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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 
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به ايش��ان- از جمله اسناد و يادداشت های للهيار صالح و سيد 

حسن تقی زاده- را نيز روشن كرد. اين رساله برای همۀ كسانی 

ك��ه چ��ون او، بدين بزرگواری ها دس��ت می زنند سرمش��ق و 

راهنمايی بی مانند است. ش��رايط استاد افشار با تمام دقايق و 

ظرايفی كه در متن واگذاری ملحوظ شده بود، از جانب مركز با 

خوشنودی پذيرفته شد. 

پ��س از اي��ن مرحله، او درب��ارۀ محل نگهداری ي��ا مخزن اين 

گنجينه نظر خود را ابراز و اعمال كرد و جايی كه مورد پسند و 

سليقۀ او بود تعيين شد و مركز به تجهيز آن دست زد. 

تدبير ديگر او در چگونگی انتقال كتاب ها آشكار شد و آن انتقال 

تدريجی و منظم مجموعه بود. زيرا نمی خواست با انتقال همۀ 

گنجينه كه محتاج تنظيم و ترتيب و چيدن آنها در قفسه ها به 

س��ليقۀ خود او بود و مدتی به طول می انجاميد، خود و ديگران 

از استفادۀ از آن منابع محروم بمانند. بدين لحاظ كتاب ها قبل 

از انتقال به طور منظم ش��ماره گذاری شد و پس از آن در چند 

مرحله به مركز انتقال يافت و همچنان به سليقۀ او ترتيب يافت 

و چيده شد. حتی تجليد برخی از نشريات ادواری و كتاب های 

عكس��ی با نظر اس��تاد به انجام رسيد و وضعيت برخی اسناد و 

عكس های تاريخی نيز روشن گرديد. اين كارها با چنان سرعت 

و دقتی صورت گرفت كه تقريباً وقفه ای در دسترسی به منابع 

به وجود نيامد. بنابراين گنجينۀ مورد بحث كاماًل منطبق با نظر 

و سليقۀ استاد چيده و تنظيم شده است. 

نكتۀ بس��يار مهم ديگر اينكه اس��تاد در همين مدت به من و 

ديگ��ر متصديّان حوزۀ مجموعه های اهدايی آموخت كه از اين 

گنجينه های گرانقدر و كم نظير چگونه صيانت كنيم و چگونه 

مراجعان نيازمند را از آن بهره مند سازيم. 

مراحلی كه اجماالً بيان كردم، چگونگی انتقال بخش عمده ای 

از گنجينۀ ايرج افشار به مركز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی بود. 

ام��ا اين داس��تان، كه از آن ب��ه »حادثۀ قرن« تعبي��ر كردم، به 

اينجا ختم نش��د. از آن تاري��خ كتابخانۀ مرك��ز دائرةالمعارف 

بزرگ اس��المی بيش از گذش��ته محل توج��ه و اعتماد برخی 

از خاندان ه��ای فرهنگی واقع گرديد. اس��تاد فقيد در حقيقت 

با س��پردن مجموعۀ خود ب��ه مركز، ترديدی را ك��ه احياناً در 

نظ��ر برخ��ی از خاندان ها در اهداء مجموعۀ خ��ود به اين نهاد 

وجود داش��ت، از ميان برداش��ت. ادامۀ راه او كاری مطمئن و 

دلپسند تلقی ش��د. از اين رو، به شهادت مدارک موجود، غالب 

مجموعه های گرانبهای اختصاصی كه پس از سپردن مجموعۀ 

استاد افش��ار به مركز، به كتابخانه اهداء شد جز يكی دو مورد 

همه به تأسی و تبعيت از انديشۀ اين مرد بزرگ صورت پذيرفت 

و مركز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی از اين راه سودهای فرهنگی 

و پژوهشی بسيار برد. 

اجازه بدهيد در اين جا از نكته ای هم پرده بردارم كه با موضوع 

اين گفتار بی ارتباط نيس��ت و آن داس��تان گنجينۀ شادروان 

دكت��ر اصغر مهدوی اس��ت. دكت��ر مهدوی در ب��اب واگذاری 

گنجينۀ خصوصی خود با اس��تاد افشار مش��ورت می كرد و از 

دو كتابخانۀ مهم مركز دائرةالمعارف و كتابخانۀ ملی به همين 

س��بب بازديد كرد. نخست به تأسی از استاد افشار مصمم شد 

مجموعۀ خود را به مركز دائرةالمعارف بزرگ اس��المی واگذار 

كند، اما اس��بابی مانع تحقق اين نّيت بزرگ شد. در آن تاريخ 

آقای بجنوردی عالوه بر مديريت مركز كه برای به وجودآوردن 

آن به قول مش��هور »به ناز او جوانی داده بود« رياست كتابخانۀ 

ملّی را هم بر عهده داش��ت. او نمی خواس��ت در تصميم آقای 

مهدوی در انتخاب مركز يا كتابخانۀ ملّی نقش��ی داشته باشد، 

اما می دانم ميل داشت كه اين مجموعه به كتابخانۀ ملّی انتقال 

يابد. تعيين محل نگهداری مجموعه در كتابخانۀ ملّی و تنظيم 

اس��ناد واگذاری آن كه با درگذشت استاد مهدوی سرانجامی 

نيافت، از جملۀ ش��واهد اّدعای من اس��ت. اي��ن را نيز بيفزايم 

كه استاد افش��ار عالوه بر آنكه يكی از چهره های تأثيرگذار در 

ش��ورای عالی علمی بود و مش��اوری امين و كاردان برای آقای 

بجنوردی، در طول اين س��ال ها همواره در تكميل و پيشرفت 

خدمات كتابخانه ای مركز دائرةالمعارف نقشی اساسی داشت و 

از اين جهت نيز وامدار او هستيم. 

از اينها كه بگذريم، اكنون مركز دائرةالمعارف بزرگ اس��المی 

مس��ئوليت سنگينی بر عهده گرفته است و حداقل حق گزاری 

از اس��تاد افش��ار و ديگر بزرگوارانی كه سخاوتمندانه گنجينۀ 

اختصاصی خود را به اين مركز اهدا كرده اند اين است كه نهايت 

س��عی خود را نخس��ت در حفظ و صيانت آنها به كار بََرد و بعد 

از آن عالقه مندان را از محتويات اين مجموعه ها آگاه گرداند و 

ترتيبی اتخاذ كند كه همۀ پژوهشگران مركز و ديگر مشتاقان 

مطالع��ات ايرانی به س��هولت بتوانند از مناب��ع اين مجموعه ها 

بهره مند گردند- ان شاء هلل. 


