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نگاهى به نيم قرن فعاليت مستمر مطبوعاتى
سيّد فريد قاسمى

اشاره
آنچه در پى مىآيد حاصل گفتگو با بزرگمردى است كهه ههترج اتهانى
دارد .كارنامه كوهشهاى فردى و خدماج ارزنده او در زمينه تهاري ،كتابهدارى
كتابشناسى نسخههناسى تصحيح و احياى متون قديمى گردآورى مجموعهها و
سازماندهى كتابخانهها و بزرگداههت بزرگهان ع ه و اد

و فرهنهم و م رفهى

گمنامان هترستانى انتشار كتا ها مج هها و ...فراتر از آن اسهت كهه ايهل ق ه
قاصر بتواند از عتده توصيف بر آيد و گوههاى از ثمره عمر پر بهر

و بهار او را

به نگارش در آورد .خيهل عييمهى از اسهتادان محننهان و نويسهندگان ايرانهى و
خاراى به مرتبت ع مى و اايگاه ب ند ايل بزرگوار واقفند و نيك مهىداننهد كهه
آنچه درباره او گفته و نوهته هود حق مط ب ادا نخواهد هد.
بارى پرسشها و پاس،هايى كه پس از ايل مختصر مىخوانيد فنط درباره
ف اليتهاى مطبوعاتى ايشان است.
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چون محور ايل گفتگو ف اليتهاى مطبوعاتى اناب الى است لطفاً بفرماييهد
از چه تاريخى با مطبوعاج آهنا هدهايد؟

 oوقتى به مدرسه ابتدايى مىرفت م

ما به نام هدايتال َّه حكي التى به مهل

گفت كه پدر هما مج هاى مىنوهته كه مل همارههايى از آن را مىخهواه .
مرادش مج ه آينده بود كه در سنواج  1304تا  1306منتشر مىهد .مهل بهه
ع ت كودكى تواتى نداهت با اينكه در خانه ما گوهه و كنار ت دادى از آن
ديده مى هد به هر حال آن پيغام را براى پهدرم آوردم و چنهد ههماره از آن
ابتدايىام داد و براى او بهردم .يهادم نمهىرود كهه آقهاى

مج ه را براى م

حكي التى كه هنوز زنده است و خدا سالمتش بدارد به دانشآموزان فرزند
مىگفت به مل گفت :فرزند م تفت باش و بدان كه ايل مج ه از نوهتهههاى
باارزش است و بزر

كه هدى حتماً بخهوان .ايهل سهابنه را از ايهل حيه

عرض كردم كه به تدريج مل با نهو مطبوعهاج و آثهار چهاه ههدهاى كهه
اسمش مج ه است آهنايى پيدا كردم.


گويا نخستيل مسؤوليت رسمى مطبوعاتى هما مديريت داخ ى مج هه آينهده
است

 oب ه در تابستان  1323دوباره پدرم به فكر تجديد انتشار مج ه افتاد .مل هه
در آن موقع حدود بيست سال بود و عالقهمندى داهت به كار مطبوعاج به
خصوص از حي

خواندن روزنامههايى كهه ب هد از ههتريور  1320ههرو

هده بود وقتى به دبيرستان مىرفتي صبحها بچههها صهحبت از مج هههها و
روزنامههاى تازه مىكردند و اخبار روزانه مم كتى زبانزد همه بهود .بهه ههر
حال مج ه آينده دوره اديدش در پاييز  1323ه اگر اهتباه نكهن

ه ههرو
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هد و پدرم ه كه گرفتار كارهاى رسمى و ادارى خودش بود مرا مك ف به
اداره كارهاى مج ه رفتل به چاپخانه و خريهد كاذهو و سهاير كارههايى كهه
مج ه دارد كرد .اوليل مشكل مل ذ طگيرى بود .مج ه در چاپخانهه مج هس
چاه مىهد .مرد ب ندباالى خوش قامت بسيار استوارى رئيس صفحهبندى
آنجا بود به نام مطيّر كه پسرش ب دها چاپخانه بتمل را راه انهداخت .دف هه
اولى كه مل رفت آنجا و مناالتي را برده بودم كه بگيرم براى ذ طگيهرى بهه
مل گفت كى بناست ايل را ذ طگيرى بكنهد .ايهل ك مهه بهراى مهل تهازگى
داهت و هيچ آهنايى نداهت به ايل موضو گفت ببين پدرم چه مهىگويهد.
ب د به هما خبر مىده  .اخبار و ورقههايى را كه حروفچينى كرده بودند و
آن وقتها به صورج طومارى بود اينتا را آوردم به منهزل و همهان روز اول
مندارى از مندماج طرز ذ طگيرى ايل اوراق حروفچينى هده را پدرم بهه
مل ياد داد و طب اً مندارى را كه تصحيح كهردم بهه او نشهان دادم و او مهرا
متواه ب ضى ناهموارىهايى كه بود يا بىدقتىهايى كه كرده بهودم كهرد .و
آرام آرام ايل كار را انجام مىدادم .آن مواقع براى ههر كهارى خودمهان بايهد
مراا ه مىكردي  .چاپخانه مج س كاذوى در اختيارش نبود .كاذهو را بايهد
مههىرفتههي از بههازار بههيلالحههرميل مههىخريههدي  .و منههوا را از اههاى ديگههر
مىخريدي  .به هر حال ب د از چاه مج هها را توزيهع مهىكهردي سهتميه
مشتركيل را به پست مىبردي و حق اهتراكها را دريافت مىكردي و قهس
ع ى ذلك.
 oمدج دو سال ايل كار ادامه داهت و يكى از بتتريل فرصتهايى بهود بهراى
مل كه با عده كثيرى از بزرگان اد

و ب ضى از راهال آههنايى پيهدا كهردم
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براى ايل كه بايست مناالتشان را مىبردم ذ طگيرى كنند و برگهردان  .منالهه
بگيرم و ايل واسطهگى مواب ايهل آههنايىهها ههد .تها اينكهه مج هه دوره
سومش ه هايد اواخر  1325بود ه به پايان رسيد و فترست منهدرااج الزم
داهت .ايل كار را ه هايد براى تمريل و يا بههرحال از با

ايل كه كهارى

كرده باه به عتده مل گواهتند و براساس نمونهاى كهه قهبالً داههت .ايهل
فترست كه نخستيل فترستى است كه توسط مل تتيه هده است بهه عتهده
مل گواهته هد .آنجا بود كه كمى با اصول الفبايى كردن نامها انس گرفت .


از چگونگى همكارى با اتان نو بگوييد

 oآينده ت طيل هد و دفتر ما در آن وقت در اتاقى بود در بلبستى سر چتارراه
سر در سنگى از امالك پدرم كه بهه نهام دربنهد دكتهر افشهار نهام داههت و
روبهروى آن اتاق ديگرى بود طرف همالى كه مرحوم حسيل حجازى مدير
اتان نو ه كه در آن روزگار مدير راه نو بود ه آنجا را اااره كرده بود بهراى
دفترش و مج ه راه نو ابتدا صاحب امتيازش مرحوم محمهد سه يدى بهود و
چون نمىخواست ديگر ادامه بدهد آقاى حجازى كه بها او كهار مهىكهرد و
سردبيرى راه نو را داهت امتيازى به نام خودش گرفت به نام اتان نو و در
همان اا انتشار اتان نو را آذاز كرد .خيهال مهىكهن  1326يها  .1327ايهل
دفترى كه آقاى حجازى در ااارهاش بود ااى عجيبى است بهراى ايهل كهه
يك مدتى مج ه آينده آن اها در مهىآمهد .يهك مهدتى قبهل از آن در دوره
رضاهاه ع ى اصغر اميرانى آن را اااره كرده بود و محل چاه و نشر ب يت
مسابناج اسبدوانى و مج ه كوچكى ه قبل از خواندنيها در آنجا منتشهر
مىكرد .بههرحال يك بنايى بود كه تاريخچهاش با كار مطبوعاج آذشته هده
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بود .بارى اتان نو را وقتى حجازى هرو كرد مل هه بهه ع هت انهس و
عالقه و همجوارى و روبهرو بودمان و اينكه ذالباً همهديگر را مهىديهدي و
مخصوصاً ام هها با عدهاى از دوسهتان و آقهاى حجهازى بهه راهپيمهايى و
كوهنوردى مىرفتي عالقهمندى مل به اتان نو زياد ههد و آقهاى حجهازى
ه روى خوهى نشان مىداد تا با او همكارى داهته باهه  .همكهارى مهل
همكارى ق مى بود و از ايل يهك منهدارى هه همكهارى مطب ههاى بها او
داهت به ايل م نا كه در مواق ى كه به ماليهر و ااههاى ديگهر مهىرفهت و
كارهايى داهت مج ه را كه در چاپخانه فردوسى چاه مىكرد مىسپرد كهه
مل ه سرى بزن و مراقبتى داهته باه  .مج ه اتان نو دو سهه دوره دارد.
يكى هميل دوره اولش است كهه ههكل و ههماي ش و روى ا هدش را بهه
هكل مج ه نيوزويك ه آنندر كهه يهادم اسهت ه درسهت كهرده بهود .دوره
ب دىاش دورهاى است كه ماهانه ههد و عهدهاى از منهوّريل ايهران باههاش
همكارى مىكردند بنده آن وقت خودم گرفتار راهنمهاى كتها

بهودم .بها او

كارى نداهت  .اما در ايل دوره اوّل مدتى مرتضى كيوان كه ابتدا با خان نيّهر
س يدى همكارى داهت و سردبيرى و يا مدير داخ هى مج هه بهانو بهود بهه
حجازى كمك كرد هر دو در وزارج راه بودند .ه حجازى و ه كيهوان .و
كيوان مدتى سردبيرى رسمى اتان نو را قبول كرد تا ايل كه ب دها تواتش
به طريقهاى ديگرى هد و طب اً از اتان نو كنار رفت .اتان نو يك كانونى
ه بود براى مالقاج با افراد مخت هف در آن دوره .در همهيل دفتهرش يهك
روزى از روزهاى هفته مىآمدند .ه از گروه اوانها مثل آقاى زريلكو
آقاى محجو

آقاى ع ى كسمايى آقاى حسيل كسمايى حتى هايد آقهاى
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ع ىاكبر كسمايى و مرحوم مرتضى كيوان و ب ضى از ه را اگر اهتباه نكن
هايد سايه و از قهديميترها مثهل آقهاى ع هى اهواهركالم عبهاس ههوقى
خانباباى طباطبايى مرحوم ذالمرضاى س يدى و ايل نو افراد كه دقيناً حاال
يادم نيست و بيش از ايلها مىآمدند .در ايل سالها كه اتهان نهو بهه سهال
سوم يا چتارمش رسيده بود مل ديگر كارمند دانشهگاه ههده بهودم و وقهت
آنندر كفايت نمىكرد كه دائماً با حجازى باه .


چطور هد كه سردبيرى متر را پويرفتيد؟

 oمجيد موقر در آن مواقع به فكر ايل افتاده بود كه دوباره متهر را راه بينهدازد.
آقاى موقر به مل مراا ه كرد .هايد سوابق مرا مهىدانسهت يها بهه او گفتهه
بودند .به هر حال ايشان گفتند كه هما بيا و مج ه متر را راه بينداز .مل هه
چون عالقه به كارهاى مربوط به تحنيناج ايرانى و مطال اج قديمه داههت
پويرفت  .البته مج ه متر سال هشت و چند ههماره از سهال نته كهه درآمهد
قسمت اعي در هميل زمينه است .ولى يك مندارى ه مطالب ااتماعى و
مرتبط با روز دارد كه خود مرحوم موقر مىنوهت و اداره مىكرد .متر در آن
اريانهاى سالهاى  1330و  1331كه بيشتر مردم و به ويژه اوانها طالهب
مج ههاى تازه و ااتماعى و نو بودند .نتوانست طب اً دوام بيهاورد و بهه ههر
حال موقر تصمي به ت طيل آن گرفت .ايل سابنه مج هنويسى بها متهر بهود.
آهنايى با استادان يا بتتر بگوي هاگردى كه با دكتهر صهفا كهرده بهودم و او
م

مل بود در دبيرسهتان و همچنهيل آقهاى دكتهر خطيبهى كهه در ههير و

خورهيد بودند هر دو به فكر افتادند كه مج ه هير و خورهيد سرخ را يك
تحولى در آن بدهند .باز به مل مراا هه ههد و حتهى ابالذهى هه مرحهوم
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ع ىاصغر حكمت كه دبير كل يا رئيس هيأج مديرهاش بود نوهت و مرا بهه
ايل كار نصب كرد اما به هر حال تندير نخواست كه مل بتوان قبول بكن و
انجام نشد .ايل كار چون منارن هميل ايام بود ايل را عرض كردم.


فرهنم ايران زميل را براساس چه ضرورتى با دوستان پايهگوارى كرديد؟

 oبا دوستان ه مشر

از حي

تحنيناج ادبى و تهاريخى كهه ذالبهاً بها هه

بودي آقايان دكتر منوچتر ستوده دكتر مصطفى منربى محمدتنى دانشپژوه
دكتر عباس زريا

خويى و دكتر محمد كيوان ه كه آن وقت به دكتر محمهد

كيوان پورمكرى و حاال دكتر محمد مكرى م روف است ه دورهههاى ادبهى
داهتي و صحبت ايل هد كه نشريهاى نسبتاً محك تر از آن چه منتشر مىهد
براى انتشار مطالب و تحنيناج منحصر به زمينههاى ايرانهناسى به سبك و
هكل مج ههاى هرقهناسى به واود بياوري ايل بود كه فرهنم ايران زميل
اساسش ريخته هد .ولى از ميان عدهاى كه ايل فكر را داهتي تنتا پهنج نفهر
باقى ماندي كه كمك كردي به تأسيس آن آقاى دانهشپهژوه آقهاى سهتوده
آقاى منربى آقاى زريا

و بنده بنيه هايد به از آقاى مكرى يكى دو نفر

ديگر ه بودند كه هايد آقاى دبيرسياقى ه بود كه حاال يهادم نيسهت .آنتها
ديگر مشاركتى در ايل كار با ما نكردند .هماره اولش به ع ت آهنايى مل بها
چاپخانه فردوسى در آنجا چاه هد ب دها در چاپخانههههاى مخت هف مثهل
رنگيل و ديگر چاپخانهها از ام ه افست چاه هد .در ابتدا ايران زميل ههر
سه ماه يكبار در مىآمد .سه چتار سال ه به هميل صهورج بهود تها اينكهه
ترتيب ساالنه به خودش گرفت .و  28ا د تا حاال درآمهده كهه در سهنواج
اخيرش فاص ههايى افتاده و مني نشده كه سالى يك بار در بيايد.
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گويا در سالهاى  1333تا  1335سردبير سخل ه بودهايد.

 oب ه پس از ت طيل هدن مج ه متر و آزاد هدن مل از كار مطبوعاتى با تواه
به ايل كه دكتر پرويز ناتل خان رى استاد مهل بهود در دبيرسهتان و ذالبهاً بهه
محفل او كه عدهاى مثل صادق هدايت دكتر هتيد نورايى و ديگران امهع
مىهدند .عدهاى ه از دانشجويان سابنش مثل آقايان يحيى و سيروس ذكاء
مصطفى فرزانه تورج فرازمند و ام ى ديگهر آنجها آمهد و ههد داههتند و
مىرفتي و مىآمدي  .آقاى دكتر ناتل خان رى گرفتار كارهاى ادارى بود .يك
روز كاذوى به او نوهت كه اگر هما گرفتار هستيد مل حاال آزاد هدم .اگهر
خدمتى از دست بر بيايد براى هما انجام بده  .حاضرم خي ى بها محبهت و
عالقهمندى مرا خواست و كار مج ه را به مل سپرد .حدود دو يا سه سال در
مج ه سخل با او همكارى داهت  .هر هماره آن دوره نيز منالههايى بهه اسه
مل هست .مل با او همكارى داهت مج ه را چهاه مهىكهردي  .دفتهرش در
خيابان س دى بود .نزديك هركت بيمه كه به چاپخانه رنگهيل نزديهك بهود.
ااى خوبى بود .تا ايل كه فشار آوردند به دكتر خهان رى كهه اينجها را بايهد
تخ يه كنى .دكتر خان رى ه كهه واق هاً گرفتهار كارههاى رسهمىاش بهود و
نمىرسيد به مل گفت هما برو اايى پيدا كهل و ااهاره كهل .دوسهتى مهل
داهت به نام هارونيان يك عمارتى ساخته بود سر چتار راه كالج رفت بهه او
گفت دكتر خان رى اا ندارد و مىخواهي مج ه را از آنجها ببهري و بهه ههر
حال چون با مل آهنا بود گفت بتتون يك آپارتمانى مىدهه و بيايهد ولهى
چون آهنايى مل با هماست ااارهنامه را با دو نفرى هما مىبندي  .با دكتهر
خان رى رفتي به محضر و آنجا را دو نفرى اااره كردي  .آقاى دايىزاده كهه
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كارهاى ادارى مج ه سخل را مىكرد اسمش را ببرم براى اينكه حنى دارد به
گردن مج ه سخل براى ايل كه از سهالههاى سهوم و چتهارم مج هه سهخل
كارهاى ادارى را او انجام مىداد و ايل آدم سالههاى دراز م هاون چاپخانهه
دانشگاه بود و تا آخر ه با دكتر خان رى كار كرد و دكتر خان رى چون يك
وقتى رئيس انتشاراج دانشگاه بود و او را مهىههناخت ايهل كارهها را از او
خواسته بود .بارى آقاى دايىزاده محل را اسبا كشى كرد و منتنل هدي به
روبهروى چتار راه كالج و اينجا نزديك خانه مل بود و پنج دقينهه تها خانهه
فاص ه بيشتر نبود .دكتر خان رى يك روزى به هوخى گفت تو رفتهى اهايى
پيدا كردى به خودج نزديك باهد و به مهل دور .آن وقهتهها او وسهي هاى
نداهت و بايد پياده مىآمد و مىرفت .ايل هوخى را با مل كرد بارى ع هت
ايل كه مل سخل را رها كردم فرصت مطال اتى براي پيدا هد در يونسكو كه
بروم و بورس به مل ت ق گرفت كه براى كار كتابهدارى بهه فرانسهه بهروم.
حاال ايل سنه  1335است و اتفاقاً يك كار ديگر ه گردن مل افتاده بود كهه
دكتر يار هاطر بنا بود چند ماه برود تدريس بكند در دانشگاه ك مبيا آمريكها
خواسته بود كه مل نيارتي ه به كار او بكن در بنگاه ترامه و نشر كتا
ب دازظترها ه بايد به كار سخل سر مىزدم و ه آن كهار را .بهاالخره ايهل
بورس كه آمد ناچار هدم كه به آقاى خان رى بگوي كه مل بايد بهروم و بهه
آقاى يارهاطر ه نوهت كه ايل كار يك سالى متوقف مىماند تا مل بروم و
برگردم و رفتي و رابطه مل به ايل صورج با مج ه سخل قطع هد و از ايهل
پس كار عم ى با او نكردم .از ايل كه چند تا گزارش نوههت و از اروپها و
وضع كتابدارى نوهت و مسهائ ى كهه بايهد در ايهران اعمهال كهرد بهراى او
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فرستادم و او لطف كرد و آنتا را در مج هاش چاه كرد.


را عتدهدار هديد؟

پس از بازگشت مديريت راهنماى كتا

 oبازگشت از فرنم و ديدن ايل كه آنجا چندر مج ه متنو و تخصصى هست
و كارهاى كتابدارى چندر پيشرفت دارد طب اً در فكهر مهل تحهوالتى را بهه
واود آورد .ايل بود كه در مراا ت با همفكهرى آقهاى يارههاطر توانسهتي
ابتدا ك و

كتا

را راه بيندازي  .منصود ما از راهاندازى ك و

كتها

ايهل

بود كه كتا هاى اديد باهد .مردم بياينهد بخواننهد و قهرض بگيرنهد و يها
برايشان با پست فرستاده بشود و برگردانند .ايل كار براى كمك بهه كسهانى
بود كه نمىتوانستند كتابى را بخرند و يا ضرورج نمىديدند كتابى را بخرند.
آسان در اختيارهان باهد و نمايشگاههاى كتا
بود و اوليل نمايشگاه را هميل ك و

كتا

كه تا آن وقت انجهام نشهده

از كتا هاى اديد برگزار كهرد

چون اهاره به ايل كار هد بايد ياد بكن از آقاى ناصر و محسهل مفخّه كهه
اايى در اختيارم قرار دادند و ايل كار انجام ههد .زيهرا آنتها انجمنهى قهبالً
تأسيس كرده بودند به نام انجمل گيتى كه مح هى داههتند در بهاالى خيابهان
اللهزار نو و موق ى كه ما ايل كار را هرو كردي و استفاده كردي از محهل
آنتا .ااى آنتا نزديك به بريتيش كانسيل ه مركهز ت يمهاج زبهان انگ يسهى
بريتانيا ه بود و آنتا به ما ااازه دادند و گفتند تا اايى نگرفتهايد بيايد در ايل
محل ما كارتان را انجام بدهيد .پيشرفت نسبى ك و
ما كارمان را گسترش دادي به صورج ايل كهه ك هو

كتا

را تبهديل كهردم بهه

انجمل و مج هاى برايش ايجاد كردي به نام راهنماى كتا
نند و م رفى كتا

مواب ههد كهه
ايل مج ه بهراى

و مسائل فرهنگى منتشر ههد .خهود انجمهل هه داراى
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كتابخانه نسبتاً خوبى هد .بجز ايجاد نمايشگاه و قرض كتا

اوليل كتابخانه

متحرك را ه به وسي ه كاميونى به وراميل و ب ضى از آبهادىههاى اطهراف
فرستادي  .بارى راهنماى كتا

تنريباً كار اص ى مطبوعهاتى مهل ههد در آن

وقت كه از سال  1337تا  1357بيست و يك دوره متوالي انتشار يافت .ابتدا
فص ى بود .يك مدتى از ميانش ماهانه هد .باز فص ى هد در سهنواج آخهر.
البته باز يكى از سالها ه كه مل رفته بودم براى سفر مطال اتى بهه آمريكها
ي نى يك سال و ني اش همارههاى كمترى از آن منتشر هد مفيهد بهودن و
خو

و بد و تأثير ايل مج ه مرتبط با قضاوج آينده و تاري ،است.
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گويا به موازاج راهنماى كتا

چند نشريه ديگر را نيز اداره مىكردهايد مثل

كتا هاى ماه نسخههاى خطى كتابهدارى ايهرانهناسهى و افهزون بهر آن
عضويت در تحريريه چند نشريه را ه داهتهايد؟
 oب ه در كنار راهنماى كتا

يك كارى ه آقاى همايون صهن تى كهه مهدير

انتشاراج فرانك يل بود به گردن مل گواهت به نام كتا ههاى مهاه كهه مهل
مستنيماً در هماره اوّل آن دخالت نداهتهام ولى از هماره دوم تا پايانش كهه
ت طيل هد زير نير مل انتشار يافت .ايهل كتها ههاى مهاه ناههرش انجمهل
ناهران ايران بود و ايل انجمل ناهران ايران باز بهه هواخهواهى و پيگيهرى و
عالقهمندى آقاى صن تىزاده تأسيس هد .عدهاى از ناهران كمك مختصهرى
به ايل مىكردند و تنتا كارش ه انتشهار همهيل مج هه بهود كهه محتهوايش
ب ضى مناالج و اخبار و بيشتر اعالناج كتا هاى هميل ناهريل بود كه پول
مىدادند .براى ايل كه خوانندگان بفتمند چه كتها ههاى اديهدى درآمهده
چتار سال ايل مج ه منتشر هد .يكى ديگر از كارهايى كه در اوار راهنماى
كتا

انجام هد ضمل ايل كه ما در آن اا م رفى كتا هاى تازه داهتي يك

نشريه نسبتاً مرتبى ه به نام كتا هاي ايران منتشر كردي كهه سهيزده سهال
دوام يافت و آن عبارج بود از فترست ساالنه كتا هايى كه در ايران منتشر
مى هد و ب د از ايل كه مل رفت به كتابخانه م ى و مدير آنجا ههده بهودم و
هميل فكر را آنجا آذاز كردم و خوهبختانه ا د اولش به نام انتشاراج ايران
درآمد .ديگر ضرورتى به ادامه كتابتاى ايران واود نداهت .اينجها بايهد يهاد
بكن از همكارانى كه در كتابخانه م ى آن وقت پويرفتند كه ايهل زحمهت را
متنبل بشوند و انجام دادند .آقاى محمد زهرى .آقاى امال ميرصادقى .خان
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بحرينى اينتا نخستيل كسانى بودند كه امعآورى مطالب مربوط به فترست
كتا هاى ساالنه را هرو كردند .در هميل سالها مل بازگشت بهه دانشهگاه
يك سال آمريكا بودم .يك سال ه كتابخانه م ى بودم و پهس از آن دوبهاره
بازگشت به دانشگاه در اينجا فرصتى حاصل هد كه چند نشريهاى به واهود
بيايد يكى نشريه نسخههاى خطى بود به نام نشريه كتابخانه مركزي دربهاره
نسخههاى خطى كه ب داً اسمش را كردي نسخههاى خطى نشريه كتابخانهه
مركزى .ايل نشريه ظاهراً  1340ههرو ههد و اولهيل ههمارهاش آن موقهع
منتشر هده است .پيشنتاد انتشارش ه توسط يك دانشمند عر

هد به نام

دكتر صالحالديل منج كه رئيس مؤسسهه الم تهد المخطوطهاج ال ربيهه در
قاهره بود .مسافرتى به ايران آمده بود و روزى بهه مهل و آقهاى دانهشپهژوه
گفت هما با ايل گنجينههاى مفصل كتا هاى خطى كه در مم كتتان داريهد
بايد يك نشريهاى كه منحصر باهد به م رفى نسخههاى خطى كه مرتب ه
در بيايد منتشر كنيد .خودهان آن كار را كرده بودند و دو سه سالى بود كهه
در قاهره يك همچنيل نشريهاى به نهام مج هه المخطوطهاج ال ربيهه منتشهر
مىكردند .بارى ايل پيشنتاد او مثل ارقهاى بود كه به آقاى دانشپژوه و مل
اصابت كرد و پيشنتاد دادي به آقاى دكتر ذبيحال َّه صفا كه رئيس انتشهاراج
دانشگاه بود و گفتي كه ايل كار انجهام بشهود .خوههبختانه پويرفتهه ههد و
هرو كردي و هر دو سه سالى يك دف ه يك ا د منتشر كهردي كهه حهاال
دوازده ا دش منتشر هده است .كار ديگرى كه ضرورج داهت انجام بشود
به صورج نشريه چنهد وقهت يهك بهار يهك مج ههاى بهود كهه مطالهب و
مندرااتش انبه كتابدارى داهته باهد و اصول اديد و مسائل كتابدارى در
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آن مطرح بشود .ايل بود كه نشريه كتابدارى آذاز هد .سال  45و  46اولينش
منتشر هد .خوهبختانه متوقف ه نشد و يا ايل كه مل ديگر از آنجا رفتههام
هنوز گاه به گاه در مىآيد يكى ديگر از نشرياتى كه در دانشگاه تتران انتشار
يافت نشريهاى بود به نام ايرانهناسى .مركزى بود بهه نهام مركهز مطال هاج
تمههدن خاورميانههه كههه بوداههه و مخههارج كههارش را آقههاى دكتههر حههاف
فرمانفرمائيان استاد دانشكده از محل موقوفاج فرمانفرما مهىپرداخهت و بهه
فكر انتشار نشريهاى افتاد در ضمل صحبت و ه صحبتى ك مه ايرانشناسهى
انتخا

هد و اس مج ه ايرانشناسى گواهته هد .و اولينش ه فترست نامه

كتابشناسىهاى ايران است كه بنده تتيه كرده بهودم .ايهل كهار چهاه ههد و
ديگر او از ايران به آمريكا رفت و ايل ف اليت متوقف هد .دكتر سيد حسيل
نصر كه رئيس دانشكده ادبياج هد به فكر تجديد ف اليت ايل نشريه افتاد .با
ايل نير كه چهون نشهريه دانشهكده ادبيهاج بهه فارسهى اسهت و مطالهب و
مندرااج آن نوهته استادان ايرانى است ايل نشهريه تبهديل بشهود بهه يهك
مج ه زبانهاى خاراى و من كسكننده منالههههاى خهاراى كهه اسهتادان و
ايرانهناسان ديگر مىنويسند .به هر حال سه هماره ديگر از ايل مج ه منتشر
هد كه مناالتش اذ ب به زبانهاى خاراى بود اما ادامه نيافت چون ه مهل
گرفتار هدم و آقاى دكتر نصهر از آن اها رفهت .در همهيل دورههها مهدج
كوتاهى ه انتشار مج ه دانشكده ادبياج از صورج اينكه زير نيهر مسهتني
دانشكده بود به درآمد و زير نير هيأج تحريريه گواهته هد كه آقهاي دكتهر
زريلكو

دكتر احمد تفض ى و مختصرى ه بنده در ايل كار دخيل هدي

و به هر حال ايل را گفت كه اگر روزى يك كسى اس بنده را آن اها ديهد
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بداند مناسبتش ايل بوده است كه آن اا اس مل آمده بهارى ايهل رههتههها
همه به ايل اا خاتمه پيدا كرد كه مل از دانشهكده بازنشسهته ههدم و فهوراً
مج ه آينده را به ااى راهنماى كتا

كه تنريباً ت طيل ههد و دلبسهته بهه او

بودم راه انداخت  .البته با يك تغييراتى در مسايل و مطالب ديگهر درسهت از
بتار  1358كه هرو هده بدون وقفه تا سال  1372نشر هده است .تا ببيهن
به اميد خدا چه مىهود.


ب ضى از مج هها را مثل يغما زمانى كه مرحوم يغمايى به مسافرج مىرفتند
هما اداره مىكرديد؟ در ايل زمينه ه بفرماييد؟

 oچند بار ب ه نه ايل كه به طور دائ چهون خوههبختانه اقهوام و خويشهانش
بودند و به او كمك مىكردند دو يا سه بار ه براى مطال اج و تحنيناج به
خارج رفت و طول كشيد و مل فرمايش ايشان را قبول مىكهردم البتهه كهار
عمدهاى نكردم سياست او را اعمال مىكردم.


از يغما اداره موقت مج ههاى ديگرى را ه عتدهدار بودهايد؟

 oنه چيز ديگرى نبوده و كار عم ى براى مج ههاى ديگر ه نكردهام و هميشه
س ى ام ايل بود كه مناالت پراكنده نباهد و م موالً در هميل چنهد تها مج هه
منتشر مىكردم .مگر بهطور خي ى استثنايى كه يك چيزى را به ااى ديگرى
بده آن ه به مناسبتى .مثالً دورهاى كوتاه به ع هت دوسهتى و آههنايى بها
مديران روزنامهها و مج هها نوهتههايى از مل چاه هده است .داريا آيهيل
خاورزميل اينتايى است كه يادم مىآيد .هايد در ستاره و گ تهاى رنگارنهم
ه يكى دو تا مط ب نوهتهام بنيه را به ياد ندارم.
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گويا اوليل نند كتا هايى كه هما نوهتهايد با نام مست ار چهاه ههده اگهر
امكان دارد نامهاى مست ار خود را بفرماييد.

 oعرض كن كه در همان اتان نو و يك مج هاى ه بود به نام عال هنر كهه
آقاى ع ى كسمايى مىنوهت و  7يا  8هماره درآمد .آن قدرى ه كهه يهادم
هست در سخل ه مل اينجور مطالبى داهت يا ذالباً بىامضها اسهت يها بها
امضا .در سخل مرسوم امضاى مست ار نبود ولى در اتهان نهو و عهال هنهر
آنتايى كه امضا دارد كه امضا دارد .البته ب ضىها را بها اسه مسهت ار كهري
محمدى نوهت و الف .اويا .هايد يكى دو تا ديگر ه نام مست ار داههتهام
كه خودم ه حاال به ياد ندارم.


فكر گردآورى فترست مناالج چه زمانى در ذهل هما هكل گرفهت و چهه
كسانى در ايل راه به هما كمك كردند؟

 oمل از آذاز هرو به كارم در دانشكده حنوق فترستهاى مخت ف اروپهايى
را مى ديدم .ضرورج ايل كه بداني چه مناله تحنينهى در كجها چهاه ههده
است در ذهن پيدا هد و مرحوم دكتر محسل صبا كهه رئهيس آن كتابخانهه
بود و خودش متخصص كتابدارى بود از فرانسه هميشه از فترستها بهراى
ما صحبت مىكرد و ضرورج ايل وسي ه اوليه تحنيق كه بايد هر چه زيهادتر
بشود را به ما يادآور مىكرد .مىدانيد كه خودش فترست كتا هاى فرانسهه
را رااع به ايران تتيه كرده بهود و در همهان وقهت مشهغول تتيهه فترسهت
كتا هاى انگ يسى درباره ايران بود .مل ه روى هميل انگيزهها به فكر ايل
افتادم مناالتى را كه س يد نفيسى عباس اقبال م كالش را بتهار مينهوى و
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ديگران نوهتهاند اينتا را فترستنويسى كن  .براى ايل كه ايل كار را بتهوان
هرو كن اول الزم بود كه مجموعههاى از مج هههها باههد كهه در آنجها ه
كتابخانه دانشكده حنوق ه نبود .يكي دو سال طول كشيد تا از كتابفروهىها
و كتنهفروشها مج هها را بخري و گردآورى كني  .مخصوصاً بايد از آقهاى
دانشپژوه يهاد كهن كهه در ايهل كهار صهميمانه همكهارى داههت .و بهراى
گردآورى مجموعه نشهرياج همكهارى مهىكهرد و بهديل ترتيهب توانسهتي
مجموعه نسبتاً كامل و خوبى را فراه كني .
 oپس از ايل كه ايل مج ه فراه هد مل كارم را هرو كردم و به تدريج پيش
مىرفت تنريباً كار رو به اتمام بود كه اوليل ا د ايندكس اسهالميكوس بهه
دست رسيد .ايل كتا

را پيرسل رئيس كتابخانه مدرسه السنه هرقى دانشگاه

لندن تتيه كرده بود .ديدم او هميل فكر را به طور وسيعتر و روش بتتر براى
مج ههاى هرقهناسى انجام داده و به ترتيب موضوعى در آورده اسهت .در
حالى كه مل آن كار اوليهاى كه مىخواست انجام ده به ترتيب نام اهخاص
بود .ي نى همه منالههاى نصرال َّه ف سفى يهك اها همهه منالههههاى سه يد
نفسيسى يك اا و اهخاص ديگر رسيدن ايل كتا

فكر مرا عهوض كهرد و

هرو كردم با روهى كه او در تنسي بندى در پيش گرفته كار را دنبال كردم
البته با يك تطبيقهايى با منتضياج ايران ايل كار را انجام دادم .خوههبختانه
دكتر صفا كتا

را قبول كرده كه در س س ه انتشاراج دانشگاه چهاه ههود.

البته م رف كتا

دكتر صبا بود .براى ايل كه ما با آقاى دانهشپهژوه و آقهاى

دكتر صبا گروهى درست كرده بودي به نام گروه كتابشناسهى م هى ايهران و
كاذوى دكتر صبا به عنوان رئيس ايل گروه نوهت به آقاى دكتر صفا رئهيس
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انتشاراج دانشگاه و ايل كتا

را به او م رفى كهرد و او هه قبهول كهرد و

ا د اولش درآمد .بايد عرض كن كه يك تنه ايل كهار را انجهام دادم .ا هد
دوم و سوم آن را ه به هميل ترتيب هخصاً انجام دادم .ي نى فراه آوردن
فيشها و تنسي بندى و آمهادهسهازى آن بهراى چهاه فنهط در ا هد سهوم
ذ طگيرى كتا

را دوست مفخّ مل آقاى عبدالحسيل آذرنم كهه آن وقهت

براى انتشاراج فرانك يل كار مىكهرد و از اديتورههاى آنجها بهود زيهر نيهر
گرفت و انجام داد .ا د چتارم و پنج را ه هخصاً انجام دادم و م اضد و
همكارى نداهت  .اما ايل كه سرنوهتش چه مىهود بايد بگوي كه تا امروز


به سرنوهت بنده متصل بوده و ب د از ايل ه خدا عال است.
كار ا د هش به كجا رسيده است؟

 oفيشهاى ا د هش را ه نوهت  .چون مل به تدريج كار مىكهن و تنريبهاً
هر هفته كه مج ههاى تازه مىآيد ناچارم بنويس تا روى ه ت نبهار نشهود.
وگرنه كسى كه بخواهد يكاا كار را انجام دهد از عتده برنمىآيد.

