درگذشتاگن

اخبار

درگذشتگان

ناصرالدین انصاری

و تربیت نفوس مســتعده و بســط اخــاق و عرفان
شرعی و تفسیر قرآن پرداخت.

آیتالله شجاعی
زنجانی

آثارش عبارتند از:
 .1مقاالت (3ج)
 .2معاد یا بازگشت به سوی خدا (2ج)

اثرگــذار خــود که برخــی از آن از رســانه ملی پخش
میشــد و بــا نفس گــرم و شــیرین خود کــه از دلی
بامعرفــت برمیخاســت ،جوانــان و جوینــدگان
بســیاری را به جاده معارف حقیقــی رهنمون بود

روحانیــون محبوب و مورد اعتماد مردم و در زهد  .9قیام قیامت
و تقــوا و طهــارت و حســن خلــق کمنظیر بــود و در  .10تجسم عمل و شفاعت

و دارای حق بزرگی بر جامعه جوان کشور است.

مناطق محروم و روستاهای اطراف به تبلیغ دین  .11عروج روح
میپرداخــت و هنــوز ذکر خیــر وی در آن نواحی بر  .12خواب و نشانهای آن

ادبیات ،در سال 1335ش به حوزه علمیه قم آمد
و پــس از تحصیــل ســطوح عالیه ،بــه دروس آیات
عظام :امام خمینی ،محقق داماد ،شریعتمداری
و عالمــه طباطبایی حاضر شــد و مبانی علمیاش
را اســتوار ســاخت .ســپس در ســال 1346ش

ارادتمنــدان و شــا گردان و مســتفیدان از بیانــات
ایــن عالــم عــارف و اخالقــی بــا افــادات معنــوی و

زاده شــد .پــدرش مرحــوم حجت االســام حــاج  .7مرگ تا قیامت
میرزا علــی زنجانــی (م1386ق1346-ش) یکی از  .8مواقف حشر

علــوم دینی را در زنجان آغاز کرد و پس از فرا گیری

شــجاعی (رضــوان اهلل علیه) را بــه خانواده مکرم و
ایشان تسلیت عرض میکنم.

ســعید در  20شــهریور 1319ش (1359ق) دریکــی  .5مالئکه
از روســتاهای زنجــان ،در بیــت علــم و فضیلــت  .6بازگشت به هستی

مرحوم استاد در سال 1331ش (1371ق) تحصیل

درگذشــت استاد اخالق و ســالک الی اهلل ،مرحوم
حجةاالسالم و المسلمین آقای حاج شیخ محمد

آقــای حاج شــیخ محمــد شــجاعی زنجانــی ،یکی  .3انسان و خالفت الهی
از اســاتید اخــاق و عرفــان تهــران بــود .فقیــد  .4اسماء حسنی

سر زبانها است.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

از خداونــد متعال بهترین پاداش صالحان را برای
این عالم ربانی مسألت میکنم.

 .13بقیة اهلل (عج)

سیدعلی خامنهای

 .14چراغ هدایت

1394/10/8

 .15قلب سلیم
 .16مبانی نظری تزکیه
 .17طریق عملی تزکیه
 .18کیمیای وصال
 .19ضیافت حقیقی

آیتالله آل اسحق

 .20رساله محبت

(1386ق) بــه زنجان بازگشــت و به تدریس عقاید ســرانجام آن مرحــوم در  75ســالگی ،در روز حضــرت مســتطاب آقــای حــاج شــیخ محمــد آل
و اخــاق و تفســیر قــرآن پرداخت و گروه بســیاری دوشنبه  7دی 1394ش ( 16ربیع االول 1437ق) اســحق خوئینــی زنجانــی یکــی از فضــای حــوزه
از جوانان را در مســیر الهی رهنمون ساخت .پس بدرود حیات گفت و پیکر پا کش در روز سهشــنبه علمیــه قــم بــود .فقیــد ســعید در ســال 1303ش
از پیــروزی انقالب اســامی از ســوی مــردم زنجان  8دی در قم تشییع و پس از نماز آیتاهلل العظمی (1343ق) در «خوئیــن»  -از توابــع زنجــان  -در
به نمایندگی اولین دوره مجلس شــورای اســامی شــبیری زنجانــی بــر آن در یکی از حجــرات صحن بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد .پــدرش آی ـتاهلل
برگزیده شــد ،اما با مشاهده اختالفات جناحهای حضرت معصومه (س) -حجره شهید مفتح  -به حــاج شــیخ عبدالکریــم خوئینــی (م1371ق)  -از
سیاسی کشور از سیاست زده شد و مجلس را رها خا ک ســپرده شــد .مقام معظــم رهبــری در پیام شــا گردان آیات عظام :آخوند خراســانی ،شــریعت
کرد و در تهران بیش از  30سال به تدریس و تألیف تسلیت خویش فرمود:
اصفهانــی و ســیدمحمدکاظم یــزدی و صاحــب
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اخبار

درگذشتاگن
«خودآمــوز کفایه»  -و جــدش آیتاهلل مال ابراهیم  .2روانشناسی خانواده

و شــرح منظومــه) را هــم از آی ـتاهلل منتظــری

خوئینــی  -از شــا گردان شــیخ انصــاری  -و پــدر  .3زمینه قانون اسالمی

آموخــت و پــس از آن به دروس خارج آیات عظام:

جــدش مولــی اســحق زنجانــی بــوده اســت .وی  .4عرفان نماز

آقــای بروجــردی ،امام خمینــی ،آقــای گلپایگانی

نخســت ادبیــات و ســطوح را نــزد پــدر بزرگــوارش  .5عرفان حج

و آقــای ارا کی حاضر شــد و بهرههای فــراوان برد و

آموخــت و در 1325ش به قم آمد و ســطوح عالیه  .6مبارزه عقل و جهل

همزمان به تدریس ادبیات و سطوح و تبلیغ دین

را نزد آیتاهلل شیخ حسین دینمحمدی زنجانی  .7طبیب همراه

پرداخــت .آن مرحوم ســالیان فــراوان عضو هیأت

فرا گرفــت و پــس از آن بــه دروس آیــات عظــام .8 :بعد مطلق جهان

اســتفتاء و بعثــه حج آی ـتاهلل العظمــی گلپایگانی

آقای بروجــردی ،حجت کوه کمــری ،محمد تقی  .9زندگینامه حضرت ابراهیم ( 2ج)

و حضــرت آی ـتاهلل صافی بود و بر ابواب و مســائل

خوانســاری ،امــام خمینــی و درس اســفار عالمــه  .10زندگینامه بالل حبشی

گونا گــون فقه تســلط فــراوان داشــت .او چهرهای

طباطبایی حاضر شد و مبانی علمیاش را استوار  .11زندگینامه سلمان

شناخته شــده در حــوزه علمیــه قــم و معــروف به

ســاخت .سپس در سال 1330ش به نجف اشرف  .12زندگینامه ابوذر غفاری

زهد و تقوا و تواضع و عضو جامعه مدرسین حوزه

مهاجــرت کــرد و در دروس آیــات عظــام :آقــای  .13زندگینامه حضرت خدیجه

علمیــه قم بود .از آثارش تقریــرات دروس آیتاهلل

حکیــم ،آقــای خویــی و میــرزا باقــر زنجانــی حاضر  .14مکتب شهادت

بروجردی و آیتاهلل گلپایگانی است.

شــد وبــر غنای علمــی خویــش بیفزود .ســپس در  .15کتاب سرخ شهادت
1335ش به قم بازگشــت و یکســره به درس فقه و
اصول امام خمینی حاضر شــد و عالوه بر تحصیل
بــه تدریــس ســطوح عالیــه ،طــب ســنتی (قانــون
بوعلــی) و علــم روانشناســی پرداخــت و بســیاری
از بیمــاران صعبالعــاج را بــا داروهــای خویــش
درمــان ســاخت .وی در ایــام انقــاب اســامی بــا
ســخنرانیهایش در شهرهای مختلف به حمایت

آن مرحــوم در  86ســالگی ،در روز پنجشــنبه 15

سرانجام آن مرحوم در  91سالگی ،در روز یکشنبه بهمن 1394ش ( 24ربیعالثانی 1437ق) چشــم از
 20دی 1394ش ( 29ربیــعاالول 1437ق) بــدرود جهان فرو بســت و پیکر پا کش روز شنبه  17بهمن
حیــات گفــت و پیکــر پا کــش در روز سهشــنبه  22پس از تشییع و نماز آیتاهلل العظمی نوری همدانی
دی مــاه پــس از تشــییع شایســته و نمــاز آی ـتاهلل در بقعــه  35صحــن حرم مطهر حضــرت معصومه
شــبیری زنجانــی بــر آن در گلــزار شــهدای علی بن (س) به خا ک ســپرده شد .حضرت آیتاهلل صافی
گلپایگانی در پیام تسلیت خویش فرمودند:

جعفر(ع) به خا ک سپرده شد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

از مــرام امــام و گســترش پیــام امام پرداخــت و در
ســال 1353ش دســتگیر و زندانــی شــد و مــورد
شــکنجه و آزار قــرار گرفت کــه آثارش تــا پایان عمر
در بدنــش باقــی بــود و در آبــان 1357ش از زندان

اناهلل وانا الیه راجعون

آیتالله ثابتی همدانی

رحلــت عالــم ربانــی و فقیــه صمدانــی حضــرت
آی ـتاهلل آقــای حــاج شــیخ علــی ثابتــی همدانــی

آزاد شــد .پس از پیروزی انقالب اسالمی به عنوان
نماینــدهٔ امــام در اســتان مرکــزی (تــا ســال  )1361آقای حاج شیخ علی ثابتی همدانی یکی از فضالی
روحانــی عالیمقام از اســوههای علــم و فضیلت و
برگزیــده شــد و در ســالهای دفــاع مقــدس هــم عالیقــدر حــوزه علمیــه قــم بــود .فقید ســعید در
از اعالم بزرگ شــریعت بودند که عمر پربرکت خود
بارهــا بــه جبهههــای نبــرد شــتافت و در ایــن راه ســال 1308ش (1348ق) در همدان در بیت علم
را درراه اعــای کلمــة اهلل و ترویــج و نشــر معــارف
فرزنــد برومنــدش مهندس ابوالحســن آل اســحق و فضیلــت زاده شــد .پدرش آیتاهلل میــرزا محمد
نورانی اهلالبیت علیهم الســام ســپری نمودند.
 فرمانــده ســپاه تبریــز و معاونت عمرانی اســتان همدانــی (م1365ق)  -یکــی از علمــای معــروفزندگی ایشــان ،مشــحون از تقوا و زهد و پارسائی و
ایــام  -راهــم در عملیــات بــدر (اســفند  )1363همــدان و از شــا گردان طراز اول آیــتاهلل العظمی
اخالق حســنه اسالمی بود .رحلت این عالم بزرگ
حاج شــیخ عبدالکریم حائری و استاد بزرگ حوزه
تقدیم کاروان
را بــه ســاحت مقــدس حضــرت ولــی اهلل االعظــم
علمیه قم  -بود .وی در سال1320ش به تحصیل
شــهیدان انقالب اسالمی نمود .او متخصص علم
ارواح العالمیــن لــه الفــداء ،و حوزههــای علمیــه و
علوم دینی روی آورد و ادبیات را نزد پدر بزرگوارش
طــب و روانشناســی بود و نامــش به عنوان حکیم
خانــدان محتــرم ایشــان تســلیت عــرض نمــوده،
آموخت و پس از وفات او در سال 1325ش به قم
بر ســر زبانهــا بود و با دســتانش بســیاری درمان
ترفیع درجات آن فقید ســعید را از خداوند متعال
آمــد و ســطوح را نــزد حضــرات آیــات :میــرزا جــواد
شدند.
مسألت دارم.
تبریــزی (مطول و معالم) ،شــهید صدوقی (شــرح
از آثار اوست:
 25ربیعالثانی 1437ق
لمعه) ،علی مشــکینی (رســائل و مکاســب) ،میرزا
 .1اسالم و روانشناسی ( 2ج)

محمد مجاهدی (کفایه) و فلســفه (شرح اشارات
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اعلــی اهلل مقامــه ،موجب تأثر و تأســف گردید .آن

لطفاهلل صافی
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درگذشت
کریم اصفهانیان

میالد عظیمی

کریم اصفهانیان عصر ســه شــنبه ســیزدهم بهمن شــعر بــه مقتضــای حــال و مقــام حضــور ذهــن هرگز گسســته نشــد .آنطور که خــودش میگفت
 1394درگذشــت .خبــر درگذشــت اصفهانیــان را ســتایشبرانگیزی هم داشت و خوب میتوانست ســال  1336در انتشــارات دانشــگاه تهران با ایرج
دقایقــی بعــد از واقعــه دوســتم آرش افشــار به من بــا یــک بیت شــعر مناســب ،فضــا را تلطیــف کند .افشار آشنا شد .بعد که افشار به کتابخانه مرکزی
داد .بــار دیگــر در برابــر قاطعیــت نابیوســان مــرگ خــودش هــم شــعر میگفــت و شــعرهایش را بــا رفت نیز این پیوند برقرار و اســتحکامش روزافزون
حیرت زده و درمانده شدم ...با اینکه اصفهانیان گشادهدســتی بــرای دوســتانش میخواند .تعداد بــود .مدتها رئیس دفتر اســتاد ذبیحاهلل صفا در
در آســتانه هشــتاد ســالگی بود ،اما از بس از شــور کمــی از شــعرهایش را با اســم خــودش چاپ کرده انتشــارات دانشــگاه تهران بود .انبان خاطرش پر
زندگــی و ســرزندگی و مهربانی سرشــار بود ،مرگش و برخــی دیگــر بــا نــام کریــم و طــراز و طــراز تبریزی بــود از خاطرههایــی از دکتــر صفــا .از حرفهایــش
ناباور مینمود.
اصفهانیــان از خانــواده ای کهــن و اصیــل بود .در
تبریــز زاده شــد ( .)1315احترامــی ژرف بــه پدرش
داشــت و بســیار از احتشام او یاد میکرد .میگفت
خانوادهشــان بــا خانــواده معــروف مجتهــدی در
تبریز قوم و خویش است.
مــردی خــوشذوق و زنــدهدل بــود .در جوانــی
بــه کالس ویولــن رفتــه بــود .موســیقیدانان را تــا
حــدودی میشــناخت و خاطراتــی از آنهــا تعریــف
میکــرد .ذوقــش در موســیقی ایرانــی بیشــتر بــه
هنــر تجویــدی و یاحقــی و گلپایگانــی و بدیعــی و
ظریــف وهنرمندانی از این دســت گرایش داشــت
و بیشــتر درباره آنها حــرف میزد ،همان طورکه در
شــعر معاصر نیز بیشــتر به رهی و یغمایی و رعدی
و صورتگــر و ابراهیــم صهبا و یحیــی ریحان تمایل
داشــت و شــعر آنهــا را از بــر میخوانــد .از شــهریار
خیلی تمجید میکرد و از او شعر زیادی در حافظه
داشــت و بــه مناســبت میخوانــد .در خوانــدن

منتشــر شــده است و بیشتر شــعرهایش هم چاپ برمیآمــد که دکتر صفا نیز به اصفهانیان عالقمند
نشــده اســت .برخــی از شــعرهایش بانمک اســت بــود .شــعرهای زیــادی از صفــا در خاطــر داشــت.
و خالــی از حــال و حالتــی نیســت ،بهخصــوص شــاید در کاغذهایش شعرهایی به خط دکتر صفا
شــعرهایی کــه تهلهجــهای از طنــز دارد؛ طنــزی پیدا شــود .یکی از این شــعرها را به من ســپرد که
مالیــم و مــؤدب و مالحظــهدار مثــل خــودش کــه در آویزهها (مجله بخارا) چاپ کردم.
مــردی شــوخ ،امــا بســیارمبادیآداب بــود .کاش
گزیدهای از شــعرهایش گــردآوری گردد و به همراه
مقــاالت و مقدمههایــش بر کتابهایــش ،در کتابی
گرد آید.

نــام اصفهانیــان بــا نــام ایــرج افشــار گــره خــورده
اســت .بارهــا و بارهــا از او شــنیدم و شــنیدندکه
میگفت« :ایرج افشــار مراد من اســت و او بود که
به دست من قلم داد و مرا به کار تحقیق و نوشتن

اصفهانیــان مدتی دردانشــکدة ادبیات دانشــگاه کشــید» .در ســال  1343حســنعلی معاون الدوله
تهران ادبیات فارسی خواند ،اما مدارج تحصیلی غفــاری مجموع ـهای بیشبهــا از اســناد خانــدان
را بهآخــر نرســاند .بــا خنــده میگفت« :دانشــکدة غفــاری کاشــانی را بــه کتابخانــة مرکزی دانشــگاه
ادبیــات به کارما نمیآمد آقا!» .از میان اســتادان تهران ســپرد .افشــار کــه خوب قدر ایــن مجموعه
دانشکده ادبیات ارادت خاصی به مدرس رضوی را میدانســت ،انتشــار این مجموعه را در دســتور
و عبدالعظیــم خان قریب داشــت .شــیفته مرام و کارکتابخانة مرکزی گذاشت .به تشویق افشار بود
بزرگــواری و اخــاق آنهــا بــود .بنابرایــن دانشــکده که اصفهانیان در سال  1344با همکاری قدرتاهلل
ادبیــات را رهــا کرد ودر انتشــارات دانشــگاه تهران روشــنی زعفرانلــو -کــه اصفهانیــان او را «خــان»
مشــغول به کار شد .در انتشــارات دانشگاه تهران خطاب میکرد و بســیار دوســت میداشت  -جلد

بــود کــه بــا ایــرج افشــار پیوند یافــت و ایــن پیوند اول «مخــزن الوقایع؛ شــرح ماموریت و مســافرت
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درگذشتاگن

فــرخ خــان امیــن الدولــه» تألیف حســین ســرابی کتــاب ســودمند «تاریخ مؤسســات تمدنی جدید ناصرالدین شاه».

12

را بــه چاپ رســانید (انتشــارات دانشــگاه تهران) .در ایران» ،پس از درگذشــت محبوبی منتشــر شد
جلــد دوم ایــن کتــاب ارجمنــد را هم ســالها بعد

بــا همکاری زعفرانلو در پژوهشــهای ایرانشناســی
چــاپ کــرد( .تهــران ،1378،ج  ،11پیوســت ،ص
 .)143-1با تشویق و ارشاد و اشراف افشار بود که
اصفهانیان با همکاری قدرتاهلل روشنی زعفرانلو
بــه کار تدویــن و آمادهســازی مجموعــه اســناد و
مــدارك فــرخ خــان امیــن الدولــه پرداخــت .ایــن
اســناد ارزشــمند تاریــخ قاجــار در پنــج جلد چاپ
شــد (انتشــارات دانشــگاه تهــران 1346،ـ .)1357
اصفهانیــان همیشــه بــه بانــگ بلند میگفــت و با
حقگزارانهتریــن عبارت هم این ســخن را نوشــت
کــه در مدتــی کــه مشــغول کار مجموعــه اســناد
و مــدارك فــرخ خــان امیــن الدولهبــود ،از فیــض
مراقبــت و نظــارت علمــی «دوســت و مــرادش»
1
حسین محبوبی اردکانی برخوردار بود.
از ســخن ســخن خیــزد .همیــن جــا بگویــم
اصفهانیــان عاشــق محبوبــی اردکانــی بــود و مــن
چندبار دیدم که در هنگام ذکر خیر آن دانشــمند
محبوب چشــمانش تر شد .عکس محبوبی را هم
بــه دیــوار اتاقــش در بنیــاد موقوفــات دکتــر افشــار
زده بــود .بــرای اثبــات شــیفتگی او بــه محبوبــی
همیــن بس که که بــا مرگ نابهنــگام محبوبی که
اصفهانیــان او را «دلیــل راه و مــراد آ گاه» خــود در
کار تدویــن نشراســناد و مــدارك تاریخــی خانــدان

(انتشارات دانشگاه تهران .)1368 ،نا گفته نماند
انتشــار مجلــة راهنمــای کتــاب به او کمــک کند.
ً
که نظر و «امید» ایرج افشــار این بود که مجموعه
بهگفتــه خــودش معمــوال هفت ـهای یکــی دو روز،
مقــاالت محبوبــی اردکانــی «یکجا گردآوری شــود
بعدازظهرهــا ،بــه دفتر راهنمای کتــاب میرفت و
و بــه همت دوســت گرامــی و همــکار دیرینه کریم
بــه آقای افشــار «کمــک مختصری» میکــرد .چند
اصفهانیــان به چاپ برســد» 4.آرزویــی که محقق
یادداشــت هــم از او در بخــش «معرفــی کتابهــای
نشــد و اصفهانیان یک روز با غصه گفت :ای بســا
تــازه» راهنمــای کتــاب هســت .ســالها بعد افشــار
آرزو که خا ک شده!
نــام اصفهانیــان را در زمــره کســانی آورد کــه «در
بگذریم .باری در واقع زمینه اصلی کارنامه علمی دوران نشــر مجلــه [راهنمــای کتــاب] ...بــه لطف
اصفهانیــان را اســناد خانــدان غفــاری تشــکیل نظر و دلبســتگی ،همکاری فرهنگی داشــتند ...و
میدهد و به قول خودش این نانی بود که افشــار میباید نام شریفشان آورده شود».

13

در دامن او گذاشــته بــود .او بعدها توفیق یافت «
اسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد اول :سالهای

 1243تــا  1327قمــری)» « 5،ســفرنامه خراســان
(همــاره بــا ناصرالدین شــاه)»  6و «اســناد تاریخی
خانــدان غفــاری (جلــد پنجــم :دوره ناصرالدیــن
شاه و مظفرالدین شــاه)» 7رامنتشر کند .مقاالتی
هم نوشته و در آنها تعدادی از این اسناد را چاپ
کرده اســت :مقاالتی چون «گوشــههایی از اوضاع
8
اجتماعــی و اقتصــادی دوره ناصرالدیــن شــاه»،
«نمونــه گواهینامــه تحصیلــی دارالفنــون در دوره
ناصرالدیــن شــاه»« 9،گــزارش پزشــکی از وضــع
مــزاج ناصرالدیــن شــاه»« 10،اســنادی در عزلمیرزا
حســین خــان سپهســاالر» 11و «چهــار نامــه درباره
عقــد و ازدواج غالمعلــی عزیزالســلطان ملیجــک

غفــاری مــی دانســت ،دســت و دلش ســرد شــد و
تــا ســالها دنبالــه ایــن کار را رها کرد 2.نســبت به
آثــار چاپنشــده آن دانشــمند فقیــد هــم اهتمام
داشــت .از فحــوای یادداشــت کوتاهی کــه دربارة
«خیام نفیسی»  -که قرار بود به تنظیم و کوشش
محبوبی از ســوی دانشــگاه تهران منتشــر شــود-
نوشــته ،معلوم اســت که دســت و دلش میلرزید
کــه مبادا حق محبوبی پایمال شــود 3.با کوشــش
اصفهانیــان و جهانگیر قاجاریه بود که جلد ســوم
 .1ا سناد تاریخی خاندان غفاری (جلد اول) ،مقدمه ،ص هفده.
 .2ســفرنامه خراســان ( همــراه بــا ناصرالدیــن شــاه)  ،مقدمــه ،ص
چهارده.
 .3اصفهانیان ،کریم« ،خیام نفیسی» ،آینده ،سال  ،11شماره ،10-9
آذر -دی  ،1364صص .710-709

ســال  1339افشــار از اصفهانیــان خواســت که در

 .4تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران ،ج  ،3ص چهار.
 .5اسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد اول:سالهای  1243تا 1327
قمری)  ،به کوشــش کریم اصفهانیان و بهرام غفاری و با همکاری
علی عمران ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.1385 ،
 .6ســفرنامه خراســان (همــراه بــا ناصرالدیــن شــاه) از غالمحســین
غفاری کاشــانی ،به کوشش کریم اصفهانیان و بهرام غفاری،بنیاد
موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.1392 ،
.7اســناد تاریخی خاندان غفاری (جلد پنجم :دوره ناصرالدین شاه
و مظفرالدیــن شــاه) ،به کوشــش کریم اصفهانیان و بهــرام غفاری،
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.1394 ،
 .8ناموارة دکتر محمود افشار ،گردآورنده ایرج افشار با همکاری کریم
اصفهانیــان ،موقوفات دكتر محمود افشــار یــزدی ،1372،جلد ،7
صص .4091-4078
 .9همان ،1375،ج  ،9صص .4985-4981
 .10پژوهشــهای ایرانشناســی ،به کوشش ایرج افشار با همكاری كریم
اصفهانیــان ،موقوفــات دكتــر محمود افشــار یــزدی ،1378 ،ج ،11
صص .445-444
 .11همان ،1389 ،ج  ،19صص .99-86
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در  16فروردیــن  1360اصفهانیــان از دانشــگاه
تهران بازنشســته شــد .با اینکه افشــار نوشــته که
اصفهانیــان پانــزده ســال در دوره چهــارم انتشــار
مجلــه آینــده ( )1372-1358همــکار او بــوده
اســت 14،امــا بــه گفتــه اصفهانیــان – کــه صفحــه
مشــخصات مجلــه آینــده هــم ایــن نکتــه را تأیید
میکند -در ســال  ،1363افشــار از او خواســت که
مدیر اداری مجلة آینده شود .تردیدی نیست که
از سال  63به بعد ،بسیاری از کارهای مجلة آینده
را اصفهانیان با همکاری رســول دریا گشت انجام
م ـیداد و ایــن دو مرد خــدوم کمک مؤثــری برای
استاد افشــار بودند .نام دریا گشت به میان آمد و
بایــد بگویم که اصفهانیان بی هیچ چشمداشــتی
بر تجدید چاپ «صائب و ســبك هندی در گستره
تحقیقــات ادبــی» 15نظــارت کــرد و نمونههــای
چاپــی را تصحیــح کــرد .همانطورکــه در جلد دوم
مقاالت ســعید نفیســی ،نام دوســت دیرین خود
را مهربانانــه کنــار نــام خــود نشــاند تــا حــق تقــدم
دوست فقیدش در این کار رعایت شود.

16

 .12همان ،1392 ،ج  ،21صص .128-114
 .13افشــار ،ایــرج« ،یادداشــت کوتــاه بــرای تاریخچــه [راهنمــای
کتاب]» ،راهنمای کتاب [تجدید چاپ دوره بیســت و یک ســاله
در  20مجلد] ،تهران ،سخن ،1388 ،مقدمه ج  ،1ص .3
 .14افشــار ،ایــرج« ،گذشــته [مجلــه آینــده]» ،فهرســت مجلــه آینــده
( ،)1304-1372گــردآوری محمــد گلبــن بــا همــکاری محمــد
افســری راد .بنیــاد موقوفــات دکتــر محمــود افشــار یــزدی،1389 ،
مقدمه ،ص سی و پنج.
 .15صائــب و ســبك هنــدی در گســتره تحقیقات ادبی ،بــه اهتمام
رسول دریاگشت ،موقوفات دكتر محمود افشار یزدی.1393،
.16مقاالت ســعید نفیســی :بزرگانادب-کتابشناسی (جلد دوم)،
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اخبار
از ســال  1364ایــرج افشــار مجموعه نامــوارة دکتر
محمود افشــار را پایه گذاشت .تا کنون بیستودو
جلــد از ایــن مجموعــه تحــت عنــوان نامــوارة
دكتــر محمــود افشــارو از جلــد یازدهــم بــه بعــد بــا
عنــوان پژوهشــهای ایرانشناســی (بــا حفــظ نــام
ناموارة دكتر محمود افشــار) منتشــر شــده اســت.
در  19جلــد از  22جلــد نامــواره و پژوهشــهای
ایرانشناســی ،اصفهانیــان همــکار افشــار بــود .در
جلدهــای  15و  16که به ســتوده نامه هم معروف
اســت ،اصفهانیــان به همراه رســول دریا گشــت با
افشــارهمکاری داشــتند .تنها در دو جلــد  10و 17
اصفهانیان همکاری نداشــت و رســول دریا گشت
همــکار افشــار بــوده اســت .جلــد بیســتم (آفریــن
نامــه) نیــز کــه بــه کوشــش نــادر مطلبــی کاشــانی
سامان یافت ،قصه علی حدهای است .جلدهای
 21و  22پژوهشــهای ایرانشناســیرا اصفهانیــان
پــس از درگذشــت افشــار بــه ترتیــب در ســالهای
 1392و  1393منتشــر کــرد .در ایــن کتابهــا آقــای
اصفهانیــان در ویرایــش و غلطگیــری مقــاالت
کمــک مؤثر آقای افشــار بود .در جلــد  21و به ویژه
جلــد  22در انتخاب مقاالت هــم اعمال نظر کرد.
ایــن نکتــه را هــم بایــد بگویــم کــه در این ســالها
چند بار از او شــنیدم  -و در لحنش نه توقعی بود
و نــه گلــهای -کــه او در طــی این ســی ســال برای
نامــواره و پژوهشهای ایرانشناســی یک ریال هم
حقالزحمــه نگرفتــه اســت .میگفت« :مگــر آقای
افشــار برای این کتابها پــول گرفته که من بگیرم.
وظیفه من بود که به ایشان کمک کنم و کردم».
مــردی بلندهمــت و چشمودلســیر و توانگــردل
بود .تردیدی نیست که کریم اصفهانیان بهغایت
دوســتدار ایرج افشــار و بینهایت به او وفادار بود
و به ایشــان بســیار خدمــت کرد .من شــک ندارم
کــه بخشــی از توفیــق بیبدیــل علمــی افشــار ،بــه
یاوریهــای خامــوش و صادقانــة این مرد شــریف
برمیگشت.
با تعطیلشدن مجلة آینده در سال  ،1372افشار
از اصفهانیــان خواســت کــه بــه بنیــاد موقوفــات
بیاید .ده ســال دبیر هیأت مدیره بود و سینهاش
بــه کوشــش كریــم اصفهانیــان و بــا همــكاری رســول دریاگشــت،
موقوفات دكتر محمود افشار یزدی.1390،

درگذشتاگن

صنــدوق خاطرات از آن جلســات .تــا آنجا که من یکــی دو جمله مینوشــت .من ایــن دفتر را خیلی
دریافتم اصفهانیان به نوعی جانشین ایرج افشار دوســت داشــتم و بارها آن را تورق کــردم .کارنامه
در بنیاد و مجری مصلحتدیدهای استادبود.
وقتی مدیر و مســئول انتشــارات بنیــاد موقوفات
بــود دفتری تهیــه کرده بود به قطــع رحلی .در هر
صفحــهای از آن دفتــر نام کتابی کــه طبق مصوبه

من هم در آنجا هست! آن دفتر تا حدودی رابطة
کاری افشــار و اصفهانیــان را آیینگــی میکنــد.
آن دفتــر از اســناد بنیــاد موقوفــات و نیــز گنجینــه
پژوهشی ایرج افشار است و باید حفظ شود.

موقوفه میبایست در بنیاد موقوفات چاپ شود ،پــس از درگذشــت اســتاد افشــار ،اصفهانیــان بــه
نوشته شده بود .اصفهانیان پیگیر کارهای کتابها نوعــی شــیخ بنیــاد موقوفــات محســوب میشــد.
بــود و بــا آن خــط خوشــش در چنــد جملــه بــرای حضــرت آی ـتاهلل محقــق دامــاد ،رئیــس هیئــت
افشــار گزارشگونــهای مینوشــت و اطــاع میداد مدیــره موقوفــات ،بــه او اعتمــاد و احتــرام خــاص
که هر کتاب در چه مرحلهای اســت .هر از چندی داشــت و اصفهانیــان نیــز ارادت و عالقــه تــام و
آن دفتــر را بــه منــزل اســتاد میفرســتاد و ایشــان تمامی به ایشان داشت .تا جایی که من میدانم
میخوانــد و بعضــا زیــر نوشــتههای اصفهانیــان مدیــران عامــل نیــز رابطهشــان بــا اصفهانیــان
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درگذشتاگن
خــوب بــود .خلــق خــوش ،مهربانــی،بیتوقعــی ،همیشــه خموشانه در صف النعال نشست و نگاه
بلدبــودن ظرایــف و ریزهکاریهای مشــی اداری و کرد و نگاه کرد.
کارمندی ،تجربه ،پختگی ،ســعه صدر و سماحت
از او چهرهای محبوب در بنیاد موقوفات ســاخته
بود .ســنگ صبور کارمنــدان موقوفه بود .غم آنها
را میخــورد و گــره از کار فروبســتة آنهــا میگشــود.
نمیدانــم تمکن مالــیاش در چه حدی بود ،ولی
نهاد کریم بخشــندهای داشــت و دســتش به خیر
بود .اینها را از چشم دیدم و مینویسم.

پیر پرنیاناندیش که منتشــر شد ،نسخهای به او
هدیــه دادم .کتاب را خواند .هــر روز تلفن میکرد
و دربــارة مطالبــش حــرف میزد .یــک روز زنگ زد
و گفــت فــردا بــه دیــدارش بــروم .رفتــم و صحبت
کتــاب را پیش کشــید .گفت« :دیشــب با خواندن
صفحاتــی از کتــاب ــــ که مربــوط بود بــه مهاجرت
سایه از ایران ــ خیلی گریه کردم و این شعر را برای

اصفهانیان بســیار محتاط و محافظهکار بود .یک ســایه گفتم» .شــعر را که به خط خوشــش نوشته
عمــر کار اداری و خوانــدن تاریخ و تماشــای فراز و بــود ،بــه من داد .گفتم تشــریف بیاوریــد با هم به
نشیب روزگار و مصاحبت با ایرج افشار از او مردی دیــدار ســایه برویــم؛ بــا لبخنــد تــن زد .گفتم پس
بسیار محافظهکار ساخته بود .محافظهکاریاش شــعرتان را به سایه میدهم .گفت ا گر میخواهی
گاه غیــر قابــل توجیــه بــود و بــه مرزهای وســواس شــعر را بــه ایشــان بدهی بــه خط خــودت بنویس
نزدیک میشــد ،اما او از روش خودش بازنمیآمد و به آقای ســایه بگو یکی از دوســتانم این شــعر را
و کار خودش را میکرد.

برایتان گفته اســت و از من اســمی نیاور! ...آقای

اصفهانیان مردی ایراندوســت بــود .آذربایجانی

اصفهانیان چنین روحیهای داشت.

بــود و هــوای «همشــهریانش» را داشــت .وقتــی نیمــا میگفت :یــاد بعضی نفرات روشــنم میدارد
بــا همشــهریانش تلفنــی حــرف مــیزد گل از  ...در ایــن نیمــه شــب ســرد زمســتانی کــه ایــن
گلــش میشــکفت و وقتــش خــوش میشــد .از ســطرها را مینویســم میبینــم کریــم اصفهانیــان
آن آذربایجانیهایــی بــود کــه همیشــه پیشــگام از فروزانیادتریــن آدمیــان در خاطــر خســته
خطرند و پشــتیبان ایران وزبان فارســی و وحدت شکســتهام است؛ مردی نجیب ،شــریف ،فروتن،
و انســجام ملــی و تمامیــت ارضــی ایــران .یکــی از آمیــزگار ،خوشمشــرب ،خیرخــواه ،نیکاندیش،
کارهــای ارجمنــدش همکاری برای تدوین و نشــر خیررســان ،مهربــان ،پا کنهــاد ...ای دریــغ ای
رساله «کلمات فارسی در تداول زبان آذربایجانی» دریغ ای فریاد! ...با رفتنش تنهاتر شدم. ...
تألیف محمدرضا شعار است.

17

اصفهانیــان مــردی کنارهجــو و خلوتگزیــن بــود.
نوشــتم کــه عاشــق حســین محبوبــی اردکانــی و
ایــرج افشــار و دمســاز دیرینــه آنهــا بــود .افشــار
برایش نوشــت که پنجاه ســال دوستی ریشهدار و
محکم با او دارد ،اما با همه اصرارها ،حاضر نشــد
خاطراتــش را دربــارة ایــن دو «مراد» ش بنویســد.
پــس از درگذشــت افشــار ایــن همه مطلــب درباره
او نوشــته شــد ،امــا اصفهانیان با آن همه ســابقه
دوســتی و همــکاری قلــم برنداشــت و چیــزی
ننوشــت .نمیدانــم بــا کســی مصاحبه کــرد یا نه.
پرهیز عجیبی از بســتن خود به این و آن داشــت.
در مراســم بزرگداشــت افشــار شــرکت کــرد ،امــا
 .17ناموارة دکتر محمود افشار ،ج  ،9صص .4933-4844
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