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  »نگلگشت ایرا«

  )سخنرانی منتشرنشدۀ شادروان استاد ایرج افشار(

  

  

یخ«   !مفهوم ندارد» دیدن ایران«بدون » خواندن کتاب تار

  

  یادداشت

و از این هر دو، » سفر«و » کتاب«: گشتپیرامون دو موضوع می )۱۳۸۹اسفند  ۱۸ - ۱۳۰۴مهر  ۱۶(تمام زندگی استاد ایرج افشار 

، تنها یک چیز و آن هم شناخت و فهم موضوع از این دو و؛ لذت اپربارش هرگز دست طلب برنداشت تتا واپسین روزهای حیا

هر کجای ایران که بود و یا به هر کجای هفت اقلیم عالم که رفت، تنها . بود» ایران بزرگ« فرهنگ وطن عزیز درست و عمیق و دقیِق 

یت و تمدن ایران و مردمان زمان و مکان و دورۀ تاریخی برای او معنا . این سرزمین کهنسال بود در جستجوی تاریخ و فرهنگ و هو

د یا دشت، شکتاب باشد یا سند، کوه با. تا اکنون )ص(و از حضرت خاتم )ص(گرفته تا حضرت خاتم )ع(از حضرت آدم. نداشت

فقط کافی بود  ،رای او مهم نبودچیستی آنها ب. خشکی باشد یا دریا، درخت باشد یا سنگ و یا هر چیز دیگر، فرقی برای او نداشت

همۀ . گون بیان کرد و به اثبات رسانیدهای گونهبه صورت جای آثار بیشمارشافشار این مطلب را در جای !و بس مرتبط با ایران باشد

عاست یروشن گواهکه از او به یادگار مانده،  یآثار
ّ

   !بر این مد

افتخار سعادت و نزدیک به سه دهه که من در این مدت از عمر ـ  .ورزیدق میاو ایران را با تمام وجود دوست داشت و به آن عش

های شک تمام سلولکه تمام اعضا و جوارح و افکارش و بیـ ندیدم کسی را مانندش را داشتم با او  آشنائی و شاگردی و همکاری

کنده از مغزش    .»!حفظ آبروی عجم«: خود اویگر از به تعبیری دیا بود و » تعالی ایران«فکر و ذکرش . اشدب» ایران«آ

در این بود که او ـ  بینموبیش میو هنوز کمـ  اما دیگر استادان نامدار و ناموری که دیدهب بزرگ ایرج افشاری که من شناختمفرق 

د و خدمات ای برای خودانست و شأن و شخصیت و منزلت خاص و ویژهخود را در برابر فرهنگ گرانقدر و گرانسنگ ایران هیچ می

-ادعا و بیبی(متولی، بلکه خدمتگزاری نه خود را قایل نبود؛  ،)شودمیمثنوی هفتاد من  ، خودهمهآن که ذکر (اش علمی و فرهنگی

انداری نبود. کارش گرم بودسرش به. دانستبیش نمی) پسندامهتظاهرات اجتماعی و عبدون هیاهوی و 
ّ
ان و دک

ّ
اهل مرید و . اهل دک

ر و منزجر بود و اجازۀ چنین رفتار و بازی را هم به کسی نمی مریدبازی و
ّ

باز به گفتۀ . دادمریدپروری نبود و از این امور هم به شدت متنف

، »تنبلی«: بیزار بود» ت«همیشه از سه  مرد شنیدم و اینجا مجال طرح آن خاطره نیست ـسفری و به مناسبتی از آن بزرگـ که در  خودش

ق«
ّ
 «و » تمل

ّ
  .»عتوق

 
ّ

 خود را، یا نسب و موقعیت علمی و شهرت  نهی گرفته بود به عبارتی دیگر، ایرج افشار علم و فرهنگ ایران را جد
ّ
ی و مقبولیت مل

ایران  وقف گسترش تاریخ و فرهنگ و زبان و ادباکثر هم، همه را ـ که آن  و نیاکانیش خود و پدرکنت و مُ ثروت  را، یااش جهانی

ی بعد از مرگ سبب ماندگاری و جاودانگی او شد که حتّ همراه با فروتنی،  انگیز اوحیرت و کار و تالش یشد ـ و این خودساختگ



 

 

۲ 

 از همان لحظه و دقیقه، جسمانی و ترک حیات مادی
ً
فرهنگ آغاز علم و حیات معنوی خود را در میان اهل باز با تولدی دیگر، ، دقیقا

د خواهد ماند؛هم برای همیشه ب در حافظۀ تاریخی ایران و به حتم و یقین. کرد
ّ
 عارف ۀراست گفت ابن ماز ،چه اقی و جاودان و مخل

  ١.»!تر شودآنکس که بحق زنده است، به مرگ زنده« که

-وطن« رازدامن وطنی و یا به تعبیر اوو علت سفرهای د دو مطلب مستقل در موضوعدانم ـ از استاد افشار ـ تا آنجا که من می

که آن بیشتر ناظر بر اهمیت و  ،بود ٢»گلگشت در وطن :سفرنامچه«نخست مقدمۀ کتاب  :ه شده استفتو گنوشته  »شناسی

. شده و یاد همسفران و غیره بوداز سفرهای طیشرحی و نیز به مناسبت  ٣شده توسط پیشینیانهای فارسی نوشتهسفرنامه ۀتاریخچ

های علمی و فرهنگی و دیگر شخصیتاست  )۱۳۷۲در سال ( با اونژاد وگوی جالب و خواندنی آقای سیروس علیدوم، گفت

 و بعدتر مجموع آنه شدچاپ » زمان«و » سفر«که به تفاریق در دو مجلۀ  ٤کثیرالسفر
ّ
چرا سفر « د گردآوری و با عنوانا در یک مجل

  ٥.منتشر شد» کنید؟می

نا به خواهش آقای بکه  ٦استاستاد ایرج افشار ی سخنراناز  شدهگفتار پیادهـ  شودـ که برای نخستین بار منتشر می متن حاضر

 گرامی آقای آرش امجدیفاضل و به لطف دوست نیز ی آن و نوار صوت شده استایراد » خانۀ هنرمندان«و در محل رامین جهانبگلو 

  ٧.بدین وسیله از جناب ایشان کمال سپاس و امتنان را دارم کهشد  دستیاب ]کرمانشاهی[

مخاطب آن نخست آنکه  :توجه بیشتری است ۀالذکر از جهاتی شایستنسبت به دو مطلب سابقنظر من ـ  روی ـ به نوشتۀ پیش

یا  نهاده» شناسیوطن«و یا بطور خاص م کلمه به معنای اع »ایرانشناسی«که پای در مسیر  هستندمندانی تمام پژوهشگران و عالقه

تنها صرف بیان ـ  ایراد شدهالبداهه فیاز حافظه و که ارزشمند ـ ار و نوشتار فتگاین تر آنکه مهم؛ و قدم خواهند گذاشتبعد از این 

                                                             
ار فی المناسک واآلدابکار للذاأللطائف ).ق۵۶۶-۵۱۱(بن عمر بن عبدالعزیز  ابن مازه، محمد ١

ّ
ار والُسف

ّ
، )۱۳۹۲علـم، : تهـران. (کوشش رسول جعفریـانبه. حض

 .۹۵ص 
های بلند و کوتاه وطنی در این کتاب به چاپ رسیده است، و آن شـامل تعدادی از این سفرنامه .۱۳۸۴اختران، : تهران. آرش افشار بابک، بهرام، کوشیار و به کوشِش  ٢

هـای سـفرنامهآنهـا استاد افشار بعـد از . است» درهم برهم«و » پاره پاره از سفرهای دیگر«، »مرقعات سفر« با عناوینی چون ،نوشتۀ کوتاه ۱۷بلند، و نیز  ۀسفرنام ۲۸

در مجلـۀ و ا و یـک مـورد هـم بعـد از درگذشـت ،»گیالن ما«و » زمان«، »سفر«ـ تا آنجا که بنده اطالع دارم ـ در سه مجلۀ  در حیاتشکه تعدادی  دیگری هم نوشت

یس باقی مانده که تا اکنون منتشر نشده و امید جز آنها سفرنامه. به چاپ رسید» بخارا« منـدان روزی منتشر و در دسترس عالقهاست های دیگری هم به صورت دستنو

 .و دوستداران قرار گیرد
ه صفانامۀ استاد ذبیحنجش :در .»های فارسی تا روزگار استقرار مشروطیتسفرنامه«: افشار، ایرج: نکنیز  ٣

ّ
نشـر شـهاب، : تهـران(کوشـش سـیدمحمد ترابـی به. الل

 .۸۲-۴۵، صص )۱۳۷۷
ه کسـائیان، دکتـر محمـدعلی موحـد، عبـدالرحمن زاده، دکتر هوشنگ دولتهمایون صنعتی): به ترتیب چاپ در کتاب(و نیز  ٤

ّ
آبادی، دکتر منوچهر سـتوده، نصـرالل

 .ی و جمشید گیوناشویلیعمادی، ایران دّرودی، امیر کاشف
 .ص۲۶۱. ۱۳۹۶کندوکاو، : تهران. نژادکوشش سیروس علیبه ٥
اعمـال شـده  هـابنـدیهـا و جملـهدر متن حاضر کمترین دستکاری در عبارت. است از آن بوده دقیقه بیشتر سه دو یحتملدقیقه است و  ۴۷مدت سخنرانی موجود  ٦

 گاه، بیان شدهسخنرانی حاضر براساس حافظه چون شد،  در متن یادداشت اشارهکه همانگونه است؛ اما 
ً
 گفتـارو یا به سـیاق  ،گاهی برخی کلمات و عبارت کوتاهطبعا

 .شودتر روانقرار داده شد تا خواندن متن [ ] داخل قالب شده فهبرخی از موارد مکرر حذف و کلمات اضا. ذکر نشده استتکرار و یا 
گروه زبان و ادبیات فارسی فعلی دانشیار (مدیریت دوست دانشمند آقای دکتر محمدرضا ترکی بنیادگذاری و به » فرهنگ«ی ۀ رادیوئبار در شبکخنرانی نخستیناین س ٧

از صـدای جمهـوری  ۱۳۸۲در تاریخ نهم تیرمـاه آقای اسکندر صالحی و گزارشگری آقای افضل عبادی ضبط و به سردبیری » سخن تازه«و در برنامۀ ) دانشگاه تهران

 .ه استاسالمی ایران پخش شد
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تا زمان ایراد (سال  شصت حاصل بیش از این سخنرانی بلکه  ،اران درگذشته نیستییاد و خاطره و یا نقل دیارات رفته و ذکر 

مانده از پیشینیان جایهبتاریخی می و فرهنگی و علآثار مکتوب و ملموس بیشمار از تفّحص و تجّسس از میان انبوهی ) سخنرانی

 حشر و نشر با هزاران هزار فرد عالم و عامی از همۀ  آبادهای ایران و جهانهزاران هزار فرسنگ در ناکجانتیجۀ پیمودن . است
ً
و طبعا

امروز که برای جوانان  وار مطالبی است از موضوعات قابل توجهبها طرح فهرستاین نوشتۀ بیش .اجتماع استو سطوح طبقات 

 تجربیات ها و شنیدهها و دیدهخوانده هو دقیق از آن هم استوارو  انی گویابا بیهمراه  .ایران هستندبه تاریخ و فرهنگ  دلبسته
ً
ها و مآال

هم اشارت  یدیگرظریف و دقیق  در این گفتار به موضوعاو  .اندو استفادۀ ما قرار گرفته در معرض دیدآسانی  هکه ب ها،و اندوخته

نظر  دراگرچه که وضوعی مـ د خواهند زبدان دست و یا تصحیح متون و اسناد قدیم دارند کار دست در که کسانی آن برای  ،دارد

رابطۀ بین خواندن و تصحیح متون و و آن ـ ن توجه و عنایت داشته است د بداولی کمتر کسی بدان ح ،ساده و بدیهی استها خیلی

  . است سیر و سفررورت اسناد قدیم و ض

خواهد تا ـ میمرتبط با ایران است که  یـ در هر رشته و موضوعزنند میکسانی که دست به تصحیح متون ایرج افشار از تمام 

 ناپیموده و سخت و دشوار بنهند
ً
چنان آن ،برای درک و فهم درست از تاریخ و فرهنگ ایران پای در راهها و مسیرهای ناهموار و بعضا

ورزند و به دریغ نمیها و سایتها ها و فهرستمیان گنجینهدر پیگیری هیچ کوششی در جستجو و از  ،یافتن آثار مکتوبرای بکه 

  .»!خواندن کتاب تاریخ، بدون دیدن ایران مفهوم ندارد«: خواهید خوانددر ادامه تر که در متن فرمایشات خود گفته و دقیق تعبیر

  

ناپذیرش برای تاریخ های خستگیقرار داریم، باز به یاد او و کوشش مانندان جسمانی آن استاد کمفقد سال همیندآستانۀ  اکنون که در

یافته و فرهنگ ایران زمین - و عالقهقلمی  انحامیاز روزگاری او خود ـ که  »جهان کتاب«مجلۀ م خوانندگان گرامی تقدی، این گفتار نو

 مندان 
ّ

هنا. شودمی بود ـ مجله اینی جد
ّ
واقعی و عملی  یهمتعزم و  ،دوستداران و ارادتمندان آن استاد فقیدۀ همخداوند به  شاءالل

 »افشارشناسی«، به »افشارستائی«ی جا، بهروزی که بیش از پیشآن به امید و  ؛برای خدمت به فرهنگ کشور عزیز ایران عنایت کند

و از  دهیمبخود قرار الگو و سرمشق ـ ایرانشناسی است  ب وبه عالم کتاو خدمات او او سیرت علمی و فرهنگی شناخت  اکه همانـ 

 بیابیمـ بگردیم و  ذکر شدهبه فراوانی هایش الی نوشتهکه در البهی علمی و فرهنگی او برای ایران ـ هاآرزوبرآوردن دنبال به  ،این پس

  ٨.جامۀ عمل بپوشانیمبه آنها نیز و المقدور الوسع حتیو  کنیمیاد و 
  

مندان به میراث فکری و فرهنگی و تاریخی ایران و ایرانیان و ایرانشناسان زنده ای همیشه و برای همۀ پژوهشگران و عالقهایرج افشار بر

  !یادش گرامی و نامش بلندتر بادا. و خواهیم برد اندیشیم و از کارهای جاودانه و ماندگار او بهره بردهاست؛ چرا که همواره به او می

لبی کاشانی
ّ

  نادر مط

                                                             
بنـدی مطـالبی آوری و تـدوین و طبقـهمشغول جمـع ،استاد افشارخاطر مانده از شده و یا فرمایشات شفاهی و بهچاپهای با نظر به تمام نوشتههاست سالنگارنده  ٨

 . عملی شدن آنها را داشتند شان آرزوییا گفتار است که ایشان در ضمن آثار
ً
را  کرد فالن کتابیا ای کاش کسی همت می شد،فالن کار انجام میبود خوب  اینکه مثال

 . و غیرهمفید خواهد بود بسیار کند کتابی تدوین ن اگر کتابداری چنییا  ،یا بهتر بود سازمان میراث فرهنگی آن کار کند ،کردترجمه می
ً
بـرای آن در نظـر  عنوانی که فعال

هزارهـا آن یکی از داند، بتوانم به عنوان کسی که خود را مدیون همیشگی او میازکم کمامیدوارم موفق به انجام آن شوم و . است» ایرانرج افشار برای آرزوهای ای«دارم 

 .برای ایران عملی کنمرا آرزوی او 
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  :متن سخنرانی

امیدوارم انتقاد بصیرانۀ شما رافع مبهمات و  .کنم در موضوع انتخابی خود عرض میمطالبی  ،با شرمندگی و احتمال گسستگی

  . مشکالت آن باشد

 تساهایی از تاریخ ایران  معرفی گوشه به این بود که مقصودوقتی آقای رامین جهانبگلو به من طرح کارشان را فرمودند و بیانشان 

گلگشت « را بگذارید شبه من گفت که چه خواهی گفت؟ با اصراری که کرد، گفتم عنوان ،»!چه هستیم« که امروز ما بفهمیماینبرای 

  دم از این عنوانو مقصو »ایران
ً
دیدن «، بدون »تاریخکتاب خواندن «به معنای اینکه در تصورم هست که  هبود» گلگشت«واقعا

از یک جایی که ندیده باشید، وصف عمارتش آمده باشد، شکل  ،شما اگر در این کتبی که هست ،ستیعنی در !مفهوم ندارد »ایران

هضم  فهم ومطلب را درک و  ،انید چنانکه بایدتو باشد، باز شما نمیشده له نوشته باشد، دقایق دیگری راجع به آن مسأعمارتش آمده 

خوانید، مثل  قاپو را می لیاع] توصیف[ ، وقتی در کتاْب باشید ان را دیدهفهاص یقاپو لیاع شماها همۀاگر امروز  ،در مقابل. کنیدب

به این بود که باید معتقد این پس بنابر. شود در ذهنتان بیدار میهمه اید  ها کرده اطاقحرکتی که در آن آن پردۀ سینما شکل آن و 

مبتنی بر کتب و ـ درصد نودونه شاید ـ اند ـ بیشتر  یدهزحماتی که کشـ کمی جدیدتر ، یکخین قدیم را کار ندارمـ موّر ن ما خیموّر 

از این جهت است که و  بل فهم استاق» مطالعات محلی«متون گذشته است؛ در حالی که بسیاری دقایق هست که فقط با دیدن و با 

های  ابتست که در کاالبی خیلی جذابتر و گویاتر و حاوی مطشود ـ به نظر بنده ـ  شده و می هایی که راجع به شهرها نوشته تابک

است  »گلگشت«همان های پوشیده،  این حاجت دریافت این نکتهبربنا. توانید آنها را ببینید شما نمی ،عمومی و حتی اساسی تاریخ

یعنی تا یک سرزمینی  ؛حرکتش بر یک پهنۀ جغرافیایی است تاریخ این راه است که باید توجه داشت،و از  ؛که بنده عرض کردم

هوا، از نظر  تاریخ درست، باید اول آن سرزمین را از نظر آب وبه یک  هذا ما برای رسیدن علی !برای آن تاریخی نیست نباشد،

 آنها را هم ببینیم و  مصنوع دست آدمی هست ـ که بر آن به وجود آمده ـبشناسیم و آنچه را هم  و غیره کیفیات طبیعی و غیره
ً
طبعا

  .شناسایی کنیم

 دستتان بگیرید که از تواریخی که  ـ شما هریک یخهایی که در تار نکته ترین یکی از مهم
ً
ها و ستیزها و  جنگاز صحبت غالبا

 از سمرقند آمد، رفت تا ،جا آمد  کس از فالن  فالن خب، خورید به اینکه برمی ـها هست  ها و تغییر حکومت آمدورفت
ً
. شیراز مثال

ـ که شود وهزار فرسخ شاید حدود دیا  فاصله، نزدیکاین ولی . د است، یکی شیرازیکی سمرقن: در ذهنتان هسترا شما دو نقطه 

 نمی
ً
 دوازده(نم چقدر خواهد بود دا بنده دقیقا

ً
ها،  ها، قلعه صدها آبادی، پلدر این دوهزار فرسخ، ، )کیلومتر هستار هز حتما

یا ممکن است آباد باشد و یا ممکن است زیر شن و ریگ  ندرس است،ها یا مُ  ر دیگر بشری هست که در این فاصلهها و آثااکاروانسر

عر آمده و کتاب برای آنها این دو نقطه را چون در ش ،آورند؛ خب شناسی درمی شد که حاال به صورت باستانهمه چیز دفن شده با و

ن لشگر که آمده برای رسیدن روز فال تغییرات عجیب کرده، یعنی یک راه مسیرشناسایی کلی از آنها داریم، ولی این کمی یک ،هست

زنم از زمان  مثال ملموس می بنده برای شما یک .راه دیگری را انتخاب کرده و آنچه در تاریخ هست، یک چیز دیگریک  ،نقطه دو بین

یدشما تر که نزدیک   .بهتر متوجه مطلب شو
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 با مقاومت مرکز روبشد و ط یتهضنو خان جنگلی که در گیالن موِجد حرکت  این میرزا کوچکشما ببینید 
ً
و برای  دشرو بعا

 یکی از بارها که دفعۀ  رفتند و آمدند و چه کردند،بار  چندت هضکردن آن ن اصطالح آرام دفعش و به
ً
رای رسیدن ماقبل آخر بود، بتقریبا

 ،و جنگل به فومن رویدبامروز بخواهید اگر در حالی که شما  ؛برند ینیم که قشون را از راه الموت میب در کتابی می ،به فومنات

؛ السیر و سریع ماشین است راهِ  برای اینکه ،]به آنجا[ رسید وید به ِمنجیل و از ِمنجیل هم میر و از قزوین هم میبه راه قزوین روید  می

 زوینروند به قزوین و از ق که همراهش بوده، می یشود که رئیس قشون و قشون شده است، معلوم میضبطرکشی که شگولی در این ل

روند  گردنه و اینهاست ـ از آنجا می ینندداند که چقدر دشوار است چ ه هرکس که رفته باشد به الموت میـ کهای سخت  از توی کوه

این راه، اقصر فاصله بوده با اینکه جنگل است و کوه است و . پایینروند به  به اشکور و از اشکور میروند میالموت و از الموت به 

ید که  خب، .اتفاق هم در تابستان افتاده است رفتند و این همه از این راه می ،مواقع تابستانو در  اینها ست و همۀرود ا شما اگر بشنو

کنید که از این راه رفته است؛ همین راهی که خودتان  خان را منکوب بکند، فکر می ست از تهران به اینکه میرزا کوچکی رفته اقوائ

  !یستروید، در حالی که چنین ن می

کردند، در یک  مظفر را منکوب می مظفر زدوخورد پیش آمد و دیگر آل وقتی که بین تیمور و آل. ال بزنمیا یک مورد دیگری را مث

زرد در افتد و این قصر  این دوتا میبین جنگ  ـ این اتفاِق شده و ضبط شده  و گفتهـ که هر د» قصر زر«یا » قصر زرد«محلی به نام 

روید به میوقتی از اصفهان شما  ولی امروز شاهراه بین اصفهان و شیراز، شاهراه بین اصفهان و شیراز بوده؛ محلی واقع بوده که

ع بوده که از ای که در آن موق جاده. د به شیرازرو و از آباده می ،آید به آباده و از ایزدخواست می به ایزدخواستآید  ، این جاده میشیراز

ـ منحرف اآلن بردم اسمش را که  کیلومتر در غرب جادۀ فعلی است که از ایزدخواست ـ همین گذشته حدود هفتاد می قصر زرد

 امروز های آنجایی که حاال  به نزدیکیرسیده  ای و می رفته پی یک رودخانه شده، جاده می می
ّ

رسد به آنجا و  می] هست[ درودزن سد

احتیاج به آب داشته، به مرتع  ،ری، حرکت کاروانیر اینکه حرکت لشگبوده و هم از نظ هم اقصر فاصله. شیرازبه رفته  میپل خان و 

بعدها که . این مسیر از چنان راهی باشدکه این آن موقع اقتضاء داشته بنابر. و هم دارای مرتع ارای آب هستداشته، این منطقه هم د

بیابان  بینید که مثل روید و می اند که شما حاال می این راه بیابانی را انتخاب کرده اند ده، آمدهنظر بومورد ماشین پیداشده و سرعت

 شهرکی یا روستای دوچشمه و چیزی هم ندارد، مگر . است
ً
  .ی باشدسه جا که مثال

ها بوده ید، موضع راهیکش را بگیر تجاری، هر ،نظامی ،وآمد سیاسی رفتل مهم در تاریخ ما و برای فهم مسای پس یک نکتۀ

این و  ستهای قدیم برای ما هنوز درست روشن نیتاریخ کرده و متأسفانه شبکۀ راه ها در طولاین راه در قدیم و تغییراتی که است

 خیلی اهمیت داشته و کتابن چهارم و پنجم هجری همان علمی است که در قر
ً
هم اش  که معنی هایی به نام مسالک ـ مخصوصا

ها اختصاص دارد به  قسمتی از این کتاب ٩.چاپ شده است همبعضی از آنها . و ممالک نوشته شده استـ ها است همعبرها و را

                                                             
دانـان معـروف د اصطخری، از جغرافـیتألیف ابواسحق ابراهیم بن محم المسالک و الممالکو مهم در موضوع مسالک و ممالک، کتاب عربی  یکی از منابع قدیم ٩

کوشش استاد ایرج افشار تصحیح و منتشر شده است؛ مشخصـات آنها به یسدۀ چهارم قمری است که خوشبختانه دو ترجمۀ کهن فارسی از آن شناخته شده و هر دو

  :مترَجم چنین است دو متن آن

 ؛۱۳۴۷ه و نشر کتاب، بنگاه ترجم: تهران. از مترجمی ناشناخته از سدۀ پنجم و ششم هجری )۱

ه تستری  )۲
ّ
  .  ۱۳۷۳انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، : تهران). از سدۀ هشتم هجری(ترجمۀ محمد بن اسعد بن عبدالل
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مرحله هفت و از آن مرحله به آن پنج فرسخ است؛ و آن روید به آن مرحله،  فته است از کجا، از این مرحله میگ. هاشناسایی راه

 بین راه اصفهان تا خراسانفرسخ است، فرسخ است و آن یکی چند 
ً
برای ین یک نکتۀ بااهمیتی است ا. فالن فرسخ تا آنجایی که مثال

و آشنا شوند به سرزمین، باید نزدیک کنند  ینهای پیش ند امروز را با دیروز و با جریانکه در کار تاریخ هستند، برای آنکه بتوان کسانی

  .مقداری دشوار خواهد بودا شناخت و بدون این فهم تاریخ یکها رراه

. شناسانه است ل ارتباطی باستانتوجه شده، مسای چهل سال اخیر بیشتر به آنن سیمقداری در اینکتۀ دیگری که خوشبختانه یک

آنها همین . زمین است اکتشاف از زیر ،ارتباط فکری است سال پیش، آنچه وسیلۀ هزار  شش عنی بین امروز ما و پنجی

  کنند و می ختش قضاوت میها و طرز سا ها و سایر آثارش و رنگ آورند و رویش نقش هایی را که درمی شکسته سفال
ً
گویند که مثال

جز اینکه تری است های دقیقها در جاهای مختلف هست، گویای نکتهارتباطی که بین این سفالینه سال پیش است برای چندهزار

که دارید  شما شوش اش نمونه. کجا ارتباط داشته است توانیم بفهمیم کجا با میست که ، و آن اینپیش استبفهمیم از چندهزارسال 

 از هایی د بعد سفال ،ازش درآمده های کهنه سفال
ً
 ابلیست«ارید که مثال

ّ
هم عجیب که خیلی اسم دوتا  ،درآمده »شهر دقیانوس«و » ل

که وقتی بعد در خود پاکستان و . »وختهسشهر «و  ١٠»بند غالمانشهر«شهر سیستان مثل آن در چندین بعد از . هست و غریب

به آنجا سال  هراح صدها و هزارها سیّ  ،یاز نظر جهان که خیلی جای معروفی استـ ] تپۀ مردگان[» ارودجو نِه وم« روید می

یک ارتباط بین آنها که  بینند میخب اند،  سنجیدههم اند و با های مختلف را که درآوردههای جا این سفالینهـ  ندکن د و دیدن مینرو می

بین پهنۀ ایران و  که تجارِت  شود از این راه پی به اینجا برده می .مختلفتمدنی جاهای  بین این راه دراز و دهد تجارتی را نشان می

شخص است و این اش م جارت و ارتباط مدنیسال پیش کار ت هزار پنج پاکستان فعلی بوده است، از چهار لتان وهایی که مُ  قسمت

این، پس بنابر .ها خواهد کرد عمق تاریخ و عمق این ارتباط به ست که شما را متوجهها دیدناین و  ستها گلگشتاین دقایق، یعنی 

کننده به این خواهد بود  کمکو از چشم ما مخفی شده، امروز باز ست یک چیز روی زمین هست، آنچه در زیر زمین هها که جز راه

  .ی ما الزم هست، چه بوده استکه ما بدانیم که کیفیات مدنی و کیفیات طبقات اجتماعی و کیفیات دیگری که در تاریخ امروزی برا

 ها و روایات مکتوب ها و قصه در کتابشما مقدارش ممکن است طیری یکهای اسا نکته. ۀ دیگر، مسألۀ اساطیری استنکتیک 

 و نظایر آ هها و امثال مقداری از آنها هم در قصهیک. ها و نظایر آنها نامه خدایو  شاهنامهدر  ،ببینید
ً
ها  ر سینهقدیم داز ن که احتماال

ها، اسم  از اسم بعضی آبادی. پراکنده است مقداری از آنها در پهنۀ جغرافیاییشناسایی است؛ ولی یکاخذ و روایت و قابل و مانده 

دهندۀ سوابق  یات دیگر جغرافیایی برای ما نشانها گذاشته شده، نام غارها و کیف درخت هایی که بر بعضی ها، نام چشمهبعضی 

 . است» پریان«یکی از اینها موضوع . داریماینها را یعنی به صورت اساطیری . سیاسی و اساطیری ماست مدنی، تاریخی،
ً
دیدم اتفاقا

 ، برای مثل»پریان«وانسته بگوید که این لفِظ اخیر هم متوجه این نکته از نظر جغرافیایی شده و ت ١١شناسی ن باستانیکی از محققیکه 

. اند های ایران پراکنده شده هایی به سرزمین سال پیش در طی مهاجرت هزاردر چنداند که  ی بودهاین پریان قوم. فرشته نیستپری و 

                                                                                                                                                                                                                            
 
 .نامندهم می» دهانۀ غالمان«آنجا را  ١٠
 .۱۹۱-۱۴۷: ۲۰، پیاپی )۱۳۸۱ آذر( ۴، ش۵س. نامۀ فرهنگستان. »در خاک مادستان" سرزمین پریان"«. زاده، مهردادملک: نک ١١
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 نام
ً
 فرض بفرمای. کند های جغرافیایی این را تأیید می اتفاقا

ً
آید به  ف هیرمند که میمعرورودخانۀ شعب نهرهای ید که یکی از مثال

آنجا رفته  ششده ـ ذکر ـ که هزارسال پیش نوشته تاریخ سیستانپریان در رود ، و این »پریان رود«. است» پریان«طرف زابل، نامش 

و در حدود صدکیلومتری آنجا یک  .آنجا ثبت و ضبط است !نه .گوییم یا مردم فعلی داریم می چیزی نیست که حاال ماها .است

 ابلیس . »پریان«ای است باز به نام چشمه
ّ

. گفتم، اینها برآمده از یک ذهنّیات اساطیری است یا شهر دقیانوس و اینها کهباز همان تل

 مثال بزنید، میاآلن شما می. خود دقیانوس حکایت از یک امر اساطیری دارد
ً
 از خواهید یک عهد قدیم را مثال

ً
گویید که این مثال

افیایی و در چیزهای هایش در اسماء جغرداند که دورۀ دقیانوس کی و چی هست، ولی نشانهعهد دقیانوس است و کسی هم نمی

  .طبیعی باقیست

 این شکل بز. صورت نقش است نامی به صورت اسم، بهمقداری جز این جنبۀ جغرافیایی در چیزهای اساطیری
ً
کوهی با آن  مثال

 بینیدیمخب، این را شما وقتی بروید جلو،  .بینیدهای عشایرباف فعلی هم میی روی قالیبینید، حتّ دوتا شاخ که در خیلی چیزها می

هایش عوض خرده فرم بینید که یکطرف قدیم بروید، می های مختلف بهجور که در دورهمینرسد و هسال پیش می که به چندهزار

های ماست ـ به این موضوع توجه کرده و یک شناسکه یکی از جامعهآقای دکتر مرتضی فرهادی ـ . شده، ولی موضوع همان است

ها، در جاهای ها و سنگها را که روی کوهس کرده در خیلی جاها و این نقشو تجّس  و رفته ١٢هایی در بادوزهمکتابی هم نوشته به نام 

های پیش از کوهی که در اروپا هم هست مربوط به دوره خب، این نقش بز. اندآوری کردهعاند، اینها را جمخیلی سخت کشیده

ای باز یک نشانه]. از ابوحفص ُسغدی[» !آهوی کوهی، در دشت چگونه ُبودا «: شاعر ما هم گفته. تاریخ، یک امر اساطیری است

  .است از همین امر اساطیری

 ترین جایی به همین تهران که این نقش دیده مینزدیک
ّ
ّمامه استشود، در قل

َ
شما اگر اهل کوهنوردی باشید، بروید در باالی . ۀ ا

ّمامه، یعنی در حدود 
َ
ۀ کوه ا

ّ
کوهی را شما بروید  همین نقش بز. شوددیده میکوهی  ها این نقش بزروی سنگ تری، آنجام۳۵۰۰قل

 گلپایگان، در یک ناحیه
ً
 «ای بغل گلپایگان، در یک آبادیی هست به نام در مثال

َ
ای، در ، تعداد خیلی زیادی در دل یک دّره»رقابغ

 . خیلی جاها را پیدا کرده است] دکتر مرتضی فرهادی[و ا. بینید که کشیده شده استرنگ باز میهای سیاهای باز روی سنگتنگه
ً
مثال

  ١٣ .سیرجان را پیدا کرده است

 بنده همین امسال ایام نوروز با آقای منوچهر ستوده رفته بودم در یک
ً
ک، در یک بیابانی که مسطح است جایی نزدیک َبستَ اخیرا

ها باز شما آثار روی این سنگ. تکه انداختهبزرگ آورده آنجا، تکه های سیاهآمده بوده، سنگ یک سیلی که در قرون خیلی قدیمهولی 

 جوری این فکر بزنبودن وسیله، چهخب، این پراکندگی با این . بینید و جاهای دیگر و جاهای دیگرهمین نقش را در دل آن بیابان می

یا در  ،بینید هستعضی جاها نقش شتر هم میحاال ب! اند؟خب، چرا نقش دیگری را برای کشیدن اختیار نکرده! کوهی پیدا شده؟

 نقش الک
ً
ها باقی پشت هم هست که در بین مردِم خیلی قدیم بوده و این بطور سمبلیک روی سنگاین غرقاب که عرض کردم، مثال

                                                             
 .۱۳۷۷ی، دانشگاه عالمه طباطبای: تهران). های تیمرصخره ۀها و نمادهای نویافتنگارهسنگ ۀگزارش مجموع(شناسی هنر ای در باب مردمرساله: هایی در بادموزه ١٢
. ۹ج. گردآورنده ایرج افشار، بـا همکـاری کـریم اصـفهانیان. محمود افشارناموارۀ دکتر : در. »های تنگ غرقاب گلپایگاننبشتهگزارش سنگ«. فرهادی، فرهاد: نک ١٣

 .۵۵۶۴-۵۵۵۳، صص )۱۳۷۵انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، : تهران(



 

 

۸ 

رافیایی نیز مورد مقداری بیرون بیاید و در این پهنۀ جغها، باید یکپس بنابراین توجه به مسایل اساطیری جز از کتاب. مانده است

 .مطالعه قرار بگیرد

. ها است» مهاجرت«اش بشود، مسألۀ  ممکن است از نظر تاریخی متوجهآدمی ها  گلگشتباز یکی دیگر از نکاتی که در این 

. د به ایرانها از آنجا آمدن گویند آریایی میخب، . ستا »مهاجرت«، موضوع ـ اجتماعی مهم مملکت مایکی از مسایل تاریخی 

ولی . شناسیم نمیکه ای  دوره. ولی این مربوط به دورۀ ماقبل تاریخ است ؛این نواحی ها که آمدند پخش شدند این آریایی. لی خبخی

های اجتماعی  کنید باز گروهبالاقل شما حساب  فای که تاریخ وجود دارد، یعنی فرض کنید از دورۀ ساسانیان به این طر در دوره

 ] برخی[بینید  روید، می شما اآلن در خراسان که می. اند دههای مختلف کر مهاجرت بسیار
ُ
زنند؛ خب، اگر ذهن  ردی حرف میک

 
ُ
بینید که ارامنه  روید جلفا می یا می! ؟هشد ستان اینجا پیدارد از کجا از کردتاریخی داشته باشید، پیش خودتان خواهید گفت این ک

ارامنه را آورد به دانید شاه عباس  می ،خب. اش یک سابقۀ تاریخی دارد همه !اند؟ ، این ارامنه از کجا اینجا آمدهخب. آنجا هستند

 . یک ارمنی هم آنجا وجود نداردو اآلن  بینید کلیسای ارامنه هست ، میروید ولی به بوشهر که می اصفهان؛
ُ
 یک ک
ُ
در آنجا  ونی ارمنیل

شان کشیده شده  همه بوشهر بندر تجارتی عصر ناصری بود،ند و برای آنکه ارامنه اهل تجارت بود! چرا؟ .شاه بوده در زمان ناصرالدین

  می ی راموشویم توی شهری، ق هایی که ما رد می اجرتمه، این اینبنابر. ند به آنجا برای امور تجاریبود
ّ
 یا ،م خودشبینیم که با تکل

-همین! شده است؟چه  ؟چرا اینجا آمده است هابکند که ایننکته  باید ذهن تاریخی ما را متوجه این ،هست با آداب و لباس خودش

  !افتد وری که اتفاق نمیج

 
ً
درصد از جمعیتش  درصد یا سی ین گرگان که شما اآلن بروید بیستـ ا ١٤جنگ جهانی دوم ـ من خودم یادم هستبعد از  مثال

و  ستان بود بعد از جنگ هجرت کردندیای که در س اینها به علت فقر و فاقه. گرگانی نیستند، مال سیستان هستندسیستانی هستند، 

باز در این گلگشت  پس. ای هستند اینها ماندند و تا هنوز هم عدهو  به کار زراعت و عملگی و فالن. اندشت گرگ آمدند در گرگان،

   .ست که باید به آن توجه کردها مهاجرتموضوع  یک نکتۀ اساسی

 یا است که در تواریخ ما  یکی دیگر از همین چیزها در باب تجارت. در باب تجارت
ً
 ذکر اصال

ً
شود، در حالی که  نمیآن معموال

 خواهد بفروشد؛ ادویه دارد و میندارد، شما پارچه دارید، آن دیگری . با هم روی احتیاجهست اساس اولیۀ ارتباط بشر  ،تجارت

م است که مراکز تجار. گیرید میرا برید و ادویه  پارچه را می
ُ
های مختلف کجاها بوده و علل  ی ایران در دورهولی امروز برای ما گ

اهمیت دارد و ] موضوع چقدر[زنم تا ببینید که این  مثال می تا سه من برای شما دوحاال . ق از چه باب استاستقرارشان در آن مناط

  .باید در تاریخ به آن توجه کرد

                                                             
جمشـید  ،پورداود ابراهیم انشادروانبه همراه  ۱۳۳۳ ماهآباناستاد افشار مربوط به سفر سیستان و کرمان است که در و درازدامن  نخستین سفر پژوهشی ١٤

 
ّ

  :نـک برای مشخصات چـاپی آن،. شدوشته استاد پورداود نبه تشویق گزارش آن سفر انجام شد و سپس م سروش سروشیان، پرویز سروشیان و ناصر مفخ

بابـک،  بـه کوشـش. گلگشت در وطـن. افشار، ایرج: شده درتجدید چاپ .۸۶۱- ۸۵۱): ۱۳۳۳ آذر( ۱۱، ش۵س .سخن. »سفری به کرمان و سیستان«
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 شنیده] نام[
ً
  ،هفتمششم و تا بندری بوده است در قرن چهارم یک . اید سیراف را حتما

ً
یم بوشهر نزدیک تقریبا از نظر اگر  ؛باید بگو

از چین، از . بوده امروز» دبی«ترین بندر خلیج فارس بوده، یعنی  مهم. ترین جا به بوشهر است اآلن نزدیکبخواهید ببینید، شناسایی 

دورۀ شکوفایی  سه قرن دو. شده ان انجام میآمدند در سیراف خریدوفروشش جایی، و تمام ممالک اروپائی که می هند، از سیالن و هر

از سیراف قدیم تا بندر که » طاهری«بندری هست به نام یک شما اگر اآلن بروید سیراف، نزدیکش . رود ، بعد از بین میاین بندر بوده

ه هرچه باال ست کیی هدر خود سیراف تپۀ سنگی. بینید در خود سیراف هیچ چیزی نمی. شش کیلومتر فاصله هست طاهری پنج

ی ول. هست قدیمی یاش قبر است و بعد هم باالی آن مسجد اند و همه سوراخ سوراخ کنده. ها روید، هی قبر است توی سنگ می

که سفرنامه خودش را رفته تا هند و چین ـ سلیمان سیرافی . نداههم بودمار اند، تّج  علما درش بوده یک روزگاری اینجا اهمیتی داشته،

  .فارس در اختیارش بودهقسمتی از خلیج  اهل این شهر بوده و تجارِت ه است ـ نوشت

 زاهدان،
ً
ولی اهمیت امروزش با  ،ن هم زاهدان از نظر بعضی ارتباطات تجاری با پاکستان و غیره یک اهمیتی داردخب اآل یا مثال

ای  آسان بوده است که امتعه ،آمده تا میرجاوه آهن هند می، تازه آنجا برای آنکه راه)ی دومقبل از جنگ جهان(آن روزی که شروع شده 

جایی شده بود اولش خب یک. آمده در این منطقه بخرند و بفروشند و پیاده کنند و گمرک کنند و سایر اینها که از هند و اروپا می

  .شود جور می همین اشبه یک شهر بزرگ که حاال هم دنبالهشود  یک دهکدۀ کوچکی بوده است که روی احتیاج تبدیل می ،بدزدآ

 یزد
ً
و  ار مهم تبریز، مشهد و تهرانترین شهرهای تجاری ایران بوده که تمام تّج  شاه یکی از مهم در دورۀ ناصرالدینیزد  ،یا مثال

 برای آنکه نزدیک بوده به بندرعباس و جایی های مهم، از جمله شرکت ها ها و هلندی اند و اروپائی ، در یزد نمایندگی داشتهاصفهان

طرف به از یکطرف به اصفهان، طرف به خراسان، از یکاز یک .توانستند بفرستند سوی ایران آسان امتعه را می بوده که به چهار

 عمومی بوده یعنی بازار. آنجا بوده است ،تجاریاز نظر  اصطالح درستی باشد »الجیشی سوق«و اگر اصطالح  شیراز
ً
پس . واقعا

های نظامی ایران دخالت داشته و در تاریخ ما به این  های سیاسی و جریان ی جریانحتّ در آبادانی و  های تجاری در بنابراین، نقطه

  .موضوع کمتر توجه شده است

  سال پیش، هزار. به زبان فارسی است سفرنامهترین  ای نوشته، که مشهور است و قدیم سفرنامه ناصرخسرودانید  می
ً
شما . تقریبا

 ساِل  هزار ۀسفرناماین  ١٥.بینید به یک نکته خیلی توجه داشته و آن قیمت اجناس است میـ  ر با دقت بخوانیدـ اگرا  سفرنامهوقتی این 

 آن سیّ 
ً
توانید  کنید، میبیا سفرکنندۀ قاجاری رفته مقایسه  اناحپیش را وقتی شما با یک سفرنامۀ دورۀ قاجاری که همین مسیر را تقریبا

 می. دریابیدهم را  هسال ب شدن این هزار راههای نزدیک
ً
جایی وارد شدم گوید به یک شود، می بینید که همین اطراف ری که رد می مثال

توانید بروید و ببینید  توانید این را پیدا کنید؛ ولی از نظر مسافتی که نوشته، می نمی شما امروز هرجا بگردید). "ه"و  "قاف"(» هقِ «به نام 

  ،است» ناردفِ صَو «که مقصودش 
ً
کتاب معدود، امروز از راه گلگشت و از راه  تا این دقایق جغرافیایی که ضبط مانده در چند .مثال

ید، کجا بوده و چی دیده ها را شما بتوانید درست بفهمید که چه می که آن سفرنامه ر استبیابانی میّس  ِس تجّس  این باز . خواهد بگو

  .دای است که در مسألۀ تاریخ ایران قابل توجه باید باش نکته

                                                             
مشـهد، . (یادنامـۀ ناصرخسـرو: شـده در؛ تجدید چاپ۴۷۱-۴۶۶): ۱۳۵۴آبان ( ۸، ش۲۸س .یغما. »سفرنامۀ ناصرخسروقیمت اجناس در « .افشار، ایرج: نک ١٥
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سال  توانید بفهمید که چهارصد پانصد هیچ نمی. یا اگر هست خیلی کم است ، ذکری از زندگی مردم یا نیستدر این تواریخ

،در  ،پیش
ً
اما اگر امروز  .نظر بنده استزندگی عمومی مورد ،ر آنها بگذریدچهارتا قصر و نظای از حتی شهر بزرگی مثل اصفهان مثال

ج بروید، یا به قصد مطالعه بروید، به تفّر به یا بروید های معمولی به گردش  ت خیلی ساده در آبادیگلگشت داشته باشید و به صور

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

ها و نظایر اینها  ها، کاروانسراها، پل بازارها، قلعه. یان اقوام ایرانی وجود داشتهمینید که بطور یکنواخت در بمیهای پیش از تاریخ  دوره

مان مردم ناحیۀ خودش یا حال برای احتیاج هساخته، ولی به هر اگر اینها را یک آدم خّیری هم میحاال . که چیزهای عمومی است

رفته، طرز  کارع مصالحی که در اینها بهرفته، نو کارارها بهمیزان مصالحی که در این کهمین . اینها را به وجود آورده گذرندگان

  ،به نظر من ،ساختش، پرداختش
ً
که برخاسته از زندگی مردم ، یک سادگی ممکن است هنرمندانه باشدضمن اینکه زیباست و واقعا

  .ل الزم داشته باشدباز اینجا شاید چندتا مثا. و این از خصایص این تمدن است ؛بینید در اینها شما میاست  بوده

هایی که  های نظامی است، یا قلعه یا قلعه: ها دو جور است قلعهخب، . های زندگی بوده است از جملۀ این سادگی، مسألۀ قلعه

ـ  ها بینید که آبادی می ایران را که بروید بگردید ی شرقحتو  های مناطق جنوبی شما تمام آبادی ؛ از ترس ناامنی،برای زندگی بوده

آمد یک چشمه یا قناتی ایجاد  کسی که می حتی در دورۀ قاجاریه هم یک ،بودهـ یا حصار داشته، یا داخل قلعه  ! که خراب شدهحاال

یعنی فقط یک . ساخت یی در آنجا ایجاد کند، اول قلعه می نفر رعیت را سکنا بدهد و آبادیچندآنجا خواست  کرد و می می

 دوتا برج هم این. ز کنندآن قلعه را ببندند و فردا صبح بیایند با ق بسازند و شب هم درِ داخل آن اطا چاردیواری که آن رعایا
ً
-احیانا

 اگر شما بروید در راه اردستان، از نطنز که رد  .ندبرای زندگی بود ها این قلعه. طرفش بود و مراقبی هم داشت طرف و آن
ً
اآلن مثال

 درِ . اش باقیست ای دارد که خرابه ای هم دارد، خود آبادی که بروید قلعه خانه هوهو ق »نیستانک«] به نام[جایی هست  شوید یک می

بستند و آتش هم  شب این در را می .سراسر سنگ استاین چوبی، ولی  کپارچۀی مثل درِ  تکه سنگی یعنی یک. استقلعه سنگی این 

کن ناچار بودند با  زندگیاین مردم ساده. شدند زدند و وارد می آمدند، اگر چوبی بود در را آتش می توانستند بزنند؛ برای آنکه می نمی

سنگی فقط  این درِ  خب. بتواند اینجا آرام شب بخوابدحریفش نشود و  ،سعدیبه قول » حرامی«که  ندسنگی بساز یک درِ  ،سادگی

جایی  زدیک داران و داران هم یکن هست کوچک ای، که آبادی»دهق«ولی اگر شما بروید به  .دهندۀ این است که امنیت نبوده نشان

بندی جدیدی که کردند، در یک  برای شما تازگی داشته باشد ـ خیابانهم که شاید اسمش ـ این دهق ـ  هست بین خوانسار و اصفهان

 
ً
خیابان این بین بازار و  ایمثل یک بعالوه ،این بازار را قطع کرده و رفتهداخل آن است ـ قسمت از بازار، خیابان اصلی ـ که فعال

در گاراژی لِت یک البته گاراژی،  بزرگ به اندازۀ درِ  بینید که یک درِ  می] به جایی و[رسید  روید، می توی این بازار قدیم که می. است

بازار هم جزو آبادی شهر بوده است، ولی چون شهر یا حفاظ  این درِ . یکپارچه است ،این سنگ ،مترونیمولی خیلی بلند حدود سه

و باید این را توجه بکنید که بازار  بستند بازار را می اند بازار را در برایش گذاشته بودند که شب درِ  یا چیز دیگر، ناچار بوده نداشته

 . وز باید چندین شتر بیاید و برودجایی بوده که هر ر
ّ

 که اطرافش هست از این درِ  یبار تای است که یک شتر با دواین در به حد

ی شود و یک محلۀ سکنائ جایی که بازار تمام میبه یکرسید  ، میجلوتر روید کنید و می ی این بازار را که قطع میوقت. داییسنگی تو ب

با دیگر ارتباطی  ،وقتی سؤال بکنید این در دیگر برای چی. تر از آن وجود داردسنگی بزرگ بینید که باز یک درِ  آنجا می. قدیم است



 

 

۱۱ 

 دور افتاده 
ً
یعنی آن کسی که یک حشمتی داشته، یک اهمیتی . خانۀ کالنتر بوده است گویند این درِ  است، میبازار ندارد و اصال

 . هنوز هم هست. سنگی باشد چنین درِ اش یک خانه داشته، یا ُمکنتی داشته، از ترس باید درِ 
ً
که  ی هستیک چیز. دیدنی استواقعا

 این درِ ! [سنگی است که این آدم درست کرده است، نه ه ببینید یک درِ د، نه فقط ککن از اینجا متوجه یک مسألۀ تاریخی میآدم را 

شده که قشون از اصفهان آنجا پلیسی  حکایت از این دارد که جامعه احتیاج به امنیت داشته، امنیت هم محلی بوده؛ نمی] سنگی

شان را سنگ  خانه اند، درِ  کرده را سنگ می دِر بازارشان خب. خودشان را حفظ بکنندمردم خودشان باید . ای بگذارد بگذارد یا گزمه

  .کنید ای از مملکت آشنایی پیدا می شما از این راه با وضع تاریخی یک گوشه. حال با این وسایلبه هر. اند کرده می

 آسیاب
ً
ای  ستوانهبینید که یک ا روید و می در تهران اگر آسیاب قدیمی دیده باشید، یا هنوز باشد، میحاال شما خب، . ها یا مثال

ریزد آن پایین و آن پایین هم چرخی هست و یک سنگی هست و  آید توی آن و می و یک نهر آبی هم می» تنورۀ رستم«اند به نام  ساخته

 یک همچین چیزی هست] باغ[در کاشان اگر رفته باشید، نزدیک . گذارند رود آنجا و یک گندمی هم آنجا می آب می
ً
 ١٦.فین، تقریبا

برند از یک  شما را می در ُرستاق ابرقو،» عزآباد«مثل  ایولی اگر شما بروید در یک ناحیه. برند گیرند و می گندم میآسیاب در  ،خب

آسمان دیده ] از آنجا[ها و آنجا یک چاهی هست که  روید آن پایین روید می ید میرو جور گود که می که همین) سوراخی(قبی نَ 

چرا . متری زمیندر چهلاند رفتهاند  قب را که زدهیعنی این نَ . متر ارتفاع آن چاه استچهل. که برای نور گرفتن ازش است شود می

 ده فرسخ پایین یمآمده،  آب رو نمی. آنجا بوده برای آنکه آب! اند برای آسیاب؟ آنجا رفته
ً
این مردم اینجا . آمده تر آب رو می رفته مثال

جا را سوراخ سوراخ  اند، بعد هم همه آنجا اطاق ساخته و متر زیر زمیناند در چهل کردهاند تعبیه  آمده. اند احتیاج به آسیاب داشته

ای است که  قب باز به اندازهو این نَ . بردند کردند و بار می آمدند آنجا بار خالی می اند برای آنکه نور بیاید پایین و شترها همه می کرده

 بگذارید کنار، جنبۀ حیات و زندگی  خب. شده یک شتر به آسانی با بارش از آنجا رد می
ً
این حکایت از جنبۀ تکنیک قضیه را فعال

کردند، آن آبادی باید برای نان و گندمش  اگر آنجا آن آسیاب را درست نمی. مردم که عبارت از تاریخ است وابسته به این آسیاب بوده

 از ده فرسخی گندم بردارد 
ً
  .تر آرد کند و برگرداند ببرد ده فرسخ آن طرفکند،  بیاورد، یا اگر کشت میو برود مثال

گاهی آب ندارد و این هامونی که امروز هم گاهی آب دارد در خوانید که  می تاریخ سیستان] کتاب[در عرضم به حضورتان که، 

خره کتاب خوانید، باالدر آنجایی که از این کتاب را می. کرد سیصد کشتی حرکت می گوید که دویست می] مؤلف[نزدیک زابل، 

 با خود . تاریخ سیستانتاریخ است، 
ً
 ،»کشتی«از  شولی مقصود کشتی داشته؛ ای بوده است عجب دریاچهخواهید گفت حتما

این . فقط شده از نی، مانندی است بافته یک تخته. ام برابر این میزی که بنده اینجا نشسته عبارت است از یک چیزی به اندازۀ دو

ه برا ـ اینها تا آفتاب نخورید  ]کنند نصب می[ها در اطاقاینجاها حصیرهایی که  جا هست وکه همینهایی همین نیـ های نی  دسته

کف به ی که اندازند روی هامون و با پاروئ و این را می یمانند بیضیآید، یک درمیبافند و یک چیزی  بندند و می این کلفتی میبه  مه

، یعنی چیزی »توتین«، یعنی نی و »توت«. گویند می» توتین«ین را امروز خود مردم آنجا ا. کند دهند این حرکت می هامون فشار می

در آن وقت، برای آنکه مردم تبریز هم بفهمند،  تاریخ سیستانرا آن مؤلف مجهول ] مطلب[خب، این  .که از نی ساخته شده است

                                                             
  .است »اب سرمدیآسی«نظور م ١٦

 



 

 

۱۲ 

 چاره
ً
بنابراین نوشته . فهمید کسی نمی »توتین«نوشت  دشان می؛ اگر به لفظ محلی خو»کشتی«این نداشته که بنویسد  ای جز طبعا

. آشنا کند تاریخ سیستان] متن[تواند با فهم  ها که توتین است، شما را می خب، رفتن به هامون و دیدن این کشتی. »کشتی«است 

را برای شما روشن کهنه ز متون تواند خیلی ا ست که میهایی ه بنابراین باز گلگشت. را برای شما قابل فهم کند تاریخ سیستانیعنی 

  .کند که مقصود چه بوده است

خب، آدم به هر دهی که برود یک قبرستانی دارد، ولی . ها شود به قبرستان ها، مربوط می های مهم این گلگشت یکی دیگر از گوشه

 از کنارش یا رویش رد می
ً
مشهوری است در ده جلد که یک تفسیر  .ستکند به اینکه چی به چی ه و هیچ توجه نمی شود معموال

بارها چاپ شده و . سراراألکشفاصغر حکمت چاپ کرده که از نظر زبان فارسی و تفسیر عرفانی بسیار مهم است به نام  مرحوم علی

. تألیف شده است] ق۵۲۰[در پانصدوکسری . این از نظر زبان فارسی خیلی نفیس و خیلی باارزش است .شود هنوز هم چاپ می

ها سال. است» میبد افغانستان«این آقا از  ب چاپ شد، علمای افغانستان گفتندوقتی این کتا. به نام ابوالفضل میبدیتوسط شخصی 

در یک قبرستانی برخوردیم به یک . کردیم س میو تجّس  قای منوچهر ستوده رفته بودیم به میبد یزدبنده به تصادف با همین آ. گذشت

الدین ابن فالن ابن فالن ابن مهریزد، در فالن تاریخ  عمیدکند که خواجه  دیم و دیدیم که ذکر میروی آن را خوان. ای سنگ خیلی کهنه

رشیدالدین  ام؛ من دیده سراراألکشف، مرا متوجه کرد که این اسم را در »مهریزد«این کلمۀ . و این هم قبرش ،فوت شده است

اند، با خود رشیدالدین  نسبی که برای این آدم نوشتهه تمام این سلسلهبعد آمدم دیدم ک. ابوالفضل ابن احمد ابن فالن ابن مهریزد

تفسیر یعنی این برادر همان رشیدالدین ابوالفضل میبدی صاحب  .ندهست شود که هر دو برادر همسان است و از این معلوم می

، مال تفسیر این میبدی صاحبکمی شاید هنوز ناپخته بود برای عنوان کردن اینکه خب، این مطلب یک. است سراراألکشف

 ١٧اینجاست
ً
محرابی دارد و این محراب است ـ در مسجد  ـ که مردم خیال کرده بودند که چون شکِل یک سنگ قبری ؛ تا اینکه اتفاقا

 . دیدیم) میبد یزد(جامع آنجا 
ّ
ن فالن، با تمام همین صورتی که ایابن فاطمه بنت رشیدالدین ابوالفضل : ق به دخترش بودآن متعل

  ١٨.جاستدیگر جای شکی باقی نماند که این شخص مال همین. شخص در کتابش نوشته است

کنند یا از بین  ها را خراب می قبرستانها و سنگی و غیره ـ که اآلن همۀ این توجه اعتنائی، با بی که با بی ییها پس این قبرستان

پردازد،  های محلی می هرکس که به تاریخو  آن را فراموش کردد تواند روشن کند و نبای برند ـ یک همچه مطالب تاریخی را می می

 یکی از وظایفش این است که این سنگ
ً
  .ها را شناسایی کند واقعا

چیتاب . »چیتاب«جایی به نام سال پیش دیدم در یکسه  طلب دیگری برایتان بگویم که دوای که بنده گفتم، یک م جز این نکته

در آن قبرستان، یک سنگ قبری هست از یک . آنجا یک قبرستانی هست. هاتوی کوه. یلومتری یاسوجکنام یک آبادی هست در پنجاه

زمان . استاش هم هزاروچند  سنه. بلوط بنت فالن؛ ولی اهمیت این سنگ قبر، در این اسم و فالن نیست. »بلوط«اسمش هم . یزن

یه و زمان شاه عباس ها و سنگ  روی سنگ. اند سنگ، شکل یک زن را هم کشیدهاهمیتش این است که روی . در آن حدودو  صفو

                                                             
تهـران، . (کوشش ایرج افشـاربه. یزدنامه: شده در؛ تجدید چاپ۳۱۲): ۱۳۳۹مهر ( ۷، ش۱۴س .یغما. »األسرارکشفاحتمالی در باب مؤلف « .افشار، ایرج: نک ١٧

 .۱۹۱-۱۹۰، صص ۲، ج)۱۳۷۷
 .۱۹۷-۱۹۶، صص ۲ج. یزدنامه: شده در؛ تجدید چاپ۴۴۰): ۱۳۴۷آبان ( ۸، ش۲۱س .یغما]. دربارۀ سنگ قبر او[» دختر میبدی«همو، : نک ١٨



 

 

۱۳ 

 کشیدند،  میبعد شکل مردها را  های صفوی به قبور ـ البته دوره
ً
مان در دستشان است و نظایر اینها ک و اینکه تیر سوار بر اسب یامثال

 شکل یک خورشیدخانمی. بودهـ ولی شکل زن مرسوم ن
ً
 اینجور بگویم و وسط کامال

ً
  ١٩.ای دارد که اسمش را نوشته کتیبه هم شتقریبا

 اش، نه تنها تواریخ خیلی مطالب مهم تاریخ، به معنای اجتماعی و مدنیازش ای است که این سنگ قبرها،  یک نکتهاز این هم 

  ٢٠ ].پایان نوار[ ...جنگ و ستیز و سوانح باشد

  

 

                                                             
 .۱۳۰-۱۲۹): ۱۳۸۸دی مهر ـ ( ۷۳-۷۲ش .بخارا. »گور زنانهسنگ«همو، : نک ١٩
شدۀ نوار را به دقـت خواندنـد و برخـی بار هم متن پیاده ، یکیادداشتو اصالح پور سپاسگزارم که عالوه بر خواندن از همکار و دوست گرامی آقای مسعود راستی ٢٠

 .دارش باشدنگهحافظ و حق . نکات اصالحی را متذکر شدند


