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تعليمی نهفته باشد. آنچه پس از گذشتن استاد افشار چندين 

بار به ذهن��م خطور كرده اين كه مرحوم دكتر محمود افش��ار 

مردی س��عادتمند بود و به خوبی از عهدۀ دو امتحان الهی مال 

و فرزند برآمده است. خدای تعالی فرموده است: » إنَّما أَْموالُُكْم 

َو اَْوالُدُكْم فِْتَنة «؛ از مالش موقوفۀ افش��ار را می شناس��يم و از 

اوالدش ايرج پرارج را. به راستی مرحوم دكتر افشار دو موقوفه 

ب��رای اي��ران به جای گذاش��ت: يكی هم��ان موقوفۀ تجريش 

و ديگری اس��تاد افش��ار كه با تمام وجود وقف ايران بود. زهی 

جوانمردی كه از دو آزمون چنين سخت، سربلند برون آيد.

مطلب ديگری كه تذكارش بايسته است خلق كريم و نظر بلند 

استاد اس��ت. دوستان می دانند كه بنده چندين سال پيش، از 

س��ر خامی و جوانی، در مقدمۀ ج 24 فهرست مجلس انتقادی 

تند و دور از حش��مت استاد نوشتم كه موجب آزردگی ايشان 

و دوس��تان را فراهم آورد و پس آورد آن را نيز ديدم و برخی در 

صدد پاسخ و آزار عملی و كتبی بنده برآمدند. در همين ايام بود 

كه جلد نخس��ت الشريعة الی استدراک الذريعة به چاپ رسيد 

و جناب آقای ابهری رياس��ت بزرگوار پيشين كتابخانۀ مجلس 

يك نسخه از آن را برای اظهارنظر خدمت استاد و گروهی ديگر 

از بزرگان فرس��تادند و استاد افشار نامه ای به رياست كتابخانۀ 

مجلس نوشت كه بنده را دچار شرم و شگفتی كرد و چنان به 

انصاف تمام در باب كتاب نظر داده بود و اظهار خوش��حالی از 

چاپ چنين كتابی ك��رده بود كه بنده را به ياد صّديقان تاريخ 

انداخ��ت. و از آن پس مصمم گش��تم ك��ه از حضرتش پوزش 

بخواهم و از همين رو به كس��ی از دوس��تان مشترک گفتم كه 

پايمردی كند. ولی گويا خود آن دوس��ت نمی خواست چنين 

شود. سرانجام دل به دريا زده، خود به همراه دوست عزيز آقای 

افشين وفائی به خدمت ايش��ان رفته، از دِر پوزش بزه پيشين 

درآمدم و ايشان پوزش مرا بريده، نگذاشت كه سخن تمام شود 

و فرم��ود: »فراموش كن.« و لطف نمود و به گرمی پرس��يد. و به 

عمل تنبه داد كه تعليم را تزكيه بايد.

 آری چنين كنند بزرگان چو كرد بايد كار. خدايش بيامرزاد.

نامه نگاری های استاد افشار و حسن عاطفی
حسن عاطفی*

ايرج افشار
مديركل كتابخانۀ مركزی و مركز اسناد

1359/11/6

دانشمند محترم جناب آقای حسن عاطفی

يك جلد از دفتر هفتم نس��خه های خطی كه اخيراً 

انتشار يافته و مقاله ای از جنابعالی در آن چاپ شده 

است به پيوست برای مطالعۀ شما ارسال می گردد. 

اعالم وصول موجب امتنان خواهد بود.

* شاعر و پژوهشگر متون ادبی
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1359/11/6

فاضل و دوست عزيزم، جناب آقای حسن عاطفی

قربانت گردم، 

شرحی كه در مقايس��ه ميان ورزنامه و نسخۀ فالحت 

تبريز نوش��ته ايد، برای مقدمۀ ورزنامه مفيد اس��ت. اما 

نكته ای كه بايد عرض كنم دربارۀ خود نسخۀ  فالحت 

تبريز اس��ت. از اتفاق روزگار من چند سال قبل كه در 

پاكستان بودم، نسخه ای به دست آوردم و به استنساخ 

آن پرداختم و تهيه كردم و بعد نسخه ای نزد فخرالدين 

نصيری يافتم و با آن مقابله كردم و اين حتی آماده شده 

بود كه در ايران زمين درج ش��ود و اميدم آن اس��ت كه 

اين كار بش��ود. اگرچه شنيده ام كسی ديگر هم از روی 

نسخۀ پاريس استنساخ كرده است.

نسخه های پاكستان و نصيری خيلی قديمی تر از نسخۀ 

تبريزست. فعاًل بيش از اين تصديع نمی دهم.

1359/10/27           

دوست عزيز نازنين

اين بار نامه ای می نويسم كه باعث عجب شما می شود. 

در آن بحثی از نس��خۀ خطی نيست. از بس گالبی های 

خاص طامۀ نطنز خوب اس��ت، ميل دارم چند اصله از 

آن را در باغچ��ه ای كه در كوهس��تان كرج دارم بكارم. 

ل��ذا تمنی دارم مقرر داريد ده اصلۀ جوان گالبی خوب 

نطنزی در اس��فندماه برايم بفرس��تند ب��ه نحوی كه 

بی عيب و بادنخورده برسد و به لطف شما بكارم.

امي��دوارم مجل��ه به دس��تتان رس��يده باش��د. مقالۀ 

زادالمذكرين چاپ شد. به بهنيا و فيضی سالم برسانيد. 

ارادتمند ايرج افشار

ارادتمند، ايرج افشار
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طهران 1351/2/22

دوست عزيز ارجمندم

من سه ماه طهران نبودم. يك ماهی است كه بازگشته ام و انتظار زيارت جنابعالی را دارم. نمی دانم استنساخ و كار 

»ورزنامه« تمام شد يا خير. حتماً مقالۀ شما كه در شمارۀ شب عيد راهنمای كتاب درج شد به نظرتان رسيده است. اكنون 

نوبت آن است كه متن را ارسال داريد تا درج كنم.

ديگر آن كه با آقای منوچهر ستوده از راه جرثقال قصد قمصر دارم ولی می خواهم وقتی بروم كه گل های گالب شكفته 

باشد. آيا اين جمعه يعنی 29 اردی بهشت مناسب است يا زود است. لطفاً دو كلمه به فوريت مرقوم داريد كه مطلع شوم.

با تجديد مراتب ارادت،

ايرج افشار

 آدرس فوری- تهران- كتابخانه مركزی
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دّوار ت�ودۀ  اي�ن خ�اک  روی 
س�ازگاری به رن�ج و غم هموار
در ت�الش مع�اش محنت ب�ار
دي�وار س�ايۀ  ب�ه  ره نب�ردن 
مرگ خويش�ان و غّص�ۀ اغيار
الّن�ار« َربّن�ا ع�ذاب  قن�ا  »َو 
كه رود سال نو به گشت و گذار
ب�ه س�فر ابت�دای فص�ل بهار
ب�ا امي�دی ك�ه ب�ود در ديدار
گف�ت پيک�ی مصيبت افش�ار
آتش�ی زد به جانم اي�ن گفتار
م�رگ اي�رج، مصيبت�ی نَهمار
اخي�ار س�اللۀ  از  بی نظي�ر 
زبده در فک�ر و ذكر و در رفتار
اس�وه در كار و عالمی هش�يار
راز و رم�ز كتب به خ�ّط و نگار
ب�ود اش�راف خاطرش بس�يار
س�خت كوش�ا و جّدی و پركار
هم�ه مي�راث فک�ری اعصار،
عرض�ه از وی ب�ه عرص�ۀ بازار
صاحب ن�ام و خب�ره در اخبار
از كي�ان ت�ا ب�ه دورۀ قاج�ار
داشت پاسخ در آستين افشار
آث�ار ازي�ن  ادب  جه�ان  در 
بود اسفند و گفتمش: »ای يار!
سال شمسی گذشت و طی شد كار.«
س�ال وی را ب�ه دي�دۀ خونبار:
پ�ور محم�ود، اي�رج افش�ار«

زي��ر اين آس��مان زن�گاری
زندگی چيست؟ مرگ تدريجی
ب�ار محنت به دوش جان بر دل
آزاد خاط�ری  تکاپ�وی  در 
رن�ج بس�يار و درد بی درم�ان
با چنين وضع و حال بايد گفت
ب�ود ه�ر س�ال ش�يوۀ اي�رج
ب�ا تنی چن�د آش�نا، می رفت
بود اس�فند و س�ال نو در پيش
بود چشمم به در،  ولی افسوس
عي�د ديگ�ر نماند و ن�ی نوروز
وای م�ن چون توان تحّمل كرد
حي�ف از آن فاض�ل هنرپ�رور
دان�ا محّقق�ی  رادم�ردی، 
در شناس�ايی نَُس�خ بی ش�ک
بود روش�ن برای او چ�ون روز
ب�ر جه�ان كت�اب و مطبوعات
ب�ود در كار طبع و نش�ر كتب
نخب�ۀ نس�خه ها و مخطوطات
هديه ای ش�د ب�ه طالبان علوم
آگاه�ی ايران ش�ناس  ب�ود 
گ�ر كس�ی را ازو س�ؤالی بود
همچنين عهد پهل�وی تا حال
نام�ش زن�دۀ جاودان�ه ش�د 
چون يکی سال رحلتش پرسيد
فوت�ش پ�س  از  روز  ي�ازده 
عاطف�ی گف�ت م�اه فروردين
می بين�م جاودان�ه  »زن�دۀ 

با عرض سالم و تسليت، قطعۀ زير در سوگ و مادة تاريخ 

درگذشت جانكاه استاد ايرج افشار تقديم می گردد:


