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  * هاى ادبى در مجالت فارسى جريان
 

  ايرج افشار
 
 

 انتشار روزنامه و مجالت در ايران يكى از مظاهر آشنايى جامعه ما با تمدن
يك ورقى خود را بـه   ةمغرب زمين است. از وقتى كه ميرزا صالح شيرازى روزنام 

 ةقمرى منتشر سـاخت تـا روزى كـه مجلـ     1253در حدود سال  »اخبار ةورق« نام
قمرى منتشر شـد تمـام مطالـب سياسـى و      1321در تبريز به سال » فنون ةگنجين«

روزنامـه در دسـترس    ةهـاى ديگـر، بـه وسـيل     تربيتـى و رشـته   تاريخى و ادبى و
تا بدانجا كه تاريخ سيستان از متون قديم زبان فارسـى   گرفت، مندان قرار مى عالقه

 .تايران به چاپ رسيده اسة به صورت پاورقى در جريد
 مكتوب ارتباط علمى و فكرى ةروزنامه مدت هفتاد و پنج سال يگانه وسيل

 اى مسـتقل چـاپ   اى و نوشـته  ايرانى بود، مگر آنكه گاه به گاه رسـاله  ةافراد جامع 
شـد، نظيـر    شد و از اين طريق مطـالبى تـازه در اختيـار خواننـده گذاشـته مـى       مى 

                                                            

، به اشاره و دعوت غالمحسين يوسفى تهيه شد )مشهد(متن گفتارى است كه براى دانشگاه فردوسى . *
ه مشـهد  اى كه ترتيب يافت خوانـده شـد. از آن دوسـت عزيـز و دانشـگا      قسمتى از آن در جلسه و

 20سـال  نقـل از: راهنمـاى كتاب،  [رسـانم.   خواهم كه متن را درين مجله بـه چـاپ مـى    مى  پوزش
  ].50 تا 37 ): صص1357( 21 و سال 781-770و  556-555و  391 تا 383: ص )1356(
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اجتماعى و نشر عقايد مربـوط بـه    مسائل ةهايى كه بيشتر در زمين ها وجزوه رساله
 .خواهى به چاپ رسيده است مشروطه
 هاى فكرى و ادبى اصـلى و اساسـى، در دنيـاى كنـونى،     دانيم كه جريان مى

 شـود  هايى كه هرچند يك بار نشر مـى  نشريات ادوارى يعنى مجله ةبيشتر به وسيل
 ى كـه شـود. در ممـالك   هـاى مسـتعد و مسـاعد نشـر مـى      كند و در حوزه بروز مى

هاى جدى ادبى وجود دارد و جرايـد عمـومى آنهـا، داراى وزن و اعتبـار      روزنامه 
تـر در   بسيار مؤثر و حقيقى و فورى ةهر يك از آن جرايد به حد خود وسيل  است

هاى ادبى و تحوالت مربـوط بـدان و توزيـع آثـار تـازه توانـد بـود.         انتشارجريان
هاى معتبر جهـانى   اثر ادبى در روزنامه نقد و معرفى استوار كه از يك كمااينكه يك

موجب تعيين سرنوشت آن اثـر بـراى هميشـه اسـت. يعنـى آن اثـر        شود نشر مى
 .آورد بيابد از اين راه به دست مى ارزشى را كه بايد

كه در اين گفتار مراد فقط (در زبان فارسى هم كم و بيش نشريات ادوارى 
در تغييرات مربوط  )شود آنها اطالق مىدسته از نشرياتى است كه نام مجله بر   آن
اند. يا الاقل به وجود آورنده و طـرح كننـده مسـائل     هاى ادبى مؤثر بوده جريان  به

حيـات   ةاند. به عبارتى ديگر اگر هم چنـان كـه بايـد در عرصـ     و ادبى بوده  فكرى
وضع  ةموجد تحوالت اساسى نشده باشند ضبط كننده و نشان دهند  ادبى و فكرى

توانـد گفـت كـه     مجاملـه مـى   ادبى دوران انتشار خود خواهند بود. بى اعى واجتم
 .اند زبان فارسى پا را از اين مرتبه فراتر نگذاشته  هاى اغلب مجله

 تحوالت ادبى و زبانى، المحاله تـأثير  ةم است كه در زميناما يك نكته مسلّ
  ها در تـاريخ  مهها بوده است. روزنا مجالت بيش از اثر زودگذر و سطحى روزنامه

  اند به جز مؤثر افتادن در امور اجتماعى و احتماالً سياسى مطبوعات ايران نتوانسته



٩ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

المثـل   بودن در نشر اخبار، آن حيثيتى را بـه دسـت بياورنـد كـه فـى      ةو نيز وسيل
تايمز ادبى با ضميمه نيويورك تايمز، از باب مؤثر شـدن در افكـار مـردم      ةروزنام

 .هنر هميشه دارا بوده است ادبيات و خواستار
هاى با ارزش و پرولوله و محـرك   گواه روشن بر اين مدعا بررسى روزنامه

يافـت و هـر يـك دوسـتدار و      اى است كه در عصر مشروطيت انتشار مـى  زنده و
داشت. اما بـه جـز بـرانگيختن احساسـات وطـن       »ورق زر«زياد و حكم  خريدار

گفـتن از معايـب عـادى زنـدگى      كردن هـواى آزادگـى و سـخن     خواهى و طلب
 .شود ديگرى در آنها ديده نمى» ةسخن ماي«اجتماعى 

علت اين امر آن است كه نويسـندگان جرايـد در آن عصـر مجبـور بودنـد      
هاى اجتماعى جديد به كلى بيگانه بودند با انتشـار   را كه از مسائل و زمينه  مردمى
آواز سازند. ناچار و متأسـفانه   را همسياسى بيدار كنند و با زمانه تازه آنها   مقاالت

نويسندگان جرايد توجهى به مبـانى مربـوط بـه فرهنـگ و ادبيـات كـه        مديران و
فكرى و ذوقى ملت اسـت نداشـتند. اگـر احيانـاً يكـى از آنهـا وارد         موجب قوام
پرداخت آرائـى بـوده از ايـن قبيـل كـه در       مباحث ادبى مى  شد و به معقوالت مى

  به مديريت ناظم )ميالدى 1903قمرى =  1321در  32ش( »روزنو«علميه  ةجريد
  :شود طبيب كرمانى ديده مى  االسالم و ميرزا كاظم خان

 
قاعده مأخوذى از تازى. تاكنون الف و تاء در لسان عرب عالمـت جمـع   « 
است. بلغاء و فصحاء فارسـى زبـان در عبـارات فارسـى اگـر اراده جمـع         بوده
نمودند و الحاق جـيم بـه آخـرش و بعـد از آن      عرب مىآن لفظ را م نمودند مى

به الف و تاء مثالً نوشته را نوشتجات... لكن اين ايام الف و تـاء   بستند جمع مى
عالمت جمع شده است مثل فرمايشات و گزارشات و جنبشـات   در فارسى نيز
توان اين گونـه الفـاظ را كـه     كنارات و غيرها. پس بعد از اين نمى و غليانات و
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آن مستعمل بلغاء و فصحاء فارسى زبان است گـوييم غلـط    متجاوز از صد لفظ
الفاظ را در تحت اين قاعده اولى و انسب است. ولى اعـالم    است و آوردن اين

فضالء فارسى زبان كه بعد از ايـن الـف و تـاء را عالمـت       دهيم به و اعالن مى
ضى دارد ابالغ نمايد هم در فارسى. هر گاه احدى نق جمع دانند هم در عربى و

 ».تا درج گردد
 

 مسـتثنى  »صور اسـرافيل «هاى آن دوران، منحصراً روزنامه  در ميان روزنامه
شدنى است. آن هم به علت آنكه على اكبـر دهخـدا كـه يكـى از نويسـندگان بـا        

ادبى و طبع اديبانه بود. او با نگارش سـتونى بـه عنـوان     ةآن بود داراى ماي  قريحه
مسائل اجتماعى و سياسى مورد نظر و بحث را به اسلوبى شيرين و  »چرند وپرند«

هنر نويسندگى و كمال ذوق چاشنى گرفته بـود مطـرح    ،ادب ةتازه كه ازخميرماي
تر در اذهـان مـردم اعـم از     اش بيشتر و عميق همين سبب جوهر انديشه كرد. به مى

 .شد پذير مى نقش  عارف و عامى
و  »تربيـت «و  »ادب«هـاى مهـم نظيـر     نامـه البته نبايـد حـق بعضـى از روز   

خـان   الممالـك و ذكاءالملـك و ميـرزا تقـى     اديـب كمـال   ةراكه به وسيل »فرهنگ«
 .و هر يك از لحاظ ادبى واجد اهميت بود فراموش كرد شد كاشانى نشر مى

هـا   هـاى ادبـى در مجلـه    حال پيش از اينكه به سير و تحـول جريـان   به هر
ها را بسنجيم چنـد نكتـه مقـدماتى     توجه آنان به جريان و كيفيت و نحوه  بپردازيم

 .گفتنى است
  اغلب از مجالت جدى و اساسى كه در وضع ادبى و مسائل مربوط بـه ) 1

 يى از مجلـه را بـه نشـر مباحـث و    هـا  اند، قسـمت  زبان فارسى مقام ارجمند يافته
يگـرى  د ةمقاالت مربوط به علوم و فنون و حفظ الصحه و ورزش و هر نوع نوشت



١١ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

انـد دسـت بيابنـد،     توانسـته  خوانندگان ايرانى در جاى ديگر بدان مطلـب نمـى    كه
مقـاالت كوتـاه در    »دانشـكده «اى مثـل   اند. چندان كـه در مجلـه   كرده مى  مصروف

همين حـال را دارد. حتـى    »كاوه«، »مهر«، »فرنگستان«مندرج است.   مطالب علمى
كاشف ميكرب سل دارد كه در  ةرباراى د عباس اقبال آشتيانى مقاله  شخصى چون

 .درج شده است» آينده« ةمجل
عجب آنجاست كه بسيارى از مجالت تخصصـى فارسـى هـم بـه انتشـار      

ـ   هاى اروپايى و حتى شعر پرداختـه  ادبى و ترجمه داستان  مقاالت ايـن   ةانـد. نمون
هاى پست و تلگراف، شير و خورشيد سـرخ، فالحـت و تجـارت،     مجله وضع در
 .شود ديده مى يه و اقتصادعلوم مال
هـاى ادبـى در مجـالت مـورد      چون در اين بررسـى چگـونگى جريـان   ) 2
 ةهاى عمومى كه جنبـ  ادبى داشته است و نيز مجله ةهايى كه جنب به مجله  نظرست
هـاى   نگـريم و از بحـث در مجلـه    بر ديگر جهاتش غالب بوده است مى ادبى آنها

، فرهنگ ايـران زمـين، فرهنـگ ايـران     شناسى شناسى، مردم باستان  تخصصى چون
شود، به خصـوص كـه انتشـار     و نظاير آنها پرهيز مى  هاى تاريخى باستان، بررسى

هاى فارسـى چـاپ    ندارد. در اين بررسى مجله  طوالنى ةاين نوع از مجالت سابق
 .است  افغانستان مورد مطالعه قرار نگرفته

انـد. يعنـى پـس از     ازمانـده طوالنى ب ةاغلب مجالت ايران از انتشار دور) 3
اند، مثل نـداى قـدس، خورشـيد،     شماره يا حداكثر يكى دو سال تعطيل شده چند

 ... .اصول تعليم، فروغ تربيت، سپيده دم، عرفان، دبستان آفتاب،

  توجهى عمومى به مجالت كافى بوده است. بى ةطبعاً سبب نداشتن خوانند
ـ  هـايى كـه آنهـا را از نشـر      ا فتـرت جدى هنوز هم ادامه دارد. بعضى از مجالت ب
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و  1320) و مهـر ( 1338و  1323و  1304ساخت منتشر شد. مانند آينده (  متوقف
 ).1338 و 1332

مـادى   ةهاى اساسى اغلـب فاقـد هيـأت تحريريـه اسـت. سـرماي       مجله) 4
يگانـه   »شـرق « ةشده اسـت و شـايد مجلـ    مديران آنها تأمين مى ةبه وسيل ها مجله
در  )خاور ةيعنى كتابفروشى كالل(ناشر  ةبراى اولين بار به وسيل كه  اى است مجله

 .يافت ايران انتشار
هاى اخير بعضى از ناشران بـه انتشـار نشـريات ادوارى بـه عنـوان       در سال

اند ولى متأسفانه هيچ يك ادامه نيافت. بايد گفـت   جنگ و كتاب آغاز كرده دفتر و
انتشارات اميركبيـر ناشـر آن بـوده اسـت      ةكه كه مؤسس »الفبا«ة آنها نشري  از ميان

 يافت. مرتبتى واال

 :توان تقسيم كرد ها را به چند گروه مى مجله) 5
 در دو دسـته  (شخصى نشر شده اسـت   ةاى عمومى كه با سرماي مجله )الف

 ).تهران، شهرستان
 .هاى دولتى و مؤسسات وابسته به دولت مجله )ب
، »ايـران و امريكـا  «نشر شده مثل  هايى كه با كمك مراكز خارجى مجله )ج

 .، روزگار نو)پيام نوين( نو پيام
 .هاى دانشگاهها و مراكز علمى مجله )ه

* 
 

 تـوان  هاى ادبى در چند بند مى هاى جدى و اساسى را در جريان تأثير مجله
 :خالصه كرد 



١٣ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

 توجه دادن مردم ايران به اهميت زبان فارسى مخصوصاً از حيـث لـزوم  ) 1
 هاى كـاوه، ايرانشـهر، آينـده،    ملى و تكوين مليت در اين باب مجله ايجاد وحدت 

 .اند هاى ديگر اهتمام كرده يادگار، يغما، سخن، ارمغان، مهر بيش از مجله
 مرسوم علمى و ةعرضه كردن تحقيقات ادبى و تاريخى و لغوى به شيو) 2

ايـن  مستشرقين كه محمد قزوينى و سـيد حسـن تقـى زاده بـانى      ةمبتنى بر طريق
مقاالت مستشرقين خود كمكى بوده اسـت   ةاند. انتشار ترجم در ايران بوده  طريقه

 .اين نوع از تحقيقات ةاستقرار و توسع  به
 آن يعنى داسـتان و  به معنى اخص »ادبيات« ةيى از ترجمها انتشار نمونه) 3

 هاى زبان فارسى اين نـوع ترجمـه   هاى خارجى. در اغلب مجله نمايشنامه از زبان
است. اين مجلـه   »سخن« ةاى كه سهم مؤثرترى دارد مجل شود. ولى مجله ديده مى 

 يى از ادبيـات ملـل  ها صورتى وسيع چنين خدمتى را انجام داد و توانست نمونه به
 خود نشر كند. برخورد با ادبيـات  ةهاى بيست و چند سال مختلف عالم را در دوره 
» بهـار « ةى سـابقه دارد. مجلـ  غربى حدود شصت سال است كه در مجالت فارسـ  

 .اى است كه به اين رشته پرداخت نخستين مجله
 طرح اقتراحات ادبى به منظور برانگيختن طبـايع اربـاب ادب و ذوق از  ) 4

 هايى است كه ابداعات مجالت است. كاوه، آينده، آرمان، ايرانشهر، سخن از مجله
 .اند انگيز داشته اقتراحات دلپسند و بحث 

 بى موضوعى است كه در بسـيارى از مجـالت مـورد بحـث و    تجدد اد) 5
سنجش قرار گرفته است. يكى از مطالبى كـه سـاليان دراز در زمينـه تجـدد ادبـى      

مذاكره مانده است موضوع شعر فارسى و لزوم تجدد در آن است. چنـدين    مطرح
 دارتـر از ديگـران در ايـن    دامنه »سخن« ةاند ولى مجل بدين موضوع پرداخته  مجله
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هـايى از اشـعار بـه اصـطالح آزاد،      نشر مقاالت اقدام كرده است. نمونه  مبحث به
انـد   اخيـر انتشـار يافتـه    ةيى كه در چهل سالها موج نو در اغلب مجله سپيد، نو و
 .است  رواج داشته

6 (يعنى داسـتان و استفاده از زبان عامه در نگارش ادبيات به معنى اخص ، 
لزوم حفظ فرهنـگ عامـه و المحالـه تقليـد از ادبيـات       نمايشنامه از آثار توجه به

يى كـه پـس از   هـا  هاى اين نوع از آثـار در بسـيارى از مجلـه    است. نمونه اروپايى
 .شود انتشار يافته است به وفور ديده مى 1320 شهريور
  هـاى ادبـى سـى    يى است كه طرح آن در مجلهها نقد ادبى يكى از زمينه) 7

 ن كار تازه به محاذات شرح احوال نويسى شـاعران و چهل سال اخير باب شد. اي
ـ    ةكه در حقيقت دنبال(اديبان و دانشمندان    معمـولى  ةسنت تـذكره نويسـى و روي

بـه تـدريج    )هاى ادبى است نويسى براى مجله اى از محققان و اديبان در مقاله عده
  لى دشتىتوان نام برد كه ع هايى مى مجالت رسوخ يافت. به طور مثال از مقاله در

 حيـدرعلى كمـالى راجـع بـه     ةدر نقد مقال »ميان پيغمبرها جرجيس«تحت عنوان 
 اى كه از محمدعلى فروغى با ) نوشت، يا مقاله1305آينده ( ةاحوال قاآنى در مجل 

 .) انتشار يافت1318ارمغان ( ةدر نقد اشعار عرفى در مجل )ف ع م(امضاى رمزى 
 را گرفـت. در حقيقـت   »تفريظ«اى ج 1333مبحث انتقاد كتاب از سال ) 8

ادبى است. بعد  ةگذار اين رشت هاى ادبى فرانسه پايه به پيروى مجله »سخن« ةمجل 
 .هاى خاص نقد و بررسى كتب به وجود آمد مجلهدر آن  از

  در مجالت، مسائل فكرى و حياتى جامعه مورد توجه ادباى متفكر واقع) 9
 جهـات  ةيه بر مسائل تاريخى و بـا مالحظـ  شد. ادبا با توجه به مبانى فكرى و تك



١٥ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

 تر از روزنامه نويسان مورد تر و دقيق سياسى و اجتماعى توانستند مطالب را عميق 
 .موشكافى و بررسى قرار دهند

 هـاى  مجالت در نشر افكار اجتماعى و فلسفى غربى و تحليل مسـلك . 10
ارنـد.  سـهم اساسـى د   )كه از موضوع خاص مورد بحث ما خـارج اسـت  (جديد  

برداشتى كـه   ةاين نوع افكار خود به خود، در خلق آثار ادبى محض و نحو انتشار
 .اند مؤثر بوده است ما پيدا كرده  نويسندگان
 شناساندن نسخ خطى، در معرفى متون و آثار ناشناساس قـديم بسـيار  ) 11

 مفيد بوده و طبعاً موجب وسعت يافتن ادبيات فارسى و دامنه يـافتن تجسـس در  
 .يخ ادبيات فارسى شده استتار

 تغيير اسلوب فارسـى نويسـى، و دور شـدن آن از تعقيـدات لفظـى و     ) 12
 استعماالت غريب و باألخره توجه بيشتر به درست نويسى از نتايج انتشار مجالت

  فارسـى نويسـى  (ها به موضوع  ادبى است. در اينجا بايد اشاره كرد كه گاهى مجله 
 اند. ولى هيچ يك از اين دو نظر هيچ گـاه  سى پرداختهفار »تغيير خط«و نيز  »سره

 پيمـان اهتمـامى   ةمورد التفات قرار نگرفته است. حتى احمد كسروى كه در مجلـ  
مولد خود داشـت تـوفيقى نيافـت. فقـط معـدودى از       »زبان پاك«خاص به رواج  

 .وضع شده توسط او در زبان فارسى مورد استعمال و قبول عام يافته است  لغات
ديگرى كه در اين مقام قابل گفتن است اشاره بـه تـأثيرى اسـت كـه      ةنكت
 .اند تر داشته الخط نسبتاً واحد و صحيح در رواج رسم  مجالت

الخـط در مجـالت    اگرچه هنوز هم موارد ناصحيح و ناهماهنـگ در رسـم  
 .دارد، ترديد نيست كه نسبت به گذشته صورت بهترى به وجود آمده است وجود
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 تأثير استثنايى بعضى از مقاالت كه ناشـى از اهميـت و حيثيـت   گاهى ) 13
 يى شده اسـت. ها نويسندگان آن مقاالت بوده است موجب به وجود آمدن جنجال 

ة منـدرج در مجلـ   »جنـبش ملـى ادبـى   «زاده، يكى به عنوان  تقى ةالمثل دو مقال فى
 يادگار ةدر مجل »حفظ زبان فصيح فارسى«) و ديگرى 1314سال (تعليم و تربيت  

 .) چنين مقام و موقعى يافت1327(
 هاى فكرى و ادبـى تـأثيرى   مجالت دولتى و رسمى معموالً در جريان) 14

 .اند نداشته 
* 

قمـرى اسـت. در    1328استوار و اساسى در ايران سـال   ةتاريخ انتشار مجل
الملك آغـاز   بهار به مديريت اديب و مترجم مشهور يوسف اعتصام ةسال مجل  اين
 ماه يك شماره نشر شد. اما بيش از يك سال دوام نيافت. ناگفتـه نمانـد كـه    رو ه

الملك در دوران اقامت در تبريز توانسته بوده كه با همكـارى سـيد حسـن     اعتصام 
زاده و محمدعلى تربيت و سيد حسين عدالت كه از روشـنفكران زمـان خـود     تقى

هـاى   قـاز را كـه بـه زبـان    بودند و جرايد و مجالت مصر و عثمانى و قف در تبريز
مطالب  ةيافت منتشر كند. آن مجموعه بيشتر حاوى ترجم انتشار مى  تركى و عربى
فنـون   ةفنون در چهار قسمت بود: اول گنجينـ  ةبود. مطالب گنجين  علمى و تربيتى

لوبـون بـه    اثرى از گوستاو ةدوم به عنوان هنرآموز، سوم ترجم در مطالب علمى،
رمـانى   ةغواص كـه ترجمـ   ةزاده و باألخره سفين به قلم تقى  عنوان تمدنات قديمه

 از فوائد ادبى تقريباً »فنون ةگنجين«اعتصام الملك. چون  است از ژول ورن توسط
را بايد آغاز كار مجله نويسى عمومى و ادبى در ايران  بهار ةعارى بود ناگزير مجل

 .محسوب كرد



١٧ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

 :نوشت »بهار« ةالملك در سبب تأسيس مجل اعتصام
 

بهار اين است كه مطالـب سـودمند علمـى و     ةمقصود از تأسيس مجموع«
و اخالقى و تاريخى و اقتصادى و فنـون متنوعـه از... بـه طـرزى نيكـو و        ادبى

مرغوب به انظار ارباب دانش عرض بـدارد.... در ايـن موقـع كـه روح       اسلوبى
 ةيـن دور آزادى به كالبد بى توش و تـوان مملكـت بازگشـته، در ا     بخش حيات

خواهد بـه يـك وسـيله و تـدبيرى اذهـان       ايران دوست مى  تجدد كه هر ايرانى
علم و آگاهى دعوت كـرده چگـونگى مسـافرت در      هموطنان خود را به سوى

گذارد.  بهار قدم به ساحت انتشار مى ةبياموزد مجل تمدن حقيقى را به آنها ةجاد
سبقت ننموده است... امروز مجله، مجموعه... بر آن   در صورتى كه تاكنون هيچ

هاى ايـران نـو، شـرق، مجلـس، وقـت،       وجود روزنامه  مطبوعات ما به ةكه دور
انتشـار   ةبهـار نيـز جامـ    ةمناسبت نباشد كـه مجلـ   كند گويا بى تمدن افتخار مى

 ».بپوشد
 

 »بهـار «بايد گفت مراد اعتصام الملك از اينكه هـيچ مجلـه و مجموعـه بـر     
هاى قبل از بهـار از آن   گونه از اين لحاظ است كه مجله ننموده است ظاهراً  سبقت

بهـار در پـيش گرفـت و مخصوصـاً      ةاسلوب استوارى كـار كـه مجلـ    جامعيت و
اند، ورنه قبل از بهـار   نشر ادبيات اروپايى داشت به دور بوده  توجهى كه متوالياً به

 .انتشار يافته بود  در ايران »مجله«چند 
 ةكه در ايران ايجاد شد عبـارت اسـت از گنجينـ    هايى نخستين مجله ظاهراً

قمـرى   1321و اين هـر دو در سـال   ) چاپ اصفهان( االسالم) چاپ تبريز( فنون
 1321در سـال   )چـاپ تهـران  (الحـق  ةيافت. پس از آنها دعـو  انتشار مى )1281(

چـاپ  (از انتشـارات انجمـن اخـوت     »اخـالق « ةو مجموع )شمسى1282قمرى (
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 »انصـار  ةگنجين«و  1285استبداد در  ةنظر ظهيرالدوله و مجلزير  )1283تهران در 
 .بوده است 1286حاج حسن انصارى در سال  در اصفهان توسط

 استبداد گفته شود. اين ةمجل ةاى دربار در اينجا مناسب است كه چند كلمه
يافت كـه مجلـس    يعنى در زمان وجود مشروطيت انتشار مى 1325مجله در سال  

توانسـت در   اى مى درت بود ولى به سبب وجود آزادى چنين مجلهدر كمال ق  اول
 ةمجلـ «داران استبداد باشد. روى مجله نوشته بـود   آزادى ناشر عقايد طرف  نهايت
اى از  . بـراى آنكـه نمونـه   »هـاى سـرى   حاصل افكار مستبدين در انجمـن  استبداد

جواب مبسوط مجله در طى  ةآورم كه ادار دست باشد عبارتى را مى مطالب آن در
 :يكى از هواخواهان مشروطيت نوشته است  خود به مكتوب

 
 اى گورخران صحراى وحشت و اى احمقان وادى جهالت! شما هنوز مثل«

 خبر از امور عالم مطلع بر تكاليف خود نيسـتيد... اول  هاى بى اطفال نابالغ و زن 
 ».برويد قدرى درس بخوانيد... معنى مشروطيت را بفهميد 

 
 علمـى و خـواه در   ةدر زمان خود با نشر مطالب تازه، خواه در زمينـ  »بهار«

 ژول سـيمون،  ةمباحث ادبى، مقام واالئى يافت. طبعاً انشتار مقاالت در باب عقيـد 
 افكار تولستوى موجب آن بود كه جوانان طالب ادبيات و افكار غرب بدان توجـه 

 اختصاص داشـت و آن  خصبه معنى ا »ادبيات«پيدا كنند. در اين مجله بخشى به  
كـه چنـد    »ادبـى  ةمصـاحب «يا  »همشيره«عبارت بود از قطعات ادبى منثور از قبيل  

 :از آن باز گفتنى و شنيدنى است  كلمه
 



١٩ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

 اى گل! اى آرايش صحرا و گلستان! اى محبوب شعر و معشـوق طبيعـت!  «
ن گاه چمـ  كنم. در حجله حال تو بر چگونه است؟ هر روز صبح تو را تماشا مى

 ».كنى سايى و نافه گشايى مى بالى. غاليه مى برخود مى
 

 فرماييد كه نويسنده نتوانسته اسـت فقـط بـه نـوعى رمانتيسـم      مالحظه مى
اروپايى بسنده كند يعنى از قيد تعبيرات سنتى و الفـاظ كهنـه شـده فـارغ نمانـده       

 .است
 واننده آشناگشايى را از لوازم بيان مطلب خود دانسته تا خ سايى و نافه هيغال

 .ى و سعدى از عبارات نويسنده بيشتر لذت ببردبه شعر منوچهرى و معزّ
تـر   ادبـى آن قـوى   ةدوم بهار پس از ده سال فترت انتشار يافت و جنب ةدور

 .هاى زياد از ادبيات اروپايى بود اين دوره حاوى ترجمه بود و
 1329ر شـد ( در اصـفهان نشـ   »آفتـاب «اى ماهانه به نام  مجله »بهار«بعد از 

 شيخ محمـد بـاقر   ة) اين مجله از ابتكارات انجمنى بود كه به وسيل1289قمرى = 
الفت پسر آقا نجفى تأسيس شده بود. هر شـماره از مجلـه ضـمائمى داشـت كـه      

، »پرورش اسـتقالل «و  »وسائل رستگارى«هاى  هايى از كتاب بود از قسمت  عبارت
  :گفته ناشرش سياسى و اجتماعى داشت و به ةجنب» آفتاب«

 

 ترقيات بشـر و منطبـق بـر مسـتقبل     ةمسلكى را اختيار كرده كه منتهى نقط«
راق افـراد بشـر اسـت    تـ اجتماع است. از تقويت و تأييد هر امرى كه موجب اف 

كند. اجراء مساوات و برادرى انسانى و احياء رسـوم عـدل و احسـان     مى پرهيز
 ».نظر دارد جدا مد عام را

 

 هاى مفيـده مختصـره و   مقاالت ادبيه و رمان«را هم به  يك قسمت از مجله
 اختصاص داده بود: مانند حيات تولسـتوى  »تاريخ ملل و اديان ةبالخصوص فلسف
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  بينيد كه شصت و چند سال قبل در شـهرى چـون اصـفهان    شرح احوال لوتر. مى 
  همورد نظر روشنفكران زمان بوده است. اما ايـن مجلـ   »هاى مختصره رمان«انتشار 

 .بيش از هشت شماره انتشار نيافت
بـه   »علمـى «و ديگـرى   »عهـد ترقـى  «دو مجله يكى به نـام   1239در سال 

 التحصيالن مدارس چند نفر از فارغ ةبه وسيل »عهد ترقى« ةشروع كرد. مجل انتشار
 ناميدنـد اداره  مـى  »جمعى از معارف پروران«دارالفنون و صنعتى آلمان كه خود را  
ماره از آن بيشتر نشر نشد. مقصود ناشـران مجلـه آشـنا سـاختن     شد و شش ش مى 

با ترقيات جديد بشرى بود. به همين مالحظه بر روى جلد آن تصوير طياره   مردم
 :افتتاحى آن گفته شده بود كه ةشد. در مقال راه آهن ديده مى و تلفن و
 

 تهاى پلتيكى و اخبارى نيست، بلكه مجـال  اوراق فقط منحصر به روزنامه«
 اى است علمى ادبى، صنعتى، تاريخى، جغرافيـايى،  علمى هم الزم است... مجله 

آگاهانـد... چـون در    پندى، اخالقى و مصور كه برادران را از اين معلومات مـى 
اند قسمتى را راجع به خانه دارى  معارف نهاده ةاوان نسوان محترم پا به دائر  اين
 ».نموده است نگاه دارى اطفال و ساير امور زنانگى و
 

 كرد ولى سعى بر آن بود كه اى شعر چاپ مى اين مجله در هر شماره قطعه
 يـا  »زارع« ةمضامين اشعار داراى تازگى و ذات تجددخواهانـه باشـد ماننـد قطعـ     

 ».االنقالب ولو علينا نعم«
 شـد. افـراد ايـن    نشر مى »هيأت مديره«ة به وسيل »علمى«ديگر به نام  ةمجل

 ز رجال و منورين زمان بودند كه بعضى از آنها هم در بالد اروپايىاى ا هيأت عده 
 تحصيل كرده بودند. از اين مجله فقط ده شماره نشر شد. مقاالت منـدرج در ايـن   
 مجله در مسائل تاريخى، حقوقى، مالى، بهداشتى، سياسى و اجتماعى بود و گاهى 



٢١ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

  به قلم حاجى ميرزا يحيـى اى است  پرداخت. از جمله مقاله هم به مباحث ادبى مى 
كنم كه اين اولين بار اسـت كـه در    و من تصور مى »زبان ما«آبادى به عنوان  دولت
 .مجله به موضوع زبان فارسى و مسائل آن در آينده توجه شده است  يك

اول مجله نويسى زبان فارسى را به همـين   ةتوانيم دور كنم كه مى تصور مى
  1916=  1334 االول يعنى ربيع( 1293در سال  »اوهك«ختم كنيم، زيرا با طلوع  جا

  جديدى در تاريخ مطبوعات ايران آغاز شـد. پايـان يـافتن    ةحقيقت دور )ميالدى
جنگ جهانى و هيجان سياسى بزرگى كـه سراسـر ايـران را در خـود گرفتـه بـود       

هاى متعددى شـد. ولـى بـدون ترديـد كـاوه       ها و مجله پيدا شدن روزنامه  موجب
هـاى دراز در اذهـان    تر داشت و توانست كـه تـا سـال    كه تأثير عميق ى بودا مجله

خاص خود را حفظ كند. علت اينكه كاوه بدين منزلت رسيد   مردم با فرهنگ مقام
سياسى داشت و بر ضد ظلـم و سـتم    ةروزنامه در آغاز جنب بدان سبب بود كه اين
ج شـماره نشـر شـد.    سياسى سى و پـن  ةبرخاسته بود. كاو  انگليس و روس فكرى

ـ      پس از اين كه آلمان شكست  1920سـال   ةخورد اسـلوب انتشـار كـاوه از ژانوي
 ةدور«تحقيقـى انتشـار يافـت و بـه عنـوان       عوض شد و مجله به صورت ادبى و

در مدت دو سال منتشر شد. بى ترديد   شماره 24موسوم شد. از اين دوره  »جديد
اسـتوار علمـى آن بـود. چـه      ةتوانپشـ   علت واقعى شهرت و نفوذ كاوه بـه سـبب  

زاده و چند  سيد محمدعلى جمال زاده و ميرزا محمدخان قزوينى و سيدحسن تقى
نويسندگان آن بودند. حتى شخصـى   تن ديگر از مهاجرين فاضل ايرانى مديران و

نوشـتن مقـاالت سياسـى آن نيـز      آن مجلـه در  32 ةچون قزوينى به تصريح شمار
 .شريك بوده است

 :جديد نوشت ةدور ةدر نخستين شمار زاده تقى
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  جنگ بود و لهـذا روش ايـن روزنامـه نيـز بـا موقـع جنـگ        ةكاوه زائيد ةروزنام«
كـاوه   ميالدى... 1920اى كه از اول سال  و لهذا اساس و خط روش تازه ..متناسب بود.

كـه  شـود   مى  اى تازه ةسابق ندارد و در واقع روزنام ةگيرد نسبتى به كاو جديد پيش مى
مسلك و مقصـدش   مندرجات آن بيشتر مقاالت علمى و ادبى و تاريخى خواهد بود و

ب، خدمت به ضد تعص بيشتر از هر چيز ترويج تمدن اروپايى است در ايران، جهاد بر
و حفظ زبان و ادبيات فارسـى    ت و وحدت ملى ايران، مجاهدت در پاكيزگىحفظ ملي

ـ   مقـدور تقويـت بـه آزادى داخلـى و      ه قـدر از امراض و خطرهاى مستوليه بـر آن و ب
 ».خارجى آن

 
 :نويسد و در پى آن به طور توضيح و براى بازشكافتن مرام خود مى

 
نخست قبول و ترويج تمدن اروپا بالشرط و قيد و تسليم مطلـق شـدن   «... 

 علوم و منابع و زندگى و كل اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و تربيت و  به
... دوم اهتمـام بليـغ در حفـظ    ) جز از زبان(تان بدون هيچ استثنا اوضاع فرنگس 

 ».و ادبيات فارسى و ترقى و توسعه و تعميم آن  زبان
 

 ايران ظاهراً و باطنـاً و جسـماً و  «زاده تا بدانجا رسيد كه گفت  تندروى تقى
  هـاى  ها و پرخـاش  چنين بيانى موجب جنجال »مĤب شود و بس روحاً بايد فرنگى

هـا   زاده پس از اينكه به ايران بازگشـت و پـس از سـال    ينسبت بدو شد. تقبسيار 
توانست كه از نزديك با افكار و عقايد و قدرت تغيير و تحمـل هموطنـان     دورى
بـا وجـود    »كـاوه «بيابد از چنان نظر قاطع و تند عدول كرد. بايد گفت كه   آشنايى

زاده قبل از آن هم در مظان  و شخص تقى(مĤب شده بود  حد فرنگى  اينكه تا بدين
بسيار مورد توجه قرار گرفت. زيرا مقاالت و مطالبى كه در  )بود  تكفير قرار گرفته

كلى با آنچه تا قبل از آن در مجالت ايران ديده شـده بـود از    آن طرح شده بود به
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تاريخى و ادبى كاوه دقيق و عالمانه و متين و مبتنـى بـر     دستى ديگر بود. مقاالت
 .مند كرد مزايا بود كه ايرانيان را بدان عالقه  متقن اروپايى بود. همينروش 

خواهـد و در چنـين گفتـارى مجـال      كاوه فرصـتى دراز مـى   ةبحث از مجل
به تمام جوانب مربوط بدان نيست. چون در اين مقاله توجه ما بيشتر بـه    پرداختن
رديـد در مباحـث   ادبى معطوف است پس بايد مقاالتى را كـه بـدون ت    هاى جريان

 .زمان مؤثر افتاده است معرفى كرد  ادب فارسى آن
يكى از نخستين مسائلى كه در كاوه مطرح شـد و پـيش از آن كمتـر بـدان     

 )قـديم  ةدور(كـاوه   44 ةالخط فارسى است. در شـمار  شد موضوع رسم مى  توجه
بـه لـزوم   اى ازقزوينى انتشار يافت. قزوينى در اين نامه نويسـندگان مجلـه را    نامه

 .كاوه هم نظرات او را پذيرفته است ةالخط متوجه كرد. مجل رسم  رعايت صحت
 جديد گفتـه  ةدور ةنخستين شمار ةطور كه ديديم تقى زاده در سرمقال همان

حفظ زبان و ادبيات فارسى و ترقى و توسـعه و تعمـيم   «كاوه نسبت به  ةبود مجل 
هـا بـه    خود در هر يـك از شـماره   اهتمام بليغ خواهد داشت و در دنبال مرام» آن

ترقـى زبـان   «تحت عنوان  ةالمثل در شمار موضوع را دنبال كرده است. فى  نحوى
 :نوشت »يك قرن! فارسى در
 

مندرجات ستون دست راست نگارش قرن سيزدهم هجرى اسـت كـه بـه    «
فهمند. در آن وقـت نـه    فارسى نوشته شده و اهل لسان آن را به آسانى مى  زبان

هـا بـه    بود نه پست و نه چراغ برق. اينها را بعدها خوشبختانه فرنگـى   تلگراف
ـ ولى دستى به زبان ما براى اصـالح   ايران آوردند. ا اقـالً جلـوگيرى از افسـاد    ي

ما بازگذاشته و ستون دست چپ تصرفات ايرانيان را در  نزدند و آن را به خود
 ».هدد آن نشان مى
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Ĥو مقابل آنها هت قرن سيزدهم نقل كرددر دنبال آن مقدارى از كتب و منش 
قمرى را بـه چـاپ رسـانيد تـا نشـان       1333هاى سال  قطعاتى از مقاالت روزنامه

كه زبان فارسى از اواخر قرن سيزدهم به بعد دچار چه نـوع سـقوطى شـده     بدهد
مردم به معايب و مفاسدى كه در زبان راه يافته بود وقوف پيدا كننـد و از   است تا

 .بپرهيزند» بدنويسى«
دو  »ترقـى زبـان فارسـى   «به سخره تحت عنوان كلـى   5و  4باز در شماره 

زاده كه متين و روشن و زيباسـت و آن را   نقل كرد. يكى شعرى است از غنى شعر
به  »ادبيات خان والده«ناميده است و ديگرى شعرى است به عنوان  »فارسى شعر«

خارج است و در ذيل آن گفتـه   ها و قواعد شعرى يك روزنامه كه از سنت نقل از
است. چون شعر مورد تخطئـه منقـول    »تجدد كارانه«نوع شعر از اشعار   است اين
مـذكور بـه كـاوه جـواب      ةو از تقى رفعت بود در روزنام »آزاديستان« از روزنامه

پـور بـه تفصـيل از آن سـخن گفتـه       بحث است كه يحيى آريـن   گفته شد و همان
 .است

 ميان شعرهايى از »محك ذائقه«تحت عنوان  7 ةشمار همين نوع مقايسه در
 شـعر «الممالك فراهـانى بـا اشـعار سسـتى بـه عنـوان        الشعراى بهار و اديب  ملك

 :شعر كرباليى چنين گفته است ةشده است و دربار »كرباليى
  
اى از اشعار وطنى مقدسين است البـد يكـى    لوس را كه نمونه ةاين منظوم«

قصد تحصيل اجر اخروى و قدرى هم اجـر دنيـوى در   چى... به  طالب وطن از
 ».اند جنگ نظم فرموده  زمان
 

  بندهايى از متون زبان »زبان فارسى ةچهار دور«ذيل ستون  8 ةباز در شمار
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هـم   ةهاى همدوره با كاوه نقل شـده اسـت و دور   هاى قديم و نوشته فارسى دوره
موسـوم سـاخته    »وطيتعهد مشـر  ةالطير مسخ شد فارسى منطق«خود را به  عصر
 .است

 »مأخذ فارسى فصيح و فارسى خـان والـده  «تحت عنوان  12 ةباز در شمار
 :تجديد مطلع پرداخته و گفته است  به

 
 عالوه بر اينها يك سجاوندى بازى غريبى نيز در اين گونه منشĤت هذيانى«

 ترين مضحكات است. مثالً عالمات سـجاوندى  رت رايج شده كه از عجيبپو  
 كند. مثالً به جاى ايـن عبـارت   جا تكرار مى نگى مختلف را متصل باجا و بىفر 

 ةامروزهـا بارقـ  «نويسـد   مى »امروزها هواى تهران سرد شده و فقرا در زحمتند«
صولت استيالى كارانـه خـود طهـران را، اشـغال كـرد!!! و زحمـت        برودت! با 

با مشـكالت فـوق    عرض اندام نموده و -آن، در ميان صنف فقير  ةكاران مرارت
 ...».كنند؟؟ امرار حيات مفلوكانه مى -البشرى، 

 
بوط به زمان و طرز نگارش گرفته راين نوع ايرادها كه بر مفاسد و معايب م

داشت. او در اغلب مقاالتى  زاده را به خود مشغول مى است هميشه ذهن تقى  شده
د. كمـا اينكـه در   كـر  ها پرداخت و همواره تجديد مطلع مـى  بعدها نوشت بدان  كه
لزوم حفـظ زبـان   « ةمنتشر شد و در مقال 1314جنبش ملى ادبى كه در سال   ةمقال

به چـاپ رسـيد و هـر يـك موجـب جنجـال و        1328كه در سال  »فارسى  فصيح
همين مباحث را مورد تكرار قـرار داد. و البتـه نبايـد كتمـان كـرد كـه        هياهو شد

زاده بـه   نوز است قسمتى از ايرادات تقـى گذارى هنوز كه ه نقطه المثل در مورد فى
گذارى فرنگى  عالئم نقطه ةروي مانده است و هنوز هم استعمال بى  جاى خود باقى
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فارسى دوام دارد. پس مسأله به همان صورت پنجـاه و چنـد سـال      هاى در نوشته
 .باشد »مطرح« تواند پيش مى

  هـاى كوتـاه   نسـتا اجديد كـاوه يكـى از د   ةاول سال دوم از دور ةدر شمار
 انتشار يافت. همان داسـتانى كـه بـه حـق از     »فارسى شكر است«زاده به نام  جمال

آن را  ةور شد. اين داستان هم اثربخش واقع شد و هـم نويسـند   شهرت كافى بهره
 .نامى كه سزاوار بود نائل كرد  به

 كاوه نسـبت بـه رواج   ةگوياى آن است كه مجل »فارسى شكر است«انتشار 
 نويسى مشروط بـدان كـه بـه زبـان فصـيح فارسـى باشـد        اروپايى داستاناسلوب  

  اى اسـت  مقدمـه «انـد   آن نوشـته  مـة قدم و معتقد بود، به خصوص كه در مقد پيش
 راجع به خرابى و فقدان نسبى نثر فارسى و لزوم ترقى دادن آن و بعضى نظريـات 

مردم ايـران   »ستفارسى شكر ا«اند كه با انتشار  و خواسته »ديگر در اين خصوص 
تـوان كـرد كـه     نسبت به اهميت زبان ملـى خـود متوجـه سـازند. ترديـد نمـى       را

 .زاده از عوامل مؤثر در تغيير روش نويسندگى بوده است كوتاه جمال  هاى داستان
 استفتاء از عموم علمـا و فضـالى  «سال دوم ذيل عنوان  10 ةكاوه در شمار

كلمـات فرنگـى    ةكـه بـراى ترجمـ   از اصحاب فضل و ادب دعوت كـرده   »ايران 
پيشنهاد كنند و نگذارند كه زبان فارسى از راه امتزاج بـا كلمـات فرنگـى      اى رويه

شود. كلماتى كه به طور مثال مورد استفتاء قرار گرفت عبارت است  دچار آشفتگى
 .ديالكت، انرژى و چند لغت ديگر از ژنى، ارگان،

ا برانگيخـت تـا از فـراز    تاست كه مرحوم محمـدعلى فروغـى ر  فهمين است
هـا   مسافرى در بحر احمر نظر معتدل و مستدل خود را پس از اين كه سال  كشتى
ترجمه ممارست كرده بود در چنين موضوع مهمى بنويسـد. همچنـان كـه     در كار



٢٧ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

خـود   ةاى به فارسى عقيد سياستمداران و شرق شناسان آلمان هم طى نامه ليتن از
 :شيرين خود نوشته است ةروغى در انتهاى ناممجله ارسال كرد. ف  را بدان
 

 گيرد كـه كلمـات   اگر ترقى و تجدد زبان فارسى به اين وسيله صورت مى«
 اختراع كنيم يا عبارت فارسى را طورى »وضعيت«و  »موقعيت«و  »كار محافظه«
بنويسيم كه ايرانى خالص هر قـدر هـم باسـواد و بـاذوق باشـد، نفهمـد علنـاً         

 ».منكر ترقى و تجدد هستمكه من   گويم مى
 

هـاى   كاوه آغاز كرد بدون ترديد در جريـان  ةيكى از كارهاى مهمى كه مجل
اسـت. ايـن    »مشـاهير شـعراى ايـران   «ايران مؤثر افتاد انتشار سلسله مقاالت   ادبى
 »امضـاى قلمـى  «شـد و محصـل    نشر مـى  »محصل«مقاالت با امضاى قلمى   رشته

رشته مقالـه كـه بـه احـوال دقيقـى و... فردوسـى       زاده بود. در اين  تقى  سيدحسن
نويسنده نه تنها به مراجع و مĤخذ قديم و اصيل عربى و فارسى  پرداخته شده بود
 ةبلكه براى نخستين بار انعكاسى بود از آنچه مستشـرقان دربـار   مراجعه كرده بود

تـأثير   اند. برتر از اين همه، اهميـت و  اين شاعران در آثارخود به دست آورده بوده
كه نويسنده در تحقيقات خود روش علمى موسوم اروپـا و   اين مقاالت در آن بود

ـ    برده بود و به تحقيق مى ميان مستشرقان را به كار اتخـاذى   ةتوان گفـت كـه روي
فضالى مقيم ايران نيز آن روش را در تحقيقات ديگـر    زاده موجب آن شد كه تقى

 ه بايـد انتشـار سلسـله مقـاالت مشـاهير     همين مالحظ  مورد اقتباس قرار دهند. به
 .دانست در تحقيقات مربوط به ادبيات كهن فارسى شعراى ايران را سرفصلى

كاوه در برلين بـا سـبك    ة) كه روزنام1294قمرى (=  1334در همان سال 
ايرانـى بـا ذوق و    ةخوانـد  خود شروع به انتشار كرد و شايد تمام آحاد درس  متين
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رسـيد   در تهران به چاپ مـى  »نامه پارسى«اى به نام  ، مجلهخواندند مى شوق آن را
اى  اين مجله ابوالقاسم آزاد مراغـه  ةهاى آن زمان بود. نويسند نشريه  كه از عجائب
 )يعنى سـاختگى (بر آن بود كه مقاالت خود را به زبان فراسى سره   بود. او سعيش
بود و حمل بـر عقايـد   ملى و باطنى مردم به دور  ةروشى از عالق  بنويسد و چون
شد مورد توجه قرار نگرفت و پس از يك سال موجـب تعطيـل    مى  عجيب غريب

 :نويسنده در سرآغاز مجله نوشت مجله شد.
 

هاى تلـخ بيگانگـان آميختـه تيشـه بـه       زبان شيوا و شيرين تو را به زبان«... 
 اند شدهخود زدند. بدتر از همه اينكه هنوز هم چشم باز نكرده و هشيار ن  ةريش
 كنند ها مى بينند كه ديگران براى روايش و پيشرفت زبان خود چه جانفشانى نمى

 دانـم كـه دلـت از دسـت ايـن      ريزند. اى ايران! اى مادر مهربان! مى و خونها مى
 ».فرزندان ناهنجارت خون است 

 
 به مديريت مهدى سعدالملك مافى كه »ادبى«اى به نام  مجله 1296در سال 

  :آن نوشت ةاش در مقدم يان و رجال بود انتشار يافت. نويسندهاع ةاز طبق 
 

در اين اوان به علت كثرت اخبار و توجه سياست مملكت و عالج مـرض  «
پايتخت را مجـال نظـر بـه جانـب ادبيـات وطـن        ةدفع غرض جرايد محترم و

مدفن فردوسى نيست و شهداهللا كه با شجاعتى تام در حفظ اسـتقالل   سعدى و
كوشند و از سر انصاف بعيدست كه درين اوقات گرانبهـا آن اوراق   مى  و نام آن

خود مشغول داريم. اين نكته را بايد اقرار نمود كه قبل از ما همـين    مفيده را به
به مناسبت آنكه سـعدالممالك خـود يكـى از اعضـاى     (علمى  ةمجل مقصود را
يافت شـروع   كه به همت جمعى از دانشمندان اشاعت مى )آن بود  ةهيئت مدير
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جمـع بـه جـايى رفتنـد... و مـا       ةتأسف... پريشان و هر يك از دايـر  و يك دنيا
 ...»علمى پنداشت ةادبى را رضيع مجل ةتوان مجل مى معاقب آن... و

 
 ادبـى، علمـى، اخالقـى،   « ةاين مجله كه مدت چهار سال انتشار يافت جنبـ 

مـورد طـرح و بحـث     داشت. از مسائل ادبى مهم كه در اين مجله منظماً »تاريخى
 موضوع استعمال كلمات اجنبى است. مدير مجله با سماجت غريبى در اغلب بود

 اول ذيـل  ةپرداخت. نخستين بار در شمار هاى آن بدين موضوع اساسى مى شماره 
 :اين طور بيان مطلب كرده است »لغت اجنبى بدتر از قشون اجنبى است«عنوان  

 
 تقى خان اميركبير را كوبيده و اظهار ميرزا اى درب مزار اگر مخبر جريده... 

ام بيچاره روح آن وزير بى نظير آزرده نخواهد گشت  دارد كه براى انترويو آمده
نخواهد گفت كه گرچه ايادى خائنه و رئوس دانيه مرا مجالى ندادند لكن در  و

مدت قليل كه من جمع و خرج مملكت را مطابق و قشون را منظم نمودم   همان
لغت مينوت، آرشيو، انديكاتور، بودجه، بالنس، امير تاسين، اكسـپر تاسـين    ابداً
شد؟ پس چه شد كه آن تطبيق و آن نظـم از ميـان    قاموس فارسى يافت نمى در

در عوض درهم و دينار و اردوهاى ساير فـوج فـوج لغـات اجنبيـه از      رفت و
ان نمـايم  خواستم رشك جنان و محسود عالمي مملكتى را كه مى  سرحد گذشته
 ».غمناك و محبسى ترسناك تبديل نمودند  به گورستانى

 
 :نويسد مى »تحريم لغت اجنبى«دوم ذيل عنوان  ةدر شمار

 
اى بقاى داريوش، اى بازماندگان ابومسلم گذشتيم از آنكه قنـد و چـاى و   «
و ماهوت را ترك گويند. آيا آن قدر حـس داريـد كـه عالمـت قوميـت و       نفط

اجنبيـه تزكيـه نماييـد؟     ةيت يعنى زبان فارسى را از اجزاء فاسـد ايران يگانه آثار
واللّه كه اگر آقايان مفكل به جاى شورش روولوسيون، به جاى تغيير   واللّه واللّه
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كودتا، به جاى شوراى مملكتى كنسى دنا و بـه جـاى تشـكر مرسـى       حكومت
 آفتاب تيـره و حسـود چيـره نخواهـد گشـت و مـا بـه خواسـت          نگوييد رنگ

ايرانيت در اين شماره اعالن تحريم استعمال لغات اجنبيـه    خداوندى و به پاس
گـوييم   آتيه صالى جنـگ در داده مـى   ةنبخشيد در شمار  را داده چنانچه سودى

 ».اول دليل آن وقت مشت
 

 آيد كه در آن ايام بـه ماننـد امـروز اسـتعمال لغـات      ها برمى از همين نوشته
 حد وفور رايج شده بود و مخصوصاً اعضاى ادارات وخارجى ادارى و ديوانى به  

انـد. مـدير    اى نداشته ها در به كار بردن اين گونه لغات واهمه تازه به دوران رسيده
به موضوع بودن فرهنگسـتان   »عجز ادبى«چهارم تحت عنوان  ةمجله در شمار  اين
شناسـاند.   مـى  »انجمـن معـارف  «كند و آن را به عنوان  ممالك مترقى اشاره مى در

اين تذكار از اولين مواردى باشد كه بـه لـزوم ايجـاد فرهنگسـتان در ايـران       شايد
 :نويسد است. مى اشاره شده
 

»ه آن قدر بدين مسأله كه هر يك در مركز مملكـت خـود تأسـيس   ملل حي 
انجمن معارف نموده و به صرف مال و اعطاء جايزه علما و فضال را گرد آورده  
 نمايند و چنانچه يـك  گى مى زيباى زبان ملى را مشاطه ةچهربا قلم معجزنما  و
ـ      ه لغت اجنبى به لباس مبدل و سيماى عاريت خويشـتن را در عـداد لغـات ملي

جاسوسى را از تنش به در كرده عريـان و رسـوا    ةشمار آورده باشد فوراً جام به
 ».نمايند دست مستحفظين اليقش سپرده و از سرحد خارجش مى به

 

  الك در اعتراض به استعمال لغات خارجى بدان پايه مقيد بود كـه سعدالمم
 پسنديد، بدان حد كـه نوشـت چـرا بايـد نـام      را هم نمى »كمدى ايران«گذارى  نام
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 داد از لغـت «تحـت عنـوان    6 ةگذاشت و باز در شمار »كمدى ايران«نمايشگاه را  
 :نوشته است »اجنبى 

 
 ستمال گـردن را تنـگ بسـته و   اين محصل بى زبان كه فكل را قشنگ و د«

 روئيده را نيكو تابيده است در يكى از دوائر دولتى داخـل و در پـس   سبلت نو
 مملكـت را بـه عنـوان مواجـب     ةميزى قرار گرفته همه ماهه مبلغ قابلى از مالي 
 بهـا و تعطيـل امـور    تن زبان خود تضـييع عمـر گـران   نسدريافت و به علت ندا 

يك قران معادل با هزار دينار است جواب خواهـد  نمايد. هر قدر بگويى كه  مى
كه هرگز هرگز! يك فرانك معادل با صد سانتيم است و اگـر از وى سـؤال    داد

امالء ماست كدام اسـت فـوراً كتفـين را بـاال زده متكبرانـه و مغيرانـه         كنند كه
ها را در جيب شلوار فـرو بـرده صـفير زنـان دور      ندارم و دست  گويد وقت مى
زنـان موظـف    شخص كه از نعمت وطن متنعم و از دسترنج بيوه  همين شود. مى

نعمت دانستن زبان ملى محروم و از مفاخر ملك عجم بى اطالع  است چون از
حين كه بر سر خـوان ملـت نشسـته اسـت ايرانـى بـدبخت را         است در همان

داند چرا براى اينكـه آداب و لغـت    قابل رقيت اجانب مى وحشى و مملكت را
شـود. داد از لغـت اجنبـى!     يافته و از مغزش بيرون نمى  ى در قلبش رسوخاجنب

 »!فرياد از لغت اجنبى
 

 هاى اخير نسبت به ها درست مشابه است با آنچه در طى سال اين نوع گفته
 آن است ةشود و نشان اى از مديران و مسئوالت ناآشنا به زبان مادرى گفته مى عده 
 .ه زبان فارسى بوده استكه هميشه اين نوع بليه متوج 

 رسـد در  باألخره پس از چهار سال كه فريادش به جايى نمـى  »ادبى« ةمجل
» لغت اجنبـى در مجلـس شـوراى ملـى    «سال چهارم تحت عنوان  ةنخستين شمار

 :نويسد مى
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اكنون از پيشگاه مجلس مقدس شوراى ملـى و وكـالى محتـرم خصوصـاً     «
اروپـا را   ةبختانـه يـا خوشـبختانه قـار    ادارات و دوائـر را پيمـوده و بد    آنان كه

تقاضا داريم كه الاقل در آن چند ساعتى كه بر فـراز كرسـى    اند سياحت فرموده
استعمال لغت بيگانه خوددارى و در فضايى كه بايـد   اند از وكالت جلوس كرده

غريبه پليتيك، تريبون، بودجه، ماژريته.. و امثـال   همه چيزش ايرانى باشد الفاظ
  ».استعمال نفرماينداينها را 
 

 پـرداختيم از بـاب آن   »ادبـى «علت اينكه تا بدين حد به نقل مطالب مجله 
 نيست كه آن مجله در تاريخ مجله نويسى ايران مقام و مرتبت بسيار وااليـى دارد.  

اى است عادى و در آن هيچ نوع ابتكـار و تـازگى كـه مانـدگار باشـد       طبعاً مجله
ن همسان و همتراز كاوه و نظاير آن باشد. اما چون به توا يعنى هيچ گاه نمى  نيست
ملى توجه بيش از حد نشان داده است و هنوز هم آن موضـوع كـه در    ةمسأل  يك

مطرح بوده است از مسائل عمومى و مورد گفتگوست آوردن آن قطعات   آن مجله
ايـم و پـس از    تشخيص داده شد تا معلوم شود كه اندر خم يك كوچه  مفيد فايده

 !مسائل ادبى به صورت قديم پابرجاست  پنجاه سال چنين

* 
 براى تاريخ مجله نويسى در ايران سالى است با بركت. در ايـن  1297سال 

 اى كه بدون ترديد از حيـث تأثيرگـذارى در   دانشكده منتشر شد. مجله ةسال مجل 
تاريخ ادبيات معاصر ايران جـاى مشـخص و قابـل اعتنـايى دارد. و بـه مناسـبت       

 مقاالت و شخصيت ادبى اغلب نويسندگان آن و نيز كار گروهى كه گـروه   رزشا
 .نويسندگانش پيش گرفته بودند در نوع خود كم نظير مانده است 

كـه از زعمـاى    »تـازه بهـار  «، و »نوبهـار « ةروزنام ةمحمد تقى بهار، نويسند
ا در عصر خويش بـود مـديريت آن ر   »پادشاه شعر«مجلس شوراى ملى و   سياسى



٣٣ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

داشت و جمعى از فضالى جـوان و رجـال صـاحب فضـل زمـان بـا او         بر عهده
كردند، مانند عباس اقبال، رشيد ياسمى، سعيد نفيسى، عبداهللا انتظـام،   مى  همكارى

 .تيمورتاش
كـاران و نيـت   مهـاى ه  هـدف  ةمجله دربار ةملك الشعرا در نخستين شمار

 :نوشت  مجله
 

لغـات   ةهمين حال ناقص فعلـى و دامنـ  ما پيش از آنكه خط فارسى به «... 
به اين تنگى برقرار و اصول فنـى و علمـى تـا ايـن درجـه در كشـور مـا          عجم

وقتـى كـه احساسـات عموميـه و اخـالق مليـه و افكـار هيـأت          مفقودست، تا
حاضر مستقر و باران ترقى و تجدد بـه قـدر يـك قطـره در      ما به حال ةاجتماعي

بينيم كه  ن آب و خاك نباريده است بى فايده مىافراد اي  هاى اكثريت زمين دماغ
خطـوط مقطعـه بـه طبـع رسـانيده و اشـعار خـود را بـا          خود را بـا  ةمثالً مجل
هاى خيلى  وفق داده و مقاصد خودمان را در لباس  هاى ناموزون اروپايى سيالب

كشور ما نامبين است به جلـوه درآوريـم... قـدرى     تازه كه هنوز مفهوم آنها در
قدرى و انتقاد شسته و يك  حافظ را در آب بى بينيم كه ديوان سعدى و زود مى

آب را به طـرف بـاال بـدون ضـرورت جريـان       جريان معين را مسدود نموده و
 ».دهيم
و باألخره كسانى را كه در تجدد ادبى به حـد افـراط قـدم زده و يـا فقـط      «

يا تخطئه نكرده  دهند مالمت و پراكنده غير عملى براى گفتن انتشار مى  خياالت
تـر   گـوييم كـه مقـدس    دانيم... ولى فقط اين را مـى  اى را مقدس مى عقيده و هر

موقع عمـل درآمـده و در محـيط خـود      كه بالفاصله پس از گفتن به خواهد بود
 ...تأثيرات نوينى واقع گردند  عامل يك نوع

ما داراى يك روح جوان و فكر آزاد متجـددى اسـت كـه در ضـمن      ةمجل
تاريخى و تمثيلى و سرگذشتى و آثار ادبى شـعرى و نثـرى خـود و در      مقاالت
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هاى ادبيات ملل متنوعه و تجـدد آثـار اسـاتيد قـديم ايرانـى و غيـره        نمونه تلو
هاى دماغ متـذوقين   خود را بدون چكش و سوزنى در ميان افكار و پرده مقاصد

 ».نمايد هوشمندان وطن فرو برده و تزريق مى ةو كلي  و جوانان
 

نيما و دو سال پيش  ةافسان ةكنيد كه مدتى قبل از انتشار منظوم مالحظه مى
كـنم همكـاران    تقى رفعت كه بعد از آن ياد مى ةبه وسيل »آزاديستان« ةنشر مجل از

اى از آنها با ادبيات اروپايى آشـنايى خـوبى    كه عده »دانشكده«و تازه جوى   جوان
ن ادبيـات غربـى دانسـت، شـعر نـاموزون      جـا آنان را بايد از گـروه مرو  داشتند و
انـد تلويحـاً    ديـده  فارسى نقـص مـى   خطاند و اگر چه در  پسنديده نمى اروپايى را

ى نقد ادبى از سعدى ااند و زمان را بر دانسته را مضر مى )مقطعه( رواج خط التين
اى را مقدس و خـود را   اند. اما در عين حال هر عقيده ديده مى و شعراى قديم زود

اند. مقصودشان آن بـوده اسـت كـه روش     دانسته فكر آزاد مى راى روح جوان ودا
و اعمـال تزريـق در جامعـه رواج     »انژكسيون«توسل به   ادبى مختار خود را بدون

 .دهند
اى بسـيار مـؤثر بـود و در عـين      دانشكده كه نامى بلند يافت و مجله ةمجل

لفيق تدريجى آن با تحوالت جوى هم بود، معتقد به حفظ ادب سنتى و ت تازه  حال
 :اند نو بود. به همين مالحظات در همان سرمقاله نوشته  ادبى

 
دانشكده براى ترويج روح ادبـى و تعيـين خـط مشـى جديـدى در       ةمجل«

 ةيـك جلسـ   1334 ةمـاه ربيـع االول سـن    ةشود... در غر ايران ايجاد مى  ادبيات
شـكيل شـد كـه آن    يك عده جوانان اديب خوش طبـع در تهـران ت   كوچكى از

توانستيم ناميـد. در آن انجمـن فقـط     انجمن كوچك ادبى نمى  جلسه را جز يك
متغزلين قديم ايران طرح شد و اعضاء در روى آن اقتراحات   يى به روالها غزل
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انجمـن   1335رفته اعضاى آن زيادت شده در اوايـل سـال    گفتند. رفته غزل مى
تـرى كـه شـامل     ى اصـول تـازه  را قادر ديـد كـه در رو   كوچك شعرى ما خود

 ».ادبيات خارجى باشد ورزش نمايد ة تدقيقات نظميه و نثريه و ترجم
 

 اى اسـت نسـبت بـه نحـوه مرسـوم و عـادى       اين عبارات تلويحاً نقد گونه
  دانيم در اين نوع مجالس كه مخصوصاً از زمان باب هاى ادبى. مى برگذارى انجمن 

سـاخت و   ادباى خوش طبع غزلى مـى  شد و هر يك از زلى طرح مىغشده است 
 .آورى ايجاد كرده بود تسلسل وضع حالت خستگى  اين

 يعنـى ( »تـدقيقات «آن است كـه در آن زمـان    ةبازگوكنند »دانشكده« ةمقدم
ادبيات خـارجى مـورد توجـه و احتيـاج جامعـه بـود و        ةو ترجم )تحقيقات ادبى 

ــه  در هدانشــكد  انجمــن ــام اعضــاى خــود را ب در آن موضــوعات  »ورزش«آن اي
هاى متعدد آثار منظـوم و منثـور ادبـا و     حاصلش آن بود كه ترجمه انگيخت. برمى

رسيد و حقاً دانشـكده   مشهور به چاپ مى ةشماره از اين مجل شعراى اروپا در هر
اعضـاى   »ورزش«پيشـقدمان انتشـار چنـان آثـارى دانسـت. امـا        را بايد يكـى از 

فارسـى دلپـذير و بـه اصـطالح نـامعقول       ادبـى منثـور    دانشكده در نثـر قطعـات  
 .نبود »موفق«ها  امروزى
در دانشـكده   »چهار دختر«اى كه از ملك الشعرا به عنوان  طور مثال قطعه به

مايه و در قبال اشعار بلند صاحب نثر حقيقتـاً لـوس و    اى كم چاپ رسيده قعطه  به
ان رومانتيـك  هـاى آثـار نويسـندگ    اى است تقليدى از ترجمه است و نمونه  خنك

ترجمه كردن آنها در آن عهد بسيار مرسوم شده بود. اين است عباراتى از   اروپا كه
 :آن نوشته
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 گل سفيد من! انديشه مكن كه نقاش طبيعت در روى عارض ملكـوتى تـو  «
  آميزيهـاى نـااليق را متحمـل نشـده     ها و رنگ زحمات بيهوده تجمالت و پيرايه

هايى ندارند. فقط سادگى اسـت كـه همـه جـا     آميزيهاى پرتكلف انت است. رنگ
 ».اى، تو به رنگ عشق هستى خودش انحصار دارد. تو ساده به
 

 تعصب گفت كه نه موضوع نوشته مهم است و نه آنكه لغات مـورد  بايد بى
اشـك  «استعمال و طرز نگارش آن زيبا. از اين قبيل است قطعات ادبى ديگر مثـل  

 .هاى ديگر مجله ندهاز نويس »خدنگ خون آلود«. »خون و
ـ   »مرام عملى«انجمن دانشكده در بند اول    خـود را چنـين   ةبه اجمـال روي

ادبيات ايـران بـر روى احتـرام اسـلوب      ةتجديد نظر در روي«توضيح كرده است: 
و طرز اداى عبارات اساتيد متقدم بـا مراعـات سـبك جديـد و احتياجـات        لغوى

 »تجديد نظر«توان گفت كه اگر  مى . اما به قدرت و بى هراس»حال حاضر عمومى
اى از آنها برخوانـده شـده    حاصلش آن گونه قطعات ادبى است كه نمونه  دانشكده
دانشكده و احتياجات عمومى، را برنياوردند. به نظر من مهمتـرين توفيـق     اعضاى

الشـعرا   انتشار مقاالت تحقيقى و نقدهاى ادبى آن است كه به قلـم ملـك    كدهشدان
منتشـر شـد.    »الفاظ و معانى«، »شعر خوب«، »تأثير محيط در ادبيات« تحت عنوان

كه براى نخستين بار موجب  »تاريخ ادبى ايران«ة عباس اقبال دربار  سلسله مقاالت
هايى از ادبيات گذشته به طرز و اسلوب جديد بود نيـز چنـان    گوشه  عرضه كردن

 ةرح ساخت، از قبيل رابطمسائلى كه اقبال براى شناخت ادبيات مط تأثيرى داشت.
قضاياى عمومى در ادبيات، همگى تازگى داشـت و قطعـاً موجـب     ادبيات و نژاد،

 .سنجش و نقد ادبيات قديم شد ة تجددى در نحو



٣٧ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

 انقالب ادبى قرن شانزدهم در فرانسـه نشـانى   ةمقاالت رشيد ياسمى دربار
 داده دبى قرار مىمنور آن روزگار را راهنماى خود در تجدد ا ةاست از آنچه جامع 
 .است 

 اى كوتـاه يعنـى در سـال    معتبرى ديگر كه به فاصله ةپس از دانشكده، مجل
 ارمغان كه هم اكنون نيز انتشار ةاست. مجل »ارمغان« ةآغاز به نشر كرد مجل 1298
اى است كه در طول انتشار پنجاه و چند ساله هدف و روش بانى آن  يابد مجله مى
 اى جنگ ماننـد  ادامه داده است. اين مجله از نخستين شماره الى حال، مجموعه را

 بوده است كه مقاالت مفيد و ماندگارش تحقيقات ادبى و تاريخى آن است و البته
 سرايى به سبك سنتى در شصـت  اى است كه براى مطالعه در تاريخ غزل مجموعه 
 .سال اخير مأخذ و مرجع تواند بود 

ه در استانبول به مديريت ابوالقاسـم الهـوتى بـا همكـارى     ك »پارس« ةمجل
انشـتار يافـت يكـى ديگـر از      1298از سال  )معروف به على نوروز(مقدم   حسن
هايى باريك كه از آثار  جويى در ادبيات فارسى است. رگه زودگذر تازه  هاى واسطه

ر اروپـا  شد ناگزير ناشى از جهش و بينشـى بـود كـه د    در آن ديده مى  تجدد ادبى
 .شده بود  عايد حسن مقدم

 جعفرخان از« ةحسن مقدم كه ايرانيان تا حدودى او را به مناسبت نمايشنام
  شناسد يكى از جوانانى بود كه عميقاً با ادبيـات اروپـايى آن   مى »فرنگ آمده است

 هاى ادبـى  روزگار آشنايى يافته بود و به علت زيستن مدتى دراز در اروپا با حوزه
ه و نويسندگان سرشناسى چون آندره ژيد مـراوده داشـت و مـدتى هـم در     فرانس 

اى  كرد. او طبعاً سـخنور شايسـته   اهتمام مى Message d’orient ةدر نشر مجل  قاهره
ادبى به سبك جديد مؤثر باشد و همكاريش با  ةتوانست در انتشار مجل مى  بود كه
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ـ  ادبى مى ةدر انتشار مجل  الهوتى ايـن مجلـه دوامـى     باشـد. امـا   اميـد  ةبايست ماي
هفت شماره بيشتر انتشار نيافت. نيمى از مجله به زبان فرانسه بود   نداشت و شش
براى اينكه ملـل غـرب از آثـار    «نخستين آن نوشته شده بود:  ةشمار و در سرآغاز

بـار   منـد شـوند نخسـتين    ملل شرق از افكار ادبى مغربيان بهره ادبى زبان پارسى و
شـرق و غـرب اسـت     فرانسه در اسالمبول كـه چهـار راه    بان پارسىاى به ز مجله

 ».شود منتشر مى
آزاديستان به مديريت تقـى رفعـت    ةمجل )1299سال (يك سال پس از آن 

» هواخواه تجدد در ادبيات«تبريز شروع به انتشار كرد. از اين مجله كه خود را  در
از «پـور در   يحيـى آريـن  دانست بيش از چهار شماره نشر نشد و به نحوى كه  مى

گفته است به علت از هـم گسـيختن قيـام خيابـانى از ميـان رفـت و        »نيما صبا تا
هواخواهى رفعت از تجدد ادبى ناشى از آشنايى او با  خودكشى كرد.   مديرش هم

 .و عثمانى بود  ادبيات فرانسه
 و در مباحث ادبى عنوان كرد »تجدد« ةهاى او اعم از آنچه در روزنام نوشته

 آزاديستان آورد در سراسر قلمرو فارسى آن عهـد رواج  ةآنچه بعداً در چهار شمار
 رين آن روزگار تبريز رايـج  نيافت و افكار رفعت تا حدودى در ميان جوانان و منو

ولى البته امروز به مناسبت روح تجـددطلبى كـه در رفعـت وجـود داشـت و       شد
 »از صبا تا نيما«پور در  سط يحيى آرينپرواى او كه به بهترين وجه تو بى  پيشگامى

هـاى ادبـى را بـه وجـود      است نامش را در ميـان كسـانى كـه جريـان      عنوان شده
 .فراموش كرد  توان اند نمى آورده

 منتشر شد و مدت »فرهنگ«اى به نام  در رشت، مجله 1299در همين سال 
 ه بـه تحقيقـات و  چهار سال انتشار آن دوام يافت. قسمتى زياد از مطالب اين مجل 



٣٩ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

 مسائل ادبى اختصاص داشـت. نويسـندگان آن سـعى    ةهاى مختلف در زمين بحث
 داشتند كه در تجدد ادبى ايران سهمى و مقامى بيابند. از بـازگويى بعضـى عقايـد    

 »نـو زبـان نـو الزم دارد    ةجامعـ «المثل تحت عنوان  عجيب خوددارى نداشتند. فى
 :نوشته شده است »امضاى ذره به(

 
كنند زبان پارسى قديم را ممكن اسـت   بعضى كه تصور مى ةخالف عقيدبر«

نو در ايران معمول نمود... موافق اصول علم السنه هر زبانى كه قواعد صرف  از
نحو خود را حفظ كرده باشد يك زبان مستقل شناخته خواهد شـد اگـر چـه     و

 ».لغت اجنبى عاريه كرده باشد  هزاران
 

 و بـا  »م.ح.ص. آموختـه «امضـاى   با »رس ادبىيك د«يا آنكه تحت عنوان 
 :عبارات غير سليس آمده است

 
 هاى مادرى صرف نظر كنيم و زبان فارسى را و چون از اشكاالت اين زبان«

 زبان افصح فرس سعدى بشماريم در عين حال دچار مشكالت الينحل الفبـا و 
  ةدخـور  اختيـارتر و از هـر كتـك    معايب خـط نسـخ و نسـتعليق و از همـه بـى     

 تر خـط شكسـته تحريـرى    اجتماعات پارسال ايمبرى و حادثه ديروزى شكسته
 ».ماست 

 
 خواسته است خواننـده را بـه   نويسنده با اين تعريض و استدالل سست مى

 اى در آن بـاب  تغيير خط معتقد كند. كما اينكه در سال چهارم مجله صراحتاً مقاله 
كه هـر چنـد يـك بـار در مجـالت      دانيم تغيير خط موضوعى بوده است  دارد. مى 

هنـرى خـط فارسـى و     ةشد. اما هميشه در قبال قدرت و سـنت و سـابق   مى  طرح
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آن از يك هزار سال پيش به  ةعلمى بسيار گرانقدر و گرانبارى كه به وسيل  ميراث
 .ماند است مسكوت و مغلوب مى  جا مانده

 مـان مقالـه  فرهنگ يكى هم آن بود كه در ه ةاز عقايد عجيب و تجددطلبان
 .سازى عبارات گلستان كوشيد پيشنهاد شده بود كه بايد به آسان »يك درس ادبى«

و   ات است كه چنين نيتى تا چه حـد عبـث  ييعنى گلستانى از نو پرداخت. از بديه
 .دور از منطق و مضر به حال ادبيات فارسى است

كـرد.  هاى مشهور زبان فارسى آغاز به انتشـار   يكى از مجله 1300در سال 
نـام داشـت. در حقيقـت     »ايرانشهر«رسيد  مجله كه در شهر برلين به چاپ مى  اين

هاى نويسندگان كـاوه را در اذهـان تجديـد كـرد، بـه       بود كه ياد فعاليت  اى نشريه
جهت كه چند تن از همكاران ايرانشهر همان كسانى بودند كه در  خصوص از اين

 .كردند زاده كار مى رلين با تقىايرانى ب ةالمللى و كميت بين  جريان جنگ
پرسـتان   ترديد يكى از وطن ايرانشهر بود كه بى ةزاد مدير مجله حسين كاظم

 آليست عصر خود بود. اهتمامش در آن بـود كـه موجبـات اعتقـاد بـه      مردم ايده و
 را در ميان ايرانيان به وجود آورد. همچنين سعى تـام و تمـامى در   »وحدت ملى«

 كه تا آن زمان در مطبوعات -معمارى دوران پيش از اسالم  معرفى فرهنگ و هنر
 كرد. يكى ديگر از مباحـث  مبذول مى -شد  ايران به طور چندان وسيع عنوان نمى 
 شـود مواضـيع   ها ديـده مـى   مورد توجه ايرانشهر كه مقاالت متعددى، در آن زمينه 
 مربـوط بـه  هاى خاص زنان و طرح مسـائل   تربيتى، اخالقى و اجتماعى و قسمت 
ايرانشـهر را   ةزاد ترى ذهن كـاظم  معنويات است. اين مطالب، بعدها به طور راسخ 

اى خـاص را بـراى او    خود معطوف كرد تا بدانجا كه موجبات مسلكى و رويه  به
 .وجود آورد به



٤١ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

 :بارى ايرانشهر در نخستين شماره هدف مجله را چنين نوشت
 
 ايرانشـهر  ةآزادسـت... مجلـ   مسلك ما عشق، و معشوق ما ايران جوان و«

 كوشش خواهد نمود كه يك محيط پاك و آزاد براى نشو و نماى قواى معنـوى 
ايرانشـهر هرگونـه مقالـه را كـه موافـق       ةايران به وجود بياورد... مجل ةنژاد تاز 

  ».كند مجله است قبول مى ةو شيو  مسلك
 

 نشـر شـعر  هميشه مباحث ادبى و تحقيقات مربوط به ادبيات فارسى و نيز 
 اول آن تحـت  ةگرفـت. در شـمار   معاصران صفحاتى چند از مجلـه را در بـر مـى   

  بهترين غزليات حـافظ كـدام  «شود  هاى علمى و ادبى اين دو سؤال ديده مى سؤال 
 هاى بهترين كتاب«آيد و ديگر  كه تا حدود زيادى سؤال عجيبى به نظر مى »است؟

 »ايرانشـهر «. اگر چه پيش از اين »تخارجه براى ترجمه كردن به فارسى كدام اس 
ايران اختصاص  ةهاى خارجى دربار بحثى به معرفى بهترين كتاب »كاوه« ةمجل در

تـوان   تر داشـت. تقريبـاً مـى    تر و اساسى كلى ةايرانشهر جنب ةبود، سؤال مجل  يافته
مهم ترجمه و اينكه چـه   ةاى فارسى مسئل براى اولين بار بود كه در مجله  گفت كه

 .گرفت براى ترجمه ضرورت دارد مورد توجه قرار مى  ع آثارىنو
اول ايرانشهر توجـه را بـه خـود جلـب      ةموضوع مهم ديگرى كه در شمار

و گـواه   »شناسـى  شناسـى و غـرب   شرق«اى است كوتاه تحت عنوان  مقاله كند مى
 رين ايران كه با تمدن اروپايى به طـور عملـى و كـافى آشـنا    اى از منو دسته  اينكه

اعتقاد داشتند و در اين  »شناسى غرب«به لزوم  »شناسى شرق«قبال وجود  بودند در
ايرانشهر را بيدار شمرد كه بيش از پنجاه سال پـيش بـه    ةزاد ذهن كاظم مورد بايد

اى از  تـوان گفـت كـه توجـه عـده      مهمى اشاره كرده است. پس مـى   چنين مطلب
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زاده چنين  گى ندارد. پيشنهاد كاظمزدگى تاز غرب و غرب ةمسئل  متفكران امروز به
 :بوده

 
 امروزه كه ممالك شرقى محتاج به اخـذ تمـدن غـرب اسـت و شـرايط و     «

رسـد كـه الزم    عناصر اين تمدن نيز زياد و مختلف است به نظر مـا چنـين مـى   
اشخاصى كه از اوضاع ممالك غربى و تمدن آنها اطالعى داشـته و يـا در     است
ى كسب نموده و يـا تحصـيالت خـود را در آن    مباحث سياحت معلومات  ضمن
مطالعـه و تحقيـق معلومـات     ةكرده و يا در خود ممالك شرقى به وسيل  ممالك
احوال سياسى و اجتماعى و حيات ادبى و اقتصادى و ترقيات صـنعتى   كافى در
شناسـان   اند هيـأتى بـه نـام انجمـن غـرب      هاى غرب تحصيل كرده ملت  و فنى

تحصـيالت و اطالعـات و تجربيـات     ةو زحمات و ثمـر افكار  ةنتيج تشكيل و
 .دنبدان وسيله به نظر هموطنان خود برسان خودشان را

  اى چنين هيأتهاى غرب شناس براى ممالـك شـرقى بيشـتر از فايـده     ةفايد
 برنـد، زيـرا كـه شـرق     شناسان خود مـى  هاى فرنگ از شرق خواهد بود كه ملت

 ».دن غربى دارداحتياج فورى به شناختن و كسب كردن تم 
 

 :نوشته شده است »ادبيات چيست؟«سوم ايرانشهر تحت عنوان  ةدر شمار
 
در قلمرو ادبيات نيز مانند امور سياسـى و اقتصـادى ايـران يـك افـراط و      «
 ...و يك تضاد همواره مشهود و عقايد مختلف در جريان است تفريط

كـه شـعر و غزلـى    دانند و هر كسى  در ايران ادبيات را عبارات از اشعار مى
شمارند. ادبا و شعراى ايران هم به اسـتثناى   باشد او را اديب و شاعر نمى  نگفته
اند و اين مسئله طـورى در ذهـن    آثار خود را منحصر به شعر و غزل كرده  كمى

رسوخ و نفوذ پيدا كرده است كه شعر و غزل منثور در ذهن ايرانـى    مردم ايران
ت منثور ادبيات در زبان فارسـى كـم و بلكـه    و بدين سبب قسم مفهومى ندارد
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هاى اخيـر در ممالـك فرنـگ خيلـى      دارد. ادبيات منثور در قرن حكم معدوم را
صدى نود از شعرا و ادبا آثار قلمى خـود را   كرده است و در رواج و رونق پيدا

 .دهند افسانه و تئاتر و مخصوصاً به شكل رمان انتشار مى در شكل حكايت و
كالسـيك را بـه كنـار     ةدبيات منظوم نيز بسـيارى از قيـود دور  اگر چه در ا

انـد بـا    تنگ قافيه تا يـك درجـه بيـرون و آزاد كـرده     ةو شعر را از داير  گذاشته
 ...»جوالن فكر در قلمرو نظم به قدر مساحت نثر واسع نيست  وجود اين ميزان

 

  ه ايرانيـان كنيد كه كاظم زاده در اين نوشته چند مطلب تازه را ب مالحظه مى
هـاى آن در مجـالت آن زمـان     كه نمونه »شعر و غزل منثور«دارد. مانند  عرضه مى

شود، و يا آزاد شدن اروپاييـان از   و نظاير آن ديده مى »نثر شاعرانه«به عنوان   ايران
 .قافيه قيد

 خود به بسيارى از مسائل مربوط به فرهنگ جديـد هـم   ةزاده در مجل كاظم
 »مقالـه نويسـى چيسـت؟   «اى دارد تحـت عنـوان    المثـل مقالـه   پرداخته است. فـى  

. نوشـته در  »انجمن اصـطالحات «اى در سال چهارم به عنوان  و يا مقاله )اول سال(
 :است  اين مقاله

 
 شود و احتيـاج  از آنجا كه نفوذ تمدن غرب در ايران روز به روز بيشتر مى«

گـردد   خارجى زيـادتر مـى   ةايران به اطالعات علمى و فنى و به اجناس و امتع 
 ناچار اين احتياجات اسـتعمال لغـات جديـد و اصـطالحات تـازه را ضـرور       به
سازد... ولى بدبختى در اينجاست كه در موضوع زبان مـا اوالً مردمـانى كـه     مى
اطـالع هسـتند و    كنند از مبادى قواعد لسانى بى كلمات و لغات را وارد مى  اين
شـود...   ز يك زبـان مشـخص معينـى وارد نمـى    اين كلمات و لغات فقط ا ثانياً

مسئله فقط منحصر بدين ترتيب و ورود اين لغات بيگانه نيست كـه    سختى اين
مرور وارد حدود زبان ما شده و در تمام قلمرو آن آزادانه سياحت   ةبدون تذكر
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لغـات و   ةگزيننـد بلكـه بيشـتر سـختى كـار در ترجمـ       مسـكن مـى   كننـد و  مى
 ...»ى است از كتب اروپافن اصطالحات علمى و

 

زاده زنده نيست تا بداند كه آنچه مردم عادى و عـارى از   افسوس كه كاظم
آهنگ و ظريف و مطلوب واقـع   اند همه خوش ساخته »مبادى قواعد لسانى« رموز

رواج يافته است. اما آنچـه بـه دسـت آشـنايان بـه مبـادى قواعـد لسـانى          شده و
سـت و بـه كـار    ا شـود سسـت و ناخوشـايند    ىفرهنگستان پرداخته م وار كارخانه

 .آيد مسخرگان مى
يك سال پس از انتشار ايرانشهر در برلين انتشار سيزده مجله در ايران آغاز 

كه سه تا از آنها از جهت آنكه مديرانشان شـاعر و اديـب و دانشـمند بودنـد      شد
ر معارف به مديريت محمـدعلى تريبـت د   ةاهميت بيشتر بوده است. گنجين واجد

دم به مديرى لطفعلى صـورتگر كـه در    يك سال بيشتر دوام نيافت. سپيده  تبريز كه
مدت دو سال منتشر شد. دبستان به مديرى مشكان طبسى كـه در مشـهد    شيراز به

 .سال به چاپ رسيد به مدت يك
 مشكان طبسى كه ابتدا طلبه بود و به طور عميق بر معارف اسالمى و علوم

 يق يافت كه سفرى به اروپا برود. چون بازگشت به انتشـار قديم تسلط داشت، توف 
 آمد كه مدير مجلـه تحـت تـأثير    دبستان پرداخت. و از سراپاى دبستان برمى ةمجل

 باارزشى ةكرده. لذا نخستين مجل مجالت اروپايى و مصرى آن را تنظيم و نشر مى
 :است اول آن نوشته شده ةرسيد. در شمار بود كه در شهر مشهد به چاپ مى 

 
اى است علمى و ادبى كـه نظـر نويسـنده بـه تـرويج زبـان فارسـى         مجله«

است و بحث در چگونگى تكميل و تهذيب آن... دبستان بر ضـد ايـن     امروزى
كه بايد در زبان فارسى تصرفى شود و به فرس قديم مـثالً رجـوع     عقيده است
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الفاظ و تركيبـاتش  كند كه همين زبان ادبى امروزى با تمام  مى شود. بلكه اصرار
شود و همين سبك از انشاء كه نويسـندگان فاضـل ايـن عصـر       ضبط و تدوين

 ».و تكميل گردد  اند تعقيب پيش گرفته
 

نوشـته    و در باب نحوه انقالبى كه بايد در شعر و ادب فارسى به وجود آيد چنين
 :است

 
 ست كـه در ايران محتاج است به انقالبى ادبى... و لكن انقالب ادبى اين ني«

 اوزان اشعار تغييرى بدهند و بحور شعرى را با بحور فرانسوى و انگليسى مـثالً 
مطابق كنند يا آنكه قوافى را بر طبق قوافى اشعار اروپايى بسازند يا در مقررات 

 .تراكيب لغت تصرفى كنند و
 انقالب ادبى عبارت از هيچ يك از اينها نيست، بلكـه مثـل سـاير انقالبـات    

ت از رفع نواقص و تطبيق با مقتضـيات عصـر و خـروج از مضـايق     عبارت اس 
انـد خـراب كننـد،     سابقين نه به آنكه مقيد باشند كه هر چه پيشينيان گفته تقليد

خوب و مطابق مقتضاى عصر حاضرست اخذ كنند و آنچه ركيك و   بلكه آنچه
و برخالف مقتضاى وقت است ترك نماينـد يعنـى از آنهـا تقليـد       نحيف است

 ».كنندن
 

 مشكان طبسى آن اسـت كـه آنچـه تجـدد ادبـى را      ةپس عمده و لب عقيد
 كند تقليد از گذشتگان است، تقليدى كه در زمان او ميـان اكثـر ادبـا و    متوقف مى

 .شعراى ايران رايج و در مجمع ادبى مشهد سيره مرسوم و مطاع بود
 ل ادبـى و هاى خواندنى و مهم ديگرى كه به مسائ دبستان سرمقاله ةدر مجل

 زبـان فارسـى  «، »هاى محلى زبان«ى مربوط بدان اختصاص داشت، مانند ها جريان
 فضل و«، »انقالب ادبى«، »شناسى سخن«، »فارسى تادبيا«، »نويسندگى«، »امروزى 
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وجود دارد كه به راستى هر يك از آنها در محيط مشهد  »علوم و خرافات«، »ادب
بود و گوياى آن است كه ذهن مشكان طبسى روزگار از تازگى تمام برخوردار   آن

 .تجدد ادبى را كامالً پذيرفته و جذب كرده بود  مسائل
آن آمـده اسـت    ةاين مجله داراى هيأت تحريريه بوده و در نخستين شـمار 

    كه:
  

ما خواهد بود... در همان  ةهاى اجتماعى و اخالقى ركن اعظم مجل قسمت«
ركـن   ةعلمى از نقطه نظر حياتى به منزل هم قائل هستيم كه مراتب ادبى و  حين
هستند و مخصوصاً در مملكتى كه سـابقاً بـيش از همـه مهـد ادب بـوده        ثانوى

 ».شود نظر كردن از ادبيات يك تصور مهم شمرده مى است صرف
 

 على دشتى، نصراهللا فلسفى، سعيد نفيسى، محمدضـياء هشـترودى، رشـيد   
ـ  ةحوال شاعران اروپايى و ترجمـ آنند. ا ةياسمى، نويسندگان نخستين شمار   ةنمون

 انتقـادات «آثار آنها مباحث مندرج در مجله است. در قسمتى تحـت عنـوان كلـى    
  خيال داريم در آثار ادبى متقدمين نظر افكنده و مجازيـات «گفته شده است:  »ادبى 

» استعاره« ةبدان مناسبت نظريات محمدضياء هشترودى دربار »آنها را انتقاد نماييم
ه نقل از كتابى از تأليفات او در باب معانى و بيان و بـديع نقـل شـده اسـت. در     ب

مقصـد و مقصـود   «اى دارد بـه عنـوان    شماره محمد ضياء هشترودى مقالـه   همين
نويسـد   هاى فرانسـوى اسـت. مـى    كه مقتبس از نوشته »حدود آزادى آن ادبيات و

در تحت رياست ارسطو و  اند: يك قسمت دو دسته تقسيم گرديده  ادبا و حكما به
صـنعت  «اند. اولـى دسـتور    زير لواء مخالفت افالطون قرار گرفته قسمت ديگر در

را قبـول و التـزام    »صنعت براى فائـده اسـت  «دومى نظريه  و »براى صنعت است
 .كنند مى
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لوتر و روسو و الك صـحبت   ةدر اين مجله ضمن مقاالت كوتاهى از فلسف
 .البى است كه براى آن موقع تازگى داشته استميان آمده است و همه مط  به

آغاز شده  1301الشعراء كه در سال  هفتگى نوبهار به مديريت ملك ةروزنام
 .هاى ادبى بسيار مؤثر واقع شد نشرياتى است كه در جريان از

 چند مجله در ايران و خارج از ايران به وجود آمد همچـون  1302در سال 
، نسيم صبا در تهران، رستاخيز در قاهره، علوم ماليه صنايع آلمان و شرق در برلين 
شـد.   اقتصاد در تهران كه در هر يك از آنها مباحث و مقاالت ادبى نيز چاپ مى و

كدام نتوانست كه بيش از يك يا دو سـال انتشـار يابـد و در حركـات و      هيچ  ولى
 .ادبيات مؤثر واقع شود  جهش

 ، خـاور )اصـفهان (نـد دانشـكده   آغاز شـد مان  1303هايى كه در سال  مجله
 طراز با اغلب شكل و هم اى بود هم ، هر يك مجموعه)اصفهان(، عرفان )استانبول(
 هـا و  يافت و حـاوى مقـاالت در رشـته    هايى كه آن زمان در ايران انتشار مى مجله 

 نويسى قالبى دارد كه پـا از آن فراگذاشـتنى   هاى مختلف بود. گويى كه مجله زمينه
 تفصيلى بـه  ةشد. در اين ميان اشار آنها ديده مى ةروى در هم يد و دنبالهنيست. تقل 
 .فرنگستان و شرق كه در اين سال آغاز شد الزم است ةدو مجل 

گويى تقدير بر آن بود كه شهر برلين، از ميان شـهرهاى اروپـايى، چنـدين    
وقتـى   هاى زبان فارسى باشد. چـه از  محل انتشار چند نمونه از بهترين مجله  سال
زاده انتشار كاوه را در برلين شروع كرد تا روزگارى كه علم و هنر در سال  تقى  كه

درآن شهر از انتشار بازماند. برلين مدت دوازده سال پياپى محل انتشار چند  1306
هاى زبان فارسى بود. به ترتيب كـاوه، ايرانشـهر،    بهترين و زيباترين مجله مجله از
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نماى دهقان، فرنگستان و علم و هنـر در آنجـا بـه چـاپ     صنايع ايران وآلمان، ره
 .رسيد مى

* 
 فرنگستان يكى از مجالتى است كه قـدر آن مجهـول و تـا حـدود زيـادى     

ناشناخته مانده است. نويسندگان مجله تنـى چنـد از جوانـان ايرانـى آن روزگـار       
مى، زاده، مشـفق كـاظ   كردند: جمال كه در شهرهاى آلمان كار يا تحصيل مى بودند
كاظمى، احمد فرهاد، مرتضى يزدى، تقـى ارانـى. البتـه بعـدها بـه شـهرت        پرويز

بعضى هم به مقامات عالى مملكتى. همه در روزگارى كه فرنگسـتان را   رسيدند و
خواسـتند و ترقـى ايـران را     سرى پرشور داشتند: ايران را آبـاد مـى   كردند نشر مى

. جداً معتقد بودند كه ايرانـى بايـد   دانستند ظاهرى و باطنى آن مى موكول به تغيير
. نام مجله را به همين مالحظـه فرنگسـتان   )زاده شايد تندتر از تقى( فرهنگى شود

ضمن بيان حاالت ايران، ايرانيان را به پيشرفتها و ترقيات علمـى   گذاشته بودند تا
اجتماعى اروپا مطلع كنند. يكى از نكات مهم كه در اين مجله   و درجات و اوضاع

شده بود انتقادهاى تصويرى و نوشـتنى  نكاوه ديده  ةدر مجل  شد و حتى عنوان مى
و ارتجاع فكرى بود و طبعـاً نويسـندگان آن مجلـه بـه       و به لحنى تند از خرافات

 .توانستند بدان مطالب بپردازند آزاد در اروپا مى علت دور بودن و وجود محيط
بدون نام بردن (زاده  تقى ةقيداش به ع نخستين شماره ةفرنگستان در سرمقال

 در باب فرنگى شدن ظاهرى و باطنى ايرانى اتكا كرده بود و بى هيچ قيدى )او از
 .مدافع آن عقيده بود 

» خـواهيم  ما چه مـى «نويسندگان فرنگستان در نخستين شماره تحت عنوان 
 :اند نوشته

 



٤٩ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

 ماييم كه درن خوشبختانه يا بدبختانه ما امروز در محيط آزادى زندگانى مى«
 آنجا خرافات سلطنت ندارد. مردمان جاهل پيشوا و قائد جمعيت نيسـتند... مـا  

همه جوانيم، ما همه اميـد زنـدگانى داريـم... و همـه بـه طـرف يـك مقصـود         
 ... سلطنت فكر جوان بر فكر پير رويم، مى

ايران بايد زندگى از سر گيرد، همه چيز بايد نو گردد؛ ما ايران نو، فكر نـو،  
 .خواهيم  ايران را اروپايى نماييم خواهيم. مى نو مى مردم

 خـواهيم بـإ   خواهيم سيل تمدن جديد را به طرف ايران جريان دهيم. مى مى
 :حفظ مزاياى اخالقى ذاتى ايران اين سخن بزرگ را به كار بنديم

 ».ايران بايد روحاً جسماً ظاهراً باطناً فرنگى مĤب شود
 

حسـن  (از علـى نـوروز    »ايرانـى بـازى  «عنوان  اى كه تحت گونه نمايشنامه
در اين مجله چاپ شده تلويحـاً گويـاى آن اسـت كـه بسـيارى از آداب و      ) مقدم

 .آمده است به نظر آن جوانان مناسب نمى  عادات ايرانيان
  بايد گفت كه نويسندگان فرنگستان با وجود تجددطلبى و اعتقاد بـه تمـدن  

 رسى تابع و هم عقيده بـا كسـانى چـون محمـد    ادبيات و زبان فا ةفرنگى در زمين
قزوينى بودند. به همين لحـاظ اسـت كـه قزوينـى سـخت پسـند معتقـد و حتـى         

طـرز  «اى نظيـر   در حفظ زبان فارسى با آن مجله همكارى داشت و مقاله  متعصب
 »ةبيـان نامـ  «را در آنجا به طبـع رسـانيد. ايـن مقالـه در حقيقـت       »فارسى  نگارش

زبـان فارسـى    ةان آراء پابرجـايش در خصـوص آنچـه دربـار    بيـ  قزوينى بـود در 
يى اسـت  ها بينيم كه اين مجله يكى از نخستين نشريه مى  خواست. با وجود اين مى

 .كه به زبان محاوره و عاميانه است به چاپ رسانيد اى از على نوروز را كه قصه
 »زبان فارسـى «نويسندگان فرنگستان در يادداشت كوتاهى كه تحت عنوان 

  ةسودمند چاپ قاهره و مقال ةاى كه در مجل پنجم خود به مناسبت مقاله ةشمار در
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 انتشار يافته بود تحت تـأثير  »تدقيقات لسانى«ايرانشهر به نام  ةديگرى كه در مجل
 :اند افكار فرنگى پسندى خود اما با ذوقى مطلوب چنين نوشته

 
شـد كـه در    تفاد مـى پنجم كه به نظر ما خيلى غريب آمد چنين مس ةاز ماد«
جستن لغات ابتدا بايد به عربى رجوع كرد و حال آنكه خود زبـان عربـى     موقع
محتاج لغت است، وانگهى اگر هم نباشد چرا اصطالحات التينى را كه ميان   هم
ملل متمدن دنيا قبوليت عامه دارند نگرفته به اصطالحات عربى كه اغلـب    تمام
 تـر از الفـاظ   تر و غريـب  ها مشكل ر ما ايرانىطور مسامحه وضع شده و به نظ به

 كنيم كه اگر كسى با علـوم  التينى و يونانى هستند متوسل گرديم و ما تصور مى
 اروپايى آشنا باشد بالترديد لزوم ادخال اصطالحات علمى التينـى و يونـانى را   

 بـراى كـودك   »فسيل«كند كه كلمه  قبول خواهد كرد. مثالً هر كسى تصديق مى
 است... به عـالوه موافـق ايـن    »مستحاث«انى به مراتب آسانتر از كلمه ثقيل اير 
 و ضـةعقيده به جاى اكسيژن و هيدروژن كه در آنجا زده شده بايـد مولـدالحمو   

 .مولدالماء به كار برده شود
انـد الزم   اما در جواب ماده آخر كه وضع لغـات جديـده را قـدغن فرمـوده    

به وضع لغات جديد مجبور خواهد كرد.  ما راخاطرنشان كنيم كه احتياج   است
امـروزى كـه سـابقاً     ةاى از كلمات معمول مسئله هم عمالً ثابت شده و عده  اين

اند مـثالً كلمـات دوچرخـه و هواپيمـا، بعـدها وضـع و مصـطلح         نداشته وجود
ايـم.   بينيم با حفظ حيثيات ملى داراى لغات مستقله شـده  چنان كه مى اند و شده

 ةحال وضع و پيشنهاد لغات نه تنها خالى از عيـب بـوده بلكـه دايـر      پس با اين
 ».تر خواهد كرد وسيع  زبان را هم

 

 اى دارد تحـت عنـوان   مقالـه  )حسن نفيسـى (يكى از نويسندگان فرنگستان 
 خـان را  . نويسنده در اين نوشته تقى»كارى خان با اصول محافظه نويسى تقى مقاله«

  ذوق نويسـندگى دارد و از دخيـل بـودن عوامـل     كنـد و  كه در فرنگ تحصيل مى



٥١ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

بـرد، در نظـر    ارتجاعى در كارهاى ايران و مؤثر بودنشان در افكار عامه رنـج مـى  
 .دارد

 :نويسد كه عباراتى از آن چنين است اى مى خان مقاله اين تقى
 
 دنياى امروز با دنياى مالباقر مجلسى خـدا بيـامرز فـرق كـرده. امـروز در     «

 ها كه خوشبختانه براى نـوع  العاده يافته، اروپايى تمدن رونق فوقسرتاسر عالم، 
المقدمات نخواندند و از جنگ بـدون انتهـاى    بشر كتاب نحو زمخشرى و جامع 
ها كه خوشبختانه بيست سال عمـر خـود را    و عمرو ايمن نشستند. اروپايى ديز

سـت... بـه   نكردند تا بدانند گنجايش دايره نون سـه يـا دو نقطـه و نـيم ا      تلف
 ».اختراعات علمى خود دنيا را ديگرگون كردند  ةواسط
 

 اى موجب شـود كـه پـس از    خان از ترس آن كه انتشار چنين مقاله اما تقى
 عبـوس  ةبازگشت به وطن در معرض انتقاد و شماتت خويشان قرار بگيـرد جبهـ  

 عـم عينها همه عال«تازى خواهند گفت  ةافرادى را در خيال مجسم كرد كه با لهج 
 كند كه اى مبادرت مى درد و به نوشتن مقاله است مقاله را از هم مى »عاخر الضمان 
 !بافى ماليم است و سراپاى آن مجامله و كلى 

 نويسندگان فرنگستان بيشتر واقف شويم مناسب اسـت  ةبراى آنكه بر نظري
 ىمشـت «اى را كه به طور طنز و مسخره از جرايد آن وقت طهران تحت عنوان  تكه 
 :نويسد اند بياورم. فرنگستان مى نقل كرده »شاهكار 

 
 ادبى به قلم ف. ك. ص. فاخته كه با وجود اختصار آئينـه سـر   ةاينك مقال«
 ةنظيـرى اسـت از شـيو    نماى جريان ادبى امروزه ايران است و شاهكار بى تا پا

ادبـى كنـونى مملكـت سـعدى و حـافظ درسـت        )1(»مـدارس «پارسى   نگارش
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دقت تمام مطالعه فرماييد كه چنين سلسـبيل لـذتى كمتـر در جـام      هبخوانيد و ب
 :آيد مى
 

 نوحه بينوا ةقطر

 ةلوحـ  ةاسرار بهارى كه سـراچ  ةزده راز نهان غنچ آه اى ستمديده و محنت
وجود و استارگان دل خموش با پرتو افق واهى و فروغ شـفق اليتنـاهى قطـره     

 آستر مژگان خونين به بسترى بى ةقلب و وفانچشيد ةجفاديد ةفام از روزن  قطره
 اى! آوخ از تو و زدگى سرشك نيلگون خراشيده حسرت و ماتم ةسوگوارى جبه

 »افسوس از راز و نياز فلك بوقلمون!!... الخ
 

 .فرنگستان فقط دوازده شماره به چاپ رسيد
  به انتشار پرداخـت  1303گفتيم يكى ديگر از مجالت با ارزش كه در سال 

 اى كه به همت يـك ناشـر   طور كه اشاره شد نخستين نشريه . همانشرق بود ةمجل
به چاپ رسيد، ولى در اين سـال بـيش از يـك شـماره انتشـار       )محمد رمضانى(

و گـواه بـر    )2(آن كه به امضاى على دشتى اسـت  ةتعطيل شد. در سرمقال نيافت و
 :شد آمده است نظر او منتشر مى آنكه مجله زير

 
 شود كه مطبوعات ايران بـه يـك   أسيس و منتشر مىشرق براى اين ت ةمجل«

 خواهند علمى و ادبى و فلسفى مزين باشد. مؤسسين و نويسندگان آن مى ةمجل 
دهـد   و تصميم دارند به قدرى كه محيط علمى و ادبى و مادى تهران اجازه مـى 

خوبى كه حاوى اطالعات عميقه و معلومات جديده و قديمـه باشـد    ةمجل  يك
 .به تنوير اذهان هموطنان خود كمك نماينددهند و  نشر

 



٥٣ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

شود اين است كه نويسـندگان   شرق ديده مى ةاى كه در مرام مجل تازه ةنكت
هـاى   قسـمت «اند مجله از مباحث فلسفى عارى نباشد. ذيل عنـوان   خواسته  شرق

 :گفته شده است» فلسفى
 
 را درفالسـفه   ةكنيم آراء و عقايد مختلفـ  در سطور اين قسمت ما سعى مى«

 يى را ترويج نمـاييم ها االمكان فلسفه تكوين و اجتماع و حيات ذكر كنيم و حتى
 كه به عمل و حس بيشتر تكيه داشته باشد و قدرى از خيال و وهم كه متأسفانه 
 ».مركز آن اول هند و بعد ايران شده است دور شويم 

 
 ةفلسـف ارسـطو و  «از دشتى،  »عقيده و برهان«در همين يك شماره مقاالت 

  ةاز محمود عرفان، از مباحث فلسـفى و عمـد   »تاريخ فسلفه«از رشيد ياسمى، » او
 .مطالب مجله است

 تعليم و تربيت از ةتازه پيدا شد كه از ميان آنها مجل ةنه مجل 1304در سال 
 اى بـود  رسيد و طبعـاً مجلـه   طرف وزارت معارف و صنايع مستظرفه به چاپ مى

 هاى رسمى طبعـاً بـه مناسـبت    گفته شود كه مجله جا مناسب است  رسمى. همين
انـد هـيچ يـك از آنهـا نتوانسـته       آنكه تابع مقررات و مقيد به رعايت احتياط بوده 

ناشر آنگونه از مسائل و مباحث ادبى و نظرى باشد كه احياناً ممكن بود بـه    است
و تعلـيم   ةتضاد عقيده در باب آن گفتگويى برخيزد مگـر بـه نـدرت. مجلـ      علت

بعداً نامش به آموزش و پرورش بدل شد و تقريباً از زمـان تأسـيس     تربيت هم كه
سالها نشر شده است از اين اصل مستثنى نيست. فقط يك بـار،    الى حال در اغلب

كـه در آن  (زاده  به قلم تقـى  »جنبش ملى ادبى« ةانتشار مقال  بود كه 1313در سال 
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موجب برانگيختن اربـاب دولـت    )نسته بودناستوده دا تغييرات اجبارى در زبان را
 .مقاله شد  و اصحاب قلم نسبت بدان

 ديگرى كه در اين سال آغاز به كار كرد آينده است به مديريت دكتـر  ةمجل
علوم سياسـى در سـويس بـه پايـان      ةمحمود افشار كه تحصيالت خود را در رشت

 .بود  برده
 ويج فكر وحدت ملـى در سياسى بود و به منظور تر ةاين مجله اصوالً مجل

ايران به وجود آمد و المحاله توجه به زبان و ادبيات فارسى يكى از اصـول مـرام   
زبـان فارسـى در سراسـر كشـور را بـراى رسـيدن بـه         ةبود و تقويت و توسع  آن

شـمرد. نويسـندگان ايـن مجلـه مركـب از دو       از شروط اساسى برمى  وحدت ملى
نى بودند كه آثارشان در مجالت ادبـى ديگـر   همان نويسندگا  گروه بود. يك دسته

 :شد ديده مى
 اكبـر  سعيد نفيسى، نصراهللا فلسفى، علـى دشـتى، حيـدرعلى كمـالى، علـى     
 .اقبال  سياسى، رشيد ياسمى، احمد كسروى، محمد سعيدى، مجتبى مينوى، عباس

 اول آن روز چون ذكاءالملك فروغى، سيد ةديگر رجال سياست درج ةدست
 السـلطنه،   الملك بيات، دكتر محمد مصدق اكبر داور، صمصام على زاده، حسن تقى

 ...و

 هـا و  آينده اختصاص دارد به بيان علـل پراكنـدگى   ةنخستين شمار ةسرمقال
 هاى قومى و داليل لزوم وحدت ملى. چنـان كـه ديـديم وحـدت ملـى      نابسامانى

 موضوعى است كه در آن دهه در اغلب مجالت مورد بحث واقـع شـده اسـت و    
 اند كه هم دولت بايد به اين مسئله متوجه باشد. آينـده ضـمن   جملگى بر آن بوده



٥٥ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

 خود توجه عموم را نسبت به مظاهر و عناصر فرهنگ ملى كه در حالـت  ةسرمقال 
 :نويسد كند و مى بدى قرار داشت جلب مى 

 
 ةبى توجهى از ميان رفته، تمـام ابنيـ   ةهاى نفيس به واسط بسيارى از كتاب«

راب گرديده و اگر چيزى از آنها باقى مانده در كار نـابود شـدن اسـت.    قديم خ 
بزرگى تأسيس نمود.  ةآورى و چاپ كرد. كتابخان كتب خطى قديم را جمع بايد
 ةمانند آقاى ميرزا محمدخان قزوينى كه عمر خود را صرف احياء كتب قديم از

 مثال پرفسور براون ونمايند بهتر از اين تشويق و نگاهدارى كرد و از ا ايران مى 
 مستشرقينى كه زندگانى خود را به خدمت زنده كردن ادبيـات مـا وقـف كـرده    

 نيكوتر قدردانى نمود. همه بايد يك دل و يك صدا بخواهيم و كوشش كنيم كه 
زبان فارسى در تمام نقاط ايران عموميت پيدا كنـد... تـدريس زبـان فارسـى و      

 »...صلى و قطعى استا ةايران در تمام مملكت چار  تاريخ

 

رسيد. اقتراحـات آن كـه    آثار ادبى اروپايى به چاپ مى ةدر اين مجله ترجم
براى نشر افكار نظم بهتـر اسـت يـا نثـر و     «ادبى بود از اين قبيل بود كه  ةزمين در

 ».براى برانگيختن احساسات شعر مؤثرتر است يا موسيقى«يا  »چيست؟  دليل آن
  الت سياسى مندرج در آن اعتبار و شهرت تـامى آينده كه به علت مقا ةمجل

پيدا كرده بود نتوانست در اوضاع سياسى وقت پايدار بماند و در آن دوره بيسـت  
مدت دو سال انتشار يافـت و تعطيـل شـد و مجـدداً در سـال       چهار شماره در و

 .پردازيم تجديد شد كه در جاى خود بدان مى 1323
 هاى داستان اى خاص نشر ترجمه لهنداى قدس كه مج ةمجل 1304در سال 

 .بود به مدت يك سال نيز نشر شد 
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يـك   اجتماعى به وجود آمـد ولـى هـيچ    ـادبى   ةدوازده مجل 1305در سال 
مجله مانند ايران جوان كـه ناشـر افكـار اعضـاى      ةوااليى نيافت، مگر روزنام  مقام

شـد. چـون    بود و در آن مباحث و آثار ادبـى هـم چـاپ مـى     »ايران جوان  حزب«
منـور خواسـتارانى    ةاروپا بودند در ميـان طبقـ   ةكرد جوانان تحصيل  نويسندگانش

 .داشت
شرق مجدداً در اين سال شروع به انتشار كرد ولى  ةناگفته نگذريم كه مجل

نصراهللا فلسـفى بـر عهـده     يك شماره از آن نشر شد. اين بار سردبيرى آن را فقط
 :خود نوشت ةدر سرمقال داشت. او

 
 تĤترهـاى  ةدهد واز آن ميان ترجمـ  شرق به ترجمه بيشتر اهميت مى ةجلم«

  يونانى و اروپايى را برعكس آنچه تا به حال معمول جرايد و مجالت مـا بـوده   
 است بيشتر ترويج خواهد كرد. امروزه در دنياى متمدن تĤتر يكـى از مهمتـرين  

 ةبهتـرين مدرسـ   )..ا.ا تماشاخانه(وسايل تهذيب اخالقى ملى است و نمايشگاه  
 تمـدن  ةالتأسف ما در اين قسمت نيز از مرحلـ  رود. ولى مع اخالقى به شمار مى 
 تĤترهاى مفيد و سودمند ةدوريم... نويسندگان ما هم به اقتضاى محيط از ترجم 

 فرنگى يا تنظيم و نگارش تĤترهـايى بـر طبـق عقايـد و آداب ملـى خـوددارى      
  مجلـه را بـه   ةبه يارى دوسـتان هـر شـمار    ايم كه كنند. اينك ما مصمم شده مى 

 هايى كه بـه  يكى از تĤترهاى معروف عالم از قديم و جديد يا درج پيس ةترجم
 ».قلم نويسندگان فارسى زبان نگارش يافته است زينت دهيم 

 

 واقعى نمايشنامه نويسى و فن نمايش بر اسـاس روش  ةاگر بدانيم كه سابق
شده بود و از نمايش جعفرخان از فرنـگ آمـده    اروپايى آن در همان سنوات آغاز 

تـوان بـه    گذشـت مـى   على نوروز و پخش آن مدتى بيش از چهار سـال نمـى   اثر
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شـرق در ايـن سـال     ةهدفى كه شرق در پيش گرفت واقف شد. اما مجلـ   اهميت
 .شماره نشر نشد و در همان شماره هم اثرى از نمايشنامه نيست  بيش از يك

 :ههمچنين شرق متذكر شد
 
 انـد... از  عالم در علوم و فنون از هر جهت بر ما سبقت جسـته  ةملل متمدن«

 دنيا اهميـت خـواهيم   ةآثار ملل متمدن ةهمين لحاظ است كه ما بيشتر به ترجم
  ».گذاشت 

 

 :مرام خود نوشت ةشرق در دنبال
 
 مندست و آن عبارت است شرق مخصوصاً به يك موضوع نيز عالقه ةمجل«

 ر نويسندگان از متقدم و متأخر و معاصر. جرايد و مجالت كنـونى و از انتقاد آثا 
آثار نويسندگان را عموماً با نظر انتقاد نگريسته با نهايت احترام موارد انتقـاد آن  

 گوشزد خواهيم كرد... چون انتقاد بهترين راهـى اسـت بـراى تربيـت افكـار      را
 يحـه و فكـر و  خوانندگان، تفكيك خوب از زشت و براى سنجش و معرفى قر

 ».معلومات اشخاص
 

هفتگى ادبـى هـم    ةديگر به وجود آمد. يك روزنام ةنه مجل 1306در سال 
اين سال به انتشار پرداخت كه ذكر آن واجب است و آن طوفان هفتگى اسـت   در

عبدالحسـين   ةمشهور فرخى يزدى. مديريت ادبى اين روزنامـه بـر عهـد    از شاعر
 .ودفخرالدين شادمان ب هژير و سيد

فروغ است كـه   ةاز ميان مجالتى كه در اين سال آغاز به كار كرد يكى مجل
 ادبى و اجتماعى مفيدى بـود كـه روش و   ةرسيد. فروغ مجل رشت به چاپ مى در

 .فرهنگ چاپ رشت ديده شده بود ةسبكش تا حدود زيادى همان بود كه در مجل
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شت. ايـن مجلـه   مهم ديگرى كه در اين سال انتشار يافت تقدم نام دا ةمجل
مدنى و اجتماعى آن  ةبرادران فرامرزى، احمد و عبدالرحمن بنياد نهادند و جنب را
 زاده و محمـود  چربيد. نويسندگان مهمش چون سيدحسن تقـى  ادبيش مى ةزمين بر

در ايـن مجلـه مقـاالتى در مباحـث و      )به امضاى قلمى رسـول نخشـبى  (محمود 
نشر مباحـث ادبـى بـه     ة. اين مجله در زميناجتماعى و تربيتى انتشار دادند  مسائل

نرسيد. مطالب ادبى آن از همان قبيل است كه در مجالت ديگر ديـده    مقام بلندى
 ةاند كه توجه به زبان فارسى وظيفـ  هذا مديران مجله دقيقاً توجه داشته مع شود. مى

 :اند اى است و گفته نشريه اصلى هر
 
 همهـم ديگـرى را بـه عهـد     ةر وظيفـ ما در اين نامه گذشته از تنـوير افكـا  «

رى انشاء صحيح و فصيح فارسى اسـت كـه   جگرفت و آن عبارت از ت  خواهيم
اطـالع   در بين دوطبقه در كار معدوم شدن است. يك طبقه كه از قواعد لغت بى

ديگر كه در مقابل لجام گسـيختگى   ةادبى فارسى بى خبرند... طبق  و از اسلوب
د اصرار دارند كه امروز هم به سبك نويسندگان قـرن  ان وجود آمده اولى به ةطبق

چيز بنويسند و به كلى از استعمال اصطالحات و تعبيرات و الفاظ   ششم هجرى
 .خوددارى نمايند  جديده

 ةدهـيم اطـالع از ممالـك همسـاي     ديگرى را كه ما به آن اهميت مـى  ةمسئل
اطـالع   از آن بـى  مـا نبايـد ايرانيـان    ةمخصوصاً اسالمى است كه به عقيد  شرقى

دهـيم   بايد دانست كه ما به ترجمه خيلى بيشتر از تحرير اهميت مـى  باشند. نيز
 ».نداريم و ديگران همه چيز دارند  زيرا ما هيچ

 

تقدم در موضوع زبان فارسـى و تقسـيم روش نويسـندگى آن     ةمجل ةعقيد
ـ  عقايد سيدحسن تقى ةبه دو گروه تقريباً دنبال عهد تقـاداتى  عان اهمـ  ةزاده و دنبال

جديد انتشار خود مطرح كرده بود. بايد دانسـت كـه    ةكاوه در دور ةمجل  است كه
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زاده و هـم فكـر    فرامرزى در مسائل اجتماعى و مدنى از هم مشـربان تقـى   احمد
 .بود كامل با او
د مـديران تقـدم   يـ تازه و مهمى كه ظاهراً براى اولين بار در اصول عقا ةنكت

دانيم مقارن ايامى كـه   شرقى است. مى ةالع از ممالك همسايشود لزوم اط مى  ديده
رين و نويسـندگان ايـران   شد و چند ده سـال پـيش از آن نظـر منـو     نشر مى  تقدم

جانب اروپا معطوف و خيره شده بود تا بدان حد كه كاوه و فرنگسـتان   منحصراً به
داشـتند. آنچـه   نشريات خود ايران هم به فرنگى شدن ايرانيان اصرار  و بسيارى از
كردنـد كـه در بيـان     بيشتر از آثار اروپايى بود. نويسندگان سعى مى شد ترجمه مى

ى رايـج در  هـا  به قدر خردلى باشد از ادبيات اروپايى و سبك  مباحث ادبى اگرچه
هاى خود چاشنى بزنند! البته خوانندگان هـم طالـب چنـين     نوشته ممالك مغرب به

 .بودند» ها پخته واره«
هى كه نويسندگان تقدم به لـزوم شـناخت ممالـك شـرقى ايـران      پس توج

كردند قابل دقت نظر است. ترديد نيست كه افكار و ادبيات ديرپا و عـالى    مبذول
اى بـا افكـار ايرانيـان يافتـه بـود       چينى كه در قرون قديم امتزاج و رابطه هندى و

 .ردخود را به دست آو ةميان ما مقام و جاى شايست بايست كه در مى
 ةآغاز شد علم و هنر است كه شـمار  1306معتبر ديگرى كه در سال  ةمجل

آن با نام صنايع آلمـان و شـرق منتشـر شـد. ايـن مجلـه بـه مـديريت سـيد            اول
رسـيد و فقـط هشـت شـماره انتشـار       زاده در برلين به چاپ مـى  جمال  محمدعلى

هـاى   ا در مجلـه نويسندگى و ذوق تحقيق خود ر ةكه هنر و شيو  زاده يافت. جمال
داده بود در اين مجله جديد همان اسلوب را دنبال كرد. به   كاوه و فرنگستان نشان
مجله مهندس ابوالقاسم وثـوق مشـاركت داشـت اصـوالً      جز آنكه چون در انتشار
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تجارى و اقتصادى و علمـى و نشـر علـوم اروپـايى       مجله به نشر و توجيه مسائل
زيبـايى كـه    ةكه نام مجله در پيشانى تذهيب شد  بينيم هذا مى اختصاص يافت. مع

 .است قرار دارد  يادآور معارف و هنر اصيل ايرانى
 اول تقريبـا بـراى   ةمندرج در شـمار  »مقصود ما«مفصل  ةزاده در مقال جمال

تعـارض ميـان افكـار شـرق و غـرب و روش متعـادلى را كـه         ةاولين بـار مسـئل   
كند. او بـه راسـتى    يش گرفت مطرح مىاخذ علوم و فنون اروپايى پ بايست در مى

زاده كه از  توان گفت آرام آرام، به مانند تقى زدگى است. مى غرب  متوجه ضررهاى
تدريجاً عدول كرده بـود، از پيـروى آنچـه در كـاوه و فرنگسـتان       عقايد تند خود

زاده در ايـن مقالـه از زبـان فرنگـى داليـل و       است. جمال  عنوان شده بود تن زده
 :نويسد دهد و مى لزوم اخذ آنها را توضيح مى رجحان علوم فرنگى ومظاهر 

 
  ةفرنگى با اين بيانات در ظاهر خوش و در بـاطن تـرش خـود در محكمـ    «
 دهـد و  نهايـت دنيـا هيـاهويى راه انداختـه داد فصـاحت مـى       بـدايت و بـى   بى

سـنت  تماشاچيان و اطرافيان نيز براى گرمى بازار پاكوبان و غلغله كنان آواز اح
رسانند و در اين صورت آنچه البته به جايى نرسد فريـاد   آفرين را به فلك مى و
 ان بيچارگانى است كه از دست بيداد فرنگى به جان آمده از دنياى بيدادگرغف و

 .جويند داورى مى
 هـاى زدنـى بسـيار    شكى نيست كه ما نيز در مقابل سخنان اروپاييان حـرف 

 ما درد دل زندانيان خواهد بود و آنهايى كه كليـد داريم. ولى چه فايده كه فرياد 
اند نه گوش شنوا و نـه مجـال اسـتماعى دارنـد. پـس چـاره        آزادى ما را ربوده

با نظرى به اوضاع كنونى دنيا و صفحات تاريخ چاره ظاهراً جز اختيار  چيست؟
 :ذيل نخواهد بود ةشقوق سه گان يكى از
 .ها خيره سرى و نبرد و مبارزه با فرنگىـ 1
 .ها تسليم صرف به فرنگىـ 2
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 ».ها كار و عمل و رفع و دفع تدريجى فرنگىـ 3
 

 :نويسد زاده پس از تحليل نظر خود در باب هر يك از اين سه شق مى جمال
 
المقـدور از   انـد كـه حتـى    علم و هنر... تصميم قطعى گرفتـه  ةكاركنان مجل«
راى عقلـى و عملـى را كـه    مدارا خارج نشده و در ميان انواع مداراها مدا  ةجاد

كننـد و هـر    اند، يعنـى هـر كـارى مـى     نامند اختيار نموده سيونل مى را ها فرنگى
 »...نويسند موافق با علم و تجربه باشد مى  چيزى

 

 توان بر عقايد نويسندگان هاى مندرج در آن مجله مى از خالل بعضى نوشته
ـ  ريظقعلم و هنر در باب ادبيات فارسى دست يافت. در ت   ةى كه براى بيسـت مقال

 :نويسند پورداود نوشته شده است مى  چاپ ابراهيم ]قزوينى[
 
 بر ما فرض است كه از جانب خود و از طرف تمام ايرانيانى كه به ادبيـات «

 فارسى تعلق خاطر دارند وجود و ترويج اين گونـه تأليفـات را بـراى حفـظ و     
 ا نموده... تشـكر نمـاييم...  مليت ما را پيد ةحراست زبان فارسى كه حكم شيراز

 انتقادات آقا ميرزا محمـدخان آشـنا هسـتند و    ةكسانى كه به طرز تحرير و شيو
دانند كه هر سطرى از تحريرات ايشان حاوى نكات پربهايى راجع به انشـاء   مى
امالء فارسى است در اين زمان كـه انشـاء فارسـى دسـتخوش هجـوم فـوج        و
يران شرب اليهودپرور گرديده كتاب مـذكور را  اى سردب پر مدعاى پاره مايه و بى
شايگانى دانسته حرز جـان و خضـر راه خـود خواهنـد سـاخت... بـر مـا          گنج

خامه و نامه سر و كار داريم الزم است... اينك كه مقاالت ايشان  جوانانى كه با
و طبــع شــده در پهلــوى نثــر ســعدى و شــعر حــافظ در    در يــك جــا جمــع

 ).1307بهمن  ـش. مرداد » (اده...هاى خود جاى د كتابخانه
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 ةگاتهـا بـه وسـيل    ةعلم و هنر پس از انتشـار ترجمـ   ةگفتنى است كه مجل
مناسبت آن كه آن كتـاب سـرودهاى آيـين ايرانيـان زردشـتى بـود بـه         پورداود، به

چه خوب است كه هر يـك از شـعراى   «ادبى، پيشنهاد كرده است   ةصورت مسابق
نظـم   ةآزمايى نموده مندرجات آن را به رشـت  ويش طبعخ ةقو ةانداز فاضل ايران به

 »...كشد

شود. در علـم   شوق به ايران پيش از اسالم مشاهده مى ةباز در اينجا آن رگ
 .زاده چاپ شده است چند داستان از جمال و هنر

 هاى آن دنبال شد هاى باارزش اين مجله كه در تمام شماره يكى از كوشش
بود بدين معنـى كـه در قبـال الفـاظ و اصـطالحات       انتشار فرهنگ صنايع و فنون

شـده   »پيشـنهاد «هاى فارسى  هاى آلمانى و انگليسى و فرانسه معادل به زبان  علمى
عكس ابزار آالت را هم چاپ كرده بودند تا مطلب بهتر مفهـوم شـود. ايـن     بود و

 .طور موضوعى و به هشت قسمت منقسم شده است فرهنگ به
 طور طبع آزمايى ادبى، دو قطعه شعر فرنگى را به ةينعلم و هنر در زم ةمجل

ادبـى   ةاللفظ به نثر ترجمه كرد و منظـوم سـاختن آن را بـه صـاحبان قريحـ      تحت
كرد و البته اين نوع تجددطلبى ادبى تازگى نداشت و مجالت ديگـر هـم    پيشنهاد

ن كـار  آبادى و ايرج ميرزا در ايـ  كرده بودند. شعرايى نظير يحيى دولت  آن را باب
 .بودند  پيشگام شده

نشر شد و تعـداد آنهـا بـالغ     1308و  1307هاى  ارزش مجالتى كه در سال
 .تاست بدان ميزان نيست كه حاجت به معرفى تفصيلى آنها باشد  هفت بر
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هاى آرمان و شرق انتشار يافت و هر يك از آنها بـيش   مجله 1309در سال 
فاضـل و   ةيى بود كه مورد توجه طبقـ ها يك سال دوام نكرد. اما هر دو از مجله از

 .دوست قرار گرفت ادب
شرق كه قبالً هم دو بار منتشر شده بود ولى هيچ بار بـيش از يـك شـماره    

اى بود كه بيشتر به تحقيقـات   جديد نشريه ة) در دور1305و  1303نيافت ( انتشار
ت اثـر  مـارى اسـتوار   ةكرد؛ ماننـد ترجمـ   ادبيات اروپايى توجه مى ةترجم ادبى و

 .از تنيسون شاعر قرن نوزدهم انگليس و رابرت برونينگ  شيللر، آثارى
 :آن نوشت ةاين بار مدير شرق سعيد نفيسى بود. او در نخستين شمار

 
 رمضانى مـدير كتابفروشـى خـاور و ناشـر     يعنى محمد(به تصويب ايشان «
د بـود.  حال كنونى ادبيات ايران خواه ةرسيده است كه اين مجله نمايند )مجله

 اين معنى كه تحقيقات و تتبعات ادبى و تاريخى ادباى متجدد ايران را انتشار  به
 زمـان حاضـر   خواهد داد و سعى خواهد كرد به دنياى معاصر ثابت كند كـه در 

ادبيات تمام فروع مصداق جديد را پذيرفتـه و ايرانـى امـروز در ادبيـات خـود      
ادبيات خود دارند و آن عصـرى   شور و شوقى را دارد كه ملل متمدن در  همان
معـدودى از مستشـرقين بودنـد     ةمحققين در ادبيات و تاريخ ايران فقط عـد   كه

شده و امروز ايران بدان مرحله رسيده است كه مستشـرقين هـم بايـد از      سپرى
 ... .مند شوند ايرانيان بهره  تحقيقات

 قياسـى و سوم شرق آن است كه اركان زبان فارسى را مطابق اصول  ةوظيف
 ».سماعى و سوابق ادبى اين زبان مخصوصاً در نثر استوار سازد

 
بـه مـديريت علـى شـيرازپور آغـاز بـه        1309اما آرمان. اين مجله در سال 

كرد. شيرازپور كه از دوستان و همنشينان صـادق هـدايت بـود بعـدها نـام       انتشار
ـ  »پرتو  شين«قلمى   ةامى كـه در مجلـ  را انتخاب كرد و بدين نام مشهورتر شد از ن
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هاى خود را به نام شين پرتو نشر كـرد.   تأليفات و نوشته ةبعدها هم آرمان داشت.
ايران و زبـان فارسـى عقايـدى دارد كـه خـاص خـود اوسـت و          تاريخ ةاو دربار

به انگليسـى در تهـران نشـر كـرده      Parashina تحت عنوان  قسمتى را در كتابى كه
 .ه استانتشار داد) 1338حدود سال (است 

شـد. طبعـاً    معتبر ديگرى نشر نمـى  ةآرمان در زمانى نشر شد كه مجل ةمجل
الشـعرا،   اول ماننـد ملـك   ةو مقام خوبى بود براى انتشار مقاالت ادباى درج  محل

 ...الزمان و اقبال آشتيانى و بديع كسروى،

 :اى دارد و در آن نوشته است آن سرمقاله ةمدير مجله در نخستين شمار
 
مندان به ترقى و سـربلندى ايـران بـه     ذشته از دولت، جوانان و عالقهاما گ«
كنند. جنـبش احساسـات ملـى،     آن طورى كه بايسته است اداى وظيفه نمى  نوبه
پرستى، وحدت ملى، ترويج و تجديد غـرور ملـى، حفـظ و تكميـل      وطن  تبليغ
نويسـندگان شـعرا و متفكـرين     ةفارسى و اصـالح اخـالق جامعـه وظيفـ      زبان

 ».ماست
 

 هايى كـه پـيش از آن انتشـار    بينيم كه در اين مجله، به مانند اغلب مجله مى
 يافت موضوع زبان فارسى، وحدت ملى و تجديد غرور ملـى مطـرح اسـت و    مى

دانـد. نويسـنده در    تلويحاً جوانان را موظف به حل و فصل اين گونه مباحث مـى 
 :يسدنو شكافد و مى زبان فارسى مطلب را بيشتر مى  باب

 
  زبان فارسى از دست آخوندهاى آب فرات خورده بـه زحمـت نجـات   «... 

  يافته، به دست فرنگى مĤبهاى آب سن ديده افتاده. به جاى آن كلمات عربى كه
 دومـى بـدتر   ةاولى بى باكانه داخل زبان فارسـى نمودنـد بدبختانـه دسـت     ةدست
يگانه نبوده و كسـى  كنند. هيچ سرحدى براى گرفتن و به كار بردن لغتهاى ب مى



٦٥ ادبى در مجالت فارسى هاى جريان 

كند. پس هنگامى كـه زبـان و ادبيـات فارسـى مـدافع و       فكر و اقدامى نمى نيز
آبرومندى كه معرف كار و ناشر افكار معاصـرين   ةنداشته حتى يك مجل  رونقى
وجود ندارد، آرمان را براى خدمت به ايـران بـه زبـان فارسـى و ادبيـات       باشد

شر مهمترين آثـار ادبـى معاصـر گزيـده و     خواهيم با ن كنيم. مى ايجاد مى معاصر
آنجايى كه برايمان ممكن اسـت سرمشـق نـو و راهبـر ترقـى ايـران و        نيكو تا
هـاى منتخـب، مطالـب سـودمند،      بشويم... نشر كتابهاى خوب، ترجمـه   جوانان
نويسندگان و متفكرين معاصر، مقاالت مفيد، حقايق تمـدن غـرب در     فكرهاى
هاى اخالقى،  هاى كوچك، نمايش ى شده است. داستانبين آرمان پيش ة اين ماهان
ادبى و اجتماعى، تحقيقات تـاريخى و موضـوعات علمـى چيزهـايى       مطالعات
 ».اين مجله پذيرفته و انتشار خواهد داد  هستند كه
 

كنـد كـه هـم     زبان فارسى را به همان نحو مطرح مـى  ةبينيم آرمان مسئل مى
ى را بزرگ كرده است كه هنوز بـه صـورت   نيز مورد بحث است. همان عيب  اكنون
اى است كـه   فرهنگى دسته اعتنايى و بى باكى و بى بزرگى باقى است و آن بى  عيب

 .كنند آوردن و استعمال كلمات خارجى كمك مى  به
خواست ناشر مهمترين آثار ادبى معاصر قرار گيرد بيشـتر   آرمان، اگرچه مى

شد. مقاالتش از حيث كيفيت و ماهيـت  طرف تحقيقات تاريخى و ادبى كشيده   به
مانند مقاالتى بود كه پيش از آن در شرق و كمى بعدتر در مهر ديده شد. آنچـه    به

مجله بيشتر جلب توجـه كـرد مجـادالت قلمـى ميـان كسـروى و بهـار و          در اين
 .الزمان فروزانفر و عباس اقبال آشتيانى بود بديع  همچنين ميان

هـاى خـود شـمرده     هـدف  ةرا هم از زمر »غربحقايق تمدن «آرمان، نشر 
 .شد اى است كه در مجالت ديگر تا آن زمان كمتر ديده مى و اين نكته  است
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  طـرح  »شاهكار ادبيات معاصر كدام است؟«در آرمان اقتراحى تحت عنوان 
آن در مجله به چاپ نرسيد. زيـرا مجلـه بـيش از يـك      ةگرديد. ولى جوابى دربار

ما طرح همين مطلب خود داللت دارد بر اينكـه مـدير مجلـه و    دوام نيافت. ا  سال
اند. هيـأت داورى ايـن    دانسته خوان، طرح چنين مطلبى را ضرورى مى مجله  حوزه
 ، سـيد )السـلطنه  مصـدق (الدوله، مشيرالدوله، دكتر مصدق  تيمورتاش، وثوق  اقتراح
اكبـر   نـى، علـى  الرئيس افسـر، محمـد قزوي   الشعراء بهار، شيخ زاده، ملك تقى  حسن

سيد نصراهللا تقوى معين شده بود، كه بعضى از آنها در سياست مشـهورتر   دهخدا،
 .ادب بودند تا در

 شناسى چـاپ شـد؛   اى از ذبيح بهروز در طعن و طنز شرق در آرمان نوشته
  شناسـان  اى كه خوشمزه و شيرين است و طنز ظريفى است در بـاب شـرق   نوشته

 نيـاز  شناسى فرنگ بـى  كه در آن عهد ايرانيان از شرق توان گفت مشهور، اما آيا مى
 بودند؟

 
 ها: يادداشت

 .مراد مكتب ادبى است. 1
اند. در اين قسمت ذكـر شـده اسـت كـه      اما روى امضا و چند سطر پيش از آن را سياه كرده. 2

مجله عبارت است از محمود عرفان، نصراهللا فلسفى، سـعيد نفيسـى، رشـيد      هيأت مؤسس
كه صفحات مجالت و جرايد در طول نزديك به سـى سـال    ى همان نويسندگانىياسمى يعن

 .مشحون از آثار آنان بوده است
  



 
  
  
  
  

 * هاى خطى آسيبهاى طبيعى و سنتى نسخه

  
  ايرج افشار

 
 اول و آخر اين كهنه كتاب افتاده است

 )كليم كاشانى(

 
در طول تاريخ گذشـته راه پراكنـدگى    -خصوصى يا عمومى  -ها  كتابخانه

گونـه دگرگـونى از قـرون     اند. كدام كتابخانه است كه بـى هـيچ   نيستى را سپرده يا
هيچ پس و پيشى برجاى مانده باشـد و بتـوان    سال گذشته بى حتّى از صد پيشين،

اى است كه مالكش، واقفش، مؤسسش بـه وجـود آورده    همان كتابخانه  گفت اين

                                                            

بزرگ معاصر، دانشـمند گرامـى جنـاب آقـاى ايـرج افشـار، بـه         حاضر را محقق و ايرانشناس ةمقال * 
آيين بزرگداشت حاميان نسخ خطى در تقديم به والد بزرگـوارم عالمـه محقـق سـيداحمد       مناسبت

ظله ارسال داشتند. بنا بود اين نيكو مقـال در حـديث عشـق چـاپ شـود كـه        حسينى اشكورى دام
 .دان آراسته نماييمكتاب حاضر را ب فرصت از كف رفت ولى توفيق شد

 گرامى استاد افشـار را  ةبار فوت والد هنگامى به دست ما رسيد كه مقارن آن، خبر تأسف هاين مقال   
جا اعالم داشته از خداوند منّان بقاى عمر، نشاط  شنيديم. جا دارد مراتب همدردى خود را در همين

شناسى... سـيد احمـد    گنج، يادمان ميراث نقل از رنج و(شادابى را براى استاد افشار آرزو نماييم.  و
 .)95تا  85، صص 1384اشكورى، به اهتمام سيد صادق حسينى اشكورى، تهران،   حسينى
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شناسـم. خـودم از    گونه تصرّفى در آن نشده باشد. من كـه نمـى   هيچ بوده است و
آنها دچـار   ام كه چگونه بسيارى از هاى افراد، شاهد بوده كتابخانه دوران آشنايى با

جهـان رفتـه    ةتفريط و پراكندگى شده است و به چهـار گوشـ   فروش و تقسيم و
 :اند است، كه گفته

 رود اين كتاب البته مى

 تا به بغداد و روم و كلكته

  حقـوق و علـوم   ةرئـيس دانشـكد   -حتى شاهد بودم دكتر منوچهر گنجى 
 بهـاى  گـران  ةد مجموعـ آنجا را وادار كر ةكتابدار كتابخان -سياسى دانشگاه تهران 

مصـدق و   هـاى وقفـى دكتـر محمـد     مانند آن كتابخانه را كه حـاوى كتابخانـه   كم 
شفق و مجيـد مـوقّر و    ةمحمدعلى فروغى، دكتر صادق رضازاد ةاز ورث  خريدارى

كتابدارى آنچه را متناسب با مباحث حقوق  ةين شيوا كند. در »وجين« ديگران بود
هيچ تعقّلى به زيرزمين آن دانشكده ريختنـد   ستند بىعلوم سياسى ندان و اقتصاد و
 .رطوبت و حشرات سپرده شد  و به دست

  ها آمده است جسـته گريختـه   در تواريخ، بعضى از حوادثى كه بر سركتاب
هايى به تفاريق از متون دارم كه بعضـى را در ايـن    ضبط شده است. من يادداشت

 .كنم مىوار در چند دسته برايتان نقل  نمونه گفتار
 هاى بسيارى در مدت چند قرنى كه به كتب خطـى  بنويسم كه كتاب مـةً مقد

 انتقال اين دست آن دست شـده اسـت. گـاهى از    ةاختصاص داشته است به وسيل 
 برد كه فـالن كتـاب در چـه    توان پى ها مى هاى خطى كتابخانه هاى كتاب يادداشت

  بب بخشش وارث بـه كـى  عهدى به فروش رسيده و متعلق به كى بوده و يا به س 
رسيده و يا از كى خريده شده و يا به همت كى به وقف درآمده است. فـروش و  



٦٩ هاى خطى آسيبهاى طبيعى و سنتى نسخه 

هاى انتقال و تملّك شرعى كتاب بوده است. اما اين  توارث و وقف از نحوه هبه و
انـد   هم در حوادث و حاالت زمانه مورد تصرّفات و تغييراتى قرار گرفتـه  ها كتاب

هـاى ذيـل آنهـا را     بنـدى  كنم و در دسـته  ر آنها اطالق مىرا ب »آسيب« كه اصطالح
 .شناسانم مى

 
 هاى آب آسيب

 :كند ها را فاسد و امحاء مى آب به سه گونه كتاب
سـازد و گـاه    است كه صفحات را ضـايع مـى   )آبديدگى(يكى رطوبت ) 1
 شود كتاب از حيـز انتفـاع بيفتـد.    چسباند به طورى كه موجب مى به هم مى  اوراق
 اى كـه  سـازد. نمونـه   ها را كمرنگ و ناخوانـا مـى   هاى كمتر، سطر نوشته دگىآبدي

ـ  ةجواهرنام ةتوانم مثال بياورم نسخ مى   ةنظامى قرن هفتم هجرى متعلّق به كتابخان
هاى آن به مناسبت آبديـدگى كمرنـگ شـده بـود      ملك است كه چون نوشته  ملى

پررنـگ و خوانـا سـازد     اى چون خواسته با قلم، سطور قـديمى را  مايه كم  شخص
 .بسيارى از كلمات را به نادرستى خوانده و سياه كرده است توفيق نيافته و

هواى شهرهاى بسيار مرطوب كنار دريـا طبعـاً موجـب آسـيب بـه كتـاب       
 :است. كليم كاشانى در بيتى اشاره به اوراق آب ديده گفته است  شده مى

 خوشم كه دفتر دل نم كشيده بود ز خون

 )1(هر ورقش را ز هم جدا كردىبه تيغ، 

كـرد و   رسـيد آن را ويـران مـى    ديگر سيل است كه چون به آباديى مـى ) 2
بـرد. ديگـر نشـانى از آنهـا بـاز       را مانند ساير اسباب خانـه بـه خـود مـى     ها كتاب
 .ماند نمى
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الـدين الرى   نوع ديگر به سـبب غـرق كشـتى اسـت. از جملـه مصـلح      ) 3
يارت حرمين شد كشتى شكست و كتابهـايش در  چون از هند متوجه ز )ق980د:(

 :شد  دريا غرق
الدين الرى... وفات يافت. وى بعـد   موالنا سطح ]...950و هم در اين سال [

  تحصيل به بالد هند رفته صدر پادشاه مرحوم همايون گشت. بعد از فوت آن از
 ىپادشاه عاليجاه متوجه زيارت حرمين شريفين گرديـد در اثنـاى راه كشـتى و   

 .)2(شكسته قرب چهارصد جلد كتابش به آب رفت 
 
 هاى آتش آسيب

 :كند ها را امحاء مى آتش به دو صورت كتاب
گرفـت   اى در مـى  غيرعمـد كـه چـون بـه خانـه      )حريـق (آتش سوزى ) 1
بن منصور  نوح ةسوزاند. مانند سوختن كتابخان موجود در آن خانه را مى  هاى كتاب

 .سينا آن را آتش زده است ابن سامانى، اگرچه معاندينى گفتند
  قاضى عمربن سهالن ساوجى، دانشمند مشهور قرن ششم ةكتابخان ةدربارـ 
 :آمده است

 اى كه در ساوه داشت آتـش افتـاد و   او را تصانيف بسيار بود كه با كتابخانه
 )3(.سوخت

 :اهللا همدانى رشيدالدين فضل ةبنا بر نوشتـ 
 

احـدى و   ةاول رجـب سـن   ... رفـت در لشـكر در بخـارا    ]زمان آباقاخان[
 ةو مدرس ... هجرى، و دست به قتل و نهب و سبى دراز كردند ةئستما سبعين و
ترين و معمورترين مدارس آنجا بود آتـش در زدنـد و    بيك را كه معظم مسعود
 .)4(نفايس كتب بسوختند آن را با

 



٧١ هاى خطى آسيبهاى طبيعى و سنتى نسخه 

ديم اى از منـابع قـ   سـوزى در عـده   آتش زدن دستى. خبر اين نوع آتش) 2
 :شود طور نمونه چند مورد ياد مى است. به  مندرج

 ابوالقاسم عمر خَرَقى، از دانشمندان قرن چهـارم مقـيم   ةسوزاندن كتابخانـ 
 :بغداد، به نقل از سمعانى 

 
 قال القاضى ابويعلى بن الفـراء كانـت لـه ]= الخرقـى[  مصـنفات كثيـرة و      

 لسـالم لمـا ظهـر سـب    تخريجات على المذهب لم تظهر النه خرج عن مدينة ا
  الصحابة. وأودع كتبه، قال فحكى لى عن ابى الحسن التميمى أنّه قال: كانت كتبه 

مودعة فى درب سليمان. و احترقت الكتب أيضاً، ولم تكن قـد انتشـرت لبعـده    
 .)5(البلد... عن
 
 :هاى اسمعيلى در رى به دستور سلطان محمود يا سوزاندن كتاب -
 

 به رى آمد با سپاه و روز دوشنبه تاسع جمادى ...سلطان محمدبن سبكتكين
 ايشان را جمله قبض كرد... و بسيار دارها بفرمود ئـةاالولى سنه عشرين و اربعما 

زدن و بزرگان ديلم را بر درخت كشيدند... و مقدار پنجاه خروار دفتر روافـض  
 ختگانهاى آوي باطنيان و فالسفه، از سراهاى ايشان بيرون آورد و زير درخت و
 .)6(بفرمود سوختن.... 

 :سينا در اصفهان ابن ةهاى كتابخان سوزاندن كتابـ 
 

 بعد از آن شيخ عميد ابوسهل حمدونى و لشكر كُرد بر خانـه شـيخ هجـوم   
در  )قدسـيه (كردند و امتعه و كتبش را غـارت نمودنـد و امـا كتـاب حكمـت       

سـت و   ةز در سنسلطان مسعود ابن محمود در غزنين بود تا لشكر غُ ةخان كتب
 .)7(به اشارت ملك حسين غورى بسوختند ةئو خمسا  اربعين
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 :الحكماء ) در تاريخ687د: (شهرزورى  ةو يا به نوشتـ 
 

 ابوسهل حمدونى امتعه و اسباب و كتب شـيخ را همـه تـاراج نمـود... امـا     
 گويد كه اين هـر دو  حكمت مشرقيه و حكمت قدسيه، ابواسماعيل باخرزى مى

سلطان مسعود بـن محمـود بـود و در غزنـى. تـا آنكـه آنهـا را ملـك          ةكتابخان
 )8(.و لشكر غور سوختند  نشين كوه

 
 .را در ميان غرناطه آتش زدند )ق 520-595ابن رشد ( ةكتابخانـ 
 :القلوب نوشته است در محبوب )ق 12سده (الدين اشكورى  قطبـ 
 

ر الهيجان افتاد و پنجاه و هشت از هجرت، آتش در شه حدود سال يكهزار
قريب ششصد مجلّد كتاب من با خانه و اسـباب خانـه تمـام سـوخت، و آن      و

بعضى به خط خواجه نصيرالدين و عالمه حلّى بود و بسيارى از مكتوبات   كتب
 .)9(برادر و خودم در آن ميان بود... پدر و
 
 هاى خاك آسيب

 :خاك از دو راه موجب اتالف كتاب بوده است
 .شد كردند طبعاً نابود مى را در خاك دفن مىچون كتاب ) 1
 :از قول ابراهيم ادهم نوشته است )تأليف قرن ششم(مؤلف فضائل بلخ ـ 
  

  )10(.هيچ رياضتى از ترك وطن و دفن كتب دشوارتر نيست

 

شد.  ها از جمله صدماتى بود كه به كتاب وارد مى جز آن فرو ريختن خانهـ  
 :ه استآمد )ق 378تأليف: (تاريخ قم  در
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چنين رسانيدند به من كه كتابى مشتمل بر مجمـوع اخبـار قـم بـه نزديـك      
از عرب كه به شهر قم متوطن بود نام او على بن حسين بـن محمـد بـن      مردى

برسيد به شهر قم و آن كتـاب   ئـةاست در سنه ثمان و عشرين و ثلثما  عامر بوده
 )11(.آن ميان تلف شد بود و آن خانه فرود آمد و آن كتاب در  در خانه نهاده

 
هاى سـخت از ميـان    ها در طول تاريخ بر اثر زلزله البته بسيارى از كتاب) 2

 .است  رفته
 
 هاى آدمى آسيب

هاى شخصى يـا عمـومى، حتّـى اگـر كتابخانـه       ربودن كتاب از كتابخانه) 1
ق آسـتان قـدس    221بود. به همين مناسبت بر قرآن خطـى وقفـى مـورخ      وقفى

 :اند ن بيت را نوشتهاي رضوى مشهد
 

 اى هر كه بدزدد اين كراسه

 )12(ايزدش بدهد مرگ به تاسه

 
 طور مثال بخوانيد از ها توسط قطّاع الطريق. به غارت كردن كتاب در راه) 2

نصـيرالدين بـن مهـدى     قول فراهم آورنده تجارب السلف در مورد سخنان سـيد 
 :وزير

 

 ديم حراميان راه را قطع كردند وآم در آن وقت كه از بالد عجم به بغداد مى
مـن   ةخورم كه كاش آن كتب در تركـ  تمامت آن كتب بردند. اكنون حسرت مى

 .)13(بودى...  مانده
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هاى نفيس را به خانه بـرده   اى از كتاب الدوله عده حتّى كتابدارى مانند لسان
 ةنامـ  ةمجلـ  10و  9صفتى اخيراً در شـماره   به فروش رسانيده بود. اسناد آن بى و
 .بهارستان چاپ شده است 

مهـدى شـريف كاشـانى ذكـر      در واقعات اتفاقيه در روزگار، تأليف محمد
 :است  شده

 
 هاى خطى قديمه كه آالف و الوف قيمت داشته به قيمت سهل بعضى كتاب

 اند با كمال سهولت گرفته... و جلدهاى كتـاب اعلـى... و   از كتابدارباشى خريده 
خوشـنويس بـه خـط يـاقوت كـه قابـل  در خزانـه        كتب قديمه مصور به خط 

 .)14(بود  سلطنت
 
 :پاره كردن كتاب از سرخشونت و در جنگ و ستيزها از جمله است) 3
 

 چون امير چوپـان بـه خراسـان رسـيد... در مـزار سـلطان غـازى محمـود        
 ها كردند و گور او بشكافتند و مصـاحف پـاره   رسمى به غزنين بى ... سبكتكين

 .)15(كردند 
 
 :پاره و آشفته شدن كتاب به مناسبت ورق زدن بد. صائب گفته است) 4
 

 دل پريشان از پريشان گردى نظاره شدـ 

 از ورق گردانى آخر مصحفم سى پاره شد

 از ورق گردانى بال هما  غافل مشوـ 

 اى كه مغرورى به تاج زرفشان اعتبار
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دوزى و  تبديل كتاب به مقوا و مصرف كردنش در جلـد سـازى و كـاله   ) 5
 :پاره براى پيچيدن متاع عطارى. مثال ورق طور به

 
  هـاى  پيش ازين جهال اين علم بر كتب مشايخ همين كردند. چون آن خزانه
  دوزان اسرار خداوند به دست ايشان افتاد معنى آن ندانسـتند و بـه دسـت كـاله    
 ن شعرجاهل فكندند و به مجلدان ناپاك دادند تا آن را آستر كاله و جلد دواوي

 .)16(ابونواس و غزل جاحظ گردانيدند
 
اى  وامق و عذراى عنصرى كـه نسـخه   ةمثال ديگر اوراقى است از منظومـ 

 شفيع الهورى از الى جلدى فرسـوده  آن شناخته نبود تا اينكه پروفسور محمد از
قديمى آن متن نامدار را به دست آورد و چـاپ كـرد. بـه     ةمقدارى از اوراق نسخ 

 .آور است اى حيرت فرسوده و بازيافتهكهنه و  خط
هاى جنگى  اثر دشمنى فكرى يا در مواقع هجوم تاراج و غارت كردن بر) 6

 :امرى عادى و مرسوم بود و موارد بسيار زياد اتفاق افتاده است. مانند  كه
 

صـندلى نهـاده بـودم كـه آن      ةكتابى چند به نشابور كه مانده بود در مدرسـ 
نستم. درين ماهى دو آن نيز در تعصب فريقين در نهب و تر دا به سالمت  موضع
 .)18(افتاد و فراغتى به يكبارگى پديد آمد  غارت
 
 مفسرى از ده دلقند به نام ابوالعباس احمـد  ةدربار )قرن ششم(ابن فندق ـ 

 :نويسد محمد دلقندى مى  بن
 

 بهمن تفسيرى داشتم از تفسير وى به خط وى سه مجلّد، در فترت نيشابور 
 .)18(تاراج مبتلى شد 
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 نويسد كه در عهد طغرل بن ارسالن اتابك پهلوان را ديدم كه راوندى مىـ 
 :گفت 

 ها غارت كـرده بودنـد در   مصاحف و كتب وقفى كه از مدارس و دارالكتب
 كردنـد و نـام و القـاب آن    فرستادند و ذكر وقف محو مـى  همدان به نقاشان مى

 .)20(ساختند زدند و به يكديگر تحفه مى ظالمان بر آن نقش مى 
 
 آورى مال به براى جمع 699نظام الدين يحيى، وزير خراسان كه در سال ـ 

 :هايى را به غارت تصرف كرد روم رفت كتاب 
 

 بـاز  در توقات عورات قاضى صدرالدين مقتول را به دست عوانان ظلمه....
 .)20(مجلد كتب نفيس او را به غارت برد داد. بعد از آن كه دويست

 

ها زيـر دسـت و    در مواقع هجوم و دست زدن به غارت مقدارى از كتابـ 
 :نويسد مى )ق 681د: (شده است. عطاملك جوينى  لگد مى پا

 
 و در اوايل محرم سنه ... چنگيز ... به نفس خويش به ابتدا قاصد بخارا شد

 ه نزول فرمود،... و ائمه و معارف شهر بخاراقلع ةبه درواز يـةو ستما ةسبع عشر 
  به نزديك چنگيزخان رفتند... و در مسجد جامع راند... و صناديق مصاحف بـه 

 انـداخت و  آوردند و مصـاحف را در دسـت و پـاى مـى     ميان صحن مسجد مى
 ساخت... بعد از يكـى دو سـاعت چنگيزخـان بـر     ها را آخور اسبان مى صندوق

 شـدند و  اه برخاست و جماعتى كه آنجا بودند روان مىعزيمت مراجعه يا بارگ
 .)21(اوراق قرآن در ميان قاذورات لگدكوب اقدام و قوايم گشته...

 
 :بدين عبارت نقل كرده است )ق834د: (همين موضوع را حافظ ابرو 
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 )22(دست و پاى آوردند. اوراق و مصاحف و كتب در زير

 
 الـدين  از قتـل خواجـه غيـاث   هاى ربع رشيدى پـس   در مورد غارت كتاب

 :ق اين گواه را داريم 736وزير در سال  محمد 
 

 و اقربا و اتباع او به تبريز -ثراه  طاب -مرا با دو امير به تحصيل اموال وزير 
  ايشـان  ةخواستند. به بهان فرستادند. رنود و اوباش چنين حالتى را از خداوند مى

  نه كه بديشان منسوب بودند نيز غـارت به تاراج برخاستند و زيادت از هزار خا
 هاى وزيران چندان مرصعات و نقود و اقمشه و كردند و از ربع رشيدى و خانه

 .)23(امتعه و كتب نفيس بيرون آوردند.كه شرح آن را مدتى مديد بايد...
 

 .اى كه در باغ غازان هرات بود غارت شد ق كتب نفيسه 875در سال 
 

اسـپان راهـوار و    و .... و كتـب نفيسـه   ... به نقره باغ غازان كه مشحون بود
هاى زرنگار غارت تمـام يافـت و آن همـه نفـايس بـه       شاهوار و زين  بدويهاى

 .)24(رفت  صرصر تاراج
 

شاعر در تـاريخ زنـدگى خـود نوشـته      )ق 1103 - 1180حزين الهيجى (
 :رود هايش به غارت مى اصفهان كتاب ةكه در واقع  است

 
 كتب... به خاطر قاصر نيز بسيارى از فوايد و نكات شريفه... ةدر بين مطالع

 رسيد خواستم كه مجموع مرتب سازم كه مشتمل بر نفايس و نوادر باشـد...  مى
پس شروع در تحرير آن كردم... در سـفر فـارس مقـدارى از آن نوشـته شـد و      

ار بعد الف تخمينـاً بـه هفـت هـز     ئـةتا ابتداى سال خمس و ثلثين و ما  همچنين
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اصفهان روى داد و كتابخانه فقير و آنچه بـود   ةدر آن سال سانح  رسيده بود كه
  .)25(مرا بر تلف شدن آن نسخه تأسف است به غارت رفت و

 

 :و در جاى ديگر به همين موضوع اشارتى دارد و نوشته است
 

بر من در آن احوال روزگارى گذشت كه در عالم السراير بدان آگاه است و 
كردم و به غير از كتابخانه چنان چيزى  رسيد صرف مى ست قدرتم مىآنچه د بر
مصرفى قريب به دوهزار مجلّد كتاب  منزل من باقى نمانده بود و با وجود بى در
 .)26(نيز متفرق ساخته بودم و تتمه در آن خانه به غارت رفت را
 
برنگرداندن كتاب امانتى به همين مناسبت به طعنه مثل شـده اسـت كـه    ) 8

كس كتابش را به امانت بدهد يك دسـتش را بايـد بريـد و آن كـه كتـاب را       هر«
 :اند ، يا گفته»دو دستش را گرداند برمى

 ناكس بود آن كس كه كتابش بدهد كس

 تر از آن كس كه كتابش بدهد پس ناكس

دارى كتاب، مانند آنكه بر روى كتـاب غـذا خـورده     بى مباالتى در نگاه) 9
اند: دوستى از دوستى كتـابى   كنند و... به همين مناسبت گفته يا آن را پرتاب شود،

خواست و آن دوست اكراه از آن داشت كه درخواست دوسـت خـود را     به امانت
اى بـه دوسـت    باألخره پس از تكرار درخواست كتاب را همراه نامـه  اجابت كند.

ت اگر همراه يك چماق، يك بالش و يك سفره و در آن نامه نوش  خود فرستاد به
خواستيد دعوا كنيد كتاب را بر سـر او نزنيـد؛ چمـاق را بـراى آن      با دوست خود

استفاده كنيد. اگر خواستيد بخوابيد از بالشى كه فرستادم استفاده   فرستادم كه از آن
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اى برايتـان   خـوراك بخوريـد كتـاب را سـفره نكنيـد؛ سـفره       كنيد. اگر خواسـتيد 
 .فرستادم

  ورق نسخه با تر كردن انگشت به دهان بـراى  ها است گونه آسيب از همين
 .تسهيل كار
 ها يكى از وجوهى است كه كتاب قـديمى امحـاء   شستن اوراق نسخه) 10

 شده است. البته گاهى اين عمل براى استفاده كردن از كاغذ كتاب بوده است و مى
ـ  گاهى از ب و حمـق فكـرى، ماننـد اطالعـى كـه شـادروان محمـدتقى        سر تعص
راهنماى كتاب به  ةشستن متون فلسفى به دست آورد و در مجل ةدربار  پژوه دانش

است. بايد دانست كه در مورد اخير پاره كردن و آتـش زدن كتـاب     چاپ رسانيده
 .است  بوده هم مرسوم مى

 اوراق شدن تدريجى و صحافى نكردن كتاب موجب پريشـانى اجـزاء  ) 11
  .شده ها مى نسخه

 
 هاى جانورى آسيب

ى، كرم خوردگى، خانه سازى حشرات از جمله موريانـه كـه   موش خوردگ
شـود و   هـا ماسـيده مـى    درون اوراق لعاب گلينى از دهان او بـر سـطح كتـاب    در
شـد و   اى نمـى  هايى بوده است كه به آنها مراجعـه  بيشتر متوجه مجموعه خطر اين

هــا را در جاهــاى تاريــك و انبارهــاى متروكــه روى هــم تلنبــار   كتــاب معمــوالً
 .اند كرده مى

 مـوش پليـد اسـت... دفترهـا و    «در عجائب المخلوقات طوسى آمده است: 
 )27(».ها درد قباله
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 نوشـته و معتقـد   را مى »يا كبيكج«ها كلمه  بعضى از قدما بر بعضى از نسخه
شـوند زيـرا كبـيكج را     هوام از كتاب دور مـى  بودند كه با توسل بدان، حشرات و

اى مبسـوط   مقاله (A.Gacok) ند. در اين باره آدام گاچكا دانسته ها مى موريانه  ملك
آفرين انصارى آن را ترجمه و نشـر كـرده اسـت. ايـن مـوارد       و خانم نوش  نوشته

 :شود مقاله گاچك ذكر مى  براى تكميل
  در جلد چهارم فهرست 1290 ةشمار ةعكسى خوب در اين باره از نسخـ 
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  *سخناني اجمالي دربارة مشروطيتي كه پا نگرفت
  

  ايرج افشار
  

 

مطلبى براى گفتن ننوشتم. اما همان طور كه به برگذاركننـدگان گفـتم، بـه    
كنم تا بتوانم بيشتر از نظرات كسـانى   گفتارى دو مطلب را طرح و عرض مى طور

مربـوط بـه   منـدى بـه پـژوهش در مباحـث      تشريف دارند و قطعاً عالقه كه اينجا
 .دارند، استفاده كنم  مشروطيت

  هاى زياد نوشـته شـده اسـت و مقـدارى هـم      در موضوع مشروطيت كتاب
خاطرات معاصرين عصـر مشـروطيت وجـود دارد، ولـى اغلـب آنهـا بيشـتر بـه         

ها به كـرات اسـتفاده شـده و     اند. به هر حال از همين نوشته آرمانى پرداخته مسائل
 .ستبسيار يافته ا  خوانندگان

ام.  اى از پيران مشروطيت يا مشتاقان آن نهضت عالى را درك كـرده  من عده
انـد و صـحبت    ور شـدم يـا در مجالسـى كـه بـوده      شخصاً از صحبت آنهـابهره  يا
ام و هنوز مقدارى را بـه يـاد دارم. مـثالً     عقايد و حرفهايشان را شنيده اند، كرده مى

                                                            

 ةبـه لطـف خـانم سـپيد     ) ؛1384ماه  دي 27متن سخنراني در نشر و پژوهش فرزان روز (چهارشنبه  .*
(بهمـن و   47به نقل از بخارا، شمارة  (ا. ا.)جانب آن را ديده است.  كاغذ آمده و اين اسماعيلى از نوار به 

  .190تا  179)، صص 1384اسفند 
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ـ  ةزمانى كه محصل دور مستشارالدوله را ودم مالقـات كـردم و در مـورد    حقوق ب
نوشـتم سـؤال    سرگذشت رؤساى مجلس كـه مقالـه مـى    ةدربار  مسايل مورد نظرم

در يك جلسه رفـت و آلبـوم عكـس هـايى را كـه از آن        كردم. به ياد دارم كه مى
زد و بـراى مـن كـه چنـدان بـه       را ورق مـى   روزگاران داشت آورد و يكـى يكـى  

كه در آن زمان هفتاد ساله بود معلوم   ناساند. فردىش ها آشنا نبودم آنها را مى چهره
هـا را بـا    مانـده اسـت. او آن دوره    بود كه از مشروطيت برايش يك تفكر آرمـانى 

آيا ما به مشروطيت رسيديم   دانست كه گفت و نمى دلپذيرى گذرانده بود ولى نمى
اى نبود.  فتهموجود زنده و ادامه يا  خواهم بگويم كه در ذهنش مشروطيت يا نه. مى
ولى همه هـم رسـوم و ترتيبـات     الملك همين طور، نصرالملك همين طور حكيم

 .نهادند جارى مملكت را گردن مى
 خواهم به استحضـار برسـانم در دو مبحـث مطـرح     بارى مطالبى را كه مى

 :كنم مى 
 سال از تاريخمان كـه در  75نخست اين است كه اگر در جريان و سير ) 1

بنگـريم و زيـر و    )سـند آن (شروطيت گذشت به قانون اساسى سيستمى به اسم م
توان دريافت كه چـه مـوانعى موجـب شـد تـا بـا مشـروطه         تر مى نيم روشنك رو

زندگى كنيم كه نتوانست پا بگيرد. هميشه حالتى داشت نه مرده نه زنـده.    اى گونه
ايد و  اشتهكنيد مشروطه د موانع و حوادث را در ذهن نداشته باشيد فكر مى  اگر آن
حـوادث   اى از اهـم  حاق نظر من براى شما روشن نخواهد بود. پـس شـمه   ناچار

 .كنيم سال رامرور مى 75هم خوردن استقرار مشروطيت در مدت  به مربوط 

با فرمان شاه و بدون خونريزى و اشكال عمده به وجود آمـد   مجلس اول:
بـود كـه توسـط    ايـن مجلـس دوران واقعـى دو سـاله خـود را طـى نكـرده          ولى
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) و با پيش آمـد اسـتبداد   1326االول  جمادى 23توپ بسته شد ( محمدعلى شاه به
روز تا فتح تهران فاصله افتاد. مطلبى راجـع بـه مجلـس     20و  ماه 12صغير مدت 

كه خودش عضو مؤثر و انقالبى آن مجلس بود چنـد بـار     زاده اول از شخص تقى
به تواتر اين مطلب را شنيده باشند. يكـى  حضار هم  شنيدم كه بايد نقل كنم. شايد
زاده  عباس زرياب خويى شنيدم و معلـوم بـود تقـى    دو بار هم از مجتبى مينوى و

زاده بعـد از چهـل پنجـاه سـال كـه از آن قضـايا        تقى به آنها هم گفته بوده است.
محمدعلى شاه راه آمـده بـوديم و جـوانى نكـرده      با اگر ما«گفت:  گذشته بود مى

. حرفى است كه با تجربه و »ماند مطلوب بود مى ايد مشروطه آن چنان كهبوديم ش
 .است نگرش بر كل وقايع بعدى زده شده

روز از مجلـس   20ماده و  12به هر حال با عزل محمد على شاه و گذشتن 
 1327القعـده   ذى 2روى كار آمد. در زمـان مجلـس دوم كـه در     مجلس دوم  اول

السـلطنه او   را احمد شاه بچه بود و عضدالملك نايبشاهى نداشتيم زي افتتاح شد،
النفسى بود بعد از مردن او دچـار   ماهى بيشتر زنده نبود. او البته آدم سليم هم چند
دانشگاه آكسفورد شديم به نام ناصـرالملك كـه يكـى از مسـتبدهاى      ةكرد تحصيل
امـا در   السلطنه ايـران باشـد   خواست نايب مشروطيت بود. مى ةدور ةدودل  ترسوى
ها ساخت و بـه   زد و عاقبت با بختيارى هاى دو پهلو مى زندگى كند. حرف  خارج

 .ها همه كاره مملكت بودند كه چند سال بختيارى طورى شد
بارى، مجلس دوم به اولتيماتوم شديد روس برخورد كرد. اولتيماتوم روس 

ردن شوستر از ايـران  ها به بهانه ب اى بود كه با توافق انگليسى احتمال قوى نقشه  به
 آمد. و به آنجا كشيد كه مجلس توسط ناصرالملك خالف قانون منفصل شد. پيش

  دسـتور داد كـه در مجلـس قشـون     )رئيس نظميه(خواه  ناصرالملك به يپرم آزادى
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 3بگذارند و وكال را راه ندهنـد و بـه همـين آسـانى مجلـس دوم مختومـه شـد (       
طور بالمنازع هر چـه خواسـت كـرد تـا     ) و حدوداً سه سال دولت به 1330محرم
 .مجلس سوم  تشكيل

 الملل افتتاح شد دچار مسائل جنگ بين 1333محرم  16كه از  مجلس سوم
زاده بـه   شد و قضيه مهاجرت و حوادثى كه به تبع آن پيش آمـد و بـه قـول تقـى     

اى از وكال از ترس اشـغال تهـران    ) زيرا عده1334محرم  6پايان گرفت ( اضطرار
ها به قم رفتند و مĤالً به كرمانشاه و مجلس از اكثريت افتاد تـا اينكـه    روس توسط

در  »محشر خـر «و به قول عشقى  مجلس معروف چهارمسال و نيمى   پس از پنج
 مجلـس پـنجم  داير شد با عواقب ناگوار جنگ جهانى. بـاألخره   1339 شوال 15

ب قـانون خلـع   افتتـاح شـد و بـا تصـوي     1324رجب  5كوتاهى در   پس از فترت
 .به رنگ و سامان ديگر آمد  قاجار اوضاع ةسلسل

اول از تـاريخ جديـد    ةتـوان آن را دور  جمعاً در مدت هيجده سال كه مـى 
ناميد بيش از ده سال مجلسى وجود نداشت، حكومتى داشـتيم كـه قسـمت      ايران

ـ   ها و سپس عمدتاً وثوق ناصرالملك با بختيارى عمده را د. از الدوله گرداننـده بودن
هـاى   رضا شـاه مجلـس   ةتا دوازدهم به بعد فترتى نبود زيرا در دور ششم  مجلس

 ةالملـل دوم شـروع شـد. قسـمتى كوتـاه از دور      دلخواه در جنـگ بـين  » ارشادى«
الملل دوم قرار گرفـت. بعـد از اتفـاق سـوم شـهريور       مجلس دوازده درجنگ بين

رضاشاه انجام شده بود بـه   ةسيزدهم با انتخاباتى كه به روي  بينانه مجلس مصلحت
به كار پرداخت و چهره عوض كرد. ايـن   1320در آبان   سيزدهم ةنام مجلس دور

خارجى و گرفتارى هايى اضطرارى چنان پـيش آمـد.     اتفاق به دليل وجود قشون
مجلس پانزدهم با تمهيدات قوام السلطنه بـه صـورت     اين هم گذشت و با فترتى
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پس از سـرآمدن وقـايع آذربايجـان     )تى ونوعى ارشادىالبته دول(انتخابات حزبى 
انجام شد. زيرا قانونى گذشته بودكه تا وقتى كه قواى خـارجى در كشـور هسـت    

نيم فترت پيش آمد. مجلس شـانزدهم دوره   انتخابات نداريم. بنابراين يك سال و
غيـر   ةحكومت مصدق با عـد  ةخود را گذراند و مجلس هفدهم پس ازآن در دور

اى از وكال از كار افتـاد و بـه    دادن عده غاز به كار كرد تا به مناسبت استعفاكامل آ
شوم كه با تغييراتى كـه در   يادآور مى تمهيد دكتر مصدق با رفراندم خاتمه گرفت.

مؤسسان حق انحالل مجلس را بـه    پيش آمد مجلس 1328قانون اساسى در سال 
انحالل را از شـاه   ةمصدق مقدم شاه داد و يك ماده را هم متغير ساخت ولى دكتر

آن آراء از شاه خواست فرمـان   نخواست و به آراء عمومى مراجعه كرد و بر اساس
فرمـان انحـالل    32آبـان   28مرداد در 28صادر كند كه نكرد. ولى پس از كودتاى 

چنان كرديد، گفتـه بـود كـه     مجلس صادر شد. از دكتر مصدق پرسيده بودند چرا
مخالف بـودم. اگـر از آن     ن و واگذارى حق انحالل به شاهچون با تشكيل مؤسسا

مجلس بيستم هم پس از  شد. رفتم تنفيذ قانون مجلس مؤسسان غيرآزاد مى راه مى
فرمان شاه منحل شد براى   يك ماه و نيم به تقاضاى دكتر امينى نخست وزير و به

 .مقاصدى كه در نظرشان بود و پيش آمد
 جلس هايى بود كه هر كـدام بـا يـك جريـان    اين مقدار ماجراهاى عمده م

 .سياسى رو به رو شدند و بعضى دچار تعطيلى 
 .)اما سه دوره مجلـس داشـتيم  (: شانزده سال دوره قاجارها ها عمر مجلس

اش آزادگونـه و از دوره   كـه سـه دوره  (بيست سال دوره رضاشاه از زمـان كودتـا   
ال بعـد از شـهريور سـال    . دوازده سـ )االمرى بود دوازدهم مجلس حسب هفتم تا
اش  كـه يـك دوره  (نسبى ولى دچار مسايل مختلف سياسـى بـوديم     آزادى 1320
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. بـاألخره  )اش نيمـه آزاد  و چهار دوره )سيزدهم(حسب االمرى بود   انتخابات ةزاد
 .هاى مطيع محمدرضاشاه مجلس ةدور  بيست و پنج سال

ه شـد و يـك بـار بـا     اما در اين فواصل در قانون اساسى چند بار تغيير داد
 .گذارى انجام شد به طور فرمان فرمايشى شبه قانون  كارى

 .متوقف گذاردن ماده انتخاب مجلس سنا از ابتدا) 1
سلب فرماندهى كل قوا از احمدشاه و واگذار كردن به سـردار سـپه در   ) 2

 .  1304 بهمن

 .تغيير سلطنت از قاجار به پهلوى) 3
 .ر وزارت على اكبر داورتفسير ماده استقالل قضاوت د) 4
 االصل بودن براى ازدواج با وليعهد با بانويى از دربـار  تفسير ماده ايرانى) 5

 .مصر
الحاق اصل واگذارى حق انحالل مجلس به شـاه و تغييـر يـك مـاده از     . 6
 .1328اساسى در   قانون

 .اعالم شش ماده معروف شاه و اجراى آن) 7
تصـويب منحصـر كميسـيون عدليـه      شايد اجراى قانون مجازات عمومى با
 .اگرچه ضرورت بود، هم نوعى بدعت بود

 هاى قانون گذارى را كنار هم هاى سياسى و اين جريان زمانى كه آن بحران
 رسيم كـه آيـا اگـر تـاريخ هفتـاد و پـنج سـاله را        دهيم به سؤال اصلى مى قرار مى 

، يــا اينكــه نويســيم امكــان دارد آن را ذيــل عنــوان مشــروطيت قــرار بــدهيم مــى
آرمـان گرايـى آن بـراى مـا      ةواقعى ايران دوره كوتاهى داشت كه جنب  مشروطيت

اى كوتاه كه با استبداد شاهى مبارزه شد و بعد  عبارت بود از دوره ارزش دارد و آن
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كوتاه بازگشـت بـه مشـروطيت     ةمشروطه خواهان گرفتند دور هم چون تهران را
سه قتل سياسى مهـم وضـع را دگرگـون    بازگشت نگذشت كه  بود. ولى چيزى از

هــا و  ديگــرى بهبهــانى و ســومى صــنيع الدولــه. ايــن قتــل كــرد. يكــى اتابــك و
مشـروطيت را متزلـزل كـرد. ديگـر اينكـه احـزاب         هـاى  هاى بعدى پايه نظمى بى

هاى دموكرات و اعتدال با مشـروطيت   حزب نتوانستند راه مشروطگى را بپيمايند.
السـلطنه بـه    كردند ولى از وقتى كـه نايـب   مى  موكراسىبه وجود آمدند و تمرين د

كـنم از   دموكراسى را بر هم زد. تعجب مـى  تقويت حزب اعتدالى پرداخت بساط
كشانند به تمام دوره هايى كه به ظاهر  مى اين كه بعضى افراد جريان مشروطيت را
ـ    روزگار مشروطيت مى مجلس وجود داشت و كل اين دوران را ه خواننـد. البتـه ب

از اصـول آزادى، دموكراسـى و     صورت ظاهر ايران داراى دو مجلـس بـود ولـى   
 .مفهوم فلسفى مشروطيت خبرى نبود

 مشروطيت داريم. ابتـدا در  ةمسئله قابل بحث ديگر كتبى است كه دربار) 2
اى كه وقايع صـدور فرمـان و تشـكيل مجلـس اول پـيش آمـد افـرادى كـه          دوره

ود بـه ضـبط وقـايع پرداختنـد يكـى از آنهـا       و عالقه داشتند بـراى خـ    صالحيت
 -كه به چـاپ رسـيده    -است و ديگرى شريف كاشانى است  االسالم كرمانى ناظم

كردند، از روى چيزهايى كه ديده و شنيده بودند و يا احيانـاً   مى  اينها وقايع نگارى
 .خواندند و خوشبختانه آنها در اختيار ماست جرايد مى ها و در شب نامه

 تـرين فـردى كـه    شايسـته (ى سال بعـد مرحـوم احمـد كسـروى     حدود س
 كتاب دو جلـدى خـود را  ) نگارى بنويسد توانست كتابى بر اساس منش تاريخ مى 

 منتشر كرد. اين كتاب مرجع نسبتاً اساسى براى شصت سال اخير بوده اسـت. امـا  
 تاريخى براى يك كتاب(اى  بينيم منابع عمده وقتى عميقاً به كتاب او نگاه كنيم مى
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 در دست كسروى نبـوده اسـت، زيـرا عمـدتاً     )اش بسيار مهم است شناختن منابع 
ـ  مطالبى به طور قوى اقتباسى بوده از بخشى از ناظم  آن هـم كـه   ةاالسالم. از دنبال

اطـالع بـوده اسـت. منبـع      مرحوم سعيدى سيرجانى چاپ كرد، شايد كسروى بـى  
هايى كـه در خـارج منتشـر     روزنامهمشروطيت  ةها است. در دور او روزنامه ديگر
كردند، چند  رسيد و آماده و چاپ مى اى به آنها مى المتين، تا مقاله حبل  شد مثل مى

بحثـى و   ةشـدند جنبـ   كشيد. عمده جرايدى كه در تهـران چـاپ مـى    مى  ماه طول
كردنـد.   از مسـايل برداشـت مـى   « ولنگارانه»داشتند و متأسفانه تا حدى   مجادالتى
شان اصطالح و شعار ملت شش هزار ساله بـود كـه    اشتباهات همگى ى ازمثالً يك

فهميدند حتى مبناى  مبناى تاريخى آن چيست و مردم از آنچه مى هيچ معلوم نبود
هـا آن   كجاست؟ مقصودم اين است كـه منـدرجات ايـن روزنامـه     اى آن از افسانه

. البته كسروى راهى اصولى كند ةمورخ از آنها بتواند استفاد  مطالبى نيست كه يك
ها را مرجع بدهد. تـا جـايى كـه     شم مورخانه خود همان  نداشته است جز آنكه به

اعتقادى به نقل از افراد بازمانده از روزگار مشـروطيت    كنم چندان من استنباط مى
 .نداشت

  المتكلمين بود كتابى نوشت كه به اهميت زاده هم كه پسر ملك مهدى ملك
هـاى شخصـى را آورده و بـه روزنامـه      سد. او بيشتر آگـاهى ر كتاب كسروى نمى

اند: يكى كتـاب   هايى كه خارجيان نوشته ماند كتاب چندانى نداشته است. مى  توجه
نگارى دارد و جنبه تحليل عمـومى آن بـراى آن    براون است كه جنبه وقايع ادوارد

تـابى نوشـته   با مقدار مرجع كه در اختيار داشت. خـانم ژانـت آفـارى ك     ايام است
 .شود ها و عمومى خوانى استفاده مى آگاهى دانشجويان دانشگاه  است كه براى
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هـاى   اى كـه پـا نگرفـت كتـاب     مرادم اين است كه ما براى همان مشروطه
 .نداريم  اساسى

اى از اين دوره اشـاره   ماشاءاهللا آجودانى در لندن كتابى نوشت كه به گوشه
ه را مطرح كرده ولى به مغز وقايع كمتـر توجـه   عمدتاً جريان روشنفكرى اديبان و

در حالى كه اگر رئوس وقايع را نـدانيم كـه چـه اتفـاق هـايى افتـاده بـود         داشته.
توان ارائه كرد. كتابش خوب و دلپسند است. البته منفـردات   نمى استنباط كاملى را
 .ديگر هم هست

 ه اينكه افرادتوان كرد؟ آن هم با توجه ب رسيم به اين موضوع كه چه مى مى
آن دوران  ةانـد و كسـى نيسـت كـه بتوانـد دربـار       روزگار مشروطيت همـه رفتـه  

بكند. پس آنچه مانده است تعـدادى اوراق و اسـناد اسـت كـه يـا در        اظهارنظرى
اى كه مانـده   هاى دولتى. تعدادى از آنها به دليل عالقه در دستگاه ها بوده و يا خانه

اين اسناد و مدارك هنـوز آن طـور كـه بايـد      شوند ولى محتويات مى  است چاپ
 .وارد كتب نشده ياايجاد اشتباه كرده است

 :شوم بنده سه مورد را يادآور مى
 اى اسـت  طباطبايى كه نامه نامه منسوب به ناصرالملك به سيد محمد )الف

 تقريباً با اين مضمون كه مشروطيت زود بود و ملت بيمار با فكر ضـعيف توانـايى   
االسالم چاپ كـرد و بعـد هـم در كتـاب      هضم آن را ندارد. اين نامه را ابتدا ناظم 

نقل شده است و چند جاى ديگر. اما بعد از هفتاد و چند سـال از خانـه     كسروى
اى درآمد  اند نامه هايش را به چنگ آورده داماد ناصرالملك، كه نوشته حسين عالء،
ت كه ناصرالملك نوشته به سيد محمد اى اس چاپ كردند و آن نامه كه عكسش را
انـد.   اى براى شما فرستادم كه چاپ كرده اين مضمون كه آيا من نامه  طباطبايى، به
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 »اى رد و بــدل نشــده. بــين مــن و شــما تــاكنون نامــه«اســت:   ســيد جــواب داده
معروف بود آن نامه را هيچ وقت منتشر نكـرد و مانـده     ناصرالملك كه به ترسويى

تاريخ معاصر ايـران چـاپ شـد.     ةزمانى كه در مجل يل حسين عالء تابود در وسا
 سه چهار ساله هم باز آن سـند مجعـول سـند     متأسفانه در كتاب پرخواننده همين

 .قطعى دانسته شده است
 موردى كه خودم را گرفتار كرد اين بود كه مرحوم حسين ثقفـى پسـر   )ب

) ثر در امضـاى فرمـان مشـروطه   طبيب مظفرالدين شـاه و ظـاهراً مـؤ   (الدوله  اعلم
السـلطنه خطـاب بـه     اى بود از قوام مقاديرى كاغذ آورد و نشانم داد. ميان آنها نامه

السلطنه در جريان قضايا قـرار   شد كه قوام عبداهللا بهبهانى كه از آن مستفاد مى سيد
خيلـى   »سـند «مند. فكـر كـردم ايـن     است. من آن زمان جوان بودم و عالقه  داشته
عكسش را در راهنماى كتاب چاپ كردم و منتشر شـد. يـادم نيسـت     است. معتبر

ديـدى   كردى مـى  اگر در اين عكسى كه چاپ كردى دقت مى  كى به من گفت كه
ملتفت شدم حق با اوست. زيرا ديـدم نوشـته احمـد قـوام.      كه گمراه كننده است.

قـوام  آن وقت دبير حضور بوده و هنوز اسمش احمـد    گفت: خوب اين آدمى كه
كند؟ امضا بود احمد قوام، بنده هـم توجـه    امضا مى نشده بود، چه طور احمد قوام
چه بوده. معلوم شد يك ميرزا ابـراهيم قمـى بـوده      نكردم. بعدها دنبالش رفتم كه

كرد. اين نامه را هـم   خطوط رجال را تقليد مى است كه از هنرهايش همين بود كه
حاال يا به تمايل قوام نوشته يا اينكـه خـود    د.او نوشته بوده و به ثقفى فروخته بو

 .خريده چون اسم پدرش در آن بوده نوشته تا به ثقفى بفروشد و ثقفى هم آن را
 ها اسـت.  سندى است كه چاپ خواهد شد و راجع به اولتيماتوم روس )ج

 اولتيماتوم سه ماده داشته و از جمله اينكه شوستر بايد برود و ايران بايد تعهد كند
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كنـد مـورد تأييـد روس و انگلـيس باشـد. و       ه اگر كاركنان خارجى استخدام مىك
 !ماست و چه و چه ةالسلطنه كه او تبع راجع به امالك شعاع  باألخره

زاده يـافتم كـه چـاپ شـد و آنهـا       من در اين موضوع سابقاً اسنادى از تقى
ـ  به وثوق  خطاب د و نگذاريـد  الدوله و سران مملكت است كه اولتيماتوم را بپذيري
 زاده بـود.  ديگرى به دستم رسيده است كـه در اوراق تقـى   ةاشغال شود. نام  ايران

 عبدالصمد ممتازالسلطنه كه سفير ايران در پاريس بـوده بـه او نوشـته اسـت: روز    
كه در آن وقت به پـاريس رفتـه   (روس  ةشنبه تلگراف رسيد كه با وزير خارج پنج
تفاقات اخير و رفتار مأموريـت روس در ايـران   مالقات كنم. بعد شرحى از ا) بود

نوشته بودند كه سعى كنيد كه دولت روس سـر شـرط دوم كـه لـزوم       در تلگراف
از استخدام مستشار خارجى است ايستادگى نكند. چون تعهد   مشاوره با سفرا قبل
مشكل است ولى در عمل تخلفى از آن نخواهد كرد. در اين   علنى آن براى دولت

اين مورد موفق شوند بـاقى را قبـول خواهنـد كـرد. وزيـر        ر بر حذفصورت اگ
 )1(ها بود. نواب از دموكرات  خارجه در آن وقت حسينقلى

شـما بـا ليـنچ و    «نويسـد:   زاده به انگلستان رفته بود مـى  چون آن زمان تقى
 انگليس را متقاعد كنند كه به فرانسه ةصحبت كنيد بلكه بتوانند وزير خارج  براون

 ».پيونددب 
 اى به اينكه چه هاى مربوط به اولتيماتوم اصالً اشاره ها و نوشته اما در كتاب

 اى بوده است كه دولت ايران مجبور شده به فرانسه متوسـل شـود مجهـول    مسئله 
 .مانده است 
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بارى پس براى داشتن تاريخ نسبتاً درسـت ايـن دوره هفتـاد و پـنج سـاله      
تر كنيم. اسناد جديد توانايى جديـد بـه    ياب تازه تازه كه جريان را با اسناد  ناچاريم
 .دهد مى  مورخ

 دهند شاءاهللا دوستان به اين مسئله جواب مى پايانى عرايض بنده كه ان ةنكت
 گراييم و اصـوالً  گزينشى مى ةاين است كه متأسفانه در نوشتن تواريخ مان به جنب

بيـان تـاريخ اتفـاق افتـاده      آرمانى را در نظر داريم. كـارى چنـدان بـه    ةاغلب جنب
كوشـيم آن را بـا    بيشتر برآوردن هوس آرمانى مورد نظرمـان اسـت و مـى    نداريم.

ديگر اين است كه تربيت و نظام استفاده از  ةجمع و جور كنيم. نكت وقايع تاريخى
شـود   اى و مـوردى انجـام مـى    البته استفاده از اسناد به طور مقوله اسناد را نداريم.

را در يك سلسله متوالى قرار دهـيم هنـوز انـدر خـم يـك       توانيم آنهاولى اينكه ب
 .ايم كوچه

 
 زاده ممتازالسلطنه به تقى ةاين است نام

 ]1330محرم  19[=  1911دسامبر  11
 شريفه در موقـع بسـيار سـخت    ةآقاى عزير و دوست محترم من      رقيم

 ن موقع متأسف بـودم. زيارت شد. كليتاً خيلى از حركت جنابعالى از پاريس در اي 
 شريفه تا يك درجه اسباب تسلى شد. تعجب خواهيد فرمود كه جواب دير ةرقيم

 شود. به سر عزيزتان قسم است كه در اين چند روز شبها به جز چهـار  عرض مى
 ساعت آن هم به چه قسم نتوانسته راحت بكـنم. چـون محسوسـات مـرا تصـور     

 .تذكار نيستام اين است كه الزم به  فرماييد عقيده مى
روز پنجشنبه از تهران تلگـراف رسـيد كـه بـا وزيـر امـور خارجـه روس        

بكنم. بعد از شرحى از اتفاقات اخير و رفتار مأمورين روس در ايـران در    مالقات
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كـه  (نوشته بودند كه سعى بكنيد كه دولت روس در سر شرط دويـم    اين تلگراف
ايستادگى نكنند، چـون تعهـد    )تسفرا قبل از استخدام خارجه اس لزوم مشاوره با
دولت مشكل است. ولى در عمل تخلفى ايران نخواهد كرد. در اين   علنى آن براى

صورت اگر برحذف آن موفق بشود باقى را قبول خواهد فرمود. معلوم اسـت بـه   
 .دادن اين تلگراف يا مذاكره آن صالح نبود  هيچ قسم نشان

خود همـراه كـرده بـودم، يعنـى بـه       اجماالً اينكه دولت فرانسه را خيلى با
فرانسه باألخره ثابت شده است كه اعمال روس در ايـران اسـباب بـرودت      دولت

و پيشرفت مقاصد آلمان در به هم زدن اتفاق ثالثه خواهـد شـد. ايـن     ها انگليسى
 .خيلى همراهيم كردند  است كه حقيقت

 كننـد كـه لفـاً   ام حاضر ب سپردم سواد تلگراف تهران و جواب هايى كه داده
 تقديم نمايم. مقصود از اين سواد فرستادن محرمانه نه فقط اين اسـت كـه خـاطر   
شريف مسبوق باشد بلكه براى اين است كه بلكه يك تلگرافى به تهران بكنيد كه 

 .مصرف نفرمايند ام بى چاره بهتر ندارند اقالً آنچه را من كرده اگر
 يعنـى تلگـراف، مفصـل، روز    انـد  ها رفتـه  چون روز جمعه كه اين تلگراف

انـد و از   يكشنبه تلگرافى رسيد كه هنوز قبل از وصول آن گويا مخابره كرده بـوده 
شود كه در تهران مشـغول هسـتند و در حقيقـت هـر سـه       تلگراف معلوم مى  اين

 .كنند دارند قبول مى شرط را
 ناند. شرط دويم را حاال گويـا دولـت ايـرا    شرط اول را كه قبول كرده بوده

 و(تكليف كرده است كه اين طور بنويسند كه دولت ايران در استخدام مستشارها  
 اى اسـت و اقـالً   حال اينكه حرف مستشار نبايـد زد و مقصـود مسـتخدمين اداره   
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 طورى خواهد كرد كه برخالف منافع دول روس و )مستشارها را نبايد داخل كرد
 .هزار درد سر خواهيم بود انگليس نشود. در اين صورت هر روز گرفتار مذلت و

فرستم مطلب معلوم خواهد شد ايـن اسـت    ها كه سواد مى چون از تلگراف
ترسم كه كار را ضايع بكنند و فرصـت را   كنم و مى ديگر تفصيل را عرض نمى  كه
دست بدهند و كم كم هر سه شرط را قبول نمايند. و اگر فوراً اقدام نكننـد بـه    از

هـا   م خواهد خورد. اين است كه اصـراراً در تلگـراف  شكل ترتيبات من به ه  كلى
 .اگر چاره بهتر ندارند اقالً فوراً اين اقدام را بكنند  ام كه گفته

حاال چه بايد كرد كه بد بدتر نشود؟ ديروز به سفارت پطرزبـورغ و امـروز   
 .سفارت لندن از همين سوادها خواهم فرستاد به

توانيـد خيلـى زود دو    . ثانيـاً اگـر مـى   اوالً عقيده خودتان را مرقوم بفرماييد
هـاى   به نواب يا به كس ديگر همين قدر زود تلگراف بفرماييد كـه تلگـراف    كلمه
فالن مرا خطاب به وزارت خارجه مالحظه نماينـد. اگـر چـاره بهتـر      فالن و ةنمر

 .فرصت از آن قرار اقدامات بكنند  ندارند بدون فوت

 ديگر طول بكشد و اقدامات دولـت  ترسم كه چند روز ترسم، خيلى مى مى
هاى وزير امور خارجه روس كـه مكـرر و صـريحاً     فرانسه و زحمات من و وعده 

فراموش بشود. خصوصاً كه سرعت را وزير امور خارجـه جـداً خواهـان      ام گرفته
كه اگر طول بكشد مطلب عوض خواهد شد. چون سرعت را وزير   دانم بود و مى

 .كند تصور مى satisflaction روس يك  امور خارجه
گويم اين ترتيب خوب اسـت امـا اگـر بهتـر از آن را      اجماالً اينكه من نمى

 .پس اقالً اين را قبول نمايند ندارند
 شـود كـه كـار را    از تلگراف آخرى معلوم مـى  )كنم مكرر عرض مى(چون 
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 اند و همه شرطها را قبول خواهند كرد و خسارت هـم خواهنـد داد. تكـرار    باخته
 اند كه عزل او را قبول دارند به من ربـط  كنم كه در باب شستر خودشان نوشته ىم

 .ندارد
از من حذف يك شرط آن هم به آن شكل كه حذف نبود خواسته بودند و 

بـرد، چـون    هـا خـوابم نمـى    ام. حـال شـب   حذف هر دو شرط را وعده گرفته  من
ا قبـول خواهنـد كـرد.    در تهران مشغول خبط هستند و تمام شرايط ر  دانم كه نمى

توانيد بكنيد زود و خيلى زود بكنيد كه يقـين   گفتم. اگر كارى مى  درد اين بود كه
 .گذرد فرصت مى

هـاى پطرزبـورغ و    اين مطالب به كلى محرمانه است. فقط به سفارت خانه
ام كه اقالً مواظبت نمايند كه بدتر نشود. اين است كـه عـرض    سواد فرستاده  لندن

حرمانه باشد. فقط حضرتعالى آنچه را مقتضى و الزم بدانيـد بـه مسـيو    م  كردم كه
لنج يا دوستى كه مطمئن باشد و بتواند كار بكنـد بـه طـور اجمـال      براون يا مستر

 .بفرماييد
گويم شايد بهتر است علنى بكـنم كـه تعهـد وزيـر امـور       گاهى به خود مى

ـ  به كار بيايد. بعد تصور مى  خارجه رخالف شـرايط ديپلوماسـى   كنم كه اين فقره ب
ام هنوز نتيجه معلوم نشـده علنـى    را همه وقت خودم محرمانه گفته  است كه آنچه

 .بكنم

دانسـتم   ام بر علنى كردم نيست و نبايد كرد و اگر مـى  به هر صورت عقيده
 .افتادم خواهند كرد كه بهتر باشد هرگز اين قدر دست و پا نمى  كارى

خسارت را هم قبـول خواهنـد كـرد چـون     گويد  آن تلگراف آخرى كه مى
بـه كلـى    )كه گويا به سفارت لندن هم رسانده است(كم خواهد شد و غيره   مبلغ
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هاى  تهران مأيوس كرده است. از طرف ديگر سه روز است جواب تلگراف مرا از
 .دانم چه كنم ام و نمى رسد. اين است كه اين قدر دستپاچه شده نمى  من

كنم كه در تهـران شـايد بهتـر     كردم چون تصور مى وقتى كه تلگراف را مى
ام كه من وعده  از پيش خواهند برد اين است كه آخر تلگراف خودم نوشته كار را

ام و دولت در كار خود مختار اسـت و آنچـه صـالح اسـت      خارجه نداده به وزير
هـاى خودمـان بايـد    homme detat بينم كـه از تهـران و   اما حاال مى تواند بكند. مى

 .مأيوس شد
 منتظر رقيمات هستم.         عبدالصمد

 سؤال و جواب

آمـديم؟   زاده به شما گفتند كـه مـا بايـد بـا شـاه راه مـى       خود آقاى تقى ■
 چه بود؟  منظورش

 كرد. شايد اين گفتـه بـدان   بله او آدمى بود كه به اشتباهاتش اعتراف مى □
ه او بود. زمانى كه بين شاه مناسبت بود كه تندى اصلى انقالبى در آن دوران متوج 
 مجلس برخورد شد، چند نفر را انتخاب كرده بودند كه بروند به شاه اولتيماتوم و
  بدهند كه قانون اساسى بايد اجرا بشود. يعنى ابتدا مجلس به سراغ محمدعلى شاه 

 ةبـردار نيسـتند. ناچـار قضـي     رفت. خوب محمدعلى شاه فهميد كـه اينهـا دسـت   
باغ شاه را به وجود آورد. و باألخره با توپ كلك را كنـد. شـايد   و سپس   توپخانه

 .زاده به آن نتيجه رسيده بود هاى تقى اتفاقات و تجربه  پس از وقوع
 
زاده كتاب استنتاج است. ولى اگر بـه آن توجـه نشـود      كتاب آقاى ملك ■

 .نيستنداى اشتباه دارند و كامل  منبع بيشتر نداريم. چون همه منابع به گونه  يك
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زاده پس از سى چهل سال كه از مشروطه گذشته بود كتابش  ظاهراً ملك □
در راه آن  )المتكلمـين  ملـك (نوشته و البته اعتقاد به اصولى داشته كـه پـدرش    را

شده است. چون كتابش را در زمان وقايع ننوشته اسـت و عمـدتاً اتكـا بـه       كشته
 .ستداشته بايد با دقت به مطالب آن نگري  حافظه

 
 در اطراف انقالب مشروطه رساالت بسيارى از موافق و مخالف انتشـار  ■

يافته كه تعدادى از آنها هم معروف است نظر حضـرت عـالى در مـورد ارزش و    
توان اين رساالت را جزو اسـناد قابـل اعتمـاد بـه      رساالت چيست؟ آيا مى  اثر اين

 شمار آورد يانه؟

ضـى از مباحـث داريـم مـثالً كتـاب      هاى خوبى براى بع البته تك نگارى □
مجلس دوم از فريدون آدميت كه مورخ شايسته و مـوفقى بـوده اسـت.      مربوط به

هـاى دمـوكرات و اعتـدال در همـان      جـزب  ةاتحاديـه دربـار   ةمنصور  ديگر كتاب
كنـد نـه    هاى ديگر را ببرم نه حافظه يـارى مـى   بخواهم نام كتاب مجلس دوم. اگر

ها بايد از اسناد معتبر اسـتفاده كـرده    كه اين گونه نوشتهكنم  وقت. ولى بايد عرض
 .محكم براى ديگران باشند باشند تا بتوانند سند

 
  توضيح

  بـه پرسـش   »چرا مشروطه پا نگرفـت «) اقتراح 1358مجله آينده ( ةدر دور
 هاى رسيده ولى چاپ نشد. دوست فقيد احمد تـوكلى  گذاشته شد و دو سه مقاله

 آن اقتـراح كتـابى مفصـل نوشـت كـه در امريكـا بـه نـام         ةگيزبه ان )كرمانشاهى(
 .) به چاپ رسيد1372( »اى كه نبود مشروطه«
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  يادداشت:
(بهمـن و اسـفند    27در مجلـة بخـارا، شـمارة     متن آن تلگراف در آنجا به خالصگى خوانده شـد. و . 1

 ) چاپ شده اس.1384



 
  
  
  
  

  *امانت دادن كتاب
  ايرج افشار

  

 شود كه خدمت فرهنگى خـود را  چون اين مجموعه به دوستى پيشكش مى
دار شـد   اى را عهده از كار در كتابخانه آغاز كرد و پس از چندى مديريت كتابخانه

ــز و ايجــاد كنــد و در كتابشناســى از برجســتگان و   مــى  كــه بايســت آن را تجهي
اى از كار كتابدارى پيشينيان در امانـت دادن   يد چند نكتهمناسب د مانندان است كم

  .گفتار پيشكشى باشد، اگر چه چيزى جز زيره به كرمان بردن نيست كتاب موضوع
* 

اى غـامض بـوده اسـت. بـه      كتاب بـه امانـت دادن ميـان پيشـينيان مسـئله     
اند و مثل ساير شده است كه هر كس كتابى به قـرض دهـد    مالحظات گفته همين

در  دستش را بريـد و آنكـه كتـاب را بـاز پـس دهـد هـر دو دسـتش را         د يكباي
هـاى   هاى عمومى قديم كه عموماً صـورت وقفـى داشـت، مانندكتابخانـه     كتابخانه

ها  يا كتاب اى براى آن كتابخانه و ها، مساجد و جز آنها اگر وقفنامه مدارس، خانقاه
ها بود به  كتاب دروقفنامه بود كتابدار آن اصول و ضوابطى را كه براى قرض دادن

  .بايست رعايت كند ناچار مى

                                                            

،  صص 1370نامة دكتر عباس زرياب خويي، به كوشش احمد تفضلي، تهران  * يكي قطره باران؛ جشن
.245تا  235  
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انـد و   نوشـته  مى) صفحه اول يا آخر كتاب( ها ف را گاه در نسخهقشرايط و
 رسيده است. از اين قبيل است وفقنامه نسـبتاً مبسـوط و   مهر واقف يا متولى مى به

 مفصل شاه سلطان حسين صفوى كه پس از اين بدان اشارت خواهد رفت

السامع و المتكلم فـى ادب العـالم و المـتعلم    ةدر كتابهايى نظير تذكر ضمناً
پرهيـز شـود و    »حبس كتـاب «از قرن هشتم، هماره توصيه شده است از   بازمانده
نويسى كنار صفحات  برگرداندن كتاب به عاريت گرفته تسريع و از حاشيه البته در
دادن قيـد حـدود و    بـراى امانـت   )1(كردن جلد و اوراق خوددارى شـود.  و پلشت

المريد فى آداب المفيد و منيـةدانسته شده است. شهيد ثانى هم در   شرايطى واجب
 )2(تفصيل و بسط همين شرايط و قيود را متذكر است. المستفيد به

 اهللا هاى معتبر در اين موضوع شروط خواجه رشيدالدين فضل يكى از نمونه
ـ  ةهمدانى وزير مشهور دور   انى و واقـف تأسيسـات عظـيم ربـع    ايلخانان مغول، ب
رشيدى در شهر تبريز است. او در چند جاى خطبـه تأليفـات خـود روش امانـت      

 ةلطـائف الحقـايق دربـار    ةسـازد. ازجملـه در مقدمـ    كتاب را مشـخص مـى    دادن
ــه از نســخه ــه شــهرهاى مختلــف   نوشــته روى تأليفــات او مــى هــايى ك ــد و ب ان

اى بـراى كتابـت و استنسـاخ     ر كسى نسـخه كه اگ  اند متذكر شده است فرستاده مى
كرد كتابدار مجاز بـوده   مطالعه درخواست مى  خواست و يا كسى كتابى را براى مى

بايسـت در   و واپس بگيرد امـا كتابـدار مـى    است آن را به امانت به خواستار بدهد
قبال امانت دادن كتاب مبلغى به رهن ازخواستار كتاب بستاند تا گيرنده مكلف به 

  :عبارت خواجه و اين است نص زگرداندن كتاب باشد حيف و ميل نشودبا
  ها را كه هر سال ديگر شرط آن است كه بعد از اين متولى اين اوقاف نسخه

تمام شود به شهرى از شهرهاى اسالم، عربى به بالد عـرب و پارسـى بـه بـالد     
مقتضـى رأى  ترين شهرها كند، پس به معظم بر وجهى كه  و ابتدا به معظم  عجم



١٠٣ امانت دادن كتاب

اى  واقف باشد بر اهل آن شهر به موجب مذكور، و در آن شهر در مدرسـه  او يا
مدرسى باشد به فنون علوم مشاراليه و قضات و ائمـه و علمـا اختيـار    ا كه آن ر

خواننـد و   نمايند پيش آن مـدرس آن را مـى   متعلمانى كه رغبت مى كند بنهند تا
رهنى كه مناسب داند بستاند و آن استنساخ كند كه اين مدرس  اگر كس خواهد
نسخت گيرد و بازسپارد و اگـر از بهـر مطالعـه خواهنـد هـم        را بدهد تا از آن

هاى كه بـه شـهرى    بدهد... و بايد كه بر ظهر هر نسخه همچنين رهن بستاند و
 )3(رفت بدين موجب بنويسد... فرستد اين شرايط كه ذكر مى

 
 اخته است بـه مطالعـه و اسـتفاده و   خود مندرج س ةآنچه او در متن وقفنام

دارى آن در گنبد ربع رشيدى معـين   استنساخ نسخه اصل مؤلفات او كه محل نگاه
 نسبت به حراست آن تأكيد شده است. قسمتى از عبارات تقريباً همسان است با و

عبارتى كه در لطائف الحقايق اسـت. امـا عبـارتى ديگـر دارد كـه در مضـمونش       
 :ه اين صورتتفاوت هست، ب مختصر

اصـل كـه در گنبـد     ةايم كه از نسخ و با وجود آنكه اجازت و رخصت داده
باشد هر كس كه خواهد استنساخ كند به شرط آنكه از ربع رشيدى بيرون   نهاده
ايم كه از اين نسخه نيز كه پـيش مـدرس    همچنين اجازت و رخصت داده نبرد،

و دهد به شرط آنكـه از  باشد هركس كه به استنساخ آن رغبت نمايد مدرس بد
بيرون نبرد، و فقهـاى آنجـا كـه استنسـاخ كننـد مقـدم باشـند بـر           ربع رشيدى

 )4(ديگران.

 
الخيـرات از   همانند شرايط و نظر رشيدالدين را در وقفنامه موسوم به جامع

كـه ايـن اخيـر    ( الدين محمـد  الدين حسينى و فرزندانش سيد شمس سيد ركن  آن
بينيم. پدر و پسر از اعيان مالك يـزد و داراى موقوفـات    مى )درشيدالدين بو داماد

يزد و كاشان و كازرون و بعضى از بالد ديگر بودند و از جملـه رقبـات    متعدد در
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اى داشـت. در   مدرسه ركنيه بود در يـزد و آن مدرسـه كتابخانـه     آن موقوفه عظيم
ست كـه از دادن  امانت دادن كتاب شده خازن مكلف شده ا وقفنامه قيد رهن براى

خواهد كتابى را براى مطالعـه و يـا استنسـاخ     كتاب پرهيز كند مگر ازكسى كه مى
معادل بهاى كتاب بگيرد و براى آنكه خـازن تخلفـى در     عاريه كند، مبلغى گروى

و ادرار او موكول است به اينكـه رعايـت بـه ايـن       اين شرط نكند دريافت وظيفه
 )5(شرط كرده باشد.

يتى دارد كه دارنـده كتـاب را از امانـت دادن كتـاب بـدون      سعدى هم دو ب
فايـده   دارد و حتى ضامن دادن و قسم خوردن را هـم بـى   برحذر مى »گرو« گرفتن

 :گفته است داند. مى

 رايى است كتاب از دست دادن سست

 وفايى است كه اغلب خوى مردم بى

 گرو بستان، نه پايندان و سوگند

 كه پايندان نباشد همچو پابند

  انـد تقريبـاً شـباهت    كـرده  ميان شرايطى كه قدما براى امانت دادن كتاب مى
 مضمون هست و نظر عمده و اساسى همه بدان بوده اسـت كـه از اتـالف كتـاب    

 .پيشگيرى شود 
كـه پشـت نسـخه     1120الثـانى   در وقفنامه شاه سلطان حسين مورخ ربيـع 

 1062ى اهللا محمد مورخ شفاءاألوام در فقه زيدى تأليف حسين بى داعى ال  خطى
اى مفصل شـرايط اسـتفاده از كتـاب چنـين معـين شـده        است پس از خطبه  آمده
 :است

 نمودند... به اين نهج كه هميشه در ضبط و حبس صريح جازم مخلد مى... 



١٠٥ امانت دادن كتاب

شـود، بـوده    تعيـين مـى   )6(مباركه مزبـوره  ةتحويل كتابدارى كه به جهت مدرس
محتاج به آنها باشند بـه تجـويز مـدرس     مذكوره كه ةعظام سكن ةهريك از طلب

مزبوره بگيرند و به قدر احتياج نگاه داشته از آن منتفع شوند و زيـاده از    مدرسه
احتياج نگاه ندارند. و اگر كسى از شيعيان غيرساكنين آن مدرسه محتاج به  قدر
باشد و خواه بعد از تجويز مدرس قبض به مهر مدرس به كتابـدار مـذكور    آنها

كتاب را گرفته به قدر احتيـاج نـزد خـود نگـاه داشـته از دارالسـلطنه        د وبسپار
نبرد و اگر مدرس خاطر به او جمع ننمايد و مناسب دانـد رهـن     اصفهان بيرون

 .به او بدهد از او گرفته كتاب را
 و هر يك از كتب مزبوره كه بردن آن به مشاهد مشرفه به جهت زيـارت و 

اشد اگر كسى خواهـد و محـل اعتمـاد مـدرس     ساير اعمال و عبادات مناسب ب
يا رهن دهد بعد از تجويز مدرس و قبض به مهر او جـايز اسـت كـه آن     باشد

موعد معين به نحو مزبور از اصفهان بيرون بـرد و بعـد از انتفـاع و      كتاب را به
 .رفع رجوع بازآورده و به كتابدار سپارد

ال اهتمام و سعى نمايند و به هر تقدير در محافظت آن از تضييع و تلف كم
مادام كه در اصفهان باشد هر شش ماه يك مرتبه به نظر مـدرس رسـانند تـا     و

 .خود را از وجود و ضايع نشدن آن جمع نمايد خاطر
 و هرگاه باز خواهند و مدرس اذن جديد دهد باز برده به نحو مسطور از آن

 .ياب گردند بهره 
 تفع شدن ارباب احتياج بل كافـه و مدرس مدرسه مباركه مزبوره در باب من

علوم و شيعيان از آنها و ضبط از تلف و ضايع شدن نهايت سعى و اهتمام  ةطلب 
 .در هر يك از مراتب مزبوره فوق به لوازم آن قيام نمايد و

 و اعليحضرت واقف حرسه اهللا تعالى من جميـع المخـاوف شـرط شـرعى    
 تب مزبوره را نخرند و نفروشند و نبخشند و رهـن ننماينـد و در  فرمودند كه ك 

عرضه زوال و انتقاد در نياورند و جمعـى كـه بـه جهـت انتفـاع آنهـا را نگـاه        
 .معطل نگذارند دارند مى
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و هر گاه اهل علم از آن منتفـع شـوند در اوقـاف شـريفه آن ولـى نعمـت       
 )7(مايند.و قبله گاه جهانيان را به دعاى خير ياد ن  عالميان

 
 شود ايـن اسـت كـه بـا ترتيبـاتى و      اى كه عايد مى تازه ةاز اين وقفنامه نكت

شرايطى خاص اجازه داده شده است كه كتاب را از شـهر اصـفهان بـه شـهرهاى     
ببرند. ولى به هـر حـال بايـد كتـاب پـس از رفـع احتيـاج بـه محـل خـود            ديگر

 .بازگردانيده شود
) محمد ولى ميرزا پسر فتحعلى شاه ةاختس(در وقفنامه مدرسه شاهزاده يزد 

 :هم قيد شده است كه
  حجـرات محقـره جـوف آن دو مـدرس     ةو محل كتـب موقوفـه مدرسـ   ... 

 باشد و يكى از طالب مدرسه كه صاحب ديانت و محل اعتماد بوده باشد و مى
متولى صالح بداند متوجه حفظ كتب موقوفـه بشـود و هـر قـدرى كـه متـولى       

ى آن خدمت به او برساند و بايد كتـب موقوفـه را از مدرسـه    داند به ازا  صالح
 )8(نبرند. بيرون

 
شهرى به كتابخانه شهر ديگـر ببرنـد    ةراجع به اينكه كتابى را كه از كتابخان

الـدين   اين شهر اخير مورد استفاده قـرار گيـرد در سرگذشـت موالنـا قطـب      تا در
 :خوانيم كه كاتب و اديب مى  ميرحسنى

 كتابخانه سر پل بازارچه تهـذيب ازهـرى بـه خـط مصـنف از     به جهت ... 
  طلبند. چون هيچ كس را آن اند و كاتبى به جمال  فضل مى دارالكتب مرو آورده

قوت نبود كه او را، چه اگر فضال بودند كه او را نيكو بدانستند از خـط ايشـان   
و صدر نبودى و اگر خط نيكو بودى اهليت آن نداشتند بدو ارسال كردند  وافر
مجيرالدين او را به خدمت خود خواند و از فضل و هنر او معلـوم كـرد و     اجل

كه ذات او جهان علم و كان فضـل اسـت... كتـاب بـدو دادنـد و او را        دانست
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مهيا گردانيدند و به تدريج محل او عالى و رتبت او سـامى شـد...     مراتب نيكى
 )9(بازارچه او را دادند. كتابخانه سرپل

 
الـدين، از   پل بازارچه بنابر مطالب بعدى ذيل شرح حال قطب خانه سركتاب

 .شهر بخارا بوده است  آن
* 

دارندگان كتاب گاهى براى آنكه مسـئول خواسـتارى را برآورنـد و ضـمناً     
شدند كه از روى نسـخه خـود    خود را از دست نداده باشند ناچار از آن مى  كتاب
كننده بدهند. نمونه را از مطلع سعدين و  واستبنويسانند و آن را به درخ  اى نسخه

 :843آمدن ايلچى مصر به هرات در سال  ةكنم در قضي نقل مى  مجمع بحرين
  

امـرا بـه موقـف     ةسرير اعلى رسيد بـه وسـيل   ةايلچى در آن زمان كه به پاي
سـلطان آفـاق پـنج     ةاز كتابخان )يعنى ايلچى(رسانيد كه سلطان چقماق   عرض
نمايد و اميدوار اسـت كـه آن حضـرت عنايـت فرمايـد... آن       ىالتماس م  كتاب

ملتمس ايلچى مبذول فرمود و با آنكه مجموع اين كتـب موجـود بـود      حضرت
استكتاب نموده و به جلد و جدول مكمل شد... و پنج كتاب كه طلبيده  همه رإ
 )10(خدمت مولوى ارسال نمود. بود در

 
كه نام كتاب به امانت داده شده را  ها بر آن بود رسم بعضى از مالكان نسخه

 نوشتند تا فراموششان نشود. گـاهى چنـين   داشتند مى پشت كتب ديگرى كه مى بر
  ها ديده شده و معموالً آن يادداشت به همـان  هاى كتابخانه هايى در مجموعه نسخه 

 .است )ترقين(صورت اصلى مانده و يا خط خورده 
 هـايى گفتـه و   ها و ظريفـه  شوخىكتاب قرض كردن و واپس ندادن  ةدربار
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  اند كسـى از دوسـتى كتـابى خواسـت. آن     اند. از آن زمره است اين كه گفته نوشته
كـرد. ولـى چـون اصـرار از حـد       دوست رفيقش را به امتناع و طفره برگـذار مـى  

كتاب را با يك سينى و يك متكا و يك چماق نزد دوست خود فرستاد و   گذشت
ا فرستادم مشروط بر آنكه اگر خواستى غذا بخورى نـان  نوشت كتاب ر  اى در نامه

در سينى بنهى و اگر خواسـتى بخـوابى متكـاى ارسـالى را زيـر سـر        خورشت را
اگر خواستى هم مباحثه خود را كتك بزنى با چمـاق بزنـى نـه      بگذارى و باألخره

 .به سوى او با پرتاب كردن كتاب من
 فحاشـى  د كـه ابيـات بـى   دار »وضـع كتـاب خواسـتن   «اى در  انورى قطعـه 

 :نامستهجن آن چنين است 
 هركه از من بخواهد اين دفتر

 يا بدزدد به عادت منكر

 يا ز من عاريت طلب كندش

 جز به رهنى ز دفتر افزونتر

............................... 

.............................. 

.............................. 

 م خرگشته ويران به پاى پنج

 مانده در ششدر بال شب و روز

 همچو مهره به زير هفت اختر

 هشت نه ماه مادرش خورده

 هر شبى ده پياز و ده بستر



١٠٩ امانت دادن كتاب

 شرط در بردن كتاب اين است

 )11(بر هر كه را آرزوست گو: مى

* 
هاى خطى كاتبان بيتى در قبح كتاب به امانت گـرفتن و   گاه در پايان نسخه

 :اند، نمونه اين شعرست اگرچه سست است وشتهندادن به طرز يادآورى ن  پس
 در كتاب دوستان كردن طمع، سردى بود

 )12(گر بخوانى، باز ندهى ناجوانمردى بود

 اند كه در كتـاب خـود عاريـت نـدادن نسـخه را قيـد       جز اين مالكانى بوده
    كليات امير خسـرو دهلـوى مـورخ     ةاى است كه در نسخ اند. نمونه جمله كرده مى

 :ام مالك نسخه نوشته است كتابخانه فرهنگستان تاشكند ديده در 811
نفروشد و نبخشـد و ندهـد بـه عاريـت در      )پاك شده(صاحبه و مالكه... «
 ».شاهد اين بود )كذا(اين قصب  ]هر كه[ دست

* 
 

 ام و بارها انيس و گذرد كه با زرياب نشست و خاست داشته چهل سال مى
بيابـان ايـران و كشـورهاى ديگـر را بـا هـم       ايـم. كـوه و    جليس روز و شب بوده

هر چه فكر كردم به يادم نيامد كه كتابى از يكديگر بـه امانـت گرفتـه     ايم اما گشته
دانسـتيم چـه بـر سـر      بـوديم و مـى   »كتابـدار «روى كه هـر دو   باشيم. شايد از اين

 .رود و مى  هاى عاريتى رفته است كتاب
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پـژوه، جلـد دوم، ص    هاى خطى آنجا، تأليف محمدتقى دانـش  قهرست نسخه(محفوظ.   آن كتابخانه
114.( 

 .612، صفحه 1352جامع جعفرى، تأليف جعفر طرب نائينى، تصحيح ايرج افشار، تهران، . 8
 .211، جلد اول، صفحه 1956، )اوقاف گيب( نلباب االلباب عوفى، چاپ ليد. 9

الـدين عبـدالرزاق سـمرقندى، تصـحيح محمدشـفيع       تـأليف كمـال   ،البحرين مطلع سعدين و مجمع. 10
 .725-727، جلد دوم، ص 1949الهور،  الهورى،

 .406، ص 1337ديوان انورى، چاپ سعيد نفيسى، تهران، . 11
ام. همـين   برلين ديـده  ةبه خط مقصور كه در كتابخان 933مورخ  Oct 562 المخلوقات نسخه عجايب. 12

 .ام الدين بن محمود در همان كتابخانه هم خوانده االوليا به خط محيىةرا در پايان نسخه تذكر  بيت
  
  



 
  
  
  
  

  * هاى فرنگى به فارسى كتاب ةترجم ةآغاز
  

  ايرج افشار
 

 پرداز زنـدگى  بر دوستداران حميد عنايت آشكار است كه آن دانشمند نادره
فرهنگى خود را با ترجمه كردن آغـاز كـرد. سياسـت ارسـطو و عقـل در تـاريخ        

ار او دو نمونه برجسته و ماندگار است از آنچه به قلم متـين و اسـتو    نگاشته هگل
شناخته شده و در روزگـاران دراز بهـره يـافتنى خواهـد بـود. بـه         در زبان فارسى

 ةاى دربـار  در اين محفل دانشگاهى كه به ياد اوست، شمه  همين مناسبت است كه
 يهاى انگليسى و فرانسه و آلمـان  از زبان )اروپايى(فرنگى   آغاز شدن ترجمه متون

مخصوصـاً  (هاى عربـى   هاى به زبان رجمه شدهالواسطه از ت مع  و روسى و يا آنچه
رسـانم   و تركى وندرةً اردو به فارسى ترجمانى يافته است به عرض مـى  )در مصر

ها در زبان  از جريان فرهنگى ناشى از انتقال و انتشار ترجمه تا مگر نمودارى باشد
 .فارسى

 وهاى ترجمه  شناسم به جز كتاب منابعى كه براى وصول به اين مقصود مى
 آن هـم  سـت و  هـاى خطـى   هاى نسخه چاپ شده، بيش و مهمتر از همه فهرست

                                                            

كالج  وابسته بهMiddle East Center  سخنرانى در مراسم سالگرد درگذشت دكتر حميد عنايت، در* 
  .110تا  79) ، صص 1380( 14 شناسى، سال نقل از: ايران[ ).1997-8آكسفورد ( آنتونى دانشگاه سنت
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 هـاى اروپـايى   هاى ايران. كتابخانه هاى خطى بعضى از كتابخانه هاى نسخه فهرست 
مانند بريتيش موزيم، ملى پاريس، دولتى برلين، اينديا آفيس، بودليان و جـز اينهـا    

 انـد،  مند بوده ها عالقه آن هم ترجمههاى قرن نوزدهم،  كمتر به گردآورى نوشته  كه
  هـاى قـرن سـيزدهم هجـرى/ نـوزدهم مـيالدى       ترجمـه  ةمعموالً از داشتن نسـخ 

 .اند عارى
 1222نامـه را كـه از تركـى بـه فارسـى در سـال        شايد بتوان كتاب حوادث

محمدرضـى   ةاين كتاب ترجمـ  )1(شده بود نخستين كتاب مترجم دانست.  ترجمه
و  )= نمسـه، يعنـى اطـريش   (هاى ميان نـاپلئون بـا نمچـه     درباره جنگ تبريزى و

السـلطنه اهـدا    قمرى است و آن ترجمه به عباس ميرزا نايب 1220روسيه در سال
 .شده است

توســط شخصــى  1228پــس از آن احتمــاالً تــاريخ اســكندر كــه در ســال 
متـرجم   ةبه نام جيمز كمبل به فارسى درآمد، دومين كتاب شـناخته شـد    انگليسى

متن هم براى عباس ميرزا به ترجمه رسيده و مترجم مذكور از كسـانى    و آن است
 )2(دستگاه دولتى تبريز خدمتگزار بوده است. است كه در

متـون   ةجاى گفتگو نيست كه نخسـتين گـام اسـتوار و اساسـى در ترجمـ     
هـا بـه دسـت دو گـروه از      اى از آن زبـان  توسط خود ايرانيان و بيواسـطه   اروپايى

بـار  ( اعزام شده به انگلستان به دستور عباس ميرزا برداشـته شـد    ردگانتحصيل ك
). اين تحصيل كردگـان چـون بـه    1815بار دوم پنج نفر در  1811 اول دو نفر در
اى و كتـابتى معـارف جديـد فرنـگ      بالطبيعه ناقل عملى و ترجمه ايران بازگشتند

سـازى و   كه در امور قلعه مهندسى به نام ميرزا رضا تبريزى بود  شدند. از آن ميان
مسائل نظامى درس خوانده و از گروه پنج نفرى بود و بنـا بـه    سنگربندى و ديگر
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و بيش از همراهان ديگـر بـه كـار     )3(قمرى فوت كرد 1299ذكر اعتمادالسلطنه در
كبيـر و تـاريخ نـاپلئون مشـهور و نسـخ       از تاريخ پطر او ةترجمه پرداخت. ترجم

الحساب ميرزا جعفرخان مشيرالدوله را كه يكـى  صـةخال متعددى از آن باقى است.
ى بايد درآورد از ايـن روى كـه آن   يها ترجمه ديگر از آن پنج نفر بود نيز در شمار
حساب است. ميرزا رضا و ميـرزا جعفـر در     متن به روش اروپايى در تأليف كتب

اعده دو سه الق هاى آنان على بنابراين ترجمه به ايران مراجعت كردند و 1235سال 
 .است سالى پس از اين تاريخ انجام شده

  السلطنه و همچنين پـنج محصـل   اعزام هفت محصل نخستين در عهد نايب
 به ممالك اروپايى نوشـته روشـنى   1845گروه سوم در روزگار محمدشاه به سال 

است از اين كه مصادر امور ايران متوجه ضرورت دسـتيابى بـه معـارف و علـوم      
ودند و بعضى از اين تحصيل كردگان را پس از دعوت واداشتند كـه  اروپا ب جديد

هاى اروپايى به ترجمه درآورند. سفر و ترجمه هميشه دو وسـيله   زبان متونى را از
هاى خود با روسيه براى  دانش و فكر بود. ايرانيان هم با پيشامد جنگ  انتقال ةعمد

. همچنين كتـاب اروپـايى را از   اروپايى از اين دو وسيله استفاده كردند  اخذ تمدن
اند. حاجى ميرزا آقاسى در نامه خود به سفير ايـران   خواسته ترجمه مى  فرنگ براى
كتب قديمه و جديده در صنايع حربيه يا علوم ديگر ابتياع «نوشته است:  در پاريس

 )4(.»بياوريد كرده

اى  هاينجا مناسبت دارد گفته شود كه سر جان مـالكم در تـاريخ ايـران نكتـ    
سند نوشته است كه مختصرى از قواعد كوپرنيكس با شـرح نيـوتن بـه     بى مبهم و
ترجمه شده بود و او احتماالً آن كار را موجب ترقى افكـار در آن اوقـات     فارسى

هاى خطى شـناخته شـده ايـن ترجمـه      ولى در مĤخذ ايرانى و نسخه دانسته است.
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يران يا در هندوستان شنيده بوده و مالكم قطعاً اين مطلب را در ا ديده نشده است.
 )5(نقل كرده است.

متـون اروپـايى    ةاگر بخواهيم سالى را به طور تخمـين بـراى آغـاز ترجمـ    
قمرى خواهـد بـود و چـون در ايـن      1240ن كنيم حدود سال يايرانيان تعي توسط

آن است كه بررسى به پايان سلطنت ناصرالدين شاه محـدود باشـد    گفتار قصد بر
طور اشاره و محض  شود. به نزديك به هشتاد سال دربر گرفته مى  اى ن دورهبنابراي

چهـار مرحلـه متمـايز     ةروزگاران پس از آن بايد گفت كه ترجم اطالع اجمالى از
 .است ديگر را در دنبال داشته

 قمـرى تـا تشـكيل    1317علوم سياسى در سال  ةاز زمان تأسيس مدرسـ 1
  مترجمـان مشـهور ايـن دوره از قبيـل     ،ىشمسـ  1301كميسيون معارف در سـال   

 .اند الملك بوده محمدعلى ذكاءالملك و يوسف اعتصام
 .از زمان تأسيس كميسيون معارف يا تأسيس دانشگاه تهرانـ 2
شمسـى(. در ايـن دوران بـه     1313از زمـان تأسـيس دانشـگاه تهـران (    ـ 3
وره محصـل  آن كه بسيارى از متون تدريسى ترجمه بود و توسط چنـد د   ةمالحظ

شـد. ايـن دوره بـه     هاى مظفرى و باألخره رضاشاهى تدريس مـى  دوره اعزامى از
از پايان جنگ جهانى دوم كه خاص فعاليـت نيروهـاى چـپ بـود      چند سالى بعد

 .گيرد خاتمه مى
 انتشارات فرانكلين ةاز زمان تأسيس بنگاه ترجمه و نشر كتاب و مؤسسـ 4

 .تاكنون 
 گذريم و وارد گفتار امـروز  كه ضرورى بود مى از اين مقدمه و مطالب كلى

السـلطنگى عبـاس    هشتاد ساله ميـان نايـب   ةجريان و وضع ترجمه در دور ةدربار
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تـوان خـود بـه دو مرحلـه      شويم. اين دوره را مـى  تا قتل ناصرالدين شاه مى ميرزا
هـاى ميـرزا مهنـدس     اى است سى ساله كه از زمان ترجمـه  يكى دوره تقسيم كرد.

) 1270حدود سـال  (شود و به فعاليت مدرسه دارالفنون  آغاز مى ى در تبريزتبريز
اى توسـط معلمـان و    اى است كه عمده كارهاى ترجمه ديگر دوره شود. منتهى مى

انطباعـات   ةدارالترجمـ  ةدارالفنون وابسته به وزارت علوم و دائر  مترجمان مدرسه
 .شد انجام مى

ى به زبان فارسى و شيوه و سبكى كه ترجمه كردن كتاب از زبان عرب ةسابق
طول مدت بيش از يك هزار سال در آن كار ميان ايرانيان رواج داشـت عامـل    در
هاى نخستينه از زبان هاى اروپـايى بـه    سنتى در كار ترجمه بود كه در ترجمه  مهم

 .نيز تأثير خود را بخشيد  فارسى
شته به زبان مفهـوم  مترجمان براى آنكه خوانندگان پى به مطلب ببرند و نو

كوشيدند كه تعابير و اصطالحات اروپايى را به تعابير  به تداول عمومى باشد مى و
 هـاى عبـاس ميـرزا و    مترجمـان دوره  ةاصطالحات زبانزد ايران بدل كننـد. همـ   و

 محمدشاه و ناصرالدين شاه پيروى از راه و روش پيشـينيان را قطعـى و ضـرورى   
  وش پايبندى به مفهوم بودن عبارت بود نه آن كه ترجمهدانسته بودند. اين راه و ر 

 هـاى آزاد مطلـوب   مطابقت كامل لفظى با متن داشته باشد. به عبارت ديگر ترجمه
 .بود 

هاى قرآن هست كه كلمـه بـه كلمـه اسـت ومعنـى       البته بسيارى از ترجمه
متـون   هاى شد. ولى در ترجمه السطور در زير كلمه نوشته مى هر كلمه بين  فارسى
كـرد و در   دانست از عبـارتى صـرف نظـر مـى     طور كه مناسب مى مترجم آن ديگر

توانست جايگزين مطلـب   ديد از آوردن شعر يا مثلى كه مى ضرورت مى  جايى كه
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خوددارى نداشت. تمام كوشش بر مفهوم بودن عبارت بـود و نوشـته    اصلى باشد
 .آراست بود مى صناعى كه موافق مذاق  و سياق ايرانيان را با بيانى

  هاى دوره قاجارى عموماً بر اين ميزان و منوال است. حتى مترجمان ترجمه
 هاى هاى اروپايى را به نام دانستند كه براى آسان خوانى نام در متن ادارى جايز مى

 memoires dun) ايرانى بدل كنند. مثال خوبى از آن ترجمه خـاطرات يـك خـر    

ane)  است كـه اعتمادالسـلطنه بـه ترجمـه درآورد و      ازكنتس دو سگور فرانسوى
اسامى ايرانى منقلب كرد و مقدارى شـعر و مثـل و تعبيـرات خـاص       اسامى را به

 )6(اى خاص دارد. آن مقاله ةساخت. مجتبى مينوى دربار فارس در آن وارد

دو شاهكار ادبى ترجمه كه مترجمـان همـين روش را بـه كـار بـرده و دو      
اند يكـى ترجمـه هـزار و يـك شـب از عبـداللطيف        كردهجاويدان عرضه   ةترجم

كه در زمان محمدشاه از عربى به فارسـى درآمـد و ديگـر حـاجى       طسوجى است
جيمز موريه است كه ميرزا حبيب اصفهانى متخلص به دسـتان   باباى اصفهانى اثر
فرانسـوى آن كتـاب بـه فارسـى      ةقمرى از روى ترجمـ  1304آن را پيش از سال

حبيب ترجمه ممتـازى هـم از سرگذشـت ژيـل بـالس       البته ميرزا ترجمه كرد. و
حـاجى   ةانجام داد كه دست كمى از ترجمـ )  (A.R.Lesageژآلن رنه لوسا ةنوشت

سرگذشت مذكور مرتبط با ايران نبـوده نتوانسـت     باباى اصفهانى ندارد ولى چون
 .حاجى بابا را كسب نكرده است رواج كامل پيدا كند و طبعاً شهرت

انـد   دست در ادب فارسى توانسته هر دو استاد فن صاحب ذوق و چيرهاين 
جاى خود شعر و مثل را بر متن ترجمـه بيفزاينـد و يـا تعبيراتـى را بـه جـاى        در

اصلى بياورند كه گوياى مضـمون باشـد اگرچـه مطابقـت لفظـى و بيـانى         متنهاى
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ترجمـه   ةربـار اى د زاده در دو تحقيق جدا جـدا شـمه   مينوى و جمال ندارد. مجتبى
 )7(اند. مطلب كرده  حاجى بابا بيان

الواسـطه انجـام شـده يعنـى از      طور مع ها به در اين دوره بسيارى از ترجمه
هـاى   اى از كتاب همين حاجى باباى اصفهانى است. عده ةاصلى نيست. نمون  زبان
در يافت كه ذكر آنها را  هاى تركى يا عربى به فارسى ترجمانى مى از ترجمه  علمى

ام  تهيه شده به منظور نشان دادن وضع كلى ترجمه و نام مترجمـان آورده   فهرست
 .گفتار بخواهد موقعى چاپ شود آن ليست در دست باشد  تا اگر اين

 زمانى كه اعتمادالسلطنه در چهلمين سال سـلطنت ناصـرالدين شـاه كتـاب    
 وپايى زياد شـده بـود و  هاى ار المĤثر و اآلثار را تأليف كرد تعداد مترجمان از زبان 

-يافت. متن مطلبـى كـه اعتمـاد    هاى اروپايى تعدد مى مندان دستيابى به زبان عالقه
 :السلطنه در اين موضوع نوشته چنين است

 
مختلفه و لغات شـتى  كـه مفتـاح اطـالع از      ةخوض در تعليم و تعلّم السن

 ت بـا دول و و علوم و صناعات و رسوم امم است مقدمه مرابطه و مراواد  فنون
عالم: علم لغت فرانسه، علم لغت انگلـيس، علـم لغـت روس، علـم  لغـت       ملل
 )8(آلمان

 
ناصرالدين شـاه خـود بـه اهميـت دانسـتن زبـان آگـاه بـود و چـون مـرد           

مند به تاريخ و جغرافيا بود كمى فرانسه ياد گرفته بـود و جـز    و عالقه  شناس ادب
گرفت  نه گاهى روسى و آلمانى درس مىمذكورات خاطرات اعتمادالسلط  آن بنا به

هـاى   اى از شـاهزادگان زبـان   خواسته است كه اين دو زبان را بيـاموزد. عـده   مى و
منـدى آنهـا    آموختند و در ترجمه آثارى دارند كه حكايت از عالقـه  را مى  خارجى
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دارد. فرهادميرزا معتمدالدوله در اين مرحله حتى كتاب نصاب انگليسى بـه شـعر   
ايضــاً، (فتحعلــى شــاه، محمــدطاهر ميــرزا  ةبخــش ميــرزا نــو علــى ارد.فارســى د

قلى عمادالسـلطنه پسـر    عبدالحسين ميرزا پسرطهماسب ميرزا مؤيد الدوله، حسين
 .اند از آن زمره )ناصرالدين شاه عزالدوله و برادر

اى از متون علمى، پزشـكى بـراى تـدريس تـأليف شـده       در اين دوره عده
هاى اروپايى اگرچه  هايى است از اصل اين متون ترجمه ةماما در حقيقت ه است.
اى باشد از چنـد كتـاب. ترديـد نيسـت كـه       است يك كتاب تأليفى ترجمه  ممكن

گونه كتب در زبان فارسى چنـدان متعـدد و متنـوع نبـود تـا كسـى        آن هنوز تعداد
. مثـال  اى جز ترجمه نبوده اسـت  تأليف كتابى برسد و چاره  بتواند از راه تلفيق به

دو كتـاب اساسـى تعليمـاتى آن دوره     ةاعتمادالسلطنه دربـار   اى است كه بارز نكته
 .نوشته است
 الممالـك غفـارى از   الدين مهنـدس  هندسه وسطى و عليا تأليف نظام ةدربار

 از روى كتـب معتبـره صـناديد   »نويسـد:   كردگان دوره ناصرى در اروپا مى تحصيل
 )9(»جمانى كرده است.اساتيد ممالك اروپا به فارسى تر

 هم«الملك گفته است  جا در معرفى كتاب هيأت تأليف عبدالغفار نجم همان
 )10(»از روى كتب معتبره اروپائيه به لغت فارسيه مترجم داشته است. 

 كردند كه در هندوستان براى زبان اى استفاده مى مترجمان از چند لغت نامه
ان فرانسه بـه فارسـى نوشـته شـده بـود.      انگليسى به فارسى و در فرانسه براى زب 

آموز مشـهود بـود، تـأليف     چون در ايران هم ضرورت تهيه كتاب لغت و زبان ولى
آموز مشهود  دو زبانه مرسوم شد. نمونه جالب توجه فرهنگى لغت و زبان  فرهنگ

تأليف فرهنگ دو زبانه مرسوم شد. نمونه جالب توجه فرهنگى است فرانسه  بود،



١١٩ هاى فرنگى به فارسى آغازه ترجمه كتاب

 قمــرى جلــد اولــش در تهــران انتشــار يافــت  1296ســال  در فارســى كــه  بــه

(Dictionnaire Manuel Francais-persan)   اى كـه بـه قلـم اعتمـاد     و بنا به مقدمـه 
تـأليف  «هايى است كه ناصرالدين شاه خود  شده مجموعه لغت السلطنه برآن نوشته

مقدمـه را  است. به همين مالحظه مناسبت دارد عبـاراتى از ايـن     كرده »و تصنيف
 :بشنويد
 

 از آنجا كه در پيشگاه ضمير منير مقدس محقق است كه علم و دانستن زبان
فرانسه از براى معاشـرت و مرابطـه بـا دول و تحصـيل ايـن زبـان را در ميـان         

خود منتشر و معمـول نماينـد و خـود بـه نفـس نفـيس همـايون بـذل          رعاياى
االستعمال فرانسه به فارسـى  اى از لغات معموله كثير فرموده مجموعه  مجاهدت
معانى آنها را به زبان فارسى نگاشته به عبـارت آخـرى كتـاب لغتـى      را جمع و

به فارسى تأليف و تصنيف فرمودند. البته در پايان ايـن مقدمـه     جامع از فرانسه
لغتنامه مذكور در مجمعـى از دانشـمندان زبانهـاى عربـى و       گفته شده است كه
شخص اعتمادالسلطنه به بررسـى و رسـيدگى علمـى     رياست فارسى و تركى به

 :طور مثال نقل كنم درآمده است. بدنيست چند كلمه از آن را به

 
 alternative  نوبه پشت سر هم، متعاقب، به

  ambition حرص، بلندپروازى، علوهمت، طلب تسلط

  amovible دوام ممكن العزل، بى

 anarchic نظمى در حالت نبودن حكومت بى

  attestation نامه، تصديق نامه تشهاد

 chopper سكندرى رفتن، تپق زدن، تقصير كردن

  consumer خوردن، بلعيدن، هرزه خرجى كردن، استعمال كردن
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هاى نخستين كوشش مترجمان بر آن بـود   به اجمال گفته شد كه در ترجمه
نـدى  ب از سبك نثر فارسى رايج دور نشوند و به هيچ وجه تحت تـأثير عبـارت    كه

نباشند طبعاً از حيث استعمال واژگان هم مصطلحات معمول وقت را بـه    خارجى
نمايد. چند مثـال از   گرفتند كه البته غالب آنها اكنون به نظر ما نامناسب مى مى كار
 :آورم تا مطلب شكافته شود كتاب مى چند

 )1252در ( درترجمه كتابى در احـوال نـاپلئون از رضـا مهنـدس تبريـزى     
 :نيمخوا مى

 
 اند كه ناپليون از بدو تميز و رشد در فهم علوم ودرك رسوم مورخين نوشته

 و مبرم بود. فى الحقيقه براى انسان باالتر از اين صنعتى و مكنتى نخواهـد  مصرّ 
 )11(.بود

 
 شود كه مترجم تحـت  عبارت ابهامى ندارد اما به اندك توجهى مالحظه مى

 »درك رسـوم «، آوردن »فهم علـوم «ى در قبال تأثير سبك ادبى و بالغى زبان فارس 
دانـم متـرجم    لفظ صنعت را آورده است. من نمى »هنر«مناسب ديده و به جاى  را

متن انگليسى را در دست ترجمه داشته تا بتوان ترجمه را با آن مقابلـه كـرد     كدام
كامالً سبك و سـياق ادبـى فارسـى    « فهم علوم و درك رسوم»است كه   ولى مسلّم

 .ددار
محمدحسـين   ةمثال ديگر اين عبارت است از تاريخ فردريـك دوم ترجمـ  

 :1285در  قاجار
نيز بايد از ترقيات صـنعت حربيـه و علـم و آداب آن و از كـار پوليطيكيـه      

درپوشيده نااميد بود و بر اين كه ما را از كار آنها يك نوع مرديتّى حاصل   چشم
 )12(.كماليتّى دست دهد  شده



١٢١ هاى فرنگى به فارسى آغازه ترجمه كتاب

 كلمات حربيه و پوليطيكيه به مرسوم زمان در متابعت قاعده در اين ترجمه
 كماليـت  زبان عربى به تأنيث آمده و عجب نيست. امااز استعمال كلمه مرديـت و  
توان تعجب كرد و آنها را نه تنها نامناسب بلكه ثقيل دانست. و بايد دانست كه  مى 

ه آن نداشتند كـه از  آن زمان اين گونه كلمه سازى مرسوم شده بود و توجهى ب در
 .به دور است و اولى غلط  قاعده

 براى رعايت مفاهيم مرسوم ميان ايرانيـان متـرجم نـاگزير بـوده اسـت كـه      
 اصطالحات متداول در زبان فارسى را بياورد. مثالش آوردن كلمه رعايا بـه جـاى   
 ةقاجـارى مصـطلح بـود و ديـديم كـه در مقدمـ       ةمردم و اهالى است كـه در دور  
دالسلطنه بر لغتنامه فرانسه به فارسى آمده بود و در مثال ديگر اين است يكى اعتما 

 :ناشناسى از جنگ آلمان و فرانسه ةترجم در
 

پس از آن كـه اهـالى قـديم رومـن طايفـه شـاهزادگان هـوهن اشـتوفن را         
نموده و مملكت آلمانى را ويران نمودند باز رعاياى اين مملكـت بـه     مضمحل
 )13(.گذرانيدند شاهزادگان هوهن سولرن روزگار مى ةطايف  زير سايه

 
 هنوز ميان ما ايرانيان رواج دارد و غالبـاً  »زير سايه«اما در اين عبارت تعبير 
 .كنند يا كهترى به مهترى دوستان به يكديگر خطاب مى

العابـدين   زيـن  ةترجمـ ( قانون نظام روس ةرعايا را از جمله در ترجم ةكلم
عتضادالسلطنه وزير علوم انجـام شـده اسـت ديـدم. نوشـته      كه به دستور ا) منشى
 :است

 
 رعاياى باوفاى خودمان در توجـه دائمـى و خـوبى    ةداريم به هم اظهار مى

 )14(دولت خودمان و قرار مدارات خوبى كه مجرى شده است. 
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به جـاى دائمـى در ايـن عبـارت از     « ابدالمدت»هاى كلمات ثقيل  از نمونه
 :نسهجنگ آلمان و فرا كتاب

 
 معرفت او به اختراعات در صنايع در علوم در هزار قلـوب، ابدالمـدت يـاد   

 )15(خواهد ماند.

 
روان و بى تعقيد اوانـس خـان از كتـاب ايـران و ايرانيـان       ةحتى در ترجم

به فارسى در آمد كه  1305بنجامين اولين سفير امريكا در ايران كه در سال   تأليف
 :آيد، در اين عبارت سنگين مىمتشعشع دور از زيبايى و  كلمه

 
هــاى بلنــد آســياى صــغير بــا  اى از تپــه در طــرف دســت راســت، سلســله

متشعشع از اشعه آفتاب و مـزين از نبـات و گيـاه دائمـى مشـهود        هاى گردونه
 )16(بود.

 
  اگر مترجم به سادگى به جاى متشعشع نـورانى وبـه جـاى مـزين پوشـيده     

 .آيد تفاوتى نداشت ترجمه در مى گذاشته بود عبارت با آنچه امروز به

 يابـد ايـن   توان نقل كرد و چون گفتار دامنه مى مثال در اين موارد بسيار مى
دهـم. در ترجمـه روبنسـن     اى از اعتمادالسـلطنه خاتمـه مـى    صحبت را با ترجمه 

 :نوشته است  سوئيسى
 

 طوفان و بـه وزيـدن   ةچار موجوشش روز على التوالى ليالً و نهاراً كشتى د
  نصـرت  غيبـى و  ةبادهاى سخت منقلب االركان بود....چشم در راه منتظر لطيفـ  

انتصـار   خداوندى بودند. چنانچه گويا از تمام اعضاء اندام با زبان حال يارى و
 .نمودند حضرت بارى مسألت مى از



١٢٣ هاى فرنگى به فارسى آغازه ترجمه كتاب

عبارت اگر چه ممزوج به لغات عربى است ولى كـامالً مفهـوم اسـت و از    
اديبى ايرانى كه اصالً بـا زبـان    ةت كامل دارد با نوشتسبك و اسلوب مطابق  حيث

داشته است. درحالى كه اعتمادالسلطنه مسلط به زبان فرانسـه   آشنايى نمى  خارجى
 .روزانه با خارجيانى كه در ايران سكنى داشتند مراوده داشت بود و

 نويسـى را  انـد كـه سـاده    هـا، مترجمـانى هـم بـوده     گونه ترجمه در قبال آن
 .آورم كه از درازى سخن بكاهم اند و من سه مورد را بيش نمى ديدهپسن مى

 جنگ ةكتابچ ةدر ترجم 1308انطباعات در  ةمحمد مستوفى عضو دائر على
 :سودان نوشته است 

 
با اين حالت حكومت مصر پلتيك حزم پيش گرفته بـراى خـاموش كـردن    

يـن كـار در   فوايـد ا  فتنه و شورش سودان به تـدبير صـواب پرداخـت....     آتش
 حركات و اسكات نعره و فرياد اهل شورش...روز به روز ظاهرتر بيشتر  تسكين

 )17(گردد. مى

 
  آورده شود جمله« سياست احتياط»در اين عبارت اگر به جاى پلتيك حزم 

 .كامالً امروزى است
 ديگر عبارتى است از محمدعلى تبريزى شارژ دفر ايران در لندن بـه سـال  

هـاى بعـد و    الوزراى سـال  كنم همان عالءالسلطنه رئيس ور مىقمرى كه تص 1280
  اى از متنى فرانسوى در علم نظام و جنگ فراهم حسين عالء باشد. او ترجمه پدر
 :سازد كه اين عبارتش مورد نظر است مى

 
يك صاحب منصب زيرك و باهوش و كارديده كه از نكـات و رمـوز فـن    

ين جنگ به حسب ندرت از مقتضـاى  ا ةوقوف داشته باشد در ترسيم نقش خود
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كند. اما صاحب منصبى كه اين وقوف را نداشته باشد راهنمـا   تخلف مى  حالت
 )18(تقاضاى وقت هم براى او بى ثمر است. بودن و

 
او از كتـاب ايـران و    ةآورم، از ترجمـ  خـان مـى   عبارتى ديگر را از اوانـس 

 :بنجامين  ايرانيان
 

 راه مرا مسدود كردى تو كه بيشتر از يـك  نصيرالدوله متغير شده گفت چرا
دار فوراً جواب داد من هم مثل تو حـق دارم كـه از ايـن راه     دار نيستى. االغ االغ 

 رانيـد.  رانم و شما خرى هستيد كه آدم مى كنم. من آدمى هستم كه خر مى عبور
 دار به قدرى خوشش آمد كه به نصيرالدوله از اين جواب جسورانه مناسب االغ

 )19(دار كارى نداشته باشند كرهاى خود امر نمود به االغنو 

 

 هايى است كه بايد مـورد  ضبط اسامى خارجى به تلفظ صحيح آنها از نكته
 شود كه اسامى خـاص معمـوالً يكنواخـت    اى ديده مى توجه قرار گيرد. در ترجمه

  هاى نيست. مترجم تحت تاثير زبانى كه متن را از آن زبان به ترجمه درآورده اسم 
 بالمĤل كرده است و گاه به تلفظ نادرست مضبوط ساخته است و خاص را نقل مى

 .ها رعايت نشده وحدت ضبط در ترجمه 
آورم و تفصيل زيـاد   ام مى هايى كه ديده طور مثال از ترجمه چند مورد را به

 .دانم باره ضرور نمى يندر ا را
 .ست به جاى آگوستقآ -هاى اشخاص: غيوم به جاى گيوم  در نام
-پـولنى بـه جـاى لهسـتان    ـ    هاى جغرافيايى: كرتج به جاى كارتـاژ  در نام

كلومبى -اسپانيول به جاى اسپانيا -اوسترالى به جاى استراليا، آلمانى به جاى آلمان
 .به جاى كلومبيا



١٢٥ هاى فرنگى به فارسى آغازه ترجمه كتاب

 (Herald)هرلد به جاى هرالد -اى دسامبر يا ديسمبردر كلمات: دزمبر به ج

 .باطاليون به جاى باطايون (Comission) كمسيون به جاى كميسيونـ  
 سـنتى  ةشود شـيو  هاى ديده مى هاى ديگرى كه در بعضى از ترجمه از نكته

 نامگذارى عنوان كتاب است. چنان كه ديديم اعتماد السلطنه نام كتـاب خـاطرات   
 لحمار يحمل اسفارا يا منطق الحمار گذاشت. محمد زكى على آبـادى يك خر را، ا 

فرانسـوى آن بـه    ةمترجم تاريخ عثمانى تأليف هامر پورگشتال كه آن را از ترجمـ 
درآورد نام كتاب را ظاهراً به مناسـبت آن كـه پادشـاهان عثمـانى سـلطان        فارسى
 .شدند سلطان التواريخ گذارد مى  ناميده

 :شود چند تا ياد مىهاى ديگر  از مثال
 .الحكمه ةحكيم الممالك به نام زبد ةپزشكى تأليف پوالك ترجمـ 
 .محمدخان كفرى به نام ضياءالناظرين ةكحالى تأليف كالروسكى ترجمـ 
 .االسقام محمدحسين افشار به نام عالج ةپزشكى تأليف پوالك ترجمـ 
 ه نام اسرار الوجودب Livre d,orـ   

 .االرضةمحمدتقى كاشانى به نام تذكر ةگيه ترجمشناسى از في زمينـ 
 .رضا مهندس تبريزى به نام صواعق النظام ةاصول مشق توپ ترجمـ 
ناصرى توجه منحصـراً   ةهاى نبايد تصور شود كه در دور آوردن اين مثال با

برگردانى كتب علوم و يا تاريخ بوده است. خيـر از ايـن دوره از ترجمـه آثـار       به
دكارت درباره روش  ةدانيم كه رسال و ادبى نيز اطالع داريم و مىفلسفى  فكرى و

بـه معرفـى كنـت دو گوبينـو وزيـر       (Methode Discours de la) عقل  به كار بردن
زار ترجمه و  الله ايران و به ترجمه العازار يهودى معروف به مالّ مختار فرانسه در

 l’Orphelin de ةام يكى ترجمـ  ترجمه دو كتاب از ولتر را ديده . جز آن)20(نشر شد
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la Chine    خـان و ديگـرى شـاهزاده بابـل     توسـط اوانـس (la Princesse de 

Babylon)رّيت ترجمه شده و از ژول   آزادى استوارت ميل ة، رسالبه نام منافع ح
زمـين و زمـان بـه ترجمـه درآمـده كـه        اى فلسفى بـه نـام   سيمون فرانسوى رساله

ميرابو، تنزل و انحطاط دولـت   تأليف اوست. گفتارى از دانم گردانيده از كدام نمى
ترجمـه   (Decline and fall the Roman Enpire روم تـأليف مشـهور ادوارد گيبـون   

، )هاى اعزامى به لنـدن  محصل  از اولين 1248همان رضا مهندس تبريزى در سال 
اسـت    misenthropeنـام  نمايشنامه مشهور مـولير بـه   ةگريز كه ترجم گزارش مردم

حاجى بابـا را ترجمـه    مترجم آن ميرزا حبيب اصفهانى يعنى همان كسى است كه(
نيفزايـد و ترجمـه را     ميزانتروپ كوشيده است كه چيزى بر آن ةكرد. او در ترجم
از اشعار فارسـى    گردانى بيارايد با وجود اين گاهى مصاريع مناسب مناسب صحنه

پدر (الكساندر دوما  ه چندين رمان ازالبت ).را جانشين عبارت فرانسوى كرده است
 .نيز ترجمه شده است )و پسر

 السـلطان و ديگـر   اى، توجـه ناصـرالدين شـاه و ظـل     ترجمه از هـر رشـته  
عالقمندان به آگاهى از غرب متوجه كتب تاريخ و سرگذشت سالطين و مقـدارى  

هـا   ينـه هـايى كـه در ايـن زم    ها بود. كتاب متون جغرافيايى و مخصوصاً سفرنامه  به
 (biography) هاى ديگر و ترجمه احوال به نسبت متعددتر است از رشته  بازمانده

فردريك، ناپليون، الكساندر روس، نيكال، نرون، كاترين، لوئى چهاردهم،  اسكندر،
  چهارم، طاليران از آنهاست كه بعضى به ترجمه درآمده و بعضى براى شـاه   هانرى

 .شده است كتابخوانى مى
گونه كتب ترجمـه اخبـار و بعضـى گـزارش احـوال جهـان و        اين در كنار

هـاى زيـادى از    مربوط به اختراعات و اكتشافات هم رواج داشت و نمونه  مقاالت



١٢٧ هاى فرنگى به فارسى آغازه ترجمه كتاب

ناصـرى   ةبينم كه به صورت خطى بازمانده و قسمتى هم در جرايد دور مى آنها را
 1860 به چاپ رسيده است مانند مسافرت قطب شـمال در  )اطالع، دانش ايران،(

) چاپ شد. اعتمادالسـلطنه انتشـار آن را از   132تا  1 ةشمار(روزنامه ايران  كه در
انـدرز و   متضمن نكات حكمـت و دقـايق تجربـت و   «مناسب ديده كه  اين لحاظ
 )21(».است  نصيحت

 هايى كه گوياى وضـع طبيعـت و عجائـب مربـوط بـه      ترجمه كردن نوشته
 با رغبت و به كثرت انجام شـده اسـت  ناصرى  ةهاى مختلف بود در دور سرزمين 
سـفر قطـب شـمال در روزنامـه ايـران بـه پايـان         ةطور مثال وقتى چاپ ترجمـ  به 

. اعتمادالسلطنه ظاهراً )22(شود آغاز مى )از عربى(رحله ابن بطوطه  ةترجم رسد مى
گردى و  ناصرالدين شاه به طبيعت و كوه ةكتب را به مناسبت ميل و عالق  گونه اين

گذرانيد و  سالى حداقل يك صد و پنجاه روزش را دور از شهر طهران مى  هسفر ك
پرداخـت.   چهار روز بر پشت اسب بـه گشـت و گـذار و شـكار مـى       اى سه هفته

هـا و   نامـه  مند بود كـه مسـافرت   رسانيد. شاه عالقه ترجمه مى  كرد و به انتخاب مى
هـاى چـين،    رنامهسـف  ةحـوادث طبيعـى را بخوانـد. ترجمـ      هاى مربوط به جريان

 ةترجمـ (هـا   فشـان  هـا و آتـش   تركستان، رساله علمى زلزله استراليا، آفريقا، مالزى،
چند عنـوان اسـت از ميـان     )ايران چاپ شده است ة عليقلى كاشانى كه در روزنام

 2اعتمادالسـلطنه شـاه از    ةحتى بنـا بـر نوشـت    هاى ترجمه شده در آن دوره. كتاب
بعضى از روزهـا بـه تحقيـق و     )پنج ماه حدود( 1299محرم  14تا  1298رمضان 

امروز شاه ميل كردنـد ژغرافـى   «نويسد  مى شد. اول بار تأليف جغرافيا مشغول مى
 ».تأليف فرمايند
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  كه رمـانى اسـت نوشـته    (Le Robinson Suisse) داستان روبنسن سوئيسى
David Wyso Johann منتشر شـد  ه قلم اعتمادالسلطنه ترجمه و در روزنامه ايران ب
هاى دريا و جزيره و طبيعت متضمن  باب بود كه ضمن داشتن صحنه  بيشتر از اين

 :نويسد نصيحتى و حكمتى بود. اعتمادالسلطنه مى  نكات
 

بر ارباب دانش پوشيده نيست كه پيوسته حكما و دانشمندان كـالم حـق را   
ى اصـل چاشـن   لباس هزل بيان كرده و تلخى قول صدق را به حكايـات بـى   در
داستان را گرفتـه بـه اختتـام حكايـت تعجيـل كنـد...        ةكه خواننده رشت اند داده

بيانات اين حكايت همه متضمن دقـايق اخـالق حميـده و خصـايل      اشارات و
آداب معاشرت و ترك رذايل افعـال، بـه زبـان كودكـان نصـايح       نيكوست و در

 .خوب دارد
 

 ام و حاوى نـام  كردهها متنوع است. از جدولى كه تهيه  هاى ترجمه موضوع
 حدود يك صدوسى مترجم وبيش از پانصد عنوان كتاب ترجمه شده است چنين 
 ،)از جمله عكاسى، تلگراف، كشاورزى(هاى نظامى، تكنيك  فهميم كه در زمينه مى 

 شناسى، فيزيك و شيمى، جغرافيـا، تـاريخ، حقوق،ادبيـات و كتـب     پزشكى، زمين
 .اند كرده تفننّى ترجمه مى 

ر رشته مطالعات ايرانى هم كتابهايى ماننـد تأليفـات راوليـنس، سـر     حتى د
مالكم، مارخام، كلنل لوات، مادام ديوالفوا، بنجامين وزيـر مختـار امريكـا در      جان

 .فارسى نقل شده است  ايران به
 مترجمان از طبقات مختلف بودند. آنها زبان خارجه را يا در خارج از ايران

 انـد و  كرده كسانى بودند كه در مدرسه دارالفنون تحصيل مىآموخته بودند و يا از  
 ارمنـى، آسـورى،  (اند. از افراد ملل متنوعـه   آموخته زبان را به درستى و توانايى مى



١٢٩ هاى فرنگى به فارسى آغازه ترجمه كتاب

 طور كه از بعضى خارجيان مقيم ايران شد، همان نيز در ترجمه استفاده مى )يهودى
 ).بارون نرمان در عصر ناصرى ـمانند ژول ريشار (

 طور رسمى كارشان مترجمى بود در اين چهـار دسـتگاه   كسانى كه بهاغلب 
 همايونى كه قسمتى بود از وزارت انطباعات، ةكردند: دارالترجم دولتى خدمت مى 

 السلطان در اصـفهان، ايـن   دارالفنون، وزارت خارجه، دستگاه حكومتى ظل ةمدرس
 )عهد كه در تبريز بـود مظفرالدين ميرزا ولي(پسر ناصرالدين شاه برخالف برادرش  

 اى از ادبا و مترجمان را به كـار ترجمـه   ادبيات و تاريخ دلبستگى داشت و عده  به
 گماشته بود مانند محمدتقى انصارى كاشانى حكـيم و ميـرزا محمودخـان افشـار     

 كردنـد. در دوره  كنگاورى كه هم مترجم بودند و هم روزنامه فرهنگ را منتشر مى
مانند روزگاران شاهزادگان تيمـورى كـه در سـمرقند، هـرات،     به (ناصرالدين شاه  

تعدادى از شـاهزادگان بـه دنيـاى علـم و ادب رو آوردنـد و       )اند زيسته مى شيراز
در خانه خود داشتند و بعضى از آنها شخصاً هم به تأليف و ترجمـه   هايى كتابخانه

عتضادالسلطنه، فرهاد مانند بهاءالدوله، محمدولى ميرزا، عليقلى ميرزا ا پرداختند مى
الدولــه،  معتمدالدولــه، طهماســب ميــرزا مؤيدالدولــه، خــانلرميرزا، احتشــام ميــرزا
 .خان ظهيرالدوله، حسينقلى ميرزا عمادالسلطنه الملك ميرزا، على بديع

شـد. افـرادى    انجـام مـى   )تحرير و تهـذيب (در ترجمه، گاهى ويراستارى 
ها از لحاظ بالغت و فصاحت بود. در  كه كارشان شسته رفته كردن ترجمه اند بوده

نويس، محمدحسن شـوكت،   تهيه شده است نام رضاقلى سرابى تاريخ  جدولى كه
فروغـى گويـاى همـين كـار ويراسـتارى اسـت. حتـى در فهرسـت           محمدحسين

خان معيرالممالـك تـاريخ    ملى تهران ديدم كه دوستعلى  هاى خطى كتابخانه نسخه
نسوى به فارسى ترجمه كـرده بـود مـنقح و تصـحيح     فرا نيكوال را كه ژول ريشار
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تـاريخ نيكـوالى    ةترجم«خط پشت آن نوشته است:  كرده است. ناصرالدين شاه به
ريشـار   Musi)= مسـيو (داده  بـوديم موسـى     امپراطور روس مرحوم اسـت كـه  

 )23(».كند فرانسوى ملقب به ميرزا رضا ترجمه

 نظر باشد اين است كه در همه اى كه در كار مترجمان بايد مورد دقت نكته
 اند كه كارشان ترجمـه  بود. مترجمانى بوده موارد تخصص مترجم مورد توجه نمى 
 كردند مانند عارف خـان ارزرومـى در   اى كتاب ترجمه مى شده بود و در هر زمينه 

طـور   السـلطان. بـه   همايونى يا محمود افشار كنگاورى در دستگاه ظـل  ةدارالترجم
ترجمـه شـده و    1279تى را كه به دستور اعتضادالسـلطنه در سـال   كتاب هيأ  مثال

دكتـر و طبيـب   () طولوزان فرانسـوى  208ش (ملى هست  ةدر كتابخان  اش نسخه
دانستند.  كنند كه هيچ يك هيأت نمى همراهى محمدتقى كاشانى ترجمه مى به )شاه
هـد تـا از   د الملـك مـى   اعتضادالسلطنه متن ترجمه شده را به عبدالغفار نجـم   پس

الملـك اسـتاد هيـأت و     و اصطالحات نجومى به اصالح درآورد. نجـم   حيث فهم
 )24(.منجم بود

 بعــداً(الدولــه  ناصــرى محمدحســن خــان صــنيع ةپركــارترين متــرجم دور
بود كه حدود بيست كتـاب و چنـدين ده رسـاله و تعـداد زيـادى       )اعتمادالسلطنه

از (ت. ديگـر اوانـس خـان ارمنـى     به فارسى و به فرانسه ترجمـه كـرده اسـ     مقاله
، )از تركـى (، محمـد عـارف   )از تركى(، )از اردو(سيد حسين شيرازى  ،)انگليسى

 ).از فرانسه( بخش قاجار ، على)از فرانسه(خليل ثقفى  كاظم شيمى و
 هايى موجود است كه ناشناختگى در متون ترجمه شده متنوع است. ترجمه

 توان پى به هويت آنها ه نيست و اكنون نمىنام اصلى مؤلف يا عنوان كتاب شناخت 
 هايى داريم كه نام مترجم در آنها قيـد نشـده اسـت. همچنـين     برد. باألخره ترجمه



١٣١ هاى فرنگى به فارسى آغازه ترجمه كتاب

هايى هست كه زمان ترجمه شدن آنها مشـخص نيسـت. هـر يـك از ايـن       ترجمه 
 .موجب آن است كه تاريخ ترجمه مجمل و تخمينى گفته شود  نقائص

ين شاه در وزارت علوم و وزارت انطباعـات بـه   پادشاهى ناصرالد ةدر دور
پرداخت. هر يك تشكيالتى داشت كه تفصيل آن همـه سـال در    فرهنگى مى امور

دارالفنـون   ةشد. وزارت علوم مسؤول امـور مدرسـ   رسمى كشور درج مى  سالنامه
كردنـد چنـد متـرجم     اى معلم خارجى تـدريس مـى   مدرسه چون عده  بود. در آن

انـد و نـام آنهـا در المـĤثر و اآلثـار       آورده درسى را به ترجمه درمى  بودند كه متون
احمد، خليل، ميرزا رضاخان، محسن ميرزا، كاظم خان قيـد   ميرزا )ق 1304سال (

 )25(شده است

 :اما وزارت انطباعات كه اعتمادالسلطنه متصدى آن بود چهار شعبه داشت
 ياسـت آن بـه محمـد   كـه ر  )همايونى(دولتى  )خاصه( مباركه ةدارالترجمـ 

 )26(.واگذار شده بود )ذكاءالملك بعدى(حسين فروغى 

 )27(.جات انطباعات و روزنامه ةدايرـ 

 )28(.دارالطباعه دولتى كه باز بر عهده محمدحسين فروغى بودـ 

دانشوران كه اعتضادالسلطنه آن را ايجاد كرده بـود   ةمجمع دارالتأليف نامـ 
 )30(.تمادالسلطنه حيات داشت دوام داشتفعاليت آن تا روزگارى كه اع و

انـد در دو   كـرده  اعتمادالسلطنه نام مترجمانى را كه با دارالترجمـه كـار مـى   
 .ايرانى و فرنگى جدا جدا آورده است  گروه

 الممالـك   خان مترجم ، على)از عربى(مترجمان ايرانى: غياث اديب كاشانى 
 ،)از هندوسـتان (حسـين شـيرازى   ، سيد)از تركى عثمانى(خان  ، عارف)از فرانسه(

 ).از روسى(، سيدعبداهللا )از تركى عثمانى(عبدالرسول 
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 ،) فرانسـه و انگليسـى  (مترجمان فرنگى و ملل متنوعه: رضـاخان ريشـار.   
 ، مـادروس خـان  )فرانسـه و آلمـانى  (، بارون نرمان آلمانى )فرانسه(پروسكى خان 

ها مساعدالسلطنه لقب گرفـت  ، اوانس خان ارمنى كه بعد)فرانسه و روسى(ارمنى  
 ).روسى(، آبكار ارمنى )سىيفرانسه و انگل(سفير ايران در چند مملكت شد  و

 اعتمادالسلطنه در جايى كه به شـرح اقـدامات مربـوط بـه ايجـاد مدرنيتـه      
 :نويسد كند و مى اى هم از خدمات مربوط به ترجمه صحبت مى پردازد. شمه مى 

 
 طـاع شاهنشـاه ايرانـى در كرسـى ايـن     هاست كه برحسب امر جهان م سال

 مملكت مينونشان مجتمعى حافـل از برآمـدگان همـايون و پروردگـان مدرسـه      
 دارالفنون در تحت رياست اين بنده ذليل تشكيل يافته جميع جرايد و جرانيل و 

گـردد و از السـنه    ها و اياالت وارد آنجا مـى  ها و حكومت گازتها از تمام دولت
بـار از   شـود و هـر چنـد روز يـك     ف به پارسى ترجمانى مىو لغات مختل  شتّى
 )30(.گذرد اقدس شهريار مى لحاظ

 
 به عهده اعتمادالسلطنه قرار گرفت و 1300وزارت انطباعات از سوم محرم 

  او پس از تشكيالتى كه براى آن داد در بيست و يكم همان ماه اعضـاى آن را بـه  
و فضال هستند از حضـور گذشـتند و بـه    غالباً علماء «نويسد:  حضور شاه برد. مى

 )31(» اظهار التفات فرمودند  همه

اعتمادالسلطنه مواقعى كه در تهران بود تقريباً همه روز قبل از شـرفيابى يـا   
رفت و غالباً در روزنامه خود متذكر رفتن به  از آن دارالطباعه و دارالترجمه مى بعد
بـرد،   لترجمه را به حضور شاه مـى شده است. او هر چند يك بار اعضاى دارا آنجا

 :نوشته است 1300الحجه سال  ذى 12در روز   از جمله
 



١٣٣ هاى فرنگى به فارسى آغازه ترجمه كتاب

 خان لباس خود را عوض كرده حمايـل  نوبت اجزاى من رسيد. ميرزا عيسى
خود را برداشته بود. من در معرفى به شاه عرض كـردم كـه متـرجمين محـض      

اندازنـد   . حمايل دروغى مىبندند كه كار نكنند ها مى خود را به وزارتخانه  تنبلى
پوشـند. شـاه تأكيـد فرمودنـد كـه بايـد دارالترجمـه         دار مى زرق و برق  و لباس

 )32(مفصلى ومنظمى داير شود

 
  اعتمادالسلطنه با توجه به اين كه تشكيل دارالترجمـه حسـادت و وحشـت   

گـذرد كـه    ميرزا سعيدخان وزير امور خارجه را پيش آورده بود چند روزى  نمـى 
كند  الحجه آماده مى رسمى افتتاح دارالترجمه را به روز بيستم همان ماه ذى  سممرا

. و )33(دهـد  آن را در باالخانه سابق كشيكخانه جنب تخت مرمـر قـرار مـى    و محل
ميرزا سعيدخان مترجمان وزرات خارجـه را هـم بـه حكـم شـاه بـه        رغم ميل على

 )34(.برد دارالترجمه مى

طـور مثـال    بـه (شـدند.   ه حضور شاه بـرده مـى  مترجمان هر چند يك بار ب
 .)1303االول  ربيع 11، 1302صفر  19، 1301الثانى  ربيع 12، 1301 محرم26

شـد توسـط كاتبـان بـه كتابـت خـوش        هايى كه ترجمه مـى  كتابها و رساله
السلطنه  بار به توسط اعتماد شد و هرچند يك وتجليد وگاهى تذهيب مى رسيد مى

) تـا دوم  1300محـرم  (شد. از ابتداى تشكيل دارالترجمـه   به حضورشاه تقديم مى
هـاى جديـد بـه شـاه تقـديم شـد.        پنج بار مجموعه ترجمه شـده  1302االول ربيع

 :اين موارد را قيد كرده است ]يادداشت روز[در روزنامه خود  اعتمادالسلطنه
  هـاى ترجمـه   : حضرات مترجمين را حاضر كرده با كتابچـه 1301محرم 26

 .حضور بردمشده ... 
 .ربيع االول: بيست ودو جلد كتاب ترجمه شده حضور شاه بردم 4
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شعبان: ميرزا فروغى از شهر آمده بود سـى و شـش كتابچـه ترجمـه را      23
 ).كند القعده آنها را به شاه تقديم مى ذى 7ولى اعتمادالسلطنه (بود   آورده

 ترجمه كـرده : مترجمين را حضور بردم با سى كتاب كه 1302االول  ربيع 2
 .بودند 

 .دارالترجمه را حضور شاه بردم ةاالول: سى جلد كتاب ترجم جمادى 28
 .رجب: چند جلد كتاب ترجمه و غيره بود به حضور شاه بردم 9

 نظر التفات و توجه شاه تنها به اين نبود كه اعضاى دارالترجمه را هر چنـد 
كار آنان بگذرد به آنها سـر  بار به حضور بپذيرد و يا اگر پياده از نزديك محل  يك
داده  ). گاهى هم انعام به آنها مـى 1303االول  ربيع 23جوياى حال آنها بشود ( بزند

) و مـوردى  36طور مثال يك مورد پنجاه تومان به ميرزا عليقلى كاشـانى(  به است.
). اما گاهى هم در دادن پول براى 37و پنجاه تومان براى مترجمين(  ديگر دويست

جمادى الثانى  9كرده است. از جلمه اعتمادالسلطنه در  امساك مى  اداره مخارج آن
كه شاه در قبال تصميم مجلس دارالشـورى كـه دويسـت تومـان      نويسد مى 1302

براى ترجمه به بارون نرمان بدهند و شـاه گفتـه بـود مـن       تصويب كرده بودند كه
سـلطان  «نويسـد:   لطنه مـى به اين مناسبت اعتمادالسـ  ام و پارسال مبالغى انعام داده

نود هزار تومان است خـرج يـك روزنامـه فرنگـى       عثمانى سالى سه هزار ليره كه
 ».اكراه دارد  كند شاه از دادن دويست تومان مى

-گفتار دراز شد اگرچه ناگفته بسيار ماند. از صبورى شما و لطف تشـكيل 
از فارسـى  (گفتارم دهندگان اين تجمع و عنايت اَنّا عنايت نسبت به ترجمه كردن 

 و لطف محسن آشتيانى در ترميم سخنانم متشكرم. گفتار را كه به ياد )انگليسى  به
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رسـاند. يـادش پايـدار و روانـش      حميد عنايت آغاز شد هم به ياد او به پايان مـى 
 !شادباد

خاطرات اعتمادالسلطنه اطالعات متنوعى راجـع   ةدر كتاب روزنام توضيح:
همه آنهـا در كتـابى كـه بـه مباحـث فرهنگـى در عصـر         ترجمه وجود دارد و  به

) نام دارد و برگرفته از همان كتاب خاطرات است گردآورى 1380تهران، (ناصرى
يك موارد اشاره شده  در فهرست پايانى آن كتاب به يك »دارالترجمه« ةكلم  و ذيل
 .است

 تـا شده چاپى از آغـاز   هاى فارسى اخيراً جلدهاى اول و دوم فهرست كتاب
 هاى اسالمى وابسته به آسـتان قـدس رضـوى در    ، توسط بنياد پژوهش1370سال 

 رسـد و  مشهد نشر شده است. اين دو جلد به پايان حرف كاف از اسامى كتب مى
 .جلد سوم در دست چاپ است

آقـاى محسـن نـاجى نصـرآبادى از سـال       ةطرح اين كار بزرگ بنا بر مقدم
زاد انجـام   توسـط آقـاى محمـد فـرخ     هاى نخستين آن قسمتى از كوشش و 1365
كار اهتمام شده است و اين بار  ةبه ادام 1375از مدتى وقفه از سال  شود و پس مى

محسن ناجى نصرآبادى و سه همكارشان انتشـار كتـاب قطعيـت      به كوشش آقاى
 .گيرد مى

در اين فهرست حدود بيست و پنج هزار كتاب معرفى شـده اسـت. در دو   
 .كتاب است از هر زبانى 16143هاى مترجم بالغ بر  كتابنخستين تعداد  جلد

 اند اسامى خارجى مؤلفان و حتى المقـدر نـام كتـاب    گردآورندگان كوشيده
 .آنها را به زبان خارجى نقل كنند 
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  * هاى رنگ در زبان فارسى گونه
  ايرج افشار

 

 آقـاى مهـرزاد   ةنوشـت  »هـا در زبـان فارسـى    واژه بررسى رنگ(دلپذير  ةمقال
 چاپ )ه.ش 1375شناسى ( سال سيزدهم مجله زبان 2و  1منصورى كه در شماره 

 ه.ش انتشـار يافتـه اسـت مـرا بـر ايـن انگيـزه آورد تـا بـه          1377شده و در آذر  
 .چهل ساله بنگرم و سرانجامى به آن بدهم ةشد هاى فراموش يادداشت 

شناسـى نـدارم و پيـاده     هـاى زبـان   گونه تأمل و بصيرتى در زمينـه  من هيچ
شناسى نبوده  ها لغت پس كوششم در گردآورى مصطلحات مربوط به رنگ ام. پياده

 ها و اطالعات مربوط به رنگ در زبان فارسى را بـه مناسـبت آن گـرد    واژه است.
هاى خطى ذكر رنگ  يكى از موازين و قواعد كاغذشناسى در نسخه  كرده بودم كه

باشـند و   نگاران مقيد و ملزم به تعيين نوع رنگ كاغـذ مـى   فهرست كاغذ آنهاست.
هايى را  گون كاغذها، نام هاى گونه سليقه خود در تشخيص رنگ هر كس به ظن و
هاى  قديم هم در پشت نسخه »ساننوي عرض«داشته است آورده.   كه با آنها آشنايى

هـاى   طور مثال نخودى، نباتى، كاهى، شكرى، رنـگ  اند. به رفته  خطى بر همين راه
نگار به مشابهت يكى از آنها را بـراى تعيـين رنـگ     فهرست نزديك به هم است و

 .گرفت كاغذ برمى
                                                            

.9تا  2)، صص1378( 2و  1، شمارة 14مجلة زبانشناسي، سال *   
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ام از يكصد و هفتاد درگذشته اسـت   هايى كه من گرد آورده واژه شمار رنگ
 واره را مشـخص  هاى درهـم و طـرح   هايى است كه رنگ ند تا از آن ميان واژهچ و
 ... . سازد، مانند ابرى، ابلق، گل باقاليى، مى 

آقاى منصورى يكصد و هجـده اسـت كـه     ةهاى مذكور در مقال شمار رنگ
 )سير، روشن، بـاز و... (هاى مكرر يعنى آنها را كه با وصف حاالت رنگ  رنگ اگر

هاى اصـلى آن مقالـه شصـت و سـه      آن تعداد برگيريم شمار رنگ است از  همراه
 .است

  ها عبارت بوده است از آنچه در افواه صورت رنگ ةمأخذ عمده من در تهي
و البته مقدارى هم آنهاست كـه   )ها باف مخصوصاً نزد رنگرزها و قالى(ساير است 

 .ام هاى خطى ديده متون زبان فارسى و نسخه در
 هـايى را  هاى آنها را بياورم، يادداشت بندى ها و طبقه م رنگپيش از آن كه نا

توانـد   شناسـى اسـت و مـى    آورم كه مربوط به شناسايى منابع مربوط بـه رنـگ   مى
 .آقاى منصورى باشد ةمقال  مكمل

 
 منابع تحقيق

 احمد تيمور ةنوشت« االلوان و االصباغ»ترين تحقيق به زبان عربى مقاله  مهم
و الفـن و   اللغـةالموسوعة التيمورية من كنوز العـرب فـى    بك مصرى است كه در

 .)م 1961قاهره، (به چاپ رسيده است  )عباس محمود العقاد ةمقدم با(االدب 

 منـدرج در  color ترين پژوهش بـراى رنـگ در فرهنـگ ايرانـى مقالـه      مهم
 المعارف ايرانيكا است كه در دو بخـش بـه قلـم آن مـارى شـيمل و پ.پ.      ةداير

ارش يافتـه. بخـش اول بـه موضـوع نمـاد رنـگ در ادبيـات فارسـى         سوچك نگ
دارد و بخش دوم مربوط است به كاربرد و اهميت رنگ در هنر ايرانى.   اختصاص



١٤١ هاى رنگ در زبان فارسى هگون 

رنـگ در تـاريخ   «خانم مريم ميراحمدى بـه عنـوان    ةايرانيان به مقال  هاى از نوشته
اول، ص  ةر، شـما )ه.ش 1368مطالعات تاريخى، سال اول ( ةمندرج درمجل »ايران
 .مراجعه شود ، نيز115 -144

هـاى خـاص جـواهر     تر از هر جا در رسـائل و كتـاب   ها را آسان ذكر رنگ
، در متون مربوط )الجواهر، تأليف ابوالقاسم كاشانى، قرن هفتم طورمثال عرايس به(
 و )طور مثال بيان الصناعات، تأليف حبـيش تفليسـى، قـرن ششـم     به(صناعات   به

اى از آنهـا را آقـاى    كـه مجموعـه   -ر مرتبط با كاغذ و تـذهيب  همچنين در مصاد
توان  مى -آرايى در تمدن اسالمى گرد آورده است  مايل هروى به نام كتاب  نجيب
 .ديد

شناسـى از مĤخـذ اصـلى     جز آنها رسائل خطى مذكور در ذيل بـراى رنـگ  
 :بود توانند

ان، ش كتابخانـه مركـزى دانشـگاه تهـر    (افالطـون   ةخواص رنگ بـه گفتـ  
4503.( 

ـ (عزيـزاهللا محمـد مـراد بـك      ة، نوشت1169الفردوس، تأليف حـةرا  ةكتابخان
 )./157مجلس سنا، ش  

 ).8887و  17/4366كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، ش (رنگرزى 
، تأليف قاضى اختيار تونى كـه معرفـى آن بـه قلـم دكتـر      ]زينت و لباس[
، 179، ص )ه.ش 1372تان تابسـ ( 39، ش ةمشـكو  ةفاضل يزدى در مجلـ  محمود

 .آمده است
ـ ( 85در ديـوان كاشـف اصـفهانى، ص     »شرايط صباغان«  مركـزى  ةكتابخان

 ).2934دانشگاه تهران، ش  
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 ).8246/8كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، ش (قلع آثار 
هاى خطى فارسـى، تـأليف احمـد منـزوى، ص      فهرست نسخه(گلزار صفا 

1915.( 
 ).3775مركزى دانشگاه تهران، ش كتابخانه (الصنايع  عةمجمو
ــر ــوان فــةمع ــ 24-25ص (االل ــدوى، ش  ةمجموع  ، نشــريه282اصــغر مه

 ).106/2هاى خطى،  نسخه 
 

 ها فهرست و نام رنگ

 )نشانه آن است كه در جدول تنظيمى آقاى منصورى ذكر آن آمده است *(
 

 اى آبگينه

 آبى *

 آبى آسمانى *

 اى آبى سورمه *

 آبى نفتى *

 )در گل آتشى مثالً(آتشى 
 )الصناعات: آگرگون در بيان(آجرى 

 )آمده در متون آسمانگون هم( )آسمانى(آسمونى 
 )در لهجه يزدى(آفتاب غروبى 

 )در الرى(آفتابى  *
 )در يزدى به عنوان طرح نه رنگ(آالپلنگى 

 آلبالويى *
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 )طرح(ابرى 
 )طرح(ابلغ 

 )منسوب به گل اُخرا(اُخرايى 
 اى ارده *

 ارغوانى *

 ستخوانىا

 )براق(اطلسى 
 اكليلى

 الماسى

 انارى

 بادامى

 بادنجانى

 برنجى

 بلورى

 بلوطى

 )در متون قديم(بنفسجى 
 بنفش *

 )موالنا ديد خود را سرخ و سبز و بور و زرد،(بور 
 اى بيجاده

 بيدمشكى *

 )در يزدى در مورد گربه(بيدنجيلى * 
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 پرتقالى* 

 اى پسته *

 گلى پشت *

 اى پوست پسته

 )طرح(گى پوست پلن
 پوست پيازى

 پوالدى

 ترياكى *

 تنباكويى

 )شود مى  توس در يزدى به كپك گفته(توسى 
 جگرى *

 )رنگ بنفش كم(جوزى 
 جوگندمى

 )زيبقى(اى  جيوه
 )در يزدى، طرح(چس مرغى 

 )106فرهنگ چراغ هدايت، (چمنى 
 )صورتى(اى  چهره
 )بافى در راور كرمان در قالى( چيتى
 حنايى

 خاكسترى *

 كىخا *
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 خردلى *

 خرمايى *

 خونى

 )بافى در راور در قالى(دارچينى  *
 )اى دوده(دودى 
 دوغى

 روناسى

 )زاغى(زاغ 
 زبرجدى

 زرد *

 اى زردچوبه

 زرد ليمويى

 زرشكى *

 )الصناعات بيان(زرنيخى 
 زعفران

 زغالى

 زمردى

 )زنگالى(زنگارى 
 )الصناعات بيان(زنگارى سپيد 

 )اى جيوه(زيبقى 
 زيتونى *
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 ىا زيره
 )چراغان ةرسال بافى در راور؛ نيز در در قالى(كوهى  سايه

 سبز *

 سبز چمنى *

 سبز ليمويى

 اى سبز مغز پسته

 )الصناعات سفيدابى، بيان(سپيدايى 
 سربازى

 سربى

 سرخ *

 سرخابى *

 اى سركه

 )اى سورمه(اى  سرمه
 سرنجى

 سفيد *

 )سپيدايى(سفيدابى 
 سفيد يخچالى *

 سماقى

 سنجدى

 )اى مهسر(اى  سورمه
 )در راور بافى فرهنگ گيلكى؛ نيز در قالى(سوسنى  *
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 سياه *

 سياه دودى

 سياه زغالى

 سياه سوخته

 سيلويى

 سيمابى

 شبقى

رنگ است نـه شـتر    اى كم قهوه  منظور رنگ شترى است كه مايل به(شترى 
 )سياه

 شرابى

 )201چراغ هدايت، (شربتى 
 شُشى

ديوان اشـرف مازنـدرانى، ص    اى ز مى...، تا آفتاب رخ شفقى كرده(شفقى 
208( 

 )201، 159چراغ هدايت، ص(شكرى  *
 شكالتى *

 اى شله

 )به سياهى  = سبز مايل 250چراغ هدايت، ص (شمعى 
 )شنجرفى(شنگرفى 
 شيرچايى

 شيرشكرى
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 )انگورست ةمنظور شير(اى  شيره
 شيرى

 صدفى

 )5است، جهانگيرنامه، ص  رنگ چنبه زرد مايل به صندل(صندلى 
 ىصورت *

 )413الطوايف، ص  لطايف(طاووسى 
 طاليى

 )توسى(طوسى  *
 عاجى

 عقيقى

 عنابى

 )244چراغ هدايت، ص (عودى 
 )اى پسته(فستقى 

 فلفل نمكى

 )بافى در راور در قالى( )پوالدى(فوالدى 
 اى فيروزه

 فيلى *

 قرمز *

ترين رنگى است در  ات/ كم قلعى گردون با فرازقلعه ة: قلع)رصاصى(قلعى 
 )بدر شروانى(ناپيدا بود  كه خندق
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نـام مشخصـى بـه ايـن رنـگ        بايد ديد قبل از ورود قهوه چه(اى  قهوه *
 )1()اند داده مى

 قيرى

 كافورى

 كاكائويى

 كاهى

 كبريتى

 كبود

 )201كهربايى )چراغ هدايت، ص 
 گردويى

 )گلنارى(گل انارى 
 )طرح(گل باقاليى 
 )بافى در راور در قالى(گل خارى 
 گل ماشى

 گلى

 دمىگن

 فرنگى گوجه

 )طرح(گه مرغى 
 )الژوردى(الجوردى 

 الكى

 لبويى
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 لعلى

 ليمويى* 

 ماشى* 

 )طرح(مرغشى 
 )طرح(مرمرى  *

 مسى

 مشكى

 )زرد تيره(موشى 
 )مانند رنگ بيمار(مهتابى *

 .آن به چيست درنيافتم ، نسبت)مخصوصاً در مورد چشم(ميشى 
 ارنجى نمايد گاه احمرشود/ گاه ن وت واالسشاهد بزم ترا تا ك(نارنجى  *

 )30آسمان، ديوان قبولى، ص 
 نباتى

 نخودى *

 )بافى در راور در قالى(نرگسى 
 )در افغانستان(نسوارى 

 نفتى

 اى نقره*

 نوك مدادى

 نيلوفرى

 نيلى
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 ياقوتى

 يشمى *

 
 چند توضيح

 مأخوذ از لفـظ فرنگـى   »پرتقالى«و  »شوكوالتى«ها كلمه  گذارى رنگ در نام
هاى اروپايى هم عينـاً بـه زبـان فارسـى وارد شـده       واژه ى رنگاست. جز آن بعض 

مأخوذ (سيكلمه  (creme) ، كرم(beige)»بژ«ام مانند  كه من در جدولم نياورده  است
 .، كاكائويى)(cyclamen گل  از نام

توانـد   رنگ تا پررنـگ مـى   ها از كم مراتب و درجاتى را كه هر يك از رنگ
ام ولى در جدول آقاى منصـورى آمـده اسـت.     وردهباشد در جدول خود نيا  داشته

شوند كـه عمـدتاً عبـارت     ها با اصطالحات مختلفى شناسانده مى رنگ  در اين باره
 :است از

 -تنـد   -تاريـك   -تابيـده   -پريده  -پررنگ  -بيرنگ  -براق  -باز  -آرام 
 -رنـگ   كـم  -شفاف  -سير  -سوخته -روشن  -خودرنگ  -چرك  -تيل -تيره 
 .ماليم -مرده  -مات  -گرفته -كدر 

هــا و در زبــان دامــداران مصــطلحات خــاص بــراى  در بعضــى از گــويش
بايد گردآورى شود و مـن   رنگ و طرح چارپايان و مرغان هست كه مى  شناساندن
 .ام نرفته در پى آنها

  
 

 بندى آنها ها و طبقه انتساب رنگ
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زرد  -بور  - )دهبنفشه منتسب بدان ش(بنفش  -هاى اصلى: آبى  الف. رنگ
 .كبود -اى  قهوه - )سرخ(قرمز  -سياه  -سفيد  -سبز  -

 آفتـاب  -آسـمانى   -آتشـى   -هاى منتسب به عناصر طبيعى: آبى  ب. رنگ
 -شـفقى   -سايه كوهى  -دودى  -خاكسترى  -خاكى  -ابرى  -آفتابى  -غروبى  

 .مهتابى
طاووسى  -شترى  -گرگ و ميش  -هاى منتسب به جانوران: زاغ  پ. رنگ

 .موشى -فيلى  -
 .هاى منتسب به درختان: صندلى ت. رنگ
 -بلـوطى   -بـادامى   -انـارى   -ها: آلبـالويى   هاى منتسب به ميوه ث. رنگ

 -زيتـونى   -زرشـكى   -خرمايى  -جوزى  -اى  پوست پسته -اى  پسته -پرتقالى 
 -ى ليمـوي  -گردويى  -كاكائويى  -فندقى  -فستقى  -عنابى -سنجدى  -سماقى 
 .نارنجى

-جوگنـدمى   -پوست پيازى  -ها: بادنجانى  هاى منتسب به سبزى ج. رنگ
 .گندمى -كاهى  -اى  زيره -روناسى  -چمنى 

 .نخودى -ماشى  -هاى منتسب به بقوالت: گل باقاليى  چ. رنگ
پشـت   -بيدمشـكى   -بنفسـجى   -ها: ارغوانى  هاى منتسب به گل ح. رنگ

 .نيلوفرى -نرگسى  -گلى  -خارى  گل -گل انارى  -سوسنى  -گلى 
-اى  بيجاده -الماسى  -ها: اُخرايى  ها و كانى هاى منتسب به سنگ خ. رنگ

 -عقيقــى  -صــدفى  -شــنگرفى  -زمــردى  -زرنيخــى  -زبرجــدى  -اى  جيــوه
 -يـاقوتى   -نيلـى   -مرمـرى   -لعلى  -الجوردى  -كهربايى  -قيرى  -اى  فيروزه
 .يشمى
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 -طاليـى   -سـربى   -پـوالدى   -لـزات: برنجـى   هاى منتسب بـه ف  د. رنگ
 .اى نقره -مسى  -قلعى  -فوالدى 

 -بلـورى   -اكليلـى   -آجـرى   -اى  هاى منتسـب بـه اشـيا: آبگينـه     ذ. رنگ
 -كتـانى   -شـمعى   -اى  شله -اى  سرمه -سرخابى  - )لباس(سربازى  -سپيدابى 
 .مدادى

-شرابى  -اى  ركهس -اى  هاى خوردنى: ارده هاى منتسب به ساخته ر. رنگ
 -شـيرى   -اى  شـيره  -شيرشـكرى   -شـيرچايى   -شـكالتى   -شكرى  -شربتى 
 .نباتى -لبويى  -اى  قهوه

-اى  زردچوبه -دارچينى  -خردلى  -هاى منتسب به ادويه: حنايى  ز. رنگ
 .نسوارى -مشكى  -كافورى  -فلفل نمكى  -عودى  -اى  زيره -زعفرانى 

 -اى  چهـره  -جگـرى   -بـدن: اسـتخوانى   هاى منتسب به اجـزاى   ژ. رنگ
 .عاجى -صورتى  -خونى 

 -چينـى   -تنباكويى  -توسى  -هاى منتسب به متفرقات: ترياكى  س. رنگ
 .ميشى -الكى  -كبريتى  -شبقى  -سيلويى  -زنگارى  -زغالى  -دوغى

 
 بندى درجاتى طبقه

 مايلها بر حسب ت بايد در نظر داشت تقسيم رنگ بندى ديگرى كه مى طبقه
 :طور مثال آنها به رنگ اصلى است، به 

 -الجـوردى   -اى  فيروزه -اى  جيوه -توسى  -آسمانى  -اى  ها: آبگينه آبى
 .نيلى

 .كبودى -دودى  -ها: بادنجانى  بنفش
 .طاليى -زعفرانى  -اى  زردچوبه -زردها: خردلى 
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 .زيتونى -زمردى  -زبرجدى  -چمنى  -اى  سبزها: پسته
 .جگرى -اُخرايى  -آلبالويى  -ها: آتشى  سرخ

 .عاجى -صدفى  -شيرى  -شربتى  -سفيدها: استخوانى 
 .قيرى -اى  سورمه -زغالى  -زاغ  -ها: دودى  سياه
  .فندقى -شترى  -خرمايى  -ترياكى  -بلوطى  -اى  اى: ارده قهوه

  
 يادداشت:

 اد شده كه ممكن اسـت بـا نـام   در متون داروشناسى كهن ي »قهوه«البته نوعى شراب نامرغوب به نام . 1
 .رود كه مرتبط بوده باشد ارتباط داشته باشد اما با نام اين رنگ گمان نمى »خانه قهوه«

  



 
  
  
  
  

 * هاى خطى سرگذشت و سرنوشت نسخه

  
  ايرج افشار

 
 

 چند نكته مقدماتى
 هـاى خطـى   نسخه ةاى دربار اند شمه بانيان اين مجمع گرامى از من خواسته

فارسى به آگاهى برسانم. اما به مناسبت آن كه ايـرانيم تصـورم بـر آن اسـت كـه       
ان، بـدون تفكيكـى   هـاى خطـى در ايـر    وضع نسـخه  ةبه طور كلى دربار  توانم مى

هاى ايـن گـزارش    بدهم. ناچار حد و مرزى را در برخى از بخش  زبانى، گزارشى
هـاى   نسـخه  ةكنم. مخصوصاً به مناسبت آن كه هر كـارى دربـار   ام رعايت نتوانسته

هـا،   سـازى نسـخه   آورى و مجموعـه  رسيده، اعم از جمـع   خطى در ايران به انجام
هـاى فارسـى و عربـى و تركـى      هاى زبان كه نسخه ها كتابخانه ةتنظيم آنها در قفس

                                                            

 )1991نـوامبر   30 -لنـدن  ( »الفرقـان « ةافتتاحى مؤسسـ  ةگزارشى است كه متن انگليسى آن در جلس* 
هاى اسالمى تأسيس شده و چهار هـدف   هبانى خطى سرزمينخوانده شد. مؤسسه الفرقان براى نگا

هـاى خطـى در سراسـر جهـان،      عبارت است از: شناسايى و بررسى وضع و آمـار نسـخه   آن ةعمد
هاى ممالك اسالمى، آنها كـه فهرسـت نشـده اسـت، اتخـاذ       هاى خطى زبان نسخه  فهرست نويسى

در معرض انهدام است، چاپ متونى كـه  هايى كه  هاى مختلف به منظورمرمت و نگاهبانى نسخه راه
 .4) 1371:( 31-47شناسى، سال  فاكسيميله انجام شود. ايران بايد به صورت انتقادى و
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نويسى و معرفى آنها از ايـن حيـث كـه     فهرست  شود، باألخره البالى هم چيده مى
 .ممزوج است  هاى تنظيمى در ايران اغلب فهرست

هـاى   جز اين مسلّم است كه در مطالعـه و تحقيـق ادبيـات ايـران و نوشـته     
نگريم كه به هر يـك از   هايى مى همه نوشته و بررسى عقايد آنان، ناچار به  ايرانيان
زبان مهم نگارش يافته است. به همين مالحظـات اسـت كـه كتابـداران و       اين سه
اند به تفكيك و تقسيم زبانى قائل بشـوند   توانسته نگاران ايران معموالً نمى فهرست

 هاى نسخ خطى كه در ايران نگارش يافته بـر  اشاره شد غالب فهرست  و چنان كه
نـه   (call number) هـا در قفسـه   ترتيـب نسـخه   ةاست و يـا شـمار   اساس موضوع

نگـاران   . ولـى فهرسـت  )ملك ةمثل فهرست كتابخان(ندرت  برحسب زبان، مگر به
را بـه   Collection of miscelanous هـا  فهرست بخش مجموعـه   همين كتابخانه هم

اء يـك مجموعـه را از   اند كه اجز اند و درست ندانسته اى منتشركرده ترتيب شماره
 .كنند فهرست برحسب زبان معرفى مى  هم جدا كرده در دو يا سه

به هر تقدير براى آشنا شدن با وضع نسخ خطى فارسى، از حيث ايـن كـه   
شـود از دو   آنها شده است و اين نسخ در كجاها نگاهـدارى مـى   ةكارها دربار  چه

 .تواند مورد توجه باشد مى  جنبه
 سـت و چـون بـه عبـارت پايـانى      ا هاى خطى نسخه نخست قلمرو كتابت

colophon هايى كه محل كتابت در آنها قيد شده است بنگريم و در مـوردى  نسخه 
يابيم كه نسخ فارسـى در مـدت شـش     خط را بتوانيم تشخيص دهيم در مى ةشيو 

كـرده و يـا بـا ادب     هايى كه مردمش فارسى تكلم مـى  قرن در همه سرزمين  هفت
هاسـت كـه در بـالد و     اند نوشته شده است. چه بسيار نسـخه  ى داشتهآشناي فارسى
زبان مانند شـامات و بغـداد و مصـر و متصـرفات اروپـايى عثمـانى        عربى  ممالك
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هـا بـاقى    كتابت درآمده و هنوز مقدارى از آنها در همان سرزمين ةرشت به )بالكان(
هـاى   ر كتابخانـه هـاى فارسـى د   وجود تعدادى زيـاد از نسـخه   ةسابق ماننده است.

و تركيـه   )قاره  شبه(هاى خصوصى در هندوستان و پاكستان  عمومى و درمجموعه
در محافل ادبى آن سـرزمين   رايج بودن زبان فارسى در دربار و ةمقول از )عثمانى(

هـاى فارسـى بـه كثـرت رواج داشـته       در چنان جاها كتابت نسخه هاست و طبعاً
خاص خود آن نواحى بوده اسـت و بـا    ةيوبه ش آرايش آنها است. حتى نگارش و

 .از ديگرى تميز داد توان هر يك را يك نگاه مى
 هاى فارسى، قلمرو موجودى آنها در زمان حاضر اسـت.  قلمرو ديگر نسخه
 يعنـى ايـران و افغانسـتان و   (هاى مورد تكلـم فارسـى    اين قلمرو از مرز سرزمين

گـذر   )هند و پاكسـتان و تركيـه  يعنى (و حتى ممالك همسايه با آنها  )تاجيكستان
هـا و   هاى فارسى بـه طـرق مختلـف بـه كتابخانـه      و اكنون بسيارى از نسخه  كرده
هاى خصوصى ممالك ديگر جهـان رسـيده، يعنـى در سراسـر      مجموعه ها و موزه

است و متأسفانه آمار درسـتى هـم در دسـت نـداريم. حتـى بخـش         عالم پراكنده
 .ه استفهرست ناشده ماند زيادى از آنها
ـ      نسخه  ةوسـيل  ههاى خطى اعم از فارسى و جـز آن در طـول يـازده قـرن ب

جهـان   ةجايى بسـيار يافتـه و بـه چهارگوشـ     غارت، هديه و ارمغان جابه تجارت،
 :درست يادآور اين بيت كم مايه عوامانه است پراكنده شده و

 رود اين كتاب البته مى

 تا به بغداد و مصر و كلكته

هايى كه آن كتـاب در   ارسى قسمتى مهم هنوز در منطقههاى ف از ميان نسخه
 جاها تأليف يا كتابت يافتـه اسـت بـر جـاى خـود مانـده و در حقيقـت اينهـا         آن
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 اند با هويت محلى، مانند تأليفات بسيارى كه دانشمندان و نويسـندگان  هايى نسخه
 فارسى زبان هند و پاكستان، مخصوصـاً از قـرن يـازدهم تـا سـيزدهم هجـرى در       

 اند و بسـيارى از آنهـا هنـوز در هنـد و     شهرهاى متعدد آن سرزمين پهناور نوشته
  طـور مثـال محققـان و مـتن شناسـان      ست كه بـه ا  پاكستان موجود است و طبيعى

 فارسـى   مند به تواريخ هندوستان و آن قسمت از معارف هندويى كه به زبان عالقه
شـبه    صـوفيه  )لفوظـات م(ست و همچنين متون مربوط به سرگذشت و سـخنان   ا

 چشتيه و قادريه و نوربخشيه و سـهرورديه و جـز اينهـا بايـد تـوجهى      قاره مانند
 طـور كـه بـراى    هاى هند و پاكستان داشته باشند. همـان  كتابخانه ةخاص به گنجين 
  مندان به فرهنگ صوفيان ماوراءالنهر همچون طبقات خواجگان و نقشبنديان عالقه 

 هاى تاجيكستان و اوزبكستان ضرورت تام دارد و جمهورى هاى ديدار از كتابخانه
هاى كتابت شده در شـهرهاى ميـان سـيحون و جيحـون و      براى دستيابى به نسخه

 هاى تاشكند و دوشنبه و سمرقند و بخـارا  خانه ماوراءالنهر بيشتر بايد به كتب بالد
ـ           همراجعه كرد. البته مقـدارى هـم از ايـن نسـخ در طـول دويسـت سـال اخيـر ب

 .كشورهاى اروپايى راه يافته است و مقدار كمى هم به تفاريق به ايران رسيده 
  هاى محلى ايران نگارش يافته در طول دويسـت  خوشبختانه اكثريت نسخه

 هـاى خصوصـى كشـور اسـت و     هاى ايران و در مجموعـه  سال اخير در كتابخانه
ماً بايـد بـيش از   هايى كه از تأليفات عصر قاجارى باشد حت مخصوصاً براى نسخه

ملى، گلسـتان، دانشـگاه، مجلـس،    (هاى مهم ايران  هاى كتابخانه هرجا به مجموعه
 .نگريست )مشهد، تبريز، شيراز، اصفهان ملك،



١٥٩ هاى خطى سرگذشت و سرنوشت نسخه 

هـاى   بـه موجـودى نسـخه    )از حيث كم و كيف بر رويهم(نگاهى اجمالى 
رد آو بندى را پـيش مـى   هاى جهان تا حدودى اين تقسيم فارسى در كتابخانه  خطى

 :اى احتماالً مفيد است و اخذ تصميم در هر زمينه »گيرى جهت« كه براى
 .ايران، هند و پاكستان، تركيه، شوروى -الف 
 .انگلستان، آلمانى، مصر، افغانستان، اطريش، فرانسه -ب 
 .امريكا، يوگوسالوى، ايتاليا -ج 
 ... سوئد، رومانى، دانمارك، هلند، سويس، ژاپون و -د 

 ست كه دستيابى بـه اسـتفاده از نسـخ خطـى را     دگى جغرافيايىهمين پراكن
 دشوار ساخته و حتى آگاهى متخصصان را از كم و كيف آنها محدود كرده اسـت. 

 هـاى  طبعاً براى به دست آوردن اطالع كافى نسبت به موجودى و شناسايى نسخه
د محتاج بينى شو پراكنده در جهان و كارهايى كه ضرورت دارد در مورد آنها پيش 

المللى  هسـتيم   همين گونه مجالس تعاطى افكار و مراكز ايجاد كننده روابط بين به
 هـا و خطشناسـى قـديم در    گـذارى نسـخه   خوشبختانه با برگزارى مجمع قاعده و

 :استانبول
Colloque de codicologie et de paleographie des manuscrits du Moyen 
Orient) Istanbul, 6891) 

  تيتوى فرانسوى مطالعات آناطولى مبتكر تشكيل آن بود، و اينك هم در اينكه انس
مجمع كه اصحاب تخصص در آن شـركت دارنـد، امكانـات همفكـرى بيشـتر و      

هاى همكارى پيش آمده است. بنـابراين بهتـرين فرصـت اسـت كـه بـه        راه  يافتن
 .موردنظر بپردازم  رؤوس مسائل

 

 آموزش تخصصى نسخه شناسى ـ1

شناسى شـرقى   ها در نسخه نبايد داشت كه نخستين نياز همه كتابخانه ترديد



 27/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٦٠ 

  سـت داشـتن   خطـى  ةهايى كه هنوز به صورت نسخ حتى شناخت ماهوى كتاب و
ست كه مقدمات و كيفيات كار را به خـوبى آموختـه و در آمـوزش ديـدن      كسانى
 .يافته شده باشند  تجربه

به يابى در سـاليان چنـد،   تاكنون متخصص اين رشته از راه ممارست و تجر
هـاى خطـى بسـيار زيـاد و      ذوق و تمايل شخصى، و با ديـدن نسـخه   ةبه سائق بنا

هاى متخصصان و صـاحبان بصـيرت    ماالمال سينه ةكسب اطالع از گنجين متنوع و
يافـت   شد. يعنى آنچه از نسلى به نسل ديگر انتقال مى محدود، تربيت مى معدود و
و كتابشناس را كتاب و دستك و دفتـرى  نبـود كـه از    شفاهى بود كتابدار  به طور

 .آموزش ببيند روى آنها
اى  اگرچه تعداد كسانى كه در اين رشته صاحب اطالع بودنـد در هـر دوره  

دانستند عميق و قابل اعتماد بود و هر سرزمينى بـراى   بوده است ولى آنچه مى  كم
حات خاص در كتابـدارى  سنتى و طبعاً اصطال ةداراى ميزان و معيار و ضابط خود

»  connaisseur de livre كتابشـناس »گونه افـراد در ميـان ادبـاى ايـران بـه       بود. اين

او آن چنان كسى بود كـه اطالعـات مبسـوطى در      bibliographeمعروف بودند نه
 .شناخت كتاب داشت

هـاى مختلـف    مؤلف و موضوع كتاب و نوع كاغذ و خط و جلد و آرايـش 
كرد. اگر نسخه فاقد نام و نشان بود و يا افتـادگى   ارزشيابى مىشناخت و  مى آن را

توانست هويـت كتـاب را بـه     پراكندگى داشت با نگرش به ابواب فصول آن مى و
 .معين كند و زمان تأليف و تحرير آن را مشخص سازد  درستى

 خطى هست به اين گونه افراد احتيـاج  ةدر حال حاضر هم هر جا كه نسخ
 .دقطعى وجود دار 



١٦١ هاى خطى سرگذشت و سرنوشت نسخه 

 هاى چـاپى و اقبـال عمـومى بـه آنهـا و      يابى كتاب طبعاً رايج شدن و آسان
 نگـارى  ضرورت دستيابى به آنها، تمركـز فعاليـت كتابـدارى متوجـه بـه فهرسـت      

آرام اسـتفاده كـردن از    يـابى در آن زمينـه شـد و آرام    هـاى چـاپى و قاعـده    كتاب 
منـدى بـه هنـر     قـه اى بسـيار محـدود يافـت و نـاگزير عال     خطى دامنه  هاى نسخه

بايـد كوشـش    در ايـران كاسـتى گرفـت و چنـدان كـه مـى       »سـنتّى   شناسى بكتا«
خطـى   نويسـى، نسـخ   قواعد و ضوابط يكنواخت در فهرست اى براى يافتن شايسته

 .انجام نشد
 در شصت هفتاد سال اخير چند تن بودند كه اطالعات سـنّتى كتابـدارى را  

 دريافته به دوستداران امـروزين ايـن رشـته   نگاهبانى كرده و از نسل پيش از خود 
 شان را در ايـن مجلـس   دانم براى حقگزارى نام شريف اند و من سزاوار مى سپرده 
 بياورم: محمد قزوينى، محمدعلى تربيـت، محمـد نخجـوانى، حسـين نخجـوانى،      

 القرائـى، و مهـدى   ، مجتبى مينوى، مدرس رضـوى، جعفـر سـلطان   ةمحمد مشكو
 .بيانى 

 هاى قـاآن  هاى خطى ايران كوشش فهرست نگارى نسخه ةدوردر نخستين 
حدائق  ،)فهرست مجلس(الملك  ، ابوالقاسم اعتصام)فهرست مشهد(ميرزا اوكتايى  

نشـدنى   فرامـوش  )معارف(، و عبدالعزيز جواهركالم )فهرست سپهساالر(شيرازى 
در يـاب   تـازه   است. آنها كوشيدند اطالعات شخصى و ضوابط سنّتى و معيارهـاى 

راه   شناسـان را جمـع سـازند و از ايـن     هاى نگارش يافتـه توسـط شـرق    فهرست
 .ايران انتشار يافت و رهگشاى آيندگان شد ةهاى اولي فهرست

نگــارى ايــران سرسلســله دانشــمند و توانمنــد و  فهرســت ةدر دومــين دور
 پژوه است و در پى او علينقى منـزوى،  ناپذير محمدتقى دانش باپشتكار و خستگى
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 مد منزوى، مهدى والئى، احمد گلچين معانى، عبدالحسـين حـائرى و عبـداهللا   اح
 .اند كه حقاً اين رشته را گسترش  دادند انوار. اين چند متخصص 

 گيرد تعداد نگارى كه بيست سال اخير را در بر مى فهرست ةدر سومين دور
  نسـخ  ها و ذوق و شوقى كه به شناساندن نگاران به علت پراكندگى نسخه فهرست

ــوده اســت و بجــز    خطــى مخصوصــاً توســط دانــش  ــاب شــد متعــدد ب ــژوه ب پ
 .اند اى از ادبا هم استطراداً به اين زمينه پرداخته اى عده حرفه  نگاران فهرست

 كند كه قواعـد و ضـوابط روشـن    شناسى ايران ايجاب مى نسخه ةاينك آيند
 اخـت شـود و  المقدور هماهنگ و در حـد امكـان يكنو   براى آن گردآورى و حتى 

 .نگارى باشد صورت مدونى درآيد و در دسترس هر فهرست به
 فـوق ليسـانس   ةشايد در درجـ (اين كار نياز به تدريس علمى و تخصصى 

  هـاى  هاى موقتى كتابدارى جديد و حتى در دوره دارد. گاهى در دوره )دانشگاهى 
 هاى خطـى  نسخه ةكتابدارى فوق ليسانس در دانشگاهى به تناوب درسهايى دربار

 گفته شده ولى چون گرايش كلى به آموختن كتابدار جديـد بـراى قبـول كـار در     
  كتابـداى رغبتـى شايسـته بـه درس     ةها بـود و هسـت دانشـجويان رشـت     كتابخانه
طور كلى ضـرورتى بـه زنـده سـاختن اطالعـات       هاى خطى نداشته شايد به نسخه
 .اند احساس نكرده سنتّى

 اساس پيشنهاد مستدل و مجاهدت محمدتقىخوشبختانه در سال جارى بر 
پژوه كتابخانه مركزى دانشگاه تهران پذيرفت بـا همكـارى گـروه كتابـدارى      دانش 

دانشگاه، ولى با اسـتفاده از متخصصـان و آگاهـان بـر احـوال نسـخ خطـى          همان
اكنون ايـن   شناسى ايجاد كند و هم مستقل براى تربيت ده متخصص نسخه  اى دوره



١٦٣ هاى خطى سرگذشت و سرنوشت نسخه 

صورت موادى كـه در ايـن دوره تـدريس    (ر علمى و عملى داير است طو به  دوره
 ).ضميمه است شود مى

 
 قواعد و ضوابط ـ2

هاى خطى ايران تهيه شده قواعـد يكنواخـت    در فهرستهايى كه براى نسخه
معرفى آنها وجود ندارد و مخصوصا اغلـب از حيـث اصـطالحات تفاوتهـايى      در

نگار بنا بر اطالعـات اكتسـابى و    ر فهرستشود. زيرا ه ميان آنها ديده مى  مشخص
گاهى بنا برذوق شخصى و اجتهـاد فـردى و در مـواردى بـه اسـتناد مشخصـات       

هـا بـه شناسـاندن آنهـا      و تملك نسخه»   registreعرض«هاى  مكتوب دريادداشت
نبودن اصول و قواعد ثابـت و مضـبوط و گونـاگونى اصـطالحات      پرداخته است.

 .شناسى است تى در نسخهاشكاال طبعاً موجب بروز
 هاى شـرقى اغلـب   نگاران اروپايى هم در آوردن مشخصات نسخه فهرست

  اى نسـبت بـه همـه    كارانـه  تابع قواعد مرسوم در ميان خود بوده و وقـوف نـازك   
 انـد. مخصوصـاً در ترجمـه    شناسـى سـنّتى شـرق نداشـته     هاى خاص نسخه گوشه

 اند. ود توفيق كامل به دست نياوردهاصطالحات و تطبيق دادن آنها با مصاديق موج 
را كـه نـوعى    »دندان موشى«و  »بند رومى«، »ركابك«طور مثال اصطالح فارسى  به
 طال اندازى بين سطور است چه بايد گفت؟ از

 ) كه1352تهران، (دكتر مهدى بيانى به نام كتابشناسى كتابهاى خطى  ةرسال
، و رسـاله  )1(بـه چـاپ رسـيد   متن رساله درس گفتن او بود و پس از درگذشتش  

هروى به نام لغات و اصطالحات فن كتابسازى همـراه بـا اصـطالحات      رضا مايل
نگـارى   ) گـره اساسـى از كـار فهرسـت    1353تهران، (تذهيب، نقاشى  جلدسازى،
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متأسفانه جامع و دربرگيرنده همه اطالعات و اصطالحات ضـرورى   گيرد و برنمى
 .نيست  براى تعليم

 االطراف مسلّم اسـت و بايـد همـه    ه و تأليف كتابى جامعپس ضرورت تهي
 قواعد و ضوابط و اصطالحات مصطلح و مرسوم در كتابدارى سنّتى ايران جدا از
 آنچه در ديگر ممالك اسالمى رايج است گردآورى شود، و با معادلهاى انگليسـى 

 .درست منتشر شود
آن در ديگـر  اى از مشـابهات   اين كه پيشنهاد جـدا بـودن چنـين مجموعـه    

شود از لحاظ آن است كـه اصـطالحات متنـوع و مترادفـى در      اسالمى مى  ممالك
عربى، هندوستان و افغانستان و تركيـه رايـج اسـت كـه بـاهم شـدن آنهـا         ممالك

اى خواهد بود. اما جداجدا بودن هـر يـك سـبب آن     و تخليط تازه  موجب تداخل
يج در ميان خود و در كار بـرده  نگاران هر زبانى مصطلحات را فهرست  شود كه مى

 .كار گيرند به شده سنتّى را
مشكل تنها اين نيست كه قواعد و مصطلحات مربوط به كتابت و تـذهيب  

 صحافى مضبوط نيست، مشكل اصلى اين است كه امروزه مصاديق بسـيارى از  و
  طور مثال من نام سى و يـك گونـه   شناسم. به مصطلحات قديم را از ياد برده، نمى

 هـا و متـون كالسـيك فارسـى     هاى مكتوب بر اول نسخه»عرض«اغذ را از ميان ك
 توان اين اصطالحات را با كاغذ دانم كه چگونه مى ام ولى هيچ نمى استخراج كرده 

 .ها تطبيق داد و به دقت گفت كه كاغذ فالن نسخه دقيقاً از فالن نوع است نسخه
 دارد به انجام برسـد  براى رسيدن به اين هدف مهمترين كارى كه ضرورت

  هـايى مربـوط بـه    هـايى اسـت كـه در زمينـه     ها و رساله اى از همه نوشته مجموعه
خوشنويسى و رنگ كردن كاغذ و جلد سازى بـه زبـان فارسـى نگـارش يافتـه و      
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مانند گلسـتان  (طور پراكنده بعضى چاپ و بعضى هم ترجمه شده است  به  اگرچه
  رنـگ كاغـذ سـيمى نيشـابورى توسـط      ةوالديمير مينورسكى و رسال هنر توسط

Louise Marlow اشارات وYves porter (     باز ضرورت آن هست كـه بـه صـورت
دراختيـار باشـد و از ايـن طريـق اصـطالحات پيشـين و قواعـد         corpus كرپوسى

محتمل و تعريفهاى مبنى برمتون استخراج و پيشنهاد شـود و ضـوابط مربـوط بـه     
نويسـى فارسـى در    المĤل سـير فرهنگـى نسـخه   ب هاى خط و تاريخ تحول و شيوه

قرار گيرد. ترديد ندارم كه اگرچـه ترجمـه     شناس نويس و نسخه دسترس فهرست
آن ترجمه، متن كتاب توسط سهيلى  گلستان هنر مفيد بود ولى از وقتى كه پس از

و مضامين آن كتاب بـا صـحت و     خوانسارى انتشار يافت استفاده بردن از مطالب
 .شدنى است انجامدقت بهترى 

 پيشنهاد ديگرم براى دست يافتن به ضبط اصيل اصطالحات و راهيـايى بـه  
هـا آن اسـت    استخراج درست قواعـد شـناخت دقـائق هنـرى مربـوط بـه نسـخه        

گـردآورى   )به هر زبانى شـرقى (ها  هاى فارسى مندرج در پشت نسخه»عرض«كه
 Listها و صـورتهايى  چهشود وبه چاپ برسد. از همين زمره و سنخ تواند بود كتاب

هـاى آسـتان    از نسـخه  1172از فهرست بسيار ارزشمندى كـه در سـال    كه احياناً
صـفى توسـط سـيد     ةتهيه شده بوده و خوشبختانه به نـام گنجينـ    صفى در اردبيل

اى است بسيار خـوب بـراى    به چاپ رسيده است و نمونه )1348تبريز، (يونسى 
 .داران نسخه ميان گنجينهقديم رايج   آگاه شدن بر اصطالحات

 
  ها آمار تقريبى نسخه ـ3

 توان معين كـرد،  هاى خطى موجود در ايران را نمى طبعاً تعداد واقعى نسخه
 ن كنـيم. هاى خطـى فارسـى را معـي    نسخه ةديگر چه رسد به اين كه بخواهيم عد
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 هاى عمـومى، دانشـگاهى، مؤسسـات دولتـى و     ها در كتابخانه پراكنده بودن نسخه
 خبرى محض از بسيارى از آنها، فهرست نشـدن  هاى مذهبى و بى جدها و بقعهمس

 هاى خصوصى مشكل اساسـى در  ها در مجموعه ها، مخفى بودن نسخه نسخه ةهم 
 .آمار دقيق و واقعى است ةراه تهي

 هاى خطى موجود در ايران از دويست طور تخمين و تقريب تعداد نسخه به
تـوان گفـت    طـور تقريـب مـى    يمى عربى است و بـه هزار كمتر نيست و احتماالً ن 

ها و بـه تفـاريق    هاى چاپى و نشريه ها در فهرست به شصت هزار از نسخه  نزديك
صـد و   متون چاپى معرفى شده است. بنابراين نزديك به يـك  ةمقدم ها و در مجله

المثل هفـت هـزار نسـخه در     فهرست ناشده در ايران هست، فى  چهل هزار نسخه
ديگر. نكته مهـم ايـن اسـت كـه      ةهمين قياس در چند كتابخان  ملى و به ةكتابخان
هـا را دربـر    خصوصى بـه احتمـال نيمـى از فهرسـت ناشـده       ةهاى مجموع نسخه
 .گيرد مى

مجلـس، مركـزى دانشـگاه تهـران،     (هـاى ايـران    اكنون بعضى از كتابخانـه 
هاى خطى خـود   بر مجموعه )المعارف بزرگ اسالمىةقم، ملى، بنياد داير  مرعشىِ

خرنـد. گـاهى هـم     شود مى هاى خطى را كه در بازار عرضه مى و نسخه افزايند مى
ها هم بايـد فهرسـت    رسد. پس اين نسخه اهدايى به اين كتابخانه مى  هاى مجموعه

 .بشود
 

 نگارى انتخابى و انتقادى فهرستـ 4

 نهاى ناشناخته و فهرست نشده و لزوم معرفى شد با توجه به كثرت نسخه
هايى كه براى پيشرفت تحقيقات وجـوب دارد ناچـار بايـد راههـايى را در      نسخه 

اى بايـد فهرسـت    ها باشد و اگرچه هر كتابخانـه  اولويت ةگرفت كه برآورند  پيش
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 ةهاى خطى خود را منتشر كند به مالحظه آن كه چنين كارى براى همـ  نسخه  ةهم
 ت و داشـتن نيـروى كارآمـد و   هاى جهان مستلزم سالهاى دراز صرف وق كتابخانه 

 هاى مورد ضـرورت  اعتبار مالى شايسته است ناچار يگانه راه، آگاه شدن بر نسخه
 انتقادى به اقتضاى احتياجات شناخته شـده محققـان و   -فهرست نگارى انتخابى  

تـوان بـا مشـورت كـردن بـا       هاى فرهنگـى اسـت و بـدين منظـور مـى      ضرورت
هـاى مهمتـر را بـا     هـايى از نسـخه   ى فهرستشناس شناسى و نسخه متن  متخصصان

اى تهيه و نشر كرد. براى آن كـه مطلـب بيشـتر شـكافته      و نسخه  يابى متنى ارزش
 مـةً كنم و مقد اى عرض مى تاريخ چند كلمه ةرشت ةمثال دربار طور شده باشد من به

ست كه براى تاريخ ااخص به نسخ فارسى متون تواريخى  طور بايد بگويم نظرم به
 .مى مفيد خواهند بودعمو

 هـاى آنهـا   نسـخه  ةاز ميان تواريخ مهم عمومى به فارسى چندتاست كه هم
شناخته نشده و هر يك هم كه جزء يا كالً چاپ شده است از لحاظ صحت مـتن  

 .اعتماد نيست  قابل
بنابراين بايد متون مصححى از آنها در دسترس محققان قرار گيـرد و بـراى   

 هاى معتبرتر و مضـبوطتر را  ام شود از هر يك بايد نسخهكه چاپ درستى انج  اين
هـاى زيـادى هسـت كـه در تصـحيح مـتن        كه از هر يك نسـخه  شناخت. درحالى

طور محدود معرفـى شـود. از    به آنها اتكاء كرد. ناچار بايد نسخ معتبر به  توان نمى
التـواريخ حـافظ   ةاهللا همدانى، زبـد  التواريخ رشيدالدين فضل است جامع  اين رسته

الصـفاى ميرخوانـد، خلـد بـرين محمدصـفى      ضـةالسير خوانـدمير، رو  ابرو، حبيب
اى كـه بـراى وقـايع جهـانى و تـاريخ منطقـه بايـد         سلسـله   قزوينى و از تـواريخ 
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الـدين علـى يـزدى،     شـرف  ةشناسانده شـود ظفرنامـ   هاى معتبر قابل اعتماد نسخه
 .برم ر مثال نام مىطو را به  آراى عباسى اسكندربيك منشى عالم

الـدين حسـن    المـĤثر تـاج   هاى مرتبط با ممالك همجوار تاج تاريخ ةدر زمين
نيشابورى براى تاريخ هندوستان و هشت بهشـت بـراى تـاريخ عثمـانى و       نظامى

 .توان به ياد آورد كتاب همتراز آنها را مى روم و دهها
يـاورم و بهتـرين   در زمينه احوال و عقايد بزرگان تـاريخ هـم بايـد مثـالى ب    

هـاى او بـه    اهللا وزير همدانى است كه هنوز اكثـر نوشـته   رشيدالدين فضل  شخص
هـاى تقريظـات،    هاى تأليفاتش ارزشيابى نشده مانند كتـاب  و نسخه  چاپ نرسيده

الرشيديه كه خوشـبختانه نسـخ ممتـاز قابـل فاكسـيميله      عـةمجمو اسئله و اجوبه و
 ).در ايران در تركيه و(شدن از آنها موجوداست 

 الكبار فـى  كتابى نظير احسن )بيوگرافى دينى شيعى(شناسى  رجال ةدر زمين
 ،)قـرن هشـتم  (زيد عربشاه علوى ورامينى  االَطهار تأليف محمدبن ابى معرفـة االئمـة 

المـؤمنين   هايش متعدد است هنـوز بـه چـاپ نرسـيده و از مجـالس      اگرچه نسخه
سرگذشت علماى شيعه تا قـرن يـازدهم   نوراهللا شوشترى كه بهترين كتاب   قاضى
اى درسـت و حسـابى باشـد انتشـار      است هنوز چاپى كه مبتنى بر نسـخه   هجرى

الشهداى مالحسين كاشفى هميشه بدون مراجعه به نسـخه  ضـةكتاب رو نيافته. حتى
 .شود چاپ مى خطى تجديد
گونه كتابهـا كـه هميشـه كتـاب      طور كه اشارت رفت، تعداد زياد اين همان

اى بـر   اند موجب دشوارى ارزشيابى انتقـادى و برتـرى نهـادن نسـخه     بوده  مرجع
 (Chronologique) نسخه ديگراست و ناچار ضرورت دارد كه فهرست سالشمارى

زبان فارسى به اعتبار قدمت سال كتابت تنظيم كـرد تـا از مشـكالتى      از متون مهم



١٦٩ هاى خطى سرگذشت و سرنوشت نسخه 

دوسى و كليات سـعدى  تاكنون در تصحيح ديوان حافظ و شاهنامه فر  المثل كه فى
 .كاسته شود موجود بوده است،

هـاى   هماره تحقيقات ادبى و شناخت متون ما را ملزم به اتكـاء بـه نسـخه   
كنـد و بنـابراين مكلـف بـه آن      و قديم كه نزديك به زمان مؤلف باشـد مـى   معتبر
 .هاى قديمى را بشناسيم نسخه  باشيم كه مى

 ها بايد اجرا شود تـا هرچـه   شتهر ةنگارى انتخابى و انتقادى در هم فهرست
 در )قـرن ششـم  (زودتر متون اساسى آن شعب علمـى ماننـد جواهرنامـه نظـامى      

شناسى و گوهرهاى آرايشى كه خواجه نصير تمام كتاب تنسـوخ نامـه را از    سنگ
عالء طبـرى از قـرن هفـتم در     ةبرداشته و نامى از آن نبرده است و سعادت نام  آن
 .سانيده شودديوان و سياق شنا  علم

 
 هاى فارسى نويسى نسخه دو نكته در فهرستـ 5

 هاى فارسى، توجه به دو ويژگى و خصوصيت كه نگارى نسخه در فهرست
اند بايد مورد نظر  تاكنون يا مورد توجه نبوده و يا به  اجمال و اشاره از آن گذشته 

 ):هاى ديگر مانند نسخه شايد تا حدودى به(گيرد  قرار
كاغـذ، جلـد،   (طـور كلـى هنـرى اسـت      ادى و ظاهرى و بهم ةجنب ـالف  

 هـا و  بنـدى  ها بـه تقسـيم   . اگر چه متخصصانى در اين زمينه)خط، تصوير آرايش،
 تهيه آن بايـد  ةاند اما با عنايت كامل به زمان نسخه و منطق ها پرداخته شناسى سبك

دارتـرى بـه قصـد     گروهى متخصص با هماهنگى بـه بـازنگرى و تجسـس دامنـه    
هـا بپردازنـد و اسـتانداردهاى مـورد قبـول را       و منضبط سـاختن سـبك    خصمش

 .ت آراء به حد مقدور از ميان برداشته شودتشتّ اپيشنهاد كنند ت
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  (Robinsonهاى بازيل گراى و ب. و. رابينسـون  نگارى ترديد نيست كه تك

 المصـريه   و فهرست نسخ خطى فارسى مصـور دارالكتـب   B.W. Ernest Grube)و
رش نصراهللا مبشر الطرازى مقدارى اين رشته را به سوى گسترش بـرده اسـت   نگا 

ايـران چنـان كـه بايـد      ةسازى فولكوريك، مـذهبى و شـاهان   هنوز هنر كتاب  ولى
تر، مخصوصاً  تجليد و صحافى هم بايد تحقيقى تازه ةنيست. در زمين  شناخته شده

 .ايرانى عرضه شود  صحافى ةدربار
 نـه از لحـاظ  (ا از نظر ضبط كلمات و دقائق زبانى ه الخط نسخه رسم ـب  

تـا اواخـر قـرن    (هـاى قـديم    به دو مالحظه بايد در نسـخه  )خوشنويسى و هنرى
 :معين و مشخص شود) هشتم

گذارى و مشكول بودن آنهاسـت كـه    طرز تلفظ كلمات بر مبناى اعراب) 1
انشناسـانه و  داللت بر گويش كاتب نسخه دارد و محققـان را از تغييـرات زب   طبعاً

 .ريزى كند تواند طرح سازد و بحثى دقيق را مى ديرينه فارسى آگاه مى  هاى گويش
 طرز ضبط كلمات از حيث پيوستگى و گسستگى در مركبات و مفردات) 2

 شود گفت كه در هر دوره، و هر منطقـه، و حتـى هركاتـب ضـوابط و     است و مى 
تالبه عمـومى سـت و ناچـار    هاى گوناگونى رواج داشته است و هنوز هم مب رسم
هاى قديم را شناخت تا بر آن اساس و به اتكاى منطق خط و  ضبطهاى نسخه بايد
 .الخط را بتوان رفع كرد مشكالت رسم  زبان

 هايى كه به هر كدام از اين دو جنبه كمكى باشد بايد به دقت بنابراين نسخه
 ن ساختمعرفى شود و آنها را كه شايسته چاپ فاكسيميله است معي. 
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 نگارى عمومى فهرست ةنظرى به تاريخچـ 6

 )مشهد(كه نخستين نسخ خطى ايران مربوط به آستان قدس  1305از سال 
نگـارى   اى در فهرسـت  طور كلـى وقفـه   انتشار يافت تا اكنون به )تهران(مجلس  و

ها  نيامده ولى هرچند يك بار به مناسبت وقايع عمومى و وضع مالى كتابخانه  پيش
 .روى آورده است  ىكند

هـاى كوچـك و پراكنـده و آنهـا كـه داراى       خانه در حال حاضر براى كتاب
معدود هستند طرحى عمومى در دست نيست كه از تعـداد آنهـا آگـاهى بـه       نسخ

 .بخشى سرانجام گيرد طور اطمينان نويسى آنها به و فهرست دست آيد
 و مجلــس )نقــى منــزوى علــى(هــاى بــزرگ ماننــد ملــى  امــا در كتابخانــه

ـ  )احمد حسينى اشكورى(و مرعشى قم  )عبدالحسين حائرى(  مركـزى  ةو كتابخان
ـ  )پـژوه  محمدتقى دانـش (دانشگاه تهران   المعـارف بـزرگ   ةبنيـاد دايـر   ةو كتابخان

 نگـارى اشـتغال دارنـد. فهرسـت     طور منظم به فهرسـت  به )احمد منزوى( اسالمى
لد نهم كـه در سـال كنـونى منتشـر     با انتشار ج )تهران(ملى ملك  ةكتابخان  نگارى 

 .پايان رسيده است شود، به مى
 هاى نسخ خطى فارسى كه در جهان انتشـار يافتـه اسـت بـه     تعداد فهرست

هـاى   شناسـى فهرسـت   كتـاب «تخمين من به نزديك هزار عنوان رسيده است لـذا   
يونسـكو تهيـه كـردم و در     ةكه به توصـي  »هاى دنيا خطى فارسى در كتابخانه  نسخ
بايـد بـا طـرح جديـدى بـه       ) چاپ شده، كهنه شده است و مى1958(1337ال س

 .هاى انجام شده را شناسانيد شناسى پرداخت و كوشش كتاب  انتشار چنين
 Oriental Manuscripts in Europe and در كتاب J.D. Paerson دانيم كه مى

North (ZUG 1961) Amerca   يل نام كه به معاضدت يونسكو تهيه شده است، ذ
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  هاى هاى مربوط به نسخه هريك از كشورهاى اروپايى و آمريكايى شمالى فهرست
 خطى فارسى را به ترتيب الفبايى نام هر شهر و هر كتابخانه معرفى كرده است. بـا 

كـار افشـار و پيرسـن فهرسـت      ةوجود ايـن اكنـون ضـرورت دارد بـر مجموعـ     
ا كـه بـه معرفـى يـك نسـخه      هاى خطى، حتى آنه هم كه معرفى نسخه  هايى مقاله

سـره عرضـه    كتابشناسى جامع آورد شود و كارى يكبـاره و يـك   مختص است در
 .گردد

 هاى خطى هر چند يـك بـار نشـر    در ايران دو نشريه هم در معرفى نسخه
 مانـده و  هـاى پراكنـده، دورافتـاده و تـك     شد و كمك مؤثرى در معرفى نسخه مى

 انـد  خصى به نشر فهرسـت نداشـته  هاى خصوصى كه امكان ش مخصوصاً مجموعه
هاى خطى از انتشارات كتابخانه مركزى  نسخه ةبود. يكى از اين دو مجموعه نشري

نخستين دفترش انتشار يافت  1339اد دانشگاه تهران است كه در سال نمركز اس و
خطـى   ةتاكنون دوازده دفتر آن نشر شده است. ديگرى كه آشنايى با چند نسـخ  و
حسـين  (علميـه قـم    ةبه اهتمام دو تن از فضالى حوز 1355سال دارد كه در   نام

 .انتشار يافت و متأسفانه متوقف مانده است )طباطبائى و رضا استادى  مدرسى
 

 نگارى گروهى فهرستـ 7

نويسى آنها گفته شد بـراى ايـن    ها و فهرست با توجه به آنچه از وضع نسخ
 هـاى ايـران پايـان گيـرد،     خانههاى موجود در كتاب نويسى نسخه زودتر فهرست  كه

 ها را كه طبق سنّت متكى به كار يك نفره است بايد به كار نگارى كتابخانه فهرست
گروهى درآورد و براى اين كار تصورم بر اين است كه بايد سـمپوزيومى خـاص   

نگـاران متخصـص نسـخ     هاى مهم و فهرسـت  ايران با شركت مديران كتابخانه در
هـاى حـاوى نسـخ خطـى      هايى كه داراى كتابخانه اسيونمسؤوالن ارگانيز خطى و



١٧٣ هاى خطى سرگذشت و سرنوشت نسخه 

 )اوقاف، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، وزارت فرهنگ و آموزش عالى( هستند
روش مربوط به حصول اين مقصود اتخاذ تصـميم مشـترك    ةشود و دربار  تشكيل

 .كرد
 هاى خطى نگارى نسخه جمعى براى فهرست در ايران چند بار كوشش دسته

 :بخش بود و به اشاره بد نيست يادآور شومشد و ثمر 
  نقـى  پـژوه و علـى   سپهساالر با همكارى محمـدتقى دانـش   ةكتابخان ـالف  

 .منزوى
هـا كـه انجمـن آثـار ملـى طـرح محمـدتقى         هاى شهرسـتان  كتابخانه ـب  

 جانب را پذيرفت تا توسط متخصصان و ادباى هر شهر فهرسـت  و اين  پژوه دانش
توسط كاظم مـدير  (مشهد  ةانجام شود. براى شش كتابخانخطى آنجا  نويسى نسخ 

 )محمـد روشـن  (عمومى رشت  ةو كتابخان )عبداهللا نورانى، و تقى بينش چى، شانه
 .هايى تهيه و در سه جلد چاپ شد فهرست

مجلس شوراى ملى كه مجلد يازدهم تا شانزدهم آن حاصـل   ةكتابخان ـج  
 .نويس با هم است گروهى چند فهرست كار

نگـار   كار مشـترك ده فهرسـت   ةملى ملك در نه جلد كه نتيج ةكتابخان ـد  
 .است

 
 فهرست مشتركـ 8

هايى چنـد   ، احمد منزوى كه سالC.A.Storey پس از تأليف مهم و ابتكارى
نگارش فهرست نسخ خطى تجربه عملى و ممارست يافته بود و جـز ايـن در    در

ش بـه او كمـك كـرده بـود     چاپ چند جلد از كتاب الذريعه تـأليف پـدر   تهيه و
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هاى خطى فارسى موجود در ايـران برآمـد    فهرست مشترك از نسخه  ةدرصدد تهي
و توانست قسمتى از آن را در شش جلد به چاپ برسـاند. او نـه   ) 1348از سال (

ايران را ديده و اسـتخراج كـرده بـود بلكـه نـام       ةهاى چاپ شد فهرست  ةتنها هم
هاى مختلف ديده بـود و فهرسـت چـاپى از     بخانهشخصاً در كتا  هايى را كه نسخه

هـاى موجـود    اين فهرست مندرج كرد. گاهى هم نام نسخه آنها در دست نبود در
در كشورهاى ديگر را براساس منابع و مراجعى كه به فارسى ترجمـه شـده و يـا    

 .تفاريق ديده بود وارد كرده است  ها را خود به اصل آن فهرست
شـمين جلـد كتـابش منتشـر شـد چـون فعاليـت        منزوى  پس از اين كه ش

جا طرح نـوى را   ناشر متوقف شد به پاكستان سفر كرد و موفق شد در آن  ةمؤسس
بپذيرانـد و بـه چـاپ     )راولپنـدى ( »مركزتحقيقات فارسـى ايـران و پاكسـتان   «به 

هاى خطـى پاكسـتان    اى بپردازد و آن فهرست مشترك نسخه تازه  فهرست مشترك
 ).1990-1983نشر شده است (  آن است كه يازده جلد

هـايى   واره كار ابتكارى او در مجلدات اخير اين فهرسـت افـزودن فهرسـت   
هـاى خطـى و چـاپى فارسـى      به ترتيب موضوعى حاوى نام و نشان كتـاب   است

موضوع و براساس ترتيب اسم كتاب، با ارجاع به مĤخذ و منابع اين  مربوط به هر
 .تان نيستبه معرفى نسخ پاكس قسمت منحصر

ة يابد احمد منزوى در تهران مذاكره دربار اكنون كه اين گزارش نگارش مى
 المعـارف بـزرگ  ةبنياد داير«فعاليت ديگرى را در همين زمينه فهرست مشترك با  
اى  طور خالصه عبارت است از اين كه فهرسـتواره  آغاز كرده است كه به »اسالمى 

 .آغاز كرده است ادامه دهدفهرست مشترك پاكستان  11كه در جلد  را
 مربوط به فهرست مشترك يادى هم بايد از سه طرح ديگر بشـود:  ةدر زمين



١٧٥ هاى خطى سرگذشت و سرنوشت نسخه 

 هاى عربـى ايـران اسـت كـه محمـد بـاقر حجتـى،        يكى فهرست موضوعى نسخه
آن دسـت   ةنويس نسخ خطى دانشكده الهيات از چند سال پـيش بـه تهيـ    فهرست

نـه  (هـاى عمـومى    بخانـه هـاى چـاپ شـده كتا    و آن را بـر اسـاس فهرسـت     برده
به ترتيب موضوعى و تاريخ نگارش و اسم كتاب فـراهم   )خصوصى هاى مجموعه

اسناد و مدارك وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به چـاپ جلـد اول    كرده و مركز
هاى فقـه و حـديث اسـت اعـم از      ديگر فهرست مشترك كتاب آن پرداخته است.
مى بانى تأليف آن شده است. آخرين بنياد انقالب اسال ةمؤسس  فارسى و عربى كه

پـژوه بـراى اجـراء بـه دانشـكده الهيـات و        محمدتقى دانش  همه فكرى است كه
تهران القاء كرد. نظر او بر ايـن بـود كـه بـراى پيشـرفت        معارف اسالمى دانشگاه

هاى كارل بروكلمن و فـؤاد سـزگين و    مندرج در كتاب  تحقيقات ايرانى اطالعات
هاى چاپ ايران درهم كـرده شـود و يونيـون     فهرست وفمان وكارل استورى و ه
اطالعات مربوط به ابن سينا اعـم از فارسـى و عربـى در      المثل ليستى باشد كه فى

عرضه شود و مقام فرهنگ ايرانـى مشـخص باشـد.      يك جا و با هم به دانشمندان
م هاى فارسى يك كشور هم از كارهـاى مهـ   مجموعه هاى مشترك از فهرست ةتهي

مالحظه بايد از فهرستى كه اخيراً آقاى م. پيه مونتسه   و با ارزش است و به همين
نسـخه خطـى فارسـى در     436شـده اسـت كـه      منتشر ساخته و طبـق آن معلـوم  

موجود است ياد كرد و آن را الگـويى بـراى    هاى شهرهاى مختلف ايتاليا كتابخانه
 .كارهاى مشابه قرار داد

 
 عكس و ميكروفيلمـ 9

ستين اقدام براى عكسبردارى از نسخ خطـى را محمـد قزوينـى حـدود     نخ
هـاى   م. به دولت ايران پيشنهاد كرد و خود مأمور شد در اروپا از نسخه1925 سال
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اول اهميت براى تصحيح و چـاپ و موجـب پيشـرفت     ةمعتبر كه در درج مهم و
او  ةوسـيل تاريخ و ادبيات ايران بود عكس تهيـه كنـد. آنچـه بـه      ةزمين تحقيق در

 .شود ملى نگاهدارى مى ةاينك در كتابخان عكس تهيه شد
هاى خطى در ايران را پروفسور هـانرى كـربن    ميكروفيلم از نسخه ةاما تهي

شناسـى فرانسـوى در تهـران بـود آغـاز كـرد و از        مدتى كه مدير انستيتو ايران در
 متعلـق بـه   هاى خطى فلسفى و عرفانى و تاريخى كه بعضى از آنها نسخه  تعدادى

 .هاى خصوصى بود ميكروفيلم تهيه كرد مجموعه 
ــوى از ســوى دانشــگاه تهــران و وزارت فرهنــگ   پــس از آن مجتبــى مين

هـايى كـه    هاى تركيه به تجسس بپردازد و از نسخه يافت كه در كتابخانه  مأموريت
ز انگيـ  يابد ميكروفيلم بگيرد. او اين كار را با دلبندى و پشتكار سـتايش  مى  مناسب

آورد آورد كـه   هـايى را بـه ره   قريب به شش سال انجام داد و ميكروفيلم  در مدت
 .مركزى دانشگاه تهران بود ةتشكيل بخش ميكروفيلم كتابخان  اصلى ةماي

 ةهـاى مـوز   هاى فارسى مهم كتابخانـه  اهللا صفا از نسخه پس از او دكتر ذبيح
 كه همـه بـراى نگاهـدارى در    بردارى پرداخت بريتانيا و ملى فرانسه به ميكروفيلم 

  هـاى  مركزى دانشگاه تهران بود. جز اين خود كتابخانـه هـم از مجموعـه    ةكتابخان
 خصوصى و عمومى ايران و خارج منظماً ميكـروفيلم درخواسـت كـرده و اينـك    

رسـيده و سـه جلـد فهرسـت بـراى آن       7500اى كه تعداد آن به حـدود   مجموعه 
 .است پژوه چاپ شده محمدتقى دانش توسط

  ةهاى كتابخان ميكروفيلم ةاين نكته را بايد در نظر داشت كه اهميت مجموع
مركزى و مركز اسناد دانشگاه تهران بـر ايـن اسـت كـه مقـدار زيـادى از آنهـا از        

 .هاى خصوصى ميكروفيلم شده است متعلق به مجموعه  هاى نسخه



١٧٧ هاى خطى سرگذشت و سرنوشت نسخه 

  ىو ملـى هـم دارا   )قـم (و مرعشـى   )مشـهد (هاى آسـتان قـدس    كتابخانه
خود ميكروفيلم تهيه كـرده   ةملى ملك فقط از مجموع ةميكروفيلم هستند. كتابخان

  خوانندگان به جاى مراجعه به اصل نسخ از ميكروفيلم استفاده كننـد. كتابخانـه   تا
      هاى عكسـى خـود را منتشـر سـاخته و در آن      اخيراً جلد اول نسخه )قم(مرعشى 

 .تا معرفى شده است 2000نسخه از  500
 

 هاى خطى نسخه ةفاكسيميلـ 10

 شـود: يكـى   در احياى متون كهن فارسى خوشـبختانه دو گونـه اقـدام مـى    
 اخير ةسال تصحيح انتقادى متون از روى نسخ خطى است كه در اين پنجاه و چند 

 .نزديك به دو هزار متن كالسيك در ايران به چاپ رسيده
 حـدود بيسـت سـال    آن بـه  ةاست كه سابق )عكسى(ديگر طبع فاكسيميله 

 .اند رسد و دانشگاه تهران و انجمن آثار ملى در اين كار پيشگام بوده مى 
 ةدايـر  وابسته به بنياد »مركز انتشار نسخ خطى«خاصى به نام  ةاخيراً مؤسس

 المعارف اسالمى به منظور چاپ عكسى نسخ منحصر بـه فـرد و ممتـاز و معتبـر    
در ظرف دو سـال كـه از آغـاز     قديمى، هنرى و خط مؤلف تأسيس شده است و

مفـاتيح االسـرار و مصـابيح     667مورخ  ةگذرد پنج كتاب از جمله نسخ مى  كارش
 .را به چاپ رسانيده )به زبان عربى(الدين محمد شهرستانى  تاج  االبرار تأليف

  پنجاه و پنج سال پيش محمد قزوينى به درخواست دولت ايران نوزده متن
هـاى مهـم آن را برشـمرد. امـا از آن      رفى كرد و نسخهمهم را براى چاپ شدن مع

هاى هفت اقليم امين احمد رازى و مجمل فصيح خوافى و تـاريخ   هنوز متن  ميان
التواريخ حافظ ابرو و تاريخ راقم ةالتواريخ ابوالقاسم كاشانى و زبدةآرا وزبد جهان
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ت و سمرقندى و كيهان شناخت حسن قطان مروزى يا چاپ نشده اس  مير شريف
 .انتقادى ندارد  يا چاپ

 هاى نسـخ خطـى و   اينك هم ضرورت فرهنگى اقتضا دارد از ميان فهرست
هاى مشترك فهرستى انتخابى در هر رشته توسط گروه متخصـص معـين    فهرست

هاى خوب و اصيل و با اساس مشخص گـردد   تا براساس آن فهرست نسخه شود
نشـر   -شـر فـورى مضـبوط    ن -زودتر به يكـى از صـور نشـر انتقـادى       و هرچه

مثالً ده سال اين برنامـه بـه اجـرا درآيـد و مجـدداً فهرسـت         فاكسيميله در مدتى
 .اجراى آن اقدام شود  ديگرى تهيه و نسبت به

 هاى خطى فارسى باشد اگر چه نسخه ةاند گفتارم دربار چون از من خواسته
هـاى خطـى    اين گزارش ممزوجى بود از تاريخچه و اطالعات مربوط بـه نسـخه   

و عربـى و تركـى موجـود در ايـران، پيشـنهادهاى خـود را كـه نـاظر بـه            فارسى
 :كنم زبان است به شرح زير خالصه مى هاى هر سه نسخه

 
 براى هر سه زبان ـ الف

نگار عربى و فارسى و تركـى   شناس و فهرست تأسيس مركز تربيت نسخهـ 
اصـول و اصـطالحات   ها با عنايـت مخصـوص بـه ضـوابط و      يكى از دانشگاه در

 .سنّتى
 نگارى و چاپ آن به زبان اصـلى و  شناسى و فهرست تدوين قواعد نسخهـ 

 .زبان انگليسى
  دقيق از موجودى نسخ خطى ايران و تعيين مقدار فهرسـت  نسـبةً تهيه آمار ـ 

 .شده و ناشده
 



١٧٩ هاى خطى سرگذشت و سرنوشت نسخه 

 براى زبان فارسى ـب 

 Union List  فهرست مشترك الفبايى به صورت ةتهيـ 

 ارسى فهرست شده در جهاننسخ فـ 

 هـاى نسـخ خطـى فارسـى بـه طـورى كـه        شناسـى فهرسـت   كتـاب  ةتهيـ 
 .اى مندرج در مجالت را نيز دربر گيرد نسخه هاى تك معرفى 

هـاى فهرسـت ناشـده فارسـى هـر       فهرست انتخابى فورى از نسخه ةتهيـ 
هـاى   اى كه گـروه متخصـص، شناسـاندن آنهـا را در رشـته      بر اساس زمينه كشور

 .دانند مى مختلف ضرور
 نسخ معتبر قديم بـراى تعيـين   Chronologique فهرست سالشمارى ةتهيـ 

 .هاى مربوط به خط و تلفظ زبان فارسى تا سال هشتصد هجرى ضابطه 
 هـاى قـديمى كـه    هايى فارسـى و فهرسـت  «عرض»گردآورى يادداشت  ـ 

يص هــا در آنهــا مضــبوط مانــده و ايــن دو كــار بــراى تشــخ مشخصــات نســخه 
 .نگارى ضرورت دارد استخراج قواعد فهرست مصطلحات و

فهرست انتخابى از متون ارزنده فارسى و شناساندن نسـخ آنهـا كـه     ةتهيـ 
 .چاپ و نشر اولويت دارد  براى

 
 يادداشت:

همين جا يك اختالف بين وجـود دارد. ايشـان كلمـه كتابشناسـى را بـا گـرفتن از مفهـوم سـنّتى و         . 1
كار برده اسـت در   به (description) »مشخصات خطى«سى براى معرفى و شناخت كتاب شنا قديمى

 .اند مصطلح ساخته bibliographie شناسى را به جاى ديگران كتاب حالى كه
  



 
  
  
  
 

  
 

  * هاى ادبى انجمن
  ايرج افشار

 
 سخنى از گذشته دور

زبان در مجـالس ادبـى سرگذشـتى دراز     گرد آمدن اديبان و شاعران فارسى
و گزاف نخواهد بود اگر بگوييم هم سابقه است با تاريخ شعر فارسـى درى.   دارد
گـرى   گسترش ادبيات و جلـوه  ةاز گرد آمدن اديبان و شاعران هميشه ماي  گونه اين

 .هاى جوشان و رويان هنر و انديشه بوده و هست و باليدن نهال  ذوق شعرى
هـاى زيـاد و خوانـدنى در همـين      ها و نكته در منابع  تاريخى و ادبى، قصه

بينيم كه هنوز كسى بـه گـرد آوردن و سـنجش تـاريخى آنهـا نپرداختـه.        مى  زمينه
ا بر چگـونگى همنشـينى   هاست كه اگر گردآورى شود ما ر و نكته ها همين گوشه

سـازد و در حقيقـت    مخصوصاً شاعران قرون پيش آشنا مى »نخبه«مردمان فاضل و
سـازد.   هاى گذشته دور را به مـا نزديـك مـى    زمان »روشنفكرى«محيط فرهنگى و

 ةدربـار  )بـه زبـان عربـى   (كه زكرياى قزوينى در آثارالبالد   مانند داستان مشهورى

                                                            

 .384تا  376) ، ص 1365( 12 و سال  804تا  795) ، صص 1363( :10 آينده، سال* 
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آورده و ظاهراً دولتشاه سمرقندى از آنجاسـت   دوست مافردوسى سخنسراى ايران
 :نويسد خويش گنجانيده است. دولتشاه مى  ةكه آن قصه را در تذكر

 
 آرزوى صحبت استاد عنصرى بود... تا روزى به حيله )فردوسى(در سر او «

خود را در مجلس عنصرى گنجانيد و در آن مجلس عسجدى و فرخى كه هـر   
 بودند... استاد عنصرى فردوسى را چـون مـرد  شاگرد عنصرى بودند حاضر  دو

 شكل ديده از روى ظرافت گفت اى برادر در مجلس شعرا جـز شـاعر   روستايى
  اى هست. استاد عنصرى گنجد. فردوسى گفت بنده را در اين فن اندك مايه نمى

 گوييم. اگر تـو مصـرع ديگـر    جهت آزمون طبع او گفت ما هر يك مصرعى مى
 :م داريمگويى تو را شاعرى مسلّ

 عنصرى گفت:      چون عارض تو ماه نباشد روشن

 مانند رخت گل نبود در گلشن  عسجدى گفت:

 كند از جوشن مژگانت گذر همى  فرخى گفت:      

 مانند سنان گيو در جنگ پشن فردوسى گفت:    

 )5دولتشاه طبع ادوارد براون، ص  ةتذكر(
 

فردوسـى آن را بـه حـق    منظور از آوردن اين داستان كـه محققـان احـوال    
اند تصورى است كه از صحنه و مجلس انس ادبـى   افسانه دانسته ةاز تير پايه و بى

تـوان دريافـت كـه شـاعران بـزرگ بـا        شود و مـى  قرون قديم پيدا مى شاعران در
انـد و هـر كسـى را آزادانـه و بـه       ساخته سخنان خويش مجمع مى هم همترازان و

بوده است. مگر آن كه طبعى بلند در شعرسـرايى و  مجالس راه ن  آسانى به آن گونه
 .داشته است هاى ادبى مى زمينه اى برجسته در مايه

 هاى ادبى كه در روزگاران هزار ساله در شهرهاى قلمـرو  ها و محفل انجمن
داشـت، هميشـه مركـز     ايران تاريخى وجـود مـى   ةزبان فارسى و هر كنارى از پهن



١٨٣ هاى ادبى انجمن 

بـه اصـطالح   (صـاحبان تفكـر و بيـنش برتـر     مردم سخندان، شاعر و همه   عتجم
هاى آشـكار در نشـر ادب    ها فايده بود و هماره از آن همنشينى )1()امروزروشنفكر

حاصل شده و يكى از راههاى آسـان پـرورش فكـرى و گسـترش هنـر و        فارسى
هـاى ادبـى    هـايى كـه در جريـان    گمان بسيارى از پيشرفت است. بى ذوق واال بوده

شود به همين گوشه از همسخنى و هماوردى ادبا در يـك   بط مىمرت  دست آمده به
اى  هاى دراز دامنه گمان اين مجامع از خصايص و حيثيت ادب و بى محفل انس و
 .فرهنگى ايران يادگارهاى خوبى از آنها دارد  است كه تاريخ

 بينـيم: يكـى دوسـتانه و    تجمع ادبى شاعران و اديبـان را بـه دو شـكل مـى    
 .ت حلقه و محفل انس و ديگر رسمى و ديوانىصور  خصوصى به
اول همنشينانى بودند كه آزادوار، بنا بر هماهنگى مشرب و سـليقه و   ةدست

 .كردند تناسب سن و سال و حدود و قيود ديگر با يكديگر نشست و خاست مى  به
دوم بنا بر تكليف ديوان و به اقتضاى رعايت روزگـار و طبعـاً بـراى     ةدست

هـاى ناهماهنـگ و غيرمتجـانس در يـك      صورت گـروه  عموالً بهمعاش و م  كسب
شدند... شايد از همين نوع بوده است تجمع آن چهارصد شـاعرى   مى  محفل جمع

 .اند اند دردربار سلطان محمود غزنوى بوده كه گفته
در ميان گروهى كه بـه دسـتگاه شـاهزادگان تيمـورى و بعضـى از امـراى       

ت ادبــى و هنــرى و بــه اقتضــاى مشــاغل خــود مــاوراءالنهر بــه مناســبا  شــيبانى
هـا،   ها، مشـاجره  راه داشتند، مناظره )كارى نقاشى، كتابدارى، تذهيب خوشنويسى،(

هاى زياد وجود داشت و هميشه برخوردهاى ميـان   چشمى چشم و هم ها و مباحثه
 .بر همين منوال بوده است ادبا و شعرا

 هـاى  بـه شـكل حلقـه   آشكار است كه هماره تجمعـات دور از تشـريفات،   
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افزايـد. و اگـر هـم ايـن جمـع       خصوصى ادبى بيشتر بر رونق و رواج ادبيات مـى  
تر است از هر گونه تجمعى  بخش گذرانى داشته باشد باز فايده حالت وقت ها شدن
 دولتى داشته باشد. در همـه روزگـاران، هـم مشـربى و     ةدستورى بشود و جنب  كه
 تر داشـته  يافتن قلمرو سخن فارسى تأثيرى عميق دندانى شاعران ايران در دامنه هم

 هاى هاى ادبى دربارها و دستگاه است تا آنچه باشكوه و جالل دستورى در جريان 
 .ديوانى ديده شده است 

 هاى اميران و وزيران از جاهايى با وجود اين دربارهاى پادشاهان و دستگاه
شد و از رفـت و آمـد آنـان     ا مىبود كه شاعران و اديبان را مجال ورود به آنها پيد 

 )از قبيـل اسـب و جـو و كـاه و كاغـذ     (ها بود كه نيازمندى زندگى را  درگاه  بدان
كردند. ديوان كمتر شاعرى است كه از قطعه شعر در اين موارد خـالى   مى  برآورده
 .باشد

 هاى پيشينيان بسيارى از پادشاهان ايـران مقـام شـاعران را    به گواهى نوشته
 كوشيدند. اينك چند گواه از يك تـذكره  داشت آنها مى داشتند و در نگاه گرامى مى

 .شود آورده مى )دولتشاه سمرقندى(نامدار  
 نـواز  پادشاه فاضل و دانشمنددوست و شـاعرپرور و عـالم  «:... )بهرام شاه* 

 )75ص » (بوده است. دارالملك غزنين به روزگار او مركز فضل شده...
شـعر را دوسـت داشـتى و همـواره مجلـس او      « ): ...ارسالن بن طوسى* 

 )82( »ازحضور شعرا و ندما خالى نبودى.
 شعر را دوست داشتى و علمـا و « ):ملك منوچهر اخستان پادشاه شروان* 

 ».فضال در مجلس او محترم بودندى و شعراى اطراف به خدمتش مايل شدند
 كردنـد در  روزى در خوارزم علما مناظره و بحث مى): «خوارزمشاه اتسز* 

 در اين مجلس ناظر بـود. منـاظره و   )طواط(ومجلس خوارزمشاه اتسز و رشيد 
 )87( »بحث و تيززبانى آغاز كرد.



١٨٥ هاى ادبى انجمن 

هـا   در بدايع الوقايع واصفى حكايات زيادى هست كه ما را با وضع انجمن
كنـد،   بخـارا آشـنا مـى   و خيز چـون هـرات    هاى اديبان در شهرهاى ادب نشست و
 :شود ارد است كه از آن نقل مىمثال اين مو طور به

 
 ساختند و سـخن  موالنا بنائى و خواجه آصفى و... و غيرهم مجمعى مى* «

 )97چاپ تهران، جلد اول صفحه » (انداختند... شعر و شعرا در ميان مى 
 

 نويسد كـه  خود مى ةاز همين قبيل است آنچه عبدالكريم بخارى در سفرنام
 عد از نماز شام مجلس علماء داشـت. بـا علمـا   اى يك شب ب تيمورشاه افغان هفته 

 )43 ةچاپ پاريس، صفح(پرداختند.  خورد و بعد از طعام به مباحثه مى طعام مى
نصرآبادى از اين نـوع   ةسامى و تذكر ةالنفائس و تحف هاى مجالس در كتاب

سخن به درازا بكشد آوردن مطلبى  ةخواهيم كه دامن زياد است و چون نمى  مطلب
 )2(.مورد ندارد از آنها

 هـا  ها به شعر و ادب يكسان نبود. شايد بيش از همه سلسـله  دربارى ةعالق
شاهزادگان تيمورى و بعد از آنهـا شـاهزادگان قاجـارى بودنـد كـه از شـاعران و       

 .آراستند ها مى محفل  اديبان
 ناصــرالدين شــاه قاجــار هــم تــوجهى خــاص بــه مجــالس ادبــى داشــت.

 :از زندگانى خصوصى ناصرالدين شاه نوشته استهايى  معيرالممالك در پرده
 
 الشـعرا سـروش، مايـل افشـار،     گويان: شمس در روز شرفيابى شعرا و بذله«

آمدنـد و   شـدند بـه حضـور مـى     مشترى، خلوتى و غيره كه بالغ بر سى تن مـى 
هريك مديحه و شعرى مناسـب حـال خوانـده مـورد مرحمـت و انعـام واقـع        
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پرداختند  وار به هجو يكديگر مى دو يا چند تن بداههشاه  ةگاه به اشار شدند. مى
 )73چاپ دوم، صفحه ( »يافت. بس ديدنى تشكيل مى و مجلسى
 

  هاى خود ذكر روشنى از چنـد بـارى كـه    قاسم غنى در جلد سوم يادداشت
 محققان و اديبان درجه اول ايران در چهل سـال پـيش بـه راهنمـايى ذكاءالملـك     

چـاپ تهـران، جلـد سـوم،     (خته بودند، كرده است. فروغى مجمع رسمى ادبى سا 
 ).   صفحه

 صتشـخّ «دوست گذشـته، آنهـا كـه     از ميان صدور و وزراى فاضل و ادب
بودند مجالس ادبى و محاضرات داشتند و اديبان و شاعران بـه آن محافـل   » طلب 

 كردند. شايد مجالسـى كـه در محضـر دو وزيـر دانشـمند و دانـش       مى آمد و شد
تـر   شـد مهـم   شير نوايى تشكيل مى ه طبيب و امير علىاللَ دالدين فضلرشي دوست: 

 .از آن ديگران  بوده است
 ةدر دور(السير آمده است كـه خواجـه مجدالـدين محمـد وزيـر       در حبيب

اى از  شب با طايفه تا نزديك نيمه«پس از رسيدگى به امور ديوانى  )تيمور  نوادگان
داشت و هر كس بيشـتر بـه هـزل     صحبت مىروزگار و علماء رفيع مقدار   افاضل

 )182:4( »افتاد. بيشتر پسنديده مى  پرداخت مى
ـ  ةيادگار اين روش سنتى در دور  ةقاجارى پايدار بوده و مخصوصاً در خان

 اول چـون محسـن ميـرزا ميرآخـور، فرهـاد ميـرزا       ةاى از شـاهزادگان درجـ   عده 
 السلطنه از ايـن  مراد ميرزا حسام معتمدالدوله، عليقلى ميرزا اعتضادالسلطنه، سلطان

السلطنه مافى در خاطرات خودبه  خان نظام قلى ها وجود داشته است. حسين مجلس 
 :يكى از مجالس ادبى زمان خود اشارتى كرده و نوشته است

 



١٨٧ هاى ادبى انجمن 

الشـعرا   السلطنه حكيم االهى و ملك از حسن اتفاق در منزل شاهزاده حسام«
ا سيد على تفرشى مجداالشراف و ميرزاتقى الشعرا و ميرز خان عموى ملك قاسم و

 )4:1« (سپهر كه همگى از ادباى محفل و داراى خط بودند حضور داشتند.
 الدولـه و  پرداخت. وثوق السلطان از صدورى بود كه به چنين كارى مى امين

السلطنه از كسانى بودند كه همين سنت را نگاه داشتند و شاعران هم  برادرش قوام
الشعراى بهار شاعر تواناى نامـدار ايـن عصـر بـه      ا راه داشتند. ملكمجالس آنه  به

هـاى   آن دو برادر راه داشت و دوست و همكـار سياسـى آنهـا در جريـان      مجلس
 .مملكتى بود

* 
 هاى دلپذير براى آنان، گذرانى شاعران و نشستگاه وقت »هاى پاتوق«يكى از 

 ، مخصوصاً اصفهان شاعران وخانه بود. در همه شهرها از عهد صفوى به بعد قهوه
 آمدنـد و  هـا مـى   خانـه  ها بودند. اين گروه به قهوه خانه فاضالن از صدرنشينان قهوه

گذرانيدنـد و خـود موضـوعى اسـت كـه بايـد        اوقات فراغت خود را در آنجا مى
 )3(مجزا بدان پرداخت. طور به

 ةحوخوريم كه ن نصرآبادى، ضمن احوال شاعران به مواردى برمى ةدر تذكر
ها برگفتـه شـده و مخصوصـاً آنچـه مؤلـف در شـرح        خانه آمد و شد آنان به قهوه 

خوبى ما را با آن محيطى كه مطلوب شاعران آن روزگار بـود   خود نوشته به  احوال
 :كند. نوشته است مى آشنا

 
اهللا از آن مجمع، جمعـى بـاقر علـوم نظـرى و يقينـى و گروهـى        تبارك«... 
شـان سـاحت    اصـول و فـروع ديـن از تجلـى طبـع      موسيقى و ترجمان  حاوى
خورشيد و مسـيحا. بعضـى    ةموسى و معنى در خاطرشان مقارن  خانه وادى قهوه
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ساختند و قومى در  گوش جان را به گوشوار لئالى آبدار مزين مى به نظم اشعار
شـان بـه    انداختنـد. سـرعت نظـم    زلف خوبان را در پيچ و تاب مى ترتيب معما

بيست پرده بودى معمار خاطرشان به دستيارى ستون خامه به   نام اى كه تا مرتبه
شان كه كيمياى سعادت اسـت مـس    پرداخت... از فيض صحبت مى  عمارت آن
همسنگ طال گرديد... به سبب مراعات آداب در مجـالس اصـحاب     قلب كمينه
 )458-459ص » (نشين بودم... حاشيه  مانند جدول

 

 هـاى نشسـت و خاسـت    ور كلى از جايگـاه ط خانه به در عصر صفوى قهوه
 خـوان و  بود. مجمعى بود كه نقال و سـخنور و درويـش و قصـه    »مردم فرهنگى«

 خـان، هنـر خـود را بـه حاضـران عرضـه       خـوان و مـدايح   خوان و مناقب شاهنامه
 شد و در حقيقت انجمن و محفل كردند. آنجا، ميان شاعران شعر رد و بدل مى مى 
 .ن خود بودمباحثه و مشاعره زما 

 كـار و  ورود شاعران تازه ةنصرآبادى مواردى چند هست كه نحو ةدر تذكر
 كردند بيـان شـده اسـت.    ها انجمن مى خانه نوجوان به محفل شاعرانى كه در قهوه

 يافتنـد كـه آرام آرام   خانه فرصتى مى نشينى در قهوه حاشيه ةكار از دور شاعران تازه
  اصطالحى بود براى شاعرانى كـه  )موزونان« )4(خود را به رسته موزونان بكشانند. 

  يافتنـد كـه در مجـالس شـاعران     رسيد و اجازه آن مـى  شعرشان به درجه قبول مى
 .خودى بنمايند

 از هنگامى كه مظاهر تمدن اروپايى در جامعه رسوخ پيدا كرد، تجمع ادبا و
راگوزلو همـدانى  ها كشيده شد. فريدالملك ق ها و كافه ها به هتل خانه شعرا از قهوه

 )تهـران » (هتل دوفـرانس «قمرى  1325خاطرات خود نوشته است كه در سال  در
 »كافـه فردوسـى  «آمد و شد اين گروه از مردم بود. سى چهل سال پيش هم   محل



١٨٩ هاى ادبى انجمن 

نشسـت جمـع    حالتى يافته بود و مخصوصاً چون صادق هدايت در آنجا مى  چنان
 .شدند رد مىروشنفكران آن روزگار به دور او گ زيادى از
 
 هاى شناخته شده عصر قاجار انجمن

 هاى ادبى شناخته شده كـه داراى هـدف و نـوعى سـازمان     نخستين مجمع
  مشهور به عصر بازگشت، يعنى اوايـل قـرن سـيزدهم    ةبودند مربوط است به دور 

هجرى. در اين دوره سيد على مشتاق اصفهانى گروهى از شاعران اصـفهان را بـه   
 ةد و با همنشينى و همسخنى آنان در نقد و نظر نسـبت بـه دور  خود گرد آور دور

 )5(وجود آمد. هاى بااهميت ادبى زبان فارسى به هندى بود كه يكى از جريان  سبك
 :ناصرى وجود داشت چند محفل شناخته شده است ةهايى كه در دور انجمن از

  سلطانال يكى انجمنى بود از شعرا كه مورد توجه ميرزا على اصغرخان امين
 كرد و شاعران معـروف وقـت   واقع شده و خود او اغلب در جلساتش شركت مى

 الممالك فراهانى، اديب پيشاورى، قدسـى، عنقـا،   مانند محمدحسين فروغى، اديب 
 )32همايى بر ديوان طرب، ص  ةمقدم(اند.  كرده سرائى در آن شركت مى

 ادالسـلطنه وزيـر  ميـرزا اعتض  شاهزاده عليقلـى  ةديگر محفلى بود كه در خان
 شـد. و  علوم كه خود از دانشمندان و شاعران بود )متخلص به بيانى( تشـكيل مـى  

 دارالفنون ةظاهراً همان مجمعى است كه ميرزا عبدالرزاق خان بغايرى معلم مدرس
زمان ناصـرالدين شـاه بزرگتـرين انجمـن ادبـى در      »آن گفته بوده است كه  ةدربار 

كيوان سـميعى بـر    ةمقدم» (شد. هر شب تشكيل مى شاهزاده اعتضادالسلطنه  منزل
 ).19همدانى، ص  ديوان صابر
اى بـه   ) اشـاره 423ص (التـواريخ   هم در افضـل  )غالمحسين(الملك  افضل

 .كرده است از گروهى از شاعران  انجمنى
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ناصرى و مظفـرى، در ايـران از شـاه و گـدا و رجـال و نسـاء و        ةدر دور«
سرايند. اغلبى شاعر و اكثـرى   ستند كه شعر مىرستاقى صدهزار نفر ه شهرى و
هسـتند و مـن اشـعار غالـب ايـن شـعرا را شـنيده         »شـويعر «قليلـى   متشاعر و

و  »كلهر«خان سلطانى  بهتر از جميع آنها مرحوم حسينقلى ام، ياخودشان را ديده
المعالى آقاى ميرزا  شيبانى بودند و اين دو نفر با جناب شرف  خان اهللا مرحوم فتح

تخلص كه بعد از مرحوم ميرزا آقاخان پرتو اصفهانى... مـأنوس   يد محمد بقاس
 ».آوردند انجمن داشتند و گاهى به بنده منزل تشريف مى بودند و غالباً

 
 ةكـرد در قصـيد   هاى ادبى رفت و آمد مى طرب شيرازى كه خود به انجمن

 قمـرى  1308-1313هـاى   كه ميـان سـال   ـ  انجمن شعراى تهران ةدربار »انجمنيه«
 .اند آورده است نام بيست و سه شاعرى را كه بدان انجمن پيوسته بوده ـ سروده 

مسـكين و پرتـو   (مقارن همين دوران است كه شاعرانى ديگـر در اصـفهان   
همـايى   ةمقدم(در آن شهر انجمن شعرا داشتند.  )وآشفته و ساغر و عمان سامانى

 .29طرب، ص   بر ديوان
 وجود آمد كه يكى از هاى ديگرى در اصفهان به منمتعاقب اين روزگار انج

 الشعراى اصفهان بنياد گـذارده بـود   نام داشت و آن را عنقا ملك »انجمن عنقا«آنها 
 ) و ديگرى نامبردار شده بود به انجمن مال محمد ابـوالفقرا. 32ديوان طرب، ص (
 )32حاشيه، همان، ص (

 مانى، مسـكين، طـرب، رشـحه، عمـان سـا    (چند تـن از شـاعران اصـفهان    
دارند و مرحوم استاد جالل همايى به تفصيل بـه ذكـر    »انجمنيه«قصايد  )چاووش

ديوان سه شاعر اصـفهان، صـفحات    ةبرگزيد(و نقل اشعارشان پرداخته است  آنها
طـور نمونـه    و در اينجا چند بيت از هـر يـك از آنهـا را بـه    ) از مقدمه 155-111
 .آوريم مى



١٩١ هاى ادبى انجمن 

 :اصغرخان سروده شده اتابك ميرزا على طرب كه به خواهش ةاز قصيد
 دوش در انجمنى بودم و جمع شعرا

 جمع بودند همه مجمع خوبى و صفا

 )31-35ديوان، ص (
 :انجمن شعراى تهران از قصيده هماى شيرازى ةدربار

 امشب به مجلس شعراى بزرگوار

 دار زن بود و ماه پرده ناهيد پرده

 مجلس چو آسمان و ز خيل سخنوران

 و ماه و كوكب رخشنده آشكار خورشيد

 )، مقدمه121-123ص (
 :عمان سامانى سروده است

 ديگران را شور بستان بر سر و شوق چمن

 ما و رندان غزلخوان و فضاى انجمن

 ما هنر را اخترانيم انجمن ما را سپهر

 ما سخن را بلبالنيم انجمن ما را چمن

 محفلى آماده در وى هم محبت هم صفا

 وى هم تكلف هم محنمجمعى آواره از 

 صاحب اين انجمن پيرى كه از بس روشنى

 آفتاب اندر بر رايش نيارد دم زدن

 )134-139ص (
 :مسكين اصفهانى در اين زمينه سروده است
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 اند سال است كه آراسته گرچه ايشان دوسه

 محفلى انجمنش نام و به هر هفته به پاست

 دلى صاحبى دارد آن مجلس كز پاك

 نگرى نور خداست مىدر سراپايش تا 

 )141-142ص (
 و »رشـحه «اين قصايد نام شاعران معروف وقت آورده شده است.  ةدر هم

 .اند هم در قصايد خود به آوردن نام شاعران پرداخته »چاووش«
 به اصفهان سفر كرده 1266-1267هاى  كه در سال )شاعر(فرصت شيرازى 

منـى در اصـفهان تشـكيل    روزهـاى جمعـه انج  «بود در ديوان خود نوشته اسـت:   
ديوان فرصـت، ص  » (كردند. مى )6(كه جمعى از شاعران در آنجا طرح غزل شد مى

141.( 
 خواهان شيرازى در شهر شيراز داشتند هايى كه شاعران و فرهنگ از انجمن

يكى آن انجمن بود كه يادگـار خـوبى از آن بـر جـاى مانـده و آن عكـس دسـته        
قمـرى مجلـس شـعر و ادب     1315ر سـال  است از دوازده شـاعرى كـه د    جمعى
 )7(اند. داشته

كنـد كـه    يـاد مـى   »انجمن معارف«) از 172ص (الدوله در ديوانش  فرصت
 كار كـرد. فرصـت   قمرى آغاز به 1326بنيادگذار آن بود. اين انجمن در سال  خود

اى دو روز انجمنى به اسم معارف تشكيل داده با اعضايى كـه در   هفته«نويسد:  مى 
 ».نموديم نجمن بودند در امر معارف مشاوره مىا  آن

 الشعرا كه برادر ملك(انجمن ادبى مشهد به همت ميرزا محمدخان ملكزاده 
شد و سيد حسن مشكان طبسـى رئـيس    تأسيس )سمت رياست معارف را داشت 



١٩٣ هاى ادبى انجمن 

دبستان را نشر كرد و آثار اعضـاى انجمـن را    ةانجمن شد و هموست كه مجل  آن
 .تعطيل شد 1306رسانيد اين مجله در  پ مىمجله به چا  در آن

 هـا مانـد و ذكـرش در    نخستين مجمع ادبى شهر تبريز كه يادش در خاطره
 قمـرى بـه سرپرسـتى    1318مراجع آمده انجمن مدرسه لقمانيه است كه در سـال  

 زاده و محمدعلى تربيت و شد و سيد حسن تقى الممالك فراهانى تشكيل مى اديب 
تـاريخ فرهنـگ   (كردند  سانى بودند كه در اين انجمن كار مىقاسم خان والى از ك

 ).68، ص 1334جلد دوم، تبريز  آذربايجان،
  هيئـت «اى بـه نـام    كمى بعد از آن، در آغاز پيشامد مشروطيت مجمع تـازه 

 )69همان مأخذ، ص (وجود آمد.  خان مستشارى به به همت سيد حسين »معارف
 1301تشكيل شد در سال  1297 در سال »جمعيت نشر معارف«پس از آن 

 انجمـن ادبـى  «در موقعى كه محمدعلى تربيت به رياست معارف آذربايجان رسيد 
 1312السلطنه سمعيى كـه در سـال    را تأسيس كرد. و باألخره اديب »معارف ةادار 

 71همان مأخـذ ص  (وجود آورد.  اى را به تازه »انجمن ادبى(حاكم آذربايجان شد 
نيد به كتاب داستان دوستان تأليف محمدعلى صفوت، چاپ قم، نگاه ك نيز . 79 -

1328( 
 در رشت و كاشان و قزوين و همدان و كرمانشاه و يزد هر چنـد بـه چنـد   

 هاى دواويـن  ها و مقدمه ها و مقاله هايى بوده است كه ذكر آنها را در كتاب انجمن
 .بينيم شاعران مى 

 
 از عصر مشروطيت به بعد

 بى كه پيش از حـوادث مشـروطيت وجـود داشـت،    تجمعات و حلقات اد
 هـاى اشـخاص گـرد    معموالً نام مشخصى نداشت. زيرا ادبا و شعرا غالباً در خانـه 
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 آمدند پس حاجت به نام و عنوان نبود. از وقتى كه جريان فكـرى مشـروطيت   مى
 هاى سياسى و صـنفى بـراى مقاصـد اجتمـاعى و سياسـى و...      پيش آمد و انجمن 

 هـا و  يك نامى براى خود انتخاب كرد رسم نامگذارى به انجمن تشكيل شد و هر
هـاى ادبـى بـا نـام      هاى ادبى هم سرايت كرد. از اين عهد اسـت كـه گـروه    مجمع

است  »مجمع ادبيات شرقيه«اش  كرد. نمونه و معينى اعالم موجوديت مى  مشخص
 .وجود آمد الملك كرمانى به قمرى به همت اديب 1325سال  كه در

 نه از مجامع ادبى در طول هفتاد سال اخير با عناوين مختلف انجمن،گو اين
 مركز، كانون، محفل، مجلس، مجمع، حوزه، حلقه، دوره، باشگاه، كلوپ، سازمان،

 )8(اند. شورا، جامعه، جمعيت، اتحاديه، گروه، دسته، و جز اينها فعاليت كرده

د و اگر جلسـات  تشريفات بو هاى ادبى معموالً دوستانه و كم محيط انجمن
 هايى بود خصوصى ناگزير آزادى شد طبعاً نشست هاى افراد برگزار مى در خانه  آن

 هـاى ادبـى در   ورود بدانجا براى همگان نبود. البته مواقعى كـه جلسـات انجمـن    
 وارد شدن عامه افـراد آزاد  )ها معموالً در مدرسه(شد  هاى عمومى برگزار مى محل

 .بوده است
 هاى خفقان اجتماعى و فشار استبدادى موجـب آن  دوره هميشه پيش آمدن

هـاى ادبـى كـامالً محتاطانـه بشـود و در ايـن        بوده اسـت كـه مـذاكرات انجمـن     
كننده انجام  كه تبادل افكار ميان اعضاء انجمن در محيطى سرد و كسل  هاست دوره
 كننده مراقب آن بودند كه سخنى از مجلـس بـه خـارج    افراد شركت شد. ناچار مى

در مجلـس حضـور   « خبرچينـى »وحشت آن در ميـان بـود كـه     برده نشود و غالباً
هايى كـه در آنجـا    معموالً از اين نوع اجتماعات و سخن »خفيه پليس«داشته باشد. 

داد. ناچـار هـر كسـى بـه      هاى انتظامى مملكت گزارش مى سازمان  شد به گفته مى



١٩٥ هاى ادبى انجمن 

گفـت تـا    مـى « پوشـيده »توانسـت سـخن را    ديگرى، تا مـى  هنگام سخن گفتن با
قبـاى كسـى بـر     )طـراز (در ميان نيايد كه به تـريج    دردسرى پيش نيايد و سخنى

 .بخورد
شدند و آنها كـه   گزيدند و سراسر گوش مى بسيارى بودند كه خاموشى مى

 كردنـد و  گونه جلسات پرهيز مـى  رفتند از شركت در اين اى كناره مى هر حادثه از
 گرفتند. اين همه احتياط براى آن بود كه از شعر و ىآرام از عضويت دورى م  آرام

دانيم كه در كردند و همه خوب مى ه مىسخن ادبى تعبير و توجيه خاص و ناموج 
اش را متناسب با زمانه تأويـل   توان هر گوشه تى هست كه مىشعر فارسى آن كيفي

 .و موضوع كهنه هزار سال پيش را به مسائل روز چسبانيد كرد
 خفقـان و فشـار اسـتبدادى رهـايى     ةه محيط اجتمـاعى از پنجـ  هر زمان ك

 هاى ادبى سخنانى انتقادى به زبـان شـعر و گفتـار    يافت سخنسرايان در انجمن مى 
ادبى در مباحث فرهنگى و كـم و بـيش نكـات مـرتبط بـا مسـائل روز بـه ميـان         

كـه   »يـه ادب ةحلقـ «شد. از اين قبيل بوده است  تر مى پرده و زبان شعر بى آوردند مى
دانـيم كـه افـراد آن     وجود آورده بود و مـى  خيابانى رهبر قيام تبريز به شيخ محمد

زاده ايرانشهر، در احوال  كاظم ةرسال(فعاليت سياسى عالقه داشتند.   مجمع همه به
 )27خيابانى، ص 

 فعاليت فرهنگى و ادبى كسانى كه بـه پيشكسـوتى تقـى رفعـت و بـا نـام      
اى است ديگـر و بـر همـين منـوال      شاركت داشتند نمونهدر آن قيام م »آزاديستان«

 .هاى سياسى حزب ةاست فعاليت فرهنگى هم  بوده
هاى ادبـى ايـران    ها و زود پاشيده شدن حلقه علل متعدد دير نپاييدن انجمن

 :بايد در نكات زير جستجو كرد را
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 كنار رفتن يا مردن شاعران و اديبان سرشناس و برجسته انجمن،ـ 

 هـا و نقارهـاى شخصـى    نگى ميان افراد كه خصوصـاً از حسـادت  ناهماهـ 
 كشد و گاه به دودستگى و انشعاب، خيزد و به پاشيدگى انجمن مى برمى 

 مشكالت مالى، در حالى كه الزمه بر سر پا نگاه داشتن هر انجمن داشتنـ 
 امكانات مالى است،   

 اد است،ارتباط فرهنگى ميان افر ةكم بودن وسايلى كه پديدآورندـ 

مقيد بودن به ثبـت انجمـن در مراجـع قـانونى و مـورد قبـول بـودن آن        ـ 
 نزدمقامات مختلف مملكتى،

 هاى ادبى، با همه افكار و آداب سنتى انجمن ةحفظ كردن روش و روحيـ 
 جويان كهنگى دارد موجب دور شـدن از  قديمى آن، چون اين شيوه در چشم تازه 

 .شود انجمن مى
به جوانان براى وارد شدن در انجمن و مشـاركت جـدى    دير ميدان دادنـ 

 .ها و ارائه نظريات تازه خود فعاليت در
* 

 
 پس از اين كه از اواخر دوره جنگ جهانى دوم، طبقه جوان ايران بـه امـور  
 سياسى و ادارى ايران راه پيدا كرد و احزاب چپ مشرب به فعاليـت اجتمـاعى و  

 ر ادبى جديد و تجددطلبى شاعران نوگرا رواجفرهنگى آغاز كردند، آرام آرام افكا
هـاى ادبـى    گرفت از رونـق بـازار انجمـن    يافت. هر قدر اين جريان تازه دامنه مى 

 .شدند شد و اينان ناچار به انزواجويى مى كاسته مى  تىسنّ
هاى آزاد خاموش شـد دولـت    ها و انجمن در روزگار رضاشاه، چون كانون

وجـود   را بـه  »سازمان پرورش افكـار «هنگى و ادبى دست داشتن در امور فر  براى



١٩٧ هاى ادبى انجمن 

هـايى بـود و معمـوالً در مـدارس      هـا داراى شـعبه   سازمان در شهرسـتان  آورد. اين
شـد. سـرايندگان    داد و در آنجا سـخنرانى مـى   هاى ادبى ترتيب مى جلسه  متوسطه

 خواست يافت. در حقيقت دولت مى خواندند و مسابقه و مناظره انجام مى مى شعر
كمبود فرهنگى روشنفكران را به همت خود جبران كند. اين سازمان همانند بـرف   

 .از هم پاشيد 20شود با پيشامد شهريور  به تابش آفتاب آب مى  كه
 گويى پيروان شعر نو، از راه از سوى ديگر شوق نوجويى و پيشتازى و تازه

 مخصوصاً مجله(د جويان و حاوى اشعار نوسرود بو هايى كه ناشر افكار تازه مجله 
 موجب ديگرى در ركود فعاليـت ديـرين و تنـزل مقـام و احتـرام پيشـين       )سخن 
نوشى تنى چنـد   چاى »پاتوق«ها به  بود. تا آنجا كه اين انجمن هاى ادبى مى انجمن 

شاعران سالخورده و يا آنهـا كـه پيـروى كامـل از اصـول سـنتى شـعر را الزم         از
در  »انجمن ادبـى ايـران  «و  »دانشكده«كانون  منحصر شد. در حالى كه دانستند مى
بنيادگذارى پايگاه دلنشين و تجددخواهى بود بـراى شـاعران و نويسـندگان     آغاز
سـخنان و   روزگار خود. رشيد ياسمى و سعيد نفيسى و حبيب يغمايى و هم  جوان

زمانى كه بيست و چند سال بيش نداشتند دلبسته انجمن ادبى و فـيض   ياران آنها
هايى كـه روزگـار بيسـت     حلقه بودند. اما پس از شهريور بيست جوان  ز آنبرى ا

ــد انجمــن مــى ســالگى را ــده مرتجعــان و   گذرانيدن ــى را جايگــاه برازن هــاى ادب
هـاى سياسـى كشـيده     و بيشتر به سـوى احـزاب و كـانون    دانستند واخوردگان مى

 .شدند مى
 به فضاى تابناك واى  شاعران جوان پراكندن شعرهاى آزاد و سپيد را روزنه

هاى نو و وسيله بيان افكار خويش ساختند و در البـالى آنهـا،    منظر انديشه خوش
گونه شعر در برابـر شـعر    پرداختند. طبعاً اين »رمزى«هاى سياسى و  آوردن نكته  به
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خواهـان بـود. الجـرم شـعر سـنتى و       هـا و تـازه   بيشتر پسـند خـاطر جـوان     سنتى
يافت  گونه شعر خواندن بود خواستاران محدودتر مىكه محل آن  هاى ادبى انجمن

براى عرضه كردن شعرهاى سپيد و آزاد درسـت   »شب شعر«كه  و عاقبت از زمانى
و  )9(تىهـاى ادبـى سـنّ    گـاهى در مقابـل انجمـن    انجمـن و جلـوه   هـا  شد آن شب

هاى نادرست فرهنگى كـه وزارت   ين يكى از سياستا جز كننده پيشين بود. خسته
هـاى   آخر فعاليت خود پيش گرفت آن بود كـه انجمـن    ةهنر در ده سالفرهنگ و 

 »طـراوت «هاى از  كشانيد و براى آن كه آن انجمن  ادبى سنتى را به زير بال دولتى
مالى كرد. اعتبارات خاصـى در بودجـه بـراى      افتاده ماندگارى بيابند به آنها كمك

هـا را در   آن انجمـن شـركت دادن اعضـاى     اين منظور اختصاص يافت و وسـايل 
دولتى بود فراهم كردند و غافل بودند  هاى فرهنگ كه كامالً جلسات شعر و جشن

هـا راه چـاره نيسـت     بخشيدن به انجمـن   گونه حركات براى تازگى از اين كه اين
هاى ادبـى   جويان را از انجمن تازه اى بود تا آزادگان و بالعكس و حتماً انگيزه تازه

آزادگى و مناعت طبع خود را از  ن روزگار شاعرانى كه از سرگريزان كند. در چني
هـاى ادبـى را كـه در     انجمن  داشتند آن گروه از شاعران ها دور نگاه مى اين جريان

حكـم مـداحان عصـر     كردنـد در  مجامع تشكيل يافته توسط دولـت شـركت مـى   
كـه  هـاى مـؤثرى بـود     علت گمان آن سياست نامناسب از دانستند. بى غزنويان مى

 .نخواهد بود  ها را از ميان برد و هيچ گاه جز اين حشمت و اعتبار انجمن
  اى به فعاليت زنان در مجامع ادبى ضرورى است. نخستين گرد آمدن اشاره

انـد   خوانده آمريكايى درس مى ةشود كه در مدرسه دختران آنها مربوط به زمانى مى
تـرين مجمـع    مهـم  »نون بـانوان كـا «وجود آورده بودند. پس از آن  جمعيتى را به و

 .هاى فرهنگى و ادبى ايجاد كردند بود كه زنان براى فعاليت  مستقلى
 



١٩٩ هاى ادبى انجمن 

 هاى ادبى كارهاى انجمن

 طور كلى گذشت، به هاى ادبى و محافل اديبان و شاعران مى آنچه در انجمن
 :عبارت بود از 

 .ترين جلوه هنر ايرانى است شعرخوانى، كه هماره شعر عمدهـ 
 طرح غزل، و آن روشى بود كه از اواخر عهد تيمورى آغـاز شـده بـود و   ـ 

  مخصوصاً در دوره صفوى رواج عمده يافت و عبـارت بـود از ايـن كـه شـاعرى     
گرفت و ديگران معموالً با رعايـت وحـدت قافيـه و     مضمونى يا مطلع غزلى برمى

فـائى و  اقت هـاى شـعرى و   خواندنـد. اجـراى مسـابقه    سرودند و مى غزلى مى  وزن
كردن اشعار ديگران و نيز ترجمه كردن شعرهاى خارجى به شعر فارسـى    تضمين
 .ها بود قبيل فعاليت  از همين
اى از حسـادت و رقابـت در آن    هاى شاعرانه كه مايـه  چشم و همچشمىـ 

 :ابيات زير كه شايد از صائب باشد گوياى همين نكته است بود.
 خوش آن گروه كه مست بيان يكديگرند

 جوش فكر مى ارغوان يكدگرند ز

 زنند به سنگ شكست گوهر هم نمى

 پى رواج متاع گران يكدگرند

 زنند بر سر هم گل ز مصرع رنگين

 ز فكر تازه گل بوستان يكدگرند

  دارى است كـه در ادبيـات   از مباحث دلكش و سابقه »اخوانيات«سرودن ـ 
 )10(عران هست.هايش در ديوان اكثر شا فارسى جاى وااليى دارد و نمونه

، زمينـه ديگـرى بـود كـه در     )هـزل و طنـز و هجـو   (مطايبـات شـاعرانه   ـ 
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هاى زيـاد آن در شـعر هـزار سـاله فارسـى       آمد و نمونه ادبى پيش مى  هاى انجمن
الدين عبدالرزاق و يا ميان خواجه نصير طوسـى   خاقانى و جمال  هست. آنچه ميان

 )11(ست.اى روشن ا باخرزى گذشته نمونه  الدين و سيف

 شاعران و اديبان در مسـافرت از شـهرى بـه شـهرى، ديـدار همسـخنان و      
كوشـيدند   آمدند مـى  دانستند و به هر ديارى فرود مى هماوردان خود را غنيمت مى

داشتند بر  با شاعران و اديبان آنجا آشنا شوند و اگر از روزگار پيش آشنايى مى  كه
ت كه ناصرخسرو در سفرنامه از ديدار با شدند. نمونه زبانزد يادى اس وارد مى آنها

كرده است. هنوز اين رسم زيبا ميان ايرانيان پايدار است و شاعران و اديبان   قطران
شـوند و   ور مـى  روند و از لطف محضر آنان بهره سفرها به خانه اقران خود مى در
كننـد. آنچـه حبيـب يغمـايى بـه       هاى انجمن ادبى محلى مشاركت مـى  نشست در

سى و يك ساله مجله يغما نوشته كم و بيش محيط ادبى شهرها  ةدر دور دگىپراكن
 .دهد مى  را نشان

اى همــراه داشــتند كــه آن را در  غالــب شــاعران و اديبــان بيــاض و ســفينه
مختلــف بـراى يادگارنويســى و نگـارش اشــعار بـه شــاعران و اديبــان      شـهرهاى 

يى زياد از اين دست هست كه ما ها ها و سفينه ها و جنگ بياض  اكنون دادند. هم مى
فرهنگى و مناسبات معنوى ميان شـاعران و اديبـان گذشـته آگـاه       هاى را با جريان

، جنگ قرن يازدهمى )13(حمويى ة، مشيخ)12(الدين احمد وزير تاج  سازد. بياض مى
هايى است از اين گونه آثار ادبى پر  نمونه )14(صائب بوده است  گويند از آن كه مى
  .ائفاز ظر

 
 هاى علمى ها و مجمع كنگره

در بيست سى سال اخير كه تشـكيل شـدن مجـامع علمـى اعـم از ملـى و       



٢٠١ هاى ادبى انجمن 

در شهرهاى مختلف مرسوم شـد   »مجمع«و  »سمينار«و  »كنگره«صورت  به  جهانى
تـر از هـم    تر و تشريفاتى طور رسمى بود كه محققان و شاعران و اديبان به  فرصتى

 )15(ديدار كنند.

 ع علمى دولتى كه براى بحث در امور فرهنگـى تشـكيل شـد   نخستين مجم
 در وزارت معـارف بـه   1314است كه در سـال   »مجلس مشورت معارفى«ظاهراً 

 اصغر حكمت و فعاليت دكتر غالمعلى رعدى آذرخشى برگـذار شـد و   ابتكار على 
 .) شماره اول مندرج است1315( 6 تعليم و تربيت ةمشروح مذاكراتش در مجل

تـا   1348طـور سـاالنه و مرتـب از     تحقيقات ايرانى بـه  ةكه كنگر از زمانى
هر سال در يك شهر برگذار شد ارتباط شاعران و ادباى شهرهاى مختلـف   1357

تر پيش آمـد. چـون شـركت در ايـن كنگـره       تر و آسان صورت رايج به با يكديگر
 جسـت  دعوت بود و هر كس به خرج خويش در آن اشتراك مـى  بى طور آزاد و به

كردنـد و در كنـار جلسـات     هاى متفاوت شركت مى افراد با سليقه  مجمعى بود كه
هاى ادبى و شعرخوانى ميان همزبانـان و همتـرازان    كنگره حلقه  رسمى و عمومى

شـد   هـاى دولتـى ديـده نمـى     ها و مجمـع  ها كه در كنگره حلقه  شد. اين برقرار مى
 .تر بيابد تر و مأنوس يتى ايرانىكنگره تحقيقات ايرانى كيف  موجب آن شده بود كه

 هاى فرهنگى در كتابخانه مركزى و مركز اسناد دانشگاه تهران هم بـه  برنامه
هـاى مناسـب بـه ديـدار      همين منظور ايجاد شد تا اديبـان و شـاعران در فرصـت    

برسند و تبادل افكار بنمايند و از اين راه دانشجويان دانشگاه بـا عقايـد و    يكديگر
 .آشنايى بيابند )جز از راه كتاب( افكار آنان

 هاى دوستانه ادبى ايـران خواسـتار و   ها و حلقه آثار و افكار اعضاى انجمن
 طور شد. به هاى ادبى نشر مى ها و روزنامه خواننده داشت و معموالً به وسيله مجله
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دانشـكده و آثـار اعضـاى انجمـن ادبـى       ةنمونه آنكه، آثار گروه دانشكده در مجل
انتشار يافـت.   )1319تا سال (ارمغان  ةب آن در شهرها معموالً در مجلايران وشع
انجمن حكيم نظامى را بنيـاد نهـاد    )مدير آن مجله(كه وحيد دستگردى  پس از آن
هـاى   رسانيد. آثار انجمـن  اش به چاپ مى تازه ساخته خود را در مجله  آثار انجمن
چـون بـاغ صـائب، نامـه      هاى مسـتقلى  ها و جزوات و مجموعه رساله ديگر را در

 .توان ديد مى  سخنوران سپاهان
 

 هاى ادبى بندى انجمن گروه

 هاى ادبى در اين شصت هفتـاد سـال اخيـر را چنـين     نشينى شايد بتوان هم
 :بندى كرد گروه 

 شد و هاى نويسندگان كه در شهرها تشكيل مى هاى ادبى و كانون انجمن* 
 .د انجمن وجود داشتزمان دو يا چن طور هم گاه در يك شهر به

اگـر مـديران و    )16(هـا و مـدارس متوسـطه.    هاى ادبـى دانشـكده   انجمن* 
هـاى ادبـى بهـره     پرور بودنـد از انجمـن   مدرسه اديب و شاعر و ادب  گردانندگان
يافتنـد. ماننـد آن كـه اسـمعيل      آمد و افراد مستعد پـرورش مـى   مى  دست خوبى به

 ) انجمن ادبى بـه 1352ردوسى تبريز (متوسطه ف ةتصدى مدرس اميرخيزى در زمان
چند از شاگردان كه در آن انجمن عضو بودند داراى ذوق ادبى   وجود آورد و تنى 

غالمعلى رعدى آذرخشى، (شعر و ادب مقامى ارجمند يافتند  اند و در وااليى بوده
پـور، ناصـح نـاطق، رضـا      اصغر حريـرى، يحيـى آريـن    شهريار، على  محمدحسين

 ).ساهر  اى، حبيب گنجه
 بينيم كـه دهقـان سـامانى از    مى )17(ديوان حسين مسرور اصفهانى ةدر مقدم

شعراى مشهور براى تشويق و تحسين جوانـان در انجمـن ادبـى مدرسـه حقـايق      



٢٠٣ هاى ادبى انجمن 

كرده است. اين انجمن عصرهاى جمعه به رياست سيد محمد حقـايق   مى  شركت
 )19(شد. تشكيل مى  شيرازى

 هاى فرهنگـى و  هاى مختلف گاهى انجمن نونها، كا هاى، جامعه اتحاديه* 
 .آوردند وجود مى ادبى به

 .هاى هنرى و فرهنگى احزاب و نظاير آنها حوزه* 
 .هاى فرهنگى يا دوستى ايران با ممالك ديگر انجمن* 
 )19(هاى اجتماعى و فرهنگى: مثل كانون فرهنگى ايران جوان. باشگاه* 

 هاى مباحثـه و  والً داراى حلقههاى علمى و مدارس قديمه كه معم حوزه* 
 .علمى و ادبى بودند ةمذاكر

 .هاى صوفيه خانقاه* 
 
 ها و مؤسسات علمى كتابخانه

 شـود.  هاى ديگر هم ديده مـى  صورت هاى ادبى در ايران، به همنشينى ةجلو
هـاى شـعرى و ادبـى در     ترين آنها گرد آمدن دانشمندان رشته يكى از جالب توجه

ها بود. اين سـنت كهـن در چنـد كتابخانـه ايـران دامنـه        بخانهكار مديران كتا دفتر
چنان كه مدير كتابخانه، آزاد گذاردن ورود به دفتر كار خـود را يكـى از    يافت. آن

دانسـت. همـاره دفتـر مـديران      خـوانى مـى   دوسـتى و كتـاب   فرهنگـى   هاى وظيفه
يبـان و  لحاظ حكم يكـى كـانون فرهنگـى داشـت. بعضـى از اد       ها از اين كتابخانه

هـا   سالخورده را رسم بر اين بود كه به دفتر كار مديران كتابخانـه  شاعران معتبر و
گفتنـد.   ديدند و سـخن مـى   خوردند و كتاب مى نشستند و چاى مى مى آمدند و مى

الملك و جانشيان بعدى او در كتابخانه مجلس، دكتـر   يوسف اعتصام دفترهاى كار
ـ   مهدى بيانى ـ   ةمدير كتابخان ـ   ملـى، ذب باشـگاه افسـران    ةيح بهـروز مـدير كتابخان
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 ترتيب در تهران بود، و در واليات دفتر كـار مكـرم اصـفهانى و    هايى از اين نمونه
سـى مـدير   نويودود سيد ؛ ميـر )اصـفهان  ةمديران كتابخانه بلدي( آبادى معلم حبيب

ـ   ةعلينقى بهروزى مدير كتابخان ملى تبريز، ةكتابخان عمـومى   ةملى شـيراز، كتابخان
ـ   آستان ةرشت، كتابخان جـز ايـن،    هقدس رضوى به مديريت قاآن ميرزا اوكتـائى. ب

هـا و مؤسسـات ديگـر     علمى و فرهنگى مديران اداره  ةگاهى هم شخصيت و مرتب
 .شد شاعران مى موجب گرد آمدن اديبان و
ها و مؤسسات علمى ايران قسمتى از وقت  ها و كانون در بسيارى از انجمن

اكرات ادبى و تـاريخى كـه جـزو كـار رسـمى و ادارى نيسـت       ها و مذ صحبت  به
طور تصـادفى و مـوقتى در ايـن     هايى ادبى است كه به در حقيقت محفل گذرد. مى

شود. مثالً زمانى كه مجتبـى مينـوى مـديريت بنيـاد شـاهنامه را       مى  مراكز تشكيل
ار زدنـد و دفتـر كـ    جاهايى بود كه جمعى به دور او حلقه مـى  پذيرفت دفترش از

شخصى او در خانـه و   ةحالت و حكم را داشت كه كتابخان  رسمى دولتى او همان
تحقيقات و تبادل اطالعـات ضـرورى و مفيـد بـود. ايـن        اين رسم براى گسترش
مؤسس انجمن آثار ملى، انجمن فلسفه و علـوم انسـانى،     وضع در جلسات هيئت
هماره از تعاطى افكـار و  شد و  دانشگاه تهران هم ديده مى  ةانجمن تأليف و ترجم

خوبى از همنشينى با دانايـان و دانشـوران عايـد افـراد       تبادل اطالعات يادگارهاى
بنياد فرهنگ ايران و ديگر مجامع اين ترتيب وجـود   شد. در فرهنگستان ايران، مى

 .داشت
 

 ها كتابفروشى

هاى ديگر گـرد آمـدن شـاعران و اديبـان بـود و آن       ها از كانون كتابفروشى
هاى قديم در فرهنگ ما سابقه دارد. قفطـى و شـهرزورى    است كه از دوران  نتىس



٢٠٥ هاى ادبى انجمن 

اقان اند كه بازار ور اند چند جا ذكر كرده سرگذشت حكيمان و عالمان را نوشته  كه
ها در شصـت هفتـاد    كتابفروشان ديدارگاه فالن دانشمندان بود. كتابفروشى  ةو دك

ضل و شعر بود. شايد به همـين علـت   هاى اهل ف هميشه يكى از پاتوق سال اخير
براى خود اختيـار   »كتابخانه«هاى مهم و سرشناس عنوان  كتابفروشى  بود كه اغلب

تر و معتبرتـر   در اينجا نام چند كتابفروشى كه مركز مهم .»كتابفروشى« كردند نه مى
شاعران و اديبان بود بنا بـر تقـدم تـاريخى تأسـيس آنهـا آورده شـده         براى تجمع

 .است
 قمرى محل گـرد آمـدن   1324كه قبل از سال  )در تبريز(تربيت  ةكتابخانـ 

زاده، محمـدعلى تربيـت و    ادباى جوان تبريز بود. اين كتابخانه را سيد حسن تقـى  
 .كردند الملك اداره مى حسين عدالت و يوسف اعتصام سيد

 كتابفروشى خلخالى در تهران كه سيد عبدالرحيم خلخـالى تأسـيس كـرد   ـ 
 .مدت درازى داير نبودولى 

زاده و احمد سيگارى و حسـين پرويـز    تهران كه سيد حسن تقى ةكتابخانـ 
 1321تـا   1352را بنياد كردند. غالب ادبا و سياسيون مشهور ايران در سـنوات    آن

 .كردند كتابفروشى آمد و رفت مى  در آن
بق دايـر  آبـاد سـا   الشعراى بهار در خيابـان شـاه   دانشكده كه ملك ةتابخانـ ك

 .بود  كرده
دايـر بـود. ايـن     1340خاور تأسيس محمد رمضـانى كـه تـا سـال      ةكاللـ 
را آغـاز كـرد موجـب شـده بـود كـه        »افسـانه «هـاى   چون انتشار جـزوه   مؤسسه

 .كردند جوان هم به آنجا رفت و آمد مى نويسندگان و ادباى
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 ن و شـاعران جز اديبـا  هابن سينا به مديريت ابراهيم رمضانى كه ب ةكتابخانـ 
 السلطنه، على دشتى و بسيارى ديگـر  الدوله و اديب رجال سياسى ادبى مانند وثوق 

 .آنجا را پاتوق خويش كرده بودند
 1350تا  1318پرست در سالهاى  مديريت نوراهللا ايران دانش به ةكتابخانـ 

 هاى گنج دانش، مظفرى، ادب، كـانون  همچنين بايد گفت كه كتابفروشىـ 
 .اند كت مركزى هم چنان وضعى داشتهكتاب، شر 

 هاى ابـن سـينا و   هايى كه بزرگان ادب و شاعران سنتى در كتابخانه در سال
 هاىينشستند شاعران نوگرا و نويسندگان جوان در كتابفروشـ  آمدند و مى دانش مى

 .كردند رفت و آمد مى »نيل«
 هاى قديمى فروش از جاهـايى اسـت كـه شـاعران و     هنوز هم كتابفروشى

هاى يكتابفروشـ (رسند و مجال نشستن و صحبت كردن دارند  به يكديگر مى  اديبان
 ).شمس، منوچهرى، مستوفى تاريخ،

 
 هاى شخصى خانه

شـد،   هاى شاعران برگزار مـى  هاى ادبى در خانه جلسات بسيارى از انجمن
ازجمله انجمن ادبى ايران كه در آغاز در منزل شاهزاده هاشم ميـرزا افسـر رئـيس    

شد تا اين كه در زمان وزارت يحيى خـان اعتمادالدولـه امكـان     تشكيل مى  منانج
 .جلسات انجمن در ساختمانى دولتى به آنان داده شد  تشكيل

ـ   عده خـود   ةاى از فضال و ادباى پنجاه سال اخير يك روز از هفتـه در خان
 كتـر عراى بهار، احمد كسروى، دشال پذيرايى عمومى و آزاد داشتند مانند ملك روز

 زاده، عباس اقبال، نصراهللا فلسـفى، رشـيد ياسـمى،    محمود افشار، سيد حسن تقى



٢٠٧ هاى ادبى انجمن 

 اصـغر حكمـت،   سعيد نفيسى، ابراهيم پورداود، مجتبى مينوى، على دشـتى، علـى  
 .الممالك فرهنگ، جواد كماليان، دكتر پرويز ناتل خانلرى پاشا صالح، مترجم على

 ر دانشجويان و جوانان حضورسعيد نفيسى و ابراهيم پورداود بيشت ةدر خان
 هـا داشـت و   يافتند. زيرا سعيد نفيسى رفتـارى آميزشـكار و دلپـذير بـا جـوان      مى

  نشست. ابراهيم پـورداود چـون عاشـقانه از مليـت     سخنانش بيشتر در دل آنها مى
 جو و جوان زياد داشـت.  داد دوستان تازه هاى وطنى داد سخن مى ايرانى و گرايش

  اكبر دهخدا، محمدعلى فروغى، سـيد نصـراهللا   قزوينى، على افرادى كه گرد محمد
تـر   شدند گـروه محـدود خـاص و مسـن     تقوى، حسن مشيرالدوله پيرنيا جمع مى

هاى طوالنى ميعادگـاه شـاعران و اديبـان     محمود فرخ، در مشهد، سال ةخان بودند.
هد ادبا و شعرايى هم كه از شهرهاى ديگر به مشـ  ة. هم)روزهاى جمعه( شهر بود

دانسـتند و از دلپـذيرى    رفتن به آن محفـل انـس و ادب را واجـب مـى     آمدند مى
بردند. محفلى بود كه جوان و پير يكسـان در آن شـركت    لذت مى حضور يكديگر

 .كرد مى
 در اين پنجاه شصت سال اخير هر شهرى كه داراى اديبان و شاعرانى بـود 

هـاى آن   عمـوالً در تـذكره  شد و در آنهـا م  مجمع و انجمن ادبى در آن تشكيل مى
هـاى ادبـى شـده     هاى معرفى جغرافيايى اشاراتى به انجمـن  آمده و در كتاب شهر

ـ  است. اگر شـاعر و دانشـمند و اديـب شـهر      ةشهرى انجمن خاص نداشت، خان
ــ   جايگــاه تشــكيل ــان كــه خان ــود. همچن ــابى  ةمحفــل ادبــى ب سديدالســلطنه كب

، ابـراهيم  )زاهـدان (ل كامبوزيـا  ، اميـر توكـ  )سـارى (شهاب   ، طاهرى)بندرعباس(
 ).يزد(، محمود فرساد )مشهد( ، محمود فرخ)اراك(دهگان 
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ادبـى در ايـران كـار آسـانى بـود. هـر كـس در خانـه را بـاز           ةايجاد حلقـ 
 .اى از ادبا و فضال را به گرد خويش درآورد توانست حلقه مى  گذاشت مى

را و ادبا بود، بعضى از رجال سياست و دولت هم محل گرد آمدن شع ةخان
 السلطنه سميعى، بهاءالملـك قراگوزلـو،   الدوله، اديب وثوق ةآن جمله است: خان از

ــ  ــو، تيمورتــاش. مخصوصــاً خان ــه قراگوزل  الســلطنه محتشــم ةيحيــى اعتمادالدول
اسفنديارى به مناسبت آن كه اديب نيشابورى در آنجا مهمـان هميشـگى بـود بـر      

 .نامدار باز بودارباب فضل و شاعران و اديبان   روى
رجال و اعيان و اشراف قديم را رسم بود تا موقعى كه به تفـرج و گـردش   

رفتند گروهى از شاعران و اديبان و ظريفـان را   هاى دور شهر يا به ييالق مى باغ  به
بردند. طبعاً آنجا فرصتى بود كه مجلس شاعرانه در كنار محفل قمـار و   مى با خود

 .باشد طرب برپا
شد و سى و چنـد سـال دوام يافـت     تشكيل مى »دوره«ايى كه به ه از حلقه

است، مركب از محمـد دبيـر سـياقى، محمـدجواد مشـكور،       »انجمن بهمن« گروه
دولتشاهى، احمد افشار شيرازى و سـعيد نفيسـى و والديميـر ايوانـف و       اسمعيل

 »يارســتان«درگذشــتگان ايــن گروهنــد. ايوانــف ايــن جمــع را  حســن نبــوى از
 )20(د.خوان مى

 هاى دراز ادامه داشت و از ميان رفـت  اى كه سال ديگر بسيار دوستانه ةدور
 پژوه، احمـد افشـار شـيرازى،    مركب بود از دكتر منوچهر ستوده، محمدتقى دانش 

 مصطفى مقربى، دكتر تقى تفضلى، دكتر عباس زريـاب خـويى، احمـد اقتـدارى،    
و من و دو سه تن ديگـر   عليقلى جوانشير، مهندس احمد خرديار، مهندس فروتن



٢٠٩ هاى ادبى انجمن 

فرهنـگ   ةآمدند. تقريبـاً از ايـن نشسـت و برخاسـت بـود كـه مجلـ        گاهى مى  كه
 .وجود آمد به  زمين ايران

چهارشـنبه   )21(چلوكباب اصحاب ةهاى بادوام ادبى تهران دور يكى از دوره
خوردند و هـر   شدند و چلوكباب مى سپهساالر جمع مى ةكه دوستان در مدرس بود
ظهر همـان جـا در دفتـر     از داد و تا ساعت سه و چهار بعد خود را مىسهم   كس

 .گذراندند وگوهاى ادبى مى ماندند و وقت را به گفت احمد راد مى  مرحوم
شان مقدور نبود پـاتوق خـود را    هاى شخصى آنها كه تشكيل حلقه در خانه

ق هـدايت،  صـاد (بـود   »ربعه«هاى گروه  مشهور دوره ةكشيدند. نمون ها مى كافه  به
هـاى تهـران    كـه در يكـى از كافـه    )مينوى، مسعود فـرزاد، بـزرگ علـوى     مجتبى

پيوستند و با آنهـا نشسـت و برخاسـت و     ديگرى هم به آنها مى ة نشستند و عد مى
عبدالحسين نوشين، دكتر پرويز ناتل خانلرى، علـى شـيرازپور   ( كردند مخالطه مى

 )22(.)پرتو

 
 ىهاى ادب دفتر روزنامه و مجله

ها هميشـه يكـى از جاهـاى دلپـذير و مناسـب بـراى تجمـع         روزنامه ةادار
و اديبان بود. اين رسم از روزگار مشروطيت پيش آمده بود. در آن موقـع    شاعران

هاى صوراسرافيل، مساوات، نداى وطن چنين حالى داشـت. بعـدها    روزنامه  ةادار
، شـفق  )از فرخـى يـزدى  (ان ، طوف)الشعراى بهار از ملك(هاى نوبهار  روزنامه دفتر

 .ديگر ةو چند روزنام )از حسين صبا(، ستاره ايران )على دشتى از(سرخ 
  تـر بـراى   هاى ادبى و تاريخى جايى دلپذيرتر و مناسـب  گمان دفتر مجله بى

  از اعتصـام (بهـار   ةجلسات كامالً ادبى بود و از آن جملـه اسـت دفترهـاى مجلـ    
از (، آينـده  )از وحيد دستگردى(، ارمغان )بهارالشعراى  از ملك(دانشكده  ،)الملك
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از (، مهـر  )از احمـد كسـروى  (، پيمـان  )در رشـت (، فرهنـگ  )محمود افشار دكتر
از (، يغمـا  )از پرويـز خـانلرى  (، سـخن  )از عباس اقبـال (، يادگار )فلسفى  نصراهللا

 )23(و راهنماى كتاب. )اهللا وحيدنيا از سيف(وحيد ) حبيب يغمايى

 هـاى فرهنگـى   هاى ادبى هفتگـى، داراى مجلـس   جز جلسه هدو سه مجله، ب
سخن اين كار سودمند ادبى را آغاز كـرد   ةفصلى يا ماهانه بودند. نخستين بار مجل 
بـار مجلسـى    تشكيل داد كـه هـر چنـد يـك     »دوستداران سخن«جمعيتى به نام  و

 شد، مىكرد. در اين جلسات شعر خوانده  در باشگاه دانشگاه تهران برپا مى معموالً
 هاى ادبـى و هنـرى اجـرا    شد، نقالى و سخنورى سنتى و مباحثه سخنرانى داده مى

كـرد   راهنماى كتـاب را منتشـر مـى    ةكه مجل »انجمن كتاب«پس از آن  )24(شد، مى
هـاى كتـاب، اعـالم     ديگر از اين مجـالس را كـه همـراه بـود بـا نمايشـگاه        نوعى
 )25(وجود آورد. سال و جلسات سخنرانى به ة هاى برگزيد كتاب

 
 هاى ايرانى در كشورهاى ديگر انجمن ةسابق

  انجمن ادبى ساختن توسط ايرانيان در كشـورهاى ديگـر در شصـت سـال    
 باشد كـه در سـال   »مجمع ادب«گذشته سابقه پيدا كرده است. شايد نخستين آنها 

 .زاده بانى آن بود در استانبول ايجاد شد و سيد حسن تقى 1911
 هاى دانشجويى ايرانى در اروپا انجمن دانشـگر  رين انجمنت يكى از قديمى
  به بعد تأسيس شد و سـعداهللا  1910هاى  در سال )سوئيس(بود كه در شهر لوزان 

 خان درويش، نصراهللا خـان جهـانگير، ابـوالفتح فـدايى علـوى، سـيد محمـدعلى       
 رزاده به سرپرستى احمدخان ملك ساسانى عضو آن بودند. بعـد از آن دكتـ   جمال 

حيـات آن كوشـيدند.    ةدر راه ادامـ  )علـى نـوروز  (محمود افشار و حسـن مقـدم   
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آراسـتند و بيـرق    اين انجمن لباس خود را به حمايل و نشـان ايرانـى مـى     اعضاى
 )26(اطلس دوخته بودند. ةمراسم جشن از پارچ  ايران را براى

بود  كاوه كه در برلين تأسيس شده ةالمللى اول دفتر مجل جنگ بين ةدر دور
 شد مركز تجمع ادبى ايرانيـان فاضـل بـود. در همـين اوقـات انجمـن       چاپ مى و
 ) بود تجديد فعاليت كـرد و 1912هاى علمى و ادبى كه سابقاً در پاريس ( صحبت 

 بنيادگذار آن حسـين  )27(شد. هاى ادبى و تحقيقى خوب در آنجا ايراد مى سخنرانى
 .زاده ايرانشهر بود كاظم 

 و ابوالقاسم الهـوتى را در دايـر   )على نوروز(حسن مقدم  شايد بتوان اقدام
گونـه   شـد از همـين   در استانبول منتشر مـى  1920/1پارس كه به سال  ةكردن مجل

 .در شمار آورد كارها
 
 ها: يادداشت

 در هر دوره براى اين گروه از جامعه اصطالحى خـاص بـوده اسـت: عـالم، فاضـل، باسـواد، منـور،       . 1
 .م اصطالح ديگرى در همين زمينه استه« خواص»روشنفكر، 

هـا   گونـه مجلـس   هـاى بسـيار زيـاد از ايـن     ها و متون تاريخى پژوهش شود نمونه اگر در همه تذكره. 2
 .خواهد آمد  دست به

 ،1342تاريخى و ادبى، تهـران،   ةچند مقال( »خانه در ايران تاريخ قهوه و قهوه« ةنصراهللا فلسفى در مقال. 3
 .فصيلى در اين مبحث دارد) ت271-283صفحات 

) 1350تهـران،  ( »كـوب  ارمغان دكتر عبدالحسين زريـن «در  »موزونان«اى كه به نام  نگاه كنيد به مقاله. 4
 .ام نوشته

نهضـت ادبـى    ة) و ابراهيم صـفايى در رسـال  1342تهران، (ديوان طرب  ةالدين همايى در مقدم جالل. 5
 .هايى دارند صيل در اين باره نوشتهاى ديگر به تف در عصر قاجار و عده  ايران

 .طرح غزل كمى بعدتر تعريف شده است. 6
 »سـرايان فـارس   دانشـمندان و سـخن  «جلد چهارم از كتـاب   386 ةدر اين عكس ديدنى كه در صفح. 7

نثـار، قدسـى،   (دوازده شـاعر فـارس    ةزاده آدميت چاپ شده اسـت چهـر   محمدحسين ركن  تأليف
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هاى مرسوم آن روزگـار ديـده    با لباس )شعاع، بديع، شيفته، فصيحى فرصت، صادق، ايزدى، آسوده،
 .شود مى

وضـع   Centre, cercle, societe association, club اغلب ايـن اصـطالحات برابـر كلمـات فرنگـى     . 8
هاى مهمى بوده است كه موجب جمع شدن ادبا و شعرا بـدان   داشتن از سنت Salon شده.در فرانسه
 .پرداختن به تفصيل آن مناسب اين مقاله نيستبود و  نوع از مجامع

Congres, seminaries, vayages de stimulation par R. Lanquar, G. Fighiera et G. Vetunic. Paris 
[1978?] 

صورت كنگره، سمينار، سمپوزيوم، كلوكيوم،  ضمناً بايد گفت كه نوع تجمعات ادبى و علمى كه به   
ر ايران هم از حدود چهل سال به اين سوى رواج تامى يافته است و در شود د درقرن اخير ديده مى

) 1355مشـهد،  (اهللا ابريشـمى   كارنامه بزرگداشت بزرگان علـم و ادب ايـران تـأليف رحمـت     كتاب
 .اطالعات مفيدى دراين زمينه هست

 آنهـا درست كردند. آخـرين  « شب شعر»احمد شاملو و شاعران همبازوى او در سنوات مختلف چند . 9
 .بود 1356شب شعر در انجمن فرهنگى گوته در سال 

گونه شعر اختصاص داه است زمينه و نمونه و اهميت  به اين »سفينه فرخ«فصلى كه محمود فرخ در . 10
 .كند را كامالً بازگو مى  آن

اينجـا   هـا آمـده اسـت. در    از على باقرزاده بقا و تـذكره  »ها لطيفه«مقدارى از اين نوع شعر در كتاب . 11
نسبت به شاعران و اديبان  »پارودى«هايى از  اين موضوع بيجا نيست كه گفته شود كه نمونه  اشاره به

كه مؤلفش آن را  »يخچاليه«مانندى است خيالى و ساختگى به نام  هست: يكى تذكره  در زبان فارسى
سـخرگى افـرادى را كـه    هاى جدى و رايج پرداخته و در آن با م آميز و درجوابگويى به تذكره مطايبه

 .باد انتقاد گرفته مورد نظرش بوده است به
كـه   )كتابخانه مركزى دانشگاه تهران است 4726خطى  ةنسخ» (الزخاريف«يا  »ذخرالسفاهه«ديگر    
نگارش صـادق   »ساهاب  وغ وغ«رضاشاه  ةطبع شده است. در دور )هاى پيش سال(ارمغان  ةمجل در

 .كجى به ادباى سنتى ى بود از دهنا مسعود فرزاد نمونه هدايت و
 از ابراهيم صهبا است كـه در  »چگونه حكيم و نويسنده نشدم«هاى جديد سلسله مقاالت  از نمونه   

و مقابله با مقـاالتى   »پارودى«شد. آنها  ) طبع مى1322 - 1326هاى  سال( »باباشمل«روزنامه فكاهى 
بـه  » (اميـد «در روزنامـه   »اعر و نويسنده شـدم چگونه ش«فضال و ادباى مشهور تحت عنوان   بود كه

اى بـه نـام    قطعه »التفاصيل«نوشتند. فريدون توللى هم در  در همان ايام مى )فلسفى  مديريت نصراهللا
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هايى در روزنامه رهبر يـا   قدر كه به ياد دارم صادق هدايت و يارانش نوشته آن دارد. »السفهاءةتذكر«
 .كردند منثورى در طعنه بر اديبان منتشر مى هاى قطعه) هاى ادبى شماره(مردم 

ـ    ةطـور عكسـى از روى نسـخ    هجرى كه به 782بازمانده سال . 12 مركـزى   ةخطـى موجـود در كتابخان
اصفهان به كوشش ايرج افشار و مرتضـى تيمـورى توسـط دانشـگاه اصـفهان منتشـر شـد          دانشگاه

 ).1353اصفهان، (
 مركزى دانشـگاه تهـران   ةموجود در كتابخان 2143 ةشمارخطى  ةهجرى نسخ 845بازمانده از سال . 13

 .785-853صفحات  9. جلد )پژوه فهرست محمدتقى دانش(
 مركزى و مركـز اسـناد   ةكتابخان ة، نشري»كتابدارى« ةپژوه در مجل محمدتقى دانش ةنگاه كنيد به مقال. 14

 .ى شاعر معاصر بودهايى چند از آن اميرى فيروزكوه اين جنگ سال )7دفتر (دانشگاه تهران 
 ) در اين كنگـره 1313سال (فردوسى بود  ةعلمى كه در ايران تشكيل شد براى هزار ةنخستين كنگر. 15

اى محدود از شاعران و اديبان شركت داشتند. دومين كنگره كه تا حدودى وجهه سياسى داشت  عده 
 ةنـام نخسـتين كنگـر   بـه   ).وجـود آورد  انجمن روابـط فرهنگـى ايـران و شـوروى آن را بـه       چون(

صورت كتابى انتشار يافـت و طبعـاً يكـى از     ) تشكيل شد و گزارش آن به1325 تهران،(نويسندگان 
سـينا، خواجـه نصـير،     هـايى بـراى ابـن    معاصر بود. پس از آن، كنگـره   منابع مطالعه در مورد ادبيات

بزرگداشـت   ةكارنام«كنيد به وجود آمد. نگاه  دقيقى و... به مولوى، حافظ، سعدى، ابوريحان، فارابى،
 .1355ابريشمى، مشهد،   اهللا تأليف رحمت »بزرگان علم و ادب ايران

نويسندگان و شاعران ايران ايـراد كـرد بـه     ةخود كه در نخستين كنگر ةاصغر حكمت در خطاب على. 16
 .هاى ادبى مدارس اشاره كرد انجمن  اهميت

 .14، صفحه 1347چاپ اصفهان  )شاعر مشهور(به كوشش دكتر محمد سياسى . 17
 .جالل همايى بر ديوان طرب ةمقدم. 18
رضاشاه محدود شد حـزب   ةدر ابتداى تشكيل، حزبى بود سياسى و بعد كه فعاليت احزاب در دور. 19

اكبر سياسى در جلـد   دكتر على ةجوان به كانون فرهنگى تبديل وضع يافت. نگاه كنيد به  نوشت  ايران
) كانون به رواج تمدن و تجدد در ايـران معتقـد بـود و    1347تهران، (ين كانون. هاى ا سخنرانى  اول

 .را به نمايش بگذارد »جعفرخان از فرنگ آمده« ةنخستين بارتوانست نمايشنام
تهـران، چـاپ   (تأليف سـعيد نفيسـى    »سخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير« ةمحمد دبير سياقى در مقدم. 20

اين انجمن و مقاصدى كه دوستان از تشـكيل آن داشـتند نوشـته     ةچيادداشت خوبى از تاريخ) دوم
 .است
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 .آينده ةنگاه كنيد به خاطرات حبيب يغمايى در مجل. 21
خود كه در سوگ مسعود فرزاد نوشت اشارات خوبى بـه جمـع ربعـه كـرده      ةبزرگ علوى در مقال. 22

ايـن گـروه    ةديگر دربـار مسعود فرزاد و مجتبى مينوى هم در مقاالت احتجـاجى عليـه يكـ     است.
طـور شـوخى و مسـخرگى     را به »ربعه«نام  )يغما ةسپيد و سياه و مجل ةمجل( اند مطالب زيادى گفته

را به طعنه و شوخى بر جمعى از ادباى مشهور وقـت   »سبعه«طور نام  همان براى خود ساخته بودند
ى، نصراهللا فلسـفى، علـى دشـتى،    نهاده بودند. عباس اقبال، سعيد نفيس آنكه حتماً هفت نفر باشند بى

 ...بهار، رشيد ياسمى، محمود عرفان و  الشعراى الزمان فروزانفر، ملك بديع

 ةاند. براى نام آنها به مقال شده اند كه طبعاً در دفترشان شعرا و ادبا جمع مى مجالت زياد ديگرى بوده. 23
) مراجعـه  1356ب سـال بيسـتم (  راهنماى كتـا  ةدر مجل »هاى فارسى هاى ادبى در مجله جريان« من

 .توان ديد نيز مى )جلد 3مجالت ادبى را در فهرست مقاالت فارسى (  شود. اسامى
 .سخن ةهاى مجل نگاه كنيد به دوره. 24
راهنمـاى   ةانجمن كتاب جداگانه خواهد آمد. براى اخبار آن به دوره مجلةتفصيل فعاليت و تاريخچ. 25

 .مراجعه شود  كتاب
خان ملك ساسانى و همچنين شرح و عكس چاپ شده از آن انجمـن در كتـاب    ةد به نوشتكني نگاه. 26

 ).1353تهران، (ادبى تأليف دكتر محمود افشار، جلد دوم،  گفتار
و  225:25در سـال  (ام  يغمـا چـاپ كـرده    ةصورت مجلس مذاكرات انجمن كه در مجل نگاه كنيد به. 27

) كه در آنجا عكس 135تهران (كاوه  ةچاپ جديد روزناممن بر  ةهمچنين نگاه كنيد به مقدم ).287
هـا از ميـرزا فضـلعلى تبريـزى      ام. يكى از سخنرانى سخنرانى آن انجمن را چاپ كرده چند ةدعوتنام

دسـتم افتـاد و در فرهنـگ ايـران      و ذال در زبان فارسى بود كه متنش بـه   حرف دال ةدربار )مولوى(
) از اين انجمن يـاد  646:17راهنماى كتاب ( ةه هم در مجلزاد جمال زمين چاپ شد. سيد محمدعلى

 .كرده است
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