يادگار نامة عبدالحسين شيرازي در نمسه
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در مؤسسة ايرانشناسي فرهنگستان علوم اطريش (وين) آقاي ماركوس ريتر مو ّرخ تاريخ هنر ايران قطعه
خطي را نشان داد كه يادگار نامهاي است از ديدار ميرزا عبدالحسين خان ايلچي ايران در سال  1234قمري
از مدرس��ة زبانهاي ش��رقي آن فرهنگستان .به لطف ايشان عكس��ي از آن به دستم رسيد كه آن را همراه با
خوانده شدن متن را چاپ ميكنم.
اين عبدالحسين هموست كه ذكرش در وقايع سال  1233ناسخ التواريخ آمده و همراه بوده است با ميرزا
ابوالحسن خان شيرازي .سپهر نوشته است:
« و هم درين س��ال ميرزا عبدالحس��ين خان غالم پيش��خدمت كه به اتفّاق خالوي خود ميرزا ابوالحسن
خان ش��يرازي به س��فارت فرنگستان مأمور بود و بر صوابديد ميرزا ابوالحسن خان مكتوب ايمپراطور نمسه
مصحوب او گشت .جواب نامة پادشاه ايران را از ايمپراطور گرفته با تحف و هداياي او برسانيد( ».ص 307
چاپ جمشيد كيانفر).
درين مأموريت معلوم ميش��ود كه عبدالحسينخان از فرهنگستان اطريش ديدن كرده و به شعبهاي كه
زبان فارسي در آنجا تدريس ميكردهاند رفته و از فارسيداني شاگردها شاد شده بوده و اين يادگارنامه را در
آنجا بر جاي گذاشته و هنوز برجاي است .نه آنكه ورقهاي عادي دانسته شود و به زبالهدان انداخته باشند.

 .1در آن روزگار نام كشور اطريش ميان ما « نمسه » بود و از اصطالحي گرفته شده بود كه روسها دربارة اطريشيها
متداول ساخته بودند.
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بسم اهلل تعالي شأنه العزيز
در بهترين وقتي از اوقات و نيكوترين س��اعتي از س��اعات هذه الس��نة پارسئيل خيريت دليل از جانب
السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان فتحعلي شاه قاجار پادشاه ممالك
شاهنش��اه جمجاه روحي فداه ّ
ايران به سفارت و رسالت مملكت اآلمان 1زوياالحداث و االقران حفت باالمن و االمان مأمور گرديد .بعد از
شرف اندوزي بزم خجسته حضور فيض دستور قيصر معظم و امپراطور اعظم اكرم هر روزه از فيض مالحظة
بناهاي خير قيصري مستفيض و بهرهياب ميگرديد .هريك از ابنية خير كه از راه رأفت و مرحمت و عدالت
بجهة تربيت و آس��ايش رعايا و برايا برپا ش��ده البته باعث برپا بودن دولت و دوام و ازدياد ملك و حش��مت
خواهد بود ،چنانچه حكما گفتهاند:
درخت اي برادر به بيخ است سخت
		
رعيت چه 2بيخ است و سلطان درخت
از آن جمل��ه تربيتخانهها و بناها يكي اين مدرس��ه بود كه مالحظه ش��د بجه��ت آموختن زبان اروپا و
عاصيا .3جمعي از فصحاء مش��غول تدريس بودند و به محض ورود بنده در كمال فصاحت به زبان فارس��ي
تلفظ نمودند.
5
4
اين جانب نظر به عصبيت همزباني محضوض و  ...گش��ته ش��وق نموده كه به يادگاري اين صحيفه را
در آن مدرسه گذارد.
ميرزا عبدالحسين خان ايلچي
دولت علية ايران مأمور به دولت بهية علية االمان
تحريراً في عشر شهر جمادي االولي سنه 1234
		كه هستي را نميبينم بقائي
غرض نقشي است كز ما بازماند
چنانك��ه گفت��ه ش��د در مناب��ع فارس��ي ج��ز نوش��تة مجمل س��پهر مأخ��ذي به دس��ت نيام��د اما در
كتاب��ي ك��ه  Helmut Slabyدرب��ارة رواب��ط اي��ران و اطري��ش نوش��ته اس��ت اطالعات مبس��وطي
من��درج اس��ت ك��ه از دفت��ر مجل ة پي��ام بهارس��تان خواهش ك��ردم ترجم��ة آن را ب��ه اين س��ند الحاق
كنن��د .ن��ام كت��اب مذك��ور ك��ه مؤلف��ش زماني راي��زن فرهنگ��ي اطري��ش در اي��ران بود چنين اس��ت:
)Bindenschaild und sonnenlowe. (Graz, 1989

 =( .1آلمان)
 .2به جاي (چو)
 =( .3آسيا)
 .4نادرست به جاي محظوظ.
 ... .5ملذوذ ميتوان خواند.
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