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محقق و نسخه شناس بزرگ ایرانی: ایرج افشار
کارل چرتی*

ــه  ــار ب ــرج افش ــدم ای ــع ش ــه مطل                               زمانی ک

ــتافت، ذهنم برای لحظاتی به این امر معطوف شد  دیار باقی ش

ــت او بهره مند  ــته ام که از مصاحب ــعادت را داش که من این س

ــران و گاه در  ــاط منزلش در ته ــن غروب در حی ــوم. چندی ش

کنفرانس هاي بین المللي با ایشان شرکت داشتم. به هر روي در 

ــتار نمی خواهم از صحبت های دوستانه و شخصی ام با  این نوش

ایشان صحبت کنم بلکه می خواهم که بر توانایی های اخالقی 

ــن الملل و روابط متقابلش با  ــار در زمینۀ بی و فکری ایرج افش

کشورم تأکید کنم.

ــار یکی از پرکارترین  ــت که ایرج افش احتیاجی به گفتن نیس

ــوده که در  ــده های 20 و 21 میالدي ب ــی در س ــان ایران مؤلف

ــت. به  ــت به تحقیق زده اس ــیاری دس حوزه های مختلف بس

ــي )codicology(، فهرست نویسی  ویژه در حوزۀ نسخه شناس

ــتۀ  ــناختی و تاریخ معاصر. با این که رش ــات کتاب ش و مطالع

ــی خود من به وضوح از حوزۀ علمی او متفاوت بود، من  تحصیل

ــتردۀ او بهره بردم، بسیاری از آثار و  در هر فرصتی از دانش گس

ــته های او را خواندم به خصوص ستون »تازه ها و پاره های  نوش

ایران شناسی« که عمدتاً در دو ماه نامۀ  بخارا منتشر می شد که 

در آن ستون، بخش وسیعی از آثار متأخر در حوزۀ مطالعاتی ما 

ــد. این مقاالت که با اقبال خوانندگان مواجه بود،  معرفی می ش

عالوه بر اینکه جذابیت زیادی برای محققان داشت، نمایی کلی 

ــه در ایران رخ داده بود و آن چه دربارۀ فرهنگ و تمدن  از آن چ

این کشور بزرگ نوشته شده بود در اختیار می گذاشت. 

همان طور که پیش تر گفته شد در این نوشتار به هیچ وجه در 

ــار نیستم، لیکن خودم  پی ارائۀ تصویری کلی از آثار ایرج افش

را به برخی از جنبه های فعالیتش که شاهدش بوده ام، منحصر 

کرده ام.

ایرج افشار همیشه نسبت به همکاران و هم قطاران خارجی اش 

ــت. وی آنها را در کالف هزارتوی آثار ایرانیان  توجه خاص داش

راهنمایی می کرد و در هر کاری به آنها مشورت می رساند. من 

ــتم و در آن مدت  ــخصاً مدیون سخنرانی های مفید او هس ش

* نمایندۀ فرهنگی سفارت ایتالیا در تهران

ــتم. وی در انجمن  ــتردۀ ایشان بهرۀ زیادی جس از دانش گس

ایران شناسی اروپا) SIE(  نیز عضو بود و از اعضای بسیار برجسته 

و بانفوذ محسوب می شد و به واسطۀ همین امر به عنوان عضو 

ــنهاد داده  ــاری »انجمن مطالعات ایرانی در آمریکا« پیش افتخ

شد. انجمن ایران شناسی اروپا، در ژوئن 1983 در روم با چهل 

ــته و با هدف حمایت از مطالعات مربوط  محقق اروپایی برجس

ــار در مقیاس جهانی  ــا_ هدفی که ایرج افش ــه ایران در اروپ ب

دنبال می کرد_تأسیس شد و اکنون به کانون بزرگ دانشگاهی 

ــده است که بیش از چهار صد عضو در اقصا نقاط دنیا  تبدیل ش

دارد. 

ــۀ محققان  ــه، در بین هم ــل پیه مونتس ــد آنجلو میش هر چن

ــار بود که از دانش گستردۀ  ــت خوب ایرج افش ایتالیایی، دوس

ــار  ــخ خطی ایران بهره برده بود، اما ایرج افش وی در حوزۀ نس

همکاری چندانی با دانشگاه ایتالیا نداشت. یکی از فعالیت های 

ــار مجدد یکی  ــور من پیوند می داد، انتش ــی که او را با کش مه

از نوشته های سید حسن تقی زاده، یکی از شخصیت های اصلی 

نهضت مشروطه بود که با دست نوشته های با ارزش خود مؤلف 

ــی نداشت، با  ــد. یکی از این آثار، که موضوع سیاس تکمیل ش

ــماری در ایران قدیم توسط ایرج افشار چاپ شد  عنوان گاه ش

که اخیراً به ایتالیایی ترجمه شده است.1

ــپتامبر  ــتم که این ترجمه را در س  و من فرصت مغتنمی داش

2010، زمانی که از سفر کوتاهش از رم بازگشته بود، به وی نشان 

دهم. عالوه بر این ایرج افشار همراه با یک گروه از متخصصان 

ــار نسخ خطی مربوط به تاریخ کشورش را  پرآوازه، وظیفۀ انتش

در مجموعه ای به نام گنجینۀ نسخه   برگردان های متون فارسی 

ــهور  ــخۀ خطی مش بر عهده گرفت. در بین متون انتخابی، نس

شاهنامه هم بود که اکنون در کتابخانۀ ملی فلورانس نگه داری 

ــخه، قدیمی ترین نسخۀ خطی شناخته شدۀ  می شود. این نس

شاهکار فردوسی، تألیف شده به سال 1217 میالدی است که 

تقریباً معادل نیمی از متن شاهنامه است، متأسفانه مابقی آن 

ــده است. این متن توسط آنجلو پیه مونتسه در سال  مفقود ش

1. H. Taqizadeh, Il computo del tempo nell'Iran antico, cu Simone Cris-
toforetti, IsIAO, Roma2010 
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ــد که جالل خالقی مطلق آن را مورد ارزیابی  1978 بازیابی ش

قرار داد و دریافت که این متن نه تنها قدیمی ترین نسخۀ است 

بلکه معتبرترین نسخۀ باقی مانده از این اثر ادبی است.2

متأسفانه این نسخه هنوز به چاپ نرسیده است چرا که کتابخانۀ 

2. (see A.M. Piemontese, Catalogo di manoscritti persiani conservati 
nelle biblioteche d'Italia, Roma 1989, pp. 112-115). 

ــت. بی نهایت  ملی فلورانس تا کنون اجازه این کار را نداده اس

تأسف می خورم از این که ایرج افشار زنده نیست تا نسخه اي که 

ــت ببیند. امیدوار بودم که با انجام  ــت چاپ اس در ایران در دس

ــن کار اولین گام را در جهت همکاری طوالنی مدت بین این  ای

ــازمان فرهنگی کشورم بردارم؛ باشد  محقق بزرگ ایرانی و س

که این اثر نشانی باشد برای جاودانه به  یاد  سپردن ایرج افشار.

قلم رنجه
بهاءالّدیِن ُخّرمشاهی*

                       کوشاترین ایران شناس و پربارترین
ــرح فرهنگ زنده و  ــک دهان به پهنای فلک هم نمی تواند ش ی

ــه را بازگوید. در مقالۀ »چه  ــی فرهنگی آن بزرگمرد یگان زندگ

بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید« که گزارش مراسم/ یکی از 

ــت استاد ایرج افشار در مرکز دانشنامۀ بزرگ  مراسم بزرگداش

ــفندماه 1389، با شکوه تمام  ــالمی، در روز دوشنبه 23 اس اس

ــت، خبرنگار خبره ای به نام ابراهیم  عبدهلل زاده در سرآغاز  اس

ــته است: » باید اهل فرهنگ باشی تا بدانی نوشتن/  چنین نوش

تصحیح 300 کتاب، بیش از دوهزار مقاله و یادداشت، پیمودن 

ــتاهای این سرزمین کهن،  ــهرها و روس وجب به وجب تمام ش

ــریۀ فرهنگی ]و مجموعۀ ادواری مانند  سردبیری چندین نش

حدوداً 20 کتاب به نام ناموارۀ دکتر محمود افشار[ و همکاری 

ــت نگاری، تدریس  ــی، فهرس ــا، کتابداری، نسخه شناس با آنه

ــی،   ــگاهی در ایران و گاه در خارج، مطالعات ایران شناس دانش

ــارات، همکاری در سطوح مختلف  قاجارپژوهی، مدیریت انتش

ــی و کتابخانه ها و مراکز  ــی و ایران شناس ــا نهادهای پژوهش ب

ــرق، شمارۀ پیاپی  ــخه های خطی، یعنی چه.« )روزنامۀ ش نس

1209، به تاریخ 25 /89/12 (. در همین مجلس که به گزارش 

ــنامۀ روزنامۀ شرق،  شمارۀ پیاپی  ــاره شد، بنا به گزارش آن اش

ــتاد بزرگ، جناب آقای  1209، به تاریخ 89/12/25، از قول اس

ــاره به خدمات عظیم روان شاد  دکتر فتح هلل مجتبایی، در اش

استاد ایرج افشار چنین آمده است:  

ــال ها ادارۀ[  ــی، تأسیس ]و س ــت مقاالت فارس تدوین فهرس

ــگاه تهران، پایه گذاری رشتۀ کتابداری  کتابخانۀ مرکزی دانش

]پیش از تأسیس این رشته در دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه 

تهران[ و اهدای کتابخانۀ بی نظیر و استثنایی ]شامل بر بیش از 

سی هزار عنوان کتاب و چندهزار عنوان نشریه، به چند زبان، با 

تمرکز بر ایران شناسی ایرانی و جهانی[ به مرکز دایرة المعارف 

ــالمی، از کارهای بزرگ، خدمات ماندگار و استثنایی  بزرگ اس

شادروان ایرج افشار بود.

ــتاد فرهنگ و زبان های باستانی، او  خانم دکتر ژاله آموزگار، اس

را دانشمندی به تمام معنا انسان شمرده که گشاده دل، دارای 

ــنده در اندیشه و  ــن اخالق، بسیاردان، جوان پرور و بخش حس

گفتار و کردار بود. استاد افشار جزو آخرین مردان از تبار مردان 

بزرگ یعنی شایستگانی ارجمند و پروردۀ دوران ممکن ها بود؛ 

ــلی که محیط مناسب به آنها اجازه داده بود به دنبال آنچه  نس

می خواهند بروند؛ زمانه در آنها شور و عشق و علم و ادب پدید 

ــک دایرة المعارفی بودندـ   ــود؛ یک بعدی نبودند و هری آورده ب

بزرگانی نظیر: قزوینی، پورداوود، فروزانفر، مینوی، زرین کوب، 

محمد امین ریاحی، زریاب خویی و ایرج افشار.

ــایانی در مهر ورزیدن به  ــار نمونۀ نمایان و اسوۀ ش استاد افش

ایران و تمدن و فرهنگ آن، به ویژه در دوران اسالمی بود. او در 

ــمند را شناسایی و بازیابی و تصحیح و  حدود 300 کتاب ارزش

احیا کرده است. 

ــی تا  ــترده بود؛ از شاهنامه شناس ــیار گس ــوزۀ عالیق او بس ح

جغرافیا و تاریخ و گیاه شناسی و ادبیات و حتی فرهنگ عامه و
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