
  
  
  
  
  

  .کند کار را در دل زنده می یاد بعضی نفرات نادره تقدیم به استاد موحّد، که زندگی و کارش

  وجهی از وجوه احوال و آثار حاج محمدآقا نخجوانی
  

  نیا یم رئیسرح
  المعارف اسالمی ۀبنیاد دائر

  
با خط پدر مرحومش در پشت قـرآن مجیـد          «محمّد نخجوانی به قراری که      

 و در یک خانوادۀ بافرهنگ      1» هجری قمری در تبریز    1297قید گردیده، در سال     
یاد هم که خـودش سـاخته         مادّه تاریخ تولّد آن زنده    . پا به عرصه وجود گذاشت    

عباس، پدرش که به تجـارت اشـتغال داشـت در             علی   حاج 2.تاس» تاریخ مولود «
.  بـود  3القـراء   از شـاگردان مبـرّز شـیخ عبـدالرّحیم سـلطان          ) تجوید(علم قرائت   

اسماعیل امیرخیزی که همچون محمّدآقا از شاگردان مکتب سیّدحـسین زنـوزی       
محمّـد آقـا بـه یـاد           بوده، با شنیدن خبـر درگذشـت حـاجی         4االدبا  ملقب به امین  

                                                 
) 1341مرداد  (5، در نشریۀ کتابخانۀ ملی تبریز، ش »به یاد مرحوم حاج محمدآقا نخجوانی «،پور، اسماعیل واعظ ـ 1

 .24ص 
 .30 ش، ص 1343التواریخ، تهران،  حسین، مواد نخجوانی، حاج ـ 2
در علم تجوید و قرائت قرآن و چنـد  «ان نامی زمان خود که شیخ عبدالرحیم بن شیخ ابوالقاسم تبریزی، از قاری ـ  3

المنثور در علم تجوید به زبان عربی از         حاشیه مقدمۀ جزرمی و الدر    . » بود ها و استاد کلّ      مایۀ افتخار آذربایجانی   هنر
ـ .  در حدود هشتاد و یک سـالگی در تبریـز درگذشـت            1297تیرماه  / 1336وی در رمضان    . آثار اوست  دعلی محمّ

که به قول بود القرایی  ایشان پدربزرگ، میرزاجعفرآقا سلطان. 60 ـ 61، ص 3تا، ج  االدب، تبریز، بی ۀ ـ س، ریحانـدرّم
 .»ای هانی بود بنشسته در گوشهج«نژاد  دوست از دست رفته، دکتر انزابی

ر عباسی داشت که تا ای در سرای د خانه ق مکتب.  ه1304االدبا در حدود  سیدحسین زنوزی، معروف به امین ـ  4
 1332، تبریـز،    1امید، حسین، تاریخ فرهنگ آذربایجـان، ج        .  نفر شاگرد داشت   100ق دایر بود و قریب      .   ه 1332

 .13ش، ص 
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 ماه، هر روز در سـر زدن آفتـاب   4 ـ  5آورد که پدر ایشان داوطلبانه به مدت  می
تـا آن کـه در همـان        » پرداخـت   به افاضات و افادات مـی     «در مکتب حاضر شده     

الکتاب تا سورۀ مبارکـۀ النـاس در محـضر ایـشان            ۀ  از سورۀ مبارکۀ فاتحـ   «مدت  
 بـه سـر آمـد،        ش 1344امیرخیزی تا اواخر حیات خویش کـه در         . »خوانده شد 

الحکمـاء، از      میرزاعلی شـمس   1.نکرد» حق استادی ایشان را هیچ وقت فراموش      «
اطبّای معروف تبریـز در عهـد سـلطنت ناصـرالدّین شـاه و طبیـب مخـصوص                  

، ...شـاه در سـفر اروپـا و         مظفرالدین میرزا ولیعهد و از ملتزمان رکاب ناصرالدّین       
ان فارسی ـ ترکی لعلی، کـه در   دیو» نسخۀ کامل و درست«دایی نخجوانی بود و 

حـسین آقـا نخجـوانی و بـا           نزد ایشان محفوظ بوده، به همّت برادرشان حـاجی        
زاده کـه در       سیدحـسن تقـی    2.مقدّمۀ محمّـدعلی صـفوت چـاپ و منتـشر شـد           

همـدرس  » خانۀ مالعلی نامی در مدرسۀ طالبیّه که شخص باسوادی بـود            مکتب«
و نیز محمّد نخجوانی بـوده، ضـمن نـام          بادامچی، از یاران خیابانی     ] محمدعلی[

شوق و  «اند، از     خوانده  های فارسی و عربی که در محضر استاد می          بردن از کتاب  
و » قـدیم و جدیـد    ] و ترکی [به مطالعه کتب عربی و فارسی       «نخجوانی  » ولع

  3.های بعدی سخن گفته است از مداومت مراوداتشان در دهه
 سـالگی و بـه همراهـی        18عنـی در    ق ی .   ه 1315حاجی محمّدآقا در سال     
حالی هم که مهـدی مجتهـدی دربـارۀ            در شرح  4.پدرش رهسپار سفر حجّ شد    

دیـده     قفقاز و عثمانی و فرنگ      کرده  لعلی نوشته، ضمن تذکر این که او تحصیل       
، »از منورالفکرهای عصر خویش بود و به لزوم اصالحات معتقد شـده بـود             «و  

ــت   ــرده اس ــشان ک ــس از «خاطرن ــه وی پ ــصّن  ک ــشروطیّت و تح ــالن م  اع
 شهریور  1324/27 رجب   29در  [خانۀ انگلیس     خواهان تبریز در قونسول     آزادی
محمّـد آقـا      کـه حـاجی   [ خواهرزادگـان خـود را       5] و روزهای بعد از آن     1285

خانه رونـد و در       تشویق نمود که آنها هم به قونسول      ] گمان یکی از آنها بود      بی

                                                 
در نشریۀ کتابخانۀ ملی تبریز، بـه یـاد مرحـوم           » شرح خالصۀ زندگانی مرحوم نخجوانی    «امیرخیزی، اسماعیل،   ـ   1

 .11، ص )1341ماه  دی (6حاج محمد نخجوانی، ش 
 .1 ـ 4ص » میرزاعلی لعلی« ، مقدمۀ محمدعلی صفوت با عنوان 1322لعلی، کلیات دیوان، تبریز،  ـ 2
 .135 ـ 136، ص 2 ش، ج 1350زاده، تهران،  زاده، سیدحسن، مقاالت تقی  ـ تقی3
 .26پور، همان، ص  ـ واعظ 4
 .153 ـ 158  ش، ص1346کسروی، سیداحمد، تاریخ مشروطۀ ایران، تهران،  ـ 5
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میرخیزی هم کـه خـود از فعـاالن جنـبش            اسماعیل ا  1.»تحصّن شرکت جویند  
مشروطه و از اعضای انجمن ملی تبریز و سـپس منـشی و مـشاور سـتارخان،                 
گُرد آزادی ایران بـود، در زمـان درگـرفتن جنـبش شـنیده اسـت کـه حـاجی                    

از طرفداران مشروطیت اسـت     « ساله بوده،    27محمّدآقا که در آن زمان جوانی       
ای کـه الحـقّ شـخص بزرگـواری اسـت،           هو غالباً با آقای میـرزا جعفـر خامنـ         

خواهـان حقیقـی بـوده و         از آزادی ) ای  جعفر خامنـه  (معاشرت دارد، مشار الیه     
 خدایش موفق فرماید و از اشـعار شـیرین و از دل برآمـدۀ ایـشان در                  2.هست

العـاده مـورد توجّـه واقـع          شـد و فـوق       و غیره چـاپ مـی      انجمنهای    روزنامه
عضی از فرهیختگان تبریز و از آن جمله بـرادران           ناگفته نماند که ب    3.»گشت  می

القرائی از مشوقان امیرخیزی بـرای چـاپ و           نخجوانی و میرزاجعفر آقا سلطان    
هـای الزم      و از گذارنـدگان اسـناد و عکـس         ستارخان و   قیام آذربایجان انتشار  

  4.اند برای تکمیل آن در دسترس وی بوده
شــت پدرشــان، ادارۀ آقــا پــس از درگذ حــسین محمــدآقا و حــاجی حــاجی

تجارتخانــۀ «هــای موجــود  نامــه تجارتخانــه را کــه بعــدها بــه اســتناد ســربرگ 
تجارتخانۀ مذکور با   . نامیده شد، به عهده گرفتند    » محمّد نخجوانی و برادر     حاجی

، در پـشت جلـد      » محمّدآقا نخجوانی   سرای میرزا شفیع حاجی   «توجه به عبارت    
، ترجمان ادبمجله ) 1300 ـ برج سرطان  1299 سنبلۀ  برج (12 ـ  7های  شماره

به احتمال قریب به یقین به دسـتخطّ امیرخیـزی، کـه            » هیئت محصلین متوسطه  «

                                                 
 .203، ص 327 1 ـ مجتهدی، مهدی، رجال آذربایجان در عصر مشروطیت، تهران1
خواه که در زمان اعالن مشروطیت بیست سال داشت او که پنهـان از   ای بود آزادی زاده ای، میرزاجعفر بازرگان  ـ خامنه 2

حت تأثیر محیط انقالبی و ادبیات تجدد عثمانی پدر زبان فرانسه آموخته، با زبان و ادبیات ترکی عثمانی آشنایی داشت، ت
سرود و غالباً با نام مستعار در مطبوعات تبریز و تهران و حتی خـارج از                  اشعاری با شکل و مضمونی نسبتاً نوگرایانه می       

های انقالب مـشروطیت در چنـان مِهـی از انـزوا و               وی پس از فرو نشستن موج     . رسید  هایش به چاپ می     ایران سروده 
 ش در تبریز بود که معلوم شد این به گمانی نخستین گام             1362ها پس از آن در        شی فرو رفت که شوربختانه سال     خامو

ای که از آن انسان نجیب به نظـر نویـسندۀ ایـن سـطور               واپسین نوشته . گذار در راه نوسرایی، در حال حیات بوده است        
 4، ش   2در س   » نامۀ یکی از خوانندگان نشریه    «ریز، با عنوان    ای است از ایشان در نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تب          رسیده، نامه 

رضا همراز که چند سرودۀ ترکی او را انتشار داده، رونوشـتی  آقای . 255 ـ  256ص ) 1328آذر ـ دی ـ بهمن    (6 ـ  5ـ 
فته، برگردانـد  از دیوان چاپ نشدۀ او را از بازماندگانش به دست آورده که امیدوارم دوستی که آن را از وی به امانت گر         

 .453 ـ 454، 2 ش، ج 1351پور، یحیی، از صبا تا نیما، تهران،  آرین. تا ایشان بتوانند آن را هرچه زودتر منتشر سازند
 .امیرخیزی، همانجا ـ 3
 . ش، ص چهارده ـ پانزده1356 ـ امیرخیزی، اسماعیل، قیام آذربایجان و ستارخان، تبریز، 4



نامۀ دکتر محمّدعلی موحّد ارج  

 540

 7در آن تاریخ ضمن تصدّی مدیریّت مدرسۀ متوسطۀ محمّدیّۀ تبریز، از شـمارۀ              
 در همان سرای که بین سـه بـازار راسـته،         1آن نیز شده بود،   » مدیر«به بعد مجله،    

  2.دوز بازار قرار گفته و به هر سه بازار راه دارد، واقع بوده است  یمنیزن و دالله
نخجوانی که عشق به مطالعه و کتاب از سنین نوجوانی در جانش ریشه دوانده              

ها و امکانات موجود را برای پـژوهش          بود، ضمن پرداختن به امور معاشی، فرصت      
انی که دربارۀ ایشان مطلبـی  اکثر کس . شمرد  و گردآوری آثار خطّی و چاپی مغتنم می       

اند، در مورد عالقۀ مفرطشان به مسافرت و کتاب و کتاب خریـدن، بـه ویـژه                 نوشته
های خطّی خارج شده از کشور و بازگرداندن آن ذخایر معنوی غالبـاً               خریدن نسخه 

ای کـه درش بـه روی هـر           دشواریاب و نفیس به ایران و تجهیز و تکمیل کتابخانـه          
دریـغ در اختیـار       های منحصر به فرد و کمیـابش بـی           بود و نسخه   خواهندۀ اهلی باز  

 به  3.اند  القول  شد، متّفق    می  پژوهندگان نیازمند نزدیک و دور، خودی و بیگانه گذاشته        
داری علّامـه محمّـد قزوینـی از       هـای آکنـده از قـدردانی و منّـت           عنوان مثال به نامه   

  :ان اشاره کردتو های کریمانۀ نخجوانی نسبت به خودش می یاوری
   1305 فروردین 29

  دوست فاضل مکرم محرّم 
میـرزا و     مرحـوم ایـرج   » نامـه   عـارف «مرقومۀ شریفۀ محتوی بر مثنوی      ] از پاریس [

از تفسیر با بیست کتابچه از قـصص        ] ای[ از زیج و شرحی از نسخه     ] ای[ عکسی از نسخه  
کـنم اگـر      و اغـراق نمـی    و حکایات عامیانۀ معموله، پریروز واصل گردید، و هیچ مبالغـه            

فرستاد، ایـن   الواقع اگر کسی هزار اشرفی طالی هیجده نخودی برای من می             بگویم که فی  
ها که از جان و دل طالب آنها بودم           کرد که این نوشتجات و کتابچه       قدر مرا خوشحال نمی   

آوردم و حـاال بـه یـک        گشتم و به دست نمـی       و قریب بیست سال بود که در پی آنها می         
 مردانۀ سرکار عالی به وصال همه نایل گشتم و تجدید عهدی بـا ایـن یادگارهـای                  همت

خداوند سرکار را جزای خیر دهد و وقت شـما را همـواره             . عهد بچگی و جوانی نمودم    
سایر کتب و رسائل از این . خوش و خرم کند، چنان که وقت ما را خوش و خرم نمودید     

بت شد و هم به طور عموم وعده فرمودید کـه  قبیل را که هم حضوراً با سرکار عالی صح      
ام متدرجاً به دست بیاوریـد و بـرای بنـده ارسـال فرماییـد و                  مستدعی... به دست بیاورید  

مثالً شـنگول و منقـول و سـلیم     . های آنها را هم مرقوم فرمایید که زود بندگی شود           قیمت

                                                 
؛ 12، ص )1376زمـستان   (18در گفتگـو، ش  » محمدیۀ تبریـز و تـدریس مـشروطه   مدرسه «نیا، رحیم،   ـ رئیس 1

 .444 ـ 442 ش، ص 1376 ب معاصر ایران، تهران،میرانصاری، علی، اسنادی از مشاهیر اد
 .34 ش، ص 1351 ـ کارنگ، عبدالعلی، آثار باستانی آذربایجان، تهران، 2
، »محمد نخجوانی و شرح بعضی از کتب خطی و آثـار وی «حسین،   نخجوانی، حاج؛138زاده، همان، ص   ـ تقی 3

 ...  و47، همان، ص 6در نشریۀ کتابخانۀ ملی تبریز، ش 
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رها و کلیتاً هـر چـه از        آفرین و خاورنامه و غیرها و غی        جواهری و بهرام و گلندام و نوش      
ها باشد، بعضی از قصص و حکایات عامیانه و اساطیراالولین چه به نظـم و چـه               این قبیل 

به نثر و چه خطی و چه چاپی، دیگر خود سرکار کماً و کیفاً همـه جـور از جانـب بنـده               
  ....وکالت مطلقه و اختیارات تامه دارید

ۀ تفسیر و نسخۀ زیج     و پس از تذکر این که آنچه را که در خصوص نسخ           
  :دارد، ادامه داده است ناصری به دست آورده، لفاً ارسال می

هر وقت فرصت فرمودید یـک صـورت مفـصلی از کتـب چـاپی و خطـی،                  .. 
بخصوص خطی که خود سرکار دارید، یا در تبریز پـیش دوسـتان و آشـنایان موجـود           

ره در ایران، اگرچه بـه      است، برای بنده مرقوم دارید که از وجود کتب مهمه و نسخ ناد            
العـاده و یـک       هیچ وجه خودم دسترسی به آنها هم نداشته باشم، یک خوشحالی فـوق            

شود که  اطمینان قلبی ازین که این کتب اقالً در ایران موجود است، برای من حاصل می
خان تربیـت      اگر جناب آقای میرزامحمدعلی    1....حدی و نهایتی برای آن متصور نیست      

 مستدعی است عرض    2فرمایید،  باشد و ایشان را مالقات می       عالی در تبریز می   ال  مدّ ظله   

                                                 
آقای نخجوانی چند «زاده اطالع داده است که   خود به تقی1316 مهر 1937/8 سپتامبر 30قزوینی در نامۀ مورخ  ـ 1

هـای   نامـه . » خود برای بنده نیز فرستاده بودنـد های گرانبهای سال قبل مرحمت فرموده، فهرست مختصری از کتاب   
 .268 ش، ص 1356 افشار، تهران،  زاده، به کوشش ایرج قزوینی به تقی

های خطی را در  کتاب» خالصه شرح حال مؤلف«نخجوانی که . ای ضمن اشاره به این عادت م کارنگ، در مقاله. ع ـ  2
تربیـت قـسمت مهمـی از تـراجم      ] محمـدعلی [مرحـوم   «است که   ادعا کرده   » کند  یادداشت می «اول یا پشت جلد آنها      

ای دربارۀ مشارالیه روا داشته و نامی از او نبرده            ها استفاده کرده، ولی جفای دوستانه       دانشمندان آذربایجان را از این نوشته     
، 1338ریور  شـه 13 ش   ، نشریۀ کتابخانۀ ملی تبریز، مخصوص کتاب هفتـه،        »های مهم خصوصی تبریز     کتابخانه«. »است
در . ظاهراً واکنشی نسبت به این ادعـا نـشان نـداد          . نخجوانی که به هنگام انتشار مقاله کارنگ زنده بود        . لیکن م . 38ص  

 سـال پـس از انتـشار    10، یعنـی  1324که در شـهریور   » میرزا محمدعلی خان تربیت   «ای با عنوان      ضمن ایشان در مقاله   
یاد، بر تخصص وی در  دن خدمات فرهنگی و فضایل اخالقی و ادبی آن زنده   دانشمندان آذربایجان نوشته، ضمن برشمر    

شـناختن  «آورش در   و حیرت » العاده  خارق«و مهارت   » از اقسام کتب خطی و چاپی     ] اش[ شناسی و اطلّاع تام     زمینۀ کتاب 
 از وحیـد  یکـی . بودنشان، در این خصوص دو خاطره نقـل کـرده اسـت        » فهرست الکتب ناطق  «و  » کتاب و مؤلفین آن   

در موقع طبع قصائد و غزلیات و مثنویات حکیم نظامی گنجوی راجع به نـسخ موجـودۀ همـان کتـاب در                      «: دستگردی
هایی که این نـسخ در آنجـا          های اروپا از آقای تربیت جویا شدم، بدون درنگ از تمام نسخ موجوده در کتابخانه                کتابخانه

کتابی در دست داشتم و به خدمت آقای تربیت         «: از یکی از دوستان   ؛ دیگر،   »موجود است، اطالعات مشروحی بیان کرد     
این چاپ دوم است و غلـط       ... پس از نشستن کتاب را که در دست من دیدند، پرسیدند که این فالن کتاب است               . رفتم

  . 5 ـ 6، ص )1324شهریور  (1، ش 1مجلۀ شفق، س . »کردی بهتر بود زیاد دارد، اگر چاپ اول آن را پیدا می
شناسی زبده بود و کتابخانۀ گران بهـای خـودش را ماننـد بـرادر                 آقا نخجوانی هم که خود کتاب       حسین  حاج

بزرگوارش به کتابخانۀ ملی تبریز اهدا کرده و آثار تحقیقی فراوانی در کارنامۀ خود دارد، پس از برشمردن خـدمات                    
شد، نـام   از هر کتاب یا هر تألیفی که صحبت میاز وی، خاطرنشان کرده که     خیر به جا مانده     فرهنگی تربیت و آثار     

های ساخته شده بـه مناسـبت         ه تاریخ در پایان هم مادّ   . »کرد  مؤلف آن و تاریخ تألیف و موضوع آن کتاب را بیان می           
ه تـاریخی   مـادّ . های امیرخیزی بر قطعه سنگ مزاری ثبت گردیده است          یکی از سروده  . درگذشت او را آورده است    

   :اکتفا شده است» دیگری از فضال چنین گفته است«ه بدون بردن نام سراینده، به عبارت هم که متأسفان
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  .سالم بسیار مفصلی از جانب بنده خدمت ایشان برسانید
  1زیاده توفیق سرکار عالی را در خدمت به علم و ادب خواهانم مخلص حقیقی محمد قزوینی

  
  ...1305   اردیبهشت29

 گردیــد و چهــار کتــاب تعلیقــۀ شــریفۀ مورخــۀ دهــم اردیبهــشت زیــارت
بـالس همـه       و ژیـل   3التمثیل   و جامع  2های سنگالخ   الخطاطین سنگالخ و رقم     ۀتذکر

العاده خجل    از این همه مرحمت و لطف سرکار خداوند گواه است فوق          . نیز رسید 
دانستم سرکار آدم این قدر درست قولی هستید و شـهداهللا در عمـر                من نمی . شدم

ام، ولـی آخـر    ام، اگـر نگـویم هـیچ ندیـده         ر کم دیده  خود این طور آدم بسیار بسیا     
فرمایید چرا قیمت تجاری اشیای مرسـوله را          سرکار این همه مخارج گزاف که می      

 اعتبار بنده متفرق شـده و        ها است که وجه     کنم مدت   فرمایید و گمان می     معین نمی 
 همـه  یا پول، یا کتابی یا چیزی در عوض ایـن . خیلی هم از آن متجاوز کرده است    

وجود امثـال   ... اید بخواهید تا قدری از خجالت بنده کاسته شود          چیزها که فرستاده  
سرکار عالی برهان قاطعی است که درست قولی و فضیلت و تقـوی و امثـال ایـن                  

  .»....خصایل کلمات خالی از معنی و پوچ نیست
آمیز میرزا سـنگالخ و ایـن کـه     در پایان هم ضمن اشاره به غلوّهای جنون   

 هیچ جا نام واقعی خود را نبرده، از نخجوانی خواسته است در صورتی کـه           در
                                                                                                              

 
 دریغ از تربیـت کـز وی در ایـن شـهر            

ــستان   ــاغ گلـ ــی بـ ــارش یکـ ــد کـ  ز صـ
ــیس   ــرد تأســ ــرو کــ ــه زانــ  قرائتخانــ

ــه   ــوتش کلمــ ــال فــ ــرای ســ  ای را بــ
ــی   خــود مرنجــان سروشــم گفــت خــود ب

  

ــن    ــار وطـ ــس آثـ ــد  بـ ــه باشـ  خواهانـ
ــر قرائتخ  ــی دیگــ ــد یکــ ــه باشــ  انــ

 کــــه تــــا آثــــار جاویدانــــه باشــــد
ــد  ــتادانه باشـ ــه اسـ ــستم کـ  همـــی جـ

 باشـــد) قرائتخانـــه(کـــه تـــاریخش  
  

  336 ـ 338موادالتواریخ، ص 
القرائی، تربیت را به علت تخریب گورستان گجیل و ساختن باغ گلستان در محل                سلطان جعفر آقا  با این همه میرزا   

حـافظ حـسین   : نـک . دانستند مستوجب سرزنش می]  ش1307 ـ  1309در [آن در دوران شهرداری خود در تبریز 
، 1، ش، ج    1344القرائـی، تهـران       الجنان، تصحیح و تعلیق جعفـر سـلطان         الجنان و جنات    کربالیی تبریزی، روضات  

 .574 ـ 575حواشی، ص 
 . 119 ـ 121، ص )1328مهر ـ آبان  (3 ـ 2، ش 2نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز، س  ـ 1
در » الـرحیم  الـرحمن  اهللا بسم«تاریخچۀ سنگ «نخجوانی، حسین، : الخطاطین و مؤلف آن، نک ۀ معرفی تذکربرای ـ  2

؛ بیانی، مهدی، احـوال و  27 ـ  19، ص 2 ـ  1 ش 14 ادبیات تبریز، س ۀ، در نشریۀ دانشکد»]تبریز[بقعۀ سیدابراهیم 
 .800 ـ 797، ص 3 ش، ج 1348آثار خوشنویسان، تهران 

رودی،  های امثال فارسی، تـألیف محمـدعلی حبلـه    مثیل، کتابی در تمثیل و حکایت، به ویژه حکایتالت جامع ـ  3
 در تبریز بـه  1276ای از طبع سنگی آن را که در          آن وجود دارد که نخجوانی نسخه      احتمالِ. 1054 تألیف شده در  

، 2انشنامۀ زبان و ادب فارسـی، ج        در د » التمثیل  جامع«مساح، رضوان،   : نک. چاپ رسیده، به قزونی فرستاده باشد     
 .477 ـ 478ص 
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توضـیح ایـن کـه صـاحب        . نام او در جایی ثبـت شـده، بـه وی اطـالع دهـد              
 استنباط کـرده اسـت کـه نـام     الخطاطین  ۀتذکراز بعضی فقرات     «االدب  ۀ  ریحانـ

و آثـار    لیکن مهدی بیانی بدون استناد به منبعی احـوال           1وی حسن بوده باشد؛   
 2.آورده اسـت » محمـدعلی قوچـانی ـ میـرزا سـنگالخ     «او را در ذیل مـدخل  

از همـان طـراز     « را   4]آلن رُنه لوسـاژ    [3ژیل بالس قزوینی در همان نامه کتاب      
] روحـی [احمـد     ریخته قلم شـیرین مرحـوم شـیخ       ] اش را   ترجمه[بابا و     حاجی
ه اسـت کـه ایـن       در حالی که اینک تردیدی باقی نمانـد       . دانسته است » کرمانی

بابای اصفهانی، هر دو ترجمـۀ میـرزا          رمان قرن هیجدهمی و نیز ترجمۀ حاجی      
اشتباه نسبت دادن ترجمۀ هر دو اثر به        . اند  حبیب اصفهانی به زبان فارسی بوده     

 نظــامی دیپلومــات و 5شــیخ احمــد روحــی را نخــستین بــار ســرگرد فــیالت،
حبیب «ت که ترجمۀ    جالب توجه اس  . خاورشناس انگلیسی مرتکب شده است    

 را کـه امـروزه نـسخۀ خطّـی آن در کتابخانـۀ دانـشگاه                ژیل بـالس  از  » افندی
شود، دکتر محمدخان کرمانشاهی معروف بـه کفـری در            استانبول نگهداری می  

   6.ق بدون دخل و تصرفی به نام خود در تهران منتشر کرده بود.  ه1323
 قزوینـی بـه   13199 بهمـن  19 و 13088ماه   دی17 1305،7 آبان   28های مورخ     نامه

هـا    نخجوانی همه حاکی از مناسبات فرهنگی، به ویژه سفارش و ارسال کتاب و پرسش             
   و10غیـاث اللغـات  در نامـۀ آخـر، از رسـیدن        . ها در زمینۀ ادبیات و تاریخ است        و پاسخ 

  

                                                 
 .93مدرس، محمدعلی، همان، ص  ـ 1
 .بیانی، همانجا ـ 2
  Gill blass ـ 3
 Alain rane lesage ـ 4
 Phillot ـ 5
 .272 ـ 402، ص 1پور، همان، ج  ؛ آرین311 ـ 312 ش، ص 1346، پانزده گفتار، تهران، مجتبیمینوی،  ـ 6
 .119 ـ 126، ص )1328مهر ـ آبان  (3 ـ 2، ش 2دبیات تبریز، س نشریۀ دانشکدۀ ا ـ 7
  .271 ـ 273، ص )1328آبان ـ آذر ـ دی  (6 ـ 5 ـ 4، ش 2همان، س  ـ 8
  . 30 ـ 43، ص )1328فروردین  (1 ش 2همان، س  ـ 9

چـاپ اول  . ق اسـت .  ه1242 تا 1228رامپوری در ... الدین محمد نامۀ فارسی غیاث اللغات، مؤلف این لغت غیاث ـ  10
اللغـات   بنابراین غیـاث . این اثر گویا زیر نظر خود مؤلف به چاپ رسیده، بعدا هم بارها در هند تجدید چاپ شده است              

 ش، ص 1387شریفی، محمد، فرهنگ ادبیات فارسی، تهران، : نک. ارسالی نخجوانی برای قزوینی چاپ هند بوده است
 .1061 ـ 1062
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تـشکر  » العـالی    ظلّـه   به توسط آقای امیرخیزی دام     «1فرهنگ سروری نسخۀ خطی   
ابوالمؤید خوارزمی را که  مقتلجوانی یک نسخۀ خطی به نام کتاب نخ. شده است

 برای کسب اطالعاتی درباره آن و       2اینک در کتابخانۀ مرکزی تبریز محفوظ است،      
هـای ایـشان را بـرای         مؤلفش به قزوینی فرستاده بوده که نخجوانی بعداً یادداشت        
 منتـشر کـرده     یادگارر  چاپ و انتشار در اختیار عباس اقبال گذاشته، وی آنها را د           

قزوینـی ـ    دیوان حـافظ نخجوانی هم از منابع  دیوان حافظ بعضی از نسخ 3.است
 4.ها را به قاسم غنی اهداء کرده اسـت          غنی بوده، حتی نخجوانی یکی از آن نسخه       

 خوافی، متعلق به نخجوانی نیز از منابع مورد مراجعه قاسم           مجمل فصیحی نسخۀ  
تاریخ تصوف  و افکار و احوال حافظ در هر دو جلد          غنی در تألیف بحث در آثار       

اصـغر حکمـت نیـز از نـسخۀ خطـی             علـی .  بوده است  6عصر حافظ  و   5در اسالم 
 و نیز از ترجمۀ نخجوانی از رسـالۀ         7براون، سعدی تا جامی  از  در ترجمۀ   ... مجمل
، تصنیف امیرعلی شیرنوائی در پیرامون احوال و آثار عبدالرحمن المتحیرین ۀ خمسـ

. اسـتفاده کـرده اسـت      جـامی  و نیز در تـألیف اثـر خـود،           8...سعدیاز  امی در   ج
 ش  1319اصغر حکمـت در       نخجوانی رسالۀ مذکور را به خواهش و تشویق علی        

 ایـن ترجمـه کـه       9.ترجمه کرده، آن را در اختیار وی گذاشت       » به فارسی سلیس  «

                                                 
عباس اول تـألیف    به نام شاه1028سروری کاشانی که در .. الفرس، تألیف محمدقاسم فرهنگ سروری یا مجمع ـ  1

. مؤلف در اواخر عمر به هندوستان سفر کرده است. شده، بعدها بارها مورد تجدیدنظر قرار گرفته، تکمیل شده است
سـید، احتمـاالً اشـاره       ش به چـاپ ر     1341از آنجایی که این اثر ظاهراً نخستین بار به همت محمد دبیر سیاقی در               

نخجوانی به کتابخانـۀ  .  ورقی از این اثر جزو کتب اهدایی م   316یک نسخه خطی    . قزوینی به نسخۀ خطی آن است     
 998 ـ 997، ص 3سیدیونسی، همان، ج : نک. تبریز است) مرکزی(ملی 

 . 312ـ  313، ص 3سیدیونسی، ج :  ابوالمؤید خوارزمی، نکمقتلبرای مشخصات نسخۀ خطی کتاب ـ  2
 . 57 ـ 64ص ) 1327  اردیبهشت (8، ش 4یادگار، س  ـ 3
 ش، ص لج، لح، بـط ـ   1320قزوینی، محمد، مقدمۀ دیوان حافظ، تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران،  ـ  4

 .عج
 .496 ـ 503غنی، قاسم، بحث در آثار و احوال حافظ، تاریخ تصوف در اسالم، ص  ـ 5
 .2 ـ 4صر حافظ، ص موسح همو و همان، تاریخ ع ـ 6
، 290، 160 ش، ص 1351اصـغر حکمـت، تهـران،     براون، ادوارد، از سعدی تا جامی، ترجمه و تعلیقات علـی  ـ  7

612. 
 .739همان، ص  ـ 8
الـشعرا نورالـدین    جامی، متضمن تحقیقات در تاریخ احوال و آثار منظـوم و منثـور خـاتم   ، اصغر حکمت، علی ـ  9

 .1 ش، ص 1363ن، عبدالرحمن جامی، تهرا
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اً در ضمیمۀ نامۀ     اخیر 1حکایت از احاطۀ وی به زبان و ادبیات ترکی جغتایی دارد،          
پژوهندگان داخلـی  . چاپ و منتشر شد) 8 ـ  43، ص 1381، 12ش (فرهنگستان 

 و متـرجم همـان   3مالک و زارع در ایران و از آن جمله لمتون، مؤلّـف        2و خارجی 
  .اند نخجوانی برخوردار شده. بدیل م  از گنجینۀ بی4اثر

 زارع در ایـران   مالـک و    استاد موحّد پس از انتشار چاپ اول ترجمۀ فارسی          
 5در مجلـۀ راهنمـای کتـاب   » مالـک و زارع   «، نقدی تحـت عنـوان       1339در سال   

 شـد، از یـازده ایـراد ایـشان بـر            1969نوشتند، که مؤلف در چاپ دوم آن که در          
در مقدّمۀ خـود اشـاره کـرده و در جـای خـود بـه        ... فقط به دو تا از آنها     «مؤلف  

مؤلّـف در عـین     . »انـد   را نادیده گرفته  تصحیح متن پرداخته و بقیۀ تذکرات منتقد        
ای از    حال در دیباچۀ خود به مناسـبت آن کـه نقـد مـذکور، وی را متوجّـه پـاره                   

اشتباهات مترجم نموده سپاسگزاری کرده، که باعث عـصبانیّت منـوچهر امیـری،             
تعلیقات مترجم بر چاپ    « وی در    6.ناشناس شده است    مترجم کتاب از مؤلّف حق    

رح انتقادات اسـتاد موحّـد، ضـمن دفـاع از بعـضی از مـوارد                با ط ] ترجمه[سوم  
معروض انتقاد قرار گرفتۀ ترجمۀ خویش، بعضی از آنها را پذیرفته، حتی با مفیـد               

  7.یافتن برخی توضیحات، از ایشان سپاسگزاری نیز کرده است
نخجوانی ضمن داشتن مناسبات علمـی بـا بعـضی از رجـال فرهنگـی و                . م

، از احوال و آثار شـاعرانی چـون عـارف قزوینـی و معجـز                پژوهندگان طراز اوّل  
گزینی   چنان که به ادعایی، عارف در دورۀ عزلت       . نیز غافل نبوده است   ... شبستری

جـان و حـاجی محمـد         از کسی جز دوست و مرید قدیمی خود علی        «در همدان   
  8.»ای نپذیرفت نخجوانی، آن هم به نام سود معامله هدیه

                                                 
 ـ  55، ص )1343بهـار   (7نشریۀ کتابخانۀ ملی تبریـز، ش  » المتحیرین نوایی ۀ  سـمترجمۀ خ«پور، محمد  صادق ـ  1

54. 
نخجوانی، نشریۀ کتابخانـۀ ملـی      . مجتهدی، عبداهللا، بدون عنوان مقاله، نوشته شده به مناسبت درگذشت م          : نکـ   2

 ... .  و38ن، ص ؛ کارنگ، هما45، همان، ص 6تبریز، ش 
 .239، 228، 11 ، 4 ش، ص 1362س، مالک و زارع در ایران، ترجمۀ منوچهر امیری، تهران، . ک. لمتون، ا ـ 3
 .14همان، ص  ـ 4
 .630 ـ 643، ص 3، در راهنمای کتاب، س »مالک و زارع«دعلی  محمّ،دموحّ ـ 5
 .27، 18لمتون، همان، مقدمۀ مترجم، ص  ـ 6
 .744 ،737، ص  همان ـ 7
 .255، ص 2پور، همان، ج   آرین ـ8
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کـه از   « ش به همدان افتاده، تصادفاً با عـارف          1308کسروی که گذارش در     
بـه یکـی از همراهـان خـود         ... مالقات کـرد و   » زندگی خود را کنار گردانیده بود     

گذرد، پولی از میان خود و دوستانمان گرده          چون به او سخت می    «پیشنهاد داد که    
مده، گلـه  به نزد من آ  . آزرده شده بود    آورده، به او بدهیم عارف این را شنیده و دل         

نیازی او به من خوش افتاد و همین مایۀ دوستی من و  فرازی و بی نمود، این گردن
  1.»کردیم ها با هم می نویسی بود، نامه او شد که تا زنده می

رنگ که از دوستان صمیمی عارف بود و عارف شـعرهای نغـزی از                علی بی 
ــروده، از آزادی   ــام وی س ــه ن ــدّی ب ــوخی و ج ــاالن ج  ش ــان و فع ــبش خواه ن

 1330بـار     های سال فاجعه    خواهی در آذربایجان بود و در دوران دربدری         مشروطه
 ـ  1301/ ق.  ه1340 ش بـا عـارف در رشـت آشـنا شـد و در      1291/1290ق . ه

. انـد    آن دو مدت یک سال در تهران شریک حجـره و رفیـق گرمابـه بـوده                 1300
در منـزل علـی      ش بـه تبریـز کـرد،         1303عارف در مسافرتی که در اواسط سال        

 27های  هایی در شب وی در جریان همین مسافرت کنسرت. رنگ اقامت گزید بی
 اسفند در این شهر داد که در آنها ضمن ستودن مردم آذربایجـان، متأسـفانه                30و  

از . هایی در تقبیح زبانی که مـردم ایـن خطّـه بـدان مـتکلّم هـستند، خوانـد                    ترانه
قصیدۀ «آمیزی،    گذشته از شعر ترکی مزاح    رنگ     علی بی   های عارف در حق     سروده
تقدیم » رنگ  به دوست خودم علی بی    «ق سروده شده و     .   ه 1340که در   » جان  علی

ای است از جـدّ و هـزل و            بیتی که آمیزه   71 این قصیده    2.گردیده، قابل ذکر است   
  :طنز، دربردارندۀ ابیاتی است از این نوع

 گـذرد بـرگر تو شدی یار غار خـوش... 
 اه تو چـون قـاطر چمـوش لگـدزن         گ... 
 نیست کسی کز تو بـر دلـش ننشـسته         ... 
 جان به لب آمد مرا ز بس کـه رذالـت          ... 
 شاه و وزیر و وکیل و حاکم و محکوم        ... 
 کـش و زبـون و ریاکـار         ملت وجـدان  ... 
 بــــاربر انگلــــیس و کــــارگر روس... 

 جـان    آن که شود بـا تـو یـار غـار علـی              
 جــان گــاه چــو دلــدل تــو راهــوار علــی

 جـان   دار علـی    حرف سه پهلـو و گوشـه      
 جــان دیــدم از ابنــای روزگــار علــی   

 جـان   خـوار علـی     بگیرنـد و رشـوه     رشوه
ــی   ــار علـ ــر و بردبـ ــاربر غیـ ــان بـ  جـ

ــی  ــردم ب ــی   م ــار عل ــدر و اعتب ــان ق  ج
                                                 

 .410، 409 ش، ص 1348ی، احمد، زندگانی من، تهران، وکسرـ  1
 304 ش، ص 1357 آزاده، تهران  عارف قزوینی، ابوالقاسم، کلیات دیوان، به اهتمام عبدالرحمن سیف ـ  2
 .436 و 425، 321، 
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ــفارت  ...  ــه راه س ــری دوان ب ــع کثی  جم
  

ــوار علــــی ــان دوال دوال شترســ  ...جــ
  

اش   وست نادیـده مکاتبـاتی     به د  130عارف در نامۀ مفصّل مورّخ آخر بهمن        
از حیث معیـشت امورتـان چطـور اداره         ... «: رضا هزار که از وی پرسیده بود        علی
  : ، ازجمله نوشته است»...شود می

در این دو سالۀ اخیر وضعیت زندگانی من شکلی شده اسـت کـه حقیقتـاً از                 ... 
 بعد از توقـف     ...قیمت من گرفت    پنج سال پیش وقتی که سینۀ ذی      ... بیان آن شرم دارم   

با سابقۀ دوستی که در همدان با دکتر بدیع داشـتم،      ) بروجرد(ماهه در بروگرد      هشت نه 
های دیگر هم باعث شد که موقّتاً برای معالجه به همدان آمده، تـا                تپش قلب و کسالت   

برای حرکت و مخارج، تلگراف به تبریـز کـرده، صـد            . بعد ببینم چه پیش خواهد آمد     
یز و شریف خودم حاجی محمدآقا نخجوانی، کـه یکـی از تجـار              تومان از دوست عز   

آبرومند و بهترین نمونۀ انسانیّت و ایرانیّت اسـت، خواسـته، فـوراً بـرات تلگرافـی آن             
 داده، با پنجاه تومان دیگر تنهـا        1]که آذربایجانی بود  [پنجاه تومان آن را به کلفتم       . رسید

اشتن پرستار، دوست من دکتر بـدیع وادارم        به همدان آمده، بعد از یک ماه معالجه با ند         
  ....بعد از ورود، او تقریباً ماندنی شد. کرد که کلفت خود را بخواهم

  :  چند سطر بعد هم نوشته است
گاهی از تبریز دوستان آذربایجان کـم و بـیش          : این را هم الزم است بنویسم     .... 
  2....فرستادند چیزی می

ق .     ه 1291( میرزاعلی معجز شبـستری      نخجوانی مناسبات چندان نزدیکی با    
، شاعر طنزپرداز داشته است که وی در زمانی که شرایط اجتماعی و             ) ش 1313ـ  

کننده تبدیل کرده، دست و بـالش         سیاسی عرصۀ زندگی را برایش به تنگنایی خفه       
ترجمـۀ آن بـه     . ای به زبان ترکی آذربایجانی به ایشان بنویسد         بسته بود، چنین نامه   

  :ز این قرار استفارسی ا
عنـوان  . ام  هایی با پـست فرسـتاده       شود بنده سه ماه قبل منظومه       سالم عرض می  «

اگر شخص دیگر به این نام در شـهر باشـد، بـه وی              . ام  نوشته... پاکت را به نام حاجی    
برای خالی نبودن عریـضه چیـزی نوشـته، بـه واسـطۀ کربالیـی مهـدی               . مراجعه کنید 

توانیـد    شـود، نمـی     ه مناسبت عید مـشغولیتان بیـشتر مـی        مختصر نوشتم که ب   . فرستادم

                                                 
در گوشه و کنار این دیـار زجـرکش شـده و چنـد روز     ... باید«:  چنین نوشته استیدربارۀ آن کلفت آذربایجان ـ  1

آخرعمر هم جز دو سه سگ و یک کلفت بدبخت آذربایجانی که نقداً از صورت کلفتی هم خارج شده و در واقـع           
های من حق دخالت در کار مردۀ  شریک زندگی من است، کسی باالی سرم نباشد، یا اگر کسی خواست بیاید، سگ

کشید، که با سه تا سگ        من اگر عالقه به خودم داشتم کارم به اینجا نمی         «،  »نشناس ندهند    حق من هم به این مردمان    
ام، او  و یک زن بدبخت که کارهای داخلی و خارجی مرا تنها او بایستی اداره کند، حتی حاال هم که خودم خوابیـده  

 .450، 449، 444همان، ص ، »ترین وضعی روزگارم بگذرد به پستخانه برود و در یک گوشه همدان به سخت
 .464همان، ص  ـ 2
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هـا   روزنامـه . اهللا نامـۀ مفـصلی خـواهم فرسـتاد        شاء  ببخشید که در آینده ان    . بخوانیدش
الشرع سـالم     های حاج امین    ها، به نورچشمی    به آقازاده . از تشکرش عاجزم  . زیارت شد 
کـنم و     بام فشنگ درمـی      پشت .این روزها کار دارم   . توانم به شهر بیایم     نمی. بسیار دارم 
  .شود ها را مترنم می این بیت

 نــــــادارا هــــــا نــــــادارا
 شاهــسون شــروان ایچینــده  
ــالری  ــدانین آغاشــــ  میــــ

  

ــدهارا     ــدی قنــ ــاه گلــ  شــ
ــده ــدان ایچینــ ــار میــ  اوینــ
 بــــار گتیریــــب باشــــالری

  

  
ام آن هم عبارت است از فتق ایـن روزهـا خیلـی      بنده گرفتار علتی نانجیب شده    

. قیمتش را هم بنویسید   . بندی خریده برایم بفرستید     کنم فتق   ش می خواه. شوم  اذیت می 
  . ـ علی معجز) 1302اوایل فروردین / ق.  ه1341(مین اوچ صد و چهل بیر 

  1.گیرندۀ نامه حاج محمدآقا نخجوانی بوده است
سرنوشـت عـارف بـوده، زمـانی کـه در             معجز که از نظر گذران زندگی، هم      

بازگشت شاهرود داشته چنـد    پای در راه سفر بی    به دعوت باجناقش  . ش.   ه 1312
رساند  روزی در تبریز در منزل نخجوانی بیتوته کرده، در همان ایّام به اطّالع او می     

که نسخه دستنویس اشعارش را در مقابل دریافت پنجاه تومان در نـزد دوسـتی ـ    
. ست ـ گرو گذاشته ا 2یعنی، محمّدرضا مؤدّب شبستری، از دوستان نزدیک معجز

نخجوانی پس از راه انداختن معجز، به شبستر رفته، با پرداخت مبلـغ یـاد شـده،                 
های شاعر را به حکم این که قدر زر زرگر بداند، قدر گوهر گوهری و                 دستنویس

گیرد و در روزگاری که بازداری از نوشـتن           مردی باید تا قدر مردی داند، پس می       
هـای    اط گراییده بود که بعدها به تفریط      و البد خواندن به زبان ترکی چندان به افر        

بدیل شـاعری پرداخـت       آن چنانی و این چنانی انجامید، به پاسداری از میراث بی          
که به کفّارۀ به روی کاغذ آوردن احساسات و ادراکات خویش بـه زبـان مـادری                 
. خود، ناگزیر از ترک زادگاهش شده، به نوعی تبعید خودخواسته تن در داده بـود       

هــم یـازده ســال پــس از درگذشـت شــاعر گمنـام در غربــت، همــین    سـرانجام  
ای از  هــا منبــع اصــلی چــاپ و انتــشار نخــستین مجموعــۀ گزیــده نوشــته دســت
 ش به نام میرزاعلـی معجـز شبـستری ـ سـئچیلمیش      1324های معجز در  سروده

شناسـانندۀ نخـستین    . در تبریـز شـد    ) ششکالنی( ممدلی    اثرلری به کوشش غالم   
                                                 

تـا، ص   ، گردآورنده، یحیی شیدا، تبریـز، بـی  »تازا و چاپ اولمامیش اثرلری«معجز، شبسترلی میرزه علی معجز  ـ  1
 .133 ـ 134

 ، 106، ص )1368زمستان  (4، ش 11، در وارلیق، س » چاپی میرزاعلی معجزین باکی«زهتابی، ت، ـ  2
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های پرمحتـوی در اختیـار     به غالم ممدلی و گذارندۀ آن ورق پاره      معجز و آثارش  
 انتشار این اثر با وجود ایرادهـایی کـه بـه آن             1.وی حاجی محمّدآقا نخجوانی بود    

هـای     سرآغاز تولّد دوبارۀ یـک شـاعر مردمـی و گـردآوری سـروده              2وارد است، 
هـای نخـستین      لهـا و انتـشار آنهـا در سـا           ها و حافظه     خانه  پراکندۀ او در پستوی   
همچنین احتمال داده شده است که گیرندۀ دو عکس معجز،          . انقالب اسالمی بود  

یکی با عبا و کاله بخارایی و با کتابی در دست، و دیگری با کاله پهلوی که دوّمی 
ها پس از اولی برداشته شده، علی نخجـوانی، پـسر حـاج محمّـدآقا                 گمان سال   بی

فتری که دربردارندۀ رونوشت اشـعار معجـز کـه          عکس دوّم در اوّل د    . بوده باشد 
  3.نخجوانی خود فراهم آورندۀ آن بوده، چسبانده شده است. احیاناً م

پرور شیفته کتاب بـود و شـاید بتـوان گفـت کـه                حاج محمّدآقا یک فرهنگ   
کننـدۀ محـدودۀ      هـای اجتمـاعی و حتـی تعیـین          کتاب دوستی معیار عمدۀ کـنش     
زاده، یـار دبـستانیش، کـه دوسـتی            حـسن تقـی    .مناسباتش با دیگران بوده اسـت     

ای کـه بـه مناسـبت         رفته، در مقاله    مستدامشان از عرصۀ تعاطی فرهنگی فراتر نمی      
کماالت و علم و    « نوشته، ضمن توجه دادن به       1341 مرداد   14درگذشت وی در    

که در جمع کتب چاپی و مخصوصاً خطّـی بـا           ] ای[ العاده  سعی فوق ... او و » فضل
فضالی مملکت از هر سـوی بـرای اسـتفاده از    ... قه و اشتیاق داشت و  نهایت عال 

هر کـسی   ... آوردند و   ایشان و کتابخانۀ ایشان به ایشان مراجعه و یا به تبریز رومی           
در یک نقطۀ ایران به یک کتاب خطّی نادرالوجودی حاجت پیدا کرده، بـا ایـشان                

را به وسیلۀ پـست بـرای   مضایقه عین نسخۀ خطی کتاب  کرد، ایشان بی   مکاتبه می 
تنهـا از     نـه «) زاده  تقـی (فرستادند، و برخـورداری خـودش         آن صاحب حاجت می   

، »بلکـه از دوســتی صــمیمی و صــادقانۀ ایــشان ... نعمـت فــضل و کمــال ایــشان 
که قـصد مـسافرتی بـه اروپـا جهـت           « ش   1341کند که در اوایل       خاطرنشان می 

شـده  » محـض ضـرورت مجبـور     برای تهیۀ وسایل ایـن کـار        «داشته، و   » معالجه
بفروشد که البته به دانـشکدۀ ادبیّـات دانـشگاه تهـران            » کتابخانۀ شخصی خود را   «

فروخت ـ نخجوانی که از این کار آگاه شده بود، به ایشان نامه نوشته، بـه اصـرار    
                                                 

1- Vəkilov, J.M. azərvagjan respulikası və iran: 40 – Jrıllər (mədəni əlaqələr, baku, 1991, p 86; 
sultan- qurraie, Hadi, modernity and identili in azeri poetry: mo'jiz of shabustar and the .Iranian 
constitutional era, washington, 1997, P16- 17. 

 .معجز همان، ص پ ـ ت... ؛ شیدا، یحیی، مقدمه بر شبسترلی93 ـ 106زهتابی، همان، ص ـ  2
 . 105 ـ 106زهتابی، همان، ص ـ  3
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را به هر قیمتی که باشد     ... آن معامله را موقوف داشته و کتاب یا       «کند که     تقاضا می 
و منظور «. فروشد و آنها مادامی که وی حیات دارد، پیشش امانت باشدب» به ایشان

حـاجتش  [برسـانند کـه     ] بـه وی  [ایشان از این اظهار در واقع آن بود که وجهـی            
  1.از دستش نرود» ها و کتاب] مرتفع شده

هـای مربـوط بـه تأسـیس          نخجوانی در اقدامات و فعالیـت     . سابقۀ شرکت م  
او . رسد  در تبریز، به دهۀ اول قرن حاضر شمسی می        کتابخانۀ و قرائتخانۀ عمومی     

از همیاران محمّدعلی تربیت و محمّدعلی صفوت و دیگران در تأسیس و تجهیـز        
کتابخانه و قرائتخانۀ عمومی معارف، که به همّت خاص محمّدعلی تربیت، رئیس            

 که از همان سال بنیان گرفت، بود        2 ش، 1300معارف و اوقاف آذربایجان از سال       
  :فوت تاریخ تأسیس آنجا را در این بیت گفته استص

ــاد   روان دانـــش و فرهنـــگ از ایـــن مؤســـسه شـ
  

  

3)1300(شد این شهر با کتاب آباد  غینبشین و   
  

هـا و     هـا و تـشویق      نهاد فرهنگـی مـدرن مـورد بحـث کـه در پرتـو تـالش               
زاده، یـار     نظیـر کـه تقـی       شـناس کـم     های شفاهی و کتبی پیگیر آن کتاب        خواهش

را تـاریخ   ] 1318 دی   26) [ق.   ه 1358(النـاطق     ش، عبـارت فهرسـت الکتـب      غار
به همین مناسبت هم بود که بعدها به حـق،          .  توسعه پیدا کرد   4درگذشت او یافته،  

حـسین امیـد، از     . نامیـده شـد   » کتابخانه و قرائتخانـه تربیـت     «گذارش    به نام بنیان  
آوری    سـه سـال جمـع      در ظرف «رؤسای بعدی آن کتابخانه، تأیید کرده است که         

 جلد کتاب، آن هم بدون بها، تنها با اهدای اشخاص نیکوکار نتیجۀ زحمات 5000
نماییم ایـن پیـشرفت در        به طوری که مشاهده می    . و اهتمامات مرحوم تربیت بود    

 اگرچـه از اهداکننـدگان      5.»آوری کتاب از آن تاریخ به بعد راکد مانده اسـت            جمع
. تـوان احتمـال داد کـه م         آن تـاریخ نـامی نرفتـه مـی        کتاب به کتابخانۀ تربیت در      

چه، محمّدعلی صفوت، دسـتیار اول تربیـت در         . نخجوانی یکی از آنها بوده باشد     
الحق در توسـعه    ... آقا محمد نخجوانی  «تأسیس آن کتابخانه گواهی داده است که        

                                                 
 .139 ـ 137زاده، همان، ص  تقیـ  1
 .166؛ امید، همان، ج، ص 100 ش، ص 1329 صفوت، محمدعلی، تاریخ فرهنگ آذربایجان، قم، ـ 2
 .123صفوت، داستان دوستان، ص ـ  3
 .337وادالتواریخ، ص نخجوانی، حسین، مـ  4
 .58 ش، ص 1334امید، حسین، تاریخ فرهنگ آذربایجان، تبریز، ـ  5



 وجهی از وجوه احوال و آثار حاج محمدآقا نخجوانی

 551

 پـس از  1309 همـو، کـه در سـال       1.»از زحمتکشان قدیم بـوده    ] تربیت[کتابخانۀ  
در باب « نوشته است که در همان سال 2یس فرهنگ، شخص دوّم آن اداره بوده،رئ

توسیع محل و ساختن عمـارت مخـصوص بـرای کتابخانـه، بـا جنابـان محمـد                  
نخجوانی و اسمعیل امیرخیزی مذاکره به عمل آورده، با تأییـد و همراهـی دکتـر                 

ن بنـای   کمیـسیو «محسنی، رئیس فرهنگ وقت، کمیسیونی چهارده نفری بـه نـام            
پس از طی شدن . انتخاب شدند که محمّد نخجوانی هم ازجمله آنها بود» کتابخانه

آقایان امین اعظم، امیرخیـزی     «تشریفات اداری واگذاری زمین برای بنای کتابخانه        
و نخجوانی برای ابتیاع ملزومات و مصالح بنایی و مراقبت آن کار تعیین گردیدند              

آقای محمد نخجوانی بیشتر از ده هـزار ریـال از           در معیّت   ) صفوت(نگارنده  ... و
 3.»تحویـل گردیـد   ... تجار و محترمین شـهر دریافـت کـرده، بـه صـندوق اعانـه              

ای    افتتاح شد، در محل کتابخانه     1350ساختمان فعلی کتابخانۀ تربیت که در سال        
 ش به   1312که حاجی محمّدآقا در بنای آن شرکت فعال داشته و ساختمانش در             

انجمـن کتابخانـه و   « وی کـه از اعـضای       4.سیده بود، سـاخته شـده اسـت       پایان ر 
تنظیم و نوشتن فهرست    «بود، به پیشنهاد همان انجمن مسئولیت       » قرائتخانۀ تربیت 

 319حاصـل کـار اثـری    .  ش به عهده گرفـت 1327آنجا را در » های خطّی  کتاب
د کـه در    بـو  فهرست کتابخانۀ دولتی تربیت تبریـز، کتـب خطـی         ای به نـام       صفحه
ای دیگـر دربـارۀ آثـار تـألیفی محمـد             منتشر گردید، دربارۀ این اثر در مقاله      1329

  .نخجوانی سخن خواهد رفت
حاج محمّدآقا شهروندی بود اجتماعی، خیّر و عالقمند بـه مـصالح و منـافع       

المنفعه     او که پیوسته برای شرکت در امور عامّ       . کشور و به ویژه زادگاه خود تبریز      
 ادب، شـوراهای فرهنـگ، کتابخانـۀ         ود، در نهادهای مدنی چون مجمـع      پیشقدم ب 

های حمایـت از زنـدانیان،        های ادبی، شیر و خورشید سرخ؛ جمعیت        ملی؛ انجمن 
های مـستمندان، تعـاونی و اجتمـاعی و نیـز اتـاق بازرگـانی                 دارالتّربیه؛ کمیسیون 

                                                 
 .112صفوت، تاریخ فرهنگ آذربایجان، ص ـ  1
 .185، 180، ص 1امید، ج ـ  2
 .124، 123صفوت، داستان دوستان، ص ـ  3
رسانی به سرویراستاری ابراهیم  ی و اطالع کتابدارالمعارف ۀدایر، در »کتابخانۀ عمومی تربیت تبریز«آزاد، فریدون، ـ  4

 .1368 ش، ص 1386افشار، تهران، 
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/ ق.  ه 1314 مجمع ادب که بـه ریاسـت محمّـدعلی تربیـت در              1.عضویت داشت 
 محمـد  2.گنجینـۀ معـارف  ای بـود بـه نـام      ش تشکیل گردید، ناشر ماهنامه  1301

 معارف ساخته که در شمارۀ اول        نخجوانی مادّه تاریخی به مناسبت انتشار گنجینه      
  : آن منتشر گردیده است

ــه    ــه گنجینـ ــن نامـ ــد ایـ ــارف شـ  ای از معـ

  

  

 بــــود مــــستفید از وی عــــامی و عــــارف  
  

 کــی گفــت چــو تــاریخ ســالش بجــستم ی   
  

  

 3)1341(که بگشوده شـد در ز گـنج معـارف             
  

ایست که در همان ماهنامه به        یاد هم مقاله    ه  نخستین نوشتۀ منتشر شدۀ آن زند     
  4.چاپ رسیده است

محتـرمین  «حسین امیـد، حـاج محمّـدآقا نخجـوانی را در زمـرۀ افـرادی از                 
رهنـگ بـسیار    های معنـوی آنهـا بـرای ف         مساعدت«به شمار آورده که     » آذربایجان

هـای   ساختمان[ها وقت خود را صرف سرکشی به       قیمت بوده و اغلب آنها ماه       ذی
و نظـارت در امـور   ]  ش به بعـد در تبریـز  1303در حال احداث مدارس از سال      

هـای     و مساعدت و زحمات ایشان را در ساختمان دبـستان          5»اند  ساختمانی نموده 
  6.همام و نوبر یادآور شده است

دام فراموش ناشدنی حاجی محمّدآقا نخجوانی اهدای کتابخانۀ        ترین اق   بزرگ
تو گویی عاشقی پاکباز عشق خـویش را        . مانندش به کتابخانه ملّی شهرش بود       بی

نثار مردمش کرد، یادآور فرهاد ناظم حکمت که عشق شیرین را بـه عـشق مـردم                 
پی  جلـد کتـاب خطـی و چـا         3692ای که مشتمل است بـر          کتابخانه 7...تعالی داد 

نفیس که بنا به فهرست سه جلدی کتب خطّی اهدایی ایـشان بـه کتابخانـۀ ملـی                  

                                                 
؛ مجتهـدی، مهـدی، رجـال آذربایجـان در عـصر      44؛ مجتهدی، عبـداهللا، همـان، ص   27پور، همان، ص  واعظ ـ  1

 ... و204 ش، ص 1327مشروطیت، تهران، 
 .97صفوت، داستان دوستان، ص  ـ 2
 .32، ص )1301عقرب  1 (1، ش 1گنجینۀ معارف، س  ـ 3
 ).30 ـ 29، ص 1301 جلدی 1 (3همان، ش  ـ 4
 .154، ص 2امید، ج  ـ 5
 .169، 162همان، ص  ـ 6
یـاد   این منظومۀ عاشقانه معاصر را زنده. حکمت بانو، سرودۀ ناظم اشاره است به منظومه شیرین و فرهاد و مهمنه ـ  7

 .بان به زبان فارسی ترجمه کرده است ثمین باغچه
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 که اسناد اهدای آن طی تـشریفات        1های خطّی است،       جلد آنها کتاب   1468تبریز،  
 با حضور پهلوی دوم در کتابخانۀ ملی تبریـز و بـه   1337 اردیبهشت   6خاصی در   

انی یک قطعه نشان سـپاس      دست همو به این کتابخانه تسلیم شد و به پاس قدرد          
علی دهقان، مدیرکلّ فرهنـگ آذربایجـان       . درجه یک به سینۀ ایشان نصب گردید      

 محمّد نخجوانی در رأس افرادی نام برد         در گزارش حضوری خود، از آقای حاج      
مدت سه سال جهت ساختمان و دایر کردن این کتابخانـه، محتمـل زحمـت               «که  
 به ساختمان کتابخانه کمک مادّی قابل مالحظـه         و با اعالم نام افرادی که     » اند  شده
 هزار ریال، یعنی بیش از دیگران به آنجا کمـک           100اند، نشان داد که ایشان        نموده

بـه  «نخجـوانی را کـه   . وی در همان گزارش کتابخانه شخصی م      . مالی کرده است  
 اگرچه از لحـاظ   «ای ارزیابی کرد که       ، مجموعه »اند  این مرکز فرهنگی وقف نموده    

کمیّت در حدود سه هزار جلد کتاب دارد، ولی از لحاظ کیفیت و دارا بودن نسخ                
قیمـت و درجـه اوّل کـشور بـه شـمار              هـای ذی    خطی کمیاب یکـی از کتابخانـه      

 در حقیقت هم نخجوانی در کنار دیگر فرهنگ دوستان تبریـز، سـهمی              2.»رود  می
ای کـه بـه گـواهی       خانـه  کتاب 3.گذاری کتابخانه ملّی این شهر داشت       عمده در بنیان  

 ریـالی کـه بـه مـصرف         3283263از مبلـغ    «علی دهقان در گزارش مورد بحـث        
رسیده، دیناری به خزانۀ دولت تحمیل نگردیده است و تمام این           ] آن... [ساختمان

دوست و مؤسّـسات مختلـف ملّـی بـا         پرست و فرهنگ    مبلغ را آذربایجانیان میهن   
 و بـه همـان دلیـل هـم بـود کـه نـام آن                 4،»اند  کمال میل و رغبت پرداخت نموده     

  .کتابخانۀ ملی گذاشته شد
های اهدایی آن بزرگمرد دانشور پس از درگذشت ایشان در مرداد             کلیۀ کتاب 

منتقل گردیـد و    ) مرکزی(، موافق سند رسمی تدوین شده، به کتابخانۀ ملّی          1341
بـر حیثیـت    ... ، بلکه تنها ارزش واقعی کتابخانۀ ملی تبریز را باال برده          نه«این عمل   

  5.»افزوده است] تبریز[معنوی شهر 
                                                 

سیدیونسی، میرودود، فهرست کتابخانۀ ملی تبریز، کتب خطی اهدایی مرحوم حاج محمد نخوانی، تبریز، ج اول   ـ1
 .6، ص 1 ش؛ ج 1353 ش، ج سوم 1350 ش، جلد دوم 1348

، ص )1338تیرماه (در نشریۀ کتابخانۀ ملی تبریز، ش » های کتابخانۀ ملی تبریز تأسیس و فعالیت«فرهنگ، مجید،  ـ 2
 .10 ـ 6
 .39؛ کارنگ، همان، ص 45 ـ 44مجتهدی، عبداهللا، همان، ص  ـ 3
 .9فرهنگ، مجید، همان، ص  ـ 4
 .15، ص 6، در نشریۀ کتابخانۀ ملی تبریز، ش »به یاد مرحوم نخجوانی«اصغر،  مدرس، علی ـ 5
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نخجـوانی را بـه     . پرستی و عالقمند بـودن م       وطن«میرزا عبداهللا آقا مجتهدی     
 و مخصوصاً به شهری که در آن چشم به دنیا گشوده بـود و                مصالح و منافع وطن   

آورده به شـمار  » بزرگ شده و تربیت یافته بود؛ از سجایای بسیار عالی آن مرحوم         
به مناسـبت درگذشـت   » سوگنامه ناموران فرهنگی و ادبی«افشار در   و ایرج 1است

شــمع فــروزان تبریــز و آفتــاب محفــل فــضل و ادب «او را » محمّــد نخجــوانی«
  2.به شمار آورده است» آذربایجان و از فضالی قرن اخیر آن خطّه

گـر بایـسته    پژوه مجالی دی    برای پرداختن به آثار قلمی آن دانشی مرد حقیقت        
  .یادش گرامی باد. است

                                                 
 .44، ص 6نشریۀ کتابخانۀ ملی تبریز، ش  ـ 1
 .136 ش، ص 1383نیکویه، تهران، کاران، به کوشش محمود  افشار، ایرج، نادره ـ 2


