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سالسوم

شماره 741

دانشگاه تهران  160اثر منتشرنشده از سعید نفیسی را
چه کرده است؟

نخستينمنتقد

 51سال از مرگ سعید نفیسی گذشت
سرویس ادبیات و کتاب ـ سعید نفیسی چهره
تأملبرانگیز فرهنگشناســی و ادبپژوهی ایران است؛
چهرهای مغفولمانده از گســتره ادبیات ایرانی ،چهرهای
که به آن ،همان اندازه که بوده است حتی پرداخته نشده
و گویا نمیخواهد بشود .نفیسی را اگر با دقت نگاه کنیم،
میتوانیم بی هیچ ادعای گزافهای ،نخســتین منتقد و
تحلیلگر حرفهای ادبی و فرهنگی بدانیم که به ادبیات و
فرهنگ ایرانی با نگاهی انتقادی پرداخت و این انتقاد را
مکتوب کرد .به عبارتــی بهتر ،اگر قرار
باشــد تاریخ نقد ادبــی و نقد فرهنگی
معاصــر را مکتوب کنیم ،باید به جد آن
تاریخ را به قبل و بعد از ســعید نفیسی
تقسیمبندی کرده و بعد روشی تحقیقی
برایش ایجاد کنیم .نفیســی نخســتین
اثرش را در  16ســالگی مینویسد؛ در
 1290خورشــیدی و تــا آن زمانی که
مرگ گریبانش را میگیرد؛ یعنی درست
در وســط دهــه  40قــرن چهاردهم
(خورشیدی) بیش از  120کتاب منتشر
کــرده و باالی دو هزار مقاله را در حوزه
فرهنگ و ادب و تاریخ ایرانی به نگارش
درآورده اســت .نکته جالب توجه بــه مقاالت او ،تازگی
آنها ،هم در مضمون و هم در نوع نگرش انتقادی است.
به طور مثال ،مقاله «آثار گمشگشــته ابوالفضل بیهقی»
که او در ســال  1315آن را منتشر کرده است ،هنوز به
ی بیهقی ،عالوه بر
دلیل تحقیق گسترده نفیسی بر زندگ 
جستوجوی آثارش ،ناب و یگانه است .در واقع این اولین
مقالهایســت که لیســت جامعی از آثار بیهقی را گرد
آورده؛ آثاری که تا آن زمان حتی کســی از عنوان یا نام
آنها اطالع نداشت .به جد میتوان گفت
تمامــی کتب تحقیقی کــه پس از این
مقاله بلند درباره بیهقی منتشــر شد ،از
این اثر بــه عنوان منبعی اصلی ســود
جست ه اســت .همچنین مقالهای مانند
«شاهکارهای نثر فارسی» که بعدها در
دو جلد به صورت کتاب نیز در دهه سی
منتشــر شــد ،نگاه انتقادی نفیسی به
ادبیات داستانی و نثر فارسی است .او در
ایــن مقاله ،نگــرش انتقــادیِ در زمان
شــدن مطالب کهنــه را مطرح
تحلیل
ِ
میکند و معتقد است نگرش به ادبیات
کالســیک باید با تمرکز به تحلیل زمانه
نویسنده و آفرینش اثر باشــد .نفیسی در روزگاری این

نظریه را مطرح میکند که هنوز تئوریهای ادبی غرب
به فارسی ترجمه نشده و یا افرادی چون لوکاچ ،نظریات
ادبی اینچنینی خــود را بیان نکردهاند .مقاله قابلتأمل
دیگر نفیسی ،مقاله «در مکتب استاد» است که نگارشی
درباره ویرایش فارسی و غلطهای امالیی و انشایی است.
با آنکه تا امروز رســمالخط فارسی تحولهای فراوانی به
خود دیده اما مطالعه این اثر نفیسی ،نشان میدهد که او
چگونه با وسواس و حساسیت خاص خود به رسمالخط
فارســی پرداخته ،هنوز هم بسیاری از
اصول نگارشی امروز را در آن رسمالخط
مییابیم .این مقاله نفیسی زمانی منتشر
شده است که هیچ شخصی به شیوهای
ویژه به رسمالخط فارسی دقت نداشته و
هیچ اثری در این زمینه منتشــر نشده
است .بعدها اســتاد کریم امامی ،اولین
ویراستار فارسی ،به نوشتن دستور برای
رســمالخط مشــخص در زبان فارسی
تصمیم میگیرد ،به اســتناد حرفهای
خودش در زمــان حیات ،از این مقاله و
نگرشهای زبانی نفیســی در آن ســود
میجوید .نفیسی اما در مقاله چشمگیر
دیگرش« ،سرچشــمه تصوف» ،باز هم نخستین کسی
اســت که به ریشــهیابی تصوف در ایران میپردازد و به
تصوف نگاهی انتقادی دارد و در این مقاله مهم خود ،به
این پرسش میپردازد که چه عواملی خرافات بلندمرتبه
و ایدئولــوژی صوفیانه را بر فرهنــگ ملیگرایانه ایرانی
پیروز کرد .نفیســی در این نوع نگاه انتقادی هم سرآمد
است ،او نخستین کسیست که وضع فرهنگ و هویت را
مورد سنجش و تحلیل قرار میدهد.
با همه این اشارات باید بیرحمانه صادق
بود که پرداختن و نوشــتن به مقاالت و
کتابهای سعید نفیســی امری دشوار
اســت؛ هم از حیث گستردگی موضوع
و عمق نوشــتارها و هــم از حیث تنوع
کاری نفیسی .با نگاهی به کارنامهکاری
او شخصیتهای گوناگونی را میبینیم؛
یــک داســتاننویس که «ســتارگان
ســیاه»« ،ماه نخشــب» و «فرنگیس»
را منتشــر کرده ،یعنی داســتانهایی
کــه در زمانه خــود بحثبرانگیز بودند،
هم از نگاه سبکشناســی و هم از نگاه
نفیســی مترجمی
روایت؛ همچنین به
ِ
برمیخوریم که چندین زبان را بلد اســت و به واســطه
آشــناییاش بــا این زبانهــا« ،آرزوهای بربــاد رفته»

بالزاک« ،ایلیاد» و «ادیســه» هومر و آثاری از پوشکین
و گورکی را به فارســی برگردانده است .از این نگاه هم
نفیسی ازجمله اولین کسانی است که مخاطبان فارسی
زبــان و ادبیات را با آثار بزرگ ادبیات کالســیک و آثار
نویسندگان مدرن آن روزگار آشنا میکند .بیهوده نیست
که چهرهای همچون «نجف دریابندری» در مصاحبهای
گفته نفیســی از راهبران ادبیات مدرن ایران بود .اما در
نفیسی مصحح ،چهرهای دیگر
کنار این دو مهم ،ســعید
ِ
است .بســیاری از آثار معتبر دوران کهن که هماکنون
حتی در دانشــکدههای ادبیات تدریس میشود یا مورد
تحقیق قرار میگیرد ،با تصحیح او ایجاد شــده .ازجمله
«ســیرالعبا د الیالمعاد»« ،تاریخ گیتیگشا»« ،پندنامه
انوشیروان» و «رساله مجدیه».
نفیسی فرهنگنویس هم بود ،او عالقه
ویژهای به فرهنگنویسی فارسی داشت
و این کار را چنان با گســترهای بلند به
انجام میرساند که «فرهنگنامه فارسی»
نوشــته .او در همان حرف نخست یعنی
«الف» بازماند و آن را تکمیل نکرد .یکی
از دریغهای بلند ادبیات فارســی همین
اســت؛ اینکه او با آن وســواس بلندی
که در نگارش فرهنگ فارســی داشته،
نتوانست آن را ادامه دهد .او در مقدمهای
تأملانگیز کــه در مقدمه این اثر آورده،
تفاوت لغتنامه و فرهنگنامه نویســی را
بیــان میکند و اشــاره دارد که چرا در
فرهنگنامهنویســی ،هویت و فرهنــگ بومی و ملی نیز
همچون یک تاریخ ،بیان میشــود .نفیسی در نامههایی

نیم نگاه

گفتارهایی از سعید نفیسی
آزادی بادهای اســت که هزاران تن آن را برای بدمستی مینوشند و یک
تن برای سرمستی.
آزادی برای بسیاری از مردم سرمایه دکان است و برای یک تن از هزاران،
سرمایه جان.
اســتوارتر از همه پیوندها ،پیوندی است که در میان مادر و فرزند برقرار
است.
انســان فهمیده و خردمند کسی اســت که هیچ عادت و انس او را کور و
آلوده نکند.
برای همهکس خوشبختی یک معنی بیشتر ندارد! رسیدن به آرزوی موهوم.
بسیاری از اســتعدادهای بشری در نتیجه غفلت و نادانی پدر و مادرها از
میان میرود.
بســا کودکانی که ممکن بود اگر ایشــان را آزاد بگذارنــد و دنبال فنی
بفرســتند ،مردان بزرگی در فن خود بشــوند ،و اما اســتبداد رأی و یکنوع
خودخواهی کــه در مربیان و راهنمایان ایشــان بوده ،آنها را به رشــتهای
راهنمایی کرده است که با کمال بیمیلی و اکراه آن را پذیرفتهاند.
به هرچیز باید نزدیک شد و از آن عبرت و تجربهای گرفت.
بیا کاری کنیم که نه من از تو بنالم و نه تو از من.
تنها کسانی که دلداده دانشند بزرگند ،نه آنان که سوداگر دانشند.
تنها کســی که هنــر دارد و کاری از او ساختهاســت میتواند به فردای
خویش اطمینان کند.
جهان بزرگتر از آن است که تو بتوانی آن را به خود مخصوص کنی.
جهان بزرگتر و فراختر از آن اســت که مردمــی کوتهنظر آن را به خود
اختصاص بدهند و از خود بدانند و بدانچه خود دارند ،مغرور باشند.
زندگی خانوادگی شــرکتی است که هرچه سهم دو شریک در آن بیشتر
باشد ،قدرت آن شرکت و پایداری آن بیشتر خواهد بود.
عقیدهای که مردم از ترس جانشان بپذیرند ،پایدار نیست.
محیط وجود خارجی ندارد ،مردم آن را درست میکنند.
هیچچیز بیش از نیروی درونی ،بیش از اعتماد به نفس ،شخص را قوی و
نیرومند نگه نمیدارد ،وقتی که این قوت باطنی متزلزل شــود ،یکباره قوای
بدنی شخص فرومیریزد و او را از پای درمیآورد.

که به چهرههای بزرگ و آشــنای ادبیات همروزگارش
مینویسند عالقهاش به فرهنگ نویسی را ،ثبت فرهنگ
و امر تاریخ فرهنگــی میداند نه صرفا ثبت لغت .او این
عالقه به تاریــخ و مصائب آن را البته با
نگارش آثاری چون «مدرســه نظامیه
بغداد»« ،مســیحیت در ایران»« ،تاریخ
اجتماعی ایران از انقراض ساســانیان تا
انقراض امویان»« ،درفش ایران و شــیر
و خورشــید» و بهویــژه دو اثر «بابک
خرمدین ،دالور آذربایجان» و «بحرین؛
حقوق ۱۷۰۰ســاله ایران» نشان داده
اســت .تاریخ نگاری صادقانه امروز ،اگر
منصف باشــد ،اعتراف خواهد کرد که
بخش وســیعی از این
موضوعات که نفیســی
در آن قلم تاریخی زده
است ،هنوز منابع اصلی مورخان است.
ایــن چهره پرکار ،خــاق و نوفکر که
نخستین استاد دانشکده حقوق دانشگاه
تهران بود و نیز نخســتین شخصی بود
که نشــر دانشگاهی را راهاندازی کرد ،به
دلیــل صراحت لهجه و نقد صریحش به
افراد مختلف ،همواره در حاشیه گذاشته
شد .افرادی که تحمل کارهای تحقیقی و
تحلیلی او و سواد جامعش را نداشتند ،بر
نام و آثار او خاک پاشیده و فضا را برای
این استاد مســلم تنگ میکردند .اگر چه نفیسی هرگز
از این فضای تنگ ناامید نشــد و کارش را ادامه داد اما

دستاورد این حسدورزیها تنها آن بود که مردم جامعه
نــام و ارزش و اهمیــت کار نفیســی را درک نکردند .و
همین امر نام او را پس از مرگ ،بهخصوص بعد از انقالب
اسالمی ،کمرنگتر کرد تا کا ِر ویژهای در
حوزه تاریــخ ،ادبیات ،ترجمه ،فرهنگ و
مطالعات آکادمیک دیده نشود .از این نگاه
جای نقد اســت؛ چرا دانشگاه تهران که
در ســال  1351در یادنامه دکتر نفیسی
اعالم کــرد  150اثر به خــط او موجود
است که منتشر نشده ،هیچوقت به نشر
این آثار منتشرنشــده همت نگماشت؟
چرا دانشــکده حقوق که نفیسی اولین
استاد آن بود ،هیچوقت آثار منتشرنشده
نفیسی را پیگیری نکرد و در جمعآوری
و ویرایش و نشــر آن همت نگماشــت؟
بیمهریها به نفیســی در سالهای آخر
عمرش باعث شــد که او به پاریس برود ،صراحت لهجه
او وقتی «جمالزاده» را نقد میکرد یا نویسندگان جوان
را مورد خطاب انتقادی قرار میداد ،باعث شــد او را به
کنــاری نهند و او نیز وطن را ترک کند .نفیســی وقتی
در  75ســالگی ،بعد از ســالها دعوت دانشــگاهیان را
پذیرفت تا به کنگره ایرانشناســی ســال  1345بیاید،
در تهران درگذشت .همسرش «پریمرز نفیسی» بعدها
گفته بود«:نفیسی واقعاً عاشق کتاب بود .او مصرف مفید
و به جای پول را فقط در خریدن کتاب میدانســت؛ تا
جایی که هزینه ضروریترین احتیاجات شخصی خود را
در راه خرید کتاب صــرف میکرد و در پاریس این کار
برایش خیلی سخت بود ،و همین امر او را افسرده کرد».

چرا نفیسی ایران را ترک کرد؟

استاد در ســالهای آخر عمر ،وقتی دانست دستگاه به هیچ
وجه حاضر به تحمل او نیســت ،تصمیم گرفت دار و ندار خود
را بفروشــد ،آپارتمان کوچکی در پاریس تهیه کند و در آنجا با
اســتفاده از گنجینه ارزشمند کتابهای خطی یا چاپی فارسی
که در کتابخانه ملی پاریس (کتابخانه ملی فرانسه) وجود دارد،
فعالیتهای ادبی خود را ادامه دهد .دار و ندار یک استاد محقق
چیست؟ کتابهایش! برای ســعید نفیسی دلکندن از وطن،
دلکنــدن از کتابهایش و دلکندن از باقیمانده دوســتانش
دشوار بود اما او در اینجا به آخر خط رسیده بود .دانشگاه او را
بازنشســته کرده بود و حتی بهعنوان خرید خدمت حاضر نبود
از او استفاده کند.
مجلههایی مانند مجله ادبی سخن و مجله یغما ،مقالههای او
را چاپ میکردند ولی در مقابل فقط تشکر تحویلش میدادند.
مؤسســات بزرگ ادبی آن زمان مانند«بنیاد شــاهنامه و بنیاد
فرهنگ ایران «متولیان خودشــان را داشتند و در آنجا جایی
برای نفیسی باقی نمانده بود .ناشران خصوصی نمیتوانستند در
برابر تصحیــح کتابهایی چون تاریخ بیهقی و دیوان خواجوی
و از کار ایســتاد .وقتی اســتاد درگذشت ،تازه حکومت متوجه
کرمانی حقالتألیف قابلتوجهی به اســتاد بپردازند .ســپید و
شــد که درباره او بیعدالتی کرده اســت .این ظلم بزرگی بود
سیاه هم که چندین سال استاد به آن افتخار
که مردی که پنجاه سال به فرزندان این
میداد و برایش نوشــتههایی در حد فهم عامه
سرزمین درس داده بود و استادان امروز
مینوشت ،خود روزهای سختی را میگذراند.
برای سعید نفیسی
مملکت شــاگردان دیروز او بودند ،ناچار
اما اســتاد پیر ما به جهــت گذراندن زندگی
دلکندن از وطن ،دلکندن
شود برای گذراندن زندگی ،کتابهایش
احتیاج به درآمد ثابت و مشخص داشت.
از کتابهایش و دلکندن از
را بفروشــد ...برای اســتاد تشییع جنازه
در ســال ۱۳۴۵اســتاد شــروع به فروختن
باقیمانده دوستانش دشوار
رســمی ترتیــب داده شــد؛ پیکــر وی
عزیزترین داراییهای خود ،یعنی کتابهایش
بود اما او در اینجا به آخر
از مسجد سپهساالر تا آرامگاه ابدی بدرقه
کــرد .او قصد داشــت آپارتمــان کوچکی در
خط رسیده بود .دانشگاه
شد .در این مراسم از رجال مملکت کسی
نزدیکی کتابخانه ملی پاریس بخرد و در آخر
او را بازنشسته کرده بود و
نبود ،فقط عدهای از اســتادان دانشگاه و
عمر با حقوق بازنشستگی ،زندگی دانشجویی
حتی بهعنوان خرید خدمت
جمعی از شــاگردان قدیم استاد شرکت
را از ســربگیرد اما روزگار نخواست این آرزوی
حاضر نبود از او استفاده
کرده بودند ،آن هم در حالی که دانشگاه،
کوچک آن مرد بزرگ برآورده شود و در خرداد
کند.
مطبوعات و فرهنگ ایــران به او مدیون
ماه ســال  ۱۳۴۵در هفتاد و یک سالگی قلب
بودند.
بزرگش طاقت تحمل آن همه مشکل را نیاورد

نفیسی فرهنگنویس
هم بود ،او عالقه ویژهای
به فرهنگنویسی
فارسی داشت و این کار
را چنان با گسترهای
بلند به انجام میرساند
که «فرهنگنامه
فارسی» نوشته .او در
همان حرف نخست
یعنی «الف» بازماند و
آن را تکمیل نکرد .یکی
از دریغهای بلند ادبیات
فارسی همین است؛
اینکه او با آن وسواس
بلندی که در نگارش
فرهنگ فارسی داشته،
نتوانست آن را ادامه
دهد .او در مقدمهای
تأملانگیز که در مقدمه
این اثر آورده ،تفاوت
لغتنامه و فرهنگنامه
نویسی را بیان میکند.

