کریم اصفهانیان
نویسنده ،پژوهشگر ،ادیب ،مصحح و شاعر ایرانی در گذشت
داریوش شهبازي

غم دلم را سخت میفشرد از بزرگمردی بنویسم که هنوز نبودنش را باور
نکردهام ناگهان از پیش ما رفت .همزیستی و مصاحبت باا او غنیمتای بارایم باود
هرگاه دلم از سردی دنیا و سختی روزگار به درد میآمد باه او زنا

مایزدم باا

کلمات و واژههای ادیبانه و عارفانة مخصوص خودش و حکایتی از بزرگان ادب
سرزمینمان که با تلخی روزگارمان تلفیق میکرد مرحمای میسااخت و بار دلام
میگذاشت .این شده بود عادت سالهای مدید ما .آشناییام با او باه حادود سای
سال پیش باز میگردد که بزرگانی چون روانشادان ایار افشاار و یحیای ذکااء،
عبداهلل عقیلی ،باستانی پاریزی و دیگران در دفتر آینده رفت و آمد داشتند و سبب
آشنایی من با ایشان آقای احمد جاللی فراهانی دایی گرامیام باود کاه باا وی در

دانشگاه تهران همکالسی بود .از او خواهش کرده بودم از این طریق کتاب ساکة
دوران قاجاریه تألیف تازهام را مرحوم ذکاء بازبینی کند.
دیشب (12بهمن) ساعت حدود هفات باه منازل وی زنا

زدم تاا باا او

صحبت کنم برادر ایشان خبر ایست قلبی او را به من داد .گوشی را آرام گذاشاتم
و لختی گریستم و ساعتهاست در فکر اویم.
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بازهم از شمار دو چشم یک تن کم شد .مردی از میان ما رفت کاه پرهیاز
از غوغا داشت و دور از حواشی بود .انسانیت و شفقّتاش بیهمتا بود .ادیبی بود
فاضل ،آرام ،متین ،باوقار ،خوش برخورد ،خوشگفتار ،مهربان و با فرهنا

باود،

خالصه آنچه بود ،هرگز نمینمود.
بسیار اندوهگینم که امروز دریغا گوی او باشم مراتب عمیقترین تأسف و
تسلیت خود را به خاندان گرامیاش و دوستدارانش عرضه میکنم .روحش قرین
رحمت الهی باد.
گویی موالنا در رثای اوست سروده:
قالب خاکی به زمین بازداد
روح طبیعی به فلک واسپرد
ماه وجودش ز غباری برست
آب حیاتش به درآمد ز درد
پرتو خورشید جدا شد ز تن
هر چه ز خورشید جدا شد فسرد
صافی انگور به میخانه رفت
چون که اجل خوشه تن را فشرد
کریم اصفهانیان (  2۷آبان  1۳1۵خ تبریز ا 12بهمن )94تااجرزادهای باود
که تحصیالتش را در ابنساینا ،دبیرساتان فیاروز بهارام و مدرساة علمیاة تهاران
گذراند .از دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران لیسانس گرفت .استادان او عبادالعییم
خان قریب ،جاللالدین همایی ،محمدتقی مدرس رضوی ،محمد معین ،ذبای اهلل
صفا ،سیدکاظم عصار ،صادق کیا ،صادق گوهرین ،حسن مینوچهر (دانشیار ملاک
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الشعرای بهار) ،صدیقی ،بدیعالزمان کردستانی ،لطفعلی صورتگر ،عیسی سپهبدی،
احسان یارشاطر و بدیعالزمان فروزانفر بودند.
از سال  1۳4۷در انتشارات دانشگاه تهران سرگرم شد .بعد از بازنشساتگی
از سال  1۳۶۳در مجلة آینده ،راهنمای کتاب و بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
یزدی با زندهیاد ایر افشار همکاری داشت .وی چهل سال روی اسناد و مدارک
دورة قاجاریه بهویژه اسناد خاندان غفاری و یادنامة دکتر افشاار و فرهنا

ایاران

زمین سرگرم بوده است .مخزنالوقایع ،تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایاران و
نامة یادمان دکتر منوچهر ستوده از آثاری است که به اهتمام اصفهانیان انتشار یافته
است .اشعار وی در مجالت و مجموعهها و یادنامهها با نامهای مستعار گوناگون
از جمله "طراز تبریزی" به چشم میخورد.
تأليفات:
امینالدوله ،فرخبنمهدی ،مجموعاه اساناد و مادارک ،باه کوشاش کاریم
اصفهانیان ،دانشگاه تهران1۳۵4 ،
مخزنالوقایع ،به کوشش کریم اصافهانیان و قادرتاهلل روشانی ،دانشاگاه
تهران1۳44 ،ش،
تااریخ مؤسسااات تمادّنی جدیااد در ایااران کااریم اصاافهانیان و جهااانگیر
قاجاریه ،تهران  1۳۶۸ش
چندین مجلد پژوهشهای ایرانشناسی (نااموارة دکتار محماود افشاار)؛ و
صدها جلد کتاب و مقالهای که به اهتمام وی به جهت اعتالی زبان و ادب پارسی
به رشته تحریر درآمده است.

