»ﮔﻠﮕﺸﺖ اﯾﺮان«
)ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪۀ ﺷﺎدروان اﺳﺘﺎد اﯾﺮج اﻓﺸﺎر(

»ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺗﺎر ﯾﺦ« ﺑﺪون »دﯾﺪن اﯾﺮان« ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺪارد!
ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎد اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ) ۱۶ﻣﻬﺮ  ۱۸ - ۱۳۰۴اﺳﻔﻨﺪ  (۱۳۸۹ﭘﯿﺮاﻣﻮن دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﮔﺸﺖ» :ﮐﺘﺎب« و »ﺳﻔﺮ« و از اﯾﻦ ﻫﺮ دو،
ﺗﺎ واﭘﺴﯿﻦ روزﻫﺎی ﺣﯿﺎت ﭘﺮﺑﺎرش ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ؛ ﻟﺬت او از اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ و آن ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻓﻬﻢ
دﻗﯿﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻃﻦ ﻋﺰﯾﺰ »اﯾﺮان ﺑﺰرگ« ﺑﻮد .ﻫﺮ ﮐﺠﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎی ﻫﻔﺖ اﻗﻠﯿﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ رﻓﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ
درﺳﺖ و ﻋﻤﯿﻖ و ِ
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﻤﺪن اﯾﺮان و ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻬﻨﺴﺎل ﺑﻮد .زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و دورۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای او ﻣﻌﻨﺎ

ﻧﺪاﺷﺖ .از ﺣﻀﺮت آدم)ع( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ)ص( و از ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ)ص( ﺗﺎ اﮐﻨﻮن .ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ،ﮐﻮه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دﺷﺖ،
ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ درﯾﺎ ،درﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺮای او ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﯿﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای او ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ،ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺲ! اﻓﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﺟﺎیﺟﺎی آﺛﺎر ﺑﯿﺸﻤﺎرش ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻫﻤﮥ
ّ
آﺛﺎری ﮐﻪ از او ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه ،ﮔﻮاه روﺷﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ!
او اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﻪ آن ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﯾﺪ .ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت از ﻋﻤﺮ ـ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺳﻌﺎدت و اﻓﺘﺨﺎر
آﺷﻨﺎﺋﯽ و ﺷﺎﮔﺮدی و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ او را داﺷﺘﻢ ـ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﺴﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪش ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارح و اﻓﮑﺎرش و ﺑﯽﺷﮏ ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﻣﻐﺰش آ ﮐﻨﺪه از »اﯾﺮان« ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮش »ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾﺮان« ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ از ﺧﻮد او» :ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﻋﺠﻢ!«.
ﻓﺮق ﺑﺰرگ اﯾﺮج اﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎدان ﻧﺎﻣﺪار و ﻧﺎﻣﻮری ﮐﻪ دﯾﺪهام ـ و ﻫﻨﻮز ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ـ در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او
ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮاﻧﻘﺪر و ﮔﺮاﻧﺴﻨﮓ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺷﺄن و ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺎص و وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺪﻣﺎت
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاش )ﮐﻪ ذﮐﺮ آن ﻫﻤﻪ ،ﺧﻮد ﻣﺜﻨﻮی ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد( ،ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد؛ ﺧﻮد را ﻧﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری )ﺑﯽادﻋﺎ و ﺑﯽ-
ّ
ّ
ﻫﯿﺎﻫﻮی و ﺑﺪون ﺗﻈﺎﻫﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ( ﺑﯿﺶ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﺳﺮش ﺑﻪﮐﺎرش ﮔﺮم ﺑﻮد .اﻫﻞ دﮐﺎن و دﮐﺎﻧﺪاری ﻧﺒﻮد .اﻫﻞ ﻣﺮﯾﺪ و
ّ
ﻣﺮﯾﺪﺑﺎزی و ﻣﺮﯾﺪﭘﺮوری ﻧﺒﻮد و از اﯾﻦ اﻣﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻨﻔﺮ و ﻣﻨﺰﺟﺮ ﺑﻮد و اﺟﺎزۀ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر و ﺑﺎزی را ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداد .ﺑﺎز ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ
ﺧﻮدش ـ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮی و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ از آن ﺑﺰرگﻣﺮد ﺷﻨﯿﺪم و اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎل ﻃﺮح آن ﺧﺎﻃﺮه ﻧﯿﺴﺖ ـ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺳﻪ »ت« ﺑﯿﺰار ﺑﻮد» :ﺗﻨﺒﻠﯽ«،
ّ
ّ
»ﺗﻤﻠﻖ« و »ﺗﻮﻗﻊ«.
ّ
ّ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺧﻮد را ،ﯾﺎ ﻧﺴﺐ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﻬﺮت ﻣﻠﯽ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽاش را ،ﯾﺎ ﺛﺮوت و ُﻣﮑﻨﺖ ﺧﻮد و ﭘﺪر و ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﯿﺶ را ـ ﮐﻪ آن ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ،اﮐﺜﺮ وﻗﻒ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن و ادب اﯾﺮان
ﺷﺪ ـ و اﯾﻦ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ،ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ او ﺷﺪ ﮐﻪ ّ
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
۱

ً
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺮک ﺣﯿﺎت ﻣﺎدی ،دﻗﯿﻘﺎ از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ و دﻗﯿﻘﻪ ،ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ ،ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻏﺎز
ّ
ﮐﺮد .و ﺑﻪ ﺣﺘﻢ و ﯾﻘﯿﻦ در ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻗﯽ و ﺟﺎودان و ﻣﺨﻠﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﭼﻪ ،راﺳﺖ ﮔﻔﺖ اﺑﻦ ﻣﺎزۀ ﻋﺎرف
ﮐﻪ »آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﺤﻖ زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺮگ زﻧﺪهﺗﺮ ﺷﻮد!«.

١

از اﺳﺘﺎد اﻓﺸﺎر ـ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ـ دو ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻮﺿﻮع و ﻋﻠﺖ ﺳﻔﺮﻫﺎی درازداﻣﻦ وﻃﻨﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ او »وﻃﻦ-
ﺷﻨﺎﺳﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب »ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﭽﻪ :ﮔﻠﮕﺸﺖ در وﻃﻦ« ٢ﺑﻮد ،ﮐﻪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ و
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ٣و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺮﺣﯽ از ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﯽﺷﺪه و ﯾﺎد ﻫﻤﺴﻔﺮان و ﻏﯿﺮه ﺑﻮد.
دوم ،ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺟﺎﻟﺐ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ آﻗﺎی ﺳﯿﺮوس ﻋﻠﯽﻧﮋاد ﺑﺎ او )در ﺳﺎل  (۱۳۷۲اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ّ
ﮐﺜﯿﺮاﻟﺴﻔﺮ ٤ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎرﯾﻖ در دو ﻣﺠﻠﮥ »ﺳﻔﺮ« و »زﻣﺎن« ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪﺗﺮ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺪ ﮔﺮدآوری و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭼﺮا ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

٥

ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ـ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ـ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺎدهﺷﺪه از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎد اﯾﺮج اﻓﺸﺎر اﺳﺖ ٦ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ آﻗﺎی
راﻣﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﺒﮕﻠﻮ و در ﻣﺤﻞ »ﺧﺎﻧﮥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان« اﯾﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻮار ﺻﻮﺗﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ دوﺳﺖ ﻓﺎﺿﻞ و ﮔﺮاﻣﯽ آﻗﺎی آرش اﻣﺠﺪی
]ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ[ دﺳﺘﯿﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﺟﻨﺎب اﯾﺸﺎن ﮐﻤﺎل ﺳﭙﺎس و اﻣﺘﻨﺎن را دارم.

٧

ﻧﻮﺷﺘﮥ ﭘﯿﺶ روی ـ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻄﻠﺐ ﺳﺎﺑﻖاﻟﺬﮐﺮ از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ آن
ﺗﻤﺎم ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎی در ﻣﺴﯿﺮ »اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ ﮐﻠﻤﻪ و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص »وﻃﻦﺷﻨﺎﺳﯽ« ﻧﻬﺎده ﯾﺎ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻗﺪم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؛ و ﻣﻬﻢﺗﺮ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ـ ﮐﻪ از ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻓﯽاﻟﺒﺪاﻫﻪ اﯾﺮاد ﺷﺪه ـ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮف ﺑﯿﺎن
ُ ّ
ّ
واﻟﺴﻔﺎر ﻓﯽ اﻟﻤﻨﺎﺳﮏ واﻵداب .ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾـﺎن) .ﺗﻬـﺮان :ﻋﻠـﻢ،(۱۳۹۲ ،
 ١اﺑﻦ ﻣﺎزه ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ )۵۶۶-۵۱۱ق( .ﻟﻄﺎﺋﻒاﻷذﮐﺎر ﻟﻠﺤﻀﺎر
ص .۹۵

 ٢ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺎﺑﮏ ،ﺑﻬﺮام ،ﮐﻮﺷﯿﺎر و آرش اﻓﺸﺎر .ﺗﻬﺮان :اﺧﺘﺮان .۱۳۸۴ ،ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه وﻃﻨﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و آن ﺷـﺎﻣﻞ
ِ
 ۲۸ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺑﻠﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰ  ۱۷ﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن »ﻣﺮﻗﻌﺎت ﺳﻔﺮ«» ،ﭘﺎره ﭘﺎره از ﺳﻔﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ« و »درﻫﻢ ﺑﺮﻫﻢ« اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد اﻓﺸﺎر ﺑﻌـﺪ از آﻧﻬـﺎ ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی در ﺣﯿﺎﺗﺶ ـ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه اﻃﻼع دارم ـ در ﺳﻪ ﻣﺠﻠﮥ »ﺳﻔﺮ«» ،زﻣﺎن« و »ﮔﯿﻼن ﻣﺎ« ،و ﯾـﮏ ﻣـﻮرد ﻫـﻢ ﺑﻌـﺪ از درﮔﺬﺷـﺖ او در ﻣﺠﻠـﮥ
»ﺑﺨﺎرا« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .ﺟﺰ آﻧﻬﺎ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ روزی ﻣﻨﺘﺸﺮ و در دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪﻣﻨـﺪان
و دوﺳﺘﺪاران ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ّ
 ٣ﻧﯿﺰ ﻧﮏ :اﻓﺸﺎر ،اﯾﺮج» :ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎ روزﮔﺎر اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ« .در :ﺟﺸﻦﻧﺎﻣﮥ اﺳﺘﺎد ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ﺻﻔﺎ .ﺑﻪﮐﻮﺷـﺶ ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮاﺑـﯽ )ﺗﻬـﺮان :ﻧﺸـﺮ ﺷـﻬﺎب،
 ،(۱۳۷۷ﺻﺺ .۸۲-۴۵
ّ
 ٤و ﻧﯿﺰ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺎپ در ﮐﺘﺎب( :ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽزاده ،دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ دوﻟﺖآﺑﺎدی ،دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳـﺘﻮده ،ﻧﺼـﺮاﻟﻠﻪ ﮐﺴـﺎﺋﯿﺎن ،دﮐﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺣـﺪ ،ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻋﻤﺎدی ،اﯾﺮان ّدرودی ،اﻣﯿﺮ ﮐﺎﺷﻔﯽ و ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮔﯿﻮﻧﺎﺷﻮﯾﻠﯽ.
 ٥ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺮوس ﻋﻠﯽﻧﮋاد .ﺗﻬﺮان :ﮐﻨﺪوﮐﺎو۲۶۱ .۱۳۹۶ ،ص.

 ٦ﻣﺪت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد  ۴۷دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺤﺘﻤﻞ دو ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﮑﺎری در ﻋﺒﺎرتﻫـﺎ و ﺟﻤﻠـﻪﺑﻨـﺪیﻫـﺎ اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪه
ً
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ﻃﺒﻌﺎ ﮔﺎهﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرت ﮐﻮﺗﺎه ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳـﯿﺎق ﮔﻔﺘـﺎر
ﺗﮑﺮار و ﯾﺎ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﮑﺮر ﺣﺬف و ﮐﻠﻤﺎت اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه داﺧﻞ ﻗﻼب ] [ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ روانﺗﺮ ﺷﻮد.

 ٧اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﺷﺒﮑﮥ رادﯾﻮﺋﯽ »ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺮﮐﯽ )داﻧﺸﯿﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( و در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ »ﺳﺨﻦ ﺗﺎزه« ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮی آﻗﺎی اﺳﮑﻨﺪر ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﮔﺰارﺷﮕﺮی آﻗﺎی اﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎدی ﺿﺒﻂ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﻢ ﺗﯿﺮﻣـﺎه  ۱۳۸۲از ﺻـﺪای ﺟﻤﻬـﻮری

اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲

ﺧﺎﻃﺮه و ﯾﺎ ﻧﻘﻞ دﯾﺎرات رﻓﺘﻪ و ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﯾﺎران درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل )ﺗﺎ زﻣﺎن اﯾﺮاد
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ( ّ
ﺗﻔﺤﺺ و ّ
ﺗﺠﺴﺲ از ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮﻫﯽ ﺑﯿﺸﻤﺎر از آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب و ﻣﻠﻤﻮس ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن

ً
اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭘﯿﻤﻮدن ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻓﺮﺳﻨﮓ در ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎدﻫﺎی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن و ﻃﺒﻌﺎ ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎ ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻓﺮد ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎﻣﯽ از ﻫﻤﮥ

ﻃﺒﻘﺎت و ﺳﻄﻮح اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﯿﺶﺑﻬﺎ ﻃﺮح ﻓﻬﺮﺳﺖوار ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوز ﮐﻪ
ً
دﻟﺒﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺎ و اﺳﺘﻮار و دﻗﯿﻖ از آن ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ و دﯾﺪهﻫﺎ و ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ و ﻣﺂﻻ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
و اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .او در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻇﺮﯾﻒ و دﻗﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ اﺷﺎرت
دارد ،ﺑﺮای آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ در ﮐﺎر ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮن و اﺳﻨﺎد ﻗﺪﯾﻢ دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺪان دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد ـ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﻧﻈﺮ
ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺳﺎده و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪان ﺣﺪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ـ و آن راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮن و
اﺳﻨﺎد ﻗﺪﯾﻢ و ﺿﺮورت ﺳﯿﺮ و ﺳﻔﺮ اﺳﺖ.
اﯾﺮج اﻓﺸﺎر از ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮن ﻣﯽزﻧﻨﺪ ـ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ ـ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ
ً
ﺑﺮای درک و ﻓﻬﻢ درﺳﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﭘﺎی در راﻫﻬﺎ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﺑﻌﻀﺎ ﻧﺎﭘﯿﻤﻮده و ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﺑﻨﻬﻨﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن
ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب ،از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﭘﯿﮕﯿﺮی در ﻣﯿﺎن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ درﯾﻎ ﻧﻤﯽورزﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ» :ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺪون دﯾﺪن اﯾﺮان ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺪارد!«.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ دﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻓﻘﺪان ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ آن اﺳﺘﺎد ﮐﻢﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮار دارﯾﻢ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﯾﺎد او و ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ
و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﺠﻠﮥ »ﺟﻬﺎن ﮐﺘﺎب« ـ ﮐﻪ او ﺧﻮد روزﮔﺎری از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻗﻠﻤﯽ و ﻋﻼﻗﻪ-
ّ
ّ
ﻣﻨﺪان ﺟﺪی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻮد ـ ﻣﯽﺷﻮد .انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ دوﺳﺘﺪاران و ارادﺗﻤﻨﺪان آن اﺳﺘﺎد ﻓﻘﯿﺪ ،ﻋﺰم و ﻫﻤﺘﯽ واﻗﻌﯽ و ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰ اﯾﺮان ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؛ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن روزی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪﺟﺎی »اﻓﺸﺎرﺳﺘﺎﺋﯽ« ،ﺑﻪ »اﻓﺸﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ«
ـ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﯿﺮت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ او و ﺧﺪﻣﺎت او ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺘﺎب و اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ـ اﻟﮕﻮ و ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ و از
اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮآوردن آرزوﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ او ﺑﺮای اﯾﺮان ـ ﮐﻪ در ﻻﺑﻪﻻی ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ـ ﺑﮕﺮدﯾﻢ و ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ
٨

و ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺘﯽاﻟﻮﺳﻊ و اﻟﻤﻘﺪور ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ.

اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن و اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﺎن زﻧﺪه
اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ او ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﻢ و از ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎوداﻧﻪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر او ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد .ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎدا!
ّ
ﻧﺎدر ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
 ٨ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭼﺎپﺷﺪه و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻧﺪه از اﺳﺘﺎد اﻓﺸﺎر ،ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤـﻊآوری و ﺗـﺪوﯾﻦ و ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺿﻤﻦ آﺛﺎر ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن آرزوی ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻼ ﺧﻮب ﺑﻮد ﻓﻼن ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﺎ ای ﮐﺎش ﮐﺴﯽ ﻫﻤﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﻓﻼن ﮐﺘﺎب را
ً
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﺘﺎﺑﺪاری ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻏﯿﺮه .ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺑـﺮای آن در ﻧﻈـﺮ
دارم »آرزوﻫﺎی اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺑﺮای اﯾﺮان« اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺷﻮم و ﮐﻢازﮐﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ او ﻣﯽداﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺰارﻫـﺎ
آرزوی او را ﺑﺮای اﯾﺮان ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻢ.
۳

ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ:
ﺑﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ و اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣﯿﺪوارم اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺼﯿﺮاﻧﮥ ﺷﻤﺎ راﻓﻊ ﻣﺒﻬﻤﺎت و
ﻣﺸﮑﻼت آن ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ آﻗﺎی راﻣﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﺒﮕﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮح ﮐﺎرﺷﺎن را ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ »ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ!« ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ؟ ﺑﺎ اﺻﺮاری ﮐﻪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻨﻮاﻧﺶ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ »ﮔﻠﮕﺸﺖ
ً
اﯾﺮان« و ﻣﻘﺼﻮدم از اﯾﻦ ﻋﻨﻮان واﻗﻌﺎ »ﮔﻠﮕﺸﺖ« ﺑﻮده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺼﻮرم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ »ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ« ،ﺑﺪون »دﯾﺪن
اﯾﺮان« ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺪارد! ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،از ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،وﺻﻒ ﻋﻤﺎرﺗﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﮑﻞ
ﻋﻤﺎرﺗﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﻗﺎﯾﻖ دﯾﮕﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﻣﻄﻠﺐ را درک و ﻓﻬﻢ و ﻫﻀﻢ
ﺑﮑﻨﯿﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻣﺮوز اﮔﺮ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻋﺎﻟﯽﻗﺎﭘﻮی اﺻﻔﻬﺎن را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ در ْ
ﮐﺘﺎب ]ﺗﻮﺻﯿﻒ[ ﻋﺎﻟﯽﻗﺎﭘﻮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ
ﭘﺮدۀ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﮑﻞ آن و آن ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در آن اﻃﺎقﻫﺎ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻫﻤﻪ در ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻣﺎ ـ ّ
ّ
ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻗﺪﯾﻢ را ﮐﺎر ﻧﺪارم ،ﯾﮏﮐﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ـ زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ـ ﺑﯿﺸﺘﺮ ـ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮدوﻧﻪ درﺻﺪ ـ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺐ و
ﻣﺘﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری دﻗﺎﯾﻖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﯾﺪن و ﺑﺎ »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻠﯽ« ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد ـ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ـ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺬاﺑﺘﺮ و ﮔﻮﯾﺎﺗﺮ و ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺎﺟﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﻫﻤﺎن »ﮔﻠﮕﺸﺖ« اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﮐﺮدم؛ و از اﯾﻦ راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺑﺮ ﯾﮏ ﭘﻬﻨﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای آن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﻋﻠﯽﻫﺬا ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ درﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اول آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را از ﻧﻈﺮ آب و ﻫﻮا ،از ﻧﻈﺮ
ً
ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮه و ﻏﯿﺮه ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و آﻧﭽﻪ را ﻫﻢ ﻣﺼﻨﻮع دﺳﺖ آدﻣﯽ ﻫﺴﺖ ـ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ـ ﻃﺒﻌﺎ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ً
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ـ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﺗﻮارﯾﺨﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺘﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺻﺤﺒﺖ از ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﺳﺘﯿﺰﻫﺎ و
ً
آﻣﺪورﻓﺖﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻫﺴﺖ ـ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺐ ،ﻓﻼن ﮐﺲ از ﻓﻼن ﺟﺎ آﻣﺪ ،ﻣﺜﻼ از ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ آﻣﺪ ،رﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﯿﺮاز.

دو ﻧﻘﻄﻪ را ﺷﻤﺎ در ذﻫﻨﺘﺎن ﻫﺴﺖ :ﯾﮑﯽ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﺷﯿﺮاز .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺪود دوﻫﺰار ﻓﺮﺳﺦ ﺷﻮد ـ ﮐﻪ
ً
ً
ﺑﻨﺪه دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺣﺘﻤﺎ دوازدهﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﺴﺖ( ،در اﯾﻦ دوﻫﺰار ﻓﺮﺳﺦ ،ﺻﺪﻫﺎ آﺑﺎدی ،ﭘﻞﻫﺎ ،ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ،
ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ و آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺸﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ﯾﺎ ُﻣﻨﺪرس اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺑﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﯾﺮ ﺷﻦ و رﯾﮓ
و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ درﻣﯽآورﻧﺪ؛ ﺧﺐ ،اﯾﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ را ﭼﻮن در ﺷﻌﺮ آﻣﺪه و ﮐﺘﺎب ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺖ ،ﯾﮏﮐﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ از آﻧﻬﺎ دارﯾﻢ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ راه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺮده ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ روز ﻓﻼن ﻟﺸﮕﺮ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ،ﯾﮏ راه دﯾﮕﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و آﻧﭽﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺴﺖ ،ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ .ﺑﻨﺪه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻣﻠﻤﻮس ﻣﯽزﻧﻢ از زﻣﺎن
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻮﯾﺪ.

۴

ً
ﻣﻮﺟﺪ ﺣﺮﮐﺖ و ﻧﻬﻀﺘﯽ ﺷﺪ و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏﺧﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﻪ در ﮔﯿﻼن ِ
ً
دﻓﻌﺶ و ﺑﻪاﺻﻄﻼح آرامﮐﺮدن آن ﻧﻬﻀﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر رﻓﺘﻨﺪ و آﻣﺪﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرﻫﺎ ﮐﻪ دﻓﻌﮥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﻓﻮﻣﻨﺎت ،در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺸﻮن را از راه اﻟﻤﻮت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻮﻣﻦ و ﺟﻨﮕﻞ،
ﻣﯽروﯾﺪ ﺑﻪ راه ﻗﺰوﯾﻦ و از ﻗﺰوﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽروﯾﺪ ﺑﻪ ِﻣﻨﺠﯿﻞ و از ِﻣﻨﺠﯿﻞ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ]ﺑﻪ آﻧﺠﺎ[ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ر ِاه ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ و ﺳﺮﯾﻊاﻟﺴﯿﺮ؛

وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﺿﺒﻂﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﺸﻮن و ﻗﺸﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮده ،ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ و از ﻗﺰوﯾﻦ
از ﺗﻮی ﮐﻮهﻫﺎی ﺳﺨﺖ ـ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻮت ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر دﺷﻮار اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮدﻧﻪ و اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ـ از آﻧﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ

ﺑﻪ اﻟﻤﻮت و از اﻟﻤﻮت ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﮑﻮر و از اﺷﮑﻮر ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ .اﯾﻦ راه ،اﻗﺼﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮده ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺖ و ﮐﻮه اﺳﺖ و
رود اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺧﺐ ،ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻗﻮاﺋﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏﺧﺎن را ﻣﻨﮑﻮب ﺑﮑﻨﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ راه رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﯿﻦ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن
ﻣﯽروﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ!
ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی را ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﻮر و آلﻣﻈﻔﺮ زدوﺧﻮرد ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و دﯾﮕﺮ آلﻣﻈﻔﺮ را ﻣﻨﮑﻮب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﯾﮏ
اﺗﻔﺎق ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دوﺗﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اﯾﻦ ﻗﺼﺮ زرد در
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻗﺼﺮ زرد« ﯾﺎ »ﻗﺼﺮ زر« ـ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه و ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ـ اﯾﻦ ِ

ﻣﺤﻠﯽ واﻗﻊ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﯿﻦ اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﯿﺮاز ﺑﻮده؛ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﯿﻦ اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﯿﺮاز ،ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ از اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽروﯾﺪ ﺑﻪ
ﺷﯿﺮاز ،اﯾﻦ ﺟﺎده ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺰدﺧﻮاﺳﺖ و از اﯾﺰدﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ آﺑﺎده ،و از آﺑﺎده ﻣﯽرود ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز .ﺟﺎدهای ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮده ﮐﻪ از

ﻗﺼﺮ زرد ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻏﺮب ﺟﺎدۀ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﺰدﺧﻮاﺳﺖ ـ ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ اﺳﻤﺶ را اﻵن ﺑﺮدم ـ ﻣﻨﺤﺮف
ّ
ﻣﯽﺷﺪه ،ﺟﺎده ﻣﯽرﻓﺘﻪ ﭘﯽ ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪای و ﻣﯽرﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎی آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ اﻣﺮوز ﺳﺪ درودزن ]ﻫﺴﺖ[ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ و
ﭘﻞ ﺧﺎن و ﻣﯽرﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز .ﻫﻢ اﻗﺼﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮده و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻟﺸﮕﺮی ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎرواﻧﯽ ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آب داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻊ
داﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ دارای آب ﻫﺴﺖ و ﻫﻢ دارای ﻣﺮﺗﻊ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺘﻀﺎء داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ از ﭼﻨﺎن راﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺷﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻮده ،آﻣﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ راه ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽروﯾﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن
ً
اﺳﺖ .ﭼﺸﻤﻪ و ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ دو ﺳﻪ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺷﻬﺮﮐﯽ ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ و ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﯾﻞ رﻓﺖوآﻣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﺠﺎری ،ﻫﺮ ﯾﮑﺶ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﻮﺿﻊ راﻫﻬﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ در ﻗﺪﯾﻢ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ راﻫﻬﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺮده و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺒﮑﮥ راﻫﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻨﻮز درﺳﺖ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ
ً
ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺧﯿﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺎﻟﮏ ـ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽاش ﻫﻢ
ﻣﻌﺒﺮﻫﺎ و راﻫﻬﺎ اﺳﺖ ـ و ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ٩.ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﺑﻪ
 ٩ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪﯾﻢ و ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺎﻟﮏ و ﻣﻤﺎﻟﮏ ،ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺑﯽ اﻟﻤﺴﺎﻟﮏ و اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮاﺳﺤﻖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻄﺨﺮی ،از ﺟﻐﺮاﻓـﯽداﻧـﺎن ﻣﻌـﺮوف
ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻗﻤﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دو ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﻬﻦ ﻓﺎرﺳﯽ از آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ اﺳﺘﺎد اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺸﺨﺼـﺎت
آن دو ﻣﺘﻦ َ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
 (۱از ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ از ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب۱۳۴۷ ،؛
ّ
 (۲ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺴﺘﺮی )از ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی( .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﻓﺸﺎر.۱۳۷۳ ،
۵

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راﻫﻬﺎ .ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ از ﮐﺠﺎ ،از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽروﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ،و آن ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺳﺦ اﺳﺖ؛ و از آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺖ
ً
ﻓﺮﺳﺦ اﺳﺖ و آن ﯾﮑﯽ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺳﺦ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﯿﻦ راه اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎ ﺧﺮاﺳﺎن ﻓﻼن ﻓﺮﺳﺦ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮥ ﺑﺎاﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺮوز را ﺑﺎ دﯾﺮوز و ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ و آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ
راﻫﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﻓﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏﻣﻘﺪاری دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﯾﮏﻣﻘﺪاری در اﯾﻦ ﺳﯽﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺴﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﻣﺮوز ﻣﺎ و ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،آﻧﭽﻪ وﺳﯿﻠﮥ ارﺗﺒﺎط ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ،اﮐﺘﺸﺎف از زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ً
ﺳﻔﺎلﺷﮑﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ درﻣﯽآورﻧﺪ و روﯾﺶ ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎرش و رﻧﮓﻫﺎ و ﻃﺮز ﺳﺎﺧﺘﺶ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ
ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎ در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺖ ،ﮔﻮﯾﺎی ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮی اﺳﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ از ﭼﻨﺪﻫﺰارﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ،و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﺠﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪاش ﺷﻤﺎ ﺷﻮش دارﯾﺪ ﮐﻪ
ّ
ً
ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ازش درآﻣﺪه ،ﺑﻌﺪ ﺳﻔﺎلﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ از »ﺗﻞ اﺑﻠﯿﺲ« و »ﺷﻬﺮ دﻗﯿﺎﻧﻮس« درآﻣﺪه ،دوﺗﺎ اﺳﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻋﺠﯿﺐ
و ﻏﺮﯾﺐ ﻫﺴﺖ .ﺑﻌﺪ از آن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﺜﻞ »ﺷﻬﺮﺑﻨﺪ ﻏﻼﻣﺎن« ١٠و »ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ« .و ﺑﻌﺪ در ﺧﻮد ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽروﯾﺪ »ﻣﻮﻫﻦﺟﻮ دارو« ]ﺗﭙﮥ ﻣﺮدﮔﺎن[ ـ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰارﻫﺎ ّ
ﺳﯿﺎح ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ِ
ﻣﯽروﻧﺪ و دﯾﺪن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ـ اﯾﻦ ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐﻪ درآوردهاﻧﺪ و ﺑﺎﻫﻢ ﺳﻨﺠﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺧﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط
ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ ﭘﻬﻨﮥ اﯾﺮان و
ﺗﺠﺎرﺗﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ راه دراز و ﺟﺎﻫﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ .از اﯾﻦ راه ﭘﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ِ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ُﻣﻠﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،از ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺎر ﺗﺠﺎرت و ارﺗﺒﺎط ﻣﺪﻧﯽاش ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و اﯾﻦ
دﻗﺎﯾﻖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮔﻠﮕﺸﺖﻫﺎﺳﺖ و اﯾﻦ دﯾﺪنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎطﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺟﺰ راﻫﻬﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ روی زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺖ ،آﻧﭽﻪ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺖ و از ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه ،اﻣﺮوز ﺑﺎز ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺮوزی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻻزم ﻫﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺳﺎﻃﯿﺮی اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی اﺳﺎﻃﯿﺮی ﯾﮏﻣﻘﺪارش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻗﺼﻪﻫﺎ و رواﯾﺎت ﻣﮑﺘﻮب
ً
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﺧﺪایﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ .ﯾﮏﻣﻘﺪاری از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ در ﻗﺼﻪﻫﺎ و اﻣﺜﺎﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ در ﺳﯿﻨﻪﻫﺎ
ﻣﺎﻧﺪه و ﻗﺎﺑﻞ رواﯾﺖ و اﺧﺬ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﯾﮏﻣﻘﺪاری از آﻧﻬﺎ در ﭘﻬﻨﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ .از اﺳﻢ ﺑﻌﻀﯽ آﺑﺎدیﻫﺎ ،اﺳﻢ
ﺑﻌﻀﯽ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ،ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ درﺧﺖﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺎم ﻏﺎرﻫﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺳﻮاﺑﻖ
ً
ﻣﺪﻧﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺎﻃﯿﺮی ﻣﺎﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺎﻃﯿﺮی اﯾﻨﻬﺎ را دارﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﭘﺮﯾﺎن« اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎ دﯾﺪم
١١
ﻟﻔﻆ »ﭘﺮﯾﺎن« ،ﺑﺮای ﻣﺜﻞ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﯿﺮ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ِ

ﭘﺮی و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﯾﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻃﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.

 ١٠آﻧﺠﺎ را »دﻫﺎﻧﮥ ﻏﻼﻣﺎن« ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

 ١١ﻧﮏ :ﻣﻠﮏزاده ،ﻣﻬﺮداد"» .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺮﯾﺎن" در ﺧﺎک ﻣﺎدﺳﺘﺎن« .ﻧﺎﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن .س ،۵ش) ۴آذر  ،(۱۳۸۱ﭘﯿﺎﭘﯽ .۱۹۱-۱۴۷ :۲۰
۶

ً
ً
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻓﺮض ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺷﻌﺐ رودﺧﺎﻧﮥ ﻣﻌﺮوف ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ
ﻃﺮف زاﺑﻞ ،ﻧﺎﻣﺶ »ﭘﺮﯾﺎن« اﺳﺖ» .رود ﭘﺮﯾﺎن« ،و اﯾﻦ رود ﭘﺮﯾﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن ـ ﮐﻪ ﻫﺰارﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ـ ذﮐﺮش آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻫﺎ دارﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺮدم ﻓﻌﻠﯽ .ﻧﻪ! آﻧﺠﺎ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ اﺳﺖ .و در ﺣﺪود ﺻﺪﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی آﻧﺠﺎ ﯾﮏ
ﭼﺸﻤﻪای اﺳﺖ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﺮﯾﺎن« .ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ّﺗﻞ اﺑﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ دﻗﯿﺎﻧﻮس و اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪه از ﯾﮏ ّ
ذﻫﻨﯿﺎت اﺳﺎﻃﯿﺮی اﺳﺖ.
ً
ً
ﺧﻮد دﻗﯿﺎﻧﻮس ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﯾﮏ اﻣﺮ اﺳﺎﻃﯿﺮی دارد .اﻵن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ را ﻣﺜﻼ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﻼ از
ﻋﻬﺪ دﻗﯿﺎﻧﻮس اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دورۀ دﻗﯿﺎﻧﻮس ﮐﯽ و ﭼﯽ ﻫﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ در اﺳﻤﺎء ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و در ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ.

ً
در ﭼﯿﺰﻫﺎی اﺳﺎﻃﯿﺮی ﻣﻘﺪاری ﺟﺰ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻢ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺶ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺎ آن
دوﺗﺎ ﺷﺎخ ﮐﻪ در ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪّ ،
ﺣﺘﯽ روی ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮﺑﺎف ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﺧﺐ ،اﯾﻦ را ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﺟﻠﻮ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻫﻤﯿﻦﺟﻮر ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺮده ﻓﺮمﻫﺎﯾﺶ ﻋﻮض
ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺎن اﺳﺖ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﺮﻫﺎدی ـ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎسﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ ـ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﯾﮏ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮزهﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎد ١٢و رﻓﺘﻪ و ّ
ﺗﺠﺴﺲ ﮐﺮده در ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻫﺎ و اﯾﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎ را ﮐﻪ روی ﮐﻮهﻫﺎ و ﺳﻨﮓﻫﺎ ،در ﺟﺎﻫﺎی
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﺐ ،اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﭘﯿﺶ از
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﯾﮏ اﻣﺮ اﺳﺎﻃﯿﺮی اﺳﺖ .ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ» :آﻫﻮی ﮐﻮﻫﯽ ،در دﺷﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ُﺑﻮدا !« ]از اﺑﻮﺣﻔﺺ ُﺳﻐﺪی[ .ﺑﺎز ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪای
اﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﺳﺎﻃﯿﺮی.
ّ
َ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻗﻠﮥ ا ّﻣﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ اﻫﻞ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮوﯾﺪ در ﺑﺎﻻی
ّ
َ
ﻗﻠﮥ ﮐﻮه ا ّﻣﺎﻣﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺪود ۳۵۰۰ﻣﺘﺮی ،آﻧﺠﺎ روی ﺳﻨﮓﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ را ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ
َ
ً
در ﻣﺜﻼ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ،در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﻐﻞ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ،در ﯾﮏ آﺑﺎدﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻏﺮﻗﺎب« ،ﺗﻌﺪاد ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی در دل ﯾﮏ ّدرهای ،در
ً
ﺗﻨﮕﻪای ﺑﺎز روی ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺳﯿﺎهرﻧﮓ ﺑﺎز ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .او ]دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﺮﻫﺎدی[ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ
١٣

ﺳﯿﺮﺟﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺧﯿﺮًا ﺑﻨﺪه ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺴﺎل اﯾﺎم ﻧﻮروز ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺘﻮده رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم در ﯾﮏﺟﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ َﺑ َ
ﺴﺘﮏ ،در ﯾﮏ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻄﺢ اﺳﺖ
وﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮون ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﻪ آﻣﺪه ﺑﻮده ،ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﺰرگ آورده آﻧﺠﺎ ،ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ .روی اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﻤﺎ آﺛﺎر
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺶ را در دل آن ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ .ﺧﺐ ،اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﻮدن وﺳﯿﻠﻪ ،ﭼﻪﺟﻮری اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﺰ
ﮐﻮﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه؟! ﺧﺐ ،ﭼﺮا ﻧﻘﺶ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؟! ﺣﺎﻻ ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻫﺴﺖ ،ﯾﺎ در
ً
ﻣﺮدم ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ روی ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﯿﻦ
در
ﮐﻪ
ﻫﺴﺖ
ﻫﻢ
ﭘﺸﺖ
ﻻک
ﻧﻘﺶ
ﻣﺜﻼ
اﯾﻦ ﻏﺮﻗﺎب ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم،
ِ
 ١٢ﻣﻮزهﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎد :رﺳﺎﻟﻪای در ﺑﺎب ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻨﺮ )ﮔﺰارش ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺳﻨﮓﻧﮕﺎرهﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﮥ ﺻﺨﺮهای ﺗﯿﻤﺮه( .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.۱۳۷۷ ،

 ١٣ﻧﮏ :ﻓﺮﻫﺎدی ،ﻓﺮﻫﺎد» .ﮔﺰارش ﺳﻨﮓﻧﺒﺸﺘﻪﻫﺎی ﺗﻨﮓ ﻏﺮﻗﺎب ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن« .در :ﻧﺎﻣﻮارۀ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﻓﺸﺎر .ﮔﺮدآورﻧﺪه اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ،ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﮐـﺮﯾﻢ اﺻـﻔﻬﺎﻧﯿﺎن .ج.۹
)ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﻓﺸﺎر ،(۱۳۷۵ ،ﺻﺺ .۵۵۶۴-۵۵۵۳
۷

ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺎﻃﯿﺮی ﺟﺰ از ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏﻣﻘﺪاری ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﭘﻬﻨﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎز ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻠﮕﺸﺖﻫﺎ آدﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪاش ﺑﺸﻮد ،ﻣﺴﺄﻟﮥ »ﻣﻬﺎﺟﺮت«ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع »ﻣﻬﺎﺟﺮت« اﺳﺖ .ﺧﺐ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آرﯾﺎﯾﯽﻫﺎ از آﻧﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان.
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺐ .اﯾﻦ آرﯾﺎﯾﯽﻫﺎ ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ؛ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .دورهای ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .وﻟﯽ
در دورهای ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻮد دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ از دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻻاﻗﻞ ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎز ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ُ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﻤﺎ اﻵن در ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻪ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ]ﺑﺮﺧﯽ[ ﮐﺮدی ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ؛ ﺧﺐ ،اﮔﺮ ذﻫﻦ
ُ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺮد از ﮐﺠﺎ از ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه؟! ﯾﺎ ﻣﯽروﯾﺪ ﺟﻠﻔﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اراﻣﻨﻪ
آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺐ ،اﯾﻦ اراﻣﻨﻪ از ﮐﺠﺎ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ؟! ﻫﻤﻪاش ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد .ﺧﺐ ،ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اراﻣﻨﻪ را آورد ﺑﻪ
ُُ
اﺻﻔﻬﺎن؛ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اراﻣﻨﻪ ﻫﺴﺖ اﻵن و ﯾﮏ ارﻣﻨﯽ ﻫﻢ آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮏ ﮐﻠﻮﻧﯽ ارﻣﻨﯽ در آﻧﺠﺎ
ﺑﻮده در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه .ﭼﺮا؟! ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اراﻣﻨﻪ اﻫﻞ ﺗﺠﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪﺷﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه
ّ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺗﺠﺎری .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ رد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﻮی ﺷﻬﺮی ،ﻗﻮﻣﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮدش ،ﯾﺎ
ﺑﺎ آداب و ﻟﺒﺎس ﺧﻮدش ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ذﻫﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟! ﻫﻤﯿﻦ-
ﺟﻮری ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ!
ً
ﻣﺜﻼ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ـ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ١٤ـ اﯾﻦ ﮔﺮﮔﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻵن ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﯾﺎ ﺳﯽ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ
ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎل ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪای ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﻫﺠﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و
آﻣﺪﻧﺪ در ﮔﺮﮔﺎن ،دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن .ﺑﻪ ﮐﺎر زراﻋﺖ و ﻋﻤﻠﮕﯽ و ﻓﻼن و اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻋﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎز در اﯾﻦ ﮔﻠﮕﺸﺖ
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮥ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.

ً
ً
در ﺑﺎب ﺗﺠﺎرت .در ﺑﺎب ﺗﺠﺎرت ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺎ اﺻﻼ ﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ذﮐﺮ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ﺗﺠﺎرت ،اﺳﺎس اوﻟﯿﮥ ارﺗﺒﺎط ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ روی اﺣﺘﯿﺎج .ﺷﻤﺎ ﭘﺎرﭼﻪ دارﯾﺪ ،آن دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد ،ادوﯾﻪ دارد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ؛
ُ
ﭘﺎرﭼﻪ را ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ و ادوﯾﻪ را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺠﺎﻫﺎ ﺑﻮده و ﻋﻠﻞ
اﺳﺘﻘﺮارﺷﺎن در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﭼﻪ ﺑﺎب اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دو ﺳﻪ ﺗﺎ ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ]ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻘﺪر[ اﻫﻤﯿﺖ دارد و
ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.

 ١٤ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و درازداﻣﻦ اﺳﺘﺎد اﻓﺸﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺑﺎنﻣﺎه  ۱۳۳۳ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎدرواﻧﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻮرداود ،ﺟﻤﺸـﯿﺪ
ّ
ﺳﺮوش ﺳﺮوﺷﯿﺎن ،ﭘﺮوﯾﺰ ﺳﺮوﺷﯿﺎن و ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻔﺨﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰارش آن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺳﺘﺎد ﭘﻮرداود ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭼـﺎﭘﯽ آن ،ﻧـﮏ:
»ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن« .ﺳﺨﻦ .س ،۵ش) ۱۱آذر  .۸۶۱-۸۵۱ :(۱۳۳۳ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپﺷﺪه در :اﻓﺸﺎر ،اﯾﺮج .ﮔﻠﮕﺸﺖ در وﻃـﻦ .ﺑـﻪ ﮐﻮﺷـﺶ ﺑﺎﺑـﮏ،
ﺑﻬﺮام ،ﮐﻮﺷﯿﺎر و آرش اﻓﺸﺎر) .ﺗﻬﺮان :اﺧﺘﺮان (۱۳۸۴ ،ﺻﺺ  .۵۶۴-۵۴۳در ﺧﺼﻮص ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺘﺎد اﻓﺸﺎر ،ﻧـﮏ :ﻫﻤـﺎن ،ﺻـﺺ
۱۴-۱۳؛ ﻧﯿﺰ :ﻫﻤﻮ» ،آرزوﻣﻨﺪ آوارﮔﯽ ﺑﻪ دﺷﺖ و ﺑﯿﺎﺑﺎن« ،در :ﭼﺮا ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺮوس ﻋﻠﯽﻧﮋاد) .ﺗﻬﺮان :ﮐﻨﺪوﮐﺎو ،(۱۳۹۵ ،ﺻﺺ .۳۳-۳۱
۸

ً
ً
]ﻧﺎم[ ﺳﯿﺮاف را ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ .ﯾﮏ ﺑﻨﺪری ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؛ اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،اﻵن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده ،ﯾﻌﻨﯽ »دﺑﯽ« اﻣﺮوز ﺑﻮده .از ﭼﯿﻦ ،از
ﻫﻨﺪ ،از ﺳﯿﻼن و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ،و ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ در ﺳﯿﺮاف ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوﺷﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه .دو ﺳﻪ ﻗﺮن دورۀ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﻮده ،ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ اﻵن ﺑﺮوﯾﺪ ﺳﯿﺮاف ،ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﯾﮏ ﺑﻨﺪری ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻃﺎﻫﺮی« ﮐﻪ از ﺳﯿﺮاف ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر
ﻃﺎﻫﺮی ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺴﺖ .در ﺧﻮد ﺳﯿﺮاف ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .در ﺧﻮد ﺳﯿﺮاف ﺗﭙﮥ ﺳﻨﮕﯽﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽروﯾﺪ ،ﻫﯽ ﻗﺒﺮ اﺳﺖ ﺗﻮی ﺳﻨﮓﻫﺎ .ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ ﮐﻨﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﻪاش ﻗﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﻻی آن ﻣﺴﺠﺪی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺖ .وﻟﯽ
ّ
ﯾﮏ روزﮔﺎری اﯾﻨﺠﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ،ﻋﻠﻤﺎ درش ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﺠﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﯿﺮاﻓﯽ ـ ﮐﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدش را رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ
ﺗﺠﺎرت ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در اﺧﺘﯿﺎرش ﺑﻮده.
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ـ اﻫﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮده و
ِ
ً
ﯾﺎ ﻣﺜﻼ زاﻫﺪان ،ﺧﺐ اﻵن ﻫﻢ زاﻫﺪان از ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻏﯿﺮه ﯾﮏ اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد ،وﻟﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﻣﺮوزش ﺑﺎ
آن روزی ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه )ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم( ،ﺗﺎزه آﻧﺠﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ راهآﻫﻦ ﻫﻨﺪ ﻣﯽآﻣﺪه ﺗﺎ ﻣﯿﺮﺟﺎوه ،آﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﻌﻪای
ﮐﻪ از ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎ ﻣﯽآﻣﺪه در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺮﻧﺪ و ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻤﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﯾﻨﻬﺎ .ﺧﺐ ﯾﮏﺟﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد اوﻟﺶ
دزدآب ،ﯾﮏ دﻫﮑﺪۀ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ روی اﺣﺘﯿﺎج ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ دﻧﺒﺎﻟﻪاش ﻫﻤﯿﻦﺟﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
ً
ّ
ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﯾﺰد ،ﯾﺰد در دورۀ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻬﺮان و
اﺻﻔﻬﺎن ،در ﯾﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اروﭘﺎﺋﯽﻫﺎ و ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻮی اﯾﺮان آﺳﺎن اﻣﺘﻌﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .از ﯾﮏﻃﺮف ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،از ﯾﮏﻃﺮف ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ،از ﯾﮏﻃﺮف ﺑﻪ
ً
ﺷﯿﺮاز و اﮔﺮ اﺻﻄﻼح »ﺳﻮقاﻟﺠﯿﺸﯽ« اﺻﻄﻼح درﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎری ،آﻧﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزار واﻗﻌﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده .ﭘﺲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در آﺑﺎداﻧﯽ و در ّ
ﺣﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ً
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ .ﺷﻤﺎ

١٥
ﺳﺎل
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ را ـ اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ـ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و آن ﻗﯿﻤﺖ اﺟﻨﺎس اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻫﺰار ِ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ آن ّ
ﺳﯿﺎﺣﺎن ﯾﺎ ﺳﻔﺮﮐﻨﻨﺪۀ ﻗﺎﺟﺎری رﻓﺘﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﭘﯿﺶ را وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ دورۀ ﻗﺎﺟﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ را
ً
راﻫﻬﺎی ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن اﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ را درﯾﺎﺑﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻃﺮاف ری ﮐﻪ رد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏﺟﺎﯾﯽ وارد ﺷﺪم

ﺑﻪ ﻧﺎم » ِﻗﻪ« )"ﻗﺎف" و "ه"( .ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﻫﺮﺟﺎ ﺑﮕﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ؛ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ً
ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮدش » َوﺻ ِﻔﻨﺎرد« اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ .اﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﺎﻧﺪه در ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺪود ،اﻣﺮوز از راه ﮔﻠﮕﺸﺖ و از راه
ﺗﺠﺴﺲ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ّ
ّ
ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﮐﺠﺎ ﺑﻮده و ﭼﯽ دﯾﺪه .اﯾﻦ ﺑﺎز
ِ

ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ١٥ﻧﮏ :اﻓﺸﺎر ،اﯾﺮج» .ﻗﯿﻤﺖ اﺟﻨﺎس در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو« .ﯾﻐﻤﺎ .س ،۲۸ش) ۸آﺑﺎن ۴۷۱-۴۶۶ :(۱۳۵۴؛ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپﺷـﺪه در :ﯾﺎدﻧﺎﻣـﮥ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴـﺮو) .ﻣﺸـﻬﺪ،
 ،(۱۳۵۵ﺻﺺ .۶۹-۵۹
۹

در اﯾﻦ ﺗﻮارﯾﺦ ،ذﮐﺮی از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل
ً
ﭘﯿﺶ ،در ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺜﻼ ،از ﭼﻬﺎرﺗﺎ ﻗﺼﺮ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬرﯾﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﺮوز
ﮔﻠﮕﺸﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده در آﺑﺎدیﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺑﺮوﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ّ
ﺗﻔﺮج ﺑﺮوﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﻪ

ً
ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،آن ﻋﺒﺎرت از »ﺳﺎدﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ« اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﻄﻌﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎن

دورهﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ .ﺑﺎزارﻫﺎ ،ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ،ﭘﻞﻫﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﻬﺎ
ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ را ﯾﮏ آدم ّ
ﺧﯿﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎج ﻫﻤﺎن ﻣﺮدم ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺧﻮدش ﯾﺎ
ﮔﺬرﻧﺪﮔﺎن اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﻃﺮز
ً
ﺳﺎﺧﺘﺶ ،ﭘﺮداﺧﺘﺶ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،واﻗﻌﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
ﺑﻮده اﺳﺖ در اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؛ و اﯾﻦ از ﺧﺼﺎﯾﺺ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن اﺳﺖ .ﺑﺎز اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻣﺜﺎل ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ،ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﺐ ،ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ دو ﺟﻮر اﺳﺖ :ﯾﺎ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده؛ از ﺗﺮس ﻧﺎاﻣﻨﯽ ،ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم آﺑﺎدیﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺣﺘﯽ ﺷﺮق اﯾﺮان را ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﮕﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﺑﺎدیﻫﺎ ـ
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه! ـ ﯾﺎ ﺣﺼﺎر داﺷﺘﻪ ،ﯾﺎ داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮده ،ﺣﺘﯽ در دورۀ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻫﻢ ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ﯾﮏ ﭼﺸﻤﻪ ﯾﺎ ﻗﻨﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮ رﻋﯿﺖ را ﺳﮑﻨﺎ ﺑﺪﻫﺪ و آﺑﺎدیﯾﯽ در آﻧﺠﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،اول ﻗﻠﻌﻪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ً
در آن ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .اﺣﯿﺎﻧﺎ دوﺗﺎ ﺑﺮج ﻫﻢ اﯾﻦ-
ﭼﺎردﯾﻮاری ﮐﻪ آن رﻋﺎﯾﺎ داﺧﻞ آن اﻃﺎق ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺷﺐ ﻫﻢ ِ
ً
ﻃﺮف و آن ﻃﺮﻓﺶ ﺑﻮد و ﻣﺮاﻗﺒﯽ ﻫﻢ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻵن ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ در راه اردﺳﺘﺎن ،از ﻧﻄﻨﺰ ﮐﻪ رد
در
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ]ﺑﻪ ﻧﺎم[ »ﻧﯿﺴﺘﺎﻧﮏ« و ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪای ﻫﻢ دارد ،ﺧﻮد آﺑﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ﻗﻠﻌﻪای دارد ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﻪاش ﺑﺎﻗﯿﺴﺖِ .
در ﯾﮑﭙﺎرﭼﮥ ﭼﻮﺑﯽ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ .ﺷﺐ اﯾﻦ در را ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ و آﺗﺶ ﻫﻢ
اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺜﻞ ِ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ؛ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻮد در را آﺗﺶ ﻣﯽزدﻧﺪ و وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺳﺎدهزﻧﺪﮔﯽﮐﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
در ﺳﻨﮕﯽ ﻓﻘﻂ
در ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ »ﺣﺮاﻣﯽ« ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﻌﺪی ،ﺣﺮﯾﻔﺶ ﻧﺸﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻨﺠﺎ آرام ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﺑﺪ .ﺧﺐ اﯾﻦ ِ
ﺳﺎدﮔﯽ ،ﯾﮏ ِ

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺒﻮده .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﻪ »دﻫﻖ« ،ﮐﻪ آﺑﺎدیای ﻫﺴﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺰدﯾﮏ داران و داران ﻫﻢ ﯾﮏﺟﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺴﺎر و اﺻﻔﻬﺎن ـ اﯾﻦ دﻫﻖ ـ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺳﻤﺶ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺧﯿﺎﺑﺎنﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﯾﮏ
ً
ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺎزار ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ـ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ داﺧﻞ آن اﺳﺖ ـ اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و رﻓﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺑﻌﻼوهای ﺑﯿﻦ ﺑﺎزار و اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﻟﺖ در ﮔﺎراژی
در ﮔﺎراژی ،اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ِ
در ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ِ
اﺳﺖ .ﺗﻮی اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﻣﯽرﺳﯿﺪ ]ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ و[ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ِ
در ﺑﺎزار ﻫﻢ ﺟﺰو آﺑﺎدی ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺣﻔﺎظ
وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺪود ﺳﻪﻣﺘﺮوﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ِ

در ﺑﺎزار را ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎزار را در ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ِ
ّ
در
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺘﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺮود .اﯾﻦ در ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﺑﺎ دوﺗﺎ ﺑﺎری ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﻫﺴﺖ از اﯾﻦ ِ
ﺳﻨﮕﯽ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽروﯾﺪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ،ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﻣﺤﻠﮥ ﺳﮑﻨﺎﺋﯽ
در ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از آن وﺟﻮد دارد .وﻗﺘﯽ ﺳﺆال ﺑﮑﻨﯿﺪ اﯾﻦ در دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭼﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﯾﮏ ِ
۱۰

ً
در ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻼﻧﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺸﻤﺘﯽ داﺷﺘﻪ ،ﯾﮏ اﻫﻤﯿﺘﯽ
ﺑﺎزار ﻧﺪارد و اﺻﻼ دور اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ِ
ً
ُ
در ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .واﻗﻌﺎ دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﻪاش ﯾﮏﭼﻨﯿﻦ ِ
داﺷﺘﻪ ،ﯾﺎ ﻣﮑﻨﺘﯽ داﺷﺘﻪ ،از ﺗﺮس ﺑﺎﯾﺪ ِ
در
در ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آدم درﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ! ]اﯾﻦ ِ
آدم را از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﯾﮏ ِ
ﺳﻨﮕﯽ[ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺘﻪ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮده؛ ﻧﻤﯽﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺸﻮن از اﺻﻔﻬﺎن آﻧﺠﺎ ﭘﻠﯿﺴﯽ

در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن را ﺳﻨﮓ
در ﺑﺎزارﺷﺎن را ﺳﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪِ ،
ﺑﮕﺬارد ﯾﺎ ﮔﺰﻣﻪای ﺑﮕﺬارد .ﻣﺮدم ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺣﻔﻆ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺧﺐ ِ

ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ .ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ راه ﺑﺎ وﺿﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪای از ﻣﻤﻠﮑﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ً
ﯾﺎ ﻣﺜﻼ آﺳﯿﺎبﻫﺎ .ﺧﺐ ،ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ در ﺗﻬﺮان اﮔﺮ آﺳﯿﺎب ﻗﺪﯾﻤﯽ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽروﯾﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪای
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﻨﻮرۀ رﺳﺘﻢ« و ﯾﮏ ﻧﻬﺮ آﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﻮی آن و ﻣﯽرﯾﺰد آن ﭘﺎﯾﯿﻦ و آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻢ ﭼﺮﺧﯽ ﻫﺴﺖ و ﯾﮏ ﺳﻨﮕﯽ ﻫﺴﺖ و
ً
١٦
آب ﻣﯽرود آﻧﺠﺎ و ﯾﮏ ﮔﻨﺪﻣﯽ ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در ﮐﺎﺷﺎن اﮔﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ]ﺑﺎغ[ ﻓﯿﻦ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖ.
ﺧﺐ ،در آﺳﯿﺎب ﮔﻨﺪم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪای ﻣﺜﻞ »ﻋﺰآﺑﺎد« در ُرﺳﺘﺎق اﺑﺮﻗﻮ ،ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ از ﯾﮏ

َ
ﻧﻘﺒﯽ )ﺳﻮراﺧﯽ( ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦﺟﻮر ﮔﻮد ﮐﻪ ﻣﯽرو ﯾﺪ ﻣﯽروﯾﺪ ﻣﯽروﯾﺪ آن ﭘﺎﯾﯿﻦﻫﺎ و آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ]از آﻧﺠﺎ[ آﺳﻤﺎن دﯾﺪه
َ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦ ازش اﺳﺖ .ﭼﻬﻞﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع آن ﭼﺎه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺐ را ﮐﻪ زدهاﻧﺪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ در ﭼﻬﻞﻣﺘﺮی زﻣﯿﻦ .ﭼﺮا
ً
آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮای آﺳﯿﺎب؟! ﺑﺮای آﻧﮑﻪ آب آﻧﺠﺎ ﺑﻮده .آب رو ﻧﻤﯽآﻣﺪه ،ﻣﯽرﻓﺘﻪ ﻣﺜﻼ ده ﻓﺮﺳﺦ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ آب رو ﻣﯽآﻣﺪه .اﯾﻦ ﻣﺮدم اﯾﻨﺠﺎ
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آﺳﯿﺎب داﺷﺘﻪاﻧﺪ .آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﭼﻬﻞﻣﺘﺮ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ و آﻧﺠﺎ اﻃﺎق ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﻪﺟﺎ را ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ
َ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﻮر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺷﺘﺮﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎر ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻧﻘﺐ ﺑﺎز ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎرش از آﻧﺠﺎ رد ﻣﯽﺷﺪه .ﺧﺐ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒﮥ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﻀﯿﻪ را ﻓﻌﻼ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻨﺎر ،ﺟﻨﺒﮥ ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺎب ﺑﻮده .اﮔﺮ آﻧﺠﺎ آن آﺳﯿﺎب را درﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آن آﺑﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺎن و ﮔﻨﺪﻣﺶ
ً
ﺑﺮود ﻣﺜﻼ از ده ﻓﺮﺳﺨﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﺮدارد و ﺑﯿﺎورد ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺒﺮد ده ﻓﺮﺳﺦ آن ﻃﺮفﺗﺮ آرد ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ﻋﺮﺿﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﮐﻪ ،در ]ﮐﺘﺎب[ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﺎﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ آب دارد و ﮔﺎﻫﯽ آب ﻧﺪارد
ﻧﺰدﯾﮏ زاﺑﻞ] ،ﻣﺆﻟﻒ[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دوﯾﺴﺖ ﺳﯿﺼﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .در آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺘﺎب
ً
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن .ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﻋﺠﺐ درﯾﺎﭼﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﺸﺘﯽ داﺷﺘﻪ؛ وﻟﯽ ﻣﻘﺼﻮدش از »ﮐﺸﺘﯽ«،
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻨﺪه اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪام .ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪﻣﺎﻧﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﺎﻓﺘﻪﺷﺪه از ﻧﯽ ،ﻓﻘﻂ .اﯾﻦ
دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻧﯽ ـ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﻫﺴﺖ و ﺣﺼﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎﻫﺎ در اﻃﺎقﻫﺎ ]ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ[ ﺗﺎ آﻓﺘﺎب ﻧﺨﻮرﯾﺪ ـ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻔﺘﯽ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ و ﯾﮏ ﭼﯿﺰی درﻣﯽآﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺑﯿﻀﯽﻣﺎﻧﻨﺪی و اﯾﻦ را ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ روی ﻫﺎﻣﻮن و ﺑﺎ ﭘﺎروﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻒ
ﻫﺎﻣﻮن ﻓﺸﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ را اﻣﺮوز ﺧﻮد ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ »ﺗﻮﺗﯿﻦ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» .ﺗﻮت« ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯽ و »ﺗﻮﺗﯿﻦ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ از ﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺐ ،اﯾﻦ ]ﻣﻄﻠﺐ[ را آن ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﻬﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن در آن وﻗﺖ ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﻢ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ،
 ١٦ﻣﻨﻈﻮر »آﺳﯿﺎب ﺳﺮﻣﺪی« اﺳﺖ.

۱۱

ً
ﻃﺒﻌﺎ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ »ﮐﺸﺘﯽ«؛ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ »ﺗﻮﺗﯿﻦ« ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ »ﮐﺸﺘﯽ« .ﺧﺐ ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺎﻣﻮن و دﯾﺪن اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺗﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ]ﻣﺘﻦ[ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎز ﮔﻠﮕﺸﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻨﻪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ روﺷﻦ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﮔﻠﮕﺸﺖﻫﺎ ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ .ﺧﺐ ،آدم ﺑﻪ ﻫﺮ دﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮود ﯾﮏ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دارد ،وﻟﯽ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﮐﻨﺎرش ﯾﺎ روﯾﺶ رد ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯽ ﺑﻪ ﭼﯽ ﻫﺴﺖ .ﯾﮏ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺸﻬﻮری اﺳﺖ در ده ﺟﻠﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﭼﺎپ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺸﻒاﻷﺳﺮار .ﺑﺎرﻫﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه و
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻔﯿﺲ و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎارزش اﺳﺖ .در ﭘﺎﻧﺼﺪوﮐﺴﺮی ]۵۲۰ق[ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﯿﺒﺪی .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪ ،ﻋﻠﻤﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ آﻗﺎ از »ﻣﯿﺒﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« اﺳﺖ .ﺳﺎلﻫﺎ
ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺘﻮده رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺒﺪ ﯾﺰد و ّ
ﺗﺠﺴﺲ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .در ﯾﮏ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﻨﮓ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻬﻨﻪای .روی آن را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﻤﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻓﻼن اﺑﻦ ﻓﻼن اﺑﻦ ﻣﻬﺮﯾﺰد ،در ﻓﻼن ﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻫﻢ ﻗﺒﺮش .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮥ »ﻣﻬﺮﯾﺰد« ،ﻣﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ را در ﮐﺸﻒاﻷﺳﺮار ﻣﻦ دﯾﺪهام؛ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﻓﻼن اﺑﻦ ﻣﻬﺮﯾﺰد .ﺑﻌﺪ آﻣﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻧﺴﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ آدم ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ
ﻫﻤﺴﺎن اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺮادر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺮادر ﻫﻤﺎن رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﯿﺒﺪی ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﺸﻒاﻷﺳﺮار اﺳﺖ .ﺧﺐ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮏﮐﻤﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺒﺪی ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻣﺎل
ً
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ١٧؛ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮی ـ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﯿﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺮاﺑﯽ دارد و اﯾﻦ ﻣﺤﺮاب اﺳﺖ ـ در ﻣﺴﺠﺪ
ِ
ّ
ﺟﺎﻣﻊ آﻧﺠﺎ )ﻣﯿﺒﺪ ﯾﺰد( دﯾﺪﯾﻢ .آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﺑﻮد :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﻦ ﻓﻼن ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺎل ﻫﻤﯿﻦﺟﺎﺳﺖ.

١٨

ﭘﺲ اﯾﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻏﯿﺮه ـ ﮐﻪ اﻵن ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ـ ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد،
ً
واﻗﻌﺎ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻔﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻢ ،ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دﯾﺪم در ﯾﮏﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭼﯿﺘﺎب« .ﭼﯿﺘﺎب
ﻧﺎم ﯾﮏ آﺑﺎدی ﻫﺴﺖ در ﭘﻨﺠﺎهﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﯾﺎﺳﻮج .ﺗﻮی ﮐﻮهﻫﺎ .آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ .در آن ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ،ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮی ﻫﺴﺖ از ﯾﮏ
زﻧﯽ .اﺳﻤﺶ ﻫﻢ »ﺑﻠﻮط« .ﺑﻠﻮط ﺑﻨﺖ ﻓﻼن؛ وﻟﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ ،در اﯾﻦ اﺳﻢ و ﻓﻼن ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻨﻪاش ﻫﻢ ﻫﺰاروﭼﻨﺪ اﺳﺖ .زﻣﺎن
ﺻﻔﻮﯾﻪ و زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس و در آن ﺣﺪود .اﻫﻤﯿﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺳﻨﮓ ،ﺷﮑﻞ ﯾﮏ زن را ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .روی ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﺳﻨﮓ
 ١٧ﻧﮏ :اﻓﺸﺎر ،اﯾﺮج» .اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺑﺎب ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺸﻒاﻷﺳﺮار« .ﯾﻐﻤﺎ .س ،۱۴ش) ۷ﻣﻬﺮ ۳۱۲ :(۱۳۳۹؛ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپﺷﺪه در :ﯾﺰدﻧﺎﻣﻪ .ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮج اﻓﺸـﺎر) .ﺗﻬـﺮان،
 ،(۱۳۷۷ج ،۲ﺻﺺ .۱۹۱-۱۹۰

 ١٨ﻧﮏ :ﻫﻤﻮ» ،دﺧﺘﺮ ﻣﯿﺒﺪی« ]درﺑﺎرۀ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ او[ .ﯾﻐﻤﺎ .س ،۲۱ش) ۸آﺑﺎن ۴۴۰ :(۱۳۴۷؛ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپﺷﺪه در :ﯾﺰدﻧﺎﻣﻪ .ج ،۲ﺻﺺ .۱۹۷-۱۹۶
۱۲

ً
ﻗﺒﻮر ـ اﻟﺒﺘﻪ دورهﻫﺎی ﺻﻔﻮی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮدﻫﺎ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن در دﺳﺘﺸﺎن اﺳﺖ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﻬﺎ
ً
ً
١٩
ـ وﻟﯽ ﺷﮑﻞ زن ﻣﺮﺳﻮم ﻧﺒﻮده .ﮐﺎﻣﻼ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺧﻮرﺷﯿﺪﺧﺎﻧﻤﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﯾﻨﺠﻮر ﺑﮕﻮﯾﻢ و وﺳﻄﺶ ﻫﻢ ﮐﺘﯿﺒﻪای دارد ﮐﻪ اﺳﻤﺶ را ﻧﻮﺷﺘﻪ.
اﯾﻦ ﻫﻢ از ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻫﺎ ،ازش ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽاش ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮارﯾﺦ
ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ و ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺎﺷﺪ] ...ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮار[.

٢٠

 ١٩ﻧﮏ :ﻫﻤﻮ» ،ﺳﻨﮓﮔﻮر زﻧﺎﻧﻪ« .ﺑﺨﺎرا .ش) ۷۳-۷۲ﻣﻬﺮ ـ دی .۱۳۰-۱۲۹ :(۱۳۸۸

 ٢٠از ﻫﻤﮑﺎر و دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮد راﺳﺘﯽﭘﻮر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن و اﺻﻼح ﯾﺎدداﺷﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎدهﺷﺪۀ ﻧﻮار را ﺑﻪ دﻗـﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ و ﺑﺮﺧـﯽ
ﻧﮑﺎت اﺻﻼﺣﯽ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﻖ ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﮕﻪدارش ﺑﺎﺷﺪ.
۱۳

