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که چگونه از طبع و نش��ر این کتاب ارزش��مند بی خبر بوده ام. 

دو دیگ��ر این که فکر کردم با وج��ود آن کتاب، آیا عزم ما برای 

تدوین کتاب »هزار حکای��ت عرفانی، و هزار عبارت« همچنان 

جزم خواهد ماند؟

دی��دم ناخوانای��ی اصل ) و ن��ه بر اثر چاپ عکس��ی( در حدی 

اس��ت ک��ه بیش از نیم��ی از آن را خبره ترین خط شناس��ان و 

عرفان پژوه��ان هم نمی توانند بخوانند. دیگ��ر آنکه ما بیش از 

هفت��اد کتاب عرفانی فارس��ی از قرن س��وم )بایزید و حالج و 

عبدهلل بن خفیف شیرازی( تا قرن نهم ) جامی، به ویژه با دو اثر 

مهمش نفحات االنس  و بهارستان ( را به دقت خوانده و بهترین 

حکایات و عباراتشان را گلچین و به گزین کرده ایم. عزم ما جزم 

ماند، ولی صالح دیدم از آن چاپ یعنی نس��خه برگردان استاد 

افش��ار و استاد امیدساالر هم سی - چهل حکایت برگزینیم. در 

پی تهیۀ نسخه ای از آن برآمدم. چندان که جستم، کمتر یافتم. 

تا اینکه دوست شاعر جوانم آقای مرتضی بیاتی، در حدود اوایل 

اسفندماه گذشته، خدمت استاد افشار تلفن زده بود و پرسیده 

بود در کجا می توان نس��خه ای از آن کتاب را تهیه کرد. ایشان 

فرموده بودند: »این کتاب را برای چی یا برای کی می خواهی؟« 

حکای��ت را باز گفته بود که برای فالن��ی می خواهم. با لطف و 

مرحمت فرموده بودند در بازار کتاب پیدا نمی شود، بیا منزل تا 

نس��خه ای بدهم. رفت و با ذوق و شوق کتاب را برای من آورد.  

بالفاصله خدمت اس��تاد تلفن زدم. ابتدا حالش��ان را پرسیدم � 

که ش��نیده بودم در سفر اخیرش��ان به آمریکا سرمای سختی 

خورده اند. گفتند: »الحم��دهلل بهترم.« اما پیدا بود که هنوز آثار 

و بقای��ای بیماری از تنش��ان بیرون نرفته اس��ت. دعا و از بابت 

کتاب مرحمتی تشکر کردم. و به دو هفته نرسیده بود که آقای 

علیرضا دوست محمدی، در مکالمۀ تلفنی ابتدا از وخامت حال 

اس��تاد و س��پس با صدای گریه آلود از درگذشت آن بزرگمرد 

یگانه خبر داد. آری، من هم مانند ش��ما خوانندگان فرهیختۀ 

این س��طور تکان خوردم و رنج بردم. اگرچه مرغ مرگ اندیشم، 

مرگ را تولد ثانی می دانم. روحش آزاد و روانش شاد باد. 

هنگام نوش��تن این س��طور، با به یادآوردن ارادات چهل ساله، و 

شاگردی خود، این دو بیت را سرودم:

ش�اگردی م�ن پیش تو دلش�ادی م�ن بود
ب�ود م�ن  آزادی  افتادن�م  ت�و  بن�د  در 
گاه�ی ب�ه خط�ا ن�ام م�ن اس�تاد گذارند
ش�اگردی ی�ک عمر من اس�تادی م�ن بود
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استاد ایرج افشار و مکتب سرعت
اصغر دادبه*

                                چند س��ال پیش آن گاه که درآمدی بر دیوان 

ظهیر فاریابی، تصحیح  استاد فقید دکتر امیر حسن یزدگردی، 

می نوشتم، از دو مکتب در  حوزۀ تصحیح متون و تحقیقات ادبی 

سخن گفتم:  مکتب دّقت و مکتب سر عت. پیشوای مکتب دّقت، 

عالمۀ فقید محمد قزوینی است و پیشوای مکتب سر عت، استاد 

فقید س��عید نفیسی. آنجا نوشتم که در مکتب دّقت بر کیفیت 

تأکید می شود و در مکتب سر عت بر کمّیت؛ اّما این بدان معنا 

نیس��ت که پیروان مکتب س��ر عت با کیفی��ت بیگانه اند. آنان 

معتقد ن��د توّجه ب��ه کیفّیت و دقت در کار ضروری اس��ت ولی 

این امر نباید به وسواس��ی بََدل ش��ود که س��یر طبیعی کار  را 

ُکند س��ازد و آن را به توّقف یا ُکندی ای شبیه به توقف بکشاند. 

در این امر کمترین تردید  نیس��ت ک��ه وجود هر دو مکتب در 

کار تحقیق علمی ضروری اس��ت. اگر مکتب دقت آثاری دقیق 

عرضه می کن��د که باید عرضه کند، مکتب س��ر عت آثاری در 

اختی��ار ما می گذارد که جز با س��ر عت � و البته نه با ش��تاب و 

شتابز دگی � میّسر نیست. کمال مطلوب، بی گمان، در آمیختن 

دقت  و سر عت است، به هر میزان که میّسر شود... 

اس��تاد فقید، افش��ار، به مکتب س��ر عت تعلّ��ق دارد که جز با 

پی��روی از این مکتب فرا هم آوردن و منتشر  س��ا ختن آن همه 

اثر ممکن نیس��ت. پیرو ان مکتب سر عت از یک سو به کو تاهی 

عمر می اندیشند و می بینند که دوران عمر و به ویژه دوران عمر 

مفید بس کو تاه است؛ کو تاه تر از عمر گل � که بی سبب نیست 

خوا ج��ۀ رندان و درد مندان ای��ام گل را در کو تاهی به ایام عمر  * استاد بازنشسته دانشگاه عالمه طباطبایی
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تشبیه می کند تا بر کو تاهی عمر تأکید ورزد: »ایام گل چو عمر 

به رفتن شتاب کرد...« و بر بنیاد چنین باوری است که پیروان 

مکتب سر عت می کوشند و می پویند و بی آنکه شتابزده باشند و 

 اسیر آفت شتابزدگی  گردند، در کار تحقیق» شتاب می ورزند«؛ 

شتابی خاص که الزمۀ شتاب عمر است.

 اس��تاد افش��ار مظهر آن باور بود؛ باور نس��بت ب��ه گذرندگی 

 حیات و کو تاهی عمر مفید و نماد این ش��تاب؛ شتاب به دور از 

شتابزدگی در کار و تحقیق. او با همۀ وجود احساس می کرد و 

باور می داشت که  فر هنگ ارجمند ایران، با همۀ غنا و بی نیازی، 

نیاز مند معّرفی به فرزنداِن پدرانی اس��ت که چنین فر هنگی را 

پدید آوردند و بدان اس��تمرار بخش��یدند  که اگر فرزندان این 

پ��دران را درنیابیم و با  فر هنگی که اس��اس هویّت آنان اس��ت 

آشنا  نکنیم، در این جهان پُرآشوب و در این هنگامۀ تهاجم به 

فر هنگ ها سخت با خته ایم.

 او می دانس��ت  که اگر بر واپس��ین ش��راره های لرزاِن مهرگاِن 

 این فر هن��گ بی مانند دامن نزنیم، خیلی زود دیر می ش��ود و 

زمستان سخت نزدیک است و چنین بود که افشار، این عاشق 

فر هنگ ایران، از پای نمی نشس��ت، لحظه ای آرام نمی گرفت، 

پیوس��ته در حرکت بود، ش��تاب می ورزید و س��عی می کرد تا 

آنجا که از دس��تش برمی آید در کار س��ر  بلندی ایران از طریق 

معّرفی فر هنگ گران سنگ این سر زمین کو  تاهی نکند: سخن 

می گفت، می نوش��ت، تصحیح می کرد، مش��ورت م��ی داد، ره 

می نمود، در کار نش��ر آثار ایران شناسی مدد می رساند، دست 

جوا نان را می گرفت و پابه پا می برد تا ش��یوۀ راه رفتن در جهت 

فر هنگ ایران و ره سپر دن برای ایران را بیاموزند.

افش��ار باور داشت که  موجی است که آسودگی او عدم اوست و 

بر آن بود که زنده از آن اس��ت که آرام نگیرد؛ به همین س��بب 

تا آخرین لحظه های حیات آرام نگرفت و کوش��ید و کوشید و 

از پ��ای ننشس��ت... و من که چو نان بس��یاری از ارادتمندان او 

می دیدم در جنب وجود آن همۀ دوس��تان و یاران که بدو مهر 

می ورزند، دش��منان او آنان اند که دوس��ت ایران نیستند و به 

فر هنگ  ایران مهر نمی ورزند، بر ارادت و احترامم نسبت به وی 

می افزود و به یاد س��خنی از صا حب قابوس��نامه می افتادم که: 

»ابلهی افالطون را در مجلسی می ستود و افالطون می گریست 

و چون از علّت گریس��تن وی جویا ش��دند پاسخ شنیدند که: 

ستودۀ جا هالن هم جاهالن باشند...« 

افش��ار درگذشت. او ایر ان شناس��ی بزرگ بود که به ایران مهر 

ورزید. او  عاشق ایران و شیدای فر هنگ ار جمند  ایران بود و در 

ایران به چشم معشوق می نگریست؛ معشوقی بی  همتا. درست 

اس��ت که از درگذشتن گزیر و گریزی نیست و به تعبیر حکیم 

ط��وس »ز مادر همه مرگ را زاده ای��م...«، اّما به هر روی، مرگ 

ا ندوه آفرین اس��ت، خاصه مرگ عاشقان ایران؛ عاشقانی چون 

استاد ایرج افش��ار؛ عاشقانی  که کم شدنشان از شمار  دو چشم 

یک تن است و از شمار خرد هزاران بیش...
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ای�رج افش�ار چ�ه گوی�ي ك�ه ُم�رد
را عمل ه�اش  و  هنره�ا  و  ن�ام 
آنكه ب�ه »گلگش�ت وطن« با ش�كیب
آنك�ه ب�ه »فهرس�ت مق�االت« ِگ�رد
را آین�ده«  »نام�ۀ  پ�در  همچ�و 
هرچ�ه ب�ه »ی�زد« ان�در بُد »ی�ادگار«
كت�اب« »راهنم�اِي  از  ب�ر  داد 
ایران زمی�ن« »فرهن�ِگ  ب�ه  ِگ�رد 
خواند به »ِكلک« ار كس�ي آن »پاره ها«
س�اخت گنجین�ه  دو  گرانق�در  دو  از 
مول�وي و  رودك�ي  چ�ون  ش�اید 
او ك�ه ب�ه ب�ادي پری�د« »كاه نب�ود 
»ش�انه نب�ود او كه به موئي شكس�ت«
پ�س نت�وان گف�ت ك�ه ای�رج بم�رد

فش�رد را  كالب�دش  كف�ن  و  گ�ور 
س�ُترد نتوان�د  خاط�ر  ز  م�رگ 
بُ�رد َگ�رد  كه�ن  اَل�واح  رِخ  از 
ُخ�رد و  ك�رد  كهن�ان  فك�ِر  حاص�ِل 
پُ�ر س�خن نغ�ز ب�ه خواه�ان س�پرد
ش�مرد به درس�تي  مجلَّ�د  دو  در 
ُك�رد و  گی�ل  را  ش�یرازي  و  رازي 
ُدرد ز  صاف�ي  ك�رد  اثره�ا  نغ�ز 
بخ�ورد َش�َكر آبي  »بخ�ارا«،  ب�ه  ی�ا 
دس�تبرد از  مانن�د  مص�ون  ك�ه  ت�ا 
افس�وس خ�ورد و  گف�ت  او  غ�م  در 
فس�رد« ز س�رما  ك�ه  او  نب�ود  »آب 
»دان�ه نب�ود او ك�ه زمین�ش فش�رد«
اس�ت پاین�ده  آث�ارش  و  نام�ش 

در سوگ شادروان ایرج افشار 
سیدمحمد دبیرسیاقي*

ماده تاریخ رحلت استاد ایرج افشار یزدی
عبدالرحیم رجبعلی زادة كاشانی

1432 قمری

1389 خورشیدی

89/12/26

حیف و صد حیف كه افشار محّقق ز جهان
اس�وة عل�م و هدایت گ�ر اه�ل تحقی�ق
رحمت حق به روانش كه به باغ دل دوست
عالم علم و ادب گش�ت چ�و از او محروم
 خواس�تم س�ال وفات�ش ب�ه ربیع الثانی
كل�ک »بّنا« پ�ی تاری�خ به آیی�ن ُجَمل

دردا كه رفت از دس�ت افش�ار بافضیلت
آن اس�وة حقیق�ت چون بود پ�اک و واال
جاوی�د ن�ام نیك�ش در عال�م ادب ب�اد
تاریخ رحلتش را چون خواستم به اسفند

دیده بربست و بشد بالش بالینش خشت
پای از عرص�ۀ دنیای دنی بیرون ِهش�ت
در هم�ه عمر به جز بذر ُگل ِمهر نِكش�ت
ش�د عزای ادب  اندر غم آن پاک سر شت
رفت چون طایر جانش سوی گلزار بهشت
»َمرِد تحقیق و ادب ایرج فرزانه« نوش�ت

آن كس كه آه جانسوز بهرش به آسمان رفت
با مهر آل طاها، روحش سوی جنان رفت
هرچند جس�م پاكش از بین دوس�تان رفت
بنا رقم زد و گفت: »افش�ار ازین جهان رفت«

***

* استاد بازنشسته ادبیات


