خاطرههایی از ایرج افشار

*

(سالهای تهران)
هاشـم رجـبزاده

و دبيرخانه) بيرون ميرفتم ،با روانشاد مح ّمدرسول درياگشت،
همكالس س��الهاي دارالفنون ،كه داشت تُو ميآمد ،رودررو
ِ
شدم .به سال از من بزرگتر بود ،و هميشه مهربان و گشادهرو.
با نش��ريههاي روش��نفكري دهههاي  30و  40همكاري ،و با
مديران صفحههاي ادبيش��ان آشنايي و دوستي داشت؛ و چند
بار كاغذهايي را كه از زمزمههاي ش��عرگونه س��ياه كرده بودم
با اصرار گرفته و به فردوس��ي ي��ا اميد ايران و مجلههاي ديگر
س��پرده بود ،و من هربار چشمبهراه ميماندم تا روزنامهفروش
كه آن ش��ماره را به خانه ميرس��اند خودم مجله را بگيرم و نام
سراينده را در باالي اين بههمبافتهها پاك كنم تا دست كم نزد
خويش��ان و نزديكان رسوا نش��وم .در آن ديدار تصادفي جلوي
باشگاه دانشگاه ،با لطف و مهر هميشگياش احوالپرسي كرد،
و گف��ت كه عيالوار ش��ده و در كتابخانۀ مركزي دانش��گاه كار
گرفته و خانهاش هم در آن دوروبر اس��ت ،و خواست كه هرگاه
كه فرصتي يافتم به ديدنش بروم .از آن پس هم اطالعيههاي
مجالس علمياي را كه در كتابخانۀ مركزي يا تاالرهاي ديگ ِر
دانشگاه برگزار ميشد برايم ميفرستاد يا در ديدارهاي اتفاقي
آگاهم ميكرد.
گهگاه ب��ه اين گردهماييه��ا ،يا به قول زندهياد افش��ار
«زمينآر»ه��ا ،ميرفت��م؛ ام��ا مجال��س فوق برنام��ه و بيرون
از س��اعتهاي درس��ي كه برايم بيش��تر گيرايي داشت يكي
«جمعيت بهداش��ت روان��ي» بود كه
س��خنرانيهاي دورهاي
ِ
در سرس��راي هتل كوچك و آراس��تهاي نزديك مدرسۀ البرز
تش��كيل ميش��د ،و ديگري برنامههاي «انجمن فيالرمونيك 
تهران» كه عضو آن ش��ده بودم و بسياري از اجراهاي موسيقي
كالس��يك اروپايي را آنجا شنيدم (ساعت اجراي اين برنامهها
مجالي بود براي فكر كردن .نميدانم چرا سازها كه به نواختن
درميآمد ،هزار و يك فكر به ذهنم هجوم ميآورد).

دارالفنون

با نام ايرج افشار از همان سالهاي دانشآموزيام در دارالفنون
(دورۀ دوم دبيرس��تان 1336 ،تا  )1339آش��نا بودم .كتابهاي
كتابشناسانهاش پيدرپي درميآمد ،و نامش در جاي سردبير
راهنماي كتاب ميدرخش��يد .پيش از آن هم سردبيري مجلۀ
س��ردبيري س��خن را برعهده داش��ت .اين
مِه��ر و مدتي هم
ِ
مجلهها را يكي از جوانهاي فاضل خويش��اوند مشترك بود ،و
لطف همنشيني او مقالهها و گزارشهاي دلانگيز ايندو را
به ِ
گرفتن كالسهاي
ميخواندم .بيش��تر روزها هم ،پس از پايان
ِ
جاي آنكه اتوبوس بنش��ينم و يكراست به خانه
بعدازظهر ،به ِ
برگردم ،همراه و نيز به تشويق دوست شاعر و دانشورم وليهلل
دروديان  -كه عمرش دراز باد  -پياده س��وي شرق يا غرب
توپخانه ميرفتم ،به كتابخانۀ مجلس ش��ورا يا كتابخانۀ ملّي.
هر دو برايم محيطي آرام و مطبوع داشت ،و وسوسهام ميكرد
كه ساعتها بنشينم و كتاب بخوانم .كتابخانۀ ملّي ،پشت موزۀ
ايران باس��تان ،با تاالر ُپرابّهت آن ،فضايش آرامتر و كتابدارش
بيش��تر وقتها مهربانتر بود ،و كتاب را ه��م زودتر از مخزن
ميآوردند.
دانشكدۀ حقوق

هرچه س��الها بيش��تر ميگذش��ت ،آش��ناييام با اين نام كه
در عرص��ۀ كتاب و معرفي و نقد آثار نشرش��ده درخش��يده بود
قضايي دانش��كدۀ حقوق كه شدم
بيش��تر ميشد .وارد رش��تۀ
ِ
مديري
(س��ال  )1339نام ايرج افش��ار برايم آش��ناتر بود؛ ب��ا
ِ
گردانندگي چند مجلّۀ ادبي
فرهنگ ايرانزمين و س��ردبيري و
ِ
ِ
آش��نايي نزديك نيافته
و كتابشناس��ي ديگر؛ اما فرصتي براي
ِ
ِ
بودم .اي��ن تاريخ همزمان بود ب��ا پايانگرفتن دورۀ كارش در
اين دانش��كده؛ و فقط گهگاه زندهي��اد مح ّمدتقي دانشپژوه را
ميديدم كه با يك بغل كتاب آرام ميآمد و س��ربهزير ميرفت.
ما دانشجوها با «كتاببيار»ها ،كه همهشان هم سختكوش و
مهربان بودند ،سروكار داشتيم .در اين سالها يك روز كه از د ِر
(حدفاصل باشگاه
ش��رقي كوچك ميان نردههاي دو ِر دانشگاه
ِ

دورۀعلوم سياسي

آغ��از تحصيلم در دورۀ دكتري علوم سياس��ي (در دانش��كدۀ

* به نقل از مجلۀ ایرانشناسی ،دورۀ جدید ،سال بیست و سوم ،شمارۀ  ،2تابستان .1390
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ايش��ان هستند!» آنگاه در س��خني كوتاه سابقۀ ارادتم و لطف
بزرگوارانهاي را كه مرتضي ورزي دربارهام كرده بود برايش��ان
گفتم.
  ***
در مي��ان س��ال  1345چند ماهي تكليف كارم روش��ن نبود ،و
در اين فرصت به تهيۀ گزارشهاي درس��ي ميرس��يدم ،و در
مراجعهها با س��ازوكار وزارت داخله هم بهتر آشنا ميشدم .پاي
صحبت ش��ماري از مقامهاي پيشين (اس��تانداران و معاونان
وزارتخانه و )...كه اكنون سِ َم ِت مشاور عالي (در واقع مغضوب
و خانهنش��ين) داشتند نشستم ،و كساني را در آن ميان مرداني
بادان��ش و كارآمد و مدير و مدبّر يافت��م .در اين ماهها يك بار
وزير كش��ور عوض شد و يك بار هم در اسبابكشي وزارتخانه
به س��اختمان ت��ازه (از مي��دان ارك به خياب��ان جنوبي پارك
ش��هر ،جايي كه حاال ش��هرداري تهران است) درخواستنامه و
پروندۀ وضعيتم گم ش��د؛ و س��رانجام حدود اس��فندماه بود كه
تصميم گرفتند با انتصاب در يك پست تشريفاتي در «اتحاديۀ
ش��هرداريها» مأمور خدمتم كنند تا مسؤول كارهاي تحقيقي
اينجا باشم.

حق��وق ،از مهرم��اه  )1343ب��ا واردش��دنم به وزارت كش��ور
(نخس��تين كارم) همزمان شد ،و دو سال روزهايي بس دشوار
حساس و پرمشغلهاي دور از تهران،
گذراندم .ميبايست به كار ّ
و س��اعتهاي درس در دانشكده ،كه بعدازظهرها بود ،هر دو،
برس��م؛ اما باز ميكوشيدم تا فرصت مستمع بودن در مجالس
علمي گه��گاه در كتابخانۀ مركزي را از دس��ت ندهم .پس از
ِ
نزديك دو س��ال كه به جايي ديگر ،ب��از دور از تهران ،منتقلم
كردند ،به كارگزيني وزارتخانه رفتم و استعفا دادم .چرخ زندگي
بايد ميگشت ،و نميشد كار نكرد؛ اما فكر كردم كه چند سالي
را به كاري س��اده ،مانند كارآم��وزي وكالت دعاوي ،در تهران
بگذرانم تا دورۀ تحصيلم سرآيد.
مدي��ر كل تش��كيالت و آموزش وزارت كش��ور ،مرتضي
جوان دعوت
ورزي ،م��ردي نيكنفس كه به حال و كا ِر نس��ل ِ
ش��ده به اين وزارتخانه (برابر برنامۀ بلندپروازانۀ نوس��ازي آن)
اش��راف داشت ،گفت كه اس��تعفانامه را به درخواست انتقال به
تهران بدل كنم ،و با مهرباني و وس��عت نظر پيگير درخواستم
ش��د ،حال آنكه مدي��ركل كارگزيني ُرك و راس��ت گفته بود:
«خوب؛ م��ن هم خيلي دلم ميخواهد دكت��را بگيرم؛ اما درجه
گرفتن تو به وزارت كشور ربطي ندارد!»

نخستين مالقات

«اتحاديه» مؤسس��ۀ نويني بود كه در واقع از سويي رابط مديران
ش��هري و ايالت��ي با اتحادي��ۀ بينالمل��ل حكومتهاي محلي
1
(مقر آن در ش��هر الهه) بود ،و از سوي ديگر با همين
(ّ )IULA
ارتباط ميكوش��يد تا روشهاي نوين كار و مديريت محلّي را (از
سطح روستا تا ايالت) معرفي كند .اين اتحاديه ماهنامهاي خبري
و تحقيقي در زمينۀ كار خود منتشر ميكرد ،كه ميان مجلههاي
دولتي آن س��الها (دهۀ  )1340از اعتب��ار و كيفيت خوبي
نيمه ِ
برخوردار بود ،و تقريب ًا براي هر ش��مارۀ آن مقالهاي دربارۀ بهبود
روش ادارۀ امور محلي ميدادم .در همان ايام ،روانشاد درياگشت
آگاهم ك��رد ك��ه كتابخانۀ مركزي دانش��گاه نمايش��گاهي از
نشريههاي دورهاي ايران ترتيب داده است ،و شوقم را برانگيخت
كه از آن ديدن كنم .به اينجا كه رفتم ،فرصت مناسبي بود كه به
زندهياد ايرج افشار معرفيام كند.
دوستان دانشگاهي در ژاپن هم ،آنها که در ايران بودهاند،
خوب ميدانند كه زندهياد ايرج افش��ار با در بستن و پشت ميز
نشس��تن ميانه نداشت ،و همهوقت به گوش��ه و كنار كتابخانه
س��ر ميزد .كس��ي بي وعده و قرار پيش��ين قصد ديدن وي را

بازي روزگار

مرتضي ورزي را آخربار همراه ايرج افش��ار در پاييز سال 1989
( )1368در كاليفرني��ا دي��دم .ب��ازي روزگاز عجي��ب ،و جهان
بهراس��تي كوچك اس��ت .براي مجلس شرقشناس��ي شمال
آمري��كا همراه هيأت دانش��گاهي ژاپن ب��ه لوسآنجلس رفته
بودم ،كه نخس��تين سفرم به دنياي جديد پس از گردشي كوتاه
در س��يزده س��ال پيش از آن بود .بعدازظه��ري كه از مجلس
س��خنراني در تاالر هتل به اتاقم برگش��تم ،زندهياد ايرج افشار
تلفني فرمود« :امش��ب قرار بوده اس��ت كه همديگر را ببينيم،
اما يكي از دوس��تان جوان كه در اينجا در دانش��گاهي درس
مهماني خانۀ او بروم و ديگران هم
ميدهد خواسته است كه به
ِ
از ايرانيهاي اهل فرهنگ هس��تند ،و گفتهام كه با تو ميروم؛
خودش ميآيد و ما را ميرس��اند» .س�� ِر س��اعت آمدند .جلوي
اتومبيل نشس��تم .استاد افش��ار و دو نفر ديگر در صندلي پشت
سوار بودند .آنها را معرفي كردند و اول گفتند« :آقاي مرتضي
ورزي!» و افزودند« :ايش��ان برادر ابوالحس��ن ورزي هس��تند».
تند و بي مالحظه گفتم« :بفرماييد كه ابوالحس��ن ورزي برادر
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داشت ،ميبايست طبقهها و اتاقها را بگردد و رئيس كتابخانه
را پيدا كند .در اين نمايشگا ِه مجلههاي فارسي هم که كتابخانۀ
مركزي برگزار ميكرد ،خود حاضر و ناظر بود و به هر گوش��ه
سر ميكش��يد .همانجا وايس��تاده  بودم كه دوستم همكالس
خود را به رئيس��ش معرفي كرد.درب��ارۀ كار و تحصيلم گفتم؛
و چون مجلۀ ش��هرداريها را در اين نمايشگاه نديده بودم ،به
عرضشان رس��اندم؛ و بيدرنگ به يكي از كتابداران گفتند كه
يادداشت كنند و شمارههاي اين مجله هم تهيه شود.
با اي��ن مقدمه و معرف��ي ،از آن پ��س در مراجعههايم به
كتابخانۀ مركزي دانش��گاه لطف و راهنماييشان را درخواست
ميكردم ،و پيوس��ته ب��ا مهرباني و بزرگ��واري در يافتن منابع
تحقيق و دسترسي داشتن به آن ياريام ميدادند.
دو س��ال پس از اين نخستين ديدار كه موضوع پاياننامۀ
معين شده بود و به جستوجو در نسخههاي خطي و
دكتريام ّ
خواندن و يادداشت برداشتن از اصل يا ديدن فيلم اين نسخهها
نياز بود ،به لطف حمايت كريمانۀ اس��تاد افشار ساعتهايي كه
به كتابخانۀ مركزي دانش��گاه  -دارندۀ اصلي اين نسخهها يا
ميكروفيلم آن  -ميرفتم ،كتابداران يكي از اتاقهاي مطالعۀ
انف��رادي در طبق��ۀ باالي س��اختمان كتابخان��ه را در اختيارم
ميگذاش��تند و كتابهاي درخواستيام را آنجا ميآوردند تا در
محيط آرام و با فراغ خاطر مطالعه و يادداش��تبرداري كنم .به
ي��اد دارم كه اتاق مجاور آنجا محل مطالعۀ اس��تاد محمدعلي
اسالمي ندوشن بود ،و با اين حسن اتفاق فرصتهاي بيشتري
براي ديدن گاهبهگاه ايشان مييافتم.
در اين سالها (از  1345تا  )1349چند ساعت در هفته در
دانشكدۀ علوم اداري و بازرگاني و مؤسسه علوم بانكي تدريس
ميكردم ،و پيوندي دوگانه با دانش��گاه داش��تم .از سويي هم،
پس از وارد شدنم به وزارت امور خارجه (در اسفندماه  )1349در
دو سالۀ نخست چنين پيش آمد كه بيشتر وقتها كار اداريام
در س��اعتهاي عصر بود ،و صبحه��ا وقت آزاد و فرصت براي
مطالعه داشتم.
موضوع پايـاننامـه

در گذراندن دورۀ دكتري علوم سياس��ي ،موضوع مهم ديگري
را ه��م مديون لطف و ياري زندهياد ايرج افش��ار هس��تم ،بي 
آنكه خود وي در اين باره نيت و آگاهياي داش��ته باشد؛ و آن
«كشورداري رشيدالدين فضلهلل
انتخاب موضوع پاياننامهام،
ِ
همداني» ،است.

به يادبود ششصد و پنجاهمين سال درگذشتن رشيدالدين
فضلهلل همدان��ي ،طبيب ،مو ّرخ ،و وزير ش��هير ايران (حدود
 648ت��ا  718ه��ـ.ق)« ،مجلس علم��ي و تحقيقاتي مربوط به
رش��يدالدين فضلهلل همداني» براي بررس��ي احوال و افكار و
آثار او در روزهاي  12تا  16آبان  1348در دانشگاههاي تهران
و تبريز تشكيل شد ،و  17دانشمند ايراني و  9دانشمند خارجي
در آن مقال��ه خواندند .پس از پيش��نهاد اوليۀ كارل يان ،ابتكار
برگزاري اين مجلس و گرداندن كارهاي آن با استاد ايرج افشار
بود؛ و آن ش��ادروان پيگير نش��ر خطابههاي تحقيقي آن و نيز
آغاز چاپ انتقادي متون آثار رشيدالدين در اجراي تصميمهاي
اين مجلس .برابر قاعده ،تدارك كارهاي اينگونه مجالس بايد
دس��ت كم يكي-دو س��ال پيشتر آغاز شود؛ و چنين نيز بود و
اين مجلس علمي با آمادگي خوبي كار خود را به انجام رساند.
در حدود س��ال  1347ك��ه هفتهاي چند س��اعت آخرين
درسهاي دورۀ دكتري علوم سياسي را ميگذراندم ،با منصور
فرزامي كه به نوش��تۀ زندهياد ايرج افش��ار «عضو ايراني مق ّدم
ُفولبرايت ،و در دانش��گاه جنديش��اپور نيز مس��ؤوليت اداري
مهمي داشت و مردي فرهنگدوست بود» (مقالۀ «يادگارهايي
از هوش��نگ اعلم» ،در :بخارا ،ش  ،62خرداد -شهريور ،1386
ص  ،218ح  ،)1همكالس ش��ده و آشنايي يافته بودم ،و چون
مس��يرمان يكي بود گهگاه پس از ساعت كالس تا مسافتي با
هم برميگشتيم .وي روزي برگي را که نام و شرح حال كوتاه
رش��يدالدين فضلهلل بر آن نوش��ته بود به من داد و گفت كه
دوستان دانشگاهي به او پيشنهاد كردهاند كه موضوعي مرتبط
را ب��ا ح��ال و كار اين مورخ نامور و وزير دانش��مند كه احوال و
آثارش بسيار ناشناخته مانده است براي پاياننامهاش برگزيند،
و او با مدتي مطالعه به اين نتيجه رسيده كه مناب ِع در دسترس
در اين باره اندك اس��ت و موضوع هم گس��ترده و وقتگير؛ و
من اگر بخواهم ميتوانم آن را براي پاياننامهام بردارم .تشكر
كردم و آن ب��رگ را گرفتم؛ و مدتي پيرامون اين موضوع فكر
ميكردم ،و چنين يافتم كه براي پاياننامۀ رشتۀ علوم سياسي
با گرايش تاريخ مناس��ب اس��ت كه ش��يوه و انديشۀ ُملكداري
اي��ن بزرگمرد تاريخ ايران تحقيق ش��ود .اين فكر را با زندهياد
دكتر حميد عنايت در ميان نهادم و پس��نديد ،و س��رانجام هم
خود راهنمايي رس��الهام را در موضوع «كشورداري رشيدالدين
فضلهلل همداني» پذيرفت.
از دكتر منصور فرزامي نپرسيدم كه اين موضو ِع پاياننامه
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دادهاند) .رفتار و حاشيهنويس��ي «اس��تاد ستيهنده» (عنواني كه
آن س��الها به مرحوم مينوي داده بودند) خستهام كرد؛ و چون
بهزودي هم از س��وي وزارت امور خارجه به مأموريت در توكيو
روانه ميشدم ،ديدم كه بيش از اين نميتوانم صبر كنم .پس،
ب��ا راهنمايي و تالش مرح��وم درياگش��ت ،پاياننامه را براي
چاپ به ناش��ري بيرون دانشگاه س��پردم ،كه آغازي بود براي
گرفتاريهاي هميشگي و فراوانم با ناشران.
زندهي��اد ايرج افش��ار با مهر و لطف خاص در حاش��يهاي
معرفيگونه بر نخس��تين مقالهام در مجلۀ آينده (سال نهم ،ش
 10و  ،11دي و بهم��ن  :1362گزارش س��ي و يكمين كنگرۀ
جهاني علوم انساني در توكيو ،تابستان  )1362/1983در اشاره
به همين موضوع نوشتند:

را چگونه يافته است؛ اما نظر به روابط فرهنگي گستردۀ وي و
سرانجام با آگاهشدن از مناسبات خوبي كه با زندهياد ايرج افشار
و يادداشت نقلشده گوياي آن است  -گمان دارم
ِ
داش��ته -
ك��ه اين موضوع را آن زندهياد به منصور فرزامي براي رس��الۀ
آن من شد و خط
دكتري پيش��نهاد كرده بود ،كه س��رانجام از ِ
معين كرد.
اصلي كار پژوهشم را كه هنوز دنبال ميكنم ّ

چاپ رسالۀ دكتري

مقررات دورههاي دكتري دانش��كدۀ حقوق و علوم سياس��ي،
دانشآموختگان را ملزم ميداش��ت كه پاياننامۀ گذراندهشده
ش��دن عنوان
مقرر چاپ كنند ،و شناخته
ِ
را براب��ر طرز و ترتيب ّ
دكت��ري آنها معلّق بود ب��ه چاپ و انتش��ار پاياننامه و اداي
معين و در حضور رئيس
س��وگند فارغالتحصيلي با تش��ريفات ّ
دانشكده و سه استاد راهنماي رسالهشان.
«كش��ورداري
عنوان
پ��س از گذران��دن پاياننامهام (ب��ا
ِ
ِ
رش��يدالدين فض��لهلل همدان��ي») ،زندهياد ايرج افش��ار ،كه
ياريهاي ارزن��دۀ وي و كتابداران دستگاهش��ان در به انجام
رسيدن آن سهمي ارجمند داشت ،با مهر بسيار پيشنهاد كردند
طي منازل
ك��ه در كار چ��اپ آن ش��تاب نكنم ،و بگذارم تا ب��ا ّ
و مراح��ل اداري اين اثر از س��وي كتابخانۀ مركزي دانش��گاه
تهران منتشر بشود؛ و نسخۀ تايپشدۀ آن را براي مرور و تأييد
به مرحوم مجتبي مينوي س��پردند .در جري��ان تهيۀ پاياننامه
ه��م يكبار براي راهنمايي خواس��تن و همراه دوس��تي كه با
آن مرحوم كتابي را تصحيح و آمادۀ نش��ر ميكرد به كتابخانۀ
شخصي مرحوم مينوي رفته بودم.
اي��ن روزها ك��ه مجموع��ۀ خطابههاي تحقيق��ي دربارۀ
رش��يدالدين فضلهلل همداني (دانشگاه تهران )1350 ،را ورق
ميزدم ،ديدم كه در مقدمه فصلي دارد با عنوان «پيشنهادهاي
مجلس علمي و تحقيقي دربارۀ چاپ و انتش��ار آثار وي»؛ و اين
كار به دانشگاههاي تهران و تبريز ،و مديريت آن هم به مجتبي
مينوي و دس��تياري ايرج افشار سپرده شده است .اما آن روزها
هر بار ديدار با مرحوم مينوي ميديدم كه بخش��ي از پاياننامه
را قلم كش��يده و به خطي درش��ت نوش��تهاند كه مكاتيب كه
به آن اس��تناد شده (اين كتاب در س��ال  1358هم به كوشش
مرحوم دانشپژوه با عنوان سوانحاالفكار رشيدي تجديد چاپ
شد) از رشيدالدين فضلهلل نيست و مجعول است؛ حال آنكه
من به نتيجهاي ديگر رس��يده بودم (و س��الها بعد هم دس��ت
كم دو مقالۀ علمي معتبر و مس��تند ب��ه اصالت اين كتاب رأي

هاشم رجبزاده كه ساليست در دانشگاه توكيو به تدريس
زبان فارس��ي پرداخته ش��ايد تنها كسيس��ت كه با ادبيات
ژاپوني بهژرفايي آشنايي دارد ...تحصيالت ايشان در رشتۀ
علوم سياس��ي بود و رس��الۀ پايان تحصيل��ي خود را دربارۀ
كش��ورداري خواجه رش��يدالدين فضلهلل طبيب نوشته به
چاپ رس��انيده ،و م��ن گواهم كه مرح��وم مجتبي مينوي
نسبت به آن نوشته نظر تحسينآميز داشت.

مأموريتم در توكيو

نخس��تين آن در وزارت كش��ور
زندگي كاري داش��تهام:
س��ه
ِ
ِ
(س��الهاي  1343ت��ا  ،)1349س��پس در وزارت امور خارجه
( 1349تا  )1361و س��رانجام تدريس در ژاپن كه با آن از كار
اداري يكسره رها شدم.
در ميان��ۀ س��ال  1349آزم��ون ورود به رش��تۀ سياس��ي
(ديپلماتيك) وزارت امور خارج��ه را گذراندم؛ اما كارها طوري
پيش آمد كه انتقالم از وزارت كش��ور دشوار مينمود .به توصيۀ
دوستان بزرگتر و بزرگوارم ،از وزارت كشور استعفا دادم؛ و در
اس��فندماه  1349حكم ورود به خدمتم در رشتۀ سياسي وزارت
ام��ور خارجه  -به همان تاريخ روز پذيرفته ش��دن اس��تعفا در
وزارت كشور ،و با همان شمارۀ كارمندي -صادر شد( .در سال
 1365هم وزارت امور خارجه استعفايم را پذيرفت ).چون پس
از استعفا از خدمت دولتي به استخدام تازه درآمده بودم ،مراتب
و مدارج خدمت بايد از صفر ش��روع ميشد؛ و با سِ َم ِت كارآموز
سياسي آغاز به كار كردم.
در سه سالي كه از پي آمد ،مراجعهام به دانشگاه فقط براي
ديدن اس��تاد راهنماي پاياننامهام ب��ود ،و آن هم گهگاه؛ چون
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كاتسو ُفوجي مينوشتم ،به سابقۀ اُنس و آشنايي پنجاهسالۀ وي با
ُ
زندهياد ايرج افشار ،با اندوه و دريغ از درگذشتن اين آشناي ديرين
اس��تاد كاتسو ُفوجي در نامهاي به
ايرانشناس��ان ژاپن ياد كردم.
ُ
تاريخ  18فروردين  7 /1390آوريل  2011نوشتهاند:
متأسفم.
از درگذشت اديب بزرگ ايران ،آقاي ايرج افشار ،بسيار ّ
حاال روي ميزم يك مجلّه هس��ت كه آينده ،مهر -آبان /1365
 1986است .در آنجا آقاي افشار نوشتهاند:
ِش��ي كاتس��و ُفوجي ،كه از
«نامهاي از دوس��ت گرامي ،تاك
ُ
مناسبت ّ
خط خوش و
شناس��ان بنا ِم ژاپوني است ،رسيد .به
ايران
ِ
ِ
فارسي فصيح و عبارات دلنشين و سخنان حكيمانۀ منقول در آن
متن نامه):
الزم آمد عين ًا و به طور عكسي چاپ شود» (از ِ

زندهياد دكتر حميد عنايت با لطف بس��يار بارها در خانهاش قرار
ميگذاش��ت .كوتاه زماني پس از گذران��دن پاياننامه كه عازم
مأموريت در توكيو بودم به يكي از جلسههاي «كنگرۀ تحقيقات
ايراني» كه در كتابخانۀ مركزي دانش��گاه تهران برگزار ميشد
رفتم ،و در اين فرصت  به اس��تاد ايرج افشار گفتم كه به توكيو
ميروم .آن زندهياد از چند ايرانشناس ژاپني نام برد ،و مشخص ًا
اس��تاد كاتسو ُفوجي ،استاد هوندا ،و پرفسور ُ كوروياناگي ،تا به
از
ُ
آنها سالم برس��انم .از ساختمان كتابخانه كه بيرون ميآمدم،
مرح��وم مين��وي را دي��دم و ع��رض ادب و خداحافظي كردم.
فرمود به خانم ا ِميكو س�لام برسان .به توكيو كه رسيدم چندي
وجو كردم تا كه معلوم ش��د ا ِميكو نام كوچك خانم اوكادا
ُپرس ُ
است كه چند سال پيشتر از دانشكده ادبيات دكترا گرفته بود.
پيام مهر و دوس��تي كه استاد افش��ار براي ايرانشناسان
نامور ژاپن فرستاد ،هم آشناييام را با آنها آسان كرد و هم آغاز
خوبي براي تص ّدي كار روابط فرهنگي ،يكي از چند مسؤوليتم
در سفارت ايران در توكيو ،بود .پيش و بيش از همه با روانشاد
پرفس��ور هوندا كه در اين سالها از هو ّكايدو به دانشگاه كيوتو
پروفسور كاتسو ُفوجي (بيشتر از راه مكاتبه) ،و پرفسور
آمده بود،
ُ
ُكوروياناگي آش��نايي يافتم .ش��ماري از بزرگان نس��ل قديمتر
ايرانشناس��ان و ش��رقپژوهان ،از آن ميان اس��تاد آشيكاگا
رئيس دانش��گاه توءكاي و نيز انجمن خاورشناسي ژاپن ،هنوز
فع��ال بودن��د .چند بار بخ��ت و فرصت ديدن آش��يكاگا را در
ميهمانيهاي انجمن ايران و ژاپن يافتم .در اين سالها (اوايل
پيگيري طرحهاي
ده��ۀ  )1350ايرانپژوهان ژاپن زياد و ب��ه
ِ
گس��تردۀ تحقيقي به ايران ميرفتند ،و در تند به انجام رساندن
تش��ريفات اداري سفرشان ميكوش��يدم .با بسياريشان هم در
جريان مراحل صدور اجازۀ تحقيق آشنايي پيدا شد؛ از آن ميان
مرحوم پرفس��ور موريو اونو ،كه دوستيمان تا مرگ زودرسش
در س��ال  2001چنان گرم شد كه با هم سفري به ايران رفتيم،
و به ميدان تحقيقش :ده خيرآباد در مرودشت فارس .به رسيدن
به تهران هم به ديدن استاد ايرج افشار در كوچۀ سروناز فرمانيه
شتافتيم .اونو هميشه ُپر از نيرو و پويا بود.

  م ّدت مديديس��ت كه جناب عال��ي را مقاالت نكردهام...
اين جانب هم حالم بد نيست؛ اما هرچه فرزندانم بزرگتر و
زرنگتر شوند ،خودم پيرتر و ضعيفتر ميشوم.
«شادي عميقي به
  صادق هدايت در «بُنبس��ت» ميگويد:
ِ
عقربك
او دست داد كه بهكلّي نيست و نابود خواهد شد ،و
ِ
ساعت دقايق او را كه به سوي نيستي ميرفت ميشمرد».
  من چون «او» و آن نويس��نده بدبين نيس��تم .كنفوسيوس
گفته اس��ت« :در پنجاهسالگي احكام آسماني را شناختم .در
شصتس��الگي آن احكام را به گوش هوش خود ش��نيدم».
([مكالم��ات] ،ترجمۀ حس��ين كاظمزاده ايرانش��هر ،چاپ
 .)1334من هم كه اكنون پنجاه و پنج سالهام ديگر احكام
آس��ماني را ش��ناختهام؛ به قول ديگر ،اميدهايم را اغلب از
دست دادهام و خود را به فرمان الهي بسته ميدانم.
  تو ُف��و ،ش��اعر بزرگ چين در دورۀ تان��گ ،ميگويد« :دلم
مانند اب ِر آسمان آرام و از جريان آب آهستهتر است».
  يك موبد تائويس��م چين به نام چانگ ُچون به چنگيزخان
طول عم��ر را ميدانم؛ ولي
چني��ن اندرز داده اس��ت« :را ِه ِ
زندگي جاويد موجود نيس��ت؛» حال آن كه آيين تائو
داروي
ِ
جواني هميشگي و فناناپذيري را در نظر دارد.
ِ
  در اين نامه قدري فلسفه بافتم .سعادت و موفقيت آن استاد
ِشي كاتسو ُفوجي.
محترم را آرزومندم .با تقديم احترامات ،تاك
ُ

كاتسو ُفوجي
نامۀ استاد
ُ

به خاطرهها از ايرج افش��ار در سالهاي تدريسام در ژاپن در
فرصتي ديگر خواهم پرداخت.

شي كاتسو ُفوجي ،ايرانشناس فرزانه و فرهيخته
با پرفسور تاكه
ُ
و محق��ق ادب و تاري��خ ايران ،كه آزادگ��ي و فرزانگياش همۀ
دوس��تان را شيفته س��اخته ،بارها س��خن از زندهياد ايرج افشار
در ميان بوده اس��ت .دو هفته پيش كه پاس��خنامهاي از اس��تاد

  دانشگاه ريوكو ُكو ،ژاپن
   23فروردين  12/1390آوريل 2011
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