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 1299 ماه  فروردین   12 در  یارشاطر  احسان  استاد  مرحوم 

شمسی در همدان متولد شد و در 11 شهریور 1397 )2 سپتامبر 

آمریکا،  در  کالیفرنیا  ایالت  بالد  از  فرزنو  شهر  در   )2018

درگذشت. مجلۀ نیویورک تایمز در ششم سپتامبر 2018 )15 

شهریورماه 1397( خبر فوت او را در بخش متوفیات در مقالۀ 

ادب  و  زبان  ممتاز  استاد  »درگذشت  جملۀ  با  که  کوتاهی 

فارسی و پایه گذار دانشنامۀ ایرانیکا در نودوهشت سالگی« 

شروع می شد اعالم کرد و دو هفته بعد )20 سپتامبر 2018( در 

مقالۀ مفصلی که در صفحۀ B12 آن مجله منتشر شد، به ذکر 

فعالیت های علمی و فرهنگی و ذکر سوابق تحصیلی و علمی 

 مفصل جالب توجه 
ً
نسبتا مقالۀ  این  آنچه در  پرداخت.  او 

 در خبرنگاری 
ً
است این است که نیویورک تایمز، که معموال

به قول خودمان »موی را از ماست می کشد«، در بارۀ جوانی 

استاد یارشاطر و تحصیالت او در دانشگاه تهران نوشت که 

در این دوران او از مذهب خانوادگی اش، که بهائیت بود، 

گسسته شد و تحت تأثیر متفکران ایرانی نسل خودش، که 

روحیۀ تحقیقات تعقلی )rational( را تبلیغ می کردند، به جرگۀ 

»سکوالریست ها« گرایید.1 

دانشنامۀ  در  همکارانش  به شهادت  یارشاطر  مرحوم 

ایرانیکا، تا نود و اندسالگی روزی دوازده ساعت کار می کرد. 

به قول دکتر التون دانیل، که اکنون سرویراستاری این دانشنامه 

را بر عهده دارد، یارشاطر به هر کس در هر رشته ای که تحقیق 

رشتۀ  هر  یا  فلسفه  غربی،  باستانی  السنۀ  از  ـ اعّم  می کرد 

فرهنگ و  به  مربوط  دیگری  ـ گوشزد می کرد که یک جنبۀ 

ن ایرانی در رشته ای که با آن سروکار دارد موجود است 
ّ
تمد

عباس  پرفسور  آنچه  با  معنی  این  تایمز(.  نیویورک  از  )به نقل 

امانت، استاد تاریخ دانشگاه ییل، دربارۀ او گفته است نیز 

تأیید می گردد. به قول دکتر امانت، تالش یارشاطر همه این بود 

که باروری و غنای فرهنگ ایرانی را نشان دهد و با نشان دادن 

از اسالم  با تمدن اسالمی  قبل  ایران  میان تمدن  پیوندهای 

ایران، تداوم این فرهنگ باستانی را به همگان بنمایاند )همانجا(. 

آثار و  به بررسی همۀ  ندارد  این مختصر قصد  بنده در 

ماداا اایاد اا ار یانشا   اش 
دیانا اا ااخ ا اامدخ

 دحمود ادیاااالن

1.  این مطلب را بدین جهت ذکر می کنم که برخی افراطیون وطنی آن مرحوم را به 
بهائیت متهم می کنند. در اینکه خانوادۀ استاد یارشاطر بهائی بودند و در چنین 

 
ً
خاندانی به دنیا آمدند حرفی نیست؛ اما بنده هیچ گاه در تماس با ایشان نه لفظا

 بر اعتقاد آن مرحوم به فرقۀ بهائیت باشد ندیده و 
ّ
 هیچ چیزی که دال

ً
و نه عمال

 به بنده فرمودند که مرحوم
ً
وی دامغانی شفاها نشنیده است. حضرت استاد مهد

یارشاطر بارها با خنده و بر سبیل استفهام انکاری از ایشان می پرسیده است 

ت ذهن 
ّ
وی که در حد که »شما خیال می کنید من بهائی هستم؟« و استاد مهد

و قّوت ایمان ایشان احدی تردید ندارد، به درستی معتقدند که استاد یارشاطر 

به کلی »سکوالر« بود و هیچ تعلق خاطری به فرقۀ بهائیت نداشت. ذکر این 

مطلب از این روی الزم است که تهمت بهائی گری از آن مرحوم رفع گردد. دین 

و وطن و اعتقادات یارشاطر را می توان چنانکه خود او در سال 2009 در 

مصاحبه ای ابراز داشت، در خدمت به »زبان و ادب و فرهنگ ایران« خالصه 

فعالیت های علمی و  از  آن  ناپذیریست که صّحت  انکار  این مطلب  کرد. 

 
ُ
انتشاراتی آن دانشمند فروتن و پرمایه، بر هر داور منصفی آشکار است. ُحْسن

َسب.
ّ
ْبَح الن

ُ
ُر ق

ُ
ِب یْست

َ
األد
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خدمات مرحوم استاد یارشاطر بپردازد. این مهم را دیگران 

 نک. 
ً
انجام داده و به نحو احسن از عهدۀ آن برآمده اند )مثال

مقدمۀ ممتع دکتر توکلی طرقی در توکلی طرقی، 2016: ص9–59؛ نیز 

گرنوت  و  بویس  مری  به قلم   1990 سال  تا  مرحوم  آن  کتاب شناسی 

 – نه  ص   :AMIN, KASHEFF, and SHAHBAZI, 1990 در  ویندفور 

بیان اعجاب و تحسینی  این نوشته  سی ودو(. هدف من در 

است که دو اثر مهم و ماندگار یارشاطر در میان خاورشناسان 

فرنگی برانگیخته است. اولین این دو، یعنی دانشنامۀ ایرانیکا 

تمدن  و  فرهنگ  معرفی  زمینۀ  در   )Encyclopædia Iranica(

ایرانی به جهانیان منبعی بی نظیر است، و دومی، یعنی ترجمۀ 

و  اسالمی  معارف  نمایاندن  در  طبری،  تاریخ  انگلیسی 

 تاریخ نگاری مسلمین در قرون سوم و چهارم 
ّ
 فن

ً
مخصوصا

هجری )نهم و دهم میالدی( یعنی زمان حیات محمد بن جریر 

طبری )224-310ق/ 839 –922م( به جهان غرب، اثری بی همال 

است. بنا  بر این مطالبم را به آنچه شرق شناسان فرنگی درمورد 

این دو اثر ارزنده گفته اند خالصه می کنم.

دانشنادۀ اا اایکا

استاد  که  میالدی   1972 سال  در  دانشنامه  این  ایجاد  فکر 

یارشاطر هنوز با نشر دانشنامۀ ایران و اسالم در ایران درگیر 

بود به خاطر او رسیده  است. علت این بوده است که می بیند 

دائرةالمعارف اسالم، که در آن زمان طبع دوم آن تحت نظر 

برنارد لوئیس )1916-2018( اداره می شد، بیشتر بر تاریخ و 

تمدن ممالک عربی و مذهب تسنن متمرکز است و نقش ایران 

نیویورک  و تشیع در آن کمرنگ نمایانده شده است )به نقل از 

تایمز(1. به این جهت تصمیم می گیرد که دانشنامه ای به زبان 

انگلیسی پایه گذاری کند که تمام اقوامی را که یا در گذشته به 

 سغدیان و خوارزمیان 
ً
یکی از السنۀ ایرانی تکلم می کرده اند )مثال

م به 
ّ
و ختنی ها و سکاها و االنان و غیره(، و یا در حال حاضر متکل

یکی از این السنه هستند )از قبیل کرد و فارس و پشتون و تاجیک و 

بلوچ و مردمان ماوراءالنهر و قفقاز و ترکستان چین و امثالهم( پوشش 

دهد. یعنی دانشنامه ای که فرهنگ و تمدن اقوام کرد و فارس 

و پشتون و تاجیک و بلوچ و مردمان ماوراءالنهر و قفقاز تا 

ترکستان چین و دیگر مناطقی که یکی از این زبان ها در میان 

آنها رایج است را شامل گردد. فراتر از این، روابط سرزمین هایی 

 آسیای 
ً
که به نحوی تحت تأثیر فرهنگ ایرانی قرار داشته اند )مثال

ن ایرانی دادوستدهای 
ّ
میانه و هندوستان(، تمدن هایی که با تمد

 تمدن های بین النهرین، یونان و روم 
ً
فرهنگی مهمی داشته اند )مثال

باستان، چین، بیزانس، اعراب و ترکان( نیز در این دانشنامه مورد 

بررسی قرار گیرد. بنا  بر  این در سال 1351ش/1972م بر آن 

می شود که مقدمات کار را فراهم آورد و از سال بعد از عده ای 

از ایران شناسان نامدار جهان دعوت می کند که در این باب با 

مرکز  در  را  دانشنامه  این  دفتر  سپس  کنند.  همکاری  او 

ایران شناسی دانشگاه کلمبیا تأسیس می کند و عاقبت در سال 

1980 میالدی، با کمک آن دانشگاه و مساعدت بنیاد علوم 

 ،)National Endowment for the Humanities( آمریکا  انسانی 

مقدمات انتشار مجلد اول ایرانیکا فراهم می گردد و جلد یکم 

آن در سال 1982 منتشر می شود )»شرح حال ]یارشاطر[« در توکلی 

طرقی، 2016: 85(. 

این دانشنامه که صورت آنالین آن هم به صورت رایگان در 

 منتشر شده 
ً
دسترس است )http://www.iranicaonline.org( مرتبا

و تا کنون مجلدات آن طبق توالی حروف الفبای انگلیسی به 

حرف K )کاف( رسیده است. به تخمین استاد یارشاطر، مجموع 

مجلدات آن به هجده مجلد و در حدود چهارده میلیون کلمه 

 .)HANAWAY & YARSHATER, 1998: 321( بالغ خواهد شد

دشواری های  درمورد  باید  که  مطالبی  مهمترین  از  یکی 

فراهم آوردن چنین دانشنامه ای به خاطر داشت این است که 

نوشته اند که  دانشنامه را فضالیی  این  از مدخل های   برخی 

باید  ایشان  نوشتۀ  و  است  نبوده  انگلیسی  نوشتارشان   زبان 

ابتدا به انگلیسی ترجمه می شده است تا بتواند در ایرانیکا وارد 

شود. به تصریح مرحوم یارشاطر، برخی مقاالت به زبان های 

حتی  و  ترکی،  روسی،  ایتالیایی،  فارسی،  آلمانی،  فرانسوی، 

چینی، اردو، و ژاپنی به دست ویراستاران ایرانیکا می رسیده 

است. این مقاالت نه تنها ترجمه می شده، بلکه پیش از چاپ 

عین عبارت نیویورک تایمز که من به مفهوم نقل کرده ام، به قرار زیر است و   .1
:)B12 تأکید در آن از نگارنده است )ش20، سپتامبر 2018، ص

In a letter to Mr. Lewis, Professor Yarshater wrote that the  
encyclopedia [of Islam], which emphasized Arab and Sunni  
Islam, diminished the Iranian contribution to Eastern  
civilizations. He decided that Iranians needed an encyclopedia 
that would focus on that contributions and also take into  
account  Shiism, the  dominant  strain  of  Islam  in  Iran …
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هم از نظر سبک بیان و هم از نظر روش عرضۀ منابع و آوانویسی 

و دیگر جزئیات با متن دانشنامه هماهنگ می شده است. این 

کار، چنانکه اهل فن می دانند، کار بسیار دشواریست. 

علی اّی حال، دانشنامۀ ایرانیکا از بدو انتشار تحسین و 

اعجاب اهل فن را برانگیخت. موّرخ و باستان شناس شهیر 

 )Adrian David Hugh Bivar, 1926-2015( انگلیسی، پرفسور بیوار

در نقدش بر اولین جزوۀ آن نوشت که انسیکلوپدی اسالم تا 

پیش از انتشار ایرانیکا تنها منبع مهم و مستند برای مطالعات 

مربوط به جهان اسالم محسوب می شد و با اینکه برخی مطالب 

مهم مربوط به دورۀ اسالمی تاریخ و تمدن ایران را نیز شامل 

بود، تمرکز آن بیشتر بر ممالک و فرهنگ های عربی قرار داشت 

 مطالب مربوط به 
ً
و جوانب گوناگون تمدن ایرانی، مخصوصا

ایران پیش از اسالم، در آن مورد غفلت قرار گرفته بود. این 

کمبود توسط دانشنامۀ ایرانیکا که تحقیقات مدرن مربوط به 

 Bivar,( ایران را در دسترس اهل فن نهاده برطرف گردیده است

 .)1984:  161

پرفسور راجرز )J. Michael Rogers(، استاد برجستۀ تاریخ 

و هنر در مدرسۀ مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن، 

می نویسد که در قیاس با طبع دوم انسیکلوپدی اسالم، دانشنامۀ 

ایرانیکا به مراتب به روزتر است. از این گذشته، حجم برخی 

 سه برابر حجم همان مداخل در انسیکلوپدی 
ً
از مداخل آن تقریبا

اسالم است و بعضی از آنها، مانند مداخل ابن سینا، بلوچستان 

 یک کتاب رسیده اند، و می افزاید که 
ّ
و... به تفصیلی در حد

حتی برای کسانی که با مطالعات ایرانی به صورتی غیرمستقیم 

شمار  به  اساسی  بسیار  منبعی  ایرانیکا  دانشنامۀ  مرتبطند، 

 .)Rogers, 1991: 171 – 172( می رود

خوان کول )Juan R. I. Cole( استاد تاریخ دانشگاه میشیگان 

دانشنامۀ ایرانیکا را از اهّم منابع مفصل تحقیق در بارۀ ایران و 

از  بعضی  در  و  انگلیسی،  زبان  به  ایرانشناسی،  مطالعات 

مباحث در هر زبانی بی مانند می داند و می نویسد: »ایران و 

 در دوران پس 
ً
مباحث مربوط به تشیع اثنی عشری، مخصوصا

از حملۀ مغول، در انسیکلوپدی اسالم مورد بی توجهی قرار 

 بر ایران 
ً
گرفته بود... انتشار یک منبع جدید تحقیقی که تماما

و  مبارکیست«  بسیار  امر  است  متمرکز  ایرانیان  فرهنگ  و 

می افزاید که کیفیت عالی مقاالت این دانشنامه نه تنها پیشرفت 

بر   
ّ
دال بلکه  می دهد،  نشان  را  ایرانشناسی  رشتۀ  چشمگیر 

احسان  آن،  ویراستار  که  موشکافانه ایست  و  دقیق  »فرایند 

یارشاطر، بر آن اصرار می ورزد« )Cole, 1996: 375 – 376(. این 

مختصر را برای نمونه آوردم که به قول موالنا:

ــن ــاری ببی ــدم ز انب ــف گن ــک ک ی

همچنین باشد  جمله  کآن  کن  فهم 

ت جمۀ ااگلی خ تانیخ ال ال االملوک ااوجیف  دحما ان 

ج ا  ان ازیا  ب ی

تاریخ الرسل و الملوک، تألیف موّرخ و مفّسر نامدار ایرانی، 

ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید طبری، مهم ترین و قدیم ترین 

تاریخیست که به قلم یک موّرخ مسلمان دربارۀ تاریخ جهان 

نوشته شده است. به قول ریچارد بولت )Richard Bulliet( استاد 

دانشگاه کلمبیا، اثر طبری را باید هم طراز تاریخ آنگلوساکسن ها 

)The Anglo-Saxon Chronicle( و تألیف مهم موّرخ رومی 

 Titus Livius Patavinus, 64/59 BC( تیتوس لیویوس پاتاوینوس

.)Bulliet, 1986: 744( یعنی تاریخ ُرم دانست ،)– 12/17 AD

ترجمۀ این کتاب عظیم به زبان انگلیسی خود حکایت 

 آن را به عرض رسانیده ام )نک. امیدساالر، 
ً
جالبی دارد که من قبال

بهار 1376( و در اینجا خالصۀ مطلب را برای کسانی که به آن 

مقاله دسترسی ندارند می آورم. 

ترجمۀ کتاب طبری را مرحوم استاد یارشاطر هنگامی که 

در سال 1971 میالدی/ 1350 شمسی با یونسکو همکاری 

داشته است، به آن سازمان پیشنهاد می کند. علی رغم موافقت 

و  عرب  کارفرمایان  و  فضال  از  کمیسیونی  یونسکو،  اولیۀ 

عربی دان، که مسئول انتخاب کتاب های عربی مناسب ترجمه 

بوده است، با پیشنهاد مرحوم یارشاطر مخالفت می کند و این 

کار معّوق می ماند. یارشاطر که از پشتیبانی یونسکو ناامید 

شده بود، سعی کرد این کار را از طریق بنگاه ترجمه و نشر 

کتاب در تهران به انجام رساند و بدین منظور سه سالی به 

فراهم آوردن مقدمات کار پرداخت و در سال 1974 )1353ش( 

از فرانتز روزنتال )Franz Rosenthal, 1914 – 2003( استاد نامدار 

السنۀ سامی در دانشگاه ییل )Yale( خواست که در این کار او 

خودش،  از  مرکب  تحریریه ای  هیأت  سپس  کند.  یاری  را 

روزنتال، و احسان عبّاس )1920 – 2003، دانشمند فلسطینی و 
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 کلیفورد ادموند 
ً
استاد دانشگاه آمریکایی بیروت( تشکیل داد که بعدا

بازورث )Clifford E. Bosworth, 1928 – 2015( استاد عربی داِن 

 )Jacob Lassner( ْسنِر
َ
تاریخ در دانشگاه منچستر، و جیکوب ل

که در آن هنگام در دانشگاه میشیگان تدریس می کرد به این 

هیأت پیوستند تا اشخاص صالحی را که بتوان کار ترجمه را 

بدیشان سپرد انتخاب کنند. 

همان چاپ معروف و انتقادی تاریخ طبری که زیر نظر 

 )Michael Jan de Goeje, 1836 – 1903( دانشمند هلندی، دخویه

میان سال های 1879 تا 1901 میالدی در الیدن هلند منتشر 

شده بود اساس ترجمه قرار گرفت، اما از طبع قاهره نیز، که 

بعدها منتشر شد و برخی از اشکاالت طبع اروپا در آن مرتفع 

شده بود، استفاده شد. آخر االمر، کتاب تاریخ طبری بعد از 25 

سال کار و تالش مداوم مترجمین و ویراستاران، در چهل مجلد 

و  مترجمین  مفصل  تعلیقات  با  و  ترجمه  انگلیسی  زبان  به 

فهرست های مرتب منتشر شد. این ترجمه را باید یکی از 

بزرگ ترین تالش ها در شناساندن معارف اسالمی به جهان 

دانست. پرفسور بولت در نقدی که بر مجلدات 27، 35، و 38 

این مجموعه منتشر کرده می نویسد که ترجمۀ تاریخ طبری به 

 از این 
ً
 اعالی ستایش است، مخصوصا

ّ
انگلیسی شایستۀ حد

روی که این مجموعه تحت نظر استاد احسان یارشاطر به نحو 

.)BULLIET, 1986: 744( احسن ترجمه شده است

  

خدمات استاد مرحوم، احسان یارشاطر، به این دو موردی که 

ذکر شد محدود نیست، اما حتی اگر در زندگی هیچ کاری به جز 

پایه گذاری دانشنامۀ ایرانیکا و فراهم آوردن زمینه و نظارت بر 

الملوک طبری با تعلیقات  ترجمۀ انگلیسی تاریخ الرسل و 

مفصل مترجمین و فهرست ها و نمایه های آن، انجام نداده بود، 

ب 
ّ

همین دو کار کافی بود تا نامش را در میان اهل تحقیق و طال

که  دوران  این  در  سازد.  د 
ّ
مخل اسالمی  و  ایرانی  معارف 

اسالم ستیزی و ایران هراسی به اوج رسیده است و جنایات 

داعش و القاعده و دیگر گروه های سلفی و تکفیری توسط 

رسانه های بیگانه به نام اسالم به خورد مردم جهان داده می شود، 

هر کاری که بتواند چهرۀ واقعی تمدن ایران و اسالم را بنمایاند 

و در مقابل این تبلیغات دروغین ایستادگی کند، قابل ستایش 

است. خداوند مرحوم استاد یارشاطر را بیامرزاد که در این مورد 

 پایمردی ها و تالش های مثمر ثمر انجام داد.
ً
واقعا

انّا هلل و انّا الیه راجعون

دنااع
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