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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
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نهاده��ا دربر می گیرند. تکاپوه��ای اجتماعی زنان و وضع آنان 

در جامع��ه تنها از راه فرهنگ های زندگی نامه نویس��ی برای ما 

دانسته و شناخته است.

از آنچه گفته آمد پیداست که فرهنگ زیست نامه نگاری جایگاه 

س��ترگی در تاریخ نگاری اسالمی داراست. بدین گونه است که 

اس��تاد گیب دربارۀ آنها گفته اس��ت »در واقع، ب��دون این آثار 

هیچ گونه بررسی درازدامنی از فرهنگ اسالمی شدنی نخواهد 

بود.«3

این پیش درآمد برای آن گفته آمد تا بیشتر به ارزش نگاشته های 

شادروان ایرج افش��ار دربارۀ سوکنامۀ ناموران فرهنگی و ادبی 

)1304-1381 ش (، زیر نام نادره کاران پی ببریم.4

این کتاب گردایه ای است از 610 گفتار در  سوکیاد  دانشمندان، 

ادیب��ان، فرهنگیان، دانش��گاهیان، اندیش��ه گران، هنرمندان، 

سیاستمداران، نویسندگان، ش��اعران، صحافان، کتابفروشان، 

کتاب دانان، نسخه شناس��ان، ایران شناس��ان و اسالم شناسان 

ایرانی و انیرانی.

اس��تاد افش��ار به راس��تی در ای��ن کار ماندنی، خ��ود یکی از 

نادره کاران اس��ت. به گفتۀ خودش پنجاه س��ال بر سر این کار 

سپری ساخته است. کامیابی وی در گرو شگون بختی هایی بوده 

اس��ت که برای کمتر کسی در این س��الیان فراهم آمده است.

داشتن پدری فرزانه، دانش دوست، نیکوکار و شیدای فرهنگ و 

ادب ایران، ش��ادروان دکتر محمود افشار یزدی، که دفتر کار و 

سرایش آمدگاه گروهی از دانشمندان، پارسایان، ایران دوستان 

و فرهنگ پ��روران این م��رز و بوم بود، نخس��تین و مهم ترین 

زمینه س��از دلبس��تگی و وابس��تگی ایرج افش��ار در پرداختن 

به فرهنگ ایرانی � اس��المی و شاید ش��الودۀ زیست نامه نگاری 

ناماوران به شمار می آید.

افش��ار از ُخردسالی بس��یاری از بزرگان ادب و سیاست را، که 

اکنون نام و یاد و خاطره و کارشان در نادره کاران نگاشته آمده 

اس��ت، در خانۀ پدری اش دیده بود. یکی از خاطرات شیرین و 

فراموش نش��دنی اش از روزگار کودکی و نوجوانی، دیدار همان 

فرهیختگان و بلندآوازگان در گونه گون رش��ته ها و هنرها بود. 

آنان از تیرماه 1304)سه ماه پیش از زاده شدن ایرج( شامگاهان 

3 . معیرالدین احمد، نهاد آموزش اسالمی؛ پایگاه اجتماعی دانشمندان مسلمان در پرتو تاریخ بغداد، 

پارسی کردۀ محمدحسین ساکت )تهران، نشر نگاه معاصر، چاپ اول 1384 (، صص 62-60.

4 . ایرج افش��ار، نادره کاران )سوگنامه ناموران فرهنگی و ادبی 1304-1381 ش( به کوشش محمود 

نیکویه، تهران، نشر قطره، چاپ دوم 1384، ص 1112.

ه��ر سه ش��نبه در دفتر مجل��ۀ آینده گرد می آمدن��د و پس از 

بسته شدن دفتر، تا 1315 همچنان در خانۀ دکتر محمود افشار 

انجمن برپا می ساختند.5

با برخورداری از این بخت، ایرج افشار با بسیاری از سرشناسان 

فرهنگ و ادب و ایران شناس��ان ایرانی و بیگانه آشنایی یافت و 

تا واپس��ین دم زندگی با آنان رفت و آمد و یا نامه نگاری داشت 

و هم��ه را ب��ه نام و یاد و اثر می ش��ناخت؛ کاری که بی گمان با 

آن همه گس��تردگی، شورمندی و دلبس��تگی، نه تنها در ایران 

بلک��ه در جه��ان کم مانند می نماید. به راس��تی، در میان همۀ 

یادگاره��ا، نیکوکاری ها و موقوفه ه��ای کالن و گرانی که دکتر 

محمود افشار یزدی با آهنگی ناب و از سِر مهر و دست و دلبازی 

و ایران دوستی برجا گذاشت، هیچ کدام به گرانسنگی فرزندی 

 که به یادگار مانده -ایرج - نبوده اس��ت. در چشم خردمندان،

 برترین موقوفه ها فرزند شایسته و نیک نهاد است.

این��ک برگردیم ب��ه کاری که به گفتۀ ایرج افش��ار، با خون در 

او سرش��ته ش��ده بود و با جان از او به در رف��ت. او در نگارش 

س��وگنامۀ ناموران فرهنگی و ادبی، روش ویژه ای به کار بسته 

اس��ت که تا اندازه ای آن را از دیگر کارهای همس��ان � ولی نه 

همسنگ � جدا می سازد.

در زیست نامه های بلند، خواننده با پاره ای از ویژگی های ُکنشی 

و َمنشی شخصی که درباره اش نوشته شده است، آشنا می شود؛ 

نکته های باریک و روشنگری که چه بسا کمتر می توان به آنها 

دست یافت. افشار با برخورداری از دیدار، گفتار و نوشتار بسیاری 

از کس��انی که نام آنان را در نادره کاران می بینیم، ویژگی های 

علم��ی و اخالقی ش��ان را از نزدی��ک گواه ب��ود و از آنجا که در 

بازگویی و بازنویسی راستگو، درستکار و برکنار از گزافه گویی یا 

الف زنی است، می توان با اطمینان به نگاشته هایش تکیه کرد. 

برخی از این آگاهی ها از درون نامه نگاری هایی که افشار با خود 

شخص یا کسان دیگر داشته بیرون آمده است. جای چاپ متن 

آن نامه ها و پاس��خ ها در نادره کاران تهی است و اگر به کوشش 

گردآورنده در جای جای خود می آمد، نادره کار دگری می نمود.

از برجس��تگی های مه��م دیگر ن��ادره کاران نثر زیبا و رس��ا و 

فارسی گرای ایرج افشار است که در نگاشته های همسان کمتر 

دیده می شود. پیداست که در این گونه نوشتار بیان ادبی و شیوۀ 

نگارش��ی آمیخته با احساس، تأثیر شگرفی در پرداخت سخن 

5 . » نادره کاران همه رفتند«، نادره کاران، ص 19.
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و نوش��ته دارد. برای نمونه در آغاز سوکیاد محمود محمود )م: 

1324 ش(: »ب��ازِ  تیزچنگ م��رگ روز جمعه 28 آبان 1344 

آهنگ محمود محمود کرد و او را از میان ما ربود...«6

افش��ار به عالم��ه محمد قزوین��ی)م: 1328 ش( دلبس��تگی 

ویژه ای داش��ت و کارهای علمی � ادبی � تاریخی او را س��خت 

می پس��ندید. افشار در س��وک عالمۀ قزوینی نوشت: »مرگش 

بی گمان فروریختن یکی از استوارترین بنیادهای معرفت برای 

م��ا زیان بار و تلخ طع��م بود. مرگی بود که ی��ادش هماره غبار 

اندوه بر چهره ها می نشاند و دریغاگویی بر زبان می آورد که چرا 

چنی��ن مردان از زودگذری بهره ورند و ن��ه دیرپایی...« و چند 

س��طر باالتر، نوشته است: »برتری مردان بزرگ هر ملت در این 

است که مرگشان ماتم بزرگ است و مرگ بزرگ برای جامعه، 

غمناک��ی و اندوهباری گران  می آورد. »چراغ مرده کجا ش��مع 

آفتاب کجا؟!«7

افشار دربارۀ مرتضی کیوان )م: 1334 ش( می نویسد: »مصطفی 

فرزانه همدرس دورۀ دانشکده و دوست مشترک من و مرتضی 

کیوان و جمعی دیگر که نامش��ان در کتاب بن بس��ت هست، 

نامه هایی را که مرتضی به او نوش��ته بود و سال های درازی که 

دور از وطن زیس��ته با خود نگاه داشته و اینک کتابی بر مبنای 

آنها نوش��ته و یادگاری ارجمند دربارۀ کیوان برجای گذاش��ته 

اس��ت - اما من که ش��اید بیش از هر کس از کیوان نامه داشتم 

)حدود صد تا، میان سال های 1324 تا 1332(، در سال 1344 

یا 1334 مجبور ش��دم آنها را به هم��راه عکس های زیادی که 

با هم گرفته بودیم و هفت هش��ت نامه از مرحوم دکتر محمد 

مصدق و ش��اید نامه های دیگر در چ��اه بیندازیم تا از احتمال 

افتادن آنها به دست ساواک که در مظان مراقبت آنها می بودم 

دور شود. البته حاال افسوس زیاد می خورم، زیرا نامه های کیوان 

مش��حون بود به نکته های ادبی و نقده��ای زیاد از کتاب های 

آن روزگاران و یادهای��ی از رفت��ار و اش��خاص فرهنگی که در 

آن س��ال های با ما محش��ور بودند و یا در مجالت نویسندگی 

می کردند... شاید از س��ال 1327 بود که وی )کیوان( آرام آرام 

به همس��خنی با رفقای توده ای تمایل بیشتر پیدا کرد. طبعاً از 

جهان نو به تداریج برید ولی نشس��ت و برخاست خود را با من 

داش��ت. در همین دوره بود که به نوش��ته های »مرتجعانۀ«من 

6 . نادره کاران، ص 156.

7 . همان، ص 43.

خرده می گرفت...«8

آنچه افش��ار را با گروه های گوناگون عقیدتی و سیاس��ی پیوند 

م��ی داد دلدادگی اش به ادب فارس��ی و کتاب و کتاب خوانی و 

ایران دوس��تی بود: »کیوان در جمع دوس��تانِ  آن روز نادره ای 

ب��ود کم مانند؛ از این حیث که بس��یار می خواند...یادم اس��ت 

در تابستان س��ال 1331)که اگر چه هنگام گرمی  هیجان های 

سیاس��ی بود( محمدجعفر محجوب و علی کسمایی و یکی دو 

نف��ر دیگر را برانگیخت که ش��اهنامه بخوانی��م و به منزل من 

می آمدند. محجوب ش��اهنامه می خوان��د و بحث های دلپذیر 

می کردی��م. اگرچه هر یک از ما در سیاس��ِت آن روز عقیده ای 

خاص خویش داش��تیم، طبعاً ادب فارس��ی پیونددهندۀ میان 

همه بود؛ همان طور که صفا و صدقِ  دوس��تی و لذت مباحثه 

و هم صحبتی.« بار دیگر افش��ار دریغ می خورد که: »من که در 

ایران می بودم ناچار ش��دم نامه های زیادی را که از او داش��تم 

)شاید بیش از هر کس( همه را در چاه حیاط خانه سرازیر کنم 

تا دست گزمۀ شهر نیفتد.«9

افش��ار آنجا که از احمد بهمنیار )م:1334 ش ( سخن می راند، 

ب��ه این نکتۀ باریک دربارۀ او اش��اره می کند ک��ه: »بهمنیار در 

سال 1306 به تهران آمد. به دعوت وزارت عدلیه شغل قضاوت 

اختیار کرد و مدت دو سال در قزوین و همدان و مشهد در مقام 

قضاوت خدمت ک��رد. اما چون روح بلند و دانش جوی او قبول 

دروغ و س��تیز حاکم و محکوم را نداش��ت، مج��دداً به خدمت 

وزارت مع��ارف درآمد و در س��ال 1310ش، به تدریس زبان و 

ادبیات عربی در دارالمعلمین عالی پرداخت. ضمناً در مدرس��ۀ 

عالی سپهس��االر نیز س��مت تدریس یافت... بهمنیار در زبان 

عربی و دقایق آن زبان اس��تادی کم نظیر بود. در فارسی نوشتن 

چیره دس��ت و درس��ت نویس بود. خصوصیت دیگری که او را 

دانشمندی برگزیده ساخت، تسلطی بود که در پیداکردن لغات 

فارس��ی در برابر لغات عربی داشت. اگرچه در این زمینه اثری 

از او به جای نمانده اس��ت، ش��اگردان و دوستانش شواهدی از 

چابک دستی و تندذهنی او در این کار به یاد دارند.«10

افش��ار همیش��ه خود را وام دار گونه ای الگوبرداری و راهنمایی 

کاربردی نس��بت ب��ه عباس اقب��ال آش��تیانی )م:1334ش( 

می دانس��ت و آن روش کار و من��ش اخالق علمی را در تربیت 

8 . همان، صص 92-91.

9 . همان، ص 93.

10. همان، ص 96.
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خویش مؤثر می شمرد.

اقبال با چاپ برگه هایی از یک نسخۀ خطی از افشار بیست ساله 

در مجلۀ یادگار و تش��ویق او در این راه، ایرج افش��ار را با رفتار 

آموزگارانه و دوس��تانه اش شیفتۀ مسائل مربوط به نسخه های 

خطی کرد.11

بی  گمان این نوازش و دلسوزی و پروراندن نوپایان دانش اندوز 

از سوی بزرگان و سرشناسانی چون اقبال آشتیانی، افشار را در 

رسیدن به چکاد نسخه شناسی و متن پژوهی یاریگر افتاده است. 

ای کاش چنین حال و هواهایی در بیشتر استادان، آموزگاران و 

فرهیختگان و دانشگاهیان گذشته و کنون ما می بود و می ماند 

و می پایید! در میان گذشتگان، به ویژه تنی چند، چنین هنرها 

و مردانگی هایی داشتند: دکتر ناتل خانلری نخستین کسی بود 

که قابلیت ادبی زرین کوب را شناخت و او را برکشید.12

افش��ار در البه الی نوش��ته های س��وکنامه ای اش از نمایاندن 

ریزه کاری های آموزشی و تربیتی هم غافل نمانده است. از دکتر 

موسی عمید )م:1342 ش( که می نویسد، آشکارا شوق سرشار 

او را برای رسیدن به مقامات سیاسی بیان می دارد -گزندی که 

او را از عرصۀ تکاپوهای علمی و پژوهش��ی بازداشت.13 گفتنی 

اس��ت که دکتر علی ش��ریعتی )که جای س��وکیاد او و پدرش 

محمدتقی ش��ریعتی مزینانی در نادره کاران تهی است( نوشته 

اس��ت: »دکتر موس��ی عمید دریغ گویان می گفت: من با دکتر 

عبدالرحمان بدوی در یک روز وارد دانش��گاه پاریس ش��دیم و 

در ی��ک روز دانش آموخته گردیدیم، ول��ی او تا اکنون بیش از 

چهل کتاب و رس��اله نوشته است و من هنوز نتوانسته ام جزوۀ 

درسی ام را دربارۀ وصیت و ارث به چاپ برسانم.«

یادآوری افش��ار می تواند پندی باشد برای دلبستگان به دانش 

و آگاهی و ش��ناخت تا به دنبال به دست آوردن مقامات دیوانی، 

روحیۀ پژوهش��گری و آزادزیستی خویش را از دست ندهند. و 

ایرج افش��ار خود این پند ش��اهوار را به گوش جان خرید و به 

کار بست.

ایران دوستی افشار بارها و بارها در چگونگی نگارش او پیداست. 

از امیرمه��دی بدیع )م: 1373 ش(، از دوس��تان نزدیک ایرج 

افش��ار و از کسانی که »پنجاه س��ال بود که از دامنۀ الوند و درۀ 

مرادبک همدان به درآمده و به زندگانی در کوهس��اران آلپ و 

11 . همان، ص98.

12 . همان،ص948.

13 . همان، ص141.

ش��هرهای مشهور »سن موریتز« جایگاه اسکی بازان و »آسکونا« 

گردشگاه تابس��تانی خوش گذرانان پای بند شده بود« برای آن 

ب��ود ک��ه »روزی نبود که در کتابخانۀ دالویز خ��ود ورقی را در 

تجسس احوال گذشته و تاریخی ایران نگرداند یا سیاه نکند... 

ش��اید گزاف نباشد اگر گفته شود که همه روز یاد و نام ایران بر 

زبان و ضمیر او می گذش��ت«14...کار بزرگ و گرامی امیرمهدی 

بدی��ع این بود که گفت یونان به ج��ای خود، ولی ایران هم در 

کفۀ ترازوی تاریخ و فرهنگ آن نیس��ت که شما غربیان وانمود 

کرده اید. عنادها ورزیده و دش��منی ها کرده اید که من براساس 

مت��ون فلس��فی و تاریخی خودتان پردۀ ابه��ام و اوهام را از آن 

برمی دارم«.15 با این همه، آزادگی و وارستگی امیرمهدی بدیع از 

چشم افشار دور نمانده است. در نامه ای به محمود اسفندیاری، 

که افشار آن را دیده است، سفیر ایران در سوئیس، امیرمهدی 

بدیع را برای ش��رکت در مهمانی سفارت دعوت می کند تا در 

یکی از جشن ها او را به شاه معرفی نماید. شجاع الدین شفا نیز 

در نامه ای به س��فیر یاد شده از او خواس��ته بود تا بر این کار پا 

بفشرد و بدیع را به آمدن در آن مراسم ترغیب کند. اما بدیع این 

خواسته ها را نپذیرفت. او آشکارا در نامه ای به افشار نوشته بود: 

»هرگز در جامعه یا جلسه ای شرکت نکرده و نخواهم کرد«.16

افشار آرزو می کرد که ای کاش به جز دو جلد کتاب یونانیان و 

بربرها که اس��تاد احمد آرام ترجمه کرده بود، دیگر جلدهایش 

نیز ترجمه ش��ده و به چاپ برس��د. که خوش��بختانه به همت 

انتش��ارات توس این کار انجام گرفته اس��ت و استاد افشار در 

زندگی خود به یکی از ده ها آرزوی فرهنگی اش رسید.

افش��ار با فروتنی ویژه ای که داشت از اینکه نخستین مقاله به 

قل��م دکتر عباس زریاب خوی��ی )م: 1373ش ( را برای مجلۀ 

آینده غلط گیری مطبعه ای کرده است به خود می بالد؛ چرا که 

یکی از نخس��تین تراوش های قلمی و فکری زریاب را به چاپ 

رسانده است.17

افش��ار در س��وکیاد فردری��ش النکام��رر )م: 1380(، صحاف 

چیره دس��تی که شصت و چند سال انیس و جلیس کتاب بود، 

پیش��نهاد می دهد تا اتحادیۀ صحاف��ان ایران کتاب هایی را که 

از زیردس��ت وی به در آمده اس��ت، در م��وزه ای برای کارهای 

تجلی��دی به نام موزۀ صحافی به نمایش بگذارد. افش��ار پنجاه 

س��ال با این صحاف هنرمند گذراند و ده سالی که در دانشکدۀ 
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حقوق تهران کتابدار بود، هفته ای س��ه چهار بار او را می دیده 

است. هنگامی که دکتر منوچهر گنجی، رئیس دانشکدۀ حقوق 

و علوم سیاس��ی شد، به کار بیس��ت و دوسالۀ النکامرر در آنجا 

پایان داد.14 البته این یکی از کارهای نابخردانۀ گنجی بود که از 

ریاست دفتر اشرف پهلوی به ریاست دانشکدۀ حقوق دانشگاه 

تهران رس��یده بود و در فروکش س��اختن فر و فروغ دانشکده 

و اس��تادان پیش��ین و رواج بی بند و باری ه��ا هنرنمایی کرده 

بود. نگارنده نیز به هنگام دانش��جویی در س��ال های 1348 و 

1349 در پیوند با سبکس��ری های گنجی در رفتار با استادان 

پیشکس��وت و برچیدن سالن قرائت خانۀ روزنامه ها و مجالت و 

دایرکردن مکانی برای دیدارها و بازی های ناپسند دختر و پسر 

به جای آن، بگومگوها و درگیری هایی با وی داشته است. 

نمونۀ دیگری از بی خردی و ناش��یانه کاری دکتر گنجی را ایرج 

افشار به هنگام آوردن سوکیاد شاداروان محمدتقی دانش پژوه 

در برهم زدن روش کتابخانۀ دانش��کدۀ حقوق دانش��گاه تهران 

نوشته اس��ت. کتاب های این کتابخانه با دشواری هایی فراوان 

و اعتبارات��ی اندک از 1323 به بعد فراهم آمده بود و نزدیک به 

نود هزار کتاب داشت. کتابخانه هایی مانند کتابخانۀ محمدعلی 

فروغ��ی، علی اکب��ر داور و دیگ��ران در آن نگاه داری می ش��د. 

به دس��تور گنجی در س��ال 1349 و به دس��ت خان��م کتابدار 

ناآزموده ای، در ظرف چند روز این کتابخانه فروریخت چنان که 

»تو گویی فرامرز هرگز نبود!«15 برای نشان دادن فرهنگ ستیزی 

آن دار و دسته، مشت نمونۀ خروار است.

افش��ار ب��ه هنگام برش��مردن خدم��ات ارزن��دۀ دانش پژوه به 

کتاب شناس��ی، فهرس��ت نگاری، متن پژوهی و کتاب��داری، از 

کوش��ش وی در جلوگیری از فروش و به یغمارفتن نسخه های 

خطی کتابخانۀ دانش��کدۀ حقوق تهران س��خن گفته است و 

باره��ا وام داری اش را به دانش پژوه در به دس��ت آوردن آموزه ها 

و آزموده های کتاب شناسی و نسخه پژوهی بیان داشته است.16 

از نگاه افشار، آهنگ پایانی و بنیادین دانش پژوه  از نسخه شناسی، 

رسیدن به مرحلۀ کتاب شناسی و سرانجام، متن شناسی است. 

در حقیقت، کارهای دانش پژوه فهرس��تی است که سرگذشت 

نامه و کتاب شناسی در آن به علم آمیخته است � همان چیزی 

14 . همان، ص 797.

15 . همان ،ص 798.

16 . همان، ص 799.

که در اصطالح فرنگی Bio-bibliography خوانده می شود.17 

افشار با ویژگی دادن بلندترین نوشتۀ خود در سوکنامۀ ناموران 

فرهنگ��ی و ادب��ی خویش ) صفحه 28 ( به اس��تاد محمدتقی 

دانش پژوه )پس از مجتبی مینوی، 29 صفحه( گوش��ه هایی از 

ارج گذاری و سپاسمندی اش را از آن کتاب شناس و نسخه پژوه 

برجسته و نادره کار به نمایش گذاشته است.

گرایش  اندیش��گی افشار از ش��یوۀ سخن او دربارۀ شخصیت ها 

پیداس��ت. برای نمونه دربارۀ حس��ینعلی راشد )م:1359 ش( 

نگاشته است: ... 

از وقتی که رادیو تأسیس شد برنامۀ وعظ آنجا را بر عهده گرفت 

و با لحن گیرا و س��خنان سنجیدۀ خود مستمعانی بسیار زیاد 

یافت. اقبالی عمومی موجب ش��د که مدت چهل سال از رادیو 

وعظ هفتگی کرد. حس��ن کارش تا حدی که دیده شد آن بود 

که فقط به مباحث اخالقی و دینی می پرداخت و از ورود در هر 

نوع جریان و هیجان روزانه احتراز داشت.18

در میان زنان نامور، افش��ار از ایرانیان دربارۀ خانم ها فرنگیس 

نمازی ) ش��ادمان(، همسر دکتر فخرالدین شادمان )م: 1361 

ش( مترج��م کتاب انحطاط و س��قوط امپرات��وری رم ادوارد 

گیبسون در س��ه جلد؛ دکتر زهرا خانلری) کیا(، همسر دکتر 

ناتل خانلری، اس��تاد دانش��گاه ) م:1369ش (؛ سلما مقدم )م: 

1369ش(، همس��ر محسن مقدم و رئیس کتابخانۀ موزۀ ایران 

باس��تان؛ ش��مس الملوک مصاحب )م:1374ش( از نخستین 

دریافت کنن��دگان درجۀ دکتری زبان و ادبیات فارس��ی؛ ژانت 

شیبانی)م:1368 ش(، همسر دکتر عبدهلل شیبانی و نویسندۀ 

کتاب س��فرها به ایران و تفکر فرانس��ۀ س��دۀ هجدهم به زبان 

فرانس��ه، )تهران، 1968م( ؛ ایران دقی��ق )م: 1372( کتابدار 

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران و در پایان از همسر مهربانش 

شایسته افشاریه ) م: 1374 ش(، که قدرشناسی اش را بی شایبه 

نسبت به وی ابراز داشته، یاد کرده است.19

در میان ایران شناس��ان بیگان��ه، در ن��ادره کاران تنها از خانم 

دورو تا  بلیس��که )م:1978م(، دانشمند آلمانی و شاگرد بزرگ 

علوی در فارسی آموزی یاد شده است. این پرسش بر می خیزد 

که آیا زنان نامور ایرانی دیگری نداش��تیم تا استاد افشار دربارۀ 

آنان نیز بنویسد؟

17.نادره کاران، ص994-993.

18. همان، ص 864.

19. همان، صص841 و847-846.
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اینک، نخس��تین بخش نادره کاران را می بندیم- اگرچه هنوز 

س��خن های تازه و گفتن��ی برجا مانده اس��ت- و بخش دوم را 

می گشاییم که در سوکیاد ایران شناسان و اسالم شناسان ایرانی 

است.

افشار از روی ادب و دوستی و دلبستگی به زبان و ادب و فرهنگ 

ایران��ی، دربارۀ ادوراد جی. براون )م: 1926 م( می نویس��د: به 

عقیدۀ من از بین تمام مستشرقین و ایران شناسان، براون بیش 

از س��ایرین به ایران خدمت کرده اس��ت، زی��را او در روزگاری 

قلم خود را وقف مملک��ت ما کرد که از ایران برای دیگران جز 

نامی آن هم افس��انه آمیز وجود نداشت. براون یکی از جواهرات 

رخش��ان و گرانبهایی است که بر تاج ادبیات ما درخشش دارد. 

ادوارد براون در راه روش��ن کردن نق��اط تاریک ادبیات و تاریخ 

ایران و در ضبط حوادث تاریخی مش��روطیت کوش��ش فراوان 

کرده و رنج بسیار برده است.20 

میرزا محمدباقر بواناتی، که با س��یدجمال الدین اس��دآبادی و 

محم��د عبده همراه و همگام بوده، اگرچه نزد بیش��تر ایرانیان 

گمن��ام و کم آوازه مانده اس��ت، اس��تاد فارس��ی ادوارد براون 

انگلیسی بوده است.21

افش��ار می نویس��د که حافظ محم��ود ش��یرانی )م: 1946م(، 

اس��تاد و ادیب نامبردار هندوس��تانی، که در الهور می زیست 

و اس��تاد دانشگاه پنجاب بود، نخس��تین کسی است که پیش 

از عبدالعظی��م قریب و مجتبی مینوی به درس��تی دریافت که 

مثنوی یوسف و زلیخا سرودۀ فردوسی نیست.22

)م:  کاش��ین  والدیمی��ر  ک��ه  می خوانی��م  ن��ادره کاران  در 

1341ش/1962 م( روس��ی تبار، پ��س از پای��ان تحصیالتش 

در رش��تۀ حقوق، به س��مت عضویت در قنسولگری روسیه در 

ارومیه با بازیل نیکی تین )م:1960 م( سالیانی چند همکاری 

داشت. او در دکان کوچک خود در خیابان فردوسی، کتاب های 

ایران  شناسی می فروخت. کتاب های مربوط به ایران را تک تک 

از ممال��ک خارجه می آورد و به فروش می رس��انید و از این راه 

گ��ذران زندگی می کرد. پس از انقالب ش��وروی، کاش��ین به 

زادگاهش نرفت و در ایران ماند و پیشۀ کتاب فروشی در پیش 

گرفت.23

20. همان، صص1020-1019.

21. همان، ص 1012. 

22 همان، ص1013. 1012. 

23. همان، ص1027 ص1013. 

یاد افشار از احمد آتش )م: 1966 م(، این دانشمند کوشای ترک 

و مترجم متون فارسی که در دستور زبان فارسی کتابی نگاشته 

است، بیشتر برای آن بود که یکی از نسخه شناسان کشور ترکیه 

به ش��مار می آمد و برای نسخه های فارسی کتابخانه های آنجا 

چند فهرست نگاشت.

س��خن تقی زاده دربارۀ علی هانی بال )م: 1344ش/1966 م(، 

آمیخته ای از نسل عرب و لیتوانی که در روسیه درس خوانده و 

از مسیحیت به اسالم درآمده بود، از زبان افشار شنیدنی است: 

هانی بال مردی بی مثال بود. مجلۀ مردم شناس��ی، که از سوی 

ادارۀ هنرهای زیبای کشور چند شماره منتشر شد، به همت و 

ذوق هانی بال بنیاد گرفت.24

افش��ار هرگاه آگاهی تازه ای دربارۀ ش��خصیتی که درباره اش 

نوش��ته بود به دست می آورد، به پایان گفتارش می افزود. برای 

نمونه، دربارۀ کار امبروز اس��توری )م: 1967م( آرزو کرده بود 

که آقای مردیت اونس بتواند هرچه زودتر برگ های چاپ نشدۀ 

تألیفات فارس��ی استوری را به چاپ برس��اند. در 81/1/1 این 

توضیح نگاشته آمده است:

توضیح تازه. چون مردیت اونس درگذشت )م:1999 م(، ادامۀ 

کار را بر عهدۀ F.de Blois گذاشته است و چند جزوه نشر شده 

است.25

افشار دربارۀ دانشمند ایران شناس آمریکایی )م: 1969 م(، که 

از دوس��تان و هنرشناس��ان ایران بود در شیراز درگذشت ولی 

برابر وصیتش در اصفهان به خاک س��پرده شد، چنین نوشت: 

»پوپ خوب می دانست که در جهان اگر پس از مرگ، مدفنش 

جنب��ۀ مزار بیابد در ای��ران خواهد بود.«26 گاهی در س��وکیاد 

کسی تنها یک سطر می نوشت، ولی مهم آن بود که از چشم او 

نمی افتاد. دربارۀ هامیلتون ای. آر.گیب ) م: 1970 م( نوش��ت: 

»س��ر هامیلتون گیب متخصص تاریخ و فرهنگ اسالم در 22 

اکتبر 1971 درگذشت )راهنمای کتاب، شمارۀ 7-9 ،27مهر-

آذر1352(27. این نشان می دهد که افشار بیشتر گوشۀ چشمی 

به ایران شناسانی داشت که در راه زبان و ادب فارسی و فرهنگ 

ایرانی کار کرده بودند وگرنه گیب س��زاوار شناساندن بیشتری 

بود. البته این یک قاعده نیست و استثناهایی دارد. برای نمونه، 

24. همان، ص1030 

25. همان، ص1027 

26. همان، ص1030 

27. همان، ص1037 
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افش��ار برای سوکیاد گیرش��من )م: 1979م( و ماکسیم سیرو 

)م:1976 م( نیز چند سطری بیشتر قلم نزده است. 

ناگفته پیداس��ت که برای نمون��ه نامی از عبدالوه��اب عّزام ، 

دانش��مند مصری ایران دوست و سفیر کشور نیل در ایران، در 

نوش��ته های افشار دیده نمی شود. عّزام با کوشش خود ترجمۀ 

عربی بنداری از شاهنامه را با ویرایش و نگارش دیباچه ای بلند 

به چاپ رساند. دربارۀ نادره کاران سخن هنوز مانده است، ولی 

بماند تا فرصتی دیگر.

اگر ش��ادروان ملک الش��عراء بهار زنده بود و با چشمان تیزبین 

خوی��ش ای��ن همه آث��ار ارزش��مند و گونه گ��ون و تکاپوهای 

خستگی ناپذیر و صادقانۀ ایرج افشار را در برپایی همایش های 

تحقیقات ایرانی و پروراندن شاگردان کتاب  شناس و چرخاندن 

مجله های س��نگین و دوس��تی و مهرافش��انی اش را نسبت به 

دانش��یان و ایران دوس��تان می دی��د، بی گمان او را در ش��مار 

نادره کاران می ستود.

این بیت صادق سرمد دربارۀ ایرج افشار صادق است که:

نیس�ت فضیل�ت  اه�ِل  ب�رای  از  م�رگ 
م�رگ ِ ت�و گرچ�ه م�رگ فضیل�ت ب�ود 

مرواریدي که دیگر صدف نظیر آن را پرورش نخواهد داد
منوچهر ستوده *

   این دّر یتیم ایرج افش��ار بود که نظیر او را 

ندی��ده ام و نخواهم دید.  برخورد من با او در »ُکلک چال« باالي 

امامزاده قاس��م ش��میران بود. او از رفقاي خود جدا شده بود و 

جلوت��ر به طرف منظریه مي رفت. من ه��م از رفقاي خود جدا 

ش��ده بودم و جلوتر از س��ایرین از »پیازچال« سرازیر مي شدم. 

در »ُکلک چال« دیدم جواني نشس��ته و مش��غول روشن کردن 

»پریم��وس« اس��ت. من ب��ه او رس��یدم و پرس��یدم که »قصد 

چاي درست کردن دارید؟« گفت: بله. پرسیدم:»چاي که درست 

شد یک فنجان به من مي دهید؟« گفت: بله. من هم کوله پشتي 

خود را پایین گذاشتم و پهلوي او نشستم. سر حرف باز شد و از 

کوه توچال سخناني رد و بدل شد. 

ت�ا م�رد س�خن نگفت�ه باش�د
عی�ب و هن�رش نهفت�ه باش�د

از کالم او فهمیدم جواني است فهیم و ما دو نفر حرف یکدیگر 

را خوب مي فهمیم. بنده دس��ت به دامان این نوجوان انداختم 

و سخت چس��بیدم. نشاني خانۀ او را پرسیدم و شماره تلفن او 

را گرفتم. و با هم س��رازیر ش��دیم و به »تنگ َدرَور« رسیدیم. از 

آنجا گذش��ته، به دیوار منظریه رسیدیم و صحبت کنان خود را 

به جاده رساندیم و سوار ماشین کرایه شدیم و به طرف تجریش 

و طهران به راه و پس از رسیدن به طهران هریک از ما به خانۀ 

خود رفت. 

فرداي آن روز به شماره تلفني که گرفته بودم تلفن کردم. خود 

افشار گوشي تلفن را برداشت. گفتم من مي خواهم به خانۀ شما 

بیایم. نشاني محل خانه را به این شرح داد: خیابان پهلوي، باالتر 

از کاخ سلطنتي رضاشاه، دربند، دکتر افشار. خانۀ ما درخیابان 

قوام الس��لطنه و نزدیک به خانۀ او بود. ش��ال و کاله کردم و به 

راه افتادم. پس از گذش��تن ربع ساعت به دربند رسیدم. داخل 
* استاد بازنشسته دانشگاه تهران


