ایرج شیـرین سخن
غالمعلی حـ ّداد عـادل
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ايرج افش��ار نه تنها ايرانشناس��ي برجسته و پركار ،و كتابدار و
كتابشناس��ي اس��تاد بود ،كه روزنامهنگاري ورزيده نيز بود .او
روزنامهنگاري را از پدر آموخته و از او به ارث برده بود و از جواني
تا پايان عمر خود هيچگاه از كار مطبوعاتي دور نش��د و دس��ت
نكش��يد؛ هرچند روزنامهنگاري وي هميش��ه غيرسياسي بود.
طبيعت روزنامهنگاري اقتضاي نوش��تن ميكند؛ نوشتني دائم،
در موضوعات متنوع .روزنامهنگار ،اگر بخواهد موفق باشد ،بايد
نويسنده و دستبهقلم باشد و افشار چنين بود .او از آغاز جواني
تا پايان عمر هشتادوپنجس��الۀ خود در مجالت جهان نو ،مهر،
فرهنگ ايرانزمين ،س��خن ،يغما ،كتابه��اي ماه ،راهنماي
كت��اب ،آينده ،آدين��ه ،كلك و بخ��ارا مقاله مينوش��ت .البته
ميدان نويس��ندگي افشار محدود به مطبوعات نبود .كتابهاي
تأليفي او و مقدمههايي كه بر كتابهاي قديمي تصحيحش��ده
مينوش��ت ،عرصۀ وسيع ديگري بود كه افشار هنر نويسندگي
و قوت قلم خود را در آن به ظهور ميرسانيد.
افش��ار نويسندهاي «صاحبسبك» بود و اسلوب سخنش،
از جواني ت��ا آخر عمر ،كمابيش ثابت مان��ده بود .همچنانكه
دوستان و همكاران نزديكش خط او را ميشناختند ،خوانندگان
مقاالت او نيز با قلم او آش��نا بودند .در ميان نويسندگان تواناي
معاصر ،ميتوان نثر افشار را به نثر سعيد نفيسي نزديك دانست
و ش��ايد گزاف نباش��د اگر گفته شود افشار در فارسينويسي به
نفيس��ي اقتدا كرده و او را الگوي خود ش��ناخته اس��ت .خود او
ميگويد:

كتابنويس��ي داش��تم .در آن اوقات به منزل سعيد نفيسي
زي��اد ميرفتم .زي��را د ِر خانهاش ب��ه روي جوانها باز بود.
هم ،روز خاصي داش��ت كه مينشست و جمعي به ديدنش
ميش��تافتند و هم ،گاه و بيگاه ميش��د به او سر زد .روزي
گفت به گزينش بخش��ي از ادبيات معاصر پرداخته است و
قصد دارد مجموعهاي از داستانها و نوشتههاي جمالزاده
و دهخدا و صادق هدايت را منتش��ر سازد .گفتم« :چرا اين
كار را ب��ه ط��ور عامتر انج��ام نميدهيد و چ��را از انتخاب
نوش��تههاي محققان و اديبان پرهي��ز داريد؟» گفت« :آنها
ادبيات نيس��ت .من فع ً
ال براي آگاهي جوانها منحصرا ً در
پ��ي آنم كه منتخباتي از نوش��تههاي ادب��ي فراهم بكنم».
چون ب��از اصرار كردم گفت« :مگر هم��ۀ كارها را بايد من
يا طبقۀ من بكنند؟ ش��ما جوانها خودتان بايد دستبهكار
ش��ويد و آنچه را مفيد ميدانيد بكنيد ،تا اين رش��ته منقطع
نش��ود .بنابراين ،خ��ودت اين كار را بكن و ف��ردا بيا با هم
برویم پيش حسن معرفت (مدير كانون معرفت كه كتاب او
را چاپ ميكرد) تا بگويم كه جلد ديگر اين مجموعه را اين
جوان تهيه خواهد كرد ».گفت« :بر آن مقدمهاي هم خواهم
نوش��ت كه كتاب شما شناسانده ش��ود »...اين همان كتاب
است كه من يادداشتهاي آن را بهتدريج فراهم ميكردم.
حس��ن معرفت توصيۀ مرحوم نفيسي را پذيرفت و كتاب با
مقدمۀ آن ش��ادروان به نام نثر فارسي معاصر در فروردين
 1330به چاپ رسيد (نادرهكاران 2،ص .)177-176

افشار عقيده دارد نثر نفيسي «زيبا و استوار و فصيح» است و در

در عنف��وان جوان��ي ي��ا بيستويكيدوس��الگي ه��وس

ايرج شيرينسخنم».
 .1برگرفته از شعر معروفي كه ايرج ميرزا براي خود گفته است« :اين كه خفته است در اين خاك ،منم  /ايرجمِ ،
 .2نادرهكاران :سوكنامۀ ناموران فرهنگي و ادبي (1381-1304ش) ،ايرج افشار ،بهكوشش محمود نيكويه ،تهران :قطره( 1384 ،چاپ دوم).
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س��الها پس از مرگ نفيس��ي  -به ياد او نگاشته است توجه
كنيم:

چهارمين روز در «كارزار»  -در كوهسار نزديك جبال بارز
 خوش گذشت؛ چه ،هنگام گل بود و گالبگيري .بويگل س��رخ در هوا پراكنده بود و زيبايي ش��بهاي پرستارۀ
آنجا خيرهكننده .بلبل بس��ياري ميخواند و گنجشكها در
سقف خانۀ همايون ولولهاي عجيب ميكردند .از آرامش و
زيبايي آنجا به ياد عباراتي افتادم كه سعيد نفيسي روزگاري
به ياد ايران نوشته بود و من هم به جاي شعري در آن شب
پرستاره زمزمه ميكردم:
به ايرانم
به ايران گراميام
به ايران جاودانيام
اين عبارات نفيسي كه در يكي از سالهاي پريشاني ايران
 ،1327-1325بر پيش��اني يكي از داس��تانهاي تاريخي
مجموعۀ ماه نخش��ب او چاپ ش��ده بود« ،ش��عر» است و
سراسر حقيقت است .سعيد نفيسي ايران جاوداني را دوست
ميداشت .براي فرهنگ درخشان آن رنجهاي گران برد و
دلسوختگي بيپايان نسبت به آن ابراز ميكرد .دلداده بدين
س��رزمين بود .سراس��ر زندگي را در راه پيشرفت كارهاي
فرهنگ��ي و پژوهش��ي آن گذرانيد .زن و فرزن��د و خانه و
ني��روي بدني و حيثيت معنوي خود را در آن مصروف كرد.
او از س��ر همهچيز ميگذشت تا نكتهاي و سطري و ورقي
و كتاب��ي در ياد اي��ران و براي ايران چاپ ش��ود( .همان،
ص)176

مقالهاي كه به تاريخ تيرماه  1330دربارۀ سعيد نفيسي نوشته،
او را چنين وصف كرده است:
وي نثر فارس��ي را در منتهاي رواني و استحكام مينويسد،
در استعمال لغات فارسي و اصطالحات ادبي و استعماالتي
كه در متون قديم ش��ده اس��ت ،ق��درت و برازندگي خاص
دارد .به جز رواني ،نثر او ش��يرين و دلكش اس��ت (همان،
ص .)162

البته بايد اذعان و اعتراف كرد كه آنچه افش��ار در حق س��عيد
نفيسي گفته ،سخناني است كه ميبايد در حق خود او نيز گفته
شود.
نثر فارس��ي افش��ار ،در عين حال كه اديبانه است ،روان و
روشن است .در كالم او تعقيد و تكلّف ديده نميشود .سخنش
همهكسفهم اس��ت .افش��ار هرگز به بيماري «سرهگرايي» كه
در زمان او ش��ايع و رايج بود مبتال نش��د و با همۀ عشقي كه به
ايران داش��ت ،با لغات عربي متداول در زبان فارس��ي دشمني
نك��رد .از عربيمآبي پرهيز ميك��رد و از فرنگيمآبي و آوردن
لغات فرنگي نيز در س��خن خود قوي ًا اجتناب ميورزيد .اعتدالي
ك��ه در همۀ كارها و در همۀ زندگي صفت بارز افش��ار بود ،در

نيز گفته است:

نفيسي نثر را در نهايت زيبايي و رواني مينوشت .پختگي و
ش��يريني نثرش بي گمان از آن بود كه متون قديم را خوب
ميشناخت و از بس چنان آثار را استنساخ كرده بود ذهنش
و قلمش تأثير پذيرفته بود( .همان ،ص )168

از مي��ان نوش��تههاي او ،مجموعۀ داس��تانهاي تاريخي ماه
نخش��ب را «نمونهاي از زيباترين نث��ر فصيح معاصر» ميداند.
براي آنكه از ميزان دلبس��تگي افش��ار به س��عيد نفيسي آگاه
شويم ،بد نيست به اين عبارت كه وي به سال  - 1366يعني
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تواناي��ي اوس��ت ،تركيبات بديع و خوشمعن��ا و خوشآهنگي
اس��ت كه وي ميس��ازد و ب��ه كار ميبرد .تركيبات��ي از قبيل
«مكتوب دالويز»« ،كوچكان��دام و باريكچهره»« ،تلخطعم»،
«فرهنگمند»« ،آوازهمند»« ،دس��توپا گ��رم»« ،جهاننگري»،
«تندران��ان [بهمعناي افراطيون]»« ،ذوقپ��روري»« ،تازهبيني»،
«پردريغ��ا»« ،قديمم��رد»« ،ني��كدل»« ،حكمتش��ناس»،
«غمآفرين»« ،روش��نبين»« ،استوارانديشه»« ،آسمانپيمايي»،
«زودازود» و «شُ ��كرنگار» در آث��ار او ف��راوان اس��ت و يكي از
شگردهاي اوست كه به نثرش شيريني و لطافت ميبخشد.
خصوصيت ديگري كه در نثر افش��ار وجود دارد «ش��روع
خوب» مقاالت اوس��ت .نوش��تههاي وي آغازي دلنشين دارد
و همي��ن «خوشآغ��ازي» يا «براع��ت اس��تهالل» خواننده را
ج��ذب ميكند و به درون ميكش��د و به خواندن همۀ نوش��ته
برميانگي��زد .ذكر يكي -دو نمونه ب��راي تصديق آنچه گفتيم
الزم و كافي است:

نثر او نيز ديده ميش��د .نثرش خالي از گزافهگويي و شور و شر
بود .افشار ،نه در نگارش و نه در زندگي ،اهل خودنمايي نبود.
افشار ،برخالف بس��ياري از نويسندگان امروز ،جمالت را
كوتاه مينوش��ت و در اولين فرصت جمله را با آوردن فعلي به
نقطۀ پايان ميرساند .از اين حيث ،نثر او يادآور دوران درخشان
نثر فارس��ي در قرنهاي پنجم و شش��م و نثر كتابهايي مانند
تاريخ بيهقي و كليله و دمنه است .از نثر او نمونهاي ميآوريم:
رشيدياس��مي را بارها دي��ده بودم .مردي خوشس��خن و
س��خندان بود .با مصاحب خويش س��خن به مهر و لطف
ميگفت .چهرهاي سرخگون و خوشايند داشت.
براي زندگي رنج بسيار برد .ناچار تن خويش را فرسود .سه
بهار پيش از اين بيمار گش��ت و از آن پس نهال انديش��ه و
ش��عر او خشكيد و دس��تش از كار دانش باز ماند ...دريغ كه
ش��مع عمرش تا به س��حر نرسيد و درگذش��ت .موقعي كه
خاموش ش��د به س��ن پنجاه و هفت سال بود( .همان ،ص
)70

پنجاه س��ال پيش يك��ي از دو پايهگذار تحقيق��ات ايراني
درگذش��ت .او محمد قزويني بود .طلبهاي بود كه نخستين
خدمتش در راه فرهنگ مملكت همكاري در ش��ركت طبع
كتاب بود .در آن ش��ركت محمدعلي فروغي كاركن اصلي
بود و ماهي بيستوپنج تومان اجرت كارش بود .قزويني در
همان اوقات توانست خود را به انگلستان برساند( ...همان،
ص )51
چش��مۀ جوش��نده و زاللي از كوهس��ار زيباي ادب معاصر
ايران بخوش��يد .بادپايي تندسير از كاروان فهم و ذوق روز
3
هيجدهم شهريور بيابان مرگ شد.
او جالل آل احمد بود .مردي بود از صف نخبگان و فرزندان
ايران امروز .انس��ان بود و دوستدار انس��انها .رهروي بود
نكتهياب و جامعهنگر ،ايراندوست و ايرانشناس .قلمداري
بود مايۀ سرافرازي از اقليم ما( .همان ،ص )236

تفح��ص در آثار نويس��ندگان قديم و خ��وض و غور در
او ،ب��ا ّ
نمونههاي نثر فارسي ادوار گذشته ،بهخوبي به راز و رمز زيبايي
و دلپذيري نمونههاي واالي نثر فارسي پي برده بود و قابليتها
و تواناييه��اي اين زبان را ش��ناخته ب��ود و از ميراث گرانقدر
هزارس��الۀ زبان و ادب فارس��ي همچون س��رمايهاي سودآور
استفاده ميكرد.
در نثر وي نمونهها و نشانههاي فراواني از عنايت و التفات
او به نثر كهن فارسي ديده ميشود و از آن جمله يكي استفادۀ
نس��بت ًا فراوان از افعالي است كه با پيش��وند همراهند .افشار با
استفاده از اين پيش��وندها ،هم به صورتي هنرمندانه در معناي
فعل تصريفي لطيف و ظريف ميكرد و هم بر زيبايي كالم خود
ميافزود .در نوش��تههاي او بهوفور به افعالي برميخوريم كه از
مصدرهاي «باز ايس��تاندن»« ،درشكستن»« ،فرو مردن»« ،فرو
نشستن»« ،فرو افتادن»« ،برخواندن»« ،برشمردن»« ،برگرفتن»
و مانند اينها ساخته شده است .همچنين لغات و تعبيراتي مانند
«ميراندن وقت»« ،س��خن كردن»،
«پايندان»« ،طالب علمان»،
ِ
«فراغ يافتن»« ،سهديگر»ُ « ،پرسان شدن» و «به درس نشستن»
در نوشتههاي او كم نيست.
معرف
يكي ديگر از خصوصيات نثر فارسي ايرج افشار ،كه ّ

افش��ار ،تا آنجا كه من ميدانم ،ش��اعر نبود اما ش��عر را خوب
ميش��ناخت و ش��ع ِر خوب را هم ميش��ناخت و گهگاه بيتي يا
قطعهاي از آنچه در جنگها و ديوانها خوانده بود و يادداش��ت
كرده بود چاش��ني نثر خود ميكرد و ب��ر زيبايي آن ميافزود.
افش��ار ،دست كم در نوشتههاي خود ،اهل طنز و طيبت نبود و
خوانندگان هنگام خواندن آثار او كمتر ميخنديدند .اكنون كه

 .3بهنظر ميرسد در اين عبارت كلمهاي افتاده باشد .ميتوان آن را بدينگونه اصالح كرد...« :روز هيجدهم شهريور [راهي] بيابان مرگ شد».
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او در ميان ما نيس��ت ،مناسب ميبينم يك شوخي قلمي ميان
او و دكتر باس��تاني پاري��زي را ،كه حدود چهل س��ال قبل در
راهنم��اي كتاب خواندهام ،نقل كنم و به زبان حافظ خطاب به
			
او بگويم:
چون غمت را نتوان يافت مگر در دل شاد
م��ا به ا ّميد غمت خاطر ش��ادي طلبيم
مفصلي
باستاني پاريزي ،در جلد پانزدهم راهنماي كتاب ،مقالۀ ّ
دارد تح��ت عنوان «از م��رو تا مناكو» كه ب��ه صورت ضميمۀ
ش��مارههاي  10و  11و  12به چاپ رسيده است .در اين مقاله،
دكتر باس��تاني دربارۀ ش��رح حال پرنس ارفعال ّدوله معروف به
«دانش» تحقيق وس��يعي كرده و به نق��ل از روزنامۀ خاطرات
اعتمادالسلطنه ،كه به ه ّمت ايرج افشار به چاپ رسيده ،مطالبي
ّ
دربارۀ رابطۀ محمودخان عالءالملك ژنرال قونس��ول ايران در
تفليس با مي��رزا رضاخان ارفع نوجوان ،ك��ه همان ارفعال ّدولۀ
آینده است ،آورده است .در اين نقل قول ،كلمهاي غيراخالقي
بوده كه ايرج افش��ار آن را حذف كرده و بهجاي آن س��هنقطه
گذاشته بوده است .باستاني كه دلش نميآمده از كنار اين كلمه
بهآساني بگذرد ،در پانوشت توضيحي داده و نوشته است:

كت��اب ك��ه در كتابخان��ۀ مرك��زي موجود اس��ت مراجعه
ميك��ردي و جمله را كامل نقل ميك��ردي و دلت خنك 
ميشد                     .
                                                         ايرج افشار

س��خن سخني از خود افشار است به نقل از مقدمۀ
بخش
ْ
پايان ِ
كت��اب نادرهكاران او ،كه در نوش��تن اين مقال��ه ،از ميان همۀ
نوش��تههاي او ،مأخذ عمده و مرجع اصلي بوده است؛ آنجا كه
ميگويد:
ت��ا زمانيك��ه مجلۀ آينده منتش��ر ميش��د ميكوش��يدم

درگذشتهاي كه س��زاوار يادمان باشد فراموش نشود .پس
از آن هم چون لطف علي دهباش��ي را پش��تيبان داشتم ،به
تفاري��ق در كلك و بخ��ارا آن رويه را  -نهچندان منظم و
بهحوصله  -دنبال ميكردم .ولي بهتدريج دس��تم و ذوقم
نويس��ي درگذشتگان خشكيد .اين هم
و قلمم از سرگذشت
ِ
نوعي است از آن حكايت مشهور كه خياط در كوزه افتاد.

ايرج افشار ،در طي س��اليان دراز ،شرح حال ششصدوده نفر از
دانش��مندان و معاريف و مشاهير و خدمتگزاران فرهنگ ايران
را پ��س از وفات آنها ب��ا قلمي توانا نوش��ته و از آنان ياد كرده
اس��ت .اكنون كه خود او به كاروان راهيان جهان ديگر پيوسته
و روي در نقاب خاك كش��يده اس��ت و به قول خودش «خياط
نيز در كوزه افتاده» ،حق اين اس��ت ك��ه از او بهنيكي ياد كنيم
آمرزش او ،از
آرام��ش روان و
و دريغاگ��وي او باش��يم و ،براي
ِ
ِ
خداوند كريم ،طلب رحمت و غفران كنيم.
■

ايرج افشار اينجا يك كلمه را حذف كرده است .معلوم است
كه چه ميخواهد بگويد .اما افشار جان! چرا خاطرات مردم
را ناق��ص كردي؟ مگر به تو برميخ��ورد؟ همه رفتهاند ،تو

جوش آنها را ميزني؟
نوشت باستاني ،زير آن نوشته است:
افشار هم ،با ديدن اين پي ِ

باس��تاني جان! خوب بود به تو ك��ه برنميخورد به عكس
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