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� واژه نامۀ يزدی، ايرج افش��ار، به كوشش محمدرضا محمدی، 

يزد: انديشمندان يزد، 1390.

� يادگارهای يزد، ايرج افشار، يزد: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

و خانۀ كتاب يزد، 3جلد، چاپ دوم، 1374.

� يزد در اسناد امين الضرب ) سال های 1288-1330 قمری(، 

به كوشش ايرج افشار و اصغر مهدوی، تهران: طاليه، 1380.

� يزدنامه، يزدنما، كتابشناس��ی...، ايرج افشار، تهران: فرهنگ 

ايران زمين، 2 جلد) جلد سوم زير چاپ(،1377-1371.

نويس��ندۀ فقيد، مرحوم مهدی آذريزدی، از ديدارهای خود با 

استاد ايرج افشار خاطراتی را نقل كرده است و در بخشی از اين 

خاطرات از قول استاد افشار می گويد كه:

اگر آدم بخواهد از حرف های ديگران اين قدر نگران باش��د، 

نمی تواند دس��ت به هيچ كاری بزند. تو كار خودت را بكن 

ديگ��ران ه��م كارش��ان را می كنند و س��رانجام مردم هم 

قضاوتشان را می كنند. 

مرحوم مهدی آذريزدی می گويد: ده بيست سال بود كه مقيم 

تهران بودم. معموالً با ايرج افشار نشست و برخاستی نداشتيم 

و فقط گاه گاه توی كوچه و خيابان به هم برمی خورديم و چهار 

پنج س��ال بود كه ديدار راهگذری هم دست نداده بود. يك روز 

پاكتی با آرم مجلۀ آينده از پست شهری به كتابفروشی اشرفی 

-كه بيش از كتابفروش��ی های ديگر مأن��وس بودم- به نام من 

رسيد. در آن نامه ای سه چهار سطری بود و يك شماره روزنامۀ 

ندای يزد. در نامه نوشته بود : 

می دانس��تم كه مثل هميشه منزوی هس��تی و با يزد هم 

رابط��ه نداری. امروز ديدم مقال��ه ای دربارۀ تو در ندای يزد 

چاپ ش��ده به قلم آقای س��يد محمد ن��واب رضوی و اين 

قسمت دوم مقاله بود. آن را برايت فرستادم كه اگر نديدی، 

ديده باشی. قسمت اول آن را من هم نديده ام. 

 البت��ه كه هم از اين خبر و از اين همه نيك خواهی خوش��حال 

شدم. 

 ديگر اينكه يك روز توی بازار تجريش به هم رس��يديم. بعد از 

حال و چه خبر، ضمن حرف ها گفتم چند سال پيش در يزد با 

ابوی تان دكتر افش��ار ديداری داشتيم كه به نظرم جالب توجه 

بود. آن را نوش��تم اما نيمه كاره رها كردم. پرسيد: »چرا؟« گفتم: 

ترسيدم مثل آن قضيۀ نامۀ جمال زاده بشود كه عباس پهلوان، 

مدير مجلۀ فردوسی، آن قدر دشنام و ناسزا به من داد. نمی دانم 

چرا بعضی ها با من بدند. « گفت: »مگه با من بد نيستند و دشنام 

مرحوم آذریزدی و ایرج افشار

و ناس��زا نمی نويس��ند؟ اگر آدم بخواه��د از حرف های ديگران 

اين قدر نگران باش��د، نمی تواند دس��ت به هيچ كاری بزند. تو 

كار خودت را بكن ديگران هم كارش��ان را می كنند و سرانجام 

مردم هم قضاوتش��ان را می كنند. « گفتم: »باشد آن يادداشت 

را كامل می كنم و می فرستم كه شما هم ببينيد. « گفت: »حاال 

ش��د! حتماً بنويس. « و چون خداحافظی كرديم كه از هم جدا 

شويم، تا سی چهل قدم، چند بار تأكيد می كرد كه: »بنويسی ها، 

بنويس، بنويس!« اين بود كه آن ش��رح را نوش��تم و فرستادم و 

همان اس��ت كه در جلد دوم يادنامۀ هفت هشت جلدی افشار 

چاپ ش��ده و ضمناً آن نوشته را در كتاب زندگی و آثار مهدی 

آذريزدی چاپ حوزۀ هنری هم نقل كرده اند. 

ديگر ] آنكه[ در سال های اخير كه از سال 73 به يزد برگشتم، 

به فيض ديدار دوستی نايل شدم به نام آقای آرامش كه هفته ای 

ي��ك  بار به ديدارم می آم��د. و يك  روز كه صحبت از نامگذاری 

خيابانی در كرمان به نام دكتر باستانی پاريزی پيش آمد، گفتم: 

»چنان كه معروف هم هست، كرمانی ها مردمی خون گرم و باوفا 

هس��تند و حقی را ادا كرده اند و گرنه اين نامگذاری چيزی بر 

بزرگی باستانی نمی افزايد. اما همان قدر كه باستانی به كرمان 

عالقه مند اس��ت و به هر بهان��ه ای آن را تمجيد می كند، ايرج 

افشار هم به يزد عالقه مند است و كتاب های بسيار ارجمندی 

درب��ارۀ ي��زد تأليف كرده. اما يزديها يا رج��ال قوم يزد حتی از 

نامگ��ذاری يك خيابان هم به ن��ام او كوتاهی كرده اند. « آقای 

آرامش گفت: »راس��تی هم  ها! من از اهلش می پرسم كه چرا از 

افش��ار ياد نمی كنند. « هفتۀ بعد گفت: »پرسيدم و گفتند: آخر 

ايرج افش��ار مسأله دارد. گفتم: چه مسأله ای؟ گفتند: اين كه او 

آثار تقی زاده را چاپ كرده و تقی زاده كسی است كه اهل حل و 

عقد با او مخالفند. « و وقتی با مردم اين طور رفتار می شود، قدر 

كارهای آنها شناخته نمی شود. 
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