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ظرفیت و ظرافت یک انسان
محمد رضا شفيعي كدكني*

كه آقای اصفهانيان نوش��ته و به ضميم��ۀ كارهايی كه بايد به 

منظر اس��تاد برسد فرس��تاده بود، باالی بستر خود نهاده بود و 

می خواند.

هنگامی كه خبر وحشت اثر فقدان استاد را شنيدم، بی اختيار 

به ياد مرثيه ای كه پدر شعر فارسی )رودكی( بيش از هزار سال 

پيش از اين در رثاء »ابوالحسن مرادی« ،دوست شاعر و معاصر 

خويش، س��روده اس��ت افتادم كه زبان حال من و همۀ كسانی 

است كه آن مرد بی جانشين را می شناختند:

ُمرد »م�رادی« ن�ه، همانا ك�ه ُمرد
مرگ  چنان خواجه نه كاريست  ُخرد
داد ب�از  پ�در  ب�ه  گرام�ی  ج�ان 
س�پرد م�ادر  ب�ه  تي�ره  كالب�د 
ب�از  رف�ت  ملک�ی  ب�ا  مل�ک  آِن 
زنده كنون ش�د كه ت�و گويی بُمرد
كاه نُب�د او ك�ه ب�ه ب�ادی پَري�د
آب نُب�د او ك�ه ب�ه س�رما فس�رد

ش�انه نُبد او كه به مويی شکس�ت
دان�ه نُب�د او ك�ه زمين�ش فش�رد
گن�ج زری ب�ود در اي�ن خاك�دان
كاو دو جهان را به ُجوی می ش�مرد
قال�ِب خاكی س�وِی خاك�ی فکند
ج�ان و ِخ�رد س�وِی س�ماوات برد

اصفهان، فروردين 1390
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بعد از س��قوط سلطنت، در همين چند سال اخير،  روشنفكران 

و كتاب خوان��ان ايران تازه به اين فك��ر افتاده اند كه »ما حافظۀ 

تاريخي نداريم.« راست است و اين حقيقت قابل كتمان نيست. 

در كج��اي جهان، در قرن بيس��تم، اگر فّرخ��ي يزدي )غرض 

شخص او نيست، بلكه منظور ش��اعري آزاده و ميهن دوست و 

شجاع از طراز اوست( كشته مي شد، كسي از گوْرجاي او بي خبر 

مي ماند؟ نمي دانم شما تا كنون به اين نكته توجه كرده ايد كه 

هيچ كس نمي داند جاي به خاكس��پاري فّرخي يزدي كجا بوده 

است؟ اين ديگر قبر فّرخي سيستاني نيست كه مربوط به يازده 

قرن پيش از اين باش��د و بگويند در حمل��ۀ تاتار از ميان رفته 

است. فّرخي يزدي در سال تولد من و همساالن من كشته شده 

است و شايد قاتالن او، كه آن جنايت را در زندان قصر مرتكب 

ش��دند، هنوز زنده باش��ند. عمر طبيعِي نسِل قاتالِن او چيزي 

حدود 90 – 95 سال است.

چرا هيچ كس نمي داند كه قبر فّرخي يزدي كجاست؟ خواهيد 

گفت: »شايد در فالن گورستاني بوده است كه اينك تبديل به 

پارك ش��ده اس��ت.« در آن صورت اين پرسش تلخ تر به ميان 

خواهد آمد كه چرا ما اين چنين ناس��پاس و فراموش��كاريم كه 

محل��ي كه فّرخي يزدي در آن مدفون ش��ده اس��ت تبديل به 

پارك شود و يك س��نگ يادبود براي او در آن پارك نگذاريم؟ 

در كجاي دنيا چنين چيزي امكان پذير است؟ شاعري كه مانند 

آرش كمانگي��ر، تمام هس��تي خود را در تير ش��عر خود نهاده 

اس��ت و با ديكتاتوري بي رحم زمانه به س��تيزه برخاسته است 

و در زندان همان نظام با »آمپول هوا« او را كش��ته اند، چرا بايد 

مح��ّل قبر او را هيچ كس ندان��د؟ خواهيد گفت: »از ترس نظام 

نظميس�ت ه�ر نظام پذي�ری را
گر خوان�ده ای در اّول موس�يقا

* استاد دانشگاه تهران
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ديكتاتوري آن روز، كس��ي جرأت نكرده است كه آن را ثبت و 

ضبط كند.« همه مي دانند كه دو سال بعد از مرگ فّرخي يزدي 

آن نظام ديكتاتوري »كن فيكون« شده است. چرا كساني كه بعد 

از فروپاشي آن نظام آن همه دشنام ها نثار بنيادگذارش كردند به 

فكر اين نيفتادند كه در جايي به ثبت و ضبط محل خاكسپاري 

فّرخ��ي يزدي بپردازن��د؟ هيچ عذري در اي��ن ماجرا پذيرفته 

نيست. هيچ خردمندي اين گونه عذرها را نخواهد پذيرفت. در 

فرنگس��تان، همين طور كه در خيابان راه می رويد می بينيد كه 

بر ديوار بس��ياری از ساختمان   ها، پالک يا سنگی نهاده اند و بر 

آن نوش��ته اند كه فالن ش��اعر يا نويسنده يا دانشمند، در فالن 

تاريخ، دو روز يا يك هفته درين ساختمان زندگی كرده است. 

جای دوری نمی روم. در همين دورۀ بعد از س��قوِط س��لطنت، 

يعنی در بيست سال اخير، اوليای محترم حضرِت عبدالعظيم 

)به ِصرِف گذشت سی سال و رفِع مانِع فقهی( قبِر بديع الزمان 

فروزانفر، بزرگ ترين اس��تاد در تاريخ دانشگاه تهران و يكی از 

نوادِر فرهنگ ايران زمين را، به مبلغ يك ميليون تومان )در آن 

زمان قيمِت يك اتومبيل پيكان دس��ت س��وم( به يك حاجی 

بازاری فروختند. هيچ كس اين حرف را باور نمی كند. من خود 

نيز باور نمی كردم تا نديدم. قصه ازين قرار بود كه روزی خانمی 

ب��ه منزل ما زنگ زدند و گفتند: »من اآلن در روزنامۀ اطالعات 

مشغوِل خواندن مقالۀ ش��ما دربارۀ استاد بديع الزمان فروزانفر 

هستم.« به ايشان عرض كردم كه من در هيچ روزنامه ای مقاله 

نمی نويسم از جمله »اطالعات«. حتماً از كتابی نقل شده است. 

ايشان، آن گاه خودشان را معّرفی كردند: خانم دكتر ُگل گالب، 

استاد دانشگاه تهران، به نظرم دانشكدۀ علوم. پس ازين معرفی 

دانستم كه ايشان دختر مرحوم دكتر حسين گل گالب استاد 

برجستۀ دانشگاه تهران هستند كه عّمۀ ايشان- خواهر مرحوم 

دكتر گل گالب- همس��ر استاد فروزانفر بود. آن گاه خانم دكتر 

گل گالب با لحن سوگوارِ ُمِصّری خطاب به من گفتند: »آيا شما 

می دانيد كه قبر اس��تاد فروزانفر را، اوليای حضرت عبدالعظيم 

به يك نفر تاجر ب��ه مبلغ يك ميليون تومان فروخته اند؟« من 

در آن لحظه، به دس��ت و پای بمردم. ولی باور نكردم. تا خودم 

رفتم و به چشم خويشتن ديدم. در كجای دنيا چنين واقعه ای، 

آن هم در پايان قرن بيس��تم، امكان پذير است؟ از چنين ملتی 

چگونه بايد توّقع حافظۀ تاريخی داشت؟

حق دارند كس��اني كه مي گويند »م��ا حافظۀ تاريخي نداريم.« 

فقر حافظۀ تاريخي ما نتيجۀ نداش��تن »آرشيو ملي« است؛ نه 

در قياس با فرانس��ه و انگلستان كه در قياس با همسايگانمان. 

آرشيو ما كجا و آرشيو عثماني )يعنی تركيۀ قرِن اخير( كجا؟! 

گاهي دانش��جويان دوره هاي دكتري ادبيات كه سخت شيفتۀ 

مطالعات ادبي در حوزۀ نظريّه هاي جديد هستند، به من رجوع 

مي كنند كه »ما مي خواهيم روش »لوكاچ«1 يا روش »لوس��ين 

گلدَم��ن«2 را بر فالن رم��ان معاصر ايران��ي، به اصطالح »پياده 

كنيم« و رس��الۀ دكتري خود را در اين باره بنويس��يم.« من، در 

مي��ان هزاران مانعي كه در اين راه مي بينم، به ش��وخي به آنها 

مي گويم اگر ش��ما از دولت فرانسه بپرسيد كه »در فالن تاريخ، 

و در فالن قهوه خانۀ خيابان شانزه ليزه، آقاي ويكتورهوگو يك 

فنجان قهوه خورده است؛ صورت حساِب آن روز ويكتورهوگو، 

در آن كافه مورد نيازِ من اس��ت«، فوراً از آرش��يو ملّي فرانس��ه 

مي پرس��ند و به ش��ما پاس��خ مي دهند، اّما ما جاي قبر فّرخي 

يزدي را نمي دانيم!

در جامع��ه اي كه براي اّطالعاتي از نوع جاي قبر فّرخي يزدي، 

ما، بي پاس��خ مطلقي��م، چگونه مي توانيم س��اختار،   بوف كور 

يا چش��م هايش يا همس��ايه ها يا جاي خالِي س��لوج را بر نظام 

اقتصادي و سياس��ي عصر آفرينِش اين آثار انطباق دهيم با آن 

گونه اي كه جامعه شناس��ان ادبيات در مغرب زمين، توانسته اند 

ساختارهاي آثار ادبي را با ساختارهاي طبقاتي و اجتماعي عصر 

پديدآورن��دگان آن آثار انطباق دهند؟ ِصرف اينكه فالن نظام، 

بورژوازي يا زمين داري است يا فالن نظام خرده بورژوازي بوده 

اس��ت، براي آن گونه مالحظات علمِي ساختارشناسانه كفايت 

نمي كن��د. وانگهي ب��راي اثباِت اينكه عصر پهل��وِي اول، مثاًل، 

چه س��اختار اقتصادي اي داشته است، ما هنوز هزاران پرسش 

بي پاسخ داريم؛ همچنين در مورد دوره هاي بعد و »بعدتر«.

آيا فقر آرش��يو ملّي،  نتيجۀ آن فقدان حافظۀ تاريخي اس��ت يا 

نداشتن حافظۀ تاريخي سبب شده است كه ما هرگز نيازي به 

آرشيو، در هيچ جاي كارمان نداشته باشيم؟ 

يكی از سعادت های بزرگ زندگی من اين است كه افتخار حضور 

در جلسه ای داشتم كه رومن ياكوبسون3، در دانشگاه اكسفورد، 

س��خنرانی می كرد )سال 1974 يا 1975(. ياكوبسون، يكی از 

شعرهای ويليام بَتلِر ييتز4 را به شيوۀ خاص خود تحليل می كرد 

1. Lukâcs, Georg(1885-1971)
2.Goldmann, Lucien
3. Jakobson, Roman (1896)
4.Yeats, William Butler (1856-1939)
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و تحريرهای مختلف آن ش��عر را مقايس��ه می ك��رد، تا نظريۀ 

ساختارگرايانۀ خود را، بران معيار، تثبيت كند. يادم هست كه 

يكی از حاضران- به نظرم جاناتان كالر5 كه در آن هنگام استاد 

جوانی بود و بعضی از آثارش امروز به زبان فارسی ترجمه شده  

 Structuralist Poetics اس��ت و در آن ايّام اولين كتابش به ن��ام

تازه از چاپ خارج شده بود و در همان مجلس رونمايی می شد 

و م��ن يك جلد خريدم- اعتراض كرد بر گوش��ه ای از س��خن 

ياكوبسون. 

رئيس جلس��ه هم آيُو ريچ��اردز6، ناقد بزرگ قرن بيس��تم در 

قلمروز زبان انگليسی بود. ياكوبسون به آن معترض گفت: »اين 

س��خن شما را، اس��تاد ديگری هم، در آمريكا به من يادآور شد و 

گف�ت كه: و اين استنباط شما از شعر ييتز به خاطر طرز قرائ�تی 

اس����ت ك��ه ش��م�ا خود از ش��عِر ييتز داريد و اين به س�بب 

 »It   is   because of your Russian accent« لهجۀ روسی شم�است

ياكوبس��ون گفت: »دست آن استاد را گرفتم و بردم به دانشگاه 

ه��اروارد آنجا كه صدای تمام بزرگان دانش و ادب و هنر ضبط 

و ثبت و آرش��يو شده است. صفحۀ صدای ييتز را كه شعرهای 

خودش را خوانده بود و از جمله همان شعر را، برای او گذاشتم 

و گفتم: و ببين، ش��اعر، خود نيز ب��ه همان گونه می خواند كه 

من خوانده ام،« برای خوانندگان اين يادداشت بايد يادآور شوم 

كه ييتز يكی از دوس��ه شاعر بزرگی ست كه تاريخ ادبيات زبان 

انگليس��ی به خودش ديده است و در س��ال 1939 درگذشته 

اس��ت. آنها در چه سال هايی به فكر چه چيزهايی بوده اند و ما 

قب��ر بديع الزمان فروزانفر را به يك حاجی بازاری به قيمت يك 

پيكان دسِت سوم می فروشيم.

از ح��وزۀ كار خ��ودم، دانش��گاه ته��ران، مثال مي زن��م. اگر از 

دانشگاه تهران بپرسند كه ما مي خواهيم نوع سؤاالت امتحاني 

ملك الش��عراء بهار يا بديع الزمان فروزانفر يا خانم فاطمۀ سّياح 

را بدانيم، آيا دانش��گاه تهران يك نمون��ه- فقط يك نمونه- از 

پرس��ش هاي امتحاني اين اس��تادان ب��زرگ و بي مانند را،كه 

فصول درخش��اني از تاريخ ادبيات و فرهنگ عصر ما را ش��كل 

داده ان��د، مي تواند در اختيار ما قرار دهد؟ نه تنها در اين زمينه 

پاس��خ دانشگاه تهران منفي است، كه حتي پروندۀ استخدامِي 

ملك الش��عراء به��ار را هم ن��دارد. »بهارِ نوعي«  اگر در فرانس��ه 

مي زيس��ت، براي صورت حس��اب قهوه اي كه در فالن »كافۀ« 

5 .Culler, Jonathan
6 .Richards, Ivor (1893-1979)

پاريس خورده بود، آرشيو داشتند و ما حتي پروندۀ استخدامي 

او را نداريم؛ تا چه رسد به نوِع صورت سؤال هاي امتحاني او.

هم��ۀ اين حرف ها را براي آن مطرح كردم كه بگويم ما انضباط 

الزم ب��راي »آرشيو س��ازي« را در هيچ زمينه اي نداش��ته ايم و 

اقِلّ اس��تانداردهاي جهاني  نداريم و تا در اين راه خود را به حِدّ

نرسانيم، كارمان زار خواهد بود. 

ايرج افش��ار، اما، يكي از نوادري بود كه در همين كشور ما و در 

همين روزگار ما، با هزينۀ شخصي براي تمام مسائل فرهنگي و 

تاريخي آرشيو داشت. مجموعۀ نامه هايي كه او از افراد مختلف، 

در ط��ول دورۀ حيات فرهنگي هفتادس��اله اش دريافت كرده 

اس��ت، همه محفوظ اند و طبقه بندي شده. از نامه هاي بزرگاني 

چون دكتر محمد مصدق و سيدحسن تقي زاده و للهيار صالح و 

سيدمحمدعلي جمال زاده، تا نامه اي كه فالن آموزگار روستايي 

به او نوش��ته است و در باب كتابي چاپي يا نسخه اي خطي كه 

داش��ته است، از او پرس��ش كرده است. حجم اين نامه ها شايد 

متجاوز از بيس��ت هزار صفحه باشد. وقتي مجموعۀ كامل اين 

نامه ها نشر يابد، گوش��ه ای از چشم انداز پهناور »آرشيو سازي« 

او آش��كار خواهد ش��د. همچنين آرش��يو عكس هايي كه او از 

شخصيت ها و اماكن تاريخي ايران، خود گرفته است.

افش��ار هميشه اظهار تأس��ف مي كرد و با دريغ به ياد مي آورد 

كه بعد از كودتاي انگليس��ي ها عليه دول��ت ملّي دكتر محمد 

مصدق، مجبور شده بود براي حفظ جان دوستانش، مجموعۀ 

بي ش��ماري از نامه هاي مرتضاي كيوان- آن مرِد مرِدس��تان و 

انس��اِن ش��ريِف تاريخ معاصر ايران- را كه به افشار نوشته بود 

در چاه آِب منزلش��ان بريزد و معدوم كند. ترسيده بود كه اگر 

به دس��ِت ايادي »ُركن دو«ِي ارتش بيفتد از روابط كس��اني با 

مرتضاي كيوان آگاه شوند و جان آن افراد در معرض خطر قرار 

گيرد. افشار خود اهل هيچ حزب و دسته اي نبود- در تمام عمر.

ش��مارۀ  كتاب هاي كتابخانۀ ش��خصي ايرج افشار را به درستي 

نمي دانم؛ اين ق��در مي دانم كه يكي از غني ترين كتابخانه هاي 

حوزۀ ايران شناسي در زير آسمان ايران است. در اين كتابخانه 

ع��الوه ب��ر كتاب هاي ايران شناس��ي ب��ه زبان ه��اي فرنگي و 

ش��رقي، تمام »تيراژ آپار« هاي مقاالت فارس��ي و فرنگي كه او 

در طول هفتاد س��ال گرد آورده بود، طبقه بندي ش��ده است؛ 

»تيراژ آپار«هايي كه غالباً امضاي نويس��نده را نيز با خود دارد و 

احتماالً با اصالحاتي از سوي مؤلف، يادگاري است از ارادت آن 
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خاورشناس يا پژوهشگر ايراني به ايرج افشار.

گ��ردآوري و طبقه بندي اين جزوه ها و اوراق كوچك و كم برگ 

كار هركس هركس نبوده اس��ت. تنها ايرج افش��ار بوده اس��ت 

كه توانس��ته اس��ت با انضباِط ذاتي و اكتس��ابِي خويش آنها را 

بدين گونه نظام بخشد و طبقه بندي كند.

اگر در مجموعۀ انتش��اراِت موقوفاِت دكتر محمود افشار )دفتر 

تاريخ، دفتر چهارم، گردآوری ايرج افش��ار، 1389 صص622-607( 

يكی از نمونه های درخشاِن اين خصلِت »آرشيوسازِی« او را نديده ايد، 

حتم��اً نگاهی ب��ه اين كتاب بيفكنيد تا ببينيد كه او در س��ال 

1323-1324 كه جوان بيست س��اله ای بوده است چه گونه به 

فك��ر حفظ و گردآوری »امضا«های رجال سياس��ی و فرهنگی 

عصر بوده اس��ت و خ��ود می گويد: »دورۀ س��وم مجلۀ آينده از 

مهِر 1323 تا اس��فند ]4[132 انتش��ار يافت و چون طوماِر آن 

بسته شد من امضاهای اُدبا و رجاِل معروف وقت را، از ورقه های 

اش��تراک و رس��يِد مجله، جدا س��اختم و در دفتری به سليقۀ 

عهِد جوانی چس��بانيدم و بعدها آن را به فرزندم آرش سپردم. 

چون ش��ناخِت امضای رجال، برای بازشناس��ی اوراق و اسناد 

مملكتی مفيد اس��ت، تصوير آن دفترچه با افزودن فهرس��تی 

الفبايی از نام ها در دفتر تاريخ به چاپ رس��انيده می شود.« شما 

با نظ��ر در آن اوراق امضای رجالی از نوع دكتر منوچهر اقبال، 

الول ساتن، ملك الشعرای بهار، ذبيح  بهروز، پورداود، پيشه وری، 

علی اصغر حكمت، حس��ينعلی راشد، اديب السلطنۀ سميعی، 

دكتر سيدعلی شايگان، بزرگ علوی، هانری كربن، سيداحمد 

كس��روی، دكتر محمد مصدق، و ح��دود يكصد و پنجاه رجل 

سياسی و فرهنگی ديگر را می  توانيد ببينيد.

افشار در تكميل منابع پژوهش هاي ايران شناسي در كتابخانۀ 

شخصي خود، بسيار كوشا بود. تا همين اواخر، هرگاه مي شنيد 

ي��ا در جايي مي خواند كه كتابي به يك��ي از زبان هاي فرنگي، 

دربارۀ ايران و يا يكي از مس��ائل تاريخ و فرهنگ ايران، انتش��ار 

يافته است، از فرزندانش در آمريكا مي خواست كه نسخه اي از 

آن كتاب براي كتابخانۀ شخصي اش فراهم كنند؛ به هر قيمتي 

كه باش��د. در بس��ياري موارد قيمت ها، به پول ايران، به راستي 

كمرشكن بود اما او از اين بابت هيچ اخم به ابروي خود نمي آورد 

و دس��ت از طلب برنمي داش��ت. به علّت شهرت و اعتباري كه 

در عرص��ۀ پژوهش هاي ايراني در جهان به دس��ت آورده بود، 

بيشترينۀ پژوهش��گران عرصۀ ايران شناسي، خود، نسخه اي از 

آثار خود را براي او مي فرستادند و او نيز آثار خويش، و گاه آثار 

ديگران را براي ايشان روانه مي كرد.

افش��ار اين كتابخانۀ گرانبها و بي مانند را در س��ال هاي اخير، 

س��ال ها و سال ها قبل از بيماري اش، س��خاوتمندانه به »بنياد 

دائرة المعارف بزرگ اس��المي« بخش��يد كه در آن جا با عنوان 

كتابخانه و مركز اسناد ايرج افشار نگهداري مي شود و مراجعه 

به آن براي همۀ ارباب تحقيق و اس��تادان و دانش��جويان آزاد 

است. 

افشار، اين نظام »آرشيوآفريني« را نه تنها در كتابخانۀ شخصي 

خود سامان داده است، كه در هركجا مسئوليتي پذيرفته است، 

كوش��يده است كه در اين راه بنيادي نهاده شود؛ گرچه پس از 

او و رفتن او از آن جا، ديگران به ادامۀ كار او دلبس��تگي نش��ان 

نداده باشند.

آنچ��ه در كتابخان��ۀ مرك��زي دانش��گاه تهران وج��ود دارد و 

نش��انه هاي »انضباط آرشيوي« است همه و همه يادگار اوست. 

آرشيو عكس هاي تاريخِي رجال و اماكن و جمعيت ها، اسناد و 

مكاتبات و فرمان ها و مجسمه هاي بزرگان فرهنگ ايران زمين 

در عصر ما.

به ياد دارم كه او براي كتابخانۀ مركزي دانشگاه تهران، مهمتر ين 

نش��رياِت ايران شناسي و اسالم شناسي جهان را مشترك شده 

بود و دوره هاي اين گونه نش��ريات در كتابخانۀ مركزي دانشگاه 

تهران  به طور منظم موجود بود. بعد از فروپاش��ي نظام پيشين 

و رفتن افش��ار، به تعبير بيهق��ي، »كار از پرگار افتاد« و آنها كه 

به جاي او آمدند، خواستند در بيت المال »صرفه جويي« كنند؛ 

حّق اش��تراك بس��يار ناچيز اين مجاّلت را به نفع مستضعفين 

»صرفه جوي��ي«  كردن��د و نپرداختن��د. در نتيجه، اس��تمرار و 

تكامِل آن »آرشيو« عظيم فرهنگي منقطع شد. حاال اگر روزي 

بخواهند جبران اين خس��ارات را بكنند، چندين برابر آن وجوه 

را بايد بپردازند تا عكس يا زيراكس يا ميكروفيلم آن مجالت را 

به دس��ت آورند- اگر اين كار امكان پذير باشد. اين َقَدر مي دانم 

كه دريافت نسخه هاي اصل آن مجالت امروز ديگر امري است 

محال. از قديم نياكان ما گفته اند كه »خود كرده را تدبير نيست.«

در همان هنگام قطعه اي به ش��وخي و ِجّدي منظوم كردم كه 

نش��ر تمامي آن در اين مقال روا نيست، ولي دو بيت پايانِي آن 

اين چنين بود:

حكمِت مشرقي ست اين گفتار
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از »پَِكن« بشنو اين سخن نه ز »ُرم«:

هركه در ميخ صرفه جويي كرد

مي ك��ند نعِل اسِب خود را ُگ���م

البته قافيۀ بيت اول را درست به ياد نمي آورم.

 ج��اي ديگري، همين روزها، مقاله اي دربارۀ »دفتر تلفِن« ويژۀ 

سفرهاي او- كه نموداري است از انضباط آرشيوي او- نوشته ام؛ 

در اين جا به هيچ روي قصد تكرار آن مطلب را ندارم. همين قدر 

مي گويم ك��ه آن دفتر تلف��ن- كه خود كتابي بزرگ اس��ت- 

نموداري است از توزيِع نام و نشان تمام فضالي معاصر ايران بر 

روي نقشۀ جغرافيايي ايران. از روي آن كتابچه، شما مي توانيد 

ارب��اب فرهنگ و مع��ارف ايران را، در تمام ش��هرها و حتي در 

كوچك ترين روستاهاي كشور بشناسيد و آدرس و تلفن ايشان 

را به دس��ت آوريد و در مواردي حوزۀ كار و تخصص ايش��ان را 

نيز بدانيد. آنجاس��ت كه حوزۀ  پهناور دوستداران و شيفتگان 

ايرج افشار را مي توان از نزديك آزمود و ديد، و نيز يك نمونه از 

»انضباط آرشيوي« او را.

                           شخصيت علمی و فرهنگی ايرج افشار از چند 

جنبه قابل بررس��ی است. با آنكه او ليسانسيۀ حقوق بود، اما به 

غير از فهرست مقاالت حقوقی كه در 1348 با همكاری دو تن 

ديگر به چاپ رس��اند، هيچ  گاه در رشتۀ تحصيلی خود قلم نزد. 

زمينۀ عالقه و كار او بخش��ی از فرهنگ ايران بود كه به تاريخ 

و ادبيات و مس��ائل پيرامونی آنها مربوط می ش��د. مجله نگاری 

و كتاب شناس��ی و فهرست نويس��ی و گردآوری مقاالت نيز از 

دغدغه های اصلی او به شمار می رفت. او از بيست و دو سالگی 

قلم در دست گرفته بود و با مجلۀ جهان نو به مديريت حسين 

حجازی همكاری می كرد. پس از تأسيس مجلۀ يغما در 1327 

ب��ا آن مجل��ه نيز به همكاری پرداخت. در س��ال 1323 كه در 

سن 19 سالگی بود مدير داخلی سال سوم مجلۀ آينده شد كه 

مديريت و سردبيری آن را پدرش دكتر محمود افشار در عهده 

داشت. در سال 1331 سردبير سال هشتم مجلۀ مهر بود و در 

آنجا دو س��ه مقاله چاپ كرد. در 1332 با همكاری محمدتقی 

دانش پژوه، عباس زرياب، منوچهر س��توده و مصطفی مقربی 

مجلۀ فرهنگ ايران زمين را تأسيس كرد كه سی دوره از آن به 

چاپ رس��يد )جلد بيست و نهم آن در 1375 و جلد سی ام در 

1384 به كوشش خود افشار چاپ شد(. در تأسيس اين مجله 

هرچند چهار تن ديگر همكاری داشتند، اما در حقيقت تهيه و 

آماده سازی آن به دست خود افشار انجام می گرفت.

نخس��تين كتاب هايی كه چاپ كرد تجديد طبع بعضی متون 

ناياب بود كه خاورشناس��ان در خارج از ايران به چاپ رس��انده  

بودند. در سال 1331 رسالۀ كوچك سمريه از آثار قرن سيزدهم 

هجری را كه نيكوال ِوِسلوفس��كی )N.I.Veselovsky( روس در 

1904 در پترزبورگ چاپ كرده بود با مقدمه ای از خود و مقدمۀ 

ديگری از س��عيد نفيسی در سالنامۀ كشور ايران و نيز در 200 

نسخۀ مجّزا در رديف انتشارات كتابخانۀ دانش به چاپ رساند. 

وی بعدها در 1343 چاپ منّقح تری از اين كتاب انتش��ار داد و 

س��ال ها بعد در 1367 آن را همراه با قنديه تجديد چاپ كرد. 

در همين سال 1331 رسالۀ حاالت و سخنان ابوسعيد ابوالخير 

را كه ژوكوفسكی روس در 1899 چاپ كرده بود تجديد چاپ 

ك��رد و در س��ال 1341 چ��اپ بهتری از آن به دس��ت داد. در 

س��ال 1333 نيز چاپ مجددی از فردوسةالمرشديه فی اسرار 

الصمديۀ محمود بن عثمان در شرح حاالت ابواسحاق كازرونی 

به دس��ت داد كه قباًل فريتز ماير آن را در 1943 )= 1322( در 

اس��تانبول به چاپ رسانده، ولی در 1948 در اليپزيك منتشر 

ایرج افشار، دانشمندی با توانائیهای استثنائی
علی اشرف صادقی*

* استاد بازنشسته دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسي


