
دورة دوم، سال پنجم، شمارة 44، فروردين و ارديبهشت 1390

3 

ــتاد مجتبی  ــادروان اس ــش، ش ــه پی ــد ده                            چن

ــا، پس از تمهید مقدمه،  ــوی ضمن مقاله ای در مجلۀ یغم مین

ــار گوناگون ارکانی دارد  ــوان کرده بود که هر ملتی در اعص عن

ــتوار  ــتون ها و ارکان مذکور اس ــۀ فرهنگ آن قوم بر س و قائم

ــید  می گردد. او نتیجه گرفته بود که عالمه محمد قزوینی و س

ــن تقی زاده دو رکن اساسی فرهنگ ایران در ابتدای قرن  حس

ــراز نظر مینوی –  ــک این اب ــتند. بی ش چهاردهم هجری هس

ــخت گیری و وسواس  ــایر موضع گیری های او- با س همانند س

ــت با اندکی گشاده نظری  ــاید می توانس فراوان همراه بود و ش

یکی دو تن دیگر را بر این اسامی بیفزاید و کسانی چون عالمه 

ــک در پایان قرن  ــازد. این ــدا را نیز در حوزۀ آنان وارد س دهخ

ــمار پهلوانان میدان فرهنگ  چهارده هجری، اگر بتوانیم بر ش

ــگران برجستۀ این صحنه، چند تن دیگر  ایران زمین و کوشش

ــانیم، بدون تردید  ــت نه تن برس ــزوده و تعداد آن را به هش اف

ــترکی که  ــار یکی از آنان خواهد بود. ویژگی های مش ایرج افش

ــت، دانش عمیق،  ــخصیت ها در نظر داش مینوی برای این ش

ــی و تحقیقات گسترده و جامع  ایران دوستی، فرهنگ پژوهش

آنان در حوزۀ مطالعات ایرانی بوده است.

ــر ارتباطات  ــروطه در ایران و در اث ــالب مش ــس از وقوع انق پ

ــترده ای که از حدود یک قرن پیش از آن تا عصر پیروزی  گس

ــدید عقب افتادگی در  ــروطه طلبان پدید آمد، احساس ش مش

ــود. از آن پس و با گذر  ــده ب ــنفکران ایرانی ایجاد ش بین روش

ــتقرار حکومت مقتدر  ــاه هرج و مرج و پس از اس از دوران کوت

مرکزی و تحوالت پیش آمده، تعدادی اشخاص نخبه و برجسته 

ــانی، تاریخ و ادبیات پا به عرصه نهادند.  در حوزه های علوم انس

ــوم قدیمه و  ــنایی عمیق با عل ــخص این گروه آش ویژگی مش

دانش های اسالمی و سپس آموزش دقیق علوم جدیده و تسلط 

ــاگردان  ــر آنان بر زبان های غربی بود. از بین این گروه و ش اکث

ــز کم نبود اگر  ــتۀ اخیر نی ــاخص در بین دس آنان که افراد ش

بخواهیم افراد شاخص تر را برگزینیم که از هر حیث بتوان آنان 

ــمندان طراز اول این عصر به شمار آورد، بی  ــمار دانش را در ش

شک استاد فقید ایرج افشار ممتازترین آنان است. فعالیت های 

علمی و مدیریتی او را در یک مقالۀ کوتاه نمی توان برشمرد.

ــوزۀ تحقیقات ایرانی و چاپ  ــزون بر تألیفات متعدد در ح او اف

رساالت و کتاب ها و نگارش مقاالت بی شمار، در عرصۀ مدیریت 

ــته ترین دانشمند ایرانی در  امور علمی، شاخص ترین و برجس

ــت. با مطالعۀ اجمالی  ــصت هفتاد سال اخیر ایران بوده اس ش

فهرست آثار مکتوب او که چند سال پیش به اهتمام فرزندانش 

در آمریکا گردآوری شد و به چاپ رسید، می توان گسترۀ پهناور 

پژوهش های علمی و فعالیت های او را در تصنیف و تألیف کتاب 

و مقاله و نشریه و مجله دریافت. کتاب مفصلی هم که سال پیش 

ــید فرید قاسمی نوشته، چنان که از عنوان آن برمی آید فقط  س

حاوی گزارش فعالیت های مطبوعاتی و مجله نویسی اوست و به 

سایر زمینه ها مگر به صورت حاشیه ای نپرداخته است.

ترسیم شخصیت ایرج افشار در تمام ابعاد آن امکان پذیر نیست 

ــصت  ــگری تاریخ فرهنگ ایران را در طی ش مگر آنکه پژوهش

ــی و تحقیق کرده و آن را  ــال اخیر آن به خوبی بررس هفتاد س

به رشتۀ نگارش درآورد. طبعاً این پژوهشگر در بیشتر رشته ها 

ــت نام ایرج افشار و خدمات او را به میان  و شاخه ها مجبور اس

بیاورد. خیلی از خدمات علمی او همچون مدیریت سمینارهای 

ــه مراکز مختلف  ــا، ارائۀ خدمات ب ــی، برپایی کتابخانه ه علم

ــی و کتابخانه ها طبعاً در ضمن معرفی آثار مکتوب او بیان  علم

ــود و پژوهشگر باید ضمن بررسی شخصیت افشار همۀ  نمی ش

ــّد نظر بگیرد. مرگ او با توجه به  ــه خدمات وی را در م این گون

سالمت جسمانی وی، زودهنگام بود و لطمه ای جبران ناپذیر بر 

پیکر فرهنگ ایران وارد ساخت. وی در محافل ایران شناسی و 

دنیای کتاب شناسی سراسر جهان به چنان شهرتی دست یافته 

جامعیت علمی ایرج افشار

با نگاهی گذرا به کوشش های او در تصحیح متون و رساالت خطی
سید علی آل داود*

*پژوهشگر و نویسنده
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ــی  ــۀ عالقه مندان و متخصصان دنیای ایران شناس بود که هم

ــخ سؤاالت و حل معضالت خود در این مقوله ها به او  برای پاس

ــال پیش در یک سمینار علمی که در  روی می آوردند. چند س

دانشگاه لیدن هلند تشکیل یافته بود و نگارنده نیز آنجا حضور 

داشت دریافت که ایران شناسان ممالک مختلف اروپا و آمریکا 

احترامی عمیق نسبت به او دارند؛ همه، حتی برجستگان غربی، 

به هنگام سخنرانی خود، گوشۀ  چشمی به او دارند و می خواهند 

دریابند که نظر وی راجع به سخنرانی و مقالۀ آنان چیست. این 

را خود من در نگاه نگران برخی سخنرانان مشاهده کردم.

ــۀ اخیر،  ــه ده ــت که در طی دو س ــیار اس ــوس بس جای افس

ــران خود را از  ــگاهی ای ــات علمی و دانش کتابخانه ها و مؤسس

وجود او محروم ساختند. چند سالی پیش تر از این، رئیس یکی 

ــور، طی نامه ای از یکی از مؤسسات  از کتابخانه های بزرگ کش

بزرگ کتاب شناسی شرقی و اسالمی در اروپا درخواست کرده تا 

مشاوری برای بخش کتاب های اسالمی کتابخانه معرفی نماید 

تا عنداالقتضا از نظرات او بهره مند شوند. پاسخ مؤسسۀ مذکور 

ــهرتی جهانی دارد چنین بود  که در زمینه فعالیت های خود ش

که : »بزرگترین و متخصص ترین مشاور ما ایرج افشار است؛ چرا 

از او کمک نمی گیرید؟« و این در حالی بود که افشار بی مضایقه 

ــال های پایانی زندگی به منظور انجام امور علمی،  حتی در س

ــد  بی منت هر دعوتی را می پذیرفت بی آنکه حتی منتظر باش

ــه آقای بجنوردی هم در  ــتند. نکته ای ک اتومبیل برایش بفرس

سخنان اخیر خود در روز چهلم درگذشت استاد بر سر مزارش 

در بهشت زهرا بر آن انگشت گذاشت و گفت ؛که او به رغم تصور 

دیگران، دعوت برای شرکت در جلسات مشاورۀ کتابخانۀ ملی 

را پذیرفته بود.

ــخصیتی آسان گیر و  او در مباحث و مقوالت علمی همواره ش

تشویق کننده داشت. چه بسا جوانانی که در آغاز از مواجهه با او 

واهمه داشتند و سرانجام در زمرۀ کسانی درآمدند که به تشویق 

وی به کارهای اساسی روی آوردند. او نه تنها مشوق جوانان بود، 

ــاندند  ــه اگر در کاری یا در تدوین کتابی به او یاری می رس بلک

حقوق معنوی و مادی آنان را کامال مراعات می کرد و از نهادن 

ــام هم طرازان خود ابداً  ــم خود در کنار این گروه به رغم تم اس

ابایی نداشت. رفتار او با کسانی که با عقاید اجتماعی و فرهنگی 

و سیاسی وی توافق نداشتند به همین سان بود. نگاهی به کتاب 

ــوگ دانشوران  نادره کاران، که متضمن مقاالت متعدد او در س

معاصر ایران است، این نکته را روشن و مکشوف می سازد. طبعاً 

با کثیری از کسانی که احوالشان در این کتاب آمده افق فکری 

همانند ندارد اما در نقد آرا و کارهای آنان کاماًل جانب انصاف را 

نگه داشته و حرف خود را با بی طرفی و مالیمت مطرح می سازد؛ 

به گونه ای که خواننده هم به آن شخص احترام خواهد گذاشت 

و هم متوجه نگاه انتقادی نویسندۀ مطلب خواهد شد. افشار با 

شخصیت های مختلف العقیده دوستی و معاشرت و هم نشینی 

ــت. در شمار آنان باید از دکتر محمد مصدق، سید حسن  داش

ــازی و اللهیار صالح و  ــتی، مطیع الدولۀ حج تقی زاده، علی دش

ــان طبری و بزرگ  برخی نظریه پردازان حزب توده چون احس

علوی دوستی و آشنایی داشت، اما با بررسی مطالبی که دربارۀ 

افرادی از این دست نوشته، این نکته روشن می شود که وی به 

ــخص سیاسی و فرهنگی   هر حال خود صاحب یک عقیدۀ مش

بوده و این گونه عقاید او هرچند آشکارا بدان ها نپرداخته، اما از 

ــتگیر خواننده  فحوای کالمش در مقاالت مختلف به خوبی دس

ــه کاری مفرط متهم  ــود. گروهی البته وی را به محافظ می ش

ــت. طبعاً این دیگرانند  ــخن اتهامی نارواس کرده اند، اما این س

ــته باشند شخصیت یک فرد را به طور جامع  که اگر عالقه داش

بررسی و ترسیم نمایند، باید سراسر آثار او و زمانه ای را که وی 

در آن می زیسته با دقت مطالعه کنند.

***

ــران در قرن اخیر  ــن عضو مطبوعات جدی ای ــار پرکارتری افش

ــت. او در آغاز مدیر داخلی مجلۀ آینده شد. از آن پس خود  اس

سردبیر یا بنیان گذار نشریات دیگری گردید. مجلۀ کتابداری، 

ــی، فرهنگ  ــخه های خط ــی، نس ــای ماه، ایران شناس کتاب ه

ــریۀ دیگر از آن جمله است. اما مهمترین  ایران زمین و چند نش

فعالیت مطبوعاتی او در پیش از انقالب را باید راهنمای کتاب و 

پس از انقالب ادامۀ انتشار مجلۀ وزین آینده دانست. راهنمای 

کتاب یکی از مجالت اثرگذار در بین مجالت ایرانی است؛ نقد 

کتاب به طور اصولی و بی طرفانه در ایران از راهنمای کتاب آغاز 

شد. راهنمای کتاب، به زودی، هم در میان استادان دانشگاهی و 

هم در میان نوگراها و متجددین و سیاسی مآب ها احترام فراوان 

ــد و خیلی ها مطالب و  ــه آن  را می خواندن ــت آورد. هم به دس

مقاالت خود را در آن انتشار می دادند. آن را سمبل بی طرفی و 

نقد درست علمی به شمار می آوردند. مروری بر مندرجات این 

مجله نشانگر آن است که آثار کسانی همچون جالل آل احمد، 
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ــاعدی، صمد بهرنگی و جامعه شناسانی چون  ــین س غالمحس

جمشید بهنام و شاپور راسخ در کنار متون کهن در این نشریه 

نقد و بررسی می گردید. چنان که سال ها نقاد آثار نویسندگان 

ــاعر و رمان نویس یا نویسندگان داستان کوتاه  نوپرداز اعم از ش

ــندگان به مجله باز شده  بود و خواه ناخواه پای این قبیل نویس

بود. آینده هم پس از انقالب همان راه و مسیر راهنمای کتاب 

را ادامه داد. 

ــتند که افشار در وقت انتشار آینده دیگر آن  گروهی می پنداش

شور پیشین را ندارد و آینده در قیاس با راهنمای کتاب سنت گرا 

ــوق دوران  ــت. در حالی که چنین نبود. او با همان ش ــده اس ش

جوانی به پژوهش می پرداخت و نویسندگان نوقلم را تشویق و 

تحریض می کرد تا کارهای جدیدی ارائه دهند. هرچند آینده 

ــمارۀ سال 19 ) زمستان 72( تعطیل  پس از انتشار آخرین ش

ــار قصد تعطیلی آن را نداشت. در نامه ای که پس  شد، اما افش

ــماره به مشترکین نوشت و نامه ای مفصل  از انتشار آخرین ش

ــت، از برنامه های خود دربارۀ انتشار مجله برای  و خواندنی اس

بیستمین سال )1373( خبر داده و توضیح داده با اینکه وسایل 

چاپ مجله بسیار گران تر شده، او از افزایش قیمت مجله صرف 

ــتری موفق به دریافت آن  ــر می کند تا همچنان گروه بیش نظ

شوند. بخش هایی از این نامه نقل می شود:

ــتم، به جای  ــتراک دورۀ بیس » مجلۀ آینده، در مورد بهای اش

ــیده  ــتراک بنماید اندیش آن که قیمت گذاری تازه در بهای اش

ــود را در نظر بگیرد؛  ــت که توانایی پرداخت خوانندگان خ اس

ــن کند که طبقات  ــتراک تعیی ــی مبلغی را برای بهای اش یعن

ــد... مجله هایی از  ــته بتوانند آن را بپردازن ــی و بازنشس فرهنگ

ــد و از گرفتن هرگونه وامی  ــوع آینده که درآمد اعالنی ندارن ن

پرهیز می کنند و سرمایۀ نقدی هم در اختیارشان نیست، برای 

ــماره ای که به تعداد صفحات آینده چاپ می کنند،  هر یک ش

ــد. در حالی که  ــصد هفتصد هزار تومان نقد باید بپردازن شش

ــم غالباً با مطالبه و  ــتراک را به تدریج و تحمل، آن ه وجوه اش

مکاتبه و مراجعه دریافت می کنند. به سخنی دیگر باید دست 

ــتراک ششصد مشترک وصول شود تا مخارج یک  کم وجه اش

شمارۀ مجله تأمین شده باشد. به قول مرحوم حبیب یغمایی:

م�اه ت�ا م�اه منتش�ر هس�تم

س�ال ت�ا س�ال منتظر هس�تم 

ــال مجله گردانی) از  ــور مدیر مجلۀ آینده، پس از پنجاه س تص

ــوم مجلۀ آینده بود و  ــاه 1323که مدیر داخلی دورۀ س مهرم

سپس همکاری با جهان نو و سردبیری مهر و سخن و کتاب های 

ماه و راهنمای کتاب و انتشار نشریه های فرهنگ ایران زمین و 

ایران شناسی و نسخه های خطی و کتابداری( و آگاه بودن نسبی 

از وضع سخت انتشار مجله های تحقیقی و مخصوصاً مشکالت 

ــده است که  ــتراک، بر این ش مربوط به طرز پرداخت وجوه اش

ــت مبلغی بیش از یک هزار و  ــتم تقاضای دریاف برای دورۀ بیس

یکصد ریال نکند، زیرا بیش از آن مبلغ برای مشترکان سنگین 

خواهد بود...«

از هنرهای دیگر افشار آن بود که به هنگام سفر در گوشه و کنار 

ایران، در روستاها و شهرهای کوچک، افراد مستعد را شناسایی 

ــب، مخصوصاً در  ــتن مطل ــرد و آنان را به تحقیق و نوش می ک

ــان، تشویق  باب تاریخ و جغرافیا و گویش های محل سکونتش

می کرد. برخی اینان خود سابقاً مطالبی نوشته بودند اما مجال 

عرضۀ آن را نداشتند و کم کم حالت یأس به آنان دست می داد. 

ــان و مطلعان محلی را  ــن ترتیب تعداد زیادی از آگاه ــه ای او ب

ــتن وامی داشت و هر هنگام که مجالی  پیدا کرده بود و به نوش

ــته های آنان را به دست چاپ می سپرد. از این رو  می یافت نوش

او باعث شد که انبوهی از اطالعات دست اول راجع به گوشه و 

ــده، به چاپ برسد. مرگ او شاید بیش  کنار ایران گردآوری ش

ــین ایران را در حزن فرو  از همه این گروه از محققان گوشه نش

ــد؛ گروهی که بی پشتیبان شده و عجالتاً کسی حامی  برده باش

آنان نیست.

ــتر ادوار زندگی به آن  ــار در بیش ــی از زمینه هایی که افش یک

ــه داده، تصحیح متون و  ــم گیری ارائ ــه و کارهای چش پرداخت

ــاید بتوان او را پرکارترین محقق  ــت. ش ــاالت گوناگون اس رس

ــمار آورد. متونی که  ــه ش ــران در دورۀ معاصر ب ــح ای و مصح

ــراه با مقدمه و  ــایی، ویرایش و تصحیح کرده و هم وی شناس

ــودمند به چاپ رسانده است، مطابق  توضیحات و تعلیقات س

شمارشی که فرزندانش در سال 1381 به دست داده اند، افزون 

از صد و چهل کتاب و رساله است. طبعاً در هشت سال پس از 

آن نیز فعال و پرتالش بوده و محتماًل تعداد متون تصحیحی او 

هم اکنون بالغ بر دویست اثر است.

ــرآوازه و  ــه دنبال متون پ ــح متن، هرگز ب ــوزۀ تصحی او در ح

ــت. این آثار را کسان بسیاری از اساتید  شناخته شده نرفته اس

ــار  ــیده اند. افش و مصححان نام آور یافته و در تصحیح آن کوش
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ــته و  ــاری رفته که برای دیگران کمتر جاذبه داش به دنبال آث

ــکل بوده است. اکثر  ــف فواید آن کاری رنج آور و مش البته کش

ــاالتی که به چاپ رسانده، مخصوصاً از لحاظ محتوا، واجد  رس

ــاالتی  اهمیت بوده اند. مندرجات آثار تصحیحی او و به ویژه رس

ــن تاریخ اجتماعی و اقتصادی  ــانده، برای تدوی که به چاپ رس

ــته از اهمیت خاص برخوردار است.  مردم ایران در اعصار گذش

ــتر رساله های ناشناخته و کم حجم را  او عالقه مند بود که بیش

ــامل این گونه مباحث بوده به طبع  ــه موضوع آنها معموالً ش ک

ــاند. خدمتی که او در راه شناسایی، تصحیح و انتشار این  برس

ــر از خدمات بزرگی  ــخ ایران انجام داده، کمت ــاله ها به تاری رس

نیست که او در دنیای کتاب شناسی، فهرست نگاری نسخ خطی 

و تدوین فهرست مقاالت فارسی انجام داده است.

شمار زیادی از این آثار مختص دوره های قبل از قاجاریه است، 

ــناخت آن برای تاریخ  ــبب اهمیتی که ش اما عصر قاجار به س

ــه او بود. او به جز مقاالت  ــیار مورد توج معاصر ایران دارد، بس

ــخصیت های عصر  متعددی که در تاریخ این دوران و در باب ش

قاجار نوشته، رساالت و کتاب های متعددی اعم از سفرنامه ها، 

رساله های کوچک و یادداشت های اشخاص برجستۀ این عهد 

ــت. توان گفت برای نگارش دقیق تاریخ  را به چاپ رسانده اس

ــنده ای ناگزیر از مراجعه به  دو قرن اخیر ایران هر مورخ و نویس

ــتۀ افشار است یا به اهتمام او به  ــت که یا نوش تمامی آثاری اس

چاپ رسیده است. 

ــه و مطلوب او بوده  ــیار مورد عالق ــی از انواع آثاری که بس یک

ــدۀ این دوره  ــخصی افراد برگزی ــت های ش خاطرات و یادداش

ــت. قدیمی ترین نوشتۀ مربوط به این عصر، خاطرات روزانۀ  اس

ــر انطباعات  ــلطنه، وزی ــن خان اعتمادالس مفصل محمدحس

ــخص شاه است که هم به  ــاه و از جملۀ محارم ش ناصرالدین ش

ــتین بار به چاپ رسیده است.  ــار نخس ــش و مقدمۀ افش کوش

خاطرات اعتمادالسلطنه مفصل و افزون بر 1200 صفحه است. 

ــت های حاج امین الضرب، تاجر متنفذ آن  در مقابل، او یادداش

ــت را نیز به  دوران را که متنی کوتاه و مختصر اما پرمطلب اس

ــر این آثار، همچون محققی  ــانده است. او در راه نش چاپ رس

ــبب همین  ــن و بی طرف رفتار کرده چنان که به س ــاًل امی کام

مالحظات، دکتر غالمحسین مصدق، یادداشت های اختصاصی 

ــپرده و  ــدق را برای ویرایش و چاپ به او س ــدرش دکتر مص پ

عطیه تقی زاده همسر سیدحسن تقی زاده نیز خاطرات مفصل 

همسرش را در اختیار افشار قرار داد و وی یادداشت های این دو 

رجل سیاسی برجسته را که از حیث فکری در دو جناح متضاد 

ــر هر دو کتاب نهایت  ــار داد و در نش بودند تدوین کرد و انتش

دقت و امانت را مبذول داشت. 

ــاد باد که نظیرش به این زودی ها در ایران زمین پیدا  روانش ش

نخواهد شد.

نامۀ ایرج افشار به مشترکین مجلۀ آینده قبل از تصمیم 
به تعطیلی مجله

مجلۀ آینده پس از چاپ آخرین شمارۀ سال 19 یعنی زمستان 

ــار آن را  ــا مدیر مجله قصد ادامۀ انتش ــد. ام 1372 تعطیل ش

ــترکین نوشت و درد  دل های  ــت و از این رو نامه ای به مش داش

ــان نهاد. در این نامۀ خواندنی  ــطه با آنان در می خود را بی واس

ــی از مشکالت نشر مجلۀ جدی در ایران بیان شده  آن را بخش

است؛ بدین مناسبت نشر سراسر آن را خالی از فایده نمی داند:

به یاری پروردگار دورۀ سال 1372 مجله به پایان رسید. آخرین 

شمارۀ آن که مربوط به زمستان سال 1372 می بود، با تأخیر در 

تیر ماه 1373 تقدیم شد. بر خواندن دشواری هایی که موجب 

ــود و نیز برشمردن موجباتی که  ــار مجله می ش تأخیر در انتش

گرانی بهای مجله را پیش می آورد برای آن دوست فرهنگمند 

بی حاصل و برای ما مالل آور است.

ــای مطبوعات و  ــت تزاید تدریجی و عرفی به ــلم اس آنچه مس

ــی کم کنندۀ  ــای بازرگان ــی که از اعالنه ــاً مجله های مخصوص

ــت، همتراز سایر اجناس زندگی و خدمات و  هزینه ها عاری اس

مخارج عمومی است. پس طبعاً انتظار آن را نمی توان داشت که 

اشتراک مجله ای در سال نو ارزان تر بشود از آنچه بوده است.

ــتراک دورۀ بیستم، به جای آنکه  مجلۀآینده در مورد بهای اش

ــیده است  ــتراک بنماید اندیش قیمت گذاری تازه در بهای اش

ــود را در نظر بگیرد، یعنی  ــه توانائی پرداخت خوانندگان خ ک

مبلغی را برای بهای اشتراک تعیین کند که طبقات فرهنگی و 

بازنشسته بتوانند آن را بپردازند.

ــد مخارج طبع یک مجله  ــرای آنکه خوانندگان گرامی بدانن ب

ــود  ــتراک آن بر چه مبنائی تعیین می ش ــت و بهای اش چیس

ــتگان  ــازه می خواهد توضیحی بدهد و بر آن پایه، از دلبس اج

ــته باشد هر چه زودتر تقاضای اشتراک جدید خود  انتظار داش

ــن بدانیم واقعاً با ترتیب  ــبتاً روش ــتند و ما به طور نس را بفرس

ــترک خواهیم داشت تا به همان  ــنهادی جدید چند مش پیش



دورة دوم، سال پنجم، شمارة 44، فروردين و ارديبهشت 1390

7 

ــود. قدم اول همین است که  ــانیده ش مقدار مجله به چاپ رس

ــترکان معین باشد و بتوانیم درست بسنجیم که آیا  تعداد مش

ــار آینده ممکن است یا نیست و پشتیبان مجله چه  ادامۀ انتش

کسانی اند.

مخارج چاپ مجله بدون احتساب خدمات آماده سازی و دفتری 

ــاس قیمتهای رایج در شهریور ماه 1373 برای  و دبیری بر اس

ــاء هلل در نظرست به  ــماره ای که ان ش هفتصد صفحه در دو ش

چاپ رسانیده شود )در صورتی که در نیمۀ دوم سال افزودگی 

هزینه پیش نیاید( چنین است:

ریال2,500,000حروفچینی و صفحه بندی و غلط گیری
ریال3,000,000فیلم و زینگ

ریال4,000,000 کاغذ و لفاف روی جلد )سهمیۀ احتمالی(
ریال10,000,000 )وگرنه کاغذ آزاد(

ریال3,000,000 چاپ و صحافی
حمل و نق�ل کاغذ به چاپخانه، مجله به 

دفتر، مجله به پست
ریال400,000 

ریال1,000,000 بسته بندی و پست مجله ها
کاغذ و پاکت و قبض و فتوکپی و تلفن و 

مخارج دفتری
ریال500,000

ریال1,000,000 حق توزیع تکفروشی مجالت
ریال500,000 وصول حق اشتراک توسط محصل

این نکته هم مناسبت دارد گفته شود که هر چه بر تعداد انتشار 

مجله افزوده شود از بهای مجله کاسته می شود. برعکس هر چه 

شمارۀ مشترکان کمی بگیرد بهای مجله بیشی می یابد. در این 

چند سال اخیر محسوس بود که هر چند یکبار به ناچار هر چه بر 

بهای مجله افزوده می شد از شمارۀ مشترکان کاسته می گردید. 

ــماره های چاپ شده را بر مجله  ــه تعداد ش مجلۀ آینده همیش

نوشته است.

ــی ندارند و از گرفتن  ــی از نوع آینده که درآمد اعالن مجله های

هرگونه وامی پرهیز می کنند و سرمایۀ نقدی هم در اختیارشان 

نیست، برای هر یک شماره ای که به تعداد صفحات آینده چاپ 

می کنند، ششصد هفتصد هزار تومان باید بپردازند. در حالی که 

وجوه اشتراک را به تدریج و تحمل آنهم غالباً با مطالبه و مکاتبه 

و مراجعه دریافت می کنند. به سخنی دیگر باید دست کم وجه 

ــود تا مخارج یک شمارۀ  ــتراک ششصد مشترک وصول ش اش

مجله تأمین شده باشد. به قول مرحوم حبیب یغمائی: 

م�اه ت�ا م�اه منتش�ر هس�تم
س�ال ت�ا س�ال منتظر هس�تم!

ــال مجله گردانی )از  ــور مدیر مجلۀ آینده، پس از پنجاه س تص

ــوم مجلۀ آینده بود و  ــر ماه 1323 که مدیر داخلی دورۀ س مه

سپس همکاری با جهان نو و سردبیری مهر و سخن و کتابهای 

ــار نشریه های فرهنگ ایران زمین  ماه و راهنمای کتاب و انتش

ــخه های خطی و کتابداری ( و آگاه بودن  و ایران شناسی و نس

ــار مجله های تحقیقی و مخصوصاً  ــبی از وضع سخت انتش نس

ــتراک، برین شده  ــکالت مربوط به طرز پرداخت وجوه اش مش

ــتم تقاضای دریافت مبلغی بیش از  ــت که برای دورۀ بیس اس

یکهزار و یکصد ریال )تقریبا معادل مبلغ سال 1372 که برای 

ــترکان  ــماره بود( نکند زیرا بیش از آن مبلغ برای مش چهار ش

سنگین خواهد بود و اگر مبلغی متناسب امکان نباشد پرداخت 

ــترکان کاسته خواهد شد.  ــوار می شود و بالطبع تعداد مش دش

ــون تعداد مجله های فرهنگی  ــه عالوه توجه دارد به اینکه چ ب

ــت اگر کسی بخواهد دو سه مجله را مشترک  افزونی گرفته اس

باشد و برای هر یک مبلغی درین حدودها، و گاه بیشتر، بپردازد 

دشواری و سنگینی مخارج ایجاد می شود.

ــماره مجله در حدود یکهزار و یکصد  ــو، نشر چهار ش از آن س

صفحه در قبال مبلغ یکهزار و یکصد تومان با هزینه های کنونی 

خارج از توان مجله است. تا سال گذشته بهای مجله به میزان 

ــاب شده بود در حالی که برای دورۀ  صفحه ای یک تومان حس

بیستم که احتماال پیش یا در فروردین 1374 نشر می شود )اگر 

بر بهای مواد و مخارج مجله افزوده نشود( فعاًل صفحه ای پانزده 

ریال متعادل می نماید و به این میزان پیش بینی می شود.

باری، نتیجه ای که حاصل شده است که در مبلغ اشتراک ساالنه 

ــخاص تغییر مهمی ندهیم و در قبال گران شدن بهای  برای اش

ــارج چاپ و حروف چینی  ــت و مخ فیلم و زینگ و کاغذ و پس

ــت از تعداد  ــی و خدمات دیگر که همواره در تزایدس و صحاف

اوراق مجله یعنی شماره های مجله بکاهیم و به میزانی که مبلغ 

یک هزار و یکصد تومان اقتضا دارد مجله را در دو شماره تقدیم 

کنیم )هر شماره حدود سیصد و پنجاه صفحه (.

از آن خوانندۀ گرامی خواهشمندست در صورت عالقه مندی، 

هرچه زودتر تمایل خود را به ادامۀ اشتراک آینده مرقوم دارند 

ــتاران معلوم شود و بتوانیم تصمیم بگیریم چه  تا تعداد خواس
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باید کرد. این مطلب هم گفته شود که مجله در صورت انتشار 

منحصراً برای کسانی فرستاده خواهد شد که پیشاپیش بدون 

ــتند. تأکید برین نکته ازین باب  ــتثنا وجه اشتراک را بفرس اس

ــت که یکی از مشکالت وقت گیر عمده و مالل آور در تهران  اس

ــت که در  ــتراک اس ــتادن محصل برای دریافت وجه اش فرس

ــترکان شده است.  ــیاری از موارد موجب رنجش خاطر مش بس

ــتراک کرده اند ولی بهای  ــانی بوده اند که خود تقاضای اش کس

اشتراک را نپرداخته اند و به مسامحه برگزار فرموده اند. 

مکاتبه با مشترکان والیات با گرانی پست مشکل دیگری است 

ــد. خوانندگان  ــی می کش ــه بار نامه نویس که گاهی به دو یا س

ــک می دانند که اکنون به هر نامه ای باید مبلغ  والیات خود نی

دوازده تومان تمبر الصاق کرد.

ــکل چند چندان است.  ــترکان خارج از ایران مش در مورد مش

ــت که به سبب گرانی بهای پست باب مکاتبه را  مجله ناچارس

به کلی مسدود کند. ناچار مجله را منحصراً برای کسانی خواهد 

ــاپیش آن هم برای دو سال  ــتاد که وجه اشتراکشان پیش فرس

ــد تا نیازی به  ــان پرداتخت شده باش ــط اقوامش در تهران توس

ــد. یا اینکه خود بهای اشتراک را به دالر  هیچ گونه مکاتبه نباش

ــّجو       1*این جملۀ معروف را بزرگان به هنگام درگذشِت  س

ــتان و همساالن و همکارانشان می گویند/ می نویسند که  دوس

ــت. بیان  ــتن، دیدن مرگ یاران اس یکی از زیان های دیرزیس

ــد که  ــر و تغییریافته ای از این عبارت می تواند چنین باش دیگ

ــتۀ دیرزادن هم، دیدن و تحّمل داغ  یکی از تلخی های ناخواس

ــت. هزاران هزار افسوس  ــتادان نسل های پیشین اس وفات اس

ــی دردناک برای  ــوِم 1389 زمان ــال ش که دو هفتۀ پایانِی س

ــت چند تن از  ــارات مذکور بود و با درگذش ــِق مفهوم عب تحّق

ــتادان نامدار، عید همۀ دلبستگان فرهنگ  ــگران و اس پژوهش

* استادیار دانشگاه پیام نور اورمّیه 
1. نام یادداشت برگرفته از جملۀ شادروان دکتر احمد تفّضلی دربارۀ پرخوانی و بسیاردانِی مرحوم دکتر 
عّباس زریاب خویی است که نوشته اند »من همیشه از خود پرسیده ام که مگر 24 ساعت شبانه روز 
زریاب طوالنی تر از آن دیگران است که این همه می داند« )تفّضلی، احمد؛ »در رثای استاد دکتر عّباس 

زریاب خویی«، ایران شناسی، سال هفتم، شمارۀ دوم، تابستان1374، ص280(. 

ــان وفات دریغ بار  ــد. در این می ــران به عزا تبدیل ش و ادب ای

ــمند بزرگ و کم ماننِد عرصۀ مطالعات ایرانی، استاد ایرج  دانش

افشار )16 مهر1304- 18 اسفند1389(، چنان غمی  بر دل ها 

ــود و باالی خمیدۀ تحقیقات  نهاد که بی گمان فراموش نمی ش

ادبی، تاریخی و نسخه  شناختی از گرانِی این ضایعه هرگز راست 

نخواهد شد.

از ویژگی های نیک زنده یاد استاد افشار این بود که پس از فوت 

دانشوران برجسته مقاله و یادداشتی دربارۀ آن استاد می نوشتند 

ــته ها تا سال 1381 در کتابی  که مجموعه ای از این سوگ نوش

ــت.2 به پیروی از این سّنت علمی- اخالقی  گردآوری شده اس

و با توّجه به جایگاه بسیار درخشاِن خوِد استاد افشار در تاریخ 

2. ر.ک: افشار، ایرج؛ نادره کاران )سوکنامۀ ناموران فرهنگی و ادبی(، به کوشش محمود نیکویه، تهران، 
قطره، 1383.

ــمارۀ 950068 ایرج افشار  ــاب ارزی مجله )حساب ش به حس

ــارراه زعفرانیه تجریش(  ــعبۀ 820 چه بانک صادرات ایران ش

پرداخت کنند.

خالصۀ شرایط جدید اشتراک:

اشخاص مشترک )تهران و والیات( 11000 ریال

اشخاص مشترک ) خارج از ایران ( هوائی 25000 ریال

کتابخانه ها و سازمانها 15000 ریال

دانشجویان 10000 ریال 

ــود که اگر  ــریف خوانندۀ گرامی را یادآور می ش ضمناً خاطر ش

قرار بود دفتر مجله، برای اجارۀ محل کرایه ای بپردازد )زیرا به 

ــوی موقوفات دکتر محمود افشار در اختیار آمده(  رایگان از س

ــتانۀ نویسندگان را در  ــش های فرهنگ دوس و همچنین کوش

ــخگو باشد ادامۀ انتشار مجلۀ  نگارش مقاالت به طور مادی پاس

آینده امکان نداشت.

ــش  ــار دارد کوش ــتاران انتظ ــدگان و خواس ــاً از خوانن ضمن

ــوزانه ای برای یافتن مشترکان تازه بفرمایند که بخشی از  دلس

پایدار ماندن آینده در آینده بدان خواهد بود.

                                                                               مدیر مجله

مگر شبانه روز استاد ایرج افشار چند ساعت بود؟1
سّجاد آیِدنلو*


