
 
 
 
 
 

به ياد دكتر محمود افشار
  

 اللَّه رضاپروفسور فضل

  

 هست  ايران زمين رحمت آور كهبه

 (1)نـده چون شيرخوار از لبـز تو زن

  

 پيشگفتار

آورى چهارصد سال پيش در غرب پديدار شد و بنيـان انقالب دانش و فن

نـى يافـت. دهى كار با ماشين بـر كـار دسـفى ف وگرفت. بر اثر آن به تدريج بهره

كشـورهاى غربــى در سـايه نســوى سياسـى و ن ــامى بـه كمــن صـناي  ماشــينى 

 اقفصادى مهم را به دست آوردند.بازارهاى

هاى ناتوان كشور تا سيصد سال، يعنى تا پايان سده نوزدهم ميالدى، دولت

آورى و فرهنگى و اقفصادى غرب، ايـران را هاى دانش و فنما، ناآگاه از پيشرفت

 يره جهل و ركود، از دنياى صنعفى بركنار نگهداشفند.مانند ج 

بـبن و اهـل در دوران ركود سيصد ساله كشور ما، قليلى از عالمان روشن 

اى از فرهنـگ واالى كهـن و مـدار  فرهنگ كوشيدند كه الاقل چراغ نـيم مـرده

معنوى ايران را همچنان روشن نگهدارند. در آن سـه سـده، بـه همـت بعزـى از 

فيلسوفان و روحانيون و نويسـندگان و شـاعران، ماننـد شـيا بهـايى،  مفسكران و
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مقـا  فراهـانى، مالصدرا، هاتف اصسهانى، حا  مالهادى سب وارى، اميركبير، قائم

 كرد.مشعل فرهنگ ملى ايران به كلى خاموش نشد و نيم فروزان سوسويى مى

 شور نشور است در جهان و تو در خواب

 و تا چند گير  خواب تو مرگ، تا كى

 (الممالن فراهانىاديب)

  

خـواهى، ايـران صد و چند سال پيش، هم مان بـا آغـاز نهزـت مشـرو ه

 اففاد. هاى بيدارباش جهانى را شنيد و آهسفه آهسفه بيدار شد و به راهصداى زنگ

 سوز فرهنگ ملى راخوشبخفانه كوشش و همت بلند فرهنگيان توانست چراغ نيم

اى بـراى فـروزش آن هاى دنياى جديد اندك مايـهيشرفتروشن نگهدارد، و از پ

 مشعل برگيرد.

آورى غـرب هـاى علـم و فـندر اين صد و چند سال آگاهى از پيشـرفت

المللـى پـاى هاى پـيش بـه عرصـه بـينموجب شد كه ايران بفواند برخالف سده

ده بگذارد و به حساب آيد. پس از ين صد سال تالش امروز ايران به جايى رسـي

اى دنيـاى جديـد را هـا زن و مـرد تيصـيل كـرده دارد كـه تـا انـدازهميليون كه

 شناسند و از اوضاع سياسى جهان آگاهى دارد.مى

رهـون به ن ر من توفيق نسبفاً سري  ايران در اين صد سال در مرحله اول م

نـور خدمت قليلى از نامداران دوران ركود سيصد ساله گذشفه است كه چراغ كـم

 سوز روشن نگاه داشفند.ر ملى را الاقل نيممعرفت و هن

كاسـت. تر ايران در صد سـال گذشـفه مـىدو عامل مهم از پيشرفت سري 

هـاى تقليـد يكى زمان الز  براى جبران ركود سيصد ساله و ديگرى ترميم كاسفى

هاى بازار و اف ايش اعفماد ما نسبت به غناى فرهنگـى و هويـت صورى، از نقش
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دمـان. بـارى در آغـاز مشـرو يت، بـه كوشـش معـدودى از ملى و خالقيت خو

گ اران فرهنگ، معارف ما با دانش غرب پيوند يافت و تغيير بينان و خدمتروشن

 جهت از آن زمان آغاز شد.

عزـى اگر براى نمونه بخواهيم الاقل از چند تن نا  بـرده شـود، در كنـار ب

زاده، بادى، آخوندزاده، تقىآاف، يييى دولتروحانيون مشهور، كسانى مانند  الب

اكبـر دهخـدا، زاده ايرانشهر، داور، دكفر ميمد مصـد،، احمـد قـوا ، علـىكاظم

وپـا نسل اول ار)آيند. اين گروه زاده و ميمود افشار، به ىهن مىميمدعلى جمال

غـرب  اى از فرهنگ ايران را با خود به همراه داشفند و تيصيل تمدنتوشه (ديده

ار شـيا كرد. اينها هنوز آثـش سوابق فرهنگى ما به كلى غافل نمىايشان را از ارز

ى بهايى و هاتف و حا  مالهادى سب وارى و قائم مقا  فراهـانى و رهبـرى بعزـ

 مرد  بلندهمت خودمان را به ياد داشفند.

رو گـ اران فرهنـگ نسـل دو  روبـهين دهه پس از اين گروه، با خـدمت

هم شمسى براى تيصيل بـه اروپـا رففنـد و شويم كه در دهه اول سده چهاردمى

 وپس از تيصيل به ايران بازگشفند، افرادى به اصطالح مفخصص، مانند پ شـن 

مهندس و كارگ ار. نامهايى چون مهندس مهدى بازرگـان، دكفـر عيسـى صـديق، 

د دكفر ميمود حسابى، دكفر عبداللَّه شيبانى، مهندس احمد رضـوى، دكفـر ميمـ

فريـور، دكفـر ميسـن هشـفرودى، دكفـر غالميسـين  قريب، مهنـدس غالمعلـى

 آيند.صديقى، پروفسور تقى فا مى، مهندس عبداللَّه رياضى به ىهن مى

تـر بـود. يـن نـوع هاى غرب فراوانهاى بعد، شمار تيصيل كردهدر نسل

هاى غربى مد روز شد. واردات ماشينى غربـى، اجنـاس و نـى را گسفرش روش

 ها جاى گرفت.جاى غرب در ىهند به جا يا نابهمقدار كرد. تقلين ار و بى
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هاى بعد، هنگا  سـسر تيصـيلى بـا خـود بـه توشه فرهنگ ايرانى كه نسل

دان غربى كه هنگـا  بازگشـت شد، و جامهتر مىرففه كوچنبردند، رففهغرب مى

ى تر و پرخريدارتر. غالب اجنـاس مفنـوعآوردند ب رگاز غرب با خود همراه مى

ات كرد. بخشـى از واردرب بود، با صورتى زيباتر از معنى جلوه مىكه سوغات غ

شـفر مانند آب و بر، و راه آهن و بهداشت ضرورى بود اما بخش ديگر اثرشان بي

هويـت  جنبه بازارى و رفاه روز داشت، نه بنيادى و همراه با خالقيت و نشـان از

ى نـاتوان واف، تسو، غرب جا، به اندازه يا به گ ملى. اجناس وارداتى، به جا يا بى

 كرد.ما را در ىهن مرد  شر، القا مى

تقليد  كرده ايرانى رنگها تيصيلفراتر از اجناس وارداتى، به تدريج ميليون

ويـهه حاصل نبود، بهآموزش غربى پذيرففند كه براى هماهنگى با دنياى جديد بى

 بخشيد.ود مىرففه بهبهاى و نى را رففهها و ساخفهآنجا كه خالقيت روش

دها م ـهر چند در آغاز كارها، گاه از تقليد گري  نيست ولى تقليـد روزانـه 

 «جامه خـويش پيراسـفنكهن»نوعى بردگى و عبوديت داو لبانه است. به خالف 

 پرورد.كه آزادگى و سرورى مى

آورى هـاى دانـش و فـنبه زعم اين بنده، اكنون ايـران در سـايه پيشـرفت

توانـد در سـده دو  پـس از رگى برخوردار شده است كه مىجهانى از موهبت ب 

ى هاى كشورهاى پيشرففه برساند و حفى در معنـدوران مشرو يت خود را به رده

 خوارى فراتر بپرد.از سقف مادى و ماشينى و حرص جهان

 اىبشفاب چار پره كه بگرففه ره نه

 سدّ ره تو ج  كه قصور همم كجاست
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 يارئىگر پاى رففنت نكند دست 

 (2)بارى به سر شفاففنت چون قلم كجاست

  

 عرايض خود را درباره چگونگى امكان پيشروى و پرواز ايرانيـان در صـد

گـذار  كـه سـخن بـه درازاى سال دو  پس از مشرو يت به زمان ديگرى باز مى

 بيشفر نكشد.

  

 نگرى از يزدآينده

.  ه 1304) «ينـدهآ»گذار مجلـه پ ربـار و پيشـاهنگ دكفر ميمود افشار پايه

ز آور نسل اول بعد از مشرو يت اسـت كـه در نسـل بعـد ا، از فرهنگيان نا (ش.

( 1338تـا سـال )چهار دوره به تواتر  «آينده»خود ني  اثر فرهنگى ژرف گذاشت. 

 انفشار يافت.

انند مكوشش و كارآئى و خدمات اين فرهنگى نامدار چند ب عد پ ربار دارد، 

مور قزايى، و سياسى و ملى و نكوكارى. شرح خـدمات و نويسندگى، شاعرى، ا

ه ين وجي حفى اشاره كوتاه به اعباد سياسى، قزايى، ادارى و ملى دكفر افشار در ا

ن ـران گـردآورى شـده گنجد، وى خوشبخفانه در كفابها و مقـاالت صـاحبنمى

 (3)است.

اد بـه ايجـ 1337گ ارى فرهنگى، در سال دكفر افشار پس از سالها خدمت

پنجـاه  بنياد موقوفات فرهنگى خود پرداخت. بنياد موقوفات برومند و توانمنـد او

 دهند.سال است كه به كارهاى فرهنگى ادامه مى

گذرد. اين مقاله را بـه يـاد او و سال از درگذشت دكفر افشار مى 25اكنون 

كه مـا  نويسم. جا داردگيرد، مىتأثيرش بر نسل بعدى كه نگارنده را ني  در بر مى
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هـاى فرهنگـى و نكوكـارى و مهـر بـه ايرانيان پراكنـده در جهـان، ار  خـدمت

پاسدارى زبان پارسى و مرد  ميرو  كشور ايران را هميشه بـه يـاد بيـاوريم و از 

 خانه و ن ماست.نكوكاران پيروى كنيم. فرهنگ غنى ايران گنج

 رسد كارى بكناى كه دسفت مى

 پيش از آن ك  تو نيايد هيچ كار

 نا  نيكو گر بماند ز آدمى

 به ك  او ماند سراى زرنگار

 سعدى

 

آورد، هر خدمفى اجفماعى و فرهنگى، ناگ ير كاسفى و اشفباه به همراه مـى

هـا و اشـفباهات فرهنگـى كه بايد به تـدريج آن را بهبـود بخشـيد. ولـى كاسـفى

ه سـنديدهـاى نيرومنـد دميـدن پگ اران ايران  را، در بو، و ك رناى رسـانهخدمت

 نيست.

 عيب مى جمله بگسفى هنرش ني  بگوى

 نسى حكمت مكن از بهر دل عامى چند

 حافظ

 

 از خصوصيات دكتر افشار

دكفر ميمود افشار شخصيت فرهنگى معفدل و ممفاز داشت. در وهله اول 

شـناخت و بـه دوست بود. تاريا و فرهنگ و ادب ايران را مىاو ين ايرانى و ن

ار سال تيصيل در هندوسفان و هست سال در اروپا. آن هم ورزيد. چهآن مهر مى



 167 به ياد دكتر محمود افشار

گيرد، هويت ايرانـى در نوجوانى و جوانى كه آدمى زياد زير تأثير مييط جاى مى

 او را دگرگون نكرده بود.

شـد، صـدها تـر مـىدر آغاز سده چهاردهم هجرى كه سسر به اروپا آسـان

ح پـس شدند و به اصـطالمى جوان ايرانى براى تيصيل به اروپا رففند يا فرسفاده

پرداخفند و ىمگشفند. آنها غالباً به كار دولفى الفيصيل شدن به ايران باز مىاز فارغ

 گـ اران نامـدار شـدند.بعزى از آنها در سياست و فرهنگ، دولفمردان و خـدمت

از  هاى آينده ايران تـأثير گذاشـت. دكفـر افشـارخدمات معدودى از آنها در نسل

 گذاران نامدار آن دوران بود.معدود تأثير

د  گاه نخوانده و نشـنيروى از خصوصيات بارز دكفر افشار است. هيچميانه

ياست سهاى فرانسه يا كه او بخواهد به نيو قا   و ج مى مثالً بر روش دانشگاه

لـه رو بود. در مجنگر ميانهانگليس يا صناي  آلمان تأكيد كند. در فرهنگ مرد فراخ

هـا و توانسـت بـا دولـتبه سازندگى و وصل توجه داشت، و تا مـىهم  «آينده»

 سفي يد.دگرانديشان نمى

دند و اى ما، با تاريا فرهنگى و اسالمى شر، ناآشنا بوبعزى از فرنگ رففه

وز براى گشايش بندهاى اجفاعى و اقفصادى و صنعفى ايران نگاهشان پيرو مـد ر

، و شمشـير جهـانگير زبـان و ها بود. گوشه چشمى به ع مت گذشفه شـرغربى

 شناخفند.هاى تمدن غرب را هم كم مىفرهنگ فارسى نداشفند و ريشه

مجله آينده با كسانى همگا  شد كه فرهنگ ايران كهـن و جهـان غـرب را 

اكبر دهخدا، ميمدعلى و ابواليسن فروغى، حسـن شناخفند. كسانى مانند علىمى

ميمود افشار كـه بـه پايگـاه فرهنـگ زاده و دكفر وثو،، دكفر ميمد مصد،، تقى

ايران دلبسفگى داشفند. البفه مقصود من در اين جا كلى گرايى و سفايش بى چون 
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بريم او را در سياست و خـدمت بـه كشـور بـى و چرا نيست كه هر كه را نا  مى

دانند، هاى بعزى مشاهير ايران را خوانندگان خوب مىكاسفى قلمداد كنيم. كاسفى

آورانى اسـت هاى فرهنگى نا ده در اين مخفصر، بر شكاففن نكوكارىتأكيد نگارن

هاى آينده اثر گذاردند و آنها را راهنمايى كردند كه ايران بيـدار شـده، كه بر نسل

 تواند جبران كند.حرفى هم براى گسفن دارد و ركود گذشفه را مى

  

 نگاهى به مجله آينده

ز سده چهـاردهم شمسـى، فقـر نگارنده كه در دوران كودكى خود، در آغا

 معنوى و آموزشى و اقفصادى ايـران را لمـس كـرده، اكنـون در بـازنگرى بـه آن

م كرها را پندارد. شايد امروز كسانى آن كاها بعزى رويدادها را تأثيرگذار مىزمان

 اهميت و زائيده جبر زمان بدانند.

رون هـاى اسـفبدادى بيـدر كشور فقيرى كه تـازه از زيـر سـلطه حكومـت

 الطـوايسى بـود و امنيـت نداشـت، مدرسـه و كفابخانـه وآمد، ولى هنوز ملوكمى

هـا بـه جـاى مكفـب ها و دبيرسفانكم دبسفانهاى فرهنگى ناياب بود، كمانجمن

ه هـ اره به وجود آمد. كنگر 1313ها ريشه گرففند. دانشگاه تهران در مهرماه خانه

 ب شد.فردوسى آغاز پيوند فرهنگى نوين ما با غر

نگـر در ميان مجالت ادبى ج يى نگر و جهان ناشناس آن زمان، مجله كلى

روى يـن نـوع ميانـه «آينـده»به وجود آمد و درخشـيدن گرفـت. مجلـه  «آينده»

كرد. مقـاالت آن كوتـاه و مفنـوع بـود. گـ ارش مجلـس خردمندانه را پيروى مى

گـى ايـران ماننـد شوراى ملى، ن رى به جهان سياسى غرب، يادى از مساخر فرهن

سنايى و فردوسى  منوچهرى و)سينا و عمرخيا ، همراه با چاشنى شعر و ادب ابن

ميدان دادن به نويسندگان و شـاعران و مفرجمـان بـر كنـار  (و سعدى و حافظ ...
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ال مـان فروزانسـر، شناخفه شده، مانند سيداحمد اديب پيشاورى، بـدي مانده و كم

الشعراى بهـار، رشـيد ياسـمى، صديق اعلم، ملنآبادى، دكفر عيسى يييى دولت

نصراللَّه فلسسى... و گشودن درهاى سياست داخلى و خارجى به روى خوانندگان 

سيد حسـن مـدرس، دكفـر ميمـد مصـد،، )هاى كسانى مانند با مقاالت يا نطق

 (اكبر داور، حسن وثو،، ميمود افشار...على

نشسفه  ادب داشفند و در حاشيه آنهايى را كه درونمايه شعر و «آينده»مجله 

 طرح كردبودند به ميدان آورد و به مرد  شناساند. اقفراحات اجفماعى و فرهنگى م

رو بـود. در مدح و قدح ميانه «آينده»جويى خواند. و اهل ادب و دانش را به سبق

 د.مال نبو ودنبال جاه  «آينده»گذار آن مخفصر كه اين دور اففاده ا الع دارد، بنيان

پذيرش بعزى مشاغل ادارى گمان ندار  چي ى بر شخصيت فرهنگى وى اف وده 

د ، از باشد. پذيرففن كارهاى دولفى و ملى مانند منبرى براى پيونـد بـا تـوده مـر

 گونه كه ين نقاش يا خطاط ب رگ نقشى و خطى راهاى آن زمان بود، همانسنت

 ه خواسفاران برساند.خواهد هنرش را بنويسد و مىبراى سرمشق آيندگان مى

ر هـاى تأثيرگـذااز سرمشـق «آينده»بينى مجله اعفدال فرهنگى ملى و جهان

هـاى هاى بعدى ايـران بـود. در دهـهگ اران فرهنگى نسلبراى مجالت و خدمت

كفـاب  واوايل دوران مشرو يت كشور ايران تازه به راه اففاده بود. مدارس جديد 

جويـان در ا باشد فراوان نبود درسـى كـه دانـشها را راهنمو مطبوعاتى كه جوان

ند. هـا كفابخانـه نداشـفگرففند ج ء وظايف روزانه بـود، دبيرسـفانمدرسه ياد مى

هاى غير درسـى ها و كفابهاى ورزش و برخى مجالت و روزنامههمين قدر تيم

 كرد.داشت ولى روان تشنگان معرفت را ارضا نمىها را مشغول مىغالباً نوجوان

و  1304دكفـر افشـار در سـالهاى  «فرهنگـى ـ ادبى ـ سياسى»له وزين مج
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آوردگاه خواص و نامداران شد، با نويسندگانى چون دكفر ميمـود افشـار،  1305

ال مـان آبادى، حسن وثو،، على دشفى و شاعران و اديبانى مانند بدي يييى دولت

على كمــالى، زاده، رشــيد ياســمى و حيــدرفروزانســر، اديــب پيشــاورى، اعفصــا 

الشعراى بهار. تأثير روش فكرى و قلم و بيان اين نامـداران در مـا كـه يـن ملن

ها كه مسفعد بودنـد آمديم بيشفر بود. در ميان ما آننسل بعد از افشار به ميدان مى

بـه راه اففادنـد.  «آينـده»ها و تسكرات نويسندگان مجله هاى نوشفهاز خالل نمونه

به بازار آورد كه بـا  «يغما»و  «مهر و مهرگان»ا ني  چون مجالت ديگرى ر «آينده»

 روش مجالت كهن ادبى فاصله داشت.

خوانديم كه ژرفاى معرفت نداشـت، ها همچنان درس مكفبى مىدر مدرسه

بـه هنجـار  «پرسـفىو ـن»نوشفيم، افكار قالبى درباره اصـطالح جديـد انشاء مى

 هاى كليـدى تـازى در ادب فارسـى،آموخفيم. به جاى فراگرففن واژهها مىغربى

هـاى كـرديم. حفـى در درسالصبيان ابونصر را از بر مىمقامات حميدى و نصاب

شيمى و في ين و تاريا هم كفاب درسـى خـوب نداشـفيم. بـا نبردهـاى جنـگ 

 كرديم.نويسى ا الع سطيى پيدا مىجهانى اول و خط ماژينو از  ريق ج وه

  

 مجله آينده و سياست

هـاى بعد، ما نسل بعد از دكفر افشار، در دوران بلوغ خـود شـمارهده سال 

 «هـاى مهـمنطـق»خوانـديم. مـثالً كرديم و مىرا جسفجو مى «آينده»قديم مجله 

در شماره  1919مجلس شوراى ملى در موضوع قرارداد  1305شهريور  29جلسه 

ا از رارداد در  شده بود، كه دكفر ميمد مصد، قر 1305مهرماه « آينده»مجله  12

 خواند:الدوله را تبهكار مىكرد و وثو،ن ر قزايى رد مى

پـرداز  كـه قـرارداد انـد مـىترين خيانفى كه ايشان مرتكب شدهبنده به ب رگ»
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است. قـرارداد يعنـى تسـلط دولـت مسـييى بـر دولـت مسـلمان و بـه زبـان 

 «پرسفى اسارت ملت ايران...و ن
  

 كند:ر نطق خود اشاره مىسيد حسن مدرس درباره قرارداد د

ا  اين بود كه قرارداد ين عقـد فزـولى اسـت. ولـى يـن معاملـه زيرا عقيده»

 فزولى را كه نگذاشفند واق  شود، بعد از بـه هـم خـوردن و از بـين رفـفن آن

 «ديگر تنقيد در روزنامه و مجلس چيست؟
  
اط گويـد كـه بـا سياسـت ارتبـالدوله در نطق دفاعيه خود مطالبى مىوثو،

دارد. هر چند بيث سياسى بيرون از چهارچوب اين مقاله فرهنگى است. حسـن 

نيسـت  وثو، در پايان سخن اشارتى زيركانه و اديبانه به دكفر مصد، دارد كه بـد

 از ن ر خوانندگان بگذرد:

غالب ميصلين و مبفديان سياست در دوره تيصيالت خود ين دوره تيصيل »

ود خاگر ايشان فعالً در آن دوره از تيصيالت  دانند ودرس وجاهت را الز  مى

 ض كنم كهو اق  هسفند، البفه بنده ايراد و اعفراضى بر ايشان ندار  ولى بايد عر

ن ر كـرده و من در دوره تيصيل سياست از تعليمات اين كالس به كلى صرف

در  از كالس ماقبل، مسفقيماً و به  ور  سره به كالس بعد رففم. به ايـن جهـت

 لبى ممكن است مغلوب شو  ولى از ايشان سؤال فريبى و وجاهترزه عوا مبا

شـود، آيـا كنم كه الاقل در موقعى كه سخن از مناف  عاليه مملكت گسفه مـىمى

 «بهفر است باز هم ارزش آن كالس را تكميل نمايند يا شاگرد بنده بشوند.
  

 گويد:مى الوزراى وقت است،دكفر مصد، مخالف شاه شدن پهلوى، رئيس

اگر شما بخواهيد شخص پهلوى شاه بشود بدون مسئوليت، به مملكت خيانت »

كنيد، زيرا او ين شخص مؤثرى است، ين شخص مقفدرى است كه امنيت مى

را در اين مملكت ايجاد كرده اسـت و كارهـاى مهمـى بـه نسـ  و بـه مصـال  



 172 3/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

ه مملكت خدمت الوزرايى كه بفواند مثل ايشان بمملكت كرده است... آن رئيس

 كند كيست؟

 اگر شما چنين شخصى را به من نشان بدهيد چاكر شما هسفم...

الـوزرا هسـفند، الوزرا شاه هسفند، رئيسخوب اگر ما قائل شديم كه آقاى رئيس

ه وزير جنگ هسفند، رئيس عالى كل قوا هسفند... من اگر سـر  را ببرنـد، قطعـ

 «أى نخواهم داد.قطعه و ري ري   كنند، به اين شكل حكومت ر

 (مجلس شوراى ملى 1304جلسه نهم آبان ) 4آينده، شماره » 220-221ص 
  

 ه نوشفهاى را كه ناپلئون بناپارت از كشور فرانسه به ففيعلى شاترجمه نامه

 خوانيم:مى «آينده»در 

آن  عده زيادى از پادشاهان كه پيش از تو بر مرد  ايران سلطنت كردنـد ارزش»

 كه بر اين ملت فرمانروايى كنند. اندرا نداشفه

و  نادرشاه جنگجوى سفرگى بود... اما آن عقلى كه در آن واحد به زمان حاضـر

 (4)«آينده مفوجه باشد نداشت.

دكفـر  سياست اروپا در ايران،) 1805فوريه  6از مكفوب ناپلئون به ففيعلى شاه 

 (.176ميمود افشار ص 
 

و در ارا به قلم خود  «ابوعلى سينا»شرح حال يكى از نوابغ رده اول جهان 

 خوانيم:مى «آينده»

فروشى فرسفاد كه حساب را با ارقا  تسعه هندى بيـاموز . پدر  مرا ن د سب ى»

ابوعبداللَّه ناتلى كه معروف به دانسفن فلسسه بود به بخارا . پدر  او را در خانـه 

ر مسئله حد بـه قـدرى من ل داد به اميد اين كه چي ى از علم به من بياموزد... د

قوى شد  و تعمّق نمود  كه ناتلى به حيرت اففاد... باالخره ين دوره منطق ن د 

 ور سطيى خواند  در صورتى كه از دقـايق آن ا ـالع نداشـت ... آنگـاه او به

نمود ... معلو  شد كه اسفاد واقف  (در هيئت)شروع به خواندن كفاب مجسطى 
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مطالعه كن و نفيجه را به من عرضه بدار تا بر مطلب نيست به من گست خودت 

موارد اشفباه يا خطا را به تو بگويم. ولى نفيجه كار رف  مشكالت اسفاد بود كـه 

 «فهماند .به او مى

 (267-268ص  4شماره  «آينده»برگرففه از  ـ سينا به قلم خوداز شرح حال ابن
  
 «آينـده»مجلـه هاى شاعران قديم و معاصـر در هاى خوب از سرودهنمونه

 گر بود مانند:جلوه

 دهد:اسفاد شيراز درس ماندگارى در سياست مى

 همى تا بر آيد به تدبير كار

 مداراى دشمن به از كارزار

 درآرند بنياد روئين ز جاى

 جوانان به شمشير و پيران به راى

  

 سخن وااليى از سيداحمد اديب پيشاورى، كه شاهكار اسفاد  وس، را بـه

 رد:آوياد مى

 به گوينده گيفى برازنده است

 كه گيفى به گويندگان زنده است

 سخن از سخنگوى دانا به است

 هاى نادان سفوهى دهستسخن

 اىكسى كو ز دانش برد توشه

 (5)اىجهانى است بنشسفه در گوشه
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 سال شمار زندگى دكتر افشار

د كـه انـهجرى قمرى نوشـفه 1313و  1311تاريا تولد او را ميان سالهاى 

بـى قمرى در ي د آمـوزش مكف 1316ميالدى است. افشار از  1895تا  1893برابر 

ى همراه با عمـو 1325داشت و سپس به مدرسه مشيريه ي د رفت. آنگاه در سال 

 خود به هندوسفان سسر كرد.

ه را مأخذ تولد او فرض كنيم، آغاز درس در مكفب در س 1313اگر تاريا 

  زير رسد. آنگاه به ارقاگى قدرى فشرده به ن ر مىسال 12سالگى و سسر هند در 

 خوريم:برمى

 ، سـسر بـه اروپـا1910، بازگشت بـه ايـران 1907، سسر به هند 1895تولد 

 .1919، تكميل رساله دكفراى علو  سياسى از دانشگاه لوزان سويس 1913

براى ين دانشجوى خارجى كـه زبـان فرانسـه را در سـويس آموخـت و 

يالت دانشگاهى پرداخت و درجه دكفرى به دسـت آورد، احفمـال گاه به تيصآن

 سـالگى 24تـر از سالگى مناسـب 26تكميل رساله دكفرى در شرايط آن زمان در 

 رساند.مى 1893قمرى برابر با  1311فرض سال تولد او را به است. اين

ر دشمسى از راه هندوسفان به ايران بازگشـت و  1300دكفر افشار در سال 

يس چندى تدر ين ساله در ي د با بانو نصرت برازنده ازدوا  كرد. پس از توقف

ر هاى ح بى و بازرگـانى و نگـارش مقـاالت، دزبان فرانسه در تهران و همكارى

 را تأسيس كرد. «آينده»مجله  1304سال 

افـت و آنگـه يانفشـار  1305-1304در  «آينده»هاى اول و دو  مجله دوره

د بـه بعـ 1323شـماره از  16در  «آينـده»د. دوره سو  دچار چندين سال وقسه ش

 .1338شماره به سال  6منفشر شد و دوره چهار  آن در 
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نيـاد پس از سالها نويسندگى و پايمردى در نشر مجله آينده، دكفر افشـار ب

ير و ستأسيس كرد. آنگاه بيش از بيست سال به  1337فرهنگى گرانبار خود را در 

 درگذشت. 1362آىرماه  28ى پرداخت و در آفا، و انسس و جهانگرد

  

 هنر شاعرى

هنر، به ويهه شعر و موسيقى و هنر كالمى و خوشنويسى، بخش مهمـى از 

هـا را رديـف هويت ملى ايرانيان است. هر صاحب ىوقى، گاه در نوجوانى، قافيه

. نويسى كرده استكرده يا با اليان موسيقى سنفى سرخوش بوده يا تمرين خوش

ه الست جوان ايرانى، با شعر و ادب و هنرهـاى ملـى، بـا كشـش مهـر او بـمي ان 

نشـور بينـيم كـه هـر نويسـنده و دارو مىفرهنگ و مرد  ايران پيوند دارد. از اين

ايرانـى انعكـاس ىو، و احساسـات شخصـى خـود را در آيينـه بـ رگ شـاعران 

 آورد.دانان پديد مىگوى يا نقاشان و موسيقىفارسى

ن اى نبود و شعرهاى فراواافشار به عقيده خودش شاعر حرفهدكفر ميمود 

يـران اش به مرد  و فرهنـگ ااو، نشانه جوشش هنر ادبى و نمايانگر مهر و عالقه

 است.

ت، گيرى كه در كارها داشـري ى چشمدكفر افشار با ن م و ترتيب و برنامه

ديل بـه مجموعه سرودهايش را دوبار چاپ كرد و در هر چاپ اصطالحات و تع

هبـود بها گاه براى رعايت جوّ اجفماعى زمان بود، و گاه بـراى عمل آورد. تعديل

ه نشيند فارغ و بلكـصرف و نيو، هر چند در ن د صاحبدالن شعرى كه به دل مى

 برتر از تكلّسات مكفبى و اجفماعى است:

 ما درون را بنگريم و حال را

 نى برون را بنگريم و قال را
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 نويسد:كفاب سسرنامه و دففر اشعار مى در مقدمه چاپ دو 

هيچ ادعاى شاعرى ندار  و بيشفر اشـعار  را در سـسرها و مشـاهدات اوضـاع »

 «ا .اى نبودها ؛ هيچ وقت شاعر حرفه بيعى و اجفماعى كشورها سروده
  

چندين نسل از خاندان پدرى دكفر ميمود افشار در كـار تجـارت بودنـد. 

فرسـفد اش را به هندوسفان مىدوازده سي ده سالهپدرش حا  ميمدصاد، فرزند 

 كه در خدمت عمومى خود، هم تجارت ياد بگيرد و هم تيصيل كند. اين هـم از

ا رهاست كه فرزندان خود آمي  مرد  حاشيه كوير، به ويهه ي دىهاى تيسينسنت

بنـد كردند و چندان پـاىاى و سازندگى سودآور ترغيب مىبه كار عملى و حرفه

 ها و مقامات ادارى نبودند. ميمود جـوان سـه سـال در بمبئـى در مدرسـهوانعن

دار دففـر و زبان تيصيل كرد و از نوجوانى در تجارتخانه عمويش عهـدهانگليسى

 نويسد:حساب و كفاب بازرگانى بود. مى

پدر  چون ميل داشت كه من از  سوليـت بـا ن ـم و اصـول تجـارى و انشـاء »

اى داده بود كه ضمن تيصـيل خـود  مفصـدى من سرمايه ها آشنا شو ، بهنامه

 «چـرخ چـاپ»هـا و هـا و صـورت حسـابخريد بعزى اجناس و نوشفن نامه

 «باشم.
  

آثار تمرين اين ن م و ترتيب حساب و كفـاب در زنـدگانى و در كارهـاى 

 (6)نويسندگى او آشكار است.

  

 آغاز شاعرى و نويسندگى

اى اسـت كـه از هاى او در نامـهيا سرودهنخسفين شعر افشار بر مبناى تار

 نويسد:هندوسفان براى پدرش مى
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 خر  آن روز كه از هند به ايران برو 

 به و ن باز از اين غربت ويران برو 

 آزرده شد بس كه از مملكت هند دل

 بار ديگر عوض هند به زندان برو 

 قصد دار  كه ببينم همه ياران را لين

 ايران برو  عمده شو، من آن است به
 

چون افشار نوجوان، اسفعداد ادبى خوب داشت. كسى است كـه در يـ د و 

زبان هند، درس ادب فارسـى نياموخفـه باشـد، عمـويش نيـ  در مدرسه انگليسى

ن يـ دى گيريم كه اسفعداد نوجواگماشت. نفيجه مىقاعدتاً او را به كار دففرى مى

د موجـب شـده بـود كـه و گسفرش تيغ جهانگير سخن سعدى و حـافظ در هنـ

ميمود افشار غ لهـاى سـعدى و حـافظ را بـه ىو، و شـور مكـرر بخوانـد. در 

كار شعرهايى كه افشار در دوران بلوغ سروده، تأثير سعدى و حافظ بر سخنش آش

 تر است.است، به ويهه تأثير سعدى كه درك غ لهايش براى نوجوانان آسان

بر لطف سـخن سـعدى پيشـى  اندوزى زبان انگليسى،امروز كه ب رد معاش

 م در به نشناسيد كه از برون مرز به پگرففه، كدا  نوجوان چهارده پان ده ساله مى

مـ ه نامه بنويسد و ن مش گواهى بدهد كه او غ لهاى سعدى و حافظ را هم مـ ه

 كرده است؟

 گويد:حافظ مى

 خر  آن روز ك ين من ل ويران برو 

 راحت جان  لبم وز پى جانان برو 
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 بگرفت «زندان سكندر»دلم ازوحشت 

 رخت بربند  و تا ملن سليمان برو 

 در ره او چو قلم گر به سر  بايد رفت

 با دل دردكش و ديده گريان برو 

  

ت و شهر ي د بـوده اسـ «زندان سكندر»اند كه اشاره حافظ به از قديم گسفه

 آشنايى نوجوان ي دى به اين نكفه نشان هوشيارى ادبى اوست.

گردد و پـس از چنـد ر پان ده يا شان ده ساله از هندوسفان به ي د برمىافشا

جود ورود، چون دبيرسفان كامل در ي د آن زمان ماهى توقف در ي د به تهران مى

ز كند، كه چنـدان انداشت. در تهران در مدرسه علو  سياسى سه سال تيصيل مى

رود. ش عالى به سويس مـىتر و دشوارتر نبود. آنگاه براى آموزدبيرسفان گسفرده

بـه  كند. رساله دكفراى خود را در رشفه علو  سياسـىسال تيصيل مى 7در اروپا 

ات نويسد. شش ماه هم در آلمان مقـدمزبان فرانسه در دانشگاه لوزان سويس مى

ن بـه ( از  ريق هندوسفا1920شمسى ) 1300گيرد. در سال زبان آلمانى را ياد مى

كند. يـن سـال ر همان سال با بانو نصرت برازنده ازدوا  مىگردد. دايران باز مى

ن ماند و آنگاه در هيئت ين نويسنده روشـن فكـر در تهـران بـه ميـدادر ي د مى

 گذارد.سياست و فرهنگ و نويسندگى پاى مى

پايگاه نويسندگى و فرهنگى دكفر افشار نياز به توضي  ندارد. او به سرعت 

ن و نويسندگان و سياسفمداران زمان آشنايى و همكارى با نامداران ايران، فرهنگيا

آبـادى، مخبرالسـلطنه الزرب، يييى دولـتن دين يافت. كسانى مانند حا  امين

هدايت، ميمدعلى فروغى، دكفر عيسى صديق اعلم، مشـرف نسيسـى، اسـماعيل 

پاشــا صــال ، دكفــر قاســم غنــى، علينقــى وزيــرى، مــرآت، الهيــار صــال ، علــى
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زاده، سيدحسن مدرس، حبيـب يغمـايى، دكفـر بهار، سيدحسن تقىالشعراى ملن

اكبـر داور، ميـرزا رضازاده شسق، نصراللَّه فلسسى، ميمود فرخ، على دشـفى، علـى

اللَّـه آموزگـار و احمـد ال مان فروزانسر، رشيد ياسمى، حبيـب اهر تنكابنى، بدي 

 كسروى.

اعرى و اسفعداد ادبى و ش جا بر آن تأكيد كرد،بايد در ايناى را كه مىنكفه

سـت رود و آنگـاه هنويسندگى دكفر افشار است. او از نوجوانى به هندوسفان مـى

كنـد. در شـرح سال در اروپا به زبانهاى فرانسه و انگليسى و آلمانى تيصيل مـى

اى خوانـده حال او در جايى ديده نشد كه درس فارسى در دبيرسفان يا دانشـكده

ش هـاى مكفبـى ارزت و كارآيى، بيشفر از مدرسه و عنـواناسفعداد و هم (7.)باشد

و ايـن دارد. عالوه بر اين، توجه به عقل معاش در خـانواده بازرگـانى يـ د، بـه ا

ا رجال اشد و ببموهبت را داده بود كه بفواند در آينده در تهران دَرِ خانه باز داشفه 

 شهر رفت و آمد كند.

آنها بـه فرهنـگ و هويـت ملـى و دوسفى اشخاص را از توجه مي ان ميهن

كفـر توان ارزيـابى كـرد. دربـاره درساند بهفر مىسودى كه كردارشان به مرد  مى

امـات هاى او ار  بيشفر در بر دارد، تـا مقافشار ني  خدمات فرهنگى و نكوكارى

 ادارى و اجفماعى وى.

 كند:دكفر افشار در شعرى به اقفساى غ ل حافظ درد دل مى

 ايران و اينم فخر بس پرسفم ملتمى

 نيست عيبى گر بگويند  كه دولفخواه نيست

 تكيه بر بازوى همت كن، نه بر شاه و وزير

 كالفسات شاه و دولت گاه هست و گاه نيست
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و  سى را در تهران منفشر كرد و «آينده»دكفر افشار جوان هنگامى كه مجله 

اى ههمـراه بـا پشـفوان دو سال بيش از عمرش نگذشفه بود. او با جرأت و فروتنى

و، ىگرانسنگ از شعر و ادب فارسى، پا به ميدان نويسندگى شعر و ادب گذارد. 

 پذيرى است كه از گذشت روزگـار وو قرييه  بيعى او آشكار است.  لبه دانش

 جويد.هنر اسفادان سخن پيوسفه بهره مى

تـوان ىبهفر م «گسفار ادبى»سخندانى و شعرشناسى دكفر افشار را در كفاب 

 اشفه ازارزيابى كرد. كفاب در دوران ن دين به هشفادسالگى او گردآورى شده، انب

 هاى ايشـان اسـت. دكفـر افشـار بـهشعرهاى سنفى ب رگان و مقايسه ميان سروده

گسفره شعر فارسى اشـراف دارد، در گوشـه خـا رش گـويى جمـال و سـادگى 

 هاى سعدى، صدرنشين است.سروده

 نويسد:ويكفورهوگو شاعر و نويسنده فرانسوى، مىدكفر افشار از قول 

 «شاعر رسالت تمدن دارد بى آنكه در صينه سياست داخل شود.»
  

يابـد. در كلمـات اين نگارنده خود را با نگرش هوگو در كل هماهنگ مـى

 تر باشدشايد مناسب «رسالت فرهنگى و مردمى»بيثى نيست ولى مسهو  

قفراح ا «آينده»پرور بود. او در مجله فرهنگاى شاعر و دكفر افشار نويسنده

اى دربـاره اى قصـيدهرا مطـرح كـرد. شـاعران هـر كـس بـه گونـه «فف  دهلـى»

چـاپ شـد. آن  «آينـده»لشكركشى نادر به هندوسفان پرداخفند. چنـد قصـيده در 

 ها كه تقليد صرف از قدما مانند فرخى و انـورى بـود زود فرامـوش شـد.قصيده

الشـعراى بهـار بـود كـه درخشيد، سروده  ب  خـال، ملـن اى كه خوشقصيده

 نوآورى آشكار داشت.
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 شعر دو نارنج

 از شعرهاى زيباى دكفر افشار است، كـه در نوجـوانى خوانـده بـود  و در

 ا  ثبت شد. شعرى ساده و نو و خودمانى است. در شعرهاى سنفى فارسـىحاف ه

ن آود. در م هنوز به بلوغ نرسيده بـهمفاى آن را تا آن زمان نديده بود . شعر نو ه

دب انوآمـوزان  (مانند جيغ بنسش)سالها شعرهايى كه خيلى تقليد اروپايى داشت 

 كرد. بارى، بعدها پيش خود انديشيد  كه جـوان از فرنـگسنفى را سرمست نمى

ش برگشفه به بانويى در ي د دلبسفه و مكنون خا ره خود را در ايـن صـينه خـو

 (8)كند.تقرير مى

  

 (9)شعر دو نارنج

 دو نارنج آورده بودند روزى

 ين از بوسفان و ين از دلسفانم

 گون رنج و زحمتيكى را به صد گونه

 بپروده در بوسفان باغبانم

 يكى را به صد ناز و با نازنينى

 فرسفاده آن دلبر مهربانم

 ببوئيد  و هر دو را شكر گسفم

 يكى با دل خود يكى با زبانم

 ا روى مي ىيكى را نهاد  فر

 يكى را گرففم به بر همچو جانم

 پراكند عطرى و شورى و شوقى
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 يكى در وثاقم يكى در روانم

 يكى را نه بويم نه در دست گير 

 دمى ني  نبود نگاهى بر آنم

 يكى را ز شوقى كه دار  به بويش

 ز ين دست با دست ديگر سفانم

 ميان دو نارنج هم رنگ و هم بو

 مبه پيش مشامم بر ديدگان

 بپرسيد  احوال هر ين از آن دو

 كه گوييد از خويشفن داسفانم

 به پاسا چنين گست نارنج اول

 كه من نازپرورده بوسفانم

 دگر گست من ني  آيم ز بسفان

 و گر بيشفر زين بجويى نشانم

 مرا چيده زانجاى دسفى كه دانى

 فرسفاده دست آن دلسفانم

 

شاد رى با همسر سالمند روانچند سال پيش در سسر كوتاهى به ايران، ديدا

نم. به كاش در تهران دست داد. خواسفم با سخنى او را دلشاد دكفر افشار در خانه

اف ـه مناسبت ياد از گذشفه و دوران جوانى او و همسرش، شعر دو نارنج را از ح

 .«ياد ياران يار را ميمون بود»خواند  و ايشان را گشاده خا ر ياففم. 
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 شعر زارع

. ه 1292هاى دوران جوانى دكفـر افشـار اسـت )ر زارع از سرودهقطعه شع

گمان دار  شعر مقارن زمانى سروده شده كـه افشـار سـه سـال تيصـيل در  (ش

سـسر  مدرسه علو  سياسى تهران را پشت سر گذاشفه بود، به ي د بازگشفه و عاز 

ذاشفه گثر تيصيلى به اروپا بود. نگاه به وض  نامناسب كشاورز  ايرانى در دلش ا

 و شعر مردمى خوبى بيرون ريخفه است.

كه موقوفات دكفر افشار دففر اشعارى وى را بـه چـاپ رسـانده  1382در 

 (10)است، اندكى تعديل يا شايد، اصالح ادبى در شعر اصلى اعمـال شـده اسـت.

ه بيست سالگى، پـيش از سـسر بـ ـ ب غم نگارنده شعرى كه دكفر افشار در هجده

رد كـه به زيست كشاورزان ايران سروده، جنبـه مردمـى و انسـانى دااروپا با نگاه 

 برتر از مالح ات سياسى و مراعات صرف و نيو ادبـى اسـت. ابيـاتى از آن بـه

 رسد:همان صورت آغازين كه در ىهن مانده بود به ن ر خوانندگان مى

 پاينده باش زارع بدبخت رنجبر

 اى آنكه زندگانى ما در بقاى هست

 دمت به خطا، عذر من پذيربدبخت خوان

 خوشبخت زير سايه بال هماى تست

 در چشم خلق اگرچه فقيرى و بينوا

 در چشم من تو شاهى و سلطان گداى تست

 شودين دانه زير دست تو صد دانه مى

 اى كه رويد از آن در دعاى تستهر خوشه
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 از قيط و از غال نشود كار خلق تنگ

 تا مشكالت در كف مشكل گشاى تست

 كن و اميدوار باشكى به خلق مىني

 فرداى رسفخي  كه نيكى س اى تست

 اندگر مرد  از رضاى تو غافل نشسفه

 خشنودى و رضاى خدا در رضاى تست

 جان حقير من نبود اليق نثار

 ورنه ز روى صد، و ارادت فداى تست 
 

 از بوشهر به اصفهان

مـرا مفـأثر شعر ديگرى از دكفر افشار كه در نوجـوانى احساسـات ميهنـى 

مـن . «ودراهم ز صساهان ب «آمد  از شيرازمى»كرد، اشاره به ايران ويران است. مى

 دار .اى كه در جوانى بر دلم نشست دوست مىشعر را به گونه

آمـد  از مى»نويسد: هاى اصالح شده شعر را چنين مىدكفر افشار در چاپ

مردمـى  ه، ارائه ديـد ملـى ون ر نگارنده در اين مقال «بوشهر راهم ز صساهان بود

ر گوينده است، به جغرافيا و مراعات نكات سياسى آن روزگاران توجـه را ضـرو

آوريـم، احساسـات مردمـى سـراينده را مـنعكس دانم. شعر آن چنان كه مـىنمى

 گـذارى موقوفـاتهاى بعد بـه بنيـانكند. همان خوى مردمى كه او را در دههمى

 فرهنگى كشاند.

د با با پوزش از روان سراينده، چند بيت از شعرش را بر مبناى حاف ه خو)

 (گذار خوانندگان در ميان مى
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 راهم ز صساهان بود (بوشهر)آمد  از شيراز مى

 هنگا  گل و سب ه، ايا  بهاران بود

 ره بود همى جانا، چون پيچ و خم زلست

 اندر خم هر پيچى، ين من ره پنهان بود

  رع، گه جلگه و گه هامونگه مرت  و گه م

 گه گردنه و دره، گه كوه و بيابان بود

 هاها، در مَرغ چه سنبلدر دشت بسا گل

 ها خندان و غ لخوان بودبر شاخ چه بلبل

 كه  بيعت بود، خندان و خوش و سرشادج  آن

 ديگر همه مخروبه، ديگر همه ويران بود

 سرتاسر اين كشور، آثار خرابى داشت

 آباد، صد م رعه ويران بودين دهكده گر 

 هاها وز جور و چپاولاز ظلم و تطاول

 چون موى پريشانت مخلو، پريشان بود

 گه بر، به ما خنديد، گه ابر به ما گرييد

 گه رعد به ما غريد، كين وض  نه سامان بود

  

از  ـ شـعر ايـران ويـران»( عنـوان 1382تهران )در سسرنامه و دففر اشعار 

است، كمفر از ده بيت دارد در دففـرى كـه نگارنـده در دوران  «بوشهر تا اصسهان

سال دو  ايرانشهر برگرففه و ثبت كرده بود، شـعر سـسر  2آموزى از شماره دانش

هـا دارد. بعزـى شيراز به اصسهان از بيست بيت بيشفر است و اشاراتى به ويرانـى

شـود، سـراينده ده نمىا ، در دففر اشعار دكفر افشار ديابيات را كه در اينجا آورده
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گويـد يـن دور ابياتى را كه ديگر مورد پسندش نبود حذف كرده است. مثالً مـى

كارى معمول شد كردند، در دوران شاه عباس آجر و كاشىبناها را از سنگ بنا مى

 .«امروز بناها را از چينه و گِل سازيم»و 

 نويسم.را مى افشار شعر دلنشين ديگرى درباره شيراز دارد كه چند بيت آن

 من النه هر بلبل خوش آواز 

 شيراز  و جايگاه اهل راز 

 جمعى ز سخنوران با دانش و فر

 از من نازند و من بديشان ناز 

 تا سرو هنوز در چمن آزاد است

 تا سب ه كنار آب ركناباد است

 تا از سخن سعدى و حافظ ياد است

 شيراز هماره خر  و آباد است

  

 ارشب منوچهرى و شب افش

 دانـد، او بيشـفر احساسـاتش را بـهاى نمىدكفر افشار خود را شاعر حرفه

اقفساى يكى از شاعران سنفى ماننـد سـعدى، حـافظ، منـوچهرى، صـائب... بيـان 

كند. روش خوبى است كه خطنويس، خط اسفاد ب رگى را سرمشق قرار دهـد. مى

 سرمشـق كسى خود را تقليد فروتنانه از اسفادى نامدار به از آن است كه ناآزموده

 نويس بپندارد.

سـرود  «مهفاب شب در كوهسار البرز»اى به عنوان افشار در جوانى قصيده

و در مجله آينده به چـاپ رسـاند، كـه بـه اسـفقبال از يكـى از قصـايد معـروف 

منوچهرى دامغانى سروده شده بود. براى نمونه چند بيت از قصـيده منـوچهرى و 
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 آور :قصيده افشار را مى

 از منوچهرى:

 شبى گيسو فرو هشفن به دامن

 پالسين معجر و قيرينه گرزن

 به كردار زنى زنگى كه هر شب

 ب ايد كودكى بلغارى آن زن

 كنون شويش بمرد و گشت فرتوت

 از آن فرزند زادن شد سفرون

 شبى چون چاه بيهن تنگ و تارين

 چو بيهن در ميان چاه او من

 ثريا چون منيهه بر لب چاه

 من بر او چون چشم بيهندو چشم 

 همى راند  فرس را من به تقريب

 چو انگشفان مرد ارغون زن

 سر از البرز بر زد قرص خورشيد

 چو خون آلوده دزدى سر ز مكمن

  

را  انگي  است. داسفان منيـهه و بيـهنقصيده منوچهرى دامغانى بسيار خيال

اى ورهردوسى از اسطكند. شاعر هم زمان با اسفاد ابوالقاسم فني  خوش تداعى مى

. (اشـدببى آنكه فردوسى و شاهنامه اسفاد خراسـان را ديـده )كند، باسفانى ياد مى

آمي ى بيت هسفم بى مانند است. خورشيد همچون خون الوده دزدى آهسـفه رنگ

 كند.گاه خود در پس البرز كوه به در مىو آرا  سر از مخسى
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 از افشار

 شبى از نور مه چون روز روشن

 نده مهى گسفرده خرمنفروز

 تو گسفى آسمان  اقى بلند است

 چراغ مه بر آن  ا، است آون

 و يا مانند اقيانوس آرا 

 مه تابان بسان پرتوافكن

 گرففم بر سفيغ كوهساران

 چو كبكى بر سر سنگى نشيمن

 در آن مهفاب شب بر ياد ايران

 زنشد  بر صسيه كاغذ قلم

 نگاهى سوى تهران برفكند 

 اندر چه چو بيهن و ن را ديد 

 شد  نوميد و در نوميدى خويش

 به خا ر آمد  ياد تهمفن

 گذشفه روزن اميد بگشود

 بديد  در كران آينده روشن

 شده گويى به خواب اندر كه ديد 

 كشيده سر به سر خطهاى آهن

 ز ين سو بسفه ديد  سد كارون

 ز ديگر سو بسى كاويده معدن
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  كه از اسفادى چـون منـوچهرى الهـا هنر توصيسى افشار را در اين قصيده

توان به خـوبى دريافـت. شخصـيت سـده بيسـفمى او، وى را بـر آن پذيرففه، مى

دوسفى و دارد كه به جاى مدح يكى از بسفگان يا دولفمردان، سخن را به ايرانمى

 هاى سنفى را در شـعرشنگرى بكشاند. ريشه نوسازى و آرايش كهن جامعهآينده

 توان ديد.مى

يكا يا امر ا خوانندگان در ميان انبوه جوانان ايرانى كه چند سالى در اروپاآي

شناسند كه بـه اند، جوان باىوقى را مىتيصيل كرده و آنگه به و ن خود بازگشفه

نگ مـا هاى ادب فارسى ن ر داشفه و حالى را مانند دكفر افشار در مفن فرهديوان

 وصف كرده باشند؟

جـال راى، نه سنفى هاى روزنامهكرده، اثر نوشفه آن قدر كه نگارنده تجربه

هاى فرهنگى غرب، در ىهن جوانان ما بيش از گرايش به آراسفن و نوسازى نقش

 ها راه ياففه است.ب رگان علم و ادب خودمان در گسفگوها و نوشفه

ن دانند كه برترين توصيف شب تيره  وفانى و مهيب در زباخوانندگان مى

ر ند و معروف فردوسى اسـت، كـه خواننـده و شـنونده را بـا تيـفارسى، ابيات بل

 فرمايد:كند، كه مىسخنش برجاى ميخكوب مى

 شبى چون شبه روى شسفه به قير

 نه بهرا  پيدا نه كيوان نه تير

 فرومانده گردون گردان به جاى

 شده سست خورشيد را دست و پاى

 نه آواى مرغ و نه هرّاى دد

 و بدزمانه زبان بسفه از نين 
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 هر آنگه كه بر زد يكى باد سرد

 چو زنگى برانگيخت ز انگشت گرد

  

توصيف منوچهرى ني  بلند و گوياست. بعزى ابيات آن شهرت زيـاد دارد 

نگى زدر بيت اول و دو  منوچهرى شب تيره را به زن  (11)مانند بيت پنجم و هسفم

اى يـرهه كه از شـب تكند كه هر بامداد كودك بلغارى ب ايد. آنگاآبسفنى تشبيه مى

ش پندارى كه زن زنگى فرتوت و سفرون شده، اثر زايگويد، مىدير پاى سخن مى

ا اى است كه سوار اسبش ربامدادى در افق نيست. بيت ششم توصيف زيباى تازه

 ».چو انگشفان مرد ارغنون زن«خراماند آهسفه و رقصان مى

به چاپ رسيده بود ( شعر منوچهرى 8-237صسيه ) «آينده»در مجلد دو  

هـا در دبيرسـفان از آن  ريـق بـا منـوچهرى آشـنا شـديم، زيـرا و ما نسل بعدى

ه در كـآگاه بود  «آينده»ياب بود. مدير با ىو، هاى خطى ناياب، و چاپى كمديوان

در ميـان  (مـدح علـى بـن عبيداللَّـه)سرايى منوچهرى را آن قصيده بخش مدييه

 «آينـده»بخش مجلد دو  منوچهرى زينت (اروانك)نياورد. همچنين، قصيده فاخر 

 بود.

 اال يا خيمگى خيمه فروهل

 كه پيشاهنگ بيرون شد ز من ل

 تبيره زن ب د  بل نخسفين

 شفربانان همى بندند ميمل

 نماز شا  ن دين است امشب

 مه و خورشيد را بينم مقابل
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 چنان دو كسه زرين ترازو

 كه اين كسه شود زان كسه مايل

 افليم و ماه و خورشيدمن و تو غ

 بر اين گردون گردان نيست غافل

  

 فتح دهلى

مجله  هشفاد و چند سال پيش، آنگاه كه دكفر افشار اقفراح فف  دهلى را در

نـى آينده مطرح كرد، جوان ايرانى به برانگيخفن غرور ملى و وحدت هويـت ايرا

بود. از هميت مىآزمايى در رده دو  انياز مبر  داشت. شايد جنبه سخنورى و  ب 

 اين روى، شرح لشكركشى نادر و فف  دهلى بيش از امروز مطرح بود.

ها توان در بررسىامروز ايران چندين ميليون مرد  دانشگاه ديده دارد و مى

اهميت فرهنگى و مردمى را در رده برتر از كشـت و كشـفار و جنـگ و پيـروزى 

 جاى داد، بى آنكه جنگاوران خرده بگيرند.

 ده تخصصى در تيليل اوضاع تاريخى و سياسى ايران و هنـد نـدارد.نگارن

ده داشت كـه نبردهـاى نـادر بـراى آينـاما به عنوان ين معلم دانشگاهى آرزو مى

 گرفت.ايرانى حاصلى پ ربارتر از كوه نور و غنائم بر مى

 شاه نوشت، ن ر اجفمـاعى و تـاريخى يـناى كه ناپلئون به ففيلىدر نامه

كوبيـد، بى را ديديد . در همان زمانى كه نادرشاه افشار دهلـى را مـىجهانگير غر

 كرد:گذارى مىملت جوان آمريكا در نيويورك دانشگاه كلمبيا را پايه

 مقا  اصلى ما گوشه خرابات است

 خداش خيردهاد آنكه اين عمارت كرد
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رتر بايد پ ربـاتوان گست كه ايجاد دانشگاه مىبا نگاهى مردمى به جهان، مى

رد  مـتر از جنگ و كشفار و بهاى درياهاى نور باشد كه پرتـو آن بـه و پ ر بركت

اه ز دانشـگاتوان همه عالمانى را كه مـثالً ايران نرسيد. ولى از ديد فلسسى ني  نمى

 كلمبيا برآمدند و در جنگ جهانى به نادرهاى جهان كوب غرب كمن كردنـد تـا

 اه ببارند، دانشمند حقيقت انگاشت!گنمرگ و تاريكى بر گروهى از مرد  بى

 از مبيث فلسسى بگذريم كه به قول بهار:

 اصالح آشيانه به دست من و تو نيست

 توفير آب و دانه به دست من و تو نيست

 خامش نشين كه تعبيه ن م اين جهان

 از حكمت است يا نه به دست من و تو نيست

  

اى شاعر خراسان قصـيدهبارى اقفراح دكفر افشار، موجب شد كه  ب  وقّاد 

 شود.چند بيت از آن براى نمونه در  مى( 12)نو درباره فف  دهلى بيافريند

ىو، و قرييه جوان ي دى موضوع فف  دهلى را بـه سپهسـاالرى نادرشـاه 

ار اى در خـرمن پ ربـافشار در مجله آينده مطرح كـرد. ايـن اقفـراح ماننـد جرقـه

يده بهار بدي  و ساده و نو و بسـى سراى ب رگ خراسان آتش افروخت. قصسخن

برتر از قصايدى است كـه ديگـران در همـه مـوارد بـه اقفسـاى فرخـى و انـورى 

اى قالـهجا دارد كه در م «نه هر كو كلن ن مى زد كالمش دلپذير اففد»اند. سروده

 هاى آن به ن ر خوانندگان برسد.جداگانه، زيبايى

 افكنيم.ار مىاكنون نگاه كوتاهى به قصيده فف  دهلى به

 در آغاز قصيده، شاعر چند بيت تصري  شده آهنگين دارد:
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 بخوان شعر و اخبار كشور مخوان

 ب ن چنگ و الف سياست م ن

 نگه كن ك  انساس ارديبهشت

 بباليده در باغ سرو و سمن

 از آن تند باران دوشينه بار

 بهشفى شد امروز  رف چمن

 فرو ري د ارديبهشفى نسيم

 راغ و به دشت و دمنبه باغ و به 

 به باغ و به راغ آسفينهاى گل

 به دشت و دمن عقدهاى پَرن

  

 گويد:در وصف ساالر دلير خراسان مى

 نه پهلوى او سير ديده دوا 

 نمه چشمان او سير ديده وسن

 اشز شاهان ج  او كيست ك  موزه

 دَمَد جو ز ناسودن و تاخفن

  

و را افرمانرواى هنـد فرسـفادگان  فرسفد، اما به امرنادر به دهلى رسول مى

 گـذرد در جنـگ كرنـال بـهبرد از تنگه خيبر مـىكشند. نادر لشكر به هند مىمى

 دهد.روايفى سيصد ه ار سپاهيان هند را شكست مى

 ز ين سو صف توپ كهسار كوب

 چو ديو سيه باز كرده دهن
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 بجوشيد هندى چو مور و ملا

 برآورد آوا چو زاغ و زغن

  

 ه كرداركگيرد ولى ظاهراً با ب رگوارى، شاه عر، نادر دهلى را مىبه گسفه شا

 سپارد.بخشد و كشورش را به او باز مىهند را مى

بهار در پايان توصيف فف  دهلى، ناخشـنودى خـويش را از وضـ  كشـور 

 ري د:ايران آن زمان، در اين بيت بيرون مى

 به ايران زمين رحمت آور كه هست

 وار از لبنز تو زنده چون شيرخ

  

هـاى نگارنده اين بيت را وا  گرففه و آن را بـارى يـادآورى لـ و  كمـن)

 .(مادى و معنوى به مرد  ايران در سرلوحه مقاله كار برده است

 صبغه فرهنگى و ملى و هنرى قصيده برتر از جنبه نيم تاريخى آن است:

 فرشفه عنانش رها كرد و گست

 به نا  اي د اى نادر ممفين

 نبينا  هرگ  ح ين برو كت

 بچم كت مبينا  هرگ  ح ن

 به ين رك ت اينن خراسان بگير

 سپس بر سپاه سپاهان ب ن

 ترا گست ي دان كه بسفان خرا 

 ز شا  و حلب تا خفا و خفن
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تـر از در پايان قصيده شاعر سفايشى به جا از سروده خود دارد، كه شايسفه

 هان پر خريدار شده است.هايى است كه در زمان ما در جمدالها و نشان

 سفودمت ناديده بعد از دو قرن

 چو مر مصطسى را ا ويس قَرَن

 نگست و نگويد كس از شاعران

 بهنجار اين پهلوانى سخن

  

 گله از روزگار

گـوى از گله از روزگار و شـكوه از پيـرى در نـ د همـه شـاعران فارسـى

يـه، در شـرح رسومات است. ميمود فرخ شاعر خراسان به خالف اين رسم گال

 نويسد:حال خود در هسفاد سالگى به ميمود افشار مى

 نه گشفه قامفم از رنج بار عمر دوتا

 نه داده صورتم از دست تازگى و ترى

 خالف اكثر آزداگان كشور خويش

 درىا  و نه كشيده دربهنه حبس ديده

 مرا ز يمن قناعت معاش نيكو بود

 ز اجر كار و مواريث مادر و پدرى

 ه بود ز چندين ه ار جلد كفاببه خان

 مرا لذائذ روحى و بهره بصرى

 مرا خوش آيد اگر هست قرن هم مانم

 نصيب نيم از حماقت بشرىكه بى
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ف گذاشـت، اخـفالدكفر افشار آنگاه كه موقوفات فرهنگى خود را بنيان مى

جملـه ميمـود فـرخ در چگـونگى بنيـاد داشـت. اى با بعزى دوسفان مـنسليقه

فيـه بـر حوصله يا ملّا لغفى ايرادهايى مانند تكـرار قااى كمعران حرفههمچنين شا

آن بـه  اى در هسفاد سالگى سرود كـه درشعر افشار گرففه بودند. افشار ني  قصيده

 كند.آن مطلب هم اشاره مى

 غمگين مشو ز وقف من و اففقار من

 هست اففقار من سبب اففخار من

 در راه خير و خدمت خلق ار ندادمى

 بود  چه حاصلى ز ضياع و عقار من

 من قانعم به كلن و دواتى و كاغذى

 با فرصفى اگر بدهد روزگار من

 ا ا  حقيقت و كذبى نگسفهننهسفه

 شاهد بر اين سخن روش آشكار من

 كنم قلم آتشين خودخاموش مى

 تا خا ر كسى نگدازد شرار من

 نگذاشفند خدمت كشور كنم چنانن

 ار منبود آرزوش در دل اميدو

 ى مرا چون به آتش بسوخفند«آينده»

 هم روز من سيه شد و هم روزگار من

 ا ا  سسر و بازگشفهبسيار كرده

 ا  كه به است از ديار منجايى نديده
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 اند به شعر و شعار منايراد كرده

 آنان كه غافلند ز مقياس كار من

 گر در ميان صورت و سيرت شد اخفالف

 نبهفر كدا ؟ فرخ واالتبار م

  

 عيار شاعرى

 وعيار ىو، شاعرى كسان با مي ان اسفعداد و عوامل  بيعـى و خـانوادگى 

 مكفبى و زيبا شناخت آنها بسفگى دارد:

 ديگر از آن جانبم نماز نباشد

 گر تو اشارت كنى كه قبله چنين است

 (سعدى)

  

ينكـه در هر كه پرتو زيبايى بيشفر اثر كند، او در معنى شاعرتر اسـت گـو ا

 نگويد.سخن 

 نويسد: دكفر افشار در كفاب دو  از گسفار ادبى مى

ه به كبند . اين دلبسفگى چنان مايه دارد من به هر كه و هر چه زيباست دل مى»

رسد. روى زيباى كـوه و دريـا، بـاغ و صـيرا همـه را دوسـت پايه عاشقى مى

مى ى نـادار . به همين سبب هم بسيارى از آبشارها كوهسارها و دريا كنارهامى

 (فـوژى)كرد  به كـوه زيبـاى ا . وقفى در ژاپن سسر مىجهان را ديده و گرديده

آلمـان  (جنگل سـياه)دل باخفم و قطعه شعرى براى آن ساخفم. هنگامى كه در 

فرانسـه رفـفم و بـراى  (نيس)اى در وصسش سرود . زمانى ديگر به بود  چامه

 1353چـاپ  197ص ) «سـفم.گلهاى آنجا و  بيعت زيباى دريا كنار آن غ لى گ

 (تهران
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نثر  هاى زياد به ن م و بهدكفر افشار جهانگرد زيباشناس، توصيف سسرنامه

سـسرنامه  دارد: سسرنامه امريكا، سسرنامه افريقـا، سـسرنامه اروپـا، سـسرنامه آسـيا،

 افغانسفان.

و  ميمود افشار نوجوان در خانواده نسبفاً مرفه ي د، اهل حسـاب و كفـاب

 ار پيـداتيب نشو و نما يافت و كمفر بار رنج و ناكامى و نادارى سر و كـن م و تر

ن بلـوغ كرد. زندگانى زناشويى او ني  از مهر و هماهنگى برخوردار بـود. در دورا

اول  هم آن توانايى دانشى و مالى و اجفماعى را داشت كـه بفوانـد بـا رجـال رده

نـان شار كـه بـه روش بازرگافرهنگى و دولفى كشور رفت و  داشفه باشد. دكفر اف

 اش باز.شرقى به قناعت خو كرده بود، گشاده دست بود و دَرِ خانه

بهفرين شعرهاى دوران نوجوانى او، آنهاست كـه از دلـش برخاسـفه و بـه 

 وصنعفگرى آراسفه نشده است. از ميان شـعرهاى دوران سـالمندى او، منـاظرات 

اى خراسـان اك نهـاد و حرفـهتر است. با ميمود فرخ شـاعر پـاخوانياتش خوب

بـين و در نسـس و خـوشگست و شنود خوش دارد. هر دو گوينده مردمان نيـن

 اند.زندگانى اجفماعى موفق بوده

آوران ا به زعم نگارنده، چند كار شايسفه و نين، دكفر ميمود افشار را از ن

 «آينـده»كند. نخست كـار معنـوى او كـه مجلـه فرهنگى سده چهاردهم ايران مى

ــه ــرار داد. ميان ــر ق ــندگان معاص ــراى نويس ــق ب ــده»رو را سرمش ــى «آين ــه ب آنك

ايران  بينى از ديد فرهنگرا بكوبد، در عمل توجه كشور را به جهان «هامسفسرنگ»

 و هنر كالمى و خدمات دانشى ايرانيان گرايش داد. از سوى ديگـر مـردى اسـت

بررسـى و پـهوهش شـناس، كـه پـس از سـالها دوست و سياستبين و نجهان

 كند.هاى معفبر تأليف مىكفاب
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ه، ها را خيره كـرداف ون بر اين در جهان مادى امروز كه اقفصد غرب چشم

اى بـراى اشـاعه و ين مرد فرهنگى جهان ديده يـ دى موقوفـات قابـل مالح ـه

خط  وگذارد. پشفيبانى از شعر و موسيقى اعفالى ادب و فرهنگ ايران بر جاى مى

 (13)يرانى نشان برخوردارى فرهنگى و ار  بـه هويـت مـالى ماسـت.و معمارى ا

اعرى شمند به شعر و هنر، اگر به غرور ادعاى گ اران فرهنگى ايران، عالقهخدمت

 وسرايى در سط  بـاال نداشـفه باشـند، بيشـفر شايسـفه ار  و هنرمندى و حماسه

 ارادتند.

ادب،  تسنن دوسـفداران براى اينكه فاصله مقا  شعر بلند سنفى فارسى را با

، فرخ را ناگسفه نگذاشفه باشيم، چند بيت بلند از شاعر نهصد سال پيش از افشار و

 گذرانيم كه با سروده آن دو هم قافيه است.از ن ر خوانندگان مى

 تا كى گله كنى كه نه خوبست كار من

 تر آمد بهار منوز تير ماه تيره

  م  ششچون بنگرى كه شست بدادى به

 ه كنى كه واى گل من ز خار مننوح

 چون من ز بهر مال دهم روزگار خود؟

 نايد به مال باز به من روزگار من

 در من نگر كه منْت بَسَم روشن آينه

 يكسر نگار خويش ببين در نگار من

 مويم چنين سپيد ز گرد سپاه شد

 كامد سپاه دهر سوى كارزار من
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 دانا مرابجست و من او را بخواسفم

 ار او شد  او خواسفار منمن خواسف

 بر چرخ ماه رففم از چاه زفت ژرف

 تر ز كار منهرگ  كسى نديده عجب

 بى بر چنار بود  و خرما بنى شد 

 خرماست بار و برگ كنون بر چنار من

 آبيست ن د من كه خمار تو بشكند

 پيش آرمت چو گويى بشكن خمار من

 (1339 برگرففه از ديوان ناصر خسرو، تصيي  تقوى، تهران)

  

 نامهبينى سياسى و افغانجهان

قى بينى سياسى اوست. افشار با عشين بعد مهم زندگانى دكفر افشار جهان

مهر  زبان دارد، به كشورهاى همسايهكه به زبان فارسى و پيوند كشورهاى فارسى

 وورزد و از نسوى اروپا در منطقه نگران اسـت. نگارنـده تخصصـى در تـاريا مى

بـين هـاى سياسـى را زيـر ىرهها و پهوهشپسندد كه نوشفه، و نمىسياست ندارد

شـود كـه دكفـر قدر يادآور مـىبگذارد. در اين يادواره كوتاه و فرصت كم، همين

 ترين مناب  فارسى در رابطه بـا ملـت دوسـت و هـمافشار مؤلف يكى از گسفرده

 زبان ما افغانسفان است.

امعى است كه در سه مجلد بيش از كفاب فرهنگى و تاريخى ج «نامهافغان»

هـاى تـاريخى و فرهنگـى ايـران و افغانسـفان را از دوران ه ار صسيه همبسفگى

چند تن از مطلعـين ماننـد شـادروانان  (14)كند.سال پيش بررسى مى 50باسفان تا 

انـد. مشـايا ن ير و مسفند داسنفهمييط  با بايى و دكفر مشايا فريدنى آن را كم
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 يسد:نوفريدنى مى

اى از تعصـبات و شد، و پـارهكاش اين كفاب ارزشمند سالهاى پيش تأليف مى»

 (ايـران و افغانسـفان)مـابين ها موجب تعويق در حـل اخفالفـات فـىخبرىبى

 «گرديد.نمى
  
بسفان اللَّه خليلى شاعر ب رگ افغانسفان و سسير اسبق آن كشور در عرخليل

 نويسد:مى 1360ار در اى از امريكا به افشو عرا، در نامه

 به با  خانه همسايه چون ففد آتش

 به حكم كيش و خرد خواب غسلت است حرا 

 هاى آتش بينكنون به خانه ما شعله

 كه دود آن به فراز فلن گرففه مقا 

 هاى هريورد و هيرمند نگربه مو 

 كه سرخ گشفه به خون ارامل و ايفا 

 بينندبه مادران سفمديده بين كه مى

 كودكشان زير تيغ خون آشا  گلوى

 برهنه پاى تهيدست را نگر كه چسان

 كند سفي  به آن قدرت گسسفه لگا 

  

بيت آخر، شاه بيت خليلى است. به برداشت من شعر بلند از قصه سـكندر 

ــر مــى ــاى و دارا و القاعــده و روســيه و افغانســفان و امريكــا فرات ــه پ رود. برهن

كند كـه در دفـاع از آزادگـى بشـرى و در دست، قهرمان دليرى را مجسم مىتهى

سفي د. مال و جـاه و ايسفد و مىبرابر ديكفاتورى و بردگى سياسى يا فرهنگى، مى
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توانند بگيرند و ويران كنند، ولـى روانـش هاى گسسفه مهار مىاش را قدرتخانه

 .«من نه آنم كه زبونى كشم از چرخ و فلن»همچنان آزاد و سرفراز است: 

بينـى توانند، عيـار جهـانمند مى مينان دارد كه خوانندگان عالقهنگارنده ا

هـاى و تيليـل «افغـان نامـه»و  «سياست اروپـا در ايـران»دكفر افشار را از  ريق 

 تو خود حديث مسصـل»االسالمى بهفر بسنجد. كارشناسانى چون دكفر جواد شيا

 .«بخوان از اين مجمل

ره رنمـايى از تسكـر سياسـى او اشـااينن با در  چند جمله از افشار به دو

 گذريم.كنيم و مىمى

هـاى گـر  خلـيج خواهد. هدف اصلى رسيدن بـه آبروسيه همه ايران را مى»

 «فارس و اقيانوس هند است...

 «ها است...ترين خطاهاى سياسى انگليسىيكى از فاحش 1919عقد قرارداد »

 «ايم.خود را نشان داده ما اگر همين كشورى را كه داريم آباد كنيم هنرمندى»

شـود همسـايگان را از خـود هاست كه گـاهى باعـث مـىسرايىهمين حماسه»

 «برنجانيم.
  
 بنياد موقوفات

آينده در آموزش و راهنمـايى  «اجفماعى ـ سياسى ـ فرهنگى ـ ادبى»مجله 

نسل بعد از دكفر افشار تأثيرگذار بـود. از  ريـق آن نوآمـوزان بـا نويسـندگان و 

از نخسـفين  «آينـده»ياففنـد. و نامداران اجفماعى كشور ارتباط معنوى مى شاعران

كـرد. ها را با معيارهاى نين و بد و نقد فرهنگى آشنا مـىمطبوعاتى بود كه جوان

آنها كه اسفعداد و مهر بيشفر داشفند، در  لـب معرفـت ايرانـى بـه راه اففادنـد و 

قلمان او كارى را آغاز كردند كه بـه و هم «آينده»نگر رهروى آموخفند. معلم فراخ
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 آيد.هاى آن زمان بر نمىهاى مكفبى دبيرسفانتنهايى از عهده درس

ان چندى در ميا، ماند، مجالت نو به ميد «آينده»چند ده سال سپرى شد. 

ا ند. جنگ جهانى و اشغال مفسقين وض  سياسى و اجفماعى ايـران و مطبوعـات ر

ب جهانى راه سسر و معامالت بازرگـانى بـا غـر دگرگون كرد. پس از پايان جنگ

ز زگشت، ابازتر شد. آنگاه كه در دهه پنجم سده چهاردهم اين نگارنده به ايران با

 كار ب رگ ديگر دكفر ميمود افشار ا الع يافت.

گذارى كـرد. دكفر افشار بنياد موقوفات فرهنگى خود را پايه 1337در سال 

 فه بود،و جهان غرب را به چشم دل ديده و شناخ آموزگار گرانقدر ايران كه اروپا

 نگـر و ايـران دوسـت،بنياد ب رگى را از خود به يادگار گذاشت. دكفر افشار آينده

كارى هايى را كه در ا راف رى و تهران خريدارى كرده بود، وقف بنياد نكوزمين

 فرهنگى نمود.

معلـم،  از بعزى مطلعين شنيد  كه امـروز بهـاى موقوفـات فرهنگـى ايـن

ارد انـد، از برابـر يـن ميليـدست با مزافاتى كه دوسفانش اف ودهنويسنده گشاده

ها ها و مدرسهها، آسايشگاهدوالر امريكا كمفر نيست. نكوكاران ديگر ني  درمانگاه

اه سازند. كشور ايران كه در بيش از سيصـد سـال از رفـاند و مىدر كشور ساخفه

ر قوفاتى دبه همت كسانى مانند آن معلم گرانقدر، مواقفصادى بازمانده بود، اكنون 

گـى و رده كشورهاى با اقفصاد مرفه دارد. هر چند ارزش معنوى تأثيرگذارى فرهن

د، فاده بواجفماعى بنيادهاى خيريه براى كشورى كه سالهاى دراز از دايره بيرون اف

 بيش از حساب درهم و دينار است.

  

 سخن پايانى

آورى جهان را دگرگون كرده و آن را بـه ب دانش و فندر دورانى كه انقال
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صورت ده جهـانى در آورده، تال ـم فـراز و نشـيب اقفصـادى كشـورها مـرزى 

ها آسان شده است. اكنون چند ميليون ايرانى جايىها و جابهشناسد، مهاجرتنمى

اى معنوى و مردمـى اند. غالب اين مهاجران به كمن توشهدر جهان پراكنده شده

انـد مقامـات مناسـب ه از فرهنگ واالى ايران در ضميرشان ثبت شده، توانسـفهك

هـا ميراث كهن نهادى ايـران در توفيـق ـ همراه با رفاه اقفصادى به دست بياورند

 اثر نبوده است.بى

ل بـه كند كه در وهلـه اووظيسه انسانى و وا  ما به فرهنگ ايران ايجاب مى

 ون كمن كنيم، به ويهه به پايـدارى مجـالت گسفرش زبان فارسى و فرهنگ ايرا

هـا و گسـفرش مهـر ها و ايجـاد مدرسـههاى فرهنگى و انجمننشريات و رسانه

هاى زودگذر روز. دوسـفداران فرهنـگ، هـر فرهنگى ملى بيرون از نسوى سياست

چشم  بايد از وراى آنها بهمذهب و گرايش عقيدتى و سياسى كه داشفه باشند، مى

ازند و هاى خرد را به دور بيندو مرد  ميرو  ايران بنگرند، تعصب مهر به فرهنگ

هنـگ اندكى از گنج معنوى فكرى خود را همراه با رفاه اقفصادى وقف اعفالى فر

 ملى ايران كنند.

ها، نبايد سـد راه مـا بـراى خـدمت بـه هاى كه و راست حكومتسياست

مهـر و »دوسفان، نياز بـه  فرهنگ و آدميت بشود. توده مرد  ايران به ويهه فرهنگ

 تباران دارند.همه ايرانى «هاىب رگوارى و كمن

لـم قنگارنده نقشى از قلم و قد  ين معلم فرهنگى نامدار را كه همه اهـل 

شـان شناسند عرضه كرد تا دوسفان و خوانندگان پارسى زبان را به صـساى دلمى

ر و بخشـايش و تـر كنـد. مهـيعنى به مردمى و كمن به فرهنـگ ايـران ن ديـن

 ها.نكوكارى بى توجه به كاسفى
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 كنىاى دل به كوى عشق گذارى نمى

 كنىاسباب جم  دارى و كارى نمى

 در آسفين زلف تو صد نافه مدر  است

 كنىو آن را فداى  ره يارى نمى

 ترسم ك ين چمن نبرى آسفين گل

 كنىك  گلشنش تيمّل خارى نمى

  

*** 

  

 پس از نگارش

هـا در يادداشفى در رثاء دكفر افشار نوشفه بود  كه مدت 1364در تابسفان 

( بـه 2009آوريـل ) 1388ا  مهجور اففاده بل ناپديد شده بود. در آغاز سـال خانه

شـان از تصادف درياففم كه يادداشت براى اسفاد اير  افشار فرسفاده شده بـود. اي

بـه چـاپ  1365راه لطف آن را در مجلـد دو  نـامواره دكفـر ميمـود افشـار در 

 اند.رسانده

ز ين سالى پيش از مرگ دكفر افشار به يارى فرزند ايشان خسـرو افشـار ا

ت ش رساالكرانه شرقى كانادا صداى مهرآمي  او را از تهران شنيد  كه مرا به نگار

 خواند. چند ماه بعد خبر آمد كه خواجه رفت.ادبى فرا مى

هـاى او   زيسـت و ريشـهدكفر افشار درخفى بارور بود، سربلند و سر سـب

 برجاست.
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 نامه از دكتر افشار به نگارنده

  

 اداره موقوفات دكفر افشار

 چهار راه زعسرانيه ـ خيابان پهلوى ـ تجريش ـ  هران

 278149تلسن: 

 776شماره: 

  

 54/12/13تاريا:      

 جلد كفاب با پست سسارش زمينى 3پيوست:   

 و ين جلد سياست اروپا و ايران دو مجلد مجله آينده             

  

 دانشمند ارجمند جناب آقاى پروفسور رضا سسير كبير ميفر  ايران

اى تقـديم چندى قبل با پست سسارشى دو كفاب گسفار ادبى به ضميمه نامه

نگين  ا  رسيده است يا نه. اما چند روز پيش در مجلهشد ولى تاكنون مطل  نشده

نكه   از ايقو  فرموده بوديد خواند  و لذت بسيار بردمقاله بسيار عالى ادبى كه مر

ز ارا كـه  در آن يادى هم از ارادتمند فرموده بوديد بسيار مفشكر . قطعه دو نارنج

وديـد بنقـل فرمـوده  (ها ا الع دار تا آنجا كه من از حاف ه)ن ير خود حاف ه بى

 د.خار بركت دهاآور ، خداوند به آن دانش سرشار و حاف ه زسر تع يم فرود مى

كـنم و تغييراتـى چون در  ول زمان گاهى در اشعار خـود تصـرفاتى مـى

هـايى دهم، اين قطعه كه بارها در جرايد و مجالت و كفاب چاپ شده تساوتمى

ايد. باشند. اساس همان است كه جنابعالى مرقو  فرمودهبا هم دارند. اما ج يى مى

و در جلد دو  مجله آينده كـه اكنـون بـا در كفاب دو  گسفار ادبى كه تقديم شده 
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هاى مخفصـرى فرسفم اين قطعه چاپ شده است كه در اين دو ني  فر،پست مى

با هم دارند. با اين ن ر وسي  و در عين حال دقيقى كه جنابعالى در ادبيات ايـران 

شـو  كـه ن ـر عـالى را نسـبت بـه و خار  داريد خيلى خوشوقت و مفشكر مى

هـا اند كـه خيلـى از آنن كفابها اظهار شده و انفقاداتى كه نمودهعقايدى كه در اي

كنم خالف رأى خاص و عا  است بدانم تا اشفباهى كه شـده در چـاپ تصور مى

 بعد رف  شود.

انسه به ضميمه دو جلد آينده، ين جلد كفاب سياست اروپا در ايران، به فر

رسفاده گسفار ادبى آن را فكنم هنگا  ارسال دو كفاب هم تقديم شد. ولى تصور مى

خانـه بود . اگر چنين است و ين نسخه زياد است، لطساً دسفور فرماييـد بـه كفاب

اى انهشناسان يا كفابخعمومى يا كفابخانه دانشگاه در آنجا بسرسفند. اگر براى ايران

ه هـر بـ)دانيد اشاره فرماييد فرسفاده شـود ديگر در كانادا الز  است و صالح مى

 (سفور فرماييد. ريقى د

 اكنون بيش از اين تصدي  نـداده مراتـب ارادت قلبـى را صـميمانه تقـديم

 دار .مى

 دكفر ميمود افشار

  

چون عيد نوروز ن دين است موق  را مغفنم شمرده تبريكات صـميمانه و 

 سالمت و  ول عمر براى وجود ىى جود مسئلت دارد.

  

 اى از نگارنده به دكتر محمود افشارنامه

 نشمند گرانمايه جناب آقاى دكفر ميمود افشاردا

ا ، وصــول جلــد دو  در ايـامى كــه بــاز غــر، در تيقيقـات علمــى شــده
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رشفه افكار مرا گسست. كفاب را با شو، خواند ، كه همه صيبت از  «نامهافغان»

هـر كسـى كـو دور مانـد از اصـل »گذشفه دور و ن دين ايران و افغانسفان بـود. 

در ايـن روزگـار دورى و مهجـورى و . «زگار وصل خويشخويش، باز جويد رو

 اليال نگارنده اين بيت سعدى است:مشفاقى، وصف

 مرا زمانه ز ياران به من لى افكند

 كه راضيم به نسيمى ك  آن ديار آيد

  

هاى رجال دوره قاجار، كه درخدمت در كفاب مرحمفى شرح احوال و نامه

هـاى خصوصـى كـه بسيار جالب بود. نامـه به ايران مقصر و يا الاقل قاصر بودند

معاريف ايران حزور جنابعالى فرسفاده بودند جلوه خاص داشـت. شـما شـيا و 

راوان راهنماى فرهنگى اهل ادب و قلم ايران هسفيد، اى كاش ما ديگران نيروى ف

 داشفيم.العين مىبينى شما را نصبو واق 

 به جاى تيـغ و عنـان، مرا اميدوار نموديد كه چون عمر به شصت رسيد و

كه پـس  عصا به دست اففاد، ضرر نيست كه زبان و قلم از كار بماند. بسيار شائقم

يكـا هاى علمى كه حاصل آن اكنون در مجالت اروپا و امراز پايان دوران پهوهش

بـه نشـر خـا رات » بنيـاد موقوفـات«رسد، شايد با همكارى ن دين به چاپ مى

ن اسـت تـا گـردش اين خواست م -ت بگمار  فرهنگى و ادبى فارسى خود هم

 روزگار چه پيش آورد.

 اللَّه رضاارادتمند فضل

 1361خرداد  1928ژوئن  14اتاوا 
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 ها:يادداشت
در آن  ر بهاربرگرففه شده است. مخا ب شع (فف  دهلى)الشعراى بهار اين بيت از قصيده غراى ملن .1

ن فرهنگ انياگارنده در اين جا، همه خوانندگان و ايرقصيده نادرشاه بود كه ناجى ايران است. ن

 داند.دوست را مخا ب مى

ت، ربى داشغزاده جوان تبري ى كه تيصيالت آورده است كه غنى» برگ بى برگى«نگارنده در كفاب  .2

ايى مند است و از اسفاد اديب پيشاورى رهنمماندگى شر، گلهدر قطعه شعر زيبايى از عقب

 ر هر دو گوينده در آن كفاب اشاره شده است.جويد. به شعمى

 ها و مقاالت گردآورده اسفاد اير  افشار مفولى بنياد موقوفات:نامه .3

اريخى تاز مجموعه انفشارات ادبى و  «دكفر ميمود افشار»دوره چند جلدى نامواره  ـ الف    

 .«موقوفات دكفر ميمود افشار ي دى»

 .1362مجله آينده دى و بهمن  «گذار آيندهبه ياد بنيان»االسالمى دكفر جواد شيا ـ ب    

ران مقارن دو بايد يادآور شد كهمى «نادر سردار دلير ايرانى»در تأييد سخن ناپلئون بناپارت درباره  .4

 ست تا بهز كجاببين تساوت ره ا»گرفت: لشكركشى نادر به هند، دانشگاه كلمبيا در نيويورك پاى مى

 «كجا.

گ خانه ب ركفاب ى كه نگارنده اين سطور رياست دانشگاه تهران را بر عهده داشت بناى جديددر زمان .5

يت اديب ين بايافت. از اسفاد اير  افشار رياست كفابخانه آن زمان خواسفم كه دانشگاه پايان مى

 معنىپر  ويبا زپيشاورى بر كاشيكارى نوشفه شود. كار به خوبى انجا  پذيرفت و اكنون اين كمربند 

جله أثيرات ماى از تتوان ديد. بنده اين نقش را نمونهرا بر كمر عمارت كفابخانه دانشگاه تهران مى

ينده پى له آدانم. به مقا  ادبى واالى سيداحمد پيشاورى نخست از  ريق مجآينده در ىهن خود مى

 برد .

ين اشت و اايش به كمال دفهرست نا  نويسندگان و فهرست مطالب، گر» آينده«چنان كه در مجله  .6

 روش سرمشق ديگران شد.

تهران  اول، گسفار ادبى)درس ادبيات مخفصرى در برنامه مدرسه علو  سياسى آن زمان مندر  بود.  .7

 (.1353سال 

 دب فارسىاه با گمان دار  دكفر افشار در تجديد چاپ اين شعر اندكى در آن دست برده، در زمانى ك .8

ود باسفه گونه كه در جوانى از دلش برخياففه بود، اما من شعر را همانآشنايى تخصصى بيشفر 

 پسند .تر مىخوش
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هاى خود انهدر زمان جوانى ما در شهرهاى غير ساحلى ايران نارنج كم بود. اعيان و تجار در خ .9

د. ه بوتيس فادنپوشانيدند. نارنج براى كسى فرسنارنجسفان داشفند كه در زمسفان با چادر آن را مى

 .(نوشفه دكفر افشار)

ا خوب رسى ردانشجوى دبيرسفان و دانشگاه اگر اسفعداد هنرى داشفه باشد و آثار سنفى ادب فا .10

مه صف هتواند زبان به سخن بگشايد، اگر چي ى براى گسفن داشفه باشد، با اين وبخواند، مى

 كند.تر مىدانيم كه تأمل و خاموشى و تسكر، جوان مسفعد را پخفهمى

 وچهرى وصيسياتى را به بيث درباره اين دو بيت من «نگاهى به شاهنامه»نگارنده در كفاب  .11

 توصيف شب تيره فردوسى اخفصاص داده است.

پايانى  الهاىسالشعراى بهار در در آن زمان افشار در سالهاى آغازين دهه چهار  زندگانى و ملن .12

گوار شد پرورى ب راند. يكى معلمى نكوكار و فرهنگن رففههمان دهه بود. اكنون آن هر دو از جها

 سراى سر بر افراشفه در عرصه ادب فارسى.و ديگرى قصيده

مه به ند كلچوقفى وزير امور خارجه انگليس و همچنين مدير كل يونسكو در ايران ضمن سخنرانى  .13

ان ر ميدنى و غرور ملى فارسى گسفند كه: بنى آد  اعزاى ين پيكرند، آشوبى از ىو، و شادما

ا ايران ببطه هاى ادارى و رسالت ايشان را در راها ايجاد كردند كه همه كاسفىشنوندگان و رسانه

 ناپديد كرد.

اند. سنديدهن را نپهمداسفان نيسفند و آ «نامهافغان»برخى از فرهنگيان كشور همسايه ما با ميفواى  .14

 پذير باشند.ند همهتوانالبفه ن رات سياسى و تاريخى نمى

 


