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روحش شاد و یادش گرامی
کرمان، 18 فروردین ماه 90

ــته و در                             ملت هایی که از اعماق تاریخ برخاس

ــد، دالیل انکارناپذیری بر  ــیب و فراز رویدادها باقی مانده ان نش

هویت آنها وجود دارد. تار و پود این هویت گاه داستانی است از 

یک حماسه که از یک سینه به سینۀ دیگر رسیده، گاه یادی و 

یادبودی به پیشانی سنگها و یا کهنه کتابی که افسانۀ گذشته را 

در خطوط رنگ باختۀ خود حفظ کرده اند. ایرج افشار جلوه ای 

ــت و نمودی از فرهنگ دیرپای سرزمین ما و  از این نشانه هاس

ــی او می گذرد، تا زمان های  ــون که مدت زمانی از خاموش اکن

درازی که خواهد گذشت گنجینۀ فرهنگی گرانباری که از او به 

ــت. استاد فقید  جای مانده، یاد و خاطرۀ او را پاس خواهد داش

ــت نگاری  ــی و فهرس محمدتقی دانش پژوه که در کتاب شناس

ــتی گفته است که: »در این  همواره یار و یاور ایرج بوده، به درس

روزگار ما، شاعران و ادبیان و هنرمندان و محققان بزرگی داریم 

ــته ایم که هرکدام در جهان ویژۀ خویش پایگاهی بلند و  و داش

ــانی که با  ــان کم اند کس مرتبتی عالی دارند، اما در میان ایش

ــار زیسته باشند؛ نگرانی از اکنون و آیندۀ  نگرانی های ایرج افش

این میراث عظیم بشری«.

ــال  ــگاه تهران در س ــتۀ حقوق دانش از فراغت تحصیل در رش

ــال 1348 که با درجۀ استادی در گروه  ــی تا س 1328 شمس

تاریخ دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و من افتخار همکاری 

ــتادان تاریخ را پیدا کردم، ایرج افشار برای  ــان و دیگر اس ایش

ــبت  ــان را به مناس ــال ها ایش ــی نبود و س من چهرۀ ناشناس

ــهرت در سمت کتابداری و مدیریت  فعالیت های فرهنگی و ش

کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق و مدیریت نشریه های راهنمای کتاب 

ــخه های خطی و ریاست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران  و نس

ــریه های ایران شناسی می شناختم اما همکاری  و مدیریت نش

ــکده  ــان در ایامی که برای تدریس به دانش ــگاهی با ایش دانش

ــتر با سجایای اخالقی و تجارب  می آمدند فرصتی بود که بیش

ــتادان  ــوم. در آن زمان اس ــنا ش ــی این مرد بزرگ آش فرهنگ

ــته ای مانند دکتر زریاب خویی، دکتر منوچهر ستوده،  برجس

ــی که به  ــتاد ادبیات فارس ــین زرین کوب، اس دکتر عبدالحس

ــتاد وابسته در رشتۀ تاریخ تدریس می کردند، استاد  صورت اس

محمدتقی دانش پژوه و دکتر باستانی پاریزی به تدریس در گروه 

ــتند و حضور ایرج افشار در جمع استادانی  تاریخ اشتغال داش

که سنت تاریخ نگاری عباس اقبال آشتیانی و نصرهلل فلسفی را 

استمرار بخشیده بودند، بسیار مغتنم بود. ایشان درس تحقیق 

ــد؛ با قیافۀ رنجور و الغر.  ــاه که او را می دیدم بند دلم پاره ش م

ــیدم، گفت: »به قول صاحب عقدالعلی نه مرده  احوالش را پرس

ــاعتی با ایشان در دایرة المعارف بودم و در مراجعت  نه زنده! س

ــت سر  ــد، از پش تا دِر منزل در خدمتش بودم. وارد خانه که ش

نگاهش کردم سیر- که از روبه رو طاقت نداشتم. خود را دلداری 

می دادم که »تا ریشه در آب است امید ثمری هست«. کاش بود.

ــش نمی آمد. سال ها  ــخاص هیچ خوش از تعریف و تمجید اش

ــتانی کرمانی قصیده ای  پیش، فاضل محترم آقای مهرداد دبس

در وصف او سرود؛ به آقای دهباشی سپردم که در بخارا به چاپ 

برساند. می گفت از بیم سرزنش و عتاب استاد جرأت چاپ آن 

را ندارم. اینک که ایشان دستی از خطاب و عتاب کوتاه دارد به 

ــش از روح پرفتوحش در خاتمه به درج این قصیده  امید بخش

می پردازم. امید که رحمت حق در آن دنیا شامل حالش باشد.

فروغی زان فروزان شمع خاموش
احسان اشراقی*
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ــیدگی به  ــناد تاریخی را به عهده گرفت که متضمن رس در اس

مکاتبات و منشآت و اسناد دیوانی و امور اقتصادی و اجتماعی 

ــتغال فراوان  ــته بود. با وجود اش ــد آنها در روزگار گذش و مانن

ــت کتابخانۀ مرکزی  ــای فرهنگی دیگر از قبیل ریاس به کاره

ــگاه تهران و مدیریت نشریات گوناگون و سفرهای علمی  دانش

داخل و خارج کشور، رسیدگی دقیق به کارهای دانشجویان و 

ــی آنان را جدی می گرفت. از همکاری و کمک به  تکالیف درس

رفع مسائل رشتۀ تاریخ دریغ نمی کرد. در آن زمان طرح تهیۀ 

یک اطلس تاریخی مطرح بود و استادان گروه در فکر این بودند 

ــان  ــه هر کدام در دوره ای از تاریخ ایران که در تخصص ایش ک

ــان در  ــار و توصیه های ایش ــاعی ایرج افش بود اقدام کنند. مس

تدارک مقدمات این امر موثر بود. مقارن با این کار به پیشنهاد 

ایرج افشار قرار شد یک مؤسسۀ پژوهشی در جنب گروه تاریخ 

ــبرد هدف های پژوهشی تأسیس شود و ایشان  به منظور پیش

ــه ای در چند فصل تهیه کرد و در اختیار گروه قرار داد  آیین نام

و متعاقب این آیین نامه قرار شد هر یک از اعضای هیأت علمی 

عهده دار ترجمۀ سفرنامۀ مربوط به دورۀ مورد نظر خود گردند.

ــروه در جهت تحقیقات تاریخی،  ــی دیگر از فعالیت های گ یک

ــار  ــران در 5 جلد بود که ایرج افش ــن یک دوره تاریخ ای تدوی

نقش اساسی در بخش بندی های این تاریخ داشت که بر اساس 

برنامۀ تنظیمی توسط اعضای هیأت علمی مقرر گردید دو جلد 

ــه جلد دیگر به دوره های بعد  ــالم ایران و س به تاریخ قبل از اس

ــالم اختصاص یابد. دکتر عبدالحسین زرین کوب نظارت  از اس

بخش پیش از اسالم و دکتر عباس زریاب نظارت سه جلد دیگر 

ــف مفصل ایران قرار  ــورای تألی را پذیرفتند و بنا بر تصمیم ش

ــد از چند تن استاد خارجی متخصص در بعضی ادوار تاریخ  ش

ــتفاده شود. اما اجرای این امر به  ایران نیز در تدوین این اثر اس

علت بعضی مشکالت معوق ماند و به زمان دیگر محول گردید. 

ــال پس از آن با تألیف کتابی  ــتاد زرین کوب چند س گرچه اس

تحت عنوان تاریخ مردم ایران پیش از اسالم و چند کتاب دیگر 

در تاریخ بعد از اسالم تحت عنوان تاریخ مردم و روزگاران دین 

خود را ادا کرد و استاد افشار نیز چندین متن تاریخی و ادبی و 

عرفانی به گنجینه فرهنگی ایران افزودند. 

ــی کم نظیر و مدیر و مدبری  ــار بی تردید ایران شناس ایرج افش

ــنده و فهرست نگاری نستوه بود. خدماتی که او به تنهایی  کوش

ــرزمین انجام داده  ــر فرهنگی این س ــار و مفاخ ــی آث در معرف

ــت گرانبار برای نسل فرهنگ دوست امروز و فردای  ودایعی اس

ــایۀ همتی بلند و جست وجوی بی وقفه در  ما؛ ودایعی که در س

ــه و کنار وطن و دور از وطن به دست آمده است. بازدید از  گوش

مراکز ایران شناسی، شرکت در کنگره های پژوهش های ایرانی 

و برگزاری سمینارهای تحقیقات ایرانی ساالنه در دانشگاه های 

ــگاه ها و  ــی در دانش ــت نگاری و  کتاب شناس ــور، فهرس کش

ــش و امثالهم، تدوین و  ــاروارد، بریتانیا، اتری ــای  ه کتابخانه ه

ــخن، راهنمای  ــریه های ایران شناسی، آینده، س مدیریت نش

ــاله ها،  ــی، مجموعۀ رس ــن 8 جلد مقاالت فارس ــاب، تدوی کت

یادگارنامه ها، سفرنامه ها و ده ها نمونه از این موارد نشانه هایی 

ــار و باید اضافه کرد  ــتگی ناپذیر ایرج افش ــت از تالش خس اس

ــار ادبی و عرفانی و  ــم از تاریخ و جغرافیا و آث ــی اع متون فارس

ــروز تعداد آنها  ــی و دارویی و دیگر علوم که تا ام ــاالت طب رس

ــتاد و بعضاً با همکاری  از صدها اثر می گذرد به اهتمام این اس

ــتادان نامور انتشار یافته، در کارنامۀ دانشوری و  چند تن از اس

ــد که تصحیح تاریخ عالم آرای  فرهنگی ایرج افشار می درخش

عباسی اسکندربیگ ترکمان، عالم آرای شاه تهماسب صفوی، 

ــتخری ) ترجمۀ قدیم و  ــیر، مسالک و ممالک اس خالصة الس

ــی که در چاپ  ــد (، جامع جدید یزدی و اهتمام وکوشش جدی

آثار ارزنده ای چون کتاب ذخیرۀ خوارزمشاهی و کتاب الصیدنۀ 

ابوریحان بیرونی، وقف نامۀ خواجه رشیدالدین فضل هلل همدانی 

و رساله های عرفانی و دیوان های شعر و مانند آنها، نمونه هایی 

ــانه ای از  ــان می دهد که هر یک نش ــح انتقادی را نش از تصحی

ــش ایرج افشار در راستای معرفی متون قدیم و  اهتمام و کوش

ــت. و دریغا سرنوشت بیش مجالی به  ارزندۀ فرهنگ ایران اس

ــخصیت تمام عیار فرهنگی نداد تا همچنان آثاری بدیع  این ش

در گسترۀ تاریخ و فرهنگ ایران پدید آورد: 

در بََدستی خاک منزل کرد بحری بی کنار


