
 
 
 
 
 

 *نامه محمد قزويني به عباس اقبال
 محمد قزويني

 
اين نامه را سي و چند سال پيش مرحوم عالمة قزوينيي هيه 

مرحيوم اسيداع عسياق اقسيال نوديده عر دويان عوراي ددينايي و 

رسيد  پرسويور عوسدي. اكنوي كه عر مجلة يغميا هيه چياي مي

سياق اعوارع هراوي  سيّد احمد كوروي  عالمة قزويني  اسيداع ع

 اقسال... كه همه ان هزرگاي علما و محققين عصر هوعند رخي  ان

 اهلل عليهم اجمعين.اند. رحمةجهاي هيروي كشيده

  

 1923اوت  7=  1341الحجه ذي 24

 قسل رون چند 31 مورخة سركار تعليقة محدرم عالمة ساضل  عزيز عوس 

 عر كويروي قاياحميدد سيد دقا دقاي كه ايجزوه پو  هماي ها و گرعيد نيارت

اند هيا الهن اسفنديار ترجمة پرسوور هروي مرقوم سرموعه طسرسداي تاريخ خصوص

اليه عر هماي موضوع مودخرج ان مجلة نوههار قطعات چاپي ان هماي ساضل معزّي

هميه همه مرحم  و ان اظهيار معيترت ان اينرسيد. نهانم ان عرض تشكر ان اين

دهداهلل قاصير اسي  و اسيدعجان مين ان  عهيدنحم  و رنج كه هه خوع راه مي

همه سضل و كمال و تدسّع و تسحّر و طريقة اندقاعي مدأخرين ان علماي مشاهدة اين

                                                           

.9تا  4  صص 1335  سرورعين 93*. يغما  دمارة   
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كنم نهايي  نيدارع و همينيين ان مطالعية اروپا كه عر دخص سيركار حيم ميي

مرقومات رسيق ساضلداي دقاي كوروي تعجّب هر تعجّب من اسزوع و يقيين كيرعم 

معدي لب لعل اس  و كاي حون / عيسش مكن كه خال »ايراي  الواقع خاككه سي

 «.رخ هف  كشور اس 

دك نيو  كه ايراي همه وق  معدي علم و سضل هيوعه اسي  و قيديما و 

حديثا علما و سضال و اعها ان هرگونه و ان هر موضوع عر دي هويار هوعه و هويدند 

اياي هيه عليوم و ولي عر اين قروي اواخر كه مودشرقين اروپا خيدمات هوييار دي

هعضي  اند و هه واسطة عدم تقيّد و تعسّدداي ههنمين هه ظهور رسانيدهدعان مشرق

ان حدوع و قيوع متهسي ووييره عر طريقية اندقياعي و مقايوية ممياي مخدلفيه هيا 

يكديگر و احداث نور حقيق  هه واسطة اصطكاك عاعي دراء مدناقضه هياهم ااگير 

اند عر ايراي سرتاسير دي كار هسريم( يدِ هيضا نموعهها را هههخواهيم تعسير ديميو 

 Methodeكوي را هنده نديده هوعم و نشنيده هيوعم كيه هيا ايين طريقية اندقياعي 

Critique جوده جويده  هعادده هادد ولي الحمدهلل كه عر اين سنوات اخير ددنايي

هط روق و ناعه اعر روادوع انقسيل دقاي جمالهاي مكمّل ان دي مشاهده مينمونه

تيوانم هگيويم ايراي( و سركار عالي و رسيق ساضلداي دقاي كوروي و حاال هنده مي

كه االي طان لي ألموت نيرا كه چوي سيعاعت اميري نويسي و اضياسي اسي  و 

ها هيراي هنيده هيه همينين ضدّ دي كه دقاوت و هدهخدي هادد . هاالترين هدهخدي

خصيوص ون هه رون ههر اي هوع كهنمر خوعم اين انحطاط مفرط عميق اعهيات اير

و نهاي جرايد  رس ان عه پانزعه سال هه اين طرف هيشدر عر گرعان هالك سرو مي

طوري دده اسي  كيه خيدا دياهد اسي  رسد( ههرسيد او مييوميه كه اينجا مي

سهمم يا هه عورت و هدوي اوراق هنده هوياري ان كلمات و عسارات دي را هيچ نمي
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وانم هزنم و من هميشيه خييال تمقصوع نويونده را حدق مي مرور چندين مرتسه

كه ايراي كه ان تولّط عيرن و مغيول نهياي و دعان خيوع را نجيات عاع  كرعممي

عسعه عيگر اجل دي ايعني اجل اعهي دي( هكلي رسيده اسي  و ايين خييال عر اين

ار تمام عمرم ها هنده همراه هوعه و هو  و هميشه نندگي مرا كه هيه واسيطة هيز

عاد  ولي چنانكه عرض كيرعم ان چنيدين ص اس  سياه ميمكدّرات عيگر منغّ

دثار قلمي عو سه هزرگواري كيه اسيم ايشياي واسطة مشاهدة سال هه اين طرف هه

هرعه دد سواع اساق اين خيال و واهي هوعي دي الحميدهلل عارع هير هنيده واضي  

و مجالت علمي و اعهي  واسطة عدم وجوع جرايدگويم كه ههدوع و ها خوع ميمي

تواني حكمي هر يك اساق منفي و سيلسي دناسي و نميعر ايراي تو ايراي را نمي

تواني خيال هكني اين اس  كه كوي را هيه دي صيفدي هنمايي مندهي چيزي كه مي

الوجيداي ال ييدلّ اند كيه عدماي و ان عيرهان گفدهاي و نشنيدهخواهي نديدهكه مي

ين هه محض اينكه يكي عو مجلة اعهي و علمي هه نهاي سارسي الوجوع  هسعلي عدم

عر ايراي يا عر خارجه پيدا دد مثل كاوه  ايرانشهر و نوههار چگونه روح پاك قوي 

اي خوع را ظاهر ساخ  و هه اندانه« انرژي»ناپتير جاويداي ايراني سوراً دثار هالك

الواقيع و ان روي ه سيان ظهور سواع و كتن عقيدة هدهين ساهق خوع خودحالم ك

الموت حياال عيگير دي درنوي گويم كه االي طان ليقلب هميشه حاال ها خوع مي

 عيرينه را هه گور نخواهم هرع.

نشدني اس  و اِما ميا ينفيع النياق سيمكي   سرچشمة حيات ايراي خشك

الويماء و سه عرخدي اس  كه اصلها ثاهي  و سرعهيا سياألرض و اين دجرة طيّسي

هايي كيه اروپيا را مدحيير ياي محيط ديعر و اعن و صينع  و دي نقاديياين عر

هايي كه ههدرين كارخانجيات اروپيا هيه اقيرار ها و كاديساخده اس  و دي چيني
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انيد ووييره ها و تركيسات گل دنها را هنيون كشين نكرعهدميزيخوعداي سِرّ رنگ

ارم كيه طيولي اهحير  و هنيده يقيين ع سبعةوويره عريايي اس  كه يَمده هعيده 

نخواهد كشيد كه ماهين صاحساي طسايع سيليمه و سياليق مويدقيمه ايين وتييره و 

طريقه ان سركار عالي و رسقايدياي سيراي  خواهيد كيرع چيه واضي  اسي  كيه 

طور كه رذايل عر طسايع ماليمة ها دي موري اس  سضيايل نييز عر صياحساي هماي

لّ يَعميل عليي دياكلده. سرع  موري اس . ق لّ كيذهن پاك و طسيع  نجيب هه

اهلل خصوص كه سركار عالي ان قراري كه دقاي حسييبنورياي مر نورياي را الخ. هه

سرموعند گويا عر چندين مدرسيه سيم  معلميي و خاي سرتيپ ديساني تقرير مي

تدريم عاريد و خواهي نخواهي ان اين دتش خوع طسايع خامده را گرم و مشدعل 

 دارم.خواهيد نموع من عر دي دكي ن

*** 

عرخصوص رسالة خطي كه رسيق ساضلداي دقاي كوروي عر اندقياع ترجمية 

اند و ان من سركار و ايشياي خيواهش پرسوور هراوي ان تاريخ اهن اسفنديار نموعه

واسيطة كنم كيه ههايد كه دي رساله را هراي پرسوور مزهور هفرسدم عرض مينموعه

واسيطة كثيرت اويالط و وي يعنيي ههاليه ان پرسوور هيراددت اندقاع ساضل معزّي

اوهام واضحة دي ترجمه كه پرسوور هراوي عر اوايل جواني خوع الهد گويا نميوعه 

مديرجم اديدساه »واسطة ديدت لهجية عسيارات ساضيل مندقيد ميثالً اس  و نيز هه

ديوع كيه دي را هيراي پرسويور ميتكور و نحو دي هنده رويم نمي« مضحكي كرعه

جمييع اندقياعات دقياي كويروي هرحيق و هجاسي  و  هفرسدم اگرچه اولب هلكه

اگرچه او دخصاً چوي ها پرسوور هراوي عوسدي ندارع دناع هوعه اس  كه هرطيور 

تعسير هخواهد عر اندقاع خوعش اسدعمال كند ولي هنده چيوي عوسيدي خصوصيي 
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چندين ساله ها پرسوور متكور عارم هاوجوع كمال نجاه  اخالق او عر خوع قوه و 

هينم كه تغالط ساحشة مضحكة او را ها دي تعسييرات ميتكوره ن را نميجوارت اي

دوع هلكه خوديش هيم عانم كه مكدر نميعر مقاهل چشم او هگتارم و اگرچه مي

خوعم نيودم  ها وجوع اينها هيه واسيطة عليوّ  خصوص كه مندقد منخواهد دمد هه

جليلية عيگير او اعهيّياً و جا و ها مالحمية خيدمات سن او و محدرم هوعي او همه

مضيموي خلطيوا ه الحونات يتهسن الويياات و هيسياسيّاً هه ايراي و هه مالحمة اِي

اهلل اَيْ يَدون عليهم روي هم رسده جنسة حوينات او اخر سيّااً عوي عمالً صالحاً و

هه مراتب هر سياات يعني اوهام و اوالط او كه ان يك خيارجي دنهيم عر ترجمية 

نوخة مصح  مضسوط ان دي عر تميام عنييا موجيوع نيوي  ايعنيي كداهي كه يك 

وليي خيوع  چرهيد.تاريخ اهن اسفنديار( ترجي  عارع و هه مراتب هه عقيدة هنده مي

الييه يعنيي دقياي كويروي اندقياع هنده يك نكدة جزئي را نوس  هيه ساضيل مومي

مايند كيه سرنمايم و دي اين اس  كه ايشاي عر عو سه جا عر رسالة متكوره ميمي

رساند كه پرسوور هراوي اين كدان را ترجمه نكرعه اس  هلكيه هيه اين اوالط مي

الدوله  و مكرر اين مطلب را اظهار يكي ان مدعلقانش واگتار كرعه اس  مثل صنيع

اصيل اسي  نييرا كيه اوالً سرمايند. و اين سقيره هكليي هيو هلكه هه دي اصرار مي

اس  و هرگز عر عميرش  honnètetéكاري و پرسوور هراوي ممهر نجاه  و عرسد

راضي نشده اس  و نخواهد دد كه نحمات كوي را هه خوع نوس  هدهد و امثال 

الدوله اگرچه عر اروپا نيز وجوع عارع ولي هندرت دي هيم اديخاص مرحوم صنيع

عاند كيه مدقلّب دارالتاي و هركم كه يك مجلم پرسوور هراوي را عيده هادد مي

ري و دراس  عر عرجة اول اس . ثانيياً اگير هيالفرض كويي ايين كااو عر عرس 

كدان متكور را يا قومدي ان دي را هيراي پرسويور هيراوي ترجميه كيرعه هاديد و 
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پرسوور هراوي دي اوالط مضحكه را امضا كيرعه هاديد صيورت موياله را تغييير 

مه واسطة ترجنخواهد عاع يعني دي اوالط هميناي اوالط اس  و ان ولطي  دي هه

دوع. پم مواله خيالي ان عو كرعي پرسوور هراوي يا كوي عيگر هيچ كاهيده نمي

دق نخواهد هوع يا پرسوور هراوي قوة تميز عاعي ولط ان صوان را ندادده اس  و 

العميا هه خوع نويس  عاعه اسي  پيم هيان دي ترجمة موهومي كم عيگر را علي

ضاعن اسي  يكيي دنكيه پرسوور هراوي مقصر و مواول اس  هلكه مواوليدش م

سواع هوعه كه تمييز اي هينحم  وير را هه خوع نوس  عاعه و عيگر دنكه هه اندانه

ولط ان صوان را ندوانوده اس  هدهد. پم چه هگوييم كه پرسوور هراوي خوع دي 

كدان را ترجمه كرعه و مرتكب دي اوالط ساحشه ديده اسي  ييا دنكيه هگيوييم 

و عق  امضيا كيرعه و ملدفي  عيين دي اويالط ترجمة عيگري را پم ان خواندي 

دوع يعني تميز نداعي پرسوور هراوي ماهين وليط نشده  نديجة هرعو هعينه يكي مي

و صوان. دق عوم دنو  كه سرض كنيم كه پرسويور هيراوي ترجمية عيگيري را 

خوانيد و هدوي مطالعه و خواندي ترجمه هه خوع نوس  عاعه اس  و اگر دي را مي

دد. عر اين صورت تقصير و مواولي  پرسوور لدف  دي اوالط ميكرع معق  مي

كاري خوع هه عقيدة من هالدك هيشدر خواهيد ديد ان هراوي هه واسطة اين اهمال

سيواع عر تقصير و مواولي  او عر ارتكان دي اوالط ساحشه. مثل اينكه طسيسي هي

جة ميريض عالج مريضي خسط كند و مريض هالك دوع يا دنكه طسيسي عالم معال

را هه كوي واگتار كند كه ان طب هيچ سرردده ندادده هادد يا هويار كم سرردده 

مراتب عادده هادد و او خسط كند و مريض هالك دوع. مواولي  طسيب ثياني هيه

 هيشدر اس  ان طسيب اولي.
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عر هر صورت حقيق  امر گويا دي هادد كيه پرسويور هيراوي مثيل واليب 

اوالط ساحش واض  را ممكن اس  مرتكب دوند كه مودشرقين اروپا هوياري ان 

الوجيوه خوع اهل نهاي هخصوص كه عالم و ساضل هيم هاديد هيه هييچ وجيه من

ممكن نيو  نمير دي اوالط را مرتكب دوع  چنانكه ان طيرف عيگير اهيل نهياي 

كند انقسييل اديدقاقات كنند ان نوع عيگر كه مودشرق دي را نمياوالط عيگري مي

سرهنگها و قواميم عر هياي اصل لغات يا اعالم اكه چند مثال ان مضحكة صاحساي 

دي را جريدة كاوه عر هعضي نمرات خوع ذكر نموعه اس ( كه مودشيرق اروپيايي 

واسطة اطالعش هر الونة عيگر ان هماي خانواعه انقسيل عسري و سرياني و نسطي هه

دا اننيد( و ادرامي( و حسشي و قسطي عرخصوص نهانهاي سامي و پهلوي و اوسي

سرق قديم اميخي( و سانوكري  وويره عر خصيوص الوينة درييايي ان دي نيوع 

الشكلي هالطسع مصوي اس  و همينيين اديدساهات تياريخي و كحاددساهات يض

هياي اصل ملل و خطوط وويره و اددساهات جغراسيايي اجياح  منسيع روع نييل و 

ه ان صيفحات كديب كرعه اس !( وويره عر هيچ صفحروع سند را يكي سرض مي

الي ان دي نيو . پم صاف و ساعه هايد سرض كرع او هالديك خسارسي و عرهي 

واسيطة خيارجي و طور هم هو ( كه پرسوور هيراوي يكيي ههحقيق  امر همين

واسطة اينكه اين ترجمه را گويا هيو  سي سال پيش كه اجنسي هوعي و عيگري هه

واسيطة ه و عيگير و هخصيوص ههاطالعات و تدسعاتش خيلي كمدر هوعه اس  كرع

كثرت اوالط و تصحيفات و تحريفات نوخي ان اهن اسفنديار كه عر عس  عادده 

يكي الهد   اس  خوعش وحده الدريك له اين اوالط مضحكه را مرتكب گرعيده

العمل اس  و دي عق  و ك ندروي و هطوء عمل كه هراي اين اس  كه هويار سريع
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تاريخيية اعهيّية سارسيي النم اسي  عر ديخص او تصحي  و تنقي  اين نوع كدب 

 ايم.سقداي عارع و مكرّر سر اين سقره هاهم مساحثه كرعه

هيه  ًًترجمةةا ييعقيدة او اين اس  كه نوخ ناعره يا وحيده را هايد مدناً 

اي ان دي سرع  هرچه تمامدر چاي كرع و عر جلوي انميار سضيال نويخ مدعيدّعه

 نوخة خوع را هه عقّ  و هيه طسيق مييل خيوعگتارع تا خوع ايشاي هعدها هركم 

ي دتصحي  كند مثل اينكه يك نوخة مغلوطي را عيناً عكم هرعادده تكثيير نويخ 

گويد وجوع ناقص هيه ان عيدم وجيوع كاميل اخري مي عبارةرا هنمايند و هه 

ام اين اس  كه عر خصوص كدب اعهي عدم كامل هيه ان وجيوع اس . هنده عقيده

ها كه نوخة ناعره يا وحييده عر گودية يكيي ان كداهخانيه ناقص اس  چه ماعامي

ي هو  هميشه اميد اين هو  كه يكي ان سضالي ماهر اقدام هه طسع و تصحي  د

هنمايد ولي اگر يك مرتسه طسع نياقص البشرية  لطاقةكامالً علي قدرا

دد مثل وصاف مثالً كه كدان هويار مهمي اس  عرخصوص تاريخ مغيول اقطيع 

دي  عات و تعوفات دي عر عسارت( عيگر كوي اقدام هيه طسيع اندقياعينمر ان تصنّ

عو اسي   و هير ءنخواهد كرع و دي طسع ناقص هاع  اوراء هه جهل و تضليل ق رّا

عقييده خييالي ان محاسين و خييالي ان معاييب نيويي  و ايين اسييددالالت نكييات 

  ينيهعدالوقوع اس  و االّ ما مجسور و مجسوليم هه اقدامات خيوع هركويي هير ط
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