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بوده اند، ديدم. 

... و اينك من به روس��تای َجمز، در حوالی طبس نشسته ام، به 

تهيۀ مطلب و شناسايی روس��تا برای نگاشتن »مونوگرافی«. و 

جمز روستايی است با 41 خانوار و 186 نفر جمعيت از نرينه و 

مادينه و خرد و بزرگ... با يك رشته قنات و آبی كه، به تشخيص 

مأموران و مراجع بهداری، نه خوردن را شايد و نه حمام را بايد! 

با نخل های فراوان اما پراكنده: تمثيلی از تفرقۀ مردمانی كه زير 

سايه های آن می نشينند. و با آسمانی سخاوت گر در شب: صاف 

و شفاف، با ستاره هايی درشت و آبدار و در دسترس و چيدنی... 

و در روز: نيلگون��ه، با پرنِد گاه گاهِی ابرها؛ بّره ابرهايی با مخمل 

پشم هايی بّراق و موج دار و سفيد. و چه بسيار ديدنی... 

آری، در اين س��رزمين نشسته ام؛ با شترانی كه صبورانه گويی 

قرن هاست فقط به نش��خوار مشغولند و بيابان هايی وسيع كه 

پوش��ش باس��تانی ش��ن هايش را، باد كويری، به بازی، گاه از 

س��ر برمی گي��رد و بر پا می افكند و گاه از پا ب��ه جای ديگر... با 

نخل هاي��ی كه خرد و بزرگ، نمی دانم چه چيز را در س��كوت 

كويری به پاسداری نشس��ته اند... و با حلقه های برآمدۀ دهانۀ  

قنات هايی كه چون زگيل هايی درش��ت، جای جای بر پوست 

كشيدۀ  بيابان، به چش��م می زنند... و مردمی كه خرمای نخل 

را می خورند و در س��ايه اش می خسبند و اگر-سوار بر شتران- 

بين دو واحه، از ايشان حركتی می بينی، گويی از ُهرم آفتاب از 

سايه ای به سايۀ  ديگر می گريزند... و نه بيش. 

آری، من به اين س��رزمين نشس��ته  ام و دريغا كه ناصِر خسرو 

نيس��تم وگرنه سرزمين، در پرتی و دوردس��تی، چيزی كم از 

»يمگان« ندارد و من در احساس تنهايی از او؛ گرچه پدر و مادر 

اثيری من- كوه و دشت- آغوِش باز دارند، اگر من پاِی بسته و 

دِل شكس��ته نداشته باشم -كه دارم. و باقی بقاتان. شاد زييد و 

شادمان بمانيد تا هماره تا هرگاه. 

یادها و خاطراتی از استاد افشار
محمدسرور مواليی*

                          آشنايی و اطالعات من پيش از ديدار و مالقات 

با اس��تاد ايرج افشار عمدتاً از طريق اس��تاد آوانس آوانسيان و 

همكاران كتابخانۀ مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران كه در 

درجۀ اول از ياران و دوس��تان اس��تاد آوانسيان بودند و همگی 

از ارداتمندان اس��تاد افش��ار فراهم آمده بود. روزی نبود كه در 

كتابخانۀ مركزی برويم و ذكر و ياد و كارنامۀ درخش��ان عظيم  

ايشان با انبوهی از خاطرات آنان از استاد افشار در ميان نباشد. 

در روز تشييع پيكر استاد از محل دائرةالمعارف بزرگ اسالمی 

در حدود ده پانزده تن از آنان را با چشمان اشكبار ديدم. هنوز 

همان ارادت و احترام و محّبت عميق را در كالم و نگاهشان می شد 

ديد. محّبت و  ارادتی چهل ساله كه هيچ خللی نپذيرفته بود!

كنگره های تحقيقاتی ايرانی و ايران شناسی
اين كنگره ها كه با مديريت، جّديت و توانايی های خاص ايشان، 

س��الی يك بار در يكی از مراكز علمی دانشگاهی كشور برگزار 

می ش��د، از پربارترين و علمی ترين نشست هايی بود كه هنوز 

جايگزين نيافته اس��ت. نظم و ترتي��ب و تدبير خاص از جهات 

گوناگون از مراحل ثبت نام و ش��يوۀ انتقال شركت كنندگان تا 

اسكان آنان، تا برگزاری جلسات سخنرانی ها و بازديد از اماكن 

تاريخ��ی و مراك��ز فرهنگی و جاهای ديدنی تا چاپ و انتش��ار 

مجموعه مقاالت و دايركردن نمايشگاه های جنبی، همه و همه 

نش��ان از مديريتی پويا، عالقه مند و توانايی های خاص داشت 

كه در وجود ش��خص استاد ايرج افشار خالصه می شد و ايشان 

در اي��ن عرصه نيز يگانه ای بود كه همتا نداش��ت. اين جانب و 

همس��رم )خانم اكرم عفت مستش��ارنيا( در تمام اين كنگره ها 

ش��ركت می كرديم و هر س��ال و هر بار در اين رويدادها بيشتر 

از پيش به اس��تاد ارادت پيدا می كرديم و آشنايی ها عميق تر و 

بيشتر می ش��د. فرصت های گفت وگو و نشستن های رو در رو 

عمدتاً ش��ب هنگام پس از صرف غذا ميس��ر می شد و هركس 

نظری و خواس��تی داشت در اين س��اعات می توانست با استاد 

افشار مطرح كند. ميزبان سومين كنگرۀ تحقيقات ايرانی، بنياد 

فرهنگ ايران بود كه ش��ادروان استاد دكتر پرويز ناتل خانلری 

در رأس آن قرار داش��ت و نگارنده در آن زمان افتخار عضويت 
* استاد دانشگاه
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در آن بنياد را داش��ت. محل برگزاری كنگره كتابخانۀ مركزی 

دانش��گاه تهران بود. استاد افشار به گمان نگارنده در اين نوبت 

كه يكی از بزرگترين و پربارترين كنگره ها بود از تمام امكانات 

كتابخانۀ مركزی و مركز اسناد و پشتيبانی و همكاری شاگردان 

و همكارانش در آن كتابخانه برای هرچه بهتر برگزارش��دن آن 

بهره مند بود. تاالر رش��يدالدين فض��ل هلل همدانی محل ايراد 

سخنرانی های اس��تادان انديشه ور و صاحب نظر بود. نمايشگاه 

جنبی اي��ن كنگره كه باز هم از امكان��ات موجود در كتابخانۀ 

مركزی دانش��گاه بهره مند بود ش��امل آثار ارجمند تحقيقات 

ايرانی و ايران شناس��ی و در محل همين نمايش��گاه نيز اين جا 

و آن ج��ا اس��تادان و عالقه مندان س��رگرم گفت وگو و بحث و 

نظر بودند. در اين كنگره اس��تاد خانلری دربارۀ شيوۀ گزينش 

دانش��جو برای علوم انسانی، به ويژه ادبيات فارسی نكات بسيار 

پراهميت��ی را مطرح كردند و عوارض آن را بررس��ی و راه های 

برون ش��د از آن را پيش��نهاد كردند. ش��ادروان استاد ذبيح هلل 

صفا، نظام آموزشی دانشگاه ها را در حوزۀ علوم انسانی و پايگاه 

خاص زبان و ادبيات فارسی طرح و پيشنهادهايی ارائه كردند. 

زنده ياد استاد دكتر عبدالحسين زرين كوب كارنامۀ تحقيقات 

و پژوهش ه��ا و روش های تحقيق و پژوهش در فرهنگ و زبان 

و ادبي��ات و تاريخ را پي��ش از عالمۀ قزوينی و پس از آن بزرگ 

تا آن روزگار نقد و بررس��ی كردند و اعالم داشتند آنچه عالمۀ 

قزوينی در نوبت خويش انجام دادند و روش ها و راه های نوينی 

را پيش روی محققان نهادند و حركتی عظيم را موجب شدند، 

ديرگاهی  است كه نمی تواند پاسخگوی نيازهای جديد باشد و 

ضرورت دارد تا محققان و استادان قدم در راه های تازه بگذارند 

و حق عالمۀ قزوينی را بدين وسيله ادا كنند و به اين ترتيب اين 

كنگره به كنگرۀ آسيب شناس��ی روش ها و شيوه های آموزش و 

تربيت نيروی انس��انی الزم برای آيندۀ فرهنگ و زبان و ادبيات 

فارس��ی و تحقيقات در حوزۀ علوم انسانی بدل شد كه بحث ها 

برانگيخت. هرچند به صورت رس��می و بخش��نامه ای موجب 

تغيير راه و روش ها نشد اما تأثير خود را به تدريج در تحقيقات و 

شيوۀ آموزش و تربيت نيروی انسانی بر جای گذاشت.

در دفتر مجلۀ آينده
اس��تاد خلي��ل هلل خليلی، ش��اعر و محقق و اس��تاد پ��رآوازۀ 

ادبيات افغانس��تان در ارديبهشت 1366 در غربت در پاكستان 

درگذشت. با مروری بر مجموعه های اشعار استاد، در نخستين 

سالگرد درگذشت او مقاله ای نوشتم. هيچ نشريه ای را مناسب تر 

از مجلۀ آينده كه به سردبيری و هّمت استاد ايرج افشار منتشر 

می گش��ت، نيافتم. زيرا نه تنها ش��خص استاد افش��ار با استاد 

خليلی آش��نايی و ارتباط قلمی داش��ت، بلكه در هر شماره از 

آن مجله چيزی از استاد خليلی )شعر يا نشر( و برخی از ديگر 

محققان افغانستانی چاپ می شد.

مقاله را به دفتر مجله بردم. استاد در سفر خارج تشريف داشتند 

و ديدار ميّس��ر نگشت. مقاله را به جناب آقای اصفهانيان دادم. 

ايشان به استاد دادند. استاد ديدند و با چاپ آن موافقت كردند 

و آن را، چنان كه خود ايشان در حاشيۀ نخستين صفحه مقاله 

يادداش��ت كرده و بر اين ارادتمند مّنت گذاشتند، بدون حذف 

يك كلمه عين��اً به همان صورت كه نگاش��ته آمده بود، چاپ 

كردند. در ديداری كه پس از انتش��ار دس��ت داد، از آن لطف و 

حسن نظرشان سپاسگزاری كردم.

در كنگرۀ بزرگداشت رشيد الدين ميبدی
اين كنگره كه به ميزبانی دانشگاه آزاد اسالمی ايران واحد ميبد 

در آن شهر برگزار گرديد، نمايش ديگری از حضور پرشور مردم 

يزد و نيروهای فرهنگ دوست آن خطه بود كه از سراسر ايران و 

جهان در آن شركت كرده بودند. استاد ايرج افشار در مركز اين 

دايره قرار داشت و در واقع در بيشتر فرصت های آزاد، اين او بود 

كه با طرح پرسش های گوناگون، افراد مختلف را به بحث و نظر 

دربارۀ زبان و ادبيات و تاريخ و فرهنگ وا می داشت و با هركس 

با شناختی كه از كارنامۀ علمی و پژوهشی او داشت وارد بحث 

و نظر می ش��د. از آنجا كه نگارنده به تصحيح طبقات الصوفيه و 

مجموعۀ رس��ائل فارسی خواجه عبدهلل انصاری هروی توفيق 

يافت��ه بود و در تصحي��ح آن متن ها از كشف االس��رار ميبدی 

بهره ها برده بود، يكی از مباحثی كه ايش��ان درين نشس��ت ها 

مط��رح كردند، بحث ارتباط رش��يد الدين ميبدی و پير هرات، 

خواجه عبدهلل انصاری، و نقل آراء و سخنان او به ويژه در نوبت 

ثالثۀ آن كتاب بود و واژگان و تعبيرهای به كاررفته و مش��ترک 

از آن كتاب و آثار خواجه عبدهلل انصاری.

اس��تاد افش��ار با ارائۀ نمونه های متعدد از واژگان رايج در زبان 

مردم��ان يزد و ميبد و اردكان، بر اين نكته تأكيد داش��تند كه 

مشتركات زبانی ميان مردمان يزد و هرات بيشتر از آن است كه 



160 

دورة دوم، سال پنجم، شمارة 44، فروردین و اردیبهشت 1390

بتوان يك باره همۀ واژگان به كاررفته در كشف االسرار را نتيجۀ 

نفوذ زبان هروی قديم دانست كه به هر حال نيازمند تحقيق و 

تتّبع بيشتر است.

چ�اپ ضرب المثل ه�ای دری افغانس�تان در سلس�لۀ 
موقوفات دكتر افشار يزدی

همۀ آنان كه استاد افشار را می شناسند و با مجموعۀ عظيم آثار 

او و به ويژه حساسيت های عاشق وار و ارجمند او به آنچه مربوط 

به حوزه های ايران شناس��ی به طور عام می شود آشنايی دارند، 

می دانند كه كمتر اثری و تحقيقی و شخصيتی در پهنۀ گيتی در 

دوران ما وجود داشت كه استاد افشار به سراغ او و كارش نرفته 

باشد. دكتر عنايت هلل جهرانی از استادان و محققان افغانستان 

مقي��م ايالت وايومينگ اياالت متحدۀ آمري��كا، مجموعه ای از 

ضرب المثل های دری افغانس��تان را گردآوری كرده و اتحاديۀ 

افغان های ايالت آلبرتا در ش��هر كالگری كانادا آن را در س��ال 

1998 به چاپ رس��انده است. استاد افشار در ديداری كه با او 

در آمريكا داشته است، پيشنهاد تجديد چاپی منّقح از آن را در 

سلس��لۀ انتشارات موقوفات دكتر افشار يزدی به دكتر شهرانی 

می دهد و او از آن اس��تقبال می كن��د و كتاب را با اضافاتی كه 

پس از چاپ نخس��ت فراهم آورده بود در اختيار اس��تاد افشار 

ق��رار می دهد و ه��ر دو توافق می كنند كه كار ويراس��تاری و 

نمونه خوانی آن را بر عهدۀ اين ارادتمند بگذارند. در بازگش��ت 

از آن سفر و ديداری كه دست داد، موضوع را مطرح كردند و با 

وجود گرفتاری ها و مشغله های تدريس با كمال ميل پذيرفتم. 

كتاب با حروفچينی درخور و اعمال اصالحات منتشر گرديد.

نامه ای از استاد افشار در باميان افغانستان
در س��ال هايی كه نگارنده برای راه اندازی دانشگاهی در واليت 

باميان در افغانس��تان بودم، در مي��ان انبوهی از گرفتاری های 

فرسايندۀ گوناگون كه راه اندازی آن دانشگاه در آن شهر ويران 

دربر داشت، نامه ای از استاد ايرج افشار دريافت كردم كه محض 

وصول آن و زيارت دست خط ايشان، مايۀ شادمانی و دلگرمی و 

مباهات بود. عنايت و محّبتی كه درج آن نامه بود خستگی های 

مرا از ياد برد. شادمان بودم كه بحمدهلل امكان ارسال و مرسول 

از تهران تا باميان به وجود آمده است و افغانستان پس از انزوای 

درازمدت دوباره با جهان پيوند يافته اس��ت كه می ش��ود نامۀ 

عزيزی را از تهران در باميان دريافت كرد.

در ذيل نامه نگاش��ته  بودند كه فهرس��ت نسخ خطی كتابخانه 

يا آرش��يو ملی افغانستان را كه چهار جلد می شود تهيه كنم و 

برای كتابخانۀ موقوفات دكتر محمود افش��ار يزدی بياورم. كه 

فراهم ش��د و با خود به تهران آوردم و خدمتشان تقديم كردم. 

گفت وگويی دربارۀ اوضاع افغانس��تان و وضعيت كتاب و نش��ر 

پس از فرو افتادن طالبان و مخطوطات آرشيو ملی افغانستان با 

ايشان انجام شد. از شنيدن خبر خوش محفوظ ماندن نسخه ها 

و نفايس كتابخانۀ سلطنتی افغانس��تان و رونق دوبارۀ درس و 

تعليم و كتاب و نشر و تحقيق در آنجا فوق العاده شادمان شدند.

در بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدی
يكی از س��نت های ارجمند بنياد موقوفات دكتر افشار يزدی، 

عالوه بر چاپ و انتش��ار آثار كتاب ه��ای محققان ايرانی و غير 

ايرانی در زمينۀ زبان و ادبيات و فرهنگ، اعطای جايزۀ بنياد به 

كسانی اس��ت كه در آن زمينه ها كارهای شايانی كرده باشند. 

حضور در اين جلس��ات از چند روی حائز اهميت است؛ يكی از 

آن جمله تأييد اين حركت فرهنگی و بزرگداشت و ديدار با آن 

محقق و استادان ديگر است و استماع سخنرانی ها. يكی از اين 

جلس��ات به بزرگداشت و ارج گزاری به تالش ها و كوشش های 

محقق و متتبع و متن ش��ناس و نس��خه پژوه افغانستان، استاد 

نجيب مايل هروی اختصاص يافته بود. اس��تاد افش��ار با تلفن 

از اين ارادتمند خواس��تند تا در آن جلس��ه دربارۀ استاد مايل 

و تالش ها و كوش��ش ها و آثار و ش��يوۀ كارش سخن بگويم. با 

كم��ال ميل پذيرفتم و در حدی كه معّي��ن و مقّرر بود، دربارۀ 

ايشان و خانوادۀ فرهنگی ايشان و استاد مايل پدر و فعاليت های 

مس��تمر و بی وقفۀ استاد نجيب مايل و پاره ای از دشواری هايی 

كه در زندگی و اقامت و كار در ايران داش��ته است اشاره كردم 

و از ش��خص اس��تاد ايرج افش��ار و بنياد موقوفات در برگزاری 

اين جلسات كه از جنبۀ معنوی بسی گرانقدر و ارجمند است، 

سپاسگزاری كردم.

در سازمان ميراث مکتوب
نس��خۀ  خطی از تاري��خ هرات در يزد پيدا ش��د كه داس��تان 

يافته شدن آن بس��يار خواندنی است و در مقدمۀ كتاب به قلم 

دو تن از اس��تادان دانشگاه يزد نگاشته شده است. اين كتاب را 
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مركز پژوهش��ی ميراث مكتوب به صورت عكس��ی با مقدمه و 

فه��ارس آن دو همكار گرامی چ��اپ كرد و برای رونمايی آن از 

اين جانب نيز دعوت به عمل آمد و گفته ش��د كه اس��تاد افشار 

نيز درين نشست حضور دارند و از دانشگاه هرات آقای رهياب 

معاون علمی و آموزشی آن دانشگاه نيز دعوت شده اند.

در منابع مختلف از تأليف تاريخ هرات به وسيلۀ عبدالجبار نامی 

هروی ياد شده است و برخی از منابع بعدی مطالبی از آن نقل 

كرده اند و معلوم اس��ت كه اثر مذكور چه مايه مورد توجه بوده 

اس��ت. با اين حال تا همين سه س��ال پيش از وجود نسخه ای 

از آن كتاب در كتابخانه های جهان و فهرس��ت های نسخه های 

خطی خبری نبود و البته يافته ش��دن آن در يزد و آن هم بدان 

صورت كه در مقدمه آمده است، رخدادی ميمون بود.

جلسه با حضور شادروان استاد ايرج افشار و جمعی از استادان 

تاريخ و آن دو تن استاد دانشگاه يزد و آقای رهياب و اين جانب 

در سالن اجتماعات سازمان ميراث مكتوب برگزار شد و هركس 

در نوب��ت خويش آنچه به نظر آورده بود، بيان داش��ت. اصالت 

نس��خه و نس��بت آن به نامی هروی و خ��ط و امالء و اطالعات 

و س��اختار كتاب از ش��مار عمده مباحثی بود كه انجام گرفت. 

فصل الخطاب تمام مباحث اين اشارت استاد ايرج افشار بود كه 

كتاب را از نظر قطع و حجم و تعداد س��طرها در هر صفحه در 

قياس با س��اير كتاب های تاريخ محلی نقد و ارزيابی فرمودند. 

نگارنده آنچه را كه يادداشت كرده بود با تجديد نظر و بهره مندی 

از آن اش��ارت كتاب شناس��انه و پختۀ استاد افشار و با سنجش 

پ��اره ای از مطالب آن با منابع پيش از زمان تأليف تاريخ هرات 

نامی هروی و مقايسه و مقابلۀ آنها در مقاله ای تنظيم كرد و به 

قصد انتشار در مجلۀ ميراث مكتوب به دفتر آن سازمان تحويل 

داد كه تا اين زمان از سرنوشت آن بی خبرم.

دو نس��خه از آن كتاب را با خود به كابل بردم و يكی از آن دو را 

به اس��تادی اهل هرات كه دوستدار تاريخ آن شهر و مطالعات 

مربوط به هرات اس��ت به عنوان ره آورد سفر هديه كردم. ديدار 

با استاد افشار در آن مجلس رونمايی آخرين ديدار نگارنده بود. 

يادش گرامی باد!/ 90/1/25

وفات ایرج افشار
احمد مهدوی دامغانی*

                        در ضايعۀ ادبی و فرهنگی عظيمی كه بر پيكرۀ 

فرهنگ و تمدن كنونی ايران عزيز وارد ش��ده اس��ت، و بسيار 

بعيد می نمايد كه به اين زودی ها و به آسانی اين »ثلمه« مسدود 

گ��ردد.1 صدها نوحه گر صاحب درد هس��ت و آه همۀ آنها كه از 

سوز سينه شان برمی آيد در اين عزا مؤثر است.

مقام ايرج افش��ار، رحمةهلل علي��ه، در فرهنگ معاصر مقامی 

مكين اس��ت و اعتقاد قلبی اين ناچيز بر اين  اس��ت كه در اين 

ش��صت ساله از س��ال 1330 تا اوايل 1390، احدی )اميدوارم 

خوانندگان گرامی توجه فرمايند كه اين بندۀ حقير سالخورده 

كه شصت و چهار سال است به شرف و افتخار معلمی مشرف و 

مفتخرم، بيهوده و به مبالغه در اين نوشته و برای بيان مقصودم 

كه خدمتگزاری صميمانۀ ايرج افشار به فرهنگ است، اصطالح 

منطقی »ُسور سالبۀ كلّّيه« را كه »احدی« است به كار نمی برم.( 

* محقق و استاد ادبيات عرب 

1 . َموُت العالم ثلمٌة فی االس��الم التَُس��دُّ ما اختلََف الليل و النهار )حديث شريف: كنزالعّمال، 1090، 

شمارۀ 28760

آری در اين ش��صت س��اله »احدی« و »هيچ كس«، نه ش��خص 

حقيقی و نه ش��خص حقوقی، با رعاي��ت همۀ جوانب و حدود 

و مناس��بات، آن قدر كه افش��ار به ادب فارسی و فرهنگ ايران 

اسالمی خدمت كرد، خدمت نكرده است.

ي��ك بيت عربی كه س��ال ها پيش، به مناس��بت، در گفتارها و 

نوشتارهای اهل ادب به كار می رفت و كار چند جمله را می كرد 

ولی سال هاست كه نديده ام كسی آن  را بگويد يا بنويسد چنين 

است:

    َخلَق هلل لِلُحروِب رجاالً   و رج�االً لَقصَعٍة و ثريد2

حاال در مقام تمثيل اين حقير به همين سبب تمثل می جويد 

و ع��رض می كند كه خداوند متعال اي��رج را مرد ميدان علم و 

ادب و كتاب خواندن و كتاب چاپ كردن و فرهنگ گس��تردن و 

دانش پروردن آفريده بود از اوائل دهۀ س��ی و بلكه از اواخر دهۀ 

2. خدای تعالی مردانی را برای جنگ و زورآزمايی آفريد و مردانی را برای كاسۀ آبگوشت )= هر كسی 

را بهر كاری ساختند(.


