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توجه نشان داد.9

تالش های سيستان شناس��ی ايرج افشار محدود به مشاهدات 

ميدانی او از منطقه و ديدن بناها و آثار كهن و نيز ارزيابی وضع 

معاصر آن نبود. زيرا افزون بر آن ش��ماری از رس��اله  ها و منابع 

مر بوط به تاريخ سيس��تان به وي��ژه در دورۀ قاجار را تصحيح و 

منتش��ر كرد. يكی از آنها سفرنامۀ محمد ابراهيم خدابنده لو به 

سيس��تان در سال 1275 يا 1285 قمری است.10 در مجلدات 

اخير دفتر تاريخ و س��توده نامه نيز چند رساله دربارۀ سيستان 

منتشر شده است.11

دلبس��تگی افشار به تحقيقات مربوط به شرق ايران محدود به 

مسافرت به سيس��تان نماند. او از همان آغاز به بلوچستان نيز 

9. ايرج افشار، » زادگاه رستم« در : سفرنامچه، صص185-181.

10. محمد ابراهيم خدابنده لو، »روزنامۀ س��فر خراسان و سيس��تان«، به كوشش ايرج افشار، فرهنگ 

ايران زمين، جلد دوازدهم، 1343، صص122-144. ترديد دربارۀ تاريخ تأليف رساله از زنده ياد افشار 

است.

11. نك: ميرزا محمدجعفر قاجار، »كتابچۀ حالت سيستان«، به كوشش ايرج افشار، دفتر تاريخ، جلد 

اول،چ��اپ اول، بنياد موقوفات دكتر محمود افش��ار، تهران 1380. ص��ص163-166؛ گمنام، »واليت 

نيمروز بهجت اندوز« به كوشش ايرج افشار، پژوهش های ايرانشناسی، جلد پانزدهم، )ستوده نامه)1(( 

صص88-80.

توج��ه كرد و گرچه گ��زارش مفصلی در بارۀ آن نش��ر نداد اما 

چند بار به بلوچستان مسافرت كرد و هر بار توصيف مختصری 

دربارۀ طبيعت و آثار قديمۀ ايرانش��هر، خاش و سراوان و بمپور 

نوش��ت. افزون بر آن زمينه را برای نشر چندين رساله و كتاب 

مستقل در بارۀ بلوچستان فراهم آورد. از اين شمار چند رساله 

را خود منتشر كرد12 و يا ديگر پژوهشگران را تشويق كرد تا آثار 

مربوط به سيستان و بلوچستان را تصحيح و منتشر كنند.13 

12. برای نمونه نك: ميرزا مهدی خان س��رتيپ قاينی، »كتابچۀ س��ياحتنامۀ بلوچستان«، به كوشش 

ايرج افشار، فرهنگ ايران زمين، جلد 28 صص172-201. نيز »جغرافيا و تاريخ بلوچستان«بازنويسی 

خالق��داد آريا ، بازخوانی ايرج افش��ار در همان كتاب صص 202-278. در ادامۀ همين بخش افش��ار 

رس��الۀ ديگری در بارۀ بلوچستان را نش��ر داد.»جغرافيای بلوچستان«، همان كتاب، صص279-293. 

همچنين افشار سفرنامۀ عبدالحسين ميرزا فرمانفرما به كرمان و بلوچستان را مستقاًل منتشر كرد. نك: 

مسافرت نامۀ كرمان و بلوچستان، چاپ اول، انتشارات اساطير، تهران 1383.

13. برای نك: »كتابچۀ تحديد حدود سيس��تان و بلوچس��تان پانزدهم رجب 1288 ق/ اول سپتامبر 

1871م« به كوش��ش غالمرضا طباطبايی مجد، فرهنگ ايران زمين، جلد 28، صص294-319/ ميرزا 

عبدالحس��ين منشی »اقبال الدوله«؛ روزنامۀ سفر سيس��تان در سال 1288قمری»در دفتر تاريخ، جلد 

دوم، صص593-680./ محمود افضل الملك كرمانی«، كتابچۀ غفاريه )جغرافيای بلوچس��تان ايران(،« 

به كوش��ش ايرج افشار با حواشی خالقداد آريا، دفتر تاريخ، دفتر سوم، چاپ اول 1387، صص45-1./

همچنين با تشويق افشار، عبدالرضا ساالر بهزادی كتاب خويش دربارۀ بلوچستان در قرن سيزدهم را 

در سلسلۀ انتشارات بنياد موقوفات افشار منتشر كرد و زنده ياد همايون صنعتی زاده مقاله ای از بريان 

اسپونر با عنوان »نام های جغرافيايی مكان های مكران ايران« را ترجمه و در پژوهش های ايرانشناسی، 

جلد هجدهم به چاپ رساند. 

»نه همانا كه مرد«
علی صفری آق قلعه*

                            در مجلس بزرگداشتي كه پس از درگذشت 

استاد افش��ار در مركز دايرةالمعارف بزرگ اسالمي برگزار شد 

سرسراي ساختمان را به نمايشگاهي از آثار قلمي-  و به گفتۀ  

خود اس��تاد افش��ار »چاپ كرده هاي«- ايش��ان اختصاص داده 

بودند. با ديدن آن نمايشگاه بزرگ مي شد به خوبي دريافت كه 

خداوند، مهربانانه به زندگي استاد افشار چنان بركتي بخشيده 

بود كه توانس��ت يك تنه بيش از بسياري سازمان هاي عريض و 

طويل به فرهنگ اين مرز و بوم خدمت كند.

از آن مجل��س ب��ا دوس��تانم محّمد افش��ين وفاي��ي و پژمان 

فيروزبخش بازگشتيم و سخني خوش نمي بود جز يادهايي كه 

از استاد افشار داشتيم و اين بهترين دست آويزي بود كه از آن 

اندوه بگريزيم. آن گاه كه دوستان از خاطره هايشان بازمي گفتند 

مي ديدم كه دريافت ها و آموخته هاي ايشان با آنچه من از استاد 

افشار مي دانستم بسيار نزديك است. بعدها هم كه در جلسه اي 

خدمت يكي از استادان بوديم، ايشان نيز از شناختشان از استاد 

افش��ار ياد كردند و مي ديدم كه برداش��ت هاي فردي با تجربۀ  

بيش��تر و پيشينۀ  آشنايي و دوس��تي طوالني تر با استاد افشار 

نيز با آنچه ما دريافت��ه بوديم نزديك بود. پس دريافت هاي ما 

نادرست نبود و استاد افشار را با آن بزرگواري ها همۀ  آشنايان با 
* پژوهشگر و نسخه شناس
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ايشان مي شناختند؛ او به راستي بزرگوار بود.

نگاهي به زندگي و كارهاي اس��تاد افش��ار نش��ان مي دهد كه 

ايش��ان بي هيچ گزافه يكي از بزرگ ترين مديران فرهنگي بود 

كه تاريخ ايران به خود ديده است. من گمان مي برم كه راز اين 

بزرگ مردي را بايد در شيوۀ  زندگي ايشان جست وجو كرد و از 

اين روي است كه مي پندارم آگاهي از شيوۀ  زندگي مردي چون 

استاد افشار براي امروزيان بسيار سودمندتر از دانستن سيرت 

جالل الّدين منكبرني يا سيرت ابوعبدهلل خفيف شيرازي است؛ 

چرا كه او نه خيال سروري بر مردم را در سر مي پخت و نه داعيۀ  

كرامات داشت. دانشي مردي بود كه به ايران از دل و جان مهر 

مي ورزيد و شرافتمندانه باور خود را پاس مي داشت.

براي نوش��تن دربارۀ  ش��يوۀ  زندگي استاد افش��ار بايد آنها كه 

آشنايي بيشتري با ايشان دارند قلم به دست گيرند. اين كار بر 

دست چون مني كه آشنايي كوتاهي با ايشان داشته ام چندان 

پربار نخواهد بود؛ با اين حال به س��پاس گزاري از مهرباني هايي 

كه اس��تاد افشار در حّق بنده نيز داشته اند در اينجا به برخي از 

نكاتي كه در ديدارهاي با ايش��ان دريافتم اشاره مي كنم؛ باشد 

كه در اين ميانه براي ديگران چيزي به قول ايشان »دست ياب« 

شود.

يكي از روزهاي ش��هريورماه سال 1384 بود كه نخستين بار با 

استاد افشار ديدار داشتم. مش��غول كار بر روي تحفةالعراقين 

خاقاني بودم و نيازمند به دس��تنويس كتابخانۀ  ملّي اتريش از 

اين متن كه توّسط استاد افشار شناخته و شناسانده شده بود و 

شنيده بودم كه تصويرش را در دسترس دارند و مي خواهند آن 

را به شيوۀ  نسخه برگردان منتشر كنند. از طريق آقاي احمدرضا 

رحيمي ريسه- كه فهرست اتريش در انتشارات ايشان به چاپ 

رس��يده بود- شمارۀ  تلفن استاد افش��ار را به دست آورده بودم 

و پس از تماس قرار گذاش��تند كه يك روز با ايش��ان ديداري 

داشته باشيم.

آن روز بخش��ي از كار تحفةالعراقي��ن را با خ��ود همراه بردم و 

ايشان آن را ديدند و گفت وگوها و پرسش هايي دربارۀ  آن شد. 

پس از گفت وگوهايی پيش��نهاد كردند ك��ه واژه ها و تعبيرات 

ديرياب متن را در كالبد مقاله اي بنويس��م تا در يادنامه اي كه 

براي عاّلمه قزويني منتشر خواهند كرد به چاپ برسد.

اين پيش��نهاد، تشويق بس��يار بزرگي براي من بود و به راستي 

نيروي بيشتري براي دنبال كردن كار در خود مي يافتم. اكنون 

كه مي انديشم مي بينم كه در آن پيشنهاِد به ظاهر ساده مي توان 

هدف هاي گوناگوني را يافت. مثاًل هدايت كردن يك نفر تازه كار 

به عوالم پژوهش و مقاله نويسي؛ يا اينكه اين تازه كار بياموزد كه 

مي ت��وان از يك كار تصحيحي، ويژگي هاي مهم و به واقع زبدۀ  

آن اثر را بيرون كش��يد و به پژوهش��گران ارائه كرد و مهم ترين 

هدف- الاقل از ديدگاه من- اينكه مي دانستم دست كم يك بار 

ديگر نيز مي توانم ايش��ان را ببينم و براي اينكه چنان ديدار و 

تشويقي تجديد شود بايد تمام تالش خود را به كار بندم.

ش��ايد اگر آن روز ايش��ان بر نادرس��تي هاي كار من انگش��ت 

مي نهادن��د به دنبال كار خ��ود مي رفتم و هيچ گاه به اين عوالم 

پاي نمي نهادم اّما ايش��ان تجربه و شكيبايي رويارويي با امثال 

من را داش��تند و اگر جست وجو كنيم خواهيم ديد بسياري از 

بزرگاني كه امروز در دنياي ايران شناسي قلم مي زنند نخستين 

آثارش��ان را به تشويق و راهنمايي ايش��ان و در نشرياتي چون 

راهنماي كتاب و آينده به چاپ رسانيده اند.

در آن نخس��تين ديدار، من بيشتر با اين اميد نزد استاد افشار 

رفتم بلكه تصويري از نسخۀ  وين را به دست بياورم ولي ايشان 

گفتند كه چون چاپ نس��خه برگردان نسخه را ناشري منتشر 

خواه��د كرد بايد تا چاپ اثر صبر كن��م. آن روز از اين موضوع 

دلخور شدم و پيش خود مي انديشيدم كه چرا ايشان با وجودي 

كه مي دانس��تند دارم روي آن متن كار مي كنم از ارائۀ  تصوير 

نس��خه خودداري كردند. بعدها دريافتم كه ايش��ان هميش��ه 

نس��بت به تعّهداتي كه به كتابخانه ها و مراكز داش��تند پايبند 

بودند و تصوير اين گونه نس��خه ها را پي��ش از چاپ به احدي- 

حّتي كس��اني كه به آنها محّبتي هم داشتند- نمي دادند. اين 

پايبندي به پيمان ها از نكته هاي آموختني از ايشان بود.

از ويژگي هاي اس��تاد افش��ار واقع بيني ايشان بود و اين ويژگي 

را در كار ه��ا و زندگي ايش��ان به خوبي مي ش��د ديد. همواره از 

آرمان گرايي هايي كه كارها را راكد نگاه مي دارد پرهيز داشتند 

اّما آن گاه كه مي ش��د كاري را بهتر انجام داد هرگز آسان گيري 

نمي كردند. براي نمونه،  ميراث مكتوب بنا داشت كه درسنامه اي 

را براي نسخه شناسي تدوين كند و اين كار به بنده سپرده شد. 

از آنجا كه اس��تاد افش��ار از مجّرب ترين كارشناسان اين رشته 

در ايران بودند بنا ش��د كه كار با نظارت و تأييد ايش��ان انجام 

شود. پس از مّدتي بنده كار را در قالب متني با ترتيب الفبايي 

موضوعات به پايان رسانيدم و خدمت ايشان بردم. كار را ديدند 
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و گفتند بهتر است كه ساختار آن از ترتيب الفبايي به ترتيبي 

كه پيشينيان هنگام توليد نسخه رعايت مي كردند تنظيم شود.

ب��راي من ك��ه كار را پايان يافته مي پنداش��تم، اين پيش��نهاد 

نادلخواه بود چرا كه مي دانستم اين كار با جا به جايي مدخل ها 

س��امان نمي پذيرد و بايد پژوهش هاي ديگري انجام و طرحي 

نو درانداخته ش��ود. ب��ا اين حال كار از نو و ب��ا آن ديدگاه آغاز 

ش��د و نتيجه نيز-  به ويژه براي من كه در آغاز آن را بيهوده و 

كم حاصل مي پنداشتم- چش��مگير بود. اكنون كه مي انديشم 

مي بينيم سخت گيري هايي از اين دست بسيار سودمند بوده و 

موجب مي شد كه فرد به آنچه هست بسنده نكند و تالش كند 

تا هر روز نسبت به روز پيشين پيشرفتي در كارش حاصل شود.

آنها كه به خانۀ  استاد افش��ار رفت و آمد داشته اند مي دانند كه 

آن خانه جايگاهي براي ديدار پژوهشگران بود و من بسياري از 

پژوهشگران و بزرگان اين سرزمين را نخستين بار در خانۀ  استاد 

افشار مالقات كرده ام. هر بار كه من خدمت استاد افشار مي رفتم 

افراد ديگري نيز به ديدار ايشان مي آمدند و تقريباً هيچ گاه آن 

خانه را خالي از مراجعه كننده نديدم مگر در مواقعي كه كاري 

وي��ژه در پيش بود. اكنون نمي دانم خانه اي كه جايگاه ديدار و 

آشنايي بس��ياري از پژوهشگران و منشأ پديد آمدن بسياري از 

كارهاي بزرگ فرهنگي بود پس از اين چه سرنوش��تي خواهد 

يافت. شايد بهتر باشد كه يكي از مراجع فرهنگي با كسب اجازه 

و توافق خانوادۀ  استاد افشار آن خانه را به كاربردي متناسب با 

آن جايگاه نزديك كنند.

بي گمان يكي از بزرگ ترين هنرهاي اس��تاد افشار مردم داري 

و دوس��تي هاي پايداري بود كه در پديد آمدن آنها ايشان نقش 

عمده اي داش��تند. اين دوستي ها هركدام به شكلي بوده است. 

براي نمونه دوس��تي با كساني كه در يك مقطع زماني با استاد 

افشار همكاري يا رفت و آمد داشته اند. از نمونه هاي مثال زدني 

آن مي توان به دوس��تي ايشان با استاد منوچهر ستوده ياد كرد 

كه اتّفاقاً بنده ايش��ان را فقط يك بار و در خانۀ  اس��تاد افش��ار 

زيارت كردم. همچنين دوس��تي اس��تاد افشار با استاد زنده ياد 

محّمدتقي دانش پژوه و چه اندازه زيباس��ت كه اين دوستي ها 

براي جامعۀ  پژوهشي نيز اثراتي داشت و دست كم چند اثر كهن 

را استاد افشار با هر دوی اين استادان تصحيح و منتشر كردند.

اّما اين دوستي ها صرفاً با آنها كه با ايشان رفت و آمدي داشتند 

خالصه نمي ش��د. براي نمونه مي توان به جم��ال زاده و بزرگ 

علوي اش��اره كرد كه هر دو به داليلي از ايران دور مانده بودند 

و اس��تاد افش��ار از راه نامه نگاري با ايش��ان موجب ش��دند كه 

دوس��تي هايي ميان ايش��ان پديد آمده و به ويژه موجب شدند 

ت��ا پيوند آنها-كه در غربت به س��ر مي بردند- ب��ا ايران به كلّي 

بريده نش��ود. نگاهي به نامه هاي اين هر دو به استاد افشار–كه 

خوش��بختانه در دو مجموعه به چاپ رس��يده- نشان مي دهد 

كه اس��تاد افش��ار چگونه ده ها س��ال اين روابط را پايدار نگاه 

داش��ته اند. براي نمونه در بيشتر اين نامه ها درخواست هايي از 

س��وي جمال زاده و علوي مبني بر فرس��تادن كتاب و مجاّلت 

ايران- به ويژه راهنماي كتاب و بعدها  آينده- درج ش��ده است 

و با اينكه نامه هاي استاد افشار به آنان در دست نيست، فحواي 

نامه هاي آنان نشان مي دهد كه درخواست هاي ايشان همواره 

با پذيرش همراه بوده است.

از سويي نگهداري همين نامه ها موجب شده است تا بخشي از 

تاريخ فرهنگي دورۀ  معاصر ايران حفظ ش��ده و آثار و اسنادي 

ارزشمند از نويسندگان نام آور معاصر در دسترس پژوهشگران 

نهاده شود. اين ها همه از هوشمندي هاي استاد افشار سرچشمه 

گرفته است.

نيك خواهي اس��تاد افش��ار از ويژگي ه��اي اخالقي مثال زدني 

ايشان بود. اگر كسي در زمينۀ  كاري مشكلي داشت و با ايشان 

درب��ارۀ  آن گفت وگو مي ك��رد پس از اينكه اندك��ي دربارۀ  آن 

مي ش��نيدند موضوع گفت وگو را تغيير مي دادند به گونه اي كه 

ممكن بود شخص تصّور كند استاد افشار فردي بي تفاوت است. 

پس از مّدتي مي ديدي مشكل آن شخص حّل شده يا در جايي 

مش��غول به كار شده؛ بي اينكه بداند آن كار به پايمردي استاد 

انجام شده است.

آگاهي هاي گس��ترده اي كه استاد افشار از بسياري زمينه هاي 

ايران شناس��ي داشتند ماحصل شناخت درس��ت و واقع بينانۀ  

ايش��ان از وضعّي��ت جامع��ۀ  ايراني ب��ود و اينكه به درس��تي 

مي دانس��تند مديريّت فرهنگي در س��رزميني با انديش��ه ها و 

قومّيت هاي گوناگون نياز به انديش��ه اي ب��از و دور از عصبّيت 

دارد. اي��ن ديدگاه ش��ايد به دليل نگاه كتاب دارانۀ  ايش��ان در 

س��ال هاي طوالني كار و مديريّت در كتابخانه ها يا س��فرهايي 

كه به جاي جاي ايران داشتند پديد آمده باشد اّما هرچه هست 

موجب ش��د تا در دورۀ  مديريّت ايشان به شاخه هاي گوناگون 

فرهنگ اين س��رزمين پرداخته شود؛ چه در زمينۀ  نسخه هاي 
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خّطي، چه در زمينۀ  كتاب ها و مقاالتي كه ايش��ان از خودشان 

يا ديگران منتشر كردند.

خاطرم هس��ت يك روز كه خدمت اس��تاد افش��ار بوديم فرد 

ديگري نيز براي مش��ورت نزد ايش��ان آمده بود و خيال داشت 

پايان نامۀ  دانشگاهي خود را در موضوعی بگذراند. استاد افشار 

نخست دربارۀ  اينكه پرداختن به آن موضوع سود چنداني براي 

جامعۀ  ايراني ندارد گفت وگو كردند و من در آغاز گمان مي بردم 

كه اين باور نداشتن به موضوع، همراه با ناآگاهي از آن است اّما 

آن گاه كه سخن به جزئّيات آن موضوع سوق پيدا كرد دريافتم 

ك��ه به اندازۀ  كافي از زواياي آن باخبر هس��تند و آن انكار، بي 

پشتوانۀ  آگاهي نبود. 

هميش��ه چيزي بود كه از ايش��ان بياموزي��م و به گفتۀ  يكي از 

دوستان حّتي خاموش نشستن در كنار ايشان و نظاره كردن بر 

رفتارهايشان با آموختن همراه بود. 

استاد افشار اهل شاگردپروري بودند اّما از مريدپروري همواره 

پرهي��ز مي كردند؛ از اينك��ه گروهي بيايند و از يك ش��خص 

بتي بس��ازند و پس از آن مس��ابقۀ  چاپلوس��ي راه بيندازند. به 

همين دليل هم نه خوش��امدگويي كس��ي را مي كردند و نه از 

خوشامدگويي هاي ديگران دربارۀ  خود خرسند مي شدند.

ي��ك ويژگي ديگر كه به گمان م��ن از بزرگ ترين ويژگي هاي 

رفتاري اس��تاد افشار بود اينكه شخصّيتي اس��توار، تالشگر و 

باروحيه داشتند و هرگز از دش��واري ها گاليه نمي كردند. اين 

روحيه موجب مي ش��د تا هم خودش��ان با دشواري ها به خوبي 

روياروي شوند و هم اين روحيه را در اطرافيان ايجاد كنند.

آخرين باري كه با اس��تاد افشار ديدار داشتيم در خدمت آقاي 

دكتر ايراني و دوستم علي نويدي در بيمارستاني بود كه استاد 

در آنجا بستري شده بودند. با اينكه وضع ظاهري ايشان نشان 

مي داد كه بس��يار از بيماري رنج مي برند اّما وقتي كه با ايشان  

گفت وگو مي كرديم همچنان با همان روحيه سخن مي گفتند 

و از كارهايي كه براي چاپ به ميراث مكتوب س��پرده بودند و 

همين طور كارهاي ما و مركز مي پرس��يدند و همان تشويق ها 

كه هميش��ه از ايشان س��راغ داشتيم باز ش��نيده مي شد. اين 

گفت وگوها چنان بود كه من باور داش��تم ايش��ان از بستر اين 

بيماري نيز به تندرس��تي برخواهند خاس��ت و باز از گفته هاي 

ايش��ان نيرو خواهيم گرفت. افسوس كه سرانجام اوراد احباب 

كارگر نيامد و فرهنگ ايران زمين يكي از بزرگ ترين پشتيبانان 

خود را از دست داد.

س��خن پاياني در اين نوش��تۀ  كوتاه و نارسا اينكه گاهي از خود 

در كنار استاد افش��ار ياد كرده ام؛ خوانندگان بزرگوار خواهند 

بخشيد چرا كه هستند نام آوراني كه تنها يك بار با استاد مالقات 

كرده اند و پس از درگذش��ت ايش��ان، عكس هاي مالقاتشان را 

اينجا و آنجا به نمايش نهادند؛ پس ش��اگردي نزد استاد افشار 

براي چون مني كه كم اس��تاد ديده ام سرافرازي بزرگي خواهد 

بود و گفتني.

چنین كنند بزرگان چو كرد باید كار
سيدمحمد طباطبايی بهبهانی*

                              اس��تاد ايرج افش��ار هم پرواز كرد و ديگر 

شاهد آثار جديد و مستمر وی در مجالت وزين و عرصۀ ميراث 

مكت��وب نخواهيم بود. تا ايران و فرهنگ اي��ران و تاريخ ايران 

هس��ت ، افشار هم هست. اس��تاد از خوشبخت ترين های ايران 

معاصر اس��ت كه تمام عمر را به خدمت راس��تين وطن به سر 

آورد و از روزی كه خود را ش��ناخت تا واپسين روزهای حيات 

كمربستۀ ايران بود و فرهنگ ايران. و به راستی در اين روزگار 

مانندی برايش نمی شناس��يم. خوشا به حالش كه عزيز و منيع 

زيست و سربلند درگذشت.

 بنده را فرمودند كه چند س��طری به ياد استاد افشار بنويسم. 

هرچند حضرتش را به نوش��تۀ امثال بنده نيازی نيست ولی به 

پاسداشت مقام بلند استاد كلمتی چند بر سبيل عرض ارادت 

نوش��ته ش��د. معموالً در اين گونه نوش��تارها به تبعيت از مقام 

علمی و خدمات فرهنگی ش��خص درگذش��ته می پردازند، اما 

بنده برآن اس��ت كه از لونی ديگر بنويس��م تا در ياد استاد نيز 
* استاديار دانشكده ادبيات دانشگاه تهران


