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ــذاران کتابخانۀ  ــي از بنیانگ ــار یک ــرج افش                                ای

ــناد دانشگاه تهران بود که از سال 1338 در  مرکزي و مرکز اس

شکل گیري و تهیۀ مقدمات تأسیس این کتابخانۀ معظم نقش 

ــت. برنامه اي که براي احداث ساختمان کتابخانۀ مرکزي  داش

ــال 1343 به او که در آن زمان رئیس  ــده بود در س تدوین ش

»ادارۀ انتشارات و روابط کتابخانه ها« بود ابالغ گردید و در سال 

ــمت ریاست کتابخانۀ مرکزي منصوب  1346 وي رسماً به س

ــاختمان بزرگ  ــالي که کار بناي س گردید. 1 در طول هفت س

ــار عالوه بر نظارت بر روند  ــید، افش کتابخانۀ مرکزي طول کش

ساخت ساختمان جدید به برنامه ریزي براي تربیت کتابداران 

ــي و  ــص و به کارگیري روش هاي نو براي فهرستنویس متخص

سازماندهي مواد کتابخانهاي مي پرداخت؛ کاري که تا آن زمان 

در هیچ یک از کتابخانه هاي ایران سابقه نداشت. 

نخستین تالش ها در زمینۀ گسترش کتابداري جدید در ایران 

در این دوره و به همت ایرج افشار انجام شد؛ از جمله استفاده از 

طبقه بندي کنگره که براي نخستین بار در ایران مورد استفاده 

ــر اصطالحات  ــي در براب ــرار گرفت، وضع اصطالحات فارس ق

ــدي کتابخانۀ  ــترش و تطبیق طبقه بن ــي کتابداري، گس فرنگ

کنگره با برخي موضوعات فارسي، مانند ادبیات فارسي، تاریخ 

ــرعنوان هاي موضوعي در زبان فارسي،  ایران و اسالم، تهیۀ س

و ترجمۀ قواعد فهرستنویسي انگلوامریکن. به این ترتیب ایرج 

ــترش کتابداري جدید در ایران نیز نقش مهمي  افشار در گس

داشته است. 

ــخه هاي خطي داخل  ــدام به تهیۀ عکس و میکروفیلم از نس اق

ــاي از عکس هاي متعلق به  ــور، تهیۀ مجموع ه و خارج از کش

ــاه، برگزاري نمایشگاه و  ــلطنتي ناصرالدین ش ادارۀ بیوتات س

ــاهیر و رجال ادب و فرهنگ کشور در سالهاي  بزرگداشت مش

1346 تا 1357، انتشار نشریۀ نسخه هاي خطي در سال 1339 

ــارات  ــال 1345، و پایه گذاري انتش ــریۀ کتابداري در س و نش

ایرج افشار و کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران
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کتابخانۀ مرکزي و مرکز اسناد از سال 1350 که شامل انتشار 

کتاب ها، فهرست ها و جزوات بود، از جملۀ دیگر خدمات ایرج 

افشار در کتابخانۀ مرکزي دانشگاه است. 

ــراي انتخاب  ــتورالعملي ب ــفند 1349 که دس از تاریخ 25 اس

ــید، انتخاب و تقویم  ــد کتاب به تصویب هیأت امنا رس و خری

ــه اي مرکب از پنج  ــاي خطي منوط به تصویب کمیت کتاب ه

ــار یکي از اعضاي آن بود.1 در طول سال های  ــد که افش نفر ش

1343 تا 1358 که افشار از دانشگاه تهران بازنشسته شد، طی 

ــخۀ خطی به مجموعۀ کتابخانۀ  پانزده سال حدود 4800 نس

مرکزي اضافه شد. این رقم با توجه به تعداد نسخه هاي خطي 

ــاب  ــود در مجموعۀ اصلي کتابخانۀ مرکزي، بدون احتس موج

مجموعۀ دانشکده ها، که در حدود 12000 نسخه است، بیش 

ــوم کل مجموعه را تشکیل مي دهد. در همین سال ها  از یک س

ــته های سعید نفیسی،  ــخه های خطی و دست نوش بود که نس

ــتیانی و  بدیع الزمان فروزانفر، محمد قزوینی، عباس اقبال آش

سیدحسن تقی زاده به کتابخانۀ مرکزی وارد شد. 

ــار از دوهزارمین نسخه تا آخرین آن در تقویم و خرید  اما افش

نسخه ها نقش داشته است. از سال 1338 که کتابخانۀ مرکزی 

ــخه های خطی دعوت می کرده است  از ایشان برای تقویم نس

ــخه هاي خطي به  و تا آخرین ماه هاي زندگي، براي تقویم نس

کتابخانۀ مرکزي مي آمدند. 

ــار در اسفند ماه 1357 از سمت خود در کتابخانۀ  با اینکه افش

ــگاه تهران  ــال 1358 از دانش مرکزي کناره گیري کرد و در س

بازنشسته گردید، اما ارتباط خود را تا هنگامي که درگذشت با 

کتابخانۀ مرکزي حفظ کرد. همۀ رؤساي کتابخانه در طول این 

سال ها براي او احترام بسیاري قائل بودند و گاه از مشاوره هاي 

او بهره مي بردند. 

ــیاری از  ــد که بس ــار باعث می ش ــار و وجهۀ نام ایرج افش اعتب

ــخه های خطی  ــند نس ــان عالقه مند باش ــا و محقق خانواده ه
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ــه از راه اهدا به کتابخانۀ مرکزی  ــود را چه از راه فروش و چ خ

ــتوانۀ همین توجه او بود که نسخه های خطی  بسپارند. به پش

ــمندی از خاندان غفاری، مختارالدوله، محمدطاهر میرزا  ارزش

ــي ماهیار نوابی،  ــان هدایت، دکتر یحی ــم، و رضاقلی خ مترج

دکتر محمدامین ریاحی و مهدی غروی در سالهای اخیر براي 

کتابخانه خریداری شد. 

ــه داران و مالکان  ــب رضایت مجموع ــعي در جل او همواره س

ــخه هاي خود را براي خرید یا  ــخه های خطی داشت تا نس نس

ــپارند. صورت جلسه هاي خریدي  اهدا به کتابخانۀ مرکزي بس

که او تنظیم مي کرد به تأیید معاون پژوهشي دانشگاه مي رسید 

و اعتبار الزم تأمین مي گردید. در چند مورد هم پرداخت وجه 

خرید نسخه ها را، استاد از محل بخششهای جمالزاده تقبل کرد 

که البته مطابق نّیت جمالزاده نیز بود تا نسخه در دانشگاه بماند 

و از دست نرود. اگر نسخه ای را تقویم می کرد، تا لحظۀ پرداخت 

وجه آن پی گیر بود. تأخیر و بدقولی را جایز نمي دانست و تأکید 

ــن در حالی بود که  ــرد که نباید مردم را معطل کرد و ای می ک

ــت تا بابت جلسات تقویم نسخه ها وجهی از  خود هرگز نخواس

دانشگاه دریافت کند. 

ــخه هایی را به  ــود نیز هر از گاهی نس ــتاد خ عالوه بر این، اس

ــتین بار در سال 1338 دو نسخۀ  کتابخانه اهدا می کرد. نخس

خطی را به مجموعۀ کتابخانه اهدا نمود. براساس یادداشت هاي 

ــن کار را برای »حفظ و نگاهباني«،  ــخه ها ای اهدا در ابتداي نس

ــخه ها در کتابخانۀ  ــگي« و »ماندگاری« نس ــی همیش »نگاهبان

ــی داد؛ برای مثال  ــتفادۀ دیگران« انجام م ــگاه و نیز »اس دانش

ــخۀ ش10047( در سال 1360  ــخۀ زادالمعاد )نس در آغاز نس

نوشته اند: 

این نسخۀ خطی زادالمعاد را که اوراق شده بود و به دست 

ــیده است، برای حفظ و نگاهبانی  من از تصرفات زمانه رس

ــناد دانشگاه  تجلید کردم و به کتابخانۀ مرکزی و مرکز اس

ــر دارد برای  ــردم. چون نام کاتبی را درب ــران تقدیم ک طه

فهرستنویسان خالی از فایده نخواهد بود. 

و یا نسخۀ شمارۀ 10035: 

ــتملکات مستشارالدوله صادق که براي ماندگاري به  از مس

کتابخانۀ مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تقدیم مي کنم. 

ــخۀ باارزشی  ــار در سفرهایش نس ــد که استاد افش گاه مي ش

مي یافت و برای کتابخانه خریداری میکرد؛ مانند سه جلد »دفتر 

ــخه های ش 9858-9860( که  کپیۀ تجارتی دورۀ قاجار« )نس

در سفر کرمان، در سال 1357، از عتیقه فروشي برای کتابخانۀ 

مرکزی خریداری کرد. 

گاه نیز نسخه هایي را پس از چاپ به کتابخانۀ مرکزي مي سپرد. 

در آغاز رسالۀ جلدسازی )ش 8349( نوشته است:

ــرق  ــمارۀ . . . کتابخانۀ دولتی ش ــخۀ خطی ش از روی نس

ــط  ــار توس ــدراس )هند( به خواهش این بنده ایرج افش م

ــت محترم محمدیوسف عمری کوکن استنساخ شده  دوس

است و در فرهنگ  ایران زمین طبع شد )ج16( و این نسخۀ 

ــتفادۀ دیگران به کتابخانۀ مرکزی دانشگاه  خطی برای اس

تهران تقدیم گردید. 

و یا مجموعۀ دست نوشته هاي عالمه محمد قزویني را که خود 

ــدا کرد. آخرین آنها را که  ــر کرد، به کتابخانۀ مرکزی اه منتش

ــفر خود به آمریکا به  ــیه بود پیش از آخرین س ــایل پاریس مس

ــتاد. در ابتداي یکي از این نسخه ها )ش 9186(  کتابخانه فرس

چنین مي نویسد:

ــد و نزد من  ــه مطالبش در جلد دهم طبع ش ــن دفتر ک ای

ــدان منظور بود براي نگاهباني  ــرف مرحوم تقي زاده ب از ط

ــگي تحویل کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه  همیش

طهران گردید. 

ــه مدارک تحصیلی  ــان به کتابخان ــناد اهدایی ایش از دیگر اس

ــار است که در سال 1386 به ثبت  پدرشان دکتر محمود افش

رسیده است. 

ــار به کتابخانۀ مرکزي تعلق خاطري عمیق داشت  استاد افش

ــه کتابخانه مي آمد به  ــان زندگیش با او بود. هرگاه ب که تا پای

تغییرات انجام شده توجه نشان مي داد و دربارۀ آنها مي پرسید 

و نظر مي داد و برخي نکات را یادآوري مي کرد. 

ــمه هاي زیبایي که اکنون زینتبخش سرسراي کتابخانه  مجس

ــت که به سفارش کتابخانۀ مرکزی و  ــت، یادگار دوران اوس اس

ــده اند. این مجسمه ها  ــت علي محمد مددي ساخته ش به دس

ــده بود. اما در  ــه انبار کتابخانه منتقل گردی ــال 1358 ب در س

ــیس تاالر ویژۀ کتاب هاي نایاب و  سال 1380 همزمان با تأس

ــم آنها را از انبار کتابخانه  ــاي ویژه به اتفاق همکاران مجموعه ه

خارج کردیم، براي آنها شناسنامه اي تهیه نمودیم و با حمایت 

ــت و معاونت وقت کتابخانه آنها را در سرسراي کتابخانه  ریاس

ــتقر کردیم. این کار به جد اسباب خشنودي استاد بود که  مس
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در سال 1378 در یادداشتي که به مناسبت درگذشت سازندۀ 

ــمه ها، علیمحمد مددي، در بخارا نوشت، به اهمیت  این مجس

آنها اشاره کرده بود. 

ــطرون« به خط  ــه تابلوی بزرگ »نون و القلم و ما یس زماني ک

خوش استاد محمد احصایي، به تاریخ سال1351، در سرسراي 

کتابخانه نصب شده بود، توصیه کردند که به جاي مناسب تري 

انتقال یابد تا از دسترس آسیب دور باشد که بالفاصله به دستور 

ــت کتابخانه به یکی از تاالرها منتقل و در جاي مناسبي  ریاس

نصب شد. 

دکتر یحیی مهدوی، استاد فلسفۀ دانشگاه تهران، کتابخانۀ خود 

ــال 1349 به دانشگاه تهران وقف مي کند، با این شرط  را در س

ــه امانت بماند.2 این مجموعه  ــه تا هنگام حیاتش در نزد او ب ک

پس از درگذشت او در سال 1379 سرانجام در سال 1383 به 

کتابخانۀ مرکزي منتقل شد و اکنون در تاالر کتاب های نایاب و 

مجموعه هاي ویژۀ کتابخانه نگهداری می شود و استاد با عالقه 

ــتقرار آن را پیگیري  ــیت انتقال مجموعه و ثبت و اس و حساس

مي کرد. 

ــئوالن وقت کتابخانه در سال 1382 تاالري را  هنگامي که مس

ــخه هاي خطي به وجود آوردند، با نظر استاد  براي مطالعۀ نس

افشار آن را به نام محمدتقي دانش پژوه نامگذاري کردند. 

4. نک: »گزارش کتابخانۀ مرکزي و مرکز اسناد مربوط به سال 1349«. کتابداري، دفتر چهارم، 
1352، ص 106. 

ــخه هاي خطي و با تأیید اولیای  ــئول بخش نس به عنوان مس

ــان  محترم کتابخانه، برای انجام بعضی از کارهای جدید با ایش

ــره مي بردم. با  ــان به ــورت می کردم و از راهنمایي هایش مش

ــیار در کتابداری جدید، استاد همواره دارای  وجود تحّوالت بس

ــه مایۀ دلگرمي براي انجام  ــا بود و همیش ایده های نو و راهگش

کارهاي جدي در زمینۀ نسخه هاي خطي. 

ــیس ساختمان فعلي کتابخانه در سال 1350،که استاد  از تأس

ــتین رئیس آن می شناسیم، تا امروز  ــار را به عنوان نخس افش

ــال ها همواره بر  ــال مي گذرد. در طول این س نزدیک چهل س

ــال های اخیر با  ــده و به ویژه در س مجموعۀ کتابخانه افزوده ش

ــت فعلی کتابخانه برای به کارگیری روش های  توجهات مدیری

ــون اموري که او  ــاماندهی کتابخانه، هم اکن نوین در جهت س

ــات اولیۀ کتابداري جدید در ایران انجام  در آن روزگار با امکان

ــي و تهیۀ  ــکالتي که کار فهرستنویس ــي داد مانند همۀ مش م

ــت با ابزارهاي رایانه اي و دیجیتالي انجام مي شود.  برگه ها داش

به این ترتیب این کتابخانه که اکنون بیش از نیم قرن از حیات 

ــن کتابخانه هاي ایران  ــذرد و از بزرگترین و مهمتری آن مي گ

ــامل کتاب هاي چاپي،  ــت دارای مجموعۀ منابع مهمی ش اس

نسخه هاي خطي، اسناد، عکس ها، نشریات و پایان نامه ها بالغ 

بر یک میلیون عنوان است و روزانه بیش از هزار مراجعه کننده 

را پاسخ گو است. 

زنده یاد اصغر مهدوی و ایرج افشار


