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بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران
كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران

جشن  (روز  مهرماه  شانزدهم  روز  در  افشار  ايرج  استاد 
چهارشنبه  روز  و  شد  زاده  مادر  از  سال 1304  مهرگان) 
هجدهم اسفند ماه 1389 در سن 85 سالگی، با فرهنگ 
جهانی ايران و جامعۀ فرهنگی ايران وداع كرد. روزی كه 
ابر بهاری با شتاب به پيشواز آمد، سنگ ناليد و آسمان به 

تسّالی خاطر دوستان قديم و جديد او گريست. 
يكصد  در  كم  دست  افشار  ايرج  استاد  بی گفت وگو 
سال اخير با اوصاف عديده ای كه بدان متصف و متحلی 
و  كميت  لحاظ  از  تنها  نه  نداشت.  نظيری  و  بديل  بود، 
كيفيت آثاری كه از خود به جای گذاشت، كه با منش و 
اخالق و فروتنی و شاگردپروری و شيفتگی و شيدايی به 
كتاب و فرهنگ ايران زمين، جان بسياری از عالقه مندان 
با  را  بی شماری  جوانان  و  سيراب  را  عرصه  اين  تشنه كام 
فرهنگ ايران و آثار و مآثر و مواريث مكتوب فرهنگ و 
تمدن ايران و اسالم آشنا كرد. او به مصداق «آب كم جو 
تشنگی آور به دست» احساس عطش را در رهپويان دانش 
ايجاد می نمود. من و امثال من اگر چيزی در بارۀ استاد 
گوييم،  اغراق  به  سخن  چه  بنويسيم،  يا  بگوييم  افشار 
چه ره تفريط پوييم، باز در حق او ستم روا داشته ايم و 
نخواهيم توانست حق او را چنان كه بايد و شايد، ادا كنيم. 
آنان  با  كه  خود  عصر  اعاظم  مرگ  بارۀ  در  او  نوشته های 
حشر و نشر داشت و از دانش و آموخته هاشان به نيكی 
خوشبختانه  است.  حقيقت  اين  گويای  بود،  جسته  بهره 
صاحب ذوقی آنها را گردآوری كرد و با مقدمه ای از ايشان 
به چاپ رساند. قلم شيوا، زيبا، فاخر و خوشخوان او كه 

عطر نثر اسالف را داشت، از ديگر هنرهای او بود. بی شك 
نسل جديد به نثر او كه خود ژانری متفاوت و خاص بود، 

به ديدۀ عنايت و رعايت خواهند نگريست.
در اين بارۀ كه چگونه استاد افشار شجرۀ طيبۀ معرفت 
را با آب زالل اليزال عشق به احيای مواريث گذشتگان 
و معرفی آثار و مآثر فرهنگی ايران آبياری كرد و خداوند 
خيرات  از  آنچه  نيز  و  نمود  او  ارزانی  را  طيبه  حيات 
جاويد  مأوای  و  فرستاد  باقی  سرای  به  پيشاپيش  علمی 
مصداق  او  گفت.  توان  بسيار  سخن  كرد،  پيش خريد  را 
«وجعلنی مباركاً» بود كه چنين عمر بابركتی داشت. از هر 
دقيقه و ثانيه ای استفاده می كرد. فيشهای او از هر كاغذ 
سيگاری  پاكت  تا  گرفته  روزنامه  بريدۀ  از  بود:  سفيدی 
مرتبط  و  مفيد  مطلب  هر  از  می كشيدند.  دوستانش  كه 
نشريۀ  هر  در  و  می نوشت  فيش  كارهايش  و  طرحها  با 
مناسبی كه می شناخت به چاپ می سپرد. بيش از يكهزار 
نكته و دقيقۀ نسخه شناسی و ايرانشناسی و.... را در بخارا 
و گزارش ميراث و نامۀ بهارستان و جهان كتاب و ميراث 
شهاب منتشر كرد. عدۀ زيادی به عشق ديدن و خواندن 

مطالب استاد افشار به اين نشريات عالقه مند شدند.
و  دستاوردها  و  او  كاری  زمينه های  از  يك  هر 
رهاوردهای سفرهايش همه در خور تأمل و توجه است. 
يكجا  داشتند  همه  خوبان  آنچه  و  بود  ذوفنون  مردی  او 

داشت. به قول منوچهری دامغانی: 
خجسـته ذو فنـونی رهنمـونـی

كه در هر فن بود چون مرد يك فن
نشريۀ  ايران زمين،  فرهنگ  آينده،  مجله های   انتشار 
و  كتابداری  ايرانشناسی،  پژوهشهای  خطی،  نسخه های 

كوچ پدر ايرانشناسی به سرای باقی
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ماهنامۀ راهنمای كتاب كه خود در آن به نقد و معرفی 
تازه چاپها می پرداخت و گاه مقاالتی بلند می نوشت و با 
طرح اقتراح و نظرآزمايی، با اهالی فرهنگ و اصحاب قلم 
كم  ايران  سالۀ  يكصد  تاريخ  در  می نشست،  گفت و گو  به 
سابقه است. شايد او دو مجلۀ آينۀ ميراث و گزارش ميراث 
را در همان راهی می ديد كه خود سالها عمر عزيزش را 
يك  مصروف آن كرده  بود. در آخرين ديدارم كه تقريباً 
دربارۀ  بار  سه  بود،  ابدی  خانۀ  به  سفرش  از  قبل  هفته 
گزارش ميراث سخن گفت و از آن از ره لطف به نيكی ياد 
كرد و گفت به منزل برسم يكی دو مطلب برايتان كنار 
گذاشته ام كه منزل نرسيد و به سرمنزل مقصود كوچيد. 

استاد حدود ده نشريه را مديريت كرد. شرح فعاليتهای 
 1200) كتاب  در  قاسمی  فريد  سيد  را  او  مطبوعاتی 
مشت  كه  است  آورده  مجله نگار  ايرانشناس  صفحه ای)  

نمونۀ خروار است. به قول سنايی:
سالها بايد كه تا يك سنگ اصلی زافتاب

لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن
تأليف  را  رساله  و  كتاب  سيصد  از  بيش  افشار  استاد 
بلند  و  كوتاه  مقالۀ  هزار  سه  حدود  و  نمود  تصحيح  يا  و 
و  ايران  زمينه های  در  را  سرمقاله  و  سفر  گزارش  و 
ايرانشناسی، كتاب و نسخه شناسی، تاريخ و فرهنگ ايران 
تأليف كرد. يكصدوبيست مقدمه بر كتاب ديگران نوشت و 
با اين كار بهترين تشويق را برای تداوم و بهبود كار كرد. 
به  مقاله  و 64  كرد  مديريت  و  نظارت  را  مجموعه  نوزده 
زبانهای ديگر نوشت. آلمانی و روسی و فرانسه وانگليسی را 
می دانست و متون عربی را می خواند و از مشورت دوستان 

در اين باره بهره می جست.
كار  او  قدر  به  كسی  می دانم  متون.  تصحيح  در  اما  و 
داشت:  دست  در  هم  بسياری  ناكردۀ  كار  البته  و  نكرده 
بيش از سی كتاب و رساله. و در اين يك سال اخير كه 
آهنگ رحيل را به فراست فهميد، تعجيل را روا ديد و بر 
گرد كردن نيمه تمامها كوشيد و هر يك را به اهلی سپرد و 
آنچه در دست چاپ نزد اين و آن داشت، بيش از گذشته 
سراغ آنها را می گرفت. فكر می كنم حالوت ديدن يك اثر، 
كم از شب پادشاهی نيست و او بيش از همه توفيق چنين 

التذاذ معنوی را در اين دنيا چشيد.
آن  از  كرد.  پيمان  مكتوب  ميراث  با  را  كار  چندين 
ميان، دستورالجمهور و آداب المضيفين و جامع الصنايع او 
امسال از چاپ در آمد و مسرت و شادمانی استاد را در 

پی آورد. رسالۀ عهد حسام زير چاپ ماند، و كتاب كاغذ 
در زندگی و فرهنگ ايرانی را كه با نشر فهرستگان قرار 
منتشر  زودتر  بلكه  گيرد،  پس  باز  تا  فشرد  پای  داشت، 
شود. دريغا وقتی خبر چاپ اين كتاب رسيد كه ناگهان 
بانگ برآمد كه جان استاد از كالبد برون شد. اما هدف او 
نشر آن بود برای همۀ ايرانيان و عالقه مندان به ايران، تا 
بدانند كاربرد كاغذ در فرهنگ ايرانی بيش از ملل ديگر 
بوده است. مگر نه اين است كه «اِنَّ آثارنا تدلُّ علينا» پس 
نسخه  و  كتاب  دهيم  نشان  ما  اينكه  از  بهتر  سندی  چه 
ايران  فرهنگ  در  درازدامنی  طيف  چه  در  كاغذ  و  قلم  و 
اسالمی مورد توجه و بهره برداری بوده است و اين از جمله 
خدمات استاد بود كه هر اثر و كتابی را كه می خواند و در 
آن مطلبی در بارۀ كاغذ بود، در فيش دان مخصوص قرار 

می داد تا روزی به چاپ برسد.
اگر ابن نديم در الفهرست بيش از هفت هزار نسخه را در 
قرن چهارم ديد و شنيد و شناساند، و از امثال مداينی بيش از 
دويست كتاب و رساله برشمرد، امروز فرهنگ ايران اسالمی 
در دامن خود فرزندانی چون ايرج افشار تربيت كرده و خواهد 

كرد كه فهرست آثارشان كتابی مستقل شده است.
نوشته های  و  چاپ كرده ها  موضوعی  فهرست  كتاب   
آپ   پرينت  چاپخانۀ  در   1382 سال  در  كه  افشار  ايرج 
چاپ  فرزندانش  كوشش  به  صفحه   160 در  لس آنجلس 
فريد  سيد  شد.  عرض  كه  است  حقيقتی  گويای  شد، 
قاسمی هم مابقی فهرست چاپكرده های استاد را تا پايان 
اميد  است.  آورده  مجله نگار  ايرانشناس  در   1388 سال 
است تتمۀ آن تا لحظۀ پرواز استاد را هم بنگارد، تا معلوم 
و  آفرينی  فرهنگ  در  توفيقی  چه  دوران  نادرۀ  اين  شود 
توليد علم و ترويج علوم انسانی و احيای ميراث مكتوب 

ايران اسالمی داشته است.
طنين  رفته،  ما  ميان  از  افشار  استاد  كه  اكنون 
صدايش، حرفهايش، پندهايش، رهنمودهای سودمندش، 
و  نمی رود  بيرون  ذهنم  از  نافذش،  نگاه  و  خنده هايش، 

همچنان با من سخن می گويد.
اليزال  قرين رحمت و مغفرت  روحش شاد و روانش 

رحمةللعالمين باد.
آنچه آمد بر زبان با آنكه حرفی بود و بس

معنی يك دفتر و مضمون صد طومار بود  
محتشم كاشانی


