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استاد ایرج افشار
محمد روشن*

چو من دیده گر داشتی تا بگرید            
سزد گر به سوگ تو دریا بگرید

فرهنگ  ایران زمین و نش��ر آن به سال 1332 مایۀ آشنایی من 

با استاد افشار شد. شنیدم نشریه ای بدین نام منتشر می شود و 

شمارگان آن 400 نسخه است و تک فروشی ندارد. دفتر مجله 

در خانه اس��تاد، خیابان بهجت آباد، کوی س��پید بود. مشترک 

مجله ش��دم و با استاد آشنایی یافتم. از من به همکاری دعوت 

فرمود. به سال پانزدهم مجله در جلد 15 یادداشت های عالمۀ 

فقی��د قزوینی بر جهانگش��ای جوینی را چاپ کردم. به س��ال 

1334 پس از س��الی تحصیل در دانشکدۀ حقوق و عدم توفیق 

در آن، به راهنمایی استاد گرانمایه پورداوود به دانشکدۀ ادبیات 

دانش��گاه تهران راه یافتم و با معرفی ایش��ان با استاد شادروان 

دکتر معین آش��نا ش��دم. در خدمت دکتر معین فهرست های 

یازده گان��ۀ چهارمقالۀ نظام��ی عروضی را فراه��م آوردم و در 

فهرست سازی کتاب ایران گیرشمن به ترجمۀ آن استاد فقید  

)دکتر معین(  همکاری داش��تم. اس��تاد در هردو کتاب از من 

یاد کردن��د. در تصحیح نمونه های کت��اب المعجم فی معاییر 

اشعار العجم با استاد فرشته خصال مدرس رضوی و چاپ کتاب 

پدر مرحومشان، ش��جرۀ طیبه، اهتمام الزم به کار داشتم. در 

همان اوان اس��تاد فقید دیگری از من خواستند در بازنویسی و 

نمونه خوانی س��مک عیار همکاری کنم. چون پیشنهاد ایشان 

به شرط مزد بود نپذیرفتم. مزدوری، حتی در کار علم، کار من 

نبود. چنان که در همکاری با استاد بزرگوار خود ایرج افشار در 

سردبیری س��ال 13 و 14 راهنمای کتاب نیز هرگز قبول مزد 

نکردم. و اما دلیل انصراف من از سردبیری راهنمای کتاب، که 

کاری پرمشقت ولی بسیار دلپذیر بود، نکته ای بود که تا امروز به 

اصطالح گیلک ها »بروز نکردم«. استاد افشار پس از سالی به من 

گفتند مسئول مربوط به مطبوعات وزارت فرهنگ و هنر آقای 

ع. ت. خواسته است با دو قطعه به اداره شان بروم. می دانستم که 

او از همکاران مس��تقیم ساواک است و چون داعیۀ نویسندگی 

دارد و دو س��ه کتاب هم به چاپ رس��انیده اس��ت، مرا خواهد 

پیچاند. از پیچش او باک نداشتم چون هیچ گونه آالیش حزبی 

نداشتم؛ از آن نگران بودم که مایۀ زحمت استادان گرامی من، 

افشار و دکتر یارشاطر، که صاحب امتیاز مجله بود شود.

اس��تاد ایرج افشار در ش��ناخت کتاب و هرگونه اهتمام در این 

زمینه عاشقانه می کوشید. استاد فقید دانشمند و کتاب شناس 

کم مانند، روان ش��اد محمدتقی دانش پژوه، از یاران و همکاران 

نزدیک اس��تاد افش��ار بود. در سفری که اس��تاد دانش پژوه به 

خواس��ت بنده و مرحوم افشار به رشت آمدند، از کتابخانۀ ملی 

رش��ت دیدار کردند و نس��خه های خطی آن را بررسی کردند. 

با ایش��ان به کتابخانۀ متروک مس��جد کاسه فروش��ان رفتیم. 

فهرست نسخه های معدود آن را بررسی فرمود و فهرست آن را 

در »نشریۀ نس��خه های خطی« که هفت دفتر آن باز به اهتمام 

آن دو کتاب شناس گزیده به سال های 1339 تا 1353 منتشر 

ش��د، و دنبالۀ آن ت��ا دفتر یازدهم و دوازدهم به س��ال 1362 

منتشر گردید به چاپ رساندم.

آن دو دانشمند، دانش پژوه و افشار، از من خواستند تا فهرست 

»نس��خه های خطی کتابخانۀ عمومی جمعیت نش��ر فرهنگ 

رش��ت« را فراهم آورم. این کتابخانه ک��ه امروزه کتابخانۀ ملی 

خوانده می ش��ود به س��ال 1352 دارای 19398 نسخۀ چاپی 

و 594 نس��خۀ خطی بود. فهرست آن را به راهنمایی مستقیم 

اس��تاد دانش پژوه فراهم آوردم که به مباشرت استاد افشار در 

سلسلۀ انتشارات فرهنگ ایران زمین، شماره 16، به نفقۀ انجمن 

آثار ملی که ریاست هیأت مدیرۀ آن با شادروان سپهبد فرج هلل 

آق اولی بود و مدیریت آن با دانش��مند محقق و وارسته، دکتر 

س��ید محمدتقی مصطفوی، به چاپ رسید که با مکرمت 200 

نسخه از آن را به صورت تیراژآپار چاپ و به من اهدا کردند.

این فهرس��ت به س��ال 1387 به خواست دوس��ت ارجمند و 

کتاب ش��ناس گزیده، آقای رحیمی ریس��ه، و مدیریت گرامی 

نش��ر میراث مکتوب جناب دکتر اکبر ایرانی با مقدمۀ اس��تاد 

گرامی ام ایرج افشار با اصالحات و اضافات منتشر گردید. نکتۀ 

بسیار گفتنی آنکه مدیریت کتابخانه با وجود آگاهی از بازچاپ 

آن فهرس��ت، از گفتن ش��مار نس��خ خطی آن کتابخانه به من 
* استاد ادبیات
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امتناع ورزید!

دیگ��ر از کارهای اس��تاد گرام��ی ما در نیمۀ دهۀ چهل، نش��ر 

کتابداری در ادامۀ کوشش��های پرثمر اوست. کتابداری نشریۀ 

کتابخانۀ مرکزی و مرکز اس��ناد دانشگاه تهران است که هفت 

دفتر از آن با مقاالتی ارزنده و س��ودمند منتش��ر گردید. دفتر 

هفتم کتابداری بعد از انقالب به اهتمام آقای دکتر قاسم صافی 

به آذر 1358 منتشر گردید.

دیگر از اهتمام های ارزندۀ اس��تاد ما، نشر ایران شناسی، نشریۀ 

مرک��ز تحقیق و مطالع��ۀ تمدن و فرهنگ ای��ران و خاورمیانۀ 

دانش��کدۀ ادبیات دانش��گاه تهران، بهمن س��ال 1342 است. 

فهرست هیأت مشاوران ستایش انگیز است، و این همه مرهون 

دلبستگی دانشمندان فرهیخته به استاد گرامی ما افشار است: 

سیدحس��ن تقی زاده،دکتر علی اکبر سیاس��ی، دکتر ذبیح هلل 

صفا، استاد مجتبی مینوی. و مشاوران علمی خارجی مجله نیز: 

پروفسور ا. ج. آربری )دانشگاه کمبریج( فن گرون بام )دانشگاه 

کالیفرنیا(، آن المبتون )دانشگاه لندن(، ریچارد فرای ) دانشگاه 

هاروارد(. مدیر آن نیز دکتر حافظ فرمانفرمائیان بود.

آینده را اس��تاد جایگزین راهنمای کتاب س��اخت. زیر ناموارۀ 

راهنمای کتاب آمده است:

»مجلۀ زبان و ادبیات و تحقیقات ایران شناسی و انتقاد کتاب«، و 

در ذیل عنوان آینده آمده است: »مجله تحقیقات ایرانی، تاریخ 

و ادبیات و کتاب.«

س��ال ششم مجلۀ آینده را زنده یاد مرتضی ممیز به مدد مجله 

آم��د. آن ش��ادروان در هنر گرافیک اس��تادی کم نظیر بود که 

آث��ارش و طرح های دلپذیر او مایۀ جاودانگی نام او خواهد بود. 

ایران شناسان بزرگ همواره به آینده به نظر ستایش می نگریستند 

و نامه های آنان نش��ان دلبستگیشان به راهگشایی های استاد 

افشار بود. در شمار آنان این نامها به چشم می آید: کورو یاناگی 

)دانش��گاه زبانهای خارجی توکیو-ژاپن(، ف. باگلی )دانش��گاه 

دارم – انگلس��تان(، زلهایم )دانش��گاه فرانکفورت(؛ الول ساتن 

)دانش��گاه ادینبورگ(؛ ویلیام هانوی )دانش��گاه پنس��یلوانیا(؛ 

یرژی بچکا � نمی دانم غلط از من است وضبط دوست دانشور، 

نگارندۀ گرامی کتاب، س��ید فرید قاسمی به صورت »یرژیچکا« 

درست است � )پراگ – چکوسلواکی(؛ د.کمیسارف ) دانشگاه 

مسکو(؛ جمشید گیونا شریلی )فرهنگستان تفلیس(،فرانسیس 

ریشار)کتابدار قسمت شرقی کتابخانۀ ملی پاریس( و...

مجل��ۀ آینده که به اهتمام جانکاه اس��تاد افش��ار نوزده س��ال 

دوام یافت و به س��ال 1372 سال پایانی مجلۀ آینده بود که با 

سوگ س��روده های شاعرانی روبرو گردید. دکتر شمس الملوک 

مصاح��ب که گمان می برم نخس��تین بانوی دکت��رای زبان و 

ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است می سراید:

 آینده ش�د خموش و لب از گفت وگو ببست
بس كلک ه�ای نامور از بح�ث و فحص ماند
نابس�ود مان�د  س�خن  نابس�ود  دّر  ب�س 
دری�ا اگ�ر ف�رو بنش�یند دگ�ر كجاس�ت
نی ن�ی، ن�ه آن زبان س�خنور ب�ه كام ماند
ك�ی م�اه ب�ر دوام بمان�د ب�ه زی�ر اب�ر؟
دارم یقی�ن ك�ه هم�ت اس�تاد و اهل فضل
آین�ده چ�ون گذش�ته ز نو می كن�د طلوع

***

شاعر شیرین سخن نایین، جالل بقایی نائینی می گوید:

دیگ�ر به س�رم ش�ور و به لب خن�ده ندارم
 ج�ز ی�ک دل از رن�ج و غ�م آگن�ده ندارم
آین�ده وج�ودش س�بب ش�ادی م�ن بود 
ام�ا چ�ه كن�م ح�ال ك�ه آین�ده ن�دارم

***

سخنوری دیگر از بیرجند، محمدرضا جالیی فر در شعری بلند 

و گویا می گوید:

ن�گارا برمت�اب از م�ا رخ از بهر خ�دا هرگز
به رو برتافتن ب�ر ما مكن چندین جفا هرگز
گش�ودی از چه با ما باب عشق و آشنایی را؟
مكن قطع نظر ای خوش س�یر با آشنا هرگز
تو را دیدم پس�ندیدم به اخالق تو خو كردم
چو خو كردم به دیدارت مشو از ما جدا هرگز...
...چو خود آینده را آراستی در عین رعنایی
بك�ن بیرون ز ت�ن آینده را زری�ن قبا هرگز
نوشتی زین س�پس آینده را دیگر نمی بینم
نمی خواهم كه افتد اتف�اق این ماجرا هرگز
دال آینده آینده س�ت و خواه�د بود آینده
مب�ادا ایرج�ا آین�ده ات را انته�ا هرگ�ز
بل�ی آین�ده را آین�ده ای پرب�ار می خواهم
ك�ه از م�ا برنگیرد پرت�و مهر و صف�ا هرگز
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***

ابراهیم صهبا شاعر پرشعر روزگار ما هم سخنی گویا دارد:

دل ب�ر چ�ه توان بس�ت گ�ر آینده نباش�د
ه�ر نام�ه ك�ه ب�اب دل خوانن�ده نباش�د
آین�ده ك�ه می�راث ز افش�ار بزرگ اس�ت
از ك�س نش�نیدیم ك�ه جوین�ده نباش�د
حیف اس�ت ك�ه آزرده ش�ود ایرج افش�ار
زی�را چ�و وی اس�تاد پژوهن�ده نباش�د...
افش�ار آین�دة  دلبس�تۀ  ش�ده  ...صهب�ا 
دل ب�ر چ�ه توان بس�ت گ�ر آینده نباش�د

***

یدهلل بهزاد شاعر کرمانشاهی که به گمان من در شیوۀ سخن و 

شعر معاصر خود ویژه و یکتاست نوشت و ظاهراً مفصل نوشت، 

ولی پاره ای از آن به دست است. می گوید:

پی�ام م�ن ك�ه رس�اند ب�ه ای�رج افش�ار
ك�ه ای ب�ه ع�ّز ت�و اف�زوده اعتبار پ�در...
...خدای را منه آینده را ز دس�ت كه نیس�ت
ز چ�ون توی�ی و چنی�ن كار انتظ�ار پ�در
ثب�ات ع�زم ب�ه كار آور و ز ب�د مه�راس
گرت هواس�ت ك�ه پویی ب�ه رهگ�ذار پدر
م�دد ز همت خ�ود خ�واه و باز روش�ن كن
پ�در م�زار  ب�ر  بگ�ذار  و  دان�ش  چ�راغ 

***

اس��تاد گرامی ما به بیماری چش��م گرفتار آم��د و این نکته را 

نوش��ت. س��روده هایی در این زمینه بدو نوشتند و آقای خسرو 

احتشامی هرنه گانی شعری گویا نوشته:

ك�م مباد از چش�م هایت تا ابد رخش�ندگی
 چش�م فرهن�گ من�ی ای آفت�اب زندگی
خن�دة زرتش�ت را آیین�ه دارد چش�م ت�و 
 راز تاری�خ م�را در س�ینه دارد چش�م ت�و
كار كارس�تان حاف�ظ را به م�ژگان كرده ای
جام جم را س�ال ها در دی�ده پنهان كرده ای
چش�م های تست، یا خورش�ید، یا آتشكده
بوس�ه ب�ر زرین چ�كاد ق�اف انس�انی زده
چش�م های تس�ت ه�م آوازة ایران زمی�ن
چش�م نه، باغ هنر، ِسحر َس�حر، شعر یقین

این نه تنها چشم تو، چشم غرور میهن است
این اهورایی نگین، افش�اگر اهریمن اس�ت
حاصل ده قرن بیداریست از آشوب ها دیده
ب�ر چوب ه�ا، مصلوب ه�ا ادب  در خ�اک 
گنج دان�ش، گنج همت، گن�ج بینش، گنج 
راز بی نی�ازی را، عق�اب عرش س�یر پاكباز
می كند تفس�یر چش�مان تو صبح و شام را
هفت ش�هر عاش�قان را، هفت خ�ط جام را
چش�م تو بر تركتازی ها سیاووش�انه اس�ت
ش�اه ت�ركان از رموز راس�تی بیگانه اس�ت
چشم تو، چش�م نگهبان سریر سروریست
 ف�ّرة كیخس�روی، آیین�ۀ اسكندری س�ت
چش�م تو چونان چ�راغ آس�مان پاینده باد
چش�م ی�اران ب�ر ورق گردان�ی آین�ده باد

***

دیگر از اهتمامات ارزندۀ استاد ایرج افشار احیای نسخه های خطی 

به صورت فاکسیمبله بود که خود نام گویای »نسخه برگردان« 

بدان داده اس��ت. استاد نخس��ت به نس��خه برگردان »مجمل 

الّتواریخ و القصص«، نسخۀ خطی مورخ 751 ) کتابخانۀ دولتی 

برلن 1379( با یاد »محمدتقی بهار،نخستین چاپ کنندۀ متن« 

پرداخته است. سپس: »مجمل االقوال فی الحکم و االمثال« به 

خط مؤلف با یاد سیدجالل الدین محدث ارموی به سال 1381؛ 

و پ��س از آن ب��ه چاپ »هزار حکایت صوفیان، از نویس��نده ای 

ناشناس از روی نسخۀ خطی مورخ 883 در گنجینۀ پژوهشی 

ایرج افش��ار« به سال 1382 با یاد بدیع الزمان فروزانفر، و پس 

از آن به چاپ » شاهنامۀ فردوسی« چاپ عکسی از روی نسخۀ 

خطی کتابخانۀ بریتانیا مشهور به نسخۀ شاهنامۀ لندن، با یاد 

محمدرضا امیدساالر و فرزند گرامی خود استاد، بابک افشار که 

عشق وافر به کتاب داشت و خود کتابخانه ای به نام » کتاب تاریخ 

« بنیاد نهاده بود ، اقدام فرمود. در این اثر گرامی شاهنامه شناس 

کم مانند دکتر محمود امیدساالر )لوس آنجلس( یار و مددکار 

استاد بود. پس از آن استاد افشار به کتاب تاریخی نامدار »تجزیه 

االمصار و تزجی��ه االعصار« )تاریخ وّصاف( با همکاری اس��تاد 

دکتر محمود امیدساالر و آقای نادر مّطلبی کاشانی پرداخت و 

نس��خه برگردان دلپذیر آن را به معرض استفادۀ تاریخ پژوهان 

و متن شناسان نهاد. از آن پس شاهنامه ای دیگر سرودۀ حکیم 
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ابوالقاسم فردوسی )329-416 ه � .ق ( باز به اهتمام خود استاد 

با همکاری دکتر محمود امید س��االر و نادر مطلّبی کاشانی، با 

مقدمه ای از شاهنامه ش��ناس نامدار دکتر جالل خالقی مطلق 

منتشر ساخت، و این اثر گرامی به سال 1389 منتشر گردید.

استاد افش��ار در چاپ این نس��خه برگردان ها، از حمایت مالی 

دوستداران فرهنگ و ادب ایران که نام هایشان را در ظهر دفتر 

آورده است به چاپ رسانیده است. زهی افتخار و آفرین بر این 

اهتمام های ارزندۀ جانکاه که با عشق به فرهنگ و تاریخ و ادب 

این سرزمین درآمیخته است.

سلسلۀ انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار خود بنیادی 

استوار اس��ت که در چاپ و نشر آن نیز استاد گرامی اهتمامی 

وافر مب��ذول می فرمود و آثاری ارجمند را ب��ه دانش پژوهها و 

خواس��تاران کتب عرضه می داشت که ش��مار آن انتشارات از 

107 برگذش��ته اس��ت، و نکتۀ زیبنده آنکه ش��ماری از آن به 

دانشوران و پژوهشگران به رایگان اهدا می شود.

س�خن اینس�ت كه ما بی تو نخواهیم حیات  
بش�نو ای پیک خبرگیر و س�خن باز رسان

رفت یکی نادره کار از جهان
محمد حسین ساكت*

                               نگارش زیس��ت نامه ها یکی از راهکارهای 

ن��گاه داری و ماندگاری کارنامۀ فرهنگی و فرهیختگی فرهنگ 

و تمدن یک ملت یا کش��ور اس��ت. این کار گذش��ته از اینکه 

گونه ای یادآوری و تا اندازه ای ارج گزاری کار و کردار اس��تادان، 

دانشمندان، اندیش��ه مندان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، 

نس��خه پژوهان و همۀ کس��انی اس��ت که در جامع��ۀ خود یا 

جامعۀ بش��ری سرنوشت س��از و نقش آفرین بوده اند، به راستی 

دستورنامه ای اس��ت برای بیان روش ها و آموزه های گرانباری 

که شیفتگانِ  درنگ و دانش و آگاهی و بینش را نمونه و انگیزه 

خواهد بود.

زیست نامه نگاری)Biography( در فرهنگ اسالم و ایران دیرینه ای 

کهن داش��ته است. نخس��تین نمونۀ این کار در چهرۀ پرداخت و 

نگارش »طبق��ات« رخ نمود. ریختن زیس��ت نامه های هر گروه و 

دانش��مندان هر رشته در قالب طبقات، نشانۀ نظم اندیشه گری و 

ساماندهی پردازندگان آنهاست؛ کاری که کم کم دانشنامه نویسی 

را در گستره های گوناگون پایه گذاشت. کارمایه هایی از این دست 

همچنی��ن می تواند راه را ب��رای کندوکاو در آم��وزش و پرورش 

سنجشی )Comparative Education( هموار سازد.

فرهنگ زندگی نامه نویسی، که به تعبیر استاد هامیلتون گیب 

»یکس��ره آفریدۀ بومیِ  جامعۀ اسالمی است«1 ، از چند جهت 

مهم اس��ت. پیش از هر چیزی، عمدۀ این فرهنگ ها به معنای 

سرگذش��ت موضوع های ویژه ای از دانش بود. این خواس��ته از 

راه گ��زارش و نگارشِ  سرگذش��ت های زندگی و دس��تاوردان 

دانشمندان این رشته ها و موضوع های ویژه به دست می آمد.

دیگر س��یمای برجستۀ فرهنگ های زندگی نامه نویسی، دستۀ 

گس��ترده و پهناورش��ان اس��ت که آنها را به عنوان تاریخ های 

فرهنگی، ارزشمند و گرانسنگ می ساخته است.

اس��تاد گیب در پرسش به انگیزه های این ادبیات چنین پاسخ 

داده است:

مفهومی که شالودۀ کهن ترین فرهنگ های زندگی نامه نویسی 

است آن است که تاریخ جامعۀ اسالمی در  اساس، سهم و خدمت 

مردان و زنانی اس��ت که فرهنگ ویژۀ آن را بارور می س��ازند و 

انتق��ال می دهند؛ و  اینک��ه اینان )نه فرمان روایان سیاس��ی( 

نمایش��گر یا بازتاب دهندۀ نیروهای کارای جامعۀ اس��المی در  

حوزه های وابستۀ خودند. سه دیگر اینکه خدمت های شخصی 

آنان برای نسل های آینده در خور گزارش و نگارش است.2

زیس��ت نامه ها مایه های ارزشمندی را دربارۀ تاریخ اجتماعی و 

1. H.A.R.Gibb, “ Islamic Biographical Literature”, Historians of the 
Middle Ages (eds), Bernard Lewis , P.M.Holt (London 1962), P.54
2 . H.A.R.Gibb, op.cit.,P.58 * پژوهشگر و مستشار پیشین دیوان عالی کشور


