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                      در این نوشتار که جناب آقای دکتر امیدساالر 
به درخواس�ت آقای دکتر ایرانی در سال 1387 با موضوع 
اهمیت و ضرورت انتش�ار نسخ خطی تألیف کرده بودند، 
خاطراتی از اس�تاد افش�ار نقل شده اس�ت که ایشان به 

همین مناسبت آن را دوباره برای ما ارسال نمودند:

ــمندم جناب دکتر ایرانی از بنده خواسته اند که  ــت دانش دوس

ــرای درج در این مجلد  ــم یادگار ب »مقاله یا خاطره« ای به رس

که به عنوان کارنامۀ هجده سالۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب 

ــر می شود آماده کنم و موضوع را نیز »هر مطلبی در باب  منتش

ــخ خطی و جایگاه و نقش آن در  ــار نس اهمیت و ضرورت انتش

ــکوفائی تمدن اسالمی/ ایرانی« و یا نقد و  گسترش دانش و ش

معرفی یکی از آثار مرکز پیشنهاد کرده اند. بنابرین با خاطره ای 

ــاز می کنم که امیدوارم اهمیت روزافزون فعالیت های مرکز  آغ

ــابه ملّی را در  ــوب و دیگر نهادهای مش ــی میراث مکت پژوهش

ــناخت فرهنگ و تمّدن وطن عزیزمان ایران روشن تر کند.  ش

ــت که این نوشته به نظر اهل علم و مخصوصاً  چون ممکن اس

ــد، به جای این که با آقای دکتر  ــجویان جوان وطن برس دانش

ایرانی و دیگر دست اندرکاران مرکز میراث مکتوب به قول عوام 

»تک و تعارف« کنم، نتیجه گیری هایم را ازین خاطره به صورت 

نوشته ای مستند، چنان که معمول تحقیقات علمی  است تقدیم 

ــم زیرا می دانم که هم دکتر ایرانی  خوانندگان محترم می نمای

ــیوۀ علمی را از تعارفات معمولی  ــتان مرکز ش و هم دیگر دوس

بیشتر می پسندند.

ــار در منزل یکی از  ــتاد افش ــن ماه پیش در خدمت اس چندی

ــم. یکی از اطّبای  ــتان هموطن در کالیفرنیا مهمان بودی دوس

محترم ایرانی که در آن مجلس حضور داشت رشتۀ سخن را به 

دست گرفت و این مطلب را عنوان کرد که چرا در ایران ما هم 

مثل اروپائیان یک دوران رنسانس نداشته ایم و چرا دانشمندان 

خاطراتی از استاد افشار
محمود امیدساالر*

ــانی که در اروپا پیدا شدند و انقالب  ــفه ای از قبیل کس و فالس

فرهنگی ای را که در تاریخ اروپا ُرنسانس یا »دوران تجدد ادبی 

ــود ایجاد کردند در مملکت ما ظهور  و فرهنگی« نامیده می ش

ــکالی  ــک محترم اش ننمودند. البته تا اینجای حرف این پزش

ــت و سؤال معقولی بود. اما ایشان در دنبالۀ سؤال ازین که  نداش

دوران ُرنسانس در اروپا اندیشمندانی مانند سن آگوستن پدید 

ــف  ــال او در فرهنگ ما به وجود نیامدند اظهار تأس آورد و امث

ــات ایشان دندان را بر سر جگر  کردند. بنده تا اینجای فرمایش

ــان به مقولۀ  ــخی نداده بودم. اما چون اظهارات ایش نهاده، پاس

»خسن و خسین هر سه دختران مغاویه بودند« تبدیل شد، تاب 

ــال  ــتن خدابیامرز در س نیاورده، تذکر دادم که اوال ً سن آگوس

ــالدی دار دنیا  ــال 430 می ــالدی به دنیا آمد و در س 354 می

ــانس  ــه این که معموال ً آغاز دوران ُرنس ــت و نظر ب را وداع گف

ــت که  ــاب میکنیم، ممکن نیس ــال 1400 میالدی حس را س

ــتن را به آن دوران متعلق دانست زیرا ایشان قریب  سن آگوس

ــال پیش از ُرنسانس درگذشت. ثانیا ً سن آگوستن اصاًل  هزار س

ــهری بنام Thagaste در شمال آفریقا  اروپائی نبود چون در ش

ــت و  ــوق اهراس« اس ــهر »س به دنیا آمد که نام امروزی این ش

ــور »الجزیره« محسوب می شود. ثالثا ً حّتی تعلیم  جزو بالد کش

و تربیت سن آگوستن هم در اروپا صورت نگرفت و ایشان برای 

ــهری موسوم به کارتاژ رفت که محل آن شهر را  تحصیل به ش

هم حوالی شهر تونس که پایتخت کشور تونس است می دانند. 

سن آگوستن در سال 383 میالدی به شهر رم رفت و مدتی هم 

ــال 388 دوباره به شمال  ــهر میالن زندگی کرد اما در س در ش

ــال 396 مقام اسقفی شهر Hippo را  ــت و در س آفریقا بازگش

ــب کرد که این شهر هم در الجزیره است و امروزه »عّنابة«  کس

ــتین در مورد  ــتناد به سن آگوس ــود. بنابرین اس خوانده می ش

ُرنسانس جایز نیست. رابعاً اگر بخواهیم تمّدن غرب را با تمّدن 

اسالم مقایسه کنیم خوب است که ببینیم همزمان با ُرنسانس 

ــالم چه کسانی حضور داشتند و در میان  اروپائی در تمّدن اس  *کتابدار کتابخانه کالیفرنیا 
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ــت که اهمّیت فعالیت های  مسلمین چه می گذشت. اینجاس

مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای اهل انصاف روشن می شود 

زیرا نسخ خطِی بیشتر متون و آثاری که علما و اندیشمندان ما 

ــته اند هنوز به درستی بررسی نشده و صدها  در قدیم االیّام نوش

هزار نسخۀ خطی به زبان های فارسی و عربی در مجموعه های 

گوناگون موجود است که حتی یک بار هم چاپ نشده که بتوان 

محتویات آنها را با محتوای متون اروپائی مقایسه کرد؛ در حالی 

ــی کاغذپاره های مربوط به ادب و  ــمندان آن بالد حت که دانش

تاریخ خودشان را هم چاپ و بررسی کرده اند. 

ــتون چرچیل )1874  ــتان، وینس ــت وزیر معروف انگس نخس

ــت هم بود  ــنده ای زبردس ــن حال نویس ــه در عی – 1965( ک
-چنان که  جایزۀ نوبل ادبیات در سال 1953 به او تعلق گرفت 

-می نویسد: »تاریخ از من به نیکی یاد خواهد کرد زیرا قصد دارم 

که تاریخ را خودم بنویسم.«1 تاریخ جهان هم توسط فرنگی ها 

نوشته شده است و به همین دلیل تمدن و فرهنگ مغرب زمین 

ــرفته تر« از تمدنهای شرقی نمایانده شده است.  »بهتر« یا »پیش

ــا اگر به دقت به تاریخ فرهنگ در جهان بنگریم می بینیم که  ام

ــم بندی »غربی« و »شرقی« و یا »اروپائی« و »غیر اروپائی«  تقیس

یک تقیسم بندی خیالی بیش نیست و »شرق« و »غرب« درین 

تقیسم بندی بر اساس ذهنیاتی که از آغاز سیادت »اروپا« در میان 

ــاخته شده است. جوامع انسانی همیشه  فرنگی ها پدید آمد س

ــتد بوده است چنان که فرهنگ و تمدن یونان  در حال داد و س

باستان که پدر تمدن »غربی« محسوب می شود،واضحاً متأثر از 

تمدن های بین النهرین و مصر باستان بوده.2 تأثیر تمدن های 

قدیمی بین النهرین و شمال آفریقا بر تمدن یونان تا آنجاست 

ــی، والتر بورکرت که تا سال 1996  ــمند بنامِ  سوئیس که دانش

ــه تدریس فرهنگ و ادیان یونان  ــگاه زوریخ ب میالدی در دانش

باستان اشتغال داشت، کتابی تحت عنوان انقالب شرقی کننده 

یا تأثیر خاور میانه بر فرهنگ یونان در ایام باستان منتشر کرد 

که در آن درجه و وسعت تأثیر تمدن های باستانی خاور میانه 

را بر تکامل تمدن یونان متذکر شده است.3 این دانشمند اخیراً 

1. “History will be kind to me for I intend to write it” 
2. M. L. West, Early Greek Philosophy and the Orient (Oxford: Oxford 
University Press, 1971)
3. Burkert, Walter, The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influ-
ence on Greek Culture in the Early Archaic Age. Translated by Walter 
Burkert and Margaret E. Pinder (Cambridge, Mass.: Harvard Univer-
sity Press, 1992). 

نیز کتابی تحت عنوان بابل، ممفیس، پرسپولیس: زمینه های 

ــر کرده است که شامل تحقیقات  شرقی فرهنگ یونان منتش

ــان از خاورمیانه  ــۀ تأثیرپذیری تمدن یون جدیدتری در زمین

است.4 اثرات فرهنگ و تمّدن خاورمیانه بر تمدن یونان باستان 

به کلّیات منحصر نیست زیرا این اثرات حتی در زمینۀ فلسفه 

نیز که تمّدن یونان باستان بیشتر به آن شناخته است مشهود 

است.5گذشته از فلسفه و علوم، برخی از متخصصین حتی شعر 

ــتان را نیز بی تأثیر از عناصر شرقی نمی بینند.6 و ای  یونان باس

کاش ما ایرانی ها به جای این که مشتاقانه هر مزخرفی را که از 

قلم مشتی شرق شناس بی سواد صادر می شود به عجله به زبان 

خودمان ترجمه کنیم، به ترجمۀ چنین کتابهائی می پرداختیم 

ــرق« به صورتی  ــا مصنوعی بودن فرضیۀ برتری »غرب« بر »ش ت

مستدل و مستند معلوم گردد. 

ــی« مفاهیمی مصنوعی  ــرقی« و »غرب ــم که مفاهیم »ش گفتی

ــانی  ــتند و در طّی تاریخ تمدن های درخش ــراردادی هس و ق

ــب کرده، و  ــیادتی کس در اطراف و اکناف دنیا بوجود آمده، س

ــیاری از هموطنان  کم کم از بین رفته اند. همین اروپائی که بس

ــینه می زنند تا حدود قرن هجده  ــقانه سنگش را به س ما عاش

ــه با تمدن های درخشان چین و خاورمیانه  میالدی در مقایس

ــن را با اروپا  ــرزمین چی ــت. مثاًل اگر س اهمیت چندانی نداش

ــه کنیم، می بینیم که حتی در مورد انقالب کشاورزی  مقایس

که همیشه به تولید وسیع مواد خوراکی و بهبود زندگی مردم 

ــا این انقالب  ــازمانهائی که ب ــد، تمام اختراعات و س می انجام

ــت، در چین در  ــده و نوزده مربوط اس ــتان قرن هج در انگلس

ــم میالدی، یعنی حدوداً هزار و دویست سال قبل از  قرن شش

پیدایش آنها در اروپا، موجود بوده و به قول یکی از متخصصین 

از لحاظ پیشرفت کشاورزی:

ــن ]در آن ایام[ در  ــه چی ــت اگر ادعا کنیم ک ــراق نیس اغ

ــروزه در آن  ــکا و اروپای غربی ام ــود که آمری ــی ب موقعیت

ــطحی معادل  ــد درحالی که اروپا در س ــت قرار دارن موقعی

ــت. کشاورزی  سطح ]پیشرفت[ مراکش  امروزی قرار داش

بدوی و نابسامان اروپای قبل از قرن هجدهم میالدی اصاًل 

4. Burkert, Walter, Babylon, Memphis, Persepolis: Eastern Contexts of 
Greek Culture (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004).
5. West, M. L. Early Greek Philosophy and the Orient (Oxford: Oxford 
University Press, 1971).
6. West, M. L. The East Face of Helicon: West Asiatic Elements in 
Greek Poetry and Myth (Oxford: Oxford University Press, 1999).
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با کشاورزی پیشرفتۀ چین، بعد از قرن چهارم میالدی قابل 

مقایسه نیست.7

آماری از مقایسۀ سطح پیشرفت تکنولوژی و کشاورزی و علم 

ــرق زمین، مخصوصاً چین و جهان اسالم  در اروپای غربی و مش

در دست هست که فرضیۀ برتری اروپائیان بر شرقیان را از پایه 

منهدم میکند.8 اصرار ورزیدن در این که اروپا یا »مغرب زمین« 

بر شرق برتری دارد، به مثابۀ نادیده گرفتن واقعیت های تاریخی 

ــیادت اروپائی را از قرن  ــت زیرا حتی اگر آغاز گسترش س اس

ــاعۀ امپریالیسم غربی در  هفده میالدی که تقریباً مقارن با اش

ــت فرض کنیم هم باز در قیاس با بیش  مناطق گوناگون دنیاس

ــال تاریخ تمدن های باستانی مانند چین و مصر و  از 5000 س

ــپس تر ایران، این چهارصد سال قابل عنایت  بین النهرین و س

ــت و نمی شود آن 5000 سالی را که سیادت جهان بیشتر  نیس

ــه دور ریخت و با معیار  ــرقی متمرکز بوده ب ــان اقوام ش در می

همین چند صد سال اخیر در باب همۀ این 5000 سال قضاوت 

کرد. اگر به فقط سه قرن میان سال های 700 و 1000 میالدی 

ــن دوران که دوران اعتالی  ــری بیندازیم می بینیم که دری نظ

ــت، اصاًل »مغرب زمین« قابل توجه و عنایت  ــالم اس تمدن اس

نبوده است. به قول یکی از متخصصین:

ــدری بی اهمیت بود  ــلمین ... اروپای غربی به ق از نظر مس

ــالم  ــرفت دائمی دانش جغرافی در اس ــه علی رغم پیش ک

ــالهای هفتصد تا هزار میالدی، آگاهی آنها از اروپا  میان س

ــرب عنایتی به اروپا  ــن که جغرافیون ع پیشرفتی نکرد.  ای

نداشتند به خاطر این نبود که نسبت به اروپا نظر مساعدی 

ــتند بلکه بدین دلیل بود که اروپای آن زمان قابل  نمی داش

عنایت و توجه ایشان نبود.9

ــته  ــیب داش زندگی اقوام مختلف دنیا در طول تاریخ فراز و نش

ــت. همین ایران خودمان زمانی بر عالم حاکمیت داشت در  اس

حالیکه در صد و اند سال اخیر، یعنی از آغاز قرن نوزده میالدی 

ــت اجانب را از کشور عزیزمان کوتاه  تا انقالب اسالمی که دس

7- Temple, Robert، The Genius of China (London: Prion Books, 1999), 
p.20.
8. چندین کتاب بسیار خوب درین چند سال اخیر منتشر شده است که من اینجا نام و نشان برخی از 

آنها را که خود شامل  کتاب شناسی مفصلی درین زمینه هستند به دست می دهم:
Amin, Samir. Eurocentrism (London: Zed Books, 1989); Abu-Lughod, 
Janet L. Before European Hegemony (Oxford: Oxford University Press, 
1989); Goody, Jack. The East in the West (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1996); Ponting, Clive. World History (London: Chatto 
& Windus, 2000); Hobson, John M. The Eastern Origins of Western 
Civilization (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
9 Hobson, The Eastern Origins of Western Civilization, p.99.

کرد، زیر سلطۀ آنان بود. آیا می شود قریب سه هزار سال تاریخ 

ــنجید؟  ــیادت اجانب س ایرانیان را با معیار این مدت کوتاه س

مسلماً کسی که انصاف داشته باشد چنین معیاری را قابل قبول 

نخواهد شمرد. پس چه باید کرد؟

ــور کلی اقوام  ــلمین، و به ط ــر بنده ما ایرانیان، دیگر مس به نظ

مظلوم جهان نباید اجازه بدهیم که تاریخمان به دست بیگانه 

تحریف شود یا ماهیت فرهنگی و ارزش های انسانیمان فقط در 

ــان مقرر می کنند دانسته و بررسی گردد. به  چارچوبی که ایش

ــتند که به غارت منابع طبیعی  عبارت دیگر، اینها دزدانی نیس

ــند بلکه می خواهند تاریخ ما، خاطرات فرهنگی ما،  ما قانع باش

و هویّت ملی ما را هم بدزدند و جهانی در ذهن ما ترسیم کنند 

ــان بخواند. درین جهان  ــتانۀ خودش که با فرضیه های نژادپرس

ــات و امنیت ما هم  ــی نه تنها ثروتهای ملی، بلکه حی غیرواقع

ــا گزارش های تلویزیونی  ــود. همۀ م کأن لَم یَُکن تصویر می ش

دردناک قتل عام مشتی زن و بچۀ بی دفاع فلسطینی را به دست 

ــان در منطقه شاهد بوده ایم.  غربیان مثاًل »متمّدن« و عواملش

هیچ بشری نمی تواند نسبت به همنوع خودش چنین قساوت 

قلبی نشان دهد. آنچه بروز چنین جنایاتی را ممکن می کند این  

ــت که قربانیان این تهاجم در نظر مهاجمین انسان شمرده  اس

نمی شوند و بنابرین کشتن و سوزاندن و مجروح کردن آنها نیز 

جنابت محسوب نمی گردد. این طرز فکر زائیدۀ همان تصورات 

ــرق و مغربی تصّور می کند و  ــت که در جهان مش موهومی اس

ــان تر، و برتر فرض می نماید؛  ــی را از دیگری باارزش تر، انس یک

ــرق و غرب ندارد. این  ــم کروی مثل زمین که ش و االّ یک جس

ــه در همان تصورات و پیش فرض هائی دارد که  تهاجمات ریش

در گفتار آن آقای ایرانی که داستانش را در آغاز این یادداشت 

نقل کردم مستترند. این پیش فرض ها اقوام مسلمان خاورمیانه 

ــان موجوداتی بی ارزش وانمود می کند که  را در قیاس با غربی

ــطینی ها( و نه حقی به  ــان دارند )مثل فلس نه حّقی به وطنش

ــن و تهاجم اقوامی  ــان. تجّبر، تفرع ثروتهای طبیعی مملکتش

ــن توحش زندگی  ــته در عی ــال گذش که تا همین چند صد س

می کردند بدانجا رسیده است که می خواهند حتی در مورد نوع 

دانش یا تکنولوژی ای که در مملکت ما به هّمت خودمان ایجاد 

ــده است هم فضولی کنند. مسأله این نیست که چرا غربیان  ش

در دوران ُرنسانس چنین و چنان کردند و ما نکردیم. مسأله این 
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است که درین دنیا، با امکاناتی که در دست داریم، راه مبارزه با 

این هجوم فرهنگی چیست؟

ــم فرهنگی فرنگ پرداختن به  ــه  نظر بنده راه مبارزۀ با تهاج ب

ــناد و متون فرهنگی خودمان و زنده کردن تاریخ خودمان،  اس

ــت که مرکز پژوهشی میراث مکتوب در  یعنی همین کاری اس

ــی و عربی مربوط به فرهنگ،  ــت. کتب فارس پیش گرفته اس

ــدی، تصحیح و تکثیر  ــناخته، طبقه بن تاریخ، و ادب ما باید ش

ــوند تا خدمات ما به جهان علم، فلسفه، ادب و هنر شناخته  ش

شود. در عین حال دانشمندان ما، مخصوصاً کسانی که در علوم 

سنتی اسالمی تعلیم دیده اند، باید بکوشند تا معارف اسالمی به 

زبانی ساده و همه فهم در دسترس عالقه مندانی که عربی خوان 

ــتند و نمی توانند ازین منابع به زبان اصلی استفاده کنند،  نیس

ــیفتگی«  ــت که می توان با »غرب ش قرار گیرد. تنها ازین راه اس

ــا و تمّدن اروپا را  ــنفکرانی که مرتب اروپ مقابله کرد و به روش

ــدن اروپائی تمدنی  ــا می کوبند فهماند که تم ــر و مغز م بر س

است بسیار جوان و سیادت فعلی آنها ضامن تداوم این سیادت 

ــت- کما اینکه حکومت ما هم در دنیا نپائید. فعالیت های  نیس

ــی میراث مکتوب، که تحت  ــندیده و حیاتی مرکز پژوهش پس

مدیریت مدیر شایسته و فاضلی که این مرکز را هدایت میکند 

ــتر خواهد شد، راهی است برای  ــاءهلل هر روز بهتر و بیش ان ش

رسیدن به این هدف مهم و حیاتی. والسالم.

کتابخانۀ دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس

دهم بهمن ماه 1387

ــرم گزارش میراث که  ــخ به مجلۀ محت ــوار         1∗ در پاس  ان

ــنایی این جانب با مرحوم ایرج افشار کرده است،  پرسش از آش

بدین شرح مصدع می شوم:

ــنایی این جانب با آن فقید سعید به پنجاه و پنج  سال قبل  آش

ــد و چنان که بخواهیم این مدت را تقسیم به دوره های  می کش

ــال به قول طالب در سه دوره  مختلف کنیم این پنجاه و پنج س

ــت که آشنایی با آن  ــت دوره ای اس ــتغرق می گردد: نخس مس

ــان به ریاست  ــت که ایش مرحوم به وجود آمد. دوم دوره ای اس

کتابخانۀ ملی ایران رسیدند و آن مصادف با تصدی اینجانب بر 

ــوم دورۀ همکاری است با  دائرۀ مخطوطات آن کتابخانه بود. س

ایشان به سال های اخیر در مرکز اسناد ملی جهت ارزشگذاری 

بر اسناد ارائه شونده از ناحیت مرکز اسناد.

ــت، چنان که گفته شد، آغازش به پنجاه و پنج سال  دورۀ نخس

ــد و به زمانی آغازیده می شود که حدود سه سال  قبل می کش

ــت و  ــی می گذش از کودتای ننگین 28 مرادماه 1332 شمس

ــّفافی کامل دیده می شد که هر روز تبعات  درین سال ها به ش

*. پژوهشگر و مصحح

نفت خواری و نفت خواران تیره روان و استعمار جدید به قیادت 

ــکل تازه ای در صحنۀ اجتماع ایران از بطن نقشۀ  آمریکا به ش

استعماری جامع االطراف طراحی شده به وسیلۀ انگلیس و آمریکا 

در ایران یکی پس از دیگری پیاده می گردد و بر اثر آن به تعداد 

بشکه های غارتی و غصب نفت افزوده می شود و به همان تعداد 

حلقه های اسارت و استبداد در گردن صاحبان این طالی سیاه 

ــتبداد  ــر و برکندن نهال های آزادی که پس از قرن ها اس زیادت

به وسیلۀ حکومت ملی و مردمی ملی کردن صنعت نفت کاشته 

ــتی روسپی حاکم این مرز و بوم بیشتر  ــده بود به دست مش ش

ــت با این  می گردد. آمریکا که خود را فاتح جنگ دوم می انگاش

نگرش به خود اجازه می داد که بی جهت دست در عترت پاکان 

ــورهای دیگر برد و برای آزادی درین تجاوز و دست درازی،  کش

ــتین انتخاب رئیس جمهوری بعد از جنگ، یک ژنرال  در نخس

ــتارۀ عاری و جاهل از امور سیاسی و روابط بین المللی را  پنج س

بر کرسی ریاست جمهوری خود نشاند و این سرباز بی اطالع از 

ــورداری ولی تربیت شده در سّنت سپاهی گری که جز  امور کش

سوختن و کشتن و ویران کردن و آن را افتخار سپاهی و نظامی 

دوستی با زنده یاد ایرج افشار
سید عبدهلل انوار*


