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ــار موجب تألم فراوانی است. آن  ــتاد ایرج افش ــت اس درگذش

ــلی بود  ــی مردان به جا  مانده از نس مرحوم در زمرۀ معدود دانش

ــی و. . .  ــزرگان نام آوری چون فروزانفر و نفیس ــه در مکتب ب ک

نهضت فرهنگی دوران پس از مشروطه و جریان نوپای آموزش 

ــای علوم قدیم و  ــا جان مایه ای از آموزه ه ــک ایران را ب آکادمی

متدولوژی تحقیق و تفحص علوم جدید هموار ساخته بودند و 

بنیانگذار بسیاری از مفاهیم و پژوهشنامه های علمی و مصحح 

ــناد و رسائل تاریخی بودند. از این نسل  و احیاگر کثیری از اس

ــت و بسیاری چون  ــه تنی بیش به جا نمانده اس پرتالش دو س

ــاب و... درحالی روی در  ــب، محجوب، زرین کوب و زری مصاح

ــاگردانی چون خود کمتر به جا  ــیده اند که ش نقاب خاک کش

ــت که امروز فقدانشان تأثری  ــاید از همین روس نهاده اند و ش

عمیق برمی انگیزد. 

 ایرج افشار، فرزند دکتر محمود افشار یزدی است و پدربزرگش 

ــتقیم  ــار یزدي از اخالف مس ــاج محمدصادق افش مرحوم ح

خانداني بود که مرحوم خلخالي در کتاب تذکرۀ شعراي ایران 

)در ذیل نام دکتر افشار(آنها را بدین سان معرفي کرده است :

. . . خانوادۀ افشار از خاندان هاي بزرگ و مشهور این ناحیه 

ــتند که به گواهي تاریخ عالم آراي عباسي، چند تن از  هس

سرداران و سرکردگان آنها در دورۀ پادشاهي شاه طهماسب 

ــهر یزد حاکم و والي بوده اند و  ــاه عباس بزرگ، در ش و ش

ــراد این خاندان اختصاص  ــهر به اف محله اي نیز در این ش

داشته... 

 دکتر محمود افشار یزدی اولین دانش آموختۀ ایرانی در مقطع 

ــد و از فعاالن سیاسی و  ــی محسوب می ش دکتری علوم سیاس

اجتماعی ایران و استاد دارالفنون و مدرسۀ عالی علوم سیاسی 

در سال های پس از جنبش مشروطه بود. در دوران پهلوی اول 

ــتری و دارایی به شمار  از مدیران میانی وزارتخانه های دادگس

ــال های آغازین دهۀ 1320 به وزارت فرهنگ  می آمد، اما از س

رفت و با دوری از سیاست به کارهای فرهنگی روی آورد. 

از جملۀ خدمات فرهنگی او می توان به انتشار مجلۀ سیاسی- 

ــار در مهرماه 1304 و  ــتین ب ــاره کرد که نخس ادبی آینده اش

ــار آن با  ــد و انتش ــر ش ــان با تولد فرزندش ایرج منتش همزم

ــار  ــال 1372 با پایمردی ایرج افش وقفه های کوتاه و بلند تا س

ادامه داشت. 

ــال 1337 با وقف امالک و رقبات  ــار در س  دکتر محمود افش

ــهرری، »بنیاد موقوفات  ــمیران و ش ــیار در یزد، تهران، ش بس

افشار« را بنیان نهاد که تا امروز با هدف »فعالیت های فرهنگی 

ــی و تحکیم وحدت  ــترش زبان فارس ــه منظور تعمیم و گس ب

ملی« به کار خود ادامه داده  است و کوشش های سترگی چون 

ــارۀ تاریخ و فرهنگ ایران و زبان  ــار ده ها عنوان کتاب درب انتش

ــی، اهدای جوایز ساالنه به استادان و پژوهشگران  و ادب پارس

حوزۀ  ایران شناسی، ساخت مدرسه، بخشش زمین به آموزش 

ــۀ لغت نامۀ  ــگاه و همکاری مجدانه با مؤسس و پرورش و دانش

ــورای تولیت این نهاد  ــت ش ــدا را در کارنامه دارد و ریاس دهخ

ماندگار بیش از 20سال است که به  عهدۀ دانشی مرد مجتهدی 

چون آیت هلل محقق داماد است. 

ــد و در چنین محیطی  ــدری زاده ش ــار از چنین پ ــرج افش ای

ــد. ثروت خانوادگی  نیز مجالی فراهم کرد که رها از دغدغۀ  بالی

ــش در تاریخ و فرهنگ و  ــت، عمر خویش را وقف پژوه معیش

ــش از پایان دورۀ  ــالگی و پی ــران کند. این که در 19س ادب ای

ــوی پدر به مدیریت مجلۀ آینده گمارده شد،  ــتان از س دبیرس

نشان می دهد که آموخته های علمی و ادبی اش در آغاز جوانی 

ــت و از آن زمان که تالش دانشی خود را  درخور توجه بوده اس

آغاز کرد تا همین ایام واپسین حیات از کوشش و کاوش علمی 

دمی فروگذار نبود. او بیش از 65 سال در ساحت های گوناگون 

علم کوشید و به نیکی حق مقام هریک را به جا آورد:

ــه دعوت محمدتقی  ــال 1330 ب ــار در س  1. مرحوم ایرج افش

دانش پژوه به کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 

ــه در آن روزگار یکی از غنی ترین کتابخانه های  تهران رفت ک

افشار به مثابه یک نهاد
علی اکبر جعفری ندوشن

مرگ چنین خواجه نه کاریست خردگف�ت کس�ی خواج�ه س�نایی بمرد
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ــمار می آمد. هرچند خود نیز دانش آموختۀ رشتۀ  کشور به ش

ــکده بود اما با استخدام در این کتابخانه  حقوق از همین دانش

ــی آغاز کرد  زندگی حرفه ای خود را با کتابداری و  کتاب شناس

ــه زیر نظر مرحوم دانش پژوه  ــار آموزش های تجربی ک و در کن

می دید، دورۀ کتابداری یونسکو را نیز در سالهای 1335و1336 

ــی  در پاریس گذراند و همزمان دبیری گروه ملی  کتاب شناس

ــیس »کلوپ  ــر کتاب، تأس ــران، مدیریت بنگاه ترجمه و نش ای

ــیس و توسعۀ نهادهای  کتاب«، انجمن کتاب و... در جهت تأس

وابسته به این صنعت وجهۀ همت خود کرد و در کنار مدیریت 

و سردبیری مجموعه ای از نشریات  کتاب شناسی نظیر مجالت 

کتاب ماه، راهنمای کتاب و نسخه های خطی که چاپ هریک 

از اینها بعضاً بیش از چندین دهه ادامه داشت. وی در نشریات و 

منشورات فرهنگی و ادبی دیگر نیز نقش ممتازی ایفاء می کرد؛ 

ــال  ــوم زریاب خویی، دانش پژوه،... به مدت30س مثاًل با مرح

فرهنگ ایران زمین را منتشر می کردند و یا مدتی سردبیر مجلۀ 

سخن به صاحب امتیازی پرویز ناتل خانلری بود. 

ــی  ــار در صنعت مألوف خود کتابداری عالوه بر کارشناس  افش

ــابقۀ مدیریت های اجرایی مؤثری نیز از خود  و تولید علمی، س

ــت. او پس از ریاست کتابخانۀ دانش سرای عالی  به  جا نهاده اس

در سال 1341 رئیس کتابخانۀ ملی ایران شد و در هفت ماهی 

که آن جا بود، بخش  کتاب شناسی ایران را پایه گذارد و به یاری 

ــت نگاری از نسخه های خطی را آغاز کرد.  عبدهلل انوار، فهرس

ــت کتابخانۀ مرکزی دانشگاه  ــپس از 1344 تا 1358 ریاس س

ــگاه تهران  را برعهده گرفت. او در این دوران به تناوب در دانش

ــرای عالی در رشتۀ کتابداری و تاریخ سرگرم تدریس  و دانشس

بود تا جائی که به واسطۀ این خدمات علمی و اجرایی، بسیاری 

او را بنیانگذار رشتۀ کتابداری در ایران می شناسند. ولی نقش 

ــه عالوه بر  ــریف بیش تر آن بود ک ــن فن ش ــل او در ای بی بدی

انتشار مجالت مختلف در این باره، کتاب ها و مقاالت بسیاری 

ــون مجموعۀ بی نظیر  ــاند همچ هم در این زمینه به طبع رس

فهرست مقاالت فارسی که حسب معمول تدوین چنین منابع 

ــیع به انجام می رسد و یا  ــمندی با نهاد و تشکیالتی وس ارزش

فهرست نسخه های خطی فارسی در دنیا و حتی فهرست نگاری 

مجموعه کتاب های فارسی چاپی دانشگاه  هاروارد و ده ها عنوان  

ــی و فهرست نگاری ارزشمند دیگری که بخشی از  کتاب شناس

ــرمایۀ موقوفات مرحوم پدرش زیور چاپ یافتند.  آن نیز به س

ــزاری کنگره ها و  ــن خدمات را در کنار برگ ــرح کامل ای اگر ش

ــط وی برپا شده  ــگاه های متعددی که در این باره توس نمایش

ــت بگذاریم، در سپهر دانش کتابداری و  کتاب شناسی این  اس

سرزمین، نامی درخشنده  تر از ایرج افشار دیده نمی شود. 

ــار با کتابداری کم کم او را به سوی   2. انس و الفت مرحوم افش

میراث مکتوب ایرانیان سوق می داد و چنان در این وادی با جهد 

ــرزمین پرداخت  وصف ناپذیری به احیای مواریث کتبی این س

ــی و متن کاوی و تصحیح و  ــلم نسخه شناس ــتاد مس که به اس

توشیح آثار پیشینیان حتی در سطح بین المللی تبدیل گردیده 

بود. شهرت جهانی او در این وادی به اذعان بسیاری از اهل فن 

به مراتب بیشتر از شناختی بود که داخل کشور از او داشتند. 

ــکاری مرحوم  ــار در هم ــمندی که افش ــای ارزش  مجموعه ه

ــت نگاری  ــایی و تبویب و فهرس دانش پژوه و منزوی در شناس

ــت، در  ــخ خطی کتابخانۀ مجلس و ملک و... پدیدآورده اس نس

ــیار مؤثر است. وی  ــمند بس ماندگاری این گنجینه های ارزش

حتی درسال 1339 با کمک مرحوم دانش پژوه مجلۀ نسخه های 

ــوی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران تا سالها  خطی را نیز از س

ــباب معرفی و ثبت و  ــر می کرد و با مقاالت متعددی اس منتش

ضبط این آثار گرانبها را فراهم آورد. 

ــال ها در آن ها  ــز که س ــگاری نی ــۀ تاریخ ن ــار در زمین 3. افش

ــایی می کرد از آثار به غایت ماندگاری برخوردار است.  قلم فرس

ــیح بسیاری از کتب تاریخی  او عالوه بر تصحیح، تنقیح و توش

و اسناد و مدارک ماضی، که به شکل کتاب و مقاله های علمی 

متعدد منتشر شده است و در این اواخر نیز با سرمایۀ موقوفات 

ــوان دفتر تاریخ به  ــار در قالب مجلدات وزینی با عن دکتر افش

ــید در حوزۀ تاریخ معاصر ایران نیز، به ویژه تاریخ  چاپ می رس

مشروطیت، آثار بسیار مهمی به انجام رسانده است. انتشار بیش 

ــلطنه، از  از 60 جلد کتاب در این حوزه که خاطرات اعتمادالس

ــناخت تاریخ قاجار، یکی از آن هاست، خاطرات  منابع مهم ش

ــن تقی زاده و خاطرات دکتر مصدق و للهیار صالح و  سید حس

ــگری در  ده ها کتاب دیگر که به   عنوان منابع اصلی هر پژوهش

ــوب می شود، از آثار به یاد ماندنی این  حوزۀ تاریخ معاصر محس

تاریخ نگار و نویسندۀ برجسته است. 

ــی نیز با کتاب ها  ــار در حوزۀ ایران شناس 4. بی اغراق ایرج افش

و مقاالتی که نوشت خود را به یکی از مهمترین ایران شناسان 

ــبک خاصی برخوردار  جهان تبدیل کرد. او در این زمینه از س
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ــت ها، کوه ها و همۀ شهرها و  بود. آن مرحوم تمام صحرا ها، دش

ــتاهای این آب و خاک را سربه سر پیموده بود. کمتر بوم و  روس

ــرزمین که تاریخ و اسناد هویتش به  دست  برزنی بود در این س

این رادمرد اهل تحقیق قلمی نشده باشد. خطه خطۀ این خاک 

پرگهر را با اتومبیل شخصی خود با سفرتوشۀ سبک و با عشق 

ــت که  ــه کاوش و تدقیق تاریخی می پیمود، دفترچه ای داش ب

ــنای هر شهر و روستای کوچکی  درآن نام و تلفن مردمان آش

ــته و  ــب را درآنجا بیتوته کرده بود درآن نوش ــه مثاًل یک ش ک

ــیاری از آنان به مهجورترین مناطق این  ــا به دعوت بس چه بس

ــور سفر می کرد تا شاید سندی در تبویب تاریخ آنجا بیابد  کش

ــتند  ــتی بردارد و اگر مطلب مس ــی بگیرد و یا یادداش و عکس

ــه در تبویب و تثبیت و  ــمند تاریخی می یافت بالفاصل و ارزش

ــار هزاران عکس و سند و  ــار آن می کوشید. مرحوم افش انتش

مدرک تاریخی از سنگ نبشته ها، حکاکی ها، دست نوشته ها و 

ــاجد، تکیه ها، قالع، بقاع و حتی گورستان های  کتیبه های مس

ــت که شاید آیندگان به اهمیت ثبت و  دورافتاده گرد آورده اس

ــختی می توان کسی چون او  ضبط آنها پی ببرند. در واقع به س

سراغ گرفت که پیاده و سواره با کفش کوه و گیوه، وجب به وجب 

ــت و صحرا درنوردد و از دل این  ــرزمین را در کوه و دش این س

گردشگري هاي عالمانه، این چنین عاشقانه، برگ هاي خواندني 

از تاریخ و جغرافیا، فرهنگ، هنر و زبان و آداب و رسوم ایرانیان 

را گرد  آورده باشد و با انتشار آن بر غنای فرهنگی جامعۀ ایرانی 

بیفزاید و در این راه نه پروای هزینۀ سفر و نه فکر خطری دیگر 

کند. ره آورد این سفرها در سفرنامه های مهمی همچون گلشت 

در ایران که حاصل سفرنامه های داخلی اوست، منتشر گردیده 

ــته بارها در جست وجوی تاریخ  ــت. نگارنده که توفیق داش اس

ــترگ  ــار اجدادی خود به یادگارهای یزد رجوع کند، کار س دی

ــتودنی این یزدی تبار بزرگ را در این کتاب گرانسنگی که  و س

ــد و بیش از 2000 صفحه به توصیف آثار  ــد و 3 تجلی در 2 جل

ــقی خستگی ناپذیر  و ابنیۀ تاریخی یزد می پردازد و در پی عش

ــن مواریث فرهنگی  ــادری و با بیم از نابودی ای ــرزمین م به س

ــوداگران و  ــازان بی محابا و س ــر از جانب نوس ــاس خط و احس

ــفر های متعدد به این دیار  عتیقه بازان و با هموارکردن رنج س

ــت، به دیدۀ اعجاب ستوده است. استاد  کویری پدید آمده اس

افشار در این کتاب نشان می دهد که تقریباً از تمام آبادی های 

مهم استان یزد و آثار و ابنیۀ تاریخیفرهنگی و. . . بازدید کرده 

ــنیده های خود را با وسواس کم نظیر علمی  و همۀ دیده ها و ش

در این کتاب ارزشمند برای همیشۀ تاریخ ثبت نموده است. 

ــناس  ــت ایران ش ــه روای ــالگي ب ــار در80س ــه افش  کارنام

مجله نگار- کتابی که در نکوداشت وی چاپ شده است- حاکی 

ــاب، 121 مقدمه بر آثار  ــف و تصحیح کت ــوان تألی از 283 عن

ــردبیري 10 مجلۀ ماندگار، عضویت در 32 شورا و  دیگران، س

ــخه پژوهي و  انجمن ایراني و جهاني در حوزۀ کتاب، تاریخ، نس

شرق شناسي، نظارت بر انتشار 19 مجموعه، نگارش حدود دو 

ــي و 64 مقاله  ــزار مقاله و گزارش کوتاه و بلند به زبان فارس ه

ــه از »تازه ها و پاره هاي  ــه زبان هاي دیگر و یادآوري هزار نکت ب

ایران شناسي« است. 

 لذا با این توصیف، نابجا نیست اگر بگوییم مرحوم افشار کسی 

است که کارنامۀ او، به تنهایي، بر عملکرد بسیاري از تشکل ها، 

ــت. او خود  ــازمان هاي عریض و طویل مقدم اس انجمن ها و س

ــم از حیث تکثر و  ــت. ه ــی اس به مثابه یک نهاد علمیپژوهش

ــواس علمی و هم به واسطۀ  تنوع آثار و هم از جهت دقت و وس

ــیس بنیان های نو در سنت ایران شناسی وکتاب شناسی و  تأس

تاریخ نگاری و. . . 

ــاره ای از آن به  ــته که پ ــروز به هنگام تورق دفتر ایام گذش  ام

ــده است به یاداشت اواخر آذر سال 77  ذکر خاطراتی قلمی ش

ــی از مراسم بزرگداشت دکتر افشار یزدی  برخوردم که گزارش

ــگاههای تهران بود. آن مراسم  توسط دانشجویان یزدی دانش

ــجویان  ــاتید، دانش ــی با حضور جمع زیادی از اس به یادماندن

ــد. درآن ایام  ــران برگزار ش ــد در ته ــاران عالقه من و یزدی تب

ــت دکتر محمود افشار را  ــالروز درگذش ــجویان یزدی س دانش

ــی و خدمات فرهنگی او و  ــی دیده بودند تا از مقام علم فرصت

فرزند خلفش ایرج افشار که تالش زیادی در احیاء آثار مکتوب 

ــته است سپاسی به جا آورند که به نیکی  و غیرمکتوب یزد داش

ــط  ــی که توس ــا معرفی و تجلیل از خدمات فرهنگی با ارزش ب

افشارها در بازآفرینی و ترویج میراث مکتوب و آثار و عوالم فاخر 

ــنۀ وقف، انجام  ــنت حس فرهنگ این مرز و بوم، به خصوص س

شده است همراه گردید. امیدوارم این سنت حسنه، به ویژه در 

ــان به همت خّیران نیکوفکرت به  راه دانش و فرهنگ، همچن

این روزگار زنده بماند )شرح آن مجلس و گفتار استاد افشار در 

ندای یزد انتشار یافت( 

 دربارۀ استاد ایرج افشار بیش از این ها باید نوشت کما این که او 
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براي سایرین چه بسیار نادره گفتارها نوشت و چه بزرگداشت ها 

به پا داشت، حال آنکه خود در طول حیاتش هرگز نامش را در 

معرض تجلیل و تکریم نگذاشت و از جایزه، نکوداشت، تمجید 

و تقدیرهایی که دیگران برای آنها توقع و تالش می کنند سخت 

پرهیز می کرد و در کمال استغنا از هرآنچه رنگ ریا و وابستگی 

داشت، دوری می جست. به یقین کوکب معرفت این مرد بزرگ 

و کم نظیر، بعد از فوتش فروزانتر از پیش خواهد درخشید. 

آقای افشار حرف اضافه نداشت
رسول جعفریان *

ــق  ــتون را عش ــود که »بیس 1                       معموالً گفته می ش

ــق بتواند کارهای عظیمی بکند، بر کسی  کند و...« این که عش

پنهان نیست و به همین جهت دیدن آدم های عاشقی که انسان 

ــق چه تحولی در زندگی آنان  از آنان درس بیاموزد و ببیند عش

ــق در حوزۀ کتاب و  ــد می آورد جالب خواهد بود. این عش پدی

ــیرین تر و جالب تر است چون  دانایی برای جماعت اهل قلم، ش

ــار یک عاشق واقعی بود،  عمیقا آن را حس می کنند. آقای افش

عاشق دانایی و کتاب و ایران. 

ــق این است که انسان فقط به معشوق  یکی از ویژگی ها ی عش

ــد، و آقای افشار، فقط به کارهای مورد عالقه اش که  می اندیش

همین خواندن و نوشتن و تصحیح و چاپ و فهرست و مجله بود 

می اندیشید. از دیگر ویژگی ها ی عشق این است که آدم عاشق 

تمام تالش خود را خواهد کرد تا به معشوق برسد، هرچند راه 

ــت زمان را نمی فهمد، موانع را  سختی در پیش باشد. او گذش

ــیدن  ــمارد و تمام انرژی و نیروی خود را برای رس مهم نمی ش

ــار در حوزۀ علم و کتاب  ــوق صرف می کند. آقای افش به معش

ــالش که فقط به این  ــت. فردی پرت همۀ این ویژگی ها  را داش

ــید و راه دور و نزدیک برایش تفاوت نمی کرد.  کارها می اندیش

ــق وقتی واقعاً عاشق باشد هرچه حرف بزند، در هر عالمی  عاش

سیر کند، در هر حال باشد، تنها در اندیشۀ محبوب و معشوق 

ــار چنین بود. کاری جز این نداشت که  ــت. آقای افش خود اس

ــق اگر  ــر کند. عاش نکتۀ تازه ای در بارۀ ایران بیابد، آن را منتش

واقعاً عاشق باشد، به هرکجا سرک می کشد تا معشوق خویش 

ــت از روی عشق  ــار درس ــفرهای طوالنی آقای افش را بیابد. س

بود. سفرهای طوالنی، هرکجا که نامی از ایران بود، هرکجا که 

ــد، هرکجا که اثری یا  ــت منظری از مناظر ایران باش می توانس

*  استاد دانشگاه تهران

کتابی از ایران در آنجا باشد، مقصد او همان جا بود. 

ــت و چنان که در حدیث  ــار گواه عشق اوس کارنامۀ آقای افش

شریف آمده است، »المرُء مع َمن اََحّب«، او مصداق اتم و اکمل 

ــار به کتاب و ایران، عشقی خالصانه و  ــق آقای افش آن بود. عش

بی ریا و از سر همت و استغنا بود. 

ــار بیان می کنم که در واقع یکی  دو نکته را دربارۀ مرحوم افش

خاطرۀ منقول از استادم آیت هلل روضاتی است، و دیگری آنچه 

خود دیدم و به دلیلی عرض می کنم تا بماند. 

نکتۀ اول آنکه استاد روضاتی فرمودند: » زمانی مادربزرگم -مادر 

مادرم -از من خواست تا ایشان را به زیارت علی بن موسی الرضا، 

ــالم، ببرم. بلیطی از گیتی نورد که در دروازه دولت بود  علیه الس

ــتم تا مسیر را از سمت چهارسو  تهیه کردم و از اتوبوس خواس

ــوار بود، آنجا  ــرار دهد تا مادربزرگم را که راه رفتن برایش دش ق

سوار اتوبوس کنم. خانم خادمه ای هم به نام منور همراه ما بود. 


