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در سال گذشته بود.چگونه می شد باور كرد مردی با آن توانايی 

بدنی و قدرت روحی،كه ش��خصاً از تهران ب��ه يزد و از آنجا به 

اصفهان رانندگی كرده بود و همان شب قصد بازگشت به تهران 

داشت، پس از مدت كوتاهی به سفر بی بازگشت خواهد رفت؟ 

»اگر مرگ دادست بيداد چيست؟«

ايرج افش��ار اس��تاد واقعيم بود و حق بس��يار بر گردنم داشت. 

گذشته از درس دانشگاهی، از مقاالت، يادداشت ها، خاطرات، 

س��فرنامه ها، كتاب هاو س��خنرانی هايش و ني��ز افاضاتش در 

ديداره��ای خصوص��ی به ان��دازۀ ظرفيتم بهرۀ ف��راوان بردم؛ 

همچنين از آثار ديگران كه به همت واالی او انتش��ار يافت. آيا 

كس��ی می تواند يك قدم در راه تحقيق در زمينه های گوناگون 

ايران شناس��ی بردارد و ب��ه كارهای او- برای نمونه فهرس��ت 

مقاالت فارس��ی يا يادداش��ت های قزوينی- نياز نيابد؟ روانش 

شاد باد كه همه آموختند از او و من هم. 

آخرین دیدار های من با مرحوم ایرج افشار
عارف نوشاهی*

                               از روزی كه با مقوله های نسخه شناس��ی، 

كتاب شناسی و كتابداری سرو كار پيدا كردم، از دور با نام استاد 

افشار آشنا بودم. بعداً از طريق مكاتبات با او پيوند استوار كردم، 

تا اين كه س��فرهايی به ايران پيش آمد و او را از نزديك ديدم 

و يك ارتباط مس��تمر و مثمر به ثمر تا اواخر حياتش داش��تم. 

درين يادداش��ت برآن نيس��تم كه همه خاطراتم را مرور كنم. 

چون برخی از آنها را همراه با نامه هايش در كتاب سيه بر سفيد 

آورده ام. اينجا فقط مروری به آخرين ديدار هايم با استاد دارم. 

10 مرداد 1389پس از گش��ت وگذاری در ش��هرهای تاريخی 

دوش��نبه، پنجكت، رودک، خجند، ك��والب )ختالن(، كابل و 

هرات وارد تهران ش��دم. به اس��تاد زنگ زدم و به او خبر دادم 

كه به تهران رسيده ام و مشتاق ديدارش هستم. گفت فالن روز 

و فالن س��اعت به منزل بيا. به اتفاق آقای نادر مطلبی كاشانی 

عصر جمعه 15مرداد به منزل اس��تاد در كامرانيه رفتم. تك و 

تنها در ايوان روی صندلی نشسته بود. همسرش كه چند سال 

پيش ف��وت كرده؛ فرزندانش ك��ه در آمريكا زندگی می كنند؛ 

تنهاي��ی او قابل درک ب��ود. گفت خدمتكارانش ك��ه زوج اند، 

برای يك دو روز به واليتش��ان رفته اند. به صورت و چشمانش 

عمي��ق نگاه كردم؛ اندوه تنهايی در خانه و غم جوانمرگی بابك 

او را فرس��وده بود. با چش��مان خالی به فضا نگاه می كرد. اما بر 

خود مس��لط بود و اصاًل چيزی بروز نمی داد. در ايوان او چند تا 

صندلی و دو س��ه ميز كوچك بود. روی يك صندلی بسته های 

كاغذ گذاش��ته بود كه معلوم بود فرم ه��ای غلط گيری يكی از 

كتاب های زير چاپش است. روی يك ميز تلفن بود. نوعی دفتر 

كارش بود در عصر تابستانی. قباًل هم هر سال در تابستان چند 

ب��ار در همين ايوان ميزبان من ب��ود كه به اتفاق آقای رحيمی 

ريس��ه و آقای كاشانی رفته بودم. در يكی از سفر های قبلی در 

باغچه ای كه جلوی ايوان اس��ت، دو تا الک پش��ت ديده بودم 

كه گاهی از باغچه به طرف خش��كی يعنی ايوان می آمدند. اما 

آن روز از آنها خبری نبود. از اس��تاد پرس��يدم: »الک پش��ت ها 

كجايند؟« گفت: »همين ج��ا می چرخند. « تا اين كه در باغچه 

پيدا شدند و داشتند گل خطمی می خوردند. خدمتكاران استاد 

قبل از مسافرت غذا را آماده كرده، در يخچال گذاشته بودند كه 

آقای كاش��انی زحمت كشيد و روی ميز در همان ايوان چيد و 

هر سه تامان با هم خورديم. استاد مريض احوال بود و فقط ساالد 

* استاد دانشگاه راولكندی پاكستان



دورة دوم، سال پنجم، شمارة 44، فروردین و اردیبهشت 1390

171 

ب��ا روغن زيت��ون خورد اما برای ما مكرر غ��ذا تعارف می كرد و 

اصرار می ورزيد كه بيشتر بكشيم. از خوان معنوی او كه هميشه 

بهره مند بودم اينك از خوان نعمت او نيز استفاده كردم. من پس 

از دو سال به ايران رفته بودم. در اين فاصله استاد هر چه كتاب 

چاپ كرده بود برای من يكی يكی امضا كرد و به من لطف نمود. 

چاپ برگردان ش��اهنامۀ نسخۀ موزۀ بريتانيا را نيز امضا فرمود. 

روز بعد متوجه شدم كه نسخه ناقص است و بعضی فرم ها سفيد 

چاپ شده اما به دليل ارزش دستخط استاد حاضر نشدم نسخه 

را عوض كنم و همان نسخه را با خود به پاكستان آوردم. كتاب 

آداب  االكلين را وقتی داش��ت برای من امضا می كرد، روی به 

طرف من كرد و گفت كه اين را يك حنفی نوشته است. توضيح 

او بسيار بامعنی بود. شايد می خواست به من بگويد كه برای او 

فرق نمی كند كتاب مؤلفی حنفی مذهب را تصحيح كند. و البته 

استاد از تعصبات مذهبی كاماًل به دور بود. كتاب آداب  االكلين 

را با خود به اقامتگاهم آوردم و مقدمه و يادداشت های دل پذير 

او را همان ش��ب خواندم. بعضی نكات را يادداشت كردم و فردا 

از طريق آقای كاشانی برای استاد فرستادم. بعد از فوتش ديدم 

كه در بخارا در سلسله يادداش��ت های خود آن نامه را هم چاپ 

كرده است. 

در هر سفر استاد مرا پندگونه كارهايی بايسته پيشنهاد می كرد. 

اين دفعه گفت كه يك كتاب دستی- به اصطالح َهْندبوک- در 

زمينۀ ايران شناسی و ايران شناس��ان در پاكستان در 60 سال 

اخي��ر تهيه كنم تا ايرانيان آگاه بش��وند چ��ه كارهايی درآنجا 

صورت گرفته اس��ت. هّم و غم او هميشه ايران بود. با وجودی 

كه دلم می خواست از مجلس او برنخيزم، ولی رخصت رفتن را 

خواس��تم. خود به آژانس زنگ زد و برای من ماشين خواست. 

ماشين كمی ديركرد، دوباره به آژانس زنگ زد تا اين كه ماشين 

آمد. با من تا دم در آمد و مرا سوار ماشين كرد. 

كتاب شناس��ی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره كه سال های 

س��ال روی آن كار كرده ام و استاد افش��ار در جريان بود، چند 

س��ال است به داليلی چاپش در مركز پژوهشی ميراث مكتوب 

دچار تأخير شده است. می خواستم استاد افشار را شفيع خود 

س��ازم كه به آقای اكبر ايرانی بگويد اين كتاب شناسی را زود تر 

چاپ كند. درد دلی كه درين باره پيشتر از طريق نامه با استاد 

داش��تم اس��تاد ازآن آگاه بود و نامۀ م��را در »تازه ها و پاره های 

ايران شناسی« در بخارا )شماره مدخل 1542( چاپ كرده بود. 

26 مرداد اتفاقاً اس��تاد افش��ار و آقای ايرانی هر دو را در مركز 

دايرةالمعارف بزرگ اسالمی ، دارآباد ديدم. در گنجينۀ پژوهشی 

استاد افشار نشستيم. آقايان عنايت هلل مجيدی و عسكر بهرامی 

نيز آنجا بودند. قبل از اين كه مدعای خود را به استاد بيان كنم، 

استاد يك عكس تاريخی كه قاب شده بود و تازه از منزل برای 

گنجينۀ خود آورده بود، نشان داد. عكس مربوط به كنگرۀ بين 

المللی رشيد الدين فضل هلل همدانی بود كه در تاريخ11- 16 

آبان ماه 1348 در تهران و تبريز برگزار شد. عكس تاريخی بود 

و چهره های برجس��تۀ مورخان و شرق شناس��ان جهان در آن 

ديده می ش��د و چون عكس زيرنويس هم داشت، اسم يك نفر 

مرا جلب توجه كرد: پروفسور خليق احمد نظامی استاد تاريخ 

دانش��گاه اسالمی علی گر كه حقاً اس��تاد برجستۀ تاريخ بود. با 

دوربين خودم از روی عكس، عكس گرفتم. آمدم بر سر مطلب. 

به استاد موضوع تأخير چاپ كتابم را گفتم. استاد از آقای ايرانی 

پرسيد كه »چرا كتاب نوشاهی را چاپ نمی كنيد؟« آقای ايرانی 

هم علل و اسباب را برشمرد. استاد پرسيد: »باالخره تا كی چاپ 

می شود؟« آقای ايرانی گفت: »دو سال وقت می خواهد.« استاد 

گفت: »اگركسی تا دو سال ديگر نباشد چه؟« حرف او در درونم 

خود كمی تكان داد. آقای ايرانی هم متوجه ته حرفش شد. اما 

چيزی بر زبان نياورديم. وقتی خواس��تم با اس��تاد خدا حافظی 

كنم خودش بلند ش��د و مرا روبوس��ی كرد و گفت: »شايد پس 

ازين نتوانم تو را در اين سفر ببينم. « 

در ايران يك نفر حامی و مش��ّوق من بود؛ افس��وس و دريغا آن 

هم رفت. 


