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

از آن دم که استاد دم فرو بست و جهان را بدرود گفت، هیچ کس در ادای دین به مقام رفیع او  و شأن منیع او، نه تنها کوتاهی نکرد که دوستان 

او در نشریات متعدد داخل و خارج قلم زدند و هر یک برگی از اوراق زّرین کتاب وجودیش را ورق زدند و او را به هم وطنانش و ایران شناسان 

جوان معرفی کردند. البته او بر خالف برخی از اقران خود که میان خواص هم ناشناخته اند، نزد همگان به نیکی و فروتنی زبانزد و در کار خود 

به پشتکار، و در معرفی ایران به ایران دوستی، شهرۀ آفاق بود. مرگ او، چشم عوام را گشود و خواص را عبرت آموخت، تا باشد که در روش و 

منش علمی و اخالقی خود، وی را الگو قرار دهند.

آثار علمی و خدمات فرهنگی یک دانشمند، جلوه های وجودی او را تشکیل می دهد که هر کس به قدر وسع خود و در حّد ظرف وجودی خود، 

از آن بهره می گیرد. بدین روی تکریم دانشمندان بر همگان فریضه و وظیفه است و بر این اساس نکوداشت نام و یاد استاد ایرج افشار در واقع 

تکریم ایران دوستی  و دانش گستری اوست و نیز تجلیلی است از آنچه او را از دیگران ممتاز کرده است.

میراث مکتوب مفتخر است که این سعادت را داشته که با انتشار پژوهش های محققان و بزرگان و فرزانگان زمان، خدمات و زحمات آنان را 

ارج نهد و برای آنان در حین حیات و وقت ممات، آیین تبجیل و تجلیل بر پا کند تا مردم از دانستن نیکی های نیاکان و شناخت نیکان خود 

محروم نمانند.

این کمینه خادم میراث، حسب وظیفه ای که یاد شد، پیش و پس ازخاکسپاری استاد افشار، روزی قلم بر زمین نگذاشت و آنچه در چنته داشت، 

از آن گاه  تا این پگاه، دربارۀ آن رادمرد نادره کار یادکردهایی بنگاشت. در همین حال از یاران او خواست تا هر یک در ادای دین فرهنگی به 

ــهیم شوند و اگر مقاله ها و یادداشت ها و خاطراتی دارند، برای چاپ در این ویژه نامه که تماماً یادمان آن فرزانۀ فرددانه  ــاحت کریمانۀ او س س

است، ما را تنها نگذارند. یاران او از ستودۀ 98 ساله گرفته تا جوانان شیدای نوپا، هر یک با ارسال نوشته ها و اشعار خود، یار و یاورمان بودند.

چیزی قریب به 70 اثر، از مقاله و شعر و خاطره و... رسید و به برکت این وجود ذی جود، گزارش میراث غنی ترین و پر برگ ترین شمارۀ خود 

را، آراسته به نام و یاد استاد افشار دید.

انتشار سه اثر تازۀ استاد، به رغم کوشش بسیار، در عهد حیات وی از چاپ در نیامد و قسمت آن بود که قدرشناسانی از دوستانش بی حضور او، 

چهره گشای جمال حاصل دسترنج یار باشند. از این سه اثر ارزشمند:

1. کتابشناسی فردوسی و شاهنامه

2. کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی

3. عهد حسام )سفرنامۀ لرستان و خوزستان(

در آیین بزرگداشت ایشان در تاالر فردوسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی  چهره گشایی خواهد شد.

ــار را، با همکاری و یاری دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، خصوصاً به تشویق  ــت استاد افش ــدیم تا ارج ایرج و بزرگداش برآن ش

ــخنران که عمدتاً از یاران استادند، خواستیم هر یک به شاخه ای از تخصص های  ــتادان معظم گروه تاریخ برگزار کنیم. بدین روی از 14 س اس

ایشان بپردازند و او را چنان که باید، عاشقانه و عالمانه معرفی کنند.

استاد افشار فرزند ایران است. بزرگداشت او احترام و تعظیم ایران است. او ایران را با دل و دیده دید و شناخت و بهتر از هرکس به هم میهنان 

ــاند و راه ایران شناسی را بر یاران جوان خود هموار کرد. او متعلق به سازمان و دانشگاه و موقوفه و  ــان و جهانیان، شناس خود و نیز ایران شناس

مرکز و گروه خاصی نیست؛ متعلق به کسانی است که راه علمی و آثارش را ارج می نهند و نشر می کنند، مقاالت و کتاب ها و کتابخانه اش را 

در اختیار همگان می گذارند و اخالق و گذشت و فروتنی و وارستگی اش را نصب العین قرار می دهند.

 این افتخار نصیب میراث مکتوب شد تا با همکاری دانشگاه تهران در آیین بزرگداشت او، یادش را و خاطرات شیرینش را در جمع صمیمی 

دوستان و عالقه مندانش گرامی دارد. ایرج، هماره ماندگار ماند و با ارج. 
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