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                                  »ایران شناس��ی« در اتری��ش از س��نتی 

سیصدساله برخوردار اس��ت که تاریخچۀ آن  را قباًل به فارسی 

منتشر کرده  ام.1 آموزش و پژوهش در رشتۀ به اصطالِح امروزی 

»ایران شناسی«2 در وین از سال 1754 تا اواسط قرن نوزدهم در 

»آکادمی ش��رقی قیصری- پادشاهی«3 و از اواسط قرن نوزدهم 

تا س��ال 1970 در دانش��گاه وین )و حدوداً تا سال 1929 نیز 

در دانش��گاه گراتس( میس��ر بود، تا آن که پروفس��ور هربرت 

ویلهلم دودا صاحب کرس��ی شرق شناسی در دانشگاه وین در 

س��ال 1970 بازنشس��ته ش��د و کمی بعد هم در نتیجۀ تغییر 

ساختار رشتۀ »شرق شناسی« و تجزیۀ آن به رشته  های مستقل 

»مطالعات ترکی«،4 »مطالعات عربی«5 و» اسالم شناسی«6 و نیز 

به علت نبودن اس��تاد برای رش��تۀ »ایران شناسی«، این رشته 

در »انستیتوی شرق شناسی« دانشگاه وین بی سرپرست ماند و 

دیگر ادامه نیافت.

تقریباً همزمان با تعطیل شدن رشتۀ »ایران شناسی« در دانشگاه 

وین، »کمیس��یون تحقیقات ایران شناس��ی« در سال 1969 به 

هّمت پروفس��ور مانفرد مایرهوفر در آکادمی علوم اتریش دایر 

گردید که خوش��بختانه دامنۀ فعالیت های پژوهش��ی آن طی 

س��ی و سه سال متداوماً رشد کرد. آکادمی علوم در اول نوامبر 

2002 آن کمیس��یون را منحل و به جای آن یک »انس��تیتوی 

ایران شناسی« تأسیس کرد تا دامنۀ پژوهش های ایران شناختی 

را در سطح وسیع تری توسعه دهد. تاریخچه و شرح برنامه های 

پژوهشی این مؤسسه در سایت انستیتو آمده است.7 

ش��روع همکاری ه��ای علمی کمیس��یون ما با زنده ی��اد ایرج 

افش��ار به اکتبر سال 1995 برمی گردد که من بعد از 13 سال 

اقام��ت در وی��ن و کار در آکادمی علوم اتریش و در دانش��گاه 

وی��ن، به دعوت وزارت خارجه جهت ش��رکت در بزرگداش��ت 

* استاد بازنشسته دانشگاه وین - اتریش
1. .نک: مجموعه مقاالت نخس��تین همایش ملّی ایران شناس��ی، 27-30 خ��رداد 1381«، بنیاد 

ایران شناسی )13(، تهران 1383، صص 249 - 280.
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ایران شناس سوئیسی، یوهان کریستوف بورِگل، به ایران آمدم. 

در »مرک��ز مطالعات بین الملل��ی« وزارت خارجه در نیاوران که 

محل برگزاری آن مراسم بود، افتخار آشنایی شخصی با استاد 

ایرج افش��ار را یافت��م که از آن به بعد منج��ر به همکاری های 

علمی متعدد و دوس��تی محبت آمیزی گردید. استاد در همان 

جلسۀ بزرگداشت در نیاوران، قبل از هرچیز از دستنویس های 

موج��ود در کتابخانۀ ملی اتریش پرس��یدند و این که آیا خانم 

دکت��ر ُدُرتئا دودا بعد از آن فهرس��ت دوجلدی »نس��خ خطی 

مصور فارسی« که در سال 1983 در فرهنگستان علوم اتریش 

منتش��ر کرده بود، خودشان و یا کس دیگری فهرستی از بقیه 

دستنویس های فارسی کتابخانۀ ملی اتریش تهیه کرده است. 

جواب من منفی بود و از ایش��ان پرسیدم که آیا خودشان مایل 

نیس��تند این کار را انجام دهند. ایش��ان خوشبختانه آمادگی 

خ��ود را اعالم کردند و قرار گذاش��تیم پس از مراجعتم به وین 

مقدمات سفرشان را فراهم کنم. ضمناً به اطالع استاد رساندم 

که حق چاپ و نشر نسخۀ خطی »ظفرنامۀ« حمدهلل مستوفی 

)ش��مارۀ or.2833 کتابخانۀ بریتانیا( را، که در آن زمان گمان 

می  بردیم منحصربه فرد اس��ت، قباًل از کتابخانه و موزۀ بریتانیا 

برای فرهنگستان علوم اتریش اخذ کرده ام، اما چاپ آن در وین 

مقدور نیست و از ایشان پرسیدم که آیا ناشر مناسبی در تهران 

س��راغ دارند که آمادگی چاپ و انتشار این نسخه را با همکاری 

ما داشته باشد. اس��تاد افشار که از اهمیت این نسخه به خوبی 

آگاه بود، در همان جلسه مرا با دکتر نصرهلل پورجوادی، رئیس 

مرکز نشر دانش��گاهی، حضوراً آشنا کرد و هردوی ما را مؤکداً 

خدمات زنده یاد ایرج افشار به ایرانشناسی در اتریش
نصرت هلل رستگار*
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بدین کار تش��ویق فرم��وده، قول هرگونه مس��اعدتی را دادند. 

آشنائی، همکاری و دوس��تی ماندگار من با پورجوادی و دیگر 

همکاران ایش��ان در مرکز نشر دانشگاهی در سال های بعد، که 

منجر به انتش��ار چاپ عکس��ی »ظفرنامۀ حمدهلل مستوفی به 

انضمام ش��اهنامۀ فردوسی« در س��ال 1999 م )1377ش( در 

تهران و وین گردید، همه در سایۀ محبت های بی دریغ زنده یاد 

ایرج افشار ادامه یافت.

پس از مراجعت به وین، مقدمات سفر استاد به وین فراهم شد 

و ایشان در 16 ژانویۀ 1997 )بیست و پنجم دی 1375( برای 

مدت نزدی��ک به یک ماه به وین تش��ریف آوردند و در همین 

مدت کوتاه در »بخش نسخه های خطی کتابخانۀ ملی اتریش« 

به بازبینی جمعاً 309 دستنویس فارسی و یادداشت برداری از 

آنها پرداخت. در ضمن از 21 نسخۀ خطی فارسی دیگر که در 

»آرش��یو دولتی اتریش« وجود داشت و لیستی از آن در دستم 

بود نیز فهرس��ت جامعی تهیه کردند. ایش��ان پس از آن سفر، 

در فاصلۀ چهارس��ال، دو س��فر ده روزۀ دیگر هم برای تطبیق 

یاداش��ت ها با نسخه ها به وین داش��تند و بعد فهرست خود را 

در تهران به  صورت دس��تنویس آماده کردند. این فهرس��ت بر 

اس��اس قراردادی که به توصیۀ اس��تاد بین فرهنگستان علوم 

اتریش و »مؤسسۀ نشر فرهنگستان« با احمدرضا رحیمی ریسه 

منعقد شد، در سال 2003 م/1382ش تحت عنوان »فهرست 

دستنویس های فارسی در کتابخانۀ ملی اتریش و آرشیو دولتی 

اتریش در وین« در تهران و وین منتش��ر ش��د8 که سال بعد در 

تهران جایزۀ بهترین کتاب سال را دریافت کرد.

اهمیت فهرست استاد افشار، که صد و سی و هفت سال بعد از 

فهرس��ت گوستاو فلوِگل9 منتشر شد، در این بود که بقیۀ نسخ 

خطی فارس��ی که بعد از »فهرست نس��خ خطی عربی، فارسی 

و ترک��ی« فلوِگل، برای »کتابخانۀ دربار قیصری-پادش��اهی« و 

س��پس »کتابخانۀ ملی اتریش« تهیه ش��ده بود، برای اولین بار 

به جامعۀ علمی معرفی شد که بدین ترتیب با این دو فهرست 

تمامی نس��خ خطی فارس��ی موجود در کتابخانۀ ملی و آرشیو 

دولتی اتریش در وین توصیف شده اند.

دامنۀ همکاری نزدیک اس��تاد ایرج افشار با ما در وین هر سال 

8 . شرح مختصری از این سفرها و یاداشت برداری ها را استاد در مقدمه هایی که بر این »فهرست 
« نوشته اند، آورده اند.

9.Gustav Flügel: Die Arabischen, persischen und türkischen 
Handschriften der Kaiserlich- Königlichen Hofbibliothek zu Wien, Bd. 
1 Wien 1865, Bd. 2 Wien 1866.

گس��ترش یافت و تا چند ماه پیش بدون وقفه ادامه داشت که 

ثمرات بی شماری برای توس��عۀ ایران شناسی در اتریش به  بار 

آورد؛ من جمله این که استاد راه آشنایی و همکاری های متعدد 

علمی و انتشاراتی »کمیسون ایران شناسی« فرهنگستان علوم 

اتریش را با مؤسسات علمی و انتشاراتی و دانشمندان ایرانی باز 

کرد؛ ابتدا با »مرکز نش��ر دانشگاهی« )دکتر نصرهلل پورجوادی 

و همکارانش(، بعد »مؤسس��ۀ نش��ر فرهنگس��تان« )احمدرضا 

رحیمی ریس��ه( و به ویژه با »مرکز پژوهش��ی میراث مکتوب« 

)دکت��ر اکب��ر ایرانی و دیگ��ر همکارانش(، با  نامۀ بهارس��تان 

)دکتر نادر مطلبی کاش��انی و دیگ��ر همکارانش(، با »کتابخانۀ 

مرکزی« دانش��گاه تهران )دکتر فریبا افکاری، سوس��ن اصیلی 

و کرم رضای��ی(، با »بنی��اد موقوفات دکتر محمود افش��ار« )با 

دکتر س��ید مصطفی محقق داماد، محمدتقی جنیدی و دیگر 

همکارانش( و با بس��یاری دیگر از مؤسسات و عزیزان10. آنچه 

مرا همیشه به تحسین وامی داش��ت، کنجکاوی پژوهشگرانه، 

مطالعات عالمانه و عش��ق و دلسوزی های استاد افشار و به ویژه 

در مورد میراث مکتوب فارس��ی و نیز نگاه تاریخ جو و دس��ت 

خس��تگی ناپذیر تاریخ سازش��ان و از همه مهم تر استقالل فکر 

و عملش��ان بود. با آن که به تبع کارهای پژوهشی ام به بسیاری 

از کتابخانه های اتریش س��ر زده بودم، ایش��ان به اطالعات ما 

بس��نده نکرده، خ��ود در وین به همۀ آنه��ا مراجعه می کردند 

و جویای نس��خ خطی و چاپی فارس��ی می ش��دند. از آ ن جمله 

روزی بی خبر به کتابخانۀ کلیس��ای ارامنه در وین که چندین 

قرن است پابرجاس��ت ولی من تا آن زمان از آن بی خبر بودم، 

رفت��ه بودن��د و اولین کتاب هایی که در ق��رن 17م. در وین به 

زبان فارس��ی چاپ شده بود را آنجا دیده و فتوکپی صفحاتی از 

آنها را س��فارش داده بودند و یا یادداش��ت هایی برداشته بودند 

)»چهلستون« چاپ 1678 وین(11 البته مجموعه های خطی و 

حتی کتاب های چاپی قدیمی فارسی موجود در کتابخانه های 

وین برای اس��تاد جذابیت خود را داشت و ایشان نسخ خطی یا 

چاپی فارسی را که یا منحصربه فرد بودند یا نایاب، پیدا کرده و 

10 . به همین ترتیب اس��تاد نیز در هر س��فر جویای ایرانیانی می ش��دند که در وین و یا دیگر 
شهرهای اتریش دستی به قلم دارند. من هم در حد توان ارتباط استاد را با آنها برقرار می کردم؛ 
من جمله با ایرج هاش��می زاده در ش��هر گراتس که اس��تاد او را از نوش��ته هایش در کلک و بخارا 
می ش��ناختند و یا مهندس خس��رو جعفرزاده که در زمینۀ موسیقی سنتی ایران صاحب تألیفاتی 
است. همین طور گاهی هم شب به یکی از رستوران های ایرانی در وین که پاتوق هنرمندان و اهل 

قلم ایرانی است، سر می زدیم و استاد با آنها به گفت وگو می نشست...
11 . نک مجموعه مقاالت نخس��تین همایش ملّی ایران شناس��ی، 27-30 خرداد 1381«، بنیاد 

ایران شناسی )13( تهران 1383، صص 274-273. 
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به هزینۀ خودش��ان سفارش میکروفیلم و یا فتوکپی آنان را به 

من می دادند.12

همکاری های علمی استاد افشار با ما، پس از آن که »کمیسیون 

ایران شناسی« فرهنگس��تان علوم اتریش در اول نوامبر 2002 

به »انس��تیتوی ایران شناسی« توس��عه یافت، باز هم عمیق تر و 

نزدیک تر گردی��د. دلیل عمده اش دوس��تی دیرینه و عمیقی 

بود که بین اس��تاد افشار و پرفس��ور برت گ. فراگنر مدیر این 

انستیتو از س��ال ها پیش وجود داشت و شروع آن به سال های 

1964 تا 1969 م برمی گشت. در آن زمان فراگنر به عنوان یک 

دانشجوی دورۀ دکترا در تهران اقامت داشت و در دانشگاه تهران 

در محضر استاد ایرج افشار و دیگر اساتید مانند محمد ابراهیم 

باستانی پاریزی، ش��یرین بیانی و منوچهر ستوده و زنده یادان 

س��ید جعفر ش��هیدی، ذبیح هلل صفا، محمدجعفر محجوب، 

مجتبی مینوی تلمذ کرده بود. بنابراین از س��ال 2003 به بعد 

تماس ه��ای تلفنی و کتبی ما با اس��تاد حداق��ل به یک  بار در 

هفته و دیدارهای حضوریمان به سالی یکی دو  بار می رسید که 

س��عادت این ارتباط برای شخص من به معنی معاشرت، تلمذ 

و دوس��تی با بزرگمردی چون او بود؛ حال یا در منزل ایش��ان 

در فرمانیه/کامرانیه و یا طی جلس��ات متعددی که با استاد در 

مؤسسات یادش��ده در تهران داشتیم و یا طی ساعت ها کار در 

انس��تیتویمان، در هتل ایش��انف، در کتابخانه های وین و یا در 

آپارتمان��م در وین و یا در خانۀ ییالق��ی ام در پایرباخ. همۀ این 

اوقات و لحظات دلنش��ین، آگاهی های بس��یاری را برای من و 

نزدیکانم و همکارانم در انستیتوی ایران شناسی به ارمغان آورد. 

هروقت من و همکارانم در پژوهش های خود سؤالی یا مشکلی 

داشتیم، حضوراً یا تلفنی با استاد در میان می گذاشتیم و ایشان 

»گره از کار ما می گشودند.«

دومین همکاری انتش��اراتی ما با استاد، تهیۀ یک چاپ عکسی 

از روی قدیمی ترین نسخۀ خطی ختم الغرائب) تحفة العراقین( 

خاقانی بود که ایش��ان ضمن فهرس��ت برداری از نس��خ خطی 

فارس��ی کتابخانۀ ملی اتریش کش��ف کرده و س��پس آن  را در 

مع��ارف معرفی کرده بودند.13پروفس��ور فراگنر و من در اوایل 

سپتامبر سال 2006 )شهریور 1385( برای شرکت در مراسم 

رونمائی ختم الغرائب به تهران آمدیم که با کوش��ش اس��تاد و 

12 مثاًل نک: مس��افرت نامۀ کرمان و بلوچستان...، به کوشش ایرج افشار، تهران، اساطیر، 1382 
)ص7( که ایشان بر اساس نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی اتریش )Cod. Mixt 358( به چاپ رساندند.

13 . نک معارف، سال 16، شمارۀ 2، صص3- 38 و سال 17، شمارۀ 1، ص 21 به بعد. 

هم��کاری »مرکز پژوهش��ی میراث مکت��وب« در همان ماه در 

تهران و وین منتش��ر ش��د و نیز برای عقد قراردادی با »میراث 

مکتوب« برای چاپ عکس رنگی از روی نس��خۀ خطی االبنیه، 

که در کتابخانۀ ملی اتریش در وین نگهداری می شود. یک  سال 

قبل از آن نیز در جلس��ۀ مش��ترکی که در تاریخ 4 س��پتامبر 

2006 با استاد افشار و دکتر ایرانی داشتیم، استاد مجدداً ضمن 

برشمردن مطالبی در مورد اهمیت تاریخی نسخۀ بسیار قدیمی 

االبنیه، خوشحالیشان را از عقد این قرارداد بیان کرده، در مورد 

مقدمه هایی که می بایست برای چاپ عکس رنگی االبنیه تهیه 

شود نظراتی را عنوان کردند که مورد توافق پروفسور فراگنر و 

دکتر ایرانی واقع ش��د. ایشان در همان جلسه کمافی السابق با 

تألم خاطر ابراز تأسف می کردند که »علم نسخه شناسی« هنوز 

به صورت یک رشتۀ مستقل دانشگاهی وجود ندارد و این که چه 

خوب می بود اگر حداقل یک »دورۀ آموزشی نسخه شناسی« به 

مدت یک هفته در وین برگزار و از نسخه شناس��ان معروف بین 

المللی و دانشجویان برای شرکت در این دوره دعوت کنیم. هم 

پروفس��ور فراگنر و هم دکتر ایرانی و من در آن جلس��ه ضمن 

تأیید نظر اس��تاد، اطمینان دادیم که این کار را دنبال کرده ایم 

و چند ماهی اس��ت که مشغول فراهم آوردن مقدمات برگزاری 

آن هس��تیم. س��رانجام این مهم در تاریخ 22 تا 26 س��پتامبر 

2008 توس��ط »انستیتوی ایران شناسی« در فرهنگستان علوم 

اتری��ش در وی��ن برگزار گردید؛ البته با هم��کاری مؤثر »مرکز 

پژوهش��ی می��راث مکتوب« )ته��ران(، مجلۀ نامۀ بهارس��تان 

)تهران(، »کتابخانۀ ملی اتریش« )وین(، »آرشیو دولتی اتریش« 

)وی��ن(، »انجمن ایران و اتریش« )وین( و با حمایت »دانش��گاه 

تهران« )کتابخانۀ مرکزی و مؤسس��ۀ باستان شناسی(، »مرکز 

اس��ناد و کتابخانۀ ملی ج. ا. ایران« )تهران(، »کتابخانه، موزه و 

مرکز اسناد مجلس ش��ورای اسالمی ایران« )تهران(، »سازمان 

کتابخانه ه��ا، موزه ها و مرکز اس��ناد آس��تان ق��دس رضوی« 

)مش��هد(، »دائرةالمعارف اس��المی« )تهران( و »مجمع ذخائر 

اس��المی« )قم( و با شرکت 14 نسخه ش��ناس بنام از ایران و 7 

نسخه شناس معروف از کشورهای اتریش، فرانسه، آلمان، هلند، 

روسیه، تاجیکستان و در رأس همه زنده یاد ایرج افشار که این 

دورۀ آموزش��ی14 را در ساعت 11 صبح 23 سپتامبر 2008 با 

س��خنرانی بس��یار جامع خود تحت عنوان »نگاه پانورامیک به 
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کدیکولوژی نسخه های خطی فارسی« افتتاح کردند.15 نزدیک 

به پنجاه دانش��جو، کتابدار و عالقه مند به نسخه شناسی نیز از 

اروپا، آس��یا و آمریکا به هزینۀ خودش��ان در این دوره شرکت 

داش��تند. گزارش این واقعۀ مهم در روزنامه ها و چند نش��ریۀ 

اتریشی و ایرانی منعکس گردید و نیز دکتر نادر مطلبی کاشانی 

در پائیز 1387، ش��مارۀ 13/14 نامۀ بهارستان و ضمیمۀ آن را 

»به یادگاِر برگزاری مجمع نسخه شناسی متون زبان فارسی...، 

مهر ماه 1387، وین، منتش��ر کردند. البته نظر اس��تاد بر این 

بود که این دوره های آموزشی نسخه شناسی باید هر چند سال 

یک بار در یک کش��ور و به ویژه در ایران تشکیل شود. امیدوارم 

نظر ایش��ان به هّمت نسخه شناسان ایرانی و بین المللی هرچه 

زودتر محقق شود.

بهره گیری از دانش وس��یع اس��تاد و راهنمایی ه��ا و ایده های 

ارزندۀ ایش��ان در زمینه های مختلف پژوهشی و نسخه شناسی 

سرانجام به چاپ و انتشار ختم الغرائب در سال 2006 م/1385 

ش. و االبنی��ه در س��ال 2009 م/1388ش. توس��ط »مرک��ز 

پژوهش��ی میراث مکتوب« و »فرهنگس��تان عل��وم اتریش« در 

تهران و وین انجامید. اس��تاد در رونمایی آنها چه در وین و چه 

در تهران ش��خصاً حضور پیدا می کردند. شرح این فعالیت ها را 

ه��م در مقدمه های ارزنده ای که بر این دو کتاب نوش��ته اند، و 

هم به کّرات در »تازه ها و پاره های ایران شناس��ی« آورده اند.16 

اما نکته ای را که ندیدم جایی نوش��ته یا تعریف کرده باش��ند، 

هدیۀ ده ها بلکه بهتر بگویم نزدیک صد جلد کتاب به کتابخانۀ 

تخصص��ی انس��تیتوی ما می باش��د؛ من جمله س��ری کامل و 

نایاب آینده، فرهنگ ایران زمین و... نیز بس��یاری از کتاب های 

انتشارات خودشان.

اگر بخواهم از محبت های بی دریغ اس��تاد ایرج افشار به خودم 

و بس��یاری از همکاران��م و نیز از خدمات بی ش��مار ایش��ان به 

توس��عۀ ایران شناس��ی در فرهنگس��تان علوم اتریش فقط نام 

بب��رم، کار ب��ه درازا می کش��د، در خاتمه فقط بای��د ذکر کنم 

که »بنیاد موقوفات دکتر محمود افش��ار« به توصیۀ اس��تاد در 

س��ال 1388 ش. هجدهمین جای��زۀ ادبی و تاریخی خود را به 

پرفسور برت گ. فراگنر، مدیر بازنشستۀ ایران شناسی آکادمی 

15 . نگ به متن نهائی آن در نامۀ بهارستان شمارۀ 15، ص 130-121.
16 .نک بخارا 3، 12، 39، 40 و ...

عل��وم اتریش، تخصیص داد و بدین وس��یله از خدمات حداقل 

چهل س��الۀ وی در زمینۀ تاریخ ایرانی قدردانی کرد. این جایزه 

که یک قالیچۀ ابریش��می زیباست که کتیبۀ نام برت فراگنر بر 

روی آن نقش بس��ته اس��ت، در مراسم باشکوهی که به همین 

منظور در تاریخ 8 ژوئیۀ 2010 در فرهنگستان علوم اتریش در 

وین برگزار شد، توسط دکتر سید مصطفی محقق داماد، رئیس 

ش��ورای تولیت آن بنیاد، به پروفس��ور فراگنر تقدیم ش��د.17 

همچنین به توصیۀ اس��تاد افشار مقرر ش��د از سال 1388 به 

بعد، یک دورۀ کامل از کلیۀ انتش��ارات بنی��اد موقوفات دکتر 

محمود افش��ار در هر سال به کتابخانۀ انستیتوی ایران شناسی 

فرهنگستان علوم اتریش اهدا گردد.

 آخرین مطلب. سال پیش استاد به ما اطالع دادند که ایراداِت 

فهرست فلوِگل را در این فاصله شناسایی کرده، آن را تصحیح 

و تکمی��ل نموده ان��د و با هم قرار گذاش��تیم پ��س از دریافت 

دس��تنویس ایش��ان آن  را در وین چاپ کنیم، که متأس��فانه 

عمرشان کفاف نداد و من نمی دانم آن دستنویس در چه حالی 

است. به هر حال بر ماست که راه آن روان شاد را دنبال کنیم.

در اینجا بجا می دان��م از »کتابخانۀ ملّی«، »مرکز دائرةالمعارف 

اسالمی« و نیز از »بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار« که همگی 

وام دار او هس��تند، و نیز از فرزندان برومندشان، آرش و بهرام و 

کوش��یار، و همۀ کسانی که به زنده یاد ایرج افشار دل بسته اند، 

درخواس��ت کنم که تمامی آثار استاد و کتابخانه های اهدایی و 

ش��خصی وی را در محل آبرومندی جمع آوری نموده، آنجا را 

به نام این بزرگوار نامگذاری کرده، با میزهایی کافی برای کار و 

مطالعۀ عالقه مندان و استفادۀ عموم باز نگه دارند � به خصوص 

برای جوانان کوشنده؛ تا ببینند که یک انسان پاک نژاد و اصیل 

یزدی در تم��ام طول عمرش چقدر ب��رای تاریخ و فرهنگ ما 

زحمت کش��یده و تا آخرین روزهای عمرش در ایران و س��ایر 

کشورهای جهان چه خدمات ارزنده ای انجام داده است. شاید 

این مرد یگانۀ تاریِخ چندصد سال گذشته و آیندۀ ایران الگویی 

بشود برای نسل های جوان در ایران و سایر کشورها.

یاد استاد ایرج افشار همیشه زنده و گرامی باد. »چه بسا دل که 

همه در غم او می سوزند«

وین، 14 آوریل 2011
17 . نک بخارا 76، صص 171-159.


