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پاریزی، روستازادۀ دانشمند

علی  اکبر جعفری ندوشن

استادبزرگتاریخوادب،دکترمحمدابراهیمباستانیپاریزی،

درآغازینروزهایسالبهتاریخپیوست.اغلباوراازطریق

نوشتههایشکهباطنزوحالوتیخاصهمراهبودمیشناختیم

وازقلمپیرانۀاوکهسراسرشهدوشادیمیافشاندوحوادث

تلختاریخراباطبعشوخوشیرینشخواندنیمیساخت،

اندرزهاآموختیموحکمتهااندوختیم.

ــبهیاددارمدردورانمدرسهآموزگاریعبوس،فضای

سردومهآلودکالستاریخراباسیاهۀگنگوگیجکتبدرسی

چنانبهحفظعناوینونامهایپادشاهانوسالهایسلطنتشان

درمیآمیختکهکمتردانشآموزیحتیبانامدرستاریخ،سر

آشتیداشت.دراوجاینرویگردانیوغفلتازاهمیتتاریخ،

بهویژهباتوجهبهنقشیکهایندرسمیتوانستدرشکل

گیریهویتوشخصیتدانشآموزداشتهباشد،روزیدر

بازارقدیمیشهرکتابیدردستبزازیدیدمکهآنقدرغرق

خواندنشبودکهمتوجهحضورمشترینمیشد.کنجکاوشدم

اینچهکتابیاستکهدرمیانۀبازارکسبوکارچنینخواننده

یافتهاست.وقتیازاوپرسیدموجوابدادکهتاریخاست،بر

تعجمافزودهشدوتااوبهمشتریانشمشغولشدکتابرا

تورقیکردم.نامکتابذوالقرنین یا کوروش کبیربودنوشتۀ

موالناابوالکالمآزاد،دانشمندمسلمانهندی،اماباترجمۀدکتر

ابراهیمباستانیپاریزیکهدرمقاممترجم،مقدمهایمفصلدر

یککتاببرآننگاشتهبود.ایناتفاقسادهباعثشدتابا
ّ
حد

نویسندهومدرسدانشگاه
nadoushan@yahoo.com

خواندناینکتاببهآثارتاریخیدیگریازباستانیپاریزی

هدایتشوموکمکمهفتکتاب»سبعۀثمانیه«کههمگیدر

نامخودعددهفتداشتندمانندخاتون هفت قلعهوآسیای 

تاریخنوشتههایشیرین تدریج به و راخواندم هفت سنگ

وجذاباوبهسانداالنیخنکومطبوعمارادرکویرسنت

خشکآموزشیازگریزگاهکالستاریخبهمنزلگاهخوشنشین

تاریخخوانیرهنمونساخت.اوبانثررندانهوطنزآلودخودنه

فقطتاریخرمیدگانیچونمارابهجویبارهویتسازتاریخ

کشاندومشروبومشعوفتاریخساختبلکهدرواقعتاریخ

راازگوشۀانزواخارجکردهوآنرابرسرسفرۀفرهنگیمردمی

کهحتیاندکسوادیداشتند،بردهبود.بهتعبیردیگر،ازوقایع

ومباحثیکهمردهریگکفرودخانۀگذرایامشمردهمیشدند،

باقلمجادوییخود،لؤلؤومرجانیساختهبودکهبرتارک

مجالسومحافلفرهنگیبهدرخششدرمیآمدندوحتیدر

مباحثاتومجادالتروزانهمردماننیزبهکاربستهمیشد.

دکترباستانیدرجایینوشتهاست:»تمامهنرمنایناستکه

تاریخراازقصرهایمجللپادشاهانبهخرابههایکاهگلی

مردمآوردم.«

ــجذابیتآثارباستانیپاریزیبهکتابهایتاریخیاو

هممنحصرنماندوسایرنوشتههایفرهنگیواجتماعیوی

نیزخوانندگانفراوانییافتچراکهبازهمبهمدداستعداد

تاریخی،سایر لطایف و وقایع استخدام با خارقالعادهاش

مقوالتفرهنگیرانیزپرکششومعنیمیساختوازاینرو

بودکهدرجامعهایکهحتینخبگانوتحصیلکردگانآنبا

کتابخواندننیزچندانمیانهایندارندوشمارگانکتابهای

منتشرهدرآنهیچگاهازمرزچندهزارنسخهدرنمیگذرد،

برخیازآثارباستانیدههابارتجدیدچاپشدهاند.

ــالبتهعدهایبراوایرادمیگرفتندکهدرمقامنوشتنخیلی

حاشیهمیرودوگاهیازاصلموضوعدورمیافتدورشتۀ

سخنازدستشخارجمیشود؛امااینشاخهبهآنشاخه

پریدنهاوحاشیهبرمتنزدنهاوزیرنویسبهمتنآوردنهاو

اصلوفرعکردنها،خودسبکخاصیبودکههموارهخواننده

میتوانستمطلبراازاّولووسطوآخرویازیرنویسو
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اشاراتبخواندبیآنکهچنداناحساسابهامیکند!چون

و موضوعات از بودند سرشار تاریخی، مطالب بر عالوه

مقوالتگوناگونادبیواجتماعیوغیره.اینروشنهتنها

نوشتههایاوراازجهاتمختلفغنامیبخشیدوآنرااز

دیگرانمتمایزمیساخت،بلکهدرتاریخفرهنگوادبفارسی

همبیسابقهنبودمگرحضرتموالنادرمثنویشریفکمبدین

نمطرفتهاست؟

ــقلمروانوپرمغزباستانیازاطالعاتواخبارتاریخی

ادیحکایت
ّ
گوناگونیمشحونبودوازحافظۀقویوذهنوق

داشتکهحتیجزئیترینحوادثیومیۀتاریخیرافرایاد

میآوردونوشتهاشرابهگنجینۀلبالبنکتهوسنجۀحکیمانه

بدلمیساخت.تاریخنوشتههایاوهموارهدردامنیاز»سیر

تاپیاز«متلومثلفارسیوعربی،شعروروایتوداستان

میغنودوازدلشسراسرحکمتواندرزرندانهبرمیخاست.

باشاهدمثالهاییگوناگونازتاریخانذارمیدادکهدر
ً
دائما

جهانهیچحادثهایتازگینداردوهراتفاقیکهدرروزگار

امروزعجابمردمانرابرمیانگیزدحدیثیمکرروعبرتآموز

استهرچندعبرتانگیزترازآن،عبرتناپذیریبشراستو

االعتبار!ویدرنوشتناینگنجینهنوشتارها
َّ
قل

َ
رالِعبَروا

َ
مااکث

اطاعات روزنامۀ در و بود قلم به دست اواخر همین تا

نوشتههایخواندنیفراوانیازایندستبهقلممیراند.سالها

بودکهمشتریپروپاقرصایندستنوشتههایشبودم.باستانی

عالوهبرمقاالتیکهدرنشریاتمینوشتکتابهایزیادی

همداردشایدبالغبرشصتاثر.حتیمقدمههایکتابهایش

همبسیارشیرینوخواندنیاندواینمقدمههادریککتاببا

نامجامع المقدماتگردآمدهاند.

ــاوعالوهبراینکهتاریخنگاریگانهایبودوازسراپای

قلموقدموقدحشتاریخاینسرزمینفرومیریخت،اما

بیشازآن،کویریآزادهمنشبود.کتابحماسۀ کویراوراکه

بهتاریخزادگاهمکویرستانیزدهمنقبیزدهوبرفرازاین

همان در بود، کرده رصد پرستاره آسمانی سترون، سرزمین

عنفوانجوانیبسیارمعنیبخشوتأثیرگذاریافتم.استاددر

اینکتابدرقامتحماسهسرایکویرمعتقدبوداینکهدرطول

سدههاوهزارههایطوالنی،باوجودِخّستطبیعتبهویژهدر

زمینۀمایۀحیاتیچونآب،کویرنشینانبهزندگانیخودادامه

دادهاندونهتنهازیستبومخویشراحفظکردهوتوسعه

کشاورزی کردهاند، تجارت زیستهاند، خوب بلکه دادهاند

کردهاند،دانشوحکمتوتجاربفراواناندوختهاندورجال

وشخصیتهایبسیاریتربیتکردهاندکهمنشاءآثاروآبادانی

زیادیدرسراسرکشورگشتهاند.موضوعینیستکهبتوانبه

سادگیازآنگذشت.دکترباستانیدراینکتابازحدوددو

هزارتنازرجالبزرگعلمی،ادبی،هنری،سیاسی،اقتصادی

واجتماعیایرانناممیبردکهازشهرهاوبخصوصروستاهای

کویربرخاستهاند.ازنظردکترباستانیپاریزیایناسلوب

فراهممیسازند، ازهیچ،همهچیز کویرزیان که را زندگی

میتوان»حماسۀکویر«نامنهاد.

خاطرمماندهاستآنگاهکهبراینکوداشتاستاددکتر

قلمسیاهکهبهقولاونیمکرمانیونیمهیزدیبودخواستیمتادر

جمعدانشجویانیزدیدانشگاههایتهرانصحبتکندساعاتی

دروصفمظاهرخالقیتومدنیتکویرنشینانهمچونقنات،

کاریز،بادگیر،سیمگلوگاهگل...ازسرشوقسخنگفتو

درایتوسختکوشیوهمتکویریانراستودوثبتوضبط

همۀآثارومفاخرفرهنگیکویررابهعنوانقطعهایفاخراز

پازلزیستبومایرانیانخواستارشد.اوکهبهقولسعدیاز

روستازادگاندانشمندبوددرحماسه کویرچناندروصف

دانشیمردانوزنانروستازادهوشرحزندگانیپرجوهروطرب
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روستانشینانصاحبحکمتسخنبهمیانآوردهکهبسیاری

ازسمومتفاخروتظاهرشهریزدگیوقشریتتجددطلبیرا

کهقصداینبوموبوستانکردهبود،برطرفساختتادیگر

عدهایبهصرافتنیفتندپسوندوالیتشانراازنامخودبردارند.

البدازهمینروبودکهدرنوشتۀصاحبنامدیگری»پاریز«را

درکنار»پاریس«نشاندتابگوید:»برایاینکهمتوجهشویدکه

عواملگستردگیفرهنگدردنیاچهکسانیوچهنیروهایی

هستندخدمتتانعرضمیکنمکهمرحومسیداحمدهدایتزادۀ

پاریزی)معلمکالسسوموچهارممن(،روزها،ساعتهای

تفریحمدرسهمیآمدروییکنیمکت،دربرابرآفتاب،زیر

هاللیایوانمدرسهــکهپدرمساختهبودــمینشستو

صفحاتیازبینوایانویکتورهوگورابرایپدرممیخواندو

ـهمچنانکهگویییککتابمذهبیراتفسیرمیکند پدرمـ

ــآنچهدربابفرانسهورجالکتاببینوایانمیدانستواز

ـبهزبان شیخالملکشنیدهیاخواندهبودـ
ً
ـخصوصا اینوآنـ

میآوردومننیزکهنورسیدهبودمدراطرافآنهامیپلکیدمو

اغلبگوشمیکردم.حقیقتآناستکهسیچهلسالقبل

کهبهپاریسرفتم،بسیاریازنامهایشهرپاریسومحالت

برایمشناخته
ً
آن،مثلمونپارناسوفونتنبلووامثالآنکامال

شدهبود.بهخاطردارمکهآنروزهاکهدرشهرکدانشگاهی

)کویدانشگاهیپاریس(منزلداشتم)1349ش/1970م(

یکروزمتوجهشدمکهنامهایازپاریزازهمینهدایتزاده

برایمرسیده.اودرآننوشتهبود:نورچشممن،حاالکهدر

پاریسهستی،خواهشدارمیکروزبرویسرقبرویکتور

هوگو،وازجانِبمنسیداوالدپیغمبر،یکفاتحهبرمزاراین

آدمبخوانی. تکلیفمهمیبودوخودمهمشرمندهبودمکهچرا

دراینمدتمنبهسراغقبرمردیکهاینهمهدرروحیۀمن

مؤثربودهاستنرفتهبودم.باالخرهپانتئونراپیداکردمورفتمو

ازپشتنردهها،فاتحۀمعلمخودراخواندم.ودرهمانوقتبا

خودحسابکردمکهنهنیرویناپلئون،ونهقدرتدوگل،ونه

میراژهایدوهزار،هیچکدامآنتواناییرانداشتهاندکهمثلاین

مشتاستخوانویکتورهوگو،ازطریقبینوایان،فرهنگفرانسه


ً
رابهزوایایروستاهایممالکدنیا،ازجملهایران،خصوصا

کرمانوباالخصپاریزبرسانند.«

ــباستانیباچنیندیدگاهی،خودنیزباتحقیقوتألیف

بیشازدههااثردرموردکرمان،اینشهررابیشازهرحاکم

وفاتحوصاحبمنصبیدرطولتاریخبهجهانشناسانده

است.اونشاندادکهایناکسیرقلموجوهرفرهنگاست

کهمیتواندنامیکدهکوچکدرکرانۀکویرراچنیندر

سراسرعالمبگرداندوشهرۀآفاقکندوروستاهاییچون

پاریزکهدربیشازیکقرنپیش،ازچنینجانمایۀفرهنگی

برخورداربودهاندکهفارغازهرگونهجهلوتعصبوالبته

بیهیچهیاهووتنعمیچنیندانشیمردانبزرگبهفرهنگ

ایرانزمینارزانیکردهاند،البتهکهدرخورچنینآوازهایهم

هستند.روستاهاییکهباانتقالسینهبهسینۀرشحاتحکمت

ایرانیبهفرزندانخودهموارهقناعت،بردباری،کوششو

خستگیناپذیریرانیزرهتوشۀماندگارتربیتشدگانخود

ساختهاند.برایناساساستادباستانیهموارهبهزادگاهش

پاریزوکرمانعشقمیورزید؛عشقیکهمصداقاتمواکمل

»حبالوطن«بود.درجایینوشتهبود:منهرچهبنویسم،

باالخرهسرازپاریزدرمیآوردوبایدیکجوریآنرابه

کرمانربطدهموربطهممیداد.اینعالقهمندیبهوطن،

برایکرمانهمبرکاتفراوانیداشت.نهتنهابسیاریراعشق

بهشهرآباواجدادیآموخت،بلکهتاریخوفرهنگکرماندر

سایۀاینتوجهتبویبشدونشریافتوکرمانشناسیبه

عنوانبخشیازایرانشناسینضجورشدپیداکرد.خدایش

رحمتکنادکهسنتهاینیکیبنیاننهادوالگوهایمؤثری

فرارویمانگذاشت.


