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ــار ــرج \afšār\ افش ــران ،) ش ١٣٨٩ -١٣٠٤(، ای ــناس ای ــالی   ش ــورای ع ــای ش ــناس و از اعض ، کتابش
ــالمی    ــزرگ اس ــارف ب ــرة المع ــز دائ ــترۀ     . مرک ــت و گس ــران اس ــر ای ــگران معاص ــرین پژوهش او از پراثرت

ری بــا آنهــا، کتابــداری،   فرهنگــی و همکــا  هپهنــاوری از فعالیتهــا، از جملــه ســردبیری چنــد نشــری     
شناســی،  شناســی، تــدریس دانشــگاهی در داخــل و گــاه در خــارج، مطالعــات ایــران نگــاری، نســخه فهرســت

هـا و   شناسـی و کتابخانـه   همکـاری در سـطوح مختلـف بـا نهادهـای متعـدد پژوهشـی و ایـران         قاجارپژوهی،
ــز نســخه ــی، از عرصــه  مراک ــای خط ــی ـ پژوهشــی اوســت     ه ــاپوی فرهنگ ــای تک مت جســمی و ســال. ه

زیسـتی و پرهیـز جـدّی از اتـالف وقـت، موجـب        ناپـذیر در کـار، سـاده    روحی، جـدیت و مـداومت خسـتگی   
شده است که حاصـل عمـر او تـا ایـن زمـان، آثـاری پرشـمار اعـم از کتـاب، مقالـه، تصـحیح متـون، انـواع              

 .هـــای دیگـــر باشـــد هـــا و نوشـــته هـــا، یادداشـــت هـــا و خطابـــه هـــا، نطـــق فهرســـتها، کتابشناســـی
ــرج افشــار در تهــران و در خــانواده  ــا فرهنــگ زاده شــد  ای ــزدی و ب ــزدی از  . ای ی پــدرش محمــود افشــار ی

هـای شـاهپور و فیـروز بهـرام در      ایـرج در مدرسـه  . هـای فرهنگـی و ایراندوسـت زمـان خـود بـود       شخصیت
 التحصـیل  ش از دانشـکدۀ حقـوق دانشـگاه تهـران در رشـتۀ قضـایی فـارغ       ١٣٢٨تهران تحصـیل کـرد و در   

هــای اداره  دســتیار پــدرش بــود و نخســتین تجربــه آینــدهســالگی در ادارۀ امــور مختلــف مجلــۀ ١٩از . شــد
جهــان در دورۀ دانشــجویی بــا مجلــۀ . ای فرهنگــی را از ایــن راه و بــا کــار عملــی آموخــت و انتشــار نشــریه

ش بـــه ١٣٣٠ش در دبیرســـتانهای تهـــران بـــه تـــدریس پرداخـــت و در ١٣٢٩در . همکـــاری کـــرد نـــو
ای ایــران در  شــگاه تهــران منتقــل، و در کتابخانــۀ دانشــکدۀ حقــوق، کــه بزرگتــرین کتابخانــۀ دانشــکده دان

جـدا  . آن سالها بـود، بـه کتابـداری مشـغول شـد و فنـون کتابـداری را از طریـق عملـی و تجربـی آموخـت           
ــت     ــده گرف ــه عه ــر را ب ــۀ مه ــردبیری مجل ــدتی س ــه، م ــن وظیف ــاری و ) ش١٣٣٢-١٣٣١(از ای ــا همک و ب

ــ ــته      همفک ــی برجس ــیتهای فرهنگ ــه شخص ــی ب ــه جملگ ــزدیکش، ک ــتان ن ــد از دوس ــی چن ای در  ری تن
خـویی؛ منـوچهر سـتوده و     پـژوه؛ عبـاس زریـاب    محمـدتقی دانـش   :های تخصصی خود تبـدیل شـدند   حوزه

ادامـه   سـال ش تأسـیس کـرد کـه انتشـار آن تـا      ١٣٣١را در  فرهنـگ ایـران زمـین   مصطفى مقربی، مجلـۀ  
ش، زمــانی کــه بــا ١٣٣٣ایــرج افشــار در  .معتبــر در زمینــۀ مطالعــات ایرانـی اســت هــای  یافتـه و از نشــریه 

ایـن دفتـر، سـرآغاز    . را انتشـار داد  کتابهـای ایـران  کتابخانۀ ملـی ایـران همکـاری داشـت، نخسـتین دفتـر       
تدوین و انتشار کتابشناسـی ملـی بـود، اثـری کـه بایـد بازنمـای رسـمی کتابهـای انتشـار یافتـه در کشـور             

افشـار، انتشـار ایـن فهرسـت سـاالنه را      . دولتـی بـه نشـر آن اقـدام نکـرده بـود      آن زمان هیچ نهاد  باشد و تا
بــه مــوازات ایــن فعالیتهــا، مــدتی . ســال ادامــه داد ١٢ش بــه مــدت ١٣٤٥تقریبــاً بــه همــان صــورت تــا 

ــۀ  ) ش١٣٣٥-١٣٣٣( ــردبیر مجل ــخنس ــوالنی  س ــدت ط ــم   و م ــری ه ــۀ  ) ش١٣٤٠-١٣٣٤(ت ــدیر مجل م
احســان یارشــاطر، . ش، زمینــۀ دیگــری از فعالیتهــای ایــرج افشــار آغــاز شــد١٣٣٥در  .بــود کتابهــای مــاه

مدیر بنگاه ترجمه و نشر کتاب کـه بـه سـبب اشـتغاالت علمـی نـاگزیر بـود بیشـتر ایـام سـال را خـارج از            
 ٧مقـامی ایـن بنگـاه انتشـاراتی نوبنیـاد را بـه افشـار سـپرد و او نزدیـک بـه            کشور به سر برد، سـمت قـائم  

ش بــه فرانســه ســفر کــرد و ١٣٣٥افشــار در . ادارۀ آن بنگــاه را در غیــاب مــدیر آن برعهــده داشــت  ســال



ای آموزشی، کـه یونسـکو بـانی آن بـود، بـا فـن کتابـداری جدیـد و مـوازین نـوین و مبـانی نظـری              در دوره
گذرانــدن ایــن دوره و تحــوالت نگرشــی حاصــل از آشــنایی بــا دســتاوردهای . علــم کتابشناســی آشــنا شــد

ــاخه    ــه ش ــی، ب ــداری و کتابشناس ــازۀ کتاب ــکل داد   ت ــار ش ــای افش ــدود . ای از فعالیته ــا   ٧او ح ــال، ت س
تــدریس کتابــداری جدیــد در دانشســرای عــالی، : ش، بــه چنــد کــار مختلــف، امــا مــرتبط دســت زد١٣٤٢

تأســیس باشــگاه کتــاب بــا همکــاری یارشــاطر، کــه بــا نــام   راهنمــای کتــابمــدیری و ســردبیری مجلــۀ 
ــه دوســتداران و خواننــدگان کتــاب، انتشــار    انجمــن کتــاب ــو ب ــه کــردن خــدماتی ن معــروف اســت، و ارائ

، مــدیریت کتابخانــۀ )ش ١٣٤٠ – ١٣٥٧( پــژوه بــا همکــاری محمــدتقی دانــش هــای خطــی نســخهنشــریۀ 
هــای  ملــی بــرای مــدتی و آغــاز کــردن فعالیتهــای جدیــدی در آن کتابخانــه در زمینــۀ ســازماندهی نســخه

مرکـز تحقیقـات کتابشناسـی دانشـگاه تهـران و چنـد کـار دیگـر مـرتبط بـا ایـن             چاپی و خطی، مـدیریت 
، حـاوی  فهرسـت مقـاالت فارسـی   جلـد نخسـت    .فعالیتها کـه در ادامـۀ مقالـه بـه آنهـا اشـاره خواهـد شـد        

شناســی و فرهنگــی ایــران و  هــای ایــران مقالــه بــه زبــان فارســی در نشــریه ٦٠٠٠هــای کتابشــناختی  داده
ــه افشــار اندی  ــیش از آن در سرداشــت، در  خــارج ک ــدوین آن را از ســالها پ . تشــار یافــتش ان١٣٤٠شــۀ ت

شـناختی فارسـی بـود کـه در اختیـار پژوهنـدگان مطالعـات         نخسـتین ابـزار مقالـه    این منبع مقاله شـناخت 
ایرانــی قــرار گرفــت و از جملــة ابتکارهــای ایــرج افشــار بــود کــه گرچــه قــدر آن در آغــاز کــار در جامعــۀ  

پژوهشـی   ر مطالعـات ایـران  درسـت شـناخته نشـد، امـا بـا گذشـت زمـان، جایگـاه خـود را د         پژوهشی ایران 
 ٧ش مـدیریت انتشـارات دانشـگاه تهـران را بـه عهـده گرفـت و حـدود         ١٣٤٣ایـرج افشـار در    .دتثبیت کـر 

او در ایـن نهـاد، بـه سـنتی کـه بـه ویـژه پرویـز ناتـل خـانلری، موسـس            . سال در این سمت خـدمت کـرد  
ــارات دان ــر      انتش ــگاه را در براب ــاراتی دانش ــتقالل انتش ــید اس ــید و کوش ــا بخش ــود، غن ــاده ب ــا نه ــگاه، بن ش

ــرخالف      ــافع شخصــی خــود و ب ــه ســود من مــداخالتی حفــظ کنــد کــه شــماری از دانشــگاهیان متنفــذ ب
سـال بعـد، در دورۀ ریاسـت جهانشـاه صـالح بـر دانشـگاه تهـران،         . کردنـد  هـای دانشـگاهی اعمـال مـی     رویه

افشـار تـا چنـد مـاه پـس از انقـالب، جمعـاً         .مرکـزی دانشـگاه تهـران بـه او واگـذار شـد       ریاست کتابخانـۀ 
ــم  ١٤حــدود  ــام اصــلی و مه ــال، اهتم ــه س ــرین وظیف ــل نخســتین و در   ت ــازماندهی و تکمی اش ایجــاد، س

کوششــهای او در ایــن ســمت، الگــوی . عــین حــال بزرگتــرین کتابخانــۀ مرکــزی دانشــگاهی در کشــور بــود
سـال پـس از آغـاز کـار خـود       ٢او . ای مرکـزی در دیگـر دانشـگاههای ایـران قـرار گرفـت      هـ  ایجاد کتابخانه

ــۀ   ــزی، مجل ــۀ مرک ــداریدر کتابخان ــرد ١٣٤٥را در  کتاب ــا  . ش تأســیس و منتشــر ک ــدوداً ب ــال، ح ــن س ای
تأســیس دورۀ کارشناســی ارشــد علــوم کتابــداری در دانشــگاه تهــران و شــروع آمــوزش دانشــگاهی مبحــث 

ــد در   ــداری جدی ــازماندهی      کتاب ــارجی در س ــان خ ــتفاده از متخصص ــمن، اس ــود؛ در ض ــارن ب ــران مق ای
تــرین دســتاوردهای جهــانی کتابــداری، پشــتوانۀ مــؤثری  کتابخانــۀ مرکــزی دانشــگاه تهــران و برپایــۀ تــازه

نظرهـای بسـیار میـان     بـه رغـم اخـتالف   . رفـت  برای آغاز کتابداری دانشگاهی تـازه تأسـیس بـه شـمار مـی     
ــماری از  ــار و ش ــا      افش ــنایی ب ــبب ناآش ــه س ــاه ب ــته گ ــن دس ــه ای ــد، ک ــداری جدی ــول کتاب ــان اص مروج

هـای فرهنگــی جامعـۀ خــود، تفاوتهـای فرهنگـی و ظرایــف بـومی را از نظــر دور میداشـتند، تــداوم        ویژگـی 
ــاب  ــداری و کت ــای کتاب ــترش فعالیته ــی و     و گس ــای پژوهش ــر کاره ــود را ب ــای خ ــار، تأثیره ــی افش شناس

ش بــرای تــدریس ١٣٤٨ایــرج افشــار در .عــات ایرانــی، بــه تــدریج نشــان داد فرهنگــی، و بــه ویــژه در مطال



اســناد تــاریخی و تاریخهــای محلــی ایــران بــه گــروه تــاریخ در دانشــکدۀ ادبیــات دانشــگاه تهــران دعــوت   
ــان بازنشســتگی  ١٠او حــدود . شــد ــا زم ــۀ دانشــیاری و    ســال، ت ــا مرتب ــران، نخســت ب اش از دانشــگاه ته

ــدریس در   ــه ت ــتادی، ب ــتاد درس شــناخت نســخه  ســپس اس ــه اس ــه داد، ضــمن اینک ــروه ادام ــای  آن گ ه
ــان و         ــداران، کتابشناس ــماری از کتاب ــود و ش ــم ب ــگاه ه ــان دانش ــداری هم ــوم کتاب ــتۀ عل ــی در رش خط

ــده    نســخه ــداری را گذران ــه دورۀ تخصصــی کتاب ــور، ک ــروز کش ــان ام ــرکت در دوره  شناس ــا ش ــد، ب ــای  ان ه
ای مغفـول از میـراث    بـار بـا جنبـه    خطـی، بـرای نخسـتین   هـای   درسی ایرج افشـار دربـارۀ شـناخت نسـخه    

 .توجـه بـود، آشـنا شـدند     تمدنی، که کتابداری اقتباسی و تقلیـدی تـا سـالها بـه اهمیـت و جایگـاه آن کـم       
ســال بعــد، ایــرج افشــار بــه چنــد کوشــش فرهنگــی و تأثیرگــذار دیگــر دســت  ١٠ش تــا حــدوداً ١٣٤٨از 

ــزاری  ــه برگ ــاپی تحق ٩زد، از جمل ــرۀ پی ــا    کنگ ــور ب ــگاهی کش ــف دانش ــهرهای مختل ــی در ش ــات ایران یق
شناسـان خـارجی و پژوهشـگران ایرانـی، و نیـز بـا مـدیریت مجلـۀ ایرانشناسـی در           حضور شـماری از ایـران  

ــران   ــگاه ته ــات دانش ــکدۀ ادبی ــار در    . )ش ١٣٤٨ – ١٣٥١( دانش ــردی افش ــای ف ــا، فعالیته ــار اینه در کن
ــ ــاری نســخه ۀ فهرســتزمین ــاریخی و     نگ ــون ت ــناد و مت ــار اس ــای خطــی، کتابشناســی، تصــحیح و انتش ه

هـای شخصـیش در بخشـهایی از تـاریخ ایـران، بـه ویـژه دورۀ جدیـد تـاریخ قاجـار و از            دنبال کردن عالقـه 
  .انقـــالب مشـــروطۀ ایـــران بـــه بعـــد، ادامـــه داشـــت کـــه حاصـــل آن چنـــدین اثـــر اوســـت          

ای از زنــدگی و فعالیتهــای  از دورۀ بازنشســتگی ایــرج افشــار، مرحلــۀ تــازه ش، و آغــ١٣٥٧پــس از انقــالب 
ــا   و ثمــرۀ آن  شــتادامــه دازمــان درگذشــت ایشــان پژوهشــی، فرهنگــی و انتشــاراتی او آغــاز شــد کــه ت

آزاد شــدن افشــار از تعهــدات شــغلی و بیشــتر شــدن . تــر از پــیش باشــد شــاید از جهــاتی پربــارتر و متنــوع
افشـار  . اصـلی همـین تکثـر و تنـوع آثـار منتشـر شـدة او از انقـالب بـه بعـد اسـت            اوقات فراغـت او، عامـل  

ایـن مجلـه کـه کـم و بـیش ادامـه       . داد، از سـرگرفت  را، کـه پیشـتر پـدرش انتشـار مـی      آیندهانتشار مجلۀ 
ــۀ   ــی مجل ــدۀ مش ــاب دهن ــای کت ــا   راهنم ــود، ت ــار    ١٣٧٢ب ــع انتش ــبب موان ــه س ــا ب ــت، ام ــه یاف ش ادام

افشـار مسـئولیت انتشـارات را در بنیـاد موقوفـات      . هـا متوقـف شـد    بهـره از یارانـه   هـای فرهنگـیِ بـی    نشریه
هــای پژوهشــی در  دکتــر محمــود افشــار خــود بــه عهــده گرفــت و بــه گــردآوری و انتشــار کتابهــا و مقالــه 

ــران    ــات ایـــ ــۀ مطالعـــ ــاد در زمینـــ ــن بنیـــ ــارات ایـــ ــله انتشـــ ــه داد  سلســـ ــی ادامـــ                      .شناســـ
شناســی و  ایــرج افشــار بــه تــألیف کتــاب و مقالــه، شــرکت در همایشــهای داخلــی در زمینــۀ مســائل ایــران

هـای مـورد    اشـتها در همـۀ زمینـه   هـا و یادد  شناسـی، نگـارش مرتـب و مـداوم نکتـه      شناسی و نسـخه  کتاب
نظـارت بـر تـدوین     ...و بخـارا آینـه میـراث، کلک،  ،گـزارش میراث  درنشـریاتي چـون  اش و انتشـار آنهـا    عالقه

ــی  ــاالت فارس ــدد در      فهرســت مق ــار متع ــار آث ــر انتش ــارت ب ــدات آن، نظ ــار مجل ــداوم انتش ــل و ت و تکمی
ــات  ــه داد گســترۀ مطالع ــدگي ادام ــان زن ــا پای ــ . ت ــه برآورده ــا ب ــان  بن ــن زم ــا ای ــاب در  ٣٠٠حــدودا، ت کت

شناســی،  نگــاری، قاجارشناســی، رجــال شناســی، فهرســت شناســی، کتــاب پژوهــی، نســخه هــای ایــران زمینــه
ــه و یادداشــت از او در همــین  ٢٠٠٠رســانی فرهنگــی، متــون کهــن فارســی و شــاید بــیش از   اطــالع مقال
ــارۀ رجــال فرهنگــی ایــران در دورۀ معاصــر، ا  زمینــه شناســان خــارجی، معرفــی و نقــد  یــرانهــا و نیــز درب

ــتان    ــاریخی، باس ــای ت ــاریخی، جغرافی ــناد ت ــات و اس ــاب، نک ــی و    کت ــات ادب ــاه نک ــفرنامه، گ ــی، س شناس
های ادبـی و زبـان فارسـی، انتشـار یافتـه اسـت و شـماری نیـز در دسـت تـألیف،            عرفانی، با تأکید بر ارزش



ید در وهلـۀ نخسـت ایـن طـور بـه نظـر برسـد        از تکثـر و تنـوع ایـن همـه آثـار، شـا      . تکمیل و انتشار اسـت 
تـر آنچـه بـه قلـم و بـه اهتمـام او        بررسـی دقیـق  . ای کـار کـرده اسـت    های پراکنده که ایرج افشار در زمینه

دهــد،  ای کــه ایــن همــه مهــره را بــه هــم پیونــد مــی دهــد رشــتۀ پیوســته انتشــار یافتــه اســت، نشــان مــی
تأکیـد افشـار بـر تـدوین و انتشـار      . ایرانـی نیسـت   رسـانی فرهنگـی در زمینـۀ مطالعـات     چیزی جـز اطـالع  

منــابع ردیــف ســوم و دوم اطالعــاتی، ماننــد و انــواع کتابشناســیها و فهرســتها، گــاه گشــودن و گــاه همــوار 
ای خـاص   تالشـهای افشـار در ایـن زمینـه، درخـور مطالعـه      . کردن راه پژوهشـگران مطالعـات ایرانـی اسـت    

تخصــص و اطالعــات . روشــهای خــاص او در ایــن زمینــه اســترســانی فرهنگــی و راه و  در مبحــث اطــالع
شخصــی افشــار در زمینــۀ رویــدادها و رجــال ایــران از دورۀ مشــروطیت بــه بعــد، موجــب شــده اســت کــه  

ــه ــالع جنب ــای اط ــتری       ه ــای بیش ــن دوره از غن ــال ای ــدادها و رج ــارۀ روی ــار او درب ــی در ک ــانی فرهنگ رس
زاده ، از رهبـران   ز منـابع مختلـف دربـارۀ سیدحسـن تقـی     مجموعـۀ اطالعـاتی کـه افشـار ا    . برخوردار باشـد 

هــای خــاص آن در بــارة    جــدا از ارزش ،جنــبش مشــروطه، گــرد آوردی کــرده و انتشــار داده اســت     
. رســانی فرهنگـی معاصــر ایـران اســت   زاده، از بــارزترین فعالیتهـای او در زمینــۀ اطـالع   شـناخت خــود تقـی  

گرچــه نــه در ،هــای او دربــارۀ دکتــر محمدمصــدق  ردآوردههــا، یادداشــتها، اشــارهها و گــ مجموعــۀ نوشــته
رســانی  ، نمونــۀ دیگــری از کوشــش گســتردۀ او در قلمــرو اطــالع مــي باشــد زاده حــد آثــارمربوط بــه تقــی
جنبــۀ دیگــر کمتــر شــناخته شــدۀ تکاپوهــای فرهنگــی افشــار، ارائــة مشــورتهای   .فرهنگــی معاصــر اســت

ــه شــمار     ــرانفرهنگــی ـ پژوهشــی و پیشــنهادهای او ب ــران کثیــری از ای شناســی  شناســان و نهادهــای ای
شناســی داخلــی و  پژوهــی و کتابشناســی و نســخه خــارجی و پژوهشــگران و دانشــجویان و نهادهــای ایــران

هــای  نامــه افشــار در رهنمــود دادن و هــدایت بســیاری از پژوهشــها، جســت و جوهــا، پایــان. خــارجی اســت
هـا سـهم مـؤثر داشـته      د ادبیـات مربـوط بـه ایـن حـوزه     دانشگاهی، همایشهای فرهنگی ـ پژوهشـی و ایجـا   

و در عین حال به سـان حلقـة رابطـی میـان رونـدهای پژوهشـی ایرانشناسـی داخـل و خـارج کشـور عمـل            
منـدان از همکـاری او منتشـر نشـود      سهم پیدا و ناپیـدای او در ایـن عرصـه، تـا خـاطرات بهـره      . کرده است

ــ   ــناخته ب ــاً ناش ــد، طبع ــوم نرس ــه اطــالع عم ــدو ب ــد مان ــرج ارج .اقی خواه ــۀ ای ــه کوشــش محســن  ( نام ب
ــران،   ــاقرزاده، ته ــی) ج ٢ش، ١٣٧٧ب ــد در       در گرام ــاتی چن ــاوی نک ــار و ح ــرج افش ــدمات ای ــت خ داش

او وهمچنـین حـاوي مقـاالتي پژوهشـي اسـت کـه دوسـتدارانش بـدو تقـدیم          شناخت بهتر خـود او و آثـار   
بـه  ( ١هـایی بـه افتخـار ایـرج افشـار      ایرانـی، مقالـه  مجموعۀ دیگـری بـا عنـوان ایـران و مطالعـات      . کرده اند

مقالــه بــه انگلیســی و یــک مقالــه بــه   ٢١کتابــدار دانشــگاه پرینســتن، حــاوی : کوشــش کــامبیز اســالمی
شناســان خــارجی و چنــد تــن از اســتادان ایرانــی دانشــگاههای خــارج، پرینســتن،  فرانســوی بــه قلــم ایــران

ــار ا ) ش١٣٧٧/ م١٩٩٨ ــران  .وســتدر بزرگداشــت خــدمات و آث ــرج افشــار از ای ــدک شــماری   ای ــردان ان گ
است که سراسر خـاک ایـران و بخشـهای مهـم نـواحی فارسـی زبـان خـارج از ایـران را در قلمـرو مرزهـای            
ایران فرهنگی سواره و پیاده، بـا مطالعـات قبلـی و آگـاهی از ارزشـهای آنهـا، گـاه همـراه بـا افـراد مطلـع و            

بـرداری کـرده و از آنهـا عکـس گرفتـه و بخشـی از        آنهـا یادداشـت   محلی و گـاه بـه تنهـایی دیـده، دربـارۀ     
مشـاهدات و روایتهـای او در ایـن بـاره،     . هـای مختلـف انتشـار داده اسـت     یادداشتها و عکسـها را در نشـریه  

ــد      ــمار آیــ ــه شــ ــردی بــ ــات ایرانگــ ــت اول مطالعــ ــابع دســ ــات از منــ ــی جهــ ــاید از برخــ  .شــ



خــود، طــی زمــان و بــا افــزایش دانــش و تجربــۀ او  دقتهــای علمــی و پژوهشــی افشــار در حــوزة مطالعــات
بــارزتر شــده ایــرج افشــار کتابخانــة شخصــیش را، کــه مجموعــه ای غنــی و تخصصــی بــه ویــژه در زمینــة  

ایــن  .کتابشناســی و ایــران شناســی اســت ، بــه مرکــز دایــره المعــارف بــزرگ اســالمی اهــدا کــرده اســت 
از ایــن تعــداد، جــز کتابهــا و مجلــدات و  .فقــرة خطــی و چــاپی اســت ٣٠٠٠٠بــالغ بــر  ٔمجموعــه حــدودا
فقــره شــامل جــزوه، رســاله، برگرفتــه، جدانشــرها از مجموعههــا و نشــریات اســت   ٦٠٠٠نشــریات، حــدود 

قطعـه عکـس    ١٠٠٠٠بـیش از  . نظیـر اسـت   که شمار بسیاری از آنهـا حـاوی اطالعـات بـاارزش و گـاه کـم      
برداشــته و شــماری از آنهــا  ٔافشــار شخصــا از شخصــیتها، بناهــا، آثــار تــاریخی، منــاظر و جــز آن کــه ایــرج

ــدود      ــت، و ح ــرد اس ــه ف ــر ب ــویرهایی منحص ــود تص ــوع خ ــر، از   ١٠٠٠٠٠در ن ــال معاص ــم از رج ــه ه نام
ــا ارزشــهای     ــف، کــه بخشــی از آنه ــی از صــنوف مختل ایرانشناســان خــارجی، شخصــیتهای فرهنگــی ایران

کـه صـاحبان اصـلی آنهـا در     در ضـمن چنـد مجموعـه     .تاریخی و ادبی دارد، جـزو همـین مجموعـه اسـت    
اختیــار ایــرج افشــار قــرار داده و او را دربــارة مجموعــه مخیــر شــناخته بودنــد، ماننــد مجموعــة متعلــق بــه 
ــزو        ــی، ج ــاریخی و پژوهش ــاارزش ت ــب ب ــیاری مطال ــاوی بس ــالح، ح ــار ص ــی زاده و الهی ــن تق ــید حس س

 .المعــــارف بــــزرگ اســــالمی اســــتةمجموعــــة اهــــدا شــــدة ایــــرج افشــــار بــــه مرکــــز دائــــر
ــذ ــران،  : مآخ ــک؛ و دیگ ــار، باب ــاپکرده افش ــته فهرســت موضــوعی از چ ــا و نوش ــار  ه ــرج افش ــای ای ، ٤، چ ه
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