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زمانآشناییوارادتمنبادکترمصطفیذاکریبهاولدهۀ

دربارۀ مبسوط، مقالۀ دو درسال82 میگردد. بر هشتاد

ریشهشناسیاصطالحاتشطرنجکهدرنامۀانجمنآثارو

مفاخرفرهنگیچاپشدهبود،ازایشانخواندم.دقتنظر

وتتبعایشاندرباباصطالحاتومفاهیمومعانیشطرنج

موجبشدکهایشانرابههمکاریبامیراثمکتوبدعوت

درآینۀ میراثمقالهایشبیهآنچهدکترذاکری
ً
کنم.البتهقبال

کارکردهبودندازاستادپرویزاذکاییبامقدمهایدرباب

نظراتفقهیوتحلیلآنهاازخودمچاپکردهبودیم.

اشتیاقایشانبههمکاریبامیراثمکتوبباالگرفت.

میفرستادیم خدمتشان چاپ برای که کتبی داوری در

همکاریمیکردند.تنهاکسیبودندکهبهجرأتمیتوانم

بگویمکهمعرفیدانشنامههاوفرهنگهاودایرةالمعارفهارابه

ایشانمیسپردم.البتهگاهازسردلسوزیهایخاصیکه

داشتندعنانقلمازکفشانمیرفتومطالبدیگریبدان

میافزودند،زیرادرزمینههایمختلفادبی،تاریخی،دینی،

فلسفیوکالمیاطالعاتخوبیداشتند.

در گاهی همین برای بودند. دیندار و مؤمن انسانی

نقدهاییکهمینوشتنددیدگاههایایدئولوژیکخودراهم

مناستفادهمیکردم،ناچار
ً
مطرحمیکردند؛امابااینکهواقعا

بودمبخاطرعدمارتباطباموضوعاصلیآنرابهبایگانی

بسپارم.بااینحالهیچگاهازاینرفتارویراستارانۀبندهو

همکارانمنمیرنجیدند.هموارهروحیهایشادولبیخندان

داشتند.بذلهگووشوخطبعومحفلآرایجمعافسردهحاالن

دانشوفرهنگبودند.خاطراتذیقیمتیداشتندکهشنونده

ازهمنشینیبااوهموارهمبتهجوشادبود.شوقزایدالوصفی

بهمطالعهداشتند.جزءاولینکسانیبودندکهوقتیوارددفتر

میراثمکتوبمیشدندسراغکتابهایتازهیانشریاتجدید

رامیگرفتند.ازمقاالتخودهمبرایدوستانشانکپیتهیه

میکردندوبرایمطالعهبهآنهااهدامیکردندومرتبپیگیر

بودندکهآیامقالهمراخواندیدونظریدارید؟بهمعنای

حقیقیشیفتهوشیدایمطالعهوتحقیقبودند.درجلسات

میراث،باوجودپادردیکهداشتند،ازکرجتشریفمیآورند

وعصازنانواردمیشدندوباصدایبلندسالموعلیک

میکردند.راضینمیشدندکهبرایایشانآژانسیبگیریم

ولیباهرزحمتومشقتیکهراهوسفربراوتحمیلمیکرد،

شرکت را میراث چهارشنبههای ماهانه جلسات تمام

میدانمکههرچهارشنبهآخرماهدلمبرایاو
ً
میکردند.طبعا

وصدایگرمشوتقتقعصایشتنگخواهدشدونیزبرای

نازکگوییهایاو.

فرزندشزنگزد.فهمیدمچهمیخواهدبگوید؛چون

اولینباریبودکهبهمنتلفنمیکردوخبردرگذشتپدر

راداد.گفتدرخانۀماگاهینامشمارامیبردندوزنگزدیم

تاشماراهمازاینضایعۀدردناکخبرکنیم.اومیگفتو

مندربهتوحیرتماندهبودم؛درسکونوسکوت،وقادر

بهصحبتنبودم.گفتدیشبخیلیسرحالوخوشحالبود

وازهیچبیماریودردیهمشکایتنداشتوسالمبودو

تندرست.ساعتسهبامدادشنبه،پنجمتیرماه،تازهبرات

از شمــار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هـــزاران بیش 

شیدای فرهنگ و زبان فارسی

)در رثای استاد مصطفی ذاکری(
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شبقدرراازدستهموکهبرایشقلممیزدوازایمانو

باورهایشبرایممیگفتدریافتکرد.ازشناختیکهمن

لیاقتلقایحضرتحقرادرچنین
ً
نسبتبهاوداشتمواقعا

شبیداشت.دکترمرحوممصطفیذاکریدرلندنزبانهای

باستانیوفارسیمیانهراگذراند.بهنظرمبهدالیلیموفقبه

اخذدکترایخودنشدیامنخبرندارم.بعدکارمندبیمهشد.

اماپیوستهدردانشگاههایشهیدبهشتیوعلومقضاییوآزاد

کرجتدریسمیکرد.شعرخوبمیگفتوگاهیازکتاب

کرشمۀوصالکهدیوانشعریاوبوددرجمعدوستداران

میراثمکتوبقرائتمیکرد.ویآثاریراتألیفوتحقیق

کردکهازآنجملهمیتوانازکتبذیلیادکرد:اتباعو

بهایی، شیخ رحمت، پیامبر فارسی، زبان در مهمالت

مسیحیتواسالم،نکتههاازگفتهها،آرامشدرتوفان،و

آیاتدرخشان.ویازسال1340درمجلۀ ارمغانشروعبه

نوشتنکرد.در1372درنشریۀمعارفوبعددر نشر دانش،

ازنشریاتمرکزنشردانشگاهیبهمدیریتدکترپورجوادی

وهمزماندرنامۀ فرهنگستان مقاالتیچونمغانونقشآنان

درفرهنگایرانزمین،نقدیبرترجمۀکتابزبان،تاریخچۀ

ابجدوحساب جمل در شعر فارسی،مالحظاتیدربارۀ

کتابحساب جمل در شعر فارسی،گنجواژه،شگردهای

نامألوفدرشعرفارسی،زبانبلوچیوآیندۀآن،مجموعه

کتیبههایایرانی،زبانکردیسورانی،مسائلتاریخیزبان

فارسی،مناجاتهایمنظومفارسی،گنجنامههایفارسی،در

شناختتقویموآیینهایایرانیو....

شایداولینمقالهایکهبرای آینۀ میراثنوشتندنقدیبود

کشف المحجوب  بر بعد و عطار منطق الطیر  چاپ بر

هجویریتصحیحدکترمحمودعابدی.بعدنقدیبرذیل 

فرهنگ های فارسیتصحیحدکترعلیرواقی،ونیزمقالۀ

نقدی میراث گزارش  در  سپس بالغی. علوم تاریخچۀ

جدید  تصحیح نقد ،14 جلد اسالم جهان دانشنامۀ   بر

قرن از حماسی منظومهای علی نامه  معرفی بیان االدیان،

چاپ شیراز شعرای بخش خالصةاالشعار  نقد پنجم،

. و... ایران  مردم  فرهنگ  دانشنامۀ  میراثمکتوب،نقد

چنانکهمالحظهمیفرماییددرنقدنویسیدستیپرتوانو

توصیفی  فرهنگ  سالها ایشان داشت. ستودنی شهامتی

مفاهیم اصطالحات زبان فارسیراتألیفکردهبودندکهخود

دانشنامهایارزشمندمیمانست.برایچاپشبهچندجا

مراجعهکردند،اماکسیازکوششایشانحمایتنکردو

اینفرهنگ5-6جلدیمجالچاپنیافت.»صبربسیار

ببایدپدرپیرفلکرا/تادگرمادرگیتیچوتوفرزندبزاید«.

اینجانبدرگذشتایندانشمندپرتالشوعلمدوست

ومتعهدومؤمنودلسوزفرهنگاسالمیرابهاهلقلمو

فرهنگودانشوفضیلتخاصۀخانوادهمحترمشانتسلیت

میگویموبرایآنفرزانۀوارستهآرزویغفرانالهیوسکنی

درجواراولیایمقربدرگاهحضرتحقرادارم.رحمةالله

هوکرمه.
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