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  1388، مهر و دي 72-73 بخاراي  برگرفته از فصلنامه

ایرج افشار، ابراهیم گلستان، منوچهر ستوده، : با مقاالتی به قلم
عبدالرحیم جعفري،احمد اقتداري، محمد ابراهیم باستانی پاریزي، 

پرویز کالنتري، سیروس علی نژاد، زهرا دولت آبادي، مجتبی 
میرطهماسب، شیرین صنعتی و داستان کوتاهی از همایون 

  .زاده صنعتی
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  زاده  اداى دین به همایون صنعتى -یادداشت سردبیر
  

زاده، از مردان تأثیرگذار در عرصه فرهنگ دوران  در مراحل پایانى کار بود که همایون صنعتى 72شماره 
یادنامه مختصرى به  –فعالً  –مصمم شدیم ظرف مدت بیست روز . ما، پس از یک دوره بیمارى درگذشت

دگى و اثرات فرهنگى، ترى از مقاالت درباره زن اما هرچه پیش رفتیم حجم گسترده. مطالب مجله بیفزاییم
حروفچینى . زاده به دستمان رسید که بیش از هفتصد صفحه است اجتماعى، ادبى و تحقیقاتى همایون صنعتى

بنابراین تعدادى از مقاالت را براساس تاریخ . خواست سازى این مقاالت چندین ماه فرصت مى و آماده
اى  اى که بعداً به دست ما رسید براى چاپ در یادنامه ههفده مقال. ایم دریافت آنها در این یادنامه منتشر کرده

 .در نظر گرفته شده که به صورت کتاب در اولین سالگرد درگذشت آن مرحوم منتشر خواهد شد

همین جا اشاره کنم که آنچه همایون صنعتى در هر مرحله از زندگیش انجام داد، کارهایى بودند که 
زاده مرد عملى ساختن افکار  صنعتى. نمود نظران هم غیرممکن مى حباجراى آنها حتى از دید بسیارى از صا

اندازى مجموعه  هاى بزرگ تا صید مروارید و سرانجام راه از ایجاد چاپخانه. بدیع و کارهاى دشوار بود
در یک کالم او تا . زار کرمان که هر کدام حکایتى خواندنى و شنیدنى دارد گالب زهرا در ارتفاعات الله

هایش را  هاى فرهنگى و اجتماعى بود و دارایى روزهاى زندگیش در فکر اعتال و گسترش فعالیتآخرین 
 .ویژه در منطقه کرمان نیازمندش بودند وقف امورى کرد که مردم این سرزمین به

زاده مقاالتش را فقط در آن نشریه وزین و ماندگار  شد، همایون صنعتى تا زمانى که مجله آینده منتشر مى
در طى نوزده سال اخیر ما این افتخار را داشتیم که در کلک و پس از آن بخارا ناشر . کرد ر مىمنتش

 .یاد باشیم هاى آن زنده ها و سروده انحصارى مقاالت، ترجمه

زاده و وقایع و شرایطى است که  هاى گوناگون زندگى همایون صنعتى مقاالت بخش یادنامه شامل جنبه
ها از زندگى او را براى اولین بار در مقاالتى  بسیارى نکته. ش با آنها روبرو بودهوى در دوران مختلف زندگی

ایرج افشار، ابراهیم گلستان، منوچهر ستوده، عبدالرحیم جعفرى، احمد اقتدارى، محمد ابراهیم : به قلم
از مکاتبات نامه  118همچنین تعداد . خواهد خواند …نژاد و باستانى پاریزى، پرویز کالنترى، سیروس على

ها،  اهمیت این نامه. زاده به ایرج افشار را که در طى چهاردهه نوشته شده است، مطالعه خواهید کرد صنعتى
زاده نسبت به سرزمین  ها و مسائل ذهنى صنعتى حداقل در بررسى بخشى از محتواى آنها، پى بردن به دغدغه
و همچنین بیانگر روابط فرهنگى و . ورزید ق مىایران است که او عاشقانه به فرهنگ، تاریخ و ادبیاتش عش

اى به  ها را از دیدارهاى با ایشان در تهران و کرمان در مقاله گفتنى. عاطفى یک دوستى هفتاد ساله است
  .همراه سایر مقاالت در کتاب یادنامه به چاپ خواهیم رساند
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  ایرج افشار/ هاى ایرانشناسى   ها و پاره تازه
  مرقع همایون

  

طرفه  –زار در کوهستان جبال بارز  بامداد پگاهى که همایون صنعتى دیگر نبود دوست نازنینم قنبر از الله
تلفن کرد که مرا از خبر درگذشت  –جایى که همایون و همسرش شهین، آنجا را به گلزارى بدل کردند 

اشته و از واقعه آگاه شده آبادى گوشى را برد هوشنگ دولت. من در کوهستان لورا بودم. همایون آگاه کند
. ام دانست که من خبردار شده اما من با گوشى دیگر از اطاقى دیگر بر ماجرا مطلع شدم و هوشنگ نمى. بود

. تلفن کن چه کارى داشتند. چون به هم رسیدیم گفت قنبر از کرمان تلفن کرده بودند که با تو صحبت کند
کنده به او و شفیعى کدکنى گفتم  یافته بودم رك و پوستمن که خود مطلب را در. نخواست مرا آگاه کند
خواستم در برابر مرگ دوستى که نزدیک هشتاد  شاید از شدت غم چنین گفتم و مى. کلک همایون کنده شد

دانم چرا آن طور مرگش را تلقى  واقعاً نمى. سال با هم بودیم پیش روى پسرعمه پدرش استوار مانده باشم
یادم آمد سه روز قبل که به او تلفن کردم صدایش نحیف شده بود . اب که آسوده رفتشاید از این ب. کردم

. هاى معمولى و مرتبط خودمان مداومت بدهم رغبتى نداشت خواستم با صحبت تلفنى به حرف و هرچه مى
چون . دلگرم و محکم نشد) که در دست ترجمه داشت(زدم » آرین«هایى که راجع به کتاب  حتى از حرف

 .از بیمارى بود گفت ایرج خداحافظ تو خسته

پرورده و بالیده هوشیارى همایون بود خوب دریافته بود که میان همایون و من انس دیرینه  قنبر که دست
یکى از . شناختیم شوخى نیست، هفتاد و هفت سال بود جنم یکدیگر را مى. و الفتى بى شیله پیله بود

با . در مدرسه ابتدایى زرتشتیان طهران بود که به هم رسیدیم .دیگرى توقعى جز یکرنگى و دوستى نداشت
کردیم و با عزت  کودکانه بازى مى. هم درس خواندیم و معلممان یکى نامش میرزایى و دیگرى اخالقى بود

 .آمد نگهبان و عیسى مالک و اکبر ربوبى و حیاتعلى بختیار و زیزى بختیار بگوبگو پیش مى

چندى او را . ان رفت که به سرآورى امالکش بپردازد ناگزیر همایون را بردپدرش چون از طهران به کرم
ولى گاه به گاه در . دبیرستان را به کالج البرز رفت و من به دبیرستان فیروز بهرام. ندیدم تا باز گردیدند

مل و مدتى به ح. دل به درس دانشکده حقوق نبست و مردانه دل به کار بست. شد خیابان دیدارها تازه مى
. نقل براى متفقین مشغول بود و بعد به بازار رفت و به رزازى و جواهرفروشى پرداخت و چند کار دیگر

دیدم چون براى  او را گاهى در حوالى بازار مى) 25 – 23(ها  آن سال. اى به من نوشته است خودش در نامه
زدم و به سراغ همایون  ا سر مىبایست چاپ شود ماهى یکى دو بار به آنج خرید کاغذ که مجله آینده مى

 .رفتم مى
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فرزندانش همایون و . پدرش عبدالحسین خان صنعتى مرد کار و فعالیت بود و دست دلبازى نداشت
همین همایون را . فریدون و البته مهدخت خانم را به زندگى ساده بى تجمل و کار کردن مداوم بار آورد

به مدیرى حسین پرویز از رفقاى صمیمى و (شى تهران موقع تعطیل تابستان به شاگردى در کتابفرو
به گفته خودش . آسا نبود گذاشت تا بداند باید کار کرد و تن مى) زار زاده در خیابان الله خواه تقى مشروطه

چون کتابفروشى پاتوق . ها برود و نمونه غلطگیرى بگیرد و پاى پیاده به این و آن برساند بایست به مطبعه مى
 .زیردست پدر مردانه بار آمد. بایست چاى در سینى بگذارد و به حضار تعارف کند مىادبا بود 

. اکبر کَر معروف بود به شیخ على. اندیش بود جدش هم از مردان کارى، درست کار، خیرخواه و مآل
. تداده اس سبزى مى به گفته معمول سرش بوى قورمه. اش به تنه پیروان سید جمال افغانى خورده بود تنه

زاده کرمان را بنیاد گذارد که هنوز برپاست و همایون در تجدید حیات و آراستگى آن  پرورشگاه صنعتى
اما . ترین و بهترین نمونه این قبیل نیکوکارى در سراسر کشور باشد شاید قدیمى. کوشش بسیار نشان داد

 .فریدون که براى تحصیل عالى به خارج رفت در آنجا خودکشى کرد

اى خوش ذوق بود و در تاریخ ادبى عصر پهلوى نامى از خود گذاشت و مخصوصاً  ن نویسندهپدر همایو
) مثالً ماخالسکى و ریپکا. (اند شناسان فرنگ به تأثیر او و نوع کارش توجه داشته و نام او را آورده ایران

. ارى که گذشتهایش بامزه و خواندنى است مانند رستم در قرن بیست و دوم، دامگستران، روزگ داستان
 .اى تحلیل کرده است غالب آنها را احمد اقتدارى در مقاله

بامزه بود . به دفتر مجله آینده آمده بود که اشتراك آن را بدهد. دیدم 1323پدر همایون را در اواخر سال 
ا ها ر در زندگى حساب قران. کرد شوخى هم نمى. دهید که پرسید آیا به کسى که نویسنده است تخفیف نمى

اش به نظر من کتابى است که با نام روزگارى که گذشت  بهترین نوشته. وفات کرد 1352در سال . داشت
 .کنم چرا همایون آن را تجدید چاپ نکرد تعجب مى. از خاطرات خود نوشت) 1346(

. آبادى بود آبادى خواهر حاجى میرزا یحیى و حاجى على محمد دولت مادر همایون بانو قمرتاج دولت
دیده  بانوئى موقر و متشخص و تربیت. زاده او را دیدم پیش تقى. از یک بار قمرتاج خانم را ندیدم بیش
همه قبیله او عالمان . پدر آنها حاجى میرزا هادى در اصفهان داراى شهرت علمى و پیروان زیاد بود. یافتم

از حاجى . شاعر بودند) نگپدر دکتر هوش(الدین  حاجى میرزا یحیى نویسنده و شاعر و حسام. دین بودند
دفاتر خاطراتى بر جاى مانده است که ادیبانه و استوار است و نزدیک به . میرزا على محمد پدر آقاحسام

 .انتشار

پرورده او بود، زیرا یکى از هنرهاى همایون همین بود که هر کس که استعداد داشت و  گفتم قنبر دست
به فرانکلین که از آن صحبت . س زندگى و توانا شدن بیاموزدتوانست از و در داد مى تن به سختى کار مى
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آورى یافتند  ولى کسانى که چون هرمز وحید به حق نام. شدند آور مى خواهم کرد بسیارى براى کار روى
 .کردند پیمانه مى بستند و شوق نهانى خود را با سخت جانى همایون هم آنهایى بودند که دل به کار مى

او خمیره کار و کوشش بود . آگاه بزرگ که اصالً یزدى بود دوست نزدیک همایون بود محمد آگاه، فرزند
را داشته باشد ) بهروز و شیرین(او از همایون خواسته بود هواى دو فرزندش . ولى در سن جوانى درگذشت

 .بعدها یار و غمخوار همایون بودند. و همایون دلسوزانه آنها را کارآمد به بار آورد

فریفت و  رسید و او را مى با وجود این، گاه تردستى از راه مى. افراد بینش واالیى داشت در گزینش
او . رفت که على اصغر مهاجر رفت داد ولى عاقبت به راهى مى چندین سال با همایون همفکرى نشان مى

 .گوش خواباند که همایون از آنجا دور شود و موجبات تغییرات فرانکلین را پیش آورد

 
 ـ دیلمان ـ نفر چهارم از راست همایون صنعتی زاده است ـ عکس از ایرج افشار1335 بهار

خصوص که خانه پدرى او و  گذارى کرد دیدارمان بیشتر شد به زمانى که همایون مؤسسه فرانکلین را پایه
صد و چند  خانه آنها بزرگ بود و باغ مانند و کاشانه من). چهارراه کالج(خانه من این کوچه آن کوچه بود 

ها و چرت و  آن زمان گفتگوهاى فرهنگى مربوط به مباحث کتاب میان ما جانشین بازیگوشى. مترى
 .هایى شد که الزمه ایام کودکى و جوانى است گویى پرت

وجوش سیاسى و  ها جنب همایون همیشه با حرارت بود مخصوصاً زمانى که پس از رفتن رضاشاه جوان
این دوره و قضایا را باید . ولى زود رهید. او هم مدتى در آن قبیله همکار بود. دندآزادى اندیشه پیدا کرده بو
در یکى از سفرهایى که با همایون به یزد رفته بودم با عباس استادان با هم یادها . ابراهیم گلستان بازگو کند

 .من نماندولى چیزى در خاطر . انداخت هاى سیاسى که حزب توده در یزد راه مى کردند از جنجال
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هنوز ازدواج نکرده بود که همتش و اندیشه بلندش را در تشکیل آن مؤسسه به . فرانکلین فرزند او بود
توان به کیفیت کار بزرگ او دست  هاى کوتاه نمى کار بست و چنان توفیقى یافت که با این گونه اشارت

درآوردند و نان و نمک آنجا را  آنها که از آن مؤسسه برآمدند و کار آموختند و سرى تو سرها. یافت
ها خود گرفتار بودم و  من آن زمان. اند خوردند وظیفه دارند حق مطلب را درست ادا کنند که تاکنون نکرده

خواهم فالن  گفت مى آمد و مى زدم یا او به سراغم مى ناچار گاه به گاه بود که دوستانه به همایون سرى مى
طبعاً از . پرسید از باب میزان سنجش عمومى بود آنچه مى. ورت نبودگویى ولى مش چه مى –کار را بکنم 

 .پرسید چند یا چندین تن دیگر هم همان مطلب را مى

نویسى  پس من دوباره. نژاد گفته است و چاپ شده موجبات تشکیل فرانکلین را خودش به سیروس على
) یا فهرست(باید کتابشناسى  ى فرانکلین مىشوم که براى نشان دادن فعالیت انتشارات اما یادآور مى. کنم نمى

البته از دوست تواناى خود . هایى که آن مؤسسه منتشر کرد هرچه زودتر گرد آورد درستى از همه کتاب
 .مند را بدین کار واگمارد هاى عالقه عبدالحسین آذرنگ خواستار شدم یکى از جوان

همایون توانست آنجا را مکمن و مأمنى  بنیادگذارى فرانکلین چندى پس از سقوط مصدق آغاز شد و
اى بودند و پیش از آن  هایى که در پى گسترش مبانى فرهنگى و کارهاى ترجمه کند براى بسیارى از جوان

توانستند کتابى را به چاپ  کردند و به اشکال مى نویسى مى معموالً در نشریات چپى یا روشنفکرانه مقاله
گردآمدن نجف . پس فرانکلین مجمع مطلوبى شده بود. کردند قلقى مىزیرا ناشران با آنها بد. برسانند

دریابندرى و کریم امامى و جهانگیر افکارى و زمان زمانى و پرویز کالنترى و از سویى افرادى چون 
اى اشاره کرده است، حاصل تجربه، تفکر و  احمد که خود در مقاله داریوش همایون و حتى جالل آل

او متشخصانى مانند دکتر محمود بهزاد، رضا رقصى، دکتر محمود صناعى . اده بودز کارسازى شخص صنعتى
 .هاى جورواجور دیگر را توانست در دایره فرانکلین به کار وادارد و احمد آرام و دکتر عباس زریاب و گروه

ن او فرانکلین بدواً بر گرده شعبه فرانکلین قاهره ایجاد شد ولى شخصیت همایون و توانایى خلق کرد
موجب شد که فرانکلین تهران خودساز و خودکار و خودآواز شد تا جایى که همایون توانست در دگرگونى 

رسانید و  هاى درسى آن کشور را در تهران به چاپ مى او کتاب. کارهاى انتشاراتى افغانستان تأثیرگذار باشد
 .فرستاد به آن صوب مى

در همان هنگام البته . رتخصصى و دانشگاهى ایران بوداى مرکزى در نشر غی فرانکلین آن زمان هسته
اى از آنها  انتشارات دانشگاه تهران با سابقه دوازده ساله، انجمن آثار ملى با پشتیبانى هیأت مؤسسانى که عده

یک  ولى فرانکلین رقیب هیچ. رجال مهم ادبى کشور بودند و نیز اداره نگارش وزارت فرهنگ وجود داشت
 .از آنها نبود
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اى  همزمان با فرانکلین فعالیت بنگاه ترجمه و نشر کتاب هم که از محل عواید اداره امالك پهلوى بودجه
ولى کار آن . داشت به وجود آمده بود و مرد توانایى مانند احسان یارشاطر مدیریت آن را بر عهده داشت

فرهنگ ایران به توانایى دکتر پرویز بنیاد . دستگاه کامالً تخصصى، مقدارى آکادمیک و مقدارى فرهنگى بود
 .تر ایجاد شد هایى چند پس ناتل خانلرى سال

با ایجاد فرانکلین و امکاناتى که براى ترجمه کتب مفید آغاز شد نخستین اثرش متحرك ساختن ناشران 
ماه  اى به نام کتاب همایون براى آنکه آنان را متحول کند مجله …نوع، محتوى، ظاهر و: از هر نظر. بود

دادند نه اینکه  در حالى که نه آنان حق عضویتى مى. ایجاد کرد و آن را نشریه انجمن ناشران ایران نامید
برى از راه  عموماً چشمشان به مداخل بود و بهره. ها داشتند ها و چنین نوشته دلبستگى به چنین تجمع

دلش . گرفت چ پولى از آنها نمىکنم که هی شد و تصور مى هایى که از کتابها در مجله طبع مى اعالن
 .خواست آنان را به راه عاقالنه نشر و طریق عقالیى آن پیشه هدایت کند مى

اش نشر شده بود که روزى آمد به سراغ من در کتابخانه  هاى ماه را شروع کرده و دو شماره کتاب
گفتم من اینجا گرفتارم . ام که کارى را بپذیرى چینى گفت آمده به مرسوم خودش بى مقدمه. دانشکده حقوق

کارهاى . خواهد نه دوندگى گفت کارى که دارم فقط فکر کردن مى. و وقت آزادى به معنى کامل ندارم
خواهم  گفت مى. گفتم خوب بگو کارت چیست. دهد دوندگیش را فرانکلین طبق نظر تو انجام مى

و مطالبى به گوش ناشران بخورد که از  را زیر نظر بگیرى و اداره کنى که ماهانه نشر شود» هاى ماه کتاب«
 .سازها بیرون آیند و با دنیاى کتاب جهان امروز تا حدى آگاهى پیدا کنند الك و سرشت بازارى حلبى

گفت عیبى . ولى به او گفتم نباید نام من نوشته شود. شدم مدیر آن مجله) 1334(از شماره سوم سال اول 
 .آغاز کردم) برگرفته از سخنان ناصرخسرو(» …گوینده خاموش«با نام آن نشریه را با نوشته کوتاهى . ندارد

که قارت و قورت چند » ناشر بد«و دیگرى » ناشر خوب«در سال سوم آن دو مقاله نوشتم یکى به عنوان 
 12باز مجله ادامه یافت تا شماره . ولى همایون جواب سردى به آنها داده بود. ناشر طرف فرانکلین بلند شد

نظارت زیادى نداشتم و به آقاى صلصالى که ) پنجم(و بر یک شماره سال بعد ) 1339اسفند (یعنى  4سال 
هاى  دانست کتاب چون آلوده راهنماى کتاب بودم و همایون آن را کافى مى. کرد واگذاردم با فرانکلین کار مى

 .ماه تعطیل شد

 :فرانکلین چند جنبش مهم را ایجاد کرد

 .ر نظر مجتبى مینوى که متأسفانه سرانجامى نیافتتألیف لغت فارسى زی 1٫

 دائرةالمعارف فارسى به مدیریت علمى دکتر غالمحسین مصاحب که عبدالحسین 2٫

 .نوشت) 1388(آذرنگ درباره آن مقاله جامعى در مجله نگاه نو 
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همایون  محسن مخفم، مصطفی مقربی،منوچهر ستوده،: ـ چند قدم قبل از دیلمان ـ از راست 1335/1/25

 صنعتی زاده، علیقلی جوانشیر، احمد اقتداري، ناصر مفخم، نادر افشار ـ عکس از ایرج افشار

گزیده متون، : ریزى شد هاى جیبى که در آنجا چند مجموعه ماندگار و اساسى پى سازمان کتاب 3٫
 .هاى جیبى در چند گونه و چند مجموعه مختلف مجموعه جوانان، کتاب

 .ین کارهاى فرانکلین ترجمه تاریخ ویل دورانت باشدشاید یکى از مهمتر

کنم کار اساسى براى تاریخ فعالیت فرانکلین ایران ضرورت دارد و هنوز کسى در پى آن  تکرار مى
هایى است  کتابشناسى کتاب  تهیه [2]برنیامده و فرانکلین هم در زمان حیات کارى در آن زمینه انجام نداد

 .اند که یا توسط ناشران متنوع نشر شده و یا آنکه خود فرانکلین و اقمار آن واسطه نشر آنها بوده

پیش آمد و دستش از فرانکلین و مرتبطات » ما را از مدارسه بیرون رفتیم«از ایامى که براى همایون قصه 
بارها با هم در . ها و روستاهاى نادیده پیش آمد دن بیابانآن کوتاه شد فرصت سفرهاى دور و دراز به دی

او راه فعالیت خود را دگرگون ساخت و بخشى از فکر و ذکرش متوجه . هاى وطن چرخ زدیم گوشه پوزه
به طور مثال چهل سال پیش روستاهاى دورمانده کوچک برق . آن شد که به درد دل روستاییان بپردازد

ساندن برق به آنجاها گران و دشوارست در اندیشه آن شده بود که از نیروى دانست ر نداشتند و چون مى
هاى آماده به طور فنى تولید برق  یعنى بتوان از آن دستگاه. هاى آبى محلى استفاده بشود گرداندن آسیاب

. رفتیمها را که با هم ن اندیشانه چه کوره ده هاى خیال در این راه. خواست از آب کره بگیرد شاید مى. کرد
 گفتم مگر شدنى است؟ کرد و منى که از مدار علمى به دور بودم مى همایون پرتوان همیشه بلند بلند فکر مى
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نه هر قضیه  کشانید و چون مى هاى مختلف مى اى، همایون را به راه کنجکاوى در هر مقوله خواست به کُ
هاى دورناك  ى خوانده بود در بیابانهاى سدیدالسلطنه کباب در یکى از نوشته. برد برسد ناگزیر رنج مى

لى هست که به ساز موسیقى مى پس پیله کرد که باید برویم و بپرسیم تا بر صحت آن . شکفد بلوچستان گُ
گفت تو . وانتى خریده بود. سفرى از نوشهر که باغى در آنجا داشت دوتایى راه افتادیم. گفته مطمئن شد

گفت برویم و کسى را . ابل را گذراندیم و به خاش و ایرانشهر رسیدیمراه افتادیم و خراسان و ز. باید برانى
او . گفتم باید از خالقداد آریا در تهران بپرسم که سراغ چه کسى برویم. بیابیم که بتواند پرسشمان را بفهمد

عرفى برادر خود را م. تلفن زدم و پرسیدم. ها در این نواحى بخشدار و فرماندار بوده است بلوچ است و سال
 .رفتیم به سراغ او و او عطارى قدیمى را با همایون آشنا ساخت. کرد

ولى از . شنید هاى دوپهلو مى کرد و جواب ها از آن پیر مى همایون درباره گل موسیقى دوست پرسش
 براى(بایست از آنها عرق دوائى بگیرد  مصاحبت عطار فایده برد و با او معامله گیاهانى را راه انداخت که مى

اگر به آن گل دست نیافت که براى آن نى بزند و گل بشکفد ولى ). کارخانه گالب زهرا که تازه پاگرفته بود
 .خرید و اطالعات خوبى درباره داروهاى گیاهى به دست آورد گل و گیاهان صحرایى را از آن پیرمرد مى

نزدیک تربت فرود » جنگل«یا اینکه شبى که در همین سفر به خانه دوست من حسن پورمحمد در آبادى 
پس همایون حسن را واداشت که ). ظاهراً از کشک(آمدیم خوراکى آوردند به نامى که اکنون در یاد ندارم 

چون غذایى بود بى گوشت و . زار آن را بسازند و بتوانند همگانى کنند مقدارى از آن بفرستد تا در الله
 .کردند خشک که به موقع ضرورت آن را گرم مى

خوانده بود که در کرمان یا سیرجان کاغذسازى دستى وجود ) قرن نهم(ینکه در کتاب مزارات کرمان یا ا
هاى  نزدیک میانه دستگاه) خانج(دانست که دو قرن پیش از آن هم در کاغذکنان  جز این مى. داشته است

ناچار سفرى به . ابدی کاغذسازى وجود داشته و به همین مناسبت نام آنجا از خانج به کاغذکنان تغییر مى
هاى کاغذسازى بر جاى  ها و آسیاب تصورش بر آن بود که ممکن است بقایاى یکى از دستگاه. آنجا رفتیم

رفتیم و چرخیدیم و دست خالى . کم کسى از مردان قدیمى خبرى از آن داشته باشد مانده باشد، یا دست
 .بازگشتیم

ند پاپیروس بابلى یا مصرى در کتابخانه ملى وین موجود اى فرنگى خوانده بود که چ زمانى دیگر در مقاله
به دکتر . خواست که از آنها برایش عکس تهیه کنم. شمارى عصر هخامنشى اهمیت دارد است که براى گاه

ولى از باب . دانست و نه قبطى همایون نه بابلى مى. نصرت رستگار گفتم و او آن زحمت را کشید
پرداز و طرز نوشتارى آن اسناد را دیده باشد که منجمان سرزمین اهرام  خواست قواره و نوع کنجکاوى مى

 .اند کرده در عصور قدیم در نگاشت مباحث نجومى چه مى
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زمانى که کتاب آرتور کوستلر را درباره قوم گمشده یهود خوانده و جسته گریخته با تاریخ خزرها آشنایى 
باید دنبال این مطلب را گرفت و از متون تاریخ و  پیدا کرده بود پا را در یک کفش کرده بود که مى

جغرافیاى عربى و فارسى اطالعات فراموش شده را بیرون کشید تا بدانیم چرا نام آن قوم بر دریاچه بزرگى 
خوشبختانه . هاى ایرانى گرگان و مازندران و گیالن و طالش است بر جاى مانده است که بر کنار سرزمین

د کتاب پژوهشى تألیف دانلوپ را در اروپا یافتم که از نظر قضیه مورد نظر همایون من در همان ایام دو جل
هاى  در یکى از نامه. چون از او خواستم که شرحى درباره آن بنویسد کوتاه آمد. گو بود انگیز و پاسخ دل

 .خود بدین مطلب اشارتى کرده است

کرد نداشت ولى  کارى که براى دیگرى مىالتألیف و اجر و مزد در قبال  همایون نیازى به گرفتن حق
الزحمه مؤلف را به  گفت ناشر باید بداند که حق چون معتقد بود که هر کارى و زحمتى اجرتى دارد پس مى

 .خوانید اشاراتى را در این مقوله خواهید دید هایى از او که مى در نامه. موقع تمام و کمال بپردازد

اند که  اند ولى چند بار از خودش شنیدم و دیگران هم شنیدهم نویسم بیشتر به شوخى مى آنچه مى
خواستند به زبان  شنیدند از من مى کردم و همبندها مى گفتم و چون زمزمه مى گفت در زندان گاه شعر مى مى

گفتم براى هر بیتى باید  دل آنها شعرى بگویم که در نامه خود براى مادر یا محبوب خود بنویسند و من مى
 .کردم ار تومان بپردازید و از این درآمد خرج قهوه خود را تأمین مىسه یا چه

در همین زمینه از او شنیدم که چون او را به کنفرانس سدیدالسلطنه دعوت کرده بودند به زعماى میراث 
ورد قرار بود در م. زنم مفت و مجانى حرف نمى. بدهید تا بیایم) نسبتاً زیاد(فرهنگى گفته بود باید فالن مبلغ 

گیرد و نصف دیگر را از کتاب صید  عاقبت نصف مبلغ را نقد مى. صید مروارید در بندرعباس صحبت کند
ها را در بنادر  سدیدالسلطنه که توسط همان دستگاه چاپ شده بود دریافت کرد و کتاب  مروارید تألیف

 .خلیج فارس به تدریج به فروش رسانید
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زمان زمانی، ایرج افشار، همایون : از راست. فرودگاه برداشته شدکه عازم پاریس بودم در  1335پاییز 

 صنعتی زاده، مصطفی مقربی، حسین فروتن، منوچهر ستوده، احمد خردیار و نادر افشار

هاى معمولى  صنعتى در کنار آن کار متوجه بود که با بودن چاپخانه. فرانکلین مؤسسه تولید کتاب بود
چاپ شود دشوار و ) هاى درسى کتاب(باید به تعداد زیاد  هایى که مى ابهاى درسى و کت ایران چاپ کتاب

. ها ایجاد کند این بود که شرکت سهامى افست را توانست با فراهم آوردن انواع کمک. کننده است سرگردان
اش آن بود که افراد جوان آشنا به فن طبع و  زرنگى. کسى را جز او نباید مؤسس آن فکر دانست

دیده را دعوت کرد و آن طرح شکل درستى به خود گرفت و بهترین چاپخانه ایران  ى تجربهها چین حروف
زیرا صمیمى کارکشته چاپ . به طور مثال جعفر صمیمى را براى مدیریت آن جا دعوت کرد. در آن ایام شد

 .بود »تابان«کرد و آن چاپخانه  هاى پیش از افست را اداره مى بود و پدرش یکى از بهترین چاپخانه

زاده این فکر درست را پسندیده بود پشتیبان همایون شد و مقدارى در آن  دانم چون تقى تا آنجا که مى
هاى ادبى و پژوهشى چون مجله  اما باید گفت که او از سهم خود براى کمک به مجله. شرکت سهیم بود

من از . یک پنج سهم بخشیدبه هر ) دانم قدر که من مى آن(سخن، مجله یغما و مجله فرهنگ ایران زمین 
خبرم ولى پنج سهم فرهنگ ایران زمین به محمود مطیر مدیر چاپخانه بهمن  سرنوشت سهام سخن و یغما بى

 .فروخته شد و به هر یک از بنیادگذاران پنجگانه نفرى نزدیک به هزار تومان رسید

و چاپ ترجمه کتاب تخت چاپ افست کارهاى ماندگارى را انجام داد مانند چاپ شاهنامه بایسنغرى 
رفت و آن  جمشید ور مى صنعتى همیشه با تخت). مصاحب(جمشید اشمیت و چاپ دائرةالمعارف فارسى 

 .دانست را از کارهاى اصولى خود مى
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دانم  چون مطلب زیادى درباره آن نمى. تأسیس کارخانه کاغذ پارس باز از هنرهاى برجسته همایون است
شاید . ضوع آگاه باشد دریغ از آن نکند که کیفیت آن تأسیس بزرگ را بنویسدامیدوارم کسى که در این مو

 .جعفر صمیمى بتواند این یادگار را از خود بگذارد

صنعتى زمانى که خانلرى وزیر فرهنگ بود و طرح آموزش توسط سپاهیان را آغاز کرده بود به کمک 
براى اجراى نمونه از آن طرح به قزوین گسیل  به یاد دارم که جمعى از اعضاى فرانکلین را. خانلرى شتافت

در این باره هم اگر کسى باشد که بر چم و . ها عقب رانده شدند ولى مناسباتى پیش آمد که فرانکلینى. کرد
هاى پیش آمده آگاه باشد و ما را از ماجرا آگاه کند کمکى کرده است به  خم آن کار و احتماالً نارضایى

 .الیت همایوناى از فع روشن شدن گوشه

چون کتاب در زندگى همایون عامل مهمى شده بود در چند سال آخر دوره شاهى شرکتى مشاورتى به 
یکى از جمله . رسانى فکرى به روستائیان تأسیس کرد براى مطالعه در امور کشاورزى و کمک» انماك«نام 

او در دو . »روستا کتاب«به نام هایى بود  اش خطور کرده بود چاپ کردن رشته کتاب کارهایى که به مخیله
کرد اگر پنجاه هزار نسخه از گزیده دیوان  تا آنجا که تصور مى. سه نامه خود به من صحبت آن را کرده است

. هاى تعاونى روستایى به فروش خواهد رسید مسعود سعد به طور جیبى و ارزان چاپ شود توسط شرکت
 .هاى او در این باره بنگرید به نامه

رود که  هیچ یادم نمى. یدا کردن از دسترنج کار از نکات اصلى دایره فکرى و مدار زندگانى او بوددرآمد پ
بافى اصیل  موقعى در شیراز مرا برد به سرایى که آنجا را به رنگ کردن پشم با گیاهان طبیعى براى گلیم

پشم سفارش داده و بافته هاى خوش بافت قشقایى را که با آن گونه  آنجا مقدارى گلیم. اختصاص داده بود
هاى ایران در بازارهاى جهان افزود  توان بر مرتبت گلیم شده بود به من نشان داد و معتقد بود با این کار مى

مندى پیدا کرد و در نخستین  زمانى هم به کار صحافى دستى عالقه. و به زندگى عشایر کمک رسانید
 .کرد دوزى مى ردى صحاف و شیرازهرفت به دکه م هاى اقامت در کرمان روزها مى سال

پسند خرماى  بندى فرنگى یکى دیگر بسته. ها چشمه از این گونه طرحها ریخت و بدان چسبید همایون ده
بینید که خرما را در  اکنون مى. باید انصاف داد که اگر آن مؤسسه نپائید ولى فکر او جا افتاد. زهره در بم بود

 .فروشند هاى فرنگى به شما مى بندى بسته
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آورم که یکى دیگر از چشمه کارهایى که با به دست آوردن اطالعات از متون قدیم مانند  باز به تکرار مى
نانه خواست عملى کند ساختن کاغذ دستى به شیوه  مى) قرن دهم(مزارات کرمان  مخصوصاً . بود) قدیمى(کُ

شده مرا برداشت و  چون شنیده بود که در دوره ایلخانیان در تبریز و کاغذکنان نزدیک میانه این کار مى
به عوض بردمش نزدیک آنجا به آبادى . رفتیم به آنجا تا از پیرمردان بتواند مطلبى به چنگ بیاورد که نشد

او که هماره شیفته دست یافتن به یافته و . سیه در آنجا امضا شده بودبار با رو چاى که قرارداد نکبت ترکمان
اند ولى درباره کاغذکنان دو  گفت درباره آن قرارداد صدها مقاله و چندین کتاب نوشته بافته خود بود مى

چرا نباید یک چنین روستایى که مرکز ساخت کاغذ براى مصرف . سطر هم بر روى کاغذ نیامده است
به کاغذکنان برگردانیده بودند تاکنون شناسانده نشده » خانج«است بدان حد که نام آبادى را از  داخلى بوده

 .باشد

چیزى نگذشته بود که در خیال  –که البته به جایى نکشید  –هنوز از اندیشه کاغذسازى دستى در کرمان 
قام هنرى، تاریخى و دنیایى گفت که شال کرمانى از حیثیت و م مى. دور پرواز خود نغمه دالویزى ساز کرد

باید ذهن دوائر دولتى مربوط را بیدار کرد و آن نوا  پس مى. افتاده است و کسى در پى ادامه آن سنت نیست
 .ولى هرچه گفت آهن سرد کوبیدن بود. کرد را براى این و آن زمزمه مى

ه در راهنماى کتاب نوشتم و آید وقتى که یادداشتى تند و تیز علیه اقدامات محیط زیست زمان شا یادم مى
اقدام آن مؤسسه را به نابود کردن شتران ایلخى در مراتع نزدیک کویر مذمت کرده بودم، رفته بود و وزیر 

پس . کشاورزى را دیده بود و به او گفته بود که باید پژوهشى درباره شتر ایران کرد و او هم تقبل کرده بود
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را » مؤسسه تحقیقات شتر«ر محلى را سیم خاردار کشیده و تابلوى از آن دیده شد که در راه نائین به خو
 .هاى خود به این مطلب اشارتى دارد در یکى از نامه. آنجا باال برده بودند

آور شد به تدریج آرامى گرفت و همت بلند  اندیشه پهناور و گران نورد همایون با اتفاقاتى که بر او روى
کشاورزان زیادى را در . و توان بازمانده خود را مصروف استوار ساختن و پیشبرد کارهاى گالب زهرا کرد

را در بیست روزه  بپردازند و محصول خود) محمدى(خاك کرمان بر آن داشت که به کشت گل سرخ 
برسانند تا او از  –که تا عصر ناصرى به کارزار موسوم بود -زار  بهشت و خرداد به کارگاه او در الله اردى

رساند و عطر  هاى اسالمى به مصرف مى او گالب زهرا را در ایران و سرزمین. آنها گالب و عطر گل بگیرد
سازند و به  کرم خاص لطیف کردن صورت بانوان مىفرستاد که از آن  هاى آلمان مى گل را به کارخانه

 .فروشند القیم مى اعلى

حدود ده  –مرکز رودبار  –زار  کارخانه گالب زهرا در آبادیى است به نام جغدرى که تا آبادى الله
هر وقت همایون . آنجا از روستاهاى دلپذیر و دلخواه من براى آسایش بود. کیلومتر یا کمى بیش فاصله دارد

چند بار با ستوده یا احمد اقتدارى یا محمدحسین . شد که بدان جا بروم گفت بیا کوششم بر آن مى مى
پناه و عبدالرحمن عمادى به آنجا رفتیم و حتى یک بار باستانى پاریزى را هم بردیم که ماجراى پریدن  اسالم

آب شد و ماجرا در مجله یغما  بار پیش آمد و قصه درد مهره سوم کمر او نقش بر اى با کوله او از رودخانه
 .به نوشته درآمد

خیال . از این که بنویسم سفرى هم در همصحبتى دکتر یحیى مهدوى بدان جا رفتیم. تعجب خواهید کرد
کنم سیزده نوروز بود و همایون از آمدن یحیى مهدوى و دکتر اصغر برادر او که با همسرانمان رفته بودیم  مى

 .گذاشت حیى مهدوى احترام خاص مىاو به ی. بسیار شادمان شد

اگر بپرسید که همایون براى چه افرادى حیثیت ملى، بصیرت علمى و توانایى فرهنگى قائل بود باید 
. کرد زاده شور مى کنم که براى اغلب کارهاى خود با تقى تصور مى. زاده بود بگویم پیش و بیش از همه تقى

زاده در سفرى که براى دیدن دوست  تقى. پدر همایون آغاز شده باشد باید به وسیله زاده مى آشنایى او با تقى
همایون همیشه از . رفت همایون را با خود همراه برد قدیم ندیم خود رضا تربیت به اسوان مصر مى

رضا . آموختم بردم و مى هاى زندگى او لذت مى گفت از شنیدن داستان کرد و مى زاده یاد مى همسفرى تقى
زاده بود و همکار در مجله کاوه که پس از تعطیلى کاوه در برلین مانده بود و  تقى تربیت همشهرى

و از برلین به اسوان ) نه در صورت آنان(عاقبت به سیرت درویشان درآمد . کرد دارى و کتابفروشى مى مغازه
 .رفت و انزوا گزید و آنجا درگذشت
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ى با همایون کار کرد مجبتى مینوى بود که قرار بود زاده مدت دیگر از کسانى که طبعاً بنا به پیشنهاد تقى
مینوى به راى و روش زندگى . اما این کار عملى نشد. فرهنگى براى زبان فارسى زیر نظرش گردآورى شود

 .پسندید رفت و سازمان فرانکلین آن طریقه را نمى خود مى

ا با افزودن بسیارى اضافات دیگر دکتر غالمحسین مصاحب بود که توانست ترجمه دائرةالمعارف کلمبی
 .او اسامى همکاران خود را در مقدمه آورد. ضرورى ایرانى را به پایان برد

شد، مانند  البته تعداد همکاران علمى در مؤسسه فرانکلین زیاد بودند و از هر گروه به نحوى استفاده مى
حمود بهزاد، پرویز داریوش، احمد آرام، جالل آل احمد، منوچهر انور، رضا رقصى، جهانگیر افکارى، م

 .عباس زریاب خویى، على محمد عامرى و بسیارى دیگر

ها را به یاد  من با حافظه فراموشکار این نام. عده همکاران فنى و ویراستارى و ادارى آنجا هم کم نبود
د روشنگر، نژاد، مجی اى، ایرج پارسى عبدالحسین آذرنگ، منوچهر انور، کریم امامى، فریدون بدره. آورم مى

نجف دریابندرى، فریدون صالح، على صدر، پرویز کالنترى، زمان زمانى، ابراهیم مکال، على اصغر مهاجر، 
 .پور هرمز وحید، داریوش همایون، هرمز همایون

شد و دالویزش آن بود که دریافت  هاى علمى جدید جذب مى همایون ذهنش منطقى بود و زود به نظریه
ولى . یکى از شنوندگان او در این مباحث ناچار من بودم. ه دیگران انتقال دهدخود را از آن مباحث ب

از این گوش که بشنوم از گوش دیگر . کنم ها خوش مى یابم و نه دل بدان دانست که من نه آنها را درمى مى
 .پردازم ولى برایش محقق بود که به نفى و دفع نمى. به در خواهد رفت

هاى جنجالى جهان را زیر پر خود  از راه مجالت و رسانه (Big Bang) ىها که بانگ پرآوا آن زمان
گفت و به اهمیت این نظریه علمى پاى  گرفت همایون در بیابان و کوه و مهمانى از اهمیت آن برایم مى

همان طور که با عرضه . مجموعه شعرش چاپ شد   حتى در آن زمینه شعر سرود و در یکى از دو. افشرد مى
کوب نکند و آن مبحث دشوارى را که در  بارى نبود که مرا میخ» مکانیک کوانتوم«جهانگیر  شدن نظریه

موج و «در این باره هم شعرى دارد به عنوان . الفباى فهم آن لنگ بودم به چند رنگ و بیان در گوشم نخواند
 .چاپ کرده است» شورگل«که در » تاب
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همین قبیل موازین است چند قطعه از اشعارش که آن نوع فکر را در آنها تجلى داده است یعنى از 
ستاره سوزى  – Butterfly effect هاى اثر پر پروانه قطعه: گرایان غرب  برگرفته از سخن فالسفه و علم

چاه عمیق  –غروب ماهواره  –) همه در شور گل(، محاق زمین و ماه )سیاره سوم( E.MC2 کد پستى –
همایون در این ). همه در قالى عمر. (در دنیاى مخابرات SOS – )ها را خشکانید به مناسبت آنکه قنات(

 .کار پى بیان مقصودش بود نه تبعیت از همه ظرایف شعرى

شعرهایش یادگار زمانى . قالى عمر با مقدمه عبدالرحمن عمادى منتشر شد و اولین مجموعه شعر او بود
بافت ایران را چنانکه اشارت رفت از به کار رفتن رنگ  ته شده بود به اینکه قالى دستبس است که دل

شیمیایى در نخ و پشم آن برهاند و به همین منظور در شیراز کارگاه رنگرزى گیاهى برپا کرد تا پشم و نخ 
هاى  تى گلیمبافندگان ایالت و عشایر را به اسلوب سنتى رنگ کنند و به آنها بدهند و بر کیفیت صادرا

 .دسترنج زنان و دختران ایالت و عشایر بیفزاید

دوست و قالى شناس بود و هر جا که آلونکى براى زندگى داشت تعدادى قالى و قالیچه از نوع  او قالى
رود که چون در سفر بیرجند به او گفتم در  یادم نمى. گسترانید تا چشمش لذت ببرد خوب و زیبا را مى

. بافند گفت راه را کج کن و به آنجا برویم هاى زیبا و خوش طرح مى قالیچه) ها زدیکىهمان ن(آبادى مود 
ابتدا به آبادى روم رفتیم و آنجا چون دکان فرش فروشى پیدا کرد ساعتى با صاحبش به صحبت نشست و 

دم یکى هم من خری. مرا هم واداشت که بخرم. به چند و چون پرداخت و دو تخته کناره خوش نگار خرید
 .برم بینم از استوارى رنگ و بومى بودن طرحش لذت مى که هر وقت آن را مى
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شعر گفتن در زندگى او رویه . هاى علمى در آن سخن بر سر شعر صنعتى بود و نفوذ و ورود نظریه
پس از دست . در دوره فرانکلین و کارهاى پیچیده متعاقب آن وقت سر خاراندن نداشت. قدیمى نیست
فرسا و ره آوردن به دنیاى ادب فارسى و آشنایى با هنر شعر آن، نهال شعر گفتن  کارهاى جانکشیدن از آن 

گرا بود ور رفته و زادالمسافرین و  که عقل –بینید مدتى با ناصرخسرو  هاى او مى در نامه. در او جوانه زد
ن باب که تاب تحمل مدتى به دیوان مسعود سعد روى کرد از ای. نگرى خوانده است دیوان او را به ژرف

خواست  تا به حدى فریفته او شده بود که مى. هاى سخت را به مدت دراز کشیده بود سمج و زندان
 .اى از آن بسازد و آن را به تعداد زیاد تا به چاپ برساند تا در روستاها خوانده شود گزیده

دیدیم که مباحث بلند . دیدپسن اى در او نبود نمى مضمونى را که اندیشه. در شعرپردازى پى فکر بود
اره سوم را در دو شعر مختلف مطرح کرد . علمى جدید را در شعر آورد هر دو در (حتى موضوع سی

راستى ). در شورگل(یکى از قطعات او برگرفته است از رساله فلسفى منطقى وینگنشتاین . است) شورگل
ها را در چند روز چید و  انه باید گلنام شورگل اشارتى است به بحبوحه گل کردن گل محمدى که تردست

ورنه اگر بر بوته خشک شوند به درد گالب نخواهد خورد تا بتوان بوى گل . گیرى رساند به دستگاه گالب
با اینکه دلش در جهان . هاى زیباى همایون آن است که دروگر عنوان دارد یکى از قطعه. را از گالب جست

گر نباید بود و در شعرى گفت چون بهشت جاى راحت است بود اما متوجه روزگارى هم بود که دی
 .دلپسندش آن است که به دوزخ برود از این روى که شاید در آنجا کارى برایش پیدا شود

یکى در شمار محدود و یکى دیگر که عنوان روایت دوم دارد در تعداد بیشترى : شورگل دو چاپ دارد
گانه پرورشگاه صنعتى سروده  بیست  یابید که به یاد شهداى مىرا » انبوه الله«در این مجموعه قطعه . است
  .ها آهنگ جبهه داشتند او خود به همراه آنها به جبهه رفت چون پرورشگاهى. است
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گرفت و به همین منظور چند گروه از همایون معتقد بود که هر کارى را باید با آموختن صحیح پیش 
سازى کتاب  همکاران را به امریکا فرستاد که آموزش ببینند و مشاهده مراکز نشر به اصول ویراستارى و آماده

کرد و چون آن طرح را به  آشنایى بگیرند و مانند مرحوم حسن معرفت نباشند که خودش طراحى جلد مى
هاى فرانکلین  معرفت که کتاب. ایجاد کرده است» شاهکار«د که زد تصورش بر آن بو رنگ سرخ به چاپ مى

احى بدهد و او برایش پشت جلدى نوآیین را بسازد را هم چاپ مى  .کرد حاضر نبود که چند تومان به طرّ

محمود صناعى، احمد آرام، محمود بهزاد، رضا رقصى، : به طور مثال براى آموزش دیدن کسانى چون 
اهللا مجتبایى، داریوش همایون را به  ربانى، حافظ فرمانفرمائیان، هوشنگ پیرنظر، فتحمصطفى مقربى، محمود ق
و بعد امکان سفر براى ناشران، ویراستاران و هنرمندان مؤسسه  1342در سال . تناوب به امریکا فرستاد

یز کالنترى، هرمز آورم که عبدالرحیم جعفرى، جواد اقبال، زمان زمانى، پرو به یاد مى. فرانکلین را پیش آورد
بان، شهناز سرلتى و امثال آنها به همت همایون براى آشنا شدن با مبانى جدید  وحید، لیلى ایمن، ثمین باغچه

اى در آن زمینه را در کتاب در جستجوى  نشر و تولید کتاب به امریکا سفر کردند و عبدالرحیم جعفرى شمه
 .صبح به قلم درآورده است

هاى درسى و چاپ آنها  صنعتى در تهیه و ایجاد و اجراى آن مؤثر بود تهیه کتابطرح دیگرى که همایون 
نخست تهیه بود که دبیران و استادان برجسته را براى آن منظور به کار گرفت و . کار در دو جبهه بود. بود

این کار در . بایست اعتبار مالى را فراهم سازد شد که مى نشر آن منظور توسط سازمان خدمات اجتماعى مى
ناگفته نگذارم که این کار در . ور شد از مدیران قابلى مانند آقاى عبدالرحیم جعفرى و محمود مطیر بهره

 .زمان وزارت دکتر پرویز ناتل خانلرى و مدیر کلى دکتر محمد امین ریاحى صورت اجرایى یافت
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ماجرا را . ه سیاست روز شددانم به چه سبب و به انگیزه و به ترفند چه کسى بازیچ همایون یک بار نمى
. بى سرانجام درافتاد) دام(دانست چگونه همایون در این شست  بسیارى کسان شنیده بودند و هیچ کس نمى

ها و اسناد هم  در کتاب. و آن میانجى شدن میان سران جبهه ملى در زمان دکتر امینى و علم و مآالً شاه بود
 .ذکر شده است

دانم که سبب کار دیگرى را از  زیرا خودم را مجاز نمى. دم که چه شد و چراگاه از همایون نپرسی من هیچ
شنیدم که صنعتى واسطه مذاکره قرار گرفته بود  من هم مانند جمعى مى. به من چه. او بپرسم و ناآرامش کنم
 .کرد رفت و مذاکره مى و به زندان قزل قلعه مى

رفتیم گفت این بود که درباره اخالق و  به زاهدان مىتنها چیزى که او خود در سفرى که دوتایى از زابل 
بایست درباره  گفت مى. اى را برایت بگویم که بدانى چه جورى بود گفت واقعه. دانست رفتار شاه خود مى

کردم و چون تلفن زدم و از دفتر شاه وقت خواستم گفتند چون  موضوعى فورى شاه را مطلع مى
گفت . اند بیایید تا در رکاب ایشان بروید و در راه صحبت کنید فرموده باشند اعلیحضرت عازم مازندران مى

مراقبان با اتوموبیل دیگرى در پى اتوموبیل شاه . رفتم و سوار شدم و کسى جز من در اتوموبیل نبود
 .آمدند مى

ورد بایست بگویم گفتم و تا سرازیرى آن طرف امامزاده هاشم میانمان مباحثه در م گفت مطلبى را که مى
آن موضوع ادامه داشت و چون از مقاومت من در قبال سخنانم ناراحت شد با خشونتى اتوموبیل را نگاه 

اى خود  اى کرایه گفت پیاده شدم و با وسیله. دیگر به ادامه صحبت مایل نیستم. داشت و گفت بروید پایین
 .را به طهران رسانیدم

مربوط به همان دوران مذاکره میان جبهه ملى و شاه بوده زنم که این مورد به احتمال زیاد  طبعاً حدس مى
 .خبرم است و احتماالً مطالب دیگرى که بنده از آنها بى

یکى دفترهاى یادداشت روزانه : من در مورد وقوع مذاکرات میان او و شاه درباره جبهه ملى دو سند دارم
آذر که همان وقت در زندان بود و و دیگرى نوشته دکتر مهدى ) که زیر چاپ است(اللهیار صالح است 

 .اى ذکر کرده است آمده و آن را در مقاله دیده بود که صنعتى براى مذاکره با صالح مى

. اى است الینحل اما اینکه چرا و به معرفى چه کسى صنعتى شخص شاخص این مذاکرات بوده مسئله
به مناسبت آشنایى با صنعتى او را ) رئیس سازمان امنیت(تر است این است که پاکروان  آنچه احتمال قوى

). شاید(واسطه این مذاکرات قرار داده بود از باب آنکه مذاکرات توسط افراد سازمان امنیت انجام نشود 
به  –وکیل کارهاى مؤسسه انتشارات فرانکلین  –) طبق نوشته آذر(همایون هم به همراه نصرةاهللا امینى 

البته این . ته صالح آن دو در بیمارستان مهر نزد صالح رفته بودندیک بار هم طبق نوش. مالقات آمده بود
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اى واسطه کرده  حدس را هم شاید بتوان مطرح کرد که اشرف پهلوى صنعتى را به شاه براى چنان مذاکره
 .باشد

گاه وارد  دیدم که هیچ نمى. ماند آمد ساکت مى همایون در مجالس خودمان وقتى صحبت سیاسى پیش مى
. هاى سیاست داخلى ایران خود را دخیل کرده بود ترین جریان اما در یکى از شگرف. تودار بود. بحث بشود

او اگر در این باره یادداشتى از خود باز نگذارده باشد رمز معما . دانم اى نمى به هر حال من بیش از این نکته
 .را با خویش مدفون کرده است

ى پیدا کرد و آنجا را گسترش داد و بر درآمد  قهاواخر به پرورشگاه جدش صنعتى در کرمان عال مندى جد
موقوفات آن افزود و بدان مؤسسه جنبه فرهنگى داد و با ایجاد موزه و دادن تابلوهاى سهراب سپهرى و آثار 

ها به فعالیت اصولى حاجى على  دیگرى که داشت خواست دیدارکنندگان شهر کرمان را با دیدن از نمایشگاه
آورى دارد و مرکزى است که از حیث آستانه بلند  امروز این مؤسسه در استان کرمان نام. نا سازداکبر کَر آش

 .آجرى زیبا و ساختمان قدیمى بسیار دیدنى است

آلوده خودمان را در  برم آن روزى را که با همایون خاك هیچ از یاد نمى. به نقاشى سپهرى شیفته بود
کرد و  در زیرزمینى زندگى مى. دیم و آخرین دیدار با سپهرى بودبازگشت از سفر درازى به کاشان رسان

 .بود 1357اگر اشتباه نکنم بهار . رفت میان کتاب و کاغذها ور مى

مانند آنکه هزینه فرهنگ کرمانى تألیف منوچهر . او از کمک به کارهاى مفید فرهنگى کوتاهى نداشت
لى دو سه دانشجوى رشته ایرانشناسى در انگلیس و در این چند سال اخیر هزینه تحصی. ستوده را پرداخت

دانم محمد شکرى فومشى است که دانشجوى رشته  شناسم و مى یکى را که من مى. آلمان را متقبل شد
این جوان دانشمند چون توانست پذیرش تحصیلى . دکتر بدرالزمان قریب بود   شناسى و سغدى خوانى مانى

 .به راه افتادن کار او کوتاه نیامد و معرفى مرا مورد قبول قرار داد در برلین به دست آورد صنعتى از کمک
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 ـ کرمان ، ایرج افشار و همایون صنعتی زاده ـ عکس از مجید مهران1368

خواستند در کرمان دکه فتوکپى ایجاد کنند  دیگر به یاد دارم که دو سه تن از پروردگان پرورشگاه چون مى
کشید که از چند و  به حصول مقصود آنها مساعدت کرد و گاه به آنها سر مى و امکان مالى نداشتند همایون

 .گفت کرد و به کسى نمى این گونه کارها مى. خبر نماند چون کارشان بى

به مجله بخارا براى داشتن . نامه به مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمى بخشید کتابخانه خود را طبق صلح
است که مساعدت خود را توسط موقوفات دکتر افشار انجام دهد ولى خو محل دفتر قصد کمک داشت و مى

زمانى هم قصد داشت مقدارى از اراضى . مآالً راه دیگرى را پیش گرفت و آن نیت را به سرانجام رسانید
 .ملکى خود در اصفهان را به ایجاد محلى براى استراحت دانشمندان ادب فارسى اختصاص بدهد

ک نوشهر را که حکم موات داشت و پنج هکتار بود از منابع طبیعى خرید و آن وقتى زمینى مردابى چیل
هاى دیگر را به دوستان و  بندى کرد در بخشى از آن براى خود باغى دلگشا ایجاد کرد و بخش را تقسیم

ن همکارانش اگر اشتباه نباشد مانند دکتر صناعى، دکتر پرویز ناتل خانلرى، تقى جعفرى، على نورى و دیگرا
اندیشید که اگر بشود آنجا را براى مرکز فرهنگى و آرامشى ادبا و دانشمندان  ها بعد چندى مى سال. فروخت

 .اما زمانه رنگى دیگر براى او پیش آورد. تخصیص بدهد

فکر و ذکر همایون در هفده هجده سال پایان عمر به طور محسوس متوجه اهمیت تاریخ ایران باستان و 
چرخد و  مارى خاص آنان بود که امور زندگانى مردم و درآمد دولتى همه بر آن مدار مىش طور اخص گاه به

به گفته خودش وقتى ده ساله بود و پدرش در تابستان او را نزد . باید محاسبه دقیق و قاطع داشته باشد
گیرى کتاب کرد برد و آورد اوراق غلط کند یکى از کارهایى که مى» شاگردى«حسین پرویز گذاشته بود که 
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بایست آنها را یا به آن  او مى. شد زاده بود که در کتابخانه مجلس چاپ مى شمارى ایران قدیم تقى گاه
هاى جدید را از آنجا بگیرد و بیاورد تا براى تصحیح به وسیله پست براى  چاپخانه ببرد یا برود و نمونه

 .زاده به اروپا فرستاده شود تقى

هاى  از آن هنگام در گوشش پیچیده و در ذهنش جا گرفته بود که سالشمارى  چه بسا که کلمه گاه
نشاند که درباره  درازى بعد از آن خود به سراغ آن رفت و نوع مرا که آشنایى با آن علم دقیق ندارم مى

اى  کبیسه و اشتباهات آن و اخذ تقویم بابلى و اهمیت تقویم روستایى و درستى محاسبات آن و ساعت سایه
هاى دوره افتاده زرده و چاه افضل و باالخره جاهاى پرت و  صحبت کند و یا بکشاند به آبادىآفتاب 

هاى بازمانده تقسیم آب بر اساس پنگان و سایه و ستاره  دورافتاده خور و بیابانک تا مگر از آخرین میراب
 .زاده هم پى آن نرفته بود آنچه تقى. اطالعات نوینى را به دست آورد

هجومى چهار سویه برد بر ترجمه کردن کتبى که به انگلیسى درباره تاریخ ایران باستان و  از سوى دیگر
باوئر و سیمز  مذهب زردشت نوشته شده و با بانویى چون مرى بویس و دانشمندانى چون پینگرى و نوگه

ندان را به ویلیامز باب نجوا و همدمى پیش آورد و چندین کتاب و چند ده مقاله از کارهاى آن رده دانشم
هاى کم  مواقعى که از پژوهش و سخن. ترجمه رساند که صورتش را مجله بخارا جداگانه چاپ خواهد کرد

به طور مثال بیست و سه داستان کوتاه تولستوى را به . پرداخت شد به ترجمه قصه مى خواننده خسته مى
 .فارسى ترجمه کرد

شده است و  وره پارتیان به اصول دموکراسى اداره مىاین اواخر به این نظریه رسیده بود که ایران در د
. اى از آن را به من داد که به ریچارد فراى برسانم و نظر او را بخواهم نسخه. اى در این باره تنظیم کرد مقاله

فراى هیچ گونه روى موافق در این باره نشان نداد و چند سطرى نوشت که متن انگلیسى و ترجمه فارسى 
 .خم به ابرو نیاورد و مقاله خود را در مجله بخارا به چاپ رسانید   اما همایون. ا آمده استه آن جزو نامه
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 )در جلسات حسین کرد خوانی( ایرج افشار، همایون صنعتی زاده و مهران افشاري : 82مرداد 

گفت . گفتم چه عجب. دم غروبى بود و تابستان. رود که سر زده آمد یادم نمى. عقیده، عقیده خودش بود
اى آمدم که دیدارى شده  چند دقیقه. گردم صبح از کرمان براى کارى آمدم و فردا صبح به کرمان باز مى

من با مهران افشارى به خواندن و مطالعه داستان حسین کرد . واقعاً کارى نداشت و لطف کرده بود. باشد
صفحه از آن بخوانیم تا ببینى که اش سر نرود گفتم بگذار چند  براى اینکه حوصله. شبسترى مشغول بودیم

کالهش را  مقدارى تیزهوشانه گوش کرد و پس از ده دقیقه شب. هاى قدما چگونه است کار تصحیح نوشته
فایده مشغولید و حتماً  هاى مفت و بى ور کرد و گفت حیف وقت نیست که به این حرف ور آن با دست این

 .د، خداحافظى کرد و رفتوار بلند ش ترقه. دو سه بار هم باید بخوانید

نوشت در مجله  هایى که مى مقاله. قلم به دست شد و به نوشتن و ترجمه پرداخت 1356از حدود سال 
اى را که چندى پیش از آن درباره یکى از قالع  گذرانید مقاله موقعى که دوره زندان را مى. شد آینده درج مى

وقتى به هم رسیدیم گفت خوب . »همایون«ى را با نام کرمان نوشته بود بى امضا چاپ کردم و مقاله دیگر
. مند بود نه اسم خود به کار عالقه. اش این بود اخالقش و خمیره –شد نامم را بر صفحه مجله نگذاردى 

هیچ وقت نشنیدم براى فرانکلین جشنى گرفته باشد ورنه مرا بى خبر . اهل تظاهر و جنجال نبود
درسى بود که از پدرش آموخته . وده که موجب اتالف ثروت باشد نکندکرد کار بیه سعى مى. گذاشت نمى
 .بود

هاى خوبى را به ترجمه خود نشر کرد و آگاهى  دوباره بنویسم که در این بیست سال اخیر زندگى کتاب
در آن . زاده پرداخت روى از تقى شمارى به دنباله جز آن در مباحث گاه. ما را به تاریخ ایران باستان افزود

 .هاى او بود هایى را عرضه داشت کرد که حاصل مطالعات و غوررسى رشته افزوده
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کردم، یا متونى را که به چاپ  پسندید مباحثى را که عنوان مى قطعاً نمى. شنوى نداشتم اغلب از او حرف
ادم در اما یک بار به اصرار او تن دادم و آن موقعى بود که کابینه علم بر سر کار آمد و است. رساندم مى

براى آنکه دست خانلرى باز باشد تا احتماالً . مدرسه فیروز بهرام دکتر پرویز ناتل خانلرى وزیر فرهنگ شد
را به ریاست کتابخانه ملى منصوب ) اهللا صفا برادر دوست نازنین خود دکتر ذبیح(بتواند مرحوم ابراهیم صفا 

) ام ن سمت محروم شده و من جاى او را گرفتهکرد که از تصدى آ زیرا مرحوم ابراهیم صفا تصور مى(کند 
ولى مرحوم خانلرى همایون را واداشت که مرا از این کار . همان روزهاى اول وزارت ایشان استعفا دادم

تو باید معاضد خانلرى باشى و چنین . اى گفت این چه کارست که کرده. همایون تلفن زد. منصرف کند
هر چه دالیل مختلف خود را برشمردم نپذیرفت . دشوارى ایجاد نکنىهنگامى استعفا ندهى و براى خانلرى 

ولى قضیه طور دیگر شد که دیگر به . و وادارم کرد تا به حضور مرحوم خانلرى رفتم و استعفا را پس گرفتم
شاید همایون . جهان رنگى دیگر بر روى کار آورد و من به دانشگاه بازگشتم. همایون ارتباطى نداشت

 .ین دخالتش ناآرامى داشتهمیشه از ا

هاى متعدد از عهد فرانکلین به یاد داشت از این روى که با دویست مترجم  او در کار ترجمه تجربه
نخستین کتابى که ترجمه کرد درباره . ها آموخته بود هاى ویراستاران آنجا نکته سروکله زده و از روش

وى موقوفات دکتر محمود افشار انتشار یافت، زرتشت بود از مرى بویس و آخرین آنها که در بهار از س
هایى که مردان برجسته  اى است از مهمترین مقاله این کتاب مجموعه. تاریخ ادارى ایران باستان نام دارد

. اند هاى هخامنشى، پارتى، اشکانى و ساسانى نوشته بى و دیگران درباره ایران در دوره علمى مانند توین
کتابى است . سازد مان آگاه مى به زوایاى مربوط به جغرافیاى تاریخى سرزمیناى است که ما را  مجموعه

هاى متنوع برگزیده شده و طورى به هم  دوستانه همایون که از میان نوشته برآمده از انتخاب و ذوق ایران
 .آورد پیوند پذیرفته است که گذشته آن ایران گسترده درخشان فخرآفرین را پیش روى ما مى

رزازى و جواهرفروشى . چه کارها که نکرد. یاب و ایجادکننده بود ایون خوش فکر، توانا، تازهخالصه هم
سپس چاپخانه افست را به . مؤسس و مدیر مؤسسه انتشارات فرانکلین بود. کرد در دوره صباوت …و

بندى  ستهدر همان اوقات در کرمان کارخانه ب. متعاقب آن کارخانه کاغذ پارس را ایجاد کرد. وجود آورد
هاى ظریف و پاکیزه  رطب زهره را که کامالً تازگى داشت به وجود آورد و یاد داد که باید خرما را در بسته

که اگر اشتباه نکنم نامش در  –هاى خرما  عرضه کرد و آرام آرام استفاده از سبدهاى بافته شده از برگ
 .ك شدچالندند مترو هاى جنوب سیف بود و خرما را در آنها مى لهجه

و براى آن شرکتى ایجاد کرده . آورانه در راه پرورش دادن مروارید در سواحل خارك کرد او کوششى نام
دانم  دیگر نمى. اى به من نوشته بود که بر سربرگ نامه شرکت نامه» شرکت سهامى آبادانى جزایر«بود به نام 

خواندن کتاب صید مروارید  دانم که این قدر که مى. شرکایش که بودند و چرا سرانجامى نگرفت
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هاى شهرك خزر شهر را که در مازندران  نیز ساختمان. سدیدالسلطنه کبابى او را بر این راه هدایت کرده بود
در مدیریت طرح براندازى بیسوادى به مدد دکتر . ساز مانده بود با مدیریت جدى خود به پایان رسانید نیمه

هاى درسى و البته نشر آنها و یاورى به  یکنواخت کردن کتاب پرویز خانلرى برخاست و همچنین نسبت به
ولى سازمان گالب زهرا . به کارهاى دیگرى هم پرداخت که جنبه کشاورزى داشت. خانلرى کوتاهى نکرد

 .در آن میان شکوفایى و پایایى گرفت

را پس از مرگ با همسرش شهین که او . با تأسیس گالب زهرا براى او، روز از نو شد و روزگار از نو
باید بردوام بماند و یادگارى باشد از آن دو  زار کرمان برپاشد که مى نامیدم بهشتى در الله» بانوى گل سرخ«

 .جوش هم

تیز و : اگر بخواهید خمیره همایون را به مانند ماست چکیده بگویید در چند کلمه خالصه شدنى است
یاب، کارساز،  شناس، رك، کنجکاو، تازه گیر، آدم تند، باهوش، بانظم، پرکار، ناآرام، وقت دان، پى

توان گفت  همه این صفات در هر که یافت شود به نظر من به او مى. چابک و سبک. دوست، بردبار سختى
 .اعجوبه

گفت  خواست به پاسخ برآید مى تحمل داشت و چون مى. رفت همایون از گفته مخالف از کوره در نمى
کمتر «نویسد  مى 1359به همین مناسبت است که در نامه اول آبان . ر کنخوب گوش کن و بعد مدتى فک

 .«احساس دلخورى نسبت به مردمان دارم

همایون او را . شدگان همایون در گالب زهراست او یکى از تربیت. این گفتار آغاز شد با نام دوستم قنبر
یاید پیش من و زندگى کند و یاور به من معرفى کرد تا با همسرش که تازه اختیار کرده ب 1356در سال 
امروز از قنبر سنى برآمده ولى وفاداریش به همایون آن قدرست که همیشه مرا . باشند –شایسته  –همسرم 

 .اش منزلگاه من است روم خانه زار مى وقتى به الله. کرد از وضع و حال او آگاه مى

کنار همسرش به خاك سپردند که هر بهاران بوى زار بردند و  همایون را روز پنجشنبه از کرمان به الله
همایون سنگ گورى که براى خاك . هاى پروریده شده به دست آنها، او و همسرش را دالرام کند گل

وارى است از سنگ خارا و چه مناسب است با روحیه آن دو که بمانند سنگ خارا  همسرش ساخت میله
 .کوش بودند مقاوم و سخت

شنیدم که او ) خیام(میان مجلس عشرت از حجۀالحق عمر  …«مقاله نوشته است نظامى عروضى در چهار
گوید چون  و به دنبال آن مى» .کند افشان مى گفت گور من در موضعى باشد که هر بهارى شمال بر من گل

 خاك او دیدم نهاده و درختان امرود و زردالو سر از آن باغ بیرون«سالى چند پس از آن به نیشابور رسیدم 
 ».کرده و چندان برگ شکوفه بر خاك او ریخته بود که خاك او زیر گل پنهان شده بود
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 ابراهیم گلستان/ تک = همایون 

  آقاى دهباشى گرامى

ام که برایم بنویسید که  من سه بار به سرکار تأکید کرده. هاى مرا نخوانده باشید احتمال دارد که شما نامه
تا من همه را برایتان  –دارند و بر زمین نمیگذارند  یا برنمى –از نوشته چیزى برنمیدارید و زمین نمیگذارید 

نامه امروزتان و بعد گفتگوى دراز تلفنى، که  به هر حال به دنبال. شما هرگز این کار را نکردید. بفرستم
صفحه از نوشته را میفرستم  18شود چون موبایل است، من  تر از تلفن عادى تمام مى خیلى هم گران و گران

دیدم  نوشته در اول به خواهش شما شروع شد اما مى. شود وسط کار نماند کم مطلبى که شروع مى که دست
ام  همایون همانطور که اول این نوشته آورده. و اعالن مجلس ترحیم است حق همایون بیش از دو سه سطر

هاى تنگ و کور دشمنانش نگذاشتند  منحصر به فرد بود و من غم از میان رفتن او را دارم و از اینکه با نگاه
 .بدتر، بد شناساندند –مردم این آدم استثنایى را بشناسند 

 
 ابراهیم گلستان ـ عکس از علی دهباشی

هاى میانى و آخرى آن را نمیشود  تکه. ولى من یک ربع آن را فرستادم. این نوشته به درد شما نمیخورد
اى که او  کم به صورت نگاهى به ایران و جامعه شود دست هاى اول را مى اما تکه. هاى اول درآورد بى تکه

ر شوید که این اوالً به اصرار شما اگر خواستید اینها را چاپ کنید، حتماً متذک. در آن شروع کرد نگاه کرد
ثالثاً خود نویسنده در انتخاب این دو سه تکه دست داشته . اش نیست چاپ میشود ثانیاً به اصرار اوضاع همه

ها که تکه تکه نیستند  به هر حال در این تکه. آید شود خوشش نمى اش با هم چاپ نمى است و از اینکه همه
آیند عقیده من راجع به همایون، راجع به راه افتادنش و راجع  م پشت هم مىو از اول تا همین جا که فرستاد

هاست  فقط شما موکداً بنویسید که این سه قسمت مقدمه بعدى. به محیطى که در آن شروع کرد آمده است
کتاب من که زیر چاپ نهایى رفته بود و تمام هم شده بود جلوش را گرفتم تا این را به آن . که چاپ نشد
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شود آن را داشت، برایتان میفرستم، اینک  ها مى ام و تا پس از تعطیالت سال نو فرنگى که کرده. افه کنماض
 :چند صفحه اول نوشته من

  تک –همایون 

به غیر این که بگویم که در روزگارش در سرزمین زادگاهش همایون صنعتى انسان منفردى بود از او 
اى که پیش روى من از پهنه و فضاى زندگانى ایران  در عرصه .تر نمیتوانم داد تر، درست وصفى فشرده

تک به . نه؛ تک. بهترین یا باالترین نگفتم، که چنین کسى هیچکس نبود. گفتگو، تک بود ست او، بى امروزه
اکنون تنش مرده است ولى وقتى که بود، و هرچه . همان که گفتم؛ تک. معنى سنجیده، منحصر به فرد، تنها

 .در کار خود تک بود ولى کارش کارها بود. چه بود، مطلقاً تک بودبود و در هر

د بود در این دقیق بودن و تندى دید دقیق و تند داشتن تفاوت دارد با خود . همایون دقیق و تند بود، و قُ
رسد به کمالِ کاملِ  که هیچکس نمى. کم جامع اگرچه نه کامل یا دست –دید او دقیق و تند بود . چنین بودن

عد است، در آینده است، امروز تنها جلودار آرمانى در اکنون است. امعج تمام . چنین کمال همیشه در ب
آن هم . آید هیچ چیز در اول با کمال نیامده است و نمى. آید هاى هستى از این راه آمده است و مى پیشرفت

ر و هفتصد و هفتاد سال پیش هزا که در همان اول به دنیا نگاه کرد و بنا به یک روایت مشکوك، در پنج
هیچ . اى داشته باشد از دنیا؛ درست نفهمیده بود ست هنوز وقت نکرده بود تجربه گفت چه خوب دنیایى

 .خواهد و این کار صبر و انضباط مى. باید به آن رسید و رساندش، آوردش. آید چیز با کمال نمى

 .همایون صبر و انضباط خود را داشت

گذشت  مان داشت با گذشت روزگار و هرچه بر او مى به برداشت من، دیدى که دیدم در آغاز آشنایى
اتر، کارآتر، دقیق گیر، با  با اراده آرام، با تحمل پى. ها و تعقل و تصمیم تر شد؛ تابید و بافت با تجربه برّ

با کنجکاوىِ مستمرِ جدا از هوس، کننده براى سنجیدن،  پشتکارِ صبورِ ساکت پیوسته آماده، سنجیده، حساب
غافل ماندن از نزدیک و از آنچه هست، نماننده پشت سد رسم و عادت عمومى  خیره به بعد و دور، بى

تر باشد،  کننده دیدنى روشن که روشن –رایج، پیشرونده به سوى دیدنى دیگر براى دیدن احتمالى دیگر 
و سود نه سود جیب و کیسه . ود سودساز تازه داشته باشدبراى ساختن تازه و ایجاد و پرورش فرصتى که س

سودى در حد کلى وسیع براى گسترش نفع کار و فهم عمومى، که سود . شخصى، که این مطرح نبود برایش
 .آید از خست و از تنگ چشمى نمى. آید هاست که مى فراگیرِ ماندگار از این گسترش

یک از این مشخصات او بس بود براى برانگیختن حقد و اش این هم بود که هر  و از مشخصات زمانه
و او ناظرِ ساکت تمام این گونه گونه . هاى تنگ حقارت درد و بدزبانىِ بیمارِ در دیگرانِ گیر کرده در گوشه

سنش، تضمین قدر و قدرتش، همین به کار . و، در برابر، به کار خود مشغول –هاى چرك عفونى  کوچکى ح
 .بودخود مشغول بودن 
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اى به  زن پیداکننده مان از او ندیده بودم چون نگاه پرده پس هایش را در ابتداى آشنایى من این مشخصه
و این هم بود که فرصتى هم، هنوز، زمان به من نداده بود که چیزى . سوى او نداشتم، یا شاید اصالً نداشتم

از آن بدتر، در محیط ما به حسب . ر شناختناى باشد براى کوششى به بهت از خودش بشنوم یا ببینم که انگیزه
ها از آشنایان شرزبان خود هستیم و بودیم، که از  رسم و سنت، ما بد در معرض آسیب پذیرفتن از شنیده

هاى خام و  خودمان بیشتر گرفتار دید تنگ و فکر نارساى نارس و رأى سخیف و ذهن معوج و برداشت
فقر فکرىِ درمانده همان محیط دربسته محروم، محصولِ ناگزیرِ تمام محصول  –شان بودند  تجربه بیگانه

نافهمى و ناتوانىِ نابکارِ نوندیده و از نو هراسنده مسلطى که آغشته بود، پر، به جهل تنبل واپس رونده و 
 .هاى موذىِ حریصِ سردرگم ها و هوس حس

*** 

هاى  از امروز، میدیدم که جا براى حرف ، در شیراز دیده بودم، و بعد، چهل پنجاه سالى پیشتر1311 –
» ملى«دهد براى ساختن یک فیلم منفجرکننده و نقاد اجتماعىِ  ترى، دارد و عجب امکان مى بیشترى، اساسى

. آن روز به همایون سفارش کردم که باز بنویسد، ولى نوشتنش دوام نیاورد. در ایران، از آن روز تا امروز
بعدها دانستم که . و عضو حزب نیست که در روزنامه ارگان حزب مقاله بنویسدگفتند اصالً ا. گفتند ننویسد

. بود عضو بسیار پنهانى بود، و این که دیگر ننویسد هم باید به خاطر پنهان بودنش باشد اگر عضو هم مى
دارترین فرد حزب که مغز واحد  پنهان بودن عضویتش هم به خاطر ربطش بود به کوشاترین و چند جنبه

ى حزبى بودتما همایون، چنان که بعد دانستم، پیک پنهانى کامبخش بود براى بردن و آوردن . م کارهاى سرّ
هاى با اهمیت و مؤثر سرى که داشت در اصفهان و یزد و و کرمان و  هاى مهم مخفى او به طرف نامه و پیغام

 .فارس –تر  و از همه حساس –فارس 

ها و عشایر، تمام کارهاى برگزینى و  حزب که ربط داشت به ایل تمام کارهاى. اى نبود کامبخش فرد ساده
ى بود به طور انحصار در اختیار و اداره او بود که از  پروردن و سازماندهى هاى نظامى که، واضح است، سرّ

ى و . داد آنها، تنها، هر چه را خود صالح میدانست به هیأت عالى حزبى خبر مى کامبخش پاسخگوى جد
. اى نبود؛ ربط اساسى و جهت اصلى کارش از نوع دیگر بود به یک هیأت و مقام حزب تودهفعال منحصر 

و این هم به . اى بود در گوشه تاریکى از صحن ناشناس کارهاى کامبخش شده همایون دستیار دستچین
 .کرد، که گویا کرد اش مى خورد هم کمک به رشد خاص روحیه اش مى روحیه

اى باشد از گرفتن نفوذ  اى از همایون نشنیدم که اشاره ها بعد هرگز کلمه سال این را هم بگویم که من تا
هاى مارکسیستى، خواه از کامبخش  عقیدتى از کامبخش یا برداشتن اساسى و مبسوط از به ذهن سپردنى

اساساً هرگز از او . ها را داشت یا نداشت هیچ نمیدانم هم که چنین اندیشه. خواه از هر کس یا کتاب
خورد، نداشتم، و هم یقین داشتم  رسیدم چون هم کنجکاوى از سر هوس، که پرت بود و به هیچ درد نمىنپ

که در دادن جواب به یک چنین سؤال یا به هر پرسشى که به هر علتى نخواهد یا نباید که بخواهد، بسیار 
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ه در طبیعت او بود این عزم و این حالت ک. استوار و مصمم سکوت خواهد کرد، و در سکوت خواهد ماند
شود سؤال این باشد که چنین تربیت  مى. خوب توازى گرفته بود و جوش خورده بود با تصمیم تربیت دیده

 .کى از کجا به او رسیده بود

گیریش به کار و در کار،  خود شناختن کامبخش از نزدیک، دیدنِ عادتش به انضباط و به دقت و پى
لوحىِ سبکسرانه عجولِ شخصىِ هم در  انداخت آن ساده ند و از اعتبار مىرا خودآورنده دیدى بود که دور مى

هاى خامِ ابتداى جوانى را و هم عادى و متداول در آن محیط و در آن روزگار، در هر سنى که هر کس  سال
ا به الزم نبود رفتن پ. او را شناختن، خودش آورنده و به بار رساننده حس لزوم شکیبائى و تفکر بود. داشت

دى از جنس و شکل یا سمت فکر صاحب الگو الگوى کار . پاى آن نمونه و سرمش، و تقلید یا تکرار تعب
انضباط در ترسیم، در رسم و در کشیدن، نه . بود که مطرح بود نه لزوماً جهت یا جنس یا نقش روى آن الگو

هاش،  ضور احتیاط و تیزبینىدر جوار کامبخش و در ح. در کشیدن و ترسیم شاخ و برگ، همان شاخ و برگ
ها و برخوردهاى  هاى کار او بودن، بودن در زنجیره تسلسل کوشش شاهد سفارش و در معرض روش

دشت بمانى، قصر در  شد، که اگر کسى باشى بى گذاشت، نمى مشخصاً بیرون از روندهاى معمولى البته نمى
 .همایون قصر در نرفته بود. روى

. اى از قصد اصلى و از فکر اصلى خود را به کسى بازگو کند آمد که ذره بخش نمىبه روحیه و رفتار کام
از زور کارهاى فراوان که داشت فرصتى نداشت که بنشیند و وقتش را به صرف حرف و به تبلیغ دیگران 

د یا کم در آن زمان، از آنچه دانسته بو آمد که، دست از آن طرف به روحیه و رفتار همایون هم نمى. برساند
اهل فخرفروشى و خودنمایى و جلوه . ست بگذرد و بهره نگیرد، یا چیزى به کسى بازگو کند حدس میزده
هایى است که از راه  گیرى کنم صرفاً نتیجه آن چه من اینجا بیان مى. ها به دیگران نبود، اصالً دادن بستگى

آید، در هر کس، که در من از آنچه از  ىهاى برجسته م ام به ارزش شناسىِ حرمت گذارنده آشنایى آرام و ارج
بگویم که از خویشتندارى و رفتار کامبخش او  –گیرم به حدس  –توانم  که مى. ست ام فراهم آمده او دیده

شاید هم گاهى ندانسته، اما همیشه از . هایى کرد در این میانه براى خود نگهدارى و رفتار خود برداشت
حتماً هم چیزهایى، خاصه در جهت جنس و مقصد مخصوص کار، دیده و . توجه دقیق، رغبت به آن گرفت

ولى در کارِ او اصل . بود که به تشخیص و ذوق خود کنارشان گذاشت یا اصالً ورشان نداشت و بازگو نکرد
آموزشى تمام بود، در سکوت، با حس، . کار الگوى کار بود که به دقت گرفت و به دقت به رشد رساندش

 .ویندگى و با احتیاط هرچه بیشتر، به ابتکار شخصى و در غربال آزادىبه زیرکى، به ج

همچنان که زود، در آغاز دوره . همایون، با هوش و با توجهى متمرکز، خود را به دست خود میساخت
لى که پدر داده بود بهش افتاده بود روى راه مستقلْ زندگى کردن نیازى و رفاه، و با رغم بى و على. بلوغ، با ه 

اش به کسانى که نام و نفوذشان مهم و  پوشى از ربطهاى خانوادگى و آشنائى نزدیک و قدیمى خانواده چشم
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دنیا را معلم خود کرده بود و یاد . فراوان بود، رفته بود تا شاگردى دکان و حجره تاجر و، در بازار، داللى
رفت و رفت تا رسیده بود به  و مى. گرفت که روى پاى خویش باید بود، با پاى خویش باید رفت مى

الگو، شاید، خبر نداشت که سرمشق بودنش، خواسته نخواسته، تا چه . کامبخش، به این سرمشق، به این الگو
کند  در واقع مشق مى –برد برایش  اندازه اثر دارد در کار زندگانى و آینده آن کس که امروز نامه و پیغام مى

آن سرمشق و آن الگو، که جزئیات . گیرد درگیر است دارد قوام مى و در گرفت و داد دادگرانى که –پیشش 
هاش موضوع توجه و تمرکز نگاه این قدرت در حال رشد بود، از این جریان و  گذارى راستى و انحنا و نقطه

داشت، و از انتخابى که  ربط تنها، یا شاید بیشتر، نتیجه مطلوب مأموریت، و قصد و کار خود را در نظر مى
هاى دیگر آن صحنه  دید، اما چیزهاى دیگر از گوشه آغاز کرده بود راضى بود و آن را ثمر رسان مىدر 

و چنین بود که کامبخش دید، یا برایش دیدند که . دانست دید و مى ها را نیز مى پهناورِ پر از دسیسه آن سال
 .غیبش زد. رفت. دیگر نباید در آن میانه بماند

هتى برایش آورده باشد  راى همایون بىاگر این ناگهان غیبت ب اطالع پیش اتفاق افتاده باشد و شگفتى و ب
ورى در آن ماه آخر پائیز  ها و حادثات حول و حوش انتهاى کار پیشه در آن زیر و رو شدن. من خبر ندارم

 .من دیگر درست به یاد ندارم که دیده باشمش، تا چند مدتى بعد از آن زمان 1325سال 

ورى به  دانست که کار و دستگاه پیشه ن زمان اگر فقط یک تن ایرانى بود که به وجه قاطع مىاما در آ
تواند شد، یا منجر  انقالب در ایران، یا حتى به جدا شدن آذربایجان از ایران، منجر نخواهد شد، یا منجر نمى

س جمهور آذربایجان خواست، حتى اگر باقراوف رئی خواست، که نمى ورى مى نباید شود، حتى اگر پیشه
خواست، آن یک تن شاهزاده عبدالصمد کامبخش بود که  خواست، که گویا این یکى مى شوروى مى

همین هم بود که مدت کوتاهى . خواهد و گفته است نباید خواست دانست فرمانده بزرگ، استالین نمى مى
 .، کامبخش پى گم شد1325مانده به بیست و یکم آذر 

. تن به کامبخش قصدم رسیدن به متن اساسىِ پرورشِ حسى و رفتار همایون استاز این به حاشیه رف
اقلى از نشانه و ابعاد شخصیت سنگین کامبخش  گفتن از اهمیت و تأثیر کامبخش بر دیگران، بى دادن حد

و او مردى بود که کل وجود پر از جوشش و کوشندگیش را سپرده بود به اندیشه . ماند دلیل مى ناکامل و بى
لنینیستى در گونه تعبیر و زیر قدرت اجرایى استالینیستى، که پیروز  –نقشه و آرمان و آرزوهاى مارکسیستى 

او در جوانیش در دهه اول قدرت رضاشاهى رفته بود به شوروى به کارآموزى مهندسى در . بود در آن روز
الممالکى که از ارث برده بود،  دارى عدل هوانوردى، و با تمام شاهزاده بودن قاجارى و دارایى و زمین

و در این خدمت چه با . دربست خود را داده بود به دستگاه فکرى فعالى که خدمتش را منطقاً پذیرفته بود
در زندان، آنها که در . تا این که گیر افتاد! ها داشت عجب تالش. ها داشت استقامت و ایثار و اعتقاد تالش

اما . انداختند رفتنشان را به گردن او مى» لو«گرفتار آمده بودند، تقصیر » رپنجاه و سه نف«گروه ارانى به اسم 
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و وظیفه محول مخصوص براى پیشگیرى از » مرامى«بسا که او خدمتى صادقانه کرده بود در اجراى دستور 
در دستور و مأموریتى که نظیرش . هاى ضد ستالینى بندى رشد و گسترده گشتن احتمالىِ نفوذ احتمالىِ دسته
پایى بود که  هاى تازه در ایران چنین دستور به مقصد چپ. سراسر دنیا به کارگزاران خاص محلى محول بود

میل و » ویمار«شان در اروپاى باخترى، خاصه در آلمانِ دوره جمهورى  بیشترشان در دوره اقامت تحصیلى
ه هم از لحاظ سازمانى و هم تعبیر هاى مارکسیستى در آن زمان و آن مکان، ک بستگى گرفته بودند به اندیشه

. دور بود از یک دستى ناچار ستالینیستى که در خود شوروى هم هنوز نرسیده بود به یکصدایى و یکسانى
اى اتفاق افتاد که مقدمه  هاى سیاسى ها و تصفیه این به تله افتادن گروه ارانى در بحبوحه تمام توطئه

وه و هر کس بود که ظن انحراف از تعبیرهاى ستالینىِ هاى معروف مسکو بود، و ضد هر گر دادرسى
کرد تا هر جور  دستگاه آن مرد سخت مصمم همیشه اقدام کرده بود و مى. رفت مارکسیسمِ لنینى ازش مى

احتمال و امکان و حتى حدس مخالفت یا ناجورى با قدرت و سلطه مطلق سیاست و رفتار و فکر خود را 
تمام، به قصد ساختن مرکزیتى که بعد ثابت شد که اگر هم نگهدارنده بنا تواند بود  ها، و این.از میانه بردارد
 .چون انفرادى است و عام نیست. اش نیز خواهد بود از هم پاشنده

شان » لو«در زندان میان گروه ارانى، اول شهرت پیچیده بود که این خود دکتر ارانى است که در بازجویى 
از ارانى کناره گرفتند، تنهایش گذاشتند با غیظ و به تحقیر تا وقتى که » تمام«ان در نتیجه زندانی. داده است

ها کار  آن گاه زندانیان دیدند که فاش کردن. ها رسید خوانى پیش از آغاز دادرسى نوبت رسیدگى به پرونده
 .کننده، فقط، کامبخش بوده است ارانى نبوده است، و فاش

تنها کسى که به دلدارى و . امبخش دورى گرفتند، تنهایش گذاشتنداز آن به بعد در زندان همه از ک
جوانمرد روشنى که هم آگاه بود از . دکتر ارانى بود –صحبتى به سویش رفت و رهایش نکرد  حمایت و هم
هاى انسانى، و هم معتقد به قدرت و لزوم دستورهاى انقالبى و نیاز ناگزیر به آنها را پذیرفتن،  عمق و ضعف

در یک . عمل کردن، به همدردى و گذشت نجیبانه هم از سر جوانمردى هم به اقتضاى مصلحت کار بدانها
و خیر نه یعنى . و دشوارى در همین شناخت خیر است. کالم، حاجت به کوشندگى به حد نهائى در راه خیر

قل، به تحلیل و به اند بپندار، بلکه با جستجوى حد و هویت و محل آن به میزان ع آنچه بپندارى یا گفته
ساکت . کامبخش از کارى که کرده بود توضیحى به هیچکس نداد، سرّ را به هیچکس نگفت. سنجش عینى

 .ماند

هایى که براى داورى  قضاوت اخالقى کارى که کرده بود بستگى دارد به سمت و هویت قانون و قاعده
مسلک،  کردنِ کارى به زیان یا به سود همدر توجیه . همیشه در هر چیز در هر کجا همین جور است. داریم

مسلکى دارى یا که  اگر به خاطر یک مسلک است که هم. مسلکى شرط اصلى نیست بند بودن و حتى هم هم
آن هم در . مسلک در حد اول توجه نباید قرار بگیرد؛ صالحِ مسلک بود که مطرح بود بند و هم در بندى، هم
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صالح یا گناه روى این نقطه است که برگزیده . ا، چه جور اقتضاکدام وضع و شرط و چه تاریخ و در کج
اى که خورده بود با خود  کامبخش انگى را که رویش گذاشته بودند بر خود گرفت و با داغ دوگانه. گردد مى

و اگر شکنجه و دردى از آن گرفته بود آن را تبدیل کرد به سوخت بهترِ موتورِ . از زندان به بیرون برد
و در این کوشش هم از همه همقطارهایش که در واقع همسان او . رى، عقیدتى، سازمانىِ ساکتکوشش فک

در واقع اگر انگى بود بر آنها بود، که سرسرى، و سطحى و در حد سود روز دیده . شدند سرتر بود نمى
او نرفت ولى هاى نادرست اطرافیان از  اما یاد روزهاى زندان و داغ رفتار و حرف. بودند و داورى کردند

آن کارشان معیار حیثیت آنها بود، . حاجت نبود به کارى به ضدشان کردن. کارى به ضدشان نکرد و نمیکرد
همین . داد حاکم بود همین هم بود که بر سکوت او در کارهائى که داشت و انجامشان مى. و چنین هم ماند

دستیارانش را به دقت . آورد خود را نمى بندان هم بود که در کارهاى پنهانى که داشت هیچ یک از آن هم
هاشان را یا به  سوا کرده بود، نه از آنها بلکه از بیرون زندانیان، از آنهائى که هوش و دقتشان را و سابقه

از آنها . دانست شناخت یا به آزمایش و حسابِ تازه تشخیص داده بود و مى تجربه و آشنائىِ پیشینه مى
 .همایون یکى

حتماً . حتماً از اول دانسته بود که او فرزند کیست. دانم ر به همایون رسیده بود را نمىکامبخش چه جو
باید . قدیمى معاشرت دارد، با کدامشان دمخور است و بوده است» رجال«دانست پدرش با کدام دسته از  مى

م کسانِ بانفوذ هم دانسته باشد که خویشان مادریش کیانند و در ذهن مردمان چه عزتى دارند؛ که با کدا
پوشى کارى که قصد دارد همایون را بر آن  تواند براى پرده اند و وابسته، چگونه این مشخصات مى نزدیک

ها، آسان نباشد ظن بردن به این که او ربطى به  بگمارد به درد بخور باشد زیرا که با چنین مزیت و نسبت
بط جستن یا امکان نهائى و آینده نوعى ربط یافتن داشته باشد، شاید شاید هم تصور یا طمعِ نوعى ر» توده«

هاى کامبخش بوده باشد براى  از طریق همایون به آن دسته از مردمانِ معنون و صاحب نفوذ یکى از انگیزه
با شاید؛ » تمام«ها  این. هاى رفت و آمدها به کار گرفتنِ این جوانِ جوشنده و آماده به تن دادن به دشوارى

 .شاید

چگونه ربط پیدا کرده بود و چنین کار را . دانم جور به کامبخش رسیده بود را هم نمى همایون چه
ها بودن، خود را میان رفت و  شود رساند و ربط داد به کنجکاوىِ جوانى و جویاى حادثه پذیرفته بود را مى

آن زمان پایه و این چیزى بود که در . آمد و برخورد با کسان خاص یافتن و لذت هیجان از آن بردن، شاید
دیدنِ نیازِ حسى . از این جور کنجکاوى همیشه هر کجا بسیار. مایه رو آوردن وسیع به سوى حزب توده بود

خواهى  یا سنتى، و همچنین منطقى، براى همراه شدن به حرکتى اجتماعى، اول از این حسِّ تازه بیدارِ حادثه
شود مقدمه براى  گاهى همین مى. م همین جور استهمیشه هر کجا ه. آمد اى بودن بود، که مى و با دسته

محرك . تر دیدن یا جور دیگرى دیدن خود آدم مشارکت بعدى و دیگر، یا براى چشم باز کردن، درست
هاى  ترِ وضع و ریشه شکل ساده در ابتدا این است، نه درك دقیق و شناسایى درست یا نادرست و کج
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دیگرى هم اگر در این میانه پیش هر کدام از این دو بود من، باز،  هاى قصد و خیال. اجتماعى زندگانى مردم
به هر صورت . پا هم نداد. دادند داد از هر کدام بپرسى هیچ کدام پاسخى حتماً نمى دانم، اگر هم پا مى نمى

 .همایون در کار کامبخش بود

با قدرت گزینندگى نه با همایون با کار در جوار کامبخش، زیر نگاه کامبخش، با نگاه به کامبخش، و 
آورد که افزود و  اى فراهم مى خواند نیروىِ نوینِ فراتر رونده شنید یا مى دید یا مى قبولِ کور، از هر چه مى

به ارث شاید، از تربیت  –اش رسیده بود بهش  افزود و آنچه، شاید، از دید زیرك و کوشا و اندیشنده مى
و گرچه » من بچه تاجرم«گفت  هاى موفق و محتاط خود مى او در توضیح علت و توجیه کوشندگى. حتماً

گفت، تواضع، اما اگر قرار بود قصدش  بچه را به معنى و به صورت کوچک شمردنِ خود بود که مى
را، که همایونِ اکنون بود، » خود«آن  اى صریح و راست باشد به سابقه نسلىِ فکرش، بایستى هویت اشاره

و آن ترکیبى بود از تصادف، و مهمتر، از انتخابِ ارادىِ سنجنده، تصادفى را که پیش . داد تر نشان مى درست
سى، به پیش رفتن کارت  بیاید اگر نفهمى و درست نشناسى و اگر از آن به سنجیدن انتخاب نکردى ولى، پ

اى،  اطرافت، که شرط پیشرفت بیشترِ خودت هم هست، کمک ندادهو با آن به پیش بردن زندگانى 
خودش آن را کشیده . همایون آن را که داشت در واقع نداده بودند بهش، گرفته بود ازشان. اى، پرتى بیهوده

هایى و از  ها و دیده هایى از شنیده ها و به چاپ رسیده و همچنین از نوشته –بود و درآورده بود از کسانى 
و خودش قسمتى را به . اند بینى رساندن آن را بهش نداشته بوده که لزوماً قصد یا پیش –هایى  جوکردهجست

ل و خریدار، هر . خواست و با اراده بیش و کم مخیر و آزاد، مصر، ازشان گیر آورده بود در این معامله دالّ
الش را خودش پرورش داده خص. با سعى و صبر و هوش. بود» فرزند خصال خویشتن«. دو، خودش بودند

 .داد؛ داد، با سعى و صبر و هوش بود، و مى

. شاید همین اندازه هم حد قصد و خواستش بود، نه بیشتر. این در حد پرورش حسى و گرفتن الگو
در هر حال بیش از این هم چیزى . توجهش به الگو بود نه تا قصد یا معنا و مایه کوششى که الگو داشت

شود گفت که  مى. خواست شود حدس هم زد که نمى خواست؛ که مى ر کامبخش نمىگیرش نیامد اگ
حتماً حرمت . آمد به سبک فکرش هم نمى. وقتش را نداشت. کامبخش قصد تعلیم و استادى او را نداشت

و حکم احتیاط هم بود که بیشتر از کارى که از  –داشت اما حاجت نداشت  به هنرش و چابکى فکر او مى
و . ها توقعش باشد ها و نامعلومى فت چیزى در آن فرصت تنگ و تند زمانه پر زیر و رو رفتنگر او مى

دوران دیدهاى پر امید و انتظار و دلهره، تمام خام، که پیچیده و  –که چندان هم ناگهان نبود  –ناگهان 
هاى منگ مستانه  هم بیم و هم چشمداشت. پوشیده بود در یک یقین کامل، و کامالً سطحى، به سر رسید

هاى روز بود  جا در کل دستگاه زندگانى کشور، که حاصل هایهوى همگانى به دگرگونه گشتنِ فورى و جابه
آمد، به یکباره ور پرید تا جا را دهد به ادعا و ظلم و  انگار مى بینانه سهل و، همچنین، از یک یقین تنگ
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ر رسید که انقالب اصالً نه، تغییر رو به پیش اصالً نه، ناگهان خب. ترى ظلمت نومیدىِ از نوع دیگرى، قدیمى
 .آذربایجان هم اصالً یخ» دموکرات«نظام 
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اى زیاد، دور بود از احتمال و از تصور  آنچه در آن ماه آخر پائیز اتفاق افتاده بود ناگهانى، و تا اندازه
دانسته است چه پیش  ت ما، کامبخش از پیش مىشد مطمئن باشى که، در حد این روای ولى مى. عمومىِ رایج

بوده » هولکى«نظم و بى نقشه و  اگرچه شاید نه این همه پاشیده از هم و از هم گسسته که انگار بى –آید  مى
رفت هر چند  این دور بود از توقعى که ازش مى. آمد نقشه بودن به دستگاه شوروى نمى نظمى و بى بى. است

دیدیم که ریشه توقع ما در همان همسایگى ما . دیدیم که چندان هم چنان نبوده استاز آنچه بعدها دیدیم، 
یا باد بذرش را از زراعت همسایه برگرفته بود و آورده . بود؛ که از آن نبود اگر، پیوند از آن گرفته بود، انگار

. فته بود و دانه بسته بودحواسى ما در گر بود و پاشانده بود روى کشتزار ما تا لقاح نه چندان مبارکى در بى
اوف، در یک مالقات فراخوانده به دکتر  شان، على دستگاه شوروى از دهان دبیر سیاسى سفارت تهران

کشاورز گفته بود حزب توده از این فکرها بیاید بیرون که جنبش آذربایجان مقدمه انقالب یا به روى کار 
ورى جدا شدن خودشان و آن  ه مقصود از اقدام پیشهگفته بود درست ملتفت باشید ک. اى باشد آوردن توده

گفته بود غرض تنها ایجاد یک وزنه تعادل آورنده است در داخل ایران که ضامن . قسمت از ایران نیست
و گفته بود این عین عقیده و . جلوگیرى از ایران بر ضد شوروى شدن باشد با حفظ کلیت همین ایران

دستورها را موقتى نمیدهند، » .فعالً همین، تا بعد«هم نیفزوده بود که  این را. دستور شخصى ستالین است
هاى سیاسى در دروغ گفتن و در فریب دادن  کشاکش و االّ کلنگ. آن را که گفته بود، گفته بود. نباید داد

اوف به کشاورز از دروغ بود یا به قصد دادن  رود که هشدار على گمان هم نمى. شناسد دوست و دشمن نمى
کشورى، یا بهتر است بگوئیم دولتى، حکومتى، قدرتى که در همین جنگ جهانى دوم، که فقط همین . فریب

یکسال و نیم پیشش بود که به ظاهر به پایان رسیده بود بیست و دو میلیون نفر کشته داده بود؛ یک برابر و 
وانائیش پاشیده بود از هم، و نیم کل جمعیت آن روز در سراسر ایران، و سرتاسرِ صحن صنعت و دارائیش، ت

بر فراز تمام این مصیبت و ویرانى و حاجت به حفظ حیات و خود نگهدارى، سالح تازه اتمى را هم 
تجربه، و بى  هاى خامِ بى شد به شادىِ دلِ چپ نداشت ولى ترس از آن را به حد نهایت داشت، آیا مى

آن هم در آذربایجان؟ آن اندرز یا امر  –دست زند  اى بسیارى چیزهاى اساسى دیگر، به قمار احمقانه تازه
و لب و » !شلوغ دیگر بس«بهشان گفته . اف اگر براى خیرخواهى بود براى این چنین خیرخواهى بود على
 .ها وارفت لوچه

امیدهاى به دلهره آمیخته که در طى همین پنج سال پیش، پس از خروج یا اخراج رضاشاه پاگرفته بود 
هت و بیم و واکنشها که . عموم به بهت افتادند. و از هم گسست، ریختناگهان وارفت  اگرچه شدت ب
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نجات «یک جورِ آن خوشحالى از نوع ملّى بود، از چیزى که اسمش را . فراوان بود از هم تفاوت داشت
» مرامىِ«هاى دیگرى هم بود از عزا گرفته تا اندوه، و دلى گرفتگیهاى، بگیریم،  حالت. گذاشتند» آذربایجان

 «.بد ولمان کردند«بود یا » این که نشد، بابا، اه ا«اش در حدود  نامى که معنى بى

 .یکسر –غافلگیر شدن ترسى بود 

دادنش، که اگر مغتنم نبود که پیش  غافلگیر شدنِ خود من از شکل و سرعت این رویداد بود نه از روى
اف  روز که دکتر کشاورز راه به راه از گفتگو با على منتظر بودى از همان. بیاید منتظر بودى که پیش بیاید

اى بوده است در حد  رسید و شرحى از آن دیدار داد و پیش خودم دیدم که غرض از این ابالغ توصیه مى
ها، و از همان زمان دریافته بودم که آنچه در آذربایجان گذشته است و  امر، نه یک گفتگو میان مساوى

. نتیجه نخواهد رسید که امید، شاید، ولى حتماً تصورِ تمام جنبش چپ در ایران بودگذرد به آن نقطه و  مى
براى درك چنین حس من آمادگى . من پیش خود شاد شدم از این پا روى ترمز گذاشتن و اخطارِ باالدست

د، که ترین تجمع کارگرى در شمال ایران بو ها کار و کوششم در مازندران میان وسیع داشتم، که حاصل ماه
هاى خواهش مظلوم و توقع احقاق حق و عدالت داشتن  هرچه در پائین پر از صفا و صداقت بود و سادگى

ال بود در فساد، دست اندرکار تجاوز، کور پیش هر حاجت اجتماعى امروز؛ و کور،  دستگاه مسلط بر آن فع
ار، انگار کش. ترین قاذورات افسار براى قاپیدنِ پرت همچنین از زور حرص بى ورگشایان مستعمراتى جب

هایى بود که  مهار، که مردم محل غالمشان باشند، تضمن و ابزار این قلدرى شکل بیانى و شعارى اندیشه بى
گشاى فکر خود آدم  بر پایه یک جور دستورهاى رسیده از فراز سر آدمى نبود، بلکه از هوش و از دقت گره

تجسم . رد رفته بود به سرقت و قاپیدن، براى سرقت و قاپیدنو اکنون اینجا و در این مو. آمد بود که مى
آنکه روس باشد در لباس سربازان روس، با  پوش دیده بودى که بى خالصه زشتش را در زنى چکمه

اس را به  گذشت و امر مى اى در دست، روز در خیابان شهر مى تازیانه داد و رفتار سیاسى و سیاست حس
کرد در حالى که جفتش، که مرد بوده پیشترها، اکنون سخت اسیر اعتیاد به  ىتخطئه مست خود زیر و رو م

 [1].کرد و، در رسم، طراحى و تأیید آنچه که رفتار فاسد و خونین و موذى بود افیون، به اسم رهبرى مى

هرگز . از آن جمله جهل، به صورت صالح روى کار بیایدخواستى فساد، و  و تو در سادگى هرگز نمى
نمیخواستى فساد رخت و جِلد از صالح بدزدد و بر خود به جلوه بپوشاند، و به ضرب زور خود را نماینده 

 .کوشاى نیکى و درستکارى بنمایاند

تاب فزاینده در و از این بود که هشدار، یا امر، به دکتر کشاورز را نشانه و فرصتى مغتنم دیدى که آن ش
اند، و پنداشته بودى که در آن جا که  اى کشانده جا در این جا را به کندى پسندیده شیب غفلت و هیجانِ بى

شناختى و خود پس از  اش مى هاى دنیائىِ دلخواه به سوى نیکى و درستى مغز و مرکز دگرگونه گردیدن
ستانه صفاى نهانى، و آنجا روند کار جز در تالش و تقالى سخت گمان و امید داشتى که دارد میرسد به آ
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پذیرفتى که آن خود منشاء و  هاى شرور را نمى ها و شایعه تضمین و تأمین نجات انسان نیست، و هیچ شنیده
من در . چرخید با از همین سنخ چکمه به پائى و تازیانه در دستى مقام و منزلشان در همین مدار و سیر مى

 .بودم 1325ایران سال 

که نیروهاى بیگانه از مرزها گذشتند در خاك کشورى جلو رفتند که در گذار بیست  1320در ایران سال 
اى که همچنان هنوز در حال گسترش و  سال تقال زیر سلطه یکسویه نظام حکومت رسیده بود به ترتیب تازه

از اعتبار افتاد، اصالً از جاگرفتن بود، و شاهش تشخص تغییر و نقطه نگاه و شمایل هویت مردم، که ناگهان 
غرور «اى رسید به آنچه که اسمش  پیشینه از این همه صدمه بى. شاهى افتاد، اصالً از کشور بیرونش فرستادند

بود و طى آن بیست سال رضاشاهى هم به میل و هم به جبر رشد کرده بود هم از روى نقشه و » ملى
هاى تاریخى، هم به تقلید از آنچه در آن  شه در شنیدهحساب و طراحى، هم ناچار و خود به خود از روى ری

هاى روحى مغفولِ  هاى سازمان گرفته در داخل، و هم از نیاز و کشش گذشت، هم به تصمیم روز در دنیا مى
برد تا مردمِ  از اشغال ناگهانى کشور نظام پیش، هر چه بود درهم ریخت، و مدتى وقت مى. منفرد در فرد

شان آشنا شوند و گرداگردشان را در بعدهاش ببینند تا به فکر چگونه  ت غافلگیر شدهغافلگیر شده به حال
در یک چنین خالء . اى از میان شرطها و احوال تازه بیفتند تا، شاید، آن را درست بیابند رفتن در راه تازه

هاى  یشهخوى و رسم روى پاى خود بودن، در نبود عادت از خود اجتماعى خود محافظت کردن، اند
گون سیاسىِ تازه که از آن پیش مطلقاً مجاز نبود راه پیدا کرد به باریکه توجه جمعى، و یک جور  گونه

آلود و نامتعادل به بار آورد که دردها و مداواها در آن، زیر سایه احوالى که جنگ دنیاگیر  بیدارى هنوز خواب
هاى  اى در روند فکر و برداشت داشتن ریشه شدند، هر چند خام و بى به پیش کشانیده بود شناسانده مى

نمونه برجسته این حال یا حرکت به سوى بیدارى، خود نوعى خواب دیدن . عامى جارىِ جمعِ کلّىِ مردم
کرد،  این نمونه حزب توده بود که نوع نوینى از اعتقاد را پیشنها مى. بود، دیدنِ خوابِ نوعى بیدار شدن

ى رسمى و ارثى، نوعى که، از پایه و در شکل، ادعاى حساب و اندیشیدن نوعى دور و منفصل از اعتقادها
هاى آن  به دنبال آن، یا پابه پاى آن، یا به صورت اصالح و تأمین شرایط اجراى هدف. مرتب ریاضى داشت

توانست هویت خود را  حرکتى در آذربایجان ناگهان برانگیخته شد، به اسم فرقه دموکرات، که هم نمى –
توانست مانع تعبیر نارواى دیگران از خودش باشد، یا رضایت و  یا حتى درست آشکار کند و هم نمى انکار،

و هنوز هیچ چیزى براى هیچ . هاى دیگر در ایران را به دست بیاورد، تأمین کند همپائى صدیق با حرکت
 1325٫آذر  21که ناگهان حادثه روز  –کس درست روشن نگردیده بود 

ترین عنصرها  داد به ذلیل میان انتظار و ترس جورى اتفاق افتاد که اجازه ادعاى قهرمانى مىاین حادثه در 
نگ بزدلى، و حتى خیانت و نامردى مى ترین واحد مورد توجه و تعظیم، که  زد به برجسته در آن تاریخ، و اَ

 .چرخید همان انتظار و همان ترس، و همچنین همان امید به گرداگردش، گیج، مى
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ک ربع قرن تا پنج سال پیش، تا روز رفتن رضاشاه از ایران، تغییرها که همه رنگ و جنبه ترقى داشت از ی
. ها مطرح نبود که امر چگونه شکل گرفته است در ذهن. آمد که از اراده و از امر یک تن است به نظر مى

یب و نظمشان داده بود چنین یا میراث گذشته ترت –اش هم میانگاشتند  جانبه انگاشتند، و همه نبوغى را مى
چنین الگوى برداشت، ریشه در نادانى قدیم داشت و از . داشتند و آن را یکسره به او منسوب مى –بینگارند 

بر . آن را خود نمیساختند، بهشان میرسید. کردند مردم تماشاى تغییر مى. ها به ارث میرسید، سنت بود افسانه
شان را به  به هر کار واداده شده بود به اختیار آن کس که قدرت اساسى زمام و میل. آمد سرشان میرسید و مى

آمد آن  کردن مردم به دست مى در زورى که بیشتر از ضعف مردم و از ضعیف. انحصار خود آورده بود
تاریخ هم از آن . و مردم از آن بهره میبردند –ها به میان میرسید و تحمیل میشد به مردم  تغییرها و پیشرفت

ور از آنها  ضرب جبر خود بهره میگرفت؛ و این تاریخ و جبرش بود که خود پشت چنین تغییرها و بهره به
. کرد آورد و میسر مى ها را مى خود نیازِ ناآگاه جمعِ مردم، و نیازِ ذاتىِ تاریخ به پیشرفت بود که پیشرفت. بود

میراند همراه  –کس که روى شط زمان میراند  ولى انفعال و ناتوانى مردم سکان کشتى را رها کرده بود به آن
با طبیعت سیالن آب در خط سیر رود که در شیب بستر خود میرفت؛ میراند نه چندان به علم و مهارت، که 

کلمه بودند و . برایش مردمى اگر بودند در یک مفهوم انتزاعى کل بودند. به زور و به قدرت مهار کردن مردم
. حتى احساس شور و شادى مردم به دیدار خود را قابل اعتنا نمیدانست. اهه آمارهایى در سی ها و نام کلمه

وقتى که در شب عروسى فرزندش که ولیعهدش بود مردمِ هوراکشنده که از دیدار شاهشان به شوق آمده (
ها و بازیگران سرشناس و از این  هاى ورزش و خواننده همچنانکه در چنین موارد براى قهرمان –بودند 

و ریخته بودند دور گردونه سلطنتى به هورا کشیدن چندان که  –آیند  ور برجستگان به غلیان شور مىج
ناك، پریده بود بیرون و با عصاى بلندش افتاده بود به جان  اتوموبیل شاه وامانده بود از رفتن، او، شاه، غضب

ذهنش بود، با تهدید به تعرض به هایى که از عهد سربازخانه به  شاهدوستان پایکوبنده، همراه با دشنام
ایران برایش یک واحد ) هاى ناموسى نزدیکانشان، تا اینکه پس پس رفتند و او سوار شد دوباره و رفت اندام

دوستش میداشت مانند ساختمانى که ملک او باشد، که، اما، نمیشود به فکر این باشد که . انتزاعى مطلق بود
نه خراش و . اى گذر دارد که شاید از گذار پایش آن آجر خراش بردارد هبر کجاى کدام آجر از این بنا مورچ

. او با کُلّ بنا کمال دلبستگى را داشت. نه مورچه و نه آن آجر از میان هزاران، شایسته عنایت بود برایش
ه در حد این که مورچه است و چرا بیهود –شاید هم، جدا از بنا، به زندگانى یک مورچه هم توجهى میکرد 

نفر را به  53به او آزار؟ وقتى که سرپاس مختارى، رئیس شهربانى، و سردژخیم اصلیش، پرونده و سیاهه 
پیشگاه او برد تا اجازه صدور حکم اعدام را برایشان بگیرد، رضاشاه پرسیده بوده چرا اعدام؟ مگر جاسوس 

گوید براى عقیده  با تغیر و تندى مى رضاشاه. اند اند، همه؟ مختارى میگوید خیر، قربان، کمونیست بوده بوده
مختارى، . این را ایرج اسکندرى براى من حکایت کرد. ست که کسى را نباید کشت، نه، حبس برایشان کافى

ظلم اساسى که بر مملکت میرفت مانع شدن از توسعه و از تنوع . ها بود خودش هم، در همین طول موج
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راه سوا کردن صالح از طالح، امکان پیشرفت اندیشه است، . است کننده آدم فکر غربال و غربال. فکرها بود
فکرها، به هر صورت، خود را گسترده . اگر خاص و منحصرکننده باشد. هر عقیده –نه تحمیل یک عقیده 

. ها و عمرها میکنند و میکردند و خواهند هم کرد، هر چند آهسته، هر چند با از میان رفتن بسیار فرصت
دانائى به این که در نو شدن چه باید . خیز میل و اراده، رضاشاه را به حرکت نوآورى میراندالزام زمان، و 

آورد که چنته خودش چندان چیزى از این قبیل نداشت، اگر که اصالً  کرد را بیشتر از تلقین به دست مى
د میداشت، و کنندگان کوچک و بزرگ که هرچه بزرگتر، او بیشتر ازشان هراس و بهشان حس تلقین. داشت

اند، برایش خطر یا وهن  زود ظن میبرد که برتریشان، از اینکه بدانند، و میدانند که خود به او مشورت داده
و گاه سر به نیستشان میکرد که این خود معیار و نمونه چندان بزرگ نبودن  –دارد پس سرازیرشان میکرد 

آورد اما الگوى ذهن و فکرش همان خانِ خانان  او داشت کشور را از دور خانخانى و فئودالى درمى. بود
برد تا تنها یک خانِ کل بماند که خودش باشد، و هرچه کار و صنعت نو  ها را از میان مى خان. بودن بود

ولى غنیمت بود این که او آماده قبول ظاهر و مظاهر ترقى بود، و . باشد هاله تقدس گرد کاله خودش باشد
انداز  کم در حد نفع خود و از نفع خود و از آنچه در چشم و فساد کهنه، دست هاى کهنه عمقاً از نشانه

. هاى شخصیش برخورده بود بهشان و واخورده بود ازشان، نفرت داشت شخصیش دیده بود و در تجربه
ولى . و این خود، با تمام خشونت و خون، در مواردى کمک به کار و زندگانى نو میکرد. پسشان میزد

به وقت رفتنش تمام میراثش آلوده شد به چرکى چیزى که بر . مشروع و منطقى را فرو میریختهاى  پایه
آورش به خطا کرده بود، و  انگیز وهن و آنچه که پیش از آن، به روزگار پیش از سقوط غم. سرش آمد

د چیزهایى که کارگزارانش زیر پوشش مهیب قدرت و نامش، حتى اگر بى خواست و آگاهیش، کرده بودن
و . این گیرودار در تاریخ تکرار شده است. شد بار نکبتى که ریخت روى همان نام و قدرت و خدمت

 .میشود تا وقتى که تضاد در کل اجتماع و در ذهن افراد اجتماع به آزادى و تعقل حل نگردیده باشد

لش، درآمد این آلوده گشتن شخصیش، زیر ضربه واخوردگى و نفرت عمومىِ ناگهان به خاطر سقوط ذلی
به صورت غیظ عمومى و انتقام از او، و جنبه ظالم ظلمش شد شاخص تمام کارهایش، چنان شدید و چنان 

او که رفت انگار این شد که هرچه بود . در عمق که تا حد دگرگونه گشتنِ یادگار و کار و نام او براى مدتها
 .رفت

یشنهادىِ چاره وضع گذشته هم که شرکت عموم هاى پ او در میان غیظ عمومى رفت، و پنج سال بعد، راه
آورى شده در تاالرهاى سخنرانى و فضاى  را میخواست، نه مقابله کردن در دفتر حاضر غایب نفرهاى جمع

و قدرت، از . بست رسید به بن. جویى رهاننده دارد نه زور باز، افتاد در طاسِ گود لغزنده، که حاجت به چاره
آمد به  هان فروکش کرد و در طى آنچه روزهاى بعد پیش آمد چیزى به چشم نمىآن نفخ برجسته بزرگ، ناگ

ائىِ برج بلند که هرگز بنا نشد  .جز چروك پوسته و ناامیدى عمیق و ابزار پراکنده ولو شده در جاى بنّ
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رسید یک تن از کف کشور رفت که خود را چنان به رانندگى کل دستگاه آن  1320وقتى که شهریور 
کشور از نبودن آن یک نفر نفس کشید، . بود که انگار نیروى به حرکت آورنده و راندن هم او میبودنشانده 

. هاى دیگر زندگانى بهتر درآمد به جستجوى راه. ها به آن خو گرفته بود از آن فضاى بسته درآمد که طى سال
 .فرارسیدن است فروکش کرد، با هراس این که تاریکى پراکنده در کار 1325اما از اتفاق آذر 

نومیدى و غیظ از شکست سوم . این سقوط در خط سیر تحول ایران، تنها پس از پنج سال باز اتفاق افتاد
به کشور  20وقتى که ضربه شهریور . مکرر شد 1325به وجه بدترى در بیست و یکم آذر  1320شهریور 

اى براى تنفس  انداز تازه چشم به مردم رسیده است اما» وهن ملى«رسید حس عموم این بود که گرچه 
اما در این رویداد . برابرش گشوده گردیده است و خود نفس کشیدن در فضاهاى گوناگون میسر شده است

تمام حرکت امید به ایجاد یک اجتماع بهتر و صالح، که طى پنج سال پس از رفتن رضاشاه  1325آذر  21
اى مسلّم و مطمئن، و  براى نسل نو چیز تازه به دست آمدهآهسته به راه افتاده بود، و با کمک تازه بودنش 

هاى عجول و خام  بینى این شکست، که برخالف پیش. اى مینمود، ناگهان ورپرید به زودى به مقصد رسنده
ها نداشتند که به آن  اى از تجربه ها زنجیره ناگسسته ذهن. اى در میان آگاهى مردم نداشت پیش آمد، پیشینه

آید و تضمین تحمل و تهیه  برخالف آنچه امروز دارد به دست مى. ها آشنا باشند ند و به حادثهخو گرفته باش
هاى  پیش از شکست شهریور با خاموش کردن. تواند بگردد هاى آینده میگردد، یا مى تر براى مرحله سنجیده

و مناسب از  انگیز، و با پر کردن هر فضاى خالى هاى قلدرانه و ترس بستن اجبارى سیاسى و دهان
هاى مختلف شایستگى براى  اى که زمینه زمانه –تمجیدهاى انحصارى از زمانه و از کارهاى رضاشاهى 

جائى براى ذکرى صحیح از گذشته نگذاشته بودند و اکنون، به تالفى، جائى براى  –تمجید هم داشت 
د در بیان بدیها و حذف کلى آن اى بو ذکرى صحیح از همین زمانه رضاشاهى نمیگذاشتند و هرچه بود مبالغه

اى منفى  خدشه تکرار میشد و زمینه هایش که مغتنم هم بود از این ساطورى شدن خاطرات و یادهاى بى جنبه
گیر و متکى به ابعاد  گیر و نتیجه میشد در کارِ دنبال کردن خط مستدل و سنجیده زندگى از راه اندیشه دنباله

م توجه و حرف و امید تمرکز داشت روى به بار رساندن همین نهال تما. و حجم واقعى زندگانى موجود
ند رشد توده دار عرصه  اندرکارهاى وسیع قواى جهانى و اوضاع کشمکش اى، که حتى بى دست تازه غرسِ تُ

لّى و کامل نداشت اگرچه این، خود، رؤیاى رایج عمومى  دنیائىِ وسیع تر از محدوده ایران، امکان کامیابى کُ
هاى موازى این توجه و حرف و امید هم بود که  حرکت. سو، و ترس وسیع مردم از سوى دیگر بود از یک

از زور یأس . و افتاده بود اکنون. ها همه دوباره با شکست ناگهان افتاد این. حتى گاه برخالف آن میشد
یرسید از، باز، برگشتن با خبرهائى که م –ها همراه هم روى میدادند  تمام این. هاى منفى فراوان بود حرکت

رضاشاهى که ریخته بودند در آذربایجان و کوالك » اداره امالك«دار و غارتگران دوران  قلدرهاى پاگون
» .مجازات عناصر متجاسر«ها به اسم  میکردند از ضرب و شتم و زور و چپاول، و ترتیب دادن آدمکشى

و » احساسات ملى«ه این بیشتر وابسته بود به پاى این همه هم شادمانى بود از سقوط دموکراتها، ک پابه
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و، » ها چپ«و » ها اى توده«هاى شخصى و خصوصى با  هاى خصوصى و نقاض و درافتادن همچنین به لج
اى  ، با مخلفات و توابع، ربط و نشانه»هاى ملى حس«. هاى کشت البته، دعواهاى مالکیت امالك و زمین

اى نبود و نیست  یا هرگز نشان نداد که دارد، یا نشانه. ر مردم و کشوراى براى خی نداشت به منطق یا به نقشه
هاى  هاى دبیرستان یا سرمقاله و ایراد خطابه ها به درد انشاءهاى بچه این جور حس. از اینکه نشان داده باشد

یزتر، هاى انتزاعى و مطلق، که برحسب رسم و در موارد شورانگ لق میخورند با نثرهاى بادکرده پرگو، حرف
تر بازمانده از دوره پیشتر از  یا صداهاى مشابه قدیمى» !هورا«شوند  تر، مى پاافتاده تر و پیش و به شکل پرت

و سنت اجداد و از این » خاك و خون«و البته . هاى اروپائى زمان برخورد به، و آشنائى با، و تقلید از زبان
مالیدن به روى ظلم و جورهاى جارى هم  براى رنگ و لعاب. ها هم که جاى خود را داشت قسم حرف

هاى وِل شده شهرها به  شد در بزرگداشت ارتشى که، جنگى نکرده، رفته بود در کوچه ها برپا مى جشن
 .دهنده خود را نشان دادن و رژه رفتن صورت فاتح و نجات

ولى . روندر زمینه چنین اوضاع، در حزب توده هم، آخر، نوبت رسیده بود به فکر اصالح خود از د
هت ناکامى و از ناامیدى تسلیم  مقصران مسئول عیب هاى حزب زود دررفتند و اگر هم به جا ماندند از ب

دادند که  گشتند و از این که رؤیاهاشان ورپریده و رفته است، تن درمى حرکت اصالح و تصفیه مى
باشند و بقیه هم به حاشیه  مشمول تصفیه –که یاران و کارگزاران نزدیکشان بودند  –فاسدترین فاسدها 

میان عده کوچک شده آماده به همچنان » .تا ببینیم بعداً چه میشود، دیگر«. هجرت کنند، به دلخواه یا ناچار
 .براى مدت کوتاه –عضو حزب ماندن و بودن، امید و عزم به بهتر شدنِ حزب زیادتر شد 

حزب پنج ساله بود، فقط، در . د تا آن روزمدت کوتاه، در واقع، خود تمام طول عمر و وجود حزب بو
، »چشمگیر«اما براى چنین مدت رشدى به خود گرفته بود و وسعتى از خود نشان میداد که جز . آن تاریخ

. توان آورد به معنى دقیق چشمگیر، هیچ کلمه و صفت دیگرى براى بیانش و در ترسیمش از راه لفظ، نمى
شود  است که مى» آمد به چشم مى«قط با به کار بردن این اصطالح وسعت و قدرت حزبى در آن تاریخ را ف

. نیست ولى در خواب میبینى هست. درست مثل وقتى که خواب میبینى» آمد به چشم مى«. درست نشان داد
در پندارشان و پیش چشمِ چشمبندى شده از آرزو و مژده و امید و، همچنین، . نبود، و میپنداشتند هست

سته بود و شکلش را فقط به لفظ مى ترسشان، حسى بود در پناه چنین وهم . شد نمایان کرد که شکل ج
ساخته میشد و کشیده » هاى وسیع توده«براى » امواج خروشان«و » قشرهاى فشرده«خوشایند فریبنده بود که 

 خروشنده بودن امواج و قدرت قشرهاى فشرده از کیفیت آدمهاست که. تصور –شد به صورت تصویر  مى
 .آید از شماره نمى. آید مى

هرگز . ها پیمائى توى خیابان ها پیش از آن نمونه زیادى نبود از گردآمدن این همه مردم در راه در ذهن
و این . باد صدا در صدا داده از یک چنین شماره و گروه مردم گرد هم آمده نشنیده بود کسى هورا و زنده
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نمایاند و جا  ها بزرگتر، زیادتر مى وت خیالى گروه را در ذهنخود تمام آن بزرگى و وسعت، و در نتیجه ق
سابقه براى آزادى، براى  حزب توده در ایران هم هویت شده بود با یک تکان عمومى بزرگ بى. داد مى

هائى  اگرچه در راه –و این با چشمپوشى از این که دیگرانى هم در این تکان و این حرکت بودند . رهائى
در واقع همان وسعت صدا و جمعیت حزب توده بود که آن را نماینده، اگر . ها هم آن. منطق ىکج و، گاه، و ب

این آرزوى آزادى و اندیشه به دست آوردن رهائى، . داد نه تنها گوینده و جنباننده این تکان عمومى نشان مى
دین شاه خود را مؤکد کرد از حوالى عصر صدارت امیرکبیر راه افتاده بود به چندین شکل، که با قتل ناصرال

و با جنبش مشروطه شروع کرد به پخش شدن تا رسید به خلع پادشاهى قاجار و به قدرت رسیدن کامل 
 .رضاشاهى

با هر تغییر یا بامبولى که  –خود آمدن رضاشاه یک جور پیچ راه بود، یک جور خم گرفتن مسیر پیشرفت 
پاى هرچه  پابه. ه ناپاك که در اطراف آن وجود داشتآمد، به هر قصدى چه پاك چ پیش آورد یا پیش مى

مانند على اکبر داور و على (دهنده با فکر باز  اتفاق افتاد خواه به خواست و رهنمائى و پیشنهاد چند مشورت
جوئى  یا حتى به حسب حرص و میل به قلدرى چه از جانب خودش چه از فرصت) اصغر حکمت

هاى فکرى و  ظالمانه و تحمیلى، تمام در مسیر اقتضاى زمانه و با کمکزیردستانش، چه در اصل یا در ظاهر 
حرکت به سوى  –شد، و با نگاه کلى به دنیا و نه محدود در محوطه بسته کشور  فنى که در دنیا پرداخته مى

نو شدن، به سوى همراه شدن، اگرچه از دور، با پیشرفت فکرى دنیا ادامه داشت و با قدرتى که بر کُند 
کرد و، کم کم، خود مردم هم به  ردن و حتى به توقف کشاندن نیروهاى وابسته به نظم کهنه اعمال مىک

اش کمک کردند چون به حسن چنین  ها و واایستاندن مظاهر و مجریان فساد از نوع کهنه چنین کندکردن
منحصراً اعمال  گرفت و از صورت کردند، حرکت به سوى نو شدن قوام مى بردند، یا عادت مى کمک پى مى

حکومت بیست ساله آن مرد . شد آمد و به مشارکت با خواست عام مبدل مى زور از سوى حاکم بیرون مى
ریزى آن راه رو به نو  زورگو با تمام کوششى که در اعمال زور مرتب پیگیر کرد، در واقع شد دوره مفید پى

آور براى نو شدن، با  اى مادى اجبارآور، الزامه شدن، رو به آزادى، به حسب طبیعت طى زمان و رشد امکان
سقوط رضاشاه و در مشخصات و وضع زمانى که این سقوط در آن اتفاق افتاد، تبلیغات حزب توده، 

هاى آن  اشاره سالم به آنچه پیشرفت به دست آمده بود، و با اشاره وسیع و انحصارى به بدیها و شقاوت بى
نو شدن، حزب توده را نماینده اساسى نیاز و میل ملت به نوشدن، به  دوره، و با ادامه درخواست یک نوع

ها، و تأللؤ  حزب چنین شعارهایى داشت، و مردم به تأللؤ آن. بهتر شدن و رسیدن به آزادى وانمود کرد
و حزب اگرچه با چنین قصد و زیر . شدند نوین بودن دستگاه و صدا ونماى نو حزب، به سوى آن جلب مى

ها پا گذاشته بود به صحنه ولى چنین قصد و میل در جنسش نبود اگرچه پیش  درخواستلواى چنین 
 .اکثریت نزدیک به جمعِ اعضایش بود، البته
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نبودن این قصد در بافت و در اجزاء زمانى این حزب، که امر ناچارى بود، تصادم داشت با آرزوى 
براى چنین کامیابى، داشتن آرزوى آن بس . پیشروى و تحصیل این آمال به شکل مداوم و سریع و دلخواه

خواهد و نبودن یک  یک دسته شرایط مساعد مى. حتى داشتن اراده براى رسیدن به آن بس نیست. نیست
اند در حالیکه در قسمت دیگر  گاهى به بعضى شرطها در یک قسمت از راه کمک بخش. دسته شرائط ناجور

در هر حال در آن زمان . میگوئیم. تر گفت ا باید درستاین ر. خودشان تغییردهنده هویت حرکت میشوند
جنگ جهانى و تبلیغات حزب و خواست خود . خاص، براى نوعى پیشرفت شرائطى دوپهلو وجود داشت

هاى شوروى در جنگ  ها، و پیشروى هاى ذهن تجربه بودن بار و بى اى از مردم، و بى کم دسته مردم، یا دست
بینى،  هائى مطلقاً وسیع و سخت بود، و درك انتزاعى از نوعى جهان ر صحنهکه حرکتى مطلقاً قهرمانى و د

همه تنیده به هم، آن خواهش عمومى را و چهره حزب را شخصیت و جسمى داده بودند که شباهت به 
قدرت پیروزى و پیشرفت داشت، و الزم نمیگذاشت ترکیب و امکانات داخلى و کشورى حزب، آن جورى 

حتى در خود حزب، بیرون از یک دسته بسیار بسیار . دارد، در بیرون به چشم بیاید که در واقعیت وجود
حزب از نداشتن سواد و تجربه مستقیم مستقل سیاسى شخصیت و جسمى خیالى براى . کوچک، دیده شود

 هاى سالها پیش دیگران در انگارى از حرکت بردارى و نمونه خود گرفته بود که حاصل قیاس بود و با نمونه
تر و از نوع دیگرى  هایى که از لحاظ تاریخى اجتماعى بسیار پیشرفته تر، در حیطه هاى دیگر پیشرفته مکان

هاى ناوارد امر  ها و انگاره با چنین قیاس. هاى خاص خود را در شرایط دیگر گذرانده بودند بودند که مرحله
ها نتیجه  د که بگوید از عاقبت آن سرمشقرا بر خود مشتبه میدیدند، و این الزم نمیگذاشت که کسى پیدا شو

نتیجه بگیرید تا بدانید که این راه رفتن چندان هم به سود فورى آزادى و . ها بگیرید نه از تصویر قهرمانى
. المجموع در زمان دیگرى، در عاقبت، خواهد شد حیث پیشرفت نخواهد بود، نمیشود باشد اگرچه من

ها به دست میاید لزوماً نمیتواند یک راهه و همراه و یک رویه باشد  رتاى که از برخورد و کشاکش قد نتیجه
شان زیاد  هاى حزب به جنس و شماره ها زیاداند و آگاهى عامل. ها با تصور دور از واقعیت. با نقش خیال

تر است، دانستن هویت و نقش امروزى حزب  و آنچه دانستنش مهمتر است و حیاتى. نیست، کافى نیست
از اندیشه و نقشه و حاجت الزمى برپا ایستاده است، با چنین به نظر میرسد که ایستاده است  حزب. است

که منحصراً، و یا حتى عمدتاً مربوط به حاجت تاریخى محلى نیست، و وابسته است به اوضاع خاص 
اشد باید در کش، مربوط ب اینکه آیا حزب به چنین حاجتى، خواه مستقالً خواه به صورت یدك. روزانه دنیائى

گیرودار جارى کشاکش دنیائى به آن توجه کرد چون آن ایجاد کننده نوعى ثنویت هویت، نوعى شیزوفرنى 
هاى  این وضع را اساساً نوع فرهنگ. عملى میشود که مزاحم و مانعى میسازد نامساعد و نامبارك به عاقبت

. م شده نشانه هویت اصلى نیستهوراهاى دره. تر میکند داخل در جماعت حزبى شدیدتر و نابسامان
هویت و میزان اطالع کسانى که بتوانند در آن جامعه با جرأت و درست و با اطالع کافى چنین چیزى را 
بگویند، و همچنین هویت و میزان آمادگى براى شنیدن و پذیرش چنین عقیده نزد کسانى که بتوانند و باید 
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نه اطالع . دورى بود از چنین حدها. ت، نبود، اگر اصالً بودبشنوند تا بپذیرند، چندان پخته و رسیده نیس
حتى از آن . داشت و نه رسم قبول و حتى به سنجش گرفتن چنین اندیشه اى در این زمینه وجود مى صادقانه

حرکت . ها بود روى چیزى شنیدن زشت بود و نکبت داشت، اساساً، چون آن در جهت شدیدترین نوع واپس
گونه  نقص به دامش بیفتد براى مداقه و سنجیدن در این ر نمیکند تا هویتى درست و بىتاریخ و اندیشه صب

یابى و تشخیص  چرا که اصالً در جوار حرکت است که موجبات و سازنده نیروى سنجش و درست. ها بحث
براى آید که در کار اندیشیدن آمادگى رشد یافته باشد براى سنجیدن،  آید، آن هم وقتى پدید مى پدید مى

 .قانون ظروف مرتبطه فکر داشت کار خود را میکرد. خود اندیشیدن

قانون ظروف مرتبطه فکر داشت از آن طرف کار خود را میکرد، از آن سمتى که شرطهاى پیدا شدن فکر 
و آن . گرفت نو را تهیه کرده بود و این شرطها را داشت و از آنها نتیجه گرفته بود یا داشت به تدریج مى

سرایت . کرد، به تدریج مانده سرایت مى ها از قافله واپس ى نو هم داشت به تدریج به این طرف قرنفکرها
از . هاى ناآگاه یا گیج یا از خنگى و منگى چهار چنگ چسبیده به یک نگاه و توقعِ متوقف نه به حسب میل

وتش است در پس شود ق هاى روزگار انسانى نو است و نو مى مشخصات اصلى فکرى که به حسب حاجت
ه افتنده زدن آن جور نگاه ه افتاده یا از سکّ سرایت فکر و . هاى گیج و ثابت و چسبیده به نوعى نفع از سکّ

شود براى از  دید نو که متکّى به تجربه و جستجو و پیدا کردن حقیقت از روى واقعیات است اهرم کننده مى
جور کار و اندیشه و ابزار، در حیطه هر جور اعتقاد و هاى هر  در حیطه –ها  سکه انداختن از سکه انداختنى

و این خود جریان و حرکت زندگانى انسان است و زندگانى . گیر کردگى در گل دید، نه بر حسب پاى
هاى نو و سرایت دادن و سرایت گرفتن فکر و دید  انسان به روى گرده ابزار نو، اطالعات نو، و وسیله

 .متحول است نه خنگى جامد

 1388، مهر و دي 72-73ارا بخ

 
ست که شصت و پنج سال پیش در شهرى در مازندران شرقى بودند  اى و کسانى این وصف دسته- ]1[

ممکن با هر هر جور شباهت » قائمشهر«و امروزه » آباد على«شد و پیش از آن  نامیده مى» شاهى«که آن روز 
گناه شباهت به گردن نیروى خبث و شر، و به توانائیش به . جا و با هرکس، امروز، شاید تصادفى باشد

 .ماندگارى و تغییر شکل و جلد عوض کردن و تکرار

  



۴۴ 
 

  جعفري عبدالرحیم/ زاده  در رثاى همایون صنعتى
  رفتى و رفتن تو آتش نهاد بر دل

* * * 

  کنم دل سالمت مى اى با من و پنهان چو دل، از

  کنم اى هر جا روم قصد مقامت مى تو کعبه

  هر جا که هستى حاضرى، از دور در ما ناظرى

  کنم شود چون یاد نامت مى شب خانه روشن مى

* * * 

همایون . زاده شعبه مؤسسه انتشارات فرانکلین را در ایران دایر کرد بود که همایون صنعتى 1334در سال 
نزد پدرش که به تجارت فرش و ) البرز بعدى(فارغ شدن از تحصیل در دبیرستان کالج  زاده پس از صنعتى

جوانى بود فعال و زیرك و مبتکر و کاردان، با قد و قامتى متوسط، چشم و . کرد فیروزه مشغول بود کار مى
د یکى زد، و به مجر ابروى مشکى، صورتى گرد و گندمگون، و چشمانى نافذ که از هوش و ذکاوت برق مى

پدرش میرزا عبدالحسین . در مردمدارى استعداد و ید طوالیى داشت. شد دو بار مالقات با طرف صمیمى مى
هاى  در این پرورشگاه بچه. فعال است  در کرمان پرورشگاهى داشت به همین نام،که هنوز هم ]1[زاده صنعتى

رسیدند با کار و دانشى  آموختند، و چون به سنین بیست مى خواندند هم کار مى ست، هم درس مىسرپر بى
پدر میرزا عبدالحسین در کرمان معروف به میرزا على . رفتند که اندوخته بودند پى کار و زندگى خود مى

این  1318در سال  زاده در کرمان نیز همو بود؛ که بود، بانى و بنیانگذار پرورشگاه صنعتى» کَر«اکبر 
همه  …میرزا عبدالحسین کار خیر و پر رنج و زحمت پدر را ادامه داد. پرورشگاه را تأسیس کرده بود

ساز  زاده، نقاش و مجسمه استاد على اکبر صنعتى. هاى پرورشگاه نام خانوادگى او را بر خود داشتند بچه
 .هاست  معروف و از مفاخر هنرى ایران، یکى از همین بچه

* * * 

اى است  هاى خیریه مرکز مؤسسه انتشارات فرانکلین در امریکا در شهر نیویورك است و سرمایه آن کمک
توانند  ها مى کنند؛ گویا این کمپانى المنفعه و خیریه و فرهنگى مى هاى بزرگ به مؤسسات عام که کمپانى

در مورد پیدایش و . منظور کنند گونه مؤسسات ببخشند و به حساب مالیاتشان بخشى از منافعشان را به این
تأسیس مؤسسه فرانکلین در تهران، چند سال پیش در سفرى به کرمان و دیدار دوباره آقاى همایون 

کالج فعلى که   در طبقه دوم خانه پدرم در چهارراه«: ، گفت]2[زاده با هم گپى زدیم و سؤاالتى کردم صنعتى
زاده را دایر کرده بودیم، هر از چندگاه نمایشگاهى از  در طبقه اول آن نمایشگاه آثار استاد على اکبر صنعتى
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هاى  دادم که دوستداران هنر اعم از ایرانى و خارجى و آتاشه تابلوهاى مختلف ایرانى و خارجى ترتیب مى
یک روز دو نفر امریکایى به . آمدند ایشگاه مىهاى مختلف براى بازدید به آن نم فرهنگى سفارتخانه

نمایشگاه آمدند و ضمن بازدید از نمایشگاه خود را نماینده مؤسسه فرانکلین نیویورك معرفى کردند که 
هایى هم در کشورهاى مصر و عراق و پاکستان و اندونزى و مالزى داشت و دنبال ناشرى در ایران  شعبه

اى هم در تهران دایر کنند و از من خواستند که در این  اگر بتوانند شعبه بودند که با آنها همکارى کند و
 .مورد با آنها همکارى کنم

مدتى بعد چند کتاب به زبان انگلیسى و . من که با کار چاپ و نشر بیگانه بودم تقاضاى آنها را رد کردم
راى آزمایش به مترجمین ایرانى اى برایم آمد که این چند جلد کتاب را ب یک حواله دوهزار دالرى با نامه

میلى و فقط براى آزمایش یکى از  من هم با بى. بدهم و چاپ و نشر آنها را به ناشران ایرانى واگذار کنم
ها را به کتابفروشى ابن سینا نزد آقاى رمضانى که از قبل با او دوست بودم و با پدرم هم آشنایى داشت  کتاب

هاى موریس پارکر بود با چاپ چند رنگ و  ها دوره کتاب این کتاب. کردمبردم و چاپ آن را به او پیشنهاد 
وقتى آقاى رمضانى کتاب را دید . محمد عامرى آنها را ترجمه کرد درباره علوم مختلف که بعداً آقاى على

گوید، به  من براى اینکه خاطرجمع شوم و او را امتحان کنم که آیا راست مى. قبول کرد که آن را چاپ کند
به همین ترتیب با آن . دهى و او قبول کرد پانصد تومان هم قبالً پرداخت کند پرداخت هم مى او گفتم پیش

ها که در مورد ادبیات  دو امریکایى تماس گرفتم و مذاکره کردم و موافقت آنها را با چاپ بعضى از کتاب
ان را زیر نظر مؤسسه مرکزى امریکا و اروپا و علوم و فنون مختلف بود گرفتم و مؤسسه فرانکلین تهر

 .نیویورك دایر کردیم

* * * 

بعد از دو سه سالى ضمن ادامه کار و چاپ و انتشار کتاب در تهران تصمیم گرفتم طبق دستور مؤسسه «
در سفر به افغانستان با یکى دو نفر از . مرکزى به افغانستان بروم و شعبه فرانکلین را در آنجا هم دایر کنم

هایى را که در ایران چاپ کرده بودم به آنها  وزارت معارف افغانستان تماس گرفتم و کتاب ها و کتابفروش
 ».ارائه دادم ولى چنان استقبال سردى از من شد که دلسرد و مأیوس عازم برگشت به ایران شدم

در فرودگاه کابل شخصى از طرف وزارت معارف افغانستان به دنبالم آمد و خواست مجدداً به کابل «
هاى درسى افغانستان را در تهران زیر نظر  برگردم و مرا به وزارت معارف برد و پیشنهاد کردند که کتاب

ها را گرفتم و به تهران برگشتم و با آقاى امیر صمیمى  نمونه کتاب. سفیر افغانستان و با هزینه آنها چاپ کنیم
شد محاسبه کردیم و با چهل درصد  مىهاى مؤسسه زیر نظر او چاپ  که در فرانکلین همکارم بود و کتاب

زدن  بعد از چند نوبت چانه. اضافه براى سود مؤسسه بهاى آنها را به وزارت معارف افغانستان اعالم کردیم
در این وقت وقایع کانال سوئز پیش آمد . و بگومگو و رفت و برگشت به افغانستان باالخره قرارداد بسته شد

سه و اسرائیل درگرفت و به دستور ناصر کانال سوئز بسته شد و ما اجباراً و جنگ بین مصر و انگلیس و فران
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آوردیم و  چند طیاره قدیمى را از فرودگاه بیروت اجاره کردیم و کاغذها را با هواپیما از بیروت به تهران مى
راى مؤسسه اى شد ب منافع این کار سرمایه. موقع به افغانستان رسید ها چاپ شد و به به هر طریق بود کتاب

 ».فرانکلین که کارهاى بزرگترى انجام دهد

* * * 

همایون که دیگر بر کارها مسلط و به مسئله فروش و چاپ و انتشار کتاب در ایران وارد شده بود، وقتى 
هاى دبستانى در ایران  هاى درسى در آن زمان را دید به فکر افتاد که دنبال چاپ کتاب وضع بلبشوى کتاب

هاى  ه آقاى على ایزدى، که از دوستانش بود، از شاه وقت مالقات گرفت و چند جلد از کتاببه وسیل. برود
بارى  توانست چاپ کند و چاپ و صحافى آنها به وضع اسف ابتدایى را که در آن زمان هر ناشرى مى

عکس نان  ها زیر عکس آلبالو نوشته بود نان سنگک و زیر در یکى از کتاب – درآمده بود، به شاه نشان داد
چند کتاب ابتدایى چاپ امریکا را هم نشانِ شاه داد و پیشنهاد کرد که اگر دولت . سنگک نوشته بود خیار

هاى ابتدایى ایران هم به همین طریق چاپ شود و با قیمت  آورد که کتاب کمک کند او وسایلى فراهم مى
هنشاهى خدمات اجتماعى دستور داد که شاه به سازمان شا. آموزان قرار گیرد بسیار نازل در اختیار دانش

ها از طریق مدارس در اختیار  ها را به مؤسسه فرانکلین بپردازد و مجاناً کتاب مخارج چاپ کتاب
گفتند وزارت فرهنگ  هاى زیادى از طرف ناشران شد که مى این کار باعث شکایت. آموزان قرار بگیرد دانش

فرانکلین به آنها خیانت کرده است، در صورتى که آنها  هاى ابتدایى به مؤسسه در واگذارى چاپ کتاب
 .هاى ابتدایى باعث این تصمیم وزارت فرهنگ شده بودند هاى مغلوط و نامرغوب کتاب خودشان با چاپ

اى از مترجمان و  هاى دبستانى در ایران به فرانکلین واگذار شد، همایون عده وقتى که کار چاپ کتاب
هاى درسى شرکت داشته باشند به هزینه مؤسسه به امریکا  ل بودند در تألیف کتابمؤلفان و کسانى را که مای

دکتر : هاى درسى آن کشورها مطالعه کنند و فرانسه و انگلیس و آلمان فرستاد تا درباره چاپ و تألیف کتاب
، دکتر محمود صناعى، احمد آرام، دکتر محمود بهزاد، رضا اقصى، دکتر مصطفى مقربى، ابوالقاسم قربانى

حافظ فرمانفرماییان، هوشنگ پیرنظر، دکتر مجتبایى، داریوش همایون براى تألیف و ویرایش و محمد زمان 
بان، خانم شهناز سرلتى براى نقاشى  زمانى، پرویز کالنترى، هرمز وحید، خانم لیلى ایمن، خانم ثمینه باغچه

رى، امیر صمیمى، على اصغر مهاجر، و خود سازى و آقاى نجف دریابند آرایى و آماده و امور هنرى و صفحه
خطاطى . زاده هم براى امور ادارى و مدیریت به شعبه هاروارد در ژنو به سوییس سفر کردند همایون صنعتى

 .کرد اهللا یزدانى بود که در مؤسسه فرانکلین کار مى هاى ابتدایى اغلب با مرحوم سیف کتاب

* * * 

اى از ناشران را براى مطالعه  دعوت مؤسسه مرکزى فرانکلین عدهزاده به  همایون صنعتى 1342در سال 
در امر فروش و توزیع و چاپ کتاب به امریکا و فرانسه و انگلیس فرستاد تا با تشکیل جلسات و سمینارها 

 .با ناشران و کتابفروشان این کشورها کار آنها را از نزدیک مشاهده کنند
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سینا، و همسرش، آقاى مجید روشنگر  رمضانى، مدیر انتشارات ابنجواد اقبال، حسن معرفت، ابراهیم 
هاى جیبى و همسرش، آقاى ناصر مشفق، مدیر انتشارات  عضو فرانکلین تهران و مدیر شرکت کتاب

آورى، آقاى محمود عظیمى، مدیر  علیشاه، آقاى کارنگ مدیر شعبه فرانکلین تبریز، آقاى جهانگیر شمس صفى
شدگان بودیم که پس از  من عبدالرحیم جعفرى، مدیر انتشارات امیرکبیر، از دعوتکتابفروشى دهخدا، و 

بازگشت از امریکا، به لندن و بازدید از بخش انتشارات دانشگاه آکسفورد و سپس به پاریس براى دیدار و 
  .اطالع از وضع توزیع کتاب به انتشارات گالیمار رفتیم

 
 )عکس از علی دهباشی( داود موسایی و عبدالرحیم جعفري همایون صنعتی زاده، :  1382اردیبهشت 

فرستاد آزاد بود  هایى که شعبه مرکزى براى ترجمه و انتشار مى مؤسسه فرانکلین تهران در انتخاب کتاب
ها  کتاب. داد دید به دست ترجمه مى و اگر آن کتاب را به نفع جامعه ایرانى و پیشرفت فرهنگ کشور مى

ها را براى چاپ به ناشران مختلف ارائه  همایون اکثر کتاب. گان اروپایى و امریکایى بودتماماً آثار نویسند
داد و مثل بنگاه ترجمه و نشر  کرد و پس از موافقت ناشر، کتاب را براى ترجمه به مترجمان معروف مى مى

کرد و  و منقح مى خرید و ترجمه آنها را هم به هزینه مؤسسه ویرایش جا مى الترجمه کتاب را یک کتاب، حق
داد و حتى هزینه  هاى مطبعى انجام مى کلیه امور مربوط به چاپ را از ویرایش تا تصحیح و غلطگیرى نمونه

پرداخت، و اگر ناشرى هم کتابى را براى ترجمه و  تبلیغات و اجرت نقاشى پشت جلد را هم با نظر ناشر مى
گرفت و ناشر را در  نکلین ترجمه آن را به عهده مىکرد و امکاناتش محدود بود مؤسسه فرا چاپ انتخاب مى

کردند پانزده درصد از بهاى  التألیفى که ناشران به مؤسسه فرانکلین پرداخت مى حق. داد چاپ کتاب یارى مى
با همکارى مؤسسه انتشارات «ها در هر چاپ بود و در صفحه دوم آن کتاب عبارت  پشت جلد کتاب
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زاده در مؤسسه فرانکلین براى اولین بار در صنعت نشر ایران حق کپى  صنعتى همایون. شد قید مى» فرانکلین
داد با ناشر اصلى تماس  هایى که انجام مى کرد و براى چاپ ترجمه کتاب المللى را رعایت مى رایت بین

و ا. آورد گرفت و با پرداخت مبلغ کمى به عنوان کپى رایت حق ترجمه آن کتاب را در ایران به دست مى مى
: در اوایل کار، همکارانش را از دوستان دوران تحصیل انتخاب کرده بود که به آنها اطمینان و اعتماد داشت

هرمز وحید که مدتى در دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران با هنر نقاشى آشنا شده بود براى ادیت و 
ى مراحل مختلف آن، على نورى و نظارت بر چاپ متن و روى جلد و صحافى و اجرا) آرایى صفحه(آت  لى

 .براى حسابدارى، و ایرج پیرنظر براى روابط بین ناشران و مؤسسه

* * * 

بندى و طرح روى جلد کتاب نداشت بر اثر  آت و صفحه اى در مورد لى هرمز وحید با اینکه هیچ مطالعه
را در این زمینه  هاى مختلف و نظارت بر آنها توانست شایستگى و استعداد خود ممارست و چاپ کتاب

از کارهاى مهم او . هاى مؤسسه با او بود آت و نقاشى و تصویرگرى همه کتاب مسئولیت لى. نشان دهد
شناس شهیر آلمانى بود که منتهاى  هاى کتاب تخت جمشید اثر اریش اشمیت باستان آت و مونتاژ فیلم لى

منتشر کرد و دیگرى دایرةالمعارف فارسى، سعى و کوشش و هنر خود را به کار برده بود و امیرکبیر آن را 
آت و انتخاب حروف و  لى. که پس از انتشار جلد اول، ادامه چاپ آن بعدها به انتشارات امیرکبیر واگذار شد

یاد احمد آرام ترجمه کرده بود از کارهاى هرمز وحید بود، این  بندى تاریخ علم جرج سارتن که زنده صفحه
هرمز وحید در عمر کوتاهش نظارت و . ر کرد و برنده جایزه سلطنتى هم شدکتاب را هم امیرکبیر منتش

هاى  هاى شرکت سهامى جیبى که در قطع آت بیش از هزار جلد کتاب را انجام داد، از جمله تمامى کتاب لى
. هرمز وحید بسیار جوان بود که در اوایل تأسیس مؤسسه فرانکلین با او آشنا شدم. شد مختلف چاپ مى

اهللا خان امینى شهردار دکتر مصدق بود که در جاى خود ذکر خیر  خانم پرى صدر خواهر نصرت همسرش
وسواس . اى سفید و مهربان و ریش زیر چانه داشت یاد وحید قامتى متوسط با چهره زنده. او را خواهم کرد

نو و ابتکارى  خواهند یک اثر خوب و یا یک کار زیاد او در کار، همانطور که معمول کسانى است که مى
ها او را به بدقولى متهم کنند؛ من خودم شاهد برخوردهاى او با  شد که بعضى وجود بیاورند، باعث مى به

. کرد همایون بودم، ولى هرمز در مقابل خشم همایون همیشه خونسردى و تبسم مخصوص خود را حفظ مى
هاى  هرمز وحید از چهره. اضى بوددانست که وحید وسواس دارد و قلباً از او ر همایون هم در دل مى

آت و آرایش کتاب در ایران بود، او عاشق کتاب و هنر خود بود و تا آخرین  شاخص هنر چاپ و لى
هرمز وحید با آن چهره محجوب و با آن همه هنرى که داشت در . روزهاى زندگى، دمى از تالش باز نماند

 .زادار کردجهان را بدرود گفت و دوستدارانش را ع 1378آذرماه 

* * * 
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زاده که کارى سترگ در تاریخ چاپ و نشر و فرهنگ ایران است  یکى از اقدامات مهم همایون صنعتى
دو سه سالى پس از  1335 – 36هاى  گذارى تألیف و چاپ دایرةالمعارف فارسى است که در سال پایه

با مطالعه و فعالیتى که براى همایون . تأسیس مؤسسه فرانکلین و با کوشش و افکار بلند او صورت گرفت
اى به مبلغ چهارصد هزار دالر توسط دفتر مرکزى  وجود آوردن یک دایرةالمعارف بزرگ کرده بود، بودجه به

فرانکلین از بنیاد فورد گرفت و براى سرپرستى و مدیریت در ترجمه و تألیف آن مدتى مطالعه کرد و با 
وقتى که . و جغرافیا و علوم مختلف مذاکره و مشورت کرد هاى تاریخ استادان معروف و سرشناس در رشته

طرح همایون براى ایجاد دایرةالمعارف برمال شد چند نفرى خود را کاندیداى این کار کردند، از جمله 
ولى همایون صالحیت آنها را براى این کار قبول نداشت و براى  …الدین شفا و على اصغر حکمت و شجاع

گفت اختیار دست من نیست، شما باید با مؤسسه مرکزى مذاکره کنید؛ و  از کند مىاینکه آنها را از سر ب
هاى  دانان نامى و استاد دانشگاه بود و کتاب باالخره قرعه به نام دکتر غالمحسین مصاحب افتاد که از ریاضى

. ه زیادى داشتشد و به این کار عالق ها تدریس مى متعددى درباره ریاضیات تألیف کرده بود که در دانشگاه
هاى ریاضى براى دوره اول دبیرستان هم به اتفاق دو نفر از دوستان خود  دکتر مصاحب یک دوره کتاب

اى به نام برق هم بود که  دکتر مصاحب صاحب امتیاز مجله. تألیف کرده بود که امیرکبیر آنها را منتشر کرد
باالخره همایون او . توقیف گردید 1320ریور نوشت و بعد از شه مقاالت تندى بر علیه بعضى از مقامات مى

را به سرپرستى این دایرةالمعارف بزرگ انتخاب کرد و به طریقى که براى این کار الزم بود یک دفتر و 
نویس در استخدام گرفت و قسمتى از  نویس و فیش وسایل کار فراهم کرد و چند کارمند و ماشین
طبق دستور دکتر مصاحب حروفچینى تمام . صاص دادحروفچینى شرکت افست را براى این کار اخت

دکتر . دایرةالمعارف با حروف مخصوصى که بعضاً براى این کار سفارش داده بود با دست چیده شد
. مصاحب، آقایان احمد آرام و برادر خود محمود مصاحب را به عنوان معاونین و همکاران خود تعیین کرد

ف و ترجمه مقاالت با او همکارى داشتند که اسامى آنان در مقدمه در مجموع بیش از چهل نفر براى تألی
هاى جیبى در سال  جلد اول دایرةالمعارف پس از ده سال با آرم سازمان کتاب. جلد اول دایرةالمعارف آمده

 .ریال بود 5000بهاى آن جلدى . منتشر شد 1345

ر زمان دکتر مصاحب به اتمام رسیده کار تألیف قسمت اعظم دایرةالمعارف فارسى تا پایان جلد سوم د
هنگامى که . گرفت شد و تجدید نظرهایى در آن صورت مى بود که بایستى تنقیح و ویراستارى مى

زاده از فرانکلین کنار رفت، کار دکتر مصاحب هم با على اصغر مهاجر جانشین او به اختالف کشید  صنعتى
دامه کار به مرحوم رضا اقصى واگذار شد که از ابتداى کار و سرپرستى دایرةالمعارف را رها کرد و سرانجام ا

جلد دوم دایرةالمعارف فارسى با نظارت مرحوم اقصى در . دایرةالمعارف از همکاران دکتر مصاحب بود
براى . هاى جیبى منتشر کرد آماده انتشار شد که امیرکبیر آن را مانند جلد اول به نام سازمان کتاب 1356سال 

طبق قرارى که با آقاى علیرضا حیدرى که براى امیرکبیر کار  1357د سوم نیز در سال حروفچینى جل
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کرد، گذاشتیم، او یک شعبه حروفچینى مخصوص این کار در دفتر انتشارات خوارزمى دایر کرد و  مى
ان مدارك و آرشیوها و کتابخانه دایرةالمعارف به آنجا منتقل شد و آقاى حیدرى با همکارى و نظارت آقای

اقصى و احمد آرام و بعدها محمود مصاحب، برادر مرحوم غالمحسین مصاحب، بر تصحیح و ویراستارى 
به  1363هاى من هم کارشان ادامه یافت و در سال  کرد که حتى پس از بازداشت و گرفتارى آن نظارت مى

اى مؤسسه امیرکبیر پایان رسید، ولى با آنکه کاغذ مخصوص آن هم موجود بود، چون فرد دلسوزى بر کاره
 .به تعویق افتاد 1378نظارت نداشت چاپ و انتشارش تا سال 

* * * 

به روایت همایون، . زاده تشکیل سازمانى به نام مبارزه با بیسوادى بود از کارهاى دیگر همایون صنعتى
ه وزیر اى ک در جلسه. ها قبل تصمیم داشت طرحى براى مبارزه با بیسوادى اجرا کند دولت وقت از مدت

اى دیگر براى مطالعه در این امر گرد آمده بودند هر یک  آموزش و پرورش و نماینده دفتر مخصوص و عده
کند که مبارزه با بیسوادى را باید از روستاها شروع کنیم، چند  دهند؛ همایون پیشنهاد مى طرحى پیشنهاد مى

کند، خوب است اصوالً کار را  هاد خوبى مىزاده پیشن گویند آقاى صنعتى کنندگان در جلسه مى نفر از شرکت
کند و براى شروع کار مبارزه با بیسوادى اول شهرستان قزوین  همایون قبول مى. به عهده ایشان واگذار کنیم

 .کنند اى اصوالً به زبان ترکى صحبت مى کند که در دهات آن، عده را انتخاب مى

على اصغر مهاجر که قبالً سمت دولتى هم داشت به به پیشنهاد او براى نظارت و تسلط بر کارها آقاى 
هاى زیادى هم به طرح مبارزه با بیسوادى کرد، ولى در عمل  همایون کمک. فرماندارى قزوین منصوب شد

 .کند شود و کار را رها مى هاى سازمان امنیت مواجه مى با مخالفت

* * * 

اى که با  ه زندان افتادند، همایون با نزدیکىهنگامى که چند نفر از زعماى جبهه ملى براى چندمین بار ب
شاه پیدا کرده بود به خیال خود براى اینکه خدمتى بکند و شاه را با اعضاى جبهه آشتى دهد به زندان قزل 

شدگان بود، پس از آزادى برایم تعریف کرد  اهللا خان امینى که او هم جزو بازداشت آقاى نصرت. رود قلعه مى
ان با رفقا دور هم بودیم، ناگهان سروکله همایون در زندان پیدا شد؛ تعجب کردم، که که روزى در بند زند

کنى؟ در جوابم گفت شاید بتوانم شماها را با شاه آشتى بدهم و شماها بیایید به  همایون تو اینجا چه مى
یل مؤسسه اهللا خان امینى مشاور و وک نصرت. مملکت خدمت کنید، و مذاکراتى با اعضاى جبهه انجام شد

 .فرانکلین هم بود

کرد که از دفتر مخصوص وقت خواستم که شاه را مالقات  تعریف مى) جعفرى(بعدها همایون براى من 
خواست جاده هراز را که تازه تمام شده بود  روزى بود که شاه مى. کنم و نتیجه مذاکرات را به او بگویم

بیرون آمد، خودش پشت فرمان ماشین نشسته بود، افتتاح کند، من به دربار رفتم، شاه با اسکورت خود 



۵١ 
 

اشاره کرد سوار ماشین شوم و کنارش بنشینم، در میان راه پس از قدرى صحبت از مسائل مختلف، نتیجه 
ها داده بودند  او با هر پیشنهادى که جبهه ملى. مذاکراتم را با اعضاى جبهه در زندان به عرض رساندم

گفتم صالح اعلیحضرت و مملکت این است که این  حبت مرتب مىکرد، و من در ضمن ص مخالفت مى
کسانى که در بازداشت هستند آزاد شوند و بیایند به مملکت خودشان خدمت کنند، در این وقت بود که شاه 

من هم از ترس کنار جاده وسط بیابان پیاده شدم و . ماشین را به کنار جاده برد و با تحکم گفت پیاده شو
 .را ندیدم دیگر هرگز او

* * * 

چند سالى که از تأسیس فرانکلین گذشت همایون به صرافت افتاد که دست به چاپ و نشر متون ایرانى 
از جمله کارهاى مفید مؤسسه فرانکلین تأسیس سازمان . از جمله نشر آثار نویسندگان معاصر ایران بزند

یار نازل در دسترس خوانندگان شایق و هاى زیادى به بهاى بس هاى جیبى بود، و از این راه کتاب کتاب
دانم؟ و  هاى چه مى هاى جیبى، امیرکبیر مجموعه کتاب قبل از تأسیس سازمان کتاب. بضاعت قرار گرفت کم

هاى خود را به قطع جیبى منتشر کرده بود ولى  هاى سیمرغ و پرستو و تعدادى دیگر از کتاب بعدها کتاب
 .داد جام مىکار اساسى را در این مورد همایون ان

ها مذاکراتى انجام داد و از آنها خواست که موافقت  همایون ابتدا در این زمینه با ناشران بعضى از کتاب
هاى جیبى تجدید  هاى چاپ شده خود را به قطع جیبى به سرمایه فرانکلین در شرکت کتاب کنند کتاب

اى از ناشران هم موافقت کردند، و  هعد. چاپ کنند و از این بابت مبلغى به صاحب اثر و ناشر بپردازد
مؤسسه در ظرف مدتى کوتاه صدها عنوان کتاب جیبى به این طریق منتشر کرد که تیراژ آنها در آن 

قدرى (» پالتویى«ها را به قطع  چند سال بعد بعضى از کتاب. روزگاران پنج هزار تا بیست هزار جلد بود
هاى جیبى، از  چاپ کتاب. هزار نسخه بود هزار تا ده م بین سهمنتشر کرد که تیراژ آنها ه) بزرگتر از جیبى

زاده در  صنعتى. اى دارد نظر ارزانى، در گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانى میان مردم در ایران جایگاه ویژه
هاى جیبى را به داریوش همایون سپرده بود که بعداً به آقاى مجید روشنگر  اوایل، کار مدیریت سازمان کتاب

 .ذار کردواگ

اى  گرفت و به شیوه مى کرد پى زاده مردى بسیار هوشمند و زیرك بود و کارى را که شروع مى صنعتى
 .کرد استوار مستقر مى

* * * 

همایون با وامى که از مؤسسه مرکزى دریافت کرد چهار دستگاه ماشین افست چهار و نیم  1336در سال 
السلطنه که در مالکیت سازمان خدمات اجتماعى بود  ورقى یک رنگ خرید و در محلى در خیابان قوام

ده و بقیه سوم آن پرداخت ش را با سرمایه سه میلیون تومان که یک» شرکت سهامى افست«نصب کرد و 
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بایست بعداً پرداخت کنند، تأسیس کرد و تعدادى از سهام آن را در معرض فروش  تعهدى بود و شرکا مى
و عجبا که این سهام هم بعد از انقالب جزو . به ناشران و نویسندگان قرار داد که تعدادى را هم من خریدم

مات اجتماعى واگذار شد که مخارج سهام عمده چاپخانه به سازمان شاهنشاهى خد!! اموال نامشروع شد
خرید این سهام باعث شد که رقباى فامیلى با وزوزها و . پرداخت هاى ابتدایى را مى چاپ و نشر کتاب

 !!هاى خود شایع کنند من شریک اشرف پهلوى هستم نق نق

 
 همایون با عبدالرحیم جعفري در الله زار به سوي مزار شهین صنعتی زاده

رفت و همایون به خرید ) گوته(السلطنه  کت افست از محل خود به خیابان نایبپس از چند سال شر
هاى متعدد چاپ و صحافى مدرن اقدام کرد و به تدریج این چاپخانه به یکى از بزرگترین  ماشین

حصار محل فعلى خود انتقال یافت که  هاى مجهز کشور تبدیل شد و در اوایل دهه پنجاه به سرخه چاپخانه
هاى متعدد رول افست چند رنگ شد و در حال  وسیعى را خریدارى کرده و مجهز به ماشین هاى زمین

هاى چاپ و  کند و بر تعداد ماشین هاى خاورمیانه است و مرتباً توسعه پیدا مى حاضر از بزرگترین چاپخانه
ها و  امهها و چاپ روزن و حاال این چاپخانه عالوه بر چاپ و صحافى کتاب. شود صحافى آن اضافه مى

هاى درسى ابتدایى و متوسطه را چاپ و  مجالت مختلف ساالنه بیش از یکصد و پنجاه میلیون جلد از کتاب
 .کند صحافى مى

* * * 

هاى چاپ مرحوم جواد محسنى  در اوایل تأسیس شرکت افست، همایون براى سرپرستى امور ماشین
یاد  کرد و، امیر صمیمى، پسر زنده ى کار مىکارگر مجرب و با سابقه را که در قسمت چاپ افست بانک مل
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ها در آلمان در قسمت چاپ کارآموزى کرده بود و اطالعات  احمد صمیمى مدیر چاپخانه تابان را که سال
هاى معروف را که  وسیعى داشت، براى مدیریت چاپخانه در نظر گرفت و ابراهیم هاشمى یکى از لیتوگراف

فیلم سوابق درخشانى داشت براى همکارى به شرکت افست دعوت هم نقاش بود و هم در امور روتوش 
اى که در شرکت افست به توسط این دو نفر انجام شد چاپ شاهنامه  از کارهاى درخشان و برجسته. کرد

 .بایسنقرى و شاهنامه و قرآن امیرکبیر است

* * * 

خود براى تغذیه این چند سالى پس از استقرار شرکت افست، همایون با همان ذهن مبتکر و مبدع 
هاى دیگر، به فکر تأسیس کارخانه کاغذسازى افتاد و سرانجام پس از تالش بسیار موفق  چاپخانه و چاپخانه

این کار از . شد کارخانه کاغذسازى پارس در هفت تپه را تأسیس کند و خودش مدیرعامل آن کارخانه شد
اکثریت . زمان تأسیس چهارصد میلیون تومان بود سرمایه این شرکت در. هاى بسیار اساسى و بزرگ بود گام

سهام آن متعلق به سازمان خدمات اجتماعى و بانک توسعه صنعتى و معدنى بود و بقیه را مردم خریدند، من 
خوران افتاد و یکى از  هم چهارصد سهم هزار تومانى از آن شرکت خریدارى کردم که به دست آسان

 !!!ام اتهاماتم این شد که کنزمال کرده

هاى وسیعى  آالت داده شد، زمین مراحل تکمیلى کارخانه کاغذسازى پارس پایان گرفت و سفارش ماشین
اعضاى هیأت مدیره شرکت به . هم در هفت تپه خوزستان خریدارى کردند و ساختمان کارخانه احداث شد

ا داشته باشد یا مدیریت همایون پیشنهاد کردند که یکى از این دو کار را بکند، یا مسئولیت فرانکلین ر
رود  کارخانه کاغذسازى را، و همایون که تشخیص داده بود امور مربوط به فرانکلین به طور عادى پیش مى

تواند از دور بر آن نظارت کند ترجیح داد در  و دوستش آقاى مهاجر به امور آن مسلط شده و خود مى
کاغذ پارس را پذیرفت و مسئولیت اداره شرکت کاغذ پارس بماند، و به این ترتیب مدیریت شرکت 

 .فرانکلین را به على اصغر مهاجر واگذار کرد

یاد آقاى  که تازه مؤسسه فرانکلین آغاز به کار کرده بود، زنده 1334در سال : و اما على اصغر مهاجر 
و آمد که زاده آشنا هستم روزى به فروشگاه امیرکبیر در ناصرخسر دانست من با صنعتى احمد آرام که مى

شناسم که به زبان انلگیسى مسلط است، مرد خوبى  زاده دوستى دارى؛ من جوانى را مى فالنى، تو با صنعتى
زاده  کنم، تو هم سفارشش را به صنعتى خورد؛ او را به تو معرفى مى زاده مى هم هست و به درد کار صنعتى

 .بکن که در فرانکلین استخدامش کند

اى  وانى به دکان ناصرخسرو آمد، جوانى بود کوتاه قد و الغر اندام و ترکهچند روزى گذشت؛ یک روز ج
گفت من على اصغر مهاجر هستم که آقاى آرام . کرد با صورت کوچک، و خیلى خودمانى صحبت مى
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آمد استعفا  من کارمند وزارت دارایى بودم، اما چون از کار دولتى خوشم نمى …ام کرده نزد شما بیایم معرفى
 !فعالً هم راننده تاکسى هستمدادم، 

عین واقعه را براى . از طرز برخورد و حرکات و سکناتش خوشم آمد، تصمیم گرفتم کارى برایش بکنم
زاده همکارى  ها با صنعتى زاده تعریف کردم، و خالصه مهاجر به عضویت فرانکلین درآمد و سال صنعتى

مهاجر از وزارت دارایى استعفا نداده بود، : ى شنیدمتر بعدها داستان مفصل. کرد و با هم یار غار شدند مى
. گویا به اتهام داشتن تمایالت ملى به زندان افتاده و اخراج شده است، یک سالى هم راننده تاکسى شده بود

هاى جیبى با  هنگام کار در مؤسسه فرانکلین کتابى هم نوشت به نام زیر آسمان کویر که آن را سازمان کتاب
 .بیر منتشر کردسرمایه امیرک

شناسى داشت آقاى احمد آرام را هم براى همکارى به  اى که در آدم پس از مدتى همایون با تجربه
فرانکلین دعوت نمود و تا موقعى که در فرانکلین بود همکارى آرام با او ادامه داشت و آرام چندین کتاب 

در تألیف دایرةالمعارف فارسى هم  براى مؤسسه ترجمه کرد و از ارکان و همکاران واقعى دکتر مصاحب
 .بود

* * * 

ظهر بود، در دفترش تنها . ده دوازده سالى بعد روزى براى کارى به دیدار همایون به فرانکلین رفتم
همین «: ام، ناهار چه دارى؟ گفت خیلى خودمانى گفتم من هم گرسنه. خورد نشسته بود و نان و ماست مى

نشستیم به خوردن نان و » !توانم بگویم یک نیمرو هم برات بیاورند نان و ماست، ولى اگر بخواهى مى
زاده، تو که  راستى، آقاى صنعتى«: پرسیدم. ماست و نیمرو، و ضمن خوردن از این در و آن در گفتن

اى  اى و حاال همه جا نفوذ دارى و با مردان علم و بزرگمردان سیاست هم آشنا شده فرانکلین را دایر کرده
چند تا دوست و رفیق خوب دارى که بتوانى بهشان دربست اعتماد کنى و راز دل خود را به آنها  بگو ببینم
اما به هر حال آنطور هم نیستم . گویى ندارم من دوست آنچنانى که تو مى«: قدرى فکر کرد و گفت» بگویى؟

به هر . گذرد باشد کار نمىکه به کسى اعتماد نداشته باشم؛ در محیط کار اگر روابط بر اساس اعتماد متقابل ن
با بقیه هم خوب،  …حال به دو نفر خیلى اعتماد دارم، یکى نجف دریابندرى، یکى هم على اصغر مهاجر

ها با سمت معاونت و مشاور و مترجم و ویراستار، اول در  آقاى دریابندرى سال» …روابط معمولى است
اهل . مؤسسه ترجمه و ویرایش کرده بود مؤسسه فرانکلین، همکارى داشت و چندین کتاب را براى آن

کردند  هنگام فعالیت حزب توده، مانند بسیار کسانى که خیال مى. بوشهر و کارمند شرکت نفت در آبادان بود
بعد از وقایع . کند، به عضویت آن حزب درآمد آن حزب در راه آزادى اندیشه و خدمت به میهن فعالیت مى

آقاى دریابندرى قامتى بلند و چشمانى . در زندان قصر بازداشت بودمرداد دستگیر شد و پنج سالى  28
رو است و با اعتماد به نفس، مسلط به دو زبان فارسى و انگلیسى، ادیب، دانشمند، که  درشت دارد، سبزه

زاده  هاى بسیار خوب صنعتى یکى از انتخاب. ها کتاب و مقاله و نقد و انتقاد از او به چاپ رسیده است ده
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اى که تا امروز دریابندرى تألیف  اب آقانجف براى همکارى در مؤسسه فرانکلین بود، هر کتاب و مقالهانتخ
تا آنجایى که . تاریخ سینما ترجمه او را امیرکبیر منتشر کرد. یا ترجمه کرده با اقبال عمومى روبرو شده است

راند راسل، معنى هنر از هربرت رید، هاى تاریخ فلسفه غرب، عرفان و منطق از برت به یاد دارم ترجمه کتاب
اى در دهکده از مارك تواین، وداع با اسلحه از ارنست همینگوى را هم  هاى ساموئل بکت، بیگانه نمایشنامه

یکى از شاهکارهاى دریابندرى پس از انقالب تألیف کتاب مستطاب آشپزى . دریابندرى ترجمه کرده است
این کتاب را . ها براى آن زحمت کشید استکار تألیف کرد و سالاست که با همکارى همسرش خانم فهمیه ر

از . با چاپ و صحافى بسیار نفیس دوست همکارم آقاى زهرایى صاحب نشر کارنامه منتشر کرده است
هاى بلند اوست که در مجالس و  گویى و صراحت لهجه و غش غش خنده مشخصات نجف خان رك

 .شنویم محافل مى

* * * 

زاده از فرانکلین و واگذارى  ها بعد شنیدم که على اصغر مهاجر پس از استعفاى صنعتى مدت …و اما
زاده به او کرده بود، با  هایى که صنعتى مؤسسه به او، با آن همه اعتماد و رفاقتى که بین آنها بوده و کمک

پس از  …!شده استهاى خالف واقع به مرکز مؤسسه فرانکلین باعث گرفتارى براى همایون  دادن گزارش
کشى، چطور  تو که این همه زیرك و باهوشى و موى سفید را از ماست مى«: گفتم این واقعه به همایون مى

هاى  خوب، این یکى از جریان«: گفت او هم مى» شد در انتخاب و ارزیابى دوستانت اینطور اشتباه کردى؟
کند، من هم  کرد، هر کسى اشتباه مىبه هیچکس نباید اعتماد  …الزم زندگى است، زندگى همین است

بترس از «: فرماید السالم که مى کرد از حضرت على علیه و بعد روایت مى» .انسان هستم و اشتباه کردم
  »!اى کسانى که به آنها خدمت کرده

: گوید روانشناسى جدید مى. نویسند و عجیب اینکه این قضیه را به حساب کشفیات روانشناسى جدید مى
کند،  نگرد؛ و برعکس، مدیون همیشه با نفرت به داین نگاه مى مدیون همیشه به چشم محبت مىداین به 

افتد که به مدیون  افتد که به او دارد، در حالى که داین یاد محبتى مى بیند یاد دینى مى چون هر وقت او را مى
همیشه از دیدنش رسانى،  کنى و با خدمتت او را به جایى مى وقتى به کسى خدمت مى. کرده است

خوشحالى، مثل نهالى است که خودت نشانده باشى و به ثمر رسیده باشد، حال آنکه او به چشم کسى به تو 
اى و خوش ندارد هر دم آن احتیاج و ندارى یا خوارى به او یادآورى  کند که شاهد احتیاجش بوده نگاه مى

دهند، اگر  قبوالنند و پاسخ نیکى را با نیکى مى ىشناسى که به خود م البته هستند مردم سپاسگزار و حق. شود
 .گذشت، اما همه اینطور نیستند، و قاعده کلى همین است چنین نبود کار دنیا نمى

* * * 

هاى خود همایون را به کلى از  هنگامى که مهاجر بر اریکه مؤسسه فرانکلین مستقر شد و با سعایت
صحنه نشر کتاب خارج کرد، به رقابت با ناشرانى پرداخت که در اوایل با همایون و مؤسسه فرانکلین 
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و گرفتن امتیاز  التألیف یا حق ترجمه زیادتر به مترجمان و مؤلفان با پرداخت حق. همکارى کرده بودند
رفت، و این یکى از دالیل مبارزات کسبى امیرکبیر شد با  هایشان، به اصطالح رودست ناشران مى چاپ کتاب

اش کمک به  اى که مؤسسه فرانکلین دارد وظیفه گفتیم طبق اساسنامه من و دوستانم مى. على اصغر مهاجر
در این زمان . کند و با ناشران به رقابت بپردازد ناشران کشور است و نباید رأساً با سرمایه خود کتاب چاپ

 .دوستى و همکارى ناشران و مؤسسه فرانکلین تقریباً قطع شده بود

* * * 

طبق دستور مؤسسه مرکزى نیویورك، دو سه سالى قبل از انقالب مهاجر کم کم شروع کرد به فروش و 
هاى  ها و سرقفلى فروشگاه امتیاز کتابواگذارى بعضى از اموال و امتیازات مؤسسه فرانکلین از جمله 

در . ها کاره مانده بود و کلیه موجودى کتاب هاى جیبى و امتیاز دایرةالمعارف فارسى که نیمه شرکت کتاب
گفتى ما رأساً نباید کتاب چاپ کنیم، حاال  روزى مهاجر مرا دعوت کرد و گفت که تو از اول مى 1354سال 

یبى را منحل کنم، سهام چند نفر از ناشران را هم که در آن سهیم هاى ج من تصمیم دارم شرکت کتاب
هستند بخرم و یکجا شرکت را واگذار کنم، اگر مایلى پیشنهاد خودت را به مؤسسه بده تا روى آن مطالعه 

هاى درسى فارغ شده بودم و تصمیم  از کار مدیریت شرکت کتاب) 1354سال (ها  من در این سال. کنیم
با مطالعات و آمد و رفت و . وازده سالى که از امیرکبیر دور بودم دوباره فعالیتم را زیادتر کنمداشتم پس از د

ها و  هاى جیبى را که شامل سرقفلى فروشگاه ها تصمیم گرفتیم کلیه سهام شرکت کتاب مباحث بسیار با بچه
پنج میلیون تومان آن زمان جمع سهام آن حدود . ها و امتیاز چاپ آنها بود، بخریم و خریدیم موجودى کتاب

فروشگاه در نقاط  13حاال امیرکبیر داراى . پرداختیم شد، که قسمتى را نقد و بقیه را به اقساط باید مى
خبر خرید . مختلف تهران و یک نمایشگاه در فرودگاه مهرآباد شده بود و فروشگاه مروج هم در مشهد بود

ک کاسه شدنش با امیرکبیر در مطبوعات منعکس شد، هاى جیبى و سهام شرکت خوارزمى و ی شرکت کتاب
و . و از آن به اقدامى مفید براى قرار گرفتن کتاب بیشتر به بهاى ارزان در دسترس خوانندگان تعبیر کردند

ها و  گشتند که پول این در حالى بود که دیگران در خارج از کشور به دنبال جاهاى مطمئنى مى
اما من مقید این احوال نبودم، و به حکم حدیث نبوى که . ا به کار بیندازندهایشان را در آن کشوره سرمایه

نهال خیرم را » شود هرگاه نهالى در دست دارید بنشانید هم آنگاه که رستاخیز به پا مى«فرماید  مى
طلبانى که در  و حاال دیگران هستند، فرصت! نشاندم، و با چه رنج و زحمتى نهال را مى …نشاندم مى

هاى جیبى و امتیاز  و پیشنهاد خرید سهام کتاب …!برند خورند و بهره مى اش مى اند و از ثمره اش آسوده سایه
دایرةالمعارف فارسى را به مهاجر دادم و مهاجر هم پس از مشورت با مؤسسه مرکزى و مذاکره با ناشران 

. اقساط ماهانه به من واگذار کنددیگر باالخره موافقت کرد که با من کنار بیاید و آنها را به صورت نقد و 
به کار خود » سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى«پس از انقالب مؤسسه فرانکلین با تغییر نام به 
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انتشارات «ادامه داد که اکنون با ادغام بنگاه ترجمه و نشر کتاب یارشاطر و بنیاد فرهنگ دکتر خانلرى به نام 
 .کند فعالیت مى» علمى و فرهنگى

هاى مختلف هم کتاب  هاى جیبى نبود و به قطع هاى جیبى دیگر کارش فقط چاپ کتاب شرکت کتاب
هاى زیادى که چاپ کرده بود فروشگاه بزرگى هم  عالوه بر کتاب. کرد؛ وزیرى، رقعى، پالتویى چاپ مى

اه را که هاى جیبى تمام مساحت زیر آن فروشگ مقابل دانشگاه داشت که پس از خرید سهام شرکت کتاب
ها براى  ها و ویترین پله به فروشگاه وصل کردم و با بهترین قفسه مستقل بود از مالک آن خریدم و با یک راه

هاى  شرکت کتاب. در این موقع این فروشگاه بزرگترین فروشگاه کتاب در ایران بود. ارائه کتاب آماده کردم
باز فروشگاهى دیگر در چهارراه کالج و جیبى فروشگاهى دیگر در ابتداى خیابان وصال شیرازى و 

 .فروشگاهى هم در خیابان نادرى داشت

* * * 

کرد و بسیار مورد توجه همایون بود با حسن  ها در مؤسسه فرانکلین کار مى آقاى مجید روشنگر که سال
هم  کردند برقرار کرده بود، مدتى خلقى که داشت روابط خوبى با ناشرانى که با آن مؤسسه همکارى مى

هاى مختلف به  هاى بسیار مهمى در قطع هاى جیبى بود و در زمان او کتاب سرپرست شرکت سهامى کتاب
شناسى که داشت، به همکارى در مؤسسه فرانکلین  او از کسانى بود که همایون با همان شم آدم. چاپ رسید
روشنگر . منصوب شد هاى جیبى اوایل در کار ویرایش کتاب بود و سپس به مدیریت کتاب. دعوت کرد

از . اى سفید و مهربان مردى مالیم و خوش بیان و صمیمى و خونگرم است، با قامتى متوسط و چهره
او قبل از انقالب به امریکا رفته و در آنجا هم یک . سهامداران و بنیانگذاران انتشارات مروارید هم هست

هم به نام بررسى کتاب درباره ادبیات معاصر  اى چاپخانه و یک مؤسسه انتشاراتى راه انداخته است و مجله
گفت روزى براى دیدن مهاجر به  آقاى روشنگر مى. کند و در این کار برازندگى خاص دارد ایران منتشر مى

هاى گرانقیمت در امریکاست  آنجلس و مرکز خانه اش در بِوِرلى هیلز که یکى از محالت زیباى لوس خانه
و !! …بها پنج میلیون دالر! رسد اش نصب کرده که این خانه به فروش مى خانه دیدم تابلویى جلو. رفته بودم

ها ماندن در بستر بیمارى،  زحمت دچار سکته مغزى شد و پس از مدت سرانجام اینکه مهاجر با آن ثروت بى
 .چند سالى است که دار دنیا را وداع گفته است

* * * 

ارخانه کاغذ پارس متحمل شد، بر سر بهاى خرید و اما همایون، پس از زحماتى که براى تأسیس ک
هاى کارخانه و مواد اولیه براى تولید کاغذ و اختصاص قسمتى از سهام به مدیران تولید، بین او با  ماشین

متخصصان انگلیسى که از شرکتى به نام رید در امور کارخانه دخالت داشتند از یک طرف و مدیران بانک 
منافع خود نظراتشان را به او تحمیل کنند، اختالف افتاد و همایون از مدیریت  خواستند براى صنعتى که مى

اف گودریچ رفت  کارخانه استعفا کرد و به خواهش آقاى دکتر عالیخانى وزیر اقتصاد به کارخانه الستیک بى
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ماى رطب و در آنجا هم مدت کمى کار کرد و استعفا داد؛ بعد از مدتى با کمک سازمان برنامه، کارخانه خر
 .رفت احیا کرد و هنگامى که کارخانه روبراه شد از آنجا هم استعفا داد زهره را که رو به ورشکستگى مى

* * * 

هاى پرورشگاه صنعتى در جزیره کیش به  مدتى بعد شنیدم که به جزیره کیش رفته و با چند نفر از بچه
ث تشکیالتى براى تأسیس یک مرکز گفت اول به قصد احدا همایون مى. صید مروارید مشغول شده است

گذشتم شهرى را دیدم با  صید مروارید در خلیج فارس به بندر لنگه رفتم و وقتى با طیاره از باالى شهر مى
ها و بازارهاى مرتب، ولى وقتى از طیاره به اتفاق دوستانم قدم به خاك  ها و خیابان ها و ساختمان عمارت

هایى  ها، تک و توك آدم ها و کوچه م دیدیم در همه شهر و خیابانبندر لنگه گذاشتیم و وارد شهر شدی
بعد از تحقیق معلوم شد روزگارى این جزیره بسیار معمور و آباد . هستند و جزیره را خاك ماتم گرفته است

ها پرورش مروارید مصنوعى را شروع  و مرکز صید مروارید در خلیج فارس بوده، ولى از زمانى که ژاپنى
رود و تأسیساتى براى کشت مروارید  پس از آن همایون به جزیره کیش مى. ، شهر متروك شده استاند کرده

دهد در آن جزیره از هر  اندازد، ولى پس از چند سال سازمان امنیت کشور دستور مى در آن جزیره راه مى
 .شود ىگونه فعالیتى جلوگیرى شود و همایون هم با تحمل خسارات زیاد مجبور به ترك جزیره م

 .هاى من دیگر از همایون خبرى نداشتم تا انقالب شد و آغاز گرفتارى

بردم روزى  سر مى از زندان آزادم کردند و در خانه بالتکلیف به 1359پس از آنکه در اواخر شهریورماه 
 محل مالقات در رستوران. همایون به من تلفن کرد و حال و احوال پرسید و خواست که یکدیگر را ببینیم

در بین . گرداندم هاى غروب به آنجا رفتم و به دنبال همایون به هر طرف چشم مى طرف. هتل الله بود
ام مردى را دیدم با ریش و موهاى سفید که  رفتند در چند قدمى مردمى که آنجا نشسته بودند یا راه مى
وقتى خوب نگاه . یدآ هاى ملکى پوشیده و خندان خندان جلو مى عرقچین سفیدى بر سر گذاشته و گیوه

همایون این چه ریختى است که خودت را : ام گرفت که خنده. کردم همایون را در آن هیئت و قیافه شناختم
او هم از حال من و ماجراهایم پرسید و باالخره برایم تعریف کرد که من حاال در کرمان شاگرد . اى درآورده

هاى تک جلدى  است که عالوه بر کتابفروشى، کتابخان  یک کتابفروشى در بازار گنجعلى! ام صحاف شده
. کنم تا استادم بیاید کرده و آن را آب و جارو مى روم درِ دکان را باز مى ها مى من صبح. کند هم صحافى مى

 .کند هم گالبگیرى مى) همسر همایون(شهین 

ه گالب در ضمن صحبت، دو شیشه کوچک عطر گل سرخ به دست من داد و گفت که اینها هم عصار
ها را  کارگاه گالبگیرى راه انداخته، گالب) ملک پدرى همایون در نزدیکى کرمان(زار  است، شهین در الله

ها درآورده در  ها را از بشکه روم و گالب ها به خانه مى فرستد و من هم شب کند و به کرمان مى در بشکه مى
چند شیشه گالب هم براى ! فرستیم ن و بازار مىزنم و با اسم گالب زهرا به تهرا ریزم و اتیکت مى شیشه مى
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پس از ساعتى گپ زدن خداحافظى . ها را بدهیم توانیم جواب مشترى کارمان هم گرفته و نمى. ام تو آورده
آمد و احوالى از  هر از چند گاهى با همان قیافه و هیئتى که ذکرش رفت، به تهران مى. کرد و از او جدا شدم

اینکه به من خبر رسید همایون و شهین خانم را در کرمان بازداشت کرده و به زندان  پرسیدیم تا یکدیگر مى
 .اند دادگاه انقالب برده

* * * 

بعد از پرس و جو برایم تعریف کردند به علت سوابقى که همایون در زمینه چاپ و نشر کتاب داشته 
به آرشام رئیس سابق ساواك کرمان را  خواهد که چاپخانه بزرگ متعلق است بنیاد مستضعفان کرمان از او مى

کند و براى حسن  رود و آنجا را اداره مى مى. پذیرد، به شرطى که به او اختیارات بدهند اداره کند و او هم مى
همایون ضمن کار هر از چند گاهى . برد هاى پرورشگاه را هم به آنجا مى اى از بچه اداره و گردش کار عده

کند  رود و در پشت جبهه به رزمندگان کمک مى هاى پرورشگاه هم به جبهه جنگ مى هبا ده دوازده نفر از بچ
 .شوند هاى پرورشگاه هم شهید مى و گویا چند نفر از بچه

بیند نابسامانى  برد مى گذرد و به جریان کارها در چاپخانه پى مى پس از مدتى که از کار او در چاپخانه مى
او به خیال اینکه آنجا هم جایى مثل . گیرند کارى انجام بدهند حقوق مى اى هم بدون اینکه زیاد است و عده

از جمله اینکه پس از رسیدگى . ها را بگیرد کند که جلو سوءاستفاده هایى تهیه مى فرانکلین است، گزارش
 ها به نام دست اول خریدارى شده ولى تمام آنها کار کرده و دست دوم بوده است و از شود ماشین مطلع مى

شان روى  بینند امروز و فرداست که پته اندرکار که مى عوامل دست. این راه صدها هزار دالر سوءاستفاده شده
کند حیف  کنند که از پیگیرى کارهاى گذشته صرفنظر کند، ولى همایون سعى مى آب بیفتد او را نصیحت مى

شود، ولى این  برایت گران تمام مى کنند که اگر وارد این گود شوى عوامل تهدید مى. ها روشن شود و میل
شوند و به دادسراى  تهدیدها در همایون اثرى ندارد، عوامل که در دادسراها هم نفوذ دارند دست به کار مى

برند که این همایون صنعتى همکار اشرف بوده و با دربار رابطه داشته و مؤسسه  انقالب کرمان گزارش مى
نشر بوده در اصل یک مؤسسه جاسوسى بوده است، و از این قبیل فرانکلین هم که در ظاهر یک مؤسسه 

دادند و حاال هم در هر  اى که آن روزها درباره هر کس که سرى توى سرها داشت رواج مى اتهامات کلیشه
چى هم، با  خالصه عوامل سوءاستفاده. کنند بیاران معرکه از آنها سوءاستفاده مى موردى الزم باشد آتش

، کارشان را کرده بودنداستفاده از  برند و در زندان انفرادى کرمان  همایون و همسرش را مى. این جو
پس از شش ماه همسرش که از ناراحتى، بینایى یک چشم خود را از دست داده بود آزاد . کنند بازداشت مى

و پس از  شود هاى دیگر و دست آخر به زندان اوین منتقل مى شود و همایون به تهران و به زندان مى
وقتى . دارند که یک سالش را در زندان انفرادى بوده مورد پنج سالى در زندان نگهش مى هاى بى بازجویى

اى  هیچ، یک روز از سلولم نامه«: آزاد شد و به دیدارش رفتم پرسیدم که چه شد که آزادت کردند، گفت
و  …اى توى زندان نگه داشتهنوشتم به حاکم شرع، که یا شیخ گناه من چیست که مرا این همه مدت 
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و بدین ترتیب امواج » !بعد از مدتى یک روز گفتند بفرما برو، آزادى، همین. مقدارى شکوه و شکایت
 .سهمگین اتهامات وارده را از سر گذراند

* * * 

اهللا خان امینى به کرمان  یکى دو سال بعد همایون مرا دعوت کرد که به اتفاق دوست مشترکمان نصرت
هاى وسیعى  زمین. اش در یکصد و بیست کیلومترى کرمان برد زار ملک پدرى و ما را به روستاى الله برویم،

هزاران نهال گل سرخ را از قمصر کاشان . گفت صد هکتار است زیر کشت گل محمدى برده بود را که مى
معطر، و ده دوازده تا یک دشت گل سرخ : زار بود به راستى هم الله» زار الله«. برده و در آنجا کاشته بود

این کار او باعث ! …زاده سخت مشغول کار و شهین خانم صنعتى …ها دیگ بزرگ گالبگیرى روى اجاق
زار هم به این کار مشغول شوند و به کاشتن نهال گل سرخ  شده بود که روستاییان اطراف دهکده الله

دادند و پولش را  ن خانم تحویل مىکردند به شهی هاى خود را هر روز صبح بار االغ مى بپردازند؛ گل
زاده بود که کارگردان و گرداننده گالب زهرا  خانم صنعتى. حاال شهین خانم شده بود همه کاره. گرفتند مى

 .شده بود

هاى  زار تابستان گفت که الله همایون مى. هاى زیر کشت گل سرخ به هفتصد هکتار رسید کم کم زمین
زار جارى  هاى متعددى در زیر اراضى الله آب احتیاج دارد زیرا قناتسخت دارد و گل سرخ هم کمتر به 

 .است

رفت و تریاك زهرآلود به بار  هاى زیادى از آن در سال زیر کشت خشخاش مى هاى بایر که قسمت زمین
هاى سرخ شده بود که گالب از  آورد و باعث گرفتار شدن روستائیان به اعتیاد بود حاال بسترى پر از گل مى
 .رفت شد و در بازارهاى ایران و جهان به فروش مى تهیه مى آن

هاى مجهزى براى کار گالبگیرى از آلمان خریدارى شد و دهها  کار گالبگیرى توسعه پیدا کرد و ماشین
هاى متعلق به همایون در کرمان دفتر گالب زهرا با  کارگر به کار مشغول شدند و در یکى از ساختمان

 .گردید غول به کار شد و محصوالت آن به دنیا صادر مىمدیریت شهین خانم مش

همایون عالقه شدیدى به همسرش شهین خانم داشت و با این که از طرف همسر صاحب اوالدى 
 .دار شدن نرفت و با چند حیوان خانگى خود را سرگرم کرد نگردید ولى دنبال همسر دیگرى براى بچه

زهرا روبراه شد همایون تصمیم گرفت آن را به یک شرکت وقتى کارخانه گالب زهرا و شرکت گالب 
رسمى تبدیل کند که کلیه کارکنان در آن سهیم باشند و ترتیبى داد که زارعینى هم که گل سرخ به کارخانه 

 .دادند در سود آن سهیم باشند مى
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سه ماه  پس از تسلط شهین خانم بر امور شرکت گالب زهرا، همایون که ناراحتى قلبى داشت هر سال
 ]3[.پرداخت رفت و به ترجمه کتاب مى آخر سال را براى استراحت به بندرعباس مى

ایران در شرق  –تاریخ سومر  –جغرافیاى تاریخى ایران  –هاى تاریخ کیش زرتشت  ها کتاب در این سال
. گفت همایون شعر هم مى. بان انگلیسى که به آن تسلط داشت ترجمه کردباستان و چند کتاب دیگر را از ز

 :هایى از اشعار او کتاب شعر شور گل و قالى عمر از آثار اوست و نمونه

 من آن آشفته احوالم کز آغاز

  دچار جادوى چشمان مستم

  پس از عمرى گناه میگسارى

  کنون در میکده بى مى نشستم

  راست چو این عالم اثر یا خط یا

  پرستم چه پروا گر کتابش مى

 اگر روزى حسابم را رسیدند

  عین داور چشم بستم به غمض

  من و امید جنّت در قیامت

  همینمم بس که این دم زنده هستم

 چرا ترسم ز دوزخ شاید آنجا

  برآمد خدمت و کارى ز دستم

آرى، مرد  …کند را هم آباد مىو کویر . دیدم مرد کار در کویر هم مرد کار است خوشحال شدم که مى
تواند باشد، بیکارى براى مرد کار خوره است، دو روزه او را از پا  داند، بیکار نمى کار، کار را وظیفه مى

گدارى همدیگر را  گاه. مدتى بعد همایون دچار حمله قلبى شد که آن دفعه به خیر گذشت. اندازد مى
اى، بیا با  کرد که چرا در خانه مانده لفن مىاو هر از گاهى ت …کردیم زدیم و درددلى مى دیدیم و گپى مى مى

 …اما. هم دوباره یک دستگاه نشر راه بیندازیم و از نو به کار کتاب مشغول شو

زار به کرمان برگشتیم، همایون مرا به بازار برد، در یک کاروانسراى کوچک، درِ یک  هنگامى که از الله
. ضاى سرپوشیده مانند پرده سینما از گچ سفید بودفضاى سرپوشیده را باز کرد، یکى از دیوارهاى آن ف

ها این  همایون گفت پدربزرگم میرزا على اکبر که مرد روشنفکرى بوده در یکصد سال پیش براى کرمانى
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زاده در  بعد ما را به قرائتخانه صنعتى. فضا را سینما کرده و مردم کرمان را با فیلم و نمایش آشنا نموده است
فضایى . هاى نزدیک بازار اده برد که عمومى بود و مربوط به پرورشگاه، در یکى از خیابانز پرورشگاه صنعتى

هاى کتاب بود و میز و  بود سرپوشیده به وسعت تقریبى بیش از پانصد مترمربع که دور تا دور، قفسه
ائتخانه، وسط این قر. هایى براى مطالعه، و پسران و دختران جوان جداگانه مشغول مطالعه بودند نیمکت

وقتى چشمم به آن آرامگاه افتاد، در آن فضایى که عطر . بود) زاده بزرگ صنعتى(» کَر«آرامگاه میرزا على اکبر 
و بوى علم و دانش و فضیلت پراکنده بود، آرزو کردم که خدایا عاقبت مرا هم خودت به خیر بگردان و 

 .ها به من هم عطا فرما چنین توفیقى در این زمینه

  خویش بردم ره به پایانبه کام 

  عاقبت محمود گردان! الهى

* * * 

پس از وفات شهین که به ملکه گل سرخ معروف شده بود همایون با همه کوششى که براى خونسردى 
 .کرد کم کم تحلیل رفت و غم مرگ همسر باوفایش او را از پاى درآورد خود مى

ضورى و یا تلفنى با هم داشتیم تا در روز دیدم و هر از گاهى مالقاتى ح دیگر او را سرحال نمى
پیک او را در کنار . چهارشنبه هشتم شهریور خبر مرگ او را از دوست مشترك دکتر ایرج افشار شنیدم

 .هاى سرخ به خاك سپردند زار کرمان در میان گل همسر باوفایش شهین خانم در همان الله

 .درود و رحمت خداوند بر او باد

* * * 

 خونین جگر بگشائیدصبحگاهى پر 

 ژاله صبحدم از نرگس تر بگشائید

  نازنینان فنا مرد چراغ دل من

 همچو شمع از مژه خوناب جگر بگشائید

 )1388، مهر و دي  72-73بخارا شماره  (

 
 تألیفات اوستکتاب رستم در قرن بیستم و زندگانى من از  – ]1[

از شگردهاى او براى اینکه طرف را بیشتر به خود جلب کند یا اگر از او دلگیرى داشته باشد  - ]2[
کرد، مثل این که هیچ اتفاقى بین  انداخت و با او صحبت مى برطرف شود هنگام مالقات دست در کمر او مى

 ها نیفتاده استآن
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رود  در یکى از سفرهایى که شهین براى دیدن همایون با ماشین سوارى از کرمان به بندرعباس مى- ]3[
با کشته  1381٫در سال » در راه عشق به همسر«. شود کند و شهین در دم کشته مى در بین راه تصادف مى

هاى سرخ به  زار در میان گل پیکر او را به دستور همایون در همان الله. زار غرق در ماتم شد دن شهین اللهش
 خاك سپردند
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  پاریزي دکتر محمدابراهیم باستانى/ پابیل کن = خور دارد  تا جایى که بیل
  

  دگر کودکانى که بینى یتیم

  پدر مرده و، نیستشان زر و سیم

  همه خواستهبرایشان ببخش آن 

  برافروز جان روان کاسته

 )فردوسى(

 –الملل اول تأسیس شده است  در بحبوحه شروع جنگ بین. م1916/ش1295داراالیتام کرمان در سال 
او تنها دو سه اطاق در . کر نظیر حاج اکبر صنعتى معروف به با بودجه محدود و کمک دیگران و همت کم

در اختیار  –فروشى داشت  نزدیک کاروانسرایى که در آنجا خود شال –بازار کهنه  –کوچه مسجد وکیل 
 .کرد گرفته و چند طفل را نگهدارى مى

خان و چه میرزاحسین خان جودت و چه صادق انصارى، در  الدین رؤساى معارف کرمان عموماً چه تاج
جا کم بود و البته بودجه هم شدند و  هاى یتیم زیاد مى تدریج بچه به. کردند هایى مى او کمک حدود امکان به

ها پیش در فکر آن بود که زمینى خارج از دیوار باروى  حاجى از سال. کرد از حد بخور و نمیر تجاوز نمى
براى پرورشگاه تخصیص دهد ولى  –المالک  که خندق بود و مجهول –پشت اداره پست و تلگراف  –شهر 

 .شد این کار میسر نمى

 –و نارضائى شاه از رؤساى کرمان  –. م1930نوامبر / ش1309ن، در آذر کرما بعد از سفر رضاشاه به
خصوصاً استاندار مرحوم تدین، تا آنجا که شاه ناهار را که در کرمان تهیه کرده بودند نماند و نخورد و 

با تغییر استاندار، در جهات . یزد و اصفهان، رفت رفسنجان رفت و یک ناهار چاپارى خورد و سپس به به
 .لف شهر قرار شد تحوالتى پدید آیدمخت

اى تشکیل داد، و  پیشنهاد رئیس معارف وقت جلسه مرحوم حاج اکبر نیز، موقع را مناسب یافت و به
 .خدمات پانزده ساله خود را برشمرد، و تقاضاى کمک کرد

. م1931/ش1310سال  مربوط به. خواهد گزارشى از این جلسه براى خوانندگان بخارا بنویسم من دلم مى
 .شود عیناً نقل مى. م1932ژانویه  15/ش1310دى ماه  25و از روزنامه بیدارى مورخ . است

در این مجلس، مرحوم سیدمحمد هاشمى مدیر روزنامه بیدارى نیز سخنان مفصل از تاریخچه کار خیر 
ون نیز حضور البرز رئیس قش]  سرتیپ[در تاریخ ایران پیش از اسالم و بعد از اسالم ایراد کرد و آقاى 
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اکبر صنعتى مدیر اولیه  آقاى حاج –تعبیر مرحوم هاشمى  به –» فکر پیر جوان«داشت، و پس از همه اینها، 
 .و مجلس قریب ساعت هشت خاتمه یافت –ایتام ایراد نمود  آمیز راجع به داراالیتام، نیز نطقى رأفت

و اظهار  –عهده داشت  وى بهآن روزها، مدیریت داخلى پرورشگاه را مرحوم میرزا محمدخان صف
که البته امیدش تا روزهاى زلزله بم  – …زودى تأسیس گردد امیدوارى کرد که یک داراالیتام زنانه نیز به

 .تحقق نیافت

موسیو «صفوى شناخته شود، معروف به او بیش از آنکه به. مرحوم صفوى را من هم زیارت کرده بودم
جعبه دوربین و یک پارچه کلفت که یک روى آن قرمز و روى بود، زیرا با یک سه پایه و یک » عکاس

مرحوم موسیو، چند بار همراه . گرفت از هرمراسمى براى معارف کرمان عکس مى –دیگر آن سیاه بود 
پاریز آمده بود  مرحوم جودت و مرحوم صادق انصارى و مرحوم مایل تویسرکانى رؤساى معارف کرمان به

 .مهمان شده بود و عکس برداشته بود –حاج آخوند مدیر مدرسه بود  و در خانه ما که پدرم مرحوم

در جوانى  –اما جودت، مرحوم میرزاحسین خان جودت از فرهنگیان نامدار که عمر طوالنى نیز داشت 
و .) م1923/ش1302(خان جنگلى بود  و تقریباً وزیر معارف میرزا کوچک –در جزء کارگزاران فرهنگى 

البد با  –ها افتاد  ها از آسیاب که اطرافیان او عموماً پراکنده شدند، وقتى آب –رزا پس از خاتمه کار می
ریاست معارف کرمان برگزیده شد، و خدمات بسیار  موافقت رضاشاه، این میرزا حسین خان جودت به

 خاطرم. م1932/ش1311که یک بار آن در زمستان  –پاریز آمد  فرهنگ کرمان کرد، و چند بار هم به به
و از صف  –اى میرزاغالمحسین صفارى  اجاره  در خانه –هست که صبح زود بود وارد مدرسه پاریز شد 

 .ها بازدید کرد که من نیز در آن صف بودم بچه

دستور مرحوم  به  که مقدمات ساختمان مدرسه جدید پاریز در زمان او و  ]1[بعد از او صادق انصارى آمد
/ ش1314خان حایرى مدیر کل وزارت معارف فراهم آمد و مدرسه در زمان مایل تویسرکانى در  هادى
 .نام پدرم مرحوم حاج آخوند باستانى پاریزى باقى است و هنوز هم به –ساخته و تمام شد . م1935

پرورشگاه شد  هاى مالى نیز به کمک –پرورشگاه تغییرنام یافت  که بعداً به –یتام در مجلس جشن داراال
که صورت آن در روزنامه بیدارى آن روزگار ثبت شده، و من براى اینکه اوالً میزان ارزش پول را در اقتصاد 

اشاره  –ندارم  کم و زیاد آن کارى به –شهریان کرمانى  میزان کمک هم آن روزگار جلوه دهم، و در ثانى به
کرده باشم، و بگویم که اصوالً بنیاد پرورشگاه برمبناى کمک مردم صورت گرفته و بعدها اداره معارف از 

که  –کنم  ها را عیناً نقل مى ریز کمک –آن کرده است  هایى به نظر پرسنل و اداره مؤسسه و ساختمان کمک
ن هست و اوالد و احفاد آن اشخاص که البد این اى براى مردم نیکوکار آن زما در حکم یاد خیر و فاتحه

 .ارزش کار پدر و یا پدربزرگ خود پى خواهند برد خوانند، با خوشوقتى به روزها آن را مى
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هم رسانیده،  مدعوین حضور به. م1931نوامبر  19/ش1310آبان  28حسب دعوت، پنج بعدازظهر جمعه «
موقع ) مقصود بروشور کارهاى انجام شده است. (گردید ابتدا یک جلد راپورت چندساله داراالیتام توزیع

رسمى شدن مجلس، ابتدا حضرت آقاى جودت رئیس محترم معارف، نطق افتتاحیه ایراد، و سپس حضرت 
 ».کف زدن مفصل خاتمه یافت له به والى محترم نطق فرموده، و نطق معظم

ردى که در امور اقتصادى و مسائل م –باید عرض کنم که والى آن روز کرمان، رضا افشار بوده است 
 15/ش1310شهریور  24(نفوذ بود، و درست سه ماه قبل از آن  نظر و صاحب مالى شهر کرمان صاحب

کارخانه برق و اثاثیه الکتریکى آن، که توسط مرحوم شیخ ابوالقاسم هرندى از روسیه خریده . م1931سپتامبر 
 ».اند دستگاه مزبور شدهشده بود، با یک نفر متخصص وارد و مشغول نصب 

چنین مقدمات تأسیس شرکت کارخانه ریسندگى خورشید نیز که از مؤسسات بسیار مهم اقتصادى  هم
 .راه افتاد و چند سال بعد از او البته به –در زمان او فراهم آمد  –کرمان بود 

سیدمحمد هاشمى در  من اصرار دارم که نام هریک از کمک کنندگان را با همان القاب و آدابى که مرحوم
هم اداى امانت شده باشد هم شما را در حال و . کار برده است نقل کنم یک صفحه تمام روزنامه بیدارى به

 .هواى هشتاد سال پیش کرمان قرار دهم

آن مؤسسه  آبان در داراالیتام اعانه به 28صورت اعانه، صورت اسامى آقایانى که در جلسه دعوت «
 :اند دار شده عهده

  قران 500    رت مستطاب اجل آقاى افشار والى معظم کرمانحض

  قران 100    حضرت آقاى سرهنگ البرز فرمانده تیپ مستقل کرمان

  قران 100    جناب آقاى دادرس معاون محترم ایالتى

  قران   50    االسالمى ریاست محترم نظمیه آقاى یاور شیخ

  رانق   50    العموم استیناف جناب آقاى آذربیگى مدعى

  قران 500    جناب آقاى دیلمقانى

کرد و در زرند امالك  این مرحوم دیلمقانى از تجار اصالً آذربایجانى مقیم کریمان بود و تجارت قالى مى(
دست آورد و نخستین کسى است که در خانوك از دهات زرند یک توربین آبى زیر یک آبشار  فراوان به

بعد از شهریور بیست در ین راه زرند توسط مدعیان . داشتگذاشت و چند ماهى چند شعله برق روشن 
ملکى زرند کشته شد، چون بچه نداشت از اموال او یک پرورشگاه براى یتیمان در کرمان ساختند که تا 

 ]2[)شد ها از اموال او اداره مى مدت
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  قران 350    محترم تجارتخانه عطیه پروس خان رئیس جناب آقاى سکرات

 )داد او از ارامنه مقیم کرمان بود و همراه تورگُم معامالت قالى انجام مى(

  قران 250    جناب آقاى شیخ آقا ابراهیمى

شیخ آقا از فرزندان حاجى محمدخان پسر حاج محمدکریم خان  شیخ آقا، محمدکریم خان معروف به(
از  – ]3[تاى آن دختر بودند 11فرزند باقى ماند که  14از او  –خان ظهیرالدوله بود سرکار آقا پسر ابراهیم 

 )بودند در مدرسه بهمنیار  جمله زهرا خانم و علویه خانم و نزهت خانم که شاگردان من

  قران 200    جناب آقاى آقامحمد ارجمند

ارجمند  –پسر محمدجعفر قالیباف  –ها سلطان فرش ایران بود  تعبیر امریکائى نامدار قالى و به او تاجر(
و دو طبیب آلمانى از جمله  –بعدها یک بیمارستان در کرمان تأسیس کرد که بخش زنانه آن قابل توجه بود 

 )]4[کردند دکتر هرمان در آن کار مى

  قران 150    جناب آقاى مسیو سیمون رئیس کمپانى شرق -

ها چنین شرکتى در کرمان داشتند که قالیبافى و رنگرزى و تجارت قالى داشت و ویکو یکى از  ایتالیایى(
کرمان در آرشیو خود داشت که بعضى هاى قدیم  رؤساى آن بود که زن کرمانى گرفت، و یک سرى عکس

 ).پور محقق فاضل کرمانى و از شاگردان قدیم من است در اختیار آقاى مجید نیک

 
 )1356الله زار، آبان ( باستانی پاریزي با سگهاي همایون صنعتی زاده 

  قران 200    خان ابراهیمى جناب آقایداهللا
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فرزند  10خان ظهیرالدوله بود و  خان پسر حاجى خسروخان پسر هشتم ابراهیم خان پسر نوراهللا یداهللا(
انتخاباتى که گروهى معترض  –وکالت کرمان انتخاب شد  او در انتخابات زمان استاندارى صمصام به. داشت

 ]5[)م1954/ش1333. (کشته شدند

  قران 150    جناب آقاى رضا یزدى

  قران 120    زاده جناب آقاى میرزامحمدصادق امین

پدر دکتر محمدعلى امینى رئیس  –وردى بود  زاده از مالکین خوشنام کرمان و متولى مسجد اهللا امین(
 ]6[)سابق بانک صادرات در پاریس و مشاغل مهم اقتصادى دیگر

  قران 100    آقاى خان بهادر

  قران 100    آقاى میرزالطفعلى خان وکیلى

  قران 100    خان ابراهیمى آقاى صادق

  قران 100    آقاى ابوالقاسم خان ابراهیمى

  قران 100    آقا نصیر بگوف آقاى میرزا على

شد و از آن جمله بود مثالً  اوف ختم مى دنباله اسم آنها به –آنها که با روسیه معامالت تجارتى داشتند (
 )حسین یوف

  قران 100    آقاى شیخ ابوالقاسم هرندى

و کارخانه برق را  –کرمان آورد  هموست که سه ماه قبل از آن وسایل اولین کارخانه برق را از روسیه به(
و بعداً هم بعض  –نعتى کرمان روشن کرد راه انداخت، و اولین شعله مجانى برق را در همین پرورشگاه ص

کارخانه برق هرندى تا چند سال قبل از انقالب نیز کار  –مدارس یک شعله برق مجانى دریافت کردند 
هرندى یک کتابخانه نیز در مسجدجامع کرمان  –کرد و اکنون محل آن موزه برق کرمان شده است  مى

و  –رفت در کرمان محل پذیرائى او بود  اه از ایران مىخانه وسیع او در روزهایى که رضاش. ساخته است
 )موزه شده است اکنون تبدیل به

  قران 100    اصغر معینیان آقاى میرزاعلى

پسرش مرحوم معینیان معلم کشاورزى ما بود در . خصوصاً در بافت و اسفندقه بود –از مالکان کرمان (
 )دانشسراى مقدماتى کرمان

  قران 100    زاده آقاى ضرغام
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  قران 100    آقاى جهانگیر رستم فروهر

  قران 50    )اسم نوشته نشده(خانه  رئیس محترم تلگراف

  قران 50    )اسم نوشته نشده(رئیس محترم صحیه 

  قران 50    آقاى دکتر ایرانى

ها در مبارزات سیاسى و انتخابات شهر هم  و سال –از اطباى معروف کرمان و تحصیل کرده هند بود (
 )کرد دخالت مى

  قران 50    آقاى حسن آقا قزوینى

 )از تجار قالى در کرمان بود(

  قران 70    )بدون اسم؟(رئیس کمپانى باردویلى 

  قران 50    محمدخان رهنما جناب آقاى میرزا على

بود و دبیر نقاشى دانشسراى ) مام امروزىسابق و ا(محمد رهنما رئیس دبیرستان پهلوى  این على(
و رئیس فالحت و تجارت و فوائد عامه کرمان  –کرده دارالفنون بود  مقدماتى بود و اصالً تهرانى و تحصیل

رئیس دبیرستان . م1937سپتامبر /ش1316دبیرستان تغییرخدمت پیداکرده و در شهریور  و بعد به –شده بود 
 ).شد

  قران 50     خان وزیرزادهاهللا جناب آقاى میرزا فتح

  قران 50    زاده جناب آقاى رفیع

 )محمود محمدرفیع بود او معروف به(

  قران 50    جناب آقاى محمد صدقیانى

  قران 50    تجارتخانه محترم هراتیان

  قران 50    جناب آقاى آقاشیخ حسین

  قران 50    جناب آقاى احمد طاهرى

و اگر او باشد برادر آقاى محمد طاهرى یزدى  –ها رئیس کارخانه برق بود  ظاهراً هموست که مدت(
 )ها رئیس دانشسرا و رئیس فرهنگ و معلم ریاضیات مخلص پاریزى بوده است است که سال

  قران 40    جناب آقاى دکتر محمدخان زند
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  قران 30    جناب آقاى سنجرى مفتش مالیه

  قران 40    جناب آقاى کاربخش

و کارور و همه  –که معلم فیزیک من بود  –داران قالى کرمان و از بستگان کارنما و کارآموز  از کارخانه(
 )خیابان مادر فعلى –اینها مقیم کوچه سرگدارو 

  قران 30    جناب آقاى احدزاده رئیس اداره انحصار

  قران 30    جناب آقاى سیداحمد میربها

اً جزء دادگسترى کرمان بوده، و من یک جنگ نزد فرزند او دیدم که منتخبات بسیار ها و ظاهر از زنجانى(
 )باارزشى داشت

  قران 30    جناب آقا میرزا شکراهللا خان رستگار

رساندند، و یکى از دختران  قراختائیان کرمان مى از خانواده زرگرهاى کرمان است که نسبت خود را به(
مدرسه بعداً . ار بود و خانه آنها برابر مدرسه بهمنیار در تکیه گلبازخان بودآنها شاگرد من در مدرسه بهمنی

 )محل جدید منتقل شد به

  قران 30    العلماء جناب آقاى نظام

  قران 30    جناب آقاى غالمرضا یزدى

نوشت و  عنوان غالمرضا مرشد مقاله مى آن روزها در روزنامه بیدارى به –اگر همان غالمرضا آگاه باشد (
و شریک کارخانه ریسندگى بود و  –کرد  فرزند بود و در تمام کارهاى خیر کرمان شرکت مى 12صاحب 

 ]7[)حد اعال رساند پسته کارى کرمان را به

  قران 30    ى محمود خیاطجناب آقا

  قران 30    جناب آقاى هرمزدیار نوذر همتى مدیر تلفون

پور کشید،  کمک مرحوم میرزا مراد ملک او خدمات بزرگ در توسعه تلفن کرمان کرد، و تلفن پاریز را به(
جالبى نیز او صاحب خاطرات . و از جمله تلفن پاریز بین رفسنجان و سیرجان، که ابتدا در خانه ما دائر شد

 )یادى از سرگذشتم مهرنواز همتى دخترش شاگرد من بود: هست که چاپ شده تحت عنوان

  قران 20    اهللا خان طبیب جناب آقاى دکتر نعمت

نام ایرج نعمت صاحب آژانس پرنده آبى در حدود  نوه او به –از اطباى صاحب نام و عنوان کرمان (
 )میدان ونک تهران است
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  قران 20    خان زند حمدعلىجناب آقاى میرزا م

  قران 20    اصغر نکوئى جناب آقاى على

  قران 20    خان جناب آقاى امیرایوب

 )هرحال هرکه هست خیرش قبول باد به –هاى تبعیدى است یا افغان؟  ندانستم کیست؟ آیا از بلوچ(

  قران 20    جناب آقاى خدایار آبادیان

پیشاهنگى دانشسراى مقدماتى بود که زیر نظر مرحوم ها سررسد  نام، و مدت از زرتشتیان خوش(
 )دست آورد کرد و ضمناً ریاست دفتر دانشسراى مقدماتى را هم بعداً به سیدمحمد صمیمى اردستانى کار مى

  قران 10 ]8[ جناب آقاى حاج ابوالقاسم

  انقر 10    جناب آقاى رحیمى

  قران 10 ]9[ ساز آقاى حاجى کلیمى دندان

  قران 20    آقاى اردشیر خسرو

  قران 100    جناب آقاى هاشمى مدیر بیدارى

پاریز با پست  این را هم عرض کنم که همان روزها مرحوم هاشمى روزنامه بیدارى را از کرمان به
حساب مطبوعات  به –آمد و کرایه یک شماره روزنامه بیدارى  اى یک بار پست پاریز مى فرستاد، و هفته مى
و البته سفارش و بیمه قیمت خاص  – ]10[فقط یک شاهى تمبر بود، و پاکت پستى عادى شش شاهى –

شوید که مجموعاً این  با این حساب متوجه مى. کرد تناسب وزن و مهر و الك تغییر مى خود را داشت که به
 –تومان  1362هشتاد سال پیش، کالً مبلغ  –جمع رجال شهر کرمان حاضر در بزرگداشت پرورشگاه 

اند و گمان دارم که قسمت عمده مخارج پرورشگاه در آن سال تأمین شده  ده باریک پرداختهحساب خر به
 .باشد

در همان دو اطاق کوچه . م1936/ ش1315تا  –البته پرورشگاه  –این پول، سرمایه اصلى براى کار بود 
سال بعد، یعنى در ساختمان جدید کردند که هشت  ها، شروع به منشعب از میدان باغ بود، بعد از وصول پول

نوامبر /ش1318درست در روزى که حاج اکبر که در آذرماه همان سال  –اتمام رسید  به. م1939/ش1318
هرحال ساختمان مفصل و مجلل خود را تمام  ولى به –براثر یک بیمارى کوتاه سه روزه درگذشت . م1939

 .و کمال دیده بود

 چرا حاج اکبر کر؟ و چرا داراالیتام؟
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حاج اکبر کر در بچگى دچار حصبه محرقه شده و در اثر تب شدید، کل شنوائى خود را از دست داده 
الدین اسدآبادى داشت و مفتون  سیدجمال اى که به دلیل عالقه او در جوانى پس از انجام مراسم حج، به –بود 

المبول رساند، و در بسیارى اس خود را به –چون نیمه راه را تا مکه رفته بود  –هاى او بود  شهرت و حرف
که با حضور میرزاآقاخان کرمانى و شیخ احمد روحى و چند گاهى هم میرزا رضا کرمانى  –از مجالس سید 

 .کرد شرکت مى –شد  تشکیل مى

دستگیر .) م1893./ه1311(بهانه همراهى با شورش ارامنه اسالمبول  وقتى میرزاآقاخان و شیخ احمد را به
همین بهانه تحت نظر قرار گرفت، حاج اکبر دیگر ماندن در  و سیدجمال نیز به –ان بردند طرابوز کردند و به

سید گفت که مایل  حاصل دانست و براى آخرین بار نزد سید رفت و ضمن خداحافظى به اسالمبول را بى
 ترویج افکار سید بکوشد و ضمن رهنمودى خواست که مثالً در کرمان چه خدمتى است، در ایران، به

 .سید بکند تواند به مى

رود بتواند در مجامع،  کلى از نعمت شنوائى محروم است، گمان نمى دلیل اینکه او به به: سیدجمال گفت
دانم و خبر دارم که کرمان شهر فقیرى  او توصیه کرد که چون مى توسعه افکار سید بکند، اما به خدمتى به

اگر بخواهد خدمتى کند، یک مؤسسه تربیتى خصوصاً  –ها زیر ظلم قاجار و غیرآن بوده است  است و سال
و . بکند –اند  هاى شالباف که بسیارى پدر و مادر خود را هم در جوانى از دست داده براى افراد فقیر و بچه

 :خاقانى فرماید. از همانجا نطفه ایجاد یک داراالیتام در ذهن حاج اکبر بسته شد

  صنایع است دلت –یتیم وارد زین تیم 

  چون عنقا –نوازى بورز  برو یتیم
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باستانی پاریزي، همایون صنعتی زاده، محمود روح االمینی، هوشنگ : منزل علی آگاه، از چپ به راست 

 )عکس از علی دهباشی( مرادي کرمانی، منوچهر آگاه 

 
 ) عکس از علی دهباشی( همایون صنعتی زاده 

طرابوزان نیز برود، و او چنین  سید از او خواست که براى خداحافظى پیش میرزاآقاخان و شیخ احمد به
کرمان برساند و  حاج اکبر سپرد که به ها و وسائل خود را به اى و بعض کتاب و میرزاآقاخان نامه –کرد 

 ]11[.بهادرالملک بنماید ب بهخان و ملق ابدال معروف به –تسلیم برادر میرزاآقاخان، یعنى عبدالمظفرخان 
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بهادرالملک  پیغام به) فرسخى کرمان 14(بردسیر  اول کارى که کرد به –کرمان رسید  وقتى حاج اکبر به
سخت خشمگین اما بهادرالملک که از برادر . رساند که حامل چیزهائى از طرف برادرش میرزاآقاخان است

خاطر بود و  دلیل اینکه داماد صبح ازل شده است، و در این مورد خصوصاً مادرش سخت آزرده به –بود 
شیر خود را برپسر حرام کرده بود، جواب داد که میرزاآقاخان برادر من نیست، و از قبول نامه و اشیاء 

ین و مالکان قدیمى بردسیر بودند و این را هم عرض کنم که خانواده او از متعین. ارسالى خوددارى کرد
 .همین سبب میرزاآقاخان از ارث هم محروم شده بود و به –امالك بسیار داشتند 

که من هم  –مرحوم درگاهى (نقل از دبستانى کرمانى  به –همین نکته باعث شد که مرحوم دکتر آدمیت 
یک ) ها وکیل مجلس بود سال –مرحوم دبستانى  –او را زیارت کرده بودم و دخترش هم شاگرد من بود 

اکبر کر  هایشان در اختیار میرزاعلى ها و نوشته جا نوشته است که پس از اعدام میرزاآقاخان، قسمتى از کتاب
نام میرزا عبدالحسین  به] بعدها[که  –خواهان مزدك بود  گستران یا انتقام و از آن جمله رمان دام …باقى ماند

 »..]12[.انتشار یافته است. م1921/ش1299سال  رمانى، در بمبئى، بهزاده ک صنعتى

نشست و دوستان با او  این نکته را یک روز مرحوم مجتبى مینوى که روزهاى جمعه در منزل خود مى
و بعضى این  –العلى بوستان هم حضور داشت آن روز مرحوم مجد –زبان آورد  نیز به –کردند  دیدار مى

من هم کرد که چه  مرحوم مینوى در این مورد اشاره به. زاده تسرى دادند همه کارهاى صنعتى مطلب را به
این سادگى حاضر نیستم الاقل  و من اصوالً به –یقین باشد  این ظن نباید قریب به. گویم؟ عرض کردم مى

عبدالحسین  –در قرن بیست و دوم این نویسنده توانا و مبتکر کرمانى کتابى بسیار دلپذیر، مثل رستم 
ایم، و شما چه  ما شنیده: مینوى گفت. ولو آنکه نفر دوم کرمانى باشد –دیگرى نسبت دهم  زاده را به صنعتى

دلیل ساده من این است که در کتاب رستم در قرن بیست و دوم، وقتى : دلیلى بر رد آن دارید؟ من گفتم
این همان سیمرغ است که براى : گوید رستم براى ترساندن حاضرین مى –شود  پیمائى در آسمان پیدا مىهوا

که  –شود  جاى دیگر مسابقه سرعت میان موتور سیکلت و رخش گذاشته مى ]13[ کمک من آمده است،
هنوز هواپیما .) م1896./ه1314شهید (دلیل من این است که در زمان میرزاآقاخان . بازد البته رخش مى

این دقت از این  توانست به و میرزاآقاخان نمى –اختراع نشده بود و موتور سیکلت همه جا وجود نداشت 
 .دو پدیده جدید نقل و انتقال نام ببرد

گوئید و حق با  شما درست مى: گفت –اة شریف روزگار بود مرحوم مجدالعلى بوستان که از قض
 :شماست، و مرحوم مینوى هم بالفاصله گفت

 .خون ندارد –دستى که قاضى ببرد  -

کرد و هم  هم شالبافى مى –گفتم که حاج اکبر خود از خانواده شالبافان کرمان بود، و در کاروانسرائى 
هایى که پدر  بچه در همان حدود اجاره کند و اختصاص دهد به فکر افتاد چند اطاق فروخت، پس به شال مى
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آنها الفباء بیاموزد، و  و به –و مخارج آنها را از کمک مردم تأمین کند  –اند  و مادر خود را از دست داده
 که –شد  بافى مى شالبافى و قالى کارهایى که در نظر گرفته بود مربوط به. ضمناً چند ساعتى نیز کار بیاموزد
 .رنگرزى هم بخش عمده آن بود

ها تلنبار  که معموالً جلو خانه –ها  فرستاد، تا بروند و از توى خاکروبه ها را مى او، بعض روزها، بچه
پرورشگاه  آورى کنند و به بینند جمع از توى خاکسترها، آنچه پوست انار، یا پوست گردو مى –شد  مى

ترین مواد اولیه رنگرزى پشم براى قالى بافى است که با  مو این دو محصول گیاهى یکى از مه –بیاورند 
 .شود هاى مختلف از آن حاصل مى شود، و رنگ روناس و نیل آمیخته مى

که آنها را نقاش و تابلوساز بار  –و این براى آن نبود  –دادند  ها نیز تعلیم نقاشى مى بعض بچه ضمناً به
هاى شاه عباسى  قالى متبحر شوند و اگر بتوانند تحولى در نقشبلکه منظور او این بود که در نقش  –بیاورد 

و از همینجاست که  –وجود آورند که در توسعه صادرات کرمان بس مؤثر خواهد بود  و قتلو و امثال آن به
که آثار  –دست در همین پرورشگاه پرورش یافته  ساز چیره اکبر صنعتى نقاش و مجسمه آدمى مثل سیدعلى

 .هاى دائمى او در همین پرورشگاه دائر شده و یکى از نمایشگاه. امروزش مایه حیرت اهل فن و هنر است

فکر افتاد محلى اختصاصى  بعدها وقتى که اندکى دست او بازتر شد و کمک مردمى زیادتر، حاجى به
زیرا صاحب آن  –ملکیت او درآمده بود  اى را هم که دیگر تقریباً به هاى اجاره براى داراالیتام بسازد، و اطاق

و سینما تابان، تا روزگارى  –سینما بکند که درآمد آن باز صرف پرورشگاه شود  تبدیل به –حرفى نداشت 
و خود مخلص هم  –دائر بود .) م1946تا  1944/ش1325تا  1323( –کردیم در کرمان  که ما تحصیل مى

هاى داراالیتام تابلوئى که برچوبى نصب بود در بازار  یکى از بچه. ام فیلم دختر لر را اول بار در همانجا دیده
 :زد گرداند و فریاد مى مى

 …بشتابید، امشب، سینما تابان، فیلم دختر لر، بهترین فیلم سینمائى دنیا، ببینید که پشیمان نشوید -

و  –خندق  شت، تا رسید بهگشت که داراالیتام را آنجا بسازد، در شهر گ بارى، حاج اکبر، دنبال جائى مى
خان زند از دروازه فرار کرده از خندق با اسب پریده  ظاهراً این جا دنباله همان خندقى بوده که گویا لطفعلى

 .جوپار و ماهان و رائین و باالخره ارگ بم رسانده بوده است و خود را به

ودم و قسمتى از بارو و دیوار آن من دیده ب –که دور تا دور شهر ادامه داشت  –هایى از خندق را  قسمت
خندق صاحب نداشت و . تا همین اواخر باقى مانده بود –نیز در پشت محل فعلى اداره پست و تلگراف 

دلیل اینکه  به –و مردم باایمان کرمان هم کمتر کسى در فکر غصب آن افتاده بودند  –المالک بود  مجهول
 .خواندند مردم در خانه غصبى نماز نمى
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را  ]14[حاجى، محل فعلى داراالیتام را که ناف خندق بود، پسندید و استاد على محمد راورى بارى،
ام از خاك همین خندق  من کشیده  از فردا چند تا عمله بردار و بیا روى این خطى که: او گفت خواست و به

هاى  توانى کار را ادامه بده که کار خیر است و براى بچه تا جائى که مى –وار کشیدن دی بردار و شروع کن به
 .خواهم اطاق بسازم یتیم مى

کار شد، اما در همان روز اول، ناگهان دو تا سرباز پیدا شد که آمدند و  استاد معمار بالفاصله مشغول به
هاى خود را تحویل  بیائید در باغ ستاد و بیل: دکارگران و معمار گفتن بیل و کلنگ کارگران را گرفتند و به

 .بگیرید

که احتماالً سرتیپ  –اطاق فرمانده لشکر شرق  حاج اکبر بردند، بالفاصله راه افتاد و یک سر به خبر به
 .رفت و بدون اجازه وارد شد –از یاران کودتاى سردارسپه  –خان یا همان سرتیپ البرز بود  علیشاه

ملک نظامیان است و  –هاى خندق چون اصالً براى دفاع از شهر بوده  زمین: او گفت فرمانده خطاب به
 .تصرف بزنید بنابراین شما حق نداشتید در آنجا دست به

 :لشکر گفته بود کنید؟ فرمانده اى نمى آقا، زمین خدا بائر افتاده، شماکه از آن استفاده: حاجى گفته بود

اى نگاهدارى  زندانى که درخور شهر باشد ندارد و زندانیان در کاروانسرا خرابه چرا، شهر کرمان، -
 .سبک امروزى درخور شهر بسازم من خیال دارم در آنجا، یک زندان به. شوند مى

زندان نداشته  خواهم کارى کنم که شما احتیاج به آقاى فرمانده، من مى: حاجى اکبر، بالفاصله گفته بود
هاى یتیم بدون پدر و مادرى هستند که  همان بچه –افتد  زندان مى ها که سروکارشان بهبیشتر آن –باشید 

 .]15[کشد زندان مى مربى بوده، و انجام کارشان به بى

 .]16[تیرى بود که برجان فرمانده آمد …قول شیخ عطار این حرف، به

فرستاد که  از فردا، هرروز، یک دسته سرباز هم مى. حق با توست، بروید و بسازید: فرمانده لشکر گفت -
و بدین طریق بود که چاردیوارى محل فعلى پرورشگاه پایه گرفت، و شنیدم که  –بنایان کمک کنند  به

معمار  خطاب به –آنها پس داده بود  ها و کلنگ کارگران را باز گرفته و به یلحاجى بعد از این مالقات، که ب
 :گفته بود

و امروز این تأسیسات یکى از بزرگترین . »دیوار را طول بده –خور دارد پابیل کن و  تا جائى که بیل -
 :زاده قول صنعتى به …هاى کرمان است که درخت دارد و مشجر است و تلمبه دارد و محوطه

اکنون مهندس و دکتر اقتصاد و دکتر  –اند  خوشبختانه بیشتر اطفالى که در مؤسسه نگهدارى شده«
و حرف او درست است و یکى  »]17[…ساز و بازرگان هستند دندانساز و استاد دانشگاه و نقاش و مجسمه

تهران و دانشسراى عالى راه یافت و دبیر زبان  و در آنجا پرورش یافت و بعداً بهاز کسانى که از ده ما رفت 
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مرحوم سیدصمد موسوى  –فرانسه و همکار روزنامه اطالعات و صاحب انتشارات و خانه و زندگى شد 
 ]18[.ام که من در باب او مطالبى نوشته –پاریزى بود 

 .متر زیربنا دارد 4271که  –مترمربع است  16800کل سطح پرورشگاه 

اى مرکب از استاندار و فرمانده لشکر و رئیس فرهنگ و شهربانى و  بعد از مرگ حاج اکبر، هیئت مدیره
خاطر دارم، مرحوم  که من به. م1954/ش1333سال  شهردار و اوقاف و بهدارى مأمور اداره آن شدند و به

اهللا عامرى و محمدحسین نظریان و شهریار خسرو راورى  رندى و ارجمند و آگاه و عدل اسفندیارى و امانه
نیز جزء منتخبین هیئت مدیره بودند، و جالب اینکه کل عایدات از مایملک پرورشگاه در آن سال تنها بیست 

پرورشگاه بخشیده بودند و این  به و بیشتر آن از سه دانگ بایر ملکى بود که در راور –هزار ریال بوده است 
 .ملک طافیه براثر زلزله، صاحب آب شد و عایدات داد

 .اى بدان خواهم کرد شوخى در صفحه بعد اشاره به –اما چرا رئیس بهدارى هم جزء هیئت مدیره بود 

پذیرفته است، مثالً در همان سال که جلسه کمک  پرورشگاه همیشه در حد کمال ظرفیت خود کودك مى
هاى  عکسى از حاج اکبر و صادق انصارى رئیس معارف با حضور بچه.) م1931/ش1310(تشکیل شد 

شود که  و معلوم مى –دهد  پرورشگاهى برداشته شده که با لباس متحدالشکل بیش از پنجاه بچه را نشان مى
و این . کرده است از حداکثر ظرفیت استفاده مى –که بعداً سینما شد  –حاجى در آن چند اطاق معدود 

عکاس در   و عکس دیگرى که مرحوم سهرابى .]19[ام عکس را من در کتاب بازیگران کاخ سبز چاپ کرده
بحبوحه جنگ جهانى دوم برداشته هشتاد و هشت بچه در آن است و فرمانده لشکر که . م1941/ش1330

 .شود پوش باشد نیز در آن دیده مى باید سرلشکر سیاه

که من در کرمان مدیر . م1957/ش1336اى بدهم باید بگویم که در سال  و باز براى اینکه یک آمار مقایسه
و آن روزها استاندار  –فرستادم  براى روزنامه اطالعات مىمدرسه بهمنیار بودم و ضمناً گاهى خبرهائى 

هاى پرورشگاه  نفر از بچه 43سوران  در جزء خبرها از مراسم ختنه –آدم بود  خان بنى کرمان احمدعلى
مان دلیلى بود که رئیس بهدارى کرمان چرا جزء و این ه. خبر داده بودم .]20[   صنعتى در بیمارستان کرمان

 .هیئت امناى پرورشگاه شده بوده است

مرحوم حاج اکبر براى اولین بار در کرمان، در . این محوطه بسیار بزرگ و در حکم یک پارك شده است
ت، و نه هیجده نمره داش –آورم  خاطر مى یک حمام نمره ساخت که تا آنجا که به –دیوار جنوبى داراالیتام 

بسیارى از متعینین کرمان هم که خودشان حمام در خانه  –بردند  تنها کودکان از شستشوى کامل بهره مى
کشى نشده  ها هنوز آب کرمان لوله چه تا آن سال. رفتند آنجا مى به –نداشتند و از حمام عمومى اکراه داشتند 

 .بود
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گفت  طوفان شعر هم مى. حوم طوفان سپرده بودمر –فکر خود  یکى از دوستان هم حاجى این حمام را به
. و در خط مرحوم حاج اکبر و یارانش –فکر بود  مردى صاحب نحله و خوش. و من او را دیده بودم

 –کرمان آمد  اصغر حکمت وزیر معارف براى بازرسى به کرد که وقتى مرحوم على خودش تعریف مى
 –این حمام راهنمائى کردند و خود طوفان شخصاً او را شستشو و مشت مال داد  احتیاج پیدا کرد و او را به

 :بعدها از مرحوم حکمت شنیده بودند که گفته بود

 .هاى کرمان هم از یک بینش فلسفى برخوردار هستند حمامى -

و نظریات خود را اغلب، بدون  –حاج اکبر در تمام حرکات اجتماعى کرمان پیشرو و صاحب نظر بود 
او یک پراگماتیسم بود و عقیده داشت که همه نظریات فلسفى و اجتماعى باید منجر . کرد مالحظه بیان مى

 .کار شود به

من چه طور  –نابینا گفته بود . حاج اکبر گفته بود برو کار کن. یک روز نابینائى از او کمک خواسته بود
معمار  حاجى دست او را گرفته و آورده بود در پرورشگاه مه سپرده بود به. ارمتوانم کار کنم که چشم ند مى

زنبیل آجر و گل را که دو نفر باید ببرند، جلو آن را یک کارگر بینا بگیرد و طرف عقب آن را  –و گفته بود 
: من گفت ر بهبعدها یک معما. این روزى سى شاهى بدهند گفته بود به –مزد کارگر یک قران بود . این نابینا

 .کار مشغول شوند این تعبیه حاجى باعث شد که چندین نفر گداى نابینا به

مثالً بیل زدن  –جاى کار کردن  ها به معروف است که در یک جلسه اجتماعى، ایراد گرفته بود که بعضى
گان شهر حضور در آن مجلس بسیارى از بزر. بافند نشینند و فلسفه مى بافى و غیر آن، پشت منقل مى یا قالى
 :شوخى گفته بود یکى به –داشتند 

گمان کنم آقاسیدحسین، یا (مثالً این آقاى امام جمعه  –توانند بیل روى شانه بگذارند  آقا، همه که نمى -
گوئى و هدایت خلق در  ، ایشان کارى جز مسأله)آقاسیدمحمدعلى امام جمعه نوه آقاسیدجواد بوده است

 :و حاجى بالفاصله گفته بود. دهند توانند انجام منبر که نمى

 ]21[!تونه بشنه پشم که مى -

او در . کرد که گفته بود در سیاست وارد نشود نصیحت سیداسدآبادى گوش نمى حاج اکبر آنقدر هم به
از معلمین قدیمى،  –از مرحوم جواد پوالدى  این حکایت را. شد بسیارى از مسائل سیاسى کرمان وارد مى

گفت که  مى –و اصوالً در خط حاج اکبر و امثال او بود  –قبل از پدرم  –که چندى هم مدیر مدرسه پاریز 
نفع آلمان و  جمعى از جوانان در کرمان به.) ه1337تا  1333./م1918تا  1914(الملل اول  وقتى در جنگ بین

و  –ها در همان قضایا چاپیده شد  دانیم بانک روس و چنانکه مى –کردند  ىبرلن و ویلهلم تظاهرات م
یا در مقدمه چاپ  –که باید تفصیل آن را در خاطرات مرحوم ژنرال سایکس خواند  –قضایاى مهم دیگر 
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نفع برلن و برضد  یک روز جوانان در کاروانسراى وسط بازار تجمع کرده و به. نوزدهم پیغمبر دزدان
 .کردند دادند و سخنرانى مى ها شعار مى انگلیسى

کرد متوجه مطلب شد و بدون مقدمه و بدون اینکه در تظاهرات برایش  حاج اکبر کر که از آنجا عبور مى
همه کرها ( –صحبت کرد  گاه کاروانسرا باال رفت و با صداى بلند شروع به اى باشد روى سکّو و ته برنامه

کنند دیگران هم  فکر مى –شنوند  دلیل اینکه صداى خودشان را نمى کنند به بت مىمعموالً با صداى بلند صح
این آلمان که شما برایش یقه  –ها، بیخود جوش نزنید  بچه: صحبت کرد و گفت بارى، شروع به) شنوند نمى

لیس در حالى که انگ –جائى نخواهد رسید که هیچ چیز ندارد و در محاصره است  کارش به –کنید  چاك مى
 .برتمام دریاها مسلط است و همه چیز از همه جا براى او خواهد رسید

و با اینکه احترام پیرمرد را  –البته شنوندگان که اغلب جوان بودند قانع نشدند و بعضى اعتراض کردند 
ها چیست؟ مگر اخبار جنگ وردن را  یکى دو تا فریاد زدند پیرمرد بیا پائین، این حرف –گذاشتند  مى
 اى؟ یدهنشن

 :آنها گفت پیرمرد، که متوجه شد مستمعین با او همراه نیستند، خطاب به

 هاى مرا شنیدید؟ شهریان عزیز، آیا همه حرف هم -

 .گوئى آرى، شنیدیم و مزخرف مى: یکى فریاد زد

ولى بدانید  –هاى مرا شنیدید  خدا را شکر که همه حرف: آمد، گفت حاجى در حالى که از پله پائین مى
 .هاى شما را نشنیدم که هیچکدام از فحش –که من کر هستم، و آنقدر کر 

کرمان آمدند، و  اى است که اندکى بعد نیروهاى هندى سایکس از طریق بندرعباس به این همان واقعه
 فارس فرستاد، که بیش از یک سال در اصطبل ارگ ها را گرفت و به سردار ظفر بختیارى همه آلمانوفیل

مثل احمد  –تدریج آزاد شدند  زمان حکومت فرمانفرما در فارس، و بعدها به –کریم خانى زندان بودند 
ها تن دیگر، و بعضى  و على کاکو و ده –که همان احمد بهمنیار باشد  –دهقان کرمانى مدیر روزنامه دهقان 

و مدتى رئیس اوقاف کرمان بود  که بعدها بازگشت –پور  مثل مرحوم ایران –هندوستان تبعید شدند  نیز به
 .و من او را در پاریز مالقات کرده بودم –

 :زبان آورده بود ها بود که حاجى اکبر به گویا بعد از همان مجلس آلمانوفیل

 …خرم نکردى –خداوندا، کرم کردى، کرم کردى  -

و قالیباف بود و اما چرا فامیل صنعتى؟ اصل مطلب این است که حاجى اکبر خود از خانواده شالباف 
که سرزمین کرمان یک سرزمین کشاورزى  –کرد  حق تصور مى فروش قالى و شال هم کار اول او بود، او به

پس براى رفاه  –کند  زحمت خورد و خوراك ساکنان را تأمین مى باران است و کویر و به نیست که کم
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مثل شال  –وجود آورند که صادراتى باشد  هعمومى، این مردم باید با حداقل مصالح، و حداکثر کار، کاالئى ب
در شیراز، هرطاقه .) م1877./ه1294(شد و در زمان حکومت فرهادمیرزا  که با یک کیلو کرك بافت، بافته مى

در واقع کاالئى بود که از چند بشکه نفت امروز گرانبهاتر  –شد  گذارى مى تومان آن وقت، قیمت 250آن 
بود که زیب کاخ شاه عباس و مقبره شاه صفى و کاخ بوکینگهام و بعدها  بود، و قالى کرمان هم کاالئى

 :قول شاعر مصداق به –شد  هاى برلن و یا سازمان ملل مى سالن

  بها افتم نه آن وامانده کاالیم که روزى بى

  اگر در زیر پا افتم –همان خورشید واالیم 

خواندند، و بعد از  هاى داراالیتام را که شش سال ابتدائى را در داراالیتام درس مى همین دلیل، بچه و به
اى ضمن درس، یک  هربچه –کارى بپردازند  بایست وارد جامعه شوند و به ها مى شش سال ناچار همه بچه

، و بافندگى، و نقاشى، براى براى قالى و شال –آموخت که رنگرزى  مقدار هنر دستى و کار مالیم نیز مى
 ]22[.هاى آن بود هاى کالس هاى جدید قالى، جزء آموزه طرح

دانست، و وقتى هم که  در جامعه کرمان صنعت را هدف اصلى آموزش و پرورش مى –پس، حاج اکبر 
ها شناسنامه داشته باشند، و  قرار شد که همه ایرانى. م1929/ش1308در اوایل سلطنت پهلوى حدود 

خود گرفت، و  هرصاحب شناسنامه یک نام فامیل متناسب خودداشته باشد حاج اکبر، فامیل صنعتى را به
که  –زاده خوانده شد  طبعاً صنعتى –صاحب کتاب رستم در قرن بیست و دوم  –پسرش عبدالحسین نیز 

زاده و نوه حاج  خوانیم درواقع همایون صنعتى که ما او را همایون صنعتى مىفرزند او بود، و همایون هم 
 .اکبر است

زاده هم نام  صنعتى اشتباه از او به اکبر صنعتى نقاش و هنرمند نامدار کرمانى، که بعضى به اما سیدعلى
 –م فامیل برگزینند داستان این است که وقتى قرار شد همه ایرانیان شناسنامه داشته باشند و نا –اند  برده

تقاضاى  به. اند هاى پرورشگاه بدون شناسنامه مانده اداره ثبت احوال کرمان متوجه شد که گروهى کثیر بچه
پرورشگاه رفت که  دفتر خود را برداشت و راه افتاد و به –حاج اکبر، خود مرحوم سام که رئیس آمار بود 

 .براى کودکان شناسنامه بدهد

پرسید، نام  خواست، و اول چیزى که از آنها مى ها را مى ود را گذاشت و یکایک بچهدر اطاقى میز کار خ
اى براى فامیل انتخاب کنند که متناسب با خانواده آنها  خواست که کلمه مادر یا پدرشان بود، و سپس مى

 .حاج اکبر هم با گوش کر در گوشه اطاق نشسته و ناظر قضایا بود. باشد

شوند و درمانده جوابى  رنگ مى ها رنگ به ؤال و جواب، متوجه شد که بچهبعد از یکى دو مورد س
از مرحوم سام پرسید که . حدس زد که باید مشکلى در میان باشد. شوند پا مى دهند و پا به شکسته بسته مى
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حاجى فوراً قضیه را دریافت و . ها جواب درستى نمى دهند قضیه چیست؟ و سام جریان را بازگفت که بچه
 :یاد زدفر

: سپس گفت. دانند، این طور که نباید از آنها سؤال کرد آقا، بسیارى از اینها نام پدر یا مادر خود را نمى -
و . هرکدام نتوانستند جواب درستى بدهند، نام فامیل آنها را صنعتى بگذارید –هاى من هستند  اینها همه بچه

هاى  و مخلص پاریزى، یکى دو تا از معلم. تى دارندها بچه در این مؤسسه فامیل صنع بدین طریق شد که ده
و از بهترین معلمان بودند که شش سال ابتدائى را در این مؤسسه  –قدیم او داراى همین نام صنعتى بودند 

 .خوانده بودند

و بسیار شبیه بود  –در محوطه پرورشگاه بود  –اکبر از حاج اکبر ساخته بود  اى که سیدعلى مجسمه
این مجسمه در اثر سرما و برف در هواى آزاد از میان رفته . که اخیراً درگذشت –مرحوم همایون صنعتى  به

 .چشم خود در محوطه پرورشگاه دیده بودم به. م1945/ش1324است ولى من آن را حوالى 

 .همایون صنعتى نوه حاج اکبر هم هرگز از یاد پرورشگاه غافل نبود

 
 ابوالقاسم هرندي و همایون صنعتی زاده در اواخر دهۀ چهل شیخ

. فکرش رسید تهیه یک کادر فنى بود انداخت اول چیزى که به آن روز که بساط چاپ افست را راه مى
تن  30پس با آقاى صمیمى مدیر داخلى موسسه و مرحوم مطیر مدیر چاپ بهمن صحبت کرد، و بالفاصله 

تهران آورد و شش ماه مقدمات زبان و فن چاپ  صنعتى کرمان را انتخاب کرد، و به آموزان داراالیتام از دانش
آلمان فرستاد تا در آنجا در تأسیسات چاپ هایدلبرگ و سایر  آنها آموخت و سپس بیشتر آنان را به را به

، چاپ را آموختند دوزى و سایر مسائل مربوط به چینى و چاپ و صحافى و ته مؤسسات فنى، دانش حروف
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وجود آورند که یکباره توانست چندین  هاى آن روز تهران را به ترین چاپخانه و بازگشتند، و یکى از مدرن
هاى باارزش مؤسسه فرانکلین را که  نظر از کتاب صرف –میلیون کتاب درسى وزارت فرهنگ را چاپ کند 

و گویا تعداد آن  –رسانید  چاپ هاى فرهنگ عالم را توسط بهترین مترجمان روز تهران، به مهمترین کتاب
 .رسید جلد مى 1500 به

آقاى  –باید بگویم که سرپرست آن دانشجویان پرورشگاه کرمان  –چون صحبت کرمان در پیش است 
صورتى بسیار  هائى را که به یکى از نخستین کتاب –که خود در مسلک شیخیه بود  –ناظرى کرمانى 

الخطاب تألیف مرحوم حاج محمدکریم خان سرکارآقا  کتاب فصل –چاپ افست رساند  آبرومند و رنگین به
قطع رحلى با کاغذ اعلى، هرصفحه با دو رنگ  صفحه به 920کتابى که بیش از  –رئیس شیخیه کرمان بود 

 :چاپ رسیده است و این شرح در پایان آن است سیاه و تیترهاى قرمزرنگ به

بن ابراهیم انه قد وقع الفراغ بحول اهللا و قوته من تألیف  کریمیقول العبد االثیم . اهللا الرحمن الرحیم بسم«
االول من شهور سنۀ اثنتین و  بفصل الخطاب، فى العشر االوائل من شهر ربیع  الکتاب المستطاب المسمى   هذا

ل االو دهه اول ربیع[ …على مهاجرها آالف الثناء و الصلوة –ثمانین و مأتین بعد االلف من الهجرة النبویۀ 
 »].م1865./ه1282

الرحمن الرحیم، الحمدهللا و الصلوة على محمد و آله،  اهللا بسم: نویسد مؤلف در دنبال همین یادداشت مى
قد قابلت هذا الکتاب، و بذلت الجهد  –انّى بنفسى  –بن ابراهیم مؤلف هذالکتاب  یقول العبد االثیم کریم

و مع ذلک لست ابرّئ نفسى من السهو و الخطا، و اسأل اهللا العفو ببرکات بقیته  –بتصحیحه و منحت الطاقۀ 
الحجۀ من شهور سنۀ خمس و ثمانین  عجل اهللا فرجه، و کان ذلک فى العشر االواخر من ذى –فى ارضه 

 »بن ابراهیم کریم –محل مهر     بعدالمأتین و االلف،

 ].م1865مارس ./ه1285حجۀ  دهه آخر ذى[

عزم زیارت کربال، از طریق بافت و بندرعباس عازم کربال بود که در  دکریم خان دو سال بعد بهحاج محم
کربال  کرمان رسانده امانت سپردند و سپس به درگذشت، و جسد او را به –بم  نرسیده به –منزل ته رود 

 .بردند

و . خط نسخ تحریر شده است به» محمدباقربن ابراهیم الخراسانى –العبد االثیم الجانى «خط  همه کتاب به
هاى کرمان است که بیشتر آنها در راور و  ترین خانواده باید عرض کنم که خانواده خراسانى از قدیمى

چنین در اطراف پاریز سکونت دارند، و امروز آقاى دکتر امیرى خراسانى اهل شوق پاریز، ریاست  هم
 .عهده دارد دانشگاه کرمان را به
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منزل ما آمد  چاپ رسانده، و خود به به. م1973اوت /ش1352/6/5آقاى ناظرى در الخطاب را  کتاب فصل
و دیگر از . آلمان مهاجرت کرده است شنیدم که بعدها آقاى ناظرى به –من مرحمت کرد  اى از آن به و نسخه

ن برابر مقدمه کتاب را عبدالرضاخان ابراهیمى رئیس شیخیه که در اوال انقالب در کرما. ایشان خبرى ندارم
و او عبدالرضا بن ابوالقاسم . م1973فوریه ./ه1393محرم  25تاریخ  نوشته است به –قتل رسید  خانه خود به

 .بن ابراهیم خان بود]  خان[ بن کریم]  خان[بن محمد ]  خان[العابدین  بن زین]  خان[

ه مجموعه آن، آدم را کتاب کالً، در فقه اسالمى و عقاید و اصول و احکام شرعى است، و کتابى است ک
 .کند نیاز مى ها جلد کتاب مجلسى بى ده از مراجعه به

و دیگران در باب کارهاى  –همایون صنعتى مردى مبتکر بود . چند کلمه هم در باب گالب زهرا بگویم
هاى جیبى و  پیدا کرد، و طرح کتاب» حاجى انا شریک«اند مثل طرح دشت قزوین که بعدها  او صحبت کرده

فرانکلین که تحولى در نشر و در ترجمه کتاب بود، چنانکه وقتى ایران باستان مشیرالدوله چاپ شد  مؤسسه
در حالى که خودم فهرست اعالم آن را براى مرحوم رمضانى  –من توانستم یک دوره از آن را بخرم  –

، و تا )قران 1500= و قریب سه هزار صفحه بود  –اى پنج قران دستمزد گرفتم  صفحه(استخراج کرده بودم 
و بعد از چاب جیبى با فهرست اعالم  –اى از مشیرالدوله داشته باشم  آن روز من نتوانسته بودم خودم نسخه

هاى  مجموعاً کمتر از سى تومان قیمت داشت و بسیارى از دانشجویان توانستند کتاب –در ده جلد جیبى  –
 .گران را ارزان بخرند

 –کرمان بازگشت  پس به. شیراز، و امثال اینها که همه از چنگ او رفت چنین طرح کاروانسراى مشیر هم
 :اند که گفته

 .اى سر همانجا نه که باده خورده -

که  –بازده بودند  هاى پرخرج و کم هاى دیگر مثل طرح صید مروارید، و طرح شالبافى، از نوع طرح طرح
هرچند یک . جاگیر شود نتوانست همه –شد  ىصورت چائى دم م که به –» لیمو به«طرح تهیه . مسکوت ماند

. ما داد همسرش شهین خانم دم کرد و به» آباد بالى«لیموى داغ، ما را در خانه خود در کوچه  فنجان به
 .کند هاى تفاله گل سرخ هم آبى براى کسى گرم نمى خشت

که سود آن نیز  قدمى همسرش یک طرح اقتصادى بزرگ در کرمان پدید آورد پیشنهاد و هم همایون، به
خواست،  توضیح آنکه مرحوم حاج اکبر وقتى از متعینین کرمان کمک مى. مایه اصلى مخارج داراالیتام باشد

دادند، مثالً یک درخت گردو در فالن کوهستان، یا یک تکه زمین  برخى از آنها، اشیائى خارج از شهر نیز مى
عقیده  شده، و به کارزار خوانده مى –که طبق تواریخ قدیم ما  –زار بردسیر  از آن جمله در الله –در فالن ده 

 .من مرکز اصلى طوایف کارامانى قدیم بوده است



٨۴ 
 

حاصل و مورد شوخى اعضاء پرورشگاه  چنان بى یک تپه بدون سر و ته تقدیم حاج اکبر شده بود، و هم
سرخ مناسب است، شروع  همایون متوجه شد که ارتفاع چند هزار مترى کوهستان براى پرورش گل. بود
چند سال پیش، من و ایرج افشار و دکتر ستوده و گمان کنم مرحوم . (کاشت کرد و چند اطاق ساخت به

بار کوهنوردى که ایرج افشار گرفته  و عکس من با کوله –شبى را در ساختمان او بیتوته کردیم  –پژوه  دانش
 .)آنجاست و چاپ کرده مربوط به

گیرى و عطرسازى آنجا باعث شد که گالب زهرا  حاصل داد، و کارخانه گالب هاى سرخ خیلى زود گل
چنانکه من یک . خریدار بسیار داشته باشد –ها  نشین خصوصاً شیخ –زار در همه ایران، و خارج  و عطر الله

 .بطر گالب زهرا را براى فروش در فروشگاه تواضع شهر تورنتوى کانادا هم دیدم

امان خانم شهین سرلتى همسر همایون  هاى بى دارى از آن، نتیجه کوششکشت گل سرخ و حاصل بر
ها در دو اطاق وسط  یک تنه شب –زنى که هزاران هکتار زمین بایر را زیر کشت گل سرخ برد  –است 

بار بنشینند، تا  ها به برد و آورد تا بوته  مصالح پشت وانت نشست و نهال و کود و .]23[بیابان زندگى کرد
 ».جاى عطر تلخ تریاك، رایحه مست کننده گل سرخ و عطر گالب در فضا شناور شود به

هاى  سازمان ملل داده بودند که حاضرند طرحى اجرا کنند که تمام زمین او و همایون یک پیشنهاد مهم به
گفتند اگر پنج سال مهلت داده شود، گالب و  مدى شود، آنها مىگل سرخ مح تریاك کار افغانستان تبدیل به

البته جانشین شدن شیشه . عطر گل تمام فضاى هواپیماها را خواهد گرفت و جانشین تریاك خواهد شد
قول مرحوم  خواهد، آن هم کاالئى که به جاى هشت هزار تن تریاك سالیانه فرصت مى گالب و عطر به

وئین و مشتقات در فرودگاه کراچى یک هزار دالر است و همین یک کیلو بار ضیاءالحق، هرکیلوى آن هر
مبارزه با  –یک میلیون دالر مشترى دارد  رسد و در فرودگاه نیویورك به نیویورك مى عصر همان روز به

گفت، زیرا یک ماه بعد از این اظهارات، هلیکوپتر ضیاءالحق  چنین کاالئى خطرناك است و درست هم مى
 –و معلوم شد که آن یک کیلو بار خیلى هم نیرو دارد  –کرد و رئیس جمهور پاکستان درگذشت سقوط 

 .هرحال طرح همایون و شهین عقیم ماند به
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 همایون در گشت و گذار در الله زار

 
 همایون صنعتی زاده، الله زار کرمان، کنار دیگهاي گالب گیري گالب زهرا

 .در راه بندرعباس، اتومبیل او تصادف کرد و درگذشت –شهین سرلتى، پایانى دردناك داشت 

. عهده داشت آبادى به جا نیست که معرفى این فیلم را در امریکا خانم دولت اشاره به این نکته بى
آبادى  مرحوم حاج اکبر چون با نظریات مرحوم یحیى دولت. ها با خانواده صنعتى بیگانه نیستند آبادى دولت
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همیشه همراه و آشنا و اصالً در خط نحله آنها بود، براى پسر  –البته اصفهانى  –ى آباد و محمدعلى دولت
 .زنى گرفت و همایون از آن خانواده است آبادى را به خود عبدالحسین، دختر دولت

هاى سرلتى اصفهان انتخاب کرد، و این خانواده  بعداً همایون نیز همسر خود شهین سرلتى را از خانواده
میان آمد  ها هم به یک ازدواج میان خانواده ابراهیمى شیخیه و روحى. ها بودند آبادى حله دولتنیز در خط ن

رضى  باباخان ابراهیمى که قاضى بود دختر خود را به چنانکه خان –هم پیوند کرد  که این دو خانواده را به –
دنیا آمد که زنى نامدار است و  زنى داد، و از آن دو هما خانم روحى به برادر احمد و على روحى به –آقا 

نام  پیش از انقالب تا مراحل معاون وزارتخانه و عضو عالیرتبه بانک هم رسید، و کتابى هم نوشته است به
 .که در خارج چاپ شده» زنى از کرمان«

این خانم یکى از بهترین مقاالت را درباره قوم و خویش خود همایون صنعتى در روزنامه شهروند کانادا 
 .راً نوشته بوداخی

آبادى و روحى و ابراهیمى، در ازدواج عبدالحسین و همایون  مقصود این است که خانواده سرلتى و دولت
 ]24[.اند و البته خانواده وزیرى نیز در این دایره است هم گره خورده به

گیر است، اما اینکه  اند، و خدمت هردوى آنان چشم کرمان خدمت کرده بههمایون و حاج اکبر، هردو 
گذارم، که با خواندن مقاالت گوناگون،  عهده خوانندگان بخارا مى کدام یک بیشتر خدمت کرده، این را من به

 .خدمت کدام یک بیشتر و مؤثرتر بوده است: بخارا بنویسند ما بگویند یا به به

مرحوم حاج اکبر هرروز کوشش داشت که ساختمان را : پرورشگاه هم بگویم نظر خود را در باب محل
او اینجا ساختمان آبرومند و زیبائى . کردند او کمک مى آبرومندتر کند، و معماران کرمان بدون مزد و منت به

با اولویت . سرپرست در آنجا درس بخوانند و کار بیاموزند هاى یتیم بى هاى وسیع که بچه ساخت با سالن
و این  –. بودند» یتیم الطرفین«اصطالح  هائى بود که هم پدر و هم مادر خود را از دست داده بودند و به بچه

 .دهات اطراف هم نوشته شده بود نکته اول بار در انتخاب، توسط رئیس فرهنگ کرمان به

و کار  – سرپرست در این جا باشند و تربیت شوند هاى بى هدف اصلى حاجى این بود که فقط بچه
و بعداً مرحوم آقااحمد ) موسیو(= و این کار را اول مرحوم صفوى . دیگرى در آن جا صورت نگیرد

مرحوم اوحدى دوچرخه . حد کمال و اتقان انجام دهند تا دم مرگ به –مدیر دائمى پرورشگاه  –اوحدى 
گشت و تا ما یاد داریم این  خانه باز مى و شب به –شد و صبح اول وقت در پرورشگاه بود  خود را سوار مى

 .داد وقفه انجام مى کار را بى
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نمایشگاه  اند به هاى یتیم را تبدیل کرده هاى درس بچه هاى وسیع و سالن اند و اطاق در این اواخر، اما، آمده
که پرورش یافته همین پرورشگاه  –اکبر صنعتى را  نقاشى، و بهانه آنها هم این است که آثار مرحوم سیدعلى

 .کنند، و موزه صنعتى یک منبع درآمد هم براى مؤسسه شده است در آن نگهدارى مى –ت اس

دخلش تکافو  یک مؤسسه پرخرج است و هیچ جا خرجش به –اول عرض کنم که موزه همه جا 
 .کند نمى

ها را  حاجى اطاق. خالف نیت واقف و بانى مؤسسه است –نمایشگاه  ها به ثانى آنکه کاربرد این اطاق
خصوصاً نواحى فقیر کرمان الى ماشاءاهللا  –یتیم هم که در این مملکت . ى پرورش یتیم ساخته و الغیربرا

خیز مثل کرمان و راور و بم  و این نکته را زلزله بم براى کرمان آشکار ساخت، و والیتى زلزله –وجود دارد 
بیش از پیش ثابت کرده  ، لزوم توسعه این گوشه مؤسسات را همیشه)شهداد(و جیرفت و گوگ و خبیص 

 .است

تا فقر هست، خواننده براى : نوشته است lesmiserable گویا ویکتور هوگو در اوایل کتاب بینوایان
کردند و اصل جمله  اهللا فوالدوند همت مى اگر این جمله از اوست کاش استاد عزت(این کتاب هست، 

ها، چاه را پاى  قول ما کرمانى ست که ویکتور هوگو بههرحال معلوم ا به). کردند فرانسه را براى بخارا نقل مى
شاهد حرف ویکتور هوگو، گزارش سازمان ملل است که اعالم  –شود  که هرگز خشک نمى –دریا کنده 

معناى آن است که از  کرده که بیش از یک میلیارد نفر از مردم عالم، گرسنه در دنیا وجود دارد، و این به
هائى است که  و این تازه براى آن –گذارد  زمین مى رشب، سر گرسنه بههرشش نفر آدم، یک نفر، ه

وگرنه کرمان و بلوچستان با  –هائى مثل گنگ و سند و نیل و کنگو و آمازون در کنار خود دارند  رودخانه
، اندازه نصف کشور فرانسه اندازه تمام انگلستان، یا به یعنى به –وسعت دویست و پنجاه هزار کیلومتر مربع 

برد و دو ثلث این وسعت هم کویر خشک و  سانتیمتر از بارندگى خدا را سهم مى 12تا  8که فقط سالیانه 
معلوم است که حد فقر تا کجاست؟ و اینجاست که میزان خدمت مرحوم حاج اکبر کر روشن . بیابان است

 .شود مى

  کند که با این مقدمات حاال، سؤال سعدى ما را متحیر مى

 مرهم نهد دگر بارش؟ دل شکسته که

 یتیم خسته که از پاى برکند خارش؟

 –هاى پرورشگاه مایه فخر و مباهات کرمان است  درست است که نمایشگاه و موزه نقاشى کردن اطاق
یعنى مرحوم  –کار یکى از پرورش یافتگان همین مؤسسه  –خصوصاً که بیشتر آثار نقاشى موجود در آن 

روایت  است و به» تندیس انسانیت«قول آقاى نعمت احمدى کرمانى، صنعتى  اکبر صنعتى است که به سیدعلى
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اثر هم  500اثر از استاد صنعتى در این موزه است و همه  500آقاى محبان رئیس آثار ملى کرمان هم اکنون 
هنرمند  16هنرمند معاصر کشور و  38هاى سهراب سپهرى شاعر بزرگ کاشى و  هااًو نقاشى از طرح

افتتاح شده . م2004نوامبر /1383برجسته خارجى و آغداشلو هم آن را سر و سامان داده است و در آبان 
برسر گندم توده «قول افضل کرمان  گویم که مؤسسات هنرى به ام و باز هم مى اما من همه جا گفته. است

بایست همت کنند و جائى براى این همه آثار گرانبها بسازند  وگرنه خودشان مى –اند  فرود آمده» وجود رود
حقیقت این استکه نیت بانى در تأسیس این . تر بود اکبر صنعتى نقاش هم راضى مطمئناً روح سیدعلى –

هائى که هم مادر و هم پدر را از دست  خصوصاً در درجه اول آن بچه –مؤسسه پرورش یتیمان بوده است 
دانست  مى» دیوار را جلو ببر –خور دارد  تا بیل«داد که  معمار دستور مى ز که حاج اکبر بهو آن رو –اند  داده

قول یک فرنگى در  و در روزگار کارگاه شالبافى که به –ها  ها و بیمارى ها و سیل ها و زلزله که خشکسالى
و در  –چنان زود  –د زن و مر –کرده است و کارگران  هزار کارگاه در شهر کرمان کار مى 12همان روزها 

چنان که امروز میزان عمر کار در کارخانه مس سرچشمه در دود و گاز اسیدى  هم –مردند  واقع، جوان مى
خور دارد  تا بیل«آرى، حرف مرحوم حاج اکبر درست بود که  –ها زودرس است  بسیار کوتاه و بازنشستگى

 »!پابیل کن و دیوار را جلو ببر –

 1388دي ، مهر و 72-73بخارا 

 
 قتل رسیدند ناحق به که با همسرش به –و او دائى مرحوم، داریوش فروهر بود   –]1[ 

 P 92 فرهنگ کرمان، ص 1333مقاله نگارنده در نشریه  در این باب رجوع شود به – ]2[

 از یادداشت هاي مرحوم بایگان همدانی – ]3[

ام،  نوشته» سلطان قالى«در باب او پنجاه سال پیش من یک مقاله در اطالعات هفتگى تحت عنوان  – ]4[
 هاى سلطنتى بود هاى کاخ بسیارى از قالىاو بافنده 

 P 168 ، و نمایندگان مجلس خانم شجیعى ص88آفتابه زرین فرشتگان ص  رجوع شود به – ]5[

کنم که این لقمه نان باگتى  که حاال مقیم پاریس است عرض مى –ینى پسرش دکتر محمدعلى ام به – ]6[
 .پرورشگاه آن زمان قران کمک پدر است به 120نتیجه همان  –که امروز توى کاسه تو ترید شده است 

 قرض است کارهاى تو در نزد روزگار

 موقع خود او ادا کند هرقرض را به

ها بعد  البته سال –آقاى دعائى مدیر اطالعات که خودش طلبه مدرسه معصومیه کرمان بوده است –  ]7[
مرحوم هرندى : گفت آقاى دعائى مى. کرد از شهریور بیست و زمانى مرحوم آیۀاهللا صالحى آنجا را اداره مى
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مدرسه  تومان و مرحوم آگاه ماهى صد تومان کمک به 200تومان و مرحوم ارجمند ماهى  400ماهى 
دهند و باید بیشتر کمک کنند  آقاى آگاه کم مى: گفت شوخى مى کرد، و گاهى آقاى صالحى به معصومیه مى

 12 ودش اشاره بهمقص. الکاتبین است وارم و حسابم باکرام عیال: که) البته لهجه یزدى(گفت  آگاه مى –
ها و  و على، یادداشت –ایرج و حسن و على درگذشتند  –فرزندش بود که همین سال پیش سه تن از آنها 

 مقاالتى نیز در بخارا نوشته است

هیچ وقت در تاریخ اجتماعى کرمان هایى که گمان کنم  آورم، اسم ها را مى من مخصوصاً این اسم–  ]8[
الجود  کمال: اند میان نیامده درست است که مبلغ آن ده قران بیشتر نیست، ولى از قدیم گفته از آنها نامى به
 بذل الموجود

شدند در کرمان، و مسلمان و  اجى خوانده مىح –آمدند  دنیا مى ظاهراً آنها که روز عید قربان به – ]9[
 ها حجره داشت فروش ما حاجى مهربان زرتشتى هم داشتیم که در بازار پرچه –غیرمسلمان نداشت 

فرستد چه قدر کرایه  مىامریکا یا ژاپن  ما بنویسد که یک جلد بخارا را که به حاال دهباشى به – ]10[
 همین نرخ، تفاوت ارزش پول هشتاد سال پیش را حساب کنید به. دهد مى

اندکى طول نکشید که گلوله میرزارضا در شاه عبدالعظیم صدا کرد، و میرزاآقاخان و شیخ احمد  – ]11[
ستند و آنها را تحویل ایران دادند، و در تبریز محمدعلى میرزا ولیعهد بدون اجازه را شریک در کار او دان

 م1896./ه1314. (هردو را پوست کند –مظفرالدین شاه 

ر راهنماى کتاب اى د ، در باب این کتاب من مقاله56هاى میرزاآقاخان کرمانى، ص  اندیشه – ]12[
 ام ام و بعداً در بازیگران کاخ سبز نیز نقل کرده نوشته

در کوه پرستارى کرد تا بزرگ شد  –سیمرغ، عنقا، زال زر را که پدر و مادرش رها کرده بودند  – ]13[
و رستم پسر زال از این پرها چند بار  –عادى از او یارى بخواهد او سپرد که در مواقع غیر و پر خود ره به

 استفاده کرد

ها  اند که یکى از آن نظیر بودند و چند سردر زیبادر کرمان ساخته این خانواده در سردرسازى کم–  ]14[
سردر باغ ملى . توصیه مرحوم توانا و چند سال بعد از مرگ حاجى ساخته شده سردر پرورشگاه است که به

من  –هنوز باقى است را هم در تهران یکى از افراد همین خانواده ساخته، و امضاى او در گوشه کتیبه آن 
هایى که دوربین و موبایل توى دست و پایشان ریخته برود از گوشه آن که اسم  آرزو دارم یکى از بچه

محض  باشى که مأیوسم چه به از ده. من بدهد عکس بردارد و یکى به –استادعلى کرمانى هنوز باقى است 
آقا، من آسم دارم و معذورم و تا جمعه : فتخواهد گ. اینکه بگویم با دوربین دیجیتالت برو و عکس بگیر

انصاف معمار هم اسم همه را درشت در  بى. شود هم باید مجله را بیرون بدهم وگرنه سفر کانادایم کنسل مى
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بین باید  پیشانى بنا نوشته که امروز روى آن گل مالیده شده است، اما اسم خودش را در گوشه کتیبه با ذره
 دید

 P زاده، ص عبدالحسین صنعتى» روزگارى ك گذشت«، نقل از 213بازیگران کاخ سبز، ص  – ]15[
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 P 418 هفت پیچ، چاپ هفتم ص کوچه رجوع شود به. بن عیاض کوفنى است فضیل مربوط به – ]16[

 P 172 روزگارى که گذشت، ص – ]17[

 زیر چاپ(، و گرگ پاالن دیده، 420روان، ص  کاله گوشه نوشین – ]18[

حاج اکبر  اى که آقاى دکتر اقتدارى در مجله یغما راجع به چنین در مقاله هم. چاپ جدید 217ص  ]19[
، و این یکى از بهترین مقاالت درباره مرحوم حاج اکبر صنعتى 536، ص 1356نوشته نیز چاپ شده، سال 

 است

 م1957اکتبر  5/ش1336مهرماه  13اطالعات  – ]20[

معناى جدا کردن ذرات پشم از همدیگر، قبل از رنگرزى براى اینکه ذرات رنگ  شنیدن پشم به – ]21[
 ها ترین کار است براى پیران و معلول و این ساده. یردهمه جاى پشم را فراگ

نشریه فرهنگ کرمان . (آموختند بعضى نیز کفاشى و مکانیکى و آهنگرى و خیاطى و نساجى مى – ]22[
 {P 92 ص) 1954/1333

 17/1388مهر  25 –روایت فرهاد توحیدى است، درباره فیلم بانوى گل سرخ در روزنامه اعتماد  – ]23[
 زار بیابان نیست نوشت وسط کوهستان، زیرا الله تر آن بود که مى ، اما صحیح2009اکتبر 

هاى مرحوم پاشا  تفصیل نوشته، رونوشتى از یادداشت این نکته را مرحوم پاشاخان وزیرى به–  ]24[
تر از  که کمرنگ –من داد  دختر عطاءالملک روحى نوه آخوند مالیوسف به. وزیرى را خانم آرسته روحى

عظمى دختر هرحال عالیه خانم وزیرى دکتر شیخ مهدى بحرالعلوم از خاتون  به. آب دهن مرده فتوکپى شده
 احمدعلى خان وزیرى واسطه میان خانواده روحى و وزیرى نیز بوده است
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  زاده به ایرج افشار هاى همایون صنعتى نامه
  

ها همانند اصل چاپ شود و هر جا که ضرورت داشته است توضیحى آن را گویا کند در  ام نامه کوشیده
شد از باب اینکه اگر همایون بود خود حتماً آنها را عبارتى برداشته  چند جا کلمه یا نیم. ام حاشیه آورده

 .داشت برمى

 6/9/1350: تاریخ

1 

 جناب آقاى ایرج افشار

  کتابخانه مرکزى دانشگاه

  دانشگاه تهران

  ایرج عزیزم

همچنین متشکرم از اینکه . اى که حاوى مقاله مربوط به مروارید بود سالم و تشکر فراوان از مجلّه
اهللا که کارى به این بزرگى را بى سر و صدا به انجام  صد بارك. دانشگاه را نشانم دادىکتابخانه مرکزى 

اى که براى اداره آن  چه عالى بود شیوه. تر خواهى کرد یقین دارم که کارهاى بزرگ. موفق باشى. اى رسانده
]  عکس[شگاه نمای. اى، ارزان و آسان و بدون ایجاد بار سنگین هزینه مستمر بناى عظیم پیش گرفته

بارید ابتکارى بدیع است براى عالقمند ساختن دانشجویان به  نویسندگان که موفقیت از در و دیوارش مى
 .با تجدید مراتب تعجب و تحسین    .کتاب و مطالعه

  قربانت، همایون صنعتى

2 

 54بیست و نهم فروردین 

  ایرج عزیزم

چشم و دلم روشن . را دیدم» زاده االت مرحوم تقىمق«امروز که از سفر دور و دراز برگشتم جلد چهارم 
انگلیسى مغلوط و ]  به[را که » نورافکن«نسخه خطى . ام از محبتت شرمنده. مرحبا بر همت و پشتکارت. شد

چنین دو خطابه که  هایى از آن و هم مشخصات، عکس قسمت. دست و پا شکسته نوشته شده است دیدم
 .است را همین هفته برایت خواهم فرستاد    درباره آن ایراد کرده]1[زئنر
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  قربانت، همایون

3 

 1354ششم دیماه 

  ایرج عزیزم

 .تشکر فراوان از حلواى یزدى  1٫

که اى است  غرض من خطابه. نماید از فرصت استفاده کرده مطلبى را که در تلفن ذکر کردم تقدیم مى 2٫
 .در وسط این گزارش آمده است واال بقیه آن مهمالت است

  ارادتمند، همایون

4 

 )55(بهمن 17

  ایرج عزیزم

خالى از عیب . فرستم شناسى ایران را به ضمیمه برایت مى ژورنال گیاه. یادداشت بدون تاریخ رسید
غرضم این است که . اند هجاى شکرش باقى است که این قدم را برداشت. عیب باشد اما چیست که بى. نیست

اى که در آن زمینه  عریضه. کنندگان فراهم شود مبادا با تمرکز توجه بر نقائص آن موجبات دلسردى تهیه
 .نوشتم خیلى تلگرافى و فشرده بود

صرف  ]2[»روستا کتاب«ام به اندازه کافى راجع به  شرمنده هستم که به علت تراکم مشغله هنوز نتوانسته
الاقل براى  –نو به طور جدى و مداوم   کنم که از اول سال به تدریج دارم کارهایم را مرتب مى. وقت کنم

 .چند ماهى به آن بپردازم

یکى از قبایل پارتى حتى سکاها را . اند ها رابطه قبلى نزدیک با سکاها داشته در جایى خواندم که پارت
اگر راهنمائى کنى از چه کسى و یا . اند اند که بیشتر پادشاهان و سرداران پارتى از میان آنها برخاسته دانسته

 .شوم توانم به دست بیاورم ممنون مى در کدام کتاب اطالعاتى مى

  قربانت، همایون

5 

 2536جمعه هشتم مرداد 

  ایرج عزیزم
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خانم نهایت محبت  مشهدى مراد و صغرى .]3[اتفاق شهین به دولتسرا رسیدیمحوالى یک بعدازظهر به 
از ترس تراکم وسائل نقلیه . ساعت پنج در تهران مالقات داشتم. را نمودند و نهار بسیار مطبوعى خوردیم

 .عمادى و اقتدارى، راهى تهران شویممجبور شدیم محروم از سعادت دیدارت و جناب 

کاغذ (هزینه تولید کتاب . موجبات مقدماتى تشکیل شرکت تعاونى تولید و توزیع کتاب فراهم شده است
 .در خارج از ایران نصف تهران است) و چاپ و صحافى و حمل و نقل

ثار اساسى عظیم زبان بینم که در عرض یکى دو سال آینده، آ اگر هوشمندانه رفتار شود مانع اساسى نمى
 .در روستاهاى کشور توزیع نگردد) الاقل پنجاه هزار نسخه(فارسى، به میزان وسیع 

وزارت تعاون و امور روستاها موافقت . از پنج هزار فروشگاه تعاونى روستایى بایستى استفاده نمود
صدیق و آشنا با  آنچه مورد نیاز است مدیرعامل زحمتکش، دلسوز. اصولى خود را اعالم نموده است

 .المللى است هاى تجارت بین کارى ریزه

المقدور از بالى طمع شرکاء که  در تهیه اساسنامه شرکت هم بایستى دقت نمود و احتیاط کرد تا حتى
ط را پیدا خواهند کرد جلوگیرى نمود . فرمائى هستم تا تبادل نظر کنیم فردا ظهر منتظر تشریف. قصد تسلّ

 ]4[.…ر عرض هفتهد. جمعه آتیه مسافرم

  قربانت، همایون

6 

 .ایرج عزیزم

از اینکه نامه سرودست پا شکسته . این نامه خصوصى بوده و براى درج در مجله راهنماى کتاب نیست
اى که در بخش  یک صفحه بیشتر متشکرم براى نوشته. اى متشکرم مرا در مجله راهنماى کتاب درج کرده

شناسى آریامهر مطالب مفصلى است  درباره باغ گیاه. اى شناسى ایران نوشته اخبار مجله، راجع به ژورنال گیاه
 .که آقاى عمادى برایت تعریف خواهد کرد

خدا . بود ]6[مکرر ذکر خیرت با عمادى و بهزاد. الى بودجایت واقعاً خ]5[ زار دو روز گذشته در الله1٫
شود که چهارشنبه صبح زود رفت و بعدازظهر جمعه  مى. کند که فرصت بکنى با هم بدان صفحات برویم

 .مراجعت نمود

خواهش دارم . آقاى پرویز شیمى در شرکت است ام نزد آورى کرده اسناد و مدارکى راجع به شتر جمع2٫
اگر بشود این هفته یک ساعتى در این . سرپرستى این مطالعه را، همان طور که قول دادى بر عهده بگیرى

 .شد کردیم خوب مى باره با حضور عمادى جلسه مى
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ته و از روى ها ندانس دهد که این حیوان زبان بسته چه هیزم ترى فروخته است که بعضى عقلم قد نمى
. ها، فداکارترین غالم ما بوده است این حیوانى که در طول تاریخ قوم. اند نفهمى کمر به قتل عام او را بسته

چه گناهى انجام داده است که همه جا با آن وضع فجیعى که تو تعریف کردى در اطراف مملکت تیرباران 
دد آن بود که مراتع بیابانى را قرق کند که محیط زیست آن وقت درص .  P} باز جاى شکرش باقى. شود مى

. شوند رویش گیاهى به حیات خود ادامه دهد و شتر در آن به طور ایلخى چرا نکند که خارها خورده مى
 ) اى است که در آن باره در راهنماى کتاب نوشته بودم اش به مقاله اشاره

ملکت خرج ناچیز مطالعه موضوع را المال م است که آدمى مثل منصور روحانى حاضر شده است از بیت
 .تعهد کند

توان ترتیبى داد که مشاهدات سیاحان خارجى در ایران از نظر موضوع، در قرن نوزدهم  آیا مى3٫
که مقدور است از یا آنچه   مثالً کلیه]7[.آورى شود؟ نمونه مطلبى که مورد نظر است ضمیمه است جمع

 .مشاهدات آنان درباره قنات و امثالهم

راجع به مجله راهنماى کتاب و ترتیب صفحات آن مطالبى به نظرم رسیده است که اگر بخواهى و 4٫
 .فرصتى پیش آمد یادآورى کن تا مطرح کنم

  قربانت، همایون

 36سوم مرداد . فرستم برایت مى امروز. اما گفتند مسافرتى. این نامه را دو سه هفته پیش برایت نوشتم
]1356[. 

 
 ایرج افشار و همایون صنعتی زاده در روستاي کینه گون کرمان
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 1386همایون صنعتی زاده در خانه اش در کرمان 

7 

اصوالً موافقت دارند و . ام صحبت کرده هاى مورد نظر مفصالً با آقاى دکتر خانلرى درباره نشر کتاب ]8[
از بین برداشته شود و لذا باید چند  ]9[ طبعاً مشکالتى دارند که مقدارى از آنها باید به لطف شما و انجمن

 .اى مزاحمت حضورى ایجاد کنم دقیقه

نشمندان کهن سال و کم بضاعت و طرح تهیه مسکن تفریحى آقاى در مورد کمک به ایجاد رفاه جهت دا
هاى زیادى را که در اصفهان دارد در اختیار دفتر علیاحضرت  زاده میل دارد یک سوم از زمین همایون صنعتى

 .در صورتى که موافق باشید میل دارد موقعى براى صحبت شرفیاب شود. قرار دهد

بهتر است . کنم ولى به هر حال با نهایت میل ایشان را زیارت مى. دادهاین زمینها را به موزه صنعتى هم  «
 ]10[».حضرتعالى هم تشریف داشته باشید

چون . براى موزه، دانشمندان، پرورشگاه خودش: خواهد به سه قسمت کند حقیقت آن است که مى]11[
 .گوید خودش دارد و هواپیمائى خریدارست چنانکه مى] متر[مقدار زمین زیادست ظاهراً یکصد هزار 

8 

 2536/12/21: تاریخ 

  حضور مبارك جناب آقاى دکتر هوشنگ نهاوندى

 :برساندداند در نهایت احترام و اخالص مراتب زیر را به عرض عالى  به جا مى
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آباد اصفهان که اکنون وصل به شهر اصفهان و در کنار شاهراه قرار دارد جمعاً مالک  اینجانب در شمس
حدود یکصد و چهل تا یکصد و پنجاه هزار مترمربع زمین هستم که تمام اراضى مذکور را از عرصه و اعیان 

شمداشت منافع مادى بالمثالثه و بالسویه اى یا جزئى از اجزاء و بدون چ و حقوق و منافع، بدون استثناء قطعه
 :نمایم به سه مؤسسه و مرجع زیر واگذار مى

  موزه صنعتى و هنرى کرمان و مرکز فرهنگى آن. الف

  کانون تربیتى نونهاالن صنعتى کرمان. ب

فرهنگ ایران زمین، به مدیریت و مسئولیت آقاى ایرج افشار براى تأسیس مرکزى جهت هرگونه . ج
دى و معنوى از دانشمندان و هنرمندان با سابقه فرهنگ و علم و ادب و هنر ایرانى به تشخیص حمایت ما

 .آقاى ایرج افشار یا نماینده قانونى وى در آینده

براى انجام کلیه تشریفات قانونى و ادارى مربوط به مقاصد و مراتب فوق، از آغاز تا پایان، از تهیه 
ته تا انتقال قطعى ملک به هر شخص یا اشخاص به آقاى عبدالرحمن مدارك و قراردادها و اساسنامه گرف

ام که هر اقدامى را که الزم  االختیار و بالعزل تفویض نموده عمادى وکیل پایه یک دادگسترى وکالت تام
 ]12[.باشد معمول دارد

  همایون صنعتى –با تجدید احترام و ارادت 

 جناب ایرج افشار عزیز

به پیوست فتوکپى نامه آقاى صنعتى که براى آقاى دکتر نهاوندى نوشته شده جهت اطالع جنابعالى تقدیم 
 12/22عمادى ]  عبدالرحمن[قربانت     .شد

9]13[ 

 1357شنبه ششم اسفند  یک

  مطلب دیگر که به خاطرم آمده استچند 

نجوم کار   دو تا نوگه باوئر بوده است که هر دو در زمینه. را باالخره فهمیدم ]14[معماى نوگه باوئر -
است تو محبت کردى و اولى در اوائل این قرن به شهرت رسیده بود و دیگرى که هنوز زنده . اند کرده

اى که در خصوص  اى بدو بنویسم و مطالبى درباره مقاله خواستم نامه. نشانى او را برایم پیدا کردى
بدون رجوع به رونوشت جزوه . هاى آبى در بابل قدیم نوشته است یادآورش شوم ساعت

 .بکنم  است سهو و اشتباهممکن  ]15[پنگانات
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امیدوارم که به زودى . دست به کار ترجمه کتاب علوم دقیقه در ایام باستان این آقاى نوگه باوئر هستم -
 ]16[.تمام شود

زاده که در کرمان معلم  اندك اندك به کمک آقاى مهدى طبیب ]17[رونویسى کتاب بیست باب مال مظفر
کنم که هر سال سه چهار هزار نسخه  کتاب خوش فروشى خواهد بود و گمان مى. رود ادبیات است پیش مى

 .آن را طالب علوم دینى بخرند

اگر خواستى، هر نوع که صالح  ]18[.و دفتر و محل کارش در تهران در اختیارتست» روستا کتاب«
 .دانى از آن استفاده کن مى

 .جلد دوم دیوان سیف فرغانى را طالبم -

زبده اشعار مسعود سعد سلمان را به شکل جیبى و در بیست و پنج هزار نسخه بدون معطلى چاپ و  -
 .منتشر کن

10 

 57شنبه یازدهم اسفند  پنجکرمان، 

  ایرج عزیزم

هاى  درباره آبادى  اى از عزیزاهللا رضائى اهل راویز رفسنجان که به نوشته ]19[در نامه قبل اشاره کردم1٫
آورى نموده است  ى هم جمعدر حدود سى دو بیت. شود همراه این عریضه تقدیم مى. آن حدود نوشته است
 .لطفاً آنها را نگاه کن و در اختیار باستانى پاریزى عزیزم بگذار. شود که ارسال حضور مى

. آقاى ابریشمى صاحب کتابفروشى خواجو در کرمان قصد دارد آثار میرزا آقاخان کرمانى را منتشر کند2٫
اى از دوستان صاحب  عقیده دارم که عده. ندتشویقش نمودم در ابتدا کتابى درباره میرزا آقاخان منتشر ک

اى درباره یکى از جوانب زندگى میرزا آقاخان بنویسند و به صورت کتابى منتشر  صالحیت هر یک مقاله
نظرت . آنگاه آثارش چاپ شود. شود تا زمینه ذهنى و فکرى جوانان درباره این رجل مشروطیت آماده شود

 .را بنویس ممنون خواهم شد

ام که مقدمه کتاب اصول مکانیک  چند سال است خواهش کرده. صحبت کردم ]20[با زریابدیروز 3٫
این مقدمه کتاب مکانیک یکى از ارکان فلسفه . دانشمند قرن نوزدهم آلمان را ترجمه کند Hertz هرتز

اى بگویم کم گفته شده  همیت این مقدمه بیست یا سى صفحههرچه من در ا. جدید اروپا و غرب است
متن کتاب . تمام فلسفه کسانى چون برتراند راسل، مور، ویتگنشتین و دیگران متأثر از این مقدمه است. است

 .خواهش دارم او را بدین کار تشویق کن. ام ها است به آقاى خوئى داده و مقدمه را مدت
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هاى چاپى آن رابرایم بفرستى  اگر بشود فرم]21[ ن قدیم چه شد؟چاپ جدید گاهشمارى در ایرا4٫
 .متشکر خواهم شد

 .قربانت    .منتظر جواب عرایضم هستم5٫

 در حدود دویست لغت جدید بر. کنم از اینکه فرهنگ لغات کرمان را برایم فرستادید از ستوده تشکر مى
بازهم قربانت،     .ام بافى نموده اى را مأمور تهیه اصطالحات و کلمات مربوط به قالى عده. ام آن اضافه کرده

  همایون

11 

 58سیزدهم آذر 

 .ایرج عزیزم

از بدى خط . شود مى   لفاً تقدیم ]22[یادداشت مربوط به تقویم چوپانى و نجوم کوهستانى. بعد از سالم
هواى خوش و دلپذیرى داشته . مکرر به یادت بودم. چند روز گذشته رفته بودم جیرفت. خواهم عذر مى

. اى البد به آن صفحات سفر کرده. هاى دقیانوس بسیار دلچسب بود بخصوص گشت و گذار در خرابه. است
 .به هر حال جاى دیدنى است

پاکت مجله بگو   روى» اهدائى فالن کس«لطفاً از نوشتن جمله . براى کتابخانه رسید ]23[مجله راهنما
 ]24[.خوددارى کنند

خدمت شایسته خانم به . برایت حکایت کرده استاش را  البد قصه. عمادى اینجا بود و با هم رفتیم بم
 .رساند شهین به همه سالم مى. عرض سالم مصدع هستم

  قربانت، همایون

. جا بود نوشتم) 11(را جا نبود و در چند سطر سفیدى که قبل از یادداشت ) 12(یادداشت شماره 1٫
 .استدعا دارم توجه بشود

 .لطفاً خودت نگاه کن. التین سهو اشتباه کرده باشمممکن است در نحوه نوشتن تلفظها به حروف 2٫

12 
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اما دلم خوش بود که بعد از . البته کارهاى دیگرى هم داشتم. چند روزى تهران منتظر بودم که تو را ببینم
ن دیشب قسمت عمده هما. اى از آینده را از بابک گرفتم و عقل کردم دیشب نسخه. ها ترا خواهم دید مدت

تدریج برایت  رسد به نکاتى را که به نظرم مى. امروز یکى از دوستانم آن را به دست گرفت. آن را خواندم
ها بزنى تا آن  امیدوارم که به قول خودت وفا کنى و در این بهار حتماً سرى به این طرف. خواهم نوشت

 .ها را تقدیم کنم وقت این یادداشت

این بیت دیگر از ناصرخسرو . مرا به یاد ایشان انداخت]25[ ، تذکر آقاى جنیدىآخرین مطلب مجله1٫
 .شاید که برایشان چشمگیر باشد

  زحمت در این صندوق ساعت، عمرها این دهر بى

 ها همى بر ما بپیماید بدین گردنده پنگان

 :اخر و بدیعى است که مطلع آنکه از ابیات قصیده ف

 ها گویند چرخ پیر و دوران حکیمان را چه مى

 ها بسیر اندر ز حکمت، بر زبان مهر و آبان

 .چاپ مینوى دیوان آمده است 441از چاپ تقوى و صفحه  19در صفحه . باشد مى

کتاب  ]26[خریدمهاى اخیر به تهران، از کتابفروشى آینده  هایى که در یکى از مسافرت از جمله کتاب2٫
) امیرکبیر(نظیر دیگر آقاى تقى جعفرى  است که ناشر آن مثل صدها کتاب خوب و بى ]27[بدایع سعدى

لطفاً دستور بده پنج نسخه به . قیمت کتاب واقعاً مناسب است. است که در کار نشر اشتهاى نهنگ را دارد
خوانم و بهره فراوان  کتاب را با دقت و عالقه مى. حساب من، جهت کتابخانه صنعتى کرمان ارسال دارند

. شود در صفحه عنوان کتاب نکاتى مطرح است که مربوط به عالم کتابشناسى تخصصى جنابعالى مى. برم مى
بعد از اسم ناشر آمده . نویسم شوند که برایت مى هایى برایم تداعى مى این نکات اندیشه درباره هر یک از

 :است

 »بدایع شیخ سعدى شیرازى«

 »زیر نظر تقى ارانى«

 »چاپخانه کاویان برلین 1304: چاپ اول«

 »1358: چاپ دوم«

 »چاپخانه سپهر، تهران: چاپ و صحافى «

 »حق چاپ محفوظ است«
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 .دست و بصیر باشد برایم تازگى داشت ارانى، در ادبیات فارسى چیرهاینکه دکتر تقى 

 59اردیبهشت  15دوشنبه 

یک هفته گذشته هر . فرصت گفتگو با تو پیدا نشد. پر حادثه و پر مشقت گذشت. دو هفته گذشت3٫
این در این مدت . روز پنج صبح بیدار شدم و تا اواخر شب یک نفس و پشت سرهم در تکاپو و تقال بودم

اما مغزم . تنم از خستگى کرخت شده است. ام خلوتى براى خود داشته باشم اولین فرصتى است که توانسته
 .گیرد ام آرام نمى و اندیشه

هاى پرورشگاه، باالخره سرنخى را به دست  تصورم بر این است که در کار پرورش و تربیت و تعلیم بچه
تر شده  اه اخیر از این بابت سراپایم را گرفته بود اندکى سبکاحساس عجز و ناتوانى که در چند م. ام آورده
 .است

ها، گاه و بیگاه، در سفر و  ها و روزها و هفته ساعت. ها نشستم و گفتم و برخاستم هرچه توانستم با بچه
این . هر کدام دنیائى هستند و عالمى. کنم برم و در احوال و رفتار و گفتارشان دقت مى سر مى حضر با آنها به

اواخر قرارى با آنها گذاشتم که به هریک از آنها که از من عیبى بگیرد که خودم وجود آن را تصدیق کنم 
تنگى زیاد دیدم که  به علت دست. ناچار پرداختم همان روز اول سیصد تومان به. پنجاه تومان جایزه بدهم

ر شدن عیب راه برطرف کردن آن را هم گفتم که بایستى عالوه بر متذک. ادامه این قرار برایم غیرممکن است
قبول کردند و خیلى زود فشار مالى . باشند خیلى باهوش و تند و تیز و پول دوست مى. به من بیاموزند

 .مثلى برایت بزنم. شدیدترى بر من وارد نمودند

هستم  متذکر شد که آدمى. شانزده هفده سال دارد و با هوش و آرام است. جوانى است به نام امیراحمدى
عصبانى و از این بابت پنجاه تومان گرفت و به عنوان راه عالج پیشنهاد کرد که مرا تحت نظر بگیرد و 

طریق . ام کند هرگاه که از کوره در رفتم و عصبانى شدم مرا متوجه کند و از این بابت پنج تومان جریمه
تب روزى بیست یا سى تومان مرا اش مؤثر واقع شد و بعد از چند روز برعکس روزهاى اول که مر معالجه

سه روز قبل متوجه شدم که با یکى دو نفر از . کند کرد به ندرت روزى پنج تومان دریافت مى جریمه مى
ها ساخت و پاخت کرده است که وسائل و مقدمات عصبانیت مرا فراهم کنند و جریمه وصولى را  بچه

 .حکایتى هستند. تقسیم کنند

اى گیر آورد و گفت این قرار یکطرفه است  خیلى با استعداد است مرا در گوشه هفته قبل یکى از آنها که
گیرى از من ادامه دهد به شرط آنکه من  با اصرار راضیم کرد که او به کار عیب. شود و به زیان او تمام مى

 .تا اینجا از این بازى دو نتیجه قطعى حاصل شده است. هم از او عیب گرفته و متذکرش شوم
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د شده است و از حساسیت خیلى  ه عیب گرفتن از یکدیگر و سعى در اصالح عیوب بین بچهآنک1٫ ها م
 .شدیدى که نسبت به هر نوع انتقاد داشتند کاسته شده است

 .کند دیگر آنکه عیب گیرنده به طور ناخودآگاه از عیبى که براى دیگرى گرفته است پرهیز مى2٫

توان مقاله و  آید که درباره هر یک مى ضیه و گفتگو پیش مىاتفاق و ق) بدون اغراق(هر روز صدها 
 .اما کو فرصت. داستان کوتاه و قصه نوشت

کوچکى که با   و هوشمندزاده قرار است که هفته آینده در پرورشگاه دستگاه ]28[پناه با کمک اسالم3٫
کند به عنوان نمونه بسازیم تا در صورتى که مورد  و آب شور را به آب شیرین تبدیل مى کند آفتاب کار مى

پسند اولیاء امور قرار گیرد به تعداد زیاد جهت ساکنان روستاهاى حاشیه کویر که آب خوردن شیرین ندارند 
 .بسازیم

ه کردم همان وقتى که این کار را ابتدا من در بین بندر لنگه و بندر چارك ده دوازده سال پیش تجرب
همیشه آرزو داشتم که یک روزى از این تجربه . هاى خلیج فارس بودم مشغول کشت مروارید در زیر آب
 .خواهد آرزویم عملى بشود مثل اینکه مى. در جایى جهت مردم استفاده شود

این  ]30[دوستمان آقاى پرویز دبستانى ]29[خان ضیاء ابراهیمى چند شب قبل در محضر آقاى عیسى4٫
 .ابیات را تکلم کرد

  ولى از ترس نتوانم چغیدن

 لب و دندان ترکان خطا را

  نبایستى چنین خوب آفریدن

  که از دست لب و دندان ایشان

  لب، باید گزیدنبه دندان، دست و 

بخصوص که در . داند کم نبود تعجب من از اینکه پرویز این ابیات را به ضرس قاطع از ناصرخسرو مى
این اواخر یکبار دیگر دیوان ناصرخسرو را، به مناسبتى، دوباره مرور کرده بودم و در نسخه دیوان 

به نسخه . ام بوطه را ندیدهناصرخسرو که مرحوم مینوى چاپ آن را سرپرستى نموده است، قصیده مر
 .تصحیح شده توسط مرحوم نصراهللا تقوى مراجعه کردم و در آنجا یافتمش

آنچه که مرا در . رسد در ابتدا تصورم این بود که انتساب این قصیده به ناصرخسرو مشکوك به نظر مى
آمد که  بعید مىبه نظرم خیلى . کرد، مصرع دوم بیت اولى است که در باال آوردم این گمان مصمم مى

. حکیمى چون ناصرخسرو که بدان درجه از علم و آگاهى رسیده بود برایش مفهوم ترس معنى داشته باشد
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آن چنان قصیده استوار و پرشکوه و . اما چند بار که قصیده مزبور را خواندم در تردیدم تردیدى حاصل شد
 .سرو منسوب نمودمتناسب ساخته شده است که مشکل بتوان آن را به کسى جز ناصرخ

اشکال بر سر مضمون و مفهوم قصیده است که طرح آنها از طرف حکیمى دانا و بصیر چون ناصرخسرو 
ام که قصیده از  تضاد را الاقل به طور موقت هم که شده براى خودم این طور حل کرده. رسد بعید به نظر مى

ز پیدایش انقالب روحى که منجر به قبل ا. هاى ایام شباب و جوانى او ناصرخسرو است ولى از ساخته
 .جهانگردى او شد و اثر جاودانى سیاحتنامه ناصرخسرو را باعث شد

. مدتى است در جستجوى آگاهى از اهمیت تأثیر فرهنگ و تمدن چین در آثار و افکار ناصرخسرو هستم
 کتاببه همین سبب است که همزمان با خواندن و مطالعه تاریخ تمدن و فرهنگ چین و بخصوص 

(China) ام آى چنیگ، بار دیگر مشغول مرور دیوان ناصرخسرو و زادالمسافرین شده. 

اشکال در جهل من از یک طرف نسبت به ناصرخسرو است و از طرف دیگر درباره تاریخ فرهنگ و 
هایى از زادالمسافرین برایم دشوار و غیرقابل فهم و  ها کوشش هنوز قسمت با وجود سال. تمدن چین

تاریخ و فرهنگ تمدن . کننده است و اغلب براى درك مطالب دیوان بایستى به کتاب لغت رجوع کنم خسته
. چین هم همانند دیوار چین قطور و ممتد است و مثل منى هرگز در هواى احاطه بر آن نبایستى بیفتد

بحسب طبیعت و  .ناچار بایستى هم خود را متوجه یک یا دو موضوع مشخص و معین بکنم بنابراین به
 .ام تمایل نجوم و فلسفه را انتخاب کرده

ها و تصویرهاى  بختم یار بوده است که در چند سال اخیر دیوان ناصرخسرو را فقط از نظر کاربرد تمثیل
اى با دیدگاهى که ناصرخسرو از زمین و  این سبب شد که تا اندازه. ام نجومى و علم احکام نجوم مرور کرده

 .ن و افالك داشت آشنا بشومآسمان و ستارگا

شود و  دیدگاه نجومى ناصرخسرو چنان صاف و شفاف و پاك است که سبب تعجب و حیرت مى
 .انگیز است عبرت

ها قبل از آنکه نطفه کپلر لهستانى و گالیله ایتالیایى و کپرنیک آلمانى بسته شود ناصرخسرو مکرر  قرن
 :گوید مى

 که دانست کز نور خورشید گیرد

  شنى ماه و برجیس و کیوانهمى رو

  که دانست کاندر هوا بى ستونى

  ستاده است دریا و کوه و بیابان
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  که دانست چندین زمین را مساحت

  صد و شصت چند است خورشید و تابان

 و یا

 این چنبر گردنده بدین گوى مدور

 چون سرو سهى قد مرا کرد چو چنبر

 و یا

  گون پر ز مشاعل گنبد پیروزه

  ه است گرد این کره گلچند بگشت

 و یا

 این خانه چگونه کرد و که نهاد

  این گوى سیه اندر این میانه

این گواهى است بر تازه بنیادى فرهنگ و تمدن غرب که تا به حال براى . از این نکته به آسانى مگذر
که این تمدن اى است بر محیط ظلمانى و تاریک  بشریت بیشتر سبب مصیبت شده است تا خیریت، و اشاره

 .و فرهنگ در آن پیدا شده و شکل گرفته است

در فاصله نوشتن این سطور دوست زحمتکش و جستجوگرم آقاى على اکبر صابرى که در زمینه تاریخ 
 .کنند کتاب پنجاه و یک رساله اخوان صفا را به من امانت دادند احکام نجوم پژوهش مى

این نسخه که به شماره . غنى و زبده شخصى کرمان استهاى  کتابخانه آقاى صابرى یکى از کتابخانه
هجرى قمرى  1304کتابخانه على اکبر صابرى ممهور است توسط میرزا محمد ملک الکتاب در سال  1328

 .انجام داده بوده است 1301چاپ اول این کتاب را ناشر مزبور در سال . در بمبئى چاپ دوم شده است

رکانوم فرانسیس بیکن مقایسه کنى و مقابله نمائى خواهى دید که اگر این کتاب را با کتاب فروم ا
فرانسیس بیکن که همه شهرتش را مدیون راه و روشى است که در تحقیق علمى پیشنهاد نموده است مطلبى 

 .بدیع و تازه بیان نکرده است

: صلى قائل شدتوان براى آن دو سرچشمه ا اگر تمدن و فرهنگ چین را به رودخانه عظیم تشبیه کنیم مى
هاى شمال غربى  آى چینگ از کوهستان .Shu Ching و دیگرى شوچینگ و I Ching یکى آى چینگ
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. حوالى جبال پامیر، پیدا شده است و مربوط است به علم وجود و فلسفه و نصایح عملى از زادگاه –چین 
 .پراطوران استشوچینگ شرقى چین و سواحل دریا است و بیشتر ذکر ایام سلطنت پادشاهان و ام

ها  آلود و به قول کرمانى هر قدر که آى چینگ صاف و زالل و شفاف است همان قدر شوچینگ گل
 .اند اند و آن را جرح و تعدیل کرده است و در آن بنا به مقتضیات روز دست برده Talghan »تلقن«

است که ظاهراً در  اى ولى شخصیتى افسانه. دانند منسوب مى Fu Hsi ابداع آى چینگ را به فو هسى
 .زیسته است و شخصیتى شبیه شخصیت کیومرث دارد حدود پنج هزار سال قبل مى

گشت تا آنکه در حدود قرن هیجدهم قبل از میالد  ها به صورت اشعارى دهن به دهن مى آى چینگ قرن
. ردندآن را به صورت مکتوب درآو Choo شخصى به نام وِن که از امراء روزگار خود بود و پسرش چو

در قرن ششم قبل از میالد هم کنفسیوس و هم لوئوتسه دو شرح مفصل و نفیس بر آن نوشتند و اگر بگوئیم 
که هنوز هم که هنوز است آى چینگ رکن اصلى و اساسى اعتقادات و باورهاى اکثریت قریب به اتفاق 

 .مردم چین است شاید راه اغراق نرفته باشیم

است که ناصرخسرو با اصول عقاید و باورهاى ناشى از آى چینگ  دالئل و شواهد فراوانى در دست
بیشتر در تحت تأثیر مشرب و ) که احتمال آن کم نیست(آشنائى فراوان داشته و اگر اشتباه نکرده باشم 

 .مکتب الئوتسه قرار داشته است تا کنفسیوس

ى است که در امثله و شو اهد و تصویرهاى کار رفته باعث این تصور من شباهت و یگانگى زیاده از حد
این موارد و امثله را . خورد در آثار ناصرخسرو از یک طرف و الئوتسه از طرف دیگر به چشم مى

 .بخورد» آینده«شاید که به درد . اى تدوین کنم کنم تا آنها را به صورت مقاله آورى مى جمع

  قربانت، همایون
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از بابت حق اشتراك . شود نسخه حواله ششصد و چهل تومان از بابت وجه اشتراك مجله آینده تقدیم مى
کتابخانه موزه صنعتى و خانم شیرین آگاه و خودم در عرض دو ماه گذشته چند نامه مفصل که گاهى سى 

که در زمستان گذشته و اوائل بهار امسال برایت   اى همانند چند نامه. هم شد برایت نوشتم ]31[صفحه
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ترسم نه مطالبش برایت جالب باشد و نه  مى. هاى اخیر خوددارى کردم الکن از ارسال این نامه. فرستادم
 ) داشته باشى(حوصله خواندن آنها را 

تأثیر مذاهب چینى و فلسفه آن دیار در افکار و  گیرم که حاصل جستجوها و استنتاجات من درباره
باورهاى ناصرخسرو اشتباه کم داشته باشد و یا دوازده مقام و سیصد و شصت نغمه آن و بیست و چهار 

 .ثم ماذا. ترین عقاید نجومى این قوم باشد بردانى از قدیم هاى موسیقى ایرانى عکس شعبه مقام

. اى از آن ندارم خودم نسخه. زار را برایم پس بفرست ردم اللهلطفاً مقاله مربوط به عقاید نجومى م
 .بینم ضرورتى هم براى چاپ آن نمى

اى نوشتم و یکى دو تا سؤال لغوى  براى اقتدارى نامه. خدمت شایسته خانم به عرض سالم مصدعم
 .جوابم را نداده است. داشتم

  قربانت، همایون
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 59شنبه بیستم شهریور  وین، پنج

 1980یازدهم سپتامبر  مطابق

 .ایرج عزیزم

تهیه پاسپورت و وسائل . شدت یافتن ناگهانى کسالت کلیه باعث شد که عازم اروپا شدم. پس از سالم
سفر، خوشبختانه در تهران به آسانى و سرعت انجام گرفت و از اینکه فرصت خداحافظى پیدا نشد عذر 

اما . به همان دکترى که قبالً مرا عمل کرده بود مراجعه کنمسعى دارم روادید انگلیس تهیه کنم تا . خواهم مى
لطفاً جواب این عریضه را در اسرع اوقات به آدرس انگلیس من که در . هنوز معلوم نیست که موفق بشوم
یک در تهران موجود است که  الزم است بدانم که از کتب زیرین کدام. پشت همین صفحه است بنویس

 .ال آنها نگردمجهت در اروپا به دنب بى

برزو نامه که از آن با نام فیروزنامه هم  5٫بانوگشسب نامه  4٫جهانگیرنامه  3٫. فرامرزنامه 2٫سامنامه  1٫
 .نامه بهمن 6٫ذکر شده است، و 

شود بایستى با هم مطالعه  تصور من بر این است که این شش کتاب به اضافه شاهنامه که هفت کتاب مى
دهم که کتابى هم به نام زال نامه  احتمال ضعیفى هم مى. اطیرى ایران معلوم شودشوند تا سروته تاریخ اس

 .دانم نمى. داشته است بایستى وجود مى
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در نوشته من راجع به کتاب تخت جمشید و آئین نوروز که محبت کرده بودى . آینده این شماره را دیدم
 .به کلى عوض کرده بود و چاپ شده بود یکى دو غلط چاپى فاحش داشت که معنى جمله را

لطفاً کارى رجوع کن تا برایت انجام دهم تا کمتر . مقاله نجوم کوهستانى و تقویم چوپانى چه شد
 .احساس دین نمایم

  قربانت، همایون    .رساند شهین سالم مى. خدمت خانم به عرض سالم مصدعم

اگر محتاج به عمل . رسانم سالم مىپژوه  به آقاى عمادى، اقتدارى، زریاب، کیکاوس جهاندارى و دانش
هاى یاد شده زودتر برایم بنویس تا  لطفاً راجع به کتاب. نبودم تا دو هفته دیگر مراجعت خواهم کرد

ها در تهران در دسترس باشد برایم کفایت  اگر نسخه خطى این کتاب. جهت صرف وقت و پول ننمایم بى
  همایون    .کند مى
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 .ایرج عزیزم

مند شدم چون ممکن است آقاى گلدوز فردا عازم تهران باشد و  با آنکه اول شب از شنیدن صدایت بهره
 .نویسم سر من شلوغ این نامه را با آنکه شب دیر شده است برایت مى

م گلستان است و دیگرى آقاى دکتر در لندن دو مشترك تازه براى مجله آینده یافتم یکى آقاى ابراهی 1٫
با آنکه در تلفن گفتى امکان تعطیل نمودن این دوره آینده کم نیست من دلم را به راه بد . محمود صناعى

 .زنم و احیاناً نشانى هر دو را در آخرین نامه خواهم نوشت نمى

شد  جا که ممکن مىاى به اطریش و اروپا تا آن در این سفر سه هفته. حال و احوال من خوب است 2٫
دانستم  نمى. چشم و دندان و کلیه و قارچ پوست همه را به پزشکان نشان دادم. بدن و جسم را تعمیر کردم

میلى به سر زدن به  اما خواب هر شب ده دوازده ساعته و بى. که در دو سال گذشته چقدر خسته شده بودم
 .ام ال رفته است و هم خسته شدهآگاهم کرد که هم سنم با …ها و ها و نمایشگاه کتابخانه

. از شهر کویته خیلى لذت بردم. مراجعت از طریق پاکستان و بلوچستان جالب و دلچسب بود 3٫
از کویته تا تفتان حدود ششصد کیلومتر است که راهش . هاى سیب و مزارع دره اُرلک بخصوص از باغ

ى از نوکندى تا تفتان که راه خاکى است بخصوص یکصد و پنجاه شصت کیلومتر آخر آن یعن. تعریفى ندارد
اما از مرز ایران به این طرف راه خوب است بخصوص از زاهدان به بعد که . و ناهموار و پر گرد و خاك
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آید و مسافرت با آنها  از زاهدان تقریباً هر ساعت یک اتوبوس به کرمان مى. آسفالت درجه اول است
 .دلچسب است

تجربگى شور و حرارت و  جوانانى که به جبران کم. و موزه درگیرى زیاد دارمبا پرورشگاه و کتابخانه  4٫
نام کتابخانه . کنند راضى و شاکرم صداقت دارند سرکارند و از اینکه تحمل پیرمرد ایرادگیرى مثل من را مى

اند و با آنکه اصالً سابقه کتابدارى ندارند در حفظ کتب قدیمى و خطى کوشا و جدى  را عوض کرده
 .باشند مى

اند که نه مانند کالغ و نه  اى را مأمور موزه کرده دو سه ماه است که یکى از روشنفکران و هنرمندان حرفه
از این بابت . به این سبب رکود کار موزه از آنچه که بود هم بیشتر شده است. مانند کبک بلد نیست راه برود

 .شود کار مفید انجام داد ع که خیلى در آنجا مىبخصوص در این وقت و این موق. خورم خون دل فراوان مى

و اگر با هم عازم ]32[ کنم که شایسته خانم با شهین حرف بزند و مکاتبه کند باز هم تأکید مى 5٫
 .کنم براى هر دوى آنها مفید و سودمند باشد مراجعت ایران شوند خیال مى

قول هم . زنش اصرار داشت که به سوئیس جهت دیدار او بروم. زاده صحبت کردم از لندن با جمال 6٫ .
النهرین نتوانستم به قول خود وفا  دادم که بروم اما بعد از این حرکت وحشیانه راهزنان مسلط بر سرزمین بین

 .دیدم خواست او را مى لم مىخیلى د. کنم و مستقیماً با هواپیماى پاکستانى از لندن عازم کراچى شدم

از اینکه . اى از آن را تهیه کنم اقدام خواهم کرد تا نسخه. از راهنمائى راجع به هماى نامه متشکرم 7٫
خیال . مموجود است خوشحال شد حاوى سرگذشت خاندان رستم در تهران ]33[گفتى فیلم سایر دواوین

 .کنم اگر بتوانم همه این کتب را نگاه کنم، بعضى از نکات مبهم شاهنامه برایم روشن شود مى

و بروزنامه همه مانند شاهنامه از مأخذ  …نامه، فرامرزنامه و هایى از قبیل سام ام کتاب تا آنجا که من شنیده
گر حدسم صحیح باشد آنگاه ا. آیا این حدس من صحیح است یا غلط. اند ترى سرچشمه گرفته قدیمى

توان انگاشت که شاهنامه فردوسى قسمتى از یک اسطوره پهناور باستانى است که نبوغ و توانائى  مى
العاده فردوسى سبب شده است که قسمتى از آن که در شاهنامه آمده است چنان بدرخشد که مانع دیدن  فوق

 .ستارگان دیگر این مجموعه بشود

  همایون    .ان آمدى در این زمینه راهنمایى و داللتم کنلطفاً وقتى که به کرم
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فرصتى پیدا کردم و شماره سوم آینده که نامه مرا در آن محبت کرده و درج نموده بودى مطالعه 
. نوشته بودم یکنواخت بود  شان انتقاد  هایى که درباره حروفى که براى عناوین کتابکاشکى نوع  ]34[.کردم

 .شاید علت اصلى آن خط زشت و کج و معوج حقیر است. تعداد غلطها کم نبود

خواهش دارم که از عمادى عزیز استدعا کنى که زحمت غلطگیرى از مقاله تقویم چوپانى و نجوم 
چینى  خواهم با یک اشتباه حروف ایشان با خط من آشنائى دارد و واقعاً نمى. کوهستانى را بر عهده بگیرد

 .اى بشود گى خواننده اى دگرگون شود و احیاناً سبب گمراهى و آشفته معنى جمله

ه اجازه بدهند   اى برایش نوشتم هنام. تلفن کنم موفق نشدم ]35[سعى کردم به آقاى موسوى گرمارودى
دانم که آیا این کار معقول و ممکن است یا  نمى. بروم هفت تپه و در اداره کارخانه کاغذ پارس دخالت کنم

نه؟ به نظرم در زندگى مواقعى هست که حتى معقول بودن و ممکن بودن نیت انسان نیز در درجه دوم از 
 .ماند باقى مى» نیت«خود گیرد و طبیعت و اصالت  اهمیت قرار مى

خواست که راهنمائى بشود تا چگونه کتابى بنویسد که به درد اوضاع  دکتر محمود صناعى در لندن مى
مانده است در  هاى عقب زده و سخت متأثر از فرهنگ اروپائى با آنکه واقعاً غرب. فعلى فارسى زبان بخورد

هایى که  پیشنهاد کردم که با مطالعه و مکاتبات و نامهعالم مشورت آنچه را که به نظرم رسید بدو گفتم و 
نوشته است، این موضوع را با زبان امروزى که قابل فهم عامه » …«القضات همدانى درباره طبیعت  عین

 .به امید خدا. دانم چقدر به حرفم توجه خواهد کرد نمى. بشود بازنویسى کند

 .هم چشمم از دیدنت روشن شودزودتر بیا کرمان تا هم سرِ فرصت گفتگو کنیم و 

  قربانت، همایون صنعتى

17 

 1359مهرماه  21کرمان، دوشنبه 
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هاى پرورشگاه که مرتب به خانم  همانند بچه. اى که در آینده نه چندان دور به کرمان بیائى وعده کرده
 .ها دارم هشنویسند و تقاضاى انواع سوغاتى دارند من هم مصدع اوقات شده و خوا نامه مى

زاده به  را که در جلد اول مقاالت تقى) تقویم(زاده مقاله تاریخ زمان  لطفاً تحقیق نما که مرحوم تقى 1٫
خواهم بدانم  مى. سال نوشتن این مقاله را اگر بدانم کافى است. اى در چه تاریخى نوشته است چاپ رسانده

حدس . رى در ایران قدیم نوشته شده است یا بعد از آنشما که آیا این مقاله قبل از تحریر و تألیف کتاب گاه
 .اما اگر حدس من غلط باشد برایم خیلى جالب خواهد بود. خود من بر این است که بعد از آن
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از یادداشت آنجللو  .  P}که در آینده چاپ کرده بودى را خواندم و» مقدمه شاهنامه«مقاله مربوط به  2٫
 {P 207٫-213): 1359( 6فلورانس، آینده  614ه خطى مورخ مونتسه درباره شاهنامه نسخ پیه

متنى را که در آینده چاپ . اندکى حدسم را تقویت نمود. انگیز بود خیلى آموزنده و حاوى مطالب خیال
کند که منظوم نمودن داستان ایل و تبار رستم دستان یکى از اهداف و مسائل  اى این مطلب را تأیید مى کرده

 .شعراى فعال زمان خود فردوسى بوده استروزمره ادبا و 

استدعا دارم که یادداشت جوف را به ایشان برسانى و اگر ممکن . آدرس آقاى زریاب خوئى را ندارم 3٫
 .دانم که زریاب در نوشتن دست و دلباز نیست مى. است جواب آن را هم برایم بگیرى و بفرستى

  قربانت، همایون
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ات خستگى  نامه  آیم و دیدن و خواندن زرند مى ]36[شویى اکنون از کارخانه زغال هم. وقت خمیر است
پله باال  شویى زرند مشغول بودم و از صدها بیشتر روز را به تماشاى کارخانه زغال. جسم را برطرف کرد

ها دیدن  رفتم و از فراز عمارات آن اطراف را نگریستم و با نوارهاى نقاله پائین آمدم و از انبارها و مخزن
عجیب . پیکر است آشنا شوم سعى دارم با حال و احوال این موجود آهنین که مجمعى از غوالن کوه. کردم

 .نماید و با کفایت مىهاى حاصله از جنگ سرزنده و تمیز  رغم نارسایى است که على

] جا[اى در آن  فروشى رفتم و چند دقیقه چند روز قبل براى خرید یک خروار خاکه زغال به دکان زغال
سر بردم و در  شوید به اى که روزانه دوهزار تن زغال مى سرگرم بودم و امروز چند ساعت در این کارخانه

سنجم  ى که با این معیار نظافت کارخانه زرند را مىوقت. آلود شدم هر دو مورد به یک اندازه سیاه و زغال
 .کنم نظافت مطبوع کارخانه را حس مى

نحوه توزیع و مصرف آب در کارخانه مرا به یاد نحوه مصرف آب خدابیامرز مادربزرگ پدریم مرحوم 
لید در طرح کارخانه غرض اصلى کفایت تو. جو اندازد، به همان شدت و با کفایت و صرفه بى مى آغا بى

بازى و  بوده است و تکنولوژى در خدمت تولید به کار گرفته شده است و نه اینکه از تولید جهت شعبده
فهمم که چرا مصنوعات صنعتى سنگین ساخت کشور روسیه  حاال مى. نمایش بازى تکنولوژى استفاده شود

 .تر است از محصوالت مشابه سایر کشورهاى غربى نسبتاً ارزان
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هاى جنگ  سال. هایى شد که من و تو تازه پا به عرصه گذاشته بودیم ذهنم یادآور سال دیدن کارخانه در
هایى  و تعداد ایرانى» جنگ بزرگ میهنى«ها  هاى جنگ آلمان و روسیه و یا به قول شوروى دوم جهانى، سال

 .نگریستند کم نبود مى» جنگ میهنى بزرگ«که بدان با صمیمیت به چشم 

هاى  ها هم به عنوان شاگرد راننده کامیون آهن و مدت نوان کارگر مزدور راهدر آن زمان چندى به ع
هاى سال به  سنگین کار کردم و از نزدیک دیدم که چگونه صدها هزار ایرانى زحمتکش و بى توقع سال

دریغ خود چنان خدمتى  اش به آتش کشیده شده بود شتافتند و با کار بى یارى همسایه شمالى که خانه
 .نام نهاده بودند» پل فیروزى«ها همسایگان ایران را  که تا مدتنمودند 

. بینى شویى زرند به چشم مى اثرات جنگ آلمان و شوروى را در آئینه کارخانه زغال. از مطلب دور شدم
آید برایم قصه  آقاى داریوش صدرى مسئول فنى شرکت زغال سنگ، که به ظاهر مردى آراسته و فهمیده مى

هاى اول  نمود که چگونه در سال توصیف مى. کرد و کار افتادن کارخانه را تعریف مىنحوه ساختمان 
هاى بدون سقف و پنجره به کار افتاده  ها و سالن آالت کارخانه در اطاق هایى از ماشین بردارى، قسمت بهره

احان روسى کارخانه از کى و کجا  خیلى خوب مى. بوده است کسب توان حدس زد که این عادت را طرّ
 .اند کرده

ها موفق شدند که نزدیک به چندین  آید که در همان سه ماهه اول جنگ آلمان و شوروى روس یادت مى
هاى اورال به فواصل  هزار واحد صنعتى سنگین را از نقاط اول جبهه یعنى روسیه اروپایى به ماوراء کوه

 .کار اندازند چندین هزار کیلومتر انتقال داده و در ظرف یکى دو ماه دوباره به

. روزها هم بزرگان دنیا از وسعت و ابعاد این کوشش هولناك در تعجب افتاده بودند یادم است که همان
هاى پسته  شد که اثرات آن را بعد از نزدیک به چهل سال در زرند کویرى و نزدیک باغ اما اصالً باورم نمى

 .اند مان و چه در مکان عجب پیچیده و بغرنجهاى اجتماعى چه در ز قوانین حرکت ارتعاشات و قصه. ببینم

سطح توقع من از مردم، همانند خودم، ناچیز . متشکرم براى صناعى و گلستان مجله آینده را فرستادى 2٫
اگر این . پا افتاده است و شاید به همین سبب است که کمتر احساس دلخورى نسبت به مردمان دارم و پیش

مصاحبتشان الاقل براى یکى دو ساعت . اهى دید که بدون حسن هم نیستنددو را با دیگران مقایسه کنى خو
 .کننده است جالب و سرگرم

هایم را برایت آورده و از قرار معلوم صد تومان هم گوشت را بریده است خیلى فرق  اما با گلدوز که نامه
نم اطالعاتش را درباره ام که وادارش ک خیلى سعى کرده. دارى است گلدوز کبوترباز سابقه. زیاد ندارند

هاى پرورشگاه صنعتى  از بچه. زندگى پرماجرایى داشته است. کبوتربازى و قواعد و اصطالحات آن بنویسد
جا و مکانى نداشتند ]  که[چند ماه پیش که کانون کارآموزى کرمان را تعطیل کردند با سه نفر دیگر . نیست
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ه از پرورشگاه، به علت زیادى سن بیاورمش در کنار خانه حاال هم خیال دارم ک. آمدند به پرورشگاه صنعتى
 .به امید خدا. امیدوارم که از او انسان مفیدى بسازم. خودم و برایش کار و کاسبى راه اندازم

فراموش نکن اگر   امکان مسافرت از طریق پاکستان را  .]37[اى عازم دانشگاه فرایبورگ هستى نوشته 3٫
اگر مصمم شدى از این راه بروى قبالً در . ات خواهم کرد از این طرف بیائى تا زاهدان و میرجاوه بدرقه

 .هواپیماى پاکستانى جا ذخیره کن

احوالش  زاده تلفن کردم و جویاى سالمتى فراموش کردم بگویم که در انگلستان به خانم عطیه تقى 4٫
 .از گفتگوهایش معلوم بود که خوش احوال است. شدم

از زنم هیچ خبر ندارم و . فرستم که آنها را از آلمان پست کنى کنم و چند نامه در جوف مى احتیاط مى 5٫
اگر مراجعت کرد خبرت خواهم نمود تا نامه او . دانم آیا قبل از عزیمت تو مراجعت خواهد نمود یا نه نمى

زاده و خواهرم مهدخت و پسرش هادى  ها متعلق به آقاى جمال دیگر نامه. ن بفرستىرا به کرما
 .]38[باشد مى

هاى شعر مربوط به خانواده رستم از قبیل فرامرزنامه و یا  اگر به نسخه یا فیلمى از یکى از کتاب 6٫   }
کنجکاویم در . نامه و از این قبیل برخوردى به طور امانت برایم بفرستى متشکر خواهم شد برزونامه و یا سام

 .این باره اقناع خواهد شد

  قربانت، همایون
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خداوند موفقت . اى که دعوت رسمى دارى که در قسمت فارسى دانشگاه فرایبورگ حرف بزنى نوشته
حتى فقیر . ب فارسى، امروز بیش از همیشه، نیازمند خدمتگزاران دلسوز و صمیمى استزبان و اد. بدارد

ام که  مصمم شده. ام که به سهم خویش در این باره بکوشم بضاعتى چون من هم به صرافت افتاده بى
وش کنم که این نیت پاج گمان مى. اى از اشعار مسعود سعد سلمان را انتخاب کرده و به چاپ برسانم گزیده
. شد» روستا کتاب«هایى است که چندین سال قبل با هم زدیم و منجر به کوشش ناکام جهت تشکیل  حرف

اگر چنین باشد البته که واى . ام تسامح و کاهلى کرده» روستا کتاب«شوم که مبادا درباره  گاهى اندیشناك مى
 .خدمتگزارى نیست آیم که عمر را به حسرت گذشته گذراندن شرط اما زود به خود مى. بر من

عشقم این است . دانم بر سر کشتى علم و ادب اسالم ایرانى در این وادى طوفان خیز چه خواهد آمد نمى
اما میل به این یقین سبب شک در هراسناکى ارتفاع . که یقین داشته باشم به سالمت از آن خواهد گذشت
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باز هم به . شى از احتیاط کارى جبلّى باشدشاید که این تصور نا. شود ها نمى امواج و عمق ژرفاى گرداب
 .کند کارى عیب نمى اصطالح مردم کوچه و بازار کار از محکم

طوفانى که در . داند که براى دستگاه کشتى ادب فارسى چه اندازه سبکبارى الزم خواهد شد کسى نمى
تواند  مى. خواهد نموداثر انفجار ایران شروع کرده است که جهان را فرا بگیرد معلوم نیست کى فروکش 

در صورت دوم معلوم نیست که چند . هاى مدید دوام یابد تواند مدت و از آن طرف هم مى. زود آرام شود
اگر خداى ناکرده چنین لحظاتى فرا رسند به یقین لحظات . بار و چقدر به ورطه نابودى نزدیک خواهیم شد

جایش  فارسى که در جریان تاریخ تا بدین مناسبى جهت سبک و سنگین کردن گنجینه عظیم علم و ادب
مگر نه . بافى و مته به خشخاش گذاشتن چیست دانم که فایده این همه فلسفه نمى. ایم نخواهد بود رسانده

 : آنکه

 خدا کشتى آنجا که خواهد برد

 اگر ناخدا جامه بر تن درد

حتى «کنم یکى به معنى  ستدراك مىدو معنى ا» اگر«اما اشکال در این است که در اینجا از اصطالح . شاید
 .»به شرط آنکه«و به دیگرى به معنى » اگر

شناسم که گاهى براى ارضاى طبع هوسناك خودم چه صغرى و  وبیش مى در ضمن خودم را هم کم
 .چینم ها که نمى کبرى

گر را  کمتر قهرمان انقالبى و عصیان. سخت مفتون و خاطرخواه شخصیت مسعود سعد سلمان هستم
گردم که به قدر آن هر هفته الاقل  دنبال بهانه مى. کوش بوده است قدر در بزم و رزم سخت شناسم که این مى

چطور . چند ساعتى هم که شده از کار واجب روزانه کش بروم و صرف نرد عشق باختن با دیوان او نمایم
سته و با انگشت بر روى توان دلباخته کسى که هجده سال زندان کشیده و باز هم با دست زنجیر ب مى

 :خاکستر اجاق بنویسد

 اى روزگار هر شب و هر روز از حسد

  ده چه ز محنتم کن و ده در ز غم گشاى

  در آتش شکیبم چون گل فرو چکان

  بر سنگ امتحانم چون زر بیازماى

 اى اژدهاى چرخ دلم بیشتر بخور

  تر بساى وى آسیاى چرخ تنم تنگ
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جز آن که رشید یاسمى چاپ نمود به دستم برسانى  دیگرى از دیوان او به اگر بتوانى نسخه معتبر. نشد
  همایون    .ممنون و متشکر خواهم شد
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شاهدم . این بدان معنى نیست که به یادت نبودم. اى ننوشتم مدتى این مثنوى تأخیر شد و برایت نامه
 : و نوشتجات همراهش که عبارتند ازهمین عریضه است 

 .ام صورتى از تعدادى مشترك که جهت مجله آینده پیدا کرده. الف

  یادداشتى درباره مسعود سعد سلمان. ب

اره زحل. ج مطالبى درباره سی  

ام و در  اى که به خواهش یکى از دوستانم درباره مسائل مربوط به خواندن و نوشتن تهیه کرده نوشته. د
به جز یکى دو مورد همه مطالب این . بازنویسى است از عقائد و نظرات ناصرخسرو در این باره حقیقت

 .نوشته بازگو کردن نظرات ناصرخسرو است

 .و باالخره خود این عریضه. ‘ه

ام  کار نسبتاً شدید سه ماه گذشته خسته. باالخره معلوم نشد که آیا امسال بدین صفحات خواهى آمد یا نه
 .نیاز به تغییر محیط و یکى دو هفته گشت و گذار در صحرا و بیابان را دارم .کرده است

اگر تو باالخره براى مدت کوتاهى که شده دل از تهران وامانده بردارى صبر خواهم کرد که هرجا 
اى  اما اگر تو در خودت چنین امکانى را سراغ ندارى آنگاه براى خودم نقشه. خواستیم برویم همراه باشیم

خودم خیلى مایل هستم سرى به . اند دو سه نفر براى رفتن به جیرفت دعوتم کرده. احى خواهم ریختطر
 .اطراف بشاگرد بزنم

. اى نوشته و سئوالى از او نموده بودم درباره دو بیت از اشعار مسعود سعد چندى قبل براى زریاب نامه
 .لماامان از دست شما ع. جوابم را نداده است]  ست[هنوز که هنوز

شنیدم که از آقاى . مقصودم کتب فارسى تازه چاپ شده است. ام مدتى است کتاب تازه ندیده و نخوانده
 .اگر بتوانى برایم بفرستى ممنون و متشکر خواهم شد. احسان طبرى یکى دو کتاب به چاپ رسیده است

اره زحل یا کیوان بنویسم جمع مطلبى را که مى اما هنوز کم و کسر دارد. ام آورى نموده خواستم درباره سی .
به جاى آن چند صفحه را که در خصوص سرمقاله اخیر مجله . دو سه روزى به طول خواهد کشید
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خصوص را چاپ کنى، اگر فرصت  یادداشت به  خواهم که این نمى. فرستم ام مى یادداشت کرده ]39[هآیند
وفایى کردى و از این طرف نیامدى،  گفتم چون مثل همیشه بى شده بود که ببینمت این نکات را برایت مى

 .برایت نوشتم

  قربانت، همایون
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هایى که به خانم داده بودى و برایم پست  یک روز بعد از رسیدن کتاب. آذرماه تو رسید 28 نامه تاریخ
جا راه  اى جهت برآوردن نیازهاى مشتریان پابه دائره» سازمان کتاب«خواهى در  اى مى نوشته. کرده بود

ام در  ذوق و سلیقه شوم مطابق بیاندازى و براى امثال من که به علت دورى از تهران از نشر کتاب مطلع نمى
امیدوارم که موفق به عمل کردن آن . فکر خوبى است. حدودى که معلوم خواهم نمود برایم کتاب بفرستى

 .نویسم چند نکته که در این باره سر ضرب به نظرم برسد برایت مى. بشوى

هزار تومان و یا  مثالً. اى دریافت شود کنم که بایستى از این نوع مشتریان، در ابتدا، ودیعه گمان مى 1٫
آورى  ترسم از نظر تنخواه گردان در مضیقه بیفتى و در جمع در غیر این صورت مى. الاقل پانصد تومان

 .ها دچار دردسر بشوى صورت حساب

هایى که در  شود و یا آنکه از کتاب هاى موجود مى کنى فقط شامل کتاب آیا خدمتى را که عرضه مى 2٫
 کنى؟ بردارى و یا فتوکپى مى اب هستند نیز نسخهشوند و کمی بازار یافت نمى

 شود یا خیر؟ اگر چنین باشد آیا نسخ خطى و امثالهم را نیز شامل مى 3٫

رسیدش . هزار و دویست ریال صورتحساب ارسالى را امروز توسط بانک ملى برایت فرستادم مبلغ سه 4٫
 .در جوف است

خصوصى را درخواست  مگر آنکه خودم کتاب به. تلطفاً هیچ وقت کتاب ترجمه شده براى من نفرس 5٫
 .دارم

اما به . خصوص نجوم رغبت دارم هاى مربوط به تاریخ و جغرافیاى ایران و علوم اسالمى به به کتاب 6٫
امیدوارم فردا فرصتى . شرط آنکه از قماش کتاب تکامل فئودالیسم در ایران تألیف آقاى فرهاد نعمانى نباشد

 .باره این کتاب برایت بنویسمپیدا کنم مختصرى در
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دارى  انگارى مترجم زبان فارسى امر سابقه ظاهراً مسامحه و سهل. کتاب جاویدان خرد را خواندم 7٫
در صفحه ده مقدمه . پژوه بهره بردم، هرچند مناسبت آن را با کتاب درك نکردم از مقدمه دانش. است
رسد  کرد پسر مهرزیار ذکر نموده است، به نظر مى مهانگفته » سرّ علم زرادشت«پژوه از کتابى به نام  دانش

بردارى کن و مخارج آن را برآورد نموده در محاسبه  اى برایم عکس لطفاً نسخه. که هنوز چاپ نشده است
 .منظور دار

 .که زریاب قول داده بود برایم تهیه کند چه شد؟ امان از دست علماى اعالم» پنگان«رساله مربوط به 

  همایونقربانت، 

22 

 1359دیماه  30شنبه  کرمان، سه

 .ایرج عزیزم

نگاه سرسرى به آن . ام که آن را مطالعه کنم هنوز فرصت نکرده. هاى هفتم و هشتم آینده رسید شماره
 .ام تا سر فرصت بخوانمش نموده

است رسید مبلغ یکصد و نود و نه تومان از بابت حق اشتراك آقاى حسین عطارپور را که خواسته  1٫
 .من برایش بپردازم در جوف است

خبرى ندارم و هنوز نرسیده ]40[ تا این تاریخ از دوره فرهنگ ایران زمین و ذخیره خوارزمشاهى 2٫
 .وصول آنها را خبر خواهم داد. است

ها  متأسفانه قیمت کتاب. ین زیر جلب نظرم را نمودهاى تازه مجله آینده عناو در قسمت معرفى کتاب 3٫
 .آید یا خیر داند که آیا از عهده پرداخت قیمت آنها برمى ها نمى کنید و خریدار کتاب را ذکر نمى

  نگین سخن از عبدالرفیع حقیقت -

  درباره وزن شعر خانلرى -

 القضاة از حسین دانشفر چند نکته درباره عین -

  جمشید سروشیان –سعداهللا مرادآبادى  رساله رباعى محمد -

  صیدنه ابوریحان بیرونى -

  کشف المحجوب ابو یعقوب سجستانى -

  مختارنامه عطار نیشابورى -
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  دیوان مجیرالدین بیلقانى -

. شوم اگر نسخه قابل اعتماد از دیوان مسعود سعد سراغ دارى برایم بفرستى ممنون و متشکر مى 4٫
 .چندان اعتمادى بدان ندارم. را رشید یاسمى تهیه کرده استاى که من دارم  نسخه

. ام را فراهم کرده» گاهشمارى در روستاهاى کویرى کرمان«مقدمات و مواد الزم جهت نوشتن مقاله  5٫
تصورم بر این است که رسم و رسوم مربوط به تقسیم آب بخصوص در دهاتى که قناتهاى آن مربوط به 

دانم آیا  نمى. زتابى از عقاید و باورهاى مربوط به گاهشمارى در آن زمانها استچند هزار سال قبل است با
 .باشد» فرهنگ ایران زمین«شاید بیشتر مفید به حال . خورد یا خیر مى» آینده«اى به درد  چنین نوشته

  قربانت، همایون    از جهاندارى چه خبر؟
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مل عریضه آقاى مهدى سوداگرزاده از دوستان قدیمى است که در کرمان صحافى دارند و مدتى حا 1٫
با هم صحبت کردیم که خدمت . گیرم هم هست که نزدشان به کار صحافى مشغولم و این حرفه را فرا مى

 .رسند بلکه بتوانیم در تهران و سایر نقاط مشترى براى صحافى پیدا شود جنابعالى مى

که شده چند   گفت که ایشان مایلند براى امتحان هم مى ]41[پناه از قول دکتر مهدوى اسالم چندى قبل
هاى حمل و نقل بسته قرار و  توان با همین شرکت بد نیست مى. جلد کتاب را در اینجا صحافى نمایند

دانم بایستى  نمى. مختصرى، هزینه حمل و نقل کتاب را صحاف بپردازد مدارى گذاشت که با خرج نسبتاً
 .آید امتحان کنیم ببینیم که در عمل چگونه از آب درمى

 .هاى زیر را برایم بفرست لطفاً کتاب 2٫

  رساله رباعى محمد سعداهللا مرادآبادى    .الف

  صیدنه ابوریحان بیرونى    .ب

  کشف المحجوب ابو یعقوب سجستانى    .ج

  دیوان مجیرالدین بیلقانى    .د

مبلغ یکهزار و چهارصد و چهل تومان حواله کردم که آقاى خشایار سرلتى اخوى خانم بیاورند و  3٫
 .لطفاً رسید آن را اطالع بده. تقدیم کنند
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 .شمالفعالً خیال دارم که بروم . ایام عید چه خواهى کرد و کجا خواهى بود 4٫

  قربانت، همایون

24 

 1359کرمان، شنبه دوم اسفندماه 
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از سیرچ و چهار . اما دو روزى از شهر بیرون رفته بودم. حق بود که این نامه را زودتر برایت بنویسم
وار  مطالبى است که فهرست. دیدن کردم) اند که حاال اسمش را گلباف گذاشته(فرسخ و شهداد و گوك 

 .شود ىمعروض م

هاى سوم و چهارم  دوره. نه جلد صحافى شده و سه شماره معمولى. دوره فرهنگ ایران زمین رسید 1٫
 موجود نیست یا از قلم افتاده است؟. نبود

  بسته کتاب ارسالى حاوى 2٫

  سه رساله در اختراعات صنعتى به قلم نتیجۀالدوله. الف

  المحجوب ابو یعقوب سجستانى کشف. ب

  شعار فارسى یهودیان ایرانمنتخب ا. ج

 .رساله آثار علوى اسماعیل اسفزارى واصل شد. د

 خواهى بکنم؟ برگردانم یا آنکه به کسى بدهم؟ با این نسخه چه مى. کتاب سه رساله را دارم 2-1٫

آن را با دو رساله درباره آثار علوى که چندى قبل از تو گرفتم . از رساله آثار علوى خوشوقتم 2-2٫
 .خواهم نمود مقایسه

از بابت زحماتى که سال . لطفاً آن را به عمادى بپرداز. بیست هزار تومان امروز به نشانى تو فرستادم 3٫
از این همه تأخیر . این قسمت کوچکى از قرض من به ایشان است. گذشته کشیده است به ایشان مقروضم

علت اینکه زحمت این کار را . ه ایشانخواه و باز تشکر فراوان دارم از صبر و حوصل خجل هستم و پوزش
به عالوه نشانى . خواهد با من سروکارى داشته باشد کنم که نمى نمایم این است که حس مى بر تو تحمیل مى

 .او را هم به یاد ندارم

 .گشت و گذار کوتاه در شهداد جالب بود و جایت را فراوان خالى کردم 4٫
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شمه باغ اسدى که نیکوبندو خوانده بودم هر هفته رویش را گل در گوك به هر ترتیبى که بود از چ 4-1٫
کند و غیره مرا به یاد هیوالئى  قصه رایج که در اعماق این چشمه گاوماهى زندگى مى. کرد دیدن کردم مى

در مسجد جامع . کند زندگى مى Los Noch هاى اسکاتلند گویند در اعماق یکى از دریاچه انداخت که مى
 .پناه دادم سنگى دیدم که نشان آنها را به اسالمگوك دو کتیبه 

ها طورى است که بایستى از دیرزمان  موقعیت آن در بین کوه. سیرچ جاى با صفا و تماشائى است 4-2٫
سعى خواهم . مالدارها محله خودشان را دارند به نام چوپان محله. عقاید نجومى فراوان در آنجا مانده باشد

 .بروم و چند روزى اقامت کنم کرد در تابستان بدان جا

. وجود دو کاروانسراى قدیمى در چهار فرسخ دلیلى است که این محل در قدیم سرراه بوده است 4-3٫
 .اما وجه تسمیه آن را نفهمیدم

قربانت،     .اندازه با آنچه که در جوپار رایج است دارد وضع تقسیم و مدار آب شهداد شباهت بى 4-4٫
  همایون
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هایى  فرصت نمودم و کتاب. آموزنده بود. متشکرم. اى دیدم اى را که براى جلد آینده فراهم ساخته نمونه
 .را که اخیراً برایم فرستاده بودى نگاه کردم

نگام صحافى ه. اى ناقص است اى را که برایم فرستاده نسخه. رساله آثار علوى اثر مظفر اسفزارى 1٫
فهرست اعالم هم ناقص . اند اشتباه رخ داده و به جاى فرم آخر کتاب، فرم اول کتاب را دوباره ترتیب کرده

غرضم . پس بفرستم یا هدیه کنم. بنویس با آن چه بکنم. شده است و کتاب تقریباً از حیز انتفاع افتاده است
هت را به نوع مسائلى که در ر. ایراد گرفتن نیست پیش خواهد آمد جلب » کتاب خوب نادیده«اه توج

 .کنم مى

به فهرست اعالمش . کننده است مشغول. کتاب منتخب اشعار فارسى یهودیان ایران را نگاه کردم 2٫
افسانه «انتظار داشتم که چنین کتابى حاوى مطالب جالب راجع به . را پیدا کنم» خزر«رجوع کردم تا کلمه 

محض احتیاط که مبادا . تعجب کردم که انتظارم برآورده نشد. شته باشددا» امپراطورى خزرهاى یهودى
اى به خزر و  کننده فهرست اعالم غفلت نموده باشد تمام کتاب را مرور کردم و کوچکترین اشاره تهیه

اتم در این باره شد. خزرستان و یهودیان در رابطه با آنها نیافتم ت گرفتن حدسیاین نیافتن سبب قو. 
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نیم قرن اخیر چندین اثر درباره تاریخ خزرها نشر یافته است از جمله تاریخ خزرهاى یهودى  در 2-1٫
تألیف آرتور کوستلر انگلیسى، » امپراطورى خزر و میراث آن«دانلوپ امریکایى و . م. تألیف د

که در  در این آثار ادعا شده است. ارتامانوف اهل شوروى. ى. لیف م.ت» تاریخ خزر«االصل و  مجارستانى
دو سه قرن اول بعد از هجرت حضرت محمد در شمال دریاى خزر امپراطورى بزرگى وجود داشته است 

 –که همین محل استالینگراد فعلى است  –پایتخت آن را اتل . که دین رایج آن یهودیگرى بوده است
 .است» اى هیچهیاهوى بزرگ بر«ها، به قول شکسپیر،  ظنّ من بر این است که این نوشته. دانند مى

هاى  از همان روزى که بیست و چند سال پیش دست به کار آبادکردن پنج هکتار از زمین 2-1-5٫
 .مرداب چیلک نوشهر شدم کنجکاو بودم که وجه تسمیه دریاى خزر چیست

در ظرف چند سال شاید از بیش از دویست سیصد نفر . دانست از هر یک از مردم محل پرسش کردم نمى
مند و  متعجب شدم و عالقه. هیچ کدام هیچ اطالعى نداشتند. از بندرگز گرفته تا آستارا پرسیدممردم محلى 

در شاهنامه فردوسى سرنخى به دست آوردم که قوم خزر در زمان ساسانیان ساکن . دنبال مطلب را گرفتم
شروع کردم به . اند شمال این دریا بوده و چند بار هم از طریق قفقاز به آذربایجان کنونى ایلغار نموده

وقتى که فهمیدم، اسم رایج این دریا در زبان فارسى امروز،تنها اثر ملموسى . وجو درباره قوم خزر پرس
 .است که از این قوم در جهان باقى مانده یکه خوردم

ادعاى دانلوپ و کوستلر این است که چندى بعد از ظهور اسالم خزرها دین یهود را پذیرفته و  2-1-2٫
اند و به مدت دو سه قرن بر امپراطورى که از بیست و هشت قوم از جمله بلغارها  کار گرفته رى را بهخط عب

» خزرها«اساس این ادعا بر سفرنامه ابن فضالن و کتاب . اند و مجارها تشکیل یافته بود و حکومت نموده
یهودى امراى مسلمان هاى خزر با یکى از مستوفیان  یهودا حلوى و مکاتبات منسوب به یکى از خاقان

از این مکاتبات سه نسخه در دست است که جعلى بودن نسخه یافت شده در قاهره تقریباً . باشد اسپانیا مى
 .مسلم است

واال خود ابن فضالن . باشد آنچه که در سفرنامه ابن فضالن در این باره آمده است فقط نقل قول مى
منتسکیو » هاى ایرانى نامه«حلوى هم کتابى همانند کتاب کتاب یهودا . هیچگاه بدان جا نرفته بوده است

 .گیر درباره خزرها است فاقد هرگونه اطالع دندان. باشد مى

ذکر اقوامى که در  118و  114در کتاب منتخب اشعار یهودیان فارسى زبان دو بار در صفحات  3٫
 چرا؟. از خزرها در بین نیستاما نامى . رود اند مى زیسته هاى شمال و اطراف دریاى خزر مى سرزمین

کشى است و  زحمت  هرچه باشد آدم. شاد شدم. رفع گرفتارى شده است[42] شنیدم که از آقا تقى 4٫
این روزها که مشغول فراگرفتن کار صحافى . رغم اشتباهات، خدمتگزار پرتکاپوى نشر کتاب بوده است على
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کنى که نیاز به استراحت و تغییر محیط دارد تشویقش کن چند  اگر حس مى. هستم اغلب به یادش هستم
 .در فراهم آوردن وسائل آرامش خیال او خواهم کوشید. انروزى بیاید کرم

  همایون
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 ایرج عزیز

گیرى از دو سه روز دیگر  گالب. دستخط بدون تاریخت باالى نوشته آقاى کرامت رعنا حسینى رسید
. دستى در فشارم گذاشته است نگدو سه ماه اخیر خیلى پرحادثه و پرماجرا گذشت و ت. شروع خواهد شد

اگر . شد روزى که مجبور شدم دو بار به کرمان بروم محض خاطر نیم متر لوله یا یک دانه پیچ و مهره ناقابل
قدر دردسر و گرفتارى دارد شاید خودم را به این آسانى  زار این دانستم کارخانه درست کردن در الله مى

 .شن کنتکلیف آمدنت را رو. ساختم متعهد نمى

در » فردا صبح«به معنى » صبا صب«اصطالح . اى دستگیرم نشد هاى کرامت حسینى مطلب تازه از نوشته
به هر حال اگر . باشد نفهمیدم غرض و منظور ایشان چه مى. کرمان هم رایج است و با آن آشنا هستم

را با اصطالح صبح و » فردا«ى زار مفهوم و معن در الله. راهنمائى و هدایتم کنند متشکر و ممنون خواهم شد
در این باره تقریباً تردید ندارم که اشتباه . کنند القاء مى» فردا«را با اصطالح » پس فردا«مفهوم و معنى 

و فردا خبرى نشد و معلوم شد که طرف از این کلمه استنباط » فردا«زیرا چندین بار وعده کردم . کنم نمى
علت همین بعید بودن     اما دقیقاً به. رسد البته که این مطلب بعید به نظر مى ]43[.را داشته است» پس فردا«

واال اگر مطلبى بعید نبود که با این همه گرفتارى و مشغله بدان . آن است که من آن را یادداشت کردم
 .پرداختم نمى

همان نوشته خدمتشان بفرست و با عذر از بدى خط خواهشمند التماس لطفاً رونوشتى یا فتوکپى از 
براى پرورشگاه هیئت مدیره جدید انتخاب کردند و مقادیرى زیاد نظرات مرا . راهنمایى و هدایت رادارد

  قربانت، همایون    رساله پنگان چه شد؟. روى هم رفته راضى هستم. اند پذیرفته
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واال . این نوشته را اگر همراه با یادداشت آقاى رعناحسینى خواستى چاپ کنى از نظر من اشکالى ندارد
 .براى ایشان بفرست

زار به تازگى و توسط روستائیان شهردیده گاهى مصرف  فردا در کوهستان الله= صباح = اصطالح صبا 
هاى رعناحسینى اندیشناك شدم که مبادا  از نوشته. اطالعند ورده از کاربرد آن بىولى بومیان سالخ. شود مى

به قصد آزمایش استدالل کردم اگر استنباط من درباره مفهوم . استدراك من از این مطلب نادرست بوده است
 پس فردا، در این کوهستان صحیح باشد الزمه منطقى آن در چهارچوب گاهشمارى منطقه= رایج فردا 

 .امشب باشد= بایستى معادله دیشب 

دقتى  چند روز گذشته در این باره تحقیق نمودم و معلوم شد که استداللم خطا نبوده و منتهى به علت بى
امشب «و یا » امشب خواب دیدم«اهل محل در رابطه با شب گذشته عبارات از قبیل . بدان توجه نکرده بودم

 .کنند برند و از شنیدن آنها احساس هیچ نوع تناقضى نمى ىرا زیاد به کار م» خانه فالن کس بودم

از دو بخش شب و روز  –واحد اصلى گاهشمارى  –روز  زار شبانه خالصه آنکه در گاهشمارى مردم الله
کند که شب گذشته را امشب و روز بعد  شود و در این روش منطق حکم مى با همین توالى محسوب مى –

  قربانت    .را صبح بخوانند

در ضمن این جستجو به چند اصطالح تازه برخورد کردم که کلى اسباب فکر و کنجکاوى شده است از 
 : جمله

 .آلودى که صاف شود آب گل= روشن شدن آب 

 .انجیر هزار شاخه

 .بچه شریکى

 .اگر فرصت کردم برایت شرح این اصطالحات را خواهم نوشت
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 1360شنبه نهم خردادماه  –کرمان 

  ایرج عزیزم

ها را به شهر  بایستى گالب. گیرى است چینى و گالب وقت گل. آیم زار به شهر مى تقریباً هر روز از الله
. اى که در کارتن کرده بود امروز مشهدى همت پدر حمداهللا همراهم بود با ظرف ماست و مرغ زنده. برسانم

زنش، . دیده است ورده و دستش ضربدو سه هفته پیش از االغ به زمین خ. دل و با حالى است پیرمرد زنده
وقتى شده  مثل من گرفتار تنگ. کارش زیاد است. مادر حمداهللا، بیمارى قلبى دارد و ساکن کرمان شده است
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سه ساعت و نیم در راه بودیم و در این مدت بیش از . خواب باشد و خسته و کم است و دست تنها مى
هاى چشم و  ها و بدى درباره خوبى. شیوا و آموزنده بوداما آنچه که گفت پخته و . بیست جمله حرف نزد

 .آلود مرا گشود خواب  مقدارى چشمان. صحبت کرد ]44[چشمى در جغدرى هم

این بود مقصودش » گردى یا فردا صبح برمى«هنگام خداحافظى از من پرسید . در فلکه باغ ملى پیاده شد
صبح برخواهم . فردا روز عید است. به او جواب دادم. که روز یکشنبه مراجعت خواهم کرد یا دوشنبه

کنم این جمله مشهدى همت دلیل  تصور مى. طبیعى است که به یاد آقاى کرامت رعناحسینى افتادم. گشت
  قربانت، همایون    .متقنى است که در این باره درکم درست بوده است
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 1360جمعه هیجدهم دیماه  –مان کر

  ایرج عزیزم

 .اما عرایضم. شوم کنم و مصدع اوقات شریف مى خانم فردا عازم تهران است از فرصت استفاده مى

ه و ارسال نمائى مثل همیشه متشکر و ممنون خواهم بود: چند کتاب مورد نیازم است اگر برایم تهی .
هاى ایران  اطلس راه. اى دیل آنها به یکدیگر ترجمه فریدون بدرههاى اسالمى و جدول تب تقویم: عبارتند از

ام که کتابى درباره نحوه  همچنین شنیده. از انتشارات گیتاشناسى، جلد دوم دیوان سیف فرغانى، آثارالباقیه
 .دانم، نه نام کتاب را نه اسم مؤلف آن را مى. تقسیم آب در نواحى مختلف ایران چاپ شده است

تألیف آقاى بهرام خواجه اطالعى دارى؟ چه نوع » ترین فرهنگ لغات متشابه کامل«نام  از کتابى به
 مرجعى است؟

هاى  چنین کتاب هم. شود برایت فرستادم مبلغ بدهى صورتحساب را که نزدیک به نهصد تومان مى
خورند بلکه  نمى تنها به دردم را که نه» نامه پهلوانى«و » هاى تبریز زلزله«و » حرکت تاریخى کرد خراسان«

 .برایشان جا هم ندارم

را که زیادى داشتم نیز » معتقدات و آداب ایرانى«جلد هیجدهم فرهنگ ایران زمین و همچنین جلد دوم 
 .اش کن اگر آدم مستحقى نیازمند آنها بود به رایگان هدیه. برایت فرستادم

چنان خوشم آمد و برایم دلچسب بود  آن. دو سه هفته گذشته فرصتى پیدا شد و از جیرفت به میناب رفتم
بخصوص که دیدم مهمانسراى تمیز و ارزانى . جا بروم که خیال دارم در یکى دو هفته آینده چند روزى بدان

 .هم دارد
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ات  شود شتاب و عجله ظاهراً هرچه بر سنت افزوده مى. این سفر اخیر تو را به کرمان اصالً نفهمیدم
 .گردد بیشتر مى

. اگر خواستى آن را چاپ کن. حوصلگى نوشتم ذکاء، با بى]  یحیى[جواب نوشته اخیر آقاى  چند کلمه در
 .واال بده خود ایشان مالحظه کنند

. راجع به غلطگیرى مجله دقت بیشترى بنما. تاریخ وصول مقاالت را به دفتر مجله ضبط و یادداشت کن
ى دارد سهل انگارى هم حد. 

چنین خدمت سرکار  هم. رسانم پژوه و باستانى سالم مى اب و دانشخصوص اقتدارى و زری به همه به
  همایون    .خانم
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 1361چهارشنبه نوزدهم خرداد  –کرمان 

 ایرج عزیزم،

) 1360بهمن و اسفند (نشینى اجبارى ناشى از کسالت فرصتى پیدا شد تا شماره اخیر آینده  به علت خانه
 :نویسم نکته به نظرم رسید که برایت مىچند . اهللا تا ت تمت بخوانم را از ب بسم

اندك . عیب ندارد. کرد حکایت از سوز دلت مى» هاى مالل دروغگویان فسانه«ات تحت عنوان  مقاله 1٫
از . کند سرزنش خار مغیالن براى مسافر کعبه، البد بدون حکمت نیست و ضرورتى وجودش را ایجاب مى

آن اینکه چرا . اى اصطالح مظلوم واقع شده به. شده استبینم که به تو ستم  یک نظر و از یک دید مى
رغم طبیعت سرزنده و طبع پرنشاط خودت روزگار به سروکار داشتن با تاریخ مرده و یا الاقل به ظاهر  على

 .مرده محکومت کرده است

نویسند  حساب تو به گور و گورستان مى در این شوخى و طنزى که دوستان نزدیکت راجع به عالقه بى
داند که این  نویسى داشته باشد مى هر کس که مختصر آشنایى با جریان تاریخ و تاریخ. حقیقتى نهفته است

کسى که . هاى آینده و قرون آتى از مباحث عمده و مطالب چشمگیر خواهد بود جنگ ایران و عراق در سال
د که این شماره مجله در زمان تواند حدس بزن شماره مورد ذکر آینده را بخواند از کجا و کدام جمله آن مى

 اوج این جنگ منتشر شده است؟

و تفسیر و   ..]45[   در یکى دو جاى مجله، باز اشاراتى بود به مسئله در مخاطره افتادن زبان فارسى 2٫
هاى سال است که این مسئله مطرح و در میان  سال. تبدیل و یا حتى محو آن به علت هجوم لغات خارجى

توان درمان کرد؟ نکند که صورت مسئله غلط  حلّ مسئله چیست؟ درد را چگونه مى راه. گذاشته شده است
هاى  فارسى انحصار دارد؟ آیا زباناما این مشکل به زبان . اند شود که همه در حلّ آن عاجز مانده طرح مى
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هاى ملل درجه  اند؟ غرضم تنها زبان دیگر دنیا در مورد هجوم لغات خارجى و غیربومى زبان قرار نگرفته
آیا زبان فرانسه و انگلیسى و روسى و ). از نظر جمعیت و رتبه علمى و سطح تکنولوژى(دوم و سوم نیست 
انگلیسى که حاال یک و دو پیدا  Salt  به همین کلمه ساده نمکاند؟ مثالً مقابل نشده. …چینى و ژاپونى و

 .کرده توجه کن

آورش و  رغم سیاق ماللت نوشته درباره تقویم مازندرانى آقاى رحیم رضازاده ملک على 3٫
اش حاوى نکات جالب و مهمى است که بیم آن دارم به سبب لحن تند و پر از  کننده هاى خسته رجزخوانى

اینکه در قسمتى عظیم از سرزمین ایران هنوز . مندان این نوع مسائل قرار نگیرد رد توجه عالقهنیش ایشان مو
نفسه نکته  شود فى تقویم یزدگردى و یا چیزى شبیه به آن در بین عامه مردم رواج دارد و به کار برده مى

جزو تاریخ درنیامده  ترسم بدان سبب که هنوز زنده است و رسماً انگیزى است که مى بسیار جالب و عبرت
 .از چشم بیفتد

کمتر مقاله . شد  سخت باعث سرگرمى خاطرم ]46[السلطنه سمیعى هاى خاطرات ادیب یادداشت 4٫
نویسنده  ناقال نکند که تو هم از جنس. فکاهى خوانده بودم که بدین اندازه اسباب خنده و قهقهه بشود

عبارت مربوط به گذار نویسنده مقاله از میان سربازان و افراد کودتاچى که مشغول . التواریخ باشى رستم
 .کشى و عرق خوردن و زدن جیب نویسنده مقاله بودند از یک دنیا لطف و نمک پر بود تریاك

 .من باشد  دقتى شاید علتش بى .]47[مجله را نیافتم 890و  889شأن نزول دو عکس صفحات  5٫

حیف است که این . هاى تازه چاپ بسیار در بسیار خالى بود جاى قسمت مربوط به معرفى کتاب 6٫
 ]48[…باید بنویسم. رسانى قسمت را مرتب و منظم به چاپ نمى
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 1361چهارشنبه بیست و هشتم مهرماه  –کرمان 

 .ایرج عزیزم

 :عرایضم به قرار زیر است. امیدوارم خوب و خرم باشى

. دو شماره مرداد و شهریور آینده همراه ورقه مربوطه به یادآورى جهت ارسال آبونمان واصل شد 1٫
دو هفته قبل در خدمت . حواله کرده بودند مبلغ هزار تومان به درویش ساکن ماهان بپردازم ]49[آقاى وثوق
و پول آبونمان ]  کن[خواهشمند است مبلغ هزار تومان را وصول . پناه امر ایشان را اجرا کردم آقاى اسالم

 .ردارمجله را از آن محل ب
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اگر مبلغ فوق . را بپرداز]50[با بقیه وجه فوق مخارج تهیه نسخه عکسى از آثارالباقیه ابوریحان بیرونى 2٫
خواهشمند است مخارج رفت و آمد به کتابخانه دانشگاه و غیره را هم . کند بگو تا حواله کنم کفایت نمى

 .ور بنمامنظ

اگر صالح . فرستم به ضمیمه مى. از روى تفنن تهیه کردم» هفته در هفت پیکر نظامى«یادداشتى درباره  3٫
 .دانستى چاپش کن

ات خالى کردم 5٫ گردى  شناس کوه با اتفاق جمعى زمین. دو سه روز گذشته، جایت را در اسفندقه به کرّ
 .رسانم شایسته خانم را سالم مى. و خوش گذشت پیمایى حسابى کردم و دلى از عزا درآوردم و راه

  همایون
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 ]51[)تلگراف)

 10/3ت  23ك  29طهران شماره  –کرمان 

  ، نیاوران طهران95  1642آقاى ایرج افشار صندوق پستى 

 .نماید تسلیت عرض مىمصیبت وارده را به جنابعالى و خانواده محترم 

 ]52[ شهین صنعتى
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 1366پنجم مرداد 

  ایرج عزیزم

خیالم از بابت غلط چاپى در ترجمه جمع . تشکر براى فتوکپى صفحاتى از کتاب اعالق النفیسه ابن رسته
کتاب و یا متن دیگر اشاره و وصفى شده است؟ اگر  آیا درباره ساختمان و عمارت مورد بحث در. شد

 .فرصت مالقات دست داد برایت خواهم گفت که چرا موضوع جالب است

بیستون را از کجا  اى از متن انگلیسى و ترجمه فارسى کتیبه نسخه .]53[مسافرت به کاغذکنان چه شد
 .شایسته خانم را سالم رسانده احوالپرسم. توانم تهیه کنم مى

  همایون
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 1366یازدهم بهمن 
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  ایرج عزیزم

کتاب هشت . ارسال شد  دروردن همراه با ترجمه فارسى آن فصل اول از کتاب سحرگاه نجوم تألیف وان
کمى  8و  7و  6فصل . تا فصل ششم قابل استفاده عموم است. فصل است و در حدود چهارصد صفحه

اى است از متون میخى نجومى به دست آمده از  بندى و خالصه اصوالً کتاب جمع. کند جنبه ریاضى پیدا مى
 .النهرین بین

  همایون
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 1367دیماه  21چهارشنبه  –کرمان 

  ایرج افشار عزیزم

عات خزرى اظهار گلدن، تحت عنوان مطال. بى. اى راجع به کتاب آقاى پیتر تعجب کردم که چرا خواسته
اى بدان از  گذارم که خواسته را بر این مى  فرض. اللغه آشنائى نه از تاریخ سررشته دارم و نه با فقه. نظر کنم

بنابراین آنچه خواهد آمد دید یک ناشر کتاب و کاسب بازار است که به کتاب . دید ناشر کتاب نگاه کنم
بندى  ت آن اندیشه و تفکر است و به صورت کتاب بستهکاالیى که جنس و طبیع. کند همچون کاال نگاه مى

  همایون    .شده و بازار و خریدار مخصوص به خود را دارد
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 1368کرمان شنبه ششم آبان 

 ایرج عزیزم،

 .تشکر فراوان. سفر ده روزه در فارس خیلى خوش گذشت

د علم نجوم همراه این عریضه تقدیم مى 1٫ نویسى پر از غلط  از ماشین .شود ترجمه فصل پنجم کتاب تولّ
 .اگر بشود که غلطگیرى آن را خودم ببینم ممنون خواهم شد. خواهم و کثیف آن معذرت مى

 .فرستم جا گذاشتى برایت مى کتاب آقاى محمد حسن توکلى را که نزد من به 2٫

. براى آب نیستندها  ظاهراً چاه. باشد هاى سنگى قلعه قارن در قصبه کاریان مى هنوز ذهنم مشغول چاه 3٫
. گذرد تا از آب آن استفاده کنند قناتى هم از زیر آنها نمى. داند تا کجا عمق دارد ریشه کوه و سنگ خدا مى

اصوالً کار . ها بر روى خط مستقیمى قرار گیرند بگذریم که اگر به روى قنات کنده شده بودند الزم بود چاه
توانسته است قنات را مسدود  کننده همیشه مى حاصرهافتاد م اگر قلعه در محاصره مى. معقولى نیست

 .]54[کند
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کاشکى در وضع . کننده معما باشد تواند جواب قانع اى از آنها به عنوان برکه و مخزن آب هم نمى استفاده
احتمال آنکه آن محل نوعى رصدخانه . رى کرده بودیمها و فواصل آنها از یکدیگر دقت بیشت قرار گرفتن چاه

  قربانت، همایون    .دهد عقلم به جایى قد نمى. آید بوده است بسیار در بسیار بعید به نظر مى

 .راجع به ویزاى هندوستان اگر تحقیق کردى اطالع بده ممنونم
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 1368کرمان، شنبه بیست و پنجم آذر 

  ایرج افشار عزیزم

باشد برایت  مى» کى شعر تر انگیزد؟«صرار دارد که شعر همراه این عریضه را که عنوانش خانم صنعتى ا
برایت شرح . یکى دو ماه طول کشید تا پرداخته شد. کند شاید به درد مجله آینده بخورد تصور مى. بفرستم

 .خواهم داد که مضمون آن چگونه در ذهنم پیدا شد

که روستائى کوهستانى در زرند است » سرتخت«دبستانى ما را به  اوائل پائیز بود که آقا و خانم پرویز
. بعد از نهار، کنار آتش بخارى دیوارى آقاى دبستانى از حافظ فالى گرفت و این غزل آمد. دعوت کردند

 .»کى شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد«

ود؟ در وسط مصرع یا در آنگاه این بحث که عالمت استفهام مضمر در این مصرع کجا بایستى گذاشته ش
یا به قول امروزیها . کند آخر آن؟ با تغییر محل عالمت استفهام معنا و مفهوم مصرع به کلى تفاوت پیدا مى

 دهد یکصد و هشتاد درجه تغییر جهت مى

 کى شعر تر انگیزد، خاطر که حزین باشد؟

 و یا

 .کى شعر تر انگیزد؟ خاطر که حزین باشد

به کار رفته » شعر خوش«ترکیب » شعرتر«جاى ترکیب  نسخ دیوان حافظ بهبگذریم که در بعضى از 
خواه شعر تر باشد و یا شعر خوش در ارکان مسئله محل قرار گرفتن عالمت استفهام تغییرى پیدا . است
 .شود نمى

 عقیده عموم بر این است که عالمت استفهام را بایستى در آخر مصرع قرار داد و از آن استنباط کرد که
کنم دلیلى بر معتبر  اما هر چه فکر مى. تواند سرود چون خاطر حزین باشد شعر تر یا شعر خوش نمى

و از آن استنباط کرد که » کى شعر تر انگیزد؟ خاطر که حزین باشد«. توان پیدا کنم ندانستن روایت دیگر نمى
 .توان سرود شعر تر و یا شعر خوش را فقط با خاطر حزین مى
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 : کند، از جمله تى هم هست که تصورم را به این احتمال متمایل مىقرائن و امارا

این صنعت یا فن، سؤال و جواب آن را در یک مصرع گنجاندن از ظرائف کار حافظ است و  -
 :مثالً. شود هاى دیگرى هم از آن دیده مى نمونه

 .من و انکار شراب؟ این چه حکایت باشد

 و یا

 .یدندانى که چیست دولت؟ دیدار یار د

 .گوید خصوص آنجا که مى دیگر بقیه ابیات غزل به

…. 

اما این نوع قرائن و امارات، . و باالخره اینکه حافظ از بیخ و بن انسان غمناك و محزونى بوده است -
 .کننده نیستند قانع. طبیعت حدس و خیال و گمان را دارند

با معناى شاداب و بانشاط؟ آن » تر«چیست؟  »تر«مراد از کلمه . باشد» شعر تر«شاید کلید معما در ترکیب 
آلود  با مفهوم غمناك و حزن» تر«طور که هنگام گفتن اصطالح سبزى خوردن تروتازه منظورمان است و یا 

را با هر » شعر تر«مقصودمان است؟ جالب آنکه حافظ ترکیب » چشمان تر«آن طور که هنگام اداى اصطالح 
 .برده است دو مفهوم فوق در جاى دیگر به کار

 :گوید یکى آنجا که مى

  بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم

 گیرد که سر تا پاى حافظ را چرا در زر نمى

 : و دیگرى

 تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد

 چکد این قدر دانم که از شعر ترش خون مى

ست که حامل دو مفهوم متضاد بعید هم نیست که حافظ آگاهانه و یا ناخودآگاه مصرع را طورى ساخته ا
 .شاید که رمز و راز موفقیت حافظ در این نوع صنایع و ظرائف باشد. باشد

اعتقاد و تجربه شخصى خودم بر این است که الاقل در عصر و روزگار ما اگر بخواهیم تصویرى مطابق 
کى شعر تر انگیزد؟ : واقع و حقیقت ارائه کنیم بایستى که عالمت سؤال را در وسط مصرع قرار داد و گفت

 .خاطر که حزین باشد



١٢٩ 
 

 .هاى باال شعر تقدیمى جوف است نتیجه همه پرگوئى

  همایون    .خدمت خانم شایسته به عرض سالم مصدعم

 شعر تر

  از باده تلخ غم

  بایست شدن سرمست

 در سر چو هوس باشد

 کى شعر تر انگیزد

 خاطر که حزین باشد

 سوزنده نفس باشد

 یک عمر ستم بیند

 از درد به تنگ آید

 بلبل به قفس باشد

  شاید که به دشت شب

 از روز اثر یابد

 .آواى جرس باشد

38 

21/10/.68 

  ایرج افشار عزیزم

هایى که درباره یکى از جداول اول کتاب التفهیم به ذهنم رسیده  همراه این عریضه سه نسخه از یادداشت
اى از  شاید نسخه. بینم نیازى به چاپ آن نمى. خواهد خورددانم به چه درد  نمى. فرستم است را برایت مى

کنى مفید است براى کسى بفرستم  اگر خیال مى. چند نسخه دیگر دارم. زاده ملک بیاید آن به درد آقاى رحیم
 .بنویس

 .با سالم فراوان، همایون

39 
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 1369کرمان، شنبه پنجم آبان 

 534صندوق پستى 

  ایرج عزیزم

حالم خوب است و مشغول تنبلى . که هنگام بسترى بودن در بیمارستان برایم نوشتى اى تشکر براى نامه
 .مطلق

تعجب کردم که . در بیمارستان که بودم چند نفر که با آنها هیچ آشنائى نداشتم به دیدن و عیادتم آمدند
خواهى آن  ستم مىدان اگر مى. »پرست مرغ غم«معلوم شد از طریق مجله آینده و شعر . شناسند مرا از کجا مى

سه شعرى را که در . رساندم را چاپ کنى یکى دو اصالح مختصر را که در آن کرده بودم به اطالعت مى
اگر خواستى . این شکل نهائى آنهاست. ام کنم قبالً برایت نوشته و یا خوانده فرستم گمان مى جوف برایت مى

 .چاپ کنى از این روایت آخرى استفاده کن

نشان رفتیم و از راه سجاس و قیدار برگشتیم اگر خاطرت باشد از اسم قیدار تعجب  سفرى که به ماه
و  21اسم مکان است که در تورات کتاب اشعیاء نبى باب . اسم شخص نیست. آمد به نظرم آشنا مى. کردم

 .آمده است 42

را چاپ  –نجوم    سحرگاه –در وردن  خواست ترجمه کتاب وان که مى ]55[پوش و مؤسسه از آقاى سیاه
شایسته خانم چطورند؟ کى . اند فکر دیگرى بکنم لطفاً بپرس اگر منصرف شده. کند هیچ خبر و اطالع ندارم

  همایون    .آیى کرمان مى
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 1369کرمان، چهارم آذرماه 

 .ایرج عزیزم

 .جاى تو و شایسته بسیار خالى است

. ها بود که به انگلیسى ننوشته بودم سال. ترجمه مطلب مربوط به ابواب البرّ ربع رشیدى ضمیمه است 1٫
دارالشفا را مخصوصاً مریضخانه ترجمه نکردم . اللفظى و نسبتاً صحیح است اما تحت. روان و سلیس نیست

 .معادل دارالمرضى است Hospital = کنم مریضخانه گمان مى

اگر یک نفر نخواهد آن را بر . ترجمه کتاب کار سنگینى است]56[ .ب خانم بویسدر خصوص کتا 2٫
اهللا مجتبایى و  بهتر است با سرپرستى آدم صالح و وارد مثالً فتح. ها به طول خواهد انجامید عهده بگیرد سال
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زمان قبل از «در چنین صورتى ترجمه قسمت اول کتاب . چند نفر تقسیم شودوشى بین  فره]  بهرام[یا آقاى 
 .گیرم را بر عهده مى» زردشت

مشتاق است که صد نسخه از آن . گیرد مى سراغ کتابش را]58[ .رسانند سالم مى ]57[آقاى سروشیان 3٫
 .را هر چه زودتر دریافت دارد

کنم تا بتوانى ترجمه را  ات را هم پست مى اصل نوشته. ام حالم خوب است و اندك اندك به راه افتاده
  همایون    .مطابقت دهى
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 1369پنج شنبه هشتم آذرماه 

  ایرج عزیزم

 .که فراموش کرده بودم عودت بدهم به ضمیمه ارسال شد ]59[هاى مربوط به بلوچستان مجله 1٫

استفاده فراوان . تشکر فراوان از راهنمائى. کتاب دره نجفى و بحورااللحان را پیدا کردم و خواندم 2٫
این آقاى حسین . اند تر شده تر و کوچک آسانبعضى مشکالت ذهنى که در این باره داشتم الاقل کمى . بردم

 آهى که بر کتاب دره نجفى تعلیقاتى نوشته است کیست؟

پوش داده بودم براى مقابله با  را که براى چاپ به آقاى سیاه» سحرگاه نجوم«یا » بیدارى علم«کتاب  3٫
 .محض اطالع عرض شد. از این بابت خوشحالم. اند اصل به آقاى احمد آرام داده

با مضمون یکى از آنها آشنا . فرستم اند برایت مى ام کرده که ساختن و پرداختن آنها خسته] را[دو شعر  4٫
کنار جوى سرآسیاب یکبار پرسیدى که نظرم درباره مضمون . سرکار هستم» لند رور«آن را مدیون . هستى

ام این است که  تجربه. چه بکنندبسته به این است که با مضمون . دانم گفتم نمى. چیست» صداى پاى باران«
مشکل  –که عبارت است از پى بردن به ارتباط مابین دو امر به ظاهر نامربوط  –پیدا کردن مضمون تازه 

خواهى از این مضمون مثل مصالح بنائى در ساختمان استفاده  شود که مى گرفتارى وقتى شروع مى. نیست
 ]60[…کنى
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 1369چهارشنبه دوازدهم دیماه  –کرمان 

 .ایرج عزیزم
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روز بیست و هفتم . ام که به تهران بیایم براى روز بیست و چهارم دیماه بلیط هواپیما تهیه کرده 1٫
برایم وقت بگیرى ممنون  ]61[پژوه کتر دانشمرداد از آقاى د 26یا  25اگر براى روز . مراجعت خواهم کرد

 .خواهم بود

تا وقتى که براى ترجمه کتاب . ترجمه کتاب خانم بویس را که تقریباً نصف کرده بودم کنار گذاردم 2٫
 .اى نخواهد داشت تثبیت نکند کار فایده ایشان فهرست اعالم کتاب را ترجمه و] تا[سرپرستى معلوم شود و 

امیدوارم که در . نوگه باوئر هستم» علوم دقیق در عهد عتیق«مشغول پاکنویس کردن ترجمه کتاب  3٫
 .ظرف دو سه هفته آینده تمام بشود

 .کى به کرمان خواهى آمد؟ خدمت خانم به عرض سالم مصدع هستم

از نظر من » حاکم شرع«شعر . هر کدام وزن خودشان را دارند. دو شعر که تازه تمام کردم برایت فرستادم
  همایون    .از دو مصرع ساخته شد. فقط یک بیت است
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 1370شنبه چهارم تیرماه  سه –کرمان 

  ایرج افشار عزیزم

برایت . کردم باالخره تمام کردم ها بود روى آنها کار مى چند شعر را که مدت. پس از سالم و احوالپرسى
. اى است از مکانیک کوانتوم، مکتب رایج فیزیک در این عصر خالصه» رو تصویر روبه«شعر . فرستم مى
 .) از نظر محتوى(آن دو دیگر نسبتاً تازه و نو هستند . مضمون قدیمى است» دروگر«

 .اقتدارى را سالم برسان. پژوه مصدعم به عرض سالم خدمت جناب دانش

چاپ کردى  ]62[)13(  63در مجله آینده سال » همایون«آن را با عنوان که » هفته در هفت پیکر«مقاله 
 .شاید که به درد این کنگره نظامى که در تبریز برگذار شد بخورد. مقاله با محتوائى است
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 1370هجدهم شهریور  –کرمان 

  ایرج عزیزم

ار با سروکله زدن با اداره کل ارشاد اسالمى کرمان نشوم از چاپ مجموعه شعرى که نام براى اینکه ناچ
اى به خرج و حساب خودم تکثیر کردم که به  فعالً صد نسخه. نظر کردم ام صرف گذاشته» شورگل«آن را 

ى از دوستان ا کنم که آنها را براى آن عده خواهش مى. فرستم چند نسخه برایت مى. دوستان و آشنایانم بدهم
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کنم مخارج ارسال و هزینه  خواهش مى. دانى بفرست هاى ایرانى و غیرایرانى که صالح مى دان و فارسى
 .پست آنها را یادداشت کن تا تصفیه کنم

گى داشته  اند شاید برایت تازه ها قبل سروده شده بعضى با آنکه سال. با بعضى از قطعات آن آشنا هستى
همان طور که در مقدمه  –اى از آنها  ممکن است پاره. »پروانه بازیگوش«وان مثل قطعه تحت عن. باشند
مثل وقتى که ناگهان وارد . کنم که حوصله کن توصیه مى. در بادى امر برایت نامفهوم باشند –ام  گفته

 .مدتى طول خواهد کشید تا چشم به تاریکى و ناآشنائى انس پیدا کند. شوى اى تاریک و ناآشنا مى محوطه
الزم است بدانم که سعى و کوششم براى گنجاندن و ابراز مفاهیم علمى جدید در قالب شعر سنتى فارسى 

 .تقالئى مفید بوده است یا نه

. دقیقاً هضم کنم   توانم لهجه غلیظ یزدى را نمى. خدمت برسم ]63[امیدوارم که اوائل مهرماه در اردکان
عم. احتیاج به مترجم دارم خدمت شایسته خانم به عرض سالم مصد. 

  همایون
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 1370بیستم دیماه  –کرمان 

  ایرج عزیزم

چند نکته در این باره به . همراه عریضه است» یزد –ساعت شبنماى اردکان «مقاله . سفرت به درازا کشید
 .نویسم بدون رعایت اولویت برایت مى. رسد خاطرم مى

ساعت «مثالً . امکانات دیگرى هم هست. انتخاب کردم» ساعت شبنماى اردکان یزد«عنوان مقاله را  1٫
حتماً بایستى متذکر شد تا با اسم یزد را . اما به نظرم مفصل است» شبنماى آسمانى در اردکان یزد باستانى

 .اردکان دیگر اشتباه نشود

اگر . اى است شاید کمى روزنامه. لحن مقاله را مناسب خوانندگان مجله آینده انتخاب کردم 2٫
منتشر کنى به احتمال زیاد در نحوه تنظیم و لحن مقاله » نامواره«خواستى آن را در فرهنگ ایران زمین ویا  مى

دانم کسانى هرچه بیشتر به  الزم مى. خوشحالم آن را در آینده چاپ خواهى کرد. کردم سنخى دیگر عمل مى
نه بدان . و اصرار دارم هرچه زودتر چاپ شود]  م[مند عالقه. مند شوند و آن را دنبال کنند این موضوع عالقه

عمده تحقیق در این دانم که منابع  ترسم یا مى بلکه مى. ام حظ خواهم برد علت که از دیدن چاپ شده نوشته
 .پیرمردهاى مورد نظرم آفتاب لب بام هستند. شود باره به طور ملموس روز به روز کمتر مى

توان این مقاله  موضوع آن قدر وسیع و جالب است که به راحتى مى. ام مطلب را سخت درز گرفته 3٫
 :برایت مثال بیاورم. اى تبدیل کرد اى را به کتابى دویست صفحه بیست صفحه
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ستاره «که شعر  –یا پدیده اولین طلوع صبحگاهى ستاره » نیم سبو باال آمدن ستارگان«این موضوع 
در الواح گلى  –در آن باره است » قالى عمر«در مجموعه » پاروز«و شعر » شورگل»در مجموعه » سوزى

سنجى به کار  ترین مقیاس زمان این پدیده را به عنوان اصلى. نجومى میخى بابلى به شدت مطرح است
روز را سیصد و شصت  شبانه. دانستند نامیدند و مى معادل چهار دقیقه مى (ush) برند و آن را اوش مى

 .شمردند اوش مى

 HS( HS 229 229متن هیل پریخت (سطر دوم متن میخى مشهور و جنجالى که با نشانى 

,Hilprecht Text  برو و ده اوش فاصله ستاره سیزده «از شهر نیپور به دست آمده است چنین است؛
 نام آن را برو. کردند تقسیم مى) هر قسمت دو ساعت(روز را به دوازده قسمت  شبانه. »شوپا بعد از ستاره بان

beru شد چهار دقیقه و اسم آن اوش بود کردند که مى هر برو را به سى قسمت تقسیم مى. گذاشته بودند .
 .دهد ه سحرگاه قبل از طلوع آفتاب رخ مىاى است نجومى ک مدت دوام پدیده» اوش«پس 

و . اند گفته روز را، بعضى سحرگاه را در ایران باستان اوشهین گاه مى از طرف دیگر این بخش از شبانه
النهرین رفته  سؤال اینکه این واژه از فالت ایران به بین. واژه اوش در سانسکریت هم به معناى سحر است

 است یا برعکس؟

تقسیم و تنظیم  1/1230=360 روز را که هر دو بر اساس سازى میان سال و شبانه قرینه در ضمن تماشاکن
این همه را . به احتمال بازتابى است از این عقیده که عالم کبیر و عالم صغیر انعکاس یکدیگرند. شده است

ن شایع بوده در فالت ایرا) بدون پنجه(یابم بر اینکه روزگارى سال سیصد و شصت روزه  قرینه دیگرى مى
 :مثال دیگر. از آن حکایت کرده است –بیرونى در آثارالباقیه  –مطلبى که فقط یک نفر آن هم یکبار . است

. به معناى ساعت آبى Clepsydra دزدك معادل است با اصطالح التینى آب= سرجه = اصطالح سرقه 
حال . شود عناى آب تشکیل مىبه م Hydra به معناى دزدیدن و Clep خود این کلمه التینى از دو جزء

از ) پنجه دزدیده(یا » خمسه مسترقه«چه ارتباطى وجود دارد مابین این اصطالحات از یک طرف و اصطالح 
اى جداگانه  توانند براى خود موضوع مقاله ها موضوع دیگر از این دست که هر یک مى طرف دیگر؟ و ده

 .باشد

در وردن که ترجمه فارسى آن را  وان» سحرگاه نجوم= لم بیدارى ع«بسیارى از این مسائل در کتاب  5٫
چشمم از این اشخاص آب . شده است  دادم مطرح]64[پوش و فانى سه یا چهار سال قبل تحویل آقاى سیاه

گفتند تا فکر دیگرى از  را مى» نه« شدند و یک کلمه کاش یک بار محض امتحان مزه آن مرد مى. خورد نمى
آقاى فانى هم آنجا (پوش رفتم  دفعه قبل که به سفارش تو سراغ آقاى سیاه  .]65[  کردم بابت چاپ آن مى

 .خواستم باال بیاورم مىهم خورد و  برایم روشن شد من هم حرفى ندارم اما دلم به) تشریف داشتند
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خیال دارم بپردازم به موضوع رواج تقویم یزدگردى در بلوچستان . ام حال که از کار اردکان فارغ شده 6٫
  همایون    آیى کرمان؟ مى  ات چیست؟ کى عقیده .]66[و مخصوصاً اطراف رودخانه سرباز
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  ایرج عزیزم

ناچار  82٫و  72در دو جا اشتباه چاپى داشت صفحه . قرار بود هفته قبل حاضر شود» شورگل«کتاب  1٫
 .فرستم یکى را برایت مى. ده نسخه معیوب داشتم. دهند امروز عصر تحویل مى. گفتم فرم را تعویض کنند

خواهم آن را به انضمام فصل اول و دوم به  نویسى کردم مىفصل هفدهم کتاب زادالمسافرین را باز 2٫
. صد یا دویست عدد چاپ کنم» سواد چیست و باسواد کیست«صورت جزوه دربیاورم و تحت عنوان 

 .نظرت را بگویى ممنون خواهم شد

خواهم  مى. هستم) یزد(آورى تعلیقات بر مقاله ساعت شبنماى اردکان  مشغول حاشیه نوشتن و جمع 3٫
فرستم به هر کس صالح  چند نسخه برایت مى. نظرات چند نفر آدم صالح درباره آن مقاله آگاه شوم از

 ..]67[  به شرط اینکه نظرش را برایم بنویسد. دانى بده مى

  قربانت، همایون    .براى ستوده و زریاب خودم فرستادم

کلمه آمده است » مفهوم«به جاى » ساعت شبنماى اردکان یزد«مقاله  10پاصفحه  3زیرنویس شماره در 
 .»ظاهراً یونانى مفهوم فارسى دهگان است«: لطفاً آن را اصالح کن تا درست بشود
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بابک اطالع داد که در شمال و کنار دریا دیروز یا پریروز . چند بار تلفن کردم جواب نشنیدم. ایرج عزیزم
 .با آنکه هوس کرده بودم میسر نشد اردیبهشت ماه را در مازندران باشم. خوشا به حالت. هستى

حساب براى فتوکپى رساله نوروزنامه از روى نسخه عکسى موجود در کتابخانه  تشکر فراوان و بى 1٫
هاى  فاده مرحوم قزوینى و مرحوم مینوى بوده است تفاوتبا نسخه برلن که مورد است. مرکزى دانشگاه تهران

 –که مستقیماً مربوط به گاهشمارى و تحول آن در ایران باستان است  –فقط فصل اول آن را . آشکار دارد
که اولى  –بعضى مشکالت و ابهامات چاپ مرحوم مینوى و چاپ آقاى على حصورى را . ام رونویسى کرده

برطرف  –چاپ و نشر شده است ) دو بار(دومى توسط کتابفروشى طهورى توسط کتابفروشى زوار و 
 .کند مى
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که هر دو از نسخه واحد یعنى نسخه برلن استفاده  –در نسخه چاپ مرحوم مینوى و چاپ حصورى 
مرحوم مینوى در حواشى که بر کتاب نوشته است دور . مغشوش و آشفته است» دو دور«موضوع  –اند  کرده

روزى معادل با  روز دانسته و شرح داده است که مراد از دور اول حرکت شبانه 14 365با دوم را معادل 
 .بیست و چهار ساعت است

گونه که از فحواى عبارت مغشوش و مغلوط  شود که همان با توجه به نسخه دانشگاه تردید برطرف مى
که در گاهشمارى مصر باستان ساله است  1461نسخه برلن پیدا است مراد از دور دوم یا دور بزرگ دوره 

از نظر تاریخ تحول گاهشمارى . شده است بسیار مشهور و به اسم دوره سوئیسى یا دوره شطرکى نامیده مى
 .در فالت ایران این نکته جالب و مهمى است

از طرف دیگر بعضى عبارات و جمالت در نسخه برلن آمده است که در این نسخه میکروفیلم دانشگاه 
مثالً این جمله که در رابطه با طهمورث است و در نسخه چاپ مرحوم مینوى و . نیست و ساقط شده است

. ده استکه در نسخه دانشگاه به وضوح ساقط ش» و مردمان را دبیرى آموخت«آقاى حصورى آمده است 
بتواند از این دو  –شاید آقاى حصورى که با ایشان آشنائى ندارم  –کنم اگر کسى خبره کار باشد  گمان مى

 .ترى از این رساله معروف به نوروزنامه و منسوب به حکیم عمرخیام را تهیه کند نسخه متن صحیح

شرى هم براى آن پیدا شده ظاهراً نا. رود پیش مى» ایران در شرق باستان«ترجمه کتاب هرتسفلد  2٫
الخط درست اسامى اقوام و  ام و گرفتار مشکل تلفظ صحیح و رسم رسیده» سحرگاه تاریخ«به فصل . است

زاده که از انتشارات  کتاب وهرود و ارنگ تألیف مارکوارت ترجمه مرحوم داود منشى. ام امکنه شده
 .ا و مفید واقع شده استگش موقوفات مرحوم دکتر افشار است بسیار بسیار برایم راه

اسباب تعجبم شد . کوب مراجعه کردم تألیف آقاى دکتر زرین» تاریخ مردم ایران پیش از اسالم«به کتاب 
کوب را بایستى  کتاب آقاى دکتر زرین. که در کتابنامه مراجع و مآخذ از این کتاب هرتسفلد اسمى ندیدم

تواند براى خواننده مبتدى مثل من  ر غیر این صورت مىاسم گذاشت د» تاریخ اقوام آریایى در فالت ایران«
کننده باشد و بر این تصور غلط برود که قبل از آمدن اقوام آریائى کسى در فالت ایران زندگى  گمراه
یا اگر . اند اند صاحب تمدن و فرهنگ نبوده زیسته کرده است، یا اگر قومى یا اقوامى در این سرزمین مى نمى

. حال آنکه چنین نیست. بل از آریائیها وجود داشته است آثارى از آن باقى نمانده استتمدن و فرهنگى ق
، مارلیک )کاشان(، تپه سیلک )نهاوند(هاى باستانى در نقاطى مانند شوش، ژیان تپه  گواه این مطلب کاوش

په یحیى ، ت)بردسیر(، تل ابلیس )قزوین(، تپه زاغه )ترکمن صحرا(تورنگ تپه ) ساحل خزر]  نزدیک([
 .و غیره و غیره و غیره است) کرمان(

الخط درست اسامى  که بتواند مرا در یافتن تلفظ صحیح و رسم –به فارسى  –اگر کتاب و منابع دیگرى 
 .هاى دوم و اول قبل از میالد کمک کند معرفى کنى متشکر خواهم بود اقوام و امکنه در هزاره
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شناسى  فتوکپى مسئول امور کرمان. قیقات علمى و فرهنگىپوش در مؤسسه تح رفتم سراغ آقاى سیاه 3٫
گفت تازه کتاب را در لیستى گذاشته که توصیه کرده است  بعد از چهار سال مى. در استاندارى کرمان است

همین جمله و عبارت را در ظرف چهار سال گذشته که . براى چاپ و نشر آن لیست اولویت قائل شوند
ات از دهان ایشان شنیدم تألیف وان »سحرگاه علم«ترجمه کتاب  اگر از . در وردن نزد ایشان بود به کرّ

شاید معقول بود که . نظر کرده بودم تا حال چندین بار چاپ شده بود الزحمه چندرقاز کتاب صرف حق
 .اما ترجیح دادم که کتاب چاپ نشود. گذشتم مى

ام که مستقیماً از زحمتى  هنوز فرصت نکرده. لطفاً نشانى آقاى سید ابوالقاسم انجوى را برایم بفرست 4٫
 .اند تشکر کنم کشیده» شورگل«که روى اصالح 

دى 5٫ یکى دو ماه . بود   از مضمون آن خوشش آمده ]68[چند سال قبل شعرى را شروع کردم که نادر ه
اگر . به دستش نرسید. چند هفته پیش برایش پست کردم. م کردم و پرداختمپیش با مشقت فراوان آن را تما

 ».نادر هدى«اى بنویس  فقط یک گوشه. خواستى و صالح دانستى آن را در آینده چاپ کن

  انار سینه ساقى

  غالم بسته به پاروى کشتى فلکیم

  گداى کوزه آبى و اندکى نمکیم

 فروشى دهر مگر به خواب گران، پشت مى

  انار سینه ساقى، به جاى خون بمکیم

  قربانت همایون
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 Varaha چند دقیقه پیش تلفن کردى و خبر از موجود بودن ترجمه فارسى اثر مشهور واراها میهرا

Mihra ول همین هاى روزگار دو سه روز گذشته سرگرم و مشغ از شگفتى. صاحب ینچا سیدا هانتیکا دادى
پنج رساله مهمترین متن نجوم هندى است که در قرن ششم میالدى = کتاب پنج سدهانت . مطلب بودم

 .نوشته شده است

در همان شهر وفات  587میالدى در شهر اوجین هندوستان به دنیا آمد و در سال  505واراها به سال 
هاى نجومى  ت دائرةالمعارف آگاهىکتاب پنج سدهان. دست بود در فلسفه ریاضیات و نجوم چیره. یافت
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= اسم پدر وى آدى تیاداس . االصل بوده است دهند که ایرانى از اسم او احتمال زیاد مى. زمان وى است
ابوریحان بیرونى با آثار وى به خوبى آشنا بوده است . دانند را دلیل دیگر بر همین معنا مى» پرستنده آفتاب«

معادل انگلیسى آنها . آورد ب پنچا سیدا هانتیکا آمده است به ترتیب زیر مىهایى را که در کتا و اسامى رساله
) 148چاپ همائى صفحه (ابوریحان در التفهیم . آورم در وردن مى را از کتاب سحرگاه نجوم تألیف وان

 :گوید مى

 .هاى سدهاند به عدد پنج معروفند و نزدیک ایشان کتاب

 Suraj Siddhanta = سورج سدهاند 1٫

 Romaka Siddhanta = رومک سدهاند .2

 Paulisa Siddanta = سا سدهاند پلى .3

 Paitmaha Siddhanta = براهم سدهاند .4

 Vasista Siddhanta = بشست سدهاند .5

گونه که از نام آنها پیدا است از نجوم یونانى و  همان) 3(و ) 2(و ) 1(از این پنج رساله سه رساله اول 
 .آنها مسائل نجومى با ریاضیات هندسى و مثلثاتى حلّ شده استرومى متأثر است و در 

گونه نجومى است که در اواخر قرن ششم  اى غیرقابل تردید از همان تر و به گونه اما دو رساله آخرى کهن
هاى پنجم و چهارم قبل از میالد در ایران زمان هخامنشى رواج داشته است و به نام نجوم بابلى  و قرن

 .معروف است

ماه معوج مانند ساعت . گیرى نوعى ماه معوج است در این نوع نجوم بابلى است که وسیله عمده اندازه
براى تعریف ساعت معوج رجوع کن به کتاب . شود معوج بر حسب موقعیت و وضعیت کوتاه و بلند مى

 .ماه قمرى معوج است 130تى نى ). 70چاپ همائى صفحه (التفهیم 

در یک زمانى در هندوستان به زبان فارسى امروزى ترجمه شده است از اوجب اگر کتاب پنج سدهانت 
اى از آن ترجمه به هر قیمت و زحمت که شده است فتوکپى یا میکروفیلم تهیه  واجبات است که نسخه

 .کرد

ر از اینکه نشانى ایشان را دادى تشک. به هر حال مقاله آقاى رازاهللا انصارى را در این باره باید بخوانم
  قربانت، همایون    .برایشان نامه خواهم نوشت. فراوان
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  ایرج عزیزم

رفته  هم روى. جزوه فتوکپى شده ضمیمه حاوى فصل هفدهم کتاب زادالمسافرین ناصرخسرو است
بگذریم که این . تصورم بر این است که ناصرخسرو در تالش براى توجیه ماوراءالطبیعه ناکام نبوده است

بک بیان نظیر نیست، اما شیوه کالم و س نحوه برخورد و این گونه استدالل در ادب فارسى یکتا و بى
  همایون    .صالبت و طراوت خاص خودش را دارد –الاقل به نظر من  –ناصرخسرو 
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  ایرج عزیزم

هایى که هنگام هجوم اسکندر به هندوستان مهاجرت  در تلفن پرسیدى چرا به موضوع رد و اثر ایرانى 1٫
اند و تو سراغ شرحى را که بر  صل صفحات تاریخ آن زمان گم شدها«گفتى  ام و مى اند پیله کرده کرده

ها براى پیدا کردن گم شده همین  ترین راه جوابم این است که یکى از کوتاه» .گیرى اند مى زیرنویسى نوشته
 .است

پرست که ظاهراً در همان قرن تولد مسیح از ایران  هاى آتش راه دیگرش این است که برویم سراغ برهمن
ها آن را در محیط خانواده  اند و مانند دیگر حرفه اى بوده شناس حرفه اند و ستاره هندوستان مهاجرت کردهبه 

اى که براهم میهرا و براهم کوتپا منجمان بلندآوازه هندى از  همان طائفه. اند برده گرفته و به ارث مى فرا مى
 .اند میان آنان برخاسته

میالدى در اوجین هندوستان به دنیا آمد  505در سال : گوید اهم میهرا مىدائرةالمعارف بریتانیکا درباره بر
پنج (پانچا سیدانتیکا . دان بود فیلسوف، منجم، ریاضى. و هشتاد و دو سال بعد در همان جا از دنیا رفت

همانگونه که از اسمش هویدا . را که مجملى است از دانش نجوم آن عهد هندوستان تألیف کرد) سندهانت
بایستى » آفتاب«به احتمال زیاد . مشتق شده است» میترا«از واژه ایرانى » میهرا«واژه . هندونژاد نبود است

 .نام داشت» غالم خورشید«پدرش نیز . نشانه و عالمت طائفه وى بوده باشد

فتوکپى مقاله پروفسور انصارى درباره ترجمه یکى از آثار مهم براهم میهرا که به فارسى ترجمه شده 
از آقاى حائرى در . ام میکروفیلم این نسخه را تهیه کنم، موفق نشدم سعى کرده. کنم ت را ضمیمه مىاس

اگر بتوانى در تهیه این میکروفیلم کمکى بکنى ممنون خواهم . خبرى نشد. کتابخانه مجلس استمداد کردم
 .شد

  ]69[وقف

 !کهکشانها کهکشانها خداى
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  ندارم مال تا مسجد بسازم

 .شفاخانه، دبستان، پل کنم وقف

 ! هال

 گلدسته سازم بازوان را

  ز دل محراب

  از سینه شبستان

 .سرم گنبد، نگاهم روزن سقف

شاعر و صوفى دراویدى زبان » باسوانا«اى که  اى آزاد از دوبیتى گونه ترجمه. این سوغات هندوستان است
سروده » شیوا«این گونه اشعار مذهبى هندوان که براى . میسور در سده دوازدهم میالدى سروده استاهل 
. کنم نوعى طراوت و وجاهت برانگیزنده دارند تصور مى. آیند شود به نظرم بسیار ملموس و محسوس مى مى

مام که شد برایت خواهم ت. کنم روى چند قطعه دیگر دارم کار مى. ام مخصوصاً وزن دوبیتى را به کار گرفته
  همایون    .باشم خدمت خانم به عرض سالم مصدع مى. فرستاد

غلط زیاد . نرسیدم» مذهب ایرانیان پیش از زردشت«دو سه هفته گذشته سرگرم بود و به غلطگیرى  2٫
به نظرم بهتر است از نو ترجمه کند و همین جا . مترجمش هم القید و مسامحه کار بوده است. دارد
 .چینى و غلطگیرى کند تا در گذاشتن احترام به خاطره خانلرى کوتاهى نشده باشد وفحر

اگر خواستى آنها . نویسم اند برایت مى کردم و تقریباً تمام شده چند شعر را که مدتى روى آنها کار مى 3٫
 .دهم با هم چاپ کنى را چاپ کنى ترجیح مى

  خطاط سرنوشت

 اش، با آنکه، دکه

 ارسر بازار روزگ

 مصداق کعبه آمال خلق داشت،

 .آزرده بود خاطر خطّاط سرنوشت

  اسباب دلخورى؟ ندانم

  بعید نیست

 جانش به لب رسیده بود
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  از کارگاه غیب

  فروخت از آنچه مى

 .نوشت از آنچه مى

  بر سنگ مرمر دیوار بارگاه

 .با خط پخته و خوانا نوشته بود

 ».خواهان دوزخ و بیزارم از بهشت«

  هوسباغ 

  تا شود تازه روى باغ هوس

  باز کردم گهى شکاف تنگ قفس

  فروشى غم دختر خودفروشِ مى

 )دانم از کجا شد خبر؟ نمى(

  آمد از در شراب به دست

 .دعوتم کرد

 .به لب. به جام

 .زانویم سست شد، ز آب و ز رنگ

 .از خرامان ماه، سرو خدنگ

* * * 

 .تا سحر ماند

 آنچه داشت نفس،

 .ریختها  عشوه

 .گفتگو کرد

  فتنه انگیخت

  تا دوام توبه شکست

 دست بردم که جام بستانم،
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 آذرخش سیاه ابرگناه،

 .باغ آتش زد و شکاف ببست
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تغییر وزنى که در بند آخر آن احساس . ها روى این شعر کار کردم تا سرانجام به این صورت درآمد مدت
بهانه تغییر وزن کلمه دگرگونى و تبدیل شدن گوى چوگان به ترنج . د تعمدى و از روى قصد استشو مى

 .خوشبو است

  همایون    .رسانم پرس هستم و سالم مى خانم شایسته را احوال

  چوگان

  به زیر سم آن اسبى

  که بر پشتش نشسته خواجه کیهان

 .اگر من گوى چوگانى، لگدمال ستم بودم

  شدم خواست روزى مى مىدلم 

  باز چاالکى آماج ضرب چوب چوگان

 .که منظور نگاه ساقى عرش است

  شدم خواست بیرون مى دلم مى

 .از صحنه، از میدان

 .پروا هوسبازند به دور از جاروجنجال سوارانى که بى

  رفتم رفتم، مى خواست مى دلم مى

  افتادم به ایوان گل نیلوفر آبى مى

 .عرش پیچیده استکه تا ابر بلند 

 خواست آن باال دلم مى

 کنار چشمه میخانه نور
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  خوشبو ترنجى. شدم دگرگون مى

 به دست ماه تابانى که از دور

  کند با نرگس مخمور روشن

  اى در کهکشانى چراغ الله
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  ایرج عزیزم

اینجا هستیم و مشغول مراجعه به پزشک و انجام اى است که  یکى دو هفته. سالم و احوالپرسى فراوان
ظاهراً . ایم از دست آقایان پزشکان تازه فارغ شده. انواع آزمایش از قلب و کلیه و جگر و اعضاء و جوارح

حتى عارضه قلبى هم ظاهراً با آن شدت و بازار گرمى . شود عیب و نقص کلى در مخلص و خانم دیده نمى
پژوه هستند که براى انژیوگرافى نیازى  اینها هم همعقیده دکتر دانش. نبوده استگفتند  که پزشکان کرمان مى

 .نیست

ام که به سراغ اشخاصى که محبت کردى و نشانى آنها را به من دادى  این یکى دو روزه تازه فرصت کرده
کنم و فردا با آقاى  را مالقات مى ]71[را دیدم امروز آقاى مورتن ]70[دیروز آقاى دکتر هادى شریفى. بروم

 .ام قرار گذاشته ]72[اى تورخان گنجه

دیگر به نیویورك بروم و دیتوس اسمیت رئیس سابق فرانکلین خیال دارم دو هفته . ویزاى امریکا گرفتم
ایم که از کدام راه مراجعت کنیم از  هنوز تصمیم نگرفته. یکى دو هفته آنجا خواهیم ماند. را مالقات کنم

 .طریق خاوردور یا از راه اروپا

وقات به یاد خانم صنعتى نیز خدمت خانم شایسته به عرض سالم مصدع است و بیشتر جاها و اغلب ا
  قربانت همایون    .کنیم شماها بوده جایتان را خالى مى
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. خواندمرا  ]73[»خطاى نامه«. هواى کرمان بارانى و ابرى و مرطوب و دلپذیر است و جاى دوستان خالى
 :نقل کرد]74[توان در کتاب نجوم چین ترجمه از نیدهام این عبارات را مى

 :از سطر دهم به بعد 36صفحه  1٫

ها در حبس  و کامالن منجمان را سال. در بیان آنکه علم نجوم پیش ایشان به غایت معتبر است –فصل «
براى تقویم کردن و تغییر وقت و ساعات نگاه داشتن سالى یکبار خزانه را از دفتر تقویم پر . ارندد مى
 .کنند مى

 .شود تا آخر صفحه از آنجا که فصل شروع مى 137٫صفحه  2٫

در  138مطالب این صفحه . آید مربوط به نجوم نیست آورده شده به نظر مى 138آنچه که در صفحه 
شاید اگر ترجمه ترکى به دقت نگاه شود جاى . بارات مربوط به نجوم نیامده استترجمه ترکى پس از ع
 .آمده معلوم شود 138مطالبى که در صفحه 

 :به بعد 17از سطر  168صفحه  3٫

گویند و  مثل اینکه پانصد سال را هزار سال مى. زیرا که پیش خطائیان شب و روز محسوب است …«
 .»گویند دوازده قرن را دوازده هزار سال مىچنین هزار سال را یک قرن و 

ترجمه . ام بنویس ها نگاه کن و نظرت را راجع به تغییرات و اصالحاتى که در آنها کرده لطفاً به این جمله
. تر آمد روایت فارسى به نظرم عامیانه. با متن فارسى مقایسه کردم) 137(ترکى صفحه مربوط به نجوم را 

 :مثالً

 .اول نوروز ده که آفتاب عالمتاب به برج حمل نقل آید= زمستان تحویل کند در محلى که چله 

 :اى صفحه سیزده مقدمه نوشته 12در سطر 

ارات؟ یا نباتات؟» ها پالنت«مقصودت از » …ها به سغدى در کتاب المثل نام پالنت فى …« چیست؟ سی 

  قربانت، همایون
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هاى آن هستم، از جمله  و تنظیم پیوست» نجوم در چین باستان«هاى آخر  مشغول غلطگیرى نمونه 1٫
و دنباله  137خواهشمندم به صفحه . فصل مربوط به نجوم در کتاب خطاى نامه سید على اکبر خطائى
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شاید  به نظرم. به نظرم با مطلب صفحه قبل ربط ندارد 138مطالب صفحه . رجوع کن 138مطلب در صفحه 
 .است 74چاپ شده است دنباله مطالب  138آنچه در صفحه اول 

و ساعات را به «آید که جمله  به نظرم مى. نیز با فارسى برابر نیست) 254صفحه (ترجمه ترکى این فصل 
موضوع . در روایت ترکى پیدا نکردم 137آخر صفحه » یک عبیر سوختن یک ساعت بود. عبیر نگاه دارند

هاى میان  واقعیت دارد و مخصوصاً در مسافرخانه» عبیرسوز«به قول مؤلف خطاى نامه  ساعت عودسوز یا
اى  رسیده است ریسمانى که از آن گلوله ها رواج داشته است و سوختن عود چون به وقت معین مى راه

 .افتاده است تا مسافر از خواب سحرگاه بیدار شود سوخت و گلوله در جام زیر آن مى آویزان بود مى

اى که سید على اکبر خطائى نوشته است مطالب چند فصل از کتاب  جالب است که در همین یک صفحه
داشتند  تهیه چهار گزارش از سوى چهار منجم که با یکدیگر ارتباط نمى. نیدهام را خالصه کرده است

سیاسى  کند و اهمیت کارى دانشمندان چینى مى درست و دقیق حکایت از حزم و احتیاط و دقت و محکم
طلبى همیشه در آنجا وجود  العاده گاهشمارى و تقویم را در سرزمین پهناور چین که تمایالت تجزیه فوق

 .چند کلمه هم که شده است برایم بنویس 138لطفاً درباره این مطالب صفحه . کند داشته است تأیید مى

اً مقاله جوف را که براى براى رفتن به هندوستان و اینکه توصیه کردى که طرحى تهیه کنم لطف 2٫
اگر قرار باشد از این . نگاه کن ]75[ام پژوه نوشته جنابعالى و به یاد جنابعالى به سفارش آقاى زریاب و دانش

اى  نتیجه]  رسیدن[امیدوارى به اى باز شود تنها راه عملى و قابل  اى حاصل شود و واقعاً گره جستجو نتیجه
گیر این است که در فصل زمستان گروهى به زعامت جنابعالى سه یا چهار ماه به هندوستان بروند و  دندان

تمام روز را . مثالً آقاى زریاب، آقاى احمد تفضلى، مجتبائى، و یک منشى قابل. دنبال مطلب را بگیرند
هاى یکدیگر گوش کنند و سبک و سنگین کنند  شینند و به حرفجستجو کنند و گاه و بیگاه دور یکدیگر بن

 .و باالخره شاید راهى به جائى ببرند

هاى مهاجرت کرده از سیستان  پرستان برهمن هدف فورى و آنى بایستى آشنائى و آگاهى از این آفتاب
این نظر و رأى حقیر  .تصورم بر این است که اگر بنده هم در رکاب آقایان علما باشم شاید مفید باشد. باشد

 .است دیگر خود دانى

براى یادنامه مرحوم » مذهب ایرانیان بیش از زردشت«چینى شده و اصالح شده فصل  ترجمه حروف 3٫
 ]76[.خانلرى ضمیمه شد

تألیف » ایران در شرق باستان«ه باوئر و تألیف نویگ» علوم دقیق در روزگار عتیق«ترجمه دو کتاب  4٫
اگر ناشرى براى آنها . هاى بسیار مفیدى هستند هر دو کتاب. چینى است هرتزفلد حاضر و آماده براى حروف

بندى را خودم در اینجا انجام خواهم داد و دیسک  چینى و صفحه حروف. سراغ کنى ممنون خواهم شد
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تر بدهند مثالً  الترجمه را بایستى اضافه حق. شر خواهم فرستادچینى شده حاضر به چاپ را براى نا حروف
  همایون    آیى کرمان؟ کى مى. بیست درصد
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 .ها خوشحال شدم از شنیدن صدایت پس از ماه

کنم عیب  صور نمىت. شود به ضمیمه تقدیم مى» تاریخ کیش زرتشت«هاى چاپى جلد اول  فتوکپى نمونه
تجربگى مترجم و  اما سرشار است از انواع عیوب و نواقصى که ناشى از بى. کلى و اساسى داشته باشد

 .چین است حروف

اگر بگذارند و وقتم را بیهوده تلف . سعى دارم ترجمه جلد دوم را پیش از پایان سال جارى تمام کنم
 .نکنند

مه ام  اگر بخواهى بر چند سطرى که اول کتاب آورده. خواهم شداى بر جلد اول بنویسى ممنون  اگر مقد
ام و خیرش مربوط به  به هر حال کتاب را به سفارش جنابعالى ترجمه کرده. بیفزائى آن هم صاحب اختیارى

  همایون   .مشتاق دیدار هستم. بر عهده بنده) اگر داشته باشد(جنابعالى است و مسئولیت شرّ آن 
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زحمت حروفچینى و غلطگیرى . اللفظى مقاله هنینگ درباره فصل نجومى بندهش است این ترجمه تحت
هاى فاحش  جاهاى حساس مقاله را که با ترجمه مرحوم مهرداد بهار تفاوت. اش بود آن چند برابر ترجمه

 ]77[.سمت شد راجع به آن گفتگو کنیمدر اصفهان اگر زیارت جنابعالى ق. بخوان. دارد برایت خط کشیدم

 - مثالً هردوت کتاب هفتم [هاى سپاهیان ایران  کنم که وضع آرایش صف روز به روز بیشتر اعتقاد پیدا مى
از وسط  368 صفحه 1368چاپ دنیاى کتاب  -هردوت ترجمه وحید مازندرانى  -تواریخ =  41فقره 

هاى ستارگان آمیزنده و ماه و خورشید و اهورمزدا و  عکس برگردان دقیق آرایش صف] صفحه به بعد
 .ستارگان ناآمیزنده است
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 را nadyan ra شود که آیا حق با هنینگ است که احتمال درست بودن حدس باال منوط به این مى

The Corps of Immortals = جوهر «یا مرحوم بهار که آن را به  سپاه جاودان معنى کرده است
 .ترجمه کرده است» رزم

در عوض تصورم بر این است که جمله آخر فصل نجومى بندهش را مرحوم بهار درست فهمیده و 
از آقاى بهروز . ترجمه کرده است و هنینگ معناى جمله را با منطق فرنگى و اروپائى حدس زده است

آیا خبردارى که . انگلیسى به آقاى مجیدى رجوع کند  ام براى گرفتن فتوکپى التفهیم خواهش کرده ]78[آگاه
تصورم اینکه نسخه . ترجمه انگلیسى التفهیم از روى نسخه فارسى انجام گرفته است یا روایت عربى آن

  قربانت، همایون   .وداز راهنمائى متشکر خواهم ب. عربى مالك ترجمه بوده
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 .مصاحبت آقا مثل همیشه دلپذیر بود

. لطفاً نگاهش کن .شود تقدیم مى ]79[فصل سوم کتاب خانم مرى بویس براى یادنامه شادروان خانلرى
  همایون    .فردا عازم شیراز هستم. اصالح کن یا هر نوع اشتباه دیگرغلط چاپى اگر داشت 
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  ایرج عزیزم

. شود ضمیمه این عریضه تقدیم مى» سال عالم پارسیان«در وردن و کندى با عنوان  ترجمه مقاله وان
فرستاد و از ایشان خواهم خواست از یکى براى آقاى محمد باقرى خواهم ] را[اى هم از این ترجمه  نسخه

دو صفحه متن عربى موضوع مقاله برایم فتوکپى تهیه کنند و یا تلفن نشانى کندى را التفات فرمایند تا خودم 
 .اقدام کنم

ات در التفهیم از آنها نام مى» پیشینیان«و » پارسیان«هاست دنبال رد پاى  سال . ام برد بوده که بیرونى به کرّ
اى  نکه بعضى از نکاتى که در این مقاله مورد توجه مؤلفین محترم آن قرار گرفته، الاقل به گونهجالب آ

در اوایل سده پنجم میالدى » پارسیان«مثالً درباره انجام رصد کلى توسط . شود تلویحى، در التفهیم تأیید مى
هاى این ستارگان را به  ان جاىپیشینی«خوریم به این جمله در التفهیم  برمى) در زمان خسرو انوشیروان؟(

پس ما آن را اندر این . و بر آن افزون از ششصد سال گذشته است. جاى آورده بودند زمانه خویش را
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جدول نهادیم و اگر جایشان از این پس دیگر وقت را باید بیفزاى بر آنچه اندر جدول است هر شصت و 
 )427٫التفهیم همائى، ص (» .یبشش سال را یک درجه و هر یک سال را یک دقیقه به تقر

موضوع درباره آن پدیده . ام هرچه برایت درباره اهمیت و عمق و دقت جمله باال برایت بگویم کم گفته
منجم سده دوم » ابرخس«شناخته شده است و کشف آن را به » تقویم اعتدالیون«نجومى است که با اسم 
 .دهند پیش از میالد نسبت مى

یسم را که براى من از برکلى آوردى و فتوکپى آن را چند ماه پیش توسط خودت کتاب راجع به میترائ
 .براى منوچهر ستوده فرستادم براساس این کشف ابرخس مغنیسى است

در همین کتاب التفهیم در این باره مطالب دیگرى هم در رابطه با همین قضیه آمده است که اگر آنها را 
النهرین  ل بسیار زیاد چندین قرن پیش از ابرخس موضوع بر منجمین بینبینیم به احتما کنار هم بگذاریم مى

 .معلوم و آشکار بوده است

شناسى به مقیاس  درباره کاوش باستان» ئمریک«دارى که با خواسته آقاى  مخالفت خیلى مالیم ولى ریشه
از صدها متن نجومى و احکامى چاپ   هر یک. بى سبب و دلیل نبود –در اصفهان  –بزرگ اظهار کردم 

. ترین آثار باستانى است شده و چاپ نشده فارسى بیشتر از دهها تل و تپه کهن و باستانى سرشار از جالب
همین فصل نجومى بندهش حاوى صدها اندیشه و فکر و وسیله از عصر حجر تا زمان خلفاى عباسى 

 .است

بندى و منظم کردن و  دانم هیج یک از این علماى غربى یا شرقى تا به حال درصدد طبقه ىتا آنجایى که م
 .اند ها برنیامده ها و نظریه مرتب کردن تاریخ پیدایش این فرض

مثالً تشبیه حرکت خورشید و ماه و ستارگان به سرعت تیرهایى که از سه کمان بزرگ و متوسط و 
 .به یقین اندیشه متعلق به دوره پیش از هخامنشى است شود به احتمال قریب کوچک پرتاب مى

ها فکر و  اما تقسیم آسمان به پنج قسمت و گماشتن پنج ستاره و سیاره به عنوان سپهبد هر یک از قسمت
اى اقتباس شده از نجوم چین است که در اواخر ساسانیان به نجوم ایران راه یافت و از این گونه  اندیشه

 .دارم ها صدها در ذهن مثل

اند امکان وجود رابطه بسیار  به آن توجه نکرده» سال عالم پارسیان«نکته بسیار جالبى که مؤلفین مقاله 
و منجمین مشهور هندى مانند آریا بهتا، براهم کوتیا و براهم میهرا است و اینکه اینان » پارسیان«نزدیک میان 

به هندوستان !! هاى اول میالدى از سیستان ههاى آفتاب پرستى هستند که ظاهراً در سد از نژاد برهمن
 .اند مهاجرت کرده
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بلکه بشود در خدمت سرکار قرار بگذاریم که سفر نسبتاً مفصلى به . آیم تهران هفته دیگر چند روزى مى
 .قربانت، همایون   .سیستان بکنم
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 1374شنبه ششم مهرماه  پنج

  ایرج عزیزم

ن را خواهم آورد در چهارصد و چهل و اندى سال پیش از التین به کتابى را که در پائین اسم و نشانى آ
شاید . دانم تهیه فتوکپى یا زیراکس از آن مشکل است مى. در موزه بریتانیا است. انگلیسى ترجمه شده است

پردازد و مرا یک وقتى سراغشان فرستادى و خودت هم  اگر توسط مؤسسه اسالمى که به کار نسخ خطى مى
به هر حال نگاهى به آن . مطمئن نیستم. ئت امناء آنها هستى موفق شوى شاید کتاب جالبى باشداز اعضاء هی
 .ضرر است انداختن بى

…Unherad of Curiosities Concerning the Tallismanical Sculptures of 
thePersians 

(1) 1210 .BM E :IN-8- .London 1650 .Chilmead .Englished by E 

 )1650. چلمید. انگلیسى شده توسط ئى. »هاى طلسمى ایرانیان یده درباره مجسمهعجایب نشن«(
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  ایرج عزیزم

موضوع مقیاس تقسیم آب در . شود انجام دادم و تقدیم مى. چند ساعت پیش امر جنابعالى به دستم رسید
این نوشته . اى هاى اخیر چاپ کرده در آینده سال تر اى بسیار مفصل اى آن را در مقاله اردکان و ساعت ستاره

» ساعت شبنماى اردکان یزد«تر زیر عنوان  مقاله مفصل. که در این پاکت فرستاده بودى از خاطرم رفته بود
دانى محض احتیاط  البد مى. چاپ شده است 1371شهریور  –فروردین  1-6در آینده سال هجده شماره 

 .گویم مى

  همایون
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 1375چهاردهم تیرماه  –کرمان 

  ایرج عزیزم
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به » نجوم و احکام نجوم در هند و ایران«چینى شده مقاله آقاى پینگرى  دو نسخه از ترجمه حروف
یک نسخه براى بایگانى یا کتابخانه شخصى خودت و دیگرى را اگر خواستى بدهى . شود ضمیمه تقدیم مى
 .السویه است ىچاپ شدن یا چاپ نشدنش براى من عل. جائى چاپ کنند

 –رویم  غرض من از ترجمه مقاله این بود که در دى ماه چون در خدمت جنابعالى به هندوستان مى
 .الذهن نباشم خالى

در » براهم میهراى آفتاب پرست و ترجمه فارسى کتاب باراهى سنگهات«مقاله نسبتاً مفصلى هم با عنوان 
درآورى از » انقلت«راجع به سفر هند اگر خیال دارى . ودامیدوارم تا یکى دو هفته دیگر تمام ش. دست دارم

  قربانت همایون   .حاال بگو تا فکر دیگر بکنم
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 1375مهرماه  14شنبه 

  ایرج عزیزم

 .مقاله راجع به پرهیت سمهتیا را نگاه کن و اگر نظرى دارى برایم بنویس 1٫

خواهد آن را چاپ کند؟ چه مصلحت  مىدانم کیست و چیست  اى به نام جهان کتاب که نمى نشریه 2٫
 دانى؟ مى

 .در سفارت هند فرستاده شود ]80[اى براى آقاى عثمان دانى نسخه آیا الزم مى 3٫

  همایون

63 

  ایرج عزیزم

متأسفانه شرح حال . اى پیدا کرد این هم فهرست مقاالتى که شاید بتوان از میان آن مطلب یا نکته 1٫
 .جامع و مانع از براهم میهر و یا براهم کوبتا و یا پتالبهت در آن میان نیست

 شهرى در هند .  P} به آقائى که در بهرام پور است. عناوینى که در آخر فهرست آمده کتاب هستند 2٫

P} 

. است قبالً برایش وجه بفرستم با کمال میلاگر الزم . ها را تهیه کند و ارسال تواند این کتاب بگو اگر مى
 .ها را بنده قبول دارم به هر حال مخارج این مقاالت و کتاب

64 
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 1375مهرماه  14شنبه 

  ایرج عزیزم

 .شوم با عذرخواهى از اینکه مصدع مى

چینى  با آقاى محسن باقرزاده قرارداد امضا کردم که جلد سوم تاریخ کیش زرتشت را ترجمه و حروف
میلیون تومان از بابت  1/5آماده براى لیتوگرافى تحویل دهم و در هنگام تحویل گرفتن نسخه، مبلغ 

 .الحساب بپردازند الترجمه به طور على حق

چینى شده آماده براى لیتوگرافى را به ایشان تحویل دادم و بعد معلوم شد قصد دارند براى  ترجمه حروف
 .امضاء کرده بازى دربیاورند ترجمه را پس گرفتم پرداخت آنچه بر عهده گرفته بودند و

آورد که پول ندارد پیشنهاد کردم که خودم مخارج کاغذ و چاپ و صحافى را تامین کنم و  چون عذر مى
 .نپذیرفت. ایشان توزیع کتاب را بر عهده گیرند

حاضر به انجام  چون حکمیت اختالف بنده با ایشان زحمتش به گردن جنابعالى است لطفاً سؤال کن آیا
. اگر آمادگى دارد ترجمه را تحویل دهم واال قرارداد را فسخ شده تلقى کنیم. تعهد کتبى خود هست یا نه

  همایون    .پرست هستم تا تکلیف سفر هند معلوم شود هاى آفتاب منتظر شنیدن نظرت درباره مقاله سیستانى
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  ایرج عزیزم

به ضمیمه ترجمه کتاب بارتولد جغرافیاى . دیروز شنیدن صداى تو پس از چند ماه برایم دلنشین بود
 .چند نکته را باید یادآور شوم. شود تقدیم مى ]81[تاریخى ایران

ات  هر جایش را هر گونه که سلیقه. د بخوانىدانستم آن را بای مى. ترجمه پرداخت نهائى نشده است 1٫
 .کند اصالح کن اقتضا مى

من همان . هاى کتاب مورد استناد است ها و عمدتاً مربوط به صفحه مشکل اساسى در یادداشت 2٫
اما معقول این است که براى عناوین انتشار یافته به زبان . هاى آمده در متن انگلیسى را گذاشتم شماره

. شماره صفحه چاپ فارسى گذاشته شود –اند  ه جز یکى دو عنوان همه به فارسى انتشار یافتهکه ب –فارسى 
 .چینى به دست من برسد در عرض یکى دو روز این کار را به انجام خواهم رساند اگر نمونه حروف

بنده  .شاید بخواهى در تلفظ و یا امالء بعضى از اسامى تغییراتى بدهى. فهرست اعالم را دست نزدم 3٫
 .خواهى کس دیگر انجام دهد از نظر بنده هیچ اشکالى ندارد اما اگر مى. براى تهیه فهرست اعالم حاضرم
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یا . دانم را ترجمه کردم اما چاپ آن را به این صورت که هست صالح نمى ]82[مقدمه آقاى بوزورث 4٫
 .ظر کن و یا اصالحن از آن صرف

مثالً جمعیت شهرها شاید . چند سطر عذرخواهى از این بابت که بعضى مطالب کتاب کهنه است 5٫
لطفاً رسید ترجمه و . شاید معقول این است که خود آقا مقدمه نسبتاً مفصلى بر کتاب بنویسند. مناسب باشد

 .اصل کتاب را اطالع بده

را که در جوف است لطفاً به آقاى اصفهانیان برسان مزید تشکر » سال عالم پارسیان«نمونه چاپى مقاله 
 .است

هایم راجع به کتیبه بیستون  مشغول مرتب کردن یادداشت. ام ترجمه مختصر مدخل ابومعشر را تمام کرده
گیر  راجع به الفباى پارسى باستان که ظاهراً براى نوشتن این کتیبه ابداع شده بوده است اطالع دندان. هستم
 .محتاج راهنمایى جنابعالى هستم. ندارم

  قربانت، همایون
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 ایرج عزیز

فرستم تا در  اى از ترجمه را برایت مى نسخه. رجبى ترجمه کردم] پرویز[این مقاله را براى آقاى دکتر 
 .اگر پیش آمد از آن استفاده کنى» یادگارهاى یزد«رابطه با 

» بهدینان«از کتاب یادگارهاى یزد فتوکپى گرفتم و همراه با آنچه در فرهنگ چند صفحه مربوط را نیز 
 .آقاى سروشیان آمده بود براى اطالع آقاى دکتر رجبى فرستادم

  با سالم و احوالپرسى همایون
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1372 

  رادیوى فلک

 براى ایرج افشار

  ایستگاه ضعیف و دور فلک

 - دهد ز منبع غیب که خبر مى -
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  به دوز و کلک را گرفتم شبى

  گفت مخبرى، صبح، در خبر مى

  جادوى چشم مست ساقى غم»

 «.دام راه است، سنگ محک

  زاده همایون صنعتى
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1376 

اط سرنوشت   خطّ

 اش، با آنکه دکه

 سر بازار روزگار،

 .اى آمال خلق بود مصداق کعبه

 .آزرده بود خاطر خطّاط سرنوشت

 اسباب دلخورى؟

 .معلوممان نشد

  ل بود از بلبشوى عرششاید ملو

  از کارگاه غیب

 .فروخت از آنچه مى

 .نوشت از آنچه مى

 پائین دفتر روزانه فروش،

 .با خط پخته و خوانا نوشته بود

 «مشتاق دوزخ و بیزارم از بهشت»

  همایون صنعتى
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چینى شده در  حروف را که ]83[بى جغرافیاى تویننزدیک صد صفحه از کتاب . پس از سالم و احوالپرسى
پنجاه صفحه  ]84[.یکى براى خودت، دیگرى براى آقاى ستوده: گذارم دو نسخه خدمت آقاى اصفهانیان مى

اصل . سى صفحه هم باید ترجمه شود. ام غلطگیرى کنم چینى شده است که هنوز نرسیده دیگر هم حروف
ایاالت  شود یکصد و هشتاد صفحه همراه با ترجمه کتیبه بیستون و فصل مربوطه از کتاب کنت  متن مى

چند نکته که باید در . در حدود دویست و پنجاه صفحه خواهد شد). هاى گوناگون هخامنشى در کتیبه
 :گیرى کمک کنى تصمیم

خواهى بگذارى جغرافیاى ایران پیش از  گوید اسم کتاب را مى آقاى اصفهانیان مى: اسم و عنوان کتاب 1٫
اما . البد دلیلى دارى. کنى پرهیز مى» هامنشیان«چرا از اسم . دهد عقلم قد نمى. اسالم یا مطلبى شبیه به آن

توان گفت  اگر حتماً اصرار دارى اسم هخامنشى نباشد مى. نماید ى مضحک مىاین اسم پیشنهادى کم
 ]85[»جغرافیاى ادارى ایران باستان«جغرافیاى پیش از اسکندر و یا 

اصرار دارد . ء نوشتهها را با یک امال بى در هر صفحه اسم توین. ها راجع به اسامى اقوام و ملت 2٫
ها و گاهى »سکه«ام  من مطابق متن مثالً گاهى نوشته. نظرت را بنویس یا بگو. یکدست و یکنواخت نباشد

 .ساکاها و غیره و غیره) به ندرت(

جمشید موجود  هاى تخت عکس و شمایل اغلب اقوام و قبایلى که در کتاب اسم برده شده در حجارى 3٫
در متن کتاب به لباس و . ر کدام عکس جداگانه تهیه و در کتاب آورده شودکنم از ه توصیه مى. است

 .سازوبرگ هر یک از اقوام عطف شده است

کنم چند روزى در خدمت آقاى ستوده  توصیه مى. توان به کتاب افزود مطالب و نکات فراوانى را مى 4٫
  قربانت، همایون   .و جنابعالى با هم بنشینیم و مشورت کنیم
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براى . لطفاً رسید آن را اطالع بده. فرستم بى را برایت مى هاى ترجمه رساله توین به ضمیمه بقیه نمونه
ها را فرستادم و جداگانه از وقتى که صرف اصالح و خواندن آنها کرده بود صمیمانه  آقاى ستوده هم نمونه

بى آمده است که  اى نکات و مطالب در کتاب توین م متذکر شده بودم که پارهدر نامه قبلى ه. تشکر کردم
 .رود براى تدوین و تنظیم آنها در متن فارسى نیاز به مشورت و تفاهم مى
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شاید معقول این باشد که من آخر هفته آینده یعنى روز چهارشنبه سیزدهم امرداد به تهران بیایم و روز 
و یکى دو روز به یک یک موارد مورد شک و  ]86[رسیم آقاى ستوده مىبعد در رکاب حضرتعالى خدمت 

ها و تعهدات جنابعالى تعارضى ندارد خبر بده تا  لطفاً اگر این پیشنهاد بنده با دیگر گرفتارى. تردید برسیم
 .براى گرفتن بلیط هواپیما اقدام کنم

  نت همایونقربا
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 حضور مبارك جناب آقاى ایرج افشار

دهم ثقل سامعه اجازه شرفیابى حضور  دهد احتمال مى کنم کسى جواب نمى سرا تلفن مى هر چه به دولت
ها را جا نگذاشته  خدا کند عینک. شوم ناچار دست به دامان چشمان مبارك مى. دهد جنابعالى را نمى

شود درصدد استخدام خادمه نسبتاً جوان برآئید تا جویندگان احوال شریف  توصیه مى. اموش نکرده باشیدفر
  همایون   .دستشان به جایى بند شود، شاید
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 1378شنبه بیستم مهرماه  سه

 ایرج عزیز

 قزقپان –جمشید  هاى شاهان هخامنشى در نقش رستم و تخت شبیه به آرامگاه –مقبره کوهستانى  1٫

Qyzqapan  دختر و پسر بنا به گفته هرتزفلد در ) = به زبان کردى(و مقبره معروف به کُره و کیچ
 »شهر زور«باید در حوالى  Iran in Ancent East »ایران در شرق باستان«کتاب  203 – 4صفحات 

Shahr Zur نزدیک روستاى سوردش Surdash  در(و در ارتفاع پیر مقرون  Pir Ma ونشاید پیرما گُ

Gudrun( باشد. 

 .کتاب باال 201صفحه ) حلوان باستانى(نزدیک سرپل  Dukan Daud دکان داود 2٫

 .نزدیک تاش تپه جنوب دریاچه اورمیه Fakhrika مقبره فخریکه 3٫

 .کتاب باال 206صفحه  Kurangun نزدیک کتیبه Da Udukhtar ودختر آرامگاه دایه 4٫

  همایون   .خواهم شداگر اطالع داشته باشى ممنون 
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 1378مهرماه  25کرمان، 

  ایرج عزیزم

ممنون خواهم شد . ظاهراً سعادت اینکه در رکاب جنابعالى به بشاگرد سفر کنم فعالً نصیبم نخواهد شد
نمونه باال از زنگیان . شود یا نه اگر در آن صفحات جستجو کنى که آیا کوزه سفالى به شکل باال پیدا مى

 .است Kej = نزدیک کیج

» جوزا«خواهم بدانم آیا ماه  مخصوصاً مى. هاى مردم آن صفحات را بپرسى همچنین خواهشمندم نام ماه
  همایون   .خوشا به احوالت که آزادى. است» جو«در آن صفحات موقع به دست آمدن 
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 1380تیرماه  21شنبه  پنج

  ایرج عزیزم

لفاً تقدیم » درباره مبداء گاهشمارى زرتشتى«انگلیسى مقاله ترجمه انگلیسى یا بهتر بگویم روایت 
نسخه آن را براى مرى . با متن فارسى فرق دارد نه در نکات اصلى در جزئیات و مطالب فرعى. شود مى

 .بویس هم پست کردم

. اطالع است هاى نجومى مسائل مربوط به گاهشمارى بى اشکال کار خانم بویس در این است که از جنبه
پندارد  رفته مى روى هم. کند ها و دعاها به مسئله نگاه مى دریچه اوقات عبادات زرتشتى و مواقع نیایش از

با اصطالحاتى مانند نقاط اصلى سال و . گاهشمارى زرتشتى براساس این اوقات وضع شده است
» هاى زرتشتیان جشنگاهشمارى «در مقاله نسبتاً مشهور . دائرةالبروج و امثالهم انس و آشنائى زیاد ندارد

نو که   اى در مقدمه. ترجمه کردم]87[ این مقاله را براى یادنامه ارباب جمشید. اشتباهات فاحش کرده است
 .براى ترجمه فارسى مقاله نوشته متذکر این اشتباهات شده است

در دائرةالمعارف اسالمى به قلم شخص » آبان«جهان کتاب بر مدخل در انتقادى که اخیراً در مجله 
کنم  به هر حال سعى مى. چاپ شده چند بار به مقاله خانم بویس اشاره شده است …سوادى، مانند بنده کم

 .شود ببینم که چه مى

م چنین توانستم پیدا کن ها تا آنجایى که مى قمرى با دیگر تقویم 904راجع به تطبیق اول محرم سال 
 .سال یزدگردى 877= میالدى  1498اوت  19= قمرى  904اول محرم : شود مى

اما یادت باشد که من در این زمینه تطبیق روزهاى . حال باید به کتاب ووستنفلد رجوع کنى
  قربانت، همایون    .هاى مختلف با یکدیگر نادان و جاهل کامل هستم و به آدم وارد رجوع کن گاهشمارى
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 1380اول شهریور  شنبه

  ایرج عزیزم

مقاله را هم   اصل انگلیسى. شود لفاً تقدیم مى» نامه ستوده«براى درج در ]88[ ترجمه مقاله اسپونر
سم را متمرکز گذارد که هوش و حوا سرگیجه مزمن نمى. فرستم که یک کسى آن را با ترجمه مقابله کند مى
چسباندن آنها سر جایشان بر عهده کسى است که . اسامى روى نقشه را هم ترجمه و ماشین کردم. کنم

  همایون   .پرسم رسانم و احوال ستوده را سالم مى. کند کتاب را تنظیم مى
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 80/11/14بندرعباس 

 ایرج عزیز

آن با آنچه در   مطالب. نوشته جالبى است. درباره قنوات نیریز ضمیمه است ]89[نوشته آقاى پیشاهنگ
آورده » فنک«االرزاق  را در مفاتیح]  وام[= مثالً اصطالح خین بر وزن دین . مفاتیح االرزاق آمده تفاوت دارد
االرزاق خواسته اظهار فضل کند و اصطالحات  دهم مؤلف مفاتیح حتمال مىا. است، همچنین اسامى ستارگان

 .نموده اصالح کرده است معنا مى محل را که به نظرش بى

سواى فهرست ستارگان و فواصل زمانى طلوع آنان که  –از جمله نکات قابل تأمل مقاله آقاى پیشاهنگ 
. است» -مبداء زمان  –ب «زیر عنوان  4ول صفحه پاراگراف ا – 5شود در صفحه  جمع آنها هفتاد و دو نمى

روشن؟ و اینکه شمارش اجزاء روز و شب در دو جهت مختلف انجام  = Roon مخصوصاً اصطالح
 :گرفته است، شاید به این صورت مى

 ظهر

  غروب آفتاب    ط      طلوع آفتاب

  طلوع آفتاب   ط      غروب آفتاب

  نیمه شب

سرراه مراجعت به کرمان بروم نیریز خدمت آقاى پیشاهنگ شاید بخت یارى ام آخر هفته  قرار گذاشته
بار را هم مالقات کنم  .کند بتوانم آقاى سید محمد تهامى سرطاق قنات خُ
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اگر فرصت دست داد . اى نیریز فراهم شده است به هر حال مواد الزم براى نوشتن مقاله ساعت ستاره
ام که در اطراف مالیر و محالت نیز  شنیده. ه آن را بنویسمسعى خواهم کرد در عرض دو سه هفته آیند

  قربانت، همایون    هاى طلوع ستارگان مرسوم بوده است؟ گیرى ساعات شب از روى زمان گونه اندازه همین

اما هنوز ایشان را . با آقاى پیشاهنگ با تلفن گفتگو داشتم. مقاله را آقاى هوشنگ ساعدلو براى من فرستاد
 .ام دهزیارت نکر

77 

1380 

  ایرج عزیزم

 .نهایت سعى را دارم که مزاحم دوستان نشوم اما گاهى چاره نیست

 :پاپیروس مصرى وجود دارد به نام

.Omina – Vienna Demotic Papirus on Eclipses and Lunar 

در سلسله  1959با همین عنوان در سال  –مورخ برجسته تاریخ علم باستان  –این نسخه را ریچارد پارکر 
  Brown Egyptological Studies II [1959 ,Providence] انتشارات براون یونیورستى

 :اند درباره این نسخه نوشته. تصحیح و منتشر کرد

Omen…. but ultimatry dedived ,.Written probably in the late second 
century A.D 

from GeographicalReferences .E.G ,literature of the sixth century B.C 
as is shown 

and Concordances of Babylonian and Egyptian months Text A isMainly 
concerned 

Text B with Omina drived from thecolors of the Disk of ,with Eclipse 
Omina 

.the Moon and Black stars and other signs supposedlyseen on or about 
it 

نسخه در قرن دوم میالدى کتابت شده اما از قرار معلوم از روى نسخه متعلق به قرن ششم قبل از میالد 
من . م متأثر بوده است. دهند نسخه اصلى از نجوم رایج در ایران سده ششم ق احتمال مى. نوشته شده است

دلیل ریاضى پیدا کردم که با گاهشمارى زرتشتى ارتباط داشته ام و  هاى این نسخه را دیده یکى از جدول
 .است
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یک بار نسخه عوضى را فتوکپى کردند و . ام که فتوکپى نسخه را تهیه کنم تا به حال دو بار پول فرستاده
خیلى ممنون خواهم شد اگر فتوکپى این کتاب را به هر قیمت که شده برایم تهیه کنى و . بار دیگر گم شد

  همایون ]90[ .این کار واجب است. خواهم شوم عذر مى از اینکه مزاحم مى .بیارى

شود برایت  مرده از زابل را که به کتاب جغرافیاى ادارى هخامنشیان مربوط مى هاى رمضانعلى ده نامه
 .فرستم مى
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 1380نهم دیماه  –کرمان 

  عزیزمایرج 

رنگ  به ضمیمه فتوکپى نامه دوم دسامبر خانم بویس را که متأسفانه صفحه اول آن را کم. پس از سالم
چند شب قبل با . فارسى برگردانم   منتظرم فرصت پیدا کنم آن را برایت به .]91[فرستم اند برایت مى گرفته

 .ایشان تلفن کردم و قول و قرار همکارى گذاشتیم

هایى را که هنوز قبول  نه آن قسمت –خالصه توافق ما این شد که ایشان نظرات نسبتاً جدید بنده را 
ا و یا ه شرط بنده این بود که در گفته. منعکس بفرمایند –اند ممکن است حق با این هیچمدان باشد  نکرده
این نامه دوم دسامبر خانم بویس حاوى نکات بسیار . هاى خود از آوردن اسم بنده خوددارى فرمایند نوشته

 .جالب و ذیقیمت است

هیچگونه شواهدى از خود «و ترجمه کلى آن چنین است ) که نمره ندارد(مثالً پاراگراف اول صفحه دوم 
پس از ]  هخامنشیان[= تنها طریق آگاهى که آنان . نماندهدوره هخامنشیان درباره گاهشمارى زرتشتى به جا 
اند این است که دیگر اقوام گوناگون ایرانى و دیگر  برده سلطنت داریوش چنین گاهشمارى را به کار مى

 .اند کرده روزه زرتشتى را استعمال مى 365گاهشمارى . اند اقوام غیرایرانى که تابع هخامنشیان بوده

تواند  رایج میان این اقوام گوناگون از منبع واحدى استخراج شده که فقط مى هاى تمام گاهشمارى
 .اند یعنى هخامنشیان گاهشمارى قومى باشد که روزگارى بر آنها تسلط و آقائى داشته

اى درباره اتفاقات بالفاصله پس از هجوم اسکندر گجسته  اگر این جمله را چند دفعه مرور کنى افق تازه
شود که شاید یونانیانى که نزدیک به چهارصد یا پانصد  ه خواهد شد و این نکته مطرح مىرویت گشود روبه

تا چه اندازه در امحاء آثار فرهنگى ) مخصوصاً فارس(اند  سال بر مراکز شهرنشینى ایران تسلط داشته
  همایون   .به امید خدا. اند هخامنشیان توفیق داشته
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 1380اسفند  20

  ایرج عزیزم

آن را قبالً براى یکى از این ادارات که . خواهم نسخه تمیزتر از این نوشته در دسترس نداشتم ىعذر م
اگر بخواهند کشاورزى این . اما مطلب اساسى و بنیادین است. ام ام فاکس کرده اسمش را فراموش کرده

  همایون   .کردسرزمین رونق واقعى پیدا کنند بایستى از این زاویه به اقتصاد کشاورزى ایران نگاه 

  بسمه تعالى

  اقتصاد کشاورزى در شرایط خشکسالى

مراد از این نوشته جلب توجه مسئولین و مدیران بخش کشاورزى به این اصل است که نسج اقتصاد 
آبى مانند ایران با بافت اقتصاد کشاورزى کشورهاى غربى که مشکل کمبود آب ندارند  کشاورزى کشور کم

 .تفاوت دارد

ریزى و کشاورزى استان به  اى که با حضور مسئولین برنامه ش تهیه کننده این گزارش در جلسهچندى پی
رو شد که  محمدى در استان تشکیل شده بود با این پرسش روبه منظور بررسى راهکارهاى توسعه کشت گل

 درآمد خالص ساالنه حاصل از کشت یک هکتار گل محمدى چه مبلغ است؟

گیرى صحیح منجر نخواهد  گونه که مطرح شده به تصمیم خ به این پرسش به آنپاس: گزارشگر جواب داد
زمینى در مناطق کوهستانى استان الاقل دو  زیرا با آنکه درآمد خالص حاصل از کشت یک هکتار سیب. شد

محمدى به  محمدى در همان مناطق است، اما کشت گل برابر درآمد خالص حاصل از کشت یک هکتار گل
دلیل این معنا آشکار است زیرا عامل محدودکننده کشاورزى در سطح . تر است تر و باصرفه ادىمراتب اقتص

که با واحد (عامل محدودکننده آب است . نیست) شود که با واحد هکتار سنجیده مى(استان، زمین 
 .)شود مترمکعب اندازه گرفته مى

) سى تن در هکتار(ولى متعارف زمینى محص در نواحى کوهستانى و سردسیر و خشک براى آنکه سیب
اما یک ). هزار مترمکعب آب بیست و پنج تا سى(بدهد باید آن را بیست و پنج الى سى بار در سال آب داد 

سه تا پنج (هکتار گل محمدى براى آنکه به محصول متوسط برسد تنها به سه الى پنج بار آبیارى ساالنه 
عى و عملى درآمد حاصل از محصوالت گوناگون کشاورزى باید براى مقایسه واق. نیاز دارد) هزار مترمکعب

 :فرمول زیر را به کار برد

  هاى کاشت و برداشت هزینه –درآمد فروش محصول کشاورزى 

- 

  مقدار مترمکعب آب الزم در یک دوره کشت
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 :زمینى با کشت گل محمدى این چنین خواهد بود که در مورد مقایسه کشت سیب

  تومان 3/000/000   زمینى از قرار هرکیلو یکصدتومان یبدرآمد فروش سى تن س

  تومان 1/200/000   زمینى هزینه کاشت و برداشت سى تن سیب

  مترمکعب 25/000   زمینى آب مصرفى ساالنه براى تولید سى تن سیب

درآمد خالص یک مترمکعب آب از کشت  1/200/00025/000-3/000/000= هفتاد و دو تومان 
  زمینى سیب

* 

  تومان 1/800/000   درآمد فروش چهار تن گل محمدى

  تومان 400/000    هزینه کاشت و برداشت

  مترمکعب 5/000   آب مصرفى ساالنه براى تولید چهار تن گل محمدى

  مترمکعب آب ازکشت گل محمدى درآمدخالص یک 1/800/000 – 400/0005000= تومان  280

* 

 : ها بر طبق فرمول مترمکعب آب از انواع کشتدرآمد یا ارزش افزوده یک 

  هاى کاشت و برداشت هزینه –درآمد فروش محصول کشاورزى 

- 

  مقدار مترمکعب آب الزم در یک دوره کشت

  تومان در ازاى هر مترمکعب آب 25    گندم 1٫

  تومان در ازاى هر مترمکعب آب 40   جو 2٫

  مترمکعب آبتومان در ازاى هر  40   یونجه سال اول 3٫

  تومان در ازاى هر مترمکعب آب 55    یونجه سال دوم 4٫

  تومان در ازاى هر مترمکعب آب 72    زمینى سیب 5٫

  تومان در ازاى هر مترمکعب آب 75   مرکبات 6٫

  تومان در ازاى هر مترمکعب آب 80   فرنگى گوجه 7٫

  تومان در ازاى هر مترمکعب آب 85    انگور 8٫
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  تومان در ازاى هر مترمکعب آب 95   انار 9٫

  تومان در ازاى هر مترمکعب آب 117   حبوبات 10٫

  تومان در ازاى هر مترمکعب آب 125   هندوانه 11٫

  تومان در ازاى هر مترمکعب آب 130   پیاز 12٫

  تومان در ازاى هر مترمکعب آب 150    رطب 13٫

  تومان در ازاى هر مترمکعب آب 240    پسته 14٫

  تومان در ازاى هر مترمکعب آب 280   گل محمدى 15٫

 : تذکرات الزم

 :نکاتى که هنگام مطالعه این جدول باید به یاد آورد

نظر به اینکه تمام ارقام به کار رفته تقریبى است و نظر به اینکه به علت شرایط اجتماعى موجود  1٫
اما . تواند دقیق باشد مبالغ محاسبه شده نمى شود معموالً از بابت نیروى کار انسانى وجهى پرداخت نمى

چون حکم عدم دقت بر تمام ارقام فوق جارى است بنابراین تناسب میان درآمدهاى حاصل از مصرف یک 
 .مترمکعب آب کم یا بیش با واقعیت نزدیک است

یا هشت  مثالً اینکه باغ پسته در هفت. در برآوردهاى فوق بعضى نکات مهم نادیده گرفته شده است 2٫
 .گونه درآمد ندارد و این نکته باید در محاسبه منظور شود سال ابتداى احداث هیچ

به هنگام تهیه الگوى کشت در سطح استان یا سطح ملى نکات مهم دیگرى سواى درآمد نیز باید در  3٫
 .مثالً مصالح استراتژیکى یا مصالح اجتماعى و غیره. نظر گرفته شود

تواند و نباید در  باال الگویى ابتدایى است و به قصد راهنمایى تهیه شده و نمىخالصه آنکه جدول  4٫
 .ها مالك اعتبار باشد گیرى تصمیم

 :شود با توجه به نکات فوق توصیه مى

به یکى دو نفر از مأموران مؤمن و صادق و دلسوز جهاد کشاورزى و سازمان مدیریت و . الف
 .ن جدولى را با دقت و صحت تهیه کنندریزى مأموریت داده شود که چنی برنامه

هاى آموزشى چند ساعته به قصد آشنا کردن کارمندان جهاد سازندگى و بانک کشاورزى و  کارگاه. ب
 .هاى مربوطه با این شیوه محاسبه درآمد آب تشکیل شود دیگر ارگان
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با بیسوادى و از  هاى مبارزه رسانى موجود از صدا و سیما گرفته تا کالس کلیه امکانات اطالع. پ
شوراهاى اسالمى دهات گرفته تا کارمندان جهاد کشاورزى تجهیز شوند تا این شیوه محاسبه درآمد 

در ظرف چند ماه در ذهن اکثریت  –مثالً بم یا بردسیر  –هاى استان  کشاورزى از آب در یکى از فرماندارى
 .کشاورزان آن منطقه با آموزش جا بیفتد و ملکه آنان شود

در ظرف چند سال آینده مالحظه و مشاهده شود که از یکسو در وضع کشاورزى آن منطقه با گذشته . ج
تغییر محسوسى ایجاد شده است یا خیر؟ از سوى دیگر مالحظه شود که آیا تفاوت محسوس در کشاورزى 

 شود یا خیر؟ ها دیده مى آن منطقه با دیگر منطقه
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  ایرج عزیزم

اگر شرایط مناسب باشد قصد دارم روز جمعه هفتم ژانویه . رو به بهبودى حال شهین بهتر است و 1٫
بنابر این مجبور خواهیم بود روز چهارشنبه پانزدهم  .]92[برابر با هفدهم دى ماه جارى برویم به هند و گوآ

 .شنبه شانزدهم آقا را زیارت کنم گر قسمت بود روز پنجشاید ا –دى ماه بیایم به جهنمِ تهران 

کنم قانع شدند مجلسى با  خیال مى. گفتگو کردم SOAS در سفر اخیر لندن با چند نفر از استادان 2٫
شرکت چند نفر ایرانشناس و مصر شناس صاحب سررشته در مسائل مربوط به گاهشمارى و تقویم تشکیل 

اقتباس گاهشمارى مصرى توسط روحانیت زرتشتى به عنوان تقویم رسمى و شود تا بلکه صحت یا سقم 
 .معلوم شود. م.دینى ایران آن روزگار در اواخر سده ششم ق

توانند مفید  دانم در چنین بحث و گفتگویى مى شناسم و مى چند نفر محقق انگلیسى و امریکایى را که مى
وى و یا از ملیت دیگرى که صاحب صالحیت بوده که در محقق آلمانى یا فرانس. فایده باشند معرفى کردم

 .شناسى برایم بنویس یا بگو لطفاً اگر کسى را مى. شناسم این زمینه حرفى قابل شنیدن داشته باشد نمى

اى به مقاله شخصى به نام جان والریج درباره فصل نوروز در  در شماره ششم مجله بخارا اشاره کرده 3٫
را هم  IRAN نشانى این مجله. ر مقاله را دارى لطفاً برایم فکس کن ممنون خواهم شداگ. کتاب بحاراالنوار

 .برایم بنویس تا آبونه بشوم

جلد دوم مقاالت همین . اى هاى سمینار به افتخار لوکونین را فهرست کرده در همین شماره بخارا مقاله
 :است شامل مقاالت زیر» النهرین اخیر و ایران بین«سمینار تحت عنوان 

 .هاى دوره میانى عیالم از اگنس اسپیکت ها و مجسمه کاسى -

 .النهرین و ایران معاصر از پیتر کالمایر هنر دوره معاصر بین -
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 .النهرین از لوئیز وندن و الکساندر توروتز شناسى لرستان و رابطه آن با بین هاى باستان کاوش -

 .ل رئونتاریخ و معمارى از میکائی: النهرین ماد و بین -

اگر ناشرى را سراغ دارى که بخواهد . ام اکثریت قریب به اتفاق مقاالت هر دو جلد را به فارسى برگردانده
 .چینى کنم ها را حاضر و حروف تمام این مقاالت را به صورت یک کتاب چاپ کند تا ترجمه

نتشارات دانشگاه چینى ترجمه کتاب ایران در شرق باستان هرتزفلد را مدتى است تحویل ا حروف 4٫
 .داند کى چاپ خواهد شد خدا مى. ام کرمان داده

برایش { به طور مفصل ]93[بى در چه حال است؟ دو شب پیش از فوت هرمز وحید کتاب توین 5٫
شمیت براى این کتاب اقتباس کرد و توضیح دادم که درباره تصاویرى که الزم است از کتاب تخت جمشید ا

 .همچنین کتاب هرتزفلد چه باید بکند

پس از رفتن هرمز وحید به جاى آنکه مستقیماً به هند بروم برگشتم به تهران که به کار چاپ این دو 
یک کسى، مثالً . هواى آلوده تهران از پایم درآورد و به جاى چاپخانه افست رفتم بیمارستان. کتاب برسم

 .باید کتاب تخت جمشید را ببرد در چاپخانه تا از تصاویر مربوط عکس و فیلم تهیه کنند [94]بابک

اکنون تبدیل  –از جمله جنابعالى  –کنند  شک من درباره صحت عقل کسانى که در تهران زندگى مى 6٫
 .من آنچه شرط بالغ است گفتم. به یقین شده است

  قربانت، همایون
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 در وصف ایرج افشار

 )]من) + (او[(

  بعد از هزار سال

  دیروز دیدمش

 برگشته بود باز

 )خبر تنها و بى(

 از جستجوى راز

  آن سوى کوه قاف

  هستیم ما رفیق



١۶۵ 
 

 .همکار، همسفر

  در ضمن اختالف

  گزافبى الف و بى 

  ایم در اصل بوده

 از پشت یک پدر

 : او

 رود راهه مى بى

 .از کمر. از کوه

  از تنگ، از شکاف

 : من

 با ترس و احتیاط

 از جاى کم خطر

 .از راه صاف صاف
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 1381نوزدهم اردیبهشت 

 ایرج عزیز

. این نامه چیست   دانم انگیزه لحن غیرمتعارف نمى. را مالحظه کن ]95[سوادنامه اخیر آقاى پرویز اذکائى
اما نگران هستم که مبادا . در این صورت نادیده گرفتن آن دشوار نیست. شاید در حال طبیعى نبوده است
توانم به تنهایى  بنابراین نمى. شناسم ام و اصالً نمى دیدهایشان را هرگز ن. ریشه در جاى دیگر داشته باشد

 .نویسم و اگر راهنمایى کنى ممنون خواهم شد گذرد برایت مى احتمالى را که به ذهنم مى. تصمیم بگیرم

دو مقاله اولى آن که ایشان فقط تا به حال آن را . شود از یازده مقاله تشکیل مى» قانون مسعودى«کتاب 
گونه مطالبى است که معموالً در این نوع کتب علمى آن دوره  اند کلیات تاریخى و آن فرستاده ترجمه کرده و

 .نویسند براى آشنا کردن ذهن خواننده با مطلبى که مطرح خواهد شد مى
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کند و ترجمه آن بدون احاطه و تسلط بر مثلثات کروى و  از اول مقاله سوم کتاب جنبه فنى پیدا مى
شاید غرض نهایى از اتخاذ این لحن نامطبوع . رممکن نباشد الاقل سهل و هموار نیستهندسه فلکى اگر غی

 .این است که بنده از کوره درروم و تندى بکنم و قرارداد به هم بخورد

اما از طرف . بینم اصوالً در ارسال مبلغى که خواسته است ایرادى نمى. امیدوارم چنین نباشد. دانم نمى
پابند اجراى تعهد و عمل به قول در موعد معین  –نظمى  شاید به علت بى –ام که  دیگر حال تجربه کرده

 .باشد نیست و احتمال اینکه نتواند از عهده ترجمه باقى مطلب برآید کم نمى

. گرفتم اگر من به جاى ایشان بودم حتماً از کسى که در این رشته خبره است و تخصص دارد کمک مى
تاه و رسمى به ایشان بنویسم و بخواهم که دقیقاً معلوم کنند چهار مقاله بعدى ام نامه کو خودم خیال کرده

قربانت،      .از راهنمایى دریغ مدار. کنند تا کدام تاریخ تحویل خواهند داد کتاب را که پولش را مطالبه مى
  همایون

83 

 81اردى بهشت 

  ایرج عزیزم

چند جا عددها . چینى از انواع غلطهاى چاپى و حروفنسخه قبلى این مقاله که برایت فرستادم آکنده بود 
این نسخه نسبتاً کم غلطتر و بیشتر مورد . خوان متوجه نشده بود را عوضى ماشین کرده بودند و نمونه

 .اطمینان است

را شبى در  –از صفحه بیست و سه به بعد  –بخشى از مطالبى را که در بخش دوم مقاله آمده 
روى هر یک از این   شوم که این نکته را از آن رو یادآور مى. براى تو و ستوده گفته بودم ]96[نشان ماه

  قربانت، همایون   .ام ها فکر و تحقیق و جستجو کرده ها سال مقاله
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 .کنى تندرست این هفته مراجعت مىخوشحالم که صحیح و سالم و  1٫

تقدیم  ]97[بافى گردى، لفاً در این نوشته مربوط به شالى اگر هنوز دنبال دلیل براى جهالت مطلق مى 2٫
بافى  احیاى شالى اى از فهم و شعور داشت به صرافت اگر آدمى به سن و سال من کوچکترین ذره. شود مى

 .افتاد کرمان نمى
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ها در زابل اصرار دارد که در خدمت سرکار و آقاى  مرده از بزرگان طائفه ده –آقاى رمضان ده مرده  3٫
 ]98[.ستوده به دیدن او برویم

قربانت،     .یاد و افغان و واویال از تعداد غلطهاى چاپىامان و داد و فر. جلد سیزدهم نامواره رسید 4٫ .
  همایون
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 ایرج عزیز

بخشى از . مقاله نجوم و احکام نجوم در هندوستان و ایران را که قبالً ترجمه شده بود اصالح کردم
نجوم در هندوستان  مقاله. هاى آن کاسته شده است حاال مقدارى از عیب. هاى آن ترجمه نشده بود یادداشت

 .آقاى پینگرى تقریباً تکرار همان مطالب است پس از سى و اندى سال

هاى  و در گاهشمارى –اند  ها راجع به نجوم ودائى نوشته اى از مقاالتى که هندى مشغول هستم مجموعه
  همایون   .تهیه کنم –ایران باستان مؤثر بوده است 
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  عزیزمایرج 

بقیه . دو نسخه از آن را ستوده خواسته است. کاروانسراهاى اشکانى برایت فرستادم]  مقاله[هفت نسخه از 
 …کتابخانه مرکزى دانشگاه و یا دستگاه آقاى بجنوردى و یا: دانى بفرست را به هر کجا که صالح مى

کند  آنها اشاره مى  را از آن رو انتخاب کردم که در متن به گونه مکرر به ]99[»کاروانسراهاى اشکانى«اسم 
اند که از آنها با اسم  هایى برده ام خطا نکند خود آقاى ایرج افشار بنده را چندین بار سر خرابه و اگر حافظه

 .کاروانسراى ساسانى یاد فرمودند

  قربانت، همایون
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از خبر سالمتیت خوشحال شدم و از اینکه در آینده نه چندان دور به ایران مراجعت خواهى کرد دلم باز 
زنى و سرگرمى ندارى بنابراین اگر حالت مساعد  بنا به گفته بابک روزها در اطراف اقامتگاهت قدم مى. شد

دانى  که البد مى» عزرا«یونانى کتاب بود و فرصت پیدا کردى خواهشمند است تحقیق کنى که آیا روایت 
. اگر ترجمه شده است که چه بهتر. هاى تورات است به انگلیسى ترجمه شده است یا نه یکى از کتاب

. گذارى و فتوکپى یا اصل آن را به هر قیمت که شده تهیه کنى امیدوارم بتوانى مانند همیشه بر سر من منت
واال لطفاً . هم بدانم که آیا به زبان دیگرى ترجمه شده است یا نهخوا اما اگر به انگلیسى ترجمه نشده مى

را دیگر کلیساها قبول ندارند و » عزرا«روایت یونانى کتاب . همان روایت به زبان یونانى را بایستى تهیه کرد
 .دانند مى) عهد عتیق(آن را به اصطالح از الحاقات جعلى کتاب مقدس 

داستان سه جوان از محافظین داریوش است که درحضور او به بحث بخش عمده از کتاب عزراى یونانى 
 .پردازند و گفتگو درباره آنچه از هر چیز دیگر زورمندتر است مى

رود که این کتاب در اصل ایرانى بوده و در همان دوره داریوش تألیف شده و بعدها  احتمال ضعیفى مى
 .اند یهودیان در آن دست برده و از آن استفاده کرده

گردى شاید جستجوى این کتاب برایت سودمند باشد و در ضمن البته  به هرحال اگر دنبال سرگرمى مى
امیدوارم هرچه زودتر به زیارت جنابعالى نائل . بسیار در بسیار به درد بنده هم خواهد خورد

  همایون صنعتى ]100[.شوم
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 ایرج عزیز

در طى آن بلند بلند فکرهایم را برایت درباره کتاب . طلبم نویسم پوزش مى از اینکه این نامه را با مداد مى
بخشى از آن به فارسى تبادل نظر  ترجمه خواهم نوشت تا درباره حجم و ابعاد ]101[ جغرافیاى استرابون

آن هم به طور : در ابتدا فهرست مندرجات تمام کتاب را در زیر خواهم آورد. کنیم و مشترکاً تصمیم بگیریم
 :اختصار

  هاى جلد اول شامل کتاب

اى ه فصل   اراتوستنس   جغرافیا به عنوان بخشى از دانش فلسفه، جغرافیانویسان پیشین، هومر و=    یک
67 – 1 

   زمین    بردارى نقشه. شکل و اندازه زمین –پوزیدینوس . اراتوستنس. جغرافیاى ریاضى=    دو
 67 – 136هاى  فصل
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 :هاى جلد دوم شامل کتاب

 136 – 176هاى  فصل   اسپانیا=    سه

 176 – 209هاى  فصل   آلپ. بریتانیا. گل=     چهار

 209 – 251    ایتالیا=    پنج

  جلد سوم

 252 – 288هاى  فصل    ایتالیاى جنوبى و سیسیل=    شش

 289 – 329هاى  فصل    اروپاى شمالى و شرقى و مرکزى=     هفت

  هاى جلد چهارم شامل کتاب

 332 – 389هاى  فصل   مقدونیه و یونان=    هشتم

 390 – 444هاى  فصل   ..تسالى و. آتن=    نهم

 : هاى جلد پنجم شامل کتاب

 444 – 489هاى  فصل   کرت و دیگر جزائر= دهم    کتاب

 490 – 533هاى  فصل    آسیاى صغیر شامل قفقاز و ارمنیه= یازدهم    کتاب

 533    - 580هاى  فصل: دنباله آسیاى صغیر کاپادوکیه، لپکیه، کیلیکیه و غیره= دوازدهم    کتاب

 :هاى جلد ششم شامل کتاب

 581 – 631هاى  فصل      ردنباله آسیاى صغی= سیزدهم    کتاب

 632 – 685هاى  فصل    دنباله آسیاى صغیر= چهاردهم    کتاب

 : هاى جلد هفتم، شامل کتاب

 685 – 746هاى  فصل    ایران) = پارس(هند و پارت =     پانزدهم

 736 – 785    هاى فصل    النهرین، سوریه، فینیقیه، فلسطین و عربستان آشور، بابل، بین=    شانزدهم

 :جلد هشتم شامل کتاب

 785 – 840هاى  فصل   مصر و حبشه و لیبى=    هفدهم

  صفحه فهرست اعالم 293و 



١٧٠ 
 

کنى که بخش مستقیم مربوط به ایران که فقط شامل پارس و خوزستان است بخش سوم از  مالحظه مى
 .اکنون ترجمه شده و سى و شش صفحه شده است جلد پانزدهم و بیست و سه فصل است که هم

یکى از . ام مدخل مربوط به ایران برخورده 150عالوه بر این در فهرست اعالم تا به حال به بیش از 
 :نویسم ها را به عنوان نمونه برایت مى مدخل

 – 249موقعیت جغرافیایى جلد پنجم، صفحات  245٫طول سواحل جلد پنجم، ص . کادوسپان، در آسیا
؛ ارتش نیرومند  305در آتروپاتیان سرزمین ماد، پنجم، ص . نشین هستند کوهستان – 269 – 259 – 251

 309٫و در مرز مادر بزرگ جلد پنجم ص  307دارند، جلد پنجم که ص 

آیا تمام کتابهاى . باشند که باید تصمیم گرفته شود که چه باید کرد ها هم از همین نوع مى بقیه مدخل
 9م نظرت را بنویس و به من فاکس کن به شماره یازدهم تا آخر چهاردهم را ترجمه باید کرد؟ خواهشمند

 817٫انشعاب  0761 – 553080 –

 با کتاب یک و دو چه باید کرد؟

 .اى در شرح احوال خود استرابون، شرایط روزگار او، حوالى میالد مسیح، باید نوشت به هر حال مقدمه

هاى تحت تصرف  مینکتاب شانزدهم چطور؟ نظر خود من این است که آنچه را که مربوط به سرز
. در آن صورت کتابى در حدود هفتصد و پنجاه تا هزار صفحه خواهد شد. هخامنشیان بوده ترجمه کنیم

   .اگر هم نداد که نداد. شاید مجبور شوم کار ترجمه را تقسیم کنیم تا شاید به عمر من و تو وصال داد
  قربانت، همایون
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لطفاً به نکات زیر . شود دستنویس ترجمه کتاب جغرافیاى استرابون جلد یازدهم به ضمیمه تقدیم مى
 :توجه شود

هاى اول و  ام این کار را به هنگام تصحیح نمونه تجربه کرده. اصالً پرداخت نشده. ترجمه خام است 1٫
 .شود کفایت کار بیشتر مى. دوم ماشین شده انجام خواهم داد

اى سریع به دست ستوده برسان که او نیز بلکه بتواند راجع  س از آنکه آنها را تورق فرمودید با وسیلهپ 2٫
 .به بعضى از اسامى راهنمائى بکند
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یک بار    اگر اسمش را دوست به خاطر بیاورم همان کسى که ]102[از دوستت آقاى عثمان اوغلو 3٫
ات به او نهار دادى و بنده را هم  اى دادى برایش به استانبول بردم و یک بار هم در خانه فیلمى از نسخه

سؤال کن آیا اقدامى جهت تطبیق اسامى آمده در بخش آسیاى صغیر جغرافیاى . اطعام مساکین فرمودید
اند یا خیر؟ باید داده باشند به هر حال نقشه نسبتاً دقیق اما  رایج امروز ترکیه انجام داده استرابون با اسامى

 .کلى ترکیه امروزى براى تطبیق دادن اسامى الزم است

هاى یازدهم و دوازدهم و پانزدهم و شانزدهم و هفدهم به فارسى  تصمیم مشترك گرفتیم که کتاب 4٫
جغرافیا بخشى از فلسفه جغرافیانویسان پیشین، هومر اراتوستنس «ا عنوان اما درباره جلد اول ب. ترجمه شود

نقشه بردارى زمین، . شکل و اندازه زمین. پوزیدوینوس. و جلد دوم با عنوان جغرافیاى ریاضى، اراتوستنس
ا. یعنى بدان توجه نکرده بودم. تصمیم گرفته نشد ها لطفاً نگاه کن و نظرت را اگر از رسیدگى به امور بنّ

 .فراغت حاصل شده مرقوم دار

یا خودت انجام بده و یا . تکلیف را روشن کن. هاى کتاب حتماً باید از حاال اقدام کرد راجع به نقشه 5٫
کند سرش خیلى  کسى که در کرمان این کار را مى. چینى مشکل دارم راجع به حروف. به من واگذار کن

؟ لطفاً قراردادى که این نکات در آن رعایتش شده باشد چه کسى دستمزد او را باید بپردازد. شلوغ است
دهم مسئولیت را خودم به دوش بگیرم و کتاب را صحافى شده تحویل  اصوالً ترجیح مى. تهیه کن و بفرست

  همایون   .اما صاحب کار جنابعالى هستید. دهم
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 :عاى بذل توجه به نکات زیر را دارماستد. طلبم از مزاحمت پوزش مى. سالم

دانى بگو من تلفن کنم کسى در تهران برود از کتابخانه مرکزى دانشگاه جلد تعلیقات بر  اگر الزم مى. الف
جغرافیاى استرابو را تحویل گیرد و فتوکپى کند و به آقاى اقتدارى برساند تا همراه خود بیاورند و اگر 

 .رسد براى بنده پست کنند نمى

راجع به ترجمه ماللهند به آقاى ذکاوتى در همدان طبق سفارش جنابعالى گفتگو کردم بعد از یک ماه . ب
اما اگر خود من متن انگلیسى را به فارسى برگردانم ایشان با . تفکر جواب دادند که فرصت ترجمه را ندارند

 .لطفاً نظرت را بنویس یا بگو. متن عربى مقابله خواهند کرد

کائى رسماً زیر قرارداد زده است و نه حاضر به ادامه کار است و نه پول را که گرفته است پس آقاى اذ. ج
تواند بقیه  الزحمه دو فصلى است که تحویل داده و نمى میلیون تومان حق 1/6پیغام داده است که . دهد مى
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خوشبختانه  .دانم که مشکل او سرفصل سوم کتاب است که ریاضى محض است مى. کتاب را ترجمه کند
اما حاضر به استفاده از ترجمه قربانى نیست براى اینکه . قربانى این فصل را ترجمه کرده است]  ابوالقاسم[

خواهم کار  نمى. اوالً دیگر قانون مسعودى اذکائى نخواهد بود و در ثانى با نثر خاص ایشان سازگار نیست
  همایون ]103[ …به دادگاه بکشد ولى اگر مجبور شوم او را
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 براى جناب آقاى ایرج افشار

  روایت استرابون و شوخى عصر ناصرى

هاى  ها و پاره تازه«مجله بخارا در نوشته جالب و خواندنى ایرج افشار زیر عنوان  27در شماره 
اى است به طنز  مشروحه. هاى عصر ناصرى آورده شده است اى از شوخى نمونه) 397(در بند » ایرانشناسى

در این نامه سگان تهران از قول اجداد مازندرانى خود نقل . از زبان سگان تهران خطاب به اولیاى دولت
 .آورى فضوالت مردم شهرى مفید است ها در شهرها براى جمع کنند که وجود سگ مى

گویند که اکل میته و نابودى  اند الاقل سه بار آشکارا مى به اولیاى دولت نوشتهاى که سگان  در طى عریضه
در نوشته آقاى افشار معلوم نیست نویسنده این مشروحه طنزآمیز چه . مردارها از وظایف عمده آنان است

آنگاه  اگر این احتمال داده شود که نویسنده طنز مزبور اهل شمال فالت ایران بوده باشد. کسى بوده است
 .سابقه تاریخى نبوده است ها بى شاید بتوان گفت این مضمون دست به سر کردن نقش مردگان توسط سگ

در بند سوم از فصل یازدهم جلد یازدهم جغرافیاى مشهور . م. استرابو جغرافیانویس یونانى سده اول پ
 :گوید خود مى

گردها  و عادات، تفاوت چندانى با بیابان ها و باکتریان، از نظر رسوم در روزگارهاى نخستین سغدى 3٫»
گوید چندان  آنچه اونیکروتوس از اینان و دیگران مى. نمودند تر مى هر چند باکتریان اندکى متمدن. نداشتند

کند کسانى را که به علت سالخوردگى یا بیمارى ناتوان و از کار افتاده  مثالً گزارش مى. پسندیده نیست
به . انداختند شدند مى دارى مى هایى که به این منظور نگاه عنوان طعمه جلوى سگاند زنده زنده و به  شده

کند که مردم حاشیه  و گزارش مى. خوانند مى» کند کسى که مردها را دفن مى«ها را  زبان بومى خود این سگ
ان از هفتاد مثالً چون سن پدر و مادر آن. کنند گونه عمل مى نیز همین]  دریاى هیرکانیه[= دریاى کاسپین 

که این رسم قابل ]104[نهند تا از گرسنگى جان دهند شود آنان را در اطاقى دربسته مى سالگى بیشتر مى
ساکن جزیره کیوس که به افراد باالى شصت سال شوکران   هاى»کیان«ترى است و شبیه است به رسم  تحمل

 ».هاى سکاهاست اما آنچه در حاشیه دریاى کاسپین مرسوم است از عادت. وشاندند تا آذوقه کم نیایدن مى
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اما . هاى مورخان یونانى باید با شک و تردید نگریست هاست به این نتیجه رسیده که به گفته رقمزن مدت
کم به  تواند دست ه به احتمالى مىاى برخوردم ک در یکى از منابع موثق و نسبتاً اخیر زبان فارسى به جمله

نامه در باب بیستم این  عنصرالمعالى مؤلف قابوس. اى غیرمستقیم تصدیق و تأیید نوشته استرابو باشد گونه
 :گوید مى» اندر کارزار کردن«کتاب زیر عنوان 

]  سو البته از مرگ متر[اما در حدیث کارزار کردن، چنانکه گفتم چنان باش و خویشتن بخش مباش »
 –بندرعباس  –هتل هما    ».که تا تن خود را به خورد سگان نکنى، نام خویش به نام شیران نتوان کرد

 1381همایون صنعتى، بهمن 
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هاى یازدهم،  کتاب. شود چینى کتاب دوازدهم جغرافیاى استرابو تقدیم مى به ضمیمه نمونه حروف 1٫
چینى کتاب یازدهم آماده نبود واال آن را  حروف. شانزدهم، هفدهم ترجمه شده است دوازدهم، پانزدهم،

 .کردم تقدیم مى

هاى مختلف  امالء بعضى از اسامى در طول کتاب به شکل. ترجمه هنوز باید مختصر صیقلى بخورد 2٫
این کتاب دوازدهم خیال دارم  –که کتاب متعلق به شما است  –با اجازه جنابعالى . آمده باید یکدست بشود

دانم در کار جغرافیا وارد است و در کار غیرت و تعصب هم دارد  که مى]105[ را به آقاى خسرو خسروى
 .بدهم تا امالء اسامى را یکنواخت کند

برم بلکه در  همراه خود مى. ام ى نگرفتههاى سیزدهم و چهاردهم تصمیم قطع هنوز درباره ترجمه کتاب 3٫
 .سفر آنها را با دقت بخوانم و تصمیم نهائى را بگیرم

از فصل  22 – 28مالحظه خواهى کرد که هنگام ترجمه همین کتاب دوازدهم نخست ترجمه بندهاى  4٫
ربوط به دهم که مطلب این بندها م احتمال ضعیف مى. اما بعد تصمیمم عوض شد. سوم را الزم ندانستم

 .شاید روزى براى کسى سودمند باشد. الدین چلبى باشد زادگاه حسام

اى به قرارداد اضافه شود که  کنم اصوالً ماده توصیه مى. قرارداد مربوطه را امضاء کردم و همراه است 5٫
ش را به اثر را منتشر نکرد صاحب اثر بتواند نتیجه کار –مثالً یک سال یا بیشتر  –اگر ناشر تا مدت معین 

 .حیف شد قبل از رفتن ندیدمت. چاپ برساند

  همایون
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 جناب ایرج افشار

جغرافیاى استرابو به انضمام زندگینامه مؤلف، یادداشت مترجم  17 – 11هاى  به ضمیمه ترجمه کتاب 1٫
 .شود، لطفاً رسید آن را مرقوم دارید و فهرست اعالم توسط آقاى بهروز آگاه تقدیم مى

دستور پرداخت بدهید . چینى و غلطگیرى و تنظیم فهرست اعالم ضمیمه است صورتحساب حروف 2٫
 .چین تصفیه شود تا حساب حروف

با آنکه مفاد آن را . چندین ماه قبل قراردادى فرستادند. ردادى از بابت ترجمه کتاب بنده ندارمقرا 3٫
. دانستم و به آقاى اصفهانیان هم عرض کردم محض خاطر جنابعالى امضاء کردم و پس فرستادم درست نمى

 .دیگر خبرى نشد

توصیه . زیاد است» ج«را » ح«ا زده باشد و ی» ز«را » ر«چینى که مثالً  امکان وجود خطاى حروف 4٫
یک  –ها  و نه دست بردن در مطلب و پیش و پس کردن جمله –گونه غلطها  شود که به قصد اصالح این مى

 .بار متن مرور شود

هر طور صالح . هاى کتاب همان گونه که در اصل متن انگلیسى آمده فتوکپى و تقدیم شد نقشه 5٫
 .دانید عمل فرمائید مى

شود بیش  توصیه مى. اشتباه است. اد ارسالى تیراژ کتاب را هزار و پانصد نسخه نوشته بودنددر قرارد 6٫
 .از دوهزار نسخه چاپ شود

 .فهرست اعالم نیز احتیاج به مطابقه و دقت مجدد دارد

  با عرض ارادت، همایون
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حرف و امین و  زحمتکش و کم. شناسم هاى متمادى است مى حامل عریضه آقاى رحمان فالح را سال
با او قرار گذاشتم سه ماهى به . ها ذات او خوب است درس نخوانده است اما به قول کرمانى. پرکار است

تا راه و چاه را  مدتى طول خواهد کشید. با شهر تهران آشنا نیست. عنوان آزمایش در خدمت جنابعالى باشد
امیدوارم موجبات . ها در خانه چهارراه کالج بیتوته کند تواند شب تواند نزد شما بماند واال مى مى. یاد گیرد
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کند و اداره  هاست در گالب زهرا کار مى پدرش محمد فالح سال. به امید خدا. رضایت شما را فراهم آورده
  همایون   .زار بر عهده اوست کارگاه گالب زهرا در الله
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  ایرج عزیزم

 .کنم سالمتى و تندرستى برایت آرزو مى

. ممنون خواهم شد اگر یکى دو سطر راجع به حال و احوال آقاى ستوده برایم بنویسى و فاکس کنى
تیپو . اى ایالت میسور در جنوب هندوستانبرخوردم به زندگینامه تیپو سلطان راجه مسلمان هندى و فرمانرو

این زندگینامه از . ها در سده هیجدهم میالدى کرد شهرت دارد هایى که با انگلیس سلطان به علت جنگ
اخیراً آن را دو بار در هندوستان . منتشر شد 1864فارسى به انگلیسى ترجمه شد و نخستین بار در سال 

 .ن على خان کرمانى بوده استمؤلف آن میرحسی. اند تجدید چاپ کرده

این چند روزه گرفتار عمل چشم خانم صنعتى . خواهم اصل فارسى آن را پیدا کنم تا اینجا هستم مى
اگر راهنمائى به نظرت برسد و . فراغت که پیدا شد به موزه بریتانیا و ایندیا آفیس رجوع خواهم کرد. بودم

گردم لندن براى  بعد برمى. به آلمان و اتریش و بلغارستانروم  هفته دیگر مى. اطالع دهى ممنون خواهم شد
  همایون    .اگر فرمایشى باشد بفرمائید. بیستم آپریل
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 1426الثانى  مطابق پنجم جمادى

  ایرج عزیزم

یک بار دیگر . فرستم اى را که براى آقاى دکتر ایرج دریائى نوشته بودم برایت مى به ضمیمه رونوشت نامه
هایى را که در نامه  هستم که پرسش –بر این تصور شاید نادرست . نوشته خودم و نوشته ایشان را خواندم

بوده که با خلوص نیت هاى صمیمانه و واقعى  خودم مطرح کرده بودم و زیر آنها خط کشیدم پرسش
مند به تاریخ ایران، از یک متخصص تاریخ و استاد این علم پرسیده  شخصى عوام ولى کنجکاو و عالقه

 .است
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مثالً آنچه مسلم . کردند کننده پیدا مى کردند و شاید پاسخى قانع ها تأمل مى کاش ایشان درباره این پرسش
جا مانده  امنشى و دیگرى از دوره ساسانى کنار هم بهاست در نقش رستم دو سند معتبر یکى از دوره هخ

اى  هاى فاحش میان کتیبه این تفاوت. آورم ها را پیش نمى براى ساده شدن مسئله موضوع تعداد کتیبه. است
تفاوت از زمین تا آسمان . اى مربوط به شاه ساسانى چه علت و سبب دارد مربوط به شاه هخامنشى و کتیبه

 کند؟ که در فاصله چند صد مترى از یکدیگر نقر شده چه دلیلى دارد؟ برچه حکایت مى میان این دو کتیبه

در همان چند صد مترى کرتیر ساسانى نیز بر عمارت . داریوش بر آرامگاه خود کتیبه مفصلى نوشته است
را؟ به چ. تفاوت میان این دو متن از زمین تا آسمان است. معروف به کعبه زرتشت کتیبه دیگرى نوشته است

 چه علت؟

هاى  توانم متوجه این تفاوت بینم نمى روم و این دو کتیبه را مى بنده بیسواد و عامى هر وقت بدان جا مى
اگر تو و امثال آقاى دریائى نتوانید جواب بنده عامى را بدهید به کجا باید رجوع کنم؟ امان از . فاحش نشوم

  همایون    .دست شما علما و دانشمندان

97 

  ش. ‘ه 1384چهارم آذرماه جمعه 

 1426شوال  22

  ایرج عزیزم

علت این . فرستم را برایت مى» ها شهر و روستا در ایران دوره سلوکیه«همراه این عریضه چرکنویس مقاله 
ها  از جمله پانویس. نویسم چرکنویس براى این است که تا این نوشته کامل شود هنوز خیلى کار دارد که مى

 .گذارى شده در آخر مقاله آورده شود به اتفاق آن التین هستند و باید دوباره شمارهکه اکثریت قریب 

از البالى سطور مقاله، . مطالبى که در این مقاله بدانها اشاره شده براى بنده عامى تازگى داشت و دارد
نار شهرهاى خودمختار در گوشه و ک –دولت : شود الطوایفى اشکانیان معلوم مى سرشت حکومت ملوك

 .فالت ایران

انجام  –الاقل در ایران  –ظاهراً درباره دوره ششصد هفتصد ساله سیادت سلوکیها و اشکانیان کار جدى 
 .خبرم یا اگر شده من از آن به کلى بى. نشده است

هاى شرقى بودند من  هایى که سلوکیها درصدد تحمیل آن بر ایران و دیگر ملت راجع به هلنیسم یا یونانى
که  –اند هلنیسم را  اینکه چگونه ساسانیان توفیق یافته. ام فقط اسم و اصطالح آن را شنیده. دانم نمىکه هیچ 

  به امید دیدار، همایون    .از میان بردند مطلب جالبى است –ظاهراً در ایران سعى شده بود ریشه دواند 
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 ایرج عزیز

هرچه سعى کردم زنگ اشغال . مشغول استتلفن منزلت مانند تلفن اطالعات کالن شهر تهران همیشه 
. مدیر نشریه تلفن کرد. همانطور که سفارش کردى از طریق دادگسترى شروع به اقدام کردم نتیجه داد. زد مى

اى مانند بخارا  و در نشریه خودش و مجله. قرار شد با نشر قطره مذاکره کند و خسارت وارده را بپردازد
اگر از نظر . آنچه به عقلم رسید شرح باال است. نامه را بنده انشاء کنمقرار شد متن پوزش . پوزش بطلبد

در غیر این صورت هرگونه صالح . جنابعالى که متولى نشر ایران هستید ایرادى ندارد همین را ارائه دهم
 )بى امضا(    .دانى اقدام کن مى

 85 –آذر  / 11

زبان که به علت نشر بدون اجازه  نشریه کتاب جدول از تمام نویسندگان و مترجمین فارسى »
. طلبد اند پوزش مى هاى کتاب بیست و سه قصه تولستوى احساس عدم امنیت حقوقى و ادبى کرده بخش

کارى کارمند ناآشنا بوده و قصدى براى تجاوز به حریم ادبى دیگران در کار  اتفاق غیرمعمولى ناشى از تازه
ن نشریه موجبات رضایت مترجم و ناشر کتاب بیست و سه خوشبختانه با دخالت سریع مدیرا. نبوده است

 »تولستوى فراهم آمده است   ]106[قصه

  نشریه کتاب جدول

99 

  هجرى شمسى 1383یکشنبه بیستم دیماه 

  هجرى قمرى 1425مطابق با بیست و هفتم 

 ]107[ایرج افشار عزیز

ه و تورق کنم ترجمه فارسى کتاب شاهنشاهى . کنجکاوى مرا برانگیختى تا آثار آقاى تورج دریائى را تهی
الاقل قابل  ]108[ساسانیان برخالف ترجمه فارسى اثر دیگر ایشان که به فارسى ترجمه و منتشر شده،

 .کند مانند ترجمه آن کتاب دیگر ایشان خواننده را از کتاب خواندن بیزار نمى. خواندن است

سن، نخستین بارى است  اگر اشتباه نکنم پس از ترجمه رشید یاسمى از ایران در زمان ساسانیان کریستن
نکته دیگرى که باعث اهمیت انتشار کتاب . شود فارسى منتشر مى که کتابى، نسبتاً آراسته، درباره ساسانیان به

مورخ بیگانه ایرانى «. شود هویت مؤلف است که شاید بتوان آن را با این عبارت نارسا تعریف کرد مى
 .ى ایران استنویس اى نسبتاً نو در عرصه تاریخ که پدیده]109[ »تبار
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تازه و دست     هاى انبوهى از آگاهى. آقاى تورج دریائى اثرى ارزشمند است ]110[شاهنشاهى ساسانیان
ز نیا اگر کسى بخواهد درباره ساسانیان جستجو و کنجکاوى کند از مراجعه به آن بى. دهد اول به خواننده مى

اما باید اقرار کنم که در خواننده . به هر حال مطالعه آن سودمند است و ضایع کردن وقت نیست. نیست
مثل آشى است که هرچند سبزى و برنج و بنشن آن تازه . گذارد اثر عمیق نمى –مانند بنده  –غیرمتخصص 

 .یا به اصطالح به لعاب ننشسته است. و مرغوب است اما جا نیفتاده

هاى کتاب مطلب  هاى فصل عنوان. بندى کتاب است ه نکرده باشم علت این جانیفتادگى استخواناگر اشتبا
مؤلف با جدا کردن سیاست و دین و اقتصاد و اوضاع اجتماعى و ادبیات و غیره از . کند را روشن نمى

توانست  مى داد اگر یکى از این عناوین را محور قرار مى. یکدیگر باعث پریشانى خاطر خواننده شده است
مثالً اگر تاریخ سیاسى کتاب فصلى . جوانب مختلف موضوع را با یکدیگر پیوند زند تا کتاب قوام پیدا نماید

پاى تحوالت سیاسى آورده شده بود به مراتب به  ها، پابه نبود و دیگر عنوان –رنگ  و آن هم کم –جداگانه 
 .شد تأثیر کتاب افزوده مى

 )plot =( انگیز باشد الزم است کتاب محور یا طرح اصطالح دراماتیک یا هیجاناگر قرار باشد کتابى به 
جمله را . اند اثرى دراماتیک خلق کنند از همان جمله اول آشکار پیدا است که ایشان قصد داشته. داشته باشد

 :گوید مى. هاى کتاب در همین جمله اول پیدا است کنم زیرا ضعف نقل مى

دشیر یکم توانست اردوان پنجم پادشاه اشکانى را در دشت هرمزگان شکست میالدى ار 224در سال م
 .»دهد

اما چون کاشف به عمل . دانم دشت هرمزگان کجاست بر این تصور بودم که چون بنده عامى هستم نمى
به یاد تعریفى افتادم که از مؤلف کتاب در . داند که دشت هرمزگان کجاست آمد آقاى ایرج افشار هم نمى

 .…این نامه داده بودم آغاز

اعتقاد دارد از محور قرار دادن تاریخ سیاسى ساسانیان پرهیز کرده » تاریخ جامع«شاید مؤلف چون به 
است تا این جنبه از تاریخ ساسانیان دیگر جوانب آن را، چون دین، اقتصاد، اوضاع اجتماعى و ادبیات و 

توانستند  اما حتى در این صورت ایشان مى. باشد شاید حق به جانب ایشان. الشعاع قرار ندهد غیره تحت
هاى  تاریخ ایران را محور کتاب قرار دهند و تمام آگاهى» فصل ساسانیان«حل یکى از چند معماى عمده 

مربوط به تاریخ و سیاست، دین، اقتصاد، ادبیات و غیره ساسانیان را گرد آن معما مطرح نموده و با یکدیگر 
 .مربوط سازند

کم براى حقیر این معما حل نشده است که آیا  دست. مثال معمارى رابطه ساسانیان با هخامنشیان به عنوان
ساسانیان، که مانند هخامنشیان از سرزمین پارس برخاسته بودند خود را جانشینان به حق هخامنشیان 

 اند یا نه؟ دانسته مى



١٧٩ 
 

ساسانیان پاى خود را درست روى  کند که هاى آشکار حکایت از آن مى اى از واقعیت از یک سو پاره
از سوى دیگر . هاى بارز این ادعا را عرضه خواهم کرد تر نمونه پائین. اند گذاشته جاى پاى هخامنشیان مى

 .اند کرده قرائن و شواهد فراوانى داللت دارد که ساسانیان حتى از اظهار آشنائى با هخامنشیان پرهیز مى

نیان از فارس برخاسته بودند و شاهان و مؤبدان و بزرگان و دبیران آیا این معما نیست که هر چند ساسا
هاى شاهان هخامنشى  جمشید و آرامگاه هاى تخت اند بازمانده توانسته ساسانى، حتى اگر اشتیاق نداشتند نمى

هاى  مگر خود شاهان ساسانى زیر آرامگاه. نبینند –شود  در آنجایى که امروزه نقش رستم خوانده مى –را 
اند؟ پس چرا هیچ وقت و هیچ کجا در آثار به جا مانده از ساسانیان  اهان هخامنشى کتیبه حجارى نکردهش

 شود؟ اسمى از آنها آورده نمى

 :نویسد آقاى دریایى مى» شاهنشاهى ساسانیان« 73در صفحه 

. اند دهمقامات ساسانى از کنیسه دورا یوروپوس بازدید کر 270 – 240در زمان پادشاهى شاپور یکم «
صحنه نقاشى، . یکى از بهترین دیوارنگارهاى آنجا که به خوبى نیز حفظ شده است بیانگر داستان استر است

مردخاى بر . دهد که در حضور یهودیان در حال دریافت پیامى است اردشیر هخامنشى را بر تخت نشان مى
 .»اسبى سلطنتى که لگام آن را هامان در دست دارد نشسته است

توان آنها را به سده  هاى متعدد به زبان پهلوى در این صحنه است که مى هم دیگر وجود دیوارنوشتهنکته م
اند  ها مربوط به فرستادگان ویژه شاهپور یکم است که از کتیبه بازدید کرده این کتیبه. سوم میالدى نسبت داد

 .نیز ذکر شده است!!!) میالدى 256و  255(و تاریخ آن 

افزون بر این به یاد بیاوریم . شاپور اول از وجود هخامنشیان مطلع بوده نامعقول نیستپس این حدس که 
نرسى (کم دو شاه ساسانى  روابط حسنه و دوستانه میان شاهان ساسانى و یهودیان تا بدان حد بود که دست

وروش در هاى یهودى داشتند و حق بود ساسانیان از آنچه درباره ک زن) پسر شاپور اول و یزدگرد اول
 .خبر نباشند هاى نحمیا و عزرا و استر درباره هخامنشیان آمده است بى کتاب

رغم این همه قرینه و اشاره شاهدیم که در روزگار ساسانیان است حتى اسم هخامنشیان و شاهان  على
هایى چون  مها هنوز در میان امراى محلى فارس، نا در دوره سلوکیان و پارت. شود ها زدوده مى آنها از خاطره

 .شود داریوش اول و داریوش دوم و اردشیر اول و دوم و سوم دیده مى

درست است که بنیادگذار سلسله ساسانیان اردشیر نام دارد و یکى از فرزندانش نیز اردشیر اسم داشت و 
که شهرت (حتى اردشیر دومى هم در زمان ساسانیان داریم که شهرت دارد برادر شاپور دوم بود 

اما میان اردشیر دوم ساسانى و اردشیر سوم ساسانى که چند ماهى بیشتر سلطنت نکرد ). ورى استآ شگفت
هیچ یک از شاهان ساسانى ) اگر اردشیر دوم برادر شاپور دوم بوده باشد(به مدت نزدیک سیصد سال 
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ا آنکه دلیلى دارد اعتنایى به نامهاى شاهان هخامنشى اتفاقى بوده است و ی این بى. شوند اردشیر نامیده نمى
 خبر هستیم؟ که از آن بى

مانند اداره کشور مبتنى بر قدرت مرکزى، یا معمارى، یا : از سوى دیگر شاهدیم ساسانیان چه در کلیات
این تقلید از هخامنشیان در مسائل محدود و مشخص . اند رو هخامنشیان ها دنباله ها بر سینه کوه حجارى کتیبه

 .شوم به عنوان مثال دو یا سه مورد مشخص را یادآور مى. استحتى از این هم آشکارتر 

 :گارد جاودان. الف

در سپاه ساسانى واحدى از «شاهنشاهى ساسانى از قول پروکوپیوس نقل شده است  148در صفحه 
 .»است“ هنگ جاودان”نخبگان وجود داشت که موسوم به 

مان گارد جاودان مشهور هخامنشى است که توان گفت الگوى این واحد ه با اطمینان قریب به یقین مى
 .هاى برجسته هخامنشى آمده و هرودوت شرح مفصلى درباره آن داده است تصاویر آن در نقش

 :گاهشمارى ساسانى. ب

را » میالدى اردوان 242اردشیر در سال «اند  در اوائل این نوشته اشاره شد یکى از دالیل است که نوشته
 .شکست داد

کند بلکه فاقد وجاهت  کم از نظر تاریخگذارى نه تنها حکایت از وسواس در دقت نمى اى که دست جمله
آیا این توقع نامعقول است که خواننده بخواهد بداند خود ساسانیان این واقعه را چگونه . علمى است

 .گذارى کرده بودند تاریخ

نجم از اردشیر اول را شرح اگر بخواهیم از دیدگاه یک ایرانى روزگار ساسانى تاریخ شکست اردوان پ
اردوان پنجم در همان سال اول سلطنت اردشیر یکم تاج و تخت «اى نداریم مگر این که بگوئیم  بدهیم چاره

 .»خود را از دست داد

زیرا یکى از نخستین . جمله باال را با نهایت دقت و رعایت تمام واقعیاتى که در دست داریم نوشتم
کند منسوخ کردن گاهشمارى مبدأدار  کارهایى که اردشیر اول ساسانى پس از شکست دادن اردوان پنجم مى

همان رسم تا . بود –که همان گاهشمارى مبدأ سلوکى با تفاوت شصت و پنج سال است  –اشکانى 
کردند دوباره گاهشمارى  گذارى را، با سال سلطنت شاهان معلوم مى گذارى هخامنشیان را که تاریخ تاریخ

 .رسمى کشور شود

 –چندى پیش خانم مرى بویس در نامه نسبتاً مفصلى از بنده پرسیده بود، فالنى، چرا ساسانیان 
منسوخ  –گذارى گامى پیشرفته و رو به جلو بود  که مبدأ تاریخى داشت و در زمینه تاریخ] را[گاهشماریى 

. هاى سلطنت شاه را از نو رواج دادند وپاگیر، با سال گذارى، کامالً دست کردند و دوباره همان رسم تاریخ
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گذارى که در  چنان سیستم تاریخ. شود نویس مى شدن تاریخ گذارى که واقعاً اسباب دردسر و گیج تاریخ
شناسى چهار شاه ساسانى هشت  عصر ساسانى از یک سو بر طبق شواهد سکهنتیجه آن در روزهاى آخر 

. کنند و از سوى دیگر یقین داریم مدت سلطنت شاهان مذکور فقط دو سال بوده است سال سلطنت مى
 نشست و در فروردین سال به تخت مى n امرى ناشى از این واقعیت که اگر شاهى ساسانى در اسفند سال

n+1  دو سال سلطنت کرده بود –گذارى ساسانى  بر طبق سنت تاریخ –شد  مىاز سلطنت خلع. 

* * * 

یکى از مسائل ظاهراً حل نشدنى کسانى که در زمینه گاهشمارى، در ایران پیش از اسالم کار کرده و 
ى ها کنند، مسئله پرهیز هخامنشیان و ساسانیان از کاربرد مبدأ تاریخى ثابت، مانند تمام دیگر گاهشمارى مى

 .رایج است

شناسم که در فصل مخصوصى راجع به مبدأ، در کتاب مشهور  بى را مى در میان مورخین تنها توین
دهد چرا کیش زرتشت برخالف دیگر ادیان  متوجه این نکته شده و توضیح مى» اى در تاریخ مطالعه«

 .تواند مبدأ تاریخى داشته باشد نمى

اشکانى را منسوخ کرده و به منظور  –ر معقول مبدأدار سلوکى تنها گاهشمارى الاقل به ظاه ساسانیان نه
گردان سیصد  دارند بلکه براى عقب نماندن از هخامنشیان، سال گذارى از نو سال جلوسى را معمول مى تاریخ

و شصت و پنج روزه را، که معروف است هخامنشیان از مصریان اقتباس کرده بودند، دوباره پا به پاى سال 
تبار، سال  اى عینى شاهد باشند که این سال مصرى برند تا بتوانند به گونه کار مى جلوسى، به سال= فصلى 
انگار که تعهد داشتند گاهشمارى آنان هرچه بیشتر پیچیده . سال جلوسى را دور بزند= سال فصلى = طبیعى 

که از دوازده ماه سى  ]را[بشود زیرا به این دو نوع سال اکتفا نکرده سال بسیار کهن سیصد و شصت روزه 
 .گیرند شود و سالى کامالً قمرى است نیز به کار مى روزه تشکیل مى

فردوسى، که حتماً باید به عنوان یکى از منابع عمده تاریخ ساسانیان محسوب شود صراحت دارد این 
یان هاى ایران گى سال سیصد و شصت روزه، تشکیل شده از دوازده ماه قمرى هر یک سى روز، از ویژه

 :گوید مى. ساسانى است

  بپرسید مر زال را مؤبدى

  بین تیزهش بخردى از آن پیش

  که از ده و دو تا سرو سهى

  که رسته است شاداب و با فرهى

  از آن هر یکى بر زده شاخ سى
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  نگردد کم و بیش در پارسى

پادشاه ایران، منوچهر، این سؤال و جواب از زال پدر رستم در روزگار و به امر : نکته جالب اینجاست
اند  دانم وجود تاریخى داشته است دو تن از امراى محلى فارس بوده تنها منوچهرى که مى. گیرد صورت مى

 .هایشان مطلع هستیم که از بودن آنان از طریق سکه

سنجى توسط ساسانیان، موجب ایجاد چنان  نتیجه این کاربرد انواع سال و ماه و دیگر واحدهاى زمان
شود، که بنا به گفته ابوریحان بیرونى و دیگران هر یکصد و بیست  اه عظیم و پیچیده گاهشمارى مىدستگ

سال یکبار الزم بود تمام اهل فضل و علم شاهنشاهى ساسانى از مؤبد و منجم گرفته تا قضات و دبیران یک 
ین عناصر گوناگون هاى ناشى از گذشت زمان را که میان ا آهنگى آئى داشته باشند تا هم سال گردهم

 .آهنگ کنند گاهشمارى پس از یکصد و بیست سال پیدا شده بود اصالح و هم

یک نسخه از جزوه حاوى چهارمقاله درباره گاهشمارى ایران را که آقاى رسول جعفریان به تعدادى 
شمارى درباره مبدأ گاه«شاید مقاله . فرستم تا به آقاى تورج دریایى هدیه شود محدود تکثیر کرده مى

به «نویسند  خصوص که ایشان در مقدمه کتاب شاهنشاهى ساسانیان مى به. براى ایشان جالب باشد» زرتشتى
و » تاریخ جامع اعتقاد دارند و براى درك تاریخ یک قوم باید آن را در تمامیت و جامعیتش درك کرد

ن چه در عصر هخامنشیان و هاى اصلى دی گیرى آن ظاهراً یکى از دغدغه سرشت زمان و وسواس در اندازه
همایون     .با عرض ادب غایبانه حضور جناب آقاى تورج دریائى. چه در روزگار ساسانیان بوده است

  زاده صنعتى

  پاسخى به نامه صنعتى

 ایرج افشار عزیز

زاده و کتاب ایشان گاهشمارى در ایران باستان در جواب به  با تشکر از ارسال نامه آقاى همایون صنعتى
 .باشد زاده به امر شما باید متذکر شوم که نامه ایشان حاوى دو مسئله کامالً مجزى مى امه جناب صنعتىن

ایشان در مورد » آش«مسئله اول که من دوست دارم آن را علمى و آکادمى بنامم راجع به اظهار نظر 
در . اند ب ننشته توصیف کردهباشد که ایشان آن را مانند آشى جانیفتاده و به لعا کتاب شاهنشاهى ساسانى مى

نویسد نه درصدد پخت آش  اى خصوصاً در مورد تاریخ مى دنیاى آکادمیک زمانى که کسى کتاب و یا مقاله
دار و یا با کلمات سنگین وزن خواننده را  است و نه خلق داستان و رمان که خواه دراماتیک باشد و یا خنده

درباره ایران باستان هنوز دوران طفولیت خود را طى » نگارى تاریخ علم تاریخ و«متأسفانه . به رؤیا فرو ببرد
 .شود پردازى اشتباه مى کند و با داستان مى
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زبانان  خصوص انگلیسى منظور من از نوشتن این کتاب تحقیقى درباره دوره ساسانى این بود که همگى به
اند که در حالى که  به من گوشزد کرده دوستان من در دوره دکترا. با این دوره از تاریخ بیشتر آشنا شوند

وجود دارد یک کتاب به زبان انگلیسى نیست که تاریخ ساسانى را » روم«صدها کتاب درباره امپراطورى 
کمااینکه دانشجویان خود من نیز در کالس تاریخ ایران باستان دچار این مشکل هستند و در . توصیف کند

 .شما بودید که مرا تشویق کردید مورد ترجمه و چاپ آن به فارسى این خود

هاى جدید تمدن ساسانى را دوباره بازسازى کنم که شاید بعد از گذشت  ام یافته در این کتاب سعى کرده
کتاب دیگرى در  و مرحوم حسن پیرنیا ]111[)بیگانه تبار بیگانه(سن  شصت سال از کتاب آرتور کریستن

 .دسترس دانشجویان قرار گیرد

اند که در آغاز کتاب و در فصل اول چنین نوشته  زاده ضعف کتاب را در این جمله دیده جناب صنعتى
میالدى اردشیر یکم توانست اردوان پنجم پادشاه اشکانى را در دشت هرمزگان شکست  224در سال «شده 
خوب است یادآور شوم که متون . اسند پس کتاب اشکال داردشن و چون ایشان این مکان را نمى» دهد

اند و باید در طول زمان مورد  برند که هنوز شناسایى نشده ها را براى نبردها نام مى تاریخى بسیارى از مکان
هاى  کافى است سرى به کتاب. ام را بنده اختراع نکرده» دشت هرمزگان«نام . تحقیق و شناسایى قرار گیرد

ترجمه عباس [نگاه به تئودور نلدکه، تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان، (طبرى بزنید  دینورى و
اما بر حسب منابع . اند نامیده» مورخ بیگانه ایرانى تبار«به این خاطر ایشان مرا ). 44، ص 1378]  زریاب

محل این جنگ مهم داده و آن در  تنها نظریه مهم را درباره) بیگانه تبار بیگانه دیگر(تاریخى، گئو ویدنگرن 
 .نزدیکى گلپایگان بوده

La “Dynesty in the Light of NewEvidence )The Establishment of the 

Sasanian”( 

.743 .p ,1971 ,Roma ,Persia nel Medieeve 

اند، آن است که  خوانده» ایرانى بیگانه تبار«زاده که گویا به خاطر آن مرا  گیرى اصلى آقاى صنعتى اما خرده
 !را براى کتاب خود استفاده کنم» میالدى«ام که تاریخ  من اصرار ورزیده

زاده در چه رشته و در کدام دانشگاه بوده، اما کتابى که به زبان  دانم تحصیالت آقاى صنعتى من نمى
ى نوشتن تاریخ شود و حتى در کشور خودمان نیز برا رسد، از تاریخ میالدى استفاده مى به چاپ مى» فرنگى«

توانند بدانند که  با این کار دانشجو و دیگران مى. کنیم استفاده مى) مسیحى(باستان از سیستم تاریخى میالدى 
چون تقویم چینى، ایرانى و رومى با هم مغایرت . چه گذشته» میالدى 224«در چین، ایران و روم در سال 

شود  مى» آش شله قلمکارى«ز این تاریخ باستان تبدیل به توانند بگنجند و به غیر ا داشته و در یک کتاب نمى
 .آورد که کسى از آن سر در نمى
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این کتاب پنج فصل دارد که به تاریخ سیاسى، مذهبى، اجتماعى، اقتصادى و زبان و ادبیات اختصاص 
نوزدهم به  زاده و نویسندگان قرن دارد تا پژوهندگان و دانشجویان بتوانند از تاریخ سیاسى که آقاى صنعتى

توان فراتر رفت و یک تمدن را در ابعاد مختلف و با دیدى دیگر در هر  دهند مى آن اهمیت بیش از حد مى
عى شصت سال . اى دیگر تاریخ ساسانى را نوشت فصل مطالعه کرد و به گونه کارى که با این همه مد

 .گذرد که کسى انجام نداده است مى

ا درباره رابطه ساسانیان با  اند که کافى بود به همین مجله وطنى  هخامنشیان مطلبى را عنوان کردهام
انداختند که یکى  نظرى مى 2و  1خودمان به نام نامه ایران باستان که بنده سردبیر آن هستم به جلدهاى 

. دیگرى به نام آقاى دکتر شاپور شهبازى نوشته شده است» بیگانه ایرانى تبار«توسط بنده و دیگرى توسط 
دیگر به نام دکتر احسان یارشاطر نیز سى و پنج سال پیش مقاله مهمى در این » بیگانه ایرانى تبار«بته یک ال

 .توان آن را یافت باره نوشته بود که به راحتى مى

ى دارد لیست منابع در آخر کتاب مى باشد که ناشر آن را فراموش کرده ولى در  اگر این کتاب کمبود جد
 .چاپ خواهد رسیدمتن انگلیسى آن به 

اند یعنى سقوط ساسانیان دوباره با  اما از کتاب دیگر من که ایشان از ترجمه آن به حق ایراد گرفته
. اى از آن را برایتان خواهم فرستاد کوب به چاپ رسید که در این تابستان نسخه زرین]  روزبه[ویرایش آقاى 

 .پ کرده از نظر من فاقد اشتباه ترجمانى استکتاب دیگر به نام تاریخ و فرهنگ ساسانى که ققنوس چا

و یا به زبان » بیگانگى«اما مسئله دوم نامه ایشان برخورد شخصى ایشان با من است و آن چسباندن انگ 
خاطرم هست زمانى که جلد اول نامه ایران باستان در ایران به چاپ رسید . »بیگانه ایرانى تبار«ادبى 

براى جو سازى  …ضدانقالبیون و فراماسونر”دکتر تورج دریایى یکى از «اى در وطن چنین نوشت  روزنامه
در آن زمان تحقیقاً متوجه این سنّت . “»علیه فرهنگ اسالمى سردبیرى این نشریه را به عهده گرفته است

 یعنى اگر کسى از نوشته و یا تحقیق کسى. دانند دیرینه در میان اهل قلم شدم که هنوز معنى انتقاد را نمى
کند بلکه به سراغ جد او، حرفه او، والدین و یا  خشنود نبود اشکاالت آن را موبه مو با ذکر مأخذ بیان نمى

 .نامند مى» بیگانه، ضدانقالب و نوکر غرب و و و«رود و یا اینکه او را  محل زندگى او مى

انى هستم و دبستان و چند کنم که ایر ام افتخار مى به دنیا آمده 1346بنده که در دربند شمیران در سال 
سالى از دبیرستان را در ایران و اروپا گذراندم و دوره دانشگاهى را در آمریکا گذراندم و اکنون کرسى تاریخ 

بنده . باشد استاد دانشگاه در آمریکا بودن دلیل بیگانه بودن نمى. دنیاى باستان را در دانشگاه کالیفرنیا دارم
گذارنم، بلکه به دنبال بقایاى تمدن ساسانى در  ى مدیترانه یا اقیانوس آرام نمىتابستان خود را در کنار دریا

کافى است ایشان نامه . مان را به جهانیان بشناسانم گردم تا بتوان بهتر این دوره از تاریخ هر کشورى مى
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  .   38در جلد  National Geographic بخارا که به نشنال جغرافى را که در همین مجله ]112[بنده
 .ام نظر بیندازند تا بیگانه نبودن بنده را دریابند نوشته

  تورج دریایى      با عرض احترام خدمت آقاى افشار
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  ایرج عزیزم

از اینکه ندانسته و نخواسته سبب کدورت و رنجش خاطر . نامه بى تاریخ آقاى دکتر تورج دریایى رسید
کنم ایشان بر این پندارند که بنده از دنیاى آکادمیک و  خیال مى. طلبم ام صادقانه پوزش مى ایشان شده

ام پا در کفش  وام خواستهدانشگاهى و باسواد هستم و خداى ناکرده قصد اسائه ادب داشته و به اصطالح ع
لوحانه همه چیز را همان  ساده. لطفاً برایشان توضیح بده که نویسنده نامه عامى و روستایى است. ایشان بکنم
از دید بنده عوام هر ایرانى که به تابعیت کشور دیگرى درآید از نظر حقوقى کلمه . بیند نماید مى گونه که مى

مثالً ادعاى افغانى  –در غیر این صورت مشکل پیش خواهد آمد . شود ىایرانى نبوده و بیگانه و خارجى م
 .زاد ساتراپ امریکایى افغانستان را باید پذیرفت بودن آقاى خلیل

یکى ایرانشناسان ایرانى : در ذهن روستائى بنده تا این اواخر فقط دو نوع یا طبقه ایرانشناس وجود داشت
نوع دیگر ایرانشناسان غیرایرانى مانند هرتزفلد، خانم بویس، . یرهو غیره و غ …زاده، پورداود، مانند تقى

 .ریچارد فراى و دیگران

رود در زمینه  اند که امید فراوان مى خوشبختانه چندى است گروه یا نوع یا طبقه دیگر هم پیدا شده
گذرد تنها  یر مىکنم آنچه در ذهن حق مى  تکرار  …زاده، هاى ارزشمند بردارند مانند منشى ایرانشناسى گام

دلیل  ام که خداى ناکرده بى واال بنده هنوز حتى سعادت دیدن ایشان را هم نداشته. جنبه حقوقى مسئله است
 .جهت قصد اسائه ادب داشته باشم و بى

مراد من از انگشت گذاشتن بر تاریخ میالدى فقط و فقط جلب توجه ایشان به موضوع جالب و مشکل 
 .امنشیان، از همان آغاز روى کار آمدن ساسانیان، بوداحیاء گاهشمارى دوره هخ

اى بر این  اما به عنوان ناشر حرفه. همان گونه که صراحتاً نوشتم کتاب ایشان را سودمند و خواندنى یافتم
یافت و در ذهن  باورم که اگر مضمون مشخصى را محور قرار داده بودند کتاب قوام و انسجام بیشتر مى

 .گذاشت مند به تاریخ ایران اثر بیشتر مى نشجو یا خواننده عالقهخواه دا –خواننده 
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ایشان به علت کرامت فضل و دانش خودشان باید نسبت به . خواهم هم عذر مى» آش«از کاربرد اصطالح 
عوام و مردم کوچه و بازار که ناخواسته ناچار از کاربرد اصطالحات عوامانه هستند گذشت و عطوفت داشته 

 .خواهم هم از اینکه باعث کدورت خاطر ایشان شدم عذر مىباز . باشند

  همایون   .جایت خالى است. هوا بهشتى شده است. اینجا باران آمد
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 :شود عبارت است از آنچه همراه این عریضه تقدیم مى

صلى در زیر صفحه اول آمده نشانى کتاب ا(جزوه ترجمه شهر و روستا در ایران دوره سلوکى . الف
براى . ام گذارى کرده بندى ترجمه را با کتاب انگلیسى تطبیق داده عالمت صفحه. ها همراه با زیرنویس) است

 .ها مسلسل باشد نه صفحه به صفحه دانم که شماره زیرنویس جلوگیرى از اشتباه صالح این مى

 .شوف. اچ. خارکسى همراه با تعلیقات دبلیوتألیف ایزدور  –کاروانسراهاى اشکانى «جزوه ترجمه . ب

  ترجمه فصل اول کتاب ششمین پادشاهى منارك شرقى تألیف جورج راولینسون. ج

The Sixth Great Oriental Monarch by George Rawlinson 

 .هاى مربوطه و زیرنویس

 .بى نسخه اصالح شده و غلطگیرى شده از جغرافیاى ادارى هخامنشیان توین. د

موسى خورنى به   و جغرافیاى ]113[هاى ایران اى از ترجمه رساله پهلوى شهرستان کنم نسخه توصیه مى
 .عنوان پیوست بر کتاب افزوده شود

غرافیائى و تقسیمات ج«ترجمه فصل بیستم از بخش دوم جلد سوم تاریخ کمبریج ایران با عنوان . ‘ه
در  –سى و یک صفحه تمام از تاریخ کمبریج  –تألیف کریستوفر برونر » ها و اقتصاد ادارى ساسانیان، آبادى

کنند  چینى مى هاى باال را حروف تا زمانى که فصل. چینى ارسال خواهد شد پس از حروف. شرف اتمام است
 ]114[.تقدیم خواهد شد

  قربانت، همایون
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  ایرج عزیزم

 :به شرح زیر. هایى که داده بودى غلطگیرى کنم تا آنجا که ممکن بود اصالح کردم نمونه

که باید دوباره غلطگیرى کنم به علت باریکى حاشیه : تقسیمات جغرافیایى و ادارى ایران ساسانى 1٫
لطفاً سفارش کن یک بار دیگر نمونه بگیرند و بدهند . ها را درست بیاورم زیرنویسها نتوانستم  سفید نمونه
 .ها را بیاورم تا زیرنویس

 .»خوارزم«و » سلطان نشین گم شده هرمز«هاى با عنوان  پیوست 2٫

 ]115[.اى که در مجله ایران آمده و برایم فرستادى تا ترجمه کنم ترجمه مقاله 3٫

یادآورى کنم که در آغاز کتاب مؤلف آن . هاى کتاب کار دیگرى از من ساخته نیست راجع به دیگر بخش
اسامى دیگر مؤلفین . یکى از مؤلفین کتاب است» بى توین«. اند که درست نیست آورده» بى توین«را 

 .دور خارکسى و کریستوفر برونر را نیز باید آورد ز جمله راولینسون و ایزههاى کتاب را ا بخش

گنجى بنشینى، به علت کسالت ]  محمد حسن[اى الزم دارد که اگر بخواهى منتظر دکتر  کتاب مقدمه 4٫
. هآیم یا ن دانم از عهده برمى نمى. سعى خواهم کرد خودم چیزى بنویسم. ها منتظر بمانى عیال او، باید مدت

اگر هم نپسندیدى بیانداز . اگر پسندیدى بگذار. اگر چیزى نوشتم که خودم پسندیدم برایت خواهم فرستاد
 .دانم بیسواد هستم خودم مى. یقین داشته باش دلخور نخواهم شد. دور

. واجب است در کتاب بیاید. فرستم را همراه مى» دنیاى هلنى و رومى«اى برگرفته از اطلس  نقشه 5٫
به جاى خلیج فارس که اکثریت قریب به اتفاق محققین غربى آن را با » اریاتره«ن به اسم دریاى توجه ک
  قربانت، همایون ]116[.اند اشتباه کرده» اریتره«دریاى 
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  دوم بهمن ماه هشتاد و شش

 ]117[جناب آقاى دکتر محقق داماد

 ریاست محترم شوراى تولیت موقوفات دکتر محمود افشار

تهران در  428زاده فرزند عبدالحسین به شناسنامه  پس از عرض سالم و تحیت، اینجانب همایون صنعتى
کشورهاى آسیاى میانه و انتشار مطالب تعقیب نظر واقف آن موقوفات و به منظور تعمیم زبان فارسى در 

مؤبداً در اختیار آن ) در حدود هشتاد میلیون تومان(مربوط به فرهنگ و ادب فارسى مصمم است مبلغى 
ى ادبى فرهنگى  موقوفه قرار دهد تا هر نوع و در هر زمان که مناسب است از عواید آن به مجله هاى جد

 .یابد کمک شود ن انتشار مىغیردولتى که در جهت همین مقاصد در ایرا
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در حال حاضر تا وقتى که مجله ادبى و فرهنگى بخارا به سردبیرى آقاى على دهباشى بر منوال کنونى 
دانم که منحصراً به این مجله به صورت کمک تهیه دفتر و یا اجاره محل دفتر  شود مصلحت مى منتشر مى

د که عجالتاً مبلغ چهل میلیون تومان به کدام خواهشمند است دستور فرمایی. مجله مزبور پرداخت شود
 .حساب بانکى پرداخت شود

بدیهى است به مجرد اینکه این نیت بالفعل انجام شد بالفاصله باقیمانده مبلغ مزبور به حسابى که معلوم 
پیشاپیش از مرحمتى که در این کار خیر و فرهنگى خواهید فرمود نهایت . خواهید کرد پرداخت خواهد شد

 .کر و امتنان را دارمتش

اى از کتاب تأثیر علم بر اندیشه را که تنها براى آقایان مدرسین حوزه علمیه قم  جسارت ورزیده نسخه
 ]118[.امیدوارم فرصت تورق پیدا شود. شود ام تقدیم مى ترجمه و ارسال داشته

  ب و اخالصبا عرض نهایت اد

  همایون صنعتى
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  ایرج عزیزم

هاى چاپى آن و  هایى از کتاب جغرافیاى تاریخى ادارى ایران باستان که خواندن نمونه به ضمیمه آن بخش
البته تا آنجایى که توانستم و به چشمانم رسید . شود اصالح غلطهاى چاپى آن بر عهده من است تقدیم مى

اى چاپى آن را اصالح کردم به استثناى ترجمه مقاله آقاى مهرداد دیزجى که منتظرم فتوکپى دیگرى از غلطه
هاى ایران و جغرافیاى موسى خورنى کارى از دست من ساخته  در مورد شهرستان. اصل مقاله به دستم برسد

 .اصل خبر در دسترسم نبود که اصالح کنم. نیست

شود از قلم افتاده بود اصالح کردم و  مى» روزگار ساسانیان«بخش چهارم چند زیرنویسى را که مربوط به 
  با عرض ارادت، همایون   .افزودم
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 1387شنبه چهارم آذرماه  سه

  ایرج عزیزم

هاى کتاب جغرافیاى ادارى تاریخى ایران باستان به  نمونه. امروز صبح از شنیدن صدایت خوشحال شدم
و خوارزم، همچنین بخش » نشین گم شده هرمز سلطان«هاى با عناوین  پیوست. شود ضمیمه تقدیم مى
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را پیش از این نزد  مربوط به ساسانیان تألیف کریستوفر برونر همراه با پیوستى که مربوط به آذربایجان است
 .ام فرستاده  ]119[آقاى رضایى

ام  چند سطرى هم به عنوان پیشگفتار مترجم فرستاده. دیگر مطلبى از بابت این کتاب نزد ارادتمند نیست
 .نخواهد افتاداگر هم نیاید اتفاقى . اگر در آغاز کتاب بیاید شاید بد نباشد

 :یکى دو نکته که شاید تذکر آن سودمند باشد. آخر همین هفته عازم بندرعباس هستم

 .بى تنها مؤلف بخش اول کتاب جغرافیاى ادارى هخامنشیان است توین. الف

 .تارن است. و. و» خوارزم«مؤلف پیوست دوم بخش دوم کتاب با عنوان . ب

سپس با آقاى . نشین گم شده هرمز را با حوصله بخوانى نامیدوارم پیوست اول بخش دوم کتاب سلطا
هاى هوایى منطقه را به  ها و عکس سعى خواهم کرد نقشه. ستوده بنده را در بندرعباس سرافراز فرمائید

نشین  شاید در معیت شما بزرگان تاریخ ایران اثر و یا ردى از این سلطان. دنیا را چه دیدى. دست آورم
  قربانت، همایون    .له میان میناب و والشگرد اثرى پیدا شدفرضى سلوکى در فاص
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  ایرج عزیزم

کنم  گمان مى. ادارى ایران باستان را خواندم –براى پنجمین یا ششمین بار این کتاب جغرافیاى تاریخى 
 .سم تصمیم نهائى با جنابعالىنوی برایت مى. رسد چند نکته به نظرم قابل ذکر مى. ام کتاب را حفظ کرده

یاد » کاروانسراهاى اشکانى«ها بیش از پنجاه بار از نوشته ایزدور خاراکسى با اسم  در متن و زیرنویس 1٫
  .]120[هاى اشکانى یا تمام آنها را باید عوض کرد و یا عنوان منزلگاه. شده

توضیح اینکه این جدول چیست در . اشاره شده است» جدول پیتوتینگر«در متن به کرات به  2٫ .
 .به نظرم جاى درستى نیست. آمده است 280زیرنویس صفحه 

  شود به کتاب ها عطف مى در تمام طول کتاب، مخصوصاً در زیرنویس 3٫

The Periplus of the Aerythraean sea 

 .اى نامه دریاى اریترهشود سفر که فارسى درست آن مى

 322اى که در اختیار من است متجاوز از  اما نسخه. صفحه 22 – 23اى است در حدود  اصل کتاب جزوه
همان که کاروانسراهاى اشکانى را نیز به انگلیسى ترجمه کرده (بقیه تعلیقات آقاى شوف . صفحه است

 .باشد مى) است
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یکى از مهمترین اسناد جغرافیایى آن روزگار . دى استمؤلف کتاب دریانوردى گمنام از سده اول میال
هرچه بگویم چه کارى اسم . ام معرفى کرده» اسم اصلى خلیج فارس«این کتاب را به اختصار در مقاله . است
 .ام دست محققین بزرگ غربى داده کم گفته) شود که شامل اوقیانوس هند نیز مى(االصل این دریا  ایرانى

شک بود آیا بردیه به هنگام «: گوید مى) ترجمه فارسى( 41بى در صفحه  اپ تویندر همین کتاب زیر چ
که آشکار است که مراد از اریتره در اینجا » شکار نزدیک شوش کشته شد یا در دریاى اریتره غرق شده بود

 .خلیج فارس است و نه دریاى قرمز

دشت میشان کنار خلیج » ى قرمزدشت میشان اپارخى دریا«: از قول پولیبوس نقل شده 326در صفحه 
 .فارس است و نه دریاى قرمز

 Book of Enech در ترجمه انگلیسى کتاب مشهور خنوخ. الاقل ده مورددیگر همانند سراغ دارم

The ریزد رود فرات به دریاى قرمز مى«: چاپ بریل آمده است». 

دانم در متن اصل یونانى چگونه  نمى. را نداریم» اریتره«مشکل اساسى این است که تلفظ درست و دقیق 
چاپ شده در بخارا را » اسم اصلى خلیج فارس«ضرر باشد همان مقاله  بوده است؟ به هر حال شاید بى

آنچه مسلم است این که الاقل تا اواخر سده . ها آورده شود جمع و جور کرده و به عنوان یکى از پیوست
م نبوده و این گستره آبى با نام دریاى اریتره شناخته اول میالدى اسم خلیج فارس و اوقیانوس هند مرسو

 .شده مى

    .باید از همان مجله ایران رونویسى کنى. مقاله آقاى دیزجى به زبان انگلیسى را من همراه ندارم 4٫
  قربانت، همایون

. کتاب به شدت متأثر از فرهنگ ایرانى است. خنوخ یا اینوخ همان ادریس پیغمبر در ادب فارسى است
اما چون . ام این بخش را ترجمه کرده. خصوص بخش نجومى آن که نویگه باوئر آن را مدون کرده است به

 .بینم دانم به درد هیچ کس نخواهد خورد دلیلى براى چاپ آن نمى مى

از ارنست هرتزفلد در حواشى کتاب تارن  Sajastan در متن چندین بار عطف شده به کتاب 5٫
جا، حتى کتابخانه  همه. کم پنجاه بار به این کتاب عطف داده شده است دست» و هندیونایان در باکتریا «

 ]121[چرا؟. کنگره امریکا را گشتم و اثرى از این کتاب پیدانکردم

  همایون صنعتى
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  ایرج عزیزم

هاى گوناگون با تلفظهاى کم یا بیش  ها و زمان جغرافیاى که مؤلفین مکان هاى یکدست کردن نام 1٫
 .شود تصورى نادرست در ذهنش پیدا مى. اند نوعى جفا در حق خواننده است همانند اما مختلف نوشته

 .ایزدباذ= شهر، اتنا = مانند آتن . کند مختصر شباهت دو اسم حکایت از دو مفهم نمى 2٫

تنها امالها و  نه. جا مانده است هاى هخامنشى از شاهان هخامنشى به ساتراپى شش فهرست از نام 3٫
شوش، سوس، شوشیانا، شوشن، سوزیانا . اند تلفظهاى اسامى با هم یکسان نیستند بلکه با یک نظم هم نیامده

 .مصداق این عرض است –

. تر کنى ینگاه او را فراخچه اصرارى دارى که خواننده بازنشسته را از این هم که هست سوراخ نشم 4٫
شاید خدا خواست به صرافت جستجو . داند بلکه بداند که نمى. حیران شود. بگذار کمى سرگردان شود

 .افتاد

آشکار است از دسته . است 5 – 3اشتباه در محدوده . هاى نادرست دارند ظاهراً تمام صفحات شماره 5٫
 .ز این زمره باشدخدا کند همیشه غلط هایش ا. هاى کامپیوتر است گل

    .بالهت آدمى بى حد و حصر است. واى از آن روزى که در فشار دادن دکمه سالح اتمى خطا کند
  قربانت

خیالم جمع بود که بى ذوق هستى اما بعد از آنکه اصطالح . شعرى را که براى شهین گفتم اصالح کن
  همایون    .را نوشتى در اعتقادم رخنه پیدا شده است» بانوى گل سرخ«

 ]122[هاى بانوى گل سرخ تبسم

 خوش آن روزى که ما را هم، دلى بود

 شریک عمر و یار و همدلى بود

  شکیبا، باوفا، خوشرو و خندان

 خرامان سرو ناز خوشگلى بود

  نگارى، فکر و ذکرش مهربانى

 سنج و عاقلى بود رفیق نکته

 ها، بالها به هنگام مصیبت

 گشاى قابلى بود عجب مشکل
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 روزم تمامى رنج و غم بود اگر

 شد پناه و منزلى بود چو شب مى

 دل به دنیا ام بى کنون من مانده

 خوش آن روزى که ما را هم دلى بود

* * * 

  اگر مردى، زنى، پیرى، جوانى

 گرفتار غمى یا مشکلى بود

  هاى بانوى گلسرخ تبسم

 دواى درد هر زخم دلى بود
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  عزیزمایرج 

براى هر کس . شود تقدیم مى» پانصد سال دموکراسى غربى در ایران باستان«به ضمیمه مقاله  1٫
 –اگر تصمیم به چاپ آن گرفتم  – ]123[خواهى بفرست از آن ایراد بگیرد تا پیش از آنکه چاپ شود مى

 ]124[.اصالح شود

اسمیت را به  کتاب پرس پلیس. و اسناد مربوط را خدمت ایشان فرستادم ]125[نامه آقاى مجیدى 2٫
این کتاب دو جلد دیگر دارد که من ندارم اما در  ]126[.ایشان و کتابخانه جناب بجنوردى واگذار فرمائید

جلد چهارمى هم دارد . ترجمه و چاپ آنها به زبان فارسى واجب است. ام کتابخانه موزه ایران باستان دیده
آن را . شناسى ایران است باستانهاى هوایى از مناطق  عکس. که همین قطع تخت جمشید ارسالى را دارد

 .دارم باید براى جناب مجیدى بفرستم

  متن نامه ریچارد فراى

فراهم شد فرستاده شود ترجمه صیقل نخورده  ]127[چینى اریان خواهشمند است هر مقدار از حروف 3٫
 .کنم ها درست مى معموالً هنگام تصحیح نمونه. و پر از غلط و اسقاطى است

کتاب اورل اشمیت و چند عنوان همانند دیگر که دارم به . دستورالعمل راجع به تعلیقات فراموش نشود
  قربانت، همایون   .درد خواهند خورد
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  آخرین نامه

باالى بسترش بوده  یادداشتى است با دست لرزان، به خطى دشوارخوان که در شش سطر به مداد نوشته و
نوشته این است اگر . شیرین آگاه آن را روزى که مجلس تذکر همایون در تهران گرفته شد به من داد. است

 .درست توانسته باشم بخوانم

  صبح 88دوم شهریور 

 .براى ایرج افشار نوشت 88/6/2اى که همایون صنعتى در تاریخ  آخرین نامه

 ایرج افشار

 ] مانده استناقص [حال من همانند 

 ] یک کلمه شبیه تصاحب. [حال من بسیار بد است

 .باید حوصله کنید تا کار به جاى بد برسد

 .کجا هستم]  به احتمالى االن[دانید من آلمان  شما نمى

 اما محض رضاى خدا عجله نکنید

 .] مشخص نیست - یا دارند [آدم بسیار پخته و عاقل الزم دارید 

 
 متخصص تاریخ زروان و ادیان ایرانى پیش از اسالم ]1[

 1359سال  6و  5هاى  شماره. اى نوشت در مجله آینده چاپ شد در این موضوع مقاله ]2[

 مقصود آبادى کوشکک نزدیک گچسر از منطقه لورا در راه چالوس قبل از کندوان . ]3[

 نقطه چین در اصل است ]4[

 آبادى بسیارى دلپذیرى است در کوهستان جبال بارز که اکنون گالب زهرا در آن منطقه استقرار دارد ]5[

 محمود بهزاد . ]6[

 وجود نیستمتأسفانه آن یادداشت م.     - ]7[

بجز چند سطر که به خط دکتر . این یادداشت به خط من است براى دکتر هوشنگ نهاوندى- ]8[
اى درباره نیات همایون  چون حاوى نکته). ریاست هیأت موسسین انجمن آثار ملى(هوشنگ نهاوندى 

 دارى شده است هاى همایون نگه هزاده بود جزو نام صنعتى
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 انجمن آثار ملی  ]9[-

 خط دکتر نهاوندي – ]10[

 نامه شماره بعد دیده شود ]11[

 .این نیت عملی نشد – ]12[

 از آن برجاى مانده است 19و  18فقط صفحات ]13[ .

]14[ -Neuegebauer 

 ترتیبى بوده است براى تقسیم آب) فنجان(پنگان  ]15[

 .آن را منتشر ساخت – ]16[

 قرار بود صنعتى آن را منقح کند و به آن شرح بنویسد – ]17[

از میان ) انجمن کتاب(زد که ممکن است روزى محل دفترى راهنماى کتاب  ظاهراً حدس مى – ]18[
 برود

 .آن نامه گم شده است – ]19[

 دکترعباس زریاب خویی – ]20[

 به چاپ رسید و منتشر شد – ]21[

 .در مجله آینده به چاپ رسید .]22[

 هنوز در ذهنش نام راهنماى کتاب بوده. مرادش مجله آینده است ]23[

ین رسم که در او چند دوره مشترك شده بود که به کتابخانه ارسال شود و دفتر مجله به مرسوم ا – ]24[
 کرد غرب رایج بود نام اهداکننده را چاپ مى

 فریدون جنیدي – ]25[

 .مقصود سازمان کتاب است – ]26[

 چاپ برلین به کوشش تقی ارانی – ]27[

 مهندس محمد حسین اسالم پناه – ]28[

 وکیل متشخص دادگسترى در کرمان – ]29[
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شهرت داشت و سرلشکر ) به درگاهى 1304که در (دبیر فاضل ادبیات فرزند محمود دبستانى - ]30[
از اعضاى دادگسترى داور بود و مقاله . درگاهى او را مجبور کرد که از نام خانوادگى خود دست بردارد

 نوشت) 1304(نده سال اول سینا را در مجله آی ابن

 .اگر گم نکرده باشم کمى اغراق است و خود گفته نگاه داشته است – ]31[

 .ـ همسر او و همسر من در خارج بودند ]32[

 .مرادش منظومه هاي حماسی است – ]33[

نوروز و بنیاد نجومى آن : 298 – 294): 1359( 6آینده سال . به عنوان نگاهى به سه کتاب تازه ]34[
ترجمه ژاله (مولد . ، ایران باستان از م)نورالدین مدرسى چهاردهى(، خاکسار و اهل حق )یحیى ذکا(

 .آموزگار

 ایشان در آن ایام بر چاپخانه افست مدیریت داشت – ]35[

 نوشته است» ذال«زغال را همه موارد با  ]36[

رفتم که درباره وضع  آنجا مى. شناسى بود به دعوت هانس روبرت رویمر که رئیس زمینار شرق- ]37[
برت فراگنر از سوى ایشان مأمور . ن با توجه به پیشامد جنگ صحبت بشودمراکز پژوهشى و دانشگاهى ایرا

 P .شده بود که کتابچه راهنمایى درست کنیم

 آبادى پدر اوست دوستم دکتر هوشنگ دولت ]38[

 )سال ششم. (نوشته بودم» راه آینده«اى که با عنوان  ناظر است به مقاله – ]39[

ده (یروانى انجام شد مراد تجدید طبعى است که به مراقبت دوستان چنگیز پهلوان و وحید نوش ]40[
 )جلد

 دکتر اصغر مهدوي – ]41[

 عبدالرحیم جعفري – ]42[

 (ها و پاره ها ضمن تازه(یادداشتى دارد . …پناه در بخارا شماره درباره انصبا محمد حسین اسالم- ]43[

 .نام آبادیی است که کارخانۀ گالب آنجاست – ]44[

 االسالمى است اش به مقاله زبان فارسى نشانى واالى قومیت ایرانى از دکتر جواد شیخ شاید اشاره ]45[

در دفتر تاریخ ) خوب و بد(تمام خاطراتش از رضاشاه . بود 1299آن قسمتى که مربوط به کودتاى  ]46[
 ه استچاپ شد) جلد چهارم(
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الدوله در  وثوق. جمعى رجال قاجارى است که تا آن زمان ندیدم چاپ شده باشد دو عکس دسته ]47[
 شود آنها دیده مى

 .دنبالۀ آن مفقود است ]48[

 بودتا درگذشتش 1358الدوله که از دوستان و معاشران سال  على وثوق فرزند وثوق – ]49[

 خواست عکس نسخه چاپ زاخائو را مى – ]50[

 این تلگراف به مناسبت درگذشت پدرم قطعاً به اشاره همایون بوده است – ]51[

 همایون بعد از این تاریخ امکان مکاتبه نداشت و در زندان بود ]52[

چون فکر کاغذسازى دستى به آداب سنتى را پیدا کرده و در کتاب مزارات کرمان خبر از بودن  – ]53[
نزدیک میانه و ناچار من ) خانج قدیم(خواست سرى بزنیم به کاغذکنان  کاغذسازى در کرمان خوانده بود مى

 بایست همراهش باشم مى

 ناظر به سفرى است که با هم به خطه الرستان رفتیم و به دیدن کاریان بردمش ]54[

 پوش هاى علمى و فرهنگى که آقاى سیاه پژوهشگاه علوم انسانى منظورش بود یا شرکت کتاب – ]55[
 در آن دو جا صاحب سمت بود

 )سه جلد( تاریخ کیش زرتشت  ]56[

 جمشید سروش سروشیان – ]57[

 منظورست» پیر مغان«اگر اشتباه نکنم  – ]58[

کرد و چند  شناسى دانشگاه ناپل چاپ مى اى است به انگلیسى که مؤسسه بلوچستان مجله – ]59[
 اش را داشتم شماره

 .ورق دیگرش موجود نیست – ]60[

 پژوه که استاد و طبیب قلب و دوستخواه بیمارست پژوه فرزند دوستم محمد تقى دانش محمد دانش ]61[

 .که در زندان بود زمانی بود – ]62[

هاى چاه افضل و زرده با روستائیان از وضع تقسیم آب و  رفتیم که در بیابان به این سفر مى – ]63[
 ارتباط آن با سماوات آشنا شود

 ـ کامران فانی ]64[
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زاده  زاده در مقدمه آزادى و حیثیت انسانى تألیف جمال ـ منظورش مطلبى است که سید حسن تقى ]65[
 نوشته است

هاى خود گیج و ویج  سفرى که با هم به آن دره رفتیم و چند بلوچ را از سؤالاشاره است به  – ]66[
 کرده

 دانم هیچ صاحب همتى پیدا نشد آن قدر که مى – ]67[

 باجناق همایون= یها همداماد به گفته یزد- ]68[

 .از سروده هاي همایون است – ]69[

 مدیر مؤسسه الفرقان – ]70[

 SOAS استاد تاریخ ایران در – ]71[

 SOAS دوست فقیدم استاد زبان فارسی در – ]72[

 ام از على اکبر خطائى که دو بار چاپ کرده – ]73[

 مورخ معروف تاریخ چین در چند جلد – ]74[

شرمنده آن دو . ند چاپ شده استپژوه و زریاب بنیاد آن را نهاد در کتاب ارج ایرج که دانش – ]75[
 دوست نازنین هستم

چاپ کردم و بخش اروپایى آن را دوست فقیدم دکتر هانس » سخنواره«کتابى است که به نام  – ]76[
 روبرت رویمر فراهم ساخت

 کنفرانس ترتیب یافته یونسکو بود در آن شهر که او از کرمان آمد و من هم از تهران رفتم – ]77[

چون محمد آقا زود فوت کرد و بهروز . محمد همدرس و دوست همایون بود. فرزند محمد آگاه – ]78[
اینک هر دو دوستان دلخواه . ن کوچولو بودند اختیار سرپرستى بر آنها بر عهده همایون افتاده بودو شیری

 اند من

 .منظور سخنواره است – ]79[

 دان که رایزن فرهنگى هند در ایران بود فارسىاز دوستان  – ]80[

 )تهران(در سلسله انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار چاپ شد  – ]81[

 جغرافیاى تاریخى ایران :مترجم کتاب بارتولد – ]82[
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 1388و در سال ) 1379(جغرافیاى ادارى هخامنشیان که موقوفه دکتر محمود افشار چاپ کرد  -]83[
ارى ایران باستان جغرافیاى اد«هایى درباره پارتها و ساسانیان و نام  چاپ دیگر آن انتشار پیدا کرد همراه مقاله

)1388( 

 خواست که دکتر ستوده هم بدواً آن گونه مطالب را بخواند عموماً مى – ]84[

 تصویب شد و مشکلى نبوداز آغاز نامش جغرافیاى ادارى هخامنشیان  – ]85[

ندیم. همین شد .]86[ لَک کار را با حضور ستوده کَ  همایون آمد و با هم رفتیم به کوشکک و کَ

گذاشتم و به » سروش پیر مغان«چاپ رسید که نام آن مجموعه را توسط دکتر کتایون مزداپور به  ]87[
اش سروش سروشیان و کتابى که به نام پیر مغان  همین نام چاپ شد زیرا تناسب داشت با نام خانواده

 خانم مزداپور نام دیگرى را پسندیده بودند. نوشت

 {P .ولى آن مقاله در جاى دیگر چاپ شد. متخصص بلوچ پژوهى – ]88[

 .محمدعلی پیشاهنگ از دوستان و فرهنگیان نیریز است – ]89[

اهللا رستگار مقیم وین درخواه شدم و ایشان از طریق شعبه  دکتر نصرتباالخره پس از چندى از  – ]90[
 ایرانشناسى توفیق حاصل کرد و کپى آن اسناد مهم را دست همایون رسانید

 ارداى بلند فعالً ضرورتى ند چاپ حروفى و حتى عکسى آن نامه هشت صفحه .- ]91[

 از بنادر گردشگري هند – ]92[

او فرزند مرحوم محمد . ترین صاحب هنر در کتاب آرایى چاپى سى سال پیش ازین بود برجسته – ]93[
سمت معاونت وزارت فرهنگ را بر عهده داشت . مدت درازى از اواخر عهد رضاشاهوحید تنکابنى بود که 

 و اصوالً معلم ریاضیات بود

 1382اسفند  15فرزندم درگذشته  ]94[

 یون با ایشان به معرفى من قراردادى براى ترجمه قانون مسعودى بست که سرانجام نیافتهما – ]95[

 هاى میان میانه و منطقه تکاب و آتشکده تخت سلیمان از آبادى – ]96[

 به چاپ رسید» ستوده نامه«اش در جلد اول  این نوشته – ]97[

 مرده و همایون الفتى پیدا شد به آن سفر رفتیم و میان ده .]98[

ها را مرجح بداند زیرا همه داراى کاروانسرا به معنى  بعدها به او پیشنهاد کردم که عنوان منزلگاه – ]99[
 اند واقعى نبوده
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 است روى کاغذ گالب زهرااین نامه تایپ شده  – ]100[

 کرد و به چاپ رسید، فقط قسمت ایران و مربوطات به آن عجم- ]101[

استانبول است که آن موقع رئیس مؤسسه  الدین احسان اوغلو استاد دانشگاه ایشان دکتر اکمل- ]102[
. بود و اینک دبیرکل کنفرانس دول اسالمى است) مربوط به کنفرانس دول اسالمى( IRCICA پژوهشى

 هاى اسالم است و صاحب تألیفات متعدد تخصص ایشان تاریخ علوم در سرزمین

 نقطه چین از همایون صنعتی – ]103[

» خرفت خانه«این عادت عجیب و شاید ناگزیرانه در جنوب هم مرسوم بود و آن گونه جاها به - ]104[
 .معروف بود

کرد و دقیق و پرکار بود  شان در دائرةالمعارف فارسى با دکتر غالمحسین مصاحب کار مىچون ای- ]105[
هایى هم با دانشنامه جهان اسالم همکارى  آقاى خسروى سال. همایون صنعتى به او تعلق خاطر داشت

 سپرد همایون تا کسى را نسنجیده بود کارى بدو نمى. داشت

اجازه او از کتاب بیست و سه قصه تولستوى او نقل کرده بودند صدایش را درآورده  چون بى – ]106[
 بودند

 تورج خود به مطالب این نامه جواب نوشت که به دنبال این نامه چاپ شده است – ]107[

آب  دریایى خودش هم از آن ترجمه بسیار ناراضى بود و تجدید تحریر آن توسط روزبه زرین – ]108[
 سرانجام نیکو گرفت

 مناسبت دارد» رانى مهاجرمورخ ای«عبارت درستى نیست  – ]109[

سن هم کتاب با همین عنوان داشت که سى سال پیش از ایران در زمان ساسانیان  کریستن – ]110[
 سن بر چاپ اول کتاب نک مقدمه کریستن. نوشته بود

 اشاره است به تقسیم بندي همایون – ]111[

این نامه درباره آن بود که آن نشریه نام خلیج فارس را تحت تأثیر جو ملل عرب به نحو  – ]112[
 .تورج دریایى محققانه به آنها پاسخ داد غیرواقعى و تاریخى و حقیقى و به طور سیاسى نوشته بود و

ترجمه تورج دریایى است که همایون خود انتخاب کرد و آقاى دریایى به دلپسندى اجازه داد  – ]113[
 که اضافه شد و مشخص شد در مباحث علمى میان دو جستجوگر بخل و خست نیست

 .چاپ شد» جغرافیاى ادارى ایران باستان«این مقاالت در  – ]114[
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 درباره جغرافیاى ادارى آذربایجان به قلم قدرت آذرى امیرچى – ]115[

اینک از تورج دریایى باید . در این باره همایون صنعتى یادداشتى در مجله بخارا منتشر ساخت – ]116[
 اى بنویسد و ایرانیان را از مطالعاتى که در آن خصوص شده است مطلع گرداند درخواست کرد که مقاله

]117[ - 

اما از این پیشنهاد منصرف شد چون خواست کمک خود را با اختصاص دادن بخشى از  – ]118[
 مستغالت پدریش براى کارهاى دفترى و انبارى بخارا به ثمر برساند و این کار را کرد

هاست با من دوستى و همکارى  چینى و چاپ که سال آقاى بیوك رضایى از متخصصان حروف .]119[-
 دارد

 .چون به او پیشنهاد کردم – ]120[

من مشخصات جایى را که این تحقیق چاپ شده است آقاى عسکر بهرامى یافت و به خواهش  – ]121[
 موجود است) تهران(نسخه آن نشریه در کتابخانه موزه ایران باستان . براى همایون فرستادم

 لقبى که دوستم ایرج افشار به او داد. »بانوى گلسرخ«به مناسبت سالروز درگذشت  – ]122[

 .در مجلۀ بخارا چاپ کرد – ]123[

که در این جا بطور  این است. ریچارد فراى چند سطر توسط آرش افشار فرستاد که به او دادم – ]124[
 کنم عکسى چاپ مى

 در مورد اهداى کتابخانه خود به مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمى . ]125[

تاب را به صحاف داد و خانم نوشین سرلتى به فرموده او آن چون جلد کتاب خراب شده بود ک – ]126[
 را به کرمان برد تا با کتابخانه یکجا تحویل گردد

ولى . به درخواست انتشارات موقوفه دکتر محمود افشار به ترجمه آن پرداخت و به پایان رسانید- ]127[
اوراق را به فرموده او نوشین سرلتى به من داده است . ول بازخوانى و بازنویسى آن بود که درگذشتمشغ

  دتا راهى براى آماده شدن آن پیدا شو
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 محمد جواد حجتى کرمانى / اداى حق صحبت

   

  زاده کرمانى صنعتى همایون : ]1[یادى از دانشى مرد نوآور

زاده سخت متأثرم کرد و مرا به یاد ایامى  خبر درگذشت دانشى مرد کرمان، مرحوم همایون صنعتى
اى که  شنیدیم، مؤسسه مى» فرانکلین«انداخت که نام او را به عنوان یک فرهنگى نوآور در مدیریت مؤسسه 

اى  نبود و جز این، به وضوح مؤسسه پیوند با حکومت همچون سایر نهادهاى فرهنگى رژیم گذشته، بى
زاده پس از انقالب، کفاره این مدیریت را پرداخت و چند  هر چند مرحوم صنعتى …ایرانى بود –آمریکایى 

از » احسان نراقى«او مانند . ها رو به کاهش رفت اى تندروى سالى را در زندان به سر برد؛ اما کم کم پاره
 .زندان آزاد شد

و  –تواند با نگاهى منفى یا مثبت  زاده و احسان نراقى مى ثال مرحوم همایون صنعتىداورى در مورد ام
گونه مردان که اصالت علمى و  پندارد که این صورت گیرد؛ اما این نگارنده چنین مى –البته هر دو نسبى 

یز آیندگان هاى معاصر خود و ن اند، منشاء خدماتى به نسل اند، هر مقام و پستى که داشته فرهنگى داشته
چرا راه دور برویم؟ استاد بلندآوازه ایرانى مقیم آمریکا جناب دکتر سید حسین نصر، که . اند بوده

ترین رابطه را با رژیم شاه داشت، اکنون به اعتراف دوست و دشمن، یکى از ارکان ارزشمند معرفى  نزدیک
 .اسالم و عرفان و فلسفه اسالمى در دنیاى معاصر است

* * * 

زاده نوه پسرى مرحوم حاج اکبر صنعتى، مرد خیر معروف کرمانى بنیانگذار پرورشگاه  صنعتى مرحوم
از پدر او کتاب گذر عمر . الدین اسدآبادى بود و از مریدان مرحوم سید جمال) موزه صنعتى کنونى(صنعتى 

 .مشتمل بر خاطرات او چاپ شده است

* * * 

زاده پس از تماس تلفنى به اطاق  بود که مرحوم صنعتى 1371بارى، پس از انقالب، نخستین بار در سال 
او به ایران باستان و آئین . آمد و یکى از آثار خود را براى من آورد» دائرةالمعارف بزرگ اسالمى«من در 

زرتشتى عالقه وافرى داشت و به نظرم نشر مقاالت من در اطالعات در مورد پدرم که از پدر و مادرى 
او کتاب  …را به دیدار من کشاند» همایون«و در نوجوانى به آئین اسالم گرویده بود،  زرتشتى زاده شده

 ) ام شرح حال پدرم را در کتابى به نام از آتشکده تا مسجد از انتشارات مؤسسه اطالعات آورده (تاریخ
کتابى جدید که او چندین بار و هر بار با . هخامنشیان را به من اهدا کرد و باب دوستى و مراوده را گشود

 .افتاد آمد و این دیدارها در تهران و کرمان مکرر اتفاق مى عموماً ترجمه از انگلیسى بود، به دیدن من مى

* * * 
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در کنار کار پیوسته فرهنگى و ترجمه آثار تاریخى که غالباً در مورد  –زاده چند سالى  مرحوم صنعتى
خصوص گل محمدى، اشتغال  کرمان به پرورش گل، به» زار الله«در  –ایران باستان و کیش زرتشتى بود 

. کاشان رقابت کند؛ اما اجل مهلتش نداد» قمصر«رساند که با  کرمان را داشت به جایى مى» زار الله«داشت و 
پرداخت که همه، به نام  او به جز پرورش گل به فرآورى گل و استحصال گالب و عرقیجات گوناگون مى

او در ایام سال، چندین بار براى معالجه و نیز سیر و سیاحت و تفرج به خارج . شد عرضه مى» اگالب زهر«
 .گشت اى از خاطرات جدید به وطن باز مى رفت و هر بار با توشه مى

ى کرمان به ناهار دعوت کرد »ده باال«اى نزدیک  آن مرحوم چند بار ما را به صورت خانوادگى در دهکده
کنم در کنار دستگاه دستشویى،  فراموش نمى. گفت ها و خاطرات جدید خود سخن مى جمهو هر بار، از تر

او به منازل قدیمى ! وقتش را به مطالعه گذرانده باشد!) …(میزى گذاشته بود و کتابى انگلیسى که در هنگام 
نشین شهر  عیانکرمان که روزگارى محله ا» والى آباد«تعلق خاطر داشت و منزلى با معمارى قدیم در کوچه 

 .برد کرمان بود، خریدارى کرده بود که در ایام اقامت در شهر در آنجا به سر مى

  
 محمد جواد حجتی کرمانی

* * * 

او همسرى اصفهانى داشت که بسیار به او . زاده تا آنجا که من اطالع دارم، فرزندى نداشت مرحوم صنعتى
در . کرد همسر محبوبش معرفى مى» بگیر حقوق«و خود را  »گالب زهرا«مند بود و او را مدیر مؤسسه  عالقه

زاده تنها شد و این تنهایى  حدود سه سال پیش که همسرش در یک تصادف رانندگى از دنیا رفت، صنعتى
خداوند هر دو را بیامرزاد . تأثیر نبود اش بى بسیار براى او سخت بود و احتماالً در مرگ غریبانه و غیرمنتظره

 !شان جزاى خیر دهاد برابر خدمات فرهنگى و اجتماعى و به آنان در

* * * 
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 سیروس علی نژاد/ قضیۀ چاپ کتابهاي درسی افغانستان 

  یک گفتگوى چاپ نشده با همایون صنعتى

گینکان دهى است به . در گینکان کرمان انجام شده است 1381وگو در تاریخ هفتم خرداد سال  این گفت
اى ییالقى خریده بود؛ یک خانه قدیمى که  فاصله یک ربع ساعت از کرمان که همایون صنعتى در آنجا خانه

خواب و وسایل گذاشته  هاى متعددش تخت در اتاق. با سلیقه شهین خانم، همسر صنعتى بازسازى شده بود
از حیاطش که چند درخت کهن و گشن داشت، جوى آبى روان بود و . شان پذیرایى کنند بود که از مهمانان

آن سال . زیست برد و در هواى خوش ییالق مى همایون صنعتى تابستان از هواى گرم کرمان به آنجا پناه مى
. به کرمان رفته بودم –که در آن گل فراوان کاشته بودند اى  منطقه –زار  من به اصرار او براى دیدار از الله

در اثناى . اش را نشان من بدهد گیرى خواست دم و دستگاه گالب فصل گل و گالب بود و آقاى صنعتى مى
آمد و هر  هایى براى صحبت پیش مى دیدار از جاهاى مختلف یا در خانه به هنگام استراحت، طبعاً فرصت

حاال که نگاه . کردم ها را ضبط مى داشتم، حرف یا در واقع او را به صحبت وامى کردیم بار که صحبت مى
هاى پراکنده ضبط شده است  بینم چند تا نوار از آن سفر به یادگار دارم که در بیشتر آنها صحبت کنم مى مى

پیاده کرده  مثل همین یکى که آن را به سفارش على دهباشى براى مجله بخارا. هاشان بد هم نیست اما بعضى
هاى این نوار درباره افغانستان و کارى است که همایون  صحبت. ام تا قابل چاپ شود و یک دو آب شسته

من از قضیه کم و بیش اطالع داشتم اما هیچ . هاى درسى در افغانستان کرده بود صنعتى براى چاپ کتاب
 :طور شروع کرد را اینآن روز پرسیدم و همایون حرف خود . وقت جزییاتش را نپرسیده بودم

 
 همایون صنعتی زاده ـ عکس از مجتبی میرطهماسب
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درصدد بودم کارى کنم . عرض شود در فرانکلین که بودم دغدغه من تیراژ کتاب بود: زاده همایون صنعتى
دادم ترجمه  در فرانکلین کار من این بود که کتاب را مى. که تیراژ کتاب باال برود و قیمت پایین بیاید

اصالً نشر از نظر من یعنى . فروختم به ناشر دیگر خریدم و یک چاپش را مى الترجمه را مى کنند، حق مى
من در فرانکلین . بندى آن است چاپ و صحافى، بسته. فروشى فکر است کاالى اصلى که مى. بندى فکر بسته

دادم به حسن و  خرم، مىرفتم کاغذ ب با پول مختصرى که در اختیار من بود، نمى. دنبال کار اصلى بودم
. بعد تمام سعى من این بود که این کتاب هرچه زودتر فروش برود. حسین که کتاب خوب را ترجمه کنند

کتاب اگر به . گرفتم درصد قیمت پشت جلد را از ناشر مى 15شد  براى اینکه هر دفعه که کتاب چاپ مى
این کارى بود . ه بعد براى من استفاده داشتاز چاپ سوم ب. رسید من خرجم را درآورده بودم چاپ دوم مى
دهند با آن کتاب چاپ کنم، صبر کنم  خواستند آن چندر غازى که به من مى ها مى آمریکایى. که من کردم

من رسمم همیشه . من دیدم این چه کارى است. فروش برود، بعد پولش را بردارم کتاب دیگرى چاپ کنم
کنم پانصد نفر دیگر دارند  حاال هم که کار گالب مى. کنم تنهایى نمىاین بوده که وقتى بخواهم کارى کنم 

توانستم این کار  اگر من در فرانکلین سالى دویست سیصد تا کتاب چاپ کردم تنهایى که نمى. کارند گُل مى
م خود. کردم شان کار مى همه اینها را به کار کشیده بودم، با سرمایه …ابن سینا، جعفرى، اقبال،. را بکنم

 .کردم استفاده مى

 .گفتید داشتید از باال بردن تیراژ کتاب مى: سیروس على نژاد 

خب یک قسمت حواس من این بود که تیراژ کتاب باال برود و به جاهایى که زبان فارسى فروش دارد  -
. نمگفتم پاشم بروم کابل و تیراژ کتاب را زیاد ک. کجاى دنیا زبان فارسى هست؟ افغانستان. کتاب بدهم

خوابیدید صبح سوار  رفتید زاهدان مى شب مى. تازه یک خط تهران کابل درست کرده بود» ایران ایر«
آنقدر برخورد سردى با من . یک مشت کتاب گذاشتم زیر بغلم پاشدم رفتم کابل. رفتید کابل شدید مى مى

 .آمد از هر چه ایرانى بود بدشان مى. شد که نگو و نپرس

 د؟با کجاها تماس گرفتی

من . اصالً حاضر نبودند با من حرف بزنند. ها، وزارت فرهنگ ها، کتابخانه فروشى اول رفتم بازار، کتاب -
با او که داستانم را در . کرد در اصل چهار کار مى. یک آمریکایى بود به اسم مک میکین. واقعاً دماغم سوخت

این است که دو شب دیگر رؤساى وزارت  توانم برایت بکنم میان گذاشتم گفت فالنى من تنها کارى که مى
وقتى اینها . هایت را بگذار شما بیا توى داالن خانه من کتاب. فرهنگ افغانستان توى خانه من مهمانند

تو ایرانى هستى و اینها از ایرانى خوششان . ها را به آنها معرفى کنى آیند فرصت آن را دارى که کتاب مى
رفتم توى داالن خانه آقاى مک . فکر کردم به از هیچ است. کنند و توجه مىاند  آید ولى آنجا مهمان من نمى

محض نمونه یک قران فروش . ها هم آمدند سرسرى نگاهى کردند و رفتند ها را چیدم، افغان میکین کتاب
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سال، یک سال و نیم بعد، تلگرافى آمد از وزارت فرهنگ افغانستان که آیا  گذشت و گذشت تا یک. نکردم
هاى درسى به ما کمک کنید؟ کاشف به عمل آمد که اینها براى چاپ  مندید در کار کتاب القهشما ع
ها کتاب  روس. شان چاپ کنند ها براى سفارش داده بودند روس. شان وسیله چاپ ندارند هاى درسى کتاب

ن گنجانده بودند کارى کرده بودند توى قراردادشا ها محکم افغان. اول را گرفته بودند برده بودند چاپ کنند
ها یک  روس. ها موظف بودند همان مطلب را چاپ کنند دهند و روس ها مى که مطلب کتاب را افغان

ها را آنها تهیه  ها الزم است رنگى و مصور باشد تصویر کتاب اى عالوه کرده بودند که چون کتاب جمله
ا یاد بدهند، به کلمه آخ برخورده خواستند حرف خ ر وقتى رسیده بودند به حرف خ، یعنى وقتى مى. کنند

اى کشیده بودند و یک مالک  براى آنکه آخ را نشان بدهند یک افغانىِ رعیت بدبخت زارِ نزارِ ژنده. بودند
 !گفت آخ زد توى سر رعیت و او مى اى که با چوب داشت مى گنده شکم

گفته بودند چه . گرفته بودند ها که دیده بودند آتش کتاب چاپ شده بود و رسیده بود به کابل، افغان
فرستاده بودند . بکنیم، چه نکنیم؟ یک کسى گفته بود پارسال یک نفر از ایران آمده بود اینجا، برویم سراغ او

هایشان را شما  از سفارت هم تحقیق کرده بودند و سفارت هم نوشته بود که بله ما گفتیم کتاب. دنبال من
. وزیر دربار بود. ه بودم تلفن زنگ زد که از دربار با شما کار دارندیک روز نشست. خودشیرینى. چاپ کنید

گفتم مقصود؟ . برید افغانستان، این خیلى کار مهمى است و چه و چه رفتم آنجا گفت شنیدم تشریف مى
گفتم خیلى هم ممنون اما . کنیم شما به هر قیمت شده این کار را انجام بدهید گفت ما چک سفید امضا مى

جعفر صمیمى را از چاپخانه افست برداشتم . شود بروم ببینم چه مى. به چک شما احتیاج ندارم من فعالً
ها را چاپ کنیم شما  خواهیم این کتاب رفتیم در وزارت آموزش و پرورش آنجا، گفتند بله ما مى. رفتم کابل

هست اگر در طول  مخارج فیزیکى کتاب هرچه. من در کار نشر یک قاعده کلى دارم. به ما قیمت بدهید
براى اینکه از پنج تا . در نشر عمومى البته. زمان بخواهى ضرر نکنى باید قیمت کتاب را چهاربرابر بگذارى

ما نشستیم . گیرد باید پول بقیه را هم دربیاورد یکى که مى. گیرد تاش نمى کنى دو سه کتابى که چاپ مى
ها را که دیدند  ها قیمت ه آموزش و پرورش، افغانبردم ب. ها را درآوردیم من ضرب در چهار کردم قیمت

خواست اما  دلشان مى. توانیم پرداخت کنیم به من گفتند که نمى. خیلى زیاد شده بود. پس افتادند
رفتیم سوار طیاره بشویم برگردیم یک کسى آمد گفت حاال برگردید دوباره . توانستند پرداخت کنند نمى

سرانجام قبول . سه دفعه این کار تکرار شد و هر بار رفتارشان بهتر شد باالخره …قهر نکنید. حرف بزنیم
 .کردند و قرارداد بستیم و برگشتیم

براى کتاب درسى که همه پولش را یک . هاى عمومى بود گفتید که آن نحوه حساب کردنتان براى کتاب
 دادند چرا ضرب در چهار کردید؟ جا مى
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وقتى . کردم دانستم هم مى باید حساب چیزهایى را که نمى. ر استدانستم آنجا چه خب براى اینکه نمى -
گفت چقدر باید پول بدهیم؟ . برگشتم آقاى اعلم مرا صدا کرد که چه خبر، گفتم هیچ قرارداد امضا کردیم

خالصه دستگاهى درست کردیم براى چاپ . قدرى وارفت. ام و پول هم دارم قرارداد خوبى بسته. گفتم هیچ
اما . ها دست نبریم معروف هم به عنوان نماینده آموزش و پرورش افغانستان آمد که ما در کتابآقاى . کتاب

 .اتفاق اول این بود که آموزش و پرورش ایران شکایت کرد. دو تا اتفاق افتاد

 که چى؟

سرِ ما در ایران . کند هاى درسى افغانستان را چاپ مى که ما خودمان کتاب نداریم و صنعتى دارد کتاب -
اتفاق دیگر این . هاى درسى ایران را چاپ کنیم شان این بود که باید کتاب حرف. کتاب درسى مسئله داشتیم

هاى افغانستان، کشتى حرکت کرد آمد در دریاى  بود که ما از فنالند کاغذ خریدیم براى چاپ کتاب
رفت دور  باید کشتى مى. شد، جنگ اعراب و اسرائیل شروع شد، کانال سوئز بسته 1956مدیترانه، شد سال 

من در قرارداد . شد موقع چاپ نمى ها به انداخت و کتاب آمد و این دور زدن کار را به تعویق مى زد و مى مى
هاى  ها که براى بچه اما دیدم این حرف. اى بیفتد مقصر نباشم العاده یک ماده گذاشته بودم که اگر اتفاق خارق

یادم افتاد که یک وقتى ته . ها را چاپ کنم و بدهم ام باید کتاب هد کردهحاال که تع. شود افغان کتاب نمى
. رفتم بیروت، شش تا طیاره اجاره کردم. فرودگاه بیروت چند تا طیاره دیده بودم که ردیف پارك شده بود

ها  تاباما ک. تا شاهى آخر پولى که گرفته بودم خرج طیاره شد. کاغذها را در بیروت بار کردم و آوردم تهران
اما سال دیگر یک عده رند رفتند و . ها راضى شدند خیلى هم افغان. موقع چاپ شد، یک روز دیر نکردم به

دهم صنعتى  وزیر فرهنگ افغانستان هم گفته بود اگر یک. گیریم گیرد، ما کمتر مى گفتند که هرچه صنعتى مى
این . دهد موقع مى ها را به رورو شود، کتاباین آدمى است که اگر دنیا زی. کنم هم بگیرید من او را ول نمى

 .شد یک منبع عمده درآمد براى فرانکلین

 توانستند کتاب چاپ کنند؟ چرا خودشان نمى

چند نفر را هم گرفتم که . گذشت و گذشت و مأمورین وزارت فرهنگ افغانستان با من ایاق شدند -
مرا صدا کرد گفت فالنى تو مثل برادر منى، یک روز وزیر فرهنگ افغانستان . براى من کتاب ترجمه کنند

هر وقت هم . کند بلعد، ولى هیچ کارى نمى اى دارم که کلى از بودجه وزارتخانه را مى من یک چاپخانه
. فقط راهنمایى کن. تو بیا برو ببین موضوع چیست. آورم گویند که من سر در نمى پرسم از مشکالتى مى مى

در حدود سیصد نفر کارگر، پنجاه نفر . یدم واقعاً چاپخانه عظیمى استرفتم توى چاپخانه، د. گفتم چشم
رفتم پیش مدیر . شود کارمند، و انواع و اقسام ماشین چاپ دارد، اما صدایى هیچ صدایى از آن بلند نمى

گفت . کنند ها کار نمى بعد گفتم فالنى چرا ماشین. پرسى و چاى و غیره چاپخانه، سالم و علیک و احوال
گفت نه، کاغذ در انبار هست . گفتم خب برو بازار کابل کاغذ بخر. ها اشکالى ندارند، من کاغذ ندارم نماشی
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گفت نه بابا، . گفتم خب بگو بیاید. گفت انباردار نیست. گفتم خب برو باز کن. اما انبار درش بسته است
آید؟  گفتم کى مى. انبار را باز کنمتوانم درِ  پسرعمویش مرده رفته چاریکار براى عزادارى، تا او نیاید نمى

دیدم حرف . اگر نیاید یکى دو هفته دیگر. اگر باران و برف بیاید یکى دو ماه دیگر. گفت بسته به هواست
ات خیلى خوب  رفتم پیش دکتر بوبل گفتم چاپخانه. خواهد کار کند آورد، نمى بهانه مى. فایده است زدن بى

اگر اینجا مدیر . دانم گفت از کجا بیاورم؟ گفتم نمى. که مشکل حل شودیک مدیر باید بگذارى اینجا . است
کنى از اینجا، اگر نه از ایران بگیر، اگر نه یک آمریکایى را بردار از اصل چهار بگذار اینجا مشکلت  پیدا مى
 .شود حل مى

 زد؟ این کار به منافع خودتان لطمه نمى

من سالى هفتصد هشتصد هزار . ل این چه کارى بود کردمفکر کردم اى دل غاف. بعد به این فکر کردم -
اما سرِ سال که شد با کمال تعجب . رود دالر از اینجا درآمد دارم، خب این درآمد با این ترتیب از دست مى

گفتم . بعد که رفتم افغانستان، وزیر از من گله کرد که فالنى من از تو توقع نداشتم. دیدم قرارداد ما لغو نشد
. ؟ گفت تو گفتى برو مدیر بیار، من رفتم به جاى یک مدیر چند تا آوردم، اما مشکل من حل نشدچه شده

شود دوباره سرى بزنى ببینى قضیه چیست؟ رفتم چاپخانه، دیدم یک مشت آمریکایى گوش تا گوش  مى
و اینها، براى ما رفتم پیش مدیر که یک آمریکایى قد بلند بود از کالیفرنیا، سالم و علیک . اند بیکار نشسته

. کند گفتم چرا چاپخانه کار نمى. کرد کار نمى. نسکافه آوردند و چاپخانه همچنان ساکت و بى سروصدا بود
رفتم، دو تا چارتر . گفت بیا تا نشانت بدهم. پرسید تو از کار چاپ سررشته دارى؟ گفتم اى مختصرى

ینى است، اینجا ماشین ورق تاکنى، اما ما چ اینجا ماشین حروف. درآورد گفت ببین این خط تولید ماست
کردید؟  گفتم چرا ندارید؟ این مدت چه کار مى. براى همین خط تولید خوابیده. ماشین ورق تاکنى نداریم

اما پیش از آن میانه پاکستان و . ها را سفارش داده بودیم و قرار بود از راه پاکستان حمل شود گفت ماشین
گفتم باالخره چى؟ گفت . ها در گمرك پاکستان ماند رك را بستند و ماشینهم خورد و گم افغانستان به

اش را تصویب کنند، پولش را بفرستم و این  رفتم دوباره پیشنهاد گرفتم و دادم به مجلس که بودجه. هیچى
بودند در  اى افغانى بیکار نشسته دفترش در میدانى بود که دوروبر آن عده. ها را از راه ایران بیاورم بار ماشین
ها همه دست  دستش را گرفتم بردم کنار پنجره، کارگرها را نشانش دادم گفتم ببین، این آدم. انتظار کار

چینى کن، اگر  چینى کنى با دست حروف خواهى حروف گفتم اینها را بگیر، اگر مى! دارند، گفت خب
اشین ورق تاکنى مگر با دست قبل از الینوتایپ و اینترتایپ و م. خواهى ورق تاکنى با دست تاکن مى

اند که  کردند؟ آقا یارو امریکایى از کوره دررفت که مرا از آمریکا آورده ها را تا نمى چیدند و فرم حروف نمى
رفتم پهلوى آقاى . خواهد مرا ببرد به قرن هیجدهم اینها را از قرن هیجدهم بیاورم به قرن بیستم، این آقا مى

 .افتد ست که گفتم، برو یک مدیر خوب بیاور، کارت راه مىدکتر گفتم فالنى حرف همان ا
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 سرانجام چه شد؟

هایى که  گفت چه شرطى؟ گفتم چاپخانه را از همه آدم. گفتم به یک شرط. گفت خودت بیا اداره کن -
نشستم . چاپخانه را خالى کرد و تحویل من داد. گفت چشم. االن توش هستند، خالى کن تحویل من بده

توى کارگران افغانى گشتم . کارمندانش را هم مرخص کردم. تا کارگر احتیاج دارم 70دیدم به حساب کردم 
سى و پنج تاشان را انتخاب کردم، سوار طیاره کردم آوردم تهران، بردم چاپخانه افست، شش ماه گذاشتم 

و ایرانى، بردم کابل، سر یک در میان افغانى . سى و پنج تا کارگر ایرانى را هم خودم برداشتم. کار یاد بگیرند
 .شان را خودشان چاپ کردند هاى و از آن پس کتاب. شش ماه کارخانه راه افتاد

 کردید؟ هاى درسى افغانستان را چاپ مى چند سال کتاب

 .آره ده سالى شد. حدود ده سال -

 هر سال چقدر براى فرانکلین سود داشت؟

 .یک میلیون دالر خیلى پول بود. همین حدودها. حدود یک میلیون دالر، شاید کمتر -

 دفعه اول که رفتید براى فروش کتاب، افغانستان را چطور دیدید؟

 .خب ساعت ده شد باید برویم. آوردند فقط یک مشت کتاب مذهبى از پاکستان مى. خیلى ابتدایى -

ین پژوى سفیدى شهین صنعتى، از بیرون آمده بود با همان ماش. رفتیم حاال دیگر یادم نیست کجا باید مى
هاى ما تمام شود با او به  معلوم بود که منتظر است صحبت. که سرانجام با آن تصادف کرد و از دست رفت

آقاى صنعتى گفت خانم اگر باید . ما توى حیاط، زیر درخت، کنار جوى آب نشسته بودیم. جایى برویم
شهین خندید گفت آقایان را باش . ه گپ زدنبرویم که هیچ، اگر نه من و آقا بساطمان را پهن کنیم بنشینیم ب

ما خندیدیم و . خواهند بساطشان را پهن کنند زنند، تازه مى از ساعت هفت صبح دارند حرف مى
زار رفتیم که شهین در آنجا مشغول گل و گالب  راه افتادیم و احتماالً به الله. هاى آن روز تمام شد صحبت

 .بود

 روان هر دو شاد
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  مهدخت صنعتی/ یکی مهتري بود گردن فراز

نوشتن مطلبى به یاد برادرم همایون صنعتى با توجه به کثرت و سرعتى که سروران و دوستان در 
تا به یاد دارم، او مایل نبود شناخته شود، . یم آسان نیستاند، برا هاى نوشتارى در رثاى او نگاشته رسانه

گویى . هیهات که دیگر بین ما نیست. جست پیوسته با فروتنى و تواضع از هر جور خودنمایى دورى مى
خواست  نژاد آنچه را که مى در گفتگویى خصوصى با سیروس على. دانست که به زودى رفتنى است مى

ت و در مجله وزین بخارا متأسفانه برخالف میلش قبل از وفات او به چاپ دیگران بدانند در میان گذاش
 .رسید

توانم بگویم عشق او در خدمت به  در این سى سال اخیر تماس بین ما کم و کمتر شد، ولى به جرأت مى
به فهرست . مردم ایران، مطالعه تاریخ ایران باستان، ادبیات و فرهنگ غنى آن روز به روز فزونى گرفت

کنم و به  ها منتشر کرد به مقاالتى که اینجا و آنجا به دست چاپ سپرده نگاه مى هایى که در این سال تابک
عجب دودى از این کنده برخاسته، چه دامنه وسیعى را در بر گرفته، از هنر . شوم زده مى معناى واقعى حیرت

سازان و  آورى آثارى از مجسمه ا جمعیاد سهراب سپهرى گرفته ت نظیر از آثار زنده اى بى نقاشى و مجموعه
نقاشان سرشناس فرنگى و عرضه آن به مردم کرمان از طریق موزه صنعتى تا پرورش گل و عرقگیرى از 

پرست و آماده دفاع از  تا رفتن به جبهه جنگ ایران و عراق در کنار جوانان وطن …خارشتر، بومادران و
ند و با از خود گذشتگى دیگر حاضر نبودند به تحصیل و کرد وطن که در کانون تربیتى صنعتى زندگى مى

آموز و  دردهند، تهیه کردن مواد خوراکى و سوخت براى بیش از صد دانش گذران روزمره زندگى تن
هایش به دایرةالمعارف اسالمى و باالخره هبه کردن مایملک خود به  دانشجو، و بخشیدن گنجینه غنى کتاب

 .هایى است که با فکر و اندیشه و همت واالى او پا گرفته است بخشش هاى خیریه همه و همه سازمان
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 همایون صنعتی                                                         فریدون صنعتی و همایون صنعتی

 
 مهدخت صنعتی، همایون صنعتی، فریدون صنعتی و قمرتاج دولت آبادي: از راست 
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 چهارراه کالج زمانی که تاریخ ایران تألیف پیرنیا را تمام کرده بودهمایون صنعتی در حیاط 

به یاد دارم قبل از اینکه تهران در دود و دم دفن شود و سپیدى قله دماوند از دیدگان پنهان گردد با 
دریغا که در ایران نماندم و . لبخندى بر لب و چشمانى نافذ مرا به ترك این شهر بد هوا و شلوغ تشویق کرد

دخت سرلتى، همسر بسیار مهربان و بانوى کاردان و  او و شهین. پیشنهاد همراه او به کرمان رفتن را نپذیرفتم
اى قدیمى در نزدیکى بازار بزرگ شهر، در سرایى ساخته از گُل و خشت با  در محله. صبور به کرمان رفتند

از آن پس عمر آن دو نازنین بین . فکندندهاى بلند گنبدى و تیرهاى الغر رحل اقامت ا هاى تودرتو، طاق اتاق
زار و دهات اطراف آن که در جنوب غربى کرمان در دامنه  پرورش گل و اشاعه آن بین روستاییان الله

 .شمالى جبال بارز قرار دارد و مطالعه و ترجمه آثارى در ارتباط با ایران تقسیم شد

ى به جا مانده براى نخستین بار، اتاق کار زمان اى که از جد پدریمان حاج على اکبر صنعت در همین خانه
توانسته همزمان روى سه متن  سه میز تحریر در گوشه و کنار آن است، با این ترفند مى. حیات او را دیدم

ترفه آن که در این سى سال اخیر دو . مختلف کار کند، ترجمه، تصحیح یا ویرایش آثارش را پى بگیرد
 .استمجموعه شعر هم فراهم آورده 
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هایى شده  تمام این فضاها تبدیل به قفسه. شود در این خانه، به رسم قدیم تعداد زیادى طاقچه دیده مى
هاى مختلف، در واقع به ندرت دیوارى سفید و مات به جا مانده، هر جا که بنگرى یا  براى گذاشتن از کتاب

 .خاب کرده استکتاب است یا آثارى از نقاشان معاصر که چشمى هنرشناس آنها را انت

هاى به نهایت  دمپایى. بینى در پستو یا اتاقى بس کوچک، با تختى چوبین و باریک خوابگاهش را مى
اند با  فرسوده، عصایى که جاى دستش رنگ باخته و دو شاخه گل مریم که به یاد او بر بسترش نهاده

پایانش در بازگو  و تالش بى پیرایگى زندگى شخصى هایى از همسرش به دیوار، همه از سادگى و بى عکس
 .انتهاى او به وطن و همسرش حکایت دارد کردن عشق بى

. شویم پایان به همراه زندگیش روبرو مى با همایونى با روح سیال و عشقى بى» بانوى گل سرخ«در فیلم 
نها مانده این فیلم مستند فقط از عشق مردى که ت. پیرمردى که از اشک ریختن در مقابل دوربین هراس ندارد

بینیم که چگونه کارى کوچک و سنتى بدون دخالت دست و کارشناس تبدیل به مزرعه  مى. گوید سخن نمى
افزون بر این خود شاهد بودم . شوند مند مى صنعتى وسیعى شده که از پرتو آن هزاران خانواده روستایى بهره
توان کار کرد و موثر واقع شد، با دیدن  نمىکه اغلب کسانى که پس از انقالب به تصور اینکه دیگر در ایران 

بیرون از . اند یافتند چه اشتباه بزرگى کرده شدند چون به وضوح درمى این فیلم دچار خلجان و حرمان مى
اند هنوز احساس بیگانگى  ایران پیوسته غریب و خارجى هستند و اگر هم به ثروت و شهرتى رسیده

 .اند بمانند و خدمتگذار مردم باشند توانستهدر حالى که این زن و شوهر . کنند مى

هاى  دیده یکى از دغدغه ها که او را مى دوستى نزدیک برایم حکایت کرد که همایون در طى این سال
درست یک یا دو هفته قبل . هایى از ساختمان کانون تربیتى صنعتى بوده است ذهنیش از دست رفتن بخش

آید و از نتیجه دیدارى که با  ازظهرى عصازنان به کانون مىاز وفاتش با وجود کسالت جسمى، در بعد
 :گوید داده مى کند در حالى که سرفه مجالش نمى رؤساى مربوطه داشته همکاران را مطلع مى

این بار » .دیگر کارى برایم نمانده. هایى از پرورشگاه را که گرفته بودند پس بگیرم توانستم بخش»
 .گردد آخریست که به خانه برمى

یادش . پایان به ایران، تاریخ و جغرافیاى آن، شاهنامه و موالنا از میان ما رخت بربست او با عشقى بى
 .گرامى باد

 .رسانم سروده از زبان خودش سخن را به پایان مى 1385با قطعه شعرى که در بهمن ماه 

 )ناصرخسرو علوى(ى خداى حق  عالم یکى خط است نوشته

  دنیاپرست دوزخى

 شفته احوالم کز آغازمن آن آ
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  دوچار جادوى چشمان مستم

  پس از عمرى گناه میگسارى

  کنون در میکده بى مى نشستم

 اگر از دین و ایمانم بپرسید

  دنیاپرستم! دوصد شرمندگى

  چو این عالم اثر یا خط یار است

  پرستم چه پروا گر کتابش مى

  خطا کردم فراوان در جوانى

  هستمپشیمانى چرا؟ اینم که 

 اگر روزى حسابم را رسیدند

  عین داور چشم بستم به غمض

 چه باکم باشد از فردا که دیروز

  نیازردم کسى یا دل شکستم

 من و امید جنت در قیامت؟

  همینم بس که این دم زنده هستم

 چرا ترسم ز دوزخ؟ شاید آنجا

  برآمد خدمت و کارى ز دستم
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  احمد اقتداري/ سرانجام آشوب طوفان نشست

 .زاده درگذشت همایون صنعتى

و زار به خاك سرد گور فر زار کرمان، در گورستان روستاى الله هفته گذشته همایون درگذشت و در الله
 .خداى او را بیامرزاد. رفت

زاده کرمانى نویسنده مشهور قرن گذشته و از خاندان صنعتى  همایون فرزند مرحوم عبدالحسین صنعتى
خانه کرمان که عمرى صد و اند ساله دارد، بود و تمام عمر در کار تنظیم و ترتیب آن  کرمانى مؤسس یتیم

زار کرمان و  گیرى الله ظاهراً امالك و اعیان و کارخانه گالب پرورشگاه که بازمانده نیاکانش بود کوشا بود، و
همایون، مردى بسیار پاك و صدیق و امین . دیگر ماترك خود را بر آن پرورشگاه خیریه وقف کرده است

. داد اندیش بود، در همه امور منتهاى دوراندیشى و درایت به خرج مى بود، اما بسیار عاقل و کاردان و مآل
ز آن رهگذر زیانى مادى ببیند، بسیار پرکار بود، بسیار کاردان بود، بسیار اهل تحمل بود، با آنکه مباد که ا

بسیار پر ذوق و لطیف طبع و کتابخوان و نویسنده و اهل فکر بود، هیچ کارى را بدون در نظر گرفتن مآل 
ها و سفرها و  و گذشت ها ها و محبت گرفت، حتى دوستى مادى و پولسازى و منافع مادى آن در نظر نمى

شهرت و ثروت انساندوست و با صفا بود، . داشت نظر مد نظر مى ها را همواره از دو نقطه ها و رفاقت گردش
دوستى و دشمنى شکننده . پوشى نبود گفت و اهل تعارف و مجامله و پرده گفت یا کمتر دروغ مى دروغ نمى

دق فرهنگ ایرانى و زبان فارسى بود ولى در معادالت عاشق صا. تابع تغییرات زمان و حوادث دوران داشت
 .دانست و پول و منافع مادى هر کارى شرط اول عقل و درایت و تصمیم خود مى

عمر علمى و عمر . توان به دو سهم غیرمتساوى تقسیم کرد هشتاد و پنج سال عمر پر بار همایون را مى
ترین و پراثرترین مترجمان دوران معاصر  پرخوان شک از پرکارترین و در سهم عمر علمى او بى. عملى او

بود، تاریخ کیش زردشت خانم مرى بویس، و آثار مهم هرتسفلد و استرابون، و تاریخ هندوچین و تاریخ 
ها را اکنون به خاطر ندارم ولى کتبى بسیار معتبر و معروف و  هاى دقیق پشت جلد کتاب علوم ریاضى که نام

اند و مقاالتى که در خصوص  ن انگلیسى ترجمه کرده است و چاپ شدهمشهورند و همه را از زبا
هاى روستایى تقسیم آب در روستاهاى ایران در مجله آینده نوشت همگى حکایت از  گاهشمارى و آئین

تأسیس . اما سهم عمر عملى او بیش از اینهاست. شناسى حقایق علمى او دارد عمق توجه و تفکر و ریشه
اولین بار در ایران و تهیه کتب فارسى براى مدارس افغانستان، تأسیس کارخانه کاغذ  چاپخانه افست براى

مازندران، تأسیس شرکت صید مروارید در بندر لنگه، تأسیس مؤسسات » خزرشهر«پارس، تکمیل و تجهیز 
گیرى  زار کرمان و سرانجام تشکیالت وسیع و عریض و طویل گالب در الله» گل محمدى«کشت و پرورش 

هراى کرمان، و بیش از آن تأسیس مؤسسه فرهنگى انتشارات فرانکلین که اولین مؤسسه ترجمه و نشر ز
خدایش بیامرزاد که سخت کوشا، پرکار، پرامید، . اى از اقدامات عملى فرهنگى اوست کتاب بود نمونه
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ر در بسیار به توفیق در طراح بود، استوار بود، بسیا. ناپذیر بود، سازنده بود توانم گفت شکست پرتوان، و مى
ریاى او مشهدى اسالم پناه کرمانى شنیدم که در این  بست اما از یکى از دوستان صمیمى و بى کارها دل مى

راستى را آن مرد پرامید پرکار » کنم شب بخوابم و صبح از این جهان رفته باشم آرزو مى«: گفت اواخر مى
کرد؟ این همان سرّى  ف روحى شد و آرزوى مرگ مىچرا و چگونه اینگونه در کشاکش دوران اسیر ضع

 .است که سرنوشت همه آدمیان بدان وابسته است و اسرار جهان را نه تو دانى و نه من

 : بیتى از خود اوست

  سرانجام آشوب طوفان نشست

 خروشنده دریا به زنجیر شد

راستى را . ام را براى تو گفته روزى همایون صنعتى گفت شعر دروگر. ام در پایان کتاب کاروان عمر نوشته
 :انگیز بیش از همه وصف احوال خود اوست این شعر کوتاه و زیبا و فلسفى و خیال

 
 احمد اقتداري

 »دروگر«

 دروگر کجایى درو دیر شد

 علف زرد گشت و چمن پیر شد

  یخ و برف بر کوه عمرم نشست

 گیر شد عقاب جوانى زمین

 پرستو و گنجشک پنهان شدند

 پرواز دلگیر شد کبوتر ز
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  غزال هوس خسته شد از نفس

اد نخجیر شد هواخواه صی 

  سرانجام آشوب طوفان نشست

 خروشنده دریا به زنجیر شد

  احمد اقتدارى – 1388شهریور ماه  15تهران 
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  پرویز کالنتري/ سرنوشت در را می کوبد

در آتلیه سوم یک گرامافون داشتیم با تعدادى صفحات سى . سال اول دانشکده هنرهاى زیباى تهران بودم
ها هنرمندان عموماً شیفتگى زیادى براى آشنایى با موسیقى کالسیک  در آن سال. و سه دور موسیقى کالسیک

دانشکده منوچهر شیبانى و اسماعیل شاهرودى، براساس سمفونى پنجم بتهوون دو نفر از شاعران . داشتند
 :شد اشعارى سروده بودند؛ شعر شیبانى این گونه شروع مى

 کوبنده کیست؟«

 »کوبد این گونه وحشیانه به در امشب؟ کیست که مى

 :و شاهرودى گفته بود

  بان شهر، کلون را باز کن آى دروازه«

 .»توانم نمىکه من بازگشتن 

زاده براى ما درباره مجموعه صفحات کالسیک برادرش همایون  اى از آتلیه مهین صنعتى در گوشه
 .اش دعوت کرد داد و براى شنیدن سمفونى پنجم از ما به خانه زاده توضیح مى صنعتى

تا . عمرش شدو ادامه دوستى با او تا پایان  1330زاده در سال  این سرآغاز آشنایى من با همایون صنعتى
 .زند ببینم و بدانم که چگونه سرنوشت درِ زندگى او را مى

هاى بزرگ سازندگى بود، که همواره با پرهیز از هر  قرار و آماده براى اجراى طرح او طراح و آفریننده بى
اع و الى اوض گونه تبلیغ درباره خود و با پرهیز از پذیرفتن شغل و منصب دولتى، بسیار هوشمندانه از البه

هاى درسى ایران و افغانستان،  کتاب: هایش را عملى ساخت احوال بازدارنده سیاسى عبور کرد و طرح
هاى جیبى، کارخانه کاغذسازى، مبارزه با بیسوادى، نشریات آموزشى پیک، رطب  چاپخانه افست، کتاب

ها  ا همکارى ژاپنىکشت مروارید در خلیج فارس که قرار بود ب: زهره، گالب زهرا و آخرین طرح بزرگش
 .هاى واهى مانع کار او شدند عملى شود، اما مقامات امنیتى آن روزگار به بهانه

* 

هاى انتشاراتى امریکایى به وجود آمد و کارش ترجمه و انتشار  انتشارات فرانکلین از مالیات بنگاه
ت و تدبیر مدیرعاملش اما فرانکلین تهران به دلیل فراس. هاى انگلیسى در کشورهاى آسیایى بود کتاب

هاى درسى  هاى درسى ایران و پس از آن کتاب و کتاب! زاده، از این چارچوب فراتر رفت همایون صنعتى
 .افغانستان را سر و سامان داد

* 
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و . ایم سنگ تمام گذاشته» زمان زمانى«هاى تاریخ و جغرافیا من و  هاى کتاب دانستم که در نقاشى من مى
اما در بهار همان سال در سفرى به ! رو شویم؛ که نشد نش مناسبى از طرف مسئوالن روبهانتظار داشتم با واک

سار  رفتیم که سرِ راه در یکى از روستاهاى فقیرنشین به هنگام ظهر در سایه شیراز و از آنجا به کازرون مى
و از آنجا  آموزان دبستانى از مدرسه مرخص شده بودند همزمان دانش. درختان کنار راه توقف کردیم

رفیق همراه . هاى بزرگ جغرافى را زیر بغل داشتند آنها با سر و وضع فقیرانه روستایى، کتاب. گذشتند مى
هاى  آنها با گفتار و رفتار خود نشان دادند که سخت نقاشى. هاى کتاب پرسید من نظرشان را درباره نقاشى

 .کتاب را دوست دارند

 
 پرویز کالنتري

ها را چه کسى کشیده است؟ آنها در نگاه پرسشگرشان  دانید که این نقاشى شما مى: یدرفیقم از آنها پرس
هاى قشنگ را این آقا کشیده  این نقاشى: رفیقم مرا به آنها معرفى کرد و گفت. خواستند بدانند همین را مى

کردند  گاه مىواکنش طبیعى آنها این بود که گرد من حلقه زدند و چنان با حیرت و تحسین به من ن. است
 .گرفت که هیچ بزرگداشت و تجلیل رسمى جاى آن را نمى

تجلیل از «هاى درسى در ایران در مراسم رسمى  و اینک پس از پنجاه سال در نخستین جشنواره کتاب
آقاى : ام به من گفت وزیر آموزش و پرورش به هنگام دریافت تقدیرنامه» هاى درسى ترین نقاش کتاب قدیم

 !هاى تاریخ و جغرافیا سروکار داشت هاى زیباى کتاب رفت با نقاشى من وقتى به دبستان مى کالنترى، نسل

اما هنوز هم براى انجام . هاى درسى تجلیل شد به این ترتیب پس از پنجاه سال سرانجام از نقاشى کتاب
 .زاده یادى نشده است هاى درسى از همایون صنعتى مهمى به نام کتاب
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ز جمله آقایان منوچهر انور و مجید روشنگر بارها از او خواستند کتابى درباره همکاران فرانکلین ا
 .خدمات فرهنگى او نوشته شود و او نپذیرفت

* 

نیکوکار . او در شخصیت خود شباهت زیادى با پدربزرگ مرحومش حاج على اکبر صنعتى داشت
داشت، و شاید  چون فرزندش عزیز مى همهاى یتیم را  خانه صنعتى در کرمان بچه مشهورى که با ایجاد یتیم

پدر . تحت تأثیر انقالب صنعتى در اروپا او هم دغدغه صنعتى شدن سرزمین عزیزش کرمان را داشته است
گستران یا انتقام خواهان مزدك، مانى  زاده کرمانى نویسنده سه رمان تاریخى دام همایون، عبدالحسین صنعتى

 .قرن بیست و دوم و مجمع دیوانگان استهاى رستم در  نقاش، سلحشور و رمان

او . گراى رمانتیک در قرن بیستم به شمار آورد مانده نسل آرمان شود از باقى زاده را هم مى همایون صنعتى
و براى عملى . پیمایى کند خواهش از تهران تا تجریش راه عادت داشت براى سروسامان دادن به افکار آرمان

اندیشى در حل هر  شد که در نتیجه براى چاره اى از موانع مى نجیر پیوستههایش درگیر خط ز کردن آرمان
هاى درسى به مشکل  براى مثال در انتشار کتاب. کرد آفرید و عملى مى اى مى یک از مشکالت طرح تازه

بعد مشکل کمبود کاغذ پیش آمد که سرانجام به ایجاد . چاپ برخورد که به ایجاد چاپخانه افست منجر شد
پس از مبارزه با بیسوادى به مشکل کمبود مواد خواندنى براى نوسوادان . انه کاغذ پارس منجر شدکارخ

 …و …و …و. برخورد که به طرح نشریات آموزشى پیک انجامید

* 

هاى درسى ایران  زاده مدیر زیرك و با تدبیر فرانکلین تهران توانست برنامه انتشارات کتاب همایون صنعتى
 .هاى فرانکلین نیویورك، به آنها تحمیل کند چارچوب کارى و هدفرا، فراتر از 

زمان زمانى و . هاى درسى از افراد کاردان و کارآمد بود نخستین گام در این راه ایجاد گروه مؤلفین کتاب
ها به تدریج همکاران گرافیست دیگرى  ها بودیم و بعدها بنا بر نیاز و حجم و تنوع کتاب من تصویرگر کتاب

ها باید در اول  ها بود، چرا که کتاب پس از انجام کارها نخستین مشکل، چاپ کتاب. به ما پیوستندهم 
هاى آن زمان در اصطالح  چاپخانه. شد مهرماه همزمان با بازگشایى مدارس در سرتاسر ایران پخش مى

هاى موجود در  چاپخانهاگرچه همه . بود و ظرفیت و توانایى انجام این مهم را نداشتند» هاى ملخى چاپخانه«
همایون . روز کار کردند، اما نبود چاپخانه مناسب یک مشکل جدى بود آن زمان بسیج شدند و شبانه

زاده با مشورت و راهنمایى کارشناسان چاپ از جمله آقاى امیر صمیمى به هایدلبرگ سفر کرد و بنا  صنعتى
هاى افست را  ماشین) با فروش سهام(فقط بر طرح مناسبى که خود او طراحش بود با دست خالى یعنى 

خانه صنعتى فوت و  هاى با استعداد یتیم خرید و کارشناسان آلمانى را استخدام کرد تا به گروهى از بروبچه
 .فن چاپ را بیاموزند که در نتیجه کتاب شاهنامه بایسنقرى با کیفیت بسیار خوب رنگى چاپ و منتشر شد
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* 

جنگید که  آهنگ چهار نت سمفونى پنجم چنان با سرنوشت مى با ضربچنان  زاده هم همایون صنعتى
چنین بود که مانند پدربزرگش سخت بر این . خواست فلک را سقف بشکافد و طرحى نو دراندازد گویى مى

هاى  تنها در کار آموزش بروبچه گونه بود که نه این» .بزرگترین سرمایه جهان، خود انسان است«: باور بود که
ویژه آنها که مثل من و زمان  هایى که دور و بر او بودند به گذارى کرد، که همه انسان نه کرمان سرمایهخا یتیم

من و زمان . در فرانکلین بودند به یمن همت او بسیار آموختند و در نتیجه او بر اطرافیانش بسیار تأثیر کرد
در  Dan-Row ورك در استودیوىبه امریکا رفتیم و در نیوی 1960هاى درسى در  همراه مؤلفان کتاب

هاى درسى مشغول کارآموزى شدیم و دیگران هم به فراخور دانش خود با شرکت  قلمرو تصویرگرى کتاب
و این جریان تأثیرگذارى . هاى درسى در دانشگاه کلمبیاى نیویورك بسیار بهره بردند در سمینارهاى کتاب

 .داشتزاده ادامه  در دیگران در تمام دوران حیات صنعتى

* 

زاده با توجه به مشکل جدى کمبود کاغذ در ایران، به فنالند رفت و گروهى از  همایون صنعتى
آنها براى بررسى منابع مناسب چوب براى تهیه . کارشناسان کاغذسازى فنالندى را با خود به ایران آورد

ن نتیجه رسیدند که درخت هاى خود به ای سرانجام آنها در بررسى. هاى شمال ایران رفتند کاغذ به جنگل
چنین بود که او طرحى ارائه کرد که . ترین منبع اصلى کاغذ است هاى مازندران مناسب صنوبر در جنگل

از این رو وزارت کشاورزى و . هاى فرسوده جنگل مازندران بود هدف آن کاشت نهال صنوبر در بخش
دانى واگذار کردند که در آن فقط نهال صنوبر من هایى را به وسعت ده هکتار مربع به عالقه جنگلبانى، زمین

اما نتیجه این شد که مالکانى که به رایگان صاحب زمین شده بودند، به تعهد خود عمل نکردند و . بنشانند
 .براى خودشان باغ مرکبات و ویال ساختند

* 

هاى جاده شمیران  ن برفاش را باال زده و با شال گردن بلند در میا تنه یقه نیم: بینم من هنوز هم او را مى
به نشانه کوبیدن سرنوشت بر درِ زندگى زیر لب  –به سمت تجریش چهار نت سمفونى پنجم بتهوون را 

رود تا شکست در طرح کاغذسازى از درخت صنوبر را  مى. رود هاى بلند و استوار مى کند و با گام تکرار مى
 .با طرح مناسب دیگرى به همین منظور جبران کند

زاده از این شکست ناامید نشد و سرانجام طرح تولید کاغذ از نیشکر را با ایجاد کارخانه  صنعتى همایون
 .کاغذ پارس در جنوب به اجرا درآورد

* 
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ها و  اى از آثار مجسمه زاده در چهارراه کالج، موزه ها پیش در همسایگى خانه همایون صنعتى سال
زاده براى نخستین بار در ایران  ش از آن همایون صنعتىولى پی. هاى على اکبر صنعتى قرار داشت نقاشى

ها را در آن گالرى به نمایش گذاشت که با سخنرانى یکى از  هاى امپرسیونیست اى از نقاشى مجموعه
و همچنین خود او مجموعه باارزشى از نقاشان جهان را . خبرگان تاریخ هنر در همان مجلس همراه بود

 .زاده در کرمان واگذار کرد نسکى که سرانجام آن مجموعه را به موزه صنعتىداشت از جمله اثرى از کاندی

در . روزى از روزها همراه همایون به آنجا رفتیم. در دهه سى کافه نادرى پاتوق شاعران و نویسندگان بود
ها از نادرپور تازه  ها و دست کتاب چشم. آن مجلس نادر نادرپور و فریدون مشیرى و زهرى هم بودند

او گفت در آن . یکى از آنها نظر همایون را پرسید. بحث درباره شعر و شاعرى باال گرفت. نتشر شده بودم
اما با گذشت زمان او در . حدى که با موسیقى کالسیک و نقاشى پیوند دارد با شعر رابطه چندانى ندارد

الى خصوصى در دهه چهل در سفرى به ساحل دریاى خزر سرى به وی. گفت اواخر عمرش شعر مى
سامرست موآم نویسنده نامدار انگلیسى : پرسیدم میهمانش کیست؟ گفتند. همایون زدم گفتند که میهمان دارد

ها درز  این خبر هرگز به روزنامه. زاده بوده است که در سفر کوتاهش به ایران فقط میهمان آقاى صنعتى
 .او همواره از سروصدا و خودنمایى پرهیز داشت. نکرد

* 

براساس باور . دادند همتایى تشکیل مى زاده در فرانکلین تهران را فرهیختگان بى ان همایون صنعتىهمکار
دکتر : هاى او عبارت بودند از بزرگانى چون سرمایه» بزرگترین سرمایه در جهان خود انسان است«: او که

و در برنامه  –نامه فارسى  مجتبى مینوى مدیر لغت –نامه فارسى  غالمحسین مصاحب مدیر فرهنگ
دکتر محمد حسن گنجى پدر علم  –دکتر محمود صناعى  –دکتر پرویز ناتل خانلرى  –هاى درسى  کتاب

بنیانگذارى سازمان  …اهللا مجتبایى و دیگران دکتر فتح –احمد آرام سردبیر سخن علمى  –جغرافیاى ایران 
که آقاى دیتوس اسمیت مدیرعامل  هاى جیبى و در بخش ویراستارى نجف دریابندرى و منوچهر انور، کتاب

جمشید و منوچهر  تخت: ایران دو چیز باشکوه دارد: جمشید گفته بود فرانکلین نیویورك در سفرى به تخت
 !انور

ساز از سمفونى پنجم را تکرار  چنان که چهار نت کوبنده سرنوشت زاده هم پس از انقالب همایون صنعتى
گیرى پرداخت و پس از درگذشت جانگداز همسرش  به کار گالبزار  کرد، به کرمان رفت و در الله مى

شهین سرلتى، انگارى به قسمت پایانى این سمفونى رسیده بود که در همان جا از حرکت باز ایستاد و 
 .جامعه ایرانى یکى از مؤثرترین آحاد انسانى خود را در گذار به جهان متمدن از دست داد
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  زهرا دولت آبادي/ شمع معطر

داد، اما این بار  فرصت دیدار گاه به گاه دست مى. ها به سراغم بیاید دایى همایون قرار بود بعد از مدت
را بعد از پنجاه سال زندگى مشترك در اثر » شهین«یک تفاوت دردناك وجود داشت چون همایون همسرش 

اختیار در آغوشم افتاد و  وقتى در را به رویش گشودم تا خوشامد بگویم، بى. یک سانحه از دست داده بود
کرد و به  پذیر بودن خودش را کتمان نمى آسیب. به چشم خودم دیدم که او بسیار فرق کرده بود. گریه کرد

ه بود چون نیرویش را براى تظاهر به اینکه بر خودش تسلط کامل دارد، هدر همین دلیل تواناتر شد
 …داد نمى

 
 )ـ شیکاگو 2006ژوئن ( همایون صنعتی با زهرا دولت آبادي و امیلی باي هولد

هایش و نگاه متفاوتى که  بودن در کنار دایى همایون براى من مثل رفتن به زیارت بود چون از تجربه
او عادت داشت با دستش موهایش را صاف کند، . کرد وقایع روزگار داشت، صحبت مىبراى دیدن و درك 

سرکار علیه زهرا «صحبتش را اغلب با خطاب غلوآمیز . باز نفسى عمیق و صدادار بکشد هاى نیمه بعد با لب
ار پس از اداى این احترام غیرالزم، همایون به تناسب موضوع صحبت عبارتى به ک. کرد شروع مى» !خانم
داد و بعد مطلبى را که در نظر  آورد و براى چند لحظه در موضع تدافعى قرار مى برد که مرا به خود مى مى

آنچه دایى همایون . ساخت کرد و زمینه را براى تفکر و بحث آماده مى داشت، از دیدگاهى نو مطرح مى
هایم  از فکرهاى تازه جلوى چشم دیدم که گنجى بینى نبود، اما در آخر کار مى خواست بگوید قابل پیش مى

 …گذاشته است



٢٢٣ 
 

داد به او دادم و  من یک شمع عطرآگین را که بوى الوندر مى. مالقات اخیر ما هم از همین نوع بود
گفتم شاید بشود از روى این نمونه، شمعى با عطر گل سرخ . هاى لطیفش گرفت همایون آن را در دست

زار کرمان کارخانه گالب زهرا را به وجود آورده بودند و با  لهدر ال 1367همایون و شهین در سال . ساخت
متقاعد کردن کشاورزان به اینکه به جاى خشخاش گل محمدى بکارند، کار تهیه گالب و عطر گل سرخ را 

 .کرد آنقدر توسعه داده بودند که پنج درصد نیاز دنیا را تأمین مى

داد، نفس عمیق آشنا را کشید  بود و اندکى فشار مىهمایون در حالى که شمع را در دست راستش گرفته 
دلم . ها پیش مرا به مجلسى در کرمان دعوت کردند سال: و گفت باید برایت داستانى تعریف کنم

من به روال معمول سالم کردم و با حاضران دست . عده زیادى حضور داشتند. خواست بروم اما رفتم نمى
کردم که کاش نیامده  هنوز پیش خودم فکر مى. شستن پیرمردها بوددادم و به صدر مجلس رسیدم که جاى ن

او با لهجه غلیظ کرمانى . در آخر کار مرا به آقایى معرفى کردند که مهمانى به افتخارش برپا شده بود. بودم
. نوه حاج على اکبر کَر؟ باز جواب مثبت دادم: پرسید. شما آقاى صنعتى هستید؟ جواب مثبت دادم: پرسید

سالخورده بالفاصله مرا در آغوش کشید و من هم که انتظار چنین واکنش پراحساسى را نداشتم، او را  مرد
آن آقا از من خواست در کنارش بنشینم و بعد از چند لحظه داستانش را شروع کرد و . در آغوش گرفتم

ها  ارى از پسربچهخانه را در کرمان براى نگاهد گفت بیش از پنجاه سال پیش پدربزرگ شما اولین یتیم
اى داشت چون آنها با  هاى کرمان ضرر عمده باف این کار براى پسرها خوب بود، اما براى قالى. تأسیس کرد

هاى مختلف سعى کردند حاج على اکبر را  آنها از راه. گرفتند ها را به کار مى دستمزد بسیار کم این بچه
ها که کسب و کارشان را در خطر  باف قالى. خانه نبود منصرف کنند، اما او به هیچ وجه حاضر به بستن یتیم

من چند . دیدند، فتواى قتل حاج على اکبر را گرفتند و از من خواستند که این کار را برایشان انجام دهم مى
یک روز او را دیدم که لباس روشنى . هفته پدربزرگ شما را تعقیب کردم و تصمیم گرفتم به او چاقو بزنم

نزدیک شدم و یک شیشه جوهر قرمز را به . رود با یک کوزه ماست به طرف خانه مىپوشیده است و 
آنکه به  اما او بى. طرفش پرتاب کردم، به زمین افتاد، کوزه شکست و ماست و جوهر سرتاپایش را پوشاند

به آخر چطور ممکن بود من . زده ایستادم من بهت. هاى کوزه شکسته را جمع کرد و رفت من نگاه کند تکه
دانستم با  مردى چاقو بزنم که در برابر خشونت من حتى اعتراض نکرده بود؟ یک هفته گذشت و من نمى

یک روز صداى در آمد و وقتى در را باز کردم دیدم حاج على اکبر کَر به سراغم . پدربزرگ شما چکار بکنم
من از نیت شما با : د، گفتکر او اجازه دخول خواست و در حالى که مستقیماً به من نگاه مى. آمده است

من در جایم میخکوب شده بودم و قدرت جواب دادن . کردم علت را بفهمم خبرم و تمام هفته سعى مى
هایتان بوى خوبى  سازید، اما شمع ام که شما شمع مى متوجه شده: حاجى على اکبر ادامه داد و گفت. نداشتم

اید درآمد اضافى داشته باشید،  خواسته ده است که شما مىروند و حتماً به همین دلیل بو ندارند و فروش نمى
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نفس عمیقى کشید و گفت این هفته سعى کردم راه ساختن شمع خوب را . اش را تمام نکرد او جمله …با
 …ام آن را به شما یاد بدهم یاد بگیرم و حال آمده

زنید آن روز پدربزرگ شما توانید حدس ب مى: بعد از این جمله آقاى سالخورده به من نگاه کرد و گفت
 .چطور مسیر زندگى مرا تغییر داد؟ من همه عمر مدیون او خواهم بود

کردم تمام وجودم تحت تأثیر  فشرد و من احساس مى دایى همایون محفظه شمع معطر را در دستش مى
فکر قدرت  من در. نامید مى» بابا حاجى«یکى از کارهاى مردى قرار گرفته است که همایون او را با عشق 

خوردن براى خودش به صورت یک قربانى، به این  جویى و یا غصه روحى جد بزرگم بودم که به جاى انتقام
 .اش کمک کند فکر افتاده بود که به قاتل احتمالى

حاال که دایى همایون از میان ما رفته است، غم ندیدن او و نشنیدن صداى نفس عمیقش که همیشه 
اى از او تا  دانم که هدیه کند، اما مى ده، شنیدنى و راهگشا بود، بر قلبم سنگینى مىمقدمه یک داستان آموزن

توان به  هستم با من خواهد بود و به یادم خواهد آورد که با اندکى تغییر در نحوه نگاه کردن به مسائل مى
 .اى راه یافت دنیاهاى تازه
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  منوچهر ستوده/ …همایون صنعتی زاده، یگانه مرد مبارز

  یگانه مرد مبارزِ میدانِ پیرِ کشمکشِ زندگى

زار در دهکده سینگان بر  و بارها در کوهستان اللههاست که من از دور و نزدیک با این مرد دمخورم  سال
ها  روزها در کوه. ام ام و صفا و خلوص پذیرایى او را از نزدیک مشاهده کرده سر سفره او شام و ناهار خورده

جمشید جزو جمع ما بود و با تحمل و بردبارى رنج  هاى فراخ تخت هاى رشته جبال البرز و دشت و دره
جمشید برویم  ده سال پیش از ما خواست تا با او به تخت. کرد دى بر خود هموار مىسفر را با خوشى و شا

میانه روز دوم دیدار ما را سرسرى . ها را به دقت نگاه کنیم این خرابه» بین و گوش راز نیوش چشم حق«و با 
ماشین شد  انگاشت و گفت شماها آن شور و حرارت را ندارید و از ما جدا شد و به راه خود رفت و سوار

. خواست دست به ترجمه کتبى در این زمینه بزند در همان ایامى بود که مى. و راه کرمان را در پیش گرفت
گیرى در  فکر وارد کردن کارخانه گالب ]1[.فکر تجارى و اندیشه اقتصادى همایون درخور ستایش است

هاى نجومى به بازار  گرفت و با قیمت این اواخر از گالب عطر مى. ذهن او خطور کرده است ط به کرمان فق
هاى پیش از اسالم افتاد سه ماه زمستان را به  هنگامى که به فکر ترجمه کردن کتاب. فروخت اروپا مى

 .رفت و شب و روز مشغول ترجمه کردن بود بندرعباس مى

رفت، در میان راه تصادف کرد و روى  او از کرمان به بندرعباس مى دو سال پیش همسرش براى مالقات
 .در نقاب خاك پوشاند

 
 دکتر منوچهر ستوده

کرد و در وجنات و  این ضربه روحى در ظاهر همایون هیچ اثرى نکرد و سنگین و رنگین آمد و رفت مى
زندگى همایون . ى شدید زدا حرکات او تغییر و تحولى پیدا نشد ولى از داخل به وجود حساس او لطمه

این ضربه ناگهانى از داخل تأثیر خود را گذاشت و مردى که نه لبش به . پس از مرگ شهین زندگى نبود
 .سیگار رسیده بود و نه طعم مشروبات الکلى را چشیده بود گرفتار تنگ نفس کرد و او را از پاى درآورد
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همایون در دوران انقالب سه سالى به . همپاى او بودتنها همسر او بود بلکه یار و یاور و  این خانم نه
زار را گل محمدى کاشت و کمکى به  هاى الله زندان افتاد و همسرش در این سه سال سینه شمالى کوه

همایون زندگى خود . شوهر خود کرد تا براى خرید گل به در و دشت و صحرا نیفتد و آواره همه جا نشود
به گلزارهایى که در کوهستان کرمان . کرد کشى سرکشى مى گیرى و عرق البچرخاند و به کارخانه گ را مى

ذهنش . کرد خانه ایران است بهتر از پدرش اداره مى خانه را که بهترین یتیم یتیم. زد تولید کرده بود سر مى
فتابى کار این اواخر متوجه آبیارى در افنرسمنان بود که با شاخص آ. متوجه اقسام آبیارى در ایران بزرگ بود

 .کردند مى

 .همایون به کتب پیش از اسالم توجه داشت و پنج شش جلد از آنها را ترجمه و چاپ کرده است

خداش بیامرزاد و قرین . داد کار ده مدیر مدبر را یک تنه انجام مى. »کار کار کار«زندگى همایون یعنى 
 .رحمت خویش گرداناد

 1387کوشکک سیزدهم شهریورماه 

 1388، مهر و دي 72-73بخارا 

 
کرد تا بر اثر دشمنى  همایون چندین سال تشکیالت عریض و طویل فرانکلین را در تهران اداره مى- ]1[

به عهده و سعایت اشخاص مغرض این دستگاه را از زیر نظر او بیرون کشیدند و افراد ناالیقى اداره آن را 
هاى ادارى و ریاست و اداره امور برکنار شده  زاده فکر کرد که از کارها و مشغله در این وقت صنعتى. گرفتند
 .است

در این وقت به خلیج فارس روى آورد و در این مرکز طبیعى به تولید مروارید مصنوعى همت گماشت 
ارِ کار شد و استفاده شایانى از این راه متوجه او ها که در این کار سابقه داشتند یارى طلبید و سو و از ژاپنى

 هایى از او گرفتند تا این کار را نیز با دسیسه. شد
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  هرمز همایون پور/ نماد یک کارآفرین واقعی

 
به واقع هم انقالب . دهند خیلى اهمیت مى (entrepreneurs) فته امروز به افراد کارآفرینجوامع پیشر

روزى کارآفرینان پیشگام در اروپا بود، و  گذارى، و فعالیت گاه شبانه ریزى، سرمایه صنعتى عمدتاً نتیجه برنامه
اطالعاتى و ارتباطى در دنیاى دانیم و شاهدیم که، از جمله، همین افراد موتور اصلى انقالب  اکنون هم مى

زاده به نظرم یکى از نمادهاى  به این موضوع اشاره کردم چون همایون صنعتى. اند و هستند امروز بوده
 .راستین کارآفرینى در ایران بود

در دو سه نوبت با ایشان سروکار پیدا کردم که . زاده نداشتم من آشنایى مستقیم چندانى با آقاى صنعتى
 .کوشم از مدعاى خود دفاع کنم ور کوتاه آنها مىاینک با مر

ل زمانى بود که در محضر دکتر غالمحسین مصاحب در دفتر دایرةالمعارف فارسى، که وابسته    1 بار او
زاده در آن زمان مدیر پر  آقاى صنعتى 1342٫به مؤسسه انتشارات فرانکلین بود، مشغول کار شده بودم؛ سال 

گاهى، . کار آن ایام نداشت هیبت انتشارات فرانکلین بود و به روشنى پیداست که کارى به ما جوانانِ تازه
زاده  براى حل و فصل مسائل ادارى و فنى دایرةالمعارف، دکتر مصاحب به طبقه باال به دیدن آقاى صنعتى

زد، و سالم و علیکى هم با ما  د دکتر به دفتر دایرةالمعارف سر مىرفت، و گاهى ایشان به بازدی مى
 ]1[.کرد مى

شرکت چاپ افست، : هاى دیگرى هم هست شنیدیم که او مبتکر طرح همین، ولى طبعاً شنیده بودیم و مى
، چاپ )با کمک وزارت آموزش و پرورش(آموزان  دانش هاى جیبى، مجالت پیک براى کاغذ پارس، کتاب

ترین نویسندگان و  ها گروهى از زبده براى هر یک از این طرح. هاى درسى براى افغانستان، و غیره کتاب
آید، ویرایش کتاب به معناى امروزى که نیز در  تا جایى که یادم مى. مترجمان و کارشناسان را جمع کرده بود

پردازى  نکلین آغاز شد، با پیشگامى دکتر سیروس پرهام و منوچهر انور؛ همچنین، کتابهمان ایام در فرا
کنم که، صرف  نوین که چهره شاخص آن مرحوم هرمز وحید بوده در جایى نوشته بودم و اکنون تکرار مى

این دست،  از» مسائلى«اى مالحظات مربوط به وابستگى فرانکلین ایران به فرانکلین نیویورك و  نظر از پاره
پردازى و چاپ کتاب در ایران جدید، به دو دوره قبل و بعد از فرانکلین  اغراق نیست اگر بگوییم که کتاب

 .شود و تردیدى نیست که خدمات مؤسسه فرانکلین از این بابت فراموش شدنى نیست تقسیم مى

ها را از لحاظ  کتاب .چند سالى به همین نحو گذشت و فرانکلین مرتباً رو به توسعه داشت. بگذریم
: گذاشت کرد و براى چاپ در اختیار ناشرانى که با آنها قرارداد بسته بود مى محتوایى و فنى آماده مى

در اواخر همان دهه بود، اگر اشتباه . …سینا، امیرکبیر و انتشارات اقبال، انتشارات نیلِ میدان مخبرالدوله، ابن
شب،  10یا  9رفتیم تا حدود  که پاره وقت بودیم و عصرها مىنکنم، که حتى ما همکاران دایرةالمعارف 
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تا باالخره معلوم شد که آقاى على اصغر مهاجر با . کردیم احساس مى» تشنج«شنیدیم و نوعى  چیزهایى مى
مهاجر باهوش و، . زاده شده است جانشین آقاى صنعتى» کودتا«فرانکلین نیویورك ساخته و با نوعى 

زاده او را که  ظاهراً صنعتى. قلم و تیزبین بود هاى کویر آشکار است، خوش ش در جادهطور که از کتاب همان
کرده و به فرانکلین آورده بود؛ مهاجر هم ظاهراً » کشف«مدتى به رانندگى تاکسى و کامیون اشتغال داشت، 

 !حق نان و نمک او را به شایستگى ادا کرد

گاهى به طور غیرمستقیم چیزهایى . زاده نداشتم ى صنعتىبعد از آن ماجرا، مدتى اطالع مستقیمى از آقا
پیرنظر و عزیز دیگرم مرحوم على نورى، که در آن . شنیدیم درباره او از عزیزم مرحوم هوشنگ پیرنظر مى

در نزدیکى ) مرحوم، مرحوم: اند و باید بنویسم واى، همه رفته(زمان معاون ادارى و مالى فرانکلین بود 
رفتیم  مى» شمال«زاده ویالهایى داشتند و ما دوستان گهگاه با آنها به  ویالى آقاى صنعتى نوشهر و در حوالى

گاه  در آن فاصله، هیچ. دوران خوشى بود، یادش به خیر. کردیم و چند روزى در آنجا اطراق و استراحت مى
 .زاده را ندیدم، تا رسید به نوبت دوم آقاى صنعتى

سازمان انتشارات و آموزش (زمانى که در فرانکلین بعد از انقالب شود به  نوبت دوم مربوط مى   2
مسئول بخش فرهنگى بودم و با کمک دوستان ) انقالب اسالمى؛ شرکت انتشارات علمى و فرهنگى کنونى

 .دانم نمى. هاى مطلوب میراث فرانکلین را زنده کنیم، و شاید تا حدودى موفق شدیم کوشیدیم آن بخش مى

یا سال  69روزى، به گمانم در تابستان سال . در آن سمت بودم 1372یا  1371تا  1366بارى، از سال 
، به سادگى سالم کرد )بودیم» درهاى باز«همگى در بخش فرهنگى پیرو سیاست (، مردى وارد اتاقم شد 70

و  دیدم تا حدودى پیر بدیهى است پس از حدود سى سال که باز او را مى. »زاده من، صنعتى«: و گفت
. ادب کردم و در خدمتش نشستم. شکسته شده بود، اما همچنان پرانرژى، خوش صحبت، و جذاب بود

کامالً معلوم بود که سرگذشت فرزندى را که به دنیا آورده بود . ضمن صرف چاى، شروع به صحبت کرد
سخن پارسى، هاى گزیده  دانست که مجموعه مى. هاى ما بود کم و بیش در جریان برنامه. کند تعقیب مى

به ترتیب، با دبیرى دکتر حسین (ایم  دانم؟، و گردونه تاریخ فرانکلین را احیا کرده جامعه و اقتصاد، چه مى
و، در همان ) آبادى، دکتر ناصر موفقیان اى، دکتر مرتضى کاخى، عزیزم مرحوم دکتر ایرج على الهى قمشه

اى عصر نو، به دبیرى دکتر سیروس پرهام، ادب و ه اندیشه(ایم  هاى دیگرى به راه انداخته روال، مجموعه
فرهنگ عرب، به دبیرى عزیز دیگرم مرحوم دکتر پرویز اتابکى، و جامعه و سیاست که خود حقیر دبیرى آن 

 )..را متصدى بود، و

اى تعریف و قدردانى، گفت برایتان  پس از شمه. کرد از کارهاى ما ظاهراً خوشحال بود و تأیید مى
. باید در حال و هواى کنونى روى دانشمندان ایرانى بیشتر، خیلى بیشتر، کار کنید. دارم هایى برنامه
با حرارت از بیرونى سخن . خصوص ابوریحان بیرونى مالصدرا، ابن سینا، دو غزالى، و به: هایى آورد نمونه
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گفت  مى. نهاد کردهاى مختلف کار آن دانشمند یگانه و واالمرتبه پیش گفت و چندین طرح براى معرفى جنبه
ها اجرا شدنى  نظرى که دارى، این طرح اطمینان دارم که در زمان معاونت تو و همکاران شایسته و صاحب

 .هاى سازمان خواهد بود تازه و ارزشمند و برجا ماندنى در فعالیت» فازى«است و 

اختیار  ب شده بودم و بىمجذو. گیرى کند در جایگاهى نبود که بتواند شخصاً تصمیم» مقام معاونت«البته 
گفتند مدتى در کرمان و  مى(به آن همه انرژى و خالقیت، آن هم از پس سالیانى سخت که گذرانده بود 

. ، آفرین گفتم)شود مدتى در زندان انقالبیون گرفتار بوده است بندرعباس پاسدار بوده و وقتى شناسایى مى
 .ن برویمفکر کردم بهتر است بالفاصله به خدمت رئیس سازما

دکتر فاضل الریجانى بى شیله پیله . خوشبختانه در آن زمان رئیسى داشتیم که از او خاطرات خوشى دارم
هاى ما هم، تا جایى که امکانات مالى محدود سازمان  بود و به کار فرهنگى واقعاً عالقه داشت و از برنامه

سن سلوك بهترین رئیسى بود کنم از جهات علمى و ف تصور مى. کرد داد، حمایت مى اجازه مى رهنگى و ح
البته انصافاً باید بگویم که على محمدى اردکانى، که در آن ایام اولیه و . (که در آن چند ساله خدمتم داشتم

ها پرداخت،  هاى سنگین را به بانک بدهى –پرآشوب و نوسان بعد از انقالب به راستى سازمان را احیا کرد 
هاى سابق را تا حد امکان »فرانکلینى«راه جهان کودك تکمیل و تجهیز کرد، ساختمان کنونى را در چهار
البالغه به ترجمه  هایى چون ویراسته جدید تاریخ تمدن ویل دورانت و نهج جمع کرد، و با جسارت طرح

از لحاظ مدیریتى  –بخش سازمان شدند  مرحوم دکتر شهیدى را اجرایى کرد که از جهت مالى نجات
 )حسابش جداست و جایگاهى برجسته دارد

با چنان بالغت و . رود راستى یادم نمى به. زاده به خدمت دکتر الریجانى رفتیم با آقاى صنعتى. کوتاه کنم
. هاى پیشنهادیش و در بزرگى و شأن علمى ابوریحان بیرونى سخن گفت که مبهوت شدم شورى از طرح

ها را با همکارى و نظر آقاى  له پذیرفت و مأموریت به سازمان رساندن طرحدکتر الریجانى بالفاص
 .زاده به بخش فرهنگى محول کرد صنعتى

ادارى و بوروکراتیک وزارت علوم در دوره » هاى بازى«متأسفانه، چنان که رسم معهود مملکت ماست، 
فرمود، باعث » رفوزه«عدى را وزیرى که نام چندان خوبى از خود بر جاى نگذاشت و فردوسى و حافظ و س

با تغییر رئیس، ایضاً طبق رسم معهود، کشتیبان را . شد که ریاست دکتر الریجانى چند ماهى دیگر نپاید
وبیش عقیدتى و  هاى کم گرى انتشاراتى سازمان جایش را به هدایت –سیاستى دگر آمد و نقش فرهنگى 

ر اینجا، منظورم اشاره به انرژى، خوى کارآفرینى، و شور د. این سخن بگذار تا وقت دگر. داد» گرانه اصالح«
شناسىِ زیرکانه همراه  زاده بود، که همیشه با نوعى موقع و بالغت متکى به دانش و آگاهى مرحوم صنعتى

 .بود
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با جمعى از دوستان دانشى انتشارات » بیرون رفتیم«ما را که از مدرسه . برسیم به نوبت سوم و آخر   3
رفتیم؛ دو سه بار به  گاهى به سفرهاى داخلى مى» فرزانیان«با  1373٫به راه انداخته بودیم؛ در سال فرزان را 

، )دکتر شایگان با آن شادروان سوابق قدیم داشت(کردیم  مشهد که حتماً محضر حضرت آشتیانى را درك مى
زاده هم ما را به  صنعتى آقاى. و به شیراز، براى زیارت دوستان و از جمله ادیب صاحب نظر هاشم جاوید

بعدازظهرى، به اتفاق، از هتل حرکت کرده و به منزل ایشان رفتیم، ساختمان قدیمى که به . کرمان فراخواند
شنیده بودیم که در نزدیکى کرمان مزرعه گُل و . زیبایى و با سلیقه با همان اسلوب قدیم نوسازى شده بود

خرد، و به  هاى آنان را مى ن را به پرورش باغ گل واداشته، گلگیرى به راه انداخته است، روستاییا گُالب
هم تولید » سالمى«از جمله، چاى خوش بو و . کند گالب زهراى واقعاً مرغوب و سایر عرقیات تبدیل مى

کم نزد دوستان، مهین خانم را  اصرار داشت که، دست. (صرف کردیم» خانم صنعتى«کرد که به لطف  مى
خندیدیم و  این را خوب به یاد دارم، حتى بعدها با رفقا کمى هم در این باره مى. بنامد» خانم صنعتى«

کردیم؛ روان خانم صنعتى شاد باد که چند سال قبل وقتى از مزرعه گل که مدیریتش را بر عهده  شوخى مى
آقاى ایضاً، منظورم، اشاره به روحیه کارآفرینى .) گشت تصادف کرد و کشته شد داشت به کرمان باز مى

توانست  به هر حال مردى سالخورده بود، ولى او هرگز نمى) 1374سال (در آن زمان . زاده است صنعتى
آفرید،  در هر زمان و در هر کجا که بود، کار و فعالیت مى. راحت و باطل بنشیند؛ ویژگى بارز کارآفرینان

نقاب درویشى و عرفان و غیره پنهان  تنبلى خود را در پشت. ها کمتر داریم خصوصیتى که متأسفانه ما ایرانى
توپیم و تحقیرشان  اند مى هایى که به مدد کار و کوشش به مراتب بلند رسیده کنیم، و در ضمن به ملت مى
در همان ! تفاوتى و بیکارگى بدرآییم فقط اگر پروردگار یارى کند، شاید از این حالت رخوت و بى! کنیم مى

هاى جیبى  اندازى دوباره کتاب اى را در کرمان احیا کرده و به فکر راه هگفت که چاپخان سفر، از جمله، مى
چه بسا اگر در . کرده است ام که تا همین اواخر درباره این نیت خود با دوستانش صحبت مى شنیده. است

 .یافت، این فکرش را هم به اجرا درآورده بود کرمان دستیاران مدیر و الیقى مى

زاده ما را با ماشین خود به ماهان  ، آقاى صنعتى»خانم صنعتى«و خداحافظى با  بارى، پس از رفع خستگى
باغ را مشغول نوسازى بودند و اگرچه کار به پایان نرسیده بود، آشکار بود که . برد» باغ شازده«و به دیدار 

به تمامى » جواهر«ام اکنون مدتى است کار نوسازى به پایان رسیده و اکنون  شنیده. اى جواهر است قطعه
 .کند خودنمایى مى

کالمش . گفت کرد، از هر درى سخن مى در طول راه و رفت و برگشت، که با مهارت و دقت رانندگى مى
از ادبیات شرق و غرب و از نویسندگان برجسته معاصر به شیرینى صحبت . با دکتر شایگان گرم شده بود

ستلر رسید، که مدت زیادى از خودکشى او آید وقتى به آرت یادم مى. نمود کرد و نقل قول مى مى ور کُ
گفت کستلر و همسرش عضو انجمنى . دانستم و برایم جالب توجه بود گذشت، اطالعى داد که نمى نمى
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شده بودند که مرامش این است که وقتى پیر و درمانده شدى، بهتر است خودت را راحت کنى؛ کارى که 
 .دکستلر و همسر او به اتفاق هم انجام دادن

به راستى . دیدم به واقع کارآفرینى است فرهیخته. زاده تقویت شد در آن شب، تصورم نسبت به صنعتى
سرود  هم در کنار کارآفرینى همیشگى، هرگز خواندن و نوشتن را ترك نکرده بود؛ گواه آن شعرهایى که مى

: نمونه. و هم نثرى استوارهایش که جملگى هم دقت دارد  خصوص ترجمه و به. سپرد و غالباً به بخارا مى
هاى مرى بویس درباره زرتشت و آیین زرتشتى؛ و آخرین کارى  جغرافى استرابو، محقق یونان قدیم؛ کتاب

 .دو جلد ترجمه ارزنده درباره کشور هند: که از او دیدم

اع و دانم که هشیار بود و همه اوض مى. توانم بگویم شناختم چه مى درباره مردى که درست نمى   دیگر
کارى که مطمئنم با  –فرستاد  هایش را براى ما مى کتاب. حول و حوش خود را به دقت تحت نظر داشت

نوشتى، که انصافاً همیشه با ستایش نسبى  وقتى چیزى درباره آنها مى. کرد ها مى نسبت به خیلى» هشیارى«
اى  به یاد ندارم که نامه. نوشت ى مىکوتاه کتاب بعدى را با لطف بیشتر» تقدیم نامچه«همراه بود، دفعه دیگر 
» رفقاى«از . آرى، سازمانده و هشیار و دقیق بود. گرفت معموالً با فاکس ارتباط مى. براى من نوشته باشد

، منشى یا رئیس دفتر دبیر اول یا مقامى دیگر از حزب 1320ام که حتى وقتى در جوانى، در دهه  قدیم شنیده
 .بود، نظم و ترتیب و سامانى داده بود باید بى در و پیکر مى مى» مردمى«قاعده توده بود، آن دفتر را که به 

ها و  هاى دیگر، نقص او هم حتماً، مثل همه انسان. شناختم زاده را نمى من بیش از این مرحوم صنعتى
ما رفته اما اکنون که از میان . دانند هایى داشته است، اخالقى و غیر آن؛ که دوستان نزدیکش بهتر مى عیب

کوشى، نومید نشدن، و کارآفرینى است، صفاتى که باید آرزو کرد  است، آنچه از او به یادگار مانده، سخت
از همان برخوردهاى ! در میان هموطنان ما رایج شود؛ اگر با فرهیختگى هم قرین گردد، دیگر چه بهتر

الگوى این صفاتش . کنم فراموش نمىمنقطع و نسبتاً کوتاه، یاد شور و حرارت و بالغت و هدفمندى او را 
 !پر دوام باد

 1388، مهر و دي 72-73بخارا 

 
اضافه کنم، که شاید چندان ربطى هم به موضوع اصلى مقاله نداشته » پابرگى«دوست دارم در اینجا  ]1[
که مرحوم على ) نامه بخارا از جمله در چند شماره قبل همین گرامى(ایم  ایم و خوانده به تواتر شنیده. باشد

اصحاب «اصغر حکمت به واالحضرت اشرف متوسل شده بود که دکتر مصاحب او را در ضمن 
زاده براى حل و فصل موضوع روزى دکتر مصاحب را براى صرف  آقاى صنعتى. وارد کند» دایرةالمعارف
برد و وقتى ایشان، پس از صرف ناهار و ضمن نوشیدن قهوه، طرح موضوع  مى» واالحضرت«ناهار خدمت 
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یسد، و سایر قضایاى دهیم ایشان بنو بسیار خوب، مقاالت یهود را مى: فرماید کند، دکتر مصاحب مى مى
 !بعدى

حکایت فوق به نظر من . رسیدیم ما با مرحوم حکمت نسبت خانوادگى داشتیم و گاهى خدمت ایشان مى
کنم که مرحوم حکمت  به این دلیل عرض مى! نماید، هر چند راوى آن سنى نبوده است چندان دقیق نمى

ماغ فیل افتا ماغ بزرگى که داشت، معموالً از دحق از بنیانگذاران فرهنگ  او که خود را به. ده بودعالوه بر د
دانم که  دانست، بعید مى نوین ایران و در تراز خدمتگزارانى چون مرحوم ذکاءالملک فروغى و امثال او مى

شناختند به احتمال قوى عرض بنده را تأیید  کسانى که مرحوم حکمت را مى. کرده باشد» توسلى«چنین 
اد مصاحب، که امروز همه به آن اذعان دارند، به جاى خود محفوظ، ولى گمان مقام بزرگ است. کنند مى

. براى قبول همکارى معرفى کنند ”Junior“ جست که او را به یک مى» توسل«کنم مرحوم حکمت  نمى
داشته است، به اغلب احتمال، در جزئیات خود به صورتى دیگر بوده است؛  این داستان، اگر هم واقعیت مى

 على الراوىالعهدة 
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  مجتبی میرطهماسب/ باالخره من هم فیلم صنعتی ساختم

 
 نوشتم،» بانوى گل سرخ«زمانى که این یادداشت را براى فیلم 

 .هنوز هم زنده است. همایون صنعتى زنده بود

 

هاى بعد که نیاز  و سال! دانستم را دور از منش هنرى خود مى» صنعتى«هاى دور، ساختن فیلم مستند  سال
 .خواهد آمدم؛ که ساختن این نوع فیلم هم کاربلدى مى داشت از پس آن برنمى مالى مرا به این کار وامى

و عجب هم اینکه این فیلم به نوعى سفارش ! آمدمبر» صنعتى«ام که از پس ساختن فیلم  اما اآلن خوشحال
و پس از نزدیک به یک سال و نیم که ساختن بانوى گل سرخ طول . »صنعتى«بود براى فیلم » صنعتى«

 !…»صنعتى«به » صنعتى«اى وقت صرف شد براى تحویل آن فیلم  کشید، چند هفته

نظیر  یون صنعتى یکى از پنج انسان کمهما«: یادآورم شد که ) همان شاعر فیلم گبه(سید عباس سیاحى 
و من که هم کرمانى » .هاى تأثیرگذار قرن اخیر جهان است یکصد سال اخیر ایران و یکى از ده نفر شخصیت

 .دانستم شناختم، این را به خوبى مى را مى» دخت شهین«و هم همسرش » همایون«هستم و هم 

چون که از اساس . ن براى حضور جلوى دوربیندانستم که چقدر سخت است راضى کردن همایو اما نمى
و اینها را با همان ! کرد که دنبال کار آبرومندترى بگردم با سینما مخالف است و مدام هم به من گوشزد مى

گفت و کم کم هم در من اثر کرده بود که دیگر سینما همه  شناختى خود مى هاى تاریخى و جهان استدالل
 !دانستم اقعیت بسیار دورتر است تا آنچه که من مىاش با و نسبت حقیقت نیست و 

و نام و یاد او بود که همایون را . دخت بود و کلید حضور همایون در جلوى دوربین، مرحوم شهین
ها براى  اش در تمام آن سال دخت بگوید و از همراهى و همدلى جلوى دوربین من نشاند تا از شهین

 .دنىاندازى و مدیریت آن همه کار مان راه

و فیلم که تمام شد دانستم که کار من هم عبث نبود در برابر کار آن دو؛ که من توانستم ضرب کنم 
و این همان دلیل . اند و یا خواهند دید تصویر این تالش و انرژى را در تعداد همه کسانى که فیلم را دیده

 .حضور سینماى مستند است

اى من تا بفهمم که هستند در این جهان هنوز کسانى که تمام دوران ساخت این فیلم کالس درسى بود بر
لک را  شود به احترامشان کاله از سر برداشت و با افتخار گفت که من هم چون ایشان ایرانى مى ام و این م

لک را آباد مى کنم؛ با مرارت دوست دارم و با عشق خود این م! 
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هر . دخت با من هست پایان همایون و شهین بىگذرد، هنوز انرژى  حاال که دیرزمانى از اتمام فیلم مى
نشینم تا دوباره آن  شوم از شرایط این روزگار به تماشاى بانوى گل سرخ مى زمان هم که قدرى مستأصل مى

 .انرژى در من نفوذ کند

 1387دى ماه     .شما هم ببینیدش
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  شیرین صنعتی/ نگاهی کوتاه به چند پی نوشته و کتیبه از میان رودان

هاى کشورهاى همجوار،  تمدنبراى تحقیق درباره تاریخ ایران باستان، با تمدن مصر باستان و با 
آشنا شوید و از منابع   هاى فرهنگ آدمى بوده که یکى از ثروتمندترین حوزه]1[ خصوص میان رودان به

ى قرار مند شوید، چون بستر و زمینه علمى براى تحول و شکوفایى ایران در این نواح اشان بهره تاریخى
 1927(یاد پرفسور کارل هاینز دلر  ، زنده)آلمان(این سخنان را استاد آشورشناسى دانشگاه هایدلبرگ » .دارد

اما نهال این عالقه به تاریخ . بیست و یک ساله رشته خاورشناسى خطاب کرد  به من، دانشجوى) 2003 –
طور غیرمستقیم در وجود من  عتى، برادرم، بهخاورمیانه و ایران باستان را پدرم به طور مستقیم و همایون صن

 .کاشتند

ها نزد خویش  هاى تاریخى، مرا شب زاده کرمانى، تاجر و نویسنده رمان پدرم عبدالحسین صنعتى
اش را با صداى بلند برایش بخوانم که البته گاهى یا با  هایى از آثار تاریخى مورد عالقه خواند، تا بخش مى

گفت که دوست دارد فرزندانش در رشته  همیشه مى. شد من روبرو مى مقاومت یا با غیبت عمدى
 .شناسى کار و پژوهش کنند ایران

هاى درسى  به عنوان مدیرعامل مؤسسه فرانکلین چاپ کتاب 1337برادرم همایون صنعتى که در سال 
هاى  ى کتابافغانستان را به عهده گرفت، پس از پاگیرى و موفقیت در این راه، در متن و در تصویرگر

هاى تاریخ و جغرافیاى دوره دبستان، که  ویژه در کتاب وجود آورد، به درسى ایران دگرگونى و تحول به
در کالس پنجم کتاب درسى تاریخ را با تیتر . اى مانند من را شیفته تاریخ باستان ایران کرد دختربچه ده ساله

  براى سال پنجم دبستان، تألیف دکتر پرویز خانلرى، نقاشى از محمد زمان ]2[»تاریخ ایران، از آغاز تا اسالم«
روى جلد آن بناى . زمانى، پرویز کالنترى و غالمعلى مکتبى در اول سال تحصیلى به دستم دادند

هایى که بر دیواره آن  و پله هاى برافراشته زیبا خورد که با ستون جمشید به چشم مى نشده تخت تخریب
، در  DINA4 قطع این کتاب کمى بزرگتر از. شد نقوشى حجارى شده به مرغزارى رنگارنگ ختم مى

. حدود رحلى بزرگ بود و به خاطر این قطع بزرگ و تصاویر رنگى زیبایش بین ما نوجوانان بسیار محبوب
شد و  به خط نستعلیق و تصاویر ساده و کودکانه شروع مى» پدران ما پیش از تاریخ، غارنشینان«کتاب با متن 

در مبحث بعدى . کرد ادامه پیدا مى» هاى نخستین نشینان، دوران پیش از تاریخ، تمدن کشاورزان، ده«با 
و براى نوجوانان گیرا و   به قدرى ساده، پر محتوى» سومریان، اکدیان، ایالم یا انشان و بابل«مطالبى درباره 

گویا توضیح داده و زیبا ترسیم شده بودند که به خاطر دارم حتى در اوقات فراغت این کتاب را بارها و 
اما هنگامى که نوبت به مبحث . رفتم ها سوار بر عرابه به جنگ مى ان و آشورىخواندم و با بابلی بارها مى

آمیزى بسیار دلپذیر و لذت خواندن کتاب  رسید شوق تماشا کردن تصاویر با رنگ مى» آمدن ایرانیان«
 هایم آواى در گوش» دایاکو، فرورتیش، هووخشتر، ایشتوویگو«هاى  ، نام»شاهنشاهى مادها«. شد دوچندان مى
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نویسان یونانى را شاید  و داستان کودکى کورش از زبان تاریخ» شاهنشاهى هخامنشى«. دلپذیرى داشتند
چون کورش دوازده ساله شد در بازى با وزیرزادگان چنان فرمانروایى نشان داد که «. هزاران بار خواندم

اى سپید بر تن،  ن، با جامهدر زیر این جمالت تصویر کورش نوجوا. »ایشان رنجیدند و شکایت به شاه بردند
اش فرمان گوشمالى پسران وزیر را که پسرکى سرسپرده آنها را با  شد در حالى که با انگشت سبابه دیده مى

از اینجا . کرد کنان و دیگرى ملتمسانه تقاضاى بخشودگى مى یکى از آنان تعظیم. داد زور به زمین انداخته مى
» تافته جدابافته«آمد که چرا یکباره کورش  ن با مغزم جور در نمىدیگر این داستان را دوست نداشتم، چو

 .گوید درآمدى به دیگران زور مى شود و بدون هیچ پیش مى

اش بر کروزوس،  شد اما پس از پیروزى تر مى در دوران شاهنشاهى کورش درس تاریخ پیچیده و سخت
 .«شود جهانیان مىمانندش سرمشق همه  با بزرگوارى و جوانمردى بى«پادشاه لیدى، 

را به دنبال » پیش از هجرت 1160گرفتن بابل در بهار سال «تسخیر کشورهاى آسیاى صغیر در کتاب 
اى به زبان اکدى و خط  نوشته استوانه گل» براى مردم بابل و به زبان ایشان«داشت و کورش درین باره 

 .نویساند میخى مى

 .نوشته را بخوانم ین گلکردم که روزى بتوانم ا از آن دوران آرزو مى

کشف شده، در سنت دیرین ) 1879(هاى شهر بابل  نوشته کورش دوم به شکل استوانه، که در پایه گل
. م. که از هزاره سوم پ» تاریخنگارى«توسط این سنت، بخشى از . میان رودان نگاشته و شکل داده شده بود

پادشاهان براى به . بابل رواج پیدا کرد و منعکس شددر میان پادشاهان و فرمانروایان سومر، اکد، آشور و 
هاى صحن  ها، گوشه ها در پایه ها، دروازه رسمیت بخشیدن به حکومتشان، هنگام بنا یا بازسازى معابد، کاخ

 سومرى(هایى  نوشته هایى در دیوارها که از پیش جاسازى شده بودند پى در زیر سنگفرش یا در سوراخ

temen اکدى ، temennu(  ل به اشکال خشت، مخروط، استوانه یا منشور و یا از فلزهاى قیمتىاز گ
دفن کرده یا در بناهاى دیوارها به کار ) هاى کوچک گاهى اوقات همراه با پیکره(مانند برنز، طال و نقره 

 .بردند مى

آنها . شدند ها طى مراسم مذهبى از طرف پادشاه و به وسیله کاهنان به خدایان تقدیم مى نوشته این پى
براى ) »قربانى به صورت منظم» sattukku ، اکدى s-du سومرى(موظف بودند که به طور منظم 

خدایان قربانى کنند تا موجبات رضایت خاطرشان را فراهم آورده و شیاطین جهان زیرین را از خود و 
 .قلمرو فرمانرواییشان دور نگه دارند

 .شد ول معین و در قالب فرم خاصى نگاشته مىها طبق قواعد و اص نوشته متن همه این پى
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شکل، که اولى در  هاى گلى مخروطى نوشته از شهر اوروك و در دوره بابل باستان، دو متن ساده از پى
.) م. پ 1833تا  1865سلطنت     پادشاه اوروك) ]4[»سین کاشید«و دومى در دیوار کاخ ]3[ معبد اآنا

 – 1961هاى  شناسى آلمانى، در سال هاى انستیتوى باستان کاوش(کنم،  جاسازى شده بودند را ذکر مى
1960( 

 : متن نخست

 سین کاشید 1٫

 مرد قدرتمند 2٫

  شاه اوروك 3٫

  امنانوم) قوم(شاه  4٫

 اآنا) معبد(کننده مایحتاج  تأمین 5٫

 .اش را ساخت سلطنتى) باشکوه(کاخ  6٫

هاى بریتانیا در لندن، بخش خاورمیانه موزه پرگامون در برلین، موزه بغداد  موزه(نسخه  141از متن باال 
برده هاى مختلف معبد اآنا به کار  موجود است که در قسمت) در عراق، دانشگاه هایدلبرگ در آلمان و غیره

 .شده بودند

 : متن دوم

 سین کاشید 1٫

 مرد قدرتمند 2٫

  شاه اوروك 3٫

 اآنا) معبد(سازنده  4٫

ه نسخه  از این گل هاى بریتانیا  موزه(نوشته که هم به صورت کتیبه و هم به شکل مخروط موجود است نُ
 .استدر دست ) در لندن، بخش خاورمیانه موزه پرگامون در برلین، موزه بغداد در عراق

 .پ 669 – 681(اى به زبان اکدى و خط میخى آشورى پادشاه اسرحدون  در کتیبه

درباره بازسازى معبد خداى شهر و امپراتورى آشور، طى مراسم مذهبى و پس از نامبردن مصالح .) م
 :گوید ساختمانى و هدایا مى

10-17 ,V 
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محکم کردم، دستور دادم کتیبه و پى معبد را با سنگ آهک، سنگ سخت کوهى، مانند ساختار کوه،  …«
 .»قرار دادم) در پى(هاى یادبود به نامم درست کنند و آنها را  لوحه

 .هاى معبد مردوك، خداى بابل، جا داده شده بود اى کورش نیز به همین صورت در پى نوشته استوانه گل

رسد، و خواننده گمان  مى ها در وهله اول یکنواخت، خشک و ابتدایى به نظر نوشته اکثراً متن این گل
برد که منظور دیگرى در پى آن نهفته باشد، به طور مثال کتیبه دیگرى از اسرحدون از نظام موجود در  نمى

 .شود بدون تأکید مستقیم به آن گیتى سخن گفته مى

پسر سنخریب ) م. پ 669 – 681(در این کتیبه، که بخشى از آن را نخست ذکر کردم، پادشاه اسرحدون 
کسى که شهر بابل را ویران کرد و پس از او پسرش اسرحدون براى رضایت و عنایت . م. پ 881 – 745(

، سخن از جشن پایان بازسازى ساختمان معبدى )خدایان دستور بازسازى شهر ویران بابل را صادر کرد
خدایان درباره گوشت در پذیرایى از مهمانان و . شود رود که به افتخار خداى امپراتورى آشور برگزار مى مى

 : شود قربانى گفته مى

1 ,VII ,37-40 ,VI 

گاو پرورده سر بریدم، گوسفند مرغوب ذبح کردم، پرنده از آسمان و ماهى از اعماق ) اسرحدون(من «
 ».بیشمار) به تعداد(آب سر از بدن جدا کردم، 

اى کامل از  براى خدا بلکه نمونهنه تنها بازگوکننده تأمین پروتیین حیوانى ) قربانى شده(این حیوانات «
گوسفند و گاو نماد زمین، پرنده : سه ناحیه گیتى در خاورباستان نیز هست که منشاشان از آن نواحى است

با عرضه این . گیرد و زمین روى آن شناور است نماد آسمان و ماهى نماد اقیانوس که خشکى را در بر مى
شود و به این وسیله  ذیه او تأمین و رضایت و عنایت او جلب مىحیوانات قربانى شده به واالترین خدا، تغ

آسمان، زمین، اقیانوس از او نگهدارى و او : در نظم عمودى خود) این سه ناحیه(نیروى زندگى تمام گیتى 
 ».کنند را حمل مى

وب نواحى او ساکنان مغل. توانست به یارى خدایان این نظم را بهم زند اما تنها فرمانروا، اسرحدون، مى
 :رساند تسخیرشده را به این صورت ب مجازات مى

20-21 ,VI 

اشتفان ماول تأکید . »دریا به کوهستان و ساکنان کوهستان به کنار دریا بروند) کنار(دستور دادم اهالى  …«
یتى یا شدند نیز نشاندهنده نواحى گ هایى که در معابد میان رودان از مواد اولیه درست مى نوشته کند که پى مى

 .بهتر بگوییم حامل این سه ناحیه هستند
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پس از . م. پ 648، پادشاه امپراتورى آشور و پسر اسرحدون، در سال .)م. پ 631 – 668(آشوربانیپال 
چهار سال محاصره بابل، به علت قحطى و گرسنگى در شهر، ایستادگى اهالى را درهم شکست، بابل را فتح 

چون با حفظ معبد، از توهین . اى نرساند معبد مردوك در بابل هیچگونه صدمه اما به. عام کرد و مردم را قتل
ویژه  توسط این اقدام، آشوربانیپال مشروعیت سیاسى و به. حرمتى جلوگیرى شده بود به مقدسات و بى

 .مذهبى خود را حفظ کرد

 :خوانیم درباره معبد مردوك در بابل مى 43در استوانه کورش در سطر 

 »نوشته با نام آشوربانیپال به چشمم خورد یک پى) عبد مردوكآنجا، در م«

سازى در فرمانروایى بابل از همان ابزارى استفاده  طبق این گفتار کورش براى کسب مشروعیت و حماسه
هاى  اى شکل را در پایه نوشته استوانه کرد که آشوربانیپال آشورى استفاده کرده بود، یعنى دستور داد که پى

 .قرار دهند همان معبد

از سارگون از اکد و گودا از الگاش گرفته تا . (م. رودان طى دوهزار و اندى سال پ فرمانروایان میان
همه در نگاشتن و نصب ) حمورابى پادشاه بابل باستان و اسرحدون و آشوربانیپال پادشاهان آشورى

تداوم قواعد و اصول فن بالغت سیاسى را  ها ها و در دروازه هاى معابد، کاخ ها در پایه نوشته نوشته و پى گل
 .کردند سازى تاریخى خود رعایت مى همواره براى کسب مشروعیت و حماسه

رودان وجود داشت که با ایرانیان دوران هخامنشى به مرحله نوینى  هاى میان این تداوم در بسیارى از زمینه
کوشید با دسترسى به منابع،  یون صنعتى مىدر تکامل تمدن رسید و در این فصل نوین از تاریخ باستان هما

هاى خاورشناسان غرب و  ویژه ترجمه و تحشیه آثار و مقاالت مهم پژوهش مدارك و اسناد عهد عتیق، به
. مطالعات منابع خاورباستان و منابع ایرانى پیش از اسالم و ایران اسالمى به دستاوردهاى نیاکان ما برسد

که در آن تأکید  ]5[گفتار کتاب تاریخ علم در ایران و شرق باستان استبهترین مثال در این مورد، پیش
از گاهشمارى مصر ) شود روز تقسیم مى 365که در آن سال دقیقاً به (کند ایرانیان گاهشمارى زرتشتى را  مى

اى را  نظر است و علم احکام زایچه دروردن، دانشمند هلندى، هم فانطور که با  همان. اند باستان اقتباس کرده
 . دهد به ایرانیان نسبت مى

 1388، مهر و دي 72-73بخارا 

 
 شود میان رودان امروزه شامل کشورهاى عراق، سوریه، ترکیه و کویت مى – ]1[

تاریخ ایران، از آغاز تا اسالم، براى سال پنجم دبستان، دکتر پرویز خانلرى، انتشارات فرانکلین،  – ]2[
 1338تهران 
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و اینانا یا ) سومرى به معنى آسمان(» آن«خداى  معبد دو» خانه آسمان«آنا در سومرى به معنى - ]3[
 است) االهه عشق(ایشتار 

گروه  1961 – 1960و  1955 – 1954و  1936 – 1928، 1913 – 1912هاى  در سال – ]4[
لوحه و کتیبه  2232رویهمرفته ) در تورات ارخ، ورقه امروزى، عراق(شناسان آلمانى در شهر اوروك  باستان

یافتند که بخشى از ) سومرى بدوى، بابلى باستان و بابلى نو و اخیر(با خط میخى از سه دوره خط و زبان 
 .شود نگهدارى مى) عراق(زه بغداد و بخش دیگر آن در مو) آلمان(مجموعه در دانشگاه هایدلبرگ 

 4زاده، نشر قطره، علم در ایران و شرق باستان، مجموعه مقاالت، ترجمه و تحشیه همایون صنعتى – ]5[
138 
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  همایون صنعتی زاده/زنگی 

 
 )شود این داستان براى اولین بار است که منتشر مى(

نه تنها زشت . ام ترین سگى است که به عمرم دیده زشت. رنگ است زنگى که باید حدس زده باشید سیاه
 .ترین موجودات زنده باشد که در طى عمر طوالنى خود با او آشنا شدم بدقیافه است که شاید بدبختو 

. گوش دیگرش همیشه شق و رق است. ایستد یک گوشش افتاده و هیچگاه راست نمى. رنگ است سیاه
. ى نیستیعنى اصالً اهل آشنایى و دوست. بداخالق و عبوس و دیرآشنا است. فروغ است چشمانش ریز و بى

دهند  ها حتى نسبت به کسانى که به آنان وابستگى دارد و غذایش مى مانند دیگر سگ. پیوسته غمگین است
گاهى به عالمت رضایت یا . جنباند برایشان دم نمى. کند رسند اظهار محبت و صمیمیت نمى و یا به او مى

ام از  ش آگاهم و خود شاهد آن بودهچون از داستان. نماید آمد به لیسیدن دست و پایشان تظاهر نمى خوش
 .کنم این کج خلقى و پرهیز او از هر آدمیزادى تعجب نمى

 .بر حسب اتفاق سر راهم قرار گرفت

ها  رسم داشتم هر روز به قصد یکى دو ساعت راهپیمایى به جنگل قائم، که سال. ده دوازده سال پیش بود
کارى هم پیش . اوایل تابستان بود. شده بود، بروم سال پیش توسط جمعى از نیکوکاران شهر کرمان کاشته

یکى دو ساعت به ظهر . برخالف همیشه، صبح زود که هنوز هوا گرم نشده بود به جنگل نرفتم. آمده بود
غرق . مثل همیشه تنها بودم. گذشتم هاى باریک میان آنان مى از میان درختان کاج و راه. مانده به آنجا رسیدم

. ناگهان روى زمین جلوى پایم جسمى سیاه و چنبرزده نگاهم را جلب کرد. بى سر و ته هاى در فکر و خیال
 .ها بچه سیخور است تیغى یا به قول کرمانى نخست تصور کردم بچه جوجه

. دقت کردم معلوم شد توله سگى دو سه ماهه است. خم شدم تا از نزدیک نگاه کنم و مطمئن شوم
. زیر و رویش کردم، تا از چند و چون احوالش خبردار شوم. دن استمعلوم بود در حال مر. حال بود بى

هرچه توانستم . از کوره دررفتم. واقعاً چندشم شد. اند چون وارسى کردم و معلومم شد چه بر سر او آورده
 سبب، ظلم و جفا کرده بود شعور و احمقى که به او، چنان ابلهانه و بى نما اما بى به هر کودك و یا جوان آدم

شکستم و خونى  کردم حداقل دك و دندانش را مى اگر پیدایش مى. راه گفتم بد و بى. لعنت فرستادم
شعور و  معلوم بود توله سگ آن وقتى که هنوز دو یا سه هفته بیشتر زندگى نکرده بوده ابلهى بى. کردم مى

ته او را همراه ببرد و یا خدا خواس شاید مى. نفهم، سیم آهنگى باریک و نازکى را به گردن او بسته بوده است
البد یادش رفته بود که به . بعد هم دنبال بازیگوشیش او را رها کرده بود. داند چه قصدى داشته است مى

توله سگ . حال از آن موقع بیش از یک ماه گذشته بود. بسته نوزاد سیمى آهنى بسته است گردن حیوان زبان
م آهنى گرداگرد گردن پا به پاى رشد بدن در پوست و گوشت اى طبیعى رشد کرده بود، اما سی به گونه
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تر  زبان تنگ گناه و بى اندك اندك راه نفس کشیدن حیوان بى. گردن حیوان فرو رفته و بدجور زخم کرده بود
تر شده  زخمى که هر روز عمیق. تر دورتادور گردن او چرك کرده بود از این وحشتناك. تر شده بود و تنگ

برد و آشکار بود در عرض یکى دو هفته آینده سرش از بدنش  از درد، رنج مى. کشید نفس مى به سختى. بود
. هرچه اندیشیدم با او چه کنم عقلم قد نداد. به نظرم عالج نداشت و مرگش حتمى بود. جدا خواهد شد

م و سوار ناچار اندوهگین از توانى و عجز خودم رهایش کرد. اکنون دیرم شده بود وعده هم داشتم و هم
 .ام برسانم شدم تا خود را به سر وعده

. خسته و مانده بود. ساعتى نگذشت، زنم از سرِ کار برگشت نیم. حوالى یک بعدازظهر به خانه برگشتم
یاد توله سگى . نمود رنگ و رو رفته و رنجور مى. معلوم بود که روزى سخت و دشوارى را گذرانده بود

زنم پى . درهم و ناآرام بودم. توانستم فراموش کنم آمیز او را نمى اه التماسشد و نگ افتادم که داشت خفه مى
هنوز روسرى و مانتویش را در نیاورده بود که آمد و پرسید چه اتفاقى افتاده است؟ . ام برد که دل آزرده

را دانستم چگونه از آن ماج مى. خلق و خویش دستم بود. خواستم ماجرا را برایش تعریف کنم نخست نمى
اى مرا با نگاهى پر از  چند ثانیه. پافشارى و اصرار کرد، داستان را شرح دادم. دلشکسته و پریشان خواهد شد

مانتویش را هنوز درنیاورده . نشانى دقیق جایى که توله را در آنجا دیده بودم پرسید. سرزنش ورانداز کرد
چند لحظه بعد پاترول دو . رفت بیرون. حتى یک کلمه هم نگفت. اش را دوباره سر کرد بود اما روسرى

 .شد روشن کرد و رفت درى را که سوار مى

اندیشیدم بروم و . دانستم به جنگل رفته است مى. ها گذشت ساعت. هیچ خبرى از او نشد. وقت نهار شد
اما اندیشیدم هر لحظه ممکن است پریشان . خواست بکند، کمکش نمایم پیدایش کنم و هر کارى که مى

از شدت عالقه او به سگ، آن هم توله سگ، باخبر . خواستم تنها باشد نمى. افسرده خاطر برگرددحال و 
 .بودم

*** 

اى پیچیده شده بود در  حوالى ساعت پنج بعدازظهر پیدایش شد و توله سگ را که بیهوش بود و در مالفه
دامپزشک را . دامپزشکى رساندهآن را به . توله سگ را پیدا کرده بود. معلوم شد رفته به جنگل. بغل داشت

توله را به اطاق عمل برده بودند سیم را قطع . اش رفته بود با اصرار و الحاح آورده بود که براى نهار به خانه
گفت کار آن حیوان تمام است،  رغم نظر دامپزشک که مى ها درآورده بودند و على کرده و از البالى گوشت

. قدر اصرار کرده بود تا دور تا دور گردن مجروحش را بخیه زده بودندزنم پایش را در یک کفش کرده و آن
حوالى ساعت پنج بعدازظهر بود که خسته و مانده و نهار نخورده، اما . سیلین رویش ریخته بودند گرد پنى

 .خوشحال و خندان، که توله سگ را الاقل موقتاً از زجر هولناك خفه شدن نجات داده است، به خانه آمد
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چکاند سبب  اما سرانجام مواظبت دائم و شیرى که در دهانش مى. و سه هفته سرنوشتش معلوم نبودتا د
پس . کرد به جنبش درآید خورد و فقط معصومانه و اندوهگین نگاه مى شد موجودى که از جایش تکان نمى

 .از چند روزى برخواست و یواش یواش راه افتاد

 .گیر و بداخالق بود م اما از همان کودکى گوشهچون سیاه رنگ بود اسمش را زنگى گذاشتی

 .کرد اندك اندك بزرگ شد و راه افتاد و گاهى هم پارس مى

*** 

ایم و  به سر و روى خانه دست کشیده. کنیم اى خشتى و کهنه و با معمارى قدیمى زندگى مى در خانه
د روسى بود که موریانه به آن عالقه درها از چوب نرا. درهایش را که موریانه خورده بود نو نوار کرده بودیم

حیاط خانه در حدود سیصد و یا . رسد ها به آن نمى چهارچوب درها هم آهنى بود که زور موریانه. ندارد
دهلیزى آنها را از یکدیگر جدا  .در سمت شمال هفت اطاق کوچک و بزرگ دارد. چهارصد متر است

د، طول عمارت را قطع کرده و با پیچى نسبتاً تند به درِ شو همین دهلیز، که از روى حیاط شروع مى. کند مى
 .رسد ورودى خانه مى

از ماه دوم و یا سوم زنگى گوشه . براى ورود به دهلیز باید از دو پله باال رفت. عمارت روى کرسى است
یچ هنوز شش ماهه نشده بود که دیگر ه. کان باالیى را به عنوان اقامتگاه خود انتخاب کرد دست چپ پله

به هیچ . داد تنها به زنم و من اجازه عبور مى. ها باال رفته وارد عمارت شود کس جرئت نداشت از آن پله
دارد  مان را تمیز و مرتب نگاه مى هاى سال است خانه کشى که سال کس دیگر، حتى خانم بامحبت و زحمت

رسالت زندگیش . س را قبول نداشتبه جز من و زنم هیچ ک. داد نماید اجازه ورود نمى و برایمان آشپزى مى
خواست وارد  به هر کس که مى. دانست را پاسبانى توأم با خشونت از خانه و عمارت و من و زنم مى

اغلب پایش را . پیچید آمد به پایش مى اگر خیلى جلو مى. کرد عمارت شود چه آشنا و چه غیرآشنا حمله مى
 .هم همینطور است هنوز. کرد و شلوار یا دامنش را پاره مجروح مى

به یاد ندارم حتى یک بار هم محض . اکنون از روزى که به خانه ما آمده ده دوازده سال گذشته است
. دم تکان دهد و دست و پا بلیسد. ها، اظهار عالقه کند نمونه نسبت به زنم و یا من یا کسى، مانند دیگر سگ

 .پذیر هم نیست تربیت

* * * 

من و زنم به . خانه آورده بودیمش که بالى وحشتناك دیگرى به سرش آمداوایل سال دومى بود که به 
با سگ ولگرد دیگرى که البد برعکس زنگى خوش اخالق و خوش برخورد بوده بنا به . سفر رفته بودیم

چون از شدت . شوند اهل خانه نگران باردار شدن و زاییدن او مى. گیرى کرده بود اقتضاى طبیعت، جفت
زنم به او آگاه بودند خودسرانه و به خیال خود از روى دلسوزى به هر حیله که شده زنگى دلبستگى من و 
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آورند که باردار  کنند رحمش را درمى آنجا او را بیهوش مى. برند را در گونى گذاشته و به دامپزشکى مى
ایش گوشه روز دوم یا سوم این عمل بود که ما از سفر برگشتیم و تعجب کردیم که زنگى سرِ ج. نشود

هراسان در جستجویش برآمدم و او را دیدم که کف باغچه که آب انداخته بودند و مرطوب . ها نیست پله
از این ظلم مضاعفى، که، از . بود به شکم خوابیده است تا رطوبت زمین از شدت سوزش جراحتش بکاهد

خوشبختانه زنم . رفتمروى حسن نیت و خیرخواهى نسبت به او شده بود، خشمناك شده و از کوره در 
راه عالجى هم نبود یکى دو هفته بعد . یادآورم شد که کاریست گذشته و سبویى است شکسته آرامم کرد و 

غافل از اینکه چه . باز گوشه پله جا گرفت و من و زنم نیز مطلب را فراموش کردیم. زخمش خوب شد
 .ماجراى هولناکى تازه آغاز شده است

 
 صنعتی زادهزنگی، سگ همایون 

* * * 

چون ذهنم . تعجب کردم. ها نبود چند ماه بعد، یک روز که به خانه آمدم، زنگى سرِ جایش روى پله
جالب بود با آنکه کسى به . هاى گل خودش را خالى کند مشغول بود به خود گفتم البد رفته است پشت بته

همیشه . حاجت کند او یاد نداده بود حتى یک بار هم نشده بود که روى حیاط و یا جلوى این و آن قضاى
یکى . داد اى کارش را انجام مى اى گل و یا درختچه اى که کف آن خاکى باشد و پشت بته رفت در باغچه مى

. سراغش را از من گرفت. او هم بالفاصله متوجه نبودن زنگى شده بود. دو ساعت بعد زنم از سرِ کار آمد
رفت زنگى را که نبودنش سابقه نداشت پیدا  چون جوابى نداشتم پس از مختصر استراحت و لباس پوشیدن

رفتم بیرون معلوم شد زنگى را که . ام کرد اى نگذشت که صداى شیون و ناله زنم سراسیمه چند دقیقه. کند
هایش گذاشته بود  در سایه بوته گل سرخى بود و شکمش را به زمین چسبانده و سرش را روى دست

درنگ مچ دست او را گاز گرفته و مجروح  زنگى هم بى. نوازش کندخواهد او را  رود جلو و مى مى. بیند مى
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زنم بیش از آنکه دردش بیاید و یا از دیدن جارى شدن خون ناراحت شود یکه و تکان خورده . کرده بود
داد و . زنگى ول کن هم نبود. همه چیز را انتظار داشت مگر اینکه زنگى به او حمله کند و گازش بگیرد. بود

به عقلم رسید سطلى که کنار حوض بود پر از آب کنم و بریزم . م و تشرش زدم اما فایده نکردفریاد کرد
این بار اولى نبود که دست و پاى زنم را سگى زخمى کرده . مچ دست زنم را رها کرد. غافلگیر شد. رویش

آن داستان دیگرى  اما. زدن رسیده بود یکى دو بار پیش از آن هم کار به بیمارستان و جراحى و بخیه. بود
دانستند و زنم با توجه و  شد و مردنش را همه حتمى مى همان زنگى که سرش داشت از بدن جدا مى. بود

کرد پاسدار و محافظى بهتر و وفادارتر  پرستارى و دلسوزى واقعاً مادرانه پیوسته نجات داده بود و تصور مى
. له کرده و دستش را گاز گرفته و مجروح کرده بوددلیل و علت به او حم حال همان زنگى بى. از او ندارد

زنم را به داخل عمارت بردم و روى دستش را که خوشبختانه زخم چندان عمیق نداشت با . ول کن هم نبود
دانستیم چه بگوییم و  زده و رنگ و رو باخته تا مدتى نمى هر دو حیرت. ماده ضدعفونى شستم، باند بستم

این تغییر حالت ناگهانى یا . و حوصله نبود تا بلکه بدانیم چه اتفاقى افتاده استاى جز صبر  چاره. چه کنیم
ساعتى خودم خواستم به زنگى نزدیک شوم با همان  توانست داشته باشد؟ بعد از نیم جنون آنى چه دلیل مى

 .شدت و خشونت به من هم حمله کرد

حیاط، که با آجرهاى قدیمى فرش شده و  آن جایى که باغچه است از بقیه. حیاط خانه ما دو طبقه دارد
دو سه روز نگذشت که قسمت مرتفع حیاط از . حوضى در میان آن است، نیم مترى تفاوت ارتفاع دارد

یک از  نه زنم نه من و نه هیچ. داد به طرفش برود هیچ کس را اجازه نمى. سوى زنگى کامالً تصرف شد
هوا  چند بار که اهل خانه بى. خورد خوراك هم نمى. دادند مى کردند و غذاى او را کسانى که در خانه کار مى

نیمى از حیاط خانه کامالً به . به آن طرف حیاط رفته بودند به آنها حمله کرد و آنان زخمى و مجروح شدند
. یکى دو نفر از اهل خانه یقین داشتند هار شده است. رفت کسى بدان طرف نمى. تصرف او درآمده بود

هر بار یکى از کارگران خانه مجروح و زخمى . زنم مردد بود. هر چه زودتر او را بخوابانیم اصرار داشتند
خواست؛ از  شد، که حال به صورت جریان عادى درآمده بود، با نگاه اندوهناك از من کمک و یارى مى مى

هر کس  کار از مرگ نجات داده بود و بهتر از یک طرف این حیوان را با چنان صبر و حوصله و پشت
اى را تحمل کرده است، از سوى دیگر اهل خانه واقعاً ناراحت  دانست در طفولیت چه زجر و شکنجه مى

رغم آرامش ظاهرى  دانستم اگر زنگى را بخوابانیم، على مى. من هم مردد بودم. امنیت نداشتند. بودند
ساخت این واقعیت بود  مردد مى داد و آنچه مرا آزار مى. هاى مدید زنم سوگوار و دلسوخته خواهد بود مدت

توانستم معما را بگشایم و بدانم چرا چنین شده است؟ این سگ مظلوم و مالیم چرا ناگهان این گونه  که نمى
با زنم مشورت کردیم و تصمیم . خشن و بى رحم و مالحظه و سنگدل شده است؟ نفس موضوع جالب بود

 .شت نداشته باشد نرویمزده راهى را که برگ گرفتیم که صبر کنیم و شتاب
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آب و غذا خورد و باز هم در گوشه خودش روى پله سکو جاخوش . پس از چند هفته زنگى آرام شد
گرفتیم،  کردیم زنجیر گردنش را مى اما حال دیگر واقعاً به جز من و زنم حتى اگر پادرمیانى هم مى. کرد

 .کسى حق باال رفتن از آن پله را نداشت

ام قد دوطرف پلکان را باز گذاشتیم تا آمد و رفت به داخل عمارت از آنجا انجام هاى تم ناچار پنجره
 .شود

*** 

دانستم این احوال چرا و از  اما از اینکه نمى. ظاهراً مشکل گشوده شده بود. چند هفته بعد به کلى آرام شد
این حال به او  کردم ممکن است دوباره حس مى. کردم کجا در او پیدا شده بود احساس عدم امنیت مى

 .دانستیم چه ماجرایى میان زنگى و اهل خانه پیش خواهد آمد اگر من یا زنم در سفر بودیم نمى. دست دهد

همانقدر هم به . شش ماه بعد همین ماجرا دقیقاً همانند بار اول تکرار شد. حدسم درست از آب درآمد
هر . اد ندانستن دلیل و علت این تغییر حال بودد آنچه مرا آزار مى. طول انجامید و دوچندان هم مشکل آفرید

کرد و گرگى درنده و  شش ماه یک بار زنگى بى سروصدا و عبوس و ناگهان تغییر شخصیت پیدا مى
تمام . یکى دو سه سالى به این حال گذشت. دقیقاً مانند داستان دکتر جکیل و مسترهاید. شد آشام مى خون

یک روز بر حسب تصادف فهمیدم که . یخ و بن ماجرا باخبر شومهوش و حواسم را جمع کردم شاید از ب
خواستم بدانم آیا میان پیدا شدن این حفره و تغییر حال . اى عمیق در باغچه خانه کنده است سوراخ یا حفره

چه دردسر بدهم پس از مدتى کنجکاوى و مراقبت در ظرف یکى دو فصل بعد . زنگى ارتباطى هست یا نه
از قرار معلوم با آنکه رحم زنگى را درآورده بودند که باردار نشود اما زنگى بر حسب . معما را گشودم

شد این تصور را پیدا  گیرى و بعد هم باردارى و زاییدن او مى طبیعت و فطرت خود چون موقع جفت
کرد که وضع حمل  بعد هم تصور مى. کند که در آن وضع حمل کند اى مى حفره. کرد که باردار است مى
اگر کسى از نزدیک او . کرد هاى خیالیش با چنگ و دندان دفاع مى تا چند ماه بعد از آن از بچه. رده استک

هاى  پنداشت سوءقصدى نسبت به نوزادان او دارد و بدون مالحظه آشنا یا بیگانه، از توله گذشت مى مى
 .کردم آن حوصله مىها ادامه داشت و با  این وضع مدت. کرد خیالى و واهى دفاع و نگاهدارى مى

*** 

قرار شد زنم به . مطابق معمول براى فرار از سرماى زمستان کرمان به بندرعباس رفته بودم 1384سال 
 .آنجا بیاید تا به دوبى رفته براى گرفتن ویزاى آمریکا اقدام کنیم

تلفن دستى با  حوالى ساعت یازده با. آمد از راه جیرفت مى. صبح بیست و دوم بهمن از کرمان راه افتاد
قرار گذاشتیم کجا برویم و با هم نهار . کى به بندرعباس خواهد رسید. گفت کجا هست. من حرف زد
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هنوز ده دقیقه از این گفتگو نگذشته بود که باز تلفن زنگ زد و خبر دادند که بعد از کهنوج . بخوریم
 .تصادف کرده است و درجا مرده است

. فاصله بندرعباس و کرمان دشوارترین ساعات زندگانیم بوده است پیمودن. درنگ راهى کرمان شدم بى
گرفتم، اینسان دردناك و  حتى ساعات فراوانى که به مدت سه سال در سلول انفرادى مورد نوازش قرار مى

 .ام ساعاتى بود که در عمرم تجربه کرده دوزخى. تلخ و مهوع نبود

خواسته است عازم  ح روز پیش که زنم مىروز بعد تعریف کردند که صب. شب به کرمان رسیدم
دامن پیراهنش را . بندرعباس شود، زنگى با اصرار و سماجت سر راه او را گرفته بوده است که راهى نشود

زده از راننده و یکى  زنم شگفت. به دندان گرفته و پاره کرده و سعى داشته دسته چمدان را از دستش درآورد
اى به او  کننده کسى جواب قانع. خواهد بروم پرسد چرا نمى اند مى برش بودهدو نفر از اهل خانه که دور و 

 .دهد و سرانجام راه افتاد و رفت که رفت نمى

*** 

حال فصل آن رسیده بود که . تر بود تر و بدحال تر و اندوهگین تا چند ماه زنگى حتى از من هم محزون
بیشتر . حالت درندگى و وحشیگرى را نداشتدیگر، الاقل نسبت به من، آن . تصور کند باردار است

گذاشت روى زانوى من و دراز  اندك اندك سرش را مى –نشستیم  کان خانه کنار هم مى بعدازظهرها در پله
 .کشید مى

 .نگریست فروغ و واقعاً غمناك مرا مى با چشمان بى

یک روز بر حسب . کرد مىکردم او هم برخالف گذشته اعتراضى ن در این احوال معموالً او را نوازش مى
با خودم گفتم که آیا ممکن . هاى او افتاد که ورم کرده بود اتفاق که به پهلو خوابیده بود چشمان من به پستان

هایش به شیر افتاده باشد؟  است این تصور و خیال باردار بودن تا آن اندازه در او قوت گرفته است که پستان
شیر، مانند شلنگى پر آب، . اندك فشارى دادم. هایش را گرفتم از پستانبا احتیاط دستم را پیش بردم و یکى 

. شود تر مى تر و آسوده دوشم آرام هایش را مى آشکار بود که هرچه بیشتر پستان. ادامه دادم. از آن فواره زد
را دست و پایش . وار یافت صورتش آرامشى فرشته. شیر فراوانى از آن آمد. هایش را دوشیدم تمام پستان

. داد کرد و آب دهانش را قورت مى هایش را باز مى چون هر هشت پستان او را دوشیدم مدتى لب. شل کرد
بعد هم سرش را روى . آنها را با دقت و حوصله لیسید. کند دانم آنگاه که راحت و آسوده است چنین مى مى

 .چند دقیقه بعد مست خواب شد. پایم گذارد و چشمانش را بست

*** 

براى اینکه بزاید النه امن . کرد شد احساس باردارى مى فصل باردار شدن او که مى. شده بود معما حل
ند براى خود مى شب و روز از کودکانش پرستارى . کرد بعد هم در عالم خیال در آنجا وضع حمل مى. کَ
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حال دیگر هار  زنگى. داد شد دردآور بود و آزارش مى هایش جمع مى اما فشار شیرى که در پستان. نمود مى
خوابد و  آید و به پشت مى کند نزد من مى پس از آنکه به خیال خودش وضع حمل مى. شود و وحشى نمى

آسوده . کند احساس آرامش مى. دوشم هایش را مى من هم از روى حوصله پستان. کند پاهایش را باز مى
 .رود همانجا مانند طفلى معصوم به خواب مى. شود مى

شود و  آیا در آن رویا باز هم همراه من مى. دم که آیا در آن خواب رویا هم دارد یا نههنوز نفهمیده بو
آیا زنم یادش هست؟ که آنگونه شیرین و دلپذیر . کند رنج و اندوهى را تا به حال کشیده است فراموش مى

 .کند برد؟ و گاهى خروپف مى کند تا اینکه خوابش مى هایش را اندك باز و بسته مى لب

کند این  آنچه آسمان خاطرم را گاهى مکدر مى. سال عمر سگ برابر با پنج سال زندگى آدمى استیک 
بر سر او چه خواهد آمد؟ آیا کسى شیر او را خواهد . است که اگر من زودتر از اینجا رفتم چه خواهد شد

. گویم انم چه مىد مى. ام تجربه کرده. دوشید؟ برعکس اگر زودتر از من رفت چه غمى را باید تحمل کنم
کردم که  احساس مى. هاى اولى که زنم رفته بود اندکى از او دلتنگ شده بودم راستش را بخواهید ماه

اما مدتى بعد . حق نبود مرا پس از این همه سال، در پایان راه، تنها بگذارد. مختصرى به من جفا کرده است
ناپذیر را تجربه  حال دورى چاره. م بد نشدکه اندکى دردم آرام گرفت و سر عقل آمدم، دیدم چندان ه

چنان خاطرخواه او بودم و هستم که اصالً حاضر . آور است دانم تا چه اندازه دردناك و رنج مى. ام کرده
 .به هر حال تحمل و صبر من اندکى بیش از اوست. نیستم او چنان رنج و دردى را بچشد و تحمل کند

*** 

ه واقعاً براى زنگى حکم پدر، مادر و پرستار و محافظ داشت ناآرام و کردم پس از رفتن زنم ک تصور مى
از چشمانش همیشه سیل اندوه جارى . تر شده است از آنچه هم همیشه بود، غمگین. آشفته خواهد شد

 .است

کنیم یا پیش پایم دراز کشیده  روى مى آنگاه که با هم هستیم خواه پیاده. ایم اکنون سخت با هم کنار آمده
از اینکه با من است خوش . ترسد و نه با کسى دشمن است نه از کسى مى. اى ندارد غصه. ت، آرام استاس

بخش و معطر و  کنم و نوازش، احساسى دارم مانند نسیم سحرى، آرام است و من از اینکه او را پرستارى مى
بیش از هشتاد و او بیش از هفتاد من . ایم هر دو به آخر راه رسیده. دانم تا کى با هم خواهیم بود نمى. مطبوع

یعنى تا به حال در حدود یازده بار . هر سال عمر سگ تقریباً برابر با پنج سال عمر آدم است. سال دارد
 .باردار شده است

*** 

انگار دور تا دور گردنش نوار سفیدى به . بند دارد یادم رفت بگویم، زنگى تنها سگى است که گردن
. موهاى جاى زخم سیم آهنى دور تا دور گردنش مثل برف سفید است. اند تر بستهعرض تقریباً دو سانتیم
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تنها . اگر آن موهاى سفید را کنار بزنید شیارى به عمق تقریباً نیم سانتیمتر خواهید دید که پوست اوست
 بارى که ممکن است به بدن کسى لیس بزند آن وقتى است که چند دقیقه این شیار نوازش داده شود
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