افشار و سفرنامۀ «عهد ُحسام»
احمـد اقتـداری

فارس تألی��ف گرانقدر محمدعلی خان سدیدالس��لطنه مینابی
بندرعباس��ی ،ایرج افش��ار -طاب ثراه -گف��ت« :از چنین مرد
متفک��ری ب��ا اینهمه د ّقت باید رس��االت و دس��تنویسهای
زیادی برجای مانده باش��د ».و گفت« :مقالهای را که س��دید در
احوال و محاضرات س��یدجمالالدین اسدآبادی -که انیس و
جلیس او در بوش��هر بوده ،نوشته و برای سیدحسن تقیزاده به
برلین فرس��تاده و در مجله کاوه چاپ شده است -را خواندهام.
متفرس و پرکار بوده و باید س��عی و جس��توجو کنیم و
مردی ّ
رس��االت دس��تنویس او را بیابیم و چاپ کنیم ».من با تشویق
پیدرپی آن ش��ادروان به جستوجو پرداختم .قضا را در تهران
با مرحوم علی ستایش  -همسر دختر مرحوم سدید -و پسرش
 مهندس هوش��نگ ستایش -آشنا شده بودم .به میناب رفتمو در خان��ۀ نیمهمتروک��ۀ مرحوم سدیدالس��لطنه چند صندوق
اوراق و مس��ودات و مخطوطات آن مرحوم را دیدم .سالی چند
گذشت .روزی مرحوم هوشنگ ستایش گفت میخواهم اوراق
و دس��تنویسها و کتب ج ّدم را بفروشم .من ایرج افشار را خبر
کردم .با افش��ار به خانهاش رفتیم .کتابها و اوراق و مسودات
و مخطوط��ات را افش��ار دید و قیمتگذاری ک��رد و گفت این
مجموعه دس��تنویس خیلی بیش از ای��ن مبالغ میارزد ،ولی
اکنون دانش��گاه تهران اعتبار و بودجۀ کاف��ی برای خرید آنها
ندارد .اگ��ر تخفیف بدهید ب��رای کتابخانۀ مرکزی دانش��گاه
تهران میخریم.
س��تایش گف��ت« :هرگونه اقت��داری ص�لاح بداند عمل
میکن��م ».من گفتم« :اگر پول میخواهی قیمت خوبی اس��ت
و رف��ع نیاز میکند اما اگ��ر بخواهی نام ج ّدت ج��اودان بماند

س�لام و احترام به روح از قید هس��تی رسته و در بهشت برین
آرمیدۀ ایرج افشار.
یارا ،کهنیارا ،کهنیار کهنیارا! ای مرغ باغ ملکوت اعال
که دیگر در عالم خاک نیستی ،ای ایرج افشار!
چون باد تو زی کش��ور جان رفتی آزاد
ماخاکصفت بر سر این گوی بماندیم
تو آب روان بودی و رفتی س��وی دریا
ما س��نگ و سفالیم و ته جوی بماندیم
خدایا ،ایرج افشار ،بندۀ یزدی و ایرانی خود را ببخش و بیامرز و
در دریای رحمت و مغفرت خود غریق بفرما .او را از یاد ما و ما
را از یاد او مبر و ما را پیس��پار راه روشن و پرافتخار و صادقانۀ
کرمِک.
فرهنگی و ملّی او بفرما َ -بم ّنک و َ
پنجاه س��ال پیش ،پس از چ��اپ کتاب بندرعباس و خلیج
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به آسمان برداشتم و به روح پرفتوح او رحمت فرستادم.
��ب و بغضی ک��ه در روابط
کت��اب عهد ُحس��ام با همۀ ُح ّ
شاهزادگان قاجاری و رقابتهای شگفت انگیزی که بین رجال
سیاس��ت و حکوم��ت آن دوره در آن ملحوظ اس��ت ،به لحاظ
روزمرۀ مردم و
مطالع��ۀ جغرافیای تاریخی و اح��وال و زندگی
ّ
جامعهشناسی و تبارشناس��ی اقوام و طوائف و ایالت بختیاری
و لُ��ر و عرب و فارس و س��ادات و خوانی��ن آن نواحی و وقایع
میمون یا نامیمون خوزس��تان و بختیاری و لرستان خواندنی و
قابل استفادۀ تحقیقی و علمی است .بهتر از من و نوع من خود
مرحوم افشار در معرفی این کتاب داد سخن داده است.
به گوش��ههایی از مقدمۀ آن ش��ادروان ک��ه بر این کتاب
نوشته است توجه کنیم:

همه را به دانش��گاه تهران اهدا کن ».قبول کرد و همۀ کتب و
اوراق چاپی و دستنویس و نقشهها و فرمانها و مکاتبات را به
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران فرستاد.
ایرج افش��ار مجلس شایستهای در تاالر کتابخانۀ مرکزی
و مرکز اس��ناد دانشگاه منعقد ساخت .جزوهای هم در احوال و
آثار س��دید و اوراق و مس ّودات اهدایی ورثۀ سدید چاپ و میان
حاضرین در این محفل توزیع کرد .بنده و مرحومان سیدمحمد
محیط طباطبائی و مجتبی مینوی در احوال س��دید و رساالت
و کتبی که ورثۀ س��دید اهدا ک��رده بودند مطالبی بیان کردیم.
و چون در س��ند واگذاری شرط شده بود که تنها احمد اقتداری
به م ّدت س��ی سال مجاز به نس��خهبرداری و چاپ و انتشار آن
کتب و مخطوطات و اوراق اس��ت ،مجموعهای از فتوکپی همۀ
آن اس��ناد و مخطوطات و کتب دس��تنویس به دستور رئیس
کتابخانه (ایرج افشار) برای من فرستادند.
س��الها س��پری ش��د و من در کار چاپ آثار سدید بودم.
در این میان متوجه ش��دم که در میان آن اوراق رس��الهای به
ن��ام عهد ُحس��ام وجود دارد ک��ه در احصاء من و افش��ار و در
مقاالتی که افش��ار و من در مجلۀ راهنمای کتاب نوشتهایم از
قلم افتاده اس��ت .با تلفن افشار را از موضوع آگاه کردم .همان
ش��ب با عجله به خانۀ من آمد .کتاب را دید و گفت« :رسالهای
س��فرنامهمانند اس��ت از محمود میرزا قاجار ،پسر فتحعلیشاه
قاجار ،حاکم کردس��تان که به همراه برادرش ،حسامالسلطنه،
به خوزستان رفته است و در احوال و روابط دو برادر و پدرشان
فتحعلیشاه قاجار و جغرافیای تاریخی خوزستان و بختیاری و
لرس��تان مطالب مهمی دربر دارد و بایسته است که چاپ شود.
اج��ازه بده من آن را چاپ کنم ».گفتم« :با تدبیر و س��عی وافی
خود ش��ما همۀ این کتب و رس��االت و مخطوطات به دانشگاه
تهران اهدا شده است و طبع ًا خود شما اجازۀ چاپ آنها را دارید
نه من».
کت��اب را با خود برد و گهگاه در خصوص اعالم جغرافیایی
کت��اب از من س��ؤاالتی میک��رد .اخیرا ً پس از پ��رواز آن روح
آسمانی از این خاکدان جس��مانی ،آقای ایرانی  -مدیرعامل
مرک��ز می��راث مکتوب  -فرم��ود کتاب عهد حس��ام را چاپ
کردهایم و مرحوم افش��ار در مقدمۀ مت ّمع خ��ود کتاب را به تو
پیش��کش کرده اس��ت .از کرامت و حقشناسی آن دانشیمرد
آزاده شگفتزده ش��دم و برای شادی روان آن شادروان دست

 ...به هر تقدیر دوس��ت دانشمند آقای احمد اقتداری زمانی
که تألیفی ارجمند دربارۀ خوزس��تان به خواستاری انجمن
آثار ملی و مردان دلس��وز گردانندۀ آنجا فراهم میساخت،
عکس��ی از ای��ن میکروفیلم تهی��ه فرموده ب��ود و در این
سالهای اخیر از راه لطف آن را به من داد .چون ارزشمندی
و یگانگی آن ایجاب میکرد به چاپ برسد ،در این دفتر به
دسترس پژوهندگان درمیآید.
   عهد ُحس��ام کتاب معتبری اس��ت زیرا ه��م دربرگیرندۀ
اطالعات زیادی دربارۀ زندگی مؤلف و خاطرات اوس��ت و
هم گوشههایی از حاالت و وقایع ایران در عهد فتحعلیشاه
اس��ت؛ مخصوص ًا سفر اضطراری آن پادشاه را پس از غائلۀ
ش��یخ میرزا و کشتهشدن او برای س��رکوبی بختیاریها از
راه اصفهان به خوزس��تان و سپس بازگشت از سوی غرب
کشور به پایتخت دربر دارد .این سفر پادشاهی برای آن بود
که اذهان عمومی را آرامش داده باشد.
    ...این سفر فتحعلیشاه اهمیت سیاسی برای ایجاد امنیت
اخص از لحاظ سرکشی بختیاریها .پس
منطقهای داشت؛ ّ
عهد ُحس��ام مأخذی است نادر از این لحاظ .به مانند ناسخ
التواریخ نیست که جنبۀ دولتی و تشریفاتی داشت.
        ...محمود میرزا به روش یک محقق جستجوگر رشتۀ
مردمشناسی ،نام عش��ایر و طوائف و تیرهها و خاندانهای
لُره��ا ،بختیاریه��ا ،عربها ،صابیها و بعض��ی از آداب و
رس��وم آنان و چگونگی جایگاه زیس��ت و ییالق و قشالق
هر یک را ثبت کرده است .ضمن ًا دور نمانده است از اینکه
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صفحات میزیستند و با او حشر و نشر داشتند در این سفرنامه
مندرج اس��ت .مخصوص ًا درب��ارۀ صدرالدین دزفولی ،کیمیائی،
داعیُ ،د ّری و خوش��بختانه اش��عاری از آنها را جای جای ضبط
کرده است».
« ...ب��ه گفتۀ احمد اقت��داری اهمیت خ��اص کتاب جنبۀ
جغرافیایی انسانی و شهری آن است :در احوال شوشتر و دزفول
و شوش و رامهرمز و بلوک عقیلی و بروجرد و ایالت خوزستان
و لرستان و پشتکوه»..
■

به معرفی مستندی از ابنیه و آثار قدیم یا اطالعات افواهی
مردم بپردازد .وضع کش��اورزی و عموم��ی مردم را هم در
صفحات سفرنامۀ خود به یادگار گذاشته.

به جز اینگونه مطالب که جوهر اصلی مندرجات عهد ُحس��ام
اس��ت ،ن��گاه او را به گیاه��ان و درختان نبای��د فراموش کرد.
مث ً
ال ب��ه توصیف درخت نارنجی پرداخته اس��ت که به نظر او
هزاروسیصدساله بوده اس��ت .همچنین است آنچه دربارۀ شیر
و ش��کار شیر در منطقۀ خوزس��تان به تکرار آورده است .و این
مطلب را دیگران هم نوشتهاند.
« ...مطال��ب زیادی درب��ارۀ ش��اعران و ادیبانی که در آن

استـدراک
جناب آقای دکتر اکبر ایرانی

ضمن عرض سالم و ارادت و تشکر از برپا کردن جلسۀ بهیادماندنی شما به یاد استادم ایرج افشار .در مقالۀ
اینجانب اغالطی که ّ
مخل معنی عبارت شده بودند راه یافته بود که مناسب است خوانندگان آنها را به نحو
زیر اصالح فرمایند:
 .1بیت هفتم شعر« ،پس» اشتباه و صحیح آن «بس» است.
 .2صفحۀ  22سطر ماقبل آخر« ،بساط راه» اشتباه و صحیح آن «بساط را».
«حساب» صحیح
 .3همان صفحه  5سطر به آخر« ،حسابی» اشتباه و
ِ
 .4همان صفحه ستون دوم سطر « ،14جلد کتاب» اشتباه و صحیح «چلوکباب»
 .5صفحۀ  23ستون اول  8سطر به آخر اشتباه «پارهس» صحیح« :پا ِرس!»
 .6همان صفحه ستون دوم سطر « ،12در نظرش» اشتباه صحیح« :در نظر من»
ارادتمند محمدحسین اسالمپناه
1390/3/17
صحافی کهنه کتاب بازار وکیل کرمان

* مقالۀ آقای اسالمپناه دربارۀ استاد ایرج افشار ،با عنوان «آفتابی در میان سایهای» ،در شمارۀ  44گزارش میراث (صص  )25-21به چاپ رسیده است.
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