
دورة دوم، سال پنجم، شمارة 44، فروردين و ارديبهشت 1390

37 

  1                        سالم و احترام به روح پر فتوح از قید هستی 

رسته و به رحمت ایزدی و ملکوت اعلی پیوستۀ ایرج افشار.

ــمند و خاندان محترم افشار یزدی، جناب آقای  دوستان دانش

ــالمی از  بجنوردی رئیس مفخم مرکز دایرة المعارف بزرگ اس

ــخنی چند از خاطراتم و سفرهایم و  ــته اند س من عزادار خواس

هم قدمی هایم و هم قلمی هایم در مصاحبت مرحوم افشار، طاب 

ــه روز پیش در سرسرای همین مرکز با آه  ثراه، عرض نمایم. س

ــد نورباران شدۀ بی روح آن  ــک و دریغ بر فراز جس و اندوه و اش

شادروان بهشت آشیان عرض کردم:

هرکج�ا ب�ود گل�ی رف�ت ب�ه ت�اراج خزان 
 ب�اغ یغم�ازدگان را ثم�ری پی�دا نیس�ت
دل م�رغ قف�س از رخنۀ دیوار خوش اس�ت
حیف و صد حیف در این خانه دری پیدا نیست

***

امروز صادقانه می گویم:

ن�زار  و  زار  دلس�وختۀ  م�ن  آه  و  ز اش�ک 
ظاهراً حاجت تفس�یر و بیان این همه نیست

***

ــپاری آن مرحوم همسر من که مانند من سخت  پس از خاکس

ــاّلی من گفت:  ــرده و آزرده خاطر بود برای تس غمگین و افس

ــار مانند درخت پر شاخ و برگ و پرگل و میوه بود که  ایرج افش

ــه اش در ایران و با استواری تمام همچنان قوی و پر شاخ  ریش

ــت و خواهد بود. اما بیشترین  و برگ و پر گل و میوه بود و هس

ــاف عالم در  ــبز و بارورش در اطراف و اکن ــاخ و برگ سرس ش

ــگاهی یا کتابخانه ای یا دانشمندی یا عالمی یا  هرکجا که دانش

ــمینار و کنگره ای در ایران شناسی و معارف  ایران شناسی یا س

ایرانی و زبان فارسی در طول مدت پنجاه شصت سال تشکیل 

ــس و همۀ آن محافل  ــد؛ آن درخت بارور در همۀ آن مجال ش

حضور داشت.

ــم انداز دلکش  ــبزش سایه گستر و چش ــاخه و برگ سرس و ش

ــکوهمند و پرمایه و کهنبار و  ــی و غنای زبان ش ــگ ایران فرهن

* استاد و پژوهشگر خلیج فارس شناسی 

ــی را جلوه گر می ساخت. افشار مرد جهانی شد  کهنسال فارس

ــدر همۀ فرزندان  ــت. او به مثابه پ ــا به ایران تعلق نداش و تنه

ــا حاضر و فرزندانش  ــی بود که در همه ج در علوم ایران شناس

ــتان او را گرامی می داشتند و  یعنی ایران شناسان و ایران دوس

ــرو مکتب علمی و تحقیقی او بودند و اکنون نیز او را گرامی  پی

ــتند. خدایش  ــد و پیرو مکتب علمی و تحقیقی او هس می دارن

بیامرزاد.

دوازده خاطره
 از مصاحبت ایرج افشار تا تفکرات و تألمات او:

ــران به تهران  ــوب ایران از راه غرب ای ــفری که از جن 1. در س

ــتیم و افشار رانندگی می کرد و هیچ وقت مسیرش و  بازمی گش

خط سیرش و برنامه اش را برای ما نمی گفت. به شهر »دهق« در 

کنار جلگۀ اصفهان رسیدیم. به خانۀ مردی فرود می آمدیم که 

ــار طبق معمول با تلفن با او قرار گذاشته بود. این مرد  قباًل افش

و برادرانش حکاک روی مس بودند و چهرۀ برخی بزرگان علم 

و ادب و نقوش و مجسمه های تخت جمشید و پازارگاد را روی 

مس حکاکی کرده بودند. پذیرایی شدیم و صبح به کارگاه آنان 

ــاعت ها افشار در خصوص چهرۀ بزرگان علم و ادب و  رفتیم. س

تاریخ ایران و نقوش تخت جمشید و امثال آنها بدانها توضیحات 

ــان  داد و آنها را برای مطالعۀ منابع و کتب و آثار مورد عالقه ش

ــتی آنها را بشناسند و به روش  راهنمایی کرد تا بتوانند به درس

علمی و درست و بدون اشتباه برای کار خود استفاده کنند.

***

ــگاه مونیخ  ــی در دانش ــخ آلمان کنگرۀ ایران شناس 2. در مونی

ــد. من و مرحوم دکتر زریاب و ایرج افشار و آقای  ــکیل ش تش

ــتانی به مونیخ رفتیم. روزها در کنفرانس ها شرکت  دکتر باس

ــب ها در رستوران هتل شام می خوردیم. روزی  می کردیم و ش

ــت کنگره هیئت ایرانی دعوت شدیم که آن شب  از طرف ریاس

مهمان ریاست جمهور آلمان باشیم که در برلن برای پذیرایی 

ــگاهی.  ــخ می آمد، با هیئتی علمی و دانش ــدار ما به مونی و دی

هر کجا بود گلی رفت به تاراج خزان 
احمد اقتداری*
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ــمی در آن مجلس  ــا لباس رس ــرده بودند که ب ــش ک و خواه

ضیافت شرکت کنیم. برنامۀ آن شب استماع کنسرت ارکستر 

ــام اجرا  ــان بود که بعد از ش ــهور آلم ــمفونیک بزرگ و مش س

ــد. مرحوم زریاب گفت به بازار و خیابان و فروشگاه های  می ش

ــار که  ــمی تهیه می کنیم. ایرج افش لباس می رویم و لباس رس

ــت های علمی و سفرهای  معموالً در تمام کنفرانس ها و نشس

ــرت و مصمم بود  ــور مدیر با درایت و بصی ــل و خارج کش داخ

ــخن هیچ کس را  ــن حال خود تصمیم می گرفت و س و در عی

قبول نمی کرد و با هیچ کس هم در کارهایش مشورت نمی کرد 

ــخنی نگفت. دوستان از او خواستند که بگوید کی و به کجا  س

ــاعتی آماده  ــمی تهیه کنیم و چه س برویم و چگونه لباس رس

برای رفتن به حضور رئیس جمهور آلمان و شرکت در مجلس 

ارکستر و ضیافت شام شاهانۀ رئیس جمهور آلمان باشیم. افشار 

ــتر سمفونیک فرنگی و امثال آن چه  گفت: »آخر ماها از ارکس

می فهمیم؟ جزآنکه برویم و بنشینیم و چرت بزنیم و خواب آلود 

ــته به هتل بازگردیم؟ حاال من شما را به یک قهوه خانۀ  و خس

ــهر است و بر لب یک جوی آب باریک  کوچک که در خارج ش

ــرار دارد، می برم و در  ــتاهای ایران ق مانند قهوه خانه های روس

آنجا شام نان و کباب ترکی می خوریم و در حال و هوای ایران و 

مناظری شبیه روستاها و بیابانهای ایران می گذرانیم.«

توجه به اصل حقیقت و روحیه و فرهنگ و فولکلور و انس و عرف 

ــی و احتراز از تجمل گرایی و خودخواهی  و عادت و آداب ایران

ــهرت طلبی و احتراز از تظاهر به تمدن فرنگی نمودن ایرج  و ش

افشار واقعاً شگفت انگیز بود.

***

3. ایرج افشار مردی مآل اندیش و مردم شناس و جامعه شناس 

و آینده نگر بود تا آنجا که انتخاب اشخاص و تصمیم و تدبیرش 

ــائی مردمان و جوانانی که می دید چنان صائب و نافذ  در شناس

ــخیص بود که من بسیاری ازآن ها را بعد  و صحیح و درست تش

از سال ها در کمال صحت و دقت و حقیقت دریافتم و تصدیق 

کردم.

ــال پیش از  ــی یعنی 56 س ــال 1333 شمس برای مثال در س

ــیار باهوش که در سوئیس درس  این روزی گفت: »جوانی بس

می خواند این روزها به تهران آمده است و از من خواسته است 

او را با اهل علم و قلم آشنا کنم. امشب به دیدار او برویم.« گفتم: 

ــتان هردوی ما هستند؛  ــب چند مهمان دارم که از دوس »امش

ــۀ من بیاوری.«  ــوان را به همراه خود به خان ــت آن ج خوب اس

ــاده و خیابان تهران-تجریش نیمه خاکی بود و  درآن روزگار ج

ما مردمان بسیار کم پول با کرایۀ دو قران بلیط اتوبوس از میدان 

توپخانه )میدان سپه( به میدان تجریش می رسیدیم. خانۀ من 

ــریعتی امروزین بود. من  ــف در اول خیابان ش ــۀ کاش در کوچ

ــتان به تهران بودم و در مدرسۀ شرف  معلمی تبعیدی از الرس

ــکدۀ حقوق  ــار عضو کتابخانۀ دانش درس می دادم و ایرج افش

دانشگاه تهران بود که به ریاست و مدیریت مرحوم محمدتقی 

دانش پژوه اداره می شد.گفت: »مهمانت کیست؟« گفتم: »یکی 

ــت و شاعر است و  ــالم کاظمیه نام دارد که نقاش اس از آنها اس

ــرف با او آشنا شده ام و او  ــتان ش روزنامه نویس و من در دبیرس

ــب چون اسالم کاظمیه  را اهل فکر و مطالعه دیده ام.« در آن ش

ــویق ها نمود و چون  ــخت او را تکریم کرد و او را تش را بدید س

تعارفات معمول رد و بدل شد گفت: »به تازگی شعری با عنوان 

ــما خوانده ام.« شعر غلومی شعری پرطعن و طنز   از ش
،
 غلومی

,

ــتبداد قرون وسطائی  ــلطنت و شخص پادشاه و اس به  دربار س

تاریخ ایران بود و در آن تعریضی به شعر مرحوم فریدون توللی 

شیرازی بود که توللی سروده بود:

نوش�یروان و قص�ۀ آن خ�ر که ش�کوه کرد
آورده ان�د ت�ا ب�ه حقیق�ت خ�رت کنن�د

ــالم کاظمیه گفت: »چرا انوشیروان و دادگستری  ــار به اس افش

ــینیان فکری  او را تخطئه کرده اید و فریدون توللی چرا به پیش

ــت؟ ما و  ــی و آئین های فکری ایمانی تعرض کرده اس و فرهنگ

ــتیم به سیاست و حکومت  امثال ما و آنها که در این جمع هس

ــترۀ  و این گونه کارها کاری نداریم. ما در دریای بی انتهای گس

ــتغرقیم و برای اعتالء  ــگ و تاریخ و ادب ایران زمین مس فرهن

ــت می کوشیم.« و بعد گفت:  فرهنگ ایرانی که قدیم و قویم اس

ــوییس به  ــن جوان که همین چند روزه از س ــور مثال ای »به ط

تهران آمده است ) منظورش دکتر احسان نراقی مشهور امروز 

ــی ایران  ــود( او را عالقه مند به فرهنگ ایران و جامعه شناس ب

ــماها را ببیند و  ــان را به  این مجلس آورده ام تا ش دیده ام. ایش

ــود.« چند روز بعد گفت: »این آقای احسان  ــماها آشنا ش با ش

نراقی کاشانی جوانی باهوش و فرهنگ دوست است. در ناصیۀ 

ــتارۀ بلند ایران دوستی و استعداد علمی درست می بینم.«  او س

آقای احسان نراقی بعدها همان دکتر احسان نراقی امروزه شد 
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که همچنان که مرحوم افشار می گفت برآمد و بدرخشید و ماه 

مجلس شد.

خودم از زبان مرحوم افشار شنیدم که در گفت وگویی با مرحوم 

ــکده و مؤسسۀ  ــین صدیقی که به تازگی دانش دکتر غالمحس

مطالعات و تحقیقات اجتماعی تأسیس کرده بود گفت: »دکتر 

ــان نراقی برای ریاست دانشکده و مدیریت آن از هر کس  احس

شایسته تر است. « و دکتر صدیقی پذیرفت و مدیریت مؤسسۀ 

تحقیقات و مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران را به دکتر احسان 

ــپرد. اما حاصل آن شب و آن گفت وگو برای من تابلو  نراقی س

ــی رنگ و روغن بسیار زیبایی از خلیج فارس و زورق های  نقاش

بادبانی بومی آن دریای پرماجرای ایرانی بود که مرحوم اسالم 

ــی کرده و امضاء کرد و به من هدیه داد و اکنون  کاظمیه نقاش

ــناد کتابخانۀ خلیج فارس مرکز  ــزو کتب و عکس ها و اس در ج

ــدان مرکز اهدا کرده ام  ــارف بزرگ که خود همه را ب دائرةالمع

نگهداری می شود و محفوظ است.

***

ــه و  ــار در هر کار و هر اقدامی نظر به عمق اندیش 4. ایرج افش

دقت و بصیرت ذاتی و کافی که داشت و توجه عمیق به فرهنگ 

ــجام و استحکام و اعتالء فرهنگ ایرانی نه تسلیم  ایرانی و انس

زور می شد و نه تسلیم زر و نه تسلیم قدرت و نه تسلیم شهرت 

و نه تسلیم مقام و نه تسلیم پول و ثروت. چند روز یا ماهی پس 

ــال 57 از او خواسته شد که به لندن برود و نسخۀ  از انقالب س

ــبی که در حراج مؤسسۀ »ساوت لی«  شاهنامۀ نفیس طهماس

ــدن در معرض فروش بود ببیند و برآورد قیمت کند تا دربار  لن

ــد. رفت  ــران بخرد و به ایران بیاورند و در ایران محفوظ باش ای

ــت و انقالب سال 57 شد. در روزنامه ای برای او خط و  و برگش

ــیدند و هیاهو به راه انداختند و او را خائن خواندند  ــان کش نش

ــت و ناروا متهم کردند. آن  و به امثال این گونه تهمت های زش

مرد صبور و ایران دوست دم برنیاورد و به یاد دارم روزی یکی از 

معاونان وقت ریاست جمهور در حضور من به او گفت: »شکایت 

ــود.« گفت: »وظیفۀ ماه  ــیدگی ش کن تا در مراجع قضایی رس

ــت. من وظیفه ام را برای کشورم انجام داده ام؛ تا  نورافشانی اس

ــیمان نیستم و بلکه بدان افتخار می کنم و ابداً شکایتی  ابد پش

ــوع این کارها را برای  ــس ندارم چون من این کار و ن از هیچ ک

خوشایند این و آن نکرده ام و نخواهم کرد.

 5. ایرج افشار از همۀ استعدادها و قابلیت های فرهنگی که خوب 

ــناخت برای تعمیم فرهنگ و ادب ایرانی مدد می گرفت  می ش

ــانید که از  ــتعداد یا قابلیت ها مدد می رس و به صاحبان آن اس

ــتعداد و لیاقت خود استفادۀ شایستۀ فرهنگی نصیب ملت  اس

ایران کنند. استادی دانشگاه آقایان دکتر منوچهر ستوده، دکتر 

ــالمی ندوشن، مرحوم محمدتقی دانش پژوه و چند استاد و  اس

ــیار دیگر و استادی افتخاری دانشگاه تهران برای مرحوم  دانش

ــندۀ مشهور، و مرحوم سید  سید محمدعلی جمال زاده، نویس

محمد محیط طباطبایی مشهور نتیجه پیشنهاد و پی گیری و 

معرفی و عالقۀ جدی مرحوم افشار بود.

***

ــمندان و استادان و بزرگان علم و ادب ایران  6. در رحلت دانش

مانند مرحومان مجتبی مینوی، عباس اقبال آشتیانی، نصرهلل 

ــی، ابراهیم پورداد، عباس زریاب خویی،  فلسفی، سعید نفیس

محمدتقی دانش پژوه، فریدون مشیری، ابراهیم دهگان، حبیب 

یغمائی، محمد محمدی مالیری، سیدجعفر شهیدی، همایون 

صنعتی زاده و استادانی دیگر مانند مرحوم جواد شیخ االسالمی 

و دکتر اصغر مهدوی و دکتر یحیی مهدوی و دکتر پرویز خانلری 

ــییع کنندگان  و محمدامین ریاحی، در به راه اندازی کاروان تش

ــمندان و انعقاد مجالس یادبود و انتشار یادنامه ها  جنازۀ دانش

به نام آنان و حتی برقراری مستمری و وظائف و حقوق قانونی 

ــاعی بود و به  ــرای بازماندگان آنان همواره با صدق و صفا س ب

ــت و کمک می کرد و به خوبی و با صداقت انجام  عهده می گرف

می داد.

***

ــای تحقیقات ایرانی و در همایش های علمی در  7. در کنگره ه

ــیار مرا تعلیم می داد. معموالً  ــور با لطف بس داخل و خارج کش

در تمام این سفرها و این نشست ها با او در یک اتاق مهمانخانه 

ــهرهای کوچک  ــتاها و ش ــۀ مهماندار در روس ــا هتل یا خان ی

می خوابیدیم. مرحوم مجتبی مینوی فوت کرد. دانشگاه تهران 

در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه که به همت و تالش کم نظیر خود 

ــی برای یادبود او فراهم ساخت.  ــاخته شده است، مجلس او س

ــوم دکتر یحیی  ــه هم من بودم. مرح ــخنران جلس آخرین س

ــاق مرحوم حبیب یغمائی  ــه بود و به اتف مهدوی رئیس جلس
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ــخن این شعر سرودۀ  ــه را اداره می کردند. من در آغاز س جلس

مرحوم مینوی را با تحریفی چنین خواندم :

گرچ�ه گ�ه ب�رف و گاه آت�ش ب�ود
 مین�وی هرچ�ه ب�ود بس خ�ش بود

***

که مرحوم مینوی خود چنین سروده بود :

گرچ�ه گ�ه ب�رف و گاه آت�ش ب�ود
 زندگ�ی هرچ�ه ب�ود بس خ�ش بود

***

ــخنرانی، مرحوم دکتر یحیی  با حضور خود من پس از پایان س

مهدوی و مرحوم حبیب یغمائی که اولی فیلسوفی سخن سنج 

ــناس و چیره دست، ایراد کردند  ــاعری سخن ش بود و دومی ش

ــف کرده ام و به جای  ــعر مرحوم مینوی را من تحری که چرا ش

ــار که مدیر جلسات بود با  ــته ام. افش »زندگی« »مینوی« گذاش

ــواره مورد  ــه آن مرحومان که هم ــت بلکه با پرخاش ب صراح

ــتایش افشار بودند و به واقع استادی آنها را همواره  احترام و س

در نوشته ها و گفته هایش می ستود و تأیید می کرد گفت: خیر 

ــاتش را بیان کرده  ــت مینوی بوده و احساس »آقا؛ »خان« دوس

ــت و شما حق اعتراض ندارید. چه این گونه مجالس مجلس   اس

ــنجی و شعرشناسی و دقت در ادب و شعر نیست و به  سخن س

ــار مرا »خان« خطاب  ــقم شعر کاری ندارد. « ) افش صحت و س

می کرد (

این سخنرانی را در کتاب پانزده گفتار دربارۀ مینوی خود افشار 

چاپ کرده است.

***

ــۀ دائمی برای نگهداری کتب  ــار دل مشغولی و وسوس 8. افش

داشت. غالب مجموعه های اهدائی به مرکز دائرةالمعارف بزرگ 

ــویق ایرج افشار و توصیه و  ــالمی نتیجۀ دوراندیشی و تش اس

درخواست به صاحبان آنها بوده است که به این مرکز فرهنگی 

ــدا کنند. خود او کتابخانۀ نفیس و گران قدر و گران قیمتش  اه

ــالمی اهدا کرد. مرا تشویق و  را به مرکز دائرةالمعارف بزرگ اس

ترغیب نمود که کتابخانه ام را بدین مرکز اهدا کنم. کتابخانه های 

همایون خلعتی زاده کرمانی از کرمان و کتابخانۀ مرحوم دکتر 

ــال اخیر به  ــوی از تبریز در همین یکی دو س ــر مرتض منوچه

تشویق و ترغیب او به مرکز اهدا شده است.

ــالم بهبهانی که بسیار  ــلطانعلی شیخ االس کتابخانۀ مرحوم س

نفیس و غنی است در اوائل انقالب به سعی و اهتمام ایرج افشار 

ــده است و محفوظ و مضبوط اند. به خاطر  به این مرکز اهدا ش

ــتاد ایرانی تبار دانشگاه نوخاستۀ ابوظبی به  دارم روزی یک اس

من مراجعه کرد و گفت ما کتابخانۀ دکتر محمدامین ریاحی را 

برای مرکز فرهنگی »التراث و الثقافة« متعلق به جمعة الماجد و 

یونسکو خریده ایم و به شهر دبی به مرکز جمعة الماجد منتقل 

ــار  ــما و کتابخانۀ ایرج افش کرده ایم. اکنون مایلیم کتابخانۀ ش

ــا تومان )به پول آن روز(  ــا قیمتی خیلی باالتر از میلیارده را ب

ــارجه و ابوظبی ببریم. من با ایرج در میان  بخریم و به دبی و ش

گذاشتم، گفت : »من هرگز کتابهایم را به خارج از ایران آن هم 

به عرب های نیمه دشمن زبان فارسی نه می دهم و نه می فروشم 

و نه امانت می دهم. تو هم قطعاً همین عقیده را داری.«

***

ــوئیس بودیم. مرحوم سید محمدعلی جمال زاده  9. در ژنو س

ــندۀ مشهور به سبب اینکه گذرنامۀ سیاسی اش را تهران  نویس

لغو کرده بود از دولت ایران و پادشاه ایران و ملت ایران گله مند 

ــم یا  ــود و می گفت: »می خواهم کتابخانه ام را در اینجا بفروش ب

ــگاهی در اروپا هدیه کنم چون از دولت و ملت ایران و  به دانش

پادشاه ایران رنجیده ام.« افشار با متانت به او گفت: »شما ایرانی 

ــروطیت ایران را ترک کرده اید. حال  ــتید اما به خاطر مش هس

ــت و فرزندان کشور شما ایران  ــما کشور مشروطه اس ایران ش

نیازمند کتابهای شما هستند. بهتر است به دانشگاه تهران اهدا 

ــگاه تهران  ــد.« قبول کرد و با هزینۀ خود کتابها را به دانش کنی

فرستاد.

کتابخانه های مرحوم سید محمد مشکوة، مرحوم سعید نفیسی، 

ــخصی دیگر را با سعی و  مرحوم غفاری و چندین کتابخانۀ ش

اهتمام و راهنمایی و پی گیری و تشویق و ترغیب خود افشار به 

دانشگاه ها اهدا کردند و محفوظ و مضبوط شدند.

***

10. شخصی از ثروتمندان عرب به نام زکی یمانی، وزیر اسبق 

ــعودی، پس از مهاجرت به لندن مؤسسه ای  نفت عربستان س

ــان« که تا به امروز  ــیس کرد به نام »الفرق ــزرگ در لندن تأس ب

ــت کتب اسالمی به زبانهای مختلف  60-70 جلد کتاب فهرس

عربی، چینی، فارسی، ترکی، اردو و امثال آن به زبان انگلیسی 
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ــده و آن مؤسسه چاپ کرده است. خود زکی یمانی  ترجمه ش

ــرای ترجمۀ کتب  ــاور ب ــار دعوت کرد که به عنوان مش از افش

ــت های آنها با آن مؤسسه همکاری  ــی و فهرس اسالمی فارس

ــار می رفت و می آمد و از آن مؤسسه در گردش های  کند. افش

ــمال تهران صحبت  ــتانهای ش ــنبه در کوهس روزهای پنجش

ــانات تهران به پرتگاهی  می کرد. روزی در ارتفاعات افجۀ لواس

رسیدیم؛ گمان می کنم آقای دکتر شفیعی کدکنی هم حضور 

ــتم از آن پرتگاه بگذرم. ایرج افشار پرید و  ــت. من نتوانس داش

زمین خورد. شاید مختصر جراحتی برداشت. من از راهی دیگر 

ــم. همان روز وقتی دونفری بودیم و راه می رفتیم آن واقعه  رفت

ــوی و  ــم: »نزدیک بود به ته دره پرت ش ــه کردم و گفت را بهان

ــای تو بود که آب  ــزای اقدام نابج ــت در خطر بود و این س جان

ــۀ  ــیاب عرب ها می ریزی و به زکی یمانی عرب و مؤسس به آس

ــان کمک می کنی و در واقع در خدمت نه چندان مقبول  الفرق

آنها یعنی عرب ها هستی.« گفت: »من برای حفظ کتب فارسی 

و فهرست های فارسی و برای محفوظ ماندن صحت آن کتاب ها 

مبادرت به این کار و این اقدام کرده ام تا بدین وسیله از تحریف 

و تخویف کتب فارسی و فهرست های آنها جلوگیری کنم.«

***

ــیار منظم بود؛  ــار مردی بس ــما می دانید که افش 11. همۀ ش

عاقل و اخالقی و وطن پرست، دل آگاه و پخته و بصیر و باتدبیر 

ــت. به یاد  بود. هرگز برخالف عقل و احتیاط قدمی برنمی داش

ــفر چند ماهه ای که به دعوت دانشگاهی در  می آورم پس از س

ــت و من پس از او به  ــل به بلژیک رفت، به ایران بازگش بروکس

دعوت همان دانشگاه و برحسب توصیۀ او به بلژیک رفتم و دو 

ــگاهها و کتابخانه ها مطالعه  ــه روزی در بروکسل و در دانش س

ــیار  ــل خانمی بلژیکی و بس می کردم. مهماندار من در بروکس

ــناس بود. روزی سخن از ایرج افشار به میان  فهمیده و ایران ش

ــیو افشار بسیار دانا و دانشمند است  آمد، آن خانم گفت: »مس

ــاس بود.« گفتم: »چطور؟« گفت: »شبی  اما بسیار هم کم احس

ــدن وقت خط راه آهن شهری به مقصد خانه ام  به دلیل دیرش

ــت، به او گفتم: »دیر شده و من  ــهر اس که در حومۀ خارج از ش

نمی توانم به خانه ام برسم و امشب را در هتل شما می خوابم.« او 

برای من از مسئول پذیرش مهمانخانه تقاضا کرد که یک اتاق 

ــئول پذیرش هتل گفت: »متأسفانه  در اختیار من بگذارند. مس

ــخنی نگفت و با هم به اتاق او رفتیم. او  ــار س اتاق نداریم.« افش

ــی هتل تا صبح  ــت: »من می روم و در الب ــود و گف اتاق را گش

ــینم؛ برای صرف صبحانه بیائید تا بعد از صبحانه برنامۀ  می نش

ــگاه و فالن کتابخانه برویم.« و  روز را اجرا کنیم و به فالن دانش

خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت. آفرین بر عفاف و عصمت 

و کّف نفس و اخالق حسنۀ کم نظیر و شاید بی نظیر ایرج افشار. 

ــیگار و  ــی یک بار لب به س ــام عمر پربارش حت ــار در تم افش

ــده، لب به  دخانیات نزد. حتی یک بار، ولو برای امتحان هم ش

مشروبات الکلی نیالود. در خواب و خوراک بسیار ساده و قانع و 

صبور و پرتحمل و پرطاقت و منظم بود.

***

ــه و خرابه ها و  ــش و نگارهای کهن ــتانی و نق ــه آثار باس 12. ب

ــت ها و قلل کوهها و بن دره ها  ــای بازمانده در دل دش ویرانه ه

ــور که  ــته بود و در هر کجای داخل و خارج کش ــخت دلبس س

ــت خامی، دیواری، مسجدی،  ــتیم، اگر آجری، خش می گذش

زیارتگاهی، سنگ و ستونی، نهر و بند و سد و قناتی، قبرستانی، 

ــران یا آبادان می دید فوراً  ــارت کهنه ای، آجری، یا گلی، وی عم

ــود و با اتومبیل  ــواره رانندگی را خ ــف می کرد؛ چون هم توق

خودش به عهده می گرفت، پیاده می شد دقت می کرد، عکس 

ــا توضیحات درخور  ــت می کرد و برای م ــت و یادداش می گرف

ــی  ــت ها را در مجلۀ بخارا دهباش می داد. تعدادی از آن یادداش

چاپ کرده است.

ــت را نخواهم یافت؛ چه  ــر روزی فرصت کنم -که این فرص اگ

آفتاب پریده رنگ عمر من بر لب بام است و دیگر بسیار دیر شده 

است- شاید هزار خاطره بلکه بیش از هزار از دقت و بصیرت و 

ــت و معرفت و طهارت و صداقت و توجه و تعمق این مرد  کرام

سختکوش پژوهشگر خستگی ناپذیر فرهنگ و ادب ایران زمین 

ــتی و فرهنگ پژوهی و  ــه خاطر دارم که نمونه های وطن پرس ب

ــتی و بی نظری و فداکاری بی نظیر او و خود دستور  ایران دوس

ــمندان و اندیشمندان و وطن پرستان و  زندگانی پاکان و دانش

ایران دوستان خواهد بود. خدای او را بیامرزاد.


