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است که درین دنیا، با امکاناتی که در دست داریم، راه مبارزه با 

این هجوم فرهنگی چیست؟

ــم فرهنگی فرنگ پرداختن به  ــه  نظر بنده راه مبارزۀ با تهاج ب

ــناد و متون فرهنگی خودمان و زنده کردن تاریخ خودمان،  اس

ــت که مرکز پژوهشی میراث مکتوب در  یعنی همین کاری اس

ــی و عربی مربوط به فرهنگ،  ــت. کتب فارس پیش گرفته اس

ــدی، تصحیح و تکثیر  ــناخته، طبقه بن تاریخ، و ادب ما باید ش

ــوند تا خدمات ما به جهان علم، فلسفه، ادب و هنر شناخته  ش

شود. در عین حال دانشمندان ما، مخصوصاً کسانی که در علوم 

سنتی اسالمی تعلیم دیده اند، باید بکوشند تا معارف اسالمی به 

زبانی ساده و همه فهم در دسترس عالقه مندانی که عربی خوان 

ــتند و نمی توانند ازین منابع به زبان اصلی استفاده کنند،  نیس

ــیفتگی«  ــت که می توان با »غرب ش قرار گیرد. تنها ازین راه اس

ــا و تمّدن اروپا را  ــنفکرانی که مرتب اروپ مقابله کرد و به روش

ــدن اروپائی تمدنی  ــا می کوبند فهماند که تم ــر و مغز م بر س

است بسیار جوان و سیادت فعلی آنها ضامن تداوم این سیادت 

ــت- کما اینکه حکومت ما هم در دنیا نپائید. فعالیت های  نیس

ــی میراث مکتوب، که تحت  ــندیده و حیاتی مرکز پژوهش پس

مدیریت مدیر شایسته و فاضلی که این مرکز را هدایت میکند 

ــتر خواهد شد، راهی است برای  ــاءهلل هر روز بهتر و بیش ان ش

رسیدن به این هدف مهم و حیاتی. والسالم.

کتابخانۀ دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس

دهم بهمن ماه 1387

ــرم گزارش میراث که  ــخ به مجلۀ محت ــوار         1∗ در پاس  ان

ــنایی این جانب با مرحوم ایرج افشار کرده است،  پرسش از آش

بدین شرح مصدع می شوم:

ــنایی این جانب با آن فقید سعید به پنجاه و پنج  سال قبل  آش

ــد و چنان که بخواهیم این مدت را تقسیم به دوره های  می کش

ــال به قول طالب در سه دوره  مختلف کنیم این پنجاه و پنج س

ــت که آشنایی با آن  ــت دوره ای اس ــتغرق می گردد: نخس مس

ــان به ریاست  ــت که ایش مرحوم به وجود آمد. دوم دوره ای اس

کتابخانۀ ملی ایران رسیدند و آن مصادف با تصدی اینجانب بر 

ــوم دورۀ همکاری است با  دائرۀ مخطوطات آن کتابخانه بود. س

ایشان به سال های اخیر در مرکز اسناد ملی جهت ارزشگذاری 

بر اسناد ارائه شونده از ناحیت مرکز اسناد.

ــت، چنان که گفته شد، آغازش به پنجاه و پنج سال  دورۀ نخس

ــد و به زمانی آغازیده می شود که حدود سه سال  قبل می کش

ــت و  ــی می گذش از کودتای ننگین 28 مرادماه 1332 شمس

ــّفافی کامل دیده می شد که هر روز تبعات  درین سال ها به ش

*. پژوهشگر و مصحح

نفت خواری و نفت خواران تیره روان و استعمار جدید به قیادت 

ــکل تازه ای در صحنۀ اجتماع ایران از بطن نقشۀ  آمریکا به ش

استعماری جامع االطراف طراحی شده به وسیلۀ انگلیس و آمریکا 

در ایران یکی پس از دیگری پیاده می گردد و بر اثر آن به تعداد 

بشکه های غارتی و غصب نفت افزوده می شود و به همان تعداد 

حلقه های اسارت و استبداد در گردن صاحبان این طالی سیاه 

ــتبداد  ــر و برکندن نهال های آزادی که پس از قرن ها اس زیادت

به وسیلۀ حکومت ملی و مردمی ملی کردن صنعت نفت کاشته 

ــتی روسپی حاکم این مرز و بوم بیشتر  ــده بود به دست مش ش

ــت با این  می گردد. آمریکا که خود را فاتح جنگ دوم می انگاش

نگرش به خود اجازه می داد که بی جهت دست در عترت پاکان 

ــورهای دیگر برد و برای آزادی درین تجاوز و دست درازی،  کش

ــتین انتخاب رئیس جمهوری بعد از جنگ، یک ژنرال  در نخس

ــتارۀ عاری و جاهل از امور سیاسی و روابط بین المللی را  پنج س

بر کرسی ریاست جمهوری خود نشاند و این سرباز بی اطالع از 

ــورداری ولی تربیت شده در سّنت سپاهی گری که جز  امور کش

سوختن و کشتن و ویران کردن و آن را افتخار سپاهی و نظامی 

دوستی با زنده یاد ایرج افشار
سید عبدهلل انوار*
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ــتن آموزۀ دیگری نیافته بود، پس از این  کرسی نشستن  دانس

دو برادر دالس نام را بر مقام های باالی حکومتی مستقر کرد و 

خود با خیال راحت اکثر اوقات خود را در میدان های گلف طبق 

ــته های روزنامه های آن روزگار گذراند. این دو برادر که در  نوش

ــورهای دیگر روی چنگیز و هالکو را سفید  غارتیدن منابع کش

کرده اند، یکی از اریکۀ وزارت امور خارجه کشور آمریکا و برادر 

ــوف اطالعاتی آمریکا به نام  ــتگاه مخ دیگر در مقام رئیس دس

»سیا« به غارت کشورهای دیگر به سود سرمایه داران آمریکایی 

ــی که رئیس »سیا« بود با وقاحت هرچه بیشتر  پرداختند. دالس

عوامل و جواسیس خود را به پنهانی به کشورهای دیگر گسیل 

می داشت و با اطالعاتی که از این عوامل و مأمورین مخفی خود 

ــت می آورد دست به کودتاهای ناهنجار می زد و پس از  به دس

آنکه سلسله هایی از پاکان و وطن دوستان کشورهای کودتاشده 

ــورها به زیر سلسله  ــپی های سیاسی آن کش را به وسیلۀ روس

ــری را در  می برد، برادر دیگر وزیر خارجه این جنایات ضد بش

ــم  ــا و کرناهای تبلیغاتی آمریکا به نام مبارزه با کمونیس بوق ه

اعالم می داشت. کودتای ننگین 28 مراد 1332 در ایران یکی 

از مصادیق این نقشۀ جهان شمول آمریکایی بود که با وقوع آن 

نه تنها نفت ایران با چپاول آمریکاییان به غارت افتاد بلکه از آن 

دل خراش تر پرپرشدن حکومت ملی و پاک و دموکراتی بود که 

ــور کهنسال برای نخستین بار در مدت  در طول تاریخ این کش

حدود 27 ماه به کام ایرانی ظلم کشیده شیرینی عدل و آزادی را 

چشانده بود. دراین حکومت کودتا دو جانی بالفطره و فاسد در 

دستگاه امنیتی مستقرشدند؛ یکی به نام سپهبد تیمور بختیار 

ــپهبد حسین آزموده. سپهبد تیمور بختیار  و دیگری به نام س

ــین آزموده بر کرسی دادرسی ارتش  ــد و حس حاکم نظامی ش

ــفتۀ کودتا که کس را کس  ــفانه در این بازار آش تکیه زد. متأس

نپرسد، نخستین قربانی که اتفاق افتاد شهادت دادگستری بود 

ــا برای اولین بار در  ــتر قبل از کودت که حکومت پاک عدل گس

ایران ایجاد کرده بود. این دو سپهبد که سبقت از شمر و خولی 

در جنایت برده بودند، یکی در کرسی قضاوت حکم مرگ صادر 

می کرد و سپهبد دیگر، یعنی بختیار، در جوخه های اعدام این 

ــاند. مع التأسف ظالم چون  احکام مرگ را از قوه به فعل می رس

به ظلم نشیند هیچ نمی اندیشد که ظلم در نخستین قدم خود 

ــاند و آدمی را که  ــه جای فضیلت ها   می نش ــه رذیلت ها را ب چ

خلیفة هلّل است به موجودی بدل می کند که مجسمۀ پلشتی ها 

می شود و ماحصل زندگی اش فقط شب به روزدوزی ست و آنچه 

ــلمان ها افزودن گناهان در دفتر حساب  او می کند به قول مس

ــت. ولی ظالم هم باید بداند که شمشیر ظلم  کرام الکاتبین اس

اگر مظلوم نیافت، سر ظالم را به زیر تیغ خود می کشد؛ چه به 

قول عربان »َمْن َسّل َسْیَف البْغِی ُقِتَل بِِه« )هرکه شمشیر ستم 

بیرون کشد به همان تیغ کشته می شود.(

اتفاق را همین قول در سرنوشت بختیار پیاده شد و در بیابان های 

عراق به دست کسی کشته شد که در دستگاه امنیتی او تربیت 

ــین آزموده هم با  ــده بود »فاعتبروا عاقبَة الّظالمین« اّما حس ش

ــتگاه ظلمه به عاقبت  آن همه خوش رقصی ها و جورها در دس

ــمن« ایرانی از کرسی قضاوت به زیر کشیده شد و  با لقب »آیش

ــد که بر دوش چه کوله باری  چون به زیر آمد، یکباره متوجه ش

از گناه دارد؛ پیش خود انگاشت که شاید با اذان گویی در صبح 

و شام )به قول همسایگان( شاید بتواند تخفیفی در برابر ثقالت 

این کوله بار ایجاد کند ولی متوجه نشد هرچه فریاد اذان اضافه 

ــف در کوله بار ثقیل گناه  ــبکی و تخفی نماید به قدر خردلی س

ــت  ــد چه آن کس که به خدا راه ندارد ظالم اس ــاد نمی کن ایج

»َفانظروا کیَف کان عاقبُة الّظالمیَن«.

باری درین روزها از منجنیق فلک سنگ فتنه و ادبار می بارید. 

پیشوای آزادی خواه ملّت و گروه پاکان دستیاران او در زندان ها 

ــر می بردند و مطرودان و مرجوحان با آزادی کامل اعالم  به س

ــر راجحان کوبیدن هر  ــد و آزادی را فقط بر س آزادی می کردن

ــده بود زیرا ظلمۀ حاکم و  مفعوِل َمن اَرادی فّعاِل مایُریدی ش

ــا را می طلبیدند و این پلیدان هم به حّد وفور  عامالن جور آنه

ــتی و پلشتی در  ــدند. درین قیاِم زش درین گروه ها یافته می ش

برابر فضیلت و طهارت، همواره جمعیت خاطر انسانی به غارت 

ــیند تحّیر و پریشان خاطری  می رود و آنچه به جای آن می نش

ــودم. آنچه  ــده ب ــخت به آن دچار ش ــت که بدان روزها س اس

دل  خراش تر از همۀ این نامردمی ها بود، جلوه دادن این کودتای 

ــرودار روزگار هیچ چیز  ــد بود به عنوان قیام ملی. باری گی پلی

ــانی خاطر را  ــه گرفتن و پریش باقی نگذارده بود جز صبر پیش

ــاندن. به ناچار با توصیۀ یکی از دوستان  به صورتی به جمع کش

ــتاد نثر فارسی و بیست دیوان شعر را انتخاب کردم  ادیب هش

ــب و روز خود را مشغول مطالعۀ آنها نمودم و به حّدی در  و ش

ــدم که لحظه ای فرصت برای ورود این نامالیمات  آنها غرق ش

ــی شامل کتب  روز به حوزۀ ذهن نمی دادم. این کتب نثر فارس
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ــتان های ادبی و پاره ای کتب تاریخی و دینی و  صوفیان و داس

فقهی پارسی می شد. در مطالعۀ کتب تاریخی متوجه آن شدم 

که هرچه از زمان بیهقی و گردیزی به  این سو می آییم و با آن ها 

ــود، تاریخ نویس ها به جای شرح وقایع  ــتر می ش فاصلۀ ما بیش

ــب حال« حاکمان ناپاک دست می یازند؛ آن  اجتماعی به »حس

ــت که  ــا قلم کذب و مثل آن اس ــا کالم صدق بلکه ب ــم نه ب ه

ــن ناپاکان را طاهر و این ظالمان  ــا اجماع بر آن دارند که ای آنه

روزگار را عادل روزگار گردانند. این به خوبی در سیرۀ جاللیه و 

روضةالصفاء و حبیب السیر و حافظ ابرو و جهان گشای جوینی 

ــد و در هیچ کدام از آنها آن صفای  و جامع التواریخ دیده می ش

نوشتاری بیهقی و زین االخبار گردیزی دیده نمی شد و شگفت 

ــتر می گردید این  ــه هرچه فاصلۀ تاریخ نویس با آنها بیش آن ک

ــت حاکمان با وسائل آرایش لفظی  بََزک کردن چهره های زش

بیشتر می شد تا آنکه به ظفرنامۀ تیموری می رسید؛ چه درین 

ــرف الدین علی یزدی چنان با الفاظ  کتاب آشکارا می بینیم ش

ــاطه گری تیمور  ــار متملقانۀ لفظی به مش ــات ناهنج و ترکیب

ــازندۀ کله مناره های  ــهرها و مخترع و س ــص خرابی ش متخص

گونه گون می پردازد که آدمی حیران می ماند از این که انسانی 

ــی را عدل و هر  ــا وقاحت هر ظلم ــم می بیند و ب ــه ظل این هم

ــه این تواریخ  ــوه می دهد. مضافاً  آنک ــی ای را آبادانی جل خراب

ــت کرده  ــی از کلمات و ترکیبات لفظی متملقانه درس معجم

ــفانه  ــد که ورود چنین معجم هایی در هر اجتماعی متأس بودن

نابودکنندۀ هر کرامت انسانی نیز می باشد. 

ــاری هم این تاریخ نویس ها چنان عبارات تاریخ را با چربک و  ب

تملق درآمیخته و سبکی برای تاریخ نویسی ابداع کرده بودند که 

هر تاریخ نویس بعدی اگر پیروی از آن سبک نمی کرد تاریخش 

ــت تر  به  دانگی در بازار تاریخ نگاری آنها نمی ارزید و از همه زش

ــردن تاریخ نوعی آموزگاری  ــی و عرضه ک این نحوۀ تاریخ نویس

ــه این حاکم بداندیش  ــگی حاکم بعدی بود؛ چ برای ظلم پیش

ــدی پیش خود می گفت وقتی تیمور با آن همه ظلم چنین  بع

عادل در اوراق تاریخ آمده و تاریخ نویس با این کلمات متملقانه 

به او جایزه داده، دیگر چه باک از ظلم ورزیدن.

ــتیزی الزام می کند  ــن مراتب به من القاء می کرد که ظلم س ای

که باید علی قدر توان خود به نقد در برابر این گونه ظلم آموزی 

ــاناً با چاپ و انتشار  ــتاد و تا آنجا که امکان دارد قلماً و لس ایس

ــر نگارش و کتابت  ــن طومارهای ظلم مخالفت کرد؛ چه اگ ای

این گونه تواریخ در روزگار قبل از صنعت چاپ به واسطۀ کمی 

ــخه های مکتوب تا حّدی جایز بود، اکنون که صنعت چاپ  نس

ــار دهد و در دسترس ظلمه  می تواند با کمّیت باال آنها را انتش

ــت؛ چه  ــار آنها جایز نیس و عملۀ جور به راحتی نهد دیگر انتش

ــار آنها در حقیقت نقل ظلم است با دلچسب ترین آرایش  انتش

ــت با  ــتم اس صورت کریه ظالم، و پراکنده کردن عمل قبیح س

ــده  اند. اولی آن  ــچ گاه برای این قبایح وضع نش ــی که هی الفاظ

ــت که آنها از دست ها خارج شوند و در بیغوله ها و زباله های  اس

ــوند تا بپوسند و دیگر ظالمی با خیال راحت  اجتماع خزینه ش

ــتد و پیش خود نینگارد که ظلمش به آتیه با قلم  به جور نایس

ــن ترین عمل بشری جلوه داده  تاریخ نویس متملقی مستحس

ــی آنها پیش نیاید و بنا بر  ــود و چنان که امکان برچیدگ می ش

آن رود که این اوراق ضالّۀ مضلّه به چاپ رسد، متصّدی چنین 

چاپی باید خود را ملزم گرداند چون به این ظلم ها رسد آنها را 

در پانوشت صفحات تقبیح کند و ظالم را به کریه ترین صورت 

معرفی کند تا هر ظالم خوانندۀ این اوراق ظلم را احسن اعمال 

ــه  و نظر دو جلد چاپ  ــخ نپندارد. با این اندیش ــدل در تاری و ع

ــی که از طریق مرحوم ایرج  ــدۀ کتاب عالم آرای عباس سربی ش

افشار در سال 1334 شمسی منتشر شده بود به دستم افتاد و 

آن را به دقت خواندم و دیدم درین کتاب اسکندربیک ترکمان 

ــه و وارونه جلوه دادن حقیقت، و  ــری کلمات متملقان در کارگی

ــان دادن محشر کرده  ــتی ها و پلشتی ها را زیبا و طاهر نش زش

ــت. او به قدری کوله بار تملق و چربک را بر دوش ترکیبات  اس

ــنگین نموده که عبارات سبک مهّوع هندی آن تاب  لفظی س

ــنگین را ندارند و جمالت به صورت مغلق  ــیدن این بار س کش

ــاه عباس اول را که عصارۀ  درآمده اند. این تاریخ نگار متملق ش

ــا و منکر و جور است چنان به صورت فرشته ای درآورده  فحش

ــاه عباسی که بر  که آدمی حیرت ازین وارونه نگاری می کند. ش

ــاری به آنجا رسیده بود که پیترو دوال واله  اثر افراط در می گس

ــم  ــارۀ او می گفت: »من که در می خواری قهرمانی می باش درب

همواره از مجلس شرب شاه عباس سر باز می زنم از جهت افراط 

او در شراب خواری.« شاه عباسی که به قول همین اسکندربیک 

ــود را آرایش می کردند و  ــران قزلباش فرزندان خ ترکمان، س

ــهوت می نمودند و از همه دل خراش تر  تقدیم به این مسِت ش

ــی که از قوم چگینی گروهی آدم خواره تشکیل داده  شاه عباس

ــاهانه بر آن قرار می گرفت که بیچاره ای را  بود که چون نظر ش
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ــا به دارآویختن او را به  ــاند به جای گردن زدن ی به مجازات رس

ــپرد و این گروه چون گرگان  ــت این گروه آدم خوار می س دس

گرسنه به جسم آن بیچاره حمله می بردند و با دندان های خود 

او را پاره پاره کرده و خام خام می خوردند. این مجازات اختراعی 

ــخ  ــدری دردآور بود که پاره ای از کاتبان نس ــاه عباس به ق ش

خطی کتاب عالم آرای عباسی از درج آن درنسخ خود ابا نموده 

بودند. صفحات عالم آرای عباسی متأسفانه ماالمال این جنایات 

ــت منتها در نهایت آرایش یافتگی با شهیدکردن  ــاهانه اس ش

ــانه. چاپ سربی  ــی در پای این جنایات ددمنش کلمات فارس

مرحوم افشار واجد همۀ این حرکات شاهانه)!!( بود.

چنان که در مقدمه عرض کردم، به سال 1335 شمسی پس از 

چاپ عالم آرای عباسی نخستین دیدار این جانب با مرحوم افشار 

در لغت نامۀ دهخدا اتفاق افتاد. من که رنجور ازین نوشته های 

ــار گفتم: »سرکار  تاریخ نویس های ظالم پرور بودم، به آقای افش

چه لطفی درین دیدید که این طومار جور و ستم را با این چاپ 

زیبا به انتشار سپارید؟ «ایشان گفتند: »چاپ سنگی این کتاب 

نایاب شده بود، من صالح دیدم آن را با چاپ سربی عرضۀ بازار 

کنم و با نشر آن من نه در ستم و فحشاء و منکر شاه عباس اول 

ــریکم و نه در زشت را زیبا جلوه دادن اسکندربیک ترکمان.  ش

کتابی نایاب شده بود آن را با چاپ روزپسند منتشر کردم«. به 

ــان گفتم: »نقل و انتشار عمل قبیح بدون تقبیح مثل خود  ایش

ــت«. مدتی بین ما دو دربارۀ این چاپ  آن عمل مقبوح و نارواس

ــل و قالی کرد  ــک برای اثبات قول خود قی ــخن رفت و هری س

ــتمع هم گروهی در تأیید این جانب و  ــان مس و لغت نامه نویس

گروهی در حمایت ایشان ایستادند. آنچه حاصل ازین سخن ها 

شد پایه گذاری دوستی و صمیمیتی گردید که حدود پنجاه و 

پنج سال دوام یافت و سرانجام دست مرگ آن را برید و انصاف 

ــار در طول بحث به هیچ  ــا باید بگویم مرحوم افش را در این ج

ــکندربیک طرفداری نمی کرد و  ــاه عباس و اس وجه از عمل ش

مثل این جانب کار هردو را سخت مالمت می نمود. این بود آغاز 

ــید. امید آنکه اطناب  ــتی با آن فقید گرچه به  اطناب کش دوس

ُممل نباشد. شقشقٌة هدرت.

اما دورۀ دوم آشنایی این جانب با مرحوم افشار حدود پنج سال 

ــان به زمانی اتفاق افتاد که آن  ــتین با ایش بعد از مالقات نخس

ــدند و این جانب متصدی  مرحوم رئیس کتابخانۀ ملی ایران ش

ــت که  ــب نیس ــش مخطوطات آن کتابخانه بودم. نامناس بخ

ــامان آن کتابخانه قبل از انتصاب ایشان  به اختصار از وضع نابس

چند سطری درین جا گفته آید تا بتوان به توان مدیریت ایشان 

ــا گنجینۀ غنی آن هم از جهت  ــی برد. کتابخانۀ ملی ایران ب پ

ــه داخلی و چه خارجی،  ــم از جهت کیفِی کتب، چ کّمی و ه

بزرگترین گنجینۀ کتاب بوده و هست. در وقت انتصاب مرحوم 

ــت آن، یکی از ادارات تابعۀ ادارۀ نگارش وزارت  ــار به ریاس افش

ــارف( آن روز بود. این زیرمجموعه ای ادارۀ نگارش  فرهنگ )مع

ــزد صاحبان مقام  ــدن آن کتابخانه به ن ــب مفغولٌ عنه ش موج

ــده بود. کارمندانش اکثر به سن بازنشستگی  آن وزارتخانه ش

ــا به حضور و غیاب  ــد و کار در کتابخانه برای آنه ــیده بودن رس

ــای و گپ زدن  ــیدن چ ــده بود؛ حضور هم در نوش منحصر ش

ــد. آن مزایایی که مقّربان وزارتخانه داشتند به  ــپری می ش س

حکم »االقرُب یمنُع االبعد« برای این فراموش شدگان ممنوعه 

ــدگی و بی عالقه ای کارمند یک بی سامانی  بود. این فراموش ش

ــرب الیهودی  ــه پیاده کرده بود که حاصل آن ش در آن کتابخان

ــتن کاربرگه های متداول  ــب آن به جای داش ــده بود که کت ش

ــنده می کرد که  در کتابخانه های مهم جهان به فیش هایی بس

ــران کتب  ــت جلد. ناش ــمارۀ پش به  روی آن نام کتاب بود با ش

ــر می کردند دو جلد به  ــزم بودند از هر کتابی که منتش که مل

ــی کتابخانۀ ملی را دیده  کتابخانه اهداء کنند، چون این بی کس

ــزام نمی کردند و بالنتیجه مدت ها بود  بودند اعتنایی به این ال

که قفسه های گنجینۀ کتابخانه از کتاب های جدید خالی بود. 

ــانی داشت و با زبان های مختلف  کتب خارجِی آن وضع پریش

در هم مخلوط بودند: کتاب به زبان فرانسوی در جنب و پهلوی 

ــان هیتلر، آن  ــه آن پهلو می زد. به زم ــی ب کتاب به زبان روس

پیشوای نازی تعدادی از کتب برگزیدۀ دانشمندان و فیلسوفان 

ــاه کرده بود. متأسفانه پریشان مکانی  آلمانی را هدیه به رضاش

بین کتاب به زبان آلمانی و کتاب به زبان فرانسوی همسایگی 

ــه هیچ عنوان  ــایگی ای که ب ــه ای ایجاد نموده بود. همس قفس

ــا و مجالت کتابخانه  ــرش نبود. روزنامه ه کتابداری قابل پذی

ــد. آنها که حاجتی به اعالنی  ــامانی بی نصیب نبودن نیز از بی س

ــتند ناجوانمردانه به جای انتساِخ آن  مندرج در روزنامه ای داش

اعالن چنان که شنیده می شد آن اعالن را می بریدند و بریده را 

می بردند. کوتاه سخن، کتابخانه ای بود با حال احتضار؛ آن چه 

می کرد به قول فقیهان تقلّصی بود به نشانۀ حیات. افشار چون 

ــد، روح و حیات تازه ای به این محتضر دمید و اخراج حّی از  آم
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ــت آنها به بازنشستگی  ــتگان را طبق خواس مّیت کرد. بازنشس

ــی جدید ایجاد کرد و به نویسندگاِن  سپرد. بخش فیش نویس

ــالت و روزنامه ها را از  ــگارش آن را آموخت. مج ــق ن آن طری

ــخ  فالکت نجات داد و بر متقاضی مقرر کرد که عکس یا منتس

ــت خود از روزنامه و مجالت برگیرد و ناشران را  از مورد خواس

ملزم نمود که بدهی های خود را به کتابخانه بپردازند. حضور و 

غیاب کارمندان را مرتب کرد. بخش  ایران شناسی در کتابخانه 

ــق داد و مختصر به  ــود آورد. کتب خارجی را نظم و نس به    وج

ــد که مراجعان  آن محتضر قدرت حیات داد و به خوبی دیده ش

ــب کتابخانه  ــۀ صنعتی جن ــاگردان مدرس ــه دیگر ش کتابخان

نیستند بلکه پژوهندگانی می باشند که مستدعیات علمی خود 

را از کتابخانه می جویند. آنچه مربوط به مخطوطات بود از روز 

سّوم ورود به کتابخانه به اجرا گذاشت. صبح روز سوم به دایرۀ 

ــت نسخ خطی این  خطی آمد و به این جانب گفت: »باید فهرس

ــته شود و آنچه برای نوشتن آن الزم است فراهم  گنجینه نوش

ــتن آن را از  ــان گفتم: »خودم قصد نگاش ــم کرد.«به ایش خواه

ــي تاکنون از چند  ــته و دارم ول ــدو ورود به این گنجینه داش ب

فهرستي که براي کتابخانه ها نوشته شده الگوی الزم االتباعی 

ــت نیاورده ام که بر حسب آن فهرست را بنگارم زیرا در  به دس

ــند کرده اند و  ــت، پاره اي فقط به نام کتاب بس این چند فهرس

ــب نمي تواند به هیچ  ــت به نظر این جان ــس و این گونه فهرس ب

ص کتبي شود که فقط یک نسخه از آن در  وجه مّعِرف و مشخِّ

جهان یافت مي شود و پاره اي دیگر هم فهرست هایي مي باشند 

ــر درآمده اند و  ــت نگار به تحری ــه طبق نظر خصوصي فهرس ک

ــت موافق مطلوب  ــن نظر خصوصي به هیچ وجه معلوم نیس ای

مراجعه کنندۀ فهرست باشد و در حقیقت این فهرست ها مبّین 

ــخه ِمن حیُث هي نسخه. «مرحوم  ــت نگارند نه نس نظر فهرس

ــت باید براي  ــخ مرا شنید گفت: »صحیح اس ــار چون پاس افش

نسخ خطي کاربرگه تهیه کرد که طبق آن کاربرگه نسخ معرفي 

شوند نه طبق رأي فرد خاص و فهرست نگار.«دو روز بعد از این 

ــیوني دعوت کرد مرکب از مرحومان  گفت وگو او مرا به کمیس

مجتبي مینوي و دکتر زریاب  خویي و محمدتقي دانش پژوه و 

خودش، به ریاست مرحوم مینوي. در این کمیسیون به توصیۀ 

 )item( مینوي بنا بر آن رفت که هریک از اعضاء بیست عنصر

ــخۀ  الزم و کافي براي معرفي خصوصیات فیزیکي و علمي نس

ــکیل  ــۀ بعد که دو روز دیگر تش ــي تهیه کنیم و در جلس خط

ــا عناصر کاربرگه  ــم تا پس از بحث به روي آنه ــود بیاوری مي ش

ــت آیند و طبق آن عناصر کاربرگه تهیه شود. باري هنوز  به دس

ــار با  ــتین گفت وگوي مرحوم افش حدود ده روز بیش از نخس

این جانب نگذشته بود که کاربرگه در دو روي یک برگ مقواي 

ــا این کاربرگه  ــب ملزم گردیدم که ب ــد و اینجان نازك تهیه ش

 )Analytical Descriptive( ــي ــت تحلیلي و توصیف به فهرس

ــخ  ــن کاربرگه چون در عمل قرار گرفت و نس ــخ پردازم. ای نس

ــرد ایجاب مي نمود  ــورت جمع و منع کامل معرفي ک را به ص

ــخ چاپي کاربرگه اي به نام »دیویي« دارد این  همان طور که نس

کاربرگه نیز به نام »افشار« نام گیرد و خوشبختانه امروز هم آن 

در دست اکثر فهرست نگاران نسخ خطي در تداول عام است و 

خیلي از فهرست نگاران خارجي نیز در فهرست خود از آن سود 

ــار براي اولین بار  مي جویند. حاصل آنکه با هّمت مرحوم افش

نسخ خطي صاحب چنین مشخص کننده اي شد و این طور که 

ــموع افتاده همان نیز اساس نرم افزارهاي کامپیوتري براي  مس

فهرست نسخ خطي شده است.

ــت ماه از ورود مرحوم افشار به  ــفانه حدود هفت یا هش متأس

کتابخانۀ ملي نگذشته بود که نعیق غراب العین به صدا درآمد و 

جغد رکود و سکون بر فضاي آن پرواز گرفت و با انتقال مرحوم 

ــد و به تأویل  ــاره کتابخانه گرفتار »أَِن« مصدریه ش ــار دوب افش

ــپرد.  ــکون و کارها به بیکاري جا س مصدر رفت. حرکات به س

حتي چاپ جلد اول فهرست نسخ خطي که به نیمه رسیده بود 

تحت این تصمیم رفت که از سکون سایر قسمت ها بهره گیرد 

ــف گردد. منتها کراهت این توقف  ــاپ نیمۀ دیگر آن متوق و چ

به حدي ناهنجار بود که خالق هاي آن تصمیم نیز زشتي آن را 

ــد و از این تصمیم برکنار رفتند و توقف و عدم چاپ را  فهمیدن

ــت کردند و آن را براي هفت سال  متوجه بقیۀ مجلدات فهرس

ــتر خواب اصحاب کهفي خوابانیدند تا آنکه بازنشستگي  در بس

طالبان توقف را به خانه نشاند و دوباره فهرست راه چاپ گرفت. 

ــر زیرمجموعۀ ادارۀ نگارش  ــن عهد نو کتابخانۀ ملي دیگ در ای

ــۀ اداره نگارش وزارت  ــگ نبود بلکه از ادارات تابع وزارت فرهن

جدیدالتأسیس فرهنگ و هنر بود. متأسفانه این وزراتخانه که 

ــادماني تاالر رودکِي آن روز و وحدِت  ــرور و ش ــب س در هر ش

ــي هزار توماِن آن روز صرف  ــروز، طبق قول راویان موثق، س ام

چراغاني و نورافشاني آن حوزۀ عیش مي کرد، در نهایت امساك 

ــال تخصیص براي مخارج چاپ هر جلد  پانصد تومان در هر س
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ــت داد؛ چاپي که با وجود حذف مطالب بسیار مفید  این فهرس

ــا باز پانصد تومان مرحمتي)!!( وزارت جلیلۀ فرهنگ  کاربرگه ه

و هنر نمي توانست بار آن کشد؛ به ناچار کمبود آن در هر سال 

ــیصد یا چهارصد توماِن آن روز را از حقوق بسیار ناچیز این  س

ــایي کرد و  ــر مي بلعید. با این همه لطف الهي مشکل گش حقی

بعون هلل تعالي همۀ نسخ خطي موجوِد آن روِز کتابخانۀ ملي از 

ــت خطي پردۀ پنهاني را درید و شاهد بازاري شد  طریق فهرس

ــار بوده، هر فزوني آن  ــون باني اصلي آن مرحوم ایرج افش و چ

ازوست و هر کاستي آن از من است.

مثن�وي را چ�ون ت�و مب�دء ب�وده اي
اف�زوده اي ت�واش  گ�ردد  ف�زون  گ�ر 

باري آمدن افشار به کتابخانۀ ملي و رفتن او از آن مؤسسه یک 

ــود مبني بر اینکه شکوفایي و  راز بس مهم اداري را بر من گش

ــتگي تام به رئیس کاردان و کاربُر  کارآیي هر مؤسسه اي وابس

آن دارد و بس.

دورۀ سوم آشنایي اینجانب با مرحوم افشار از هفت هشت سال 

ــت مرگ او آن را قطع  ــروع مي شود. اگر کسالت و دس قبل ش

ــت و ماهي یک یا دو   بار  ــرد آن دوره هنوز ادامه مي داش نمي ک

ــت بسیار عزیز و گرامي  ــناد ملي مرا با او و دو دوس در مرکز اس

ــت مرگ او را از این جمع خارج  محشور مي کرد. افسوس دس

کرد.

توضیح  آنکه حدود هشت سال قبل رئیس آن روز مرکز اسناد 

ــناد کشور  ــت تا براي کارمندان آن مرکز یگانۀ اس از من خواس

ــند کاذب و تعارض و  ــند موثق و س ــند و س دربارۀ تعریف س

تزاحم اسناد و روابط بین  اسناد چون»تخصص« و »تخصیص« و 

»حکومت« و »ورود« آنها گفتاري داشته باشم و تا حدي مباحث 

ــریح کنم. چون گفتارم به پایان  ــناد را تش تعادل و تراجیح اس

ــت در جلسات خرید اسناد و ارزش گذاري  آمد، او از من خواس

ــناد تشکیل  ــت کم در مرکز اس آنها که ماهي یک یا دو بار دس

ــود و تبرعي است شرکت نمایم. من که در ارزش گذاري  مي ش

نسخ خطي تجربتي داشتم این پیشنهاد را براي تجربه اندوزي 

ــناد بسیار مفید دیدم؛ خاصه آنکه عالوه بر  در ارزش گذاري اس

مرحوم افشار با دو دوست بسیار عزیز و مطلع و سندشناس در 

ــدم. مرحوم افشار با عالقۀ خاص  این جلسات هم تقویم مي ش

در قیمت گذاري و لزوم خرید هر سند سعي مي کرد که اجماع 

خاص اعضاء این جلسه فراهم آید و نحوۀ خرید و ارزش گذاري 

ــناد در این جلسات به حدي دقیق اجرا مي شد- و بعد از او  اس

هم امیدوارم اجرا شودکه حد ندارد و در طول این چند سال که 

بیش از صد هزار سند عرضه شده از طریق مرکز اسناد و تعیین 

ارزش از ناحیۀ این کمیسیون بیش از یک یا دوبار فروشندگان 

با رأي و نظر کمیسیون مخالفت نکردند و به قول عضو مسئول 

عرضۀ اسناد از طرف ادارۀ اسناد، همگي فروشندگان با رضایت 

ــده فروخته اند و این  ــناد خود را با این قَِیم تعیین ش خاطر اس

مي رساند روش قیمت گذاري این جلسات موافق انصاف بوده و 

اصل در بیع و شري هم انصاف است.

مسألۀ قیمت گذاري بر اسناد و نسخ خطي همواره مطلبي بود 

که با مرحوم افشار بحث داشتیم زیرا در اقتصاد دو قسم قیمت 

براي اشیاء ارائه مي شود:

 )exchange value/valeur echange( یکي به نام ارزش مبادله 

 .)Private value / valeur Privée( و دیگر به نام ارزش شخصي

ــک کاال )goods( پس از  ــه ی ــت ک ــي اس ارزش مبادله ارزش

ــورد عرضه و تقاضا قرار  ــدن پیدا مي کند و طبیعتاً م به بازارآم

مي گیرد و آن هم کاالیي است که به وجهي رفع نیازهاي بشري 

ــتقیم و چه غیر مستقیم مي نماید. اقتصاددان ها در  را چه مس

تعیین این ارزش سه نظریه دارند:

ــرمایه این  ــاب ثروت ملل و مارکس در س ــمیت در کت آدام اس

ــب مقدار کار اجتماعي که در تولید آن به کار  ارزش را بر حس

رفته مي دانند در حالي که شارل ژید پایۀ آن را بر اصل آخرین 

ــه او مي گوید اگر  ــد نه کار؛ چ ــت )Final ulitity( مي دان نافعی

ــده باشد و  در تولید کاالیي یک مقدار کار اجتماعي مصرف ش

ــب حاجت هاي خود به تقسیمات  صاحب آن این کاال را برحس

متساوي تقسیم کند و براي هر نیاز یک قسمت را کنار گذارد 

ــده با وجود کار مصرف شده در  این قسمت های کنارگذارده ش

آنها مساوي است ولي بر حسب اختالف حاجت هاي گوناگون 

ــد. في المثل اگر  ــاي مختلف پیدا مي کن صاحب کاال ارزش ه

ــب ده تن گندم پنج  ــد و صاح ــور ده تن گندم باش کاالي مزب

ــته باشد و او )صاحب گندم( براي هریک  حاجت مصرفي داش

ــن پنج حاجت دو تن گندم کنار گذارد، مثاًل براي مصرف  از ای

خوراك خود دو تن و براي پوشاك دو تن و براي دام هاي خود 

دو تن و براي مصارف مسکن دو تن و براي مصارف غیرضروري 

نیز دو تن، در صورتي که بر حسب حادثه اي گندم براي مصرف 

ــب  ــیني این گندم بر حس دام هایش از بین رفت او براي جانش
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ــدم مختص براي مصرف خوراك  ــت رفته، او از گن حادثه ازدس

خود استفاده نمي کند بلکه گندم اختصاص یافته براي مصارف 

ــود  ــرد بدین ترتیب دیده مي ش ــه کار مي گی ــروري را ب غیرض

گندم ها با وجودي که یک مقدار کار اجتماعي مصرف شده در 

ــت دارند ولي در مقام ارزش گذاري  تولید آنها را در خود انباش

ــالف نظر بین نظریۀ  ــود. اخت به اصل اهّم فاالهّم رجوع مي ش

اسمیت و شارل ژید امروز اقتصاددان هاي باالمرتبه چون خانم 

ــانده که مي گویند  ــون و حتي کارل پوپر را به آنجا کش جانس

قیمت کاال وابسته به نقطۀ تالقی منحنی عرضه و تقاضاست نه 

کار اجتماعي انباشت در آن و نه اصل آخرین نافعیت.

ــه روي کاالیي  ــت که فردي ب ــخصي قیمتي اس ــا ارزش ش اّم

ــت در حالي  ــخت صاحب ارزش اس مي گذارد و آن براي او س

ــتعداد پیاده کردن  که آن در بازار به دانگي نمي ارزد و حتي اس

ــه و تقاضا را بر خود هم ندارد مثل ارزش نامه هاي پدري  عرض

ــاید میلیون ها دالر قیمت داشته باشد در  ــرش که ش براي پس

حالي که براي دیگران پشیزي ارزش نداشته باشد.

ــار  ــخ خطي با مرحوم افش ــناد و نس دربارۀ ارزش و قیمت اس

ــتیم و آخر به آن رسیدیم که ارزش آنها  بحث هاي مفصل داش

نه تبعیت از ارزش مبادله مي کند و نه تبعیت از ارزش شخصي 

ــناد و نسخ  ــت بین بین آن دو؛ چه اس بلکه قیمت آنها امري اس

ــخصي  خطي چون به بازار فروش آیند دیگر در زندان عالقۀ ش

ــخصي نمي روند زیرا ارائه دهنده با  ــتند و تحت ارزش ش نیس

ــخصي  ــتاٌق الیه  بودن ش عرضۀ آنها به بازار، آنها را از حوزۀ مش

ــت که دربارۀ آنها به  ــان داده اس خود بیرون آورده و عماًل نش

ــران را در ارزش آنها مي جوید.  ــه عالقه و نظر دیگ ــه ک آن رفت

ــند زیر آنها از جمله  ــا تحت ارزش مبادله نیز نمي تواند باش ام

کاالهایي نیستند که در بازار اشباه و نظائر فراوان داشته باشند؛ 

منحني عرضۀ آنها بسیار محدود است و به همین نحو منحني 

ــۀ تقاضا آن که  ــت. بلکه در ناحی ــاي آنها نیز محدود اس تقاض

ــناس و آگاه  ــت و نقش خریدار را دارد، سندش قیمت گذار اس

ــخه است و نقش عمده را دارد؛ چه سندشناس، اطالع از  به نس

وضع بایگاني هاي اسناد و نیز اهمیت سند و مطلب مندرج در 

ــخۀ خطي و تعداد آن سند و آن  آن و به همین نحو دربارۀ نس

نسخه در مراکز و گنجینه ها و نیز وضع فیزیکي سند و نسخه و 

صحت مطالب کتابت شده و زیبایي و خوش خطي و یا به عکس 

ــان به  ــتي و ناخواني مطالب آنکه در اصطالح نسخه شناس زش

ــخه  تمیزي و غیر تمیزي تداول داردارزش و قیمتي بر آن نس

ــت ارزش آن را اعالم مي کند و  ــند مي گذارد و با این قیم یا س

ــود که هرچه اطالع سندشناس و آگاه به  از این جا معلوم مي ش

ــخ خطي در آنچه گفته شد و خصوصیات دیگر آنها بیشتر  نس

باشد، ارزش گذاري او سنجیده تر است. البته ارزش گذار باید به 

ــود با کاالي دیگر  ارزش واحد پولي که ثمن معامله واقع مي ش

ــد که این اطالع  ــه ثمن قرار مي گیرد نیز به خوبي مطلع باش ک

ــت. انصاف را اطالع  ــیار مؤثر اس ــنجیدگي ارزش بس نیز در س

مرحوم ایرج افشار بر اثر ممارست و آگاهي به بایگاني هاي اسناد 

گنجینه هاي نسخ خطي او را ارزش گذار سنجیده اي کرده بود.

باري با مرگ افشار ضربه و ثلمۀ بزرگي در حوزۀ تحقیق علمي 

این کشور وارد آمد؛ چه او واجد خصوصیات الزم براي تحقیق 

ــي جمع مي آید  علمي بود و چنین خصوصیاتي به  نادر در کس

ــت او از زمرۀ نادره کارهایي بود که خود او کتابي دربارۀ  و درس

ــانده بود. او در خاندان بي نیازي پرورش یافته  آنها به چاپ رس

ــرورش اجازه  ــازي برگرفته از این پ ــود که خصوصیات بي نی ب

ــود. هیچ کس از او  ــه او نداده ب ــدۀ ثروت اندوزي ب ــه هیچ عق ب

ــتي هاي خردمایگان را ندیده بود که حتي براي قرص ناني  پس

به رذالت هایي تن مي دهند که نوع انساني را ملکوك مي کنند. 

ــدر بزرگوار او  ــت به وقفیات میلیاردتوماني اراضي پ کافي اس

ــد او این بي نیازي را  ــار توجه کنید تا دریابی مرحوم دکتر افش

ــرده بود. او به  ــي به مرده ریگ ب ــت و محیط پرورش ــه بی از چ

ــید و همۀ جاه ها  ــه کتاب و تحقیق نمي اندیش هیچ چیز جز ب

ــزد او به دانگي ارزش  ــر از مقام و منزلت علمي ن ــا غی و مقام ه

ــت به مقامات بس واال و باالي  ــت. او به آساني مي توانس نداش

ــد ولي سرسپردگي به آستان علم او را بر آن داشته  اداري برس

بود که پشت به آستانۀ مقام کند. هیچ کس ندیده و یا نشنیده 

ــب زر و زوري خم  ــش و تملق کمر در برابر صاح ــه او با کرن ک

ــد. اگر با صاحب مقامي برخورد داشت به خواست آن  کرده باش

صاحب مقام این برخورد را کرده بودند  نه به استدعاي جاهي و 

مقامي. او در عین آنکه زندگي طوفاني تقي زادۀ مشروطه طلب 

ــنایي به حوادث انقالب سیاسي  ــروطیت را براي آش صدر مش

ــات دکتر مصدق  ــاند، خاطرات و تألم ــه چاپ مي رس ایران ب

پیشواي وطن پرستان را براي آشنایي به نکات حّساس مبارزۀ 

ضداستعماري نیز حلیۀ طبع مي پوشاند. در بي نیازي او همین 

بس که در اکثر مأموریت هاي به خارج کشور هزینۀ سفر خود 
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را از کیسۀ حقوق و ماهیانۀ اداري خود مي پرداخت. محال بود 

که اهل تحقیقي براي مسألۀ علمي به او رجوع کند و او اگر آن 

مسأله را مي دانست پرسش کننده را محروم از پاسخ کند. یگانه 

تفریح او آن بود که چون چند روزي فراغتي به  دست مي آورد 

ــتي به ایران گردي مي پرداخت و یگانۀ ایراني ای بود که  با دوس

ــر زده بود و  حتي به کوچکترین دهکدۀ بس دورافتادۀ ایران س

خاطره هاي این سفرها را به نام گلگشت انتشار مي داد و در آن 

ــت طالبان این  خاطرات بس اطالع و آگاهي هاي مفید در دس

آگاهي مي گذارد. او کتابخانۀ بس عظیم مرکزي دانشگاه را که 

ــت پایه گذاري کرد و در  یکي از مراکز بزرگ تحقیق جهاني اس

ــعۀ آن به طور مستقیم و غیر مستقیم تا حیات  تکمیل و توس

داشت کوشید. او کتابخانه و اسناد نفیس و بس گران بهاي خود 

را به رایگان به دائرة المعارف بزرگ اسالمي سپرد تا اهل تحقیق 

و پژوهش را مفید افتد.

ی�ک ده�ان خواه�م ب�ه پهن�اي فلک
َمَل�ک ای�ن  بگوی�م ش�رح ح�ال  ت�ا 

ــنید به زاري گریست  از این جهت بود که هرکس مرگ او را ش

ــرت خورد. به کوتاه سخن به قول عربان:  و برین فقدان او حس

او »عاش سعیداً و مات سعیداً «و دربارۀ او باید گفت: »بحٍقّ انَت 

خیُر المعجزاِت«.

                                     حیات طیبۀ استاد ایرج افشار-       رحمه.. اهلل علیه

استاد ایرج افشار 16 مهر 1304 از مادر زاده شد و روز چهارشنبه 

18 اسفند 1389 در سن 85 سالگی، با فرهنگ جهانی ایران و 

جامعۀ فرهنگی میهن عزیز ایران وداع کرد. روزی که ابر بهاری 

ــتاب به پیشواز آمد، سنگ نالید و آسمان به تسالی خاطر  با ش

ــتان قدیم و جدید او گریست. و چه خوش گفت سعدی  دوس

-  علیه الرحمه:

 بگ�ذار ت�ا بگریم چ�ون اب�ر در بهاران
ک�ز س�نگ نال�ه خی�زد روز وداع یاران

ــتاد ایرج افشار دست کم در یکصد سال اخیر   بی گفت و گو اس

ــی بود، بدیل و  ــه بدان مّتصف و متحلّ ــا اوصاف عدیده  ای ک ب

ــت و کیفیت آثاری که  ــت. نه تنها از لحاظ کمی ــری نداش نظی

ــالق و فروتنی و  ــش و اخ ــت، که با من ــود به جای گذاش ازخ

ــاب و فرهنگ  ــیدایی به کت ــیفتگی و ش ــاگرد پروری و ش ش

ــیاری از عالقه مندان را  ــنه کامان بس ایران زمین، جان های تش

ــماری را به فرهنگ ایران و آثار و مآثر  ــیراب و جوانان بی ش س

ــالم آشنا کرد. او  و مواریث مکتوب فرهنگ و تمدن ایران و اس

به مصداق »آب کم جو تشنگی آور به دست« احساس عطش را 

ــاد می نمود. من و امثال من اگر چیزی  در رهپویان دانش ایج

ــیم، چه سخن به اغراق  ــتاد افشار بگوییم یا بنویس در بارۀ اس

چند نوشتار دربارۀ استاد افشار
اکبر ایرانی

گوییم، چه ره تفریط پوییم، باز در حق او ستم روا داشته ایم و 

نخواهیم توانست حق او را چنان که باید، ادا کنیم. نوشته های 

ــر و نشر داشت  او در بارۀ مرگ اعاظم عصر خود که با آنان حش

ــته بود گویای  ــان به نیکی بهره جس و از دانش و آموخته هاش

ــت. خوشبختانه صاحب ذوقی آنها را گردآوری  این حقیقت اس

ــاند. قلم شیوا، زیبا ، فاخر و  کرد و با مقدمه ای از او به چاپ رس

ــالف را داشت، از هنرهای دیگر  خوش خوان او که عطر نثر اس

ــک نسل جدید به نثر او که خود ژانری متفاوت و  او بود. بی ش

خاص بود، به دیدۀ عنایت و رعایت خواهند نگریست. 

ــتاد افشار شجرۀ طیبۀ معرفت را با آب  در بارۀ اینکه چگونه اس

زالل الیزال عشق به احیای مواریث گذشتگان و معرفی آثار و 


