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احسان یارشاطر

من در 12 فروردین ماه 12۹۹ش/1۹20م در همدان متولد شدم. خاندانم از مردم کاشان 
بودند و به بازرگانی اشتغال داشتند. با این همه پدرم، هاشم یارشاطر، اهل علم نیز بود و 
به تحصیل معارف وقت و زبان عربی پرداخت و سپس زبان اسپرانتو را فراگرفت و ضمن 

مشاغل خود به تشویق و تدریس این زبان در تهران همت گماشت.

در  را  متوسطه  تحصیالت  و  تهران  و  کرمانشاه  و  همدان  در  را  ابتدایی  تحصیالت 
دبیرستان های تربیت و شرف و سپس، دانشسرای مقدماتی تهران به پایان رسانیدم. در 
دانشسرای مقدماتی تدریس مبتکرانه و مؤثر علی محمد عامری ذوق مطالعه را در من 
بیدار کرد و به خصوص عالقه به ادبیات فارسی را در من برانگیخت. پس از آن با بورسی 
که در نتیجة امتیاز در امتحانات دانشسرای مقدماتی به من تعلق گرفته بود به دانشگاه 
تهران وارد شدم و در رشتة زبان و ادبیات فارسی دانشکدة ادبیات )دانشسرای عالی( ثبت 
نام کردم و از محضر استادان آن، از جمله دانشمندان فقید ابراهیم پورداوود و محمدتقی 
اقبال و سیدکاظم عصار و بدیع الزمان فروزانفر و فاضل  بهار و احمد بهمنیار و عباس 
تونی و امینه پاکروان، فایده بردم و در سال 1321ش/1۹42م به دریافت درجة لیسانس 
نائل گشتم. سپس، در دبیرستان علمیة تهران به دبیری پرداختم. یک سال بعد به دعوت 

حسین گونیلی به معاونت دانشسرای مقدماتی تهران منصوب شدم.
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ادبیات  دکتری  رشتة  در  دبیری،  در ضمن 
دکتری  رسالة  و  نوشتم  نام  فارسی  زبان 
نیمة  در  فارسی  “شعر  عنوان  با  را  خود 
1326ش/1۹4۷م  سال  در  نهم ”  قرن  دوم 
به  حکمت  علی اصغر  زنده یاد  راهنمایی  با 
از گرفتن درجة دکتری،  آوردم. پس  پایان 
دانشیاری  به  1326ش/1۹4۷م  سال  در 
الهیات  دانشکدة  در  فارسی  ادبیات  و  زبان 
که ریاست آن در این زمان با استاد فروزانفر 
سال  همان  در  ولی  شدم.  برگزیده  بود، 
شورای  از  یک ساله ای  بورس  دریافت  به 
برای   )British Council( بریتانیا  فرهنگی 
ادامة مطالعه در رشتة تعلیم و تربیت موفق 

شدم و عازم انگلستان گردیدم. 

 هاشم یارشاطر  )درگذشت، 1۹34م(، پدر احسان یارشاطر      روحانیه میثاقیه )درگذشت، 1۹33م(، مادر احسان یارشاطر
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  Walter Bruno( هنینگ  برونو  والتر  نامی،  ایران شناس  که  یافتم  اطالع  انگلستان  در 
از  او رفتم و پس  Henning, 1908-1967(، در دانشگاه لندن تدریس می کند. به دیدن 
مالقات با وی مصمم شدم که به تحصیل زبان ها و ادبیات باستانی ایران که همیشه مورد 
عالقة من بود و مقدمات آن را نزد استاد پورداوود آموخته بودم بپردازم. از این رو از شورای 
فرهنگی بریتانیا درخواست کردم که با تغییر رشتة من موافقت نمایند. مدت پنج سال به 
منظور تحصیل این رشته در لندن به سر بردم. سه سال اول را مأمور وزارت آموزش و 
پرورش محسوب می شدم و دو سال آخر را منتظر خدمت بودم و از اندوختة خود استفاده 
و   )MA( ارشد  لندن درجة کارشناسی  دانشگاه  از  می کردم. در سال 1331ش/ 1۹52م 
چند سال پس از مراجعت به ایران، در سال 133۹ش/1۹60م درجة دکتری گرفتم. دفاع 
از رساله دکتری ام )زبان تاتی جنوبی( طبق قرار قبلی در مسکو، مقارن تشکیل کنگرة 

خاورشناسی 1۹60 با شرکت هنینگ و بنِونیست و گرشویچ برگزار شد.

در سال 1332ش/1۹53م، پس از بازگشت به ایران به سمت دانشیاری زبان و ادبیات 
ایران  باستانی  زبان های  رشتة  در  پورداوود  استاد  دانشیاری  به سمت  و سپس  فارسی 
منصوب شدم و از سال 1۹53 تا 1۹5۸م در این سمت باقی بودم. پس از بازنشسته شدن 

استاد پورداوود، کرسی وی، “فرهنگ ایران باستان، ” به من واگذار شد. 

به دعوت دوست و همکارم، زنده نام  ضمناً 
مجلة  با  همکاری  به  خانلری،  پرویز  دکتر 
غیاب  در  کوتاهی  مدت  و  پرداختم  سخن 
را  آن  پنجم  از سال  ادارة قسمتی  خانلری 

به عهده داشتم.

دانشگاه  در  تدریس  سال های  ضمن  در 
کارهای  برخی  به  که  یافتم  فرصت  تهران 
آرزوهای  از  عده ای  و  بپردازم  نیز  دیگر 
در  بپوشانم.  عمل  جامة  را  خود  دیرین 
فقدان  به  توجه  با  1333ش/1۹54م،  سال 
از  اعتماد  درخور  و  منظم  ترجمه های 
مرحوم  کمک  با  جهان،  عمدة  ادبی  آثار 
امیراسداهلل علم که در آن زمان رئیس امالک 
بنگاه  تأسیس  به  بود  پهلوی  مستغالت  و 
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ترجمه و نشر کتاب توفیق یافتم و به تدریج 
دایرة انتشارات آن را وسعت دادم و گذشته 
مجموعه های  خارجی،  ادبیات  مجموعة  از 
فلسفی،  آثار  ایران شناسی،  فارسی،  متون 
ادبیات برای جوانان، خواندنی های کودکان 
در  را  و چند مجموعة دیگر  ایران  آئینة  و 
آن بنگاه بنا گذاشتم. بنگاه برای نخستین بار 
اصول تهذیب و ویراستاری را در ترجمه ها 
معمول کرد. در مجموعة متون فارسی، متن 
انتقادی عده ای از آثار شعر و نثر فارسی به 
ایران شناسی،  مجموعة  در  و  رسید  طبع 
خاورشناسان  آثار  از  زیادی  عدة  ترجمة 
ایران  دربارة  اسالمی  مورخان  نیز  و  غربی 
نخستین بار  و  شد  ترجمه  فارسی  به 
مجموعه های جداگانه ای برای دانش آموزان 

و کودکان منتشر گردید. 

دیگر از انتشاراتی که در بنگاه ترجمه و نشر کتاب انجام گرفت، دانشنامة ایران و اسالم 
بود. این دانشنامه عبارت بود از ترجمة مقاالت دایرةالمعارف اسالم به اضافة مقاالت تازه ای 
و  تاریخ  دربارة  به خصوص  و  مقاالت  آن  تکمیل  در  و خارجی  ایرانی  دانشمندان  توسط 
فرهنگ ایران باستان و وقایع و افراد و مسایلی که در تاریخ ایران اهمیت دارند. دانشنامه 
در تاریخ 1354ش/1۹۷5م شروع به انتشار کرد و تا سال 1361ش/1۹۸2م که انتشار آن 

متوقف گردید، 10 دفتر از آن منتشر شد.

در سال 1336ش/1۹5۷م، انجمن کتاب را به منظور ترویج کتب خوب و تسهیل دسترسی 
به کتاب و تأسیس کتابخانه های ثابت و سیار که به آسانی و بی گرفت و گیری کتاب به 
طالبان قرض بدهد و نیز تشویق مؤلفان و انتشار فهارس کتاب و تأسیس کلوب کتاب و 
تعیین بهترین کتاب های سال که همه کارهای تازه بود، با یاری عده ای از همکاران خود، از 
جمله عبدالحسین زرین کوب، ایرج افشار، مهری آهی، حافظ فرمانفرمائیان، عبداهلل سیار و 
عده ای دیگر، تأسیس کردم و اندکی بعد مجلة راهنمای کتاب را به منظور ترویج نقد کتاب 
و تشویق کتب سودمند و ایجاد میزان خالی از غرضی در انتقاد کتب با همکاری برخی 
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دکتر یارشاطر در کنار همکالسان و استادان، دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران، سال1316ش/1۹3۸م.
 )1( داوود نبوی، )2( محمد آشنا، )3( لطف اهلل هنرور، )4( احسان یارشاطر، )5( کرم اهلل افشار، )6( کفاش، )۷( مهری 
آهی، )۸( فردوس نفیسی، )۹( مهدی بیانی، )10( عبداهلل شیبانی، )11( بدیع الزمان فروزانفر، )12( ملک الشعراء بهار، 

)13( علی اکبر سیاسی، )14( احمد بهمنیار، )15( جاللی. 
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کنگرة خاورشناسان مسکو، 1۹60م. بزرگ علوی، والدیمیر مینورسکی، ایرج افشار، نوشین انصاری، سعید نفیسی، 
تهمورث آدمیت و نفر آخر، پروین برزین. نشسته، احسان یارشاطر. 
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زرین کوب،  دکتر  افشار،  )ایرج  هم قلمان  از 
مصطفی مقربی( و معاضدت فنی عبداهلل سیار 
و اسماعیل آشتیانی تأسیس نمودم و آن را 
نشریة انجمن کتاب قرار دادم و این نخستین 
مجله ای در ایران بود که نقد کتاب را موضوع 

خاص خود قرار می داد. 

در سال 1335ش/1۹56م به دبیری انجمن 
یونسکو،  به  وابسته  انسانی،  علوم  و  فلسفه 
برگزیده شدم و یک سال بعد به تهیة مقدمات 
طبع فهرست کتاب های چاپی فارسی،1 تألیف 
زنده نام  تشویق  به  که  مشار  خانبابا  زنده یاد 
که  را  جامعی  فهرست  تقی زاده  سیدحسن 
و  کرده  فراهم  وقت  سال ها  با صرف  قبل  از 
الفبایی تنظیم کرده بود، مشغول  به صورت 
در  اساسی  اثر  این  طبع  نخستین  شدم. 
سال های 1۹65 و 1۹66م در 2 جلد از طرف 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب منتشر گردید.

و  تحقیق  مقدمات  1۹65م،  سال  در 
به  افغانستان  و  ایران  لهجه های  ضبط 
Georges Redard, 1922-( ردار  ژرژ  همت 
 Georg( استیرنه  مورگن  گئورگ  و   )2005
Morgenstierne, 1892-1978( فراهم گردید 
 Émile( و هیئتی به ریاست امیل بنِونیست
Benveniste, 1902-1976( به منظور تدوین 
اطلس زبان شناسی ایران تشکیل شد. من به 
آن  امور  رئیس هیئت عهده دار  نایب  عنوان 
در ایران گردیدم، ولی چند سال بعد به علت 

1خانبابا مشار، فهرست کتاب های چاپی فارسی )تهران: 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 133۷(.
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مسافرت به امریکا از آن باز ماندم. در طی دو سال که کار را عهده داشتم، گردآوری 
عده ای از لهجه ها با پرسشنامة مخصوص و با همکاری چند تنی که وزارت فرهنگ و هنر 

در اختیار من قرار داده بود، صورت گرفت.

در سال 1۹5۸م، دانشگاه کلمبیا از من برای تدریس در آن دانشگاه به مدت یک سال 
دعوت نمود و سپس، این دعوت را برای یک سال دیگر تمدید کرد. از سال 1۹5۸ تا 
 Visiting Associate Professor of( 1۹60م، با سمت دانشیار مهمان در رشته هنُدایرانی

Indo-Iranian( در آن دانشگاه تدریس نمودم. سپس به دانشگاه تهران بازگشتم. 

در سال 1۹61م، دانشگاه کلمبیا که درصدد توسعة تحصیالت خاورمیانه بود، به تأسیس 
کرسی مستقلی در رشتة ایران شناسی با کمک زنده یاد هاکوپ کورکیان، از ارامنة ثروتمند 
و ایران دوست، توفیق یافت و مرا برای تصدی این کرسی و توسعة تحصیالت ایران شناسی 
دعوت کرد. از سال 1۹61م، با عنوان استاد ایران شناسی در این دانشگاه به تدریس اشتغال 
ورزیدم. در سال 1۹6۷م و باز در سال 1۹۷0م به ریاست گروه زبان ها و تمدن های خارمیانه 
)Department of Middle East Languages and Cultures( برگزیده شدم و این سمت را تا 
سال 1۹۷3م به عهده داشتم. همچنین، در سال 1۹6۷م ریاست هیئت تحریریة انتشارات 
گروه را به عهده گرفتم. در سال 1۹۷0م، مرخصی پژوهشی خود را به دعوت والتر هینتز 

)Walter Hintz( در دانشگاه گوتینگن آلمان گذراندم. 

در سال 1۹6۷م، مرکز تحقیقات ایران شناسی )Center of Iranian Studies( را در دانشگاه 
کلمبیا تأسیس نمودم که از همان آغاز با اجرای برنامه های منظم و گوناگون )سخنرانی، 
نمایش آثار هنری، نمایش فیلم، کنسرت و به خصوص انتشار آثار مربوط به ایران( یکی از 
پُراثرترین مراکز دانشگاه کلمبیا و فعال ترین مرکز شناساندن فرهنگ و تاریخ ایران در امریکا 
گردید. در سال 1۹6۸م، این مرکز کنفرانس مهمی دربارة اوضاع فرهنگ و ادبی و اقتصادی 
و اجتماعی ایران با همکاری عده ای از دانشمندان تشکیل داد. مقاالتی که در آن کنفرانس 
خوانده شد، بعداً در کتاب ایران، رویاروی دهة هفتاد انتشار یافت.2 همراه با این کنفرانس، 
نمایشگاهی نیز از نقاشان معاصر ایران ترتیب داده شد که تا آن زمان بزرگ ترین نمایشگاه از 

نوع خود محسوب می شد و کاتالوگ آن مقارن کنفرانس از طرف مرکز انتشار یافت. 

ولی فعالیت عمدة مرکز ایران شناسی انتشار مجموعه های مختلفی بوده است که نظارت 
 Persian Heritage( آنها را به عهده داشته ام. نخستین این مجموعه ها مجموعة میراث ایران

2Ehsan Yarshater (ed.), Iran Faces the Seventies 
(New York: Praeger Publishers Inc, 1972).
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Series( است که به ترجمة آثار برگزیدة زبان فارسی و سایر زبان های ایرانی به زبان های 
عمدة خارجی اختصاص دارد. این مجموعه در آغاز با همکاری یونسکو و با سرمایة بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب پی ریزی شد و نخستین مجلد آن، عرفا و قدیسان مسلمان، که ترجمة 
حکایات تذکرةاالولیاء عطار توسط ا. ج. آربری، ایران شناس فقید، است در سال 1۹66م از 
طرف دانشگاه شیکاگو منتشر شد.3 تاکنون 36 اثر در 3۸ مجلد به زبان های انگلیسی و 

فرانسه و آلمانی و ایتالیایی و ژاپنی در این مجموعه انتشار یافته است.

مجموعة دیگر مجموعة پژوهش های ایران شناسی )Persian Studies Series( است که به 
آثار تحقیقی دربارة تاریخ و تمدن و فرهنگ و ادبیات ایران اختصاص دارد. تاکنون 14 

جلد در این مجموعه منتشر گردیده است. 

و   )Modern Persian Literature Series( فارسی  معاصر  ادبیات  مجموعة  دیگر  مجموعة 
مخصوص ترجمة آثار ادبی ایران معاصر است. تاکنون ۹ جلد در این مجموعه انتشار یافته است. 

 Columbia( در سال 1۹۷۹م، به پایه گذاری درس گفتارهای مطالعات ایرانی دانشگاه کلمبیا
 Lectures on Iranian Studies( توفیق یافتم. در این برنامه، هر دو سال یک بار از ایران شناسان 

ردیف پایین از راست به چپ: محمد معین، احسان یارشاطر،  سیدحسن تقی زاده، ناصر قشقایی.
ردیف دوم: خانم ملکی، گوهر بی بی قشقایی، رودابه بی بی قشقایی، اگی جمالزاده.

 سویس، 20 شهریور 1336. 

3A. J. Arberry, Muslim Saints and Mystics: 
Episodes  from the Tadhkirat al-Auliya’ (Chicago: 

University of Chicago Press, 1966).
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طراز اول برای ایراد پنج سخنرانی در دانشگاه کلمبیا دعوت می شود. سپس، این سخنرانی ها 
به صورت جامع تر و مفصل تری با ذکر منابع به صورت کتاب منتشر می گردد. تاکنون به 
ترتیب ِسر هرولد بِیلی )Sir Harold Bailey, 1899-1996( از دانشگاه کمبریج، رابرت دوسان 
 Ann K. S. Lambton,( لمبتون  اس.  آن ک.  پنسیلوانیا،  دانشگاه  از   )Robert Duson Jr.(
2008-1912( از دانشگاه لندن، ویلفرد مِدالنگ )Wilfred Madelung, b. 1930( از دانشگاه 
آکسفورد، دیوید استروناخ ) David Stronach( از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، مری بویس 
)Mary Boyce, 1920-2006( از دانشگاه لندن، م. دندامایف )M. Dandamayev, b. 1928( از 
 )Annemarie Schimmel, 1922-2003( مؤسسة شرق شناسی سن پترزبورگ، آنه ماری شیمل
از دانشگاه هاروارد، سی. ایی. بوزورث )C. E. Bosworth, b. 1928( از دانشگاه منچستر و 
آناهیت پریخانیان )Anahit Perikhanian, 1928-2012( از مؤسسة شرق شناسی سن پترزبورگ 
در این برنامه سخنرانی کرده اند. تاکنون ۷ مجلد در این مجموعه به چاپ رسیده است. 

انتشاراتم مشتمل بر 16 کتاب، بعضی تألیف و بعضی تدوین یا تصحیح، 121 مقاله و 51 
نقد کتاب است. دربارة ادبیات فارسی و تاریخ ایران و مذاهب و آیین ها و هنر و اساطیر و 
مسایل زبان شناسی ایران ــ یکی از رشته هایی که موضوع عالقة خاص من بوده است ــ و 
تحقیق لهجه های ایران، به خصوص لهجه های شمال غربی و مرکزی ایران، است. نتیجة 
این تحقیقات را در طی یک رشته مقاالت و همچنین در کتاب لهجه های تاتی جنوبی 
به طبع رسانده ام.4 مقدار زیادی از یادداشت هایی که دربارة لهجه های ایرانی آذربایجان 
و زنجان و طالش و رودبار و الموت و قزوین و کاشان و اصفهان و یزد و اطراف همدان 
و اراک و گلپایگان و خمین و خوانسار و همچنین لهجه های کلیمیان و زردشتیان ایران 

فراهم کرده ام هنوز به چاپ نرسیده اند. 

از جمله کتاب هایی که به فارسی منتشر کرده ام، شعر فارسی در عهد شاهرخ )نیمة 
باستان،6  ایران  ادبیات  داستان های  فارسی،5  شعر  در  انحطاط  آغاز  یا  نهم(  قرن  اول 
رساله  پنج  و  ابن سینا۸  التنبیهات  و  االشارات  قدیمی  ترجمة  شاهنامه،۷  داستان های 

فارسی و عربی منسوب به ابن سینا را تصحیح کرده ام.۹
4Ehsan Yarshater, A Grammar of Southern Tati 
Dialects (The Hague: Mouton, 1969).

)نیمة  شاهرخ  عهد  در  فارسی  شعر  یارشاطر،  5احسان 
یا آغاز انحطاط در شعر فارسی )تهران:  اول قرن نهم( 

انتشارات دانشگاه تهران: 1334(.
باستان  ایران  ادبیات  داستان های  یارشاطر،  6احسان 

)تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1336(.

بنگاه  )تهران:  شاهنامه  داستان های  یارشاطر،  ۷احسان 
ترجمه و نشر کتاب، 1336(.

۸ترجمة فارسی اشارات و تنبیهات، تصنیف شیخ الرئیس 
احسان  تصحیح  و  حواشی  و  بامقدمه  سینا،  ابوعلی 

یارشاطر )تهران: انجمن آثار ملی، 1332(.
تصنیف  رساله:  پنج  سینا،  ابوعلی  ۹شیخ الرئیس 

شیخ الرئیس ابوعلی سینا  ، بامقدمه و حواشی و تصحیح 
احسان یارشاطر )تهران: انجمن آثار ملی، 1332(.
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که  کمبریج  دانشگاه  1۹55م،  سال  در 
اشتغال  ایران  تفصیلی  تاریخ  تدوین  به 
داشت از من دعوت نمود تا تدوین تاریخ 
تا  پایان حکومت هخامنشیان  از  را  ایران 
این  شوم.  عهده دار  ساسانی  دوران  پایان 
از  عده ای  همکاری  با  مجلد  دو  در  اثر 
ایران شناسان تحت عنوان جلد سوم تاریخ 
ایران کمبریج: دوره های سلوکی، اشکانی 
دو  تألیف  رسید.10  طبع  به  ساسانی  و 
فصل “تاریخ ملی ایران ” و “آیین مزدک ” 
و همچنین مقدمه را که مشتمل بر نظر 
اجمالی به تاریخ هزارسالة این دوره است، 

در این اثر خود به عهده داشتم.

دانشنامةایرانیکا
یکی از مشکالت عمده در تحقیقات ایران شناسی وجود نداشتن مرجع جامع و مستند و 
درخور اعتمادی بود که حاوی همة اطالعات الزم دربارة وجوه مختلف تمدن و تاریخ و 
فرهنگ ایران باشد. این کمبود را من پیوسته مد نظر داشتم و در صدد چارة آن بودم. نشر 
دانشنامة ایران و اسالم گامی در این راه بود، ولی وافی به تمامی مقصود نبود. سرانجام 
دائرة المعارف  انتشار  و  تألیف  مقدمات  که  برآمدم  در صدد  سال 1351ش/1۹۷2م  در 
مفصل و دقیقی را برای رفع آن نقص فراهم نمایم. از سال 1352ش/1۹۷3م به دعوت 
یک عده از ایران شناسان برجسته برای همکاری در تألیف این اثر به نام دانشنامة ایرانیکا 
)Encyclopaedia Iranica( پرداختم و در مرکز ایران شناسی دانشگاه کلمبیا دفتری برای 
تدوین آن تأسیس کردم. در سال 1۹۸0م، پس از صرف مدت شش سال ابتدا با کمک 
 National Endowment for( سازمان برنامه و سپس با مساعدت بنیاد علوم انسانی امریکا
the Humanities( مقدمات انتشار جلد اول فراهم شد و از سال 1۹۸2م توسط ناشر با 

سابقة انگلیسی، راتلج و کیگان پال، شروع به انتشار کرد.11

10Ehsan Yarshater (ed.), The Cambridge History 
of Iran. Volume 3: The Seleucid, Parthian and 
Sasanid Periods (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1983).
11Ehsan Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica (New 
York: Routledge and  Kegan Paul, 1982), vol. 1.
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دایرة تحقیق این دانشنامه همة مللی را که به یکی از زبان های ایرانی سخن می گفته اند 
یا می گویند و همچنین روابط این ملل را با جامعه های دیگر از کهن ترین زمان ها تا زمان 
آن  تألیف  در  دانشمندان کشورهای مختلف  از  معتنابهی  و عدة  بر می گیرد  در  حاضر 
شرکت داشته اند؛ تاکنون بیش از ۷۸0 تن. گذشته از شرح حال بزرگان ملل ایرانی زبان 
در هر رشته، دانشنامه شامل مباحث جغرافیایی و باستان شناسی و مردم شناسی و تاریخ 
سیاسی و اجتماعی و اقتصاد و جامعه شناسی و هنرهای زیبا و ادبیات و زبان شناسی و 
مذاهب و فلسفه و عرفان و تاریخ علوم و لهجه ها و خطوط و بناهای تاریخی و فولکلور و 
حیوانات و نباتات است. تا این تاریخ )پایان 1۹۹۸(، ۸ مجلد آن و یک دفتر از جلد نهم 

به طبع رسیده، بقیة جلد نهم )حرف F( زیر چاپ است. 

خدمت من در دانشنامه از آغاز رایگان بوده است. کتابخانه ام که بیش از 6 هزار جلد 
کتاب و 3 هزار مقاله دارد، از آغاز تأسیس دانشنامة ایرانیکا در اختیار آن قرار داشته 
است و دو سال پیش قسمت عمدة آن )حدود 5500 کتاب و مقاله( را به بنیاد دانشنامة 
بنیاد  به  وصیت  طبق  نیز  را  خود  ماترک  همة  همسرم  و  من  نمودم.  واگذار  ایرانیکا 

دانشنامة ایرانیکا واگذار کرده ایم. 

ترجمةتاریخطبریباتوضیحاتوحواشی 
شامل  و  شده  تألیف  اسالم  جهان  در  که  است  تاریخی  مهم ترین  که  طبری  تاریخ 
با وجود کمال اهمیتش، به علت  ایران است.  مفصل ترین اخبار و روایات دربارة تاریخ 
تفصیل آن و مشکالتی که در ترجمه دارد به هیچ یک از زبان های اروپایی ترجمه نشده 
بود. در سال 1۹۷1م، ترجمة آن را به یونسکو که برنامه ای برای ترجمة آثار برگزیده 
داشت و دارد پیشنهاد کردم. ولی هیئتی که بر ترجمه های عربی نظارت داشت برخی 
آثار ادبی را مرجع شمرد. ناچار مستقاًل به فراهم کردن مقدمات ترجمة آن به انگلیسی 
برای نظارت در  از مورخین برجسته  از چهار تن  پرداختم و هیئت تحریریه ای مرکب 
ترجمه و تحشیة آن به انگلیسی دعوت نمودم. ترجمة این اثر نیز که با کمک مالی بنیاد 
علوم انسانی امریکا )National Endowment for the Humanities( صورت می پذیرد. در 
40 مجلد توسط گروهی از دانشمندان متخصص در شرف اتمام است و تاکنون 3۸ جلد 
آن انتشار یافته و جلد سی و نهم زیر چاپ است و امسال منتشر خواهد شد. جلد چهلم 

فهرست جامع مجلدات است که در دست تهیه است.12 
12Ehsan Yarshater (ed.), History of Al-Tabari 
(New York: State University of New York Press, 
2007), vlos. 1-40.
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 4۸ سابقاً  که  را  فارسی  زبان  متون  مجموعة  که  آمد  پیش  توفیقی  1۹۸6م،  سال  در 
مجلد از آن در تهران توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب انتشار یافته بود، احیا کنم و به 
ادامه آن بپردازم. نخستین اثر این سلسلة نو چاپ انتقادی شاهنامه است که به همت 
دکتر جالل خالقی مطلق، استاد دانشگاه هامبورگ، انجام می گیرد و متن آن در ۸ جلد 
پیش بینی شده است. جلد اول این اثر در سال 1۹۸۷م انتشار یافت و جلد پنجم آن در 
سال 1۹۹6م منتشر شد. جلد ششم در دست تهیه است. ضمناً استاد خالقی به تدوین 
جلد اول یادداشت های توضیحی اشتغال دارد. دومین اثر در این مجموعة نو کلیات عبید 
زاکانی است که استاد فقید دکتر محمدجعفر محجوب با مراجعه به کهن ترین نسخه ها 

به صورت طبع انتقادی فراهم نموده و امسال منتشر می شود.

در سال 1۹۹0م به سن بازنشستگی رسیدم، ولی دانشگاه کلمبیا باز مرا برای تدریس 
کرد.  تدریس  به  دعوت   )Asian Humanities( آسیا  در  انسانی  علوم  رشتة  در  درسی 
مدیریت مرکز ایران شناسی کلمبیا نیز همچنان در عهدة من باقی است و در آن با کمک 

همکارانم به کار دانشنامة ایرانیکا و ادامة مجموعه های دیگر مشغولم. 

 )A History of Persian Literature( چهار سال پیش اثر دیگری را به نام تاریخ ادبیات فارسی
در 20 جلد با کمک چند تنی از همکاران بنا نهادم، چه از انتشار آثار عمده ای در تاریخ 
ادبیات ایران به زبانه ای غربی مثل اثر بسیار سودمند ادوارد براون و یان ریپکا زمان درازی 
ادامه دهندة   ،)F. de Blois( بُلوا  از ف. دو  گذشته است. هیئت تحریریة آن عبارت است 
 Bio-Bibliographical Persian Literature( پیمایش زندگینامه کتابشناختی ادبیات فارسی
 P. T. de( آغاز کرده بود؛ پ. ت. دو بروین )C. A. Storey( که سی. آ. استوری )Survey
Bruijn(، استاد دانشگاه لیدن؛ و. میدالنگ )W. Madelung(، استاد دانشگاه آکسفورد و آ. 

شیمل )A. Schimmel(، استاد دانشگاه بن و هاروارد. چهار جلد آن در دست تهیه است. 

در سال 1۹۸0م، موزة متروپولیتن نیویورک و در سال 1۹۸۹م دانشگاه هاروارد مرا به 
عضویت کمیتة ناظر )Visiting Committee( به ترتیب در شعبة اسالمی و گروه آموزشی 
استنفورد  دانشگاه  در   )Hoover Institute( هوور  انستیتو  و  کردند  دعوت  خاورمیانه 
برحسب حسن ظنی که نسبت به کارهای مختصر من یافته بود، اسناد و مکاتبات مرا 

برای ضبط در آن مؤسسه خواستار شده است و قسمتی را تحویل داده ام. 

لطف دوستان و همکاران دربارة من بیش از آن بوده است که من درخور بوده ام. برای 
اینکه سرافرازی خود را از التفات آنان بی سپاس نگذارم، برخی از موارد آن را با شرمساری 
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از بضاعت اندک خود ذکر می کنم. در سال 1۹۹0م، کتابی مرکب از مقاالت تحقیقی 
به قلم عده ای از ایران شناسان به عنوان نشانی از لطف آنان هنگام بازنشستگی ام به نام 

مقاالت گوناگون ایرانیکا به افتخار پرفسور احسان یارشاطر منتشر گردید.13

دو  هر  که   )Giorgio Levi Della Vida( دالویدا  لِوی  جایزة جورجیو  در سال 1۹۹1م، 
سال یک بار از طرف مرکز تحقیقات خاورشناسی دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس برای 
داده  من  به  گزیننده  هیئت  برحسب حسن ظن  تنها  می شود،  داده  اسالمی  مطالعات 
شد. معمول این است که برندة جایزه مطلبی را به عنوان موضوع کنفرانسی که در آن 
مرکز تشکیل می شود انتخاب می کند و شش تن از دانشمندان را نیز که دربارة یکی از 
جوانب آن موضوع تخصص دارند نامزد می نماید تا مقاالتی در آن کنفرانس ایراد کنند. 
این مقاالت بعداً به صورت مفصل تری در کتابی توسط دانشگاه کمبریج انتشار می یابد. 
 The Persian Presence( عالم اسالمی  ایران در  انتخاب کردم، حضور  موضوعی که من 
in Islamic World( بود. کتاب حاصل از این کنفرانس فصولی به قلم استادان آ. شیمل 
)A. Schimmel(، سی. ایی. بوزورث )C. E. Bosworth(، ج. بورینگ )G. Bowering(، گ. 
دوئرفر )G. Doerfer(، اُ. گرابر )O. Graber( و ج. سالیبا )G. Saliba( دارد. فصل اول، که 
تفصیلی از مقالة خود من است، کوششی است در نشان دادن مقام ایرانیان در تکوین و 

توسعة تمدن اسالمی به صورتی مستند. این کتاب به تازگی انتشار یافته است. 

یک بورس پژوهشی در دانشگاه هاروارد و جایزه ای دو سال یک بار از طرف بنیاد رودکی در 
ونکوور کانادا به نام من برقرار شده است. در دانشگاهای لندن، هاروارد و کالیفرنیا یک رشته 
سخنرانی هایی به نام من هر دو سال یک بار ایراد می شود و صورت کامل تر آنها به صورت 
کتابی انتشار می یابد. نخستین کتاب از این دست که به طبع رسیده مظاهر ایزد مهر در 
باستانشناسی و در متون ادبی تألیف دیوید بیوار، استاد دانشگاه لندن، از طرف دانشگاه کالیفرنیا 
است.14 کتاب داستان ها و قصه ها در هنر ُسغد15 تألیف بوریس مارشاک، باستان شناسی نامی 
و عضو موزة آرمیتاژ سن پترزبورگ، از طرف دانشگاه لندن و طبقات اجتماعی در دوران 
ساسانی، تألیف زنده یاد استاد تفضلی، از طرف دانشگاه هاروارد در این سلسله زیر چاپ است. 

یکی از سپاس های عمیقی که من از بخت خود دارم این است که پیوسته از همکاری 
افراد دلسوز و دانشمند و فرهنگ پرور و کاردان برخورار بوده ام و اگر در کارهای خود، چه 

13Iranica Varia: Papers in Honor of Professor E. 
Yarshater (Walpole: Peeters Publishers, 1990).
14A. D. H. Bivar, The Personalities of Mithra 

in Archaeology and Literature (New York: 
Bibliotheca Persica Press, 1998).



30۹   ایران نامه، سال 30، شمارۀ 2، تابستان 201۵/139۴     

15Boris I. Marshak and  V. A. Livshits, Legends, 
Tales, and Fables in the Art of Sogdiana (York: 
Bibliotheca Persica, 2002).

در ایران و چه در خارج از ایران، مختصر توفیقی داشته ام از برکت یاری و هم قدمی آنان 
بوده است. ذکر فردفرد آنان را باید به فرصتی دیگر واگذارم. با این همه نمی توانم این 
سرگذشت را بدون نام بردن از چند تنی که اکنون درگذشته اند و در مراحل زندگی مرا 
یاری کرده یا نمونه هایی از انسانیت و دانش اندوزی و وطن دوستی و فرهنگ پروری پیش 
چشم من داشته اند به پایان ببرم: ابراهیم پورداوود که دانشمند و رادمردی بزرگوار و اصیل 
بیدار کرد، سیدحسن  او در من  را  باستان  بود و شوق تحصیل فرهنگ  ایرانی دوست  و 
تقی زاده که مثال دقت علمی و ادب ذاتی و چشم پوشی و دانش دوستی بود، والتر هنینگ 
که دریای علم بود و از نوابغ ایران شناسی و بر من حق تربیت داشت و بیش از هر استادی 
مرا به نقص ها و کمبودهایم واقف کرد، عباس اقبال آشتیانی که استادی محقق و پرکار و 
در افاضة علم گشاده دست بود، سیدکاظم عصار که تبحر و سعة صدر و مناعت طبع را در 
خود جمع داشت، غالمحسین صدیقی که دانش و احتیاط علمی و ادب مفرط را با صراحت 
گفتار و پایبندی به اصول در خود جمع کرده بود، عباس زریاب، دانشمندی بسیاردان و 
فروتن و شوخ طبع که من سال ها قبل فصل ساسانیان تاریخ طبری را نزد او تلمذ کردم، 
غالمحسین یوسفی که مظهر حسن خلق و دانش پژوهی و دقت نظر بود، احمد آرام که 
مردی متدین و مترجمی الیق و پرحوصله و سخت کوش بود و در کار دانشنامة ایران و 
از همکاری نزدیک خود برخوردار کرد، سعیدی سیرجانی که صاحب ذهنی  اسالم مرا 
نقاد و فروزان بود و نثری بدیع و شوخ و گزنده و این همه را با عشق به فرهنگ ایران و 
صالح جامع فراهم داشت و در عدالت جویی و مبارزه با تعصب و ستم بی باک بود، احمد 
تفضلی که دانشمندی کوشا و دقیق و پرثمر بود و در پیشرفت معارف ایران پیش از اسالم 
قدم های گرانبها برداشت و من که روزی کالس درسم به حضور او آراسته بود سرانجام خود 
را خوشه چین خرمن دانش او یافتم، حسن ذوقی، فرهنگی شریف و امین و استواری که 
سال ها در بنگاه ترجمه و نشر کتاب مرا در سمت معاونت آن بنگاه به همکاری خود سرافراز 
کرد و عبداهلل سیار، متخصص چاپ و رئیس طبع و نشر همان مؤسسه که همیشه برای من 

همکاری الیق و کوشا و منیع الطبع به شمار می رفت.

فضایل همة آنان و بسیار دیگر را که زنده اند و یا درگذشته و سایه از سر من بازگرفته اند، 
همیشه با حسرت نگریسته ام و می نگرم.


