
 

 

 
 

(1)زندگينامه ايرج افشار

  

 عبدالحسين آذرنگ

  

شژاا  ه ا  اضاژاش شژىراش ضژارك  رتژ  پژوه،  تاژا ايرج افشار: ايران

ارمعارف ب رگ اسال ك. اه ا  پراثرترين پوههشگران  عاصر ايژران اسژو ه ةدائر

گسار، پهااهرش ا  فعارياها  ا جمله سردبيرش چاد نشريه فرهاگك ه همكژارش بژا 

شااسك  تدريس دانشگاهك در داخل ه گژا، نگارش  نسخهتاابدارش  فهرسوآنها  

شااسك  قاجارپوههك   ديريو اناشژارات  همكژارش در در خارج   طارعات ايران

هژا ه  راتژ  شااسك ه تاابخانهسطىح  خالف با نهادهاش  اعدد پوههشك ه ايران

بژىد. سژال و پوههشژك اه  ژ هاش تكاپىش فرهاگژكهاش خطك  ا  ضرصهنسخه

 يساك ه پرهيژ  ناپذير در تار  ساد،جسمك ه رهحك  جدّيو ه  داه و خساگك

جدّش ا  اتالف هقو   ىجب شد، ته حاصل ضمر اه آثارش پرشمار اضم ا  تاا   

هژا  هژا ه خطابژههژا  نطژ شااسژك قاره  تصحيح  اژىن  انژىاف فهرسژاها  تاژا 

 هاش ديگر باشد.ها ه نىشاهيادداشو

اش ي دش ه بافرهاژ   اد، شژد. پژدر  فشار در تهران ه در خانىاد،ايرج ا

دهسو   ان خىد بىد. ايرج هاش فرهاگك ه ايران حمىد افشار ي دش ا  شخصيو

 1328هاش شاهپىر ه فيره بهرام در تجريش ه تهران تحصيل ترد ه در در  درسه

 19شژد. ا   اراحصژيل  ا  دانشكد، حقىق دانشگا، تهران در رشاه قاايك فارغ
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هاش سارگك در ادار، ا ىر  خالف  جله آياد، دسايار پدر  بىد ه نخساين تجربه

اش فرهاگك را ا  اين را، ه با تژار ضملژك آ ىخژو. در دهر، ادار، ه اناشار نشريه

  در دبيرسژاانهاش تهژران 1329دانشجىيك با  جله جهان نى همكارش ترد ه در 

انشژگا، تهژران  ااقژل  ه در تاابخانژه   بژه د1330به تژدريس پرداخژو ه در 

اش ايژران در آن سژارها بژىد  بژه دانشكد، حقىق  ته ب رگارين تاابخانه دانشژكد،

تاابدارش  شغىل شد ه فاىن تاابدارش را ا  طري  ضملك ه تجربك آ ىخو. جژدا 

 ( ه 1331ژ  1332سردبيري  جله  هر را به ضهد، گرفو )ا  اين هظيفه   دتك 

همفكرش تاك چاد ا  دهساان ن ديكش  ته جملگك به شخصژياهاش ارش ه با همك

هژاش تخصصژك خژىد تلژديل شژدند:  حمّژدتقك اش در حژى ،فرهاگك برجسژاه

پوه،  ضلا   ريا  خىيك   اىچهر ساىد، ه  صطفك  قرّبك  جله فرهاژ  دانش

  تأسيس ترد ته اناشار آن تا اين   ان ادا ژه يافاژه ه ا  1331  ين را در ايران

 هاش  عالر در   ياه  طارعات ايرانك اسو.نشريه

و       انك ته با تاابخانه  لك ايران همكارش داشژ1333ايرج افشار در 

ناشژار انخساين دفار تاابهاش ايران را اناشژار داد. ايژن دفاژر  سژرآتا  تژدهين ه 

ر ر تشىدشااسك  لك بىد  اثرش ته بايد با نماش رسمك تاابهاش اناشار يافاه تاا 

فقط  ش ايرانباشد ه تا آن   ان هيچ نهاد دهراك به نشر آن اقدام نكرد، بىد. تاابها

  بژه  بژان فارسژك ه 1333شااخاك تاابهايك بژىد تژه در هاش تاا حاهش داد،

ان  بژه همژداخل ايران  ااشر شد، بىد. افشار  اناشار اين فهرسو ساالنه را تقريلاً

ك داد. به  ژىا ات ايژن فعارياهژا   ژدت سال ادا ه 12  به  دت 1345صىرت تا 

 1334 ژ 1340ترش هم )سردبير  جله سخن ه  دت طىالنك ( 1333 ژ 1335)

  دير  جله تاابهاش  ا، بىد. ( 
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     ياه ديگرش ا  فعارياهژاش ايژرج افشژار آتژا  شژد. احسژان 1335در 

ر بژىد يارشاطر   دير باگا، ترجمه ه نشر تاا  ته به سلب اشاغاالت ضلمك ناگ ي

ك ناشاراتا قا ك اين باگا، بيشار ايام سال را خارج ا  تشىر به سر برد  سمو قائم

يا   دير آن تسال ادار، ان باگا، را در  7نىباياد را به افشار سپرد ه اه ن ديك به 

اش آ ى شك  تژه   به فرانسه سفر ترد ه در دهر،1335برضهد، داشو. افشار در 

ش ضلژم نّ تاابدارش جديد ه  ىا ين نىين ه  لژانك نرژريىنسكى بانك آن بىد  با ف

ا شااسك آشاا شد. گذراندن اين دهر، ه تحىالت نگرش حاصل ا  آشژاايك بژتاا 

شژكل  اش ا  فعارياهاش افشارشااسك  به شاخهدسااهردهاش تا ، تاابدارش ه تاا 

   به چاژد تژار  خالژف  ا ژا  ژرتلط دسژو  د. 1342سال  تا  7داد. اه حدهد 

 تدريس تاابدارش جديد در دانشسراش ضارك   ديرش ه سردبيرش  جلژه راهامژاش

هف  عژرتأسيس باشگا، تاا  با همكاري يارشاطر  ته با نام انجمن تاا  تاا   

شژريه ناسو  ه ارائه تردن خد اتك نى به دهساداران ه خىانادگان تاا   اناشژار 

 ريو تاابخانژه  لژك بژراشپوه،   ديهاش خطّك با همكارش  حمّدتقك دانشنسخه

  دتك ه اتژا  تژردن فعارياهژاش جديژدش در آن تاابخانژه در   ياژه سژا  اندهك

 شااسك دانشگا، تهژران ههاش چاپك ه خطّك   ديريو  رت  تحقيقات تاا نسخه

 د.شخىاهد  چاد تار ديگر  رتلط با اين فعارياها ته در ادا ه  قاره به آنها اشار،

 6000شااخاك هاش تاا فارسك  حاهش داد، جلد نخسو فهرسو  قاالت

شااسژك ه فرهاگژك ايژران ه خژارج تژه هاش ايران قاره به  بان فارسك در نشريه

  اناشژار 1338افشار انديشه تدهين آن را ا  سارها پيش ا  آن در سر داشو. در 

يافو. اين  الع  قاره شااخو ته نشر آن  هرى بژه تاژدش  همااژان ادا ژه دارد  ه 

شژااخاك اناشار يافاه اسو  نخسژاين ابژ ار  قارژه ( 1389هفام آن اخيراً ) جلد
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فارسك بىد ته در اخايار پوههاژدگان  طارعژات ايرانژك قژرار گرفژو ه ا  جملژه 

اباكارهاش ايرج افشار بىد ته گرچه قدر آن در آتا  تار در جا عه پوههشك ايران 

پوههك را در  طارعات ايراندرسو شااخاه نشد  ا ا با گذشو   ان  جايگا، خىد 

 تثليو ترد.

   ديريو اناشژارات دانشژگا، تهژران را بژه ضهژد، 1343ايرج افشار در 

 سال در اين سمو خد و ترد. اه در اين نهاد  بژه سژاّاك تژه 7گرفو ه حدهد 

ه  ا بخشيدهيو، پرهي  ناتل خانلرش   ؤسس اناشارات دانشگا،  باا نهاد، بىد  تابه

ارش ا  اناشاراتك دانشگا، را در برابر  داخالتك حفظ تاد ته شژمتىشيد اساقالل 

 هژاش دانشژگاهكدانشگاهيان  اافّذ به سىد  اافع شخصك خىد  ه برخالف رهيژه

ن  تردند. سال بعد  در دهر، رياسو جهانشا، صژارح بژر دانشژگا، تهژرااضمال  ك

 رياسو تاابخانه  رت ش دانشگا، تهران به اه هاگذار شد.

سژال  اهامژام اصژلك ه  14ا چاد  ا، پس ا  انقال   جمعاً حژدهد افشار ت

ا  ايجژژاد  سژژا  اندهك ه تكميژژل نخسژژاين ه در ضژژين حژژال تژژرين هظيفژژه هژژم

ب رگارين تاابخانه  رت ش دانشگاهك در تشىر بىد. تىششهاش اه در اين سژمو  

 2اه هاش  رت ش در ديگر دانشگاههاش ايران قژرار گرفژو. ارگىش ايجاد تاابخانه

  1345سال پس ا  آتا  تار خىد در تاابخانه  رتژ ش   جلژه تاابژدارش را در 

تأسيس ه  ااشر ترد. اين سال  حدهداً با تأسژيس دهر، تارشااسژك ارشژد ضلژىم 

تاابدارش در دانشگا، تهران ه شرهف آ ى   دانشگاهك  لحث تاابژدارش جديژد 

ارجك در سژا  اندهك در ايران  قارن بژىد  درمژمن  اسژافاد، ا   اخصّصژان خژ

ترين دسااهردهاش جهانك تاابدارش  تاابخانه  رت ش دانشگا، تهران ه بر پايه تا ،

رفژو. پشاىانه  ؤثرش براش آتا  تاابدارش دانشگاهك تا ، تأسيس بژه شژمار  ژك
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ن افشار ه شماري ا   رهّجان اصژىل تاابژداري رتم اخاالف نررهاش بسيار  يابه

هاش فرهاگژك جا عژه خژىد  به سلب ناآشاايك با هيوگكجديد  ته اين دساه گا، 

داشژااد  تژداهم ه گسژار  تفاهتهاش فرهاگك ه ظرايف بى ك را ا  نرر دهر  ژك

شااسك افشار  تأثيرهاش خىد را بر تارهاش پوههشك ه فعارياهاش تاابدارش ه تاا 

 .(قارهنك: ادا ه  )تدريج نشان داد هيو، در  طارعات ايرانك  بهفرهاگك  ه به

  براش تدريس اسااد تژاريخك ه تاريخهژاش  حلژك 1348ايرج افشار در 

ل  تژا سا 10ايران به گره، تاريخ در دانشكد، ادبيات تهران دضىت شد. اه حدهد 

ا  ا  دانشژگا، تهژران  نخسژو بژا  رتلژه دانشژيارش ه سژپس   ان با نشساگك

اد در  شژااخو اساادش  به تدريس در آن گژره، ادا ژه داد  مژمن اياكژه اسژا

هاش خطّك در رشاه ضلىم تاابدارش همژان دانشژگا، هژم بژىد ه شژمارش ا  نسخه

دارش شااسان ا ره  تشىر  ته دهر، تخصّصك تاابشااسان ه نسخهتاابداران  تاا 

هژاش درسژك ايژرج افشژار دربژار، شژااخو انژد  بژا شژرتو در دهر،را گذراند،

اش  غفژىل ا   يژرات تمژدّنك  تژه هاش خطّك  براش نخساين بژار بژا جالژهنسخه

 تىجژه بژىد  آشژااتاابدارش اقالاسك ه تقليدش تا سارها به اهميو ه جايگا، آن تم

 شدند.

سال بعد  ايرج افشار به چاد تىشش فرهاگژك ه  10  تا حدهداً 1348ا  

تاگژر، پيژاپك تحقيقژات ايرانژك در  9تأثيرگذار ديگر دسو  د  ا جمله برگ ارش 

شااسژان خژارجك ه دانشگاهك تشىر با حاىر شمارش ا  ايرانشهرهاش  خالف 

شااسژك در دانشژكد، ادبيژات پوههشگران ايرانك  ه ني  با  ژديريو  جلژه ايژران

نگژارش دانشگا، تهران  در تاار اياها  فعارياهاش فژردش افشژار در   ياژه فهرسژو

دنلژال  شااسك  تصحيح ه اناشار اسااد ه  اىن تژاريخك ههاش خطّك  تاا نسخه
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هيو، دهر، جديد تاريخ هاش شخصيش در بخشهايك ا  تاريخ ايران  بهتردن ضالقه

قاجار ه ا  انقال   شرهطه ايران به بعد  ادا ه داشو ته حاصژل آن چاژدين اثژر 

 (.20 ژ 24براش ج ئيات ه صىرت اثار  نك: افشار  بابك؛ ه ديگران  )اهسو 

اگك ايژرج افشژار   رحلژه    ه اتژا  دهر، با نشسژ1357پس ا  انقال  

ه تژا تژاش ا   ندگك ه فعارياهاش پوههشك  فرهاگك ه اناشاراتك اه آتا  شژد تا ،

ادا ه  انجا يد  1389اسفاد  18چاد  ا، پيش ا  بيمارش شديدش ته به  رگ اه در 

ا   ن افشارپيش بىد. آ اد شد تر ا يافو ه ثمر، آن شايد ا  جهاتك پربارتر ه  ااىف

ف تعهدات شغلك ه بيشار شدن اهقات فراتو اه  ضا ل اصلك همژين تكثّژر ه تاژىّ

شژار   تژه پيآثار  ااشر شد، اه ا  انقال  به بعد بىد. افشار اناشار  جله آياژد، را

دهاژد،  شژك داد  ا  سر گرفو. اين  جله ته تم ه بژيش ادا ژهپدر  اناشار  ك

ار   ادا ه يافژو  ا ژا بژه سژلب  ىانژع اناشژ 1372تاا  بىد  تا  جله راهاماش 

ت را ها  اىقف شد. افشار  سژوىريو اناشژارابهر، ا  يارانههاش فرهاگك بكنشريه

ار ناشادر باياد  ىقىفات دتار  حمىد افشار خىد به ضهد، گرفو ه به گردآهرش ه 

  ياژه  طارعژات در  سلسژله اناشژارات ايژن بايژاد هاي پوههشي درتاابها ه  قاره

 شااسك ادا ه داد.ايران

ارمعژارف بژ رگ ةايرج افشار ا  اضااش شىراش ضارك ضلمژك  رتژ  دائژر

هيژو، در هاش پوههشك اين  رتژ   بژهاسال ك بىد ه گذشاه ا   شارتو در برنا ه

رت   اش ه اساادش اين هاش تاابخانهشااسك  بر فعارياها ه برنا ه  ياه  سائل ايران

 داشو. نرارت

ايرج افشار به تأريف تاا  ه  قاره  شرتو در همايشهاش داخلك در   ياژه 

ها شااسك  نگار   رتب ه  داهم نكاهشااسك ه نسخهشااسك ه تاا  سائل ايران
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هيو، در  جله بخارا  ا  ه اناشار آنها بههاش  ىرد ضالقهه يادداشاها در همه   ياه

سك ه تكميل ه تداهم اناشژار  جلژدات آن  نرارت بر تدهين فهرسو  قاالت فار

داد. باا بژه نرارت بر اناشار آثار  اعدد در گسار،  طارعات خىد  همااان ادا ه  ك

هژاش ايژران پوههژك  تاژا  در   ياژه 300برآهردها  تژا ايژن   ژان ن ديژك بژه 

شااسژژك  نگژژارش  قاجارشااسژژك  رجالشااسژژك  فهرسژژوشااسژژك  تاژژا نسژژخه

 قاره ه يادداشژو  2000اگك   اىن تهن فارسك ه شايد بيش ا  رسانك فرهاطالف

هژا ه نيژ  دربژار، رجژال فرهاگژك ايژران در دهر،  عاصژر  ا  اه در همين   ياژه

شااسان خارجك   عرفك ه نقد تاژا   نكژات ه اسژااد تژاريخك  جغرافيژاش ايران

هاش بر ار  ااسي  سفرنا ه  گا، نكات ادبي ه ضرفاني  با تأتيد شتاريخك  باساان

ادبك ه  بان فارسك  اناشار يافاه اسو ه شمارش ني  آ اد، اناشار اسو. ا  تكثّژر ه 

طىر به نرر برسد ته ايرج افشار در تاىّف اين همه آثار  شايد در ههله نخسو اين

تژر آناژه بژه قلژم ه اهامژام اه اش تار ترد، اسو. بررسك دقي هاش پراتاد،  ياه

هژم پيىنژد اش ته اين همه  هر، را بهدهد رشاه پيىساهشان  كاناشار يافاه اسو  ن

رسانك فرهاگك در   ياه  طارعات ايرانك نيسژو. تأتيژد دهد  چي ش ج  اطالف ك

شااسژك افشار بر تدهين ه اناشار  اابع رديف سىم ه دهم اطالضاتك   اناژد تاژا 

ن ه گژا، همژىار ها  گژا، گشژىدها ه فهرسوشااسكها ه انىاف تاا شااسكتاا 

تردن را، پوههشگران  طارعات ايرانك اسو. تالشهاش افشار در اين   ياه  درخىر 

رسانك فرهاگك ه را، ه رهشژهاش خژاص اه در اش خاص در  لحث اطالف طارعه

دادها ه رجژال اين   ياه اسو. تخصّص ه اطالضات شخصك افشار در   ياه رهيژ

رسژانك هژاش اطژالفجالژهد، اسو ته ايران ا  دهر،  شرهطيو به بعد   ىجب ش

فرهاگك در تار اه دربار، رهيدادها ه رجال اين دهر، ا  تااش بيشارش برخژىردار 



 22 17-16/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 اد،  ا  باشد.  جمىضه اطالضاتك ته افشار ا   اابع  خالف دربار، سيد حسن تقك

هژاش رهلران جالش  شرهطه  گردآهرش ترد، ه اناشار داد، اسو  جژدا ا  ار  

 اد،  ا  بژار ترين فعارياهژاش اه در   ياژه ار، شژااخو خژىد تقژكخاص آن دربژ

هژا ه ها  يادداشاها  اشار،رسانك فرهاگك  عاصر ايران اسو.  جمىضاً نىشاهاطالف

هاش اه دربار، دتار  حمّد  صدق  گرچژه نژه در حژد آثژار  ربژى  بژه گردآهرد،

رسژانك فرهاگژك  اد،  نمىنه ديگرش ا  تىشش گسژارد، اه در قلمژره اطژالفتقك

  عاصر اسو.

هژاش جاله ديگر تمار شااخاه شد، تكاپىهاش فرهاگك افشار  ارائه  شىرت

دهژاش شااسژان ه نهاپوههشك ه پيشاهادهاش اه به شمار تثيرش ا  ايران ژ فرهاگك

پوههژك ه شااسك خژارجك ه پوههشژگران ه دانشژجىيان ه نهادهژاش ايژرانايران

ك ه خژارجك بژىد. افشژار در رهامژىد دادن ه شااسك داخلژشااسك ه نسخهتاا 

 همايشهاش ژ هاش دانشگاهكنا ههجىها  پايانهدايو بسيارش ا  پوههشها  جسو

در  ها سهم  ؤثر داشو هپوههشك ه ايجاد ادبيات  ربى  به اين حى ، ژ فرهاگك

 شااسك داخل ه خژارجسان حلقه رابطك  يان رهندهاش پوههشك ايرانحال بهضين

 اژدان ترد. سهم پيدا ه ناپيداش اه در اين ضرصه  تا خاطرات بهر،مل  كتشىر ض

ىاهژد خا  همكارش اه  ااشر نشىد ه به اطالف ضمىم نرسد  طلعاً ناشژااخاه بژاقك 

  اند.

در  (ج2   1377بژه تىشژش  حسژن بژاقر اد،  تهژران  )نا ه ايژرج ارج 

خو بهار خژىد اه ه داشو خد ات ايرج افشار ه حاهش نكاتك چاد در شااگرا ك

هژايك بژه آثار اهسو.  جمىضه ديگرش با ضاىان ايژران ه  طارعژات ايرانژك   قارژه

به تىشش تا لي  اسال ك تاابدار دانشگا، پرياسان  حژاهش ) (2)افاخار ايرج افشار
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شااسان خارجك ه چاد  قاره به انگليسك ه يك  قاره به فرانسىش  به قلم ايران 21

در  ( 1377م/1998ك دانشژژگاههاش خژژارج  پرياسژژان  تژژن ا  اسژژاادان ايرانژژ

شژاا   جلژه نگژار:  نژدگك ه تارنا ژه ب رگداشو خد ات ه آثار اهسو. ايران

تارنا ژه  طلىضژاتك  ( 1389اثر سيدفريد قاسمك  تهران  ) طلىضاتك ايرج افشار 

 هاش فارسي بان ه فرهاگك اسو.سال حاىر اه در انىاف نشريه 60ن ديك به 

شژمارش بژىد تژه سراسژر خژاك ايژران ه گردان اندكشار ا  ايرانايرج اف 

 بژان خژارج ا  ايژران را در قلمژره  ر هژاش ايژران بخشهاش  هم نىاحك فارسك

ا بژهمژرا،  فرهاگك سىار، ه پياد،  با  طارعات قللك ه آگاهك ا  ار شهاش آنها  گا،

ا   هبردارش تژرد،  شوتاهايك  ديد،  دربار، آنها يادداافراد  طلع ه  حلك ه گا، به

اشار هاش  خالف انآنها ضكس گرفاه ه بخشك ا  يادداشاها ه ضكسها را در نشريه

اژابع  داد، اسو.  شاهدات ه رهاياهاش اه در اين بار،  شايد ا  برخك جهژات ا  

 شمار آيد.گردش بهدسو اهّل  طارعات ايران

 كّ   ژان ه بژادقاهاش ضلمك ه پوههشك افشار در حى ،  طارعات خىد  طژ 

ار ه هژا بژا اه ه اناقادهژا بژر آثژاف ايش دانش ه تجربه اه بار تر شژد ه  خارفژو

هژاش هاش اه  چه شخصك ه چژه تيژر شخصژك  در نىشژاهها ه ديدگا،يادداشو

ا  دربژژار، آثژژار ه اشژژخاص ه نيژژ  همژژان  خارفژژان ه  ااقژژدان  تژژأثير پوههشژژك

 گذاشو.نمك

هيژو، اش تاك ه تخصّصك بهته  جمىضهايرج افشار تاابخانه شخصيش را  

ارمعارف ب رگ اسال ك ةشااسك اسو  به  رت  دائرشااسك ه ايراندر   ياه تاا 

فقر، خطّك ه چژاپك اسژو.  30000هديه ترد، اسو. اين  جمىضه حدهداً بارغ بر 

فقژر، شژا ل جژ ه،   6000ا  اين تعداد  ج  تاابها ه  جلدات ه نشريات  حدهد 
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ها ه نشريات اسو ته شمار بسيارش ا  آنها اه  جدانشرها ا   جمىضهرساره  برگرف

قطعژه ضكژس ا   10000نريژر اسژو. بژيش ا  حاهش اطالضات باار   ه گا، تم

ها  بااها  آثار تاريخك   ااظر ه ج  آن ته ايرج افشار شخصاً برداشژاه ه شخصيو

 100000دهد شمارش ا  آنها در نىف خىد تصىيرهايك  احصر به فرد اسو  ه حژ

هاش فرهاگك ايرانژك شااسان خارجك  شخصيونا ه هم ا  رجال  عاصر  ا  ايران

هاش تاريخك ه ادبك دارد  ج ه همين ا  صاىف  خالف  ته بخشك ا  آنها ار  

 جمىضه ته صاحلان اصژلي آنهژا در اخايژار ايژرج   جمىضه اسو. درممن چاد

ر شااخاه بىدند   اناد  جمىضه  اعل  د، ه اه را دربار،  جمىضه  خيّافشار قرار دا

 اد، ه ارلهيار صارح  حاهش بسيارش  طارب باار   تژاريخك ه به سيد حسن تقك

ارمعژارف بژ رگ ةپوههشك  ج ه  جمىضه اهداشد، ايرج افشژار بژه  رتژ  دائژر

ارلَّژه اطالضات  ربى  به  جمىضه اهدايك  به نقل شفاهك ا  ضاايو)اسال ك اسو. 

 .(ارمعارف ب رگ اسال كةاابخانه  رت  دائر جيدش   دير ت

تژرد،  هايش را با نام  ساعار ا اژاها ه نىشاهايرج افشار شمارش ا   قاره 

   ژافك)هاش  ساعار اه ارف. جىيا؛ ساسان؛ تريم  حمدش اسو اسو. ا جمله نام

 آ د، اسو. «ا. ا.»ه  «افشار»(. ا ااش اه گا، با اخاصار 223

 18اد  ا، نلرد با بيمارش  رگ اش سژرطان خژىن  در ايرج افشار پس ا  چ 

  ادر تهران درگذشو. پيكر  طكّ  راسمك با حاىر شمار فراهانك  1389اسفاد 

دهساان  دهساداران ه شخصياهاش فرهاگژك ه ضلمژك تشژىر تشژييع ه در  قلژر، 

 خانىادگك تدفين شد.
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 ها:يادداشت
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