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مركز پژوهش��ی ميراث مكتوب به صورت عكس��ی با مقدمه و 

فه��ارس آن دو همكار گرامی چ��اپ كرد و برای رونمايی آن از 

اين جانب نيز دعوت به عمل آمد و گفته ش��د كه اس��تاد افشار 

نيز درين نشست حضور دارند و از دانشگاه هرات آقای رهياب 

معاون علمی و آموزشی آن دانشگاه نيز دعوت شده اند.

در منابع مختلف از تأليف تاريخ هرات به وسيلۀ عبدالجبار نامی 

هروی ياد شده است و برخی از منابع بعدی مطالبی از آن نقل 

كرده اند و معلوم اس��ت كه اثر مذكور چه مايه مورد توجه بوده 

اس��ت. با اين حال تا همين سه س��ال پيش از وجود نسخه ای 

از آن كتاب در كتابخانه های جهان و فهرس��ت های نسخه های 

خطی خبری نبود و البته يافته ش��دن آن در يزد و آن هم بدان 

صورت كه در مقدمه آمده است، رخدادی ميمون بود.

جلسه با حضور شادروان استاد ايرج افشار و جمعی از استادان 

تاريخ و آن دو تن استاد دانشگاه يزد و آقای رهياب و اين جانب 

در سالن اجتماعات سازمان ميراث مكتوب برگزار شد و هركس 

در نوب��ت خويش آنچه به نظر آورده بود، بيان داش��ت. اصالت 

نس��خه و نس��بت آن به نامی هروی و خ��ط و امالء و اطالعات 

و س��اختار كتاب از ش��مار عمده مباحثی بود كه انجام گرفت. 

فصل الخطاب تمام مباحث اين اشارت استاد ايرج افشار بود كه 

كتاب را از نظر قطع و حجم و تعداد س��طرها در هر صفحه در 

قياس با س��اير كتاب های تاريخ محلی نقد و ارزيابی فرمودند. 

نگارنده آنچه را كه يادداشت كرده بود با تجديد نظر و بهره مندی 

از آن اش��ارت كتاب شناس��انه و پختۀ استاد افشار و با سنجش 

پ��اره ای از مطالب آن با منابع پيش از زمان تأليف تاريخ هرات 

نامی هروی و مقايسه و مقابلۀ آنها در مقاله ای تنظيم كرد و به 

قصد انتشار در مجلۀ ميراث مكتوب به دفتر آن سازمان تحويل 

داد كه تا اين زمان از سرنوشت آن بی خبرم.

دو نس��خه از آن كتاب را با خود به كابل بردم و يكی از آن دو را 

به اس��تادی اهل هرات كه دوستدار تاريخ آن شهر و مطالعات 

مربوط به هرات اس��ت به عنوان ره آورد سفر هديه كردم. ديدار 

با استاد افشار در آن مجلس رونمايی آخرين ديدار نگارنده بود. 

يادش گرامی باد!/ 90/1/25

وفات ایرج افشار
احمد مهدوی دامغانی*

                        در ضايعۀ ادبی و فرهنگی عظيمی كه بر پيكرۀ 

فرهنگ و تمدن كنونی ايران عزيز وارد ش��ده اس��ت، و بسيار 

بعيد می نمايد كه به اين زودی ها و به آسانی اين »ثلمه« مسدود 

گ��ردد.1 صدها نوحه گر صاحب درد هس��ت و آه همۀ آنها كه از 

سوز سينه شان برمی آيد در اين عزا مؤثر است.

مقام ايرج افش��ار، رحمةهلل علي��ه، در فرهنگ معاصر مقامی 

مكين اس��ت و اعتقاد قلبی اين ناچيز بر اين  اس��ت كه در اين 

ش��صت ساله از س��ال 1330 تا اوايل 1390، احدی )اميدوارم 

خوانندگان گرامی توجه فرمايند كه اين بندۀ حقير سالخورده 

كه شصت و چهار سال است به شرف و افتخار معلمی مشرف و 

مفتخرم، بيهوده و به مبالغه در اين نوشته و برای بيان مقصودم 

كه خدمتگزاری صميمانۀ ايرج افشار به فرهنگ است، اصطالح 

منطقی »ُسور سالبۀ كلّّيه« را كه »احدی« است به كار نمی برم.( 

* محقق و استاد ادبيات عرب 

1 . َموُت العالم ثلمٌة فی االس��الم التَُس��دُّ ما اختلََف الليل و النهار )حديث شريف: كنزالعّمال، 1090، 

شمارۀ 28760

آری در اين ش��صت س��اله »احدی« و »هيچ كس«، نه ش��خص 

حقيقی و نه ش��خص حقوقی، با رعاي��ت همۀ جوانب و حدود 

و مناس��بات، آن قدر كه افش��ار به ادب فارسی و فرهنگ ايران 

اسالمی خدمت كرد، خدمت نكرده است.

ي��ك بيت عربی كه س��ال ها پيش، به مناس��بت، در گفتارها و 

نوشتارهای اهل ادب به كار می رفت و كار چند جمله را می كرد 

ولی سال هاست كه نديده ام كسی آن  را بگويد يا بنويسد چنين 

است:

    َخلَق هلل لِلُحروِب رجاالً   و رج�االً لَقصَعٍة و ثريد2

حاال در مقام تمثيل اين حقير به همين سبب تمثل می جويد 

و ع��رض می كند كه خداوند متعال اي��رج را مرد ميدان علم و 

ادب و كتاب خواندن و كتاب چاپ كردن و فرهنگ گس��تردن و 

دانش پروردن آفريده بود از اوائل دهۀ س��ی و بلكه از اواخر دهۀ 

2. خدای تعالی مردانی را برای جنگ و زورآزمايی آفريد و مردانی را برای كاسۀ آبگوشت )= هر كسی 

را بهر كاری ساختند(.
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بيس��ت، هنگامی كه هنوز ايرج به سی س��الگی نرسيده بود، با 

گروهی از فضالی نامدار مثل مرح��وم محمدتقی دانش پژوه، 

دكت��ر زرين كوب و دكتر مصطفی مقربی- رحمةهلل عليهم- و 

تنی چند ديگر كه بحمدهلل نعمت وجودشان باقی است، مجلۀ 

پرمغز »ايران زمين« را دائر كرد و بعدها مجلۀ راهنمای كتاب و 

سپس دنبالۀ مجلۀ آينده را و آخر سر به تحرير و نشر مقاله های 

س��ودمند و مش��حون به اطالعات دقيق درباره اوضاع و احوال 

فرهنگی حال و گذش��ته و معرفی نامداران و حتی دانشمندان 

كم نام يا گمنام پرداخت )و به قراری كه آقای دهباشی در تلفن 

به م��ن گفت، به زودی مقالۀ آخري��ن او را درمجلۀ بخارا چاپ 

خواهد كرد( و تا ش��ش ماه پيش از اين -دقيقا شش ماه پيش، 

يعن��ی روز 24 مهر 1389 -كه ای وای آخرين ديدار من نيز با 

آن عزيز در همان روز در لوس آنجلس بود، الينقطع و مستمراً 

ب��ه خدمت خ��ود ادامه می داد. و اين اواخر كه مؤسس��ۀ مفيد 

»گنجينۀ نسخه برگردان متون فارسی« را با دو تن از فضال، جناب 

دكتر محمود اميدساالر و آقای دكتر مطلبی كاشانی، حفظهما 

هلل تعالی، راه اندازی -فرمود و اين دكتر محمود اميدس��االر از 

حس��نات دهر است گو اين كه در بعضی از دانشگاه های آمريكا 

اينك در مورد ادب و فرهنگ فارسی و ايرانی، به جهات خاص 

و معلوم، »طوطی كم از زغن است« و دست اندركاران انتصاب يا 

انتخاب استاد، عمداً و صرفاً از آن رو كه اميدساالر »مرد دانش 

و فضل اس��ت و همين گناهش بس« قدر او را نش��ناخته اند و 

در حقيق��ت ناديده گرفته اند؛ گو اينكه خود دكتر اميدس��االر 

اعتنائی بدين امر ندارد زيرا خود قدر خويش را می شناسد. ولی 

در اي��ران مردی دانش��مند و مقبول الطرفين و موجه الفريقين 

)و مقص��ودم از طرفي��ن و فريقين، حوزه ه��ای جليلۀ علميه و 

دائرۀ عظيمۀ دانش��گاه های ايران است( يعنی استاد دانشمند 

و محق��ق متتبع عالی قدر آقای دكتر رس��ول جعفريان، دامت 

بركاته، همكاری آقای مطلبی را مغتنم شمرده است.

باری افشار در همان آخرين باری كه من زيارتش كردم با دكتر 

اميدس��االر كه ايشان نيز در همان جلسه حضور داشت- يعنی 

ايرج و دكتر اميدس��االر با هم آمده بودند- ايرج مژدۀ انتش��ار 

قريب الوقوع شاهنامۀ عكسی مخطوطۀ بيروت را كه بر مقدمه 

خود ايرج و دكتر اميدساالر و جناب دكتر خالقی مطلق آراسته 

ش��ده اس��ت به من مرحمت فرمود. دوستی عزيز كه اينك نام 

شريفش به يادم نمانده است و او در دو سه هفته پيش از وفات 

مرحوم افش��ار او را در بيمارستان عيادت كرده بود، در تلفن به 

من فرمود كه »ايرج دلواپس اتمام چاپ كتابی بود...« آری ايرج 

افش��ار ممّحض در دانش دوستی و دانش گستری بود و از آنجا 

كه به لطف الهی دس��تش از نتيجۀ كاركرد اجداد گرانمايه اش 

بحمدهلل از آنچ��ه خداوند عالم از آن در قرآن مجيد به »خير« 

و » فضل« تعبير فرموده اس��ت،يعنی مال دنيا و ثروت مادی، و 

پيغمب��ر اكرم، صلی هلل عليه و آله و س��لم، در آن باب فرموده 

اس��ت كه »وه كه توانگری چه يار و ياور خوبی است برای آنكه 

آدم��ی همواره فقط از خدای بترس��د و ن��ه از ديگری«3  خالی 

نبود و ايرج هيچ دغدغه ای در آن باره نداش��ت و به راس��تی كه 

از آن ث��روت با چاپ كتاب های س��ودمند و تحقيق و تصحيح 

مخطوطات كم ياب و مفيد حداكثر بهره برداری را كرد و خدای 

به او جزای خير مرحمت فرمايد. 

ايرج افش��ار به فضايل و خصائل حميدۀ فراوانی آراس��ته بود. 

با دوس��تان ص��ادق و صميمی و در همه اح��وال فروتن و آزاد 

و مهرب��ان و بلندنظر و زودگذش��ت و باوفا و صفا بود. من ده ها 

شاهد و مثال از اين صفات او را هم اكنون در نظر دارم و يكی را 

به اختصار برای شما می گويم تا شما بيشتر به روحيۀ شريف و 

طبع ظريف او عنايت فرمائيد:

چندسال قبل يكی از بهترين كتب در موضوع خوِد كتاب را كه 

نشريۀ چندم موقوفات دكتر محمود افشار بود، برايم مرحمت 

كرد. كتاب مش��تمل بر بس��ياری فوائد بود و مملو از عبارات و 

قطعات و اشعار عربی و از آنجا كه در تصويری هم كه از بعضی 

صفحات مخطوطۀ اصل بر كتاب افزوده بود، آن عبارات و اشعار 

در اصل هم ُمعَرب و مش��كول نمی نُم��ود، با همۀ اهتمامی كه 

محقق و مصحح فاضل آن با زحمتی زياد در ُمعَرب و مش��كول 

ك��ردن آن عبارات و اش��عار تحمل فرموده ب��ود، باز از آنجا كه 

ظه��ور و حضور »غل��ط چاپی« و خصوصاً در عب��ارات عربی از 

»خ��واص« غيرمفارق ُكُتبی اس��ت كه در اي��ران و غير ايران به 

چاپ می رس��د، در آن كتاب هم چنين اغالطی كم نبود، اتفاق 

افتاد كه دو سه ماه بعد از وصول آن كتاب ايرج عزيز را كه خود 

همت كرده بود و مقدمۀ بس��يار جامع و مفصل و سودمندی بر 

آن كتاب نوشته بود، در آمريكا مالقات كردم و ضمن صحبت از 

كثرت اغالط در آن كتاب اظهار تعجب كردم. ايرج كه خدايش 

بيامرزاد فرمود: »می دانم، می دانم، ولی وقت تنگ بود و... يعنی 

ً الوصية للوالدين...«)180بقره( و »ما تُنِفقوا ِمن َخيٍر يَُوِفّ اليكم«)272 بقره(؛ و اليأتل  3. »اِن تََرَک خيرا

اولوا الفضِل منكم و الّسعة...«)22 نور(؛ نِعَم الَعوُن علی تَقَوی هلل، المال« )كنزالعّمال، حديث 6342(.
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آن محق��ق و مصح��ح محترم به بيماری مهلك��ی مبتال بود و 

می ترس��يدم پيش از آنكه صورت چاپ شدۀ كتابی را كه چنان 

زحمتی را برای طبع آن تحمل كرده اس��ت ببيند، از اين دنيا 

برود و به نظرم خوش��حال كردِن اين مرد عزيز بيشتر و مهمتر 

از مراعات و مالحظاتِ  آن چنانی كه بايد در چاپ رعايت شود 

بود. مضاف برآنكه آنكه اهلش باش��د متوجه آن اغالط خواهد 

شد و آن كس هم كه از عربّيت كم بهره باشد متوجه آن نخواهد 

شد.« و ش��هدهلل كه من هزار آفرين به صفا و جوانمردی ايرج 

نث��ار كردم و اي��ن تنها مورد نبود كه از وف��ا و صفا و فروتنی و 

گذش��ت او ديده بودم و می ديدم و به راس��تی كه قول حضرت 

خواجه :

»به حق صحبت ديرين كه هيچ محرم راز
ب�ه ي�ار يک جهت حق گ�زار ما نرس�د«

وصفی از وفا و حس��ن خلق ايرج افش��ار است. خداش بيامرزاد 

و روانش ش��اد باد و محقق و مصحح آن كتاب را غريق رحمت 

فرمايد.

خدمات فرهنگی و ادبی ايرج را چگونه می توان در اين مختصر 

گنجاند؟ ول��ی به هر حال بنا بر قاعدۀ معروف كه : »ماال يُدَرُک 

ُكلُّه ال يُتَرُک كلُّه« از چند اشارۀ كوتاه به آن خدمات ناگزير است.

1. مجموع��ه ای را كه ايرج خدابيامرز زير عنوان »يادوارۀ دكتر 

افش��ار« در مقام ادای احترام و تجديد ذكر جميل پدر نامبردار 

بزرگوارش فراهم آورده اس��ت و من ني��ز در همين آمريكا، به 

لطف ايرج و به پايمردی جناب كريم اصفهانيان همكار ارزنده 

و ش��ريف ايرج، هج��ده مجلد آن را دريافت ك��رده ام، می توان 

گفت در حقيقت دائرةالمعارفی از مسائل ادبی و تاريخی است 

و اين »دائرةالمعارف« آن چنان اس��ت كه اگر كسی كه بهره ای 

باالتر از حد متوسط، از ادب و زبان دارد، به هيچ كتاب و مرجع 

ديگری دسترسی نداشته باشد و فقط همين 18مجلد را )يا هر 

چند مجلد كه هس��ت( در اختيار داشته باشد، به اندازۀ كافی 

از مس��ائل ادبی و تاريخی اطالع حاصل خواهد كرد و نيازی به 

ديگر مراجع و كتب فی الجمله نخواهد داشت.

2. كدام بنياد يا مؤسسۀ فرهنگی را سراغ داريد كه مال حالل 

آباء و اجدادی خود را آن چنان كه شادروان مرحوم دكتر محمود 

افش��ار با بلندهمتی و سعۀ صدر خود برای ايجاد موقوفه ای كه 

ب��ه نام خود اوس��ت و ايرج قريب چهل س��ال متصدی آن بود 

صرف فرمايد و به بركت آن موقوفات تاكنون قريب شايد يكصد 

كتاب مفيد براساس مخطوطه ای كم ياب و يا منحصربه فرد، كه 

در اختيار و يا تملك مرحوم ايرج افشار قرار گرفته است به آن 

خوبی به چاپ برس��اند و بيش��تر آن را ) يا تمام آن را( مجاناً به 

اهل علم و دوس��تداران ادب و فرهنگ ايران زمين هديه كند؟ 

عش��ق و اهتمام ايرج افشار، رحمةهلل عليه، در خدمتگزاری به 

علم و ادب تمام وقت و دقت او را به خود مصروف داشته بود.

3. يكی از بزرگترين و س��ودمندترين و ارجمندترين خدمات 

ايرج مرحوم تدوين و تنظيم و چاپ ده مجلدات يادداشت های 

قزوينی است و همين يادداشتهاست كه معرف واقعی عظمت 

مق��ام واالی مرحوم رضوان جايگاه عالمه محمد قزوينی- اعلی 

هلل درجات��ه فی الجنان- اس��ت. بل��ی قزوين��ی چهارمقاله و 

جهان گشا و تذكرةاالوليا و مرزبان نامه را با آن حواشی و تعليقات 

عالمانۀ خود منتش��ر ساخت ولی معلومات و اطالعات خوانندۀ 

فهميم چهارمقاله و جهان گش��ا و تذكرةاالوليا و مرزبان نامه و 

غيره و غيره مح��دود و منحصر به محتويات و متعلقات همان 

كتاب هاس��ت و الغير. ولی كسی كه می خواهد در ادب فارسی 

اگر نه صاحب نظر ش��ود، كه ورود و وق��وف كافی در آن يابد، 

و به وس��عت دائره و علّو ش��أن و مقام عالم��ه محمد قزوينی- 

قدس س��ّره- نيز پی بَرد، يقيناً مستغنی از مطالعه و مراجعه به 

يادداش��ت های قزوينی نخواهد بود؛ بلكه صاحبنظران در ادب 

نيز از آن بی نياز نيس��تند و هميشه سخن عالمۀ قزوينی را به 

عنوان قول الّصواب و فصل الخط��اب می پذيرند و می قبوالنند. 

خوب اي��ن ده مجلد يادداش��ت هايی كه دربردارن��دۀ هزاران 

»ُوَريقه« )به تعبير خود مرحوم عالمه( است كه در اين ده مجلد 

به صورتی منظم و مرتب به حروف الفباء تدوين و تنظيم شده، 

كار كس��ی جز ايرج نازنين اس��ت؟ ايرج كه در سال 1327 در 

خدم��ت والد محترمش به زيارت مرح��وم عالمۀ قزوينی نائل 

شده بود و همان يك بار قزوينی را ديده بود، آن چنان به عالمۀ 

قزوينی ارادت و اخالص يافت كه امر مطاع مرحوم مبرور آقای 

تقی زاده، رحمةهلل عليه، را -كه ايرج به آن بزرگمرد نيز سخت 

دلبسته بود- در مورد تنظيم و ترتيب اين يادداشت ها به جان 

و دل پذيرفت و چنان ده دس��ته گل دماغ پرور را به اهل علم و 

ادب هديه فرمود. ش��رح مختصری از زحمات و كيفيت تدوين 

يادداش��ت ها را در مقدمۀ جلد اول آن مالحظه فرمائيد؛ اينجا 

من ب��ه ياد بيتی عربی می افتم كه مرحوم مغفور خلدآش��يان 

استاد اجل ارفع حضرت آيت هلل آقای ميرزا محمد علی مدرس 
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خيابانی- رضوان هلل عليه- هنگامی كه فرم های مطبعی جلد 

اول ريحان��ةاالدب را برای تصحيح مطالع��ه و مداّقه می فرمود 

مرتباً آن بيت را قرائت و بدان تمثيل می جست كه :

ي�ری الّن�اُس ُدهن�اً ف�ی قواري�َر صافيًا
َو لم يَ�دِر مايَج�ری علی رأِس ِسمِس�م

 )م��ردم روغن��ی صاف و ش��فاف را در شيش��ه ها می بينند اما 

نمی دانند كه بر سر كنجد چه گذشته است(

آری خوانن��دۀ عزيز! هر وقت به نياز يا به تفنن يادداش��ت های 

قزوينی را در دس��ت می گيری، به ق��ول مرحوم عالمۀ دهخدا 

رحمة هلل عليه: »ياد آر ز شمع مرده ياد آر«؛ كوشش و مجاهدتی 

را كه ايرج عاشقانه در راه خدمت به علم برای تدوين آن كتاب 

تحمل كرده اس��ت فراموش مفرما و مزيد غفران روح شريف او 

را از خداوند رحيم رحمان مسألت كن و بدان كه چنين خرمن 

بارور و گلستان خرم به آسانی فراهم نشده است بلكه اين نتيجۀ 

ماه ها و بل سال ها همت و پشتكار و زحمت ايرج افشار است.

از آخرين اعمال خير و خدمتگزاری مرحوم افشار به علم و ادب 

بشر همين شش مجلد مطبوعۀ عكسی مخطوطات نفيسه ای 

اس��ت كه برخی از آن مانند اولين شمارۀ آن برای نخستين بار 

چاپ ش��د، همان كتاب مجمل التواريخ و القصص و آخرين آن 

كتاب عظيم و مقدس يعنی شاهنامۀ عكسی مخطوطۀ بيروت 

اس��ت و اميد اس��ت كه آقايان دكتر اميدس��االر و نادر مطلبی 

كاش��انی، دامت توفيقاتهما، به ادامۀ خدمت خود در آن بنياد 

توفيق و مجال يابند.

از خدمت ه��ای عظي��م و در عين حال مس��تمر مرحوم ايرج 

افشار، رحمة  هلل عليه همت و توجهی بود كه برای ترتيب دادن 

مجالس يادبود و تألي��ف و تدوين يادنامه برای بزرگانی از اهل 

عل��م و ادب كه به عالم باقی رحلت می كردند می باش��د و اين 

مطلب آن چنان مس��لّم و به  اصطالح عاميان��ه »جا افتاده« بود 

ك��ه همواره همين كه يكی از اي��ن بزرگان وفات می يافت همه 

منتظ��ر بودند كه كی ايرج افش��ار مجلس يادب��ود او را منعقد 

می كند يا كی نمايش��گاهی از آثار مطبوع و مخطوط بازماندۀ 

از او را می گش��ايد. ذكر نام بزرگانی كه ايرج افش��ار)كه اكنون 

به حق و به شايستگی خود ايرج افشار يكی از آن بزرگان است( 

چنان مجالس و مراس��می را برايشان ترتيب داده است به درازا 

می كشد ولی در و ديوار كتابخانۀ مركزی دانشگاه و سالن های 

آن بر اين مطلب بهتر گواهی می دهد. و خدا را شكر كه چندی 

است اين مرد فاضل و محقق ارجمند، دكتر اكبر ايرانی- عّزته و 

افاضاته- در اين باره از سرمشقی كه ايرج افشار ترسيم فرموده 

اس��ت به خوبی پيروی می كند. خدا ايرج را بيامرزاد و به دكتر 

ايرانی عمری دراز رحمت فرمايد.

*** 

گرچه عمر دس��ت خداس��ت و بندگان خدا مقهور ارادۀ اويند 

ولی اين بنده يقين دارم كه تجلّد و خويشتن داری و يا به قول 

امرئ القي��س و حضرت خواجه حافظ: »تجّمل و يا تغاُفلی« كه 

مرحوم ايرج افش��ار در فقدان ج��وان نازنين ناكامش بابك كه 

خداش بيامرزاد- از خود نش��ان م��ی داد و به فرمودۀ حافظ، با 

اس��تغنا و حكمتی قادر با آنكه آن همه درِد نهان داشت مجال 

آهی نمی داشت، ولی »شب نباشد كه ز هجر تو دلم خون نشود« 

وصف او بود. جگر او را می گداخت و بی شك آن غم و اندوه نيز 

در مرگ او مؤثر بوده و خدا داناتر است.

***

ايرج افشار به تمام معنی مردی با ايمان و نيكوكار بود و هركه او 

را می شناخت او را دوست می داشت و خدای تعالی می فرمايد: 

»إّن الذي��ن آمنوا و َعِملوا الّصالحات س��َيجعل لَهم الّرحمُن ُوّداً 

)مريم،91( و از اين روست كه اينك دوستداران ايرج به راستی 

در ان��دوه فراق و مصيبت مرگ او، علی َحس��ِب مراتِبهم، ماتم 

زده اند و مهر ايرج را كه به روزگاران در دلش��ان نشس��ته است 

به زودی و به آسانی از ياد نمی برند.

و اين ناچيز اينك اوالً از س��وی ش��ما و خودم و از زبان ش��ما و 

خودم همان دعای شريفی را كه حضرت آيت هلل دكتر محقق 

داماد، دام��ت بركاته، در نماز بر جنازۀ ايرج خواندند می خوانم 

ك��ه: »اللّه��م انّا النَعلَُم منه ااّل خيراً و أن��َت اعلَُم به؛ فتجاوز عن 

سّيئاتِِه و ِزد فی َحَسناتِِه. انّك انَت الغفوُر الرحيم«: »بارالها! ما از 

ايرج جز نيكويی نمی دانيم و تو به او داناتری. بارالها از گناهش 

درگذر و بر نيكی هايش بيفزای چرا كه بخشايندۀ مهربان تويی 

و بس.« و ثانياً به همۀ دوستان و ارحام و اقوام مرحوم ايرج افشار 

و خصوصاً به دو فرزند برومند او ،آقايان آرش و بهرام، و باألخص 

به حضرت استاد دكتر شفيعی كدكنی، دامت افاضاته، كه اين 

س��ال های اخير اي��رج و معزیٌ اليه اختص��اص و ائتالفی با هم 

داش��تند سرسالمتی عرض می كنم. و آخر دعوانا اَن الحمُدهلّل 

رّب العالمين و صلّی هلل علی سّيدنا محّمد و آله الطاهرين.

كمبريج، پنجم ارديبهشت 1390


