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تاريخی،  منابع  و  اسناد  مجموعه  تاريخ:  دفتر 
بنياد  افشار،  ايرج  كوشش  به  چهارم،  دفتر 
موقوفات دكتر محمود افشار، تهران، 1389ش.
مسعود عرفانيان

دفتر تاريخ عنوان كلی مجموعه ای است پربار از اسناد و 
منابع تاريخی به كوشش و پايمردی و البته ابتكار استاد 
و  فرهنگ  شيفتۀ  و  پرتالش  نام آشنا،  استاد  افشار،  ايرج 
تمدن كهن ايران كه بيش از شصت سال از عمر پربار و 
گرانبهای خويش را وقف شناساندن فرهنگ، تاريخ، تمدن 
و ادب ايران كرده است و از اين بابت حق بزرگی برگردن 

بسياری از اهل قلم از پير و برنا دارد.
دايرۀ آگاهي های او در زمينه  های گوناگون چنان ژرف و 
گسترده است كه در قلم نمی  گنجد. اما يكی از ويژگيهای 
بارز و نمايان او همانا عشق و عالقۀ بی  پايانش به سرزمين 
و  است  آن  ديرپای  تمدن  و  فرهنگ  و  ايران،  نياكانش، 
كه  ــ  هم  سالگی  در 85  كه  است  همين  نيز  نتيجه  اش 
عمر پربارش دراز باد ــ آنی دست از تالش، كار و كوشش 
به  پربار  فرهنگ  اين  شناساندن  بهتر  و  بيشتر  هرچه  در 

ايرانيان و جهانيان نمی  كشد.
حكايت  كه  بودم  نوشته  ديگر  جايی  در  بار  يك 
خاک  وجب  به  وجب  و  ايران  به  او  مرز  و  بی  حدّ   مهر 
ديگران  كه  من  تنها  نه  را  اين  است.1  شگفت انگيز  آن 
مترجم،  افشار،  صدری  غالمحسين  استاد  گفته اند.  نيز 
پژوهشگر و فرهنگ نگار نام آشنا در بارۀ كار و كوشش و 
عشق و عالقۀ ايرج افشار به ايران در تعبيری زيبا نوشته 

است: «اما اينك می  فهمم كه اين همه كوشش و تالش از 
عشق به كتاب سرچشمه نگرفته است، بلكه ناشی از عشق 

بزرگ تر و پرشورتری است: عشق به ايران.»2
برتر  بسيار  افشار  استاد  علمی  واالی  مرتبۀ  و  جايگاه 
از آنی است كه در اين تعريفها بگنجد كه نه جای آن در 
اينجاست و نه او نياز به چنين نوشته  هايی دارد و مختصری 
نيز كه در اينجا نوشته شد، مبالغه و گزافه  گويی نيست و 
ادای دين شاگردی است به استاد.3 مراجعه به فهرست آثار 
قلمی استاد افشار خود گويای اين نكته است كه اين مشك 

خود عطرآگين است و بی  نياز از تعريف و تمجيد.
و اما تاكنون چهار مجلد از مجموعۀ دفتر تاريخ منتشر 
شده است: مجلد اول سال 1380، مجلد دوم 1384 كه 
وعدۀ انتشار آن در يك سال بعد از چاپ نخستين مجلد 
داده شده بود (ج 1، ص 2)، دفتر سوم 1387 4 و دفتر 

چهارم كه در 1389 چاپ و منتشر شده است.
با مرور هر يك از مجلدهای اين مجموعه پی به اهميت 
ايرج  درست  تشخيص  و  انتخاب  حسن  و  ارزنده  كار  و 
افشار خواهيم برد كه چگونه اسناد، مدارک و نوشته  هايی 
را كه هرگز به آسانی به دست نمی  آيند، از گوشه و كنار 
گردآوری نموده و همۀ آن ها را يك جا در اين مجموعه به 
چاپ رسانده تا پژوهشگران، بی  نياز از جستجو در اين سو 
و آن سوی كتابخانه  ها، مراكز نگهداری اسناد، بايگانيها و 
آرشيو های گوناگون دولتی و غيره و مجموعه  های شخصی، 

با مراجعه به آن ها به آسانی بدانها دست يابند.

بخارا،  ايران»،  در  كتابفروشی  «دايرةالمعارف  عرفانيان  مسعود   .1
شمارۀ 71، خرداد ـ شهريور 1388، ص 394.

در  گذار  و  گشت  سال  پنج  و  «پنجاه  افشار  صدری  غالمحسين   .2
جمهوری  و  جنگل  جنبش  زخم:  ميالد  ايران»،  كنار  و  گوشه 
شهريار  ترجمۀ  شاكری،  خسرو  ايران،  سوسياليستی  شوروی 

خواجيان، تهران 1386.
شاگردی  افتخار  هيچ  گاه  اين جانب  كه  می  شود  يادآوری  البته   .3

مستقيم ايشان را نداشته  ام.
4. مشخصات سه مجلد منتشر شدۀ اين دفترها چنين است:

بنياد  تهران،  افشار،  ايرج  كوشش  به  اول،  دفتر  تاريخ،  دفتر 
موقوفات دكتر افشار، 1380ش.

بنياد  تهران،  افشار،  ايرج  گردآوری  دوم،  جلد  تاريخ،  دفتر 
موقوفات دكتر محمود افشار، 1384ش.

محمود  دكتر  موقوفات  بنياد  تهران،  سوم،  دفتر  تاريخ،  دفتر 
افشار، 1387ش.
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با اطمينان و به ضرس قاطع می  توان گفت كه بسياری 
از اهل پژوهش در حوزۀ تاريخ با همۀ احاطه ای كه بر منابع 
خويش  توجه  و  عالقه  مورد  گوناگون  دوره  های  مآخذ  و 
دارند، باز هم بنا به داليلی ــ كه فرصت واكاوی آن در 
ـ از وجود پاره  ای از اسناد، مدارک، يادداشتها  اينجا نيستـ 

و نوشته  های چاپ شده و نشده بی  خبر هستند.

پس اين تالش درخور ستايشی است از سوی استاد 
از  را  مدارک  و  اسناد  نوشته  ها،  اين  همۀ  كه  افشار  ايرج 
و  مرتب  شكل  اين  به  و  نموده  گردآوری  كنار  و  گوشه 
ديگر  و  دانشجويان  پژوهش،  اهل  استفادۀ  برای  منظم 
بارۀ  در  او  خود  تعبير  به  است.  كرده  فراهم  عالقه  مندان 
يكی از اين نوشته  ها در جلد دوم مجموعه كه گفته «حتماً 
نسخه  اش حكم كبريت احمر دارد» (ص 481)، می  توان 

بسياری از نوشته  های اين چهار جلد را چنين دانست.

سه مجلد پيشين دفتر تاريخ
اما پيش از پرداختن به مجلد چهارم دفتر تاريخ، نخست 

مروری گذرا به مطالب سه مجلد ديگر خواهيم داشت.
دو مورد از مندرجات مجلد نخست دفتر تاريخ اختصاص 
به دورۀ صفوی دارد. يكی از آن ها احكام شاهان صفوی است 
به بازرگانان انگليسی و ديگری متن دستورالملوک است. 
پس از آن سه سفرنامۀ كوتاه از دوران قاجاريه و رساله ای 

موسوم به «مآثرالصدريه» كه در ستايش و شرح كارهای 
ميرزا آقاخان اعتمادالدوله نوری است و نيز يادداشت های 
رويدادهای  بارۀ  در  شيرازی)  (منشی  باشی  عليم السلطنه 
دوران مشروطيت، كه خود دارای نكات سودمندی است 
تاريخ  و  ناصری  دورۀ  از  جغرافيايی  متن  سه  همراه  به 
سفارت محمد خليل قزوينی از روزگار فتحعلی  شاه ديگر 

نوشته  های اين مجلد است.
در مجلد دوم دفتر تاريخ نيز، تاريخچۀ صفويان، چند 
سفرنامه، دستورالعملهای كارگزاری مهام خارجۀ آذربايجان 
محمدابراهيم  خان  و  مستشارالدوله  جواد خان  ميرزا  به 
 ،1312 سال  تا   1308 سال  از  غفاری  معاون  الدوله 
خاطراتی دربارۀ اسماعيل  خان سميتقو (سمكو)، نوشته  ای 
به نام «تحديد ترياک» از مهدی الحسينی، «تاريخ انقالب 
به  بديك  نام  به  فردی  از  است  نوشته  ای  كه  مشروطه» 
تركی استانبولی، «ايران و ايرانيان» كه رساله  ای است به 
انگليسی كه در سال 1906 در هندوستان به چاپ رسيده 
و «منوی» هشتمين كنگرۀ بين  المللی شرقشناسان و چند 

نوشتۀ ديگر به چشم می  خورد.
در  كه  شرقشناسان  بين  المللی  كنگرۀ  هشتمين  در 
مهمانی  يادگار  به  شد،  برگزار  استكهلم  در   1889 سال 
شامی كه داده شد، دفترچه  ای چاپ شد كه در آن طرز 
تهيۀ چندين غذا، دسر و پيش  غذا و نوشته  هايی به شعر 
و نثر نوشتۀ شرقشناسان نامی آن روزگار به زبانهای ملل 
مثال  عنوان  به  می  خورد.  چشم  به  آنان  خط  به  و  قديم 
«سومون» سلطنتی به زبان و خط سنسكريت از فرديناند 
ماكس  مولر با ترجمۀ انگليسی، «گوشت پرندۀ پريگوردی» 
به زبان و خط سريانی از تئودور نولدكه با ترجمۀ آلمانی، 
ترجمۀ  با  سايسه  ا.  از  اكدی  خط  و  زبان  به  «ساالد» 
انگليسی، «بره و برنج بدويان» به خط و زبان عثمانی از 
احمد مدحت بيك با ترجمۀ فرانسه، «ميوه  های گوناگون» 
به خط و زبان جغتايی از ا. وامبری، با ترجمۀ آلمانی كه 
در آن به بيتی از بسحاق اطعمه اشاره شده است، «خوان 
سپاس» به زبان فارسی از ميرزا حبيب اصفهانی با ترجمۀ 

فرانسه و چند دستور غذای ديگر.
نوشتۀ  بيست  هم  تاريخ  دفتر  سوم  مجلد  در 
شاه،  ناصرالدين  دورۀ  از  آخال»  «سفرنامۀ  شامل  ديگر 
اقبال  عباس  نوشتۀ  سپه  سردار  خوزستان»  «سفرنامۀ 
«صورت  سميعی»،  اديب  السلطنۀ  «خاطرات  آشتيانی، 
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غفاريه»  «كتابچۀ  مراغه»،  متظلمين  و  عارضين  عرايض 
(جغرافيای بلوچستان)، «رصدخانۀ مراغه» نوشتۀ عليقلی 
و  سميتقو»  با  جنگ  نظامی  «گزارش های  اعتضادالسلطنه، 

چند نوشتۀ ديگر به چاپ رسيده است.

معرفی كتاب چهارم
در مجلد چهارم دفتر تاريخ نيز تعداد هفده متن گوناگون از 
خبر، گزارش، خاطره و رساله و مانند اين ها به چاپ رسيده 
است. در زير، به عنوانهای اين نوشته  ها و نويسندگان آن ها 

اشاره می كنيم:
«اخبار بنادر و بيخه  جات» (سال 1271 عهد طهماسب 
ميرزا  (خاندان  النسبية»  «الصحيفة  مؤيدالدوله)،  ميرزا 
سعيدخان مؤتمن  الملك) نوشتۀ علينقی گرمرودی اشلقی، 
«علل بدبختی ما و عالج آن» نوشتۀ حسن محتشم السلطنۀ 
هجوم  از  اتفاقيه  (گزارش  ناصری»  «افتتاح  اسفندياری، 
وزير  حاج  نوشتۀ  خاندان»  و  «خاطرات  عبيدهللا)،  شيخ 
«تذكرۀ  كاسانی،  رمزی  سرودۀ  الرياحين»  «رمز  زنجانی، 
آباء» نوشتۀ سلطانعلی مافی، «روزنامۀ محالت دارالخالفه»، 
«پرژكت معادن»، «دو يادگار» از حسين كاظم  زادۀ ايرانشهر، 
چاپخانۀ  چاپ  روی  (از  براون»  ادوارد  تأليفات  «فهرست 
كاويانی برلين)؛  LE SHAH، «امضای ادبا و رجال ايران». 
در زير در بارۀ آن ها، و البته مهم  ترينشان بيشتر خواهيم 

نوشت.
سال 1271  بيخه  جات» كه مربوط به  «اخبار بنادر و 
ق ــ اوايل دورۀ ناصری ــ است، از روی چاپ عكسی آن 
كه در مجموعۀ اسناد متفرقۀ قديمی مربوط به ايران آقای 
محمدعلی كريم  زادۀ تبريزی در لندن چاپ شده، توسط 
خود استاد ايرج افشار استنساخ شده و به شكل حروفی 
در اين مجلد از دفتر تاريخ به چاپ رسيده است. مطالب 
مندرج در اين چهار دفتر اخباری است در بارۀ زراعت غله، 
  ،(... صيفی، كمبود غله، رويدادهای فارس (الر، جهرم و 

بندر عسلويه، كنگان، مسقط و بصره.
اشلقی  گرمرودی  نوشتۀ  النسبيه»  «الصحيفه 
يادداشتهايی است از علينقی انصاری اشلقی در بارۀ سلسله 
نسب خاندان خود او و بعد، ميرزا سعيدخان مؤتمن  الملك 
كه اصل آن از سوی يكی از بازماندگان خاندان انصاری، 
استاد  اختيار  در  انصاری  نوش  آفرين  خانم  سركار  يعنی 
ايرج افشار قرار گرفته است و ايشان نيز به دليل اهميت 

آن، در مجموعۀ دفتر تاريخ آن را چاپ كرده  اند. طبيعی 
است كه اين نوشته در آگاهی از پيشينۀ خاندان انصاری 
دارای نكاتی سودمند و بسيار مفيد است كه قطعاً می  تواند 

مورد استفادۀ پژوهشگران قرار گيرد.
«علل بدبختی ما و عالج آن» نگاشتۀ حاجی ميرزا 
به  ق   1340 سال  در  محتشم  السلطنه  حسن خان 
صورت چاپ سنگی نشر گرديده و ايرج افشار اقدام به 
چاپ آن در مجلد چهارم دفتر تاريخ كرده است. به 
باور بنده اين يكی از جالب  ترين نوشته  های چاپ شده 
در مجلد چهارم دفتر تاريخ است، چرا كه نويسنده با 
زبانی ساده و بی  تكلف و با استفاده از شعرهای شعرا 
به مناسبتهای مختلف به آسيب شناسی موضوع مورد 
بحث پرداخته و رهنمودهايی در اين   باره ارائه نموده و 
راه  حل هايی نيز پيشنهاد كرده است؛ موضوعی كه هنوز 
هم مورد توجه بسياری از انديشمندان و متفكران هم 

روزگار ماست.
به باور نويسندۀ جزوه «حقيقت سادگی و مساوات و 
غيرت  و  اخالق  مكارم  و  عدل  و  عمل  و  علم  و  مواسات 
مؤمنين  در  عمًال  و  ديد  می  توان  اسالم  در  را  مردانگی  و 
و  مساوات  از  دم  ديگران  بلی،  يافت.  می  توان  واقعی 
خود  افتاد  دستشان  به  كار  وقتی  ولی  می زنند،  مواسات 
متكاثره  نعم  از  و  گرفته  جای  سلطنتی  عاليۀ  قصور  در 
بهره  مند شده به اتومبيل های قيمتی سوار شده فقرا و ضعفا 
را می  گذارند كه از گرسنگی و فالكت به هالكت برسند» 
(صص 82ـ83). به دنبال آن نيز افزوده كه «صاحب شرع 
اسالم در بيست و چند سال سلطنت ظاهر و باطن و دنيا 
و آخرت يك روز گرسنه بود و روز ديگر سير نمی  خورد و 
از آرد جو تغذيه می  فرمود. پيراهن عوضی نداشت، جامۀ 
خود را خود وصله می  زد، كفش خود را خود پينه می  كرد، 
بر خاک می  نشست، با مسلمانان خفض جناح می  فرمود، با 
خدمتكاران دركارخانه شركت می  نمود، كرام هر قوم حتی 
بت  پرست را احترام می  گذارد و فقرا را فخر خود می  شمرد 

و با فقرا و ضعفا انيس و جليس بود» (ص 83).
محتشم  السلطنه با مخاطب قرار دادن جوانان به آنان 
توصيه می  كند كه «ای جوانان گرامی، آتيۀ ايران از شماست 
و سعادت آن در دست شماست. زنهار خود را به زخرف 
و  نخوريد  را  مجّوف  حرف های  فريب  و  نسازيد  غرور  قول 
سازيد...  آماده  را  خود  وطنتان  و  مملكت  سعادت  برای 
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پس خود را با كمال فروتنی و اجتهاد برای آموختن علم 
و مكارم اخالق حاضر سازيد» (ص 77). در باب اهميت 
قضا و قضاوت و نيز اقتصاد نيز محتشم  السلطنه نكاتی را 

در جزوه بيان كرده است.
نوشتۀ  رساله مانند  است  گزارشی  ناصری»  «افتتاح 
عبيدهللا  شيح  واقعۀ  پيرامون  قراگوزلو  علی اكبر  سرهنگ 
كه نسخۀ آن در كتابخانۀ ناصرالدين شاه بوده و بعدها به 
كتابخانۀ ملی منتقل شده است. بدون ترديد اين گزارش 
رويداد،  وقوع  زمان  همان  در  آن  شدن  نوشته  دليل  به 
منبعی  و  مأخذ  عنوان  به  و  است  بسزايی  اهميت  دارای 
عالقه مند  پژوهشگران  استفادۀ  مورد  می تواند  اول  دست 

در اين حوزه قرار بگيرد. 
وزير  حاجی  از  است  نوشته  ای  خاندان»  و  «خاطرات 
زنجانی كه يوسف محسن اردبيلی آن را استنساخ نموده و 
ايرج افشار نيز آن را در مجلد چهارم اين مجموعه گنجانده 
است. اين نوشته در پنج فصل تدوين شده و دارای نكات 
سودمند و ارزشمندی در باب اين خاندان و زادگاه و محل 

زندگی آنان و به ويژه خمسه است.

نوشتۀ  است،  مافی  خاندان  تاريخچۀ  «تذكرة اآلباء» 
بيانی.  بهمن  و  افشار  ايرج  كوشش  به  مافی  سلطانعلی 
اين نوشته نيز از اهميت درخور توجهی برخوردار است، 

چرا كه در بارۀ يك از خاندان های حكومتگر نامدار ايرانی 
است كه در روزگاران گذشته و به ويژه در دوران قاجاريه 
عهده  دار مناصب مختلفی بوده  اند. در اين نوشته آگاهيهای 
آن  بزرگان  و  مافی  ايل  منشأ  و  اصل  بارۀ  در  سودمندی 
استفادۀ  و  توجه  مورد  می  تواند  حتم  به  كه  دارد  وجود 

پژوهندگان قرار گيرد.
كه  سويلف  از  است  نوشته  ای  معادن»،  «پرژكت 
معدنچی بوده است. اصل اين نوشته در ميان اوراق سيد 
حسن تقی  زاده بوده كه نزد ايرج افشار نگهداری می  شده 
به  افشار  ايرج  مدارک  و  اسناد  كتاب ها،  ديگر  همراه  به  و 
در  است.  شده  سپرده  اسالمی  بزرگ  دائرة المعارف  مركز 
اين نوشته سويلف در بارۀ اهميت و فايدۀ معادن فلزاتی 
متوقف  آن ها  در  كار  آب،  به  رسيدن  دليل  به  به ظاهر  كه 
به  رسيدن  كه  نوشته  او  است.  داده  توضيحاتی  گرديده 
آب نه تنها نبايد مانع كار شود بلكه بايد با خارج نمودن 
آب كار را ادامه داد، زيرا رگه  های فلزات در آن عمق به 
مراتب ضخيم  تر است و در نتيجه كار حفاری در آن هنگام 
سودآورتر است. سويلف راه كارهايی ارائه داده و در زمينۀ 
استخراج نفت هم نكاتی را گوشزد نموده و در بارۀ صدور 
او  است.  كرده  پيشنهادهايی  نيز  گوناگون  راه های  از  آن 
همچنين در بارۀ اهميت صادرات نوشته است: «چون حاال 
متاع دولت عليۀ ايران به قدر كافی به ساير ممالك حمل 
نمی  شود، از اين جهت است كه تا حاال دولت ايران كشتی 
كه  است  معلوم  تواريخ  از  و  است.  نداشته  الزم  تجارتی 
هر دولتی كه كشتی تجارتی برای خود ترتيب داد، كار 
تجارت و زراعت و صنعت آن دولت ترقّيات كامله حاصل 
كرده و مخصوصاً عمل تجارت محض حمل متاع خود به 

خارجه رونق كامل گرفت» (صص 516ـ517).
«فهرست تأليفات ادوارد براون» كه در سال 1342ق/ 
1924م در چاپخانۀ كاويانی برلين به چاپ رسيده است در 
نوع خود جالب توجه است و مورد استفاده اهل پژوهش. 
در اين فهرست هم آثار خود براون و هم نوشته  هايی از او 
كه با همكاری دكتر نيكلسون نوشته شده و نيز كتابهای 
اوقاف گيب كه به سعی و كوشش شرق شناسان مختلف 

تهيه و چاپ گرديده است به تفكيك آورده شده است.
از  است  كاريكاتورهايی  عنوان   "LE SHAH"
 L'Assiette مظفرالدين شاه قاجار كه در شمارۀ 225 مجلۀ
au Beurre در 22 ژوئيه 1905 به چاپ رسيده است و 
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با تصوير روی جلد در مجموع شانزده كاريكاتور را شامل 
می  شود كه در زير هر يك از تصاوير نيز نوشته  هايی به 

فرانسه ديده می  شود كه در نوع خود بسيار جالب است.
آخرين بخش نوشته  های اين مجلد از دفتر تاريخ، نمونۀ 
امضاهای ادبا و رجال ايران ميان دو سال 1323ـ1324 
بخش  اين  توضيح  در  افشار  ايرج  خود  است.  خورشيدی 
تا   1323 مهر  از  آينده  مجلۀ  سوم  «دورۀ  است:  نوشته 
اسفند 1324 انتشار يافت و چون طومار آن بسته شد من 
امضاهای ادبا و رجال معروف وقت را از ورقه  های اشتراک 
عهد  سليقۀ  به  دفتری  در  و  ساختم  جدا  مجله  رسيد  و 
جوانی چسبانيدم و بعدها آن را به فرزندم آرش سپردم. 
چون شناخت امضای رجال برای بازشناسی اوراق و اسناد 
رسمی مملكتی مفيد است، تصوير آن دفترچه با افزودن 
چاپ  به  چهارم  تاريخ  دفتر  در  نامها  از  الفبايی  فهرستی 

رسانيده می  شود» (ص 608).
در ميان صاحبان امضاها نامهايی چون منوچهر اقبال، 
بهروز،  ذبيح  بهار،  ملك الشعرای  اميرخيزی،  اسمعيل 
دولت  آبادی،  صديقه  پيشه  وری،  جعفر  پورداود،  ابراهيم 
فاخر،  سردار  آذرخشی،  رعدی  غالمعلی  ايرانی،  دينشاه 
اللهيار صالح، علی پاشاصالح، لطفعلی صورتگر، طاهرزادۀ 
بهزاد، بزرگ علوی، قاسم غنی، نصرهللا فلسفی، مصطفی 
ُكربن،  هانری  كشاورز،  فريدون  كسروی،  احمد  فاتح، 
صادق،  مستشارالدوله  مصدق،  محمد  لكهارت،  لورنس 
سعيد نفيسی و حبيب يغمايی و ده ها تن ديگر به چشم 

می  خورد.
چاپ  بار  نخستين  برای  و  بودن  ناياب  مطالب،  تنوع 
شدن پاره ای از اين اوراق و نوشته  ها كه در كنار يكديگر 
مجلد چهارم دفتر تاريخ را تشكيل داده  اند، و قرار گرفتن 
اين مجلد در كنار سه مجلد ديگر، مجموعه ای بسيار مهم 
و خواندنی را به وجود آورده است كه بی  گمان بسياری از 
پژوهشگران به ويژه در حوزۀ تاريخ از مراجعه به آن بی  نياز 

نخواهند بود.
در پايان هر يك از نوشته  ها فهرستهايی، مانند فهرست 
نام اشخاص، نام اماكن، اصطالحات، طوايف و در صورت 
لزوم ديگر فهرستها تهيه و در دسترس خواننده قرار گرفته 
است كه كار او را در دست يافتن سريع به آگاهيهای مورد 

نياز ساده خواهد كرد.

تأليف  العثمانية،  الدولة  علماء  في  النعمانّية  شقائق 
(857ـ935ق)،  زاده  طاشُكبري  احمد  عصام الّدين 
بهبهاني  طباطبائي  محمد  سّيد  تحقيق  و  تصحيح 
مجلس  اسناد  مركز  و  موزه  كتابخانه،  (منصور)، 

شوراي اسالمي، تهران، 1389ش.
علی نويدی مالطی

تمدن  در  ديرباز  از  وفيات  حال  شرح  نگارش  سّنت 
به  مختلف  دوره هاي  در  مؤلفان  و  داشته  رواج  اسالمي 
تدوين اين گونه كتابها پرداخته اند. البته تقسيم بنديهاي 
متفاوتي نيز در اين بين لحاظ شده كه بر همان اساس 
هم تأليفات مورد نظر صورت گرفته است: بر اساس نسب 
(كتاب األنساب سمعاني)، به لحاظ تاريخ زندگي وفيات 
خلّكان،  ابن  از  األعيان  (وفيات  مؤلف  زندگي  زمان  تا 
فوات الوفيات از ابن شاكر، الوافي بالوفيات از صفدي)، 
از  الكبري  الشافعية  طبقات  (شافعي:  مذهب  اساس  بر 
از  الحنفيه  طبقات  في  المضيئه  جواهر  حنفي:  ُسبكي؛ 
ابن  از  الحنفيه  طبقات  في  تاج التراجم   ابي الوفا،  ابن 
قطلوبقا؛ حنبلي: طبقات الحنابله از محمد بن ابي يعلي 
مستمر  اشتغال  اساس  بر  الحنبلي)،  البغدادي  فراء 
مفّسر:  ابي اصيبعه؛  ابن  از  األطّبا  طبقات  (طبيب:  افراد 
الحكما  طبقات  فيلسوف:  ذهبي؛  از  المفّسرين  طبقات 
از شهرزوري؛ خليفه: طبقات الخلفا از سيوطي؛ محّدث: 
ابن  از  األدبا  تاريخ  اديب:  ذهبي؛  از  المحّدثين  طبقات 
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انباري، معجم األدبا از ياقوت حموي؛ قاري: طبقات الُقّراء 
از عبدالوّهاب بن يوسف ابن سالر و ...)

اين سّنت تا دوران متأخر نيز ادامه يافته و كتابهايي 
به  تبريزي  مدرس  محمدعلي  از  األدب  ريحانة  نوع  از 
تأليف درآمده است كه از آخرين نمونه هاي آن مي توان 
تأليف   (81 سال  تا   1304 سال  (وفيات  نادره كاران  از 

زنده ياد استاد ايرج افشار ياد كرد.

زندگي طاشكبري
مصطفي بن  مصلح الدين  احمدبن  ابوالخير  عصام الدين 
خليل مشهور به «طاشُكبري زاده» دانشمند ايراني األصل 
واليات  از  طاشكبري،  روستاي  به  منتسب  دهم،  قرن 
به  بروسا  شهر  در  سال 901ق  در  آناتولي،  قسطموني 
دنيا آمد. وي در كتاب خود به تبار ايراني خود تصريح 
كرده، از «حاجي صفا» به عنوان اول نفر از نياكان خود 
نام مي برد (ص 411) كه به سبب فتنۀ مغول از بالد 
عجم به سمِت بالد روم گريخته بودند. او در اين كتاب 
از مادر و پدرش نيز ياد كرده و شرح مبسوطي از آنها 

ذيل نام خود (صص 471ـ477) آورده است.
وي در مدرسه هاي بروسا، مولي خسرو، ديمتوقه و 
مولي ابن الحاج حسن به تحصيل اشتغال داشته و پس 
اسحاقيۀ  چون  مدارسي  در  تحصيالت،  دورۀ  اتمام  از 
مدرسۀ  مصطفي پاشاي،  مدرسۀ  قلندرخانه،  اسكوب، 

سلطان بايزيد خان به كار تدريس پرداخته است.
وي بسياري از كتب را نزِد بسياري از استادان مبّرِز 
(عمويش)،    قاسم  قوام الدين  پدرش،  چون  دوران،  آن 
محيي الدين الفناري، محمد القوجوي، قاضي زادۀ رومي 
مشهور به ميرم چلبي، محمد التونسي به درس خوانده 

است.
مشغله هاي  ديگر  از  نيز  قضاوت  تدريس،  بجز 
پرداخته  بدان  سال 952ق  در  كه  بود  طاشكبري زاده 
است؛ شغلي كه به قول خودش عمرش را در آن كار 
در   .(476 (ص  األعمار!)  ضيعة  (فيا  است  كرده  تلف 
سال 958ق مجّدداً به منصِب قضاوت شهر قسطنطنيه 
منصوب شد. سپس در سال 961ق به عارضۀ چشم درد 
دچار شد كه ماهها ادامه يافت و سرانجام باعِث كوري 

چشم او شد.

سبب و شيوۀ تأليف
طاشكبري انگيزۀ خود را از نگارِش اين اثر اين گونه بيان 
كرده كه از سنين جواني ميِل شديدي به كسِب اطالع 
از احواِل دانشمندان و اخباِر آنها داشته و نيز ترِس اين 
ضبط  و  ثبت  به  بي توجهي  سبِب  به  مبادا  كه  داشته 
احواِل دانشمنداِن اين خطه،  اسم و رسمي از آنها باقي 
نمانَد. لذا به درخواسِتِ برخي از دانشمندان و بزرگان، با 
استعانت از خدا به جمع آوري مناقِب دانشمندان روم و 

تأليف كتابش پرداخته است.
حال  شرح  ارجمند  آثار  جمله  از  النعمانّية  شقائق 
تنهايي  به  خود  كه  است  صغير  آسياي  در  نويسي 
كتابخانه اي است عظيم با فوايِد بسيار، كه اگر نمي بود، 
باقي  ناشناخته  همچنان  ايران  تاريخ  از  گوشه هايي 

مي ماند.
از آنجا كه مؤلف تاريخ فوت بسياري از رجال كتاب را 
نيافته، كتاِب خود را به ترتيب پادشاهان معاصِر هركدام 
بر ده باب مرتب گردانيده است، يعني از سلطان عثمان 
غازي ارطغرل(699ق) تا سلطان سليمان قانوني(926ق). 
را  سيصدساله  دورۀ  يك  تقريباً  تاريخي  محدودۀ  اين 
از  ما  اطالعاِت  كمِي  دليِل  به  ويژه  به  كه  دربرمي گيرد 
آن  در  ايراني تبار  دانشمنداِن  كه  جغرافيايي  حوزۀ  اين 

مي زيستند، بسيار حائز اهميت است.
اين اثر چندان بعد از تأليف مورد توجه قرار گرفت كه 
ذيوِل بسياري بر آن نوشته شد. جناب آقاي سيد محمد 
سيزده  به  كتاب   دانشمند  مصحح  بهبهاني،  طباطبائي 

ذيِل نگاشته شده بر اين اثر كم نظير اشاره كرده اند.

برخي نكات جالب توجه در كتاب
ـ اطالع بر ناِم بسياري از دانشمندان ايراني كه از سرزمين 

مادريشان به عثماني صغير كوچ كرده  بودند.
ـ اطالع بر نام بسياري از قصبات و قراي عثماني؛ اسامي اي 
كه براي عالقه منداِن متون فارسي، به واسطۀ تأليفات 

صورت گرفته در اين حوزه، كمتر ناآشناست. 
ـ وجود نامهاي فراوان فارسي كه در طوِل چند صد سال 
در آن منطقه متداول بود؛ نامهايي چون پوستين پوش 

(ش 25)، سوخته سنان (ش 376) و ... . 
كتاب،  در  يادشده  افراِد  عمدۀ  كه  نكته  اين  بر  اطالع  ـ 



70
دورة دوم، سال پنجم، شمارة 42 و 43، آذرـ دى و بهمن ـ اسفند 1389

داراي گرايشهاي صوفيانه بوده و به تدريس و قضا 
در شهرهايي چون بورسا اشتغال داشته اند.

ـ اشاره به ثروت عظيم برخي مشايخ و زاويه ها شان و 
ارتباطشان با پادشاهان (نك: موالنا اَده بالي قراماني 

(د 726ق)).
ـ اشاره به مشاهدات شخصي مؤلف. طاشكبري مي گويد: 
كتاب شرح الوقايه از مولي عالءالدين األسود «قره 
خواجه» (د 800ق) را ديده كه در دو مجلد بوده و 

از آنها استفاده ها برده است.
شهر  مسلسلۀ  مدرسۀ  دربارۀ  جالبي  نكتۀ  بر  اطالع  ـ 
قرامان. باني مدرسه شرط كرده بود كه تنها كساني 
صحاح  كه  تدريس كنند  مدرسه  اين  در  مي توانند 
اين  شاگردان  باشند.  داشته  حفظ  از  را  جوهري 
مدرسه به سه دسته تقسيم مي شدند: طبقۀ ادني 
بين  مدرسه  به  رفتن  هنگام  به  كه  بودند  كساني 
مشائين  آنها  به  و  مي شدند  بهره مند  استاد  از  راه 
گفته مي شد، طبقۀ اوسط كساني بودندكه در رواق 
گفته  رواقين  آنها  به  و  داشتند  سكونت  مدرسه 
داخل  در  كه  بودند  كساني  اعلي  طبقۀ  و  مي شد 

مدرسه حضور داشتند.
ـ اشاره به رسم دورۀ تيموري به هنگاِم امان خواستن؛ 
دستوِر  و  شد  شيراز  وارد  تيمور  امير  كه  زماني 
امان  تيمور  وزراي  برخي  درخواسِت  به  داد،  غارت 
آن  و  شد  داده  جرجاني  شريف  سيد  به  نامه اي 
امان نامه را با تيري از تيرهاي تيمور بر در خانه اش 
آويختند (نك: ش 39، شيخ ابوالخير محمد الجزري 

(751ـ833ق)).
ـ اشاره به كالههاي بلنِد طاليي رنگ كنيزكان و عّمامة 

مشايخ (ص 28).
نيز  تراجم  ديگر  از  حالها،  شرح  اثناي  در  مؤلف  ـ 
احمد  برهان الدين  ترجمه  ذيل  مثًال  مي كند،  نقل 
سيواسي (د 800ق) مطالبي را از الّدرر الكامنه ابن 

حجر نقل كرده است.
ـ ارتباط علما با يكديگر، رابطۀ استاد شاگردي،  اطالع 
بر سنت تدريس و تلمذ علوم اسالمي و نيز اسامي 

مدارس آن روزگار.
ـ اطالع بر اين نكته كه كنيسه ها بعد از اينكه سلطان 

مدرسه  به  كرد  فتح  را  قسطنطنيۀ  فاتح  محمد 
تبديل شدند (ش 91).

ـ نقل بيتي فارسي از مولي عالءالدين علي الطوسي:
دال گدائي و رندي ز پادشاهي به

دمي فراغِت خاطر ز هر چه خواهي به
ش 89

ـ اطالع  بر نام معيدان دروس: مولي مصلح الدين مشهور 
به خواجه زاده و مولي شمس الدين مشهور به خيالي 

(ش 86).
(ش  علما  ظاهري  هيأِت  و  شكل  بارۀ  در  اطالعاتي  ـ 
و  روحيات  ريش)،  ش 108، 117،  قد،  كوتاهِي   ،86
و  تندنويسي)  (ش 97،  كتابت  چگونگي  خلقياتشان، 
مدت آن و  قضاوت دربار،  خط افراد (ش 40، 94، 

 .(117 ،97

كتاب با فهارسي كه اعالم، كتب و رسائل و اماكن را در بر 
مي گيرد به پايان مي رسد.

نكاتي در بارۀ اين چاپ
چاپ اين كتاب از بايسته هاي نشر در اين زمان بود كه 
با عنايت جناب آقاي طباطبائي منتشر شد. اما آنچه در 
خصوِص رسم الخط برخي اعالم اين كتاب گفتني است، 
ناهمگونِي ضبط برخي اعالم داراي حروف «پ، ژ، گ، چ» 
است. بايسته بود براي همگوني رسم الخط شيوۀ واحدي 
اتخاذ مي شد تا خواننده به هنگام مطالعۀ كتاب، دوگانگي 
رسم الخطي را در ضبط برخي اعالم احساس نكند. براي 
چند  در  گاف  ضبط  كه  نشد  معلوم  نگارنده  براي  نمونه 
اسم علم، چرا بايد به دو صورت باشد: جهانگير (ص304)، 
جنكيز  (ص74)،  يگان  مولي  (ص304)،  الگوراني  مولي 
خان (ص 118)؛ يا ضبط چ در اين اسمها: قوشجي (ص 
237)؛  (ص  خليفه  چلبي  (ص278)،  چوي زاده   ،(289
پسوند  داشتِن  جهِت  به  كه  (ص397)  «آشچي»  خصوصاً 
«چي» با قوشچي برابر است اما به صورت «قوشجي» ضبط 

شده است. 
كه  بسياري  زحماِت  از  روي  هيچ  به  نكته  اين  البته 
دوست دانشمند، جناب آقاي دكتر طباطبائي براي احيای 

اين كتاب عزيزالقدر متحمل شده اند نمي كاهد. 
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اردای ويراف نامه (روايت فارسی زردشتی)، تصحيِح 
داريوش كارگر، دانشگاه اوپساال (سوئد)، 2009. 

Ardāy-Vīrāf Nāma: Iranian Conceptions of the 
Other World, Dariush Kargar, Upsala, 2009.
عسكر بهرامی

اردای ويراف نامه (يا ارداويراف نامه، و نيز: ارد/تای  ويراز/
زردشتيان  نزد  در  كتابها  گرامی ترين  از  ف  نامه/َمگ)، 
نام  به  مردی  روحانی  سفر  گزارش  اثر  اين  است. 
ويراف به جهان ديگر است. او پس از نوشيدن ماده ای 
ياران  از  تن  دو  رهنمونی  به  و  می رود  فرو  خواب  به 
بخش  می كند.  ديدار  ديگر  جهان  از  اورمزد،  ناميرای 
نخست اين سفر ديدار از جهانی است كه در آن مردم 
روزگار به خوشی و شادكامی می گذرانند، زيرا كه در 
اين جهان مردمانی پارسا بوده اند. ليكن در ادامه او به 
جايی ديگر می رود كه كسانی در آن پيوسته در رنج 
بدكار  كنونی  جهان  در  كه  رو  آن  از  هستند،  عذاب  و 
بوده اند. و سرانجام، سومين جايگاه از آن كسانی است 
اندازه  يك  به  جهان  اين  در  بدشان  و  نيك  كردار  كه 
بوده است. ويراف چون از خواب برمی خيزد، می خواهد 
كه  يابند  آگاهی  همگان  تا  بنگارند  را  سفرش  گزارش 

جهان ديگر چه سان است.
تأثير و اهميت اردای ويراف نامه تا بدان پايه بود كه 
از آغاز پيدايی اش، به دست زردشتيان به همۀ زبانهای 
مورد استفادۀ زردشتيان در روزگاران و جوامع گوناگون 

برگردانده شد: پهلوی، پازند، سنسكريت، گجراتی قديم، 
و  منثور)،  و  منظوم  روايت  (چندين  زردشتی  فارسی 
گجراتی نو (چندين روايت منظوم و منثور). نخستين 
(از  اثر  اين  انگليسی  برگردان  تهيۀ  با  پوپ  آ.  ج.  بار 
روی متنهای فارسی زردشتی و گجراتی و ....) و انتشار 
اين  وجود  از  را  پژوهشی  جامعۀ  سال 1816م  در  آن 
نوشته آگاهانيد. از پی آن پژوهشگران ديگر به ترجمۀ 
متن، پژوهش در بارۀ آن و به ويژه بررسيهای تطبيقی 
اين روايت از جهان ديگر با آثار مشابهی در فرهنگهای 

مختلف پرداختند.
از  فارسی  برگردان  چندين  گذشته  دهۀ  چند  در 
متن پارسيگ (فارسی ميانه/ پهلوی) در ايران به چاپ 
رسيده است. افزون بر اين، يكی از روايتهای منظوم آن 
نيز به صورت تصحيح انتقادی منتشر شده، و پيشگفتار 
دست نوشته،  يك  روی  از  نيز،  زردشتی  فارسی  روايت 
دكتر  كتاب  است.  شده  چاپ  تعليقات  با  و  تصحيح 
داريوش كارگر تازه ترين پژوهش دربارۀ روايت فارسی 

زردشتی اردای ويراف نامه است.
اين كتاب كه در اصل به عنوان رسالۀ دكتری در 
دانشگاه اوپساالی سوئد دفاع شده و در سال 2009م 
به از سوی انتشارات همين دانشگاه منتشر شده است، 
تفاوت عمده ای با كارهای مشابه دارد و پيش و بيش از 
همه اينكه پژوهشی در بارۀ روايت فارسی زردشتی اين 
اثر است: در ادامۀ يادداشت، اين پژوهش به طور اجمال 

شناسانده می شود:
خود مصحح هدف از اين پژوهش را تهيۀ ويراستی از 
متن منثور فارسی زردشتی  اين اثر و پژوهش پيرامون 
آن دانسته و حاصل كار خود را در ده فصل آورده است: 
فصل نخست ديباچه ای در معرفی كلی اثر و كار مصحح 
است و در فصل دوم زمينه و پيشينه ای از نسخه های 
اصلی  شخصيت  نام  است.  شده  شناسانده  اثر  مختلف 
اين روايت و بحثهای پيرامون صورتهای مختلف نام او 
در متنها، و شخصيت و روزگارش، نيز در همين فصل 
بحث شده است. دكتر كارگر همچنين تحقيق مفصلی 
در بارۀ اشارات متنهای تاريخی به اين شخصيت و سفر 
او انجام داده كه چكيدۀ آن را در همين فصل آورده 
است. و باز در همين فصل، برای نخستين بار، خبر از 
سپس  است.  شده  داده  اثر  اين  عربی  برگردان  وجود 
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در  و  شده  معرفی  ارادی ويراف نامه  مصور  نسخه های 
پايان فصل هم معرفی اجمالی تمام نسخه های موجود 

از اردای ويراف نامه به زبانهای مختلف آمده است.
باورهای ايرانيان باستان از جهان ديگر از مهم ترين 
كه  است  ايرانی  دينهای  در  پژوهش  موضوعات 
اردای ويراف نامه از مهم ترين منابع در اين زمينه است. 
باستان  روزگار  از  ايرانيان  ديدگاه  اين  سوم  فصل  در 
و  تاريخی  و  دينی  متنوع  متنهای  پايۀ  بر  تاكنون، 
ادبی، شناسانده و با متن حاضر، با تكيه بر مشابهات، 
معرفی  به  چهارم  فصل  است.  شده  بررسی  و  مقايسه 
پژوهشهای پيشين در خصوص روايت فارسی زردشتی 

اردای ويراف نامه اختصاص يافته است.

روايت  دستنوشتهای  توصيف  شامل  پنجم  فصل 
دستنوشت  دوازده  هر  است.  اثر  اين  زردشتی  فارسی 
جهان  مختلف  كتابخانه های  در  كه  شده  شناخته 
كه  شده اند  معرفی  فصل  اين  در  می شوند،  نگهداری 
البته در مورد شش دستنوشتۀ مورد استفاده در تهيۀ 
آمده  بيشتر  تفصيل  با  معرفی  اين  انتقادی،  متن  اين 
است. سپس مصحح به شناساندن روش تصحيح خود 
فعلهای  (نظير  متن  واژه های  از  نمونه هايی  پرداخته، 
در  و  آورده،  را  متفاوت)  دستوری  ساختهای  و  كهن 
در  استفاده  مورد  دستنوشتهای  شجره نامۀ  هم  ادامه 

تصحيح را ذكر شده است. 
فصل ششم برگردان انگليسی متن اردای ويراف نامۀ 

مصحح،  نوشتۀ  به  كه  دارد  بر  در  را  زردشتی  فارسی 
نخستين برگردان كامل روايت فارسی زردشتی به يكی 

از زبانهای اصلی جهان است. 
و  واژه ها  برخی  تفسير  و  توضيح  هفتم  فصل 
و  آيينها،  دينی،  اصطالحات  نظير  متن،  اصطالحات 
متن  در  شده  ذكر  زردشتی  و  اسطوره ای  چهره های 

است.
در فصل هشتم مصحح كوشيده است روايت فارسی 
زردشتی را با روايت پهلوی آن بسنجد و بحثی هم دارد 
در اين باره كه برخی بخشهای اين گزارش تنها در يكی 
از دو روايت وجود دارد يا اينكه بخشهايی از روايت در 

يكی مفصل تر از ديگری است.
فصل نهم به سنجش دو روايت فارسی زردشتی و 
پهلوی از منظری ديگر می پردازد و اين نظر را مطرح 
پيش زردشتی  خاستگاهی  اردای ويراف نامه  كه  می كند 
دارد. مصحح با تشريح تفاوتهای ميان روايتهای فارسی 
زردشتی و پهلوی، ديرينگی روايت فارسی زردشتی را 
نشان می دهد. او سپس می كوشد با ارائۀ شواهدی از 
دو روايت نشان دهد كه اردای ويراف نامه روايتی است 
بسيار كهن و متعلق به جامعۀ ايرانی پيش از زردشت، 
ديگر  جهان  به  كه  بوده  شمن  مردی  ويراف  اينكه  و 
سفر كرده و داستان خود را در اصل به صورت روايتی 
روايت  اين  از  است.  كرده  بازگو  غيردينی  و  حماسی 
حماسی، نشانه ها و آثاری را در متن فارسی زردشتی 

می توان بازجست.
می كشد  پيش  بحثی  كارگر  كتاب،  پيوست  در 
در  ارداويراف  كه  َدوانوس،  نام  به  شخصيتی  بارۀ  در 
جهان ديگر با او ديدار می كند. از آغاز پژوهش در باب 
اردای ويراف نامه در بارۀ اين نام و كيستی آن نيز بحثهای 
بسيار شده است. گزارشهای عربی، فارسی زردشتی و 
اينجا  در  بار  نخستين  موضوع  اين  به  مربوط  يونانی 
مطرح می شود و نويسنده نشان می دهد كه اين شخص 

كسی نيست جز داريوش اول پادشاه هخامنشی.
مورد  منابع  طوالنی  فهرست  كتاب،  پايان بخش 
اردای ويراف نامه  انتقادی  متن  و  است  مصحح  استفادۀ 
فارسی هم در پايان و از سوی راست كتاب صفحه آرايی 
و  اصطالحات  واژ ها،  از  فهرستی  هم  آن  از پی  و  شده 

فعلهای مهم متن درج شده است. 


