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ــتاد.ایرج.افشار.دیگر.در.میان.ما.نیست..فقدان.او.را.احساس. اس

می.کنیم.و.می.دانیم.که.وجودی.یکتا.و.یگانه.بود،.جانشین.ناپذیر.

ــار.در.میان. ــی.دیگر.باز.می.دانیم.که.ایرج.افش ــود؛.اما.با.نگاه ب

ــت..هر.بار.که.گذشت.زمان.غبار.فراموشی.به.یاد.او.بپاشد،. ماس

آثارش.این.غبار.را.می.زداید.و.چهرۀ.پرمهر.و.حضور.پربرکت.او.

را.جلوه.گر.می.سازد..خود.این.مجلس.شاهدی.بر.این.مدعاست..

هنوز.سه.ماه.از.درگذشت.او.نگذشته.که.سه.کتاب.جدید.به.قلم.

ــت..معرفی.یکی.از.این.کتاب.ها.را.بنده.به. ــده.اس ــر.ش او.منتش

عهده.دارم.

معرفی.کتاب.شناسی.شاهنامه.و.فردوسی.به.نظر.من.بیش.

ــت.بگویم.کتاب. ــه.وقت.نمی.گیرد..صرفًا.کافی.اس از.چند.ثانی

راجع.به.فردوسی.است؛.بزرگترین.پاسدار.فرهنگ.و.زبان.ایران،.

ــار.-.بزرگترین.کتاب.شناس.ایرانی.-. ــیلۀ.ایرج.افش و.به.وس

ــت.که.ما.با. ــده..همین.برای.معرفی.کافی.اس تهیه.و.تنظیم.ش

کتاب.ارزنده.ای.سر.وکار.داریم..بقیه.چیزهایی.که.من.می.گویم.

ــت.بر.این.کتاب.و.یک.مقدار.اطالعات.در.مورد. حواشی.ای.اس

کتاب.شناسی.

ــی.بود.. ــار.بنیان.گذار.بود...آغازکنندۀ.کتاب.شناس ایرج.افش

ــر.کرد..آغاز.کنندۀ. ــان.منتش ــال.را.ایش ــتین.بار.کتاب.س نخس

ــان.در. ــت.مقاالت«.بود؛.یعنی.تنها.کاری.که.فقط.ایش »فهرس

ــریکی.نداشت.و.آغازکنندۀ.»کتاب.شناسی. ایران.انجام.داد.و.ش

فردوسی«.بود..قبل.از.آن.ما.هیچ.کتاب.شناسی.ای.دربارۀ.مشاهیر.

خودمان.به.این.معنی.نداشتیم..شاید.تنها.کتاب،.کتاب.فهرست.

مصنفات.بوعلی.سینا.باشد.که.مرحوم.دکتر.یحیی.مهدوی.تهیه.

ــع.اولین.بار.بود.که.ما. ــرده.بود؛.اما.از.نوعی.دیگر.بود..در.واق ک

کتاب.شناسی.در.مورد.مشاهیر.گذشته.را.تهیه.می.کردیم..

ــتین.بار.در.سال. ــی.فردوسی.و.شاهنامه.نخس کتاب.شناس

ــد.و.امروز.با.چاپ. ــن.آثار.ملی.چاپ.ش ــیلۀ.انجم 1347.به.وس

ــعی.می.کنم. ــر.وکار.داریم..من.س ــوم.یا.به.عبارتی.چهارم.س س

گشت.وگذاری.در.این.کتاب.بکنم..این.بنیان.کتاب.شناسی.بود..

ــدند،.الگویی.داشتند.که. ــی.های.بعدی.که.چاپ.ش کتاب.شناس

ــی.مولوی.را.سرکار. ــار.بود..کتاب.شناس همان.کتاب.ایرج.افش

خانم.دکتر.ماندانا.صدیق.بهزادی.تهیه.کرد..کتاب.شناسی.حافظ.

را.دکتر.مهرداد.نیک.نام..کتاب.شناسی.خیام.را.خانم.انگورانی.و.

کـامـران فـانـی

 نگاهی به کتابشناسی فردوسی و شاهنامه*

ــکدۀ.ادبیات.دانشگاه.تهران،.دوشنبه.............. ــار.)ارج.ایرج(.در.تاالر.فردوسی،.دانش ــت.شادروان.استاد.ایرج.افش ــۀ.بزرگداش ــتاد.کامران.فانی.در.جلس ــخنرانی.اس *.متن.س

9.خرداد.1390.
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تا.حاال.کتاب.شناسی.سعدی.تهیه.نشده.است..

به.هرحال.الگوی.تمام.این.ها.کار.ایرج.افشار.بود..چرا.موفق.

ــلط.بی.نظیری.بر.منابع. ــار.تس ــود؟.علّت.این.بود.که.ایرج.افش ب

ــت..گستردگی.اطالعات.ایشان،.آشنایی.ایشان.با.محققین. داش

و.در.کنار.آن.دقت،.پیگیری.و.پشتکاری.که.داشت.باعث.شد.که.

این.کتاب.شناسی.به.عنوان.بهترین.نمونۀ.کارهایی.که.در.حوزۀ.

ــود،.در.مقابل.ماست..کتاب.شناسی. ــانی.انجام.می.ش اطالع.رس

فردوسی.در.چاپ.اول.حدود.900.مقاله.داشت..در.چاپ.دوم.که.

چند.سال.بعد.بود،.به.2000.مقاله.رسید..امروز.که.با.چاپ.جدید.

ــیده..در.اینجا. ــتیم،.به.6000.کتاب.و.مقاله.رس ــه.هس آن.مواج

ــکر.کرد.که.این.کتاب.را.به.این. باید.از.مرکز.میراث.مکتوب.تش

ــار.مقدمه.های.کتاب.های.خود.را. زیبایی.چاپ.کرده.است..افش

ــم.تکرار.می.کرد..در.اینجا.هم.مقدمۀ.چاپ. در.چاپ.های.بعد.ه

ــان.مقدمه.ای.به.نام. ــده،.مقدمۀ.چاپ.دوم.هم.آمده..ایش اول.آم

ــته.اند؛.اما.وقتی.شما.به.فهرست.نویسی. مقدمۀ.چاپ.سوم.نوش

ــی.رجوع..کنید،.می.بینید.که.این. کتابخانۀ.ملِی.این.کتاب.شناس

ــت؟.افشار.ویرایش. ــت..پس.چاپ.سوم.کجاس چاپ.چهارم.اس

ــی.را.در.سال.1355.چاپ.کرد.و.بعد.از.انقالب. دوم.کتاب.شناس

ــال.1382.انجمن.آثار. ــد..در.س مدت.ها.این.کتاب.چاپ.نمی.ش

ــت. ــت.کرد..یادم.هس و.مفاخر.فرهنگی.این.کتاب.را.عینًا.اُفس

ــد.بود.معنی. ــان.معتق ــار.چقدر.ناراحت.بود..ایش ــه.آقای.افش ک

ــال.به.کتاب.اضافه. ندارد.3.یا.4.هزار.مقاله.را.که.در.این.25.س

ــت.کنند.. ــرده.بود،.ندیده.بگیرند.و.همان.چاپ.قدیمی.را.اُفس ک

ــوان.چاپ.قبول. ــان.این.چاپ.را.به.عن ــن.هیچ.وقت.ایش بنابرای

ــود. ــی.اگر.تجدید.چاپ.می.ش ــت.و.معتقد.بود.کتاب.شناس نداش

حتمًا.باید.تجدید.نظر.بشود.و.حتمًا.اضافه.شود.و.تصحیح.شود..

ــت.و.ابزار.مهمی.است..این. ــی.ابزار.کار.تحقیق.اس کتاب.شناس

ــد..بنابراین.آن.چاپ.را.افشار.همیشه.نادیده. ابزار.باید.به.روز.باش

ــدار. می.گرفت.و.در.این.چاپ.نهایی.که.راجع.به.بزرگترین.پاس

ــی.و.متفکر.فرهنگ.ایرانی.ایشان.تهیه.کرده.اند،.من. زبان.فارس

یک.گشت.وگذاری.می.کنم.با.اجازۀ.شما.

ــده؛.بخش.اول. ــی.در.چند.بخش.تهیه.ش این.کتاب.شناس

ــی.و.شاهنامه.است.و. ــت.که.در.مورد.فردوس راجع.به.آثاری.اس

ــیم.شده.است..اول.مقاالت. ــمت.شرقی.و.غربی.تقس به.دو.قس

ــاهنامه.در. ــی.و.ش ــدود.3000.مقاله.راجع.به.فردوس ــده،.ح آم

ــت.به.ترتیب.الفبایی.نام.نویسندگانشان.. ــده.اس اینجا.جمع.ش

ــی.و.احیانًا. ــدود.1000.کتاب.که.به.زبان.فارس ــه.دنبال.آن.ح ب

ــی.نوشته.شده،.آمده..بخش. اردو.و.عربی.قدیم.راجع.به.فردوس

دیگر.قسمت.خارجی.آن.است؛.مجموعۀ.مقاالت.و.کتاب.هایی.

ــر.شده.که.شامل.حدود. که.به.زبان.های.غربی.و.اروپایی.منتش

ــه،. ــت.)اکثراً.آلمانی،.فرانس 700.مقاله.به.زبان.های.خارجی.اس

انگلیسی(.و.حدود.180.کتاب.مستقل.و.منفرد؛.یعنی.180.کتاب.

ــی.به.چاپ.رسیده.و. ــی.در.مورد.فردوس به.زبان.های.غیر.فارس

ــده. ــی.ترجمه.نش ــر.می.کنم.یک.درصد.این.ها.هم.به.فارس فک

است..یکی.از.کارهای.مهم.این.است.که.ما.کتاب.ها.و.مقاالتی.

ــی.در. ــد.انتخاب..کنیم.و.آنها.را.به.زبان.فارس ــه.ارزش.دارن را.ک

دسترس.دوستداران.ادب.فارسی.قرار.بدهیم..

ــت..خیلی.مهم.بوده. بخش.دوم.کتاب.در.مورد.ترجمه.هاس

ــطح.دنیا.دارد.. ــی.بیشترین.ترجمه.ها.را.در.س ــت.که.فردوس اس

شاهنامه.به.بیش.از.30.زبان.ترجمه.شده..اولین.ترجمۀ.شاهنامه.

به.زبان.التینی.بوده.است.در.قرن.هجدهم..حتی.قبل.از.آن.که.

متن.فارسی.این.کتاب.چاپ.شود،.منتخبی.از.آن.به.زبان.التین.

چاپ.شد..بعد.منتخب.آن.به.زبان.های.آلمانی.و.انگلیسی.چاپ.

ــی.چاپ.شود.. ــد.و.تمام.اینها.قبل.از.آن.بود.که.به.زبان.فارس ش

ــاهنامه.خیلی.زیاد.بوده..در.واقع.آن.ها.بودند. اقبال.غربی.ها.به.ش

ــناختن.فرهنگ.اقوام.دیرسال. که.متوجه.اهمیت.حماسه.در.ش

ــار.در.اینجا.سعی.کرده.در.هر.زبانی.که.فردوسی.به. شدند..افش

آن.زبان.ترجمه.شده،.آن.ترجمه.را.بیاورد.و.معرفی.کند..به.زبان.

ــرقی.هم.وجود. ــری.وجود.دارد.به.زبان.عربی.و.زبان.های.ش عب

دارد..این.ترجمه.های.انگلیسی،.فرانسه،.آلمانی.و.ایتالیایی.اند.که.

مهم.اند..شاهنامه.کتاب.مفصلی.است..ترجمۀ.آخری.و.مفصلی.

که.از.شاهنامه.شده.توسط.»دیکسون«.که.شاعر.آمریکایی.هم.

هست،.تمام.آن.به.شعر.به.زبان.انگلیسی.ترجمه.شده.و.ترجمۀ.

شاهنامه.به.زبان.آلمانی.هم.در.اوایل.قرن.19.توسط.یک.شاعر.

بزرگ.آلمانی.به.اسم.»روکرت«.ترجمه.شده.و.اینها.ترجمه.های.

ــتند.از.لحاظ.زبان.آن.کشور.که.نشان.می.دهد.چقدر. مهمی.هس

ــۀ.کشوری.دیگر.را.به. ــورهای.دیگر.حماس اهمیت.دارد.که.کش

زبان.خودشان.ترجمه.کنند..

بخش.جالب.این.کتاب.شناسی،.چاپ.کتاب.های.فردوسی،.یعنی.

ــار.بیش.از.800. ــت..قبل.از.این.بخش،.افش ــاهنامه.اس چاپ.ش

ــاهنامه.را.به.ترتیب.تاریخ.معرفی.کرده.است.. ــخۀ.خطی.ش نس

ــت،.تا.شاهنامه.های. ــاهنامۀ.فلورانس.که.قدیمی.ترین.اس از.ش

ــاهنامه.سخن. ــیزدهم.)دورۀ.قاجار(..در.اینجا.از.چاپ.ش قرن.س

ــاهنامه.به.زبان.فارسی.در. ــت؛.اولین.بار.متن.کامل.ش گفته.اس
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هند.چاپ.شد.در.سال.1811..این.1811.به.یاد.من.انداخت.که.

امسال.دویستمین.سال.اولین.چاپ.متن.کامل.شاهنامه.به.زبان.

ــته.بود.که.آن.را.جشن.می.گرفتیم.چون. ــی.است.و.شایس فارس

ــاهنامۀ. ــاهنامه.می.دانند،.ش ــه.هر.حال.آنچه.امروز.مردم.از.ش ب

چاپی.است.و.این.که.امسال.درست.200.سال.از.چاپ.شاهنامه.

ــما.ببینید.چگونه.بوده،. ــاپ.اول.را.برای.این.که.ش می.گذرد..چ

ــت.. ــار.چندین.صفحه.از.آن.را.در.آخر.کتاب.آورده.اس آقای.افش

ــربی.هم.چاپ.شده،.نه.حروف.سنگی..و.از.این.نظر. با.حروف.ُس

ــاهنامه..در.ایران.در.1850. ــت..اولین.چاپ.ش ــی.جذاب.اس خیل

ــاه(.و.در.تهران.انجام.شد..چاپ.های. )اوایل.دورۀ.ناصرالدین.ش

ــیار.زیبای.معروف.دارد.به.اسم.اولیا. مختلف.دارد..یک.چاپ.بس

سمیع..یک.چاپ.معروف.دیگر.هم.در.ایران.داشته.به.نام.چاپ.

ــرد..این.ها.همه. ــت.ک ــادری.که.امیربهادر.جنگ.آن.را.درس به

ــتند.و.معمواًل.با.چاپ.سنگی.و.با. ــاهنامه.های.مصور.هم.هس ش

ــده.اند..بعدها.چاپ.های.مختلفی.انجام. ــتعلیق.چاپ.ش خط.نس

ــد..بهترین.چاپ.را.در.سال.1830،.ژول.مول.انجام.داد.و.در. ش

ــلطانی.این.کتاب.را.چاپ.کرد.که.آدم. 7.یا.8.جلد.بزرگ.قطع.س

از.زیبایی.حروف.آن.لذت.می.برد..چاپ.های.دیگر.شاهنامه.هم.

ــد..چاپ.های.خود.ما. ــود.که.در.آلمان.انجام.ش ــاپ.فولرس.ب چ

ــت..اینها. هم.بود.و.آخرین.چاپ.هم.چاپ.دکتر.خالقی.مطلق.اس

ــتاد.افشار.چاپ.های. ــتند..به.دنبال.آن،.اس چاپ.های.کامل.هس

ــتان.ها.و.چند.داستان.را.در.کنار.هم. منتخب.شاهنامه،.تک.داس

آورده.است..شاید.بیش.از.1000.چاپ.مختلف.از.شاهنامه.را.به.

ــت.آورده.است..و.در.آخر.هم.به.یوسف.و.زلیخا.اشاره.کرده. دس

که.تا.مدت.ها.آن.را.به.فردوسی.نسبت.می.دادند.

150.صفحۀ.آخر.کتاب.را.باید.خواند..در.آنجا.انواع.مطالب.

جالب.و.تحقیقات.شاهنامه.ای.و.راجع.به.فردوسی.را.جمع.کرده؛.

از.جمله.از.خودشان.متنی.گذاشته.اند.که.خیلی.جالب.است..متن.

یک.فیلم.مستند.است.که.در.سال.1356.در.مورد.شاهنامه.تهیه.

ــده.بوده.و.از.آقای.افشار.خواسته.بودند.که.راجع.به.شاهنامه. ش

ــده.و.چاپ.هایی. ــته.ش ــیر.کتاب.هایی.که.در.مورد.آن.نوش و.س

ــت.و.نشان.می.دهد. ــده.توضیح.بدهند..مقاله.خواندنی.اس که.ش

ــر.دنیا.به.چه.نحوی.چاپ.می.شد.و.چه.طور. ــاهنامه.در.سراس ش
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