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پژوهش های یزدشناسی استاد ایرج افشار

حسیـن مسـرت

ــار اقش ــه. هم از. و. ــوم. ق ــه. ازهم

ــار افش ــرج. ای ــه. ب ــد. بال ــزد. ی

ــف تألی ــرت. کث ز. را. او. ــه. زان.ک

ــف ــف.حری ــم.وکی ــس.زک ــود.ک نب

ــت ــت.تا.که.یزد.بپاس هرکه.یزدی.اس

ــت ــکر.رواس ــپاس.و.ش ــام.س در.مق

ــرار تـک ــد. کنـ آورد. ــان. زب ــر. ب

ـــار افش ــرج. ایـ ــد. جــاوی ــام. ن

عبدالحسین.جاللیان)جاللی(

ــوادۀ.یزدی.دکتر. ــار.در.مهر.1304ش.در.خان ــتاد.ایرج.افش .اس

ــه.دنیا.آمد..هماره.و.از. ــار.یزدی.و.نصرت.برازنده.ب محمود.افش

ــفرهایی.که.پدر.به.یزد.داشت،.همراه.وی. ــتر.س کودکی.در.بیش

راهی.این.شهر.تاریخی.می.شد..و.خود.نیز.بعدها.همسری.یزدی.

گرفت.

ــین.دم. ــه.زادگاه.پدری.اش،.تا.واپس ــۀ.او.ب ــق.و.عالق عش

زندگانی.در.جانش.شعله.می.کشید..هر.ساله.و.در.گذر.سفرهایی.

ــت.و.چند. ــت،.از.یزد.می.گذش ــرق.ایران.داش که.به.جنوب.و.ش

ــهر.را. ــتر.این.ش ــن.دیار.می.ماند..انگار.هرچه.بیش روزی.در.ای

ــجد. ــجد.جامع..و.مس ــد،.باز.هم.کم.بود..ده.ها.بار.به.مس می.دی

ــت.و.باغ.دولت.آباد.و. ــیخ.جنید.توران.پش امیرچخماق.و.گنبد.ش

ــر.زده.بود.و.انگار.هربار.چیزهایی. ده.ها.اثر.تاریخی.دیگر.یزد.س

ــه.مهمانان.خود.را،.از.سراسر.ایران.و. نو.در.آنها.می.یافت..همیش

ــتن.چنین.شهری.که.زادگاه. جهان،.از.یزد.می.گذراند.تا.به.داش

پدر.و.نیاکانش.بود،.در.نزد.دوستان.خود.ببالد.

ــه.بار.همراه.مهمانان.خود.از. ــار.در.این.سفرها.س ایرج.افش

کتابخانۀ.بزرگ.وزیری.یزد.بازدید.کرده.است..نخستین.بازدید.

در.16.فروردین.1338.بود.که.در.یادداشت.خود.در.دفتر.یادبود.

کتابخانه.با.نثر.زیبایش.چنین.می.نگارد:

ــای.تازۀ.آن.که. ــجد.جامع.یزد.و.مرمت.ه ــض.دیدار.مس .فی

ــی.بزرگوار.-اعّز. ــید.جلیل،.روحان ــه.همت.عالم.نبیل.و.س ب

ــت.و.همچنین. ــده.اس اکرم-.جناب.آقای.وزیری.انجام.ش

بازدید.کتابخانۀ.مسجد.که.باز.با.مکرمت.ایشان.بنیاد.گرفته.

ــتم.و.زادگاه.پدری.من. مرا.که.فرزندی.از.این.مرز.و.بوم.هس

ــت،.بر.آن.می.دارد.که.توفیق.چنین.خدمات.را.برای. یزد.اس

ــئلت.کنم.. ــلمین.از.درگاه.خداوند.باری.تعالی.مس عامۀ.مس

ــجد.قدیم.است،.آثار.جدید.آن.نیز.در.خور. اگر.بنیاد.این.مس

تمجید.و.تحسین.است.و.این.همه.از.یمن.اخالق.و.کرامات.

جناب.آقای.وزیری.است.

در.دومین.بازدید.به.تاریخ.1342/5/8.چنین.می.نویسد:

ــع.کبیر.یزد. ــجد.جام ــت.آمد.که.از.مس ــاز.فرصتی.به.دس .ب

ــمم.به.کارهای.ارجمند.جناب.عالم. دیداری.تازه.کنم.و.چش

ــید.علی.محمد.وزیری.-سلّمه. ــید.جلیل.آقای.س نبیل.و.س

ــن.شود..در.این.سفر.دوست.ارجمند.آقای. هلل.تعالی-.روش

ــای.حبیبی.به.همراه.بودند..جناب. دکتر.اصغر.مهدوی.و.آق

ــاعت.قبل.به.کرمان. ــای.حبیب.یغمایی.نیز.بود.و.یک.س آق

تشریف.بردند...

سومین.بازدید.هم.به.تاریخ.1352/1/5.است.

ــار.در.تاریخ.1380/10/29.همراه.با.آقای.دکتر. استاد.افش

ــفیعی.کدکنی.که.به.یزد.آمده.بودند،.بازدیدی.از.بنیاد.ریحانه. ش

ــرآغاز.یادداشت.آن.دیده.می.شود. داشتند،.جمله.ای.کوتاه.در.س

که.باز.گویای.دلبستگی.او.به.شهر.یزد.است:

تجدید.دیدار.از.شهر.خاندانی.خود.در.این.سفر.که.مفتخر.به.
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ــت.دانشمند.گرامی.آقای.دکتر.محمد.رضا. هم.صحبتی.دوس

شفیعی.کدکنی،.برایم.بیش.از.آنچه.تصور.شود.دلپذیر.بود.

ــک.پژوهش.های. ــزد.در.تک.ت ــهر.ی ــوق.به.ش ــور.و.ش این.ش

برجای.مانده.از.استاد.افشار.دیده.می.شود.

ــتین.اثر.تألیفی.وی.دربارۀ.یزد،.دورۀ.جامع.و.ارزشمند. نخس

ــده. ــه.دفتر.فراهم.ش ــت.که.در.دو.جلد.و.س یادگارهای.یزد.اس

ــال.های.مختلف.به.این. ــۀ.او.در.س ــفرهای.دهگان و.حاصل.س

ــاید.این.کار. ــت.و.اگر.نبود.این.دلبستگی.ش ــهر.باستانی.اس ش

ــکوهمند.نمی.رسید..همو.در.دیباچۀ. به.سرانجامی.این.چنین.ش

نخستین.جلد.این.دفتر.ماندگار.چنین.می.آورد:.

.ومن.آمادگی.و.سر.آن.دارم.که.برای.خاک.یزد.این.خدمت.

ــوق.و.حوصله.به.سرانجام.برسانم،.صحاری.خارزار. را.به.ش

ــوره.زارش.را.درنوردم.و.آنچه.به. ــاک.و.کم.آب.و.ش و.ریگ.ن

چشم.می.آید.و.از.عهد.باستان.یا.کهنه.یادگاری.ارجمند.است.

ــاختن.عکس.و.نقشه،. بر.صفحۀ.کاغذ.بیاورم.و.با.ضمیمه.س

ــه.در.آینده.از. ــس.از.یغماگری.هایی.ک ــردازم.که.پ کاری.بپ

ــوداگران.و.کارگزاران.ویرانگر.آنان.و.به.گزند.باد. ــت.س دس

ــمانی.بر.سر.آنها.خواهد.آمد،.الاقل.نمودی. و.باران.های.آس

ــر.و.تاریخ.به.صورت.حرف.و.رقم.و. ــی.از.آن.همه.هن و.نمای

عکس.ماندگار.باشد.و.به.یادگار.بماند..)ص2-1(

ــۀ.مهم.می.داند:. ــر.را.مبتنی.بر.چهار.پای ــار.نگارش.این.اث افش

ــناخت.جایگاهی.که.مادر.مهربان.و. ــوق.در.ش »یکی.ذوق.و.ش

ــتگی.های.نهانی.به.آن. ــدم.از.آنجایند.و.طبعًا.دلبس ــدر.ارجمن پ

ــبتًا.آماده.ای.که.راجع.به.ابنیه.و. ناحیت.دارم....دودیگر.ذهن.نس

ــتم..اطالعات.من.در.این.موضوع.ناشی.از.روایات. آثار.یزد.داش

ــت.که.از. ــای.دیگر.و.مبتنی.بر.چند.کتابی.اس ــوال.یزدی.ه و.اق

ــه.دیگر.مهربانی.و. ــانیده.ام..س آثار.قدما.دربارۀ.آنجا.به.چاپ.رس

ــدم.)که.خود.از.آن.خاک. ــر.ارجمن بردباری.بیش.از.اندازۀ.همس

پاک.است(.و.نیز.چهار.فرزند.دلبندم.در.برابر.غیبت.های.متوالی.

ــره.پایمردی. ــای.مکررم..و.باالخ ــا.و.دوری.ه و.بیابان.گردی.ه

ــفرهای. ــتوده.در.س ــت.نازنین.یکدلم.منوچهر.س برادرانۀ.دوس

ــته.و. ــی.به.همراه.داش متعدد.که.همواره.آموزندگی.و.نیروبخش

این.کتاب.تقریبًا.فراهم.شده.و.پروردۀ.یاری.و.یاوری.آن.رهنورد.

ستوده.خصال.است.«.)همان:.3-2(

و.آن.گاه.در.آغاز.دفتر.دوم،.شرح.این.عاشقی.و.دلبستگی.را.

ــد:.»کشش.و.ذوق.مطالعه. به.گونه.ای.دیگر.می.دهد.و.می.نویس

ــی.آثار.پهنۀ.کویری.آن.و.کوششی.که. در.تاریخ.یزد.و.بازشناس

در.این.راه.کرده.ام.از.نوع.علقۀ.طبیعی.هر.کس.به.زاد.و.بوم.پدر.

و.مادری.است..به.قول.بابا.افضل.مرقی.کاشی:

ــت ــذر.ز.والیتی.که.آن.زاِن.تو.نیس بگ

زان.درد.مده.نشان.که.در.جاِن.تو.نیست

ــا.جوهریان ــه.ب ــود.ک ــردی.ب از.بی.خ

الف.از.گهری.زنی.که.در.کاِن.تو.نیست

.....................................)همان،.ص.یازده(

دومین.کار.تألیفی.که.نشان.از.کوشش.های.40.ساله.وی.در.راه.

ــت..این.نکته.از.آنجا. گردآوری.آن.می.دهد،.واژه.نامۀ.یزدی.اس

برجستگی.ویژه.ای.دارد.که.خود.در.دیباچۀ.کتاب.می.نویسد.که.

ــی.پرهیز.می.داد.از.این.که.به. ــدرش.»فرزندان.خود.را.از.کودک پ

لهجه.و.آوای.یزدی.حرف.بزنند.«.

)همان،.ص.شانزده(

وی.می.نویسد.که.جرقۀ.این.کار.را.مقاالت.صادق.هدایت،.

مندرج.در.مجلۀ.سخن،.در.ذهن.او.زده.است.اما.به.صورت.جدی.

از.سال.1329.به.گردآوری.واژه.های.یزدی.دست.زده.و.در.این.

راه.از.کمک.و.یاری.بسیاری.از.یزدیان.بهره.برده.است.

ــومین.کار.تألیفیـ  تحقیقی.وی.دربارۀ.یزد،.گردآوری. س

ــت.که.دربردارندۀ.تمامی. ــه.جلدی.یزدنامه.اس و.تدوین.دورۀ.س

ــای.کهنه.و.نو. ــزد.و.گلچینی.از.گفتاره ــای.او.دربارۀ.ی گفتاره

ــم.از.تاریخ،.جغرافیا،.. ــران.در.موضوع.های.گوناگون.یزد.اع دیگ

ــی،.هنر،.فرهنگ،.روزنامه.نگاری.و.غیره. ادبیات،.باستان.شناس
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ــن.مجموعه.یعنی.دکتر. ــت.و.بی.گمان.اگر.خانوادۀ.واقف.ای اس

ــت.کم. ــتری.می.کردند،.اکنون.دس ــد.طاهری،.یاری.بیش محم

شاهد.چاپ.پنج.جلد.از.این.اثر.بودیم.

ــالی.که.به.صورت.جدی. ــتاد.افشار.در.مدت.شصت.س اس

ــی.بوده.است،.آثار.زیادی.را.در. در.کار.پژوهش.های.ایران.شناس

ــزد،.تصحیح،.گردآوری.و.تألیف. حوزۀ.تاریخ،.فرهنگ.و.ادب.ی

ــت.که.فهرستی.درازدامن.دارد..از.این.رو.برای.پرهیز.از. کرده.اس

آن،.از.ذکر.انبوه.مقاالت.یزدشناسی.او،.به.ویژه.در.دورۀ.فرهنگ.

ــت.چاپکرده.ها.به.125. ــن.و.یزدنامه،.که.بنا.بر.فهرس ایران.زمی

مقاله.می.رسد،.و.نیز.بخشی.از.آثار.او.که.دربارۀ.یزد.است،.مانند:.

ــفر،.گلگشت.در.وطن،.دورۀ.18جلدی. سواد.و.بیاض،.بیاض.س

ناموارۀ.دکتر.محمود.افشار.یزدی.و.غیره.چشم.پوشی.گردید.1.و.

در.اینجا.تنها.به.ذکر.آثاری.پرداخته.می.شود.که.یا.دربارۀ.یزد.و.یا.

تألیف.یزدی.هاست..این.فهرست.به.ترتیب.الفبایی.نام.کتاب.ها.

سامان.یافته..است:

ــن.علی.کاتب.یزدی،. ــین.ب -.تاریخ.جدید.یزد،.احمد.بن.حس

ــوم(،.تهران:. ــار،.ویرایش.دوم.)چاپ.س ــش.ایرج.افش به.کوش

امیرکبیر،.1386.)چاپ.نخست:.1345(.

ــن.جعفری،.به.کوشش. - تاریخ.یزد،.جعفر.بن.محمد.بن.حس

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

)چاپ.نخست.1338(.

ــید.رکن.الدین.حسینی.یزدی،.به.کوشش. -.جامع.الخیرات،.س

ایرج.افشار.و.محمدتقی.دانش.پژوه،.تهران:.فرهنگ.ایران.زمین،.

1349.)چاپ.دوم.در.یادگارهای.یزد..چاپ.سوم.زیر.چاپ(.

ــزد.در.دوران.نادری،.زندی.و.عصر. ــع.جعفری.)تاریخ.ی -.جام

ــلطنت.فتحعلی.شاه(.محمدجعفر.بن.محمد.حسین.نائینی،.به. س

کوشش.ایرج.افشار،.تهران:.انجمن.آثار.ملی،.1353.

-.جامع.مفیدی،.محمد.مفید.مستوفی.بافقی،.به.کوشش.ایرج.

ــار،.چاپ.دوم،.3.جلد،.تهران:.اساطیر،.1385.)چاپ.نخست. افش

.)1343-1340

ــمس.الدین.محمد.وحشی.بافقی،.با.مقدمه.و. -.دیوان.کامل.ش

کوشش.ایرج.افشار،.تهران:.امیرکبیر،.1335.

-.سعادت.نامه.یا.روزنامۀ.غزوات.هندوستان،.غیاث.الدین.علی.

یزدی،.به.کوشش.ایرج.افشار،.تهران:.میراث.مکتوب،.1379.

-.فّرخ..نامه،.ابوبکر.مطهر.بن.محمد.جمالی.یزدی،.به.کوشش.

ــار،.چاپ.دوم،.تهران:.امیرکبیر،.1386.)چاپ.نخست:. ایرج.افش

.)1346

ــرف.الدین.علی.یزدی،.به.کوشش.ایرج.افشار.و. -.منشآت،.ش

محمدرضا.ابوئی.مهریزی،.تهران:.ثریا،.1388.

ــرف.الدین.علی.یزدی،.به.کوشش.ایرج.افشار،. -.منظومات،.ش

تهران:.ثریا،.1386.

-.واژه.نامۀ.یزدی،.ایرج.افشار،.به.کوشش.محمدرضا.محمدی،.

ــوم(،.یزد:.اندیشمندان.یزد،.1390.)چاپ. ویرایش.دوم.)چاپ.س

نخست:.1369(.

ــار،چاپ.دوم،.3جلد،.یزد:.انجمن. -.یادگارهای.یزد،.ایرج.افش

ــت:. آثار.و.مفاخر.فرهنگی.و.خانۀ.کتاب.یزد،.1374.)چاپ.نخس

.)1347-1354

-.یزد.در.اسناد.امین.الضرب.)سال.های.1288-1330.قمری(،.

به.کوشش.ایرج.افشار.و.اصغر.مهدوی،.تهران:.طالیه،.1380.

ــی...،.ایرج.افشار،.2.جلد،.تهران:. -.یزدنامه،.یزدنما،.کتابشناس

فرهنگ.ایران.زمین،.1371-1377.).جلد.سوم.زیر.چاپ(.

■

1..در.این.باره.بنگرید.به:.فهرست.موضوعی.از.چاپکرده.ها.و.نوشته.های.ایرج.افشار،.بابک.افشار.و.دیگران،.لس.آنجلس،.بی.نا،.1382.


