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ــتاد  ــن با زنده یاد اس ــک م ــنایی نزدی ــالم پن اه1*آش           س

ایرج افشار از سال 56 شروع می شود که برای تدارک برگزاری 

ــال بعد در  کنگرۀ تحقیقات ایرانی به کرمان آمده بود. چند س

سفرهای ایران گردی که می نمود به مرحوم صنعتی گفته بود 

فالنی را هم این سفر همراه خود بیاور. از آن به بعد به مّدت 30 

ــال الاقل سفری ده  روزه یا بعضی سال ها دو مرتبه  سال هر س

در سال در خدمتش بودم. شروع سفر اگر می پرسیدیم به کجا 

می رویم، می فرمود: »قسمت آباد«.

ــرای یادگیری و  ــکده ای ب ــفرها برای من به منزلۀ دانش این س

ــی به سوراخ سنبه های دیدنی  دیدن خیلی چیزها بود. سرکش

ــه و کنار ایران که دیگران ندیده بودند و راه و چاه آنها را  گوش

ــت. چه خوب آنها را می شناخت و از  ــی به جز او نمی دانس کس

چه راه های به قول خودش مالرویی که به سراغ آنها نمی رفت؛ 

ــه و دره و  ــوه و کتل و گریوه و تپ ــیب و فراز ک ــای پرنش راه ه

ــوری راه همه دلهره  ــره. بکوب می رفت. گاهی از صعب العب غی

داشتیم جز خودش. چون کوهی استوار می راند و می راند. بدون 

ــتگی. به مقصد که می رسید خیالش راحت می شد؛ انگار  خس

ــت. بارها رفقا می گفتند: »جاهایی  به کعبۀ مرادش رسیده اس

ــه قباًل دیده ای دوباره چرا؟« می فرمود: »من باید به زیارت  را ک

ــتنی ام هرچندیک بار بیایم.« گاهی عجله در  اماکن دوست داش

ــفری  ــتش می داد. در س ــیدن به مقصد و مقصود کار دس رس

ــش از...« را »بقعۀ باباریش«  ــار بی ــوی راهنمایی »عبور با ب تابل

خواند؛ به سرعت دور زد و برگشت و متوجه حقیقت امر شد! و 

در سفری به همراه آقایان ستوده و اقتداری به کرمان که من با 

ــین چپه شد که به خیر گذشته بود. از سختی  آنها نبودم، ماش

ــی نداشت. از کوره راه مالرویی در مجاورت  راه هیچ بیم و هراس

مرداب گاوخونی - سالها پیش که هنوز راهی نبود نه اکنون که 

ــفالت شده است- با هزار زحمت و مرارت  برای گردشگران اس

به ورزنه رسیدیم. من و صنعتی جلوتر وارد مسجد آنجا شدیم. 

*نویسنده و پژوهشگر

آفتابی در میان سایه ای
محّمدحسین اسالم پناه*

پراگن�د عبی�ر  فرودی�ن  رایح�ه ی 
ش�ادی موک�ب  ق�دوم  نث�ار  به�ر 
امس�ال گوی�ی  نوبه�ار  قافل�ۀ 
بعد شکس�ت حصار س�رد زمستان
در دل�م آمد در این خجس�ته بهاران
دوران ن�ادر  و  روزگار  نابغ�ۀ 
او خود فرزند فضل و دانش خویش است
گ�ر دگ�ران فخ�ر می کنن�د ب�ه آبا
گر پدرانش به رای و قدرت شمش�یر
رای�ت فرمانده�ی کل�ک وی اینک
نی غلط�م وز قصور خوی�ش به آزرم
قدرت کلکش نموده اس�ت مس�ّخر
کث�رت آث�ار او ب�ه وه�م محاس�ب
دوره ی »ایران زمین« به خامۀ سعیش
افش�ار نام�وارۀ  »آین�ده«  دفت�ر 
»راهنم�ای کت�اب« ه�ر دم و هزمان
نسخه شناسی نه دانش�ی بَُود آسان
از خ�ط و از قدم�ت مرّک�ب و کاغ�ذ
نی�ک مش�خص کن�د زم�ان کتابت
اق�دم نس�خۀ  اعتب�ار  در  زی�ن رو 
کرده ضمان والدش اش�اعۀ فرهنگ
دیر زمانی اس�ت خورده نام گرامیش
وص�ف چنویی ازی�ن ضعی�ف نیاید
هرچ�ه به باریک و هم بیش بکوش�م
داِد س�خن چون ن�داد خامه ام اینک
بزرگ�وار خداون�د »دی�ر زی�اد آن 
»دای�م ب�ر ج�ان او بل�رزم ازی�راک

گوی�ی در راِه ب�اد مش�ک بس�ایند
ب�اد به�اری ب�ه ره ش�کوفه پراگند
ش�ادتر از س�ال پ�ار ب�ار بیفکن�د
رخ�ت ببندد س�پاه وحش�ت و آفند
م�دح کنم خواج�ۀ ب�زرگ خردمند
فره من�د اوس�تاد  افش�ار  ای�رج 
گرچه نیاکانش پس بزرگ و سترگند
جمله نیاکان به صی�ت فضلش نازند
هریک ب�ر خّطه ای حکوم�ت راندند
س�ایه فکنده ز فارس تا به س�مرقند
نیس�تم از ای�ن بی�ان ابتر خرس�ند
هر جا ُدّر َدری اس�ت لفظ خوش�ایند
نای�د و ان�در ش�مار وه�م نگنجن�د
همچن�د جرای�د  از  ممت�از  باش�د 
کرامن�د معارفن�د  از  دای�ره ای 
مأخ�ذ تحلیل و نقد نش�ر شناس�ند
اوس�ت درین فن یگان�ه مرد توانمند
چون به نُس�خ یک نگاه ژرف بیفکند
و ارزِش آن نسخه چون همی بَُود و چند
تأیی�دش را م�الِک صّح�ت دانن�د
راه پ�در بس�ط داده پ�ور خردمن�د
ای�ران پیون�د ب�ا زب�ان  ب�ا ادب و 
بباین�د ورا ش�اعراِن فح�ل  م�دح 
طب�ع ف�رو بیش�تر بمان�د در بن�د
س�مرقند اوس�تاد  ز  س�تانم  وام 
جان گرامی ب�ه جانش ان�در پیوند«
فرزن�د« آرد  ک�م  آزادگان  م�ادر 

دیر زیاد آن بزرگوار خداوند
مهرداد دبستانی کرمانی
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ــم دار و غبارآلوده در تاریکی شب، دو نفر  قیافه های ریش و پش

ــت که »نکند حضرت موسی و  محلی را به نجوا و متلک واداش

ــد!« صدایم را بلند کردم که »اگر ما آنها بودیم معجزه ای  خضرن

ــد«. دریافتند که  ــم و جایی برای بیتوته فراهم می ش می کردی

غریب تازه واردیم؛ به منزلشان بردند، غذایی و خوابی و پذیرایی 

گرمی کردند.

ــنا برایش جذاب بود و حق هم داشت. از شلوغی  راه های ناآش

ــهرها به حق پرهیز می کرد.  ــفالتۀ اصلی بین ش جاده های آس

ــق جادۀ کویری معلمان بین جندق و دامغان بود. چندین  عاش

ــی و کم آمدورفت  ــم. اوایل خاک ــاده را طی کردی ــه آن ج دفع

ــود. 200 کیلومتر نه ذی حیاتی، نه گیاهی، نه چرنده ای و نه  ب

ــین. تا  ــده ای. جنبندگانش ما بودیم و صدایش تق تق ماش پرن

چشم کار می کرد کویر بود و بیابان تا افق صاف و پاک و وسیع؛ 

عین روح خود او بی آالیش و آرام و مطمئن.

ــاری ای در  ــود. اول صبح به ــان هم ب ــق کویر نمک کاش عاش

جاده ای که نه، باریکۀ سفید دق شده ای به اندازۀ عرض ماشین، 

سراسِر چشم انداز بلورهای برفی سفید نمک بود. ناگهان خیال 

ــت. دلم ُهری  کردم اندکی غفلت و حواس پرتی پیش آمده اس

ــالمت  ــجاعت رد کرد و به س فرو ریخت. و او انگار نه انگار؛ با ش

رد شدیم.

در شب زلزلۀ بم قرار بود آن جا باشیم؛ در ارگ جدید یا باغ خانۀ 

ــار که بعداً شنیدم متأسفانه از  حاجی عرب دوست دیرین افش

ــد و باالجبار در  ــت. هوا تاریک ش آن زلزله جان به در نبرده اس

ــنیدیم،  ــزل قبل از بم اتراق کردیم. فردا صبح که خبر را ش من

به »قسمت آباد«، آبادی مورد عالقۀ افشار، اعتقاد بیشتری پیدا 

کردم!

در سفر به نوع خورد و خوراک اعتنایی نداشت؛ به مختصر قوت 

الیموتی قناعت می کرد.

ــتان در محوطۀ  ــای ظهِر گرمای تابس ــادم می آید نزدیکی ه ی

زیگورات چغازنبیل، آقای مجید مهران در فکر ناهار ظهر بود و 

شاید هم اظهار عالقه ای به خوراک. با او حسابی شوخی داشت. 

ورقه ای سیب درختی را بین دو تکه نان بیات  شب مانده گذارد 

و فرمود: »این هم ناهار دیپلمات!«

ــاط راه می انداخت. غذای  در بیابان کنار جویی زیر درختی بس

ــوا ارده ای، خرمایی،  ــود و همراه آن حل ــت ب اصلی دبه ای ماس

ــازی. بارها در دلم زمزمه  ــیری، پیازی و از همه مهم تر بی نی س

می کردم: »گدا چرا نزند الف سلطنت امروز؟«

ــفرهایش را در کتاب گلگشت در وطن باید خواند.  ماجرای س

بیش تر از روز و شبی در جایی بند نمی شد جز اینکه مجبور به 

شرکت در برنامه ای، بزرگداشتی یا نکوداشتی باشد. چون ذهن 

و چشم تیزی داشت، با یک بار نگاه کردن همه چیز را به خاطر 

ــفری شناسایی وار بیش از دیدن و رفتن را  می سپرد و برای س

الزم نمی دانست.

ــت می گفت: »حکایت  ــوخی داش ــابی ش صنعتی که با او حس

سفرهای عجله دار ایرج افشار حکایت شخصی است که از پشت 

ــی ها رد شود و با دیدن پشت جلد کتاب ها  شیشۀ کتاب فروش

بگوید همه آنها را خوانده ام! «

آقای کیکاوس جهانداری در سفری که خدمتش بودیم دست 

ــا در بین دو جلد کتاب  ــفر گفته بود: »... م آخر در توصیف س

ماشین سواری می کردیم.«

 از شوخی گذشته می بینم که حق به جانب افشار بود. این همه 

ــری را نمی پاید که به طور  ــور پهناور ایران، عم دیدنی در کش

ــر از آن که منظور مطالعۀ  ــعت وقت از آنها دیدار کنی. غی وس

جزئیات و دقایق معماری، مردم نگاری و فرهنگی و غیره باشد 

که برای افراد متخصص می ماند نه غیرحرفه ای ها.

ــکده ای بود از طرز سلوک با  ــافرت ها برای من دانش گفتم مس

ــنایی با به قول افشار »فضالی محلی«. می دانست با  مردم و  آش

عالی و دانی چگونه نشست و برخاست کند، چگونه دل به دل 

ــان بدهد و گوش به حرفشان. پای حرفشان می نشست و  ایش

ــت، نه ها می گفت نه نه. انگار گوشی  اگر نظر آنها را قبول نداش

ــی برای بیرون کردن حرف! در  ــنیدن و گوش ــت برای ش داش

عوض اگر حرفی تازه و جالب از گوینده ای می شنید به تشویق 

ــعی می کرد استعدادی جوان را به قول خوش  می پرداخت و س

باال بکشد و مطرح کند. پیه خیلی انتقادها را هم به تن می مالید.

من مقاالت و نوشته های خود را بیشتر برای اصالح و راهنمایی 

ــریات و  ــت در نش ــتادم. آنها را بی  کم و کاس ــش می فرس برای

یادنامه های تحت سرپرستی اش چاپ می کرد و مرا خجالت زده. 

ــتاد غالمرضا« و تکملۀ آن را در  ــم گره به روایت اس مقالۀ »رس

فرهنگ ایران زمین چاپ کرد. این مقاله نکته ای جالب از مسیر 

ــنتی در خود دارد که علمای  ــینۀ هنر س یادگیری سینه به س
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دانشگاهی امروزی از درک آن عاجزند. خوشبختانه افشار آن را 

دریافت و مفتخرم که در این نشریه معتبر آن را به چاپ رساند.

ــکده ای بود از گونه شناسی گیاهی  ــافرت ها برای من دانش مس

ــناخت. بارها بوتۀ  ــی. انواع درخت های کوهی را می ش و حیوان

ــتوده  ــمش را می گفت. با دکتر س ــد اس ــی از دور می دی گیاه

ــزی حالیم نبود و  ــدل می کردند که من چی ــی رد و ب اطالعات

ــدم. گاهی برای جنبه های دوایی و یا عطر و بو  مستفید می ش

ــت. در سفری درختی را نشان  بوته ای را می چید و همراه داش

ــت. « فکر می کردیم خار مغیالن  داد و فرمود: »خار مغیالن اس

ــت. دکتر ستوده فرمود: »پس شاید در شعر  بوته ای زمینی اس

حافظ )سرزنش ها گر کند...( منظور گزِش سر است نه پا!«

ــتیغ کوه. النه های  ــیدیم به جایی در س نزدیکی های میانه رس

ــت. می گفت  ــان داد. جایش را از قبل می دانس ــس را نش کرک

تماشایی است و به رفتنش می ارزد. و می ارزید.

غالبندِی سبد مانند لک لکی را در باالی سیم تلگرافی در حین 

عبور سریع ماشین پایید و پیاده شد و عکس انداخت. در جاده 

ــتی بر می خورد که از عرض جاده می گذرد نگه  اگر به الک پش

می داشت و با مهربانی داخل ماشین می گذارد و همسفر ما بود 

ــت و بچه های  تا مقصد. در خانۀ کامرانیه اش چند زوج الک پش

ــافرت ها برای من دانشکده ای بود که خیلی  آنها را داشت. مس

ــش را به خاطر حافظۀ ضعیف به یاد نمی آورم؛ کما  از درس های

اینکه خیلی از درس های یادگرفتۀ دانشکدۀ فنی را هم.

ــز و هزل نبود. لطیفه ای که  ــار زیاد اهل لطیفه گویی و طن افش

گفت و به یادم مانده است این که: پسربچه ای اصفهانی مّدت ها 

از پدرش تقاضای کفش می کرد تا اینکه پدر عید نوروزی برای 

ــتۀ »کفش پارس!«  ــی مارکداری با نوش ــی در جاکفش او کفش

خریداری کرد. پسر گریه کنان گالیه کرد که »پدر حاال هم که 

بعد از مدتی کفش خریده ای، َکَفش پاره س!« کنایۀ طنزآمیزی 

به چند بیت مفرد داشت؛ می فرمود: »ِگلی خوشبوی در حمام 

روزی ...« مگر در زمان سعدی حمام های زنانه و مردانه مختلط 

بوده اند یا اینکه ...؟!

می فرمود: »اگر باران به کوهستان ببارد« که در این صورت علم 

ــعدی را در دانستن اینکه سرچشمۀ دجله از کوهستان های  س

باالدست زیر سؤال می بََرد! و او می فرمود یا مرحوم کریم امامی: 

»چون بدیدند حقیقت ره افسانه زدند«

ــتباه کاری در اثر  ــت و یا اش ــدرت طغیان قلم داش ــی به ن خیل

ــی را به چاپ رساند از  ــی. در مقالۀ »رسم گره...« عکس فراموش

استاد غالمرضا که من نفرستاده بودم و عکس او هم نبود. جایی 

ــم زاده« آورده بود. جایی  ــازادۀ ملک« را »رضا رحی »رحیم رض

بقعۀ »میر زبیر« سیرجان را »پیر زبیر« نامیده بود. جعبۀ چوبی 

ــه ای را که در عطاری خرم آباد دیده بودیم در  قدیمی خانه خان

ــخۀ خطی مهر و ماه را اول دفعه  ــهر دیگری نوشته بود. نس ش

ــانش دادم از نوع رسم الخط و کاغذ جدیدتر از آنچه بود  که نش

ــنۀ 912 را  تصور کرد؛ بعداً که یادگاری محمدرحیم حکاک س

ــر یکی از صفحات مالحظه کرد تجدید نظر کرد و با کمکش  ب

ــش های چشمگیر کرد  ــید و در تصحیحش کوش به چاپ رس

ــاخت. در نظرش هرچه آن خسرو می  کرد  ــرمنده س که مرا ش

شیرین بود.

گفتم سفرهایی که می کرد پاره ای برای شرکت در بزرگداشت ها 

ــمینارها و غیره بود. من پاره ای را در خدمتش بودم، از آن  و س

جمله: 

ــالمی« در مشهد. رئیس جلسه  »کتاب و کتابخانه در تمدن اس

ــه یاد کرد که  ــبک و کم مای ــر ذبیح هلل صفا با لحنی س از دکت

آشفتگی و تذکرش را که در کنار او بودم شنیدم.

ــورا. به  ــخه های خطی« در مجلس ش ــمینار مقدماتی نس »س

توصیۀ او مرا هم دعوت کرده بودند که مقاله ای را هم ارائه دادم 

و نمایشگاهی هم.

»بزرگداشت صاحب کشف االسرار« در میبد یزد. به خاطر دارم 

ــت. افشار نه  ــتند میبدی اهل هرات اس که عده ای عقیده داش

ــۀ عمومی که در جلسۀ استراحت در جمع چندنفری  در جلس

ــی هست که معنی  ــت کس گفت: »به جز فالنی که کرمانی اس

ــاکت بودند. فرمود: »میبدی  ــرده’ را بداند؟« همگی س واژۀ ‘ ت

ــزدی و کرمانی به  ــن واژه را که در لهجۀ ی ــرار ای در کشف االس

معنی ‘موریانه’ است به کار برده و شک نیست که مدت مدیدی 

ــاکن و اهل یزد بوده است.« این مطلب برای من درسی شد  س

در تصحیح مهر و ماه و جمله ای را که به خاطر واژه ای دانستم 

الاقل کاتبی کرمانی نوشته است.

ــۀ »بن« از توابع چهار محال  ــت میرزا حبیب« در قری »بزرگداش

ــت که میرزا حبیب را به نسبت  ــاره به این داش و بختیاری. اش

ــت که آنها نیز  »بنی« معرفی کردن مزیتی برای اهالی بن  نیس
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ــب به اصفهانی معروف  ــابق نیز میرزا حبی اصفهانی اند و در س

بوده است.

کالم غیرمستند را تاب نمی آورد و قبول نداشت. شاید کتاب های 

خاطرات و یادداشت های روزانۀ معاریف و رجال قاجار را بیشتر 

ــر می کرد که مستندات تاریخی را بیشتر با  به خاطر این منتش

ــت به ایشان گفتم از شخصی موثق  آنها منطبق کند. یادم هس

شنیده ام که قراردادن ساختگی روز تولد رضاشاه در 24 اسفند، 

ــت با والدت  ــابه آن اس ــک هفته مانده به نوروز، به علت تش ی

حضرت مسیح و عید ژانویه! قبول نکرد و شاید هم برآشفت.

ــی چه گره های با دست و دندان بازنشده ای از  در نسخه شناس

ــود و مطلب را در اختیارم نهاد. نسخه ای  ــانی گش من را به آس

ــه بدون تاریخ را دید و در صفحۀ اول آن به خواهش  بختیارنام

من این یادداشت را نگاشت: »امروز شنبه 5 فروردین 84 )صح 

ــالم پناه که آقای دکتر  ــت منزل آقای مهندس اس 85( در دول

ــخه دیده شد. قسمت  ــتوده تشریف دارند این نس منوچهر س

ــت از  ــت از حیث کاغذ و خط جداس اول که بختیارنامه ای اس

ــخۀ بختیارنامه به گمان من از  منطق الطیر مورخ 1216 و نس

اوائل قرن دهم نیست و به نظر می تواند در اواخر آن قرن، یعنی 

ــد. از عالئم قدمت، ÷ میان  ــال هزار کتابت شده باش حدود س

عبارت برای تقطیع و وقف است و نقطه چین مثلثی شکل باالی 

صفحات هم بویی از قدمت دارد. امضا«

ــجد جامع کرمان ذیل  ــگام مالحظۀ مقالۀ من در مورد مس هن

ــریف ایشان نوشته است: »در کرمان  کتیبۀ رقم معین الدین ش

ــی به رنگ سرخ با  ــخ با زیرنویس های فارس قرآنی به خط نس

ــالم پناه( که  ــد )نزد آقای اس ــریف دیده ش رقم معین الدین ش

ــت و  ــط و کاغذ و تزئینات آن از همین قرن دهم هجری اس خ

علی الظاهر معین الدین همان کاتب کتبیه است.«

می دانست بزرگ فامیل هرندی، حاج محّمدجعفر تاجر هرندی 

ــتی به من داد که در کتابخانۀ حضرت آیت هلل  ــت. یادداش اس

ــط محّمدجعفر  ــخه ای حاج بابا به خ ــم نس ــی ق نجفی مرعش

ــی فتوکپی نسخه را  ــت. آقای دکتر محمود مرعش هرندی اس

برایم لطفاً فرستادند. گو اینکه به خط جّد فامیل هرندی نبود، 

ــت نویس میرزا حبیب  ــخۀ دس اما در تحقیقات مربوط به نس

مشکل گشایی درخور توجهی کرد )در جای خود بیاید(.

ــرح  ــاعر ش ــی گرفتار بودم که بدانم »طوطی کرمانی« ش مدت

ــرد و خبرم داد  ــت. روزی لطف ک ــت و کیس حالش در کجاس

که در مجموعۀ اهدایی غالمحسین سرود به کتابخانۀ مجلس،  

دیوان طوطی کرمانی هست. اما دریافت CD این دیوان مسلم 

ــت نه کرمانی و این خطا از  ــاخت که او طوطی گرکانی اس س

ــت نویس مجلس شورا نشأت گرفته بود که او را کرمانی  فهرس

گفته یا از خطائی مطبعی در پیام بهارستان ناشی شده است.

ــن بود. هر بار  ــوق م ــنتی بیش از حد مش در مورد صحافی س

ــد از دکان من دیدن می کرد و مطلبی در  ــه به کرمان می آم ک

کتاب یادگاری دکان من می نوشت. آخرین دفعه سیزدهم آبان 

ــی بود. یکی از عکس هایی که  ــراه دکتر تورج دریای 1385 هم

ــان را در  ــار پخش کرد، ایش او در برنامۀ تلویزیونی یادبود افش

دکان من نشان می داد که آن را به ضمیمۀ این مقاله مالحظه 

ــود. در مقالۀ »کتابه های جلدهای قدیمی در نامۀ  خواهند فرم

ــت و تبلیغی در مورد  ــتان نامی از کارهای من برده اس بهارس

دکان در شماره ای از مجلۀ آینده. 

ــرای تعمیر به من  ــه کار نمونه هایی ب ــر ب ــویق حقی برای تش

ــی خود را که جلدی  ــپرد. از جمله قرآن خانوادگی خط می س

روغنی الکی پرنقش و نگار داشت برای ترمیم به من مرحمت 

ــوم. ظاهراً  کرد. دل تو دلم نبود که نکند کماهوحقه موفق نش

ــدم و اگر هم در باطن ناراضی بود که به روی خود نمی آورد!  ش

ــاید دلیل رضایت او مراجعات بعدی بود: ترمیم قرآنی برای  ش

ــۀ الفرقان، و جلدی برای  ــف مصری، رئیس وقت مؤسس یوس

لغت نامۀ کوچکی از آِن آقای امیدساالر.

ــان بود  ــران می آمدم اولین کارم تلفن به ایش ــر بار که به ته ه

ــت.  ــام می گذاش و وعدۀ دیداری. گاهی قرار را به عصرانه و ش

ــپزخانه با صمیمیتی وصف ناشدنی برگزار  ــام در آش جلسۀ ش

ــس آن را  ــاالدی که س ــی، کوکوئی، پلویی و س ــد. املت می ش

چاشنی دلچسبی زده بود از ادویه ای که گفتم از دکان و صحرا 

ــورد در پذیرایی  ــیرازی. یکی دو م ً  فالودۀ ش می گرفت. و بعدا

صمیمانه اش از پرۀ -هلو-ترشالۀ آب افتاده و یا خیار سکنجبین 

ــت آورد مادر یزدی ام در جوانی بود؛  لطف فرمود که یادآور دس

شادی ایام جوانی و غم ازدست دادن مادر را حس کردم و اینک 

غم ازدست دادن او را با این یادآوری ها.

ــنبه 21 بهمن ماه 1389 بود،  آخرین وعدۀ مالقات روز پنجش

در همراهی اش به بنیاد دایرة المعارف اسالمی. پس از چندین 
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روحش شاد و یادش گرامی
کرمان، 18 فروردین ماه 90

ــته و در                             ملت هایی که از اعماق تاریخ برخاس

ــد، دالیل انکارناپذیری بر  ــیب و فراز رویدادها باقی مانده ان نش

هویت آنها وجود دارد. تار و پود این هویت گاه داستانی است از 

یک حماسه که از یک سینه به سینۀ دیگر رسیده، گاه یادی و 

یادبودی به پیشانی سنگها و یا کهنه کتابی که افسانۀ گذشته را 

در خطوط رنگ باختۀ خود حفظ کرده اند. ایرج افشار جلوه ای 

ــت و نمودی از فرهنگ دیرپای سرزمین ما و  از این نشانه هاس

ــی او می گذرد، تا زمان های  ــون که مدت زمانی از خاموش اکن

درازی که خواهد گذشت گنجینۀ فرهنگی گرانباری که از او به 

ــت. استاد فقید  جای مانده، یاد و خاطرۀ او را پاس خواهد داش

ــت نگاری  ــی و فهرس محمدتقی دانش پژوه که در کتاب شناس

ــتی گفته است که: »در این  همواره یار و یاور ایرج بوده، به درس

روزگار ما، شاعران و ادبیان و هنرمندان و محققان بزرگی داریم 

ــته ایم که هرکدام در جهان ویژۀ خویش پایگاهی بلند و  و داش

ــانی که با  ــان کم اند کس مرتبتی عالی دارند، اما در میان ایش

ــار زیسته باشند؛ نگرانی از اکنون و آیندۀ  نگرانی های ایرج افش

این میراث عظیم بشری«.

ــال  ــگاه تهران در س ــتۀ حقوق دانش از فراغت تحصیل در رش

ــال 1348 که با درجۀ استادی در گروه  ــی تا س 1328 شمس

تاریخ دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و من افتخار همکاری 

ــتادان تاریخ را پیدا کردم، ایرج افشار برای  ــان و دیگر اس ایش

ــبت  ــان را به مناس ــال ها ایش ــی نبود و س من چهرۀ ناشناس

ــهرت در سمت کتابداری و مدیریت  فعالیت های فرهنگی و ش

کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق و مدیریت نشریه های راهنمای کتاب 

ــخه های خطی و ریاست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران  و نس

ــریه های ایران شناسی می شناختم اما همکاری  و مدیریت نش

ــکده  ــان در ایامی که برای تدریس به دانش ــگاهی با ایش دانش

ــتر با سجایای اخالقی و تجارب  می آمدند فرصتی بود که بیش

ــتادان  ــوم. در آن زمان اس ــنا ش ــی این مرد بزرگ آش فرهنگ

ــته ای مانند دکتر زریاب خویی، دکتر منوچهر ستوده،  برجس

ــی که به  ــتاد ادبیات فارس ــین زرین کوب، اس دکتر عبدالحس

ــتاد وابسته در رشتۀ تاریخ تدریس می کردند، استاد  صورت اس

محمدتقی دانش پژوه و دکتر باستانی پاریزی به تدریس در گروه 

ــتند و حضور ایرج افشار در جمع استادانی  تاریخ اشتغال داش

که سنت تاریخ نگاری عباس اقبال آشتیانی و نصرهلل فلسفی را 

استمرار بخشیده بودند، بسیار مغتنم بود. ایشان درس تحقیق 

ــد؛ با قیافۀ رنجور و الغر.  ــاه که او را می دیدم بند دلم پاره ش م

ــیدم، گفت: »به قول صاحب عقدالعلی نه مرده  احوالش را پرس

ــاعتی با ایشان در دایرة المعارف بودم و در مراجعت  نه زنده! س

ــت سر  ــد، از پش تا دِر منزل در خدمتش بودم. وارد خانه که ش

نگاهش کردم سیر- که از روبه رو طاقت نداشتم. خود را دلداری 

می دادم که »تا ریشه در آب است امید ثمری هست«. کاش بود.

ــش نمی آمد. سال ها  ــخاص هیچ خوش از تعریف و تمجید اش

ــتانی کرمانی قصیده ای  پیش، فاضل محترم آقای مهرداد دبس

در وصف او سرود؛ به آقای دهباشی سپردم که در بخارا به چاپ 

برساند. می گفت از بیم سرزنش و عتاب استاد جرأت چاپ آن 

را ندارم. اینک که ایشان دستی از خطاب و عتاب کوتاه دارد به 

ــش از روح پرفتوحش در خاتمه به درج این قصیده  امید بخش

می پردازم. امید که رحمت حق در آن دنیا شامل حالش باشد.

فروغی زان فروزان شمع خاموش
احسان اشراقی*


