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نامۀ پنج بندی
ايرج افشار

اضافه  ميراث  گزارش   33 شمارۀ  سرمقالۀ  دنبال  به   .1
آنكه  مناسبت  به  ماروارند  كه  كتابخانه هايی  می كنم 
نسخه های خطی را نگاهبانی می كنند حق مؤلف، كاتب، 
واقف، محقق را با اتخاذ روشهای من درآوری ضايع و باطل 
می كنند. زيرا اگر وقف است و بخشش و اهدا شده واقف 
در  نه  است  كرده  وقف  مستفيدان  بهره بری  برای  را  آنها 
انبار انباشتن يا انتقاع مالی از آنها بردن. كدام واقف گفته 
است كه در قبال استنساخ بايد وجهی به كيسۀ وقف داده 
شود. آقايان يك مورد را نشان بدهند تا معلوم شود حق 
دارند به دانشجو يا اديبی گفته شود چكی به فالن مبلغ 
امانتی بگذار كه خالفی نسبت به فتوكپی يا سی دی انجام 
كتابخانه های  مهمترين  از  يكی  پيش  سال  چند  نشود. 
تهران امضاء متعهدانه می گرفت كه در صورت چاپ كردن 
متن بايد آرم موسسۀ صاحب نسخه را روی كتاب چاپ 
كنند. نمی دانم اين توقع كامًال غير عقاليی از كجا ناشی 

شده بوده و به كدام منطق قابل تطبيق است. 
از  است  خريداری  طبعاً  نباشد  وقفی  كتاب  اگر  اما 
و  علم  اهل  استفادۀ  برای  مملكتی)  (بودجۀ  بيت المال 
كه  است  مالياتی  دولتی  بودجۀ  معرفت.  توسعۀ  قصد  به 
پيدا  ميراثی  كتابهای  به  دست يابی  تا  و  می دهند  مردم 
كنند. همان طور كه صد عمل ديگر هم دولت بايد بكند 
استاد  و  دانشجو  سوی  از  بايد  آنچه   ... و  راه سازی  مانند 
مبلغی  فقط  شود  پرداخته  عكس برداری  قبال  در  محقق 
است كه خرج خريد فيلم و كاغذ می شود. آن هم بدون 
طمع كاری و مزدگيری زيرا حقوق را هم دولت می پردازد. 

البته ماشينهای كپی و ديجيتالی هم از اعتبارات دولتی 
برای مصارف عمومی خريداری شده است.

اميد است آنچه در آن سرمقاله نوشته شده بود مورد 
قبول كتابخانه ها قرار بگيرد. شصت سال پيش ازين عباس 
شما  كه  كرد  را  دل  درد  همين  يادگار  مجلۀ  در  اقبال 
كرديد و ده سالی پس از آن من در روزنامۀ اطالعات در 
مقالۀ «كتاب انبار» شكايتها عرض كردم (كه خودم كتابدار 
بودم). در همان اوان حبيب يغمايی هم در مجلۀ يغما از 
رشته  اين  می شود  معلوم  كرد.  گله گزاری  ملی  كتابخانۀ 

سر دراز دارد. 
اخير  سال  يك  اين  در  مجلس  كتابخانۀ  خوشبختانه 
با كوششهای حضرت رسول جعفريان با نشر فهرستها و 
نشريه ها بطور چاپی يا ديجيتالی، آن گنجينۀ نامی زنده 
و پرتوان شده است و می تواند سرمشقی باشد برای ديگر 
كتابخانه ها كه مال ملت را در اختيار ملت بگذارند. نشانی 
داد كه اهل كتاب اين نوع جنبش را طالب بوده و در حق 
می شود.  نيك  ياد  است  گشوده  را  درها  كه  كتابخانه  آن 
كتابخانۀ مرعشی قم هم هماره شنيده ام در دادن عكس و 

فيلم نسخه ها سماحت خاص نشان داده است.
ايشان  خطی  مجلد های  كه  كتابخانه ای  چند  مديران 
و  معقول  و  همتراز  رويۀ  يك  بايد  بيش بهاست  و  زياد 
پژوهشگران  و  كم نوا  دانشجوی  و  گيرند  پيش  دنياپسند 
روز  هر  و  آوردن  معاذير  و  دادن  آزار  از  را  بی پناه  دلسوز 

قاعدۀ خاص و شايد ناموزون وضع كردن برهانند.

2. خوردی = خوراک
در گزارش مفيد دكتر محمد روشن از تحفة العراقين چاپ 
معنی  به  «خوردی»  دربارۀ  ايشان  تعليقۀ  آق قلعه  صفری 
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صحت  توجيه  برای  چند  شواهدی  با  است  آمده  خوراک 
ضبط.

مناسب است گفته شود كه اين كلمه هنوز به معنی 
است  برجای  يزديان  زبانی  تعبير  در  خوراک  و  خوردنی 
(البته معّمران) و آن «ِكردی خوردی» است و آن اصطالحی 
استعمال  مواجب  بی جيره  خدمتكاران  مورد  در  كه  بود 
می شد. يعنی در قبال كاركردن به آنها خوراک (خوردنی) 
داده می  شد. فالن كس به «خوردی كردی» راحتی است 

يعنی غذايش را به او بدهند و از او كار بخواهند.

3. مادة التواريخ
خود  مفيد  مقالۀ  در  جاللی  نادرۀ  خانم  كه  بود  سزاوار 
و   (1343 (تبريز  نخجوانی  حسين  مادة التواريخ  از  يادی 
تاريخ راقم سمرقندی (تهران 1380) به مناسبت همسانی 
سير  مربوط  تاريخی  اطالعات  و  بودند  فرموده  موضوع 
از  می ساختند.  گسترده  را  آن  منابع  و  ماده تاريخ پردازی 
اينكه اسامی افرادی را كه برای آنها ماده تاريخ هست يك 
به يك نقل كرده اند بر ارزشمندی گفتارشان افزوده است.

4. عبده و عبداه
در مقالۀ معرفی نسخۀ غرة االلفاظ به قلم موشكاف صفری 
آق قلعه آمده است كه در آن متن يك بيت از خواجه محمد 

عبده دبير و منشی ملوک خانيۀ ماوراءالنهر هست.
بيك بدمستی كلك آن كنم كجا نكند

هزار تيـغ يمانـی و رمـح هژده گزی
به دنبال آن توضيح داده اند «چنانكه می بينيم بخش 
نزهة  در  كه  همان طور  شده  ضبط  ”عبداه“  نام  اين  دوم 
يك  رياحی)  محمدامين  دكتر  (چاپ  شروانی  المجالس 
آنكه  نتيجه  و  است  آمده  عبداه“  ”شيخ  نام  با  رباعی 
مقاله  (چهار  عبده  محمد  خواجه  و  عبداه  شيخ  احتماالً 
و ترجمان البالغة) يك نفرند. مرحوم رياحی نوشته است 

نبايد آن دو را يكی دانست.»

به نظر من اشكالی را كه در عنوان آنها هست می بايد 
دانست.  شاعر  يك  را  عبداه  و  عبده  بتوان  تا  كرد  رفع 
اشكال اين است كه به دبيران و منشيان كه از اصحاب 
دولت بودند عنوان خواجه مصطلح و مرسوم بود ولی بنده 
توجه نكرد ه ام كه ممكن است عنوان «خواجه» به «شيخ» 
بدل شدنی باشد. البته ممكن است كه برای جمال شروانی 
صفری آق قلعه  آقای  باشد. اميد است  آمده  لغزش پيش 
پيش  از  را  مشكل  خود  مخصوص  دقت  و  كنجكاوی  با 

بردارند.

5. لغزش غيرعمد

در خبر نشر دستورالجمهور (ص 75) لغزشی روی داده 
است كه برای من شرمندگی ايجاد كرد و آن اين است 
و  دانش پژوه  محمدتقی  بود:  شده  چاپ  می بايست  كه 
ايرج افشار، زيرا من به خواستاری آن دوست فقيد افتخار 
صرافت  به  اخير  سال  ده  اين  در  و  كردم  پيدا  همكاری 
اتمام نيت و مقصد عالی آن فقيد پرداختم. حق تقدم از 
ايشان بوده و انگيزۀ پرداختن به اين متن از شهريار عدل. 
دكتر شفيعی كدكنی هم مرا در پايان پذيری اين كار مدد 

رسانيد.


