
 
 
 
 
 

هاها و پارهنكته
 

1
 (1)ستوده بيابانى   

 ايرج افشار   

 

 :ام اين متن استآنچه در مجلس تجليلِ منوچهر ستوده گفته

 اند يا ميان برگهاى خواندنىآنها كه منوچهر ستوده را در كالس درس ديده

 ها وهاى جاندار و استوارش در مجلهاند و يا از نوشتهو آموزاى كتابهايش شناخته

 اند بايد مرا ببخشنند از اينن كنه درهاى او آگاهى يافتهتابىها بر شيوه تازهنشريه

 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

 هنا، مينانايم، بر ستيغ كوهها، روى بهمننگذرانده ايم در بيابانهارا كه با هم بوده

 هنا،هنا، جلهنههنا، كفنهها، يا در راهها، گردنهها، كنار درياها، رودها، درهسيالب

 ها، اوقناتىلتها و كمركش ها، يالها، چالها،ها، كويرها و بسا كه بر سر پرتهاهدشت

 ها، گورستانها،يم در قلعهاهم كه به دور ازين مظاهر و اوارض طبيعى با هم بوده

 هاى پيشينه ايران و انينران گذشنته اسنت. ينز روزه،ها، خرابهكاروانسراها، بقعه

 ها را با همچند روزه، يز هفته و حتى نزديز به پنجاه روز. چندين سال تابستان

 در كوهسار لوراكه پشت همين كوههاى شمالى تهران و به پاى پياده دو منزلنى از
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 «.چه به از لذت همصحبتى دانايى»ايم و همين امسال هم،، ذراندهاينجاست گ

 دوسنتى وراهها را با جوهر ايراناين را بدانيد كه او اين همه راهها و كوره

 شناسننى درنورديننده اسننت.خننواهى و بننه شننور و شننو  ايننرانخميننره طبيعننت

 شناسى ستوده نخست با گردآورى و نشر فرهنن  گيلىنى كنههاى ايرانپژوهش

نتشنار اهاى آن را از زبان مردم گيالن برگرفته بود آغاز شند. امنا بنا يز واژهيز

نهنر اسماايليه كه رساله دريافت درجه دكترى او زينر نظنر تينزبين و بندي  قالع

نحصنر بنه به انجام رسيد به جامعه المى ايران كنه در آن اينام تقريبنا  م فروزانفر

ماينه  ونشان داد كه كارش در تحقيق تنها پايه  نشد معدود ايران مى هاىدانشهاه

حىنو  و ماو متون پيشينه و اسناد ديرينه را از هر دسنت، اانم از  بيابانى ندارد.

مسىو  وصىو  و هرگونه منقور و منقوش و مسطور را كه در فراخناى وطنش 

 وشناسد و آمادگى درست ياب است مىها دستها و گنجينهكتابخانهو در زواياى

ى ايى الموشمنددارد براى آنىه در زمينه جغرافياى تاريخى به تيزگامى و يا توانر

 برود. چيزى نهذشت كه از فراز گرد كوه و لمبسر و الموت و رودخنان سنرپيش

نامه بخنارا و برآورد وبه اندرون متنهايى چون حدودالعالم و هفت كشور و مهمان

را  (رزالبن) «هريرزئيتنى»جنوبى كنوه  هاىامثال آنهاپرداخت. پهنه شميران و دامنه

 .موردمطالعه ساخت و اسرار قلعه استوناوند را باز گشود

درياى هاى كنارهستوده اگر بدنه و پاچه شمالى رشته كوههاى البرز و جن 

بنه تواند ادانا كنند كنه آبنادىسراها را وجب به وجب نشناسد مىخزر و گالش

 ت كنه بنرنام درستى اسن «از آستار تا استرآباد»شناسد. زاران را مىآبادى آن سبزه

 كتابش سىه خورد، چه آنجا ميدان منوچهر ستوده است. ننامى اسنت مانندگار و

 .دهمچون حلب تا كاشغر نيست كه فقط در شعر و به مدح سنجر باقى مانده باش
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 آل خود كه تنااو درين چند ساله اخير توانست به آرزوى ديرينه يعنى ايده

 هناى ورارود ودانست برسد و خود را به سرزمينش آن را محال مىچند سال پي

 هوراى آنجا تا كاشغرى كه سعدى هم نديده آن را ياد كنرده اسنت بىشناند و بن

 و بهتنر چنبره ختا و ختن برساند و قلمرو تاريخى فرهنهى ايرانى را بهتر دريابند

 هنا انتشنار خواهندىىبهاى او در اين باره كه به همين نزديبشناساند. كتاب بيش

ى يافت نخستين كتاب اصر ما به زبان فارسى است كه از ديد جغرافيناى تناريخ

 ينصفحات اشىانى تا سامانى و باالخره تيمورى را توصيف كرده است. جز ا آن

 دهار افتنادورافتادگان از اصل خويش كه هفتاد سال از قافله همزبانان ايرانى بركنن

 هناىاب خواهند توانست از گذشته درخشان خود آگناهىبودند به وسيله اين كت

 .اى اصيل به دست آورندكتابى و كتابه

 هجغرافياى تاريخى تنها موضوع يىى از دروس ستوده در دانشهاه نبود كن

بنراى او  ناى را براى تدريس و رف  تىلينف سنرِ هنم آورده باشند چند صفحه

 ختهىكرد جوشيدگى و آميطور درهموررفتن با مباحثى كه تاريخ و جغرافيا را به

 دهد جلوه راستين از گذشنته زنندگى آدمنى و تجلنى نفنس واقعنى تناريخ ومى

هاى كتناب جا چه در برگيابى حيات از ذات خويش است كه هماره و همهلذت

 .چه در بيابان در پى آن بوده است و

 شته بود ودارى كه چند من خا  و خاكروبه بر آن انبااو به هر سن  تاريخ

 نهريست كه گويى كتاب درشنتنا يافت چنان مىاى مىنشانى از آن را در بيغوله

 اى كهاالاصار به خواندن گرفته است. به هر راه ناشناخته االمصار و تزجية تجزية

 افتاد كه شايد تيمور هم از اين راه گنذر كنرده باشند. درافتاد به ياد آن مىدر مى

 نشسنتيم از مسنيرهاى ويرانه كه بنه خنوردن ماحىنرى منىها و كاروانسراقلعه
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گفت و اگنر ننام سپاهيان و معبر كاروانيان قديم و نحوه گذرشان در آن ناحيه مى

 .آوردرا در سندى ديده بود و نشانى از آنها در كتابى خوانده بود به ياد مى آنان

ن آو تلفن  اى را كه بشنود به ژرفايى در ظنواهر تركينب نام آبادى نشنيده

 گويد شايد مركب باشد از چنهكند و مىرود و در وجه تسميه آن غور مىفرومى

تنه گويند شنايد برگرفكند و مىو چه.گاهى درباره اين گونه مباحث تاريخ رو مى

انند و ذكرشنان زيستهاى مىباشد ازنام قومى كه در روزگاران پيش در چنين پهنه

خ درباره اژدر و چپز كنه در متنون تنواريهم درفالن مآخذ هست. مهر نه آنىه 

 .اند به نتيجه درست رسدياد شدهمازندران

 وتر از تناريخ. اتر و مهمجغرافياى تاريخى براى ستوده المى است جذاب

و  رزمينآفريند. او در جغرافياى تاريخى مقام هر ساز تاريخ جغرافياى تاريخى مى

 انند هنر ينز راآنجا بنر جنا گذاشنتههاى ساكنان طبيعت آن و آثارى كه فعاليت

 دهند و رود و كنوه و بيابنان و شنهر دردرستى در جاى مناسب خود قرار منىبه

 شان بنه طنور مبنو بشان و سرگذشتصفحات تواريخ ذكرشان هست اما وصف

 نيست. ستوده وقتى قلمروهاى دست به دست گشته در گذشته را به چشم سير و

 ثنهيابد كه فنالن حاديابد و درست درمىقىايا مىبيند دركى ديهر از سياحت مى

 هبه كدام مناسبت در فالن موض  روى داده است و فالن قنوم چنرا در فنالن كنو

 .اندنشيمن داشته

 براى ستوده قطعى است كه تا منورخى وضن  اقليمنى و طبيعنى منطقنه و

 ديهر بنههنا را بنه يىنها و آبادىپيوند راههاى گذشته و تناسب قرار گرفتن قلعه

چشم سر نديده باشد بر اساس كتاب و متن و نقشه دشوار است كه چنانىه بايند 

 گيجى و گنهى به در آيد. ستوده با اين ااتقاد بود كه هنم جغرافيناى تناريخى از
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 هاى المنى ايننپرداخت، هم نوشتهبا محل مى «مىاشفه»كرد، هم به تدريس مى

 ات تنازه خنود وجنه تصنحيو متنونرشته را در زبان فارسى به صنورت تحقيقن

 .ور ساختپيشينيان دامنه

 كم يىصد هنزار كيلنومتر تنهنا منن بنا اوگزافه نيست اگر بهويم كه دست

 و ر اينران، د(با هنوا كنار نندارم)ام، پياده يا سواره همقدم و همنشين بيابانى بوده

 ن  راها فرسنسراسر فرن  و سرزمينهاى سند و انا طولى. او خود جزين فرسن 

در همين كرانه شنمالى البنرز بنه پناى پيناده و بنر پشنت قناطر و در دل جين  

دشنت  شناختم پياده از دروازه تهنران تنااست. وقتى كه من او را نمى درنورديده

رسند مغان را درمدت بيست روز گذر كرده و در بازگشت چون به الهيجنان منى

 .تهران آمده بوده است سواره به

 تى كنهايم. آن هم بيشتر اوقاسفر هزار فرسنهى با هم بودهدر ايران چندين 

كنه  ها همنان مالروهناى نياكانمنان بنودهنوز راهها خاكى بود و بسيارى از جاده

تر شنده كاميونى در آن گذر كرده بود و راه براى راندن وسايل ديهر راحت گاهى

زينن سنو را بارها ا هاى متنو ع فارس و كرمان و يزدكوير را چند بار و جلهه بود.

ر ايم و هر بارى سر از جايى كه براى خودمان نامىشنو  بنود دگذشته بدان سو

ايران  همه شهر»بلوچستان، سيستان، خوزستان، كردستان، آذربايجان كه  ايم.آورده

 «.من است سراى

 همين دو سال پيش بود كه با شور و شنو  همراهنى كنرد و چهنار هنزار

ويرهاى پراكنده مركزى و كوهها و سرحدات دالويز فارسنى وقفه در ككيلومتر بى

كههيلويه گذر كرديم. در همين ماه آذر امسال بود كنه چهنار هنزار كيلنومتر از  و

و پلىنان اللهنه اكبنر را در خناوران و بنر   «بنندان»كران خراسان رفتنيم  كران تا
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ديم و بنه آباد كاشمر وخانقاه كدكن و سه آبادى موسنوم بنه شنادمهر را دينالى

 .اسفراين سر كشيديمو آبادى روين (جوين) قلمرو سربداران

 درين سفرها هيچ و هرگز مشخص نبوده است كه شنب را كجنا خنواهيم

 سنانرسيد و فردا چه بايد خورد و چه بايد كرد و هر چه پيش آيد براى او ينز

 بگاه از دم غروب در فىر آن نيست كه چون آفتاب غروب كند و شناست. هيچ

 رد. ازهاى پيش آينده تنرس نندادرآيد او سر بر كدام بالش خواهد نهاد. از حادثه

 گذرانند. مثنلها هراس و هيجان در دل نمىهاى غير مترقب و بيراهه شدنماندن

 رگين «دلينر»به  «انهران»ماند. مهر نه آنىه در بغله ناهموار كوه راه كوه استوار مى

 ه پيش وشناس فرو دميد و ديهر نه راه پس بود و نافتاديم و تيرگى شب بر دره نا

خنوان بنه چون پاسى از شب گذشت نور چشمان دو خنرس منا را تنا خنروس

رينب جميان سمنان و هزار  نواداشت. يا مهر نه آنىه در گردنه زرنهيس  بيدارى

 سوز شديم و او بود كنه در هنرتاريىى شبقى و سردى هولنا  استخوان دچار –

 .گفتزدن گونهاى اطرا  مىداد و چاره را از آتشاران دل مىي دو جا به

 هچادر و خانه ارباب و سراى خان و كلبه دهقنان و كومنسرا و سياهچوپان

 ستاره هاى كذايى راهها براى او با هتل زيباى چندخانهگالش و چپر بلوچ و قهوه

منل كت است و متحشود ساپا  و پاكيزه تفاوتى ندارد. به هر دو جا كه وارد مى

 مينشود تا مرد ميدان و صاحبدلى نيايد. در خورا  هم هآرام. گرم سخن نمى و

دهد. نمىروحيه را دارد. هر چه بياورند شاكر است. توقعى خاص ندارد و فرمانى

و چلنه را  گز چا خورد. حتى وقتى الزم شد كه چند تا غريبهرگونه غذايى مى

رد و بهنذ خينز «مل نه»خورد تا به سالمت از منطقه مىزنده زنده با نيمرو بخورد 

 .را كه در تواريخ مازندران ذكرش هست ببيند «فريم»گذرگاه تاريخى 
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 رالعينارى بشنود و دستوده با چنين روحيه مردانه توانست پژوهنده كامنل

 نشنهرهاى بسيار بر اورا  تاريخ ايراجغرافياى تاريخى به مرشدى برسد و تازگى

 .خود را با انتشارات متعددش به مرزهاى المى جهان برساند بيفزايد و

 :بندى كردتوان گروهشناسى را در سه رشته مىهاى او در ايرانپژوهش

 .گويشها كه شش كتاب و چندين مقاله استن 1

ه جغرافياى تاريخى كه ده كتاب است جدا از تواريخ محلى قندما كنه دررشنتن 2

شنته تواريخ محلى كه قرونى بر نهارش آنهاگذ كنم. البته مىامينسوم ذكر مى

 .است امروزه بيشتر جنبه جغرافياى تاريخى به خود گرفته است

گنيالن كهن درباره مازندران و «متن»اسناد تاريخى كه ابارت است از چهارده ن 3

ها و كتيبهفارس و پنج كتاب محتوىو سيستان و اصفهان و ماوراءالنهر و خليج

كتاب در ها و چه و چه و چه كه اين پنجها و بةنيچها و قبالههسندها و بنچا 

 .زمره ايپهرافى و پالئوگرافى هستند

 هناىهخوانى چه رنجها كه نبرد تا به رموز كوفى نبشتدر همين زمينه كتيبه

 اى براى تدريسمتنوع دست يافت و آرام و آرام به وقوفى استادانه رسيد و رساله

 اى است كهانيد كه اين نوشته نتيجه نهريستن به صدها كتيبهفراهم ساخت. اما بد

 ىو بنايى و پيچينده و در هنم و گناه آرايشنى و چرخشن (2)به خط كوفى، مَعقِلى

 نوشته شده يىى بر سن  كنار پل دختر لرسنتان، يىنى بنر مسنجد بيسنيان كننار

 معنهگاوخونى، يىى در بقعه دوازده امام يزد و يىى از خمارتناش در مسنجد ج

 .هاى ديهرها و كنارهقزوين و و و. و از گوشه

اى اى يانوشتهاند نهارهروى به شو  و اميد ديدن فالن سنهى كه گفتهپياده

زده اند كه به خط ميخى يا كوفى است، يا تشنه و گشنه وآفتاببر آن است و گفته
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درانديشنه اى كه باد و باران گزندهاى ويرانهنر در آن كنرده همنه به سوى خرابه

آورد كنه ستوده براى آن بوده است كه اطالاى نو از بر و بوم كهن خود به دسنت

تا مهر برگى از روزگار مردمش، ازگياهش، از  «ترا اى كهن بوم و بر دوست دارم»

شناسى بيفزايد اش بر دفترايراندامش، از دودش، از سنهش، از گورش، از گذشته

ند. اينهاست گامهاى بلند اودر راه رسيدن به قلمرو و ايران جاودانه را به ما بشناسا

 .ايران ديدگى و اشق اليزال به فرهن  ملى

 وههنا،كستوده را برداريد و در يز آبادى ناشناس دور افتاده از راه، مينان 

 و توت جايى. آنجا چند باغ درخت گردو «دُر بيد»جنهلها، كويرها بهذاريد، مثل 

 نانش هم كمند. چند بز دارنند و چنند گناو. اوو مقدارى زراات كم هست. ساك

 كشد تا همزبانىگذارد و به چهار سوى آبادى سر مىاى مىبارش را به گوشهكوله

 هنا وهنا و قلعنهپردازد. نخست ننام آبنادىتجربه ديده بيابد. پس به پژوهش مى

 پرسند و ضنبطيز را به دقت منىشود. فاصله يزهاى اطرا  را جويا مىويرانه

 ىآورد. سپس به بازشناسكند و راههاى چند جانبه را كه هست روى نقشه مىمى

 كوشد چم و خمِ مباحنث دسنتورى و آواينى آنهنا راپردازد و مىگويش آنجا مى

 اشانشنود و به بازيههاشان را مىكند. قصهدريابد. آداب و رسومشان را ضبط مى

 سنازى و پوشنش بامشنان راخاننهپردازد. طرز كشت و ورز و تراز دام و نوع مى

 چينند و بنا ضنبط اسنم محلنىكند. گياهان محلى را يز به يز مىيادداشت مى

 شنود بنهىكند و اطالااتى را كه از افراد بوميان و پيرزنان درباره آنها ممى خشز

 .گذردسپارد. از احوال جانوران و خرفستران هم در نمىنوشته مى

از تهران رميده و به درون جنهنل ننارنج بنن مهر نه اينىه سى سال است 

پرورد ولى زندگى معننوى چشمه دانيال خزيده است. آنجا نارنج و ترنج مى كنار
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را با پژوهش در جغرافياى تاريخى و مباحث وابسته بدان اجنين سناخته و  خود

برد هنهامى كه كسى با او سااتى درباره اين اوالم بنه صنحبت بنشنيند. مى لذت

اينىه شصت سال پيش در بيابانهاى اقداكنه كارمنند شنركت پنرژام بنود  نه مهر

داران و دنبننال گننردآوردن اطالاننات جغرافيننايى از سنناربانان و گلننهفىننرش بننه

راههاى كويرى و گويش مردم آن صفحات پرت بود. مقاله او را  آوران دربارهبوته

ام روشنن تا صحت گفتنهاطرا  اقدا تا خور و بيابانز بخوانيد  درباره بيابانهاى

 .خواهدجويد و چه مىدانست چه مىروشن باشد. او ازآغاز مى

 كاش ميسر شده بود چنين مجلسى براى ستوده بر قله كوه دماونند گرفتنه

 از وشد كه او سعادت داشته است دو بار آن ستيغ آسمانى را زير پنا بهنذارد مى

خوانده اىتهوانسراى بيابانى پى شىسفراز آن به گذشته ايران بنهرد، يا آنىه به كار

يز كوهها نهريست و يزشده بوديم تا ستوده از آن جاى به چهار سوى خود مى

گذشته  گذرانيد و نقطه پيوند خود راباهاى دور و بر را از زير چشم مىو گذرگاه

وطنن و در جست و سااتى از امر را باز در هواى جانبخش بيابانهاىو تاريخ مى

 .گذرانيداى از قلمرو جغرافياى تاريخى مىكرانه
 

2
 (3)الدولهآرامگاه فردوسى و آصف   

 ايرج افشار

 

 الدولنه شنيرازى كنه از رجنالهاى ابدالوهاب آصفمقادير زيادى از نامه

 انهينز و بنا مقدمنه دلىنشبرجسته اصر ناصرى در شمار بود به اهتمام سنتايش

 و همىنارى خنانم نيلنوفر كسنرى در دو دانشمند گرامى دكتر ابدالحسين نوايى
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 الدولنه درهنا مربنوب بنه دوران واليهنرى آصنفمجلد نشر شده است. اين نامه

 ها مهنم اسنت وخراسان و بيشىارى گيالن و تصدر وزارت تجارت اوست. نامه

 الدوله از آنها به نيىنويىپرمطلب، و حاالت و روحيات شخصى و اخالقى آصف

 م كه او را در همان اوقنات واليهنرى خراسنان بنه جننوندانيدريافتنى است. مى

 متصف كرده بودند و در روزنامه خاطرات ااتمادالسلطنه منوارد متعنددى درينن

 .شناس بودالدوله مرد دانشمند و ادبمقوله هست. آصف

نى مىمو اى است به شاه درباره مقبره فردوسى.هاى او اريىهدر ميان نامه

ر اين دالشعرا هم فرستاده بوده است. و هردو حمودخان ملزاز همان نامه را به م

فردوسنى در  مجمواه به چاپ رسيده. چون اين مطلنب دربناره تناريخ آرامهناه

مناسنب دينده  ها هم گمهشته بمانندجايى نقل نشده و ممىن است الى اين نامه

شاخص و مورد  شد در اينجا نقل شود. تا مشخص باشد كه مقام فردوسى هميشه

قنل نتنازه آن  الشعرا نوشنته فقنط منوارداى كه به ملزاحترام بوده است. از نامه

خنوددارى  اى بنه شناه منندر  اسنتشود و از آوردن آنچه ايننا  در اريىنهمى

 .شودمى
 

 قربان خاكپاى جواهر آساى اقدس همايونت گردم

 أىرفردوسى اول شاار ايران و اول شيعه بود كه در زمان خود چنانچه بر 

 اينن همايونى معلوم است تقيه نىرده حر  را پوست كنده زده و نترسيده. مقبره

 هكشخص در طوس واق  است. گويا از قديم باغچه و رباطى داشته و جايى بوده 

 نند.حاال به كلى منهدم و منطمس شده. غالم آدم فرستاد جاى قبنر را معنين كرد

 .پارچه سنهى از قبر باقى است

 ر ملىه انهليس چنون اهنل النم و صننعت را دوسنتپرنس آلبرت شوه
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 داشتند، بعد از فوت او همه جمن  شندندداشت آنها هم او را زياد دوست مىمى

 گويند زياده ازاى براى او ساختند كه پنج سال اتمام آن طول كشيد. آنچه مىمقبره

 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 

الم و بيان منفرد باشند با سن  مرمر مجسنمه او را بنا لبناس همنان زمنان  فنون

 نصب نمايند. يىى از آن اربعنه متناسنبه فردوسنى را انتخناب كنرده و بسازند و

بناهناى انالم و تماشناگاه بنا حاال بيرون شهر لندن وجنود و از اول ساختند و آن

سياحان دنيااست. ذات اقدس همايون روحنا فداه هم البته در سفر فرنهسنتان آن 

اند. حاال شايسته است قبر همچو آدمنى در اينران معندوم و مشاهده فرموده بنا را

 .بماند؟ و تا به حال احدى هم به اين خيال نيفتاده اثربى

 هارباه اول عالى به اقبال همايون روحنا فدشاءاللهه تحاال غالم خيال دارد ان

 اى ساختهحاصل است. حياب و بقعه و باغچهقبر را بسازد. رباب حاال در آنجا بى

تومان  شود، خادم و باغبانى معين شود و يز ملز مختصر كه سالى پنجاه شصت

 نقد و بيست خروار جنس حاصنل آن باشند وقنف بنر مصنار  آن كنرده جنزو

كه نه مقدسه نظارتش با متولى هر اصر باشد و به شرايط مخصوصهموقوفات آستا

جنا ه هنيچبشاءاللهه تعالى در وقفنامه ضبط و در دفتر آستانه است رفتار شود و ان

 .هم ضرر نخواهد داشت

 و «اجم زنده كردم بدين پارسنى»اين همان فردوسى است كه گفته است 

 راالمن و در اينران معلنوم نباشند.داند راست گفته است. حيف است قبر اخدا مى

 .االقدس اال رف  االالى مطاع
      

 .الشعرا استاين ملفوفه متعلق به ملز
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 خنوانم. درها بعد از قدرى آسودگى شناهنامه منىفدايت شوم         شب

 ودم،قصه رودابه و زالم. خدا گواه است گويا بنده ابندا  شنعر فردوسنى ندينده بن

 يچ شعرشاين كه دخلى به هيچ بيان ندارد. با اين پارسى ه دانم اين چه بوده.نمى

 قه بناقدر آداب مجلس و لنوازم معاشنلطيفه نباشد. اين چه [او]كه خالى از نىته 

 همنه دانسته هزار بار از همه اين باالتر است. شعر نيست گويناشأن و بزرگى مى

 ن مغنازالتميوه يز درخت است كه طبيعت ايجاد كرده. ارب هم خاصه جاهلي

با  اد بندهايد. همه مغازله ااراب به ااتقخوب دارند كه جنابعالى بيش از همه ديده

 .ده شعر اين مرد برابر نيست

دنبالنه )آلبرت...ايد بعد از فوت پرنستر البته شنيدهاز شعر فردوسى غريب

 .(مطلب همان است كه در اريىه به شاه آمده است

دوسى در طوس است كه اگر يز سنال ديهنر تر قصه قبر فراز اين غريب

دنند. شد. فرستادم جناى قبنر را معنين كربه اين خيال نيفتاده بودم معدوم مى من

 اب واى به كلنى خنرسنهى از قبر باقى بود گويا رباطى هم داشته و باغچه پارچه

 ستهمان ا دنباله)شاءاللهه تعالى بهار قبر را تجديد كرده منطمس. نذر كردم كه ان

 .(كه در اريىه آمده است

 و خدا گواه «اجم زنده كردم بدين پارسى»گويد اين فردوسى است كه مى

 .گويداست راست مى
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3
 (4)امشاعرانى كه با آنها گريسته   

 محمدرضا شفيعى كدكنى   

 

 ،نژاد بنه دسنتم رسنيددهباشى ازيز، سالم. نامه شما به لطف آقاى پارسى

 قصد و آفرين بر شما و هزار آفرين ديهر بر «بخاراى شريف»دوم همراه با شماره 

 رىنامنه آقناى فريندون مشنياى به انوان جشنننامهني تِ خيرى كه داريد تا ويژه

 انتشار دهيد. اطاات امر شما در اين لحظه بنراى منن قندرى دشنوار اسنت و از

م، داشنته باشن تىليف مااليُطا . من از اينىه تحسين كلى يا تىنذيب كلنى مقوله

 ،پرهيزم. سعى من، هميشه، بر اين بوده است كه درست ينا نادرسنتمى همواره،

 ذارماى را كه در ذهنم بوده است با خواننده و مخاطب طورى در ميان بهنانديشه

 يانم تا پاكه او هم با من تفاهم داشته باشد نه اينىه يز طرفه كلياتى از هبوب آد

 ين عد نتيجه بهيرم كه صاد  هدايت داراى اقده اُدجن  جهانى دوم بهويم و ب

 .بوده است

هفتاد اصل قىيه تجليل از مشيرى را بنده دو سال پيش، كه ايشان به آستانه

با جمعنى از دوسنتان و در صندر آنهادوسنت  74شد، در سال سالهى نزديز مى

 مشتر  بنده و آقاى مشيرى، جناب الى هاشنمى، در مينان گذاشنتم، دريىنى از

هاى پنجشنبه كه ساليانى است ادامه دارد و يىى ازااىناى نيمنه نوردىهمان كوه

ثابتِ آن، تا همين چندى قبل، آقاى فريدون مشيرى بود و جم  ماهميشه از فيض 

بُرديم. تاريخ مىحىور او و سخاوتى كه در ارائه شعر خويش به جم  دارد، بهره

و سني ارِ آن را اگرآقناى هاشنمى  هناىِ ااىناى ثابنتها و ويژگى«پنجشنبه»اين 

هنايى از لحظنه بنويسد، هم بخشى از زندگينامه آقاى مشيرى اسنت و هنم ثبنت
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 .حيات جمعى از اصحاب فىر و فرهن  اصر ما

 اى درنامنهحال كه شما قصد داريند همنان انديشنه را بنه صنورت وينژه

شنما املى كنيد مايه شادى خاطر منن اسنت. اينن ني نت خينر  «بخاراى شريف»

ز اايد مطلبنى دربناره شنعرهاى مشنيرى بنويسنم، ستايم. اما اين كه خواستهرامى

دور و در اينجننا كننه هننيچ مجمواننه شننعرى، در اختيننار مننن نيسننت تىليننف راه

خواهد كنه در اينن كنار ارزشنمند و فرهنهنى، است. از يز طر ، دلم مىشاقى

كُل ننى و اى مسنناهمت داشننته باشننم و از سننوى ديهننر از احىننام چندكلمننه

 خطايى و ااطفى پرهيز دارم. چه بايد كرد؟هاىداورى

 كنم، مخصوصنا  در اينجنا كنه هنيچ كتنابى ووقتى به شعرِ معاصر نهاه مى

 اراى هم در اختيار من نيست، شعرا، در برابرم در چنند صنف قنرجُنهى و سفينه

 :گيرندمى

 ينام؛ مثنل گلچنيز صف، صفِ شاارانى است كه منن بنا آنهنا گريسنته

 .گيالنى، حميدى شيرازى، شهريار، الهوتى، اار  قزوينى و چند تنِ ديهر

نه امام و خنديدهيز صف، صفِ گويندگانى است كه با آنها شادمانى داشته

سنتمدار بر آنها كه با آنها و بر زمانه و تناريخ و آدمهناى مسنخره روزگنار از سيا

انى مثنل دشمنان انساني ت. شناار تا زاهد رياكار و همه نمايندگان ارتجاع و خائن

 .اشر ، اير ، اشقى، روحانى، و افراشته و بهروز و چند تن ديهر سيد

 يز صف، صفِ شاارانى است كه شعرشان مثنل چتنرى اسنت كنه روى

گيرى تا از رگبارِ لجنى كنه روزگنار بنر سنر و روى آدمينزادان پشنن  سرت مى

و پنروين و اقنابِ خنانلرى و خود را محافظت كنى مثل شعرهاى بهنار  كند،مى

 .ديهر شعر چند تن
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 يز صف هم صفِ شاارانى است كه به تحسين سر و وضن ِ هنرشنان ينا

 در بافنتِ)پنردازى مثنل تنول لى شنان منىهاى خصوصىها و تجربهبعىى لحظه

 اىو بعىى كاره (در تول دى ديهر)فروغ  (در حجم سبز)، سپهرى («رها»تاريخى 

 .كوتاه و ژر  نيما

 شننوى ينايز صف هم صف شاارانى است كه هر وقت نامشنان را منى

 گويى: حيف از آن امنر كنه در پناىِ تنو مننبينى، با خودت مىديوانشان را مى

 .سركردم

 نندارد «دو مى»هم هست كه ظاهرا  در ميان معاصران  «صف يز نفره»يز 

شوى. مى و آن صفِ مهدى اخوان ثالث است. كه از بعىى شعرهايش در شهفت

 شنهفت بنرم ولنى درمن از شعرِ بسيارى از اين شااران، كه نام بردم، لنذت منى

 «.سبز» و «نماز»، «آنهاه پس از تندر»شوم؛ جز از چند شعرِ اخوان، مثل نمى

 فريدون مشيرى، در نظر من، در همان صفِ شاارانى است كه من بنا آنهنا

 عرِشرها با و كار دارند؛ من با ام. شاارانى كه مستقيما  با اواطفِ آدمى سرگريسته

ام، و ام، با شعر حميدى گريسنتهام، با شعر شهريار گريستهگلچين گيالنى گريسته

 هناى خنويش در مشنهدشعرِ مشيرى نيز. شعرى كه او در تصويرِ ينادِ كنودكى با

هناى است و به جستجوى اجزاى تصوير مادرِ خويش اسنت كنه در آيننه سروده

حرم حىرت رضا تجزيه شده و او پس از پنجاه سنال و بيىران سقف  كوچز و

هاسنت. همنين ا ن هنم كنه بنندهايى از آن شنعر از جسنتجوى آن ذر ه بيشتر به

 Catharsis گيرد؛ شعر يعنى همين والغير. از كاتارسنيسام مىگذرد گريهمى امحافظه

 انندگراينان، همنه همنين حنر  را خواسنتهصورت Foregounding رسطويى تاا

 !رشاناند اين را بفهمند خا  بر سبهويند. اگر بعىى از ناقدانِ وطنى نخواسته
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 اش، از نظرگناه منن، در همنين صنففريدون در همه ادوار امرِ شناارى

 ايستاده است و هرگز نخواسته است صفش را اوض كند. اصال  چرا اوض كند؟

 ز فريدوناايى كه نخستين شعره اند كه الذ اتى ال يُع لِل وال يُغَي ر. يىى ازمهر نهفته

ون بنه در نوجوانى خواندم و مرا به گريه واداشت شعرى بود كه انوان آن را اكنن

 :شودگونه آغاز مىندارم و بدين ياد

 اى همه گلهاى از سرما كبود

 ها ربودهاتان را كه از لبخنده

 

 نبه نظرم چاپ شده بود و اين تأثير تا آخنري 35-1334در سخن سالهاى 

حتما  مگويم: هر شعرى كه از او خواندكارهاى او، همچنان ادامه داشته است. نمى

ام ولى تنأثيرى كنه بعىنى از شنعرهاى اوبخصنوص ام و حتما  گريستهمتأثر شده

اسنت: شعرهاى كوتاه او در طول سالها، بر من داشنته اسنت از اينن گوننه بنوده

ينا  «شنعرزبنان»يا  «ساختمان شعر»هى پيرايه و مهربان. البته گاااطفى و ساده، بى

است بنا ، در تمام اجزا ممىن«رابطه حجم پيام و ظرفيتِ شعر»يا  «تصويرها»نوع 

هاهزار نفنر كند. مهر من كه هستم؟ دهسليقه كنونى من تطبيق نىند. به دَرَ  نمى

د خواهنهچخوانند و با شعر او همدلى دارند. من در اين ميان نباشم شعرِ او را مى

 «.!از باغِ امير، گو خاللى كم گير»القىات همدانى: شد؟ به قولِ اين

 اين يىى از امتيازات فريدون بر بسيارى از شااران اصر و همساالن او در

 تننوع و 1357است كه شعرش با گذشت زمان اُفت نىرده بلىه در دوره پنس از 

 يند، ازى او فراهم كناى از شعرهاجلوه بهترى يافته است و اگر بخواهيد برگزيده

 هنا در رَدَهتنوان نموننه آورد، و همنه نموننههمه ادوارِ شاارى او، به راحتى منى

 .كارهاى او خوب و شاخص خواهند بود



 241 هاها و پارهنكته

 همتأسفانه شعر معاصر فارسى، در رب  قرن اخير، لحظه دشنوارى را تجربن

 سنرايى ومثنل اخنوان و ك)اى ساله 20-30كند. اميدوارم به زودى ما شااران مى

 هناىداشته باشيم كه بياينند و دنبالنه آن صنف (فروغ و مشيرى چهل سال پيش

 ا كارهناىب. بلىه نامبرده در باال را تىميل كنند، نه اينىه كار آنها را تقليد كنند. نه

 انندعنهگونه شااران كه موردِ نياز تاريخ و جامبدي  و نوآيين خويش بر شمار آن

 دى وا شعرشان مثل شعر گلچين گيالنى و شهريار و حمينبيفزايند. شاارانى كه ب

 انمشيرى بتوان گريست و يا با شعرشان مثل شعر اشقى و اينر  و افراشنته بتنو

 ر حنواد شاد شد و خنديد و يا از  آنها كه مثل بهار و پروين با شعرشان در براب

 و ينا اجتمااى و تاريخى و اخالقى چتر محافظتى بر سرِ ميهن خنويش بهشنايند

 هاى شخصى خود وادارنند و از همنهمثل فروغ و سپهرى ما را به تحسين تجربه

بعىى ثلمبيشتر به اميد اينىه شاارانِ جوانى داشته باشيم كه بعىى از شعرهاشان 

 .از شعرهاى مهدى اخوان ثالث مايه شهفتى شعرشناسان شود

بيرون  زبانانِاكنون نزديز به نيم قرن است كه شعردوستان ايرانى و فارسى

را  اند وهننرِ اواند و شاد شدهاند و گريستهاز مرزهاى ايران، با شعرِ مشيرى زيسته

مل نى  اىكه در گفتار و رفتار، يىى از نهاهبانانِ حرمتِ زبنانِ پارسنى و ارزشنه ن

ان،سنالم اند. من نيز ازين راهِ دور به او و همنه ااشنقانِ ايرتحسين كرده نماست 

 .فرستممى
 77توكيو آذر    
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4
 (5)زبان فارسى در مجلس دوم   

 ايرج افشار   

 

 جلسنه)شود در مجلس سوم شوراى ملى موقعى كه قانون پُستى مطرح مى

 :حا  شيخ اسداللهه گفته است (1333رجب  19پنجشنبه  24

 با .«يىىمىان»را فارسى كنند. درينجا نوشته شده  [فرنهى]بنا بود اين الفاظ 

 .در كميسيون رفته است هيچ اصالحى نشده اينىه

 :دهدمخبر كميسيون به او جواب مى

 افتنيم منثال طور اصالحات را بىنيم خيلى به محظنور منىاگر بخواهيم اين

 فارسى پُست را چه بايد نوشت. كلمه كميسيون در مجلس معمول است، فارسنى

ت را واهيم اين لغناآن را چه بايد نوشت. از اين قسم كلمات خيلى است. اگر بخ

 شود. پس بايد اول يز آكادمى درسنتفارسى ترجمه كنيم اسباب زحمت مى به

كرد كه اين لغات را در فارسى داشته باشنيم آن وقنت بنه فارسنى ترجمنه كنرد 

 (.222ص)

 

5
 (6)آينده از نگاه ديگران   

 

 محمد گلبن   

 

 ش1304ر سنال بعد از مجله الوم ماليه و اقتصاد، دكتنر محمنود افشنار د

 نخستين شماره مجله آينده را منتشر كرد. مجله آينده بعد از مجله النوم مالينه و
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 اى بود كه تنا آنكاغذ و شيوه چاپ بهترين مجله نمطالب  ناقتصاد از نظر محتوا 

 زمان در ايران انتشار يافته بود. شيوه چناپ سنال اول و دوم مجلنه دكتنر افشنار

هناى كردند اينن مجلنه در يىنى از چاپخاننهمان مىطورى بود كه خوانندگان گ

 1306تا اسفند  1304آلمان به چاپ رسيده است. سال اول و دوم از تيرماه  كشور

 شماره انتشار يافت و با مسافرت مدير آن مجله 12مجموع دو سال و هر سال  در

 مهرمناه تعطيل شد. اما نه براى هميشه. بار ديهر دكتر افشار سال سوم آينده را در

 شماره انتشنار 16، (سال سوم)در مجموع  1324ش منتشر كرد كه تا اسفند 1323

 تنا ارديبهشنت 1338يافت و باز موقت تعطيل شد. سال چهارم آينده در مهرمناه 

 شماره انتشار يافت و ديهر خود دكتر افشار دست بنه (6)در مجموع شش 1339

 يت استاد گرامى جناب اير  افشنارنشر مجله آينده نزد. سال پنجم آينده به مدير

هاى دكتر محمودافشار منتشر شد كه شرح آن بعدا  خواهد آمد. يىى از خوشبختى

همىارى  در كار نشر مجله آينده اين بود كه بهترين نويسندگان شناخته شده با او

محمند  كردند كه همه و همه آنان از نامداران زمان خود بودند از جمله: دكتنرمى

اقبنال  ، محمنود ارفنان، ابناس(محمود محمود بعندى)حمود پهلوى مصد ، م

داور، النى  زاده،الزمان فروزانفر، سيدحسن تقىالشعراى بهار، بدي آشتيانى، ملز

الدولنه و امثنالهم. دشتى، ايسى صديق، سيداحمد كسروى، سعيد نفيسى و،وثو 

ن بزرگنواران بنه چون همه همىاران دكتر افشار از نخبهان بودند. هرمطلبنى از آ

رسنانيد و اسلوب به چاپ منىرسيد با كمال ميل و با بهتريندست مدير آينده مى

اش را به روى بود كه از اول مجلهغم درستى و نادرستى مطالب را نداشت. از اين

 ...كردبهترين اسلوب چاپ و منتشر مى

 ديشنهاستاد گرامى جناب اير  افشار پس از تعطيل مجله راهنماى كتاب ان
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 ش نخسين شماره1358نهارى را از سر بيرون نىرد و در فروردين ماه سال مجله

كنه بنيادگنذار آن  نمجله آينده را كه اولين شماره سال پنجم مجلنه آيننده بنود 

 5منتشر كرد. مجله آيننده از سنال  نياد پدرش دكتر محمود افشار يزدى بود زنده

تعطينل شند. نشنر مجلنه  1372در سنال  مديريت جناب افشار انتشار يافت و به

 نهارى آقاى افشار است تا كسى اين مجله را بهحاصل سالها تجربه و مجله آينده

 تواند بنه ارزشدرستى بررسى نىند و مجمواه مطالب آن را از نظر نهذراند نمى

 همه جانبه اين مجله وقو  كامل يابد. من كه چند سالى است اين مجلنه را زينر

 دانم كه جناب افشار در سر اين مجله كه خود دايرةالمعنارفى اسنتم مىنظر دار

 چه مايه رنج و تالشى را تحمل كرده است. مجله آيننده را هنر وقنت بنه مننزل

 مجال خواندن آن را به منن (گلبن)آوردم زنده ياد همسرم بانو راضيه دانشيان مى

 خوانند و برخنى ازقنت منىاش را بنه دگذاشت و از آغاز تا پايان هر شمارهنمى

 خواند و در ميان اورا  آن يادداشنتى بنراى مننمقاالت آن را تا دو سه مرتبه مى

 نوشت كه محمد فالن مقاله آينده را بخوان و به دقت بخوان. آن مرحومنه بنهمى

 اى شيفته مطالب مجله آينده بود كه تصميم گرفنت فهرسنت مطالنب آن رااندازه

 سال اول آينده را فراهم كرد. اما چون بيمار بود و دكتنر 7فراهم آورد و فهرست 

 من ديهر اجازه ندادم اين كار را دنبال 1376داد از سال اجازه كار بيشتر به او نمى

 نهنارىكند و پس از مرگ او خودم اين فهرست را به صورت توصيفى يا چىيده

 رسنيده و ايننز بناسال است بنه پاينان بردارى آن قريب يزانجام دادم كه فيش

 دستيارى همىار ازيزم آقاى فرامرز طنالبى مشنغول موضنواى كنردن و تندوين

 زينر (1380)فهرست آينده هستم و اميدوارم اين فهرست تا اواخر پناييز امسنال 

 .چاپ برود
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6
 (7) در آرزوى ايران   

 اللَّه صفاذبيح   

 

رت يشه شما رازيناهاى منظم آينده در حقيقت هممن البته با زيارت شماره

سنركار كنم و حتى بايد ارض كنم چون در اينجا فرصت مطالعه بيشترى دارممى

ها خستهىنمايم. درست است كه انتشار مجله برايتانرا بيشتر از تهران مالقات مى

كنه از شنما آورد، اما اين كار سودمند خدمتى اسنتهاى بسيار همراه مىو ماللت

فنراوان و هاى معننوىكه انجام دادن به آن برايتان لذتساخته است. و يقين دارم 

در زندگانى توانپايان دارد و چه معامله سودآورى بهتر ازين مىرضاى نفسانى بى

ل به داشت و با امست كه پدر بزرگوارتاناىداشت. اين مهر نه همان سن ت سني ه

 آن براى خود نام نيز و احترام اميق در دلها باقى گذارد؟

 . مندانم چهونه در تهران روا  يافته بوديعه مربوب به بازگشت من نمىشا

 ى پسر ودانيد كه در اينجا گرفتار نههداراى نداشتم و خودتان مىكه چنين برنامه

معنوى  دخترم هستم. بازمانده كتابخانه من هم در اينجاست. مقدار زيادى تعهدات

هنم بنا  دانم. حال مزاجى منموظف مى هم دارم كه اخالقا  خود را به اجراى آنها

نيسنت  قدر مسناادداشتن قند و اوره و سياتيز و باالتر از همه بيمارى پيرى آن

نجا اي . دريار و مددكار و خانمان وغيره و غيره زندگى كنمكه به تهران بيايم و بى

 مداهننه و هيچهوننهبه قول جنابعالى سرم در ال  خودم است. و من واقعا  و بنى

 .كنمريا در ايران و در همه جاى ايران زندگى مى

 ها كه در تهران بودم فقط هنهامى كنه كنارى و شنغلى داشنتم درآن وقت

 بردم و مابقى را در خانه و در دفترى كنه آنجنا داشنتم وبيرون از خانه به سر مى



 246 4/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 اايد، معتىف بودم. حاال كجا بيايم و كجنپژوه آن را ديدهجنابعالى و جناب دانش

 باشم و چقدر در بيرون از منزل و مىانى كه ندارم پرسه بزنم و مزاحم اينن و آن

 .فعالي تى كه دارم هم باز بمانم (و بسيار بسيار مختصر)باشم و تازه از مختصر 

 دهم كه من هميشنه در اينران بنه سنراما اير  جان ازيز، به شما قول مى

هم در ايران، بخصوص در زادگا برم، در بيدارى كه مسل م است، در خواب هممى

ص بخصنو)كنم. با اين همه دارم بعىى مقدمات را نيز در مازندران زندگى مى و

كننم و بنه بعىنى واجبنات فنراهم منى (مربوب به فرزندانم در آينده است آنچه

يهن رسم تا سفرم را به ايران تسهيل كند و بعد از آن بنه خاكبوسنى منمى زندگى

خواهم كه مرا در آغوش همنان خنا  مقندس جناى هم مىخواهم آمد واز خدا 

 .آور زندگى معا  فرمايددهد و از تحمل بارسنهين و مالل

 ايندآنچه درباره مرحوم مغفوران دكتر افشار و حبيب يغمايى مرقوم داشنته

 گونهالحق واالنصا  كه اين حقيقت است. در نسل مقدم بر ما چندين تن از اين

 داند. خداونكه زندگى را به تمامى بر سر فرهن  ايرانى گذاردهاند بزرگواران بوده

 يند كنهروح همه را به آمرزش خود دلشاد دارد و به ما اين توفيق را كرامت فرما

 .اشيمالاقل اشرى از ااشار همت آنان را در نههبانى از فرهن  ايرانى داشته ب
 

7
 (8)«نامواره دكتر محمود افشار»استاد صفا و    

 

 ت فاضل ازيزم جناب آقاى اير  افشاردوس

قربانتان گردم          از خداوند مهربان تندرستى و بهروزى وشادكامى آن 

انز  وصنول 1368دوست گرامى را خواستارم. دستخط شريف مورخ اول تيرمناه 
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مغفنور دكتنر ارزانى داشت و بعد از چند روز معدود جلد چهارم نامواره مرحنوم

كنه در نامنه ول فرمانروايان گمنام تأليف آقاى پرويز اذكايىمحمود افشار و جلد ا

مرقوم داشته بوديد رسيد و بر مراتب امتنانم افزود. بنده جلد اول ودوم و چهنارم 

 .امماندهنامواره را دارم، يعنى از زيارت جلد سوم نامواره محروم و مغبون

 نارادتمنندابايد ارض كنم نامواره والد مرحومتان كه به دست دوسنتان و 

لمى ايشان و جنابعالى فراهم شده و به صورت مجمواه اظيمى از فوائد ادبى وا

نام منردى داشتنى؛ همست ماندنى و خواندنى و نههدر آمده، در حقيقت يادگارى

خود را به  دارد كه ماحصل زحماتدانشمند و سخنور و سخندان را زنده نهاه مى

متىنمن  دب ايراننى اختصناص داده، و هنمنههداشت زبان فارسى و تناريخ و ا

 ست كه به كار همه پژوهندگان در قلمروزبان پارسنىمطالب و مباحث سودمندى

براى تحقينق  اى بزرگتواند تدريجا  به صورت سرمايهآيد و مىو تاريخ ايران مى

 .و مطالعه در مسائلى مذكور درآيد

 محققانه از انتشار اينن استقبالى كه دانشمندان كشور با فرستادن گفتارهاى

انتشنار اى براى تداومتواند پشتوانهكنند به تنهايى مىاند و مىمجمواه اظيم كرده

مقناالت  آن در هر يز يا هر دو سال باشد و چه ايب خواهد داشت اگر بعىنى

چناپ  يا مجالت غيرسياسى ديهنر فارسنى «آينده»اساسى ادبى و تاريخى كه در 

بناز  هاى منظم يز يا دو ساله ديهنردگان آنها درين مجمواهشده با اجازه نويسن

و  محصالن ادب تر در دسترس محققان يا پژوهندگان وچاپ شود و بهتر و آسان

 تاريخ ايران قرار داشته باشد. در نظر داشته باشيد كه مثال  چننين نشنريه مننظم و

 ب و تحقيقناتمرتبى بعد از ده يا بيست سال چه دائرةالمعنار  بزرگنى از مطالن
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 هناىاساسى ادبى و تاريخى ايران خواهد بود كه شباهت بزرگى با دائرةالمعنار 

 .موضواى خواهد داشت
 

8
 (9)زاده و تحقيقات درباره فردوسىتقى   

 ايرج افشار   

 

 وقتى كه از سنفارت (به مجتبى مينوى)زاده اى است از سيدحسن تقىنامه

 د.ديده است به برلين رفته بورا مغىوب مى پاريس معزول شده بود و چون خود

 وشتهن (تهران )الخط مطابق مرسوم كنونى شده است. نامه از برلين به مينوى رسم

 .شده است
 

 مسيحى 1934نوامبر  24

 دوست فاضل محترم           اميدوارم مزا  شريف سنالم اسنت و ماللنى

 .نداريد

 يب دو ماه قبل روزى جناب آقادر اوقات اخير كه در پاريس بودم يعنى قر

ايد داشته ميرزا محمدخان قزوينى مذاكره فرمودند كه چيزى خدمت ايشان مرقوم

طهنران  فرمودنند درو در آن ذكرى از اينجانب بوده است. يعنى از قرارى كه منى

اشنخاص  كننند و در آن مقناالتى ازاى به اسم و ياد فردوسى طبن  منىمجمواه

ديباچنه  از آن جمله يىى از خود آقاى قزوينى راج  بنه شود ومختلف چاپ مى

خواهيد نموننه مى باشد كه مرقوم داشته بوديدقديم شاهنامه و متن صحيو آن مى

داشته بوديند چينزى از  طب  آن را خدمتشان بفرستيد تا نظرى نمايند و نيز مرقوم

نمونه طب   خواسته بوديد تا شود كه آدرس مرااينجانب در آن مجمواه چاپ مى
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مجملى از آنچه اينجاننب در  آن را نيز براى من بفرستيد. از اينجا فهميدم كه گويا

نوشنتم بنه هم نت جنابعنالى  چند سال پيش در روزنامه كاوه راج  بنه شناهنامه

 آثار مل ى و وزارت جليلنه گردد. در اوايل امر انجمنآورى شده و مندر  مىجم 

اظهنار داشنته و تقاضنا  مواه و نوشتن چينزىمعار  راج  به شركت در آن مج

العاده كه يز دقيقنه فو  فرمودند. ولى من هميشه و در هر مورد نظر به گرفتارى

تأس ف دارم. چه اگر مجنالى  العادهداد اذر خواستم و ازين بابت فو فراغت نمى

ه افزودم. لىن چنون بنشده مى بود مبلغى معلومات جديده بر آنچه در كاوه در 

كه لطنف خاصنى بنه )معار   وجهى ممىن نبود خدمت آقاى كفيل محترم هيچ

معنار  و النم و ادب ابنراز  اينجانب دارند و واقعا  هم ت و شو  غريبى در امر

در آن مجموانه باشند  ارض كردم كه اگر بايد چيزى نينز از اينجاننب (كنندمى

درجات كناوه را منن ممىن است دستور فرمايند يىى از اشخاص اهنل اينن كنار

لنجانى را با اشارات  تنظيم نموده و فقره راج  به نسخه موسوم و منسوب به خان

 .تهيه نمايند مربوطه به آن در ضمن ساير مندرجات حذ  كرده چيزى

 هراالى بديهر تا اين اواخر ابدا  خبرى ازين باب نداشتم تا از مرقومه سركا

 درينن بناب بنه امنل آمنده اسنت. حناالآقاى قزوينى استنباب كردم كه اقدامى 

سنت. ادانم اين كار در چه حال است. آيا تمام شده يا هنوز در مرحلنه تهينه نمى

تنوانم اگر تصر فى در آن ممىن باشد حاال اينجانب فرصنت آن را دارم و منى چه

 جا نندارمتر نمايم. زيرا كه فعال  كارى بجز معالجه ال ت مزاجى در اينكامل خيلى

گنذرد موضعى نيست و تمنام شنب و روز بنه معالجنه نمنى چون ال تهمو آن 

شود. در هر حال اگر هم چاپ شنده ينز نسنخه بنراى مراجعه مى فرصتى براى

 ...بفرماييد ارسال دارند اينجانب
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واقعا   ايد كهاميدوارم در مجمواه فردوسى خود جنابعالى هم چيزى نوشته

ده و كر راج  به فردوسى نشر «مهر»كه مجله  اىجاى آن دارد بنويسيد. در شماره

لى جنابعنا چند روز قبل از يىى از دوستان ااريت گرفته و مرور كردم چينزى از

و از خطنا  دانم چرا؟ در صورتى كه آنچه بنويسيد مبنى بر تحقيق امينقنبود نمى

 .مصون خواهد بود

 مثننوى»نويسند يىى از آقايان فىالء كه در همان مجله شرحى نوشته مى

بنراى  386ينا  385در سفر انرا  بنه سنال  (10)المعرو يوسف و زليخا كه الى

ه از بزرگنان دربنار بهاءالدولن (بن محمدبن اسمعيل اسنىافىابوالى حسن) موفق

ى و همچنين يىى ديهر از آقايان در همنان مجلنه شنرح «ساخته شده و... ديلمى

الم تنه نوشنته و بناز در آغناز كنخود يوسف و زليخا در ترجمه مقالنه اِ راج  به

گذشته از اشاره به نظم شدن قصه يوسف قبنل از فردوسنى و مشنعر » نويسدمى

و  (ءالدولنهبهنا)فردوسى به اهواز و مواجه شدن او به امينر انرا   است به رفتن

اين  او حسن موف ق و به نظم كشيدن يوسف و زليخا به امر و اشاره صاحب تدبير

ه منن از بيانات آقايان براى اينجانب اشىالى حاصل شد. چ. «اخيرالذكر... شخص

 كردم كه اينن مطلنب را مننروى جهل و اشتباه و ادم اطالع تصور مى شايد از

ه و در ام و حتى خود اِته توجهى نىرده كه موف ق كى بودشده و نوشته اول ملتفت

ريخ ت و در تناالدوله يا مجدالدوله اسنارا  هم نوشته كه شايد سلطان باب امير

ينن هجنرى بنوده. در 400همان قول مشهور را پيروى كرده كه بعد از  تأليف نيز

 « معرو»شود كه اصال  اين تفصيل تحريرات آقايان فىالء استنباب مى صورت از

از  ام. آيا چنين اسنت؟ اگنر چننين اسنتشود من در اشتباه بودهمعلوم مى بوده و

 (11)بنماييد كه بعدها درين اشتباه نمانم.تمن ا دارم مرا هدايت  جنابعالى
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 واضو است كه اگر تصور اينجانب صحيو هم باشد قابل اهميت نيسنت و

 ظنر مننكارى نيست كه به آن افتخار شود. اوال  در كتب مدون بوده و ابتندا بنه ن

 ايلد شده رسيد. ثانيا  به قول فىالى محر ر چه اهميتى دارد كه سعدى در بهار متو

 اسم او مشر   است يا مصلو. ولى به هر حال شخص برحسنب اقتىناى پاييز و

 شنود و جنزوطبيعت بشرى اگر يز نقطه را زير بناء پيندا كنند خوشنوقت منى

Rendements داند. چنانىه شرح حيات ابونصر منصنور محمند ابننامر خود مى 

 ودهب 326)ابدالرزا  را و همچنين تاريخ صحيو تأليف شاهنامه ابومنصرى را كه 

 هناى مسنعودى منروزى و ابوالم يند بلخنى وو شرح شناهنامه (360يا  336نه 

 نامنهابوالى بلخى و ابومنصورى و شاهنامه مأخذ ثعنالبى و همچننين گرشاسن 

شاهنامه  چهابوالم ي د بلخى را و نيز بودن قسمى از ديباچه قديم شاهنامه اين ديبا

تندا كنه اب (شايد به اشتباه)كنم مىابومنصورى و شايد چند مطلب ديهر را تصور 

ده بنو و لهذا خودم هم مايلم كه اگر اشنتباهى درينن تصنور اينجانب نوشته باشم

 .شوم كه بر اشتباه خود واقف گردمبدانم و خيلى خوشوقت مى

 كننم در ارزش مقناالت منن راجن  بنهخود اينجانب هم حاال گمنان منى

 ن منردم دنينا اهنل مجاملنه و ادب يناشاهنامه مرا اشتباهى بايد باشد. منتهى چو

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

 اگرچنه هنيچ وقنت)ام ضاللت خودپسندى بشنرى ينا اشنتباه و گمراهنى ماننده

 شود كه در صدها مقناالت. زيرا كه اگر چنين نبود چطور مى(خودپسندى نداشتم

 ها كه در اين اواخر در ايران و خارجنه در بنابو رساله هاها و كنفرانسو خطابه

 نهفتنه و «كناوه»فردوسى نوشتند و گفتند، احدى يز كلمه حر  از منندرجات 

 شود كه هيچ ارزشنى نداشنته و حتنى بنهذكرى و اسمى هم نبرد. پس معلوم مى
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 در يز شنب بنا فنراهم نبنودن اسنباب و»كه  (12)الممالز هماندازه ديباچه اديب

 نوشته است، نوشتجات كاوه كه نتيجه يز سال بيشتر زحمت اسنت «فقدان كتب

 قدرى نداشته. تنها ذكرى كه ارضا  و استطرادا  از اينجا نقل شده در يز مقالنه در

 به نظر رسيد كه نويسنده فاضل آن كه شخص منصنف و محققنى بنه نظنر «مهر»

 روان را راج ... غينر اصنلىزاده به تقليد نلدكه خواب انوشيگويد تقىرسد مىمى

 (13)دانسته و اشتباه است...

 باز درين موضوع بيش از آنچه قصد داشتم اطناب شد و بيش ازين سنخن

 ه ظناهرا چجايز نيست و البته ابدا  مقصودم رد  و ابطال اقيده فاضل مزبور نيست. 

 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

 ه و فقطكاوه كه مطالب زيادى از آنها اصلى بود نه اقتباسى، هيچ اسمى برده نشد

ده در يز مورد منحصر به فرد آن هم ارضا  آن هم براى رد  مطلب اسم بنرده شن

 و صورتى كه در موضوع يوسف هم به انوان اينىه تقليد يىى ديهر است. در آن

 زليخا خود نلدكه به من نوشت كنه شنما حنق داريند و اظهنارات منرا تصنحيو

 .ايدكرده

همه  تان رارفته قدر و مقام المىاميدوارم مزا  شريفتان سالم است و رفته

آقاى ابوى  اند و كارى هم مناسب آن مقام داريد واميدوارم حالفهميده و سنجيده

منود ت  رم خوب اسنت. زيناده ارضنى نندارد جنز تجديند مراتنبو فاميل محت

 .صميمى
 زادهحسن تقى   
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9
 شعر و تعهّد   

 دكتر پرويز ناتل خانلرى   

 

 معيننى دبه نظر من شعر را بايد آزاد گذاشت و نبايد توق  داشت كه بيايد و در

بنرد ىمن ررا درمان بىند. همان هيجان و لذتى را كه خواننده و يا شنونده از شنع

دست  كند. اگر شاار بتواند به همين يز املخودش براى يز شاار كفايت مى

نهناه  بزند وظيفه خودش را به انجام رسانيده است. اگر به مسنئله از اينن زاوينه

تعهد بنه  كند، در اين صورت مسئلهنىنيم آن وقت قىايا صورت ديهرى پيدا مى

تمنايالت  و متعهد باشد تا براى آرمان خاصنىآيد و آن اينىه يز شاار بايد ميان مى

لنذت  كنه آن توان از او انتظار داشنتخاصى شعر بسرايد، در اين صورت ديهر نمى

 .بدهد اىبهره هاواقعى و آن دقايق لطيف را بر ما آشىار سازد و ما را از آن زيبايى

 رتأثير د پذيرد. اينكند و از جامعه تأثير مىالبته شاار در جامعه زندگى مى

 ندطور كه گفتيم اوامل ثانوى هسنتشود ولى اينها همانشعرش هم نشان داده مى

 و نه شرب الزم شعر. شرب الزم شعر همان ايجناد حالنت نفسنانى و اناطفى در

 توانند بنراش هست. البته اگر شعرى خوب باشد، آن تأثيرات را هم منىخواننده

 ردبينيند كنه فردوسنى ى بىنيند، منىجاى بهذارد. به آثار داستانى فردوسى نهاه

 لبتنه ازهايى زيبا را به خوانندگانش ارائه دهد، ولنى اخواهد داستاندرجه اول مى

سات احسا كند تأثيرات اجتمااى، خودشان را، درآنجا كه او در جامعه زندگى مى

رجه دشاهنامه در  كنند. لذ ت بردن از داستان امرى هست كه در كاراو متجلى مى

اجتمنااى كنه در  گيرد، بعد از آن است كنه منا بنه تنأثيراتاهمي ت قرار مى او ل

 (14)كنيم.اند، توجه پيدا مىساختن داستانها م ثر بوده
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