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احمد تفضلی
به هیچ باغ نبود آن درخت مانندش
کـه تندبـاد اجل بیدریغ بـرکندش

زمانی یکی از بزرگان فرهنگ و ادب ایران در ضمن مقالهای در رثای یکی
دیگر از دانشمندان ایران نوشت« :مرگ سایهای خطاپوش دارد»( .)1من هرگاه یکی
از فضال درمیگذرد و سخنان اغراقآمیز دیگران را دربارة او میشنوم و میخوانم،
بیاختیار بهیاد این جملة حکیمانه میافتم و حاا هاه ملام بهدسات گرفتاهام تاا
مطلبی در رثای استاد دهتر زریاب بنویسم و بهمو بیهقی «ملام را لختای بار وی
بگریانم» ،با خود می اندیشم هه آیا این جمله در مورد او نیز صادق است یاا ناه
دور از من باد هه بگویم استاد زریاب به دور از خطا بود .اما درسات و منصااانه
آن است هه بگویم دانش و فضائل اخالمی او چنان فراوان و فارا دامن باود هاه
جای چندانی برای خودنمایی خطاهای محتمل او نمیگذارد.

* ایرانشناسی ،سا هاتم ،تابستان  ،1374شماره  ،2صص  280تا .282
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نوشتن و سخن گاتن دربارة زریاب هار دشواریست .باید جامعیّات او را
داشت هه دریغا هسی ندارد .نگاهی به آثار پرمعنی و سنجیدة او در فلساه و هالم
و تاریخ و ادبیات و نسخهشناسی و خطشناسی و تبحّر او در زبانهاای رربای و
آلمانی و انگلیسی و فرانسه شاهد این مدّراست .من همیشه از خود پرسیدهام هاه
مگر  24سارت شبانهروزِ زریاب طاوننیتر از آنِ دیگاران اسات هاه ایان هماه
میداند .بعد به خود پاسخ دادهام هه البته نه ،بلکه مدرت ذهن و هوش و حافظاة
او چند برابر دیگران است .من در ایران و در خارج ایران محضر استادان بزرگ و
پرارتباری را درک هردهام .اما در ایران خود را همیشه شاگرد سه تن از اساتادانی
دانسااتهام هااه هرگااز در هااالا درسشااان ننشسااتهام و در معنایِ مرسااوم هلمااه
شاگردشان نبودهام و به آنان امتحانی ندادهام و از آنان نمرهای نگرفتهام .اماا غالباا
در محضرشان متواضعانه زانوزده و چیزها آموختاهام :شاادروان مجتبای میناوی،
شادروان دهتر زریاب و استاد رزیزم حضرت آمای محمدتقی دانشپژوه هه خادا
به سالمتش بدارد .با دهتر زریاب در سا  1345پس از آن هه از امریکا بازگشاته
و استاد گروه تاریخ دانشکدة ادبیات شده بود ،آشنا شدم .آن زمان من نیز پاس از
اتمام تحصیالت به ایران آمده بودم و بهرنوان استادیار دانشکدة ادبیاات تادریس
میهردم .مردی را میدیدم با اندامی ماوزون و خوشسایما و خوشاخوی هاه در
اتاق گروه تاریخ مینشست« :آفتاابی در میاان ساایهای» .هار هاس از او سایالی
میهرد از یک گوشه از تاریخ ایران ،و او جواب میداد .در پاسخهایش هیچگوناه
فضلفروشی و تااخر فضالیی دیده نمیشد .یک بار دیدن او هافی باود هاه هار
هس شیاتهاش شود .گاتههایش همیشه چاشنی لطیاهای به جا و ناشنیده داشات.
با او آشنا شدم و این آشنایی بهزودی بهدوستی انجامید .استاد زریاب به فرهناگ
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ایران پیش از اساالم مهار و رناایتی خااش داشات و از ایانرو نیاز ماتخار باه
برخورداری از لطف او شدم .با آثار استادان متخصص این رشته آشنا بود و خاود
مدتی با هنینگ استاد نابغة ایرانشناا در برهلای همکااری داشات .در آن زماان
هنینگ به دومناش هه یکی از اجلّة رلمای ایرانشناا فرانساه باود ،نوشات هاه
مرحوم تقیزاده یک دانشمند ایرانی را برای تدریس بدو معرفی هارده اسات هاه
درست همانند مینویست .هنینگ با مینوی در مدرسة السنة شرمی لندن همکاری
داشت و به درخواست او نامة تنسر را هه در تهران تصحیح و چاپ هرده بود ،در
هالسی هه پروفسور مریبویس نیز شرهت داشت باه همراهای هنیناگ تادریس
هرده بود .بعدها پروفسور بویس ترجماهای انگلیسای از ایان هتااب را براسااا
تقریرات این دو استاد همنظیر فراهم آورد و منتشر هرد و در جایجای آن از هار
دو آنان نقلمو هرده است .هنینگ دانشمندی باود ساختگیر و بهدسات آوردن
پسندِ خاطر او هاری بس دشوار بود .او نابغه بود و از دیگران تومّع نباو داشات
هه البته انتظار به جایی نبود .با این همه ،احاطة رلمی بینظیر زریاب و سازگاری
و بردباری و فروتنی او هنینگ را شیاتهاش هرد تا آنجا هه از او خواست همیشه
در برهلی بماند .اما زریاب هاه راشاا ایاران باود ،بازگشات باه ایاران و شاغل
هتابداری مجلس سنا را بار اساتادی دانشاگاه برهلای تارجیح نهااد و باه ایاران
بازگشت .زریاب این جایی بود.
هنگامی هه به خواست شادروان مینوی «بنیاد شااهنامة فردوسای» تأسایس
شد و مقرر گشت هه شاهنامه براساا نسخ خطی معتبر مدیمی زیر نظر آن استاد
رالمه تصحیح و منتشر شود از زریاب دروت گردید هه در این هار مشاور رلمی
شادروان مینوی باشد .هم اتااق افتاده است هه زریاب «نه» گاته باشاد ،خصوصاا

54

گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران 51 /

در این مورد هه خواهش از جانب مینوی بود و موضوع تصحیح شاهنامه .زریاب
حتی اگر نوجوان دبیرستانی همسایة خانهاش از او ومت میخواست تا اشاکانت
رربی یا انگلیسیاش را از او بپرسد ،با گشادهرویی خواهش او را میپذیرفت ،چه
رسد به خواهش شرهت در هاری سترگ همچون تصحیح شاهنامة فردوسای هاه
همهاش را بهدمت خوانده بود و در حالّ مشاکالت آن صااحبنظر باود .مان نیاز
افتخار داشتم هه همراه دهتر سیدجعار شهیدی و دهتر رلی روامی در این هاار از
زمرة مشاوران مینوی باشام .پایش از آن هام دهتار محمدرضاا شاایعی هادهنی
دانشمند و ادیب و شارر نامی ایران ،در این جلسات مشااوره شارهت میهارد و
بهسبب سار به خارج از فیض حضور پربرهتش محروم ماندیم .جلسات در محل
بنیاد شاهنامه در پشت مجلس شورای ملی در او خیابان ژالاه تشاکیل میشاد.
مرحوم مینوی همانطور هه میدانیم در هار تحقیاا ساختگیر باود ،هوچاکترین
خطایی را بر نزدیکترین و رزیزترین دوستانش نمیبخشاود .بارای رسایدن باه
حقیقت به بحث و جد میپرداخت و تا مانع نمیشد ،هیچ سخنی را از هیچهس
نمیپذیرفت .گاه مباحثات این جلسات به تلخی میگراییاد ،در اینجاا باود هاه
لطیاه گویی و ظرافت طبع زریاب مددهار باود و لبخناد بار لباان اساتاد میناوی
میآورد و چهرة غالبا گرفته او را میگشود و به زریاب به مزاح میگات« :مان از
دست تو چه هنم » احترام و رالمه و ارتقادی هه مرحوم مینوی بدو داشات ،باه
هیچهس نداشت ،همانطور هه رالمة مرحوم تقیزاده مکاررا میگاات« :زریااب
مانند فرزند من است» و در هتابی هه به زریاب ،در همان سا های جوانیش هدیه
هرده بود ،نوشته بود «رالمه زریاب خوبی».
پس از انقالب زریاب از دانشگاه هناره گرفت .از آزارها و ایذاهایی هاه از
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جاهالن و همخردان و حاسدان میدید ،هرگز خم بر ابرو نمایآورد .ساختیها و
مشقتهای روزگار هرگز از بلندی منارت طبع او نکاست .مانند همیشاه خاوش
میگات و خوش میدرخشید .حتی در واپسین شب زندگیش هه به اتااق دوست
و همکار دیرینش هیکاوا جهانداری در بیمارستان به دیادارش رفاتم ،در بساتر
بیماری شعر میخواند و لطیاه میگات .چند سالی پس از انقالب ،از امبا نیاک
من باز در جلسات رلمی بعضی میسسات فرهنگی با او شرهت میهاردم و ایان
زمان با مشاوران و متخصصان دیگری هه هریک بهسبب تخصصاش در رشاتهای
مانند ادبیات فارسی ،رربی ،تاریخ ،هنر ،فقه ،فلساه و اصو و هاالم و حادیث و
غیره دروت شده بود ،اما زریاب برای «همهچیز دانی»اش .در مسائل دشواری هه
مطرح میشد بیاختیار همه نگاهها بهسوی آن نادرة دوران میلغزید و همه گوش
خود را آمادة شنیدن سخنان حکیمانة او میهردند هاه هرگاز باه تنادی و تلخای
آلوده نمیشد .آرام و شمرده و پخته و سنجیده و شیرین ساخن میگاات و اگار
نظر او را نمیپذیرفتند ،بیهوده بر آن پافشاری نمیهرد .دیری نمیگذشت هه همه
میدانستند حا با او بود .در این سا ها چند تن از جوانان باا اساتعداد از فایض
راهنمایی او در هار تحقیا ،خصوصا در زمینة تاریخ و ادبیات برخوردار بودند .با
این هه فرصت اندهی داشت ،اما با مهربانی ذاتیاش ،نوشتههایشان را میخواند و
شیوة درست را به آنان میآموخت.
استاد زریاب آخرین حلقه از سلسلهای بود هه تقیزاده و مزوینی و مینوی
از زمرة آن بودند .دانشمندان ردیمالنظیری هه هام معاارا ایرانای و اساالمی را
میدانستند و هم با تحقیقات غربی و متدلوژی جدید آشنا بودند .دریغا هه آخرین
حلقة این سلسله را از دست دادیم.
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ما چه دانیم هه از ما چه سعادت بگذشت
وان تصّور نه به اندازة این سینة ماست
دانشکدة ادبیات و رلوم انسانی ،دانشگاه تهران
یادداشتها
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