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افشار، مردی كه هرگز از كوشش باز نمی ایستاد
احسان يارشاطر*

                           درگذشت ايرج افشار خألی در حيات فرهنگی 

ايران ايجاد كرده كه پركردن آن اگر هم از محاالت نباشد، به آسانی 

امكان پذير به نظر نمی آيد. هنگامی كه من آثار افشار و خدمات 

گوناگون او به فرهنگ ايران را از نظر می گذرانم، نخستين احساس 

من احس��اس شگفتی است؛ ش��گفتی از اين كه چگونه يك تن 

توانسته است در طّی فقط شصت يا شصت و پنج سال اين همه 

خدمات متنوع به رشته های مختلف ايران شناسی و فرهنگ ايران 

به انجام برس��اند. تركيبی از عش��ق عميق به ايران و فرهنگش، 

توأم با پشتكاری بی نظير و هوشی سرشار و نظمی نادر در وجود 

او موجب ش��د كه به خدماتی مهم و متنوع در ايران شناس��ی و 

خدماتی كم نظير به فرهنگ ايران توفيق بيابد. 

پدر ايرج افش��ار، زنده ياد دكتر محمود افش��ار، مردی دانشمند، 
* استاد پيشين دانشگاه تهران و رئيس دائرةالمعارف ايرانيكا

ازكنگرۀ هزارۀ فردوسي ) 1313( به اين طرف در جايي تشكيل 

نشده است. 

 افش��ار اهل مدارا و گفت وگو بود. درس��ت به ياد دارم كه نهمين 

كنگرۀ تحقيقات ايراني به ميزباني دانشگاه تربيت معلم و دبيري 

ثابت ايرج افش��ار در دانشگاه رضائيه تشكيل شده بود. انبوهي از 

مدعوين و س��خنرانان به رضائيه آمده بودن��د. قرار بود صبح روز 

18 شهريور 1357 كنگره در سالن دانشگاه رضائيه افتتاح شود. 

عصر روز 17 ش��هريور از تهران خبرهاي مبهمي رسيد مبني بر 

اين كه واقعۀ ميدان ژاله اتفاق افتاده و گروهي كش��ته ش��ده اند. 

ما جوان تر ها ش��ب دور هم نشستيم و تصميم گرفتيم پيشنهاد 

كنيم كنگره برگزار نش��ود. شب نامه اي تنظيم كرديم و عده اي 

آن را داخ��ل اتاق ها انداختند. ديديم فايده ندارد و ممكن اس��ت 

كسي به آن ترتيب اثر ندهد. همان شب رفتيم پيش ايرج افشار و 

خواستيم خود او اعالم كند كه كنگره برگزار نمي شود. به عالمت 

همراهي سري تكان داد و پس از مشورت با يكي دو تن از زعماي 

كنگره قبول و اعالم كرد كه كنگره به دليل حوادثي كه در تهران 

اتفاق افتاده برگزار نمي شود. همگي و مخصوصاً تهراني ها پا توي 

يك كفش كرده بودند كه باي��د هرچه زودتر به تهران بازگردند. 

همۀ پروازها لغو ش��ده بود. مي ديدم كه ايرج افشار خود را به آب 

و آتش زد و باالخره اتوبوس هاي دانش��گاه تبريز را به راه انداخت 

تا شركت كنندگان توانستند با زحمت و در گرفت وگير حكومت 

نظامي، روز بعد خود را به تهران برس��انند. خود او به ش��مه اي از 

سرگذشت نهمين كنگرۀ تحقيقات ايراني در مقدمۀ پانزده گفتار، 

مجموعه گفتارهاي نهمين كنگرۀ تحقيقات ايراني ) تهران 1358( 

اشاره كرده است.  

من از چاپ كرده هاي ايرج افشار نگفتم و نمي گويم كه بر هيچ كس 

پوش��يده نيس��ت كه باالخره اهل كتاب هم كه نباشي اگر فقط 

خواندن بتواني محال اس��ت كه از 300 كتاب و رس��اله و 2500 

مقاله و نوش��ته اي كه او چاپ كرده دس��ت كم يكي به چشمت 

نخورده باشد. من از ارتباطات بين المللي ايرج افشار هم نگفتم كه 

مي دانم همۀ آنهايي را كه در نادره كاران از فقدانشان ياد كرده، و 

صدها كس ديگر را كه ياد نكرده و يا هنوز زنده اند، از نزديك مي 

شناخت و با اغلب آنها رفاقت و بده بستان علمي داشت و از كارها 

و برنامه هاي پژوهشي آينده شان باخبر بود. »ور باورت نمي شود 

از بنده اين حديث«، به »پاره هاي ايران شناس��ي« او كه اين اواخر 

در بخارا منتش��ر مي ش��د مراجعه فرما. به هرجاي عالم كه رفتم 

ايرج افشار را مي شناختند و اگر آنجا حاضر نبود از حال و احوالش 

مي پرسيدند. كتاب ها و چاپ كرده هايش را در همۀ كتابخانه هاي 

عالم مي توانس��تي پيدا كني براي آنك��ه همۀ كتابخانه ها به آنها 

نيازمند بودند. در اين سال هاي پس از انقالب كه كتاب هاي چاپ 

ايران به ندرت به كتابخانه هاي عالم مي رس��يد نوشته هاي ايرج 

افشار يك استثناي منقطع بود.

 بگذاري��د با بوالفضل بيهقي هم آوا ش��وم و با تصرفي در س��خن 

او بگوي��م: به مرگ اين محتش��م، كتاب شناس��ي و ايرانگردي و 

ايران شناسي و نسخه شناسي و مجله كاري و سنگ قبرخواني و 

فضل و كفايت و بزرگي بمرد و اين جهان گذرنده دارِ خلود نيست 

و بركاروانگهيم و پس يكديگر مي رويم.

»و دريغ ايرج كه يگانۀ روزگار بود و چنو كم يافته شود!«         
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ايران دوس��ت و صاحب كفايت بود و مجلۀ  آينده را كه مجله ای 

ادبی، تاريخی و اجتماعی بود و به زبان فارس��ی توجه مخصوص 

داشت، در س��ال 1304 تأسيس كرد و نيز موقوفه ای برای طبع 

كتب فارس��ی از خود باقی گذاش��ت كه به وسيلۀ آن ايرج افشار 

توانس��ت با همكاری عده ای از فضال يك رش��ته كتب سودمند 

دربارۀ ايران منتش��ركند و همچنين عده ای از ايران شناسان بنام 

را با دعوت آن ها به ايران و ترتيب س��خنرانی برای آنان و تقديم 

هديه ای به ايش��ان تجليل نمايد. از اين دانش��مندان بودند: نذير 

احمد، استاد دانشگاه اسالمی عليگره، ريچارد فرای، استاد دانشگاه 

هاروارد،  يوهانس دوبُرين، اس��تاد دانش��گاه اليدن در هلند و نيز 

منوچهر ستوده، مؤلف رشته كتب از  آستارا تا استرآباد. 

در س��ال 1335 با كمك ايرج افشار و عبدالحسين زرين كوب و 

مصطفی مقربی، من مجلۀ راهنمای كتاب را تأسيس كردم و آن 

را نش��ريۀ »انجمن كتاب« كه آن را هم در همان س��ال با كمك 

ايرج افش��ار و حافظ فرمانفرمائيان و زنده يادان دكتر مهری آهی 

و عبدهلل س��يار و اسماعيل آشتيانی تأس��يس نموده بودم، قرار 

دادم. هرچند امتياز مجله به من تعلق داش��ت، ولی از همان آغاز 

ايرج افش��ار به دبيری آن انتخاب ش��د و از س��ال 1337 كه من 

برای تدريس عازم آمريكا ش��دم مجله كالً در اختيار ايرج افشار 

ق��رار گرفت و آئينۀ دان��ش و ذوق و عالقه های خ��اص او مانند 

كتاب شناسی و نسخه شناسی و تاريخ رجال قاجاری- گذشته از 

نقد كتاب- گرديد و تا سال 1357 كه مجله تعطيل شد ايرج افشار 

بود كه آن را مطابق سليقۀ خود انتشار می داد و من جز تابستان ها 

كه به ايران می آمدم و به تأمين مخارج مجله رسيدگی می كردم 

دخالت زيادی در امور علمی و فّنی مجله نداشتم. 

افش��ار كه هرگز از كوشش فرو نمی ايستاد بالفاصله مجلۀ  آينده 

را احياء كرد و با همان سبك و روش راهنمای كتاب ادامه داد. اما 

پس از چند سال به علت تراكم كارهای تحقيقی و اهتمام در نشر 

كتب و مشكالت تهيۀ كاغذ برای مجله از ادامۀ آن صرف نظر كرد. 

خوشبختانه خوانندگان آينده از افاضات افشار محروم نماندند، چه 

وی بزودی انتشار »پاره های ايران شناسی« را در مجلۀ  كلك آغاز 

كرد و در مجلۀ بخارا ، جانش��ين كلك، تا زمانی كه حيات داشت 

ادامه داد. 

»پاره های ايران شناس��ی« يادداشت های بس��يار سودمندی بود 

كه افشار در مس��ائل مختلفی كه مورد عالقۀ او بود می نوشت و 

منبع بسيار مفيدی بود برای اطالع از آنچه در عالم ايران شناسی، 

بخصوص در خارج از ايران، می گذرد، ولی همچنين دربرگيرندۀ 

بعض��ی  نقده��ای  كوت��اه در مورد نش��ريات  ايران شناس��ی و 

راهنمايی های سودمند برای مؤلّفان و مصّححان و اصالح برخی 

خطاها كه در نشريات روی می داد بود.

آنچه در فوق گفته ش��د ش��ّمه ای بود از كوش��ش های افشار در 

مجله نگاری. اما افش��ار در عين ح��ال به كارهای مهم و ابتكارات 

چش��مگير ديگری نيز می پرداخت. يكی از مهمترين اقدامات او 

چاپ »فهرست مقاالت فارسی« با اصول علمی فهرست نگاری بود 

كه هفت مجلد آن به طبع رسيده است و كمك بزرگی است برای 

تحقيقات ايران شناس��ی، بخصوص تحقيقاتی كه در ايران انجام 

می گيرد. 

در س��ال 1331 ايرج افش��ار با همكاری چند نفر از دوستانش، 

يعن��ی محمدتقی دانش پژوه و منوچهر س��توده و عباس زرياب 

خوئی نش��ريۀ فرهنگ ايران زمين را برای طبع كتب و رساالتی 

كه حجمی كمتر از حجم معمول كتب داشتند بنيان نهاد و عدۀ 

بس��ياری از رساالت س��ودمند و كتاب های كم حجم كه فقط به 

صورت نسخۀ خطی وجود داشتند در اين نشريه به چاپ رسيد.
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اي��رج افش��ار را می توان به حقيق��ت پدر علم كتاب شناس��ی و 

فهرست نگاری در ايران به شمار آورد؛ هرچند پيش از او قدم های 

كوچكی توس��ط زنده يادان دكتر مهدی بيانی و دكتر محس��ن 

صبا  در اين راه برداش��ته شده بود. اولين فهرست را كه فهرست 

كتاب هايی بود كه در ايران در س��ال های 1328-1338 انتشار 

يافته بود، افش��ار در »انجمن كتاب« منتشر كرد و چند فهرست 

ديگر نيز پس از آن به همان س��بك و س��ياق به طبع رس��انيد. 

نخس��تين نمايش��گاه كتاب را نيز در چارچوب انجمن كتاب در 

تهران او آغاز كرد.

افشار به تمام مؤسسات سودمندی كه به نشر كتاب يا به انتشار 

مقاالت كتاب شناسی و نسخه شناسی اشتغال داشتند صميمانه 

و با ش��وق بسيار كمك می كرد و در كار آن ها شركت می جست. 

مق��االت او در نامۀ بهارس��تان كه يك��ی از بهترين مجالت فّنی 

دربارۀ نسخ خطی و كتاب شناسی است منتشر می شد. با »ميراث 

مكتوب« و »دائرةالمعارف بزرگ اسالمی« نيز همكاری داشت. 

ولی افشار عالوه بر كارهايی كه شخصاً انجام می داد معلم و مشوق 

و آموزندۀ مؤثّری نيز بود و عده ای كتاب ش��ناس و فهرس��ت نگار 

تربيت كرد و هر يك از آن ها نيز منشأ خدمات سودمندی در اين 

رشته شدند. 

هنگامی كه رياست كتابخانۀ دانشكدۀ حقوق دانشگاه تهران را به 

عهده داشت و زمانی كه به رياست ادارۀ انتشارات دانشگاه تهران 

منصوب ش��د، اهتمام بسيار در تكميل كتابخانۀ دانشگاه تهران 

برای عكس نسخه های خطی به كار برد و در سال 1341 كه برای 

مدت كوتاهی به رياس��ت كتابخانۀ ملی منصوب ش��د تغييرات 

س��ودمند در كار كتابخانه و تنظيم فه��ارس آن با كمك پوری 

سلطانی انجام داد؛ از جمله تنظيم فهرست نسخ خطی كتابخانه 

و فهرس��تی برای كتاب های ايران شناسی. چند بار هم كه من در 

سفر بودم سرپرستی »بنگاه ترجمه و نشر كتاب« را عهده دار شد. 

آش��نائی او با نس��خه های خطی كمت��ر نظير داش��ت و پس از 

درگذش��ت محمدتقی دانش پژوه او سرآمد نسخه شناسان ايران 

به شمار می رفت. دو مقالۀ او در جلد اول

 )  تاريخ ادبيات فارسی(1كه يكی دربارۀ نسخه های خطی فارسی 

و ديگری دربارۀ چاپ و نشر كتاب در ايران است، از سودمندترين 

مقاالت به زبان انگليسی در اين زمينه است. 

1. .A History of Persian Literature, London, 2009

درگذشت فرزند ارشد او، بابك، كه شيفتۀ كتاب بود و كتابفروشی 

»تاريخ« را تأس��يس كرده بود افش��ار را سخت متألم ساخت. به 

همسر بابك، خانم ماری صوفی، پيشنهاد كرد كه مخارج مراسم 

مرسوم سوگواری به انتشار كتابی دربارۀ كتابفروشی به ياد بابك 

اختصاص يابد. نتيجۀ اين پيشنهاد نشر دو جلد كتاب سودمند به 

نام »كتابفروش��ی« )1383 و 1387( با همكاری عده ای از فضال 

گرديد. 

افشار طبعاً مردی كريم و مساعد بود و بخصوص در امر تأليف و 

تحقيق اگر كسی احتياج به كمك داشت او مضايقه نمی كرد. به 

علت امانت ذاتی و اعتمادی كه همه به او داشتند و نيز همتی كه 

در انتشار نسخ خطی نشان داده بود، صاحبان اين گونه نسخ، اغلب 

نسخ خود را برای نشر يا طلب راهنمايی در اختيار او قرار می دادند. 

عدۀ كتاب هايی كه منتشر ساخته بيش از آن است كه حتی بتوان 

مهم ترين آن ها را در اينجا برشمرد.

با اين همه نمی توان از ذكر يادداشت های محمد قزوينی در پنج 

مجلد و نيز طبع زندگی طوفانی كه خاطرات تقی زاده به قلم خود 

اوس��ت )1368 ، تجديد طبع ب��ا اصالحات و توضيحات اضافی، 

1372(، و ني��ز خاطرات و تألمات، نوش��تۀ دكتر محمد مصدق، 

)1364( خودداری كرد. نشر مكاتباتش كه عموماً حاوی مطالب 

علمی و اطالعات ادبی و تاريخی اس��ت )1357( كثرت دوستان 

و ارادتمندان او را نش��ان می دهد. خوشبختانه فرزندان برومند و 

كتاب دوستش، بهرام و كوش��يار و آرش، فهرست كتاب هايی را 

كه افش��ار تأليف يا تصحيح كرده و مقاالتی را كه به قلم آورده به 

صورت كتابی در 161 صفحه به طبع رسانده اند )1381(. 

اهتمام افشار در »ايران گردی«، يعنی سفرهای پياده برای ديدن 

در و دش��ت و دهات ايران، غالباً همراه با منوچهر ستوده و گاه با 

ديگران، معروف اس��ت. هرجا كتيبه ای می يافت يا سنگ قبری 

می ديد كه نوشته ای داش��ت و يا اگر به بنای جالبی برمی خورد 

از كبوترخانه ه��ا گرفته تا آب انبارها و قنات های قديمی، همه را 

يادداشت می كرد و ضمن مقاالت خود منتشر می ساخت. 

هميشه خوشرو و ساده و فروتن، با دريايی از اطالعات و محفوظات 

س��ودمند، آمادۀ كمك به دانشجويان و دانش طلبان بود. چگونه 

می توان اميد داشت كه مادر گيتی باز فرزندی نظير او بياورد؟ 

نيويورک، 26 اسفند 1389


