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ــار  ــرج افش ــتاد ای ــش های اس ــارۀ کوش  1                   درب

ــد گفت و زندگانی  ــخن ها بای در عرصۀ فرهنگ ایران زمین س

ــرای آیندگان توصیف  ــش علمی او را ب ــر تالش و کوش سراس

ــد که: »از عرصۀ دانایی، یاران نکو  ــرانجام دریغاگو ش کرد و س

ــد اشاره به  ــش ها بیان خواهد ش رفتند!« آنچه دربارۀ این کوش

ــار و یا نسل همزمان وی است  ــتاد افش جامع االطراف بودن اس

ــتاد فرزانه آقای دکتر شفیعی کدکنی در  اما همان گونه که اس

ــتی در سوکیاد استاد دکتر علی فاضل نوشته اند، دیگر  یادداش

دوران جامع االطراف بودن به پایان رسیده و آنچه اهمیت ویژه 

ــه این موضوع  ــانی که ب ــت. بنابراین کس یافته »تخصص« اس

ــا تخصص های ویژه را در یک نفر  ــیده اند ت توجه یافته اند کوش

جمع یافته نیابند یا از او توقع جامع االطراف بودن نداشته باشند. 

ــت که در زمینه های مختلف دانایی که خود جامع آنها  این اس

ــران پرداخته اند؛ دیگرانی که در زمانی  بوده اند به پرورش دیگ

ــت به نوعی  ــون خواهند توانس ــای گوناگ ــر با تخصص ه دیگ

جایگزین آن عالم جامع االطراف باشند و استاد ایرج افشار یکی 

ــدگان کم نظیر بود. اگر از زمان تدریس او در  از آن پرورش دهن

دانشگاه چشم پوشی کنیم -هرچند قابل چشم پوشی نخواهد 

ــت و حقوقی  بود اما چون خواهند گفت که وظیفه ای بوده اس

ــال به پرورش افراد مختلف  مترتّب بر آن- آنچه در این 33 س

ــنین مختلف و در سراسر ایران و برخی کشورهای جهان  در س

ــت حاصل دانش گستری او در جوانب گوناگون  اختصاص داش

ــت. آشنایان استاد افشار که تعداد آنها در ایران و جهان کم  اس

ــکل ویژه ای داشت،  ــتند می دانند که دفتر تلفن استاد ش نیس

* استاد دانشگاه یزد

یاد نیکو گر بماند ز آدمی ...
یدهلل جاللی پندری *

ــاس ترتیب الفبایی نام اشخاص مرتب  یعنی به جای آنکه بر اس

ــده باشد بر اساس نواحی ایران و برخی کشورها مرتب شده  ش

ــتاد در ایرانگردی های خود به هر ناحیه ای وارد می شد  بود! اس

ــنایان خود با آن دفتر شگفت سراغ می گرفت و هر یک،  از آش

ــیدند تا در  ــند از همراهی آن مرد اقلیم دانایی، می کوش خرس

ــش می کردند  ــای علمی و فرهنگی ای که در آن کوش زمینه ه

ــتاد راهنمایی بخواهند. تعداد کسانی که در سراسر عمر  از اس

ــار به راهنمایی او در عرصۀ دانایی های بیشتر  پربار استاد افش

گام نهاده اند قابل شمارش نیست اما اگر روزی قرار باشد تأثیر 

ــی کرد، یکی از  ــار را بر فرهنگ معاصر ایران بررس ــتاد افش اس

ــانی است که هر  زمینه های غیرمکتوب این تأثیر، پرورش کس

ــار تعریف  ــال آقای نواب کل ماوقع را برای آقای افش به هر ح

ــان از این بابت راحت شد. من واقعاً از این دیدار  کرد و فکر ایش

ــار از این بابت  ــدم که چیزی در ذهن آقای افش ــحال ش خوش

ــت: »به جعفریان  ــار گف ــت. آقای نواب به آقای افش نمانده اس

بگویید چرا این مجله )یعنی پیام بهارستان( را این اندازه چاق 

ــار گفت: »جعفریان فکر می کند  و چله در می آورد؟«  آقای افش

که فرصت کم است و باید مقاالت بیشتری را در آن چاپ کند«.  

ــار بسیار الغر شده بود و سخت ضعیف. اما  آن روزها آقای افش

هیچ وقت فکر نمی کردم که به این زودی از دست خواهد رفت. 

ــش رحمت کند. خدایش رحمت کند که هیچ گاه بنده و  خدای

سایر دوستان بخلی از ایشان ندیدیم. البته تلفن هایش کوتاه و 

بدون حرف اضافه بود. چنان که نوشته هایش هم. 
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ــارتی و هدایتی راه به دانایی برده اند. و امید که همۀ  یک به اش

اینها دانایانی سپاسمند باشند زیرا آنچه در روزگار گذشته بدان 

اشاره می کردند که: 

»ک�س نی�اموخ�ت عل�م تی�ر از من
ک�ه م�را عاقب�ت نش���انه نک�رد«

ــانی که  ــم آمد و کس ــۀ دیگری به چش ــان به گون ــن زم در ای

ــه چین خرمن دانایی کسانی چون دکتر خانلری و استاد  خوش

افشار بودند، در ستم ورزیدن نسبت به آنها کوتاهی نکردند. اما 

ــانی  ــتن از خطای کس چون خصلت خادمان فرهنگ، درگذش

ــت که در عرصۀ فرهنگ گام برمی دارند اما گاهی نیز به راه  اس

ــار، بر مبنای آنچه از  خطا می روند، هردوی آنها، خانلری و افش

ــی که به کودکی خطاکار  ــنیدم، با نگاه بزرگوارانۀ بزرگ آنها ش

ــته  ــتمگرانه اما کودکانۀ این دس ــش های س می نگرد، به کوش

می نگریستند. کسانی که نه فرهنگ را باور داشتند و نه مرگ را.

ــخن از اشارتها و هدایت های استاد افشار بود که حتی  باری، س

ــتادی  ــی اس در این اواخر برخی از جوانانی که خود را بر کرس

ــتجوی منابع، جام جهان نمای  ــته می یافتند اما در جس نشس

ــجویان خود را  ــت به کمک آنها بیاید دانش کذایی نمی توانس

ــتاد افشار حوالت می دادند و آن فرهنگ پرور کم نظیر در  به اس

راهنمایی آنها دریغی نداشت اما تأسف می خورد که چرا وضع 

ــده که  ــم و فرهنگ در جامعة ما به گونة دیگری جلوه گر ش عل

مدرس یک درس از منابع آن درس بی اطالع است. 

عالوه بر کسانی که در ایرانگردی های استاد افشار از وی کسب 

ــیاری از کسان از نواحی گوناگون ایران با  دانش می کردند، بس

ــدند. این نکته  ــه یا تلفن از آگاهی های او بهره مند می ش مکاتب

ــیاری از کتاب ها که در سراسر ایران در زمینۀ  را در مقدمۀ بس

ــت می توان دید و حتی در  ــیده اس فرهنگ ایرانی به چاپ رس

ــار این گونه کتاب ها به  ــار در راه انتش ــتاد افش برخی موارد اس

ــاند؛ چه در پیداکردن ناشر و چه در  صاحبان آنها یاری می رس

ــتن مقدمه بر  ــی مالی برای مؤلفان و یا حتی نوش ــن حام یافت

ــته  ــر داش کتاب آنها تا وجاهت الزم را برای عرضه در بازار نش

ــد. طبعاً این کوشش ها را باید از جملۀ زمینه های ناپیدای  باش

تالش های فرهنگی استاد افشار به شمار آورد. 

ــی  ــر جهان در عرصۀ  ایران شناس ــانی که در سراس همۀ کس

ــتاد  ــه ای از دانایی ها و آگاهی های اس ــتند به گون فعالیت داش

افشار بهره مند بودند و بررسی تأثیر وی بر جهان  ایران شناسی، 

ــود اختصاص خواهد  ــت که کتابی را به خ موضوع دیگری اس

داد زیرا آنچه در این سالیان استاد افشار از ایران شناسان گفته 

ــد ارتباط فرهنگی ایران و دیگر  ــه آنها دربارۀ وی گفته ان و آنچ

کشورها را نمایان خواهد ساخت و هرچند یکی از کوشندگان 

این عرصۀ فرهنگی، از امور رسمی فرهنگی برکنار باشد، با این 

ــه بدون توجه به روابط اداری، او بی دریغ به همة آنها یاری  هم

ــند بود که آگاهی ای به مجموعة آگاهیهای  می رساند و خرس

مرتبط با  ایران شناسی افزوده خواهد شد. 

ــقانه به فرهنگ ایران می اندیشید و عالوه بر  ــتاد افشار عاش اس

کوشش هایی که خود در زمینۀ فرهنگ ایران و شناساندن آن به 

دیگران داشت، به تشویق جوانانی می پرداخت که در این راه گام 

می نهادند. چه بسیار جوانانی که با شوق انگیزی های استاد افشار 

ــق یافته اند. وی در این  ــی خود توفی در تالش های  ایران شناس

زمینه حتی زحمت رابطه برقرارکردن میان جوانان و پژوهشگران 

ــت و از این طریق در  ــال ایرانی و غیر ایرانی را می پذیرف کهنس

انتقال تجربه های صاحبان تجربه به جوانترها کوشا بود. 

باری، خادمان فرهنگ هرگز نخواهند مرد زیرا عالوه بر استمرار 

ــته اند، وجود  وجودی آنها در آثاری که از خود به یادگار گذاش

ــت. این استمرار را در  ــتمرار یافته اس آنها به نوعی دیگر نیز اس

ــت پروردگان آن خادمان  ــود دیگرانی می توان دید که دس وج

ــار در طول بیش از نیم  ــتین فرهنگ بوده اند و استاد افش راس

ــید که امروز در  ــانی کوش قرن تالش فرهنگی در پرورش کس
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شیرین س�خنان، ماه ع�ذاران هم�ه رفتند
ارباب خ��رد، داعی���ه داران هم�ه رفتند

 
رخش�ی که بَُود ُعمر عجب بادیه پیماس�ت
گر چش�م خرد باز کنی نیک هوی��داس�ت

رفتن��د عزیزان و نگاهی به عق��ب نیست
ساکت چه نش�ینیم که این کار ادب نیست

آنان ک��ه بدین لف�ظ دری ن�ادره گفتن��د
ج��ز نی��ک نگفتند، جز از دل نش�نفتند

دیدی�م ک�ه از مل��ک ادب ع��الی و دانی
رفتن��د گ�ه پی��ری و هن��گام ج��وانی

زی�ن دار فن��ا داعی���ه داران و امی��ران
رفتن���د از این جمع ب�زرگان و دبی��ران

رفتند س�الطین س�خن، ما هم�ه در خواب
طالع شده در ماتمش���ان با رخ مهت��اب

خورشیدوش�ان، شی�رشکاران همه رفتند
»از مل�ک ادب حک�م گذاران هم�ه رفتن�د

هر روز پی بردن یک گ��وهری از م�اس�ت
»آن گ�ردش تابنده که بر دامن صحراس�ت

ما را ز غ��م رفتنش��ان غی��ر تعب نیست
»گر نادره مع�دوم ش�ود هیچ عجب نیست

ب�ا ش�ع�ر و ادب حرف درون ب�ا همه گفتند
»افس��وس که افسانه س�رایان همه رفتند

دیدند چ��و بی مه��ری این ع��الم ف�انی
»فری��اد که گنجین�ه س��رای�ان مع��انی

پی��ران جه��اندیده، ج��وانان و دلی��ران
»یک م�رغ گرفت��ار در این گلش�ن ویران
تنه��ا به قفس مان�د و هزاران همه رفتند«
وز رفتنش�ان جوه�ر دانش شده کمی��اب
»خون    ب�ار به��ار از م�ژه در فرقت احب�اب

ش�و بار سفر بند که یاران همه رفتن�د«

گوید چه نشینی که سواران همه رفتند«

کز باغ جه��ان الله عذاران همه رفتن�د«

اندوه که اندوه گس��اران هم�ه رفتن��د«

گنجینه نه��ادند به یاران، هم��ه رفتند«

کز پیش تو چون ابر به��اران همه رفتند«

آنانکه بدین لفظ دری نادره گفتن��د

سرودۀ: طالع یغمایی

زمینه های گوناگون  ایران شناسی، تصحیح و احیاء متون کهن، 

فهرست نگاری،  کتاب شناسی، تاریخ نگاری و... ادامه دهندۀ راه 

ــتر هستند. این دست پروردگان  وی در عرصۀ دانایی های بیش

ــاخه های  ــار جامع همۀ این ش ــتاد افش ــد همچون اس هرچن

ــاخه ای به تخصص ویژه  ــتند، اما در هر ش ــم و آگاهی نیس عل

رسیده اند و اگر اندکی حقگزار و سپاسمند باشند همة اینها را از 

شوق انگیزی ها و ارشاد و هدایت های آن استاد کم نظیر خواهند 

دانست. پس با اجازه طلبیدن از سعدی بزرگوار و اندکی تغییر 

در شعر معروف او، باید گفت: 

ی�اد نیک�و گ�ر بم��ان�د ز آدم�ی
ب�ه ک�زو مانَ�د س���رای زرن�گار
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