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چون من در این دیار،جشن نامۀ استاد دکتر رضا انزابی نژاد، 

به کوش�ش محمدرضا راش�د محصل، محمدجعفر یاحقی، 

سلمان ساکت، تهران: سخن، 1389، 656 صفحه

نام دکتر انزابی نژاد در عرصۀ پژوهش های ادبی نامی�ست آشنا. 

مردی که هرچند در تبریز به دنیا آمده اس��ت، سال های زیادی 

از دوران بالندگ��ی و فروزندگی خود را در خراس��ان و مش��هد 

س��پری کرده اس��ت �� چه در جوانی و در جامۀ آموزگاری، چه 

در میانس��الی و در کسوت استادی �� او در زمرۀ استادانی است 

که هم کالس های درس س��ودمند و پرباری داش��ته و هم در 

عرصه های مختلف پژوهش��ی، از تصحی��ح و ترجمه و تألیف، 

کارنامه ای درخش��ان بر جا گذاشته است. آن یکی را شاگردان 

بسیارش که امروزه در سراسر ایران پراکنده اند، گواهی می دهند 

و این دیگری را آثار ماندگار و جاودانش چون تصحیح مقامات 

حمیدی، ترجمۀ فرهنگ الرائد و ترجمۀ ثمارالقلوب ثعالبی.

از مهمترین ویژگی های معلمی اش نظم، س��خت گیری، 

دقت، باریک بینی، جدیت و البته مهربانی است و از اساسی ترین 

خصیصه های پژوهندگی اش به کاربردن نثری زیبا، شاعرانه و 

دلنش��ین در کتاب ها و مقاالت است که امروزه سوگمندانه به 

بهان��ۀ »اثر علمی و تحقیقی بودن« و ده ها بهانۀ دیگر از جامعۀ 

دانشگاهی و ادبی رخت بر بسته است.

چ��ون من در ای��ن دیار عنوان جش��ن نامه ای اس��ت که 

گروه زبان و ادبیات فارس��ی دانش��گاه فردوسی )قطب علمی 

فردوسی شناس��ی( به کوشش و خواس��تاری دکتر محمدرضا 

راشدمحصل، دکتر محمدجعفر یاحقی و سلمان ساکت برای او 

فراهم آورده است. در مقدمۀ کتاب می خوانیم: 

»چ��ون من در این دی��ار« را از حافظ ب��ه وام گرفتیم برای 

عنوان جشن نامۀ دکتر رضا انزابی نژاد، آموزگار پژوهنده ای 

که از آذربایجان برخاس��ت و تا خراس��ان را درنوردید تا در 

این س��رزمین اهورایی چراغداری کند با جهانی یکرنگی و 

یکدلی و مهرآوری، نه یک س��ال و دو سال که ده ها سال؛ 

نه در یک جا و دو جا، که در چندین ش��هر از تبریز و گناباد 

و نیشابور گرفته تا تهران و مشهد.

این کتاب در هشت بخش تنظیم شده است که بخش نخست 

با عنوان »س��خن آشنا« دربردارندۀ سال ش��مار زندگی استاد و 

کتاب شناس��ی تفصیلی آثار ایشان، شامل کتاب، مقاله، میزگرد 

و پایان نامه های هدایت ش��ده اس��ت. در این بخش استادان و 

دوس��تانی چون دکت��ر منصور ثروت و دکتر به��روز ثروتیان و 

نیز ش��اگردانی چ��ون اصغر ارش��اد س��رابی و حمیدرضا آژیر 

قلم فرس��ایی کرده اند. در این میان نوش��تۀ دکت��ر ثروت با نام 

»از ی��ادگاران یار مهربان«، رنگ و بویی دیگرگون دارد چرا که 

افزون بر بیان خاطراتی زیبا و جذاب، هنر و اس��تعداد اس��تاد را 

در داس��تان پردازی از خالل مقدمه های کتاب های وی معرفی 

و بررسی کرده است.

بخ��ش دوم »زب��ان خموش ولیکن« ن��ام دارد که با مقالۀ 

»یاق��وت زکات« از اس��تاد محت��رم، دکتر محمدرضا ش��فیعی 

کدکنی آغاز می ش��ود. دیگ��ر مقاالت این بخ��ش عبارتند از: 

»کاغذین جامه، پیراهن کاغذین )از آیین تا کلمه(«، دکتر محمود 
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عابدی؛ »خاقانی و کاربرد الفاظ در معانی غریب«، دکتر عباس 

ماهیار؛ »نقل قول مفس��ران دربارۀ شق القمر«، علیرضا ذکاوتی 

قراگزلو؛ »مآخذ و گویندگان اشعار عربی منشآت خاقانی«، دکتر 

حامد خاتمی پور؛ »صن��وان و غیر صنوان«، دکتر بهرام گرامی؛ 

»واژۀ فقیه و یکی از معانی آن در نگارش های تازی و پارسی«، 

جوی��ا جهانبخش و »تأم��ل در چند موض��ع جغرافیایی تاریخ 

جهانگشای جوینی«، مهدی سیدی.

بخ��ش س��وم با ن��ام »کیمیای م��راد« به مق��االت حوزۀ 

اسطوره شناس��ی، ادبیات حماسی و شاهنامه اختصاص دارد که 

عنوان برخی از مقاالت آن عبارت اس��ت از: »از اژدهای سه سر 

اوس��تا تا جبار سه س��ر در گزارش یاقوت حموی«، دکتر چنگیز 

موالیی؛ »کارب��رد نادری از مصدر ُخَوس��َتن در زبان پهلوی«، 

دکتر مهش��ید میرفخرایی؛ »نکات مشترک در زندگی زردشت 

و ابراهیم خلیلی«، دکتر محمدتقی راش��دمحصل؛ »اندیوشهر، 

سروستان، گندش��اپور، سوراب«، ابوالفضل خطیبی؛ »رویارویی 

و نبرد دو خویش��اوند نزدیک در روای��ات پهلوانی ایران«، دکتر 

سجاد آیدنلو.

بخ��ش چه��ارم با عنوان »گش��اد کار مش��تاقان« با مقالۀ 

ارزش��مند »سه مسّمط تازه از مسعود سعد« از دکتر علی اشرف 

صادقی آغاز می ش��ود. دیگ��ر مقالۀ مهم و درخ��ور توجه این 

بخش »شمس تبریزی هندوس��تان« از والدیمیر ایوانف است 

ک��ه به ترجمۀ دکت��ر پرویز اذکایی در ای��ن مجموعه به چاپ 

رسیده است.

بخ��ش پنجم »صحبت باغ و به��ار« نام دارد که مهمترین 

مقاالت آن عبارت اس��ت از: »سبک چیس��ت؟«، دکتر محمود 

فتوحی؛ »قافیه از نگاهی دیگر«، دکتر علیرضا مظفری؛ »تحلیلی 

توصیفی از کاربردهای عناصر اسالمی در شعر رودکی«، دکتر 

عبدهلل رادمرد؛ »ش��هر پ��اکان اقبالنام��ه و بازخوانی حکیمانۀ 

نظامی از بن مایه ای عارفانه«، دکتر فرزاد قائمی؛ »تاریخ بیهقی 

و کلیله و دمنه«، دکتر محمدجعفر یاحقی.

بخش ششم به ادبیات معاصر ویژگی یافته و »نسیم صبح 

س��عادت« نام گرفته اس��ت و مقاالت آن عبارت اس��ت از: »باز 

یادی از ش��هریار«، دکتر توفیق س��بحانی؛ »گوین��د که امید و 

چه نومید!...«، دکتر محمدرضا راش��دمحصل؛ »نقد و بررس��ی 

محتوای ادبیات داس��تانی ک��ودک در دهۀ هفتاد در گروه های 

س��نی الف، ب، ج«، دکتر مه دخت پورخالق��ی چترودی و الهه 

چیت س��ازی و »بازخوانی راز یک عش��ق در آثار هدایت« دکتر 

ابراهیم رنجبر.

بخش هفتم ب��ا نام »آویزه« مقاله ای مفصل و جالب توجه 

از محمدحس��ین ساکت با عنوان »وامستانی واژگانی« است که 

واژه ه��ای مهاجر در زبان ت��ازی را که به زبان های دیگر مانند 

انگلیسی، اس��پانیایی، پرتغالی، فرانسوی، یونانی و حتی چینی 

رفته است، معرفی و بررسی کرده است.

بخش پایانی کتاب »تصاویر« است که دربردارندۀ نمونه ای 

از دس��ت خط استاد �� که نامه ای است از سوی ایشان به گروه 

آموزش��ی �� و عکس های ایشان در سنین مختلف است. شاید 

خواندن بخش��ی از دست خط استاد و نامۀ از سر عشق و شور و 

احساس خالی از لطف نباشد:

به نام خدا

ریاست محترم دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی

با احترام دیروز جمعه، 12 مرداد 1380 س��ری گردانیدم و نگاهی به 

پس پشت افکندم. خطی دیدم به درازای چهل و یک سال و نه ماه 

و چند روز؛ در تأمل و تنهایی خود به این راه دراز اندیش��یدم. چهل 

و یک س��ال و نه ماه و چند روز عاش��قانه رفتن و دویدن و افتادن و 

برخاستن... اما همیشه و هر دم عاشقانه رفتن، و راهی را سپردن که 

رد پای پیامبران و پاکان و نیکان را جسته ام و دیده ام...

تم��ام دیروز پوش��ه های بس��یار را گش��تم تا نخس��تین حکم 

اس��تخدامم را پی��دا کنم. نیافتم؛ اما ه��زاران حکم و ابالغ و برگ و 

برگچۀ نقل و انتقال و تقدیر و... یافتم. 

...یقی��ن دارم اگر ده بار دیگر به دنی��ا بیایم و در انتخاب ده ها 

ش��غل و شیوۀ آسان و پر حش��مت و درآمد مخیر کنندم، باز کالس 

س��رد در زمس��تان و گرم در تابس��تان و گچ و تخته سیاه را بر همه 

ترجیح خواهم داد.

ب��ه ه��ر روی هر راهی پایان��ی دارد و هر رفت��ن و دویدنی به 

نقطه ای می رس��د. این ناموس هستی است و کس را از آن گریز و 

گزیری نیس��ت. اینک پس از چهل و یک س��ال و نه ماه و چند روز 

درخواس��ت بازنشس��تگی می کنم، اما یقین دارم که دل از درس و 

کالس و دانشجو نخواهم برید.

با احترام، رضا انزابی نژاد 

■


