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ــر  ــتگی فوق العاده به وطن مألوف سراس                         دلبس

ــار را گرفته بود. به همین  ــتاد ایرج افش وجود و فکر و ذکر اس

ــر، و هر آنچه بدان مربوط  ــل به ایران بزرگ، این مرز پرگه دلی

ــت، همواره تیزبینانه توجه داشتند و در جهت  ــوب اس و منس

ــناخت ایران و جلوه های فرهنگ و مدنیت ایرانی، به منظور  ش

شناساندن ابعاد و دامنۀ آن عمری تالش کردند و به شیوه های 

ــی مؤثر در معرفی فرهنگ و تمدن ایران، مخصوصاً بعد از  بس

ــالم، به ایرانیان و جهانیان گام های بلند و استوار برداشتند.  اس

ــته های بی شمار استاد ایرج افشار جلوه های تابناِک  آثار و نوش

ــی را به نمایش  ــاِر ازمیان رفتۀ فرهنگ ایران ــده و آث برجای مان

ــان می دهد؛ و در  ــباب انحطاط آن را نش می گذارد و علل و اس

ــازی جلوه های باشکوه ازمیان رفته  واقع راهنمای احیا و بازس

است. در این مقاله با نگاهی گذرا بر جلوه های درخشان نیشابوِر 

ــپس ادوار تیرۀ آن دیار تا  ــالم تا حملۀ مغوالن، و س بعد از اس

پایان عصر تاریک قاجاران، که به تقریب اوضاع ایران بزرگ را در 

آن روزگاران در مقیاس کوچکتر تبیین می کند، شرحی دربارۀ  

ــار در معرفی  ــتاد ایرج افش ــی مؤثر اس اقدامات چندجانبۀ بس

سرزمین ایران و آثار و مظاهر و مفاخر گذشتۀ آن آمده است.

***

جلوه های فرهنگی و مدنی ایران بعد از اسالم تا پیش از حملۀ 

ــال 617 هـ ، بسی انبوه و قابل توجه بوده است.  مغوالن، در س

در گسترۀ  ایران بزرگ )به مفهوم جغرافیایی بس پهناور آن در 

قدیم( هزاران دانشمند نشو و نما یافته و آثار و تألیفات بی شماری 

ــت. شهرها و آبادی های آن بسیار آباد و  از آنان برجای بوده اس

پرنعمت و جمعیت بود. مغوالن با کشتارهای میلیونی ایرانیان، 

ــران کردند و همۀ  ــهرها و آبادی ها را به کلی وی ــیاری از ش بس

ــالطین  مظاهر فرهنگی و مدنی را از میان بردند. در پی آن، س

ترکستانی تبار حاکم بر ایران اقداماتی در جهت عمران و آبادی 

ایرج افشار؛ عالمة ایرانشناس
محمدحسن ابریشمی*

ــینانی برای ایرج افشارها نه البّته در آن سطح از دانش و  جانش

کار که تقریباً محال است بلکه حّتی یک از چنِد آنها را داشت.

استاد افشار لیسانسیه )کارشناس( حقوق بودند اّما کیست که 

بخواهد یا بتواند انکار کند که بیش از همۀ به اصطالح دکترهای 

ادبّیات و تاریخ به فرهنگ و ادب ایران خدمت کرده اند؟ ایشان با 

همان مدرِک به ظاهر لیسانس اّما دانش و تجربه و آثاِر در اصل 

ــالهای )1348- 1357( در دانشگاه  فراتر از صدها دکترا در س

تهران و در سال )1368( در دانشگاه برن سوئیس در دوره های 

عالی تدریس کرده اند ولی می دانیم که با آیین نامه های امروزی 

ــتاد ایرج افشار  و نیز کسانی چون مرحومان استاد فروزانفر،  اس

استاد مینوی، استاد نفیسی، استاد همایی و... اجازه و صالحّیت 

تدریس و استخدام در دانشگاه های ایران را نداشتند/ ندارند!!! 

زیرا شرط حقّ التدریس و نیز عضویّت در هیأت علمی دانشگاه 

ــتِن کاغذپاره ای به نام فوق لیسانس و دکتراست؛ هرچند  داش

ــتاد  ــتۀ ادبّیات یا تاریخ نام اس که دارندۀ بعضاً نازندۀ آن در رش

افشار را نشنیده باشد و بدیع الزمان فروزانفر را نشناسد؛ غیر از 

پایان نامۀ تحصیلی و مقاله/ مقاالِت برگرفته از آن چیز دیگری 

ــد و نداند که اگر روزی به اجبار تبدیل وضعّیت و  ننوشته باش

ــت کاغذی سیاه بکند باید به فهرست  ــگاه خواس ارتقا در دانش

ــی که اصاًل ندیده و نشنیده مراجعه کند! در یک  مقاالت فارس

صفحه نوشتۀ معمولیش )نامۀ اداری( چند غلط نمایان امالیی 

ــد و... زیرا او »دکتر« است و ایرج افشار نه! و این  ــایی باش و انش

ــگاه یا به تعبیر خود و  آقا/ خانِم »دکتِر« عضو هیأت علمِی دانش

ــجویانش »استاد« دانشگاه باید خانه و خودروی آن چنانی  دانش

و درخور شأِن استادی داشته باشد که کتاب داشتن و خواندن 

ــانی و علمی زیستن به کار نمی آید و  ــتن و ساده اّما انس و نوش

ــگاه است.5 وای بر  ــتاد دانش دون مقاِم اجّل آقا و خانم دکتِر اس

ــارها هر بار باید گفت  ما و وای بر فرهنگ ایران که با رفتن افش

»دیگر چه امید ماند«

شرممان باد ز پشمینۀ آلودۀ خویش
گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم

5. روشن تر از آفتاب است که در این باره همیشه استثناهایی بوده اند و هستند و خواهند بود که روی سخن 
با آنها نیست و نباید این بثّ الشکوی را جسارتی عام تلّقی کرد. 
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ــاهان قاجار  انجام دادند، اما در طی یک و نیم قرن حکومت ش

ــالطین و درباریان و  ــبب فساد س )1193-1343 ه  . ق ( به س

ــس و روس، فقر و جهل فراگیر گردید و بخش های  نفوذ انگلی

پهناور از پیکرۀ ایران جدا شد و بزرگمردی چون میرزاتقی خان 

امیرکبیر پس از چهار سال صدراعظمی )1264-1268 ه  . ق( 

ــریع  ــیارانه و اقدامات س که چیزی نمانده بود با مدیریت هوش

ــاد بیگانگان و درباریان، جهل و  ــه کنی نفوذ و فس خود به ریش

فساد، و در نتیجه بازسازی و اعتالی جلوه های فرهنگی و مدنی 

ــتور ناصرالدین  ــتۀ ایران توفیق یابد، ناجوانمردانه به دس گذش

شاه به قتل رسید.

ــی و صدمات و لطماتی  ــق فرهنگ و مدنیت ایران دامنه و عم

ــت، قابل  ــده، و آنچه از میان رفته یا برجاس ــه بر آن وارد ش ک

اندازه گیری و سنجش نیست اما با بررسی پاره ای از مستندات 

و شواهد موجود دربارۀ نیشابور می توان زمینۀ گمانه زنی ذهنی 

ــابور پس از اسالم تا  را برای ایران بزرگ فراهم کرد. چون نیش

کشتارهای مغوالن )که همۀ جلوه ها و آثار فرهنگی و مدنی  آن 

ــی آن و نوابغی چون عطار قتل عام  ــدوم، و جمعیت میلیون مع

ــدند(، و پس از آن تا پایان عصر قاجاران، به تقریب می تواند  ش

تجسم بخش اوضاع و احوال ایران بزرگ در آن روزگاران خوش 

تا سال 617 هجری، و در پی آن دوران های تیره، و بسی تاریک 

تا پایان عصر قاجار باشد.

ــابوری )321- 405 ه (، کتابی عظیم، در  ابوعبدهلل حاکم نیش

حدود هشت مجلد، تحت عنوان التاریخ الکبیر النیسابوریّین، 

ــته که تلخیصی بس موجز از آن توسط محمد بن حسین  نوش

خلیفة نیشابوری در قرن هشتم هجری، با عنوان تاریخ نیشابور، 

ــت. همین  ــده و اصل آن از بین رفته اس ــی ترجمه ش به فارس

تلخیص عظمت و شکوه نیشابور و جلوه های فرهنگی و تمدنی 

ــد، و از جمله نام  ــان می ده ــدۀ چهارم هجری نش آن را در س

ــابور، در فاصلة حدود  ــمندان نیش 2680 نفر از بزرگان و دانش

ــال های 100 تا 400 هجری، در آن ثبت شده است.1 قطعاً  س

ــابور، یعنی در سده های پنجم و ششم  در پی تألیف تاریخ نیش

تا حملۀ مغوالن نیز، نیشابور صدها دانشمند و ادیب و سخنور 

ــابوری( در دامن خود  )همچون خیام، امیر معزی و عطار نیش

پرورانده است که برخی از آنان تألیفات فراوان داشته اند؛ از آن 

جمله ثعالبی نیشابوری )350-429 ه ( که تعداد تألیفات وی 

1. حاکم نیشابوری، ابوعبدهلل، تاریخ نیشابور، ترجمۀ محمدبن حسین خلیفۀ نیشابوری، به کوشش دکتر 
محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، آگاه، 1376، ص 19، 21.

ــال های عمر او )هشتاد و شش عنوان( است.2  افزون بر عدد س

ــن بیهقی )معروف به ابن فندق، 493- نمونۀ دیگر ابوالحس

ــته اند:  ــه بر لوحۀ بُرنزی روی مرقدش از جمله نوش 565ه ( ک

ابوالحسن بیهقی در 72 سال عمر 73 کتاب تألیف کرده است؛3 

و به نوشتۀ مرحوم مصاحب: »ابوالحسن بیهقی به همراه پدرش 

ــابوری مالقات کرده، و 80 تألیف  ــال 507 با خیام نیش در س

ــت.4 در آن موقع محدودۀ نواحی نیشابور به تقریب  داشته اس

عرصۀ استان خراسان کنونی را در بر می گرفته و از جمله بیهق 

ــبزوار کنونی( از توابع آن بوده است. همچنین عرصۀ بسی  )س

وسیع شهر نیشابور پیش از حملۀ مغوالن بسیار آباد و باشکوه 

ــت. اصطخری در  ــش داش بود و 36 کیلومتر مربع را زیر پوش

ــابور را ابرشهر خوانند...  ــال 342 هجری نوشته است: »نش س

ــنگی بود... و در خراسان هیچ  مساحت شهر فرسنگی در فرس

شهری بزرگتر از نشابور نیست و هوای نشابور از دیگر هواهای 

ــران و ادیبان معروف  ــابور دبی ــت... و از نش ــان بهتر اس خراس

ــته اند و علمای مشهور؛ نه چندان که شرح توان داد«.5 در  خاس

همان تلخیص موجز حاکم نیشابوری اوصاف فراوانی از عمران 

ــدۀ چهارم آمده. از آن جمله است )تاریخ  ــابور س و آبادی نیش

نیشابور، ص200- 201(: 

ــط را که نه  »تمامی محالت چل و هفت بود. و یک محلۀ متوس

بزرگ و نه ُخرد محلۀ جوالهگان ]بافندگان[ گفتندی، سیصد 

کوچه زیادت داشت ]...[ محلۀ نصرآباد، اعالء ] باالی[ شهر بود، 

ــا و تجار بود. امام حاکم گفت: چل  ــزرگ و عریض، محل علم ب

ــان 215- بازرگان بود به وقت عبدهلل طاهر ]فرمانروای خراس

230 هـ [، به هر عیدی یکی از ایشان اهل شهر را دعوتی کردی 

ــهر را فرا رسیدی. عبدهلل طاهر پرسید که  که همه خالیق ش

ــت و طریق ]؟  از آن جماعت ]بازرگان[ کدام طعام دهنده تر اس

َطریف: نادر، شگفت[تر؟ گفتند: حسین بن محمد نصرآبادی.

او را حاضر کرد و از رسوم دعوت و عادت ایشان پرسید. فصلی 

ــت در ترتیب دعوت که عبدهلل از آن تعجب کرد، و جاه و  بگف

ــخاوت نفس او ]عبدهلل[ پیش او  ــمت و دعوت و س مال و حش

]حسین[ اندک نمود، گفت: خراب مباد شهری که درو چنین 

2. ابومنصور ثعالبی، لطائف المعارف، ترجمۀ دکتر علی اکبر شهابی خراسانی، مشهد، آستان قدس، 
1368، ص 28 و 31 مقدمه. 

3. آرامگاه ابوالحسن بیهقی در 40 کیلومتری جنوب شرقی سبزوار، در بخش ششتمد بقعه ای است با 
بارگاهی شامل دو قطعه بلوک سیمانی بزرگ عمود بر هم )مشابه دو درگاه سیمانی متقابل مدخل دانشگاه 
تهران( و سنگ مرقدی برجسته، که روی آن لوحۀ فلزی دربردارندۀ شرح احوال اوست. در سال 1367 با 

آقای دکتر ناصر تکمیل همایون، در پی ردیابی مسیر جادۀ ابریشم، از آن دیدار کردیم.
4. دایرة المعارف فارسی، به کوشش غالمحسین مصاحب، تهران، فرانکلین، 1345، ذیل »بیهقی« .

5. مسالک و ممالک، تألیف ابواسحق ابراهیم اصطخری )ترجمۀ فارسی المسالک و الممالک، از قرن 5-6(، به 
کوشش ایرج افشار، تهران، 1347، ص 204.
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ارباب ُمرّوت باشد.«

آن جلوه های درخشان فرهنگ و مدنیت نیشابور با آن شکوه و 

عظمت در حملۀ مغوالن از میان رفت. همۀ اهالی شهر قتل عام 

شدند و از جمله دانشمند و عارف بزرگ، شیخ فریدالدین عطار، 

و دیگر بزرگان و دانشمندان نیشابوری کشته شدند. سرنوشت 

ــابه نیشابور بود. تاتاران وحشی  دیگر بالد ایران کم و بیش مش

ــتند و سوختند و خراب کردند. همۀ تأسیسات فرهنگی و  کش

ــم ریختند و از میان بردند.  ــی و نیز مبانی اخالقی را در ه مدن

اگرچه جانشینان آنان و حکومت های بعدی تا حدودی به ترمیم 

ویرانی ها پرداختند، اما نیشابور هرگز شکوه و عظمت گذشته را 

باز نیافت؛ به خصوص که در عصر قاجاریه فقر و جهل و ویرانی 

ــتولی بود و رو به انحطاط گذاشت. در چنین شرایط  بر آن مس

ــان فرهنگ و مدنیت و  ــی دیگر از آن جلوه های درخش و احوال

ــمندان اثری نبود. ناصرالدین شاه قاجار  انبوهی بزرگان و دانش

در سال 1300 قمری ضمن سفر به خراسان توقفی در نیشابور 

داشته که میرزاقهرمان امین لشکر از همراهان وی، در روزنامۀ 

ــان )ص 185(، ذیل عنوان »توقف در نیشابور« از  ــفر خراس س

جمله نوشته است: 

ــابور حرکت کرده،  ــهر نیش ــل کردیم که از راه بازار و ش »... می

تماشا بکنیم. از میان شهر و بازار حرکت کردیم: اوالً شهِر کثیِف 

ــت، ثانیاً خانه های بد و کوچه های بدی دارد. بازار و  خرابی اس

دکان  هم تعریفی نداشت، مثل دکان های دهات و قصبات بود. 

ــهر تمام خراب است. مردم شهر تمام فقیر و  دیوارهای قلعۀ ش

گدا و بدوضع هستند. می گویند از سال قحط و گرانی، که دوازده 

سال قبل ]1288 قمری[ باشد، که پریشانی مردم به حد کمال 

رسید، بر خرابی آنجا افزود ]...[ در عرض راه َمرَکِب اعلیحضرت 

همایونی ]...[ از بدی جا و هوای این منزل حکایت فرمودند ]...[ 

مقبرۀ شیخ ]عطار[ هم مخروبه شده است. در سنگی بلند، که 

ــته اند، شرحی حجاری شده و چند جای  در باالی قبر او واداش

ــت. می گویند حاجی محمد  ولی میرزا وقتی  ــنگ پریده اس س

حکومت خراسان را داشته است تیراندازی کرده، با گلوله، این 

سنگ را نشان کرده بود ...«6

ــمه ای از خرابی های غم انگیز نیشابور در عصر  مطالب مزبور ش

ــد و در عین حال جهل و  ــم می بخش ــاه را تجس ناصرالدین ش

ــان و  ــاهزادگان قاجار حاکم بر ایالت خراس ــون یکی از ش جن

6. میرزا قهرمان امین لشکر، روزنامۀ سفر خراسان، به همراهی ناصرالدین شاه، سال 1300، به کوشش ایرج 
افشار و رسول دریاگشت، تهران، اساطیر، 1374.

سرنوشت بخش عظیمی از مردم ایران را به نمایش می گذارد. 

ــمند، عارف و شاعر  فرمانروایی که به جای مرمت آرامگاه دانش

بزرگ ایرانی که از مفاخر و نوابغ جهان اسالم و عالم بشریت به 

ــاب می آید  سنگ نوشتۀ عمود بر مرقد وی را با گلوله های  حس

اسلحۀآتشین هدف می گیرد و کتیبۀ کهن روی آن را خدشه دار 

ــان که مغوالن، اجداد پیشین قاجاران، سینۀ  می کند؛ همان س

ــوز قرار دادند. گویی نیشابور  خود عطار را آماج تیرهای جان س

ــال 617 ه ( تا پایان عصر قاجار طلسم  پس از حملۀ تاتاران )س

شده، و همواره عرصۀ تاخت وتاز قبایل وحشی ترکستانی بوده و 

روی آبادی ندیده است. در واقع آن نیشابور پرشکوه و باشندگان 

ــال 617 هجری در مقایسه با شرایط و اوضاع  خردمندش تا س

ــم بخش اوصاف  ــس از آن تا پایان عصر قاجار می تواند تجس پ

ــد که مهاجمان ترکستانی  ــت آرمانی و دوزخ خیالی باش بهش

موجد تبدیل آن گلستان به گلخن شده اند. 

ــمند و  ــابور کنونی که به همت اهالی هوش بی گمان حتی نیش

ــرعت در حال آبادی و تحول است،  مسئوالن بادرایت آن به س

ــام، ثعالبی و حاکم  ــیدن به درجۀ تعالِی عهِد عطار، خی تا رس

نیشابوری و پیش از آن، فاصلۀ دور و درازی دارد؛ همان سان که 

ایران برای رسیدن به وضعیت پیش از سال 617 هجری همت 

و حمیَّت فوق العادۀ مردان و زنان به ویژه جواناِن کنونی و آیندۀ 

ــن مرز و بوم را می طلبد؛ به خصوص که باید تالش های آنان  ای

ــنجیده، هماهنگ و مستمر، تحت برنامه و مدیریتی برآمده  س

از خرد جمعی فارغ از عصبیت های قومی و قبیله ای و مذهبی 

و غیر آن انجام شود.

ــکوه و  ــوالن با آن همه ش ــا حملۀ مغ ــابور کهن ت ــاری، نیش ب

ــاهیر و دانشمندان، در  جلوه های فرهنگی و مدنی و کثرت مش

مقام مقایسه با نیشابور عصر قاجاریه، به تقریب آینة تمام نمای 

ــه با ایران روزگار  ــال 617 هجری، در مقایس ایران بزرگ در س

ــت. مطلب دلنشین استاد دکتر  قاجاران، در مقیاس ُخردتر اس

ــفیعی کدکنی، در مطلع پیشگفتار تاریخ نیشابور )ص 13(  ش

ــکوه نیشابور قدیم، و دورۀ ویرانی  تا حدودی گویای دوران باش

آن است. به عالوه دربردارندۀ راهکاری برای بازسازی جلوه های 

ــازی زیبایی های فرهنگ و  ــت که به کار بازس ــتۀ آن اس گذش

مدنیت گذشتۀکهن دیارمان »ایران بزرگ« نیز می آید: 

»این نیشابور، در نگاهِ من، فشرده ای است از ایران بزرگ. شهری 

در میان ابرهای اسطوره و نیز در روشنای تاریخ ]...[، تاریخ این 

ــرزمین را باید از گوشه و کنار کتاب های کهنه و سفال های  س
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ــته فراهم آورد؛  ــنگ قبرهای شکس عتیق موزه های بیگانه و س

ــته با  ــته اند و هرچه داش ــزی برای او باقی نگذاش ــرا که چی چ

ــترِی  ــبانۀ تاتار، گاهی نگین انگش ــش، در غارت ش فیروزه های

ــِب روسپیان  ــت و گاهی خورجیِن اس ــده اس زاهداِن ریائی ش

ــازی این نیشابور، باید جان کند. با  ــته است. برای بازس را آراس

شعارهای روزنامه نویسان و فرمایشات خطیبان حرفه ای، هیچ 

ــد و هر پاره ای از این  ــوان انجام داد. باید جان کن کاری نمی ت

موجودیت را، با هر وسیله ای که امکان پذیر است، به دست آورد 

و بررسی کرد و شناخت؛ درست مانند قدحی بلورین از میراِث 

ــت و هر پاره ای از آن در  ــته اس ــنگ شکس نیاکان تو که بر س

گوشه ای افتاده و تو می خواهی اجزای پراکندۀ آن قدح شکسته 

ــق، به هم جوش دهی و آن را از نو بیافرینی.  را، با کیمیای عش

تا این قدح کامل شود، به تمام ذرات گمشدۀ آن نیاز داری...«

ــم ابعاد و  ــار، برای ترسیم و تجس ــتاد ایرج افش ــتی اس به راس

ــۀ فرهنگ و تمدِن کهن دیار ما »ایران بزرگ« از جان مایه  دامن

ــت. برای فراهم آوردن اجزای بسی پراکندۀ پیدا و پنهان  گذاش

آن، با شیوه های مختلف، راه های دشوار و دور و دراز را طی کرد 

و با شور و شوق فراوان اطراف و اکناف عالم را گشت. چه روزها 

ــاعاتی را در عظیم ترین کتابخانه ها و موزه های دوردست  و س

ــاخ نسخ خطی  جهان صرف نکرد و روزهای متمادی به استنس

منحصربه فرد نپرداخت، و دربه در به سراغ کتابخانه های قدیمی 

ــخصی و کتابداران و کتابفروشان و مجموعه داران مشهور و  ش

گمنام در هر گوشه از پنج قارۀ عالم نرفت.

ــفر خارج ارمغان های بسی نادر و ارزنده  ــتاد افشار از هر س اس

ــتنویس یا تصویر نسخ خطی  با خود می آورد؛ از آن جمله دس

ــت کتب خطی بسیار کهن هر  منحصربه فرد و کمیاب، فهرس

ــر  ــفر خود منتش یک از کتابخانه ها بود که به همراه گزارش س

ــخ  ــن آن یا جداگانه به معرفی برخی از نس ــرد و در ضم می ک

ــرحی از دیدار با ایران شناسان  خطی نویافته می پرداخت و ش

ــمندان در هر یک از کشورها می آورد و از گفت وگوها یا  و دانش

مالقات با دانشمندان و بزرگان ایرانِی دور از وطن شمه ای نقل 

ــمی مجامع علمی  ــفرها گاه به دعوت رس می کرد. طی این س

ــر آن با صدها  ــی و غی ــی، با موضوعات ایران شناس و بین الملل

ــناس با ملیت های مختلف آشنا شد و باب  دانشمند و ایران ش

مکاتبه و مبادلۀ تحقیقات علمی دربارۀ موضوعات ایران شناسی 

را با آنها باز کرد و در معرفی آثار آنان در باب موضوعات مربوط 

به ایران، و نیز معرفی تألیفات دانشمندان معاصر ایرانی به آنان، 

یا ارسال این گونه آثار برایشان، بسیار جدی و همواره مقید بود.

ــیر  ــتر، به دفعات به س ــق و انگیزۀ بیش با همان هدف ها، با عش

ــفرهای  ــا »ایران« پرداخت، در س ــالد کهن دیاِر م ــفر در ب و س

ــور را زیر پا گذاشت، و نقاط و نواحی  طوالنی همۀ مناطق کش

ــتاها و مواضعی  ــی کرد و از دیدار روس فراوانی را به دقت وارس

دور از راه های اصلی، در نواحی بسیار صعب العبور و مالرو  بسی 

ــتان و آشنایان  ــد. در هر گوشه از والیات دوس ــادمان می ش ش

ــفر که سری به آن نقاط می زد،  فاضلی پیدا می کرد و در هر س

به سراغشان می رفت و در گزارش های خود از آنان یاد می کرد. 

ــفرهای دور و دراز، شرایط طبیعی و عوامل اقلیمی،  در این س

ــاورزی و اجتماعی هر  اوضاع و احوال تاریخی و فرهنگی، کش

ــتقیماً یا  ــتا و آبادی را به دقت مورد توجه قرار داده و، مس روس

ــب می کرد. در  ــت اول و مهمی کس با پُرس وجو، اطالعات دس

ــر ارجمند استاد ایرج افشار، روان شاد  بسیاری از سفرها همس

ــان بود. در خیلی از سفرها  ــاریه، همراه ایش ــتۀ افش بانو شایس

ــمندان و پژوهشگران و ایران شناسان معاصر  نیز برخی از دانش

ــان را همراهی می کردند؛ و بیشتر از  ایرانی و گاه خارجی ایش

ــتاِد پیِر کهن دیاِر ما، دکتر منوچهر ستوده، این توفیق  همه اس

را داشته است.7 در مدت طی طریق و توقف های بین راهی در 

شهرها و آبادی های مسیر، صحبت های همسفران گل می کرد 

ــیر و اطراف و  ــون مواضع و آبادی های مس ــات پیرام و موضوع

ــین  ــفرهای پیش جوانب آن دور می زد و از جمله، خاطرات س

ــمردن معارف و مشاهیر، ظرایف و طرایف  در هر منطقه، برش

شهرها و  آبادی ها، و به طور کلی مقوالت مربوط به منطقۀ سفر 

ــد. این هیچمدان نیز  ــی گفت وگو می ش و مباحث ایران شناس

ــفری ایشان به خراسان را در تابستان 1368 پیدا  افتخار همس

ــیوۀ تحقیق و گفتارهای ایشان در  ــیاری از ش کردم. نکات بس

طول سفر، اقامت های مشهد، تربت حیدریه و خواف، آموختم.8 

ــی دلنشین سفرنامچۀ  در ایام نوروز 1386 در گزارش های بس

ــان ) گلگشت در وطن( را با دقت، برخی مباحث را دو بار،  ایش

ــاد گرفتم، چون  ــردم و لذت بردم و خیلی چیزها ی ــه ک مطالع

ــی آن قابل توجه،  و مقوالتی  مباحث و موضوعات  ایران شناس

7. ایرج افشار، گلگشت در وطن، سفرنامچۀ ایرج افشار، تهران، نشر اختران، 1384، فهرست نام اشخاص )ص 
639-652(، در فهرست سفرنامچۀ استاد افشار نام های فراوانی از جمله اسامی همسفران ایشان از این قرار 
)به ترتیب شمارۀ تکرار در متن( ثبت شده است: منوچهر ستوده )81(، احمد اقتداری )41(، محمدحسین 
اسالم پناه )36(، اصغر مهدوی )33(، قدرت هلل روشنی زعفرانلو و مجید مهران )17(، حبیب یغمائی )13(، 

همایون صنعتی زاده )12( و ...
8 . استاد ایرج افشار، طی بیش از ربع قرن آشنایی مخلص با ایشان، همچون شادروان دکتر عبدالحسین 
زرین کوب همواره راهنمایم بودند؛ خصوص در معرفی منابع و پاسخگویی به پرسش هایم، وقت و بی وقت، 

تلفنی  یاریم  می کردند.



14 

دورة دوم، سال پنجم، شمارة 44، فروردين و ارديبهشت 1390

ــت.  ــاورزی ایران می آید فراوان اس که به کار تدوین تاریخ کش

ــت  به همین دلیل نکاتی که آموخته بودم و برایم اهمیت داش

یادداشت کرده بودم که تلفنی خدمتشان عرض کنم اما میسر 

ــد چون به مسافرت رفته بودند. مطالب و موارد یادداشت را  نش

در نامه ای گنجانده، با پست خدمت ایشان فرستادم. 

ــفر بازگشته بودند، دست خط عنایت آمیز  چندی بعد که از س

ــطر آن داللت بر روح بزرگ   ــان را دریافت داشتم. چند س ایش

ــان دارد که همواره، همانند  ــی و ایران دوستی ایش ایران شناس

ــوق جدی این  ــین زرین کوب، مش ــادروان دکتر عبدالحس ش

ــران و پژوهش  ــاورزی ای ــدان در باب تدوین تاریخ کش هیچم

ــث مربوط به آن چون زعفران، زیره،  دربارۀ موضوعات و مباح

خربزه، پسته، خرما و ابریشم ایران و... بودند. 

استاد ایرج افشار در مسیر راه های مختلفی، به منظور شناخت 

ــر فرهنگی و  ــن و معرفی آثار و مظاه ــتر ایران زمی هرچه بیش

تمدنی آن، گام های منظم و مؤثری برداشت؛ از جمله در ضمن 

مطالعه و نسخه برداری از متون کهن منحصربه فرد یا نایاب، به 

ــر عالم  ــند خطی پراکنده در سرتاس معرفی هزاران کتاب و س

پرداخت. بسیاری از این نسخ خطی و نیز اسناد منحصربه فرد را 

با دقت تصحیح و به  بهترین  وجه ممکن به چاپ رساند و خیلی 

از پژوهشگران عالقه مند به فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی را به 

ــر این گونه آثار ترغیب کرد و گاه تصاویر نسخ خطی  طبع و نش

متون کهن را در اختیارشان گذاشت یا برایشان تدارک دید.9 

ــو در محدودۀ مرزهای سیاسی کنونی ایران، ابنیه و آثار  زان س

ــته که بسیاری منهدم و خیلی  ــماری وجود داش تاریخی بی ش

ــده و معدودی برجاست. شمار زیادی نیز در زیر  نیمه ویران ش

توده های خاک در اعماق مدفون است. افزون بر اینها درختان 

بسیار تناور همیشه سبز سرو، گز، کاج و بسی کهن سال، چون 

سرو ابرقو با عمر 4500 سال و دیگر اشجار با عمر بسیار، چون 

چنارهای عظیم با پیرامون ده متر و بیشتر، درختان بنه و پستۀ 

روی مقابر، مانند درخت پستۀ کهن سال روی مرقد شیخ احمد 

جام در تربت جام با عمر حدود هزار سال که در جای جای ایران 

ــمر )دست کاشت  ــرو کاش بزرگ پراکنده و همچون درخت س

ــی( دارای حرمت اند، از مظاهر  ــت، برکندۀ متوکل عباس زرتش

ــاب می آیند. از این گونه آثار  فرهنگی و فالحتی ایرانی به حس

ــال استاد ایرج افشار عکس هایی گرفته و در  و درختان کهن س

گزارش های سفر خود با شرحی مطلوب منتشر کرده اند. از آن 

ــتۀ کهنساِل  جمله تصویری رنگی و بس زیبا از تک درخت پس

9 . استاد ایرج افشار در جهت ترغیب بسیاری از آشنایان و همکاران خود در امور تحقیق و تصحیح یاری های 
فراوانی رسانده اند از آن جمله آقایان قدرت روشنی زعفرانلو، کریم اصفهانیان و شادروان رسول دریاگشت و 
... این هیچمدان نیز رهین توجه و عنایت ایشان هستم. آشنایی با آثار استاد ایرج افشار به دورۀ دبیرستان 
مخلص )1333-1339( باز می گردد که در دبیرستان قطب در شهر تربت حیدریه کتابخانه ای دایر کرده بودم. 
در سال 1363 پیش نویس کتاب شناخت زعفران ایران را به انجام رساندم؛ نسخه ای از آن را به کتابفروشی 
تاریخ با مدیریت مرحوم بابک افشار )فرزند ارشد استاد افشار( بردم. فروشندۀ ایشان آقای سیدحسن 
موسوی از جوانان همدیاری مخلص بود. نامه ای به استاد ایرج افشار نوشتم، مبنی بر آنکه کارشناس بانک 
کشاورزی هستم و می خواهم ترک خدمت کنم. چند هزار جلد کتاب، و مطالعاتی در باب تاریخ کشاورزی 
ایران دارم و می خواهم به پژوهش در این باب ادامه دهم. شما را تا به حال ندیده ام ولی از نوجوانی به مطالعۀ 
آثار شما ادامه می دهم. نامه و نسخۀ تایپ شدۀ کتاب زعفران را به آقای موسوی دادم که به استاد افشار بدهد. 
چند روز بعد ایشان تلفنی مرا خواستند. در کتابفروشی تاریخ خدمت ایشان رسیدم. خیلی خیلی تشویقم 
کردند و مقدمه ای برای کتاب نوشته بودند، آدرس شادروان سیدمحمدعلی جمال زاده در سوئیس را هم به 
من دادند و گفتند چون ایشان نخستین کتاب اقتصادیات را تحت عنوان گنج شایگان نوشته اند بهتر است 
شرحی هم ایشان برای این کتاب بنویسند. کتاب شناخت زعفران ایران با مقدمۀ شادروانان سیدمحمدعلی 
جمال زاده و ایرج افشار در سال 1366 توسط انتشارات توس منتشر و خیلی زود نایاب شد. این کتاب را به 
روان پاک معلم اخالق مرحوم حسینعلی راشد تقدیم کرده بودم. زان پس استاد ایرج افشار تا آخرین روزهای 
زندگی پر برکت و افتخار خود راهنمای مخلص بودند و خیلی  جاها شفاهی و گاه کتبی از نوشته های این 

هیچمدان یاد می کردند؛ از جمله دربارۀ مقالۀ »نقل« در مجلۀ بخارا )شماره 16، اسفند 1379( نوشته اند: 
مضامین نوشته ای که از آقای محمدحسن ابریشمی دربارۀ نُقل در مجلۀ معارف )شمارۀ تازه، آبان 1379( 
چاپ شده در جمعی از دوستان نَقل و نُقل مجلس شد. کوشش های او را دربارۀ زعفران و پسته که به صورت 
دو کتاب مستقل چاپ شده است می شناختم. ولی در خیالم خطور نمی کرد دربارۀ مطلبی عادی و کوچک 
ذخیره ای بدین تفصیل و شیرینی در صندوق یادداشت های خود داشته باشد. معلوم می شود تتبع ایشان 
در متون، که بیشتر برای شناساندن معارف کشاورزی ایران بوده، موجب شده است مواد دیگری را که با 
تاریخ فرهنگی ملت ما مرتبط است گرد  آورد و بدین شسته رفتگی در جامۀ مقاله ای عرضه کند. خصوصیت 
نوشتۀ او درین است که برای مطالبی از نوع زعفران، پسته، نقل، خرما و... همان کاری را کرده است که صد 
سال پیش لوفر در کتاب سینو ایرانیکا Sino-Iranica انجام داد. لوفر چین شناس بود و با مباحث ایرانی 
آشنایی عمیق داشت. در آن کتاب گیاهان و ادویه ای را که منشأ ایرانی یا چینی دارند و میان دو ملت تبادل 
یافته اند به  طور عالمانه و برمبنای زبان شناسی، فرهنگی، فلکوری و تاریخی معرفی کرده است. امروز ابریشمی 
از ایران شناسان است. ایران شناسی که دانستن تاریخ ادبیات و جغرافیا و تاریخ ایران در چنبرۀ علمی اوست. 
مباحثی که پس از شادروان پیر استاد ما ابراهیم پورداود در زبان فارسی دربارۀ گیاهان و آثار و احوال آنها 
توسط ابریشمی طرح می شود همان خصوصیت را دارد. از همین مقالۀ شیرین »نقل« برمی آید که تنقالت 
طبقات مختلف در ایران در دوره های مختلف چه می بوده است. ابریشمی از متون پهلوی و اشعار شاعران و 
نوشته های تاریخی و مطایبات عبید و... به شما می گوید »نقل« چه معنی دارد و چه نقل هایی می ساخته اند 

و چه کسانی نقل می خورده اند. آفرین بر قلم او و بر تازه جوئی های او.
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خودرویی در کرانه های بیابانی شهر نائین، در نزدیک روستای 

هنفش، در سفر نوروزی 1383 گرفته و در مجلۀ بخارا منتشر 

کرده و در ذیل آن شرحی. از جمله نوشته اند:  »این عکس را به 

ــن ابریشمی هدیه می کنم تا در تجدید چاپ کتاب  محمدحس

ــتفاده کند.« )نقل به مضمون چون به  ــتۀ ایران اس بی نظیر پس

مجلۀ بخارا دسترسی ندارم(.

ــتاد ایرج افشار در سفرهای بسی دور و دراز در نواحی پرت  اس

و با راه های سخت و اغلب دور از دسترس، به روستائیان سری 

می زدند و از شیوه های زندگانی، کشاورزی، آبیاری، گفتگوها و 

گویش ها و نکات مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آنان 

یادداشت برداری می کردند.10 در هر شهر و روستا که می رفتند، 

ــوق کسانی بودند که اهل  ــنایی داشتند و همواره مش غالباً آش

ــتی به قلم می بردند یا ذوق تحقیق و تتبع  مطالعه بودند یا دس

داشتند.«11

بدین سان می توان استنباط کرد که مجموعۀ آثار گرانسنگ و 

اقدامات بی شمار استاد ایرج افشار نشان دهنده و معرف بسیاری 

ــی فرهنگ و تمدن ایرانی و  ــت آثار تاریخ از اجزای ریز و درش

نمایانگر جلوه هایی از آثار مکتوب در رشته های مختلف علوم، 

ــت. افزون بر اینها، حاصل کوشش های  فنون، هنر و ادبیات اس

استاد ایرج افشار، ضمن آنکه گوشه ها و زوایایی تاریک از تاریخ 

10. در آثار مختلف ایشان، از جمله در سواد و بیاض، مجموعۀ کمینه و ... به بسیاری از آداب و رسوم، 
خوراک ها، پوشاک ها، و واحدهای محلی آب و زمین، گویش ها و غیر آن پرداخته اند. از باب نمونه در سفر 
1381 خود به خواف نوشته اند: »خواف مظهری است از زندگی سنتی خراسان، هنوز جایی است قدیمی. 
هنوز شهرکی است که دستاربه سرهای تحت الحنکدارها با پیراهن های بلند و سفید، بیننده را با هوای خراسان 
 کهن همساز می کنند و به یاد می آورند مردمان روزگار فردوسی را که به همین شکل لباس می پوشیده اند ...« 

) گلگشت در وطن، سفرنامچۀ ایرج افشار، ص 317(.
11. از باب نمونه، در عبور از شهر تربت حیدریه در سفر 1381 )با اشاره به دیدار از آن در سال 1361 
»به همراهی حبیب یغمائی، دکتر تقی تفضلی، احمد اقتداری، دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن و علیقلی 
جوانشیر«(، با دیدار از مزار قطب الدین حیدر و ابنیۀ آن، ضمن وصف پیشینۀ تاریخی شهر و وجه تسمیۀ  آن 
نوشته اند: »بهترین وصف از شهر تربت را باید در کتاب بسیار خوب و دالویزی خواند که محمدرضا خسروی 

به نام جغرافیای تاریخی والیت  زاوه نوشته است«.

ــی و تاریخی برخی از بالد و  ــگ ایران، جغرافیای طبیع و فرهن

ــیاری از  ــن می کند، همچنین بس تاریخ علوم و ادبیات را روش

جلوه های ازمیان رفته، بازیافته، و در حال انهدام را نشان داده، 

و اسباب و علل خلل ها و خرابی ها را آشکار ساخته است. بر این 

ــان که استاد ایرج افشار، عمری در مسیرهای  اساس، همان س

بسی دشوار و پرپیچ و خم طبیعی و تحقیقی راهنمای بسیاری 

از اساتید، پژوهشگران، نویسندگان و ایران شناسان بودند، آثار 

ــان نیز رهگشای محققان رشته های مختلف علوم و فنون  ایش

ــده های آینده خواهد بود، و  و هنر و ادبیات در عصر حاضر و س

ــاءهلل در برانگیختن همت و حمیت مردان و زنان ایرانی،  ان ش

به ویژه جوانان مسئول، برای نگهداری آثار تاریخی، میراث های 

فرهنگی و هنری و ادبی، آیین ها و جشن های ملی و مذهبی، و 

ــازی و اعتالی فرهنگ و تمدن کهن دیار »ایران  همچنین بازس

جاودان« مؤثر خواهد افتاد.

حاصل سخن آنکه استاد ایرج افشار برای معرفی عمق و دامنۀ 

ــام دادند و همۀ ایام  ــتند انج فرهنگ ایرانی آنچه در توان داش

عمر در پی جمع آوری آثار مکتوب و اطالعات دست اول دربارۀ 

ــکاِر آن، سرتاسر ایران و اطراف و اکناف  جلوه های پنهان و آش

گیتی را گشتند و نتایج آن را در هزاران صفحه منتشر کردند. 

این تالش های خستگی ناپذیر و ازجان مایه گذاشتن ها از عشق 

منشأ دارد؛ به قول ادیب صابر ترمذی در قرن ششم: 

گویند ک�ه هر چی�ز به هنگام ب�ود خوش
ای عشق چه چیزی که خوشی در همه هنگام

ــوس و به مباحث  ــا کتاب مأن ــار از کودکی ب ــتاد ایرج افش اس

ایران شناسی توجه پیدا کرده اند. شادروان همایون صنعتی زاده 

می گفتند: »در مدرسه که بودیم، من و دوستان مشترکمان در 

ــال و والیبال می پرداختیم و ایرج در  زنگ تفریح به بازی فوتب

کنار میدان می ایستاد و سر از کتاب برنمی داشت.«12 بدین سان 

برای استاد ایرج افشار که همۀ ایام عمر خود را صرف شناختن، 

ــن مرز و بوم  ــران و فرهنگ و تمدن ای ــی ای ــن و معرف آموخت

ــادمانی دانشمندان و  کرده اند اِهدای عنوان »عالمه« موجب ش

ایران دوستان در سطح ملی و جهانی خواهد شد. 

ــاید کمتر کسی در عالم به اندازۀ استاد ایرج افشار در داخل  ش

ــارۀ موضوعات  ــرای تحقیق و پژوهش درب ــور ب و خارج از کش

ایران شناسی و فرهنگ و تمدن ایران سفر کرده باشد13 و شاید 

12. نقل به مضمون از شنیده های دوست ارجمند آقای کریم اصفهانیان، که خاطرات و یادداشت هایی از 
استاد ایرج افشار دارد.

13. در این مورد بانوان زهرۀ هدایتی )مدیر اجرایی نامۀ ایران باستان( و هایدۀ عبدالحسین زاده )مدیر اجرایی 
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به یاد روان شاد ایرج افشار
 

عبدالعلی ادیب برومند*

ــار آشنا  ــاد ایرج افش ــتین بار که با روان ش برومن   د1*نخس
شدم، در سال 1342 در خانۀ زنده یاد الهیار صالح بود که  مورد 

ــار قرار داشت. پیش از این با  ارادت خاص این بنده و ایرج افش

پدر آن روان شاد آشنایی و دوستی  داشتم و به حکم دلبستگی 

ــار، رحمة هلّل علیه، به شعر  ــیاری که مر حوم محمود افش بس

ــبت به نگارنده پیدا  ــپاس نس ــت، لطفی در خور س و ادب داش

کرده، گاه تنها و گاه با مرحوم الهیار صالح مرا در خانه سر افراز 

می فر مود و با شعرخوانی متقابل و مشورت های ادبی و حقوقی 

ــتان راستین بود  ــاعت می گذشت. او از میهن دوس یکی دو س

ــی  ــت و در کار های  خیر بس که به فر هنگ ملی عالقۀ وافر داش

فراخ دست می  نمود. بعد، دوستی نگارنده با ایرج افشار در تمام 

ــت و پیوندم با مجلۀ آینده  مدت زندگانی آن زنده یاد ادامه داش

و رفاقتم با ایرج افشار قطع نشد. آنچه از او به یاد دارم خاطرات 

خوب،  مهربانی، اخالق انسانی و د رست رفتاری  است. 

ــار از جمله ایران دوستان عامل به نیات وطن خوا هانۀ  ایرج افش

ــتی خود را به ثبوت می رسانید و  خود بود  که عماًل میهن دوس

در این باره از کوشندگی  نمایانی که داشت دست بردار نبود. 

وی با شوق و ذوق فراوان در درون و بیرون کشور این سو و آن 

سو می گشت تا پاره ای از آثار باستانی یا به نحوی جالِب توجه 

این مرز و بوم را بشناسد و به گونه ای آنها را یادداشت و مطرح 

ــي  ــتبرد فرا موش ــد یا یافته های دیگران را ارج نهد و از دس  کن

ــیاری از کتاب ها که با کوشش و معرفی او به چاپ  بر هاند. بس

* شاعر و مصحح نسخ خطی

ــتی از زاویۀ انزوا به  در  آمده،  ــید، از نوع آثاری بود که بایس رس

ــریف از تحمل زحمت های  ــر می گردید و آن راد مرد ش منتش

فرا وان در چاپ و نشر این کتا ب ها رو گردان نبود. 

ــتی و انتشار چند دوره مجالت آینده و راهنمای کتاب  سرپرس

ــن و مقاالت گو  نا گون دربارۀ  ــن جلد فر هنگ ایران زمی  و چندی

ــت که این  مرد  ــی از کار های پر ارج و مقداری اس ایران شناس

ــانده و هر یک یاد گار گرانبهایی ا ست از  بافضیلت به انجام رس

ــه تحرکات و اقدا مات  ــمندی که با تو جه ب دوران زندگی دانش

خردمندانۀ دیگر هنر خوب زیستن را به  دیگران تعلیم می داد: 

ــکیل انجمن های تحقیقی و دعوت از پژوهشگران و ادیبان  تش

ــور به شر کت درین گرد  هم آیی در اصفهان و کرمان و یکی  کش

ــتان دیگر از جمله اقدا مات سود مندی است که به همت  دو اس

ــده ای را به  ــا مان می گرفت و ع ــناس  گرانقدر س ــن ایران ش ای

تحقیق در زمینه های گو نا گون فر هنگی و بازنمودن آنها در این 

جلسه های پژوهشی برمی انگیخت. 

ــار با ایران شناسان بیگا نه مایۀ انگیزش بیشتر  ارتباط ایرج افش

آنان به این کار و مو جب عالقۀ افزون تر خو دش به ایرا ن شناسی 

ــمار می رود و در  ــود که از گونۀ اقدا مات و طن خواهانۀ او به ش ب

خور انکار نیست. من با اظهار تأسف و اندوه بی کر ان در گذشت 

ــت بزرگوار را به جا معۀ فر  هنگی کشور و بازماند گان  این دوس

آن روانشاد تسلیت می  گویم و شادی روح و آمرزش او را از خدا وند 

بخشایشگر خواستار م. 

ــخ کمیاب و  ــان کتاب های خطی و نس هیچ کس به اندازۀ ایش

ــد14 و شاید  ــی را ندیده و لمس نکرده باش منحصربه فرد فارس

ــته اند با تعداد  ــرده یا نوش ــان مرور ک ــداد کلماتی که ایش تع

نشر دانش( در مرکز نشر دانشگاهی با نظر این هیچمدان موافق بودند.
14. این نظر مورد تأیید آقایان کریم اصفهانیان و سیدفرید قاسمی که شناختی از استاد ایرج افشار و انبوه 

آثار ایشان دارند نیز هست. 

ــی پربار و برکتش  ــال زندگ ضربان قلب پرمهرش طی 85 س

نزدیک  ــبی  تناس  )70×60×24×365×85=3127320000(

ــر ارواح پاک  ــان تعداد ب ــاد و به هم ــد. روانش ش ــته باش داش

ــادان استاد ایرج افشار، پدر، مادر، همسر و فرزند ایشان  روان ش

درود باد. 


