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 اهتمام به چاپ چهار مجلّد دفتر تاريخ. -

 دبيری مجموعه كتاب  ها شامل سفرنامه ها، خاطرات و اسناد  -

در مراكز نشر، از خصوصی و دولتی. 

توجه ويژه به چاپ نسخه برگردان متن های مهم زبان و ادب  -

فارس��ی و بازچاپ برخ��ی تحقيقات مستش��رقان كه دربارۀ 

فرهنگ و تاريخ ايران از اهميت زيادی برخوردار بود.

موارد فوق همگی حاكی از روحيۀ ايران دوس��تی اس��تاد ايرج 

افشار است كه با مرور كارهای وی به خوبی متوجه خواهيم شد 

كه بسياری از سازمان ها با بهره گيری از نيروی انسانی، بودجۀ 

س��االنه و نيز ساختمان های عريض و طويل و تجهيزات مدرن 

اداری، از گذش��تۀ دور تا كنون در مقايسه با كارهای اجرايی و 

فرهنگی استاد ايرج افشار، آن گونه كه بايد مؤثر باشند نبودند 

و آنچنان كه اس��تاد نس��بت به تغيير نام ها، تخريب مدارک و 

مجموعه های فرهنگی حّساس��ّيت نشان می داد آنها بی تفاوت 

بودند. توجه اس��تاد به پژوهشگران جوان و هم فكری و مشاوره 

و تشويق آنان بخش ديگری از سجايای اخالقی و علمی استاد 

بود و نيز حّساسّيت استاد نسبت به پاسداری از ميراث گذشته 

به حدی بود كه گروهی از عالقمندان به مواريث فرهنگی ايران 

را تش��ويق به س��رمايه گذاری در چاپ آثاری كه هزينۀ زيادی 

دربرداشت نمود و از اين طريق آثار مهمی از متون كهن و مهم 

ادب فارسی را به صورت نسخه برگردان به چاپ رساند.

حال اگر مجموعۀ اين فعاليت ها را در كنار بسياری از آثار ايشان 

شامل نگارش مقاالت، تأليف كتاب ها وتصحيح آثار مهم زبان 

وادب فارسی و تاريخ ايران و اسالم قرار دهيم، به خوبی متوجه 

خواهيم شد چرا زنده ياد استاد ايرج افشار متمايز از بسياری از 

ادبا، مورخان، پژوهشگران، كتاب شناسان و ايران شناسان پيش 

از خود، هم عصران و نيز به جرأت می توان گفت آيندگان است و 

حقيقتاً وی مصداق مثل معروف » واحُد كاألٍف «، يكی همچون 

هزار اس��ت. نام استاد ايرج افشار همواره بر آسمان ايرانشناسی 

خواهد درخشيد.

همه آموختند از او و من هم
مهدی نوريان*

                          هنگامی كه در انديش��ۀ نوش��تن مطلبی برای 

درج در گزارش ميراث برای گرامی داش��تن ياد اس��تاد بزرگ 

كتابشناسی ايران روان ش��اد ايرج افشار بودم، به مناسبت روز 

س��عدی همۀ فكرم سرشار از آثار شيخ اجل بود و اين ابيات او 

در ذهنم دور می زد:

ه�م�دم ي��ار  و  م�ه�رب�ان  رفي�ق 
همه ك�س دوس�ت می دارن�د و م�ن هم
نظ�ر ب�ا نيک�وان رس�می  اس�ت معهود
ن�ه  اي�ن بدع�ت م�ن آوردم ب�ه عال�م

به ياد دانشجوی 19-20 ساله ای افتادم كه تشنۀ آموختن بود. 

با ش��وقی پايان ناپذير در راهروهای طبقات مختلف دانشكدۀ 

ادبيات دانشگاه تهران راه می رفت و به شخصيتهای نامدار علم 

و ادب ك��ه از هر ط��رف در آنجا رفت وآمد می كردند و از مدتها 

پيش از آن از طريق كتاب ها و مجالت با نام و آثارش��ان آش��نا 

ش��ده بود به ديدۀ اعجاب و احترام می نگريس��ت. بديع الزمان 

فروزانفر، جالل همايی )كه به سبب بازنشسته بودن بسيار كم 

در آنجا ظاهر می شد(، مجتبی مينوی، دكتر علی اكبر سياسی، 

دكتر غالمحسين صديقی، دكتر يحيی مهدوی، دكتر لطفعلی 

صورتگر، دكتر پرويز خانلری، دكتر ذبيح هلل صفا، دكتر حسين 

خطيبی، عبدالحميد بديع الزمانی، دكتر ماهيار نوابی، مدرس 

رضوی و بس��ياری ديگر از اس��تادان نس��ل اول و دوم و س��وم 

دانشكدۀ ادبيات، دلبران او بودند. مترصد بود تا يكی از آنان در  * استاد دانشگاه اصفهان
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تاالر فردوسی يا جای ديگری سخنرانی كند و او با اشتياق وافر 

خود را به آنجا برس��اند و سراپا چشم و گوش شود. مگر موالنا 

نفرمود:

گف�ت معش�وقی ب�ه عاش�ق كای فتی 
ت�و ب�ه غرب�ت دي�ده ای ب�س ش�هرها
پس كدامين ش�هر از آنها خوشترس�ت 
گفت آن ش�هری ك�ه در وی دلبرس�ت

برخالف بسياری از همساالن كه دلبران خود را در ناكجاآباد های 

شرق و غرب عالم می جستند؛ يكی می گفت:

ارنستو !
ت�و زنده ای هن�وز كه باروت زنده اس�ت
تو زن�ده ای هنوز كه بيداد زنده اس�ت...

 ديگری به زرد های س��رخ دل بس��ته بود، يك��ی در باب فالن 

قهرمان ورزشی افس��انه می ساخت و آن يك با فالن هنرپيشۀ 

س��ينما نرد عشق می باخت. اما آن دانش��جو چشم به راه بود تا 

استاد همايی بيايد و در وصف خواجه نصير طوسی يا ابوريحان 

بيرونی داد س��خن بدهد، يا به همت ايرج افشار كنگرۀ خواجه 

رشيدالدين فضل هلل همدانی برپا شود و استاد فروزانفر با دانش 

وسيع و حافظۀ شگفت انگيز خود متخصصان بزرگ جهانی را 

كه حاضر بودند غرق حيرت كند و آن دانشجو در دل خود و با 

نگاه مشتاقانۀ خود خطاب به او بگويد: استاد!

خوش�ترين ج�ای جه�ان آنج�ا بود
ك�ه م�را ب�ا ت�و س�ر و س�ودا ب�ود

 خوشبختانه در كتابخانۀ نه چندان بزرگ كوی دانشگاه تهران 

-اميرآباد- دوره های جلدش��دۀ مجالتی چون شرق، دانشكده، 

يادگار، مهر، تعليم وتربيت، سخن، يغما، راهنمای كتاب و نظاير 

آنها و نيز مجالت دانش��كده های ادبيات تهران،تبريز،مشهد و 

جز آنها موجود بود. آن دانش��جو می توانس��ت مقاالت و اشعار 

و نوش��ته های آن اس��تادان را در اين مجله ه��ا بيابد و عطش 

سيری ناپذير خود را در حد امكان فرو نشاند.

نامی كه در بعضی از آن مجله ها و نش��ريات ديگر- مثل جهان 

نو- به نحو بارزی ديده می شد؛ ايرج افشار بود، كه در روی جلد 

بس��ياری از كتاب ها نيز می درخش��يد. طبعاً اين نام برای آن 

دانشجو جاذبۀ فراوان داشت.

روزی كه دانش��جوی ما برای ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال 

دوم س��ال تحصيلی49-1348 به فهرست درس ها در تابلوی 

اعالنات گروه ادبيات مراجعه كرد، با نهايت خوش وقتی دريافت 

كه درسی با عنوان »كتاب شناسی ايران« برای نخستين بار در 

رشتۀ  ادبيات  فارسی عرضه شده و شادی او دو چندان شد آن گاه 

كه نام ايرج افشار را در برابر آن به عنوان استاد درس مشاهده 

كرد. چه توفيق عظيمی نصيبش ش��ده بود كه می توانست در 

محضر درس پركارترين كتاب شناس ايران،كتابشناسی بياموزد 

و رموز آن را دريابد.

استاد ايرج افشار در كالس درس جدی و سختگير و دقيق بود. 

دانش��جويان را به تالش و جست وجو وا می داشت. جزيی ترين 

مسايل از نظر تيزبين و نكته سنجش پنهان نمی ماند. دانشجويی 

نام عوفی صاح��ب لباب االلباب را بر وزن صوفی و كوفی تلفظ 

كرد. استاد با نگاهی آتشناک و لحنی شرربار خطايش را اصالح 

كرد. تازه اين س��اده ترينش بود. اگر كسی راه تحقيق را درست 

نرفت��ه بود و در اثر آن به نتيجۀ غلط رس��يده بود، به س��ختی 

مالمت می شد. مردی كه بعدها نهايت مهربانی و فروتنی را در 

سرشت پاک و بدون عقده و كمبودش ديديم، در كالس درس 

كاماًل خش��ك و رس��می و جدی رفتار می كرد؛ درست مانند 

هر اس��تاد دارای اعتمادبه نفس، در هيچ ش��رايطی حاضر نبود 

كوچكترين خدش��ه ای به حريم حرمت علم و تحقيق راه يابد. 

به راستی آن درس- كه چند جلسۀ آن را هم به سبب مسافرت 

استاد، مرحوم محمدتقی دانش پژوه تدريس كرد- بسيار درس 

آموزنده و مفيدی بود.

پس از چندی، اس��تاد ايرج افش��ار كه در آن روزگار رياس��ت 

كتابخانۀ مركزی دانش��گاه تهران را در عهدۀ كفايت داش��ت، 

ب��ا برپاكردن كنگرۀ تحقيق��ات ايرانی كه هرس��ال در يكی از 

دانشگاه های كش��ور برگزار می ش��د- امكان ديگری نيز برای 

مشتاقان فراهم ساخت تا بتوانند از حاصل تازه ترين پژوهشهای 

طراز اول محققان ايرانی و ايران شناسان سراسر جهان كه همه 

به سبب دوستی و آشنايی با شخص او دعوتش را با جان و دل 

می پذيرفتند، بهره مند ش��وند. افزون ب��ر آن، هر چند ماه يك 

بار به مناس��بت هايی كه پيش می آمد، جلس��ات علمی بسيار 

پرباری در كتابخانۀ مركزی تش��كيل می شد و نمايشگاه هايی 

ترتيب می يافت كه برای عالقه مندان جاذبۀ فراوان داشت. برای 

نمونه می توان از جلس��ات مربوط به صائب و سبك هندی ياد 

كرد، كه مجموعۀ مقاالت آن به كوشش روان شاد محمدرسول 

درياگش��ت -يار و همكار باوفای استاد افشار- انتشار يافت و از 
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منابع عمدۀ آن موضوع به شمار می رود. 

يكی از هنرهای بی ش��مار آن اس��تاد تش��خيص استعدادها و 

شايستگی های افراد و تش��ويق و ترغيب آنان در به كارگرفتن 

آن اس��تعدادها بود. اصوالً در انتخاب دوست و همراه و همكار 

ش��ناخت درست و دقيقی داشت. وسعت دامنۀ دوستانش را تا 

حد زيادی می توان از كتاب نادره كاران دريافت.

برای مثال می توان از يكی از آنان كه دوستی و همكاريشان در 

س��ال های اخير نتايجی فراتر از حد توصيف داشت، نام برد. او 

كسی نيست جز دانشمند و محقق به تمام معنی، دوست عزيز، 

دكتر محمود اميدس��االر، اميد آيندۀ ايران شناس��ی در سطح 

جهان و قافله ساالر پژوهشگران در خارج از ايران. همكاری او با 

ايرج افشار تا كنون عكس برگردان شش نسخۀ خطی بی نظير 

از ميراث مكتوب نياكان را در دسترس محققان نهاده است كه 

واقعاً نمی توان بهايی برايش��ان معي��ن كرد و آن عزيز به خوبی 

می دان��د كه آنچه به طور قطع و يقين روح آن اس��تاد را ش��اد 

خواهد كرد، ادامۀ اين كار است.

***

ايرج افشار در زمان های مختلف سردبيری و مديريت چندين 

مجله را به عهده داش��ت. مهر، س��خن، فرهن��گ ايران زمين، 

راهنم��ای كتاب و آين��ده از آن جمله اند. تألي��ف و نظارت بر 

چندين مجموعۀ مقاالت كه يكی از آنها ناموارۀ پدر بزرگوارش 

شادروان دكتر محمود افشار در چندين مجلد است، نيز به آنها 

اضافه می شود. نام او پشتوانۀ اتقان و استواری مطالب آنهاست. 

همۀ اينها يادگارهای نيك و صدقات جاريه ای است كه همواره 

نيازهای علمی پژوهش��گران را بر می آورد و نام و ياد او را زنده 

نگاه می دارد.  

امروز پس از گذش��ت چهل و اند سال، آن دانشجو ديگر جوان 

كه هيچ، ميانسال هم نيست؛ اما دوست دارد همچنان دانشجو 

بمان��د. هنوز كتاب و مقاله می خواند و تا كنون در هر مجله ای 

كه به دس��تش رس��يده، نخست به جس��ت وجوی نوشته ها و 

يادداشتهای ايرج افشار برآمده است. هنوز هم نمی خواهد باور 

كند كه ديگر آن »تازه ها و پاره های ايران شناسی« نخواهد آمد. 

اما افسوس:

فرشته ای س�ت بر اين ب�اِم الجورداندود
ك�ه پي�ش آرزوی مردمان كش�د ديوار

اكثر آن اس��تادان و محققان و مقاله نويسان و شركت كنندگان 

آن كنگره ها از دنيا رفته اند )برای زندگان تندرس��تی و عمر پر 

بركت خواس��تاريم( و شمع جمعش��ان ايرج افشار هم به آنان 

پيوس��ته اس��ت. همين امروز يعنی چهارم ارديبهشت1390 

محقق و دانشمند دقيق النظر، استاد غالمرضا طاهر، كه استاد 

ايرج افش��ار به كاره��ای علمی او اعتقاد تمام داش��ت، پس از 

چندين س��ال بيماری س��خت در كنج انزوای خود در شهرضا 

به رفتگان پيوس��ت و رفتنش شاگردان و ارادتمندان او را غرق 

اندوه ساخت و آن دانشجوی پير در عزای او و ايرج افشار و دكتر 

موس��وی بهبهانی و بسياری ديگر، ش��عر مرحوم استاد اميری 

فيروز كوهی را در نظر آورد: 

طی ش�د اي�ام آن جمع ناش�اد
وي�ن حکاي�ت ب�ه پاي�ان نيامد
هرچه ك�ردم به صد نال�ه فرياد
نيام�د عزي�زان  زان  پاس�خی 
يک به ي�ک قصه هايم ش�نودند
خوابش�ان دررب�ود و غنودن�د 
نک بپا خيز و اش�کی بيفش�ان
بر م�زار عزيزی كه خفته س�ت
بش�نو اي�ن داس�تان پريش�ان
تا ش�ب تو به پايان نرفته س�ت
ت�ا س�راغ ت�و را از ك�ه جوي�م
قصه ه�ای ت�و را ب�ا ك�ه گوي�م 

***
استاد ايرج افشار هرگاه اصفهان را به قدوم خود مزيّن می كرد، 

ما را از توفيق ديدار خويش محروم نمی س��اخت. آخرين ديدار 

افشار، احتشامی، تيموری، نوريان، دوبروين، شفيعی كدكنی، مظاهری

اصفهان 1385
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در سال گذشته بود.چگونه می شد باور كرد مردی با آن توانايی 

بدنی و قدرت روحی،كه ش��خصاً از تهران ب��ه يزد و از آنجا به 

اصفهان رانندگی كرده بود و همان شب قصد بازگشت به تهران 

داشت، پس از مدت كوتاهی به سفر بی بازگشت خواهد رفت؟ 

»اگر مرگ دادست بيداد چيست؟«

ايرج افش��ار اس��تاد واقعيم بود و حق بس��يار بر گردنم داشت. 

گذشته از درس دانشگاهی، از مقاالت، يادداشت ها، خاطرات، 

س��فرنامه ها، كتاب هاو س��خنرانی هايش و ني��ز افاضاتش در 

ديداره��ای خصوص��ی به ان��دازۀ ظرفيتم بهرۀ ف��راوان بردم؛ 

همچنين از آثار ديگران كه به همت واالی او انتش��ار يافت. آيا 

كس��ی می تواند يك قدم در راه تحقيق در زمينه های گوناگون 

ايران شناس��ی بردارد و ب��ه كارهای او- برای نمونه فهرس��ت 

مقاالت فارس��ی يا يادداش��ت های قزوينی- نياز نيابد؟ روانش 

شاد باد كه همه آموختند از او و من هم. 

آخرین دیدار های من با مرحوم ایرج افشار
عارف نوشاهی*

                               از روزی كه با مقوله های نسخه شناس��ی، 

كتاب شناسی و كتابداری سرو كار پيدا كردم، از دور با نام استاد 

افشار آشنا بودم. بعداً از طريق مكاتبات با او پيوند استوار كردم، 

تا اين كه س��فرهايی به ايران پيش آمد و او را از نزديك ديدم 

و يك ارتباط مس��تمر و مثمر به ثمر تا اواخر حياتش داش��تم. 

درين يادداش��ت برآن نيس��تم كه همه خاطراتم را مرور كنم. 

چون برخی از آنها را همراه با نامه هايش در كتاب سيه بر سفيد 

آورده ام. اينجا فقط مروری به آخرين ديدار هايم با استاد دارم. 

10 مرداد 1389پس از گش��ت وگذاری در ش��هرهای تاريخی 

دوش��نبه، پنجكت، رودک، خجند، ك��والب )ختالن(، كابل و 

هرات وارد تهران ش��دم. به اس��تاد زنگ زدم و به او خبر دادم 

كه به تهران رسيده ام و مشتاق ديدارش هستم. گفت فالن روز 

و فالن س��اعت به منزل بيا. به اتفاق آقای نادر مطلبی كاشانی 

عصر جمعه 15مرداد به منزل اس��تاد در كامرانيه رفتم. تك و 

تنها در ايوان روی صندلی نشسته بود. همسرش كه چند سال 

پيش ف��وت كرده؛ فرزندانش ك��ه در آمريكا زندگی می كنند؛ 

تنهاي��ی او قابل درک ب��ود. گفت خدمتكارانش ك��ه زوج اند، 

برای يك دو روز به واليتش��ان رفته اند. به صورت و چشمانش 

عمي��ق نگاه كردم؛ اندوه تنهايی در خانه و غم جوانمرگی بابك 

او را فرس��وده بود. با چش��مان خالی به فضا نگاه می كرد. اما بر 

خود مس��لط بود و اصاًل چيزی بروز نمی داد. در ايوان او چند تا 

صندلی و دو س��ه ميز كوچك بود. روی يك صندلی بسته های 

كاغذ گذاش��ته بود كه معلوم بود فرم ه��ای غلط گيری يكی از 

كتاب های زير چاپش است. روی يك ميز تلفن بود. نوعی دفتر 

كارش بود در عصر تابستانی. قباًل هم هر سال در تابستان چند 

ب��ار در همين ايوان ميزبان من ب��ود كه به اتفاق آقای رحيمی 

ريس��ه و آقای كاشانی رفته بودم. در يكی از سفر های قبلی در 

باغچه ای كه جلوی ايوان اس��ت، دو تا الک پش��ت ديده بودم 

كه گاهی از باغچه به طرف خش��كی يعنی ايوان می آمدند. اما 

آن روز از آنها خبری نبود. از اس��تاد پرس��يدم: »الک پش��ت ها 

كجايند؟« گفت: »همين ج��ا می چرخند. « تا اين كه در باغچه 

پيدا شدند و داشتند گل خطمی می خوردند. خدمتكاران استاد 

قبل از مسافرت غذا را آماده كرده، در يخچال گذاشته بودند كه 

آقای كاش��انی زحمت كشيد و روی ميز در همان ايوان چيد و 

هر سه تامان با هم خورديم. استاد مريض احوال بود و فقط ساالد 

* استاد دانشگاه راولكندی پاكستان


