
  

   تجليل از

  استاد شجاع الدين شفا
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   مردي بزرگدر بارهسخني كوتاه 

  

كه ساليان استاداني ،  مانند استاد شجاع الدين شفا و فرزانة بزرگي اديبدر بزرگداشت

 تجليل سخن بگويند وبايد زده اند،  قلم در غنا بخشيدن به فرهنگ و ادب ايران اودراز همراه 

درخشيده به شايستگي ايران  ادبيات بيش از نيم قرن در عرصهكه را  مردي .كنند و بستايند

او آثار به عنوان يكي از دوستان و دوستداران وظيفة خود مي دانم هم من با اين حال،  .است

  .بكنمبزرگ  استاد اينكار   و اهميتاشارة كوتاهي به ارزش

هنوز هم  كه است ترجمة آثار بزرگان ادب جهان  اواهميت قلم استادانةگوشه اي از 

 به فرهنگ و در شرح خدمت اساسي وياما . ادب و فرهنگ را سيراب مي كند تشنة ايرانيان

 بياندازيم و جنب و ايرانپادشاه   درباردرنگاهي به دوران خدمت او  كافي است، ادبيات ايران

  . بود در نظر بگيريمشدهدر شناساندن فرهنگ ايران آغاز به همت او كه را جوشي 

در مصاحبه اي با نشرية او همانطور كه خود را، استاد شجاع الدين شفا فرهنگي خدمات 

   دوران اول، دورة :   مجزا تقسيم كرد به سه دوره بايدكرده بود،اظهار وزين ميراث ايران 

 و با ترجمة بزرگترين آثار كالسيك جهان،ه  با ادبيات ايران و جهان گذراندبود كهجواني اش 

شاه د در دربار پافعاليتشدوران دوم، دورة . استارمغان كرده  به ادبيات ايران  عظيمگنجينه اي

به شمار مي رود، زيرا در طول اين گي او دزنهاي كه يكي از درخشان ترين دوران است ايران 

 به جهانيان آنفرهنگ تاريخ و ايران و  را براي شناساندن ي بسيار بزرگيقدم ها  ويمدت

كوروش  سالة 2500 يبرگزاري جشن هابر پايي و  مي توان بهآنها مله  از جبرداشته است كه

ايجاد كتابخانه همچنين  وايران شناسي  دايره المعارفشاهنشاهي ايران، تهيه و تنظيم بزرگ و 

  .به ثمر نرسيدمتوقف شد و  57با انقالب توسعه آن متاسفانه كه اشاره كرد بزرگ پهلوي 

در اين مرحله   كهآغاز مي شود 57انقالب وقوع پس از  اوفرهنگي خدمات سومين دوران 

 « مانند آثار ماندگاريوي با نگارش. ي از پيشگامان حركت روشنگري بوديك استاد شفانيز 

يكي از فاخرترين كتب به يقين كه » تولدي ديگر«و » كليني تا خمينيز اتوضيح المسائل يا 

   .برداشته است اين راه ، بزرگترين قدم را درندروشنگري در تاريخ ايران



 كه 1377تا سال آشنا بودم  با نام او جوانينسالن خود از من هم مانند همة همبا اينكه 

اما پس از .  او را نداشتمآشنايي حضوري با نمودم،را منتشر » آنسوي سراب«دومين كتاب خود

ه  بوجود آمد كماآن سال كه براي تقديم كتابم به ديدارش نائل شدم، چنان انس و الفتي ميان 

  .  نمي دهمو ام  نداده هيچ فرصتي را براي درك محضر گرانبهاي وي از دست

عالوه بر دانش گسترده و قلم شيوايي كه ، مي كند استاد شگفت زده موردآنچه مرا در 

. خواندن و نوشتن است به مستمر ويعشق و عالقه  و و شبانه روزي اتالشپشت كار و دارند، 

 هم كه ايستادديدمي  او را ،قادر به نشستن و نوشتن نبود بيماريش كه طولدر ه حتي كآنچنان

   .دهدبه كار خود ادامه مي 

شايد . ست اوحيرت برانگيزحافظة وامي دارد، استاد به تحسين را  كه منكتة ديگري

 خته هاي حافظةو اندبر اساس راكه او بيشتر كتاب هاي خود د ن باور نكنخوانندگان آثار وي

ه الزمه يك كدر خور  آرشيوي ، نهزيرا در خارج از كشور.  كشيده استبه رشتة تحرير يشخو

 كه ي موجود بودو نه امكانات هداشتدر دسترس باشد  »ي ديگرتولد«نگارش كار تحقيقي مانند 

 ن نوشتبرايبه عبارت ديگر او . بگيرد وسيع بهره بتواند از ديگران براي جمع آوري اين اطالعات

   .كندمطالعات گذشتة خود استفاده مي گنجينة يش از هاكتاب

 كه در فرهنگ  هايي نظير استاد شجاع الدين شفا شخصيت،در تاريخ فرهنگ همة ملل

و همة آنها افتخار آفرين ملت هاي خود به شمار مي هستند، وجود دارند اثر گذار   خويشكشور

 به داوري در باره وي منصفانهو  نهقدر شناسابا ديدي پژوهشگران  در آينده كه بي شك. روند

بر خواهند شخصيت هاي بزرگ فرهنگ ايران معدود به عنوان يكي از  را استاد، ند نشستخواه

در تاريخ ادبيات به ارجمندي مثل همة بزرگان فرهنگ سرزمينمان نامش و يادش  شمرد و

  .ماندايران ماندگار خواهد 

 استاد نشريه بيداري در بزرگداشتير سردبدوستداران ايشان و بخصوص كه خوشحالم 

شادباش مي گويم و اميدوارم كه ديگران صميمانه روشنگر  به مدير اين نشريه .ندبرداشته ا قدم

 كوششي كه براي غناي فرهنگ بابت ما استاد گرانقدر  از ايشان را سرمشق قرار دهند تاكارنيز 

  .كنندقدر داني   استكردهادب ايران و 

  .شفاستاد گرانقدرم، دكتر شجاع الدين ي اراز و پر ثمر برابا آرزوي عمر د
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