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مرد بی جانشین 
محمد سياسی*

اس��تاد ايرج افشار مانند منشور درخش��انی است كه از جهات 

مختل��ف می توان به آن نگريس��ت: او نويس��نده، پژوهش��گر، 

موّرخ، كتاب شناس و نسخه شناس بی نظير، مسلط به چندين 

زب��ان بيگانه، متبّحر در زبان و ادب فارس��ی و گويش های آن، 

شعردوس��ت و شعرش��ناس و نّقاد ش��عر و نث��ر، و در زندگانی 

ش��خصی، مردی مدير و مدبر، بی ادع��ا و فروتن، خوش محضر 

و لطيفه گ��و، س��خن دان و كم س��خن- كم گوِی-گزيده گوی-  

ورزش��كار و كوه نورد، دارای س��المت تن و جان، از نظر ظاهر 

م��ردی بلندباال و اس��توار با پيكری و ق��ّدی افراخته و گردنی 

افراش��ته، موه��ای كوتاه، ابروانی پرپش��ت و انبوه، چش��مانی 

درش��ت و س��ياه و نگاهی نافذ و جّذاب كه همواره جوان تر از 

سّن واقعی اش به نظر می آمد. بزرگمردی با سعۀ صدر، بی اعتنا 

به مال و منال و جاه و مقام، گش��اده رو و بخش��نده كه به ويژه 

در راهنماي��ی و راهب��ری جوانان جويای علم و ادب س��ر از پا 

نمی شناخت.

او فرزند دكتر محمود افشار است كه از تأثير او در فرهنگ ايران 

نبايد غافل بود. وی عاش��ق ايران و فرهنگ ايران بود. اين مرد 

كه ميلياردها ثروت ارثی پدری، يعنی تجارتخانۀ محمدصادق 

افش��ار در بمبئی، و موجودی خاندان افشار را با شّم اقتصادی 

خود با خريد زمين ها و باغ های خيابان پهلوی س��ابق )وليعصر 

بعد از انقالب( تاخت زده بود، همۀ آنها را وقف دانش��گاه تهران 

كرد و اينك تأسيس��اتی است گرانبهاتر از خود دانشگاه تهران 

كه مركز باستان شناس��ی و لغت نامۀ دهخداس��ت و در اختيار 

دانشگاه تهران است. 

جاي��ی كه ن��ه از نظر مالی و ماّدی و نه از جهت معنوی قيمتی 

ب��ر آنها نمی توان گذاش��ت و اين كار مهم با تأييد و تس��جيل 

فرزندش ايرج افشار صورت گرفت كه به همين دليل وی عضو 

اصلی موقوفات دكتر محمود افشار بود. 

سال ها بگذرد كه ديگربار
هست افش�ار ماندگار كزو

مردی آيد چو ايرج افش�ار
مان�ده در روزگار، بس آثار

***

دكتر افشار اين كار را مصداق و مضمون اين رباعی قرار داد كه 

خودش سروده بود- كه از رباعی های كم نظير فارسی است : 

 تا س�اعت آخری كه جان يار من اس�ت
خدمت به تو كردن، ای وطن، كار من است
فرض اس�ت كه قرض خ�ود، ادا بايد كرد
م�ن مديون�م، وط�ن طلبکار من اس�ت

او كه س��ال ها معاونت وزارت فرهن��گ و مديريت مجلۀ آينده 

را ب��ر عهده داش��ت، عالوه بر خدمات زي��ادی كه به فرهنگ و 

ادب ايران كرد از كس��انی بود كه يك عمر در راه همبس��تگی 

دو ملت دوست و برادر -يعنی ايران و افغانستان- كوشش كرد 

و هروقت س��خنی از افغانستان و ايران به ميان می آيد، نام اين 

نويسنده، اديب و شاعر متفكر نامدار ايران در ذهن من انعكاس 

می يابد كه با نوش��تن سه جلد كتاب گرانقدر افغان نامه در راه 

وحدت فرهنگی و زبانی ايران و افغانستان خدمت بزرگی انجام 

داد. بنابراين هنگامی كه من كتابی تحت عنوان خليلی ش��اعر 

افغان و ايران نوشتم كه شامل زندگی نامه و گزيدۀ اشعار استاد 

خليل هلل خليلی ش��اعر و نويسندۀ بزرگ افغانی بود )و من در 

سال های اقامت در غربت غرب، معاشرت و مكاتبات و مفاوضات 
* شاعر، طبيب و استاد دانشگاه

از راست به چپ : استاد ايرج افشار – دكتر محمد سياسی – نادر نادرپور- دكتر 
محمدجعفر محجوب – لوس آنجلس منزل دكتر محمد سياسی
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ش��عری و ادبی زيادی با او داشتم( اس��تاد ايرج افشار در سال 

1389، آخرين س��ال زندگی پربارش، اين كتاب را كه به روان 

پاک دكتر محمود افش��ار يزدی تقديم شده بود، از طرف بنياد 

موقوفات دكتر محمود افش��ار انتشار داد. اين جملۀ معترضه را 

هم اينجا به يادم آمد كه بنويس��م: وقتی كه اس��تاد ايرج افشار 

مش��غول چاپ و غلط گيری اين كتاب بود، هرجا كه در مقدمه 

جلو نام وی كلمۀ »استاد« را نوشته بودم خط زده بود و هنگامی 

كه من به او اعتراض كردم كه: »اگر شما استاد نباشيد پس چه 

كس��ی استاد اس��ت؟« می گفت: »در برابر بزرگان تاريخ و ادب 

ايران من شايس��تۀ اين عنوان نيستم؛ فقط »ايرج افشار« كافی 

اس��ت.« اين بود نمونه ای از فروتنی آن مرد يگانه. باری ايرج از 

چنين پدری به وجود آمده و در آغوش محبت و عنايت او رشد 

كرده بود.

اي��رج افش��ار اي��ن م��رد ايران دوس��ت و ايران ش��ناس بزرگ 

می نويسد: »... نخستين سفر پژوهش��ی درازدامن من در آبان 

1333 به همراه اس��تاد شادروان، دانشمند ايران دوست، دانای 

بزرگ منش، ابراهيم پور داود، ب��ود كه از تهران تا كوه خواجه، 

ميان هامون سيس��تان رفتيم... جوان بودم و ش��ور كنجكاوی 

دربارۀ ايران داش��تم و به تشويق پورداود نخستين تجربه را در 

»سفرنامه نويسی« پيش گرفتم. در اين سفر آموختم كه می بايد 

جس��ت وجوگر بود، پرسشگر بود. دلپذير خواهد بود كه نتيجۀ 

جست وجوها و پرسش ها را يادداشت كنم. نخستين سفرنامه 

را به تش��ويق ايشان نوشتم... آنچه را در اين صفحات نوشته ام، 

»ريچ��ارد فرای« در عبارتی گويا تلفيق كرده اس��ت. می گويد: 

ايران يعنی س��رزمين آفتاب، آب روان و آثار باس��تان. در اين 

س��فرنامچه ها كوش��يده ام مطالبی بياورم كه كمتر گفته شده 

باش��د. از چهل ستون، مسجد ش��اه، عالی قاپو و آثار درخشان 

ديگر اصفهان، تخت جمش��يد، پاسارگاد و ش��اه چراغ فارس، 

مس��جد گوهرشاد، گورجای فردوسی و نادر در مشهد، مسجد 

كبود و باغ شمال و مقبرةالشعرای تبريز، خبری اساسی در اين 

اوراق نمی بينيد. مخصوصاً كوشش من آن بوده است كه وصف 

درخت های كهنس��ال، پوش��ش گياهی، رنگ بيابان ها، سنگ 

قبر های پراكنده، كتابه های دور افتاده، س��اختمان هايی كه از 

آن ها كم گفته شده، در اين نوشته ها بيايد...(1 

در ج��ای ديگر می نويس��د: »... اين اوراق يادگاری اس��ت برای 

خودم، از آن اوقات خوشی كه دور از تنگنای شهر در بيابان های 

دل باز و رؤيايی ايران به ش��ور و س��وز بارها و بارها سير كرده ام 

و ي��ا آنكه آرام و فارغ از جنجال »اداره« و »قيل و قال مدرس��ه« 

در ديارهای نكته آموز ديگران، نكته ها يافته ام. صائب می گويد:

صائب دلم ملول شد از تنگنای شهر
پيش�انی ف�راخ بيابان�م آرزوس�ت 

حقيقت اين اس��ت كه از پيش��انی فراخ بيابان ها و ستيغ بلند 

كوه ها موج جانبخش زندگی برمی خيزد، همان جاس��ت كه در 

حق آن بايد گفت:

دلم بگرفت ازين بی همدمی ها، رو به كوه آرم
مگ�ر آنجا كنم پيون�د فريادی ب�ه فريادی«2 

ايرج افش��ار يك��ی از معدود محققان ايرانی- و ش��ايد هم تنها 

محقق ايرانی - است كه ايران شناسان اروپا و آمريكا به مناسبت 

هفتادمين س��ال عمر او مقاالت يادبودی نوشته اند و مجموعۀ 

اين مقاالت به صورت يك كتاب قطور به چاپ رس��يده است. 

در اي��ران نيز يادواره ای به نام ارج نامۀ ايرج در دو جلد در زمان 

زندگی ايرج افش��ار انتشار يافته كه دو دانشمند نامدار عصر ما 

يعنی زنده يادان دكتر عباس زرياب خويی و اس��تاد محمدتقی 

دانش پژوه در مقدمۀ كتاب دربارۀ ايرج چنين نوشته اند:

... در زمان ما يكی از بزرگانی كه بيشتر از بسياری از معاصرين 

خ��ود در ترويج و پيش��برد فرهنگ ملت ما كوش��يده اس��ت، 

دوس��ت مشتركمان آقای ايرج افشار است كه با نشر كتاب ها و 

رساله های متعدد از بزرگان گذشتۀ ما، آثار آنان را زنده كرده و 

در دس��ترس طالبان علم و ادب قرار داده است و نيز تحقيقات 

گرانبهای خود را در صد ها مقاله و رس��اله در نش��ريه هايی كه 

1 . گلگشت در وطن، نشر اختران، تهران، 1382، صص 18-9.

2 . بياض سفر، انتشارات توس تهران، 1354، مقدمه، صص 6-4.

از چپ به راست : استاد ايرج افشار، آيت هلل روضاتی، دكتر محمد سياسی، مرتضی 
تيموری؛ اصفهان، منزل حجت االسالم روضاتی
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ساليان دراز زير نظارت و مراقبت و مديريت خود او بوده است 

منتشر كرده است. مساعی خس��تگی ناپذير اين عالم كم نظير 

در اي��ن راه ب��ر همۀ افرادی كه با كت��اب و قلم در اين مملكت 

آش��نايی دارند پوشيده نيس��ت. باز اين نكته را هم اضافه كنم 

در زمانی كه در مقام رياس��ت كتابخانۀ دانشكدۀ حقوق، استاد 

يگانه، محمدتق��ی دانش پژوه، ظاهراً معاون آقای افش��ار بود، 

ايشان می نويسد: »دانش پژوه معلم بود و من شاگرد.« كه همين 

يك جملۀ كوچك نشان از بزرگی ها دارد3.

در جمع بندی ش��تاب زده ای ك��ه از مجموع كتاب ها و مقاالت 

منتشرش��ده از س��وی او به عمل آورده ام، طبق كتاب فهرست 

موضوعی از چا پ كرده ها و نوش��ته های ايرج افشار كه در سال 

1382 و 1383 از ط��رف فرزندان آن زنده ياد در لوس آنجلس 

آمريكا انتش��ار يافته، مجموع كتاب های انتش��ار يافته 279 و 

تع��داد مقاالت 3190 عدد می باش��د كه مربوط به س��ال های 

1323-1381 و 1380-1383 در كتاب��ی 160 صفح��ه ای و 

كتابچه ای در 14 صفحه به چاپ رس��يده اس��ت. الزم به ذكر 

است كه چاپ كرده ها و نوش��ته های سال های 1389-1383 

در اين فهرست ها به حساب نيامده است كه بايد به آنها افزود.

او كتابخانۀ بس��يار مهم و شخصی خود را كه بيش از سه هزار 

جلد كتاب بود به مؤسس��ۀ دائرةالمعارف فارسی اسالمی هديه 

ك��رد. بدون خفض جناح های دروغين بايد صميمانه اقرار كنم 

كه من در مقام و موقعيتی نيستم كه دربارۀ مقام علمی، ادبی 

و فرهنگی او مطلبی بنويسم و يا سخنی بگويم و در اين زمينه 

بايد كارشناس��ان ذی ص��الح و فرهيخته پيرامون ش��خصيت 

چندبعدی اين ابرمرد عصر ما تحقيق و تفحص كنند و آنچه در 

اينجا بر زبان قلم جاری می كنم تنها بيان خاطرات به ياد ماندنی 

و فراموش ناش��دنی اس��ت  كه طی چهل- پنجاه سال با استاد 

داشته ام:

ك�وزه ای در  را  بح�ر  بري�زی  گ�ر 
چن�د گنج�د قس�مت ي�ک روزه ای
كش�يد نت�وان  اگ�ر  را  دري�ا  آب 
هم ب�ه ق�در تش�نگی بايد چش�يد

آش��نايی من با استاد ايرج افشار از اوايل دهۀ چهل خورشيدی 

از طريق مجلۀ يغما به مديريت زنده ياد اس��تاد حبيب يغمايی 

شروع شد. از اواخر سال 1339 غروب های سه شنبۀ هر هفته در 

3 . »ايرج افشاری كه من ميشناسم«، مهدی آستانه ای، ارج نامۀ ايرج، ج اول، ص 411-403.

خانۀ خود واقع در خيابان حافظ اصفهان انجمن شعری تشكيل 

داده بودم به نام »انجمن ادبی اصفهان« كه ش��اعران اصفهان و 

ديگر ش��هر ها و بعضی مواقع اديبان و شاعران و ايران شناسان 

خارجی هم در آن شركت می كردند و استاد حبيب يغمايی هم 

ه��رگاه برای رفتن به زادگاه خود )خ��ور و بيابانك( از اصفهان 

عبور می كرد به اين انجمن می آمد و به تدريج شعرهايی از من 

در يغما چ��اپ می كرد. زنده ياد ايرج افش��ار هم مقاله هايی در 

زمينۀ ايران شناسی و ساير مطالب فرهنگی و تاريخی مينوشت. 

در همين انجمن بود كه استاد حبيب يغمايی با شادروان جالل 

بقائی نائينی كه شاعری ماهر و كهنسال و قطعه سرايی كم نظير 

بود آشنا شد و به قول خودش او را كشف كرد و اشعاری از وی 

در مجلۀ يغما چاپ كرد كه باعث شهرت فراوان بقائی نائينی و 

موجب آشنايی و ارتباط او با ايرج افشار نيز شد.

كنگرۀ تحقيقات ايرانی )ايران شناس��ی( كه هر سال در يكی از 

استان های كشور به رياست دكتر پرويز ناتل خانلری و دبيری 

ثابت ايرج افش��ار تشكيل می شد، موجب ارتباط نزديك تر من 

با اس��تاد ايرج افشار ش��د؛ به گونه ای كه هروقت او به اصفهان 

می آمد و يا برای رفتن به س��فرهای پژوهشی از اين شهر عبور 

می كرد افتخار ميزبانی وی با من بود؛ كه بيشتر با يكی از بزرگان 

فرهنگ، تاريخ و ادب ايران همراه و همس��فر بود از قبيل دكتر 

يحيی مهدوی، دكتر اصغر مهدوی، اقتداری، استاد محمدتقی 

دانش پژوه و بيش��تر با دكتر منوچهر س��توده. ش��ركت من در 

كنگره های تحقيقات ايرانی و ايران شناس��ی و ايراد سخنرانی 

در آنجا اين موهبت را داش��ت كه ب��ا بزرگمردانی چون دكتر 

نات��ل خانلری، دكتر عباس زرياب خويی، دكتر عبدالحس��ين 

زرين كوب، دكتر غالمحس��ين يوسفی، استاد مجتبی مينوی، 

دكتر باستانی پاريزی، دكتر سيد جعفر شهيدی، دكتر خالقی 

مطلق، دكتر منوچهر مرتضوی، دكتر محمد امين رياحی، دكتر 

احمد مدنی، دكتر حس��ن س��ادات ناصری و شاعران نامداری 

چون اميری فيروزكوهی، احم��د گلچين معانی، دكتر رعدی 

آدرخشی، فريدون مشيری و ديگر نامداران آن زمان از نزديك 

آشنا شده و روابط دوستانه برقرار كنم. به ويژه آنكه به لطف استاد 

افشار به هيئت رئيسۀ كنگره كه ظاهراً دوازده نفر بودند و همه از 

تهران انتخاب می شدند، از تبريز استاد دكتر منوچهر مرتضوی 

و از اصفهان استاد فقيد و زنده يادم دكتر لطف هلل هنر فر  و  من 

برگزيده شديم. هرگاه با استاد ايرج افشار ديداری دست می داد، 
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اولين سؤالش اين بود كه: »ش��عر تازه       چه       داری؟«در تابستان 

1346 كه چند ماهی از درگذشت دكتر محمد مصّدق قهرمان 

ملّی ش��دن نفت و نخست وزير محبوب و ملّی ايران می گذشت 

و اي��ران در اوج اختناق بود و صدايی از جايی برنمی خواس��ت، 

استاد افشار به همراه شادروان دكتر مهدی مهدوی به اصفهان 

آمدند. من دو قطعه شعر مثنوی »گور قهرمان« و غزل »پژواک« 

را كه به ياد مصّدق سروده بودم، خواندم و تقديم به استاد افشار 

كردم كه غزل پژواک را كه با اين مطلع شروع می شد:

راه گ�م كرده ام و راهبری پيدا نيس�ت 
به جز از ريگ روان، همسفری پيدا نيست

توسط اس��تاد ايرج افشار به اس��تاد حبيب يغمائی داده شد و 

ب��دون اطالع و آگاهی من در يغما چاپ ش��د كه بالفاصله آن 

ش��ماره هايی از يغما كه هنوز در تهران توزيع نشده بود توسط 

س��ازمان اطالعات و امنيت توقيف ش��د- اما قب��اًل تعدادی از 

ش��ماره های مجله به خارج از كش��ور و شهرستان ها فرستاده 

شده بود. سال بعد كه در كنگرۀ تحقيقات ايرانی شركت كرده 

بودم، هنگامی كه اس��تاد حبيب يغمائی را ديدم، سالم و ادای 

احت��رام كردم كه با لحن خاص خود - ب��ا تعرض اما به همراه 

لبخند- گفتند: »چه س��المی؟ چه عليكی؟ اين ايرج... و تو پدر 

مرا درآورديد!« و در حالی كه اش��اره به استاد باستانی پاريزی 

هم می كرد - كه در جمع ما حضور داشت - و چند متلك هم 

نثار او كرد: »اين دكتر باستانی پاريزی هم با نوشتن مقاله هايی 

درب��ارۀ قنات ه��ای تاريخی و قديمی اي��ران و اعتراض به حفر 

چاه های عميق كه باعث خشك ش��دن و خرابی قنات ها شده، 

باعث خش��م مقامات باال ش��ده و چند بار مرا به ساواک احضار 

كرده اند و شعر تو ... هم چوب آخر را به من زد و موجب تعطيلی 

و س��لب امتياز مجلۀ يغما شد!« پس از آن داستان توقيف يغما 

و دست به دامان شدن حبيب نزد هويدا و گفت وگوی جالبی كه 

بين او و نخس��ت وزير برگزار شده بود با اشاره های سر و دست 

و با بيان خاص و ش��يرين خود كه آميخت��ه از جّد و طنز بود، 

اظه��ار كرد كه موجب خنده و ش��ادی حاضرين و رفع نگرانی 

و ش��رمندگی من ش��د. چون گفت كه باالخره هويدا دس��تور 

رفع توقيف و س��لب امتياز يغما و ادمۀ انتش��ار آن را گرفت و 

ابالغ كرد. يك بار ديگر هم كه اس��تاد افش��ار هم��راه زنده ياد 

استاد محمدتقی دانش پژوه به اصفهان آمده بودند، از شادروان 

حس��ين ياوری نوازندۀ نابينا و كم نظير نی دعوت كردم كه در 

جمع ما ضمن نواختن نی و آواز دودانگ خود اين شعر را خواند:

ش�بی اگر س�فر چين زل�ف خواهی كرد
ز راه بن�در صورت برو كه مهتاب اس�ت

در اي��ن تك بيت زيب��ا، صنعتی كه به كار رفته اش��اره به بندر 

صورت )سورت( هند است كه مسير سفر به چين در قديم بود. 

اشاره به شب و چين زلف و مهتاِب صورت نيز بر شعر شناسان 

واضح اس��ت. آقای افشار كه هميش��ه دفتر جيبی كوچكی به 

همراه داش��ت و هرچ��ه می ديد و می خواند در آن يادداش��ت 

می كرد در يكی از شماره های مجلۀ آينده شرح كامل بزم شعر 

و موسيقی آن شب و اين شعر را با قلم شيوای خود شرح داده 

بود.

در دی م��اه 1354 ك��ه برای اولي��ن بار به هّم��ت آقای ايرج 

افش��ار»مجمع بحث در افكار و اش��عار صائب« در مركز اسناد و 

كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران تشكيل شد، به من نيز افتخار 

ايراد س��خنرانی در اين مجمع داده ش��د. من ك��ه از نوجوانی 

ش��يفتۀ شعر صائب بودم، تحت عنوان »تمثيل در شعر صائب« 

س��خن گفت��م. در اين مجمع ب��زرگان و مش��اهيری از جمله 

دكتر پرويز ناتل خانلری، دكتر عبدالحسين زرين كوب، دكتر 

غالمحسين  يوسفی، استاد محمد محيط طباطبائی ، استادان: 

امي��ری فيروز كوه��ی، احم��د گلچين معانی، احمد س��هيلی 

خوانس��اری، حبيب يغمائی و زنده ي��اد مهدی اخوان و عده ای 

ديگ��ر از اي��ن نوع حضور داش��تند. بعد از هر س��خنرانی- كه 

معموالً بيست دقيقه بود- سؤال و جواب مطرح می شد. بعد از 

سخنرانی من، هنگام پاسخ دادن به سؤاالت يكی از استادان كه 

مرد فرهيخته و با   اطالعی بود ولی دچار شهوت كالم شده بود 

- به طوری كه با سؤال های نامربوط به موضوع و طوالنی خود 

همه را خس��ته كرده بود- پس از س��خنان من، بيش از بيست 

دقيقه صحبت كرد و هنگامی كه از او پرس��يدم: »اس��تاد، شما 

سؤال می فرماييد يا سخنرانی می كنيد؟« اظهار داشت: »من در 

تأييد سخنان شما حرف می زنم و آب به آسياب شما می ريزم!« 

من كه روح ش��وخ طبعی و طنزگوئ��ی اصفهانی ها در ضميرم 

نهفته است با تبسم گفتم:» اما آسياب من بادی است!« كه امواج 

توفان خنده و قهقهۀ حاضرين تاالر سخنرانی را لرزاند.

استاد ايرج افشار ماجرا را برای دكتر هوشنگ نهاوندی- رئيس 

وقت دانشگاه تهران- تعريف كرده بود. فردای آن روز كه رئيس 

دانش��گاه ضيافت ناهاری داد كه اميرعب��اس هويدا نيز در آن 
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شركت داشت، هنگامی كه آقای افشار اعضای شركت كننده در 

مجمع صائب را به نخست وزير معرفی می كرد، نوبت معرفی من 

كه شد، هويدا با خنده پرس��يد: »ايشان همان صاحب آسياب 

بادی هستند؟!« كه بعد معلوم شد، دكتر نهاوندی شرح جلسۀ 

مجم��ع صائب را برای هويدا گفته بود. س��خنرانی »تمثيل در 

ش��عر صائب« كه بع��د از آن در كتاب صائب و س��بك هندی 

از طرف كتابخانۀ مركزی و مركز اس��ناد دانش��گاه تهران – كه 

رياس��ت آن با آقای ايرج افشار بود – به كوشش مرحوم رسول 

درياگش��ت انتش��ار يافت، مورد عنايت و توجه اس��تاد احمد 

گلچين معانی، دكتر رعدی آذرخش��ی، پروفسور حسام الدين 

راشدی )پاكستانی( و استاد خليل هلل خليلی افغانی قرار گرفت 

و در اثر تش��ويق و ترغيب آن اس��تادان بعد از سال ها مطالعه و 

پژوهش در س��ال 1389 به صورت كتابی تحت عنوان س��بك 

اصفهانی در ش��عر فارسی و تمثيل در ش��عر صائب و شاعران 

عصر صفوی از طرف موقوفات دكتر محمود افش��ار و به هّمت 

و پی گيری استاد فقيد ايرج افشار در بيش از ششصد صفحه و 

با حدود ده هزار بي��ت، ابيات تمثيلی صائب در روزهای پايانی 

زندگانی پربار آن بزرگمرد آمادۀ انتش��ار بود و اين جديدترين 

و آخرين انتش��ارات موقوفات دكتر محمود افش��ار اس��ت كه 

اگ��ر پايمردی وی نبود، هيچ گاه به چاپ نمی رس��يد. در اينجا 

يادآوری اين نكته ضروری اس��ت كه ط��ی دهه های ارتباط و 

دوستی با استاد، هميشه از من می خواست كه اشعارم را برای 

او بفرس��تم و اينك انبوهی از دست نويس اشعار من در آرشيو 

ايشان موجود است كه بعضی را چاپ كرده و برخی را، با توجه 

به اوضاع زمان و مكان، می گفت: »اين زمان بگذار تا وقت دگر!« 

وی همواره مش��وق من به انتشار و چاپ اش��عارم بود و به ياد 

دارم دو س��ال قبل با لحنی سرزنش آميز ولی با شوخی به من 

گفت:» تا نمرده ای اينه��ا را چاپ كن!« و همين تأكيد و اصرار 

اس��تاد بود كه در نيمۀ دوم س��ال 1389 مجموعۀ چهار كتاب 

شعر ش��امل: ديوار س��كوت، در غربت غرب، بازگشت و سرود 

زن��ده رود در يك مجلۀ قطور با عنوان س��رود زنده رود انتش��ار 

يافت كه با هّمت دوس��ت و همكار ادب دوس��ت و فرهيخته ام 

آقای دكتر علی يزدی نژاد، مدير انتش��ارات مير ماه، چاپ شده 

و ب��ه بازار آمد. اين مطلب را با مباهات و افتخار مينويس��م كه 

پس از نشر سرود زنده رود، استاد كه تازه از مسافرت معالجاتی 

خوي��ش از آمريكا به تهران بازگش��ته ب��ود روزی به من تلفن 

كرد- كسانی كه با ايشان نزديك بوده اند می دانند كه هميشه 

نامه های دوس��تانه اش از چند سطر و گفت وگوی تلفنی وی از 

چن��د دقيقه تجاوز نمی كرد – آن گاه بيش از بيس��ت دقيقه با 

لط��ف و بزرگواری خاصی مرا مورد عنايت و محبت قرار داده و 

گفت: »به عنوان كس��ی كه ش��صت سال است مشغول چاپ و 

نشر كتاب است می گويم كه سرود زنده رود يكی از زيباترين و 

نفيس ترين مجموعه های شعری است كه طی سال ها ديده ام.« 

هنگامی كه لطف خاص اس��تاد را برای دانشمند فرزانه، جناب 

كري��م اصفهانيان، تعريف كردم، آن م��رد كريم النفس فرمود: 

»آقای افشار اهل تعارف نيست و تعريف بی جا از كسی نميكند 

و اين سخن استاد مانند سند افتخار و اجازۀ اجتهاد برای دكتر 

يزدی نژاد و تو است.« 

در طول سال های اقامتم در آمريكا، استاد افشار به محض ورود 

به آمريكا تلفن می كرد و مژدۀ ورود خود به كاليفرنيا را می داد 

كه يا من به حضور ايشان ميرفتم يا استاد به ديدار من می آمد 

و زمانی هم كه در واش��نگتن س��اكن بود با نامه و تلفن حضور 

خود را در آمريكا اعالم می كرد.

در يكی از س��فرهايی كه ب��ه كاليفرنيا كرده بود ق��رار بود در 

بندر زيبای »سانتا مونيكا« به اتفاق شادروان دكتر محمدجعفر 

محجوب به منزل من بيايند. اس��تاد افشار تلفن كرده، فرمود: 

»ديشب كه به آقای نادر نادرپور گفتم فردا برای ناهار به منزل 

فالنی دعوت داري��م، او- كه با دعوت هم كمتر جايی می رفت 

- اظه��ار تمايل ك��رد كه همراه ما بياييد.« م��ن كه تا كنون با 

شاعر گرانمايه و نامدار، نادر نادرپور، از نزديك آشنايی و مراوده 

نداش��تم، گفتم: »من از ش��يفتگان اشعار ايشان هستم و باعث 

افتخ��ار من اس��ت كه ميزب��ان بزرگوارانی چون ش��ما و دكتر 

از چپ به راست: استاد ايرج افشار؛ دكتر محمد سياسی، دكتر منوچهر ستوده، 
اصفهان كتابخانۀ دكتر محمد سياسی
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محجوب و نادرپور باشم.« آن روز از صبح تا شب در خدمت آن 

عزيزان با گفت وگوهای ادبی و شعرخوانی گذشت – و سخنان 

ما در نوار ضبط شده. آن روز فی البديهه اين دو رباعی را سروده 

و تقديم كردم:

»افش�ار« كه اس�تاد برازندۀ ماست
در اين ش�ب تار، مهر تابندۀ ماست
 بگذش�ته اگر چ�راغ آينده نش�د
»آين�ده« چ�راغ راه آيندۀ ماس�ت

***

در صحنۀ كارزار پيکاری نيس�ت
س�ردار يَلی، نادِر افشاری نيست
در عرص�ۀ گفت�ار وليک�ن امروز
چون »نادر« ما، نادره گفتاری نيست

يك بار ديگر هم كه او به كاليفرنيا آمده بود برای اس��تاد افشار 

تعريف كردم كه ديش��ب مهمان يكی از پزشكان همشهری ام 

بودم – كه س��ال ها خود و همسرش كه او نيز ايرانی و پزشك 

س��اكن آمريكاست – و دختر آنان كه او هم دانشجوی پزشكی 

ب��ود، هنگامی كه وارد اطاق پذيرايی ش��د مادرش اظهار كرد: 

»دخترم چون فارس��ی نميداند خجالت ميكشد صحبت كند!« 

م��ن با حاضر جوابی و اندكی گس��تاخی گفت��م: »همكار عزيز 

شماها بايد خجالت بكشيد، نه او!« بعداً اين مطلب را با شرح و 

تفصيل در مجلۀ آينده نوش��ت. او نيز مانند من تعصب خاصی 

داشت كه ايرانيان مقيم آمريكا به فرزندانشان فارسی بياموزند. 

دو سه سال قبل نيز استاد افشار و همسفر هميشگی اش دكتر 

منوچهر ستوده پس از مس��افرت پانزده روزۀ كويرگردی كه از 

تهران و كوير قم ش��روع كرده و پ��س از طی كويرهای اطراف 

اصفه��ان و كوير لوت از راه ابركوه )ابرقو( به اصفهان بازگش��ته 

بودند. ش��بی در سرداب خانۀ من – كه به سبك قديم نقاشی 

و گچ بری ش��ده و كتابخانه ام نيز در آن قرار دارد و بسيار مورد 

عالقۀ استاد بود– تا پس از نيمه شب و ديرگاه مشغول گفت وگو 

درب��ارۀ مباحث تاريخی، ادبی و ش��عرخوانی بوديم. بامداد كه 

هنوز خورش��يد ت��ازه برآمده بود، با احتياط و به آهس��تگی به 

طبقۀ همكف خانه رفتم به طوری كه مهمانان بيدار نش��وند تا 

مش��غول تهيه صبحانه شوم. با شگفتی آن مهمانان سالخورده 

و جوان خوی ما كه يكی باالی دهۀ هشتاد و ديگری در آستانۀ 

نودسالگی بود، بيش از چند ساعت نخوابيده و پس از آن سفر 

طوالنی و خسته كننده – كه تمام طول مسافرت هم رانندگی 

به عهدۀ استاد افشار بود – و بيداری دوشين، در تاالر پذيرايی 

نشس��ته و با حرارت مش��غول مكالمه و مباحثه دربارۀ آخرين 

سفر خويش و خنده و شوخی با يكديگر بودند! آنان مرا به ياد 

مثنوی زيبا و معروف »جوانی« س��رودۀ اس��تاد حسين مسرور 

)سخنيار( انداختند كه:

بس�ا پيرا كه ديدم س�رخوش و شاد 
جوان  روی و ج�وان  خوی و جوان  ياد
چو كبکان، قهقهه صبحش جگر خيز       
چ�و بلبل، گلش�ن آرای و س�حر خيز
حس�رت آلود  ج�وان  رعن�ا  بس�ا   
ك�ه پيری، ب�ر رخش لبخن�د زن بود

از چند ماه قبل كه اس��تاد افش��ار دچار بيماری طحال شد )به 

احتمال س��رطان خون يا غدد لنفاوی( هيچ وقت اظهار ضعف 

و كس��الت نمی كرد و چون كوهی اس��توار ب��ود. اصوالً يكی از 

ويژگی های اين مرد كم نظير و بی جانشين، استقامت، بردباری 

و ش��جاعت بی مانندش بود. به ياد دارم در پايان س��ال 1382، 

هنگامی كه خبر مرگ فرزند گرامی و برومندش بابك افش��ار 

را ش��نيدم و از اصفهان تلفنی با صدايی لرزان و اش��ك آلود با 

وی س��خن می گفتم، او بود كه مرا به بردباری و آرامش دعوت 

می كرد! آخرين باری كه جويای آن عزيز ازدس��ت رفته ش��دم 

صدای پرقدرت اس��تاد به نرمی و ناتوانی گراييده بود. وقتی كه 

گوشی تلفن را زمين گذاشتم با دستی لرزان و ديده ای گريان 

اين دو بيت را نوشتم:

قرن ها بگ�ذرد كه ديگر بار 
مردی آيد چو ايرج افش�ار
هست افش�ار ماندگار، كزو  
مان�ده در روزگار ب�س آثار

فردای آن روز كه ديگر بار به پرسش از وی برآمدم، گفتند كه 

استاد را برای تزريق خون در بيمارستان بستری كرده اند و باز از 

جناب كريم اصفهانيان- از دوستان و همكاران نزديك استاد در 

موقوفات دكتر محمود افشار- شنيدم كه آقای افشار تا آخرين 

ساعت هايی كه در حال هوشياری به سر می برد به رسيدگی به 

كارهای انتشارات و تصحيح اوراق و كتاب ها مشغول بود. 

آقای اصفهانيان از قول آقای بهرام افش��ار فرزند ارجمند آقای 

افش��ار نقل می كرد كه شعر »قرن ها بگذرد كه ديگر بار....« مرا، 
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كه آقای اصفهانيان نوش��ته و به ضميم��ۀ كارهايی كه بايد به 

منظر اس��تاد برسد فرس��تاده بود، باالی بستر خود نهاده بود و 

می خواند.

هنگامی كه خبر وحشت اثر فقدان استاد را شنيدم، بی اختيار 

به ياد مرثيه ای كه پدر شعر فارسی )رودكی( بيش از هزار سال 

پيش از اين در رثاء »ابوالحسن مرادی« ،دوست شاعر و معاصر 

خويش، س��روده اس��ت افتادم كه زبان حال من و همۀ كسانی 

است كه آن مرد بی جانشين را می شناختند:

ُمرد »م�رادی« ن�ه، همانا ك�ه ُمرد
مرگ  چنان خواجه نه كاريست  ُخرد
داد ب�از  پ�در  ب�ه  گرام�ی  ج�ان 
س�پرد م�ادر  ب�ه  تي�ره  كالب�د 
ب�از  رف�ت  ملک�ی  ب�ا  مل�ک  آِن 
زنده كنون ش�د كه ت�و گويی بُمرد
كاه نُب�د او ك�ه ب�ه ب�ادی پَري�د
آب نُب�د او ك�ه ب�ه س�رما فس�رد

ش�انه نُبد او كه به مويی شکس�ت
دان�ه نُب�د او ك�ه زمين�ش فش�رد
گن�ج زری ب�ود در اي�ن خاك�دان
كاو دو جهان را به ُجوی می ش�مرد
قال�ِب خاكی س�وِی خاك�ی فکند
ج�ان و ِخ�رد س�وِی س�ماوات برد

اصفهان، فروردين 1390
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»س��ليمانی در پای مور«، محمد ابراهيم باستانی پاريزی، روزنامۀ اطالعات، شمارۀ 

24990، 21 اسفند 1389، ص 2 و7.

ارج نامۀ ايرج، به كوشش محس��ن باقرزاده، انتشارات توس، تهران، جلد اول، ص 

6 )مقدمه(.

آثار منظوم ابو عبدهلل رودكی، عبدالعلی ميرزايف، نش��ريات دولتی تاجيكستان، 

استالين آباد، تحت نظر ی. براگينس كی، ص 459.

بعد از س��قوط سلطنت، در همين چند سال اخير،  روشنفكران 

و كتاب خوان��ان ايران تازه به اين فك��ر افتاده اند كه »ما حافظۀ 

تاريخي نداريم.« راست است و اين حقيقت قابل كتمان نيست. 

در كج��اي جهان، در قرن بيس��تم، اگر فّرخ��ي يزدي )غرض 

شخص او نيست، بلكه منظور ش��اعري آزاده و ميهن دوست و 

شجاع از طراز اوست( كشته مي شد، كسي از گوْرجاي او بي خبر 

مي ماند؟ نمي دانم شما تا كنون به اين نكته توجه كرده ايد كه 

هيچ كس نمي داند جاي به خاكس��پاري فّرخي يزدي كجا بوده 

است؟ اين ديگر قبر فّرخي سيستاني نيست كه مربوط به يازده 

قرن پيش از اين باش��د و بگويند در حمل��ۀ تاتار از ميان رفته 

است. فّرخي يزدي در سال تولد من و همساالن من كشته شده 

است و شايد قاتالن او، كه آن جنايت را در زندان قصر مرتكب 

ش��دند، هنوز زنده باش��ند. عمر طبيعِي نسِل قاتالِن او چيزي 

حدود 90 – 95 سال است.

چرا هيچ كس نمي داند كه قبر فّرخي يزدي كجاست؟ خواهيد 

گفت: »شايد در فالن گورستاني بوده است كه اينك تبديل به 

پارك ش��ده اس��ت.« در آن صورت اين پرسش تلخ تر به ميان 

خواهد آمد كه چرا ما اين چنين ناس��پاس و فراموش��كاريم كه 

محل��ي كه فّرخي يزدي در آن مدفون ش��ده اس��ت تبديل به 

پارك شود و يك س��نگ يادبود براي او در آن پارك نگذاريم؟ 

در كجاي دنيا چنين چيزي امكان پذير است؟ شاعري كه مانند 

آرش كمانگي��ر، تمام هس��تي خود را در تير ش��عر خود نهاده 

اس��ت و با ديكتاتوري بي رحم زمانه به س��تيزه برخاسته است 

و در زندان همان نظام با »آمپول هوا« او را كش��ته اند، چرا بايد 

مح��ّل قبر او را هيچ كس ندان��د؟ خواهيد گفت: »از ترس نظام 

نظميس�ت ه�ر نظام پذي�ری را
گر خوان�ده ای در اّول موس�يقا

* استاد دانشگاه تهران


