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ــار را آقای دکتر جواد گل محمدی،  ذکاء و محمدحسن سمس

ــت در انگلیس زندگی می کندو  از دوستان قدیم که سال هاس

ــی هم دارد، با اتومبیل خود به خانۀ قدیمی و  ــر انگلیس همس

ــهر لندن برد.در آنجا به شادروان افشار و  زیبای او در بیرون ش

دیگران پیوستیم. آقای تبریزی مجموعه ای از تابلوهای نقاشی و 

خوشنویسی باارزش و چشم نواز خود را که از دوره های تاریخی 

ــردآورده بود به دیوار اتاق های خانه اش آویخته بود.  مختلف گ

مجموعه ای حاوی عکس ها، کارت ویزیت ها، کارت پستال ها و 

ــی را هم آورد و  چیزهای دیگر و چند کتاب چاپیو چاپ عکس

به ما نشان داد. استاد افشار در تکه کاغذی که روی آن به طور 

ــیاه کرده بود، چند نکتۀ  ــت و آن را س پراکنده کلماتی یادداش

تلگرافی نوشت. تمام آن روز به گفت وشنودگذشت و شب همه 

ــدیم.پس از آن، گروه به ایران بازگشت و من نیز  از هم جدا ش

ــفورد و تجدید خاطره و  ــگاه آکس برای دیدار چندروزه از دانش

ــتم دکتر مسعود درخشان به شهر آکسفورد رفتم و  دیدار دوس

یک هفته بعد به ایران بازگشتم.

ــر و آبان  ــمارۀ مه ــس از بیرون آمدن ش ــت و پ پس از بازگش

ــی « که  ــارا، در بخش » تازه ها و پاره های ایران شناس مجلۀبخ

ــار به تازگی در مجله برای درج یادداشت های خود  ــتاد افش اس

ــته و نامه از ایران و هرجای دنیا به  دربارۀ آنچه از کتاب و نوش

دستش می رسید و انعکاس دیده ها و شنیده هایش و رویدادهای 

ــی ایران اختصاص داده بود، همراه گزارش همایش هنر  تاریخ

لندن، یادداشتی نیز با عنوان » فیض محضر کریم زادۀ تبریزی« 

ــت این بود که آنچه او در یک نگاه  یافتم. نکتۀ مهم این یادداش

کوتاه و گذرا دیده بود و با اطالعاتی جامع و دقیق به قلم آورده 

ــناخته مانده بود. گفتنی های  ــود، ما هم دیده بودیم ولی ناش ب

ــت یکی جریان فرستادن نمایندۀ انگلیس به دربار  این یادداش

ــوم، دیگری عنوان  ــاه در بریدۀ جراید درون آلب مظفرالدین ش

ــی موزۀ ارمیتاژ نوشتۀ آدامو  ــخه های خطی فارس کاتالوگ نس

ــی  ــی ایرانی«، » فارس که نام آن را به زبان فارس به جای»نقاش

ــدیگر درج اشتباه تاریخ سال کتابت  ــی« نوشته بودند، س نقاش

ـ  رقم  ــی مثنوی مولوی در صفحۀ مشخصات چاپ  چاپ عکس

ـ . ق بود. ـ . ق به جای 677 ه 577ه

1390/1/31                                                                     

ــخ  ــار به  تاری ــرج افش ــتاد ای ــوح اس                                       1روح پرفت

ــفند 1389مطابق 9 ماه مارس 2011 میالدي شوالي  18 اس

ــته،  تن را مانند پیغمبران ادیان و خدایان هندوها عقب گذاش

ــم بقا پرواز کرد. قطره اي بود که به  دریاي بیکران حیات  به   عال

ــت که بعد از گذشت دو سه  ــي اس جاوید بیآمیخت. مرده کس

ــل حّتي فرزندانش او را نمي شناسند و زنده افراد برجسته  نس

ــتند که در بعضي ممالک مجّسمۀ آنها را نصب  ــاني هس و کس

ــي ادیان چه پیش از  ــتایش مي کنند؛ در برخ کرده، آنها را س

ــه  آنها درود و  ــه بعد از عبادت ب ــش و نماز و چ ــزاري نیای برگ

صلوات مي فرستند. همچنین تا زبان شیرین و غني فارسي با 

ــت، اسم استاد ایرج افشار به آن وابسته  تحول و تکامل زنده اس

و پیوسته است. استاد ایرج افشار در جهاني کردن زبان فارسي 

* استاد دانشگاه دهلی نو - هند 

ــا کرده اند و به قول آقاي  ــهم بزرگي دارند و نقش مهمي ایف س

اکبر ایراني: »ایشان پدر کتاب شناسي ایران هستند.« به عقیدۀ 

ــي و فرهنگ باستاني  این جانب در جهان زبان و ادبیات فارس

ایران، ایشان مثل خورشیدي زیستند که نه تنها سّیارگان بلکه 

ستارگان دوردست را هم از نور خود ضیاء و جال بخشیدند.

ــال 1342 شمسي با اسم ایشان و آقاي کریم  این جانب در س

ــدم. در آن زمان من دانشجوي دانشکدۀ  ــنا ش اصفهانیان آش

ــان در کتابخانۀ مرکزي  ــودم و ایش ــگاه تهران ب ادبیات دانش

ــغول جمع آوري و مّرتب کردن نسخه هاي  دانشگاه تهران مش

ــاب از کتابخانه هاي  ــاي کمی ــي و فتوکپي هاي کتاب ه خّط

ــان آقاي کریم اصفهانیان در  مختلف دنیا بودند. در همان زم

ــگاه تهران داراي سمتي مربوط به  دانشجویان  دبیرخانۀ دانش

ــار ایشان را شناختند که جوهر  خارجي بودند. آقاي ایرج افش
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باارزشي است؛ بنابراین دعوت کردند که عضو موقوفات محمود 

ــاٌرالیه به  زیارت استاد  ــه  توسط مش ــار بشوند. من همیش افش

نامبرده مشرف شدم. 

ــال 1386 شمسي شرف همراهي به کتابخانۀ  در بهمن ماه س

ــدند که شاید در ایّام  ــتم. استاد سوار ماشین خود ش ملّي داش

ــخه هاي  ــي آن را خریده بودند که آن هم مثل بعضي نس جوان

خطي عتیقه شده بود. ایشان خود رانندگي کردند. در آنجا بنده 

را با بعضي محققین آشنا کرده، در آن کتابخانه ناپدید شدند و 

من محو جمع کردن مواد براي مقاالت خود.

ــت که مجموعۀ مقاالت  ــراي من بندۀ ناچیز باعث افتخار اس ب

ــانیدند.  ــان ادبي به چاپ رس ــت عنوان ارمغ ــب را تح این جان

اخیراًکتاب دیگري که اسمش صائب تبریزي مي باشد از لطف 

ــیده  است یعني این ذّرۀ  ــهود رس و عنایت بي کران به منصۀ ش

بي مقدار هم از نور فیض بخش آن مرحوم بهره مند شدم.

در آخر با چشم گریان و آه سوزان به بارگاه الهي دعا مي کنم که 

ــان در جوار رحمتش جا یابند و  خویشاوندان و شاگردان و  ایش

عقیدتمندان صبر جمیل داشته باشند.]آمین ثم آمین[

سوگوار
1390/1/18 هجري
2011/4/7 میالدي 
2011 گنج میرخان 

ترکمان دروازه دهلي 2. 
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ــران دهۀ نود در  ــت بح ــه »یادداش ــي ک                                                               1زمان

نسخه های خطی« را به صورت نامه در آینۀ میراث )شمارۀ 23، 

زمستان 1382( منتشر کردم، در آغازش نوشتم:

ــران جدیدی روبرو  ــور ما با بح ــی، کش در دهۀ نود شمس

خواهد شد: »بحران نسخه های خطی«

ــت عکس العمل علني چنداني برنیانگیخت. پشت  آن یادداش

ــت. گله هایي از برخي شنیدم و  ــرم چه گفتند هم مهم نیس س

ــتان که  ــخ به یکي از دوس ــخ کتبي داد. در پاس تنها یکي پاس

ــم: »در دو روز باید به ادعایم  ــد چه؟« گفت گفت »اگر بحران نش

ــي( و  ــخ بگویم: اول فروردین 1390 )آغاز دهه نود شمس پاس

ــي(. و چه زود  ــان دهه نود شمس ــفند 1399 )پای دوم 29 اس

ــید نخستین روزي که باید پاسخ دهم. از همان زمان، نامۀ  رس

ــخص پیش بیني خود را  ــل عیني و مش ــتم و دالی دوم را نوش

ــال بعدتر را نیز افزودم که انتشار  ــانه هاي هشت س آوردم و نش

ــال در صحبتي )که بر  ــي دیگر مي طلبد. در همان س آن جای

ــد ولي به  درخواست من منتشر نشد و اکنون نزد  نوار ضبط ش

* عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی

یکي از دوستان باید باشد( گفتم: »خدا استاد افشار را صد سال 

ــت از این جهان رفت،  ــتاما هروق دیگر بداردهرچند تعارف اس

یادداشتي خواهم نوشت که:

                     "من از ایرج افشار طلبي ندارم"
و از دیگران طلب دارم که تجربیات و دانسته هاي خود را به  گور 

ــت را نوشته ام اما براي انتشار  بردند و خواهند برد.« آن یادداش

به دیگري داده ام.

ــودم، یک نگراني  ــخگویي امروز ب ــان روز که به فکر پاس از هم

ــتم که حضور و فعالیت استاد افشار را ترمزي و مانعي  نیز داش

ــخه هاي خطي در دهۀ نود شمسي  ــربازکردن بحران نس در س

مي دیدم. اکنون دهۀ نود شمسي رسید و استاد افشار هم بین 

ــت هاي  ــت تا یک تنه آن رخنه را ببندد. تدوین یادداش ما نیس

نسخه شناسانه، ایراد و انتقاد و تصحیح راه نادرست رفتۀ دیگران، 

ــویق استعدادهاي جوان، انتقال دانسته ها به  میدان دادن و تش

ــار، و... . اگر کمترین تردیدي  عموم دانش ورزان از طریق انتش

در وجود بحران داشتم اکنون دیگر ندارم.


