
دورة دوم، سال پنجم، شمارة 44، فروردین و اردیبهشت 1390

145 

                  اس��فندماه 1389 ماه زلزله بود و س��ونامی؛ زلزله ای 

كه در س��دۀ اخي��ر منحصر به فرد بود و متعاقب آن س��ونامی 

ويرانگر در ژاپ��ن. اما در ايران زلزل��ه اش مرگ مفاخری چون 

گرجی، موسوي بهبهاني و روح االمينی بود و سونامی اش فقدان 

استاد ايرج افشار. در ژاپن بالفاصله آثار زلزله و به ويژه سونامی 

مشخص و معلوم شد، اما در ايران آثار ويرانگر در عرصۀ فرهنگ 

و ادب سال ها طول می كشد تا مشخص و معين شود كه فقدان 

بزرگانی چون محمود روح االمينی )مردم شناس( و ايرج افشار 

چه فترتي در فرهنگ ايرانی و ادب پديد خواهد آورد.

نخس��تين بار نام استاد ايرج افش��ار را در سال های دبيرستان 

ش��نيدم؛ از آموزگارمان آقای صيادپور ك��ه معلم تاريخ بودند. 

در يكی از روزهای تحصيل كتابی قطور در دس��تان معلممان 

بود با نام روزنامۀ خاطرات اعتمادالس��لطنه. درس��ت به خاطر 

ن��دارم؛ كالس چهارم يا پنجم ادبی ب��ودم. برخی واژه ها برايم 

بی معنی بودند و يا صادقانه بگويم معانی آنها را نمی دانس��تم و 

تفاوت  ميان واژه ها س��خت و دش��وار بود؛ مثاًل اينكه همراه نام 

مؤلف / پديدآورندۀ اثر نام ديگری به عنوان »به كوش��ش«، »به 

اهتمام« و »مصحح« زينت بخش صفحۀ آغازين -   صفحه عنوان- 

كتاب باشد. دانش آموز بودم و كنجكاو. آموخته بودم پرسيدن 

عيب نيست و ندانستن عيب است. پس سؤال از دبيرمان آقای 

صيادپور و جواب ايش��ان، همراه با توضيحی مبسوط كه بسيار 

صب��ور و بردبار و پرحوصله بودند. گويی خوشش��ان می آمد از 

سؤال كردن دانش آموزان كه معموالً ساكت و صامت سر كالس 

می نشس��تند و اگر سؤالی می شد،  بی ربط بود و بی معنی و اگر 

ذهن كنجكاوی بود و س��ؤالی در خور، آن وقت آقای صيادپور 

سنگ تمام می گذاشتند و در جوابگويی از هيچ نكته ای فروگذار 

نمی كردند. گاه می شد كه با همۀ توضيحاِت جنابشان زمان الزم 

بود تا درک معانی برايمان پيدا شود و به خوبی دريابيم كه چه 

می گويند و آن روز آن سؤال كه تفاوت ميان مؤلف، نويسنده، و 

»به كوشش« و... چيست، اذعان می كنم كه خوب نفهميدم. به 

قول دخترم مهتا كه روزی می خواست كار اين كمترين را برای 

تنی چند از همكارانش در بخش صنعتی توضيح دهد، يكی در 

ميان جمع گفته بود: »پس پدر شما ديكتۀ مردگان را تصحيح 

می كند، يعنی مصحح و به كوشش و به اهتمام.«

س��الی دو سه نگذش��ت كه به عنوان دانشجوی رشتۀ تاريخ به 

دانش��گاه تربيت معلّم قدم گذاشتم و طبيعی بود كه در واحد 

درسی نقد و بررسی يا نقد و معرفی منابع تاريخ ايران با نام ايرج 

افشار به عنوان احياگر متون بيشتر آشنا شوم و معانی واژه های 

ناشناخته و نامفهوم دبيرستان برايم معنی پيدا كرد.

در همان ايام دانشجويی از كار آموزگاری دبستان به كتابداری 

كتابخان��ۀ مل��ی پرداخت��م و در دورۀ كارآم��وزی يك ماهه باز 

بيشترين نام در كالس های آن دوره نام پرآوازۀ ايرج افشار بود، 

به عنوان يكی از رؤس��ا و مدي��ران كتابخانۀ ملی- گرچه كوتاه 

مدت بود، اما پر سود- و حال رئيس كتابخانۀ مركزی دانشگاه 

تهران.

در اين يك ماهه آنچه از ايرج افشار در ذهن اين كمترين نقش 

بس��ت، شخصيت استثنائی از ايش��ان بود. در همين ايام بود با 

دامنۀ فعاليت های علمی ايش��ان در عرصۀ كتابداری هم آشنا 

شدم. او بود كه نخستين بار به گردآوری و تدوين كتاب شناسی 

در اي��ران هّمت گمارده بود و ده س��ال با همكاری تنی چند از 

ياران نزديك به انتش��ار كتاب های ايران پرداختند و زمانی كه 

برای دورۀ كوتاه هفت ماهه رياس��ت كتابخانۀ ملی را عهده دار 

ش��دند، هّم خود را به انتشار كتاب شناسی ملّی معطوف كرده 

و نخستين كتاب شناس��ی ملی در سال 1342 چاپ و منتشر 

ش��د. و باز در كتابخانه معلوممان ش��د كه استاد افشار، افزون 

بر انتش��ار كتاب شناسی ملی بخش��ی از هّم خود را معطوف به 

انتش��ار فهرست نس��خ خطی كتابخانۀ ملی كردند و نخستين 

مجلد از اين فهرس��ت را به هّمت اس��تاد سيد عبدهلل انوار به 

چاپخانه سپرده و از كتابخانه رفتند.

اقدامات حضرتشان در كتابخانۀ ملی بدين كارها پايان نيافت، 

چرا كه تا روزگار رياستش��ان بر كتابخانۀ ملی فقط يك مخزن 

عري��ض و طوي��ل در كتابخانۀ ملی بود كه ش��امل كتاب های 

فارسی، عربي، نشريات ادواری و كتاب های التين می شد.

اس��تاد ايرج افش��ار در نخس��تين گام اصالحی خود، مخازن 

كتاب ه��ای فارس��ی و عربی را از نش��ريات ادواری جدا كردند 

استاد ایرج افشار، مرد اولین ها
جمشيد كيان فر *

* پژوهشگر و مصحح متون تاريخی
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و كتابخانه برای نخس��تين بار دارای بخش نش��ريات ادواری و 

بخش مخزن كتاب شد و متعاقب آن كتاب های ايران شناسی 

و مرجع را برای نخستين  بار در كتابخانۀ ملی تأسيس كردند و 

ايضاً مخازن التين را.

رياستشان گرچه دولت مستعجل، اما مفيد و پر فايده بود.

و ب��از در هم��ان دورۀ يك ماهه بود كه با كتاب شناس��ی های 

تخصصی و موضوعی آش��نا ش��ديم و باز حضرتش��ان پيشگام 

و بدعت گ��ذار در اي��ن امر كه با انتش��ار كتاب شناس��ی ملی، 

كتاب های ايران، بعد با عنوان كتاب شناس��ی ده س��اله منتشر 

كردند؛ و متعاقب آن كتاب شناسی فردوسی و...

اهل تحقيق و پژوهش اگر با اين كتاب ها كار كرده باشند قطعاً 

پی به فايدۀ آن برده اند، به ويژه كه هنوز عصر ديجيتال و دنيای 

مجازی پديد نيامده بود و ثمرۀ آن مزۀ دهان پژوهشگران نشده 

بود. درست به خاطر دارم كه در ايام نگارش مقالۀ »نسخه های 

خطی شاهنامه در ايران« از منابع منحصربه فردی كه در اختيار 

داشتم، همين كتاب شناسی فردوسی بود و بس. و تا چه اندازه 

مشكل گشا بود و پر مطلب.

بعدها اس��تاد افش��ار ادبم كردن��د از كوتاه��ی و غفلتی كه در 

نگارش مقاله داش��تم و از پيشگامان و فرهيختگانی كه در اين 

زمينه تحقيق و پژوهش كرده بودند يادی نكرده بودم )گويا در 

»پاره های ايران شناسی«، مجلۀ بخارا(

روان شاد ايرج افشار در عمر 85 سالۀ پربار خود هميشه اولين 

بودند. اگرچه كتابداری برخاس��ته از نظام س��نتی ايران بودند 

ولي ايشان را بايد واسطه يا پلی ميان كتابداران سنتی و مدرن 

دانست؛ او بود كه از علم كتابداری نوين- بخوانيد علوم كتابداری 

- حمايت كرد و در همان كالس ها، نسخه شناسی هم تدريس 

می كرد. اگر حمايت معنوی ايش��ان نمی بود نمی دانم مجادلۀ 

علوم كتابداری جديد با سنت گرايان به كجا می انجاميد.

در همين كالس های يك ماهه بود كه با فهرست مقاالت فارسی 

حضرتشان آش��نا شديم كه كاربردی بس��يار عالمانه داشت و 

راهگشای پژوهشگران و محققان به ويژه دانشجويان بود و اين 

گام نيز اولين بود در ايران.

اس��تاد افش��ار فقط در اين زمينه ها اولين نبودن��د؛ در عرصۀ 

بازچاپ مطبوعات هم پيشگام بودند. با بازچاپ ) افست لوحی( 

روزنامۀ كاوه قدم در راهی گذاش��تند ك��ه اين كمترين بعد ها 

در دهۀ هفتاد ادامه دهندۀ راه پر بركت و پر خير ايش��ان ش��دم 

و با بازچ��اپ روزنامه های عصر ناصری همچون: روزنامۀ وقايع 

اتفاقيه، روزنامۀ دولت علّيۀ ايران، روزنامۀ ايران، روزنامۀ تربيت 

به هّمت دوس��ت فاضل سيد فريد قاس��می، روزنامۀ اختر و... 

شدم و همواره مورد تحسين و تشويق حضرتشان بودم و خود 

زمينه ساز بازچاپ روزنامۀ انجمن تبريز در كتابخانۀ ملی شدند 

گرچه به كام اين كمترين و ديگران بود.

اس��تاد افشار باز نخس��تين كس��ی بودند كه در ايران اقدام به 

بازچ��اپ يا متون نس��خ خطی كردند و اين را ت��ا پايان حيات 

ادام��ه دادند، می ت��وان از بازچاپ يا به فرمودۀ حضرتش��ان از 

نس��خه برگردان نس��خی چون: وقفنامۀ ربع رش��يدی، بياض 

تاج الدين احمد وزير، المختارات من الرس��ائل، دومين س��فر 

ناصرالدين شاه به فرنگستان، مجمل التواريخ و القصص و تاريخ 

وصاف ياد كرد.

روان ش��اد ايرج افشار در عرصۀ انتشار يادنامه هم اولين بودند؛ 

گرچ��ه بايد اذعان داش��ت كه چاپ و انتش��ار يادنامه در ايران 

رواج داش��ت اما استاد افشار اولين كس��ی بودند كه به صورت 

مسلس��ل و پيوسته و مس��تمر بدين مهم اقدام نمودند. پس از 

درگذش��ت پدر گرامی ش��ان دكتر محمود افشار، به گردآوری 

مقاله و چاپ و انتش��ار ناموارۀ دكتر محمود افشار اقدام نمودند 

و سالی يك مجلد به مدت ده سال نامواره را منتشر كردند و از 

سال يازدهم به عنوان پژوهش های ايران شناسی، ناموارۀ دكتر 

محمود افشار آن را پی گرفتند و يكی دو مجلد از پژوهش های 

ايران شناسی را در بزرگداشت شخصيت های علمی چون دكتر 



دورة دوم، سال پنجم، شمارة 44، فروردین و اردیبهشت 1390

147 

منوچهر س��توده با عنوان ستوده نامه اختصاص دادند. و زمانی 

كه بزرگترين فاجعۀ زندگی شان رخ نمود، با بردباری و صبوری 

متحمل آن ضايعه شدند و به ياد فرزند گرامی شان بابك افشار 

دو مجلد از كتاب نفيس و ارزندۀ كتابفروشی را به ياد او منتشر 

كردند و گويا قصد داشتند كه جلد سومی را هم نشر دهند.

ح��د فاصل زمان انتش��ار مجل��د اول و دوم كتابفروش��ی، اين 

كمترين هم به درد روان ش��اد ايرج افش��ار مبتال شدم؛ دردی 

بی درمان كه به قول عطار نيشابوری:

ب�ه دريايی در افت�ادم كه پايان�ش نمی بينم
به دردی مبتال گش�تم كه درمانش نمی بينم

گرچه بردباري و صبوري را از استاد نياموختم، اما انتشار اثری 

هرساله با عنوان مزدک  نامه را در يادبود هر سال فرزندم با ياری 

همسرم س��ركار خانم پروين استخری دس��ت يازيديم. وقتی 

اولين مجلد مزدک نامه را كه ريختۀ قلم تنی چند از دوستان و 

ياران صديق و مهربان بود در ياد اولين سال درگذشت فرزندمان 

مزدک تقديم حضور استاد افشار كردم، چند روز بعد يادداشتی 

مختصر اما پر نغز و مغز برايم فرستادند كه مرقوم فرموده  بودند:

عزيزم حضرت كيان فر، از مزدک نامه متش��كرم و بهترين 

يادگار را برای فرزند خود به دوستداران مرحمت كرديد.

و پس از انتش��ار مزدک نامۀ 3 از سر لطف تلفن كردند و ضمن 

تشويق و ترغيب بر انتشار ساالنه از مطلبی كه در سخن  خواهان 

– به جای مقدمه – از حضرتش��ان ياد شده بود كه »از راه لطف 
و محّبت دوستانه يادی از ايشان و ناموارۀ دكتر محمود افشار و 

كتابفروشی كرده ايم و از اينكه اين يادكرد مطلوب خاص و عام 

نيست« و همچنين از چاپ يكی دو مطلب ديگر كه حق مطلب 

ادا شده است، تشكر كردند.

ايام��ی كه مش��غول تصحيح و چ��اپ روضةالصفا ب��ودم و گاه 

برای حل معضلی تلفنی مزاحمش��ان می شدم، با خوشرويی و 

گشاده رويی حل معضل می فرمودند و به پاس مزاحمت ها يك 

مجلد از پانزده جلد را به حضرتشان تقديم كردم. يادداشتی از 

سر لطف برايم ارسال داشتند بدين قرار:

دوست عزيزم حضرت كيان فر

از نوشتۀ كتاب ماه دربارۀ روضة الصفا آگاه شدم 

ك��ه از راه لطف و محّبت دوس��تانه مرا رهين 

بزرگواری خود دانس��ته، در مجل��د پايانی آن 

كتاب جليل القدر ن��ام بی ربط بنده را آورده ايد 

كه مطلوب خاص و عام نيست.

طبعاً دوس��تی و بزرگ��واری آن حضرت را قدر 

می شناسم و شرمندگی خود را يادآور می شود.

با تجديد مراتب ارادت
ايرج افشار

الزم ب��ه توضيح كه هريك از مجل��ّدات روضة الصفا به يكی از 

شخصيت های علمی تقديم شده بود؛ دو سه تن از درگذشتگان 

بودند، يكی دو تن حضوری تش��كر كردن��د و چند تن به روی 

مبارک نياوردند. تنها روان ش��اد ايرج افشار بود كه با يادداشت 

محّبت آمي��ز، حقير را مثل هميش��ه ش��رمندۀ ادب دانی خود 

فرمودند و مراعات آداب و نزاكت از ويژگی های شخصی ايشان 

بود. روان ش��اد ايرج افش��ار در ايران گ��ردی و جهان گردی هم 

اولين بودند. جزء معدود كس��انی بوده و هس��تند كه وجب به 

وجب ايران زمين را با تأمل و تأنی س��ير و س��ياحت كردند و از 

هر نقطه طرفه و تحفه ای به ارمغان آوردند و بالفاصله به چاپ 

و نشر آن هّمت گماردند.

ب��ه هر ش��هر و دي��اری پای گذاش��تند، نش��انی از كتابخانه و 

ش��خصيت های علمی آن ديار گرفتند. همين آشنايی ها سبب 

نش��ر آثار شهرستانی ها در دارالخالفه  می شد! كمتر اهل قلمی 

را سراغ دارم كه مديون محّبت های ايشان نباشد؛ چه در عرصۀ 

پژوهش و چه در ياری رساندن آن بزرگوار براي چاپ آثارشان.

اس��تاد افشار در معاش��رت بی نظير بود؛ خاصه كه با فقدان آن 

بزرگوار حلقۀ ارتباط ايران شناسان هم تنگ تر خواهد شد؛ چه 

حضرتش��ان با تك تك ايران شناسان مكاتبه و مراوده داشتند. 

كمتر كنگره يا همايش ايران شناس��ی بود – چه در ايران و چه 

در خارج – كه ش��ركت كنندگانش بدون ديدار با ايرج افشار به 

وطن خود مراجعت كرده باشند.

اس��تاد ايرج افشار در عرصۀ مطبوعات فرهنگی هم يد طواليی 

داش��تند. چندين مجله و نشريۀ وزين را يا خود تأسيس كرده 

بودند يا مديرمسئول و سردبير بودند. در عرصۀ انتشار مجاّلت 

تخصصی هم باز ايشان اولين بودند، به ويژه با انتشار نسخه های 

خطی، نشريۀ كتابخانۀ مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران با 

همكاری زنده ياد محمدتقی دانش پژوه، كه دفترهای 1-8 آن 

را منتش��ر كردند و به جرأت می توان گفت كه نخستين نشريۀ 

تخصصی در عرصۀ نسخه های خطی بود.

استاد افش��ار در عرصۀ تصحيح متون هم اولين بودند، چرا كه 

اكث��ر مصححان ب��ه يك يا دو موضوع می پردازند؛ نخس��ت به 

تصحيح آثاری كه خاص رش��تۀ ايشان باشد و در درجۀ دوم به 
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تصحيح آثاری كه مشهور به ميان رشته ای يا نزديك به موضوع 

تخصصي ايش��ان باشد، اما روان شاد ايرج افشار از اين هم فراتر 

رف��ت. او اولين مصحح و احياگر متون ب��ود كه افزون بر احياء 

و تصحي��ح متون تاريخی به تصحيح متون ادبی، جغرافيايی و 

جغرافي��ای تاريخی هّمت گمارد و متعاقب آن به رش��ته های 

ديگر هم پرداخت كه از آن ميان تصحيح كتاب آشپزی صفوی، 

فروغس��تان )دانشنامۀ فن اس��تيفا و س��ياق(، خواب گزاری، 

ذخيرۀ خوارزمش��اهی، صيدنه، جواهرنامۀ نظامی، آثار و احياء 

)كش��اورزی( معرفت فالحت )رسالۀ كش��اورزي دوازده بابي( 

كه جملگی از موضوعاتی هس��تند ب��ه دور از تاريخ و جغرافيا 

و ادبيات.

همچنين در چاپ رس��اله ها و كتابچه ها ه��م اولين بود. همو 

ب��ود كه به اهميت اين قبيل آثار پی برد و با چاپ و نش��ر آنها 

در مطبوعاتی چون آينده و... آنها را به ما شناس��اند اگرچه اين 

قبيل آثار كم حجمند اما بسيار پرمحتوايند و نبايد از مطالعه و 

تحقيق آنها غفلت ورزيد.

از پرداختن به ديگر فعاليت های علمی و پژوهشی استاد افشار 

خودداری می كنم كه قطع��اً فضال و بزرگواران ديگر هريك به 

نحو مطلوب و وزين تر و بهتر از اين كمترين خواهند پرداخت- 

اجرشان مأجور.

ملخص كالم، اس��تاد ايرج افشار آموزگاری بودند بدون كالس 

ك��ه در همۀ احوال با گش��اده رويی آنچه را كه می دانس��تند و 

آموخته بودند بدون خّس��تی در اختيار همگان قرار می دادند. 

خدايش بيامرزاد، روحش شاد و قرين رحمت باد.

گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار 
عنايت هلل مجيدی*

                                وقتی مطلع ش��دم كه اس��تاد ايرج افش��ار، 

ب��ا رضايت و موافق��ت فرزندانش، تصمي��م گرفته اند گنجينۀ 

اختصاصی خود را- كه برای گردآوری آن رنج و زحمت بس��يار 

بر خود هموار كرده بودند- به مركز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی 

بس��پارند، بنا بر شناختی كه از ايشان داش��تم، اين خبر را در 

عرص��ۀ كتاب و كتابخان��ه، به تعبيری ديگ��ر جامعۀ فرهنگی 

كشور، »حادثۀ قرن« تلقی كردم. نخست بايد بگويم اين تصميم 

ب��رای همۀ متوليان اين مركز غرورآفرين و ش��ادی بخش بود؛ 

از اين جهت كه اس��تاد افش��ار در ايجاد و تكميل و رشد چند 

كتابخانه، كه اكنون در ش��مار كتابخانه های معتبر و طراز اول 

كشور قرار دارند، نقش اصلی و بی بديل داشت و خود نيز سال ها 

مديري��ت بعضی از آنه��ا را  برعهده گرفته بود و طبيعتاً بايد به 

آن مجموعه ها تعلق خاطر بيش��تر می داشت و گنجينۀ خود را 

به يكی از آنها می س��پرد؛ اّما اين نه��اد فرهنگی را برای حفظ 

مجموعۀ ازجان عزيز تر خود مناس��ب تر از بقيه تش��خيص داد. 

اگر به آنچه استاد فقيد در اين باره نوشته و گفته است به دقت 

بنگريم، بزرگی و اهميت اين حادثه و دورانديشی و هوشمندی 

او بيش از پيش پيدا می شود. 

اما تصميم اس��تاد، مخصوصاً برای آقای س��يد كاظم موسوی 

بجنوردی، رياس��ت مركز، شادی بخش و اعجاب انگيز بود. زيرا 

او نس��بت به تأمين منابع مطالعات بخش ايران شناس��ی مركز 

همواره توجه و عالقۀ خاص نشان می دهد و اهداء اين مجموعه 

-   در پِی مجموعۀ گانگا و دكتر صادق كيا- می توانس��ت بخشی 

عظي��م از كمبودها و نقائص اين حوزه را رفع كند و در مجموع 

به منابع جمع آوری شده غنای خاص بخشد. 

اين بنده نيز كنجكاو بودم كه بدانم استاد افشار، يا به قول استاد 

احمد منزوی: اين »مارش��ال ما كت��اب داران«، با چه تمهيدات 

و ش��رايط و آدابی اين مجموعۀ ارزش��مند را ب��ه مركز واگذار 

خواهند كرد. وقتی اس��تاد اين ش��رايط را طی 10 فصل و در 

15 صفحۀ تايپ ش��ده، يعنی در حد يك رسالۀ كوچك نوشت 

و پيش��نهاد كرد، ديدم كه او به حقيقت خود ايرج افش��ار است 

با همۀ دورانديش��ی ها و تيزهوشی هايش. اين متن، مشتمل بر 

ش��رايط واگذاری، از چند جنبه مهم اس��ت. او در اين نوش��ته 

ضمن توجه دادن به ارزش مجموعۀ خود، سرنوشت و چگونگی 

هر يك از آنها و برخی مجموعه های كوچك امانی و سپرده شده 
* رئيس كتابخانۀ دايرة المعارف بزرگ اسالمی


