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  رانيگزارش سفر ا
  ∗ين کاظميد اختر حسيس

 ست از بهر دل اخوان اين قطعه ره آوردي
در . سرزمين فارسي زبانان رفتم به شمسي هجري با کاروان حلّه ١٣٧٠ مهرماه ١٦

يکديگر تعارف  بهفرودگاه مهرآباد ميزبانان براي استقبال مسافران با گل آمده بودند و 
. »قابل ندارد, کنم خواهش مي«. »خودتان که گل هستيد, چرا زحمت کشيديد«: کردند مي
. اي از برادران هندي با دست خالي اما با دلي لبريز از عشق و محبت منتظر ما بودند عده

گويا انتظار , آن شب تهران بسيار ساکت و تميز و هواي آن خيلي لطيف و ماليم بود
هتل  بهوس مخصوص سوار کردند و ب ما را در ميني! کشيد شهرياري يا شهرياران را مي

واقعاً . نگاه کردم, جهاني که زير سايه هتل هما بود بهاز اطاق طبقة پنجم . هما رساندند
با اين اميد که , شب بودوقت دير . آمد نظر مي بههمه شهر در قلب شب براق و زيبا 

  :خواب فرورفتم هب, شب آبستن تا چه زايد سحر
 ١بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست  نم آرزوستبنماي رخ که باغ و گلستا  

از . دارد تهران مثل ساير شهرهاي معروف ايران در آغوش سلسلة جبال قرار
شميران تا راه آهن نشيب و فرازهايي وجود دارد که بدان دليل اهالي شهر تهران را 

ها  ريق جويط بهاز شميران , برف آب شدة کوه البرز. اند باال و پايين شهر قسمت کرده به
فلک کشيده از اين آب  بههاي چنار سر  در راه درخت. کند پايين شهر جريان پيدا مي به

دني يکند که شن ي ايجاد مي تهران ترنّم خاصّيها صداي پاي آب در جوي. دنگير باج مي
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شمال تهران مستقيم  بهوقتي آدم از يک خيابان پايين شهر ! و نه گفتني, است و ديدني
هاي  در باغ. شود زير چرخ نيلوفري نمايان مي, منظرة زيبايي از کوه البرز, دکن نگاه مي

خود جلب  هشهر را ب به توجه تازه وارد , نهادهديوارهاهاي خرمالو سر بر  شخصي درخت
: اندازد که المثل فارسي مي ياد اين ضرب بهآموزد و او را  او افتادگي مي بهکند و  مي

  .شود تر ميريربه زس ,دارد درخت هرچه بار برمي
يک نفر خارجي که در کشور خود زبان فارسي را آموخته آرزويي دارد که چند 

محيط . سربرد هروزها با سوزها ب» شکرشکنان قند پارسي« بهچند ماه يا چند سال , روز
مة فردوسي نامدار و زنده کننده زبان فارسي همواره در آنجا دانشگاه تهران که مجس

 علم و ةوقتي او در آن خان. براي او ارزش خاصّي دارد, دب فارسي استنگهبان زبان ا
راستي بار دانش , نشيند  فارسي ميادبياتپاي درس استادان نامي و گرامي  بهنس محفل اُ

  :برد که مي شود و پي او افزوده مي
 هرکه ناقص آمد اينجا شد تمام  امـن مقـد ايـاق باشـالعشّبةـکع  

 و علوم انساني دانشگاه تهران گفته و شنيده ادبياتانشکدة زبان فارسي که در د
ويژه در گروه  بهبسيار فرق دارد؛ » ميدان خراسان«با فارسي جنوب شهر و , شود مي

کارآيد و مترسالن را  بهمتکلّمان را : گويند که زباني سخن مي به فارسي استادان ادبيات
نامة فارسي و   مرکز تأليف بزرگترين لغتنامة دهخدا که در مؤسسة لغت. بالغت افزايد

استادان برجسته براي گسترش زبان فارسي ,  غني فارسي در آسيا استادبياتتدريسي 
سطح تدريس آنان بسيار باال است و دانشجويان . کوشند انديشند و مي در جهان مي

اگر , دحق با استادان آن مؤسسه خواهد بو. آروند دکتري براي کسب فيض بدانجا رومي
  :بگويند

 ١ست آشيانة ما ااز آن سبب که بلند  يـر مرغـد هـتواند پريـا نـام مـب به  
نمايند  بلکه از ما استقبال مي,عايي ندارندخوشبختانه آنان چنين اد:  

 ٢در آستانة ماـذرد قـمان گـز آس  خانة ما اگر تو رنجه نمايي قدم به  
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قسمت مرکزي شهر مثل کاخ . استتهران شاهد دورة سلطنت دودمان قاجار بوده 
ناصر خسرو و خيابان , دارالفنون, مسجد شاه, بازار بزرگ تهران, ميدان ارگ, گلستان
هاي قديم در مجاور کاخ گلستان براي ما تاريخ زمان قاجار را  العماره و ساختمان شمس

  :کند بازگو مي
 ١دانـ دننو ز بنـه بشـندانپند سـر د  دندانة هر قصري پندي دهدت نو نو  
 بافت قديم , فارسي پس از ديدن جاهاي ياد شدهادبياتيک شيفتة زبان و , باري

کند زيرا که اصالت فرهنگ ايراني در آنجاها زياد  شهر و فرهنگ آن را بهتر درک مي
تفهيم تاريخ زمان  بهتر مانده است و نيز اين قسمت شهر  آميخته نشده و دست نخورده

  .کند قاجار کمک مي
 فارسي در هند ادبياتهمچنين استادان زبان و , خواهد از خدا دو چشم بينا ميکور 

هاي فارسي بيشتر از ايران در  درست است که زماني کتاب. خواهند کتاب فارسي مي
هاي فارسي  هاي هند مانند نولکشور در محافظت کتاب شد و چاپخانه هند چاپ مي

عنوان  بهاي فارسي چاپ شده در هند ه در آن روزگار کتاب. سهم بزرگي داشته است
هاي  دست آوردن کتاب بهاما وضعيت انتشارات و . شد ايران صادر مي بهکادويي ارزنده 
  :قارة هند اکنون حکايتي و شکايتي دارد که جاي بحث آن اينجا نيست فارسي در شبه

 رـت دگـذار تا وقـگـان بـن زمـاي  شرح اين هجران و اين خون جگر  
آنچه عوض دارد گله : کنم که المثل معروف فارسي بسنده مي اين ضرب بهفقط 

روي دانشگاه تهران در خيابان انقالب قرار دارد  بههاي رو  هر جهت کتابفروشي هب. ندارد
هاي  کتاب. شود جا هر نوع کتاب فارسي از جيبي گرفته تا قطع وزيري پيدا مي و در آن

زبان  بهها  شي اميرکبير و ديگران وجود دارد و آنفرو هاي کتاب بسيار سودمند در ويترين
  :گويند زباني مي بي

 ٢با راـه نبينند روي زيـود کـخطا ب  که گفت در رخ زيبا نظر خطا باشد؟  
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, مرا عقيده بر آن است که در تهران بهترين جايي که يک استاد فارسي بايد ببيند
ارزد؛ چون در  ديدنش مي بهاقعاً ها و بازديد از اين کتابفروشي. هاست همين کتابفروشي
هاي نادر  کند و هم در اينجا بسياري از کتاب هاي تازه آشنايي پيدا مي اينجا آدم با کتاب

هاي  گاهي بعضي از کتابفروشي. بتوان خريد, قيمت بسيار ارزان بهشايد , و مورد نياز را
. دنکن هديه ميوي  بهشناسند و يک دو مجلّد کتاب هم  ادب دوست و اهل ذوق را مي

  !هاي تهران هم فال است و هم تماشا کتابفروشي بهرفتن , پس
 خوش آن روي روزي که صائب من مکان در اصفهان سازم
 ١ز وصـف زنــده رودش خــامـه را رطـب اللــسان ســازم

سيماي . باشد اصفهان از جهت بافت شهرسازي يکي از زيباترين شهرهاي جهان مي
اما وقتي يک ادب دوست . فارسي بسيار درخشان و زيبا است ادبياتاصفهان در 

کند که او دلدادة  اين شهر آنچنان درخشان و زيبا جلوه مي, رود اصفهان مي بهدان  فارسي
 عمر خود را در آن بگذراند ةآيد که هم شود و در خاطر او آرزويي پديد مي اصفهان مي

ن اگير تقريباً در بي شهر دلچسب و دامناين . و بعد از وفات نيز در همان شهر دفن شود
دانشگاه اصفهان در پاي کوه . شود گنجد و خامه از وصف آن فرسوده و عاجز مي نمي

. دانشگاه نيز بسيار بزرگ و زيبا است, مثل خود شهر اصفهان. صفّه قرار دارد
کي از ي بهاي قرار دارد و هر کدام  طة پهن و گستردههاي اين دانشگاه در محو ساختمان

ساختمان . نامند يابد که آن را دانشکده مي هاي عمدة دانشگاهي اختصاص مي رشته
هاي خارجي در همان محوطه اما   و علوم انساني و دانشکدة زبانادبياتدانشکدة 

هاي خارجي  در اين دانشگاه زبان و ادب عرب در دانشکدة زبان. دارد جداگانه قرار
 فارسي پر ادبياتهاي   و علوم انساني از کتابادبياتدة کتابخانة دانشک. شود تدريس مي

 هزار جلد آن ۸۰هاي اخير حدوداً  شد همين سال است و اين در حالي است که گفته مي
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ترتيب تاريخ جاي داده شده است که آدم با  بهها  ها در قفسه سوخته است و اين کتاب
  .کند ا راحت طي مي هزار سالة فارسي رادبياتسير تاريخي  يک نگاه گذرا

تواند مشهورترين خيابان  مي, شهر اصفهان بنگرد بههرکس که از بلندي دانشگاه 
 اماماصفهان يعني خيابان چهارباغ و گنبدهاي فيروزه رنگ و قسمت باالي ديوار ميدان 

شود که اصفهان شهر نور  و شهر بسيار گسترده را ببيند و در شب از همين مقام ديده مي
  .ا آويخته است در پهناي آن هزارها عقد ثرياست و فلک

زاينده رود . زاينده رود معروف است بهگذرد که آن  از وسط شهر اصفهان رودي مي
اگر خداوند اين رود را . براي اصفهان داراي همان ارزشي است که رود نيل براي مصر

هاي اصفهان  آب زاينده رود براي باغ. شد ل ميکوير مبد به اصفهان ةهم, کرد خلق نمي
ط پل.  حيات استممدهم متّصل شده است ههاي زاينده رود ب دو طرف اصفهان توس .

در فصل بهار و . باشد هاي اصفهان مي ترين پل سي و سه پل و پل خواجو از معروف
اينده رود کنار ز بهتابستان مردم از جاهاي مختلف براي گذراندن روزهاي شادي بخش 

در کنار سي و سه پل و پل خواجو پادشاهان صفويه جاه و . برند لذّت ميآيند و  مي
ميدان , چهل ستون, شکل عالي قاپو بهاي از آن  حشمت و شکوه جاللي داشتند که شمه
همة جاهاي ياد شده نشانگر عظمت ايران در . شاه و بازار اصفهان هنوز هم وجود دارد

ميدان شاه وارد  بهوقتي آدم از يک کوچه يا خيابان . باشد يدورة سلطنت صفويه م
اين قسمت اصفهان اصالت خود . يک چمن دلگشا راه پيدا کرده است بهگويا , شود مي

هاي گذشته و ايران زمان  قرن بهبرد که وي  را چنان حفظ کرده که آدم در اينجا پي مي
هاي صنايع دستي تجديد  زهها در کنار خيابان و مغا درشکه. صفويه برگشته است

  .کند خاطرات تاريخ مي
ياد سوراخ  به را »کليله و دمنه«ندة نبازار اصفهان چنان پيچ در پيچ است که هر خوا

اين بازار  بهدر قرون وسطي مردم از اقصاي عالم . اندازد موش در کتاب مذکور مي
چون همه چيزها و . ندفروخت ها را مي آوردند و تجار اصفهاني آن کاالهاي رنگارنگ مي

شايد بدين دليل اصفهان را نصف , شدند همة مردم جهان در بازار اصفهان ديده مي
در کنار . تر است ناگفته نماند که جنبة معنوي اصفهان از مادي آن قوي. اند جهان گفته

از بازار بزرگ اصفهان مساجدي و در منطقة جلفا کليساي وانک وجود دارد که هرکدام 
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کليساي وانک دفتر يادداشتي دارد که . مظهري از زندگي معنوي اصفهانيان است اه آن
الشّعرا بهار و رابندرنات تاگور و  در آن امضاي مشاهير جهان ادب و از جمله ملک

نويسندة , هاي ياد شده تعالوه بر شخصي. ديگران همراه با خط آنان ثبت شده است
هر بزرگ ديدن کرده است و شنيز از اين  معاصر ايران صادق هدايت ادبياتمعروف 
  :نماياند حد کافي سيماي اصفهان را مي بهنام اصفهان نصف جهان که  بهاي دارد  سفرنامه

  ن آوردـر از گلشـبـن خـنواز مـا دلـت  تي درنگـم ساعـن در کنار باغ کنـم  
 ١آن نرگس و بنفشه که در دامن آورد  نـنار مـر کــد بـنهبد دوان دوان ـآي  
زماني که بادخزان بر تمام ايران دست . ها است ها و بلبل گل, ها  باغشهر, شيراز

 خزان که تمام درختان لدر آن فص! عجبا. شيراز از آن مصون بود, تطاول دراز کرده بود
بعداً روشن . ها بر تن داشت ها و ميوه هاي شيراز گل درخت, در ايران لخت و عريان بود

  :ستاد دکتر لطف علي صورتگر شيرازي را که گفتخدايش بيامرزاد ا, شد
  ن آوردـه بهمـه مـوفـکـن شـادام بـب  دال آنـتـارس که از اعـواي فـنازم ه  
 ٢ن آوردــتـفـه خـگـا بـداد تــامبـاز   صد گونه ميوه پيش من آن باغبان پير  

شاعران شيرين سخن . مقام و جايگاه شيراز در ابيات فارسي خيلي معروف است
هاي  و همين زيباييدارند هاي جاودانه  در وصف آن نوشته» حافظ«و » سعدي«يراز ش

محال است که يک . ستا دهکرظاهري و معنوي است که شيراز را پايتخت ادبي ايران 
يکي ديگر از الطاف شيراز زيارت . ادب دوست ايران بدون ديدار شيراز از ايران برگردد

محيط با صفاي شيراز بسيار . باشد و باغ ارم ميشاه چراغ , حافظ, هاي سعدي مقبره
در آنچنان آب و هوا و . ح ذات است مفر,شاعرانه است و در پرورش روحيه انسان

هاي   تمام رنج,از هر رنگ تعلّقي آزاد گرديده, خود شده فضايي است که آدم از خود بي
لحق زيبايي شيراز يادآور ا. برد طبيعت دلنواز شيراز پناه مي بهآباد را فراموش کرده  محنت

شيراز همان  به ادب دوست رفتن ک است و براي ي»ات حافظغزلي« و »گلستان سعدي«
ف شدن احساسي را دارد که براي حجسه بهاج مشراماکن مقد.  
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  گزارش سفر ايران  ٣٤٥

  

 فارسي است ادبياتدانشگاه شيراز يکي از معتبرترين مرکزهاي پژوهش و آموختن 
گروه  بهوقتي عشّاق زبان فارسي از هر کجاي جهان . که در جوار مقبره حافظ قرار دارد

روند و با عاشقان فارسي در آن دانشگاه مالقات   فارسي دانشگاه شيراز ميادبيات
توانند يک ديگر را در جريان وضع کنوني فارسي قرار بدهند و آن مأمني  مي, کنند مي

  .دل بکننداست تا هر دو عاشق و دلباختة زبان فارسي از جور زمانه درد 
اختصار بايد عرض کرد  بههاي گفتني دارد اما مجال تنگ است و  غريب شهر سخن

ايران سرزمين عجائب ,  فارسي را آموختهادبياتکه براي يک خارجي که تازه زبان و 
عبارت  بهگردد يا  است و هرگوشه و کنار آن درياي از فرهنگ و ادب محسوب مي

  :قول عرفي هب. ي استفشرده براي او کتاب يا دانشگاه
 ١م راـد عجـست صنادي اآثار پديد  از نقش و نگار در و ديوار شکسته  

عقيدة وي نسبت ,شود ک تهران مواجه ميمنتها وقتي او با زندگي پويا و متحر 
کند و  تي را از نظر وي پنهان ميتهران اروپايي ديگر ايران سنّ. گردد ايران متزلزل مي به

سرزمين , هواي ديدن محيط ايران بهآدم که . دهد دست ميوي  بهحالت نوميدي 
گفتار و حافظ اين همه  سعدي نادر, الي ديندارغزّ, مولوي عاشق دلدار, فردوسي نامدار

ولي يک . گردد نوميد مي, يابد چون ايران آرماني خود را در تهران درنمي, رود راه مي
ها را فوراً از  ن همة اين نوميديکاشان و همدا, کرمان, مشهد, شيراز, اصفهان بهسفر 

با خاطرات , انسان پس از مدتي انس با مکان و مکين ايران. کند خاطر او محو مي
خود  که انبوهي خاطرات شيرين را با گردد و درحالي کشور خود برمي بهشيرين از ايران 

  :افتد که ياد اين ابيات کليم مي به, آورد مي
  ـود بـيــشبــدنــامـي حـيات دو روزي نب

  آن هـم کلـيم بـا تـو بگويم چسان گذشت
  اين و آن بهيک روز صـرف بستن دل شـد 

 ٢کندن دل زين و زان گذشت بهروزي دگر 
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  ٣٤٦  قند پارسي
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