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²°sQȳAj»�Ukªd«pAºjB½nBz�AZo½A175
g½nBUºB®�«°¼«p�oz«nBz�AZo½A185
¬Ao½AnjpBw»¢̄o�»�Bd�nBz�AZo½A2å1

RB�±�h«¬Ajo£oM³hv̄NBanBz�AZo½A213
jo«³̄Bh¼«³M³�ºo�B{nBz�AZo½A223
�B¼wnj»MBT�:¬BTv�°o�nBz�AZo½A231
?S�o¢̄BQS¼�°oz«AoanBz�AZo½A245
²pBUºB́MBT�»�o�«nBz�AZo½A249



   
   

 

616-17.¬Ao½AJjA°¡®µo�¶k®½C°³T{m£
kM·ª]oU°J±i·ª]oUnBz�AZo½A255
³§°k§A¼�°²jAp»�UnBz�AZo½A267

q½oLU·®¼�wnj»½B¼�Ao�]ºBµ³T{±̄nBz�AZo½A283
RB�±L�«°nBz�AZo½AjBTwA»ªwB�k½o�kØ¼w295



  
  

 جان قلم

 )در سوك استاد ايرج افشار(
  

 دكتر هومن يوسفدهى
  

 فرياد كه از بدسرى چرخ نگونسار

 پاى قلم امروز فرو مانده ز رفتار

 گامى ننهد پيش و نگويد سخنى چند

 با آنكه جهانى، هنرش راست خريدار

 از چيست معذّب كه قدم باز كشيده است؟

 وز كيست مكدر كه زبان بسته ز گفتار؟

 ائم به دلش حسرت يك قطره سياهى استد

 تا شرح دهد قصه اين غصه به يكبار

 خشك است گلويش ز تَف سوك عزيزى

 كز دانش خود، داد به او جلوه بسيار

 نشين است كه هستند تنها نه قلم سوك

 پوش و عزادار افسانه و تاريخ، سيه

 سوزم از اين درد و بر آنم مويم و مى مى

 ان در بر احرارتا فاش كنم راز نه

 دردا و دريغا كه از اين صفحه گيتى

 »ايرج افشار«برشد به فلك، جان قلم 



  
 
  

 ايرج افشار
  

 اللَّه فوالدوند عزت
  

 اى عاشق تاريخ وطن، ايرج افشار

 گنجينه و گنجور سخن، ايرج افشار

 تنها به نگهبانى ميراث نياكان

 كوشيده ز جان، سرّ و علن، ايرج افشار

 كردى به مصاف سپه دشمن اين ملك

 از علم، زره جامه به تن، ايرج افشار

 شتىچونان پدر خويش، همه عمر نو

 با خون دل از عشق وطن، ايرج افشار

 نام از تو گرفته است و نشان از قلم تو

 بر متن فراموش كهن، ايرج افشار

 مشتى نه كه هر ذره اين خاك تو را بود

 تر از مشگ ختن، ايرج افشار خوشبوى

 آزاده افتاده تو بودى كه نبوده است

 غير از تو بدين خوىِ حسن، ايرج افشار

 تن خسته و رنجور تو آمدبر جان و 

 بس درد و بال، رنج و محن، ايرج افشار



٩ ايرج افشار

 ـ كشور حافظ ـ گهواره فرهنگ جهان

 در سوك تو شد بيت حزن،  ايرج افشار

 گر ابر، سيه پوشد از اين درد، بشايد

 بر بام و در و دشت و دمن، ايرج افشار

 زآن روى كه همراه تو پيمود شب و روز

 اين كوه و كمر، باغ و چمن، ايرج افشار

 برخاك ونه از گل در ديده ودلهاست، نه

 بهر تو بهين گور و كفن، ايرج افشار

 نام تو بلنداخترِ تاريخ بماناد

 اى چشم وطن، عقد پرَن، ايرج افشار

 امسال بهاران مرا، مرگ خزان باد

 دور از تو اال سرو و سمن، ايرج افشار

 و داغ تو به هر بيتنالد ز فراق تو 

 آلوده من، ايرج افشار اين شعر غم

 89/12/21كرج، 

  
  
   



  
  
 

 بلندآوازه

 يادى از انديشمند شهير، ايرانشناس بزرگ

 )استاد ايرج افشار يزدى(
  

 عطا طاهرى بويراحمدى
  

 »چرا عمر طاووس و دراج كوته«

 »چرا مار و كركس زيد در درازى«

 )مصبعى(

 ]به سوك سياوش سيه گردد آب[

  
 خبر، خبر: استاد ايرج افشار هم رفت!ــ 

 ميرد. ميرد، نمى نمىنَه نَه! او نرفته. ــ 

 رود! من خود ديدم. به چشم خويشتن ديدم. كارام، آرام جان پاكش مى ــ

 او نرفته، نمرده. او در دل ما جا گرفته. زنده بيدار است.ــ 

 اند، خبر دادند، كه ... بينى كرده از پيش دوستدارانش پيش ــ

 اند! آنان كيانند، بگو، ياران چه گفته ــ

 اميد گفته: ــ

 سر كوه بلند آمد سحر باد«

 آمد خبر داد ز توفانى كه مى



١١ بلندآوازه

 درخت و سبزه لرزيدند و الله

  »به خاك افتاد مرغ از چهچهه افتاد
 

يكى از ياران  »ا. سايه«پرتو روشناى جانش را هست، تا جانها هست. مگر 
 نگفته:

 گيرد برگ چندان كه نور مى«

  »ميرد دهد چو مى باز پس مى
 

 .»مرده آنست كه نامش به نكويى نبرند«راست. آرى. راست است، 

  
پايـان، بـراى    استاد ايرج افشار، نمادى تابان و معيارى شايان و عشـقى بـى  

يـى   يى زيبا و پويا و انديشـه  رشد ادب و هنر و تاريخ ايران بود و سرمشقِ زندگى
 نيك و توانا؛ زيرا دانا بود.

ان، دلمان شكسـت، آوار  با شنيدن خبر مرگ استاد محبوبم 1389اسفند  22
اندوه و ناباورى بر سرمان ريخت. به اتفاق رفيق شفيقم يعقوب غفـارى، يكـى از   

 23ام، راهى تهران شديم، پگاه  بين نَوه شيفتگان استاد افشار و مهندس پويان جهان
اسفند با شتاب خود را به جايگاه معهود رسانديم، هوا ابرى بود، قطره قطره باران 

يد. گروه گـروه اسـتادان و بزرگـان دانـش و ادب و هنـرِ سـپيدموى و       بار آرام مى
جوان، زن و مرد افسـرده و گريـان بـه سـوى ميعادگـاه تشـييع جنـازه آرام گـام         

هم از رخسـارها   هاى گرم اشك پيوسته به داشتند و قطرات سرد باران، با دانه برمى
ه از گلـو بيـرون آمـد       شـد. آه  به گريبان سرازير مى ه در فضـا پخـش   هـا چـون مـ

افزود. بر صـفحه سـياه تـابلو كنـار      گرديد. سكوتى ژرف بر تقدس جايگاه مى مى
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 درب ورودى با تصوير متفكرانه استاد چنين نوشته بود:

 به سوك سياوش سيه پوشد آب«

شناس بزرگ استاد ايرج افشار دوشـنبه   مراسم يادبود دانشمند نامى و ايران
هـاى رايـزن واقـع در مركـز      مركـز همـايش   در 18الـى   15اسفند از سـاعت   23
 »المعارف اسالمى.ةگردد. مركز دائر المعارف اسالمى برگزار مىةدائر

  
 ها مكان فرهنگى كار و كوشش استاد بود. اين مكان يكى از ده

بدن پاك استاد، با تشريفات خـاص و احتـرام چشـمگير در سـالن بـزرگ      
از زندگينامه وى سـخن راندنـد.    همايش قرار گرفت. سخنرانان با احساس و تأثر

االسالم دكتر محقّق داماد و دكتر اقتدارى كه توأم با تأثر حجـةسخنرانى مهيج و بليغ 
همه را بـه گريـه انـداخت. پيكـر مقـدس اسـتاد محبـوب بـا          شديد و گريه بود،

تشريفات سزاوار وى، با مشايعت عظـيم دانشـوران و اسـتادان و دوسـتان بنـام و      
مزارگه خانوادگى در جوار پـدر   300شهير او به بهشت زهرا برده شد و در قطعه 

 ارجمند اديب دانشمندش دكتر محمود افشار به خاك سپرده گرديد.

شتر بر اندوه و زارى همگان افـزود، طنـين گريـه و زارى دلبِريـز و     آنچه بي
شكن استاد بـزرگ ادب زمـان، دكتـر شـفيعى كـدكنى بـود. در لحظـات         مقاومت

آرامشى نزد او رفتم. به او، آن مصيبت عظيم را تسليت گفتم و اشك افشاندم. وى 
ار دوسـت  هايـت را بسـي   هم مرا تسلى داد. فرمـود اسـتاد افشـار تـو را و نوشـته     

 داشت. مى

استاد ايرج افشار، آذرخشى بود كه در آسمان علـم و ادب و تـاريخ ايـران    
پيماى جوياى ادب و  اى فروزان بود، راهنماى كاروان شب خوش درخشيد. ستاره

هنر و خرَد. چه سخته و پخته سروده استاد شفيعى كدكنى با زندگى زيباى اسـتاد  



١٣ بلندآوازه

 ايرج افشار تناسب دارد:

  
 نامه شقايق چيست ىزندگ«

 رايت خون به دوش، وقت سحر

 اى بر لب باد؛ نغمه

 زندگى را سپرده در ره عشق،

 »به كف باد و هرچه باداباد.

 و:

 آفتابى كه بدين سوى افق«

 ست كوچيده    

 اى جامه

 بر تن هر خشك و تَرى

 ست پوشيده    

 گمان هيچ زبانى هرگز بى

 اين همه واژه ندارد

    . . .« 

  
بزرگمرد ادب و تاريخ، آرام نداشت، با جد و جهدى شگرف توانسـت  اين 

كار بزرگ فرهنگى خود و پدر بزرگوار اديب عالمش را جامه عمل بپوشـاند. بـه   
گواهى بسى انديشمندان وطن و جهان آنچه را در اين ره، بايسته و شايسـته بـود،   

به جامعه بشـرى اهـدا    آنچنان شكوفا و پايا بنيان گذاردند و ساختند و پروردند و
ل جهـانى پايـدار و مانـا       كردند، كه هماره نام نامى شان در تاريخ فرهنگ ايـران بـ
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خواهد ماند. سه هزار و پانصد تأليف كتاب و مقاله و تصـحيح كتـاب و پيمـودن    
اى نـو و گفتگـو و    هزاران كيلومتر براى يافتن كتابى، اثرى و دسترسى بـه پديـده  

عادى و فرهيخته در راستاى فربه و پويا كـردن فرهنـگ مـا،     ديدار با هزاران افراد
كار، شادروان استاد ايرج افشـار، كـارى اسـت بـس      به وسيله اين شخصيت نادره

 سترك و ستودنى و سخت باور نكردنى.

استاد، يكى از ستارگان درخشان قرن بود. دريغا! كه انبوهـه كـار و تـالش    
مـا از كـوچ برگشـتگان، بيشـتر از روشـناى       پيوسته فرهنگى به او، مجال نداد، كه

انديشه و مهر او، بهره بريم. دير ما را دريافت و زود از ميان ما رفت. استاد افشـارِ  
فكـن و پربـار، اسـتوار چـون      ما از ادب سرشار، ناخسـته از كـار، درختـى سـايه    

از نبود  دار، پرواز كرد. ندانم كجا گرفت قرار و مائيم كوهسار، آرام، با مهر و مردم
 قرار. او دل برشته ناشاد و بى

آوايى و يادى از خُلق و خـوى   شايد پرتو ريزش قطرات اشكى، يا فغان غم
 نيك او، جان آشفته و نگران ما را آرامش بخشد.

 روحش شاد و يادش پايدار. 

 »ام به يزدان كه تا در جهان زنده«

 .»ام آگنده به درد سياوش دل«

90/1/2 

  
    



  
  
  
 

 )1(زندگينامه ايرج افشار
  

 عبدالحسين آذرنگ
  

شـناس و از اعضـاى شـوراى عـالى مركـز       پـژوه، كتـاب   ايرج افشار: ايـران 
المعارف بزرگ اسالمى. او از پراثرترين پژوهشگران معاصـر ايـران اسـت و    ةدائر

گستره پهناورى از فعاليتها، ازجمله سردبيرى چند نشريه فرهنگى و همكـارى بـا   
شناسى، تدريس دانشگاهى در داخـل و گـاه    نگارى، نسخه كتابدارى، فهرستآنها، 

شناسى، قاجارپژوهى، مديريت انتشـارات، همكـارى در    در خارج، مطالعات ايران
هـا و مراكـز    شناسى و كتابخانـه  سطوح مختلف با نهادهاى متعدد پژوهشى و ايران

بـود. سـالمت   پژوهشـى او   ـ  هـاى تكـاپوى فرهنگـى    هاى خطى، از عرصه نسخه
زيستى و پرهيـز   ناپذير در كار، ساده جسمى و روحى، جديت و مداومت خستگى

جدى از اتالف وقت، موجب شده كه حاصل عمر او آثارى پرشمار اعم از كتاب، 
هـا،   هـا و خطابـه   هـا، نطـق   شناسـى  مقاله، تصحيح متـون، انـواع فهرسـتها، كتـاب    

 هاى ديگر باشد. ها و نوشته يادداشت

اى يزدى و بافرهنـگ زاده شـد. پـدرش     فشار در تهران و در خانوادهايرج ا
دوست زمان خود بود. ايرج  هاى فرهنگى و ايران محمود افشار يزدى از شخصيت

 1328هاى شاهپور و فيروزبهرام در تجريش و تهران تحصيل كرد و در  در مدرسه
 19شـد. از   التحصـيل  ش از دانشكده حقوق دانشگاه تهران در رشته قضايى فـارغ 
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هاى  سالگى در اداره امور مختلف مجله آينده دستيار پدرش بود و نخستين تجربه
اى فرهنگى را از اين راه و بـا كـار عملـى آموخـت. در دوره      اداره و انتشار نشريه

ش در دبيرسـتانهاى تهـران   1329دانشجويى با مجله جهان نو همكارى كرد و در 
انشــگاه تهــران منتقــل، و در كتابخانــه ش بــه د1330بــه تــدريس پرداخــت و در 

اى ايـران در آن سـالها بـود، بـه      دانشكده حقوق، كه بزرگترين كتابخانه دانشـكده 
كتابدارى مشغول شد و فنون كتابدارى را از طريق عملى و تجربى آموخت. جـدا  

ش) و 1331ـ   1332سردبيري مجله مهر را به عهده گرفـت ( از اين وظيفه، مدتى 
همفكرى تنى چند از دوستان نزديكش، كه جملگى به شخصـيتهاى  ارى و با همك

دتقى        اى در حـوزه  فرهنگى برجسـته  هـاى تخصصـى خـود تبـديل شـدند: محمـ
پژوه، عباس زرياب خويى، منوچهر ستوده و مصطفى مقرّبى مجلـه فرهنـگ    دانش
ش تأسيس كرد كه انتشار آن تا اين زمـان ادامـه يافتـه و از    1331زمين را در  ايران
 هاى معتبر در زمينه مطالعات ايرانى است. نشريه

ش، زمانى كه با كتابخانه ملى ايران همكـارى داشـت،   1333ايرج افشار در 
نخستين دفتر كتابهاى ايران را انتشـار داد. ايـن دفتـر، سـرآغاز تـدوين و انتشـار       

ر شناسى ملى بود، اثرى كه بايد بازنماى رسمى كتابهاى انتشار يافته در كشو كتاب
باشد و تا آن زمان هيچ نهاد دولتى به نشر آن اقدام نكرده بود. كتابهاى ايران فقـط  

ش بـه زبـان فارسـى و    1333شناختى كتابهايى بـود كـه در    هاى كتاب حاوى داده
داخل ايران منتشر شده بود. افشار، انتشار اين فهرست ساالنه را تقريبـاً بـه همـان    

داد. بـه مـوازات ايـن فعاليتهـا، مـدتى       سال ادامه 12ش به مدت 1345صورت تا 
 1334 ـ  1340ترى هـم (  سردبير مجله سخن و مدت طوالنى )ش1333 ـ  1335(

 مدير مجله كتابهاى ماه بود. )ش
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ش، زمينه ديگرى از فعاليتهـاى ايـرج افشـار آغـاز شـد. احسـان       1335در 
ر بـود  يارشاطر، مدير بنگاه ترجمه و نشر كتاب كه به سبب اشتغاالت علمى ناگزي

مقامى اين بنگاه انتشاراتى  بيشتر ايام سال را خارج از كشور به سر برد، سمت قائم
سال اداره ان بنگاه را در غياب مدير آن  7نوبنياد را به افشار سپرد و او نزديك به 

اى آموزشى، كـه   ش به فرانسه سفر كرد و در دوره1335برعهده داشت. افشار در 
نّ كتابدارى جديد و موازين نوين و مبـانى نظـرى علـم    يونسكو بانى آن بود، با ف

شناسى آشنا شد. گذراندن اين دوره و تحوالت نگرى حاصل از آشـنايى بـا    كتاب
اى از فعاليتهاى افشـار شـكل    شناسى، به شاخه دستاوردهاى تازه كتابدارى و كتاب

ش، به چنـد كـار مختلـف، امـا مـرتبط دسـت زد.       1342سال، تا  7داد. او حدود 
تدريس كتابدارى جديد در دانشسراى عالى، مديرى و سردبيرى مجلـه راهنمـاى   

معـروف  تأسيس باشگاه كتاب با همكاري يارشاطر، كه با نام انجمن كتاب كتاب، 
است، و ارائه كردن خدماتى نو به دوستداران و خوانندگان كتاب، انتشـار نشـريه   

ريت كتابخانـه ملـى بـراى    پژوه، مدي هاى خطّى با همكارى محمدتقى دانش نسخه
مدتى و اغـاز كـردن فعاليتهـاى جديـدى در آن كتابخانـه در زمينـه سـازماندهى        

شناسى دانشگاه تهـران و   هاى چاپى و خطّى، مديريت مركز تحقيقات كتاب نسخه
 چند كار ديگر مرتبط با اين فعاليتها كه در ادامه مقاله به آنها اشاره خواهد شد.

 6000شـناختى   هاى كتاب فارسى، حاوى داده جلد نخست فهرست مقاالت
شناسـى و فرهنگـى ايـران و خـارج كـه       هاى ايران مقاله به زبان فارسى در نشريه

ش انتشـار  1338افشار انديشه تدوين آن را از سالها پيش از آن در سر داشت. در 
يافت. اين منبع مقاله شناخت كه نشر آن، ولو بـه كنـدى، همچنـان ادامـه دارد، و     

شـناختى   انتشار يافته اسـت، نخسـتين ابـزار مقالـه     )ش1389هفتم آن اخيراً ( جلد
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فارسى بود كه در اختيار پژوهنـدگان مطالعـات ايرانـى قـرار گرفـت و از جملـه       
ابتكارهاى ايرج افشار بود كه گرچه قدر آن در آغاز كار در جامعه پژوهشى ايران 

پژوهى  را در مطالعات ايراندرست شناخته نشد، اما با گذشت زمان، جايگاه خود 
 تثبيت كرد.

ش مـديريت انتشـارات دانشـگاه تهـران را بـه عهـده       1343ايرج افشار در 
سال در اين سمت خدمت كرد. او در اين نهـاد، بـه سـنّتى كـه      7گرفت و حدود 

ويژه پرويز ناتل خانلرى، مؤسس انتشارات دانشگاه، بنا نهاده بود، غنا بخشـيد و   به
انتشاراتى دانشگاه را در برابر مداخالتى حفظ كند كه شـمارى از  كوشيد استقالل 

هـاى دانشـگاهى    دانشگاهيان متنفّذ به سود منافع شخصى خود، و برخالف رويـه 
كردند. سال بعد، در دوره رياست جهانشـاه صـالح بـر دانشـگاه تهـران،       اعمال مى

 رياست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران به او واگذار شد.

سـال، اهتمـام اصـلى و     14ا چند ماه پس از انقالب، جمعاً حـدود  افشار ت
اش ايجــاد، ســازماندهى و تكميــل نخســتين و در عــين حــال  تــرين وظيفــه مهــم

بزرگترين كتابخانه مركزى دانشگاهى در كشور بود. كوششهاى او در اين سـمت،  
 2او هاى مركزى در ديگر دانشگاههاى ايـران قـرار گرفـت.     الگوى ايجاد كتابخانه

ش 1345سال پس از آغاز كار خود در كتابخانـه مركـزى، مجلـه كتابـدارى را در     
تأسيس و منتشر كرد. اين سال، حدوداً با تأسـيس دوره كارشناسـى ارشـد علـوم     
كتابدارى در دانشگاه تهران و شروع آموزش دانشگاهى مبحـث كتابـدارى جديـد    

ارجى در سـازماندهى  در ايران مقارن بـود، درضـمن، اسـتفاده از متخصصـان خـ     
ترين دستاوردهاى جهانى كتابـدارى،   كتابخانه مركزى دانشگاه تهران و بر پايه تازه

رفـت.   پشتوانه مؤثرى براى آغاز كتابدارى دانشگاهى تازه تأسـيس بـه شـمار مـى    
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ن افشار و شماري از مروجان اصـول كتابـداري   رغم اختالف نظرهاى بسيار ميا به
هـاى فرهنگـى جامعـه خـود،      به سبب ناآشنايى با ويژگىجديد، كه اين دسته گاه 

داشـتند، تـداوم و گسـترش     تفاوتهاى فرهنگى و ظرايف بومى را از نظر دور مـى 
شناسى افشار، تأثيرهاى خود را بر كارهاى پژوهشى و  فعاليتهاى كتابدارى و كتاب

 .)قالهنك: ادامه م(تدريج نشان داد  ويژه در مطالعات ايرانى، به فرهنگى، و به

ش براى تدريس اسناد تـاريخى و تاريخهـاى محلـى    1348ايرج افشار در 
سـال، تـا    10ايران به گروه تاريخ در دانشكده ادبيات تهران دعوت شد. او حدود 

اش از دانشـگاه تهـران، نخسـت بـا مرتبـه دانشـيارى و سـپس         زمان بازنشسـتگى 
اد درس شـناخت  استادى، به تـدريس در آن گـروه ادامـه داد، ضـمن اينكـه اسـت      

هاى خطّى در رشته علوم كتابدارى همـان دانشـگاه هـم بـود و شـمارى از       نسخه
شناسان امروز كشور، كه دوره تخصصى كتابدارى  شناسان و نسخه كتابداران، كتاب

هــاى درســى ايـرج افشــار دربــاره شــناخت   انــد، بــا شـركت در دوره  را گذرانـده 
اى مغفـول از ميـراث تمـدنى، كـه      هاى خطّى، براى نخسـتين بـار بـا جنبـه     نسخه

توجـه بـود، آشـنا     كتابدارى اقتباسى و تقليدى تا سالها به اهميت و جايگاه آن كم
 شدند.

سال بعد، ايرج افشار به چند كوشش فرهنگـى و   10ش تا حدوداً 1348از 
كنگـره پيـاپى تحقيقـات ايرانـى در      9تأثيرگذار ديگر دست زد، ازجمله برگزارى 

شناسـان خـارجى و    دانشگاهى كشور با حضور شمارى از ايرانشهرهاى مختلف 
شناسـى در دانشـكده ادبيـات     پژوهشگران ايرانى، و نيز بـا مـديريت مجلـه ايـران    

نگـارى   دانشگاه تهران، در كنار اينها، فعاليتهـاى فـردى افشـار در زمينـه فهرسـت     
دنبـال   شناسى، تصحيح و انتشار اسناد و متـون تـاريخى و   هاى خطّى، كتاب نسخه
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ويژه دوره جديد تاريخ  هاى شخصيش در بخشهايى از تاريخ ايران، به كردن عالقه
قاجار و از انقالب مشروطه ايران به بعد، ادامه داشت كه حاصـل آن چنـدين اثـر    

 ).20 ـ 24براى جزئيات و صورت اثار، نك: افشار، بابك؛ و ديگران، (اوست 

تگى ايـرج افشـار، مرحلـه    ش، و اغـاز دوره بازنشسـ  1357پس از انقالب 
اى از زندگى و فعاليتهاى پژوهشى، فرهنگى و انتشاراتى او آغاز شـد كـه تـا     تازه

انجاميد، ادامه  1389اسفند  18چند ماه پيش از بيمارى شديدى كه به مرگ او در 
پيش بود. آزاد شدن افشار از  تر از يافت و ثمره آن شايد از جهاتى پربارتر و متنوع

تعهدات شغلى و بيشتر شدن اوقات فراغت او، عامل اصلى همـين تكثّـر و تنـوع    
آثار منتشر شده او از انقالب به بعد بود. افشار انتشار مجلـه آينـده را، كـه پيشـتر     

دهنـده مشـى    داد، از سر گرفت. اين مجله كه كـم و بـيش ادامـه    پدرش انتشار مى
ش ادامه يافـت، امـا بـه سـبب موانـع انتشـار        1372كتاب بود، تا مجله راهنماى 

ها متوقف شد. افشـار مسـئوليت انتشـارات را     بهره از يارانه هاى فرهنگى بى نشريه
ار در بنياد موقوفات دكتر محمود افشار خود به عهده گرفت و به گردآورى و انتش

زمينـه مطالعـات   در  هاي پژوهشي در سلسـله انتشـارات ايـن بنيـاد     كتابها و مقاله
 شناسى ادامه داد. ايران

المعـارف بـزرگ   ةايرج افشار از اعضاى شوراى عـالى علمـى مركـز دائـر    
ويـژه در   هاى پژوهشى اين مركـز، بـه   اسالمى بود و گذشته از مشاركت در برنامه

اى و اسنادى اين مركـز   هاى كتابخانه شناسى، بر فعاليتها و برنامه زمينه مسائل ايران
 داشت. نظارت

ايرج افشار به تأليف كتاب و مقاله، شركت در همايشهاى داخلى در زمينـه  
ها  شناسى، نگارش مرتب و مداوم نكته شناسى و نسخه شناسى و كتاب مسائل ايران
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ويژه در مجله بخارا،  اش و انتشار آنها به هاى مورد عالقه و يادداشتها در همه زمينه
سى و تكميل و تداوم انتشـار مجلـدات آن،   نظارت بر تدوين فهرست مقاالت فار

داد. بنا بـه   نظارت بر انتشار آثار متعدد در گستره مطالعات خود، همچنان ادامه مى
هـاى ايـران پژوهـى،     كتـاب در زمينـه   300برآوردها، تـا ايـن زمـان نزديـك بـه      

شناســى،  نگــارى، قاجارشناســى، رجــال شناســى، فهرســت شناســى، كتــاب نســخه
مقاله و يادداشـت   2000نگى، متون كهن فارسى و شايد بيش از رسانى فره اطالع

هـا و نيـز دربـاره رجـال فرهنگـى ايـران در دوره معاصـر،         از او در همين زمينـه 
شناسان خارجى، معرفى و نقد كتـاب، نكـات و اسـناد تـاريخى، جغرافيـاى       ايران

هاى  بر ارزشناسي، سفرنامه، گاه نكات ادبي و عرفاني، با تأكيد ش تاريخى، باستان
ادبى و زبان فارسى، انتشار يافته است و شمارى نيز آماده انتشار است. از تكثّـر و  

طور به نظر برسد كه ايرج افشار در  تنوع اين همه آثار، شايد در وهله نخست اين
تـر آنچـه بـه قلـم و اهتمـام او       اى كار كرده است. بررسى دقيق هاى پراكنده زمينه

هـم پيونـد    اى كه اين همه مهره را به دهد رشته پيوسته شان مىانتشار يافته است، ن
رسانى فرهنگى در زمينه مطالعات ايرانى نيسـت. تأكيـد    دهد، چيزى جز اطالع مى

شناسـى   افشار بر تدوين و انتشار منابع رديف سوم و دوم اطالعاتى، ماننـد كتـاب  
ن و گـاه همـوار   ها، گـاه گشـود   ها و فهرست شناسى ها و انواع كتاب شناسى كتاب

كردن راه پژوهشگران مطالعات ايرانى است. تالشهاى افشار در اين زمينه، درخور 
رسانى فرهنگـى و راه و روشـهاى خـاص او در     اى خاص در مبحث اطالع مطالعه

ـ  دادها و رجـال  اين زمينه است. تخصص و اطالعات شخصى افشار در زمينه روي
رسـانى   هـاى اطـالع   جنبـه ده است كه ايران از دوره مشروطيت به بعد، موجب ش

فرهنگى در كار او درباره رويدادها و رجال اين دوره از غناى بيشترى برخـوردار  
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زاده، از  باشد. مجموعه اطالعاتى كه افشار از منابع مختلف درباره سيد حسن تقـى 
هـاى   رهبران جنبش مشروطه، گردآورى كرده و انتشار داده اسـت، جـدا از ارزش  

ـ  زاده، از بـارزترين فعاليتهـاى او در زمينـه     اره شـناخت خـود تقـى   خاص آن درب
هـا و   ها، يادداشتها، اشـاره  رسانى فرهنگى معاصر ايران است. مجموعاً نوشته اطالع

هاى او درباره دكتر محمد مصدق، گرچـه نـه در حـد آثـار مربـوط بـه        گردآورده
رسـانى فرهنگـى    زاده، نمونه ديگرى از كوشش گسـترده او در قلمـرو اطـالع    تقى

 معاصر است.

هـاى   جنبه ديگر كمتر شناخته شده تكاپوهاى فرهنگى افشار، ارائه مشورت
شناسـان و نهادهـاى    پژوهشى و پيشنهادهاى او به شمار كثيرى از ايران ـ  فرهنگى

پژوهـى و   شناسى خـارجى و پژوهشـگران و دانشـجويان و نهادهـاى ايـران      ايران
ى و خـارجى بـود. افشـار در رهنمـود دادن و     شناسى داخلـ  شناسى و نسخه كتاب

همايشـهاى   ـ  هاى دانشگاهى نامه وجوها، پايان هدايت بسيارى از پژوهشها، جست
ها سهم مؤثر داشـت و در   پژوهشى و ايجاد ادبيات مربوط به اين حوزه ـ  فرهنگى

شناسى داخل و خـارج   سان حلقه رابطى ميان روندهاى پژوهشى ايران حال به عين
منـدان   كرد. سهم پيدا و ناپيداى او در اين عرصه، تا خاطرات بهـره  مل مىكشور ع

از همكارى او منتشر نشود و به اطالع عموم نرسد، طبعاً ناشـناخته بـاقى خواهـد    
 ماند.

در  )ج2ش، 1377بـه كوشـش محسـن بـاقرزاده، تهـران،      (نامه ايـرج   ارج 
خت بهتر خـود او و  داشت خدمات ايرج افشار و حاوى نكاتى چند در شنا گرامى

هـايى بـه    آثار اوست. مجموعه ديگرى با عنوان ايـران و مطالعـات ايرانـى، مقالـه    
به كوشش كامبيز اسالمى كتابدار دانشگاه پرينسـتن، حـاوى   ( )2(افتخار ايرج افشار
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شناسان خارجى و چند  مقاله به انگليسى و يك مقاله به فرانسوى، به قلم ايران 21
ــ  ــتادان ايران ــن از اس ــتن،  ت ــارج، پرينس ــگاههاى خ در  )ش1377م/1998ى دانش

شـناس مجلـه نگـار: زنـدگى و كارنامـه       بزرگداشت خدمات و آثار اوست. ايـران 
كارنامـه مطبوعـاتى    )ش1389اثر سيدفريد قاسمى، تهران، (مطبوعاتى ايرج افشار 

 هاى فارسيزبان و فرهنگى است. سال حضور او در انواع نشريه 60نزديك به 

شـمارى بـود كـه سراسـر خـاك ايـران و        گردان اندك شار از ايرانايرج اف 
زبـان خـارج از ايـران را در قلمـرو مرزهـاى ايـران        بخشهاى مهم نواحى فارسـى 

فرهنگى سواره و پياده، با مطالعات قبلى و آگاهى از ارزشهاى آنها، گاه همـراه بـا   
بردارى كـرده، و از   شتتنهايى، ديده، درباره آنها ياددا افراد مطلع و محلى و گاه به

هاى مختلف انتشـار   آنها عكس گرفته و بخشى از يادداشتها و عكسها را در نشريه
داده است. مشاهدات و روايتهاى او در اين باره، شايد از برخـى جهـات از منـابع    

 شمار آيد. گردى به دست اول مطالعات ايران

ى زمـان و بـا   دقتهاى علمى و پژوهشى افشار در حوزه مطالعات خود، طـ  
هـا بـا او و انتقادهـا بـر آثـار و       افزايش دانش و تجربه او بارزتر شـد و مخالفـت  

هـاى   هاى او، چه شخصـى و چـه غيـر شخصـى، در نوشـته      ها و ديدگاه يادداشت
اش دربــاره آثــار و اشــخاص و نيــز همــان مخالفــان و منتقــدان، تــأثير  پژوهشــى

 گذاشت. نمى

ويـژه   اى غنى و تخصصى به كه مجموعهايرج افشار كتابخانه شخصيش را، 
المعارف بزرگ اسـالمى  ةشناسى است، به مركز دائر شناسى و ايران در زمينه كتاب

فقره خطّى و چـاپى اسـت.    30000هديه كرده است. اين مجموعه حدوداً بالغ بر 
فقـره شـامل جـزوه،     6000از اين تعداد، جز كتابها و مجلدات و نشريات، حدود 
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ها و نشريات است كه شمار بسيارى از آنها  ته، جدانشرها از مجموعهرساله، برگرف
قطعـه عكـس از    10000نظيـر اسـت. بـيش از     حاوى اطالعات باارزش و گاه كم

ها، بناها، آثار تاريخى، مناظر و جز آن كه ايرج افشار شخصاً برداشـته و   شخصيت
 100000دود شمارى از آنها در نوع خود تصويرهايى منحصر به فرد است، و حـ 

هاى فرهنگـى ايرانـى    شناسان خارجى، شخصيت نامه هم از رجال معاصر، از ايران
هاى تاريخى و ادبى دارد، جزو همـين   از صنوف مختلف، كه بخشى از آنها ارزش

مجموعه كه صـاحبان اصـلي آنهـا در اختيـار ايـرج       مجموعه است. درضمن چند
ر شناخته بودند، مانند مجموعه متعلـق  ده و او را درباره مجموعه مخيافشار قرار دا

زاده و اللهيار صالح، حاوى بسيارى مطالب بـاارزش تـاريخى و    به سيد حسن تقى
المعـارف بـزرگ   ةپژوهشى، جزو مجموعه اهداشده ايـرج افشـار بـه مركـز دائـر     

ه   اطالعات مربوط به مجموعه اهدايى، به نقل شفاهى از عنايت(اسالمى است.  اللـَّ
 .)المعارف بزرگ اسالمىةتابخانه مركز دائرمجيدى، مدير ك

هايش را با نام مستعار امضـا كـرده    ها و نوشته ايرج افشار شمارى از مقاله 
مـافى،  (هاى مستعار او الف. جويا؛ ساسان؛ كريم محمدى است  است. ازجمله نام

 آمده است. »ا. ا.«و  »افشار«). امضاى او گاه با اختصار 223

 18ند ماه نبرد با بيمارى مرگزاى سـرطان خـون، در   ايرج افشار پس از چ 
در تهران درگذشت. پيكرش طى مراسمى با حضور شمار فراوانى از  1389اسفند 

دوستان، دوستداران و شخصيتهاى فرهنگـى و علمـى كشـور تشـييع و در مقبـره      
 خانوادگى تدفين شد.

  



٢۵ زندگينامة ايرج افشار

  ها: يادداشت
دانشنامه ايران نوشته شده است كه جلد سوم آن زير اين مقاله در اصل براى درج در جلد چهارم . 1

مركز (المعارف بزرگ اسالمى ةانتشار خواهد يافت. مركز دائر 1390چاپ است و در اوايل سال 
كننده و ناشر دانشنامه ايران است، به مناسبت درگذشت استاد  كه تهيه )پژوهشهاى ايرانى و اسالمى

 دارد. ور دوستداران آن مرد بزرگ تقديم مىچاپ آن مقاله را به حض ايرج افشار پيش

2. Iran and Iranian Studies, Essays in Honour of Iraj Afshar. 

  
 مĤخذ:

 منابع ياد شده در متن؛ اطالعات شخصى و مستقيم مؤلف اين مقاله؛

لس، آنج ، لوس4هاى ايرج افشار، چ  ها و نوشته كرده افشار، بابك؛ و ديگران، فهرست موضوعى از چاپ
 ش؛1382م/ 2003

 ش.1381مافى، عباس، نامهاى مستعار، تهران، 
  



  
  
 

  گلى برفت كه نايد به صد بهار دگر
  

 )دانشمند افغانستانى(عزيز آريانفر 
  
  

با جهانى درد و اندوه، آگاهى يافتم كه دانشمند فرزانـه و ورجاونـد، دكتـر    
شناس برجسـته و   شناس و كتاب پژوه، خاورشناس، ناشر، نسخه ايرج افشار، تاريخ

دار فانى را بـدرود گفتـه و بـه     )انماه حوت سال رو 17نامور ايرانى، چهارشنبه (
 ديار جاويدانگان شتافته است.

روانشاد دكتر ايرج افشار، فرزند برومند دانشور فقيد دكتـر محمـود افشـار    
جلـدى   شـناس برجسـته و نويسـنده كتـاب سـه      فرهنگى فرهيختـه و افغانسـتان  (

ه بـه اينكـه   هاى برازنده فرهنگ و دانش ايران بود. با توج يكى از چهره )نامه افغان
ناپـذيرى   درگذشت اين دانشمند بلندپايگاه و واالجايگاه، ضايعه بـزرگ و جبـران  

تنها براى جامعه فرهنگى ايـران، بـل سراسـر گسـتره زبـان و فرهنـگ پارسـى         نه
 رفته نمايم. مرد ازدست است، بايسته پنداشتم يادى از آن دانشى )ايرانستان(

شناختم. آشنايى ما در نخستين سفرم  ىاستاد دكتر ايرج افشار را از ديرباز م
هنگـامى كـه در    )نزديـك بـه سـيزده سـال پـيش از امـروز      ( 1999به تهـران در  

شاد دكتـر   نامه نوشته روان جستجوى كتابهايى چون سياست اروپا در ايران و افغان

                                                 
 ).1167، شماره 1389اسفند  24شنبه  نداى يزد، سه(به نقل از سايت خاوران *. 
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هـا   فروشـى  محمود افشار يزدى بودم و نتوانسته بودم اين آثار جاودان را در كتاب
بنيـاد موقوفـات   «م و ناگزير گرديدم براى دريافت آنها به بنگاه انتشارات پيدا نماي

 بروم، دست داد. »دكتر محمود افشار يزدى

در بنياد موقوفات، جناب آقاى كريم اصفهانيان، به من مهر و محبت بسـيار  
نمودند و تلفنى با جناب آقاى دكتر ايرج افشار تماس گرفتند. استاد ايرج افشار تا 

د افغانى هستم، بيدرنگ از اصفهانيان خواستند تا گوشى را بـه مـن بدهـد.    دانستن
بنده از ارادتمندان پدر بزرگوار شما شـادروان  «پس از سالم و اداى احترام، گفتم: 

هـاى   فروشـى  دكتر محمود افشار هستم، در جستجوى كتابهايش بـودم، در كتـاب  
اب آقـاى اصـفهانيان هسـتم،    تهران نيافتم، ناچار به بنياد آمدم. اينجا خـدمت جنـ  

 »ايشان بسيار لطف و مهربانى كردند.

بـه،   بـه «وانگهى صداى شيرين و مهرآميز استاد در گوشهايم طنـين افكنـد:   
چشم ما روشن، دوست عزيز، خوش آمديد، صفا آورديد بـه سـرزمين خودتـان.    

، دلم آورند شنوم فرهنگيان افغانى به تهران تشريف مى باور كنيد هر موقعى كه مى
دهـد، رايحـه سـرزمين     شود، جهانى روشنايى و سرور برايم دست مـى  روشن مى

خراسان، كشور برادر و عزيز ما افغانستان، پيام كابل زيبا و بلخ و هرات باسـتان و  
 »رسد. پروان خرم و شاداب و برادران عزيز افغانى ما به من مى

ا خانـه مـا تشـريف    اگر فرصت داشته باشيد و بتوانيد فـرد «استاد افزودند: 
خواهم شـما را از نزديـك ببيـنم. ديـرى      بياوريد، خيلى خوشحال خواهم شد. مى

ام. بياييد تا بشنوم كه در افغانستان چه خبـر   است از دوستان افغانى كسى را نديده
 »كنم. در كجا تشريف داريد؟ است؟ كتابها را نيز فردا خدمت شما تقديم مى

ام و  هرچند من از فرانكفورت آمده«افزودم:  و »در هتل آزادى«پاسخ دادم: 



٢٩ گلي برفت كه نايد به صد بهار دگر

توانم پيام سرزمين در خون فتاده افغانستان را به شما بياورم، با آن  سوگمندانه نمى
 »همه، سعادت بزرگى خواهد بود تا جناب شما را از نزديك زيارت كنم.

خيلى خـوب، از مـا زيـاد دور نيسـت، چـه سـاعتى برايتـان        «استاد افشار: 
 »مناسب است؟

 »فردا بعد از ساعت دو، بعد از چاشت، يعنى بعد از ظهر.«جواب دادم: 

خيلى خوب، چشم به راه هستم. نشانه خانه و شماره تلفن را «استاد افشار: 
 »دهند. آقاى اصفهانيان به شما مى

اى يـك   شان رفتم. خانـه  روز ديگر خدمت جناب آقاى دكتر افشار به خانه
نشين تهران. در حيات بيرون، خودروى جيپى ايسـتاده بـود.    طبقه در محلّه اشراف

استاد مهربانى فرموده، خود به پيشوازم شتافتند. دروازه را باز نمودند و بـا هـم از   
يـى   خورى شد كه ميز نان زرگى ديده مىها باال رفتيم. دست راست، اتاق نسبتاً ب پله

در وسط آن گذاشته شده بود. ما به خانه كوچك دست چپ رفتيم. ايـن خانـه را   
رنگ مايـل   جلدهاى چرمى نصوارى هايى با پشت هاى پر از كتابها و مجموعه قفسه

ها بودنـد، زينـت بخشـيده بـود.      هاى مجله به زردى كه به گمان غالب، كلكسيون
 شد. بيدرنگ گمان بردم كه مادرشان بوده باشد. در اتاق ديده مى عكس بانويى هم

جـاى   چون هوا بسيار گرم است، اگر ميل داشته باشـيد بـه  «استاد فرمودند: 
هرچـه از دوسـت رسـد،    «گفـتم:   »برايتـان بيـاورم.   )زنبورچه(چايى، كمى طالبى 

برخـورد،   شو به سيمايش نگريستم. مرد بسيار آرام، متين، باوقار، خـو  »نيكوست.
گفتار، مهربان، بافرهنگ و در يك سخن، آراسته به همه فضايل و خصـايل   خوش

 نمود. نيكو مى

شان و دوستان افغـانى   رفته سپس به گفتگو پرداختيم و استاد از پدر ازدست
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مانند استاد خليلى، استاد گويا اعتمـادى، آقـاى    )بزرگان فرهنگ افغانستان(ايشان 
كردند و از سفر پدرشـان بـه افغانسـتان و عشـق و عالقـه      دكتر سهيل و غيره ياد 

پايانى كه به سرزمين افغانستان داشتند، سخن گفتنـد. يـادى هـم از شـمارى از      بى
شاد نيالب رحيمى و ديگران كردند و از من پرسـيدند كـه    آشنايان خودشان روان

لح و گذرد؟ ... و ابراز اميدوارى كردند كـه هرچـه زودتـر صـ     در كشور ما چه مى
 آرامش و بهروزى به كشور ما باز گردد.

نشينى و گفتگو با او، جهانى آرامش و شادمانى برايم دست داده بود.  از هم
تنها كتابهاى وزين  نزديك به يك ساعت، باهم صحبت كرديم و در پايان، استاد نه

اد نامه و سياست اروپا در ايران را، بل شمار بسيارى از ديگـر انتشـارات بنيـ    افغان
 موقوفات را به من تحفه دادند كه با سپاس فراوان از ايشان پذيرفتم.

رفته و آن روزها اشك در چشمانم گـره زده و   و امروز به ياد استاد ازدست
قلم ماالمال خون است. دردا و دريغا چه روزگارى است. پتياره مرگ، چه مـردى  

شـود كـه او رفتـه باشـد.      را ربود. گلى برفت كه نايد به صد بهار دگر. باورم نمى
 هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق.

رغم افسـردگى   آخرين ديدارم با استاد، سال گذشته در تهران بود. ايشان به
و رنجورى كه از سيمايشان پيدا بود، به همايش ميراث مشترك ايران و افغانسـتان  

تشريف آورده  كه از سوى كتابخانه مجلس شوراى اسالمى ايران برگزار شده بود،
جـايى كـه همـايش     )ساختمان قديمى مجلـس ايـران  (بودند و در كاخ بهارستان 

برگزار شده بود، سخنرانى فرمودند. از بخت خوش، مـن هـم در جمـع مهمانـان     
دعوت شده به همايش بودم. در وقفه پذيرايى براى اداى احترام، نزد استاد رفـتم.  

است به زيارت ايشان بـروم و از  خو خيلى محبت فرمودند. راستش سخت دلم مى



٣١ گلي برفت كه نايد به صد بهار دگر

نزديك از محضرشان فيض ببرم، ولى به دليل فشردگى برنامـه، ايـن كـار ممكـن     
رفتم. پوزش خواستم و گفتم  نبود، چون روز بعد بايد به سفر اصفهان و شيراز مى
 در سفر آينده به تهران، حتمى خدمتشان خواهم آمد.

 اد را دريافتم.و اينك پيك ناگوار و ناخوشايند درگذشت است

 



  
  
  
  
  

 اسناد تاريخى در ايران
  

  ايرج افشار
 

  

)، 1953در نخستين سفر خود بـه ايـران (   )1(پروفسور هانس روبرت رويمر
براى اولين بار توجه مرا به اهميت اسـناد چـاپ نشـده از مـدارك ديـوانى بـراى       

اى از سـواد   پيشرفت تحقيقات تاريخى جلب كرد. او كه خود نشركننده مجموعـه 
گفـت   مـى  )2(ى تصنيف عبداهللا مرواريد و موسوم به شرفنامه اسـت منشئات تاريخ

هـاى اجتمـاعى و در    نوشتن تاريخ دقيق ايران كه حاوى مطالب اساسى در زمينـه 
آورى اسـناد   پذير نخواهد بود مگر آنكه بـه جمـع   برگيرنده كليه وقايع باشد امكان

 ها مبادرت كنيم.ناشناخته و دور مانده بپردازيم و به نشر علمى و انتقادى آن

مدتى دراز نكشيد كه او خطابه قابل توجهى در همـين موضـوع در كنگـره    
اى از آن مقاله را به روايت  شرق شناسان ايراد كرد و من توفيق يافتم ترجمه گونه

ضمناً در حواشـى   )4(و به تحرير فارسى خود منتشر كنم. )3(دكتر هربرت هورست
هـاى اسـناد در    لها از وضع بعضـى از مجموعـه  آن مقاله اطالعاتى را كه در آن سا

ايران به دست آورده بودم درج كردم. آن مقاله به طـور نسـبى در ميـان بعضـى از     
                                                 

نامه شصت و پنج سالگى پروفسور  اصل اين مقاله به ترجمه آلمانى برت فراگنر در مجموعه جشن*. 
 مراجعه شود. 7سال  150) طبع شده است. براى مشخصات آن به صفحه 1979بيروت، (رويمر 
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فضالى ايران مورد توجه قرار گرفت. از آن وقـت بـه بعـد، تجسـس دامنـه دارو      
آمـدم بيشـتر بـر     بيشترى را در زمينه گردآورى اسناد آغاز كردم. هرچه پيشتر مـى 

يـافتم و بـه ايـن اعتقـاد      وسعت دامنه اسناد چاپ نشده ايران وقوف مى اهميت و
رسيدم كه او رسيده بود. گواه روشن همين چند جلد كتابى اسـت كـه در تـاريخ    

 ايران نوشته شده است و اكثراً نقل و جمعى است از چند كتاب شناخته.

د در پس نشر ترجمه مقاله پروفسور رويمر به زبان فارسى آغاز مباركى بـو 
اى از طرف ارادتمنـدانش   آورى و نشر علمى اسناد ايرانى. اينك كه مجموعه جمع

مناسـبت نيسـت وضـع موجـود اسـناد در ايـران بـراى         شود بى به نام او چاپ مى
   )5(محققان تاريخ گفته شود.

هاى مستقلى كه از اسناد تاريخى و شرعى و عرفـى   در قرون پيش مجموعه
هـاى مختلـف و جنگهـاى     آن اسنادى كه در مجموعهحتى (شد  تهيه و كتابت مى

معموالً و بيشتر به واسطه فوائد ادبـى آنهـا بـه ماننـد      )گرديد استنساخ مى )6(خطى
هـاى   رسائل رشيدالدين وطواط و قائم مقام و نظاير آنها و به منظـور ارائـه نمونـه   

خوب از فن نويسندگى و اصول ترسل بود و بدين جهات بود كـه مـورد عالقـه    
گرفـت. آن   اهل نظر و ادب و مخصوصاً مترسـالن و منشـيان و اديبـان قـرار مـى     

هائى شايسته و برازنده بـراى تعلـيم آداب فـن     ها در آن روزگاران، نمونه مجموعه
ها از نظـر احتـواء بـر اسـناد      ترسل و دبيرى بود، در حالى كه امروزه آن مجموعه

هـاى مسـتقل قـديم     ان مجموعـه تاريخى و ديوانى مورداستفاده خواهد بود. از ميـ 
 »التوسل الى الترسل«)، 1329تهران،  (تأليف مؤيدالدوله على جوينى  »عتبة الكتبة«

 دالـدين تأليف عما »رياض االنشاء«)، 1315تهران (تأليف بهاءالدين محمد بغدادى 
جمـع   »مكاتبات رشيدى يا سوانح االفكار«)، 1948حيدر آباد دكن، (محمودگاوان 



٨١ اسناد تاريخي در ايران

تـوان بـر شـمرد كـه هـر يـك واجـد         ) را مـى 1947الهور،(ابرقوهى  موالنامحمد
تـرى اسـت و    اطالعات و دقايق خاص مربوط به يك دوره تاريخى يا ايام وسـيع 

    )7(طبعاً مورخ را از تحقيق در آنها گزير و گريزى نيست.

المختـارات مـن   «اى بـه نـام    اخيراً اينجانب موفق به چاپ عكس مجموعه
مسـجد  (سخه خطى منحصر بـه فـرد آن در كتابخانـه وزيـرى     شدم كه ن »الرسائل

 تهـران، (به دست آمد و به سرمايه انجمن آثار ملـى بـه چـاپ رسـيد      )جامع يزد
هاى بسيار عالى از منشـئات تـاريخى تـا قـرن      ). اين مجموعه يكى از نمونه1355

اش سرمشق  هفتم هجرى است. اگرچه مؤلف را نظر بر آن بوده است كه مجموعه
سندگى و مهارت يابى در فن ترسل باشد امروزه از جهت اسـتنادات تـاريخى   نوي

   )8(مورد استفاده محققان خواهد بود.

اثر قلم نظام الـدين عبدالواسـع    »منشاءاالنشاء«درين سالهاى اخير جلد اول 
نظامى تأليف شده توسط ابوالقاسم شهاب الدين احمد خوافى متخلص به منشـى  

تأليف محمد بن جمال االسالم يـزدى ملقـب بـه     »يون نامههما«) و 1357تهران، (
سوانح االفكار «) هر دو به كوشش ركن الدين همايون فرخ و 1356تهران،(منشى 
كه قديماً بـه نـام مكاتبـات توسـط     (تأليف رشيدالدين فضل اهللا همدانى  »رشيدى

ـ   )محمد شفيع طبع شده بود ش بر اساس نسخ تازه ياب به اهتمام محمد تقـى دان
) انتشار يافته است و از همين زمره اسـت مجموعـه بـزرگ و    1358تهران، (پژوه 

مهمى از منشئات كه در قرن نهم توسط جالل الدين يوسف اهل بالغ بر ششصـد  
آورى شـده و بـه    جمـع  »فرائـد غيـاثى  «و پنجاه نامه ديوانى و اقسام ديگر به نـام  

ن دردو جلـد بـه طبـع    آ اهتمام حشمت مؤيد به صورتى منقح تصحيح و نيمى از
هائى ازاين سنخ كه در ممالـك ديگـر    ). مجموعه1356ـ1358تهران،(رسيده است 
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اى جد است و چون فعالً اين گفتـار بـه اسـناد طبـع      ه موضوع مقالهرسيد به طبع
 شود.   شده در ايران اختصاص دارد از معرفى آنها خوددارى مى

دى خـان اسـترآبادى از   هاى جديدتر، منشـئات ميـرزا مهـ    از ميان مجموعه
ميرزا محمد منشى نـائينى   »سفينة االنشاء«و  )چند چاپ دارد(عصر نادرشاه افشار 

خـط و چـاپ ميـرزا    ( »مخزن االنشـاء «و  )كه چاپ نشده 1266آورى سال  جمع(
هـاى منشـئات قـائم مقـام فراهـانى،       و مجموعـه  )قمـرى 1286رضا كلهر، تهران، 

خــان ملــك الشــعراء صــبا، فرهــاد ميــرزا معتمدالدولــه نشــاط اصــفهانى، محمود
معتمدالدوله، محسن ميرزا مير آخـور، شـيخ الـرئيس حيـرت قاجـار موسـوم بـه        

و قابـل   )9(همه از آثار مهم دوره قاجارى »منتخب النفيس من رسائل شيخ الرئيس«
 ذكرست و همه به طبع رسيده است.

اسـت. ايـن   يك دسته از منشئات هم داريم كه نوشته شاعران و دانشمندان 
شناسى و مضـامين حكمـى و ادبـى و وقـوف بـر احـوال        آثار تنها از حيث سبك

نويسندگان مفيد نيست. بلكه از جهت اطالع بر عصر و زمان صاحب منشـئات و  
تـوانيم   كيفيات اجتماعى دوران آنان محتوى اطالعات دقيق و صحيح است و مـى 

)، فضـائل  1338تهـران،  ()، رشيد الـدين و طـواط   1962عليگره، (مكاتيب سنائى 
چاپ مويد ثابتى، () 1333چاپ اقبال، تهران، (االسالم غزالى حجـةاالنام من رسائل 

 ) را از اين گروه بياوريم.1349تهران، ()، خاقانى 1333تهران 

  
*** 

  
متأسفانه در كتب تاريخى ما مرسوم نبوده است كه متن دقيق و كامل اسناد 

 نقل و درج شود.
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نص مناشير و فرامين و اسناد و احكام در متون آورده شـده   لذا مواردى كه
تأليف محمد مفيـد مسـتوفى بـافقى     »جامع مفيدى«باشد كم است، نظير آنچه در 

را در جلـد سـوم كتـاب     »نشـان «آمده است و عجب است كه اين مؤلف و فقـره  
در خالصة التواريخ و احسن التـواريخ   )10(ضمن احوال خود مندرج ساخته است.

 شود.   م چند متن سند ديده مىه

در عصر قاجارى به طور اخص مرسوم شده بود كه مكاتبات رجال خوش 
خط و صاحب سبك را همانند قطعات خطوط خوش به صـورت قطعـه و مرقـع    

هـا و فـرامين آن    اى از نامـه  چسبانيدند. بدين تمهيد، خوشـبختانه عـده   بر مقوا مى
است، مانند خطـوطى از عبـاس ميـرزا،    عصر كه جنبه تاريخى دارد محفوظ مانده 

قائم مقام، محمد شاه قاجار، امير نظام گروسى، ميـرزا علـى خـان امـين الدولـه و      
 ديگران.

يعنى اصول نامه نگارى نيـز   »ترسل«در ختام مقدمه بايد گفت كه در كتب 
توان  ها و مناشير و غيره مندرج است، ولى درست نمى متونى بعنوان احكام و نامه

هـارا   ا براى تحقيقات تاريخى استناد جست. زيـرا معمـوالً ايـن نـوع نمونـه     بدانه
اند تا خوانندگان و نوآموزان فن را سرمشق  پرداخته شخصاً مى »ترسل«نويسندگان 

ها واقعاً بر اساس نصوص اصلى باشد بـاز بـيم تصـرفات در     باشد. اگر اين نمونه
تغيير و تبديل درآنها اتفـاق  رود. هم ممكن است خالصه شده باشد و هم  آنها مى

 افتاده باشد.  

گاه نـام مخاطبـان رقعـه را     »المختارات من الرسائل«كما اينكه در مجموعه 
 اند. حذف كرده
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*** 

  
 اسناد دوره قاجار

ــود شخصــى كــه مســئوليت اصــلى يكــى از    در دوره قاجــارى مرســوم ب
، يعنى در خانـه  دستگاههاى حكومتى را بر عهده داشت اسناد و اوراق را نزد خود

داشت و طبعاً اغلب اسناد ديـوانى در خانـدانها بـه ارث منتقـل      شخصى، نگاه مى
شـد مقـدار    رفت. در مواردى كه سلب منصب از شخص مى شد و از دست مى مى

مانـد بـا اوراق شخصـى او     زيادى از اوراق و اسناد كه در دستگاه آن شخص مـى 
مانـد در دسـترس    بـه جـاى مـى   شد و اگر نـزد اخـالف آنـان     مخلوط و تلف مى

 بود. نمى

اى را نقـل كنـيم كـه اعتمادالسـلطنه در روزنامـه       اينجا مناسبت دارد قضـيه 
خاطرات خود نوشته اسـت و حكـايتى اسـت تـام و تمـام از وضـعى كـه اسـناد         

ام.  اى در مجله سخن گفتـه  داشته است. تفصيل را ضمن مقاله مملكتى در ايران مى
 عه شود.مراج 15به حاشيه شماره 

نهصد و هفتـاد پاكـت سربسـته كـه غالبـاً       ـ )قمرى1304رمضان ( 7سه شنبه «
نوشتجات سفراى ايران در خارج و اغلب مراسالت سفراى خارجه در ايـران و  

مـؤتمن  (نوشتجات سرحدداران و غيره بود در ميان نوشتجات ميرزا سعيدخان 
ن پاكتها از بيست مرحوم، پسرش جمع كرده حضور شاه فرستاد بود. اي )الملك

سال قبل بود الى چهارده سال قبل. به خيال خود خدمت كرده بود. اما پـدرش  
مبـاالت باشـد واى    را تا ابدالدهر بدنام كرده است. وزير خارجه كه اين طور بى

 به حال ايران...

نوشتجات را به ملك الشعراء دادند كه در كتاب بچسباند. اما در ديباچه ننويسد 
فرمودند از قرار گفته همين پسـر وزيـر    ن كاغذها پيدا شد. شاه مىكه چطور اي
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  )567ص ( »انداخت. مرحوم غالب نوشتجات را نخوانده به آب مى
 

هاى جلـد شـده موجـود در وزارت خارجـه، ايـن       در يكى ازاين مجموعه
 عبارت بر پشت آن نوشته و چسبانده شده است:

  
ل است بر نوشـتجات متعلقـه بـه    بر حسب امر اقدس... اين مجموعه كه مشتم«

اداره وزارت امورخارجه دولت عليه ايـران... كـه در نوبـت وزارت و حمايـت     
مرحوم مبرور جناب رضوان مĤب ميرزا سعيد خان وزير امور خارجه طاب ثراه 
بواسطه كثرت مشاغل آن مرحوم و فراموشى و تفرق خيال در ضـمن پاكتهـاى   

د و بـه واسـطه علـم و احاطـه بنـدگان      متعدد سربسـته و ناخوانـده مانـده بـو    
اعليحضرت شاهنشاهى روحنافداه كه از طريق عديـده عمـوم مطالـب بـر راى     

گردد موجب تفريط و خللـى در امـور دولـت     بيضا ضياى هميون مكشوف مى
مطابق سال فرخنده فال تنگوزئيـل خجسـته    1304السنه  عليه نشده بود در هذه

ط تاريخ به حليه تدوين و ترتيـب مـزين   دليل محض اطالع برامور سالغه و ضب
 گرديد.

  
*** 

  
هاى مهم و قديمى ايران مقادير زيادى از اسـناد   اى از خانواده هنوز در عده

المثــل تــا چنــد ســال قبــل، اســناد خــانواده  عصــر قاجــارى موجــود اســت. فــى
در خانـه   )از عصر ناصرالدين شاه تا احمـد شـاه  (الممالك يعنى سه نسل  مستوفى

ق. بـاقى بـود، تـا اينكـه يكـى از      1292ــ 1351الممالك  خان مستوفى حسن ميرزا
مندان فاضل آقاى سيد مهدى موسوى آن را خريدارى كرد. اين مجموعه در  عالقه

 حقيقت آرشيو مالى ايران از عصر قاجارى است.
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 )ق.1271 - 1322اهللا ميـرزا سپهسـاالر (   از همين قبيل است خاندان وجيـه 
فروش رسيد. قسمتى از آن را كتابخانه مركزى و مركـز اسـناد    كه در چند فقره به

دانشگاه تهران و قسمتى را سازمان اسناد ملـى خريـدارى كـرد. مقـدارى هـم بـه       
داران افتاد. اين اسناد به مناسبت آنكه آقا وجيه سالها در شـهرهاى   دست مجموعه

ت نيسـت و  مختلف حاكم بود و نيز در امور نظامى مملكت دخيل، خالى از اهمي
خان  مخصوصاً ازاين حيث كه به مناسبت انتساب سبب او با خانواده ميرزا حسين

ــدان سپهســاالر هــم دريــن   )ق.1243- 1299سپهســاالر ( قســمتى از اســناد خان
 مجموعه وارد شده است.

متـوفى  (اما از طرفى اسناد بسيار قابل توجه فرخ خان امين الدوله غفـارى  
ى تحقيق درتاريخ وقايع هـرات در عصـر ناصـرى    كه مخصوصاً برا )ق.1288در 

به كتابخانـه   )اخالقش از(مفيدست به وسيله مرحوم حسنعلى معان الدوله غفارى 
مركزى و مركز اسناد دانشگاه تهران واگذار شد و تاكنون پنج مجلد از ميان اسـناد  

 آن به چاپ رسيده است.

ول مشـروطيت  از زمان ايجاد تشكيالت نوين مملكتى در ايـران، كـه حصـ   
ها و سـاير سـازمانهاى جديـد ادارى     موجب تأسيس پارلمان و تشكيل وزارتخانه

هـا در همـان وزارتخانـه     ، اسناد هر يك از وزارتخانـه )قمرى 1325يعنى از (شد 
هـاى بعـد بـه تـدريج      شود. ايـن وضـع و اسـلوب جهـانى در دوره     دارى مى نگاه

 استوارى و قوت گرفت.

*** 

  
 ادتأسيس سازمان اسن

فكر تأسيس آرشيو ملى از بيست و چند سال پيش پيدا شـد. مخصوصـاً از   



٨٧ اسناد تاريخي در ايران

اى خـاص آرشـيو    آن زمان كه يونسكو به كميسيونهاى ملـى توصـيه كـرد كميتـه    
ايجادكنند تا فكر تأسيس آرشيو ملى و نگاهبانى اسناد ترويج شود. در ايـران هـم   

اين كميتـه پـس از    )11(به وجود آمد. 1338اى بدين منظور در شهريور سال  كميته
دو سال بحث و فحص طرحى درباره ايجاد آرشـيو ملـى تهيـه و بـراى تصـويب      
قانونى به مراجع دولتى تسليم كرد. نبودن آرشيو ملى در ايران، در آن ايام، مرا بـر  

الـدين   آن داشت كه به مناسبت مراسم واگذارى مجموعه اسناد و كتب سيد جمال
 )12(نـه مجلـس شـوراى از طـرف خانـدان مهـدوى      بـه كتابخا  )افغانى(اسدآبادى 

بنويسم تا مگر كه آن طرح به جريان بيفتد و با  »ديوان اسناد«اى تحت عنوان  مقاله
 )13(آورى اسناد شروع شود. تصويب قانون جمع

از آن پس، فكر تأسيس آرشيو ملى در مراكز دولتى توسعه بيشترى گرفـت  
شد. باالخره قانون  ى بيشتر احساس مىو روز به روز احتياج به وجود چنين مركز

به تصويب مجلـس رسـيد و سـازمان اسـناد ملـى ايـران از        1351آرشيو در سال 
به وجود آمد.  )وابسته به نخست وزيرى(ضمائم سازمان امور ادارى و استخدامى 

آورى اسناد و بازشناسى و دسته بنـدى   در حال حاضر اين سازمان موظف به جمع
   )14(آنهاست.

  
 راكز كنونى نگاه دارى اسنادم

اسنادى كـه در حـال حاضـر در ايـران موجودسـت بـه دو دسـته تقسـيم         
دارى  ها و مراكز عمومى مملكت نگاه پذيرست. يك دسته آنهاست كه در مجموعه

هـاى   شود. دسته ديگر آنهاست كه نـزد اشـخاص اسـت و از گـروه مجموعـه      مى
 شود. خصوصى شمرده مى

و البته اكثر آنها از اسناد (ناد قديمى در اختيار دارند نام مراكز عمومى كه اس
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 به ترتيب اهميت بدين شرح است: )دوره قاجارى است

دارى اسناد سلطنتى عصر قاجار اسـت. ايـن    كه محل نگاه »اطاق اسناد« ـ1
مركز جزئى از اداره بيوتات سلطنتى بود و تـاكنون تنظـيم و ترتيبـى پيـدا نكـرده      

ظـاهراً بيشـتر اسـناد موجـود در آن از دوران پادشـاهى      است و فهرسـت نـدارد.   
 ناصرالدين شاه قاجارست.

وزارت امور خارجه: داراى دو دسته از اسناد عصر قاجارى است. يـك   ـ2
بايگـانى  «شد و بـه   دارى مى دسته آنهاست كه از ابتدا در وزارت امور خارجه نگاه

اى  ده و جلـد ناشـده  هاى جلد شـ  شهرت گرفته است. دسته ديگر مجموعه »راكد
است كه از آن دربار قاجارى بود و در دوره پهلوى اول به وزارت خارجه انتقـال  

شود. قسـمتى ازايـن    دارى مى يافت و اكنون در كتابخانه وزارت امور خارجه نگاه
بـراى فهرسـت    )15(ها به دستور ناصرالدين شاه قاجار تجليد شده اسـت.  مجموعه

 1332اصغر حكمـت در سـال    رجه نخستين بار علىنويسى اسناد وزارت امور خا
اقدامى كرد كه ناتمام ماند تا اينكه در طول ده سـال پـيش از انقـالب نسـبت بـه      

 )16(فهرست نويسى آنجا اقدام شد.

سازمان اسناد ملى ايران. به طورى كه گفته شد اين سازمان طبق قـانون   ـ3
وجود آمـد. سـازمان توانسـته     به 1351براى نگاهبانى تمام اسناد مملكتى در سال 

است معدودى اسناد از دوران صفوى و افشار و زنديه از راه خريدارى تهيه كنـد.  
ــرين    ــابهى جمــع شــده اســت. مهمت ــادير معتن ــى از اســناد دوره قاجــارى مق ول

السـلطان   الدولـه، ظـل   هـاى خريـذارى شـده از آن عالءالدولـه، احتشـام      مجموعه
 )17(است.

كتابخانـه    دريـن  تهـران،   مركـز اسـناد دانشـگاه    كتابخانـه مركـزى و    ـ4
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هاى متعددى از اسناد هست. شرح و معرفـى هـر يـك ضـمن فهرسـت       مجموعه
 1345تهران (هاى خطى آنجا درشانزده مجلد تأليف محمد تقى دانش پژوه  نسخه

) آمده است. ولى هنوز قسمتهائى از مجموعه فهرست نشده. اين كتابخانه 1330 ـ
هــاى ديگــر و  كــروفيلم و عكــس از اســنادى كــه در كتابخانــه مقــاديرى هــم مي

هاى خصوصى هست تهيه كـرده اسـت. ضـمناً چنـان كـه گفتـيم طبـق         مجموعه
قراردادى كه با سازمان اسناد ملى ايران منعقد كرد يكى از فعاليتهـاى مشتركشـان   

 عكس بردارى از اسناد ادارات اوقاف و فرمانداريهاى واليت است.

اف كه زمانى جزء وزارت معارف و بعد نخست وزيرى بود سازمان اوق ـ5
و اكنون استقالل دارد در اكثر واليات ايران شعبه دارد. در سازمان اوقاف و شعب 

 ها موجود است. آن اصل يا سواد وقفنامه

يعنـى مجلـس شـوراى و مجلـس سـناى      (هاى دوگانه مجلس  كتابخانه ـ6
ز اسناد، خواه به صورت مجلـد و خـواه   هايى ا در اين دو كتابخانه مجموعه )قديم

هاى قابل توجـه كتابخانـه مجلـس     به صورت اوراق موجودست. يكى از مجموعه
شوراى ملى قديم فردهاى جزء جمع اهدائى خانـدان امـين الضـرب و مجموعـه     
دفاتر مالياتى آذربايجان در دوران پيشكارى وثوق الدوله و فردهاى اهدائى احمـد  

و نيز مجموعه اسناد سيد جمال الدين افغـانى. در كتابخانـه    )18(متين دفترى است
هاى حكومت ظل السلطان در اصفهان بسـيار   هاى كتابچه مجلس سنا هم مجموعه

 با اهميت است.

وزارت دارائى. در اين وزارتخانه مقدارى از اسناد مالياتى مملكـت كـه    ـ7
 بقاياى عصر قاجار است باقى مانده است.

حل وزارت ماليه يعنى عمارت خوابگاه ناصرالدين شاه تا نا گفته نماند درم
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چند سال پيش مقادير زيادى اسناد قديم وزارت ماليه موجود بود. چـون در عهـد   
وزارت سر لشكر ضرغام قصد تخريب اين عمارت پيش آمد شبانه اسـناد بسـيار   
گرانقدر قديمى آنجا را به زيرزمين و حمـامى مخروبـه منتقـل كردنـد كـه آب و      

 طوبت موجب از ميان رفتن اكثر اسناد شد.ر

و بعضـى   )تبريـز (، ملـى  )يـزد (، وزيـرى  )تهران(هاى ملك  در كتابخانه ـ8
 هاى واليات به تفاريق اسنادى هست. كتابخانه

  
*** 

  
هاى خصوص اسناد درسـت شـناخته نيسـت، زيـرا مالكـان آنهـا        مجموعه

فـى كننـد. بايـد دانسـت كـه      معموالً آمادگى و ميل ندارند كه اسـناد خـود را معر  
انـد   هاى مهمى كه در عصر قاجارى مسئوليت امـور مملكتـى را داشـته    درخانواده

ها به مقاله خاصـى موكـول    اسناد قديم موجود بوده و هست. معرفى اين مجموعه
 شود تا بتوان به طور كامل به وصف آنها پرداخت. مى

ـ     انـد   اريخى بـرده در طى سى سال اخير، كسانى كه پى بـه اهميـت اسـناد ت
اى پيدا كرده اسـت و خـواه    خواه به علت آنكه اين نوع اسناد جنبه مادى و عتيقه(

انـد بـه تـدريج     توانسـته  )اند از لحاظ اينكه خود به تحقيقات تاريخى عالقه داشته
آورى كننـد. و   هايى از اسناد قديمى را از گوشه و كنار خريدارى و جمع مجموعه

 )19(رى بسيارى از اسناد شده است.اين موجب حفظ و ماندگا

  
 انواع اسناد

اهم اسنادى كه در حال حاضر موجودست و يا آنكه پراكنده مانـده و بايـد   
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 آورى شود بر چند نوع است: جمع

هاى دستورالعمل مربوط به جمع و خـرج مملكتـى و واليتـى و     كتابچه ــ
 جزء جمع آنها،

 ،)ها بنيچه(هاى مالياتى مملكتى و واليتى  كتابچه ــ

 هاى احصاء نفوس، كتابچه ــ

اسناد ديوانى اعم از فرمان، دستخط، نشان، منشور، مثـال، رقعـه، حكـم،     ــ
 ابالغ، تلگرافات و غيره،  

 ها، وقفنامه ــ

هـاى   قبالجـات و بنچاقهـاى ملكـى و اسـناد شـرعى معـامالتى و قبالـه        ــ
 ،   )20(نكاح

 كپيه و عين مكاتبات،اسناد و مكاتبات تجارى، اعم از دفاتر  ــ

 ها، فردهاى مالياتى و جمع و خرج و حقوق ــ

دفاتر محاسباتى تجار و كسبه و دفاتر و خرج روزانـه اشخاصـى كـه از     ــ
 لحاظ مطالعات مربوط به اوراق بسيار مهم است،

هاى گزارش مأموريت و تفتيش در واليات كـه آنهـا را روزنامـه     كتابچه ــ
 ند،نام سفر و سفرنامه هم مى

مكاتبات بين رجال و اشخاص، مخصوصاً از زمره آنچه از عصر ناصرى  ــ
 و دوره انقالب مشروطيت مرسوم بوده است،

يك دسته از اسناد كه از نظر تاريخى بسيار مهم است ولى بـر روى كاغـذ   
 »لـوح تـاريخ  «هاى سنگى و كاشـى اسـت كـه در افـواه عمـومى بـه        نيست كتابه

ها عبارت است از فرمانهاى معافيـت ماليـاتى    ع كتابهمشهورست. قسمتى ازاين نو
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كه اكثراً در مساجد جامه نصـب اسـت، دسـتور ايجـاد سـاختمان يـا مرمـت آن،        
ها و... ظاهراً نخستين فاضل ايرانى كه در ايران به نقل و شـرح ايـن نـوع     وقفنامه
را  ها پرداخت ذبيح بهروزست. او دو فرمان سنگى از عهده ناصـرالدين شـاه   كتابه

   )21(كه مربوط به الغاى ماليات حمامى و سلمانى و نان و گوشت بود نشر كرد.

ها بـراى تحقيقـات الزم    ترديد نيست كه عكس بردارى و نقل مطلب كتابه
آورى  است و به همين مالحظه بوده است كه در پانزده سال اخير ايرانيان به جمع

هـا را در كتبـى كـه در     كتيبـه  اند و مخصوصاً متن يا مضمون ايـن  آنها توجه كرده
 )22(اند. وصف ابنيه تاريخى و آثار باستانى تأليف شده است آورده

سابقه نقل وثبت و نشر نصوص اسناد چاپ نشده با رعايت اصول علمى و 
انتقادى دراز نيست. شايد مرحوم محمد قزوينى كه نامه امير تيمور به شارل ششم 

كسى است كه قاعده علمى انتشار اسناد را به  پادشاه فرانسه را منتشر كرد نخستين
. پيش از آن آگاهى نسبت به ثبت و ضبط اسناد توجه شده بود )23(ايرانيان آموخت

تـوان كـامالً بـه آن     شده اسـت نمـى   ولى چون احتماالً رعايت ضوابط در آنها نمى
 .)24(نصوص اعتماد كرد

نـوع از مـدارك    به هر تقدير، با عنايتى كه مرحـوم قزوينـى بـه نشـر ايـن     
تاريخى مبذول داشت دانشمندان و فضالى ايرانى به جمع و نشـر اسـناد رغبـت    

هـا و منشـورهاى چـاپ نشـده در      كردند و مـتن عـده زيـادى از فـرامين و نامـه     
هـاى آينـده، ارمغـان، مهـر،      . مخصوصاً در مجله)25(هاى ايران به چاپ رسيد مجله

ى كتـاب، وحيـد، خـاطرات وحيـد،     يادگار، يغما، فرهنـگ ايـران زمـين، راهنمـا    
 بررسيهاى تاريخى فرامين و اسناد زياد به چاپ رسيده است.

ــان،    ــه محقق ــر مرســوم شــده اســت ك خوشــبختانه در بيســت ســاله اخي
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هـايى كـه    رسانند. مخصوصـاً انتشـار مجموعـه    هائى از اسناد به چاپ مى مجموعه
عمده در  درباره يك واقعه يا يك شخص و موضوع خاص است موجب پيشرفت

  )26(تحقيقات تاريخى است.

  
 تأسيس مراكز تحقيقات و مجالت تاريخى

اى خـاص و مسـتقل بـه نـام      نخستين بار ستاد ارتش ايران به نشـر مجلـه  
اهتمام كرد. معموالً در هر شماره از اين مجله تعدادى اسـناد   »بررسيهاى تاريخى«

 )27(چاپ نشده نشر شده است.

پس از آن نشريه مستقل ديگرى براى نشر اسناد و مقاالت تاريخى به زبان 
انجمـن  «فارسى و در ايران توسط ابراهيم صفائى به وجود آمـد. او آن را نشـريه   

   )28(نام گذارده است. )تأسيس شده توسط خود( »تاريخ

 »انجمـن تـاريخ  «بـه تأسـيس    1353فرهنگستان ادب و هنر ايران در سـال  
د. ايـن انجمـن كـه جنبـه رسـمى و مملكتـى داد يكـى از وظـايفش         مبادرت كـر 

   )29(آورى و نشر اسناد است. جمع

جديدترين كارى كه در زمينه تاريخى و نشر اسناد آغاز شـده نشـر مجلـه    
است. ايـن مجلـه از طـرف گـروه تـاريخ دانشـگاه تهـران تهيـه و طبـع           »تاريخ«

   )30(شود. مى

اى بـر شـناخت اسـناد     مقدمـه «وان جهانگير قائم مقـامى كتـابى تحـت عنـ    
نوشته است كه براى آشنا شدن با اصول فرمان نويسـى و اسـناد ايرانـى     »تاريخى

   )31(بسيار مفيدست.

از زمره كتابهايى كه در مطالعه اسناد تاريخى و حل مشكالت اصـطالحات  
تـأليف   »اصطالحات ديوانى دوره غزنوى و سلجوقى«آنها مفيد خواهد بود كتاب 
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نورى است. اين دو كتاب را بايد از كوششهاى ثمربخشى دانسـت كـه در   حسن ا
  )32(زمينه مطالعه اسناد تاريخى تأليف شده است.

هاى راهنماى كتاب و آينده قسمتى به اسـناد و مـدارك    هاى مجله در دوره
  چاپ نشده اختصاص يافته است.

بايـد   در دنبال اين مقاله كه راجع به وضع اسناد تـاريخى اسـت توضـيحى   
اضافه شود. و آن درباره لزوم حفظ كليه اسناد مربوط به دوران پهلوى است. آقاى 
غالمحسين ساعدى، نويسنده نامدار دو ماه پس از انقالب متوجه اهميت اين امـر  
بود كه ممكن است اسناد آن دوره در معرض اتالف باشد و اشخاصى بـا غـرض   

اى بيداركننـده   بردارنـد. پـس مقالـه   خاص يا به علت ناآگاهى اسنادى را از ميـان  
به طبع رسانيد و دولت موقت  1358هاى ارديبهشت  نوشت و در يكى از روزنامه

 را متوجه ضرورت حفظ اسناد كرد.  

هايى در اين زمينه اسـت و بـه رعايـت حفـظ عقايـد       آن مقاله يادآور نكته
ف نظـر ايشـان در   نويسنده، عيناً نقل خواهد شد. اين نكته ناگفته نماند كه بر خال

 دوره قاجارى اسناد احترام چندانى نداشتند.

 
 ها: يادداشت

1.  Hans R. Roemer 
2. Staatsschreiben der Timuridenzeit, wiesbden, 1952 

چاپ  640ـ 644) صفحات 1331ام كه در مجله مهر سال هشتم ( درباره اين كتاب شرحى نوشته    
 شده است.

3. Heribrt Horst 
 4) 1335:( 145ـ 158دآورى مكاتبات تاريخ ايران. فرهنگ ايران زمين. گر .4
شود. از كتب و  بنابراين، درين مقاله از اسناد ايرانى كه خارج از قلمرو فعلى ايران است بحثى نمى .5

مقاالتى هم كه مربوط به اسناد ايرانى در زبانها و ممالك ديگر نشر شده است سخنى به ميان 
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) فهرستى از فرامين سالطين ايران B. Fragnerبايد متذكر شوم كه آقاى برت فراگنر (آيد. فقط  نمى
) چاپ شده است به 1358آورى كرده است و در فرايبورگ آلمان ( را كه تاكنون چاپ شده جمع

 اين مشخصات :

Repertortium Persischer Herrscherurkunden publizierte originalur  kunden (bis 
1848). Freiburg, 1980. 

مخصوصاً جنگهاى متعدد از دوران صفوى موجودست كه محتوى سواد اسناد تاريخى و احكام و  .6
منشورها و رقمهاى دولتى و عرفى است. به طور مثال مراجعه شود به فهرستهاى نسخ خطى تأليف 

اى از  رد عدهكه در مو )جلد 16محمدتقى دانش پژوه مربوط به كتابخانه مركزى دانشگاه تهران (
جنگها، فهرست تحليلى و تفضيلى تهيه شده است. مندرجات اين نوع جنگ و مجموعه عبارت 
است از شعرهاى پراكنده و رساالت و منظومات و ملتقطات كتب و همچنين فرامين و مكتوبات و 

 آثار مختلف ديگر.

متعلق به كتابخانه اى است بياضى  نمونه اصيلى از مجموعه منشئات و ترسل عصر صفوى مجموعه
) طبع 23( 1357مجلس شوراى ملى كه به صورت عكسى آن را در فرهنگ ايران زمين جلد 

 ام. كرده

 درين بياض متن بسيارى از منشئات رسمى آمده است.

كه در مجله  »دبيرى و نويسندگى«مراجعه شود به سلسله مقاالت محمد تقى دانش پژوه تحت عنوان  .7
چاپ شده است. دانش پژوه درين سلسله مقاالت  )ش.118( 1351تا  114ى ها هنر و مردم شماره

هاى منشئات و ترسل اعم از خطى چاپى را كه تاكنون شناخته شده معرفى كرده  بيشتر مجموعه
 است. 

هاى اتابكان آذربايجان و سالجقه اصفهان هست  اسناد متعددى درين مجموعه مخصوصاً براى سلسله .8
ام و دو  شانى از آنها نيست. من به تفصيل در مقدمه خود آن فوائد را باز گفتهكه در جاى ديگر ن

 ام: سندش را به طور جداگانه و نمونه چاپ كرده

. عهدنامه اتابك محمد 29) 1355:( 670- 674تربت نظام و تربت بهائى در اصفهان. يغما، 
تشار اين عهدنامه مهم عباس و در پى ان 1356:( 82- 90ايلدگزى، تاريخ، جلد اول شماره دوم (

 اى محققانه ايراد كرد كه چاپ خواهد شد. زرياب خطابه

منشئات اين افراد به چاپ رسيده است. نگاه كنيد به فهرست كتابهاى چاپى فارسى تأليف خانبابا  .9
 مشار.

 .759ـ760و 752ـ754. ص 1340جامع مفيدى، به كوشش ايرج افشار، تهران  .10
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يار صالح، سيد حسين شهشهانى، عبدالحسين مفتاح از رجال سياست و از كتابداران، مركب از الله. 11
دكتر محسن صبا متخصص امور بايگانى كه مسئول كميته بود. اخيراً دكتر محسن صبا در 

اى، اطالعات مفيدى درباره اسناد ايرانى و نگاهبانى آنها داده است. اين مصاحبه به همت  مصاحبه
 شده است نگاه كنيد به:قاسم صافى انجام 

محسن صبا: اسناد در خدمت تحقيقات تاريخى و نقش مهم كتابخانه مركزى و مركز اسناد دانشگاه 
  7) 1358:( 44- 59تهران. كتابدارى. 

قمرى به ايران كتابخانه و اوراق و اسناد  1307و1304هاى  الدين در دو سفر سال سيد جمال. 12
الضرب منزل  ايران وارد كرد وقتى كه در منزل محمدحسن امين شخصى خود را از طريق بوشهر به

گرفت آن كتب و اسناد را در آنجا مستقر كرد و چون از ايران تبعيد شد كتابها و اسناد نزد 
الضرب باقى بود تا  الضرب باقى ماند. اين مجموعه نفيس بيش از هشتاد سال در خاندان امين امين

هدوى قرار گرفت. او تمام آنها را به مجلس شوراى ملى واگذار اينكه مورد بررسى دكتر اصغر م
 :332ـ337كرد. براى تفصيل نگاه كنيد به مقاله من اسناد جديد درباره سيد جمال الدين، مجله مهر. 

) تجديد چاپ 1334تهران،( 178ـ195، جلد اول صفحه »سواد بياض«. همين مقاله در 13) 1343(
 شده است.

اسناد ومدارك چاپ نشده  مجموعه»مجموعه اسناد نشر گرديده است به نام فهرست تحليلى اين 
ايرج افشار. تهران.  )و(آورى و تنظيم اصغر مهدوى  درباره سيد جمال الدين مشهور به افغانى. جمع

 تصوير. 217ص+ 166.1342دانشگاه تهران. 

ـ  186جلد دوم صفحه  »اد بياضسو«. اين مقاله بعداً در كتاب 16) 1342:( 529ـ  534مجله يغما، . 13
 ) تجديد چاپ شد.1349تهران،( 179

 باشد: تاكنون اطالعات خاص كه درباره سازمان اسناد ملى ايران نشر شده است به شرح زير مى. 14

 .13) 1349:( 658-663سيروس پرهام: سازمان اسناد ملى ايران. راهنماى كتاب. ــ 
ملى ايران. ماهنامه سازمان امور ادارى و استخدامى كشور. سيروس پرهام: تأسيس سازمان اسناد  ــ

 )1349 : 1-5خرداد ( 11ش 
 S. Parham, Introduction and law of establishament of Iran National Archives. 
20. Archives. 20 (1970), 179. 

Herbert E. Angel;- Archives in developing Countries: Iran as a case study.The 
American Archivist. 35 (1972) No.2,pp.173. 

ماند و اوست كه توانست با اصول  نام سيروس پرهام در بنيانگذارى اين سازمان هميشه جاودان مى
هاى  آورى اسناد دولتى و خريدارى اسناد از مجموعه و ترتيب صحيح پايه كاررا بگذارد و به جمع
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ها خريدارى كرده كار بزرگ اوست و من كه در طول مدت  ادهخصوصى بپردازد. اسنادى كه ازخانو
و نيز در يك دوره از  )با همكارى اصغرمهدوى(كار او، به علت مشاركت در جلسات كميته تقويم 

 پرداختم. شوراى اصلى سازمان شاهد خدمات دلسوزانه او بودم، بايد به چنين توضيحى مى

مملكتى به وجود آمد قرار داد مشتركى بود كه بين آورى اسناد  از جمله طرحهايى كه براى جمع
البته به امضاى (سازمان مذكور و كتابخانه مركزى و مركز اسناد دانشگاه تهران به امضاء رسيد 

به منظور آنكه گروههايى مشتركاً به واليت اعزام شوند و از اسناد و مدارك  )رئيس دانشگاه تهران
ها عكسبردارى كنند و يك نسخه در سازمان و  نزد خانوادهموجود در ادارات اوقاف و مزارات و 

يك نسخه در كتابخانه نگاهدارى شود. گروه اول با عضويت دوستان عزيزم دكتر منوچهر ستوده از 
دانشگاه تهران و رضا ثقفى معاون وقت سازمان اسناد ملى و نويسنده اين سطور در صفحات 

اين خدمت را انجام داد. اين سابقه قيد شد تا مگر در  گرگان، استرآباد، شاهرود، دامغان، سمنان
آينده براى قسمتهاى ديگر نيز اقدام مذكور عملى شود. در اينجا فرض است كه نام مرحوم مسيح 

وستان ذبيحى، دوست فاضل گرگانى را بياورم كه درين سفر نهايت همكارى و همراهى را به د
 خود مبذول كرد.

گفته شد. براى تفصيل به  577اى اتفاق افتاده است كه در صفحه  نها قضيهدر مورد چند جلد از آ. 15
 هاى زير نگاه كنيد: مقاله

 .24) 1354:( 1201-205اى گرانبها. مجله سخن، غالمعلى وحيد مازندرانى: گنجينه ــ
  25)1355:(111-113الملك انصارى و اسناد سياسى. مجله سخن، افشار؛ مؤتمن ايرج ــ

 ى كه تا حال براى اسناد وزارت خارجه نوشته شده است بدين شرح است:فهرستهاي. 16

ايرج افشار: فهرست اسناد قاجارى در كتابخانه وزارت خارجه. نشريه كتابخانه مركزى دانشگاه  ــ
 .1342): 105-  117هاى خطى. دفتر سوم ( تهران درباره نسخه

ژانويه  18ى جهان با دربار ايران از تاريخ هاى متبادل بين پادشاهان و سران كشورها فهرست نامه ــ
ميالدى./تهران/ مركز بررسى و تنظيم اسناد وزارت امور خارجه.  1926مارچ  4تا تاريخ  1807

 )1نشريه شماره (تصوير  1352. 30+194
هاى دوره قاجاريه. تهران مركز  ها و رساله ها و سفرنامه فهرست بخشى از اسناد و عهدنامه ــ

 )2نشريه شماره (ص. 344.1354ظيم اسناد وزارت امور خارجه. بررسى و تن
ام در تهيه مواد فهرست اين دو جلد احمد منزوى كار كرده و تنظيم آنها از  آن قدر كه مطلع شده

 غالمعلى وحيد مازندرانى و دكتر خانبابا بيانى و انتشار آنها مرهون زحمات دكتر بيانى است. 
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باره بخشهائى ازاسناد موجود در سازمان ملى ايران نشر شده است بدين فهرستهايى كه تاكنون در. 17
 شرح است.

 .)پلى كپى( 1353و خرداد 1352فهرست اسناد حشمةالدوله. دو گروه. آبان  ــ
 .)پلى كپى( 1350). مهرماه 1290-  1305فهرست اسناد نخست وزيرى ( ــ

سهم اساسى بر عهده داشته  )ملى معاون وقت سازمان اسناد(در نگارش اين فهارس رضا ثقفى 
 است.

 .17) 1353:( 409- 414ايرج افشار: اسناد سازمانى ملى ايران. راهنماى كتاب.  ــ
است. وزير دفتر  )پدر دكتر محمد مصدق(هاى ميرزا هدايت وزير دفتر  احمد متين دفترى از نواده. 18

يوسف مستوفى الممالك بر عهده  مدتهاى مديد تصدى امور مالياتى مملكت را به سرپرستى ميرزا
اش باقى مانده بود توسط متين دفترى به مجلس  داشت. قسمتى از فردهاى مالياتى او كه در خانواده

شوراى ملى واگذارى شد. متين دفترى خود در موقع واگذارى فردها درباره اصول فردنويسى و 
 سابقه آن مقاله با اهميتى نوشت. نگاه كنيدبه:

  9) 1345:( 31- 35دفترى؛ اسناد ديوانى عهد قاجار. راهنماى كتاب.  احمد متين ــ
 اى درباره مجموعه اسنادش نوشته است. دكتر اصغر مهدوى خود مقاله -19 

Asghar Mahdavi, Les Archives Aminozzarb. Source pour l’historie economique 
et sociale de l’Iran fin de 19e-20e Siecle(. Le Monde Iranian et I’Islam, IV 
)1976 7(: 195-222. 

هاى خصوصى انتشار يافته و يا فهرست آنها به چاپ رسيده چنين  ديگر اسنادى كه از مجموعه
 است: 

). جلد دوم آن تحت عنوان: 1325تاريخ سياسى دوره صدارت ميرزا حسين مشيرالدوله )تهران،  ــ
 تاريخ.  سال بعدتر نشر شده است. تهران، بى چند »تاريخ روابط سياسى ايران و عثمانى«

از اسناد  Archives persanes commenteesدر سلسه  jean Aubinاز جمله توسط ژان اوبن  ــ
 مجموعه حسين شهشهانى.

 پور: فهرت اسناد و فرامين و مكاتبات تاريخى مجموعه آقاى حسين شهشهانى. غالمرضا فرزانه ــ

 1) 1340:( 228- 270هاى خطى. گاه تهران درباره نسخهنشريه كتابخانه مركزى دانش
وصفى از مجموعه اسناد فرخ خان امين الدوله و معاون الدوله غفارى توسط اينجانب در مقدمه  ــ

 »سواد و بياض«و نيز در  1344): 583ـ 591) و در مجله يغما، (1344تهران ( »مخزن الوقايع«كتاب 
 ست.آمده ا 1349): 279ـ 295جلد دوم (
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جلد (به چاپ رسيده است  »مجموعه اسناد و مدارك فرخ خان امين الدوله«تاكنون پنج مجلد از  ــ
به كوشش كريم اصفهانيان و  2-4اول به كوشش كريم اصفهانيان و قدرت اهللا روشنى و جلدهاى 

). در چاپ سراسر 1346ـ1358تهران ( )) عمران2جلد پنجم به كوشش آن دو نفر و حسن(
 اين مجموعه مرحوم حسين محبوبى اردكانى نظارت داشته است. مجلدات 

فهرست اسناد تاريخى ايران در آرشيو صدارت عثمانى در استانبول. جلد اول. تهيه و تحقيق  ــ
انتشارات (ص. 1357+ .53 297محمود غروى. تهران. انجمن تاريخ فرهنگستان ادب و هنر ايران. 

 )10فرهنگستان ادب و هنر ايران، ش 
تشكيل  )تهران(در موزه نگارستان  1355نمايشگاهى جالب توجه از مقدارى قباله نكاحيه در سال . 20

 125)2546:( 649هاى نكاح. راهنماى كتاب.  گرديد. نگاه كنيد به آيدين آغداشلو: قباله

 1/2: 67- 71) ش 2( 1304دو فرمان سنگى. مجله علوم عاليه و اقتصاد. ج . 21
هاى موجود در ايران آورده شده بدين شرح  تابهائى كه در آنها تعداد زيادى از كتيبهفهرست اهم ك. 22

 است.

 .1343محمد تقى مصطفوى: اقليم پارس. تهران  ــ
 )پنج جلد تاكنون نشر شده است( 1349- 1356منوچهر ستوده: از آستارا تا استارباد. تهران، ــ 
 .1348و جزاير خليج فارس و درياى عمان. تهران  احمد اقتدارى: آثار شهرهاى باستانى سواحل ــ
 )دو جلد(. 1353احمد اقتدارى: ديار شهرياران. تهران  ــ
 )دو جلد(. 1355حسين مدرسى طباطبائى: تربت پاكان. قم،  ــ
 )چاپ دوم( 1350لطف اهللا هنر فر: گنجينه آثار تاريخى اصفهان. اصفهان،  ــ
 )دو جلد در سه مجلد(. 1348- 1354ران، ايرج افشار: يادگاريهاى يزد. ته ــ
 )دو جلد( 1350- 1355حميد ايزدپناه: آثار باستانى و تاريخى لرستان. تهران،  ــ
 )جلد اول( 1349پرويز ورجاوند: سرزمين قزوين. تهران،  ــ
 :1348حسن نراقى: آثار تاريخى شهرستانهاى كاشان و نطنز. تهران  ــ
 .1351. تهران، )تبريز(تانى آذربايجان. جلد اول عبدالعلى كارنگ: آثار باس ــ
اردبيل، ارسباران، خلخال، سراب، (سيد جمال ترابى طباطبائى: آثار باستانى آذربايجان. جلد دوم  ــ

 .1355. تهران، )مشكين شهر، مغان
 .  1354تهران،  )جام، نيشابور،سبزوار(عبدالحميد مولوى: آثار باستانى خراسان. جلد اول  ــ
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مباحث تاريخى و جغرافيايى و اجتماعى و مذهبى و وصف آتشگاه (حسين كريمان: قصران  ــ
 )دو جلد(. 1356. تهران. )منطقه كوهستانى رى باستان و طهران كنونى

 .1355حسين كريمان: تهران در گذشته و حال. تهران،  ــ
اريخى اسد آباد. كنگاور جلد اول شامل بناها و آثار ت(كردستان  ـ مسعود گلزارى: كرمانشاه ــ

 .1359. تهران. )صحنه
 .1359. تهران.)جغرافياى تاريخى و آثار باستانى(احمد اقتدارى: خوزستان و كهكيلويه و ممسنى  ــ
. )بحث تاريخ اجتماعى و آثار تاريخى كرمان(محمد ابراهيم باستانى پاريزى: وادى هفت واد  ــ

 .1355جلد اول. تهران. 
ق( ص 2) 1339. كاوه. دوره جديد شماره )پادشاه فرانسه(يمور گوركان به شارل ششم نامه امير ت. 23

6-3 
هاى مربوط به مشهد رضوى است كه قسمتى در مطلع الشمس اعتمادالسلطنه  از جمله متون وقفنامه. 24

 اى از انها به دستور ميرزا محمد رضا صديق الدوله توسط ميرزا اسمعيل همدانى با آمده و مجموعه
به  »آثار الرضوية من منتخبات الصديقة«قمرى به نام  1317همكارى آقا ميرزا عبدالعلى در سال 

هاى خطى كتابخانه مركزى و مركز اسناد دانشگاه  نگاه كنيد به فهرست نسخه(چاپ رسيده است 
 ).1899-  1913تهران تأليف محمد تقى دانش پژوه، جلد دهم، ص 

جلد (در فهرست مقاالت فارسى  »مكاتيب، اسناد فرامين،«عنوان مشخصات اين مقاالت را تحت . 25
 عنوان است. 544ام و جمعاً  ) ثبت كرده1340- 1365، تهران، 3-1

 هايى كه توسط ايرانيان به چاپ رسيده است به ترتيب تاريخ بدين شرح است: اهم مجموعه. 26

وشش عبدالحسين نوائى، تهران، اسناد و مكاتبات سياسى از تيمور تا شاه اسماعيل، به ك ـ1341
 ص.751

 ـمجموعه اسناد و مدارك چاپ نشده درباره سيد جمال الدين اسد آبادى مشهور به افغانى  ـ1342
 تصوير. 217ص و  165به كوشش اصغر مهدوى و ايرج افشار، تهران، 

 ص. 394، هاى تاريخى و اجتماعى دوره صفويه، به كوشش ذ. ثابتيان، تهران اسناد و نامه ـ1343
 ص. 123آستانه رى. مجموعه اسناد و فرامين، به كوشش دكتر محمد على هدايتى، تهران،  ـ1344
پژوه، تهران،  الدين حسن ولى درنياك، به كوشش محمدتقى دانش اسناد آستانه درويش تاج ـ1344
 ص. 168
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اسمعيل صفوى، به  هاى اسالمى تا اواخر عهد شاه هاى تاريخى از اوائل دوره اسناد و نامه ـ1346
 ص.  462كوشش على مؤيد ثابتى، تهران، 

الدوله، با مقدمه ايرج افشار و حسنعلى  خان امين به بعد مجموعه اسناد و مدارك فرخ ـ1346
 جلد. 5اهللا روشنى، تهران،  غفارى، به كوشش كريم اصفهانيان و قدرت

 ص. 438ان، مجموعه اوقاف اصفهان، به كوشش عبدالحسين سپنتا، اصفه ـ1346
 ص. 486اسناد سياسى دوران قاجاريه، به كوشش ابراهيم صفايى، تهران  ـ1346
، به كوشش )اسناد مكاتبات تاريخى همراه با يادداشتهاى تفصيلى(شاه اسمعيل صفوى  ـ1347
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 ص.192اسناد مشروطه، به كوشش ابراهيم صفائى، تهران،  ـ1348
مقامى، تهران،  يكصد و پنجاه سند تاريخى از جاليريان تا پهلوى، به كوشش جهانگير قائم ـ1348
 ص. 432

 ص. 180هاى تاريخى، به كوشش ابراهيم صفائى، تهران،  نامه ـ1348
 ـ 511، به كوشش ايرج افشار، تهران، ص )ريخقسمت سند و تا(سواد و بياض. جلد دوم  ـ1349
157. 

 ص. 256اسناد نويافته، به كوشش ابراهيم صفائى، تهران  ـ1349
، زير نظر مجتبى مينوى و ايرج افشار، چاپ عكسى، )الوقفية الرشيدية(وقفنامه ربع رشيدى  ـ1350

 ).1356چاپ حروفى و انتقادى آن: تهران (ص.  382تهران، 
 ص. 185امه تاريخى، به كوشش ابراهيم صفائى، تهران، پنجاه ن ـ1350
 160اسناد برگزيده از سپهساالر، ظل السلطان، دبيرالملك، به كوشش ابراهيم صفائى، تهران،  ـ1350
 ص.

 ص. 151برگهاى تاريخ، به كوشش ابراهيم صفائى، تهران،  ـ1350
 ص. 523ئى، تهران، ، به كوشش عبدالحسين نوا)مجموعه....(شاه طهماسب صفوى  ـ1350
 ص. 523خاطرات و اسناد ظهيرالدوله، به كوشش ايرج افشار، تهران،  ـ1351
 166قويونلو، به كوشش حسين مدرسى طباطبائى، قم،  فرمانهاى تركمانان قراقويونلو و آق ـ1352
 ص.

 ص. 225يكصد سند تاريخى، به كوشش ابراهيم صفائى، تهران،  ـ1352
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، به كوشش )اسناد و مكاتبات تاريخى همراه با يادداشتهاى تفصيلى مجموعه(شاه عباس  ـ1352
 .)سه جلد(ص  286+319+493عبدالحسين نوائى، تهران، 

 ص. 66مثالهاى صدور صفوى، به كوشش حسين مدرسى طباطبائى، قم،  ـ1353
اسناد فارسى و عربى و تركى در آرشيو ملى پرتغال درباره هرموز و خليج فارس، به  ـ1354
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 2)، به كوشش مسيح ذبيحى و منوچهر ستوده، تهران، 7و  6جلدهاى (از آستارا تا استارباد  ـ1355
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 ص.  341تهران 

، )هاى مربوط به جنگهاى ايران و روسيه بخش يكم نامه(مقام فراهانى  هاى پراكنده قائم نامه ـ1357
 ص. 487+ 37مقامى، تهران،  به كوشش جهانگير قائم

درباره معاهده صلح تركمانچاى و (مقام فراهانى  هاى سياسى و تاريخى سيدالوزراء قائم نامه ـ1358
 ص. 436مقامى، تهران  ، به كوشش جهانگير قائم)آن غرامات

 ص. 314اى از اسناد ساواك، تهران،  پاره ـ1357
زاده، به كوشش عباس زرياب و ايرج افشار، تهران،  هاى ادوارد براون به سيد حسن تقى نامه ـ1354
 ص. 223

روى چاپ از (ص.  215، تهران، )تالش براى تشكيل جبهه ملى سوم(مكاتبات مصدق  ـ1357
 .)كه در اروپا شده 1354
 ص. 140هاى سياسى دهخدا، به كوشش ايرج افشار، تهران،  نامه ـ1358
 ص. 670 ـاوراق تازه ياب مشروطيت، به كوشش ايرج افشار، تهران  ـ1359
اسنادى از فعاليتهاى آزاديخواهان ايران در اروپا و استانبول در (مبارزه با محمد على شاه  ـ1359
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 )1352اسفند  ـ 1349مرداد (دوازده جزوه از آن نشر شده است 
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 فهرستنامه اهم متون كشاورزى در زبان فارسى
  

 ايرج افشار
  

اين نوشته را در اجابت پرسش برادر خود، مهندس نادر افشار، تهيه كـردم.  
چاپ شد. چون مبحثى است از كتابشناسـى   »مسائل كشاورزى ايران«در مجله 

برسـانند   توانند به تكميل آن مـدد  مى »آينده«ايران و قطعى است كه خوانندگان 
 )آينده(رسد.    درينجا با بعضى تجديد نظرها به چاپ مى

  
متن كهن كشاورزى سنتى در زبان فارسى چنـدان متعـدد نيسـت و چـون     
مسائل كشاورزى ايران قصد دارد منابع و مدارك گذشته را بازشناسـى كنـد پـس    

ده اى از اهم متون فارسى در كشاورزى به دسـت دا  مناسب ديده شد كه فهرستنامه
شود. در اين معرفى نظر بر كتبى است كـه تـا قبـل از مشـروطيت و رواج يـافتن      
كشاورزى جديد و نگارش كتب به اسلوب نوين شده است. اين نوشته براى كهنه 

شناسى است، كه هرگر بدون توجه عميق به گذشته و شـناخت   نمائى نيست. كهنه
 واقعى و علمى آن، ساختن آينده امكان ندارد.

 
 نفرد ايرانىمتون م

ترين متن بازمانده در كشـاورزى كتـابى اسـت گرانقـدر بـه نـام        قديمىـ 1
اش و ســبك  كــه مــؤلفش شــناخته نيســت ولــى اســلوب نثــر كهنــه  »ورزنامــه«
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اى از آن كـه ظـاهراً منحصـر بـه      وارش گواه اسـت بـر قـدمت آن. نسـخه     سامانى
به دست نيامده فردست و به هر حال تا اين زمان نشانه ديگرى از نسخه ديگرش 

است متعلق است به دوست نازنينم حسن عاطفى دبيـر گرامـى و فاضـل كاشـان.     
اى ممتع و گويا درباره كيفيت اين متن و استدالل در خصوص قدمت  ايشان مقاله

بـه خـواهش مـن     )كه به زعم ايشان از قرون چهارم و پـنجم هجـرى اسـت   (آن 
سـال  ( 1350مجله بـه سـال    نوشت و به مجله راهنماى كتاب لطف كرد و در آن

 طبع شد. )به بعد 767چهاردهم صفحات 

آقاى عاطفى از آن پس به استنساخ و تصحيح متن پرداخت و توانسـت آن  
شود مـتن دسـت    را براى چاپ انتقادى آماده كند و اينك كه اين سطور نوشته مى

قدام كند مندى به طبع آن ا نويس ايشان در اختيار من است تا به وسيله بانى عالقه
ام كه اين وظيفه علمى را بـا آن دوسـت بـه همكـارى بـه سـرانجام        و متقبل شده

 برسانم.

جزوست و هردو جزوش به ابواب متعـدد تقسـيم شـده و     12ورزنامه در 
خوشبختانه ترجمه عربى آن نيز در دسـت اسـت بـه دو صـورت. يكـى ترجمـه       

ن. پس ميـان ترجمـه   مستقيم است ازمتن اصلى و ديگر ترجمه از ترجمه پهلوى آ
اى محكـم موجودسـت. در پايـان     عربى دوم با متن موجود ورزنامه فارسى رابطه

كتاب قسطويس بن اسكورد سـينكه عـالم الـروم. فيمـا     «ترجمه عربى آمده است: 
وصف ممااليستغنى عنـه المزارعـون و غيـرهم مـن النـاس و علـم مـاينفعهم اهللا        

بالفارسـيه ورزنامـه و معنـاه كتـاب      عزوجل به فى معايشهم و يسمى هذا الكتاب
 »الزرع و هواثنى عشر جزءاً.

 Scholastcus Cassianus ط كردهبنام اين مؤلف چنان كه فؤاد سزگين ض
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Bassus       است و صورت عربى آن ابن اسكوراسـكينه و نـه بـدان وجهـى كـه در
). 7903، فهرسـت  1700نسـخه سـراى، امانـت    (نسخه خطى عربى آمـده اسـت.   

ارزى برايم فرستاده معلوم نيست از كدام كتابخانـه اسـت. از دوسـتم     اى كه نسخه
پروفسور عدنان ارزى متشكرم كه عكس آن را برايم فرستاده. ازيـن كتـاب شـش    

 نسخه را فؤاد سزگين شناسانده است. 

ام آن را  قمرى طبع شده و هنوز نتوانسته 1293متن كتاب در قاهره به سال 
 ).1:18الذريعه (به دست بياورم. 

رشيدالدين فضل اهللا همدانى طبيب و وزيـر عهـد ايلخانـان و مـورخ و      ـ2
ها  دانشمند مشهور كه بانى اوقاف ربع رشيدى و آبادان كردن بسيارى باغات وديه

صاحب تصنيفى بـوده اسـت كـه نـامش      )كشته شد 718در (در اكناف ايران بود 
آثار و «) 1355هران، ت(ضمن صورت تصنيفات او مندرج در وقفنامه ربع رشيدى 

آثـار  « آمده و مرحوم مجتبى مينوى در ياد كرد از تأليفات آن دانشمند آن را »احياء
) و على الظاهر ضيط 327همان وقفنامه ربع رشيدى، ص (نام برده است  »و اخبار

او مبتنى است بر اطالعاتى كه از نسخ خطى آثار رشيدالدين در تركيـه بـه دسـت    
اى بـه دسـت نيسـت و مرحـوم      ا اكنون از اين تصنيف نسخهآورده بوده است. ام
ام اما بعضى رسايل متفرقـه هسـت كـه     اى از آن نديده نسخه«مينوى نوشته است: 

كه جزء » معرفت اشجار و نباتات«بوده است مثل رساله  شايد متعلق به اين كتاب
ن مجموعه چهار كتاب مربوط به فالحت بـه اهتمـام مرحـوم ميرزاعبـدالغفار خـا     

  .  »چاپ شده است الدوله نجم
و بر همين اساس است كـه مرحـوم    )مقدمه 36وقفنامه ربع رشيدى، ص (

مينوى احتمال داده است كه اين رساله بايـد جزئـى از همـان تـأليف رشـيدالدين      



 ١٠٨ 17-16/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

اى از كتاب مذكور در اختيار مؤلف ارشاد الرزاعه بوده اسـت و   باشد. يعنى نسخه
و در آثـار آمـده كـه روزى حضـرت     «گويـد:   ود مىخ )خطبه(اينكه او در مقدمه 

) اشاره است به كتاب آثار و احياء يا آثار و اخبـار رشـيد   12ص ( »اميرالمؤمنين...
 الدين فضل اهللا همدانى والغير

هـاى خطـى كتابخانـه آيـةاهللا العظمـى       خوشبختانه با انتشار فهرست نسخه
م الدوله به طبـع رسـانيده   اى از همين متنى كه نج مرعشى در قم معلوم شد نسخه

در آنجا محفوظ است و من به لطف داننشمند محترم آقاى رضا اسـتادى عكسـى   
الدولـه ديـده    از آن تهيه كردم و چون تفاوتهاى نسخه بدلى ميان آن و چاپ نجـم 

 اى دانست كه در دست او بوده است. توان آن را نسخه شود نمى مى

اى به نـام آثـارو اخبـار يـاد شـده       ) نسخه1553/7شماره (در كتابخانه ملى 
 ام و ممكن است همان باشد كه نجم الدوله استفاده كرده. است كه من نديده

اما اگر هم انتساب رساله مذكور بـه رشـيدالدين درسـت نباشـدبايد آن را     
كتاب خاصى در رشته كشاورزى سنتى دانست كه از اهميت علمى و عملى خالى 

 ره به چاپ برسد.نيست و سزاوار آن است كه دوبا

افسوس كه نشانى از نسخه خطى مورد استفاده نجم الدوله به دست نيست 
توانسـت   تا حكمى قاطع درباره كتاب كرد. كاغـذ و خـط و تملكـات نسـخه مـى     

كمكى به شناسائى بيشتر آن بكند. بهر تقدير موضوع كتاب رشيدالدين از مطـالبى  
اميـدوارم در مقالـه مسـتقلى بـدان     است كه بايد تحقيق بيشتر درباره آن بشـود و  

بپردازم. ناگفته نماند كه رشيدالدين در صورت تأليفـات خـود نوشـته اسـت كـه      
 بمانند اكثر تأليفات نو ازين كتاب تحرير عربى هم وجود داشته است.

چاپ غالمرضا طـاهر  (). در مقدمه لطائف الحقايق 237ربع رشيدى، ص (
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 اء را آورده است.) هم نام آثار و احي11جلد دوم صفحه 

اى وافر به آبادانى و زراعت داشت و  نيز ناگفته نگذرم كه رشيدالدين عالقه
ضمن تأسيسات وقفى خود در تبريز باغ رشيديه ونزهت آباد را ايجاد كرد و براى 

نگاه كنيد بـه مقالـه مـن تحـت عنـوان      (عمران آنها تعدادى كشاورز از يزد آورد. 
شـماره اول سـال    »مجلـه ايرانشناسـى  «مننـدرج در   »رشيدالدين فضل اهللا و يزد«

 )23- 33ازصفحات  1349

چون متنى كه نجم الدوله به چاپ رسـانيده نسـخش بسـيار كميـاب شـده      
است و شايستگى دارد كه بهتر شناخته شـود، تفصـيلى را در معرفـى آن مناسـب     

ان الدوله آن را تأليف شخص عالم و عامـل و سـياحى در عهـد غـاز     داند. نجم مى
 كند. خان حدود هفتصد هجرى معرفى مى

نثر متن و طرز بيان مطلب نشان آن است كه كسى روايتى جديد از كتـاب  
اما بعد اين فوايـد بـر   «نويسد:  اصلى به وجود آورده چه پس از كلمه در حمد مى
شود تا خاليـق را باشـد كـه از     سبيل استعجال از كتاب آثار و اخبار نقل كرده مى

صل گردد و فى الجمله از فايده دنيائى و آخرتى خالى نخواهد بـود و  اين بهره حا
 .»اهللا المستعان و منه التوفيق

صفحه به خط نسخ است تبويبى ندارد و مطالـب بـا    116اين كتاب كه در 
هـا، در   شود. از اين قبيل: در كيفيت محافظت تخمها و دانـه  عناوين از هم جدا مى

از تخـم برويـد، در كيفيـت و بيـان نشـاندن انـواع       بيان آنكه از درختها كدام يك 
ها و غيره، در كيفيت معرفت انگور، پيوند تاك كـردن، در معرفـت    درختها و ميوه

درخت انجير، در معرفت و بيان درخت انگور... الـخ. در ابتـدا بحـث از درختـان     
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است و سپس متعلقات آن ماننـد پيونـد زدن، سـپس معرفـت كشـت حبوبـات و       
 االخره گلها.سبزيها و ب

كننـده در   اينك اقتضا دارد نكته هائى را كه در بالى مطالـب كتـاب كمـك   
 شناختن متن است بيرون بكشيم تا بهتر بتوان بدان نگريست.

مؤلف كتاب آثار و اخبار گويد كه چون من به درخـت نشـاندن بسـيار     ــ
 )3ص(احتياج داشتم اين تخمها بكشتم. 

ص (كنند.  آباد چاه سى گز و چهل گز مىدر واليت همدان در شهر اسد ــ
4( 

مؤلف كتاب آثار و اخبار گويد كه در تبريز كه سردسير است از واليات  ــ
ديگر چوب انجير آوردم و در تبريز كـه هرگـز انجيـر نبـوده نشـاندم و آن زمـان       

 )7ص (انجيرهاى خوب پيدا شد. 

كه چون آنجا و چون اين معنى در يزد درست مشاهده كردم تتبع نمودم  ــ
 )23ص (..)ذيل توت(آب و زمين عظيم تنگ و عزيز است 

 )32ص (اين ضعيف آن را به تبريز آورده و پيوند كرده... )ذيل كندس( ــ

از اين نوع درخت در سـنجار ديـدم و تفحـص كـردم كـه       )ذيل ترنج( ــ
آيد و در جوئى كـه آب   چگونه است گفتند كه در كهريزها كه آب گرم بيرون مى

)... و ايــن ضــعيف در تبريــز 33ص (نشــانند  رود در آنجــا مــى ام در آن مــىحمــ
 )35ص (ام و آن را در زمستان پوشيده... سالهاست كه نشانيده

بعضى مواضع بود كه ريگ بوم بود و از آن به ريگ زبل بياميزند... و در  ــ
نى و هـاى ايشـان انـدرو    ام مانند يزد و ابرقو كه تمامت كوچه بعضى واليات ديده
اند. پرسيدم كه اين گودها چيست؟ تقرير كردند كه چون مردم  بيرونى گودها كنده
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ص (برنـد...  كنند و رنگ آن زرد است باغبانان به باغـات مـى   اينجا آب تاختن مى
76( 

كـرات زرع   و اين ضعيف در تبريز و همدان و سـلطانيه بـه   )ذيل ذرت( ــ
 )88ص (ام.  كرده

يف به كرات تخم آن را از يزد و نـائين آورده  و اين ضع )ذيل رويناس( ــ
 )94ص (و در باغات تبريز در مواضع و زمينى كه شوره زار بود كشته. 

و اين ضعيف بيخ زعفران بـه تبريـز بـرده و از آنجـا بـه       )ذيل زعفران( ــ
 )113ص (اند بسيار بهتر از همدان شده.  سلطانيه و كشته

ذيل توت در (ر و اخبار درباره كاغذ اطالعات بسيطى كه از زبان مؤلف آثا 
) در چـين  86ص () وفور گنجشك 63ص ()، چاى 28ص () و عنّاب 26صفحه 

دهد قرينه قوى است بر آنكه كتاب مأخوذ از تأليف رشيدالدين اسـت.   و خطا مى
اى از متخصصان و علماى چينى در رشته طب و فنون ديگر به  زيرا او بود كه عده
ها گماشت و استفاده از علم چينـى را بـراى پيشـرفت علمـى     ايران آورد و به كار
اى است كه دربـاره كاشـتن    تر ديگر دو نكته دانست. قرينه روشن مملكت الزم مى

)، در آن 82ص () و طرز حفاظت گندم 33ص (درخت نارنج در مناطق سردسير 
مندرج است و اين هر دو مطلـب را رشـيدالدين فضـل اهللا بـا عبـارتى ديگـر در       

به طبع انتقادى آن توسـط مجتبـى   ـ هم متذكر شده است.   »ربع رشيدى »قفنامهو«
اشـاراتى   »شناسى سبك«در ر ) مراجعه شود. بها1356تهران (مينوى و ايرج افشار 
 به اين موضوع دارد.

اطالعات جغرافيائى مربوط به گياهـان دريـن تـأليف بسيارسـت و برخـى      
) و در 31ص (انـد   كاشـته  اشان زرشك مىتازگى دارد. از قبيل اينكه در باغهاى ك
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 خور آن است كه همه مواد ازين قبيل از كتاب مذكور استخراج و نمايانده شود.

تـرنج،  (هاى خود در مورد كشـتن درختـان مختلـف     آنچه مؤلف از تجربه
آورد و در بسيارى از موارد متذكر به كشـتن   تابلقوا، زيتون، كتان، رويناس و... مى

شده است همه گواه است بر عشق و عالقه رشيدالدين بر زراعت و  آنها در تبريز
شـود   در كتـاب ديـده مـى    »ايـن ضـعيف  «آنچه از اين قبيل موارد با تصـريح بـه   

قسمتهائى است از كتابى كه اصل متن را در دست نـداريم و صـورت دسـتكارى    
 اش همان كه نجم الدوله چاپ كرده و بايد وجود آن را مغتنم شماريم. شده

معروفترين كتاب كشاورزى سنتى كه در دست اسـت و سـه بـار طبـع      ـ3
مجموعـه  «الدوله آن را جـزء   نام دارد. نخستين بار نجم »ارشاد الزراعه«شده است 
 »فاضـل هـروى  «قمرى چاپ كرد و نام مؤلـف آن را   1333در سال  »علوم ايرانى

ش آن بـود كـه   بوده باشد، بلكـه مـراد   »فاضل«نوشت. ولى نه آنكه نام مؤلف آن 
كتاب تأليف دانشمندى از مردم هرات بوده است و طبعاً علت امر آن بود كـه نـام   
مؤلف در نسخه در دسترس نجم الدوله نبوده است و ذكـر فاضـل هـروى در آن    
بوده است. نام مؤلف به استناد نسخ ديگر قاسم بن يوسف ابونصرى هروى است 

ت كشـاورزى نسـبت ديگـر او را    قسـم  Persian Literatureو استورى در كتاب 
آن را  )كـرزن (دانسته است و والديميرايوانف در فهرست كلكته  »انصارى طبسى«
) يادداشتى درباره نام مؤلـف  281:10ده. من در مجله راهنماى كتاب (رآو »طبيبى«

 ).1346تهران (ارشاد الرزاعه بر اساس نسخه خطى مجلس شورا منتشر كردم 

هجرى اسـت   921دمه و هشت روضه تأليف سال ارشادالزراعه در يك مق
). مـوقعى  1346تهران (و دومين بار به همت دوستم محمد مشيرى به طبع رسيد 

كه ايشان قصد خود را بر طبع آن به من گفت و من سعادت يـافتم كـه مقـدمات    
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كارش را براى طبع در سلسله انتشارات دانشگاه تهران فراهم كنم به ايشان يادآور 
به خط محمد مشهور به انباردار كـه از مرحـوم    927اى مورخ سال  سخهشدم كه ن

سيد محمد مشكوه براى كتابخانه مجلس شوراى ملـى خريـدارى شـده اسـت از     
هائى است كه نام مؤلف مصرّحاً در آن آمده اسـت. ايشـان آن نسـخه را در     نسخه

دهـد.   اى در دسـترس قـرار   كار گرفت و توانست متن را به صورت قابل اسـتفاده 
كه من  »طريق قسمت آب قلب در هرات«اين نسخه خطى مجلس همراه است با 

) چـاپ كـردم و بعـد دوسـتم     13جلد (نخستين بار آن را در فرهنگ ايران زمين 
به صورت بهترى آن را در سلسـه انتشـارات    )افغانى(آقاى غالمرضا مايل هروى 

 ).1347تهران، ( فرهنگ ايران به چاپ رسانيد بنياد

ديگر ارشادالزراعه كه در خارج از ايران شناخته شده عبارت اسـت از   نسخ
و نوشـته   986يكـى مـورخ    ـدو نسخه در كتابخانه آصفيه حيدر آباد هندوسـتان   

، نسخه كتابخانه فرهنگستان تاشكند مـورخ  1013شده در هرات و ديگرى مورخ 
سخه قرن و ن 1205مورخ  )فهرست ايوانف(و نسخه مجموعه كرزن كلكته  1197

سيزدهم هجرى كتابخانه ملى پاريس كه بلوشه آن را معرفى كرده است. اطالعات 
 Literature Persian »تأليفـات فارسـى  «مربوط به نسـخ مـأخوذ اسـت از كتـاب     

در كتابخانـه اصـغر مهـدوى در تهـران هـم       C.A. Storeyتأليف كـارل اسـتورى   
 اى هست. نسخه

) گفته اسـت كـه   1346تهران (راعه آقاى محمد مشيرى در مقدمه ارشاد الز
اى از قرن سيزدهم هجرى را در دست  و نيز نسخه 1081و1182هاى مورخ  نسخه

هاى سپهساالر و مركـزى دانشـگاه و    هاى كتابخانه مقابله داشته است. ضمناً نسخه
 ملى تبريز را هم معرفى كرده است.
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اى  فادهبابى و آن مـتن خـوب مختصـر و قابـل اسـت      علم فالحت دوازده ـ4
است در كشاورزى سنتى كه نسخش نسبةً زياد است. كتاب در دوازده باب و يك 

امـا بعـد ايـن     ...»شـود  خاتمه است و پس از نيايشهاى مرسـوم چنـين آغـاز مـى    
مختصرى است در معرفت بعضى امور كه فالحت و دومين رسـاله اسـت كـه در    

 انيد.  خود در شصت و دو صفحه به طبع رس »مجموعه علوم ايرانى«

من نخستين بار يك نسخه خطى از آن را در كتابخانه مرحوم محمد شـفيع  
عالم شهير الهورى در الهور ديدم و به لطف دوستم محمد بشير عكسى از آن به 
دست آوردم و به استنساخ آن براى چاپ در فرهنگ ايران زمين پـرداختم. در آن  

هـا   ست. اما پس از تجسـس كردم كه نسختى ناياب ا موقع و در آن سفر تصور مى
اى از آن در كتابخانه دوسـت گرامـى آقـاى فخرالـدين نصـيرى       دريافتم كه نسخه

امينى موجودست. پس آن را از ايشان براى مقابله با كتابت خود به امانت گـرفتم.  
قمـرى اسـت و از نسـخ كتابخانـه فرهـاد ميـرزا        1219اين نسـخه مـورخ سـال    

اى كـه از   كتابشناس بوده است. نخستين فايـده  معتمدالدوله شاهزاده كتابدوست و
اين نسخه بردم اطالعى بود درباره مؤلف رساله كه در نسخ ديگرى چنان اطالعى 

اى كـه   مندرج نيست و كسى هم متذكر اين مطلب در فهارس نشده اسـت. نكتـه  
فاضـل  « مفيد است و تازگى دارد آنست كه يكـى از مالكـان نسـخه آن را تـأليف    

مصـنف  «ديگر از يادداشـتهاى تملـك آمـده اسـت:     نسته و در جاي دا» بيرجندي
رساله مال عبدالعلى بيرجندى است صاحب متن بيسـت بـاب، چنـان كـه شـارح      

و فرهـاد ميـرزا مطلـب را بـدين      »بيست باب در اواخر باب دهم ذكر كرده است
 »رساله در علم فالحـت ازمالعبـدالعلى بيرجنـدى.   «عبارت تكرار كرده است كه: 

نويسم شرح بيست باب را زير دست خـود نـدارم كـه     ون كه اين سطور را مىاكن
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بدان بنگرم و نسبت به آن نوشته مالك اظهار نظر كنم. على الظاهر نبايـد خـالف   
 باشد.

در متن كتاب ذكرى از مؤلف نيست و نـام مؤلـف از همـه نسـخ موجـود      
ين متن كه در هاى ا ساقط است و استورى هم متذكر نام مؤلف نشده است. نسخه

اى است در كتابخانه ملـى   فالحت زبانزد و رايج بوده متعدد است. از جمله نسخه
اى است كه متـأخر از قـرن سـيزدهم هجـرى      تبريز كه تاريخ كتابت ندارد. نسخه

مـورد  « ورزنامـه »نيست. اين نسخه را آقاى حسن عاطفى به هنگام تصحيح مـتن  
« ورزنامـه »ده است كه مؤلـف آن را از روى  استفاده قرار داده و به اين نتيجه رسي

استخراج و به زبان عصرى خود پرداخته است. بدين معنى كـه هـم آن را بسـيار    
مختصر كرده و هم كلمات و اصطالحات قديم را به مصـطلحات زمـان خـود در    

آقاى عاطفى نتيجه مطالعات خود را در ايـن خصـوص بـه صـورت     آورده است. 
اى تحرير كرده است. و هم اكنون در اختيار من است طبع اين رسـاله فايـده    مقاله

بخش است و شايستگى دارد كه مورد مطالعه دقيق قرار گيرد چون نسـخه چـاپ   
ه نسـخ  اب است شايسته است كه متن مذكور با مقابلالدوله بسيار كمي رحوم نجمم

 قديم به صورت امروزين و انتقادى تجديد طبع شود در يك كتاب مستقل.

ضمناً گفته شود كه آقاى ياورى از تحصـيل كردگـان رشـته كشـاورزى در     
فرانسه از روى نسخه تازه نويس به دستور شفرمستشرق در كتابخانه ملى پـاريس  

د خـود را  آن را به سلك استنساخ آورده است و چون ضمن صحبتى دالويز قصـ 
بر چاپ آن عنوان كرد به ايشان يادآور شدم نسخ خوبتر از آن موجود اسـت و از  

كنـد. از ايـن شـمار كتابخانـه      آن جمله است نسخه هائى كه استورى معرفـى مـى  
ميالدى كتابت شـده، فرهنگسـتان علـوم     1754كه قبل از سال  )اكسفورد(بودليان 
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قمـرى اسـت و    1251از آن مـورخ   ، موزه بريتانيا كه بخشى1197تاشكند مورخ 
 1850اى ديگـر متعلـق بـه آنجـا حـدود سـال        ، نسـخه 1256بخشى ديگر مورخ 

، دو نســخه در دانشــگاه پنجــاب 1255مــيالدى، مجموعــه كــرزن كلكتــه مــورخ 
اى هم از اين مـتن در كتابخانـه مجلـس شـوراى ملـى هسـت. و        . نسخه)الهور(

). ايشـان كتـاب   2925و  2858هاى  نسخه(همچنين در كتابخانه مدرسه سپهساالر 
اى بر شناخت كشاورزى سنتى ايران  مقدمه«اي به نام  ، با مقدمهاستنساخى خود را

) در سلسـله  1359تهـران  ( »در معرفت بعض امور كه اهل فالحت را به كار آيـد 
 بنگاه ترجمه و نشر كتاب به چاپ رسانيده.  » 137مجموعه معارف عمومى، 

و كم ماننـدى كـه در زمينـه زراعـت و كليـه امـور       كتاب مفصل و مهم  ـ5
مرتبط بدان از قبيل شناخت هوا و زمـين و قواعـد ديـوانى و سـياقى محاسـبات      

و سراسـر   )وبسـيارى مطالـب ديگـر   (ها و تقسـيم ارث و بنيچـه    زراعى و مقياس
آميخته با موازين و مباحث شـرعى و روايـات و احاديـث وقصـص و حكايـات      

است تأليف حاجى محمد يوسف نورى  »مفاتيح االرزاق«متناسب در دست است. 
مقيم شيراز كه به نام ناصرالدين شاه قاجار تأليف شده. مؤلف از مستوفيان قابل و 
زبردست و مطلع عصر خويش بود كه در امور ديوانى نزد حكام فـارس خـدمت   

و كرد و آنچه در تأليف كتاب در مسائل زراعى آورده هم مبتنى بـر تجربيـات    مى
 مشاهدات و مأخوذ از زارعين محلى و هم بر اساس تأليفات و كتب قدماست.

اى بسيار ممتاز و مصور و رنگى از اين كتاب در سه جلد بـزرگ بـه    نسخه
قطع رحلى متعلق به آقاى رضا هنرى را براى كتابخانه مركزى و مركـز اسـناد در   

ه شد كه بتوانـد آسـانتر   دانشگاه تهران خريدارى كردم و نيز ميكرو فيلم از آن تهي
اى بـه تصـاوير نسـخه دارد     در دسترس استفاده قرار گيرد و موقع خواندن صدمه
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اى از قبيـل تهيـه كـود و     نبايد اين نسخه داراى اين امتياز است كه براى هر مسئله
بذر و شخم كردن و شيار زدن و برداشت محصول و خرمن كوبى و پيوند زدن و 

ا تصويرى بسيار دلپسند و اسـتادانه بـه آب و رنـگ    وزن كردن محصول و غيرآنه
نقش شده است. همچنين براى يك يك درختـان و گياهـان و سـبزيها بـر همـان      

مثـل اسـت و    اى واقعاً ديدنى و بى اند. ازين حيث نسخه آفرينى كرده اسلوب نقش
 در حفاظت آن بايد دقت كامل داشت.

هم عارى اسـت از آن   نسخه ديگرى ازين متن كه كامل نيست و از تصوير
است كه ذكرش در فهرست تكميلى مرديـت اونـس    )لندن(كتابخانه موزه بريتانيا 

) بر نسخ آنجا آمده است و براى كتابخانه مركزى و مركز استاد دانشـگاه  97ص (
 5856موزه بريتانيـا و ميكـروفيلم    OR. 29121شماره (از آن ميكروفيلم تهيه شد. 
 .)هرانكتابخانه مركزى دانشگاه ت

چون اين كتاب اهميتى بسيار دارد و معرفى آن در چند سط موجب اتالف 
اش  حق مؤلف و بازنمائى ناقصـى از كتـاب خواهـد بـود تفصـيلى مجـزا دربـاره       

 شود. ام كه در شماره ديگر به چاپ رسانيده مى نوشته

ام در كتابخانه مركـزى و دانشـگاه    اما گفته شود كه دوست و همكار ديرينه
آقاى رسول دريا گشت به درخواه بنگاه ترجمه و نشر كتاب به استنساخ آن  تهران

 اشتغال يافت و جلد اول را براى چاپ آماده كرد و به آنها تسليم داشت.

اى در علم فالحـت دارد   حاج محمد كريم خان از رؤساى شيخيه رساله ـ6
 كه به چاپ رسيده است و حاوى ابواب زير است:

اى از مسـائل در   رغيب بـه زراعـت، بـاب اول پـاره    مقدمه در تحريض و ت
چهار فصل، باب دوم در شروط قبل از زراعـت در چهـار فصـل، بـاب سـوم در      
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آداب زراعت كردن در سه فصل، باب چهارم در آبيارى كردن در سه فصل، بـاب  
پنجم در زوزهايى كه به زمين دهند در پنج فصل، باب ششم در زراعت شتوى و 

و جلوگيرى كرم، باب هفتم در حصـار كـردن و گـرجين،     صيفى و غرس درخت
 باب هشتم در آداب انبار كردن در دو فصل.

  

***  
  

اى را بايد متذكر شـد كـه رسـيدگى عملـى و ديـوانى بـه امـور         اينجا نكته
اى و بـابى از علـم سـياق بـود و اغلـب       كشاورزى و مسائل آن در گذشته، گوشه

ارنـد خـود در علـم سـياق و مبـانى قواعـد       كسانى كه تأليفهاى مهم درين زمينه د
اند. رشيدالدين فضل اهللا اقدم آنان است و ايـن منشـى نـورى     ديوانى دست داشته

مقيم شيراز از آخرين آنها. مؤلف ارشاد الزراعه هم خود در خطبه تأليف صـريحاً  
... و در خاطر چنان گذشته كه مدتى به تحصـيل علـم سـياق مشـغول     «نويسد  مى

ابواب آن را كماينبغى دانسته به عمل آورد. اكنون باز وقت آن اسـت   بوده و جمع
و مرادش تأليف كردن ارشاد الرزاعـه   »كه در سهمى از امور سياق مداخله نمايد...

است و مؤلف مذكور رساالتى در علم سياق و متعلقات آن داشته است كه بعضى 
 اى ملى باقى است.در كتابخانه مجلس شور 927از آنها به ضميمه نسخه مورخ 

  
 فصول در باب زراعت در ميان متون كهن  

 )كائنـات جـو  (به مالحظه ارتباطى كه زراعت با احكام نجوم و آثار علوى 
دارد در كتب مربوط به آن علوم اطالعات متفرق استطرادى و جسته گريخته آمده 
است و حق آنست كه يكى از محققان رشته كشـاورزى بـه اسـتخراج و تلفيـق و     

 تنظيم و تبويب آنها بپردازد.
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ها و فصولى درباره زارعت  ها قطعات و پاره همچنين در جنگها و مجموعه
شود كه محتاج تهيه فهرست است. از قبيـل رسـاله    و مباحث مرتبط بدان ديده مى

مانندى در يك مقدمه و دو باب راجع بـه معرفـت هـوا و احكـام طلـوع شـعرى       
 .)نه مجلس سناى سابقكتابخا 1365نسخه شماره (يمانى 

و  »چند علمـى «قسم ديگر از اطالعات كشاورزى ابوابى است كه در كتب 
دائرةالمعارفى يا در تواريخ محلى مندرج است و اهم آنها كـه فعـالً بـر شـمردنى     

 است به ترتيب تقدم تاريخ تأليف عبارت است از:

متـوفى  (از ابواب كتاب سـتينى تـأليف امـام فخـر رازى      »علم الفالحه«ـ 1
 »سـتينى «). نام اين كتاب جامع العلوم ياحدائق االنـوار فـى قـايق االسـرار و     606

شهرت آن است. به مناسبت آنكه مباحث شصت علم را در بر دارد. ان باب در نه 
آميختن سـرگين طيـور يـا     ـ  وقت پاشيدن تخم ـ  اصل است. شناختن زمين نيك

نگهدارى انگور رسـتن كـدو    ـ  ارنگهدارى ان ـ  نگهدارى گندم ـ  دفع آفات ـ  تخم
خواص داروئى انگور. اين كتاب دفعه اول در هندوستان طبـع شـده و از    ـ  در مو

تهيه شده توسط محمـد حسـين   (با فهارس  1346روى آن تجديد طبعى در سال 
 انجام شده است. )تسبيحى

اى كه آقاى سيد محمد باقر سبزوارى به نام امام فخر طبع كرد  درباره رساله
اى هست به نام فالحـت   شود. در كتابخانه ملى هم نسخه ر ماده بعد صحبت مىد

 ).1553/5شماره (امام فخر 

از كتاب يواقيت العلوم و درارى النجوم كه از  »در علم فالحت 26فن «ـ 2
ترين كتـب دائرةالمعـارفى فارسـى اسـت.      تأليفات قرن هشتم هجرى و از قديمى
انـد   تقى دانش پـژوه آن را بـه طبـع رسـانيده    مؤلفش شناخته نيست و آقاى محمد
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). اين قسمت فالحت كتاب مذكور جـزء مجموعـه خطـى شـماره     1345تهران، (
كتابخانه ملى ملـك موجودسـت و نخسـتين بـار آقـاى سـيد محمـد بـاقر          1053

) به نام تأليفى از امام فخـر  1340تهران، ( »چهارده ساله«سبزوارى آن را در ضمن 
در علم فالحـت مـن   «علت آنست كه در نسخه خطى مذكور  اند. رازى طبع كرده

قيد شده است و سبب اين انتساب شايد از اين باب است كه  »تأليفات فخر رازى
ميان مطالب مندرج درين باب از كتاب يواقيت العلوم با مطالـب بـاب كشـاورزى    

لـوم  ها وجود دارد با اين تفاوت كه طرز بيان در يواقيت الع ستينى بعضى مشابهت
صورت سؤال و جواب است و عبارت است از اين موارد: نشـان زمينهـاى نيـك    

، حيلـت بـراى نبـودن تكـج در     هاي رنگارنگ در انگور راي كشت، ايجاد خوشهب
 هاى درختان. انگور، غرايب تركيب

فن يازدهم اندر فالحت از كتاب نـوادر التبـادر لتحفـة البهـادر تـأليف       ـ3
هجرى. اين فن در شـش مقالـه اسـت.     669سال شمس الدين محمد دنيسرى در 

طبـع   1350كتاب به توسط محمد تقى دانش پژوه و نويسنده اين كلمات در سال 
 شده است.

فصل چهارم از فن هشتم از مقاله چهارم از قسم دوم انـدر فالحـت از    ـ4
الدين محمد آملى در ميانه قرن هشتم هجرى كه  كتاب نفايس الفنون تأليف شمس

المعارفى و بسيار معرف، تاكنون دوبار طبع شده و نسـخ خطـى   ةست دائركتابى ا
 آن متعدد است.

 1288تأليف عبدالرحيم كالنتـر ضـرابى در    )تاريخ كاشان(القاسان ةمرآ ـ5
عمل زراعت و وضع فالحـت  «اش اختصاص به  قمرى از حيث آنكه چهل صفحه

و اوراق متفاوتـه و  و تصنيع و ترتيب باغات و تبديل اشجار بـه اغصـان مختلفـه    
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نظير و اطالعـات بسـيار مفيـد محلـى را در بـر       دارد. كتابى است كم »اثمارمتغايره
دارد. مطالبش جز كلياتى در خصوص آماده كردن زمين و كود دادن عبارت است 

صـفحات  (از اقسام زراعت صيفى، اقسام زراعت شتوى، عمل باغات، و بوسـتان  
198 -158.( 

بـابى بسـيار    )مـتن و ترجمـه  (ت زكرياى قزوينـى  در عجائب المخلوقا ـ6
 .)باب اول از نظر ثانى(مختصر به فالحت اختصاص دارد 

  
 هايى ايرانى بر اساس زراعت اروپائى در عهد قاجار نوشته

 1323تأليف حسـن فـالح، چـاپ تهـران در      )در پيوند اشجار(فالحيه  ـ1
). تـاكنون  2454سـتون   فهرست كتابهاى چاپى فارسى تأليف خانبابامشار،(قمرى 

ام و نميدانم مرحوم مشار آن را در كدام كتابخانه ديده بوده  من اين كتاب را نديده
است. چون سال طبعش همان سال طبع رساله پيوند جزء مجموعه علـوم ايرانـى   

 دهم همان كتاب باشد. نجم الدوله است احتمال مى

 1328نه، تهـران  فالحت و باغبانى از محمد حسن خـان اعتمـاد السـلط    ـ2
 ام. . من نديده)همان مرجع و همان ستون(قمرى 

قواعد پيوند و اعمال آن به طريق اهل فرنگ كه سنوات قبـل شـخص   « ـ3
فالح ايرانى كه در فرنگستان عمليات فالحت را آموخته تحت اللفظ ترجمه ساده 

ئـى  كه نجم الدوله بعد از اصـالح و تصـرف جز   »حساب بوده با اغالط امالئى بى
جزء مجموعه علوم ايرانى طبع كرد و بالغ بر سى صفحه مصور است. بـه شـماره   

 ) مراجعه شود.1(

رئــيس  )محســنى(فالحــت تــأليف دكتــر احمــد خــان عمــاد الملــك  ـــ4
اش در كتابخانــه ملــى اســت.  دارالترجمــه و تــأليف وزارت معــارف كــه نســخه 
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فرانسه تحصيل طب عمادالملك از باليدگان دوره مشروطه است كه در انگليس و 
 ).30:3فهرست (ملى  1035كرد و در سياست هم وارد شد. شماره 

رساله مختصر در فالحت بر اساس كتب مختلفه اروپـائى، در كتابخانـه    ـ5
 .141فهرست قديم آنجا، جلد دوم صفحه  )معارف( ملى

رساله در زراعت ترجمه خليل خان ثقفى پسر اعتضاد االطباء كـه خـود    ـ6
س بوده است از روى روزنامه فيگارو راجع به كشت نباتـات بـه طريـق    مقيم پاري

در كتابخانه ملى موجـود   1029/1اى به شماره  قمرى. نسخه 1309علمى در سال 
 است.

در كتابخانه ملى و در  1553/2فالحت از مليان دونه )ترجمه( به شماره  ـ7
 ).2858شماره ( »مكيان دوفه«كتابخانه مدرسه سپهساالر به نام 

 ).401:1فهرست ( 418رساله در كشاورزى در كتابخانه ملى به شماره  ـ8

 .1553/4فالحت در سه صفحه در كتابخانه ملى به شماره  ـ9

 كتابخانه ملى. 1553/6فالحت به شماره  ـ10

 كتابخانه ملى. 1553/8فالحت به شماره  ـ11

فهرست (ى كتابخانه مل 1099فالحت ترجمه شده از فرانسه به شماره  ـ12
119:3.( 

 .2858اى در كتابخانه مدرسه سپهساالر جزء شماره  رساله ـ13

 .2856اى ديگر در كتابخانه مدرسه سپهساالر جزء شماره  رساله ـ14

 ضمناً يادآورى دو نكته ضرورت دارد:

يكى آنكه در كتاب المĤثرواآلثر تأليف اعتماد السلطنه حاوى وقايع و اخبار 
 )ق 1303تهـران  (چهل سال اول سلطنت ناصـرالدين شـاه    و اطالعات مربوط به
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انـد از قبيـل    هاى تازه كه به ايران كرده بوده اطالعات مفيدى درباره گياهان و ميوه
 توت فرنگى و نيز عمليات فالحتى مندرج است.

از پـاريس   1280محرم  16ديگر آنكه امير نظام گروسى در مكتوبى مورخ 
 احوال محصلين اعزامى ايران چنين نوشته است:در گزارش  )زمان سفارت خود(

از جمله عاليجنابـان... ميرزاحسـن و مصـطفى قلـى خـان در علـم زراعـت و        «
فالحت به درجه كمال رسيده... و بـراى مخـارج عـرض راه و قيمـت اسـباب      
الزمه آنها كتب بدين تفصيل...وجه نقد الزم است: قيمـت و اسـباب و آالت و   

  »كتب متعلقه به زراعت.
 

چــاپ احمــد ســهيلى  59اميرنظــام در ســفارت فرانســه و انگلســتان ص (
 )1359خوانسارى، تهران، 

  
 هاى هنديان به فارسى هاى منفرد از نوشته رساله

، 1046گنج بادآورد تأليف امان اهللا حسـنى خـان زاد خـان، متـوفى در      ـ1
 است. )هندوستان(نسخه آن در كتابخانه، آصفيه حيدرآباد 

تأليف احمد على بن خليل جونپورى در طرز كاشت درختـان   نخلبنديه ـ2
 1205ها كه تلخيص همان گنج بادآورد اسـت در سـال    ميوه، گلهاو سبزيها و دانه

مـوزه  (هم شهرت دارد. دو نسخه ازآن يكى در موزه بريتانيـا   »شجره نخل«به نام 
 موجودست. 1261مورخ  )كلكته() و ديگرى در مجموعه كرزن 1205

ن معاش در شصت فصل كه نام مؤلفش معلوم نيست. اكثر مطـالبش  آئي ـ3
انگليسـى تـأليف شـده اسـت.      J.Murrayدر زارعت است و براى شخصى به نام 

اش در كتابخانه دولتى برلين اسـت. نخسـتين فصـلش فضـيلت زراعـت و       نسخه
 آخرين فصلش تقسيم مال بين فرزندان نام دارد.
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توسـط محمـد    1260اى تـأليف سـال    الهكه رس )يافوائد(الفؤاد  ةذخير ـ4
اش در كتابخانـه   ها در بنگال هندوستان، نسـخه  صادق در كشت انواع ذرت و دانه

 دولتى برلين است و اين رساله هم براى همان موراى انگليسى تأليف شده است.

مجمع الفوايد در دامپرورى و كشاورزى و ورزش تـأليف آقـا علـى در     ـ5
صحيفه كه براى همان موراى انگليسى تأليف شـده   در شصت و هفت 1209سال 

 اش در كتابخانه برلين است. و نسخه

ميالدى. نسخه كتابخانـه مـوزه    1850فصلى از زراعت نوشته شده سال  ـ6
 بريتانيا.

كسب نامه باغبانى، ظاهراً تأليف رحيم بخش. نسـخه دانشـگاه پنجـاب     ـ7
 ميالدى. 1868الهور مورخ 

صر در كشاورزى هندى كه در آن نامهـاى انگليسـى   زراعت، رساله مخت ـ8
و تواريخ مسيحى آمده و سه نسـخه از آن در كتابخانـه مـوزه بريتانيـا، كـرزن در      

 كلكته، و پروفسور واردبراون در كمبريج هست.

تـأليف شـده و    1203رساله در باب زراعت كه در هندوستان بـه سـال    ـ9
 ت.معرفى شده اس Rehatsekاش در فهرست   نسخه

رساله در فالحت در هفده عمل كه از كتاب بزرگتـرى تلخـيص و در    ـ10
 )كتابخانـه دولتـى بـرلين   (، پـرچ  )كلكتـه (، ايوانف )ديوان هند(هاى آنها  فهرست

 معرفى شده است.

 .)جلد دوم(رساله باغبانى در كتابخانه آصفيه حيدرآباد  ـ11

در  1221مـورخ   ، نسخه)هندى ظاهراً(رساله در ترغيب باغ و اشجار  ـ12
 ليندزيانا.
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اى از  رساله زراعت با توجه خاص به ناحيه بنگال هندوستان كه نسخه ـ13
قمـرى دارد.   1200است و مهر جيمزگراهـام مـورخ    )انگلستان(آن در ادينبورگ 

 .          4شايد همان شماره 

 Radhakantاى از فارسى به انگليسـى توسـط    ترجمه انگليسى رساله ـ14

Baboo  در لندن جـزء جلـد اول    1834كه در سالfrom Oriental Languages 

Miscelaneous translation .طبع شده است 

و معرفى شده  1251رساله كشت تأليف محمد فضل الهورى در سال  ـ15
 .R.A.Sدر 

البساتين تأليف صدرالدين محمد زبر دست خان در يـك مقدمـه و   زينـة ـ16
هجـرى   1032اش در دانشگاه پنجاب و مـورخ   دو روضه و يك خاتمه كه نسخه

است. اما اگر اين شخص همان كسى باشد كه مؤلف ارشاد الوزراء باشد در قـرن  
 زيسته است. دوازدهم مى

قمرى بگفته اسـتورى   1223رساله كوچكى است مورخ  ـ  نامه زراعت ـ17
 معرفى شده است.

وجـود اسـت.   رساله مزروعات نسخه قرن يـازدهم كـه در لينـدزيانا م    ـ18
 استورى

***  
اى كه در پايان بايد اشاره كرد، وجـود اطالعـات ديـوانى و شـرعى و      نكته

اجتماعى مربوط به كشاورزى وزارعات و اصـول و ترتيـب كـار آنـان اسـت. در      
بمانند سياست نامه، سلوك الملوك، قابوسنامه، اخالق (كتابهاى اخالق و سياست 

ــا  ــرى و غيرآنه ــاى آدا )ناص ــه و در كتابه ــعادت،   (ب و فق ــاى س ــد كيمي بمانن
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هـاى منشـئات و    و در مجموعـه  )مرصادالعباد، ترجمه شرايع االسالم و غيـر آنهـا  
و در كتابهاى احكام نجوم و تقويمها و آثار علوى  )مانند سوانح االفكار(ترسالت 

و كائنات جو از حيث احتوا بر مواقع كاشت و برداشت كه در افكار عامـه مبتنـى   
  حس ايام و مرتبط با حوادث طبيعى بوده است.بر سعد و ن

  
  



  
  
  
  
  
  الدوله شعر وثوق

  

 اى از تأثير سياست در شعر نمونه
  

 ايرج افشار
  

  دل بر اسف از ماضيم، وز حال خود ناراضيم
  ها تا خود چه راند قاضيم، تقدير استقبال

  بين خيره شد ايام بر من چيره شد، چشم جهان
 ها  وين آب صافى تيره شد، بس ماند در گودال

الدولـه اسـت.    تأثرانگيز از قصيده مشهور وثـوق اين دو بيت زيبا، استوار و 
 شايد بهترين و استوارترين شعر او همين قصيده باشد كه مطلعش چنين است:

 ها ها و سال بگذشت در حسرت مرا بس ماه

  )1(ها چون است حال ار بگذرد دائم بدين منوال
 

به گمان من شاعر در چنـد جـاى ايـن قصـيده اشـاراتى دارد بـه قـرارداد        
، قراردادى كه پردازنده آن و سـراينده شـعر را از ميـدان و حيثيـت     1919 معروف

 سياسى دور كرد.

                                                 
 با تجديدنظر. )چاپ نشريات ما(گفتارى است براى مقدمه ديوان وثوق *. 
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ام، بنابراين متأسـف   من قصيده را، در منبعى كه پيش از قرارداد باشد نديده
اى است كه او را گرفتار بدنامى سياسى كرد. وثوق در عـين   بودن شاعر از گذشته

هسـت و كسـى كـه از     »ننـگ «احتمـال   »ىنامجوئ«حال كامالً متوجه است كه در 
 تنگ پرهيز دارد نبايد به ميان ميدان سياست بيايد. گفته است:

 نامجوئى نبود فارغ از آاليش ننگ

  اگرت ننگ نبايد ز كسان نام مخواه
 

توانستيم دريـابيم كـه    اگر شعرهاى دلكش وثوق تاريخ داشت به خوبى مى
به طور مثال اين بيت مربـوط بـه    هر يك را در چه حالى و چه روزگارى سروده.
 چه سالى و اشاره به كدام حادثه مملكتى است:

 اى كاش كه ما نيز بمانيم و ببينيم

  تا عاقبت كار از اين فتنه چه زايد
 

هـا داشـت خـود بـه      الدوله كه در حكمت و تاريخ و ادب ممارسـت  وثوق
ى اسـت. در  خوبى متوجه شده بود كه تاريخ همچون آينـه نماياننـده اعمـال آدمـ    

 قصيده آينه گفته است:

 نقش تو در زمانه بماند چنان كه هست

 حكم آينه دارد هر آينه »تاريخ«

 ام استخوان شكست زير فشار حادثه

 آن سان كه زير چكش آهنگر آينه

 مرد حكيم آينه دار طبيعت است

  دارد وديعه در دل و هم در سر آينه



١٢٩ الدوله شعر وثوق

را شكسـت چيـزى    »و محكمقرص «الدوله  اى كه استخوان وثوق آن حادثه
تواند باشد. قراردادى كه از آغـاز بـا شكسـت     نمى 1919جز عقد قرارداد سياسى 

 همراه بود و براى ايرانيان پذيرفتنى نبود.  

تواند به مـورخ كمـك كنـد و     ها و اشارات شاعرانه است كه مى همين نكته
ى او را پس از شصت و پنج سال افسردگى حال و روحيات خسته شاعر و پشيمان

 به ما بنمايد.

دهـد و   بـه دسـت مـى    »تاريخ«الدوله در بيتى استوار معناى خوبى از  وثوق
كنـد، در بـين دو    از روزگار توصيف مى )يعنى وضع( »دو حال«گذشته و آينده را 

 بيت:

 آينده و گذشته دو حالند در جهان

 بنياد تار و پود به جز اين دو حال نيست

 ى اثر نمانداز آن چه رفت جز خط و خال

  تاريخ روزگار جز اين خط و خال نيست
 

الملك اورنگ كه در جواب مثنوى او سروده است  در غزلى خطاب به شيخ
كند و ما را با نحوه تفكـر فلسـفى    اى از ندامت خود از گذشته را ياد مى باز گوشه

 گويد: سازد. مى خود آشنا مى

 من ز درياها گذشتم گر تو در كشتى نشستى

 م دل به چيزى گر تو بر هر چيز بستىمن نبست

 گر مرا آغاز هشيارى است يا پايان مستى

  تو به هر چيزى كه بگذشتى بچسبيدى دو دستى
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چون نظر وثوق در مصراع اول، ظاهراً اجبار به ترك مقام رياسـت وزراء و  
بوده اسـت بـه همـين مالحظـه يكـى از مخالفـان        »هشيارى«پا گذاردن در دوره 

اگرچـه بـه   (قضيه قرارداد، صادق مستشارالدوله، غزلى سروده است سياسى او در 
كه جواب سياسـى اسـت بـه شـعر بلنـد       )وجه با شعر وثوق همسنگ نيست هيچ

 »خـاطرات و اسـناد مستشـارالدوله صـادق    «وثوق و من تفصـيل آن را در كتـاب   
). اينجا بـه مناسـبت دو بيـت از    127-129جلد اول ص (ام  ) آورده1361تهران، (
 كنم: زل مستشارالدوله را نقل مىغ

 جمله بيداريت خواب و جمله هشياريت مستى

 ور در خودپرستى در ميان خواب و مستى غوطه

 »قرارى«گر نبستى دل به چيزى پس چرا بستى 

  اى آنجا كه هستى با هزاران ننگ و خوارى مانده
 

هـايى   الدوله و گوشه بنابراين براى دست يافتن بهتر بر گذشته احوال وثوق
 از سرگذشت سياسى او، جستجو در شعرهايش ضرورت تمام دارد.

مهمترين شعرى كه حـاالت و روحيـات او را پـس از سـقوط از رياسـت      
بگذشـت در  «دهنـده   نمايد همان قصيده عـالى و تكـان   مى )دوره قرارداد(وزرائى 

در گمان آن دو بيتى كه از آن قصـيده   است و بى »ها ها و سال حسرت مرا بس ماه
پيشانى اين گفتار آورده شد برهانى است روشن بر شكستگى روحى و افسـردگى  
درونى شاعر، به مناسبت آنچه در يـك جريـان سياسـى سـخت بـر او گذشـته و       

 ناخواه نتيجه مستقيم اعمال سياسى او بوده است. خواه

ابيات ديگر آن قصيده اغلب داراى اشاراتى است كه حكايت از نـاآرامى و  
هـاى درونـى او از زنـدگى دارد و بالمـĤل      بيش از حد شاعر و پرخاشعصبانيت 



١٣١ الدوله شعر وثوق

است بـه مناسـبت    »عزلت«يابد كه اگر وثوق طالب  خواننده بر اين نكته دست مى
ها و دلمردگى سياسى است كه در جسم و جان آن مـرد قـوى پنجـه در     خستگى

 واداشته و گفته است: »كناره روى اجبارى«افكنده و او را به 

 تى راحت رسان، دور از محيط اين خسانكو عزل

 ها   ها و قال تا تن زنند اين ناكسان، زين قيل

 كو مهدى بى ضنتى، كارد به جانم رحمتى

 ها   منتى از دست اين دجال برهاندم بى

 روزى برآيد دست حق، چون قرص خورشيد از شفق

 ها ترس و بيم از طعن و دق، آسان كند اشكال بى

 ز خاك اين بدكارهااز خون اين غدارها، و

 ها جارى كند انهارها، بر پا كند اتالل

 باور مكن در سيرها، از شرط مطلق خيرها

  ها زان قائم بالغيرها، دعوى استقالل
 
اش به سيد ضـياءالدين طباطبـائى    كنم كه درين مصرع آخر اشاره تصور مى

ه توسـط او شـد. د رحـالى كـ     1919است يعنى آن كه اعالن صورى لغو قرارداد 
شناخت و طبعاً از روابـط او بـا انگليسـيان     الدوله به خوبى آن شخص را مى وثوق

 يعنى چه.... »جنمى«دانست كه دعوى استقالل از جانب چنان  آگاه بود و مى

ها پيش از كودتا در راه سياست انگليس مشى كـرده و از   سيد ضياء از سال
هاى اخير بـه   ى كه در سالمدافعان سياست طرف قرارداد بود. طبق اسناد و مدارك

دست آمده از امور مسلم است كه سيد با كارگزاران اصلى سفارت انگليس آمد و 
 تمايل آنان نبوده است. شد سياسى داشته و ابطال قرارداد هم بى
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شـد و قريـب    »گيرى گوشه«الدوله پس از شكست سياسى مجبور به  وثوق
بسيارى از شعرهاى خود به بيـان   پنج سال از عمر را در غربت گذرانيد. ناچار در

حالت غربت پرداخته و از غريبى ناليده است. در حالى كه در اروپاى آن روزگـار  
به نوع او نبايست بد بگذرد. او در آنجا احترام سياسى داشت، پول داشت، ذوق و 

توانست خاطر شكسته را در ميدان وسيع ديگـر يعنـى ادبيـات و     علم داشت و مى
ر دو رشته قوى دست بـود بـه ورزش مصـروف دارد. امـا غربـت      فلسفه كه در ه

تاب ساخته بود. به عـالوه گـود پهنـاور سياسـت بـراى       اثرپذير بود و وثوق را بى
 گذرانى. بخش بود و ميدان ادب و فلسفه جايگاه تفنن و وقت الدوله لذت وثوق

ز اينجا نقل چند بيتى از اشعار او كه وصف خوب، زيبا و پرسوز و گـداز ا 
 غربت دارد به جاست:

 نفسى نيست شهرى و ديارى كه در آن هم

 گر لندن و پاريس بود جز نفسى نيست

 ناچار دل از خانه بريديم چو ديديم

 برانداز كسى نيست در خانه به جز خانه

 جوى هوسناك بگريز ازين مردم كين

 در دل چو ترا كينه و در سر هوسى نيست

 در بند كسان بودن ما رنج عبث بود

  راست كه در بند كسى نيست آسودگى آن
 

يك از روزهاى غربت و  توان گفت كه وثوق اين غزل را در كدام قاطعاً نمى
جـوى   مردم را كين«در كدام يك از سفرها سروده، ولى از كنايات و اشاراتى نظير 

توان گفت كه از اشعار دوران دورى او از ايران پس از همـان   »و هوسناك دانستن
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كذائى است، آنكه به رانده شدن سياسى او منجر شـد. بـه احتمـال تـوان     قرارداد 
و دسـت برداشـتن    1919اى است به قرارداد  گفت كه مصرع اول بيت آخر اشاره

ها از آن معاهده كه طبعاً موجب دور شدن وثوق از سياست ايـران شـد و    انگليس
 رنج عبث بوده است. »در بند كسان بودن«دريافته بود كه 

پيش  »دورى از سياست«و  »غربت اجبارى«دگى وثوق دو دوره مهم در زن
بـود و بـار ديگـر پـس از اسـتعفا از رياسـت        1919آمـد. يكـى پـس از قـرارداد     

فرهنگستان در عصر پهلوى اول كه به عنوان بيمارى به اروپـا رفـت و جـان را از    
ننـد  حوادث احتمالى به سالمت در برد. زيرا وثوق هـم در پـى رجـال ديگـر هما    

زاده و مصدق در معرض خطر غضـب   مدرس و سردار اسعد و نصرةالدوله و تقى
 بد عاقبت شاه بود.

در اشعار دوره غربت دلزدگى و آزردگى از غربت از مضامين اصـلى شـعر   
اوست. همه جا دورى از يار و ديار ظرافت جان او را خراشـيده و او را خسـته و   

اگر اوضاع برگردد و او به ايران بـاز رود   وامانده كرد. شاعر خوب دريافته بود كه
آيد كه دستش به دامن سياست بند  ديگر دور دور او نيست و روزگارى پيش نمى

 شود. در غزلى شيوا گفته است:

 بار سفر ببند كه ديگر مجال نيست

 دم در رسيد و فرصت شد رحال نيست

 عمر گذشته باز نيايد به جاى خويش

 نيستمرد حكيم در پى امر محال 

 اين سيل تندرو كه سرازير شد ز كوه

  ديگر به كوه برشدنش احتمال نيست
 



 ١٣۴ 17-16/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 در دو غزل ديگر پيرى و دورى از وطن را چنين ياد كرده است:

 هر چند پير و خسته دلم باز خوشدلم

 كانديشه تو در سر و عشق تو در دل است

 حرمان و رنج غربت و دورى و خستگى

 استآسان گذشت و كار فراق تو مشكل 

*** 

 ياد كن روزى از امروز كه من در سفرم

 گذرم گذرد بر من و چون مى تا چه سان مى

 همه ايام جوانى به بطالت بگذشت

  تا چه سان بگذرد امروز كه پيرانه سرم
 
مشـق  «هاى آخرى كه در اروپا بود شـعرى سـرود كـه خـود آن را      در سال

برآمده. او در اين شـعر حـاالت    پردازى ناميده و انصافاً خوب از عهده قافيه »قافيه
نفسانى خود را در پيرانه سر نيكو بـاز گفتـه و تفكـرات خـود را دربـاره اوضـاع       

 اى چنين سروده است: مملكت از ديدگاه سياست باز خسته و از دست رفته

 چون بدين عالم نباشد ديگرم وابستگى

 تا به كى اين ناتوانى تا به چند اين خستگى

 گذشت يا خواهد گذشتهر چه بايد بگذرد ب

 چون گريزى نيست از تقدير و از بايستگى

 تر از من نبود گويم كسى شايسته من نمى

 گويم نديدم در كسى شايستگى ليك مى

 سيرها در عمر كردم از نفاق و اختالف
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 در لباس اتحاد حزبى و همدستگى

 تجربه نفوذ و نورسان بى سالخوردان بى

 ارستگىواى بر آن سالخوردى آه از اين و

 در جنايت پافشار و در خيانت پاى بست

 آه از آن پافشارى اف بر اين پابستگى

 در سياست جمله چون بوزينگان در جست و خير

 هر كه بهتر جست بودش دعوى برجستگى

 با حريفان اين سخن سربسته گفتم گرچه نيست

  اين حقيقت در خور مستورى و سربستگى
 

هاى جـانگزا و ناپسـند زنـدگى     به ورطه الدوله كشانيده شدن آدمى را وثوق
چه او درين بـاره انديشـيده اسـت     داند. شايد آن ناشى از فريب حرص و آرزو مى

 برخاسته از سرنوشتى باشد كه خود گرفتار آن شد.

 نيروى ما بر نتابد با فريب حرص و آز

  با گنه نبود گناه آلوده را نيروى جنگ
 

موضوع سخن خويش قرار داده و را  »خوابگاه حرص و آز«در جاى ديگر 
 گفته است:

 دست ابليس است كاندر خوابگاه حرص و آز

  پرورد نوزادگان هستى ما را به ناز
 

 از چند بيت غزل به مطلع زير:
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 زده را داروى مخمورى نيست يارب اين مى

  يا صباحى ز پى اين شب ديجورى نيست
 

 گويد: جا كه مى تراود آن جوهر فكر سياسيش مى

 اند با آب و گلش بندگى آميختهآن كه 

 اليق تربيت ملى و جمهورى نيست

 گر راه بزرگان رود اين عاريتى است سفله

 سيرت عاريتى سيرت مفطورى نيست

 يا ترا ذائقه شربت آزادى نه

  جز زهر در اين ساغر بلورى نيست يا به
 

 ترديد نبايد كرد كه مضامين اين غزل غالباً اشاره است به اوضاع و مسـائل 
اى كـه صـحبت جمهـورى در ميـان بـود و بـه سـلطنت         اجتماعى ايران در دوره

 رضاشاه منتهى شد، همانطور كه در غزل ديگرى هم سروده است.

 در باختر و خاور اگر جنگ و گريز است

  طرفان شور و شرى نيست در كشور ما بى
 

 از همين گونه است اين بيت:

 وصل تو به رضوان نفروشم كه نيم من

  كه آجيل فروشند به عاجل زان قوم
 

الممالك در مجلس در آن وقت  و بايد اين بيت اشاره باشد به نطق مستوفى
 دهم. گيرم و آجيل نمى كه گفت آجيل نمى
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الدوله اوضاع اجتماعى ايران را تشريح كـرده در   ترين جايى كه وثوق سريع
 اين ابيات است:

 ما خود همه غوالنيم ايران همه بيغوله

 ادان تا جنگل ماسولهاز بندر عب

 ترسيم ز هر اصالح كاين بدعت مذمومه است

 شاديم به هر تقليد كاين سنّت معموله

 بيدارى ما شايد در حشر بود كايدون

  شغل شب و روز ماست بيتوته و قيلوله
 

نبـود. سـرى    »دودلـى «و  »عقـل مـردد  «الدوله در عالم سياست پيـرو   وثوق
 اى گفته است: هجهت نيست كه در قصيد داشت نترس. بى

 وقت آن آمد كه مردان بر كمر دامن زنند

 جامه از آهن كنند و بر صف دشمن زنند

 وقت آن آمد كه مردان تيغ همت بركشند

 تا كه اين گردنكشان خيره را گردن زنند

 خرمن اين ناكسان ندهند اگر مردان به باد

  اين خسان آزادگان را شعله بر خرمن زنند
 

حسين مردى مردانه بود و بر همين  لع و قمع غائله نايبدانيم كه او در ق مى
 راهى رفت كه مضمون فكرش بود درين شعر:

 قويدل با مكاره پنجه بازيم

 ز طوفان حوادث دل نبازيم
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را مردود شناخته است و بيتى دريـن بـاره دارد كـه     »عقل مردد«در غزلى، 
 تقريباً مثل سائر شده است:

 ابا عقل مردد نتوان رست ز غوغ

  )2(اينجاست كه ديوانگى نيز ببايد
 

هايى از اوضاع سياسى  بعضى از ابيات اين غزل مسلماً ناظر است بر گوشه
 دانيم. مانند اين دو بيت: ايران. ولى مربوط به كدام از حوادث زمان است نمى

 اين فتنه كه در شهر برانگيخت رخ دوست

 در حوزه عشاق بسى دير نپايد

 نيم و ببينيماى كاش كه ما نيز بما

  تا عاقبت كار ازين فتنه چه زايد
 

پرداخته و اين انديشـه را   »حيرت و ترديد«در غزل ديگرى نيز به موضوع 
از آن بـه   »حسـرت «پروريده است كه اگر زندگى در ترديـد بگـذرد چيـزى جـز     

دست نخواهد آمد. پيش از اين ديديم كه در قصيده مشهور خويش، هم موضـوع  
 ن خود قرار داده بود.را صدر سخ »حسرت«

 گويد اين است: سخن مى »ترديد«بارى غزل شيوائى كه در آن از 

 اى برادر چند گويم آن كنم يا اين كنم

 حيرت و ترديد را در زندگى آيين كنم

 تا ابد در وادى حسرت بمانم پاى بست

 گر نخواهم يا ندانم آن كنم يا اين كنم
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 آفرينش سرفرازم كرده از نيروى عقل

  رينش را به زيور معرفت آذين كنمكاف
 

 گويد: ستايد و مى در جاى ديگر گوهر آدمى را كه انديشه اوست مى

 گوهر آدمى انديشه وى باشد و بس

  جز بدان پى نتوان برد به مقدار كسى
 
دارد و در چند جـاى عقـل و    را هم از نظر دور نمى »عشق«الدوله  ... وثوق

ز ديگرى موجب سرگشتگى در افكار بسيارى عشق را كه بهتر و برتر بودن يكى ا
 آورد. از شاعران و حكيمان و عارفان بوده است..  به ياد مى

 عشق بر دل خيمه زد در سر بساط عقل طى شد

 اين يكى بگشاد بارش آن يكى بربست رختش

*** 

 عشق ديوانه ره غارت دل پيش گرفت

  عقل بر خويش بترسيد و سر خويش گرفت
 

گفـت غزلـى دارد كـه مطلعـش      نه كه گـاهى شـعر مـى   السلط برادرش قوام
 معروف و يادآور همين مضامين است:

 گفت كه دل منزل و ماواى من است عقل مى

  عشق خنديد كه يا جاى تو يا جاى من است
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نگرد و ظاهراً عقل را بـر   الدوله هماره به چشم يك حكيم به عقل مى وثوق
علمى و فكرى جهـان منحصـراً    داند كه حركات دارد. او نيك مى عشق مرجح مى

 بر پايه عقل استوار است.

 بر عقل گردد متكى اهرم كند حس ذكى

 ها چيره شود از زيركى بر جرّ اين اثقال

*** 

 سعى كن تا نفزائى گره از بيخردى

 چون به دانش نگشايى گره از كار كسى

*** 

 حركات فلكى چون نه به كام فلك است

 مخواه به خرد تكيه كن و كام به ناكام

  
هـاى   قسمت زيادى از اشعار وثوق آميخته به مباحث فلسفى است. مثنـوى 

هـايى هسـت    او غالباً به بيان افكار فلسفى اختصاص دارد. در ساير اشعار هم نكته
ها مضامينى درباره تقـدير   كه سرزده از مشرب فكرى و فلسفى اوست. در اكثر آن

رج است و گاه به صورت تكرار و جبر، ناگشودن راز آفرينش، وحدت وجود مند
 مضمون.

 ما اگر مالك ابريم و اگر صاحب باد

 بند بر پاى حوادث نتوانيم نهاد

*** 

 نقش بد از قلم صنع نيايد به وجود

 زشت بينى صفت ديده بدبين من است
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*** 

 خبرست آن كه از حكمت ايجاد جهان بى

 در حوادث سخن از چون و چرا نتواند

 كه حل كردن آنرازها در پس پرده است 

 نيروى عقل من و فكر شما نتواند

*** 

 نيستى نبود به جز فقدان آثار وجود

 كند حالت ما وصف هستى را بر آن ضم مى

 يك صدا از مبدأ ناقوس وحدت بيش نيست

 كند كاين صدا را گوش ما گه زير و گه بم مى

*** 

 يك صدا بيش ز موسيقى وحدت مشو

 آيد ىگرچه در جامعه زيرى و بمى م

 همه صيرورت هستى بود و نيل وجود

 آيد رود و باز همى مى كه همى مى

 دائماً هر عدمى راست وجودى در پى

 آيد دم به دم بعد وجودى عدمى مى

*** 

 صيرورت و مرور بود رمز كاينات

 مرّ سحاب هست و جمود جبال نيست
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 دنياى ما كه عالم ابعاد هندسى است

 نيستجز تنگناى وحشت و خوف و ضالل 

*** 

 دست ابليس است كاندر خوابگاه حرص و آز

 پرورد نوزادگان هستى ما را به ناز

 گوهر ما را دگرگون سازد از آغاز كار

 اين كهن پير فسون پرداز ديو حيله ساز

 هاى ميل ما در دست اين افسونگرست رشته

 گه گهى كوتاه گيرد رشته را گاهى دراز

*** 

 زدان جداپندارى از ي اهرمن را اى كه مى

 هيچ ميدانى كه يزدان جان و اهريمن تن است

 نيستى اهرمن پيدايش نور خداست

 غيبت رخسار يزدان جلوه اهريمن است

*** 

 به كارگاه حقيقت پناه بايد جست

  هاى اهريمن گرت مجال دهد فتنه
 
كه مبحثى است معروف از فلسفه مالصدرا گفتـه   »حركت جوهرى«درباره 

 است:

 و جمله ذرات وجودگر بدانى كه تو 

 همه چون در گذرستند و تو چون در گذرى
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 وزش باد و فرو ريختن سيل عظيم

 پيش چشم تو بود حادثه مختصرى

 در شگفت از پرش خلقى و محبوس در آن

  كه تو خود نيز سراپا همه بالى و پرى
 

خالصه آن كه شعر خوب و عالى و ممتاز وثوقى از روزگارى است كـه او  
اند و از مقامات دنيوى كنار افتاد و نگرش درونى و تفكر فلسفى از سياست دور م
 هاى زندگانى او شد. ها و خستگى چاره شكستگى

  
 الدوله با شاعران روابط وثوق

و حتّى در زمان  )3(كرد الدوله با اديبان و شاعران نشست و خاست مى وثوق
انـد. پاسـخى   م هاى سياسى از شوخى و تفنن ادبى با شـعرا بـاز نمـى    تصدى مقام

اى است كـه مقتدرانـه بـر مسـند رياسـت       منظوم كه به يحيى ريحان گفته از دوره
وزرا تكيه زده و يكه تاز ميدان سياست بود. رباعى ظريف، محكـم و قـاطعى كـه    

 الشعراى بهار سروده است هم از آن ايام است. در جواب و خطاب به ملك

ن و لحن و الفاظى كه از هـر  الدوله درباره اديب پيشاورى به زبا رثاى وثوق
حيث متناسب  با نام و زبان و شعر اديب بود يادگـارى اسـت از روزگـاران دراز    

تـر ازيـن كسـى     دوستى و ارادت وثوق به اديب و رثائى است كه بهتر و مناسـب 
براى اديب نگفت. مضامين و معانى و الفاظ و اوراق آن شعر در خور مقـام بلنـد   

 ن شعر در آن روزگار بود.شاعرى است كه از سرآمدا

 )نـه دربـاره كتـابى ديگـر    (سـروده   »گلچين جهانبـانى «اى كه درباره  قطعه
 گوياى پيوستگى و دلبستگى وثوق به شعر فارسى و مراتب بلند آن است.
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وثوق در فاصله ميان دو دوره رياست وزرائى خـود محفلـى ادبـى در بـاغ     
كردند.  ديبان در آن شركت مىداشت كه گروهى از شاعران و ا )سليمانيه(شخصى 

 ).429-435از صبا تا نيما. جلد دوم، صفحه (

 هاى مشهور وثوق را كه به مطلع زيرست: يكى از غزل

 اى بر قبيله دل و دين تركتاز كن

  ها دراز كن دست جفا به خرمن دل
 

ها در جرايد  اند. و بسيارى از آن نزديك به يك صد تن تضمين و اقتفا كرده
چاپ شده است. از جمله ايرج ميـرزا كـه بـا     )مخصوصاً ارمغان(يم و مجالت قد

 الدوله دوست و معاشر بوده سروده است: وثوق

 ام از آن بت بسيار ناز كن آزرده

 پا از گليم خويش فزونتر دراز كن

 فرخ وثوق دولت كز عدل او نماند

  دست طمع به مال رعيت دراز كن
  )ديوان چاپ دكتر محجوب 71ص (

 
ز غزلى نيمه تمام كه به شوخى اسـت بـر همـان وزن و قافيـه در     و همو با

 اقتفاى غزل وثوق سروده و اشارتى به او كرده است.

 طبعم نشاط كرد به انشاد اين غزل

 در اقتفا به خواجه كابينه ساز كن

 ديدى كفيل خارجه را چون وزير كرد

 آن موى ريسمان كن و گنجشك باز كن
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 يل ساختيا خود مدير خارجه را چون كف

 آن گربه را به قوه شخصى دراز كن

 ايم دالن ز خاطر تو محو گشته ما بى

  اى بر قبيله دل و دين تركتاز كن
 

الدولــه غــزل خــود را در جــواب غزلــى گفتــه بــود از  بايــد گفــت وثــوق
الزمان شيرازى كه در روزنامه گل زرد چاپ شـده بـود بـه ايـن      هاى فصيح سروده
 مطلع:

 خصى است ناز كناى ترك چشم مست تو ش

  آن هم به مردمان سر و جان نياز كن
 

عارف هم دو غزل به استقبال آن سرود. مطلع غزل اولش كه جـدى اسـت   
 چنين است:

 اى بارگاه حسن تو محمود اياز كن

  وى خسروان به پيش ايازت نياز كن
 

اما دو سال پس از آن غزل ديگـرى سـروده، نقـيض غـزل پيشـين. چـون       
صـفحه  (مندان به ديـوان عـارف    نقل كردنى نيست. عالقهمطلعش مستهجن است 

 ام. ) بنگرند. سبب تغيير سليقه عارف را هنوز نيافته365

الدولـه دارد كـه نقـل آن مناسـبت      اى هم در مزاح با وثوق ايرج ميرزا قطعه
 دارد.
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 الدوله آمد فصل دى دى وثوق

 الدوله اى فصل دى آمد وثوق

 دهد بند بندم اين گواهى مى

 شكرلب چون تو در آفاق نىيك 

 خورى بس كه آب هندوانه مى

  هنداونه شد گران در شهر رى
 

الدوله دارد كه از زبـان مشـارالملك سـروده     او شوخى ديگرى هم با وثوق
الدولـه   ). ايرج ميرزا بـا وثـوق  216ص (است و بايد در ديوان ايرج ميرزا خواند. 

و محفل دوستانه آنهـا اسـت    معاشر بود و عكسى كه يادگار مجالست و همنشينى
 چاپ شده است. »چهار فصل«در ديوان او و كتاب 

الدولـه و انتقـاد از كارهـاى     اند كه در ذم وثـوق  فرخى و عشقى از شعرايى
 اند. سياسى او و مخصوصاً در مخالفت با قرارداد شعرهاى تند و مؤثر سروده

اتب دوستى او الشعراى بهار كه ارادتى خاص به مقام ادبى وثوق و مر ملك
داشت ضمن شرح حال نسبةً مبسوطى كه از وثوق نوشته و حبيب يغمـايى آن را  

) طبع كرده و در مقدمه چاپ دوم ديوان وثوق هم 1336در سال دهم مجله يغما (
 كند: نقل شده است. مرتبه وثوق را در ادب و شعر چنين توصيف مى

دهـائى موصـوف و    آقاى وثوق داراى ذوقى سرشار و هوشى عالى و عقـل و «
معروف و ديدارى نيكو و زبانى شـيرين و طبعـى وقـاد و معلومـاتى كـافى در      
ادبيات و غالب معارف اسالمى از حكمت وقفه و اصول وعربيـت و اطالعـات   

باشد. در طـرز و شـيوه شـاعرى پيـرو      زيادى درالسنه خارجه خاصه فرانسه مى
اند. معـذلك در   ومات كثيرهاساتيد قديم و در اين شيوه صاحب تتبع زياد و معل



١۴٧ الدوله شعر وثوق

قصايد و غزل از شيرينى و لطفات فن عراقى نيز بهـره كامـل در اشـعار ايشـان     
له را داراى سبكى مستقل شمرد. قصايد غرائى در  توان معظم شود و مى ديده مى

الشكوى و غزلياتى در احساسـات عارفانـه و عاشـقانه و     مسائل اجتماعى و بت
ـ يي ااند. به سبب آشن اخالق گفتهي در فلسفه و مثنويات لطيف ا السـنه خارجـه   ب

انـد.   به نظم آورده ريكا رامسه و انگليس و اني فرااشعر ز افكاراجمه بسياري رت
مخصوصاً از خياالت المارتين شاعر شيرين زبان فرانسوي قطعاتي بسيار زيبا به 

 )پايان سخن بهار(»   اند. پارسي نقل كرده
  

در  1312اى را از بهار ياد كنم كه در بهار سـال   هاينجا مناسبت دارد قصيد 
). بانيـان  537:1-539ديوان بهـار،  (اى از بشار مروزى سروده است  اقتفاى قصيده

در پايان يكى از رجـال فاضـل و دانشـمند آن زمـان را     «اند بهار  طبع ديوان نوشته
م بهار اهللا امينى براى من روايت كرد كه مرحو و آقاى نصرت »توصيف كرده است

الدوله گفته بودم، و نمونه را  خود به ايشان گفته بود كه قصيده را خطاب به وثوق
 كنم. نقل مى

 شب خرگه سيه زد و در وى بيارميد

 وز هر كرانه دامن خرگه فروكشيد

 اى اى خواجه كريم برآمد زمانه

 كز هجر حضرت تو دل اندر برم طپيد

 شد بيتو ياوه دست وزارت كه در خورست

 ترى جم را انگشت جمشيدانگش

 نشگفت اگر زمانه جانى ترا نخواست

  دارم عجب كه با تو چگونه بيارميد
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 هايى كه بهار از تهران به اروپا به وثوق فرستاده اين است: يكى از رباعى

 اى خواجه راد و مشفق ديرينه

 دورى شايد ولى به اين ديرى نه

 ساعت مشمر، فال بد و نيك مگير

  شود پارينه مگذار كه تقويم
 

ستايش از وثوق در شعر بسيارى از شاعران ديگر آمـده، هـم بـه مناسـبت     
اى مفصـل در قضـاياى    هاى سياسى وهم به مالحظات ادبى. ملـك قصـيده   جريان

). در اينجا 1: 489-492ديوان (نهضت جنگل و اقدامات وثوق در آن جريان دارد 
 شود: چند بيتش نقل مى

 ر جنگلىشد به اقبال شهنشه ختم كا

 جنگل از خلخال و طارم امن شد تا انزلى

 صاحب اعظم وثوق دولت عالى حسن

 المثل در عاقلى مشتهر در مقبلى ضرب

 تو مرا خواهى كه اندر نظم شخص اولم

  من ترا خواهم كه اندر عقل شخص اولى
 

الدوله غائله نايب حسين كاشى و ماشاءاهللا خـان پسـر او را    ديديم كه وثوق
منى كاشـان و صـفحات مركـزى ايـران بودنـد پايـان داد. ملـك در        كه موجب ناا

اى كه درباره تدبير وثوق در پايان دادن اين قضيه و اعـدام ماشـاءاهللا خـان     قصيده
 گويد: ) مى315:1ديوان (سروده است 
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 كه زنده باد مجازات و زنده باد مدام

  وثوق دولت و دين صدر كامكار جليل
 

 را مدح كرده است. الدوله ايرج ميرزا هم وثوق

الدوله در ديوان بسيارى از شاعران هست و قاعـده و اغلـب بـه     مدح وثوق
مناسبت مقام سياسى اوست. از جمله طرب اصفهانى، وثوق را در منصب وزارت 

ديوان طرب، تصـحيح جـالل   (ماليه به اسلوب سنتى مديحه سرايان ستوده است. 
 ).151-153همائى. صفحه 

 دهد آن نگار رخبر عاشقان چو جلوه 

 اى بس ز خون ديده كه گرد نگار رخ

 نور دو چشم معتمدالسلطنه كه هست

  مخلوق را بر او ز يمين و يسار رخ
 

الدوله گفته شده از قصيده اديب بيضائى ياد  از زمره مدايحى كه براى وثوق
 سروده شده در آن گفته است: 1312شود كه در سال  مى

 فرخ وثوق دوله كه از دانش

 ملك را بود دومين هوشنگ اين

 او تارك است و فضل و هنر اعضا

 او افسر است و شعر و ادب اورنگ

 اى صاحب ستوده به عصر تو

 گيتى چراست با او در جنگ
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 آورد چامه سوى تو بيضائى

  زان سان كه باربد سوى خسرو چنگ
 

واپسين نظـم اسـتادانه دربـاره وثـوق، رئـاى اسـتوارى اسـت كـه اميـرى          
و سـپس در مقدمـه چـاپ دوم     )سال سـوم (سروده و در مجله يغما فيروزكوهى 

 ديوان وثوق چاپ شده است. چند بيتش چنين است:

 رفتند راستان و يكى را بقا نماند

 ز ايشان به جز حديثى و نامى به جا نماند

 از جمه فاضالن كهن مقتدى بمرد

 در خيل شاعران زمن پيشوا نماند

 افاضل اسالف بود و مرگ او خاتم

 آن خاتم افاضل اسالف را نماند

 او يادگار علم سلف بود نزد ما

  آن يادگار علم سلف نزد ما نماند
 

*** 

  
اى كه بر چاپ دوم ديـوان نوشـته يـادآور     حسين پژمان بختيارى در مقدمه

 »ناصـر «از آغاز جوانى زبان به شاعرى گشـود. بـا تخلـص    «شده است كه وثوق 
اخته و در اصناف سخن شايستگى خـود را نشـان   ها س ها و مثنوى ها، قصيده غزل

داد. البته اشعار دوران جوانى آن مرحوم در جاى خود خوب و نسبت به روزگـار  
مذكور قابل توجه است. اما در نظر دشوار پسندان و شعردوستانى كه با رشـحات  
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اند جنگـى بـه    فكر متين و طبع بلند و نظم غراى حسن وثوق مأنوس و آشنا شده
 »زند. دل نمى

گفت كه وثـوق در جـوانى در سـرودن     حق بود كه پژمان به يك اشاره مى
ها را در شـعر   ها و همان مقوله شعر مقلد شاعران پيشين خود بود و همان مضمون

 خود آورده است كه هزارها تن پيش از او بر همان راه رفته بودند...

 ته است:پژمان درباره وثوق و شعراى همزمان و تأثر او از آنان نوش

الـرئيس قاجـار    خطيب فاضل و سخن سراى نامى مرحوم ابوالحسن ميرزاشيخ«
هاى مبتكرانه و بديع او را كه داراى اين مطلع  يكى از غزل« حيرت»متخلص به 

 است:

 آوخ ز چرخ واژگون و ز عهد نامستحكمش

 هاى درهمش گون و ز نقش هاى گونه از رنگ

برابر سخن وثوق چنان ضعيف و بيرنـگ  استقبال و تخمين كرد، اما شعر او در 
 نمايد كه واقعاً مايه حيرت است. و رونق مى

مرحوم سيد احمد اديب پيشاورى حكيم ارجمند و شاعر قوى مايه آن روزگـار  
الدولـه   دانم آن را به اقتفاى چكامه الميـه وثـوق   يى دارد كه نمى هم قصيده الميه

ار ماست مقايسـه آن قصـايد و   ساخته يا برعكس عمل شده، اما آن چه در اختي
مشاهده اختالف عجيب و بينى است كه ميان آن دو قطعه وجـود دارد. قصـيده   

الدوله روان، رسا، منسجم و دلپذير است و با چنان قدرتى ادا شده كه اگر  وثوق
برخى از ابيات عصرى و زمانى را از آن حذف كنيم مانند بهترين قصايد فرخى 

كـه قصـيده اديـب در عـين آن كـه از نظـر شـعرى        و انورى است و در حالى 
مستحكم و بلندست و با آن كه جميع جوانـب سـخنورى در آن رعايـت شـده     
است چنان ثقيل و مطنطن و متكلف و خالى از جذبه است كه گويى از جملـه  

 قصايد عثمان مختارى غزنوى است.

گـرد   الدوله هم شاعر بود هم مصالح شاعرى را جمـع داشـت و بـراى    ... وثوق
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آوردن علوم متداول عصر از محضر و مكتب بزرگوارانى ماننـد حكـيم فاضـل    
واالمقام ميرزا ابوالحسن جلوه؛ ميرازمحمد اديب گلپايگانى، ميرزا هاشم رشـتى  
اشكورى و ديگران كسب فيض نموده از صرف و نحو و منطق و معانى و بيان 

هاى  باالخره زبان و عروض و قافيه و رياضيات و حكمت و فلسفه و الهيات و
هذا هرگز حتى در موقع اشتغال  فرانسوى و انگليسى بهره كافى برگرفته بود. مع

به امور سياسى از بحث و فحص و مطالعه در مسائل مربوط به شعر و حكمت 
 خوددارى نداشت.

هـاى   دست و شاعرى با ذوق بود كه افكار تازه و موضوع پردازى چيره او سخن
كـرد. غـزل را خـوب     ى را با بيان اسـاتيد سـلف ادا مـى   دقيق اجتماعى و حكم

 »تر. گفت و قصيده و مثنوى را خوب مى
  )پايان سخن پژمان(     

 

الدوله مستنراد مشهور خـود را در   حسين پژمان بختيارى نوشته است وثوق
 استقبال از مستزاد شيرين و بديع ميرزا احمد خان اتابكى سروده

 ادعاست           ماه برآنند كه چون روى تست 

  مشك ستايند كه چون موى تست         اين خطاست
 

در شعر وثوق وصف طبيعت و اشياء و آدميان بسيار كـم اسـت. امـا يـك     
قصيده متأخر او كه درباره اسكى سروده است قـدرت او را دريـن زمينـه نمايـان     

 كند. مى

خذ كـرده  وثوق مضمون چند شعر خود را از شاعران اروپائى و امريكايى ا
در شعرش اقتباس مضمون و فكـر از   )4(.)فلو، بودلر المارتين، سولى پرودم، النگ(

 شود، مانند: شاعران پيشين فارسى زبان هم ديده مى
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 روى زنگى به تكلف نتوان كرد سفيد

  زان كه در طبع شبه مايه كافورى نيست
 
 است. يا   »كه زنگى به شستن نگردد سپيد«يادآور 

 ف نيست به جز جنبش موججنبش خار و خز

  حمله شير علم نيست به جز حمله باد
 
 كه يادآور

 ما همه شيريم شيران علم«

  »مان از باد باشد دم به دم حمله
 

 است.

سه شاعر بزرگ ايران: سعدى، مولوى، حافظ بـيش از ديگـران مـد نظـر و     
 اند. وثوق از يك غـزل سـعدى، بـه موقـع برگـزارى      الدوله بوده پسند خاطر وثوق

اى پرداخـت   جشن هفتصد سالگى او، تضمين كرد استادانه و در مدح حافظ قطعه
چنـين   »چون بد آيد هـر چـه آيـد بـد شـود     «شيوا و باالخره از مولوى در مثنوى 

 سخن گفت:

 ايم مولوى درياست ما چون قطره

 ايم قطره از درياست ما نيز از وى

 مولوى موجى است از درياى نور

 ون چشم كورخيره مانده ما در او چ

*** 
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 ها: يادداشت 

 اى در اقنفا و جواب گفته است: الدوله قصيده از دوستان نزديك وثوق )يكتا(احمد اشترى . 1

 ها  اى دور مانده از وطن مانند يوسف سال

 ها  وز كيد اخوان دغل وز حيله محتال

ر سال دهم مجله يغما الشعراى بهار هم غزلى در اقفاى غزل وثوق دارد كه حبيب يغمائى د مللك. 2
روى هم چاپ كرده و يادآور شده كه بيت مذكور در فوق در هر دو غزل  ) روبه254-255ص (

 هست. مطلع غزل بهار چنين است:

 نخلى كه قد افراشت به پستى نگرايد

 شاخى كه خم آورد دگر راست نيايد

زيست و دستيار ادوارد براون در  ىاز جمله با ذبيح بهروز محشور بود، از آن گاه كه بهروز در لندن م. 3
تدريس زبان فارسى بود و وثوق پس از استعفاى از رياست وزراء چندى در آن ديار اقامت كرده 

ميرزا محمدباقر بواناتى را به خط  »شميسه لندنيه«جا بود كه ذبيح بهروز منظومه  بود. در همان
الدوله تحرير و به وثوق پيشكش  براى وثوق )شاگرد بواناتى(خوشِ خوبش و به خواهش براون 

). از يادگارهاى ديگر دوستى ميان آن دو، رساله 835-837مجله آينده، سال هشتم صفحه (كرد. 
است كه بهروز پس از درگذشت وثوق به ياد او به چاپ رسانيد.  »آيين بزرگى داد به پارسى«

ن چاپ كه من دارم همان اى از آ بهروز در چاپ اول ديوان وثوق هم ظاهراً دست داشت. نسخه
 است كه مرحوم بهروز به من لطف كرده است.

 »سخنوران عصر حاضر«در كتاب  »سولى پرودم«هاى خود اشاره كرده. در مورد  در ديوان به اقتباس. 4
 »مرا گفت در خواب دهقان كه هان«و  »گلى شاداب در ميناى بلور«هاى  ياد شده است كه مثنوى

  است. »سولى پرودم«ترجمه از 



  
  
  
  
  

  مولوى بلخى و امير خسرو دهلوى
 

 دو مرز گستر قلمرو زبان فارسى
  

 ايرج افشار
  

در ارديبهشت ماه جاللى دو حلقه ادبى دانشگاهى كه هر دو يادآور نيـروى  
آنجلس  جاودانه فرهنگ ايران و دامنه تاريخى زبان فارسى است در شهرهاى لوس

تشـكيل   UCLAآنجلـس    ه لـوس و شيكاگو برگزار شد. در محفلى كه در دانشگا
افكن بود و در مجلسى كـه در شـهر شـيكاگو     شد نام پرآوازه موالناى بلخى طنين

 ها رفت. به برپا گشت ذكر جميل خسرو دهلوى هم عصر سعدى شيرازى بر زبان

  »جيورجيولوى دالويدا«برگزارى مجمع موالنا به مناسبت آن بود كه جايزه 
Giorgio. Levi Della Vide گرونبــام«مركــز مطالعــات خاورميانــه  ســوي از« 

Gustave von Grunebaum آنجلـس بـه خـانم آنمـارى      وابسته به دانشگاه لوس
هاى بن  ايرانشناس برجسته آلمانى و استاد دانشگاه Annmarie Schimmelشيمل 

داده شد. اين جايزه هر دو سـال يـك بـار، نخسـتين      )آمريكا(و هاروارد  )آلمان(
شناسـان و   گرفـت. پـيش از آن اسـالم    يـك ايرانشـناس تعلـق مـى    بارست كه بـه  

اند كـه يـك    گذارده خاورميانه شناسان برنده آن شده بودند. شنيدم اين بار هم نمى
اند كه مراسم اهدا  گذاران جايزه ترتيبى داده ايرانشناس نامورى برنده آن باشد. پايه

در آن زمينه متخصص  جايزه با تشكيل مجمع علمى در موضوعى كه برنده جايزه
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است همراه باشد و چون خانم آنمارى شيمل اكنون يكى از برجستگان و آگاهـان  
 نام گرفته بود. »ميراث رومى«پژوهش در افكار مولوى است مجمع مذكور 

مجمع ديگر كه در شيكاگو براى امير خسرو دهلوى درست شد بـه همـت   
مريكا ترتيب يافـت و گروهـى از   انجمنى گرد آمده از هنديان و پاكستانيان مقيم ا

 دانشمندان هند و پاكستان و ايرانشناسان غربى در آن شركت كردند.

) هـر دو زمانـه   651-728) و خسـرو دهلـوى (  654-672مولوى بلخـى ( 
پرآشوب و سختى را با پنجاه سال فاصله گذرانيدند. يكى در قلمرو باخترى زبـان  

د و ديگرى در حـوزه خـاورى آن   فارسى در قونيه بزيست و به فارسى شعر سرو
زيست. پدر اين هر  زبان به سرائيدن شعر فارسى روزگار گذرانيد. او در دهلى مى

هاى قلمرو فارسى بودند، آنجا كـه زبـان    دو شاعر بزرگ زبان فارسى، از سرزمين
درى پيش از آنها پرورش و شكفتگى يافته و رودكى و چند ده شاعر بزرگ ديگر 

 نيده بود.را در دامن پرورا

مولوى كه در بلخ زاده شد در پنج شش سالگى به همراه پـدر، از وحشـت   
بود در همان  »كش«در افتاد. پدر امير خسرو كه از شهر  »روم«مغوالن به سرزمين 

روزگاران و به همان انگيـزه از زادگـاه بـه درآمـد و هندوسـتان را بـراى زيسـتن        
جـا تربيـت شـد و مانـد و      در همان »خسرو«برگزيد. آنجا فرزند آورد و فرزندش 

 نامورى يافت.

اند كه در پروردن و نگاه داشـتن قـدرت    هم مولوى و هم خسرو از كسانى
زبان فارسى و نشر و گسترش فكر و تمدنى كه زاده و برخاسـته از قلمـرو اقـوام    

 هوشمند ايرانى است سهمى گرانقدر و ماندگار دارند.

اى از جهـان گروهـى و    ببيننـد در گوشـه  شوند از اين كه  ايرانيان دلشاد مى
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انجمنى باشد يا پيدا شود كه نام زبان فارسى و سخنوران برجسته آن را در جهـان  
هاى كتاب و نوشته درباره آنها به چاپ برسانند و بـدين   مند كنند و مجموعه آوازه
ها آشكار شود كه توانايى و ارزشمندى زبان فارسـى و جـاودانگى انديشـه     نموده
 هاى مهم همسنگى و شايد برترى دارد. ندگان اين زبان با بسيارى از زبانسراي

گذرانيد و هيچگاه  »روم«فرزند بلخ نزديك به شصت سال از زندگى را در 
نتوانست به زادگاه خود بازگردد. عمر او در شهر و ديارى گذشـت كـه مـردمش    

يونانى (هاى ديگر  هايى از باشندگان آن جاى به زبان فرهنگى ديگر داشتند و گروه
متكلم بودند. با اين وجود، مولوى كه در كودكى بدان گوشه مهجـور در   )و تركى

اش كه كتاب بزرگى چون شاهنامه در  يعنى زبان پدرى ـ  افتاده بود به زبان فارسى
 ـ  آن زبان سروده شده بود و سخنوران بزرگى در باليدن آن زبـان كوشـيده بودنـد   

هاى انسـانى بسـيار    به يادگار گذاشت. توانست انديشه دو كتاب جاودانى سرود و
گرانمايه را در آن دو كتاب بپروراند و تـأثيرى بگـذارد كـه فرزنـدان و باليـدگان      

فارسى «مكتبش به همان زبان فهم سخن كنند و خود نيز بدان زبان شعر بسرايند. 
 بمانند. »ايرانى فرهنگ«و  »زبان

به مناسبت سختى تعصب تا پنجـاه شصـت   موالنا،  »بانگ ناى«دانيم كه  مى
شد. دو كتاب مثنوى معنـوى و ديـوان    هاى درويشان زمزمه مى سال پيش در زاويه

توانسـتند   هاى خاص مـى  هاى درويشان و مجمع شمس را افرادى معدود در حلقه
بخوانند و افكار بلند آن دو دفتر جـاودانى را بـه احتيـاط بـازگو كننـد. خوانـدن،       

به دست گرفتن آن تابناكى و ژرفايى و درياوشـى ايـن دو كتـاب    داشتن و گاهى 
فارسى، آرام آرام به محيطهـاى علمـى و دانشـگاهى جهـان و ايـران راه يافـت و       

 هاى پژوهشگر و كنجكاو به بررسى آنها پرداخت. قلم
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هاى بلند آن داناى راز بـه پـايمردى، كوشـش و بيـنش      نام موالنا و انديشه
نگرى چون اقبـال الهـورى در    انگليسى و سراينده ژرفدانشمندى چون نيكلسن 

ها به جهانى  جهان طنين افكند و از مرحله پژوهش و كنجكاوى در گوشه دانشگاه
نظر بعضى از متفكران را به خـود كشـيد و در قلمـرو تفكـر و      فراتر رفت و دقت

 هاى متعالى مقامى در خور خود يافت. در ايـران، پـيش از همـه و بـيش از     فلسفه
الزمان فروزانفر بود كـه بـه اسـلوبى علمـى و زبـانى       تر از همه بديع همه و پرتوان

متناسب امروز و بيانى عالى معروف و مروج آن سراينده پر انديشـه دنيـاى تفكـر    
 ايرانى شد.

هاى ضمير پرجوش و خروش را در چندين هـزار   ها و انديشه موالنا سخن
سروده اسـت. امـا بنيادگـذار مكتبـى نفـوذ       )مجموعه دو كتاب(بيت شعر فارسى 

پذير در شعر فارسى شد و پيروان بسـيار   كننده در تصوف ايرانى و اسلوبى آشنايى
يعنـى زبـان    ـ  گمان نيرومندى و توانائى زبان تصوف او و مقلّدان متعدد يافت. بى

كه در مواردى چند بـه   ـ  هاى انسانى ژرف او موجب آن است تا انديشه ـ  فارسى
ارزنده و زنـده و يـا بـه سـخنى      ـ  زنى سخنان متفكران طراز اول جهان استهمو

هـا و   و جاودانه باشـد. چگونـه ممكـن اسـت چنـين سـخن       »هميشگى«تر  روشن
 هاى روح نواز سروده به فارسى از ميان برود؟ انديشه

 آتش است اين بانگ ناى و نيست باد

 هر كه اين آتش ندارد نيست باد

 ه شددر غم ما روزها بيگا

 روزها با سوزها همراه شد

*** 
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 بنماى رخ كه باغ و گلستانم آرزوست

 بگشاى لب كه قند فراوانم آرزوست

 گوياترم ز بلبل اما ز رشك عام

 مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست

*** 

 در مذهب عاشقان قرارى دگرست

 وين باده ناب را خمارى دگرست

 هر علم كه در مدرسه حاصل گردد 

  و عشق كارى دگرستكار دگرست 
 

انـد   آنجلس از موالنا سخن گفته در ميان ده نفرى كه در مجمع مولوى لوس
نام دو دانشمند آلمانى را نبايد از ياد برد. نخست خانم آنمارى شيمل آلمـانى كـه   

هاى دانشگاهى خود به  به مناسبت گذرانيدن بخش عمده زندگى علمى و پژوهش
شناخته شد. ديگر كريستف بورگـل آلمـانى   « زهجاي»افكار مولوى سزاوار دريافت 

 هاى موالنا چند نوشته پژوهشى به چاپ رسانيده است. كه هم در معرفى انديشه

*** 

ــديان   ــان هن ــه مفهــوم  (خســرو در هندوســتان و در مي هنــد و پاكســتان ب
 )چـراغ دهلـى  (الـدين اوليـا    مقام بلندى يافت و چون به نظـام  )جغرافيايى كنونى

هايش  ها و سروده د و در سلسله صوفيان آن پير درآمده بود، نوشتهورزي ارادت مى
دوستدار بسيار يافت. شعرش در سراسر هند از بنگاله تا پنجاب و از بندر سورت 

هاى شورانگيز  تا كشمير خواستار و خواننده داشت و هماره قواالن آن را به آهنگ
فتـه بـود و در آن   ورى يا هندى و موسيقى خاصـى كـه خسـرو خـود از آن بهـره     
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رود آن  خوانند از يـادم نمـى   خواندند و هنوز هم مى استادى و تخصص داشت مى
 »شـادروان «آاليش زيبا را كه در سند كنار رودخانـه مهـران، زيـر     شب مهمانى بى

 خواند. شاهانه رنگارنگ قوالى به آواز دلنشين مى

 دانم چه منزل بود شب جايى كه من بودم نمى

  سمل بود شب جايى كه من بودمبه هر سو رقص ب
 و اين رباعى را

 من بنده شمعم كه ز بهر دل خلق

  ببريد ز شيرين و چو فرهاد بسوخت
 

بـه مناسـبت كنگـره    (گمان به جز چند نفر ايرانى مهمان كه آنجا بـوديم   بى
و چند ايرانشناس دلبسته به ايـران، از ان جملـه    )سرگذشت سند در قرون پيشين

هاى دانشگاهى و  الدين راشدى، جمع كثير پاكستانى پيرحسام شادروان ايراندوست
دولتى و بزرگان سند درست و تمام متوجه لطف مضامين بلند و پرجذبـه شـعر و   

شد كه همـه   واقف بر معنى همه كلمات نبودند ولى در وجنات همه آنها ديده مى
ثر گذار مانده با زبان فارسى انسى تاريخى دارند و نشئه قوى شعر ايرانى در آنها ا

خواندند. براى لذت بردن مـا   برند. قواالن آن شعر را براى ما نمى است و لذت مى
گفتنـد. گفتنـد    مـى  »هاى هاى«تر از ما  ها دلسوزانه هم حفظ نكرده بودند. پاكستانى

بعضى از شهرهاى مشهور امير خسرو و به طور سنتى و سينه به سـينه ورد زبـان   
ها، اگر فارسى هم نداننـد،   خوانند و پاكستانى ها مى مجلسقوالها مانده است و در 

چيزى قدرتى دارد كـه  سابقه تاريخي هر توان منكر بود كه  شوند. نمى محظوظ مى
هـا دور مانـده باشـند. اثـر      ماند و اگرچه مردمى از خود آن مدت ها پايدار مى قرن

طور مثـال   ه بهشعر خسرو در ذهن و روح هندى و پاكستانى همان اثرى را دارد ك
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نشـانى   »مغبچـه «و  »پيرمغان«هاست كه از  براى ما دارد. قرن »مغبچه«و  »پيرمغان«
ها در آن باشـد فـوراً معنـى     نيست ولى هر شعرى كه اين دو اصطالح و نظاير آن

هـا و   كند. ما ايرانيـان امـروز تمـام سـروده     واقعى خود را در ذهن شنونده القا مى
انيم بخوانيم و بر مضامين آنها به آسانى دست بيـابيم و  تو هاى خسرو را مى نوشته

 از راه هم سخنى با او همدلى پيش آوريم.

اميرخسرو دهلوى در هنـد و پاكسـتان چنـين تـأثير ژرف و مانـدگارى را      
داشته و توانسته است يكى از نگاهبانـان زبـان فارسـى و از مروجـان فرهنـگ و      

هـاى سـخت و    وست كه با وجود كوششمدنيت ايرانى باشد. تأثير فرهنگى نوع ا
ها در راه از ميان بردن زبان فارسى، بيـدل و غالـب و صـدها شـاعر      دراز انگليس

سـرودند و حتـى در    ديگر در قرن سيزدهم در هندوستان به زبان فارسى شعر مـى 
قرن اخير سخنورى چون محمد اقبال در الهور ظهور كرد و توانـايى خـود را در   

يك ايرانى نشان داد. از امير خسرو تا اقبال نزديك به هفتصـد  زبان فارسى بمانند 
سال فاصله است اما اگر خسرو زنده بود زبان اقبال برايش زبان نـامفهومى نبـود.   

هاى خسـرو آگـاه بـود و از فهـم آنچـه از       ها و نوشته اقبال هم بر مضامين سروده
نـان سراسـر قلمـرو    زبا شد. زبان آن دو براى فارسى خواند درمانده نمى خسرو مى

 زبان فارسى روشن و مفهوم است. اين است جـوهر نيرومنـدى و پايـدارى يـك    
اند و خواهند گفت.  و هوشيارى مردمى كه بدان زبان سخن گفتهزبان و سربلندي 

اين زبان بايد بماند و برماست كـه در راه مانـدگارى آن بكوشـيم و از هنـديان و     
ن مـا و شـايد بـه جـاى مـا يـاد آن شـاعر        پاكستانيان سپاسگزارى كنيم كه همچو

ها به ميان آورند و به نام او انجمن دارنـد و مجلـس    بلندجاى را در آن سوى آب
  خاص براى بزرگداشت او تشكيل دادند.



  
  
  
  
  

 قلمرو كتاب فارسى
  

 ايرج افشار
  

هـاى فارسـى در    يادداشت كوتاهى كه در شماره پيش درباره نبـودن كتـاب  
هاى شرقى در آلمان نوشته شده بود زمانى منتشر شد  فروشى كتاب ترين كتاب مهم

هاى كتاب براى فرستادن به خـارج ممنـوع شـده     ها از پذيرفتن بسته خانه كه پست
ان موجب شد كه در محافل انتشاراتى و ادبى، در چـون و چـراى   بودند. اين جري
 ها پيش آيد و آگاه و ناآگاه به حق در آن باره نظرى ابراز كنند. آن رويه صحبت

در رفـع آن   )1(كه اميدواريم هـر چـه زودتـر    ـ  ظاهراً پيش آمدن اين قضيه
بـه ماننـد   به مناسبت آن است كه جمعى عقيده دارند كتاب هم  ـ  راهى يافته شود

خواهد آن را از كشور خارج سـازد   هر متاعى جنبه مالى دارد. پس وقتى كسى مى
مثـل قـالى، پسـته،     ـ  بايد ارزى را كه ممكن است از آن عايد شود به دولت بدهد

خاويار، روده....، و شايد بگويند اگر امكان بازيافت ارز آن نيست بهترست كتـابى  
هاى چـاپى كـه    ه ارز دولتى وارد شده و با ماشينفرستاده نشود تا الاقل كاغذ آن ب

باز به ارز مملكتى به ايران آمده است در مملكت بماند و در همـين سـرزمين بـه    
صرف برسد. منطقى است آراسته بـه دليـل اقتصـادى و خوشـايند هـر كـس كـه        

 خواستار تزايد در آمد عمومى و ارزى كشورست.

ديـد كـه از نفرسـتادن كتـاب يـا       در قبال اين نظريه و تفكر اقتصادى بايـد 
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 )فرهنگى، علمى و عاطفى(هاى اساسى  هاى ارسال آن چه زيان دشوار ساختن راه
  نصيب خواهد شد.

*** 

، خواستاران كتاب فارسى در خارج از مرزهاى ايـران چنـين   1358تا سال 
 افرادى بودند:

زيستند و گـاهى توسـط    ) ايرانيان معدودى كه در چند كشور معروف مى1
 خواستند. هايى از ايران مى خويشان و دوستان كتاب

هـاى فارسـى آن رشـته بـراى      هـايى كـه كتـاب    ) دانشجويان ايرانى رشته2
ها زيـاد نبـود. بيشـتر در     تحصيل و تحقيق آنان مفيد بود. تعداد اين رشته از كتاب

و خواسـتند   هاى ادبى و تاريخى و رمان بود كه دانشجويان از ايران كتاب مى زمينه
 خواندند. مى

هاى علمى و دانشگاهى خارجى كه زبـان  ادبيـات    ها و مؤسسه ) كتابخانه3
فارسى و مطالعه در تاريخ ايران زمينه پژوهش مراجعه كنندگان آنهاسـت. تصـور   

گاه از يك صد در نگذشـته اسـت. بايـد در نظـر      گونه مراكز هيچ كنم تعداد آن مى
هـاى   همـه، خواسـتار خريـد همـه كتـاب     هـا،   ها و مؤسسه داشت كه اين كتابخانه

. چون معموالً اعتبارات مالى آنهـا اكثـر محـدود    )و نخواهند بود(اند  فارسى نبوده
اى بود و هست كه در سال پـيش از پنجـاه شصـت كتـاب      است و كمتر كتابخانه

هاى مهم مانند موزه بريتانيا، كنگره امريكا، دانشـگاه   حتى كتابخانه )2(فارسى بخرد.
هـاى بـزرگ و    هاى شرقى لندن و بعضى از دانشگاه ، مدرسه زبان)آلمان(ن توبينگ

هـم بـيش از    )آنجلس، تكـزاس  همچون هاروارد، پرينستون، لوس(متمول امريكا 
ـ      كتاب در سال نمي دويست سيصد عنوان ه مراكـز  خريدنـد. زيـرا همـه ايـن گون



١۶۵ قلمرو كتاب فارسي

نـد  رانيـان (مان هـاي ابـداعي و اصـيل اي    منحصراً به كتابهاي تحقيقي، متون، نوشته
بودند و خواهند بود، ناچار از خريدن هر گونه كتاب  مند مى عالقهداستان و شعر) 

. اينـان  )جستند و مى(جويند  هاى عادى و باب روز دورى مى ترجمه شده و كتاب
هاى هندى، عربـى، ژاپنـى    اعتبار مختصرى را كه براى كتب فارسى در قبال كتاب

كنند كه دامنـه   و مى )كردند مى(هايى  خريدن كتابدر اختيار دارند همواره صرف 
هاى ايرانى را به طور اخص گسترش  دانش بشرى را به طور اعم و ميدان پژوهش

 خورد. دهد. هر كتابى به درد كار آنها نمى

هـاى   ترين پخش كننده و فروشنده كتـاب  مدير مؤسسه هاراسووتيز كه مهم
علمـى و دانشـگاهى رابطـه تجـارى      كشورهاى شرقى در اروپاست  با اكثر مراكز

كه ذكرشان رفت و (هاى فارسى  گفت از چنان كتاب ها پيش مى اساسى دارد. سال
به تفاوت ميان ده تا  )ها نياز داشتند هاى ممالك ثروتمند بدان ها و كتابخانه دانشگاه

هاى  هاى لغت و خودآموز و بعضى كتاب كرد. البته كتاب سى نسخه خريدارى مى
 شمول اين آمار خارج بود. درسى از

هاى مربوط به ايرانشناسى، ايـن   ) ايرانشناسان و دانشجويان خارجى رشته4
گروه اصوالً بنابر روشى و نحوه آموزشى كه مرسوم ممالـك غربـى اسـت، سـعى     

اى كه بدان دسترسى دارند به امانـت   المقدور از كتابخانه كنند كه كتاب را حتى مى
اعتبار خريد كتاب در زنـدگى آنـان محدودسـت و منـوط      بگيرند و استفاده كنند.

هـاى كوچـك از    است به ضرورت. ناتوانى مالى دانشجويى، نداشتن جا در خانـه 
موجبات آن بوده و هست. جزين ناگفته نبايد گذشت كـه خريـد كتـاب فارسـى     
بدين كيفيت مخصوص است به ايرانشناسان بعضى از كشورهاى غربى و ژاپـن و  

انايى مالى دارند. ورنـه ايرانشناسـان كشـورهاى چـين و شـوروى و      امريكا كه تو
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توانند به طـور شخصـى كتـاب خريـدارى تهيـه كننـد. ناچـار         اروپاى شرقى نمى
 ها و دانشگاه برآورنده احتياجات آنانند. مؤسسات و كتابخانه

خريدنـد در سـال بـه     هاى فارسى كه اين گروه مـى  به هر حال تعداد كتاب
هـاى پژوهشـى ايرانشناسـى     رسيد. اگـر در هـر يـك از رشـته     ىهزار جلد هم نم

سـى چهـل    )شناسى، فرهنگ مردم، جغرافيـا...  تاريخ، زبانشناسى، ادبيات، باستان(
خريـد و   عالقمند و متخصص بود هر يك از آنها بيش از سى چهـل كتـاب نمـى   

 ها كتاب به اين ميزان هم وجود نداشت. اصوالً در بعضى از رشته

و نيـز   )افغانستان و تاجيكسـتان (هاى قلمرو زبان فارسى  زمين) مردم سر5
كشورهايى كه زبان فارسى در آن صفحات جاى پاى تـاريخى و سـابقه فرهنگـى    

. شايد گزافه نباشد اگر گفته شـود كـه   )پاكستان، هندوستان و تركيه و قفقاز(دارد 
و بسيار كمتر از  هاى چاپ ايران در افغانستان، متأسفانه مقدار بسيار كمى از كتاب

 شد. آن در پاكستان فروخته مى

هـاى فارسـى دلبسـتگى داشـتند و بـا       مردم افغانسـتان بـه خوانـدن كتـاب    
هـا و   مندى در پى آن بودند كه در حد توانايى مالى خـود بعضـى از نوشـته    عالقه

البته همزبانان ما در افغانستان دوستدار  )3(هاى ايران را بخرند و بخوانند چاپ شده
واندن و داشتن نشريات ايرانى بودند امـا رواج نشـريات و مطبوعـات فارسـى     خ

جا كـه راه   چاپ ايران دلپسند دولت افغانستان نبود. دولتشان مخالف هم بود تا آن
 بست، و اكنون كه جاى خود دارد! را بر كاروان كتاب ايران مى

. در گاه فروش قابل مالحظـه نداشـت   كتاب فارسى در هند و پاكستان هيچ
حالى كه مصرف كتاب فارسى در آن دو كشور زياد بود. آن مقـدار كتـابى را كـه    

. اگر چنـد  »قاپيدند مى«فرستاد آرزومندان  دولت ايران براى ترويج زبان فارسى مى
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گمـان طالـب    شد جـا داشـت و بـى    ده برابر آن هم درين راه سرمايه مصروف مى
  داشت.

*** 

هـاى فارسـى    فروش و مصرف كتاب اين نمايى بود در چند سطر از وضع
 در گذشته.  

اما پس از انقالب وضع دگرگـون شـد. قلمـرو كتـاب فارسـى وسـعتى و       
تر يافت. يگانـه سـبب آن مهـاجرت جمعـى كثيـر از ايرانيـان بـه         اى جهانى دامنه

كشورهاى امريكا، كانادا، استراليا، ژاپن و اروپاى غربى اسـت، حتـى بـه تركيـه و     
 فارس. و كشورهاى ساحل جنوبى خليج پاكستان و هندوستان

از سويى بر رفتگان دور شده از وطن فرض اسـت كـه عالئـق فرهنگـى و     
ترين پيوند آنان با تـاريخ و فرهنـگ اسـت     ملى خود را از راه زبان فارسى كه مهم

هـا بلكـه آموزنـده آن بـه      حفظ كنند و نه تنها حـافظ ايـن زبـان در آن سـرزمين    
سويى برماست بكوشيم تا چنين حسى و رغبتـى در آنـان   فرزندانشان باشند. و از 

بيدار بماند. نمونه بارز ملتى كه هجرت كرده و با فرهنگ خود پايدار مانده اسـت  
اند در كشورهاى مثـل امريكـا زبـان و خـط      توان نام برد كه توانسته ها را مى چينى

 د.خود را نگاه دارند و در كوچه و بازار به رخ مردم هفت كشور بكشن

درست يا نادرست شايد دو ميليون ايرانى در جهـان پراكنـده شـده اسـت.     
آميـزى پـيش پايشـان باشـد بهتـرين       هاى فرهنگى هموار و مصلحت اينان اگر راه

مبشران و معرفان زبان و فرهنگ ايران در چهار گوشه جهان خواهند بود. مگر نـه  
هـاى   خناى چين و كرانـه آن است كه دامنه تفكر اسالمى همراه زبان فارسى به فرا

 )4(سيام كشانيده شد.
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پس اميد است راهى در پيش گرفته شود كه اين دو ميليون نفـر بتواننـد از   
كه استفاده از منابع فكرى و فرهنگى نويسـندگان   ـ  حق طبيعى و مادرى و عاطفى

اى را كه بر گردن دارند  ور شوند و بتوانند وظيفه به آسانى بهره ـ  همزبانشان است
 آن حفظ و نشر زبان فارسى است انجام دهند. و

تـرين راه، بـراى گزنـد نيـافتن كـاخى كـه        شايد مهمترين وسيله و اساسى
فردوسى بنا كرد و بـه صـورت وديعـه ملـى بـر جـاى گذاشـت، در قبـال همـه          

كـه از جملـه    ـ  هاى موذيانه استعمارى و مقاصـد فرهگـى نامبـارك آنهـا     سياست
هاى فارسى به ميزان وسيع  همانا انتشار كتاب ـ  استمخالفت با نشر زبان فارسى 

 )5(در سراسر جهان باشد تا تخم سخن فارسى بيش از پيش پراكنده شود.

اى را بايـد درسـت    براى پايدارى نگاه داشتن چنين كاخى هرگونـه هزينـه  
پذيرفتن زبان مـادى  ها فايده بخش است و اصراف نيست.  گونه خرج دانست. اين

كه در قانون اساسى زبان رسمى اسـت   ـ  در راه گسترش و نگاهبانى زبان ايرانيان
هـاى   دور از صواب نيست و چون قانون آن را رسمى دانسته است بايـد هزينـه   ـ

چـون و چـراى مـا و     نگاهبانى آن را تحمل كرد. فارسى و كتاب فارسى پيوند بى
از نمودهاى شاخص و قائمه محكم ايرانى بودن  آيندگان با گذشته و بيگمان يكى

 است.

اگر شمشير و تانك در گذشـته و حـال حـافظ مرزهـاى كشـور و مـدافع       
چون و چـراى   تهاجمات دشمنان همه رنگ بوده و هست زبان فارسى نگاهبان بى

هويت ايرانى در آن سوى مرزها بوده است و خواهد بود. در پهنه فرهنگ جهانى 
ــ  گمــان ســرايندگان و  ه هــر گــويش و سـختى مــتكلم باشــد بــى همـه ايرانيــان، ب

كنند  نويسندگان و دانشمندان فارسى زبان را نمودار فرهنگ واالى خود معرفى مى
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و اگر در مقام اين پرسش قرار گيرند كه شاعران طراز اول شما كيستند و آثارشان 
تان و گويند فردوسى و سعدى و حافظ و مولوى و... شـاهنامه و گلسـ   چيست مى
كوشـيم تـا    پرسـتانه مـى   الغيب و مثنوى و... بنابراين همانگونه كه وطن ديوان لسان

مرزهاى خاكى و آبى كشور را استوار سـازيم مسـؤوليت تـاريخى، ملـى و طبعـاً      
دارى و گسترش زبان فارسى را كه قلمرو و سامان فرهنگى و معنـوى   قانونى نگاه

 نيز بر عهده داريم. ـ ماست

و حيثيات مملكت قبول و رعايت دو اصل ضرورى است:  در حفظ حقوق
يكى ازدياد عوايد مالى است و ديگر حفظ مصالح فرهنگى. المحاله در هـر مـورد   
هر كدام كه براى حفظ قوميت ايرانى مفيدتر اسـت بـر ديگـرى مقـدم و مـرجح      

 خواهد بود.

ز مصالح فرهنگى و تاريخى ايران اقتضا دارد كه اگر عوايد مـالى حاصـل ا  
اى عظـيم و اساسـى نـدارد بـا      هاى تـازه و جـارى صـدمه    خروج و صدور كتاب

بـه آسـانى و بـدون     )6(هاى مجـاز  پوشى اجازه داده شود كه كتاب گذشت و چشم
به خارج فرستاده شـود و فرزنـدان و پروردگـان     »دست و پاگير«رسوم و ضوابط 

ايرانـى دور   ور شـوند و از فكـر و فرهنـگ    زبان فارسى از بن نعمت وطنى بهـره 
 نمانند و چاره تنها كتاب فارسى خواندن است.

گونه كه براى بهداشت و درمان مـردم در ايـران، مقـاديرى از درآمـد      همان
شود براى زنده نگاه داشتن زبان فارسى  ارزى صرف تهيه دارو و لوازم پزشكى مى

رد. پوشـى كـ   در خارج هم بايد اعتباراتى تخصيص يابد و از درآمدهايى هم چشم
دار بوده اسـت و هـم    هاى ايرانيان در خارج را عهده دولت هميشه مخارج مدرسه

هاى دو مركز تحقيقات فارسى در پاكسـتان و   اكنون با كمال عالقه و به حق هزينه
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پردازد و كار بسـيار مهمـى را كـه بـراى پايـدارى زبـان فارسـى         هندوستان را مى
 كند. ضرورت دارد دنبال مى

انيان خارج كه سنشان پانزده سال بيشترست اگـر كتـابخوان   آن تعداد از اير
باشند تا وقتى كه زنده باشند خواننده زبان مادرى خواهند بـود و بـراى خوانـدن    
نياز به كتاب فارسى دارند؟ و هر قدر فرستادن كتـاب بـراى آنـان كـه بـه وسـيله       

واهـد  طلبند دشوار شـود موجـب آن خ   خويشان و دوستان خود از ايران كتاب مى
هاى ايـران   هايى را كه خريدار دارد از روى كتاب بود كه جمعى سوداگر، آن كتاب

ها چاپ شده است با ناديده گرفتن  ها و استخوان سوزاندن كه به خون دل خوردن
بـه   ـ  كه تضييع يكى از حقوق بشرى است ـ  هر گونه حقوق تأليف و طبع و نشر

برسانند و در كشورهاى خـارج   )ىافستى و زراكس(اى و تكثيرى  هاى لوحه چاپ
ناگفته پيداست كه به دست آوردن يك نسخه از كتاب مورد نظر براى چنان افـراد  

  كار دشوارى نيست.
*** 

  
 يادداشت تازه

چينى و آماده چاپ شـده بـود كـه آزادى محـدود نسـبت بـه        مقاله حروف
دفترچـه    بها مجاز شدند كه بسته كتاب هر صاح خانه خروج كتاب اعالم شد. پست

ستاد بسيج اقتصادى را تا مبلـغ يـك هـزار تومـان بـه مقصـد كشـورهاى خـارج         
تواند با بهاى كنونى كتـاب، هفـت هشـت كتـاب      يعنى يك خانواده مى )7(بپذيرند

براى خويشان و دوستانش در سال بفرستد. اين اقدام تا حدودى رافع مشكل آنى 
توانسـتند.   ارج بفرستند و نمىخواستند چند كتاب به خ و فردى كسانى شد كه مى

 تر، بر جاى اوست. ولى مشكل به صورت فرهنگى و از نگاهى عمومى



١٧١ قلمرو كتاب فارسي

مند بـه   چون ضرورى دانستيم كه مطالب اين مقاله به اطالع متصديان عالقه
رسـانيم تـا تصـميم     فرهنگ برسد  آن را با اين يادداشت توضيحى بـه چـاپ مـى   

كـه خـواه نـاخواه     ـ  رامـى مقـررات  گيرندگان نسبت به اين موضوع و واضعان گ
 ـ  هاى گمركى، بازرگانى، پستى و باالخره مـالى معطـوف شـده    چشمشان به جنبه

با توجه به همه نكاتى كه درين نوشته صرفاً از نگاه فرهنگـى مـورد بحـث قـرار     
هاى سهل و آسان را بيابند و اين معضل را به سود فرهنگ و زبان  گرفته است راه

 دارند. در آن صورت است كه به فحواى اين شعر عاميانه:  فارسى از ميان بر

 رود اين كتاب البته مى

  تا به بغداد و مصر و كلكته
 

و انديشه و هر ذوق ايرانى به همراه زبان حافظ و سـعدى در چهارگوشـه   
 گيرد. هاى ديگرست جا مى هايى كه به زبان جهان و در كنار كتاب

 
 

  ها: يادداشت
 مندرج در پايان همين نوشته مراجعه شود.به يادداشت تازه . 1

ها پيش آشنايى دارم  ام و چون و چند كارشان از سال چون نزديك به شصت هفتاد تا از آنها را ديده. 2
 اى ننويسم. كنم گزافه سعى مى

هاى خاكى و  را كه اميروار هراتى با چه اميد و شوروى راه 1327-1349هاى  آورم سال به ياد مى. 3
هاى ابتدايى آن روزگاران خود را  نورديد و پس از چندين روز سفر مردافكن در جاده در مى دراز را

خريد و با دشوارى آنها را به مشتاقان افغانى  رسانيد و مقدارى كتاب مى از كابل به تهران مى
 تر سازد. رسانيد تا قند پارسى را به بنگاله نزديك مى
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االسالم دانشمند آقاى شيخ عبداله نورانى را در مجلس حجةآميز  آورم سخنان نغز و حكمت به ياد مى. 4
)، كه در زمينه اهميت زبان فارسى براى ايران تذكرات دقيق و مبتنى 1362دى (ياد بود دكتر افشار 

 بر حقايق تاريخى داد.

ترست از  جزين به مالحظات عمومى فرهنگى است كه هميشه بهاى پست براى نشريات چاپى ارزان. 5
ها از عوارض گمركى معاف داشته و  گونه بسته و كاالى ديگر. جزين كتاب و مطبوعات را دولتهر

اند و ما هم  چنين اصلى را پذيرفته )مثل اصول يونسكو(با امضاى مقررات و منشورهاى جهانى آن 
 ايم. از آن زمره

بها،  ى گرانها هاى خطى، چاپ مانند كتاب(ها  ها خروج بخشى و نوعى از كتاب همه دولت. 6
كنند. اين كار هم براى  اى از كشور خود ممنوع مى ) را طبق قاعدهincunableهاى پيشين  ناياب

 هاى كشور بماند. رعايت مصالح فرهنگى است. اين گونه آثار جزو آثار ملى است و بايد در خزانه

انصد ششصد عنوان شود شايد ميان پ هاى جارى عادى كه ساالنه در ايران چاپ مى از ميان كتاب ـ3
كتاب باشد كه در خارج خواستار و خريدار دارد. اگر روى هم رفته از هر يك از آنها صد نسخه 

ها چيزى ميان  ، تعداد اين نسخه)ها ده خواستار هم ندارد بعضى از كتاب(هم از ايران خارج شود 
رود. و اگر به  نمىپنجاه تا شصت هزار جلد خواهد بود و دست باال از يك صد هزار جلد فراتر 

طور كلى بهاى هر يك از آنها را يك صد تومان بگيريم مبلغى ميان پنج شش ميليون تومان است. 
 )يا معادل ارزى آن(حتى اگر اين رقم به دو سه برابر افزايش يابد و آن را بيست ميليون تومان 

شتن زبان فارسى صرف فرض كنيم و بگوييم كه مملكت در سال چنين مبلغى را براى زنده نگاه دا
ها  اند و كتاب اى نيست. بيش از هشتاد درصد از خريداران اتباع ايرانى كند ضرر و زيان عمده مى

ها  هايي كه به دست خارجي گردد (امانت يا فروش). مقدار كتاب دست ميميان آنها دست به 
م رقمى است بسيار افتد در همان حدودى است كه در قسمت اول مقاله بدان اشاره شد و آن ه مى

 ها در مقام حفظ آن بايد تلف شدنى تواند بود. بها دارد و سرمايه ناچيز. زبان فارسى ارزشى بى

شد كه اگر صاحب دفترچه بسيج  هاى پستى صحبت ازين مى عجب اينجاست كه در يكى از باجه. 7
خواهد داشت كه يك كتاب پنجاه تومانى هم بفرستد چون دفترش يك بار به مهر برسد ديگر حق ن

گفتند هر دفترچه بسيج بايد يك بار مهر بشود. خواه بسته كتاب  در طول سال كتابى بفرستد! مى
صدتومان بيرزد و خواه هزار تومان! اميدست تا انتشار اين مقاله دستورالعمل روشن و گويايى 

  خانه باشد. پستصادرشود و مانع بروز سوءتعبير و برخورد ميان كتاب فرستنده و كارمند گرامى 



  
  
  
  
  

 قصر بهرام گور يا رباط سياه كوه
  

 ايرج افشار
  

  
  

ها خبرى چاپ شد كـه قهـر بهـرام گـور در كنـار       چندى پيش در روزنامه
حوض سلطان پيدا شده است و هر كس اين خبر را شنيد شادمان شـد كـه يكـى    
ديگر از اثار دوره ساسانى به دست آمد. متأسفانه در آن وقت در طهران نبودم كـه  

 اى در تصحيح اين اكتشاف به عرض برسانم. بر آن خبر بيفزايم و نكته ذيلى

بـه علـت   (انـد   بنائى كه مورد نظرست و افواها آن را قصر بهرام گور ناميده
عبارتست از كاروانسـرائى از عهـد صـفويه كـه      )مدفون شدن بهرام گور در كوير

دك آشـنايى بـا   شيوه ساختمان آن خود مبين و مؤيد اين نظرست و هر كس كه ان
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كـه   ـ  ابنيه عهد صفوى داشته باشد جز اين حكمى نخواهد كرد. اين كاروانسرا را
شـكارچيان و مسـافران بـدين     ـ  بايد درين چهل سال اخير متـروك مانـده باشـد   

اند كه ظاهراً بهرام پادشاه ساسانى در همين نواحى به  گور گفته مناسبت قصر بهرام
دل بـاطالق كـوير فـرو كشـيده شـد. علـت        شكار رفت و ديگر بازنگشـت و در 

 توان براى اين تسميه پيدا كرد. ديگرى هم جزين نمى

اما ساختمان مورد نظر كه بدون ترديد از عهد صفوى اسـت كاروانسـرائى   
است شبيه ديگـر كاروانسـراهايى كـه در آن عهـد و در اواخـر دوره تيمـورى در       

ز سنگ سپيد ساخته شده است و ساختند. اين كاروانسرا ا نواحى مركزى ايران مى
 اند. هاى دور دست حمل كرده هاى آن را از كوه سنگ

موقع محلى اين كاروانسرا راهى است كـه از كاشـان بـه گرمسـار از يـك      
رود و اين همان راه مشـهورى اسـت    طرف، و ورامين و طهران از طرف ديگر مى

ى كاروانسـرا در محلـى   كند. بنـا  گذرد و كوير را قطع مى كه از كناره سياه كوه مى
شود. يك راه از طريق كـوير بـه    واقع شده است كه راه مزبور به دو راه تقسيم مى

رود و راه ديگر از طريق ورامين بـه طهـران متصـل     طرف گرمسار و فيروزكوه مى
شود. اين راه بيش از اين كه جاده طهران و قم به صورت كنونى در آيد حكـم   مى

قصر فاصله ميان طهران و كاشان است محل ترديـد و  شاهراهى را داشت و چون ا
 هاى بسيار بود. رفت و آمد كاروان

در نزديك اين كاروانسرا چند تپه خاكى و سنگى قرار دارد كه مختصر آب 
هاى گوسـفندان و شـتران كـاروان     كند و آبشخور گله شورناكى از آنها تراوش مى

 است.

انـد بـه وسـيله جـوى      كرده آبى را كه در آب انبار اين كاروانسرا ذخيره مى



١٧۵ قصر بهرام گور يا رباط سياه كوه

هاى اين جوى نيز  اند. سنگ آورده سنگى كه از يك كيلومترى ساخته شده بوده مى
انـد تـا    همه سنگهاى بلند سفيدى است كه در ميان آنها ممرّى ايجـاد كـرده بـوده   

 )2نگاه كنيد به شكل (چيزى از آب به هدر نرود. 

  
  

    
  
  
  
  
  

  
 دور نماى رباط

  
 درباره زمان ساختن اين كاروانسرا دو مأخذ داريم:
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  مجراى آب
 

اسكندربيك تركمان د رعالم آراى عباسى ذيل مقاله يازدهم از صـحيفه   ـ1
رود ضـمن نـام بـردن از     اول كه از آثار خير و انشاء و احداث عمارات سخن مى

رباط سـياه  «اهايى كه در كاشان به وسيله شاه عباس بزرگ ساخته شده است از بن
 »كوه و فرش راه نمكسار و سياه كوه كه قريب ده هزار تومان تخميناً صرف شـده 

برد و اين رباط سياه كوه همين بنايى است كه امروز آن را قصـر بهـرام    نيز نام مى
بار انداز مسافران و آسودگى آنـان   اند و در عهد شاه عباس براى گور مشهور كرده

نگـاه كنيـد بـه عـالم آراى عباسـى، چـاپ جديـد        (از رنج راه ساخته شده است. 
1111:2.( 

هاى بدنه كاروانسرا ديـده   ترين يادگارى مورخ كه بر روى سنگ قديمى ـ2



١٧٧ قصر بهرام گور يا رباط سياه كوه

هجرى است و اين يادگارى در بدنه سنگى سـكوى   1096شود متعلق به سال  مى
 نسرا به وسيله محمد كاظم نامى كنده شده است.سمت چپ مدخل كاروا

ناگفته نماند كه در دو كيلومترى همين كاروانسـرا بـه طـرف جنـوب و در     
شـود كاروانسـراى    هايى كه چشمه كوچك شورناك از زمـين خـارج مـى    كنار تپه

ترسـت   تر و اكنون هـم ويرانـه   ديگرى كه ظاهراً صد و پنجاه سال ازين يكى كهنه
 ماماً از آجر ساخته شده است.وجود دارد كه ت

براى اطالع بيشتر خوانندگان سه تصوير از رباط سـياه كـوه كـه خـودم در     
شود. بر من فرض است كـه يـادى    ام درين صحايف چاپ مى برداشته 1334سال 

از دوست ارجمند دانشمندم آقاى منوچهر ستوده بنمايم كه چند تن از دوستان را 
 سامان برد.خضروار راهنمايى كرد و بدان 

   



  
  
  
  
  

 )1(هاى باستانى سيستان ويرانه
  

 ايرج افشار
  

 علل ويرانى سيستان

در داستانهاى اساطيرى و پهلوانى و دينى و تـاريخى   )= سجستان(سيستان 
آور و دانـا كـه از    ايران مقامى بس بلند دارد وچه بسيار مردان دالور و نامدار و نام

در يادها زنده نگاهداشتند. ماننـد  اند و هر يك بسببى نام سيستان را  آنجا برخاسته
، زردشت، پيامبر ايرانى كه ساليانى از زندگى )= بيوراسف(رستم داستان، ضحاك 

خود را در آنجا گذرانيد، گشتاسب پادشاه ايران زمين كه در آن سرزمين پادشاهى 
كرد، يعقوب ليث و مازيار از مردان جنگجو و آزاده تاريخ ما، اسـفنديار كـه از    مى
ز سيستان درگذشت، شاعر پارسى گوى فرخى سيستانى، كه با كـاروان حلـه   تيرگ

 از سيستان برفت...

پس سيستان، سرزمين پادشاهان بزرگ و جايگاه مذهبى ايـران، كـه چنـين    
اند روزگارى سخت باشكوه بوده است و شهرهاى آبـادان   زيسته مردانى در آن مى

تـوان   ا و جغرافياهـا بـه آسـانى مـى    ه و متعدد داشته است كه نام آنها را در تاريخ
گمان بناهاى رفيع و با جـالل نيـز در هـر يـك از آن شـهرها جلـوه        جست و بى

 كرده است. مى

اما اگر آثار باستانى سيستان آن چنان كه بايد درست و پابرجـا نيسـت و از   
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باد و باران و جنگ و ستيزها زيان ديده است چند علت بزرگ دارد، و بايد گفت 
زمينى هست كه به اين همه علل مختلف دچار بـوده و بهتـر از ايـن بـه     كمتر سر

 جاى مانده باشد.

دست بدست رفتن سرزمين سيستان از دستى بدستى ديگر كه اغلب بـا   ـ1
 جنگهاى خانمان برانداز نيز همراه بوده است.

خشكسالى يا برگشتن هيرمند از مسير خود كه موجب جابجا شدن و يا  ـ2
ها و آباديها بوده است. نويسنده تـاريخ سيسـتان در كتـاب خـود     ويران شدن شهر

بهـاى   دارد، آن چنان كـه  برخى از خشكساليهاى سيستان را با وصف دقيق بيان مى
 ).383و  365و  186ص (رسيده است  گندم به چند برابر مى

گرفته اسـت از يـك    باال آمدن رود هيرمند، آنچنان كه شهرها را آب مى ـ3
آمدن سـيالب در واليـت سيسـتان    «شود:  تاريخ سيستان چنين ياد مىمورد آن در 

رفـت و در طـرف    چنانك در كناره خندق و حوالى شهر يـك نيـزه بـاال آب مـى    
مغرب تا بيابان سر كنده كرمان آب داشت، و طرف مشرق تا پـاى كـوه دزدان، و   

د، و از در شمال تا پاى كوه فراه و در جنوب تا حدود مكران، بدين منوال آب بـو 
بايد شد، و درين مدت در خندق هشت مرد غـرق   مى )2(شهر مدت سه ماه كشتى

شدند، و در حوالى واليت درين سيالب قرب سيصد آدمى از مرد و زن و بسـيار  
چهار پاى هالك گشتند و اغلب سيستان را آب ببرد در آدينـه نـوزدهم شـوال در    

 .365ن به ص ) نگاه كنيد همچني397ص (سال ششصد و چهل و يكى، 

هاى سخت كه براى آن سـرزمين ناگهـانى اسـت و موجـب      سرمازدگى ـ4
از كتاب تـاريخ   391و  360و  218شود. نگاه كنيد به صفحات  پريشانى بسيار مى

رفتـه اسـت. از اينجـا     ها درختان خرما از ميان مى»يخ بست«سيستان كه از همين 
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خيز بـوده اسـت و اكنـون     اى خرما شود كه روزگارى سيستان هم نقطه روشن مى
شـود. بجـز ايـن آفـت، از عوامـل ديگـر        درخت خرما در آنجا بسيار كم ديده مى

وزد و زندگى را  اى خشك و گرم است كه در مواقع معين مى طبيعى يكى هم باده
تـاريخ  (سازد. زلزله نيز چند بـار بـه سيسـتان آسـيب رسـانيده اسـت.        سخت مى

 ).  174و  160 سيستان ص

وان، كه هنگام برآمدن هر چه بر سر راه آن باشد در زيرش نهان ريگ ر ـ5
 )3(شود و بايد بسيارى از آباديهاى سيستان در زير ريگ روان پنهان شده باشـد  مى

 اما خوشبختانه روزگارى كه به دست آيد درست و سالم خواهد بود.

در اين يكصد سـاله اخيـر، آن چنـان كـه شـهرت دارد، سـبب ويرانـى         ـ6
همجوارى آن با هندوستان است كه مستعمره دولت انگلـيس بـود و ايـن     سيستان

 دانسته است. دولت اخير از لحاظ سياسى، ويرانه بودن سيستان را مفيد مى

پس سرزمينى كه اين همه آفت به آن روى آورده است بايد ويران باشد، و 
ت است و با هايى به جاى مانده است باز براى ما سودمند و غنيم اگر اكنون خرابه

 آوريم. هاى مفيد تاريخى به دست مى دقت و تحقيق در آن آثار باقى مانده نكته

  
 هاى سيستان   ويرانه

 )4(كـه بـه طـرف زابـل     )يعنى جنـوب (در سيستان كنونى، از سوى زاهدان 
 بينيم: رويم، به ترتيب آثار زير را مى مى

سـمت چـپ   در ده فرسخى زابل به فاصله يـك فرسـخ از    قلعه رستم: ـ1
اين محل كه اكنون به كلى ويرانه است باقيمانده شهرى است كه به صورت  )5(راه

صـفحه  كه در  3و  1تصوير (ظاهر و به حكم نوع عمارتها و كهنگى سفالهاى آن 
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بايد ميان چهارصد تا پانصد سال پيش از اين به يكى از علـل   )چاپ شده است 4
ـ    هـاى كنـونى آن تخمينـاً سـه      همذكور در فوق متروك شده باشـد. وسـعت خراب

كيلومتر در سه كيلـومتر هسـت و اسـتخوان بنـدى بسـيارى از بناهـاى آن هنـوز        
شود نماى قسمتى است از يك بنـاى آن   پابرجاست. عكسى كه در اينجا چاپ مى

الظاهر بايد عمارت معتبرى بوده باشد. هيچ روشن نيست نام اين شـهر بـا    كه على
ست و از چه زمان چنين متروك مانده است. آنچـه  اين وسعت و شكوه چه بوده ا

توان حدس زد آنست كه تغيير مسير هيرمند بايد سبب ويرانـى آن شـده    بيشتر مى
 باشد، زيرا اكنون شعب رودخانه هيرمند از اين شهر خرابه ده فرسخ فاصله دارد.

 
  

 نماى طاق يكى از بناهاى قلعه رستم
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كيلـومتر، در كنـار جـاده     6ه فاصـله  پس از قلعه رستم ب شهر سوخته: ـ2
خورد كه بيش  هايى به چشم مى ، تپه)در سمت راست(رسد  كنونى كه به زابل مى

ها نرود و در كنـار آنهـا قـرار     از پنجاه كيلومتر ارتفاع ندارد. بيننده تا باالى آن تپه
هـا ريختـه اسـت و     نگيرد به هيچ وجه از آثار بسيار گرانقدرى كه بر روى آن تپه

شود. اين محـل شـهر سـوخته نـام      گمان در دل خاك آنها نهفته است آگاه نمى بى
هايى قرار دارد كه شـايد در حـدود سـه     دارد. و همه اين شهر سوخته بر روى تپه

كيلومتر دراز داشته باشد. افسـوس كـه ايـن شـهر را تنهـا بـه نـام شـهر سـوخته          
است كه اين كدام شهر بوده شناسند و در هيچ تاريخ و كتابى يادى از آن نشده  مى

هاى بسيار قديم بـر   و در چه زمانى سوخته است، و قطعاً نام شهر سوخته از دوره
شده است. آثارى كه اكنـون بـر سـطح ايـن      هاى از ميان رفته اطالق مى اين ويرانه

ازهـزاران هـزار   الهايي است كه شماره آنها شود شكسته سف ها به وفور ديده مى تپه
ها را پوشيده است. اگر كمى خاك را بشكافيم بـه   ريباً تمام سطح تپهگذرد و تق مى

يابيم نامى كـه بـه    خوريم و فوراً در مى سوزى برمى هاى چوب و آثار آتش سوخته
  اند نام درستى است.  آن داده

هـا ديـده    هاى بسيار كه بر روى تنه و زير خـاك آن تپـه   اين سفال شكسته
توانيم تاريخ بنـاى شـهر را    ت كه از روى آنها مىشود بهترين نشانه و سند ماس مى

بيابيم. در گردش كوتاهى كه كرديم به دو نوع مشـخص از ظرفهـاى شكسـته بـر     
خورديم، يكى از نوع سفالهايى كه در تپه حصار دامغان و سيالك كاشان به دست 

باشد و از نظـر   آمده است و از ظروف متعلق به چهار هزار سال پيش از ميالد مى
مانند نقش بز كوهى كه بر (ها و طرحها  ده و نوع جنس و همچنين از نظر نقشما

  مانندگى )روى سفالى ديده شد و اكنون در اختيار آقاى حبيب اهللا صمدى است
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شود. در همين جا تصوير چند نمونـه از آنهـا    بسيار ميان همه آنها ديده مى
ن نظر بيشـتر روشـن   رسانيم تا صحت اي را جهت مالحظه خوانندگان به چاپ مى

 )  7و  6و  5و  4و  2تصوير (باشد. 

    
  
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
1  
 از قلعه رستم )ها آبى زمينه سفيد و نقش(پشت بشقاب لعابدار چينى  ـ

 ها روى همان بشقاب ـ3

 نمونه نقش سفالهاى شهر سوخته ـ7و  6و  5و  4و  2

 سنگ كنده كار، تپه شيخ على ـ8
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آنجا ديـده شـد ظرفهـاى سـنگى از مرمـر و از      نوع ديگر از ظروفى كه در 
ديگر سنگهاى زينتى است كه با دقت تمام تراشيده شده است. اكنون از اين نـوع  

هـا بـه    هايى كه متعلق به دو هزار سال پيش از ميالد اسـت در مـوزه   ظروف نمونه
دست داريم. اين نكته را هم بايد گفت كـه هـيچ گونـه آجـر يـا كاشـى و ديگـر        

شـود و   ها ديده نمـى  هاى بعد باشد در سراسر اين تپه مربوط به دورهمصالحى كه 
حتى سنگ هم در بناهاى آن كه اكنون آثارى از آنها مشهود نيست بـه كـار نرفتـه    

شناسى بشود حفارى  گمان يكى از كارهايى كه بايد از طرف اداره باستان است. بى
كمـك مهمـى بـراى تـاريخ     باشد كـه قطعـاً    ها مى و خاكبردارى مطالعه در اين تپه

 سيستان خواهد بود.

هاى كوه خواجه: كوه خواجه كه تنها بلندى در سـرزمين سراسـر    ويرانه ـ3
اى را دارد، و چنـان   هموار سيستان است از فاصله چهار فرسـخى نمـاى ذوذنقـه   

نمايد كه سطح آن بايد تخت و يكنواخت باشد. اين كوه كه اكنون خواجه نـام   مى
اتى كه شده است و توسط استاد دانشمند آقاى پورداود به چـاپ  دارد طبق تحقيق

خواهد رسيد نامش در اوستا آمده است و هميشه جنبه ايزدى و مذهبى و تقـدس  
داشته اسـت. چـون در ايـن يادداشـت مقصـود بحـث لغـوى و تـاريخى نيسـت          

هـاى آن گفتـه    مختصرى از وضع جغرافيائى آن با وصف چگونگى كنونى خرابـه 
 شود.   مى

از شهر زابل تا كناره آب هامون ميان چهل تا شصت كيلومتر فاصله اسـت.  
اطراف كوه خواجه را آب و نيزار هامون فرا گرفته است و ناچار براى بر شدن به 

اى كه مردم محل براى گذشتن از آب استفاده  آن كوه بايد از آب گذر كرد. وسيله
هايى است از نى و جگن به نام توتين كه لبه ندارد و با چوبى كه تـه   كنند قايق مى
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آب  )6(كنـد  شود بر روى آبهاى آرام نيـزار حركـت مـى    آب بر زمين فشار داده مى
شـود. فصـل بهـار آبـش زيـاد و هنگـام پـائيز         نيزار هامون گاه كم و گاه زياد مى

هـاى اطـراف را بـه     كمترست، و مواقعى هست كه آب قسـمت زيـادى از دشـت   
گيـرد. مـن در فاصـله سـه      فاصله چهار پنج فرسخ بيشتر از وضع عـادى فـرا مـى   

فرسخى از نيزار هامون گوش ماهيهاى نازك سياه رنگ بر سطح زمين كـه از آب  
آنجـا را در   خشك افتاده بود ديدم. همين گوش ماهيها نشانه آن بود كه آب بهاره

 زير داشته است.  

گفت  آقاى برقى از زابليان محترم كه ساليانى شهردار آن شهر بوده است مى
كه هيرمند كم آب بود و آب هامون پائين نشست در سمت مغرب  1317در سال 

 )7(هايى پيدا شد كه حكايت از آبادانى كنار كوه خواجه داشت. كوه خواجه ويرانه

ا بتوان بر كوه خواجه شد. چون به كـوه نزديـك   پس بايد از آب گذشت ت
نمايد هموار و ساده نيست.  شود كه اين كوه آنچنانكه از دور مى شويم مشاهده مى

هـاى بريـده بريـده و بـدراه و بـا       كوهى است از سنگهاى سـياه سـخت بـا بدنـه    
توان باال رفت. ارتفاع كوه خواجـه   هاى تند كه به آسانى از هر سوى آن نمى شيب
 رسد.   همه سطح آن يكى نيست و بلندترين نقطه آن به حدود پانصد پا مى در
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 نمونه يك توتين

  
سطح كوه يكسره از سنگ پوشيده شده است. راه ساخته شده معمولى كـه  

هـاى   رفتند در سمت جنوب كوه است. هنوز زيرسـازى  در قديم هم از آن باال مى
سـازى آنجـا شـده     هاى محكم و بلند چهار مترى كه براى راه گ چينسنگى و سن

است بجاست و بهترين نشانه اسـت از اينكـه كـوه خواجـه در روزگـاران پـيش       
  اهميت بسيار داشته است.
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 كه از بلندترين نقطه كوه عكس گرفته شده است »كوك كهزاد«نماى ويرانه 

 
كـه يكـى از آنهـا امـروزه      بر دامنه و باالى كوه خواجه چهار خرابه هست

محل نذر و نياز مردم سيستان است و بـه ايـن صـورت جنبـه مـذهبى و احتـرام       
گذشته خود را حفظ كرده است. نخستين خرابه آن كـه بزرگتـرين آنهاسـت و در    

شـود.   ناميـده مـى   »كوك كهزاد«سر راه بسمت جنوب شرقى قرار دارد پيش اهل 
و حفارى هـر تسـفلد آلمـانى يهـودى      اين بناى خراب همانست كه مورد بررسى
هاى آنجا را به طهـران آورد و قسـمتى را    مذهب قرار گرفت و قسمتى از فرسك

هاى نپخته بسيار  گمان به خارجه برد. اين بناى كهنه سراسر از گل و خشت هم بى
شود. براى  هاى نتراشيده نيز در آن ديده مى بزرگ است و احياناً و به ندرت سنگ

هـاى   ن بنا و هر جا كه پوششى الزم داشته است به جاى چوب دستهسردرهاى اي
نى وجگن بهم فشرده به كار رفته است و تا امروز سالم و از گزنـد پوسـيدگى و   

ري كه حتماً روزگا »قلعه«كرم خوردگى در امان مانده است. در قسمت وسط اين 
چـاپ   ميـدانى هسـت كـه تصـوير آن در صـفحه بعـد بـه       پناهگاه جنگي نيز بود 
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 رسد و بايد مركز اين قلعه بوده باشد. مى

كـوك  «ترين نقطه كـوه و مسـلط بـر همـين      دومين بناى كهنه كه در مرتفع
آيـد كـه    است به تخت رستم شهرت دارد و از ظـاهر آن ايـن طـور برمـى     »كهزاد

انـد آتشـكاه يـا محلـى      قسمت مورد احترام كوه و شايد همان طور كه حدس زده
اسـت بـه    )سمت جنـوب (بناى سوم كه در قسمت پائين كوه  نظير آن بوده است.

از گـل بنـا    )، كنجه دختر را گويندkochak chel kenja( »كوچك چل كنجه«نام 
 ها را ندارد. شده و اهميت ساير قسمت

اما بناى چهارم، به نام زيارت خواجه غلطان،كه هم اكنون نيز محل مقدسى 
ل و سفيد كارى شـده از گـچ اسـت و    است از بناهاى دوره اسالمى و گنبدى شك

در آن مرقدى هست كه مردم بنا به عقيده خود بـراى آن هـر سـاله چنـدين صـد      
 طلبند. كنند و از آن نياز مى گوسفند و گاو قربانى مى

كند و كس ديگرى بـر پـاى آن    مرسوم چنين است كه صاحب نياز نيت مى
نى باشد آن مرد خوابيـده  كننده روا شد خوابد، اگر حاجت آن نيت قبر بر پشت مى

غلطد و اگر حاجت روا شـدنى نباشـد    خودبخود از باالى آن محل به پائين در مى
حركتى در او مشهود نخواهد شد اين بنا در قسمت شمال غربى كوه واقع است و 

 اند از نام همين زيارتگاه گرفته شده باشد. شايد نام خواجه كه به كوه داده

ه زيارت پيـر گنـدم بريـان    كدر وسط كوه هست بناى مخروبه ديگرى نيز  
 شود. ناميده مى

اين بنا چهار طاقى كوچكى بوده كه اكنون سقفش فرو ريخته اسـت. در دو  
قسمت مشرق و مغرب آن دو سنگ مستطيل شكل نتراشـيده از جهـت طـول در    

آيند مقدارى گندم بريان كرده بـا   اند و مردم چون براى زيارت مى خاك فرو كرده
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كننـد   پاشند و نذر بر سنگ سمت مشرق مى آورند و در كف اين محل مى مىخود 
زنند  گيرند و بر سنگ سمت مغرب مى و از آنجا سنگهاى كوچكى را به دست مى
پوشند. اكنون، وضع اين دو سنگ ديدنى  و سپس همين سنگ سمت مشرق را مى

ى كـه  اندازنـد ضـربت ديـده و نـاهموار و سـنگ      است. سنگى كه سنگ بر آن مى
شود سائيده شده و درخشنده و هموار است. اين دو سنگ حكايـت از   بوسيده مى

 كند كه دو منشأ ايزدى و اهريمنى هنوز در آن سرزمين نفوذ دارد. آن مى

 

  
  

 قسمت مركزى كوك كهزاد

  
سطح كوه خواجه سراسر پر است از قبرهايى كه از سنگ پوشيده اسـت و  

يمى پيش از اسالم است. اكنون اغلب آنها به دسـت  قطعاًقبرهاى بسيار كهنه و قد
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مردم كنجكاو و جويا باز شده مگر چيزى به دست آورده شود و بسا كه چيزهايى 
هم به دست آمده باشد. اين گورهاى بسيار فراوان نشان ديگـرى اسـت از اينكـه    

هاى خود را در  كوه خواجه محلى مقدس و خدايى بوده و به همين مناسبت مرده
 اند. سپرده ا به خاك مىآنج

*** 

چرده كه براى زيارت به كوه آمده بود حديث خرابـى   دل و سيه مردى ساده
سـابور  «هـاى   سيستان را چنين حكايت كرد: در سمت شمال كوه خواجـه خرابـه  

هـاى آن   بزير آب قرار دارد كه در همين زمان هم هرگاه آب بخشكد خشت »شاه
از آباديهـاى  ( »شهرسـتان «د كه دامـاد سـابور در   ان شود؛ و در قصه گفته نمودار مى
گويد كه وقتـى بـه پـيش     اش مى زيسته است. دختر سابور شاه به بچه مى )سيستان

بابا كالنت رفتى هر چه از رونما به تو داد نپذير و درخواست كن كه سـهم مـا را   
از آب هيرمند كه يك نيمه خشت است دوچندان كند، و چون چنين درخواسـت  

 تان بزير آب رفت.شد سيس

    
 هاى ديگر: ويرانه ـ4

تپه شيخ على: در سمت مغرب زابل است. از ايـن محـل دو سـنگ سـفيد     
اى است به خانه يكى از خـوانين زابـل    تراشيده كه يكى سر ستون و ديگرى كتيبه

. اين دو سـنگ  )در صفحات پيش چاپ شد 8تصوير اين كتيبه بشماره (اند  آورده
 ت بناهاى قديمى آن تپه.نشانه ايست از اهمي

 شايد با حفاريهاى دقيق آثار ديگرى نيز از آنجا به دست آيد.

تخت شاه: درده فرسخى زابل و در مرز افغانستان واقع است و مردم آنجـا  
 نامند. را پايتخت يعقوب مى
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ميلـى در  (قاسـم آبـاد    »زاهدان خرابه«در آباديهاى كوچك و تقريباً متروك 
) در كنـار مـرز   machchi، سه كوهـه، مچـى (  )ى(ن، كركو،. شهرستا)اينجا هست

افغانستان، نهبندان، خوشاره نيز آثار باستانى هست كه بايد رفت و ديد و متأسفانه 
 اين آثار را ما نتوانستيم ديدن كنيم.

  
   ها: يادداشت

يادداشت  در شماره پيش يادداشتى كه در باره لهجه سيستان فراهم شده بود چاپ شد. اينك به چاپ. 1
 شود. هاى باستانى سيستان تهيه شده است مبادرت مى ديگرى كه راجع به خرابه

هائى باشد كه هم اكنون در روى درياچه هامون شناور است و از  مقصود از كشتى بايد همين زورق. 2
آيد و سپس چون به علت اينكه  شود و هريك از آنها مدت دو ماه به كار مى نى و جگن ساخته مى

 افتد. شود از كار مى ها خيس و سنگين مى نى

كننده و از ميان برنده است اما اين سود را دارد كه آثار و اشياء را به خوبى و  ريگ روان اگرچه ويران. 3
و آن ريك ايشان را خزينه بزرگوار است كه «خوانيم كه:  دارد. در تاريخ سيستان مى درستى نگاه مى

 »در كنند هرچند ساليان بتواند نگاه دارد و بدان هيچ نقصان نيايد.همه چيزى كه بخواهند به ريگ ان
 آباد بوده است. ش نصرت 1315زابل مركزى كنونى سيستان است كه نام آن پيش از سال . 4

 گذشته است. سابق بر اين، راه عمومى از كنار همين محل مى. 5

نويسد كه دويست كشتى به كار  مى در تاريخ سيستان از كشتى زياد ياد شده است و حتى در جائى. 6
شده است. قطعاً مقصود از كشتى بايد همين زورقها باشد كه به مناسبت وضع محل ساخته  برده مى

ترين وسيله اين كارست. شايد در آن زمان قايق چوبى نيز  شود، از جهت اينكه نى وجگن آماده مى
 مرسوم بوده است.

كننده و از ميان برنده گل و خاك است  ه داشت كه آب ويراناين مطالب يادداشت شد ولى بايد توج. 7
رفته است تا آثارى به آن  دانيم كه سنگ و آجر هم عادةً در بناهاى سرزمين سيستان به كار نمى و مى

 صورت كه گفته شد از زير آب بيرون آمده باشد.



  
  
  
  
  

  چهل سال با حبيب يغمائى
  

 ايرج افشار
  

  سرانجام هرچيز و هركار مرگ
  بار مرگ يكى نيروى هستى او

  مرا هر زمان مرگى آيد ز بيم
  كه بسيار بيم است بسيار مرگ
 ح.ى.

  
شاعر گزيده گوى و اسـتاد سـخن    »يغما«آور  حبيب يغمائى مدير مجله نام

قمرى زاده شـده بـود    1316بانك به سال بيا »خور«پارسى كه در سرايى گلين در 
پس از هشتاد و پنج سال زندگى پر بهره براى فرهنگ درخشان ايران، بامداد پگاه 

هاى پايانى عمـر در   در خانه كوچكى كه در ماه 1363بيست و چهارم ارديبهشت 
خيابان فخرآباد طهران خريده بود در گذشـت و سـه روز پـس از آن پيكـرش در     

بـر پـاى    »آباد سالم«و  »خور«ز پانزده سال پيش براى خود در ميان آرامگاهى كه ا
اى بر آن آراسته بود در خاك نهاده شد. خويشـان و دوسـتان كـه بـا      ساخته و قبه

به يك مصراع از وصيت شاعرانه يغمايي كه خواسته بـود   جا رفتند تابوت او بدان

                                                 
 . 1363تير ( 10سال  5و  4نقل از مجله آينده، شماره( 
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ـ د عمل ننهان كپن» تطرف فرسنگهاس در نمكزاري كجا از هر«او را  عر د. شـ كردن
را ن ت. آاسدر زبان فارسي ني، با صالحيت و از شعرهاي ماندگار پرمع »وصيت«

ه به چاپ رسـيده ازيـن   جلدر همين م ر دورا هم، كه ه» مرگ«ده قصيبخوانيد و 
شـود. يغمـايى هميشـه از مـرگ      از پايان زندگى دريافته مىدو شعر تلقي يغمايي 

هايى كـه دربـاره    ردى قويدل بود و از مضمونكرد. در عين حال م اظهار ترس مى
دانسـت و   آيـد كـه  مـرگ را طبيعـى مـى      مرگ دارد اين احساس هم به دست مى

زار خـور در خـاك رفـت. سـعيدى      پذيراى آن بود. بارى، يغمايى مرد و در شوره
 جا سرود: سيرجانى در همان

  ايم دالن ز راه دور آمده ما خسته
  يما از خطه رى به سوى خور آمده

  تا باز دهيم پيكر پاك حبيب
  ايم در موطن خود به خاك گور آمده

  
*** 

  

كه نخستين شماره دوره سوم مجلـه آينـده انتشـار يافـت      1323در مهرماه 
به دفتـر آن   »آموزش و پرورش«اى از آن را براى مبادله با مجله  پدرم گفت نسخه

ارت فرهنـگ بـود و   مجله ببرم. دفتر مجله آموزش و پرورش در اداره نگارش وز
مديرش در آن روزگار حبيب يغمايى. روزى كه مجله را به آنجا بردم يغمـايى در  

اى تلنبارى از پرونـده و   دفتر مجله بود. دفترى بود آشفته و درهم برهم. هر گوشه
شد. چندى پس از آن كه قطعه  كاغذهاى غلطگيرى و پاكت و بسته مجله ديده مى

اى ديروز/ چو روزهـاى دگـر    جستجوى ورق پاره نامه به«آميز  بسيار مشهور نكته
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را از او خواندم دريـافتم كـه سـراينده چنـين شـعرى حتمـاً        »عمر خود هبا كردم
بايست در چنان انبوهى و آشـفتگى و ميـان كاغـذ و پرونـده و بسـته و اوراق       مى

دا پراكنده در افتاده باشد. جوانب ديگر زندگى يغمايى هم آنقدر كه من آشنايى پي
 ها بود. كردم به همين ترتيب

نمود پشت ميـز نشسـته    بارى، مردى تيره رنگ كه هم سن و سال پدرم مى
كشيد و خاكسترش بر يخه كـتش ريختـه بـود. سـالم كـردم و       بود. سيگارى  مى

ايستادم. گفت چه كار دارى؟ گفتم يك شماره مجله آينده براى مبادلـه بـا مجلـه    
مگر مجله آينده درآمد؟ گفتم بايد مجلـه را بـه   ام. گفت  آموزش و پرورش آورده

خود آقاى يغمايى كه مدير مجله است بدهم. گفت حبيب يغمايى مـنم. در ذهـن   
خود هيبت بيشترى براى او قائل بودم. با دودلى مجله را به دسـتش دادم. تـورقى   
كرد سرسرى و گفت جناب دكتر به مـن نگفتـه بـود كـه دوبـاره دسـت بـه كـار         

د پرسيد اسمت چيست و چون از نسبتم آگاه شـد گفـت خيلـى بچـه     شود. بع مى
 بودى كه ترا در خانه پدرت ديده بودم.

كـرد و بـدان    يغمايى مجله آموزش و پرورش را با سبكى ادبى منتشـر مـى  
دلبستگى داشت. آن دوره مجله يكى از پربارترين مجالت يك مجله دولتـى بـود.   

ن دفتر ديدم. برادرش اقبال هـم بـه آنجـا    پس از آن چندين بار يغمايى را در هما
تكبـرى،   تكلفـى، بـى   كرد. از همان اوقات از خوش محضـرى، بـى   آمد و رفت مى

پردازى و باالخره سر و وضع قلندروش او خوشم آمد. معموالً مجلـه آينـده    لطيفه
گـرفتم و بـه دفتـر او     شد به بهانه بردن شماره مبادله، مجله را بـر مـى   كه نشر مى

هاى خوب بود، على محمد عـامرى،   ، آنجا پاتوق جمعى از ادبا و فرهنگىرفتم مى
 عباس شوقى و....
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به انتشـار مجلـه يغمـا     1327چهار سال نگذشت كه يغمايى خود در سال 
ــد از      ــر ش ــال منتش ــروردين آن س ــه در ف ــماره آن را ك ــتين ش ــت. نخس پرداخ

مجله متـين مـرا   فروشى خريدم و شيفه آن شدم. هوس چاپ مقاله در آن  روزنامه
اى نـاممكن   ام در چنان مجلـه  كردم نوشته به وسوسه انداخت. ولى چون تصور مى
خواستم چاپ شود به دفتر مجلـه ببـرم و    است شرم كردم كه خود مقاله را كه مى

به يغمايى بدهم. پس آن مقاله را با پست سفارشى به نشانى مجله فرستادم. مدتى 
ين شماره مجله چاپ كرد. عنوان مقاله قاضـى  نگذشت كه يغمايى آن را در پنجم

ا روش يغمـايى در       ميرحسين ميبـدى بـود. مقالـه    اى بـود ابتـدايى و معمـولى. امـ
نگارى بر آن بود كه دست نوقلمان را بگيرد. به همـين مالحظـه آن مقالـه را     مجله

چاپ كرده بود. طبيعى است كه بسيار شاد شده بودم و در ميان همسـن و سـاالن   
ادب فارسـي (فروغـي،    انآور هـاى نـام   ام همـراه مقالـه   رافراختم كه نوشتهسرى ب

زاده، دشـتى، شـفق، صـورتگر، غنـى      ، بهمنيـار، اقبـال، تقـى   قزويني، بهار، دهخدا
كه مجله خاص آنان بود چاپ شده است. چند  )فروزانفر، مينوى، همائى، ياسمى

انه يغمـايى بـود رفـتم.    كه خ ـ  سرآب سردار ـ  روز پس از نشر مقاله به دفتر يغما
يغمايى بيش از اندازه تشويقم كرد و گفت باز هم مقاله بده امـا شـيرين باشـد. از    
آن زمان همكارى من با يغما آغاز شد و ارادت من به يغمايى به دوستى پايـدار و  

نويسى بسيار  پردامنه كشيد. بايد بنويسم كه در راه و رسم زندگى فرهنگى و مجله
او فـرا گـرفتم كـه بخـل و ضـنتى در آمـوختن نداشـت. هـر چـه          ها از  آموختنى

 آورد. گفت و هر چه در زندگى كشيده بود و ديده بود بر زبان مى دانست مى مى

چندى پس از آن مينوى از ديار فرنگ بازگشت. او كه دوست ديرين و هم 
هاى آغاز بازگشت كه حال و مجـال داشـت بـه دفتـر      مدرسه يغمايى بود در سال
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گفـت چـه را يغمـايى     نگريست و مى ها مى آمد و در خوب و بد مقاله ى مىيغماي
چاپ كند و چه را نكند. يكى از روزها كه بـه ديـدن يغمـايى رفتـه بـودم گفـت       

خواهد دربـاره چنـد    تو را چاپ كنم، اما مى »چهار انجيل«مينوى گفته است مقاله 
 حشـمةالدولهخيابـان   ـ  شجاى آن با تو صحبت بدارد. مينوى آن ايام در خانه برادر

رفتم از ترس اين كه مبادا برآشفته  كرد. با اين كه گاهى به ديدنش مى زندگى مى ـ
ام خرده بگيرد جرأت نكردم كه بپذيرم و بـه سـراغ او بـروم. بـه      شود و بر نوشته

داننـد در مقالـه دسـت     يغمايى گفتم ايشان اختيار دارند كه به هر ترتيبـى كـه مـى   
آيد  فردا به اينجا مى شود اين طور رفتار كرد. پس گفت با مينوى نمىببرند. يغمائى 

دم. مينـوى وسـط   آن روز ترسان و لرزان به دفتـر يغمـا آمـ    رتو هم اينجا بيا. ناچا
دفتر ايستاده بود و سيگار بر دسـتش بـود. يغمـايى گفـت جنـاب مينـوى اجـازه        

داننـد.   ج اصـالحى مـى  اند كه مقاله چهار انجيل چاپ شود ولى آن را محتا فرموده
ام. ديگـر   مينوى گفت معطل افشار نشدم. هر چـه مزخـرف در آن بـود خـط زده    

 شود چاپ كرد. مى

*** 

 
نويسى پذيرفته خاطر بسيارى نبـود.   ذوق و سليقه و روش يغمايى در مجله

هـاى منـدرج در آن را    هـا و مقالـه   جوها مجله يغما را مجلـه مـرده   مخصوصاً تازه
هايى كـه در   خواندند زيرا در آن شعر نو و مقاله پرستى مى ج كهنهمرتجعانه و مرو

هيچ واهمه از طعن  شد. اما يغمايى بى ستايش ادبيات نوين معاصر باشد چاپ نمى
دانسـت   هيچ روى و ريا درست مـى  و دق اين گروه راهى را كه برگزيده بود و بى

 پيمود و هرگز از آن دور نشد. مى

متوقف ساخت بـر هوشـمندان    1357در پايان سال پس از اين كه مجله را 
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جامعه فرهنگى ايران روشن شد كه مجله يغما چقدر گرانسنگ و سودمند بـود و  
بانى ادبيات ملى و واقعى تا چه حد بنيانى مؤثر بـود. اينـك كـه     در معرض و نگاه

پيـر   ـ  اند كه يغمايى شود بيش از پيش همگان دريافته مجله يغما تجديد چاپ مى
يك تنه و با نيروى مقاوم كويرى، چه مايه رنج دراز در  ـ  نويسى ايران تاد مجلهاس

در نشـر آن   »انتشارات ايران«اى بر جان خويش بار كرد. خدمت  كار چنان گنجينه
 آميز و پادرميانى بدرالدين يغمايى فرزند استاد در اين راه گرامى است. ستايش

ى ايران نبوده است كه سـى  هاى مستقل و شخصى و جد هيچ يك از مجله
هيچ گسستگى، و كم و بيش در سر هر ماه و چنين يـك دسـت و    و يك سال، بى

 يكپايه انتشار بيابد و در قلمرو زبان فارسى خواستار و دوستدار ديرپا داشته باشد.

اعتبار مجله يغما به همان بود و هست كه بـه انتشـار ادب اصـيل ايـران و     
السلطنه، على  ال پيش حتى شعر و نوشته از احمد قوامبزرگان ادباى چهل پنجاه س

خواهـان   سهيلى، سيد ضياءالدين طباطبائى، عباسقلى گلشائيان كه مورد سخره تازه
 گذاشت. خواه و ادب پرور را احترام مى پرداخت و رجال فرهنگ بود مى

يغمايى كه مجله خود را با نشر آثار ادباى طـراز اول آغـاز كـرد صـفحات     
بر نوكاران و نوقلمان باز گذارد و كوشش داشت كه از آنان شعر و مقالـه   مجله را

هـاى ادبـاى    هـا و نوشـته   در مجله بياورد. جز اين مصـر بـر آن بـود كـه سـروده     
شناس هند و پاكستان و افغانسـتان   هاى دورافتاده و هر ايران نشين در آبادى گوشه

بـود كـه بايـد آنهـا را در     و كشورهاى ديگر را در مجله چاپ كند. خوب دريافته 
نگارش و تتبع ادبى تشويق و ترغيب كرد و تسامحى داشت تا مگر چراغ فرهنگ 

 و زبان ايران با هر نورى كه امكان دارد تا به اكناف قلمرو زبان فارسى بتابد.

 ـ  گاهى بـه گـاهى  ـ   گردانيد و هر چند يغمايى، مجله را حقيقتاً يك تنه مى
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اقبـال  (، بـرادر  )هـا پرويـز يغمـايى    مدت(، فرزند )كاردكتر نصرت تجربه (همسر 
شتافتند اما مطبعه  به يارى او مى )كمال اجتماعى، آل داود و...(، خويشان )يغمايى

رسـى   نويسى، تمبر چسبانى، حساب بندى، پاكت روى، غلطگيرى، مقدارى از بسته
ايـن همـه    نويسى به مشتركان فراموشكار، عمدتاً كـار خـودش بـود. از    دفتر، نامه

شـد امـا دلسـرد     تـاب مـى   آورد. بى پذيرى خم به ابرو نمى گذارى و خستگى وقت
 شد. نمى

راستى را آن كه او در انتشار مجله معجزه كرد. دلش در سـفر و حضـر بـا    
رفت ترتيـب كـار    تأخير منتشر شود. اگر به سفر مى وقفه بى يغما بود تا مرتب، بى
آمـد. از گزيـده    سـر وقـت مجلـه در مـى     داد كه در غيـابش و  مجله را طورى مى

ام آشكارست كه عاشقانه بـه انتشـار مـنظم     هاى او كه در پى اين نوشته آورده نامه
نامـه پـنجم مـرداد    (پسنديد  مجله دلبسته بود. يك هفته تأخير در انتشار آن را نمى

). يارانى چون سعيدى سيرجانى و باسـتانى پـاربزى دسـتى بـر ايـن آتـش       1326
 ديگران هم كه نامشان شايد در خاطرات يغمايى ذكر شده باشد.داشتند و 

شنيد كه بد، خيلـى   شد از او مى جوياى حال يغمايى مى )و هرگاه(هر كس 
هـا را از او   كنم! من چهل سال همين حـرف  بد، حال ندارم، همين روزها سقط مى

تـرش پنجـاه، شصـت سـال و بيشـتر. چـون ايـن كـالم          شنيدم و دوستان ديرينـه 
گفتم خدا را شكر كه حالت دگرگونى نيافته و بـر   يشگى او بود در جوابش مىهم

گفـت مسـخره نكـن. گـاه      شـد و مـى   همان منوال است كه بود. گاه عصبانى مـى 
كرد. مينوى در مجلس بيست سـالى يغمـا كـه در     گرفت و مقابله مى شوخيش مى

ى چهل و چنـد  باشگاه دانشگاه تهران برگزار شد خوب و به كنايه گفت كه يغماي
كرد و گله و  سال پيش از آن تاريخ هم كه نوجوان بود از تبه كردن جوانى ناله مى
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شكايتش تازگى ندارد. اما ترديد نبايد داشت كه رنج و غـم و درد زنـدگى پشـت    
 رنگ او را آزرده ساخته بود. يغمايى را خمانده و چهره تيره

غمـايى را تريـاكى   هـاى سـوخته ي   لباس و آرايش، رنگ تيره چهـره و لـب  
شد، ولى خيـر   تر مى نمود و چون شاعر بود ظن ترياكى بودن او در اذعان قوى مى

انـد گواهنـد كـه چنـان نبـود و       كسانى كه با يغمايى سفرهاى چندين روزه كـرده 
طبيعت او را چنان ساخته و سوخته بود و خودش با آشفتگى حال آن خيال را در 

 بخشيد. بيننده جان مى

ره تحصيلى خود را در سمنان و تهران، با طلبگـى آغـاز كـرد و    يغمايى دو
سپس در دارالمعلمين عالى به آموزش و پرورش نوين پرداخت و چـون از آنجـا   
فراغ يافت به تدريس در مدارس و از جملـه دارالفنـون پرداخـت. مـدتى رئـيس      
معارف شد و چندى متصدى كارهاى ادارى. تا اين كـه بـه همكـارى بـا مرحـوم      

اى كه دستيار فروغى بود از بركاتى است كه  دعلى فروغى برگزيده شد. دورهمحم
ترديد يغمايى در اين دوره پرفايده بسيار چيزها از  خداوند نصيب يغمايى كرد. بى

فروغى آموخت كه از درس مدرسه و اوراق كتاب برتر بود و سودمندتر. يغمـايى  
به تفصيلى تمـام   »ال با فروغىهشت س«اى گويا و شيرين به عنوان  خود در مقاله

به سرگذشت خويش در آن دوره پرداخته. درين هشت سال، يغمايى توفيق يافت 
كه سراسر كليات سعدى و شاهنامه فردوسى را چند بار با فروغـى زيـرورو كنـد.    

يـات را تصـحيح انتقـادي    كلبايست  زيرا اين دو خداوند ذوق و داناى كار كه مى
اى بسازند ناچار از آن بودند كه هر بيت آن دو شـاعر را   مه گزيدهكنند و از شاهنا

چند بار بر ترازوى سنجش درآورند تا صورت درست هر بيت از كليات را بيابند 
و شعرهاى خوب و گزيـده شـاهنامه را جـدا سـازند. در ايـن دوران كـارآموزى       
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و طرز به كـار   ها برد يغمايى از ذوق نقد و بينش علمى و اعتدال فكر فروغى بهره
 هاى خطى متعدد را در تصحيح و تنقيح متن فرا گرفت. گرفتن نسخه

االنبيـاى نيشـابورى، ترجمـه تفسـير      نامه اسدى طوسـى، قصـص   گرشاسب
اى از نظم و نثـر قـديم و بـاالخره غزليـات سـعدى كـه در ايـن         طبرى، مجموعه

ه و هاى اخير به نفس خويش تصحيح كـرد همـه از كارهـاى علمـى شايسـت      سال
ترين تفسير فارسـى و از   ماندگار اوست. در پرداختن ترجمه تفسير طبرى كه كهن

هاى نخستين نثر درى عصر سامانى است هفت سال نقـد عمـر بـر سـر آن      نمونه
دانست كه چه پايه رنج درين كار برده و چه مايه دانايى و آشنايى  باخت. خود مى

هـاى   مـتن را از درآميختگـى  به رموز زبـان كهـن الزم بـوده اسـت تـا آن چنـان       
دليـل   نويسى بپيرايد و به آراستگى و شايستگى به مرحله چاپ برسـاند. بـى   نسخه

نيست كه در روزهاى پايان عمر كه در بستر بيمارى درافتاده بـود بـاز بـه يـاد آن     
 كتاب كه نمودارى ارجمند از پايدار بودن زبان پارسى بود چنين سرود:

 هست تفسير مصحف طبرى

 ن ترجمت به لفظ درىاولي

 هفت جلدست و هفت بحر ژرف

 خواندمش هفت سال حرف به حرف

 نو شد از طبع اين كتاب كهن

  هيچ كس اين نكرد جز از من
  

*** 
  

نثر يغمايى از نثرهاى شناخته شده روزگار ماست. لفـظ درى در دسـت او   
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متـأثر   حكم موم داشت، هم در شعر و هم در نثر. در انتخاب لفظ و در شيوه بيان
نامه و ترجمـه تفسـير    از بزرگان ادب كهن فارسى بود. چون شاهنامه و گرشاسب

طبرى و كليات سعدى و خمسه نظامى را خوب خوانده و خوب دريافتـه بـود از   
اى برده و تأثيرى يافتـه بـود. اسـتوارى و آهنـگ خـوش و ايجـاز از        هر يك بهره

ش مسـلم بـود. از نـادره    مختصات سخن اوست. در انتخاب لفظ استادى و مهارت
شناخت و هر لفظ را در مفهـوم   كسانى بود كه حد استعمال كلمات را درست مى

گذاشـت. بـه همـين سـبب بـود كـه بـا دو سـه كلمـه           واقعى و مناسب خود مـى 
كرد و زبان مبـارز را   ها يك جهان معنى عرضه مى آميز زير مقاله نويسى نكته حاشيه

نوشـت و بسـيارى از الفـاظ مسـتعمل      تـه مـى  دوخت. با اين كه اسـتوار و پخ  مى
انـه  يبآورد نثـرش از سـادگى روسـتائى، طنـز و رنـدى اد      گذشتگان را بر قلم مـى 

 .شمار داشت هاي بي وري هربه

جســتجو در شــعر يغمــايى بهتــرين راه آشــنايى بــا انديشــه اوســت. او در 
و تـرين كلمـات از زنـدگى     هاى خويش خواننـده را بـا زيبـاترين و سـاده     سروده

 سازد. سرگذشت خويش آگاه مى

 به پاى تهى در كويران و دشت

 دويدم كه در آن رهم چه نبود

 به مكتب درون ز اوستاد اديب

 ها و به به نبود خبر ز آفرين

 پى كه در چشم من سرابى گلين

 از آن نغزتر طرفه خرگه نبود

 زا كويرى چو درياى ژرف نمك
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 اش جنبش و ساحل و ته نبود كه

 خرما و نانى جوينهمان كشك و 

  گهى بود بر سفره و گه نبود 
 

كه آن  »آباد سالم«شاعر در بسيارى از شعرهاى خود، مخصوصاً در منظومه 
، به هگام بسته بودن چشم در بيمارستان لنـدن سـروده اسـت و    1355را در سال 

هرچه را از روزگاران گذشته خويش بـه يـاد آورده بـود در آن گنجانيـده اسـت،      
ه و كم مايه هشتاد سال پيش يكى ده كويرى را به روشنى پـيش روى  زندگى ساد

يابـد كـه    ياب در آن گونـه اشـعار در مـى    گذارد. خواننده نكته خواننده خويش مى
السادات خورى چگونه در دل كوير هولناك و در زيـر   حبيب يغمايى پسر منتخب

در چنـين   سايه خرمابنان باليده شد. روزگار كـودكى شـاعر گزيـده گـوى ايـران     
 اى آغاز شد كه: پهنه

 زاى هاى ناپاك ز آلودگى

 روان را سوى تيرگى ره نبود

 ها  سحرگاه از آواز گنجشك

 جز از غلغل و شور و چه چه نبود

 دل نازك و روشن و خرد من

  ز بدخويى گيتى آگه نبود 
 

  تنهايى و سختى روزگار پيرى او را هم در اشعارش بايد خواند:
 

 ام سر خويش رى گرفتهمنم منم كه به پي
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 زقوم و خويش نبينم كسى برابر خويش

 لباس شويم و جارو كشم غذا بپزم

 ام آقاى خويش و نوكر خويش به كنج خانه

 ام از فيض خواندنم محروم چو كور گشته

 مگر مرور كنم آنچه دارم از بر خويش

 اى بدون اثاث محقرست مرا خانه

 اگر بيايى در خانه محقر خويش

 ر از نان خشك و كشك و پيازمراست حاض

 بخوانم ار يكى از دوستان به محضر خويش

 مراست خاك كويران خور مصدر و باز

  سعادتى است اگر در شوم به مصدر خويش  
 

ا بيشـتر آنهـا زيبـا و در نهايـت اسـتوارى و          شعر يغمايى زيـاد نيسـت امـ
ايـن   پـس از  ـ  فصاحت و پرمغزى است. دكتر غالمحسين يوسفى درباره شعر او

اى نوشت كـه جوانـب شـعر     مقاله ـ  يغمايى منتشر شده بود »سرنوشت«كه كتاب 
سـال  (يغمايى را به محك نقد درآورده. آن مقاله نخست در مجله راهنماى كتاب 

) چـاپ  1356مشـهد،  (جلد اول  »هاى در آغوش باد برگ«) و سپس در كتاب 17
 شده است.

گفـت در   داد. مـى  نمـى يغمايى چندان به ثبت و ضبط شـعر خـود اهميـت    
جوانى غزلى ساخته بودم كه بيتى از آن زبانزد و مشـهور و سـروده جـواد تربتـى     

شد و چون شعر خوبى نبود و آن طور شد بـه تربتـى كـه دوسـتم بـود       قلمداد مى
 دهم. گفتم عيبى ندارد تا تو زنده هستى بروزش نمى
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 آسمانا دلم از اختر و ماه تو گرفت

  ماه دگرى  آسمان دگرى خواهم و 
 

ايران در شعر يغمايى جايى بلند دارد. چون اشعارى كه براى وطن سـروده  
هاى درسى پيشين چاپ شده  دلنشين و خوش بيان و استوار و ساده بود در كتاب

بود. تاريخ ايران را از روزگار هخامنشيان به بعد در منظومه زيبايى به شعر خـوب  
بيش از اندازه او با شاهنامه در همكارى  دوستى او نتيجه انس درآورده. حس ايران

شـناس و برخاسـتن از    هاى ديگر با رجال فرهنـگ  با محمدعلى فروغى و آشنايى
طپيـد. هرجـا كـه در     زاران كويرى مى زادگاه كويرى بود. هميشه دلش براى شوره

گرفـت   افتاد شعرش بلندى ديگر مى يافت و به ياد كوير مى شعر خود مناسبتى مى
هـاى   زد. كـوير و بيابـان از مصـمون    صميمت در كالمش جـوش مـى   و عاطفه و

هاى  گاه ياد خور و كناره آموز او بود. او از روزگار جوانى تا دوره پيرى هيچ دست
شـائبه غـرض و عشـقى     كويرى آن را از ياد نبرد. به آن پهنه تعلقى مادرزاد و بـى 

هـاى   آبـادى نام هر يك از و زيبا بود. ناپذير داشت. سراسر بيابانك در چشم ا پايان
هاى  هايى بود از ايران باستانى. خار و شتر و ريگ روان، درخت آن يادآور گذشته

گز و طاق، كشكينه و خرماى كم مايـه و آب شـورناك آنجـا بـراى او نمودهـاى      
 هاى آرامبخش جهانى بود. خوب طبيعت و نعمت

هـم او را  داشـت و بسـيارى از آنهـا     يغمايى همشهريان خود را دوست مى
محمـد   ـ  داشتند. نمونه عاطفه و وفادارى يغمائى نسبت به يكى از آنان دوست مى

وصيتى است كه چندى پيش از مرگ به خط لرزان نوشت. محمـد امينـى    ـ  امينى
هاى وفادارى به او بود. امينى ده روز پايان عمر يغمايى را بـه   خورى هم از نمونه
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تهـران آمـد و شـب و روز را بـر بـالين       خواستارى دوست رفتنى خود از خور به
 يغمايى گذرانيد. امينى كه از طبع شعر بهره دارد درباره يغمايى گفته است:

 خور شد از وجود تو مشهور

 همچنان كز اويس نام قرن

  
پسـنديد. بـه خـويش و     شـنيد ولـى نمـى    يغمايى اين گونه شـعرها را مـى  

اشـت. حضـرت سـاغر تمـام     همشهرى خود ساغر يغمايى اعتقاد و ايمانى قوى د
وظايف انسانى را به جاى آورد و مراتب دوستى خود را نماياند. دوستان ديگرش 
به همچنين، چون حسين مصاحبى نائينى و عبداله نورانى خراسانى كه با خستگى 

 به خور آمد و سخنانى شايسته در حق خورى بزرگ بگفت.

مرحـوم سـيد پرويـز،     بدرالدين، پرويز و بـه قـول آن  (از يغمايى پنج پسر 
و چند دختر بر جاى ماند. سه چهار سـال پـيش از    )اسمعيل، دكتر احمد و مسيح

وفات از درگذشت يكى از دختران خود سوكوار شـد. فرزنـدان باليـده يغمـايى،     
همچون اكثر تبار يغمايى خور ذوق ادبى دارنـد و مخصوصـاً بدرالـدين و پرويـز     

انــد. اســمعيل در  هــا ســاخته و مجموعــه انــد آثــار پــدر را جــدا جــدا گــرد آورده
خوانـد.   شناسى تخصص يافته و احمد پزشك است. مسيح هم پزشكى مـى  باستان

اسمعيل از پدر شعر سرودن آموخت و شعرى هم به مناسـبت روزهـاى پيـرى و    
نزديك به درگذشت او سرود. دو تن از دختران هم شاعرند و قطعـاتى خـوب از   

اى از  طبعاً هر يك از اين فرزنـدان شايسـته گوشـه   آنان در يغما چاپ شده است. 
ترين توقفى و كوتاهى در  كار انتشار آثار پدر را به دست خواهد گرفت تا كوچك

 اين راه پيش نيايد.

يغمايى در دوستى كم مانند بود و از كارى كه از دستش در حـق آنـان بـر    



٢٠٧ چهل سال با حبيب يغمائي

آن وقتـى را كـه    بـرم  آمد كوتاهى نداشت. مهربان بـود و دلنـواز. از يـاد نمـى     مى
اى از آن بـر مـن    دشواريى براى من پيش آمده بود كه ممكن بود رنجى و صـدمه 

 وارد آيد او با عالقه و تدبير و دلسوزى و پا در ميانى آن قضيه را خاموش كرد.

دوستان يغمايى و ارادت ورزان به او كه اهميت كارهاى فرهنگى بى سر و 
اد تجليـل و تعظـيم او برامدنـد و در    شناختند در چنـد فرصـت بـه يـ     صدا را مى

حقيقت آنچه شد سپاس داشتى بود كه مملكت ايران نسبت به يك پدر فرهنگ و 
استاد سخن پارسى ابراز كرد. از دهمين سال انتشار يغما هر پـنج سـال يـك بـار     

زمـان   شد. آخرين بار سى امين سال يغما هم جشنى براى دوام نشر يغما گرفته مى
يادگارنامـه  «مين كنگره تحقيقات ايرانى در كرمـان بـر پـا شـد و     با برگزارى هشت
اى از مقـاالت تحقيقـى و ادبـى بـود بـه او پيشـكش        كه مجموعه »حبيب يغمايى

  گرديد. دانشگاه تهران هم دو سال پيش از آن درجه دكترى افتخارى به او داد.
 

*** 

  
اننـد همـه   پس از شهريور بيست هواى سياست به سر يغمايى افتاد. او به م

رفت كه دوره آزادى فرا رسيده و هـر كـس    ميانساالن آن روزگار بر آن تصور مى
فراخور مقام و مرتبتى كـه دارد بايـد در سياسـت و امـور اجتمـاعى بـه خـدمت        
بپردازد. او به همين آرزوى خام كانديداى وكالت از ناحيه كويرى شده بـود ولـى   

كسى كه رأى دولتى خواهد آورد آسان غافل از آن بود كه رأى آوردن در قبال آن 
اى بسـيار   دوزنـد. در قصـيده   هاى خاصى مـى  نيست و جامه وكالت را براى قامت

 شيرين و پندآموز گفته بود:

 نام آن بنده بيگانه درون افكندند
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 رأى آن سيد سودازده يغما كردند  

هـا و   يغمايى اهل معاشرت دوستانه و محفل آرا بود و در بسيارى از جلسه
كـرد. عضـو انجمـن ادبـى ايـران بـود كـه         هاى دوستانه و ادبى مشاركت مى حلقه

شاهزاده افسر تأسيس كرد. در آن روزگـار مـدتى بـا سـيد فخرالـدين شـادمان و       
ــزدى كــار مــى   ــا فرخــى ي ــان ب ــه طوف ــر در روزنام كــرد. هــم  عبدالحســين هژي

بودند. معلمان آبادى  هاى او مينوى و شادمان و دكتر باستان و دكتر نجم اى مدرسه
باسواد دلسوزى بر او حق تعليم داشتند كه ياد ابوالحسـن فروغـى، عبـاس اقبـال     

كـرد.   گـاه فرامـوش نمـى    آشتيانى، غالمحسين رهنما و عبدالعظيم قريـب را هـيچ  
 پرداخت. گفت و به ستايش مى هميشه از آنها با نهايت ادب سخن مى

ال آن را پايدار نگـاه  هاى ادبى هفتگى يغما كه مدت سى و يك س به جلسه
داشت دلبستگى داشت. به تفاريق و تنـاوب اديبـان، شـاعران، از پيـر و جـوان و      

كردنـد. يغمـايى همـواره     شناسان خارجى شركت مى فضالى واليات و حتى ايران
 كوشش داشت كه به اين محفل ادبى گزندى وارد نشود.

بارهـا و   يغمايى خوش سفر و سفر دوست بود و من سعادت آن داشتم كه
پـژوه، احمـد اقتـدارى،     صحبتى او و اللهيار صالح، محمـدتقى دانـش   بارها در هم

قلى جوانشير، يحيى ريحان، اصغر مهدوى، مجبتى مينـوى، منـوچهر سـتوده،     على
هـاى دوسـتانه    عباس زرياب، حسين نواب، حسين شهشهانى، به سفرها و گردش

آگـاهى و خـوش محضـرى او    رفتيم و از تسـامح و تحمـل و    )ها جدا از كنگره(
الشـعراى بهـار در شـعرى كـه همـراه       ور بوديم. چه خوش گفته است ملـك  بهره
 اصغر حكمت و يغمايى به سفر كاشان رفته بود: على

 طبعم ندهد داد مديحش كه چنين كار



٢٠٩ چهل سال با حبيب يغمائي

 در عهده يغمايى و آن طبع روان است  

رش يغمايى پس از مرگ، سفر درازى را به سوى كوير پيش گرفت تا پيكـ 
 زار خور، همانجا كه زاده و باليده شده بود به خاك سپرده شود. در شوره

اى او در نظر بـود گفتـه    چون دامنه سخن دراز شد مطلبى كه درباره نوشته
 شود. آيد به شماره ديگر واگذار مى

پدرم بود به اصرار از راهـى دور  « پرسه»روزى كه در دى ماه سرد، مراسم 
زيـر بـازويش را گرفتـه     ـ  پسرش ـ  سانيده بود. بدرالدينخود را به باغ فردوس ر
رفت. شكسته بـود.   شنيد، درست راه نمى ديد، درست نمى بود. پيرمرد درست نمى

توان بود. به هنگام برخاستن و رفتن به بابك گفته بود بابك اين بار نوبت مـن   بى
 است. به بابات بگو.

مش پايـدار و از آمـرزش   هـا و نـا   روانش شاد باد و يادش هميشه بر زبـان 
 ايزدى برخوردار.

 



  
  
  
  
  

 پژوه يادى از محمد تقى دانش
  

 ايرج افشار
  

نخست به اسلوب طالـب   )تهران 1375 ـ  آمل 1290پژوه ( محمدتقى دانش
علمان نزد پدر و اسـتادانِ مـدارس قـديم در آمـل و قـم و تهـران تحصـيل كـرد         

تفصيل جامع و خواندنى در آن باره را خـود او نوشـته و در راهمـاى كتـاب، ج     (
. پس از آن به تحصيل دانشـگاهى روى آورد  )پ شده شده است، چا18� 1354

و چون دانشكده معقول و منقول دانشگاه تهران را به پايان برد كار دبيرى را پيش 
بسته كتاب و پژوهش بـود بـه خـدمت كتابـدارى      گرفت. اما به مناسبت آن كه دل

بخانـه،  دانشكده حقوق درآمد و نزديك بيست و پنج سـال، بـا عنـوان معـاون كتا    
ران، بـه مناسـبت آن كـه        بى هيچ وقفه، بدان كار پرداخت و در خـالل آن كـارِ گـ

هاى خطىِ گـردآورده خـود    مجموعه ارزشمند نسخه ةشادروان سيد محمد مشكو
گـذاري   ن اهدا كرد و با ايـن مجموعـه شـالوده تأسـيس و نـام     را به دانشگاه تهرا

ي و، پس از چنـدي، رياسـت   نويس كتابخانه مركزي دانشگاه گذاشته شد، فهرست
به ايـن خـدمت    1341پژوه واگذار شد و او تا سال  دانشبنياد به  اين كتابخانه تازه

به دانشيارى دانشـكده الهيـات و معـارف اسـالمى      1348ادامه داد. چون در سال 
برگزيده شد، از معاونت كتابخانـه دانشـكده حقـوق كـاره گرفـت و يكسـره بـه        

دارى دانشـگاه   پـژوهش پرداخـت. امـا، چـون كتـاب     آموزش و، بـيش از آن، بـه   
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ور باشـد، بـه درخواسـت     بايست از گنجينه فضايل و خزانه اطالعات او بهـره  مى
كتابخانه مركزى از رئيس وقت دانشگاه، عنوانِ مشاور علمى كتابخانـه بـه او داده   

قـدر را   شد كه تا اواخر عمر، چه موظف و چه غير موظـف، ايـن خـدمت گـران    
 داد. انجام مى

دارى چـه كـرد، بايـد گفتـه      اگر پرسيده شود كه دانش پژوه در زمينه كتاب
هاى خطى است كه اهم  نگارى نسخه شود كه كوشش اساسى و جهانىِ او فهرست

هاى مركزى، حقـوق، ادبيـات، مجلـس شـورا و سـناى       هاى كتابخانه آنها فهرست
مكارى احمد منـزوى و  با ه(، ملك )با همكارىِ علينقى منزوى(پيشين، سپهساالر 

آنجلس، و كتابخانه مجتبى مينوى اسـت. دو ديگـر    ، آستانه قم، لوس)دكتر حجتى
شناسـى و متـون و    هاى پژوهشى در زمينـه تحقيقـات ايـران    سازى كتاب مجموعه

مباحث اسالمى در دانشكده حقوق اسـت كـه دامنـه آن بـه بررسـى و برگزيـدن       
هـاى   مركـزى دانشـگاه و كتابخانـه    هاى كتابخانـه  هاى خطى براى مجموعه نسخه

ها كشيده  هاى شهرستان چنين بعضى از كتابخانه مجلس شورا و سناى پيشين و هم
ها از بينش و دانش ايشان بهره بسيار يافته اسـت   بود و خزاين خطى اين كتابخانه

 و جملگىِ استفاده كنندگان از آنها مرهون عاليق او خواهند بود.

ــش ــال   دان ــدود س ــژوه از ح ــن    1335 پ ــارى در انجم ــويت و همك عض
شناسى، كميته ملى تأسـيس بايگـانى كشـور،     داران كتاب، كميته ملى كتاب دوست

انجمن فلسفه و علوم انسانى، كنگـره تحقيقـات ايرانـى، مجلـه راهنمـاى كتـاب،       
هـاى   هـاى خطـىِ كتابخانـه    يابىِ نسـخه  انجمن تاريخ طب و علوم، شوراى ارزش

سناى پيشين و چندين مجمع علمـى ديگـر را پذيرفتـه     مركزى دانشگاه و شورا و
شناسـى و   هـاى ايـران   مندى، در اكثر مجامع علمى و كنگـره  بود و با شور و عالقه



٢١٣ پژوه يادي از محمدتقي دانش

كرد. جز ايـن،   جلساتى كه مربوط به فرهنگ و ادب و تاريخ ايران بود شركت مى
در چندين كنگره و مجمع علمى در كشـورهاى افغانسـتان، پاكسـتان، ازبكسـتان،     

 هاى ابتكارىِ تحقيقى عرضه كرد. رانى پاريس، سخن

پــژوه، چــه در درون كشــور و چــه در  ســفرهاى اساســى و عمــده دانــش
هـاى   كشورهاى ديگر، بيشتر براى ديدن و يـافتن و ميكـروفيلم گـرفتن از نسـخه    

خريـد   هاى بسيار را به جان و دل مـى  هاى دراز و دشوارى خطى بود. خستگى راه
درنگ بشناساند و يـا بـه    ياب يا ناشناخته را بشناسد و بى ه تازهتا بتواند چند نسخ

مسـكو و پطرزبـورگ و دوشـنبه و    (چاپ برساند. به افغانستان، شـوروى پيشـين   
هـاى   ، آلمـان، هلنـد، امريكـا و فرانسـه و چـين رفـت و ارمغـان       )تاشكند و باكو

ا در هـا ر  مند از هر يك آنهـا آورد و منظمـاً مشخصـات و كيفيـات نسـخه      ارزش
هـاى خطـىِ كتابخانـه مركـزى، كـه خـود از        هـا و بيشـتر در نشـريه نسـخه     مجله
شناسانه منتشر ساخت. اين گونـه   وار يا به تفصيل كتاب گذارانش بود، فهرست پايه

اى  ياب شده هاى دست كارهاى او يادگارنامه سفرها و در برگيرنده بسيارى آگاهى
ستي دانسـت كـه   ت. نمونه را بايد فهراست كه نخستين بار او يادآور آنها شده اس

آنجلس نوشت و آن فهرسـت   كتابخانه پژوهشىِ دانشگاه لوسهاي خطي  از نسخه
هـاى   امروزه اساس كار هر محققى است كه در آن كتابخانـه بـه مجموعـه نسـخه    

 نگرد. خطى مى

پژوه رقمى نزديك به صدهزار نسـخه   اغراق نيست اگر گفته شود كه دانش
ك ديده و بررسى كرده و آنها را كه شايسـته معرفـى دانسـته در    خطى را يك به ي

تابانه شناسانده اسـت. نگـاهى بـه دوره     هاى خود بى ها و مقدمه ها و فهرست مقاله
كـه بـه همـت مؤسسـه      )1(هاى خطـى اسـالمى،   چهار جلدى كتاب بررسى نسخه
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يـك تنـه    هـاى  انتشار يافته، گوياى ميزان و ميدان كار و اهميت پژوهش »الفرقان«
 هاى خطى پراكنده در جهان است. پژوه در زمينه و پهنه نسخه دانش

پژوه در سراسر جهان خاورشناسى اسالمى، بـه مناسـبت ايـن رشـته      دانش
هيچ ترديدى توان گفـت كـه بـيش از هـر      آور است. بى دراز از كار، شناخته و نام

ت. جلد سـوم  نگارىِ تحقيقى، تحليلى و تفصيلى كرده اس نويسى فهرست فهرست
فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران نمونه روشن و گوياست از آن چه عرض 
شد. تصورم بر آن است كه انجمن آسـيايىِ فرانسـه بـه مناسـبت همـين خـدمت       

 واالست كه او را به عضويت افتخارى خود برگزيد.

هاى خطى و استمرار تجربه در  نگارىِ نسخه پژوه، از گذرگاه فهرست دانش
ن راه، توانست گام فراترى بـردارد و دامنـه رسـيدگى و پـژوهش را بـه رشـته       اي

هـاى هـم موضـوع بكشـاند و در      اى ميـان كتـاب   شناسى و ارتبـاط سلسـله   كتاب
هـاى كتـاب    حقيقت، عنايتى در خورد توجه به تاريخ علوم داشته باشد. پـژوهش 

فهرسـتى  (وسـيقى  ، م)فهرستى مستقل در آن بـاره دارد (شناسانه او در فقه فارسى 
كه در مقدمه چند كتاب بـدان پرداختـه،   (، فلسفه و منطق )مستقل در آن باره دارد

، اخالق و سياسـت  )االرواح شهرزورىهـةاز جمله مقدمه مفصل ترجمه فارسى نز
، )اى و هم در مقدمه چند كتـابى كـه در ايـن موضـوع منتشـر كـرده       هم درمقاله(

هـا و   المعـارف  ة، داير)دوازدهم(يران زمين شناسى فرَق و اديان در فرهنگ ا كتاب
 »)گنجـور «مقالـه مهـمِ   (پردازى  اقسام علوم، ترسالت و منشĤت، هنر نقاشى كتاب

هاست. هر يـك   آن زمينههاى او در  يك حاكى تام از پهناورى دانش و توانايى يك
 براى هر دانش دوستى است »كتاب دستى«هاى او  نامه ها يا معرفى شناسى از كتاب
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پرازد. همه آموزنده اسـت و پـر    ها به تجسس و تفحص مى كه در يكى ازين رشته
 هاى تازه. از نكته

هـاى خطـى كتابخانـه     نگارى نسـخه  پژوه، پيش از اين كه به فهرست دانش
ها آشنايى بگيرد، كار  بپردازد و با گنجينه درياوار نسخه ةاهدايىِ سيدمحمد مشكو

در موضوع و مباحث فلسفى و منطقى و كالمـى در  علمى را با نگاشتن چند مقاله 
نامه، مهر، دانش و ترجمه كردن دو متن النكـت االعتقاديـه    هاى جلوه، دانش مجله

االخوان شيخ صدوق آغـاز كـرد. امـا، چـون بـه خزانـه پـر         قـةشيخ مفيد و مصاد
ها در افتاد كه هر يـك در موضـوعى از علـوم بـود، بـه تـدريج بـا         طرايف نسخه

شناخت به تجسـس   ى متنوع ديگر آشنايى گرفت و در پى هر يك كه نمىها رشته
المعارف گونه به سوابق مربوط به هر رشته و متـون  ةو كنجكاوى دست زد و داير

هـاى   موجود در آن رشته پرداخت. او ناچار از آن بود كه مخصوصـاً بـه فهرسـت   
بهـار و   هاى خطى لندن و بـرلن و پـاريس و پطرزبـورگ و ويـن و پتنـه و      نسخه

سـتگان و پيشـگامان   ها بنگرد و دريابد كه برج آصفيه و مدارس و قاهره و جز اين
اند. توفيق او در اين مرحله مـديون آن بـود كـه منظمـاً از      و چه گفتهاند  چه كرده

كـرد و هـر يـك را در جـاى خـود       بـردارى مـى   هـا يادداشـت   هـا و خوانـده   ديده
 گذاشت. مى

بود كه گرايشى سـخت بـه تصـحيح و نشـر      مند پژوه ازين راه روش دانش 
ياب پيدا كرد و در اين كوششِ با ارزش، متون  هاى تازه متون ناب فارسى و نسخه

را به چاپ رسانيد كه اغلب آنها ناشناخته بود و اول بار بـه   )كتاب(متعدد مفصل 
چنين نزديك به يك صد رساله كوتاه تصحيح و چاپ كرد كـه   رسيد. هم چاپ مى
جهان تحقيقات ايرانى و اسالمى از تازگى و بدعت نام و نشان ر آنها د هر يك از
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اى تـازه   دارد. اگر متنى چاپ شده را به چاپ نوينى رسانيد براى آن بود كه نسخه
گون از متن به دستش افتاده بود كه بر چاپ پيشينه برترى داشت. از جمله همين 

وم عباس اقبال بابى بـيش دارد،  روزها بيان االديان به تصحيح او، كه از چاپ مرح
االفكار رشيدى هم به همين منوال تجديد چاپ شـده   سوانح )2.(منتشر خواهد شد

 است.

تـوانم   تـر مـى   هايى كه او چاپ كرده است روشـن  با نگاهى اجمالى به متن
نشان بدهم كه او به چند رشته از علم كمك كرده است و به كـدام دسـته از آنهـا    

 شته است.  پيوستگى بيشترى دا

نخستين گامى كه در راه تصحيح و نشـر متـون برداشـت هـم زمـان و بـه       
بود كه با شـورى   1335مناسبت تشكيلِ كنگره خواجه نصيرالدين طوسى در سال 

بسيار به تهيه و نشر شش رساله كوتاه از آن دانشمند توفيق يافت. از جمله رساله 
مندى او به  ى رسانيد. عالقهمعينيه در هيأت و شرح مشكالت آن را به چاپ عكس

خواست توانـايى زبـان فارسـى و     نشر متون علمى فارسى از اين روى بود كه مى
روِ ايرانِ كهن را به خاورشناسانى كـه در آن كنگـره    خدمات علمى دانشمندان قلم

ها، كششـى عجيـب بـه رسـايل اخـوان       كردند بشناساند. در همان سال شركت مى
كرد  هاى ترجمه آن رسايل اهتمام مى گردآورى نسخه الصفا داشت و مخصوصاً به

كه مگر آن را به چاپ برساند تا اين كه، چهل سال بعد، مجمـل الحكمـه، مـاهى    
پـژوه، چـون در علـم     پيش از درگذشت او، به چاپ رسيد و انتشار يافت. دانـش 

عـي داشـت و   منطق توغَل كرده بود، توجهى ژرف به رياضى و نجوم و علوم طبي
را چاپ كرد.  )حساب و هيأت و نجوم(كه بايد متون رياضى  كرد توصيه مي غالباً

هـاى   به همين مالحظات بود كه گرايشى ژرف و راستين به تصحيح و نشر كتـاب 
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پيدا كرده بود. بحرالفوائد، يواقيت العلوم، نـوادر   )المعارف گونهةداير(چند دانشى 
يى از آنهـا بـه آن علـوم    هـا  التبادر و مجمل الحكمه چهار متنى اسـت كـه بخـش   

پـژوه نشـر شـد. جـز آنهـا بايـد از دو        اختصاص دارد و هر چهار به اهتمام دانش
السـنجريه نوشـته ابـن سـهالن سـاوى و ديگـرى از        لـةرساله، يكى به نـام الرسـا  

الدين مسعودى، كه هر دو در معرفت آثار علوى و از متون نخستين فارسـى   شرف
پژوه از محمـد بـن زكريـاى رازى مـتن      در طبيعات سماوى است، ياد كرد. دانش

عربىِ سرّاالسرار را چاپ كرده است. شـرح مشـكالت اقليـدس نگاشـته ابونصـر      
اسـت. در  فارابى از ديگر متون علمى است كه به دست او تصحيح و طبـع شـده   

پزشكى، يكى متن دو كتاب است از ده كتاب ذخيره خوارزمشاهى به فارسـى كـه   
بـا  (عربى مفتاح الطب تـأليف ابـن هندوسـت    كمك او منتشر شد و ديگر متن به 

. براى او تفكر مؤلفان اسـالمى در چگـونگى تقسـيم    )همكارىِ دكتر مهدى محقق
دقت خوانده بود خود دو علوم اهميت داشت و كتب مشهور در اين مبحث را به 

الشرفيه تأليف ابوعلى سلماسى و اصناف العلـوم ابوسـهل    لـةرساله ناشناخته الرسا
اى كه بر آنها نوشت به  هاى پرفايده عيسى مسيحى را به چاپ رسانيد و در مقدمه

پژوه، اعم از آنچـه   هاى دانش اهميت مسئله تقسيم علوم پرداخت. حاصل كوشش
ها به وسيله او به ديگران شناسانده شد،  ا آنچه در فهرستبه دست او نشر شد و ي

اى را  آور تاريخ رياضيات اسالمى، مقالـه  موجب آن شد كه رشدى راشد استاد نام
پژوه مصـدر و   كه درباره رياضىِ مالمحمد باقر يزدى نوشت با افتخار به نام دانش

 به او اهدا كرد.

وصاً از لحاظ تـاريخ اديـان و   در زمينه كالم و فقه و معارف اسالمى، مخص
هاى كهـن   هاى متعددى به همت او انتشار يافت. در فقه، ترجمه ملل و نحل، متن
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فارسىِ نهايه شيخ طوسى، مختصر نـافعِ محقـق حلّـى، معتقـد االماميـه از مؤلـف       
ناشناس، و شرايع االسالم را در دسترس گذارد و، در كالم و اخبار، شرح فارسـىِ  

هـاى امامـت و    جمه ملل و نحل محمد بن زكرياى رازى، رسـاله االخبار، تر شهاب
فصول خواجه نصير و چهار رساله ديگر او در مباحث كالمى، الكشف عن مناهج 

الدين شـامى، رسـاله    اصناف الخوارج صاحب بن عباد، مجدول عترت نبى از نظام
 توحيد يعقوب بن موسى متطبب، اثبات واحب خفرى، فصول رشيدالدين ميبدى،
را منتشر كرد. در تاريخ اديان و مذاهب، دو رسـاله در هفتـاد و دو گـروه و يـك     

و رسـاله بيـان المـذاهب و     )از عبدالواحد كرمانى(رساله درباره هفتاد و سه گروه 
، ساخت. تمام مـتن بيـان االديـان    اى از بيان االديان را منتشر الفرق و باب گمشده

ياب، كه هم به تصـحيح   اى تازه س نسخهچنان كه پيش از اين اشارت رفت، براسا
او با هم كارىِ قدرت پيشنماززاده رسيده است، در همين ايام پديدار خواهد شـد.  

هاى مرتبط بـه معـارف اسـالمى اسـت كـه بـه        البالغه هم از زمره متن معارج نهج
هـاى   كوشش او نشر شد. چند رساله هم در علم رجال و مشيخه چاپ كرد به نام

ه اردكانى، دو مشيخه زيدى، تاريخ مشاهير اماميه از رضـى قزوينـى و   الشيع مشايخ
 نام در رجال. دو رساله گمنام و بى

هـاى ديگـر    تر نسبت بـه دانـش   بسته پژوه در زمينه فلسفه و منطق دل دانش
اى كـه بـر    كرد. اشراف و احاطه او در اين رشـته بـا خوانـدن مقدمـه     پژوهش مى

زورى نوشت و متن آن را با هـم كـارى محمـد    االرواح شهر هـةترجمه فارسى نز
كنم كه هنوز در  شود. بنده ادعا مى سرور موالئى چاپ كرده است نيك مشهود مى

قدرى در زبـان   شناسىِ مĤخذ اسالمىِ فلسفه رسالتى بدين گستردگى و گران كتاب
 فارسى نوشته نشده است.
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ترجمـه   ابن سينا از كارهـاى عمـده اوسـت. وى    ةالنجا تصحيح متن عربى
نما نام دارد، به هم كـارى شـيخ عبـداهللا     پيشينه التحصيل بهمنيار را، كه جام جهان

نورانى چاپ كرد. حيات النفوس زيزى در حكمـت اشـراق، منطـق ابـن مقفـع و      
الحكمة بابا افضل مرقـى،   منطق ابن بهريز، االقطاب القطبيه عبدالقاهر اهرى، جامع

نطقى منضم بدان، رسـايل منطقـىِ ابونصـر    تبصره ابن سهالن ساوى و دو رساله م
هاى رشيد وطواط و غيالنـى   ، رساله)در سه جلد ضخيم به نام المنطقيات(فارابى 

در منطق و رد منطق، دو رساله در منطق از اثير ابهرى، المبادى و الرئوس العشـره  
لتعلّم الفلسفه از ابن الطيب بغـدادى و رسـالة فـى التعقيـب الموضـع الجـدلى از       

پـژوه يكايـك را از گوشـه و     هايى است كه دانـش  ها و رساله سينا، همه از متن بنا
داد كه مگر روزى  كرد و اين همه را انجام مى يافت و چاپ مى ها مى كنار كتابخانه

انسـه و انگليسـى و   هـاي فر  ها كتاب بـه زبـان   ده بتواند خود تاريخ منطق بنويسد.
دن گرفته بود كه مگر بـدان مقصـود نايـل    آلمانى و عربى را گرد آورده و در خوان

هاى نايابى كه يافت و چاپ كرد يكى هم ذكر الحكماء اليونانيين و  شود. از رساله
المليين از شمار رسايل فلسفى و احوال فالسفه است كه به دست او چـاپ شـد،   

نامـه ارسـطو در مباحـث فلسـفى،      اى فارسى به نام سرگذشت هم چنان كه رساله
سينا چاپ كرده است. بستان العقول، تصنيف محمـد زنگـى    هم از ابن هايى رساله

 بخارى، هم به اعتبارى صبغه فلسفى دارد كه در تصحيح آن كوشش كرد.

چنـدين   )اعم از تدبير منزل و سياسـت مـدن  (در زمينه اخالق و سياست  
كتاب ارزشمند براى نخستين بار بـه همـت بلنـد او انتشـار يافـت ماننـد اخـالق        

، ترجمه فارسى جاودان خرد، )همراه سه رساله از ديگران(مىِ خواجه نصير محتش
نامه،  الدين نيشابورى، گشايش االخالق رضى حدايق السير ابوعلى سلماسى، مكارم
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السياسـه سلماسـى، دو    لـةالملوك غزالى، الرساحتفة، )هر دو مجهول المؤلف(تحفه 
ارسىِ فرمان مالك اشتر از آوى. رساله در اخالق از مؤلف شروق االنوار، ترجمه ف

آخرين كتاب او در اين زمينه ترجمه فارسى االحكام السلطانيه ماوردى اسـت كـه   
با همكارى چنگيز پهلوان فراهم آمده است و جلد اول آن به زودى منتشر خواهد 

 شد.

پژوه متونى را تصحيح و چـاپ   ، دانش)و رد آن(در زمينه عرفان و تصوف 
 )مجموعه چند متن در مقامات و آثار روزبهان بقلـى (بهان نامه كرده است كه روز

، كسر اصـنام  )عصر تيمورى(اشهر از همه است. ديگر آثار درويش محمد طبسى 
اً   «هاى محاكمه متصوفه، دو شرحِ  از مالصدرا، و رساله اجلاهليـة كنـت كنـزاً مخفيـ« ،

د عرض كنم كه مـتن  االحاديث االربعين عرفا بر شمردنى است. باي ةسلسة االوليا
مقامات بايزيد بسطامى را هم بـه درخواسـت شـهريار عـدل در دسـت تصـحيح       

 بايد به چاپ برسد. گرفت كه مى

در زمينه متون تاريخ، كار خود را با تاريخ اسماعيليه و باطنيه و نزاريه آغاز 
 ةالتـواريخ و زيـد   هاى مرتبط با آن فرق را از دو كتاب مشهور جـامع  كرد و بخش

واريخ، با دو ذيل جداگانه، در دو مجلد جدا، بـه چـاپ رسـانيد. چـاپ كتـاب      الت
وزارت در عهد سالجفه تأليف عباس اقبال را هم در همان اوقـات بـه همكـارىِ    

را به چاپ  )اهللا مكتوبات رشيدالدين فضل(يحيى ذكاء به پايان برد. سوانح االفكار 
يع الهــورى دارد. نــوينى رســانيد كــه مرجحــاتى بــر چــاپ پيشــين محمــد شــف 

هـاى ابـزرى و    ، نامـه )مندرج در مجله تاريخ(نامه، سال شمار تاريخ ايران  شوكت
كـه   )مانند اسـناد نيـاك  (ها و اسناد و مدارك متفرق  نامه فسايى و بسيارى از وقف

ها چاپ كـرده اسـت، نمـودارى اسـت روشـن از       ها و نشريه مقاله مقاله در مجله



٢٢١ پژوه يادي از محمدتقي دانش

هـاى مكتـوم آن را    قايل بود و روشـن شـدن گوشـه    اهميتى كه براى تاريخ ايران
 نست. دو كتاب مهمي كه در تاريخدا براساس اسناد و مدارك چاپ نشده الزم مى

به تصحيح او شناخته شد يكى تاريخ الوزراى قمى است به زبان فارسـى، كـه در   
نوع خود كم نظير و متنى است ممتاز از لحاظ ادبى و تاريخى مشحون بر امثال و 

پـژوه،   بير فارسى؛ ديگرى، كه به زبان عربى است و از آخـرين كارهـاى دانـش   تعا
االرب فى اخبار الفرس و العرب نام دارد كه براى تاريخ ايران پيش از اسالم  يـةنها

 داراى اعتبار زيادى است.

به اصـطالح   Kulturgeschichte(در زمينه آنچه به تاريخ فرهنگى و مدنى 
يابد،  شناسى پيوستگى مى گوشه از آن به نوعى با جامعهمرتبط است و هر  )آلمانى
پژوه خدماتى انجام داده و متونى را چاپ كرده است كه نبايد از ياد بـرد. از   دانش

ــان   ــه در كم ــامع الهداي ــمار اســت ج ــاله در   آن ش ــى، دو رس ــام بيهق دارى از نظ
انه اى در موسيقى از محمد نيشابورى، طاووس خ عطرشناسى و عطرسازى، رساله

ها و  اصفهان، دو رساله در رنگ كردن كاغذ، قانون الصور در نقاشى، معرفى جنگ
اهللا خنجى در حريق  التصديق فضل يـةها، دستور الملوك رفيعا، هدا ها و مرقع سفينه

 هاى بسيار ديگر. مدينه و مقاله

اى همـواره متوجـه گسـترش     هيچ وقفه و خدشه پژوه بى نظر عاطفىِ دانش
ود. او بيش و پيش از هر چيز در انتشار متونِ پيشين بر اين نيت بود زبان فارسى ب

گفـت و   هاى كهن بر غناى زبـان فارسـى افـزوده شـود. او مـى      كه از راه نشر متن
هـايى   توان كلمـه  هاى مصطلح و متداول در متون پيشينيان مى معتقد بود كه از واژه

ديد به كار بردنـى باشـد.   را يافت كه شايد در مفاهيم علمى و فرهنگى و مدنى ج
اى راستين بدين كار بود. عضويت در فرهنگستان زبـان و ادب فارسـى    دل سپرده
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دانست و از هيچ گفتـه و كوشـش    را راهى به رسيدن به نيت و اميد بلند خود مى
هـايش بـه انـدازه تـوان و      كوشيد تـا نوشـته   دانيم كه او مى كرد. همه مى دريغ نمى

 سى و به گفته درى آراسته باشد.هاى پار امكان به واژه

پژوه، با انتشار چهل پنجاه كتاب و چهل پنجاه فهرست و نزديـك بـه    دانش
چهارصد مقاله، بسيارى از مشاهير را بهتر و بيشتر از پيش به ما شناساند و هم مـا  
را با نام و نوشته بسيارى از ناشناختگان و فراموش شدگان آشنا ساخت كه پـيش  

 ها و ادبيات ما نبود. آنها در نوشتهاز او يادى از 

پژوه اشـاره نشـده اسـت.     هاى دانش ها و مقاله در اين نوشته، به همه نوشته
اى دراز و جداگانـه اسـت. بـراى     هاى او خود نيازمنـد بـه سـياهه    فهرست نوشته

چـاپ   18فهرستى تهيه كردم كه در راهنماى كتاب سال  1358كارهاى او تا سال 
انـد   اهللا مجيدى و قدرت پيشنماززاده دنباله آن را فراهم كـرده  شده است و عنايت

  كه بايد اميدوار بود هر چه زودتر در دفترى خاص به چاپ برسد.
  

  يادداشت:
1. World Survey of Islamic Manuscripts, Edited by G. Ropper, London, Al-Furqan Islamic 

Heritage Foundation, 4 vol. 1992-1994. 

در سلسله انتشارات موقوفات دكتر محمود افشار چاپ شده  1376در سال  59ين كتاب به شماره ا. 2
 است.



  
  
  
  
  

 مشرق زمين و معناى تاريخ
  

 ايرج افشار
  

شناسى دانشگاه رم در نخستين روزهاى آذر امسـال كنفرانسـى    بخش شرق
ترتيب داد. مرا هم دعـوت كردنـد    »مشرق زمين و معناى تاريخ«المللى به نام  بين

 اى بخوانم. نگارى زبان فارسى و ميان ايرانيان مقاله كه درباره تاريخ

*** 

تاحى مجمع علمى كوتاه بـود. دانشـمندى كـه از سـوى آكـادمى      جلسه افت
اى درباره اعتبار اين گونه مجامع و اهميت خاص  لينچى رياست داشت چند دقيقه

 ـ  اين همنشينى صحبت كرد و رشته كالم را به دست خانم ب. اسكارچيا آمورتى
نكـرد.  سپرد. ايشان هـم دراز سـخنى    ـ  دار امور اجرائى اين مجمع است كه عهده

پنج شش دقيقه بيش سخن نگفت. آنچـه گفـت در زمينـه مناسـبت تشـكيل ايـن       
 ها و مناسبات آنها بود. اجتماع و طرز تقسيم سخنرانى

در نخستين جلسه علمى كه به خاورميانه كهـن اختصـاص داشـت چهـار      
 سخنرانى بود. دو تا به زبان ايتاليائى با عناوين:

ـــ ــتان  ـ ــا كشــفيات باس ــراى   ســفر در مشــرق ي ــه ب شناســى در خاورميان
 )دانشمند ايتاليايى M.Liversani(هاى تاريخى و مقاصد اقتصادى  پژوهش

 )دانشمند ايتاليايى G.Garbini( تاريخ و تاريخ نگارى اقوام سامى ــ
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دو سـخنرانى بعــدى بــه زبــان انگليسـى بــود از دو دانشــمند دانمــاركى و   
 امريكايى با عناوين:

 )از دانمارك M.T.Lansenتاب شرقى با آن (تفكرات غربيان و باز ــ

اثرات كتاب مقدس در تحقيقات خاورشناسى و خاورميانه كهـن. نفـوذ    ــ
از دانشـگاه   P.Machinist(نگـارى در مطالعـات مربـوط بـه كتـاب مقـدس        تاريخ

 .)هاروارد

دومين جلسه دنباله جلسه نخست بود. اين بار چهار سخنرانى بـر خوانـده   
 شد:

خـانمى   H.Seeden( شناسى ناسى غربى و تاريخ حفريات باستانش باستان ــ
 .)شناس از بيروت باستان

هــاى تــاريخ نگــارى خاورميانــه كهــن   مقــام مصرشناســى در جريــان ــــ
)S.Donadoni دانشمند ايتاليايى( 

دانشـمند   Y.Beyene(نگـارى در فرهنـگ سـنتى حبشـه      تاريخ و تـاريخ  ــ
 )حبشى استاد دانشگاه ناپل

روى مشرق، مخالفـت از روزگـار ماقبـل تـاريخ يـا اسـتمرار        ا روبهاروپ ــ
 )از ايتاليا F.Ippolit Oni.Strikaخانم (فرهنگ 

سومين جلسه قلمرو ايرانى نام داشت و دو سخنرانى در آن گنجانيده شـده  
 بود.

. ايـن زن فاضـل   )از نيويورك N.Garsoian(مسائل تاريخ نگارى ارمنيان  ــ
باشـد و بـه ارمنـى،     ست كه به امريكا رفته و استاد دانشـگاه مـى  از ارامنه فرانسه ا

 فرانسه، انگليسى و تركى متكلم است.



٢٢۵ زمين و معناي تاريخ مشرق

 )ايرانشناس ايتاليايى G.Gnoli(هويت ايرانى يك مبحث تاريخى  ــ

 چهارمين جلسه جهان اسالم نام داشت با دو سخنرانى.

تاد خــانم ايرانشــناس اســ Amoretti B.M.Scarcia(مطالعــات اســالمى  ــــ
 )دانشگاه رم و همسر ج. اسكار چيا ايرانشناس برجسته

 )دانشمند ايتاليايى U.Scerrato(هنر و باستانشناسى در جهان اسالم  ــ

 هاى زير خوانده شد: پنجمين جلسه باز دنباله جهان اسالم بود و خطابه

و فجـر اسـالم    )ص(بعضى مالحظات جديد دربـاره حضـرت محمـد     ــ
 )از تونسهشام جعيط استادى (

تاريخ جهانى، تاريخ محلى، تاريخ ملـى: نظريـه و روش كنـونى دربـاره      ــ
 )دانشمند ايتاليايى G.Calassoخانم (تاريخ نگرى اسالم 

ايـرج  (تحوالت تاريخ نگارى فارسى با توجـه خـاص بـه دوره قاجـار      ــ
 )افشار

اد از ابـراهيم اور تـايلى اسـت   (تاريخ اسطوره و دين: وضع آن در تركيـه   ــ
 )دانشكده علوم سياسى آنكارا

در ششمين جلسه كه مربوط بـه شـبه قـاره هندوسـتان بـود ايـن گفتارهـا        
 خوانده شد:

د.روتـر مونـد دانشـمندى از هايـدبرگ     (اى  تاريخ ملى و تواريخ منطقـه  ــ
 )آلمان

ك.ن. (نظرى به سهم سنت در راه تجددطلبى در دوره اسـتعمارى هنـد    ــ
 )دهلىـ  جواهر لعل نهروپانيكار استاد دانشگاه 

العمل مسلمانان هند شمالى نسبت به نخستين  رضايت و مقاومت: عكس ــ
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 )مشيرالحسن استاد دانشگاه جامعه مليه اسالميه. دهلى(حكام استعمارى 

 )دانشمند ايتاليايى D.Bredi(تاريخ نگارى و هويت ملى در پاكستان  ــ

 )دانشمند ايتاليايى F.Sciolpi(دوره و هويت عشيرتى هندوستان  ــ

 V.Ferretti(وحدت هند تاريخى و انقالب ملى: مالحظه تـاريخ نگـارى    ــ
 )دانشمند ايتاليايى

 هفتمين جلسه درباره آسياى جنوب شرقى بود:

 S. Kartodirdjo(تاريخ نگارى، تاريخ ملى و هويـت ملـى در انـدونزى     ــ
 )استادى پيرمرد از جاكارتا

ـــ ــام (كنفوســيوس خــواهى و هو ـ ــى در ويتن  E.Colloti Pischelيــت مل
 )دانشمندى ايتاليايى

 هشتمين جلسه آسياى مركزى نام داشت و اين گفتارها شنيده شد:

اسـتاد   I.de Rachewiltzاز (كننـد   مغوالن به تاريخ قديم خـود فكـر مـى    ــ
 )استراليا ـ دانشگاه كنبرا

 )اه ونيزاز دانشگ G.Vercellinاز (تصور تاريخ در افغانستان  ــ

 نهمين جلسه ادامه جلسه پيشين بود:

الـدين   از عصام(شناسى و وضع كنونى آن در آسياى ميانه  گذشته باستان ــ
 )اف دانشمند ازبك

دانشـمندى   E.de Rossi Filibeckاز (تصور تاريخ در ميان بودائيان تبـت   ــ
 )از ايتاليا

ـ     اسطوره آسـياى مركـزى و افسـانه    ــ از (ه كنـونى  هـا و برخـورد بـا زمان
S.Partato(  



٢٢٧ زمين و معناي تاريخ مشرق

در جلسه دهم شش سخنرانى درباره چين و در جلسـه يـازدهم كـه بنيـاد     
 ژاپن به تشكيل آن كمك كرده بود پنج سخنرانى درباره ژاپن ايراد شد.

كـه متخصـص    Liu Ying Shengاز چين دانشمند جوانى آمده بود بـه نـام   
اه پكـن درس خوانـده و   داند. در دانشـگ  تاريخ مغولستان است و كمى فارسى مى

اكنون در دانشگاه نانجينگ است. نسل رهايى يافته از انقالب فرهنگى چين است. 
گفت قرار شده است كه گروهى با همكارى مظفر بختيـار كـه حـاال در پكـن      مى

التواريخ را به انگليسى و چينى ترجمه كنند. نظرش  است بخش تاريخ مغول جامع
همـان بخـش پرسـيدم. گفـت در تشـخيص       )وتـا د(هاى روسى  را درباره ترجمه

ها قابل اعتماد نيست. تـا كسـى    هاى زيادى شده است و اسم هاى مغولى اشتباه نام
ها را به درسـتى تشـخيص بدهـد كـه چـه صـورتى        تواند آن نام مغولى نداند نمى

 داشته است.

سانى هاى معمر، ك ها بودند ولى ايتاليايى ها همواره از ايتاليايى رئيسان جلسه
 و اسكارچيا Gabrielli, Rossiكه از اركان شرقشناسى ايتاليااند مانند روسى 

جيوانا اسكارچيا چهل و چند سال پيش كه بـراى تحصـيل در تهـران بـود     
جوان بود و پرتوان و افسوس پس از دوازده سال دورى كه او را ديـدم عصـا بـه    

آزاردش.  و درد مـى  دست ديدم. بيمارى، آرتورز، اورا عصا به دست كـرده اسـت  
كردم رياست جلسه با او بود. بيخ گـوش مـن گفـت     اى كه من صحبت مى جلسه

 ايم! دانى كه حاال چهل سال است با هم پير شده هيچ مى

اسكارچيا استاد تاريخ و ادبيات ايران در دانشـگاه ونيـز بـود و حـاال چنـد      
هاى  زد. نوشتهپردا سالى است كه فقط به تدريس تاريخ مذهب ايران و تصوف مى

نامـه درويـش    هاى جذاب و ابتكارى است. متن فارسى، صفت او همه در موضوع
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ها پيش با ترجمه ايتاليايى و تعليقات مفصل چـاپ كـرد    محمدخان غازى، را سال
و شمار ديگر كارهايش كه فهرست آنها در كتابشناسى ايتاليايى ايران آمد تا سـال  

 درست صدتاست. 1982

خانم ب. اسكارچيا آمورتى استاد زبان و ادبيات و تـاريخ  همسر اسكارچيا 
ايران در دانشگاه رم است. برگذار كننده عمده كنفرانس كنونى بود. او كه روزگار 
را با همسر خويش در راه ايرانشناسى به سر آورده هنوز شور جوانى او را به اين 

زد. هنـوز سـالى   انگيـ  گونه كارهايى كه مستلزم دوندگى و پراكندگى است بر مـى 
نگذشته است كه يادنامه الندرو بوزانى به گردآورى و مباشرت او در دو جلـد در  

 سلسله انتشارات دانشگاه رم انتشار يافته است.

اين را هم بنويسم كه خانم آمورتى در آغاز كار دانشـگاهى و پـژوهش در   
عار نـو را بـه   هايى از اش زمينه ايرانشناسى گرايش به ادبيات معاصر داشت و نمونه

ايتاليايى ترجمه كرده بود، ولى پس از چندى دست از آن رشته كشـيد و بـه تتبـع    
ترين محققـان   در تاريخ و فرهنگ گذشته ايران روى آورد. امروز يكى از بركشيده

 ايتاليايى در رشته ايرانشناسى است.

با  هايى از آن را كه مرتبط حال كه صحبت از يادنامه شد مناسبت دارد مقاله
 فرهنگ ايران است به خوانندگان مجله بشناسانم.

) چاپ شده در چهـار  1921-1988مقاالتى كه در دو جلد يادنامه بوزانى (
ادبيات در هفتـاد و چهـار    ـ  شناسى زبان ـ  تاريخ علوم ـ  شناسى رشته است. اسالم

خـانم  ) بـا  L.Rostagnoانـد و لوچيـا روسـتاينو (    گذاشته »يادنامه«مقاله. نام آن را 
هـاى   اسكارچيا در چاپ كتاب همكارى كـرده اسـت. چـون بـوزانى بـه فرهنـگ      

اندونزى و مسلمانان هند و افريقا دلبستگى داشت چنـدين مقالـه از آن ميـان بـه     
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بـريم   ها مرتبط است. درين معرفى از مقاله هايى نام مى ادبيات و زبان آن سرزمين
 كه با ايران پيوند دارد.

اى  نام دارد. اين مقاله به مناسبت مقالـه  )افريقا( »آزانيا« مقاله اول نوروز در 
است كه بوزانى درباره نوروز در ايران نوشته بود. كلمه نوروز در سومالى و آزانيا 

 R.Ajelloشود. اين مقاله نوشته   هاى نيروس، نوريس، نوريش تلفظ مى به صورت
 است.

 .J.Ch   حكيمات دو فيلسـوف در دو مثنـوى اول و آخـر نظـامى     

Borgel 
 G. Curatolaيادداشتى درباره كليم   

حدود مرزى هندوستان مسـتعمره انگلـيس، سيسـتان و بلوچسـتان     
V.F. Piacentini 

 K.S. Ann Lambtonتواريخ محلى ايران    

 P.Orsattiاى فارسى از قرآن     قصه آدم در ترجمه

 A. Popovicها      درويشان بالكان، شاذلى

    J. Becka يهوديان بخارا   تاريخ مدنى 
 Ziva Vesel هاى ايرانيان    زمرد و زبرجد در نوشته

 .Fفرضى درباره نقوش ظروف سفدى و ساسانى براساس مقاله قبلى

Gernet 
 G. Bolognesi   )پرتك ـ پرده(شناسى ايرانى  مشكلى در واژه

 W. Filersگفتار مادر   

 .Mمنظومـه هفـت منظـر       بهرام گور در روايات عبداللَّه هاتفى در

Bernardini 
 .Aپيل، ژنده پيل، پيل گردنكش، پيل مست، پيل دژم در شـاهنامه    

Destre  
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  J. Giunashviliدرباره يك شعر رودكى: بوى جوى موليان...   
 G. Lazardچگونه رباعى را بايد ترجمه كرد   

 B. Lewisترجمه چند شعر فارسى   

 R. Zipoli   حساس بودن ترجمه يك شعر حافظ

  
ها پيش كه زيپولى از دانشجويى به تدريس در دانشـگاه ونيـز رسـيده     سال

گنجيد كه چنين زود به مدارج عالى علمى برسد. امروز  ام نمى بود هيچ در انديشه
هـاى وسـيعى را بـا وسـايل      از ايرانشناسان شاخص در رشته ادبيات است. طـرح 

ل شـعراى قـديم و عصـر صـفوى     كمپيوترى براى شناخت كلمات مورد اسـتعما 
ريزى كرده است كه تاكنون نتيجه ده تا از آنهـا بـه چـاپ رسـيده اسـت و بـه        پى
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تدريج كه به دستم رسيده است در مجله آينده معرفى شده اسـت. ديشـب كـه از    
كرد و جوياى حالم بود دست از پرسـش بـر نداشـت.     راه محبت از ونيز تلفن مى

هاى شاعرانه شده است. پاسخى درست  اره جوابپرسيد چه كتابى يا تحقيقى درب
. هر چه از محاضرات و اخوانيات و اقتضا و تضمين گفتم همـه را  نداشتم بگويم

خـواهم بيـابم كـه شـعرا      گويي و تقليد نيسـت. مـي   گفت مرادم نظيره دانست. مي
اند. گفتم از بدايع الوقايع واصفي و جسـته   گفته چگونه مطلبي را به شعر پاسخ مي

ها هسـت غافـل مبـاش و بـه يـادت باشـد پاسـخ كـذائى          هايي در تذكره يختهگر
 دانم. عبدالرزاق اصفهانى به خاقانى شروانى. گفت همه را مى

در ونيز رشته ايرانشناسى اهميت يافته است. پيش از اين شايد اهميت اين 
و  هـاى ايرانشناسـى ايتاليـا در رم    دانم. كـانون  رشته در ناپل بيش بود. درست نمى

 شود.   ناپل و ونيز است. در تورن هم درسى داده مى

اند از سـه تـن يـاد     از ميان ايرانشناسان جوان كه درين چندساله باليده شده
 كنم كه فرصت ديدار و صحبت پيش آمد. مى

) اســت. جــوان اســت و خــوش M. Bernardiniيكــى ميشــل برنــاردينى (
تواند سفرى ديگر به ايـران  گويد و در آرزوست كه ب برخورد. به فارسى سخن مى

تر شود. به تاريخ ايـران در   داشته باشد و چند ماهى بماند تا صبحت كردنش روان
روزگاران تيموريان و صفويان دلبستگى دارد. او منتهاى ادبى و شاعرانى را كه در 

شناسد. آنچه به قلم او ديدم ايـن   شود مى هاى تاريخى ديده مى هاشان نكته سروده
 :نوشته است

تيمورنامه، هفت منظـر و  (هاى هاتفى  معرفى نسخه نفيس هندى منظومه ــ
بـا جلـد سـوخت     967اهللا سبزوارى از سال  خط محسن بن لطف )ليلى و مجنون
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هـاى روى   ). چون نقش1989سال  Bollettino d’Arte(طالپوش نقشدار در مجله 
اتيكـان  كنـيم. ايـن نسـخه در و    جلد آن زيباست تصوير يك طرفش را چاپ مـى 

 شود. دارى مى نگاه

در جلـد دوم   )سلسله امراى تركمن در ديـار بكـر  (مقاله درباره ارتقيان  ــ
 ).1991المعارف هنر دوره قرون وسطى (ةدائر

مقالـه دربـاره اربـاب حـرف و اصـناف در ممالـك اسـالمى در همـان          ــ
 المعارف.ةدائر

و معمـارى در  هاى ادبى و فكرى در پيوندهاى ميان تجمل پرستى  جنبه ــ
 روزگار تيموريان

 گور در روايت هفت منظر سروده عبداهللا هاتفى. قصه بهرام ــ

 تيمور و بايزيد سلطان روم. ــ

نويسـد. از ايـن گونـه     هاى تازه ايرانشناسى انتقاد هم مى برناردينى بر كتاب
 است:

نقدى بر كتاب معمارى روزگار تيمورى در ايران و تـوران، تـأليف ليـزا     ــ
 )معرفى اين كتاب در مجله آينده آمده است(لومبك و دونالد ويلسن گو

هاى ايتاليا  هاى خطى فارسى موجود در كتابخانه نظرى به فهرست نسخه ــ
پيـه   )كه هم معرفى آن در مجله آينـده آمـده اسـت   (تأليف شايسته آ. پيه مونتسه 

 مونتسه سمت استادى بر برناردينى داشته است.

ادگارهايى از ايران عصـر صـفوى و جاهـاى ديگـرى از     معرفى و نقد ي ــ
ــرق ( ــته  1664-1678ش ــده اســت از نوش ــه ش ــه برگرفت ــه   ) ك ــه گون ــاى مقال ه

از  )يـا ژزف البـروس طونـورى   (المعارفى درباره ايران اثر آنژدوسـن ژوزف  ةدائر
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) و 1678تـا   1664مردم فرانسه كه مدت چهارده سال در ايـران و عثمـانى بـود (   
دشاهى شاه عباس دوم و روزگار شـاه سـليمان را مخصوصـاً درك    اواخر دوره پا

دانست و در ايران فارسـى يـاد گرفـت كتـابى      كرده است. سن ژزف كه عربى مى
 Gazophylacium Linguaeفرهنگواره براى آموزش زبان فارسى تأليف كرد به نام 

Persasum    هـاى فارسـى كلمـات التينـى، ايتاليـايى،       براى بـه دسـت دادن معـادل
به چاپ رسيد. كار باستيانس بلژيكي از اين حيث بـا   1684فرانسوى كه در سال 

اي خوانـدني پرداختـه و اوضـاع و احـوال      ارزش است كه از كتابي كهنه سفرنامه
اروپايي) نقـل  ايران را از زبان سن ژزف به دو روايت (ترجمه متن فارسي و متن 

اى در مجله آينـده   دى درباره همين كتاب مقالهكرده است. (آقاي دكتر كريم مجته
 .)اند نوشته 11سال 

*** 

 P. Orsattiجوان ايرانشناس ديگر خانمى اسـت بـه نـام پـائوال اورسـاتى       
هاى خطى، سندشناسى و خطشناسى اسـت.   هاى او بيشتر در زمينه نسخه پژوهش

ه مقاله را نشر كرده و جستجوگرى است كه آينـده روشـنى را   ها اين س درين سال
 اى كه مطلعان آن در اروپا زياد نيستند. پيش روى دارد آن هم در رشته

در هلنـد، فرانسـيس ريشـارد در فرانسـه،      W.Witkamاكنون آقاى ويتكـام  
را اند. البته نام آقاى پيه مونتسـه   در فرانسه از برجستگان اين رشته Y.Potterخانم 

هاى متعدد و تجربه طوالنى دارد نبايـد از يـاد بـرد كـه اسـتاد       كه درين باره مقاله
هاى خـانم اورسـاتى آنچـه ديـدم      همين خانم اورساتى بوده است. بارى از نوشته

 اينهاست:

 اى فارسى هندوستان. لسان الشعرا و بيان الفضال از فرهنگ نامه ــ
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 قصه آدم در تفسير سورآبادى. ــ

 هاى عربى. مشكالت شناخت پالئوگرافى نوشته روش و ــ

***  
دانشمند ديگرى كه سالى چند پيش ازين او را در ايران ديدم ج. ورچلـين  

)G.Vercellin       است. او در دانشـگاه ونيـز تـدريس تـاريخ ايـران و افغانسـتان را (
برعهده دارد و اكنون دلبستگى پژوهشيش بيشتر به تاريخ معاصر افغانستان اسـت.  

هاى چنگيز پهلوان در ميان آمد و مشتاقانه خواسـتار آن شـد كـه     او ياد كوششبا 
اش دربـاره   هاى پهلوان را بيابد و بخواند. در جلسه كنگره هـم مقالـه   بتواند نوشته

 هويت ملى و فرهنگ افغانستان بود.

*** 

دان و عربى  است. عربى M.Salatiشناس ماركوساالتى  يكى از جوانان اسالم
و  746هـاى   اى درباره چند وقفنامه حلب از آن سال و رساله محققانه خوان است

ــه   1064و  1083و  1017و  1090و  1058و  940و  810 ــاپ و ترجم ــه چ را ب
شود كه اگر صاحب همتى در ايران خواست  رسانيده است. مشخصات آن نقل مى

ضـى از  بنابر ضبط بع(هاى عربى شامات بر مشهد كربال  درباره موقوفات سرزمين
 تحقيق كند بدان دسترسى بيابد. )ها وقفنامه

 Documenti, giuridici Aleppini dei Secoli XIV-XVII in Materia di 
Waqf.Roma. Instituto per L’Oriente C.A. Nallino. 1991. 74p. 

*** 

يكى از محققان رشته عربى كه تحصيالت خود را با زبان فارسى آغاز كرد 
است. اكنون مدرس است و محقق و هنوز هم به زبان  Giovannra Calassaخانم  

دهد. يادگار روزگارى كه بيشتر با فارسى انس داشت  مندى نشان مى فارسى عالقه
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تحقيق مفصل او درباره خاورنامه ابـن حسـام خوسـفى از شـعراى بـه نـام دوره       
 تيمورى است. رساله او كه چنين نام دارد:

 Un’ "Eopea Musulmana" di Epoca Timuride: II "Xame di Ebn 
Hosam". Roma. Accademia Nazionale dei Lincei. 1979. )Atti della 
Accademia Nazionale dei Lincei, Serie VIII, Volume XXIII, Faseicolo 5, pp. 
383-539.( 

اى  درين تحقيق از خاورنامه كه يك حماسه دينى ايرانى است ياد و نسـخه 
اى از مضـمون سراسـر    است معرفـى و خالصـه   )لندن(بخانه ديوان هند كه در كتا

منظومه به ايتاليايى نقل شده و در ضـمائم رسـاله فهرسـت اشـخاص مـذكور در      
 منظومه و معرفى هر يك آمده است.

اين محقق در كار خود تقريباً همـه منـابع ايرانـى اعـم از تـواريخ ادبـى و       
ه نظـم و ترتيـب اروپـايى هـر جـا كـه       هاى خطى را ديده و ب هاى نسخه فهرست
 اى برده نشانى از آن چه ديده داده است. استفاده

منـدى بسـيار دارنـد و همـين      ها به مطالعات خاورى عالقـه  در ايتاليا خانم
كنگره گوياى آن است كه شيفتگى زنان كم از مردان نيسـت. بـا خـانمى بـه نـام        

Vittoria Fontana Maria هشى ابتكارى درباره بهرام گـور  آشنا شدم كه مؤلف پژو
 و آزاده است.

 La Leggenda di Bahram Gur e Azada. Materiale per la storia di una 
tipologia figurative dalle origini al XIV Secolo. Napoli. 1986. 151 p. T 46 
Figs. 

نقـش   53مطالب اين كتاب هنرى و تمدنى چنين است: فهرست و معرفى 
هـرام گـور بـر روى مهرهـاى ساسـانى و آثـار دوران اسـالمى از قبيـل         صورت ب

، سفال يا ذكر ايـن  )النهرين، اناطولى ايران و بين(هاى ديوارى، ظروف فلزى  نقش
كه نقش بهرام در آن شى به چه وضعى تصوير شده است و آن نقش اكنـون كجـا   
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 .هايى از آن ذكر به ميان آمده شود و در چه پژوهش دارى مى نگاه

پيوست نخستين اين تحقيق به شناساندن مهمترين مجالس مينيـاتور نقـش   
خمسه نظامى  ـ  شاهنامه(هاى خطى اختصاص دارد  بهرام گور در بعضى از نسخه

 .)هاى اميرعلى شيرنوائى منظومه ـ سبعه اميرخسرو ـ

موضوع دومين پيوست نقش بهرام گور در روزگاران صفوى تا پايان عمـر  
هسـت بـه آن    )فارسـى و عربـى  (ليلى از آنچه در منابع ايرانـى  قاجار است و تح
 همراه شده است.

هايى از ابن قتيبه، ابن فقيه، فردوسى،  سومين پيوست ترجمه ايتاليايى نوشته
ثعالبى، مجمل التواريخ و القصص، نظامى، ياقوت، زكريـاى قزوينـى، اميرخسـرو،    

 دمشقى، دميرى، امير عليشير نوائى، ابن اياس است.

كتاب با كتابشناسى مفصل و عكس چهل و شش نقش بهرام كه مؤلـف در  
 گيرد. چنين كنند بزرگان چو كرد بايد كار. شرق و غرب يافته پايان مى

ــل         ــگاهى ناپ ــرقى دانش ــه ش ــارات مؤسس ــله انتش ــاب در سلس ــن كت اي
Universitario OrientaleInstituto .چاپ شده است 

*** 

بينم  ون به سى و دو رسيده است و مناسب مىتعداد انتشارات اين رشته اكن
 نام و مشخصات آنها را كه درباره افغانستان و ايران است نقل كنم:

 III      M. Schinasi, Afghanistan at the Begining of the 
Twentich Century. 9791 . افغانستان در آغاز قرن بيستم  

 V      J. Becka. Sadriddin Ayni, Father of Modern Tajik 
Culture. 0891 صدرالدين عيني پدر فرهنگ جديد تاجيك. 

 VII      G. Gnoli.Zoroaster’s Time and Homeland. 0891   زمـان و
  .سرزمين زردشت
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 VIII.     A. V. Rossi. Iranian I. exical Elements in Brahui 9791. 
 عناصر لغوى فارسى در لهجه براهويى

 IX      G. M. DEme-Grammatica del Neopersiano. 9791   دسـتور
  .زبان فارسي
 X      G. Gnoli and A.V. Rassi, (eds). Iranica. 9791 
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اين كتاب آخرى سفرنامه ادوارد استرلينگ انگليسى اسـت كـه تـاكنون بـه     
چاپ نرسيده بود و نسـخه خطـى آن در انجمـن پادشـاهى جغرافيـايى انگلـيس       
محفوظ بوده است. قسمت ايران به شرح مسافرت از بندر بوشـهر بـه كـازرون و    

و باالمرغاب اسـت. متأسـفانه   سپس شيراز و پس از آن تهران به سبزوار و مشهد 
تهـران مفقـود شـده اسـت. نمونـه       ـ  شرح مربـوط بـه سـفر شـيراز بـه اصـفهان      

داندكه بـا   خصوصيت جهان علمى اين است كه انجمنى در ايتاليا خود را محق مى
پول مردم ايتاليا كتابى را كه به زبـان انگليسـى و نوشـته يـك عامـل انگليسـى و       

 رساند.مربوط به ايران است به چاپ ب

شـناختم بـاگ،    درين سفر از قدماى دانشمندان ايرانشناس ايتاليايى كـه مـى  
نيوليف ج. اسكارچيا، روسى، شراتو، ج.م. تجديد ديدار شد. امـا درمـه و فليپـانى    

 رونكونى را نديدم. درمه زبانشناس است و براى ايرانيان سرشناس.
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و آفـاق اسـت و    فيلپانى رونكونى در كالم و تصوف اسالمى شـهره ايتاليـا  
هموست كه كتاب االم اسمعيلى را چاپ كرده است و تأليفات متعـددى دارد. در  

چندى در تهـران بـود و در دانشـگاه تهـران درس      1332آغاز جوانى حدود سال 
ها بـه   خواند و بازرياب و من محشور بود. چون از زرياب و من شنيده بود جمعه

ها با ما بيايد. اتفاقاً روزى كـه   ى از جمعهرويم اظهار تمايل كرد يك كوه نوردى مى
قصد آمدن كرد با منوچهر ستوده و مصطفى مقربى و عليقلـى جوانشـير و احمـد    

شـنبه خـود را بـه قهـوه      اقتدارى و جمال شهيدى قصدمان آن بود كه عصـر پـنج  
برسـانيم تـا صـبح زود از آنجـا بـه سـوى        )در راه قزوين(اى نزديك كردان  خانه
 .ف فشــند و وليــان بــرويم. اواســط آذر بــود و هــوا بســيار ســردهــاي اطــرا كــوه
م جز ده ابتداي شب در آنجا بيتوته كرديم كثيف بود و پر از دود و كاي  خانه قهوه

كردنـد   شـدند و همهمـه مـي    ها در دل شـب وارد مـي   آن چون شوفرهاي كاميون
يـرون  خانـه ب  جـويى نيمـه شـب از قهـوه     شده بود. در پى چاره خواب بر ما حرام

اى جز اين نيافتيم به باالى كاميونى كه پر از كاه بود  آمديم هيچ مفرى نبود و چاره
رفتيم و خود را براى حفظ از سرما تا كمر در كاه فرو برديم و شوالهاى خـود را  
بر سر كشيديم تا مگر كمى به خواب برويم. فليپانى رونكونى ايتاليايى هم ناچـار  

الى بار كاه به جاى بارگـاه خوابيـد و يادگـارى     و البهبه همين بيقيدى تن در داد 
دلپذير از سفر در ايران چهل سال پيش با خويش به ايتاليا برد. بعدها هر بار كه او 

كـرد. ايـن    افتاد و بازگو مـى  را چه در ايران چه در ايتاليا ديدم به ياد اين واقعه مى
خنديد.  پرداخت و مى تعريف مى بار هم اگر تجديد ديدار اتفاق افتاده بود قطعاً به

هر كجا هست خدايا به سـالمت دارش. مـردى اسـت دانشـمند و در مسـيحيت      
 صاحب اعتبار.
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انـد.   اند از برجستگان بـوده  ها در ايرانشناسى اگر از پيشگامان نبوده ايتاليايى
زدند. از آنها كه  در قرن گذشته چند تن از آنها با اقران خويش گوى همترازى مى

البته ايرانشناس تمام عيار نبـود ولـى در   (ر جوانى خود ديدم انريكو چرولى من د
محقق زبان (، آلفونسو گابريلى، گابريلى، گ. مسينا )شرقشناسى مقامى واال داشت

 اتوره روسى، الندرو بوزانى. ) ـپهلوى

*** 

دنياى علم آگاهى از سابقه ايرانشناسى ايتايا را مديون آنجللوم. پيه مونتسـه  
ت.  او اكنون رايزن فرهنگى ايتاليالست، ولى عمرش را در كارهاى دانشـگاهى  اس

و در رشته ايرانشناسى گذرانيده و داراى چندين كتاب اساسـى و پنجـاه شصـت    
 مقاله ممتاز و ابتكارى در آن زمينه است. كارهاى عمده او اينهاست:

كتابخانه هايى در  كه قرن 614شناختن و شناساندن شاهنامه خطى مورخ  ــ
هـاى   ديرى بود و اكنون در كتابخانه ملى فلورنس است. اين نسخه اكنـون از پايـه  

 چاپ علمى جالل خالقى مطلق است.

 تاريخ ادبيات ايران به زبان ايتاليايى در دو جلد. ــ

هـاى مختلـف ايتاليـا     هاى خطى فارسى كـه در كتابخانـه   فهرست نسخه ــ
 آمده است. )شماره پيش(له آينده شود و معرفى آن در مج دارى مى نگاه

شناسى ايران در زبان ايتاليايى در دو جلد و قريب به هزار صفحه.  كتاب ــ
كتـاب و مقالـه آمـده اسـت. همـين اثـر        6885درين كتابشناسى نام و مشخصات 

شناسى ايتالياست و طبعاً ما هم سپاسـگزار زحمـات    هاى ايران بزرگ گواه كوشش
هـا   توانيم به وسيله كتاب او بر كارهاى ايتاليـايى  ايم كه مى ههاى دراز پيه مونت سال

 در زمينه تاريخ و ادبيات خودمان دست بيابيم.
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هاى ابتكارى او كه انگيزه من در نگارش مقاله تاريخچـه عكاسـى    از نوشته
هايى از ايران كه توسط يك عكاس  اى است درباره نخستين عكس ايران شد مقاله

اختراع دوربين عكاسى برداشـته شـده و يـك نسـخه آلبـوم آن       ايتاليايى در اوايل
هاى ايتاليا موجود بوده اسـت و نسـخه ديگـرى از آن     ها در يكى از گنجينه عكس

دارى  آلبوم كه به ناصرالدين شاه تقديم شده بود و در بيوتات سلطنتى ايـران نگـاه  
 شده و هست.

كشـد.   مـى  614ورخ سخن از پيه مونتسه ما را به نسخه شاهنامه فردوسى م
هاى مخالف گفتنـد و   مند شد. و دو سه تنى هم درباره آن سخن اى كه آوازه نسخه

فيرنزه در زبـان  (نوشتند. به همين مالحظه آهنگ آن كردم درين سفر به فلورانس 
هاى خود را براى دوستداران نقل كـنم. بـه    بروم و نسخه را ببينم و ديده )ايتاليايى

اى بـه   مورتى راهى شدم. پيـه مونتـه هـم بـرايم سفارشـنامه     لفط خانم اسكارچيا آ
كتابخانه نوشته بـود كـه ايـن گـنج نـامور را نشـانم بدهنـد و تصـور نشـود كـه           

. پيه مونتسه زمانى كه اين نسخه را در كتابخانه فلورانس جسـت فـوراً   »توريستم«
چـاپ شـد. و    )ناپـل ( Annaliاى مفصل در معرفى آن نوشت كـه در مجلـه    مقاله

بخشى كوتاه از آن در مجله آينده چند سال پيش به چاپ رسيد. سبب اين كه پيه 
ها بود در همه  مونتسه از بودن اين نسخه در فلورانس آگاه شد اين بود كه او سال

بـود و بـا   هـاي فارسـي    هاى ايتاليا در پى يافتن و فهرست كـردن نسـخه   كتابخانه
ها نسخه مهم ديگر را بشناسـاند. از   كنجكاوى توانست نه تنها اين نسخه، بلكه ده

هاى مصور كم نظير است  كه از نسخه 857الطير مصور مورخ  آن زمره است منطق
اى از قرن هفـتم هجـرى    الطير مصور. همچنين است مجموعه و شايد يگانه منطق

بـه زودى در نـامواره دكتـر    (كه در آن مقدارى از اشعار فارسى امـام فخـر رازى   
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الدين جوزجانى و  الدين بيلقانى و شمس و شمس )رسد چاپ مىمحمود افشار به 
 شهاب اطلسى مندرج است.

*** 

را زيارت كنم اما  614با كاروانى شوق به فلورانس رفتم كه شاهنامه مورخ 
ها  ها و صندوق ها را در جعبه هاى خطى شرقى بسته بود. نسخه دريغا بخش نسخه

كشى تازه بكنند. گناه بخت من است  سيمكرده بودند كه مخزن را به منظور ايمنى 
 اين گناه دريا نيست.



  
  
  
  
  
  ساز در ايران صحافى فرنگى

  

 ايرج افشار
  

چكيده: صحافى سنتى ايرانى از جمله مباحثى است كه به دفعات و در آثار 
از انـواع   )الكـى (مختلف درباره آن سخن رفته است. صحافى به اسلوب روغنـى  

صحافى سنتى ايرانى است كه در دوران سلطنت قاجاريه، به ويژه ناصرالدين شـاه  
اى بـه نـام مجمـع الصـنايع در      ترقى خود رسيد. در همين دوران مؤسسـه  به اوج

كه بسيارى از جلدهاى موجـود در كتابخانـه انـدرون     )ق 1296تهران ايجاد شد (
هـاى ناصـرالدين    الصنايع درست شده است. در ميان كتاب شاهى در همين مجمع
سـاز بـه    نگىشود كه اسلوب فرنگى دارد. ورود صحافى فر شاه جلدهايى ديده مى

ايران طبق سندى كه در ايـن مقالـه احيـا شـده اسـت، نيـز بـه همـين دوران بـاز          
 گردد. مى

هـاى خطـى    بودم در ميان نسخه )هند(سى و اند سال پيش كه در مدارس  
كتابخانه حكومتى آنجا رساله منظوم صحافى سروده سيديوسف حسينى را يـافتم  

سيد توانستم آن را به هرروى چـاپ  و از روى رئوس معلومى كه از آن به دستم ر

                                                 
سازى و كاغذبرى استادى زبردست شده  كه در صحافى فرنگى )باشنده و نكوور(به برادرم خسرو *. 

 است.
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هفـده   ـ  جلـد شـانزده   )1(»فرهنگ ايـران زمـين  «كنم تا در دسترس باشد. متن در 
) به چاپ رسيد. پس از آن آقاى نجيب مايل هروى طبع ديگـرى از آن در  1347(

كتاب خويش انتشار داد. آقاى پورتر فرانسوى هم نظرى علمى بـدين مـتن كـرده    
و دست يافتن بر منابع آن در دورانى كه با نسخ خطى  است. چون تاريخ صحافى

كردم همواره مدنظر بود، آنچه را توانستم از متون و مصادره به دست آورم  كار مى
چنـين  گنجانيـده و چـاپ كـردم. هم   » و تـاريم  صحافى از نگاه فرهنـگ «در مقاله 

احي تاري براساس اسناد پرمطلبي كه دوست دانشمند آقاي دكتر محمدامين ريـ گف
نوشـتم  » اسنادي درباره اجرت كتابت و صحافي در قرن سيزدهم«لطف كرد با نام 

اى در موضوع صـحافى اسـت. كتـاب     كه حاوى اطالعات تازهو به چاپ رساندم 
هـاى   به مناسبت نمايشگاهى كه در نظر بود خاص ارائه صـحافى  »صحافى سنتى«

تنظيم شود، تهيه و چـاپ   قديمى در كتابخانه مركزى و مركز اسناد دانشگاه تهران
شد. براى آن نمايشگاه به ابتكار مرتضى مميـز از چهارصـد پانصـد جلـد نسـخه      

هـاى بلنـدقامتى    خطى كه از ميان مجموعه كتابخانه مركزى جدا كرده بودم عكس
اى از مباحث مربـوط بـه صـحافى     اى و زمينه فراهم شد كه هر يك گوياى گوشه
هـا را در   گفتند كه: چندى بعد مقدارى از عكس بود. آن نمايشگاه انجام نشد ولى

انـد. صـحافى سـنتى و     فرهنگسراى نياوران چند روزى به نمـايش گـذارده بـوده   
اي خطـي بـود بـا ايجـاد     هـ  قديمى كـه در حقيقـت مـرتبط و مخصـوص نسـخه     

ها از رونق افتاد، و انتشار تعدادي زياد از يك كتـاب، المحالـه ضـرورت      چاپخانه
آورد و روز بـه روز نيـاز بـر     سازي) را پيش مـي  اخت (سريرواج صحافي سكنو

هـايى را كـه از    ها و رسـاله  كتابشد. جلدسازي  تعداد زيادتر صحاف احساس مي
 بندى كرد: توان دسته آغاز صنعت چاپ در ايران صحافى شده به سه نوع مى
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تجليد با چرم ساده يا ضربى به همان اسلوبى كه كتـب خطـى را جلـد     ـ1
 .كردند مى

هاى ممتـاز ديگـر كـه ايـن كـار بـراى شـاه و         تجليد با مخمل و پارچه ـ2
 شد. شاهزادگان و اعيان انجام مى

 چسبانيدند. دار را بر آن مى تجليد با مقوايى كه ورقه چاپى نقش ـ3

كـه اخيـراً    درباره تاريخ ورود صحافى فرنگى اطالعى دقيق نداشتم تـا ايـن  
الور ديدم كه چگـونگى سـابقه را در بـر    سندى نزد دوست عزيزم آقاى مسعود س

 دارد و مناسبت دارد متن آن به چاپ برسد و توضيحاتى درباره آن گفته شود.

به قطع رقعى و به خط شكسـته در   1278اى است از سال  اين سند كتابچه
اى نوشـته   و بر بـاالى آن ناصـرالدين شـاه چنـد كلمـه      )هفت صفحه(چهار برگ 

قهرمـان ميـرزا   (ن را ميـان اوراق و اسـناد پـدر خـود     است. آقاى مسعود سالور آ
يافتـه   )برادر ناصرالدين شاه ـ  عبدالصمد ميرزاى عزالدوله(و جدش  )السلطنه عين

است. اما اين كه چرا اين گزارش در اين خانواده بوده است شايد به مالحظـه آن  
ـ       ه كـه  باشد كه ناصرالدين شاه اجراى قـرار و مـدار كـار صـحافان را بـه عزالدول

 اى فاضل و كتابخوان بوده است واگذار كرده بود. شاهزاده

ناصرالدين شاه هنرشـناس و هنردوسـت بـود. ذوق نقاشـى و طبـع شـعر       
هاى خطى كه گردآورد  اى از كتاب داشت. كتابخوان بود و كتاب دوست. مجموعه

 اى از سليقه اوست. نمونه

و سفرنامه كه دستور  هاى تاريخ و جغرافيا هايى كه در زمينه همچنين كتاب
ــان ــر    داد از زب ــد گــواهى ديگرســت ب ــه فارســى ترجمــه كردن هــاى خــارجى ب

 هاى او به مباحث فرهنگى. مندى عالقه
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در دوره پادشاهى او ترقى وااليى كرد و  )الكى(صحافى به اسلوب روغنى 
اســتادان زيردســتى در تهــران و شــيراز و اصــفهان و ديگــر شــهرها بودنــد كــه  

 دگار از آنها برجا است. صحافباشى مشهد هم از زمره آنهاست.شاهكارهاى مان

مجمع «هاى دستى موجب شد كه مؤسسه  مندى شاه به هنرها و پيشه عالقه
)، يعنى حدود سى سال پس از اين كـه  1296سال (در تهران ايجاد شود  »الصنايع

شـرفت  چه ناصرالدين شاه دريافته بود كـه بـراى پي   )2(دارالفنون تأسيس شده بود.
هـا بايـد كارگـاه آموزشـى وجـود داشـته باشـد. بسـيارى از          صنايع دستى و پيشه

جلدهايى كه در كتابخانه اندرون شاهى بوده و سپس به كتابخانه سـلطنتى منتقـل   
الصنايع درست شده بـود. از جملـه    شده كارهايى است كه ظاهراً در همين مجمع

تـذهيب و تصـحيف   «جـا  سند مصرح داريم كه كتاب هزار و يـك شـب را در آن  
 اند. كرده مى

شود كـه بـه اسـلوب     هاى ناصرالدين شاه جلدهايى ديده مى در ميان كتاب
و  )بيشـتر مخمـل  (اى  فرنگى تهيه شده، اعم از اين كه چرمى باشـد و يـا پارچـه   

گاهى بر روى آنهـا بـه جـاى لچـك و تـرنج نقـش شـير و خورشـيد را ضـرب          
هـا داده شـده باشـد. قسـمتى از      فرنـگ بـدان   اند تا كامالً حالت كارهـاى  كرده مى
گونه جلدها را در كتابخانه سلطنتى پيشين و قسمتى ديگر را در كتابخانه ملـى   اين
 توان ديد. مى

آرى اكنون غرض، چاپ سندى است كه از آقاى مسعود سـالور بـه دسـتم    
اى درباره صـحافى فرنگـى در روزگـار     هاى تازه رسيده و در آن اطالعات و نكته

اصرالدين شاه مندرج است. عمده اطالعاتى را كه در اين سند مربـوط بـه سـال    ن
 توان خالصه كرد. قمرى آمده است چنين مى 1278
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جمع كردن همه صحافان كـه در جاهـاى مختلـف شـهر تهـران دكـان        ـ1
 اند در بازار جديدى كه حاجى على تاجر اصفهانى ساخته بود. داشته

تجليـد. چـه پـيش از آن صـحاف بـه      منحصر كردن كـار صـحافان بـه     ـ2
ساز را  كرد و پيشرفت صحافى فرنگى سازى و كارهاى ديگر نيز دخالت مى فانوس

اند. پس بيست و هشت نفر را انتخاب كردند كه  دانسته به همين انحصار، پيشه مى
 ساز باشند و بقيه در كارهاى تذهيب و... اى فانوس عده

مشـترى بـه منظـور پيشـگيرى از     نمونه سـاختن و ارائـه كـردن آن بـه      ـ3
هاى مختلف تهيه  ها و قيمت اجحاف. بنابراين، بيست و چهار نمونه جلد، به طرح

 و به صحافان داده شده بود.

 قرض دادن به صحافان براى توسعه كارشان. ـ4

دقت كردن در اوراق چاپى كتاب به هنگام سنگ كردن و چـاپ كـردن    ـ5
 در زحمت نيفتند. ها كج نباشد تا صحافان كه نوشته

 جدا بودن كار كاغذفروش از صحاف. ـ6

 تعليم دادن صحافى به قاعده فرنگستان، پنج نفر پنج نفر. ـ7

كـه دلبسـته بـه كـار      )كـاران  تـازه (به اطفـالى   )بورس(اخراجات دادن  ـ8
 صحافى بشوند.

اينك متن كتابچه كه به يادداشـت و قبـول ناصـرالدين شـاه موشـح اسـت       
 شود. آورده مى

  

 متن كتابچه قرارهاى صحافى

 هو

 78مالحظه شد بسيار خوب است از همين قرار معمول دارند سنه 
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الثانى اكنـون در عمـل صـنف     صورت قرار و مدارى است كه غره شهر جمادى
صحافى داده شده. بعد ازاين نيز هر قرار داده شود در ضمن كتابچه عليحده بـه  

  عرض خواهد رسيد.
 

 قرار اول

ف كه در شهر دارالخالفه متفرق بودند و هـر كـدام در گوشـه و    جماعت صحا
كردند چون منظور و مقصود  قاعده صحافى مى نظم و بى كنار و محله و بازار بى

كلــى رواج ايــن صــنعت و نظــم ايــن صــنف بــود و منظــور و مقصــود وقتــى 
پذير بود كه جماعـت صـحاف جمعـاً در يـك بـازار مجتمـع شـوند و         صورت

مشغول صنعت خود گردند، لهذا در اين ماه اوقات صرف اين كار شـده، آنچـه   
از جماعت مزبوره در اين شهر متفرق شده بودند همـه را بطورهـاى خـوب و    
شايسته بدون اين كه نسبت به احدى جور و تعدى بشود در محل سابق خـود  

در بازار جديد كه حاجى على تاجر اصفهانى بنـا كـرده اسـت آورده     كوچانده،
نشاندند و از براى آنها / حجرات تحتانى و فوقانى به شراكت هر كـدام كـه بـا    

شخص شد كه هـر دو سـه نفـر در حجـره     تر بودند م تر و مايل يكديگر مأنوس
 نشسته مشغول صنعت خود باشند و اكنون با كمال نظـم و قاعـده جميـع ايـن    

صنف در بازارچه مزبوره اسباب صحافي خود را چيده بـه امـر صـنعت خـود     
 خواهند داشت. اقدام

  
 قرار دوم

هـاى   سابقاً چون نظمى در عمل جماعت صحاف نبود هـر يـك نفـر بـه شـغل     
كردنـد و   سازى و تصحيف )كذا( و تذهيب و غيره اقدام مـى  مختلف از فانوس

اگر باز به همان حالت سـابقه خـود    همه كارها را داخل يكديگر كرده بودند و
ــى ــاقى م ــه قاعــده فرهنگســتان    ب ــل و رواج صــنعت صــحافى ب ــد تكمي ماندن

پذير نبود، لهذا بيست و هشت نفر از استادان آنها انتخـاب شـده عمـل     صورت
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آنها تجربه شد كه هر كدام به كار مخصوص اقدام نمايند كه هم رجـوع مـردم   
باعث ازدياد نفع او خواهد شـد، و هـم    به آن كارى كه اختصاص به هم رساند

تواند به طـورى كـه مقصـود و منظـور اسـت       ضمناً صنعت مختص خود را مى
 تكميل نمايد. عجالتاً از اين قرار مشخص شده است.

 بندى و غيره سازى و شيرازه سازى جهت تذهيب و متن حاشيه جهت فانوس 

  
 قرار سيم

رد كه هر كتابى را به هر درجه كه نظر به اين كه جلدسازى درجات و مراتب دا
صاحبش خواسته باشد و بتواند جلد كرد و چنانكه درجات آن مختلف اسـت،  

طور تفـاوت و اخـتالف داشـت، لهـذا بيسـت و       قيمت و خرج آن هم به همان
چهار فقره نمونه ساخته شده به جماعت صحاف داده شد و قيمت آنهـا هـم از   

نه مشخص شده است كه هركس خواسـته  پنج شاهى الى پنج تومان در هر نمو
باشد كتابى جلد كند از هر نمونه كه ميل داشته باشد به شخص صحاف كتـاب  
خود را داده بدون اين كه در قيمت آن سؤال و جوابى بشود موافق همان نمونه 
كتاب خود را جلد شده و ساخته و پرداخته از صحاف گرفته قيمـت و اجـرت   

درجات جلدسازى طورى معين شده است كـه هـم   آن را تسليم نمايد و قيمت 
دهد جلد نمايد، گران و گزاف نباشد و هم  نسبت به كسى كه كتاب خود را مى

سازد نفعى مالحظه شده كه باعث  از براى جماعت صحاف در آن نمونه كه مى
 پيشرفت كسب او باشد.

  
 قرار چهارم

انـد   آمده نشسته نظر به اين كه بعضى از جماعت صحاف كه در بازارچه جديد
بضاعت و مايه درستى از خود ندارد كه بتوانند شغل و كسب خود را به نحوى 

بضاعتى مايه تعطيل و پريشـانى   كه مقصود و منظور است رواج بدهند و آن بى
حواس آنها بود، لهذا قرار شده است وجه معينى به عنوان قرض به هر يـك از  
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د كه اسباب كار خود را به طور شايسـته  آنها كه مايه و بضاعتى ندارند داده شو
 فراهم آورده با شوق و اميدوارى مشغول صنعت خود باشند.

  
 قرار پنجم

شد مباشران كارخانه در  هاى چاپ كه كتاب و ادعيه انطباع مى سابقاً در كارخانه
كردند. بسا بود خطـوط صـفحه    انداختن كاغذ بر روى سنگ چندان اهتمام نمى

افتـاد و در وقـت    از انـدازه مـتن و حاشـيه خـارج مـى      كتاب معـوج و كـج و  
رساند و اين فقـره   جلدسازى بعضى حواشى كتاب با يكديگر تفاوت به هم مى

باعث زحمت صحاف بود، بلكه احتمال داشت اين عيـب را بعضـى راجـع بـه     
صحاف نمايند كه او در جلدسازى حاشيه صفحه را  كم و زيـاد كـرده اسـت،    

هـاى چـاپ غـدغن شـده اسـت كـه مـن بعـد          ن كارخانهلهذا به جميع مباشرا
صفحات كاغـذ را راسـت و بـه يـك انـدازه بـر روى سـنگ بيندازنـد كـه در          

عيب باشد و هر كتابى كـه از دسـت صـحاف بيـرون      نقص و بى جلدسازى بى
 آيد پاكيزه و منقح باشد. مى

  
 قرار ششم

نموده، مداخلـه  ها نيز قناعت به كسب خود ن فروش ها و كتاب سابقاً كاغذفروش
نمودند. اكنون كه جماعت صـحاف در يـك جـا و در يـك      در امر صحافى مى

ها التزام گرفته شـده اسـت    فروش ها و كتاب اند، از كاغذ فروش بازار جمع شده
كه مداخله به امر صحافى نكنند، وليكن در آن طرف به مالحظه اين كه نقصانى 

ت كه جماعت صـحاف پاكـت و   در امر كاسبى آنها حاصل نشود، قرار شده اس
جزو و قاب عينك و قاب جواهر آالت و دفتر كه مردم غالبـاً بـه خريـدن آنهـا     

 )از(ها بدهند كه آنها به مـردم بفروشـند و    محتاج هستند ساخته به كاغذفروش
 فروختن آنها صحاف و كاغذفروش هر دو متنفع گردد.
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 قرار هفتم

به همان قاعده و قانونى كـه در  چون منظور كلى اين است كه صنعت صحافى 
فرنگستان متداول است رواج گرفته، اين صنعت در اينجا نيز تكميل شود و بعد 
از اين صحافان به قاعده فرنگستان جلدسازى نمايند، لهذا قرار شده است كه از 
غرّه ماه رجب از جماعت پنج نفره به كارخانه صحافى مخصوص آمده صنعت 

 ته و تكميل نمايند.جلدسازى فرنگى را آموخ

  
 قرار هشتم

نظر به اين كه الزم بود در كارخانـه صـحافى مخصـوص چنـد نفـر اطفـال بـا        
استعداد كه زود تربيت شوند در صنعت صحافى تعليم شوند كه انشاءاهللا تعالى 
اين صنعت را آموخته در داخله مملكت در همه جا رواج به هم رساند، لهذا ده 

نزده سال مشخص و در كارخانه مخصوص هر دو نفـر  نفر شاگرد از ده سال پا
را به يك كار مخصوص گماشته كه انشاءاهللا تعالى بعد از يك سال ديگر تمامى 

ها تا يك سال تعلم و آموختن  در فن مخصوص خود كامل شوند، چون كار اين
قواعد صحافى است، الزم است اخراجاتى در كارخانه به آنها داده شود كه همه 

ده مشغول اخذ قواعد باشند. بعد از يك سـال كـه قواعـد را آموختنـد     روزه آم
 ديگر اخراجات الزم ندارند.

  
 مĤخذ
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 1372مايل هروى، نجيب. كتاب آرايى در تمدن اسالمى. مشهد. آستان قدس رضوى . 2
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 شاه اى از قرارهاى صحافى زمان ناصرالدين نمونه
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 شاه فى زمان ناصرالديناى از قرارهاى صحا نمونه
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 :  يادداشت 

 ) منتشر كردم.1357تهران، ( »صحافى سنتى«تجديد چاپى از همان متن را بعداً در كتاب . 1

اى دارد كه آن را براساس سندى نويافته نوشته بود. اين مقاله  عباس اقبال درباره مجمع الصنايع مقاله. 2
چاپ شده است. اقبال نوشته است كه فكر ايجاد  59-60) ص 1327در مجله يادگار، سال چهارم (

) آمده است كه در آنجا نقاشى 93ص (دارالصنايع از زمان اميركبير وجود داشت. در المĤثر و اآلثار 
الصنايع مذكور است و از  اند. در سندى كه عباس اقبال چاپ كرده صورت كاركنان مجمع كرده مى

محمد. اين دو  حجره ميرزا عبدالوهاب و ميرزا على« جمله ذكر صحافان به اين ترتيب شده است:
 ـ باشند استاد و ميرزاعلى صحاف با چهار شاگرد مشغول تذهيب و تصحيف كتاب الف ليله مى

  »4شاگرد  ـ 3استاد 



  
  
  
  
  

  )2(مخطوطات )1(چاپ نسخه برگردان
 

 )3()طرح مقدماتى(
  

 ايرج افشار
  

    چكيده:
هاى خطى و متن پژوهى،  يكى از كارهاى شايسته و بايسته در حوزه نسخه

ه بـه ارزشـمندى و سـودمندى آنهـا از لحـاظ        چاپ نسخه برگردان متون با توجـ
هـايى كـه    سـت. نسـخه  شناسـى ا  معنوى و بهره علمى، و سرانجام، گسترش ايران

بايستگى و شايستگى نسخه برگردانى چاپى خواهنـد داشـت، بـه ده گونـه قابـل      
. كتابت آنها به زمان تـأليف مـتن نزديـك    2. به خطّ مؤلف باشد. 1تقسيم هستند: 

. كتابـت  5. منحصر به فرد باشد. 4. از روى خطّ مؤلّف كتابت شده باشد. 3باشد. 
از حيـث  (. مضـبوط باشـد   6رت گرفته باشـد.  آنها توسط دانشمندى مشهور صو

ضبط و ربط و اسلوب كتابت و منظّم بودن عناوين و ابواب و خوانا بودن كلمات 
تبار و ارزش عامن حيث المجوع و به طور كلّى واجد همه مشخّصات الزم براى 

ــه ضــوابط عارضــي و جســماني  7نســخه باشــد).  ــوط ب ــت مرب از حيــث كيفي .
(Codicologie) ات خطشناسي و ظواهر اوراق و نشان دادن تمـايزات  و خصوصي

. بـه  8فرهنگى، واجد دقايق و فوايد باشد. ميان نسخ مرتبط به قلمروهاي مختلف 
بط كلمـات، بـراى مطالعـه و تحقيـق     يعني اسلوب ض الخطّى، مالحظه دقايق رسم
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حـاظ  . از ل10. به خطّ كاتبـان مشـهور باشـد.    9تحوالت زبان، مؤثّر و مفيد باشد. 
 هاى تزيينى، قابل توجه باشد. ويژگى

نسخه خطّى كه به صورت نسـخه برگـردان    162در اين گفتار، مشخّصات 
 در ايران و كشورهاى خارجى چاپ شده، ذكر گرديده است.

كليــد واژه: چــاپ نســخه برگــردان، آلمــان، اتــريش، افغانســتان، امريكــا،  
 انگلستان، ايران.

  

***  
 

آنجلس، درصدد برآمده اسـت   ، فاضل مقيم لوسدوستم محمود اميد ساالر
اى  دوست ايرانى باشنده در آمريكا به چـاپ سلسـله   گذارى چند فرهنگ با سرمايه
هاى  هاى خطى مهم زبان فارسى كه هر يك به نوعى براى قلمرو پژوهش از نسخه

اقدام كند. پاسخم ايـن   )= فاكسيميله(ايرانى سودمند خواهد افتاد، به طور عكسى 
 د: نيت خير مگردان كه مبارك فالى است.بو

دوبار، هر بار يك ساعتى بيش در اين باره با هم گفت و گـو و همسـخنى   
هايى كه در ميـان   داشتيم. پس بنا به پيشنهاد ايشان بر آن شدم با توجه به ضرورت

هاى گذشـته   هست و كيفيات متنوعى كه در نُسخ وجود دارد و با عنايت به تجربه
كه در همين زمينه انجام شده است. چند نكته اصلى و اساسى را  )ر ايرانبيشتر د(

ها و خصوصيتى كه هر گروهى دارد، در اين سـطور يـادآورى    در مورد نوع نسخه
كنم. چون فرموده است كه آنها را به ذيل يادداشت در آورم ايـن گـزارش قلمـى    

 شد.

گردانـى چـاپى   هايى كه بايسـتگى و شايسـتگى نسـخه بر    در انتخاب نسخه
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بايد درست سنجيد كه چنين كار پرهزينه و كم فـروش براسـاس    توانند داشت مى
كدام معيار و ميزان انجام شدنى است؛ بدين معنى كه در قابـل هزينـه گزافـى كـه     
صرف خواهد شد و طبعاً شمار معدودى از كتاب عكسى به طور معمول فـروش  

كـه از لحـاظ معنـوى و بهـره     خواهد داشت، دست كم حاصل كار آن چنان باشد 
نتيجه بخش باشد. بدين نيت مناسـبت دارد   ـ  شناسى يعنى گسترش ايران ـ  علمى

توانـد بـه طـور     اى كه در مرحله اول مى نخست فهرستى از حدود يك صد نسخه
مسابقه در اين ميدان قرار گيرد و البته همه جوانب و جهـات كـار و سودبخشـى    

نظيم و اين چنين فهرست را به چند دسته بخش علمى به رسيدگى درآمده باشد ت
هاى تأليف ايرانيـان فعـالً    هاى زبان فارسى است؛ عربى كرد. البته مراد فقط نسخه

 آيند. در اين جدول و مقصود در شمار نمى

هاى خطىِ واجد امتياز براى چاپ، آنها خواهد بـود   نخستين گونه از نسخه
يـد از شـاهنامه و رباعيـات خيـام و     . فـرض كن )اتوگراف(كه به خط مؤلف باشد 

هايى به دست آيد كه بـه خـط    مثنوى موالنا و كليات سعدى و ديوان حافظ نسخه
سرايندگان آنها باشد. پس طبيعى خواهد بود كه با چاپ كردن عكسى آنها ديگـر  

گونه نيازى به تصحيح و مقابله و آوردن نسخه بدل و پيش كشـيدن نظريـات    هيچ
هاى معمول و معتاد درباره آن متون نخواهد  درازى بيجا و رودهو احتماالت بجا و 

هايى بـه   شود. بنابراين اگر نسخه بود و راه بر هرگونه استنباط و اجتهادى بسته مى
خطّ صاحبان تأليف متون اساسى مهم معتبر شناخته شود، چاپ آنها در مجموعـه  

هـايى از   مثـال آن پـاره  مورد نظر از شايستگى خاص برخوردار تواند بود. به طور 
ديوان صائب كه به خطّ شاعر شناخته شده و به چـاپ رسـيده دريـن رده اسـت.     

نامـه   قفي بايد دانست. البته ونان و مشابهات آن گونه آثار را چاپ كردهماره اقر
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اهللا  ربع رشيدى هم كه بخش اعظم آن بـه خـطّ مؤلـف يعنـى رشـيدالدين فضـل      
متن، هم از حيث منحصـر بـودن و هـم از     همدانى است در همين شمارست. اين

 )4(حيث خطّ مؤلف بودن خصوصيت چاپ نسخه برگردان داشته است.

هاى خطى فارسى كه ضـرورت تـاريخى و فرهنگـى     دومين گونه از نسخه
هاسـت.   اى به چاپ برسد، مربوط به قُدمت نسخه كند در چنين سلسله ايجاب مى
مان تأليف متن نزديك باشـد. بنـابراين   هايى كه كتابت آنها نسبت به ز يعنى نسخه

 )5(اقدام نسخ آن كتـاب اسـت،   )ق/فلورانس 614مورخ (نسخه قرن هفتم شاهنامه 
حافظ نسبت به ديگر نسخ آن ديـوان هنـوز قـدام     805طور كه نسخه مورخ  همان

سال نسبت به زمان تأليف آن فاصله دارد، در حالى كه  214است. نسخه شاهنامه 
اگرچه اكنون با مقاله (ظ فقط چند سالى از زمان درگذشت حافظ، حاف 805نسخه 
به دسـت آمـده    803خبر از نسخه مورخ  )6(داود در مجله نامه فرهنگستان على آل
 .)است

اى است از كتاب األَبنيه عـن حقـائق    ترين نسخه زبان فارسى نسخه قديمى
 )7(ق كتابت كـرده.  447آن را به سال  )ق 465د: (األَدويه كه اسدى طوسى شاعر 

ترين نسخه موجود زبان فارسى است و قدمتى نزديـك بـه    بنابراين آن نسخه كهن
دانـيم و احتمـال داده    هزار سال دارد و تاكنون آن را اقدم نسخ خطى فارسـى مـى  

تر به سخن و نوشته مؤلف باشـد و   اى نزديك شود متن موجود در چنين نسخه مى
 شد.آور شده با در آن تصرف كمتر روى

هـا بـه طـور طبيعـى و در نظـر اول       ترديد نيست چاپ اين گروه از نسخه
اى كـه جنبـه هنـرى، متنـى،      تر از نسخ ديگر است و از نسـخ پرجلـوه   بخش فايده
 الخطّى خواهند داشت براى محقق و مصحح كارآمدتر تواند برود. رسم
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 هاى خطى فارسى، آنها تواند بـود كـه از روى خـطّ    سومين گونه از نسخه
مؤلف كتابت شده باشد. در صورتى كه نسخه خط مؤلف در دست نباشد و قرائن 
و دالئل روشن سازد كه ادعاى كاتب درسـت اسـت، ايـن نسـخه اعتبـار خـاص       

تـر باشـد اعتبـار     يابد. البته هر چه فاصله ميان تاريخ تأليف و تاريخ كتابت كـم  مى
رائـت شـده باشـد،    هايى كه بر مؤلـف ق  شود. همچنين است نسخه نسخه بيش مى

 ق كه اظهار شده خواجه ان را مقابله كرده است. 702مانند معيار األشعار مورخ 

بايـد چـاپ عكسـى آنهـا      هاى خطى فارسى كه مى چهارمين گونه از نسخه
مورد توجه قرار گيرد منحصر به فرد بودن آنهاست. اين جنبه البته ممكن است به 

اى  پذير شود. بدين معنى نسخه ياب خدشه تازههاى  مرور ايام و با پيدا شدن نسخه
اى ديگـر از آن مـتن در    آيد، فردا كـه نسـخه   كه امروز منحصر به فرد در شمار مى

اى به دست آمد، ديگر آن نسخه پيشين نسخه يگانه نيست. كما اينكه األبنيه  گوشه
پـژوه نسـخه    عن حقايق األدويه خطّ اسدى طوسى تا موقعى كه محمد تقى دانش

نسـخه منحصـر    )يعنى حدود بيست و پنج سال پـيش (ديگرى از آن را نيافته بود 
ياب نتوانست األبنيه خطّ اسدى را از اهميت بيندازد، زيـرا   البته نسخه تازه  )8(بود.

نسخه تازه يافته نسبتاً جديدنويس است. به عالوه نسخه خطّ اسدى بـه مالحظـه   
زبان فارسى است، واجد خصوصيت به آنكه به خطّ يكى از اشهر و اولين شعراى 

دقـايقى را  الخط قديم و شيوه نگـارش   مه از نظر رسن كهم ايمام معني است و ت
هاى ديگـرى از آن دسـتياب شـود،     در بر دارد كه هميشه ماندنى است. اگر نسخه

نمايد كه نسخه خطّ اسدى از اعتبار بيفتد، مگر آن كه األبنيه به خطّ  بسيار بعيد مى
اى به در آيد. چون خطّ رودكى و فردوسى و شاعران نخستين را  از گوشهمؤلفش 

اى روشـن از اسـلوب    در دست نداريم اين نسخه براى ما نمودارى است و نشانه
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   )9(خطوطى كه ميان شاعران آن عصور متداول بوده.

نسخه يگانه تاريخ سيستان هم همان سرنوشت را يافت؛ يعنى نسخه دومى 
 )10(نويس است به هر حال داراى اختالفاتى است. ه بسيار تازهپيدا شد كه اگرچ

    ق و  372نسخه جغرافيايى حدود العالم من المشرق الـى المغـرب تـأليف
 و  )در مسـكو (ق كه يك بار چاپ نسخه برگردان از آن شـده اسـت    656كتابت

 چند بار چاپ حروفى، هنوز نسخه منحصر است.

اى عنصرى كه به تصادف از الى جلـد  اوراقى از نسخه ناقص وامق و عذر
چرمين مندرس نسخه كتابى به در آمد، فعالً خصوصـيت منحصـر بـودن را دارد.    

توان در كم و كيف آن درست دقيق شد  چون چاپ نسخه برگردان از آن شده، مى
 الخطى آن دست يافت. و بر خصائص رسم

مجمـل التّـواريخ    بها دارند. مانند هاى يگانه ارزشى بيش به هر تقدير، نسخه
دفتر دلگشـا و آنهـايى كـه     )11(نامه ربع رشيدى، ، وقف)تا چندى پيش(و القصص 

توانند در اولويت قرار گيرند. بعضى هم كـه   اند مى تاكنون به چاپ عكسى نرسيده
هاى آنها بسيار كمياب است باز بايد چاپ  چاپِ عكسى شده است و امروز نسخه
 نسخه برگردان بشود مانند حدود العالم.

هايى است كه كتابت آنها توسط دانشمندى انجام شده  پنجمين گونه، نسخه
الخـط دانشـمندان و    ها از لحاظ نشان دادن اسلوب رسـم  باشد. چاپ چنين نسخه

ست. بـه طـور مثـال چـاپ     يادگار ماندن خط آنان در روزگار، خالى از اهميت ني
كـه ترجمـه و    )تأليف عبدالرحمان صوفى(نسخه برگردان ترجمه صور الكواكب 

كتابت آن به خواجه نصيرالدين منسوب شده است براى چنين منظورى مفيد بوده 
سينا به خطّ مجعول و منسوب به امام فخر رازى  نامه ابن است. چاپ نسخه معراج
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همچنين است نسخه اشجار و اثمار بخارى بـه   )12(هم از اين مقوله در شمار آمده.
كـه هنـوز    )تهـران (ق متعلق به كتابخانه ملّـى ملـك    767خطّ عبيد زكانى مورخ 

 چاپ نشده است.

است. يعنى آنهايى كه از حيث ضبط و  »مضبوط«هاى  ششمين گونه، نسخه
 ربط و اسلوب كتابت و منظم بودن عناوين و ابواب و خوانـا بـودن كلمـات مـن    
حيث المجموع و به طور كلى واجد همه مشخصات الزم براى معتبر بودن نسخه 

توان به طور اطمينـان بخشـى بـه     ها برآيد كه مى گونه نسخه باشد و از وجنات اين
آنها اتكا داشت. از اين قبيل است األغراض الطبيه، ذخيـره خوارزمشـاهى، ديـوان    

هاى چـاپ   ز آنها هست، اما نسخههاى ديگرى ا ذوالفقار شروانى كه اگرچه نسخه
برگردانشان از جالل و كمـال خاصـى برخوردارنـد و ارزش نسـخه برگردانـى را      

 اند. داشته

ت مربـوط بـه ضـوابط        هفتمين گونه، نسخه هايى است كـه از حيـث كيفيـ
) و خصوصـيات خطّشناسـى و ظـواهر    Codicologieعارضى و جسمانى نسخه (

ــان داPaleographieاوراق ( ــان نســخه ) و نش ــايزات مي ــه   دن تم ــرتبط ب ــاى م ه
قلمروهاى مختلف فرهنگى، واجد دقايق و فوايدى است به طور مثـال از نسـخه   

بايد نام آورد كـه بـه    )م 1932چاپ شده در مونيخ آلمان به سال (مثنوى معنوى، 
خطّ عبدالكريم بن ميرملكى است و از حيث نمودن نـوعِ خـطّ نسـتعليقِ مرسـوم     

 و طرز تنظيم و آراستگى مغتنم است، ولى اهميت متنى ندارد.كتابت هندوستان 

الخطّـى يعنـى    هايى است كه به مالحظه دقـايق رسـم   هشتمين گونه، نسخه
و مشـكول بـودن    )مخصوصاً پيوسـتگى و گسسـتگى آنهـا   (اسلوب ضبط كلمات 

چنين نحـوه آوردن حـروف فارسـى     كلماتى نظير سوار، جوان، چنان، ببريد و هم
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اند، و  و تحوالتى كه كاتبان در نوع و شكل ضبط اين حروف داده )، ژ، گپ، چ(
نيز ضبط كلماتى كه به ذال فارسى تا حدود قرن نهم مرسوم بود، چاپ كردنشـان  

 )13(وسيله مطلوبى براى مطالعه و تحقيق تحوالت زبان تواند بود.

ان هاى خوش نوشته است. يعنى آنها كـه بـه خـطّ كاتبـ     نهمين گونه، نسخه
ارزش باشد و بسـا   شناسى بى مشهور به كتابت درآمده و ممكن است از حيث متن

كه چنين است، ولى به مناسبت زيباى خطّ و سرمشق قرار گرفتن آن چاپ شدنى 
است. مانند نسخه رباعيات خيام به خطّ ميرعماد و كليات سعدى به خطّ حجـابِ  

ى كـه آن را بـه خـطّ يـاقوت     شيرازى، يا گلستان سعدى متعلق به كتابخانه سلطنت
 اند. منسوب كرده

هاى آرايشى است از حيث بـه كـار گـرفتن تـذهيب و      دهمين گونه، نسخه
بندى و  ترصيع و تشعير ممتاز د رآنها و سرلوحه و شمسه و ترنج داشتن و جدول

هـا   گونـه نسـخه   گاه ايـن  ـ  دندان موشى بودن ميان سطور و ديگر كارهاى تزيينى
هاى شـاهنامه بـا يسـنغرى و     دو نمونه ممتاز از اين دسته نسخه تصوير هم دارند.

 )14(شاهنامه طهماسبى است كه اولى در تهران و دومى در امريكا طبع شده است.

ـ لوحى(هاى خطى كه به طور عكسى  در چاپ نسخه  ـ  نسـخه برگـردان   ) 
ر شود دو منظور ممكن است وجود داشته باشد: يكى نشر آنهـا بـه اعتبـا    انجام مى

گانه است. در اين مورد متن مورد نظر نيسـت كـه در چـه     يكى از خصوصيات ده
 باب و مطلب است، كيفيات و اعتبارات نسخه مد نظر قرار گرفته است.

بايد دقت خاص  ديگر نشر آنها به مناسبت خود متن است. در اين مورد مى
ر باشد و طبعـاً در  ت تر و درست تر، كامل در انتخاب نسخه به كار برد كه متنْ اصيل

كند. اگر نسخه خطّ مؤلف  ها وجوب پيدا مى اين موارد دقت در شجره نقل نسخه
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تر به عصر مؤلف و مضبوط اسـت،   اى را كه نزديك به دست نباشد، بايد آن نسخه
 براى اين گونه كار انتخاب كرد.

هايى است كـه امـروزه بـراى     ها از بابت موضوع نكته پايانى سنجش نسخه
بايـد در هـر يـك از     شناسى در درجـه اهميـت بـاالترى اسـت و مـى      ايرانرشته 

هاى تاريخ و جغرافياى تاريخى، ادبيـات منظـوم و منثـور و علـوم ادبـى،       موضوع
و عجائـب و غرائـب،    )محض و عملى و خرافى(فلسفه و معارف اسالمى، علوم 

ن آنهـا  هـا فـراهم سـاخت و از ميـا     فهرستى با توجه بـه مـواد ده گانـه از نسـخه    
 هاى واقعاً مهم را برگزيد. نسخه

هـاى   مطلب ديگرى كه ضرورت دارد گفته شود اين است كه همـه نسـخه  
هايى كه بـه خـط كاتبـان     ) و نسخهlithographyچاپ شده به طور چاپ سنگى (

هـاى نسـخه    كتابت شده ولى به طور گراورى بـه طبـع رسـيده. در حكـم چـاپ     
چه از قديم مانـده اسـت و امـروز     ل شد ميان آنبرگردان است. البته فرقى بايد قاي

شود تا آنچه به قصد چـاپ شـدن توسـط كاتـب بـه نوشـته در        عكسى چاپ مى
رسد. و اكنـون هـم از خوشنويسـان معاصـر      آيد و به فاصله كمى به چاپ مى مى

 شود. هايى چاپ مى چنين كتاب

  
  ها: يادداشت

 »عكس برگردان«ام. آن را به قياس يا  آورده )ى= چاپ عكس( »فاكسيميله«اين تركيب را به جاى . 1
هاى بازار  اى كه جا افتاده است، اگرچه شايد ساخته پرداخته كاغذفروش كنم؛ كلمه پيشنهاد مى

 الحرمين باشد، چه عيب دارد. بين

 .234-228، صص 1377بخارا، آذر و دى . 2
، صص 1377، آذر و دى 3بخارا، ش  اى است به محمود اميدساالر، مندرج در مجله تحريرى از نامه. 3

234-228. 
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هاى خطى كه به خط مؤلف است يا مؤلف  اخيراً ديده شد خانم مريم تفضّلى فهرستى از نسخه. 4
در جلد  )كه در ايران شناخته شده(اى در آن نوشته است تا آخر قرن هشتم را  يادداشتى يا اجازه

هاى اصل از سده  نسخه«) با عنوان 1383قم، ( اول نسخه پژوهى به كوشش آقاى ابوالفضل حافظيان
آن است كه به خط مؤلف باشد  »اصل«اند. در نظر ايشان نسخه  چاپ كرده »چهارم تا هشتم هجرى

هم در متون  »اساس«را به جاى  »اصل«يا نشانى از خطّ او در آن ديده شود. ديگران ظاهراً گاهى 
 اند. تصحيحى ذكر كرده

5. A. M. Piemontese: "Nuova buce su Firdowsi uno shahnama datato 614 H". Annali, 40 
(1980), 1-38, 189-242. 

 41-50: صص 1) ش30( 1376نامه فرهنگستان، « هجرى 803ترين نسخه ديوان حافظ مورخ  كهن. 6

ل، به . بيست مقاله قزوينى، جلد او»ترين كتاب در زبان فارسى حاليه قديمى«مقاله محمد قزوينى: . 7
 48-54، صص 1307اهتمام ابراهيم پورداود، بمبئى، 

 491-493): صص 9( 1345راهنماى كتاب،  »االدويةعن حقايق  االبنية« پژوه: محمدتقى دانش. 8

اى خطى به عربى باقى است  سينا پشت نسخه از خطوط اهم بزرگان آن اعصار چند كلمه به خطّ ابن. 9
اى معرفى كرده  خه است. مرحوم محمد قزوينى آن را ضمن مقالهكه يادگار مالكيت او بر آن نس

 ديده شود. 277-282، صص 1313است. بيست مقاله او، جلد دوم، به اهتمام عباس اقبال، تهران، 

 اى درباره آن به زبان روسى انتشار يافت. مقاله. 10

فرد نوشته شده، در كتابخانه نويسى كه از روى نسخه منحصر به  البته بايد گفت نسخه بسيار تازه. 11
شود. هنوز هم به اعتبارى  ملى ملك موجود است كه به هيچ وجه از اهميت نسخه اصلى كاسته نمى

 بايد آن نسخه را در حكم منحصر دانست. 

اى هم از ديوان قطران به خط انورى حدود چهل سال پيش توسط دكتر مهدى بيانى در مجله  نسخه. 12
معرفى شد كه بعد مجعول بودن آن مسلّم شد. مجتبى مينوى در  465-474)، صص 3( 1329يغما 
 481-495)، صص 9( 1335مندرج در مجله يغما  »كاپوسنامه فراى«مقاله �شجره اين  449-465

 ها را شناسانده است. رشته از نسخه

، سال سوم دكتر جالل متينى چند مقاله در همين زمينه در مجله دانشكده ادبيات دانشگاه مشهد. 13
)، صص 1350و سال هفتم ( 135- 162)، صص 1347و سال چهارم ( 159-206)، صص 1346(

نوشته است. بعضى از چاپ كنندگان متون هم  1-18)، صص 1355و سال دوازدهم ( 283-249
 اند. ها پرداخته الخطى نسخه هاى خود به ذكر خصوصيات رسم در مقدمه
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شود بيفزايم كه دانشمند مشهور مصرى  ام تجديد چاپ مى تهاين توضيح را اينك كه مقاله گذش. 14
) 1999اى كه راجع به خصائص متون در مؤسسه الفرقان ( آقاى رشدى راشد در مقاله محققانه

 ـ متن ناقص ـ متن مستتر ـ گونه شناساند به اين ترتيب: متن غايب قرائت كرد، متون را در هفت
هاى  متن كامل در دستنويس ـ دستنويس منحصر به فردمتن كامل در يك  ـ متن ملخص يا مختصر

زاده در نسخه  ترجمه مقاله ايشان به قلم سوسن سليم ـ نسخه مادر يا دستنويس مؤلف ـ متعدد
 درج شده است. 191-223)، صص 1383قم (پژوهى دفتر اول 



  
  
  
  
  

 شاعرى كه به ميخانه مرد
  

 ايرج افشار
  

 وحشى از زبان عشق آگاه بود ناچار سخنش مقبول خاص و عام افتاد.

  
 مقدمه

از پس حافظ و سعدى و شاعران همپايه آنان بايد از وحشى بافقى سخنور 
بزرگ قرن دهم نام آورد. به عقيده من اگر در شعر دنبال فكر برويم و به بنيان آن 

ل و قواعد قافيه و عـروض دلبسـتگى نداشـته باشـيم و بخـواهيم شـعرى       و اصو
بخوانيم كه سوز و حالى داشته باشد غزليات وحشى پرمايه و گويا و جوابگوى ما 

 خواهد بود.

وحشى هنوز در تاريخ ادبى ايران و در نزد محققين ادبيـات مـا وحشـى و    
و مصحح يـا الاقـل   مجمل مانده است. ديوان پرسوز و گداز وى به صورت منقح 

هـاى متعـددى كـه از     زيبا و دلپسند به دست طالبانش نيفتاده است. تاكنون چـاپ 
ديوان او شده همه ناقص و ابتر و زشت و بازارى بوده و آن نبـوده كـه در خـور    

 شاعر بافق باشد.

دار مقالتى است كه آقاى رشـيد باسـمى در چگـونگى فكـر و      تنها كار ارج
و چون در بيست و پنج سال پيش به طبع رسيده از يادهـا   اند شيوه عشق او نوشته
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اما آن مقالت هم از جهتى كامل و جامع نيست، چه نويسنده فاضـل   )1(رفته است.
تـذكره  «انـد. خاصـه    به تمام كتبى كه شرح حال وحشى را دارد دسترسى نداشـته 

كـار  كه مؤلف آن هم زمان وحشى بوده و در تدوين مقاله مورد ذكـر بـه    »ميخانه
 نيامده است.

  
 زندگانى وحشى

روزگار تولد وحشى صريحا و به طور قطع معلوم نيست. آنان كـه در آثـار   
انـد وى را از معاصـران شـاه اسـماعيل صـفوى       خود از او ياد كـرده و نـام بـرده   

قمرى كتاب خـويش را جمـع    1028مؤلف تذكره ميخانه كه به سال  )2(اند. نوشته
سالگى مرده اسـت.   52نويسد كه وى در سن  ع تمام مىآورده به تصريح و با اطال

و چون تاريخ وفات او را در دست داريم و با استناد به كتب تاريخ و تـذكره وى  
 939هجرى وفات يافتـه لهـذا بايـد تـاريخ تولـد وحشـى را سـال         991در سال 
 )3(دانست.

بع باشد كه گاه از تشكيالت ادارى و حكـومتى تـا   مى »بافق«مولد او قصبه 
يزد و زمانى از اعمال كرمان بوده است. در طول مدتى كه وحشى از جهـان رفتـه   

اند كه وحشى يزدى بوده يا  مردم كرمان با اهالى يزد بر سر اين مسأله جدال داشته
اند تا او را از خود دانند؛ آنچه مسلم اسـت او از بـافق    كرمانى و هر كدام خواسته

و يا به  »دهى از اعمال يزد است و اين بافق« بود كه به قول صاحب تذكره ميخانه
 )4(باشد. مى »از اعمال كرمان«قول لطفعلى بيك آذر 

هاى معروف و تواريخ معتبر ضبط نشده امـا   نام وحشى و پدرش در تذكره
عزيزى كه گفتار او نزد اين محقـق اخبـار   «مؤلف ميخانه در كتاب خود نوشته كه 

ادى خبر نقـل كـرد كـه مـن قريـب يـك سـال        اعتبار تام داشت، باين لب تشنه و
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االنصال در عين نشو و نماى وحشى در خدمت وى بودم روزى به تقريبى از  على
آن عندليب شاخسار پرسيدم كه اسم شما چيست و باعث وحشى تخلّص نمـودن  

 )5(»الدين محمد... كيست؟ در جواب گفتم كه اسم من شمس

الدين على  د شاعرى به نام شرفوحشى اوايل عمر را در بافق بوده و در نز
الدين على بافقى سمندانى بـوده كـه در سـال     شرف(كرده است  بافقى تحصيل مى

آيد و در آنجـا   وحشى پس از چندى از بافق به سوى يزد مى )6()وفات كرده 959
رود و در آن  گيرد و به كاشـان مـى   كند سپس از يزد هم دلش مى اقامت اختيار مى

ورزد. در آن وقت محمد سلطان نامى حاكم بوده كه  شتغال مىجا به مكتب دارى ا
بـرد   داشته است. در اين بيت هم كه از كاشان نام مـى  پاس اهل علم و شعرا را مى

 دليلى تواند بود:

 يوسف ديگر به دست آور تو وحشى قحط نيست

  ما مگر در مصر يعنى شهر كاشان نيستيم!
 

ايام حيات را در يـزد گذرانـده.    اى كه مسلم است اين است كه بيشتر نكته
مؤلف عالم آرا در ذيل احوال شعراى معاصر شاه طهماسب از وحشـى نـامبرده و   

در ايـن مـورد بـين اقـوال      »هميشه در دارالعباد يزد اقامت داشته«نوشته است كه: 
 مورخين تضاد و خالف بسيار است.

اهان هم رفته توان استفاده كرد و گفت كه وحشى به م از مفاد قطعه زير مى
 است.

 شاها بطواف شاه ماهان

 كم و كاست بى شاه كه ماه بى
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 وحشى شده مستعد رفتن

 )7(نعلين دويدنش مهياست

  
 وفات و مزار وحشى

اى چشم از جهان بربست چه آنقدر شراب ناب نوشيد تا  وحشى در ميخانه
يكسـره  ها پيش به جا بوده ولى اكنـون   جان را بر سر آن گذاشت. مزارش تا سال

نامعلوم است. به طورى كه صاحب تذكره ميخانه ذكر كرده مدفنش در محلّه سـر  
برج يزد و در برابر زيارت شاهزاده فاضل بوده است. بعد از چندى محمدى على 
بيك نامى كه يكى از بازارهاى يزدهم به نام اوسـت و در زمـان سـالطين آخـرى     

سازد كه پس از سـاليانى از   ا مىصفوى حاكم يزد بوده بنائى بر سر مزار وحشى بپ
پاشـد. مـردى آن محـل را بـه      بينـد و يكسـره از هـم مـى     اثر باد و باران گزند مى

كند و سنگ مرمر زيباى مرقد وحشى هـم ازآن پـس از جـاى     اى مبدل مى گرمابه
 )8(افتد. خود به كنارى مى

انـه و  طور كه صدراين مقاله مذكور افتاد بنا به قول مؤلفين تذكره ميخ همان
كنـد.   در بـزم ميگسـارى وفـات مـى     991ساير كتب تاريخ تذكره وحشى به سال 

 ماده تاريخى درباره وى سروده كه اين است: »عرفان«الدين اوحدى در  تقى

 چو سرمستانه وحشى باده نوشيد از خم وحدت

 روان شد روح پاك او به مستى سوى عليين

 من از پير مغان تاريخ فوت او طلب كردم

  وفات وحشى مسكين ـ هست تاريخش بگفتا
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در تـاريخ   »مـال قطـب سـده بـاف    «اى را كه  مؤلف تذكره ميخانه هم قطعه
 باشد. فوت وحشى گفته نقل كرده و به شرح زير مى

 وحشى آن دستان سراى معنوى

 گشته خاموش و به هم پيوسته لب

 از غم لب بستن و خستن گشاد

 در پى افسوس گفتن بسته لب

 و جستم از خردسال تاريخش چ

 در جواب من گشود آهسته لب

 دست بر سر اى دريغا گفت و گفت

  »بلبل گلزار معنى بسته لب«
 
ه تاريخ ديگر را هم كه در فوت وحشى و اثر ميرحيدر كاشى شاعر ديك ما

 كنيم: درج شده نقل مى »تذكره نصرآبادى«دوران صفوى است و در 

 در افشاند  در مثنوى از ذوق دالرا، وحشى

 درها درماند    تا خانه نارسيده اما وحشى

 تاريخ چو خواست  اش دوران پى مثنوى بى خاتمه

 بى خاتمه ماند    گفتيم كه مثنوى ملّا وحشى

  
 ممدوحين و معاصران وحشى

در اينجا مقصـود از معاصـران وحشـى كسـانى هسـتند كـه بـا او مباحثـه         
او را بـا مالمحتشـم   «ه نوشـت  »االشـعار  مخـزن «اند. مؤلف ميخانه به نقـل از   داشته

وحشى با شاعرى كه تـابعى   »اند هجوهاى ركيك كرده ،كاشانى مشاعره واقع شده
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تخلص داشته و از مردم يزد بوده مقابله گوئى نموده تا به جايى كه تـابعى از يـزد   
 بيرون رفته است.

اند از شاه طهماسب كه وحشى چند قصـيده   ممدوحين وحشى عبارت بوده
الدين محمـد ملقـب بـه ميـر ميـران كـه از نوادگـان شـاه          غياث در مدح او دارد.

اهللا پسـر او   باشد. شاه خليل اهللا بوده و غالب قصايد وحشى در مدح وى مى نعمت
هم از ممدوحين وحشى بوده است. چند قصيده هم در مديح يكتاش خان و پدر 

ـ   ى اختيـار  او كه حاكم كرمان بوده و بكتاش دخترى را از خاندان مير ميران بـه زن
 كرده گفته كه از قصائد خوب وحشى محسوب مى شود.

   
 آثار وحشى

قبل از اين كه از آثار وحشى و شرح ديوان او نام آوريم بيان نكته زير الزم 
است. مؤلف ميخانه به نقل قول از شخصى كه اظهار داشـته مـدت يـك سـال در     

 نويسد: مى خدمت وحشى بوده و وحشى باو شرح زندگى خويش را بازگو كرده

در كاشان به مكتـب دارى اشـتغال داشـتم شـعر      )وحشى(در آن ايامى كه من «
گفت و هنوز مبتدى بـود كـه از عـالم     گفتم و اما برادرم قبل از من شعر مى نمى

رفت چون در مذكور مذكور ديدم كه سوز و نيت اعتبار سرشارى دارد در مقام 
 اشتهار يافتم اين بود:انتظام نظم شدم و اول بيتى كه گفتم و بدان 

 اگرچه هيچ ندارم به سر كلى دارم

  )9(«چو شب شود به سر خويش مشعلى دارم
 

رسـد   سپس در دنبال آن اضافه كرده است كه خبر شاعرى او به سلطان مى
خواند. لكن درجه فصاحت شعر وحشى براى سلطان  و سلطان او را به حضور مى



٢٧٣ شاعري كه به ميخانه مرد

ر توانـد گفـت حاضـرين در جـواب     پرسد كه آيا وحشى شـع  آيد و مى غريب مى
 باشد. گويند كه آن بيت از وى مى مى

مؤلف ميخانه از زبان وحشى به نقل از آن شخص كه با وحشـى مصـاحب   
به همين خطاب مخاطـب   )10(كرد چون برادرم وحشى تخلّص مى«نويسد  بوده مى

تخلـص داخـل    شدم، بنا بر آن وحشى تخلص كردم و آنچه اشعار برادرم بود بـى 
تخلص از بـرادر   وان خودم نمودم تا به نظر هر كس كه برسد بداند كه اشعار بىدي

  »و با تخلص از من است.
ايـن دو   »االشـعار  صـةخال«در حاشيه كتاب خود به نقل از  »ميخانه«مؤلف 

 شود. بيت را آورده است: كه اينك در اينجا نقل مى

 وحشى و برادرش چو خلوت كردند

 دنددر ملك سخن رفع خصومت كر

 هر شعر كه در كهنه كتابى ديدند

 بردند و برادرانه قسمت كردند

  
 آثار او

الدين اوحدى نوشته كه ديوان  باشد. تقى به ترتيب حروف تهجى مرتب مى
 بيت بوده وى مدون كرده است. 9000وحشى را كه متضمن 

  
 غزليات

 باشـد. قصـايد و تركيـب بنـد و     بيت مى 2200ابيات غزليات او در حدود 
بيت است. ترجيع بند مـثمن   2500ترجيح بند و مقطعات و رباعيات او در حدود 

 باشد. و مسدس او از امهات اشعار زبان فارسى و مورد توجه بسيار مى
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 مثنوى در مدح مير ميران

اين مثنوى كه نامى ندارد و تعداد ابيات آن در نسخ خطى مختلف است به 
 باشد. ران مىشود در مدح ميرمي قرارى كه مستفاد مى

  
 مثنوى خلد برين

بيـت   530االسرار نظـامى گنجـوى در    وحشى خلدبرين را در مقابل مخزن
 شود: پرداخته و باين بيت آغاز مى

 خامه برآورد صداى حرير

 بلبلى از خلد برين زد صفير

  
 مثنوى ناظر و منظور

وحشى اين مثنوى را هم به بحر خسرو و شيرين نظامى سروده و مشـتمل  
بيت است. خودش ماده تاريخى درباره ايـن مثنـوى دارد كـه در تـذكره      1500بر 

آن را بـه پايـان    966شـود كـه در سـال     نصر آبادى هم مندرج است و معلوم مـى 
 رسانيده است.

  
 »فرهاد و شيرين«مثنوى معروف 

يكى از شاهكارهاى فارسى است كه تاكنون كراراً  »شيرين و فرهاد«مثنوى 
رود آخرين اثر وحشـى اسـت و    ن مثنوى به طورى كه حدس مىبه طبع رسيده اي

ميـر حيـدر   «باشد. در قطعه ماده تاريخ فوت او هـم كـه    بيت مى 1000در حدود 
 سروده باين نكته اشارت رفته است. »كاشى
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 1800پس از وحشى ميرزا كوچك وصال شـيرازى باتمـام آن پرداخـت و    
نام صابر شـيرازى تكملـه وصـال را    بيت بر مثنوى مزبور افزود. شاعر ديگرى به 

 )11(كافى ندانسته و ملحقاتى بر آن آورده است.

را در  »شـيرين و فرهـاد  «براى حسن ختام اين مقالت چند سطر از ابتـداى  
آورم كـه چگـونگى شـعر او در     اينجا آورده و مقاله خود را با اين نكته بپايان مـى 

 مقالت ديگرى بايد نوشت.

 فروزا اى ده آتش الهى سينه

 در آن سينه دلى و آن دل همه سوز

 هرآن دل را كه سوزى نيست دل نيست

 دل افسرده غير از آب و گل نيست

 دلم پر شعله گردان، سينه پردود

 آلود زبانم كن به گفتن آتش

 كرامت كن درونى درد پرورد

 دلى دردى درون درد و برون درد

 به سوزى ده كالمم را روائى

 ئىكز آن گرمى كند آتش گدا

 دلم را داغ عشقى بر جبين نه

 زبانم را بيان آتشين ده

 سخن كز سوز دل تابى ندارد

 چكد گر آب از آن آبى ندارد
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  ها: يادداشت
 شمسى. 1304مندرج در سال اول مجله آينده سال . 1

 الصفا نقل از مقاله آقاى ياسمى. روضةجلد هشتم . 2

 ميالدى. 1926چاپ الهور سال تذكره ميخانه تأليف عبدالنبى فخر الزمانى، . 3

نوشته  »شمع انجمن«در سفنيه خوشگو آمده است كه ملّا وحشى بافقى از واليت يزد است و مؤلف . 4
 برده.  وحشى بافقى كرمانى در يزد به سر مى

نوشته و در اين جا از شرحى كه آقاى  »الدين كمال«نام وى را  »تذكره عرفات«الدين اوحدى در  تقى. 5
 اند نقل شد. هاى كتابخانه مجلس نوشته در جلد سوم فهرست كتاب »سفيو ابن«

 به سفينه خوشگو رجوع شود.. 6

 اللَّه و حاكم يزد بوده است گفته. كه نواده شاه نعمت »ميرميران«وحشى اين قطعه را خطاب به . 7

سازند كه  ى مىسال اول مجله آينده رجوع شود. در زمان احمد شاه بنايى به ياد وحش 9به شماره . 8
 گذارند. جاى قبر او نبوده ولى نام مقبره وحشى را بر آن مى

موئى خويش اشاره كرده است كه چون آن قطعه را بسيار نيكو  اى هم به موضوع بى وحشى در قطعه. 9
 كنم. و زيبا سروده نقل مى

 نشستم دوش در كنجى كه سازم

 سر كل را به زير فوطه پنهان

 گذر بوددر آن ساعت حكيمى در 

 مرا چون ديد زينسان گشت خندان

 به من گفتا: كه داروئى مرا هست

 كز آن دارو سر كل راست درمان

 بيا تا بر سرت مالم كه رويد

 ترا مو بر سر از خاصيت آن

 كشيدم از جگر آهى و گفتم:

 اى حرف بزرگان مگر نشنيده

 زمين شوره سنبل بر نيارد

 در او تخم عمل ضايع مگردان



٢٧٧ شاعري كه به ميخانه مرد

اند اختالف است. زيرا  زمان وحشى بوده كه هر دو هم »عرفات«با  »ميخانه«ين باره بين نوشته در ا. 10
توانم گفت كه مدام از  تخلص داشته و اكنون نمى »مرادى«در عرفات نوشته شده كه برادر وحشى 

 اين دو قول ارجح تواند بود.
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  فروغستان: كتابى در سياق
  

 ايرج افشار
  

سياق و سياقت روشى است از ثبت محاسبات ديوانى و تجارى كـه قـرون   
شصت سال پيش يگانه وسـيله متعـارف    ـ  متمادى در ايران متداول بود و تا پنجاه

خواسـت   كار بازرگانان و منشيان و مترسالن و مستوفيان و هر كسى بـود كـه مـى   
 ر فرد و دفتر و دستك به ثبت در آورد.ارقامى را د

اين روش ثبت محاسـبات، در امـور اسـتيفاى مملكـت و صـدور فـرامين       
خاص تيول و سيورغال و مستمرى و صكوك و سجالت محضـرى و هـر گونـه    

ها و دستكها و كتابچه  معامالت ملكى و داد و ستد سوداگران و بازرگانان و بياض
اى مشخص در سراسر قلمرو فرهنگى  ت و طريقهبقّاالن و كاسبان رواج كامل داش

ايران و هند و ماوراءالنهر و بـالد عثمـانى و احيانـاً تـا حـدودى از قلمـرو مصـر        
 بود. مى

ها قيد  اند و آن را در لغت نامه را معموالً از ريشه عربى دانسته »سياق«كلمه 
 اند. كرده

ر يافته از كلمه يكى از فضال به تازگى گفته كه اين كلمه صورتى است تغيي

                                                 
 . 45-41، صص 2و  1، شماره 2آينه ميراث، سال. 
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اوستايى به معنـى شـماره. او بـه احتمـال گفتـه اسـت شـايد در         sagha »ساياگ«
تلفظ شده و  »ساياق«روزگار اشكانى و ساسانى به زبان تركى راه يافته و به شكل 

در قلمرو تمدن ايرانى  »ساياگ«كند كه  اين نتيجه را از استنباطات خود عرضه مى
 »سـياق «مى به مناسبت شباهت آوايى كلمـه بـا لفـظ    رواج داشته و در دوره اسال

به اين صورت و شكل اخير به تلفظ درآمده است. ارقام و  )به معنى روش(عربى 
هـاى خطـى ديـده     نويسى از دوره سلجوقى به بعد در نسـخه  عاليمى كه در سياق

شصت سـال   ـ  هاست كه تا پنجاه شود، با كمى پس و پيشى و دگرگونى همان مى
مل بوده و در اوراق و اسناد و مناشير متـأخر ديـده شـدنى اسـت كـه      پيش مستع

 عبارت است از اشكال كوتاه و رمزگونه شده ثبت عدد به حروف، نه رقم.

است كـه بـه    )تعليق مانند(گونه خطوط و ارقام در هم پيچيده  ظاهراً همين
نهـارا  بوده و به طور متوازى و در همان مفهـوم آ  رقوم و خطوط ديوانى مشتهر مى

 اند. گفته »رقوم سياقى«

ــا برخــى مصــطلحات ســياق را در تعــدادى از    كلمــه ســياق و ســياقت ي
ام. فهرست اين مĤخذ به نظم تاريخى چنـين   هاى تا سال هزارم هجرى ديده نوشته
 است:

 . ق.  ه 377الفهرست ابن نديم بغدادى / سال  ـ1

 . ق.  ه 444تا  437سفرنامه ناصر خسرو / سال  ـ2

 . ق.  ه 584الدين ابوالرجاء قمى / سال  ريخ الوزراء نجمتا ـ3

 599الدين محمد بن على راوندى / سال  السرور نجم آيـةالصدور و  راحـة ـ4
 . ق.  ه 603تا 

المضاف الى بدايع االزمان حميدالدين احمد بن حامـد كرمـانى / سـال     ـ5
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 . ق.  ه 612تا  603

 . ق.  ه 618حدود  لباب االلباب سديد الدين عوفى / ـ6

 . ق.  ه 658تاريخ جهانگشاى عطاملك جوينى / سال  ـ7

 . ق.  ه 661الدين نسائى / سال  منظومه كارنامه اوقاف تاج ـ8

.   ه 683الدين محمد صاحب ديوان / پيش از سـال   السياق شمس شمس ـ9
 ق.

د بـن علـى جع    ئيـةاالمور العال فى ئيـةاالوامر العال ـ10 فـرى  حسين بن محمـ
 . ق.  ه 684روغدى / سال 

)/ 723-642مجمع اآلداب فى معجم االلقاب كمال الدين ابن الفوطى ( ـ11
 قرن هفتم.

 . ق.  ه 701)/ سال 709متوفى (الفخرى ابن طقطقى  ـ12

عالءالدين عبداهللا بن على تبريزى مشـهور بـه خواجـه     ةقانون السعاد ـ13
 . ق.  ه 700عبداهللا فلكى يا فلك عالء/ حدود سال 

 نامه عبداهللا فلكى سعادت ـ14

 710خواجه رشيدالدين فضل اهللا همدانى / حدود سـال   الوقفّيـة الرشـيدّية ـ15
 . ق.  ه

 . ق.  ه 723االخبار محمود بن محمد آقسرايى/  ةمسامر ـ16

 725نسائم االسحار من لطائم االخبر ناصرالدين منشى كرمانى / سـال   ـ17
 . ق.  ه

 . ق.  ه 730يخ گزيده حمداللّه قزوينى / سال تار ـ18

 . ق.  ه 740القلوب همان مستوفى / حدود سال  نزهة ـ19
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الدين محمد بن محمـود آملـى    نفايس الفنون فى عرايس العيون شمس ـ20
 . ق.  ه 753) / پيش از 753متوفى در (

ى دستور الكاتب فى تعيين المراتب محمد بن هندوشاه نخجوانى/ كمـ  ـ21
 . ق.  ه 757پس از 

 . ق.  ه 762رساله فلكيه عبداهللا بن محمد بن كيا مازندرانى / حدود  ـ22

 . ق.  ه 782الدين احمد وزير / سال  بياض تاج ـ23

 . ق.  ه 820الدين جمشيد كاشانى / حدود  مفتاح الحساب غياث ـ24

د بـن علـى شـيرازى / سـال       قةالسيا شمس ـ25 د بن محمـمنصور بن محم
 . ق.  ه 824

 . ق.  ه 842رساله تركى عبدى بن محمود بن عبدالجبار / پس از  ـ26

 . ق.  ه 845تاريخ يزد جعفر بن محمد بن حسن جعفرى / حدود  ـ27

 . ق.  ه 880مطلع سعدين و مجمع بحرين عبدالرزاق سمرقندى / سال  ـ28

 .. ق  ه 883الدين حاجى بن نظام عقيلى /  آثار الوزراء سيف ـ29

 . ق.  ه 911هاى قاضى ميرحسين بن معين الدين ميبدى / پيش از  نامه ـ30

 . ق.  ه 892الشعراء دولتشاه سمرقندى /  ةتذكر ـ31

 . ق.  ه 915دستور الوزراء خواندمير/ سال  ـ32

 حبيب السير همو ـ33

 . ق.  ه 926سواد الخطّ منسوب به مجنون رفيقى / پس از  ـ34

 . ق.  ه 936رالدين محمد بابر / سال ى ظهي بابرنامه ـ35

  951الدين ابواسحق محمد عاشقى كرمـانى / سـال    رساله سياق غياث ـ36
 . ق.  ه
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 . ق.  ه 960اى از شاعرى با تخلّص حسابى / حدود  قصيده ـ37

فـن  (با توجه به منقوالت اين متون كامالً روشن است كه صناعت سـياقت  
ملكتـى و محاسـبات ديـوانى از قـرون اوالى     در امـور اسـتيفاى م   )نويسـى  سياق

اند و فـن اسـتيفا و    اسالمى مرسوم بوده و مطلعان بر آن اسلوب مرتبتى واال داشته
 بوده است. سياقت الزم و ملزوم به يكديگر مى

اصطالحات خاص سياق را بعضى از شاعران هم در ابيـات خـويش آورده   
ضامين داللـت دارد كـه سـياق در    اند. همين م پردازى كرده و براساس آنها مضمون

 زندگى عمومى و فرهنگى مقام شاخصى داشته است.

 شود: ابياتى چند به طور مثال نقل مى

 اشعارت »حشو«كرده ترجيع 

 ...» ترقين«صيت ديگران  »بارز«

 ور قلم در جهان كشد قهرش

 »ترقين«ك... را دهد  »بارز«

 )انورى ابيوردى(            

 ران همه چو درراى و ديگ تو چون ميانه

 و ديگران همه چو شمار »فذلكى«تو چون 

 )قطران تبريزى(            

 اى آمده از خلد به خوبى مددت

 آمد اندر عددت »فذلك«بس زود 

 نگرم جهان مى »فذلك«چندان كه 

 است »حشو«همه عشرت است و باقى  »بارز«

 )عبيد زاكانى(            
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 »من ذلك«دين و دنيا ازو دو 

 اب را مالكرقبه او رق

   )اى اوحدى مراغه(    

 تا توانى منما مشق سياق

  كه در او نيست نشان اشفاق
 

*** 

  
اى است بر گرفته از كلمات عربـى آن ارقـام.    ارقام در خط سياق، رمزگونه

يعنى نام حروفى هر يك از ارقام و اعداد به صورتى تلخيص شـده درآمـده و در   
ه ادوارد براون متذكر شده است. هماننـدى  ثبت و ضبط به كار رفته است. چنان ك

دارد با هزوارش پهلوى. شايد سبب اين كه كلمات عربى را درين طريقه بـه كـار   
كـه عربـى    ـ  اند، از لحاظ مهجور و نامفهوم بـودن آن الفـاظ بـر عامـه مـردم      برده
انـد كـه منشـيان و     بوده است. يعنى همان كـارى را انجـام داده   مى ـ  اند دانسته نمى
انـد   خواسته اند و نمى ضرنويسان معموالً نسبت به اسامى جغرافيايى عملى كردهمح

 از كلمات متداول عامه استفاده كنند.

هايشان بر جاى مانده، تغيير  نه قرنى كه نمونه ـ  در ارقام سياقى، طى هشت
طور كه خط فارسى به تدريج راه روشـنى و زيبـايى    بسيار روى نداده است. همان

ديده است، خطوط سياقى هم از پيچيدگى تعليـق واره خـود كمـى بـه     را در نور 
جانب پيراسـتگى و آراسـتگى گراييـده اسـت. ناگفتـه نگـذريم كـه ميـان ارقـام          

 هايى وجود دارد. نويسى ايرانيان و عثمانيان و هنديان تفاوت سياق

ــديمى ــان اســت    ق ــده از دوره ايلخان ــياق بازمان ــون آموزشــى س ــرين مت ت
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عاد   ـ  نامـه  سـعادت ( از دوره )السـياق  شـمس  ـ  صـاحبيه  ـ  فلكيـه  ـ  ةقـانون السـ .
هايى بر جاى مانده است. در قرون دوازدهم و سيزدهم، هم در  تيموريان نيز نمونه

 ايران و هم در هند، تعداد زيادى كتاب در فن آموزش سياق تأليف شده است.

وشـته  نويسى و طريقه محاسبه آن و اسلوب دفاترى كه ارقـام بـدان ن   سياق
هـايى كـه داشـت، فنـى بـود كـه        يابى به رموز و پيچيدگى شد و باالخره دست مى
 »چم و خـم «بايست به اسلوب آموخت. مستوفيان و لشكرنويسان بودند كه به  مى

شـدند، بـه    آن وقوف كامل داشتند. حتى در آن دفاتر، منشأتقلّبات و تصرفاتى مـى 
  گفتند. ىم »درازنويسان«همين مالحظه به طعنه آنان را 

  
 اى از فروغستان نسخه سپهساالر صفحه
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نويسـى از آن   اصطالح ديگرى بود كه گـاهى مفهـوم سـياق    »نويسى سياهه«
 شد. خواسته مى

براى آن كه همگان به آسانى و روانى بتوانند بـر محاسـبات دسـت داشـته     
باشند، اصول ثبت دفاتر محاسباتى از اوايل مشـروطيت بـه ارقـام هنـدى تبـديل      

 ت يافت.صور

اى كه الزم است بدان توجه كرد، اين است كه اصطالح سياق هـم بـر    نكته
شـد و هـم بـه اسـلوب ثبـت محاسـبات و        خود ارقام نمادين و رمزى اطالق مى

بندى مطالب كـه در آن گونـه    بندى موارد به حروف و دفعه و طريقه ستون تقسيم
 شد. تبويب و تقسيم رعايت مى

استيفا، ترسل و انشاء و كار دبيـران و مسـتوفيان    نويسى از لوازم علم سياق
را علـم   »نويسـى  سياق«بودند،  دانانى كه عالم بر علم حساب مى بود. ظاهراً رياضى

اند. به  نويسى از حساب دانى قائل بوده ترى براى سياق دانستند و مرتبت پست نمى
 ـ  طبـرى كه در متون حساب قـديم ماننـد شـعارنامه     )شايد(همين مالحظه است 

ميـزان الحسـاب    ـ  مفتـاح الحسـاب كاشـى    ـ  لُـب الحسـاب   ـ  مفتاح المعـامالت 
نويسـى تخصـيص    الحساب شيخ بهايى، فصلى به طريقه سـياق  صـةخال ـ  قوشچى

انتسـاب   »عامه«الدين جمشيد كاشى در مفتاح الحساب آن را به  نيافته است. غياث
 داده است.

يعنـى رسـيدن بـه     ـ  تحـول  نويسـى و گذرانـدن دوره   درباره گذشته سياق
هـاى عبـداهللا    تر از همه نوشته منابعى چند هست كه مشروح ـ  روزگار عددنويسى

نويسـى را بـه    مستوفى در كتاب ممتاز شرح زندگانى من است. او در آنجا سـياق 
ياد كـرده اسـت. جـز آن دكتـر محمـد       »درازنويسى«آميز متجددين  اصطالح طعنه
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وانين ماليه در ممالك خارجـه و ايـران، ضـمن    مصدق در كتاب اصول قواعد و ق
انواع دفاتر مرسـوم   »تهيه و تصويب كتابچه دستورالعمل قبل از مشروطيت«فصل 

آن عهد را معرفى كرده است. همچنين بايد به كتاب دمـورنى فرانسـوى مستشـار    
 مالى ايران نگاه كرد.

منـابع   سياق فنى است كه دانستن آن براى بررسى و بازشناسى مقـدارى از 
هـاى   ها، كتابچـه  هاى ملكى، اوراق محاسباتى، بنيچه تاريخى دست اول مانند قباله

هـا،   هـا، بـرات   ها، قـبض  ها، بيجك دستورالعمل و جمع و خرج، صكوك، وقفنامه
 ها و اسناد ديگر ازين دست ضرورت دارد. تمسك

گذرد كه كتابى مربوط به اين فن به چاپ نرسيده  چون هفتاد سال پيش مى
است و متنى كه بروشنى و آسانى گره كارها را بگشايد در دست نيست، به چاپ 
رسانيدن يكى از متون آموزشى اين فـن فرامـوش شـده، الزم دانسـته شـد. پـس       

تر و در ضمن  سبتر، منا هاى موجود يكى را كه جامع درصدد برآمدم از ميان متن
 تاكنون چاپ نشده مانده است برگزينم و به چاپ برسانم.

با توجه به اين كه كتاب مشـهور بحـر الجـواهر فـى علـم الـدفاتر تـأليف        
عبدالوهاب شهشهانى چندين بار در دوره رواج كارآمـدى سـياق نويسـى چـاپ     

انـده از  توان يافـت، و متـون بازم   اش را اينجا و آنجا مى شده است و نسخه چاپى
ها مفيد اسـت. نـه    عهد ايلخانى و تيمورى بيشتر براى تحقيق در مدارك آن دوران

هـاى مهـم در رشـته     مأخذ روزگار قاجار. پس كتاب فروغستان را كه از نگـارش 
 دارتر و بسيطتر از كتب ديگر است، برگزيدم. سياق و مباحث مربوط بدان و دامنه

اصـفهانى، يكـى از مسـتوفيان    الدين محمـد مهـدى    فروغستان تأليف فروغ
السلطنه و قائم مقام فراهـانى   فاضل و شاعرى اديب، در روزگار عباس ميرزا نايب
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است. و او قسمتى از دوران پادشاهى ناصرالدين شاه را نيـز درك كـرد و بنـا بـه     
از فضالى معتبر ايـن عصـر اسـت و بـا     «نوشته اعتماد السلطنه در المĤثر و اآلثار: 

ديـوان اعلـى غالبـاً بـه تـأليف رسـايل و نظـم اشـعار روزگـار          منصب اسـتيفاى  
 »كرد. گذرانيد و فروغ تخلّص مى مى

پدر فروغ موسوم به محمد باقر و مـتخلّص بـه بهجـت از مـردم اصـفهان،      
بينـيم،   اديب و شاعر و مستوفى بود و به طورى كه در همين كتاب فروغستان مـى 

 تيفا داشت.السلطنه سمت اس در دستگاه عباس ميرزا نايب

ميرزا محمد باقر بـه اسـتناد نوشـته هـدايت در مجمـع الفصـحا، مسـتوفى        
بيوتات و قورخانه و آتشخانه نواب شاهزاده اعظم و وليعهد معظـم عبـاس ميـرزا    
بــوده و در دوره محمــد شــاه هــم زنــده بــود. در ايــن دوره مــدح منوچهرخــان  

مراجع ادبى مهارت او  غالب )مدايح المعتمديه(معتمدالدوله گرجى را كرده است 
 اند. را در خط نستعليق متذكر شده

قمـرى در تبريـز اسـت و چـون دوره تحصـيل را       1223فروغ متولد سال 
به كتابدارى نزد قائم مقام برگزيده شـد و در   ـ  بنا به نوشته ديوان بيگى ـ  گذرانيد

آنجا با ادبا و شعرا حشر و نشر پيدا كرد. چـون پـدرش در گذشـت، بـه منصـب      
قائم مقام و انشا خطبه برگمارده شد.  )نگارى نامه(ستيفاى خاص و تحرير رسايل ا

 يافت. »يك نوع وزارت علوم«به قول ديوان بيگى 

فروغ بنا به ذكر هدايت از ملتزمين و مقـرّبين فريـدون ميـرزا، پسـر ارشـد      
و اى فاضل و شاعر بود  السلطنه بود. فريدون ميرزا خود شاهزاده عباس ميرزا نايب

 »فـروغ فرخـى  «كرد. به همين مالحظه بود كه فروغ به  تخلّص مى »فرخ«در شعر 
اسـتيفاى  «معنون شده بود. سمت فروغ در دوره خدمت در دستگاه عبـاس ميـرزا   
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بود و همين كار را در آغاز دوره محمد شاه نيز ادامه داد. ولـى از ابتـداى    »خاص
در آنجا چنان كه ديوان بيگـى  سلطنت اين پادشاه به مأموريت فارس منتقل شد و 

نوشته است، مداخل خوب كرد. بعد از مدتى كه به تهران احضار شد، با دست پر 
كرد، خـالى از   بيامد. ولى چون به خدمتى مأمور نشد و مواجب به مخارج وفا نمى
ها را تلف كـرد   بسط يد هم نبود بلكه بيشتر به عشرت و لهو ميل داشت، اندوخته

كشيد. تا انقضاى زمان محمدشاه و اوايل سلطنت سلطان عهد و كارش به عسرت 
آمـده  يشان بود. در صدارت ميرزاآقاخان باز كوكب بختش ترقي نمود و در كار پر

 است. 1274بود تا بدرود جهان نمود. رحلتش بعد از سال 

هـاى ديگـر يافـت، از جملـه      فروغ در دوران خدمت، اسـتيفاى مأموريـت  
اى در آن باره سروده  داغ بدان ناحيت اعزام شد. قطعه سفرى براى محاسبه قراجه

آيـد كـه    است كه در مجمع الفصحا درج است. همچنين از همان مرجـع بـر مـى   
 سفرى در معيت فريدون ميرزا به گرگان رفته است.

بـه گفتـه رضـاقلى خـان     (فروغ زمانى كه در دوره اقامـت تهـران داشـت،    
دارى  استيفا و سررشـته «در منصب  )تهدايت كه با او دوستى و حشر و نشر داش

پرداخـت. از   كرد و در مديح شاه و رجـال شـعر مـى    خدمت مى »معامالت ديوانى
اى كه در مدح ناصرالدين شاه دارد، ابياتى در مجمـع الفصـحا    چند قصيده و قطعه

 نقل شده است.

) بعـد از هـزار و   1310حدود (الشعرا  حديقـةوفات فروغ را ديوان بيگى در 
تأليف سال  ـ  و هفتاد و چهار نوشته است. ولى هدايت در مجمع الفصحا دويست

شـود در آن اوقـات    به عبارتى از فروغ ياد كرده است كه معلوم مى ـ  قمرى 1284
اكنون نيز در ديوان اقدس همايون به منصب «نويسد  در حيات بوده است. زيرا مى
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بنابراين شايد سـال مـذكور    »پردازد. الحاصل دبيرى است سحرنگار... استيفا... مى
هزار و دويست و هشتاد و چهار درست باشد. بنا به استنباط ابن يوسـف حـدايق   

مشرب مـذهبى   »فروغ«اى از  در فهرست مدرسه سپهساالر، براساس مضامين نامه
 او پيروى از شيخ احمد احسايى بوده است.

ثار، وفـات  آبادى در مكارم اآل از نويسندگان مراجع عصر اخير، معلم حبيب
 نوشته است. 1289فروغ را در شصت و شش سالگى به سال 

را به استنباط از مجمع  1293شيخ آقا بزرگ تهرانى در الذريعه حدود سال 
يوسف حدايق شيرازى در فهرست مدرسه سپهسـاالر و   الفصحاء آورده است. ابن
عر االدب و احمد گلچين معانى در شـهر آشـوب در شـ   نـةمدرس تبريزى در ريحا

اند. علينقى منزوى در فهرست كتابخانه اهدايى  فارسى، متذكر سال وفات او نشده
 زنده بوده است. 1282توجه داده است كه فروغ تا سال  ةمحمد مشكو

  
 مؤلفات فروغ

خـان هـدايت آن را يـاد     الشباب، كتابى است كه نخست رضاقلى ةتذكر ـ1
هـاى عربـى و عجمـى     صـيده هاى تـازى و پارسـى و ق   نامه«كرده و نوشته است: 

 »الشباب كه محتوى بر حاالت اوست، مسطور است...ةنگاشته كه غالباً در تذكر

اى از آن در كتابخانـه ملـى    اى است كـه نسـخه   النحور، منظومه ةتقصار ـ2
 شود. دارى مى نگاه

هايى هـم در   ديوان اشعار، چهار نسخه از ديوان او شناخته شده و نمونه ـ3
 الشعرا نقل شده است. حديقةمجمع الفصحا و 

رياض الصفا فى مشاهير الرجال و النساء، كتابى است در سه باب. بـاب   ـ4
 اولش در احوال كسانى است كه به نام مشهورند. ابتداى آن به زبان عربى است.
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صحايف العالم، كتابى اسـت كـه جزيـى از آن بـاقى و ظـاهراً در پـنج        ـ5
روغسـتان آمـده و نخسـتين بـار در مراجـع      صحيفه بوده است. نـام آن در مـتن ف  

) از آن ياد كرده و گفته است كه 1295قبل از (رضاقلى هدايت در مجمع الفصحا 
 بوده است. )سطر(صحيفه و بالغ بر دويست هزار بيت  جدر پن

 اجزايى از آن كه شناسانده شده عبارت است از:

 الف. اوراقى و اطالعاتى از مقدمات صحايف عالم.

 »طايفه دوم«از صحيفه اول آن به عنوان  ب. قسمتى

اى از صحيفه دوم مربوط به احوال قايم مقام فراهـانى كـه چـون     ج. نسخه
 ام. عنوان مĤئر المعاصرين دارد، جداگانه معرفى كرده

در بيان منثور و منظـوم مؤلـف، حـاوى     )ثالثه(اى از صحيفه سوم  د. نسخه
 گر و قصايد عربى و فارسى.هاى اعياد و ايام عاشورا و مراسم دي خطبه

 اى از صحيفه پنجم. . نسخه  ه

اى در نحو عربى است كه آن را به نام فريدون ميـرزا   فرخ كالم، منظومه ـ6
 سروده. )فرزند ارشد نايب السلطنه(متخلص به فرخ 

 نويسى. كتابى است در علم استيفا و سياق 1فروغستان، ـ7

ل قايم مقام. اين كتـاب را نبايـد   مĤئر المعاصرين، صحيفه دويم در احوا ـ8
شود كه جزيى از كتاب صحايب العالم  طور استنباط مى كتاب مستقلى دانست. اين

 اوست و بر صحيفه دوم آن عنوان خاص مĤثر المعاصرين گذاشته است.

مهمترين تأليف فروغ اصفهانى، كتـاب فروغسـتان اوسـت. ايـن كتـاب در      

                                                 
 شود. فروغستان به تصحيح اين جانب به زودى از سوى مركز نشر ميراث مكتوب منتشر مى. ١
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مباحثى است مانند شناخت اوقات و اعياد قلمرو فن سياق و محاسبات ديوانى، و 
هاى زمانى و مكانى و آنچه با علم استيفا و امور خالصجات و ماليـات و   و مقياس

 شده است. خراج دولتى مرتبط مى

اش به نام حاجى ميرزا آقاسى مصـدر سـاخته و در    فروغ كتاب را در خطبه
 از تأليف آن فارغ شده است. 1258سال 

ها  هاى موجود دو گونه است، در يكى از نسخه نسخهبندى كتاب در  بخش
آن را بر سه دفتر تقسيم كرده، ولى در تحريرى اجزاى كتاب را در چهار دفتر نـام  

دفتـر آمـده و    )يا چهار(برده است. اگرچه در هر دو تحرير، فقط دفتر اول از سه 
نچـه مسـلم   ظاهر امر اين است كه به تأليف دفاتر ديگر توفيق پيدا نكـرده بـود. آ  

 هاى موجود فقط دفتر اول كتاب وجود دارد. است اينكه در نسخه

 تبويب مندرجات فروغستان چنين است:

 .)آنچه اكنون موجود است(دفتر اول، علم سياق و حساب و مساحت 

دفتر دوم، در بيان واليات محروسه و تعيين حدود و ثغور آنها و تشـخيص  
دريغا كه موجـود  (وصيات هر واليت مال و خراجات و جزو جمع واليات و خص

 )نيست

دفتر سوم، در بيان خالصـجات و موقوفـات واليـات و تشـخيص تكايـا و      
 )دريغا كه موجود نيست(مدارس.... به انضمام معادن و قنوات و انهار و خانات... 

  
 هاى فروغستان نسخه

مورخ پـنجم رمضـان    )برگ 122اين نسخه به خط نسخ ( ـ  نسخه آهى ـ1
 1335ز آن مرحوم مجيد آهى كه از رجال سياست و قضا بـود و در سـال   ا 1259

به استنساخ آن پرداختم. زيرا قصدم بر آن بود كه در فرهنگ ايران زمين به چـاپ  



٢٩٣ فروغستان: كتابي در سياق

 برسانم.

شود، به خـط   اين نسخه كه در كتابخانه ملى نگاهدارى مى ـ  نسخه ملى ـ2
 است. 1259صفر  12نستعليق و مورخ 

اين نسخه به خط شكسـته نسـتعليق از آن مجموعـه     ـ نسخه سپهساالر ـ3
وقفى سپهساالر است و از حيث عبارات و بعضى مطالب اضافى با نسخه اسـاس  

 هايى دارد. تفاوت )آهى(

اين نسـخه كـه در كتابخانـه مركـزى دانشـگاه تهـران        ـ  نسخه دانشگاه ـ4
 شود، پيش از آن متعلق به مرحوم سعيد نفيسى بود. نگاهدارى مى

بـه  ) تهران(اين نسخه كه متعلّق به كتابخانه ملى ملك  ـ  )1نسخه ملك( ـ5
خط نستعليق است، همسانى دارد. با نسخه سپهساالر، در آن ذكر چهار دفتر شـده  

 است.

 اين نسخه از آن همان كتابخانه و به خطّ نستعليق است. ـ )2نسخه ملك (

    
  

1 



  
  
  
  
  

 چرا مشروطيت پا نگرفت؟
  

 ايرج افشار
  

هفتاد و چند سال پيش مردم سـتم ديـده ايـران در قبـال صـدمات متـوالى       
هاى استبدادى و سلطنت مطلقه سنتى برقرارى اصول مشـروطيت را كـه    حكومت

خواهى و سياسى اروپا بود با اميدهاى بسيار و دلبستگى  هاى آزادى مأخوذ از نظام
دند. درين نهضـت مبـارزان سياسـى و روحانيـان و نويسـندگان و      تام خواستار ش

شاعران پيشگامى كردند و به جز عده زيـادى از روشـن دالن تجـار و اصـناف و     
محترفه هم درين طريق قرار داشتند و به اين نهضت گرايش و پيوسـتگى يافتنـد.   

ب و طل آن دسته از عامه هم كه مخصوصاً در شهرها از جنبش و نداى علماى حق
آزادگان بيدارى يافته بودند به متابعت پرداختند و همگـامى و همـاوازى سـعادت    
عمومى و پيشرفت مادى و حيات تازه ملى در ايجاد چنان اصول و نظـام سياسـى   

ميدها به استقرار آن بود. پس عموم مردم ايران (به معني نسـبي  شد و ا جستجو مى
شاه قاجار صادر كـرد بـا شـادماني    آن) فرمان اعطاي مشروطيت را كه مظفرالدين 

از آن با قبول انتخابات صنفى تشكيل مجلس اول را كعبه آمال  پذيرا شدند و پس
ورزيدنـد. مجلـس اول مخصوصـاً نمونـه آن      بدان اعتقاد مى حقيقـةً ملى دانستند و 

همه انتظار و اميد بود. به اين دليل كه چون محمدعلى شاه آن مجلـس را در هـم   
اى  اى به منظور بقاى ترتيب و نظام سياسى، انقالب پردامنه ز هر طبقهكوبيد مردم ا
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ها دادند و صدمات زياد ديدنـد تـا محمـدعلى شـاه منهـدم كننـده        كردند و كشته
مجلس و ناقص قسم به حفظ اصول مشروطيت را ساقط از سلطنت خلع كردنـد  

مفهـوم   و مجلس دوم تشكيل شد. اما با وجود اين مشروطيت به معنـاى كامـل و  
 واقعى خود پا نگرفت و نپائيد.

اى كه ميان آن دو پـيش   مجلس اول و مجلس دوم با قريب يك سال فاصله
ــد  ــهرت دارد (آم ــتبداد صــغير ش ــه اس ــن دوره ب ــه   )و اي ــود از آنچ ــودارى ب نم

خواستند. مخصوصاً با وضع و تصويب مـتمم قـانون اساسـى     خواهان مى مشروطه
دانسـتند. چـه    ردم مجلس اول را از آن خـود مـى  خواهند. م نشان دادند كه چه مى

ها بودند و انتخاب كننـدگان بـه تمـام معنـى بـر       نمايندگان مجلس منتخب صنف
احوال منتخبان خود وقوف داشتند. مردم نسبت به مجلس دوم هم اميدوار شده و 
تشكيل دو حزب دموكرات و اعتدالى را پذيرفته بودند. اما اين دو مجلس هر يك 

شاهى و مجلـس   ناگوار از ميان رفت. مجلس اول با كودتاى محمدعلى به وضعى
دوم با التيماتوم دولت روس. ايـن حـوادث در دو نوبـت اميـدگاه ايرانيـان را بـا       

ها و بروز خودكـامگى مواجـه    ها و باالخره فترت ها و نوميدى ها و شكست توقف
 كرد.

ود آورد و بـه  باالخره جنگ جهانى اول فترتى را در تشكيل مجلس به وجـ 
هايى كه در گوشه و كنار مملكـت چهـره    ها و نابسامانى ها، ناامنى دنبال آن ناآرامى

تحمل كرد. نتيجه آن شد كه با عقـد قـرارداد معـروف     نمود حوصله عمومى را بى
ــاى 1298در ســال ( 1919 ــر  1299) و پــس از آن حــدوث كودت و عاقبــت تغيي

از گردش كند و مختصرى كه يافته آن چرخ پرتوان مشروطيت  1304سلطنت در 
 بود به تدريج باز ايستاد.



٢٩٧ چرا مشروطيت پا نگرفت؟

هايى كه پس از مجلس دوم تشكيل شد هـيچ يـك مطلـوب خـاطر      مجلس
هاى ناموجه دولتـى در انتخابـات    طلبان نبود. زيرا به علت اين كه دخالت مشروطه

به نفع طبقات و اشخاص خاص مرسـوم   )كه به تدريج عادت دستگاه دولتى شد(
د در نتيجه مجلس قوت شخصيت و اعتبار و حيثيت ملى نداشت و روز و باب ش

آمـد. كـار بـه     هاى تازه بر اركان آن از جانب قوه مجريه وارد مـى  به روز شكست
جايى كشيد كه آن افق دلپذيرى كه در خيال مبارزان و روحانيون و روشنفكران و 

 آزادگان نقش بسته بود دستخوش تيرگى و شكستگى شد.

كه منجر به اشغال نظـامى ايـران    1320گ جهانى دوم در شهريور بروز جن
به وسيله قواى سه دولت شد تغييرات صورى زيادى را بـه وجـود  آورد. همـين    

خواهان و شيفتگان آزادى  ها اميد تجديد نسق مشروطيت را در دل وطن دگرگونى
گمان همگان بر آن قرار گرفت كه مگر اجراى اصول مشروطيت از سـر  باز آورد. 
هاى پس از سـقوط   شود و آب رفته به جوى باز خواهد آمد. اما مجلس گرفته مى

پهلوى اول جنگى سازوار به دل نزد. همواره قدرت قوه مجريه بيش از قوه مقننـه  
. مشـروطيت نـامى   بود. حقيقت آن بود كه تفكيك قوا و توازن قوائى در بين نبود

شد  داشت ولى قوامى نداشت تغييرات چندباره در قانون اساسى كه به نفع شاه مى
 زد. توازن قوا را بر هم مى

تا اين كه دولت مصدق از پس مبارزه و نهضتى بيدار كننده، ده سـال پـس   
هاى كه به مشروطيت وارد شده بود تشكيل شـد و   از تهاجم خارجى و شكستگى

طبقات و صفوف حامى آن بودند. استقرار حكومت او آخـرين شـعاع   تقريباً تمام 
بود كه تابيـدن   )تقريباً به همان ترتيب مذكور در قانون اساسى(خورشيد مشروطه 

گرفت. در اين دوره مبارزه سخت سياسى با دولت خارجى موجب شد كه مـردم  
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از بيست رو جنبش آوردند و افكار سياسى جوان تجديد حيات كرد. اما پس  روبه
از در درآمـد و دولـت مصـدق را از ميـان      1332مـرداد   28و هشت ماه كودتاى 

برداشت. با اين ضربه اصول واقعى تفكيك قوا و نظام مشروطيت به تـدريج، امـا   
جـز   ترديد آنچه از مشروطيت ماند به طور واقعى و كامل، نيست و نابود شد. بى به

 .»زنكى گول«مچون نامى نبود. بايد گفت شبحى از آن بود و ه

پس سزاوار است ديده و سنجيده شود و از سر تحقيق تـاريخى و مطالعـه   
علمى و بدون ادنى هيجانى گفته شود چرا مشروطيت در ايران پا نگرفـت؟ چـرا   

اى از زمان كه خواست جان گيرد سركوب شد؟ سؤالى است بسـا پـر    در هر برهه
 مهم و اساسى در تاريخ ايران.

مشروطيت را در كدام عنصر و عامل بايد جسـت؟ جـوهر   علت پا نگرفتن 
 كننده اصلى مشروطيت بود؟ يك از عوامل زير خاموش سؤال همين است كه كدام

 هاى خارجى. دخالت سياسى علنى يا مخفى دولت ــ

 بروز و حدوث حوادث و عوارض سياسى جهان. ــ

 هاى استبدادى در ايران. سنت طوالنى وجود حكومت ــ

 نداشتن افراد نسبت به تحمل افكار مخالفان.تساهل  ــ

مستعد نبودن روحيه جامعه ايرانى در قبول اصـول حكـومتى مـأخوذ از     ــ
 اروپا.

آشنا نبودن و نشدن مردم بـا مفهـوم جديـدى كـه در مملكـت بـه نـام         ــ
 مشروطيت و دموكراسى پيش آمده بود.

 و پرمدعا. هاى سياسى كم تجربه و تندپرواز ها و گروه وجود دسته ــ

 پذيرى آنان. آگاهى رجال سياسى و سازشكارى و رنگ مايگى و كم كم ــ



٢٩٩ چرا مشروطيت پا نگرفت؟

 كيفيات مادى و طبقاتى و اقتصادى اجتماعى جامعه،.... ــ

گـذارد. از محققـان و نيـز     مجله آينده اين موضـوع را بـه نظرآزمـايى مـى    
ر مرقوم مندان درخواست دارد نظر خود را براساس دليل و برهان براى انتشا عالقه

دارى و رويـه   دارند. البته مقاالتى درج خواهـد شـد كـه دور از هـر نـوع جانـب      
چينى و طبعاً بـر كنـار از هرگونـه هيجـان و تعصـب و       نگارانه و سياست روزنامه

هـاى مسـتدل    شناسى يـا شـناخت تـاريخى و توجيـه     منحصراً مبتنى بر ديد جامعه
ارائه مدارك جديد و مĤخذ محكـم و  باشد. البته اميد به آن است كه نويسندگان با 

خوانندگان را از عقايد و آراء خود مطلع كنند. ارائـه اسـناد و مـدارك     »نقد پسند«
اى  هاى اين گوشه از تاريخ حساس ما پرتوهـاى تـازه   تواند بر تاريكى ياب مى تازه

 بيفكند...

براى كمك به كار وارد شوندگان درين نظـر آزمـايى جـدولى از سالشـمار     
هاى مجالس اول و دوم و سوم به چـاپ   ع اوليه و اساسى مشروطيت و مدتوقاي

  شود. رسانيده مى



  
  
  
  
  

 معرفى كتابهاى تازه
  

 ايرج افشار
  

 متون كهن

 اسفراينى، نورالدين عبدالرحمن *

االسرار به انضمام پاسخ به چند پرسش، رسـاله در روش سـلوك و    كاشف
ص  195+109+75. وزيـرى.  1358نشينى، به اهتمام هرمان لندلنت. تهران.  خلوت

 ).5سلسله دانش ايرانى، ش (

است عرفانى و بسيار لطيـف و ممـزوج بـا اشـعار      اى االسرار رساله كاشف
در گذشته است. سعى آقاى لندلت در  717خوب. اسفراينى از عرفانى مشهور در 

ستائيم. ايشان پيش از اين مكاتبات عبـدالرحمن بـا    آورى اين مجموعه را مى جمع
عالءالدوله را چاپ كرده بود و اين دو مجموعه راهگشاى خوبى بـراى شـناخت   

 عارف مذكور است.افكار 

  
 باخرزى، ابوالمفاخر يحيى *

. بـه كوشـش   )فصوص االداب(اوراداالحباب و فصوص االداب، جلد دوم 
ص.  6+46+397. وزيـرى.  1358ايرج افشار. چاپ دوم. تهـران. سـازمان كتـاب.    
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اين كتاب بيش ازين طبع شده بود و اينك تجديد چاپ آن با چند صفحه مقدمـه  
 ست.جديد انتشار يافته ا

  
 اهللا همدانى رشيدالدين فضل *

. 1358پـژوه. تهـران.    سوانح االفكار رشيدى. به كوشش محمـدتقى دانـش  
انتشارات كتابخانه مركزى و مركز اسناد دانشـگاه تهـران،   (ص.  65+348وزيرى. 

 ).28ش 

اهللا همدانى يك بـار بـيش ازيـن توسـط محمـد       مكاتبات رشيدالدين فضل
شده بود. ولى هم ناياب شده و هم نسخ ديگـرى از   شفيع الهورى در الهور طبع

كرد. اين  آن به دست آمده بود كه تجديد طبع انتقادى جديدى از آن را ايجاب مى
اهللا در سـال   خدمت پس از اين كه مجمعى بـه مناسـبتى بـراى رشـيدالدين فضـل     

پژوه گذاشته شـد. مجمـع مـذكور     در تهران منعقد شد بر عهده آقاى دانش 1348
ى را مركب از مجتبى مينوى، منوچهر مرتضوى، حسين نصـر و ايـرج افشـار    هيأت

معين كرد كه وسايل طبع كليه آثار رشيدالدين را در يك مجموعـه فـراهم سـازد.    
بـه  (، لطايف الحقايق در دو جلـد  )به اهتمام مجتبى مينوى(تاكنون طب اهل خطا 
ر هم اينك منتشـر شـده   به طبع رسيده بود و سوانح االفكا )اهتمام غالمرضا طاهر

است. قرار بود مفتاح التفاسير را هم آقاى طاهر تهيه كند. ولـى بـا پراكنـده شـدن     
در همين پـنج جلـد بايـد خاتمـه      شود كه اين مجموعه را هيأت مذكور تصور مى

 يافته دانست.

پژوه متن را روى نسخه متعلق به كتابخانه ملى ملـك فـراهم كـرده و     دانش
ريسته و نسخ ديگر را هم زيـر نظـر داشـته و در مقدمـه بـه      به چاپ شفيع هم نگ

 هايى كه ميان نسخ موجود است اشاره كرده است. تفاوت
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مقدمه خواندنى و متضمن مطالب بسـيارى در احـوال رشـيدالدين اسـت.     
پژوه را بايد قدر دانست. كـاش ايشـان تفصـيلى هـم دربـاره       زحمات آقاى دانش

رشـيدالدين مرقـوم داشـته بودنـد. تنـوع       صحت يا عدم صحت بودن مكاتبات از
 گشاى بزرگى براى مراجعه كنندگان است. فهارس كتاب مشكل

  
 الشاشى العمركى، ابوالرجاء المؤمل بن مسرور *

 1359الفريقين. به تصحيح عبدالحى حبيبى. تهران. دانشـگاه تهـران.    ضـةرو
 ص. 23+235وزيرى. 

 .)قسمت عبادات(سائل فقهى امالى ابوالرجاء المؤمل بن مسرورست و در م

فوت شده و اصطالحات و بيان  517يا  516كتاب از باب آن كه مؤلف در 
مرسوم وقت خود را ضبط كرده است براى مطالعات مربوط به زبان فارسى بسيار 

 مفيد است.

  
 شمس مغربى *

نمـا. بـه اهتمـام     ديوان كامل شمس مغربى، به انضـمام رسـاله جـام جهـان    
 ص. 327. وزيرى. 1359بدينى. تهران. انتشارات زوار. ابوطالب ميرعا

  
 عطار نيشابورى *

 54. حبيبـى.  1359شيخ صنعان و ترسا. به اهتمام غالمرضا مخلص. تبريز. 
 ص.

چاپ خوبى است ازين حكايت مشهور كه با طرزى دلپذير تجديـد چـاپ   
 شده است.
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 غزالى، محمد *

العابدين، ترجمه عمربن  عبدالجبار سـعدى سـاوى. تصـحيح احمـد      منهاج
 24+236. وزيـرى.  1359شريعتى. تهران. انجمن اسالمى حكمت و فلسفه ايـران.  

 ص

  مترجم اوائل قرن هشتم هجرى را درك كرده است.
 

 قزوينى رازى، نصيرالدين ابوالرشيد عبدالجليل *

فضـائح الـروافض.   نقض معروف به بعض مثالب النواصب فى نقض بعض 
ص  1358. 70+720الــدين محــدث. تهــران. انجمــن آثــار ملــى.  تصـحيح جــالل 

 )143انجمن آثار ملى. ش (

هجـرى قمـرى اسـت. هـم از حيـث       560اين تـأليف از آن حـدود سـال    
مباحثات كالم ميان اهل سنت و تشيع مهم و از متون درجـه اول اسـت و هـم از    

 حيث جغرافياى تاريخى.  

سـتاد محـدث از آن انتشـار داد و در انـدك مـدت شـهرت       چاپ اول كه ا
گرفت ناياب شده بود. اينك تجديد چاپ از روى چندين نسخه به انجام رسـيده  

 است.

  
 الدين محدث ارموى، جالل *

انجمن آثـار ملـى.   (ص.  22+1469. دو جلد. 1358تعليقات نقض. تهران. 
 ).145ـ144ش 

در شـرح حـال    )فرزند مؤلف( اى برين دو جلد به قلم على محدث مقدمه
مرحوم محدث آمده است. تعليقات مرحوم محـدث در مشـكالت و توضـيحات    
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تـوان   مربوط به كتاب نقض مفصل و مفيد است. تفصيل و بسط آن را از آنجا مـى 
 دريافت كه اين تعليقات از دو برابر متن كتاب پيش شده است.

  
 الدين محمد بن محمود نيشابورى، معين *

بـه   ـ  صائر يمينى، بازمانده از قرن ششم هجـرى قمـرى. جلـد اول   تفسير ب
و زبـان  (ص.  429. وزيرى. 1359كوشش على رواقى. تهران. بنياد فرهنگ ايران. 

 ).54و ادبيات فارسى، ش 

شـنيديم و انتظـار طـبعش     از ميان تفاسير مشهور قديمى كـه نـامش را مـى   
ناميده و  »بصائر«طبه آن را رفت تفسير بصائر يمينى است كه مؤلف خود در خ مى

 در مĤخذ به تفسير بصائر يمينى شهرت يافته است.

آقاى رواقى آن را از روى نسخه مجموعه نخجوانى طبع كرده اسـت و بـه   
گرادسـت و عكـس    هاى دو نسخه ديگر كه در لنين قول خود از آوردن نسخه بدل

اگـر  «ه اسـت  آن هم در دست بوده است خوددارى كرده و در اقامـه دليـل نوشـت   
هـاى   شـد از نسـخه بـدل    ها را ضـبط كـنم انبـوهى مـى     خواستم تمام اختالف مى
معرفـى   »شناسـى  نسـخه «. كاش آقاى رواقى نسخه نخجوانى را در حـد  »فايده بى

هاسـت و جـز آن    كرده بود. يعنى معلوم شده بود كه نسخه از آن كدام نخجـوانى 
تـاريخ مسـلم نـدارد بـه      معلوم شده بود كه نسخه مورخ چه سـالى اسـت و اگـر   

تخمين نوشته كدام قرن است و باالخره عكس يكـى دو صـفحه از نسـخه را بـه     
اى  توانست به نظرى و نتيجـه  چاپ رسانيده بود كه خواستار اطالع بيشتر خود مى

هـايى نوشـته    برسد و البته حال هم انتظار داريم كه در مقدمه جلد دوم چنين نكته
هـاى   هـايى از نسـخه بـدل    شـود. از جملـه نمونـه    شود و مقدمه گوياترى عرضه

 فايده هم به دست داده شود. بى
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بندى عبارات و طـرز چـاپ و اسـتخراج لغـات و      اما از حيث نحوه تقسيم
هاى كوتاه در حاشيه راجع به بعضى از لغات كـم شـناخته    اى يادداشت الحاق پاره

 يا ناشناخته زحمت آقاى رواقى قابل تقدير است.

  
  
  



  
  
  
  
  

 ترجمه خوب و ترجمه بد
  

 ايرج افشار
  

شود ميان هزار و هـزار   هايى را كه در يك سال در ايران نشر مى عده كتاب
هـاى درسـى و    توان تخمين كرد. از اين مقدار كتاب، تعدادى كتاب و دويست مى
هاى تجديد چاپى و تعدادى انتشارات دولتى و رسمى است. آنچـه   تعدادى كتاب

متون  ـ1ها را اصوالً به سه نوع،  حدود ششصد جلد است و اين كتابماند در  مى
 ها بايد ممتاز ساخت. ترجمه ـ3تأليفات  ـ2زبان فارسى 

هايى است كه بيش از عصر ما تأليف شده است  متون زبان فارسى آن كتاب
و آنها را به مناسبت فوايد لغوى يا ادبى يا تاريخى با تصحيح و تعليـق و تحشـيه   

 كنند و حساب هر يك روشن است.   طبع مى

در زمينه تأليف آثار جاندار و ثمربخش و با ارزش سخت كمياب اسـت و  
شود كه واجد خصوصيات يك تأليف درست و صحيح باشد.  ً تأليفى نشر مىةندر

 )هـاى علمـى و اجتمـاعى    هاى ادبى و چـه در كتـاب   چه در نوشته(ضعف تأليف 
هـاى ذوق و   گرفتـه اسـت و سرچشـمه    آفت بسيار بزرگى است كه مـا در خـود  

شود نمودار خام مغزى و  خشكاند. بيشتر تأليفاتى كه نشر مى انديشه را كم كم مى
 نماياند. مايگى است و شيوه انديشيدن و ميزان بينش ما را درين دوران مى سست

ها پيش كه موضوع رجعان ترجمه يا  از سال »ضعف تأليف«به سبب وجود 
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جا رسـيده كـه ترجمـه بـر تـأليف       ه اهل صواب و نظر بدينتأليف بيش آمد عقيد
 براى ما ارجح است...

اى از زبانى بيگانه بـه فارسـى    اينك دوران ترجمه است. هر روز كتاب تازه
شود و اصل بسيارى از كتابها سودمند و معتبرست. اما افسوس كـه دريـن    نقل مى

در كـار نشـر كتـاب     طريق نيز آفتى ناگوار كه زيانش كم از ضعف تأليف نيسـت 
بايـد خوانـد.    »ضعف ترجمه«سوز را  پديد آمده است. اين آفت دردبخش سرمايه

هاى خوب و پسنديده است. وقت و  هاى بد و ناپسند بيش از ترجمه ميزان ترجمه
 آيد. رود اما حاصل درست به دست نمى هوش و سرمايه و ذوق بر سر ترجمه مى

در عهده است و بر آنهاست كه نيـك و  اى گران  درين راه ناشران را وظيفه
 هاى بد پرهيز كنند. بد را بسنجند و از چاپ كردن ترجمه

كه هـر دو را مؤسسـه انتشـارات     ـ  در اين صفحات دو ترجمه خوب و بد
شناسـانم و فرصـت را    به خوانندگان دقيق يغما مـى  ـ  فرانكلين فراهم آورده است

ين معنى جلب كنم كه دريـغ اسـت   شمارم كه توجه مؤسسه مزبور را بد مغتنم مى
هـاى   محمدخان عامرى، احمد آرام و احمد بيرشـك و... بـا قلـم    قلم استادانه على

 كند. ناپخته... در يك طراز قرار گيرد... سخن سربسته هوشمندان را كفايت مى

  
 تاريخ جهان براى خردساالن

 ترجمه مصطفى مقربى ـ تأليف و .م. هيلير

 ص 501بيست و پنج +  ـ رقعى ـ كتابفروشى دانش

  
تأليف كتاب به زبانى كه باب طبع كودكان افتد كارى آسان نيسـت. دريـن   
مرحله است كه زبان كودكى بايد گشاد تا مقصود حاصل آيد. براى رسيدن به اين 
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مراد همواره دو نكته بايد مورد نظر مؤلـف باشـد، يكـى سـاده آوردن موضـوع و      
است و ديگر سادگى و روانى شيوه نگارش و بـه  مطلبى كه قصد بيان آن در ميان 

 كار بردن لغات مأنوس و كودكانه.

ايم. اگر كودكـان   در زبان كهن فارسى نثرى كه كودكان را به كار آيد نوشته
ها بوده است كه بزرگان  اند تقريباً از همان نوع كتاب خوانده و خردساالن كتابى مى
هاى امير حمزه و حسين كرد و بومسلم نامه  اند. داستان خوانده و خردمندان نيز مى

اند و از آنهـا تمتـع    خوانده اند و مى شنيده ترها مى و سمك عيار را هم بيشتر بزرگ
 اند. گرفته بر مى

ايـم تـا حـدى بـه      درين پنجاه سال اخير كه با تمدن فرهنگى آشنايى گرفته
وى آنـان را  ايـم و وسـائل مـادى و معنـ     مقام ارزش خردساالن و كودكان پى برده

 ايم... فراهم آورده

درين طريق كتاب از مهمترين و بهترين وسايل است كه كودك بايد بـا آن  
باليده شود و شور و شوق خواندن در نهادش مضمر افتـد. كتـابى كـه بـه دسـت      

و نمونـه كتـاب خـوب باشـد.      »شسته و رفته«رسد از همه حيث بايد  كودكان مى
عيـب و روشـن و سـاده باشـد، چـاپش و       مطلبش و زبـانش بايـد درسـت و بـى    

حالى  هايش بايد از هر زشتى و ناهموارى و بى اش و تصويرهايش و رنگ صحافى
و بدرنگى بدور باشد. تا كتاب خردساالن ازين خصايص برخوردار نباشد ذوق و 

شـود... بـه بـازى     ياب تنـد ذهـن بيـدار نمـى     حال خواندن در كودك پرشور نكته
 بازد. ل نمىگرايد و به كتاب د مى

هاى  به همين مناسبات است كه فرنگيان توجه خاص و بحقى درباره كتاب
دهند. مؤلفان كتب اطفال قلمى ديگر و فكرى ديگـر دارنـد و پنـد     اطفال نشان مى
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انـد. ظـاهر كتـاب كودكـان      به كار بسته« پس زبان كودكى بايد گشاد»موالنا را كه 
ك را به يك نظاره شيفته و خواسـتار  چندان دالويز و خوشنما و گيراست كه كود

تصوير يا بد تصوير نيسـت تـا    سازد. باطنش هم خسته كننده و بد عبارت و بى مى
 او را برماند و گريزان كند.

هايى كه تا چند سال پيش ازين در زبان فارسى براى كودكـان چـاپ    كتاب
شد كمتر واجد خصايصى كـه برشـمرديم بـوده اسـت. خوشـبختانه همـت و        مى
وشش مؤسسه انتشارات فرانكلين درين راه مؤثر افتاده و عنايت و توجه خاصى ك

علوم به زبـان  «ممتاز  حقيقـةً هاى  باين رشته مبذول داشته است كه ثمرات آن كتاب
است  »تاريخ جهان براى خردساالن«و  )ترجمه استادانه على محمد عامرى( »ساده

  كه درين مقاله از آن سخن خواهيم گفت.
*** 

اى امريكايى است. كتاب را بـراى   ريخ جهان براى خردساالن اثر نويسندهتا
اند و ذهنشان بايد با مقـدمات   خردساالنى نوشته است كه خواندن را نيك آموخته

تاريخ اقوام و ملل مختلف و رويدادهاى مهم جهان آشـنايى گيـرد و سـير تـاريخ     
كـايى كتـاب را بـراى    تمدن و وقـايع عـالم را دريابنـد. امـا چـون نويسـنده امري      

خردساالن ديار خويش نوشـته توجـه و عنـايتش بيشـتر معطـوف بـه حـوادث و        
وقايعى بوده است كه در تمدن امريكا و فرهنگ و تاريخ و ادب آن مملكت مـؤثر  
افتاده است. مترجم به همين سبب در مقدمه كوتاه خويش خواننده را بـاين نكتـه   

حكـم تـاريخ اروپـا بـراى خردسـاالن       در حقيقـت در «دهد كه كتاب را  توجه مى
 »ايرانى بايد دانست.

چنين كتاب براى نوجوان ايرانى و حتى سالمندان هم بسيار ارزنـده اسـت.   
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هاى تاريخ عالم كه در اين سى و چهل سـال اخيـر توسـط ايرانيـان      چرا كه كتاب
تأليف شده بدان شيوه و روش نيست كه خوانده و آموزنده را بـه خـود بكشـد و    

س وقايع و به خصوص اهميت و تأثيرات حـوادث مهـم را در اقـوام و ملـل     رؤو
 جهان روشن سازد.

گويـد كـه غـرض آن اسـت تـا       مؤلف امريكايى درباره غرض خويش مـى 
كودك را از آنچه بيش از زادن او در جهان روى داده است آگاه سـازيم و نكتـه   «

 »تر كنيم. دامنه ديد او را وسيع«مهمتر آن كه 

ن باب اين كتاب چگونگى پديد آمدن جهـان خـاكى و در بـاب    در نخستي
دوم شيوه زندگى كردن مردمان بيش از تاريخ و در باب سوم زمـان كشـف آتـش    

 مورد سخن است.

هاى جدى وقايع مهم تاريخى يكى پس از ديگرى بحـث و نتـايج    در فصل
و حقايق هر يك آنچنان كه در خور فهم و درك كودك اسـت تحقيـق و تجزيـه    

 شود. ىم

وقايع مهم تاريخى كم و بيش روشـن اسـت كـه چيسـت و هـر مـورخى       
داند كه كدام وقعه را بايد ضبط كرد و كدام را بايد گذاشت و گذشت. امـا آن   مى
اى  اى كه درست روشن نيست و بيان آن به نحوه درسـت كـار هـر نويسـنده     نكته

هـاى   جنـگ اى دربـاره   نيست اين مساله است كه در يك كتـاب پانصـد صـحيفه   
هـاى نـاپلئون يـا جنـگ جهـانى اول بـا بنيـاد گـرفتن          ايرانيان و يونانيان با جنگ

تـوان   حكومت مشروطه انگليس و اهميت فكرى و سياسى آن به چند صحيفه مى
هـاى تـاريخى و    بسنده كرد تا حق موضوع ادا شده باشد. شايد به گمان ما جنـگ 

ن شـد مهمتـر از سـير حكومـت     افتخارآميز ايرانيان كه منجر بـه شكسـت يونانيـا   
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مشروطه انگليس و تـأثير سياسـى و فكـرى آن در شـرق و غـرب جهـان باشـد.        
افتـد و او را بـه    اينجاست كه كارى گران و دشوار در عهـده مؤلـف منصـف مـى    

حجت و برهان بـر مطلبـى ديگـر     انگيزد تا مطلبى را بى موشكافى و داورى بر مى
 مرجع ندارد.

يخ جهان براى خردساالن به نسبتى كافى اين نكته به گمان من در كتاب تار
هـاى   اتحـاد جمهـورى  «دقيق رعايت شده تا آنجا كه در اواخر كتـاب فصـلى بـه    

 اختصاص داده شده است. »شوروى

نكته باريك و بسيار مؤثر ديگرى كه گوهرى كمياب اسـت و در مورخـان   
حمايت نكـردن   نويس از تعصب و شود دور ماندن تاريخ همه عهود كمتر ديده مى

 از انديشه فلسفى يا دينى يا اجتماعى خاص است.

در كتاب حاضر اگرچه محـيط نويسـنده را تحـت تـأثير قـرار داده و او را      
اى از مباحث به نقد بپردازد و سخن انتقادآميز بيـاورد.   وادار كرده است تا در پاره

و فكـرى عصـر    اما اين نكته مهم است كه فرزندان امريكايى را با دقـايق سياسـى  
كنند تا آمادگى براى نقد و بحـث   سازند و ذهن آنان را آماده مى كنونى مأنوس مى

دليل و برهان از فالن مسلك يا مـذهب ترسـان و    مسائل روز را داشته باشند و بى
گريزان نباشند و در ميدان منطق و مباحثه سست انديشه و خام سخن نيفتند. پس 

كتاب خود بابى براى بحث در شـيوه حكومـت و   مؤلف امريكايى آزادست كه در 
روش سياسى و اجتماعى مملكت اتحاد جماهير شوروى بـاز كنـد و خردسـاالن    
ديار خويش را كه مديران آينده مملكت هستند با اين نحوه از كشور مدارى آشـنا  
كند و نيك و بد آن را براى آنان بازگويد. مؤلف اگر ناتراشـيدگى و اسـتبداد ايـن    
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و  كنـد  د امـا حقيقـت را هـم پنهـان نمـي     كن ومت را به سختى انتقاد مىشيوه حك
 آموزد كه: پرده به خردسال امريكايى مى بى

بار بود. بسيارى از رنج گرسـنگى   نخست، دوران پس از انقالب بسيار مصيبت«
جان سپردند و بسيارى ديگر كه مخالف مذهب اشتراكى بودند تيرباران شـدند.  

ها ساخته شـد و ايـن خـود كـارى سـودمند بـود زيـرا در         اما روز بروز مدرسه
توانستند بـه مدرسـه برونـد. بينوايـان ايـن       فرمانروايى تزارها مردمانى اندك مى
كردند كه ميان اين بينوايى تا بينوايى دوران  زمان هم بينوا بودند. اما احساس مى

فرمانروايى تزارها كه هيچگونه اميدى به بهبود زنـدگى نداشـتند فرقـى بـزرگ     
  »است.
 

هـايى   همين اختصاصات است كه سبب برترى كتاب مورد بحث بر كتـاب 
ايم.... پـس ايـن كتـاب بـراى آمـوختن       خود نوشته »خردساالن«است كه ما براى 

شود از معلمـان تـاريخ خواسـت تـا      آموز ايرانى سودمندست و مى شتاريخ به دان
 همين كتاب را متن درس خود قرار دهند.

*** 

اينك بپردازيم به چگونگى ترجمه كتاب، اين ترجمه اثـر مصـطفى مقربـى    
دوست ارجمند و دانشمند من است. ميزان دقت قريب به وسواس و مايه دانش و 

دانـم كـه در نوشـتن هـر لفـظ را نيـك        و مـى دانم  بينش دوست خود را نيك مى
كنـد تـا كمتـرين نادرسـتى در آن      سنجد و هر جمله را چندان بيش و پس مـى  مى

اى نارسا  روى ندهد و لغتى در جاى ناپسند و در غير معناى خويش نيايد و جمله
نـويس كـه نثـرى     آور و درست و بدآهنگ نباشد. دريغ من اينست كه مردى سخن

نويسـد و در ترجمـه    و روانى و خوش آهنگى و پرمـايگى مـى  بدين خوش بيانى 
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كند چرا اين مايه كوشش و رنج را بـراى كتـابى در    رعايت امانت و صحت را مى
 خور پايه خويش به كار نبرده است.

آموزان امروز مـا ايـن نثـر پختـه      به جز اين ايراد من بر او اينست كه دانش
اى را كـه همسـنگ و همرنـگ     كننـد و نوشـته   خوش لفـظ را درسـت فهـم نمـى    

پسندند. اين ايراد را بايد  هاى درسى آنها نباشد نمى ها و كتاب هاى روزنامه نوشت
صورت آورد كه نثر ترجمه كتاب تاريخ براى خردساالن بايـد نظيـر و شـبيه     بدين

نثرى باشد كه مؤلف انگليسى براى خوانندگان خويش انتخاب كرده است. وگرنه 
هاى زيباى دور مانـده يـافتن و    هن زبان فارسى گرديدن و لغتهاى ك در ميان متن

در نثرى كه براى پانزده شانزده سالگان است به كار آوردن كارى درسـت نيسـت.   
بنـدى نيـز مراعـات     تنها سخن من بر سر لغت نيست، در شيوه نگـارش و جملـه  

 همين نكته اساسى واجب است.

ســت و آن در لفــظ در نــام كتــاب هــم بــه گمــان مــن مختصــر ايــرادى ه
است كه تناسبى با سن خوانندگان كتاب نـدارد. خردسـال بـه اطفـالى      »خردسال«

اطالق بايد بشود كه در سنين هفت تا ده يا دوازده سالگى هستند و روشن اسـت  
خواننـد كـه پـا بـه سـنى در       كه اين كتاب براى آنان نيست. اين كتاب را آنان مـى 

ين صورت بهتر آن بود كه لفـظ نونهـاالن يـا    حدود پانزده سال گذاشته باشند. در
 نوجوانان براى كتاب برگزيده شده بود.

سزد كه بر نثر خوش عبارت لطيف دوستم كه در نوشتن زبردسـت   مرا نمى
مـا  ا يابى كنم. اى بگيرم و نكته داند خرده نويسى را آيين خويش مى است و درست

بـود كـه رعايـت دوسـتى     اگر بگذارم و بگذرم خوانندگان را تصـور آن خواهـد   
 كنم. اى را چاشنى اين يادداشت مى ام. ناچار چند نكته كرده
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صفت خشـك بـراى سـنگ     »همه جا سنگ خشك و برهنه و آب بود« ــ
 ).3ص (برهنه زائدست 

) و 472( »آرتـش «)، 3ص ( »افسـر «به كار بردن اصطالحات، نادرسـت   ــ
 سنديده نيست.) اگرچه مصطلح شده در چنين نثرى پ470ص ( »خلبان«

 ).3ص (زائد خواهد بود  »همه«رود لفظ  سخن مى »كره زمين«وقتى از  ــ

زدنـد و تخـم آنهـا را خـام خـام       هاى پرنـدگان دسـتبرد مـى    به آشيانه« ــ
 »آن«ى دوم بايـد  »آنهـا «به جـاى   »خوردند، زيرا آتش نداشتند كه آنها را بپزند مى

 ).10ص (استعمال كرد 

آهـن   ، اگرچـه در ايسـتگاه راه  »ترن«به جاى  »قطار«استعمال مطلق لفظ  ــ
 455ص (نوشته شود.  »آهن قطار راه«شود. درست نيست و بهترست كه  شنيده مى

 همين اعتقاد را داشته است. 488) و مترجم عزيز خود در ص 25�

در چنين خاكى كاشتن خرما و گندم و چيزهـاى ديگـرى كـه بـه كـار      « ــ
لفــظ گياهــان  »چيزهــا«بــه جــاى  »آســان اســت آيــد، بســيار خــوراك آدمــى مــى

 )27ص (ترست.  متناسب

چون امروزه خط مصريان قـديم   »شد اين گونه خط تصويرى ناميده مى« ــ
 )29ص (تر خواهد بود.  درست »شود مى«گوييم پس  را تصويرى مى

رود آمـده اسـت كـه     در جايى كه از كشف خط هيروگليف سـخن مـى   ــ
اطـالق   »ف كرد كه چگونه خطوط تصـويرى را بخوانـد.  مردى اتفاقاً دوباره كش«
براى كشف خط هيروگليف زائدست چرا كه فقط يك بـار كشـف شـد     »دوباره«
 )31ص (

 )110ص (بهترست  »زمين كنى« »خاك كنى«به جاى  ــ
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در اين جا قطعـاً منظـور    »ها را چندين سر يا چندين بازو... بود اين بت« ــ
 دست است نه بازو.

آيد و گاهى بـه صـورت    ها مفرد مى العقول فصل در جمع غير ذوى غالباً ــ
اما در پايان اين جنـگ طـوالنى و خـونين هـر دو شـهر      «، 101جمع مثال در ص 

 »كوفته و فرسوده شدند.

بايـد   »بـود «به جـاى   »ترين و بهترين ديوارى بود... هاى آلپ بزرگ كوه« ــ
 ).173ص (نوشت.  »است«

سيار كهنه پيدا كرد كه بر آن تاريخ صـد بـيش از   اى ب وقتى مردى سكه« ــ
تـر   تر و مصطلح ، براى مسكو كات لفظ ضرب لغتى متناسب»ميالد نوشته شده بود

 است. »نوشته«از 

اسـت   »قبيلـه «تـر از   تر و صـحيح  دقيق »قوم«لفظ  »ها فرانك«در ذكر از  ــ
 )222ص (

ـ  250ص ( »ها همان قهوه بـود  تخم اين دانه« ــ اى اسـت كـه    ه) قهـوه بوت
 بايد نوشت. »تخم اين ميوه يا گياه«هاى ميوه آن خوردنى است، پس  دانه

دار را بـر مسـلمانان حـرام كـرده      رو قرآن هرگونه نوشيدنى الكـل  از اين ــ
 است. »سكرآور«منظور  »دار الكل«). ظاهراً از 251ص (است 

پس  ]عقدى[ الزم بود كه لفظ »تواند داشته باشد و هر مرد چهار زن مى« ــ
 )254ص (شد.  از كلمه زن از طرف مترجم افزوده مى

را بايد استعمال كـرد.   »منجنيق«كلمه  »هاى مانند فالخن ماشين«به جاى  ــ
)174( 

گذارند مناسـب نيسـت در    براى آن چيزى كه بر روى قبر مى »ميز«لفظ  ــ
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 )284ص (گويند.  مى »صندوق«اصطالح آن را 

 ).311ص (آنها.  »نام«ن ونيزى است نه شهرت برادرا »پولو« ــ

كارهاى ميكل آنژ زور و نيـرو يعنـى صـفاتى كـه شايسـته مـرد اسـت        « ــ
 )355ص (افتاده است.  »را«. درين جمله »ساخت نمودار مى

اى اختراع كرده است و در جريان  متفكرى بزرگ بود و چراغى و كوره« ــ
بهتر آن است كه جملـه چنـين    »...طوفانى بادبادكى به هوا فرستاد و موفق شد كه.

 )404ص (. »... اختراع كرد و...«باشد: 

نيـت عقـل سـليم     نيتشان خوب بـود. امـا ماننـد همـه مردمـان خـوش      « ــ
نيتان از عقل سـليم محـروم باشـند و     هيچ منطقى نيست كه همه خوش »نداشتند.

 )411 ص(كار رفته باشد.  لغت ديگرى به »همه«جاى  محتمل است كه در اصل به

در نقل اسماء فرنگـى شـايد مناسـب آن اسـت كـه صـورت مشـهور و         ــ
كـه در   »ليـنكن «متداول آنها را نقل كنيم نه تلفظ غليظ و مشكل امريكايى را مثل 

ملـك  «كـه هـزاران بـار     »ملك آرثـر «ميان فارسى زبانان به لينكلن شهرت دارد يا 
در محـاوره روزانـه و   نوشته و خوانده شده است و متـرجم عزيـز مـا نيـز      »آرتر

ص () و 427ص (كنـد.   خواندن روزنامه آن را به همين شكل اخير اسـتعمال مـى  
477.( 

الزم بود كه معناى بعضى از لغات نادرو مهجور فارسى كه درين ترجمه  ــ
) و بـالعكس آوردن  424ص ( »مـاغ «شد. مانند  آورده شده است به دست داده مى

 ت.چندان لزومى نداش »بيگار«معناى 

ها و مفاهيم فرنگى براى نوجوان فارسى زبان  بيان و وصف بعضى از نام ــ
 )437ص ( »هاى ازوب افسانه«نيز الزم بود، مانند 
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 بسيار بهتر است. »غرامت«آوردن لفظ  »پول«به جاى  441در ص  ــ

الملل نخستين بنياد گذاشـته شـد در زبـان     انجمنى كه پس از جنگ بين ــ
 )456ص ( »اتفاق ملل«شهرت دارد نه  »عه مللجام«فارسى به نام 

 »رهبر مجلـس «رود او را  ، از نخست وزير انگلستان نام مى468در ص  ــ
يعنـى حزبـى    »رهبر اكثريـت مجلـس  «خواند. اين درست نيست، چرا كه وى  مى

 است كه در مجلس داراى اكثريت است.

بسـيار ديگـر   اما دو كار اشتراكيان مايه رنجـش  «نويسد:  مى 480در ص  ــ
ولى به جز يك كار كه غيرقانونى كردن مذهب مسيح است كـار   »كشورها گرديد

 ديگرى ذكر نشده است.

در همـين صـفحه روش سياسـى و فكـرى اشـتراكيان مـذهب و آيـين         ــ
 »ديـن «و دومـى   »مـذهب «شود و به جا بود اولى  مسيحيت هم مذهب خوانده مى

 شد. شمرده مى

نويسـد و بهتـر    مـى  »هاى ثابـت  نمايشگاه«را  »ها موزه«در همين صفحه  ــ
 خواند. »هاى دائمى نمايشگاه«است كه آنها را 

شـير از ميـان    »گـرم كـردن  «جانداران ريز و مرگزا كه در شير هستند با  ــ
 )489ص (تا سبب مرگ آنها شد.  »جوشانيد«روند شير را بايد  نمى

 »خـراش «شـود   اد مـى اثرى را كه از فرو رفتن سوزن تزريق در بدن ايج ــ
 )489)(1ص (توان گفت  نمى

*** 
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درباره كتاب تاريخ جهان براى خردساالن از طرف مجله يغما نيـز شـرحى   
اند ديگر  نوشته شده كه چون آقاى ايرج افشار به شرح و بسط تمام داد سخن داده

 ماند. مجالى براى درج آن نمى

  
 بطوطه سفرنامه ابن

كاهـد،   ز ارزش اين كتاب بسـيار نفـيس نمـى   و نكات انتقادى آقاى ايرج، ا
بطوطه  همچنان كه انتقادات آقاى دكتر مصطفى مقربى از ارزش كتاب سفرنامه ابن

ترجمه جوان دانشمند دكتر محمدعلى موحد. اين دو كتاب بسيار ارجمنـد يعنـى   
جهان بـراى   خو تاري )از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب(سفرنامه ابن بطوطه 

ن به قدرى خوب و دقيق و صحيح ترجمه شـده كـه برتـر از آن ممكـن     خردساال
شبهه اگر به شماره انگشتان دست در اين اواخر كتـاب خـوب طبـع و     نيست. بى

 نشر شده باشد اين دو كتاب از آن تعدادست.

كنيم كه حتماً اين دو كتاب را تهيه كننـد كـه    به خوانندگان خود توصيه مى
 برخواهند گرفت.از اين هر دو بهره تمام 
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 الدوله زاده و عين تقى
  

 ايرج افشار
  

زاده كـه بـه لطـف همسـر      در ميان اسناد و اوراقى چند از سيد حسن تقـى 
ام هشت مكتوب مهم تاريخى مربوط به قضيه انقالب تبريز و متوقـف   ايشان ديده
وجود دارد كه از لحاظ روشـن شـدن    )قمرى 1327الدوله در باسمنج ( شدن عين

زاده در آن قضايا قابـل دقـت    توجه بيشتر به اعتبار و اهميت تقى وقايع آن عهد و
از اروپا به تبريز وارد شده بوده  1326الحجه  ذى 14زاده در  مخصوص است. تقى

 )250كتاب قيام آذربايجان تأليف اسمعيل امير خيزى، ص (است. 

الدوله است. پاكت اين نامه مـورخ   نامه اول از حسينقلى خان، گماشته عين
هـاى قبلـى او    زاده بـه مكتـوب   آيد كه تقـى  ] است. از آن بر مى1327دوم محرم [

 جوابى نداده است.

هاى حسينقلى مذكور در فوق است كـه سـواد    نامه دوم و سوم جواب نامه
زاده و ديگرى به خـط   زاده و از دومى دو سواد يكى به خط تقى اولى به خط تقى

در دست است. ولـى معلـوم نيسـت چـرا      )زاده نيست كه طبعاً از آن تقى(خوشى 
اين نامه خوشخط ارسال نشده است. شايد نسخه ديگرش كـه احتمـاال بـه خـط     

زاده بوده ارسال شده بوده است. بهر تقدير نامه خوشخط مذكور در پاكتى كه  تقى
زاده رسيده و عنوان آن نوشته شده بـود ارسـال نشـده اسـت. ولـى از       به مهر تقى
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 زاده و اخبار وقايع آن جريان قابل توجه است. د و افكار تقىلحاظ بازنمايى عقاي

زاده بـه حسـينقلى خـان گماشـته      اى اسـت از تقـى   نامه چهارم: سواد نامـه 
زاده پس از مالقات با حسينقلى خان در تبريز  اى است كه تقى الدوله. اين نامه عين

 در باب تصميمات و نظريات انجمن ايالتى به او نوشته.

اى اسـت كـه مقدمـه     الدوله است. اولى نامـه  پنجم و هفتم از عينهاى  نامه
زاده مالقات كنـد. نامـه    زاده نوشته و آرزو داشته است كه با تقى الدوله به تقى عين

زاده از مالقات سـرباز زده   آيد كه تقى زاده است و از آن بر مى دوم در جواب تقى
 تبريز موكول كرده بوده است.الدوله به  و مذاكره را به آمدن شخصى از طرف عين

الدولـه. در   زاده است به دو نامه عين هاى تقى هاى ششم و هشتم جواب نامه
الدوله يكى از همراهان خـود را بـراى مـذاكره بـه      نامه اول خواسته است كه عين
الدوله را در لباس نصـيحت و   زاده عين آيد كه تقى تبريز بفرستد. از نامه دوم بر مى

ارى از دقايق متوجه كرده است. تا بدانجا كه گفته است كه افراد در هشدار به بسي
 شوند! آخر عمر به خير آخرت بيشتر محتاج مى

 ايرج افشار

  
 ــ 1ــ 

 زاده الدوله به تقى نامه حسينقلى خان گماشته عين
  

 روى پاكت

حضور مبارك حضرت مسـتطاب اجـل آقـايى آقـا سـيد حسـن        ـ  عريضه
 ]1327الحرام [ شهر محرم 2468-2ه فرمائيد: زاده مدظله مالحظ تقى

*** 



٣٢٣ الدوله زاده و عين تقي

 هو

قربان وجود مباركت شوم سه مرتبه عريضه يكى به توسط آدم مخصـوص،  
دو مرتبه به توسط پوست عرض كرده تا امروز كه دويم ماه است جواب زيـارت  

شخص كه حامـل عريضـه اسـت برنگشـته. امـروز مجـدداً        )كذا(نشده و همون 
انـد   كنم و آن شخص خودشان هم شرحى عرض كـرده  جسارت نموده عرض مى

فرمود. در هر صورت مالقات با حضرت مستطاب عالى  )كذا(لفاً مالحظه خاهيد 
واجب و الزم شده. هر طورى كه رأى مبارك عالقه گرفته است و بگيـرد ممكـن   

دانيد مرقوم فرمائيد رفـع عيوبـات خاهـد     است. اگر عيوباتى در ميان هست و مى
كه صالح است از هر بابت تمضى شده اسباب مالقات  )كذا(بهرنهوى  شد. )كذا(

را فراهم بياوريد. يا اين كه خود چاكر را به شهر احضار فرمائيـد شـرفياب شـده    
 حضوراً هر طورى كه صالح است بفرمائيد.

بدى در حق اهـالى   )1(ام تا امروز ازين شخص از روزى كه چاكر وارد شده
ن طـرف شـده بـا هـزار     ]را[كرد. با هزا  )كذا(هم نخاهند ام و من بعد  شهر نديده

زحمت تا به حال كار درين درجه مانده و تاكنون كسى نبوده كـه مطالـب و خيـر    
 بايد نتيجه گرفته شود بگيرد. )كذا(خودش را بگويد و آنچيكه  )كذا(خاهى 

ايد همه روزه بـه چـاكر    از روزى كه حضرت مستطاب عالى تشريف آورده
اسباب فراهم بيايد تا حضرت اجل عالى را مالقات نمايد و زياده از  1ند فرماي مى

اندازه از تشريف آوردن حضرت مستطاب عالى خوشوقت و مسرت دارد كـه بـا   
مالقات كار تمام بشود. حاال موقع اسـت. هـر طـورى كـه صـالح اسـت مرقـوم        

 فرمائيد عيوبات از ميان برداشته شود، اسباب مالقات فراهم آيد.

تـوانم عـرض نمـايم و شـرح دهـم. معلـوم اسـت         ضى مطالب بود نمىبع
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رسيد. استدعا دارم زيـاده ازيـن تـأخير را در كـار      )كذا(حضوراً به عرض خاهد 
صالح ندانيد. به خداى الشريك قسم است و به آن عهد و پيمان قسم اسـت كـه   

ر وجود نمايم اگر چاكر يك نكته در كار و در مالقات يا د تجديد عهد و قسم مى
كرد و تمام  )كذا(عيب بدانم ابداً اگر صد مرتبه بكشند اقدام نخاهم  1اين شخص

كرد. معلـوم اسـت جـواب پاكـت      )كذا(مطالب را به حضور مبارك عرض خاهم 
 فرمود. )كذا(جوف را و جواب چاكر را التفات خاهيد 

  زياده تصدقت حسينقلى زياده جسارت است.
 

 ــ 2ــ 

 الدوله خان گماشته عين ه حسينقلىزاده ب سوادنامه تقى

مخدوم مكرما مرقومه شما اسباب خوشوقتى شد. مكاتيب مرسوله از پست 
نرسيده. خودم هم مايل به مالقات شما بودم و خوب شد كه خودتان نيز به مقـام  

كـنم فرصـت تحريـر هـيچ      يادآورى دوستان قديم برآمديد. مختصـراً عـرض مـى   
دهم كه فـردا روز   ام و زحمت مى شهر مهيا كردهنيست. اسباب تشريف شما را به 

جمعه سه ساعت به غروب مانده تنها يا فقط با يك آدم خودتان به شهر تشـريف  
بياوريد و در اداره مساوات كه روبه روى اطاق نظام است من منتظر شما خـواهم  

 هاى سنگرهاى شهر اطالع داده شده به مجرد اظهار اسم خودتان راه بود. به قراول
شود. بـاقى   رسيد، مطالب حضوراً صحبت مى جا مى زحمت به همان دهند و بى مى

 سالمت شما را طالبم.

 زاده س. ح. تقى
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 ــ 3ــ 

 الدوله زاده به حسينقلى گماشته عين نامه تقى    

اسـت و بـه خـط خـوش      »زاده سيدحسن تقـى «خطاب روى پاكت به مهر 
 :بدين عبارت )زاده نيست يعنى خط تقى(است 

مخدوم مكرم مهربان سركار حسـينقلى خـان گماشـته حضـرت      ـ  باسمنج
الدوله دامـت شـوكته مالحظـه فرماينـد.      اقدس امجد اسعد ارفع واال شاهزاده عين

 محرم   18پنجشنبه 

زاده. ايـن   متن نامه نيز به خط خوش منشى است و امضـاى آن از آن تقـى  
ه اسـت. ممكـن اسـت كـه     نامه با وضعى كه پاكت آن دارد به مقصد ارسال نشـد 

زاده بوده است ارسال شده باشد. يا اصالً  نسخه ديگرى كه حتماً به خط خود تقى
زاده نيـز در ميـان    از ارسال منصرف شده باشد. مواد اصلى اين نامه به خـط تقـى  

 اوراق موجودست و تفاوت ميان دو صورت مكتوب بسيار بسيار اندك است.

*** 

نويسم نتيجه  دارد كه آنچه ذيال مى عروض مىمخدوما مكرما بعد از سالم م
عقل و علم و اطالع و حس و وجدان و بـاالخره ديـن مـن اسـت. اگـر در بنـده       

كنم اين آخرين مكتوب من اسـت و   اى اينها را سراغ داريد مختصراً عرض مى ذره
ديگر بعد ازين هيچ نخواهم نوشت و هميشه طالب صداقت و مردانگى و يكسره 

زنى و كتابت در ايران بـه يـاوه و    زنى و خطابت و قلم م. كار چانهشدن امور هست
گانه و اظهار فضـيلت و اسـتهزاى مـدعى و     افتضاح رسيده و همه به مشاعره بچه

ها از قواى مـادى و معنـوى عـالم بـراى      الزام خصم منحصر گشته. به قول فرنگى
تلگراف و نطـق  اداره و انتظام مملكت به جاى پول و قشون نظامى همان ترسل و 
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با وعده و نويد و اميدوار كردن به مراحم دولت ابد آيـت  (كنيم  مانده كه خيال مى
يد و وعيد و استعمال كلمات هرزگي رجاله و چهار تا اشرار و مفسـدين و  يا تهد

المذهبان و اجامر و الواد و اوباش الخ و سركوبي ياغيان و تنبيه اردوي ظفر نمون 
شود انقالبات جـدى واقعـى را دفـع و     مى )غيره و غيرهو عساكر نصرت متĤثر و 

واسطه آب آتش را خاموش كرد. ازين تدابير سياسى دولتى شاه سلطان حسين  بى
 و مؤثر نشد. )2(هم نسبت به افغان خيلى به خرج داده

بارى مقصود نصيحت نبود، منظور جلب نظر دقت اولياى امور بـر تبـديل   
ن صداقت است كـه بهتـرين پلتيكهاسـت كـه     هاى پوچ قديم و پيش گرفت مسلك
دانم كه غرور و خبط و جهالـت چنـان    اند النجاة فى الصدق و خيلى عار مى گفته

رجال بزرگ و سالخورده و ريش سفيدان عاقل مملكـت را گرفتـه و منهمـك در    
تجربه براى انكه يـك قـدرى نظـر     سلوك راه كج شده باشند كه مثل من جوان بى

ام به اوليـاى   افق اين ويرانه توسيع كرده و سر از برف در آوردهخود را به ماوراى 
امور و عقالى قوم و رجال و وزراى كهن و شيوخ سالخورده دربار فلك مـدار و  

 حضرات آصف تدبير ناصح واقع بشوم.

آسا مملكت قديم كيـان   كودك )كذا(يك مشت بچه سالخورد و خوردسال 
ن و خون خوردن و حرف بـه كرسـى   را بازيچه لجاجت و چشم همديگر درآورد

ريزنـد كـه خيـر     اند. خون هموطنان و برادران را مى نشاندن و ملعبه افتضاح كرده
خـورد! شـما پـيش بياييـد! و      افـتم! بـر مـى    بايد شما التماس كنيد! من پيش نمـى 

 )3(.]جاى ايشان گرفتند[بالعكس، افسوس كه خردمندان برفتند و... 

ه حال اين خاك نيست و دلسوزى نـدارد، نـه   بينم در كسى رحم ب آنچه مى
كنند و نه در آنان كه خـود را صـاحب خـاك و     پرستى مى در آنها كه ادعاى وطن
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داننـد. همـه بـه     مالك الرقاب و اولى به تصرف و رعيت را فضـول و رجالـه مـى   
 كنند. بازى اسباب پذيرايى دشمن بيگانه را فراهم مى همديگر افتاده و به لج

ك محروسه ايران كه در قدمت تاريخ و عزت ماضـى اول و در  پادشاه ممال
وسعت خاك دهم كشور عالم است تمام شرافت و عظمت شاهنشاهى خود را در 

داند و شايد اگر موفق بشـود چراغـانى    ريختن يك قاشق خون من و امثال من مى
 كند. مثل اين كه واليت بغـداد را كـه موقـع مـداين     و آتشبازى در باغ شاه هم مى

و ضميمه ممالـك خـويش    )4(پايتخت قديم ايران و بابل پايتخت كلدان است فتح
 نمود.

هر چه نوشتم از سوز دل بود، ببخشيد و اين چند سطر را با كمال تندى و 
نگارى و اقامـه ادلـه حقانيـت و دليـل تراشـى       قلم اندازى نوشتم. مقصود روزنامه

ى و در تشريح حقايق احوال نـه  نيست، واال بنده نيز غير ازين لب منطقى بگشادم
از راه مغالطه منطقى يـا شـعر و جـدل و سفسـطه بهتـر از منشـيان اردوى اعظـم        

آيـد. نـه آنكـه ديـن و      نويسم از دل مـى  هميونى داد مردى دادمى. زيرا هر چه مى
غرضى خود را  خواهم و بى وجدان را به دنانير بفروشم. از همه جسارات عذر مى

 كنم. شفيع مى

آن كه برحسب اظهار صداقت و حاضر شدن بهـر ترتيـب از طـرف     بعد از
عالى ترتيبى براى آمدن هيأتى از باسمنج به شهر براى مذاكرات ابتدائيه تقديم شد 
يك مرتبه به واسطه تغيير ناگهانى همه آن مظـاهرات دوسـتانه انكـار شـد. حتـى      

ملت نيـز كـه    هاى صريح مثل خالص غرباء نيز از قوه به فعل نيامد. بعضى وعده
تـر اسـت از مشـاهده ايـن      تـر و سـركش   المراس الجرم از يك نفس بيشتر صعب
هاى ديگر نمود. من هم اگـر چـه    و حمل بر محل عالمات مخالف صداقت رسيد
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بدواً مأيوس شدم ولى باالخره باز سائقه دلسوزى وطن و احتمال امكان صـداقت  
صـايح مـؤثر وجـوه قـوم را بـر آن      مرا بر آن داشت كه ثانياً دامن بر كمر زده به ن

واداشتم كه از لجبازى و مقابله بالمثل به حكم تكليف شـرعى كنـاره جسـته و از    
پرهيزيده هر نوع تضرع را نيز براي اتمام حجت به تمام عالم  اتباع هوى و هوس

و با وجدانان اهل اردو در راه اخذ حقوق خـود از پادشـاه ايرانـي خـويش قبـول      
 كنم: زحمات خود و مقررات ملت را ذيالً اختصاراً عرض مى يجهكنند. لهذا نت

فرمايند قريب پنج و شـش   كند كه در هر روزى كه معين مى ملت قبول مى
نفر از علمـاء و عقـال و وجـوه شـهر را بـه باسـمنج گسـيل دارد بـراى اصـفاى          

و تضـرع و  [فرمايشات حضرت اقدس واال در زمينه سعادت ملت و عزت دولت 
فقط اهالى شهر  ])5آستان ملك پاسبان براى اخذ حقوق مشروعه خود( استغاثه به

نماينـد.   براى ارسال رسل خود يك شرط و به جهت امكان اصالح يك اخطار مى
شرط ارسال بال شبهه فـراهم آوردن وسـايط امنيـت جـانى و شـرفى اسـت و آن       

سـطه  شـود كـه بـه وا    امنيت با وضع معلوم اردو فقط به توسط يكى از قناسل مـى 
 تر. سبقت امثال و نظاير گويا قونسول انگليس بهتر باشد و مناسب

پس اگر مقتضى بدانند يعنى مايل به وقـوع ايـن مالقـات باشـند حضـرت      
اقدس واال به جناب جنرال قونسول انگليس مرقوم دارند كه هيـأت مشـرفه را از   

 شهر برداشته بدانجا بيايد.

را الزم اسـت بـدان جلـب كـرد     طلب  اخطارى كه نظر اولياى امور اصالح
لزوم توقف اعمال حربيه و عدم جريان وقايع موجبه بر تغليظ ماده است كـه هـر   

شود. پس الزم است كه هر يك متاركه موقتى از طرفين در تشديد  روزه متكرر مى
 نفرت بشود.
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اين بود خالصه مطالب كه عـرض شـده و بـه عـرض برسـانيد. از حامـل       
ربطـى آن عـذر    ب را با كمال كسـالت نوشـتم و از بـى   جواب بفرستيد. اين مكتو

 زاده خواهم. خيرخواه اوالد ايران.   س. ح. تقى مى

  
 ــ 4ــ 

 الدوله خان گماشته عين زاده به حسينقلى سوادنامه ديگر از تقى

دهد. اميدوارم كه پيغامـات شـفاهى    مخدوما مكرما بعد از سالم زحمت مى
رتيبى كه عـرض شـد مطبـوع و موافـق رأى     مرا خدمت حضرت واال رسانيده و ت

دهد كه بعد از حركت شما مجمعـى از   ايشان افتاده باشد. اينك مجدداً زحمت مى
االسـالم و سـيدالمحققين و   ثقـةاعضاى محترم انجمن ايالتى آذربايجـان و آقايـان   

بعضى ديگر ترتيب داده مطلب را بيان كردم و همه به همان قرار قائل شدند. لهذا 
دارد كه برحسب شرطى كه عـرض شـد حضـور حضـرت اقـدس واال       مىاظهار 

عرضه بداريد كه چند نفر از امناى خود و عقـالى مـال انـديش دولتخـواه ملـت      
دوست اردو را كه نماينده رسمى مسلك حضرت اقدس باشند منتخب و مرخص 

مـاه را صـبحى از    12فرمايند كه اين چهار و پنج نفر مبعوث محترم روز پنجشنبه 
كه با چند نفر منتخبين  سمنج حركت فرموده براى ناهار به شهر تشريف بياورندبا

ملت برادرانه و دوستانه مالقات و زمينه صلح با صداقت را حاضر كـرده اسـباب   
مقاصـد و مكنونـات حضـرت واال و نيـت     رفع اختالف را فـراهم و در حقيقـت   

لوازم تشريف ايشـان  مقدس ايشان اظهار نمايند. به عبارت مختصر همه اسباب و 
فراهم و نكات احترام و پذيرايى مرعى شده چنان است كه به خانه خود تشـريف  

 آورند. مى
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پس روز پنجشنبه طرف صـبح حركـت و از راه مـاراالن بـه دولـت منـزل       
جناب مستطاب شريعتمدار آقاى وهاب آقا خلف مرحوم آقا ميرفتـاح طـاب ثـراه    

 شوند كه راهنمايى كنند. اضر استقبال مىتشريف بياورند. جمعى منتظر قدوم و ح

اما وضع و ترتيب صحبت چنان است كه به عقيده اين بنـده ابتـداً مقاصـد    
شود و در مجلس اول رأى ملت پرورانه اقدس  طرفين و زمينه صحبت تشريح مى

شود و در صورت حصول و عدم نتيجه به هر حال  واال و نيات دولت پيشنهاد مى
مأخـذ و بكلـى    دانم مصلحت طرفين و عـدم اشـتهارات بـى    مىقطعاً و جداً الزم 

صـورت  (يـا   »پروتـو كـول  «هـاى قـديم يـك     ثمر نشدن مالقات مثل مالقـات  بى
 نوشته شده به امضاى طرفين برسد. )مجلس

دانم كه رأى بندگان حضـرت واال نيـز    ديگر آنكه باز بنده صالح در آن مى
غير از دول مجاوره نيـز دريـن جلسـه    اقتضا نمايد يكى از نمايندگان دول متحابه 

فقط به شكل تماشاچى بدون عنوان رسمى و دخالـت در صـحبت يـا مرجعيـت     
دانـم كـه از طـرف حضـرت واال بـه       باشد. در صورت مقتضى دانستن بهتـر مـى  

قونسول فرانسه يا آمريكا مثالً اشاره و دعوتى بشود با توضيح عنوان كه رسـميتى  
 ندارد و تماشاچى است.

الحظات كه عرض شد از روى صـداقت و انصـاف اسـت و حسـن     اين م
ترتيب است و به هيچ يك از طرفين فايده مخصوص يا ضرر مخصـوص نـدارد.   

 تا حسن ظن و رأى صائب واال چه اقتضا فرمايد.

ديگر متمنى است كه براى امكان و احتمال لزوم بعضـى مـذاكرات غـدغن    
 فرمايند همان روز سيم تلگراف را تا با سمنج دائر كنند. والسالم.

كنيم و همان  عجالتاً تا رسيدن جواب اين ترتيب را محقق الوقوع فرض مى
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تغيير  روز معهود خانه و ترتيبات همه مهيا خواهد شد. مگر آنكه زودتر جوابى در
اين ترتيب از طرف شما برسد و آنچه عرض شد نتيجـه همـان مجمـع بـود كـه      
عرض كردم كه اظهار اين ترتيب به آن جانب به عهده بنده شده و اطالعاً عـرض  

شود كه جناب آقاى ثقةاالسالم و آقاى سيد المحققـين نيـز در آن جلسـه روز     مى
 پنجشنبه حاضر خواهند بود و وعده گرفته شده.

ادعيه خالصانه بر نجات مملكت از بدبختى و انحصار اين شـرف بـه    باقى
 بزرگترين رجال ايران. مستدعى آنكه زودتر جواب بفرستيد. 

 زاده س. ح. تقى ـ گمنام     

  
 ــ 5ــ 

 زاده الدوله به تقى نامه اول عين

 روى پاكت

زاده  خدمت جناب مستطاب شريعتمدار اجل عالى آقاى سـيد حسـن تقـى   
  تعالى ملحوظ افتد.اهللا سلمه

دانيـد دو سـال    مقدمه بهتر است عرض كـنم خـوب مـى    شود بى عرض مى
توقف در كنج ده مثل آن بود كه درين عـالم نيسـتم. شـاهد حـال وجـود محتـرم       
خودتان است. راه مكاتبه و مخابره و مكالمه بر همه بسته و از دنيا وارسته بخـت  

گيرم كه از اين حركت باز نيتم بر خبر  بد آبشخور بدينجا كشيد. خدا را شاهد مى
بـين هـركس دليـل     دولت و ملت بود. گواه در آستين رفتار چند ماهه در نظر حق

 قاطعى است.

پيغام و اظهار مهربانى در وقتى رسيد كه تدارك هر كارى از دست رفتـه و  
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بهتر آن دانست صبر و سكوت را اختيار كند. شايد خداوند فرجـى دهـد و آنچـه    
خواسـت   تحمل بر خود و نصايح به هر دو طرف كرد. چـون خـدا نمـى    توانست

 تمام حكايت سنگ و سبو و نقش بر آب شد.

ورود حضرت عالى اسباب خوشوقتى گرديد كه شايد خدا خواسته و باب 
هـا بـه اشـاره چيـزى نوشـته       فرجى به روى همه گشوده. درين چند روز بعضـى 

دانـم پـرده صـبر و     واه عمـوم مـى  جوابى نرسيد. چون به ظن خود خود را خيرخ
شوم و حاال خداوند مهار ايـن   طاقت شكيبايى دريده اين است كه زحمت افزا مى

كشتى طوفانى شكسته را به دست من بنده داده است تا به قدرى كه بتـوانم بايـد   
بكوشم كه به لطف خدا به ساحل رسانم. آنچه درين مدت سير حالت اهـل ايـن   

ا نديدم درد وطن و نوع داشته باشد. هر يك به خيالى مملكت را كردم هيچكس ر
و هوائى هستند. اصل مقصود را از دست داده و هر دو طرف بـه دنبـال خيـاالت    

 باشند. شخصى و اغراض نفسانى مى

امروز بعد از فضل خدا اميدم به وجود محتـرم حضـرت عـالى اسـت كـه      
و مبرى هستند. وقت است دانم درد وطن و نوع را داريد و از هر آاليشى منزه  مى

قدمى برداريد و با موافقت من بنده به يارى اولياء حق شايد اين كشتى به سـاحل  
شود. يـك ملـت و دولتـى هبـاء و      )كذا(برسد. اين آتش خانمان سوز خواموش 

 هدر نشود.

داد اميدوار به مرحمت پروردگارم كه گره  دو ساعت اگر مالقات دست مى
كلى نيست كه آسان نشود. نظر به بيانـات عاليـه كـه در    فرو بسته گشاده شود. مش

فرموديـد و در   مجلس با كمال قوت قلب براى صالح وطن و ملت و دولـت مـى  
ديدم به وحدانيت حق و وجدان انسانيت قسم خود را يكـى از   جريده مجلس مى
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دانم و بس. همانقـدر كـه وقـت همـت اسـت       مخلصين با حقيقت حضرتعالى مى
 كنم. باشم. زياده عرض نمى شاره و راى شريف جنابعالى مىمنتظر جواب و ا

  
 ــ 6ــ 

 الدوله زاده به عين سوادنامه جواب تقى

طلب و حسن ظن  شود رقيمه عالى كه حاكى از يك قلب اصالح عرض مى
واال نسبت به اين عاجز بود زيارت و اسباب شكفتن گلهاى اميـد در دل افسـرده   

نهايت ملول  ملت بدبخت از اين اوضاع ناگوار بى كه از استيصال وطن و پريشانى
وجه شرح ماجرا و تفصيل زحمات ايـن گمنـام در بـدو     بود گرديد. ديگر به هيچ

كنم در حضرت آن بزرگتـرين   اين كار در طهران محتاج به ذكر نيست و گمان مى
ور رجال ايران كه امروز حكم عاقله اين دربار را داريد پوشيده نباشد و البتـه از د 

ايد كه اينجانب تا امروز از بدو ظهور خودم در عالم حـل و   و نزديك مسبوق شده
عقد و رتق و فتق يا دخول در دائره سياست و اداره و تدبير امور مملكـت قـدمى   

ام و اگر در امرى خطا هم رفته باشم چون  به طمع دنيا يا به هواى نفس بر نداشته
ز مصيب اسـت. بـه فرمـايش حضـرت     از خلوص نيت بود به قول فقها مخطى ني

ي هر قدمى برداشتم بـرا  »گواه عاشق صادق در آستين باشد«اقدس واال هم چنين 
مقصود مقدس كه عبارت از راحت ملت باشد بوده و آسايش بندگان خدا را يك 
حسابى. افسوس كـه بدبختانـه    خواستم. نه طرفدار اشخاص بودم نه مصدق بى مى

ن شهر لوط صلحاء و عقالء مملكـت و رجـال كـافى    در مزاج دربار حالى كه چو
اند مثرثمرى نشد و يقـين دارم كـه هـيچ كـس از      خيرخواه از آنجا مهاجرت كرده

رجال ايران حتى دشمنان مـن هـم شخصـاً اگـر از ايشـان انصـاف بخواهيـد بـه         
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 كنند. بيغرضى من شبهه نمى

داخـل  بارى تنها عيب من همين است كه در دائره ديپلوماسى هـيچ وقـت   
كنم. ولى هـر چـه    شوم و فقط مقاصد پاك را از جان و دل حسن استقبال مى نمى

بينم با تحرير اداى هيچ مطلب كما هو حقه ممكن نيست و بايد به  كنم مى فكر مى
غرض، از روزنه چشم و زبـان   هر نحو است از مجراى ناصيه صافى و سيماى بى
م كه يكى از امناى خود را به دل را در طبقى پيش مخاطب گذاشت. لهذا مستدعي

مـأذون فرمائيـد كـه بـه شـهر آمـده        )6(خصوص كسى كه سبقت درين امر نموده
مطالب مكنونه مو به مو گفته و پرده از چشم طرفين برداشته شود تـا حقيقـت را   

بيننـد ببيننـد و    در آن ظهورى كه هست و تماشاچيان دنيـا از هـزاران فرسـخ مـى    
خاك بدبخت كه يادگار بزرگان بوده و حاال بدبختانه فكرى يا رحمى به حال اين 

قيد گشته بنمايند و شـايد ايـن پيغامـات مقدمـه      بازيچه يك دسته تازه چرخان بى
زحمت هم بشود. باقى به عقل آصفانه و دلسوزى واال بـه خـاك    بى ]ى[ها مالقات
 ان اميدوارم.خودت اجداد

 زاده س. ح. تقى

  
 ــ 7ــ 

 زاده به تقى الدوله نامه دوم عين

 روى پاكت

زاده  خدمت جناب مستطاب اجل عالى آقاى آقا سيدحسن آقاى تقـى  ـ  هو
 دامت بركاته ملحوظ افتد.

شود مرقومه شريفه شرف وصـول داد و آنچـه را مرقـوم داشـته      عرض مى
طلبد اگر در وجود شـريف انـدك    نمايد و خدا را به شهادت مى بوديد تصديق مى
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آمدم و خـدا داناسـت    كردم بر مقام زحمت نمى ى را مىاستشمام رايحه خودخواه
الـه   چه بر من گذشته و تا چه درجه تحمل كرده فقط به اميد اينكه شايد به فضـل 

خدمتى از من به اين خاك و وطن و نوع و ملت و دولت بشود. اما هـزار حيـف   
روز  ثمر ماند واز هر در كه باز آمدم تو دهنى خوردم. هر دو طـرف  ها بى كه گفته

به روز بر لجاجت افزوده حسن و قبح كـار را بـه نظـر نيـاورده تيشـه بـه ريشـه        
زنند. همان بر وجه حقيقت امروز بعد از لطف خدا اميدم به وجود حضرتعالى  مى

است و بس. اگر خونخوارى و خونريزى و آدمكشى است بس است. اگر افتضاح 
كنـد. هـر دو    تفاوت مى و بدنامى و رسوائى است كفايت است. دولت با ملت چه

يكى است و اگر او نباشد اين نيست و اگر اين نباشد او نخواهد بود. تا كى و تـا  
 كجا از هر طرف كه شود كشته سود نصرانى است.تا به  چند و

شخصى را كه خواسته بوديد فرستادم. آنچه بايد خواهيد فرمود تـا مقدمـه   
كنم. موقع كـار ايـن    عرض مىمطلب به دست بيايد. هر چه به نظر مخلص برسد 

چند روزست و فرصت را نبايد از دست داد. اين بنده نبايد چيـزى عـرض كـنم.    
ايد. بلكـه بـه مخلـص     ايد كه همه چيز را دانسته جنابعالى از محلى تشريف آورده

 بايد بفهمانيد. زياده عرض و زحمتى ندارد.

  
 ــ 8ــ 

 الدوله زاده به نامه دوم عين سواد جواب تقى

شود بعد از تقديم سالم خالصانه به زيارت رقيمه كتبى و رسـاله   عرض مى
حضرت اقدس واال نائل آمدم و موجب اميـدوارى و حسـن قـرب زوال     )7(ناطق

طلبم كه عقيده خوش نيتانه و  دوره بدبختى مملكت گرديد. خدا را به شهادت مى
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حـت ملـت بـا    نيك فطرتانه آن غمخوار مملكت اجـدادى را تمامـاً در آرزوى را  
حسيات اعماق قلـب خـود موافـق يـافتم و شـهادت خـواهم داد پـيش خداونـد         

الحساب و اجداد خودم و در مقابل روح اليزال ايران و پاسدار اين ملـت و   سريع
خواهيد راه عقـل و حكمـت برويـد و     وطن و وجدان بشرى كه حضرت واال مى

حواله فرمـوده بوديـد    وطن را از مخاطره محقق كه تشريح آن را به اطالعات من
برهانيد و دوره بدبختى و جنگ برادران را منتفى كرده و به اين اوضاع ناگوار كـه  

انگيـز   آلود نفرت دل خونخواران را نيز مشمئز و متنفر نموده و به اين صفحه خون
شـود داد خاتمـه دهيـد و در     كه هيچ اسمى غير از بازيچه جالفت و رذالت نمـى 

و بزرگ اين خـاك درآئيـد و دعـاى قلبـى و شـهادت      ح خي مصلجزو رجال تاري
 غرض را با خود داشته باشيد. باطنى يك جمع ابرار بى

شوند در شأن كمتر از  گويم آنان كه عاقد صلح با شرف مى و به جرئت مى
رجال فاتح جنگ از قبيل اسكندر و ناپليون نيستند خصوصـاً كـه فـتح و تسـخير     

انـد و اگـر موفـق بـه يـك       فتوحات ننوشته وقت در جزو شئونات و ملت را هيچ
و اميد هم دارم كـه بـا نيـت    (اصالحى كه مخل شرف ملت و دولت نشود گشتيد 

زنم و ضامن شـهادت مسـتقبل    من بنده به آواز بلند فرياد مى )صاف مشكل نباشد
كـه دور از  (دنيا و بطون تواريخ هم هستم كه حضرتعالى عالوه بر شرف تاريخى 

و اجر و خير آخـرت   )دس رجال ايرانى بدبختانه معتقد نيستندبندگان حضرت اق
 )احتيـاج نيسـتند   هر كسى خصوصاً آن ذات عالى بـى  )8(كه در اين روزهاى آخر(

خير دنيا و عزت اخالف و عظمت صورى و وجاهت پيش دولت و ملت و كمال 
سعادت بشرى يعنى محبوبيت عموم هم خاكان و بلكه توجه مسلمين دنيا در اين 

هـاى اميـد در قلـب اسـالميت و      دوره روشنايى و علو اسالم و شكفته شدن گـل 
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ت و دعاى اولياء و مالئكه را از عرش الهى ي مرتبرضاى روح پاك حضرت ختم
و حسن توجه ملل متمدنه دنيا را به عـالوه لـذت روحـانى و خـالص از عـذاب      

آخـرت را مالـك   بريد و به فوز عظيم رسيده اجر دارين و خير دنيا و  وجدانى مى
 شويد. مى »الخوف عليهم و ال هم يحزنون«گشته مصداق و 

ارزد، البتـه الزم اسـت    اگر همه اين فضايل اخالق و نام نيك به چيزى مـى 
العقد دولت و ملت قرار داده قدمى مردانه چنان كه زيبنده يـك   واسـطةكه خود را 

برداريـد و هـر دو    وزير ايرانى و سرخيل آل قاجار و بهترين اتابكان عجم اسـت 
طـور كـه روز    طرف را از صرف همه مساعى در زبان و قلم برهانيد. بيائيد همـان 

كنند در ميان دو اردوى هموطن  قيامت ميان دوزخ و بهشت قوچ مرگ را ذبح مى
و برادر صافدالنه و معصومانه ديپلوماسى را در شكل يك مار خوش خط و خـال  

ت بيان و طالقت لسان و معجز بنان و شيوه سر بكوييم و تملّق و تعارف و فصاح
 ترسل و همه ابواب بديع و بيان را مانند تنبه انسـان عاصـى در زمـان نـزول بـال و     
زلزله و ظهور و با يا اقال هنگام سكرات موت موقتاً اقال پنج دقيقه كنـار گذاشـته   

ان ها كماهى عليـه بيواسـطه ترجمـ    معانى را وسيله ظهور مراد كرده بگذاريم قلب
و يكـديگر را   پيونـدد هاى برادران دور افتاده از هم به همديگر  مندفق گردد و دل

هاى مصنوعى ديرينه را فراموش دوره طالئـى مـورخين    در آغوش كشد و دشمنى
يا بهشت دنيا در ملك كيان كه مظهر بسى معجزات غير مترقبه دنيـا بـوده آشـكار    

 عالى. د، در ظل مساعى جميلهگردد و روح و ريحان جاى گرگ با ميش دمساز شو

هـاى   هـاى بـدبختان را كـه درخـت     دانم اين ناله آه كه طاقتم طاق شد. نمى
بارورشان بريده و سوزانده و بزغاله و گاوشان كشته و خورده و جل و پالسشـان  

شان، عيالشان و تخم مزرعـه سـال نوشـان بـه      برده، ناموسشان پايمال شده، آذوقه
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شان كشته شـده، آيـا انـين     آور خانه ومشان ذبح شده، نانهاى معص يغما رفته، بچه
اين اطفال و زنان يتيم بيوه اين فقراى فلكزده را كـه در روى حصـير مسـاجد يـا     

اى هسـت   ها و صحراها مانده، در تمام عالم در آسمان و زمين شـنونده  كنج كوچه
ن دينـى تمـام   باشد يـا نـه؟ اينهـا بـرادرا     يا نه؟ و آيا مكافاتى براى مسببين آن مى

اند و اين عزيـزان و نجيبـان غـالم و كنيـز      پرستان پايتخت متنعمين طهران و هوى
يهود و اسير زنج و حبش نيستند. اوالد كيخسرو و اردشيراند و رعيت شاه عباس. 
چرا در همه ملك يك سرپرست عاقل يا به اصطالح شرع عاقله نماند كه غم اينها 

رى ايـران و  ن امپراطـو مانـدگان يـا بازمانـدگا   را كشد و دلسوزى به حال ايـن در 
 شاهنشاهى كيان بكند.

هاى دربار طهران كـه   صاحب خلق كرده يا آن جوان آيا خدا اينها را گله بى
هاى خرابى تبريزانـد راسـت    شب و روز مشغول عيش و نوش و خواندن تصنيف

 الرقاب امت محمداند. گويند كه صاحب تيول اين قوم بدبخت و مالك مى

بارى دل من تمام شده كه سهل اسـت، دل هـر دشـمن دانـا و هـر عاقـل       
مستبد يا مشروطه!!!! هم سهل است، دل هر خونخوار هم تمام شده. يا فرجـى از  
خدا و برانگيخته گان الهى يا عذابى كه در ميان مستغرقين امـواج طوفـانش تميـز    

لتى و نـه وصـله   دولت و ملت مشكل باشد و نه سرماند و نه دستار، نه آپولت دو
رونـد و در دهـان اژدهـاى دشـمن حقيقـى       جامه رعيتى. همه عور در قعريم مـى 

 گويند. افتند و من هم به جهنم مى مى

رسول با صداقت و هوشيار حضرت واال كه تعبيـر از او بـه رسـاله نـاطق     
كردم همه مكنونات واال و نكات بديهى را گفت و من همچنان كه بايـد فهميـدم،   

رسد.  نمانده. آنچه كه نيز الزم بود شفاهاً عرض شده و به عرض مى اگرچه فهمى
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مقصود از تسطير و تصديع اين چند سطر كه از طغيان قلم چند صفحه شد همانـا  
جواب نماندن رسمى تعليقه بود. ولى باز با وجود آنكه  عرض اخالص و براى بى

اين نيز اگر هزار عريضه مكرراً گفتم و نوشتم مجبورم كه كتباً تكرار كنم و بعد از 
در هر يك بـه كـرات تكـرار خـواهم      )شويم كه انشاءاهللا محتاج نمى(عرض كنم 

كرد. اين حقيقت اساسى را كه دوره حيات پلتيكى و سياسى اين بنده سپرى شده 
و ابداً حالت مذاكرات رسمى در من نمانده، در دو سال طهران به اندازه دويسـت  

م و حال ابداً حاضر نخواهيم شد كه داخـل آن بـاب   سال در ديپلماسى سير كردي
 شـنوم داخـل بازيچـه    بشوم. اگر حقيقت و صداقت است چنان كه بـويش را مـى  

كنم كه اين مقصود من با عين مكنون قلبـى حضـرت    م واال فال، و گمان مىشو مي
 اقدس واال نيز توافق تام داشته باشد و بر جسارتم ببخشيد.

ام. اميدم كامل است كـه وقـت    فاهاً عرض كردهترتيب مقدمات شروع را ش
را فوت نخواهيم كـرد. بـاقى تقـديم ادعيـه قلبـى عاجزانـه خالصـانه و حسـيات         

 )9(صميميه مودتكارانه به آرزو كشان نجات وطن و ملت از اين بدبختى متناهى يا
 حفظ حقوق و شرف ملى.

 زاده  گمنام، س. ح. تقى

 پايان مكاتبات
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 )1(هاى جغرافيايى در سفينه تبريز نوشته
  

 ايرج افشار
  

 اله رضا پيشكش به دكتر عنايت
  

در تبريـز بـه خـط     723تـا   720هـاى   در سفينه تبريز كه اصوالً ميان سـال 
الفتح مسعود بن مظفر تبريـزى كتابـت شـده و     ابوالمجد محمد بن صدرالدين ابى

به چـاپ رسـانيده    )عكسى(خه برگردان مركز نشر دانشگاهى آن را به اسلوب نس
) سه تكه نوشته جغرافيايى وجود دارد. ولـى هـيچ مشـخص    1381تهران، (است 

 »سـليمان «نيست كه كاتب آنها را از كدام مĤخذ برگرفته است. در بخش دوم نـام  
ذكر شده است. طبعاً مؤلفى است فعالً ناشـناخته و شـايد از همروزگـاران جـامع     

 مجموعه.

توضيحاتى است كه بر اطراف شكل جغرافيايى جهان نوشـته  قسمت سوم 
 و اطالعاتى است درباره عرض و طول هفت اقليم و وضع خط استوا.

-638ص (بايد گفت كه بندهاى سودبخش هـم دربـاره خـواص احجـار     
) در 657-660ص () و دالئل برف و بـاران  656ص () و خواص مواد كانى 634

 پردازد. ها نمى نآن آمده است كه در اين وقت بدا

دور از مناسـبت   »فصـلنامه جغرافيـايى  «وانويسى آنهـا را بـراى انتشـار در    
 ندانست.
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I ) 660-661ص( 

 
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 
 كتاب اقاليم و بالد

 
 ها ها و نهاد واليت فصل اندر اقليم

هـا و   بدان كه معلوم شده است كه از عالم يكى ربع مسكون است بـا كـوه  
انـد   اند و بر هفـت اقلـيم بخشـيده    ها كه مردم شناسند و بعضى ديده اتها و نب آب

 برحسب درازى روز.

چنان كه در اقليم اول درازترين روزى سيزده ساعت باشد و كمتر يـازده و  
 اند. هر اقليمى در آن ديگر تفاوت نيم ساعت نهاده

ين و اقليم دوم را سيزده ساعت و نيم، همچنين تا اقلـيم هفـتم كـه درازتـر    
 روزها شانزده ساعت باشد.

 و از همه، اقليم هفتم كهتر است كه نزديكى دايره كمترين است.

 تر و مهمتر كه برآنند دايره مهمترين است. و اقليم اول نزديك

 و پارسيان اقليم را كشور خوانند و هر كشورى را نامى نهادند.

ـ  ـ  چهـارم: ويـدذفش   ـ  سيم فردذفش ـ  دوم، سوه ـ  اول: از ره نجم، وور پ
 )2(هفتم، خنيرث. ـ ششم، روز جرشت ـ پرشت

خواننـد   »چهاره«در ميان است كه  )3(باقى و به قسمتى ديگر اقليم ايرانشهر
و بر گرد او اقليم چين، ديگر ترك، ديگر روم. ديگر افريقيه، ديگـر عـرب، ديگـر    

 تر دايره خردترسـت بگـذرى بـه جايگـاهى     هند. و چون از اقليم هفتم كه نزديك
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رسد كه شش ماه همه روز باشد و شش ماه همه شب، و هـيچ آبـادانى و جـانور    
آنجا نتواند بود و به سد سكندر نزديك است كه از بهر يأجوج و مأجوج سـاخته  

يأجوج و مـأجوج از جـاى خـويش پيشـتر      ]تا[است. سكندر ديوارى نهاده است 
روند باشـد كـه در  آن   نيايند و تباهى نكنند. و بعضى از بازرگانان كه سوى چين 

 نواحى ببينند.

و صورت ايشان مانند آدمى است و خوى و نهـاد دد و دام دارنـد و هـيچ    
صناعت نكنند و جز صيد كردن تا بخورند. ايشان را كارى نباشـد و بـر يكـديگر    
غارت كنند و قوى ضعيف را همچون ديگر شكارها بخـورد. و رنگشـان سـخت    

دارند و چشم خرد، و موى جز بر سرشان نباشـد،  سپيد باشد مانند برف، و بينى ن
تا قدم برسد. قامت چند يك به دست دارند و عمرشان از عمر بنى آدم بـه بسـيار   

 درازتر است.

 و از سوى شمال است كه سرما و برف بسيار باشد.

  
 فصل

چون از سوى جنوب بگذرى از آفت گرمـا و تلخـى آب جوشـان سـكون     
رونـد و شـب    )4(هـا  اند. مردم همانا روز بـا شـكاف   اننتواند بودن، و اندرو جانور

از  )5(بيرون آيند و طلب معاش كنند. و چهـره و شـكل آدمـى دارنـد و درازشـان     
دوازده گز زيادت است و سياهى باشند سخت سياه، و بر تن هيچ قوتى ندارنـد و  
خداوند خرد نيستند و كارش به جز صيد كردن و يا جفـت خـويش بـودن هـيچ     

  آدم. مرشان به دو سه چندان است كه از آن بنىنيست و ع
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 فصل

هاى يزدانى  اى خفته از خواب غفلت بيدار شو و به چشم اعتبار در قدرت
نگاه كن و دام نجات سپار و ايمان آر به خداى كه آفريدگار هر دو جهان است و 

 بر آرنده مكين و مكان است.

  
 فصل 

ش هزار و چهل ميل اسـت.  بدان كه ستبرى فلك قمر صدهزار و سى و ش
البروج پنجاه و شـش بـار هـزار هـزار      منطقـةهر ميلى چهار هزار ارش و ستبرى 

و بيست و پنج هـزار   ]صد[چهار هزار هزار و چهار  ]و[ )6(هزار و پانصد و پنجاه
شـناس كـه    ام و حقيقت و چهارصد و هشتاد و سه ميل است. در كتب چنين يافته

و زينه شناس. ايزد تعالى بـه توفيـق حسـن     )7(لعبتان و  اين حسابى است از كى
طاعت دارى و راه راست يافتن روزى كناد تا بدان رستگار شويم. و مركز و قـرار  

 شاءاهللا تعالى. و جاى خويش بيابيم، ان

  
 فصل 

به دليل هر چيزى را خاصـيتى باشـد    ـ  خاصيت چند شهر كه در آن باشند
ت شهرى چندست كه ديگر شـهرها را  بعضى ظاهر و بعضى مخفى. و اين خاصي

 شود پيوسته خرم و خندان باشد. )8( ]661[ نيست. هر كه در بيت

هر كه در اهواز مقام كند در عقلش نقصان آيد عطرها به انعطاكيه و اهـواز  
 در مدت سه ماه بگردد و بويش كم شود.

 هر كه به يك سال در موصل مقام كند قوتش كم شود.

 ند طحالش بزرگ شود و به درد آيد.هر كه به بحرين نشي
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خوانند هر كه نبيذ آن بخورد از و عرقـى   »سياهى«به بحرين خرمايى است 
 آيد كه جامه سپيد نارنجى شود.

هر كه در مرو مقام كند بيم آن باشد كه او را رشته برآيـد همچنـان كـه بـه     
 خوانند. »خىريش بل«به بلخ بسيار باشد و  )9(دهستان سناقر برآيد. و ازين سناقر

هر كه در بصره مقام كند بيم آن باشد كه به وقت جمـاع كـردن لـرزه بـرو     
 افتد.

هر كه در مصيصه به تابستان روزه دارد سودا برو غالب شود و نزديـك آن  
 باشد كه ديوانه گردد.  

 خواهد. )10(هر كه به تركستان رود طبع او كاديراز

 )11.(در روم گاو كوهى بنماند

 خوك نباشد.در هندوستان 

 به چين هرگز بچه نكند. )؟(كر 

 پيل به جز هندوستان نباشد.

 نهنگ را از آب نيل برآرند و به آب ديگر فرو گذارند بميرد.

 كار نكند. )12(در زمين حمص كژدم

 باشد تبش بگيرد. )؟(هر كه به تابستان به نودر 

 تر آيد. معروف است كه از همه جايى صعب )؟(تب جهير 

 هند در هيچ شهر چندان مگس  نباشد كه در واسط.  بيرون از 

 723االربعا رابع محرم سنة ةتم ضحو
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II ) 714-715ص( 

 
 ]اقاليم سبعه[

  
بعــد از حمــد و ثنــاى... فــراوان بــر آفريننــده... و پرورنــده  )13(اهللا.... بســم

مدى.... جهانيان... گويد مقرر اين بيان... عبده سـليمان االوحـد... اهللا للفـوز السـر    
امــدهم اهللا بــالتوفيق و لــه.... الحقــايق علــى  اســاطين ســالطين و اربــاب.... يقــين

تر نمود كه فوايـد... داشـتند در ذكـر     التحقيق.... فرمود و بر آن ابرامى هر چه تمام
... درين اقاليم مذكورست در ملك تحرير و ]ها[اقاليم سبعه و عرض و طول شهر 

... ]اى[مأمور معذور همين داعى مخلص از هر جا شمه بيان تقرير... بر مقتضاى ال
 باز نمود و عيبه عيب خويش را درويشانه باز گشود.

پيش از خوض... بيايد دانست كه حكماى پيشين نوراهللا اسرارهم ربعـى را  
انـد و از مشـرق اول ربيـع بـا      گويند اعتبار كـرده  ]مسكون[از زمين كه آن را ربع 

را خط... نهاده و آن خط را به صد و هشـتاد قسـم   مغرب خطى فرض كرده و آن 
كرده و هر يكى را درجه نام كرده و هر يـك را ازيـن.... بيسـت فرسـنگ تقريبـاً      

... ]تـا اول [االرض گوينـد  قبـةگرفته و از كنكدر كه اقصاى جنوب اسـت و آن را  
 اى گرفته. ديگر فرض كرده و آن را به نود قسم كرده و هر يكى را همچنان درجه

و بعد از خط استوا... و چهل دقيقه هفت قسم ديگر كه آن را اقـاليم سـبعه   
گويند اعتبار كرده و شهرهايى كه مشهورست بيشـتر ازيـن اقـاليم سـبعه اسـت و      

اند بعضى آب گرفته است، به سبب ان كـه....   اكنون آن اقاليم كه ايشان اعتبار كرده
نشـيند. پـس    ب آب دريا باز مىهزار سال به قدر چهار درجه تقريباً از طرف جنو

ناچار در هر دويست و پنجاه سال قرب بيست فرسنگ از طرف جنوب آب دريـا  
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باز نشيند و در طرف شمال به همين مقدار بيفزايد. الجرم جزاير خالدات و غيرها 
اند به سبب زيادتى آب دريا و به تدريج سردسير گرمسير شود و  اكنون ناپيدا شده

 جنوب شمال شود و زمين خشك دريا گردد. مشرق مغرب گردد و

و مثال خط استوا و اقاليم سبعه اين است كه درين نصف دايـره بـر سـبيل    
گيرند و مشـرقيان از   شود. و طول شهرها مغربيان از مغرب مى تمثيل باز نموده مى

 مشرق و عرض شهرها را از خط استوا برين ترتيب.

از فـرض قطـع دايـره معـدل     و چنين گويند كه فرض خط استوا در زمين 
النهار برخاسته است، چنان كه فرض اين خط كه از اقصـاى جنـوب بـه اقصـاى     

 گيرند. النهار مى شمال در ميانه اقاليم افتاده است از فرض خط دايره نصف

 گيريد تا ك كز، )14(اما اقليم اول، بدان كه مجموع عرض او... يب م

 گيرند تا كزل،و اما اقليم دوم ابتداى عرضش از ك كز 

 و اما اقليم سوم ابتداى عرضش از كزل گيرند تا لج لز،

 و اما اقليم چهارم تمامى عرض او از لج لز گيرند تا لج ند،

 و اما اقليم پنجم ابتداى عرض او از لج ند تا مح كب،

 و اما اقليم ششم عرض از مح كب گيرند تا مز يب،

 و اما اقليم هفتم ابتداى عرض او از مزيب گيرند تا ن ك.

بايسـت شـرح    و چون ذكر هر شهرى دريـن نصـف دايـره چنـان كـه مـى      
چند مشهور ياد  ]ى[شايست داد الجرم بر سبيل اجمال طول و عرض شهرها  نمى

كرده شد تا هر كه خواهد به طريق رقوم هر شهرى از عرض و طول او اسـتدالل  
 علم بالصواب.كند. واللّه ا

و باقى شهرهايى كه مشهورست دريـن اقـاليم و نشـان آن دريـن جـداول      
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متعذر است نخست طول و عرض هر شهرى جداگانه خود استدالل كرده شود، و 
 باشد كه شهرى چند را نامى جداگانه گويند:

 المقدس و عسقالن و رمله و طبريه، مثل فلسطين كه اطالق كنند بر بيت

 سمنان و بسطام و دامغان را گويند،و قومس: خوار و 

و ديار بكر: موصل و سنجار و ماردين و مفارقين و جزيره و رأس العين و 
 حدود آن شهرها را گويند،

و همچنان آذربيجان و عراق و فارس و ديلمان و طبرسـتان و مازنـدران و   
 مكران و زاولستان و هند و سند و چين و ماچين.

اند. اگر طبع وافـى   ها بيان كرده يك در زيجو عرض و طول اين شهرها يكا
است از هزار يكى و از بسيار اندكى كافى است، و اگر نـه روزگـار آنـان عزيزتـر     

 است كه در امثال زوايد چنين چيزها صرف كنند.

... اين فوايد در سلك تحرير درآمد، فـى  )؟(اما ناچار هر قصه لعل كه عذر 
جرية.... و اللّه اعلم. تمام شد كتاب اقاليم سبعمائة ه ]و[تاريخ رجب سنة عشرين 

 )15(بالخير.... و بالد. نماز خفتن شب يكشنبه سادس صفر ختم

  
III ) 733ص( 

 
 السبعةكتاب مختصر فى ذكر االقاليم 

 
 اللّه الرحمن الرحيم بسم

  
 الربع المعمور من األرض سبعة اقاليم مقسومة على عدد الكواكب السبعة

 الى زحل و هو بالد الهند فاألول منها ينسب
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 و الثانى الى المشترى و هو بالد الصين

 بالد الترك ]الى المريخ و هو[ و الثالث

 و الرابع الى الشمس و هو بالد خراسان

 و الخامس الى الزهره و هو بالد ماوراءالنهر

 و السادس الى عطارد و هو بالد الروم

 و السابع الى القمر و هو بالد الثلج

اعلم حرّره العبد الحاج محمد بن مسعود فـى يـوم االحـد الثـامن و     و اللّه 
احلجة خمتتم من شهور حجة اربع و عشرين و سـبعمائة مبدينـة تربيـز، محاهـااّهللا  العشرين من شهر ذى

 .تعاىل

 )ظاهراً نوشته كاتب(هاى تبريز  ضمناً مناسب ديد مطلبى را كه درباره زلزله
 غرافيايى تاريخى دارد در پايان نقل كند:درين مجموعه آمده است و جنبه ج

  
  

IV ) 439ص( 

 
 اللّه الرحمن الرحيم بسم

 
 تاريخ تبريز

  
الرشيد زن او زبيده خاتون فرمـود نهـادن    بنياد تبريز در زمان خالفت هرون

الرشـيد   در تاريخ سنه خمس و سبعين و مأئة هجرى و پنج سال از خالفت هرون
 گذشته.

ين و مأتين به زلزله خـراب شـد متوكـل خليفـه بـاز      و در سنه اربع و اربع
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 عمارت فرمود و به قرار اصل باز آورد.

باز از تقدير ربانى و قضاى آسمانى به تاريخ سنه ثلث و ثلثـين و اربعمائـة   
به زلزله خراب شد. در روزگار القايم بامراللّه و هسودان بـن محمـد الـرّوادى بـه     

طاهر مـنجم بـه تبريـز بـود و در نجـوم      عمارت آن مشغول شد و در آن مدت ابو
مهارتى داشت در خدمت امير وهسودان حكم كرده بود كـه شـب آدينـه چهـارم     
صفر ميان شام و خفتن خراب شود. آن حكم راسـت آمـد. روز پنجشـنبه منـادى     
كردند كه مردم شهر بيرون روند. بيشتر بيرون رفتند به سرخاب و در شـهر نظـاره   

ده بود در آن وقت معين واقـع شـد و جمـاعتى كـه در     كردند. آن حكم كه كر مى
شهر مانده بودند هالك شدند و اين معنـى ناصرخسـرو در سـفرنامه خـود آورده     
است كه درين تاريخ من به تبريز رسيدم به زلزله خراب شده بـود و چهـل هـزار    
ى آدمى هالك شده به قولى در سنة اربع و ثالثين و اربعمائة آبادان كردند و به قول

 .ئةدر سنه خمس و ثلثين و اربعما

و اين عمارت كه تا غايت باقى است آن عمارت امير و هسـودان اسـت و   
اين اصح است كه در سنه خمس عمارت كردند به قول و اخبار ابوطاهر شـيرازى  
و ابوطاهر شيرازى حكم كرد تا در وقتى بنياد نهادند كه زحـل در عقـرب بـود و    

ف اوست و مشترى در سرطان در شرف و آفتاب صاحبش مريخ در جدى كه شر
و زهره و عطارد در حوت و قمر در سنبله و ابوطاهر گفت كـه محـال اسـت كـه     
ديگر تبريز به زلزله خراب گردد. امـا عهـده سـيل نتـوانم كـردن. ديگـر منجمـان        

 اند. اند كه از سيل نيز سليم باشد كه كواكب به غايت نيكو افتاده گفته

يت اگر چه زالزل و سيول بسيار اتفاق افتاد خرابـى نشـد و   بعد از آن تا غا
ترين زالزل آن بود كه در شب چهارشنبه بيست و نهم جمادى االخـر سـنه    سخت
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احدى و سبعين و ستمائة شش ساعت از شب گذشته آفتاب در دلو و مردم همـه  
اى چنـد   در خواب حادث شده، به غير آن كه منارى چنـد را سـر بيفتـاد و خانـه    

دود به خلل آمد ديگر خرابى نشد اما زمانش ممتد گشـت و مـردم شـهر همـه     مع
هـا و مقـابر مـوطن شـدند در يـك       مساكن و اوطاق بگذاشتند و به صحرا و بـاغ 

 شبانروز هجده نوبت اتفاق افتاد. حق تعالى محافظت كرد.

درين تاريخ پادشاه اباقاخان بن هالكوخان بن تـولى خـان بـن چنگيزخـان     
 ل از پادشاهى او گذشته، و اين تاريخ درست است:بود. هشت سا

از زلزله اول تا دوم صد و هفتاد و نه سـال، و از دوم تـا سـوم دويسـت و     
شصت و هشت سال، و از دوم تا سوم دويست و شصت و هشت سـال، و از آن  
تاريخ كه زبيده خاتون بنياد نهاده است تا زلزله سيم چهارصد و نود و شش سـال  

 )16(بود.

االول  لّه اعلم بالصواب فى ضحوه يوم االثنـين السـابع و العشـرين ربيـع    وال
 .ئةسنة ثالث و عشرين ]و[سبعما

*** 

گويند به وقت آنكه وهسودان بن محمد الروادى پدر محـالن بنيـاد تبريـز    
كرد بعد از آن كه به زلزله دوم خراب شده بود، چهار كس از اولياى خـدا كـه    مى

بياورد و بر چهار گوشـه شـهر بداشـت. بـه وقـت آنكـه       در واليت مشهور بودند 
ابوطاهر شيرازى وقت اختيار كرد طاس بكوفت مشايخ چهارگانه هر يكى سـنگى  

  در بنياد انداختند و بعد از آن عمارت اساس نهادند.
 

 يكى باله خليل بود از ديه صوفيان.

 دوم شيخ ابونصر از النجق نخجوان.
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 سيم شيخ على بن ايوب از اران.

 چهارم شيخ سعيد سمولى از موغان.

در آن مدت كه تبريز به زلزله خراب شـده بـود شـيخ ابـوبكر تبريـزى بـه       
بسطام بود در بندگى سلطان المحققين شيخ ابويزيد بسطامى طاب ثـراه. مرغكـى   

خواند. شـيخ ابويزيـد از شـيخ ابـوبكر      بيامد و بر ديوار خانه نشست و چيزى مى
گويد. شيخ ابوبكر گفت نـه. شـيخ ابويزيـد     مرغ چه مىدانى كه اين  پرسيد كه مى

گويد كه تبريز به زلزله خراب شده است و هيچ چيـز جـز زاويـه تـو و      گفت مى
آبادان نمانده است. شيخ ابوبكر گفت الحمدللّه. شيخ گفت برو  )17(مسجد خرابات

ـ    و به پاى ماچان. شيخ ابوبكر به پاى ماچان رفت. شيخ ابويزيد گفت اگـر خانـه ت
 بود شكر راست بودى. خراب شده بودى و باقى آبادان مى

  
 ها: يادداشت

 )ا ـ ك(هاى تبريز اشاره شده است.  در اين مقاله به زلزله. 1
مندرج در بيست مقاله قزوينى، جلد دوم به اهتمام (ها در مقدمه شاهنامه  مرحوم قزوينى به مناسبت ذكر اين نام. 2

ها را آورده و آنچه را در متن مقدمه  ) از منابع متعدد ضبط متنوع نام31-35، ص 1313عباس اقبال، تهران، 
و (خترس بامى.  ـ وورجرست ـ ووربرست ـ ويددفش ـ فرددفش ـ شبه شاهنامه است چنين نقل كرده: ارزه

 .)هاى مختلف براى هر يك نقل كرده و توضيحات ريزه كارانه براى هر يك آورده است البته نسخه بدل
 شود. ل متن حاضر آنچه نقل شد به همان صورتى است كه در سفينه تبريز چنان خوانده مىدر نق

 اصل: انرانشهر. 3

 نيز خواند. »ها به اشكاف«اصل چنين است و ممكن است كه . 4

 شايد: درازاشان يا درازيشان. 5
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  استاد ايرج افشار و مطبوعات
 

  نگاهى به نيم قرن فعاليت مستمر مطبوعاتى
 

  

 سيد فريد قاسمى
  

 اشاره

آيد حاصل گفتگو با بزرگمردى است كـه شـهرت جهـانى     آنچه در پى مى
هاى فردى و خدمات ارزنده او در زمينه تـاريخ، كتابـدارى،    دارد. كارنامه كوشش

ها و  يح و احياى متون قديمى، گردآورى مجموعهشناسى، تصح كتابشناسى، نسخه
ها و بزرگداشـت بزرگـان علـم و ادب و فرهنـگ و معرفـى       سازماندهى كتابخانه

ها و... فراتـر از آن اسـت كـه ايـن قلـم       ها، مجله گمنامان شهرستانى، انتشار كتاب
 اى از ثمره عمر پر بـرگ و بـار او را   قاصر بتواند از عهده توصيف بر آيد و گوشه

به نگارش در آورد. خيـل عظيمـى از اسـتادان، محققـان و نويسـندگان ايرانـى و       
داننـد كـه    خارجى به مرتبت علمى و جايگاه بلند اين بزرگوار واقفند و نيـك مـى  

 آنچه درباره او گفته و نوشته شود حق مطلب ادا نخواهد شد.

بـاره  خوانيد فقط در هايى كه پس از اين مختصر مى ها و پاسخ بارى، پرسش
 هاى مطبوعاتى ايشان است. فعاليت
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 هاى مطبوعاتى جنابعالى است، لطفاً بفرماييـد   چون محور اين گفتگو فعاليت
 ايد؟ از چه تاريخى با مطبوعات آشنا شده

o الهى به مـن   اللَّه حكيم رفتم، معلم ما به نام هدايت وقتى به مدرسه ابتدايى مى
خـواهم.   هايى از آن را مـى  شماره نوشته كه من اى مى گفت كه پدر شما مجله

شد. مـن بـه    منتشر مى 1306تا  1304مرادش مجله آينده بود كه در سنوات 
علت كودكى توجهى نداشتم با اينكه در خانه ما گوشه و كنار تعـدادى از آن  

شد به هر حال آن پيغام را بـراى پـدرم آوردم و چنـد شـماره از آن      ديده مى
رود كـه آقـاى    ام داد و بـراى او بـردم. يـادم نمـى     مجله را براى معلم ابتدايى

آموزان فرزنـد   الهى كه هنوز زنده است و خدا سالمتش بدارد، به دانش حكيم
هـاى   گفت، به من گفت: فرزند ملتفت باش و بدان كه اين مجله از نوشته مى

باارزش است و بزرگ كه شدى حتماً بخـوان. ايـن سـابقه را از ايـن حيـث      
اى كـه   تدريج من با نـوع مطبوعـات و آثـار چـاپ شـده      عرض كردم كه به

 اسمش مجله است آشنايى پيدا كردم.

  
    گويا نخستين مسؤوليت رسمى مطبوعاتى شما مديريت داخلى مجلـه آينـده

 است

o  دوباره پدرم به فكر تجديد انتشار مجله افتاد. مـن هـم    1323بله، در تابستان
ندى داشتم به كار مطبوعات، به م در آن موقع حدود بيست سالم بود و عالقه

شـروع   1320هايى كـه بعـد از شـهريور     خصوص از حيث خواندن روزنامه
هـا و   هـا صـحبت از مجلـه    ها بچه رفتيم صبح شده بود وقتى به دبيرستان مى

كردند و اخبار روزانه مملكتى زبانزد همـه بـود. بـه هـر      هاى تازه مى روزنامه
شـروع   ـ  اگر اشـتباه نكـنم   ـ  1323يز حال مجله آينده دوره جديدش در پاي



٣۵٧ مطبوعات استاد ايرج افشار و

شد و پدرم هم كه گرفتار كارهاى رسمى و ادارى خودش بود مرا مكلف به 
اداره كارهاى مجله، رفتن به چاپخانه و خريـد كاغـذ و سـاير كارهـايى كـه      
مجله دارد، كرد. اولين مشكل من غلطگيرى بود. مجله در چاپخانـه مجلـس   

بندى  قامت، بسيار استوارى رئيس صفحهشد. مرد بلندباالى، خوش  چاپ مى
آنجا بود به نام مطير كه پسرش بعدها چاپخانه بهمـن را راه انـداخت. دفعـه    

ودم كه بگيرم براى غلطگيـرى، بـه   التي را برده باولى كه من رفتم آنجا و مقا
من گفت كى بناست اين را غلطگيرى بكنـد. ايـن كلمـه بـراى مـن تـازگى       

گويـد.   تم به اين موضوع گفتم ببينم پدرم چه مـى داشت و هيچ آشنايى نداش
چينى كرده بودند و  هايى را كه حروف دهم. اخبار و ورقه بعد به شما خبر مى

ها به صورت طومارى بود اينها را آوردم به منـزل و همـان روز اول    آن وقت
چينى شده را پـدرم بـه    مقدارى از مقدمات طرز غلطگيرى اين اوراق حروف

و طبعاً مقدارى را كه تصـحيح كـردم بـه او نشـان دادم و او مـرا      من ياد داد 
هايى كه كرده بـودم، كـرد. و    دقتى هايى كه بود يا بى متوجه بعضى ناهموارى

دادم. آن مواقع براى هـر كـارى خودمـان بايـد      آرام آرام اين كار را انجام مى
بايـد   كرديم. چاپخانه مجلس كاغذى در اختيارش نبود. كاغـذ را  مراجعه مى

خريــديم. و مقــوا را از جــاى ديگــر  الحــرمين مــى رفتــيم از بــازار بــين مــى
سـهميه  كـرديم،   ها را توزيـع مـى   خريديم. به هر حال بعد از چاپ، مجله مى

كرديم و قـس   ها را دريافت مى برديم و حق اشتراك به پست مىمشتركين را 
 على ذلك.

o  هايى بـود بـراى    فرصتمدت دو سال اين كار ادامه داشت و يكى از بهترين
من كه با عده كثيرى از بزرگان ادب و بعضى از رجـال آشـنايى پيـدا كـردم     
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بردم غلطگيرى كنند و برگـردانم. مقالـه    براى اين كه بايست مقاالتشان را مى
هـا شـد. تـا اينكـه مجلـه دوره       گى موجب ايـن آشـنايى   بگيرم و اين واسطه

سيد و فهرست منـدرجات الزم  به پايان ر ـ  بود 1325شايد اواخر  ـ  سومش
هرحال از باب اين كه كـارى   داشت. اين كار را هم شايد براى تمرين و يا به

اى كـه قـبالً داشـت. ايـن      كرده باشم به عهده من گذاشتند و براساس نمونـه 
فهرست كه نخستين فهرستى است كه توسط من تهيه شده است، بـه عهـده   

 ها انس گرفتم. ل الفبايى كردن ناممن گذاشته شد. آنجا بود كه كمى با اصو

  
 از چگونگى همكارى با جهان نو بگوييد 

o بستى سر چهارراه  آينده تعطيل شد و دفتر ما در آن وقت در اتاقى بود در بن
سر در سنگى از امالك پدرم كـه بـه نـام دربنـد دكتـر افشـار نـام داشـت و         

ازى مـدير  روى آن اتاق ديگرى بود طرف شمالى كه مرحوم حسين حج روبه
آنجا را اجاره كرده بود بـراى   ـ  كه در آن روزگار مدير راه نو بود ـ  جهان نو

دفترش و مجله راه نو ابتدا صاحب امتيازش مرحوم محمـد سـعيدى بـود و    
كـرد و   خواست ديگر ادامه بدهد آقاى حجازى كـه بـا او كـار مـى     چون نمى

ه نام جهان نو و در سردبيرى راه نو را داشت، امتيازى به نام خودش گرفت ب
. ايـن  1327يـا   1326كـنم   همان جا انتشار جهان نو را آغاز كرد. خيـال مـى  

اش بود جاى عجيبى است بـراى ايـن كـه     دفترى كه آقاى حجازى در اجاره
آمـد. يـك مـدتى قبـل از آن در دوره      يك مدتى مجله آينـده آن جـا در مـى   

محل چاپ و نشر بليـت   رضاشاه، على اصغر اميرانى آن را اجاره كرده بود و
ها در آنجـا منتشـر    قبل از خواندني دوانى و مجله كوچكى هم مسابقات اسب

اش با كار مطبوعات آغشته شده  هرحال يك بنايى بود كه تاريخچه كرد. به مى
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بود. بارى جهان نو را وقتى حجازى شروع كرد، مـن هـم بـه علـت انـس و      
ديـديم و   غالباً همـديگر را مـى   رو بودمان و اينكه عالقه و همجوارى و روبه

پيمـايى و   اى از دوسـتان و آقـاى حجـازى بـه راه     ها با عـده  مخصوصاً جمعه
مندى من به جهان نو زياد شـد و آقـاى حجـازى     رفتيم عالقه كوهنوردى مى

داد تا با او همكارى داشـته باشـم. همكـارى مـن،      هم روى خوشى نشان مى
اى بـا او   هـم همكـارى مطبعـه   همكارى قلمى بود و جز اين يـك مقـدارى   

رفـت و   داشتم، به اين معنا كه در مواقعى كه به ماليـر و جاهـاى ديگـر مـى    
سپرد كـه   كرد مى كارهايى داشت، مجله را كه در چاپخانه فردوسى چاپ مى

من هم سرى بزنم و مراقبتى داشته باشم. مجله جهان نو دو، سـه دوره دارد.  
شـمايلش و روى جلـدش را بـه    يكى همين دوره اولش است كـه شـكل و   

كـرده بـود. دوره   اسـت ـ درسـت     آنقـدر كـه يـادم    ـ  شكل مجله نيوزويك
اى از منـورين ايـران باهـاش     اى است كه ماهانه شـد و عـده   اش دوره بعدى

كردند بنده آن وقت خودم گرفتار راهنمـاى كتـاب بـودم. بـا او      همكارى مى
ر   كارى نداشتم. اما در اين دوره اول مدتى مرتض ى كيوان كه ابتدا با خـانم نيـ

سعيدى همكارى داشت و سردبيرى و يا مـدير داخلـى مجلـه بـانو بـود بـه       
حجازى كمك كرد هر دو در وزارت راه بودند. هم حجازى و هم كيـوان. و  
كيوان مدتى سردبيرى رسمى جهان نو را قبول كرد تا اين كه بعدها توجهش 

نو كنار رفت. جهان نو يك كانونى  هاى ديگرى شد و طبعاً از جهان به طريق
هم بود براى مالقات با افراد مختلـف در آن دوره. در همـين دفتـرش، يـك     

كوب،  ها مثل آقاى زرين آمدند. هم از گروه جوان روزى از روزهاى هفته مى
آقاى محجوب، آقاى على كسمايى، آقاى حسين كسمايى، حتى شـايد آقـاى   
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يوان و بعضى از شعرا، اگر اشتباه نكـنم  اكبر كسمايى و مرحوم مرتضى ك على
آقـاى علـى جـواهركالم، عبـاس شـوقى،      ترهـا مثـل    ميشايد سايه و از قدي

خانباباى طباطبايى، مرحوم غالمرضاى سعيدى و اين نوع افراد كه دقيقاً حاال 
ها كه جهـان نـو بـه سـال      آمدند. در اين سال ها مى يادم نيست و بيش از اين
بود من ديگر كارمنـد دانشـگاه شـده بـودم و وقـتم       سوم يا چهارمش رسيده

 كرد كه دائماً با حجازى باشم. آنقدر كفايت نمى

  
 چطور شد كه سردبيرى مهر را پذيرفتيد؟ 

o    .مجيد موقر در آن مواقع به فكر اين افتاده بود كه دوباره مهـر را راه بينـدازد
بـه او گفتـه   دانسـت يـا    آقاى موقر به من مراجعه كرد. شايد سوابق مـرا مـى  

بودند. به هر حال ايشان گفتند كه شما بيا و مجله مهر را راه بينداز. مـن هـم   
چون عالقه به كارهاى مربوط به تحقيقات ايرانى و مطالعات قديمـه داشـتم،   
پذيرفتم. البته مجله مهر سال هشتم و چند شـماره از سـال نهـم كـه درآمـد      

ى هم مطالب اجتمـاعى و  قسمت اعظم در همين زمينه است. ولى يك مقدار
كرد. مهر در آن  نوشت و اداره مى مرتبط با روز دارد كه خود مرحوم موقر مى

ها طالـب   كه بيشتر مردم و به ويژه جوان 1331و  1330هاى  هاى سال جريان
هاى تازه و اجتماعى و نو بودند. نتوانست طبعاً دوام بيـاورد و بـه هـر     مجله

نويسى بـا مهـر بـود.     رفت. اين سابقه مجلهحال موقر تصميم به تعطيل آن گ
آشنايى با استادان يا بهتر بگويم شاگردى كه با دكتـر صـفا كـرده بـودم و او     

يرسـتان و همچنـين آقـاى دكتـر خطيبـى كـه در شـير و        م من بود در دبمعل
خورشيد بودند، هر دو، به فكر افتادند كه مجله شير و خورشيد سرخ را يك 

ز به مـن مراجعـه شـد و حتـى ابالغـى هـم مرحـوم        تحولى در آن بدهند. با
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اش بود نوشت و مرا بـه   اصغر حكمت كه دبير كل يا رئيس هيأت مديره على
اين كار نصب كرد اما به هر حال تقدير نخواست كه من بتوانم قبول بكنم و 

  انجام نشد. اين كار چون مقارن همين ايام بود اين را عرض كردم.
 

 گذارى كرديد؟ اساس چه ضرورتى با دوستان پايهفرهنگ ايران زمين را بر 

o       با دوستان هم مشرب، از حيث تحقيقات ادبى و تـاريخى كـه غالبـاً بـا هـم
پژوه  بوديم آقايان دكتر منوچهر ستوده، دكتر مصطفى مقربى، محمدتقى دانش

كه آن وقت به دكتر محمـد   ـ  دكتر عباس زرياب خويى و دكتر محمد كيوان
هـاى ادبـى    دوره ـ  اال دكتر محمد مكرى معروف اسـت كيوان پورمكرى و ح

شد  تر از آن چه منتشر مى اى نسبتاً محكم داشتيم و صحبت اين شد كه نشريه
شناسى به سـبك و   هاى ايران براى انتشار مطالب و تحقيقات منحصر به زمينه

شناسى به وجود بياوريم اين بود كه فرهنگ ايران زمين  هاى شرق شكل مجله
اى كه اين فكر را داشتيم تنها پـنج نفـر    يخته شد. ولى از ميان عدهاساسش ر

پـژوه، آقـاى سـتوده،     باقى مانديم كه كمك كرديم به تأسيس آن آقاى دانـش 
آقاى مقربى، آقاى زرياب و بنده، بقيه شايد به جز آقاى مكرى، يكى دو نفـر  

ت. آنهـا  ديگر هم بودند كه شايد آقاى دبيرسياقى هم بود كه حاال يـادم نيسـ  
ردند. شماره اولش به علت آشنايى من بـا  كار با ما نك ديگر مشاركتى در اين

هـاى مختلـف مثـل     چاپخانه فردوسى در آنجا چاپ شد بعـدها در چاپخانـه  
ها از جمله افست چاپ شد. در ابتدا ايران زمين هـر   رنگين و ديگر چاپخانه

ت بـود تـا اينكـه    آمد. سه چهار سال هم به همين صـور  سه ماه يكبار در مى
جلد تا حـاال درآمـده كـه در سـنوات      28ترتيب ساالنه به خودش گرفت. و 

 هايى افتاده و منظم نشده كه سالى يك بار در بيايد. اخيرش فاصله
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 ايد. سردبير سخن هم بوده 1335تا  1333هاى  گويا در سال 

o توجه  بله، پس از تعطيل شدن مجله مهر و آزاد شدن من از كار مطبوعاتى با
به اين كه دكتر پرويز ناتل خانلرى استاد مـن بـود در دبيرسـتان و غالبـاً بـه      

اى مثل صادق هدايت، دكتر شهيد نورايى و ديگران جمـع   محفل او، كه عده
اى هم از دانشجويان سابقش مثل آقايان يحيى و سيروس ذكاء  شدند. عده مى

و شـد داشـتند و   مصطفى فرزانه، تورج فرازمند و جمعـى ديگـر آنجـا آمـد     
آمديم. آقاى دكتر ناتل خانلرى گرفتار كارهاى ادارى بود. يك  رفتيم و مى مى

روز كاغذى به او نوشتم كه اگر شما گرفتار هستيد، من حاال آزاد شدم. اگـر  
خدمتى از دستم بر بيايد براى شما انجام بدهم. حاضرم، خيلى بـا محبـت و   

ه من سپرد. حدود دو يا سه سال در مندى مرا خواست و كار مجله را ب عالقه
هايى بـه اسـم    مجله سخن با او همكارى داشتم. هر شماره آن دوره نيز مقاله

كـرديم. دفتـرش در    من هست. من با او همكارى داشتم مجله را چـاپ مـى  
كه به چاپخانه رنگـين نزديـك بـود.    نزديك شركت بيمه  خيابان سعدى بود.

ردند به دكتر خـانلرى كـه اينجـا را بايـد     جاى خوبى بود. تا اين كه فشار آو
اش بـود و   تخليه كنى. دكتر خانلرى هم كـه واقعـاً گرفتـار كارهـاى رسـمى     

رسيد به من گفت شما برو جايى پيـدا كـن و اجـاره كـن. دوسـتى مـن        نمى
داشتم به نام هارونيان يك عمارتى ساخته بود سر چهار راه كالج رفتم بـه او  

خواهيم مجله را از آنجـا ببـريم و بـه هـر      د و مىگفتم دكتر خانلرى جا ندار
دهـم و بيايـد ولـى     حال چون با من آشنا بود گفت بهتون يك آپارتمانى مـى 

بنديم. با دكتـر   نامه را با دو نفرى شما مى چون آشنايى من با شماست، اجاره
زاده كـه   خانلرى رفتيم به محضر و آنجا را دو نفرى اجاره كرديم. آقاى دايى
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كرد اسمش را ببرم براى اينكه حقى دارد به  ادارى مجله سخن را مى كارهاى
هـاى سـوم و چهـارم مجلـه سـخن       گردن مجله سخن براى اين كه از سـال 

ن چاپخانـه  هـاى دراز معـاو   داد و اين آدم سـال  كارهاى ادارى را او انجام مى
 شگاه بود و تا آخر هم با دكتر خانلرى كار كرد و دكتر خانلرى چون يـك دان

شـناخت ايـن كارهـا را از او     وقتى رئيس انتشارات دانشگاه بود و او را مـى 
كشى كرد و منتقل شديم بـه   زاده محل را اسباب خواسته بود. بارى آقاى دايى

روى چهار راه كالج و اينجا نزديك خانه من بود و پنج دقيقـه تـا خانـه     روبه
تو رفتـى جـايى   فاصله بيشتر نبود. دكتر خانلرى يك روزى به شوخى گفت 
اى  هـا او وسـيله   پيدا كردى به خودت نزديك باشد و بـه مـن دور. آن وقـت   

رفت. اين شوخى را با من كرد بـارى علـت    آمد و مى نداشت و بايد پياده مى
اين كه من سخن را رها كردم فرصت مطالعاتى برايم پيدا شد در يونسكو كه 

ارى بـه فرانسـه بـروم.    بروم و بورس به من تعلق گرفت كه براى كار كتابـد 
است و اتفاقاً يك كار ديگر هم گردن من افتاده بود كـه   1335حاال اين سنه 

دكتر يار شاطر بنا بود چند ماه برود تدريس بكند در دانشگاه كلمبيا آمريكـا،  
كار او بكنم در بنگاه ترجمه و نشر كتـاب،  ن نظارتي هم به خواسته بود كه م

زدم و هم آن كـار را. بـاالخره ايـن     بعدازظهرها هم بايد به كار سخن سر مى
بورس كه آمد ناچار شدم كه به آقاى خانلرى بگويم كه من بايد بـروم و بـه   

ماند تا من بروم و  آقاى يارشاطر هم نوشتم كه اين كار يك سالى متوقف مى
و رابطه من به اين صورت با مجله سخن قطع شد و از ايـن   برگردم و رفتيم

پس كار عملى با او نكردم. جز اين كه چند تا گـزارش نوشـتم و از اروپـا و    
وضع كتابدارى نوشـتم و مسـائلى كـه بايـد در ايـران اعمـال كـرد بـراى او         
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 اش چاپ كرد. فرستادم و او لطف كرد و آنها را در مجله

  
  دار شديد؟ راهنماى كتاب را عهدهپس از بازگشت، مديريت 

o  بازگشت از فرنگ و ديدن اين كه آنجا چقدر مجله متنوع و تخصصى هست
و كارهاى كتابدارى چقدر پيشرفت دارد طبعاً در فكـر مـن تحـوالتى را بـه     
وجود آورد. اين بود كه در مراجعت با همفكـرى آقـاى يارشـاطر توانسـتيم     

اندازى كلـوب كتـاب ايـن     قصود ما از راهابتدا كلوب كتاب را راه بيندازيم. م
هاى جديد باشد. مردم بياينـد بخواننـد و قـرض بگيرنـد و يـا       بود كه كتاب

برايشان با پست فرستاده بشود و برگردانند. اين كار براى كمـك بـه كسـانى    
ديدند كتابى را بخرند.  توانستند كتابى را بخرند و يا ضرورت نمى بود كه نمى

هاى كتاب كه تا آن وقت انجـام نشـده    ن باشد و نمايشگاهآسان در اختيارشا
هاى جديد برگزار كـرد   بود و اولين نمايشگاه را همين كلوب كتاب از كتاب

چون اشاره به اين كار شد بايد ياد بكنم از آقاى ناصر و محسـن مفخّـم كـه    
جايى در اختيارم قرار دادند و اين كار انجـام شـد. زيـرا آنهـا انجمنـى قـبالً       

گيتى كه محلـى داشـتند در بـاالى خيابـان     به نام انجمن  أسيس كرده بودندت
زار نو و موقعى كه ما اين كار را شروع كرديم و استفاده كـرديم از محـل    الله

مركـز تعليمـات زبـان انگليسـى      ـ  آنها. جاى آنها نزديك به بريتيش كانسيل
ايد بيايد در اين  ى نگرفتهبود و آنها به ما اجازه دادند و گفتند تا جاي ـ  بريتانيا

محل ما كارتان را انجام بدهيد. پيشرفت نسبى كلوب كتاب موجب شـد كـه   
ما كارمان را گسترش داديم به صورت ايـن كـه كلـوب را تبـديل كـردم بـه       

اى برايش ايجاد كرديم به نام راهنماى كتاب اين مجلـه بـراى    انجمن و مجله
شـد. خـود انجمـن هـم داراى      نقد و معرفى كتاب و مسائل فرهنگى منتشـر 
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كتابخانه نسبتاً خوبى شد. بجز ايجاد نمايشگاه و قرض كتاب اولين كتابخانـه  
هـاى اطـراف    متحرك را هم به وسيله كاميونى به ورامين و بعضـى از آبـادى  

فرستاديم. بارى راهنماى كتاب تقريباً كار اصـلى مطبوعـاتى مـن شـد در آن     
ت. ابتدا لي انتشار يافت و يك دوره متوا، بيس1357تا  1337وقت كه از سال 

فصلى بود. يك مدتى از ميانش ماهانه شد. باز فصلى شد در سـنوات آخـر.   
ها هم كه من رفته بودم براى سفر مطالعـاتى بـه آمريكـا     البته باز يكى از سال
هاى كمترى از آن منتشر شـد مفيـد بـودن و     اش، شماره يعنى يك سال و نيم
 ين مجله مرتبط با قضاوت آينده و تاريخ است.خوب و بد و تأثير ا
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 ايد مثل  كرده گويا به موازات راهنماى كتاب، چند نشريه ديگر را نيز اداره مى
شناسـى، و افـزون بـر آن     هاى خطى، كتابـدارى، ايـران   هاى ماه، نسخه كتاب

 ايد؟ عضويت در تحريريه چند نشريه را هم داشته

o  ،يك كارى هم آقاى همـايون صـنعتى كـه مـدير     بله، در كنار راهنماى كتاب
هـاى مـاه كـه مـن      انتشارات فرانكلين بود به گردن من گذاشت به نام كتاب

ام ولى از شماره دوم تا پايانش كـه   مستقيماً در شماره اول آن دخالت نداشته
هـاى مـاه ناشـرش انجمـن      تعطيل شد زير نظر من انتشار يافت. ايـن كتـاب  

ين انجمن ناشران ايران باز بـه هواخـواهى و پيگيـرى و    ناشران ايران بود و ا
اى از ناشران كمك مختصـرى   زاده تأسيس شد. عده مندى آقاى صنعتى عالقه

كردند و تنها كارش هم انتشـار همـين مجلـه بـود كـه محتـوايش        به اين مى
هاى همين ناشرين بود كه پول  بعضى مقاالت و اخبار و بيشتر اعالنات كتاب

هـاى جديـدى درآمـده،     راى اين كه خوانندگان بفهمند چه كتـاب دادند. ب مى
چهار سال اين مجله منتشر شد. يكى ديگر از كارهايى كه در جوار راهنمـاى  

هاى تازه داشتيم يك  كتاب انجام شد ضمن اين كه ما در آن جا معرفى كتاب
 ران منتشر كرديم كـه سـيزده سـال   هاي اي نام كتاب نشريه نسبتاً مرتبى هم به

هايى كه در ايران منتشـر   دوام يافت و آن عبارت بود از فهرست ساالنه كتاب
شد و بعد از اين كه من رفتم به كتابخانه ملى و مدير آنجـا شـده بـودم و     مى

همين فكر را آنجا آغاز كردم و خوشبختانه جلد اولش به نام انتشارات ايران 
نداشت. اينجـا بايـد يـاد    درآمد. ديگر ضرورتى به ادامه كتابهاى ايران وجود 

بكنم از همكارانى كه در كتابخانه ملى آن وقت پذيرفتند كه ايـن زحمـت را   
متقبل بشوند و انجام دادند. آقاى محمد زهرى. آقاى جمال ميرصادقى. خانم 
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آورى مطالب مربوط به فهرسـت   بحرينى اينها نخستين كسانى بودند كه جمع
ها من بازگشتم بـه دانشـگاه    همين سالهاى ساالنه را شروع كردند. در  كتاب

يك سال آمريكا بودم. يك سال هم كتابخانه ملى بودم و پـس از آن دوبـاره   
اى به وجـود   بازگشتم به دانشگاه در اينجا فرصتى حاصل شد كه چند نشريه

دربـاره   كتابخانه مركزيهاى خطى بود به نام نشريه  بيايد، يكى نشريه نسخه
هاى خطى نشـريه كتابخانـه    اسمش را كرديم نسخه هاى خطى كه بعداً نسخه

اش آن موقـع   شـروع شـد و اولـين شـماره     1340مركزى. اين نشريه ظـاهراً  
منتشر شده است. پيشنهاد انتشارش هم توسط يك دانشمند عرب شد به نـام  

الدين منجم كه رئيس مؤسسـه المعهـد المخطوطـات العربيـه در      دكتر صالح
پـژوه   ران آمده بود و روزى بـه مـن و آقـاى دانـش    قاهره بود. مسافرتى به اي
هاى خطى كه در مملكتتـان داريـد    هاى مفصل كتاب گفت شما با اين گنجينه

هاى خطى كه مرتب هـم   اى كه منحصر باشد به معرفى نسخه بايد يك نشريه
در بيايد، منتشر كنيد. خودشان آن كار را كرده بودند و دو سه سالى بـود كـه   

اى به نـام مجلـه المخطوطـات العربيـه منتشـر       چنين نشريهدر قاهره يك هم
پژوه و مـن   اى بود كه به آقاى دانش كردند. بارى اين پيشنهاد او مثل جرقه مى

اللَّه صفا كه رئـيس انتشـارات    اصابت كرد و پيشنهاد داديم به آقاى دكتر ذبيح
د و جـام بشـود. خوشـبختانه پذيرفتـه شـ     كه اين كار ان دانشگاه بود و گفتيم

شروع كرديم و هر دو سه سالى يك دفعه يك جلد منتشر كـرديم كـه حـاال    
دوازده جلدش منتشر شده است. كار ديگرى كه ضرورت داشت انجام بشود 

اى بـود كـه مطالـب و     به صورت نشـريه چنـد وقـت يـك بـار يـك مجلـه       
مندرجاتش جنبه كتابدارى داشته باشد و اصول جديد و مسائل كتابـدارى در  
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اولينش  46و  45بشود. اين بود كه نشريه كتابدارى آغاز شد. سال  آن مطرح
ام  منتشر شد. خوشبختانه متوقف هم نشد و يا اين كه من ديگر از آنجا رفتـه 

آيد يكى ديگر از نشرياتى كه در دانشگاه تهران انتشار  هنوز گاه به گاه در مى
م مركـز مطالعـات   شناسى. مركزى بـود بـه نـا    اى بود به نام ايران يافت نشريه

ــافظ     ــر ح ــاى دكت ــارش را آق ــارج ك ــه و مخ ــه بودج ــه ك ــدن خاورميان تم
پرداخـت و بـه    فرمانفرمائيان استاد دانشكده از محل موقوفات فرمانفرما مـى 

اى افتاد در ضمن صحبت و هم صحبتى كلمه ايرانشناسـى   فكر انتشار نشريه
م فهرست نامه انشناسى گذاشته شد. و اولينش هو اسم مجله ايرانتخاب شد 
هاى ايران است كه بنده تهيه كرده بـودم. ايـن كـار چـاپ شـد و       كتابشناسى

ديگر او از ايران به آمريكا رفت و اين فعاليت متوقف شد. دكتر سيد حسـين  
نصر كه رئيس دانشكده ادبيات شد به فكر تجديد فعاليت اين نشريه افتاد. با 

ارسـى اسـت و مطالـب و    اين نظر كه چـون نشـريه دانشـكده ادبيـات بـه ف     
مندرجات آن نوشته استادان ايرانى است اين نشـريه تبـديل بشـود بـه يـك      

هـاى خـارجى كـه اسـتادان و      كننده مقالـه  هاى خارجى و منعكس مجله زبان
نويسند. به هر حال سه شماره ديگر از اين مجله منتشر  شناسان ديگر مى ايران

اما ادامه نيافت چون هم مـن   هاى خارجى بود شد كه مقاالتش اغلب به زبان
هـا، مـدت    گرفتار شدم و آقاى دكتر نصـر از آن جـا رفـت. در همـين دوره    

كوتاهى هم انتشار مجله دانشكده ادبيات از صورت اينكه زير نظـر مسـتقيم   
اي دكتـر  دانشكده بود به درآمد و زير نظر هيأت تحريريه گذاشته شد كه آقـ 

هم بنده در اين كار دخيل شديم  كوب، دكتر احمد تفضلى و مختصرى زرين
و به هر حال اين را گفتم كه اگر روزى يك كسى اسم بنده را آن جـا ديـد،   
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هـا   بداند مناسبتش اين بوده است كه آن جا اسم من آمده، بـارى ايـن رشـته   
همه به اين جا خاتمه پيدا كرد كه من از دانشـكده بازنشسـته شـدم و فـوراً     

ى كتاب كه تقريباً تعطيل شـد و دلبسـته بـه او    مجله آينده را به جاى راهنما
بودم راه انداختم. البته با يك تغييراتى در مسايل و مطالـب ديگـر درسـت از    

نشر شده است. تا ببيـنم   1372كه شروع شده بدون وقفه تا سال  1358بهار 
 شود. به اميد خدا چه مى

  
 رفتند  مسافرت مىها را مثل يغما، زمانى كه مرحوم يغمايى به  بعضى از مجله

 كرديد؟ در اين زمينه هم بفرماييد؟ شما اداره مى

o      چند بار بله، نه اين كه به طور دائم، چـون خوشـبختانه اقـوام و خويشـانش
كردند، دو يا سه بار هم براى مطالعات و تحقيقات به  بودند و به او كمك مى

تـه كـار   كـردم، الب  خارج رفت و طول كشيد و من فرمايش ايشان را قبول مى
 كردم. اى نكردم، سياست او را اعمال مى عمده

  
 ايد؟ دار بوده هاى ديگرى را هم عهده جز يغما، اداره موقت مجله 

o ام و هميشه  هاى ديگر هم نكرده نه چيز ديگرى نبوده و كار عملى براى مجله
ام اين بود كه مقاالتم پراكنده نباشد و معموالً در همين چنـد تـا مجلـه     سعى

طور خيلى استثنايى كه يك چيزى را به جاى ديگـرى   كردم. مگر به مىمنتشر 
اى كوتاه بـه علـت دوسـتى و آشـنايى بـا       بدهم آن هم به مناسبتى. مثالً دوره

هايى از من چاپ شده است. داريا، آيـين،   ها نوشته ها و مجله مديران روزنامه
اى رنگارنـگ  آيد. شايد در ستاره و گلهـ  خاورزمين اينهايى است كه يادم مى

 ام، بقيه را به ياد ندارم. هم يكى دو تا مطلب نوشته
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 ايد با نام مستعار چـاپ شـده، اگـر     هايى كه شما نوشته گويا اولين نقد كتاب

 هاى مستعار خود را بفرماييد. امكان دارد نام

o اى هم بود به نام عالم هنـر كـه    عرض كنم كه در همان جهان نو و يك مجله
شماره درآمد. آن قدرى هم كـه يـادم    8يا  7نوشت و  مى آقاى على كسمايى

امضـا اسـت، يـا بـا      هست در سخن هم من اينجور مطالبى داشتم يا غالباً بى
امضا. در سخن مرسوم امضاى مستعار نبود ولى در جهـان نـو و عـالم هنـر     

ها را بـا اسـم مسـتعار كـريم      آنهايى كه امضا دارد، كه امضا دارد. البته بعضى
ام  نوشتم و الف. جويا. شايد يكى دو تا ديگر هم نام مستعار داشـته محمدى 

 كه خودم هم حاال به ياد ندارم.

  
    فكر گردآورى فهرست مقاالت چه زمانى در ذهن شما شكل گرفـت و چـه

 كسانى در اين راه به شما كمك كردند؟

o هاى مختلف اروپـايى   من از آغاز شروع به كارم در دانشكده حقوق فهرست
ديدم. ضرورت اين كه بدانيم چه مقاله تحقيقـى در كجـا چـاپ شـده      ىرا م

است، در ذهنم پيدا شد و مرحوم دكتر محسن صبا كـه رئـيس آن كتابخانـه    
هـا بـراى    بود و خودش متخصص كتابدارى بود از فرانسه هميشه از فهرست

كرد و ضرورت اين وسيله اوليه تحقيق كه بايد هر چه زيـادتر   ما صحبت مى
هاى فرانسـه   دانيد كه خودش فهرست كتاب كرد. مى را به ما يادآور مىبشود 

را راجع به ايران تهيه كرده بـود و در همـان وقـت مشـغول تهيـه فهرسـت       
ها به فكر اين  هاى انگليسى درباره ايران بود. من هم روى همين انگيزه كتاب

ار، مينـوى و  الشعرا، بهـ  افتادم، مقاالتى را كه سعيد نفيسى، عباس اقبال، ملك
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نويسى كنم. براى اين كه اين كار را بتـوانم   اند، اينها را فهرست ديگران نوشته
 ـ  هـا باشـد كـه در آنجـا     اى از مجلـه  شروع كنم اول الزم بود كـه مجموعـه  

ها  دو سال طول كشيد تا از كتابفروشىـ نبود. يكي   كتابخانه دانشكده حقوق
آورى كنيم. مخصوصاً بايـد از آقـاى   ها را بخريم و گرد ها مجله فروش و كهنه
پژوه يـاد كـنم كـه در ايـن كـار صـميمانه همكـارى داشـت. و بـراى           دانش

كـرد و بـدين ترتيـب توانسـتيم      گردآورى مجموعه نشـريات همكـارى مـى   
 مجموعه نسبتاً كامل و خوبى را فراهم كنيم.

o ش پس از اين كه اين مجله فراهم شد من كارم را شروع كردم و به تدريج پي
رفت، تقريباً كار رو به اتمام بود كه اولين جلد ايندكس اسـالميكوس بـه    مى

دستم رسيد. اين كتاب را پيرسن رئيس كتابخانه مدرسه السنه شرقى دانشگاه 
تر و روش بهتر براى  لندن تهيه كرده بود. ديدم او همين فكر را به طور وسيع

ى در آورده اسـت. در  شناسى انجام داده و به ترتيب موضـوع  هاى شرق مجله
خواستم انجام دهم به ترتيب نام اشخاص  اى كه مى حالى كه من آن كار اوليه

هـاى سـعيد    هاى نصراللَّه فلسفى يـك جـا، همـه مقالـه     بود. يعنى همه مقاله
نفسيسى يك جا و اشخاص ديگر رسيدن اين كتاب فكر مرا عـوض كـرد و   

ش گرفته كار را دنبال كـردم  بندى در پي شروع كردم با روشى كه او در تقسيم
هايى با مقتضيات ايران اين كار را انجـام دادم. خوشـبختانه    البته با يك تطبيق

دكتر صفا كتاب را قبول كرده كه در سلسله انتشارات دانشـگاه چـاپ شـود.    
پـژوه و آقـاى    د. براى اين كه ما با آقاى دانـش دكتر صبا بو البته معرف كتاب

ده بوديم به نام گروه كتابشناسـى ملـى ايـران و    دكتر صبا گروهى درست كر
كاغذى دكتر صبا به عنوان رئيس اين گروه نوشت به آقاى دكتر صفا رئـيس  
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انتشارات دانشگاه، و اين كتاب را به او معرفى كـرد و او هـم قبـول كـرد و     
جلد اولش درآمد. بايد عرض كنم كه يك تنه اين كـار را انجـام دادم. جلـد    

هم به همين ترتيب شخصاً انجام دادم. يعنى فـراهم آوردن   دوم و سوم آن را
سـازى آن بـراى چـاپ فقـط در جلـد سـوم        بنـدى و آمـاده   ها و تقسيم فيش

غلطگيرى كتاب را دوست مفخّم من آقاى عبدالحسين آذرنگ كـه آن وقـت   
كـرد و از اديتورهـاى آنجـا بـود، زيـر نظـر        براى انتشارات فرانكلين كار مى

د. جلد چهارم و پنجم را هم شخصاً انجام دادم و معاضد و گرفت و انجام دا
شود، بايد بگويم كه تا امـروز   همكارى نداشتم. اما اين كه سرنوشتش چه مى

 به سرنوشت بنده متصل بوده و بعد از اين هم خدا عالم است.

 كار جلد ششم به كجا رسيده است؟ 

o كـنم و تقريبـاً    ىهاى جلد ششم را هم نوشتم. چون من به تدريج كار م فيش
آيد، ناچارم بنويسم تا روى هـم تلنبـار نشـود.     هاى تازه مى هر هفته كه مجله

 آيد. جا كار را انجام دهد، از عهده برنمى وگرنه كسى كه بخواهد يك
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