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ــر.مجله.به.وسیلۀ.استاد.ایرج.افشار.یک. نگارش.و.تدوین.و.نش

ــاماندهی،.فهرست.نگاری. ــازی،.س ــت.و.مجموعه.س بحث.اس

ــاعۀ.اطالعات.مجله.ها.سخن.دیگری.است..افشار. مقاله.ها.و.اش

ــِن.مجله.پرداز.بود..حیات.مجله.نگارانه،.مجله.پژوهانه. مجله.آفری

ــگری. ــرفصل.دید:.تالش ــانۀ.او.را.باید.ذیل.دو.س و.مجله.شناس

ــارۀ.مجله؛.که.هر.یک.ُعمری.66. ــگری.درب در.مجله،.و.کوشش

ــاله.دارند.و.در.این.مجال.اندک.نمی.توان.به.همۀ.کارنامه.اش. س

ــال.خدمت.او.در.این. پرداخت..چرا.که.اگر.بخواهیم.برای.هر.س

دو.زمینه.یک.دقیقه.وقت.اختصاص.دهیم.به.132.دقیقه.زمان.

نیازمندیم.

ــال.و.5.ماه.و.2.روز.و.8.ساعت. ــار.85.س ــتاد.ایرج.افش اس

ــخن.دیگر،.31198.روز..این.عدد. ــت..به.س در.این.جهان.زیس

ــماره.صفحه.های.مجله.های.راهنمای.کتاب.و.آینده. فقط.با.ش

ــت.او.برابری.دارد..یادآوری.تعداد.صفحه.های. در.دوران.مدیری

همۀ.ادواری.هایی.که.افشار.انتشار.داد.شاید.مالل.آور.باشد..فقط.

یک.نمونۀ.دیگر.را.عرض.می.کنم..دورۀ.نامواره.و.پژوهش.های.

ایران.شناسی.در.20.مجلد،.13360.صفحه.است.

ــا.و.مجموعه.های.مهر. ــار.در.مجله.ه ُعمر.گردانندگی.افش

ــخن.)3.سال(،. ــال(،.س ــال(،.فرهنگ.ایران.زمین.)52.س )2.س

کتابشناسی.ایران.)13.سال(،.کتاب.های.ماه.)6.سال(،.راهنمای.

ــال(،.ایران.شناسی. ــال(،.نسخه.های.خطی.)9.س کتاب.)21.س

ــال(،.کتابداری.)12.سال(،.مجلۀ.دانشکدۀ.ادبیات.و.علوم. )8.س

ــانی.دانشگاه.تهران.)3.سال(،.آینده.)17سال؛.2.سال.مدیر. انس

داخلی.و.15.سال.مدیریت.و.سردبیری(،.نامواره.و.پژوهش.های.

ایران.شناسی.)25.سال(،.دفتر.تاریخ.)8.سال(،.در.مجموع.حدود.

180.سال.است..

ــینۀ.مطبوعات.در.ایران،.از.175.سال. ــت.1390،.پیش اردیبهش

خورشیدی.درگذشت..برای.این.که.با.عدد.و.رقم.و.مستند.صحبت.

کنم.که.افشار.وجود.عزیز.و.بی.نظیری.در.تاریخ.مطبوعات.ایران.

بوده،.کارنامۀ.همۀ.فعاالن.این.عرصه.را.در.کل.تاریخ.مرور.کردم؛.

ــد.به.اعتضاد.السلطنه.و.اعتمادالسلطنه. از.میرزا.صالح.شروع.ش

رسیدم..حیات.مطبوعاتی.ادیب.الممالک.فراهانی،.مجداالسالم.

ــعید.نفیسی.و. کرمانی.تا.علی.اکبر.دهخدا.و.محمدتقی.بهار.و.س

دیگران.را.بررسی.کردم..عدد.عمر.مجله.هایی.را.که.بنیانگذاران.

مجله آفریـن مجله پـرداز

سید فریـد قاسمـی
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دو.مؤسسۀ.بزرگ.مطبوعاتی.کشور.در.زمان.مدیریتشان.انتشار.

ــد،.جمع.زدم..عمر.مجله.ها.و.مجموعه.های.زیر.نظر.هیچ. داده.ان

ــغول.بررسی.ام.تا.ببینم. ــال.نرسید..باز.هم.مش کدام.به.180.س

ــردی.را.می.توانم.بیابم.که.عمر.مدیریت.او.بر.ادواری.های.زیر. ف

نظرش.به.افشار.برسد.یا.خیر..بعید.می.دانم.مانندی.پیدا.کنم..

ــار.از.حیث.کمیت.است..و.اما. این.کارنامۀ.مجله.نگاری.افش

از.نظر.کیفیت،.همۀ.بزرگان.حاضر.در.این.مجلس.مستحضرند.

که.در.چهار-پنج.دهه.پیش.از.این.اگر.فردی.در.مقالۀ.خود.برای.

ــی.داد،.به.طور.طبیعی. ــاع.به.مطبوعات.م ــا.ارج دائرةالمعارف.ه

مقاله.اش.رد.می.شد.و.به.دانشنامه.ها.راه.نمی.یافت.و.نوشتۀ.او.را.

نازل.می.پنداشتند..اکنون.اما.میزان.استناد.و.ارجاع.به.مجله.های.

ــار.و.از.جمله.مراجع.و.به.خصوص.در. ــی.در.آث جهان.زبان.فارس

ــت..آیا.از.خود.پرسیده.ایم.که.این. ــنامه.ها.رو.به.فزونی.اس دانش

توجه.و.به.رسمیت.شناخته.شدن.مجله.ها.به.عنوان.منبع،.برای.

ــت؟.اگر. ــانی.اس ــگارش.آثار.علمی.مرهون.و.مدیون.چه.کس ن

ــگامان.این.عرصه.نام.ببریم،. بخواهیم.چند.تن.را.به.عنوان.پیش

به.یقین.یکی.از.نام.ها.ایرج.افشار.است..او.در.زمرۀ.کسانی.است.

ــش.را.به.مجله.و. ــرن.اخیر.نگاه.اهل.علم.و.پژوه ــه.در.نیم.ق ک

ــار.فهرست.مقاالت.فارسی.و.نگارش.های. مجله.نگاری.با.انتش

خود.و.چاپ.آثار.دیگران.دگرگون.کرد.

ــروآور.برای.جهان. ــار.از.مجله.داران.و.مجله.نگاران.آب افش

مجله.نویسی.فارسی.است..او.پیام.آفرین.نشرگستری.بود.که.به.

ــعی.در.اطالع.رسانی. ــیله.س یک.محمل.اکتفا.نکرد.و.با.هر.وس

داشت..شاهد.این.مدعا.حدود.300.تألیف.و.تصحیح.و.نگارش،.

ــی«. ــندگی.1626.نکته.از.»تازه.ها.و.پاره.های.ایران.شناس نویس

ــی،.تدوین. ــه.و.گزارش.کوتاه.و.بلند.به.زبان.فارس و.2000.مقال

حدود.77.مقاله.به.زبان.های.غیر.فارسی،.مقدمه.نگاری.بر.بیش.

ــی،.60. ــران،.حدود.66.هزار.عنوان.نامه.نویس ــر.دیگ از.162.اث

ــال.کتاب.آفرینی.فردی.و.جمعی.با.به.کار.گماری.بیش.از.80. س

ــر،.نظارت.بر.21.مجموعه.انتشارات،. تن،.همکاری.با.117.ناش

عضویت.در.32.شورا.و.انجمن.ایرانی.و.جهانی،.66.سال.تالش.

ــی،. مطبوعاتی،.ادارۀ.چهار.کتابخانۀ.معتبر.و.یک.مرکز.پژوهش

ــر.خصوصی،.66.سال. ــارات.و.یک.نش مدیریت.پنج.مرکز.انتش

ــی.)151.عنوان. ــرای.272.عنوان.چاپکردۀ.فارس ــی.ب نگارندگ

ــی. ــت.که.تنها.بخش ــۀ.غیر.ادواری(.اس ادواری.و.121.مجموع

ــت..این.کارنامه.باید.برگ.شماری.شود.تا. از.کارنامۀ.زندگی.اوس

ــه.او.در.31198.روز.عمر.پرثمر.و.پر.اثر. ــتی.بدانیم.ک ما.به.درس

ــط. ــاعت.زندگی.این.جهانی.به.طور.متوس خود.و.یا.748760.س

ــت.تا.بهرۀ.عام. ــته.و.از.نظر.گذرانده.اس روزی.چند.صفحه.نوش

ــناس.مجله.نگار.را.تألیف. ــدا.کند..از.روزی.که.کتاب.ایران.ش پی

ــان.را. ــخۀ.نهایی.کتاب.ورِز.اطالع.رس ــرده.ام.تا.امروز.که.نس ک

ــم.عددهایی.که. ــر.تحویل.دهم،.به.طور.دائ ــم.به.ناش می.خواه

ــار.نوشته.ام.با.نویافته.هایی.تغییر.کرده.است. دربارۀ.کارنامۀ.افش

ــت.که.رقم.های.یاد.شده.که.نشانگر.خدمات.بی.مانند. و.دور.نیس

ــت.باز.هم.تغییر.یابد..او.آفریننده.ای.بود.که.لحظه.ای.عمر. اوس

ــار.باید.سخن.گفت؛.مرجع.نگار،. به.بطالت.نگذراند..از.کدام.افش

ــندپرداز،. ــخه.پژوه،.س ــناس،.مصحح،.نس مجله.نویس،.کتاب.ش

ــف.و.احیاگر،.فهرست.نویس،. ــناس،.مجموعه.ساز،.کاش متن.ش

گردشگر،.کتابدار،.نویاب،.تاریخ.نویس،.سفرنامه.نگار،.نهاد.ساز،.

ــار.در.حوزه.ها.و. ــا.افش ــذار،.ی ــگار،.پایه.گ ــن،.مقاله.ن کتاب.آفری

حیطه.های.دیگر؟.

ــئولیت.سنگینی.بر.دوش.دارند.و.باید.با. افشارشناسان.مس

ــناخت.درست.افشار.پژوهان. نگارش.های.به.موقع.خود.زمینۀ.ش

ــع.خود.بکوشد..آنچه. ــی.باید.به.قدر.وس را.فراهم.آورند..هر.کس

تاکنون.نوشته.شده.پی.ریزی.برای.یک.کار.اساسی.و.تحلیلی.به.

وسیلۀ.صاحبان.همت.و.یا.دردآشنایاِن.با.انصاف.و.اشراف.است..
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ــی.آثار.افشار.یک.کتاب.شناسی.پایان.ناپذیر.است.و. کتاب.شناس

ــته.نگرانه.و.با.چاپ.ها.و.ویرایش.های. در.هر.جست.و.جوی.گذش

ــد..بنابراین،.هیچ.کس. ــو،.امروز.و.فردا،.بر.آن.افزوده.خواهد.ش ن

ــار.مدعی.باشد.که.این.است. نمی.تواند.با.ارائۀ.کارنامه.ای.از.افش

و.جز.این.نیست..مثالی.بزنم.

ــغول.بررسی.کارنامۀ.نشر. ــبب.کاری.دیگر.مش اخیراً.به.س

ــر.یک.کتاب. ــار.ب ــال.1335.بودم.که.به.مقدمه.نگاری.افش س

ــت.چاپکرده.های.او.وجود.دارد.و.نه.در. برخوردم.که.نه.در.فهرس

ــارت.رفته.است..ارائۀ.کارنامۀ.پر.برگ.و.بار. جای.دیگر.بدان.اش

ــار،.نسل.پروری.به.دنبال.دارد.. ــترگ.و.تحسین.برانگیز.افش و.س

جوانان.باید.متوجه.شوند.چگونه.او.خود.را.وقف.کتاب.و.کتابخانه.

ــود.را.بی.وقفه.صرف. ــات.و.به.طور.کلی.همۀ.عمر.خ و.مطبوع

ــی.کرد..چگونه.صاحب.این.کارنامۀ.بی.مثل.و.مانند. ایران.شناس

شد..حاصل.زندگی.او.را.نمی.توانند.به.هیچ.چیز.جز.توانمندی.و.

درایت.شخصی.اش.منتسب.کنند..اگر.بخواهند.بگویند.ریاست.

او.را.به.این.جایگاه.رسانده.کذب.محض.است..همۀ.عمِر.ریاست.

افشار.به.16.سال.نمی.رسد..16.را.از.66.کسر.کنند.تا.دریابند.50.

سال.دیگر.چگونه.توانست.کار.کند..از.تأثیرگذاری.او.در.دوران.

ریاستش.بر.کتابخانۀ.ملی.سخن.به.میان.می.آید.اما.باید.دانست.

ــاه.و.3.روز.)از.14.خرداد.تا.17.دی.1341( ــار.فقط.7.م که.افش

ــار.را.مدیون. ــی.بود..اگر.موفقیت.های.افش ــس.کتابخانۀ.مل رئی

خاستگاه.خانوادگی.برشمردند،.درست.نیست..فرزندان.هزاران.

ــوادۀ.او.در.تاریخ.معاصر.بودند؛.اما.حاصل. خانواده.همچون.خان

عمرشان.چه.بود؟.اگر.بخواهند.به.تمکن.شخصی.نسبت.بدهند.

ــار.نگاه.پدر.روان.شادش. ــتان.افش در.حق.او.جفا.کرده.اند..دوس

ــی.می.دانند..حتی. ــی.فرزندانش.به.نیک ــارۀ.دارندگی.مال را.درب

ــش.می.توانند.بخوانند.. ــی.از.دیدگاه.او.را.در.وقف.نامه.های بخش

افشار.نیز.همچون.خیل.بی.شمار.جوانان.ایرانی.زندگی.مشترک.

ــت.داستان.خرید.نخستین. ــتأجری.آغاز.کرد..کافی.اس را.با.مس

خودرو.شخصی.او.در.34سالگی.را..بخوانید.تا.به.بخشی.از.رنج.

مالی.اش.پی.ببرید..افشار.هم.با.قرض.از.این.و.آن.و.وام،.خانه.دار.

شد.و.پس.از.چند.جابه.جایی.به.کامرانیه.رفت..رنج.ها.کشید.و.با.

ــت.کار.زندگي.خود.را.به.سامان.برساند.. کار.شبانه.روزي.توانس

ــبت.به.نگاه.پدرش.به.ارث.و.میراث. کساني.که.مي.خواهند.نس

براي.فرزندان.خود.آگاهي.پیدا.کند،.وقف.نامۀ.او.را.بخوانند؛.آنجا.

ــد.اصاًل.صالح.وراث.و.هم.جامعه.است.که.جوانان. که.مي.نویس

کشور.از.لحاظ.مالي.با.شرایط.مساوي.وارد.مسیر.زندگاني.شوند،.

نه.این.که.یکي.میلیونر.باشد.و.دیگري.ندار..و.راه.این.هم.همین.

ــار. ــا.مال.خود.را.وقف.کنند..ثروت.ایرج.افش ــت.که.پولداره اس

ــخصي.و.انرژي.فردي.اش.بود..اگر.بگویند.افشار.آرامي. جنم.ش

ــت.چنین.کارنامه.اي.برجاي.نهد،.این.آرامش. ــت.و.توانس داش

ــه.دنیال.تفحص. ــود..او.به.جاي.این.که.ب ــار.ب نتیجۀ.رفتار.افش

ــر.در.کار.خود.داشت..به.درستي. ــد،.س در.احواالت.دیگران.باش

ــت.که.نمي.توان.هم.در.متن.بود.و.هم.در.حاشیه..اهل. مي.دانس

ــیه.ها.و.اتالف.اوقات.نبود..بداندیش.و.نامهربان.و.ناسازگار. حاش

ــان.در.زندگي.حرفه.اي.او. ــب.و.بي.انصاف.و.آزاررس و.افزون.طل

ــار.مدارا.و.مدیریت.مي.کرد.تا.آرامش.خود.را. کم.نبودند،.اما.افش

ــد..خودش.مي.گفت:.»من.ریگ.ته.. ــه.هر.نحو.ممکن.حفظ.کن ب

ــتم.و.جنس.کارم.نیاز.به.آسودگي.دارد..براي.حرف.هاي. جو.هس

ــودگي.ام.براي.انجام.کارهایي.که. دیگران.نباید.زندگي.کرد..آس

ــت.«.تاریخ. ــه.ام.از.بین.نرود،.بقیه.اش.مهم.نیس ــش.گرفت در.پی

ــاي.روزگار.نکته.هایي.به.او.آموخته. ــي.و.فراز.و.فروده پژوهش

ــمندي.ساخته.بود.که.بي.تکلف.و.معتدل.سعي. بود.و.از.او.هوش

داشت.جز.کار.به.هیچ.چیز.فکر.نکند..به.یاد.دارم.روزي.سازمان.

ــر.یکي.از.کتاب.هاي.افشار.در.مرکز.دیگري.ادغام.شده.بود.. نش

ــت..در.اوج.عصبانیت. ــار.بارها.تلفن.زد،.اما.نتیجه.اي.نداش افش

فقط.یک.جمله.گفت:.»گاهي.ما.به.روزگار.غالبیم،.گاهي.روزگار.

ــیم.و.در.شکل.دوم. بر.ما..در.صورت.اول.نباید.زیاد.دلخوش.باش

نیز.نباید.اصاًل.ناراحت.شویم.«.و.بالفاصله.به.نمونه.خواني.یکي.

ــت.. ــش.پرداخت..گویي.که.هیچ.اتفاقي.نیفتاده.اس از.کتاب.های

ــر.مي..رفت..جوانان.باید.بدانند.که. ــار.با.تدبیر.به.جنگ.تقدی افش

کارنامۀ.افشار.به.پایداري.و.استواري.پدید.آمده.است..

ــه.به.او. ــنید.ک ــار.مي.ش ــه.اي.دیگر.عرض.کنم..افش نمون

ــي.براي.او. ــا.و.حرف.های ــد.و.گرایش.ه ــگار«.مي.گوین »مرده.ن

مي.سازند.که.به.هیچ.وجه،.هیچ.کدام.صحت.نداشت..واکنشش.

ــي. ــور.ما.هر.کس به.این.گفتارها.باز.هم.یک.جمله.بود:.»در.کش

ــیه.کار.کند.و.همۀ.هّم.و.غّم.خود.را.صرف. که.بخواهد.بي...حاش

کار.کند،.عده.اي.تنبل.و.بیکار.براي.این.که.او.را.از.کار.بیندازند،.

ــازي.او. ــت.مي.کنند.تا.با.شایعه.س براي.او.حرف.هاي.کذب.درس

ــد.پایدار.بود.و.گوش.به.حرف. ــۀ.کار.خارج.کنند..بای را.از.گردون

ــراد.باید.از. ــت.مي.گفت..امروز.آن.اف ــار.درس ناکس.نداد«..افش

ــان. ــند.چرا.همان.مطالبي.که.به.تعبیر.بي.انصافانه.ش خود.بپرس

ــناخت.بسیاري.از.بزرگان. مرده.نگارانه.بود،.امروز.تنها.مرجع.ش

تاریخ.معاصر.است.
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ــران.فقط.دربردارندۀ. ــنامه.هاي.ای ده.ها.پروندۀ.علمي.دانش

ــت..حقیقت. ــار.اس ــته.اي.از.ایرج.افش ــک.منبع.و.آن.هم.نوش ی

ــدا.مي.کند..جوانان.باید.بدانند.که. ــت؛.راه.خود.را.پی مثل.آب.اس

ــن.آب.و.خاك.گم.نخواهد. ــت.و.خدمت.هیچ.کس.براي.ای زحم

ــد..فقط.باید.صبوري.افشار.را.فراموش.نکنند..او.بدین.سبب. ش

صاحب.این.کارنامه.شد.که.همیشه.و.همواره.گرم.و.سرد.روزگار.

ــت.و. ــت.و.معتقد.بود.آنچه.مي.ماند.کار.اس ــه.هیچ.مي.گرف را.ب

ــت..افشار.الگوي.قابل.ارائه.اي.از. باقی.امور.را.باد.هوا.می.پنداش

حیث.مجله.نگارِي.تاریخ.نگارانه.و.کتاب.شناسانه.و.به.طور.کلي.

ــانه.و.همچنین.سرمشق.خوبي.براي.پژوهش.گران. ایران.شناس

ــت..اگر.فردي.فقط.از. و.کتاب.آفرینان.و.مدیران.کتاب.خانه.هاس

ــي.از.راه.او.را. ــار.بهره.اي.ببرد،.بخش نظم.و.انضباط.آهنین.افش

خواهد.پیمود.

ــت.به.محتوا. ــار.یک.مجله.نخس ــت.براي.انتش ــم.اس رس

ــي.در.عرصۀ. ــکل.عرضه.و.کمتر.کس ــند.و.بعد.به.ش مي.اندیش

مطبوعات.در.سپیده.دم.یک.تالش.مجله.نگارانه.به.مقوله.هاي.

ــت.در.درجۀ. ــار.همیشه.چون.مي.دانس ــد..افش دیگر.مي.اندیش

ــت.مخاطبش.کیست.و.شکل.و.محتوا.را.در.ذهن.داشت،. نخس

بنابراین.اول.به.سراغ.هزینه.هاي.مجله.مي.رفت.که.عزت.مندانه.

ــا.و.درآمدهاي.ثابت. ــي..دغدغه.به.کار.بپردازد.و.بر.هزینه.ه و.ب

ــراف.داشت.و.اقتصاد.زندگي.و.از.جمله.فعالیت.هاي. و.متغیر.اش

ــه.اي.مطبوعاتي.را.تام.و.تمام.متوجه.بود..او.به.راهکارهاي. حرف

ــت..در.مهرنامه،.مکتب. ــتقالل.مجله.ها.وقوف.داش تضمین.اس

ــار،.در.بخارا،.ادواري.نگاري.او.و.در.جهان.کتاب. مطبوعاتي.افش

خدماتي.را.که.افشار.دربارۀ.مطبوعات.به.انجام.رسانده،.نوشته.ام.

ــار. ــته.ها.را.تکرار.کنم..تجلیل.از.افش ــم.همان.نوش و.نمي.خواه

ــل.پروري.در.اینجا. ــت..یکي.از.برکت.هایش.نس برکت.خیز.اس

ــت؛.امروز.نه.تنها.جوانان.بلکه.جامعۀ.مطبوعاتي.و.پژوهشي. اس

ــار.به.هستي.است..گذشته.اي.که.در.خدمت. ما.نیازمند.نگاه.افش

ــته.گویي.ها.و. ــد.به.درد.نمي.خورد..این.گذش ــروز.و.فردا.نباش ام

پیشینه.نگاري.ها.براي.امروز.و.فرداست..

ــار،.اعتمادبه.نفس.را.در. ــت.دربارۀ.افش ــخن.گفتن.درس س

ــبب.پرورششان.خواهد.شد..جوانان.باید. جوانان.باال.مي.برد.و.س

ــار.در.زندگي.سختي.ها.کشید.و.دم.برنیاورد.و.به. بدانند.که.افش

کار.و.کوه.پناه.برد..اما.باز.نایستاد..افشار.از.غم.روزگار.کاردرماني.

ــناس.بود..به.سکوت. و.کوه.درماني.مي.کرد..او.حق.گزار.و.حق.ش

ــخن.مي.گفت.و.به.کار.مي.بست..سعي. بیش.از.سخن.گفتن،.س

ــنش.فزوني. ــاند..هرچه.س ــت.حبابي.را.با.لباس.دهر.نپوش داش

ــوق.جوانان.و.نوآمدگان.مستعد.عرصۀ. ــتر.مش مي.گرفت،.بیش

ــد..افشار.پل.بود.نه.دیوار،.سفیر.سیار.فرهنگي.و. پژوهش.مي.ش

حلقۀ.وصل.دانش.پژوهان.و.ایران.شناسان.در.سراسر.گیتي.و.در.

عین.حال.با.این.که.ناموري.فراگیتي.بود،.متواضعانه.هم.صحبت.

ــین.های.کوره.دهات.هاي.ایران.مي.شد.و.از.راهنمایي. محله.نش

ــت..دوستدار.جاي.جاي.ایران.بود..با.ریگ.زار.و. آنان.دریغ.نداش

ــۀ.زیبایي.هاي.ایران.مي.بالید..نام.و. ــت.و.هم کویر.به.دریا.و.دش

یادش.همواره.گرامي،.که.همیشه.پاکیزه.زیست.و.سربلند.رفت..

در.همۀ.عمرش.جز.به.خواندن.و.گردش.علمي.و.پژوهشي.

ــا.را.برمي.تابید.تا.کدورت. ــرد..نامهرباني.ه ــه.هیچ.چیز.فکر.نک ب

ــنید.اما.لب.فرو.مي.بست..بي.سبب.از. ــنام.مي.ش پدید.نیاید..دش

ــدان.آزار.مي.دید.و.آن.را.نادیده.مي.گرفت..در.رفتار.و.گفتار. حاس

و.شیوه.هاي.حرفه.اي.دست.آموز.او.باید.دقت.کرد.و.باید.دانست.

ــار.به.وقف.بي.وقفۀ. ــدرش.موقوفه.اي.برپا.کرد،.ایرج.افش اگر.پ

ــرد،.موقوفۀ. ــار.خود.را.موقوفه.ک ــتن.همت.گمارد..افش خویش

ایران.شناسي.و.گسترش.زبان.فارسي..نام.و.یادش.گرامي.باد.

■


