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استاد ایرج افشار و ایران شناسی در زبان عربی
باقر قربانی زّرين *

در 60 س��ال گذش��ته كم تر می توان فعاليت علمی، نشست يا 

همايش��ی پيرامون تحقيق��ات ايران شناس��ی در جهان به ياد 

آورد كه نام اس��تاد ايرج افش��ار در آن مطرح نشده باشد. برای 

مطالعات ايران شناسی نيز كسی از فهرست های بسيار كارآمد 

و يادداش��ت های ارزشمند ايشان بی نياز نمی باشد. برای نمونه 

وقتی اين جانب نوشتاری را با عنوان »جايگاه حكيم ناصرخسرو 

قباديان��ی در آثار عربی و جهانی عرب« تنظيم می كردم، كه در 

كتاب ماه ادبيات و فلس��فه در آذر و دی 1384 به چاپ رسيد، 

يك��ی از منابع اصلی آن نوش��تار، كتاب كم حجم ولی بس��يار 

پرفايدۀ فهرس��ت مقاالت ايران شناس��ی در زبان عربی استاد 

افشار بود كه آگاهی های گرانسنگی در اختيار قرار می داد.

از آن جا كه اين كتاب كم تر معرفی شده و شايد معدود افرادی 

بدان دسترس��ی داشته باش��ند، معرفی تفصيلی آن را در اين 

نوش��تار به عالقه من��دان پيش كش می كنم، ب��ا يادكرد چند 

خاطره از استاد افشار.

استاد ايرج افشار در زمس��تان سال 1342 به دعوت كتابخانۀ 

دانشگاه هاروارد )موسوم به كتابخانۀ وايدنر( بدان دانشگاه رفت 

و ب��ه مخازن آن كتابخانۀ عظيم، كه در آن تاريخ هفت ميليون 

كتاب داشت، دسترسی پيدا كرد و به مطالعۀ مجاّلت مهّم ادبی 

و تحقيق��ی به زبان عربی پرداخت. پس از آن در س��ال 1346 

همين كار را در كتابخانۀ مدرسۀ زبان های شرقی دانشگاه لندن 

و كتابخانۀ شرقی دانش��گاه دورهام انگليس دنبال كرد. هدف 

وی آن بود كه از تحقيقات مربوط به ايران، كه به صورت مقاله 

در مجاّلت عربی زبان منتشر شده بود، آگاهی يابد. نتيجۀ اين 

تتّبع كتاب ارزش��مند  فهرس��ت مقاالت ايران شناسی در زبان 

عرب��ی بود كه انجمن كت��اب آن را در س��ال 1356 در تهران 

منتشر كرد. در فهرست آغازين كتاب )صص 9-14( مجلّه های 

م�ا و لکنَّ�ُه بني�اُن ق�وٍم تَهدَّ

وز ش�مار خرد ه�زاران بيش

فما كان قيٌس ُهْلُکه ُهْلَک واحٍد

از ش�مار دو چشم يک تن كم

* عضو هيئت علمی بنياد دايرةالمعارف اسالمی 

ديده ش��ده معرفی گش��ته اند كه مجاّلت نام آش��نايی چونان: 

االبحاث، االزهر، االصوات، البالغ، ثقافة الهند، الحوار، الرس��اله، 

العرفان، الفكر، مجاّلت كلية اآلداب )بغداد، اس��كندريه، قاهره، 

بنغازی(، مجمع العلمی العراقی، مجمع اللغة العربية، المشرق 

و المعرفة و همچنين بس��ياری مجاّلت ديگر كه در ايران كم تر 

شناخته شده بودند همچون البحث العلمی رباط، البّينة )رباط، 

س��ومر، بغداد(، الفكر تونس، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية 

بغداد، مجلة صحيفة المعهد المصری للّدراس��ات االس��المية 

مادريد و المعلم العربی دمش��ق از آن دسته اند. در بخش های 

بع��دی كتاب، نس��خ خطی، خزائن كتب خطی و نس��خه های 

مربوط به مطالعات و تحقيقات ايران شناس��ی معرفی شده اند. 

موضوعات بعدی به ترتيب عبارتند از:

كتاب شناسی )صص 20-27(؛ فلسفه، رياضی و موسيقی )صص 

27-32(؛ بزرگان فالس��فه و حكما )صص 33-45( كه شامل 

ابن س��ينا، ابوريحان بيرونی، زكريای رازی، خواجه نصيرالدين 

طوس��ی و امام محّمد غزالی می باش��د؛ بخش اديان و مذاهب 

)صص 46-52( كه ش��امل مذاهب اس��المی، عرفان و تصوف، 

اديان و مذاهب ديگر است؛ سهروردی و ديگران )صص53-55(؛ 

جغرافيا )صص 56-59(؛ تاريخ و سرگذش��ت )صص 60-64(؛ 

س��يدجمال الدين افغانی )صص 64-65(؛ مباحث اجتماعی و 

مدنی )صص 66-70( كه شامل امور حسبه، امور مدنی و تاريخ 

تعليم و تربيت اس��ت؛ هنر و باستان شناسی )صص 71-72(؛ 

ادبيات )صص 73-78(؛ سرگذش��ت ادبا و ش��عرا )صص 79-

84( كه شامل ابن مقّفع، اقبال الهوری، خيام، سعدی و مولوی 

اس��ت؛ زبان و لغت )ص��ص 85-91(؛ متون )صص 92-96( و 

اس��تدراک )ص 97(. مرحوم افشار در يادداشت كتاب )ص 6( 

مرقوم داشته بود: »ان شاءهلل پژوهندگان آينده به صرافت اتمام 

و تكميل اين فهرست برآيند و مخصوصاً دنبالۀ كار را كه تقريباً 

***
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از سال 4-1343 مقطوع مانده است بگيرند و اين فهرست را به 

تدريج كامل تر سازند.«

اس��تاد افش��ار فردی بس��يار منطقی و معتدل بود و از تعّصب 

نابجا به دور. در س��ال 1382 كه قرار شد مجموعه مقاالتی زير 

نظر استاد افش��ار برای جشن نامۀ استاد دكتر منوچهر ستوده 

فراه��م آيد اين جانب نيز مقالۀ »نوروز در متون عربی« را تقديم 

ك��ردم. پس از چن��د ماه كه برای تصحيح نمون��ۀ چاپی مقاله 

به نزد يار ديرين اس��تاد افش��ار و مس��ؤول با فضل و فضيلت 

انتشارات بنياد موقوفات دكتر محمود افشار جناب آقای كريم 

اصفهانيان رفتم، ديدم كه اس��تاد ايرج افشار پيشنهاد كرده اند 

كه عنوان مقاله به »نوروز در ادبيات عربی« تغيير يابد. اين جانب 

ني��ز معروض داش��تم از آنجا كه از متون دين��ی، جغرافيايی و 

تاريخی نيز مطالبی در اين مقاله آمده است، از اين رو اولی تر آن 

اس��ت كه با همان عنوان پيشين به چاپ رسد. استاد افشار نيز 

بزرگوارانه پذيرفتند و مقاله با عنوان »نوروز در متون عربی« در 

جلد شانزدهم پژوهش های ايران شناسی و با عنوان ستوده نامه 

)2( در سال 1384 به چاپ رسيد.

اس��تاد ايرج افشار به هيچ وجه بخل علمی نداشت و هزاران نفر 

در داخل و خارج از كشور از معلومات گستردۀ ايشان بهره مند 

می شدند. اين جانب در سال 1387 كه مقدمۀ كتاب بهلول نامه 

را می نوشتم و دربارۀ »بهلول« های معاصر يادداشت هايی فراهم 

می كردم، استاد افش��ار راهنمايی ارزشمندی كردند مبنی بر 

اينكه در نشريات دهۀ 1320 به بعد مطالبی راجع به بهلول به 

چاپ رسيده است و اين بنده توانستم در روزنامۀ اطالعات سال 

1324 مطالب مفيدی را به دست آورم؛ از اين رو در صفحۀ 24 

بهلول نامه از استاد افشار سپاسگزاری كردم.

بسياری از مراكز ايران شناسی در جهان با استاد ايرج افشار در 

ارتباط بودند. به فرمودۀ استاد ارجمند دكتر فتح هلل مجتبايی 

تكميل بخش ايران شناسی كتابخانه های اروپا و آمريكا مديون 

زحمات استاد افشار بود. استاد افشار با ارسال و اهدای كتاب های 

چاپ شدۀ مربوط به تحقيقات ايران شناسی نقشی بسيار فّعال 

در شناساندن فرهنگ ايران زمين به جهانيان داشت.

اميد آن كه فرهيختگان دل سوز كارهای ناتمام استاد افشار را 

پی گيرند و بيش از پيش مطالعات ايران شناسی را وجهۀ هّمت 

خود قرار داده، فرهنگ ايران زمين را بگسترانند.

* كارشناس بخش خطی كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران  

از وفور ویرگول بیزارم 
پريسا كرم رضايي *

             س��ال 1378 هنگام��ی ك��ه ت��ازه كارم را 

به عنوان ويراس��تار در مجلۀ نامۀ بهارس��تان شروع كرده بودم 

مقالۀ اس��تاد ايرج افش��ار را هم مطابق اصول مرسوم ويرايش 

و ب��ه عادت معمول نقطه گذاری كردم. چند روز بعد س��ردبير 

محترم نش��ريه، آقای نادر مطلبی كاش��انی، يادداشت استاد را 

نش��انم دادند كه در آن خواس��ته بودند مقاالتشان به هيچ وجه 

ويرايش نشود و يادآور شده بودند: »از وفور ويرگول بيزارم«. به 

اين ترتيب مقاالت ايش��ان را هيچ گاه به طور معمول ويرايش 

نكرديم. البته همگی زبان فاخر و نثر زيبا و اس��توار استاد فقيد 

را می شناس��يم، اما استاد از كاربرد »توسط« كه ويراستارها آن 

در نوش��ته هاي اخيرشان ديده می ش��ود. يك روز هنگامی كه را خ��وش ندارن��د برای بيان فاعل جمله پرهيز نداش��ت و اين 

برای ارزيابی چند نسخۀ خطی به كتابخانۀ مركزی آمده بودند 


