آن مرد آمد ،آن مرد ماند ،خودش انتخاب کرده بود!
سید کاظم حافظیـان رضـوی

خط و ربطهای مدیریتی»« ،از دس��ت دادن فرصتها و دیدن
واقعیات»« ،ش��یفتگیهای کمرنگ ب��اب روز» نبود .در مقابل،
«خوان��دن و مطالعۀ آگاهانه»« ،نوش��تن ضروری و عاش��قانه»،
«تصحیح و نش��ر متعهدانه»« ،تش��ویق و ترغیب دلس��وزانه»،
«پیگیری و همت جانانه» را انتخاب کرد.
اجازه میخواهم از میان همۀ آنچه دربارهاش گفته و نوشته
ش��ده است به یک خاطرۀ بسیار آموزنده از استادم عبدالحسین
آذرنگ اس��تناد کنم که بر بخش زی��ادی از همۀ آنچه در قبل
آمد مهر تأیید میزند:

پیـ��ر خـردپیـش��ه نـوران��یام
ب��رد ز دل رن��گ پریش��انـیام
گف��ت ک��ه در زندگ��ی آزاد باش
هان گذران است جهان ،شاد باش
(عالمه طباطبایی)

وقتی ایرج افشار چش��مهایش را برهم گذاشت ،بیشتر آنهایی
که او را میش��ناختند و دوس��ت داش��تند دربارهاش بنویسند و
گوهرههای وجود آن دانش��یمرد ایراندوس��ت را در صفحات
نش��ریات فرهنگی (که او عنایتی ویژه به آنها داش��ت) معرفی
کنند ،فرصت را به دست آوردند .تعداد آنچه پس از مرگ استاد
به عن��وان ویژهنامه و یا صفحات خاص در مطبوعات کش��ور
انتشار یافت ،گواه این مدعاست.
ایرج افش��ار با آنکه در مجامع فرهنگ��ی که مورد قبول
و تأیی��دش بود ،ش��رکت میکرد و در برخ��ی از آنها که مورد
پذیرش��ش قرار میگرفت حاضر بود س��خنانی نی��ز ایراد کند،
ولی ،چه قبل و چه بعد از انقالب ،هرگز از مراس��م تش��ریفاتی
و بزرگداش��تها و چی َیکداش��تها ب��رای خ��ود اس��تقبال
نک��رد و حاضر به حضور نش��د .از درخش��انترین ویژگیهای
شخصیتیاش «مرزبندی»هایش بود .
در حیات علمی ـ فرهنگی ایرج افش��ار آنچه بس��یار قابل
توجه اس��ت و صد البته آموزنده« ،قدرت انتخاب
تأمل ،م ّداقه و ّ
و تعیین تکلیف» برای آنچه به او مربوط میشد ،بود.
مروری بر یادگارهای فراوان گفتاری ،رفتاری و نوشتاری
زن��ده یاد ایرج افش��ار که از خ��ود بر جای گذاش��ته    .مطالعۀ
آنچه دیگران دربارهاش نوش��ته بودند و نوشتند ،شنیدن آنچه
دوس��تان ،آش��نایان و همکارانش در رثای او در مراس��م پس
از گ��ذارش از ای��ن جهان بی��ان کردند ،همه بر ای��ن روال در
زندگ��ی وی تأکید دارد که او اهل «قی��ل و قال»« ،خودنمایی
روشنفکری»« ،س��طحینگری در فرهنگ»« ،بی انضباطی در

[ایرج افش��ار] روزی به مناسبتی و با همان لحن متحکمانه
به م��ن چند اندرز داد ...س��عی میکنم عی��ن عبارت او را
نقل کنم« :چیزهایی را که مینویس��ی ،میبینم ،بعضیها
را میخوان��م ،بعضیها را نمیفهمم و نمیخوانم ،با بعضی
از آنه��ا موافقم و ب��ا بعضی مخالفم ،فقط ب��ه تو میگویم
س��رت را بلند نکن ،به عقب برنگرد و به کسانی که طرفت
س��نگ پرتاب میکنند ،نگاه نکن! راه خ��ودت را برو! من
1
سالهاست همین کار را میکنم »...

دوس��ت دارم به بهانۀ نخستین س��الگرد چشم برهم گذاشتن
زندهیاد اس��تاد ایرج افش��ار که حق عظیمی بر فرهنگافزایی
دوس��تداران و عالقهمن��دان فرهن��گ ایرانزمی��ن دارد ،ب��ه
بارزترین ش��اخصۀ او که همانا «قدرت انتخاب» بود اش��ارهای
میکنم .برای نمونه به چند انتخاب استاد توجه کنیم :
او انتخاب کرد که خادم فرهنگ ایران زمین باشد و شد.
او انتخ��اب کرد که ایران را بشناس��د و تا آخرین روزهای
زندگی در همین مسیر گام زند ،و زد.
او انتخ��اب کرد که کتاب و هرچه با اوس��ت را ارج نهد ،و
نهاد.
او انتخاب کرد که کتابخانهای ماندگار و به یادگار تأسیس کند
2
و کرد.

 .1عبدالحسین آذرنگ« ،فرهنگی که با ایرج بارورتر شد» ،مهرنامه ،شمارۀ  ،11اردیبهشت  ،1390ص .212
 .2کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران را با تالشی  7ساله (از  1343تا  )1350تأسیس کرد و تا سال  1357آن را اداره کرد.
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هموطنان��ش بودند ،بی ادعا ،بی ریا و زالل همچون آب روان،
مییافت و چنین بود که در جستوجو ردپای اسالف و فرهنگ
بهجایمان��ده از آنه��ا ،به جز در الب��هالی صفحات کتابها و
نسخهها و پراکندهها و در کتابخانهها ،در دشتها و کوهپایهها
و روستاها و شهرها نیز عمر به برکت میگذراند و بر باد نمیداد.
ایرج افش��ار نمون��های از تربیتیافت��گان مکتبی بود که
انسانبودن انس��ان را باور داشت .بر این اعتقاد بود که درخت
کهنس��ال فرهنگ ایرانزمین در مقابل هیچ س��یل و طوفانی
ریش��ه تهی نمیکند .و در زندگی ثابت کرد «اعتقاد» که بادبان
کش��تی وجود آدمی اس��ت 6،عامل «انتخاب درست» و هدایت
کشتی حیات در مسیر رسیدن به جزیره خوشبختی است.
ایرج افشار خوب زیست ،خوب رفت و در خاک ایرانزمین
آرام خفت.
■

او انتخ��اب کرد ک��ه در زمانی خ��اص مجموعۀ کتابخانۀ
ش��خصیاش را با شرایطی ویژه به جایی که صالح دید ،اهداء
3
کند ،و کرد.
او انتخاب کرد که آنچه میخواند و مییابد و در اختیار دارد
4
را به دوستداران و عالقهمندان معرفی کند ،و کرد.
او انتخاب کرد در کجا باشد ،و بود؛ و در کجا نباشد ،و نبود.
او انتخاب کرد با که باشد ،و بود؛ و با که نباشد ،و نبود.
او انتخاب کرد ،درباره چه کس��انی بنویس��د و نوشت 5و از
کنار چه کسانی بگذرد و گذشت.
او انتخاب کرد که با همۀ داش��تنها س��اده زندگی کند ،و
چنین زندگی کرد.
او در انتخابش «خانه دوست» را بر هر خانهای ترجیح داد،
در خانۀ دوس��ت آرام میگرفت .به نان و ماس��ت و تنور گرم و
کلبه و کومه و چادر آنها در سراسر ایران عشق میورزید.
آرام��ش خود را در حضور آندیگ��ران که در جرگۀ اصلی

 .3سالها قبل مجموعۀ کتابخانۀ شخصیاش را با شرایطی خاص و نوشتهای ویژه به مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی اهداء کرد   .
« .4تازهها و پارههای ایرانشناسی» در مجلۀ وزین بخارا که به صورت پیدرپی انتشار مییافت   .
 .5نگاه کنید به کتاب نادرهکاران ،مجموعه یادداشتهای او دربارۀ فرزانگان  .
 .6زیرا که بادبان کش��تی وجود مرد ،اعتقاد اس��ت ،چون بادبان باش��د ،باد وی را به جای عظیم برد ،و چون بادبان نباشد ،سخن ،باد باشد!  (فیهمافیه موالنا  /شرح
کامل کریم زمانی ،متن  ،109ص ).257
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