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نمانده يک دل دردآش�����نا؛ بيا بروي���م
بي�ا كزين چمن ای دوس�ت چون صب�ا برويم
رس��يده وقت كه ما نيز ازين س��را بروي��م
بب���ند ب���ار كه دنب����ال آشن�ا بروي��م
گذش���ت نوبت و بهت��ر كز آس���يا برويم
به دلخوش���ی بِر ياران دگر كج���ا برويم؟
بي��ا ك���ه در پی ي��اران باوف���ا ب��رويم
مباش بس����تۀ اين خاكدان؛ ب�يا بروي���م
بگو بي���ا بروي����م و مگو چ����را برويم.

چرا ز قافلۀ هم����دالن ج���دا بروي���م؟
و الله خونين دل چو سرْو خاک نشين گشت 
همه س��رای نش����يناِن آش���نا رفت���ند
زم��انه با م��ا، م��ا ب�ا زم����انه، بي��گانه
بخوان ز موی س�پيدت كه گندمت شد آرد
ز ه�ركه نام بری بش��نوی»روانش ش��اد«
بب�ين كه مان�ده، دري�ن كوی، از وف�اداران
دال چن��ين كه شکس��تی ز رفتن افش��ار
هزار حّجت ديگ�����ر برای رفتن هس���ت

به یاد استاد ایرج افشار
محمدآصف فکرت هروی*

روزگاری دراز اس��ت كه با استاد ايرج افشار آشنايی و به ايشان 

ارادت دارم. دانش آموز دبيرستان بودم كه نام و نوشته هايشان 

برايم آش��نا و دوست داش��تنی بود. در سال 1353 خورشيدی 

ايشان را در دفتر مجلّۀ راهنمای كتاب ديدم و ساعتی نشستيم 

و گفتيم و شنيديم. يادم نيست دقيقاً در چه موضوعاتی و يادم 

هس��ت كه ايشان بسيار بنده را مورد لطف و محبت قرار دادند. 

ازان ب��ه بعد چند بار ديگر در كابل و تهران ديدارها تازه ش��د؛ 

تا از خوش قس��متی به سال 1366 در كامرانيۀ تهران همسايه 

***

و همكوی ش��ديم و در مدت س��ه س��ال گاه و بی گاه از مهر و 

نوازش ايش��ان برخوردار بودم. اما ارادت و دوستداری نگارنده 

بيش��تر از آن روی است كه ايشان نمادی اس��توار و سرفراز از 

فرهنگ واالی كهن ما بود. خدمات انس��انی و فرهنگی اس��تاد 

افشار مقامی واال و ارجمند داشته و دارد. او روزگاری دراز پيام 

فرهنگ و زبان و ادب فارسی را به جهان، و پيام جهان فرهنگ 

را به فارس��ی زبانان می رسانيد. احس��اس تأثّر نگارنده در چند 

بيتی كه در باال ياد شد، بيانگر باور ژرف او به مقام واالی استاد 

روان شاد ايرج افشار است.
*پژوهشگر و مصحح

ناشران آثار و همکاران پایدار
سّيدفريد قاسمی*

                       60 س��ال از عمر 85 س��الۀ اس��تاد ايرج افشار با 

ناش��ران كتاب سپری شد. نخس��تين كتاب او را با عنوان نثر 

فارس��ی معاصر، كانون معرفت در فروردين 1330 چاپ كرد 

و آخرين اثرش كه در واپس��ين روزهای حياتش از زير چاپ 

درآمد، كوش��ش گری كتاب گزارش های سياسی واشنگتن و 

يادداش��ت های زندان للهيار صالح ب��ود كه با همكاری پژمان 

فيروزبخش به وسيلۀ انتشارات سخن، 18 اسفند 1389 مجوز 

توزيع گرفت. نش��ر آثار افشار با درگذش��تش پايان نمی يابد، 

چرا كه ده ها تأليف، تصحيح و ش��ماری از نگاش��ته هايش در 

مؤسسه های انتش��اراتی و در گنجينۀ شخصی اش آمادۀ نشر 

است. با انتشار مجموعه های ياد شده، شمار آثار او اعم از تأليف 

و تصحيح و كوشش گری و نگارش از 300 عنوان درمی گذرد.

افش��ار، در كارنامۀ خود هم نش��رپژوهی دارد و هم مديريت 

نشر: قائم مقام مديرعامل بنگاه ترجمه و نشر كتاب )1335-

* پژوهشگر تاريخ مطبوعات
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1342(، مديريت انتش��ارات انجمن كتاب )1357-1337(، 

مديريت انتش��ارات كتابخانۀ مركزی و مركز اس��ناد دانشگاه 

تهران )1343-1358(، مديريت انتش��ارات دانش��گاه تهران 

)1343-1350(، مديريت انتش��ارات بني��اد موقوفات دكتر 

محمود افش��ار يزدی و نظارت بر مجموعۀ انتشارات فرهنگ 

ايران زمين و گنجينۀ حسين بشارت، گروه ملی كتاب شناسی 

اي��ران، مجموعۀ خاطرات و س��فرنامه های ايران )انتش��ارات 

اميركبي��ر(، مجموع��ۀ آثار رش��يدالدين فض��ل هلل همدانی 

)دانش��كدۀ ادبيات و علوم انسانی دانش��گاه تهران(، مجموعۀ 

منابع و اسناد تاريخی دورۀ قاجار )شركت سهامی كتاب های 

جيبی / فرانكين / شركت انتشارات علمی و فرهنگی(، سلسلۀ 

چاپ لوحی و عكس، مجموعۀ نوش��ته های س��ّيد محّمدعلی 

جمال زاده، گذشتۀ ايران در نوشته های پيشينيان )فردوسی(، 

اي��ران و ايرانيان )انتش��ارات علم��ی(، گنجين��ة خاطرات و 

س��فرنامه های ايرانی )اس��اطير(، مجموعۀ تاريخ )فرزان روز / 

كتاب روشن(، گنجينۀ نسخه برگردان متون فارسی )سازمان 

گسترش فرهنگ پارسی در اينديانا(، گنجينۀ نشريات ادواری 

)اس��اطير(، گنجينه منابع دورۀ  قاجار )نشر قطره(، انتشارات 

ايران شناس��ی )دانش��گاه هلن��د(، گنجينۀپزش��كی ايران��ی 

)انتش��ارات بهرام(، تحقيقات قلمرو زبان فارس��ی )انتشارات 

س��عيد امير ارجمند( و انتشارات شماری كنگره، نمايشگاه و 

مجامع علمی و فرهنگی.

افش��ار، روزگار ناشری را هم تجربه كرد و سازمان كتاب را در 

س��ال 1358 بنياد نهاد. اما سال 1360 به عللی كه از حوصلۀ 

اين مختصر بيرون اس��ت، به انحاللش راضی ش��د و ترجيح 

داد همچون روزگار پيش��ين به عنوان پديدآورنده با ناش��ران 

همكاری كند.

ايرج افشار در 6 دهۀ كتاب نگارانه و كوشش گرانه خود با بيش 

از 117 ناشر همكاری كرد كه سياهۀ ناشران چاپ كرده هايش 

نشانگر وسعت مشرب اوست:

1. ابن س��ينا؛ 2. اختران؛ 3. اس��اطير؛ 4. اسدی؛ 5. اميركبير؛ 

6. انجمن آثار ملی / انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ 7. انجمن 

ايران شناس��ی فرانس��ه در ايران؛ 8. انجمن كت��اب؛ 9. ايران؛ 

10. ايران و اسالم؛ 11. بابك؛ 12. بنگاه ترجمه و نشر كتاب؛ 

13. بنياد پژوهش های اسالمی؛ 14. بنياد فرهنگ ايران؛ 15. 

بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدی؛ 16. بنياد نيكوكاری 

نوشيروانی؛ 17. بهرام؛ 18. پرينت تاپ؛ 19. پژوهشگاه علوم 

انس��انی و مطالعات فرهنگی؛ 20. تاريخ؛ 21. توس؛ 22. ثريا؛ 

23. جاوي��دان؛ 24. جهانگي��ری؛ 25. جيح��ون؛ 26. خانقاه 

نعمت للهی؛ 27. خجس��ته؛ 28. خوارزم��ی؛ 29. دانش؛ 30. 

دانش��گاه اصفهان؛ 31. دانش��گاه تهران؛ 32. دانشگاه تهران، 

دانشكدة ادبيات و علوم انسانی؛ 33. دانشگاه تهران، كتابخانۀ 

مركزی و مركز اس��ناد؛ 34. دانش��گاه ش��هيد بهش��تی؛ 35. 
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دانش��گاه فارابی؛ 36. دانشگاه مشهد؛ 37. دانشگاه مگ گيل، 

مؤسسۀ مطالعات اس��المی؛ 38. دانشگاه هاروارد؛ 39. دنيای 

كت��اب؛ 40. دهخ��دا؛ 41. روزبهان؛ 42. زري��ن؛ 43. زمينه؛ 

44. سازمان كتاب؛ 45. سازمان ملی خدمات اجتماعی؛ 46. 

ستوده؛ 47. سحر؛ 48. سخن؛ 49. سروش؛ 50. سنايی؛ 51. 

ش��رق؛ 52. شركت انتش��ارات علمی و فرهنگی؛  53. شركت 

س��هامی كتاب های جيبی؛ 54. ش��كوفان؛ 55. شورای عالی 

فرهنگ؛ 56. ش��هاب ثاق��ب؛ 57. ش��يرازه؛ 58. طاليه؛ 59. 

طه��وری؛ 60. عطار؛ 61. عل��م؛ 62. فرهنگ ايران زمين؛ 63. 

فرانكلي��ن؛ 64. فردوس��ی؛ 65. فروغ��ی؛ 66. فرهنگ ايران؛ 

67. فرهنگس��تان عل��وم اتريَش؛ 68. قط��ره؛ 69. كتاب آمه؛ 

70. كتابخانۀ آيت هلل العظمی مرعش��ی نجفی؛ 71. كتابخانۀ 

مجلس ش��ورای ملی / كتابخانۀمجلس شورای اسالمی؛ 72. 

كتابخان��ۀ ملی؛ 73. كتابخانۀ ملی ملك؛ 74. كتاب روش��ن؛ 

75. گلش��ن؛ 76. ما؛ 77. مركز اس��ناد فرهنگی آس��يا؛ 78. 

مرك��ز بررس��ی تمدن و فرهن��گ اي��ران؛ 79. مركز خدمات 

كتابداری؛ 80. مركز دائرة المعارف بزرگ اس��المی؛ 81. مركز 

كرمان شناس��ی؛ 82دفتر نشر/مركز پژوهشی ميراث مكتوب؛ 

83. معرفت؛ 84. المعی؛ 85. مؤسس��ۀ تأليف، ترجمه و نشر 

آثار هنری متن؛ 86. مؤسس��ۀ تحقيقات علوم آس��يای ميانه 

و غرب��ی؛ 87. مؤسس��ۀ فرهنگ و تمدن اي��ران و خاورميانه؛ 

88. مؤسس��ۀ مطالعات علمی و فرهنگی؛ 89. مؤسس��ۀ نشر 

فهرس��تگان؛ 90. منوچهری؛ 91. نش��ر آبی؛ 92. نشر تاريخ 

ايران؛ 93. نشر چشمه؛ 94. نشر علم؛ 95. نشر فرهنگ ايران؛ 

96. نش��ر و پژوهش فرزان روز؛ 97. نشر همسايه؛ 98. نقطه؛ 

99. واس��ع؛ 100. وزارت آموزش و پرورش، ادارۀ كل نگارش؛ 

101. هنر؛ 102. هيأت امنای كتابخانه های عمومی كش��ور؛ 

103. يزدان.

به اين س��ياهه بايد ناش��رانی كه مقدمه های افش��ار را بر آثار 

ديگران چاپ كرده اند، افزود: 104. ادارۀ  تحقيقات پاكستان؛ 

105. انوش��ه؛ 106. پانيذ؛ 107. دانشگاه تربيت معلم؛ 108. 

ديروز و امروز؛ 109. زواره؛ 110. شورای كتاب كودک؛ 111. 

علی؛ 112. كمال؛ 113. مجمع ذخاير اسالمی؛ 114. موزه و 

مركز فرهنگی و هنری رضا عباس��ی؛ 115. مؤسسۀ فرهنگی 

منطقه ای؛ 116. ميرماه؛ 117. نيلوفر؛ و...

بايد دانس��ت ب��ا چاپ آثاری ك��ه هنوز به طبع نرس��يده اند، 

ش��ماری ديگر بر فهرست ياد شده افزوده می شوند. همچنين 

بايد از 145 نشريه، 5 دفتر ادواری، 117 يادنامه و جشن نامه 

و دانش��نامه و به طور كلی »مجموعه مقاالت« كه نوشته های 

او را چاپ كرده اند و بيش از 160 اثر كه افش��ار بر آنها مقدمه 

دارد، ياد كرد.

افش��ار، ش��ماری از آثارش را با همكاری ديگران پديد آورده 

است كه نام 77 تن از آنان در پی می آيد:

1. آذرنگ، عبدالحس��ين؛ 2. آريا خالقداد؛ 3. ايوبی مهريزی، 

محمدرضا؛ 4. اصفهانيان، كريم؛ 5. اعلم، هوش��نگ؛ 6. افشار، 

آرش؛ 7. افش��ار، بابك؛ 8. افش��ار، بهرام؛ 9. افش��ار، كوشيار؛ 

10. افشاری، مهران؛ 11.افشين وفايی، محّمد؛12.اميدساالر، 

محمود؛ 13. باس��تانی پاريزی، محّمدابراهيم؛ 14. بش��ری، 

ج��واد؛15. بن��ی آدم، حس��ين؛ 16. بي��ات، كاوه؛ 17. پدرام، 

نرگس؛ 18. پهلوان، چنگيز؛ 19. پيش��نماز زاده، قدرت؛ 20. 
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تيموری، مرتضی؛ 21. ثقفی، رض��ا؛ 22. جانا،  علی اكبر؛ 23. 

جهانداری، كيكاووس؛ 24. حّجتی، محّمدباقر؛ 25. دانش پژوه، 

محّمدتقی؛ 26. درياگشت، محّمدرسول؛ 27. دهباشی، علی؛ 

28. ذبيح��ی، مس��يح؛ 29. رحيمی ريس��ه، احمدرضا؛ 30. 

رزاقی، بهزاد؛ 31. رعنا حس��ينی، كرامت؛ 32. روشن، محّمد؛ 

33. روش��نی زعفرانلو، قدرت؛ 34. رويمر، هانس روبرت؛ 35. 

زرياب خويی، عباس؛ 36. زندی، محّمدابراهيم؛ 37. س��الور، 

مس��عود؛ 38. س��ايبانی، عباس؛ 39. س��توده، منوچهر؛ 40. 

ش��اهين دژی، ش��هريار؛ 41. ش��عبانی، احمد؛ 42. شهيدی، 

س��ّيدجعفر؛ 43. ش��يخ الحكمايی، عمادالدين؛ 44. صادقی، 

علی اش��رف؛ 45. صرافان، فرشته؛ 46. صمدنی، ابراهيم؛ 47. 

صميمی، جعفر؛ 48. طاهر، غالمرضا؛ 49. عظيمی، ميالد؛ 50. 

فانی، كامران؛ 51. فرح زاده، محّمد؛ 52. فرزانه پور، غالمرضا؛ 

53. فيروزبخش، پژمان؛ 54. قاسمی، سّيدفريد؛ 55. كارنگ، 

عبدالعل��ی؛ 56. كيانف��ر، جمش��يد؛ 57. محبوب��ی اردكانی، 

حس��ين؛ 58. محّمدی، محّمدرضا؛ 59. مدرسی طباطبايی، 

حسين؛ 60. مطلبی كاشانی، نادر؛ 61. مقربی، مصطفی؛ 62. 

منزوی، احمد؛ 63. منزوی، علينقی؛ 64. موس��ی زاده فصيح، 

يوس��ف؛ 65. مهدوی، اصغر؛ 66. مهدوی، مژده؛ 67. مهدوی، 

يحي��ی؛ 68. مه��رداد، احم��د؛ 69. مير انص��اری، علی؛ 70. 

ميرشمسی، مريم؛ 71. مينوی، مجتبی؛ 72. نيكويه، محمود؛ 

73. همايون پور، هرمز؛ 74. هنر، علی محّمد؛ 75. يارش��اطر، 

احسان؛ 76. يغمايی،  حبيب؛ 77. يوسفی، غالمحسين؛1 

پيش از پايان اين وجيزه اما مايلم به نكته ای اش��اره كنم كه 

ايرج افشار چشم به راه نشر ش��ماری از آثارش ديده از جهان 

فرو بس��ت؛ كمترين توقع فرزندان، دوس��تان و دوس��تداران 

افشار، تس��ريع در نشر كتاب هايی اس��ت كه سال هاست در 

گوشۀ دفتر بعضی از ناشران خاک می خورد.
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