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ــودجو و یا احیاناً گروهی ژورنالیستهای پول باز(؛ و  ــران س ناش

ــانی که با ناآگاهی استاد بزرگ ایران شناسمان  نیز مراقِب کس

ــه او بنا بود در  ــتند ک ــر« خطاب کردند و گفتند و نوش را »دکت

ــده از فالن مجمع غربی دکترای افتخاری بگیرد.  چند ماه آین

استاد همۀما ایرج افشار، که رهبری پژوهش های  ایران شناسی 

ــت کسی نبود که نیازی به این  ــر دنیا را بر عهده داش در سراس

ــت مدارک آبکی دهان پرکن داشته باشد . دانش او بر همۀ  دس

این مسائل برتری داشت و چنان که پیش از این گفته شد هر 

ــی که از وجود ایرج افشار بهره مند بود مجلسی بود که  مجلس

خود را باال کشیده بود نه افشار را.

                1. نشر آثار مردم نگاری1
ــتاوردها  بخش بزرگی از معارف و دانش و فنون و هنرها و دس

ــی، مذهبی و آئینی  ــی و تجربه های دین ــای فرهنگ و آموزه ه

ــام ارزش های فرهنگی مربوط  ــاکان ما ایرانیان در حوزۀ نظ نی

ــفاهی بودن جامعه هایی که  ــۀ مردم ایران، در نتیجۀ ش به عاّم

مردم در آن می زیستند، و نیز در اثر بی توجهی صاحبان قلم به 

گنجینه های فرهنگی ارزشمند مردم عامی و بی اعتبارشمردن 

ــوط و مکتوب کردن،  ــدات فرهنگی برای مضب ــه تولی این گون

ــت. در این جاست که همت  ــده اس از میان رفته و فراموش ش

کاونده و جستجوگر و نگاه شیفته و مردم نگارانۀ ایرج افشار در 

ــر آن دسته آثار و مجموعه های ثبت  ــاندن و نش یافتن و شناس

ــدۀ فرهنگ و دانش و فناوری های عاّمۀ مردم که از  و ضبط ش

دیدگان نسخه شناسان پوشیده مانده بود یا اینکه آنها را دیده 

بودند، ولیکن پرداختن به آنها را کاری حقیر و دون شأن خود 

برمی شمردند، اهمیت می یابد. 

ــتاد  ــردم و زندگی و فرهنگ روزانۀ مردم در جامعه برای اس م

افشار بسیار اهمیت داشت. افشار دریای آگاهی و شناخت بود و 

با همه نوع متون جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، ادبی، فلسفی، 

عرفانی، دینی و امثال آنها آشنایی داشت. کمتر نوشته و متنی 

در زمینۀفرهنگ ایران بود که استاد ندیده و یا به قول خودش 

»ال به الی متون آنها گردش« نکرده باشد. او هم مشوق کسانی 

ــگ عامۀ مردم ایران گام  ــود که در راه تخلید زندگی و فرهن ب

می نهادند و همخود در این راه به جد می کوشید. 

ــالۀ گردوغبار گرفتۀ  ــت آوردن هر نوشته و رس ــار با به دس افش

ــه هایی ازعرصه های  ــر تابندۀ گوش ــده ای که ب ازدیدپنهان مان

* مردم شناس و عضو شورای عالی علمی دائرةالمعارف بزرگ اسالمی 

فعالیت زندگی مادی و معنوی مردم بود و به نحوی پاره هایی از 

ــه و باورها و آداب و رسوم و کار و هنر و پیشۀ آنان را باز  اندیش

ــان بودن نویسندگان  می نمود و بی توجه به نام آور یا بی نام ونش

ــی درنگ به تصحیح و چاپ آن همت  و گردآوردندگان آنها، ب

ــت. برخی از ادیبان کهنه گرا بر این کار استاد خرده  می گماش

ــر  گرفته بودند که به چه منظور او به فراهم کردن و چاپ و نش

چنین رساله هایی از شماری » گم نامان یا کم نامان« به » نثرهای 

ــپزی، بازنامه،  ــی« در زمینه های آش ــلخته و بی طراوت ادب ش

ــیاق و سیاق نویسی  ــاورزی، تیر و کمان، مهمان داری، س کش

ــر  ــد آنها می پردازد. این گروه از ادیبان و مصححان »نش و مانن

ــیاری از » متون  ــاله های کم مایه« را درحالی که بس چنان رس

عرفانی، شعری و کالمی« هنوز چاپ نشده، از جانب او » حیف 

ــتند. استاد افشار در پاسخ به این  وقت و کاغذ و پول« می دانس

ــت  ــه تبار خلف آنان نیز با همین نگاه و برداش خرده گیران ک

ارزشی به این آثار می نگریستند و موجب پوشیده ماندن بخش 

ــیوۀ زندگی اجتماعیو  ــی از فرهنگ و دانش و فنون و ش بزرگ

ــده  ــته ش طرز تفکر و باورهای تودۀ مردم ایران در قرون گذش

ــتباه هستید؛  ــما در اش بودند، معترض بود و می گفت همۀ ش

ــاله های کوتاه« که  ــی همین گونه رس »از راه بازیابی و بازشناس

ــخیف می نماید، می توان به » گذشتۀ زندگی  ــما س به نظر ش

ــرزمین« که  فردی، فرهنگی، اجتماعی و صنعتی مردم این س

ــی پنهان مانده است،  برای ما و علمای اجتماعی و مردم شناس

ــته ها و  ــرد. به نظر او » به یک کالم از میان این گونه نوش پی ب

ــت که می توان  آثار« و نه »در میان کتب ادبی و منظومه ها« اس

فرهنگ و زندگی روزانۀ مردم کوچه و بازار را بهتر شناخت! آن 

نوع مطالبیکه در این گونه رساله ها نهفته است، حتی در متون 

دانشی مردی از تباری دیگر
علی بلوک باشی *
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تاریخی هم به دست آمدنی نخواهد بود.

ــیده بود که برای » دست یافتن  ــادروان افشار به این باور رس ش

ــی، فرهنگی،  ــی « و واقعیت های اجتماع ــه جریان های مدن ب

اقتصادی و سیاسی جامعۀ ایران و کیفیت زندگی روزانۀمردم، 

راهی جز یافتن و خواندن چنین رساله هایی نیست و مثاًل فقط 

ــتی« میر نجات قمی می توان  ــدن مثنوی »ُگل ُکش از راه خوان

ــرد و ازمجموعة الصنایع بر  ــی ورزش زورخانه پی ب به چگونگ

بسیاری از حرفه های فراموش شده در این سرزمین آگاه شد. 

2. مردم نگاری سفر
شادروان افشار ایران شناسی به تمام معنا آشنا با سرزمین ایران 

و آگاه به چم و خم هزارتوی دهلیز بی کران فرهنگ ایران بود. 

پهنۀ گستردۀ سرزمین ایران را گام به گام با ثبات قدم و شوق و 

عالقه ای وصف ناپذیر پیموده بود. او از »گوشه های سحرانگیز«و 

ــتهای  ــترۀ دش ــتیغ کوه ها« و گس » رنگ های ریگ بوم ها و س

ــتانی، تاریخی  ــش ایران تأثراتی گرفته، آثار و ابنیۀ باس محبوب

ــتاوردهای معماری و هنری و فنی مردم  و فرهنگی ایران و دس

ــاهده کرده بود. همۀ  ــهر و ده  کوره ای را از نزدیک مش در هر ش

مشاهدات و برداشت هایش از گشت و گذارها را با زبان و قلمی 

ساده و روان و دلسوزانه یادداشت می کرد و در سفرنامه هایش 

می آورد. در یادداشت های سفرهایش در ایران و سرزمین های 

دیگر که می توان آنها را کم و بیش متنی در »مردم نگاری سفر« 

ــلوک مردم، از  ــیر و س نامید، از همه چیز از مردم، از رفتار و س

باورها و آداب و رسوم خاص مردم و بسیار چیزهای دیگر سخن 

می گوید. هیچ چیز از چشم تیز و ژرف بین او پوشیده نمی ماند. 

همۀ دستاورهای معماری و هنری انسانی از آسیاها، آب انبارها، 

ــده، بادگیرهای برپا و  ــراهای کهِن پابرجا یا ویران ش و کاروانس

فرو افتاده، حلقه ها و کوبه های مشبک و قلمزنی شده ، اماکن و 

ــال مقدس و قدمگاه های پراکنده و صدها اثر  چنارهای کهنس

تاریخی و فرهنگی دیگر از قلم او پوشیده نمی ماند. 

3. خاطرۀ یک سفر
ــهریور1378/  ــد   روز در ش ــه  چن ــود  ک ــار  ب ــا من ی ــت ب بخ

ــپتامبر1999، در سفری به خارج از کشور در گروهی همراه  س

و در خدمت این عزیز ازدست رفته باشم. در این گروه شادروان 

ــفر را واپسین سفرش  ــت و این س یحیی ذکاء هم حضور داش

ــد. ما در همایشی با عنوان  پیش بینی می کردکه همان هم ش

ــۀ  ــوی مؤسس ــر و معماری ایران در دورۀ قاجار« که از س »هن

 Institute of Persian Studies(  ــا ــی بریتانی ــات ایران مطالع

 The Iran Heritage(ــران ــراث ای ــاد می The British( و بنی

Foundation (در مدرسۀ مطالعات شرقی و افریقایی دانشگاه 

ــوآس )SOAS( در لندن )از 10 تا 13 شهریور( تشکیل شده  س

بود، شرکت می کردیم. این همایش به مناسبت نمایشگاهی به 

نام »هنر روزگار قاجار«در تاالر ساختمان بزرگ و زیبای »برونی« 

در دانشگاه لندن برگذار شده بود. بگذریم از ماجرای پروازمان 

ــبب اشتباه ترتیب دهندۀ سفر ما در ایران، در  به لندن که به س

ــا پیش بینی نکرده بودند و  ــرواز هواپیمای هما جایی برای م پ

همین سبب شد که پس از چند ساعت سرگردانی و بالتکلیفی 

در فرودگاه، به خانه های خود بازگردیم! سرانجام هم به کوشش 

ــئوالن دیگر  فرهاد حکیم زاده، رئیس بنیاد میراث ایران و مس

ــردای آن روز، ترتیب پرواز ما به لندن با هواپیمای  در لندن، ف

ــۀ افتتاحیه و سخنرانی های  بریتانیایی داده شد و لیکن جلس

نخستین نشست صبح همایش را از دست دادیم. 

ــتین عضوی بود کهسخنرانی  ــار نخس ــتاد افش از گروه ما اس

ــا عنوان »  ــش در بعد از ظهر ب ــت دوم همای ــود را در نشس خ

مجمع الصنایع تا صنایع مستظرفه: طریقۀحمایت و تشکیالت 

ــا را به اقامتگاهمان در  ــب م از 1848تا1925« بیان کردند. ش

خوابگاه )Dinwiddy      House( دانشگاه بردند که دورۀ چهارروزۀ 

ــش را با هم در آنجا گذراندیم و در فرصت های مختلف از  همای

محضر استاد بهره می بردیم.

ــک از دیدنی ترین صحنه ها در همایش هنر قاجار، حلقه زدن  ی

برخی از سخنرانان و مشتاقان و دانشجویان در فواصل جلساتدر 

ــار بود که پرسش هایی را در مورد موضوع  گرداگرد استاد افش

ــد و او با حضور  ــات و یا موضوعات دیگر مطرح می کردن جلس

ــلط کامل به پرسش ها پاسخ می داد و رفع اشکال و  ذهن و تس

ابهام می کرد.

ــهریور، آقای محمدعلی  ــردای روز پایان همایش، در 14 ش ف

ــه ناهار به خانه اش  ــم زادۀ تبریزی چند تن از گروه ما را ب کری

ــران و یکی از  ــتان ای ــرد. آقای کریم زاده از هنردوس دعوت ک

ــت که سال ها در لندن زندگی  مجموعه داران بزرگ ایرانی اس

ــد و مجموعه ها و کتاب های چندی در زمینۀ هنر ایران  می کن

در آنجا چاپ و منتشر کرده است. بنا به قرار قبلی، من و یحیی 
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ــار را آقای دکتر جواد گل محمدی،  ذکاء و محمدحسن سمس

ــت در انگلیس زندگی می کندو  از دوستان قدیم که سال هاس

ــی هم دارد، با اتومبیل خود به خانۀ قدیمی و  ــر انگلیس همس

ــهر لندن برد.در آنجا به شادروان افشار و  زیبای او در بیرون ش

دیگران پیوستیم. آقای تبریزی مجموعه ای از تابلوهای نقاشی و 

خوشنویسی باارزش و چشم نواز خود را که از دوره های تاریخی 

ــردآورده بود به دیوار اتاق های خانه اش آویخته بود.  مختلف گ

مجموعه ای حاوی عکس ها، کارت ویزیت ها، کارت پستال ها و 

ــی را هم آورد و  چیزهای دیگر و چند کتاب چاپیو چاپ عکس

به ما نشان داد. استاد افشار در تکه کاغذی که روی آن به طور 

ــیاه کرده بود، چند نکتۀ  ــت و آن را س پراکنده کلماتی یادداش

تلگرافی نوشت. تمام آن روز به گفت وشنودگذشت و شب همه 

ــدیم.پس از آن، گروه به ایران بازگشت و من نیز  از هم جدا ش

ــفورد و تجدید خاطره و  ــگاه آکس برای دیدار چندروزه از دانش

ــتم دکتر مسعود درخشان به شهر آکسفورد رفتم و  دیدار دوس

یک هفته بعد به ایران بازگشتم.

ــر و آبان  ــمارۀ مه ــس از بیرون آمدن ش ــت و پ پس از بازگش

ــی « که  ــارا، در بخش » تازه ها و پاره های ایران شناس مجلۀبخ

ــار به تازگی در مجله برای درج یادداشت های خود  ــتاد افش اس

ــته و نامه از ایران و هرجای دنیا به  دربارۀ آنچه از کتاب و نوش

دستش می رسید و انعکاس دیده ها و شنیده هایش و رویدادهای 

ــی ایران اختصاص داده بود، همراه گزارش همایش هنر  تاریخ

لندن، یادداشتی نیز با عنوان » فیض محضر کریم زادۀ تبریزی« 

ــت این بود که آنچه او در یک نگاه  یافتم. نکتۀ مهم این یادداش

کوتاه و گذرا دیده بود و با اطالعاتی جامع و دقیق به قلم آورده 

ــناخته مانده بود. گفتنی های  ــود، ما هم دیده بودیم ولی ناش ب

ــت یکی جریان فرستادن نمایندۀ انگلیس به دربار  این یادداش

ــوم، دیگری عنوان  ــاه در بریدۀ جراید درون آلب مظفرالدین ش

ــی موزۀ ارمیتاژ نوشتۀ آدامو  ــخه های خطی فارس کاتالوگ نس

ــی  ــی ایرانی«، » فارس که نام آن را به زبان فارس به جای»نقاش

ــدیگر درج اشتباه تاریخ سال کتابت  ــی« نوشته بودند، س نقاش

ـ  رقم  ــی مثنوی مولوی در صفحۀ مشخصات چاپ  چاپ عکس

ـ . ق بود. ـ . ق به جای 677 ه 577ه

1390/1/31                                                                     

ــخ  ــار به  تاری ــرج افش ــتاد ای ــوح اس                                       1روح پرفت

ــفند 1389مطابق 9 ماه مارس 2011 میالدي شوالي  18 اس

ــته،  تن را مانند پیغمبران ادیان و خدایان هندوها عقب گذاش

ــم بقا پرواز کرد. قطره اي بود که به  دریاي بیکران حیات  به   عال

ــت که بعد از گذشت دو سه  ــي اس جاوید بیآمیخت. مرده کس

ــل حّتي فرزندانش او را نمي شناسند و زنده افراد برجسته  نس

ــتند که در بعضي ممالک مجّسمۀ آنها را نصب  ــاني هس و کس

ــي ادیان چه پیش از  ــتایش مي کنند؛ در برخ کرده، آنها را س

ــه  آنها درود و  ــه بعد از عبادت ب ــش و نماز و چ ــزاري نیای برگ

صلوات مي فرستند. همچنین تا زبان شیرین و غني فارسي با 

ــت، اسم استاد ایرج افشار به آن وابسته  تحول و تکامل زنده اس

و پیوسته است. استاد ایرج افشار در جهاني کردن زبان فارسي 

* استاد دانشگاه دهلی نو - هند 

ــا کرده اند و به قول آقاي  ــهم بزرگي دارند و نقش مهمي ایف س

اکبر ایراني: »ایشان پدر کتاب شناسي ایران هستند.« به عقیدۀ 

ــي و فرهنگ باستاني  این جانب در جهان زبان و ادبیات فارس

ایران، ایشان مثل خورشیدي زیستند که نه تنها سّیارگان بلکه 

ستارگان دوردست را هم از نور خود ضیاء و جال بخشیدند.

ــال 1342 شمسي با اسم ایشان و آقاي کریم  این جانب در س

ــدم. در آن زمان من دانشجوي دانشکدۀ  ــنا ش اصفهانیان آش

ــان در کتابخانۀ مرکزي  ــودم و ایش ــگاه تهران ب ادبیات دانش

ــغول جمع آوري و مّرتب کردن نسخه هاي  دانشگاه تهران مش

ــاب از کتابخانه هاي  ــاي کمی ــي و فتوکپي هاي کتاب ه خّط

ــان آقاي کریم اصفهانیان در  مختلف دنیا بودند. در همان زم

ــگاه تهران داراي سمتي مربوط به  دانشجویان  دبیرخانۀ دانش

ــار ایشان را شناختند که جوهر  خارجي بودند. آقاي ایرج افش

همه اوست
محمدیونس جعفری *


