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دریغ آن گوهر نایابي كه رفت
توفيق ه    . سبحاني*

                             اگر زنده ياد عاّلمه محمد قزويني با ارائۀ شيوۀ 

علمي تحقيق و پژوهش دقيق، عاّلمه علي اكبر دهخدا با  لغت نامه 

و استاد زرين كوب با موشكافي در اعماق تاريخ و تصوف، در تاريخ 

فرهنگ كشور ما جاودان خواهند ماند، آوازۀ مرحوم ايرج افشار هم 

نه تنها با قريب 300 كتاب كم نظير و شايد بيش از 2000 مقاله 

و يادداشت روزانه در زمينۀ فرهنگ و تاريخ ايران، بلكه با كلماتي 

چون مطالعات و تحقيقات ايراني، ايران شناسي، نسخه شناسي، 

كتاب شناسي، كتابداري، كتابخانه، نسخۀ خطي، نسخه برگردان، 

كتاب شناس��ي ملّي، راهنماي كتاب، كتابدار و هر واژه اي كه به 

نحوي به كتاب مربوط باشد و يا بتوان ارتباطش داد، تا ايران باقي 

است، باقي خواهد ماند . مرحوم قزويني به منظور ثبت تاريخ دقيق 

وفات معاصران در مجلّۀ يادگار سلس��له مقاالتي با عنوان »وفيات 

معاصرين« مي نوشت . ايرج افشار با تأّسي به آن مرحوم در نادره كاِر 

خود، نادره كاران، از س��ال 1304 تا 1381 تاريخ درگذشت 609 

نفر از سرشناس��ان را ثبت كرده است . مسلماً تا اسفندماه 1389 

دانشوراني چون دكتر اصغر مهدوي، دكتر محمدامين رياحي و 

دكتر منوچهر مرتضوي و ... را در يادداشت هاي خود آورده است. 

مرحوم افشار 85 سال شمسي فعاالنه زيست . اگر به كارهايي كه 

انجام داده است نظر شود و مدت زماني كه به طور متوسط براي 

آماده كردن يك عنوان از آثارش الزم اس��ت محاس��به و در 300 

كتاب و 2000 مقاله ضرب ش��ود، روشن خواهد شد كه در واقع 

مرحوم افشار چند سده حيات مفيد داشته است . 

كتاب شناسي ملي كه او در سال 1333 انتشار آن را آغاز كرد و 12 

سال ادامه داد، كاري بود كه تا آن تاريخ هيچ نهادي در آن باره هيچ 

اقدامي نكرده بود . اين كتاب شناسي وكتاب شناسي هاي ديگر كه 

همه به پيروي كار و ش��يوۀ او آغاز شده اند، تا هر زمان ادامه پيدا 

كنند، در معني، نام افشار را با خود همراه خواهند داشت . 

در بهار 89 جناب س��ّيد فريد قاس��مي كه خود كتاب ش��ناس 

و مجله نگار و از برجس��ته ترين دانش آموختگان محضر اس��تاد 

افشارند، كتابي به نام  ايران ش��ناس مجله نگار دربارۀ زندگاني و 

آثار ايرج  افشار منتشر كرد. در توصيف آن استاد از القابي استفاده 

كرده اس��ت كه ه��ر لقبي از آن القاب در مورد هر كس��ي به كار 

رود، حاكي از بزرگي و بزرگواري آن كس اس��ت . بگذريم از آنكه 

امروز از القاب فقط پوس��ته باقي مانده است و در اكثر موارد لقب 

از معني تهي است . بسياري از افراد عادي را »دانشمند ارجمند«، 

»پژوهش��گر گرانقدر« و »دانشور بي بديل« مي خوانند و مي گذرند 

و مخاط��ب  هم  با تبختر هم��ه را مي پذيرد . اما القابي كه جناب 

قاسمي به طور مزدوج )دوتايي( در مورد مرحوم افشار به كار برده 

است، اگر هركدام را با ترازوي جواهرسنجي هم بسنجيد و همه را 

با هم دربارۀ افشار به كار بريد، هنوز حق مطلب ادا نشده است. من 

چند نمونه عرض مي كنم؛ اگر پس از هر نمونه مكثي كوتاه بكنيد 

و آثار و نحوۀ زندگاني مرحوم افشار را در ذهن مرور كنيد، عنايت 

خواهي��د فرمود كه همه دربارۀ آن م��رد صدق مي كند: »كتابداِر 

كتاب شناس، نسخه شناِس متن پروژه، وارستۀ  ناوابسته، جهانگرِد 

ايران نورد، گذشته پژوه آينده نگر و ...« شايد در اولين داوري در نگاه 

به آثار افشار چنين به نظر برسد كه او پراكنده كار است، فعاليت او 

در يك زمينه نيست، اما في الواقع هر كاري كه آن زنده ياد انجام 

داده در محدود  ۀ »مطالعات ايراني« مي گنجد . آقاي قاسمي صفات 

ديگري هم دربارۀ ايشان به كار برده است: »منبع خاورشناسان«، 

، »همنشين دانشوران« و ...كافي است در اين باره كتاب راهنماي 

تحقيقات ايراني را كه افش��ار در س��ال 1349 در مركز بررسي و 

معرفي فرهنگ ايران به چاپ رسانده است، فقط ورق بزنيد . كرۀ 

زمين چون گويي است كه در هر نقطه اي از آن قلمي روي كاغذي 

بگردد و دربارۀ هر مس��أله اي از ايران مطلبي بنويسد كه به نورد 
* استاد بازنشستۀ دانشگاه پيام نور 
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چاپ س��پرده شود، افشار از آن بي خبر نيست؛ حتي به نورد هم 

سپرده نشود، شامۀ حّساس افشار از آن بو برده است . شما آخرين 

شمارۀ مجلۀ بخارا ، شمارۀ 80، صفحات 220-222 را نگاه كنيد . 

استاد افشار روي تخت بيمارس��تان يا روي صندلي بيمارستان 

نشسته است . در بستر آن بيماري كه منجر به درگذشت آن مرد 

بزرگ شد، آنجا هم سخت سرگرم خواندن، نوشتن و اصالح است . 

»تازه ها و پاره هاي ايران شناس��ي )69(« را خواهيد خواند كه 21 

بخش بلند و كوتاه دارد . هر مطلبي از گوشه اي از جهان است . در 

صفحه 186، ذيل: 1623- ابزارهای رزمی ايران پانوشتي زده 

و افزوده است: »اگر تكراري باشد عذرخواهم« . اين پانوشت حاكي 

از آن است كه يادداشت هاي افشار در بيمارستان سيدرزسايناي 

لوس آنجلس همراهش نبوده است . 

دربارۀ صفت »منبع خاورشناس��ان« توضيحكي بايد افزود: افشار 

مشاور، منبع و راهنماي بسياري از خاورشناسان، پژوهشگران و 

دانش��جويان جّدي بود كه مي خواستند دربارۀ ايران و مطالعات 

ايراني كار اساسي انجام دهند . او در كتاب شناسي، نسخه شناسي 

و كتابخانه شناس��ي بي نظير ب��ود . اطالعات عمده و اساس��ي را 

معم��والً در حافظ��ه داش��ت . اگر مطلب خيلي اساس��ي نبود يا 

پيچيدگي داشت به برگه دان هاي منظمي كه در ضلع غربي  هال 

منزلش قرار داشت مراجعه مي كرد و آخرين اطالعات مربوط به 

خواستۀ شما را بي دريغ در اختيارتان مي گذاشت . بخل نداشت . 

كوتاه سخن بود . زيبا سخن مي گفت و زيبا مي نوشت . مي دانستم 

كه كتاب   الفهرست ابن النديم را يك آمريكايي با توضيح نام ها و 

تلفظ صحيح اعالم به انگليس��ي ترجمه كرده است . خواندن نام 

بعضي از كتاب ها و اش��خاص به طور صحيح در آن كتاب آس��ان 

نيست؛ مثالً انطيطوس، مينغورس، ماحينس و نام شهرها نظير: 

صديقوت و .  .  . به آن زنده ياد تلفن زدم و پرس��يدم: »جناب افشار 

نام مترجم آمريكايي الفهرس��ت در خاطرتان هس��ت؟« فرمود: 

بلي، )D.O.D.G.E(Dodge( بود« و افزود نس��خه اش در كتابخانۀ 

دايرةالمعارف اسالمي هست . 

ايرج افشار هميشه لباس س��ادۀ متناسب و شيك بر تن داشت . 

موهاي س��رش هميشه كوتاه بود . هميشه پوشه يا بسته اي زير 

بغل داش��ت . س��ياح بود . به خوردن چندان عالقه نداشت . قاطع 

سخن مي گفت . چشماني درخش��ان داشت . هر وقت به صفحۀ 

كتابي خيره مي شد، گويي مي خواست با عدسي چشم از صفحات 

تصويربرداري كند . و واقعاً تصويربرداري مي كرد . مطلبي كه دربارۀ 

كتابي مي نوشت در توصيف آن از تصاوير ذهني خود بهره مي برد . 

شب 89/12/19 به مشكلي برخوردم . به منابعي كه دارم مراجعه 

كردم، جوابش را نيافتم . بي اختيار به ياد ايرج افشار افتادم . هنوز 

زمين آغوش��ش را براي بغل كردن او نگشوده بود؛ هنوز كالبد او 

روي زمين بود . دريغ كه ديگر نمي توانست مثل دفعات پيش كه 

تلفن مي زدم پاس��خ مرا بدهد . پاسخ آن پرسش تنها در ذهن او 

بود . خدايش بيامرزد . 

من از س��ال 1338 تا 1341 نام افشار را از استادانم مخصوصاً از 

استاد مرحوم دكتر منوچهر مرتضوي مي شنيدم . در سال 1344 

او را در سازمان سابق لغت نامه در بهارستان ديدم . يكي از دوستانم 

كه خود از ارادتمندان افش��ار است، اس��تاد را نشانم داد و گفت: 

»ايرج افشار ايشان اند  .« من با اعجاب به ايشان نگاه كردم و از دور 

س��الم و تعظيم كردم . پاسخم را دادند و حالم را پرسيدند . بعد از 

آن تا آبان ماه 1389 كه ايشان را آخرين بار در خانۀ كتاب ديدم، 

هميش��ه با اعجاب بيشتر به ايش��ان نگاه مي كردم . حال كه اين 

سطرها را مي نويسم باز تعجب مي كنم كه او چگونه خاك ايران را 

وجب به وجب سياحت كرد و دنيا را زير پا گذاشت و اين همه اثر 

هم به يادگار نهاد . من پژوهشي دربارۀ شاهنامه مي كردم . چاپ اول 

كتاب شناسي فردوسي از ايشان كتاب دستي من بود . چاپ دوم 

كتاب كه قريب دو برابر چاپ اول بود، حدود 1900 مدخل داشت . 

آن كتاب شناسي هم در ايران و شايد بيش از ايران در كشورهاي 

ديگر كه به شاهنامه و فردوسي عالقه مندند، طرفداراني دارد . در 

سال 1382 كه من مدير انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 

بودم، تجديد چاپ كتاب را در شوراي علمي مطرح كردم . تجديد 

آن پذيرفته شد . من با مرحوم افشار هم دربارۀ آن صحبت كردم . 

متأس��فانه به درد شديد آرتروز گردن گرفتار شدم . سه ماه برايم 

اس��تراحت مطلق تجويز كردند . قبل از استراحت به همكاران دو 

بار تأكيد كردم كه حتماً نامه هاي با قرارداد جديد به منزل استاد 

بفرس��تند كه هر تصميمي دربارۀ تجديد يا تكميل كتاب دارند، 

اعمال فرمايند . استاد به من گفته بودند كه يادداشت هاي جديد 

بالغ بر6000 مدخل شده است؛ يعني سه برابر كتاب شناسي چاپ 

دوم . من به خواب غفلت استراحت فرو رفتم . در اول سال 1383 

ك��ه از آن خواب بيدار ش��دم و به انجمن رفت��م، اوزاليد كتاب را 

روي ميز ديدم . پرس��يدم كه آقاي افش��ار چه گفتند . جواب اين 

بود كه ايش��ان گفته  من اضافات را در جلد دوم خواهم آورد . در 

26 ارديبهشت ماه سال 83 با تأسف تمام نوشتۀ زير را در كتاب 
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هفته خواندم:

»دوستي از ديدار نمايشگاه كتاب به سراغ من آمد و خبر آوردكه 

چاپ تازه اي از كتاب شناسي فردوسي مرا كه به طور افست يعني 

بي هيچ اصالح و تكميل توس��ط انجم��ن آثار و مفاخر فرهنگي 

نش��ر شده اس��ت، در آنجا ديده اند. طبعاً شگفت زده شدم از اين 

روي كه براي نشر مجدد آن آگاهم نكرده اند تا تمايلي نشان داده 

باش��م . خريداران و بينندگان هم تعجب خواهند كرد چرا كتاب 

كهنه ش��ده اي بي  دس��تكاري ضروري تجديد چاپ شده است . 

كتاب شناس��ي فردوسي دو بار توس��ط انجمن آثار ملي به چاپ 

رسيد . ميان چاپ اول و دوم فرق وجود داشت زيرا چاپ دوم نسبت 

به چاپ نخستين گسترش يافته بود و چاپ سوم هم مي بايست با 

اضافات منتشر مي شد . از سال 1355 كه چاپ دوم منتشر شده 

اس��ت تا اين زمان، تعداد چاپ ها، بررسي ها، پژوهش ها، مقاله ها 

و رس��اله های مربوط به فردوسي و شاهنامه در زبان هاي فارسي 

و جز آن بيش از س��ه برابر افزايش گرفته است . من در اين مدت 

به حدي كه امكان داشت در جمع آوري مشخصات منابع بعدي 

پرداخته و آن ها را با آنچه در چاپ دوم كتاب شناس��ي فردوسي 

عرضه كرده بودم، برای درهم آميختن در اختيار آقای احمدرضا 

رحيمی ريسه مدير انتشارات فهرستگان كه در اين زمينه دارای 

تجارب كارآمد اس��ت گذاشتم و اميد داش��تم روزگانی شده، به 

دست فردوسي شناسان و شاهنامه دوستان برسد . پس گناه از من 

نيست      .

به هر حال آنچه استاد افشار نوشته بود، كامالً صحيح بود . مسئله را 

در انجمن خيلی سهل گرفته بودند . سهل انگاری كرده بودند . من 

هم گناهی نداشتم . اما نتيجۀ اين سهل انگاری به فردوسی شناسان 

و شاهنامه دوستان لطمه زده است . 

من در همان سال 83 به لطمه ای كه از شتاب انجمن در تجديد 

چاپ كتاب شناسي فردوسي خورده ام، در شمارۀ  13 نامۀ انجمن، 

در ترجمۀ منظوم از شاهنامه در صفحۀ 113 اشاره كرده ام . نتيجۀ 

آن شتاب اين شده است كه دوستداران شاهنامه و فردوسی فعاًل 

بايد در سال 1355 درجا بزنند . سالی كه مرحوم افشار تحقيقات 

جهانی خود دربارۀ شاهنامه را تا آن سال رسانده  است . بايد دست 

به دعا برداشت كه آقای احمدرضا رحيمی ريسه برای شادكردن 

روان مرحوم افشار، چاپ سوم كتاب شناسی را زودتر عرضه كنند . 

آيا بعدها كس��ی چون ايرج افش��ار پيدا خواهد شد كه پژوهش 

مربوط به فردوسی و شاهنامه را لحظه به لحظه ثبت كند و به روز 

برساند؟ من در شمارۀ 196 كتاب هفته، 4 مهر 1384 ، به عنوان 

مدير انتش��ارات مطلبی نوشتم، عذرخواهی كردم  و خواستم كه 

استاد افشار به پاس فردوسی بزرگ تكّدر خاطري كه پيدا كرده اند 

، از دل بيرون كنند . روانش شاد كه چند روز بعد از درج آن نوشته 

مرا در ادارۀ پست اقدسّيه ديد، از آن نوشته تشكر كرد . از لبخندش 

معلوم شد كه خدا را شكر كدورت را از دل بيرون كرده است . 

بايد از جناب محس��ن باقرزاده كه ارج نامۀ اي��رج را در 1377 در 

دو جلد در گرامی داشت خدمات ايرج  افشار منتشر كرد و نيز از 

دوست گرامی جناب سيد فريد قاسمی كه ايران شناس مجله نگار 

را در -بهار سال 1389 -سالی كه برای دوستان ايرج افشار خوش 

نبود -انتشار داد، صميمانه سپاسگزاری كرد . آقای كامبيز اسالمی 

كتابدار دانش��گاه پرينس��تن اياالت متحدۀ آمريكا1 هم كتابی با 

عن��وان ايران و مطالعات ايرانی در 1998 م/1377ش، حاوي 21 

مقاله به انگليسي و يك مقاله به فرانسوي در بزرگداشت خدمات و 

آثار او منتشر كرده است . از ايشان هم سپاسگزاريم . 

افشار كتابخانۀ تخصصي خود را كه اكثر در زمينۀ كتاب شناسي و 

ايران شناسي است به مركز دايرةالمعارف بزرگ اسالمي اهدا كرده 

اس��ت . مركزي كه مراسم تشييع پيكر آن گرامي مرد روز جمعه 

20 اسفند در هوايي باراني و برفي در آنجا برگزار شد . دوستداران 

او، ايران و فرهنگ ايراني با چش��مانی گريان پيكر او را تا آرامگاه 

ابدي او بدرقه كردند . در كتابخانۀ اهدايي او 10000 قطعه عكس 

از شخصيت ها، بناها، آثار تاريخي و مناظر وجود دارد و همچنين 

حدود 100000 نامه نيز از رجال معاصر و ايران شناسان خارجي 

در آن مجموعه است . 
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مرحوم افشار را همه جا نمي شد ديد . سابقاً او را به جز منزل ايشان 

در كتابفروش��ي تاري��خ واقع در س��اختمان فروردين در خيابان 

انقالب كه متعلق به پسرش��ان زنده ياد بابك افش��ار بود، زيارت 

مي كردم . معموالً قرارگاه ما براي پاس��خ سؤال و رفع اشكال آنجا 

بود . بعد دايرةالمعارف بزرگ اسالمي جايي بود كه افشار را زيارت 

مي كرديم . جاي ديگري كه بارها استاد را در آنجا ديدم، مؤّسسۀ 

پژوهشي ميراث مكتوب بود . در آنجا خيلي صميمانه به اين اتاق 

و آن اتاق مي رفت و هرجا الزم بود مي نشس��ت و مسائل را رفع و 

رجوع مي كرد . 

قريب يك ماه از فقدان اس��تاد ايرج افش��ار مي گذرد . در محافل 

علمي س��خن از او و دريغاگويي از رفتن اوس��ت . اما حسد آفتي 

عظيم اس��ت . برخي از حس��ادت چش��م ديدن بزرگتر از خود را 

ندارند . گاهي صداي مخالف شنيده مي شود: »بلي، افشار پشت به 

ديوار امن داده بود . غم آن نداش��ت كه “چه خوَرد بامداد فرزندم” 

با فراغ خاطر به نوشتن و خواندن پرداخته بود . « موالنا مي گويد:

چ�ون قل�م در دس�ت غ�ّداري بود
بي گم�ان منص�ور ب�ر داري ب�ود ... 
يوسفان از رشک زشتان مخفي اند
كز ع�دو خوبان در آت�ش مي زيند
از حس�د بر يوسف مصري چه رفت؟
 اين حسد                         اندر كمين گرگي ست            زفت

آن حس��ود نمي انديش��د كه افراد ديگري را هم مي شناسيم كه 

مكنت پدري آنان چندين برابر خاندان افشار بود كه طول حيات 

حّتي دس��ت به كاغذ و قلم نبرده اند. بي ترديد خواست خدا بوده 

اس��ت كه مرحوم دكتر محمود افشار مكنتي داشته باشد تا هم 

خود او هم فرزندش به فرهنگ ايراني خدمت كنند . آدمي وقتي 

عيب را مي بيند بايد ديدۀ هنربين هم داشته باشد . 

»ش��يخ االس��الم ترمذ مي گفت: س��ّيد برهان الّدين سخن هاي 

تحقيق خوب مي گويد؛ از آن اس��ت كه كتب مش��ايخ و اسرار و 

مقاالت ايش��ان را مطالعه مي كند . يكي گفت: آخر تو نيز مطالعه 

مي كني، چون است كه چنان سخن نمي گويي؟ گفت: او را دردي 

و مجاهده اي و عملي هس��ت . گف��ت: آن را چرا نمي گويي و ياد 

نمي آوري از مطالعه حكايت ميكني؟ « )فيه ما فيه، ص103( 

اكنون كه ايرج افشار سكوت كرده و به رحمت حق پيوسته است، 

بهتر اس��ت اين حسودان از خود بپرسند كه اگر ايرج افشار نبود، 

يادداشت هاي قزويني چه مي شد؟ چه كسي فرهنگ سي جلدي 

ايران زمين را سامان مي داد؟ فهرست مقاالت فارسي را چه كسي 

فراهم مي كرد؟ كتاب شناس��ي فردوسي را چه كسي مي نوشت؟ 

شاهنامۀ معروف كتابخانۀ موزۀ بريتانيا و شاهنامۀ كتابخانۀ شرقي 

وابس��ته به دانشگاه سن ژوزف بيروت را چه كسي نسخه برگردان 

مي ك��رد؟ اصالً كت��اب تجزية االمص��ار و تزجيةاالعصار معروف 

ب��ه تاريخ وّصاف به خ��ّط مؤلف آن را چه كس��ي ارج مي نهاد و 

نس��خه برگردان مي كرد؟ ختم الغرائب، هزار حكايت صوفيان به 

كجا مي رسيد؟ وقفنامۀ ربع رشيدي اصالً چاپ مي شد؟ از مرحوم 

مينوي با تدوين كتاب پانزده گفتار تقدير به عمل مي آمد؟ نامۀ 

مينوي انتش��ار مي يافت؟ زندگي طوفاني، خاطرات سيدحسن 

تقي زاده و چاپ خاطرات و تألّمات مصّدق در سال 1365 از ذهن 

كسي خطور مي كرد؟ چه كسي به فكر تدوين كتاب هايي دربارۀ 

كتابفروشي برمي آمد و .  .  . 

چه نيكوس��ت حس��ودان اكنون كه آن مرد كوش��اي بي اّدعاي 

زنده دل خادم عديم النظير ديگر در ميان ما نيست، با فراغ خاطر 

به آثار آن بزرگمرد نگاه كنند و دس��ت از حس��ادت بردارند و از 

خداوند ديده هاي واقع بين براي خود طلب كنند و به روان آن مرد 

درود  بفرستند .

 من به نوبۀ خود فقدان آن مرد بسيار گرانقدر را به فرزندان برومند 

آن مرحوم، برادر، عروسان، دوستان بسيار نزديك او: جناب دكتر 

منوچهر ستوده، جناب احمد اقتداري، آقاي دكتر شفيعي كدكني 

و دوستداراني كه من نمي شناسم، به مردم فرهنگ دوست ايران 

و همۀ خاورشناسان چهار گوشۀ جهان و همۀ دوستداران ايران و 

فرهنگ ايراني از صميم قلب تسليت مي گويم . 


