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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[
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ترکمان دروازه دهلي 2. 

نخستین روز پاسخگویي
 محسن جعفري مذهب *

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.


