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ای کاش عبرت بگیریم
حسین روحانی صدر 

                          نی��ت م��ن از ارائ��ۀ ای��ن مطل��ب به مناس��بت 

یادبود اس��تاد ایرج افش��ار تنها نقل یک خاطره نیست بلکه از 

صمی��م دل این خاط��ره را به عن��وان درس عبرتی برای همۀ 

محققین حوزۀ مطالعات ایران شناس��ی و اسالم شناس��ی ارائه 

می نمایم. الزم به تذکر اس��ت این جانب تنها یک بار آن هم در 

اوائل شهریور 1385 با ایش��ان در منزل شخصی شان واقع در 

خیابان کامرانیه، بن بست سرو مالقات نموده ام. رئوس مطالب 

مورد بحث با ایشان کتاب زندگی طوفانی سیدحسن تقی زاده، 

وضعیت ایران شناسی واحد فرهنگی سفارت انگلیس در دورۀ 

جن��گ جهانی دوم و دیدگاه ایش��ان پیرام��ون خاطره گویی، 

خاطره نویسی و تاریخ شفاهی می باشد. البته به دلیل آنکه من 

یادداش��ت روزانه نداش��تم و ذهن ناتوانم دچار نسیان و اشتباه 

اس��ت، همۀ صحبت های میان خود و استاد را به خاطر نیاورده 

و همچنی��ن در بیان و مطلب حق موض��وع را ادا ننموده ام که 

پیشاپیش از روح بلند و طبع رفیع وی و خوانندگان این نوشتار 

پوزش می طلبم.

نمی دانم آیا کس��ی از عالقه مندان به تاریخ ف��الت قارۀ ایران، 

علوم اجتماعی، کتابداری و ... وجود دارد که با آثار اس��تاد ایرج 

افش��ار برخورد نداشته باشد. شاید هر دانشجو و دانش آموختۀ 

عالقه من��د به مطالب فوق بیش از چند اث��ر وی را در کارهای 

مطالعاتی خود اس��تفاده کرده باشد. از این رو خوشا به سعادت 

کس��انی که با این مرد پرکار و پرتالش و میهن دوستی بی ادعا، 

فاضل، متواضع معاش��رت داش��ته و از نی��ات خیرخواهانۀ وی 

بهره مند بوده باش��ند. من از حدود بیس��ت س��ال قبل با اسم 

ایش��ان در برخی مجالت ی��ا در منابع و مآخ��ذ پایانی برخی 

کتب آش��نا شدم و از س��ال 1377 از فهرست مقاالت معروف 

وی بهره مند گش��ته، به تدریج به مناسبت های خاص کاری به 

مقاالت و کتاب هایی ک��ه به قلم آن عالم فرزانه تهیه و تنظیم 

گردید مراجعه نمودم. س��ال 1383 تا 85 برای ضبط خاطرات 

دکتر سید حسن علوی ، کتاب تاریخ بوشهر و زندگی طوفانی 

س��ید حسن تقی زاده را که به کوش��ش ایشان منتشر گردیده 

خواندم. در حین ضبط خاطرات دکتر سیدحسن علوی ایشان 

برخی مطالب مورد نظر مرا به استاد افشار ارجاع نمود و از من 

خواست تا این مجموعه را زیر نظر وی تنظیم نمایم. متأسفانه 

به علت بروز مشکالت و گرفتاری هایم این خواست آن مرحوم 

برای همیشه به تأخیر افتاد.

اولین و آخرین مالقات
شاید من آخرین جلسۀ ضبط خاطرات دکتر سید حسن علوی 

را در ده��م تیرم��اه 1385 به پایان رس��اندم و دو روز بعد وی 

بر اثر س��قوط از پله به حال اغما درآمد. یادم هس��ت در همان 

جلسۀ آخر به من گفت: »حسین عزیز! این مجموعه را به محضر 

ایرج افش��ار عرضه ک��ن و نصای��ح وی را در کارت لحاظ کن.« 

در آن روزهای پایانی ش��اید سوی چش��م دکتر به پایین ترین 

حد رس��یده و دیگر وی توان راه رفتن خود را به تدریج از دست 

می داد. نمی دانم ش��اید مش��کالت روزانۀ مرا نیز از رفت و آمد 

م��دام به خانۀ وی ناتوان س��اخته بود. با خ��ود می گفتم دیگر 

این وظیفۀ اخالقی را نیز باید به س��رانجام رسانم. وقتی از خبر 

به اغما رفتن وی مطلع ش��دم ک��ه در چالش های اداری درگیر 

و پیگیر س��فر خود به لندن بودم. راس��تی قرار بود در نشست 

ایران شناسی لندن جایزۀ ویژۀ استاد ایرج افشار نیز به وی اهدا 

ش��ود. در دل احساس خوش وقتی کردم که همانجا موضوع را 
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با ایشان در میان خواهم گذاشت. اما وقتی به آنجا رسیدیم که 

گفتند ایشان در نامه ای از آمدن به کنفرانس پوزش خواسته و 

دیگر نفهمیدم که آیا جایزه به دست وی رسید یا نه. 

پس از بازگش��ت وقتی برای مالقات دکتر علوی به بیمارستان 

آبان در خیابان کریم خان رفتم، یاد همان درخواس��ت روز آخر 

وی افت��ادم. ف��ردای آن روز بالفاصل��ه در اداره به دیدن آقای 

کامران فانی رفته، از ایش��ان خواس��تم تا مرا به استاد معرفی 

نمایند و خواسته ام را به سمع و نظر وی برسانند. با خود گفتم 

اگ��ر وی مرا نپذیرد الاقل خواس��ته ام را به واس��طۀ آقای فانی 

شنیده باشد. دو روز بعد ایشان تلفن منزل استاد را در اختیارم 

گذاشت و گفت: »موضوع را با او در میان گذاشتم؛ شما خودتان 

ب��ا او تماس بگیرید و به دیدنش��ان بروید.« از این پیش��امد به 

کارم امیدوار ش��دم. چون در چالش های اداری بودم برای آنکه 

موضوع را از س��ر خود باز کنم به منزل ایشان زنگ زدم. ایشان 

در خانه نبودند. برایشان پیام گذاشتم تا به اطالعشان برسانند. 

موقع خداحافظی ش��مارۀ تماسی از خود به فرد آن سوی خط 

نداده بودم. 

دو س��ه روز بعد آقای مرتضی هاشم پور مدیر کل حوزۀ ریاست 

سازمان به من زنگ زد و از من خواست تا با استاد افشار تماس 

بگیرم. از ایشان پرسیدم: »شما چطور در جریان قرار گرفتید؟« 

گفت: »وقتی که وی از تماس شما مطلع شد، به دنبالتان گشت 

ولی هیچ راه تماسی پیدا نکرد. به ما گفت و ما هم بالفاصله به 

ش��ما انتقال دادیم.« خیلی خجالت کشیدم که این مرد نجیب 

برای پیداکردن من به زحمت افتاده اس��ت. با ش��رم فراوان به 

او زنگ زدم. این بار خودش��ان پشت خط بودند. بعد از معرفی 

خود فرمودند: »کار خاصی داشتید؟« داستان را خیلی مختصر 

برایش��ان نقل کردم. از من پرس��ید: »چه وقت می توانی اینجا 

بیایی؟« گفتم: »هر زمان که شما صالح بدانید.« 

عصر روز سه شنبه دو روز بعد از این مکالمه را برای مالقات در 

منزلشان واقع در فرمانیه تعیین نمودند. من خیلی خوشحال و 

امیدوار شدم. سه شنبه بعدازظهر از کتابخانه به آنجا رفتم. وارد 

منزل ش��دم. مهندسِی این منزل شکل خاصی داشت و خیلی 

برایم جذاب بود. وقتی از در آهسته آهس��ته وارد منزل شدم او 

تا مرا با عصا دید، به اس��قبالم آمد و مرا به داخل هدایت نمود. 

گرمای بعدازظهر تابستان مرا حسابی ناراحت و گیج کرده بود. 

بالفاصله از ایشان آب خواستم چون سرباالیی کامرانیه را پیاده 

طی کرده بودم و دیگر رمقی نداش��تم. ایشان نیز با خوشرویی 

تمام آب و ش��ربت آوردند و روبه روی من نشستند و من هم از 

فرصت اس��تفاده کردم و ش��رح ماوقع را برایشان نقل نمودم. 

ایشان هم ابتدا تلفنی با آقای کیهان صحبت کرد و احوال دکتر 

را پرسید، بعد من از ایشان پرسیدم: »استاد آیا شما در جلسات 

ایران شناسی واحد فرهنگی سفارت انگلیس حضور داشتید؟« 

خندی��د وگفت: »ن��ه ولی از زبان دکتر علوی ش��نیدم.« گفتم: 

»ایش��ان بارها به من گفته اند که ش��ما در جریان این جلسات 

بوده اید و گزارش این نشس��ت ها جمع آوری شده است.« گفت: 

»بله. من برای روشن ش��دن این موضوع باید مطلبی را بگویم: 

راس��تش من دکتر علوی را وقتی ب��ه خانۀ مرحوم دکتر اصغر 

مهدوی می آمد می دیدم. در آنج��ا محفل گعده ای بود و افراد 

دور هم جمع بودند و از هر دری سخنی می گفتند. آقای دکتر 

علوی مخاطب خاصی نداش��ت. در جلس��ات هم خیلی حرفی 

ب��رای طرح موضوع پیدا نمی کرد. یک گ��وش بیکاری بود که 

چون مقید بود باید احترام افراد را نگه داشت هرچه می گفتند 

گوش می داد. آن گوش، گوش من بنده  خداس��ت. همیشه هم 

همین مطالبی را که شما می گویی برای من تعریف می کرد، من 

هم وانمود می کردم که برای اولین بار اس��ت که از او می شنوم. 

خوب چاره ای نبود. او دنبال مخاطب می گشت، البد مخاطبی 

بهتر از من پیدا نمی کرد. همیشه هم هرجا نشست گفت افشار 

این مطالب را می داند. ولی چیزی بیش��تر از این نمی دانستم.« 

بعد گفتم: »ایش��ان خیلی عالقه مند است مطالب ضبط شده را 

زیر نظر ش��ما تنظیم کنم.« با خوشرویی فرمود: »مانعی ندارد. 

ش��ما کار خود را بکنید اگر هم نی��از بود با آنکه گرفتاریم زیاد 

است، هر کاری بتوانم دریغ نمی کنم.« 

  بعد پرس��یدم: »چرا به لندن نیامدید؟« گفت: »راس��تش هم 

می خواه��م ب��ه امریکا ب��روم و از آنجا هم قرار اس��ت به ایران 

بیاین��د، هم مدتی اس��ت از احوال بچه ها بی خب��رم، باالخره 

هرچه س��نجیدم این برای��م اولویت دارد. م��ن دیگر فرصتی 

برای مسافرت نداشتم. البته این را نوشتم و فرستادم. ضرورت 

خاصی هم برای حضورم نبود. باالخره برای ما رفت و آمد کردن 

یواش یواش مشکل می شود.« 

زندگی طوفانی
بع��د از آن بحث��ی را پیرام��ون نقاط ضع��ف و بریدگی برخی 
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جمالت و عبارات خاطرات سیدحس��ن تقی زاده تحت عنوان 

زندگی طوفانی پیش کش��یدم. ایش��ان فرمودند: »به هر حال 

ش��ما کمی از اوضاع و احوال تقی زاده پس از مجلس سنا خبر 

دارید. یادداشت های ایش��ان طبق وصیتش در سفری که من 

به اروپا رفتم از س��وی خانوادۀ وی در اختیارم قرار گرفت. من 

خیلی زودتر از آن تصمیم داش��تم کتاب را منتش��ر کنم، ولی 

ش��رایط زمانی و مشکالت آن دوره این اجازه را به من نداد. به 

هر حال تا فرصت مس��اعدی پیدا کردم، آن را مغتنم دانسته، 

بالفاصله منتش��ر نمودم. در مورد اینکه برخی عباراْت ناقص و 

برخی قسمت ها بدون توضیح است، باید بگویم هیچ نقشی در 

تنظیم این مطلب ندارم؛ من تنها با حفظ امانت آن را منتش��ر 

کردم. ش��اید این مجموعه اگر ویرایش شود برای خوانندگان 

جذابیت خاصی پیدا کند. ولی هدف من تنها انتشار است. این 

را هم بگویم اگر ش��ما یا هریک از دوستان تمایل داشته باشید 

می توانید مجموعۀ دست نویس آقای تقی زاده را که من با دیگر 

کتاب ها و مجموعه هایم در اختیار دائرةالمعارف بزرگ اسالمی 

قرار داده ام گرفته، با متن کتاب مقایسه نمایید. می خواهید این 

کار را انجام دهید؟« عرض کردم: »خیر. ولی من دوست داشتم 

کتاب کامل تری از تقی زاده برای ثبت در تاریخ می داش��تیم.« 

گفت: »واقعیت مسئله همین است. ولی آنچه در اختیار ما قرار 

گرفت همین مجموعۀ منتشرشده است.« 

تاریخ شفاهی
بعد از من پرس��یدند: »چطور شد شما به دنبال ضبط خاطرات 

دیگران برآمدید؟« من نیز از آش��ناییم با اش��خاص و فراموشی 

تدریج��ی خاطراتش��ان کم��ی درد دل کردم. ایش��ان از اتاق 

بی��رون رفته، یک جلد کتاب الهیار صال��ح را برایم آوردند و به 

من هدیه دادن��د. بعد گفتند: »من در طول این س��ال ها هیچ 

عالقه ای به ضبط خاطرات اشخاص نداشتم. راستش برداشت 

خوبی از خاطره نویس��ی و تنظیم تاریخ شفاهی ندارم. شاید ما 

ایرانی ها همیش��ه به دنبال بزرگنمایی شخصیت خود باشیم، 

ب��رای همین در غالب موارد واقعی��ات منحصر در خصوصیات 

قهرمان پروری م��ان درمی آید و خالصه آخرش نتیجه ای برای 

تاریخ از آن حاصل نمی ش��ود. برای همین بیش��تر تمایل دارم 

اس��ناد مکتوب را منتشر کنم، چون این اسناد آنقدر برای خود 

حرف دارند که ش��اید نیاز به گفتار ش��فاهی نباشد. نمی شود 

حرف افراد را مالک تصویر تاریخ قرارداد، چون ذهن و روحیات 

افراد خود نوعی پوش��ش بر واقعیت اس��ت. ولی سند همه اش 

واقعیت اس��ت. واقعیتی انکارناپذیر است و کسی له یا علیه آن 

اقامۀ دعوی نخواهدکرد.« 

كالم آخر
موقع خداحافظی وقتی داشتم از سراشیبی خانه بیرون می آمدم 

به من گفتند: »راس��تی ای��ن خاطراتی را ک��ه ضبط می کنی 

منتش��ر نیز می کنی؟« گفتم: »نه. برنامه ای برایش��ان ندارم.« با 

خنده گفتند: »خوب به شکل خام بیرون بده.« گفتم: »نه ، حیف 

است. اگر بخواهم منتش��ر کنم باید خوب پخته و قابل انتقال 

باش��د.« خندید و گفت: »من ادوارد ب��راون را هیچ وقت ندیدم. 

ب��ا آقای تقی زاده نیز مالقات زیادی نداش��تم، ولی نصیحتی را 

ک��ه ادوراد براون ب��ه آقای تقی زاده کرده عم��ل می کنم. او به 

مرحوم عالمۀ قزوینی و سیدحسن تقی زاده گفته بود که شما 

ایرانی ها افراد تالش گر و فعالی هستید اما هیچ  گاه یافته هایتان 

را منتشر نمی کنید به امید اینکه باید مطالب کامل و آراسته ای 

را تحویل دهید. خالصه س��ال های درازی وقت می گذارید اما 

نتیجه ای به دس��ت نمی آید. اگر یافته هایت��ان را در هر مقطع 

منتش��ر کنید الاقل در مقاطع بع��د کامل تر و بهترش را چاپ 

خواهید نمود. اگر هم نشد دیگران می توانند مسیر شما را ادامه 

دهند. اما ش��ما تمام عمر خود را برای مطلبی می گذارید ولی 

آخر کار هیچ حاصلی به دس��ت نمی آورید و یافته هایتان نیز با 

شما مدفون می ش��ود.« بعد گفت: »ببین، من هرچه پیدا کنم 

خیلی س��ریع آن را تبدیل به یک مقاله ای، کتابی، نوش��ته ای 

مي کنم و در فرصت های بعدی اگر قرار ش��د تجدید چاپ شود 

یا مقالۀ کامل تری ارائه ش��ود، خوب خیلی خوب است ولی اگر 

چنین نشد الاقل همان مطلب از دست نرفته و در اختیار عموم 

قرار گرفته اس��ت. بنابراین بدان اگر ش��ما مجموعه هایی را که 

جمع آوری می کنی منتشر نکنی، خواه ناخواه از بین می رود و 

یا نتیجۀ مورد نظر شما حاصل نخواهد نشد.«


