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ایرج شیـرین سخن

غامعلی حـّداد عـادل1

ــي.برجسته.و.پرکار،.و.کتابدار.و. ــار.نه..تنها.ایران.شناس ایرج.افش

ــتاد.بود،.که.روزنامه.نگاري.ورزیده.نیز.بود..او. ــي.اس کتاب.شناس

روزنامه.نگاري.را.از.پدر.آموخته.و.از.او.به.ارث.برده.بود.و.از.جواني.

ــت. ــد.و.دس تا.پایان.عمر.خود.هیچ.گاه.از.کار.مطبوعاتي.دور.نش

ــه.غیرسیاسي.بود.. ــید؛.هرچند.روزنامه.نگاري.وي.همیش نکش

ــتن.مي.کند؛.نوشتني.دائم،. طبیعت.روزنامه.نگاري.اقتضاي.نوش

در.موضوعات.متنوع..روزنامه.نگار،.اگر.بخواهد.موفق.باشد،.باید.

نویسنده.و.دست.به.قلم.باشد.و.افشار.چنین.بود..او.از.آغاز.جواني.

ــالۀ.خود.در.مجالت.جهان.نو،.مهر،. تا.پایان.عمر.هشتادو.پنج.س

ــاي.ماه،.راهنماي. ــخن،.یغما،.کتاب.ه فرهنگ.ایران.زمین،.س

ــت..البته. ــارا.مقاله.مي.نوش ــه،.کلک.و.بخ ــاب،.آینده،.آدین کت

ــندگي.افشار.محدود.به.مطبوعات.نبود..کتاب.هاي. میدان.نویس

ــده. تألیفي.او.و.مقدمه.هایي.که.بر.کتاب.هاي.قدیمي.تصحیح.ش

ــت،.عرصۀ.وسیع.دیگري.بود.که.افشار.هنر.نویسندگي. مي.نوش

و.قوت.قلم.خود.را.در.آن.به..ظهور.مي.رسانید.

ــار.نویسنده.اي.»صاحب.سبک«.بود.و.اسلوب.سخنش،. افش

ــده.بود..همچنان.که. ــا.آخر.عمر،.کمابیش.ثابت.مان از.جواني.ت

دوستان.و.همکاران.نزدیکش.خط.او.را.مي.شناختند،.خوانندگان.

ــنا.بودند..در.میان.نویسندگان.تواناي. مقاالت.او.نیز.با.قلم.او.آش

معاصر،.مي.توان.نثر.افشار.را.به.نثر.سعید.نفیسي.نزدیک.دانست.

ــد.اگر.گفته.شود.افشار.در.فارسي.نویسي.به. ــاید.گزاف.نباش و.ش

ــت..خود.او. ــناخته.اس ــي.اقتدا.کرده.و.او.را.الگوي.خود.ش نفیس

مي.گوید:

ــوس. ــالگي.ه ــا.بیست.ویکي.دوس ــي.ی ــوان.جوان در.عنف

ــتم..در.آن.اوقات.به.منزل.سعید.نفیسي. ــي.داش کتاب.نویس

ــه.روي.جوان.ها.باز.بود.. ــرا.دِر.خانه.اش.ب ــاد.مي.رفتم..زی زی

ــت.که.مي.نشست.و.جمعي.به.دیدنش. هم،.روز.خاصي.داش

ــد.به.او.سر.زد..روزي. ــتافتند.و.هم،.گاه.و.بیگاه.مي.ش مي.ش

ــي.از.ادبیات.معاصر.پرداخته.است.و. گفت.به.گزینش.بخش

قصد.دارد.مجموعه.اي.از.داستان.ها.و.نوشته.هاي.جمال.زاده.

ــر.سازد..گفتم:.»چرا.این. و.دهخدا.و.صادق.هدایت.را.منتش

ــرا.از.انتخاب. ــام.نمي.دهید.و.چ ــور.عام.تر.انج ــه.ط کار.را.ب

ــز.دارید؟«.گفت:.»آنها. ــته.هاي.محققان.و.ادیبان.پرهی نوش

ــت..من.فعاًل.براي.آگاهي.جوان.ها.منحصراً.در. ادبیات.نیس

ــي.فراهم.بکنم.«. ــته.هاي.ادب ــي.آنم.که.منتخباتي.از.نوش پ

ــۀ.کارها.را.باید.من. ــاز.اصرار.کردم.گفت:.»مگر.هم چون.ب

ــما.جوان.ها.خودتان.باید.دست.به.کار. یا.طبقۀ.من.بکنند؟.ش

ــته.منقطع. ــوید.و.آنچه.را.مفید.مي.دانید.بکنید،.تا.این.رش ش

ــردا.بیا.با.هم. ــودت.این.کار.را.بکن.و.ف ــود..بنابراین،.خ نش

برویم.پیش.حسن.معرفت.)مدیر.کانون.معرفت.که.کتاب.او.

را.چاپ.مي.کرد(.تا.بگویم.که.جلد.دیگر.این.مجموعه.را.این.

جوان.تهیه.خواهد.کرد.«.گفت:.»بر.آن.مقدمه.اي.هم.خواهم.

ــود...«.این.همان.کتاب. ــت.که.کتاب.شما.شناسانده.ش نوش

است.که.من.یادداشت.هاي.آن.را.به.تدریج.فراهم.مي.کردم..

ــن.معرفت.توصیۀ.مرحوم.نفیسي.را.پذیرفت.و.کتاب.با. حس

ــادروان.به.نام.نثر.فارسي.معاصر.در.فروردین. مقدمۀ.آن.ش

1330.به.چاپ.رسید.)نادره.کاران،2.ص.177-176(.

افشار.عقیده.دارد.نثر.نفیسي.»زیبا.و.استوار.و.فصیح«.است.و.در.

1..برگرفته.از.شعر.معروفي.که.ایرج.میرزا.براي.خود.گفته.است:.»این.که.خفته.است.در.این.خاك،.منم/..ایرجم،.ایرِج.شیرین.سخنم«.

2..نادره.کاران:.سوکنامۀ.ناموران.فرهنگي.و.ادبي.)1304-1381ش(،.ایرج.افشار،.به.کوشش.محمود.نیکویه،.تهران:.قطره،.1384.)چاپ.دوم(.
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مقاله.اي.که.به.تاریخ.تیرماه.1330.دربارۀ.سعید.نفیسي.نوشته،.

او.را.چنین.وصف.کرده.است:

ــي.را.در.منتهاي.رواني.و.استحکام.مي.نویسد،. وي.نثر.فارس

در.استعمال.لغات.فارسي.و.اصطالحات.ادبي.و.استعماالتي.

ــدرت.و.برازندگي.خاص. ــت،.ق ــده.اس که.در.متون.قدیم.ش

ــت.)همان،. ــیرین.و.دلکش.اس دارد..به.جز.رواني،.نثر.او.ش

ص.162(.

نیز.گفته.است:

نفیسي.نثر.را.در.نهایت.زیبایي.و.رواني.مي.نوشت..پختگي.و.

ــیریني.نثرش.بي..گمان.از.آن.بود.که.متون.قدیم.را.خوب. ش

مي.شناخت.و.از.بس.چنان.آثار.را.استنساخ.کرده.بود.ذهنش.

و.قلمش.تأثیر.پذیرفته.بود..)همان،.ص.168(

ــتان.هاي.تاریخي.ماه. ــته.هاي.او،.مجموعۀ.داس ــان.نوش از.می

ــر.فصیح.معاصر«.مي.داند.. ــب.را.»نمونه.اي.از.زیباترین.نث نخش

ــعید.نفیسي.آگاه. ــار.به.س ــتگي.افش براي.آن.که.از.میزان.دلبس

شویم،.بد.نیست.به.این.عبارت.که.وي.به.سال.1366.-.یعني.

ــي.-.به.یاد.او.نگاشته.است.توجه. ــال.ها.پس.از.مرگ.نفیس س

کنیم:

چهارمین.روز.در.»کارزار«.-.در.کوهسار.نزدیک.جبال.بارز.

-.خوش.گذشت؛.چه،.هنگام.گل.بود.و.گالب.گیري..بوي.

ــب.هاي.پرستارۀ. ــرخ.در.هوا.پراکنده.بود.و.زیبایي.ش گل.س

ــیاري.مي.خواند.و.گنجشک.ها.در. آنجا.خیره.کننده..بلبل.بس

سقف.خانۀ.همایون.ولوله.اي.عجیب.مي.کردند..از.آرامش.و.

زیبایي.آنجا.به.یاد.عباراتي.افتادم.که.سعید.نفیسي.روزگاري.

به.یاد.ایران.نوشته.بود.و.من.هم.به.جاي.شعري.در.آن.شب.

پرستاره.زمزمه.مي.کردم:

به.ایرانم

به.ایران.گرامي.ام

به.ایران.جاوداني.ام

این.عبارات.نفیسي.که.در.یکي.از.سال.هاي.پریشاني.ایران.

ــتان.هاي.تاریخي. ــاني.یکي.از.داس 1325-1327،.بر.پیش

ــعر«.است.و. ــده.بود،.»ش ــب.او.چاپ.ش مجموعۀ.ماه.نخش

سراسر.حقیقت.است..سعید.نفیسي.ایران.جاوداني.را.دوست.

مي.داشت..براي.فرهنگ.درخشان.آن.رنج.هاي.گران.برد.و.

دلسوختگي.بي.پایان.نسبت.به.آن.ابراز.مي.کرد..دلداده.بدین.

ــر.زندگي.را.در.راه.پیشرفت.کارهاي. ــرزمین.بود..سراس س

ــد.و.خانه.و. ــي.آن.گذرانید..زن.و.فرزن ــي.و.پژوهش فرهنگ

ــروي.بدني.و.حیثیت.معنوي.خود.را.در.آن.مصروف.کرد.. نی

ــر.همه.چیز.مي.گذشت.تا.نکته.اي.و.سطري.و.ورقي. او.از.س

ــود..)همان،. ــران.و.براي.ایران.چاپ.ش ــي.در.یاد.ای و.کتاب

ص176(

ــعید. ــار.در.حق.س البته.باید.اذعان.و.اعتراف.کرد.که.آنچه.افش

نفیسي.گفته،.سخناني.است.که.مي.باید.در.حق.خود.او.نیز.گفته.

شود.

ــار،.در.عین.حال.که.ادیبانه.است،.روان.و. ــي.افش نثر.فارس

روشن.است..در.کالم.او.تعقید.و.تکلّف.دیده.نمي.شود..سخنش.

ــار.هرگز.به.بیماري.»سره.گرایي«.که. ــت..افش همه.کس.فهم.اس

ــد.و.با.همۀ.عشقي.که.به. ــایع.و.رایج.بود.مبتال.نش در.زمان.او.ش

ــي.دشمني. ــت،.با.لغات.عربي.متداول.در.زبان.فارس ایران.داش

ــرد.و.از.فرنگي.مآبي.و.آوردن. ــرد..از.عربي.مآبي.پرهیز.مي.ک نک

ــخن.خود.قویًا.اجتناب.مي.ورزید..اعتدالي. لغات.فرنگي.نیز.در.س

ــار.بود،.در. ــه.در.همۀ.کارها.و.در.همۀ.زندگي.صفت.بارز.افش ک
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ــد..نثرش.خالي.از.گزافه.گویي.و.شور.و.شر. نثر.او.نیز.دیده.مي.ش

بود..افشار،.نه.در.نگارش.و.نه.در.زندگي،.اهل.خودنمایي.نبود.

ــیاري.از.نویسندگان.امروز،.جمالت.را. افشار،.برخالف.بس

ــت.و.در.اولین.فرصت.جمله.را.با.آوردن.فعلي.به. کوتاه.مي.نوش

نقطۀ.پایان.مي.رساند..از.این.حیث،.نثر.او.یادآور.دوران.درخشان.

ــم.و.نثر.کتاب.هایي.مانند. ــي.در.قرن.هاي.پنجم.و.شش نثر.فارس

تاریخ.بیهقي.و.کلیله.و.دمنه.است..از.نثر.او.نمونه.اي.مي.آوریم:

ــخن.و. ــده.بودم..مردي.خوش.س ــمي.را.بارها.دی رشیدیاس

ــخن.به.مهر.و.لطف. ــخن.دان.بود..با.مصاحب.خویش.س س

مي.گفت..چهره.اي.سرخگون.و.خوشایند.داشت.

براي.زندگي.رنج.بسیار.برد..ناچار.تن.خویش.را.فرسود..سه.

ــه.و. ــت.و.از.آن.پس.نهال.اندیش بهار.پیش.از.این.بیمار.گش

ــتش.از.کار.دانش.باز.ماند....دریغ.که. ــعر.او.خشکید.و.دس ش

ــت..موقعي.که. ــحر.نرسید.و.درگذش ــمع.عمرش.تا.به.س ش

ــن.پنجاه.و.هفت.سال.بود..)همان،.ص. ــد.به.س خاموش.ش

)70

ــوض.و.غور.در. ــندگان.قدیم.و.خ ــص.در.آثار.نویس ــا.تفّح او،.ب

نمونه.هاي.نثر.فارسي.ادوار.گذشته،.به.خوبي.به.راز.و.رمز.زیبایي.

و.دلپذیري.نمونه.هاي.واالي.نثر.فارسي.پي.برده.بود.و.قابلیت.ها.

ــود.و.از.میراث.گران.قدر. ــناخته.ب ــاي.این.زبان.را.ش و.توانایي.ه

ــرمایه.اي.سودآور. ــي.همچون.س ــالۀ.زبان.و.ادب.فارس هزارس

استفاده.مي.کرد..

در.نثر.وي.نمونه.ها.و.نشانه.هاي.فراواني.از.عنایت.و.التفات.

او.به.نثر.کهن.فارسي.دیده.مي.شود.و.از.آن.جمله.یکي.استفادۀ.

ــوند.همراهند..افشار.با. ــبتًا.فراوان.از.افعالي.است.که.با.پیش نس

ــوندها،.هم.به.صورتي.هنرمندانه.در.معناي. استفاده.از.این.پیش

فعل.تصریفي.لطیف.و.ظریف.مي.کرد.و.هم.بر.زیبایي.کالم.خود.

ــته.هاي.او.به.وفور.به.افعالي.برمي.خوریم.که.از. مي.افزود..در.نوش

ــتاندن«،.»درشکستن«،.»فرو.مردن«،.»فرو. مصدرهاي.»باز.ایس

نشستن«،.»فرو.افتادن«،.»برخواندن«،.»برشمردن«،.»برگرفتن«.

و.مانند.اینها.ساخته.شده.است..همچنین.لغات.و.تعبیراتي.مانند.

ــخن.کردن«،. »پایندان«،.»طالب.علمان«،.»میراندِن.وقت«،.»س

»فراغ.یافتن«،.»سه.دیگر«،.»ُپرسان.شدن«.و.»به.درس.نشستن«.

در.نوشته.هاي.او.کم.نیست.

یکي.دیگر.از.خصوصیات.نثر.فارسي.ایرج.افشار،.که.معّرف.

ــا.و.خوش.آهنگي. ــت،.ترکیبات.بدیع.و.خوش.معن ــي.اوس توانای

ــي.از.قبیل. ــه..کار.مي.برد..ترکیبات ــازد.و.ب ــت.که.وي..مي.س اس

ــدام.و.باریک.چهره«،.»تلخ.طعم«،. »مکتوب.دالویز«،.»کوچک.ان

ــرم«،.»جهان.نگري«،. ــت.وپا..گ »فرهنگ.مند«،.»آوازه.مند«،.»دس

ــروري«،.»تازه.بیني«،. ــان.]به.معناي.افراطیون[«،.»ذوق.پ »تندران

ــناس«،. »حکمت.ش ــک.دل«،. »نی ــرد«،. »قدیم.م ــا«،. »پردریغ

ــن.بین«،.»استواراندیشه«،.»آسمان.پیمایي«،. »غم.آفرین«،.»روش

ــت.و.یکي.از. ــراوان.اس ــار.او.ف ــکرنگار«.در.آث »زودازود«.و.»ُش

شگردهاي.اوست.که.به.نثرش.شیریني.و.لطافت.مي.بخشد.

ــروع. ــار.وجود.دارد.»ش خصوصیت.دیگري.که.در.نثر.افش

ــته.هاي.وي.آغازي.دلنشین.دارد. ــت..نوش خوب«.مقاالت.اوس

ــتهالل«.خواننده.را. ــت.اس ــازي«.یا.»براع ــن.»خوش.آغ و.همی

ــته. ــد.و.به.خواندن.همۀ.نوش ــذب.مي.کند.و.به.درون.مي.کش ج

ــراي.تصدیق.آنچه.گفتیم. ــزد..ذکر.یکي-.دو.نمونه.ب برمي.انگی

الزم.و.کافي.است:

ــات.ایراني. ــي.از.دو.پایه.گذار.تحقیق ــال.پیش.یک پنجاه.س

ــت..او.محمد.قزویني.بود..طلبه.اي.بود.که.نخستین. درگذش

ــرکت.طبع. خدمتش.در.راه.فرهنگ.مملکت.همکاري.در.ش

ــرکت.محمدعلي.فروغي.کارکن.اصلي. کتاب.بود..در.آن.ش

بود.و.ماهي.بیست.وپنج.تومان.اجرت.کارش.بود..قزویني.در.

همان.اوقات.توانست.خود.را.به.انگلستان.برساند....)همان،.

ص.51(

ــار.زیباي.ادب.معاصر. ــنده.و.زاللي.از.کوهس ــمۀ.جوش چش

ــید..بادپایي.تندسیر.از.کاروان.فهم.و.ذوق.روز. ایران.بخوش

هیجدهم.شهریور.بیابان.مرگ.شد.3

او.جالل.آل.احمد.بود..مردي.بود.از.صف.نخبگان.و.فرزندان.

ــان.ها..رهروي.بود. ــان.بود.و.دوستدار.انس ایران.امروز..انس

نکته.یاب.و.جامعه.نگر،.ایران.دوست.و.ایران.شناس..قلمداري.

بود.مایۀ.سرافرازي.از.اقلیم.ما..)همان،.ص.236(

ــعر.را.خوب. ــاعر.نبود.اما.ش ــار،.تا.آنجا.که.من.مي.دانم،.ش افش

ــناخت.و.گه.گاه.بیتي.یا. ــعِر.خوب.را.هم.مي.ش ــناخت.و.ش مي.ش

ــت. قطعه.اي.از.آنچه.در.جنگ.ها.و.دیوان.ها.خوانده.بود.و.یادداش

ــر.زیبایي.آن.مي.افزود.. ــني.نثر.خود.مي.کرد.و.ب کرده.بود.چاش

ــار،.دست.کم.در.نوشته.هاي.خود،.اهل.طنز.و.طیبت.نبود.و. افش

خوانندگان.هنگام.خواندن.آثار.او.کمتر.مي.خندیدند..اکنون.که.

3..به.نظر.مي.رسد.در.این.عبارت.کلمه.اي.افتاده.باشد..مي.توان.آن.را.بدین.گونه.اصالح.کرد:.»...روز.هیجدهم.شهریور.]راهي[.بیابان.مرگ.شد«.
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ــت،.مناسب.مي.بینم.یک.شوخي.قلمي.میان. او.در.میان.ما.نیس

ــال.قبل.در. ــزي.را،.که.حدود.چهل.س ــتاني.پاری او.و.دکتر.باس

ــاي.کتاب.خوانده.ام،.نقل.کنم.و.به.زبان.حافظ.خطاب.به. راهنم

. . او.بگویم:.

چون.غمت.را.نتوان.یافت.مگر.در.دل.شاد

ــادي.طلبیم ــا.به.اّمید.غمت.خاطر.ش م

باستاني.پاریزي،.در.جلد.پانزدهم.راهنماي.کتاب،.مقالۀ.مفّصلي.

ــه..صورت.ضمیمۀ. ــرو.تا.مناکو«.که.ب ــت.عنوان.»از.م دارد.تح

ــماره.هاي.10.و.11.و.12.به..چاپ.رسیده.است..در.این.مقاله،. ش

ــرح.حال.پرنس.ارفع.الّدوله.معروف.به. ــتاني.دربارۀ.ش دکتر.باس

ــل.از.روزنامۀ.خاطرات. ــیعي.کرده.و.به.نق »دانش«.تحقیق.وس

اعتمادالّسلطنه،.که.به..هّمت.ایرج.افشار.به..چاپ.رسیده،.مطالبي.

ــول.ایران.در. دربارۀ.رابطۀ.محمودخان.عالء.الملک.ژنرال.قونس

ــه.همان.ارفع.الّدولۀ. ــرزا.رضاخان.ارفع.نوجوان،.ک تفلیس.با.می

آینده.است،.آورده.است..در.این.نقل.قول،.کلمه.اي.غیراخالقي.

ــه.نقطه. ــار.آن.را.حذف.کرده.و.به.جاي.آن.س بوده.که.ایرج.افش

گذاشته.بوده.است..باستاني.که.دلش.نمي.آمده.از.کنار.این.کلمه.

به.آساني.بگذرد،.در.پانوشت.توضیحي.داده.و.نوشته.است:

ایرج.افشار.اینجا.یک.کلمه.را.حذف.کرده.است..معلوم.است.

که.چه.مي.خواهد.بگوید..اما.افشار.جان!.چرا.خاطرات.مردم.

ــورد؟.همه.رفته.اند،.تو. ــص.کردي؟.مگر.به.تو.برمي.خ را.ناق

جوش.آنها.را.مي.زني؟

افشار.هم،.با.دیدن.این.پي.نوشِت.باستاني،.زیر.آن.نوشته.است:

ــه.برنمي.خورد.به.عکس. ــتاني.جان!.خوب.بود.به.تو.ک باس

ــت.مراجعه. ــزي.موجود.اس ــۀ.مرک ــه.در.کتابخان ــاب.ک کت

ــردي.و.دلت.خنک. ــردي.و.جمله.را.کامل.نقل.مي.ک مي.ک

مي.شد......................

.........................................................ایرج.افشار

ــخْن.سخني.از.خود.افشار.است.به.نقل.از.مقدمۀ. پایان.بخِش.س

ــه،.از.میان.همۀ. ــتن.این.مقال ــاب.نادره.کاران.او،.که.در.نوش کت

ــته.هاي.او،.مأخذ.عمده.و.مرجع.اصلي.بوده.است؛.آنجا.که. نوش

مي.گوید:

ــیدم. ــد.مي.کوش ــر.مي.ش ــه.مجلۀ.آینده.منتش ــا.زماني.ک ت

ــزاوار.یادمان.باشد.فراموش.نشود..پس. درگذشته.اي.که.س

ــتیبان.داشتم،.به. ــي.را.پش از.آن.هم.چون.لطف.علي.دهباش

ــارا..آن.رویه.را.-.نه.چندان.منظم.و. ــق.در.کلک.و.بخ تفاری

ــتم.و.ذوقم. به.حوصله.-.دنبال.مي.کردم..ولي.به.تدریج.دس

ــِي.درگذشتگان.خشکید..این.هم. و.قلمم.از.سرگذشت.نویس

نوعي.است.از.آن.حکایت.مشهور.که.خیاط.در.کوزه.افتاد.

ــالیان.دراز،.شرح.حال.ششصدوده.نفر.از. ایرج.افشار،.در.طي.س

ــمندان.و.معاریف.و.مشاهیر.و.خدمتگزاران.فرهنگ.ایران. دانش

ــته.و.از.آنان.یاد.کرده. ــا.قلمي.توانا.نوش ــس.از.وفات.آنها.ب را.پ

ــت..اکنون.که.خود.او.به.کاروان.راهیان.جهان.دیگر.پیوسته. اس

ــت.و.به.قول.خودش.»خیاط. ــیده.اس و.روي.در.نقاب.خاك.کش

ــه.از.او.به.نیکي.یاد.کنیم. ــت.ک نیز.در.کوزه.افتاده«،.حق.این.اس

ــِش.روان.و.آمرزِش.او،.از. ــیم.و،.براي.آرام ــوي.او.باش و.دریغاگ

خداوند.کریم،.طلب.رحمت.و.غفران.کنیم.

■


