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ــد که جالل خالقی مطلق آن را مورد ارزیابی  1978 بازیابی ش

قرار داد و دریافت که این متن نه تنها قدیمی ترین نسخۀ است 

بلکه معتبرترین نسخۀ باقی مانده از این اثر ادبی است.2

متأسفانه این نسخه هنوز به چاپ نرسیده است چرا که کتابخانۀ 

2. (see A.M. Piemontese, Catalogo di manoscritti persiani conservati 
nelle biblioteche d'Italia, Roma 1989, pp. 112-115). 

ــت. بی نهایت  ملی فلورانس تا کنون اجازه این کار را نداده اس

تأسف می خورم از این که ایرج افشار زنده نیست تا نسخه اي که 

ــت ببیند. امیدوار بودم که با انجام  ــت چاپ اس در ایران در دس

ــن کار اولین گام را در جهت همکاری طوالنی مدت بین این  ای

ــازمان فرهنگی کشورم بردارم؛ باشد  محقق بزرگ ایرانی و س

که این اثر نشانی باشد برای جاودانه به  یاد  سپردن ایرج افشار.

قلم رنجه
بهاءالّدیِن ُخّرمشاهی*

                       کوشاترین ایران شناس و پربارترین
ــرح فرهنگ زنده و  ــک دهان به پهنای فلک هم نمی تواند ش ی

ــه را بازگوید. در مقالۀ »چه  ــی فرهنگی آن بزرگمرد یگان زندگ

بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید« که گزارش مراسم/ یکی از 

ــت استاد ایرج افشار در مرکز دانشنامۀ بزرگ  مراسم بزرگداش

ــفندماه 1389، با شکوه تمام  ــالمی، در روز دوشنبه 23 اس اس

ــت، خبرنگار خبره ای به نام ابراهیم  عبدهلل زاده در سرآغاز  اس

ــته است: » باید اهل فرهنگ باشی تا بدانی نوشتن/  چنین نوش

تصحیح 300 کتاب، بیش از دوهزار مقاله و یادداشت، پیمودن 

ــتاهای این سرزمین کهن،  ــهرها و روس وجب به وجب تمام ش

ــریۀ فرهنگی ]و مجموعۀ ادواری مانند  سردبیری چندین نش

حدوداً 20 کتاب به نام ناموارۀ دکتر محمود افشار[ و همکاری 

ــت نگاری، تدریس  ــی، فهرس ــا، کتابداری، نسخه شناس با آنه

ــی،   ــگاهی در ایران و گاه در خارج، مطالعات ایران شناس دانش

ــارات، همکاری در سطوح مختلف  قاجارپژوهی، مدیریت انتش

ــی و کتابخانه ها و مراکز  ــی و ایران شناس ــا نهادهای پژوهش ب

ــرق، شمارۀ پیاپی  ــخه های خطی، یعنی چه.« )روزنامۀ ش نس

1209، به تاریخ 25 /89/12 (. در همین مجلس که به گزارش 

ــنامۀ روزنامۀ شرق،  شمارۀ پیاپی  ــاره شد، بنا به گزارش آن اش

ــتاد بزرگ، جناب آقای  1209، به تاریخ 89/12/25، از قول اس

ــاره به خدمات عظیم روان شاد  دکتر فتح هلل مجتبایی، در اش

استاد ایرج افشار چنین آمده است:  

ــال ها ادارۀ[  ــی، تأسیس ]و س ــت مقاالت فارس تدوین فهرس

ــگاه تهران، پایه گذاری رشتۀ کتابداری  کتابخانۀ مرکزی دانش

]پیش از تأسیس این رشته در دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه 

تهران[ و اهدای کتابخانۀ بی نظیر و استثنایی ]شامل بر بیش از 

سی هزار عنوان کتاب و چندهزار عنوان نشریه، به چند زبان، با 

تمرکز بر ایران شناسی ایرانی و جهانی[ به مرکز دایرة المعارف 

ــالمی، از کارهای بزرگ، خدمات ماندگار و استثنایی  بزرگ اس

شادروان ایرج افشار بود.

ــتاد فرهنگ و زبان های باستانی، او  خانم دکتر ژاله آموزگار، اس

را دانشمندی به تمام معنا انسان شمرده که گشاده دل، دارای 

ــنده در اندیشه و  ــن اخالق، بسیاردان، جوان پرور و بخش حس

گفتار و کردار بود. استاد افشار جزو آخرین مردان از تبار مردان 

بزرگ یعنی شایستگانی ارجمند و پروردۀ دوران ممکن ها بود؛ 

ــلی که محیط مناسب به آنها اجازه داده بود به دنبال آنچه  نس

می خواهند بروند؛ زمانه در آنها شور و عشق و علم و ادب پدید 

ــک دایرة المعارفی بودندـ   ــود؛ یک بعدی نبودند و هری آورده ب

بزرگانی نظیر: قزوینی، پورداوود، فروزانفر، مینوی، زرین کوب، 

محمد امین ریاحی، زریاب خویی و ایرج افشار.

ــایانی در مهر ورزیدن به  ــار نمونۀ نمایان و اسوۀ ش استاد افش

ایران و تمدن و فرهنگ آن، به ویژه در دوران اسالمی بود. او در 

ــمند را شناسایی و بازیابی و تصحیح و  حدود 300 کتاب ارزش

احیا کرده است. 

ــی تا  ــترده بود؛ از شاهنامه شناس ــیار گس ــوزۀ عالیق او بس ح

جغرافیا و تاریخ و گیاه شناسی و ادبیات و حتی فرهنگ عامه و
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رش��ته های دیگر. او بیش از شصت سال از عمر85 ساله اش  را 

بی وقفه و بی ش��تاب، به شیوۀ آهسته-پیوس��ته قلم زده بود. 

عمدۀ آثار بزرگانی چون سید حس��ن تق��ی زاده، عالمه محمد 

قزوینی را جمع و تدوین و طبع و نشر کرده بود� حتی نامه های 

آنها را.

سیصد کتاب در واقع بیشتر به استوره می ماند اما واقعیت دارد. 

با یک برآورد ساده می توان گفت که کمتر نویسنده، پژوهنده، 

مصحح��ی می تواند در حدود دو کتاب در س��ال عرضه بدارد. 

حال آن که مرحوم افش��ار در طی 60 سال سابقۀ قلمی اش، هر 

س��ال پنج کتاب احیا کرده اس��ت و بر این بیش از هزار مقالۀ 

بلند و هزار مقاله کوتاه یا یادداش��ت ]مانند یادداشت سردبیر 

یا وفیات المعاصرین[ را باید افزود. خدمات غیر نگارشی، مانند 

تأس��یس و ادارۀ چندس��الۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران یا 

شرکت در کنگره های ایران شناسی در سراسر جهان و برقراری 

جایزۀ معتبر ایران شناسی که تا پایان عمر پر بار و برکتش ادامه 

داشت و ادارۀ موقوفات فرهنگی مرحوم پدر دانشمندش، دکتر 

محمود افش��ار، و ده ها فعالیت فرهنگی دیگر از جمله تدریس 

بر آنها اضافه می شود.

اولین بار حضرت آقای افشار را در سال 1352 که ایشان استاد 

رش��ته/ درس نسخه شناسی در رشتۀ کتابداری دانشکدۀ علوم 

تربیتی دانش��گاه ته��ران بودند و من یکی از دانش��جویان این 

رش��ته در مقطع کارشناسی ارشد بودم، زیارت کردم. بلندباال، 

خوش سیما و نرم گفتار بود. شخصیتی متین و معتدل داشت. 

ادب نفس و ادب درس را به کمال داش��ت. در آن ایام ایش��ان 

48ساله و بنده 20 سال کمتر، 28ساله بودم. 

یکی دیگر از استادان بزرگم در همان رشته، سرکار خانم دکتر 

نوش آفرین انصاری )محقق( بود. ایش��ان به بنده پیش��نهادی 

فرمودن��د که پایان نامه ام را درب��ارۀ »تذهیب « بگیرم و اطاعت 

کردم. اما اندیشناک بودم که در این باره هم کم می دانم و هم 

منابع و متون اندک اس��ت. استاد راهنمای من در نگارش این 

تز، جناب افشار بود.

در اولین دیدار با ایش��ان، بیم من کاس��ته و امیدم افزوده شد. 

بیش از ده منبع عمدتاً کهن که تازه تصحیح و طبع یافته بود، 

همچنین مرجع عظیم سیری در هنر ایران، اثر مهم و ماندگار 

پروفس��ور پوپ، را معرفی کردن��د. اهل کتاب می دانند که این 

کت��اب ارجمند و کم نظیر با سرپرس��تی آغازین مرحوم کریم 

امامی و س��پس همت و حمایت جانانۀ چندین س��الۀ هنرپژوه 

برجس��ته، استاد دکتر س��یروس پرهام و با همکاری جمعی از 

بهترین مترجمان رش��ته های گوناگون هن��ر و حتی هنرهای 

دستی، به طرزی فوق العاده نفیس ترجمه شده و بر آن تعلیقات 

الزم نوشته ش��ده و حتی تکمله های مفصل آن هم به فارسی 

روشن و روان برگردانده شده و در سال 1388 از سوی شرکت 

انتشارات علمی و فرهنگی در 13- 14 جلد انتشار یافته است.

این یادآوری هم برای اطالع رسانی است و هم برای گفتن این 

نکته که منبع اصلی و اساسی من در نگارش تزم، مقالۀ بلندباال 

و پراطالع » تذهیب« )Illumination( نوشتۀ اتینگ هاوزن در 

این کتاب بود.

جناب افشار با حوصله و دقت نظر و خوش رویی مرا راهنمایی 

می کردند و مشخصات نزدیک به 10 کتاب تاریخ هنرِی فارسی 

را برای من فرمودند.

مشکل من در این کار سه چیز بود: اول این که تازه کار و نوقلم 

بودم. در آن س��ال )1352( 2-3 سال سابقۀ قلمی )آن هم نه 

پژوهش( داشتم. سه اثر کم حجم هم بیشتر منتشر نکرده بودم: 

الف. ترجمۀ کتابی به  نام هنری میلر )رساله ای در شرح احوال 

و معرفی آثار هنری میلر، نویسندۀ نامدار امریکایی(  ب. ترجمۀ 

کتابی از همین میلر با عنوان ش��یطان در بهشت ج. نشر اولین 

دفتر شعرم، به شیوۀ نیمایی به نام کتیبه ای بر باد. همین. البته 

10-12 مقاله هم نوشته یا ترجمه کرده بودم که در نشریه های 

خوب آن روزگار: س��خن، رودکی و کتاب ادواری الفبا و یک دو 

جای دیگر انتش��ار یافته بود. مشکل دوم بی اطالعی وسیعم از 

کاروبار تحقیق به ویژه در زمینۀ هنر و تاریخ هنر و علی الخصوص 

موضوع رس��اله ام، تذهیب؛ و سوم: مشکالت مربوط به ازدواج و 

کمبود حقوقم که اجازه نمی داد آپارتمانی ولو بس��یار کوچک 

اجاره کنم. مشکل سوم چندان سنگین بود که نمی گذاشت در 

زمینۀ موردنظر مطالعه کنم. 

س��خن کوتاه، س��رانجام پس از نقل قول هایی از منابع فارسی، 

تقریباً تمامی مقاله/ رسالۀ پربار »تذهیب« نوشتۀ اتینگ هاوزن 

را ترجمه کردم و به عنوان نمونه، توصیف تذهیب کاری چندین 

نس��خۀ خطی قران کریم را �  بی آنکه مج��ال یا امکان دیدن 

نسخه های مصاحف را داشته باشم � در میان آورده بودم. شاید 

هم به صورت پیوس��ت در پایان تز نسبتاً کوتاه خود ) پیرامون 

100 صفحه( قرار داده بودم. 
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در ط��ی این کار که فرصت آن هم بیش از 3-4 ماه نبود، چند 

بار با مرحوم استاد افشار مالقات کردم. در آن زمان ها، تز فقط 

با هدایت و حمایت علمی اس��تاد راهنما نوشته می شد و دیگر 

استاد مشاور نداشتیم.

ب��اری، اگرچه هنوز از چون و چن��د و فوت و فن پژوهش خبر 

نداش��تم، ولی این قدر می دانستم که نمی دانم ]تا بدانجا رسید 

دان��ش من/ که بدانم همی که نادانم[. یک روز خدمت اس��تاد 

افشار تلفن زدم و شمه ای از مشکالت علمی و عملی خود را با 

ادب و احترام عرض کردم و گفتم: »اس��تاد می دانم که این تز 

حداکثر نمرۀ میانه و با لطف ش��ما قبولی می گیرد، نه بیشتر، و 

قبول دارید که امروزه غیر از معدودی از اس��تادان فن تذهیب 

و تاریخ هنر، نمی توانند رس��اله ای بنویس��ند که مورد پس��ند 

ش��ما واقع ش��ود و نمرۀ عالی بگیرد.« ایشان خندۀ مهرآمیزی 

در صدایش شنیده ش��د که حاکی از همدلی و شاگردنوازی و 

بخشیدن قوت قلب و درک موقعیت و مشکالت چندگانۀ من و 

قبول دشواری موضوع رساله بود. 

دو هفت��ۀ دیگر رس��اله ام را که در چند نس��خه تایپ و تکثیر 

ش��ده بود پیش ایشان بردم و با ش��رم حضور و احساس قصور 

نسخه ای را تقدیم کردم. آن را باز کردند و پیش گفتار کوتاهش 

را خواندن��د و چند صفحۀ دیگر را تورق کنان مالحظه کردند و 

همان خندۀ مهرآمیز را سر دادند. گفتند: »پس موضوع سخت 

بود! الاقل خوب اس��ت که کل مقال��ۀ تذهیب اتینگ هاوزن را 

ترجم��ه کرده ای. ترجمه ات هم خوب اس��ت. س��ابقۀ ترجمه 

داری؟« با خوشحالی از نزدیک دیدن رستگاری و تواضع واقعی 

گفتم: »دو سه کتابی ترجمه کرده ام.« گفتند: »بسیار خوب، من 

نامه اش را برای دانشکده می نویسم.«

و نوش��تند. نم��ره ای َمرضی الطرفین ]به ترجم��ۀ اخیر بنده: 

هردوسوپس��ند[ و قابل قبول، که در واقع نوعی نواخت � به هر 

دو معنا � بود و تازیانۀ سلوک بعدیم شد، مرحمت کردند.

بعضی ه��ا ب��ا توبیخ به راه می آیند و بعضی ها با تش��ویق و من 

از ن��وع دومم. و در حیات و مناس��بات فرهنگی ام با جوان ها و 

تازه کاران از همین ش��یوه اس��تفاده می کنم. فی المثل ش��اعر 

ش��عرهای ب��د و ضعیف را ب��ه نحوی تش��ویق می کنم که اگر 

استعداد گمراهی و خودپس��ندی دارد، به گمراهه برود، و اگر 

استعداد راهیابی دارد به راه بیاید. به هرحال به ندرت نوقلمی را 

برای کار )های( ضعیفش سرزنش کرده ام. البته پس از تشویق 

حساب شدۀ اولیه، آهسته آهسته و با احتیاط، باب انتقاد سازنده 

� و نه س��وزنده � را باز می کن��م. و غالباً دیده ام که صاحب اثر/ 

آثار ضعیف کم کم به راه آمده و به اصطالح آبی به روده گرفته، 

و خودش شرمنده و حتی منتقد آثار قبلی خودش، که غالباً در 

زمینۀ ترجمه، داستان و بیشتر از همه شعر است، و گاهی هم 

پژوهشی است، می ش��ود. و من شاد و شاکر می شوم که از پل 

شکستۀ لرزان، به خیر و سالمت گذشته ایم.

باری، سال ها بعد که فرصت  مالقات های بیشتر با استاد دست 

داد، از روحیه و ش��یوه و حوصلۀ شاگردپروری ایشان با سپاس 

صمیمانه یاد کردم و به ش��وخی به ایش��ان در مورد تزم گفتم: 

»اس��تاد! آن اثر تز نبود، در واقع آنتی تز بود!« و ایشان مهربانانه 

خندیدند.

سال ها گذشت و بارها ایش��ان را در محافل علمی یا منزلشان 

مالقات کردم. س��ال هایی که من میانسال شده بودم، حضرت 

استاد پا به پیری گذاشته بودند.

واقعۀ درگذشت ناگهانی و جانسوز فرزند برومند و دانشمندشان، 

بابک افشار، پیش آمد. این رنج کمرشکن را چندان کریمانه و به 

شیوۀ راضی به رضا و قضای الهی تحمل کردند که می اندیشیدم 

حتی از عهدۀ عارفان واصل هم ساخته نیست.

آخرین خاطره ام از ایش��ان باز حاکی از مکرمت و مکارم اخالق 

است:

کتابی ارزشمند به نام هزار حکایت صوفیان )مجهول المؤلف، از 

قرن هفتم هجری( با همکاری آقای محمود امیدساالر، به شیوۀ 

نسخه برگردان )چاپ عکسی( در سال 1382 چاپ کرده بودند. 

بن��ده تا همین اواخر از طبع و نش��ر این اثر ارزش��مند بی خبر 

بودم. س��ال گذش��ته، از فروردین، با همکاری برادرم شهاب و 

فرزن��دم عارف خرمش��اهی، پس از عقد قرارداد با نش��ر قطره، 

هم��ت به تألیف کتابی با عنوان »ه��زار حکایت عرفانی، و هزار 

عبارت« بس��تیم. مهم ترین آثار عرفانی )منثور( را در کتابخانۀ 

خود داش��تم. ده کتاب هم از دوس��ت دانشورم جناب سیامک 

عاقل��ی، و ده کتاب دیگر از کتابخانۀ پربار فرهنگس��تان زبان و 

ادب فارسی برای تکمیل منابع امانت گرفتم.

ی��ک روز که در منزل دوس��ت دیرین دانش��مندم، جناب میر 

نجی��ب مایل هروی، مهمان بودم، در میان ده ها کتاب عرفانی 

فارس��ی ارزنده و غالباً کهن و چاپ شده در عصر جدید، ناگهان 

ب��ه همان کتاب هزارحکایت صوفیان برخوردم. حیران ش��دم 
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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

تهران، چهاردهم فروردین 1390

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


