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از »پَِكن« بشنو اين سخن نه ز »ُرم«:

هركه در ميخ صرفه جويي كرد

مي ك��ند نعِل اسِب خود را ُگ���م

البته قافيۀ بيت اول را درست به ياد نمي آورم.

 ج��اي ديگري، همين روزها، مقاله اي دربارۀ »دفتر تلفِن« ويژۀ 

سفرهاي او- كه نموداري است از انضباط آرشيوي او- نوشته ام؛ 

در اين جا به هيچ روي قصد تكرار آن مطلب را ندارم. همين قدر 

مي گويم ك��ه آن دفتر تلف��ن- كه خود كتابي بزرگ اس��ت- 

نموداري است از توزيِع نام و نشان تمام فضالي معاصر ايران بر 

روي نقشۀ جغرافيايي ايران. از روي آن كتابچه، شما مي توانيد 

ارب��اب فرهنگ و مع��ارف ايران را، در تمام ش��هرها و حتي در 

كوچك ترين روستاهاي كشور بشناسيد و آدرس و تلفن ايشان 

را به دس��ت آوريد و در مواردي حوزۀ كار و تخصص ايش��ان را 

نيز بدانيد. آنجاس��ت كه حوزۀ  پهناور دوستداران و شيفتگان 

ايرج افشار را مي توان از نزديك آزمود و ديد، و نيز يك نمونه از 

»انضباط آرشيوي« او را.

                           شخصيت علمی و فرهنگی ايرج افشار از چند 

جنبه قابل بررس��ی است. با آنكه او ليسانسيۀ حقوق بود، اما به 

غير از فهرست مقاالت حقوقی كه در 1348 با همكاری دو تن 

ديگر به چاپ رس��اند، هيچ  گاه در رشتۀ تحصيلی خود قلم نزد. 

زمينۀ عالقه و كار او بخش��ی از فرهنگ ايران بود كه به تاريخ 

و ادبيات و مس��ائل پيرامونی آنها مربوط می ش��د. مجله نگاری 

و كتاب شناس��ی و فهرست نويس��ی و گردآوری مقاالت نيز از 

دغدغه های اصلی او به شمار می رفت. او از بيست و دو سالگی 

قلم در دست گرفته بود و با مجلۀ جهان نو به مديريت حسين 

حجازی همكاری می كرد. پس از تأسيس مجلۀ يغما در 1327 

ب��ا آن مجل��ه نيز به همكاری پرداخت. در س��ال 1323 كه در 

سن 19 سالگی بود مدير داخلی سال سوم مجلۀ آينده شد كه 

مديريت و سردبيری آن را پدرش دكتر محمود افشار در عهده 

داشت. در سال 1331 سردبير سال هشتم مجلۀ مهر بود و در 

آنجا دو س��ه مقاله چاپ كرد. در 1332 با همكاری محمدتقی 

دانش پژوه، عباس زرياب، منوچهر س��توده و مصطفی مقربی 

مجلۀ فرهنگ ايران زمين را تأسيس كرد كه سی دوره از آن به 

چاپ رس��يد )جلد بيست و نهم آن در 1375 و جلد سی ام در 

1384 به كوشش خود افشار چاپ شد(. در تأسيس اين مجله 

هرچند چهار تن ديگر همكاری داشتند، اما در حقيقت تهيه و 

آماده سازی آن به دست خود افشار انجام می گرفت.

نخس��تين كتاب هايی كه چاپ كرد تجديد طبع بعضی متون 

ناياب بود كه خاورشناس��ان در خارج از ايران به چاپ رس��انده  

بودند. در سال 1331 رسالۀ كوچك سمريه از آثار قرن سيزدهم 

هجری را كه نيكوال ِوِسلوفس��كی )N.I.Veselovsky( روس در 

1904 در پترزبورگ چاپ كرده بود با مقدمه ای از خود و مقدمۀ 

ديگری از س��عيد نفيسی در سالنامۀ كشور ايران و نيز در 200 

نسخۀ مجّزا در رديف انتشارات كتابخانۀ دانش به چاپ رساند. 

وی بعدها در 1343 چاپ منّقح تری از اين كتاب انتش��ار داد و 

س��ال ها بعد در 1367 آن را همراه با قنديه تجديد چاپ كرد. 

در همين سال 1331 رسالۀ حاالت و سخنان ابوسعيد ابوالخير 

را كه ژوكوفسكی روس در 1899 چاپ كرده بود تجديد چاپ 

ك��رد و در س��ال 1341 چ��اپ بهتری از آن به دس��ت داد. در 

س��ال 1333 نيز چاپ مجددی از فردوسةالمرشديه فی اسرار 

الصمديۀ محمود بن عثمان در شرح حاالت ابواسحاق كازرونی 

به دس��ت داد كه قباًل فريتز ماير آن را در 1943 )= 1322( در 

اس��تانبول به چاپ رسانده، ولی در 1948 در اليپزيك منتشر 

ایرج افشار، دانشمندی با توانائیهای استثنائی
علی اشرف صادقی*

* استاد بازنشسته دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسي
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ش��ده بود. چاپ افش��ار حاوی ترجمۀ مقدمۀ ماير و مقدمه ای 

جديد با اّطالعاتی تازه بود.

اين عالقه به چاپ متون قديم در افشار به حدی بود كه وی تا 

آخرين روزهای زندگی خود بيش از پنجاه متن قديم و نس��بتاً 

قديم فارسی را كه بسياری از آنها برای نخستين بار چاپ می شد 

تصحيح و منتشر كرد؛ متونی مانند اسكندرنامه، فّرخ نامۀ جمالی 

يزدی، دو ترجمه از مس��الك و ممال��ك اصطخری، جلد دوم 

اوراداالحب��اب ابوالمفاخر باخرزی، خوابگزاری، عرائس الجواهر 

ابوالقاس��م كاش��انی، التحبير فی علم التعبير فخرالدين رازی، 

جواهرنامۀ نظامی نيشابوری، نوادرالتبادر شمس الدين دنيسری 

)با همكاری دانش پژوه(، انيس الناس ش��جاع، ترجمۀ فارس��ی 

صيدنۀ بيرونی )با همكاری منوچهر ستوده(، زنگی نامه از محمد 

زنگ��ی بخاری، و غي��ره. همچنين بيش از صد رس��الۀ قديم و 

جديد را در نشريات مختلف، مانند فرهنگ ايران زمين، ميراث 

اسالمی ايران، دفتر تاريخ  و غيره به چاپ رساند كه هركدام از 

يك يا چند نظر برای فرهنگ ايران مهم اند.

وی بي��ش از ش��صت جلد خاطرات و س��فرنامه و يادداش��تها 

و مت��ون ديگر از اش��خاص مختلف را نيز كه ب��ه دورۀ قاجار و 

پهلوی مربوط می شود به چاپ رساند كه مهمترين آنها روزنامۀ 

خاطرات اعتمادالّس��لطنه است كه چاپ دوم آن كه در اختيار 

نگارنده است دارای 1107 صفحه است.

كتاب ه��ای تأليفی افش��ار، غيراز س��ه جل��د يادگارهای يزد 

و واژه نام��ۀ يزدی كه دو بار چاپ ش��ده )ب��ار دوم با اضافات و 

تغييرات( و چند كتاب ديگر اساس��اً فهرس��ت های نسخه های 

خطی و كتابشناسی ها و فهرست های مقاالت است. كتاب های 

زير از اين مقوله اس��ت: فهرس��ت مقاالت فارسی )6 جلد. جلد 

هفتم در مركز دايرةالمعارف بزرگ اسالمی در دو مجلد توسط 

پژوهشگر ديگری زير نظر افشار تهيه شده است(؛ كتاب شناسی 

فردوسی )دو بار چاپ شده و چاپ سوم آن با اضافات در دست 

انتشار اس��ت(؛ فهرست مقاالت ايران شناس��ی در زبان عربی؛ 

فهرست نسخه های خطی كتابخانۀ ملك )13 جلد با همكاری 

4 نفر ديگر(، فهرس��ت نس��خه های خط��ی كتابخانۀ مجلس 

شورای اس��المی )جلدهای 11 تا 16 با همكاری 3 نفر ديگر(؛ 

فهرس��توارۀ كتابخانۀ مجتبی مينوی )با همكاری محمدتقی 

دانش پ��ژوه(، و چندي��ن كت��اب ديگر از اين مقول��ه. ترديدی 

نيست كه افش��ار در زمينۀ نسخه شناس��ی و شناخت كاغذ و 

خط متخصص منحصربه فرد بود. با بررس��ی كوتاه يك نسخۀ 

خطی به سرعت می توانست حدود سال كتابت آن را معين كند. 

مقاالت او در نامۀ بهارس��تان و كتابی كه دربارۀ كاغذ چاپ شد 

گواه راستين اين تخصص او است.

مجموعه هاي��ی ك��ه گ��ردآوری كرده، ع��الوه بر ي��ازده جلد 

يادداشت های قزوينی )جلد يازدهم بخش اول مسائل پاريسيۀ 

قزوين��ی با همكاری علی محمد هنر اس��ت( و ده جلد مقاالت 

تقی زاده، عبارت اند از نامۀ مينوی )جشن نامۀ مجتبی مينوی، 

با همكاری دو نفر ديگر(، مجموعۀ خطابه های تحقيقی دربارۀ 

رش��يدالدين فضل هلل، يادنامۀ ايرانی مينورسكی ) با همكاری 

مجتبی مين��وی(، يادگارنامۀ حبيب يغماي��ی )با همكاری دو 

نفر ديگر(، محيط ادب )جش��ن نامۀ محمد محيط طباطبايی، 

با همكاری 3 تن ديگر(؛ ناموارۀ دكتر محمود افش��ار )10 جلد 

ك��ه از جلد يازده��م تا نوزدهم به پژوهش های ايران شناس��ی 

تغيير ن��ام داد( و چندين مجموعۀ ديگر، از جمله مجموعه ای 

به نام گنجينۀ نسخه برگردان )= متون عكسی( كه 5 كتاب در 

آن سلس��له به چاپ رس��يده؛ از جمله دو نسخۀ خطی مهم از 

شاهنامه، يكی نسخۀ لندن و ديگری نسخۀ دانشگاه سن ژوزف 

بيروت و سلس��لۀ ديگری به نام متون پيشينۀ داستانی كه نشر 

چش��مه آن را منتش��ر می كند و چهار كتاب از آن بيرون آمده 

است؛ از جمله چاپ دوم اسكندرنامه )منسوب به كاليستنس( 

و فيروزشاه نامه كه جلد س��وم داراب نامۀ بيغمی است. اين دو 

مجموعه با همكاری ديگران منتشر شده است.

گفتيم مجله نگاری يكی ديگر از زمينه های عالقۀ او بوده است. 

مجله هايی كه تأسيس يا نشر كرده عبارت اند از راهنمای كتاب 

)21 سال(، آينده )15 سال، از سال پنجم تا نوزدهم(؛ فرهنگ 

ايران زمين )كه قبال دربارۀ آن صحبت شد(؛ نسخه های خطی 

)با همكاری محمدتقی دانش پژوه، هشت دفتر اول(؛ كتابداری 

)ش��ش دفت��ر اول(. مجله های راهنمای كتاب و آينده اساس��اً 

مجله های اّطالع رس��انی است؛ به اين معنی كه هدف از مجلۀ 

اول دادن اّطالعات مربوط به كتاب به خوانندگان بوده اس��ت. 

مقاالتی كه در اين مجله نشر می شد عمدتاً نقد كتاب، مقاالت 

مربوط به نسخه های خطی، معرفی كتاب های تازه، شرح حال 

دانشمندان معاصر، نظرآزمايی دربارۀ بعضی موضوعات ادبی و 

علمی و بعضی مقاالت تحقيقی بود. اين مجله روی هم رفته در 

پيش��برد نقد در ايران و اّطالع رسانی در زمينۀ كتاب، مجله ای 
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بسيار موفق بود. مجلۀ آينده در سالهای اول نيز ناشر مقاله های 

مرب��وط به تحقيقات ايرانی، نقد و معرفی كتاب، نش��ر اس��ناد 

و م��دارک قديمی و مق��االت تحقيقی ديگر ب��ود، اما مقاالت 

دوره ه��ای بعد آن متنوع ش��د و مجله ديگ��ر صورت تحقيقی 

نداش��ت. فرهنگ ايران زمي��ن خاص چاپ رس��اله ها و متون 

قديمی و مقاالت تحقيقی بود. اين مجله بی ش��ك نش��ريه ای 

ماندنی اس��ت. نس��خه های خطی نيز خاص چ��اپ مقاالت و 

يادداش��ت های مربوط به نسخه های خطی بود و فهرست های 

چندي��ن كتابخانۀ عمومی و خصوصی در آن به چاپ رس��يده 

است. اين نشريه نيز از آثار ماندنی است. در مجلۀ كتابداری نيز 

مقاالت مربوط به فن كتابداری و نسخه های خطی و گاه چاپی 

چاپ می ش��د. اين مجله بعد از ش��مارۀ ششم زير نظر ديگران 

منتشر شده است.

مهم ترين آثار تأليفی افشار مقاالت اوست. تعداد اين مقاالت از 

بزرگ و كوچك و مقاالت يادداش��ت ماننِد بسيار كوتاه، نزديك 

به دوهزار و پانصد تا اس��ت. به هريك از مطالب متفاوتی كه در 

مقاالت »تازه ها و پاره های ايران شناسی« كه در كلك و بخارا به 

چاپ رسيده ش��مارۀ جداگانه ای داده شده است و در حقيقت 

هريك از اين مقاالت چند مقاله به ش��مار آمده اس��ت. از نظر 

موضوعی اين مقاالت را به چند دسته می توان تقسيم كرد: يك 

دستۀ از آنها مقاالت صرفاً تحقيقی هستند. اين مقاالت اساساً 

مربوط به نس��خه های خطی، كتاب ها، دانش��مندان و مؤلفان 

گذش��ته و مسائل تاريخی و جغرافيايی هستند. افشار خود در 

س��ال 1345، 35 مقاله از آنها را كه مربوط به نسخه شناس��ی 

و كتاب شناس��ی اس��ت در مجلّدی به ن��ام مجموعۀ كمينه به 

چاپ رس��انده اس��ت، اما همۀ مقاالت اي��ن مجموعه مقاالت 

صرفاً تحقيقی نيس��تند؛ مانند آثار چاپ نش��دۀ سعيد نفيسی 

و آثار چاپ نش��دۀ عباس اقبال و آثار سديدالس��لطنۀ كبابی. از 

مي��ان مقاالت تحقيقی او احتماالً به اندازۀ دو س��ه جلد ديگر 

نيز می توان بيرون آورد و به چاپ رس��اند. دس��تۀ ديگر مربوط 

به نسخه شناس��ی اس��ت. تعداد اين مقاالت بيش از 80 مقاله 

اس��ت. تعدادی ديگر مربوط به فهرست های نسخه های خطی 

است. بيشتر اين مقاالت در نشريۀ نسخه های خطی و راهنمای 

كت��اب چاپ ش��ده اند و تعداد آنها متجاوز از 60 مقاله اس��ت. 

تعدادی ديگر مربوط به معرفی تك نسخه ها است. اين مقاالت 

در راهنمای كتاب و آينده و يغما و مجموعه ها چاپ شده اند و 

تعداد آنها بيش از 80 تا است. دستۀ ديگر »نقد  كتاب ها« است. 

تعداد اين نقدها بيش از 130 عدد اس��ت و در راهنمای كتاب 

و آينده و جهان كتاب و بعضی مجالت ديگر نش��ر شده است. 

تعدادی ديگر اس��ناد تاريخی مختلف و بيش��تر آنها مربوط به 

دورۀ قاجار اس��ت. تعداد آنها بيش از 300 عنوان است. بيشتر 

اي��ن مقاالت در راهنمای كتاب و آينده و يغما و بررس��ی های 

تاريخ��ی و يزدنامه و فرهنگ ايران زمين و نگاه نو و غيره چاپ 

شده است. دس��تۀ ديگر مقاالت او يادداشتهای كوتاه و گاهی 

بلندی است كه به مناس��بت درگذشت دانشمندان و مشاهير 

ايرانی و خارجی )اساس��اً غربی( نوشته شده است. تعداد 610 

نوش��ته از اين دس��ته را محمود نيكويه در 1382 در كتابی با 

عن��وان ن��ادره كاران در 1112صفح��ه گ��رد آورده و به چاپ 

رس��انده است. افشار 21 نوش��ته از اين وفيات را قباًل در كتاب 

س��واد و بي��اض )1344( كه در پايي��ن از آن گفت وگو خواهد 

شد منتش��ر كرده بود. گروه ديگر مقاالت او گزارش سفرهای 

اوس��ت. تعدادی از اين س��فرنامه ها را خود افشار در 1354 در 

550 صفحه با نام بياض سفر به چاپ رسانده است. در تعدادی 

از اين س��فرنامه ها بحث هايی دربارۀ نسخه های خطی فارسی 

موجود در كش��ورهای مختلف كه افش��ار به آنجا س��فر كرده 

وجود دارد. تعدادی ديگر از س��فرنامه های س��فرهای ايران او 

در 1384 در كتاب��ی به نام گلگش��ت در وطن، س��فرنامچه به 

كوش��ش فرزندان او در 654 صفحه چاپ شده است. تعدادی 

ديگر از س��فرنامه های داخل و خارج او نيز در صفحات 301 تا 

458 سواد و بياض به چاپ رسيده است. افشار حدود 60 مقاله 

نيز به زبانهای انگليس��ی و فرانسه و آلمانی دارد كه ظاهراً همه 

يا عمدۀ آنها را ديگران از فارس��ی ترجمه كرده اند. بس��ياری از 

آنها كه به انگليسی اس��ت در دانشنامۀ ايرانيكا )چاپ آمريكا( 

به چاپ رس��يده اس��ت. وی از ماه مهر 1373 شروع به نوشتن 

مطالب پراكنده ای با عنوان »تازه ها و پاره های ايران شناسی« در 

مجلۀ كلك )از ش��مارۀ 53 به بعد( كرد كه دنبالۀ آن در مجلۀ 

بخارا )از شمارۀ اول )1377( تا شمارۀ 80( ادامه يافت. محتوای 

اين نوشته ها اسناد، يادداشت های تاريخی، وفيات، نسخه های 

خط��ی، كتاب های تازه و يادداش��ت های پراكن��دۀ مربوط به 

موضوع های مختلف است.

نگاه دقيق به آثار اس��تاد افش��ار نش��ان می دهد كه او شيفتۀ 

كش��ف، چاپ و عرضۀ مطالب و آثار تازه است. معرفی كتاب ها 
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و مقاالت و نش��ريات تازه نيز از همين ش��وق اّطالع رس��انی او 

سرچشمه می گيرد. سرعت عمل او در تأليف حيرت آور است. 

او در عي��ن آنك��ه می كوش��د در مقدمه های متون��ی كه چاپ 

می كند آخرين اّطالعات را در مورد متن مورد نظر و مؤلف آن 

به دس��ت دهد، برای افزودن اطالعات بيشتر در چاپهای بعد و 

تحقيقات ديگران نيز مجال باقی می گذارد. اين شوق استاد به 

هرچه سريعتر چاپ كردن تحقيق خود تا آنجا غليان می كند كه 

ه��ر نوع يافتۀ جديدی- حتی در حد يك فيش يا يك لغت- را 

نيز چاپ نشده باقی نگذارد.

وی در 1381 فهرس��تی موضوعی از نوشته های خود تا 1381 

ترتيب داده كه به توس��ط فرزندانش در لوس آنجلس آمريكا به 

چاپ رسيده است. س��پس يك پيوست مربوط به نوشته های 

س��الهای 1380 تا 1383 به آن ضميمه ش��ده است. آنچه در 

مدت شش سالۀ پس از 1383 نيز از آثار او چاپ شده- از جمله 

29 كتاب��ی ك��ه در پايان جزوۀ اول ذكر و وع��دۀ چاپ آنها در 

آينده داده ش��ده و كتاب هايی كه در اين فهرست نيامده و در 

اين سال ها به قلم آن مرحوم چاپ شده- بايد به اين دو فهرست 

افزوده ش��ود. حجم اين آثار به ده ها هزار صفحه بالغ می شود و 

بی هيچ ترديد تأليف، چاپ و تصحيح مطبعی اين مقدار نوشته 

از توانايی يك فرد معمولی خارج است.

شايد كس��انی كه از نزديك با آن مرحوم آشنايی نداشته اند با 

اطالع از اين حجم آثار چنين تصور كنند كه وی در تمام لحظات 

بيداری زندگی خود منحصراً مشغول نوشتن و از كارهای ديگر 

غافل بوده است، اما اين تصور بسيار دور از واقعيت است. افشار 

از جوانی عالقه مند به كوه نوردی و بيابان گردی و س��ياحت در 

شهرها و روستاها و جست وجو و كشف آثار تاريخی بوده است. 

كتاب ه��ا و مقاالتی ك��ه دربارۀ آثار تاريخی يزد و س��اير نقاط 

نوشته و سفرنامه های او همه منعكس كنندۀ اين واقعيت است. 

تع��دادی از مقاالت او مبتنی بر اطالعاتی اس��ت كه از خواندن 

كتيبه ها و س��نگ قبرها به دست آورده است. گرفتن عكس از 

آثار تاريخی و اشخاص نيز از عالقه های جدی او بوده است. گواه 

اين مطلب عكسهای بی شماری است كه در مجالت و كتاب ها 

چاپ كرده اس��ت. چ��اپ عكس های تاريخ��ی قديمی نيز در 

پيوند با اين عالقه و نيز ش��وق اطالع رسانی اوست. در فهرست 

موضوعی آثار او 36 عنوان به چاپ اين گونه عكس ها اختصاص 

يافته است كه عمدتاً در آينده و راهنمای كتاب چاپ شده اند.

افش��ار از 1344 تا تير 1358 رئيس كتابخانۀ مركزی دانشگاه 

تهران ب��ود. محل اي��ن كتابخانه ابتدا در زيرزمين دانش��كدۀ 

علوم بود. برپاكردن س��اختمان كنونی آن مديون همت افشار 

ب��ود و از هيچ  كس ديگر س��اخته نب��ود. او در تمام اين مدت 

صبحه��ا در كتابخانه به كار اداری خود می رس��يد و بس��ياری 

از بعدازظهرها به كتاب فروش��يهای روبه روی دانش��گاه تهران 

س��ر می زد و از كتاب های جديد برای س��فارش برای كتابخانه 

صورت برمی داشت. تابستانها نيز يك يا دو ماه برای شناسايی و 

خريد كتاب های خارجی به اروپا و آمريكا می رفت. افسوس كه 

بيش��تر اين گنجينه پس از استعفای او از مديريت كتابخانه در 

س��ال 1358 نابود شد. گردآوری پانزده هزار نسخۀ خطی برای 

اين كتابخانه، اعم از خريدن مجموعه های ش��خصی، مانند دو 

مجموعۀ مهم باستانی راد و سعيد نفيسی و بعضی مجموعه های 

كوچكتر و انتقال مجموعه های خطی دانش��كده های ادبيات، 

الهيات و پزش��كی ته��ران ك��ه احتمال مفقودش��دن بعضی 

نس��خه های آنه��ا می رفت به كتابخانۀ مرك��زی همه به همت 

افشار بود. البته پايۀ اين كتابخانه را هزار و اندی نسخۀ اهدايی 

سيدمحمد مشكوة تشكيل می داد.

يكی ديگر از فعاليت های علمی افشار تشكيل هفت كنگرۀ ملی 

ايران شناسی در فاصلۀ سالهای 1350 تا 1357 بود كه هر سال 

در يك ش��هر دانشگاهی ايران تشكيل می شد. برگزاری كنگره 

و آماده كردن مقدمات آن از فراهم كردن بودجه و درنظرگرفتن 

جا و درخواست مقاله و غيره از كارهای بسيار وقت گير است كه 

افشار با برنامه ريزی دقيق آن را با موفقيت انجام می داد.

افشار در بسياری از جلسات علمی داخلی و بعضی كنگره های 

خارجی نيز شركت می كرد و در آنها مقاله می خواند. انجام همۀ 

اين فعاليت ها جز با يك برنامه ريزی دقيق و اس��تفادۀ بهينه از 

وقت امكان پذير نيس��ت و اين توانايی فقط در شخص او وجود 

داشت.

افش��ار در س��ال های اخير متوجه پروراندن بعضی از جوانهای 

مس��تعد ش��ده بود و اينان ني��ز در كارهای علمی ب��ه او ياری 

می رساندند.

در پايان الزم است به بعضی ويژگی های اخالقی او هم اشاره ای 

بشود. او دارای ظاهری خشك و جدی بود و با ديگران به گرمی 

رفتار نمی كرد و اين س��لوک او مورد پسند خيلی ها نبود. اما او 

مردی عاطفی بود و عواطف خود را پنهان می كرد. به كس��انی 



دورة دوم، سال پنجم، شمارة 44، فروردین و اردیبهشت 1390

121 

كه نيازمند بودند نيز از راه هايی كه می دانست كمك می رساند. 

مثاًل برای نوشتن مقاله در راهنمای كتاب و آينده به هيچ كس 

حق التألي��ف پرداخت نمی كرد، اما مرح��وم محبوبی اردكانی 

كه ب��ه حق الزحمۀ مقاالت خود نياز داش��ت يك بار برای من 

نقل كرد كه افش��ار برای همۀ مقاالتی كه او در راهنمای كتاب 

چ��اپ كرده به او حق التأليف می پرداخته اس��ت. ويژگی ديگر 

او اين بود كه با همه كس از اس��تاد و دانشجو و كارمند و عامی 

می توانست نشست و برخاست داشته باشد و كوچكترين حس 

خودبزرگ بينی در او نبود. هيچ گاه اهل تعريف از خود و كارها 

و خدمات خود نبود و س��تايش هيچ كس ه��م در او ذره ای اثر 

نداش��ت. نام و خدمات بزرگ او هي��چ گاه از خاطره ها فراموش 

نخواهد شد.

مسافر شرق: از تنگنای شهر تا پیشانی فراخ بیابان
سيستان شناسی و سيستان گردی ايرج افشار

منصور صفت گل*

                            در پژوهش های متعارف و مرسوم مربوط به 

تاريخ، تمدن و فرهنگ ايران در دهه های پس از رواج شيوه های 

نوين تحقيق��ات تاريخی، كانون توجه پژوهش��گران تأكيد بر 

منابع مكتوب و بهره گيری از كتابخانه  ها بوده است. تحقيقات 

مشهور به ميدانی برای گردآوری اطالعات مورد نياز كمتر مورد 

توجه قرار می گرفت و بنابراين مجال چندانی برای درج آنها در 

مطالعات تاريخی نمی يافت. در اين ميان پژوهش��گرانی بودند 

كه ضمن تأكيد تمام بر انتش��ار مناب��ع متنوع برای تحقيقات 

تاريخی و تمدنی، بر مشاهده و ايجاد عمق معرفتی برای درک 

تحوالت تاريخی پای می فشردند و خود از سرآمدان اين تلفيق 

شيوه های پژوهشی به شمار می رفتند. از سوی ديگر در سنت 

رايج فرهيختگان ايرانی تدوين متونی بر گونۀ خاطرات نويسی 

و سفرنامه نويسی ريشه ای كهن داشت. اين شيوه در دوره های 

پرفراز و نش��يب تاريخ اي��ران، البته تحوالت زيادی را از س��ر 

گذرانده و بس��ته به وضع سياس��ی و اجتماعی هر عصر، رونق 

و ركود يافته اس��ت. روشن است كه اين نوع از فعاليت نخبگان 

در شرايط علمی و سياسی و اقتصادی ايران معاصر شكوفا شد 

و هم به درک بهتر تحوالت اجتماعی ايران ياری رس��اند و هم 

زمينه را برای سياستمداران و تصميم گيرندگان برای شناخت 

جامع��ه و تغييرات ضروری در آن آماده س��اخت. اين روند به 

ش��كل گيری نوع خاصی از ايران شناسی انجاميد كه دستاورد 

آن انتش��ار يك رشته تحقيقات ميدانی و تلفيق آن با مجموعۀ 

متنوع اطالعات منابع مكتوب و جز آن بود.

در ميان نخبگان معاصر ايران سرشناس ترين و بلندآوازه ترين 

پژوهش��گرانی كه می ت��وان او را پايه گذار چنين روش تلفيقی 

تحقيقات ايرانی دانس��ت، ايرج افشار بود. افشار از پژوهشگران 

دلبس��ته به انديشۀ ترقی و خود از دس��تاوردهای همين روند 

ب��ود كه در فضای مبتن��ی بر آن در تاريخ معاص��ر ايران باليد 

و خيل��ی زود به يكی از چهره های ش��اخص آن تبديل ش��د. 

شرايط سياسی و اقتصادی و علمی معاصر و نيز زمينۀ مناسب 

خانوادگی ، ش��رايط را برای ش��كل گيری ش��خصيت خاص او 

فراهم آورد. مجموعه ای از تحوالت و دلبستگی های اجتماعی 

و شخصی سبب شد تا افشار به دانشمندی چنددانشی تبديل 

ش��ود. كانون دلبستگی افشار در تمامی تحقيقات او و از همان 

آغاز جوانی، تاريخ و تمدن و فرهنگ ايرانی در گسترۀ تاريخی 

آن بود. از اين روی با درک كمبود و پراكندگی منابع تحقيقات 

ايرانی، بررس��ی ميدانی و جس��ت وجوی منابع مرتبط با آن را 

با يك رش��ته بلوک گردی در گس��ترۀ جهان ايرانی آغاز كرد. 

سيس��تان و تاريخ و فرهنگ آن نخستين نقطۀ عزيمت افشار 

برای شناخت تمدن ايرانی بود.

يك بررس��ی عمومی از مجموعۀ فعاليت های پژوهش��ی ايرج 

افشار نشان می دهد كه گسترۀ دلبستگی های تحقيقی و همراه 

با آن بررسی های ميدانی ايران شناسی او شگفت آور است. افشار 

از نادره كاران خستگی ناپذيری بود كه در برج عاج پژوهش های 

كتابخانه ای نگنجيد- گرچه خود از نخستين كتابداران علمی 
* استاد گروه تاريخ دانشگاه تهران


