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پرویز اذکایی )سپیتمان(1

»خواب و آرام از دیدگان من گسیخته شد-

از دریغ بر تو،

ما را به خواب و آرامش هیچ میلی نیست.

به عزای تو نشیند سرزمینی که دیگر چو تو نزاید،

***

جهان پس از تو، یکسره بر من تنگ آید،

تنگ تر نهادی وطن را بر ما و خود رفتی.

عجوزۀ دهر که طالبانش گمرهند، بر جای ماند-

دریغا! آن رهنماِی پیشگاِم مردان راه درگذشت«.

***

]بهری از رثای شریف رضی در حق ابواسحاق صابی: 

ــا َطْیُف الُرقاِد بناظری و لَقد َکب

ــم تَلِْد لک ثانیاً   ثَِکلَتک ارٌض ل

ضاَقْت علیَّ االرُض بعدک کلَّها 

ــّل تَبُیعها ــاٌز یَض ــْت اَُعیج بقی

ــاً لُِرقادی ــک فال لَع ــفاً علی  اَس

ــِوز المیالدی  ــي و مثلَُک ُمْع ّ اَن

ــا علَّی بالدی  ــَت اَْضیَقه َو تَرْک

ــواٍد للرجال هوادی[ و َمضْت ه

                                                                                                 )رسائل الصابی/ 110(

ــال پیش در شرح  کتاب شناسی فردوسی افشار  سی وهفت س

ــته بودم که در جهان  کتاب شناسی هرگاه از ایران سخن  نوش

ــار بر زبان می رود. اینک  به میان می آید، بی درنگ نام ایرج افش

ــار  ــی، ایرج افش به یقین توانم گفت که در جهان  ایران شناس

»سلطان کتاب« بوده است.



ــاه اقلیم  ــته اند تا در اوصاف آن پادش ــن که از من هم خواس ای

ــیار شاقی کرده اند؛  ــم، به واقع تکلیف بس کتاب چیزی بنویس

چه حقیقتاً زبانم قاصر و الکن است. نمی دانم و بسا که ثنا و رثا 

ــان واقعی و دانشی مرد بزرگوار  نتوانم. محامد و فضائل آن انس

چندان است که به قول منوچهری: »بود همه بودنی، کلک فرو 

ــتاد« )= َجّف القلم بما هو کائن ...( و به قول ابوتّمام طائی:  ایس

ــاً اَْو َفاتِّخْذ لَک  ــئَت اَْن تُْحِصی فضائَل علِمه / فُکْن کاتب »اذا ِش

* استاد دانشگاه بوعلی همدان. 

ــد و هستند دانشوران »اهل«، دوستداران،  کاتبا«. به عالوه، باش

ــاگردان و مصاحبان آن حضرت )- عمرشان دراز باد - ( که  ش

ــتاد با آن همه  ــخصّیت« علمی واالی اس در خصوص وجوه »ش

ــتۀ فرهنگی اش و جوانب معرفت شناسی، بل  جلوه های برجس

معارف بسیار وسیع، زیست نامۀ درخشان و کارنامۀ بس سترگ 

آن یگانۀ روزگار ما به بسندگی بنویسند؛ پس ناچار این کمینۀ 

ــره از آن بزرگوار  ــد به ذکر چند فقره خاط ــز تنها می توان ناچی

مبادرت ورزد، کسی که به راستی او را حسب ارشادها و تربیت 

استادانه اش یک پا »پدر« خود می دانم.



ــال 1339  ــماره های مجلّۀ »راهنمای کتاب را تا س برخی از ش

ــار، و وسعت اطالعات  در همدان دیده بودم. مقاالت ایرج افش

ــیفته اش کرده بود. دلم می خواست  ــناختی او مرا ش کتاب ش

ــران آمدم و در دفتر  ــفری به ته ــال س او را ببینم. در همان س

ــرقی دانشگاه تهران(  مجلّه )واقع در خیابان آناتول فرانس، ش

نخست بار او را دیدم. مرحومان دکتر خانلری و دانش پژوه هم 

ــار، صورت کسری هایم را – از مجلّه – گرفت  آن جا بودند. افش

و تمامی آنها را از اطاق جنبی دفتر کار آورد، همراه با دو کتاب 

ــرد و فرمود که هر وقت به تهران  ــر خود به من اهداء ک تازه نش

شهسوار کتاب ایران
پرویز اذکایی )سپیتمان(*
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آمدم به او سر بزنم. 

سال بعد، مرا به »انجمن کتاب« برد )پایین تر از پارک دانشجو( و با 

کتابخانۀ جنبی آنجا آشنایم کرد، اجازۀ  امانت گرفتن کتاب را هم 

داد؛ و در سال 1341 نسختی از جلد اول فهرست مقاالت فارسی 

تازه نشر خود با جزوات مختلف  کتاب شناسی مرحمت نمود. او 

این »نذر و نیاز« عالمانه را همچنان حدود نیم قرن در حق این 

شاگرد شهرستانی خود – بی وقفه – اَدا فرمود.

ــگاه تهران شدم. شادروان  دو سال نکشید که دانشجوی دانش

ــار به اتفاق دو تن دیگر از استادانم )شادروان دانش پژوه و  افش

روان شاد دکتر علینقی منزوی( مرا جزو هیأت فهرست نویسان 

ــورای ملّی )متشکل از  ــخه های خّطی کتابخانۀ مجلس ش نس

ــتاد احمد منزوی، شادروان محّمد شیروانی، آقای قمی نژاد  اس

و...( به کار گماشتند. گاهی در فهرست نویسی برخی کتابخانه ها 

نیز مرا همراه می بردند، که چیزها )از مکرمت های اخالقی شان( 

آموختم؛ چنان که شاعری گفته است: »و اّن الوفا، اقّل ما تعلّمُت 

ِمنه ِمن خالل االکارمی«.



ــت کتاب های  ــی« و فنون فهرس ــتۀ » کتاب شناس ــا در رش ام

ــتم، از  ــد بگویم که چون دنبال کار می گش ــی، اجماالً بای چاپ

ــده بودم و قرار  ــور دی ــداری را در وزارت کش جمله دورۀ بخش

بود مرا در کتابخانۀ آن وزارتخانه به کار گمارند. یک روز که در 

ــد و با کمال  ــتم، در باز ش اتاق های کارگزینی آنجا ول می گش

ــتادان افشار و دانش پژوه وارد شدند. آقایی در  تعّجب دیدم اس

ــا او صحبت کردند  ــؤول بود؛ آن دو بزرگوار ب ــمت مس آن قس

ــگاه  ــته به کتابخانۀ مرکزی دانش و بنده را به اصطالح َکتْ بس

ــیس شده بود )1348( و چون توسعه  تهران بردند که تازه تأس

ــده و سازمان نوینی  پیدا کرده، بخش های مختلف آن مجّزا ش

ــت: فارسی، عربی،  ــت نگاری داش یافته بود، پنج بخش فهرس

ــی هم بعداً با آمدن  ــی، فرانسوی، آلمانی و بخش روس انگلیس

ــاد دکتر عنایت هلل رضا دایر شد. من افتخار پیدا کردم  روان ش

ــم. نخست، استاد افشار – رئیس  که متصّدی بخش عربی باش

ــه برد، که موقتاً در طبقۀ زیرین  کتابخانه – مرا به بخش فرانس

ــگاه جای داشت و به متصّدی آن بخش، سرکار  دبیرخانۀ  دانش

خانم دکتر حکیمی )عروس استاد دانش پژوه(، سپرد تا اصول 

 =( »LC« فهرست نگاری و طبقه بندی بر اساس روش کتابداری

کتابخانۀ کنگرۀ آمریکا( را بیاموزم. 

ــزو پیروان  ــتاد دانش پژوه )در ج ــه مانند اس ــم، ولی ب آموخت

ــتم( زیرا  ــودم )و هنوز هم هس ــا آن روش مخالف ب ــان( ب ایش

طبقه بندی کتاب ها را به روش های آمریکایی »دهدهی« دیویی 

ــی و اصول  و »حروفی« کنگره، فاقد مبانی نظری معرفت شناس

ــتم، که نه معقول اند و نه منطقی؛ صرفاً تداول  علمی می دانس

ــم آمریکایی،  ــت آنها در پِی اقتدار فزایندۀ امپریالیس و کاربس

ــرزمینی  ــالیب علوم و فنون و فرهنگ و زندگی س که تمام اس

ــر  ــائل و اهرم های اِعمال قدرت و نفوذ در سراس خود را با وس

ــوده، این روش کتابداری نیز به مانند  جهان ترویج و تبلیغ نم

ــی »واحدی« که در دانشگاه ها از همان »ینگه دنیا«  نظام آموزش

دیکته شده   به کتابخانه ها و حوزه های  کتاب شناسی، ممالک 

عقب ماندۀ تحت سلطه تحمیل گردید.

استاد افشار ضمن موافقت اصولی با ما، عقیده داشت که در آن 

ــرزمین »عمل گرایان« ضرورت ایجاب می کرده تا یک طرح  س

عملی و فوری برای ساماندهی به امور کتاب و خدمات کتابداری 

ــود، و لذا منتظر نماندند تا ُحَکما در  ــانی فراهم ش و اطالع رس

ــی عقلی علمی و منطقی امر اِمعان نظر کنند. در خصوص  مبان

اتخاذ و کاربست طرح کنگره در کتابخانه های دانشگاهی و جز 

آنها در کشور ما هم به هر حال نظام مزبور همانند دیگر موارِد 

اخذ و اقتباس و تقلید از آن طرف دنیا، یا صدور و تحمیل، فرقی 

ــده، درست همان طور  نمی کند؛ در اینجا نیز رایج و متداول ش

ــگاه ها معمول گردیده  ــام »واحدی« آمریکایی در دانش که نظ

ــت. به عالوه، خاطرنشان می فرمود که اگر من از اجرای این  اس

ــر باز زنم، فوراً یک غرب زدۀ »الیعرف الهّر من البّر« به  طرح س

ــت که اجرای این امر  جای من می گمارند...؛ پس آیا بهتر نیس

تحت نظر من – که می شناسیدم صورت پذیرد؟



بنیان »کنگرۀ تحقیقات ایرانی« را نیز – چنان که فضال دانند- 

ــت؛ هم در سال 1348 که کتابخانۀ  مرکزی  ایرج افشار گذاش

ــایش یافت. دبیر ثابت کنگره خود او بود و  دانشگاه تهران گش

ــتی شادروان رسول دریاگشت  دبیرخانۀ دائمی آن به سرپرس

در همان جا قرار داشت. روان شاد دکتر ذبیح هلل صفا و زنده یاد 

ــین نصر هم از  ــتاد دکتر سیدحس ــر پرویز خانلری و اس دکت

ــاالنه بودند، که  ــام و حامیان آن همایش س ــان صاحب مق بانی

ــهریورماه هر سال با فراخوان یکی از دانشگاه های کشور  در ش

ــد. اسم آن در  ــی برگزار می ش و یا بنیادهای فرهنگی- پژوهش
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بدایت امر »کنگرۀ ملّی  ایران شناسی« بود، لیکن با اِعمال نفوذ 

شادروان شجاع الدین شفا )رئیس دفتر فرهنگی دربار( ناچار به 

»تحقیقات ایرانی« تغییر اسم پیدا کرد.

ــار  ــاالنه به پایمردی و مدیریّت ایرج افش باری، این همایِش س

ــد( برگزار گردید، نتایج و  ــال 1357 ملغا ش ــال )البته س نُه س

ــیار خوبی به   بار آورد، مجموعه مقاالت آنها هرساله  ثمرات بس

ــد، خاطره های فراموش نشدنی در اذهان علما  ــر ش چاپ و نش

ــا یکی از خدمات  ــت، و این همان ــور باقی گذاش و فضالی کش

ــمار استاد ایرج افشار  ــتۀ علمی- فرهنگِی بسیار و پرش برجس

 - طاب ثراه- بود.



مراتب اَسفار و کوه پیمایی و بیابان نوردی استاد افشار )بیشتر با 

همراهی یار دیرینش استاد دکتر منوچهر ستوده( مشاٌر بالبنان 

ــت. در این  ــهور و بی نیاز از تعریف و توصیف اس ــیار مش و بس

ــته اند. خود او چند سفرنامه و  خصوص داستان ها گفته و نوش

گلگشت به طبع رسانده، جملگی مشحون از فوائد جغرافیایی- 

ــاهدات باستان شناخت و بررسی آثار و  تاریخی و متضّمن مش

ــال محلّی و نیز  ــاندن اقوام و رج ــالل / اتالل کهن و شناس اط

ــی است. پیوسته اسباب حیرت و تعّجب  مطالعات مردم شناس

همگان بوده است که این دانشی مرد کتابخانه ای و »کتاب« مدار، 

ــتجات« بی شمار،  با آن همه کثرت تألیفات و به اصطالح »نوش

چگونه مرد »بیابان« هم هست و یکسره در سفرهای پایان ناپذیر 

داخل و خارج کشور – البته بیشتر و بیشتر ایران گردی - به سر 

ــته ام که دو سفر  ــت. من اقبال آن را داش برده و آوازه یافته اس

ــان او بوده ام، خیلی  ــت داخل جزو همراه خارج و چند گلگش

ــده ام که بدانم پس او کی و چه مواقع می نویسد. و  کنجکاو ش

ــف کرده ام که: »ساعت پنج تا هفت صبح«،  به خیال خودم کش

ــی که همراهان یا در  ــته در رختخواب، در حال همچنان نشس

خواب بوده اند، یا نماز و مناجات می کردند )مثل شادروان دکتر 

اصغر مهدوی و مهندس اسالم پناه(.



مطلبی - نمی دانم فرهنگی یا تاریخی – اما به نظرم »مهّم« ) از 

جملۀ مطالب( که از رهگذر همسفری با استاد افشار فرا دست 

آمده و یادداشت کرده ام، اینکه در سفر خراسان همراه با دکتر 

اصغر مهدوی روز 1374/6/27 به شهر کهنۀ قوچان درآمدیم؛ 

واقع در 10 کیلومتری غرب قوچان کنونی، که مزار معروف به 

ــی  بن جعفر )برادر »امام رضا«- ع( در  سلطان ابراهیم بن موس

ــته و ایوان پیشین و نمای  آنجا دارای گنبد و بارگاه و دو گلدس

پسین و رواق ها و صحن وسیع و مسجد است. داستان پیدایی 

این مزار را مرحوم رمضانعلی شاکری قوچانی به تفصیل نوشته 

)جغرافیای تاریخی قوچان، مشهد، 1346( و این جانب هم در 

رسالۀ »مزارشناسی« )خود  مجلّۀ مردم شناسی و فرهنگ عاّمه 

ــلطان  ــال 1353( گزارش کرده ام که بقعۀ »س ایران، ش 2 / س

ــب جمیع روایات و بنا به کتیبۀ ضریح چوبی آن  ابراهیم« حس

ــن ابراهیم بن  ــت به ابوالحس ــوب اس )مّورخ 769 هـ .ق( منس

ــال 1311  ــی بن جعفر )کاظم( که در زمین لرزۀ س )امام( موس

ـ  .ق ویرانی در آن راه یافته، بعدها در زمان آقانجفی قوچانی  ــ ه

ــال 1344 هـ .ق( بازسازی شده است. خبر تاریخی قابل  )به س

ــهور و عجیب  ــیار مش توّجه پیرامون آن مزار این که قرآن بس

ــنقر میرزا تیموری  ــنقری« به خّط بایس و نفیس و یگانۀ »بایس

ــاهرخ تیموری که – گویند – در  ــر ش )802- 838 هـ .ق( پس

ــت کردان سپاه  ــمرقند بوده، بعدها به دس آرامگاه تیمور در س

نادری اوراق شده تا سرانجام وقف همین مزار »سلطان ابراهیم« 

گردیده، سپس به موزۀ آستان قدس رضوی سپرده آمده است. 

لیکن استاد افشار یاد کرد که صفحات قرآن مشهور بایسنقری، 

سرنوشتی همچون اوراق شاهنامۀ »دموت« را پیدا کرده است؛ و 

ً  برادر یا  دکتر مهدوی بدین تقریر افزود که »سلطان ابراهیم« ابدا

پسر امام رضا)ع( نیست، بل همانا خود پسر »شاهرخ« تیموری 

ــال 812 تا 817 در بلخ و از 827 تا سال  ــت، که از س بوده اس

ــتان و فارس حکمرانی کرده است )معجم  وفاتش 838 در لرس

ــاب، ص 403 / طبقات سالطین، ص 158 و 238(. وی  االنس

ــد  ــا که هم به خط خود او باش صاحب اوراق مزبور بوده، ای بس

ــم که این مزار  ــاید ه ــیاق »مکتب تیموری« هرات( و ش )به س

سلطان ابراهیم خزانۀ او بوده است. در ضمن، بعضی نسخه های 

خطی نیز وجود دارد که در شیراز برای همین سلطان ابراهیم 

تیموری و اسکندر میرزای تیموری کتابت کرده اند.



همۀ  کسانی که زنده یاد ایرج افشار را شناخته اند، همداستان اند 

ــود؛ از نوادر روزگار، که  ــیار قوی ب که او دارای »حافظه« ای بس

ــه زبان های گوناگون( و چندین  ــن هزار کتاب و دفتر )ب چندی

ــامی  ــزار آدم جورواجور )ایرانی و ناایرانی( را با عناوین و اس ه
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ــالح دائرةالمعارفی( و  ــوع« )به اصط ــزار »موض ــا، و ده ها ه آنه

»شناسه« های معرفت شناختی، هم از دوران نوجوانی در ذاکرۀ 

ــت، سهل است، مشهور بود  عجیب و بی مثیل خود ذخیره داش

که از هر کسی و شیئی »پرونده« ای در ذهن وّقاد خویش، طّی 

مّدت، ساخته و پردازش کرده، همچون »فایل« های کامپیوتری 

ــریع تر از رایانه، آن را از  ــک( و البته س ــه محض »کلیک« )تی ب

ــح ضمیِر منیر فرا  ــزرگ خویش به عرصۀ صری ــی مغز ب بایگان

می خواند، بی درنگ بر قلم یا لسان خود جاری می کرد.

ــر را موهبتی االهی یا طبیعی و تکوینی  مردمان، اغلب این ام

ــت؛ ولی به  ــت که چنین اس )ژنتیکی( می دانند. تردیدی نیس

ــبی«  ــن امر در مقولۀ »فطری« و »کس ــاظ علمای عامل، ای لح

ــودن« امر در نزد همگان متعارف و  می گنجد. صفت »فطری ب

ــت، اما خصلت »کسبی« یا اکتسابی چگونه به حاصل  معلوم اس

می آید؟ در یک کلمه، بدون مقدمه )صغری-کبری چیدن( به 

نظر بنده همانا به طریق »طبقه بندی« )Categorise( موضوعِی 

اشیاء و اسماء – خواه ذوات یا معانی– که مراد کاربست تئوری 

طبقه بندی هاست. آری، ایرج افشار، کتاب شناس بزرگ ایران، 

ــابی »طبقه بندی« یافت،  آن »بزرگی« را از راه دانش و فّن اکتس

ــام واالی یک  ــخصّیت علمی اش به مق ــد تکامل ش و در فرآین

ــناس« )Sciencolog( جهانی فرارس شد. به عبارت  »دانش ش

ــمند فرزانۀ کتاب شناِس »ایران شناِس  دیگر، ایرج افشار دانش

برجسته و پُرکار«، در وهلۀ اول یک »طبقه بند« علمی قّهار بود، 

که در عمل و کارورزی فّعاالنۀ زندگی اش نظمی »آهنین« مقّرر 

داشت.

ــتکار و  ــد – و همه می دانند – که »نبوغ« محصوِل پش گفته ان

ــگانی اوست.  ــخص در امری از امور پیش پی گیرِی منّظمانۀ ش

نبوغ استاد افشار )که به عنوان یک »آرشیویست« هم آوازه یافته 

ــت( در همان نظم آهنین رده بندی شدۀ مواد و موضوعاِت  اس

ــد، و این امر حتی از  ــی و تحقیق وی جلوه می کن تحت بررس

ــون »برگیزه« ها  ــای موضوعی گوناگ ــا و جعبه ه »برگه دان« ه

ــور، و از طبقه بندی  ــف مضبوط و موف ــت های مختل و یادداش

ــهود بود. حتی »حافظۀ« وسعتمند حضوری و  کتاب هایش مش

ــهور او – آنچه از مقولۀ »کسبی« به شمار تواند رفت – طّی  مش

ــن« و »ذهن«، نیز همانا محصول  ــد تعامل میان امور »عی فرآین

ــاس فنون طبقه بندی ها  ــته و بر اس کارورزی )پراتیک( پیوس

ــاری و به اصطالح  ــه دیگر ملکۀ ذهن و عادت ج ــدار بود، ک پای

طبیعت ثانوی او شده بود.



ــهر  ــدنی )برای من( که در پارک ش ــب فراموش نش در یک ش

ــار پس از اندکی  ــتاد افش ــرخس« با هم قدم می زدیم، اس »س

ــت »علماء« با آن که حتی  ــل زیرکانه گفت که فالن جماع تأّم

ــتند و به کار می برند،  روش های غربی تحقیق را خوب بلد هس

ــان »کیفّیت« مطلوب ندارد؟ و به قول شیخ  چرا حاصل کار ایش

بهائی: »علم رسمی سربه سر قیل است و قال / نه از آن کیفّیتی 

ــت دریافتم که می خوهد زیر  حاصل نه حال ...« )الخ(. به فراس

زبانم را بکشد و مرا بیازماید. عرض کردم که »روش« تنها کافی 

نیست، »بینش« هم شرط الزم است. به عالوه، تا آنجا که بنده 

ــرایط واجب کار علمی همانا »طبقه بندی«  دریافته ام یکی از ش

مناسب موضوعی مواد تحقیق است، که بی  مجامله شما استاد 

این فّن هستید و امثال بنده مقّدمات امر را از شما آموخته ایم؛ 

ــد در وصول به قلّۀ  ــن فیه که فرمودی ــا »راز« قضیۀ ما نح و ام

ــت که )چنان که بعضی از  ــا در این اصل نهفته اس تحقیق بس

ــتی بین »منطقی« و »تاریخی« یک وفاق  حکماء گفته اند( بایس

ــرد که »طبیعی« جلوه کند.  ــط »موضوعي« چنان برقرار ک و رب

افشاری که کراراً دیده ام »دالیل قوی و معنوی« را هم به آسانی 

برنمی تابد، در سکوت رضایت آمیزی فرو رفت از این که درسم 

را خوب پس داده ام. روانش شاد،  و راهش پررهرو باد!

هم در اوصاف اوست که حکیم سنائی گفته است:

هر خسی از رنگ و گفتاری بدین ره کی رسد؟
درد بای�د عمرس�وز و م�رد بای�د گام�زن
س�ال ها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب
لعل گردد در بدخش�ان یا عقی�ق اندر یمن
عمره�ا باید که تا یک کودک�ی از روی طبع
عالمی گردد نکو یا ش�اعری شیرین سخن.


