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 میراث زنده یاد پروفسور احسان یارشاطر

 حورا یاوری

 

 ۱۹۲۰آوریل  ۱ش./۱۲۹۹فروردین  ۱۲احسان یارشاطر، فرزند هاشم یارشاطر و روحیه میثاقیه در 

در شهر فرزنو، کالیفرنیا در  ۲۰۱۸سپتامبر  ۱ش./۱۳۹۷شهریور  ۱۰در همدان به دنیا آمد، روز 

سپتامبر با مشایعت عده کثیری از دوستان و عالقمندان  ۱۲شهریور/ ۲۱گذشت، و روز چهارشنبه 

به ایران و فرهنگ و زبان فارسی در کنار همسرش، لطیفه علویه یارشاطر، در نیویورک به خاک 

 1رده شد.سپ

دکتر احسان یارشاطر سال های نخستین زندگی و تحصیل را در همدان گذراند، پس از مرگ 

زود هنگام مادر و پدر به تهران آمد، تحصیالتش را در رشته ادبیات  فارسی ادامه داد، و در سال 

که با ” شعر فارسی در نیمه دوم قرن نهم“از رساله دکترایش، تحت عنوان  ۱۹۴۷ش./۱۳۲۶

اصغر حکمت تدوین شده بود، دفاع کرد. این رساله چند سال بعد تحت عنوان  نظارت علی

، درست ۱۹۴۷ش./۱۹۲۶دکتر احسان یارشاطر در سال . منتشر شد ”شعر فارسی در عهد شاهرخ“

                                                 
۱

برای اطالع دقیق از زندگی دکتر یارشاطر و مشکالت و موانعی که به خصوص در سال های  
کودکی و نوجوانی با آن رو به رو بوده است، نگاه کنید به احسان یارشاطر در گفتگو با ماندانا زندیان، 

  .۲۰۱۵شرکت کتاب، لس آنجلس، 
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همان سالی که دوره دکترای ادبیات را در دانشکده ادبیات به پایان رسانده بود، با دریافت بورس 

 retlaW)ورای فرهنگی بریتانیا به انگلستان رفت و زیر نظر والتر برونو هنینگ تحصیلی از ش

gaeneH oWueB) ها و ادبیات باستانی ایران پرداخت، و پس از تحقیقات  به آموختن زبان

در کنفرانس بین  ۱۹۶۰ ش./۱۳۳۹میدانی گسترده در مورد زبان ها و لهجه های ایرانی، در سال 

زبان “ دکترایش، تحت عنوان  نامه در مسکو برگزار شده بود، از پایانالمللی شرق شناسی که 

اعضای کمیته . که با نظارت والتر برونو هنینگ نوشته بود، با موفقیت دفاع کرد” تاتی جنوبی

امیل بنونیست  ،(oentaB rnttneW geWBtH)ارزیابی عبارت بودند از سر هارولد بیلی 

(eWnta oaeiaennla)چ ، ایلیا گرشوی(atne haWnGhnleG و ،) البته خود هنینگ که

به یگانگی در دانش و دقت علمی می او را یارشاطر برای او احترام فراوان قائل بود، و همواره 

 .ستود

به مدت یک سال در دبیرستان علمیه تدریس کرد، مدتی  ۱۹۴۲ش./۱۳۲۱دکتر یارشاطر در سال 

معاونت دانشسرای مقدماتی را عهده دار بود، پس از به پایان رساندن دوره دکترا به دانشیاری 

کرسی ادبیات فارسی در دانشکده الهیات منصوب شد، بعد از بازگشت به ایران دانشیاری کرسی 

ه تهران به عهده گرفت، و پس از بازنشستگی ابراهیم زبان اوستا و فارسی باستان را در دانشگا

پورداود، برای تصدی کرسی فرهنگ ایران باستان در داشگاه تهران برگزیده شد. دکتر یارشاطر 

به دعوت دانشگاه کلمبیا به امریکا آمد، و پس از تأسیس کرسی  ۱۹۵۸ش./۱۳۳۷در سال 

دانشگاه کلمبیا را آغاز کرد، و تدریس هاکوب کورکیان در مطالعات ایران شناسی، همکاری با 

دروس مربوط به تاریخ تمدن و فرهنگ ایران پس از اسالم، و متون ادبی فارسی را عهده دار 

دو بار به ریاست گروه مطالعات  ۱۹۶۷تا سال  ۱۹۵۲شد. دکتر احسان یارشاطر در فاصله سال 

را در دانشگاه کلمبیا که  یرانشناسیمرکز ا ۱۹۶۸در سال . خاورمیانهُ دانشگاه کلمبیا برگزیده شد

. فعال ترین مرکز ایرانشناسی در آمریکاست تاسیس نمود، و انتشار دانشنامه ایرانیکا را آغاز کرد

انتشار  ۱۹۸۲نخستین جلد دانشنامه ایرانیکا، با همکاری برجسته ترین محققان هر رشته، در سال 

کوتاه اهمیتی فراوان یافت و دانشنامه ایرانیکا،  مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا در زمانی. یافت
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به عنوان مرجعی مستند و جامع درباره فرهنگ و تاریخ و ادب ایران، و سرزمین هایی که در 

قلمروی گسترده فرهنگ ایران و زبان های ایرانی قرار می گیرند، مورد تأیید و ستایش مراکز 

 .علمی و دانشگاهی قرار گرفت

ن به نام و دستاوردهای علمی و فرهنگی پژوهندگان و استادان بزرگی آراسته تاریخ معاصر ایرا

خود، از یک سو، و شیوه های جدید تحقیق  است و آشنایی ایرانیان با پیشینه تاریخی و فرهنگی

نام ها فراوان . و نگارش و آموزش، از سویی دیگر، مرهون دانش و پشتکار و همت آن هاست

شمار کسانی که گذشته از آموزش و  اما .ها فرصت بسیار می طلبد برشمردن خدمات آن است و

پژوهش و نگارش به هدف های دیگری چون تأسیس سازمان ها و مجامع فرهنگی و ادبی و 

هنری، و یاری گرفتن از پشتوانه علمی و تحقیقی استادان و پژوهندگان دیگر برای انتشار 

اندیشیده اند و در  فلسفی غرب به زبان فارسی مجالت علمی و تحقیقی، یا ترجمه متون ادبی و

نام کسانی چون محمدعلی فروغی و نقش عمده او در  .تحقق آن کوشیده اند، زیاد نیست

تآسیس فرهنگستان، علی اصغر حکمت و همت او در نو کردن نظام آموزشی کشور، علی اکبر 

همایون صنعتی زاده و  ،”دایره المعارف فارسی“غالمحسین مصاحب و ، ”لغت نامه“دهخدا و 

نقش مؤثر او در مدیریت مؤسسه فرانکلین و آشنا کردن ایرانیان با شیوه های مدرن چاپ و 

، پایه ”شاهکارهای ادبیات فارسی“و  ،”سخن“با انتشار مجله  ویراستاری، پرویز ناتل خانلری

فشار با انتشار گزاری سپاه دانش، سازمان مبارزه با بیسوادی، و بنیاد فرهنگ ایران، ایرج ا

دوران  ، و خدمات بی نظیری که در”فهرست مقاالت فارسی“و  ،”آینده“، ”فرهنگ ایران زمین“

در فهرست این ایرانیان راهگشا و چاره اندیش  تصدی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران انجام داد

وام بگیریم، استاد احسان یارشاطر، اگر اصطالح را از ملک الشعرای بهار . جلوه مشخصی دارد

 توان از ها آن انجام که برآمدهیی کارها به دادن سامان عهدة از و در شمار این نادره کاران است

 .است بوده رونیب هم فعال و برجسته دانشمند چند

فعالیت های دکتر یارشاطر، چه در ایران و چه در امریکا، به آموزش و پژوهش محدود نشده، نام 

شناسی در ایران و جهان پیوند خورده و مؤسسات و بنیاد نها و مطالعات ایرا او به تقریبأ کلیه زمینه
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هایی که پایه گزاری کرده، موجبات همکاری و فعالیت چندین نسل از پژوهندگان و محققان 

موفقیت در این کار جدا . ایرانی و غیرایرانی را در زمینه مطالعات ایرانشناسی فراهم کرده است

مه ریزی دقیق و سنجیده، مستلزم پشتکار فراوان، جلب اعتماد و همکاری از فکر درست و برنا

محققان دیگر و عرضه نتایج کار به صورتی است که پشتیبانی مالی عالقمندان به گسترش و 

 . توسعه طرح های فرهنگی را موجب شود و ادامه کار را ممکن کند

یاری از طرح های دیگر به تأسیس بنگاه در سال هایی که دکتر یارشاطر در ایران بود، در کنار بس

ترجمه و نشر کتاب همت گماشت، که کار اصلی آن ترجمه آثار ادبی و فلسفی طراز اول جهان 

ویلهلم “ ترجمه محمدعلی جمال زاده از داستان .به کمک مترجمین ممتاز به زبان فارسی بود

 سه رساله“ د صناعی از، ترجمه محمو”تریستان و ایزوت“ ، ترجمه پرویز خانلری از ”تل

تورگینیف، و ترجمه ادوارد ژوزف از ” پدران و پسران“، ترجمه مهری آهی از ”افالطون

اثر بالزاک نخستین کتاب هایی بودند که همزمان با هم و با شکل و طرحی یکسان ” باباگوریو“

ار عرضه در ویترین کتابفروشی کوچکی که بنگاه ترجمه و نشر کتاب تأسیس کرده بود، به باز

بنگاه ترجمه و نشر کتاب مجموعا شصت و  .شدند و مورد توجه و استقبال فراوان قرار گرفتند

سه جلد از آثار ادبی و فلسفی جهان را با ترجمه ممتازترین مترجمان به بازار فرستاد که از نمونه 

 .جلد نام برداثر پلوتارک در چند ” زندگی مردم نامی“هومر و ”ایلیاد“های دیگر آن می توان از

بود و در طول سال های فعالیت  اما دامنه کار بنگاه ترجمه و نشر کتاب بسیار از این گسترده تر

مجموعه “ ،”مجموعه کتاب های کودکان“ ،”مجموعه ادبیات برای جوانان“مجموعه هایی چون 

وعه مجم“ ،”مجموعه کتاب های تاریخ و فلسفه“ ، ”مجموعه متون زبان فارسی” “ایرانشناسی

را منتشر کرد، که هرکدام از آن ها، با توجه ” مجموعه سرگذشت بزرگان“، و ”داستان های ملل

به فقدان آثار مشابه در آن روزها در آشناکردن عالقمندان با فرهنگ غرب و دستاوردهای آن 

 .نقش بزرگی به عهده داشته اند و تأثیر فراوان به جای گذاشته اند

و وام دادن کتاب به عالقمندان، بدون دریافت وثیقه و بدون  ۱۹۵۶انجمن کتاب در سال  تأسیس

. مقررات دست و پاگیر از دیگر برنامه هایی بود که به ابتکار دکتر احسان یارشاطر آغاز شد
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بازگردانده شدن تقریبأ همه کتاب ها به انجمن کتاب، با چند استثنای معدود، از خاطره هایی 

که دکتر یارشاطر در کتابی که اخیرا به همت دکتر ماندانا زندیان تحت عنوان خوبی است 

منتشر شده مکرر به آن اشاره کرده است. موفقیت  ”احسان یارشاطر در گفتگو با ماندانا زندیان“

انجامید. کتاب ها با وانت به مناطق  ”کتابخانه سیار“این طرح به اجرای طرح دیگری به نام 

طرح دیگر ایجاد . و آسان و بدون وثیقه در اختیار مردم قرار می گرفت دوردست می رسید

باهمکاری عبدالحسین زرین کوب، ایرج افشار ” راهنمای کتاب“ انتشار مجله و” انجمن کتاب“

، که کسانی چون احمد آرام، احمد ”راهنمای کتاب“انتشار مجله . و مصطفی مقربی بود

ی زاده، ذبیح اهلل صفا، یحیی مهدوی، و سعید نفیسی با آن هیم پورداود، سیدحسن تقابیرشک، ابر

همکاری می کردند، آغازگر نقد ادبی در ایران به معنای دقیق کلمه بود، نقدی که هدف آن 

شناساندن ویژگی های بالغی و ساختاری متن، با رعایت موازین سنجیده، و مقایسه آن با متون 

و به زودی آوازه ای درخور یافت. انتشار مجله مشابه، بدون جهت گیری و جانبداری بود، 

. ادامه یافت ۱۹۷۹به عنوان نشریه انجمن کتاب به همت ایرج افشار تا سال  ”راهنمای کتاب“

تا ” راهنمای کتاب“را با همان سبک و سیاق  ”آینده“ایرج افشار پس از انقالب انتشار مجله 

 . مدت ها ادامه داد

ی کرس سیتأس از پس و آمد، کایامر به ایکلمب دانشگاه دعوت به ۱۹۵۸ سال در ارشاطری دکتر

 سیتدر و کرد آغاز را ایکلمب دانشگاه بای همکار ،یشناس رانیا مطالعات در انیکورک هاکوب

 دار عهده رای فارسی ادب متون و اسالم، از پس رانیا فرهنگ و تمدن خیتار به مربوط دروس

ی هدف ایکلمب دانشگاه بای همکار و کایامر در اقامتی ها سالی ط در ارشاطری احسان دکتر. شد

ی کارها کنار در و گرفتی پی گرید گونه به بود، دهیکوش آن تحقق در مجدانه رانیا در که را

 به را” کایرانیا دانشنامه“ انتشار و سیتأس را ایکلمب دانشگاهی رانشناسیا مرکزی پژوهش وی آموزش

 کی و وقت مهینی منش کی با ابتدائأ جهان، به رانیا فرهنگ و تمدن و خیتار شناساندن منظور

 و رانیا فرهنگ گستردهی قلمرو” کایرانیا دانشنامه“ شمول حوزه. کرد آغاز وقت، مهین راستاریو

 رانیا امروزیی ایجغرافی مرزها از که است خیتار طول دری رانیای ها زبان مختلفی ها شاخه
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 -بر در را هند قاره شبه وی مرکزی ایآس قفقاز، انه،یخاورمی ها نیسرزم  و رودی م فراتر  اریبس

 ،یالملل نیب مشاوران نشیگز اما بود، شده بیتصو ۱۹۷۴ سال در دانشنامه انتشار طرح. ردیگی م

 تا دانشنامه، جلد ۱۶ امروز تا .دیکش درازا به چندسال راستارانیو انتخاب و ازین مورد بودجه هیته

 در گانیرا به الفبا گرید حروف به مربوط مداخل ازی اریبس با همراه و شده منتشر k حرف اواخر

 .است گرفته قرار عموم دسترس در کایرانیای تارنما

ی تیریمد و پشتکار ،یعلم دقت ،یشیدوراند ابتکار، با ها سال نیای ط در ارشاطری احسان دکتر

 ناریسم د،یکوش کایامر مختلفی ها دانشگاه دری رانشناسیا مطالعات توسعه در رینظ کم

. گماشت همت رانیا راثیم ادیبن سیتأس به و کرد،ی گزار هیپا را ایکلمب دانشگاهی اسنرانشیا

ی اریبس ترجمهی برا امکانات و طیشرا آوردن فراهم رانیا راثیم ادیبنی اصلی ها هدف ازی کی

ی آلمان ،ییایتالیا فرنسه،ی ها زبان به مورد چند در و ،یسیانگل زبان بهی فارس کیکالس متون از

 و جلد چهل در ”یطبر خیتار“ ترجمه به توانی م آنی ها نمونه نیمهمتر از که است،ی ژاپن ای

 آثار گذشته نیا از. کرد اشارهی طوس الملک نظام خواجه ”رالملوکیس“ و ”یهقیب خیتار“

 و ،یصادق بهرام احمد، آل جالل ت،یهدا صادق مانند معاصر، شاعران و سندگانینو ازی اریبس

 انتشار. شد منتشر و ترجمهی سیانگ زبان به رانیا معاصر اتیادب مجموعه در فرخزاد فروغ

 نیتر مهم شمار در جلد هشت در مطلقی خالق جاللی انتقاد حیتصح به ”یفردوس شاهنامه“

 دست در طرح به دیبا گذشته نیا از. است گرفته انجام رانیا راثیم ادیبن در که  استیی ها طرح

 آن جلد پنج تاکنون که کرد اشاره جلد هجده دری سیانگل زبان به ”رانیا اتیادب خیتار“ی اجرا

 . است شده ترجمه زینی فارس زبان به ازآن جلد سه امروز تا و شده منتشر

و انجمن اروپائی ( آمریکا) دکتر یارشاطر به عنوان عضو افتخاری انجمن بین المللی ایرانشناسی

و عضو مادام العمر موسسهُ آمریکائی  و عضو وابستهُ موسسهُ آسیائی و آفریقائی ایتالیا ایرانشناسی

چندین رشته سخنرانی های دو ساالنه در دانشگاه لندن و  .انتخاب گردید تحقیقات ایرانشناسی

و دانشگاه پاریس و دانشگاه مریلند به نام وی برقرار شده است ( لس آنجلس)دانشگاه کالیفرنیا 

استاد . جموعه آن ها به صورت کتاب منتشر می شود و در اختیار عالقمندان قرار می گیردکه م
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که به مهاجران  را، gBeBW Bo laHet anteeH ettnnمدال  ۲۰۱۵یارشاطر هم چنین در سال 

 .برگزیده اهدا می شود، دریافت کرده است

 انقالب از پسی ها سال نینخستی عنی ،یشمس چهاردهم قرن سرآغاز در ارشاطری دکتری زندگ

 نیای انیپای ها سال در و آغازشد، مشروطه، حکومت به مطلقه سلطنتی جاسپار و تیمشروط

 از رای اریبسی اجتماع وی اسیسی ها تالطم و ها آشوب کهی قرن. دیرس انیپا به کایامر در قرن

 ها، سال نیا تمام از گذر در ارشاطری دکتر. بودی زمستان آنی ها فصل ازی اریبس و گذراند سر

 دکتر انداز چشم از استیس. نداشتی کار سرو آن شده شناخته و جیرای معنا به استیس با

 حصار در د،یطلبی م فراوانی شیدوراند و حزم و ریتدب داشت،ی تر گسترده اریبس آفاق ارشاطری

و  شد،ی نم دهیکش بند بهی خیتار خاص دوره کی یهای بند دسته و های نیچ سهیدس بسته

درستی ها و نادرستی های آن را پایداری نام ایران، فرهنگ ایران، و شناساندن وجوه انسانی این 

 تمدن کهنسال به جهانیان رقم می زد.

در تمام سال هایی که شمار زیادی از پژوهندگان، روشنفکران، نویسندگان، و شاعران ایرانی، 

، در حسرت شکوه بربادرفته ”یی فراخبه یاری دانشی اندک و آرزو“به گفته دکتریارشاطر، 

 از کهی سوار مثل“دوران باستانی تاریخ ایران، که در آن سال ها، بازهم به گفته دکتر یارشاطر، 

 آه  ”خواند،ی م خود به را ها چشم، شود نمودار افق در جیتدر به کهی ا منظره ای و بتازد، دور

ای که از سیر تاریخ و فرهنگ در ایران  می کشیدند، دکتریارشاطر، به پشتوانه دانش گسترده

داشت، با نگاهی آرام و متأمل، به دور از تفاخر بیهوده یا نکوهش نسنجیده، بدون آن که از 

تحوالت و دگرگونی ها غافل بماند، به عوامل و خصوصیاتی می اندیشید که نام ایران را از 

ایران را استوار و پابرجا نگاه داشته سرآغاز تاریخ تا به امروز از برگ های تاریخ گذر داده و 

است، به راز پایداری زبان فارسی می اندیشید، می خواست بداند چرا ایرانیان پس از روبه رو 

شدن با اعراب و اسالم، بر خالف مردم مصر و سوریه و عراق، با تمدنی آن چنان کهن، جانب 

اراز شاهکار های ادبی، چه به شعر و زبان فارسی را فرو نگذاشتنند، و گنجینه ای این چنین سرش

 چه به نثر، به جهان هدیه کردند..
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  از  مند بهره  استوار،ی ا اراده و  بزرگ ی هدف بلند،ی همت با بودی انسان ارشاطری احسان دکتر

 

 واقع و انصاف لتیفض به آراسته و ران،یا ادب و خیتار و تمدن و فرهنگ درباره قیعمی دانش

 آشناکردن و جهان به رانیا فرهنگ شناساندن راه در بود، وطنشی فارس فرهنگ و زبان که ،ینیب

 در کرد،ی م آرزو کهی جهان در ارشاطری دکتر. برداشتی بزرگی ها گام فرهنگ نیا با انیجهان

ی سعد وی نظام و دیابوسع و امیخ وی فردوس وی رودک چونی دگانیبرگز ذهن برگشودهی فضا

 .کردی می زندگ حافظ وی مولو و

اندیشیدن به هدف هایی این چنین سترگ، و کوشیدن در راه تحقق آن ها، هدیه عزیز دکتر 

 خیتار و  فرهنگ بهی تیتهن اوی فرهنگی دستاوردها وی زندگ یارشاطر به مردم ایران است، و

 . رانیا

 

 

 


