محمدعلي جمالزاده
ايرج افشار
سيد محمدعلي جمالزاده در يکصد و شش سالگي درگذشت .زادنش به سال  ١٣٠٩قمري

در شهر اصفهان روي داد ١و مرگش روز هفدهم آبان  ١٣٧٦در شهر ژنوـــ کنار درياچه
لمانـــ فرا رسيد.
پدرش سيد جمالالدين واعظ اصفهاني )متولد در همدان ١٢٧٩ـــ مقتول در بروجرد
جمادي الثاني  (١٣٢٦نام داشت .محل اقامت او شهر اصفهان بود ٬ولي غالبًا براي وعظ
به شهرهاي مختلف سفر ميکرد .جمالزاده روزگاران کودکي را در اصفهان گذرانـيد و
چون از ده سالگي فراتر رفت گاهي پدرش او را به همراه خود به سفر ميبرد و در همين
دوره از حيات جمالزاده بود که سيد جمال اقامت تهران را اختيار کرد )سال  (١٣٢١و دو
سه سالي بيش نگذشت که فرزند خود محمدعلي را براي تحصيل به بـيروت فـرستاد
) .(١٩٠٨سن جمالزاده در اين اوقات از دوازده سال درگذشته بود.
١ـ( ـاـگرچه در نامه اول مه  ١٩٥٠به من نوشته بود» :سال تولدم را خواستهايد دوستان آن را از جمله اسرارمگو
ميدانند ولي حقيقت اين است که بر خودم مجهول است .ولي يقين دارم تاريخ وفاتم روشنتر از تاريخ تولدم
خواهد بود و شايد نتيجه آشنايي من با قلم و قرطاس همين باشد« .بعدها ٬بر اساس قراين و تواريخي کـه از
نامهها و اطالعات خانوادگي به دست آورده بود سال  ١٣٠٩را پذيرفته بود آقاي دکتر محمد ابراهيم باستاني هم
از روي بعضي تواريخ مندرج در تاريخ بيداري اير انيان  ٬همين سال  ١٣٠٩را در مقالهاي که بر کـتاب شـهيد راه
آزادي )تهران  (١٣٥٧نوشت ٬پيشنهاد کرده است.
ـــ نخستين سرگذشت ازو ٬که حاوي فهرست تأليفاتش هم بود ٬ظاهرًا همان است که به دستور مرحوم سـعيد
نفيسي من نوشتم و در پايان کتاب شاهکارهاي نثر فارسي معاصر )تأليف سعيد نفيسي( ٬در سال  ٬١٣٢٩چاپ شد.

١٠
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محم دعلي جمالزاده
ّ

مقاله
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اين شهر به اراده حاـکم )امير
افخم( به ط ن اب ان داخ ته و
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ
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مقتول شد.٢
٢ـ(ــسرگذشت او را دکتر محمدابراهيم باستاني پاريزي و سيدعلي آلداود ٬به تفصيل ٬در مقدمه کتاب شهيد راه
آزادي سيدجمال واعظ اصفهاني که حاوي مطالب روزنامه الجمال و نگارش و تدوين اقبال يغمائي است )تهران
 ٬(١٣٥٧نوشتهاند.
اهم آنها در زير نقل ميشود:
جمالزاده درباره پدرش نوشتههايي دارد که فهرست ّ
ــ »ترجمه حال سيد جمالالدين واعظ« ٬يغما :(١٣٣٣) ٧ ٬ص١٢٣-١١٨؛ ١٧٠-١٦٣؛ ٤٠١-٣٩٤؛
ــ »سيد جمالالدين واعظ« در مردان خودساخته) ٬تهران  ٬(١٣٣٥ص١٣٧-١٢٠؛
ــ »نقاشي شهيد کردن سيد جمالالدين واعظ اصفهاني« ٬ر اهنماي کتاب :(١٣٤٥) ٩ ٬ص٤٥١؛
ــ »انتشار اسناد سياسي ايران در انگـلستان« )مـتن بـيانات سـيد جـمالالديـن اصـفهاني( ٬وحـيد ٬(١٣٤٢) ١ ٬ش٢ـ:
ص١٦-١٢؛
ــ »درباره سيد جمالالدين اصفهاني و سيدحسن تقيزاده« ٬وحيد :(١٣٤٩) ٧ ٬ص٤٦٦-٤٥٥؛
ــ »ماه شب چهاردهم و سيد جمالالدين واعظ اصفهاني« ٬وحيد ٬(١٣٥١) ١٠ ٬ص٣٦٩-٣٦٤؛
ــ »محمدعلي شاه و سيد جمالالدين واعظ مشهور به اصفهاني« ٬خاطرات وحيد ٬ش :(١٣٥٢) ٢٨ش ١٤-١٠و شـ٣١
) ٬(١٣٥٣ص ٤١-٣٥و ٤٥؛
ــ »نامه سيد جمالالدين واعظ به محمدعلي جمالزاده« ٬رهآورد ٬ش) ٢٥بهار .٢٣٩-٢٣٨ :(١٣٦٩
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ّ

١١

جمالزاده در بيروت با ابراهيم پورداود و مهدي ملکزاده )فرزند ملک المـتکلمين(
چند سالي همدوره و همدرس بود .چون متمايل به تحصيالت دانشگاهي اروپايي شد در
سال  ١٩١٠قـصد عـزيمت بـه اروپـا کـرد .از راه مـصر ٬خـود را بـه فـرانسـه رسـانيد.
ممتاز السلطنه ٬سفير ايران ٬چون او را بشناخت توصيه کرد بهتر است به لوزان )سويس(
برود و در آنجا به ادامه تحصيل بپردازد .تا سال  ١٩١١در لوزان بود .در اين سال بـه
ديژون )فرانسه( آمد و ديپلم علم حقوق خود را از دانشگاه اين شهر گرفت .وقوع جنگ
جهاني موجب تشکيل کميته مليون ايراني ٬به زعامت سيدحسن تقيزاده ٬در برلن ٬براي
مبارزه با روس و انگليس شد .يکي از ايرانياني که به همکاري در اين کميته دعوت شد
سيد محمدعلي جمالزاده بود .او در سال  ١٩١٥به برلن آمد و تا سال  ١٩٣٠در اين
شهر زيست.
جمالزاده پس از ورود به برلن ٬مدت درازي نگذشت که به مأموريت از جانب کميته
مليون به بغداد و کرمانشاه اعزام شد )همانند ابراهيم پورداود و حسين کاظمزاده و چند
قلمي
نفر ديگر( .مدت شانزده ماه در اين صفحات بود .در بازگشت به برلن به همکاري
ِ
مجله کاوه و اداره امور آن دعوت شد و تا تعطيلي آن مجله با تقيزاده کار ميکرد.٣
جمالزاده پس از تعطيلي مجله کاوه به خـدمت مـحلي در سـفارت ايـران درآمـد و
سرپرستي محصلين ايراني به او واـگذار شد .حدود هشت سال در اين کار بود تا اينکه از
سال  ١٩٣١به دفتر بينالمللي کار وابسته به جامعه ملل پيوست و در سال  ١٩٥٦بازنشسته
شد .پس ٬از برلن به ژنو مهاجرت کرد و تا پايان عمر در اين شهر بود .در اين مدت چند
دوره به نمايندگي دولت ايران در جلسات کنفرانس بينالمللي آموزش وپرورش شرکت کرد.
در خالل مدتي که سرپرستي محصلين ايراني را بر عهده داشت دوبـار و در دوران
عضويت دفتر بينالمللي کار ٬پنج بار به ايران سفر کرد .اما در هر يک از اين سفرها مدتي
ـکوتاه در ايران بيش نماند .شايد نادرست نباشد گفته شود که سالهاي زندگي او در ايران
فقط سيزده سال از عمر دراز او بوده است .نود و چند سال را بيرون از ايران زندگي کرد.
٣ـ(ــنخستين شماره کاوه  ١٨ربيعاالول  ٢٤) ١٣٣٤ژانويه  (١٩١٦انتشار يـافت و آخـرين شـمارهاش ٬کـه ورقـه
فوقالعاده نام دارد ٬در غره شعبان  ٣٠) ١٣٤٠مارس  (١٩٢٢به چاپ رسيد .براي تاريخچه آن رجوع شود بـه
مقدمهاي که بر چاپ دوم کاوه نوشتهام و همراه با فهرست مندرجات و اسناد و عکسهايي چند به چاپ رسيده
است )تهران .(١٣٥٦
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ّ

مقاله

اما در سراسر اين مدت او با ايران ميزيست .هر روز کتاب فارسي ميخواند و بيوقفه
بهـدوستان ايراني خود نامه مينوشت .هرچه تأليف و تحقيق کرد درباره ايران بود .اـگر هم
درباره ايران نبود به زبان فارسي و براي بيداري و گسترش معارف ايرانيان بود .خانهاش
آراسته به قالي و قلمکار و قلمدان و ترمه و تافته و مسينه و برنجينههاي کرمان و اصفهان
و يزد بود .نشست و خاستش ٬در سراسر عمر ٬با هموطنانش بود .اوقات فراغت را با آنها
ميگذرانيد .لذت ميبرد از اين که فارسي حرف بزند .با خاطرات کوتاه گذشتهاي که از
اصفهان دوره کودکي خود و
ايران داشت دلخوش بود .مکرر بر مکرر و با همه کس ٬از
ِ
محله بيدآباد حکايت ميکرد .گاهي دامنه صحبت را به فعاليتهاي سياسي پدرش در
جريان مشروطهخواهي ميکشانيد و طرز وعظ او و مشکالتي را که در تهران داشتهاست
ِ
٤
وصف ميکرد .او بسياري از اين مطالب را در نوشتههاي متعدد بازگو کرده است .
شمار زندگي او را ميتوان در اين چند سطر آورد:
پس سال ِ
 ١٣٠٩ق

تولد در اصفهان

١٣٢١ق

آمدن به تهران

(١٩٠٨) ١٣٢٤

رفتن به بيروت

١٩١٠

رفتن به پاريس

١٩١١-١٩١٠

تحصيل در لوزان

٤ـ( ـ نگاه کنيد بهـ:
ــ »شرح حال آقاي جمالزاده به قلم خود با مقدمه به قلم سيدحسن تـقيزاده« ٬نشـريه دانشکـده ادبـيات تـبريز ٬ج٦
) :(١٣٣٣ص٢٨١-٢٥٦؛
ــ »خاطرات واقعه شومبين راه بغداد و حلب« ٬خاطرات وحيد  ٬ش٦٧٩-٦٧٥ :(١٣٥١) ١١ـ ٬ش١٢ـ :ص٨٣٦-٨٣١ـ؛
ــ »جمالزاده اصفهاني است« ٬وحيد ٬ش (١٣٤٢) ١ش١ـ :ص١٤-٧؛
ــ »سيد محمدعلي جمالزاده« ٬ر اهنماي کتاب(١٣٤٠) ٤ ٬ـ :ص٦٩-٦٧ـ؛
ــ »اظهار نظر قزويني درباره يکي بود و يکي نبود« ) ٬نامه به جمالزاده( ٬آينده(١٣٦٠) ٧ ٬ـ :ش٨٦٩-٨٦٦ـ؛
ــ »يادگارهايي از روزگار جواني جمالزاده« ) ٬محفل ادبـي ايـرانـيان در بـرلين( ٬ر اهـنماي کـتاب(١٣٥٢) ١٦ ٬ـ٬
ص ٤٢٤-٤١٥و ٦٤٥-٦٢٢ـ؛
تحصيل«
ــ »يادگارهاي دوره
 ٬ر اهنماي کتاب(١٣٥٣) ١٧ ٬ـ٤٠٣-٣٩٨ :؛
ــ »سيد محمدعلي جمالزاده به قلم خودش« ٬ر اهنماي کتاب(١٣٥٥) ١٩ ٬ـ :ص ١٨٨-١٤٦و ٥٠١-٤٩٩؛
ــ »ـعکسي از ابراهيم پورداود و محمدعلي جمالزاده« ٬آينده(١٣٦٩) ١٦ ٬ـ :ص٦٣٨-٦٣٧ـ.
ـکتاب سرـوـته يک کرباس يا اصفهان نامه داستان و سرگذشت کودکي اوست که در سال  ١٣٢٣نوشت ولي
نــــخستين بــــار در  ١٣٣٤بـــه چــاپ رســيد .تــرجــمه آن بــه انگــليسي تــوسط  W. L. Hestonبــه نــام
) Isfahan is Half the World, Memoires of a Persian Boyhoodاصفهان نصف جهان( چاپ شده است.
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١٩١٤-١٩١٢

تحصيل در ديژون و ازدواج اول

١٩٢٢-١٩١٥

همکاري با کميته مليون ايراني و مجله کاوه

١٩٣١-١٩٢٣

سرپرستي محصلين ايراني در برلن

١٩٦٢-١٩٣١

عضويت در دفتر بينالمللي کار و ازدواج دوم

 ٨) ١٩٩٧نوامبر(

درگذشت در ژنو

١٣

جمالزاده در رشته علم حقوق درس خواند ولي در آن مباحث يک سطر هم به قلم
نياورد .بايد قبول کرد که دانشگاه واقعي او دوره همکاريش با مجله کاوه در برلن بود که با
مستشرقان ناموري چون ژ .مارکوارت ٬و .گايگر ٬ايگن ميتوح ٬اسکار مان آشنا شد و از
همسخني با آنان دامنه اطالعاتش نسبت به کتابهاي اروپايي درباره مشـرق گسـترش
يافت و بر راه و روش اروپايي تحقيق آـگاهي يافت.
جز اين ٬با ايرانيان دانشمندي چـون مـحمد قـزويني ٬سـيد حسـن تـقيزاده ٬مـيرزا
فضلعلي آقا تبريزي )مولوي( آشنايي و همکاري يافت و از نشست و خاست با اقـران
خود چون حسين کاظمزاده ايرانشهر ٬ابراهيم پورداود ٬محمود غنيزاده ٬سـعداهللخـان
درويش و جمعي ديگر ٬که هماره درباره ادبيات و تاريخ و فرهنگ به صحبت و انديشه
ميپرداختند ٬دريافتهاي سودمند کرد .کاوه داراي کتابخانه خوبي از کتب مهم خاص
مطالعات ايراني بود .در کنار آن محفلي به نام »صحبتهاي علمي و ادبي« بهطور ماهانه
انعقاد مييافت که در آن جلسات ٬خـطابههاي عـلمي و تـحقيقي ارائـه مـيشد .٥طـبعًا
اينگونه فعاليتها موجب بسط يافتن دامنه معرفت و بينش جمالزاده شـد .جـمالزاده
مقدمات پژوهشگري و مقالهنويسي را در همين ايام فرا گرفت .مقالهها و نوشتههايي که
از او در کاوه انتشار يافت او را ٬روزـبهـروز ٬در پژوهش و نگارش دليرتر ميکرد .انتشار
ـکتاب گنج شايگان )  ١٣٣٥ق ( ٬که نخستين تأليف تحقيقي او بود ٬موجب ناموري او شد .اين
ـکتاب با کمک اپنهايمر ٬استاد اقتصاد دانشگاه برلن ٬به زبان آلماني هم ترجمه شد .بنا بود
به چاپ برسد که وضع ناـبهـسامان آلمان و شکست آن دولت موجب توقف و انصراف از
اين گونه کارها شد.
جمالزاده نويسنده
هميشگي کاوه بود .از روز نخست تا پايان آن در همه شـمارهها
ِ
٥ـ( ـ کاوه ٬ص ٬٢٦٨-٢٦٧چ ٢و مجله يغما سال  (١٣٥١) ٢٥که متن دفتر صورت جلسات مذکور در آنجا چاپ
شده است در صفحات  ٢٢٦-٢٢٠و .٢٩٠-٢٨٧

١٤
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نوشتهاي از او هست ٬چه سـياسي ٬چـه تـحقيقي و فـرهنگي .بـعضي از نـوشتههايش
باـامضاي »شاهرخ« است .غالب مقاالت او در زمينه مـباحث تـاريخي است .نـخستين
نوشته داستانيش »فارسي شکـر است« کـه در نـخستين شـماره دوره دوم کـاوه  ٬يـعني
جماديـاالول  ١٣٣٩انتشار يافت ٬خود در مقدمهاش نوشت» :حکايت ذيل مأخوذ از
ـکتابي است که نگارنده از چندي به اين طرف از گاهي به گاهي محض تفريح خاطر از
مشاغل و تتبعات جديتري ...جمع آورده« )چاپ دوم کاوه  ٬ص.(٤٤٢
جمالزاده فعاليت فکري و نـويسندگي را بـا پـژوهش آغـاز کـرد و ٬پـيش از آن کـه
بهـداستاننويسي آوازهمندي بـيابد ٬نـويسنده مـباحث تـاريخي و اجـتماعي و سـياسي
درشمار بود .گنج شايگان پنج سال پيش از يکي بـود و يکـي نـبود )  ١٣٤٠ق( مـنتشر شـد.
تحقيقات متعددش در خصوص روابط روس و ايران و حدود پانزده مقاله تحقيقي ديگر
ـکه در کاوه به چاپ رسيد همه پيش از نشر يکي بود و يکي نبود ميبود.
جمالزاده نويسندگي را با مـجله کـاوه آغـاز کـرد و پس از آن کـه کـاوه تـعطيل شـد
بهـهمکاري جواناني که در اروپا درس ميخواندند )مرتضي يزدي ٬غالمحسين فروهر٬
حسن نفيسي ٬مشفق کاظمي ٬احمد فرهاد ٬تقي اراني( و مجله فرنگستان را در برلن بنياد
نهاده بودند شتافت و مقالههايي در آن مجله به چاپ رسانيد .آنجا مطلبي درباره زبان
فارسي نوشت که ميرزا محمدخان قزويني را بـرانگـيخت تـا مـقاله اسـاسي و مـعتبر و
پرآوازه خود را در آنجا منتشر کرد.
جمالزاده با توقف انتشار فرنگستان ٦به روزنامههاي ايران رو کرد و در روزنـامههاي
ايران آزاد  ٬شفق سرخ  ٬کوشش  ٬اطالعات به چاپ نوشتههايي که بـيشتر مـطالب اجـتماعي
ميبود پرداخت ٬تا آن که مديري مجله علم و هنر را پذيرفت که در برلن انتشار مييافت.
مؤسس اين مجله ابوالقاسم وثوق بود .هفت شماره از آن بيش منتشر نشد )مهر ١٣٠٦ـــ

بهمن  .( ١٣٠٧خودشان آن را مجله فني و ادبي معرفي کردهاند .علم و هـنر نـتوانست حـتي
بهـپايه ايرانشهر برسد.
از جـمالزاده در سـالهاي  ١٣١٠تـا  ١٣٢١نـوشته زيـادي بـه چـاپ نـرسيد .در
جريانهاي فرهنگي ايران در آن سالها شرکت بارزي نـداشت ٬جـز ايـنکه بـه عـنوان
٦ـ(ــفقط يک دور دوازده شماره از مه  ١٩٢٤تا آوريل  ٬١٩٢٥نشر شد.
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»عضو وابسته فرهنگستان ايران« انتخاب شده بـود .بـا وجـود ايـن ٬هـماره مـيکوشيد
مخاطبان فارسيزبان و هموطنان خود را داشته باشد .در زمان جشـن هـزاره فـردوسي
منحصرًا يک مقاله به عنوان »نه اندر نه آمد سه اندر چـهار« از او در فـردوسي نـامه مـهر
)  (١٣١٣چاپ شد .در جشن هفتصد ساله تأليف گلستان سعدي  ٬کتابچهاي به نام پـندنامه

سعدي منتشر کرد )  .( ١٣١٧مقالهاي درباره کتاب )مندرج در مجله تعليم و تربيت ( ٬و مقالههايي
در مجله موسيقي  ٬و ترجمه قصهاي از آناتول فرانس در مجله مهر )  (١٣١٦و ترجمه داستاني
از اسکار وايلد در همان مجله )  (١٣١٧و چند مقاله در روزنامه کوشش  ٬از جمله دربـاره
ـکتاب زيبا نوشته محمد حجازي ٬حاصل آن دوره از نويسندگي اوست.
مجلههاي تعليم و تربيت  ٬مهر  ٬موسيقي محل نشر نوشتههاي ادبي و فرهنگي او در آن
دوره بوده است.
جمالزاده ٬پس از شهريور  ١٣٢٠که مجلههاي مختلف ماهانه ادبي در ايران تأسيس
شد ٬در غالب آنها مقاله نوشت و داستان منتشر کرد .در سخن  ٬يغما  ٬راهنماي کتاب  ٬وحيد ٬
ارمغان  ٬هنر و مردم بيش از همه مقاله دارد .در مجله کاوه  ٬که محمد عاصمي در مونيخ به
چاپ رسانيد نيز مقالههاي زيادي نشر کرده است .او نـميتوانست و نـميخواست بـا
هموطنانش بيرابطه بماند .آنها را که در ژنو مـيديد )اعـم از ادبـا و فـضال و يـا رجـال
سياسي( به ذوق و شوق مالقات ميکرد و به صحبت با آنان مينشست .با غالب آنها که
در ايران اهل کتاب و قلم بودند مکاتبه مداوم داشت .هر کس به او نـامهاي مـينوشت
پاسخي به تفصيل دريافت ميکرد .به من که از سـال  ١٣٢٩بـا ايشـان مکـاتبه کـردهام
درست سيصد و شصت و چهار نامه ٬اغلب مفصل )چندين صفحه( نوشته است .اـگر چاپ
شود ٬به هزار صفحه بالغ ميشود و ميتواند نمونهاي باشد از نامههاي بسيار ديگري که
به ديگران نوشته است.
در احوال جمالزاده کتابي به فارسي ٬به نام سرگذشت و آثار جمالزاده  ٬به قلم مهرداد
مهرين ٬در سال  ١٣٤٢انتشار يافت ٬همچنين کتابي به نام نقد آثار محمدعلي جـمالزاده ٬
بهـقلم عبدالعلي دستغيب )تهران  (١٣٥٦همچنين رساله دکتري نهاد آلپ تُ رک )دانشجوي
ترک در دانشگاه تهران( درباره داستاننويسي جمالزاده است که در سال  ١٣٥١نوشته
شده ولي به چاپ نرسيده است
در دانشگ اه ت ب ري ز ه م هـ .وثيق ي رسـال ه کـوچکي ب ه زب ان ف رانسـه ب ه ن ام
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Djamalzadeh, Sa vie et son Øuvre

در سال  ١٩٥٥گذرانيده است.٧

نوشتههاي جمالزاده را در شش گروه ميتوان شناخت.
الف( نگارشهاي پژوهشي
در اين رسته ٬مهمتر از همه گنج شايگان )  (١٣٣٥يا تاريخ اقتصادي ايران است .کتابي است که
بر اساس رسيدگي به منابع تاريخي و مخصوصًا احصائيههاي تجارتي تأليف شده و هنوز
هم واجد اعتبار و مرجع اصلي عموم کساني است که به تحقيق در اين زمينه ميپردازند.
اهم مراجع و مصادر عـصري و هـمچنين
تاريخ روابط روس و ايران تأليفي است مبتني بر ّ
مأخوذ از تحقيقاتي که اروپاييان تا سال  ١٩٢٥نوشتهاند .افسوس که جمالزاده مـوفق
بهـاتمام آن نشد .اين کتاب به توصيه کميته مليون ايراني ٬زماني که در حال مبارزه با نفوذ
و حضور روس در ايران بودند )جنگ بينالمللي اول( تأليف و به تدريج ضميمه مـجله
ـکاوه چاپ و منتشر ميشد ٨.محمد قزويني درباره آن نوشته است:
»ـکتاب روابط روس و ايران او نمونهاي از وسعت اطالعات و قوه انتقادي و تدقيق اوست به
سبک

اروپاييان«٩.

جاي ديگري نوشته است:
راستي آقاي جمالزاده عجب فاضل مـتقن بـا

Esprit

اروپـايي از آب درآمـده است .هـيچ کس گـمان

نميکرد که اين جوان کم سن با اين کوچکي جثه اين قدر مملو و سرشار و لبريز از هوش و روح نقادي به
طرز اروپايي باشد ٨) .نوامبر (١٩٣٥

فرهنگ لغات عاميانه کتابي است که شالوده آن از روزگار نگارش داستانهاي يکي بود و
٧ـ(ــنيز نگاه کنيد به مجله کلک ش) ٩٣-٨٧آذر  .٢١٥-١٦ :(١٣٧٦شماره اول مجله دفتر هنر به مديريت بيژن
اسديپور )زمستان  (١٣٧٢ويژه محمدعلي جمالزاده و حاوي مقاالت درباره اوست.
همچنين سرگذشت کوتاه او به همراه فهرست مطول و منظم از کارهاي او و صورتي از نوشتههايي که به زبان
انگليسي در بـاره او هست ٬در کـتـاب  Iranian Short Story Authors. A Bio-Bibliograqhic Surveyتأليـف
 John Greenچاپ  ١٩٨٩در کستامسا )امريکا( آمده است .روزنامه تـايمز )لنـدن( بـه مـناسبت درگـذشت او
مقالهاي در شماره  ٢٨نوامبر ١٩٩٧ـم منتشر ساخت.
٨ـ(ــاخيرًا همان مقدار از آن که به همراه کاوه به چاپ رسيده بود به شکل کتاب مستقلي توسط موقوفات دکتر
محمود افشار در  ٢٤٩صفحه تجديد چاپ شد )تهران .(١٣٧٢
٩ـ( ـ بيست مقاله ٬ج ٬١بمبئي  ٬١٣٠٧ص.١٥

مقاله
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يکي نبود و جمعآوري مقداري از کلمات عوامانه فارسي در پايان آن کتاب گذاشته شد و
به تدريج بر دامنه آن افزوده شد تا به جايي که به يک کتاب چهارصد و هفتاد صفحهاي و
محتوي به حدود هفت هزار واژه و اصطالح و ترکيب تبديل شد.

١٠

مقالههاي پژوهشي جمالزاده در قلمرو ادبيات و تاريخ و تـصوف مـتعدد و مـتنوع
است .از ميان آنها ٬مسلمًا آنچه در مجله کاوه به چاپ رسيده است جديتر ٬مبتکرانهتر و
مفيدتر است .تعداد مقالههاي او بهطور کلي از سيصد در ميگذرد .از آن مـيان ٬چـهل
پنجاه مقالهاش زمينه تاريخي دارد و به همين ميزانها آنهاست که به مباحث ادبي مربوط
ميشود .درباره ايران پيش از اسالم ٬مقالههاي »اولين لشکرکشي اروپا به ايران« ) ٬ *(٧٤
»نوروز جمشيدي« ) » ٬( ٢٢١نـامه تـنسر« ) » ٬( ١١٥بـالشويسم در ايـران ٬مـزدک« ) ٬( ٢٣٢
»دخمه انوشيروان کجاست؟« ) ( ٩٠ذـکر شدني است .از آنچه مربوط به روزگـار ايـران
اسالمي است مهمترها ايـنهاست» :بـيرقهاي ايـران در عـصر صـفويه« ) » ٬( ٧٧شـير و
خورشيد در پرچم ايران و سکههاي قديمي« ) » ٬( ٩٩شير در ايران و در ماوراءالنهر« ) ٬( ٩٨
»جيغههاي پادشاهان قاجاري« )» ٬( ٢٠٠حاجي ميرزا آقـاسي بـراي خـود مـردي بـوده«
) » ٬( ٨٦قديميترين روابط سياسي ايران و آلمان« )  .( ١٠٥جمالزاده به ثبت و ضبط اسناد
و نامههاي تاريخي هم عالقهمندي داشت و چند تايي از اين قبيل مدارک را در کتاب هزار

بيشه و مجلهها به چاپ رسانيده است )شمارههاي  ١١٥ ٬١٠٤ ٬١٠٣ ٬٩٤و جز آنها(.
در قلمرو مطالب ادبي ٬مقاالت عمده او به مباحث شعري مرتبط ميشود ٬چون به
يک آنها در برگيرنده نکته تازهاي نيست .ظاهرًا
شعر فارسي عالقه خاص داشت .اما هيچ ِ
قصدش از نوشتههايي مانند »مولوي و مثنوي« ) » ٬( ٥٤سير و سياحتي در مثنوي« ) ٬( ٢١١
»ـکلمات عربي در شاهنامه« )  ٬( ٤٨و چند مقاله ديگر درباره فردوسي » ٬شعر مهستي « ) ٬( ١٥٨
»از
حافظ تا برشت« )» ٬( ٥يغماي جندقي« ) » ٬( ٥٢فلکي شرواني« )  ٬( ٢٢واقعگرايي در
ِ
سعدي« )» ٬( ٦٠چهل مجلس عالءالدوله سمناني« ) » ٬( ١٤٢رواج بازار شعر و شاعري«
١٠ـ(ــجمالزاده آنها را به من سپرد و چون دوست فقيدم محمدجعفر محجوب در زمينه فرهنگ عامه صاحب
تخصص بود از ايشان خواستم يادداشتهاي جمالزاده را منظم کند تا به چاپ برسد .چون کار محجوب پايان
ـگرفت با مقدمه مفصل جمالزاده )يکصد و چهار صفحه( و يادداشتي در خاتمه آن به قلم محجوب در سلسله
انتشارات فرهنگ ايران زمين در سال  ١٣٤٢منتشر شد.
ـ*ــشماره داخل ) ــ( ارجاع است به شماره کنار نام آن مقاله در فهرست مقاالت منضم بدين مقاله.
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) » ٬( ٣٤فابل در ادبيات فارسي« ) » ٬( ٤٦شعراي کاسبکار« )  (٤٢ـــ همه به منظور عرضه
ـکردن مطالبي است که حين خواندن کتابها ذهنش را به خود مشغول ميداشته و بازگو
ـکردن آنها را براي آـگاهي هموطنان خود بيضرر ميدانسته است .در عنوان کردن آنها
معين و روشني از باب تحقيق و تجسس نـدارد .امـا نـوشتههايش دربـاره
معموًال قصد ّ
»تاريخ وفات سعدي« ) » ٬( ١٧اشکاالت تاريخي در گلستان« ) (٤خواندني و ماندني است.
حاصل عمده تتبعات جمالزاده در متون مهم ادب فارسي عبارت است از بانگ ناي

ـکه جدا سازي داستانهاي مندرج در مثنوي است از آن کتاب ٬استخراج مطالب پندآموز
ـگلستان و کتابکي که درباره اشعار حافظ به نام اندک آشنايي با حافظ )ژنو (١٣٦٦ ٬به نگارش
در آورد.
نوشتههاي او در زمينه زبان و لغت پرکششتر و گاه متضمن اظهار رأي و نظري است
مانند »چگونه بايد نوشت« ) » ٬( ٢١زبان عاميانه« ) » ٬( ٢٠٨بالي انشاء و امالي عوامانه«
)» ٬( ٧ققنوس« ) » ٬( ٢٠٥دري و کـبک دري« ) » ٬( ٢١٣زبـان داسـتان« )» ٬( ٦شـيوه نـقطهـ
ـگذاري« ) .(٤٣
جمالزاده به مباحث مـربوط بـه مـردمشناسي هـم عـالقهمندي داشت و از نـوشتههايي

چ ون »منزل با سليقه ايراني« ) » ٬( ٢٠١حمامهاي خزانهدار« ) » ٬( ٢٣٧قصه دويدم و دويدم «
ـ

) » ٬( ٢٣٨مکتب«» ٬آوازهاي قديمي ايران« ) » ٬( ١٩٨حاضر جوابيهاي اصفهاني« ) (٢٣٦
ميتوان نکتههايي را که او ب ه چشم ن ق ادي بيرون کشيده است در بـررسيهاي ديگـر
ـ

ـ

ـ

ــ

ـ

مطرح کرد.
آشنايي او با شرقشناسي و اير انشناسان چندان گسترده نيست؛ ولي از آغـاز وارد
شدن به کار نويسندگي ٬جايجاي از آنها نام برده و چند تن معدود از آنـان را مـعرفي
ـکــردهـاست .ابــتدا در مــجله کــاوه مـقالههايي در مـعرفي بـهترين کـتابهاي تأليـفي
اير انشناسان نوشت که فايده بـخش بـود .بـعدها دانشـمندانـي مـانند کـنت دوگـوبينو٬
والديمير مينورسکي ٬آنکتيل دوپرون ٬فردريک رزن ٬يان ريپکا را در نوشتههاي خـود
شناساند .از گوبينو دو کتاب هم ترجمه کرده است )جنگ ترکمن  ٬قنبرعلي(.
فهرست کتابهاي تأليفي او در زمينه تاريخ و ادبيات به ترتيب سـالشمار تـاريخي
چنين است:

مقاله

 (١ـ ـ  ١٣٣٥ق
 (٢ـ ـ  ١٣٤٠ق
 (٣ـ ـ ١٣١٧
 (٤ـ ـ ١٣٢١
 (٥ـ ـ ١٣٣٧
 (٦ـ ـ ١٣٤١
 (٧ـ ـ ١٣٤٥
 (٨ـ ـ ١٣٤٨
 (٩ـ ـ ١٣٦٦
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ّ

١٩

ـگنج شايگان )چاپ برلن(
تاريخ روابط روس با ايران )چاپ برلن و بعد چاپ تهران (١٣٧٢
پندنامه سعدي يا گلستان نيکبختي )چاپ تهران(
قصه قصهها )از روي قصص العلماي تنکابني(
بانگ ناي )داستانهاي مثنوي موالنا(
فرهنگ لغات عوامانه

طريقه نويسندگي و داستانسرايي )چاپ شيراز(
سرگذشت حاجي باباي اصفهاني
اندک آشنايي با حافظ

ب( نگارشهاي داستاني
جـهاني جـمالزاده بـه مـناسبت پـيشگامي او در نـوشتن داسـتان کـوتاه
ناموري
اـکنون
ِ
ِ
بهـاسلوب اروپايي است .در اين کار ٬بيگمان ٬مبتکر و مؤسس بـود .فـارسي شکـر است
نخستين نوشته اوست که نخستين بار در سال  ١٣٤٠قـمري )  (١٩٢٢بـه چـاپ رسـيد
)هفتاد و پنج سال پيش( و عجب اينجاست که حسن تقيزاده آن را پسنديد و در کـاوه

قزويني
طبع کرد .محمد قزويني آن را پسنديد و نخستين ستايشنامه را درباره آن نوشت.
ِ
محقق آثار کهنه شده گذشتگان ٬درباره يکي بود و يکي
دشوارياب و متن پسند و معتقد و
ِ

نبود  ٬نوشت:

ـکتاب يکي بود و يکي نبود او نموداري از شيوه انشاي شيرين و سهل ساده خالي از عناصر خـارجـي
اوست و اـگر چه اين سبک انشاء کار آساني نيست و به اصطالح سهل و ممتنع است ولي معذلک فقط اين
طرز و شيوه است که بايد سرمشق چيزنويسي هر ايراني جديدي باشد که ميل دارد به زبـان پـدر مـادري
خودش چيز بنويسد و نميخواهد که به واسطه عجز از اداي مقصود خود به زبان فارسي محتاج به دريوزه
نمودن کلمات و جمل و اساليب تعبير کالم از اروپاييها بشود چنانکه شيوه ناخوش بعضي از نويسندگان
دوره جديد

است١١.

قزويني درباره قطعه »نوعپرست«ـــ که در مجله علم و هنر چاپ شدـــ چنين نوشت:

١١ـ( ـ بيست مقاله ٬بمبئي  ٬١٣٠٧ص .١٥آنچه قزويني درنامه ديگر به جمالزاده در موضوع کتاب مذکور نوشته
چون مفصل است به صورت ضميمه در پايان اين نوشته نقل ميشود.

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

٢٠

محم دعلي جمالزاده
ّ

مقاله

مقاله نوعپرست موضوعًا و انشا ًء و عبارتًا و همه چيزًا شاهکاري است که از قلم آن دوست جاني ٬آن
ذوق مجسم  ٬آن لطف مثل صادر شده است .فال اعدمنا اهلل مثال .مريزاد دستي که انگور چيد .بيش از همه
چيز گذشته از نهايت شيريني انشاء که لبهاي انسان از شيريني به هم ميچسبد و آب لطف از حسن تأليف
و مثلهاي عذب روان آن ميچکد ٬موضوع که مجسم نمودن مزاياي تمدن ظاهري جديد است فيالواقع
وحي منزل است که از نيش قلم نحل مانند سرکار که هم عسل از آن ميتراود و اوحـي ربک الي النـحل
جاري شده است و يقين دارم ...سرکار به اين مقاله مستحق اعلي درجات عليين خواهيد شد...

البته تمجيد و تحسين قزويني ناظر به سبک فارسينويسي داستانهاي يکي بود و يکي

نبود است ٬ولي همه منتقدان تاريخ ادبي معاصر ايران نگـاهشان بـه داسـتانهاي کـتاب
مذکور به مناسبت تازگيهاي مضامين و طرز و اسـلوب ارائـه صـوري است کـه خـالق
داستانها به کمال هنر نوشته و معاني مورد نظر خود را خوب تـصوير و تـحليل کـرده
است .از اين کتاب در تمام معرفيهاي تاريخ ادبي معاصر ايران به هر زباني نام رفته و در
ـگزيدهها و ترجمه ادبيات معاصر ايران اغلب از داستانهاي آن آورده شده است.
جمالزاده داستاننويسي را شغل شاغل خـود مـيدانست و مـنظمًا بـدان مـداومت
ميداد ٬ولي توفيق او در نوشتههاي بعدي به مرز يکي بود و يکي نبود نرسيد .اـگر چه در راه

آب نامه  ٬معصومه شيرازي و دارالمجانين قطعات خوب زيبا هست و ماندگار است.
از داستانهاي جمالزاده نمونههايي به زبانهاي انگليسي ٬فرانسه ٬آلماني ٬روسـي
)متعدد( ٬ايتاليايي و ژاپـني و ...تـرجـمه شـده است .يـونسکو مـجموعهاي بـرگزيده از
داستانهاي او را به نام Choix des Nouvelles

در سال  ١٩٥٩منتشر کرد .١٢حشمت مؤيد

با همکاري پل اسپراـکمن  P. Sprachmanـ ٬در سال  ٬١٩٨٥ترجمه انگليسي يکي بود و يکي

نبود را به نام

Once Upon a Time

انتشار داد )جزو مجموعه .(Persian Literature Series 6

نيز کتاب سر و ته يک کرباس نيز به انگليسي ترجمه شده است )پانوشت  ٤ديده شود(.
درباره يکي بود و يکي نبود مقاله رضا نـوابپـور بـه عـنوان

The ``Writer'' and the

''``people

منتشر شده در »سخنواره به ياد دکتر پرويز نـاتل خـانلري« )تـهران (١٣٧٥

ص93-103

ديده شود .از ميان داستانهاي متأخر او» ٬شورآباد« شهرت نسـبتًا بـهتري

ـگرفت و توسط ر .گلپکه به آلماني ترجمه و نشر شد )  ٬( ١٩٦٢و در همان سال ٬به زبان
١٢ـ(ــترجمه شده

توسط Stella Corbin

و حسن لطفي با مقدمه هانري ماسه.

مقاله
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٢١

فرانسه هم در روزنامه مشهور ژورنال دو ژنو به چاپ رسيد .اهميت اين داستان آن بود که
نـودولتي مـردم حکـايت مـيکرد.
از وضـع اجـتماعي و خـيالپرستيهاي حکـومت و
ِ
جمالزاده ٬در سالهاي حدود  ٬١٣٤٠داستانهاي »ايلچي و قيصر« و »نمک گنديده« را
کيفي ات اوضاع جاري استبدادي و نودولتي کرد.
وسيله نشان دادن معايب و ّ
فهرست کتابهاي او در اين رشته بر حسب تاريخ چنين است.

 ١٣٤٠ (١٠ق

يکي بود و يکي نبود )پس از آن چند چاپ شد و به انگليسي ترجمه شده است(

 ١٣٢١ (١١ش

دارالمجانين

١٣٢١ (١٢

عمو حسينعلي )بعدها به نام جلد اول شاهکار تجديد چاپ شده است(

١٣٢٣ (١٣

صحراي محشر

١٣٢٥ (١٤

قلتش ديوان

١٣٢٦ (١٥

راه آب نامه

١٣٣٣ (١٦

معصومه شيرازي

١٣٣٤ ١٧

سر و ته يک کرباس يا اصفهان نامه )دو جلد ٬به انگليسي ترجمه شده است(

١٣٣٤ (١٨

تلخ و شيرين )مجموعه(

١٣٣٧ (١٩

شاهکار )دو جلد(

١٣٣٨ (٢٠

ـکهنه و نو )مجموعه(

١٣٤٠ (٢١

غير از خدا هيچ کس نبود )مجموعه(

١٣٤٣ (٢٢

آسمان و ريسمان )مجموعه(

١٣٥٣ (٢٣

قصههاي کوتاه براي بچههاي ريشدار )مجموعه(

١٣٥٧ (٢٤

قصه ما به سر رسيد )مجموعه(

نخستين بار سعيد نفيسي ٬با برگزيده ساختن چند داستان از جمالزاده که در کتاب
شاهکارهاي نثر فارسي معاصر )تهران  ( ١٣٣٠به چاپ رسانيد ٬موجب نشر بيشتر و عموميتر
نوشتههاي جمالزاده شد .پس از آن در غالب کتابهاي انتخابي آثار فارسي نمونهاي از
داستانهاي او نقل شده است.
توصيف داستاننويسي جمالزاده در زبانهاي مهم جهان توسط هانري ماسه در مقدمه
منتخبات آثار جمالزاده )نشر يونسکو( به زبان فرانسه؛ و سپس ف .ماخالسکي در کتاب
La Litérature de l'Iran Contemporain
)Persischen Literature ( Berlin, 1964

)ورشو ( ١٩٨٠-١٩٦٥؛ و ٬به زبان آلماني در کتاب

 Geschichte und Entwicklung der modernenنوشته

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

٢٢

محم دعلي جمالزاده
ّ

مقاله

بزرگ علوي ؛ ودر زبان انگليسي به قلم حسن کامشاددر کتاب Modern Persian Prose Literature

) ـکمبريج (١٩٦٦ ٬آمده است .جامعتر از همه تحليلي است که  Michel Cuypersـ ٬در کتاب
سرچشمههاي داستان کوتاه فارسي به زبان فرانسه ) Aux sources de la nouvelle Persaneپاريس

 ( ١٩٨٣صفحات  ٢٠٦-١٠٧درباره داستانهاي جمالزاده انجامـداده و چـند تـا را هـم
ترجمه کرده است .اين کتاب توسط احمد کريمي حکاـک به زبان فارسي ترجمه و به نام
سرچشمههاي داستان کوتاه فارسي نشر شده است )تهران .(١٣٦٦
ج( نگارشهاي اجتماعيـ سياسي
مصرحًا در مباحث سياسي نوشت مقالههايي است که به هنگام اقامت
آنچه جمالزاده
ّ

در برلن و همکاري با مجله کاوه در راه مبارزه با نفوذ روس و انگليس در مجله مذکور

منتشر کرده است .پس از آن ٬از نوشتن گفتارهاي سياسي دست کشيد .اـگر هم گـاهي
ب هـنوشتن مطلبي درباره اوضاع ميپرداخت جنبههاي اجتماعي تاريخي را مطرح ميکرد.
بـهطور مـثال مـقالهاي دارد بـه نـام »آيـا خـاـک ايـران اسـتبداد پـرور است« )هـزار بـيشه ٬

ص.(٢٣٧-٢٢٥
پس از شــهريور بـيست کـه جـريانهاي چپ قـوام گـرفت ٬او آرام مـيبود .بـيشتر
نويسندگي داستاني را پيشه کرد .از مباحث سياسي و اجتماعي پرهيز داشت؛ ولي زماني
ِ
ـکه موضوع اصالحات ارضي آرامآرام مطرح ميشد ٬کتابهاي خاـک و آدم )  ٬( ١٣٤٠زمين٬
ارباب ٬دهقان )  (١٣٤١را منتشر کرد .کتاب آزادي و حيثيت انساني )  (١٣٣٨او محتوي است بر
منوران ايران سابقه
مطالبي انديشهورانه که يکصد سال بيش دامنه بحث آن ميان طبقه ّ

يافته بود .نام کـتاب بـه روشـني گـوياي مـضامين دلانگـيز فکـري و فـلسفي آن است.
جمالزاده ٬با انتشار کتابچه تصوير زن در فرهنگ ايراني )  ٬( ١٣٥٧که تقريبًا مطالب مندرج در
آن برگرفته از شعر فارسي است ٬و کتاب خلقيات ما ايرانـيان )  ٬( ١٣٤٥کـه مـندرجـات آن
مأخوذ از کتابهاي سياحان و اير انشناسان است ٬قصدش اين بود جامعه را با مشکالت
و مسائل اجتماعي که متباين با تفکرات جديد بود آشنا کند .خلقيات ما ايرانيان سرنوشت
مضر است و طبعًا راه
خوشي نيافت :کتابي قلمداد شد از رسته کتابهايي که خواندنش
ّ

بر انتشارش بسته شد.

مقاله

(٢٥

١٣٣٨

ِ
حيثيت انساني
آزادي و

(٢٦

١٣٤٠

خاـک و آدم

(٢٧

١٣٤١

زمين ٬ارباب ٬دهقان

(٢٨

١٣٤٥

خلقيات ما اير انيان

(٢٩

١٣٥٧

تصوير زن در فرهنگ ايراني
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٢٣

د( نگارشهاي ترجمهاي
نخستين ترجمه جمالزاده قهوهخانه سورات نوشته برناردن دوسن پير فرانسوي است کـه
در برلن به سال  ١٣٤٠منتشر شد .پس از آن سالهاي دراز از کار ترجمه دست شست تا
آنکه بنگاه ترجمه و نشر کتاب بنياد گرفت و چاپ ترجمههاي آثار مهم ادبي جهان از زمره
مجموعههايي بود که در آنجا به چاپ ميرسيد .جمالزاده دو کتاب از شيللر ٬به نامهاي
دون کارلوس و ويلهلمتل  ٬و نمايشنامه خسيس از مولير و دشمن ملت از ايبسن را به ترجمه در
آورد که در آن سلسله به چاپ رسيد.
فهرست کتابهايي که او ترجمه کرده و نشر شده به ترتيب تاريخ چنين است:
(٣٠

 ١٣٤٠ق

قهوهخانه سورات يا جنگ هفتاد و دو ملت )از برناردن دوسنپير(

(٣١

١٣٣٤

ويلهلمتل )از شيللر(

(٣٢

١٣٣٤

داستان بشر )از هندريک وانلون(

(٣٣

١٣٣٥

دون کارلوس )از شيللر(

(٣٤

١٣٣٦

خسيس )از مولير(

(٣٥

١٣٣٦

داستانهاي برگزيده از چند نويسنده خارجي

(٣٦

١٣٤٠

دشمن ملت )از ايبسن(

(٣٧

١٣٤٠

داستانهاي هفت کشور )مجموعهاي از داستانهاي ترجمه شده(

(٣٨

١٣٤٩

بالي ترکمن در ايران قاجاريه )از بلوک ويل که در مجله نگين چاپ شده(

(٣٩

١٣٥٢

قنبرعلي جوانمرد شيراز )ازآرتور کنت دوگوبينو(

(٤٠

١٣٥٧

سير و سياحت در ترکستان و ايران )از هانري موزر که در مجله نگين چاپ شده(

(٤١

١٣٥٧

جنگ ترکمن )از آرتور کنت دوگوبينو() ٬ابتدا در سال  ١٣٤٩/٥٠در مـجله
نگين چاپ شده(

ترجمههاي جمالزاده دو نـوع است .قسـمتي آنـهاست کـه پـيروي از مـتن را الزامـي

٢٤
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دانسته است ٬مانند آثار شيللر و مولير .قسمتي ديگر آنهاست که خود را ملزم به تبعيت از
اصل نميدانسته و ٬براي مناسب ساختن متن با ذوق خواننده ايراني ٬در آنها دست برده
و به آرايش زباني و
تعبيراتي آنها پرداخته است .خودش ٬در مقدمه ترجمه قنبرعلي از کنت
ِ
دوگوبينو ٬مينويسد» :در ترجمه قنبرعلي گاهي زينت دادن متن اصلي را بر خود مجاز و

مستحب دانسته از آن چيزي نکاسته ولي بر شاخ و برگ آن مبلغي افزوده است .چيزي
هم که هست تخطي و تجاوز از روح و مغز داستان را بر خود حرام ساخته تنها در حشو و
زوايد تصرفاتي به عمل آورده است« )ص ١٢مقدمه ( .در همين کتاب خواننده شـعرهاي
لطفعلي صورتگر و حبيب يغمايي را ميبيند و تعبيراتي از اين دست را مييابد که خاص
زبان فارسي است و در اصل نبوده است:
در شهر شيراز جنت طراز نقاش قلمدانسازي زندگاني ميکرد به نام ميرزا حسن که مردم عنوان خان را
هم به دمش ميچسبانيدند .از همان روزي که به خشت افتاد ...بـدون فـرمان و دسـتخط هـمايوني و يـا
رخصت و طغراي ديواني بدين امتياز سرافراز گرديده بود.

هـ( نوشتههاي خاطراتي
جمالزاده در اين زمينه بسيارنويس بود .هميشه در سخن گفتن از گذشته ٬صحبتش دامنه
ميگرفت .نوشتههاي خاطراتي او دو گونه است:
قسمتي به سرگذشت دوستان و همروزگارانش اختصاص دارد .آنچه درباره ابراهيم
پورداود )  ٣٧و  ٬( ١٠١سيدحسن تقيزاده )  (٤٠ ٬١٩ ٬١٨و حاج ميرزا يحيي دولتآبادي ) (٢٤
و محمد قزويني )  (٥٧و خاندان علوي )  (٧٦و دکتر محمود افشار )  (٣٦نوشته است از اين
دسته در شمارست .درباره حسن جابري انصاري اصفهاني )  (٣٤و عارف قزويني ) ٣٠و (٤٤
و سيد اشرفالدين نسيم شمال )  ( ١٦هم نوشتههايي دارد .درباره دانشمندان جوانتر از
خود مقالههايي را به مقام دکتر محمدمعين )  ٬( ٦١اميرمهدي بديع )  (٢٨و مجتبي مينوي )٬( ٥٠
دکتر غالمحسين يوسفي )  ( ٥٣اختصاص داده است .درباره صادق هدايت چندين نوشته
دارد و چند سال متوالي ٬به مناسبت سال درگذشت آن نويسنده ٬مطلبي در مجله سخن به
چاپ ميرسانيد و ياد هدايت را در اذهان تجديد ميکرد ) ١٠تا  ١٥و جز آنها(.
اما قسمتي ديگر از نوشتههاي خاطراتي او عبارت است از آنچه مرتبط با سرگذشت
پدرش و خودش ميشود .اين نوشتهها ٬بهطور پر اـکنده ٬درمجلهها )عمدتًا راهنماي کتاب ٬

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
محم دعلي جمالزاده
ّ

٢٥

يغما  ٬وحيد  ٬آينده ( چاپ شده است و در حاشيه شماره  ٢و  ٤اين مقاله بدانها اشارت
رفت.
سلسله مصاحبه مفصلي هم ٬به نام »لحظهاي و سخني با سيد محمدعلي جمالزاده«
در اين اواخر )  ( ١٣٧٣به ويرايش مسعود رضوي نشر شد که چون گفتههاي اواخر عمر
اوست ٬سستي حافظه گاه مـوجب بـروز اشـتباهات تـاريخي و قـضاوتهاي خـاص و
شخصي شده است.
و( نوشتههاي تفنّني
مقصود کتابهايي است که بريدهها و چيده شدههاي مطالبي از کتابها و روزنامههاي
ـگوناـگون و شنيدههاي افواهي را در آنها گرد آورده و فهرست آنها چنين است:
١٣٢٦ (٤٢

هزار بيشه )جلد اول(

١٣٣٩ (٤٣

ـکشکول جمالي )دو جلد(

١٣٤٢ (٤٤

صندوقچه اسرار )دو جلد(

يکي دو کتاب کوچک هم براي نوجوانان نوشت مانند اصفهان.
ز( انتقاد و معرفي کتاب
جمالزاده تقريبًا هر کتابي را که دريافت ميکرد ميخواند و در حاشيه آن يادداشتهاي
ذوقي يا انتقادي مينوشت .مرسومش بر اين بود که پس از خواندن کتاب تازه رسـيده
شم هاي از نظر خود را به مؤلف آن کتاب ميفرستاد و اـگر کتاب ارزشمند بود آن مطالب
ّ

را در مقالهاي ميآورد و در مجلهها چاپ ميکرد .شايد نزديک به هشتاد مقاله از ايـن
ـگونه نوشته داشته باشد .بسياري از مهمترين آنها در مجله راهنماي کتاب چاپ شده است.
***
جمالزاده ٬در سال  ٬١٣٥٥طي مقاوله نامهاي که با دانشگاه تهران امضا کرد ٬قسمتي
از کتابهاي کتابخانه خود را ٬در سه مرحـله ٬بـه کـتابخانه مـرکزي و مـرکز اسـناد
دانشگاه تهران بخشيد .بخش سوم اخيرًا پس از درگذشت او ايصال شد .ضمنًا اجازه داد
ـکه زير نظر هيئت امنايي ثلث مبلغ از حقوق تأليف کتابهاي نوشته او صرف خريدکتاب
براي همان کتابخانه بشود؛ ثلث ديگر بهـدانشجوياني داده شود که مسـتحق کـمک و

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

٢٦

محم دعلي جمالزاده
ّ

مقاله

عالقهمند به تحقيقات ادبي و تاريخي باشند؛ و ثلثي از آن به يکي از مؤسسات خيريه در
اصفهان .در همان سال درجه دکتري افتخاري دانشگاه تهران به جمالزاده اعطا شد.
بعدها ٬جمالزاده مقداري سهام سيمان را ٬که در ايران داشت هم به دانشگاه تهران
و اـگذار کرد تا به همان مصارف منظور نظرش برسد .در ايـن کـار ٬تشـويق دکـتر جـواد
شيخاالسالمي مؤثر افتاد.
دانشـمند نـيازمند کـوتاهي نـداشت و
جمالزاده از کمک کردن مـالي بـه اشـخاص
ِ
ميکوشيد از کمککردنهاي او کسي آـگاهي پيدا نکند.
پس از درگذشت او ٬نامهها و اوراق و عکسها و پر اـکندههاي نوشتهاي که در خانهاش
ميبود به تعداد بيست و شش هزار برگ ٬بنا بر نوشتهاي که در سال  ١٣٧٠نوشته و در
ـکنسولگري ايران ثبت شده است از طريق کنسولگري به سـازمان اسـناد مـلي تـحويل
شد.

١٣

تصوير اسناد مربوط به اهداي حقوق تأليف و بخشش کتابخانه و سهام سيمان و اوراق
بازماندهاش براي ماندگاري و بقاي نيت خير آن شادروان در ايـنجا بـه چـاپ رسـانيده
ميشود.
جمالزاده زمستان  ١٣٧٦در ژنو درگذشت .او پنجاه و سه سال پـيش از آن )خـرداد

 (١٣٢٣در پايان کتاب سرـوـته يک کرباس  ٬نوشت:
در اين آخر عمري تنها آرزويي که دارم اين است که در همانجايي که نيم قرن پيش به خشت و خاـک
افتادهام همان جا نيز به خاـک بروم و پس از طي دوره پرنشيب و فراز عـمر ٬خـواب واپسـين را در جـوار
زايندهرود دل نواز سر به دامان تخت فوالد مهماننواز نهاده ديده از هستي پرغنج و دالل و پررنج و مالل
برـبندم.

اما اي بسا آرزو که خاـک شده است .او به جاي آرمـيدن بـر کـناره زايـندهرود کـنار
درياچه لمان به خاـک رفت.
©

١٣ـ(ــمجله گنجينه اسناد  ٬سال  ٬٧زمستان  ٬١٣٧٦ش ٣و  ٬٤ص.١٣٥-١٣٢

اهم مقاالت جمالزاده در زمينه تحقيقات ايراني
فهرست ّ

*

 . ١مباحث ادبي و فرهنگي

» .١آل احمد و جمالزاده ٬دو نامه«  ٬انديشه و هنر ٬
 ٥ـ٣٦٢ :ـ.٣٧٣

» .٢آنچه بر کـاوه تـقيزاده گـذشت« ٬روزگـار نـو ٬
ش٤٧ ٬(١٣٦٨) ١٠ـ.٥١

» .٣ادبـيات فـارسي در تـاجيکستان« ٬يـغما  ١٩ ٬ـ:
)٩٥ ٬(١٣٤٥ـ.٩٦
» .٤اشکاالت تاريخي در گـلستان شـيخ سـعدي«٬

هزار بيشه ) ٬(١٣٢٦ص٨٣ـ٨٦ـ.
» .٥از حافظ تـا بـرشت« ٬نگـين  ٬ش٬(١٣٤٩) ٦٥
٣٤ـ.٣٦
» .٦باز توضيح و تذکري درباره بغداد و تازي در شعر

سعدي « ٬ارمغان  ٤٢٬ـ٧٢٨ ٬(١٣٥٢) :ـ٧٣٥؛  ٤٣ـ:
)٢٠٥ ٬(١٣٥٣ـ٢٩٠ ٬٢١٤ـ.٣٠٢

» .٧بالي انشـاء و امـالي عـوامـانه« ٬يـغما ١٥ ٬ـ:
)٣٤٣ ٧(١٣٤١ـ.٣٤٥

» .٨بهار ايران و بهاريه در شعر فارسي« ٬وحيد  ٤ ٬ـ:
) ٬(١٣٤٥/٤٦ص٢٨٩ـ٤٢٣ ٬٢٩٣ـ.٤٢٦
» .٩به مناسبت سومين سالگرد وفـات تـقيز اده«٬

ر اهنماي کتاب  ١٤ـ٧٠٣ ٬(١٣٥٠) :ـ.٧٢٠

» .١٠به ياد صـادق هـدايت« ٬ر اهـنماي کـتاب  ٧ ٬ـ:
)٤١٤ ٬(١٣٤٣ـ.٤١٧
» .١١بيستمين سال وفات صادق هـدايت« ٬سـخن ٬
 ٢٠ـ٩٩٧ ٬(١٣٤٩/٥٠) :ـ.١٠٠٩

» .١٢بيست و چهارمين سال وفات صادق هدايت«٬

سخن  ٢٤ ٬ـ١١٧٣ ٬(١٣٥٤) :ــ.١١٧٨

» .١٣بيست و سه سال از مرگ هدايت ميگذرد«٬

سخن  ٢٤ ٬ـ١١٧٣ ٬(١٣٥٤) :ــ.١١٧٨

» .١٤بيست و ششمين سال درگذشت صادق هدايت«٬

سخن  ٢٥ ٬ـ١٠١٥ ٬(١٣٥٥/٦) :ـ.١٠٢٣

» .١٥پس از سي و سه سال« ٬ســخن  ٦ ٬ـ(١٣٣٣) :
٤٣ــ) ٬٤٨بحثي درباره ادبيات معاصر ايران(.
فارسي ايرج افشار )پنج
ِ
*ــبرگرفته از فهرست مقاالت
مجلد( ٬به کـوشش و بـه بـخشبندي خـانم حکـيمه
دسترنجي .اينجا فهرست مقاالتي آمده است که به
نوعي مرتبط با مباحث تحقيقات ايراني است .بـنابر
ايــن فــهرست کــامل مــقاالت جــمالزاده نـيست.
مــــخصوصًا هــيچ يک از داســتانها و نــوشتههاي
اجتماعي او در آن فهرست و فهرست کنوني نـيامده
است )ايرج افشار(.

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

٢٨

اهم مقاالت جمالزاده
فهرست ّ

مقاله

» .١٦پنجاهمين سال تأسيس روزنامه نسيم شمال«٬

يغما  ١٣ ٬ـ١٢١ ٬(١٣٣٩) :ـ.١٢٩

» .١٧تاريخ وفـات سـعدي« ٬هـزار بـيشه )٬(١٣٢٦
٧٨ـ.٧٩
» .١٨تقي ز اده« ٬يـادنامه تـقيزاده ) ٬تـهران ٬(١٣٤٩
ص٢٠٤ـ.٢٣٦

)٦٣٩ ٬(١٣٥٦ـ٦٤٠ـ.
» .٣١دستوري در نويسندگي و داسـتان سـر ايـي«٬

يغما  ٢٢ ٬ـ٥٣٢ ٬(١٣٤٨) :ـ.٥٣٦

» .٣٢دو داستان همانند ٬داستان قديم فـرانسـويــ

رســـتم و اســفنديار فــارسي« ٬يــغما  ٢٠ ٬ـ:
)٢٨٧ ٬(١٣٤٦ـ.٢٩٠

» .١٩تقي زاده به قلم جمالز اده« ٬ر اهـنماي کـتاب ٬

» .٣٣دو ساعتي با مردي اديب و دانشمند« ٬يـغما ٬

» .٢٠توضيح ديگـر )دربـاره شـعري از سـعدي(«٬

٣٤٤ــ٣٩٥ ٬٣٤٨ــ٤٥٠ ٬٣٩٨ـ) ٬٤٥٤دربــاره

 ١٣ـ١٦٥ ٬(١٣٤٩) :ــ.١٨٨

ارمغان  ٤٢ ٬ـ٢٩٨ ٬(١٣٥٢) :ـ.٣٠٥

» .٢١چگونه بايد نـوشت؟« سـخن  ١٠ ٬ـ٬(١٣٣٨) :
٥٧٨ـ.٥٨٠
» .٢٢چند روزي با حکيم فلکي شيرواني« )چـاپ

٬( ١٣٤٢ ) : ١٦ـ١٦ـ١٠٥ ٬٢٢ـ١٦٥ ٬١١١ــ٬١٦٨
ميرزا حسنخان شيخ جابري انصاري(.

» .٣٤رواج بـازار شـعر و شـاعري« ٬ارمـغان  ٤١ ٬ـ:
) ٧٣ ٬( ١٣٥١ـ ١٦٧ ٬٨٥ـ٢٤٠ ٬١٧٧ـ ٬٣١١ ٬ ٢٥٣
٣١١ـ٣٦١ ٬٣١٧ـ٤٧١ ٬٣٧١ـ٦١١ ٬ ٤٧٧ـ٬٦١٧

طــــاهري شــهاب( ٬وحــيد  ١٠ ٬ـ٬(١٣٥١) :

٦٦٦ـ٧٢٨ ٬٦٧٤ــ١٣٨؛  ٤٢ـ٥ ٬(١٣٥٢) :ـ٬١٦

٥٥٥ـ١٠٥٤ ٬٥٦٦ـ١٣٦٨ ٬١٠٦٩ـ.١٣٧٤

١٠٠ــ١٤٥ ٬١٠٨ـ٢٥٠ ٬١٥٣ـ٣٨٦ ٬٢٥٤ـ٬٣٩٠

» .٢٣چند لحظه با عطار شاعر و عارف ايـر انـي«٬

٤٤٣ـ٥٠٥ ٬٤٤٧ـ ٥٩٣ ٬ ٥١٠ـ٦٥٩ ٬٥٩٧ـ٦٦٣؛

» .٢٤حاجي ميرزا يحيي دولت آبـادي و آلفـرد دو

٣٦٣ـ ٤٢١ ٬٣٧٣ــ ٬٤٢٨و ادامـه آن در تـمام

مـوسه« ٬کشکـول جـمالي  ٬ج ٬١تـهران ٬١٣٣٩

شمارههاي دورههاي ١٣٥٤) ٤٧ ٬٤٦ ٬٤٥ ٬٤٤ـ

١٩٥ـ.١٩٧

.(١٣٥٧

ـکاوه  ١٢ ٬ـ ٬(١٣٥٣) :ش٤٦ ٬٣/٢ــ.٤٨

» .٢٥حـــافظ و رنــدي« هــفتاد مــقاله ٬(١٣٧١) ٬
٦٢٩ــ.٦٣٨
» .٢٦خواجه حافظ و رندي« ٬کـه از بـاد و بـاران ٬
تهران ٨٣ ٬١٣٦٨ــ٩٤ـ.

ش ٥ ٬(١٣٥٣) ٤٣ـ٧٠ ٬١٢ـ١٣٦ ٬٧٦ـ٬١٤٣

» .٣٥زبان داستان« ٬ر اهـنماي کـتاب  ٦ ٬ـ٬(١٣٤٢) :
٤٢ـ.٤٧
» .٣٦سخناني ديگر درباره دکـتر مـحمود افشـار«٬

آينده  ١١ ٬ـ٣١٣ ٬(١٣٦٤) :ـ.٣١٥

» .٢٧داستان حـيرتزاي ديـوان مـدائـن و شـاعر

» .٣٧سوگواري براي يک دوستي شصت ساله « ٬وحيد ٬

» .٢٨درباره امير مهدي بديع« ٬ر اهنماي کتاب  ٢٠ ٬ـ:

٩ـ١٩٤ ٬١٢ـ) ٢٠٤درباره وفات استاد ابراهيم

عرب« وحيد  ٨ ٬ـ٨٥ ٬(١٣٤٩/٥٠) :ـ.١٠٠
)٧١٣ ٬(١٣٥٦ـ.٧١٦

» .٢٩دربــاره تــقيز اده« ٬يـادنامه تـقيزاده  ٬تـهران
٣٦ ٬١٣٤٩ـ.٦١

» .٣٠درباره عارف قزويني« ٬ر اهـنماي کـتاب  ٢٠ ٬ـ:

 ٥ـ١٠٧٣ ٬(١٣٤٧) :ـ١٠٧٦؛  ٦ـ٬(١٣٤٧/٨) :
پورداود(.

» .٣٨سيد محمدعلي جمالزاده به قـلم خـودش«٬

ر اهنماي کتاب  ١٩ ٬ـ١٤٦ ٬( ١٣٥٥ ) :ــ٤٩٩ ٬ ١٨٨ـ
.٥٠١

مقاله

» .٣٩سيد حسـن تـقيز اده« ٬يـغما  ١٩ ٬ـ٬(١٣٤٥) :
٥٦٥ــ٥٧٨
» .٤٠ســيدحسن تـقيز اده« ٬مشـاهير ر جـال  ٬تــهران

٣٠١ ٬ ١٣٧٠ـ.٣٢٧

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
اهم مقاالت جمالزاده
فهرست ّ

قاجار« ٬يغما  ٢١ ٬ـ٣٦٠ ٬(١٣٤٧) :ـ.٣٦٢
» .٥٣مــقام اخـالقي و عـلمي دکـتر ] ـ غـالمحسين

يوسفي[ « ٬کلک  ١ ٬ـ ٬(١٣٦٩) :ش٤٧ ٬٨ـ.٤٩

» .٥٤مــولوي و مــثنوي« ٬يـادنامه مـولوي )تـهران

» .٤١شرح حال آقاي جمالزاده به قلم خود« ٬نشريه

١٠ ٬(١٣٣٧ـ.٤٥

» .٤٢شعراي کاسب کار« ٬هزار بيشه ) ٬تهران (١٣٢٦

)٤٥٨ ٬(١٣٥١ـ.٤٦٢

دانشکده ادبيات تبريز  ٦ ٬ـ٢٥٦ ٬(١٣٣٣) :ـ.٢٨١
٢٨٢ـ.٢٩٥

» .٤٣شيوه نقطهـگذاري و «...کــلک  ١ ٬ـ٬(١٣٦٩) :
ش١٢٦ ٬٤ـ.١٢٩
» .٤٤عارف قزويني« ٬هــزار بـيشه ) ٬تـهران (١٣٢٦
٩ـ.١١
» .٤٥عکس هشتاد سالگي تقيز اده« ٬ر اهنماي کتاب ٬
 ٢٠ـ.٣٤٩ ٬(١٣٥٦) :

» .٤٦فابل در ادبيات فارسي« ٬گوهر  ١ ٬ـ٬(١٣٥١/٢) :
٢٥ـ ٢٦٦ ٬٢٩ـ٧٠٣ ٬٢٧٢ـ٨٠٠ ٬٧٠٧ـ٬٨٠٢
٩١١ـ١١٠٣ ٬٩٢١ـ١١١٠؛  ٢ـ١٣٢ ٬(١٣٥٣) :ـ

» .٥٥نام آوازها در غزلي از موالي روم« ٬کاوه  ١٠ ٬ـ:
» .٥٦نامهاي از جمالزاده درباره صادق هـدايت«٬

نگين  ٤١ ٬ـ٧٢ ٬١٠ ٬(١٣٤٧) :ـ.٧٤

» .٥٧نامهاي از عالمه محمد قزويني« ٬بـه اهـتمام
مـحمدعلي جـمالزاده ٬يـغما  ٢٤ ٬ـ(١٣٥٠) :؛

٣٩٦ـ.٤٠٠

» .٥٨نوپردازان عهد کهن« ٬نگـين  ٧٠ ٬ـ٬(١٣٤٩) :
٢٥ـ٦٩ ٬٢٦ـ٧٠ـ.
» .٥٩نــه انـدر نـه آمـد سـه انـدر چـهار« )شـعر
فردوسي( ٬مهر  ٢ ٬ـ٢٥ ٬(١٣١٣) :ـ٣٤

» .٦٠واقعگرائي سعدي« ٬ايران نـامه  ٣ ٬ـ٬(١٣٦٤) :

٣١٦ ٬١٣٥ــ٤٢١ ٬ ٣١٨ـ٥٢٦ ٬ ٤٢٥ـ٦٣٨ ٬٥٣٠ـ

٦٤٩ـ٦٦٩ـ.

٢٧٩ـ ٤٩٤ ٬ ٢٨٢ـ٥٨٦ ٬٤٩٧ـ٧٦٦ ٬٥٩٠ـ.٧٧٠

٣٧١ـ.٣٧٤

) ٬(١٣٥٤ش٢١ ٬٤ـ.٢٤

.٤٨٣

٩٩٨ ٬٦٤٢ـ١٠٠٣؛  ٣ـ١٧٩ (١٣٥٤) :ـ٬١٨٢

» .٤٧قاآني و مکتبهاي ادبي فرنگيها« ٬کاوه  ١٣ ٬ـ:

» .٤٨ـکلمات عربي در شاهنامه فردوسي« ٬وحيد  ٣ ٬ـ:
)٤٥٦ ٬(١٣٤٥ـ٥٥٢ ٬٤٦١ـ٦٧٥ ٬٥٥٧ـ٦٨٢ـ.

» .٤٩ـگوته و هاتف« ٬کاوه ] ـجـديد[ ـ ٧ ٬ـ٬(١٣٤٨) :
٣١٣ـ.٣١٦

» .٥٠مجتبي مينوي« ٬ر اهنماي کتاب  ٢٠ ٬ـ٬(١٣٥٦) :
١٠٨ـ.١٠٩

» .٥١مشتاق اصفهاني« ٬کاوه ]ـجديد[  ٩ ٬ـ٬(١٣٥٠) :
١١٨ـ.١٢٠
» .٥٢معرفي يغماي جندقي به قلم پسر فتحعلي شاه

٢٩

» .٦١وفــات دکــتر مـعين« ٬يـغما  ٢٤ ٬ـ٬(١٣٥٠) :
» .٦٢وفـات بـابا مـقدم« ٬نشـر دانش  ٧ ٬ـ٬(١٣٦٦) :
» .٦٣همشهري من هاتف اصفهاني« ٬کاوه ]ـجديد[ ـ٬
 ٧ـ٢٢٣ ٬(١٣٤٨) :ـ.٢٢٧

» .٦٤هيجدهمين سالگرد وفـات صـادق هـدايت«٬

سخن  ١٨ ٬ـ١١٣٧ ٬(١٣٤٧) :ـ.١١٣٩

» .٦٥يادداشتهـايي دربـاره شـاهنامه فـردوسي«٬

محيط ادب  ٬تهران ٦٩ ٬١٣٥٨ـ٩٣ـ.
» .٦٦يـادگارهايي از روزگـار جـوانـي جـمالزاده«

)محفل ادبي برلين ( ٬ر اهنماي کتاب  ١٦ ٬ـ٬(١٣٥٢) :
٤١٥ـ٦٢٢ ٬٤٢٤ـ٦٤٥ـ.

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

٣٠

اهم مقاالت جمالزاده
فهرست ّ

مقاله

» .٦٧يادي از هدايت آن غمگسار صـادق« ٬سـخن ٬
 ١٦ـ٢١٨ ٬(١٣٤٥) :ـ٣٠٥ ٬٢٢٢ـ.٣٠٦

» .٦٨يادي از هدايت به مـناسبت هـفدهمين سـال

وفات او« ٬سخن  ١٧ ٬ـ١٠٥٧ ٬(١٣٤٦) :ـ.١٠٦٠

 . ٢تاريخ و خاطرات

» .٦٩آيا خاـک ايران استبدادپرورست« ٬هزار بـيشه

)تهران ٢٢٥ ٬(١٣٢٦ـ.٢٣٧
» .٧٠ابوالحسن شاه حکيمباشي ٬يک سند تاريخي

دربــاره ســيستان« بــه اهــتمام مـحمدعلي

جمالزاده ٬سخن  ١٥ ٬ـ١٩٩ ٬(١٣٤٣) :ـ.٢٠٣

» .٧١افسانه رفتن اسکندر مقدوني به امريکا« ٬هنر و

مردم  ٬ش٤٩ ٬(١٣٥٢) ١٣٦/١٣٧ـ.٤٥٠

» .٧٢افــغانستان« ٬وحــيد  ٣ ٬ـ٣٨ ٬(١٣٤٤) :ـ٬٤٥
١١٨ــ.١٢٨
» .٧٣انتشار اسـناد سـياسي ايـران در انگـلستان«٬

وحيد  ١ ٬ـ١٢ ٬(١٣٤٢) :ـ.١٦

» .٧٤اولين لشکرکشي اروپا به اير ان« ٬کـاوه  ٬ج٬٦
ش٧ ٬٨ـ.١٤

» .٨١ترجمه حال سيد جمالالدين واعظ« ٬يغما  ٧ ٬ـ:
)١١٨ ٬(١٣٣٣ـ١٦٣ ٬١٢٣ـ٣٩٤ ٬١٧٠ـ.٤٠١

» .٨٢تقريرات سيد ضياء و کتاب سياه او« ٬آينده  ٦ ٬ـ:

)٧٣٦ ٬(١٣٥٩ـ ٧ ٬٧٤٥ـ٢٠٧ ٬(١٣٦٠) :ـ٬٢١٣
٢٩١ـ.٢٩٤

» .٨٣تواريخي مربوط بـه کـميته بـرلين« ٬مـقاالت

تقيزاده  ٥ ٬ـ١٨١ ٬(١٣٥٥) :ـ.١٨٣

» .٨٤چند روايت )درباره عبدالعلي صديق السلطنه

نوري(« ٬آينده  ٧ ٬ـ٦٥ ٬(١٣٦٠) :ـ.

» .٨٥حاجي ميرزا آقـاسي« ٬يـغما  ١٧ ٬ـ٬(١٣٤٣) :
١٢٤ـ.١٢٥
» .٨٦حاجي ميرزا آقاسي براي خود مردي بـوده«٬

هزار بيشه )تهران ٢٢٢ ٬(١٣٢٦ـ.٢٢٥
» .٨٧خاطرات واقعه شوم بين راه بغداد و حـلب«٬

وحيد  ١٤ ٬ـ٦٧٥ ٬(١٣٥٥) :ـ٨٣١ ٬٦٨٠ـ٨٣٦ـ.

» .٨٨خاطراتي از مبارزات سيد جمالالدين واعظ

اصفهاني« ٬تاريخ و فرهنگ معاصر  ٢ ٬ـ) :زمستان

٢١٨ ٬(١٣٧٠ــ.٢٢٨

» .٧٥بناي کتابخانه روزنامه کاوه«  ٬ر اهنماي کتاب ٬

» .٨٩خاطراتي از کميته مـليون ايـران در بـرلين«٬

» .٧٦به پاس دوستي هفتاد ساله با خاندان علوي«٬

» .٩٠دخمه انـوشيروان کـجاست؟« فـرهنگ ايـران

» .٧٧بيرقهاي ايران در عهد صفويه«  ٬يادنامه دينشاه

» .٩١درباره سيد جمالالدين اصفهاني و سيد حسن

 ١٧ـ٦٤٦ ٬(١٣٥٣) :ــ.٦٤٨

ـکاوه  ١٢ ٬ـ ٬(١٣٥٣) :ش٤٤ ٬١ـ.٤٧

ايراني ١٧٠ ٬ـ.١٧٢
» .٧٨بيرقهاي ايران در عهد صفويه«  ٬هنر و مـردم ٬
دوره جديد  ٬ش١٠ ٬٣٩/٤٠ـ.١٣
» .٧٩پرتغاليها و اير ان« ٬هزار بيشه )تهران ٬(١٣٢٦
١٢٦ــ.١٢٨
» .٨٠تـاجگذاري پـادشاهان در شــاهنامه فـردوسي

طوسي«  ٬يادگارنامه حبيب يغمائي  ٬تهران ٬١٣٥٦
٩٣ـ.١٢٩

آينده  ١٧ ٬ـ٧٤١ ٬(١٣٧٠) :ـ.٧٤٧

زمين  ٢١ ٬ـ٢٥ ٬(١٣٥٥) :ـ.٢٦

تقيز اده« ٬وحيد  ٧ ٬ـ٤٥٥ ٬(١٣٤٩) :ـ.٤٦٦

» .٩٢درباره صحاف باشي« ٬ر اهـنماي کـتاب  ٢١ ٬ـ:
)١٢٨ ٬(١٣٥٧ـ.١٣١
» .٩٣دو روز با ناصرالدين شاه در چمنزارهاي سويس«٬

يـــــغما  ٨ ٬ـ٢٠٦ ٬(١٣٤٤) :ـ٢٤٦ ٬٢١٧ـ٢٥٢

)اقتباس از کتاب معير الممالک(
» .٩٤دو نامه ناپلئون به فـتحعليشاه« ٬هــزار بـيشه

)تهران ٣٠١ ٬(١٣٢٦ـ.٣١٧

مقاله

» .٩٥سه داستان واقعي از زبان سفير انگـلستان در
دربــــار فــتحعليشاه و پــارهاي مــالحظات

جسارتآميز« ٬تالش  ٬ش) ٧٠خرداد ٬(١٣٥٦
١٠ـ.١٢
» .٩٦سيد جمالالدين واعظ« ٬مـردان خـود سـاخته

)تهران ١٢٠ ٬(١٣٢٦ــ.١٣٨
» .٩٧شمهاي درباره علم و آيين تاريخنگاري« ٬يادنامه

ابوالفضل بيهقي )مشهد ١٢٠ ٬(١٣٥٠ـ.١٣٦
» .٩٨شير در ايران و ماور اءالنهر«  ٬هز اربيشه )تهران
١٩٨ ٬(١٣٢٦ـ.٢٠١
» .٩٩شير و خورشيد در پرچم ايـران و سکـههاي

قديمي« ٬هنر و مردم  ٬دوره جديد ٬ش٬٤١/٤٢
٦ــ٨ـ.
» .١٠٠صديقالسـلطنه و فـريدالسـلطنه صـدري« ٬
آينده  ١٠ ٬ـ٥٤ ٬(١٣٦٣) :ـ.

» .١٠١عکس از ابراهيم پورداود و محمدعلي جمالزاده «

] ـو ديگــــــــران[ ـ ٬آيـــــنده  ١٦ ٬ـ٬(١٣٦٩) :
٦٣٧ــ.٦٣٨

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
اهم مقاالت جمالزاده
فهرست ّ

٣١

اصفهاني« ٬وحيد ٣٦٤ (١٣٥١) ١٠ ٬ـ.٣٦٩
» .١٠٨مجلس عروسي نواده امير تيمور گورکاني«٬

وحـيد  ١٤ـ ٬(١٣٥٥) :ش٢٢٩ ٬٤ـ٢٣٥ ٬٢٣٣

)بر اساس عجايب المقدور(.
» .١٠٩محمد علي شاه قاجار و سيد جـمالالديـن

واعظ مشهور به اصفهاني« ٬خـاطرات وحـيد ٬
ش١٠ ٬(١٣٥٢) ٢٨ـ١٤؛ ش٬(١٣٥٣) ٣١
٣٥ـ.٤٥ ٬٤١
» .١١٠محمدعلي شاه و سيد جمالالدين واعـظ«٬

خاطرات سياسي و تاريخي  ٬تهران ٩ ٬١٣٦٢ـ.٢٦
» .١١١مکتب پسر مال علياصغر نيم قرن پيش ازين«٬

آمــــوزش و پــــرورش  ٣٢ ٬ـ ٬(١٣٣٩) :ش٤

١٧ـ.٢١
» .١١٢نامههاي دهخدا« ] ٬ـبـه اهـتمام مـحمدعلي

جـمالزاده[  ٬ر اهــنماي کـتاب  ١٢ ٬ـ٬(١٣٤٨) :
٤٦١ـ.٤٦٣

» .١١٣نقارهخانه ضحاـک« ٬وحيد  ٢ ٬ـ ٬(١٣٤٤) :ش٧
٣٢ـ.٣٦

» .١٠٢عکس رؤساي تجار و اصناف در دوره اول« ٬

» .١١٤يادگارهاي دوره تحصيل« ٬ر اهـنماي کـتاب ٬

» .١٠٣علي نوري )مال( ٬نامهاي از يک مالي بزرگ«

» .١١٥يک نامه از عهد ساسانيان )نامه تنسر(« ٬کاوه ٬

وحيد  ١٤ ٬ـ٥٩٠ ٬(١٣٥٥) :ـ.٥٩١

)بـه اهـتمام مـحمدعلي جـمالزاده ( ٬يـغما  ١٨ ٬ـ:
)٤٨٤ ٬(١٣٤٤ـ.٤٨٧

» .١٠٤فتحعليشاه ٬يک نامه از فـتحعليشاه« )بـه
اهــتمام مــحمدعلي جــمالزاده( ٬کشکـول

جمالي  ٬ج) ١تهران ٢٢ ٬(١٣٣٩ـ.٢٢
» .١٠٥قديميترين روابط سياسي بين ايران و آلمان«٬

ـکاوه  ٬ج ٬٦ش٧ ٬٧ـ.١١
» .١٠٦قصه روزنامه کاوه و قضيه اسداوف« ٬روزگار
نو ٦ ٬ـ٦) :ـ ٬(١٣٦٥ش٤٩ ٬٩ـ.٥١

» .١٠٧ماه شب چهاردهم و سيد جمالالدين واعظ

 ١٧ـ٣٩٨ ٬(١٣٥٣) :ـ.٤٠٤
ج ٬٥ش٤ ٬١١ـ.١١

 . ٣انتقاد و بررسي کتاب

» .١١٦ابومسلم سردارخراسان «  ] ٬ـغالمحسين يوسفي[ ٬
ر اهنماي کتاب  ٩ ٬ـ٣٩٩ ٬(١٣٤٥) :ـ .٤٠٤

» .١١٧ادبيات معاصر ايران«  ٬تأليف ف .ماخالسکي٬
ر اهنماي کتاب  ١١ ٬ـ٥٣٧ ٬(١٣٤٧) :ـ.٥٤٣

» .١١٨اسناد محرمانه وزارت امور خارجه بريتانيادرـ

باره قر ارداد١٩١٩ـ انگلستان درايران ]ـاز جواد
شيخاالسالمي[ـ  ٬آينده ١٥٣:(١٣٧١) :١٨٬ـ.١٥٧

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

٣٢

اهم مقاالت جمالزاده
فهرست ّ

مقاله

» .١١٩افسانه آفرينش« ] ٬ـصادق هدايت و ترجمه آن
به آلماني[ ـ ٬ر اهنماي کتاب  ٣ ٬ـ٢٥٨ ٬(١٣٣٩) :ـ
.٢٥٩

» .١٢٠افغان نامه« ] ـاز دکتر محمود افشار[ ـ ٬آينده  ٨ ٬ـ:
)٣٦١ ٬(١٣٦١ـ.٣٦٣
» .١٢١ايام نوروز با مـيبدي و خـواجـه عـبداللـه

انــــصاري« ٬يـــغما  ١١ ٬ـ٥٧ ٬(١٣٣٧) :ـ٦٤

)درباره کشف االسرار(.

» .١٢٢اير ان«] ٬ـتأليفژرژردار[  ٬ر اهنماي کتاب  ١٠ ٬ـ:
)٧٢ ٬(١٣٦٤ـ.٧٧

» .١٢٣بــاز هـم دربـاره حـاجي بـابا« ٬آيـنده  ١٣ ٬ـ:
)١٣٩ ٬(١٣٦٦ـ.١٤٦
» .١٢٤برگزيده شعر فارسي معاصر«] ٬ـتأليف منيب
الرحـمن بـه انگـليسي[ ـ ٬ر اهـنماي کـتاب  ٨ ٬ـ:
)٤٧ ٬(١٣٤٤ـ.٥٣

» .١٣١تذکره خوان نـعمت« ]ـاز ذـکـائي بـيضائي[ ٬
ارمغان  ٤٧ ٬ـ١٣٦ ٬(١٣٥٧) :ـ.١٤٦

» .١٣٢تعزيه و تعزيه خواني« ] ٬ـاز صادق همايوني[ ٬
ر اهنماي کتاب  ١٩ ٬ـ٤٠٦ ٬(١٣٥٥) :ـ.٤١١

» .١٣٣تعزيه در ايران« ] ـاز صادق همايوني[ ـ ٬ايران

شناسي  ٢ ٬ـ٦٣٥ ٬(١٣٦٩) :ـ٦٤٢ـ.

» .١٣٤تعزيه در ايران« ] ـاز صادق همايوني[ ـ ٬کلک ٬
 ١ـ ٬(١٣٦٩) :ش٢٤١ ٬١٢/١١ـ.٢٤٩

» .١٣٥تعزيه در ايران ] ـاز صادق همايوني[ ـ ٬تاريخ و

فرهنگ معاصر  ٬ش) ٬١٢/١١زمستان :(١٣٧٣
٢٥٧ـ.٢٦٣

» .١٣٦تــقويم و مــقويم« ٬آيـــنده  ٨ ٬ـ٬(١٣٦١) :
٣١٠ـ٥٠٦ ٬٣١٦ـ٥١١ـ.
» .١٣٧تــنبک« ]ـاز رجـبي[  ٬وحـيد  ٬ش٢٣٥/٢٣٤
)٢٦ ٬(١٣٥٧ـ.٣٠

» .١٢٥بياض سفر« ] ـاز ايرج افشار[  ٬ر اهنماي کتاب ٬

» .١٣٨جاللالدين رومـي« ] ـاز کـريستف بـورگل[ ٬

» .١٢٦پيغمبر دزدان« ] ٬ـتـصحيح مـحمد ابـراهـيم

» .١٣٩جهان نامه« ] ـتصحيح محمدامين رياحي[ ـ٬

 ٢١ـ٤٣١ ٬(١٣٥٧) :ـ.٤٤٣

باستانيپاريزي[ ـ ٬ر اهنماي کتاب  ٧ ٬ـ٬(١٣٤٣) :
٤٠٤ـ.٤٠٩

» .١٢٧تاريخ ادبيات اير ان« ] ٬ـبه آلماني ٬يان ريپکا[ ٬
ر اهنماي کتاب  ٥ ٬ـ٦٩٥ ٬(١٣٤١) :ـ٦٩٩ـ.

موسي خورناسي« ٬نامواره دکتر
» .١٢٨تاريخ ارمنستان
ٰ
مــحمود افشــار  ٬ج ٬٤تــهران ٢١١٧ ٬١٣٦٧ـ

.٢١٣٤
» .١٢٩تاريخچه صنعت نسـاجي ايـر ان« ] ٬ـتأليـف

مــهدي بــهشتيپور[ ـ ٬وحــيد  ٣ ٬ـ٬(١٣٤٥) :
٤٥٢ـ.٤٥٥

» .١٣٠تاريخ و توسعه ادبيات فارسي کنوني«] ٬ـتأليف

بزرگ علوي به آلماني[ ـ ٬ر اهـنماي کـتاب  ٨ ٬ـ:
)٤٥ ٬(١٣٤٤ـ.٤٧

ر اهنماي کتاب  ١٨ ٬ـ١٢٣ ٬(١٣٥٤) :ـ.١٢٩
ر اهنماي کتاب  ٦ ٬ـ١٨٨ ٬(١٣٤٢) :ـ.١٩٠

» .١٤٠جــوهر فـرد« ]ـاز عـبدي بـيک[  ٬آيـنده  ٧ـ:
)١٢٢ ٬(١٣٦٠ـ.١٢٣
» .١٤١چند کتاب تازه«) ٬ايالت و طوايف در گز٬
نورالعلوم ٬اخوان الصـفا ٬تـاريخ سـانسور در
مــــطبوعات ايــران( ٬آيــنده  ٩ ٬ـ٬(١٣٦٢) :

٣٨٧ـ٣٩١
» .١٤٢چهل مجلس« ] ـعالءالدوله سمناني به اهتمام

عـبدالرفـيع حـقيقت[ ـ ٬آيــنده  ٦ ٬ـ٬(١٣٥٩) :
١١٩ـ ١٢٥و  ٧ـ.٧٧٢-٧٧١ ٬(١٣٦٠) :

» .١٤٣حاجي بابا دالـکزاده اصفهاني« ٬آينده  ١١ ٬ـ:
)٦٧ ٬(١٣٦٤ـ٧٤ـ.

» .١٤٤حافظ در اوج ]ـاز پرويز خائفي[ ـ ٬گوهر  ٤ ٬ـ:

مقاله

)٨٠٤ ٬(١٣٥٥ــ٨٠٨ـ.

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
اهم مقاالت جمالزاده
فهرست ّ

» .١٥٦ديوان پروين اعتصامي به زبان آلماني«  ٬يادنامه

» .١٤٥حافظ و مـوسيقي« ] ـاز حسـينعلي مـالح[ ـ٬

پروين اعتصامي  ٬تهران ١٠٣ ٬١٣٧٠ـ.١٠٦

» .١٤٦خاتون هـفت قـلعه« ٬يـغما  ١٨ ٬ـ٬(١٣٤٤) :

)١٢٥٥ ٬(١٣٤٩ـ.١٢٧٠

ر اهنماي کتاب  ١٧ ٬ـ٨٦ ٬(١٣٥٣) :ـ٨٩ـ.

٣٨٢ـ) ٣٨٦درباره فجوريه ٬تأليـف والي بـن
سهراب گرجستاني(.
» .١٤٧خرد نامه« ]ـتأليف ابوالفضل علي مستوفي٬
چاپ عبدالعـلي اديب بـرومند[ ـ ٬يـغما  ٢١ ٬ـ:
)٣٠٤ ٬(١٣٤٧ــ.٣٠٨
» .١٤٨خطابه آقاي سيد حسن تقيز اده« ٬ر اهـنماي

ـکتاب  ٢ ٬ـ٥٣٣ ٬(١٣٣٨) :ـ٥٤٩ـ.

» .١٤٩خلقيات ما اير انـيان« ٬آيـنده  ٥ ٬ـ٬(١٣٥٨) :
٩٦٥ـ.٩٧٢

٣٣

» .١٥٧ديــوان صــوفي مـازندرانـي«  ٬وحـيد ٧ ٬ـ:
» .١٥٨ديــوان مــهستي گــنجوي«  ٬ارمـغان  ٣٩ ٬ـ:
)٢٧٣ ٬(١٣٤٩ـ٣٦٦ ٬٢٨٢ـ٤٢٠ ٬٣٧٦ـ.٤٢٣

» .١٥٩ذـکر بديع« ] ـاثر محمدباقررفيعي[ ـ ٬نگين  ٧٧ ٬ـ:
)٤٨ ٬(١٣٥٠ـ٥٤ ٬٤٩ـ.
» .١٦٠رستم التواريخ و مؤلف آن رستم الحکماء«٬

وحيد  ٩ ٬ـ١٣٣ ٬(١٣٥٠) :ـ٣٦١ ٬١٤٩ـ.٣٦٦

» .١٦١رفتار و کردار عامه فرانسوي و ايراني بر مبناي

امثال« ] ـاز محمد حسن رضوانـيان[ ـ ٬آيـنده ٬

 ٩ـ٦٥ ٬(١٣٦٢) :ـ٦٩ـ.

» .١٥٠خواندنيهاي ادب فارسي«] ٬ـاز علي اصغر

» .١٦٢روانهاي روشن« ]ـاز غالمحسين يوسفي[ ـ٬

» .١٥١داستانهاي برگزيده داستان سرايان ايرانـي

» .١٦٣روزنامه روح القدس« ٬آينده  ٦ ٬ـ٬(١٣٥٩) :

حلبي[ ـ ٬آينده  ٨ ٬ـ٨٠٢ (١٣٦١) :ـ٨٠٣ـ.

معاصر«] ٬ـتأليف ردولف گلکپه بـه آلمـاني[ ـ٬

ر اهنماي کتاب  ٤ ٬ـ٤٩٧ ٬(١٣٤٠) :ـ.٥٠١

 ]» .١٥٢ـدکتر محمد معين[ « ٬مجموعه مقاالت دکتر

مـعين  ١ ٬ـ ٬(١٣٦٤) :بيست و يکـــ بيست و
سه.

» .١٥٣دمي چند با شادروان دکتر قاسم غني« ٬ايران

نـامه  ١ ٬ـ٦٢٧ ٬(١٣٦٢) :ــ ٢ ٬٦٤٨ـ٬(١٣٦٣) :
١٧٨ـ٢٥٤ ٬٢٠٢ـ) ٢٧٢درباره يادداشتهاي

او(.
» .١٥٤دوحة االزهار عبدي بيگ نويدي شـيرازي«

] ـچـاپ عـلي مـينائي تـبريزي و ابـوالفـضل
رحـــيموف[ ـ ٬هــمايي نــامه  ٬تــهران ٬١٣٥٥
٢٨٧ـ.٣٠٠
» .١٥٥ديانت زرتشتي« ] ـترجمه فريدون وهـمن[ ـ٬
ر اهنماي کتاب  ١٤ ٬ـ٨٢ (١٣٥٠) :ـ٨٩ـ.

آينده  ١٦ ٬ـ١٧٢ ٬(١٣٦٩) :ـ.١٨٠
١٤٤ـ.١٤٦

» .١٦٤زرتشت ٬دنيا و گفتار زرتشت« ] ـاثر اميرمهدي

بديع به فرانسه[ ـ ٬ر اهنماي کتاب  ٥ ٬ـ٬(١٣٤١) :
٧٤ـ.٨٠

» .١٦٥زنــــدگاني روزمــره مــردم آذربــايجان و

نمايشنامههاي آخوندز اده«] ٬ـتأليف هورست

براند به آلماني[ ـ ٬ر اهنماي کتاب  ٥ ٬ـ٬(١٣٤١) :
٥٥٠ـ٥٥٥ـ.
» .١٦٦ژنده پيل« ]ـتأليف حشمت مؤيد به آلماني[ ـ٬
ر اهــــنماي کــتاب  ٤ ٬ـ٢٥٦ ٬(١٣٤٠) :ـ٬٢٦٣
٣٦٢ـ.٣٧٠
» .١٦٧سخني چند درباره شاهنامه« ]ـاز عبدالحسين

نـــوشين[ ـ ٬ر اهــنماي کــتاب  ١٤ ٬ـ٬(١٣٥٠) :
٨٦٦ـ٨٧١ـ.

» .١٦٨ســرگذشت مـوسيقي ايـر انـي« ] ٬ـروحاللـه

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

٣٤

اهم مقاالت جمالزاده
فهرست ّ

مقاله

خــــالقي[ ـ ٬ر اهـــنماي کــتاب  ٤ ٬ـ٬(١٣٤٠) :
٢٥٦ـ٣٦٢ ٬٢٦٣ـ.٣٧٠

» .١٨٠ـکتاب کلثوم ننه ] ـطرح بيژن اسديپور[ « ٬دفتر
ش) ٬١اسفند ١١ :(١٣٧٢ـ١٣؛ ١٦ـ.٢٠

» .١٦٩سفر نامه حاج سياح به فرنگ« ] ـبه کوشش

» .١٨١ـکردو کردستان« )يک کتاب تازه بسيار ممتاز(٬

علي دهباشي[ ـ ٬کتاب به نگار  ٬تـهران ٬١٣٦٨

] ـبه زبان فرانسه ٬تأليف بـازيل نـيکي تـين[ ـ٬

٢٣١ـ.٢٤٤
» .١٧٠شاعره ايران ٬پروين اعتصامي« ] ـکتابي به زبان
آلمــاني[ ـ ٬تأليــف طــوبي شــهناز اعـالمي
اصفهاني ٬وحيد  ٣ ٬ـ٧١٧ ٬(١٣٤٥) :ــ.٧١٨

» .١٧١شعر قند و عسل« ] ـاثـر مـهدي آذريـزدي[ ـ٬
ر اهنماي کتاب  ١٠ ٬ـ٢٤١ ٬(١٣٤٦) :ــ.٢٤٨

» .١٧٢شـناخت زعـفران ايـران« ]ـاز مـحمدحسن
ابريشمي[ ـ ٬کيهان فرهنگي  ٥ ٬ـ ٬(١٣٦٧) :ش٬٤
٣٢ـ.٣٣
» .١٧٣شوهرآهو خانم« ] ـنوشته عليمحمد افغاني[ ـ٬
نگين  ٬ش) ٣١آذر ٢٣ ٬(١٣٤٦ـ.٤٨ ٬٢٤
» .١٧٤عقايد مزدک« ] ـاز سيد عليمهدي نـقوي[ ـ٬
نگين  ٬ش) ١١١مرداد ١٥ ٬(١٣٥٣ــ.١٨
» .١٧٥غربت غـرب« )از احسـان نـراقـي( ٬نگـين ٬
ش) ١٢٢تــــير ١٩ ٬(١٣٥٤ـــ٤٦ ٬٢٠ــ٤٨؛
ش) ١٢٣مرداد ٢٣ ٬(١٣٥٤ـ.٢٦
» .١٧٦فردوسي و شعر او«] ٬ـتأليف مجتبي مينوي[ ٬
يـغما  ٢١ ٬ـ١٢٧ ٬(١٣٤٧) :ـ١٧٦ ٬١٣٢ـ٬١٨١
٢٣٧ـ.٢٤٢
» .١٧٧فهرست موضوعي انتشارات دانشگاه تهر ان«٬

]ـگــردآوري عــلياـکــبر جـانا[ ـ ٬يـغما  ١٧ ٬ـ:
)٤٦ ٬(١٣٤٣ــ.٤٨

» .١٧٨قــصههاي اســتاد« ]ـاز سـيد جـمالالديـن

اســدآبادي[  ٬ر اهـنماي کـتاب  ٢١ ٬ـ٬(١٣٥٧) :
٣٢٤ــ.٣٢٨

» .١٧٩ـکتابشناسي فردوسي« ] ـازايرج افشار[ ـ ٬يغما ٬
 ٢١ـ٦٥٠ ٬(١٣٤٧) :ـ٦٥٤ـ.

يغما  ٩ ٬ـ٤٠٥ ٬(١٣٣٥) :ـ.٤١٢

» .١٨٢ـکشف الحقائق« ] ـاثر عزيز نسفي ٬تـصحيح
احمد مهدوي دامغاني[ ـ ٬ر اهـنماي کـتاب  ٩ ٬ـ:
)٥١١ ٬(١٣٤٥ـ٥١٧ـ.
» .١٨٣ـکلمات عربي در شاهنامه فردوسي« ]ـاز محمد
جعفر معينفر[ ـ ٬ر اهنماي کتاب  ١٤ ٬ـ٬(١٣٥٠) :
٥٦٨ـ٥٧١ـ.
» .١٨٤ليـلي و مـجنون« ] ـتـرجـمه آلمـاني رودلف
ـگلکپـه[ ـ ٬رـاـهنمـاـي کـتـاب ـ ٩ ٬ـ) :ـ١٣٤٥ـ(ـ٬
٦١٧ـ.٦٢٣
» .١٨٥ماني و سنت او« ] ـاز فرانسوا دوکره[  ٬ر اهنماي

ـکتاب  ١٨ ٬ـ٣٧٦ ٬(١٣٥٤) :ـ.٤٠٣

» .١٨٦مــجله عــلم و هــنر« ٬آيـنده ٬(١٣٦١) ٨ ٬
١٩٤ـ.١٩٦
» .١٨٧مراحل عرفاني شيخ ابو سعيد« ]ـترجمه اسرار

التوحيد از محمد آشنا[  ٬ر اهـنماي کـتاب  ١٨ ٬ـ:
)٦٥٠ ٬(١٣٥٤ــ٦٥٨ـ.

» .١٨٨معرفي کتاب مهم رستاخيز شرقي« ] ـتأليـف
ريموند شواب[ ـ ٬مجله دانشکده ادبيات تـهران ٬

 ١٤ـ٥٥٥ ٬(١٣٤٦) :ـ٥٦٦ـ.

» .١٨٩هاروت و ماروت و صدراعظم آلمان« ٬کاوه ٬
 ١٠ـ٦ ٬(١٣٥١) :ــ) ١٦نــيز حــاوي زنـدگي
»روزن«هاي مستشرق(.

» .١٩٠يـادنامه ژان ريـپکا« ٬ر اهـنماي کـتاب  ١٠ ٬ـ:
)٤٠٢ ٬(١٣٤٦ـ.٤٠٤
» .١٩١يعقوب ليث« ] ـ از محمدابراهيم باستاني پاريزي[ ٬
ر اهنماي کتاب  ٢١ ٬ـ٦٧ ٬( ١٣٥٧ ) :ـ ٧٥ـ.

مقاله

 ٤ـ .معرفي خاورشناسان

 ]» .١٩٢ـآنکتيل دوپـرون[ «  ٬جـنگ  ٬سـال اول ٩ ٬ـ:
)شـــهريور ٢٧ (١٣٦٩؛  ١٠ـ٣٢ :ـ٣٣؛ ش٬١١
٥١ـ.٥٠
» .١٩٣استاد ريپکا و مرحوم شمس العرفا« ٬ر اهنماي

ـکتاب  ٥ ٬ـ٦٧٣ ٬(١٣٤١) :ـ٦٧٥ـ.

» .١٩٤روزن آلماني و هاروت و ماروت«  ٬يغماي سي و

دوم  ٬تهران ٤٢٣ ٬١٣٧٠ـ.٤٢٥
» .١٩٥شناساننده زردشت و اوسـتا« ٬نـامه مـينوي ٬
تهران١٠٤ ٬١٣٥٠ ٬ـ.١٢٤

» .١٩٦مــــيراث گــوبينو« ٬يــغما  ١٣ ٬ـ٬(١٣٣٩) :
٨٤ــ٤٧٨؛ ١٧ ٬(١٣٤٠) ١٤ـ٦٣ ٬٢٠ــ٦٨ـ.

» .١٩٧نامه جمالزاده« ]ـدرباره پروفسور مينورسکي[ ـ٬

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
اهم مقاالت جمالزاده
فهرست ّ

٣٥

)٥٠٤٠ ٬(١٣٧٥ـ.٥٠٤٣

» .٢٠٥داسـتان مـرغ قـقنس« ٬کـاوه ] ـجـديد[ ـ ٧ ٬ـ:
)٤١٥ ٬(١٣٤٨ــ.٤١٨
» .٢٠٦در حاشيه خط و زبان« ٬نگين  ٬ج٬(١٣٤٧) ٤
شـ٣١ ٬٢ـ.٣٦
» .٢٠٧زبان راجي يا ر اژي« ٬نشريه دانشکده ادبـيات

تبريز  ٩ ٬ـ٢١٧ ٬(١٣٣٦) :ــ.٢١٨

» .٢٠٨زبان عاميانه« ٬ر اهنماي کتاب  ٣ ٬ـ٬(١٣٣٩) :
٧١٦ـ.٧٢٠

» .٢٠٩زبان عـوامـانه« ٬فـرهنگ ايـران زمـين  ١١ ٬ـ:
)٣٥ ٬(١٣٤٢ـ.٧٠
» .٢١٠سؤال ادبي« ] ـاز ميرزا محمدخان قزويني در
باب زبان فارسي[ فرنگستان ٣٤١ ٬١ ٬ـ.٣٥٠

يغما  ١٩ ٬ـ١٠٥ ٬(١٣٤٥) :ـ.١٠٦

» .٢١١سير و سياحتي در مثنوي مـوالنا )امـثال و

 ٥ـ .هنر ٬صنعت ٬موسيقي

» .٢١٢قـديم و قـديمي« ٬ارمــغان  ٤٠ ٬ـ٬(١٣٥٠) :

حکم(« ٬يغما  ١٣ ٬ـ٤٣٩ ٬(١٣٣٩) :ـ.٤٤٦

» .١٩٨آوازهاي قديمي اير ان« ٬موسيقي  ٬ج ٬٢ش٬٢

٦٩٣ـ٦٩٩ـ.

» .١٩٩ـکمالالملک« ٬هنر و مردم  ٬دوره جديد ٬ش٣٥

)٤٨٩ ٬(١٣٤٩ـ.٤٩٦

١ـ.٥
)٦ ٬(١٣٤٤ـ١٩ـ.
» .٢٠٠مطالبي درباره جيغه پادشاهان قاجاريه« ٬يغما ٬
 ٢٠ـ٥١٥ ٬(١٣٤٦) :ـ٥١٧ـ.

» .٢٠١منزل با سليقه اير اني« ٬يغما  ١٦ ٬ـ٬(١٣٤٢) :
٤٨٩ـ.٤٩٦
» .٢٠٢موزه هانيبال در تهران«  ٬هـز اربـيشه )تـهران
١٢٤ ٬(١٣٢٦ـ.١٢٦
» .٢٠٣نمونهاي از خط و انشاء و نقاشي ناصرالدين

شــاه«  ٬بــه اهـتمام مـحمدعلي جـمالزاده٬
هز اربيشه )تهران ١٤٣ ٬(١٣٢٦ـ.١٥٠

٦ـ  .زبان فارسي

» .٢٠٤خـوردن«  ٬نـامواره دکـتر مـحمود افشـار  ٬ج٩

» .٢١٣معني کلمه دري و کبک دري« ٬ارمغان  ٣٩ ٬ـ:
» .٢١٤نثر فارسي« ٬يغما  ١٠ ٬ـ٢٥٢ ٬(١٣٣٦) :ـ.٢٥٣

 ٧ـ .مباحث اجتماعي و عامهاي

» .٢١٥با سواد بودن ارمنيهاي جلفا در يک قرن و نيم

پيش از اين« ٬هور  ٬(١٣٥١) ١ ٬ش١ ٬١٢ـ٦ـ.

» .٢١٦بــلوک ويـل )دو( ٬بـالي تـرکمن در ايـران

قاجاريه«  ٬ترجمه سيد محمدعلي جمالزاده٬
نگين  ٬ش١٣ ٬( ١٣٤٩ ) ٦٢ـ  ١٤؛ ش ١٩ ٬ ٦٣ـ٢٠؛
ش٤١ ٬٦٤ـ٤٤؛ ش٣٦ ٬٦٥ــ٣٨؛ ش٬٦٦
٤٠ـ٤١؛ ش٤٦ ٬٥٢ ٬٦٧؛ ش٤٦ ٬٦٩ـ٤٧؛
ش٦٨ ٬٧٠ـ٧٢؛ ش٤٥ ٬(١٣٥٠) ٧١ـ٬٤٦
٥٠؛ ش٥٢ ٬٤٧ ٬٧٢؛ ش٤٥ ٬٧٥ـ٤٩ ٬٤٦؛
ش٤٧ ٬٧٤ـ ٬٤٩ش٥٥ ٬٧٨ـ.٥٦

٣٦

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
اهم مقاالت جمالزاده
فهرست ّ

مقاله

» .٢١٧بازي نرد قبل از ساسانيان«  ٬هزار بيشه )تهران

٩ـ  .علوم

» .٢١٨ـگوبينو ٬کنت دو ٬جنگ ترکمن«  ٬ترجمه سيد

٢٠٢ـ٢٥٨ ٬٢٠٧ـ  ٢٩٦ ٬ ٢٦٣ـ٣٤١ ٬٣٠١ـ٣٤٥؛

١٧٢ ٬(١٣٢٦ـ.١٧٣
محمدعلي جمالزاده ٬نگين  ٬ش٬(١٣٤٩) ٦٠
٢٤ـ٢٦؛ ش١٠ ٬ ٦١ـ٥٧ ٬١١ــ٥٨؛ ش٬٦٢

» .٢٢٦ابــــجد ٬هـــوز ٬«...يــغما  ١٤ ٬ـ٬(١٣٤٠) :
نيز کاوه  ٬ج ٬٥ش٤ ٬١٠ــ.٨

١٩ـ ٣٨ ٬٢٠؛ ش٤٣ ٬٦٣ـ٤٤؛ ش٬٦٤

تصو ف و عرفان
١٠ـ ّ .

٣٩ـ٤٠؛ ش٤٤ ٬٦٧ـ٤٥؛ ش٤٥ ٬٦٩ـ٤٦؛

ش١٣ ٬٣١٤ـ.١٦

٤٢ـ٤٤؛ ش٣٨ ٬٦٥ـ٦٢ ٬٣٩؛ ش٬٦٦
ش٦٩ ٬٦٧ ٬٧٠؛ ش٤٧ ٬( ١٣٥٠ ) ٧١ــ٬٤٨
٥٠؛ ش٤٥ ٬٧٢ـ.٥٦ ٬٤٦

» .٢١٩ـگوته و نوروز ما اير انيان« ٬کاوه ]ـجديد[ ـ ٧ ٬ـ:
)٢٩ ٬(١٣٤٨ـ.٣١
» .٢٢٠موزر ٬هانري ٬سير و سياحت در ترکستان و

ايران«  ٬ترجمه سـيد مـحمدعلي جـمالزاده٬
نگـــــين  ٬ش) ١٥٩مــرداد ٣٥ ٬(١٣٥٧ـ٣٧؛
ش٤١ ٬١٦٠ـ٤٤؛ ش٤٦ ٬١٦١ـ٤٩؛ ش٬١٦٢
٤٧ـ ٬٥١ش٥٨ ٬١٦٣ـ٥٩؛ ش٣٥ ٬١٦٤ـ٣٦؛
ش) ١٦٩خــرداد ٥٦ ٬(١٣٥٨ـ٥٩؛ ش٬١٧٠
٤٢ـ٤٥؛ ش٣٦ ٬١٧٢ــ٣٨؛ ش٣٢ ٬١٧٥ـ.٣٤

» .٢٢١نــوروز جــمشيدي« ٬کــاوه ] ـجــديد[ ـ ٦ ٬ـ:
)٢١ ٬(١٣٤٧ـ.٣٠

٨ـ  .جغرافياي تاريخي

» .٢٢٢اصفهان عروس بسيار بالديده« ٬وحـيد  ٨ ٬ـ:
)٣٩٥ ٬(١٣٤٩ـ٨٠٦ ٬٣٩٧ـ٨١٠ـ.

» .٢٢٣ري و طهر ان« ٬يغما  ١٧ ٬ـ٤٠٤ ٬( ١٣٤٣ ):ـ٬٤٠٩
٥١٢ــ٥٥٦ ٬٥١٨ــ٥٥٨ـ.

» .٢٢٧تمدن واقعي و عرفان« ٬کاوه ٬(١٣٥٢) ٬ ١١ ٬
» .٢٢٨راهنمايي به فتوت يعني تمدن«  ٬کـاوه  ١٢ ٬ـ:
) ٬(١٣٥٣ش٣٣ ٬٦/٥ـ) ٣٥دربــاره رسـايـل
جوانمردان(.

» .٢٢٩شيوخ سلسله شيخيه« ٬يغما  ١٤ ٬ـ٬(١٣٤٠) :
٤٠٢ـ٤٤٠ ٬٤٠٩ــ٤٨٧ ٬ ٤٤٨ـ٥٣٨ ٬٤٩٣ـ٥٤٣ـ.

» .٢٣٠منصور حالج« ٬هزار بـيشه )تـهران ٬(١٣٢٦
١٥ـ.٢١
» .٢٣١نشر مـتون صـوفيانه مـفيدست يـا مـضر؟«

ر اهنماي کتاب  ٩ ٬ـ١٢١ ٬(١٣٤٥) :ــ.١٢٨

 . ١١اديان و مذاهب

» .٢٣٢بالشويسم در ايران قديم )مزدک(« ٬کاوه  ٬ج٬٥
ش٥ ٬٣ـ١١؛ ش ٤و ٨ ٬٥ـ١٥ـ.
» .٢٣٣خواجه عبدالله انصاري و نظر دو مسيحي« ٬
ر اهنماي کتاب  ١٨ ٬ـ١٦٩ ٬(١٣٥٤) :ـ.١٧١

» .٢٣٤شرح احوال موالنا حاج ميرزا حسن صـفي

عــليشاه اصــفهاني«  ٬وحـيد  ١٣ ٬ـ٬(١٣٥٤) :

١٠٥٦ـ.١٠٦٠

» .٢٢٤طهران و گـذشته آن« ٬کشکـول جـمالي  ٬ج١

 . ١٢فلسفه

» .٢٢٥نــام خــليج فــارس« ٬يــغما  ١٧ ٬ـ٬(١٣٤٣) :

مقاالت تـحقيقي خـاورشناسي )تـهران ٬(١٣٤٢

)تهران ٢٧٦ ٬(١٣٢٦ـ.٢٨٤
٣٥١ـ.٣٥٣

» .٢٣٥مدينه فاضله در روايات اسالمي«  ٬مـجموعه

٢٦ـ.٣٣

مقاله

 . ١٣گوناـگون

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
اسناد

» .٢٣٨قصه دويدم و دويدم«  ٬پيام نوين  ٥ ٬ـ(١٣٤٢) :

» .٢٣٦حاضر جوابيهاي اصفهاني«  ٬کشکول جمالي ٬

ش٢٧-١٠ ٬٦

» .٢٣٧حمامهاي خز انـهدار«  ٬کشکـول جـمالي  ٢ ٬ـ:

ش٨-٥ ٬٢

 ١ـ١٠٥-١٠١ :(١٣٣٩) :

» .٢٣٩ـکوه نور و درياي نور«  ٬کاوه  ٦ ٬ـ ١٣٣٩) :ق(

)٣٤-٢٥ :(١٣٣٩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسناد

٣٧

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

٣٨

اسناد

مقاله

ـــ١ـــ

محم دعلي جمالزاده تبعه ايران مقيم ژنو با سپاسگزاري از دانشگاه تهران که بموجب
سيد ّ
امضا کننده اين سند ّ

نامه رسمي شماره  ٥٣٨٨٤مورخ به  ٢٥٣٥/٧/٦ميخواهد آثار اين جانب را از کتاب و مقاله و غيره طبع و
نشر نمايد اظهار ميدارد که حق اين کار را به شرايط زير به دانشگاه نامبرده ميدهد:
محم دعلي جمالزاده بر طبق صورت جداـگانه مشتمل
سيد ّ
ماده ١ـ :آثار نامبرده مشتمل خواهد بود بر تأليفات ّ

بر کتابها و مقالهها و بعضي از مقدمهها و نيز دو کتاب زبان فارسي که در معرفي جمالزاده و آثارش تأليف
يافته است به قلم مهرداد مهرين با عنوان »سرگذشت جمالزاده و آثارش« که در تهران بچاپ رسيده است و
ديگري رساله دکتراي )پاياننامه( نهاد آلپ ترک که براي دريافت درجه دکتري زبان و ادبيات فارسي با
عنوان »موضوع داستاننويسي جمالزاده« در اواخر ارديبهشت ماه  ١٣٥٢هجريـشمسي در دانشگاه تهران
پذيرفته شده است و يک نسخه از آن در تحت شماره  ٣٠٨در کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انساني در
دانشگاه تهران موجود است.
ماده ٢ـ :دانشگاه تهران تنها حق دارد که يک بار آثار نامبرده را به خرج خود به چاپ رساند و از آن پس باز
خود جمالزاده يا وراث او ] ـداراي[ حق چاپ و فروش آن آثار را خواهد داشت.
ماده ٣ـ :دانشگاه تهران آثار نامبرده را به صورت متحدالشکل و مرغوب و ارزاني به چاپ خواهد رسانيد که
اشخاص کم بضاعت هم بتوانند به آساني خريداري نموده بخوانند.
ماده ٤ـ :عايدات فروش آثاري که به ترتيب فوق به چاپ ميرسد بايد به مصارف مذکور در ذيل برسد:
الفـــ يک ثلث آن به مصرف خريد کتابهاي مفيد برسد و به مجموعه کتابهاي اهدائي اين جانب در
اختيار کتابخانه مرکزي و اسناد دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت .اختيار و انتخاب اين کتابها با تـصويب
هيأت امناء خواهد بود که ترتيب تشکيل آن در ماده  ٥اين مقاولهـنامه مقرر ميگردد.
بـــ يک ثلث ديگر عايدات به دانشجويان ايراني عالقمند و مستحق و بيبضاعت تعلق خواهد گرفت
ـکه به تحقيقات ادبي تاريخي مشغول خواهند بود )خواه در ايران و يا در خارج از ايران( ٬به تشخيص هيأت
امناء با عنوان بورس تحصيلي يا اعانه تحصيلي جمالزاده.
جـــ يک ثلث ديگر به يک مؤسسه خيريه از قبيل »يتيمخانه« و يا »خانه مساـکين سالخورده« به شرط
آنکه در شهر اصفهان که زادگاه جمالزاده است واقع باشد به تشخيص و ترتيبي که هيأت امناء اختيار خواهند
فرمود.
ماده ٥ـ :هيأت امناء مرکب خواهد بود از سه نفر که يک نفر را جمالزاده و يک نفر را دانشگاه و نفر سوم را آن
دو نفر ديگر معًا انتخاب خواهند فرمود .جمالزاده اميدوار است که آقايان دکتر علياـکبر سياسي و آقاي ايرج
افشار اين کار پرزحمت را لطفًا به عهده شناخته و معًا شخص سوم را هم اختيار فرمايند.
ماده ٦ـ :چند دوره از مجموعه مجلداتي که از طرف دانشگاه به چاپ خواهد رسيد )تعيين تعداد اين دورهها با
هيأت امناء خواهد بود( مجانًا در اختيار جمالزاده گذاشته خواهد شد.
ماده ٧ـ :هيأت امناء حق دارند مواد ديگري بر اين مقاولهـنامه پيشنهاد نمايند و پس از آنکه از جانب دانشگاه

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
اسناد

٣٩

و جمالزاده مورد قبول واقع گردد بر اين مقاولهـنامه بيفزايند.
ماده ٨ـ :آثار جمالزاده در  ....هزار جلد به چاپ خواهد رسيد.
تحريرًا در شهر ژنو در تاريخ سوم ٢٣
مهر  ٢٥٣٥در دو صفحه
محمدعلي جمالزاده
سيد
ّ
ّ

ـــ٢ـــ

محم دعلي جمالزاده پس از سپاسگزاري از مرقومه سرـتاـپا عطوفت جـناب
امضا کننده اين اظهارنامه سيّد ّ

محم د رحيميان رئيس محترم دانشگاه تهران مورخ به  ١٣٦٨/٥/٢١هجري شـمسي و داراي
آقاي دکتر ّ
نمره  ١-٢-٢٠٦٩٨برسم وصيتنامه قطعي باطالع دانشگاه تهران ميرساند که کتابخانه خودم را در ژنو ] ـدر
عمارت شماره  ٧٨از خيابان فلوريسان[ )طبقه ششم( برسم هديه ناچيزي به دانشگاه نامبرده تقديم ميدارم تا
وسايل صندوقبندي و حمل آن را از ژنو ] ـکه سرکنسولگري دولت جمهوري اسالمي ايران در ژنو در امر آن
سابقه دارد و در اينجا سپاسگزاري خالصانه خود را بدان مقام محترم تقديم ميدارم[ به تهران فراهم سازد.
توضيحًا تذکر ميدهد که کتابخانه اين حقير داراي دوازده قفسه بزرگ )هر قفسه عمومًا مشتمل بر نه رف( و
رويهمرفته داراي سه هزار جلد کتاب کوچک و بزرگ به زبانهاي فارسي و فرانسه و آلماني )و مجلداتي به

زبانهاي انگليسي و روسي و غيره( ميباشد و فقط باحتمال آنکه باز مدت کوتاهي از نـعمت زنـده بـودن
برخوردار بمانم و رغبتي به مطالعه داشته باشم احتمال دارد در حدود صد ِا لي دويست مجلد کتابهائي را که
ميپندارم بيشتر بدانها عالقمند باشم در کتابخانهام نگاه خواهم داشت و هکذا يک دوره از آثار خودم را هم
احتياطًا در يک قفسه خصوصي نگه خواهم داشت .ولي البته محتاج بتذکر نيست که تمام اين کتابها هم تعلق
به دانشگاه تهران دارد و پس از وفاتم باز به سرکنسولگري ايران در ژنو )و يا هر مقام ديگري که دانشگاه
معين فرمايد( تحويل داده خواهد شد .نکتهاي که ذـکرش را خالي از ضرورت نميبينم اين است که
تهران ّ
عالوه بر کتاب مقدار بالنسبه زيادي هم اوراق و يادداشت و متوني که به صورت داستان و کتاب به قلم خودم
هنوز به چاپ نرسيده است و تصور ميکنم حيف است که از ميان برود و مـورد اسـتفاده قـرار نگـيرد در
مقو ايي که به زبان فرانسوي »ـکارتون« ميگويند و داراي عرض و طول و ارتفاع بين  ٤٠تا  ٥٠و
صندوقهاي ّ

 ٦٠سانتيمتر است دارم که آنها را هم با کتابها تقديم دانشگاه تهران ميدارم و اميدوارم جوانهاي ايراني با همت
و با ذوق و دانش طلب بتوانند آنها را مورد استفاده قرار بدهند .عليالخصوص که در ميان آن اوراق چند
داستان از داستانهايم وجود دارد که هنوز به چاپ نرسيده است و حتي يک دو کتاب هم به قلم خود حقير به
صورت درهم و برهم موجود است که اميدوارم مورد توجه واقع گردد و به چاپ هم برسد .در اينجا بر خود
واجب ميشمارم که از سه وجود بسيار گرامي و بزرگواري که هيئت امناي اين حقير روسياه را در کار روابط و
مناسباتم با دانشگاه تهران به عهده بزرگواري خود گرفته و مخصوصًا در چاپ و نشر چند جلد از کتابهايم از
تحم ل ميفرمايند با يکدنيا صميميت قدرشناسي نمايم.
جانب دانشگاه زحمت بسيار کشيدهاند و باز هم مردانه ّ
بديهي است که دانشگاه تهران کما فيالسابق مختار است که هر کتابي از کتابهايم را که بقدر کافي مفيد

٤٠

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
اسناد

مقاله

تشخيص داد و هيئت امناء نيز تصويب فرمود کما فيالسابق با شرايطي که جداـگانه مقرر خواهد گرديد به
چاپ برساند و منتشر سازد .تنها خدا ميتواند پاداش آن همه عمل خير و با ثواب را بـاين چـند نـفر آدم
خدادوست و خيرخواه عطا فرمايد .انـشاءـاهلل
ژنو  ٢٠مرداد ١٣٦٨
محمدعلي جمالزاده
سيد
االحقر ّ
ّ

ـــ٣ـــ
قرارداد و تصديقنامه

محم دعلي جمالزاده ساـکن شهر ژنو )سوئيس( داراي شناسنامه شماره ٢٦٦/٦
سيد ّ
امضا کننده اين تصديقنامه ّ

سي د جمالالدين واعظ بموجب سند حاضر حق طبع و نشر کليه آثار قلمي خود را در حال حيات
پسر مرحوم ّ
و تا سي سال پس از درگذشتم با شرايط ذيل به دانشگاه ذيل ] ـکذا[ به دانشگاه تهران واـگذار ميکنم:
١ـ :دانشگاه تهران حق دارد که با تصويب و مشورت هيئت امناي سه گانه فعلي )آقايان ايرج افشار ٬دکتر
محم دابراهيم باستاني پاريزي ٬دکتر جواد شيخاالسالمي و با تغييري که شايد در افراد اين هيئت امـناء در
ّ
ـکلي ه آثارم( در هر موقع که مفيد و الزم شمرد با مشورت و تصويب
)
مرا
آثار
از
يک
هر
آيد٬
ميان
به
آينده
ّ
هيئت امناء و مصارفي که هيئت الزم و نافع شمرد به چاپ و انتشار برساند .خود هيئت امناء در اين باب رأسًا
تصميم خواهد گرفت و رأي اـکثريت )يعني دو رأي( کافي خواهد بود و در صورت لزوم يا عدم اتفاق ممکن
است نظر مرا کتبًا جويا شوند و مطابق آن عمل گردد .اين ترتيب در زمان حيات من رعايت خواهد شد و پس
از آن هر گونه تصميمي در مورد تجديد چاپ آثارم و تعيين محلّ صرف درآمد با اـکثريت دو نفر از ] ـسه[ نفر
عضو هيئت امناء گرفته خواهد شد .تا موقعي که در حيات هستم ممکن است از درآمد فروش آثارم مبالغي
جزئي به يکي دو يا سه نفر حواله کنم ولي بعد از من کلّ درآمدهاي حاصل از فروش کتابهايم متعلّق بـه
دانشگاه تهران خواهد بود و با تصويب هيئت امناء به مصارف الزم و سودمند علمي و فرهنگي خواهد رسيد.
محل اين گونه مصارف الزم و سودمند را هيئت امناء با اـکثريت دو ثلث يا به اتفّاق آراء تعيين خواهد کرد .تا
وقتي که در حيات هستم حق دارم طبع اثري از آثارم را به ناشر ديگري هم واـگذار نمايم .به شرطي کـه
حق
دانشگاه حاضر نشود به همان شرايط ناشر ديگر عمل نمايد .ولي البته با شرايط مساوي دانشگاه تهران ّ
خود را محفوظ خواهد داشت.
٢ـ :در صورتيکه ناشري با شرايط بهتر از دانشگاه تهران حاضر به نشر آثارم بشود هيئت امناء مکلّف
است آن اثر يا آثار را بناشر مزبور واـگذار کند و درآمد آنرا در اختيار دانشگاه تهران قرار دهد که مطابق ترتيب
ذـکر شده در اين قرارداد به مصارف الزم و سودمند برسد.
ژنو ٢٥ ٬مرداد ١٣٦٨
محمدعلي جمالزاده
سيد
ّ
ّ

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
اسناد

٤١

ـــ٤ـــ

سـيد
سيد ّ
محم دعلي جمالزاده صاحب شناسنامه شماره  ٢٦٦/٦پسر مرحـوم ّ
امضا کننده اين تصديقنامه ّ

الد ين واعظ به موجب اين سند کليّ ه سهام خود را در دو شرکت سيمان طهران و شمال؛ با کليّ ه سودهائي که
جمال ّ

از اين سهام تاـکنون وصول شده و پرداخته به صاحب السهم نگرديده است بطور رايگان به دانشگاه تهران
واـگذار ميکنم که عين سهام مذکور را در صورتي که هيئت امنايم يعني آقايان )سه گانه( ايرج افشار و دکتر
محم دابراهيم باستاني پاريزي و دکتر جواد شيخاالسالمي صالح دانستند
ّ

نگاهداري کنند )به عنوان سهام متعلّق به

حساب مخصوص جمالزاده در دانشگاه تهران ( يا آنکه بفروشند و بهاي آن را بانضمام سودهاي وصول شده و پرداخته
شده )به صاحب اسهام( در عرض سالهاي گذشته در حساب مخصوص دانشگاه تهران )بـه اسـم حسـاب
جمالزاده( واريز کنند که بعدًا محلّ مصرف آنها با نظر خودم و تصويب هيئت امناي سه گانه فوقالذکر تعيين
ـگردد .اينجانب از هيئت امناء استدعا کرده و دستور دادهام که در اين گونه موارد به پيشنهادهاي دانشگاه تهران
مربوط باقدامات مفيد علمي و فرهنگي که ممکن است بودجه آن را از همين محلّ سوداسهام يا قيمت فروش
اولي ت قائل گردند .توفيق
آنها تأمين گردد همچنين براي انجام طرحهايي که به نفع فقيران و مستمندان است ّ
دانشگاه تهران و هيئت امناي سه گانه را در راه انجام خدماتي که به عهده آنها واـگذار کردهام از خداوند متعال

خواستارم.
ژنو ٣١ ٬مرداد ١٣٦٨
محمدعلي جمالزاده
سيد
ّ
ّ

ـــ٥ـــ

جمالزاده حقير صدساله

هوالباقي:

صح ت و استقامت مزاج اظهار ميدارم که پس از وفاتم قوطيهاي
محم دعلي جمالزاده در عين ّ
سيد ّ
اين حقير ّ
مقوايي يادداشتها و خاطرات گوناـگونم و دفترچههاي خاطراتـم بـتوسط سـرکنسولگري دولت جـمهوري

اسالمي ايران در ژنو به سازمان اسناد ملّي ايران واقع در تهران تعلّق خواهد گرفت .اميدوارم که با توفيقات الهي٬
هم تم طرف توجه قرار بگيرد و قسمتهاي مفيد و ارزشدار آنها را
ـکمک و لطف هموطنان دانشمند و بلند ّ
بصورت کتاب )و حتي المقدور به ّ
خط نستعليق ممتاز( بچاپ بـرسانند و بـه قـيمت ارزان بـه هـموطنانم
من بعالم محشر رفته
)عليالخصوص آنهائي که رغبت مخصوص به اين نوع نوشتجات دارند( بفروشند و براي ِ

طلب آمرزش نمايند .آمين

 ٦خرداد  ١٣٧٠هجري شمسي
محمدعلي جمالزاده
سيد
ّ
ّ

توضيحًا ميافزايد که سابقًا هم چند قوطي مقوايي بزرگ با صندوقهاي کتابهايم از ژنو به دانشگاه تهران
فرستادم که رسيد آنها رسمًا برايم مرقوم داشتهاند که نگاه داشتهام و شايد دانشگاه تهران موافقت فرمايد که

٤٢

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
اسناد

مقاله

آن قوطيها را هم به سازمان نامبرده در فوق واـگذار فرمايند ولي بستگي به ميل و تشخيص دانشگاه و هيأت
امناء محترم دارد .انـشاءـاهلل.

محمدعلي جمالزاده
سيد
ّ
ّ

ـــ٦ـــ
اظهارنظر قزويني درباره »يکي بود و يکي نبود«
 ٢٨دسامبر ١٩٢٢

دوست عزيز محترم اينروزها بواسطه تعطيل ايام عيد اينها ٬چون چند روزي بالنسبه فراغتي دارم لهذا از
جمله چيزها که خواندم )يعني مکرر و بدقت خواندم واال سابق يک مرتبه سرسري خوانده بودم( کتاب »يکي
بود و يکي نبود« سرکار است .شهداهلل که از عمر خود برخوردار شدم و حالوت عبارات روانتر از ما زالل و
ـگواراتر از رحيق و سلسال آن کام روح و قلب بلکه تمام وجود مرا شيرين نمود .الحق در شيريني و سالست

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
اسناد

٤٣

انشاء و رواني عبارت و فصاحت لفظ و بالغت معني و انتخاب مواضيع نمکين و در عين اينکه زبان رايج
محافل بلکه کوچههاي طهران است از کلمات عاميانه و بازاري و مبتدل پاـک بودن نمونه کاملالعيار زبان
فارسي حاليه است و اظهر صفات بارزه آن شيريني و حالوت است که هيچ لفظي ديگر پيدا نميکنم براي تعبير
ازين حسي که انسان ازين نوع انشاء ميکند.
شکر شکن شوند همه طوطيان هند

زين قند پارسي که به بنگاله ميرود

و حس ديگري که شخص ميکند اين است که گويا کاتب اصًال مسوده هم نکرده است بلکه به قـول
انوري» :برداشت کلک و کاغذ و فرفر فرو نوشت«.
ـگويا همانطوري که حرف ميزند و ميزنند قلم و کاغذ را برداشته و فرفر فرو نوشته است .اـگرچه اين کار )و
بقول مرحوم حبلالمتين »واقفانرموز«( ميدانند که چقدر زحمت کشيده شده بعد از طبع خداداد که اينطور از
سکه درآمده است .ولي کاتب شيواي آنچنان با استادي رنگ و روغنزده و مشاطهـگري اين عروس هر
هفت کرده را نموده که به نظر بکلي آب و رنگ طبيعي در نهايت سادگي ميايد.
غرض کلي از عرض اين عريضه اينست که ميخواهم فقط خدمت سرکار عرض کنم که اـگرچه نميدانم که
درست االن سرکار در چه کار و باريد و در چه عوالمي سير ميکنيد ولي شخصي که قوه ابداع اين نوع عبارات
حيرتانگيز که تالي سحر است ولي سحر حالل باشد و بهر عذري که باشد از قبيل تحصيل امر مـعاش و
قدرنداني هموطنان و غيره و غيره مشغول کار ديگر بشود يا بکلي مشغول کار ديگر شود و درين بحبوحه
تالطم امواج فتن و هجوم حوادث ناـگوار نسبت به زبان فارسي که االن زمـامش بـدست مشـتي احـالف
هرزهدراي که هر را از بر تميز نميدهند افتاده خاموش بنشيند و منتظر فرج غيبي و مدد خدائي يا اتفاقي دست
بر روي دست گذارده هنر خود را بروز بدهد و بگذارد که اين جوانان سبکسر اشتر گاو پلنگ که نه سواد عربي
دارند و نه سواد فرنگي و نه سواد فارسي زبان فارسي را بدلخواه خود شرحهشرحه کرده تا آنکه ضـربت
آخري را بر او بزنند در مقابل خدا و در مقابل وجدان عمومي و در مقابل وطن مسئول و مؤاخذ بلکه گناهکار
و جاني است و آن »حقيقت« مطلق که همه در پي آن من حيثاليشعر ميدوند انتقام خود را ازو خواهد کشيد.
چه هر که قوه خداداي هنري از هنرها را که دست غيبي يا طبيعت يا اتفاق در وجود او وديعه گذارده است در
غير موضوع خود صرف کند هم از اينجا رانده و هم از آنجا مانده خواهد شد .چه پرواضح است که اـگر ويکتور
هوگو را مثًال رئيس پستخانه پاريس يا يکي از اجزاء آن ميکردند هم هنر طبيعي او غير منتج ميماند و هم يک
رئيس درجه اول پستخانه از آب بيرون نميآمد .چه وي براي آن خلق نشده بود و همچنين اـگر پاستور را
سفير لندن يا قونسول حلب مثًال ميکردند وقس عليهذا فعلل و تفعلل.
و از طرف ديگر اـگر انسان منتظر پيدا شدن موقعي مناسبتر و اوضاعي مساعدتر و روزگاري مهربانتر
بشود ٬چه بسا که تا آخر عمر درين هواجس نفساني خواهد ماند .زيرا هرچه هست در خود انسـان و در
مساعي خود انسان است» ٬ليس لالنسان اال ما سعي و انا ال نضيع اجر من احسن عمال.
من خيال ميکنم که موقع زبان فارسي االن خطرناـکترين مواقع تاريخي آن است .چه در وقت تسلط
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عرب و باز بعدها در موقع هجوم مغول ايرانيان در کمال وضوح و خوبي برتري نژاد و تمدن و عنصر خود را
نسبت بامم غالبه ميدانستند و با اينکه کلمات و تعبيرات آن دو قوم مذکور را خواهي نخواهي بسيار اخـذ
ميکردند به آنها و نژاد آنها و زبان آنها بديده حقارت مينگريستند و آنها را عرب ...برهنه بيابانگرد و شير
شترخوار و سوسمار خوار خطاب ميکردند .مغول که جاي خود دارد.
ولي حاال ملل غالبه از حيث نژاد و تمدن و عنصر و زبان اـگر نگوئيم بر ما برتري دارند اقًال مساوي هستند
و اقل اقل پستتر که نيستند و طبيعت اشياء و منطق امور جمهور ايرانيان را واداشته است که از همه حيث
تقليد ملل اروپا را بنمايند و اين فقره کمکم بزبان همه سرايت کرده است و بقول مشديها اين تو بميري ديگر از
آن تو بميريها نيست .حاال اـگر جمعي که قوه جنگ با اين تقليد اعمي )در خصوص زبان مقصودم است نه در
خصوص تمدن و ظواهر آن( دارند و بدبختانه عدد ايشان انگشتشمار است دقيقهاي کوتاهي بکنند يا اهمال
و مسامحه و مساهله درين جهاد اـکبر بخرج دهند خيال ميکنم که ديگر کار از کار گذشته خواهد بود و زبان
فارسي جزو امور تاريخيه خواهد شد ٬مانند زبانهاي اوستا و پهلوي و قبطي و سرياني و عبري و چه بسا از
زبانهاي بزرگ ديگر که کسي کارد قطعًا برنداشته بود و سر زبان را بر لب باغچه در يک روز و ساعت معين
نبريده بوده است ٬بلکه همينطورها متدرجًا بدون اينکه عموم مردم حس کنند کمکم بتحليل ميرفته و ابتدا
ـکلمات مفرده ٬سپس تعبيرات آن ٬سپس نحو و صرف آن در زير نفوذ زبان خارجي مستهلک و متالشي و
مضمحل ميشده است و کمکم دايره نويسندگان و شعراي آن و ادباي آن تنگ ميشده است تا کمکم باالخره
منحصر ميشده است به علماي مذهبي و متوليان معابد و مساجد و کنايس آنها.
شخص شما با اينکه بکلي جوان هستيد بواسطه اين هنر خارقالعادهاي که ازين کتاب »يکي بود و يکي
نبود« ابراز کردهايد بر »واقفان رموز« مدلل ساختهايد که يکي از بهترين اسلحه قتاله اين دشمنان وطن را
خداوند در دست شما وديعه نهاده است و معني اين وديعه نهادن اسلحه امر بجهاد است »فقاتلوا التي تبغي
حتي تفي الي امراهلل« ٬بقول خاقاني
تـوئي خـاقانيا سـيمرغ اشـعار

برين کرکس نگاران بال بشکـن

دهــان ابــلهان دارنــد بـردوز

بــروت روبــهان دارنـد بـرکن

همه چون ديگ بـيسر زاده اول

ـکـنون سـر يـافته يـعني نـهنبن

هـمه بـيمغز از بـن يـافته قـدر

ـکه از سوراخ قيمت يافت سوزن

عــمود رخش را ســازند قـبله

نـهند آنگـاه تـهمت بـر تـهمتن

لقبشان در مصادر کرده مـفعول

دو استاد اين ز تبريز آن ز زوزن

هرچه آقاي تقيزاده در خصوص اين اوالد ناخلف ايران در برلن به بنده ميفرمودند من درست باور يا
حس نميکردم تا بر حسب اتفاق متدرجًا با يکي دو سه نفر ازين طبقه فرزندان عاق وطن مالقاتي دست داد٬
ديدم کار خيلي از آن هولناـکتر است که به تصور بيايد.
زبان فارسي به سرعت برق قاطع رو بانحالل است .هر کس در هر گوشه دنيا بهر اندازه هنري دريـن
خصوص دارد و دقيقهاي بل آني غفلت بورزد يا مسامحه کند يا حجب و شکسته نفسي بورزد يا يأس و

مقاله
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ناميدي بخود راه دهد و ازين جنگ نور و ظلمت و علم و جهل و يزدان و اهريمن کناره گيرد مستوجب لعنت
خدا و مالئکه و انبياء و اوليا و جميع مردم بر او و بر جميع اعقاب و احفاد او تا روز قيامت خواهد شد و در
شريعت معنوي وطن خونش مباح و مالش حالل و خانهاش خراب کردني و جسدش مثله ساختني است.
و بعقيده من شخص شما که آقاي ميرزا سيد محمدعليخان جمالزادهايد يکي از آن اشخاصيد که در
درجات اول يکي ازين دو طبقه خواهيد بود که الم فجعل له عينين و لسانا و هديناه النجدين.
اميدوارم که از طول مفرط اين عريضه و از تندي بعضي عباراتش نرنجيد .من نظري بشخص جمالزاده
دوست عزيز خود نداشتم .روي سخن من با آنکسي است که يکي بود و يکي نبود را نوشته است ٬هـرکه
ميخواهد گو باش و هر اسم که دارد گو داشته باش و هر جاي عالم که خواهد گو مسکن داشته باش و باز
مکررًا از طول مفرط اين کاغذ خيلي معذرت ميخواهم.
 ٢٨دسامبر١٩٢٢
مخلص حقيقي صميمي ٬محمد قزويني

نامه جمالزاده به اميرمهدي بديع
)نويسنده يونانيان و بربرها(

ژنو  ١٩ژويه ١٩٦٢
قربانت گردم

)78 Florissant (Genève

مرقومه شريف را زيارت کردم توضيحات و اوراقي را هم که ارسال فرموده بوديد رسيد و

مايه يک دنيا سپاسگزاري گرديد

 ٢٥صفحه بزرگ از

»face de l´histoire

 «L´autreرا برايم فرستادهايد

خواندم و لذت بردم چه زحمتي کشيدهايد و نفهميدم چرا از طبع آن منصرف گرديدهايد .بديهي است که
اـگر بچاپ برسد يک دنيا دشمن و مخالف براي خود خواهيد تراشيد و مايه دردسر فراوان خواهد گرديد و
ماهها و بلکه ساليان د راز بايد جواب معترضان را تهيه فرمائيد و کار عاقالنهاي نيست و با همه کارهاي مفيد
ـکه در پيش داريد اين مباحثات و مشاجرات طوالني قوزباالقوز خواهد گرديد ولي از طرف ديگر هم بايد
تصديق نمود که اين حقايق هم بايد گفته شود چيزي که هست وقت باقي است و شايد چند سال ديگـر
بيشتر مقرون بصالح باشد و معلوم است که ايرانيان بچهانـدازه خـوشحال خـواهـند شـد کـه يک تـن از
هموطنانشان پس از دو هزار سال صداي حقيقت )يا قسمتي از حقيقت را( بگوش دنيا برساند خوب است
از همين اـکنون يادداشتهائي را که درين موضوع جمعآوري فرمودهايد پاـکـنويس بکـنيد يـعني بـا مـاشين
بنويسيد و البتّه درينصورت اـگر رونوشتي هم براي ارادتمند بفرستيد مايه تشکر خواهد بـود چـون اـگـر
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شخص خودتان بکلي از چاپ و انتشار آنها منصرف باشيد بنده )بشرط بقاي عمر( راضي نخواهم شد که
ثمر اينهمه مطالعه و تحقيق و زحمت بيحاصل بماند و ّ
الاقل اقدام بترجمه آنها )خواه خودم مترجم باشم
يا کس ديگري را مأمور اين کار نمايم( خواهم نمود و يا بصورت رساله و يا مقاله بچاپ خواهم رسـانيد
)البته و صد البته باسم شريف خودتان( چيزي که هست اينکه معروض داشته بودم که درصـدد تـحقيق
درباره شکست هخامنشيان و ساسانيان هستم از نظر ديگري است من معتقد شدهام کـه فسـاد نـاشي از
استبداد سياسي )حکومت( ٬و مذهبي نياـکان هخامنشي و ساساني ما اسباب تن ّزل و سقوط آنها گرديد و
همين فساد تا بامروز دامنه پيدا کرده است و دمار از روزگار ما برآورده است و رويهمرفته ميخواهـم بـه
هموطنانمان بگويم که تا استبداد سرنگون نگردد و از ضمير و طبايع ما ريشهـکن نشود )و يا اقًال تخفيف
نيابد( فاسد خواهيم ماند و مردم فاسد نميتوانند مزه سعادتمندي و عافيت حقيقي را بچشند .درين زمينه
ـکارهائي کردهام که ناتمام است و البته اـگر مطالبي احيانًا درين موضوع بخاطر شريف برسد و برايم بفرستيد
خيلي ممنون خواهم شد خود سرکار هم شايد بيفايده نباشد اـگر فصلي بر فصول کتاب »در پس آينه تاريخ«
بيفزائيد و پارهاي مزاياي لشکرکشي يونانيان را بصفحه ايران و شاهنشاهي ايرانيان )اـگر واقعًا مزايائي داشته
باشد( بيان بفرمائيد ولو اين مزايا و محسنات بال اراده اسکندر و بالطبع بوجود آمده باشد ٬بـاالستقالل از
خواست و اراده و ّني ت اسکندر) .در صفحه  ١٣حاشيه ** و صفحه  ١٧حاشيه * در متن ماشيننويسي
نيامده است اـگر برايتان ممکن باشد تکميل بفرمائيد خيلي ممنون ميشوم(.

يک جوان ايراني باسم جالل آلاحمد مقالهاي در مجله تازهاي دارد بعنوان »غ َْر ْبزدگي« بـا نـظريّات
عجيب و خواندني ميفرستم که مالحظه فرمائيد و برايم پس بفرستيد .تشنّج فکري در ميان جوانان ما زياد
شده است و عالمت خوبي است ولي متأسفانه بـيشتر هـمان َت َش ـنُج است تـا حـرکت بـطرف مـقصد و
مقصودي.

اخيرًا به گوتينگن رفتم و در دانشگاه آنجا کنفرانسي درباره »رستاخيز ادبي ايران« دادم و با

محص ل ايراني آشنا شدم يک نفر از آنها تز دکتراي خود را بمن يادگار داده است که علمي
عدهاي از جوانان
ّ
است و از عهده فهم آن برنميآيم آنرا نيز ميفرستم که اـگر حوصله داشته باشيد ببينيد و پس بفرستيد.
ديروز برايم کتابي رسيده است باين اسم و رسم
 ] ph Gelpkeـ lـ[ Rudo
Die iranische Prosaliteratur im 20 yahrhundert
)1er Teil (Grundlagen u. Voraussetzungen
1962. Otto Harrassowitz Wiesbaden
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جواب امير مهدي بديع به جمالزاده
Ascona Al Fenaro di Sotto. le 22 juillet 1962

دوست بزرگوارم از اينکه بار ديگر بنده را با گفتار و توجهات پدرانه خود دلشاد فرموديد تشکر بسيار دارم.
چرا از طبع آن اوراق و آنچه درباره تمدن ايران قديم گرد آوردهام صرفنظر ميکنم حکايتي است که
شرح آن در چند جمله نخواهد گنجيد هم اين بس که عرض کنم

اـگر هم فرضًا چاپ و نشر شوند آنانم

بزمزم نخواهند شست و اينانم نيز نخواهند سوخت .مقصود کشف حقيقت است نه فروش متاع...
نوشتههاي آقاي

Gelpke

را با شوق تمام ورق زدم کتاب عزيزي است سفارش ميدهم برايم يک نسخه

بفرستند.
رسالههاي نوجواني را نيز بدقت ديدم چه خوب ميبود که محصلين ايراني که بفرنگ مـيآيند کـم و
بيش و بحد امکانخويش راه ايشان را پيش ميگرفتند که راه راست است اما »ـکتاب ماه« و مغربـزدگي!
بايد عرض کنم که در فرياد از غربـزدگي با آقاي آل احمد همـصدا هستم

اما ...اما همانطور که خود

ايشان بسيار خوب فهميده و گفتهاند بايد فهميد و گفت که غربـزدگي ما از پار و پيرار نـيست .سـيروس
جوان پسر داريوش دوم و برادر مقتول خشايارشا )ـکه شايد بعد از سيروس بزرگ بـرجسـتهـتـرين عـنصر
خاندان هخامنش بوده است( در تقليد از يونانيان پيشواي غربـزدگـان ايـران است .امـا بـايد دانست کـه
همانطور که ايشان گفتهاند اـگر خاندان ارشک که خود را از دودمان داريوش ميدانستند و  ٤٨٦سال در ايران
فرمانـروائي کردند روي سکههاي خويش بزبان يوناني خـود را يـوناني دوست ) FILELLHNOSـ :فـيل
ِه ِلنُس( ميگويند و باين نسبت مباهات دارند از روي اتفاقنيست و شماره اول »ـکتاب ماه« که مقاله اول آن
از

Jinjer

و مقاله آخر آن  Mistralاست خود دسته گلي از غربـزدگي است! و سبب آن روشن است :تمدن

ايران هم ريشه تمدن يونان قديم است و تمدن مغرب حاصل تمدن يونان

و ما که در تکوين اين تمدن که

وجهي از تمدن ايران است سهمي داريم از تشنجات دوره زوال بينصيب نماندهايم و بايد کتب اسـتادان
بزرگ علم و حکمت ايران را از بوعلي تا افضلـالدين کاشاني ديد و خواند

بايد متن سماع طبيعي و رساله

ت ّف احه و خصوصًا اساسـاالقتباس خواجه نصيرـالدين طوسي را با منابع يوناني مقابله کرد تا فهميد که استادان٬
خود در مکتب ارسطو بزرگ شدهاند

و بعد از  ٢٥٠٠سال که ايراني بجانب مغرب مينگرد وقت آن نيست

ـکه قطارش را بقافله چين و هند ببنديم.
غربزدگي را شرقزدگي آنهم شرقزدگي عوام فريباني چـون

Malraux

انقالب جهاني بوده و در  ٦٠سالگي وزير استبداد است( دارو و مرهم نيست
ُبت نادرشاه افشار باشد خواه آقاي فروزانفر رفع بال نميشود کرد

)ـکـه در ٢٠ـسـالگي عـلمدار
و نيز با بُت شکستن خواه

چه سلطان محمود هم در سومنات بت

زياد شکست وقت آن است که از براي آخرين بار مردگان )منجمله دارسي و امثالش( را در گـور کـنيم و
بدانيم که هرچند ماه يکبار نعش اين مردگان را بميدان کشيدن تلف وقت است و تفرقه فکر
وقت آن است که تمدن مغرب ٬يعني تمدن ٬را ارث پدري اروپائيانيکه در تشنج فترت و زوال افتاده و
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اصول اصلي تمدن را فراموش کرده يا اصالً ياد نگرفتهاند ندانيم.
وقت آن است که بدانيم و نشان بدهيم که ما هم در تکوين و رواج اين تمدن سهم و بخش مـيراثـي
داشته و داريم و خود هنوز نمردهايم
چه هستيم

وقت آن است که بنفس خود اعتماد پيدا کرده و بدانيم که هستيم و

و اـگر هنوز کسي هستيم و چيزي بگمراهان چپ و راست خواه از شيراز باشند خواه از بغداد

ون...
خواه از تهران خواه از پاريس بگوئيم َ ۤال َا ْع ُبدُ َما تَ ْع ُبدُ َ
و جمله آخر را ٬که قدم اول مردي و مردانگي و شـرط اول حـفظ آزادي و حـيثيت بشـر است ٬نـيز
فراموش نکنيم .لَک ُْم ِديْنُکُم َولِ َي ِديْن .با معذرت از طول کالم

قربانت امير مهدي بديع

نامه جمالزاده به امير مهدي بديع
ژنو دوشنبه  ٢٥ژانويه ٦٤
قربانت گردم
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امروز صبح ديباچه کتاب را که برايم ارسال فرمودهايد دريافت داشتم و با ولع و

ّلذت بسيار خواندم و اـکنون در انتظار خود کتاب روزشماري ميکنم .گمان ميکنم خوب بود اين مقدّ مه با
تغييراتي به صورت

Conclusion

و

Epilogue

در کتاب ميآمد چون ميترسم خوانندگان فرنگي با مطالعه

تعص ب ذاتي که قرنهاست در ضمير و خاطر آنها ريشه دوانيده است همينقدر بگويند نويسنده
آن از روي ّ
تعصب مطالبي جمع کرده
اين کتاب يک نفر ايراني است و از همين مقدّ مه و لحن آن معلوم است که از راه ّ
است که هم به نفع نظر و  thèseاوست و زياد در پي کشف حقيقت نبوده است و ممکن است با همين نوع
تصورها و تخيّ الت و صغري و کبراها ديگر بمطالعه خود کتاب نپردازند لهذا جسـارت ورزيـده بـعرض
ميرساند که شايد بهتر باشد در مقدّ مه همينقدر تذکّر داده شود که انسان جايزـالخطاست و طبعًا و فـطر ًة
اهمي تي که به
ّ
متعص ب و جانبدار است و صفت بيطرفي براي تاريخـنويس و ّ

objectivité

امروز داده ميشود

توج ه نبوده است و از پديدههاي پس از رونسانس است و لهذا ما در اين کتاب
در سوابق ايّام چندان طرف ّ
متأسفانه حتّي يک نفر آنها ايراني نيست مگر
سعي خواهيم داشت که از البالي آنچه مورخين نوشتهاند )و ّ

آنکه مثالً تفاسير اوستا را هم نوعي از تاريخ بدانيم( پارهاي حقايق را بدست بياوريم تا بلکه در آينده براي
تهي ه شده باشد.
مورخين زمينه صافـتر و روشنـتري ّ

حضرت آقاي بديع

قربانت گـردم مـا نـبايد

فراموش کنيم که مردم دنياـــ حتّي اساتيد عينک و ريشـدارـــ به قول قرآن عمومًا ظلوم و جهول هستند و
تعص ب« هستند و »محبوسون في مضايق العقل« هسـتند و
بقول همشهري خودتان عينـالقضاة »زندانيان ّ
هنوز گوشها براي شنيدن حقيقت تلخ حاضر نيست و لهذا بايد تلخي را در دولمه شيرين در حلقها فرو برد

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

٥١

اسناد

شما که خداي حلم و حزم و خردمندي و دانش هستيد صدبار بهتر از ارادتمند خود اين مطالب را ميدانيد
مکرر دستگيرتان شده است که گاهي لحن کالم اهميت بيشتري از خود
مکرر در ّ
و البد در طول زندگاني ّ
ـکالم پيدا ميکند و سلّ وني ] ـکذا[ قبل ان تقتلوني ] ـکذا[ بما ميفهماند که مردم روزگار عادت دارند که قبل از
مکرر شاهد و
آنکه بحرف آدم بيچارهاي گوش بدهند سرش را ببرند و خونش رابريزند و من خودم در آلمان ّ
تماشاـگر قضايائي بودم که مؤ ّيد اين ا ّد عاست )يا اين حقيقت جاوداني( .خالصه آنکه در عالم ارادتمندي

صادقانه و خالصانه جسارت ورزيده بعرض ميرساند که ممکن است بعضي از فرنگيها لحن اين مقدّ مه را

قدري تند بدانند و معتقدم که اـگر ماليمتر باشد تأثير بيشتري خواهد داشت و بقول فرنگيها خـوانـنده را
engaged

خواهد کرد که ذيـالمقدمه را هم با صبر و رغبت بيشتري بخواند تا بآخر برسد و خـودش نتيجه

بگيـرد و بـه همان  conclusionنهائي که مقصود و منظور جناب عالي است برسد .چيزي که هست حکمت
آموختن به سقراط )يا به ارسطو( فضولي و بيادبي است و جدّ ًا معذرت ميطلبم

ولي اـگر آنچه را بخاطر

ميرسيد بعرض نميرسانيدم بدوستي و ارادتمندي و باحترام و سپاس از حقيقت خيانت رفته بود خداونـد
بشما تندرستي و عمر دراز و شادماني بدهد تا حقايق بسياري را با اين زبان ممتازي که داريد و هديه خدائي
است روشن ساخته بمردم نادان ...مورخين روم و يونان که اينهمه تناقض دارند بگذاريد پدر يکـديگر را
بسوزانند چرا بايد يک نفر ايراني آتش بکاخ عظمت آنها بزند

موجبات خرابي را فراهم ساختهايـد کـه

عبارت است از آنهمه شهادتهاي دروغ و مجعول و ضد و نقيض همانا نقل آن خانه آنها را خراب خواهد
ـکرد و خواننده اـگر يک مثقال فهم داشته باشد خودش ملتفت خواهد شد .آنهايي هم که فهم و ادراـک ندارند
بگذار تا بميرند در عين خودپرستي و نفهمي

قربانت جمالزاده.

دو سه کتاب نزد بنده داريد )مانند خاطرات امينـالدوله( آيا بايد پس بفرستم يا الزم نداريد.
در يکي از نامههايتان مرقوم داشته بوديد مجله الپالنت تقاضاي همکاري کرده و مقالهاي خـواسـته
است خدا بخواهد قبول بفرمائيد

سرگرمي خوبي براي جنابـعالي و راه استفاده و استفاضهاي بـراي

ارادتمندان عليـالخصوص بنده خواهد بود
©

