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به یاد روان شاد ایرج افشار
 

عبدالعلی ادیب برومند*

ــار آشنا  ــاد ایرج افش ــتین بار که با روان ش برومن   د1*نخس
شدم، در سال 1342 در خانۀ زنده یاد الهیار صالح بود که  مورد 

ــار قرار داشت. پیش از این با  ارادت خاص این بنده و ایرج افش

پدر آن روان شاد آشنایی و دوستی  داشتم و به حکم دلبستگی 

ــار، رحمة هلّل علیه، به شعر  ــیاری که مر حوم محمود افش بس

ــبت به نگارنده پیدا  ــپاس نس ــت، لطفی در خور س و ادب داش

کرده، گاه تنها و گاه با مرحوم الهیار صالح مرا در خانه سر افراز 

می فر مود و با شعرخوانی متقابل و مشورت های ادبی و حقوقی 

ــتان راستین بود  ــاعت می گذشت. او از میهن دوس یکی دو س

ــی  ــت و در کار های  خیر بس که به فر هنگ ملی عالقۀ وافر داش

فراخ دست می  نمود. بعد، دوستی نگارنده با ایرج افشار در تمام 

ــت و پیوندم با مجلۀ آینده  مدت زندگانی آن زنده یاد ادامه داش

و رفاقتم با ایرج افشار قطع نشد. آنچه از او به یاد دارم خاطرات 

خوب،  مهربانی، اخالق انسانی و د رست رفتاری  است. 

ــار از جمله ایران دوستان عامل به نیات وطن خوا هانۀ  ایرج افش

ــتی خود را به ثبوت می رسانید و  خود بود  که عماًل میهن دوس

در این باره از کوشندگی  نمایانی که داشت دست بردار نبود. 

وی با شوق و ذوق فراوان در درون و بیرون کشور این سو و آن 

سو می گشت تا پاره ای از آثار باستانی یا به نحوی جالِب توجه 

این مرز و بوم را بشناسد و به گونه ای آنها را یادداشت و مطرح 

ــي  ــتبرد فرا موش ــد یا یافته های دیگران را ارج نهد و از دس  کن

ــیاری از کتاب ها که با کوشش و معرفی او به چاپ  بر هاند. بس

* شاعر و مصحح نسخ خطی

ــتی از زاویۀ انزوا به  در  آمده،  ــید، از نوع آثاری بود که بایس رس

ــریف از تحمل زحمت های  ــر می گردید و آن راد مرد ش منتش

فرا وان در چاپ و نشر این کتا ب ها رو گردان نبود. 

ــتی و انتشار چند دوره مجالت آینده و راهنمای کتاب  سرپرس

ــن و مقاالت گو  نا گون دربارۀ  ــن جلد فر هنگ ایران زمی  و چندی

ــت که این  مرد  ــی از کار های پر ارج و مقداری اس ایران شناس

ــانده و هر یک یاد گار گرانبهایی ا ست از  بافضیلت به انجام رس

ــه تحرکات و اقدا مات  ــمندی که با تو جه ب دوران زندگی دانش

خردمندانۀ دیگر هنر خوب زیستن را به  دیگران تعلیم می داد: 

ــکیل انجمن های تحقیقی و دعوت از پژوهشگران و ادیبان  تش

ــور به شر کت درین گرد  هم آیی در اصفهان و کرمان و یکی  کش

ــتان دیگر از جمله اقدا مات سود مندی است که به همت  دو اس

ــده ای را به  ــا مان می گرفت و ع ــناس  گرانقدر س ــن ایران ش ای

تحقیق در زمینه های گو نا گون فر هنگی و بازنمودن آنها در این 

جلسه های پژوهشی برمی انگیخت. 

ــار با ایران شناسان بیگا نه مایۀ انگیزش بیشتر  ارتباط ایرج افش

آنان به این کار و مو جب عالقۀ افزون تر خو دش به ایرا ن شناسی 

ــمار می رود و در  ــود که از گونۀ اقدا مات و طن خواهانۀ او به ش ب

خور انکار نیست. من با اظهار تأسف و اندوه بی کر ان در گذشت 

ــت بزرگوار را به جا معۀ فر  هنگی کشور و بازماند گان  این دوس

آن روانشاد تسلیت می  گویم و شادی روح و آمرزش او را از خدا وند 

بخشایشگر خواستار م. 

ــخ کمیاب و  ــان کتاب های خطی و نس هیچ کس به اندازۀ ایش

ــد14 و شاید  ــی را ندیده و لمس نکرده باش منحصربه فرد فارس

ــته اند با تعداد  ــرده یا نوش ــان مرور ک ــداد کلماتی که ایش تع

نشر دانش( در مرکز نشر دانشگاهی با نظر این هیچمدان موافق بودند.
14. این نظر مورد تأیید آقایان کریم اصفهانیان و سیدفرید قاسمی که شناختی از استاد ایرج افشار و انبوه 

آثار ایشان دارند نیز هست. 

ــی پربار و برکتش  ــال زندگ ضربان قلب پرمهرش طی 85 س

نزدیک  ــبی  تناس  )70×60×24×365×85=3127320000(

ــر ارواح پاک  ــان تعداد ب ــاد و به هم ــد. روانش ش ــته باش داش

ــادان استاد ایرج افشار، پدر، مادر، همسر و فرزند ایشان  روان ش

درود باد. 


