سالگرد استاد افشار و تولد آثاری نو
توفیق نش��ر آن را داشته اس��ت .کتابهای دیگر او که در طول
س��ال  1390یکی پس از دیگری از چاپ در آمد به ش��رح ذیل
اس��ت .1 :نزهة العقول فی لطایف الفصول :با ياري جواد بشری
 .2پنج کتابشناسی ایران  .3نامههای خاموشان (نامههایی که از
ناموران فرهنگی به ایرج افش��ار ارسال شده) به کوشش محمد
افشینوفایی و ش��هريار شاهیندژی  .4سفینه و بیاض و جنگ
(مقالههای سفينهپژوهي ایرج افشار) :به کوشش میالد عظیمی
 .5گزارشهای سیاسی واش��نگتن و یادداشتهای زندان از اللهیار
صالح :با یاری پژمان فیروزبخش  .6خاطرات و مالحظات س��ید
علیمحمد دولت آبادی.
پس از درگذش��ت استاد افشار ،جلس��اتي در یادبود او در داخل
و خارج برگزار ش��د .مرکز دایرةالمعارف بزرگ اس�لامی  -که
مراسم تش��ییع هم با ش��کوهی بهیادماندنی از همانجا صورت
گرفت  -مجلس یادمان مفصل��ی برای آن نادرۀ دوران برگزار
كرد و حدود  10س��خنران از دانش��وران و دوستان اندیشمند آن
فقید دربارۀ فضایل و خصایل او س��خن گفتند .مرکز پژوهش��ی
میراث مکتوب نیز در اردیبهش��تماه س��ال جاری با همکاری
دانش��کدۀ ادبیات دانشگاه تهران ،مجلس بسيار باشکوهی با 14
سخنرانی برپا نمود و مجلۀ گزارش میراث را با  70نوشته و مقاله
و یادداشت در  190صفحه ویژۀ استاد افشار منتشر کرد.

یک زمس��تان از فق��دان زندهیاد ایرج افش��ار و یک بهار از عمر
یکایک ما گذش��ت .در این یک س��ال ،خاطرات مرحوم اس��تاد
افش��ار ،در دلها زنده بود و انتشار کارهای تازۀ او و مقدمههایي
طیبۀ
كه بر كتابهاي ديگران نوش��ته بود ،بهترین نشانۀ حیات ّ
نیک مردان بزرگ را حیاتي تازه
اوس��ت .او مفهوم مانابودن نام ِ
بخش��ید .هفتهاي و ماهی نبود ک��ه در مجالس و محافل علمی
«ذکر خیر او حاصل تس��بیح ملک» نبوده باشد و يادش در حلقۀ
احب��اب او نرود .اگرچه حضرت اس��تاد در ظاهر بی��ن ما نبود تا
پاسخگوی سؤاالت مشتاقان کتاب و نسخه و ایرانشناسی باشد،
اما اهل کتاب و نسخه و نسخهشناسی ،به دلیل مراجعات مکرر
به آثار او و نقل شفاهی و افواهی از آراء و اقوال او ،گرمی حضور
و حیات او را البته با صد حسرت و آه ،حس میکردهاند.
یکی دیگر از برکات زندگی استاد ،انتشار قریب  12اثر پس
از فوت اوست .آثاری که یا خود بهتنهایی به سرانجام رساند یا به
یاری دوستان جوانش و همچنين مقدمههايي كه به خواستاری
دوس��تان خود بر کتابهایشان نوشت .کتابهايی که نام آنها می
آید ،کارهایی اس��ت که تا کنون اینجانب از نشر آنها مطلع شده
است:
کت��اب کاغ��ذ ،کتابشناس��ی فردوس��ی ،رس��الۀ جلدس��ازی و
نسخهش��ناخت ،عنوان چهار کتابی اس��ت ک��ه میراث مکتوب
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کرد و آن مرحوم مقدمهای ارزش��مند بر کتاب نسخهشناخت  او
نوش��ت و اکنون در آیین سالگرد استاد و با یادکرد خدمات استاد
در حوزۀ نسخهشناسی ،این اثر نیز معرفی و رونمایی میشود.
 20دیماه س��ال  89آخرین حضور علمی اس��تاد افشار در
میراث مکتوب بود .در جلس��ۀ رونمایی از کتاب دستور الجمهور
ــ ک��ه در تصحیح آن رنج بس��یار ب��رده بود ــ ش��رکت کرد.
عصابهدس��ت ،با رنگی پریده و چهرهای تکیده و صدایی خسته
گفت« :به زحمت خودم را به اینجا رس��اندم ».و با طنز و تبس��م
اضافه کرد« :آمدم تا نگوید افشار مرده است!»
در ای��ن روز س��ردیس عالمـ��ه قزوینی ،به دس��ت عزیـز
او رونمایـ��ی ش��د .عالقـه وافری به عالمـه داش��ت .مرتب به
س��خنـان او در تصحیـح متـون اس��تنـاد میکـرد .اكنـون به
لطـف اس��تاد جمشيد ماهرنیا سردیس اس��تاد افشار هم ساخته
ش��ده و در ایام سالگرد وفات این دانشمند محبوب همۀ ایرانیان
رونمایی خواهد شد.
میراث مکتوب مفتخر اس��ت ک��ه در کارنام��ۀ فعالیتهای
فرهنگی خود ،بزرگداشت و تجلیل از پژوهشگران و مصححان
و نسخهشناس��ان و ایرانشناسان نامی را ثبت كرده است و این
افتخ��ار را با برپایی دومین آیین ارج و یادبود نادرۀ دوران و فخر
فرهنگ ایران ،ایرج افشار ،دو چندان کرده است.
■

همچنين مجالت بخارا ،مهرنامه ،کتاب ماه کلیات ،گیالن
ما ،ایرانشناسی و ...ش��مارهای از نشریۀ خود را به پاسداشت آن
بزرگمرد فرهنگ ایران اختصاص دادند.
در س��الي كه گذش��ت ،کتاب کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی
برگزیدۀ جايزۀ کتاب فصل و نیز برندۀ جش��نوارۀ فارابی شد .این
هم��ه از نتایج یک عمر تالش بیوقفه و کوش��ش پرثمر برای
معرفی ایران به جهان ،با سربلندی و سرافرازی است .ایرج افشار
نه به این جوایز نیازی داشت و نه عالقهای داشت که به او جایزه
دهند و به اصطالح او را تشویق کنند .بارها میگفت به جوانها
جایزه دهید که تش��ویق برای آنها س��ازنده است .البته جایزهای
را رد نمیک��رد ،بلکه نامه میداد که مث ً
�لا جایزه را به کتابخانۀ
مرکزی دانشگاه تهران بدهید  .
یکی از خصائل نیک استاد افشار ،شاگردپروری اوست .خدا
داند که چه بس��یار جوانانی که با حس��ن خلق و لطف اس��تاد در
تاریخ و ایرانشناس��ی و کتابداری و کتابشناسی و مجلهنگاری و
نسخهشناس��ی و تصحیح متون و ...کاردان و زبده و در کار خود
خبره شدند و این نیز نشانۀ دیگری بر تأیید حیات طیبۀ اوست.
آق��ای عل��ی صف��ری از جوان��ان عالقهمندی اس��ت که
دس��تپروردۀ آن مرحوم در نسخهشناس��ی است .او که نخست
تحفةالعراقین را تصحیح کرده بود ،به تش��ویق استاد و حمایت
می��راث مکتوب ،پژوهش در موضوع نسخهشناس��ی را به ج ّد و
جهد فراوان پی گرفت و نمونۀ نهایی کار خود را به اس��تاد ارائه
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