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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
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به شمار می رفت و كتابخانه، خانۀ او بود. او كوشيد تاريخ ايران 

را در كتاب س��رزمين آن نيز جس��ت وجو كند. از همين رو از 

آغازين س��ال های جوانی به جهان ايرانی و به گوش��ه ای از آن 

، سيس��تان و سپس بلوچس��تان، دلبسته ش��د. دستاورد اين 

دلبستگی كه تا سال های پايان زندگی همچنان ادامه داشت، 

انتشار مجموعه ای گونه گون از آثار مربوط به منطقۀ سيستان 

بود. مس��افرت به سيستان نخستين س��فر دراز پژوهشی ايرج 

افشار بود:

نخستين سفر پژوهش��ی درازدامن من در آبان ماه 1333 

ب��ه همراه اس��تاد ... ابراهيم پ��ورداود بود ك��ه از تهران تا 

كوه خواجه به ميان  هامون سيس��تان رفتي��م. بيابان  ها  و 

كلوت های ميان بم و زاهدان و ويرانه های ش��هر رس��تم و 

شهر س��وخته و كركويه در اطراف زابل ]را[گشتيم. جوان 

بودم و شور كنجكاوی دربارۀ ايران داشتم.1 

به نظر می آيد اين نخس��تين تجربۀ س��فر پژوهش��ی تأثيری 

بس��زا در توجه همه جانبۀ او به پژوهش از طريق مشاهده بر او 

گذاشت. حاصل اين مس��افرت سفرنامه ای بود كه افشار آن را 

نخستين بار در مجلۀ سخن منتشر كرد.2 چنان كه خود نوشته 

است، در اين سفر پورداود و البته چند تن ديگر نيز بودند. زمان 

اين سفر نيز قابل توجه است. مسافرت در نخستين سال پس از 

كودتای 28 مرداد صورت گرفت و البته محتوای آن نيز اهميت 

دارد. افشار در سفرنامه اش به وضع بد زندگی در سيستان و فقر 

قاطبۀ مردم اش��اره می كند و ضمن ستايش سيستان تاريخی 

و امكانات بالقوۀ آن، ش��رايط زندگی در سيس��تانی كه ديده را 

نامس��اعد توصيف می كند. همين توصيف سبب شد تا سال ها 

بعد محمدعلی جمال زاده ضمن تحس��ين افشار برای نوشتن 

آن، محتوای آن را وسيلۀ انتقاد از وضع ايران قرار دهد.3 در اين 

1. ايرج افشار ، سفرنامچه )گلگشت در وطن(، چاپ اول نشر اختران ، تهران 1384، ص 13. افشار در 

اين مجموعه سفرنامه هايی را كه از آغاز تا سال نشر كتاب در نشريه ها و مجالت گوناگون چاپ كرده 

بود يكجا گرد آورده است.

2. ايرج افش��ار، » س��فری به كرمان و سيستان«، سخن ، دورۀ پنجم، آذر ماه 1333، صص 850- 86. 

همين سفرنامچه سپس در نشريۀ يغما در دو بخش به چاپ رسيد و متن آن به همراه چند سفرنامچۀ 

بعدی سيس��تان در گلگش��ت در وطن منتشر شد. همراهان اين س��فر جز پورداود، جمشيد و پرويز 

سروشيان از مردم كرمان و حبيب  هلل صمدی موزه دار در موزۀ ايران باستان و ناصر مفخم بودند. افشار 

در تجديد چاپ ديگری از نخستين سفرنامۀ خويش به سيستان اشاره ای به آنان كرده است. نگاه كنيد 

به : »ديداری از سيس��تان« در بياض سفر، چاپ اول توس ، تهران 1354صص 338-350. اين بخش 

در واقع دربرگيرندۀ بررس��ی او در بارۀ گويش سيس��تانی است. بخش مربوط به مشاهدات خويش از 

سيستان را در سواد و بياض، جلد اول نشر داده بود.

3. س��يد محمدعلی جمال زاده، نامه های جمالزاده در كتابخانۀ مركزی دانش��گاه تهران، به كوش��ش 

سوس��ن اصيلی ، چاپ اول، س��خن، تهران 1387 ، ص 742-741. جمال زاده پس از خواندن ش��رح 

افش��ار دربارۀ وضع سيستان می نويس��د: »حالتی كه در آن موقع به من دست داد حالت خوشی نبود 

و تعجب كردم كه در اين آب و خاكی كه مردمش به تمدن و فرهنگ و گذش��ته با ش��وكت و عظمت 

بيست و پنج قرنی خود، آن همه می بالند باز امروز پس از هفتاد سال مشروطيت و سال ها و قرن های 

بسيار شاهی و شاهنشاهی و ديكتاتوری های زشت و پليد رنگارنگ، وطن قهرمان ملی ما ، رستم، به 

سفر، افشار برای نخستين بار به گردآوری تعدادی از واژه های 

سيس��تانی پرداخت و آنها را در س��فرنامۀ خويش درج كرد. به 

نظر می آيد افشار نخستين دانشمند ايرانی است كه به گويش 

سيستانی دلبستگی نشان داد و توجه پژوهشگران را به بررسی 

اين گويش جلب كرد.4 همچنين يادداش��تی تفصيلی در بارۀ 

آثار تاريخی سيس��تان نيز دستاورد همين س��فر بود.5 نيز در 

همين سفر بود كه در زاهدان با امير توكل كامبوزيا ديدار كرد 

و شرحی كوتاه در بارۀ او، كالته و كتابخانه اش در همين سال 

به چاپ رساند.6

افش��ار پس از آن چند بار ديگر به سيس��تان مس��افرت كرد. 

دومين سفر او به همراهی دكتر منوچهر ستوده انجام شد. متن 

سفرنامۀ دوم را افشار در سواد و بياض نشر داد.7 در سال 1367 

او همراه با همايون صنعتی زاده از نوش��هر به خراسان و از آنجا 

به سيس��تان و سپس كرمان رفت. در سفرنامچۀ اين مسافرت 

شرحی دربارۀ سفر به سيستان نيامده اما در پايان آن يادداشتی 

آمده كه از آن بر می آيد افش��ار نتوانسته گزارش بخش مربوط 

به سيس��تان را تكميل كند و فقط به ذك��ر چند عنوان مانند 

اش��اره به نوعی غذای محلی در زابل، باد لوار و نام زاهدان برای 

ش��هر قديم سيستان در كنارۀ مرز، بس��نده كرده است. نيز از 

همين سفرنامچۀ كوتاه بر می آيد كه افشار به بلوچستان رفته 

و تا س��راوان را ديده است. اما هيچ يك از نوشته های او در باره 

بلوچستان حاوی جزييات نيست.8

افش��ار در سال 1375 بار ديگر به سيستان رفت. و در اين سفر 

به كوتاهی دربارۀ بقايای آتشكدۀ كركويه، آثار دهنه غالمان از 

عهد هخامنش��يان در نزديكی مرز با افغانستان و چند منطقه 

تاريخی ديگر گزارش��ی نوش��ت. او در اين س��فر با چند تن از 

پژوهشگران تاريخ محلی سيستان آشنا شد و به تحقيقات آنها 

صورتی باش��د كه ايرج افشار كه مرد راس��تی و راستگويی است بدين قرار توصيف نموده است« البته 

جمال زاده س��فرنامۀ سيس��تان افشار را كه در سال 1333 انجام شده بود، در چاپ بعدی آن در كتاب 

س��واد و بياض در س��ال 1354 خوانده بود. چهرۀ عمومی سيستان در اين سال با آنچه افشار در سال 

1333 ديده بود، تفاوت كرده بود.

4. ايرج افشار، » ديداری از سيستان ويرانه ، يادداشتی در بارۀ زبان بومی و آثار باستانی سيستان يغما، 

شمارۀ دهم، سال هفتم، دی 1333، صص464-460.

5. همو، » ويرانه های باستانی سيستان ،علل ويرانی سيستان«، يغما، شمارۀ يازدهم، سال هفتم، بهمن 

1333، صص534 به بعد.

6. هم��و » كالت��ه كامبوزيا« منتش��ره در مجلۀ جهان نو، س��ال 1333؛ تجديد چاپ در س��فرنامچه، 

صص564-562.

7. همو، » بيست شهر و هزار فرسنگ«، سواد وبياض، جلد دوم، چاپ اول، دهخدا تهران، 1349، صص 

54-133. اين س��فر از 27 اس��فند 1344 تا دوازدهم فروردين 1345 طول كشيد و طی آن افزون بر 

ش��هرهای ديگر از تهران تا سيستان، زنده ياد افش��ار و دكتر منوچهر ستوده به مناطقی از بلوچستان 

نيز مسافرت كردند.

8. ايرج افشار، » از نوشهر به خراسان و كرمان« در : سفرنامچه، صص 323-321.
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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


