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است؛ برادر خانم طاهرۀ صفارزاده که در مدرسۀ بهمن شاگرد 

من بود. او گفت: البته صاحبان سهام کارخانه های سیمان این 

روزها مشکل دارند و اغلب به حساب طاغوتی به شمار آمده اند 

ــاهزاده مهندس سالور خواهم گفت و  ولی من موضوع را به ش

انشاءهلل آنها را زنده خواهم کرد.

ــید که تعداد کثیری از سهام کارخانه های سیمان  طولی نکش

تهران و غیر آن به دانشگاه تهران سپرده شد و پی درپی متوجه 

ــهام، درآمد آنها به دانشگاه تهران  ــدیم به علت سوددهی س ش

ــر حق التألیف کتاب های  ــه ده ها براب ــل گردیده؛ پولی ک واص

جمال زاده بود و نتیجتاً یک روز متوجه شدیم که قریب پانصد 

میلیون تومان درآمد این سهام شده است.

ــگاه،  ــی، نفر اول دانش ــم عرض کنم که دکتر سیاس ــن را ه ای

ــت و بعد از او مرحوم دکتر جواد شیخ االسالمی، استاد  درگذش

ــمت برگزیده شد و پس از فوت او  ــکدۀ حقوق، به این س دانش

ــارات دانشگاه  ــکرچی زاده رئیس وقت انتش آقای مهندس ش

ــمت انتخاب شد. و در همین وقت بود که یک  تهران به این س

ــت کوی  ــزدی باکمال و خوش فکر، مهندس امیدکه سرپرس ی

ــما  ــگاه تهران بودبه هیئت امنا مراجعه کرد و گفت: »ش دانش

این پول را بی خود توی حساب نگذارید که از ارزش آن کاسته 

ــود. «سپس گفت: »ما در امیرآباد زمین داریم؛ در اختیار  می ش

شما می گذاریم. یک خوابگاه دانشجویی با آن بسازید که صدها 

ــجوی بی خانمان شهرستانی را از سرگردانی نجات دهد،  دانش

نقشۀ آن را هم در اختیار شما می گذاریم. «

ــه حساب نقیر  ــائل مادی همیش ــار که اصوالً در مس ایرج افش

ــنهاد این مهندس یزدی را که بسیار  ــت، پیش و قطمیر را داش

عاقالنه بود پذیرفت. برآورد کردند، حدود پانصد میلیون تومان 

ــد. شروع کردیم و البته تا پایان کار حدود  مخارج آن برآورد ش

ــه همت این  ــد و هم اکنون ب ــصد میلیون تومان تمام ش شش

ــای دکتر فرجی دانا و به برکت  ــت آق مهندس و در زمان ریاس

ــت دانشجو در عمارتی  وقفّیۀ مرحوم جمال زاده بیش از دویس

سه طبقه، که به کلیۀ وسائل امروزی، از قبیل کامپیوتر و تلفن و 

اینترنت مجهز است، استفاده می کنند و در واقع روح جمال زاده 

ــمول دعای خیر این   ــی که کرده بود، ناظر و مش از این بخشش

ــاعر  همه جوان دانش پژوه خواهد بود. مصداق قول خاقانی ش

بزرگ :

ای�ن هم ز بخش�ش فل�ک و جود عالم اس�ت 
کان را ک�ه خ�اک باید خ�وردن ش�کر خوَرد

 1                         میزان نفس کشیدن او را در جهاِن نسخه شناسی 

ــتهای  ــی می توان با مراجعه به مجموعه یادداش و کتاب شناس

ــی«  ــا و پاره های  ایران شناس ــا عنواِن »تازه ه ــده اش ب چاپ ش

ــت آورد. شاید حدود  ــاب آماری سرانگشتی به دس و یک حس

ربعی از این یادداشتها در حوزۀ کتاب شناسی و نسخه شناسی 

ــد، و الباقی در موضوعات متعدد دیگری مانند مطبوعات،  باش

ــف ایران  ــال ادوار مختل ــا و رج ــخ عصره ــی، تاری سندشناس

علی الخصوص قاجار و پس از آن، و تحقیقات تازه ایران شناسی 

ــِر جهان؛ که او با ارتباطاتی که با بزرگان این شاخه از  در سراس

* پژوهشگر و محقق 

ــتی در حد بضاعت امثال بنده از  ــت آن بزرگ، به نیت پاسداش ــته، روزی پیش از درگذش 1.این نوش

ــتان جم بستری بود، قلمی گردید. محّل نشری که برای این مختصر  خدماتش، زمانی که در بیمارس

در نظر گرفته شد، یکی از روزنامه های کشور بود. از این رو در برخی موارد شواهد و مثال هایی عرضه 

شده که برای اهالی تحقیق مبرهن است. ذکر این نکته ضرورت داشت، تا خواص را جسارتی نباشد.

ــت بسیار برجسته و شاید بی اغراق،  پژوهش در همۀ عالَم داش

برجسته ترین بود.

ــت از آن  ــخۀ خطی و کتاب که بناس اّما جایگاهِ او در جهاِن نس

سخن رود:

ــاخه ای از علم  ــی ش ــود که  کتاب شناس  پیش پیش گفته ش

ــا کتابها و منابع  ــه در آن فرد ب ــته بوده ک ــداری در گذش کتاب

ــنایی ای اجمالی و البته انتقادی  ــاخه از علم آش مختلف هر ش

ــخیص و معرفی »بهترین« منابع هر رشته( به دست  )برای تش

ــت. این  ــی آورده و آن را در اختیار محققین قرار می داده اس م

ــاخه را بعضاً گروهی متخصص پیگیری می نموده  اند که به  ش

آنها وّراق، کتابدار و غیره اطالق می کرده اند. مشهورترین های 

ــکل تخصصی آن را قوام داده اند مثاًل در  ــاخه که به ش این ش

ایرج افشار و نسخة خّطی
جواد بشری*
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قرن چهارم »ابن ندیم« یا »ندیِم« شیعِی بغدادی است و یا میرزا 

ــاگرد عالمۀ مجلسی دوم  عبدهلل افندی در قرن یازدهم که ش

ــت. البته بسیاری بزرگان علوم حدیث، کالم و تفسیر،  بوده اس

ــاخۀ خود ابتدا کتاب شناسانی بزرگ می شده اند  شخصاً در ش

ــت می زده اند. آنان با  ــنایی با منابع، به نگارش دس و پس از آش

کتاب که در گذشته شیء نایاب و معشوق دور از دستی بوده به 

ــته اند: از طریق راه یابی به دربار و  طرق مختلف مرتبط می گش

استفاده از کتب نایاِب سلطنتی؛ احداث مغازۀ وّراقی و صحافی 

و کتابت به منظور به دست آوردِن موقتی منابع نایابی که برای 

ــده است؛ رفتن به سفرهای دور  تکثیر به ایشان سپرده می ش

ــرای یافتن منبعی که حدس می زده اند  ــا ب و دراز و طاقت فرس

نسخه ای از آن در آنجا موجود است؛ تشکیل کتابخانۀ شخصی 

ــت. از  ــر نبوده اس ــه البته با گرانی کتاب برای همگان میّس ک

ــانی که با کتابخانه های سلطنتی ارتباط داشتند و به مراد  کس

رسیدند مثاًل می توان بوعلی )ابن سینا( را مثال زد یا ابن  فوطی 

بغدادی را و یا بزرگانی چون خواجه نصیر و خواجه رشیدالدین 

ــّدی تجهیز و  ــود در ادواری متص ــر اخیر خ ــه این دو نف را ک

ــلطنتی شدند. مشهورترین وّراقی  غنی کردن کتابخانه های س

ــود را که در طی  ــی ذاتی، مهمترین منابع عصر خ ــه با نبوغ ک

ــده بود فهرست کرد و به دست آیندگان  سالها به او سپرده ش

رسانید، ابن ندیم/ ندیم بغدادی شیعی است. کتابدارها هم کم 

ــامان دادن کتابخانه های دربار یا  نبوده اند که مسئول سر و س

ــیاری از آنها در  ــده اند؛ نام و نشان بس معاریف ذی نفوذ می ش

ــره ای عصر تیموری به بعد ثبت  ــع تاریخی، رجالی و تذک مناب

ــده است. مثاًل صادقی بیگ افشار کتابدار دربار صفویان بود،  ش

ــۀ غنی محمودمیرزا قاجار  ــا امید نهاوندی کتابدار کتابخان و ی

ــاید  ــفریان و کتاب بازان بزرگ عهد صفوی ش در نهاوند. از س

میرزا عبدهلل اصفهانی افندی )به او از این رو افندی می گفتند 

ــیاری را از این طریق  ــت و منابع بس ــه مدتی در ترکیه زیس ک

ــهری که وارد می شد  ــایی کرد( به یاد بیاید که به هر ش شناس

به دنبال نفایس آن شهر پرسان پرسان می رفت و اطالعات آنها 

ــرایط سفر کتابهایی  ــاس ش را در آثارش ثبت می کرد. او بر اس

ــم برای خود تهیه می کرد که امروزه با ُمهر و امضای او در  را ه

کتابخانه ها دیده می شود. جاحظ از دانشمندان متقّدمی است 

ــازد و می دانیم  ــت برای خود کتابخانه ای نفیس بس که توانس

ــرانجام همین کتابها روزی بر جسم فلج شدۀ او آوار شدند و  س

خفه اش کردند. شیخ طوسی کتابخانۀ مشهور و عظیمی برای 

ــوخت. ابن شهرآشوب مازندرانی و  خود داشت که در بغداد س

ــاِن کتاب باِز عصر خود  ــاوس حلّی هم از بزرگترین عالم ابن ط

بودند که کتابخانه داشتند. شیخ بهایی کتابخانۀ نفیسی داشت 

ــرش  ــهم االرث( همس که تنها هزار جلد آن از طریق ارثیه )س

ــانِی تذکره نویس هم از قرار معلوم  ــیده بود. تقی کاش بدو رس

کتابخانۀ فوق العاده مهّمی داشته است. عالمۀ مجلسی دوم در 

عصر خود بزرگترین شیخ االسالِم کتاب باز بوده که از این طریق 

بسیاری از میراث کهن روایی شیعی را به پسینیان منتقل کرد. 

اینها فقط چند تن از اشخاص بزرگی هستند که با کتاب انسی 

ــته اند. در دورۀ ما هم اگر  ــری داش ــه ای و فوق طاقت بش حرف

چند نفر از برجستگان این عرصه را بخواهیم مثال بزنیم شاید 

ــتین نفری که به ذهن می رسد آیةهلل العظمی مرعشی  نخس

ــد که در حدی طاقت سوز کتاب می خرید و با روزه  نجفی باش

ــتیجاری هزینۀ خرید آنها را فراهم می کرد. پس از او  و نماز اس

این بزرگان به ذهن می آیند: مرحومان محمد قزوینی، مجتبی 

ــه اش را پس از خود وقف کرد و اکنون در  مینوی )که کتابخان

ــت(، سعید نفیسی، مهدی بیانی، اصغر  تهران قابل مراجعه اس

ــاس اقبال، خاندان نصیری  مهدوی، جالل محّدث ارموی، عب

)میرزا دانش، فخرالدین و مجدالدین(، و از زندگان و جاویدانان 

ــین حائری،  ــی، عبدالحس ــید محمود مرعش عصر ما دکتر س

ــت و رخت  ــار )که هنوز گویی در میان ماس ــه ایرج افش و البت

برنبسته است(.

***

ــخه های  ــار یک تنه هم کتاب باز بود و هم ناجی نس ــرج افش ای

ــدار بود و خود را بارها کتابدار  ــی. عالوه بر این او یک کتاب خط

ــین که تاکنون جز  ــد. همچنین مدیری بود در ادوار پیش خوان

ــند کسی به گردش هم نرسیده  یکی دو نفر که با او قابل قیاس

ــپری  ــه از دیروزش بود و از س ــید. هر روزش ب ــد رس و نخواه

ــدن عمر به بطالت رنج می بُرد. این را از دفترهای یادداشت  ش

روزانه اش که برخی مجلداتش در دفتر موقوفات دکتر محمود 

افشار )پدر دانشمندش( گویا موجود است می توان دریافت، و 

نیز از توبیخهایی که برخی ناشران بی خیاِل آثارش را می کرد. 

در یک آن، کارهای متعددی را سرپرستی می نمود. ارتباطاتش 

با بزرگان  ایران شناسی در سراسر جهان فوق تصور است. پس 

ــان داشت و  از عالمه قزوینی که اعتباری در میان ایران شناس

ــید حسن تقی زاده و مجتبی مینوی که جهان به  نیز پس از س

ــان ایمان داشت، او بزرگترین ایران شناس عصر ماست  دانشش
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که »دنیای  ایران شناسی« ایران را به نام او می شناسد. براساس 

ــان خارجی که خود بسته بندی شده  نامه های او به ایران شناس

ــال قبل به مرکز دائرةالمعارف بزرگ سپرد )وقف کرد(  چند س

ــم که با حدود چهارصد نفر از این محققان مرتبط بود  می دانی

ــت. این  ــاً چند هزار نامه از این مراودات علمی باقی اس و حتم

ــرد؛ رهبرِی   ــار ک ــت که او را ایرج افش یکی از آن وجوهی اس

ــی در جهان از حدود دو-سه دهه پیش تاکنون که  ایران شناس

همه از این مهم غافل بوده اند. 

جایگاه ایرج افشار در دنیای کتاب شناسی و نسخه شناسی
ــی و کتاب شناسی از نخستین تخصصهای او بود.  نسخه شناس

ــه یزد می رفته ،  ــتان ها با پدر و خانواده ب ــی که تابس در کودک

ــده در یزد به دست می آورد.  ــخۀ خطی برگ برگ ش چند نس

ــپس در صدد شناسایی آن  آنها را تمیز می کند و صحافی، و س

کتاب های گمنام برمی آید. یکی از این نسخه ها همان است که 

ــا او با نام »تاریخ جدید یزد« تصحیحش کرد و در مقدمۀ  بعده

ــال 1387 در کتابخانۀ  ــخه یاد کرد. من در س کتاب از آن نس

مجلس به نسخۀ مزبور برخوردم و تعجب کردم. زیرا می دانستم 

ــخه از نسخه های شخصی او بوده است. تلفنی ماجرا را  این نس

جویا شدم. کل ماوقع را فرمود و سپس اضافه کرد که این نسخه 

را در ایّام کتابداری عباس زریاب در کتابخانۀ مجلس از طریق 

او به آن کتابخانه هدیه کرده است.

ــت که نداند  ــتۀ حقوق خواند اما کیس ــگاه تهران رش در دانش

ــه در خاورمیانه از نظر غنای  ــکدۀ حقوق را )ک کتابخانۀ دانش

ــل در آتش  ــال قب ــای حقوقی بی نظیر بود و چند س کتاب ه

ــژوه تجهیز می کردند.  ــوخت( او و محمدتقی دانش پ غفلت س

اشارات متعددی در این باره در نامه های محمدتقی دانش پژوه 

ــق«  ــانی به نام »حدیث عش به او که به همت نادر مطلبی کاش

ــت. او در عرصۀ مدیریت کتابهای خطی  ــد موجود اس چاپ ش

فوق العاده موفق بود. کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران که بخش 

خطی اش اعتبار و شهرتی جهانی دارد به هّمت او ساخته شد. 

ــال قبل کم کم از آنجا  ــی و اند س او همه کاره اش بود ولی از س

ــیس این کتابخانه این است که  ــد. پیشینۀ تأس دور و دورتر ش

مرحوم سید محمد مشکوة استاد دانشکده حقوق هزار و چند 

ــرد که در زیرزمین یکی از  ــد کتاب به این کتابخانه اهدا ک جل

دانشکده ها و در وضعی نامناسب نگه داری می شد. ایرج افشار 

ــی را در امریکا گذرانده بود و دیگر  که دورۀ کتابداری تخصص

ــگاه می کرد طرح  ــورت تخصصی و حرفه ای ن ــه قضیه به ص ب

ــگاه تهران را در مرکزی ترین  ــاخت کتابخانۀ مرکزی دانش س

ــگاه تقدیم رئیس وقت دانشگاه کرد و مدتی بعد با  نقطۀ دانش

ــت طبقه  ای با ساختی با برنامه ایجاد  نظارت او کتابخانه ای هش

شد. گزارش عملیات ساخت این بنای عظیم و مفید را که هنوز 

ــت در مجلۀ کتابداری شماره های  هم از بهترین های ایران اس

ــکِل مصّور پی گیری  ــوط به نیمۀ دهۀ چهل می توان به ش مرب

ــس از آن او و دانش پژوه به  ــرد. این تازه اولین مرحله بود. پ ک

ــر جهان  تجهیز کتابخانه ای خالی و آماده پرداختند و از سراس

ــد، مجاّلت را  ــگاری و اختصاص بودجه کتاب خریدن ــا نامه ن ب

مشترک شدند و در بازارهای مخفِی فروِش نسخه های خطی، 

ــخۀ  برای این کتابخانه مرکزی -که از قبل هزار و چند جلد نس

خطی اهدایی مشکوة را در خود داشت- شروع به خرید نسخۀ 

ــود و دانش پژوه مرئوس. اما  ــار رئیس ب خطی کردند. ایرج افش

ــی  ــه او را -که در عرصۀ نسخه شناس ــن، همیش به اقتضای س

ــده ای در زمان خودش بود- احترام می کرد. از این بگذریم  پدی

که حرف زیاد است و به باقی امور نمی رسیم.

ــین ملک به آستان مقّدس علی بن   کتابخانۀ وقفی حاج حس

ــاری سر و  ــهیلی خوانس ــی الرضا )ع( را پس از احمد س موس

ــکیل دادن گروهی از فهرستنگاران، اقدام  ــامان داد و با تش س

ــرد. کتابخانه ای  ــور ک ــاندن آن به جامعۀ علمی کش به شناس

ــری متمّول )آنقدر  ــس و مهم که با ثروت تاج ــاده نفی فوق الع

متمّول که در عصر خود به دولت وقت وام می داد( شکل گرفته 

ــده بود. بد  ــتم)ع( ش ــر حیات او وقف بارگاه امام هش و در عص

نیست بگوییم اگر آن کتابخانه را او در آن روزگار نشناسانده بود 

شاید مدیران کتابخانه در سال های بعد هیچ گاه درب آن را به 

روی محققان نمی گشودند؛ مستندم در این باره امروزه موجود 

ــی در صدد اثبات آن برآمد سری به کتابخانۀ  ــت و اگر کس اس

ملک در میدان امام خمینی)ره( تهران بزند و نسخه ای نفیس 

ــی دی )لوح فشرده( درخواست دهد  را برای مطالعه بر روی س

تا ببیند در عصر فن آوری اطالعات و دیجیتال سازی چه بالیی 

ــر او می آورند و چقدر مدرک و سند از او طلب می کنند،  بر س

ــم تحقیق و پژوهش،  ــرد، دل آزرده از همۀ عوال ــا جایی که ف ت

ــش عطا به لقا را در راه خروج از کتابخانه با خود  ماجرای بخش

مرور می کند )نفثةالمصدوری بود ناشی از مواجهه با شرایطی 

که در هفت هشت سال گذشته برای بنده در برخورد با مدیران 

ــتان قدس بروز کرده است؛  کتابخانه های وقفی وابسته به آس

مدیرانی که همۀشرایط وقف را غیرمتشرعانه زیر پا گذارده اند(.
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ــامان دادن  ــورای قیمت گذاری و سر و س ــو ش ــال ها عض  او س

ــۀ مجلس بود که چندین  ــتنگاری در کتابخان به اوضاع فهرس

ــت را که کار سالیان بود با تشکیل دادن کارگروهی  جلد فهرس

ــاند. کارهایی که او مدیریت  ــامان رس ــرعت به س کاربلد به س

ــور  ــازده بود و البته دقیق. محققان برجستۀ کش می کرد زودب

ــان را ارج می نهاد. در سالهای پیری  ــناخت و میراثش را می ش

ــان بود و اغلب کتابهای نفیسشان را برای کتابخانۀ  دستگیرش

دانشگاه می خرید. مثاًل کتابهایی خطی از باستانی راد و سعید 

ــی را به قیمت منصفانه برای آن کتابخانه خریداری کرد  نفیس

ــان  و عالوه بر غنی تر کردن آن کتابخانه مددی مالی نیز به ایش

ــنیده ایم که کتابخانۀ استاد محمدامین ریاحی در  رسانید )ش

ــریفش به کتابفروشی فروخته شد که او آن را از  اواخر عمر ش

ــور خارج کرد یا نمونه هایی از این دست که کم نیست؛ که  کش

این امر ناشی از نبود افشارها در جایگاه واقعی شان است(.

ــی  ــی و نسخه شناس ــوزۀ کتاب،  کتاب شناس ــع در ح او به واق

بی مانند بود. کتابخانۀ شخصی اش را خود چند سال قبل وقف 

کرد و وقفنامۀ آن را چند جا منتشر نمود تا حرف و حدیثی در 

ــالها در خانه اش –که  ــد. مدیری بود که س این باره بعدها نباش

برایم می گفت که آن را از دسترنج خود در خارج از طهران قدیم 

ساخته بوده و همان است که اکنون در شمال شهر افتاده- یّکه 

و تنها و بدون ردیِف بودجه، فرهنِگ ایران را مدیریت می کرد.

ــنیده بودم.  وقتی در 1381 از قم به طهران آمدم نامی از او ش

ــو کنان تلفن  ــت و چه می کند. پرس و ج ــتم کجاس نمی دانس

ــخۀ کهن از کتابی  ــت آوردم و از وجود دو نس منزلش را به دس

ــته بود آگاهی دادم.  ــالها قبل مقاله ای درباره اش نوش که او س

ــش ببرم. خیلی ها  ــه تصویر آنها را برای ــی امر کرد ک بی معطل

ــیه و تعارف؛ و در  می دانند که تلفن های او کوتاه بود و بی حاش

ــخه ها را که بردم  ــت. نس روز از این تلفن ها چندین مورد داش

بالفاصله گفت: » یکی از آنها را دارم و همان است که چهل سال 

ــعید نفیسی عکسش را گرفته ام. «معلوم شد نسخۀ  پیش از س

اولی زمانی در تملّک سعید نفیسی بوده است. آرزوی خیلی ها 

ــت خودش  این بود که با او کار کنند. اّما او با اعتباری که داش

ــش را در هر مورد از میان متخصصان  ــتیاران و کمک کاران دس

انتخاب می کرد. او را همۀدنیا به استادی در شاخۀ  ایران شناسی 

ــی یکی از آنهاست می شناختند. در  و فروعش که نسخه شناس

هر همایش بزرگی که در این موضوع در جهان برگزار می شد از 

ایران او دعوت می شد و عّده ای دیگر. اگر می توانست حضور پیدا 

کند اعتبار دیگری به مجلس می داد. برخی از آن عّدۀ دیگر که 

ــرکت داشتند برایم  همراه او در برخی همایش های خارجی ش

نقل کردند که چقدر همۀاساتید بزرگ کشور صاحب همایش 

احترامی مریدوار برایش قائل بوده اند. در ابتدای دهۀ هفتاد که 

ــئوالن کتابخانۀ ملّی اتریش خواستند برای فهرستنگاری  مس

کتاب های فارسی کتابخانۀ مزبور از دانش بزرگترین ایرانشناس 

ــوند از او خواهش کردند این کار را بکند. او  جهان برخوردار ش

که در آن سال ها حدوداً هفتاد ساله بود کاری صعب را که البته 

ــاده بود پذیرفت. یک ماهی  برایش لّذت بخش، تفّنن آمیز و س

ــت.  ــپس اعالم کرد کار تمام اس در کتابخانۀ اتریش ماند و س

معموالً در فهرستنگاری نسخه های خارج از ایران، ایرانیانی که 

ــوری خارجی می روند در یک چنین  برای انجام آن کار به کش

ــام می دهند )برای  ــطح باال انج ــط و نه س مّدتی، کاری متوّس

ــدِن همکارانم در این رشته، از ذکِر مثال خودداری  رنجیده نش

می کنم(. اّما او هر کسی نبود. ایرج افشار بود. فیش هایش را به 

ایران آورد، تکمیلشان کرد و یک سفر کوتاه دیگر برای تکمیل 

ــت ها به اتریش رفت و کار را برای صفحه آرائی به ناشر  یادداش

ــپرد. این همان تنها فهرست »مستقّل« او )سایر کارهایش از  س

ــتقل نیست و کارهایی است که با دیگران به  این نقطه نظر مس

ــت و اگر هم کار مستقّل دیگری  ــترک انجام شده اس طور مش

ــت نه کتاب( برای نسخه های خطی یک  دارد در حّد مقاله اس

کتابخانه است که امروزه موجود است و می تواند معیاری برای 

فهرستنگاران مبتدی برای الگوبرداری قرار گیرد. و همان است 

ــال جمهوری اسالمی ایران  ــم کتاب س که مّدتی بعد در مراس

ــور( به عنوان برترین  ــن اتّفاق در حوزۀ کتاب در کش )بزرگتری

ــی در میان سایر آثار آن  کار در حوزۀ کتابداری و  کتاب شناس

سالیان شناخته و اعالم شد. او در آن کار تجربۀ تالش بیش از 

پنجاه ساله اش در امر  کتاب شناسی را نشان داد و به تعبیِر من 

به رخ کشید.

کارهایش در  ایران شناسی به حّدی گسترده بود که اگر فرزندان 

کشور می خواهند پا جای پای او بگذارند و خلف صدقش باشند 

ــد کارهایی را که او  ــروه کار کنند تا بتوانن ــرم باید گروه گ الج

ــد و نگذارند زمین بماند. این  ــه انجام می داد پیش ببرن یک تن

ــت؛ و روحش حتماً با این  ــت که او می خواس همان چیزی اس

قبیل کارهاست که در جهان باقی شاد خواهد شد.

بد نیست در آخر اشاره کنم امروز که همه داغدار اوییم بایستی 

ــار بود )اعم از احیاناً برخی  ــودجویاِن از نام ایرج افش مراقب س
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ــودجو و یا احیاناً گروهی ژورنالیستهای پول باز(؛ و  ــران س ناش

ــانی که با ناآگاهی استاد بزرگ ایران شناسمان  نیز مراقِب کس

ــه او بنا بود در  ــتند ک ــر« خطاب کردند و گفتند و نوش را »دکت

ــده از فالن مجمع غربی دکترای افتخاری بگیرد.  چند ماه آین

استاد همۀما ایرج افشار، که رهبری پژوهش های  ایران شناسی 

ــت کسی نبود که نیازی به این  ــر دنیا را بر عهده داش در سراس

ــت مدارک آبکی دهان پرکن داشته باشد . دانش او بر همۀ  دس

این مسائل برتری داشت و چنان که پیش از این گفته شد هر 

ــی که از وجود ایرج افشار بهره مند بود مجلسی بود که  مجلس

خود را باال کشیده بود نه افشار را.

                1. نشر آثار مردم نگاری1
ــتاوردها  بخش بزرگی از معارف و دانش و فنون و هنرها و دس

ــی، مذهبی و آئینی  ــی و تجربه های دین ــای فرهنگ و آموزه ه

ــام ارزش های فرهنگی مربوط  ــاکان ما ایرانیان در حوزۀ نظ نی

ــفاهی بودن جامعه هایی که  ــۀ مردم ایران، در نتیجۀ ش به عاّم

مردم در آن می زیستند، و نیز در اثر بی توجهی صاحبان قلم به 

گنجینه های فرهنگی ارزشمند مردم عامی و بی اعتبارشمردن 

ــوط و مکتوب کردن،  ــدات فرهنگی برای مضب ــه تولی این گون

ــت. در این جاست که همت  ــده اس از میان رفته و فراموش ش

کاونده و جستجوگر و نگاه شیفته و مردم نگارانۀ ایرج افشار در 

ــر آن دسته آثار و مجموعه های ثبت  ــاندن و نش یافتن و شناس

ــدۀ فرهنگ و دانش و فناوری های عاّمۀ مردم که از  و ضبط ش

دیدگان نسخه شناسان پوشیده مانده بود یا اینکه آنها را دیده 

بودند، ولیکن پرداختن به آنها را کاری حقیر و دون شأن خود 

برمی شمردند، اهمیت می یابد. 

ــتاد  ــردم و زندگی و فرهنگ روزانۀ مردم در جامعه برای اس م

افشار بسیار اهمیت داشت. افشار دریای آگاهی و شناخت بود و 

با همه نوع متون جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، ادبی، فلسفی، 

عرفانی، دینی و امثال آنها آشنایی داشت. کمتر نوشته و متنی 

در زمینۀفرهنگ ایران بود که استاد ندیده و یا به قول خودش 

»ال به الی متون آنها گردش« نکرده باشد. او هم مشوق کسانی 

ــگ عامۀ مردم ایران گام  ــود که در راه تخلید زندگی و فرهن ب

می نهادند و همخود در این راه به جد می کوشید. 

ــالۀ گردوغبار گرفتۀ  ــت آوردن هر نوشته و رس ــار با به دس افش

ــه هایی ازعرصه های  ــر تابندۀ گوش ــده ای که ب ازدیدپنهان مان

* مردم شناس و عضو شورای عالی علمی دائرةالمعارف بزرگ اسالمی 

فعالیت زندگی مادی و معنوی مردم بود و به نحوی پاره هایی از 

ــه و باورها و آداب و رسوم و کار و هنر و پیشۀ آنان را باز  اندیش

ــان بودن نویسندگان  می نمود و بی توجه به نام آور یا بی نام ونش

ــی درنگ به تصحیح و چاپ آن همت  و گردآوردندگان آنها، ب

ــت. برخی از ادیبان کهنه گرا بر این کار استاد خرده  می گماش

ــر  گرفته بودند که به چه منظور او به فراهم کردن و چاپ و نش

چنین رساله هایی از شماری » گم نامان یا کم نامان« به » نثرهای 

ــپزی، بازنامه،  ــی« در زمینه های آش ــلخته و بی طراوت ادب ش

ــیاق و سیاق نویسی  ــاورزی، تیر و کمان، مهمان داری، س کش

ــر  ــد آنها می پردازد. این گروه از ادیبان و مصححان »نش و مانن

ــیاری از » متون  ــاله های کم مایه« را درحالی که بس چنان رس

عرفانی، شعری و کالمی« هنوز چاپ نشده، از جانب او » حیف 

ــتند. استاد افشار در پاسخ به این  وقت و کاغذ و پول« می دانس

ــت  ــه تبار خلف آنان نیز با همین نگاه و برداش خرده گیران ک

ارزشی به این آثار می نگریستند و موجب پوشیده ماندن بخش 

ــیوۀ زندگی اجتماعیو  ــی از فرهنگ و دانش و فنون و ش بزرگ

ــده  ــته ش طرز تفکر و باورهای تودۀ مردم ایران در قرون گذش

ــتباه هستید؛  ــما در اش بودند، معترض بود و می گفت همۀ ش

ــاله های کوتاه« که  ــی همین گونه رس »از راه بازیابی و بازشناس

ــخیف می نماید، می توان به » گذشتۀ زندگی  ــما س به نظر ش

ــرزمین« که  فردی، فرهنگی، اجتماعی و صنعتی مردم این س

ــی پنهان مانده است،  برای ما و علمای اجتماعی و مردم شناس

ــته ها و  ــرد. به نظر او » به یک کالم از میان این گونه نوش پی ب

ــت که می توان  آثار« و نه »در میان کتب ادبی و منظومه ها« اس

فرهنگ و زندگی روزانۀ مردم کوچه و بازار را بهتر شناخت! آن 

نوع مطالبیکه در این گونه رساله ها نهفته است، حتی در متون 

دانشی مردی از تباری دیگر
علی بلوک باشی *


