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خّطي، چه در زمينۀ  كتاب ها و مقاالتي كه ايش��ان از خودشان 

يا ديگران منتشر كردند.

خاطرم هس��ت يك روز كه خدمت اس��تاد افش��ار بوديم فرد 

ديگري نيز براي مش��ورت نزد ايش��ان آمده بود و خيال داشت 

پايان نامۀ  دانشگاهي خود را در موضوعی بگذراند. استاد افشار 

نخست دربارۀ  اينكه پرداختن به آن موضوع سود چنداني براي 

جامعۀ  ايراني ندارد گفت وگو كردند و من در آغاز گمان مي بردم 

كه اين باور نداشتن به موضوع، همراه با ناآگاهي از آن است اّما 

آن گاه كه سخن به جزئّيات آن موضوع سوق پيدا كرد دريافتم 

ك��ه به اندازۀ  كافي از زواياي آن باخبر هس��تند و آن انكار، بي 

پشتوانۀ  آگاهي نبود. 

هميش��ه چيزي بود كه از ايش��ان بياموزي��م و به گفتۀ  يكي از 

دوستان حّتي خاموش نشستن در كنار ايشان و نظاره كردن بر 

رفتارهايشان با آموختن همراه بود. 

استاد افشار اهل شاگردپروري بودند اّما از مريدپروري همواره 

پرهي��ز مي كردند؛ از اينك��ه گروهي بيايند و از يك ش��خص 

بتي بس��ازند و پس از آن مس��ابقۀ  چاپلوس��ي راه بيندازند. به 

همين دليل هم نه خوش��امدگويي كس��ي را مي كردند و نه از 

خوشامدگويي هاي ديگران دربارۀ  خود خرسند مي شدند.

ي��ك ويژگي ديگر كه به گمان م��ن از بزرگ ترين ويژگي هاي 

رفتاري اس��تاد افشار بود اينكه شخصّيتي اس��توار، تالشگر و 

باروحيه داشتند و هرگز از دش��واري ها گاليه نمي كردند. اين 

روحيه موجب مي ش��د تا هم خودش��ان با دشواري ها به خوبي 

روياروي شوند و هم اين روحيه را در اطرافيان ايجاد كنند.

آخرين باري كه با اس��تاد افشار ديدار داشتيم در خدمت آقاي 

دكتر ايراني و دوستم علي نويدي در بيمارستاني بود كه استاد 

در آنجا بستري شده بودند. با اينكه وضع ظاهري ايشان نشان 

مي داد كه بس��يار از بيماري رنج مي برند اّما وقتي كه با ايشان  

گفت وگو مي كرديم همچنان با همان روحيه سخن مي گفتند 

و از كارهايي كه براي چاپ به ميراث مكتوب س��پرده بودند و 

همين طور كارهاي ما و مركز مي پرس��يدند و همان تشويق ها 

كه هميش��ه از ايشان س��راغ داشتيم باز ش��نيده مي شد. اين 

گفت وگوها چنان بود كه من باور داش��تم ايش��ان از بستر اين 

بيماري نيز به تندرس��تي برخواهند خاس��ت و باز از گفته هاي 

ايش��ان نيرو خواهيم گرفت. افسوس كه سرانجام اوراد احباب 

كارگر نيامد و فرهنگ ايران زمين يكي از بزرگ ترين پشتيبانان 

خود را از دست داد.

س��خن پاياني در اين نوش��تۀ  كوتاه و نارسا اينكه گاهي از خود 

در كنار استاد افش��ار ياد كرده ام؛ خوانندگان بزرگوار خواهند 

بخشيد چرا كه هستند نام آوراني كه تنها يك بار با استاد مالقات 

كرده اند و پس از درگذش��ت ايش��ان، عكس هاي مالقاتشان را 

اينجا و آنجا به نمايش نهادند؛ پس ش��اگردي نزد استاد افشار 

براي چون مني كه كم اس��تاد ديده ام سرافرازي بزرگي خواهد 

بود و گفتني.

چنین كنند بزرگان چو كرد باید كار
سيدمحمد طباطبايی بهبهانی*

                              اس��تاد ايرج افش��ار هم پرواز كرد و ديگر 

شاهد آثار جديد و مستمر وی در مجالت وزين و عرصۀ ميراث 

مكت��وب نخواهيم بود. تا ايران و فرهنگ اي��ران و تاريخ ايران 

هس��ت ، افشار هم هست. اس��تاد از خوشبخت ترين های ايران 

معاصر اس��ت كه تمام عمر را به خدمت راس��تين وطن به سر 

آورد و از روزی كه خود را ش��ناخت تا واپسين روزهای حيات 

كمربستۀ ايران بود و فرهنگ ايران. و به راستی در اين روزگار 

مانندی برايش نمی شناس��يم. خوشا به حالش كه عزيز و منيع 

زيست و سربلند درگذشت.

 بنده را فرمودند كه چند س��طری به ياد استاد افشار بنويسم. 

هرچند حضرتش را به نوش��تۀ امثال بنده نيازی نيست ولی به 

پاسداشت مقام بلند استاد كلمتی چند بر سبيل عرض ارادت 

نوش��ته ش��د. معموالً در اين گونه نوش��تارها به تبعيت از مقام 

علمی و خدمات فرهنگی ش��خص درگذش��ته می پردازند، اما 

بنده برآن اس��ت كه از لونی ديگر بنويس��م تا در ياد استاد نيز 
* استاديار دانشكده ادبيات دانشگاه تهران
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تعليمی نهفته باشد. آنچه پس از گذشتن استاد افشار چندين 

بار به ذهن��م خطور كرده اين كه مرحوم دكتر محمود افش��ار 

مردی س��عادتمند بود و به خوبی از عهدۀ دو امتحان الهی مال 

و فرزند برآمده است. خدای تعالی فرموده است: » إنَّما أَْموالُُكْم 

َو اَْوالُدُكْم فِْتَنة «؛ از مالش موقوفۀ افش��ار را می شناس��يم و از 

اوالدش ايرج پرارج را. به راستی مرحوم دكتر افشار دو موقوفه 

ب��رای اي��ران به جای گذاش��ت: يكی هم��ان موقوفۀ تجريش 

و ديگری اس��تاد افش��ار كه با تمام وجود وقف ايران بود. زهی 

جوانمردی كه از دو آزمون چنين سخت، سربلند برون آيد.

مطلب ديگری كه تذكارش بايسته است خلق كريم و نظر بلند 

استاد اس��ت. دوستان می دانند كه بنده چندين سال پيش، از 

س��ر خامی و جوانی، در مقدمۀ ج 24 فهرست مجلس انتقادی 

تند و دور از حش��مت استاد نوشتم كه موجب آزردگی ايشان 

و دوس��تان را فراهم آورد و پس آورد آن را نيز ديدم و برخی در 

صدد پاسخ و آزار عملی و كتبی بنده برآمدند. در همين ايام بود 

كه جلد نخس��ت الشريعة الی استدراک الذريعة به چاپ رسيد 

و جناب آقای ابهری رياس��ت بزرگوار پيشين كتابخانۀ مجلس 

يك نسخه از آن را برای اظهارنظر خدمت استاد و گروهی ديگر 

از بزرگان فرس��تادند و استاد افشار نامه ای به رياست كتابخانۀ 

مجلس نوشت كه بنده را دچار شرم و شگفتی كرد و چنان به 

انصاف تمام در باب كتاب نظر داده بود و اظهار خوش��حالی از 

چاپ چنين كتابی ك��رده بود كه بنده را به ياد صّديقان تاريخ 

انداخ��ت. و از آن پس مصمم گش��تم ك��ه از حضرتش پوزش 

بخواهم و از همين رو به كس��ی از دوس��تان مشترک گفتم كه 

پايمردی كند. ولی گويا خود آن دوس��ت نمی خواست چنين 

شود. سرانجام دل به دريا زده، خود به همراه دوست عزيز آقای 

افشين وفائی به خدمت ايش��ان رفته، از دِر پوزش بزه پيشين 

درآمدم و ايشان پوزش مرا بريده، نگذاشت كه سخن تمام شود 

و فرم��ود: »فراموش كن.« و لطف نمود و به گرمی پرس��يد. و به 

عمل تنبه داد كه تعليم را تزكيه بايد.

 آری چنين كنند بزرگان چو كرد بايد كار. خدايش بيامرزاد.

نامه نگاری های استاد افشار و حسن عاطفی
حسن عاطفی*

ايرج افشار
مديركل كتابخانۀ مركزی و مركز اسناد

1359/11/6

دانشمند محترم جناب آقای حسن عاطفی

يك جلد از دفتر هفتم نس��خه های خطی كه اخيراً 

انتشار يافته و مقاله ای از جنابعالی در آن چاپ شده 

است به پيوست برای مطالعۀ شما ارسال می گردد. 

اعالم وصول موجب امتنان خواهد بود.

* شاعر و پژوهشگر متون ادبی


