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آشنایی با استاد ایرج افشار و خاطراتی از آن زنده یاد
سيد احمد وكيليان*

* سردبير نشريۀ فرهنگ مردم 

س�ال ها س�جدۀ صاحب نظران خواهد بود س�ال ها بر زمينی كه نشان كف پای تو بود
***

فارس تا ايام مرگ فخرالدين احمد فرزند جمال الدين ابراهيم 

طيبی نوش��ته ش��ده و به نام فخرالدين احمد بن جمال الدين 

ابراهيم طيبی، شمس الحساب فخری ناميده شده است. 

سابقۀ  آشنايی من با استاد ايرج افشار به سال 1351 بازمی گردد. 

آن زمان جوانی بيس��ت و پنج ساله بودم كه افتخار همكاری با 

استاد انجوی را داش��تم. در آن سال ها مركز فرهنگ مردم در 

ادارۀ رادي��و ايران واقع در ميدان ارک روبه روی كاخ گلس��تان 

بود. در انتهای راهرو دور و دراز وزارت »اطالعات و انتش��ارات« 

سه اتاق به مركز فرهنگ مردم اختصاص داشت. يكی از اتاق ها 

دفتر كار اس��تاد انجوی بود. دور تا دور اتاق ويترين هايی پر از 

اش��ياء اهدايی مردم از سراسر ايران يا به عبارتی موزۀ  كوچك 

مردم شناسی بود كه نظر هر تازه واردی را جلب می كرد. استاد 

انجوی از فرهنگ ياران ازراه رسيدۀ شهرها و روستاها و مهمانان 

عالی قدرشان در همين اتاق پذيرايی می كرد.

آن روز فراموش نش��دنی برای پرسش��ی در مورد يكی از اسناد 

ارس��الی فرهنگ مردم به اتاق استاد انجوی رفتم. پس از سالم 

به اس��تاد و مهمانشان پرسشم را مطرح كردم و پاسخ مناسب 

را گرفتم. سپس استاد انجوی مرا به مهمانشان معرفی كردند، 

آن گاه به معرفی استاد افشار پرداختند. من با نام استاد افشار و 

برخی از آثار ايشان آشنا بودم و می دانستم بنيان گذار كتابخانۀ 

ملی و كتابخانۀ مركزی دانش��گاه تهران هستند، اما تا آن زمان 

س��عادت ديدارش��ان را نداش��تم. آن روز از بخ��ِت بلند خود و 

آشنايی با استاد افشار بسيار خوشحال شدم.

ناگفته نماند اس��تاد انجوی بيشتر مهمانانش��ان را كه از ارباب 

فض��ل و دانش بودند به همكارانش��ان معرف��ی می كردند تا با 

فرهخيتگان ايران زمين آشنا شوند.

از اين آش��نايی كوتاه با اس��تاد افشار س��ال ها گذشت، تا سال 

1366 برای تقديم نخس��تين كتاب��م، جلد دوم تمثيل و مثل1 

به منزل اس��تاد انج��وی واقع در جمال آباد ني��اوران2 رفتم كه 

باز بخت با من يار بود و برای دومين بار س��عادت ديدار اس��تاد 

افشار دست داد. مجلدی از كتاب تمثيل و مثل را نيز به استاد 

افشار پيشكش كردم. استاد دقايقی به تورق كتاب پرداختند و 

احس��اس كردم برق شادی از چشمانشان درخشيد. آن گاه مرا 

مورد محّبت قرار دادند و گفتند: »كار بسيار خوبی است، هرگز 

پژوهش فرهنگ مردم را رها مكن«. بی ترديد اين تشويق استاد 

افشار در ادامۀ كارهايم بی اثر نبوده است.

از آن روز ارادت بيشتری به استاد افشار پيدا كردم و هر زمانی 

كه فرصت دس��ت می داد به منزل ايش��ان ي��ا ادارۀ موقوفات 

دكتر محمود افش��ار می فتم تا استاد را ببينم و از تازه های نشر 

موقوفات و كارهای ارزندۀ استاد افشار به ويژه مجلۀ وزين آينده 

آگاه شوم.

س��ال 1380 موفق به دريافت مج��وز فصلنامۀ فرهنگ مردم 

ش��دم. گرچه پس از سال ها پژوهش در حوزۀ فرهنگ مردم و 

كس��ب دانش و تجربه در محضر استاد انجوی، خميرمايۀ الزم 

برای انتش��ار چنين فصلنامه ای را يافته بودم، اما از آنجا كه در 

حوزۀ  مردم شناس��ی و فرهنگ عامه جز س��ه ش��ماره مجله به 

سردبيری دكتر بلوک باشی كه پيش از انقالب به چاپ رسيده 

1. جلد اول اين اثر را استاد انجوی در سال 1352 توسط انتشارات اميركبير منتشر كرد.

2. اين خانه كه از زمين آن وقفی بود، تنها ماترک اس��تاد انجوی به حساب می آمد و بر اساس وصيت 

وی در سال 1384 به مركز فرهنگ مردم اختصاص يافت، اما يكی دو سال است به سبب ريزش يكی 

از ديوارهای حياط خانه بالاستفاده مانده است و معلوم نيست صدا و سيما برای آن چه تصميمی دارد.

17. شمس الحساب فخری، همان، ص 3 ب.
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بود هيچ نمونۀ ديگری وجود نداشت، احساس كردم به پيری و 

دليل راهی نيازمندم و ياد اين بيت افتادم:

ب�ی پي�ر م�رو ت�و در خرابات
زمان�ی  س�کندر  هر چن�د 

با خود انديشيدم كه كدام پير و راهنمايی در عرصۀ مطبوعات 

از استاد افش��ار داناتر و آگاه تر می توان يافت. بی درنگ خدمت 

ايشان رفتم و مقصود خويش را بازگفتم.

اس��تاد افشار پس از كمی تأمل فرمودند: »بضاعت و توانايی ات 

چقدر است؟« عرض كردم:»دستانم خالی و جيب هايم بی پول 

است و تنها بضاعتم حقوق بازنشستگی است و يكی دو ميليون 

اندوخته.« استاد افشار بی هيچ تأملی گفتند: »از اين كار منصرف 

ش��و، زيرا آنچه داری از كف خواهی داد.« عرض كردم: »ش��ما 

می دانيد كه من س��ال ها در محضر استاد انجوی بودم و ايشان 

عقيده داشت فصلنامۀ فرهنگ مردم يكی از ضروريات فرهنگی 

برای جامعۀ در حال گذار است و متأسفانه خود فرصت چنين 

كاری را نيافت و اكنون اين وظيفه بر عهدۀ  من اس��ت.« استاد 

افش��ار مجدداً ب��ه فكر فرو رفتند و س��پس گفتند: »پس آنچه 

می گوي��م آويزۀ گوش و بدان عمل كن، ش��ايد موفق ش��وی.« 

سپس ادامه دادند: »بايد هزينه های نشريه را به حداقل كاهش 

دهی، دفتر و دس��تك نداشته باش��ی و در خانه ات كار مجله را 

انجام دهی. بدون س��پاه و لشكر و كارمند، همۀ كارها را خود و 

همسرت پيش ببريد. هرگز وجهی برای تهيۀ مقاله نپرداز، بلكه 

فصلنامه ات بايد چنان جايگاهی داشته باشد كه اساتيد بی  هيچ 

چشم داشتی مايل به چاپ مقاله شان باشند. شايد با اين روش 

به جايی برسی و موفق شوی.« عرض كردم: »اين روش مسبوق 

به سابقه می باشد؟«

اس��تاد لبخندی زدند وگفتند: »بلی، مرحوم حبيب يغمايی و 

همسرش، مجلۀ يغما را اين  طور پيش بردند.«

آن روز خوشحال و راضی از حضور استاد افشار بازگشتم و تمام 

توصيه های ايشان را لحاظ كردم و هرگاه نياز به مشورت داشتم 

از خرمن دانش و تجربۀ آن بزرگمرد بهره مند می شدم.

بی مناسبت نيس��ت خاطره ای را كه هيچ گاه فراموش نخواهم 

كرد و هنوز هم درک آن برايم مش��كل است بازگويم. روز سوم 

درگذشت زنده ياد بابك افشار، كه با او الفتی داشتم، به مجلس 

ختم برای تس��ليت نزد اس��تاد افشار رفتم. اس��تاد با رويی باز 

بازوانم را فش��ردند و گفتند: »همه رفتنی هس��تيم و مرگ هم 

يك��ی از مراحل زندگی اس��ت؛ بگو ببينم نش��ريه در چه حال 

است؟!« با كمی مكث عرض كردم: »به لطف پروردگار و محّبت 

شما خوب است.« آری استاد در هر حال و وضعيتی در انديشۀ 

ارتق��اء دانش جامعه بود و باور داش��ت هر ملّتی از راه دانش به 

قلّه های بلند پيشرفت نائل می شود.

آخرين كالم آن كه هنگامی كه ويژه نامۀ ش��مارۀ 1 قاجار را در 

دست داشتيم، استاد افشار به سفر آمريكا كه آخرين سفرشان 

بود رفته بودند. می دانستم كه استاد افشار بزرگترين قاجارپژوه 

هس��تند به همين س��بب برای آن كه از دانش ايشان محروم 

نشويم يك ماه چاپ فصلنامه را به تعويق انداختيم و به محض 

آنكه اطالع يافتيم اس��تاد به ايران بازگشته اند با ايشان تماس 

گرفت��م و خواهش كردم مقاله ای در م��ورد فرهنگ و زندگی 

مردم در دوران قاجار مرحمت فرمايند. اس��تاد افشار فرمودند: 

»به سبب بيماری هفته ای فرصت دهيد تا ببينم چه می شود.« 

اين فرصت همان و راهی بيمارس��تان شدن همان. البته پيش 

از رفتن به بيمارس��تان مرا به رئيس كتابخانۀ مركزی دانشگاه 

تهران معرفی كردند تا از آلبوم عكس قاجارشان استفاده كنيم. 

گرچه در اين ش��ماره نتوانستيم از خرمن دانش آن دانشی مرد 

بهره بريم، به ياری پروردگار ش��مارۀ 2 قاجار را به نوش��ته ها و 

تحقيقات آن سفركرده اختصاص خواهيم داد.

اكنون با دلی آكنده از حسرت دهمين سال انتشار فصلنامه را نيز 

بی او آغاز می كنيم. روانش شاد و ياد و خاطره اش جاودان باد.
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»هدايت و نظام گردآوری فرهنگ مردم ايران«، سال دوم، شماره 1، 

صص 12-10.

»شاهزادۀ بقچه دار«، سال دوم ،  شمارۀ 1، ص 111.

»فالنامه«، شماره 10، صص 81-76

»هزار و يك شب در ميان ما«، شمارۀ )11 و 12(، صص 16-15.

»ظرافت آلفته ها«، شمارۀ 16، صص 54-50.

»پنج نوش��ته دربارۀ مزار فردوسی در دورۀ قاجار«، شمارۀ 24 و 25، 

صص 124-121. 

»يادمان الوند«، شمارۀ 26، صص 8-3. 

»منظومۀ مشروطه«، شمارۀ 18، صص 150-140. 

»ابدال شناسی«، شمارۀ 27 و 28، صص 40-32.

»گلگش��ت نو« )آخرين س��فر تحقيقاتی و ايران گردی استاد افشار(، 

شماره 29 و 30، صص 162-131.


