زنده یاد « منوچهر ستوده » سرو کهنسال دانش :
ا ستاد «منوچهر ستوده» پدر جغرافیای تاریخی و چهره ماندگار ایران شنا سی در واپ سین ساعات روز جمعه
 20فروردین  1395چشم از جهان فرو بست  .دکتر ستوده که تیر ماه سال  94وارد  103سالگی شده بود ،
از نخ ستین روزهای سال جدید در بیمار ستان آیتاهلل طالقانی چالوس ب ستری شد و زیر نظر کادر پز شکی
این بیمار ستان به شکل ویژه مورد مراقبت قرار گرفت .اما کهولت سن مانع از نتیجه دادن مراقبتهای کادر
پز شکی شد و در نهایت سرو کهن سال دانش ،فرهنگ و تاریخ ایران زمین در گذ شت و مردی که سالها
تاریخ را مینو شت و تاریخ با ح ضور و وجود او اح ساس غرور میکرد ،دیگر ستودهای ندارد و تاریخ بی ستوده
چه سخت و سنگین خواهد بود .ا ستاد ستوده سال  1292در تهران متولد شد .پدرش اهل با سل نور ،از
مننننننننناطنننن

یننننینننن قننننی و کننننوهسننننننتننننانننننی غننننر

مننننازننننندران بننننود.

بسیاری از افراد زندهیاد ستوده را با کتا  10جلدی « از آستارا تا استرآباد » می شناسند .اما حاصل بیش از
 80سنننال فعالیتهای علمی و پژوهشنننی او در ایران و نقاخ مختله جهان ،بیش از 50عنوان کتا و حدود
 300مقاله معتبر ا ست که هر کدام در جای خود اثری ارز شمند و کاربردی تلقی می شوند .این ا ستاد فقید
سننال  1313به دانشننسننرای عالی راه یافت و نخسننتین مقالهاش را درباره « مطالعات تاریخی و جغرافیایی-
مسننافرت به قلعه الموت » تدوین و منتشننر کرد  .لیسننان اش را در سننال  1317در رشننته ادبیات فارسننی
دریافت کرد و  12سال بعد زیر نظر استاد « بدیعالزمان فروزانفر » از رساله دکتری خود که « ق ع اسماعیلیه
در ر شتهکوههای البرز » نام دا شت ،دفاع کرد .ستوده سال  1331ع ضو جامعه ملی جغرافیای آمریکا شد و
سنننننال پنن

از آن هننم بننه عضنننننویننت انننجننمننن ایننرانشنننننننناسنننننی در آمنند.

وی سال  1332نخستین کتا خود را با عنوان « فرهنگ گیلکی » در سلسله انتشارات انجمن ایران شناسی
منت شر کرد  .پ

از چند سفر مطالعاتی به نقاخ مختله دنیا  ،در سال  54به درجه ا ستادی دان شگاه تهران

ر سید  .وی در چند سال پایانی زندگیاش که توان فعالیتهای پژوه شی را ندا شت  ،در منطقه « سی سرا »
ی سنننلمننانشنننهر زننندگی می کرد و تننابسنننتننانهننا بننه روسنننتننای « کوشنننکننا لورا» میرفننت.
« فرهنگ گیلکی » « ،فرهنگ کرمانی » « ،فرهنگ بهدینان»  « ،حدود العالم من المشنننر الی المغر »
(ت صحیح)  « ،دیوان امیر پازواری »(ت صحیح)  « ،مهمان نامه بخارا »(ت صحیح)  « ،جغرافیای ا صفهان » « ،
فرهنگ سمنانی ،سرخهای ،ال سگردی ،سنگ سری ،شهمیرزادی » « ،عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات
»(تصحیح) « ،ق ع اسماعیلیه در رشتهکوههای البرز » « ،تاریخ گی ن و دیلمستان »  « ،از آستارا تا استرآباد
» در 10جلد ( ،شنننامل آثار و بناهای تاریخی گی ن و مازندران و گلسننن تان که هر کدام نزدیا به 800
صفحها ست)  « ،فرهنگ نائینی » « ،تاریخ بدخ شان »  « ،تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس »  « ،سفرنامه
گی ن ناصننرالدین شنناه قاجار» « ،جغرافیای تاریخی شننمیران » و « اسننناد خاندان خلعتبری » تعدادی از
کننننننتننننننا هننننننای

اسنننننننننتنننننناد

سنننننننننتننننننوده

اسنننننننننت.

در  2دهه اخیر فعالیتهای متعددی در پا سدا شت مقام ا ستاد ستوده برگزار شد  .از برگزاری ن ش ستها و
همایشهای بزرگداشت تا انتشار کتا های مختله درباره زندگی استاد ستوده و ساختن فیلمهایی از زندگی
ای شان حا صل ت ش و توجه تعدادی از اهالی فرهنگ و هنر به این چهره ماندگار دانش و فرهنگ ایران بود .
م ستند « سه سال و یا قرن » به کارگردانی «اف شین آذریان »  103« ،سال تنهایی » به کارگردانی «
مهدی حیدری »  ،م ستند « خون ا ست دلم برای ایران » به کارگردانی « سید جواد میرها شمی »  ،انت شار
کتا « سنرو کهنسنال » در صندمین زادروز اسنتاد سنتوده با محتوای غنی یادداشنتهایی از اسنتاد دکتر
باسننتانی پاریزی  ،اسننتاد دکتر « محمد دبیر سننیاقی »  ،اسننتاد دکتر « محمد جعفر یاحقی »  ،اسننتاد «
عنایتاهلل مجیدی »  ،اسننتاد « ابراهیم پورداوود »  ،اسننتاد « ایرج افشننار »  ،اسننتاد « فریدون نوزاد » « ،
عبدالحمن عمادی »  ،دکتر « علی رفیعی » و دیگر بزرگان به همراه اشننعار و مقاالتی از دکتر سننتوده در
مو س سه دائره المعاارف بزرگ ا س می  ،گردآوری یاددا شتهای دکتر ستوده تو سط « م صطفی نوری » و
انتشننار آن در قالب کتابی با نام « رهآورد سننتوده » و بسننیاری از این دسننت اقدامات را میتوان در فهرسننت
برنامههایی که اهالی فرهنگ و دانش برای پاسداشت این چهره فرهیخته انجام دادند قرار داد .
اما قصه ی تلخ زندگی پر از درس استاد ستوده تنهایی او در سال های پایانی عمرش بود  .دکتر ستوده در
سالهای پایانی عمرش در تنهایی به سر برد و کمتر از سوی مسئوالن به شکل مستمر مورد توجه قرار گرفت
؛ هر چند که ا ستاد هر گز نیازمند توجه مقامی یا شخ صیتی ن شد و هیچ وقت با کتا ها اح ساس تنهایی
نکرد  ،اما آن طور که باید به این چهره ماندگار میهن ما که تمام دارایی خود را وقه پژوهش های ایران
شننننننناسننننی و بنننننینناد مننوقننوفننات زنننده ینناد « مننحننمننود افشننننار » کننرد  ،تننوجننه نشنننند .
ستوده از جمله کسانی بود که به قول خودش به دنیا آمده بود که بماند  .او در یکی از آخرین مصاحبههایش
گفته بود« بعضیها به دنیا میآیند که بمیرند و بعضیها به دنیا میآیند که بمانند! » ؛ خانه اش بسیار ساده
بود و اتاقش در خانه ی یی قی کو شکا جز یا زیلو و یا د ست رخت خوا چیزی ندا شت  .او با رادیو و
تننننننننلننننننننویننننننننزیننننننننون

مننننننننیننننننننانننننننننهای

نننننننننداشننننننننننت .

پیکر آن مرحوم طب وصننیت خودش در آرامگاه تازه آباد سننلمانشننهر کنار قبر « صنناد کیا » دوسننت
قدیمیاش که سال  80فوت کرد  ،دفن شد .

