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نقد و برریسکتاب

کوشــش آقایان محمد افشــین  کتاب »نامه های خاموشــان« به  جلد اول 
وفایــی و شــهریار شــاهین دژی در ســال 1390ش بــه وســیلۀ انتشــارات 
کتاب عرضه شــده اســت، بــا ظاهری آراســته و حروفی  »ســخن« به بازار 
چشــم نواز و عــاری از غلط های چاپی و ویرایــش دقیق و علمی. موضوع 
کتــاب نامه هــای ناموران فرهنگی به زنده یاد اســتاد ایرج افشــار اســت و 

کتاب نوشته اند: تدوین کنندگان در مقدمۀ 

کتــاب برگزید  که ایرج افشــار بــرای این  »نامه هــای خاموشــان - عنوانــی 
گون مهم اســت. حاالت شــخصی نویســندگان آنها  گونا - از جنبه هــای 
گوشــه های  که اغلب اشــخاص سرشناســی هســتند - در بعضی از  را - 
زندگی شان باز می نماید. گاه بیانگر کیفیت فضای فرهنگی - اجتماعی 
کــه نامه هــا در آن به رشــتۀ تحریر در  و تــا حــّدی سیاســی روزگاری اســت 
کتابها، مجالت، اشخاص و یا  آمده اند. نظر نویسندگان را دربارۀ بعضی 
ی داده منعکس می کند. از طرفی ایــن نامه ها نمودار نوع  کــه رو حوادثــی 
روابط نویسندگانشــان با ایرج افشــار هم هست. البته در نامه هایی که به 
کمتر از جنبه های دیگر  افشــار نوشته شده اســت. جنبه های خصوصی 

بازگو می شود«. )نامه های خاموشان، ج 1، ص 14(

کتــاب برایــم بســیار لذت انگیز و شــادی آفرین بــود و گمان  مطالعــۀ ایــن 
کوتاهــی از آن اســت بــا مــن  کــه معّرفــی  می کنــم خواننــدگان ایــن مقالــه 

همداستان باشند. 
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نقد و برریس کتاب

چکیده: جلد اول کتاب »نامه های خاموشــان« به کوشــش 
 1390 سال  در  دژی  شــاهین  یار  شهر و  وفایی  افشین  محمد 
توســط انتشــارات ســخن به بازار کتاب عرضه شده است. 
ج افشــار  موضوع کتــاب، نامه های ناموران فرهنگی به ایر
است. نویســنده در نوشــتار حاضر به معرفی این اثر همت 

گماشته است.
کلیدواژه: کتاب نامه های خاموشــان، محمدافشین وفایی، 
ناموران  های  نامه  افشــار،  ج  ایر دژی،  شــاهین  یار  شــهر

فرهنگی، معرفی کتاب.

نامه های خاموشان؛ محمدافشین وفایی و شهریار شاهین دژی؛ تهران: 
سخن، 1390

دانشآموختۀکارشناسیارشدزبانوادبیاتفارسیازدانشگاهتهران.
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یــخ تحریــر 668 مخــدوش و مجهــول اســت و نســخه در ســال 768،  تار
یعنــی 96 ســال بعــد از مولوی نوشــته شــده و طبعًا آن ابیــات اضافی هم 

بعد از مولوی الحاق شده.

عجب العجاب این است که آقای استعالمی عکس صفحۀ آخر تاریخ دار 
ایــن نســخه را هــم در پایان مقدمۀ خودشــان چــاپ کرده انــد و این عکس 
به روشنی نشان می دهد که تاریخ تحریری دستکاری شده و سبعمائه را به 
کرده اند. اشتباه در تشخیص آقای استعالمی و بی خبری  سّتمائه تبدیل 

ایشان است. )نامه های خاموشان، ج 1، ص 86 و 87( 

گله آمیزی  کتاب دکتر استعالمی نامۀ  که پس از انتشار این  گفتنی  است 
بــه مــدون کتاب )= محمد افشــین وفایی( نوشــته و از او بــه خاطر چاپ 
که از مثنوی چاپ ایشان انتقاد تندی در آن کتاب  نامۀ مهدی آذریزدی 
کرده اســت. این نامه در نشــریه »بخارا«، شــماره 86، فروردین  گله  کرده 
- اردیبهشت 1391 در صفحه 662 چاپ شده است. در این نامه دکتر 
استعالمی نوشتۀ آذریزدی را »مشتی بد و بیراه« و »اباطیل« خوانده است 
کــرده که با  کید  کــه »در روســتای حســدآباد از ایــن اتفاق هــا می افتــد و تأ

»خاموشی« به این گونه افراد پاسخ می دهد. 

که در همان شمارۀ بخارا  آقای محمدافشین وفایی در پاسخ نامۀ ایشان 
که خود اســتاد ایرج  )ص664 تا 666( چاپ شــده اســت، متذکر شــده 
گفته انــد: »بحــث علمــی اســت و جنبۀ شــخصی نــدارد« و آقای  افشــار 
وفایــی امانتــدار بــوده و چــاره ای »جز اجــرای اوامر آن بــزرگ« و چاپ نامۀ 

آذریزدی نداشته اند.

بــه نظــِر نویســندۀ ایــن ســطور اظهارنظر تنــد آقای آذریــزدی دربارۀ اســتاد 
گر هیچ کاری نکرده باشــند،  دکتر اســتعالمی منصفانه نیســت. ایشــان ا
یافتن ابیات مثنوی را به نسل امروز آسان تر  که خواندن و در همین مقدار 
گر در 900 بیــت دفتر اول از  کرده انــد، کارشــان درخــور ارج فراوان اســت و ا
تحقیقات اســتاد فروزانفر ســود جســته باشــند، بقیۀ مطالب آموخته ها و 

یافت های خود ایشان است.  در

گیاهی است مانند تره تیزک نه »آش بلغور«  3. حمزه = 
مهدی آذر یزدی:

آقــای [دکتر] اســتعالمی در ص 414، ســطر 17 جلد ششــم و ص 388، 
سطر 29 جلد پنجم مثنوی [مصّحح] خودشان حمزه را آش بلغور معنی 
گــز، مانند تره تیزک  کرده انــد [در حالــی که] حمزه نام گیاهی اســت زبان 
کــه صوفیان خوردن آن را ســّنت می دانســتند و هم مولــوی و هم بهاء ولد 
و هم شــمس تبریزی از صوفی حمزه خوار نام برده اند . در لغت نامه های 
گز  گیــاه زبان  کــه حمزه خردل اللســان اســت، یعنی همــان  عربــی آمــده 
)نامه های خاموشان، ج 1، ص 88(  

پاره ها و نکته ها
1.حبیب یغمایی

کــه جویــم زندگانــی را کــردم   جوانــی شــمع ره 
را جوانــی  کــردم  تبــه  را  زندگانــی  نجســتم 

مهدی آذر )= وزیر فرهنگ مصّدق(:

پــروردگارا، حبیــب یغمایــی بــا آن همــه ســوابق موفقیــت و خدمــت و با 
چنیــن قریحــه وجودت ذهن و شــعری منســجم چــون قطره های بــاران و 
الفاظی سهل االدا و خوش آهنگ چون سرود هزاردستان در بهاران، دیگر 
که به آن دســت نیافته اســت و عمر را تبه  چه چیزی می خواســته اســت 
)نامه های خاموشان؛ ج 1، ص 48(  کرده دانسته است؟ 

2.مثنوی دکتر استعالمی
مهدی آذریزدی:

کتابت شــده و چون چهار  آقای اســتعالمی معتقد اســت در ســال 668 
سال پیش از مرگ مولوی نوشته شده، از همۀ نسخه های کهن صحیح تر 
اســت و 53 بیــت هــم بیــش از مثنــوی نیکلســن دارد و آنها را هم ایشــان 
کرده اند و می گویند مثنوی نیکلسن ناقص است و من تعجب  وارد متن 
که نیکلســن خــود این نســخه را دیده و در  که چگونه خبر نداشــته  کــردم 
که  مقدمــۀ دفتر ســوم مثنوی از ایــن چاپ چهار جلدی دکتــر پورجوادی 
مقدمه اش ترجمه شــده در صفحۀ هشــت می گوید. در این نسخۀ قاهره 

خوانش »نامه های خاموشان«
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9. مترجم حاجی بابا[ی اصفهانی]
عباس اقبال:

 مترجــم آن »شــیخ احمــد روحــی ازلی کرمانی اســت که در تبریــز با خبیر 
الملک و میرزا آقاخان به دست محمدعلی میرزا به قتل رسید )نامه های 

خاموشان، ج 1، ص 400(

10. دزد معانی
عباس اقبال:

که حاصل   در ایران الحمدهلل دوغ و دوشاب به یک قیمت است. آنانی 
یک عمر زحمات ما را می دزدند و به نام خود منتشر می کنند، بیشتر ارج 
کــه آنها را یافتــه و به خرج خود در دســترس عموم  و قــرب دارنــد تا کســی 
کند .  که دزد معانی را سیاست  گذاشــته است. هیچ قانونی هم نیســت 

)نامه های خاموشان، ج 1، ص 403(.

11. دکتر محمود افشار
منوچهر امیری:

دکتر [محمود] افشار مردی بود بسیار خوشبخت. توانگری را با دانشوری 
کــرد و بــرای مــردم باقی  کــرده بــود و ســرانجام آنچــه داشــت وقف  جمــع 
کرم نیســت، چنین نثار و  که »درم دران« را  گذاشــت. در دیار و روزگاری 
ایثاری رنگ افســانه بخود می گیرد. اّما شــاید بزرگترین دلیل نیک بختی 
که توانســته بود فرزندی چون ایرج افشار  و بهروزی محمود افشــار این بود 
یــخ و فرهنگ ایران  کــه خدمتگزار راســتین ادب و تار بــه بــار آورد؛ مردی 
کرد؟ )نامه های خاموشان، ج  کســی این ســخن را انکار تواند  اســت. آیا 

1، ص 427 و 428(

12. ملحد ذهنی با نمک
یــاب خویی را »ملحد  انجــوی شــیرازی در نامه اش به ایرج افشــار دکتر زر

ذهنی بانمک« خوانده است.  )نامه های خاموشان، ج 1، ص 453( 

گالب اندر قدح  .13
تقی بینش:

یختن  گالب به شــراب یــا ر می تــوان احتمــال داد در شــعر حافــظ افــزون 
گالب در قــدح بــه منظــور معطرکــردن یــا ازبین بــردن خمار و دردســر بوده 

است . )نامه های خاموشان، ج 1، ص 674(

که وزن شــعر عربی نقل شــده از نامۀ مهدی آذر  در پایــان عــالوه می نماید 
یــزدی در ص47 نادرســت به نظر می آید و به احتمــال قریب به یقین واو 

عطف از اول آن افتاده است.

بــرای اســتاد ایرج افشــار علّو درجات و مغفــرت پروردگار و بــرای مدوّنان 
گرانقدر سعادت و بهروزی و نیک انجامی آرزومندم. محترم این اثر 

کدکنی 4. شفیعی 
مهدی آذریزدی:

ایــن مــرد مردســتان امروز یکــی از اســطقس های بی نظیر در میــان بزرگان 
حــّی و حاضــر ایــن روزگار اســت و در هــر زمینــه ای هرچــه از آثــار ایشــان 
می خوانیــم، مثقالــی هفتصّنــار با دیگران تفــاوت دارد؛ حتــی یک مقالۀ 
کــه در هســتی چــاپ شــد و بعــد  چندصفحــه ای ایشــان دربــارۀ عرفــان 
اطالعــات هــم نقل کرد به قدر چندین کتاب رازگو هوشــیارکننده اســت 
و حتــی بــه نظر بنده هم که جز خوشــه چینی از خرمن فضایل اهل معنی 
کــه دیگران دربارۀ  هنــری ندارم، فصل الخطاب همۀ حرف هایی اســت 

عرفان نوشته بودند .  )نامه های خاموشان، ج 1، ص 101(

5. زندان سکندر
مهدی آذریزدی:

ایــرج افشــار تاریخــدان و سندشــناس می گوید مقصــود از ســکندری که از 
آن یاد می شــود، اســکندر مقدونی نیســت، بلکه اســکندر نامی اســت که 
کم یزد بوده و از آن عمارت مخروبۀ مشــهور و چاه  در عصــر تیمــور مّدتی حا
عمیق آن به عنوان زندان برای دشمنانش استفاده می کرده، وجّل االیرج که 
چقدر خوشگل معّما را حل کرده بود . )نامه های خاموشان، ج 1، ص 105(

6. وضع دانشکده
سیدجالل الدین آشتیانی:

کز  کــه معلوم اســت، ولی بــال به حوزه هــای علمیــه و مرا وضــع دانشــکده 
ب بی حوصلــه یــا عصبانــی یــا 

ّ
تعلیماتــی قدیــم نــازل شــده اســت. طــال

بی تفــاوت و مختصــر و مفیــد آنکه آن شــور و حال که در مــدارس علمّیه 
بود، جای خود را به ناراحتی و ابتالی به فقر و از همه بدتر بی تفاوتی داده 

است . )نامه های خاموشان، ج 1، ص 160(

7. مشارق الدراری
سیدجالل الدین آشتیانی

 بهترین کتاب در زبان فارسی در عرفان این کتاب است که سعید الدین 
از مردم فرغانه با تســلط کامل به زبان فارســی و انشاء روان، قصیدۀ تائیه را 
شرح کرده است و در احاطه به عرفانیت مردی که نظیر و در تحریر مقامات 

و درجات عرفانی تالی ندارد. )نامه های خاموشان، ج 1، ص 161(

8. دکتر زریاب
سیدجالل الدین آشتیانی:

یاب خویی که این دوستی   از رحلت دوســت عزیزم اســتاد اجل آقای زر
از ســال 1321 )در مدرســۀ فیضیــه( شــروع و تــا بــه حــال امتداد داشــت، 
کردم. او در حقیقت خودکشــی  گریه  گردیده و بلندبلند  بســیار ناراحت 
یجــی نمــود مردی غیور و در ســالمت روحی کم نظیــر بود . )نامه های  تدر

خاموشان، ج 1، ص 169(
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