
 
 
 
 
 

  *زاده و دكتر افشارتقي
 محمود افشار

 

 اينامنه دارم زادهتقن  حسن  سيد شادروان از كه زيادي هاينامه ميان در

ه و به م  در لنززان سنزين نزشن  1919در تاريخ دوم دسامبر  برلي  از كه ديدم

ضم  مطالب ديگر از يك بيت مسدس  كه قريب شصت سال پني  ططناب بنه 

 ده بزد.ياد كرنسخه نيز به برلي  براي او هم فرس اده بزدم  احمدشاه ساط ه و يك

زان احمدشاه آن مزقع به سزين آمده و در مهمانخانة مجلل )بزريزاژ( اوشن  لنز

كلن  بدر كنار درياچه لمان منزل داشت و م  آن زمان در آن شهر دانشجز بزدم. 

 ه بزدم.از طاطرم رف ه بزد كه شعري براي شاه ساط ه و به او هم فرس اد

 زاده چني  است:جمله مربزط به آن اشعار نقل از نامة تق 

 (1)ايداشعار آبدار عال  را طزانده و محظزظ شدم طصزصاً آنجا كه گف ه

 از اروپا طسروا ويران  ايران نگر»

 «هم   ك  طانة مخروبه را آباد ساز

م ام محنركم  در اي  مسدس و غالب اشعار ديگري كه قبل يا بعدتر گف ه

دوسن    آنهنه گف نه و پرسن   و ملتپاينان وط يك چيز بزده اسنت: شنزر ب 

 ام از دل و جانم برآمده است...نزش ه
                                                           

1357  طرداد 357يغما  شماره   *  
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نزش   اي  چند سطر براي اي  است كه جزاب  داده باشم بنه كسنان  كنه 

داريد( چنان كه در مقالنة قبلن  من شنره در زاده را دوست م پرسند: )چرا تق م 

آورد. دوس   حقيق  كه شائبه نداش ه نزش م: محبت  محبت م يغما و طزاندنيها 

شندن  نيسنت. شناعر بنزر  باشد و به روزگاري در دل جاي گرف ه باشند زائل

 شيراز چه نيكز فرمزده است:

 سعدي به روزگاران مهري نشس ه بر دل

 انتزان كرد االّ به روزگاربيرون نم 

 ده را درج طزاهد كرد.زا هاي مفصل و مهم ديگر تقدر آينده نامه
 دكتر محمود افشار

 زاده به دكتر محمود افشارنامة تقي
 )از برلين به نيس فرانسه(

 مرقزمة شريفه مزرّطة سزم ژانزيه كنه از ننين عزيز مكرّما دوست

مرقزم شده بزد زيارت شده و ماية كمال مسنرّت گرديند. مندت  بنزد كنه از آن 

ه معروضنة مخلنن نرسنيده و درواقنع وجزد عزيز طبر نداش م و گمان كردم ك

باعث اميد به كامياب  در  ام. وصزل اي  مرقزمه از يك طرفمركز شما را گم كرده

مكاتبه و تجديد رش ة الفت گرديد و از طرف ديگر بايد عرض كنم كه مخصزصاً 

اندازه مزجب مسرّت و طزشزق   و بلكه واقعناً وجند و اميند اي  رقيمة عال  ب 

تزانم به تقرير بياورم. شعلة منطف  اميد در دلنم طزري كه واقعاً نم م  گرديد به

برافروطت و انقالب  در سراسر وجزدم پيدا شد. اگر ايران مس عد آنست كه چنند 

نفر امثال آن وجزد نازني  و عزيز و جزانمرد و شجاع و نجيب و غيزر پديد آورد 

و ظهنزر هنزاران عالمنات اميد است كه نخزاهد مرد و با وجزد اس يالي امراض 
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گرفت. با اع قادي كه به مراتب غينرت و همّنت و  انگيز باز جان  طزاهدوحشت

وقت چني  تأثير عظيم  كنه از اين  پرس   آن جزانمرد داش م هيچآگاه  و وط 

كردم كه همة شنزرهاي مرقزمه در دل م  حادث شد رخ نداده بزد زيرا گمان م 

شندن بنا فسناد مسن زل  در وطن  و بعند از   پرست پنن از تقابنلجزانان وط 

ام شزد و چنانكه هزار بار بنه تجربنه ديندههاي كاف  منطف  و طامزش م تجربه

شزر آتشي  اوايل كار و عنفزان شباب مثل هنزاي طنزش اتفناق  زمسن ان هنيچ 

پذيرد  زيرا كه از همت و اقندام و عنزم و غينرت چنه اع باري ندارد و زوال م 

رو طزاهند شند نسننجيده و انسان مشكالت  را كنه بنا آن روبنهحاصل وق   كه 

درواقع از آنها طبر ندارد و همي  كه مشكالت را ديد چنان كه اغلب دينده شنده 

شنزد چنانكنه در شزد بلكه مبدل به عداوت وط  م تنها عشق اصالح زايل م نه

است تنا  بينم عزم و همت شما از جنن ديگرعصران طزد ديديم. اما حاال م هم

ج حقيق  هس يد و بنه نظنر ايد ول  باز در پ  عالاي به مشكالت برطزردهاندازه

شزد فلسف  تعمّق كرده و در جس جز هس يد و اينك از اي  مك زب شما ديده م 

ايد. بزرگ ري  عالج كار ايران ورزشهاي بندن  اسنت از كه عالج را پيدا هم كرده

بر ضد ترياك و الكنل  (achorné)گ آتشي  حد افراط و جنهر قبيل )اسپزرت( به

 ورزشو كزفت  اينقدر در عمر سياس  و علم  طزدم در اي  فقره يعن  اهميت 

ام كه در اي  باب ك اب  حجيم تزانم نزشت و هزاران دليل قطع  اقامه تعمق كرده

تزانم كرد و اي  است كه تقريباً در هر شمارة كناوه آن را بعنالوه تعلنيم عمنزم  

تزانيد تصزر كنيد كه چقدر مشنعزف هسن م از ام و نم   عالج ايران شمردهاولي

اينكه مانند شما جزان  كه آيندة درطشان  به عقيدة م  طزاهيد داشنت بنه اين  

ايد. م  عالوه بر هزاران هزاران تجارب ايد و اي  اج هاد را قبزل كردهعقيده آمده
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بة حس  و دليل قاطع دارم  اغلب در طارجه در اي  زمينه در طزد ايران يك تجر

ق و بنا عنصر و مذبنذب و منداهن  و م ملّنو بلكه نزديك به تمام ايرانيان سست

اصنطالح زن و دروغگنز و اهنل تقينه و مندارا و بهتعارف و مزافق مقنام حنرف

حسب مقنام داراي ينك عقينده كنه در طزدشان اهل پل يك هس ند  و هر روز به

ندارند و داينم  (caractèr)باشند و به يك كلمه كاراك ر حكم آن روز غلبه دارد م 

تنزانم بگنزيم اند و من  م چين  و كارشكن  و آن ريكمشغزل دساين و اسباب

اند كه ام اغلب از نظاميان ايران بزدهآنهه در عمرم اس ثنا به اي  قاعدة غالب ديده

ينان فرنگن  )ح ن  در مدارس جنگ  فرانسه مثالً يا در داطله در زينر ادارة نظام

ماننند طان كنه ب اند مانند مرحزم محمد تق قزاقهاي وحش  روس ( تربيت شده

طنان شنيبان  و اهللبزد و سرش در طراسان بريده شد و به نيزه زده شده و حبيب

طان پسر نيرالملك )كه مرد( و هكنذا  و اين  نيسنت ام سليمانازقراري كه شنيده

زي و اطالقن  و اسن قامت روح ملن  تركهناي مگر از ورزش نظام  و قزت معن

عثمان  هم نيست مگر از نظام آنها و قشزن كه درواقنع ورزش عمنزم  اجبناري 

االطالق و منصبان باشرف و مس قيم و م ي همة ملت است كه از آن ميان صاحب

 دهند.شزند و مملكت را نجات م پيدا م  caractèrراس گز و با 

دانم بي  از اي  بگزيم و بنزيسم چه طزدتان به ر از در اي  باب الزم نم 

م  به اي  نك ه و مزاياي حقيق  عميق و طف  آن برطزرده و اسرار مكنزن آن را 

دانم شمارة اطير كاوه را )كه مدت  است به همني  آدرس پنارين ايد. نم درياف ه

ايد يا نه. اينجاننب در مقالنة همالحظه فرمزد 12ارسال طدمت شده( يعن  شمارة 

نامة سياس  درج اساس  آن شماره اصزل عقايد سياس  طزد را مانند يك وصيت

همراه  كنم كه با آن عقايدام و از اي  مك زب اطير جنابعال  چنان اس نباط م كرده
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پنرده و باشيد اگر چنان است طزشزقت طنزاهم بنزد كنه اين  را از طزدتنان ب 

تزانيم م حداً روي و در آن صزرت يك پروگرام  است كه م  م مالحظه بشنزب 

كاوه را كه مقالة مفصل و بسيار شديدي بنر ضند  9دانم شمارة آن كار كنيم. نم 

كنند و از ايران عيبجنزي  و پرس   را مسخره م مآبان  كه وط قيدان و فرنگ ب 

به مهاجرت تشنزيق كنند و درواقع مردم را مذمت كرده ممالك فرنگ را مدح م 

كنم يك  از آف هاي مضنرّ اينران ايد يا نه. گمان م كنند داشت مالحظه فرمزدهم 

هم مثل كزفت و سل اي  مرض جديد اسنت كنه منردم را بنه تنرك احساسنات 

 كنند.پرس   تشزيق م وط 

كنم ايد اقدام م در باب ورقة اطبار ماهانه انجم  آلمان و ايران كه طزاس ه

فرسن م و پنن از آنكنه آدرس ذش ه را به همي  آدرس پارين شما م و دورة گ

تدريج فرسن اده هاي امسال هم بهجديد طزدتان را در ايران معي  فرمزديد شماره

 شزد.م 

زاده هنم در باب دس گاه عكاس  سنركار تحقينق كنردم و از آقناي جمنال

فرسن ادن  بنا  گزيند فعالً كس  نيست كه سفر كند تا همنراه ببنرد وپرسيدم م 

پست و غيره هم مس لزم اداي حق گمنرك و غينره اسنت اگنر ب زانيند بنا آقناي 

خزاهند بمم ازالسلطنه قرار بدهيد و طزاه  كنيد به سفارت اينجا نزش ه و آن را 

 شايد مقصزد حاصل شزد و االّ آقاي نزاب مشكل طزر ديگر كاري بكند.

حال بدبخ اننه روزنامنه بنهدر باب امسال كاوه مرقزم بزد كه طالب هس يد 

ترسم كه اي  طزاب  طزاب مر  ابندي باشند چنه تعطيل است و طزابيده و م 

عايدات آن كاف  مخارج آن نگرديد و حساب كنرديم تنا دو هنزار نفنر مشن رك 

نداش ه باشد ممك  نيست عايدات آن كناف  شنزد. سنال  قرينب چهارصند الن  
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حالينه نصنا اين  مبلني عايند شنزد و در حالنت پانصد هزار مارك مخارج م 

اف  از ايران بزديم و تا حال جزاب شاف  نرسيد و شزد. من ظر جزابهاي تلگرنم 

العاده كردند و بي  با آنكه بعض  ايرانيان و مخصزصاً ايرانيان طارجه همت فزق

از اندازة طزدشان مساعدت نمزدند و مخصزصاً جناب آقا محمندتق  افشنار داد 

و طزدكش  براي ترويج اي  نامة محقر نمزدند كه از تشنكر آن مردانگ  را دادند 

ما عاجزيم مثالً در جاي  مثل هندوس ان كه جريدة فارس  من هاي ميزان ان شارش 

شماره است ايشان براي سال آينده )يعن  امسال كنه شنروع بايند  30يا من ها  20

د كنه مش رك تهيه كردنند و ح ن  اشخاصن  را حاضنر كردنن 150بشزد( قريب 

نسخه آبزنه شده  با وجزد  50چندي  نسخه آبزنه شزند و ح   يك نفر زردش   

شزد و همة مش ركي  )تا آنجا كه جزاب رسيده( به هزار نفر اي  يك گل بهار نم 

رسد. ح   جناب آمحمدتق  عمزي مكرم سنركار نزشن ه بزدنند سنابقاً كنه نم 

داريد تا منا در فكنر تهينة آن  صريح بنزيسيد چقدر از دو هزار نفر كم ر و ناقن

باشيم تا كاوه نخزابد ول  ما طجالت كشيديم جزاب بنزيسيم كه هزار نفنر كسنر 

 نزش يم.داريم و اگر صد يا دويست نفر كسر داش يم م 

طالصه آنكه در حال حاليه تكليا كاوه معلزم نيست و شنايد بنه وصنزل 

م بعنال  هنزابيده اميدوارم جناطبرهاي به ري دوباره ان شار يابد ول  فعالً فقط ط

ران همت و نفزذ طزد را در ترويج اي  ورقة محقر مبذول بداريد و در جنزب اين

 تشزيق بفرماييد مردم را به طزاندن و اش راك آن.

اگر جناب آقا ميرزا محمدطان قزوينن  را مالقنات فرمزديند مسن دعيم از 

ايشنان  قزل مخلن سنالم مخصنزو و عنرض ارادت برسنانيد  درك صنحبت
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نعم   است رايگان كه مزجب اس فاضنة عظنيم اسنت. ايشنان در فن  طزدشنان 

 .دوره درس است درياي علم هس ند و واقعاً معاشرت با ايشان يك

ر اميدوارم هرجا تشريا داش ه باشيد به دو كلمه مخلن طزدتان را مسرو

زاهم طنل فرماييد و ترك مكاتبه نفرماييد كه م  هميشه سير زندگان  شما را دنبا

 كرد و ميل دارم مطلع از گذارش عال  باشم.
 زادهحسن تقيزياده عرض  ندارد. مخلن حقيق  ن 

 

العمزم( اكبرطان داور )معروف به مندع از اطبار جديد. آنكه آقاميرزا عل 

طنان هندايت اهللاند و آقناي عزترئين تعليمات عمزم  در وزارت معارف شده

وزارت فالحنت و آقناي عليخنان قاجنار پسنر  رئين و مندير ادارة فالحنت در

السلطنه كه هننزز اينجاسنت بنه مسناع  بنرادرش در طهنران مندير ادارة اح شام

 اند.تجارت در وزارت تجارت ناميده شده

 
 يادداشتها

 :شزددوازده بند است براي نمزنه دو بند نقل م اي  اشعار . 1

 پن بناي سلطنت ن شاها! ن به عدل و داد ساز

 ا را ز چنگ ظلم و فقر آزاد سازملت م

 از اروپا ن طسروا! ن ويران  ايران نگر

 هم   ك   طانة مخروبه را آباد ساز...

 تا بگزيم... تا تزانم گفت سلطان زنده باد!

 تاج شاهنشاه  ايران بر او زيبنده باد!

 

 تا كه باهم در نجات ملك همكاري كنيم

 از سر نز طانة ويرانه معماري كنيم



 26 24/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 جير غالم  ننگ چزن ما مل   استآه! زن

 جان دهيم آزادي طزد را طريداري كنيم

 آن ملل كز بهر اس قالل جانبازي كنند

............ 


