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                              نگارن��دۀ اي��ن س��طور، ك��ه اكنون چهارمين 

دهۀ زندگی خود را آغاز كرده اس��ت،  از زمانی كه وارد عرصۀ 

پژوهش ش��ده اس��ت، قريب دو دهه می گذرد. در طی اين ايام 

با نام آوران بسياری در رشته های گوناگون فرهنگ، زبان، ادب 

و تاريخ ايران و اس��الم آشنا شده و شاگردی مكتب بسياری از 

آنان را نموده  است. به نظرم همگی بحری زّخار و بيشترين آنان 

دانشمندان جامع االطراف و پژوهشگرانی چنددانشی بودند؛ اما 

اس��تاد ايرج افشار را با كارهای پژوهشی و علمی كه انجام داده 

بود از ديگران متمايز ديدم. كارهايی كه ديگر محققان پيش از 

او، هم نسالن او و پس از او، يا انجام نداده اند يا كمترين توجه را 

به اين موضوع داشته اند و اگر هم انجام داده اند، يا به گستردگی 

كارهای پژوهش��ی وی نبوده است و يا روش خود را به ويژه در 

حوزه های اطالع رسانی بر مبنای كارهای استاد قرار داده اند.

استاد ايرج افشار، همچون ديگر پژوهشگران عصر خود، پژوهش 

می كرد و ش��ايد در برخی حوزه ها همچون زبان های باستانی، 

باستان شناس��ی، فلسفه، فقه و... آگاهی های اندكی داشت، اما 

در اين رشته ها زمينه ساز پرورش افراد و نشر كتاب ها و حمايت 

از مؤسسات پژوهش��ی مرتبط با آنان شد؛ شايد شما خوانندۀ 

محترم نيز عالقه مند باش��يد كه بدانيد چرا اس��تاد ايرج افشار 

از ديگر اس��اتيد متمايز بود؛ پس از ش��ما می خواهم، كارهای 

درخشان اس��تاد را از ابتدای دهۀ1320 تا انتهای دهۀ 1380 

خورشيدی مرور كنيد.

الف . كتاب شناسی و فهرست نگاری:
اهتمام در فهرس��ت نويسی نسخ خطی كتابخانه های مرجع،  -

همچون ملّی، دانش��گاه تهران، مجل��س، ملك... و اهتمام در 

شناسايی نس��خ خطی و پيگيری فهرست نگاری نسخ خطی 

كتابخانه های ش��خصی و تهيۀ پرس��ش نامه ای مرتبط برای 

همۀ عالقه مندان به اين موضوع كه برخی از آنها در مجموعۀ 

نشريۀ نسخه های خطی به چاپ رسيده است.

 پيش��گامی در پژوهش های حوزۀ كتاب شناس��ی مرتبط با  -

فرهنگ و تاريخ ايران، همچون فهرس��ت مقاالت فارسی ) در 

8 جلد (، كتاب جهان ايران شناسی، كتاب شناسی فردوسی، 

كتاب شناسی دس��تور زبان فارسی، كتاب شناسی مطبوعات 

فارسی و....

 تهيۀ پرسش نامه برای فهرست نويسی اسناد تاريخی. -

ب . ايرانشناسی:
توجه به مراكز ايران شناس��ی در س��اير كشورها و شناساندن  -

كارهای پژوهشی آنان.

 حضور مؤثر و مستمر در همايش ها و نشست های تخصصی  -

ايران شناسی و شرق شناسی در دنيا و ارائۀ سخنرانی. 

معرفی ناش��ران و كتابفروش��ی هايی كه در خارج از ايران در  -

معرفی آثار و فرهنگ ايران اهتمام داشته اند.

 توجه به زندگی كاری ايران شناس��ان و پژوهشگران ايرانی و  -

خارجی و معرفی آنان و آثار پژوهشی ش��ان به بهانۀ فوت و يا 

چاپ آثار ايشان.

 اهتم��ام به چاپ مقاالت گوناگون در حوزۀ ايران شناس��ی از  -

پژوهش��گران داخلی و خارجی در ناموارۀ دكتر محمود افشار 

يزدی كه بعد ها به پژوهش های ايران شناسی تغيير نام داد.

 سفر و پژوهش های ميدانی بر اساس اسناد و مدارک تاريخی  -

و مستندسازی آن و ارائۀ گزارش های سفر به عالقه مندان.

شناسايی نخبگان و پژوهش��گران شهرستانی كه در شهرها  -

و اس��تان های اي��ران به دبيری آموزش و پ��رورش و كارهای 

اجرايی مشغول بودند و بسترسازی برای معرفی آنان با چاپ 

پژوهش های ايشان در مجالت تحت مديريت ايشان و مراكز 

نش��ر؛ با بسياری از اين پژوهشگران گمنام می توان در كتاب 

گلگشت در ايران ) مجموعۀ سفرنامه های استاد ايرج افشار( 

آشنا شد.

برگزاری هف��ت دوره كنگرۀ تحقيقات ايران��ی در مقام دبير  -

دائمی آن و پرهيز از سياس��ی كاری و كارهای نمايشی كه اين 

موضوع را از ش��يوۀ برگزاری و اين همايش هاو نحوۀ انتش��ار 

مجموعه مقاالت آنها به خوبی می توان درک كرد.

ایرج افشار : دانشمندی متمایز
سّيد سعيد مير محّمد صادق*

*پژوهشگر و مصحح
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ج. پژوهش های نو: 
شناس��ايی، پژوه��ش و تصحي��ح كتاب ها و رس��اله هايی در  -

حوزه ه��ای مردم شناس��ی و فرهن��گ عاّمه - ك��ه از منابع 

مهم به  ش��مار می آيند همچون جواهرنامه ها، جانورنامه ها، 

كتاب هايی در زمينۀ داس��تان های عاميانه،  آش��پزی، تعبير 

خواب، سياق نويسی و... كه كمتر مورد توجه ساير پژوهشگران 

قرار گرفته است.

 اهتم��ام ويژه به موض��وع نسخه شناس��ی و پژوهش دربارۀ  -

موضوعات مرتبط با آن از جمله كاغذ، جلد، صحافی و...

توجه به اسناد تاريخی و اهتمام در معرفی و چاپ آنها، هم به  -

صورت موضوعی دربارۀ يك رويداد و يا يك فرد و يا به صورت 

متفرقه از انس��ان های گمنام؛ چه يك برگ س��ند باشد، چه 

اسنادی كه به صورت مجموعه نگهداری می شود.

تقّيد به بهره گيری از واژگان فارسی و اهمّيت دادن به اصالت  -

نام ش��هر ها و روس��تاها و امتناع از استفادۀ واژگان خارجی و 

يا تركيب واژگان فارس��ی و خارجی در س��طح شهر و سر در 

فروش��گاه ها، كه گهگاه اس��تاد در پاره ه��ا و نكته ها – كه در 

نش��ريۀ بخارا  چاپ می ش��د - به نقد آن می پرداخت؛ استاد 

ايرج افش��ار هرگاه می-ديد يا می شنيد كه نام شهری تغيير 

كرده، در همان پاره ها و نكته ها به آن حّساسيت نشان می داد 

و عواقب فرهنگی و تاريخی اين تغييرات را به مديران اجرايی 

و فرهنگی گوشزد می كرد؛ همچون مطلبی كه دربارۀ تغيير 

نام »ده بيد« به »صفاشهر« نوشت.

د .گزارش نويسی ها و چاپ نامه های بزرگان و مشاهير
گزارش نويس��ی های مختصر درب��ارۀ موضوع��ات گوناگون  -

فرهنگ، تاريخ، هنر و ادب ايران زمين كه به صورت پياپی در 

نش��ريۀ بخارا به چاپ رسيده است. استاد با اين روش آخرين 

اخبار حوزۀ ايران شناس��ی و نيز برخ��ی از آخرين يافته های 

پژوهش��ی خود و يا نكات مهم برگرفته از متون كهن و اسناد 

تاريخ��ی را به خوانندگان عالقه مند خ��ود ارائه می كرد. اين 

روش اس��تاد باعث ش��د تا برخ��ی آن را الگو ق��رار داده، در 

حوزه های تخصصی تر به همان شيوه گزارش هايی را به چاپ 

برسانند.

-چ��اپ گ��زارش كام��ل از همايش ه��ای ايران شناس��ی و 

شرق شناسی و پيشينۀ آن.

پيشگامی در گردآوری، شناسايی و چاپ عكس های تاريخی،  -

ه��م به ص��ورت پراكن��ده در مجالت و هم به ص��ورت كتاب 

مستقل.

اهتم��ام در ن��گارش خاطرات ش��خصی  از س��ال ها خدمات  -

اداری و آموزش��ی اش و چ��اپ گاه ب��ه گاه و موضوع��ی آن 

)از    مجموعۀ:   اين   دفتر بی معنی ( كه در حوزۀ تاريخ ش��فاهی 

معاصر به وي��ژه تاريخ فرهنگی ابتدای ده��ۀ 1330 تا اواخر 

دهۀ 1380 خورش��يدی، مهم و ارزش��مند است و چه بسيار 

از موضوع��ات مهمی را می ت��وان از ميان اين خاطرات مدون 

كرد؛ از جمله ساخت كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران ) تهيۀ 

بودجه، تجهيز كتابخانه، انتقال نسخه های خطی كتابخانه ها 

دانش��كده های ادبيات، الهيات و معارف اس��المی و حقوق و 

علوم سياس��ی به كتابخانۀ مركزی، وجين كردن كتاب ها در 

اواسط دهۀ 1370 خورشيدی و ....(.

چ��اپ نامه های دانش��مندان ايرانی ومحققان ايران ش��ناس  -

خارجی كه با او مكاتبه كرده بودند.

چاپ آثار، نامه ها، اس��ناد تاريخی، يادداش��ت های فرهنگی،  -

تاريخی و سياس��ی، كه پديدآورندگان و ي��ا بازماندگان آنان 

وصيت كرده بودند كه در اختيار اس��تاد قرار گيرد؛ همچون 

نامه ها و نوشته های دكتر محّمد مصّدق، سيد حسن تقی زاده، 

علی اكبر دهخدا، خاندان غفاری، سيد محّمد علی جمال زاده 

و...

ه� . سردبيری نشريات تخصصی و دبيری مجموعه ها
س��ردبيری مجلۀ س��خن؛ مجله ای در حوزۀ فرهنگ ايران و  -

زبان وادب فارسی.

س��ردبيری مجلۀ راهنمای كتاب؛ مجل��ۀ تخصصی در حوزۀ  -

نقد كتاب.

سردبيری مجلۀ  كتابداری، مجلۀ تخصصی در حوزۀ كتابداری. -

سردبيری مجلۀ آينده؛ مجلۀ تخصصی در حوزۀ ايران شناسی  -

و زبان و ادب فارسی.

سردبيری مجلۀ نسخه های خطی كتابخانۀ مركزی دانشگاه  -

تهران؛ مجلۀ تخصصی در حوزۀ فهرست نويسی.

س��ردبيری فرهنگ ايران زمين؛ مجل��ۀ تخصصی در معرفی  -

مت��ون كهن و چاپ برخی رس��ائل در حوزۀ تمدن و فرهنگ 

ايران زمين.
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 اهتمام به چاپ چهار مجلّد دفتر تاريخ. -

 دبيری مجموعه كتاب  ها شامل سفرنامه ها، خاطرات و اسناد  -

در مراكز نشر، از خصوصی و دولتی. 

توجه ويژه به چاپ نسخه برگردان متن های مهم زبان و ادب  -

فارس��ی و بازچاپ برخ��ی تحقيقات مستش��رقان كه دربارۀ 

فرهنگ و تاريخ ايران از اهميت زيادی برخوردار بود.

موارد فوق همگی حاكی از روحيۀ ايران دوس��تی اس��تاد ايرج 

افشار است كه با مرور كارهای وی به خوبی متوجه خواهيم شد 

كه بسياری از سازمان ها با بهره گيری از نيروی انسانی، بودجۀ 

س��االنه و نيز ساختمان های عريض و طويل و تجهيزات مدرن 

اداری، از گذش��تۀ دور تا كنون در مقايسه با كارهای اجرايی و 

فرهنگی استاد ايرج افشار، آن گونه كه بايد مؤثر باشند نبودند 

و آنچنان كه اس��تاد نس��بت به تغيير نام ها، تخريب مدارک و 

مجموعه های فرهنگی حّساس��ّيت نشان می داد آنها بی تفاوت 

بودند. توجه اس��تاد به پژوهشگران جوان و هم فكری و مشاوره 

و تشويق آنان بخش ديگری از سجايای اخالقی و علمی استاد 

بود و نيز حّساسّيت استاد نسبت به پاسداری از ميراث گذشته 

به حدی بود كه گروهی از عالقمندان به مواريث فرهنگی ايران 

را تش��ويق به س��رمايه گذاری در چاپ آثاری كه هزينۀ زيادی 

دربرداشت نمود و از اين طريق آثار مهمی از متون كهن و مهم 

ادب فارسی را به صورت نسخه برگردان به چاپ رساند.

حال اگر مجموعۀ اين فعاليت ها را در كنار بسياری از آثار ايشان 

شامل نگارش مقاالت، تأليف كتاب ها وتصحيح آثار مهم زبان 

وادب فارسی و تاريخ ايران و اسالم قرار دهيم، به خوبی متوجه 

خواهيم شد چرا زنده ياد استاد ايرج افشار متمايز از بسياری از 

ادبا، مورخان، پژوهشگران، كتاب شناسان و ايران شناسان پيش 

از خود، هم عصران و نيز به جرأت می توان گفت آيندگان است و 

حقيقتاً وی مصداق مثل معروف » واحُد كاألٍف «، يكی همچون 

هزار اس��ت. نام استاد ايرج افشار همواره بر آسمان ايرانشناسی 

خواهد درخشيد.

همه آموختند از او و من هم
مهدی نوريان*

                          هنگامی كه در انديش��ۀ نوش��تن مطلبی برای 

درج در گزارش ميراث برای گرامی داش��تن ياد اس��تاد بزرگ 

كتابشناسی ايران روان ش��اد ايرج افشار بودم، به مناسبت روز 

س��عدی همۀ فكرم سرشار از آثار شيخ اجل بود و اين ابيات او 

در ذهنم دور می زد:

ه�م�دم ي��ار  و  م�ه�رب�ان  رفي�ق 
همه ك�س دوس�ت می دارن�د و م�ن هم
نظ�ر ب�ا نيک�وان رس�می  اس�ت معهود
ن�ه  اي�ن بدع�ت م�ن آوردم ب�ه عال�م

به ياد دانشجوی 19-20 ساله ای افتادم كه تشنۀ آموختن بود. 

با ش��وقی پايان ناپذير در راهروهای طبقات مختلف دانشكدۀ 

ادبيات دانشگاه تهران راه می رفت و به شخصيتهای نامدار علم 

و ادب ك��ه از هر ط��رف در آنجا رفت وآمد می كردند و از مدتها 

پيش از آن از طريق كتاب ها و مجالت با نام و آثارش��ان آش��نا 

ش��ده بود به ديدۀ اعجاب و احترام می نگريس��ت. بديع الزمان 

فروزانفر، جالل همايی )كه به سبب بازنشسته بودن بسيار كم 

در آنجا ظاهر می شد(، مجتبی مينوی، دكتر علی اكبر سياسی، 

دكتر غالمحسين صديقی، دكتر يحيی مهدوی، دكتر لطفعلی 

صورتگر، دكتر پرويز خانلری، دكتر ذبيح هلل صفا، دكتر حسين 

خطيبی، عبدالحميد بديع الزمانی، دكتر ماهيار نوابی، مدرس 

رضوی و بس��ياری ديگر از اس��تادان نس��ل اول و دوم و س��وم 

دانشكدۀ ادبيات، دلبران او بودند. مترصد بود تا يكی از آنان در  * استاد دانشگاه اصفهان


