
 
 
 
 
 
 
 

گذشته و آينده فرهنگ و ادب ايران
 
 

 دكتربه همّت مرحوم  1304مجله آينده هشتاد و پنج سال پيش، در تيرماه 

 افشار يزدى واقف اين بنياد فرهنگى تأسيس شد. مدّت دو ساال متاوا ى محمود

 ، دو1320انتشار يافت و با تحكيم استبداد خاموش شد تا اينكه پس از شارريور 

 ، با دوازده سا ى كه ميان دوره سوم و چرارم آن فاصله افتاد، به چاا دوره از آن

 (1)رسيد و باز از انتشار باز ماند.

س،در آن دوره  ها، روش مجله باه مناسابت تحالايوت و تماايوت م،ساّ

 گزارش سياسى و ادبى بود و آثارى از رجال مشارور چاونم محماد لى فرو اى

 زاده،، سايّد حساان ت ااى(ا ساالهنهدّ مالاا)، دكتاار محمّااد مالادّ  (ذكاءا ملا )

 اديا )اكبر داور، صاد  مستشاارا دو ه، حساين سامي ى ابوا حسن فرو ى،  لى

ديگاران  ، ا لريار صا ح، محمود نريمان و(ا مل امين)، اسما يل مرزبان (ا سلهنه

 .در آن چا  شد

اكثر ادبا و شا را و نويساندگان صااح  ناام نياز در آن م ااىت ادباى و 

و تح ي ى منتشر ساختند. از آن جملهم محمّد قزوينى، اديا  نيشاابورى،  خىتاري

ا زماان ا شا راى براار، بادي نفيسى، نالرا لَّه فلسفى،  باا  اقباال، ملا  س يد
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اكبار سياساى، دكتار  يساى رشيد ياسمى، دكتر قاسم  نى، دكتار  لاى فروزانفر،

ماد لى تربيات و اصغر حكمت، مجتبى مينوى، محماود  رفاان، مح لى صديق،

 .ديگران

ريت مجله آينده، با روش مجلّات ادبى و تاريخى بامدي 1358در برار سال 

پاانزده ايرج افشار فرزند ارشد واقف، مجدداً انتشار خود را از سر گرفات و ىاى

 19باه  ( جم  مجلّدات اين مجمو ه ارزشمند1358 - 1372سال انتشار مستمر )

مجلاه باه با اىوع قبلى مديران، ف ا يات ايان 1372دوره رسيد و در اسفند سال 

 (2.)پايان رسيد

 از آنجا كه در حال حاضر، اين مجمو ه ارزشامند كميااو و در دساتر 

تدريج،به همگان نيست،  ذا تالميم گرفته شد كه م اىت منتشره در مجله آينده به

و هايت خواهند فرمود زير  نوان گنجينه گذشاتنظران  نانضمام آثارى كه صاح 

 گذر،آينده به نحو مجازى در دستر  پژوهشگران ارجمند قرار گيرد و از اين ره

 ضمن خدمت به جام ه فرهنگى، روح واقف را نيز كاه باه پايادارى ايان مجلاه

 و انتشار آن را براى گسترش زبان فارسى و تحكيم وحادت (3)سخت د بسته بود

 .دانست، خوشنود سازيمرذي  اخو  اجتما ى ىزم مىملّى و ت

 

 دكتر سيّد مصطفى محقّق داماد

 1388آذر 



 

 

 

 :هانوشتپي
 به دستور تيمور بختيار رئيس سازمان امنيّت مجلّه توقيف و سوزانده شاد. دكتار محماود افشاار در. 1

 :گويدقاليده وقفيه خود در اين باره مى

 آينده مرا چو به آتش بسوختند

 شد و هم روزگار منهم روز من سيه

 (.3-1، ش 1358مجلّه آينده، سال پنجم، )
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