مجلهآفریـن مجلهپـرداز
سید فریـد قاسمـی

دو زمینه یک دقیقه وقت اختصاص دهیم به  132دقیقه زمان
نیازمندیم.
اس��تاد ایرج افش��ار  85س��ال و  5ماه و  2روز و  8ساعت
در این جهان زیس��ت .به س��خن دیگر 31198 ،روز .این عدد
فقط با ش��ماره صفحههای مجلههای راهنمای کتاب و آینده
در دوران مدیری��ت او برابری دارد .یادآوری تعداد صفحههای
همۀ ادواریهایی که افشار انتشار داد شاید ماللآور باشد .فقط
یک نمونۀ دیگر را عرض میکنم .دورۀ نامواره و پژوهشهای
ایرانشناسی در  20مجلد 13360 ،صفحه است.
ُعمر گردانندگی افش��ار در مجلهه��ا و مجموعههای مهر
( 2س��ال) ،فرهنگ ایرانزمین ( 52س��ال) ،س��خن ( 3سال)،
کتابشناسی ایران ( 13سال) ،کتابهای ماه ( 6سال) ،راهنمای
کتاب ( 21س��ال) ،نسخههای خطی ( 9س��ال) ،ایرانشناسی
( 8س��ال) ،کتابداری ( 12سال) ،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم
انس��انی دانشگاه تهران ( 3سال) ،آینده (17سال؛  2سال مدیر
داخلی و  15سال مدیریت و سردبیری) ،نامواره و پژوهشهای
ایرانشناسی ( 25سال) ،دفتر تاریخ ( 8سال) ،در مجموع حدود
 180سال است.
اردیبهش��ت  ،1390پیش��ینۀ مطبوعات در ایران ،از  175سال
خورشیدی درگذشت .برای اینکه با عدد و رقم و مستند صحبت
کنم که افشار وجود عزیز و بینظیری در تاریخ مطبوعات ایران
بوده ،کارنامۀ همۀ فعاالن این عرصه را در کل تاریخ مرور کردم؛
از میرزا صالح شروع ش��د به اعتضادالسلطنه و اعتمادالسلطنه
رسیدم .حیات مطبوعاتی ادیبالممالک فراهانی ،مجداالسالم
کرمانی تا علیاکبر دهخدا و محمدتقی بهار و س��عید نفیسی و
دیگران را بررسی کردم .عدد عمر مجلههایی را که بنیانگذاران

نگارش و تدوین و نش��ر مجله به وسیلۀ استاد ایرج افشار یک
بحث اس��ت و مجموعهس��ازی ،س��اماندهی ،فهرستنگاری
مقالهها و اش��اعۀ اطالعات مجلهها سخن دیگری است .افشار
آفری��ن مجلهپرداز بود .حیات مجلهنگارانه ،مجلهپژوهانه
مجله
ِ
و مجلهشناس��انۀ او را باید ذیل دو س��رفصل دید :تالش��گری
در مجله ،و کوشش��گری درب��ارۀ مجله؛ که هر یک ُعمری 66
س��اله دارند و در این مجال اندک نمیتوان به همۀ کارنامهاش
پرداخت .چرا که اگر بخواهیم برای هر س��ال خدمت او در این
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خود و یا  748760س��اعت زندگی اینجهانی به طور متوس��ط
روزی چند صفحه نوش��ته و از نظر گذرانده اس��ت تا بهرۀ عام
پی��دا کند .از روزی که کتاب ایرانش��ناس مجلهنگار را تألیف
ک��ردهام تا امروز که نس��خۀ نهایی کتابور ِز اطالعرس��ان را
میخواه��م به ناش��ر تحویل دهم ،به طور دائ��م عددهایی که
دربارۀ کارنامۀ افش��ار نوشتهام با نویافتههایی تغییر کرده است
و دور نیس��ت که رقمهای یاد شده که نشانگر خدمات بیمانند
اوس��ت باز هم تغییر یابد .او آفرینندهای بود که لحظهای عمر
به بطالت نگذراند .از کدام افش��ار باید سخن گفت؛ مرجعنگار،
مجلهنویس ،کتابش��ناس ،مصحح ،نس��خهپژوه ،س��ندپرداز،
متنش��ناس ،مجموعهساز ،کاش��ف و احیاگر ،فهرستنویس،
گردشگر ،کتابدار ،نویاب ،تاریخنویس ،سفرنامهنگار ،نهادساز،
کتابآفری��ن ،مقالهن��گار ،پایهگ��ذار ،ی��ا افش��ار در حوزهها و
حیطههای دیگر؟

دو مؤسسۀ بزرگ مطبوعاتی کشور در زمان مدیریتشان انتشار
دادهان��د ،جمع زدم .عمر مجلهها و مجموعههای زیر نظر هیچ
کدام به  180س��ال نرسید .باز هم مش��غول بررسیام تا ببینم
ف��ردی را میتوانم بیابم که عمر مدیریت او بر ادواریهای زیر
نظرش به افشار برسد یا خیر .بعید میدانم مانندی پیدا کنم.
این کارنامۀ مجلهنگاری افش��ار از حیث کمیت است .و اما
از نظر کیفیت ،همۀ بزرگان حاضر در این مجلس مستحضرند
که در چهار-پنج دهه پیش از این اگر فردی در مقالۀ خود برای
دائرةالمعارفه��ا ارج��اع به مطبوعات م��یداد ،به طور طبیعی
مقالهاش رد میشد و به دانشنامهها راه نمییافت و نوشتۀ او را
نازل میپنداشتند .اکنون اما میزان استناد و ارجاع به مجلههای
جهان زبان فارس��ی در آث��ار و از جمله مراجع و بهخصوص در
دانش��نامهها رو به فزونی اس��ت .آیا از خود پرسیدهایم که این
توجه و به رسمیت شناخته شدن مجلهها به عنوان منبع ،برای
ن��گارش آثار علمی مرهون و مدیون چه کس��انی اس��ت؟ اگر
بخواهیم چند تن را به عنوان پیش��گامان این عرصه نام ببریم،
بهیقین یکی از نامها ایرج افشار است .او در زمرۀ کسانی است
ک��ه در نیم ق��رن اخیر نگاه اهل علم و پژوه��ش را به مجله و
مجلهنگاری با انتش��ار فهرست مقاالت فارسی و نگارشهای
خود و چاپ آثار دیگران دگرگون کرد.
افش��ار از مجلهداران و مجلهنگاران آب��روآور برای جهان
مجلهنویسی فارسی است .او پیامآفرین نشرگستری بود که به
یک محمل اکتفا نکرد و با هر وس��یله س��عی در اطالعرسانی
داشت .شاهد این مدعا حدود  300تألیف و تصحیح و نگارش،
نویس��ندگی  1626نکته از «تازهها و پارههای ایرانشناس��ی»
و  2000مقال��ه و گزارش کوتاه و بلند به زبان فارس��ی ،تدوین
حدود  77مقاله به زبانهای غیر فارسی ،مقدمهنگاری بر بیش
از  162اث��ر دیگ��ران ،حدود  66هزار عنوان نامهنویس��ی60 ،
س��ال کتابآفرینی فردی و جمعی با بهکارگماری بیش از 80
تن ،همکاری با  117ناش��ر ،نظارت بر  21مجموعه انتشارات،
عضویت در  32شورا و انجمن ایرانی و جهانی 66 ،سال تالش
مطبوعاتی ،ادارۀ چهار کتابخانۀ معتبر و یک مرکز پژوهش��ی،
مدیریت پنج مرکز انتش��ارات و یک نش��ر خصوصی 66 ،سال
نگارندگ��ی ب��رای  272عنوان چاپکردۀ فارس��ی ( 151عنوان
ادواری و  121مجموع��ۀ غیر ادواری) اس��ت که تنها بخش��ی
از کارنامۀ زندگی اوس��ت .این کارنامه باید برگشماری شود تا
ما بهدرس��تی بدانیم ک��ه او در  31198روز عمر پرثمر و پر اثر

افشارشناسان مس��ئولیت سنگینی بر دوش دارند و باید با
نگارشهای بهموقع خود زمینۀ ش��ناخت درست افشارپژوهان
را فراهم آورند .هر کس��ی باید به قدر وس��ع خود بکوشد .آنچه
تاکنون نوشته شده پیریزی برای یک کار اساسی و تحلیلی به
دردآشنایان با انصاف و اشراف است.
وسیلۀ صاحبان همت و یا
ِ
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نه اينكه يكي ميليونر باشد و ديگري ندار .و راه اين هم همين
اس��ت كه پولداره��ا مال خود را وقف كنند .ثروت ايرج افش��ار
جنم ش��خصي و انرژي فردياش بود .اگر بگويند افشار آرامي
داش��ت و توانس��ت چنين كارنامهاي برجاي نهد ،اين آرامش
نتيجۀ رفتار افش��ار ب��ود .او به جاي اينكه ب��ه دنيال تفحص
در احواالت ديگران باش��د ،س��ر در كار خود داشت .بهدرستي
ميدانس��ت كه نميتوان هم در متن بود و هم در حاشيه .اهل
حاش��يهها و اتالف اوقات نبود .بدانديش و نامهربان و ناسازگار
و افزونطل��ب و بيانصاف و آزاررس��ان در زندگي حرفهاي او
كم نبودند ،اما افش��ار مدارا و مديريت ميكرد تا آرامش خود را
ب��ه هر نحو ممكن حفظ كن��د .خودش ميگفت« :من ريگ ته 
جو هس��تم و جنس كارم نياز به آسودگي دارد .براي حرفهاي
ديگران نبايد زندگي كرد .آس��ودگيام براي انجام كارهايي كه
در پي��ش گرفت��هام از بين نرود ،بقيهاش مهم نيس��ت ».تاريخ
پژوهش��ي و فراز و فروده��اي روزگار نكتههايي به او آموخته
بود و از او هوش��مندي ساخته بود كه بي تكلف و معتدل سعي
داشت جز كار به هيچ چيز فكر نكند .به ياد دارم روزي سازمان
نش��ر يكي از كتابهاي افشار در مركز ديگري ادغام شده بود.
افش��ار بارها تلفن زد ،اما نتيجهاي نداش��ت .در اوج عصبانيت
فقط يك جمله گفت« :گاهي ما به روزگار غالبيم ،گاهي روزگار
بر ما .در صورت اول نبايد زياد دلخوش باش��يم و در شكل دوم
نيز نباید اص ً
ال ناراحت شويم ».و بالفاصله به نمونهخواني يكي
از كتابهاي��ش پرداخت .گويي كه هيچ اتفاقي نيفتاده اس��ت.
افش��ار با تدبير به جنگ تقدي��ر ميرفت .جوانان بايد بدانند كه
كارنامۀ افشار به پايداري و استواري پديد آمده است.
نمون��هاي ديگر عرض كنم .افش��ار ميش��نيد ك��ه به او
«مردهن��گار» ميگوين��د و گرايشه��ا و حرفهاي��ي براي او
ميسازند كه به هيچ وجه ،هيچكدام صحت نداشت .واكنشش
به اين گفتارها باز هم يك جمله بود« :در كش��ور ما هر كس��ي
غم خود را صرف
هم و ّ
كه بخواهد بي حاش��يه كار كند و همۀ ّ
كار كند ،عدهاي تنبل و بيكار براي اينكه او را از كار بيندازند،
براي او حرفهاي كذب درس��ت ميكنند تا با شايعهس��ازي او
را از گردون��ۀ كار خارج كنند .باي��د پايدار بود و گوش به حرف
ناكس نداد» .افش��ار درس��ت ميگفت .امروز آن اف��راد بايد از
خود بپرس��ند چرا همان مطالبي كه به تعبير بيانصافانهش��ان
مردهنگارانه بود ،امروز تنها مرجع ش��ناخت بسياري از بزرگان
تاريخ معاصر است.

کتابشناس��ی آثار افشار یک کتابشناسی پایانناپذیر است و
در هر جستوجوی گذش��تهنگرانه و با چاپها و ویرایشهای
ن��و ،امروز و فردا ،بر آن افزوده خواهد ش��د .بنابراین ،هیچکس
نمیتواند با ارائۀ کارنامهای از افش��ار مدعی باشد که این است
و جز این نیست .مثالی بزنم.
اخیرا ً به س��بب کاری دیگر مش��غول بررسی کارنامۀ نشر
س��ال  1335بودم که به مقدمهنگاری افش��ار ب��ر یک کتاب
برخوردم که نه در فهرس��ت چاپکردههای او وجود دارد و نه در
جای دیگر بدان اش��ارت رفته است .ارائۀ کارنامۀ پر برگ و بار
و س��ترگ و تحسینبرانگیز افش��ار ،نسلپروری به دنبال دارد.
جوانان باید متوجه شوند چگونه او خود را وقف کتاب و کتابخانه
و مطبوع��ات و به طور کلی همۀ عمر خ��ود را بیوقفه صرف
ایرانشناس��ی کرد .چگونه صاحب این کارنامۀ بی مثل و مانند
شد .حاصل زندگی او را نمیتوانند به هیچ چیز جز توانمندی و
درایت شخصیاش منتسب کنند .اگر بخواهند بگویند ریاست
او را به این جایگاه رسانده کذب محض است .همۀ عم ِر ریاست
افشار به  16سال نمیرسد 16 .را از  66کسر کنند تا دریابند 50
سال دیگر چگونه توانست کار کند .از تأثیرگذاری او در دوران
ریاستش بر کتابخانۀ ملی سخن به میان میآید اما باید دانست
که افش��ار فقط  7م��اه و  3روز (از  14خرداد تا  17دی )1341
رئی��س کتابخانۀ مل��ی بود .اگر موفقیتهای افش��ار را مدیون
خاستگاه خانوادگی برشمردند ،درست نیست .فرزندان هزاران
خانواده همچون خان��وادۀ او در تاریخ معاصر بودند؛ اما حاصل
عمرشان چه بود؟ اگر بخواهند به تمکن شخصی نسبت بدهند
در حق او جفا کردهاند .دوس��تان افش��ار نگاه پدر روانشادش
را درب��ارۀ دارندگی مال��ی فرزندانش بهنیک��ی میدانند .حتی
بخش��ی از دیدگاه او را در وقفنامههای��ش میتوانند بخوانند.
افشار نیز همچون خیل بیشمار جوانان ایرانی زندگی مشترک
را با مس��تأجری آغاز کرد .کافی اس��ت داستان خرید نخستین
خودرو شخصی او در 34سالگی را  بخوانید تا به بخشی از رنج
مالیاش پی ببرید .افشار هم با قرض از این و آن و وام ،خانهدار
شد و پس از چند جابهجایی به کامرانیه رفت .رنجها كشيد و با
كار شبانهروزي توانس��ت كار زندگي خود را به سامان برساند.
كساني كه ميخواهند نس��بت به نگاه پدرش به ارث و ميراث
براي فرزندان خود آگاهي پيدا كند ،وقفنامۀ او را بخوانند؛ آنجا
كه مينويس��د اص ً
ال صالح وراث و هم جامعه است كه جوانان
كشور از لحاظ مالي با شرايط مساوي وارد مسير زندگاني شوند،

دورة دوم ،سال پنجم ،ضمیمۀ شمارۀ  ،1اسفند 1390

50

ما نيازمند نگاه افش��ار به هستي است .گذشتهاي كه در خدمت
ام��روز و فردا نباش��د به درد نميخورد .اين گذش��تهگوييها و
پيشينهنگاريها براي امروز و فرداست.
س��خنگفتن درس��ت دربارۀ افش��ار ،اعتمادبهنفس را در
جوانان باال ميبرد و س��بب پرورششان خواهد شد .جوانان بايد
بدانند كه افش��ار در زندگي سختيها كشيد و دم برنياورد و به
كار و كوه پناه برد .اما باز نايستاد .افشار از غم روزگار كاردرماني
و كوهدرماني ميكرد .او حقگزار و حقش��ناس بود .به سكوت
بيش از سخنگفتن ،س��خن ميگفت و به كار ميبست .سعي
داش��ت حبابي را با لباس دهر نپوش��اند .هرچه س��نش فزوني
ميگرفت ،بيش��تر مش��وق جوانان و نوآمدگان مستعد عرصۀ
پژوهش ميش��د .افشار پل بود نه ديوار ،سفير سيار فرهنگي و
حلقۀ وصل دانشپژوهان و ايرانشناسان در سراسر گيتي و در
عين حال با اينكه ناموري فراگيتي بود ،متواضعانه همصحبت
محلهنش��ينهای كورهدهاتهاي ايران ميشد و از راهنمايي
آنان دريغ نداش��ت .دوستدار جاي جاي ايران بود .با ريگزار و
كوير به دريا و دش��ت و هم��ۀ زيباييهاي ايران ميباليد .نام و
يادش همواره گرامي ،كه هميشه پاكيزه زيست و سربلند رفت.
در همۀ عمرش جز به خواندن و گردش علمي و پژوهشي
ب��ه هيچچيز فكر نك��رد .نامهربانيه��ا را برميتابيد تا كدورت
پديد نيايد .دش��نام ميش��نيد اما لب فرو ميبست .بي سبب از
حاس��دان آزار ميديد و آن را ناديده ميگرفت .در رفتار و گفتار
و شيوههاي حرفهاي دستآموز او بايد دقت كرد و بايد دانست
اگر پ��درش موقوفهاي برپا كرد ،ايرج افش��ار به وقف بيوقفۀ
خویش��تن همت گمارد .افش��ار خود را موقوفه ك��رد ،موقوفۀ
ايرانشناسي و گسترش زبان فارسي .نام و يادش گرامي باد.
■

دهها پروندۀ علمي دانش��نامههاي اي��ران فقط دربردارندۀ
ي��ك منبع و آن هم نوش��تهاي از ايرج افش��ار اس��ت .حقيقت
مثل آب اس��ت؛ راه خود را پي��دا ميكند .جوانان بايد بدانند كه
زحم��ت و خدمت هيچكس براي اي��ن آب و خاك گم نخواهد
ش��د .فقط بايد صبوري افشار را فراموش نكنند .او بدين سبب
صاحب اين كارنامه شد كه هميشه و همواره گرم و سرد روزگار
را ب��ه هيچ ميگرف��ت و معتقد بود آنچه ميماند كار اس��ت و
باقی امور را باد هوا میپنداش��ت .افشار الگوي قابل ارائهاي از
نگاري تاريخنگارانه و كتابشناسانه و به طور كلي
حيث مجله
ِ
ايرانشناس��انه و همچنين سرمشق خوبي براي پژوهشگران
و كتابآفرينان و مديران كتابخانههاس��ت .اگر فردي فقط از
نظم و انضباط آهنين افش��ار بهرهاي ببرد ،بخش��ي از راه او را
خواهد پيمود.
رس��م اس��ت براي انتش��ار يك مجله نخس��ت به محتوا
ميانديش��ند و بعد به ش��كل عرضه و كمتر كس��ي در عرصۀ
مطبوعات در سپيده دم يك تالش مجلهنگارانه به مقولههاي
ديگر ميانديش��د .افش��ار هميشه چون ميدانس��ت در درجۀ
نخس��ت مخاطبش كيست و شكل و محتوا را در ذهن داشت،
بنابراين اول به سراغ هزينههاي مجله ميرفت كه عزتمندانه
و ب��ي دغدغه به كار بپردازد و بر هزينهه��ا و درآمدهاي ثابت
و متغير اش��راف داشت و اقتصاد زندگي و از جمله فعاليتهاي
حرف��هاي مطبوعاتي را تام و تمام متوجه بود .او به راهكارهاي
تضمين اس��تقالل مجلهها وقوف داش��ت .در مهرنامه ،مكتب
مطبوعاتي افش��ار ،در بخارا ،ادوارينگاري او و در جهان كتاب
خدماتي را كه افشار دربارۀ مطبوعات به انجام رسانده ،نوشتهام
و نميخواه��م همان نوش��تهها را تكرار كنم .تجليل از افش��ار
بركتخيز اس��ت .يكي از بركتهايش نس��لپروري در اينجا
اس��ت؛ امروز نه تنها جوانان بلكه جامعۀ مطبوعاتي و پژوهشي
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