
 
 
 
 

هاها و پارهنكته
 

1
 شعر سعدى در چين   

 

 عباس اقبال آشتيانى   

 

 سعدى شيرين سخن ما كه از هر كس بهتر به روانى كالم خود  و وسوع 

خود    ايره نفدذ و سرع  انتشار آن  ر عالم، يقين  اشوته و  ر هاوان اوان كوار

 :گفته كهحق مىبه
اش كه  ربسوي  اس  و صي  سخن ذكر جايل سعدى كه  ر افداه عدام افتا ه»

 «.زمين رفته

 يا

 كس نناليد  ر اين عهد چد من بر  ر  وس 

 رو  از شيرازمكه به آفاقِ سخن مى
 

 :گديد ر طى يكى  يگر ازغزليات آبدار خد  مى

 سعدى به پاكبازى و رندى مثل نشد

 اىتنها  ر اين مدينه كه  ر هر مدينه

                                                 

  . 80-79(، صص 1323مهر ) 2، شااره 1يا گار، سال. 
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 هشعرش چد آب،  ر هاه عالم روان شد

 اىرو  به خراسان سفينهكز پارس مى
 

 خداهيد به بيان سويا  معورو حال اگر براى اثبات اين مدعى شاهدى مى

 ، يعنى پنجاه و پنج سوال پوس از فودت746مغربى ابن بطدطه طنجى كه  ر سال 

 :سعدى از هندوستان به چين رفته  ق  فرماييد

 ر شر  پذيرايى كه  (1)ابن بطدطه  ر طى اقام  خد   ر شهر عظيم خنسا

 :نديسداز او شده چنين مى

بودر ترين امراى چين اس . اميرمزنام  ار  كه بزرگ» قدرتاى«امير شهر قرطى »

 «طودى» ما را به خانه خد  مهاان كر  و جشنى ترتيب  ا  كه آن را بوه مغودلى

گديند  ر اين جشن كه بزرگان شهر نيز حضودر  اشوتند ميزبوان امور ا  توا مى

جد  مسلاان براى ما گدسفند سر ببرند و طعام تهيه كننود. خود  او بواوآشپزان 

 ا  و به  س  خديش براى ماگدشو  پواره جالل  مقام شخصاً به ما طعام مى

بوه خلويج كر . سه روز مهاان او بد يم سپس پسر خد  را با موا بوه گور شمى

 يگرى بد  و ينهسدار شديم. پسر امير  ر سف (2)اى شبيه بحرافهفرستا . بر سفينه

 به چينى و عربىاز اهل طرب و مدسيقى جاعى را هاراه  اش . اين سازندگان

مخصود   اشو . نداختند اما پسر اميور بوه آواز فارسوى عشوقىو فارسى مى

مون  وخداندند، امر  ا  تا آن را مكرر  رمكورر بخداننود آهنگى به اين زبان مى

 شدخداندند از  هوان ايشواننده مىچدن چند بار آن را كه به لحنى شگف  خدا

 :آن كه از بحر رجز اس  اين اس  فرا گرفتم و
 

 امام  ر بحر فكر افتا هتا  ل به مهرت  ا ه

 (3)ام گديى به محراب اندرىچدن  ر نااز استا ه
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 رىتا اينجا بد  بيان ابن بطدطه راجع به آن مجلس ضياف  و سدر  و سرو

 بتوهبطدطوه ترتيوب  ا ه بد نود. الر پوذيرايى ابونكه امير شهر خنسا و پسور او  

  انسته و قاضى و فقيهوى بود ه اسو   ور ازبطدطه چدن  رس  فارسى ناىابن

 .تاريخ و آ اب ايران ندانسته اس  كه اين شعر از كيس  و از كجا آمده

 :بي  مزبدر از يكى از غزليات معرو  سعدى اس  كه مطلع آن اينس 

 تى كه بر ما بگذرىآخر نگاهى باز كن وق

 كند كز  وستان يا آورىيا كبر صنع  مى

 

 شاركالميابند كه  ايره انتبطدطه  ر مىخدانندگان گرامى از هاين اشاره ابن

 ر اش حتوىرسيده يعنى صوي  سوخنسعدى نيم قرن بعد از فدت او تا كجا مى

 ر ن فارسوىو زباافداه مر م اقاصى بال  چين و كنار اقياندس كبير نيز افتا ه بد ه 

 موراىآن عهد تا چه اندازه مفهدم و مقبدل خارجيان بد ه اس  كه پسر يكوى از ا

 بور هچين به شنيدن الحان شدرانگيز آن عشق  اشوته و از آن لوذت و تاتوع موى

 .اس 



 130 7/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 

2
 ياد يحيى ذكاء   

 

 ايرج افشار   

 

 يحيى ذكوا  هاودرس مون  ر روزگواران  رس خدانودن  ر شوعبه ا بوى

ه كوتور بود .  رمسوجد فاتحوه او رستان فيروز بهرام بد .  وسال از من بوزرگ بي

زو ا -اوان شوعبه نشسوته بود م ههادرس  يگور  -محادعلى شكدهيان  پهلدى

آيد  رس  چه سالى بد  كه با ذكا  هاودرس شوديم. گفو  از يا ت مى پرسيدم

 وخوانلرى اللَّوه صوفا و پرويوز ناتول بد ، آن سالى كه ذبوي  1322و  1321 سال

 محادحسين مشايخ فريدنى و محاودجدا  تربتوى از معلااناوان بد نود. صوفا و

 اهيممجله سخن را منتشر كر ند. هاان اوقوات ابور 22خانلرى مشتركاً  ر خر ا  

 شناسوىپدر او  با هاكارى محاد معين  ر تاالر آن مدرسه جلسات انجان ايران

 نگى و فكرى براى جلوب كور ن ا . حزب تد ه فعالي  شديد فرهرا تشكيل مى

 هروى هم  ر مجلس و  ر جامعوجدانان آغاز كر ه بد . مصدق و سيد ضيا  روبه

نداخ  مى آرايى كر ه بد ند. احاد كسروى هم براى ياران خد  ندايى  يگرصف

 .و گروهى از جدانان را به پيروى افكار خد  كشانيده بد 

 رى سيد ضويا  روى آور ه ر ميان هادرسان ما هدشنگ كاوسى به طرفدا

هاى سيد را كه  ر مجلس به  فاع از خديش ايرا  كور ه بود  بد  و مجادعه نطق

فروخو  كوه صواحب ( و به ما فخور موى1323اى به چاپ رسانيد )مجادعه  ر

                                                 

.  301-293(، صص 1380ر يبهش  ا -فرور ين )، 17بخارا، شااره. 
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اى تازگى  اش  كوه ندجودانى بودان هاى مدرسهاس . البته براى ما جدان تأليف

و كتواب منتشور كنود. شوايد مدجوب  سن پوا ر ميودان سياسو  گذاشوته باشود

بود  كوه  ر هاوان الهوى موىاللَّوه حكويم ر آن گروه شخص هداي منديشعالقه

الهوى كوه از قودماى كر . پدرش مرحودم محاودعلى حكويممى بيرستان تدريس

و فاضل بد  هم از معلاان مستقيم ما  ر آن زمان بد . بديع معلاان و مر ى ا يب

 ا . پير بد ، خايوده بود ، اموا صوالبتى  اشو . ايون مىو علدم ا بى به ما رس 

خداند اى را كه ذكا   ر آن  رس مىندشتم تا محي  مدرسهها را ازين بابپراكنده

 .تا حدّى بشناسانم

نشسوتند يحيى ذكا  و احاد فتحى كه با هم  وس  بد ند و پهلدى هم مى

 ارجنها از خن كدچيده بد ند. آهايى بد ند كه از تبريز و سبزوار به تهراخاندا ه از

 شود ومدرسه با هم انس و  وستى  اشتند زيرا هر  و با گروه ياران كسروى آمد 

گ فرن  رنگ به سدى بيروت و اشتند. اصغر فتحى پس از ختم  وره  بيرستان بى

 انشوگاههاى  شناسوى  رس خدانود و  ر يكوى ازو ينگى  نيا رف . رشته جامعه

تبوه مكا سيد. او  ريون  وره  راز پنجواه سوال گواهى بوا ذكوا كانا ا به استا ى ر

 .كر مى

آمدز شعبه ا بى بود  ولوى ميوزان اطالعوات تواريخى او ذكا  اگرچه  انش

از  يگر هادرسانش، زيرا چندى بد  كه كتابهاى تحقيقوى كسوروى را  بيشتر بد 

د . گواهى و از هاان اوقات به گر آورى آثارمتعد  او ها  گاار ه ب خدانده بد 

كور . هاى كسوروى يوا  موىكر يم از ندشتهصحب  تاريخى و ا بى مى كه با هم

ها  ر ظاهراً او  رهاان روزهاى تحصيل  ر شعبه ا بى  بيرستان، بعضى مسئدلي 

هايى  اش  كه ماهانه به نام هر مواه از سودى كسورويان انتشوار نشريه كار چاپى
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را به پايان رسانيد بيشتر بوه انتشوار و ارا وه  پس از اينكه  بيرستان ياف . ذكا مى

هاى تاريخى و تحقيقى كسروى پر اخ . چدن كسوروى از ميوان ندشته بعضى از

هاى تحقيقى او گر  آور  و را  ر  و مجلد از ميان ندشته «مقاالت كسروى» رف 

 گدنوهبه چاپ رسانيد. چيوزى نگذشو  كوه چودن آن 1327و  1326سالهاى   ر

 (.1335تار يافته بد  كتواب چهول مقالوه كسوروى را انتشوار  ا  )مجادعه خداس

 هاى  كسروى را بوا نوام كارونودترى از آن تيره ندشتهبعدها صدرت بهتر و منق 

 كسروى گر آورى كر  و آن كتاب تدس  مؤسسه انتشارات فورانكلين و كتابهواى

را اى اس  كه هفتا  و هشو  گفتوار كسوروى ( مجادعه1352جيبى چاپ شد )

 . ربر  ار 

( و زبووان فارسووى و راه رسووا و توودان 1331اى كافنامووه )جووز اينهووا رسوواله

لوه هاى كسروى اس  كه ذكا  از مج(  و متن  يگر از ندشته1334) گر انيدن آن

برگرف  و به  سترس عاودم  ر آور . فرهنوگ كسوروى هوم از  پياان و جز آن

كسروى گر آورى شوده اسو . هاى برساخته كه  ر آن واژه هاى ذكاس  سترنج

 .آن را منتشر ساخ  1336انتشارات طهدرى  رسال 

 يحيى  رين  وره از فعالي  فرهنگى با محادعلى شدشوترى و محاودعلى

 بوه امريكوا رفو  و آنجووا 1332جزايورى محشودر شود. جزايورى حوودو  سوال 

 هارشناسى خداند و  كترى گرف  و به استا ى  انشگاه تكزاس رسيد و  ر بزبان

 هواىهاى متعد  به زبان انگليسى ندش  و طبعاً بوه كار رگذش . او مقاله 1379

 .احاد كسروى متكى بد 

  ر اينجا ضرورت  ار  اين طرفه را بنديسم كه خانبابوا مشوار  ر فهرسو 

هايى از آثار او يا  اى ذكا  كتابى را به نام سرگذش  ويكتدر هدگد و نادنهندشته
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اس  كه با  يگر تأليفات ذكا  هاخدانى ندار . مشوكل  اىاس  و آن ندشته كر ه

بهروز ذكا  پرسيدم گف  اصل آن كتاب ندشته اموام شدشوترى بود  و او از  را از

اش را به انشاى مطلدبى  ر آور . آمدن نام ذكا  بور ذكا  خداسته بد  ندشته يحيى

م مشوار آن كتاب كار ويراستارى اس  نه نگارش و تأليف. معلدم شد مرحودروى

 . ر نقل مطلب نكر ه اس   قتى

جدى از  بيرستان كه برآمديم ذكا   انشكده ا بيات را برگزيد و مون  انشو

حقدق شدم. چدن محل اين  و  انشكده نيم فرسنگى بويش از هوم  ور   انشكده

اه روى ناچار  يدارمان گاه بوه گو (ميدان بهارستان و  يگرى  ر جالليه يكى)بد  

و كوه ها و حاشيه خيابانها و بيشوتر  ر خانوه پودرى ار كتابفروشىگاهى    ا ،مى

ه كوهاى خيابان فخر رازى بد . سبب ايون  انشگاه و  ر يكى از كدچه نز يك به

نام  خانه پدرى او كشيد هادرس شدن من با برا ر كدچكتر يحيى به  يدارمان به

دق را با هوم  و سال  انشكده حق (مترجم زبر س )من و سيروس  سيروس بد .

ه سدم از هم جدا شديم. او به شعبه علدم سياسى رف  و مون شوعب بد يم و سال

تور مجلوه بد يم. يكى از پاتدقهاياان  فاما غالب روزها با هم مى قضايى را  يدم.

هاى پودرى مون بد  كه  ر يكى از مستغل (مديري  حسين حجازى به)جهان ند 

 جدانان  ر آنجا نشس  و خاسو  فرهنگوى و جااعتى از پيران و استقرار  اش 

ز يم. هرگواه ها را هاراه سيروس ذكا   ر خيابانها پرسه مىغروب  اشتند. اغلب

وقوات ا يدم.  ر هاان رفتم يحيى را سرگرم خداندن يا ندشتن مىمى به خانه آنها

هوا گواهى بوا گوروه خدبى گر  خديش گر  كر ه بد . سويروس جاعوه كتابخانه

هواى آمد. يكبار حتى خد ش را با ما بوه  امنوهبه كدهندر ى مى زىحسين حجا

 .كشانيد. اما يحيى مر  ميدان كده نبد  مرتفع تدچال
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و كر . مر ى مدقر و مدر  وثودق بود . پودر اپدرشان  ر بانك ملى كار مى

جوارت تعلى اعيان از تجار بنام تبريز بد ه اس . ولى فرزند به سودى  حاج ميرزا

آيود.  و از تبريز به تهوران موى 1316پر از  و به سال كار  ول  مى و بهرو  ناى

بوه  شد  و با فرزندان خود كه مأمدري  بانك قزوين به او  ا ه مى كشدسال ناى

نش را يابود و فرزنودابه تهران انتقوال موى 1321تا اينكه از سال  رو .آن شهر مى

ا  و . پيش از آن يحيى ذكا  يوك يوسپر  بيرستان فيروزبهرام مى براى تحصيل به

عبه شو بيرستان را  ر  بيرستان تادن  رس خدانده بد . يحيى بوه  سال از  وران

تر هادرس شديم. سيروس و بهروز  و برا ر  يگر او كه كدچك ا بى وار  شد و

 .هاى خد  به  رس مشغدل بد ندرتبه بد ند  ر

 التحصويل شود و  رى فوار شناسيحيى از  انشكده ا بيات  ر رشته باستان

فرهنگ كار گرف . سيروس شعبه سياسى  انشكده حقودق را گذرانيود و  وزارت

 ر وزارت امدر خارجه را اختيوار كور . سويروس وقتوى كوه بوه اولوين  عضدي 

ى رف   ر آنجا به ا امه تحصيل روى آور  و به اخذ  رجه  كتورمأمدري  خارج

تحصيل كور  و  رجوه  كتورى  ريافو  و   ر رشته علدم ا ارى نايل شد. بهروز

 . ار بد  ر كشدر عهده خدمات مختلفى را

از  الدوله كالنتر كوه از رجوال نوامى تبريوز وخاندان ذكا  با خاندان شر 

ى روزگار سلطن  مظفرالدين شاه و بعد مشروطه بد  خديشواوندى سوبب  يدانيان

الدوله را يحيى نده شر الدوله شدهر عاه يكى از  وستان من بد  و شر   ارند.

پياووان هاسوورى خووديش  اشوو . بووه هاووين مناسووب  اسوو  كووه خوواطرات   ر

 .را به چاپ رسانيد الدولهشر 

يحيى پس از گذراندن  وره نظام  ر آذربايجان و پيش ازين كه  ر وزارت 
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 به خدم   رآيد مدتى بيش از يك سال  ر كتابخانه  انشكده حقدق كوه فرهنگ

 بد يم به تجربوه  ر كوار كتابودارى پر اخو .وه و من آنجا مىپژمحادتقى  انش

 اى كوه بوه تحقيوق وتابانوهروزگار خدبى را با هم گذرانديم. اما شدر و شدق بى

 شناسى و آثار باستانى  اش  او را به وزارتتجسس  ر قلارو تاريخ هنر و عتيقه

 زشواندى علاوى ار شد و ارفرهنگ كشانيد و  ر آنجا خدمات متعد ى را عهده

 شناسوى و چنودى ر ويس مودزهخد  را ناد ار ساخ . چندى ر يس مدزه مور م

 هنرهاى تزيينى و مدت كدتاهى ر يس كتابخانه ملى بود . سوالهاى اواخور  وران

 هواى نگارسوتان وگذرانيد ولى بوا مودزهخدم  را با سا  مشاور وزارتخانه مى

اى هم آن  و مدزه رنجها بر . رسالهكر  و  ر گر آورى اشيا  رضا عباسى كار مى

هاى ايران توأليف هاكارى  وس   يرين خد  محادحسين ساسار به نام مدزه با

 .نشر كر  و

 ناسوب ذكا  از كارشناسان كار كُشته و  لسدخته آثار هنرى بد . به هاين م

مدقعى كه هاتن امريكوايى  ارنوده شواهنامه طهااسوبى قصود كور  آن نسوخه را 

از  به ايران پيشنها  فروش كر ه بد  ذكوا  يكوى از  و نفورى بود  كوهو  بفروشد

وزيرى مأمدري  ياف  به امريكا سوفر كنود و نسوخه را بسونجد و جانب نخس 

شوم اراه باآور . به من هم  ستدر رفته بد  كه  رين راه با او هارزش آن را به قلم

ام و  ر مجلوه شتهولى عذر خداستم.شر  اين ماجرا را هم او ندش  و هم من ند

 .اس كلك چاپ شده

توا  1326راستى ناگفته ماند اين پواره از زنودگى ا بوى او كوه  ر سوالهاى 

كه گر  استا  نوامدر  -با گروهى از نديسندگان و پژوهندگان جدان  1332حدو  

حقله ز ه بد ند و شتابان راههواى اصوال  خو  فارسوى را عنودان  سعيد نفيسى
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هاراه شده بد . او  ر تاريخچوه  -انديشيدند به تغيير خ  مى ناروا كر ند و بهمى

مدضدع تجسوس كور  و رسواله  ر پيرامودن تغييور خو  را منتشور  و سدابق اين

 رس  به يا م مانده باشد  رصد  بد  جلود  وموى هوم بوه  (. اگر1329ساخ  )

چدن آن مدضدع جوايى  ر جامعوه نيافو  خود ش هوم از   نبال آن بنديسد ولى

 .جلد  ومى را  ر پى نداش  ف  آن عقيده افتا .صرا

اسواز ورزيد. او از ايّامى كه نداهاى سياسوى نذكا  به زبان فارسى عشق مى

سونجيد و بوه آذربايجان آغاز شد مسئله را از لحاظ تاريخى و علاوى موى  رباره

سو  پژوهش ژر  و بديع كسروى  رباره زبان باستان آذربايجان كه بي پيروى از

از آن عرضه شده بود  بوه رسويدگى  ر گديشوهاى فارسوى مدجود   ر پيشسال 

ا گدى آذربايجان اين فرصو  رپر اخ . خدم  نظام  ر مناطق فارسى آذربايجان

انجام  (هرزندى و كرينگان)قيه كه  و بررسى مهم  رباره گديشهاى گلين به او  ا 

( و گوديش 1332)  و پژوهش را جدا جدا با نامهاى گوديش كرينگوان  هد. اين

يعنوى  هاان سال نشر كر . اين  و گديش بازمانده زبان آذرى باستان قيه  رگلين

موا  بد ه، ولى  ر زمواناس  كه  ر سراسر آذربايجان زبان مر م مى فارسى كهنى

اله كه كدچدلديى از آن بر جاى مانده اس . ذكا   ر انتشار اين  و رس هاىجزيره

ته آن پيدا كر  تنها ندشته كسروى را سرمشوق خود  نسواخ هم پس از هايى نباله

بوال و مقدارى متأثر از وجد  رساله روحى انارجانى بد  كه عباس اقگاانبى. بد 

كدر را كيا از آن سخن گفته بد ند. سعيد نفيسى هم متن رساله مذ صا ق بعد  كتر

دى كوه بوا مناسوب  آمود و شوتصحي  و نشر  اش . افزون بر اينها بوه  ر  س 

 ه و  ر ترى پى به اهاي  مدضدع برطدر گستر هپيدا كر ه بد  به ابراهيم پدر او 

 .گديشها و باز ناد ن سابقه زبان آذرى  لير شده بد  گر آورى آن
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 جام( را بوه سوران1331كاى پيش از آن، پدر او  تأليف هرمزنامه (تهوران، 

 راتنم. كتاب  ر سلسوله انتشوارسانيده و آن را به  س  من  ا ه بد  كه چاپ ك

 شود و مون بوا سورافرازى وگذارش بد  نشر مىشناسى كه خد  پايهانجان ايران

 هواى آن را پذيرفتوه بود م. چودن پودر او  لبندى غلطگيرى مطبعى و  ونودگى

 خداس  هر چه زو تر آن كتاب انتشار پيدا كنود زحاو  اسوتخراج فهرسو مى

ا بوه ربه ذكا  واگذار كر . پوس مون فرمهواى چواپى  نامه رااعالم و اماكن و واژه

  ا م. پدر او   ر مقدمه كتاب متذكر كدشوش يحيوى ذكوا  شودهبه او مى تدريج

 او ساخ  و به پودر ها را  سته  سته فراهم مىذكا ،  ر ايامى كه فهرس  اس .

 كور .رسانيد،  رباره گديشهايى كه گر آورى كر ه بد  با پدر او  صحب  موىمى

 .بد  طبعاً نفس گرم پدر او   ر پيشرف  كار ذكا  و نشر مقاالتش مؤثر افتا ه

ر هواى فارسوى بازمانوده از گوديش آذرى  ذكا  كار خد  را  ر زمينه واژه

ه گر  كور  كندنى آذربايجان ا امه  ا . او فرهنگى مفصل را  ر آن باره گفتار مر م

هندز چواپ نشوده اسو  بوه مون زمستان پيشين مجادعه آنها را كه  اس  كه  ر

 بايود هور چوه زو تور بوهسترگ و يا گارى ماندگار ازو كه مى ناد . كارى اس 

 .چاپ برسد

 هقيه و كرينگان چند مقالوه  يگور  ربواربعد از پژوهش  ر گديشهاى گلين

 هواى مختلوفندش  كه  ر مجله (به معناى كهن و اصيل آن)هاى آذرى بازمانده

 ختانه آن مجادعه به  س  خد  او گر آورى و تنظويم وچاپ شده اس . خدشب

 زتجديد نظر شد و با نوام جسوتارهايى  ربواره مور م آذربايگوان  و روز پويش ا

 ن  يد. رگذش  او انتشار ياف  و نسخه پايان يافته را پيش از چشم بستن از جها

 (.1379اين كتاب از انتشارات مدقدفات  كتر محاد  افشار اس  )
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يامى اكر  مقارن بد  با ه او  ر كتابخانه  انشكده حقدق كار مىروزگارى ك

 هاى مرحدم عباس اقبوال بوه كتابخانوه مركوزى  انشوگاهمقدارى از يا  اش  كه

ارت  ر بد . او ها  كر  و از ميان آنها كتاب مهم عباس اقبال  ربواره وز رسيده

اپ آموا ه سالطين بزرگ سلجدقى را كه چاپ ناشوده مانوده بود  بوراى چو عهد

 (.1338تهران، )پژوه به چاپ رسانيد هاكارى تقى  انش ساخ  و با

هنرشناسى به بعد با رشته تحصيلى و ذوق 1337هاى ذكا  از سال پژوهش

 1337گزارى او نز يك شد. ا اره هنرهاى زيباى كشودر  رسوال و مدارج خدم 

 .رساله او را به نام كدلى و زندگى او انتشار  ا 

ال لباس زنان ايران از سده سيز هم هجرى تا امروز  ر هاان سوپس از آن 

  ارهگزارى او  ر اهاى خدم هايى اس  كه با زمينهرسيد. اين  و ندشته به چاپ

 د بوشناسى مرتب  بد . گدهر كه مؤسسه انتشارات فرانكلين مبتكر نشور آن مر م

 اسوى و معتبور( هم  ر شاار آن گروه اسو . او بعودها توأليف كتواب اس1346)

 .جداهرات سلطنتى را به خداهش بانك مركزى ايران انجام  ا 

سه كتاب  ر زمينه تاريخ سپاه ندش  كه هر يك مبتنوى اسو  بور نقودش 

ه  ر ها عبارت اس  از پيشوينه سوان و رژها و متدن تداريخ. نامهاى آننگارهسنگ

تغييورات و ارتش شاهنشواهى ايوران از كودروش توا پهلودى و تاريخچوه  ايران،

عالم   ول  ايران از آغواز سوده سويز هم توا اموروز. كتواب  تحدالت ارتش و

ر آيد كه احاد كسوروى  اى  ر شاار مىتكايلى رساله سدمين تا حدو ى  نباله

 .تاريخچه شير و خدرشيدتأليف و منتشر كر ه بد 

آثار هنرى ايران  ر مجادعوه نخسو  وزيورى كوه بوا هاكوارى  وسو  

سدزش محادحسن ساسار تهيه شده اس  كوارى اسو  بيشوتر  ر  ل هنرشناس
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شود . ذكوا   ر  ارى مىهايى كه  ر آن مقرّ  ولتى نگاهو معر  پر ه زمينه نقاشى

 هايى كه  رباره محاد زموان،نقاشى  وره قاجار استا ى مسلّم بد . ندشته شناخ 

اسو  هاوه الشعرا و اساعيل جاليور نشور كور ه الالك و محاد خان ملكصنيع

 رحكم مرجع و مدر  اِسنا س . او از اعضاى هيوأت تحريريوه مجلوه طواووس 

 .كه به تازگى تأسيس شده اس  بد مى

ذكا  هاى خا مندىمطالعه  ر ابنيه و آثار ساختاانى  وره قاجار از عالقه

 تانبد . كتاب تاريخچه ساختاانهاى ارگ سلطنتى  ر تهران و راهنااى كاخ گلسو

  ق  ارات انجان آثار ملى اس  ناد ارى اس  از بينش او، نگرش او،كه از انتش

 هايى كوه  راو و اشرا  هاه جانبه او به آن مجادعه تاريخى پا شاهى و ظراف 

 تدان آنآيد. و قطعاً به وسيله اين كتاب اس  كه مىگدشه آن به چشم عا ى ناى

 .زوايا را شناخ 

كارى محادحسون ساسوار گور   و جلد كتاب تهران  ر تصدير كه با ها

 مجادعه عكسهاى مربدط به تهران عصور قاجوارى اسو . ايون  و  وسو  آمده

كوه اى بسازند از اهم عكسهاى مدجد   ر بيدتات و تصاويرىاند مجادعهتدانسته

 هوواى خارجيووان بووه  شوودارى  سووتياب اسوو . ايوون كتوواب مرجعووى ر سووفرنامه

 .هاانندس  براى كسانى كه بخداهند معاارى تهران را بررسى كنندبى

 تاريخ عكاسى گدشه  يگرى از تخصص ذكا  بد . او پيش از انتشار كتاب

  يا  اشتى  وستانه و مفصل  ر نقد كتاب من گنجينه عكسهاى ايران ندشو خد 

خ . مجله آينده چاپ شد.  ر آن مقاله وسع  اطالع خد  را مشوهد  سوا كه  ر

ام آن كتاب مفصل و ماتاز خد  را به نام تاريخ عكاسى و عكاسوان پيشوگ پس از

 .سيار(، كتابى اس  پُرمايه و  ر خدر ارج ب1376تهران )منتشر ساخ    ر ايران
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هواى از كارهاى او  ر زمينه تاريخ  و كتاب اس  يكى به نوام زموين لورزه

تاب (. ك1377تهران )الدوله ( و  يگرى روزنامه خاطرات شر 1368تهران)تبريز 

هوايى كوه اى اس  از اخبار و اطالعات مربدط به زلزلوه ربرگيرنده مجادعه اول

هواى مختلوف شود و ذكور آن واقعوات  ر متودن تخريب تبريوز  ر  وره مدجب

 توا 1324تاريخى يا  راشعار ضب  شده اس . كتاب  يگر شر  وقايع سوه سواله 

ول الدوله اسو  كوه  ر  وره ااى ملقب به شر شهخان باغايابراهيم ميرزا 1327

 .شدراى ملى از تبريز سا  ناايندگى يافته بد  مجلس

 اسو  (قطاعى)آخرين كتاب هنرى او كه انتشار ياف  كتاب هنر كاغذبُرى 

 تابى ياك(.  رباره اين هنر تاكندن 1379تهران )انتشارات فرزان نشر كر ه اس  كه

 نبد . ذكا  با  ق  مخصد  به خود  تدانسوته اسو اى ارزشاند  ر  س  مقاله

 شگر هاى مخصد  به اين كار را كه نوز  هنرمنودان و خطاطوان و جلدسوازان

 .مرسدم بد ه اس   رين كتاب بديع گر  آور 

هايش  اش  مجادعه كتابخانه و يا  اش طدر كه آرزو مىاميد اس  هاان

رى شوود  و بووا  لسوودزى و  اجوواى مناسووبى از شووهر تبريووز بووه يا گووار نگوواه  ر

ارنود.  اش را چاپ كنند و يا  او را پايدار نگاه هاى چاپ نشدهندشته  ارىامان 

  هنرمندان و پژوهندگان ايران سدگى بزرگ و براى من مرگ  وس مرگ او براى

 .خدب بد 
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3
 با سايه در سايه خاطرات   

 

 ايرج افشار   

 

 

 ار خجسته با سوايه  ر كجواى طهورانآيد كه نخستين  يدهيچ به يا م ناى

 مودآاز رش  بوه طهوران  1325 انم كه سايه ميان سال اتفاق اتفا . ولى چدن مى

 دنودسخنى آغاز شد. واسطه اين پيطبعاً يكى  و ماه پس از ورو ش آشنايى و هم

 .د بدون ا نى شكى مرتضى كيدان بد . مگر سايه بگديد كه او نبد  و  يگرى ب

 ش هاى جهان ند و باند هاكارى قلاى  اب  آن كه با مجلهكيدان به مناس

 كوه از و با بسيارى از شاعران و ا يبان جدان آشنا بد  و هاداره مترصود آن بود 

 .شهر  و رنااند. پس زو تر از هاه به سايه رسيده بد  «اخبار فرهنگى»

 ندازمرتضى كيدان  ر هادان كارمند ا اره راه بد . چدن صاحب خ ّ چشم

 ضواناً)و رب  پسنديده و ذوق ا بى بد  محاد سعيدى معواون وقو  وزارت راه 

 او را به طهران خداسته (مدير مجله راه و پس از آن راه ند و مترجم  ر  وره خد 

 نيوره)گرى ا ارى خد  برگاار .  ر هاان اوقات هاسور سوعيدى بد  و به منشى

 بوا او هاكوارى  اشو  و اگوركر  و مرتضى كيدان مجله باند را منتشر مى (خانم

 اشتباه نكنم سر بير آن مجله بد . آثار قلاى كيدان را نخستين بوار  ر آن مجلوه و

 جهان ند  يده بد م.  ر هاان ايّام حسين حجازى كه سر بير مجله راه ند بود  بوا

 اى به نام جهان ند گرفو  و پوس از چنودى ازتعطيل شدن آن مجله امتياز مجله

                                                 

.   77-73(، صص 1387تهران، )اى عشق هاه بهانه از تس. 
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 ز  خداس  كهاى  و سه بار سر مىبه  فتر مجله جهان ند هفتهمرتضى كيدان كه 

 اىگدنه نديسندههاكارى كند.  ر حقيق  سر بير مجله شد. به  فتر جهان ند هاه

 الدولوه معوزّى و علوىرف  و آمد  اش ؛ پير و جودان. سوعيد نفيسوى و حسوام

 مى،جداهركالم از يك سد، كيدان و محاد جعفور محجودب و محاودعلى اسوال

 كودب و مصوطفى فرزانوه و حسوين كسواايى وسيروس ذكا ، عبدالحسين زرين

 .ها از سدى  يگرجااعتى  يگر از جدان

 رالدولوه  ر  ربنود  كتواين  فتر كه  ر خيابان پهلدى زير خيابان حشوا 

 يودان وافشار قرار  اش  تا ميدان مخبرالدوله ميدان گش  و گذار و آمد و شدِ ك

راه هر كار  ولتى كيدان  ر ساختاانى بد  نبش شرقى جندبى سو وستانش بد .  فت

رهوا ها بد  و بعد ازظهشاه. آنجا پاتدق بعضى از  وستان هم سن و سال  ر صب 

يه هم هاى شاه و نا رى و استانبدل پاتدق گذرىِ  وستان.ساحاشيه جندبى خيابان

، (بود  اه تهورانهرگ)شد. مسكدب ها  يده مىبسيارى از روزها  ر هاين گذرگاه

سويروس  كيكاوس جهاندارى، احاد شاملد، فرهنگ فرهى، محاودعلى اسوالمى،

معبور بد نود.  ذكا ، عبدالرحيم احادى، تدرج فرازمند و  وستان  يگر راهيان اين

يا م هس . و حسين و على كساايى هم به (غريب و شيروانى)ها خروس جنگى

گَر  گروه خيابانشيرى هم به اينچيزى نگذش  كه سياوش كسرايى و فريدون م

 كر  وعلاى كار مى ها گاهى مهدى آذريز ى كه  ر چاپخانهپيدستند.  ر اين ميانه

 .شدسرى پُرشدر  ر برخدر هاى ا بى  اش   يده مى

 هاى شهر طهران بد   ر زمانى كه سوايهفرهنگى خيابانى -اين وضع ا بى 

 هاى صحب ، كنار تنها  كه كتابفروشى عزيزبر سر ما سايه افگند. يكى از ايستگاه

 محسنى و برا رش بد  كه سر چهار راه استانبدل نا رى قرار  اش ، و بايد گف 
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 رو  روز اولى را كوه احاود شواملدكه كارش فروش نشريات چپ بد . يا م ناى

 كر . او ايند را نشر كر ه بد  و براى فروش به  كه مذكدر ارا ه مىنجلّه سخن م

 لّه كدچك را كه بيش از  و شااره نشر نشد به مقابله با سخن خانلرى ايجوا مج

 ها بيش از  و سال نبود  وكر . اين روندگان جدان هم سن و سال بد ند. تفاوت

 .اس  1306سايه نز يك به  و سال با من تفاوت سن  اش . متدلد 

ر اغلب روزها از  م غروب تا پاسى از شب گش  و گوذار خيابوانى و سو

 آذر ،(سوعدى)،  انوش (چهارراه مخبرالدولوه)سينا ها مانند ابنبه كتابفروشى ز ن

 زا ه وه جانشين طهران، پاتدق  هخدا و تقىك -زار الله)، پروين (محاد مشيرى)

 ىنامهاي ، كار معتا  و  لپذير صاحبان اين نامها و(عباس اقبال و كسروى شده بد 

 جوا التهاى ا بى و فرهنگوى مبرخدر ها و ولدله كه از يا  رفته اس ، بد . البته

ه كوخد  انوس و الفتوى را ايجوا  كور  الزمه خد  را به هاراه  اش ؛ ولى خد به

 ها بور جواى مانود.هاى سياسى  گرگدنى ياف  و بعضى ارا تتدريج با جريانبه

 م وارا ت من به سايه مصداق گفته مرا  سايه اس  كه گف : حقّه مهور بودان نوا

 .شان اس  كه بد ن

رفته هاى از بناگدش  راستانبدل كه به مناسب  سبيل) رباره كافه فر وسى 

 و كافوه نوا رى كوه گواهى (اش به كافه سبيل هم شوهرت  اشو صاحب ارمنى

 انود ضورورت نودار  كوهرفتيم كه چاى يا بستنى بخدريم چودن زيوا  ندشوتهمى

 آيد چنودحتااً سايه به يا ش مى كه «انجان گيتى» يا آورى كنم. ولى بايد  رباره

 .كلاه بنديسم

 قرار  اشو . ( س  راس )زار ند اين انجان  ر قسا  باالى خيابان الله

  و برا ر محسن و ناصر مفخّم كه يكى اهل ذوق تاريخى بد  و  يگرى ورزشكار
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 كر نود؛و  وستدار هنر ايجا كننده آن بد ند و گاه  ر آنجا ناايشوگاهى برپوا موى

 و هاى حسين كاظاى، محاد  جدا پدر و جز آن. يكىناايشگاه گل، نقاشى مانند

 كتاب هم نشر كر ند. آنچه من به يا م هس  كتابى اسو  بوه نوام عقايود و آرا 

 ها جاع كور هها و مجلّه رباره صا ق هداي  كه پس از مرگ او از روى روزنامه

 .بد ند

 تدانسوتيمخدبى بد  كه مى جز  فتر مجلّه جهان ند  فتر سخن هم پاتدقهب

 دگىگر اننو (بوه بعود 1331يكديگر را ببينيم.  ر سالهايى كه به  عدت خانلرى )

 جد بودان محفول گوذرى يدم كه شاعران و نديسندگان تازهسخن با من بد ، مى

 . لخداهانه  ارند

كيدان  نخستين شعرى كه از سايه  يدم از  س  كيدان به  ستم رسيد. رسم

ارمغوان  كر  و به  وسوتان  كه از شعرهاى خدب نسخه ماشينى تهيه مىبر اين بد

رش نديس  راختيوابر . كيدان چدن ر يس  فتر معاون وزارت راه بد  و ماشينمى

خدب نشور هاىها و سرو هتدانس  بدين طريقه  وستان خد  را از ندشتهبد  مى

 يارى ازبس نصيب باشم.ها بىگدنه يا گاراى نبد  كه از اينناشده آگاه ساز . هفته

كيودان  رفتويمگدنه  يدم و خداندم. به كده و بيابان هم كوه موىاشعار سايه را اين

آنهوا را  خداند. گديى وظيفه راويگورىشعرهايى از هاين رسته تازه رسيده را مى

بوه  تدانسو  ابيوات برگزيوده آن قبيلوه رامانند مى ار . محجدب با آن حافظه بى

 .ر خاطر بسپا

 آور شود. مخصدصواً ازتهران نام «غير انجانى»سايه زو   ر محي  شعرى 

 هوا مهودى حايودى كوهاين روى كه شاعر برجسته پرآوازه  لخداه آن روز جدان

 مه ندشته بد . طبيعى اس  كههندز  كتر نشده بد  بر نخستين  فتر شعر سايه مقدّ
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 .آن گفتار، منزل  سايه را  ر چشم  وستان برافزو 

 ه گاانسايه پس از ورو  به طهران با فريدون تدللى هم آشنايى پيدا كر . ب

 ى مدجوبمن تر يد نبايد كر  كه شيده  لپذير تدلّلى  ر تازگى  ا ن به شعر فارس

 عرىجدى طالب  يدار او باشند. سايه به مناسب  طبوع شوآن بد  كه شاعران تازه

 يشكه به سوه جريوان مختلوف گورا واالى خد  با شهريار و خانلرى و البته نياا

 . اشتند رف  و آمد ياف 

ها شهرت بيش  اش  ازشاعران اين چند چهره  ر شعر آن روز براى جدان

حبيوب  سخنى چدن رشيد ياساى و رعودى آذرخشوى و حسوين پژموان وخدش

معوانى و  يغاايى و يكصد شاعر انجانى چدن وحيد و فرات و سهيلى و گلچوين

 مقوام بلنود الشعراى بهار برتر از هاه بد  و كسى نسب  بهملك زعااى آنها. البته

 .تدانس  اظهار رأى بكندشعرى او ناى

 شود اى براى تقديم شدن به سايه آما ه مىاشارتى رف  كه مجادعه نچد

 عرض ارا ت و  وستى قديم را  ر اين  يدم كوه ايون چنود كلاوه را از روزگوار

ال سالم  پايدارى براى او كه  رس  شص  سوخد مان به يا  او بياورم.  جدانى

 .ايم آرزو  ارمگذراندهرا با هم
 

 



 146 7/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 
 

4
 

 درباره   
 

 يكى بود و يكى نبود   

 

 محمّد قزوينى   

 

 نود وس  عزيز محترم اين روزها به واسطه تعطيل ايام عيد اينها، چدن چ

 ه  ق بكرر و يعنى م)روزى بالنسبه فراغتى  ارم لهذا از جاله چيزها كه خداندم 

 بد نكتاب يكى بد  و يكى  (خداندم والبته سابق يك مرتبه سرسرى خدانده بد م

تور نسركار اس . شهداللَّه كه از عار خد  برخدر ار شدم و حالوت عبارات روا

جود  وما  زالل و گداراتر از رحيق و سلسال آن كام رو  و قلب، بلكوه تاوام  از

 ى و سالم  انشا  و روانوى عبوارت و فصواح شيرين ناد . الحق  ر شيرين مرا

افول بالغ  معنى و انتخاب مداضيع ناكين و  ر عين اينكه زبان رايوج مح لفظ و

 هاى طهران اس  از كلاات عاميانوه و بوازارى و مبتوذل پواد بود ن،كدچه بلكه

 والعيار زبان فارسى حاليوه اسو  و اظهور صوفات بوارزه آن شويرينى كامل نادنه

ن كنم براى تعبير ازين حسى كوه انسوا  كه هيچ لفظى  يگر پيدا ناىاس حالوت

 .كندانشا  مىازين ندع
 

                                                 

 .  869-866آينده، سال هفتم، صص. 
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 شكرشكن شدند هاه طدطيان هند

 رو زين قند پارسى كه به بنگاله مى
 

كند اين اس  كه گديا كاتوب اصوالً مسود ه و حس  يگرى كه شخص مى

 «.و فرفر فرو ندش  بر اش  كلك و كاغذ»نكر ه اس  بلكه به قدل اندرى:  هم

زننود قلوم و كاغوذ را بر اشوته و زند و موىطدرى كه حر  مىگديا هاان

واقفوان »الاتوين و بوه قودل مرحودم حبول)فرفرفرو ندشته اس . اگرچه اين كار 

 طدر از انند كه چقدر زحا  كشيده شده، بعد از طبع خدا ا ، كه اينمى «(رمدز

 ، چنان با اسوتا ى رنوگ و روغون ز ه وسكه  رآمده اس ، ولى كاتب شيداى آن

گرى اين عروس هر هف  كر ه را ناد ه كوه بوه نظور بكلوى آب و رنوگ مشاطه

 .آيد ر نهاي  سا گى مى طبيعى

 خداهم فق  خدم  سركارغرض كلى از عرض اين عريضه اينس  كه مى

  انم كه  رس  االن سركار  ر چه كارو باريد و  ر چوهعرض كنم كه اگرچه ناى

 انگيوز كوهكنيد ولى شخصى كه قده ابداع اين ندع عبارات حيرتعدالاى سير مى

 تالى سحر اس  ولى سحر حالل باشد و بهر عذرى كه باشد از قبيل تحصيل امور

 معاش و قدر ندانى هادطنان و غيره و غيره مشغدل كوار  يگور بشود  يوا بكلوى

 و هجدم حدا ث ناگدار مشغدل كار  يگر شد  و  رين بحبدحه تالطم امداج فتن

نسب  به زبان فارسى كه االن زمامش بدس  مشتى اجال  هرزه  راى كه هور را 

  هند افتا ه خامدش بنشيند و منتظر فرج غيبوى و مود  خودايى يوابر تايز ناى از

 اتفاقى  س  بر روى  س  گذار ه هنر خد  را بوروز ندهود و بگوذار  كوه ايون

 ه نه سدا  عربى  ارند و نه سودا  فرنگوى و نوهجدانان سبكسر اشتر گاو پلنگ ك

 سدا  فارسى، زبان فارسى را به  لخداه خد  شرحه شرحه كر ه تا آنكوه ضورب 
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 آخرى را بر او بزنند  ر مقابل خدا و  ر مقابل وجدان عادمى و  ر مقابول وطون

 مطلق كه هاه  ر پى» حقيق «مسئدل و مؤاخذ بلكه گناهكار و جانى اس  و آن 

  وند انتقام خد  را ازو خداهود كشويد. چوه هور كوه قودهاليشعر مىمن حيث آن

 خدا اى هنرى از هنرها را كه  س  غيبى يا طبيع  يا اتفاق  ر وجود  او و يعوه

گذار ه اس   ر غير مدضدع خد  صر  كند هم از اينجوا رانوده و هوم از آنجوا 

را موثالً ر ويس  خداهد شد. چوه پُرواضو  اسو  كوه اگور ويكتودر هدگود مانده

كر نود هوم هنور طبيعوى او غيور منوتج پاريس يا يكى از اجزا  آن مى خانهپس 

آمد. چه وى براى خانه از آب بيرون ناىر يس  رجه اول پس ماند و هم يكمى

بد  و هاچنين اگر پاستدر را سفير لندن يوا قدنسودل حلوب موثالً  آن خلق نشده

 .للعليهذا فعلل و تفعكر ند و قسمى

 تور و اوضواعىو از طر   يگر اگر انسان منتظر پيدا شدن مدقعى مناسوب

 تر بشد ، چه بسا كه توا آخور عاور  ريون هوداجسمساعدتر و روزگارى مهربان

 ننفسانى خداهد ماند. زيرا هر چه هس   ر خد  انسان و  ر مساعى خود  انسوا

 .»ن عاالليس لالنسان اال ما سعى و انا النضيع اجر من احس«اس ، 

 ترين مداقع تواريخىكنم كه مدضع زبان فارسى االن، خطرنادمن خيال مى

  ر آن اس . چه  ر وق  تسل  عرب و باز بعدها  ر مدقع هجدم مغدل، ايرانيوان

 كاال وضد  و خدبى برترى نژا  و تادن و عنصر خد  را نسب  بوه اموم غالبوه

 هىدم موذكدر را خوداهى نخودا انستند و با اينكه كلاات و تعبيرات آن  و قومى

 نگريسوتد وكر ند به آنها و نژا  آنها و زبان آنها بديده حقارت موىبسيار اخذ مى

 كر ند.گر  و شير شترخدار و سدساارخدار خطاب مىآنها را عرب... برهنه بيابان

 .مغدل كه جاى خد   ار 
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 ر مابييم ولى حاال ملل غالبه از حيث نژا  و تادن و عنصر و زبان اگر نگد

 وتر كه نيسو  و طبيعو  اشويا  اقل پس برترى  ارند اقال مساوى هستند و اقل

 روپوا رامنطق امدر جاهدر ايرانيان را وا  اشته اس  كه از هاه حيث تقليد ملول ا

ها ايون كم به زبان هاه سراي  كر ه اس  و به قدل مشدىبناايند و اين فقره كم

يون ها نيس . حاال اگر جاعى كه قوده جنوگ بوا ابايرى  يگر از آن تد بايرى تد

 ( ر خصد  زبان مقصد م اس  نه  ر خصد  تادن و ظواهر آن)اعاى  تقليد

 هاال واى كدتاهى بكنند يا اشاار اس   قيقهبدبختانه عد  ايشان انگش   ارند و

 كوار كنم كه  يگر كار ازمسامحه و مساهله  رين جها  اكبر بخرج  هند خيال مى

 هواىخداهد بد  و زبان فارسى جزو امدر تاريخيه خداهد شود، ماننود زبان گذشته

كوه  اوستا و پهلدى و قبطى و سريانى و عبرى و چه بسا از زبانهاى بزرگ  يگور

 اع سوكار  قطعاً بر نداشته بد  و سر زبان را بر لب باغچه  ر يوك روز و  كسى

س حوون اينكه عادم مور م طدرها متدرجاً بدنبريده بد ه اس ، بلكه هاين معين

حود نرفته و ابتدا كلاات مفر ه، سپس تعبيرات آن سپس كم كم به تحلل مى كنند

شوده صر  آن  ر زير نفدذ زبان خارجى مستهلك و متالشى و مضواحل موى و

شوده اسو  توا كم  ايره نديسندگان و شعراى آن و ا باى آن تنگ موىو كم اس 

د به علااى مذهبى و متدليان معابد و مسواج شده اس باالخره منحصر مى كمكم

 .هاوكنايس آن

 اىالعوا هشخص شاا با اينكه بكلى جدان هستيد به واسطه اين هنر خوارق

 مودلل» واقفوان رمودز«ايود بور كه از اين كتاب يكى بد  و يكى نبد  ابوراز كور ه

  سو  ايد كه يكى از بهترين اسلحه قتاله اين  شانان وطن را خداونود  رساخته

شاا و يعه نها ه اس  و معنى ايون و يعوه نهوا ن اسولحه امور بوه جهوا  اسو  
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 :، به قدل خاقانى«فقاتلداالتى تبغى حتى تفى الى امراللَّه»
 

 تديى خاقانيا سيار  اشعار

 برين كركس نگاران بال بشكن

  هان ابلهان  ارند بر وز

 بروت روبهان  ارند بركَن

 هاه چدن  يگ بيسر زا ه اول

 ن سر يافته يعنى نهنبنكند

 هاه بى مغز از بن يافته قدر

 كه از سدراخ قيا  ياف  سدزن

 عاد  رخش را سازند قبله

 گاه تها  بر تهاتننهند آن

 لقبشان  ر مصا ر كر ه مفعدل

  و استا  اين ز تبريز آن ز زوزن
 

 هزا ه  ر خصد  اين اوال  ناخلف ايران  ر برلن بوه بنودهرچه آقاى تقى

 ىكر م تا بر حسب اتفاق متدرجاً بوا يكو ند من  رس  باور يا حس ناىفرمدمى

 از آن  و سه نفر ازين طبقه فرزندان عاق وطن مالقاتى  س   ا ،  يدم كار خيلى

 .تر اس  كه به تصدر بيايدهدلناد

زبان فارسى به سرع  برق قاطع رو به انحوالل اسو . هور كوس  ر هور 

اى بول آنوى غفلو  ين خصود   ار  و  قيقوه نيا به هر اندازه هنرى  ر گدشه

نفسى بدرز  يا يأس و نا اميدى به خود  بدرز  يامسامحه كند يا حجب و شكسته
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راه  هد واز اين جنگ ندر و ظلا  و علم و جهل و يز ان و اهريان كناره گير  

لعن  خدا و مال كه و انبيا و اوليا و جايع مر م بر او و بر جايع اعقاب مستدجب

فا  اوتا روز قيام  خداهد شد و  ر شريع  معندى وطون خودنش مبوا  و و اح

 .اش خراب كر نى و جسدش مثله ساختنى اس مالش حالل وخانه

ايد زا هجاالخانو به عقيده من شخص شاا كه آقاى ميرزا سيد محادعلى

لوم اخداهيد بد  كوه يكى از آن اشخاصيد كه  ر  رجات اول يكى از اين  و طبقه

 .له عينين و لسانا و هديناه النجديننجعل

 د.اميدوارم كه از طدل مفرط اين عريضه و از تندى بعضى عباراتش نرنجيو

 زا ه  وس  عزيز خد  نداشتم. روى من بوا آن كسوىمن نظرى به شخص جاال

خداهد گود بواش و هور اس  كه يكى بد  و يكى نبد  را ندشته اس ، هر كه مى

 واش و هر جاى عالم كه خداهد گد مسكن  اشوته بواش كه  ار  گد  اشته ب اسم

 .خداهممكرراً از طدل مفرط اين كاغذ خيلى معذرت مى باز

 مخلص حقيقى صاياى، محاد قزوينى   

 

 

 ها:يادداشت

 اس  كه  ر ايون زبوان معنوى پايتخو  را  ار  و« (King sze) كينگ سه»چينى  خنسا تحريف كلاه( 1

 خ پايتخ  سلسله سودنگ از سوالطين چوين بود ه آن را بوه ايون عنودانچدن اين شهر  ر آن تاري

  بد ه و بعدها شهر هانوگ چواو« (Lin-ngan)لين نگان«اند. نام خصدصى آن  ر آن ايام خداندهمى

(Hang-Chaw) چاو شهرى اس   ر جندب بندر شانگهاى  ر كندنى به جاى آن ساخته شده. هانگ

چاو. رجدع كنيد بوه ترجاوه سوفرنامه مواركدپدلد بوه انگليسوى و  خليجى به هاين نام هانگ كنار

( و ترجاه سفرنامه ابون بطدطوه بوه انگليسوى بوه 176،   2ج (Yule)) تدس  يدل حداشى آن به

 (.Gibb (H.A.R.)   372) تدس  گيب
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 رورموهاى سبك سيرى بد ه اس  كه  ر رو خانوه عبودر و حرّافه بر وزن سياره نام يك قسم كشتى( 2

 .اندبر هكر ه و  ر ابتدا آنها را براى انداختن آتش بر روى  شان بكار مىىم

عربى ( اين شعر به عل  طبع1322چاپ مصر  203-204،   2بطدطه (ج ر متن چاپى سفرنامه ابن( 3

 .مؤلف يا  ستبر  ناسخين مغلدط و محر  ضب  شده


