
 

 
 

بلندآوازه
يادى از انديشمند شهير، ايرانشناس بزرگ

(استاد ايرج افشار يزدى)
  

 عطا طاهرى بويراحمدى

  

 «چرا عمر طاووس و درّاج كوته»

 «چرا مار و كركس زيد در درازى»

 (مُصبعى)

 ]به سوك سياوش سيه گردد آب[

  
 خبر، خبر: استاد ايرج افشار هم رفت!ــ 

 ميرد.ميرد، نمىنمىنَه نَه! او نرفته. ــ 

 رَوَد!من خود ديدم. به چشم خويشتن ديدم. كارام، آرام جان پاكش مى ــ

 او نرفته، نمرده. او در دل ما جا گرفته. زنده بيدار است.ــ 

 اند، خبر دادند، كه ...بينى كردهاز پيش دوستدارانش پيش ــ

 اند!آنان كيانند، بگو، ياران چه گفته ــ

 اميد گفته: ــ

 سر كوه بلند آمد سحر باد»

 آمد خبر دادز توفانى كه مى
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 درخت و سبزه لرزيدند و الله

 «به خاك افتاد مُرغ از چهچهه افتاد
 

ان يكى از يار «ا. سايه»پرتو روشناى جانش را هست، تا جانها هست. مگر 

 نگفته:

 گيردبرگ چندان كه نور مى»

 «ميرددهد چو مىباز پس مى
 

 .«مرده آنست كه نامش به نكويى نبرند»راست. آرى. راست است، 
  

پايـان، بـراى استاد ايرج افشار، نمادى تابان و معيارى شايان و عشـىى بـى

يـى يشـهيى زيبا و پويا و اندرشد ادب و هنر و تاريخ ايران بود و سرمشقِ زندگى

 نيك و توانا؛ زيرا دانا بود.

ان، دلمان شكست، آوار با شنيدن خبر مرگ استاد محبوبم 1389اسفند  22

اندوه و ناباورى بر سرمان ريخت. به اتفاق رفيق شفيىم يعىوب غفـارى، يكـى از 

 23ام، راهى تهران شديم، پگاه بين نَوهشيفتگان استاد افشار و مهندس پويان جهان

اسفند با شتاب خود را به جايگاه معهود رسانديم، هوا ابرى بود، قطره قطره باران 

يد. گروه گروه اسـتادان و بزرگـان دانـش و ادب و هنـرِ سـىيدموى و بارآرام مى

جوان، زن و مرد افسـرده و گريـان بـه سـوى ميعادگـاه تشـييه جنـازه آرام گـام 

هم از رُخسـارها هاى گرم اشك پيوسته بهداشتند و قطرات سرد باران، با دانهبرمى

ه در فضـا پخـش هـا چـون مِـه از گلـو بيـرون آمـدشـد. آهبه گريبان سرازير مى

افزود. بر صـفحه سـياه تـابلو كنـار گرديد. سكوتى ژرف بر تىدّس جايگاه مىمى
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 درب ورودى با تصوير متفكرانه استاد چنين نوشته بود:

 به سوك سياوش سيه پوشد آب»

شـنبه شناس بزرگ استاد ايرج افشار دومراسم يادبود دانشمند نامى و ايران

هـاى رايـزن واقـه در مركـز مركـز همـايش در 18الـى  15اسفند از سـاعت  23

 «المعارف اسالمى.ةگردد. مركز دائرالمعارف اسالمى برگزار مىةدائر
  

 ها مكان فرهنگى كار و كوشش استاد بود.اين مكان يكى از ده

بدن پاك استاد، با تشريفات خـا  و اتتـرام چشـمگير در سـالن بـزرگ 

نـد. از زندگينامه وى سـخن راند همايش قرار گرفت. سخنرانان با اتساس و تأثر

 توأم بـا االسالم دكتر محىّق داماد و دكتر اقتدارى كهحجةسخنرانى مهيّج و بليغ 

ب بـا همه را به گريه انداخت. پيكر مىـدّس اسـتاد محبـو تأثر شديد و گريه بود،

و  تشريفات سزاوار وى، با مشايعت عظيم دانشـوران و اسـتادان و دوسـتان بنـام

ر پـدر مَزارگه خانوادگى در جوا 300شهير او به بهشت زهرا برده شد و در قطعه 

 ارجمند اديب دانشمندش دكتر محمود افشار به خاك سىرده گرديد.

يـز و شتر بر اندوه و زارى همگان افزود، طنـين گريـه و زارى دلبِرآنچه بي

شكن استاد بـزرگ ادب زمـان، دكتـر شـفيعى كـدكنى بـود. در لحظـات مىاومت

دم. وى آرامشى نزد او رفتم. به او، آن مصيبت عظيم را تسليت گفتم و اشك افشان

ار دوسـت هايـت را بسـيهم مرا تسلى داد. فرمـود اسـتاد افشـار تـو را و نوشـته

 داشت.مى

استاد ايرج افشار، آذرخشى بود كه در آسمان علـم و ادب و تـاريخ ايـران 

پيماى جوياى ادب و اى فروزان بود، راهنماى كاروان شبخوش درخشيد. ستاره

هنر و خِرَد. چه سَخته و پُخته سروده استاد شفيعى كدكنى با زندگى زيباى اسـتاد 
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 ايرج افشار تناسب دارد:

  
 نامه شىايق چيستىزندگ»

 رايت خون به دوش، وقت سحر

 اى بر لب باد؛نغمه

 زندگى را سىرده در رهِ عشق،

 «به كف باد و هرچه باداباد.

 و:

 آفتابى كه بدين سوى افق»

 ستكوچيده   

 اىجامه

 بر تن هر خشك و تَرى

 ستپوشيده   

 گمان هيچ زبانى هرگزبى

 اين همه واژه ندارد

     . . .» 
  
بزرگمرد ادب و تاريخ، آرام نداشت، با جدّ و جهدى شگرف توانست اين 

كار بزرگ فرهنگى خود و پدر بزرگوار اديب عالمش را جامه عمل بىوشـاند. بـه 

گواهى بَسى انديشمندان وطن و جهان آنچه را در اين رَه، بايسته و شايسته بـود، 

به جامعه بشـرى اهـدا  آنچنان شكوفا و پايا بنيان گذاردند و ساختند و پروردند و

شان در تاريخ فرهنگ ايـران بَـل جهـانى پايـدار و مانـا كردند، كه هماره نام نامى
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خواهد ماند. سه هزار و پانصد تأليف كتاب و مىاله و تصـحي  كتـاب و پيمـودن 

اى نـو و گفتگـو و هزاران كيلومتر براى يافتن كتابى، اثرى و دسترسى بـه پديـده

عادى و فرهيخته در راستاى فربه و پويا كردن فرهنگ ما، به  ديدار با هزاران افراد

كار، شادروان استاد ايرج افشار، كارى است بس سترك وسيله اين شخصيّتِ نادره

 و ستودنى و سخت باور نكردنى.

الش استاد، يكى از ستارگان درخشان قرن بود. دريغا! كه انبوهـه كـار و تـ

شـناى ما از كـو  برگشـتگان، بيشـتر از رو پيوسته فرهنگى به او، مجال نداد، كه

 استاد افشارِ انديشه و مهر او، بهره بريم. دير ما را دريافت و زود از ميان ما رفت.

 فكـن و پُربـار، اسـتوار چـونما از ادب سرشار، ناخسـته از كـار، درختـى سـايه

نبودِ  از ائيمدار، پرواز كرد. ندانم كجا گرفت قرار و مكوهسار، آرام، با مهر و مردم

 قرار.او دل برشته ناشاد و بى

ى آوايى و يادى از خُلق و خوشايد پرتو ريزش قطرات اشكى، يا فغان غم

 نيك او، جان آشفته و نگران ما را آرامش بخشد.

 روتش شاد و يادش پايدار. 

 «امبه يزدان كه تا در جهان زنده»

 .«امآگندهبه درد سياوش دل»
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