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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 
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دالورانه و از سر كنجكاوي پرسيدم: »چرا در جمالتتان »توسط« 

ب��ه كار می بريد؟« فرمودند: »قزوينی به كار می برده من هم به 

كار می برم!« طبعاً خاموش شدم و پاسخي نداشتم. استاد برايم 

بي همتا بود و صالبت كالمش چنان كه نفس را در سينه حبس 

می كرد. 

فهرس��ت كاتبان نس��خه هاي خطي كتابخانۀ مركزی دانشگاه 

تهران موضوع پايان نامه ام در دورۀ كارشناسی ارشد كتابداری 

نس��خ خطی در س��ال 1374  بود كه بسيار موفقيت آميز بود و 

استادانم از آن خشنود بودند. پس از دفاع بارها آن را به اهل فن 

نش��ان دادم. همه آن را تحسين  مي كردند و گاه بی آنكه حتی 

آن را تورق كنند ارج مي نهادند. اما استاد افشار تنها كسی بود 

كه وقتی فهرست را نشانشان دادم بی آنكه كالمی در تحسين 

آن بگوين��د يك س��اعتی آن را ت��ورق كردند و ب��راي ارزيابي 

فهرست برخي اسامي را كه در ذهن داشتند در آن جست وجو 

كردند، نكاتی را يادآور ش��دند و اي��راد يا نكتۀ مهمي را كه در 

ش��يوۀ تنظيم آن وجود داش��ت و خود می دانستم، دريافتند و 

گوشزد كردند- نكته اي كه از چشمان تيزبين استادان ارجمند 

راهنما و مش��اور و داور هم دور مانده بود. چند پيش��نهاد هم 

داشتند؛ يكی آنكه چون برخی نسبت های محل برايشان ناآشنا 

می نم��ود، در صحت آن ترديد می كردند و می گفتند: »اين نام 

را نش��نيده ام« و ضمن اينكه يادآور ش��دند آنها را دوباره ببينم 

پيش��نهاد كردند كه فهرس��تي از اين گونه نسبت ها كه محل 

جغرافيايی آن ها به درستي روشن نيست تهيه شود. ديگر اينكه 

فهرس��تی بس��امدی از نام كتاب ها ترتيب يابد تا نشان دهد، 

كه برای مثال، »مثنوی« چند بار نوش��ته شده است. همچنين 

پيشنهاد كردند نام خوشنويساني كه نامشان در كتاب احوال و 

آثار خوشنويسان مهدي بياني نيامده است به گونه اي مشخص 

شود. 

هنگامی كه كتاب را برای چاپ آماده می كردم، متوجه ش��دم 

كه كت��اب به بازبينی اساس��ی نياز دارد و تأكيد اس��تاد برای 

ديدن اصل نس��خه ها كاماًل ضرورت دارد. به دليل مشغله های 

متعدد مراحل ويرايش، بازبينی، كنترل اطالعات، تغيير شيوۀ 

تنظيم و تهيۀ نمايه ها كه به پيش��نهاد آقای كاشانی انجام شد 

سال ها طول كشيد تا سرانجام فهرستم به قدر دلخواه تكميل 

و آماده ش��د. از نظر استاد، گردآوری اسامی كاتبان بسيار مهم 

بود. هرگاه و در هر ش��رايطی توفيق ديدار استاد را می يافتم از 

چاپ كتاب می پرسيدند؛ آن قدر كه، چون كتاب حاضر نبود از 

شدت شرمندگی، خداخدا می كردم ديداری دست ندهد! يادم 

می آيد كه وقتی اس��تاد در دي ماه سال 1383 در بيمارستان 

جم بستری بودند به همراه دوستان به ديدارشان رفتيم. باز هم 

فرمودند: »فهرست كاتبان چه شد؟« و اين كه اگر مشكلی برای 

چاپ آن وجود دارد ايش��ان می توانند با دكتر ش��كرچی زاده ، 

رئيس وقت انتشارات دانشگاه تهران صحبت كنند.آن گاه رو به 

حاضران كردند و ش��وقمندانه گفتند: »اگر فهرستی از نام همۀ 

كاتبان در دست باشد بسيار مهم است؛ حتی از كار سزگين هم 

مهم تر اس��ت!« از اين سخن بلند كه به كار من مربوط می شد 

ب��ر خود باليدم و اش��تياقي در قلبم به پ��رواز درآمد. آن روزها 

در ح��ال و هوايي بودم كه وقتی از بيمارس��تان بيرون آمدم با 

خود  انديش��يدم چگونه است كه آنها آن قدر بزرگ اند كه حتی 

در اين ش��رايط و روی تخت بيمارستان هم اگر سخنی بر زبان 

آورند برای س��اختن و بزرگ كردن و افراش��تن است، و برخی 

ديگ��ر از هر فرصتی برای ويران��ی و خردكردن و درهم ريختن 

استفاده می كنند؟ 

وقتي فهرس��ت آماده ش��د از استاد افش��ار خواستم مقدمه ای 

ب��ر آن بنويس��ند. نوش��تند و به دس��ت آقای كاش��انی برايم 

فرس��تادند. نام تقريظشان را گذاشته بودند: »آفرين باد« كه هم 

مايۀ     ش��رمندگی ام شد هم ش��گفتی ام از بزرگي آن بزرگمرد 

فرزان��ه، از آن هم��ۀ فروتن��ی و آن هم��ه عنايت ك��ه به حوزۀ 

دانش و كتاب داش��ت. مهم ترين نكته اي كه در مطلب اس��تاد 

وجود داش��ت حق گزاری او نسبت به اس��تاد فقيد محمدتقی 

دانش پژوه )د. 1375( بود كه فهرس��ت های دانشگاه به دست 

او نگاش��ته شده اند. زيرا فهرست من مبتني بر فهرست هاي او 

بود و بدون كار او نوش��تن فهرست كاتبان غيرممكن. گاهي به 

انجامه هايي برمي خوردم كه خواندن آنها بسيار دشوار مي نمود 

اما دانش پژوه همۀ آنها را با دقت تمام و به درستي خوانده بود. 

اس��تاد محبوب ما دانش پژوه را بسيار دوست مي داشت و بارها 

شرح ارادت او را به آن استاد فقيد  شنيده ايم. براساس آنچه در 

نادره كاران به چاپ رسيده، هفت بار دربارۀ وي به مناسبت هايي 

مطلب نوش��ته اس��ت )س��ال 1355 )دوبار(، 1373، 1374، 

1375، 1377 و 1381(. از نخستين ديدارشان در سال 1325 

در دانشكدۀ حقوق، كه افشار دانشجو بوده و دانش پژوه كتابدار، 

ي��اد مي كند و او را صميمان��ه و به اختصار »دانش« مي نامد؛ به 
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روحيات و خصوصيات كم  مانند او اش��اره مي كند و خدمات او 

را يك به يك برمي ش��مرد. او را دانشمندي جهاني و استاد خود 

مي داند و از مقام علمي رفيع او و ش��وق و ميل باطني بي حد 

و حصر او به نسخه شناس��ي و فهرس��ت نگاري، زبان فارسي و 

فرهنگ ايراني س��خن مي گويد. و ش��ايد آخرين جمله اي كه 

دربارۀ آن بزرگوار نوشته است در پايان مقدمۀ خود بر »فهرست 

كاتبان« باشد كه ياد او را خجسته مي دارد و با فروتني مي نويسد 

»همۀ دنبال كنندگان اين رشته از سرچشمه اي كه آبشخور او 

بود لبي تر كرده ايم«. نام-گذاري تاالر مطالعۀ نسخه هاي خطي 

كتابخانۀ مركزي هم در آبان ماه 1383 به پيشنهاد استاد افشار 

و به رسم بزرگداشت آن نادرۀدوران انجام شد. 

هنگام��ي كه براي تصحيح و تكميل فهرس��ت كاتبان به اصل 

نسخه ها مراجعه مي كردم متوجه شدم كه استاد دانش پژوه در 

ذكر اس��امي كاتبان از نص انجامه پيروي نكرده و شكل عربي 

برخي نسبت هاي شهرها را، آن طور كه در انجامۀ كاتب آمده، 

تغيير داده و ش��كل فارسي آنها را نقل كرده و نسبت اصفهاني، 

جرجاني، جيالني و جرفادقاني را به صورت سپاهاني، گرگاني، 

گيالني و گلپايگاني آورده است. يك بار از استاد افشار پرسيدم: 

»مرحوم دانش پژوه چنين عمل كرده. روش صحيح چيس��ت 

و اين گونه اس��امي را چگونه بايد آورد؟« بي آنكه نظري دربارۀ 

درس��تي يا نادرستي روش اس��تاد دانش پژوه  ابراز كند فرمود: 

»دست او كه از دنيا كوتاه است، اما شما بايد اسامي را به همان 

صورت كه در انجامه آمده است بياوريد.«

فهرس��ت كاتبان اكنون به هّم��ت و تدبير خانم دكتر فهيم نيا، 

رئيس كتابخانۀ مركزي دانشگاه تهران، و دكتر رسول جعفريان، 

رئيس كتابخانه، موزه و مركز اس��ناد مجلس ش��وراي اسالمي 

منتشر گرديده اس��ت. اما متأسفانه پيش از آنكه اين فهرست 

از چاپ درآيد اس��تاد بي مثال ما رخت به سراي ديگر كشيد و 

به جاودانگي پيوس��ت و من خس��راني عظيم در دل دارم و بار 

سنگين آنچه برايم نوشتند بر دوشم مانده است.

در س��ال 1386 يافته هاي��م را براس��اس مطالع��ۀ انجامه هاي 

نس��خه هاي خطي دانش��گاه به صورت مقاله اي آماده كردم و 

براي چاپ به نامۀ بهارس��تان سپردم. س��ردبير محترم نشريه 

بخشي از مقاله را براي سمينار نسخه شناسي نسخه هاي خطي 

فارس��ي كه در سپتامبر 2008 در وين برگزار مي  شد پيشنهاد 

كردند و استاد افش��ار با همان روحيۀ شاگردنوازي خود لطف 

كرده، معرفي نامه اي براي من خطاب به پروفسور برت فراگنر، 

رئيس انستيتو ايران شناس��ي آكادمي علوم اتريش ، نوشتند و 

چون مي دانستند كه ممكن است از نظر پيش بيني براي اقامت 

اعضا كه نام من در فهرس��ت اوليۀ آن ها نبود مشكلي به وجود 

آيد در حاشيۀ  نامۀ خود چنين مرقوم فرمودند: 

و بن��ده چون ش��خصاً از هر حيث خدمت مي رس��م،  اگر 

ايرانيس��تيك جايي را براي من در نظر داش��ته است براي 

اقامت ايشان قرار بدهد.

دو هفته پس از س��مينار اتريش، هنگامي كه استاد در آمريكا 

بودند، به همراه دوس��تانم - خانم ها اصيلي و افكاري - زادروز 

اس��تاد را در ش��انزدهم مهرماه با ايميلي ك��ه خانم افكاري به 

آدرس پسرشان، آرش خان افش��ار، فرستادند تبريك گفتيم. 

دو هفتۀ بعد، تصوير پاس��خ ايش��ان به دستخط مباركشان به 

دس��تمان رسيد، با ايميل، كه هم گوشه اي از آداب داني ايشان 

بود و هم نش��انه اي از مرام بزرگان كه چگونه مش��ّوق كهتران 

و تازه كاران مي ش��وند. زيارت دس��تخط ايشان كه براي من و 

دوستانم به يادگار مانده است در اينجا خالي از لطف نيست، با 

آن خاطرۀ خوشايند در باالي آن كه  شنيده بودم نام فاميل مرا 

گاه به اشتباه »شيخ رضايي« مي گويند.

خبر جانسوز درگذشت افش��ار بزرگ را از دوست عزيزم خانم 

دكتر اصيلي شنيدم كه پيامك ميراث مكتوب را دريافت كرده 

بود. پيامك هاي ميراث كه اغلب حاوي خبر تش��كيل مجلس 

علمي با حضور اس��تادان و دانش��مندان اس��ت اين بار فقدان 

اس��تادي يگانه را در مطالعات ايران شناس��ي و نسخه شناسي 

اطالع مي داد. 

و چه بد حكايتي بود حكايت سال 1389 براي من كه نخستين 

ماه بهار را در فراق پدر عزيزم و آخرين ماه زمستان را در فقدان 

اس��تاد گراميم به س��وك نشستم. افس��وس كه با هردو آنها از 

پشت شيشۀ آن بخش كذا كه در پس آن واقعيتي هولناك در 

فضايي آرام و صبور نفير مي كش��يد وداع كردم. دريغا مرگ، و 

آن انسان هاي نيكدل هنرور!  

روانشان شاد و يادشان هماره پايدار باد!


