محمدعلي جمالزاده

*

ايرج افشار

سيد محمدعلى جمالزاده در يكصد و شش سالگى درگذشت .زادنش به
سال  1309قمرى در شهر اصفهان روى داد( )1و مرگش روز هفهده ببهان 1376
در شهر ژنو  -كنار درياچ لمان -فرارسيد.
پدرش سيد جمالالدين واعظ اصفهانى (متولد در همدان  1279مقتهول در
بروجرد ،جمادىالثانى  )1326نام داشت .محل اقامت او شهر اصفهان بهود ،ولهى
غالباً براى وعظ ب شهرهاى مختلف سفر مىكرد .جمالزاده روزگاران كهودكى را
در اصفهان گذرانيد و چون از ده سالگى فراتر رفت گاهى پدرش او را ب همهراه
خود ب سفر مىبرد و در همين دوره از حيات جمهالزاده بهود كه سهيد جمهال
اقامت تهران را اختيار كرد (سال  )1321و دو س سالى بيش نگذشت كه فرزنهد
خود محمدعلى را براى تحصيل ب بيروت فرستاد ( .)1908سن جمالزاده در اين
اوقات از دوازدهسال درگذشت بود.
جمالزاده در بيروت مهىبهود كه اوعهاي سياسهى ايهران دگرگهون شهد.
محمدعلىشاه مجلس را ب توپ بست و هر يك از بزادىخواهان به سرنوشهتى
دچار شد .سيدجمال ،ب خفي  ،خود را ب همدان رسانيد تا ب عتبات برود .وى در
* نامة فرهنگستان ،شمارة  ،3سال  ،1376صص  9تا .45
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بنجا ب چنگ عمال دولتى افتاد و چون او را ب دستور دولت ب حكومت بروجرد
تحويل دادند دراين شهر ب ارادة حاك (امير افخ ) به ننهاا انداخته و مقتهول
شد(.)2
جمالزاده در بيروت با ابراهي پهورداود و مههدى ملكههاده (فرزنهد ملهك
المتكلمين) چند سالى همدوره و همهدر

بهود .چهون متمايهل به تحصهي ت

دانشگاهى اروپايى شد در سال  1910قصد عهيمت به اروپها كهرد .از راه مصهر،
خود را ب فرانس رسانيد .ممتازالسلطن  ،سفير ايران ،چون او را بشناخت توصهي
كرد بهتر است ب لوزان (سوئيس) برود و در بنجا ب ادامهة تحصهيل برهردازد .تها
سال  1911درلوزان بود .در اين سال ب ديژون (فرانس ) بمد و ديرل عل حقهو
خود را از دانشگاه اين شهر گرفت .وقوي جنگ جههانى موجهت تشهكيل كميتهة
مليون ايرانى ،ب زعامت سيد حسن تقىزاده ،در بهرلن ،بهراى مبهارزه بها رو

و

انگليس شد .يكى از ايرانيانىك به همكهارى در ايهن كميته دعهوت شهد سهيد
محمدعلى جمالزاده بود .او در سال 1915ب برلن بمد و تها سهال  1930در ايهن
شهر زيست.
جمالزاده پس از ورود ب برلن ،مدت درازى نگذشت ك به ممموريهت از
جانت كميتة مليون ب بغداد و كرمانشاه اعههام شهد (هماننهد ابهراهي پهورداود و
حسين كاظ زاده و چند نفر ديگر) .مدت شانهده مهاه در ايهن صهفحات بهود .در
بازگشت ب برلن ب همكارى قلمىِ مجل كاوه و ادارة امور بن دعهوت شهد و تها
تعطيلى بن مجل باتقىزاده كار مىكرد.

()3

جمالزاده پس از تعطيلى مجلة كاوه ب خدمت محلهى در سهفارت ايهران
دربمد و سرپرستى محصلين ايرانى ب او واگذار شد .حدود هشت سهال در ايهن
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كار بود تا اين ك از سال  1931ب دفتر بينالمللهى كهار وابسهت به جامعه ملهل
پيوست و درسال  1956بازنشست شد .پس ،از برلن ب ژنهو مههاجرت كهرد و تها
پايان عمر در اين شهر بود .در اين مدت چند دوره ب نمايندگى دولهت ايهران در
جلسات كنفرانس بينالمللى بموزش و پرورش شركت كرد.
در خ ل مدتى ك سرپرستى محصلين ايرانى را بر عهده داشهت دو بهار و
در دوران عضويت دفتر بينالمللى كار ،پنج بار ب ايران سفر كرد .اما در هر يهك
از اين سفرها مدتى كوتاه در ايران بيش نماند .شايد نادرست نباشد گفت شود ك
سالهاى زندگى او در ايران فقط سيهده سال از عمر دراز او بهوده اسهت .نهود و
چند سال را بيرون از ايران زندگى كهرد .امها در سراسهر ايهن مهدت او بها ايهران
مىزيست .هر روزكتاا فارسى مىخواند و بىوقف ب دوستان ايرانى خهود نامه
مىنوشت .هرچ تمليف و تحقيق كرد دربارة ايران بود .اگر ه دربارة ايران نبهود
ب زبان فارسى و براىبيدارى و گسترش معارف ايرانيان بود .خان اش براسهت به
قالى و قلمكار و قلمدان وترم و تافت و مسين و برنجين هاى كرمان و اصفهان و
يهد بود .نشست و خاستش،در سراسر عمر ،با هموننانش بود .اوقات فراغهت را
با بنها مىگذرانيد .لذت مىبرد از اين ك فارسى حرف بهند .بها خهانرات كوتهاه
گذشت اش ك از ايران داشت دلخوش بود مكهرر بهر مكهرر و بها همه كهس ،از
اصفهان دورة كودكى خود و محلة بيدبباد حكايت مىكرد .گاهى دامنة صحبت را
ب فعاليتهاى سياسى پدرش در جريان مشرون خواهى مىكشانيد و نرز وعهظ
او و مشك تى را ك در تهران داشت اسهت وصهف مهىكهرد .او بسهيارى از ايهن
مطالت را در نوشت هاى متعدد بازگو كرده است.

()4

پس سالشمار زندگى او را مىتوان در اين چند سطر بورد:
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1309

تولد در اصفهان

1321

بمدن ب تهران

)1908( 1324

رفتن ب بيروت

1910

رفتن ب پاريس

1911-1910

تحصيل در لوزان

1914-1912

تحصيل در ديژون و ازدواج اول

1922-1915

همكارى با كميت ميليون ايرانى و مجلة كاوه

1931-1923

عضويت در دفتر بينالمللى كار و ازدواج دوم

 8( 1997نوامبر) درگذشت در ژنو
جمالزاده در رشتة عل حقو در

خواند ولي در بن مباحث يك سهطر

ه ب قل نياورد .بايد قبول كرد ك دانشگاه واقعى او دورة همكهاريش بها مجله
كاوه در برلن بود ك با مستشرقان نامورى چون ژ .مهاركوارت ،و .گهايگر ،ايگهن
ميتوح ،اسكارمان بشنا شد و از ه سهخنى بها بنهان دامنهة ان عهاتش نسهبت به
كتااهاى اروپايىدربارة مشر گسترش يافت و بر راه و روش اروپهايى تحقيهق
بگاهى يافت.
جه اين ،با ايرانيان دانشمندى چون محمد قهوينى ،سهيد حسهن تقهىزاده،
ميرزا فضلعلى بقا تبريههى (مولهوى) بشهنايى و همكهارى يافهت و از نشسهت و
خاست با اقران خود چون حسين كاظ زاده ايرانشهر ،ابهراهي پهورداود ،محمهود
غنىزاده ،سعداهلل خان درويش و جمعى ديگر ،ك هماره درباره ادبيات و تاريخ و
فرهنگ ب صحبت و انديش مىپرداختند ،دريافتهاى سودمند كهرد .كهاوه داراى
كتابخانة خوبى از كتت مه خاص مطالعات ايرانى بود .در كنار بن محفلى ب نام
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«صحبتهاى علمى و ادبى» ب نور ماهان انعقهاد مهىيافهت كه در بن جلسهات،
خطاب هاى علمى و تحقيقى ارائ مىشد )5(.نبعاً اينگون فعاليتها موجت بسهط
يافتن دامنة معرفت و بينش جمالزاده شهد .جمهالزاده مقهدمات پژوهشهگرى و
مقال نويسى را در همين ايام فراگرفت .مقال ها و نوشهت ههايى كه از او در كهاوه
انتشار يافت او را ،روزب روز ،در پژوهش و نگارش دليرتر مىكرد .انتشهار كتهاا
گنج شايگان ( ،) 1335ك نخستين تمليف تحقيقى او بهود ،موجهت نهامورى او
شد .اين كتاا با كمك اپنهايمر ،استاد اقتصاد دانشگاه برلن ،ب زبان بلمهانى هه
ترجم شد .بنا بود ب چاپ برسد ك وعع ناب سامان بلمان و شكسهت بن دولهت
موجت توقف و انصراف از اينگون كارها شد.
جمالزاده نويسندة هميشگى كاوه بود .از روز نخست تا پايان بن در همهة
شمارهها نوشت اى از او هست ،چ سياسى ،چه تحقيقهى و فرهنگهى .بعضهى از
نوشت هايش با امضاى «شاهرخ» است .غالت مقاالت او در زمين مباحث تهاريخى
است .نخستين نوشتة داستانىاش «فارسى شكر است» ك در نخستين شمارة دورة
دوم كاوه ،يعنى جمادىاالول  1339انتشهار يافهت ،خهود در مقدمه اش نوشهت
«حكايت ذيل ممخوذ از كتابى است ك نگارنده از چندى ب اين نهرف از گهاهى
ب گاهى محض تفريح خانر از مشاغل و تتبعات جدىتر ...جمهع بورده» (چهاپ
دوم كاوه ،ص .)442
جمالزاده فعاليت فكرى و نويسندگى را با پژوهش بغاز كهرد و ،پهيش از
بن ك ب داستاننويسى بوازهمندى بيابد ،نويسندة مباحث تهاريخى و اجتمهاعى و
سياسى در شمار بود .گنج شايگان پنج سال پيش از يكى بود و يكى نبود (1340
) منتشر شد .تحقيقات متعددش در خصهوص روابهط رو

و ايهران و حهدود
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پانهده مقالة تحقيقى ديگر ك در كاوه ب چاپ رسيد هم پيش از نشر يكى بود و
يكى نبود مىبود.
جمالزاده نويسندگى را با مجلة كاوه بغاز كرد و پس از بن ك كاوه تعطيل
شهد به همكهارى جوانههانى كه در اروپهها در

مهىخواندنههد (مرتضهى يهههدى،

غ محسين فروهر ،حسن نفيسى ،مشفق كاظمى ،احمد فرهاد و تقى ارانى) مجلة
فرنگستان را در برلن بنياد نهاده بودند شتافت و مقال هايى در بن مجل به چهاپ
رسانيد .بنجا مطلبى دربارة زبان فارسى نوشت ك ميرزا محمهد خهان قهوينهى را
برانگيخت تا مقالة اساسى و معتبر و پربوازة خود را در بنجا منتشر كرد.
جمالزاده با توقف انتشار فرنگستان( )6ب روزنام هاى ايهران رو كهرد و در
روزنام هاى ايران بزاد ،شفق سرخ ،كوشش ،ان عات ب چاپ نوشهت ههايى كه
بيشتر مطالت اجتماعى مىبود پرداخت ،تا بن كه مهديرى مجلهة عله و هنهر را
پذيرفت ك دربرلن انتشار مىيافت .مؤسس اين مجل ابوالقاس وثو بود .هفهت
شماره از بن بيشمنتشر نشد (مهر  - 1360بهمهن  .)1307خودشهان بن را مجله
فنى و ادبى معرفىكردهاند .عل و هنر نتوانست حتى ب پاية ايرانشهر برسد.
از جمالزاده در سالهاى  1310تا  1321نوشت زيادى ب چاپ نرسهيد .در
جريانهاى فرهنگى ايران در بن سالها شركت بارزى نداشت ،جهه ايهن كه به
عنوان «عضو وابست فرهنگستان ايران» انتخاا شده بود .بها وجهود ايهن ،همهاره
مىكوشيد مخانبان فارسىزبان و هموننان خود را داشت باشهد .در زمهان جشهن
ههاره فردوسى منحصراً يك مقال ب عنوان «ن اندر ن بمد س انهدر چههار» از او
در فردوسىنام مهر( )1313چاپ شد .در جشهن هفتصهد سهال تهمليف گلسهتان
سعدى ،كتابچ اى ب نام پندنامة سعدى منتشر كرد ( .)1317مقال اى دربارة كتهاا
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(مندرج در مجلة تعلهي وتربيهت) ،و مقاله ههايى در مجلهة موسهيقى ،و ترجمهة
قص اى از بناتول فرانس در مجلة مهر ( )1316و ترجم داستانى از اسكار وايلهد
در همان مجل ( )1317و چند مقال در روزنامة كوشش ،از جمله دربهارة كتهاا
زيبا نوشتة محمد حجازى ،حاصل بن دورهاز نويسندگى اوست.
مجل هاى تعلي و تربيت ،مهر ،موسهيقى محهل نشهر نوشهت ههاى ادبهى و
فرهنگى او در بن دوره بوده است.
جمالزاده ،پس از شهريور  1320ك مجل ههاى مختلهف ماهانه ادبهى در
ايران تمسيس شد ،در غالت بنها مقال نوشت و داسهتان منتشهر كهرد .در سهخن،
يغما ،راهنماى كتاا ،وحيد ،ارمغان ،هنر و مردم بيش از هم مقال دارد .در مجلة
كاوه ،ك محمد عاصمى در مونيخ ب چاپ رسانيد نيه مقال هاى زيادى نشر كرده
است .اونمىتوانست و نمىخواست با هموننانش بىرابط بماند .بنهها را كه در
ژنو مىديد (اع از ادبا و فض و يها رجهال سياسهى) به ذو و شهو م قهات
مىكرد و ب صحبت با بنان مىنشست .با غالت بنها ك در ايران اهل كتاا و قل
بودند مكاتب مداوم داشت .هر كس ب او نام اى مىنوشهت پاسهخى به تفصهيل
دريافت مىكرد .ب من ك از سال  1329با ايشان مكاتب كردهام درست سيصهد و
شصت و چهار نام  ،اغلت مفصل (چندين صفح ) نوشت است .اگر چاپ شهود،
ب ههار صفح بالغ مىشود و مىتواند نمون اى باشد از نام هاى بسيار ديگرى ك
ب ديگران نوشت است.
در احوال جمالزاده كتابى ب فارسى ،ب نام سرگذشت و بثار جمالزاده ،ب
قل مهرداد مهرين ،در سال  1342انتشار يافت ،ه چنين كتابى به نهام نقهد بثهار
محمدعلى جمالزاده ،ب قل عبدالعلى دستغيت (تههران  )1356همچنهين رسهالة
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دكترى نهاد بلپ تهر (دانشهجوى تهر در دانشهگاه تههران) دربهارة داسهتانهه
نويسىجمالزاده است ك در سال  1351نوشت شده ولى ب چاپ نرسيده است.
در دانشگاه تبريه ه ه .وثيقى رسالة كهوچكى به زبهان فرانسه به نهام
 M.A. Djamalzadeh, Sa vie et son oeuvreدر سال  1955گذرانيده است(.)7
نوشت هاى جمالزاده را در شش گروه مىتوان شناخت:
الف) نگارشهاى پژوهشى
در اين رست  ،مه تر از هم گنج شايگان ( )1335يا تهاريخ اقتصهاد ايهران
است .كتابى است ك براسا

رسيدگى ب منابع تاريخى و مخصوصاً احصائي هاى

تجارتى تمليف شده و هنوز ه واجد اعتبار و مرجع اصلى عموم كسانى است ك
ب تحقيق در اين زمين مىپردازند .تاريخ روابط رو

و ايران تمليفى اسهت مبتنهى

بر اه ّ مراجع و مصادر عصرى و همچنين ممخوذ از تحقيقهاتى كه اروپاييهان تها
سال  1925نوشت اند .افسو

ك جمالزاده موفق ب اتمام بن نشد .اين كتاا به

توصية كميتة مليون ايرانى ،زمانى ك در حال مبارزه با نفهوذ و حضهور رو

در

ايران بودند (جنگ بينالمللى اول) تمليف و ب تدريج عميمة مجلة كاوه چهاپ و
منتشر شد )8(.محمدقهوينى درباره بن نوشت است:
«كتاا روابط رو
و تدقيق اوست ب سبك

و ايران او نمون اى از وسعت ان عات و قهوه انتقهادى
اروپاييان»()9

جاى ديگر نوشت است:
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«راستى بقاى جمالزاده عجت فاعل متقن با  Espritاروپايى از با دربمده
است .هيچكس گمان نمىكرد ك اين جوان ك سن با اين كهوچكى جثه ايهن
قدر مملو و سرشار و لبريه ازهوش و روح نقادى ب نهرز اروپهايى باشهد»8( .
نوامبر .)1935

فرهنگ لغهات عاميانه كتهابى اسهت كه شهالودة بن از روزگهار نگهارش
داستانهاى يكى بود و يكى نبود و جمعبورى مقدمات از كلمات عوامان فارسى
در پايان بن كتاا گذاشت شد و ب تدريج بر دامنة بن افهوده شد تا ب جهايى كه
ب يك كتاا چهارصد و هفتاد صفح اى و محتوى ب حهدود هفهتهههار واژه و
اصط ح و تركيت تبدل شد.

()10

مقال هاى پژوهشى جمالزاده در قلمرو ادبيات و تاريخ و تصوف متعدد و
متنوي است .از ميان بنها ،مسهلماً بنچه در مجلهة كهاوه به چهاپ رسهيده اسهت
جدىتر ،مبتكران تر و مفيدتر است .تعداد مقال ههاى او به نهور كلهى از سيصهد
درمىگذرد .ازبن ميان ،چههل پنجهاه مقاله اش زمينهة تهاريخى دارد و به همهين
ميهانها بنهاست ك ب مباحث ادبى مربوط مىشود .دربارة ايهران پهيش از اسه م،
مقال هاى «اولين لشكركشى اروپا ب ايهران»(« ،)74()11نهوروز جمشهيدى» (،)221
«نامهة تنسهر» (« ،)115بالشويسه در ايهران ،مهههد » (« ،)232دخمهة انوشههيروان
كجاست؟» ( )90ذكر شدنى است .از بنچ مربهوط به روزگهاران ايهران اسه مى
است مه ترها اينهاست «بير هاى ايران در عصر صفوي » (« ،)77شير و خورشيد
در پرچ ايران و سك هاى قديمى» (« ،)99شير در ايران و در مهاورااالنهر» (،)98
«جيغ هاىپادشاهان قاجارى» (« ،)200حاجى ميرزا بقاسى براى خود مردى بوده»
(« ،)86قديمىترين روابط سياسى ايران و بلمهان» ( .)105جمهالزاده به ثبهت و

24

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 25 /

عبط اسناد و نام هاى تاريخى ه ع ق مندى داشت و چنهد تهايى از ايهن قبيهل
مدار را دركتاا ههار بيش و مجل ها ب چاپ رسانيده است (شهمارهههاى ،93
 115 ،104 ،103و جه بنها).
در قلمرو مطالت ادبى ،مقاالت عمدة او ب مباحث شعرى مرتبط مىشهود،
چون ب شعر فارسى ع ق خاص داشت .امها ههيچ يهك بنهها دربرگيرنهدة نكتهة
تازهاى نيست .ظاهراً قصدش از نوشت هايى مانند «مولوى و مثنوى» (« ،)54سير و
سياحتى در مثنوى» (« ،)211كلمات عربى در شاهنام » ( ،)48و چند مقاله ديگهر
دربههارة فردوسههى« ،شههعر مهسههتى» (« ،)158از حههافظ تهها برشههت» (« ،)5يغمههاى
جنههدقى»(« ،)52فلكههى شههروانى» (« ،)22واقههعگرايههى در سههعدى» (« ،)60چهههل
مجلسع االدول سمنانى» (« ،)142رواج بازار شعر و شهاعرى» (« ،)34فابهل در
ادبيات فارسى»(« ،)46شعراى كاسبكار» ( -)42هم ب منظور عرع كردن مطالبى
است ك حين خواندن كتااها ذهنش را ب خود مشغول مىداشت و بازگو كهردن
بنها را براى بگاهى ه وننان خود بىعرر مىدانست است .در عنوان كهردن بنهها
معموالً قصد معيّن و روشنى از باا تحقيق و تجسهس نهدارد .امها نوشهت ههايش
دربارة «تاريخ وفات سعدى»(« ،)17اشكاالت تاريخى در گلستان»( )4خواندنى و
ماندنى است.
حاصل عمدة تتبعات جمالزاده در متون مه ادا فارسى عبارت اسهت از
بانگ ناى ك جداسازى داستانهاى مندرج در مثنوى است از بن كتاا ،استخراج
مطالت پندبموز گلستان و كتابكى ك دربارة اشعار حافظ ب نام اند
حافظ (ژنو )1366 ،ب نگارش دربورد.

بشهنايى بها
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نوشت هاى او در زمينة زبان و لغت پركششتر و گاه متضمن اظههار رىى و
نظرى است مانند «چگون بايد نوشت» (« ،)21زبان عاميان » (« ،)208ب ى انشهاا
و امهه ى عوامانهه »(« ،)7ققنههو » (« ،)205درى و كبههك درى» (« ،)213زبههان
داستان»(« ،)6شيوة نقط گذارى»(.)43
جمالزاده ب مباحث مربوط ب مردمشناسى هه ع قه منهدى داشهت و از
نوشت هايى چون «منهل باسليق ايرانى»(« ،)201حمامهاى خهان دار»(« ،)237قص
دويهههدم و دويهههدم»(« ،)238مكتهههت»« ،بوازههههاى قهههديمى ايهههران» (،)198
«حاعرجوابىهاى اصفهانى»( )236مىتوان نكت هايى را كه او به چشه نقهادى
بيرون كشيده است در بررسىهاى ديگر مطرح كرد.
بشنايى او با شر شناسى و ايرانشناسان چندان گسترده نيست ولى از بغاز
وارد شدن ب كار نويسندگى ،جاى جاى از بنها نام برده و چند تن معدود از بنهان
را معرفى كرده است .ابتدا در مجلة كاوه مقال هايى در معرفى بهترين كتهااههاى
تمليفى ايرانشناسان نوشت ك فايدهبخش بهود .بعهدها دانشهمندانى ماننهد كنهت
دوگوبينو ،والديمير مينورسكى ،بنكتيل دوپرون ،فردريهك رزن ،يهان ريركها را در
نوشت هاىخود شناساند .از گوبينو دو كتاا ه ترجم كرده است (جنگ تركمن،
قنبرعلى).
فهرست كتااهاى تمليفى او در زمينة تاريخ و ادبيات ب ترتيت سالشهمار
تاريخى چنين است:
1335 )1
1340 )2

گنج شايگان (چاپ برلن)
تاريخ روابط رو
)1372

با ايهران (چهاپ بهرلن و بعهد چهاپ تههران
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1317 )3

پندنام سعدى يا گلستان نيكبختى (چاپ تهران)

1321 )4

قصة قص ها (از روى قصص العلماى تنكابنى)

1337 )5

بانگ ناى (داستانهاى مثنوى موالنا)

1341 )6

فرهنگ لغات عوامان

1345 )7

نريقة نويسندگى و داستانسرايى (چاپ شيراز)

1348 )8

سرگذشت حاجى باباى اصفهانى

1366 )9

اند بشنايى با حافظ

ب) نگارشهاى داستانى
اكنون نامورى جهانى جمالزاده ب مناسبت پيشگامى او در نوشتن داسهتان
كوتاه ب اسلوا اروپايى است .در اين كار ،بىگمان ،مبتكر و مؤسس بود .فارسى
شكر است نخستين نوشت اوست ك نخستين بار در سال  1340قمرى ( )1922ب
چاپ رسيده (هفتاد و پنج سال پيش) و عجت اينجاست ك حسن تقىزاده بن را
پسنديد و در كاوه نبع كرد .محمد قهوينى بن را پسنديد و نخستين سهتايشنامه
را دربارة بن نوشت .قهوينهى دشهوارياا و مهتن پسهند و معتقهد و محقهق بثهار
كهن شدة گذشتگان ،دربارة يكى بود و يكى نبود ،نوشت:
«كتاا يكى بود و يكى نبود او نمودارى از شهيوه انشهاى شهيرين و سههل
سادهخالى از عناصر خارجى اوست و اگرچ اين سبك انشاا كار بسانى نيسهت
و ب اصط ح سهل و ممتنع است ولى معذلك فقط اين نرز و شهيوه اسهت كه
بايدسرمشق چيهنويسى هر ايرانى جديدى باشد ك ميهل دارد به زبهان پهدرى
مادرىخودش چيهى بنويسد و نمىخواهد ك ب واسط عجهه از اداى مقصهود
خود ب زبان فارسى محتاج ب دريوزه نمودن كلمهات و جمهل و اسهاليت تعبيهر
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ك م ازاروپايىها بشود چنهان كه شهيوه نهاخوش بعضهى از نويسهندگان دورة
جديداست)12(».

قهوينى دربارة قطعة «نويپرست»  -ك در مجلة عل و هنهر چهاپ شهد -
چنيننوشت:
«مقال نويپرست موعوعاً و انشائاً و عبارتاً و هم چيهاً شاهكارى است ك
از قل بن دوست جانى ،بن ذو مجس  ،بن لطهف ممثّهل صهادر شهده اسهت.
ف اعد منا اهلل مث  .مريهاد دستى ك انگور چيد .بهيش از همه چيهه گذشهت از
نهايت شيرينى انشاا ك لتهاى انسان از شيرينى ب ه مىچسبد و با لطهف
از حسن تمليف و مثلهاى عذا روان بن مىچكد ،موعوي ك مجسه نمهودن
مهاياى تمدن ظاهرى جديد است فىالواقع وحى منهل اسهت كه از نهيش قله
نحل مانندسركار ك ه عسل از بن مىتراود و اوحى ربك الهى النحهل جهارى
شده است و يقين دارم ...سركار ب ايهن مقاله مسهتحق اعلهى درجهات عليهين
خواهيد شد».

البت تمجيد و تحسين قهوينى ناظر ب سبك فارسىنويسى داستانهاى يكى
بود و يكى نبود است ،ولى هم منتقدان تاريخ ادبى معاصهر ايهران نگاهشهان به
داستانهاى كتاا مذكور ب مناسبت تازگىهاى مضامين و نهرز و اسهلوا ارائه
صورى است ك خالق داستانها ب كمال هنر نوشت و معانى مهورد نظهر خهود را
خوا تصوير و تحليل كرده است .از اين كتاا در تمام معرفىهاى تهاريخ ادبهى
معاصر ايران ب هر زبانى نام رفت و در گهيدهها و ترجم ادبيهات معاصهر ايهران
اغلت از داستانهاى بن بورده شده است.
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جمالزاده داستاننويسى را شغل شاغل خهود مهىدانسهت و منظمهاً بهدان
مداومت مىداد ،ولى توفيق او در نوشت هاى بعدى ب مرز يكى بود و يكهى نبهود
نرسيد .اگرچ در راه بانام  ،معصومة شيرازى و دارالمجانين قطعات خوا زيبا
هست و ماندگار است.
از داستانهاى جمالزاده نمون هايى به زبهان انگليسهى ،فرانسه  ،بلمهانى،
روسى (متعدد) ،ايتاليايى و ژاپنى و ...ترجمه شهده اسهت .يونسهكو مجموعه اى
برگهيده از داستانهاى او را ب نهام  Choix des Nouvellesدر سهال  1959منتشهر
كرد()13حشمت مؤيد با همكارى پل اسهرراكمن) ، (P. Sprachmanدر سهال ،1985
ترجمة انگليسى يكى بود و يكى نبهود را به نهام  Once Upon a Timeانتشهار داد
(جهو مجموعة  .) Persian Literature Series 6نيه كتاا سر و ت يك كربا

نيه

ب انگليسى ترجم شده است (پانوشت  3ديده شود) .دربارة يكى بود و يكى نبود
مقالة رعا نوااپور به عنهوان

"The "Writer" and the people

منتشهر شهده در

سخنواره ب ياد دكتر پرويه ناتلخانلرى (تهران  )1375ص  39-301ديده شود .از
ميان داستانهاى متمخر او« ،شوربباد» شهرت نسبتاً بهترى گرفت و توسط ر.گلرك
ب بلمانى ترجم و نشر شد( ،)1962و در همان سهال ،به زبهان فرانسه هه در
روزنامة مشهور ژورنال دو ژنو ب چاپ رسيد .اهميت اين داستان بن بهود كه از
وعع اجتماعى و خيالپرستىهاى حكومت و نودولتى مهردم حكايهت مهىكهرد.
جمالزاده ،در سالهاى حهدود  ،1340داسهتانههاى «ايلچهى و قيصهر» و «نمهك
گنديده» را وسيلة نشان دادن معايت و كيفيات اوعاي جارى استبدادى و نودولتى
كرد.
فهرست كتااهاى او در اين رشت برحست تاريخ چنين است
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1340 )10

يكى بود يكى نبود (پس از بن چند چاپ شد و ب انگليسى ترجمه
شده است)

 1321 )11ش دارالمجانين
1321 )12

عمو حسينعلى (بعدها ب نام جلد اول شاهكار تجديد چهاپ شهده
است)

1323 )13

صحراى محشر

1325 )14

قلتش ديوان

1326 )15

راهبانام

1333 )16

معصومة شيرازى

1334 )17

سر و ت يك كربا

يا اصفهاننام (دو جلد ،به انگليسهى ترجمه

شده است)
1334 )18

تلخ و شيرين (مجموع )

1337 )19

شاهكار (دو جلد)

1338 )20

كهن و نو (مجموع )

1340 )21

غير از خدا هيچكس نبود (مجموع )

1343 )22

بسمان و ريسمان (مجموع )

1353 )23

قص هاى كوتاه براى بچ هاى ريشدار (مجموع )

1357 )24

قص ما ب سر رسيد (مجموع )

نخستين بار سعيد نفيسي ،با برگهيده ساختن چند داستان از جمالزاده كه
در كتاا شاهكارهاى نثر فارسى معاصر (تهران  )1330ب چاپ رسانيد ،موجهت
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نشر بيشتر و عمومىتر نوشت هاى جمالزاده شد .پس از بن در غالت كتهااههاى
انتخابى بثار فارسى نمون اى از داستانهاى او نقل شده است.
توصيف داستاننويسى جمالزاده در زبانهاى مهه جههان توسهط ههانرى
ماس در مقدمة منتخبات بثار جمالزاده (نشر يونسكو) ب زبان فرانسه و سهرس
ف .ماخالسكى در كتاا ( La Literature de l’Iran Contemporainورشهو -1980
 )1965و ،ب زبان بلمانى در

كتااGeschichte und Entwicklung der modevnen

) Persischen Literature (Berlin,1964بهرگ علوى و زبان انگليسى ب قل حسن
كامشاد در كتاا( Modern Persian Prose Literatureكمبريج )1966 ،بمده اسهت.
جامعتر از هم تحليلهى اسهت كه

Cuypers

 ،Michelدر كتهاا سرچشهم ههاى

داستان كوتاه فارسى ب زبان فرانس ( Aux sources de la nouvelle Persaneپاريس
 )1983صفحات  107 - 206دربارة داستانهاى جمالزاده انجام داده و چند تا را
ه ترجم كرده است .اين كتاا توسط احمد كريمهى حكها به زبهان فارسهى
ترجم و ب نام سرچشم هاى داستان كوتاه فارسى نشر شده است (تهران .)1366
ج) نگارشهاى اجتماعى -سياسى
بنچ جمالزاده مصرّحاً در مباحث سياسى نوشت مقال هايى است كه به
هنگام اقامت در برلن و همكارى با مجلهة كهاوه در راه مبهارزه بها نفهوذ رو

و

انگليس در مجلة مذكور منتشهر كهرده اسهت .پهس از بن ،از نوشهتن گفتارههاى
سياسى دست كشيد .اگر ه گاهى ب نوشتن مطلبى درباره اوعهاي مهىپرداخهت
جنب هاى اجتماعىتاريخى را مطرح مىكرد .ب نور مثال مقال اى دارد ب نهام «بيها
خا ايران استبدادپروراست» (ههار بيش  ،ص .)225 - 237
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پس از شهريور بيست ك جريانهاى چپ قهوام گرفهت ،او برام مهىبهود.
بيشترنويسندگى داستانى را پيش كرد .از مباحث سياسى و اجتماعى پرهيه داشت
ولىزمانى ك موعوي اص حات ارعى برام برام مطرح مىشد ،كتااهاى خا و
بدم( ،)1340زمين ،ارباا ،دهقان ( )1341را منتشر كهرد .كتهاا بزادى و حيثيهت
انسانى( )1338او محتوى است بر مطالبى انديش وران ك يكصد سال پيش دامنة
بحثبن ميان نبق منوّران ايران سابق يافت بهود .نهام كتهاا به روشهنى گويهاى
مضاميندلانگيه فكرى و فلسفى بن است .جمالزاده ،با انتشار كتابچ تصوير زن
در فرهنگايرانى ( ،)1357ك تقريباً مطالت مندرج در بن برگرفت از شعر فارسهى
است ،و كتااخلقيات ما ايرانيان ( ،)1345ك مندرجات بن ممخوذ از كتهااههاى
سياحان وايرانشناسان است ،قصدش اين بود جامعه را بها مشهك ت و مسهائل
اجتماعى ك متباين با تفكرات جديد بود بشنا كند .خلقيات ما ايرانيهان سرنوشهت
خوشى نيافت كتابى قلمداد شد از رستة كتااهايى ك خواندنش مضهرّ اسهت و
نبعاً راه بر انتشارشبست شد.
1338 )25

بزادى و حيثيت انسانى

1340 )26

خا و بدم

1341 )27

زمين ،ارباا ،دهقان

1345 )28

خلقيات ما ايرانيان

1357 )29

تصوير زن در فرهنگ ايرانى

د) نگارشهاى ترجمهاى
نخستين ترجمة جمالزاده «قهوهخان سورات» نوشت برناردن دوسهن پيهر
فرانسوى است ك در برلن ب سال  1340منتشر شد .پس از بن سالههاى دراز از
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كار ترجم دست شست تا بن ك بنگاه ترجم و نشر كتاا بنياد گرفت و چهاپ
ترجم هاى بثار مه ادبى جهان از زمره مجموع هايى بود ك در بنجها به چهاپ
مىرسيد .جمالزاده دو كتاا از شيللر ،ب نامهاى دون كارلو

و ويلهله تهل ،و

نمايشنام خسيس از مولير و دشمن ملت از ايبسن را ب ترجم دربورد ك در بن
سلسل ب چاپ رسيد.
فهرست كتااهايى كه او ترجمه كهرده و نشهر شهده به ترتيهت تهاريخ
چنيناست:
1340 )30

قهوهخان سهورات يها جنهگ هفتهاد و دو ملهت (از برنهارد دو
سنپير)

1334 )31

ويلهل تل (از شيللر)

1334 )32

داستان بشر (از هندريك وانلون)
(از شيللر)

1335 )33

دون كارلو

1336 )34

خسيس (از مولير)

1336 )35

داستانهاى برگهيده از چند نويسنده خارجى

1340 )36

دشمن ملت (از ايبسن)

1340 )37

داستانهاى هفت كشور (مجموع اى از داستانهاى ترجم شده)

1349 )38

ويل ك در مجل نگهين

ب ى تركمن در ايران قاجاري (از بلو
چاپ شده)

1352 )39

قنبرعلى جوانمرد شيراز (از برتور كنت دوگوبينو)

1357 )40

سير و سياحت در تركستان و ايران (از هانرى موزر ك در مجل
نگين چاپ شده)
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1357 )41
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جنگتركمن (از برتور كنت دوگوبينو)( ،ابتدا در سهال 50/1349
در مجل نگين چاپ شده)

ترجم هاى جمالزاده دو نوي است .قسمتى بنهاست ك پيهروى از مهتن را
الهامى دانست است ،مانند بثار شيللر و مولير .قسمتى ديگر بنهاسهت كه خهود را
ملهم ب تبعيت از اصل نمىدانست  ،و براى مناست ساختن مهتن بها ذو خواننهده
ايرانى ،در بنها دست برده و ب برايهش زبهانى و تعبيراتهى بنهها پرداخته اسهت.
خودش ،در مقدمة ترجمة قنبرعلى از كنت دوگوبينو ،مىنويسد:
«در ترجمة قنبرعلى گهاهى زينهت دادن مهتن اصهلى را بهر خهود مجهاز و
مستحت دانست از بن چيهى نكاست ولهى بهر شهاخ و بهرگ بن مبلغهى افههوده
است .چيهى ه ك هست تخطى و تجاوز از روح و مغه داسهتان را بهر خهود
حرام ساخت تنها در حشو و زوايد تصهرفاتى به عمهل بورده اسهت» (ص 12
مقدم ).

در همين كتاا خواننهده شهعرهاى لطفعلهى صهورتگر و حبيهت يغمهايى
رامىبيند و تعبيراتى از اين دست را مىيابد ك خهاص زبهان فارسهى اسهت و در
اصلنبوده است
در شهر شيراز جنت نراز نقاش قلمدانسازى زندگانى مىكرد ب نام ميهرزا
حسن ك مردم عنوان خان را ه ب دمش مىچسبانيدند .از همان روزى ك به
خشت افتاد ...بدون فرمان و دستخط همايونى و يا رخصت و نغهراى ديهوانى
بدين امتياز سرافراز گرديده بود.

هـ) نوشتههاى خاطراتى
جمالزاده در اين زمين بسيارنويس بود .هميش در سخن گفتن از گذشت ،
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صحبتش دامن مىگرفت .نوشت هاى خانراتى او دو گون است:
قسمتى ب سرگذشت دوسهتان و هه روزگهارانش اختصهاص دارد .بنچه
دربارة ابراهي پورداود ( 37و  ،)101سيد حسهن تقهىزاده ( )40 ،19 ،18و حهاج
ميرزا يحيى دولتببادى ( )24و محمد قهوينى ( )57و خاندان علوى ( )76و دكتر
محمود افشار ( )36نوشت است از اين دست در شمار است .دربارة حسن جابرى
انصارى اصفهانى ( )34و عارف قهوينى ( 30و  )44و سهيد اشهرفالهدين نسهي
شمال( )16ه نوشت هايى دارد .دربارة دانشمندان جوانتر از خود ،مقال ههايى را
ب مقام دكتر محمد معين ( ،)61اميرمهدى بديع ( )28و مجتبى مينوى ( ،)50دكتر
غ محسين يوسفى ( )53اختصاص داده اسهت .دربهارة صهاد ههدايت چنهدين
نوشت دارد و چند سال متوالى ،ب مناسبت سال درگذشت بن نويسنده ،مطلبى در
مجلة سخن ب چاپ مىرسانيد و ياد هدايت را در اذهان تجديد مىكهرد ( 10تها
 15وجه بنها).
اما قسمتى ديگر از نوشت هاى خانراتى او عبارت است از بنچ مهرتبط بها
سرگذشت پدرش و خودش مىشود .اين نوشت ها ،ب نور پراكنده ،در مجله هها)
عمدتاً راهنماى كتاا ،يغما ،وحيد ،بينده( چاپ شده است و در حاشية شمارة 2
و 4اين مقال بدانها اشارت رفت.
سلسل مصاحبة مفصلى ه  ،ب نام «لحظ اى و سخنى با سهيد محمهدعلى
جمالزاده» در اين اواخر ( )1373ب ويرايش مسعود رعوى نشر شهد كه چهون
گفت هاى اواخر عمر اوست ،سستى حافظ گاه موجت بروز اشتباهات تهاريخى و
قضاوتهاى خاص و شخصى شده است.
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و) نوشتههاى تفنّنى
مقصود كتااهايى است ك بريدهها و چيدهشدههاى مطالبى از كتااهها و
روزنام هاى گوناگون و شنيدههاى افواهى را در بنها گرد بورده و فهرسهت بنهها
چنين است
1326 )42

ههار بيش (جلد اول(

1339 )43

كشكول جمالى (دو جلد(

1344 )44

صندوقچ اسرار (دو جلد(

يكى دو كتاا كوچك ه براى نوجوانان نوشت مانند اصفهان.
ز) انتقاد و معرفى كتاب
جمالزاده تقريباً هر كتابى را ك دريافت مىكرد مىخواند و در حاشهية بن
يادداشتهاى ذوقى يا انتقادى مىنوشت .مرسومش بر اين بود ك پس از خواندن
كتاا تازه رسيده شم اى از نظر خود را ب مؤلهف بن كتهاا مهىفرسهتاد و اگهر
كتاا ارزشمند بود بن مطالت را در مقال اى مىبورد و در مجل ها چاپ مىكهرد.
شايد نهديك ب هشتاد مقال از اينگون نوشت داشت شد .بسيارى از مه ترين بنها
در مجلة راهنماى كتاا چاپ شده است.
*
جمالزاده ،در سال  ،1355نى مقاول نام اى ك با دانشگاه تهران امضا كرد،
قسمتى از كتاا هاى كتابخان خود را ،در س مرحل  ،ب كتابخان مركهى و مركهه
اسناد دانشگاه تهران بخشيد .بخش سوم اخيراً پس از درگذشهت او ايصهال شهد.
عمناً اجازه داد ك زير نظر هيئت امنايى ثلث مبلغ از حقهو تهمليف كتهااههاى
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نوشتة او صرف خريد كتاا براى همان كتابخان بشود ثلث ديگر ب دانشجويانى
داده شود ك مستحق كمك و ع ق مند ب تحقيقات ادبى و تاريخى باشند و ثلثى
از بن ب يكهى از مؤسسهات خيريه در اصهفهان .در همهان سهال درجه دكتهرى
افتخارى دانشگاه تهران ب جمالزاده اعطا شد.
بعدها ،جمالزاده مقدارى سههام سهيمان را ،كه در ايهران داشهت هه به
دانشگاه تهران واگذار كرد تا ب همان مصارف منظور نظرش برسد .در ايهن كهار،
تشويق دكترجواد شيخاالس مى مؤثر افتاد.
جمالزاده از كمك كردن مالى ب اشخاص دانشمند نيازمند كوتاهى نداشت
و مىكوشيد از كمك كردنهاى او كسى بگاهى پيدا نكند.
پس از درگذشت او ،نام ها و اورا و عكسها و پراكندههاى نوشت اى ك
در خان اش مىبود ب تعداد بيست و شش ههار برگ ،بنا بر نوشت اى ك در سهال
 1370نوشت و در كنسولگرى ايران ثبت شهده اسهت از نريهق كنسهولگرى به
سازمان اسنادملى تحويل شد.

()14

تصوير اسناد مربوط ب اهداى حقو تمليف و بخشهش كتابخانه و سههام
سيمان و اورا بازماندهاش براى ماندگارى و بقاى نيت خير بن شادروان در اينجا
ب چاپ رسانيده مىشود.
جمالزاده زمستان  1376در ژنو درگذشت .او پنجاه و س سال پيش از بن
(خرداد  )1323در پايان كتاا سر و ت يك كربا  ،نوشت:
در اين بخر عمرى تنها برزويى ك دارم اين است ك در همهان جهايى كه
ني قرن پيش ب خشت و خا افتادهام همان جا نيه ب خا بروم و پس از نى
دورة پرنشيت و فراز عمر ،خواا واپسين را در جوار زايندهرود دلنواز سر به
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دامان تخت فوالد مهماننواز نههاده ديهده از هسهتى پهرغنج و دالل و پهررنج و
م ل بربندم.

اما اى بسا برزو ك خا شده است .او ب جاى برميدن بر كنارة زاينهدهرود
كنار درياچة لمان ب خا رفت.
يادداشتها:
 .1اگرچ در نامة اول م  1950ب من نوشت بود «سال تولدم را خواسهت ايهد دوسهتان بن را از جمله
اسرارمگو مىدانند ولى حقيقت اين است ك بر خودم مجهول است .ولى يقهين دارم تهاريخ وفهات
روشنتر ازتاريخ تولدم خواهد بود و شايد نتيجة بشنايى من با قل و قرنا
براسا

همين باشد ».بعهدها،

قراين و تواريخى ك از نام ها و ان عات خانوادگى به دسهت بورده بهود سهال  1309را

پذيرفت بود .بقاى دكتر محمدابراهي باستانى ه از روى بعضى تواريخ منهدرج در تهاريخ بيهدارى
ايرانيان ،همين سال  1309را در مقال اىك بر كتاا شهيد راه بزادى (تهران  )1357نوشت ،پيشنهاد
كرده است.
نخستين سرگذشت از او ،ك حاوى فهرست تمليفاتش ه بود ،ظاهراً همان است ك ب دستورمرحوم
سعيد نفيسى من نوشت و در پايان كتاا شاهكارهاى نثر فارسى معاصر (تمليف سعيد نفيسهى) ،در
سال  ،1329چاپ شد.
 .2سرگذشت او را دكتر محمدابراهي باستانى پاريهى و سيد على بل داود ،ب تفصيل ،در مقدمة كتهاا
شهيد راه بزادى سيد جمال واعظ اصفهانى ك حاوى مطالت روزنام الجمال و نگهارش و تهدوين
اقبال يغمايى است (تهران  ،)1357نوشت اند.
جمالزاده دربارة پدرش نوشت هايى دارد ك فهرست اه ّ بنها در زير نقل مىشود:
«ترجمة حال سيد جمالالدين واعظ» ،يغما )1333( 7 ،ص401-394 170-163 112-118
«نقاشى شهيد كردن سيد جمالالدين واعظ اصفهانى» ،راهنماى كتاا  )1345( 9ص 451
«انتشار اسناد سياسى ايران در انگلستان» (متن بيانات سيد جمالالدين اصفهانى) ،وحيهد ،)1342( 1
ش  ،2ص 16-12
«دربارة سيد جمالالدين اصفهانى و سيد حسن تقىزاده» ،وحيد  )1349( 7ص 466-455
«ماه شت چهارده و سيد جمالالدين واعظ اصفهانى» ،وحيد  ، )1351( 10ص 369-364
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«محمدعلى شاه و سيد جمالالدين واعظ مشهور به اصهفهانى» ،خهانرات وحيهد ،ش )1352( 28
ش 10-14و ش  ، )1353( 31ص  41-35و 45
«نامة سيد جمالالدين واعظ ب محمدعلى جمالزاده» ،رهبورد ،ش ( 25بهار .238-239 )1369

 .3نخستين شمارة كاوه  18ربيعاالول  24( 1334ژانوي  )1916انتشار يافت و بخهرين شهمارهاش ،كه
ورق فو العاده نام دارد ،در غره شعبان  30( 1340مار

 )1922ب چاپ رسيد .براى تاريخچة بن

رجوي شود ب مقدم اى ك بر چاپ دوم كاوه نوشت ام و همراه بها فهرسهت منهدرجات و اسهناد و
عكسهايى چند ب چاپرسيده است (تهران .)1356
 .4نگاه كنيد ب
ه «شرح حال بقاى جمالزاده ب قل خود با مقدم ب قل سيد حسهن تقهىزاده» ،نشهرية دانشهكدة
ادبيات تبريه ،ج  )1333( 6ص 256-281
ه «خانرات واقع شوم بين راه بغداد و حلهت» ،خهانرات وحيهد ش  ،679-675 )1351( 11ش
 12ص ،836-831
ه «جمالزاده اصفهانى است» ،راهنماى كتاا )1340( 4 ،ص 69-67
ه «اظهارنظر قهوينى درباره يكى بود يكى نبود»( ،نام ب جمهالزاده) ،بينهده )1360( 7 ،ش -866
869
ه «يادگارهايى از روزگار جوانى جمالزاده» (محفل ادبى ايرانيان ،در برلين) ،راهنمهاى كتهاا16 ،
( ،)1352ص  424-415و 645-622
ه «يادگارهاى دوره تحصيل» ،راهنماى كتاا)1353(17 398-403 ،
ه «سيد محمدعلى جمالزاده ب قل خودش» ،راهنماى كتاا )1355( 19 ،ص  146-188و -501
499
ه «عكسى از ابراهي پورداود و محمدعلى جمالزاده» ،بينده )1369( 16 ،ص .637-638
كتاا سر و ت يك كربا

يا اصفهاننام داستان و سرگذشت كهودكى اوسهت كه در سهال 1323

نوشت ولى نخستين بار در  1334ب چاپ رسيد .ترجم بن ب انگليسى توسط  W. L Hestonب نام
( Isfahan is Half the World, Memoires of a Persian Boyhoodاصفهان نصف جهان) چاپ شده
است.
 .5كاوه ،ص  ،267-268چ  2و مجلة يغما سال  )1351( 25ك متن دفتر صورت جلسهات مهذكور در
بنجا چاپ شده است در صفحات  220-226و .287-290
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 .6فقط يك دور دوازده شماره از م  1924تا بوريل  ،1925نشر شد.

 .7نيه نگاه كنيد ب مجلة كلك ش ( 87-93بذر  .215-16 )1376شمارة اول مجل دفتر هنر ب مديريت
بيژن اسدىپور (زمستان  )1372ويژة محمدعلى جمالزاده و حاوى مقاالت درباره اوست.
همچنين سرگذشهت كوتهاه او به همهراه فهرسهت مطهول و مهنظ از كارههاى او و صهورتى از
نوشت هايى ك ب زبان انگليسى دربهاره او هسهت ،در
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