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 دارالفنون

با.نام.ایرج.افشار.از.همان.سال.هاي.دانش.آموزي.ام.در.دارالفنون.

ــنا.بودم..کتاب.هاي. ــتان،.1336.تا.1339(.آش )دورۀ..دوم.دبیرس

کتاب.شناسانه.اش.پي.درپي.درمي.آمد،.و.نامش.در.جاي.سردبیر.

ــید..پیش.از.آن.هم.سردبیري.مجلۀ. راهنماي.کتاب.مي.درخش

ــت..این. ــخن.را.برعهده.داش ــردبیرِي.س ــر.و.مدتي.هم.س ِمه

ــاوند.مشترك.بود،.و. مجله.ها.را.یکي.از.جوان.هاي.فاضل.خویش

به.لطِف.همنشیني.او.مقاله.ها.و.گزارش.هاي.دل.انگیز.این.دو.را.

ــتر.روزها.هم،.پس.از.پایان.گرفتِن.کالس.هاي. مي.خواندم..بیش

ــینم.و.یک.راست.به.خانه. بعدازظهر،.به.جاِي.آن.که.اتوبوس.بنش

برگردم،.همراه.و.نیز.به.تشویق.دوست.شاعر.و.دانشورم.ولي.هلل.

ــوي.شرق.یا.غرب. درودیان.-.که.عمرش.دراز.باد.-.پیاده.س

ــورا.یا.کتابخانۀ.ملّي.. توپخانه.مي.رفتم،.به.کتابخانۀ.مجلس.ش

هر.دو.برایم.محیطي.آرام.و.مطبوع.داشت،.و.وسوسه..ام.مي.کرد.

که.ساعت.ها.بنشینم.و.کتاب.بخوانم..کتابخانۀ.ملّي،.پشت.موزۀ.

ــتان،.با.تاالر.ُپرابّهت.آن،.فضایش.آرام.تر.و.کتابدارش. ایران.باس

ــم.زودتر.از.مخزن. ــتر.وقت.ها.مهربان.تر.بود،.و.کتاب.را.ه بیش

مي.آوردند..

دانشکدۀ حقوق

ــنایي.ام.با.این.نام.که. ــت،.آش ــتر.مي.گذش ــال.ها.بیش هرچه.س

ــیده.بود. ــده.درخش ــۀ.کتاب.و.معرفي.و.نقد.آثار.نشرش در.عرص

ــکدۀ.حقوق.که.شدم. ــتۀ.قضایِي.دانش ــتر.مي.شد..وارد.رش بیش

ــا.مدیرِي. ــناتر.بود؛.ب ــار.برایم.آش ــال.1339(.نام.ایرج.افش )س

ــردبیري.و.گردانندگِي.چند.مجلّۀ.ادبي. فرهنِگ.ایران.زمین.و.س

ــنایِي.نزدیک.نیافته. ــِي.دیگر؛.اما.فرصتي.براي.آش و.کتابشناس

ــا.پایان.گرفتن.دورۀ.کارش.در. ــن.تاریخ.همزمان.بود.ب بودم..ای

ــاد.محّمدتقي.دانش.پژوه.را. ــکده؛.و.فقط.گهگاه.زنده.ی این.دانش

ــربه.زیر.مي.رفت.. مي.دیدم.که.با.یک.بغل.کتاب.آرام.مي.آمد.و.س

ما.دانشجوها.با.»کتاب.بیار«ها،.که.همه.شان.هم.سخت.کوش.و.

مهربان.بودند،.سروکار.داشتیم..در.این.سال.ها.یک.روز.که.از.دِر.

ــرقي.کوچک.میان.نرده.هاي.دوِر.دانشگاه.)حدفاصِل.باشگاه. ش

و.دبیرخانه(.بیرون.مي.رفتم،.با.روانشاد.محّمدرسول.دریاگشت،.

ــال.هاي.دارالفنون،.که.داشت.ُتو.مي.آمد،.رودررو. همکالِس.س

شدم..به.سال.از.من.بزرگ.تر.بود،.و.همیشه.مهربان.و.گشاده.رو..

ــنفکري.دهه.هاي.30.و.40.همکاري،.و.با. ــریه.هاي.روش با.نش

ــان.آشنایي.و.دوستي.داشت؛.و.چند. مدیران.صفحه.هاي.ادبي.ش

ــیاه.کرده.بودم. ــعرگونه.س بار.کاغذهایي.را.که.از.زمزمه.هاي.ش

ــا.امید.ایران.و.مجله.هاي.دیگر. ــي.ی با.اصرار.گرفته.و.به.فردوس

ــپرده.بود،.و.من.هربار.چشم.به.راه.مي.ماندم.تا.روزنامه.فروش. س

ــاند.خودم.مجله.را.بگیرم.و.نام. ــماره.را.به.خانه.مي.رس که.آن.ش

سراینده.را.در.باالي.این.به.هم.بافته.ها.پاك.کنم.تا.دست.کم.نزد.

ــوم..در.آن.دیدار.تصادفي.جلوي. ــان.و.نزدیکان.رسوا.نش خویش

باشگاه.دانشگاه،.با.لطف.و.مهر.همیشگي.اش.احوالپرسي.کرد،.

ــگاه.کار. ــده.و.در.کتابخانۀ.مرکزي.دانش ــت.که.عیالوار.ش و.گف

ــت،.و.خواست.که.هرگاه. گرفته.و.خانه.اش.هم.در.آن.دوروبر.اس

که.فرصتي.یافتم.به.دیدنش.بروم..از.آن.پس.هم.اطالعیه.هاي.

مجالس.علمي.اي.را.که.در.کتابخانۀ.مرکزي.یا.تاالرهاي.دیگِر.

دانشگاه.برگزار.مي.شد.برایم.مي.فرستاد.یا.در.دیدارهاي.اتفاقي.

آگاهم.مي.کرد.

ــار. ــا،.یا.به.قول.زنده.یاد.افش ــه.این.گردهمایي.ه گهگاه.ب

ــه.و.بیرون. ــس.فوق.برنام ــا.مجال ــم؛.ام ــا،.مي.رفت »زمین.آر«ه

ــتر.گیرایي.داشت.یکي. ــي.که.برایم.بیش ــاعت.هاي.درس از.س

ــي«.بود.که. ــت.روان ــخنراني.هاي.دوره.اي.»جمعیِت.بهداش س

ــته.اي.نزدیک.مدرسۀ.البرز. ــراي.هتل.کوچک.و.آراس در.سرس

ــد،.و.دیگري.برنامه.هاي.»انجمن.فیالرمونیک. ــکیل.مي.ش تش

ــده.بودم.و.بسیاري.از.اجراهاي.موسیقي. تهران«.که.عضو.آن.ش

ــیک.اروپایي.را.آنجا.شنیدم.)ساعت.اجراي.این.برنامه.ها. کالس

مجالي.بود.براي.فکر.کردن..نمي.دانم.چرا.سازها.که.به.نواختن.

درمي.آمد،.هزار.و.یک.فکر.به.ذهنم.هجوم.مي.آورد(..

دورۀ  علوم سیاسي

ــکدۀ. ــي.)در.دانش ــاز.تحصیلم.در.دورۀ..دکتري.علوم.سیاس آغ

خاطره هایی از ایرج افشار*

)سال های تهران(

هاشـم رجـب زاده

*.به.نقل.از.مجلۀ.ایران.شناسی،.دورۀ.جدید،.سال.بیست.و.سوم،.شمارۀ.2،.تابستان.1390.
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ــور. ــدنم.به.وزارت.کش ــا.واردش ــاه.1343(.ب ــوق،.از.مهرم حق

ــتین.کارم(.همزمان.شد،.و.دو.سال.روزهایي.بس.دشوار. )نخس

گذراندم..مي.بایست.به.کار.حّساس.و.پرمشغله.اي.دور.از.تهران،.

ــاعت.هاي.درس.در.دانشکده،.که.بعدازظهرها.بود،.هر.دو،. و.س

ــم؛.اما.باز.مي.کوشیدم.تا.فرصت.مستمع.بودن.در.مجالس. برس

ــت.ندهم..پس.از. ــگاه.در.کتابخانۀ.مرکزي.را.از.دس علمِي.گه

ــاز.دور.از.تهران،.منتقلم. ــال.که.به.جایي.دیگر،.ب نزدیک.دو.س

کردند،.به.کارگزیني.وزارتخانه.رفتم.و.استعفا.دادم..چرخ.زندگي.

باید.مي.گشت،.و.نمي.شد.کار.نکرد؛.اما.فکر.کردم.که.چند.سالي.

ــوزي.وکالت.دعاوي،.در.تهران. ــاده،.مانند.کارآم را.به.کاري.س

بگذرانم.تا.دورۀ..تحصیلم.سرآید.

ــور،.مرتضي. ــکیالت.و.آموزش.وزارت.کش ــر.کل.تش مدی

ــل.جواِن.دعوت. ــردي.نیک.نفس.که.به.حال.و.کاِر.نس ورزي،.م

ــازي.آن(. ــده.به.این.وزارتخانه.)برابر.برنامۀ.بلندپروازانۀ.نوس ش

ــتعفانامه.را.به.درخواست.انتقال.به. ــراف.داشت،.گفت.که.اس اش

ــعت.نظر.پیگیر.درخواستم. تهران.بدل.کنم،.و.با.مهرباني.و.وس

ــت.گفته.بود:. ــرکل.کارگزیني.ُرك.و.راس ــد،.حال.آنکه.مدی ش

ــرا.بگیرم؛.اما.درجه. ــن.هم.خیلي.دلم.مي.خواهد.دکت »خوب؛.م

گرفتن.تو.به.وزارت.کشور.ربطي.ندارد!«.

بازي روزگار

ــار.در.پاییز.سال.1989. مرتضي.ورزي.را.آخربار.همراه.ایرج.افش

ــب،.و.جهان. ــازي.روزگاز.عجی ــدم..ب ــا.دی )1368(.در.کالیفرنی

ــي.شمال. ــت..براي.مجلس.شرق.شناس ــتي.کوچک.اس به.راس

ــه.لوس.آنجلس.رفته. ــگاهي.ژاپن.ب ــکا.همراه.هیأت.دانش آمری

ــتین.سفرم.به.دنیاي.جدید.پس.از.گردشي.کوتاه. بودم،.که.نخس

ــري.که.از.مجلس. ــال.پیش.از.آن.بود..بعدازظه ــیزده.س در.س

ــتم،.زنده.یاد.ایرج.افشار. ــخنراني.در.تاالر.هتل.به.اتاقم.برگش س

ــت.که.همدیگر.را.ببینیم،. ــب.قرار.بوده.اس تلفني.فرمود:.»امش

ــگاهي.درس. ــتان.جوان.که.در.این.جا.در.دانش اما.یکي.از.دوس

مي.دهد.خواسته.است.که.به.مهمانِي.خانۀ.او.بروم.و.دیگران.هم.

ــتند،.و.گفته.ام.که.با.تو.مي.روم؛. از.ایراني.هاي.اهل.فرهنگ.هس

ــاعت.آمدند..جلوي. ــِر.س ــاند«..س خودش.مي.آید.و.ما.را.مي.رس

ــار.و.دو.نفر.دیگر.در.صندلي.پشت. ــتم..استاد.افش اتومبیل.نشس

سوار.بودند..آن.ها.را.معرفي.کردند.و.اول.گفتند:.»آقاي.مرتضي.

ــتند.«. ــن.ورزي.هس ــان.برادر.ابوالحس ورزي!«.و.افزودند:.»ایش

ــن.ورزي.برادر. تند.و.بي..مالحظه.گفتم:.»بفرمایید.که.ابوالحس

ــخني.کوتاه.سابقۀ.ارادتم.و.لطف. ــان.هستند!«.آن.گاه.در.س ایش

ــان. بزرگوارانه.اي.را.که.مرتضي.ورزي.درباره.ام.کرده.بود.برایش

گفتم.

***..

ــن.نبود،.و. ــال.1345.چند.ماهي.تکلیف.کارم.روش ــان.س در.می

ــیدم،.و.در. ــي.مي.رس در.این.فرصت.به.تهیۀ.گزارش.هاي.درس

ــازوکار.وزارت.داخله.هم.بهتر.آشنا.مي.شدم..پاي. مراجعه.ها.با.س

ــتانداران.و.معاونان. ــماري.از.مقام.هاي.پیشین.)اس صحبت.ش

وزارتخانه.و...(.که.اکنون.ِسَمِت.مشاور.عالي.)در.واقع.مغضوب.

ــین(.داشتند.نشستم،.و.کساني.را.در.آن.میان.مرداني. و.خانه.نش

ــم..در.این.ماه.ها.یک.بار. ــش.و.کارآمد.و.مدیر.و.مدبّر.یافت بادان

ــور.عوض.شد.و.یک.بار.هم.در.اسباب.کشي.وزارتخانه. وزیر.کش

ــان.جنوبي.پارك. ــدان.ارك.به.خیاب ــازه.)از.می ــاختمان.ت به.س

ــهرداري.تهران.است(.درخواستنامه.و. ــهر،.جایي.که.حاال.ش ش

ــفندماه.بود.که. ــرانجام.حدود.اس ــد؛.و.س پروندۀ.وضعیتم.گم.ش

تصمیم.گرفتند.با.انتصاب.در.یک.پست.تشریفاتي.در.»اتحادیۀ.

ــهرداري.ها«.مأمور.خدمتم.کنند.تا.مسؤول.کارهاي.تحقیقي. ش

اینجا.باشم..

نخستین ماقات

ــۀ.نویني.بود.که.در.واقع.از.سویي.رابط.مدیران. »اتحادیه«.مؤسس

ــل.حکومت.هاي.محلي. ــۀ.بین.المل ــي.با.اتحادی ــهري.و.ایالت ش

ــهر.الهه(.بود،.و.از.سوي.دیگر.با.همین. )IULA(1.)مقّر.آن.در.ش

ــید.تا.روش.هاي.نوین.کار.و.مدیریت.محلّي.را.)از. ارتباط.مي.کوش

سطح.روستا.تا.ایالت(.معرفي.کند..این.اتحادیه.ماهنامه.اي.خبري.

و.تحقیقي.در.زمینۀ.کار.خود.منتشر.مي.کرد،.که.میان.مجله.هاي.

ــار.و.کیفیت.خوبي. ــال.ها.)دهۀ.1340(.از.اعتب نیمه.دولتِي.آن.س

ــمارۀ.آن.مقاله.اي.دربارۀ.بهبود. برخوردار.بود،.و.تقریباً.براي.هر.ش

روش.ادارۀ.امور.محلي.مي.دادم..در.همان.ایام،.روانشاد.دریاگشت.

ــگاهي.از. ــگاه.نمایش ــه.کتابخانۀ.مرکزي.دانش ــرد.ک آگاهم.ک

نشریه.هاي.دوره.اي.ایران.ترتیب.داده.است،.و.شوقم.را.برانگیخت.

که.از.آن.دیدن.کنم..به.اینجا.که.رفتم،.فرصت.مناسبي.بود.که.به.

زنده.یاد.ایرج.افشار.معرفي.ام.کند.

دوستان.دانشگاهي.در.ژاپن.هم،.آن.ها.که.در.ایران.بوده.اند،.

ــار.با.در.بستن.و.پشت.میز. خوب.مي.دانند.که.زنده.یاد.ایرج.افش

ــه.و.کنار.کتابخانه. ــتن.میانه.نداشت،.و.همه.وقت.به.گوش نشس

ــین.قصد.دیدن.وي.را. ــي.بي..وعده.و.قرار.پیش ــر.مي.زد..کس س

1. International Union Local Authorities
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داشت،.مي.بایست.طبقه.ها.و.اتاق.ها.را.بگردد.و.رئیس.کتابخانه.

را.پیدا.کند..در.این.نمایشگاِه.مجله.هاي.فارسي.هم.که.کتابخانۀ.

ــه. مرکزي.برگزار.مي.کرد،.خود.حاضر.و.ناظر.بود.و.به.هر.گوش

ــتاده..بودم.که.دوستم.همکالس. ــید..همانجا.وایس سر.مي.کش

ــارۀ.کار.و.تحصیلم.گفتم؛. ــش.معرفي.کرد.درب خود.را.به.رئیس

ــهرداري.ها.را.در.این.نمایشگاه.ندیده.بودم،.به. و.چون.مجلۀ.ش

ــاندم؛.و.بي.درنگ.به.یکي.از.کتابداران.گفتند.که. عرضشان.رس

یادداشت.کنند.و.شماره.هاي.این.مجله.هم.تهیه.شود.

ــس.در.مراجعه.هایم.به. ــي،.از.آن.پ ــن.مقدمه.و.معرف با.ای

ــگاه.لطف.و.راهنمایي.شان.را.درخواست. کتابخانۀ.مرکزي.دانش

ــواري.در.یافتن.منابع. ــا.مهرباني.و.بزرگ ــته.ب مي.کردم،.و.پیوس

تحقیق.و.دسترسي.داشتن.به.آن.یاري.ام.مي.دادند.

ــال.پس.از.این.نخستین.دیدار.که.موضوع.پایان.نامۀ. دو.س

دکتري.ام.معّین.شده.بود.و.به.جست.وجو.در.نسخه.هاي.خطي.و.

خواندن.و.یادداشت.برداشتن.از.اصل.یا.دیدن.فیلم.این.نسخه.ها.

ــتاد.افشار.ساعت.هایي.که. نیاز.بود،.به.لطف.حمایت.کریمانۀ.اس

ــگاه.-.دارندۀ.اصلي.این.نسخه.ها.یا. به.کتابخانۀ.مرکزي.دانش

میکروفیلم.آن - مي.رفتم،.کتابداران.یکي.از.اتاق.هاي.مطالعۀ.

ــه.را.در.اختیارم. ــاختمان.کتابخان ــۀ..باالي.س ــرادي.در.طبق انف

ــتند.و.کتاب.هاي.درخواستي.ام.را.آنجا.مي.آوردند.تا.در. مي.گذاش

ــت.برداري.کنم..به. محیط.آرام.و.با.فراغ.خاطر.مطالعه.و.یادداش

ــتاد.محمدعلي. ــاد.دارم.که.اتاق.مجاور.آنجا.محل.مطالعۀ.اس ی

اسالمي.ندوشن.بود،.و.با.این.حسن.اتفاق.فرصت.هاي.بیشتري.

براي.دیدن.گاه.به.گاه.ایشان.مي.یافتم..

در.این.سال.ها.)از.1345.تا.1349(.چند.ساعت.در.هفته.در.

دانشکدۀ.علوم.اداري.و.بازرگاني.و.مؤسسه.علوم.بانکي.تدریس.

ــتم..از.سویي.هم،. ــگاه.داش مي.کردم،.و.پیوندي.دوگانه.با.دانش

پس.از.وارد.شدنم.به.وزارت.امور.خارجه.)در.اسفندماه.1349(.در.

دو.سالۀ.نخست.چنین.پیش.آمد.که.بیشتر.وقت.ها.کار.اداري.ام.

ــا.وقت.آزاد.و.فرصت.براي. ــاعت.هاي.عصر.بود،.و.صبح.ه در.س

مطالعه.داشتم..

موضوع پایـان نامـه

ــي،.موضوع.مهم.دیگري. در.گذراندن.دورۀ..دکتري.علوم.سیاس

ــتم،.بي.. ــار.هس ــم.مدیون.لطف.و.یاري.زنده.یاد.ایرج.افش را.ه

ــته.باشد؛.و.آن. آن.که.خود.وي.در.این.باره.نیت.و.آگاهي.اي.داش

انتخاب.موضوع.پایان.نامه.ام،.»کشوردارِي.رشیدالدین.فضل.هلل.

همداني.«،.است.

به.یادبود.ششصد.و.پنجاهمین.سال.درگذشتن.رشیدالدین.

ــهیر.ایران.)حدود. ــي،.طبیب،.موّرخ،.و.وزیر.ش فضل.هلل.همدان

ــي.و.تحقیقاتي.مربوط.به. ـــ.ق(،.»مجلس.علم ــا.718.ه 648.ت

ــي.احوال.و.افکار.و. ــیدالدین.فضل.هلل.همداني«.براي.بررس رش

آثار.او.در.روزهاي.12.تا.16.آبان.1348.در.دانشگاه.هاي.تهران.

و.تبریز.تشکیل.شد،.و.17.دانشمند.ایراني.و.9.دانشمند.خارجي.

ــنهاد.اولیۀ.کارل..یان،.ابتکار. ــه.خواندند..پس.از.پیش در.آن.مقال

برگزاري.این.مجلس.و.گرداندن.کارهاي.آن.با.استاد.ایرج.افشار.

ــر.خطابه.هاي.تحقیقي.آن.و.نیز. ــادروان.پیگیر.نش بود؛.و.آن.ش

آغاز.چاپ.انتقادي.متون.آثار.رشیدالدین.در.اجراي.تصمیم.هاي.

این.مجلس..برابر.قاعده،.تدارك.کارهاي.این.گونه.مجالس.باید.

ــال.پیش.تر.آغاز.شود؛.و.چنین.نیز.بود.و. ــت.کم.یکي.-..دو.س دس

این.مجلس.علمي.با.آمادگي.خوبي.کار.خود.را.به.انجام.رساند..

ــاعت.آخرین. ــه.هفته.اي.چند.س ــال.1347.ک در.حدود.س

درس.هاي.دورۀ.دکتري.علوم.سیاسي.را.مي.گذراندم،.با.منصور.

ــار.»عضو.ایراني.مقّدم. ــتۀ.زنده.یاد.ایرج.افش فرزامي.که.به.نوش

ــؤولیت.اداري. ــاپور.نیز.مس ــگاه.جندي.ش ُفولبرایت،.و.در.دانش

مهمي.داشت.و.مردي.فرهنگ.دوست.بود«.)مقالۀ.»یادگارهایي.

ــنگ.اعلم«،.در:.بخارا،.ش.62،.خرداد-.شهریور.1386،. از.هوش

ــده.و.آشنایي.یافته.بودم،.و.چون. ص.218،.ح.1(،.همکالس.ش

ــیرمان.یکي.بود.گهگاه.پس.از.ساعت.کالس.تا.مسافتي.با. مس

هم.برمي.گشتیم..وي.روزي.برگي.را.که.نام.و.شرح.حال.کوتاه.

ــته.بود.به.من.داد.و.گفت.که. ــیدالدین.فضل.هلل.بر.آن.نوش رش

دوستان.دانشگاهي.به.او.پیشنهاد.کرده.اند.که.موضوعي.مرتبط.

ــمند.که.احوال.و. ــال.و.کار.این.مورخ.نامور.و.وزیر.دانش ــا.ح را.ب

آثارش.بسیار.ناشناخته.مانده.است.براي.پایان.نامه.اش.برگزیند،.

و.او.با.مدتي.مطالعه.به.این.نتیجه.رسیده.که.منابِع.در.دسترس.

ــترده.و.وقت.گیر؛.و. ــت.و.موضوع.هم.گس در.این.باره.اندك.اس

من.اگر.بخواهم.مي.توانم.آن.را.براي.پایان.نامه.ام.بردارم..تشکر.

ــرگ.را.گرفتم؛.و.مدتي.پیرامون.این.موضوع.فکر. کردم.و.آن.ب

مي.کردم،.و.چنین.یافتم.که.براي.پایان.نامۀ.رشتۀ.علوم.سیاسي.

ــیوه.و.اندیشۀ.ُملکداري. ــت.که.ش ــب.اس با.گرایش.تاریخ.مناس

ــود..این.فکر.را.با.زنده.یاد. ــن.بزرگمرد.تاریخ.ایران.تحقیق.ش ای

ــرانجام.هم. ــندید،.و.س دکتر.حمید.عنایت.در.میان.نهادم.و.پس

ــاله.ام.را.در.موضوع.»کشورداري.رشیدالدین. خود.راهنمایي.رس

فضل.هلل.همداني«.پذیرفت.

از.دکتر.منصور.فرزامي.نپرسیدم.که.این.موضوِع.پایان.نامه.
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را.چگونه.یافته.است؛.اما.نظر.به.روابط.فرهنگي.گستردۀ.وي.و.

سرانجام.با.آگاه.شدن.از.مناسبات.خوبي.که.با.زنده.یاد.ایرج.افشار.

ــته -.و.یادداشِت.نقل.شده.گویاي.آن.است.-.گمان.دارم. داش

ــالۀ. ــه.این.موضوع.را.آن.زنده.یاد.به.منصور.فرزامي.براي.رس ک

ــرانجام.از.آِن.من.شد.و.خط. ــنهاد.کرده.بود،.که.س دکتري.پیش

اصلي.کار.پژوهشم.را.که.هنوز.دنبال.مي.کنم.معّین.کرد..

چاپ رسالۀ دکتري

ــي،. ــکدۀ.حقوق.و.علوم.سیاس مقررات.دوره.هاي.دکتري.دانش

ــت.که.پایان.نامۀ.گذرانده.شده. دانش.آموختگان.را.ملزم.مي.داش

ــدِن.عنوان. ــر.طرز.و.ترتیب.مقّرر.چاپ.کنند،.و.شناخته.ش را.براب

ــار.پایان.نامه.و.اداي. ــه.چاپ.و.انتش ــري.آن.ها.معلّق.بود.ب دکت

ــریفات.معّین.و.در.حضور.رئیس. ــوگند.فارغ.التحصیلي.با.تش س

دانشکده.و.سه.استاد.راهنماي.رساله.شان.

ــوردارِي. ــا.عنواِن.»کش ــدن.پایان.نامه.ام.)ب ــس.از.گذران پ

ــار،.که. ــي«(،.زنده.یاد.ایرج.افش ــل.هلل.همدان ــیدالدین.فض رش

ــان.در.به.انجام. ــدۀ.وي.و.کتابداران.دستگاهش یاري.هاي.ارزن

رسیدن.آن.سهمي.ارجمند.داشت،.با.مهر.بسیار.پیشنهاد.کردند.

ــا.طّي.منازل. ــتاب.نکنم،.و.بگذارم.تا.ب ــاپ.آن.ش ــه.در.کار.چ ک

ــگاه. ــوي.کتابخانۀ..مرکزي.دانش ــل.اداري.این.اثر.از.س و.مراح

تهران.منتشر.بشود؛.و.نسخۀ.تایپ.شدۀ.آن.را.براي.مرور.و.تأیید.

ــان.تهیۀ.پایان.نامه. ــپردند..در.جری به.مرحوم.مجتبي.مینوي.س

ــتي.که.با. ــتن.و.همراه.دوس ــم.یک.بار.براي.راهنمایي.خواس ه

ــر.مي.کرد.به.کتابخانۀ. آن.مرحوم.کتابي.را.تصحیح.و.آمادۀ.نش

شخصي.مرحوم.مینوي.رفته.بودم.

ــي.دربارۀ. ــۀ.خطابه.هاي.تحقیق ــه.مجموع ــن.روزها.ک ای

ــیدالدین.فضل.هلل.همداني.)دانشگاه.تهران،.1350(.را.ورق. رش

مي.زدم،.دیدم.که.در.مقدمه.فصلي.دارد.با.عنوان.»پیشنهادهاي.

ــار..آثار.وي«؛.و.این. مجلس.علمي.و.تحقیقي.دربارۀ.چاپ.و.انتش

کار.به.دانشگاه.هاي.تهران.و.تبریز،.و.مدیریت.آن.هم.به.مجتبي.

ــتیاري.ایرج.افشار.سپرده.شده.است..اما.آن.روزها. مینوي.و.دس

ــي.از.پایان.نامه. هر.بار.دیدار.با.مرحوم.مینوي.مي.دیدم.که.بخش

ــته.اند.که.مکاتیب.که. ــت.نوش ــیده.و.به.خطي.درش را.قلم.کش

ــال.1358.هم.به.کوشش. ــتناد.شده.)این.کتاب.در.س به.آن.اس

مرحوم.دانش.پژوه.با.عنوان.سوانح.االفکار.رشیدي.تجدید.چاپ.

شد(.از.رشیدالدین.فضل.هلل.نیست.و.مجعول.است؛.حال.آن.که.

ــت. ــال.ها.بعد.هم.دس ــیده.بودم.)و.س من.به.نتیجه.اي.دیگر.رس

ــه.اصالت.این.کتاب.رأي. ــتند.ب کم.دو.مقالۀ.علمي.معتبر.و.مس

ــتاد.ستیهنده«.)عنواني.که. ــي.»اس داده.اند(..رفتار.و.حاشیه.نویس

ــال.ها.به.مرحوم.مینوي.داده.بودند(.خسته.ام.کرد؛.و.چون. آن..س

ــوي.وزارت.امور.خارجه.به.مأموریت.در.توکیو. به.زودي.هم.از.س

روانه.مي.شدم،.دیدم.که.بیش.از.این.نمي.توانم.صبر.کنم..پس،.

ــت،.پایان.نامه.را.براي. ــوم.دریاگش ــا.راهنمایي.و.تالش.مرح ب

ــپردم،.که.آغازي.بود.براي. ــري.بیرون.دانشگاه.س چاپ.به.ناش

گرفتاري.هاي.همیشگي.و.فراوانم.با.ناشران.

ــیه.اي. ــار.با.مهر.و.لطف.خاص.در.حاش ــاد.ایرج.افش زنده.ی

ــتین.مقاله.ام.در.مجلۀ.آینده.)سال.نهم،.ش. معرفي.گونه.بر.نخس

ــي.و.یکمین.کنگرۀ. ــن.1362:.گزارش.س 10.و.11،.دي.و.بهم

جهاني.علوم.انساني.در.توکیو،.تابستان.1362/1983(.در.اشاره.

به.همین.موضوع.نوشتند:.

هاشم.رجب.زاده.که.سالي.ست.در.دانشگاه.توکیو.به.تدریس.

ــت.که.با.ادبیات. ــاید.تنها.کسي.س ــي.پرداخته.ش زبان.فارس

ژاپوني.به.ژرفایي.آشنایي.دارد....تحصیالت.ایشان.در.رشتۀ.

ــي.خود.را.دربارۀ. ــالۀ.پایان.تحصیل ــي.بود.و.رس علوم.سیاس

ــیدالدین.فضل.هلل.طبیب.نوشته.به. ــورداري.خواجه.رش کش

ــوم.مجتبي.مینوي. ــن.گواهم.که.مرح ــانیده،.و.م چاپ.رس

نسبت.به.آن.نوشته.نظر.تحسین.آمیز.داشت..

مأموریتم در توکیو

ــور. ــتیِن.آن.در.وزارت.کش ــته.ام:.نخس ــه.زندگِي.کاري.داش س

ــپس.در.وزارت.امور.خارجه. ــا.1349(،.س ــال.هاي.1343.ت )س

ــرانجام.تدریس.در.ژاپن.که.با.آن.از.کار. )1349.تا.1361(.و.س

اداري.یکسره.رها.شدم.

ــي. ــتۀ.سیاس ــون.ورود.به.رش ــال.1349.آزم ــۀ.س در.میان

ــه.را.گذراندم؛.اما.کارها.طوري. )دیپلماتیک(.وزارت.امور.خارج

ــور.دشوار.مي.نمود..به.توصیۀ. پیش.آمد.که.انتقالم.از.وزارت.کش

دوستان.بزرگ.تر.و.بزرگوارم،.از.وزارت.کشور.استعفا.دادم؛.و.در.

ــفندماه.1349.حکم.ورود.به.خدمتم.در.رشتۀ.سیاسي.وزارت. اس

ــتعفا.در. ــدن.اس ــور.خارجه.-.به.همان.تاریخ.روز.پذیرفته.ش ام

وزارت.کشور،.و.با.همان.شمارۀ..کارمندي-.صادر.شد..)در.سال.

1365.هم.وزارت.امور.خارجه.استعفایم.را.پذیرفت.(.چون.پس.

از.استعفا.از.خدمت.دولتي.به.استخدام.تازه.درآمده.بودم،.مراتب.

ــروع.مي.شد؛.و.با.ِسَمِت.کارآموز. و.مدارج.خدمت.باید.از.صفر.ش

سیاسي.آغاز.به.کار.کردم.

در.سه.سالي.که.از.پي.آمد،.مراجعه.ام.به.دانشگاه.فقط.براي.

ــود،.و.آن.هم.گهگاه؛.چون. ــتاد.راهنماي.پایان.نامه.ام.ب دیدن.اس
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ــیار.بارها.در.خانه.اش.قرار. زنده.یاد.دکتر.حمید.عنایت.با.لطف.بس

ــدن.پایان.نامه.که.عازم. ــت..کوتاه.زماني.پس.از.گذران مي.گذاش

مأموریت.در.توکیو.بودم.به.یکي.از.جلسه.هاي.»کنگرۀ.تحقیقات.

ــگاه.تهران.برگزار.مي.شد. ایراني«.که.در.کتابخانۀ..مرکزي.دانش

ــتاد.ایرج.افشار.گفتم.که.به.توکیو. رفتم،.و.در.این.فرصت..به.اس

مي.روم..آن.زنده.یاد.از.چند.ایران.شناس.ژاپني.نام.برد،.و.مشخصًا.

ــتاد.کاتُسوُفوجي،.استاد.هوندا،.و.پرفسور.ُکورویاناگي،.تا.به. از.اس

ــانم..از.ساختمان.کتابخانه.که.بیرون.مي.آمدم،. آن.ها.سالم.برس

ــرض.ادب.و.خداحافظي.کردم.. ــدم.و.ع ــوي.را.دی ــوم.مین مرح

ــالم.برسان..به.توکیو.که.رسیدم.چندي. فرمود.به.خانم.اِمیکو.س

ــد.اِمیکو.نام.کوچک.خانم.اوکادا. ُپرس.وُجو.کردم.تا.که.معلوم.ش

است.که.چند.سال.پیش.تر.از.دانشکده.ادبیات.دکترا.گرفته.بود.

ــار.براي.ایران.شناسان. ــتي.که.استاد.افش پیام.مهر.و.دوس

نامور.ژاپن.فرستاد،.هم.آشنایي.ام.را.با.آن.ها.آسان.کرد.و.هم..آغاز.

خوبي.براي.تصّدي.کار.روابط.فرهنگي،.یکي.از.چند.مسؤولیتم.

در.سفارت.ایران.در.توکیو،.بود..پیش.و.بیش.از.همه.با.روان.شاد.

ــور.هوندا.که.در.این.سال.ها.از.هوّکایدو.به.دانشگاه.کیوتو. پرفس

آمده.بود،.پروفسور.کاتُسوُفوجي.)بیشتر.از.راه.مکاتبه(،.و.پرفسور.

ــل.قدیم.تر. ــماري.از.بزرگان.نس ــنایي.یافتم..ش ُکورویاناگي.آش

ــتاد.آشي.کاگا. ــرق.پژوهان،.از.آن.میان.اس ــان.و.ش ایران.شناس

ــگاه.توءکاي.و.نیز.انجمن.خاورشناسي.ژاپن،.هنوز. رئیس.دانش

ــي.کاگا.را.در. ــت.و.فرصت.دیدن.آش ــد..چند.بار.بخ ــال.بودن فع

میهماني.هاي.انجمن.ایران.و.ژاپن.یافتم..در.این.سال.ها.)اوایل.

ــه.پیگیرِي.طرح.هاي. ــۀ.1350(.ایران.پژوهان.ژاپن.زیاد.و.ب ده

ــتردۀ.تحقیقي.به.ایران.مي.رفتند،.و.در.تند.به.انجام.رساندن. گس

ــیدم..با.بسیاریشان.هم.در. ــریفات.اداري.سفرشان.مي.کوش تش

جریان.مراحل.صدور.اجازۀ..تحقیق.آشنایي.پیدا.شد؛.از.آن.میان.

ــور.موریو.اونو،.که.دوستي.مان.تا.مرگ.زودرسش. مرحوم.پرفس

ــال.2001.چنان.گرم.شد.که.با.هم.سفري.به.ایران.رفتیم،. در.س

و.به.میدان.تحقیقش:.ده.خیرآباد.در.مرودشت.فارس..به.رسیدن.

به.تهران.هم.به.دیدن.استاد.ایرج.افشار.در.کوچۀ.سروناز.فرمانیه.

شتافتیم..اونو.همیشه.ُپر.از.نیرو.و.پویا.بود..

نامۀ استاد کاتُسوُفوجي

با.پرفسور.تاکه.شي.کاتُسوُفوجي،.ایران.شناس.فرزانه.و.فرهیخته.

ــي.و.فرزانگي.اش.همۀ. ــخ.ایران،.که.آزادگ ــق.ادب.و.تاری و.محق

ــخن.از.زنده.یاد.ایرج.افشار. ــاخته،.بارها.س ــتان.را.شیفته.س دوس

ــتاد. ــخ.نامه.اي.از.اس ــت..دو.هفته.پیش.که.پاس در.میان.بوده.اس

کاتُسوُفوجي.مي.نوشتم،.به.سابقۀ.اُنس.و.آشنایي.پنجاه.سالۀ.وي.با.

زنده.یاد.ایرج.افشار،.با.اندوه.و.دریغ.از.درگذشتن.این.آشناي.دیرین.

ــتاد.کاتُسوُفوجي.در.نامه.اي.به. ــان.ژاپن.یاد.کردم..اس ایران.شناس

تاریخ.18.فروردین.1390/.7.آوریل.2011.نوشته.اند:

از.درگذشت.ادیب.بزرگ.ایران،.آقاي.ایرج.افشار،.بسیار.متأّسفم..

ــت.که.آینده،.مهر-.آبان.1365/. حاال.روي.میزم.یک.مجلّه.هس

1986.است..در.آن.جا.آقاي.افشار.نوشته.اند:

ــوُفوجي،.که.از. ــي.کاتُس ــت.گرامي،.تاِکش »نامه.اي.از.دوس

ــاِن.بناِم.ژاپوني.است،.رسید..به.مناسبِت.خّط.خوش.و. ایران.شناس

فارسي.فصیح.و.عبارات.دلنشین.و.سخنان.حکیمانۀ.منقول.در.آن.

الزم.آمد.عیناً.و.به.طور.عکسي.چاپ.شود«.)از.متِن.نامه(:

ــي.را.مقاالت.نکرده.ام.... ــت.که.جناب.عال ..مّدت.مدیدي.س

این.جانب.هم.حالم.بد.نیست؛.اما.هرچه.فرزندانم.بزرگ.تر.و.

زرنگ.تر.شوند،.خودم.پیرتر.و.ضعیف.تر.مي.شوم.

ــت«.مي.گوید:.»شادِي.عمیقي.به. ..صادق.هدایت.در.»بُن.بس

او.دست.داد.که.به.کلّي.نیست.و.نابود.خواهد.شد،.و.عقربِک.

ساعت.دقایق.او.را.که.به.سوي.نیستي.مي.رفت.مي.شمرد.«

ــتم..کنفوسیوس. ــنده.بدبین.نیس ..من.چون.»او«.و.آن.نویس

ــت:.»در.پنجاه.سالگي.احکام.آسماني.را.شناختم..در. گفته.اس

ــنیدم.«. ــالگي.آن.احکام.را.به.گوش.هوش.خود.ش شصت.س

ــهر،.چاپ. ــین.کاظم.زاده.ایرانش ــات[،.ترجمۀ.حس )]مکالم

1334(..من.هم.که.اکنون.پنجاه.و.پنج.ساله.ام.دیگر.احکام.

ــناخته.ام؛.به.قول.دیگر،.امیدهایم.را.اغلب.از. ــماني.را.ش آس

دست.داده.ام.و.خود.را.به.فرمان.الهي.بسته.مي.دانم.

ــگ،.مي.گوید:.»دلم. ــاعر.بزرگ.چین.در.دورۀ..تان ــو،.ش ..توُف

مانند.ابِر.آسمان.آرام.و.از.جریان.آب.آهسته.تر.است.«

ــم.چین.به.نام.چانگ.ُچون.به.چنگیزخان. ..یک.موبد.تائویس

ــر.را.مي.دانم؛.ولي. ــت:.»راِه.طوِل.عم ــن.اندرز.داده.اس چنی

ــت؛«.حال.آن.که.آیین.تائو. داروي.زندگِي.جاوید.موجود.نیس

جوانِي.همیشگي.و.فناناپذیري.را.در.نظر.دارد.

..در.این.نامه.قدري.فلسفه.بافتم..سعادت.و.موفقیت.آن.استاد.

محترم.را.آرزومندم..با.تقدیم.احترامات،.تاِکشي.کاتُسوُفوجي.

ــار.در.سال.هاي.تدریس.ام.در.ژاپن.در. .به.خاطره.ها.از.ایرج.افش

فرصتي.دیگر.خواهم.پرداخت.

..دانشگاه.ریوکوُکو،.ژاپن
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