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يهمكارويدوستسالچهلپاسبه 

)يادي از استاد دكتر جعفر شعار(

يانورسنحدكتر

تبريزدرپدرشباشوم،آشناشعارجعفردكترباكهاينازپيشمن

تبريـز بـه تكابازآموزگارعنوانبامنكه1337سالدر. شدمآشنا

ـ مدرسـة مـدير وامتيازصاحبيهاشمابوالحسنشدميممنتقل يمل

يمـرد وبـود، شـده تكـاب شـهردار نيزبارچندكهتكاب،محمدية

،شـعار يوسـف استادبهمراونوشتيانامهبودفكرروشنوفرهيخته

تبريزدرمنكهيسالسهمدتدر. كرديمعرف،تبريزدارنامپژوهقرآن

درتحصـيل بهشهرآنيهادبيرستانازييكدرتدريسضمنوبودم

تفسـير مجلسافتم به   يي مي فراغتگاههرداشتم،اشتغالتبريزدانشگاه

بيانـات ازومجلـس آنازاستعدادقدربهورفتمميشعاراستادقرآن
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منتقـل تهـران بـه تبريزازكه1340سالدر. بردميمبهرهشعاراستاد

يآشنايسابقةبهبنا.پرداختمتدريسبهتهرانيهادبيرستاندروشدم

همبهيدوستشعارجعفردكترييعنيوبزرگفرزندبا،شعاراستادبا

درشعاردكتر. كردمپيدايهمكاريوباگوناگونيهازمينهو در   زدم

آيندهصفحاتدركهبودخوديدكتررسالةتدوينمشغولاوقاتآن

ـ كاردهخدانامةلغتدرنيزگفت،خواهمسخنآناز بـه وكـرد يم

رسالةخواستيمچونوداشتاشتغال»الف «حرفازيبخشليفأت

وگذاشتناركرانامةلغتكاربرساند،پايانبهزودترراخوديدكتر

1.كردنـد واگـذار منبهبعدبه» لا «مادةازراكاردنبالةاوپيشنهادبه

يبراكشوردر. داشتيساماننابهوضعيدرسيهاكتابهاسالآندر

؛بـود آزاديدرسكتابتأليفكاريول؛بودكتابنوعچنديدرسهر

ـ كتابتوانستيميكسهر نزمـا در. كنـد چـاپ وبنويسـد يدرس

تصـميم پـرورش وآموزشوزارت،يخانلرناتلپرويزدكتروزارت

يهاكتابسازمانكاراينيبرا. دهدسامانيدرسيهاكتاببهگرفت

رئـيس نخسـتين .شديمادارهامناهيأتباكهآوردوجودبهرايدرس

رضـا وآراماحمـد امنـا هيـات ازوبودبهزادمحموددكترسازمان،

يغمامجلةدرنوشتميامقالهمن1343درسال. هستخاطرمدرياقص

مـن ازپيشكهشعاردكتري؛فارسيدرسيهاكتابازيبعضنقددر
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بـه مـرا نيـز بـود شدهدعوتيدرسيهاكتابسازمانبايهمكاربه

ضلعدرموقعآنيدرسيهاكتابسازمان. كرددعوتخوديهمكار

-زيردر. بودتهراندانشگاهوواربولبينتهران،دانشگاهخيابانيشمال

ـ يهـا كتـاب ويرايشبهشعاردكترومنساختمانآنزمين ويدرس

.پرداختيميمهاآنكردنهماهنگ

ابـن االرضهصـور ةترجماوقاتايندرشعاردكترديگركار

مقدمهدروبودكتابايندربارةيوبامنديگريهمكار. بودحوقل

ابـن . اسـت شدهچاپ1345سالدرترجمهاين. استبردهناممناز

از. ق.  ه331سـال در كـه  استعربدانيجغرافوگردجهانحوقل

ورفـت بيـرون ياسالممللوممالكاحوالدرتحقيققصدبهبغداد

وضـع ازيهـاي يآگـاه كشيد،طولسال28كهيگذاروگشتضمن

دكتـر . نوشـت اراالرضهصـور وآورددستبهياسالميهاسرزمين

.استكردهترجمهراآنايرانبهمربوطبخششعار

انتشاروچاپوتدويندرشعاردكتربامنيهمكارترينبيش

نـام بـه آنكنـار دريديگـر مجموعةدروبوديفارسادبمجموعة

مجموعـه دوايـن ازمجلديسازشيب. يادبمفاهيموفرهنگگنجينة

كـه اسـت چنـين هـا مجموعهاينياجمالةتاريخچ. استشدهچاپ

اسـتادان ازيبعضباوشعاردكتربايجلسات1356سالدر: نگارميم
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كيفيـت تـوان يمچگونهكهبارهايندرداشتيميفارسادبياتوزبان

دكتـر جلسـات ايـن مبتكر.بردباالهادانشگاهدررايادبآثارتدريس

دكتركردنديمشركتجلساتنآدركهيكسانجملةازوبودشعار

محمـد دكتـر ،يكدكنيشفيعرضامحمددكتركوب،زرينعبدالحسين

دكتـر ويحـاكم اسماعيلدكتر،يگيوياحمدحسندكتر،ياستعالم

كـه رسـيديم نتيجـه اينبهجلساتايندر. بودنديدولتشاهاسماعيل

متشكلييكمجموعهدوهادانشگاهدريادبفنونومتونتدريسيبرا

ـ ادبمجموعـة نامبهمتونازايگزيدهاز وشـرح يديگـر ويفارس

تـاريخ بـديع، زبـان، دسـتور عـروض، مانندمتن،غيردروستوضيح

ازاسـتفاده يبرامن57سالتابستاندر. آيدفراهمهاآنجزوادبيات

دكتـر ،شـدم بريـده جلساتآن از ورفتمآمريكابهيمطالعاتفرصت

مسـكوت راموضـوع ياجتمـاع جـو التهابعلتبههراًظاهمشعار

رياستبهشعاردكتر.برگشتمآمريكاازكه58سالتابستاندر. داشت

تعقيـب يبـرا يمجـال ديگـر وبودشدهانتخابمعلمتربيتدانشگاه

گذرانـدن سـر ازوماههفدهازبعديو. بودنماندهيباقسابقمقاصد

رياسـت ازراخـود دادرخدانشگاهزدةانقالبجودركهيماجراهاي

رياسـت . پـذيرفت راادبياتدانشكدةيسرپرستوكشيدكناردانشگاه

مـدت آندر. نيـاورد دوامبيشيماهچندنيزادبياتدانشكدةبريو
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وجسـتجو ، به قصد  دانشكدهاستادانازدادتشكيليجلساتهمكوتاه

تدريسكيفيتبهبودوياهدانشگنظامدرتغييريبراكهايندرفحص

كـه شـد مقـرر جلسـات آندرجملهاز.دادانجامتوانيمكارهاچه

ـ وشوديبررسايراندركهنيآموزشنظامدربارة ينـو نظـام اًاحيان

كهجديديهادانشگاهاصولتلفيقباقديممدارسنظامازگرفتهالهام

گفـتم كـه طـور همان.گرددپيشنهاداستشدهاخذواقتباسغرباز

بـه ونپاييـد بـيش يمـاه چندادبياتدانشكدةبرشعاردكتررياست

ـ همگـان كـه همچنـان تر،سپسوانجاميديويبازنشستگ داننـد يم

تعطيـل هـا دانشـگاه 61مهـر تا59مهرازسالدومدتبههادانشگاه

مـن وشـعار دكتـر ،شـد يبازگشايهادانشگاهكه61سالدر. گرديد

بـا يمتعـدد جلسـات وكرديممطرحراهمجموعياحيافكراًمجدد

در. كـرديم دايريفارسادبياتوزباناستادانازيتربيشعدةحضور

ايـن انتشـار وچـاپ امـر كـه كـرديم دعـوت نيـز ناشراناز  نهايت

تهـران انتشـارات وآگـاه انتشاراتاًََبدو.شونددارعهدهراهامجموعه

.شدامضانيزقراردادچندوشدندهامجموعهناينشرداوطلباًمشترك

اكنونهمونيامددرعملمرحلةبههيچگاهكهدادها،ارقراينازييك

تـدوين يبـرا اسـت يقـرارداد هستمننزددرمجموعهپروندةدر

بـه يكدكنيشفيعدكتريآقايامضا. يفرغانسيفاشعارازياگزيده
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ايـن مفـاد كـه ايـن علـت اًظاهر.هستقرارداديپادرمؤلفعنوان

ـ مـواد جزءيفرغانسيفاشعاركهبودايننشديعملددارقرا يدرس

صـرافت ازيشـفيع دكترهمديرترونبوديفارسادبياتوبانرشتة ز 

تهـران نشـر وآگـاه نشرباكهيقراردادهايحالهربهوافتادكاراين

يجـوان ديرترياندك.نرسيديجايبهقرارداداينمثلبود،شدهمنعقد

بـا بود،كردهاقدامناشرنشرنامبهيانتشاراتتأسيسبهخوداًاخيركه

اميـر جوانايناسم. گذاشتپيشپامجموعهنشريبرافراواناشتياق

مدرسـة التحصـيل فارغجوانانازيياسر. بوديياسرسالميانشاهرخ

ازكـه كتـاب نشروترجمهبنگاهمأمورتن،چهارازييكبود،يعلو

نشـر كـار درياتجربـه جاآندروبودشدهبود،يپهلوبنيادشعبات

باكهيكسانجملةاز. بودپرداختهانتشاراتتأسيسبهخودواندوخته

ـ يهمكارآثارويرايشونشركاردراو دارنـام ويراسـتار كردنـد، يم

بـود كتابشرنوترجمهبنگاهدراًسابقكهبوديجندقياجتماعكمال

كهادبمجموعهازيآثارنخستين. بودشدهآشنايياسرباجاآندرو

اشـعار گزيـدة ،شـاهنامه ازسهرابورستمنامةغمكردچاپيياسر

ـ درانامهرزمونامهغمبود،اسفنديارورستمنامةرزمناصرخسرو، ركت

دكتـر راخسـرو ناصـر اشـعار گزيدةكرديم،تهيهاًمشتركمنوشعار

يمشـترك مقدمـة مجموعـه يهـا گزيدههمهيبراوكردتدوينشعار
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مـاه بهمـن دركتابسهاينيقراردادها. نوشتمراآنمنكهگذاشتيم

يياسـر ديرترياندك.يافتانتشار63درسالهاكتابوشدنوشته61

مستضـعفان بنيـاد شـعب ازبنيادانتشاراتبهرايفارسادبةمجموع

بـا يقـرارداد منوشعاردكتر1365 / 12 / 25درتاريخ. كردواگذار

وچـاپ بنيـاد نشـر رايفارسادبمجموعةشد،قرارونوشتيمبنياد

يسوازيياسركهبودجهتآنازبنيادنشرانتخابظاهراًكند،منتشر

بنيـاد نشـر كهيهايگزيده.داشتبنيادنشربرياشرافمستضعفانبنياد

اشـعار گزيـدة ديگـر وبـود صـائب اشـعار گزيـدة ييككردمنتشر

تقبـل مـؤتمن العابدينزينراصائباشعارانتخاب. يدامغانيمنوچهر

. نوشـتم مـن راكتابمقدمة و نوشتشعاردكتررااشعارشرحكرد،

رسـول دكتروكردتدوينافشارياحمدعلرايهرچمنواشعارگزيدة

يدوامهمبنيادنشرةوسيلبهمجموعهنشر. كردويرايشراآنشايسته

ـ يمطبوعاتمؤسسةبهامراينيياسرديدصالحبابازوونكرد يعلم

ـ اكبريعلازكههايحاجةكوچپامنارخياباندرواقع مصـادره يعلم

.گرديـد واگـذار داشتتعلقمستضعفانبنيادبهآنازيدرصدوشده

گزيـدة ومـه نازمرونامهغميبعديهاچاپيعلميمطبوعاتمؤسسة

يسـعد غزلياتگزيدةجملهازجديدگزيدةچندوناصرخسرواشعار

ميـان درراخوديجايزودبهادبمجموعةيهاگزيده. كردچاپرا
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يهمكارمندعالقهديگرناناشروكردبازيدانشگاهيدرسيهاكتاب

نآتوليـد سرپرسـت كه. بوداميركبيرنشرناشراناينجملةاز.شدند

كـه ياگزيـده تنها. بودفرگاهاحمد) 1365سال (موقعآندرسسهؤم

وآرموقطـع اميركبيـر . بوديرودكاشعارگزيدةكرد،چاپكبيرامير

قـرار مـا اعتراضموردودادتغييرمااطالعبدونراكتابجلديرو

آرمويوزيـر قطعبهسخننشرراگزيدهاينازيديگرچاپ. گرفت

اختيـار درگزيـده ديگـر چـاپ آنازبعـد .  كـرد چاپزنيهماهنگ

معهـود شـيوة همـان باراگزيدهاميركبيراكنونوگرفتقراراميركبير

.كنديمچاپخود

ـ اصغريعلمديريتبهسخنانتشاراتديگر،ناشر كـه بـود يعلم

ـ تـاريخ گزيدةويسعدقصايدگزيدة آخـرين . كـرد چـاپ رايبيهق

مـديريت بهقطرهنشردادنشانادبمجموعةشرنبهعالقهكهيناشر

دررامجموعهيهاگزيدههمةكهشدآنخواهانكهبوديفياضبهرام

1383سالتابستان (نويسمميراسطوراينكهاكنونو. بگيرداختيار

ايـن فهرسـت . اسـت قطرهنشراختياردرعنوان از اين مجموعه   25) 

.دادخواهمدستبهرامجموعه

مجموعهيهاگزيدهآوردنفراهمكيفيتدربارةيسطرچنداًعجالت

.بنگارم
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كهاطالعاخذازپسونشستيميممشاورهبهمؤلفانتخابيبرا

سـابقة واسـت دارعهـده يكسچهرايدرسهرهادانشگاهدراكنون

كـار وسـر بيشـتر يمتنچهبايكسچهكهاينياو،نهياداردتأليف

تـدوين يبـرا مـثالًً .استآنازياگزيدهتدوينبهمندعالقهوداشته

صائبدربارةيعمركهرفتيممؤتمنالعابدينزينسراغصائبگزيدة

گزيـدة تـدوين يبرايا،داردصائببارةدركتابچندوبردهكاربه

 و اسـت بهارشـناس كـه رفتـيم يگيوياحمدحسندكترسراغبهار

دردانشـگاه درراخـود رسالةو  داردحفظازاربهاراشعاربيشترين

ذوالنـور رحيمسراغحافظاشعارگزيدةيبرايا،استنوشتهبهاربارة

شـناخته شناسانحافظنزددرحافظدربارةاوكتابجلددوكهرفتيم

باياجلسهمنوشعاردكترمعموالّمؤلفانتخابازپس. استشده

كـه اينومجموعهجرياندرمؤلفآنيطكهكرديميمبرگزارمؤلف

بهنيازكهبارهايندروگرفتيمقراركندرعايتبايدراياشيوهچه

ـ توافـق بـه ويراسـتار انتخـاب دربارةنيزونهياهستويراستار -يم

ـ  ) مـن يـا شـعار دكتر (ماازييكهمراهاگزيدهنمونة. رسيديم يم

مجلـد 29بـه اكنـون هـا آنادتعـد كهادبةمجموعبرعالوه.ديديم

پيشـنهاد بـه م،كـرد اشارهپيشتركههمچنان،يديگرمجموعةرسيده،

ـ مفـاهيم فرهنـگ گنجينةنامبهكرديمدايرشعاردكتر جملـه از. يادب
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ماهيـار عبـاس دكترعروضشدچاپمجموعهايندركهيهايكتاب

ـ موفـق يهـا كتـاب ازواسـت شـده چاپتجديدبارهاكهبود ناي

.استمجموعه

ياحيـا حقيقتدروتصحيح،شعاردكتريماندنومهميكارهااز

محمـد ابونصـر تـأليف ييمينتاريخ. استييمينتاريخترجمةكتاب

اسـت غزنويانعصرازيقسمتدربارةيتاريخمĤخذترينمهمازيعتب

ـ . دارد. ق.ه409سـال تـا رايغزنومحمودزمانوقايعشرحو يعتب

ـ زبـان دررواينازونوشتهفصيحيعربزبانبهراخودتاريخ يعرب

زادگـاه يجواندربود،يراهليعتب. روديمشماربهيادبمتونجزو

ـ ابونصـر خودالخنزدروديمخراسانبهكند،يمتركراخود . يعتب

پـس از مـرگ ابونصـر،       . اين ابونصر عتبي صاحب بريد نيشابور بـوده       

المعالي قـابوس   سيمجور و و مدتي دبيري شمس     چندي دبيري ابوعلي    

389درسـال   . پيونددبعد به سبكتگين مي   . دار مي شود  وشمگير را عهده  

فرستد تـا حـاكم     ستان مي جرغسلطان محمود غزنوي او را به سفارت        

 عتبـي ايـن مأموريـت را بـا          .آنجا را به اطاعت از محمود دعوت كند       

بـه  . ق.  ه412سال خ خود را درديرتر تاري. رساندموفقيت به انجام مي   

رساند و به احمد حسن ميمندي وزيـر مقتـدر محمـود اهـدا              پايان مي 

كند و به پاداش اين خدمت به صاحب بريدي كنج رستاق منصوب            مي
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از اواخـر   . ها در خدمت مسعود غزنوي بوده اسـت        بعد اًظاهر. شودمي

 كه درسال همين قدر معلوم است.  در دست نيستاييروزگار او آگاه  

تاريخ عتبي به علت اهميتي كه هم از نظر ادبي و           .  درگذشته است  427

هم از نظر تاريخي داشته بارها شرح شده و مأخذ تواريخ ديگـر قـرار               

اما جرفادقاني مترجم كتاب از دبيران و منشيان قرن ششـم          . گرفته است 

ح بـن ظفـربن سـعد، منشـي        اسم كاملش ابوالشرف ناص   . و هفتم است  

در دستگاه اتابكان آذربايجان بوده پس از       . است) گلپايگاني(قانيجرفاد

به تشويق . ق.  ه603بر افتادن دولت اتابك محمد جهان پهلوان درسال       

تـاريخ  الـغ باربـك     آبه  الدين آي   ابوالقاسم علي بن حسين وزير جمال     

 پـيش از    ترجمة تاريخ يميني  . گرداند را از عربي به فارسي بر مي       يميني

اكنـون  .  شده ولي اغلب مغلوط و غير مضـبوط  ار بارها چاپ  چاپ شع 

ترجمة .  به اين كتاب، چاپ دكتر شعار است       انتنها مرجع معتبر مراجع   

جرفادقاني نيز مانند اصل كتاب بارها مورد مراجعة مورخـان و مأخـذ             

نقل حوادث زمان محمود غزنوي بوده است از جمله آنچـه در جـامع              

كلمه بـه كلمـه از      . دث زمان محمود است   التواريخ رشيدي دربارة حوا   

انـد   جز آَن كه اشعار عربي آن را حذف كرده         ، مأخوذ است  هاين ترجم 

 منقـول از ايـن      يهـاي  ابن اسفنديار قسمت   تاريخ طبرستان همچنين در   

. ق.   ه 1272 يك بار در سال      اً سابق ترجمة تاريخ يميني  .  ترجمه است 
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اه قاجـار و بـار ديگـر در سـال           رزند فتحعلي ش  رزا ف ميبه اهتمام بهمن  

دكتر شعار  . يم در تهران چاپ شده بود     وبه كوشش علي ق   . ق. ه 1334

 تا  1340هاي  هاي موجود در طول سال    يم ترين نسخه  دآن را از روي ق    

معين تصحيح  محمد استاد يهنمايانامة دكتري با ر    به عنوان پايان   1344

توان آثـار او  ر كلي ميحوزة عالئق دكتر شعار وسيع بود و به طو    . كرد

: هاي زير بررسي كردرا در حوزه

، )قـرآن اخالق از نظر  ( وارة اخالق در قرآن     فرهنگ: قرآن پژوهي -1

نگرشي بر آيات قرآن با همكاري آقايان مصطفي و محمد حسين شعار، 

.الهدي من القرآنترجمة جلد چهارم 

سـني ملـوك    ،  ربـه معالم الق ،   المرضيه هالبهج از زبان عربي     :ترجمه-2

.الهدي من القرآن، ترجمة جلد چهارم االرضهصوراء، يو االنباالرض

جوامـع الحكايـات،    ،  تاريخ بناكتي ،  ترجمة تاريخ يميني  : تصحيح-3

.حمزهقصة

رستم و نامة رزمو نامة رستم و سهراب   غم: هاي ادب فارسـي   گزيده-4

ـ ،  يياشـعار كسـا    با همكاري حسـن انـوري،        اسفنديار ، نامـه تسياس

العابدين مـؤتمن و حسـن      ، با همكاري زين   صائب،  جهانگشاي جويني 

.نامة ناصر خسرو، سفرانوري
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پژوهشي در دستور زبـان    ،  گفتارهاي دستوري : زبان فارسي دستور-5

.فارسي

.شيوة خط معيار، ييفرهنگ امال: رسم الخط-6

فهرست مجموعة ادب فارسي

، حسن انوري جعفر شعار : نامة رستم و سهرابغم.١

جعفر شعار:  گزيدة اشعار ناصر خسرو.٢

جعفر شعار، حسن انوري:  نامة رستم و اسفندياررزم.٣

روانپورنرگس:  يبيهقتاريخگزيدة.�

جعفر شعار، حسن انوري : گزيدة اشعار رودكي.�

دكتر جعفر شعار: نامهگزيدة سياست.	

علي امامي افشاراحمد: گزيدة اشعار منوچهري.٧

دكتر جعفر شعار: يايكسگزيدة اشعار .٨

ي يدكتر جعفر شعار، دكتر محمود طباطبـا      :گزيدة تاريخ بلعمي  .٩

اردكاني

دكتر سيروس شميسا: گزيدة غزليات مولوي.  10

دكتر جعفر شعار: گزيدة جهانگشاي جويني . 11

العابدين مـؤتمن، دكتـر جعفرشـعار،       زين: گزيدة اشعار صائب  .١٢

دكتر حسن انوري
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فيق سبحاني دكتر تو: گزيدة مثنوي.١٣

حسن انوري: گزيدة غزليات سعدي.�١

دكتر جعفر شعار : نامة ناصر خسروگزيدة سفر.  15

، دكتر حسن انوري دكتر جعفر شعار: گزيدة قصايد سعدي.  16

دكتر توفيق سبحاني : گزيدة اشعار مسعود سعد. 17

دكتر حسن انوري : گزيدة گلستان سعدي. 18

حسن انوري دكتر : گزيدة بوستان سعدي. 19

دكتر عباس ماهيار : گزيدة اشعار خاقاني. 20

پور دكتر نرگس روان: نامهگزيدة قابوس. 21

علي امامي افشار احمد: گزيدة اشعار فرخي. 22

دكتر سيروس شميسا: گزيدة منطق الطير. 23

محمد ايوبي : گزيدة اشعار نيما يوشيج. 24

رحيم ذوالنور: گزيدة اشعار حافظ. 25

حسين مسرت : يگزيدة اشعار وحشي بافق.26

حسن احمدي گيوي :  گزيدة اشعار بهار. 27

حسن احمدي گيوي : گزيدة اشعار دهخدا. 28

، علي محمديالدينيفاطمه معين :   االوليا عطارهتذكرةگزيد.29
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هانوشتيپ

انتشـارات يهمكـار بـا كـه نامهلغتيجلدچهاردهدورةازدوممجلددر.1

ـ ترتيـب اينبهدوممجلدمؤلفاناست،شدهچاپروزنه : انـد شـده يمعرف

محمـد فـيض، رضـا يعلشعار،جعفردهخدا،اكبريعلعالمه،يانورحسن

ـ سيدمعين، ياسـام يبـاال درو. نـوچهر يمحسـن ،يبهبهـان يموسـو يعل

نظـر زيـر ذيـل، دربـرده نامآقايانرامجلداينتنظيممسئوليت«: اندنوشته

اغلـب كـه چرا. نيستصحيحكه»اندداشتهعهدهبردهخدااكبريلععالمه

اشـاره مـتن دركـه چنانوه  شدتنظيمدهخدافوتازبعدمجلداينمطالب

ازيبخشتنظيمبعدبه1355سالازشعاركتردوبعدبه41سالازمن،شد

.بودگذشتهدر1334سالدردهخداايم،داشتهعهدهبررامجلداين
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