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عزيز آريانفر (دانشمند افغانستانى)

با جهانى درد و اندوه ،آگاهى يافتم كه دانشمند فرزانهه و ورجاونهد ،دكتهر
ايرج افشار ،تاريخپژوه ،خاورشناس ،ناشر ،نسخهشناس و كتابشناس برجسهته و
نامور ايرانى ،چهارشنبه ( 17ماه حوت سال روان) دار فانى را بهدرود گتتهه و بهه
ديار جاويدانگان شتافته است.
روانشاد دكتر ايرج افشار ،فرزند برومند دانشور فقيد دكتهر مممهود افشهار
(فرهنگى فرهيختهه و افاانسهتانشهناس برجسهته و نويسهنده كتهاب سههجلهد
افااننامه) يكى از چهرهها برازنده فرهنگ و دانش ايران بود .با توجه به اينكهه
درگذشت اين دانشمند بلندپايگاه و واالجايگاه ،ضايعه بهرر

و جبهرانناپهذير

نهتنها برا جامعه فرهنگى ايهران ،بهس سراسهر گسهتره زبهان و فرهنهگ پارسهى
(ايرانستان) است ،بايسته پنداشتم ياد از آن دانشىمرد ازدسترفته نمايم.
استاد دكتر ايرج افشار را از ديرباز مىشناختم .آشنايى ما در نخستين سترم
به تههران در ( 1999نرديه

بهه سهيرده سهال پهيش از امهروز) هنگهامى كهه در

جستجو كتابهايى چون سياست اروپا در ايران و افااننامه نوشته روانشاد دكتر

* .به نقس از سايت خاوران (ندا يرد ،سهشنبه  24استند  ،1389شماره .)1167
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مممود افشار يرد بودم و نتوانسته بودم اين آثار جاودان را در كتابفروشهىهها
پيدا نمايم و ناگرير گرديدم برا دريافت آنها به بنگاه انتشارات «بنيهاد موووفهات
دكتر مممود افشار يرد » بروم ،دست داد.
در بنياد موووفات ،جناب آوا كريم اصتهانيان ،به من مهر و ممبت بسيار
نمودند و تلتنى با جناب آوا دكتر ايرج افشار تماس گرفتند .استاد ايرج افشار تا
دانستن د افاانى هستم ،بيدرنگ از اصتهانيان خواستند تا گوشى را بهه مهن بدههد.
پس از سالم و ادا احترام ،گتتم« :بنده از ارادتمندان پدر بررگوار شما شهادروان
دكتر مممود افشار هستم ،در جستجو كتابهايش بهودم ،در كتهابفروشهىهها
تهران نيافتم ،ناچار به بنياد آمدم .اينجا خهدمت جنهاب آوها اصهتهانيان هسهتم،
ايشان بسيار لطف و مهربانى كردند».
وانگهى صدا شيرين و مهرآمير استاد در گوشهايم طنهين افكنهد« :بههبهه،
چشم ما روشن ،دوست عرير ،خوش آمديد ،صتا آورديد بهه سهرزمين خودتهان.
باور كنيد هر مووعى كه مىشنوم فرهنگيان افاانى به تهران تشريف مىآورند ،دلم
روشن مىشود ،جهانى روشنايى و سرور برايم دست مهىدههد ،رايمهه سهرزمين
خراسان ،كشور برادر و عرير ما افاانستان ،پيام كابس زيبا و بلخ و هرات باستان و
پروان خرم و شاداب و برادران عرير افاانى ما به من مىرسد».
استاد افرودند« :اگر فرصت داشته باشيد و بتوانيد فهردا خانهه مها تشهريف
بياوريد ،خيلى خوشمال خواهم شد .مىخواهم شما را از نرديه

ببيهنم .ديهر

است از دوستان افاانى كسى را نديدهام .بياييد تا بشنوم كه در افاانستان چه خبر
است؟ كتابها را نير فردا خدمت شما تقديم مىكنم .در كجا تشريف داريد؟»
پاسخ دادم« :در هتس آزاد » و افرودم« :هرچند من از فرانكتورت آمدهام و
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سوگمندانه نمىتوانم پيام سرزمين در خون فتاده افاانستان را به شما بياورم ،با آن
همه ،سعادت بررگى خواهد بود تا جناب شما را از نردي

زيارت كنم».

استاد افشار« :خيلى خوب ،از مها زيهاد دور نيسهت ،چهه سهاعتى برايتهان
مناسب است؟»
جواب دادم« :فردا بعد از ساعت دو ،بعد از چاشت ،يعنى بعد از ظهر».
استاد افشار« :خيلى خوب ،چشم به راه هستم .نشانه خانه و شماره تلتن را
آوا اصتهانيان به شما مىدهند».
روز ديگر خدمت جناب آوا دكتر افشار به خانهشان رفتم .خانهها يه
طبقه در مملّه اشرافنشين تهران .در حيات بيرون ،خودرو جيپى ايستاده بهود.
استاد مهربانى فرموده ،خود به پيشوازم شتافتند .دروازه را باز نمودند و بها ههم از
پلهها باال رفتيم .دست راست ،اتاق نسبتاً بررگى ديده مىشد كه مير نانخور يى
در وسط آن گذاشته شده بود .ما به خانه كوچ

دست چپ رفتيم .ايهن خانهه را

وتسهها پر از كتابها و مجموعههايى با پشتجلدها چرمى نصوار رنگ مايس
به زرد كه به گمان غالب ،كلكسيونها مجلهها بودنهد ،زينهت بخشهيده بهود.
عكس بانويى هم در اتاق ديده مىشد .بيدرنگ گمان بردم كه مادرشان بوده باشد.
استاد فرمودند« :چون هوا بسيار گرم است ،اگر ميس داشته باشهيد بههجها
چايى ،كمى طالبى (زنبورچه) برايتان بيهاورم ».گتهتم« :هرچهه از دوسهت رسهد،
نيكوست ».و به سيمايش نگريستم .مرد بسيار آرام ،متين ،باووار ،خوشبرخهورد،
خوش گتتار ،مهربان ،بافرهنگ و در ي

سخن ،آراسته به همه فضايس و خصهايس

نيكو مىنمود.
سپس به گتتگو پرداختيم و استاد از پدر ازدسترفتهشان و دوستان افاانى
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ايشان (بررگان فرهنگ افاانستان) مانند استاد خليلى ،استاد گويا اعتمهاد  ،آوها
دكتر سهيس و غيره ياد كردند و از ستر پدرشان بهه افاانسهتان و عشه و عالوهه
بىپايانى كه به سرزمين افاانستان داشتند ،سخن گتتند .يهاد ههم از شهمار از
آشنايان خودشان روانشاد نيالب رحيمى و ديگران كردند و از من پرسهيدند كهه
در كشور ما چه مىگذرد؟  ...و ابراز اميدوار كردند كه هرچهه زودتهر صهلح و
آرامش و بهروز به كشور ما باز گردد.
از همنشينى و گتتگو با او ،جهانى آرامش و شادمانى برايم دست داده بود.
نردي

به ي

ساعت ،باهم صمبت كرديم و در پايان ،استاد نهتنها كتابها وزين

افاان نامه و سياست اروپا در ايران را ،بس شمار بسيار از ديگهر انتشهارات بنيهاد
موووفات را به من تمته دادند كه با سپاس فراوان از ايشان پذيرفتم.
و امروز به ياد استاد ازدسترفته و آن روزها اش

در چشمانم گهره زده و

ولم ماالمال خون است .دردا و درياا چه روزگار است .پتياره مر  ،چه مهرد
را ربود .گلى برفت كه نايد به صد بهار دگر .باورم نمىشهود كهه او رفتهه باشهد.
هرگر نميرد آنكه دلش زنده شد به عش .
آخرين ديدارم با استاد ،سال گذشته در تهران بود .ايشان بهرغم افسهردگى
و رنجور كه از سيمايشان پيدا بود ،به همايش ميراث مشترك ايران و افاانستان
كه از سو كتابخانه مجلس شورا اسالمى ايران برگرار شده بود ،تشريف آورده
بودند و در كاخ بهارستان (ساختمان وديمى مجلهس ايهران) جهايى كهه همهايش
برگرار شده بود ،سخنرانى فرمودند .از بخت خوش ،مهن ههم در جمهه مهمانهان
دعوت شده به همايش بودم .در ووته پذيرايى برا ادا احترام ،نرد استاد رفهتم.
خيلى ممبت فرمودند .راستش سخت دلم مىخواست به زيارت ايشان بروم و از
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نردي

31

از ممضرشان فيض ببرم ،ولى به دليس فشردگى برنامهه ،ايهن كهار ممكهن

نبود ،چون روز بعد بايد به ستر اصتهان و شيراز مىرفتم .پوزش خواستم و گتتم
در ستر آينده به تهران ،حتمى خدمتشان خواهم آمد.
و اين

پي

ناگوار و ناخوشايند درگذشت استاد را دريافتم.

