
 
 
 
 
 

هاها و پارهنكته
 

1
 فرزاد؛ انسان رنجديده و ستيزگر   

 بزرگ علوى   

 

 ى وكه در آن قسمتى بهه ننهد  (آبان)شماره هشتم  «آينده»بدبختانه مجله 

 آثار مسعود فرناد اختصها  داده شهده بهود ديهر بهه دسهتم رسهردد م هدر د هم

 كنم كهه مهرورمى خواست كه من هم در آن سهمى داشتمد با وجود اين تصورمى

 لد»خاطرات من ان اين انسان رنجرده و سترز ر كه در عرن حال به قول خودش 

 داشت اقالً براى شما كه تهوجهى بهه ننهد انى معانهرين «مهرجوى نانك طبعى

 .داريد سودمند خواهد بود

 

 با هدايت، مينوى، فرزاد، نوشين

 نمانه و اغهرا  آخر ما نمانى با هم بسرار دوست بوديم و بعدها حوادث

 آمهد و مهن ان مدرسههرونانه ما را ان هم جدا كردد سا ها او ان ونارت دارايى مى

 كه بعدها اسم هنرستان نهنعتى بهه -ا سلطنه آن رون ننعتى واقع در خرابان قوام

خههورديم و بهها هههم در ي ههى ان م برمههىه شههتم و در راه بهههبرمههى -او دادنههد 
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 .خورديمناهار مىخرابان نادرى  هاىمهمانخانه

  ذشته ان اين ه طرفهاى غروب تا نزدي ى نرمه شب بها نهاده ههدايت و

 هباشهران و كسهانى كهتبى مرنوى و ديگران ان جمله عبدا حسرن نوشرن و مرنجم

اى نار و يا در  وشههاى نادرى و ال هامرون مرل ندارند نامشان برده شود در كافه

 همه مرز، ادبرهات و سراسهت رون و كتابههاىشديم و درباره اى جمع مىخانه و

نويسند ان اروپايى و كارههاى علمهى و ادبهى كهه در دسهت داشهترم  ه   تانه

كهرديم و مهه بسها كهار بهه  فترم و غربت ديگران مهىحُسن خود مى نديم ومى

 .ها در دوستى ما رخنه كندبدون اين ه اينگونه نزاع كشردمجاد ه مى

 

 زندان من، حافظ فرزاد

 فت و آمد ما مهار نفر به حدّى شورش درآمده بود كه مهممورين شههربانىر

 ههاهها و پرشهخدمتمختارى هم اغلب در جستجوى كار و بار ما ان ناحبان كافهه

و  يافتند كه ما اهل هرچ بامبو ى نرسترم نياد پهر رفتند اما مون درمىسراغ ما را مى

 كردند كه آن هدر دور ههمى اشاره مىا رفتند و ف ط  اهى به وسرلهپامه ما را نمى

 هرچ ارتبهاطى بها «دنرا»فعا رت من با دكتر ارانى و هم ارى با مجله  -جمع نشويمد 

خودش  قبل ان جنگ دوم آخرين بار مسعود فرناد را در خانه -اين محفل نداشتد 

يك بود كه  اىدر عمارت انتخابره متعلق به خانواده فرناد ديدم و آن در همان  حظه

 رفتار كرد و  مممور اداره سراسى به اسم اسفنديارى مرا ان سر درس مدرسه ننعتى

نند ى نير و  ام آورد تا اثاثره مرا مركب ان مند كتاب و يك مرز و مندبعد به خانه

ننهدان انهداندد  مرا برابد و مرا براى مهار سال و نرم به «كمونرستى»رو كند و اسناد 

اطهاقم در عمهارت  اش بر شته بود سرى بهرناد كه ان ادارهدر همرن موقع مسعود ف

اندد مسعود كهه كرده خبر بدهد كه دكتر ارانى را يك رون پرش توقرف انتخابره ند تا
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 .كرد وحشت نده رفتبرنى نمىمنرن وضعى را پرش

 هكهمن او را بار ديگر پس ان رهايى ان نندان قصر در خانه مح رش ديدم 

تها  30اى ان كاغذهاى سفرد به قطع ونيهرى نده بود و با توده روى نمرن ممباته

 ما رفت همرن كه وارد شدم،  فت: اين حافظ من استدمتر اندانه ور مىسانتى40

 فرهمه ان اين تالش پرگرر مسعود ان نمانى كه مجتبى مرنوى هنهون بهه  نهدن سه

 ودن كوشش مسعاى در وغ وغ ساهاب نرز به همرن رده بود با خبر بوديم و قضره

 ى وارتباط داردد نند ى او همرن حافظ من ح بودد سر ايهن كهار بها مجتبهى مرنهو

ه قهو ى پسنديد، درافتاد و ا ر بناده و قزوينى و هر كسى كه حافظ او را نمىت ى

يهن ه خاطر اپررانه سر، به اجبارى تن در داد نه به خاطر جاه و مال بود، بل ه ب در

 .افظ او را دريابدكسى پردا شود كه ح بود

 اين حافظ اكنون در ده جلد ماپ و منتشر شده است و من ف ط جلد اول

 ههاىجلهآن را دارمد راستى بر اهل فضل و ن د است كه آن را ارنيابى كنندد در م

 انگرهزام و ا بته اين كوتاهى شگفتشناسى مرزى در اين باره نخواندهعلمى شره

 داشتم و ههمجتبى مرنوى را محترم و دوست مىاستد باالخره امثال من كه هم م

 رد با خبهاى كه يك عمر او را در بر  رفته بوان پشت ار و شرفتگى فرناد به وظرفه

 انهدد امثهال مهنبوديم و هسترم مايلرم بدانرم كه كدام ي ى ان اين دو حهق داشهته

 .شناس برش نداريم دوست هستند و ى مند نفر حافظ حافظ

 

 ن لندنفرزاد درگورستا

 يك بار ديگر مسعود فرناد را پهس ان مههل سهال ديهدم، نهه خهودش را،

 واقهع در نزدي هى  نهدند رون Brookwood ووداش را در  ورسهتان بهروكجنانه

 به نيهارت قبهر ي هى ان كسهان 1981سپتامبر  27برابر با  1360مهرماه  5ي شنبه 
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 يهك نن جهوان و دو پوشهى همهراهخود رفته بودمد در مند ده مترى ما نن سراه

 كردندد به د م برات شد كه اين نن بايد ايرانهىدخترى كه ايستاده بودند  ريه مى

يهك نگهاه كهافى بهود كهه  رو شهويم واى فراهم شد كه با هم روبههباشدد وسرله

را بشناسرمد اين بهانوى عهزادار فخهرى نن مسهعود فهرناد بهود بهه نهام  همديگر

رمد نيرا ا ر من آنها را دست به دست نداده بودم، همديگر را نشناس مراد «ففو ى»

خواسههتگاريش دسههتى داشههتمد ايههن دو در ونارت دارايههى هههم آشههنا و  اقههالً در

بعد نن و شوهر شدند و عمرى عاشق و معشوه ماندندد  فتنى نياد  خاطرخواه و

قصد ندارم در امورى دخا ت كهنم كهه بهه خهانواده فهرناد و نفرسهى  است و من

برد و حتى مخارج سر مىهشنردم اين خانم سخت در تنگدستى ب شوددمربوط مى

محل پرداخته و قول داده بود كه رونى ديهن جنانه را با مك بى وركنى و تشررع

م امات دو تى به او تا آن نمان  هرچ يك ان دوستان و هم اران و خود را ادا كندد

گى نداشتد ايهن نفهر سهوم بودندد  ور مسعود فرناد تا آن نمان سن كم ى ن رده

 .رسددنرا رخت بر بستد نوبت نفر مهارم هم مى بود كه ان «ربعه»

 

 «سبعه»ربعه در قبال 

فرمايرهد خهاطرات خهود را دربهاره ايهن انهطال  آقاى افشار، اجانه مهى

 ذكركنم؟

 تهبه اين ن ته اشاره كرده و ان آن  ذشه «سر ذشت خود»مسعود فرناد در 

 شمسى  روه ربعهه بهه 1310در حدود »آورده منرن است: اى كه او استد جمله

 (د595سهال هفهتم،    8آينهده، شهماره )د «پرشوايى ناده هدايت تش رل شهد

 رهزىمپرفسور ريپ ا در تاريخ ادبرات ايران به نبان م ى و آ مهانى و انگلرسهى 

 .شبره به اين مضمون  فته است
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دهدد  رجسته جلوهمسعود، فروتنى كرده و نخواسته است شخص خود را ب

 حرح نرسهتد انهالًنه -ست كم به نظهر مهن د - «تش رل شدن ربعه»انطال  

 دههىبنهدى و سهانمانتش رل نشدد ناده هدايت كه ان هر  ونه  روه «اىربعه»

 توانسهت پرشهوابندى نشد، نمىبرزار بود و هر ز وارد هرچ  روه و حزبى و دسته

 .ادندباشدد اين  غتى بود كه ديگران به ما د

 پهرش ان آن هه 1316تها  1307داستان ان اين قهرار اسهت، در آن سها هاى 

 بهه قهول و -ناده هدايت به هندوستان و مجتبى مرنهوى بهه  نهدن سهفر كننهد 

 ان «ادبهاى سهبعه» -هدايت، پرش ان آن ه  او سرى توى  روه مهار نفرى برفتد 

 گر كههسمى و سه نفر ديعباس اقبال و سعرد نفرسى و نصرا لَّه فلسفى و رشرد يا

 رهقرفتندد تح هايشان را به ياد ندارم جزو سردمداران ادبرات ايران به شمار مىنام

 آوردند و كتابههاى فتند، آثار خارجى را به نبان فارسى در مىكردند، شعر مىمى

 شهناختند وكردند و ونير و وكرهل مهى ذشتگان را تصحرح و ماپ و منتشر مى

 ان وههاى آنهها باشهدد ايهن آقايهاى نبود كه خا ى ان اسهما روننامههرچ مجله و ي

  فتنهد وشهدندد مهىاى يك بار در خانه سعرد نفرسى جمهع مهىدوستانشان هفته

 كردند وپرداختندد وقت را به شوخى و جدى بر زار مىشنردند و به بحث مىمى

 يب جا بزندخواست سرى توى سرها براورد و خود را فاضل و ادهر كس كه مى

 .برداى مىمسباند و بهرهنخواهى خود را به آنها مى خواهى

 مجتبى مرنوى در همان نمان هم اسم و رسمى داشت و اهل ادب او را بهه

 آوردند، اما برشتر با ما دمخور بود تا با آنهاد به خصو  كه مون خانهحساب مى

 اغذ و كتاب خهود رانشست و بساط كاى مىمناسبى نداشت اغلب در  وشه كافه

نوشهتد در آن دوران مشهغول تهرهه نامهه تنسهر و خواند و مهىكرد و مىپهن مى
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شاهنشاهى ساسانران ان آرتور كريستن سن بودد همرن كتابى كه  هزك بهه  ترجمه

 .او داد و باعث آوار ى او  رديد دست رقربان

 هنهون ما سه نفر ديگر كه هر كدام يك كتاب كوفتى ماپ و منتشر كهرده،

 خواسترم خودى نشان بهدهرم، پايمهان بهه وسهرلهغوره نشده مه برسد مويز، مى

 برعهىبان شهدد ط «ادباى سبعه»مسعود فرناد، برادر نن سعرد نفرسى به اين محفل 

 تانهاى سه قطرهبه خصو  داس -است كه حضرات ندرنشرن ادبرات، آثار ما را 

 كردند كهه داخل آدم حساب نمى رفتندد مرا انالًبه سخره مى -خون هدايت را 

 بممدان را منتشر كرده بودمد فرناد مشغول ترجمهه و تن هرح رايها در نرمهه شه

 . فتتابستان اثر ش سپرر بود و شعر مى

 كرد ونويسى و شعر ويى به كسى م ام ادبى اعطاء نمىدر هر حال داستان

 رهان مها وبدين طريق دانسته يا ندانسته يك نوع جدايى و مشهم ههم مشهمى م

 را بهه دادند مگر اين ه خهوداديبان سرشناس به وجود آمدد ما را هرچ جا راه نمى

داسهتانهاى  داديمد فاضالن مهل سا همسبانديم و خودى نشان مىي ى ان آنها مى

رعى شعرب  كردند و ما ان تح ر ات آنها هزارها را تح رر مىما برست و سى سا ه

فرناد  فت:  ان بر شت ان خانه سعرد نفرسى در راه رفترمد شبى پس و عرفى مى

بعه كه رآخر »  فتم: «خوب ا ر آنها ادباى سبعه هستند ما هم ادباى ربعه هسترمد»

 «ددارد ده، معنى نداشته باشد، عوضش قافره كه»پاسخ داد: د «معنى ندارد

 

 چطور است؟ «ربعه»احوال 

 بهان بهه رشهرد ياسهمىاى مند ان اين  فتگو  ذشهتد رونى در خراهفته

 و همهرن كهافى «احوال ربعه مطور اسهت؟»برخوردمد به شوخى و خنده پرسرد: 

ههاى ان تخهم  ريختهه  رفهت كهه تمهرين پهر ندن معناى جوجه «ربعه»بود كه 
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تا پروان كنندد معلوم شد كه اين   ب  رفته اسهتد نهاده ههدايت بهه  كردندمى

ين انهطال  را جهدى نگرفهت و نويسند ى خود اطمرنان داشتد هر ز ا قدرت

آمد ند و بدش نمىدادد مجتبى مرنوى قه هه مىپونخندى واكنش نشان مى ف ط با

كجى شده استد براى مهن هم هار بهودن بها ههدايت و دهن «ادباى سبعه» كه به

 .افتخارى بود مرنوى

 ن رفتدو بعد واقعاً  اوى مررى در ربعه افتادد مرنوى به  ند 1316در سال 

 فظ وبردمد جنگ در  رفت و فرناد هم به دنبال تن هرح حهاسر مىهنندان ب من در

 هدايت در پاريس خودكشى كردد دشهمنى مرهان 1951سرنوشتش رفتد در سال 

 رنادمرنوى و فرناد رخنه كردد دوستان ديرين تبديل به دشمنان خونرن شهدندد فه

 :شعرى  فت

 هدايت مُرد و فرناد مُردار شد

 م  ند و  رفتار شد علوى به كومه على

 .مرنوى به  ندن رفت و پو دار شد

 

 ناى در غربت خواندم شستم خبردار شد كه مرادر مجله راوقتى اين شعر 

 مرنوى سترهنده و فرناد سترز ر سر شعرهاى حافظ ش رآب شهده اسهتد بعهدها

 .دريافتم كه اين جدل علمى به دشمنى كشرده و ان پدركُشتگى هم  ذشته است
 

 ن ايرانشيفتگا

 شان بخرر، هر سه شهرفته ايهران بودنهد و ههر كهدام ههر مهه انياد هر سه

 .شان كردنددستشان برآمد براى تعا ى وطن
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2
 به ياد دوستم دكتر صادق گوهرين

 حسين خطيبى

 

 ان مهرمهاه» دكتهر نهاده  هوهرين«آشنايى و سپس دوستى من با مرحوم 

 دانشسهراى عها ى دانشهگاه تههرانكه هر دو رشته نبان و ادبرهات فارسهى  1313

 ههىماه امسهال كهه بهه همرانويسى كرديم آغان شد و در ي ى ان رونهاى آباننام

 و ايهن -فتهرم ا لَّه نفا و استاد دكتر ترابى به ديهدار او راستاد  ران در دكتر ذبرح

 نردد دو هفته پرش ناباورانهه خبهر يهافتم كهه آبه پايان رس -واپسرن ديدار ما بود 

ه پدر بان داد جان  رامى ب -ست عزيز ان اين جهان فانى به سراى باقى شتافت دو

 .كا بد ترره به مادر سپرد-

ا ماضههرن اسههتادان نبههان وادب پارسههى بههود كههه در بقيةة او ي ههى ان 

ا زمهان ا شهعراى بههار و بهديعپُربركت اسهتادانى  ران هدر، همنهون ملهكم تب

سرد كاظم عصهار و بهمنرهار كرمهانى و  جالل همايى و فاضل تونى و فرونانفر و

و ابراهرم پورداود و رشرد ياسمى و سعرد نفرسى و رضهاناده شهفق، اقبال آشترانى

فلسفى كه هر يك ان آنان ان ستار ان قدر اوّل آسهمان ادب و فرهنهگ و  نصرا لَّه

فلسفه نمان خود بودند پرورش يافته و علم آموخته و بهه درجهه كمهال  تاريخ و

ان معدود كسانى بود كه به شايستگى توانست حق تعلهرم و تربرهت  بود ورسرده 

خود را با نرف وقت و بذل جهد و تعلهرم و تعلهم و تهم رف و  استادان بزر وار

كه ان وى به جاى مانده اسهت  ادا سهاند و بهراى خهود در  اىتدوين آثار ارننده

                                                 

  . 391-386ص ن(، 1374دى  -(آبان  70-68كلك، شماره. 
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 .بان كند نبان و ادب پارسى جايى نرك فراخ شمار استادان بر زيده

 سهته ووى منان ه ان  فتار او پردا بود  مردى بود به تمام معنهى كلمهه وار

وى  برنرهد كهه نهامريا و با نفا، درويش مسلك و فروتن و بى ادّعا و ا ر مهىبى

يهن را نه در آن حد كه شايسته م ام واالى علمى اوست بر سر نبانهاست  ا امرون

د اعتنايى و وارستگى او بگذاريهد كهه خهوىريايى و ب رايى و بىحساب درون به

  ر ديديهدنهاد و در پى آن نبود و اانديشرد و ارجى نمىننده بود بدان نمى نرز تا

نان ه مان در ذشتش نرز منان ه بايد نامى و ذكرى ان وى به مران نرامد و كه پس

ا رشايد دربزر داشت او سخنى در خور م ام علمى و فرهنگى او  فته نشد ايهن 

 همان خوى و خصرصه روحى و باطنى او بگذاريد كه در نمهان حرهاتنرز به پاى

نههاد ىاقبال و ادبار اين جهانى وستايش و ن وهش اين و آن ارجى نمنرز هر ز به

 هوى انديشرد و به همه مرز دست رد و پشت پا نده بود و به  فتهه مونمىو بدان

 .ان سايههر مندعا مى بود پُرمايه آفتابى بود در مر

يهن او بها »  ريهانمقلم را  ختى بهر وى مهى«ا ر امرون به تعبرر بره ى من 

نگر احساسات درونى من ان ف دان اين دوست عزيهز كه هر ز برا -نارسا  عبارت

 ههاىكنم مشم دارم كه اين را هم به حساب سهتايشان وى ستايشى مى-نرست 

كنند مىا رسم ان در ذشتگانعلىنان ه شروه ابناء رون ارست م -آمرزى كه مبا غه

آمرهز مبا غههنويسم نه تنها ان اين م و ه و نه هماننگذاريد كه آننه درباره او مى -

كهه قلهم را اماى ان بسرار و خود شهرمندهنرست كه مشتى است ان خروار و نمونه

 باشمد  هويىتوان وياراى آن نرست تا منان ه در انديشه دارم ح ّى ان وى  زارده

به   ريزند و به دشوارى آننه در ضمررخود دارمكلمات و عبارات ان ذهن من مى

 .مدد كلك، به سلك عبارت ب شم
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 و ان رشته ادبى دبررسهتان ا بهرن 1313سخن كوتاه كنم آن مرحوم در سال 

 ا تحصرلفارغ -به انطال   -من نرز در همرن رشته ان دبررستان دارا فنون تهران 

 نشه دهتوانستد در دايافتگان ان تحصرل در اين رشته مىم فراغشديمد در آن هنگا

نويسى كننهدو دانشسراى عا ى يا در دانش ده ح وه تهران براى ادامه تحصرل نام

جمله ننويسى كرديم با شش تن ديگر كه ان آما دو تن در رشته ادبرات فارسى نام

ن كه ان اين عده جزمي ى دكتر مهدى حمردى شاعر نامدار معانر بودد دريغا كه 

كسهى كشهم و دكترتهراب بصهررىهنون بار نند ى را افتان و خرزان به دوش مى

 .ديگر ننده نمانده است

 نلرى دوا لَّه نفا يك سال و مرحوم استاد دكتر خااستاد  ران در دكتر ذبرح

رن كردند و استاد مرحوم دكتر محمدمعسال پرش ان ما در همرن رشته تحصرل مى

 ود را بهه پايهانخه -  امرون كارشناسى يا به انطال -سال دوره  رسانس در اين 

 .رسانرده و در خونستان به كار تدريس اشتغال داشت

ههايم بهه اخهذ درجهه  رسهانس در نبهان دورهكه من و ههم 1316در سال 

 وادبرات فارسى نائل آمهديم  بهه پرشهنهاد مرحهوم دكتهر عرسهى نهديق رئهرس

 انغر ح مت ونير فرهنگ وقت دوره دكتهرىم علىدانشسراى و مواف ت مرحو

 اننهد امهرونمدر آن نمهان  -نبان و ادبرات فارسى در دانشگاه تهران تمسرس شد 

  رسانس يا كارشناسى ارشد وجود نداشهت و منهرن م هرر  شهت كههدوره فوه

 ق ادامههح -تلف در ادوار مخ -شا ردان رتبه اول در رشته نبان وادبرات فارسى 

 .اين رشته را داشته باشند تحصرل در

 مههن كههه پههس ان دريافههت درجههه  رسههانس بههه پرشههنهاد اسههتادم مرحههوم

كهردم ا شعراى بهار با سمت دبررى در دانش ده ادبرات تههران تهدريس مهىملك
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 ومرحوم دكتر محمد معرن كه در خونستان به تدريس اشهتغال داشهت و مرحهوم

كه عمرش  -ا لَّه نفا و استاد ذبرحدر رشت  -كه ا ر اشتباه ن نم  -دكتر خانلرى 

در تهران و در دبررستان شرف به كار تدريس مشغول بودنهد بهه ادامهه  -درانباد 

در نخسترن دوره دكترى نبان و ادبرات فارسى بر زيده شديمد اين را نرز  تحصرل

نگذارم كه تا اين هنگام در دانشگاه تهران كهه دانشهگاه منحصهر بفهرد در  نا فته

 .شور بود  ف ط در رشته پزش ى دوره دكترى وجود داشتك تمامى

مرحوم دكتر سرد ناده  وهرين  مند سال بعد، ايهن دوره را آغهان كهرد 

تد امها ودر اين فانله به ياد ندارم كه به كار تدريس يا شغلى ديگر اشتغال داشه

 دانم كه پس ان اخذ درجه دكترى به سمت دانشرارى  و سهپس اسهتادىرا مىاين

رهز ننشگاه بر زيده شد و تا نمان باننشستگى جز به كار تهدريس و پهس ان آن دا

 .پرداختجزبه كار تح رق و تم رف نمى

 دردسر ندهم، من در دوره سه سا ه تحصرل در رشته  رسهانس بها مرحهوم

 هدكتر سرد ناده  وهرين رابطه دوستى وپروستگى بسرار نزديك داشتم و  ذشت

و اوقات رون را تا پسهى ان شهب بها ههم و در منهزل ا ان ساعات درس، برشتر ان

اى واپسرن عمهر به ع س سا ه -مطا عه و مباحثه بوديمد او در آن هنگام  سر رم

 -ن بهودم و مهن نهه منها -نم نت و رفاه نسبى كه ان پدر به ارث بهرده بهود ا -

اى مناسب در مردان بهارستان داشهت كهه وسهايل  هردآورى برخورداربودد خانه

د درسهان معمهوالً در خانهه او  هرپذيرى در آن فراهم بود و ههمستان ومهماندو

مصاحب  آمدند و درشمار آنان من نرز منان ه  فتم برشتر اوقات با او معاشر ومى

 .بودم

شهفرق رويى و دستى  شاده داشتد يارى نديق و همدمى رفرق و دوستى
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خهود اى ممتهد ان ننهد ىهو در كار مطا عه و تح رق، دقرق و عمرق بهودد در دور

 نيست، در كالنسا ى به نناشويى تن در داد كهه آن نرهز ديهرى نپايرهد ومجرّد مى

 نشهرنى بهه جهز كتهاب نداشهتدهم -نيست و سا هاى آخر عمر را به تنهايى مى

 اىاى كه ان خود بر جاى  ذاشت و شا ردان براننهدهفرنندى جز تم رفات ارننده

 اند نداشتد شا ردانى كه برشهتر آنهانو درس خواندهكه درم تب فضل و دانش ا

كتاب هاى كشورندد تنها سر رمى او مطا عهامرون استادان نبان فارسى در دانشگاه

 .و تح رق و تفحص و مصاحبت و معاشرت با ارباب فضل و ادب بود

  هاهاعتنهاد ههرچريا و به عوا م مهادى بهىمردى بود به تمام معنى كلمه بى

-اى نشسهته ههانى بهود در  وشههج -داد د به ظاهر خود را نشان نمىمنان ه بو

 ست؟دانم اكنون كجا و در اخترار كركتابخانه جامعى فراهم ساخته بود كه نمى

 ت آندريغ كه آن حافظه سرشار و پُربارى كه در جوانى و مرانسا ى ان نعم

 رانجامنهاده و س مند بود  در پررى و كالنسا ى روى به سستى و نوال و فتوربهره

 هبه نوعى فراموشى و نسران بدل شده بود تا آن حهد كهه در و اپسهرن ديهدار كه

 .آوردكمابرش يك ماه پرش ان در ذشت وى بود  حتى مرا نرز درست به ياد نمى

 در تح ر ات خود برشتر به عرفان و تصوف  رايش داشت و در اين رشهته

نديش بودد فرهنگ  غهات مثنهوى او انگر و باريكبه  واهى آثارش مح ّ ى ژرف

در هشت جلد تم رف شده است و نرز شهر  انهطالحات تصهوف در مههار  كه

ا حق ابوعلى سرنا و پرر منگى  و شرخ ننعان و نرز تصهحرح حج مجلد وكتاب 

ا طرر شرخ عطار هر يك درحدّ خود ان منابع معتبر و مستند بهه شهمار منطق جامع

ههاى پراكنهده او را بايد تح ر ات ناتمام ودست نوشتهآيندبه اين جمله ان آثار مى

آورى جمع -كه شمارشان كم نرست  -نرز افزودكه امردوارم به همت شا ردانش 
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 .شودو تدوين

ههاى ننهد ى كهه پررانهه سهر او دريغا كه ضعف و فتور پررى ونابسهامانى

ل در دنبا هه آن اجه و -اكنون مجهال سهخن در آن نرسهت  و -آنرد راسخت مى

سانى آن را براى طبع و نشر بهه او نهدادد و خهود دهفرنت ت مرل و آما-مختوم 

 منرن بودپايان عمر او خدايش برامرند كه يهك دنرها ت هوى و فضهرلت و نهفا و

 .نمرمرت را باخود به درون خاك برد
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3
 پژوهمن و محمدتقى دانش

 منوچهر ستوده

 

 مخلص در كا ج امري ايى در پى  رفتن تصهديق 13-1312سال تحصرلى 

داشتد  شش سا ه متوسطه بودد كا ج امري ايى براى خود برنامه تحصرلى جدا انه

م ههتمام درسهاى ما به نبان انگلرسى بود جز درس فارسى و عربىد اين دودرس 

» رننخسهت«را بهه معلم بنامى نداشتد احمد عرب كه بعدها پدرم نام خانواد ى او

كاتب وحهى و -تبديل كرد، معلم فارسى ما بود، مند نباحى هم نبحى مهتدى 

رسهرديم مرحهوم دادد به كالس ششم كهفارسى به ما مى درس - وى راديو قصه

مهتن انگلرسهى دكتر رضاناده شفق را به معلمى ما انتخاب كرده بودندد ايشان ههم

ى ادبرات فارسريس انتخاب كرده بود و تاريختاريخ ادبرات ادوار براون را براى تد

شها رد دوره را ما به نبان انگلرسى خوانده بوديمد خالنه در حهدود برسهت تهن

 .متوسطه، ظاهراً درس خوانده و ى باطناً برسواد بوديم

 فا،ا لَّه نهبا اين برسوادى حريفان ما در دارا فنون پرويز ناتل خانلرى، ذبرح

 ا زمان فرونانفهر،د كه استادانى مون جالل همايى و بديعمصطفى م ربى وددد بودن

 .محرط طباطبايى، نصرا لَّه فلسفى و امثال ايشان داشتند

رفتهرم وان ما كه در كا ج امري ايى معلمان درستى نداشترم، به دارا فنون مى

مران  كرديمد رفترم و رونويسى مىهايشان را مىرشته خود جزوهرف ا دوستان هم

دارا فنهون را  هاى شا ردانآمدند و جزوهمى» مدرسه ندر«دو تن ديگر ان  ما هم

                                                 

  . 604 - 599(، نص 1375همن ب -(آبان  80 - 83كلك، شماره. 
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ا هدين جمهالپهووه و ديگهرى رفتندد ي ى ان آنها محمدت ى دانهشبه عاريت مى

 .شهردى بودد مخلص در دارا فنون با اين دو تن آشنا شد

كوم ى هاى ورودى مسجد شاه بودد مدرسهمدرسه ندر دست راست پله

مشهتركاً ا هدين كههپانزده حجره داشتد حجره آقا محمدت ى و آقا جمال بود و ده

 .كردند در ضلع شما ى مدرسه بودنند ى مى

خرابههان  يههك سهها ى اسههت -رئههرس بلديههه  -كههريم آقهها بههوذرجمهرى 

را با خراب كهردن دنبا هه خرابهان جنهوبى ار  بهه وجهود آورده و  بوذرجمهرى

 ندر ريختهد اين خاكها ديهوار شهما ى خرابى را در پشت مدرسهخاكهاى اضافى

ا ا هدين را پوشهانده و نفهوذ آب ديهوار رحجره مشترك آقامحمدت ى و آقا جمال

ت ى طورى كه حاشره شما ى نيلوها را تا نده بودندد آقها محمهدخرس كرده بودبه

و خروش، در اين حجهره ههم بهه كسهب علهوم ع لهى و ن لهى كوشا و پرجوش

ا خواند تا بتواند امتحهان متوسهطه رارس جديد را مىمدمشغول بود و هم دروس

 .علوم قديمه را سست ديده بودبدهد و ديپلم بگررد،مون پايه

 مباحثهه بنهده بهود،  هاهى ناههار ههم پهلهوى آقهاآقا محمدت ى مدتها هم

 اد اوماندم و بحث متون ادبى و تاريخ ادبرات كار ما بود و مون سومحمدت ى مى

 .كردمن ان محضرش استفاده مىبرشتر ان من بود م

 آقا محمدت ى پس ان اتمام دروس مدرسه ندر به مدرسه فرضهره رفهت و

 .سا ها مران ما جدايى افتاد

 شه دهدوباره او را به اتفاه ايرج افشار در مخهزن كتابخانهه دان 1326سال 

« هوپوانشد»شديم، پشت به قبله اول مرز ح وه ديديمد ان دَرِ كتابخانه كه وارد مى

 .بود و در امتداد آن مسبرده به ديوارِ م ابل مرز آقاى ايرج افشار
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را  تبنده هم در اين سال كه دبرر دبررستانهاى پايتخت بودم، ساعات فراغ

 .به كتابخانه آمد و رفتى داشتم

 ههاى مخهزن كتابخانهه نشسهته بهودم و كتهابرونى روى ي ى ان نند ى

 انهاى جوالهان و شها بافان كرمهرى واژهخارستان به دستم بود و مشغول  ردآو

 داد، سهرى بهه مهن ند وخوانهان مهىپووه ضمن اين ه كتاب به كتاببودمد دانش

 كنى؟پرسرد مه مى

 كتاب خارستان را اند «مشغول  ردآورى مصطلحات بافند ى هستم» فتم 

 .دست من  رفت و نگاهى به آن كرد

 انندرانمر مانندرانى و بايد به تو با كرمان مه كار دارى، تو اهل نو» فت: 

 ر ايهنبرسىد تاريخ مانندران فران و نشرب نياد دارد و سهوانح و اتفاقهاتى كهه د

 سرنمرن رخ داده بسرار جا ب استد به نظر من به وطهن خهودت بپهردانى بهتهر

 .«است

پووه در من اثر كرد و ان فرداى آن رون بهه تصهحرح و تحريهر سخن دانش

ه خطهى جنوبى درياى خزر پرداختم و ت ريباً تمام آنها را كهتاريخىِ حاشره  كتب

 .به ماپ رساندم و كتبى را كه ماپ شده بودند تجديد ماپ كردم بودند

 افهزودن كتابههاى امام مسجد جامع يزد بها خريهد كتهب خطهى دههات و

پووه دانش اى تش رل داده بود و ى فهرست مرتبى نداشتدنها كتابخانهاشخصى بد

 .بودند تا فهرست كتابهاى كتابخانه را بنويسد را خواسته

 اى مران كتابهاست كه مربوط به مانندران اسهترونى خبر آورد كه نسخه

 .خورد يا نهتو سرى به يزد بزن و ببرن كه به درد ماپ مى

 من روانه يزد شدمد يك رونى با كتاب ور رفتم مون مشخصات نداشهت
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 ى ديهدم كهه مطا هب برشهتر مربهوط بههمؤ ف و تاريخ تم رف را پردا ن هردم و ه

 بانماند ان مرعشهران اسهتد ع سهى ان تمهام اوراه  رفتنهد و در  اخترهار بنهده

مسهوول  ذاشتندد آقاى  بّافى دفتردار كالسهاى شبانه خارجران م رم تهران كه بنده

بهه يهزد اىآنجا بودم، رونويسى اوراه را به عهده  رفتد پس ان اتمام، يك هفتهه

بهه اى مههذبها و متن انلى م ابلهه كهريم و نسهخهونويس را با ع سرفتم و ر

وجود آورديم و ماپ كرديمد سرانجام معلوم شد كتهاب دنبا هه تهاريخ طبرسهتان 

 .ورويان و مانندران ظهررا دين مرعشى است

 ا دينسرد شهابآي هللا »پووه مرا در دانشگاه ديد و  فت: رونى دانش

 .«خواهد ترا ببرندمرعشى مى

 «من مطور به ايشان دسترسى پردا كنم؟»پرسردم: 

 «دام واسطه قرار دادهمرا كه شا ردش بوده» فت: 

 مرعشهى وارد شهديمد مها را بهه آية هللابا هم به قم رفترم و بهه منهزل 

ن ناهاردعوت كردندد با ايشان بر سر يك سهفره نشسهترم و غهذا خهورديمد ان ايه

ننهده  با ماپ اين تاريخ خاندان مرعشهى را شما»قدردانى كردند و  فتند:  نامرز

ا ايد، خداوند به شهمو نمان بريده و قطع شده آن را تا امرون مرتبط كرده ايدكرده

 «دعنايت كند توفرق

 ند وديدمد شب و رون قلم مىپووه را مىاى دو سه بار دانشدر تهران هفته

 بود آنجا را سهاخت و اى به او رسردهآباد قطعهفراغتى نداشتد ان اراضى يوسف

 اى تهره كردد در ههر حهال مرتهبآباد كردد آنجا را فروخت در خرابان ونرا خانه

 رابطه ما برقرار بودد در سفرهاى مطا عاتى بنده اول ان آمل كه مو د او بود شهروع

 كرديمد مرقد پدرش را در امامزاده ابراهرم آمل بهه مهن نشهان دادد رونى نزديهك
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كه خويشان او در آنجا بودنهد رسهرديم و شهبى را در  «بورون»غروب به ده ده 

به رون آورديمد دور درخت عظرمى را كهه در مهدخل ده هده بهود شهمع و  آنجا

روشن كرده بودندد در تاركى شب منظره بسرار جا بى داشهتد سراسهر دره  مراغ

سهتاه هرانپى را با همراهى و همپايى او بررسى كردمد در دالرستاه و غار هران و

 .يار وياور بنده بودند

 متهر وسهانتى 20در نندوه آهنىِ امامزاده نراك طومارى يافترم به عهر  

 ههاى دوراندراناى پنج شش متر كه نورت جرهره و مواجهب متو رهان امهامزاده

 ىدند و بهاقننفوى بودد رونويس كردند و در مجله اوقاف آن نمان به ماپ رسا

 .اسناد را براى ح رر  ذاشتند

 ندم واى كه در خرابان ونراء داشتند به ايشان سرى مىبنده مرتب در خانه

 .بردمهاى كتابشناسى او استفاده مىكردم و ان يادداشتپرسى مىاحوال

 بود، ةهسته كتابخانه مركزى دانشگاه را كه كتب اهدايى سردمحمد مش و

 بهه نيهرنمرنبنده در ي ى ان اطاقهاى دفتهر دانشسهراى عها ى تحويهل  هرفتم و 

 آورده دانش ده علو منت ل كردم و فرلمهايى را كه مرحوم مجتبى مرنوى ان تركرهه

 انهها دو ه تحويل  رفتم و به محهل كتابخبود ان منزل برادرش در خرابان حشمت

 ا بهبستان ربندى كردن نيرنمرن، كتابخانه را به راه انداختمد تابردم و پس ان قفسه

وم مهر وم واه به كتابخانه مراجعه كرد، ديد كتابخانه قفل يراله رفتمد رئرس دانشگ

لهرم ام و ان تهدريس وتعاست مرا ت دير كردد بنده ان يك طرف ديدم  ادارى شده

اسهت پووه به دنبال فرلمهاست انريام، ان طرف ديگر ديدم مشم دانشع ب افتاده

 .ر دادمپووه قراكتابخانه استعفا كردم و كتابخانه را در اخترار دانش

 كرد دو بهار سه تهپووه هنگامى كه در خانه خرابان ونراء نند ى مىدانش
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 كرد و مدتى پس ان س ته دوم نرز در خانه خود باقى ماند تا حها ش بهه وخامهت

  رايرد و فرنند برومندش او را به خانه خود بردد در طول اين مدت نرهز بنهده ان

 خبهر 1375شهنبه برسهتم دى مهاه سهپووه بودم تا رون ايشان جوياى احوال دانش

 . لَّه و انّا ا ره راجعون رحلت ايشان را شنردمد انّا

 

 به ياران رفته درودى فرست

 امپووه  فتهدر رثاء محمدت ى دانش

 هرهات!! محمدت ىِ ما ن جهان رفت

  ويى كه نمرن رفت و نمان رفت و م ان رفت

 آن نادره دهر كه بود عاشق دفتر

 كف و مون باد جهان رفتدفتر بنهاد ان 

 آن يار موافق كه مرا مونس جان بود

 در روشنى رون دوان رفت و دوان رفت

 او بر سر من بود مو موپان و شبانى

 من برّه برناره! مو موپان و شبان رفت

 آن راهبر و راهنما نود تلف شد

 آن دُرّ ثمرن ان كفم افتاد و روان رفت

 دانش نپووهرده سر در ره آن داد

 م نخروشرده سوى دارجنان رفتي د

 دانم كه خدايش ببرد جنّت جاويد

 روحش ن منش راست سوى كاه كشان رفت
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 ان من تو نپرسى كه تو مونى پسِ مر ش

  ويى ن تنم رو  بشد، تاب و وان رفت

 ام پريشان كه مسان ننده بمانممن مانده

 مون بى تو ندانم كه شب و رون مسان رفت

 نده نامرزيارب تو ببخشاى برين ب

 مون دار و ندار ان كف اين بنده عران رفت



 191 هاها و پارهنكته

 

 مصدق و مجله يغما
 

 دكتر محمّدابراهيم باستانى پاريزى

 

ن ته  دانم مرا همرشه در ذهن من اينبر رديم به دنبال حرف خودمان نمى

آينده  كرد كه مرا مجالت ما اين در كم عمر و كوتاه نند اهى هستند؟خارخار مى

سهخن  با هزار نحمت هفت هشت سهالد -، دوم دو سال، و سوم اول مهار سال

بهار  برست سال نامرتب، شره يك سال كوتاه مدت، مهر اول هفت هشت سال و

و  دوم هم هفت هشت سالد و اين تجديد انتشارها اغلب با انتشهار اول متفهاوت

  اهى انالً مغايرت داشتد تنها درين مران يغما بود كهه سهى و يهك سهال دوام

ام، و اغلهب بها او آمهد و و آن نرز با مه نحمتى، مون با يغما همراه بوده -آورد 

وقهت هرچ -خواهم بگويم كه يك د رل آن اين بهود كهه يغمهايى داشتم مى رفت

رون ان آننه بود ثروتاً و ماداً فروتهر افتهاد و ف ررتهر م امى درخور نرافت و رونبه

وه بهر آن ان او رون اول كهه طهر  كس دران ن ردد عهالدست پرش هرچ شد و ى

اى قهرار  ذاشهت كهه مجلهه -من با او بهودم  (م1946ش/1327مجله را ريخت)

نفحه منتشر كند، و اين كار را در خهور قهدرت مهادى و  هفتاد حدود شصت تا

وقت ان آن عدول ن رد، با نترجه بسرارى ان م االت كه و هرچ ديد،معنوى خود مى

وقت مديون و م هرو  و هرچ -هر ز ماپ نشد  -شود ماپ  قرار بود در يغما

هم ان سر مهار هزار مشترك، و اندكى ان دو سه نفحه آ ههى  نماند، و درآمد او

پرداختنهدد بهه خهاطر پرداختند و  اهى بعضى نمهى اهى مى بودد مشتركرن هم -

                                                 

  . 12(،   1374مهر ) 67كلك، شماره. 
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مردى محترم بها كرهف وارد شهدد  -دفتر مجله نشسته بوديم  دارم كه يك رون در

خا   ذاشتد معلوم شد پرش ار دكتر مصده است كه ههر  غمايى به او احترامي

آمد و به جاى برست تومان اشهتراك سها رانه يهك اسه ناس مى سال ان احمدآباد

رفتد آن سال يغمايى نرنهگ شهد ان  رفت و مىو رسرد مى دادپنجاه تومانى مى

بنويسهد و بهراى  هها را جلهوتربستگانش بود خواست تا قهب  منشى خود كه ان

سهه تها  -مشتركرن بفرستد و اومنرن كردد آن رون كه پرش ار مصده آمهده بهود 

م صهودش ]داد و  فهت: آقها  درآورد و تحويل يغمايى قب  اشتراك آن سال را

اند  طفاً تا آخر سهال ههر تعهداد اند و  فتهسالم رسانده مخصوناً [مصده است

د و مرحمت كنرد كه آمد و رفت آسان يك جا بنويس قب  كه بايد پرداخت كنرم

خجل شدد معلوم شد منهد مهورد ديگهر ههم منهرن  شود! پررمرد يغمايى سخت

به هر حال كهل  -بوده است نتعمدى هم در كار  هايى ت رارى نادر شده وقب 

اين ه عر  كهردم ان همهان اول تها آخهر ههرچ  درآمد يغما ان همرن حرفها بودد

خهودش يهك راه  -شد و انهشتاد نهفحه برشهتر شماره ان شصت نفحه كمتر ن

 .هاى خود نفس ب شدظرفرت شش ادامه حرات بودد هر كس بايد به اندانه
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5
 هنر و حرمان

 سديدالدّين محمّد عوفى

 

 ...هنر در همه ايامها سبب حرمان بوده

مهن  ا معتز برعت كردنهدي ى ان بزر ان ح ايت كرد كه در آن رون كه با ابن

 مدبن جرير طبرى كه ناحب تاريخ است در رفتم، او  فت خبر مرست؟نزد محبه

  فهتم  فتم  ش ر با عبدا لَّه بن ا معتز برعت كردند،  فت ونيهر كهه خواههد بهود؟

 محمد داود جرّا ،  فت قاضى كه خواهد بهود؟  فهتم ا مثنهى احمهدبن يع هوب،

 را؟ام نشهود، مهساعتى سر فرو اف ند و برنديشرد پس سر برآورد و  فت اين ار تم

در  فت ان هر آن ه اين هر سه تن در استح اه كارى كه بديشان مفو  شده است

شايسته را غايت كما ند و رون ار در تراجع است كار مستحق نتوانند ساخت و هرچ

 شدن آن تندر كار نتوان آورد و اهل رون ار كه ان اين رتبت قانر باشند به ساخته

علهوم ه آن منصب يك شب بر ايشان نماند تاعاقالن را مدر ندهند و همننان بود ك

 .قاند فاضالنشود كه هنر در همه ايامها سبب حرمان بوده و رون ار پروسته

 خود هنر در عهد ما عرب است ا ر نه اين سخن

 كند برهان كه من شاعر نرم بل ساحرممى

 

 

 

                                                 

  .ا ح اياتن جوامعن ل ا. 
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آثار بنياد موقوفات
 

 در آئينه ديگران

 

1
 رسى در قفقازسرايندگان شعر پا

 

د آبادى، انتشارات ادبى و تاريخى موقوفات دكتر محمونگارش عزيز دو ت

 .455، نفحات 1370، تهران 38شماره  افشار يزدى،

 

نوران آذربايجهان را كتهاب سهخ 1355-1357مؤ ف كتاب كه در سها هاى 

 به ماپ رسانرده، در پرشگفتار كتهاب سهرايند ان (نفحه 42+1188دردو جلد )

 :ارسى در قف ان نوشته استشعرپ
  

ارس در نمان تم رف كتاب سخنوران آذربايجان توجه داشهتم كهه در آن سهوى»

 نرز شهاعران جهاودان و اسهاترد  ران هدرى هماننهد: خاقهانى شهروانى، نظهامى

هها مضهبوط اىددد و سايرين بودند كه سر ذشتشهان در تهواريخ و تهذكره نجه

 هاى داخلهى و خهارجى موجهودكتابخانهشان در ودواوين و آثار ماپ و خطى

شان جزو ذخاير معنوى و ادبى مها معهدود وم هام است و مظاهر ذوه و انديشه

 (17  )د«وااليشان در تاريخ ادبرات ايران بزر  محفوظ است
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 نرههز شههاعران مههاوراء ارس را ان نظههر دور 1355وى حتههى پههرش ان سههال 

قبهو ى »، «سهخنوران داغسهتان»داشته و بدين جههت م هاالتى نيهر عنهاوين: نمى

جهالت مدر  «پارسرگويان اردوبهاد»، و « ويان قراباغپارسى»، «و ديوان او شروانى

هها و هاى مختلف و تهذكرهماپ رسانرده بوده و با مراجعه به كتابخانهمختلف به

ان  ها به وجود شاعرانى در آن سوى ارس پى برده بوده است كهكتابخانه فهرست

 .تابهاى ذريعه و فرهنگ سخنوران نرز يادى نشده بوده استحتى در ك آنان

آبهادى بها كوششهى قابهل تحسهرن كتهاب حاضهر را در آقاى عزيز دو هت

اء  وى هر شهر را در ماورمهارفصل و به شر  نير تم رف كرده وشاعران پارسى

ترترهب  اى ان آثارشان را بهمعرفى و شر  احوال هر يك ان آنان و نرز نمونه ارس

 :ن ل كرده استفبايىا 

ع ، بهرد(تهن 6، بهاكو )(تهن 16سرايان اران: ان اردوبهاد )فصل اول: پارسى

نجهه ،  (تهن 59، قرابهاغ )(تن 47، شروان )(تن 2، خالط )(تن 6، برل ان )(تن1)

 .(تن 36، نخجوان )(تن36)

 .(تن 12سرايان ارمنستان: )فصل دوم: پارسى

سارايان   و فصل مهارم:پارسى(تن 13سرايان داغستان )فصل سوم: پارسى

 .(تن 25 رجستان )

اى متهوفى بهه قف هان ابهوا عالى  نجهه «مت دمرن سهخنوران»در اين كتاب 

 هجهرى قمهرى 1342است و متمخرين آنها ناظم ايروانى، ننده به سهال  554سال

( 22-21). 

آن مؤ ف پرش ان معرفى شاعران هر منط ه، موقعرت جغرافرايى و تهاريخى

، انموقعرت »قف ان«رن را هم به اختصار مورد بحث قرار داده منان ه در ذيل سرنم



 196 5/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

شهوروى، اران، جغرافرايى، معادن، ننايع، مردم قف ان، مذهب، تاريخ، آذربايجهان

 .(24-33  )فارسى ارانى وددد آن سرنمرن سخن  فته است 

، ذكر اين موضوع النم اسهت كهه شهاعرى »ماى«براى آ اهى دوستداران 

رو و ان واعظى خوش محضر و شررين سخن و اندكى آبله«نام شاكر ايروانى كه به

 لو خهورشخورده، و به مهردو مشم نابرنا بوده،ددد و غذا را با اشتهاى فراوان مى

 :كرده استبادنجان عالقه برشتر داشته و غا باً با خود اين برت را نمزمه مى

 آن غذايى كه مرا مون جان است

 و بادنجان استملو و جوجه 
 

خود برتى نرز در مد  ماى سروده است كه به راستى در نوع 45اى قصرده

جان نظرر است، وى در اين قصرده ان ماى و قند و سماور وفننظرر و شايد بىكم

 و قاشق و بش اب و سرنى و قورىددد ياد كرده استد شهاكر ايروانهى واعظخهوش

 :استدادهماى ديشلمه ترجرح مىاشتهاى ما ان جمله ماى شررين را هم بر 

 قند را در است ان اندان و مايى را بريز

 معناستىنوشردنش برجا و بى «ديشلمه»

     305-303 
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2
 گنجينه مقاالت جلد دوم، مقاالت ادبى، تاريخى و اجتماعى

 

ى ان دكتر محمود افشار، به كوشش ايرج افشار، انتشهارات ادبهى و تهاريخ

 .976، نفحات 1370، تهران 35يزدى،  د افشارموقوفات دكتر محمو

 اى خود بر اين كتاب نوشته اسهتآقاى ايرج افشار در يادداشت دو نفحه

 :كه

قريهب بهه هايى را كه در مدتپدرش در سا هاى پايان نند انى اوراه و نوشته»

ى بهه آورد و بانگهاههاى بانمانده به در مىهفتاد سال  رد آورده بود ان نندوه

دانست به نمى دانست و ضرورتى براى ماندن آنهاا آننه را به درد ناخور مىآنه

كلهرم را  سهپرد و  هاهى بهراى فرننهدان و خويشهان ايهن برهتدست آتش مى

 :خواندمى

 يك رون نرف بستن دل شد به اين و آن

 رون د ر به كندن دل، نين و آن  ذشت

بهراى ب ماندن و قابل خواندنهايى را كه مناساى ان م ا هضمن اين كار،  زيده

 بهود جهدا» تهزى«دانسهت و در آنهها اظههار رايهى شهده و داراى آيند ان مهى

 سهت،اساخت و با بانخوانى آنها و برداشتن مطا بى ان آنها كه كهنگى يافتهه مى

شهدن نويسى سپرد و ت ريباً آن را آماده مهاپاى  زين كرد و به ماشرنمجموعه

 (د3  ) «و را ربوددددساخته بود كه منگ مر  ا
 

 به ماپ رسرد و اينك 1368جلد اول م االت دكتر محمود افشار در سال 
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 ماپ –و در دنبا ه جلد اول  -بندى در اين مجلد، م االت وى به اين شر  طب ه

  (م هاالت اجتمهاعى و سراسهى) 9  بخش (م االت تاريخى) 8شده است: بخش 

  (اوقاف وموقوفات) 11  بخش (ورنىم االت اقتصادى و اقتصاد كشا) 10بخش 

اقتراحهات و )14  بخهش (م االت  ونا ون) 13  بخش (م االت ادبى) 12بخش 

 .(درباره مند كتاب) 15  و بخش (انت ادات

نبهان آذربايجهان و وحهدت »ان م االت آخرين بخش ايهن كتهاب اسهت: 

 .«افغانستان و نبان فارسى»، و «نبان ديرين آذربايجان»، «ايرانملى

 مصهرف ن ته قابل توجه آن است كه شادروان دكتر محمهود افشهار بهراى

 : درآمد موقوفات خود شرطى مهم به اين شر  قائل  رديده است
 

حمهود كتاب نظم و نثرى ان  ذشتگان يا آيند ان با بودجه [موقوفات دكترم»ددد 

درى و افشار يزدى ]ماپ خواهد شد كه هدف غايى واقهف را ه تهرويج نبهان

ناحرهه «رم وحدت ملى ايران اسهت در برداشهته باشهدد كتبهى كهه بهويى انتح 

طلبى و ح ايت ان رواج نبانهاى خارجى به قصدتضعرف نبان و جدايى»  رايى

 انگرهز داشهته باشهدفتنههاىآمرز وروشها و سراستدرى، و ديگر مرزهاى تفرقه

 .«نبايد با بودجه اين موقوفات طبع و تونيع شود
 

 .داشتاد كه ايران را بى روى و ريا دوست مىروانش شاد ب

 
 


