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ایرج افشار
 )1304-1389ش /1925-2011م(: 
ایران پژوه و کتاب شناس برجسته. او از 
پراثرترین پژوهش گران معاصر ایران و از 
تاثیرگذارترین شخصیت های فرهنگی 
بود. گسترۀ پهناوری از فعالیت ها، از جمله 
سردبیری چند نشریۀ فرهنگی و همکاری 
با شمار بسیاری از نشریات، کتابداری، 
فهرست نگاری، نسخه شناسی، تدریس 
دانشگاهی در داخل و گاه در خارج، 
مطالعات ایران شناسی، قاجارپژوهی، 
مدیریت انتشارات، همکاری در سطوح 
مختلف با نهادهای متعدد پژوهشی 
و ایران شناسی و کتابخانه ها و مراکز 
نسخه های خطی، از عرصه های تکاپوی 
فرهنگی � پژوهشی او بود. سالمت 
جسمی و روحی، جدیت و مداومت 
خستگی ناپذیر در کار، ساده زیستی و 
پرهیز جّدی از اتالف وقت، موجب شد 
که حاصل عمر او، آثاری پرشمار اعم 
از کتاب، مقاله، تصحیح متون، انواع 
فهرست ها، کتابشناسی ها، نطق ها و 
خطابه ها، یادداشت ها و نوشته های دیگر 
باشد.
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ایرج افشار در تهران و در خانواده ای یزدی و با  فرهنگ  زاده شد. پدرش محمود افشار 
یزدی از شخصیت های فرهنگی و ایران دوست زمان خود بود. ایرج در مدرسه های زرتشتیان، 
شاهپور و فیروز بهرام در تجریش و تهران تحصیل کرد و در 1328ش از دانشکدۀ حقوق 
دانشگاه تهران در رشتۀ قضایی فارغ التحصیل شد. از 19سالگی در ادارۀ امور مختلف مجلۀ 
آینده دستیار پدرش بود و نخستین تجربه های اداره و انتشار نشریه ای فرهنگی را از این 
راه و با کار عملی آموخت. در دورۀ دانشجویی با مجلۀ جهان نو، از نشریه های پیشرو دورۀ 
خود که تمایالتی چپ گرایانه داشت، همکاری کرد. در 1329ش در دبیرستان های تهران 
به تدریس پرداخت و در 1330ش به دانشگاه تهران منتقل، و در کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق، 
که بزرگ ترین کتابخانۀ دانشکده ای ایران در آن سال  ها بود، به کتابداری مشغول شد و فنون 
کتابداری را از طریق عملی و تجربی آموخت. جدا از این وظیفه، مدتی سردبیری مجلۀ 
مهر را به عهده گرفت )1331-1332ش( و با همکاری و همفکری تنی چند از دوستان 
نزدیکش، که جملگی به شخصیت  های فرهنگی برجسته ای در حوزه های تخصصی خود 
تبدیل شدند: محمدتقی دانش پژوه؛ عباس زریاب خویی؛ منوچهر ستوده؛ و مصطفی مقربی، 
مجلۀ فرهنگ ایران زمین را در 1331ش تأسیس کرد که انتشار آن تا این زمان ادامه یافته 

و از نشریه های معتبر در زمینۀ مطالعات ایرانی به شمار می رود.
ایرج افشار در 1333ش، زمانی که با کتابخانۀ ملی ایران همکاری داشت، نخستین 
دفتر کتاب های ایران را انتشار داد. این دفتر، سرآغاز تدوین و انتشار کتابشناسی ملی بود، 
اثری که باید بازنمای رسمی کتاب های انتشار یافته در کشور باشد و تا آن زمان هیچ نهاد 
دولتی به نشر آن اقدام نکرده بود. کتاب های ایران حاوی داده های کتابشناختی کتاب های 
این فهرست  انتشار  افشار،  بود.  ایران  و داخل  فارسی  زبان  به  منتشر شده در 1333ش 
ساالنه را تقریبًا به همان صورت تا 1345ش به مدت 12 سال ادامه داد. به موازات این 
فعالیت ها، مدتی )1333-1335ش( سردبیر مجلۀ سخن و مدت طوالنی تری هم )1334-

1340ش( مدیر مجلۀ کتابهای ماه بود.
یارشاطر،  احسان  شد.  آغاز  افشار  ایرج  فعالیت های  از  دیگری  زمینۀ  1335ش،  در 
مدیر بنگاه ترجمه و نشر کتاب که به سبب اشتغاالت علمی ناگزیر بود بیشتر ایام سال 
افشار  به  را  نوبنیاد  انتشاراتی  بنگاه  این  قائم مقامی  برد، سمت  سر  به  کشور  از  خارج  را 
ادارۀ آن بنگاه را در غیاب مدیر آن برعهده داشت. افشار  سپرد و او نزدیک به 7 سال 
در 1335ش به فرانسه سفر کرد و در دوره ای آموزشی، که یونسکو بانی آن بود، با فن 
کتابداری جدید و موازین نوین و مبانی نظری علم کتابشناسی آشنا شد. گذراندن این دوره 
و تحوالت نگرشی حاصل از آشنایی با دستاوردهای تازۀ کتابداری و کتابشناسی، به شاخۀ 
دیگری از فعالیت های افشار شکل داد. او حدود 7 سال، تا 1342ش، به چند کار مختلف، 
سردبیری  و  مدیری  عالی،  دانشسرای  در  جدید  کتابداری  تدریس  زد:  دست  مرتبط  اما 
مجلۀ راهنمای کتاب، تأسیس باشگاه کتاب با همکاری یارشاطر، که با نام انجمن کتاب 
انتشار نشریۀ  ارائه کردن خدماتی نو به دوستداران و خوانندگان کتاب،  معروف است، و 
نسخه های خطی با همکاری محمدتقی دانش پژوه، مدیریت کتابخانۀ ملی برای مدتی و 
آغاز کردن فعالیت های جدیدی در آن کتابخانه در زمینۀ سازماندهی نسخه های چاپی و 
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خطی، مدیریت مرکز تحقیقات کتابشناسی دانشگاه تهران و چند کار دیگر مرتبط با این 
فعالیت ها که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.

به  مقاله  کتابشناختی ۶000  داده های  فارسی، حاوی  مقاالت  فهرست  نخست  جلد 
زبان فارسی در نشریه های ایران شناسی و فرهنگی ایران و خارج که افشار اندیشۀ تدوین 
آن را از سال ها پیش از آن در سرداشت، در 1338ش انتشار یافت. این منبع مقاله شناخت 
که نشر آن، ولو به کندی، همچنان ادامه دارد، و جلد هفتم آن اخیراً )1389ش( انتشار 
یافته است، نخستین ابزار مقاله شناختی فارسی و از جملۀ ابتکارهای ایرج افشار بود که 
گرچه قدر آن در آغاز کار در جامعۀ پژوهشی ایران درست شناخته نشد، اما با گذشت زمان، 

جایگاه خود را در مطالعات ایران پژوهی تثبیت کرد. 
و  گرفت  عهده  به  را  تهران  دانشگاه  انتشارات  مدیریت  1343ش  در  افشار  ایرج 
پرویز  ویژه  به  که  به سنتی  نهاد،  این  در  او  کرد.  این سمت خدمت  در  7 سال  حدود 
استقالل  و کوشید  بخشید  غنا  بود،  نهاده  بنا  دانشگاه،  انتشارات  خانلری، موسس  ناتل 
انتشاراتی دانشگاه را در برابر مداخالتی حفظ کند که شماری از دانشگاهیان متنفذ به 
سود منافع شخصی خود و برخالف رویه های دانشگاهی اعمال می کردند. سال بعد، در 
دورۀ ریاست جهانشاه صالح بر دانشگاه تهران، ریاست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران 

به او واگذار شد.
مهم ترین  و  اصلی  اهتمام  سال،   14 حدود  جمعًا  انقالب،  از  پس  ماه  چند  تا  افشار 
کتابخانۀ  بزرگ ترین  حال  عین  در  و  نخستین  تکمیل  و  سازماندهی  ایجاد،  وظیفه اش 
مرکزی دانشگاهی در کشور بود. کوشش های او در این سمت، الگوی ایجاد کتابخانه های 
در  خود  کار  آغاز  از  پس  سال   2 او  گرفت.  قرار  ایران  دانشگاه های  دیگر  در  مرکزی 
کتابخانۀ مرکزی، مجلۀ کتابداری را در 1345ش تأسیس و منتشر کرد. این سال، حدوداً 
آموزش  شروع  و  تهران  دانشگاه  در  کتابداری  علوم  ارشد  کارشناسی  دورۀ  تأسیس  با 
دانشگاهی مبحث کتابداری جدید در ایران مقارن بود؛ در ضمن، استفاده از متخصصان 
تازه ترین دستاوردهای  برپایۀ  و  تهران  دانشگاه  کتابخانۀ مرکزی  در سازماندهی  خارجی 
به شمار  تأسیس  تازه  دانشگاهی  کتابداری  آغاز  برای  مؤثری  پشتوانۀ  کتابداری،  جهانی 
می رفت. به رغم اختالف نظرهای بسیار میان افشار و شماری از مروجان اصول کتابداری 
جدید، که این دسته گاه به سبب ناآشنایی با ویژگی های فرهنگی جامعۀ خود، تفاوت های 
فرهنگی و ظرایف بومی را از نظر دور می داشتند، تداوم و گسترش فعالیت های کتابداری و 
کتاب شناسی افشار، تأثیرهای خود را بر کارهای پژوهشی و فرهنگی، و به ویژه در مطالعات 

ایرانی، به  تدریج نشان داد.
به  ایران  محلی  تاریخ های  و  تاریخی  اسناد  تدریس  برای  در 1348ش  افشار  ایرج 
زمان  تا  سال،   10 حدود  او  شد.  دعوت  تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکدۀ  در  تاریخ  گروه 
بازنشستگی اش از دانشگاه تهران، نخست با مرتبۀ دانشیاری و سپس استادی، به تدریس 
در آن گروه ادامه داد، ضمن اینکه استاد درس شناخت نسخه های خطی در رشتۀ علوم 
کتابداری همان دانشگاه هم بود و شماری از کتابداران، کتابشناسان و نسخه شناسان امروز 
کشور، که دورۀ تخصصی کتابداری را گذرانده اند، با شرکت در دوره های درسی ایرج افشار 
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دربارۀ شناخت نسخه های خطی، برای نخستین بار با جنبه ای مغفول از میراث تمدنی آشنا 
شدند که کتابداری اقتباسی و تقلیدی تا سال ها به اهمیت و جایگاه آن کمتوجه بود.

از 1348ش تا حدوداً 10 سال بعد، ایرج افشار به چند کوشش فرهنگی و تأثیرگذار 
ایرانی در شهرهای مختلف  پیاپی تحقیقات  از جمله برگزاری 9 کنگرۀ  دیگر دست زد، 
نیز  ایرانی، و  ایران شناسان خارجی و پژوهش گران  از  با حضور شماری  دانشگاهی کشور 
فعالیت های  این ها،  تهران. در کنار  دانشگاه  ادبیات  دانشکدۀ  ایرانشناسی در  مدیریت مجلۀ 
فردی افشار در زمینۀ فهرست نگاری نسخه های خطی، کتابشناسی، تصحیح و انتشار اسناد 
ایران، به  از تاریخ  و متون تاریخی و دنبال کردن عالقه های شخصیش در بخش هایی 
ویژه دورۀ جدید تاریخ قاجار و از انقالب مشروطۀ ایران به بعد، ادامه داشت که حاصل 

آن چندین اثر اوست.1
از  تازه ای  مرحلۀ  افشار،  ایرج  بازنشستگی  دورۀ  آغاز  و  1357ش،  انقالب  از  پس 
از  پیش  ماه  تا چند  که  آغاز شد  او  انتشاراتی  و  فرهنگی  پژوهشی،  فعالیت های  و  زندگی 
بیماری شدیدی که به مرگ او در 18 اسفند 1389 انجامید، ادامه یافت و ثمرۀ آن شاید 
از جهاتی پربارتر و متنوع تر از پیش بود. آزاد شدن افشار از تعهدات شغلی و بیشتر شدن 
اوقات فراغت او، عامل اصلی همین تکثر و تنوع آثار منتشر شدۀ او از انقالب به بعد بود. 
افشار انتشار مجلۀ آینده را، که پیشتر پدرش انتشار می داد، از سرگرفت. این مجله که کم 
و بیش ادامه دهندۀ مشی مجلۀ راهنمای کتاب بود، تا 1372ش ادامه یافت، اما به سبب 
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موانع انتشار نشریه های فرهنگِی بی بهره از یارانه ها متوقف شد. افشار مسئولیت انتشارات 
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار را خود به عهده گرفت و به گردآوری و انتشار کتاب ها 
و مقاله های پژوهشی در سلسله انتشارات این بنیاد در زمینۀ مطالعات ایران شناسی ادامه 

داد. 
ایرج افش��ار به تألیف کتاب و مقاله، ش��رکت در همایش  های داخلی در زمینۀ مسائل 
ایران شناس��ی و کتاب شناسی و نسخه شناسی، نگارش مرتب و مداوم نکته ها و یادداشت  ها 
در همۀ زمینه های مورد عالقه اش و انتش��ار آنها به ویژه در مجلۀ بخارا، نظارت بر تدوین 
فهرس��ت مقاالت فارسی و تکمیل و تداوم انتشار مجلدات آن، نظارت بر انتشار آثار متعدد 
در گس��ترۀ مطالعات خ��ود، همچنان ادامه م��ی داد. بنا به برآوردها، تا ای��ن زمان نزدیک 
به 300 کتاب در زمینه های ایران پژوهی، نسخه شناس��ی، کتاب شناس��ی، فهرست نگاری، 
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قاجارشناس��ی، رجال شناس��ی، اطالع رسانی فرهنگی، متون کهن فارس��ی و شاید بیش از 
2000 مقال��ه و یادداش��ت از او در همی��ن زمینه ه��ا و نیز دربارۀ رج��ال فرهنگی ایران در 
دورۀ معاصر، ایران شناس��ان خارجی، معرفی و نقد کتاب، نکات و اسناد تاریخی، جغرافیای 
تاریخی، باستان شناس��ی، سفرنامه، گاه نکات ادبی و عرفانی، با تأکید بر ارزش های ادبی و 
زبان فارس��ی، انتشار یافته است و ش��ماری نیز آمادۀ انتشار است. از تکثر و تنوع این همه 
آثار، ش��اید در وهلۀ نخست این طور به نظر برسد که ایرج افشار در زمینه های پراکنده ای 
کار کرده اس��ت. بررس��ی دقیق تر آنچه به قلم و به اهتمام او انتش��ار یافته اس��ت، نش��ان 
می دهد رشتۀ پیوسته ای که این همه مهره را به هم پیوند می دهد، چیزی جز اطالع رسانی 
فرهنگی در زمینۀ مطالعات ایرانی نیست. تأکید افشار بر تدوین و انتشار منابع ردیف سوم 
و دوم اطالعاتی، مانند کتابشناس��ی کتابشناس��ی ها و انواع کتابشناسی ها و فهرست ها، گاه 
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گشودن و گاه هموار کردن راه پژوهش گران مطالعات ایرانی است. تالش های افشار در این 
زمینه، درخور مطالعه ای خاص در مبحث اطالع رس��انی فرهنگی و راه و روش های خاص او 
در این زمینه اس��ت. تخصص و اطالعات ش��خصی افشار در زمینۀ رویدادها و رجال ایران 
از دورۀ مش��روطیت به بعد، موجب شده اس��ت که جنبه های اطالع  رسانی فرهنگی در کار 
او دربارۀ رویدادها و رجال این دوره از غنای بیش��تری برخوردار باش��د. مجموعۀ اطالعاتی 
که افش��ار از منابع مختلف دربارۀ سیدحس��ن تقی زاده، از رهبران جنبش مش��روطه، گرد 
آوردی کرده و انتشار داده است، جدا از ارزش های خاص آن در بارۀ شناخت خود تقی زاده، 
از بارزترین فعالیت های او در زمینۀ اطالع رس��انی فرهنگی معاصر ایران اس��ت. مجموعۀ 
نوش��ته ها، یادداشت ها، اش��اره ها و گردآورده های او دربارۀ دکتر محمدمصدق، گرچه نه در 



2۶سال 2۶، شماره 2-1 



سال 2۶، شماره 2-1  27

حد آثارمربوط به تقی زاده، نمونۀ دیگری از کوش��ش گس��تردۀ او در قلمرو اطالع رس��انی 
فرهنگی معاصر است.

جنبۀ دیگر کمتر شناخته شدۀ تکاپوهای فرهنگی افشار، ارائۀ مشورت های فرهنگی 
ایران شناسی  نهادهای  و  ایران شناسان  از  کثیری  به شمار  او  پیشنهادهای  و  پژوهشی   �
خارجی و پژوهشگران و دانشجویان و نهادهای ایران پژوهی و کتابشناسی و نسخه شناسی 
داخلی و خارجی بود. افشار در رهنمود دادن و هدایت بسیاری از پژوهش ها، جست و جوها، 
پایان نامه های دانشگاهی، همایش های فرهنگی � پژوهشی و ایجاد ادبیات مربوط به این 
حوزه ها سهم مؤثر داشت و در عین حال به سان حلقۀ رابطی میان روندهای پژوهشی 
ایرانشناسی داخل و خارج کشور عمل می کرد. سهم پیدا و ناپیدای او در این عرصه، تا 
خاطرات بهره مندان از همکاری او منتشر نشود و به اطالع عموم نرسد، طبعًا ناشناخته 

باقی خواهد ماند.
ارج نامۀ ایرج در گرامی داشت خدمات ایرج افشار و حاوی نکاتی چند در شناخت بهتر 
خود او و آثار اوست.1 مجموعۀ دیگری با عنوان ایران و مطالعات ایرانی، مقاله هایی به 
افتخار ایرج افشار )به کوشش کامبیز اسالمی: کتابدار دانشگاه پرینستن، حاوی 21 مقاله 
به انگلیسی و یک مقاله به فرانسوی به قلم ایران شناسان خارجی و چند تن از استادان 
آثار  و  خدمات  بزرگداشت  در  1377ش(  1998م/  پرینستن،  خارج،  دانشگاه های  ایرانی 
اوست.2 همچنین ایران شناس مجله نگار: زندگی و کارنامه مطبوعاتی ایرج افشار )از سید 
فرید قاسمی، تهران، 1389ش(،3 کارنامۀ مطبوعاتی نزدیک به ۶0 سال حضور او در انواع 

نشریه های فارسی زبان و فرهنگی است.
ایرج افش��ار از ایران گردان اندک شماری بود که سراسر خاک ایران و بخش های 
مه��م نواحی فارس��ی زبان خارج از ایران را در قلمرو مرزهای ایران فرهنگی س��واره 
و پی��اده، ب��ا مطالعات قبلی و آگاه��ی از ارزش های آن ها، گاه همراه ب��ا افراد مطلع و 
محل��ی و گاه ب��ه تنهایی، دیده، دربارۀ آن ها یادداش��ت برداری ک��رده و از آن ها عکس 
گرفته و بخش��ی از یادداشت ها و عکس ها را در نشریه های مختلف انتشار داده است. 
مش��اهدات و روایت ه��ای او در این باره، ش��اید از برخی جهات از منابع دس��ت اول 

مطالعات ایرانگردی به ش��مار آید.
دقت های علمی و پژوهشی افشار در حوزۀ مطالعات خود، طی زمان و با افزایش 
دان��ش و تجرب��ۀ او بارزتر ش��د و مخالفت ها ب��ا او و انتقادها بر آثار و یادداش��ت ها و 
دیدگاه های او، چه ش��خصی و چه غیرشخصی، در نوشته های پژوهشی اش دربارۀ آثار 

و اش��خاص و نیز همان مخالفان و منتقدان، تأثیر نمی گذاش��ت.
ایرج افش��ار از اعضای ش��ورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی بود 
و گذش��ته از مش��ارکت در برنامه های پژوهش��ی ای��ن مرکز، به ویژه در زمینۀ مس��ائل 
ایران شناس��ی، بر فعالیت ها و برنامه های کتابخانه ای و اسنادی این مرکز نظارت داشت. 
او کتابخانۀ ش��خصیش را، که مجموعه ای غنی و تخصصی به ویژه در زمینۀ کتابشناسی 
و ایران شناسی است ، به مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی اهدا کرده است. این مجموعه 
ح��دوداً بالغ بر 30000 فقرۀ خطی و چاپی اس��ت. از این تع��داد، جز کتاب ها و مجلدات 

1. برای جزئیات و صورت آثار، نک  : بابک افشار 
چاپکرده ها  از  موضوعی  فهرست  دیگران،  و 
)لوس آنجلس،   4 چ  افشار،  ایرج  نوشته های  و 

2003م/1382ش(، 24-20(.
ن ی م   پ اس   ب ه   ای رج :  ارج ن ام ه   باقرزاده،  محسن   .2 
ق رن  س واب ق  درخ ش ان  ف ره ن گ ی  و دان ش گ اه ی  اس ت اد 

ای رج  اف ش ار )تهران: توس، 1377(.

3. Kambiz Eslami, Iran and Iranian 
Studies: Essays in Honor of Iraj Afshar 
(Princeton, N.J.: Zagros Press, 1998).
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و نش��ریات، حدود ۶000 فقره شامل جزوه، رس��اله، برگرفته، جدانشرها از مجموعه ها و 
نش��ریات است که ش��مار بس��یاری از آن ها حاوی اطالعات باارزش و گاه کم نظیر است. 
بی��ش از 10000 قطع��ه عکس از ش��خصیت ها، بناها، آثار تاریخ��ی، مناظر و جز آن که 
ایرج افش��ار شخصًا برداش��ته و ش��ماری از آنها در نوع خود تصویرهایی منحصر به فرد 
است، و حدود 100000 نامه هم از رجال معاصر، از ایرانشناسان خارجی، شخصیت های 
فرهنگ��ی ایرانی از صنوف مختلف، که بخش��ی از آنه��ا ارزش های تاریخی و ادبی دارد، 
جزو همین مجموعه است. در ضمن چند مجموعه که صاحبان اصلی آنها در اختیار ایرج 
افشار قرار داده و او را دربارۀ مجموعه مخیر شناخته بودند، مانند مجموعۀ متعلق به سید 
حس��ن تقی زاده و الهیار صالح، حاوی بسیاری مطالب باارزش تاریخی و پژوهشی، جزو 
مجموعۀ اهدا ش��دۀ ایرج افش��ار به مرکز دایره المعارف بزرگ اس��المی است )اطالعات 
مربوط به مجموعۀ اهدایی، به نقل ش��فاهی از عنایت اهلل مجیدی، مدیر کتابخانۀ مرکز 

دایره المعارف بزرگ اس��المی(.
امضا کرده است.  نام مستعار  با  را  از مقاله ها و نوشته هایش  افشار شماری  ایرج 
از جمله نامهای مستعار او : الف جویا؛ ساسان؛ کریم محمدی است.5 امضای او گاه 

با اختصار » ا.افشار« و» ا.ا.« آمده است.  
ایرج افشار پس از چند ماه نبرد با بیماری مرگزای سرطان خون ، در 18 اسفند 1389 
در تهران درگذشت. پیکرش طی مراسمی با حضور شمار فراوانی از دوستان، دوستداران و 

شخصیت های فرهنگی و علمی کشور تشییع و در مقبرۀ خانوادگی تدفین شد. 
 

و  ن وی س ن دگ ان   م س ت ع ار  ن ام ه ای   مافی،  عباس   .5
ش اع ران  م ع اص ر ای ران  )تهران: امیر کبیر، 1381(، 

.223

مجله نگار:  ایرانشناس  قاسمی،  فرید  سید   .4
)تهران:  افشار  ایرج  مطبوعاتی  وکارنامه   زندگی 

خانه فرهنگ وهنر گویا و نشر امرود، 1389(.


