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به یاد استاد ایرج افشار
حمید ایزدپناه

افش�ار ما که ره س�وی دی�داِر یار کرد
م�ن مانده در غب�ار غم آل�ود یادهاش
در کوچه س�ار خاطره ه�ای هزارگ�ون
ای رفت�ه در غب�ار پر از راز سرنوش�ت
تنها نه من ز س�وگ تو غمبار گشته ام
م�ا را ز همدم�ی ت�و صب�ر و ق�رار بود
بر بام روزگار حضورت همیشگی است
تا شاخس�ار عمر تو رنگ خزان گرفت

ک�رد بی غمگس�ار  را  دل�م  غمخان�ۀ 
او رف�ت و آه و ان�ده م�ا بی  ش�مار کرد
چش�مم به هر بهانه سرشکی نثار کرد
دی�دی چگونه با من و ت�و روزگار کرد؟
ش�هری ز َآش�نای ت�را س�وگوار کرد
س�وگ ت�و همدماِن ت�را بی ق�رار کرد
ک�ردار و ن�ام نیک، ت�را مان�دگار کرد
دی�دار ب�ا به�ار »صف�ا« بی به�ار کرد
1389/12/18

ــاب و کتابداری  ــا کت ــه ب ــار را هم ــرج افش  1                            ای

ــتین  ــت زیرا که او جزو نخس ــند، و حق هم با آنهاس می شناس

ــت که اوالً دیپلم تخصص کتابداری در ایران دارد،  کسانی اس

ــاً پایه گذار  ــکدۀ حقوق بوده، ثالث ــا کتابدار کتابخانۀ دانش ثانی

کتابخانۀ عظیم مرکزی دانشگاه است که در حکم ستون قائمۀ 

ــگاه به شمار می رود و شهرت جهانی دارد، رابعاً او  خرگاه دانش

از مصححین و مؤلفین پرکار در کار چاپ کتاب بوده و نام او بر 

پشت بیش از سیصد کتاب دیده می شود، خامساً آن که آدمی 

ــیو کم نظیر عکس را که خود  ــت که سی هزار کتاب و آرش اس

ــت تقدیم دائرةالمعارف بزرگ اسالمی کردهو این  برداشته اس

بخشش بالعوض و مجاناً بودهو اهل کتاب می دانند که چنین 

کاری برای آدمی که یک عمر محصور در کتاب بوده، در حکم 

»کمال الجود«  است.

ــت که  ــته این اس ــی بدان توجه داش اما نکته ای که کمتر کس

ــتان و بزرگان را کسب کرده  ــار آنچنان اعتماد دوس ایرج افش

بود که بزرگترین سیاستمداران و رجال مملکت نسخۀ خطی 

ــی خود را به او  ــت های خصوص و گاهی منحصربه فرد یادداش

ــار، هرگز سوءاستفاده  ــپردند، و این آدم، یعنی ایرج افش می س

* استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

مردی همه جانبه
محمد ابراهیم باستانی پاریزی *

ــخیص  ــرمایۀ عظیم و بزرگ نکرده و جز در مورد تش از این س

زمان و مکان مناسب، هرگز آن را به زبان نیاورده است و نمونۀ 

ــت های خصوصی مرحوم دکتر محمد مصدق،  بارز آن یادداش

ــناد دیگری از این  ــت های مرحوم للهیار صالح، و اس و یادداش

قبیل است.

ــود که مرحوم  ــده ب ــاِن بیش از حد موجب ش ــن اطمین همی

سیدمحمدعلی جمال زاده، نویسندۀ بزرگ ایران، به اشارۀ ایرج 

ــار، کلیۀ مایملک خود را در ایران وقف دانشگاه تهران کند  افش

و ایرج افشار را عضو اصلی هیئت امنای مصرف درآمد آثار خود 

قرار دهد.

مخلص پاریزی که عضو کوچک این هیئت امنا هستم، داستان 

ــدگان مجلۀ گزارش  ــروع فعالیت، برای خوانن ــدو ش آن  را از ب

ــر  ــر نظر فاضل محترم آقای اکبر ایرانی منتش ــراث -که زی می

می شود- به طور خالصه به عرض می رسانم:

ــت که صد و پنج سال عمر کرد و از اوایل  جمال زاده آدمی اس

عمر، احتماالًحدود سی سالگی، در جامعۀ ملل که بعد از جنگ 

بین الملل اول در سوئیس تشکیل شده بود، باز احتماالً به توصیۀ 

ــاخص  ــی زاده که در جنگ بین الملل اول فردی ش مرحوم تق



دورة دوم، سال پنجم، شمارة 44، فروردين و ارديبهشت 1390

63 

ــازمان کار وابسته به جامعۀ ملل به کار مشغول شد؛  بود، در س

بنابراین جز چند صباحی که سرپرستی دانشجویان بختیاری 

مقیم اروپا را بر عهده داشت و مدت آن سخت کوتاه بود، تقریباً 

از دولت ایران هرگز حقوق و مقرری نداشت و نگرفته بود و بعد 

ــد و از سازمان ملل بعد از  ــی سال کار، طبعاً بازنشسته ش از س

جنگ دوم که نهادهای باقیماندۀ جنگ اول را زیر حضانت خود 

داشت، حقوق بازنشستگی خود را دریافت می کرد و حتی یک 

بار هم گذرنامۀ دولتی او توسط دولت ایران لغو شد.

جمال زاده نویسنده ای بود که بیش از هشتاد سال کتاب نوشت 

ــت ولی البته  ــب او نیز پرخواننده بود و طبعاً فروش داش و کت

درآمد قابلی به خود او نمی رسید. من بیش از چهل سال، تقریباً 

ــوئیس مالقات می کردم و به خاطر دارم که  هرسال او را در س

ــی دو بار به من می گفت مبلغی پولگمان کنم رقم 92 هزار  یک

ــان آوردآری او گفت: مبلغی پول در بانک ایران  تومان را به زب

و انگلیسکه بعدها »بانک بازرگانی« نامیده شدـ داشتم که بعداً 

سهام سیمان با آن خریداری شد.

داستان خرید سهام سیمان هم این است که یک وقت قرار بود 

کیسۀ صفرای او در سوئیس عمل شود و تصور کرده بود مبلغی 

از پول خود را احتیاطاً به سوئیس ببردحدود پنج هزار دالر؛ که 

آن روزها هر دالر شش هفت تومان بیشتر ارزش نداشت.

جمال زاده فرزند نداشت و بیشتر اقوام او نیز به آمریکا مهاجرت 

کرده بودند و بعضی کارهای او تبّرئاً توسط مرحوم دکتر فرهاد، 

ــجویی خود را مدیون  ــگاه تهران، که در ایام دانش رئیس دانش

جمال زاده می دانست، و یا مرحوم مهندس ناصح انجام می شد. 

مراجعه به بانک و ارسال پول به اشکال مختصری برخورد، پولی 

فرستاده نشد و جمال زاده هم عمل جراحی را انجام داد و سالم 

به خانه برگشت.

ــده بود. مرحوم مهندس  ــی مطرح ش ــتان در مجلس این داس

ــزار دالر از پول هایی  ــی بگوید ده ه ــق بدون اینکه به کس ناط

ــازی در عربستان سعودی  را که در نتیجۀ مقاطعه کاری راه س

ــتاده بود. در  ــناس به جمال زاده فرس ــت آورده بود ناش به دس

ــوئیس بودم، جمال زاده به من  ــال که من س ــتان آن س تابس

ــزار دالر برای من پول  ــتانی، از تهران ده ه ــت: »آقای باس گف

ــیده که فرستندۀ آن را نمی شناسم. «چون در روزهایی که  رس

ــتان بود هویدا، نخست وزیر، یک دسته  جمال زاده در بیمارس

ــتاده بود، جمال زاده حدس می زد که  ــتان فرس گل به بیمارس

ــاید از طرف او باشد. من در تهران پرس و جو کردم و معلوم  ش

ــد این پول را مهندس ناطق فقط به دلیل احترام و عالقه به  ش

ــد فرستاده  ــتنده معلوم باش جمال زاده، و بدون اینکه نام فرس

ــکر کرد  ــال زاده گفتم، و او از مهندس ناصح تش ــت. به جم اس

ــالی  ــت که پول ارس و گفت که پولی در بانک دارد و مایل اس

ــال زاده گفت که جبران  ــران کند. مهندس ناصح به جم را جب

الزم نیست اما این پول که شما در بانک دارید بی حاصل است 

ــود؛ اجازه دهید سهام سیمان را که این روزها  و بی ارزش می ش

ارزان می فروشند به نام شما خریداری کنم. و جمال زاده اجازه 

داد و سهامی زیاد به نام او خریده شد.

ــن گفت: »می خواهم امتیاز  ــوئیس به م وقتی جمال زاده در س

ــران دارم به توصیۀ ایرج  ــاپ کتاب هایم و هرچه دیگر در ای چ

ــگاه تهران بدهم«، من البته به تصمیم او احترام  افشار به دانش

گذاشتم. ولی از شما چه پنهان، چون از میزان ناچیز حق التألیف 

ــاده دلی و  ــاپ کتاب در ایران مطلع بودم در دل خود به س و چ

ــی پیرمرد اندکی خنده زدم، و آنکه به قول فرخی  ساده اندیش

سیستانی:

دل و زب�ان و ک�ف او موافقن�د ب�ه ه�م
گ�ه وف�ا و گ�ه بخش�ش و گ�ه گفت�ار

گفت وگو تمام شد تا روزی که خبر شدیم جمال زاده کلیۀ اموال 

ــیده و مصرف آن زیر  ــگاه تهران بخش خود را در ایران به دانش

نظر هیئت امنائی قرار دارد که رئیس آن دکتر سیاسی، رئیس 

ــار از طرف خود جمال زاده، و یک  ــگاه تهران، و ایرج افش دانش

نمایندۀ منتخب این دو نفرباشدکه آن دو نفر، مخلص پاریزی 

را به عنوان نفر سوم برگزیدند و کار شروع شد. الزم به توضیح 

است که همکاری در هیئت امنای جمال زاده اصوالً تبرئی است 

و بدون دریافت حق و حقوقی صورت می گیرد.

تازه انقالب شده بود و دکتر سیاسی و افشار که گرفتاری داشتند 

ــیمان و  ــازمان کارخانه های س مرا مأمور کردند که بروم به س

تکلیف سهام را معلوم کنم. من وارد مرکز کارخانه های سیمان 

ــک )الله زار( و متعلق به  که در خانه ای واقع در چهارراه کوش

ــدم. به دفتر مهندسان رفتم و  ــت ش خانوادۀ قراگوزلو بوده اس

خود را به مهندس جوانی که آنجا نشسسته بود معرفی کردم و 

موضوع سهام جمال زاده را به میان آوردم. یک باره متوجه شدم 

ــت و مرا به احترام کنار خود نشاند و  که مهندس از جا برخاس

ــد او مهندس صفارزادۀ سیرجانی  ــتور داد. معلوم ش چایی دس
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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*


