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پژوهش های یزد شناسی استاد ایرج افشار
حسين مسّرت*

                         استاد ايرج افشار در مهر 1304ش. در خانوادۀ 

يزدی دكتر محمود افش��ار يزدی و نصرت برازنده به دنيا آمد. 

هماره و از كودكی در بيش��تر سفرهايی كه پدر به يزد داشت، 

هم��راه وی راهی اين ش��هر تاريخی می ش��د و خود نيز بعدها 

همسری يزدی گرفت.

عشق و عالقه ای كه او به زادگاه پدری ا ش داشت تا واپسين دم 

زندگانی در جانش شعله می كشيد. هرساله و در گذر سفرهايی 

كه به جنوب و ش��رق ايران داش��ت، از يزد می گذشت و چند 

روزی را در اين ديار می ماند. انگار هرچه بيش��تر اين ش��هر را 

می دي��د، باز هم كم بود. ده ها بار به مس��جد جامع و مس��جد 

اميرچخماق و گنبد ش��يخ جنيد توران پشت و باغ دولت آباد و 

ده ها اثر تاريخی ديگر يزد س��ر زده بود و انگار هربار چيزی نو 

در آنها می يافت.

هميش��ه مهمان های خود را از سراس��ر اي��ران و جهان از يزد 

می گذراند تا به داشتن چنين شهری كه زادگاه پدر و نياكانش 

بود، در نزد دوستان خود ببالد. اين شور و شوق به شهر يزد در 

تك تك پژوهش های برجای مانده از استاد افشار ديده می شود.

اس��تاد افش��ار در مدت 60 س��الی كه به صورت جدی در كار 

پژوهش های ايران شناسی بوده اس��ت، آثار زيادی را در حوزۀ 

تاري��خ، فرهنگ و ادب يزد تصحي��ح و گردآوری و تأليف نمود 

كه فهرست درازدامنی را دربر می گيرد. از اين رو برای پرهيز از 

اين كار از ذكر انبوه مقاالت يزدشناسی او و نيز بخشی از آثار او 

كه دربارۀ يزد است، مانند: سواد و بياض، بياض سفر، گلگشت 

در وطن، دورۀ 18 جلدی ناموارۀ دكتر محمود افش��ار يزدی و 

غيره چشم پوش��ی گرديد.1 تنها به ذكر آثاری پرداخته شد كه 

يا دربارۀ يزد و يا تأليف يزدی هاس��ت. اين فهرس��ت به ترتيب 

الفبايی نام كتاب سامان يافته است و تنها آخرين چاپ را دربر 

می گيرد:

� تاري��خ جديد يزد، احمدبن حس��ين بن علی كاتب يزدی، به 

* كارشناس و مسئول بخش خطی كتابخانۀ وزيری يزد 

1 . در اين باره بنگريد به: فهرس��ت موضوعی از چاپكرده ها و نوش��ته های ايرج افش��ار، بابك افش��ار و 

ديگران، لس آنجلس، بينا، 1382.

كوشش ايرج افشار، تهران: اميركبير، ويرايش دوم، 1386.

� تاريخ يزد، جعفربن محمدبن حسن جعفری، به كوشش ايرج 

افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ دوم،1343.

� جامع الخيرات، ركن الدين حس��ينی يزدی، به كوشش ايرج 

افش��ار و محمدتقی  دانش پژوه، تهران: فرهن��گ ايران زمين، 

.1349

� جام��ع جعفری: تاريخ ي��زد در دوران ن��ادری، زندی و عصر 

سلطنت فتحعلی شاه، محمدجعفر بن محمدحسين نائينی، به 

كوشش ايرج افشار، تهران: انجمن آثار ملی، 1353.

� جامع مفيدی، محمد مفيد مستوفی بافقی، به كوشش ايرج 

افشار، تهران: اساطير،3جلد، چاپ دوم، 1385.

� ديوان كامل شمس الدين محمد وحشی بافقی، با مقدمه و به 

كوشش ايرج افشار، تهران: اميركبير، 1335.

� س��عادت نامه يا روزنامۀ غزوات هندوستان، غياث الدين علی 

يزدی، به كوشش ايرج افشار، تهران: دفتر نشر ميراث مكتوب، 

.1379

� فّرخ نام��ه، ابوبكر مطهربن محمد جمالی يزدی، به كوش��ش 

ايرج افشار، تهران: اميركبير،1346.

� منشآت، ش��رف الدين علی يزدی، به كوش��ش ايرج افشار و 

محمدرضا ابوئی مهريزی، تهران: ثريا، 1388.

� منظومات، ش��رف الدين علی يزدی، به كوش��ش ايرج افشار، 

تهران: ثريا، 1386.
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� واژه نامۀ يزدی، ايرج افش��ار، به كوشش محمدرضا محمدی، 

يزد: انديشمندان يزد، 1390.

� يادگارهای يزد، ايرج افشار، يزد: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

و خانۀ كتاب يزد، 3جلد، چاپ دوم، 1374.

� يزد در اسناد امين الضرب ) سال های 1288-1330 قمری(، 

به كوشش ايرج افشار و اصغر مهدوی، تهران: طاليه، 1380.

� يزدنامه، يزدنما، كتابشناس��ی...، ايرج افشار، تهران: فرهنگ 

ايران زمين، 2 جلد) جلد سوم زير چاپ(،1377-1371.

نويس��ندۀ فقيد، مرحوم مهدی آذريزدی، از ديدارهای خود با 

استاد ايرج افشار خاطراتی را نقل كرده است و در بخشی از اين 

خاطرات از قول استاد افشار می گويد كه:

اگر آدم بخواهد از حرف های ديگران اين قدر نگران باش��د، 

نمی تواند دس��ت به هيچ كاری بزند. تو كار خودت را بكن 

ديگ��ران ه��م كارش��ان را می كنند و س��رانجام مردم هم 

قضاوتشان را می كنند. 

مرحوم مهدی آذريزدی می گويد: ده بيست سال بود كه مقيم 

تهران بودم. معموالً با ايرج افشار نشست و برخاستی نداشتيم 

و فقط گاه گاه توی كوچه و خيابان به هم برمی خورديم و چهار 

پنج س��ال بود كه ديدار راهگذری هم دست نداده بود. يك روز 

پاكتی با آرم مجلۀ آينده از پست شهری به كتابفروشی اشرفی 

-كه بيش از كتابفروش��ی های ديگر مأن��وس بودم- به نام من 

رسيد. در آن نامه ای سه چهار سطری بود و يك شماره روزنامۀ 

ندای يزد. در نامه نوشته بود : 

می دانس��تم كه مثل هميشه منزوی هس��تی و با يزد هم 

رابط��ه نداری. امروز ديدم مقال��ه ای دربارۀ تو در ندای يزد 

چاپ ش��ده به قلم آقای س��يد محمد ن��واب رضوی و اين 

قسمت دوم مقاله بود. آن را برايت فرستادم كه اگر نديدی، 

ديده باشی. قسمت اول آن را من هم نديده ام. 

 البت��ه كه هم از اين خبر و از اين همه نيك خواهی خوش��حال 

شدم. 

 ديگر اينكه يك روز توی بازار تجريش به هم رس��يديم. بعد از 

حال و چه خبر، ضمن حرف ها گفتم چند سال پيش در يزد با 

ابوی تان دكتر افش��ار ديداری داشتيم كه به نظرم جالب توجه 

بود. آن را نوش��تم اما نيمه كاره رها كردم. پرسيد: »چرا؟« گفتم: 

ترسيدم مثل آن قضيۀ نامۀ جمال زاده بشود كه عباس پهلوان، 

مدير مجلۀ فردوسی، آن قدر دشنام و ناسزا به من داد. نمی دانم 

چرا بعضی ها با من بدند. « گفت: »مگه با من بد نيستند و دشنام 

مرحوم آذریزدی و ایرج افشار

و ناس��زا نمی نويس��ند؟ اگر آدم بخواه��د از حرف های ديگران 

اين قدر نگران باش��د، نمی تواند دس��ت به هيچ كاری بزند. تو 

كار خودت را بكن ديگران هم كارش��ان را می كنند و سرانجام 

مردم هم قضاوتش��ان را می كنند. « گفتم: »باشد آن يادداشت 

را كامل می كنم و می فرستم كه شما هم ببينيد. « گفت: »حاال 

ش��د! حتماً بنويس. « و چون خداحافظی كرديم كه از هم جدا 

شويم، تا سی چهل قدم، چند بار تأكيد می كرد كه: »بنويسی ها، 

بنويس، بنويس!« اين بود كه آن ش��رح را نوش��تم و فرستادم و 

همان اس��ت كه در جلد دوم يادنامۀ هفت هشت جلدی افشار 

چاپ ش��ده و ضمناً آن نوشته را در كتاب زندگی و آثار مهدی 

آذريزدی چاپ حوزۀ هنری هم نقل كرده اند. 

ديگر ] آنكه[ در سال های اخير كه از سال 73 به يزد برگشتم، 

به فيض ديدار دوستی نايل شدم به نام آقای آرامش كه هفته ای 

ي��ك  بار به ديدارم می آم��د. و يك  روز كه صحبت از نامگذاری 

خيابانی در كرمان به نام دكتر باستانی پاريزی پيش آمد، گفتم: 

»چنان كه معروف هم هست، كرمانی ها مردمی خون گرم و باوفا 

هس��تند و حقی را ادا كرده اند و گرنه اين نامگذاری چيزی بر 

بزرگی باستانی نمی افزايد. اما همان قدر كه باستانی به كرمان 

عالقه مند اس��ت و به هر بهان��ه ای آن را تمجيد می كند، ايرج 

افشار هم به يزد عالقه مند است و كتاب های بسيار ارجمندی 

درب��ارۀ ي��زد تأليف كرده. اما يزديها يا رج��ال قوم يزد حتی از 

نامگ��ذاری يك خيابان هم به ن��ام او كوتاهی كرده اند. « آقای 

آرامش گفت: »راس��تی هم  ها! من از اهلش می پرسم كه چرا از 

افش��ار ياد نمی كنند. « هفتۀ بعد گفت: »پرسيدم و گفتند: آخر 

ايرج افش��ار مسأله دارد. گفتم: چه مسأله ای؟ گفتند: اين كه او 

آثار تقی زاده را چاپ كرده و تقی زاده كسی است كه اهل حل و 

عقد با او مخالفند. « و وقتی با مردم اين طور رفتار می شود، قدر 

كارهای آنها شناخته نمی شود. 
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