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روزگار چهره ای شناخته شده بود؛ نويسنده و محققی نامدار و 

س��ردبير پيشين و همان وقِت چند مجلۀ معتبر، نمايندۀ ايران 

در كنگره های خاورشناس��ی و جز اين ه��ا و اگر به خطا نرفته 

باشم رئيس كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران در آن زمان.

اي��ن منظره در ذهن من چنان زنده و تأثير آن چندان ماندگار 

اس��ت كه اگر دستی در نگارگری داشتم هم اكنون می توانستم 

آن را بر بوم نقاشی نقش كنم. كاش عكسی از او در اين حال در 

دس��ت بود. اين عكس در كنار صدها عكس برجای مانده از او، 

بی گمان جايی و ارزشی ديگر می داشت.

مش��اهدۀ اين صحنه در آن حال مرا به ياد نخستين ديدارهايم 

با او انداخت و فروتنی او. فروتنی بی تكلّف او را می شد به آسانی 

حس كرد. در هر ديدار با او چنين حسی زنده می شد. در يكی 

دو دي��دار اول ب��ا او فكر می كردم احتماالً اي��ن رفتار به خاطر 

روابط نزديك من با دكتر يزدگردی يا اس��تاد مينوی يا به علل 

و اسباب ديگر اس��ت اما خيلی زود، در پی ديدارهای ديگر در 

مجالس و محافل متعدد، دريافتم كه او با همه چنين اس��ت و 

نيز دانس��تم كه اين نوع رفتار را نبايد از سنخ فروتنی متعارف 

پنداش��ت كه غالباً آميزه ای از تكلّف و تقيد به آدابدانی و احياناً 

خودنمايی و مريدجويی با خود دارد يا به گفتۀ زنده ياد اس��تاد 

سيد جالل الدين آشتيانی، فروتنی برخاسته از نخوت. رفتار او 

از مقوله ای ديگر بود؛ از مقولۀ رفتار آدم هايی كه ديگران را مانند 

خود آدم می بينند. به تعبير ديگر او از كمياب آدم هايی بود كه 

كرامت انس��انی را باور دارند. و آدم ها همه، قطع نظر از دين و 

آيين و نژاد و قوميت و موقع سياسی و جايگاه اجتماعيشان، از 

ن��گاه آنان آدم اند و محترم. اين نوع رفتار، چنان در او متمكن 

و مستقر، يا بالذات در او سرشته بود كه چونان ملكه و رفتاری 

عادی )مانند نشستن و برخاستن و راه رفتن( بی هيچ نشانی از 

تكلف و تصنع، در ديدار با هر كس آشكار می گشت. اگر مواردی 

استثنايی و خالف اين شيمه از او ديده شده باشد، به گمان من 

بنده، بی گمان داليلی موجه و ناظر بر اهدافی انسانی و اخالقی 

داش��ته و همين مالحظات او را ناگزير از رفتاری جز آنچه باور 

داشت، می ساخته است.

افشار، بزرگ مرد زبان و ادبیات فارسی
سيد حسن عباس*

خبر جانسوز درگذش��ت بزرگمرد زبان و    

ادبيات فارس��ی و نسخه شناسی و كتاب شناسی جهان فارسی 

اس��تاد ايرج افش��ار برای من لرزه آور بود. پيوستن استاد ايرج 

افشار به لقاء هلل ضايعه ای جبران ناپذير برای جامعۀ فرهنگی و 

ادبی دنيای فارسی است. اما آيۀ كريمۀ »كّل نفٍس ذائقُة الموت« 

در اين موقعۀ سنگين دستگيری می كند و می فهماند كه مرگ 

برای هر ذی روح اس��ت. ش��خصاً اس��تاد همواره بر من ناچيز 

شفقت می فرمودند و از زمان دانشجويی در دانشگاه تهران من 

مرتب پيش ايش��ان می رفتم و از فرموده های استاد استفاده ها 

می ب��ردم. در كارهای پژوهش��ی در زمينۀ فرهن��گ و ادبيات 

فارسی هرگونه تشويق می نمودند. كسانی كه در خارج از ايران 

در كارهای نسخه شناس��ی و فهرست نويسی كتاب های خطی 

و چاپی مش��غول بودند، آنان را »س��فير فارسی« در كشورهای 

خ��ود تلقی می كردند و حتی المقدور كمك می نمودند؛ به ويژه 

اس��تادان زبان و ادبيات فارس��ی ش��به قاره را همواره مشمول 

عنايات خود قرار می داند و االن همۀ فرهيختگان فارس��ی اين 

سرزمين در س��وگ نشسته اند و من از يك سرپرست واقعی و 

همدرد دلسوز و فعال و مشوق و مشفق مخلص محروم مانده ام.

با عرض تس��ليت ب��ه خانوادۀ محت��رم مرحوم ايرج افش��ار و 

همكاران دفتر موقوفات، افراد دانشگاهی و كتابخانه ها و اداره ها 

و مراكز علمی و پژوهشی ايران و خارج از ايران كه با آن مرحوم 

ارتباط داشتند، از خداوند متعال برای ايشان مغفرت آرزو دارم. 

روحش شاد و يادش زنده باد.  

* استاد دانشگاه های بنارس - هند


