نكتهها و پارهها
1
ستوده

بيابانى()1

ايرج افشار

آنچه در مجلس تجليلِ منوچهر ستوده گفتهام اين متن است:
آنها كه منوچهر ستوده را در كالس درس ديدهاند يا ميان برگهاى خواندنى
و آموزاى كتابهايش شناختهاند و يا از نوشتههاى جاندار و استوارش در مجلهها و
نشريهها بر شيوه تازهتابىهاى او آگاهى يافتهاند بايد مرا ببخشنند از اينن كنه در
چُنين محفل خجسته رسمانه و در تاالرى كه يادگار جالل و حشمت تهران قديم
است از ستوده بيابانى سخن خواهم گفت .مناسبتش اين است كه بيشترِ سناااتى
را كه با هم بودهايم در بيابانها گذراندهايم ،بر ستيغ كوهها ،روى بهمننهنا ،مينان
سيالبها ،كنار درياها ،رودها ،درهها ،يا در راهها ،گردنههنا ،كفنههنا ،جلهنههنا،
دشتها ،كويرها و بسا كه بر سر پرتهاهها ،يالها ،چالها ،لتها و كمركشها ،اوقناتى
هم كه به دور ازين مظاهر و اوارض طبيعى با هم بودهايم در قلعهها ،گورستانها،
كاروانسراها ،بقعهها ،خرابههاى پيشينه ايران و انينران گذشنته اسنت .ينز روزه،
چند روزه ،يز هفته و حتى نزديز به پنجاه روز .چندين سال تابستانها را با هم
در كوهسار لوراكه پشت همين كوههاى شمالى تهران و به پاى پياده دو منزلنى از
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اينجاست گذراندهايم و همين امسال هم« ،،چه به از لذت همصحبتى دانايى».
اين را بدانيد كه او اين همه راهها و كورهراهها را با جوهر ايراندوسنتى و
خميننره طبيعننتخننواهى و بننه شننور و شننو ايننرانشناسننى درنورديننده اسننت.
پژوهشهاى ايرانشناسى ستوده نخست با گردآورى و نشر فرهنن

گيلىنى كنه

يزيز واژههاى آن را از زبان مردم گيالن برگرفته بود آغاز شند .امنا بنا انتشنار
قالع اسماايليه كه رساله دريافت درجه دكترى او زينر نظنر تينزبين و بندي نهنر
فروزانفر به انجام رسيد به جامعه المى ايران كنه در آن اينام تقريبنا منحصنر بنه
دانشهاههاى معدود ايران مىشد ن نشان داد كه كارش در تحقيق تنها پايه و ماينه
بيابانى ندارد .او متون پيشينه و اسناد ديرينه را از هر دسنت ،اانم از محىنو و
مسىو وصىو و هرگونه منقور و منقوش و مسطور را كه در فراخناى وطنش
و در زواياىكتابخانهها و گنجينهها دستياب است مىشناسد و آمادگى درست و
روشمنددارد براى آنىه در زمينه جغرافياى تاريخى به تيزگامى و يا توانايى المى
پيشبرود .چيزى نهذشت كه از فراز گرد كوه و لمبسر و الموت و رودخنان سنر
برآورد وبه اندرون متنهايى چون حدودالعالم و هفت كشور و مهماننامه بخنارا و
امثال آنهاپرداخت .پهنه شميران و دامنههاى جنوبى كنوه «هريرزئيتنى» (البنرز) را
موردمطالعه ساخت و اسرار قلعه استوناوند را باز گشود.
ستوده اگر بدنه و پاچه شمالى رشته كوههاى البرز و جن هاى كنارهدرياى
خزر و گالشسراها را وجب به وجب نشناسد مىتواند ادانا كنند كنه آبنادىبنه
آبادى آن سبزهزاران را مىشناسد« .از آستار تا استرآباد» نام درستى اسنت كنه بنر
كتابش سىه خورد ،چه آنجا ميدان منوچهر ستوده است .ننامى اسنت مانندگار و
همچون حلب تا كاشغر نيست كه فقط در شعر و به مدح سنجر باقى مانده باشد.
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او درين چند ساله اخير توانست به آرزوى ديرينه يعنى ايدهآل خود كه تنا
چند سال پيش آن را محال مىدانست برسد و خود را به سرزمينهناى ورارود و
وراى آنجا تا كاشغرى كه سعدى هم نديده آن را ياد كنرده اسنت بىشناند و بنه
چنبره ختا و ختن برساند و قلمرو تاريخى فرهنهى ايرانى را بهتر دريابند و بهتنر
بشناساند .كتاب بيشبهاى او در اين باره كه به همين نزديىىهنا انتشنار خواهند
يافت نخستين كتاب اصر ما به زبان فارسى است كه از ديد جغرافيناى تناريخى
آن صفحات اشىانى تا سامانى و باالخره تيمورى را توصيف كرده است .جز اين
دورافتادگان از اصل خويش كه هفتاد سال از قافله همزبانان ايرانى بركننار افتناده
بودند به وسيله اين كتاب خواهند توانست از گذشته درخشان خود آگناهىهناى
كتابى و كتابهاى اصيل به دست آورند.
جغرافياى تاريخى تنها موضوع يىى از دروس ستوده در دانشهاه نبود كنه
چند صفحهاى را براى تدريس و رف تىلينف سنرِ هنم آورده باشند ن بنراى او
وررفتن با مباحثى كه تاريخ و جغرافيا را بهطور درهمكرد جوشيدگى و آميختهى
مىدهد جلوه راستين از گذشنته زنندگى آدمنى و تجلنى نفنس واقعنى تناريخ و
لذتيابى حيات از ذات خويش است كه هماره و همهجا چه در برگهاى كتناب
و چه در بيابان در پى آن بوده است.
او به هر سن

تاريخدارى كه چند من خا و خاكروبه بر آن انباشته بود و

نشانى از آن را در بيغولهاى مىيافت چنان مىنهريست كه گويى كتاب درشنتنا
تجزية االمصار و تزجية االاصار به خواندن گرفته است .به هر راه ناشناختهاى كه
در مىافتاد به ياد آن مىافتاد كه شايد تيمور هم از اين راه گنذر كنرده باشند .در
قلعهها و كاروانسراهاى ويرانه كه بنه خنوردن ماحىنرى منىنشسنتيم از مسنير
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سپاهيان و معبر كاروانيان قديم و نحوه گذرشان در آن ناحيه مىگفت و اگنر ننام
آنان را در سندى ديده بود و نشانى از آنها در كتابى خوانده بود به ياد مىآورد.
نام آبادى نشنيدهاى را كه بشنود به ژرفايى در ظنواهر تركينب و تلفن آن
فرومىرود و در وجه تسميه آن غور مىكند و مىگويد شايد مركب باشد از چنه
و چه.گاهى درباره اين گونه مباحث تاريخ رو مىكند و مىگويند شنايد برگرفتنه
باشد ازنام قومى كه در روزگاران پيش در چنين پهنهاى مىزيستهانند و ذكرشنان
هم درفالن مآخذ هست .مهر نه آنىه درباره اژدر و چپز كنه در متنون تنواريخ
مازندرانياد شدهاند به نتيجه درست رسد.
جغرافياى تاريخى براى ستوده المى است جذابتر و مهمتر از تناريخ .او
از تاريخ جغرافياى تاريخى مىآفريند .او در جغرافياى تاريخى مقام هر سرزمين و
طبيعت آن و آثارى كه فعاليتهاى ساكنان آنجا بنر جنا گذاشنتهانند هنر ينز را
بهدرستى در جاى مناسب خود قرار منىدهند و رود و كنوه و بيابنان و شنهر در
صفحات تواريخ ذكرشان هست اما وصفشان و سرگذشتشان بنه طنور مبنوب
نيست .ستوده وقتى قلمروهاى دست به دست گشته در گذشته را به چشم سير و
سياحت مىبيند دركى ديهر از قىايا مىيابد و درست درمىيابد كه فنالن حادثنه
به كدام مناسبت در فالن موض روى داده است و فالن قنوم چنرا در فنالن كنوه
نشيمن داشتهاند.
براى ستوده قطعى است كه تا منورخى وضن اقليمنى و طبيعنى منطقنه و
پيوند راههاى گذشته و تناسب قرار گرفتن قلعهها و آبادىهنا را بنه يىنديهر بنه
چشم سر نديده باشد بر اساس كتاب و متن و نقشه دشوار است كه چنانىه بايند
از گيجى و گنهى به در آيد .ستوده با اين ااتقاد بود كه هنم جغرافيناى تناريخى
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تدريس مىكرد ،هم به «مىاشفه» با محل مىپرداخت ،هم نوشتههاى المنى اينن
رشته را در زبان فارسى به صنورت تحقيقنات تنازه خنود وجنه تصنحيو متنون
پيشينيان دامنهور ساخت.
گزافه نيست اگر بهويم كه دستكم يىصد هنزار كيلنومتر تنهنا منن بنا او
همقدم و همنشين بيابانى بودهام ،پياده يا سواره (با هنوا كنار نندارم) ،در اينران و
سراسر فرن

و سرزمينهاى سند و انا طولى .او خود جزين فرسن ها فرسنن

را

در همين كرانه شنمالى البنرز بنه پناى پيناده و بنر پشنت قناطر و در دل جين
درنورديده است .وقتى كه من او را نمىشناختم پياده از دروازه تهنران تنا دشنت
مغان را درمدت بيست روز گذر كرده و در بازگشت چون به الهيجنان منىرسند
سواره به تهران آمده بوده است.
در ايران چندين سفر هزار فرسنهى با هم بودهايم .آن هم بيشتر اوقاتى كنه
هنوز راهها خاكى بود و بسيارى از جادهها همنان مالروهناى نياكانمنان بنود كنه
گاهى كاميونى در آن گذر كرده بود و راه براى راندن وسايل ديهر راحتتر شنده
بود .كوير را چند بار و جلهههاى متنوع فارس و كرمان و يزد را بارها ازينن سنو
بدان سو گذشتهايم و هر بارى سر از جايى كه براى خودمان نامىشنو

بنود در

آوردهايم .بلوچستان ،سيستان ،خوزستان ،كردستان ،آذربايجان كه «همه شهر ايران
سراى من است».
همين دو سال پيش بود كه با شور و شنو همراهنى كنرد و چهنار هنزار
كيلومتر بىوقفه در كويرهاى پراكنده مركزى و كوهها و سرحدات دالويز فارسنى
و كههيلويه گذر كرديم .در همين ماه آذر امسال بود كنه چهنار هنزار كيلنومتر از
كران تا كران خراسان رفتنيم «بنندان» و پلىنان اللهنه اكبنر را در خناوران و بنر
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الى آباد كاشمر وخانقاه كدكن و سه آبادى موسنوم بنه شنادمهر را دينديم و بنه
قلمرو سربداران (جوين) و آبادى رويناسفراين سر كشيديم.
درين سفرها هيچ و هرگز مشخص نبوده است كه شنب را كجنا خنواهيم
رسيد و فردا چه بايد خورد و چه بايد كرد و هر چه پيش آيد براى او ينزسنان
است .هيچگاه از دم غروب در فىر آن نيست كه چون آفتاب غروب كند و شنب
درآيد او سر بر كدام بالش خواهد نهاد .از حادثههاى پيش آينده تنرس نندارد .از
ماندنهاى غير مترقب و بيراهه شدنها هراس و هيجان در دل نمىگذرانند .مثنل
كوه استوار مىماند .مهر نه آنىه در بغله ناهموار كوه راه «انهران» به «دلينر» گينر
افتاديم و تيرگى شب بر دره ناشناس فرو دميد و ديهر نه راه پس بود و نه پيش و
چون پاسى از شب گذشت نور چشمان دو خنرس منا را تنا خنروسخنوان بنه
بيدارى واداشت .يا مهر نه آنىه در گردنه زرنهيس ن ميان سمنان و هزار جرينب
– دچار تاريىى شبقى و سردى هولنا استخوانسوز شديم و او بود كنه در هنر
دو جا به ياران دل مىداد و چاره را از آتشزدن گونهاى اطرا

مىگفت.

چوپانسرا و سياهچادر و خانه ارباب و سراى خان و كلبه دهقنان و كومنه
گالش و چپر بلوچ و قهوهخانههاى كذايى راهها براى او با هتل زيباى چند ستاره
پا و پاكيزه تفاوتى ندارد .به هر دو جا كه وارد مىشود ساكت است و متحمنل
و آرام .گرم سخن نمىشود تا مرد ميدان و صاحبدلى نيايد .در خورا هم همين
روحيه را دارد .هر چه بياورند شاكر است .توقعى خاص ندارد و فرمانىنمىدهد.
هرگونه غذايى مىخورد .حتى وقتى الزم شد كه چند تا غريبگز چا و چلنه را
زنده زنده با نيمرو بخورد مىخورد تا به سالمت از منطقه «ملنه» خينز بهنذرد و
گذرگاه تاريخى «فريم» را كه در تواريخ مازندران ذكرش هست ببيند.
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ستوده با چنين روحيه مردانه توانست پژوهنده كامنلالعينارى بشنود و در
جغرافياى تاريخى به مرشدى برسد و تازگىهاى بسيار بر اورا تاريخ ايرانشنهر
بيفزايد و خود را با انتشارات متعددش به مرزهاى المى جهان برساند.
پژوهشهاى او در ايرانشناسى را در سه رشته مىتوان گروهبندى كرد:
1ن گويشها كه شش كتاب و چندين مقاله است.
2ن جغرافياى تاريخى كه ده كتاب است جدا از تواريخ محلى قندما كنه دررشنته
سوم ذكر مىكنم .البته مىامين تواريخ محلى كه قرونى بر نهارش آنهاگذشنته
است امروزه بيشتر جنبه جغرافياى تاريخى به خود گرفته است.
3ن اسناد تاريخى كه ابارت است از چهارده «متن» كهن درباره مازندران وگنيالن
و سيستان و اصفهان و ماوراءالنهر و خليجفارس و پنج كتاب محتوىكتيبهها و
سندها و بنچا ها و قبالهها و بةنيچهها و چه و چه و چه كه اين پنجكتاب در
زمره ايپهرافى و پالئوگرافى هستند.
در همين زمينه كتيبهخوانى چه رنجها كه نبرد تا به رموز كوفى نبشتههناى
متنوع دست يافت و آرام و آرام به وقوفى استادانه رسيد و رسالهاى براى تدريس
فراهم ساخت .اما بدانيد كه اين نوشته نتيجه نهريستن به صدها كتيبهاى است كه
به خط كوفى ،مَعقِلى( )2و بنايى و پيچينده و در هنم و گناه آرايشنى و چرخشنى
نوشته شده يىى بر سن

كنار پل دختر لرسنتان ،يىنى بنر مسنجد بيسنيان كننار

گاوخونى ،يىى در بقعه دوازده امام يزد و يىى از خمارتناش در مسنجد جمعنه
قزوين و و و .و از گوشهها و كنارههاى ديهر.
پيادهروى به شو و اميد ديدن فالن سنهى كه گفتهاند نهارهاى يانوشتهاى
بر آن است و گفتهاند كه به خط ميخى يا كوفى است ،يا تشنه و گشنه وآفتابزده
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به سوى خرابهاى كه باد و باران گزندهاى ويرانهنر در آن كنرده همنه درانديشنه
ستوده براى آن بوده است كه اطالاى نو از بر و بوم كهن خود به دسنتآورد كنه
«ترا اى كهن بوم و بر دوست دارم» تا مهر برگى از روزگار مردمش ،ازگياهش ،از
دامش ،از دودش ،از سنهش ،از گورش ،از گذشتهاش بر دفترايرانشناسى بيفزايد
و ايران جاودانه را به ما بشناساند .اينهاست گامهاى بلند اودر راه رسيدن به قلمرو
ايران ديدگى و اشق اليزال به فرهن

ملى.

ستوده را برداريد و در يز آبادى ناشناس دور افتاده از راه ،مينان كوههنا،
جنهلها ،كويرها بهذاريد ،مثل «دُر بيد» جايى .آنجا چند باغ درخت گردو و توت
و مقدارى زراات كم هست .ساكنانش هم كمند .چند بز دارنند و چنند گناو .او
كولهبارش را به گوشهاى مىگذارد و به چهار سوى آبادى سر مىكشد تا همزبانى
تجربه ديده بيابد .پس به پژوهش مىپردازد .نخست ننام آبنادىهنا و قلعنههنا و
ويرانههاى اطرا

را جويا مىشود .فاصله يزيز را به دقت منىپرسند و ضنبط

مىكند و راههاى چند جانبه را كه هست روى نقشه مىآورد .سپس به بازشناسى
گويش آنجا مىپردازد و مىكوشد چم و خمِ مباحنث دسنتورى و آواينى آنهنا را
دريابد .آداب و رسومشان را ضبط مىكند .قصههاشان را مىشنود و به بازيهاشان
مىپردازد .طرز كشت و ورز و تراز دام و نوع خاننهسنازى و پوشنش بامشنان را
يادداشت مىكند .گياهان محلى را يز به يز مىچينند و بنا ضنبط اسنم محلنى
خشز مىكند و اطالااتى را كه از افراد بوميان و پيرزنان درباره آنها مىشنود بنه
نوشته مىسپارد .از احوال جانوران و خرفستران هم در نمىگذرد.
مهر نه اينىه سى سال است از تهران رميده و به درون جنهنل ننارنج بنن
كنار چشمه دانيال خزيده است .آنجا نارنج و ترنج مىپرورد ولى زندگى معننوى
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خود را با پژوهش در جغرافياى تاريخى و مباحث وابسته بدان اجنين سناخته و
لذت مىبرد هنهامى كه كسى با او سااتى درباره اين اوالم بنه صنحبت بنشنيند.
مهر نه اينىه شصت سال پيش در بيابانهاى اقداكنه كارمنند شنركت پنرژام بنود
فىننرش بننهدنبننال گننردآوردن اطالاننات جغرافيننايى از سنناربانان و گلننهداران و
بوتهآوران درباره راههاى كويرى و گويش مردم آن صفحات پرت بود .مقاله او را
درباره بيابانهاى اطرا

اقدا تا خور و بيابانز بخوانيد تا صحت گفتنهام روشنن

روشن باشد .او ازآغاز مىدانست چه مىجويد و چه مىخواهد.
كاش ميسر شده بود چنين مجلسى براى ستوده بر قله كوه دماونند گرفتنه
مى شد كه او سعادت داشته است دو بار آن ستيغ آسمانى را زير پنا بهنذارد و از
فراز آن به گذشته ايران بنهرد ،يا آنىه به كاروانسراى بيابانى پى شىستهاىخوانده
شده بوديم تا ستوده از آن جاى به چهار سوى خود مىنهريست و يزيز كوهها
و گذرگاههاى دور و بر را از زير چشم مىگذرانيد و نقطه پيوند خود رابا گذشته
و تاريخ مىجست و سااتى از امر را باز در هواى جانبخش بيابانهاىوطنن و در
كرانهاى از قلمرو جغرافياى تاريخى مىگذرانيد.

2
آرامگاه فردوسى و

آصفالدوله()3

ايرج افشار

مقادير زيادى از نامههاى ابدالوهاب آصفالدولنه شنيرازى كنه از رجنال
برجسته اصر ناصرى در شمار بود به اهتمام سنتايشانهينز و بنا مقدمنه دلىنش
دانشمند گرامى دكتر ابدالحسين نوايى و همىنارى خنانم نيلنوفر كسنرى در دو
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مجلد نشر شده است .اين نامههنا مربنوب بنه دوران واليهنرى آصنفالدولنه در
خراسان و بيشىارى گيالن و تصدر وزارت تجارت اوست .نامهها مهنم اسنت و
پرمطلب ،و حاالت و روحيات شخصى و اخالقى آصفالدوله از آنها به نيىنويى
دريافتنى است .مىدانيم كه او را در همان اوقنات واليهنرى خراسنان بنه جننون
متصف كرده بودند و در روزنامه خاطرات ااتمادالسلطنه منوارد متعنددى درينن
مقوله هست .آصفالدوله مرد دانشمند و ادبشناس بود.
در ميان نامههاى او اريىهاى است به شاه درباره مقبره فردوسى .مىمونى
از همان نامه را به محمودخان ملزالشعرا هم فرستاده بوده است .و هردو در اين
مجمواه به چاپ رسيده .چون اين مطلنب دربناره تناريخ آرامهناه فردوسنى در
جايى نقل نشده و ممىن است الى اين نامهها هم گمهشته بمانند مناسنب دينده
شد در اينجا نقل شود .تا مشخص باشد كه مقام فردوسى هميشه شاخص و مورد
احترام بوده است .از نامهاى كه به ملزالشعرا نوشنته فقنط منوارد تنازه آن نقنل
مىشود و از آوردن آنچه ايننا در اريىنهاى بنه شناه منندر اسنت خنوددارى
مىشود.
قربان خاكپاى جواهر آساى اقدس همايونت گردم
فردوسى اول شاار ايران و اول شيعه بود كه در زمان خود چنانچه بر رأى
همايونى معلوم است تقيه نىرده حر

را پوست كنده زده و نترسيده .مقبره اينن

شخص در طوس واق است .گويا از قديم باغچه و رباطى داشته و جايى بوده كه
حاال به كلى منهدم و منطمس شده .غالم آدم فرستاد جاى قبنر را معنين كردنند.
پارچه سنهى از قبر باقى است.
پرنس آلبرت شوهر ملىه انهليس چنون اهنل النم و صننعت را دوسنت
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مىداشت آنها هم او را زياد دوست مىداشتند ،بعد از فوت او همه جمن شندند
مقبرهاى براى او ساختند كه پنج سال اتمام آن طول كشيد .آنچه مىگويند زياده از
ده ميليون ليره كه امروز سى كرور تومنان اينران اسنت در آنجنا خنر شنده .در
شوراى طرح قرار دادند كه درچهار ركن اين امارت صورت چهنار نفنر كنه در
فنون الم و بيان منفرد باشند با سن

مرمر مجسنمه او را بنا لبناس همنان زمنان

بسازند و نصب نمايند .يىى از آن اربعنه متناسنبه فردوسنى را انتخناب كنرده و
ساختند و آنبنا حاال بيرون شهر لندن وجنود و از اول بناهناى انالم و تماشناگاه
سياحان دنيااست .ذات اقدس همايون روحنا فداه هم البته در سفر فرنهسنتان آن
بنا را مشاهده فرمودهاند .حاال شايسته است قبر همچو آدمنى در اينران معندوم و
بىاثر بماند؟ و تا به حال احدى هم به اين خيال نيفتاده.
حاال غالم خيال دارد انشاءاللهه تعالى به اقبال همايون روحنا فداه اول بهار
قبر را بسازد .رباب حاال در آنجا بىحاصل است .حياب و بقعه و باغچهاى ساخته
شود ،خادم و باغبانى معين شود و يز ملز مختصر كه سالى پنجاه شصت تومان
نقد و بيست خروار جنس حاصنل آن باشند وقنف بنر مصنار

آن كنرده جنزو

موقوفات آستانه مقدسه نظارتش با متولى هر اصر باشد و به شرايط مخصوصهكه
در وقفنامه ضبط و در دفتر آستانه است رفتار شود و انشاءاللهه تعالى به هنيچجنا
هم ضرر نخواهد داشت.
اين همان فردوسى است كه گفته است «اجم زنده كردم بدين پارسنى» و
خدا مىداند راست گفته است .حيف است قبر او در اينران معلنوم نباشند .االمنر
االقدس اال رف االالى مطاع.
اين ملفوفه متعلق به ملزالشعرا است.
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فدايت شوم

شبها بعد از قدرى آسودگى شناهنامه منىخنوانم .در

قصه رودابه و زالم .خدا گواه است گويا بنده ابندا شنعر فردوسنى ندينده بنودم،
نمىدانم اين چه بوده .اين كه دخلى به هيچ بيان ندارد .با اين پارسى هيچ شعرش
كه خالى از نىته [او] لطيفه نباشد .اين چهقدر آداب مجلس و لنوازم معاشنقه بنا
شأن و بزرگى مىدانسته هزار بار از همه اين باالتر است .شعر نيست گوينا همنه
ميوه يز درخت است كه طبيعت ايجاد كرده .ارب هم خاصه جاهلين مغنازالت
خوب دارند كه جنابعالى بيش از همه ديدهايد .همه مغازله ااراب به ااتقاد بنده با
ده شعر اين مرد برابر نيست.
از شعر فردوسى غريبتر البته شنيدهايد بعد از فوت پرنسآلبرت(...دنبالنه
مطلب همان است كه در اريىه به شاه آمده است).
از اين غريبتر قصه قبر فردوسى در طوس است كه اگر يز سنال ديهنر
من به اين خيال نيفتاده بودم معدوم مىشد .فرستادم جناى قبنر را معنين كردنند.
پارچه سنهى از قبر باقى بود گويا رباطى هم داشته و باغچهاى به كلنى خنراب و
منطمس .نذر كردم كه انشاءاللهه تعالى بهار قبر را تجديد كرده (دنباله همان است
كه در اريىه آمده است).
اين فردوسى است كه مىگويد «اجم زنده كردم بدين پارسى» و خدا گواه
است راست مىگويد.
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3
شاعرانى كه با آنها

گريستهام()4

محمدرضا شفيعى كدكنى

دهباشى ازيز ،سالم .نامه شما به لطف آقاى پارسىنژاد بنه دسنتم رسنيد،
همراه با شماره دوم «بخاراى شريف» آفرين بر شما و هزار آفرين ديهر بر قصد و
نيتِ خيرى كه داريد تا ويژهنامهاى به انوان جشنننامنه آقناى فريندون مشنيرى
انتشار دهيد .اطاات امر شما در اين لحظه بنراى منن قندرى دشنوار اسنت و از
مقوله تىليف مااليُطا  .من از اينىه تحسين كلى يا تىنذيب كلنى داشنته باشنم،
همواره ،مىپرهيزم .سعى من ،هميشه ،بر اين بوده است كه درست ينا نادرسنت،
انديشهاى را كه در ذهنم بوده است با خواننده و مخاطب طورى در ميان بهنذارم
كه او هم با من تفاهم داشته باشد نه اينىه يز طرفه كلياتى از هبوب آدم تا پايان
جن

جهانى دوم بهويم و بعد نتيجه بهيرم كه صاد هدايت داراى اقده اُدين

بوده است.
اصل قىيه تجليل از مشيرى را بنده دو سال پيش ،كه ايشان به آستانههفتاد
سالهى نزديز مىشد ،در سال  74با جمعنى از دوسنتان و در صندر آنهادوسنت
مشتر بنده و آقاى مشيرى ،جناب الى هاشنمى ،در مينان گذاشنتم ،دريىنى از
همان كوهنوردىهاى پنجشنبه كه ساليانى است ادامه دارد و يىى ازااىناى نيمنه
ثابتِ آن ،تا همين چندى قبل ،آقاى فريدون مشيرى بود و جم ماهميشه از فيض
حىور او و سخاوتى كه در ارائه شعر خويش به جم دارد ،بهرهمىبُرديم .تاريخ
اين «پنجشنبه»ها و ويژگىهناىِ ااىناى ثابنت و سنيارِ آن را اگرآقناى هاشنمى
بنويسد ،هم بخشى از زندگينامه آقاى مشيرى اسنت و هنم ثبنت لحظنههنايى از

238

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 4 /

حيات جمعى از اصحاب فىر و فرهن

اصر ما.

حال كه شما قصد داريند همنان انديشنه را بنه صنورت وينژهنامنهاى در
«بخاراى شريف» املى كنيد مايه شادى خاطر منن اسنت .اينن نينت خينر شنما
رامىستايم .اما اين كه خواستهايد مطلبنى دربناره شنعرهاى مشنيرى بنويسنم ،از
راهدور و در اينجننا كننه هننيچ مجمواننه شننعرى ،در اختيننار مننن نيسننت تىليننف
شاقىاست .از يز طر  ،دلم مىخواهد كنه در اينن كنار ارزشنمند و فرهنهنى،
چندكلمننهاى مسنناهمت داشننته باشننم و از سننوى ديهننر از احىننام كُلننى و
داورىهاىخطايى و ااطفى پرهيز دارم .چه بايد كرد؟
وقتى به شعرِ معاصر نهاه مىكنم ،مخصوصنا در اينجنا كنه هنيچ كتنابى و
جُنهى و سفينهاى هم در اختيار من نيست ،شعرا ،در برابرم در چنند صنف قنرار
مىگيرند:
يز صف ،صفِ شاارانى است كه منن بنا آنهنا گريسنتهام؛ مثنل گلچنين
گيالنى ،حميدى شيرازى ،شهريار ،الهوتى ،اار

قزوينى و چند تنِ ديهر.

يز صف ،صفِ گويندگانى است كه با آنها شادمانى داشتهام و خنديدهامنه
بر آنها كه با آنها و بر زمانه و تناريخ و آدمهناى مسنخره روزگنار از سياسنتمدار
خائن تا زاهد رياكار و همه نمايندگان ارتجاع و دشمنان انسانيت .شناارانى مثنل
سيد اشر  ،اير  ،اشقى ،روحانى ،و افراشته و بهروز و چند تن ديهر.
يز صف ،صفِ شاارانى است كه شعرشان مثنل چتنرى اسنت كنه روى
سرت مىگيرى تا از رگبارِ لجنى كنه روزگنار بنر سنر و روى آدمينزادان پشنن
مىكند ،خود را محافظت كنى مثل شعرهاى بهنار و پنروين و اقنابِ خنانلرى و
شعر چند تن ديهر.
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يز صف هم صفِ شاارانى است كه به تحسين سر و وضن ِ هنرشنان ينا
بعىى لحظهها و تجربههاى خصوصىشنان منىپنردازى مثنل تنوللى (در بافنتِ
تاريخى «رها») ،سپهرى (در حجم سبز) فروغ (در تولدى ديهر) و بعىى كارهاى
كوتاه و ژر

نيما.

يز صف هم صف شاارانى است كه هر وقت نامشنان را منىشننوى ينا
ديوانشان را مىبينى ،با خودت مىگويى :حيف از آن امنر كنه در پناىِ تنو منن
سركردم.
يز «صف يز نفره» هم هست كه ظاهرا در ميان معاصران «دومى» نندارد
و آن صفِ مهدى اخوان ثالث است .كه از بعىى شعرهايش در شهفت مىشوى.
من از شعرِ بسيارى از اين شااران ،كه نام بردم ،لنذت منىبنرم ولنى در شنهفت
نمىشوم؛ جز از چند شعرِ اخوان ،مثل «آنهاه پس از تندر»« ،نماز» و «سبز».
فريدون مشيرى ،در نظر من ،در همان صفِ شاارانى است كه من بنا آنهنا
گريستهام .شاارانى كه مستقيما با اواطفِ آدمى سر و كار دارند؛ من بارها با شعرِ
گلچين گيالنى گريستهام ،با شعر شهريار گريستهام ،با شعر حميدى گريسنتهام ،و
با شعرِ مشيرى نيز .شعرى كه او در تصويرِ ينادِ كنودكىهناى خنويش در مشنهد
سروده است و به جستجوى اجزاى تصوير مادرِ خويش اسنت كنه در آيننههناى
كوچز و بيىران سقف حرم حىرت رضا تجزيه شده و او پس از پنجاه سنال و
بيشتر به جسنتجوى آن ذرههاسنت .همنين ا ن هنم كنه بنندهايى از آن شنعر از
حافظهام مىگذرد گريهام مىگيرد؛ شعر يعنى همين والغير .از كاتارسنيس
ارسطويى تا  Foregoundingصورتگراينان ،همنه همنين حنر

Catharsis

را خواسنتهانند

بهويند .اگر بعىى از ناقدانِ وطنى نخواستهاند اين را بفهمند خا بر سرشان!
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فريدون در همه ادوار امرِ شناارىاش ،از نظرگناه منن ،در همنين صنف
ايستاده است و هرگز نخواسته است صفش را اوض كند .اصال چرا اوض كند؟
مهر نهفتهاند كه الذاتى ال يُعلِل وال يُغَير .يىى از نخستين شعرهايى كه از فريدون
در نوجوانى خواندم و مرا به گريه واداشت شعرى بود كه انوان آن را اكننون بنه
ياد ندارم و بدينگونه آغاز مىشود:
اى همه گلهاى از سرما كبود
خندههاتان را كه از لبها ربود
در سخن سالهاى  35-1334به نظرم چاپ شده بود و اين تأثير تا آخنرين
كارهاى او ،همچنان ادامه داشته است .نمىگويم :هر شعرى كه از او خواندمحتما
متأثر شدهام و حتما گريستهام ولى تنأثيرى كنه بعىنى از شنعرهاى اوبخصنوص
شعرهاى كوتاه او در طول سالها ،بر من داشنته اسنت از اينن گوننه بنودهاسنت:
ااطفى و ساده ،بىپيرايه و مهربان .البته گاهى «ساختمان شعر» يا «زبنانشنعر» ينا
نوع «تصويرها» يا «رابطه حجم پيام و ظرفيتِ شعر» ،در تمام اجزا ممىناست بنا
سليقه كنونى من تطبيق نىند .به دَرَ

نمىكند .مهر من كه هستم؟ دههاهزار نفنر

شعرِ او را مىخوانند و با شعر او همدلى دارند .من در اين ميان نباشم چهخواهند
شد؟ به قولِ اينالقىات همدانى« :از باغِ امير ،گو خاللى كم گير!».
يىى از امتيازات فريدون بر بسيارى از شااران اصر و همساالن او در اين
است كه شعرش با گذشت زمان اُفت نىرده بلىه در دوره پنس از  1357تننوع و
جلوه بهترى يافته است و اگر بخواهيد برگزيدهاى از شعرهاى او فراهم كنيند ،از
همه ادوارِ شاارى او ،به راحتى منىتنوان نموننه آورد ،و همنه نموننههنا در رَدَه
كارهاى او خوب و شاخص خواهند بود.

نكتهها و پارهها

241

متأسفانه شعر معاصر فارسى ،در رب قرن اخير ،لحظه دشنوارى را تجربنه
مىكند .اميدوارم به زودى ما شااران  20-30سالهاى (مثنل اخنوان و كسنرايى و
فروغ و مشيرى چهل سال پيش) داشته باشيم كه بياينند و دنبالنه آن صنفهناى
نامبرده در باال را تىميل كنند ،نه اينىه كار آنها را تقليد كنند .نه .بلىه با كارهناى
بدي و نوآيين خويش بر شمار آنگونه شااران كه موردِ نياز تاريخ و جامعنهانند
بيفزايند .شاارانى كه با شعرشان مثل شعر گلچين گيالنى و شهريار و حميندى و
مشيرى بتوان گريست و يا با شعرشان مثل شعر اشقى و اينر و افراشنته بتنوان
شاد شد و خنديد و يا از آنها كه مثل بهار و پروين با شعرشان در برابر حنواد
اجتمااى و تاريخى و اخالقى چتر محافظتى بر سرِ ميهن خنويش بهشنايند و ينا
مثل فروغ و سپهرى ما را به تحسين تجربههاى شخصى خود وادارنند و از همنه
بيشتر به اميد اينىه شاارانِ جوانى داشته باشيم كه بعىى از شعرهاشان مثلبعىى
از شعرهاى مهدى اخوان ثالث مايه شهفتى شعرشناسان شود.
اكنون نزديز به نيم قرن است كه شعردوستان ايرانى و فارسىزبانانِ بيرون
از مرزهاى ايران ،با شعرِ مشيرى زيستهاند و گريستهاند و شاد شدهاند وهننرِ او را
ن كه در گفتار و رفتار ،يىى از نهاهبانانِ حرمتِ زبنانِ پارسنى و ارزشنهاى ملنى
ماست ن تحسين كردهاند .من نيز ازين راهِ دور به او و همنه ااشنقانِ ايران،سنالم
مىفرستم.
توكيو آذر 77
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4
زبان فارسى در مجلس

دوم()5

ايرج افشار

در مجلس سوم شوراى ملى موقعى كه قانون پُستى مطرح مىشود (جلسنه
 24پنجشنبه  19رجب  )1333حا شيخ اسداللهه گفته است:
بنا بود اين الفاظ [فرنهى] را فارسى كنند .درينجا نوشته شده «مىانيىى» .با
اينىه در كميسيون رفته است هيچ اصالحى نشده.
مخبر كميسيون به او جواب مىدهد:
اگر بخواهيم اينطور اصالحات را بىنيم خيلى به محظنور منىافتنيم منثال
فارسى پُست را چه بايد نوشت .كلمه كميسيون در مجلس معمول است ،فارسنى
آن را چه بايد نوشت .از اين قسم كلمات خيلى است .اگر بخواهيم اين لغنات را
به فارسى ترجمه كنيم اسباب زحمت مىشود .پس بايد اول يز آكادمى درسنت
كرد كه اين لغات را در فارسى داشته باشنيم آن وقنت بنه فارسنى ترجمنه كنرد
(ص.)222

5
آينده از نگاه

ديگران()6

محمد گلبن

بعد از مجله الوم ماليه و اقتصاد ،دكتنر محمنود افشنار در سنال 1304ش
نخستين شماره مجله آينده را منتشر كرد .مجله آينده بعد از مجله النوم مالينه و

نكتهها و پارهها

243

اقتصاد از نظر محتوا ن مطالب ن كاغذ و شيوه چاپ بهترين مجلهاى بود كه تنا آن
زمان در ايران انتشار يافته بود .شيوه چناپ سنال اول و دوم مجلنه دكتنر افشنار
طورى بود كه خوانندگان گمان مىكردند اينن مجلنه در يىنى از چاپخاننههناى
كشور آلمان به چاپ رسيده است .سال اول و دوم از تيرماه  1304تا اسفند 1306
در مجموع دو سال و هر سال  12شماره انتشار يافت و با مسافرت مدير آن مجله
تعطيل شد .اما نه براى هميشه .بار ديهر دكتر افشار سال سوم آينده را در مهرمناه
1323ش منتشر كرد كه تا اسفند  1324در مجموع (سال سوم) 16 ،شماره انتشنار
يافت و باز موقت تعطيل شد .سال چهارم آينده در مهرمناه  1338تنا ارديبهشنت
 1339در مجموع شش( )6شماره انتشار يافت و ديهر خود دكتر افشار دست بنه
نشر مجله آينده نزد .سال پنجم آينده به مديريت استاد گرامى جناب اير افشنار
منتشر شد كه شرح آن بعدا خواهد آمد .يىى از خوشبختىهاى دكتر محمودافشار
در كار نشر مجله آينده اين بود كه بهترين نويسندگان شناخته شده با او همىارى
مى كردند كه همه و همه آنان از نامداران زمان خود بودند از جمله :دكتنر محمند
مصد  ،محمود پهلوى (محمود محمود بعندى) ،محمنود ارفنان ،ابناس اقبنال
آشتيانى ،ملزالشعراى بهار ،بدي الزمان فروزانفر ،سيدحسن تقىزاده ،داور ،النى
دشتى ،ايسى صديق ،سيداحمد كسروى ،سعيد نفيسى و،وثو الدولنه و امثنالهم.
چون همه همىاران دكتر افشار از نخبهان بودند .هرمطلبنى از آن بزرگنواران بنه
دست مدير آينده مىرسيد با كمال ميل و با بهتريناسلوب به چاپ منىرسنانيد و
غم درستى و نادرستى مطالب را نداشت .از اينروى بود كه از اول مجلهاش را به
بهترين اسلوب چاپ و منتشر مىكرد...
استاد گرامى جناب اير افشار پس از تعطيل مجله راهنماى كتاب انديشنه
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مجلهنهارى را از سر بيرون نىرد و در فروردين ماه سال 1358ش نخسين شماره
مجله آينده را كه اولين شماره سال پنجم مجلنه آيننده بنود ن كنه بنيادگنذار آن
زندهياد پدرش دكتر محمود افشار يزدى بود ن منتشر كرد .مجله آيننده از سنال 5
به مديريت جناب افشار انتشار يافت و در سنال  1372تعطينل شند .نشنر مجلنه
آينده حاصل سالها تجربه و مجلهنهارى آقاى افشار است تا كسى اين مجله را به
درستى بررسى نىند و مجمواه مطالب آن را از نظر نهذراند نمىتواند بنه ارزش
همه جانبه اين مجله وقو

كامل يابد .من كه چند سالى است اين مجلنه را زينر

نظر دارم مىدانم كه جناب افشار در سر اين مجله كه خود دايرةالمعنارفى اسنت
چه مايه رنج و تالشى را تحمل كرده است .مجله آيننده را هنر وقنت بنه مننزل
مىآوردم زنده ياد همسرم بانو راضيه دانشيان (گلبن) مجال خواندن آن را به منن
نمىگذاشت و از آغاز تا پايان هر شمارهاش را بنه دقنت منىخوانند و برخنى از
مقاالت آن را تا دو سه مرتبه مىخواند و در ميان اورا آن يادداشنتى بنراى منن
مى نوشت كه محمد فالن مقاله آينده را بخوان و به دقت بخوان .آن مرحومنه بنه
اندازهاى شيفته مطالب مجله آينده بود كه تصميم گرفنت فهرسنت مطالنب آن را
فراهم آورد و فهرست  7سال اول آينده را فراهم كرد .اما چون بيمار بود و دكتنر
اجازه كار بيشتر به او نمىداد از سال  1376من ديهر اجازه ندادم اين كار را دنبال
كند و پس از مرگ او خودم اين فهرست را به صورت توصيفى يا چىيدهنهنارى
انجام دادم كه فيشبردارى آن قريب يزسال است بنه پاينان رسنيده و ايننز بنا
دستيارى همىار ازيزم آقاى فرامرز طنالبى مشنغول موضنواى كنردن و تندوين
فهرست آينده هستم و اميدوارم اين فهرست تا اواخر پناييز امسنال ( )1380زينر
چاپ برود.
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6
در آرزوى ايران

( )7

ذبيحاللَّه صفا

من البته با زيارت شمارههاى منظم آينده در حقيقت هميشه شما رازينارت
مىكنم و حتى بايد ارض كنم چون در اينجا فرصت مطالعه بيشترى دارمسنركار
را بيشتر از تهران مالقات مىنمايم .درست است كه انتشار مجله برايتانخستهىها
و ماللتهاى بسيار همراه مىآورد ،اما اين كار سودمند خدمتى اسنتكنه از شنما
ساخته است .و يقين دارم كه انجام دادن به آن برايتان لذتهاى معننوىفنراوان و
رضاى نفسانى بىپايان دارد و چه معامله سودآورى بهتر ازين مىتواندر زندگانى
داشت .اين مهر نه همان سنت سنيهاىست كه پدر بزرگوارتانداشت و با امل به
آن براى خود نام نيز و احترام اميق در دلها باقى گذارد؟
شايعه مربوب به بازگشت من نمىدانم چهونه در تهران روا يافته بود .من
كه چنين برنامهاى نداشتم و خودتان مىدانيد كه در اينجا گرفتار نههدارى پسر و
دخترم هستم .بازمانده كتابخانه من هم در اينجاست .مقدار زيادى تعهدات معنوى
هم دارم كه اخالقا خود را به اجراى آنها موظف مىدانم .حال مزاجى من هنم بنا
داشتن قند و اوره و سياتيز و باالتر از همه بيمارى پيرى آنقدر مسنااد نيسنت
كه به تهران بيايم و بىيار و مددكار و خانمان وغيره و غيره زندگى كنم .در اينجا
به قول جنابعالى سرم در ال خودم است .و من واقعا و بنىهيچهوننه مداهننه و
ريا در ايران و در همه جاى ايران زندگى مىكنم.
آن وقتها كه در تهران بودم فقط هنهامى كنه كنارى و شنغلى داشنتم در
بيرون از خانه به سر مىبردم و مابقى را در خانه و در دفترى كنه آنجنا داشنتم و
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جنابعالى و جناب دانشپژوه آن را ديدهايد ،معتىف بودم .حاال كجا بيايم و كجنا
باشم و چقدر در بيرون از منزل و مىانى كه ندارم پرسه بزنم و مزاحم اينن و آن
باشم و تازه از مختصر (و بسيار بسيار مختصر) فعاليتى كه دارم هم باز بمانم.
اما اير جان ازيز ،به شما قول مىدهم كه من هميشنه در اينران بنه سنر
مىبرم ،در بيدارى كه مسلم است ،در خواب هم در ايران ،بخصوص در زادگاهم
و نيز در مازندران زندگى مىكنم .با اين همه دارم بعىى مقدمات را (بخصنوص
آنچه مربوب به فرزندانم در آينده است) فنراهم منىكننم و بنه بعىنى واجبنات
زندگى مىرسم تا سفرم را به ايران تسهيل كند و بعد از آن بنه خاكبوسنى منيهن
خواهم آمد واز خدا هم مىخواهم كه مرا در آغوش همنان خنا مقندس جناى
دهد و از تحمل بارسنهين و ماللآور زندگى معا

فرمايد.

آنچه درباره مرحوم مغفوران دكتر افشار و حبيب يغمايى مرقوم داشنتهايند
الحق واالنصا

كه اين حقيقت است .در نسل مقدم بر ما چندين تن از اينگونه
ايرانى گذاردهاند .خداوند

بزرگواران بودهاند كه زندگى را به تمامى بر سر فرهن

روح همه را به آمرزش خود دلشاد دارد و به ما اين توفيق را كرامت فرمايند كنه
الاقل اشرى از ااشار همت آنان را در نههبانى از فرهن

ايرانى داشته باشيم.

7
استاد صفا و «نامواره دكتر محمود

افشار»()8

دوست فاضل ازيزم جناب آقاى اير افشار
قربانتان گردم

از خداوند مهربان تندرستى و بهروزى وشادكامى آن

دوست گرامى را خواستارم .دستخط شريف مورخ اول تيرمناه 1368انز وصنول
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ارزانى داشت و بعد از چند روز معدود جلد چهارم نامواره مرحنوممغفنور دكتنر
محمود افشار و جلد اول فرمانروايان گمنام تأليف آقاى پرويز اذكايىكنه در نامنه
مرقوم داشته بوديد رسيد و بر مراتب امتنانم افزود .بنده جلد اول ودوم و چهنارم
نامواره را دارم ،يعنى از زيارت جلد سوم نامواره محروم و مغبونماندهام.
بايد ارض كنم نامواره والد مرحومتان كه به دست دوسنتان و ارادتمنندان
ايشان و جنابعالى فراهم شده و به صورت مجمواه اظيمى از فوائد ادبى والمى
در آمده ،در حقيقت يادگارىست ماندنى و خواندنى و نههداشتنى؛ همنام منردى
دانشمند و سخنور و سخندان را زنده نهاه مىدارد كه ماحصل زحمات خود را به
نههداشت زبان فارسى و تناريخ و ادب ايراننى اختصناص داده ،و هنم متىنمن
مطالب و مباحث سودمندىست كه به كار همه پژوهندگان در قلمروزبان پارسنى
و تاريخ ايران مىآيد و مىتواند تدريجا به صورت سرمايهاى بزرگ براى تحقينق
و مطالعه در مسائلى مذكور درآيد.
استقبالى كه دانشمندان كشور با فرستادن گفتارهاى محققانه از انتشار اينن
مجمواه اظيم كردهاند و مىكنند به تنهايى مىتواند پشتوانهاى براى تداومانتشنار
آن در هر يز يا هر دو سال باشد و چه ايب خواهد داشت اگر بعىنى مقناالت
اساسى ادبى و تاريخى كه در «آينده» يا مجالت غيرسياسى ديهنر فارسنى چناپ
شده با اجازه نويسندگان آنها درين مجمواههاى منظم يز يا دو ساله ديهنر بناز
چاپ شود و بهتر و آسانتر در دسترس محققان يا پژوهندگان و محصالن ادب و
تاريخ ايران قرار داشته باشد .در نظر داشته باشيد كه مثال چننين نشنريه مننظم و
مرتبى بعد از ده يا بيست سال چه دائرةالمعنار

بزرگنى از مطالنب و تحقيقنات

248

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 4 /

اساسى ادبى و تاريخى ايران خواهد بود كه شباهت بزرگى با دائرةالمعنار هناى
موضواى خواهد داشت.

8
تقىزاده و تحقيقات درباره

فردوسى()9

ايرج افشار

نامهاى است از سيدحسن تقىزاده (به مجتبى مينوى) وقتى كه از سنفارت
پاريس معزول شده بود و چون خود را مغىوب مىديده است به برلين رفته بود.
رسمالخط مطابق مرسوم كنونى شده است .نامه از برلين به مينوى (تهران ) نوشته
شده است.
 24نوامبر  1934مسيحى
دوست فاضل محترم

اميدوارم مزا شريف سنالم اسنت و ماللنى

نداريد.
در اوقات اخير كه در پاريس بودم يعنى قريب دو ماه قبل روزى جناب آقا
ميرزا محمدخان قزوينى مذاكره فرمودند كه چيزى خدمت ايشان مرقوم داشتهايد
و در آن ذكرى از اينجانب بوده است .يعنى از قرارى كه منىفرمودنند در طهنران
مجمواهاى به اسم و ياد فردوسى طبن منىكننند و در آن مقناالتى از اشنخاص
مختلف چاپ مىشود و از آن جمله يىى از خود آقاى قزوينى راج بنه ديباچنه
قديم شاهنامه و متن صحيو آن مىباشد كه مرقوم داشته بوديد مىخواهيد نموننه
طب آن را خدمتشان بفرستيد تا نظرى نمايند و نيز مرقوم داشته بوديند چينزى از
اينجانب در آن مجمواه چاپ مىشود كه آدرس مرا خواسته بوديد تا نمونه طب
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آن را نيز براى من بفرستيد .از اينجا فهميدم كه گويا مجملى از آنچه اينجاننب در
چند سال پيش در روزنامه كاوه راج بنه شناهنامه نوشنتم بنه همنت جنابعنالى
جم آورى شده و مندر مىگردد .در اوايل امر انجمن آثار ملى و وزارت جليلنه
معار

راج به شركت در آن مجمواه و نوشتن چينزى اظهنار داشنته و تقاضنا

فرمودند .ولى من هميشه و در هر مورد نظر به گرفتارى فو العاده كه يز دقيقنه
فراغت نمىداد اذر خواستم و ازين بابت فو العاده تأسف دارم .چه اگر مجنالى
بود مبلغى معلومات جديده بر آنچه در كاوه در شده مىافزودم .لىن چنون بنه
هيچ وجهى ممىن نبود خدمت آقاى كفيل محترم معار
اينجانب دارند و واقعا همت و شو غريبى در امر معنار

(كه لطنف خاصنى بنه
و النم و ادب ابنراز

مىكنند) ارض كردم كه اگر بايد چيزى نينز از اينجاننب در آن مجموانه باشند
ممىن است دستور فرمايند يىى از اشخاص اهنل اينن كنار منندرجات كناوه را
تنظيم نموده و فقره راج به نسخه موسوم و منسوب به خان لنجانى را با اشارات
مربوطه به آن در ضمن ساير مندرجات حذ

كرده چيزى تهيه نمايند.

ديهر تا اين اواخر ابدا خبرى ازين باب نداشتم تا از مرقومه سركاراالى به
آقاى قزوينى استنباب كردم كه اقدامى درينن بناب بنه امنل آمنده اسنت .حناال
نمىدانم اين كار در چه حال است .آيا تمام شده يا هنوز در مرحلنه تهينه اسنت.
چه اگر تصرفى در آن ممىن باشد حاال اينجانب فرصنت آن را دارم و منىتنوانم
خيلى كاملتر نمايم .زيرا كه فعال كارى بجز معالجه الت مزاجى در اينجا نندارم
و آن همچون الت موضعى نيست و تمنام شنب و روز بنه معالجنه نمنىگنذرد
فرصتى براى مراجعه مىشود .در هر حال اگر هم چاپ شنده ينز نسنخه بنراى
اينجانب بفرماييد ارسال دارند...
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اميدوارم در مجمواه فردوسى خود جنابعالى هم چيزى نوشتهايد كه واقعا
جاى آن دارد بنويسيد .در شمارهاى كه مجله «مهر» راج به فردوسى نشر كرده و
چند روز قبل از يىى از دوستان ااريت گرفته و مرور كردم چينزى از جنابعنالى
نبود نمىدانم چرا؟ در صورتى كه آنچه بنويسيد مبنى بر تحقيق امينق و از خطنا
مصون خواهد بود.
يىى از آقايان فىالء كه در همان مجله شرحى نوشته مىنويسند «مثننوى
يوسف و زليخا كه الىالمعرو ( )10در سفر انرا بنه سنال  385ينا  386بنراى
موفق (ابوالى حسنبن محمدبن اسمعيل اسنىافى) از بزرگنان دربنار بهاءالدولنه
ديلمى ساخته شده و »...و همچنين يىى ديهر از آقايان در همنان مجلنه شنرحى
راج به خود يوسف و زليخا در ترجمه مقالنه اِتنه نوشنته و بناز در آغناز كنالم
مىنويسد «گذشته از اشاره به نظم شدن قصه يوسف قبنل از فردوسنى و مشنعر
است به رفتن فردوسى به اهواز و مواجه شدن او به امينر انرا (بهناءالدولنه) و
صاحب تدبير او حسن موفق و به نظم كشيدن يوسف و زليخا به امر و اشاره اين
شخص اخيرالذكر .»...از بيانات آقايان براى اينجانب اشىالى حاصل شد .چه منن
شايد از روى جهل و اشتباه و ادم اطالع تصور مىكردم كه اينن مطلنب را منن
اول ملتفت شده و نوشتهام و حتى خود اِته توجهى نىرده كه موفق كى بوده و در
باب امير ارا هم نوشته كه شايد سلطانالدوله يا مجدالدوله اسنت و در تناريخ
تأليف نيز همان قول مشهور را پيروى كرده كه بعد از  400هجنرى بنوده .درينن
صورت از تحريرات آقايان فىالء استنباب مىشود كه اصال اين تفصيل «معرو »
بوده و معلوم مىشود من در اشتباه بودهام .آيا چنين اسنت؟ اگنر چننين اسنت از
جنابعالى تمنا دارم مرا هدايت بنماييد كه بعدها درين اشتباه نمانم.

()11
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واضو است كه اگر تصور اينجانب صحيو هم باشد قابل اهميت نيسنت و
كارى نيست كه به آن افتخار شود .اوال در كتب مدون بوده و ابتندا بنه نظنر منن
رسيد .ثانيا به قول فىالى محرر چه اهميتى دارد كه سعدى در بهار متولد شده يا
پاييز و اسم او مشر

است يا مصلو .ولى به هر حال شخص برحسنب اقتىناى

طبيعت بشرى اگر يز نقطه را زير بناء پيندا كنند خوشنوقت منىشنود و جنزو
 Rendementsامر خود مىداند .چنانىه شرح حيات ابونصر منصنور محمند ابنن
ابدالرزا را و همچنين تاريخ صحيو تأليف شاهنامه ابومنصرى را كه ( 326بوده
نه  336يا  )360و شرح شناهنامههناى مسنعودى منروزى و ابوالم يند بلخنى و
ابوالى بلخى و ابومنصورى و شاهنامه مأخذ ثعنالبى و همچننين گرشاسن نامنه
ابوالم يد بلخى را و نيز بودن قسمى از ديباچه قديم شاهنامه اين ديباچه شاهنامه
ابومنصورى و شايد چند مطلب ديهر را تصور مىكنم (شايد به اشتباه) كنه ابتندا
اينجانب نوشته باشم و لهذا خودم هم مايلم كه اگر اشنتباهى درينن تصنور بنوده
بدانم و خيلى خوشوقت مىشوم كه بر اشتباه خود واقف گردم.
خود اينجانب هم حاال گمنان منىكننم در ارزش مقناالت منن راجن بنه
شاهنامه مرا اشتباهى بايد باشد .منتهى چون منردم دنينا اهنل مجاملنه و ادب ينا
تعار

هستند كسى تا حال مرا به سستى آن تحقيقنات متوجنه نىنرده و منن در

ضاللت خودپسندى بشنرى ينا اشنتباه و گمراهنى مانندهام (اگرچنه هنيچ وقنت
خودپسندى نداشتم) .زيرا كه اگر چنين نبود چطور مىشود كه در صدها مقناالت
و خطابهها و كنفرانسها و رسالهها كه در اين اواخر در ايران و خارجنه در بناب
فردوسى نوشتند و گفتند ،احدى يز كلمه حر

از منندرجات «كناوه» نهفتنه و

ذكرى و اسمى هم نبرد .پس معلوم مىشود كه هيچ ارزشنى نداشنته و حتنى بنه
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اندازه ديباچه اديبالممالز هم( )12كه «در يز شنب بنا فنراهم نبنودن اسنباب و
فقدان كتب» نوشته است ،نوشتجات كاوه كه نتيجه يز سال بيشتر زحمت اسنت
قدرى نداشته .تنها ذكرى كه ارضا و استطرادا از اينجا نقل شده در يز مقالنه در
«مهر» به نظر رسيد كه نويسنده فاضل آن كه شخص منصنف و محققنى بنه نظنر
مىرسد مىگويد تقىزاده به تقليد نلدكه خواب انوشيروان را راج  ...غينر اصنلى
دانسته و اشتباه است...

()13

باز درين موضوع بيش از آنچه قصد داشتم اطناب شد و بيش ازين سنخن
جايز نيست و البته ابدا مقصودم رد و ابطال اقيده فاضل مزبور نيست .چه ظناهرا
داليل ايشان سست نيست و خود نيز با انصا

و ااتندال سنخن گفتنه و ممىنن

است هم در اقيده خود صائب باشد .منظور فقط آن بود كنه از تمنام منندرجات
كاوه كه مطالب زيادى از آنها اصلى بود نه اقتباسى ،هيچ اسمى برده نشده و فقط
در يز مورد منحصر به فرد آن هم ارضا آن هم براى رد مطلب اسم بنرده شنده
آن هم به انوان اينىه تقليد يىى ديهر است .در صورتى كه در موضوع يوسف و
زليخا خود نلدكه به من نوشت كنه شنما حنق داريند و اظهنارات منرا تصنحيو
كردهايد.
اميدوارم مزا شريفتان سالم است و رفتهرفته قدر و مقام المىتان را همه
فهميده و سنجيدهاند و كارى هم مناسب آن مقام داريد واميدوارم حال آقاى ابوى
و فاميل محترم خوب اسنت .زيناده ارضنى نندارد جنز تجديند مراتنب منودت
صميمى.
حسن تقىزاده
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9
شعر و تعهّد
دكتر پرويز ناتل خانلرى

به نظر من شعر را بايد آزاد گذاشت و نبايد توق داشت كه بيايد و درد معيننى
را درمان بىند .همان هيجان و لذتى را كه خواننده و يا شنونده از شنعر منىبنرد
خودش براى يز شاار كفايت مىكند .اگر شاار بتواند به همين يز امل دست
بزند وظيفه خودش را به انجام رسانيده است .اگر به مسنئله از اينن زاوينه نهناه
نىنيم آن وقت قىايا صورت ديهرى پيدا مىكند ،در اين صورت مسئله تعهد بنه
ميان مىآيد و آن اينىه يز شاار بايد متعهد باشد تا براى آرمان خاصنى و تمنايالت
خاصى شعر بسرايد ،در اين صورت ديهر نمىتوان از او انتظار داشنت كنه آن لنذت
واقعى و آن دقايق لطيف را بر ما آشىار سازد و ما را از آن زيبايىها بهرهاى بدهد.
البته شاار در جامعه زندگى مىكند و از جامعه تأثير مىپذيرد .اين تأثير در
شعرش هم نشان داده مىشود ولى اينها همانطور كه گفتيم اوامل ثانوى هسنتند
و نه شرب الزم شعر .شرب الزم شعر همان ايجناد حالنت نفسنانى و اناطفى در
خوانندهاش هست .البته اگر شعرى خوب باشد ،آن تأثيرات را هم منىتوانند بنر
جاى بهذارد .به آثار داستانى فردوسى نهاهى بىنيند ،منىبينيند كنه فردوسنى در
درجه اول مىخواهد داستانهايى زيبا را به خوانندگانش ارائه دهد ،ولنى البتنه از
آنجا كه او در جامعه زندگى مىكند تأثيرات اجتمااى ،خودشان را ،در احساسات
او متجلى مىكنند .لذت بردن از داستان امرى هست كه در كار شاهنامه در درجه
اول اهميت قرار مىگيرد ،بعد از آن است كنه منا بنه تنأثيرات اجتمنااى كنه در
ساختن داستانها م ثر بودهاند ،توجه پيدا مىكنيم.
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