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بخارا
سال پانزدهم
شماره 93
خرداد - تیر 
 1392

علیدهباشی شادباشودیرزی

او در طبقة سوم  پیدا کردم.  دفتر اسالم کاظمیه  به  آمد  بود که رفت و  اواخر سال 54 
ساختمانی بود روبروی کتابفروشی الروس )یادش به خیر آقای احمدی مدیر آن کتابفروشی(. 
طبقة اول دکتر خدابنده لو مطب داشت. طبقة دوم دفتر وکالت احمد اقتداری و طبقة سوم 
دفتر اسالم کاظمیه. آرشیو عکس هایش را منظم می کردم، بخصوص عکس های سفرهایش 
را. بسیار کنجکاو بودم و کاظمیه بسیار منظم بود و پشت عکس ها را نوشته بود و من باید به 
ترتیب تاریخ منظم می کردم. شیفتة یك نفر در این عکس ها شدم که نامش دکتر منوچهر ستوده 
بود و هست، و مدام دربارة او می پرسیدم. کاظمیه که متوجه عالقه و کنجکاوی من شده بود 
داستان های عجیب و غریب از ستوده و سفرهایش و از نبرد او با خرسی که به کندوهایش 
تجاوز کرده بود و بسیار ماجراها از استقامت و خاطرات کوهنوردی و بیابانگردی های ستوده 
می گفت. بعدها هر کتابی که از دکتر ستوده می یافتم می خواندم. تا اینکه چند ماه بعد روزی 
کاظمیه گفت: »بیا و این کتاب را برسان به دکتر ستوده و گفته ام جوانی از شیفتگانت این کتاب 

را می آورد.« سفرنامه ای به انگلیسی بود، دارای تصاویر بسیار جالبی از قلعة الموت.
با شوق فراوان سر ساعت مقرر از خیابان نادری به کوچة  نوبهار و بعد منزل استاد. وارد 
خانه که شدم، کوزه هایی که در حیاط قد و نیم قد چیده شده بود و چندین جعبة پیاز و میوه 
توجهم را جلب کرد. پسر استاد در را باز کرد و راهنمایي ام کرد. در سرسرا ایستاده بودم که 
صدای رسا و باصالبت دکتر ستوده مرا به خود آورد که چرا نمی آیی داخل جوان. وارد شدم 
و کم کم توانستم با ایشان دربارة  سفرهایش و مجلة  نشنال جغرافی که آن روزها یك جعبه 
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شماره های قدیمی اش را به قیمت ارزان خریدم صحبت کنم. گفتند قرار است با ایرج افشار 

و دبیر سیاقی به چین بروند.
چندین سال بعد با زنده یاد بابك افشار در کتابفروشی تاریخ نقشه کشیدیم برای هشتاد 
سالگی استاد ویژه نامه ای منتشر کنیم. کار را با گفتگو با ایشان آغاز کردیم، در تهران و کوشك. 
گفتگو انجام شد اما موفق به انتشار آن ویژه نامه نشدیم. یادم است در یکی از جلسات گفتگو 
که دکتر ستوده در تهران بود همسرش خانم اقدس با خنده به من گفت بیایید با من صحبت 
کنید تا بگم منوچهر کیه؟ و آن زمان ایشان سخت بیمار بودند و تختشان را در سالن گذاشته 
بودند. آقای ستوده هم تأیید کردند و گفتند خانم نگران نباش، دهباشی با شما هم مصاحبه 
می کند که این کار را هم انجام دادیم. غرض از ذکر این خاطرات این است که سوابق ارادتم 
به استاد به آن سال ها برمی گردد و حاال که به نوارهای آن گفتگوها که سال ها بعد با حضور 
ایرج افشار، دکتر کدکنی، دکتر دولت آبادی، بهرام افشار، کیکاووس جهانداری در کوشك ادامه 

یافت، خود کتابی شده است که باید روزی منتشر شود.
این روزها سالروز صدسالگی استاد را همگی به ایشان تبریك می گویند. خودشان می گویند: 
»صد و دو سال زندگی می کنم. مادربزرگم گفته منوچهر صد و دو سال زندگی خواهی کرد.« 

ما آرزو می کنیم جشن صد و ده سالگی ایشان را برپا کنیم.
بخشی از این شماره را به مقاالتی دربارة استاد و همچنین چند مقاله از ایشان اختصاص 

داده ایم که مالحظه خواهید کرد.
این  در  مسلماً  آثارش،  دانشجویان خوانندگان  از  بسیاری  و  آموختم  ایشان  از  که  آنچه 

• شفق سعد، شهاب دهباشی، منوچهر ستوده و اسرا، سال 1377 )عکس از: علی دهباشی(
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• دستخط دکتر منوچهر ستوده )دوران مجله کلك(
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صفحات محدود نمی گنجد. اما از او آموختیم که عشق به این آب و خاک در کار جدی و دقیق 
است. آنچه که ایشان در حوزة  جغرافیای تاریخی انجام دادند بدون شك برگ های زرینی است 

در قالب کتاب هایی ماندگار در کتابخانه هایی که نام ایران را به همراه دارد.
برای اینکه بدانید و بدانیم که دکتر ستوده چگونه برگ برگ ده ها کتابش را نوشته و چه 
مایه رنج و زحمت برای تألیف کتاب هایش متحمل شده به ذکر دو خاطره از زبان خودش 

می پردازم:
»... اما ماجرای »قلعة روخان« را قباًل گفتم، باید یك مطلبی را اضافه کنم و آن این است که 
خوب می دانید این قلعه بزرگترین قلعه ای است که اسماعیلیه در شمال ایران برپا کرده بودند 
و بسیار باعظمت است. داستان عجیبی دارد. پایة  این قلعه به ارتفاع یك متر و نیم از سنگ 
تراشیده شده و نزدیك به هزار متر این پایه با سنگ ساخته شده. یکی از کارهایم این بود که 
از این قلعه نقشه ای تهیه کنیم. تا آنجا که می شد با ماشین پیش رفتیم و پیاده ادامة  مسیر دادیم. 
باران به شدت می بارید. شب ها شدت بیشتری داشت. موقع برگشت آب رودخانه باال آمده 
بود و پلی که روی چند تیر چوبی درست شده وضعیت خوبی نداشت. هنگام عبور از پل 
ناگهان بنده تعادلم را از دست دادم و به داخل رودخانه افتادم. آب رودخانه زیاد بود و جریان 
داشت ورنه سرم به سنگ های رودخانه می خورد و مرگ حتمی بود. در نتیجة این سقوط، 
دوربین عکاسی ام صدمه دید و مجبور شدم بفرستم آلمان تا فیلم هایش را نجات دادند. تا کمر 

• منوچهر ستوده، هوشنگ دولت آبادی، علی دهباشی و بابك افشار )کوشکك لورا(
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در گل و الی و لجن فرو رفته بودیم و به یك مصیبتی خودمان را از این مهلکه نجات دادیم.
و خاطرة دیگر که بسیار برای من پیش می آمد مسألة گرفتاری با انواع حشرات موذی مثل 
»غریب گز«، »کك«، »ساس« و »کنه« می شدیم و آنقدر عذاب می کشیدیم که واقعاً بسیاری از 
شب ها نمی توانستیم بخوابیم. یکی دیگر از مشکالت کارم در تحقیقات میدانی مسألة  تصور 
مأمورین و آدم ها از کارم بود. بنده معموالً چندین معرفی نامه با خودم همراه می کردم، اما باز 
هم گرفتار کج فهمی های حضرات می شدم. یك بار در هشتپر رفته بودم نزد رئیس فرهنگ 
آنجا با همان وضع کوله پشتی و این حرف ها. معرفی نامه ام را نشانش دادم و گفتم این منطقه 
را می خواهم بررسی کنم. او بدون اینکه معرفی نامه را نگاه کند، گفت تو آمدی اینجا به دنبال 
گنج و ول کن هم نبود. کار ما باال گرفت تا اینکه معاونش بنده را نجات داد. یادم می آید یك 
بار در کالردشت کنار مزار خوابیده بودم و داشتم کتیبه را می خواندم و یادداشت برمی داشتم. 
یکدفعه دو تا ژاندارم با اسلحه باالی سرم پیدایشان شد. محل نگذاشتم. بعد از مدتی که بنده 
برانداز کردند گفتند داری چکار می کنی؟ گفتم دارم کتیبه ها را می خوانم. ژاندارم گفت  را 
بیخود می خوانی،  بیا بیرون. خالصه بنده را گرفتند و مدتی وقت ما سر اثبات اینکه ما چیزی 

را نمی کنیم بلکه می خوانیم گذشت.«

• کوشکك لورا: ریچارد فرای، منوچهر ستوده، بهرام افشار و مجید مهران. نشسته: نیکویی، ایرج افشار و 
علی دهباشی
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عنایتاهللمجیدی کتابشناسیدکترمنوچهرستوده

1)کتابها:
)تألیف،تصحیح).

1(((
1( فرهنگ گیلکی. با مقدمة پورداود. تهران. نشریة انجمن ایرانشناسی، چهارده + 272 ص+   

3 صفحه تصویر تا شده.
1((5

2( گوهرنامه )تألیف محمدبن منصور(، تصحیح منوچهر ستوده، تهران، فرهنگ ایران زمین، ج4، 
ص 302-185.

3( فرهنگ  کرمانی، تهران. فرهنگ ایران زمین،6+212 ص. )انتشارات ش4(.
4( فرهنگ بهدینان. گردآوری جمشید سروش سروشیان؛ با مقدمة ابراهیم پورداود؛ به کوشش 

منوچهر ستوده، فرهنگ ایران زمین، نشریة شمارة 3، 219 ص. 
ـــــــــــــ چاپ سوم، 1370، دانشگاه تهران، 218+28+8 ص. )انتشارات ش1646(.

1(40
5( نصف جهان فی تعریف االصفهان، تألیف محمد مهدی بن محمد رضا االصفهانی؛ به تصحیح 

و تحشیة منوچهر ستوده. اصفهان. کتابفروشی تائید ـ تهران، امیرکبیر،1340. ع+372 ص.
6( فارسی برای انگلیسی زبانان، کتاب اول، تهران، مرکز، مطالعة تمدن و فرهنگ ایران وابسته 

به دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، 182ص.
ـــــــــــــ چاپ چهارم.تهران، 1354.



7( حدود العالم من المشرق الی المغرب، که به سال 372 هجری قمری تألیف شده است، 286
به کوشش منوچهر ستوده. تهران، 255+10ص. )انتشارات ش727(.

ـــــــــــــ چاپ دوم، تهران، طهوری، 1362. 252+10ص. )زبان و فرهنگ ایران، ش98(.
1(41

8( مهمان نامة بخارا ) تاریخ پادشاهی محمد خان شیبانی(، فضل اهلل  روزبهان خنجی به اهتمام 
منوچهرستوده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ش140،402+34 ص.

ـــــــــــــ  چاپ دوم ،1355.
1(4(

9( جغرافیای اصفهان، جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار اصناف شهر، بقلم میرزا حسین پسر 
محمد ابراهیم تحویلدار اصفهانی، بکوشش منوچهر ستوده، تهران، دانشگاه تهران، دانشکدة 
ادبیات، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 147ص. جدول. )انتشارات ش10، دفترهای 

مونوگرافی ش3(.
10( فرهنگ سمنانی ـ سرخه ای ـ السگردی ـ سنگسری ـ شهمیرزادی،  ج 1، تهران، دانشگاه 

تهران، 427+16ص.)انتشارات ش883(.
1(44

تهران، 151+8 ص.)انتشارات  دانشگاه  تهران،  دوم،  کتاب  انگلیسی زبانان.  برای  فارسی   )11
ش1025(.



287 12( احیاء الملوک، شامل تاریخ سیستان از زمان سلطنت شاه علی   تا سال هزار و بیست و 
هشت هجری قمری، از شاه حسین  بن غیاث الدین  محمد، به اهتمام منوچهر ستوده. تهران، بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب، 617+ 47 ص. مصّور. )انتشارات ش232- مجموعة متون فارسی، ش35(.

1(45
13( عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات. محمد بن محمود طوسی، به اهتمام منوچهر 
ستوده، طهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1345ش، 711ص. )انتشارات ش266ـ مجموعة 

متون فارسی، ش 27(.
14( قالع اسماعیلیه در رشته کوههای البرز، تهران، دانشگاه تهران، 196+8 ص+ 70گراور، 

)انتشارات ش 109ـ گنجینة تحقیقات ایرانی، ش 45.(
ــــــــ چاپ دوم، تهران، کتابخانة طهوری، 1362، 196+8ص. )زبان و فرهنگ ایران، ش99(.

1(47
15( تاریخ گیالن و دیلمستان، تألیف ظهیرالدین  بن نصیرالدین مرعشی؛ با تصحیح و تحشیة 
منوچهر ستوده.تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 606 ص.)انتشارات ش46ـ منابع تاریخ و جغرافیای 

ایران،ش15(.
ـــــــــــــ  چاپ دوم، تهران، انتشارات اطالعات، 1364،556+9ص.

1(48
16( تاریخ رویان. تألیف موالنا اولیاء اهلل آملی. تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده. تهران، بنیاد 

فرهنگ ایران، 284ص.)انتشارات ش 64- منابع تاریخ و جغرافیای ایران، ش22(.
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17( تاریخ گیالن: وقایع سالهای 1038-923هجری قمری، تألیف مال عبدالفتاح فومنی گیالنی، 
به تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده. تهران، بنیاد فرهنگ ایران،384+23ص. )انتشارات ش 92 

ـ منابع تاریخ و جغرافیای ایران، ش31(.
18( از آستارا تا استارباد، آثار و بناهای تاریخی گیالن بیه پس.ج1،بخش1، تهران انجمن آثار 

ملی، 65+589 ص )انتشارات ش70(.
ـــــــــــــ چاپ دوم، تهران، آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی،1374)گنجینة ایران ش11ـ70(.
1(51

19( ازآستارا تا استارباد. شامل آثار و بناهای تاریخی گیالن بیه پیش. ج2، تهران، انجمن آثار 
ملی، 60+780ص،)انتشارات ش89(.

ـــــــــــــ چاپ دوم، آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیـ  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
ش89 )گنجینة ایران ش12(، 1374.

1(5(
20( تاریخ مازندران. تألیف مال شیخعلی گیالنی؛ تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده. تهران، بنیاد 

فرهنگ ایران، 142+17ص. )انتشارات ش172ـ منابع تاریخ و جغرافیای ایران،ش59(.
21( تاریخ خانی. تألیف علی بن شمس الدین بن حاجی حسین الهیجی. تصحیح و تحشیة 

منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 462ص، )ش166(.
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22( هفت کشور. از مؤلفی ناشناخته. تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده. تهران بنیاد فرهنگ 

ایران، 174ص، )انتشارات ش191(.
1(54

23( از آستارا تا استارباد. شامل اسناد تاریخی گرگان، ج6، گردآوری منوچهر ستوده و مسیح 
ذبیحی. تهران، انجمن آثارملی، 715+47ص، )انتشارات ش 118(.

ـــــــــــــ چاپ دوم، 1377،انتشارات ش183، سری گنجینة ایران، ش17.
24( از آستارا تا استارباد. شامل اسناد تاریخی گرگان، ج 7، به کوشش ستوده و مسیح ذبیحی. 

تهران، انجمن آثار ملی،28+703ص، )انتشارات ش 119(.
ـــــــــــــ چاپ دوم،1377، 695 ص.

1(55
25( از آستارا تا استارباد. شامل آثار و بناهای مازندران غربی، ج3. تهران، انجمن آثار ملی، 

4+833+8 ص، )انتشارات ش130(.
ـــــــــــــ چاپ دوم، آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیـ  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

1374 )گنجینة ایران12 ـ ش130(.
1(56

26( فرهنگ سمنانی، امثال و اصطالحات و اشعار. )مجلد دوم( تهران، وزارت فرهنگ وهنر، 
مرکز مردم شناسی ایران، انتشارات ش16، سی+241ص.
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27( تاریخ خاندان مرعشی مازندران، تألیف میرتیمورمرعشی، تصحیح منوچهر ستوده، تهران، 
بنیاد فرهنگ ایران، )انتشارات ش250ـ منابع تاریخ و جغرافیای ایران56(، 39+479ص.

ـــــــــــــ چاپ دوم. تهران، انتشارات اطالعات،1364.
1(58

28( صیدنه، تألیف ابوریحان بیرونی؛ ترجمة فارسی نیمة اول قرن هشتم هجری. از ابوبکربن 
علی بن عثمان کاشانی؛ به کوشش منوچهر ستوده و ایرج افشار. تهران ]سازمان خدمات اجتماعی 

،1156+39ص[.
1(65

29( فرهنگ نائینی. تهران، مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 17+283ص.
1(66

30( از آستارا تا استارباد. شامل بناها و آثار تاریخی مازندران  شرقی. ج4، بخش 1و2، تهران، 
وزارت فرهنگ  و  ارشاد اسالمی ـ ادارة کل تبلیغات و انتشارات، 7+6+1257ص، دوجلد.

ـــــــــــــ چاپ دوم، آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیـ  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
1375 )گنجینة ایران 14ـ ش163(.
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31( استوناوند، دژی که سه هزار و هشتصد سال از عمر آن می گذرد، گردآوری منوچهر ستوده، 
محمد مهریار، احمد کبیری. تهران، مؤسسه فرهنگی جهانگیری، 179+11ص. مصور، عکس، 

شکل، نقشه.
32( تاریخ بدخشان. تألیف میرزا سنگ محمد بدخشی؛ و تتمة  تاریخ بدخشان، تألیف میرزا 
فضل علی بیك سرخ افسر در وقایع سالهای 1068ـ 1325 هجری قمری؛ با تصحیح و تحشیة 

منوچهر ستوده. تهران، مؤسسه فرهنگی جهانگیری،120+31 ص.
33( تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس، تألیف محمد ابراهیم کازرونی متخلص به نادری، در 
زمان محمد شاه قاجار 1250تا 1264 قمری. با تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده، تهران، مؤسسه 

فرهنگی جهانگیری،177+11+19ص. عکس خارج از متن.
قاجار  ناشناخته. در زمان محمد شاه  از مهندسی  بنادر و جزایر خلیج فارس،  34( سفرنامة 
1250تا 1264قمری. با تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده. تهران، مؤسسة فرهنگی جهانگیری، 

12+122ص.
35( راهنمای قطغن و بدخشان، محمد نادر خان، با تصحیح و تحشیة  منوچهر ستوده. تهران 

مؤسسة فرهنگی جهانگیری، 35+406ص، نقشه.
36( روزنامة سفر گیالن دستخط ناصرالدین شاه قاجار، با تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده. 

تهران، مؤسسه فرهنگی جهانگیری، 144+30 ص، مصور.
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37( آثار و احیاء )متن فارسی دربارة فن کشاورزی(. اثر رشید الدین فضل اهلل همدانی؛ به اهتمام 
منوچهر ستوده و ایرج افشار. تهران، مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه  مك گیل با همکاری  

دانشگاه تهران، 231+5+79+6+ی ص. )مجموعة تاریخ علوم در اسالم ـ ش4(.
1(71-4

38( جغرافیای تاریخی شمیران،  دوجلد، تهران،  مؤسسه مطالعات  و تحقیقات فرهنگی)پژوهشگاه( 
وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1269+46 ص )انتشارات ش671 و724(.

1(75
39( کتابه های حرم مطّهر حضرت معصومه علیه السالم و حظیره های اطراف آن. قم، کتابخانة 

حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی، 188+23ص، مصور.
40( ازآستارا تا استارباد. آثار و بناهای تاریخی گرگان. ج5، بخش2، تهران، آگاه، وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1238ص، دوجلد.
1(76

41( مجمل رشوند، )شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقة رودبار الموت و نواحی اطراف 
آن و قزوین در سالهای1271ـ1276 هـ .ق( تألیف محمد علی خان رشوند؛ با مقدمه، تصحیح 
آینة میراث؛  و تحقیق منوچهر ستوده ـ عنایت اهلل مجیدی، تهران، دفتر نشر میراث مکتوب 

415+56 ص، )مصور، نمونه، نقشه، میراث مکتوب ش 20ـ تاریخ و جغرافیا، ش6(.
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حیدر  بن  سلطان  بهادرخان  نصراهلل   سید  حکمروایی  شرح  خسروی،  ظفرنامة   )42
)1277ـ1244ق( در بخارا و سمرقند. از مؤلفی ناشناخته، به تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده، 
با مقدمة اسماعیل رحمت اف، تهران، دفترنشرمکتوب، آینة میراث، 263ص، )انتشارات ش53، 

میراث ماوراءالنهر، ش3(.
1(79

43( از آستارا تا استارباد. ج8، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ، چهل و هشت + 719ص 
)انتشارات ش212(. 

1(80
44( از آستارا تا استارباد. ج9، تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سلسله انتشارات ش226- 

سری گنجینة ایران، ش 35،421+78 ص.
45( از آستارا تا استارباد. ج10، تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سلسله انتشارات ش236- 

سری گنجینة ایران، ش36،324+31 ص.
46( تاریخ راقم سمرقندی. تصحیح منوچهر ستوده، تهران، موقوفات افشار،1378، 250ص.

1(8(
نشر  دفتر  تهران،  صفوی،  عباس  شاه  عصر  از  بازمانده  کرملی،  پاُدریان  اسناد   )47

مکتوب،22+338+6  ص.
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48( دیوان امیر پازواری. تصحیح و ترجمه منوچهر ستوده و محمد داودی درزی کالیی. تهران، 

رنسانس، 368ص.
49( آثار تاریخی ورارود و خوارزم. سه جلد – کلیات . تهران، بنیاد موقوفات افشار

1(85
مرکز  تهران،  اول،  جلد  فرهنگی(  و  تاریخی  )ایران  طوایف  و  عشایر  و  ایالت  نامنامه   )50

دائره ًْالمعارف بزرگ اسالمی.
1(88

51( اسناد خاندان خلعتبری. قم، مجمع ذخائر اسالمی.188ص.
1(89

52( البرزکوه. تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار، 328ص.
1(90

53( فهرست اسناد تاریخی مالجان ) از توابع سیاهکل- گیالن( از دورة صفویه تا دورة قاجاریه. 
به کوشش منوچهر ستوده – علی امیری. قم: مجمع ذخائر اسالمی، 108+44 ص.

تهران،  نوری.  مصطفی  کوشش  به  ستوده(  منوچهر  دکتر  )یادداشتهای  ستوده  آورد  ره   )54
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 516 ص.
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1(91
به کوشش  به دربار قاجاریه(  ایران، ) مربوط  پراکنده حکام والیات  اسناد گزارش های   )55
اسالمی.  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتابخانه،  تهران:  امیری.  علی  ستوده-  منوچهر 

206ص.

))مجلهها
1(((-57

افشار،  خوئی،  زریاب  مقربی،  ستوده،  پژوه،  دانش  بنیادگذاران:  ایران زمین.  فرهنگ   )56
تهران،1332-1375 )29دوره(

))مقالهها،مقدمههابهفارسی:
1(14

60( »بادهای گیالن«. تهران، ایران کوده، ش3 )مرداد 1314 یزدگردی( ص 22ـ23.
ـــــــــــــ نشریة انجمن ایرانشناسی) جشن سده( به اهتمام پورداود، 1324،117 ص.

1(15
57( »مطالعات تاریخی و جغرافیائی« )مسافرت به قلعة الموت(. تعلیم و تربیت، س6 ش6 

)شهریور 1315( ص436ـ443.
1(((

58( »آتش«. نشریة انجمن رازی دبیرستان شرف. ش1 )بهمن1322(ص.
1(((

59( »ما را چگونه می بینند«: نشریة انجمن رازی دبیرستان شرف. ش2 )فروردین 1323( ص
1((4

61( »نمایش عروسی در جنگل« ) مازندران(. یادگار، ج1، ش8 )فروردین 1324( ص41ـ43.
62( »کشتی گیری درگیالن«. مجلة  ماد، ش1)شهریور 1324( ص27-24.

63( »قلعة شمیران«. روزنامة پند. ش 1.
64( »آتش افروزی در نزد مردمان شمال ایران«. انجمن ایرانشناسی جشن سده. ش 2 )بهمن 

1324( ص90-84.
1((5

65( »ماهیهای دریای خزرکه نام گیلکی دارند«. مجموعة انجمن ایرانشناسی، ش1)مهر 1325(
ص112ـ121.

66( »دوالب«. مجموعة انجمن ایرانشناسی، ش1 )مهر1325( ص 107-111.
1((8

67( »قصران ری«. یادگار، ج5، ش10، )خرداد 1328( ص64-55.
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1((1

)خرداد1331( ش3  ص113-117و   )1331 )اردیبهشت  ش2  س8،  مهر،  »البرز«.   )68
ص162-165و ش4 )تیر1331( ص233-230.

69( »قلعة گرد کوه«. مهر، س8 ش6)شهریور1331( ص339ـ343 و ش7 )مهر1331( ص 
.490-484

1(((
70( »ترانه های گیالن«. فرهنگ ایران زمین، س1ش1)1332(، ص 41ـ56 و 271- 286.

71( »امثال گیلکی«. فرهنگ ایران زمین، ج1 ش4، )1332( ص 363- 374.
1(((

72( »امثال سمنانی«. فرهنگ ایران زمین. س2ش1 )1333( ص80- 92.
73( »جدول تطبیق سالهای مسیحی و هجری قمری«. ازکتاب ولسلی هیگ. ترجمة  مقدمه از 

منوچهر ستوده.  فرهنگ ایران زمین. ج 2ش 1 )1333( ص293 ـ 328.
1((4

74( رسالة لغات »فرس قدیم« اهالی رامند. با مقدمه و تطبیق منوچهر ستوده. فرهنگ ایران 
زمین، ج 3 ش 1 )1334( ص 22ـ77.

75( »قلعة الموت )بلدة اقبال(«. فرهنگ ایران زمین، ج3ش1)1334( ص 5 ـ21.
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 )1335 )تیر  ش4  و   133 116ـ  ص   )1335 )خرداد  ش3   9 س  یغما،  نور«.  »قلعة   )76

ص159ـ167.
77( »سپهساالر ارنگه«. مردم شناسی، س1 ش1 ) آبان 1335( ص 36ـ 39.

1((7
78( »ترجمة  غرور و تعصب«. ]نقد کتاب[ سخن، س 9 ش 8 )آذر 1337(،ص 812 ـ 815.

79( »هفت اقلیم«. سخن. س 9 ش 12/11 )اسفند 1337( ص 1133ـ 1139.
80( »خوئینی« ) یکی از لهجه های آذری(. فرهنگ ایران زمین. ج6 ش6 )زمستان 1337( ص 

324ـ 327.
81( »مقدمه بر کتاب کنز االسرار امیر پازواری«، تهران، خاقانی، 7+160+17ص.

1((8
82( »دربارة  کتابهای  درسی«. راهنمای  کتاب، س 2 ش 1 )بهار1338( ص24.

83( »حدود متصرفات اسالمی«. مکتب تشیع ]ساالنه[. ج1ص303ـ340 )اردیبهشت 1338(.
84( »نکاتی دربارة هفت اقلیم«. سخن، س10ش2 )اردیبهشت 1338( ص 227ـ 229.

85( »سفرنامة مازندران و استارباد«. ]تألیف رابینو، ترجمة وحید مازندرانی[. سخن، س10، ش7 
)مهر1338( ص 783ـ785.

86( »فرهنگ اصطالحات جغرافیائی«. ]تألیف احمد آرام و … [ سخن، س10ش9 )آذر 1338( 
ص 1011ـ 1016.



299  )1338 )آبان  س10ش8  سخن،  صبا[،  دخت  مهین  ]ترجمة  نگاری«.  روزنامه  »اصول   )87
ص903.

88( »ترانه های گیلکی«. سخن، س10 ش10 )دی 1338( ص 1034ـ1036.
89( »جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی«. )تألیف لسترنج ترجمة محمود عرفان. 

راهنمای کتاب، س2 ش4 )دی 1338( ص 576 ـ 579.
90( »کلیات جغرافیای طبیعی« )تألیف دکتر جهانگیر صوفی(، سخن، س 10 ش 10 )دی 

1338( ص 1132ـ1137.
91( »نکاتی از مقابلة حدود العالم با ترجمة انگلیسی آن«. فرهنگ ایران زمین. ج7 )بهار 1338( 

ص 246-231.
103( »شکار سو«، )نوعی شکار مرغابی(. شکار و طبیعت، س1 ش4 ) اسفند 1338( ص22ـ25.

1((9
92( »چاه نخجیر، جالب ترین شکار در پانصد سال قبل«. شکار و طبیعت، ج1ش6 )اردیبهشت 

1339( ص 68ـ69.
اردیبهشت   ( افشار(، سخن، س11ش1  ایرج  به کوشش  )تألیف جعفری،  یزد«  »تاریخ   )93

1339( ص 124ـ127.
)خرداد  سخن، س11ش2  دانش پژوه(  محمدتقی  تحشیة  و  )تصحیح  التواریخ«  »جامع   )94

1339( ص240 ـ 241.
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95( »خانوادة گربه«. شکار و طبیعت، ش 8 )تیر 1339( ص62ـ 69 و ش 9 )مرداد 1339(
ص50 ـ54.

)تیر 1339( ص   2 کتاب، س 3 ش  راهنمای  ایوانف(،  و.  )تألیف:  لمسر«  و  »الموت   )96
185ـ189.

97( »گربة وحشی«. شکار و طبیعت. ش10، )شهریور1339( ص 64ـ67.
98( »شیر کوهستان«. شکار و طبیعت. ش11)مهر 1339( ص 54 ـ 57.

99( »ببر«. شکار و طبیعت، ش12 )آبان 1339(، ص62 ـ66.
100( »جزیرة قویون داغ«. تألیف سیویج. ترجمة منوچهر ستوده. شکار و طبیعت، س1 ش13 

)1339( ص 6ـ11.
101( »پرندگان بهشتی«. شکار و طبیعت. ش14 )دی 1339( ص28ـ33.

طبیعت. ش 15)بهمن 1339(  و  الموجودات«. شکار  غرائب  و  المخلوقات  »عجایب   )102
ص11.

104( »استحکامات سرزمین ایران در دوران اسالمی«. مکتب تشیع، ش3 )خرداد 1340( ص 
348ـ 358.

1(40
105( »جهان نامه« )اثر محمد بن نجیب بکران با مقدمة برشچفسکی(، راهنمای کتاب، س 4 

ش6/5 )مرداد ـ شهریور1340( ص 501 ـ503.
الموجودات«)تألیف قزوینی(. سخن، س12ش6 )مهر  المخلوقات و غرائب  106( »عجایب 

1340( ص 722ـ724.
107( »تاریخ کرمان« )ساالریه(، تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی. سخن، س12 ش9 )دی 

1340( ص 1089ـ 1091.
1(41

108( »لهجة سب سلیری«. فرهنگ ایران زمین، س10 )1341(ص471ـ477.
109( »لهجة علی آباد فریم«. فرهنگ ایران زمین، س10ش1/4 )1341(ص 437ـ470.

110( »جامع مفیدی«، )به کوشش ایرج افشار(. راهنمای کتاب، س5 ش2 ) اردیبهشت 1341( 
ص 165ـ 168.

111( »جغرافیای عمومی جهان« )تألیف جسی ویلرـ ترنتون کارت، ترجمة ابوطالب صارمی( 
سخن، س13 ش4) مرداد 1341( ص 517ـ522.

112( »مجموعة فهرست مشخّصات بازرگانان«. راهنمای کتاب، س5 ش7 )مهر 1341( ص 
624ـ 628.

نامة مترجم جغرافیای عمومی جهان«. سخن، س13 ش 7/6 )مهر ـ آبان  113( »جواب به 
1341( ص 753ـ 757.
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114( »زیرآسمان کویر«. )تألیف علی اصغر مهاجر(، سخن، س13ش7/6 )مهر و آبان 1341( 
ص 797ـ801.

بهمن  و  )دی  زهرائی(. سخن، س13ش10/9  اهلل  )نوشتة فضل  »دورنمای خوانسار«.   )115
1341( ص 1083-1080.

1(4(
116( »مثلهای فیروزکوهی«. فرهنگ ایران زمین، س12)1343( ص 243ـ 272.

117( »شهر در بند و دیوار دربند یا سّد یأجوج و مأجوج«. یغما، س17 ش10 )دی 1343( 
ص 445ـ451.

پیتر(،  تألیف مسعود فرزاد، محمد علی جزایری، هربرت   ( امروزی«.  118( »قرائت فارسی 
راهنمای کتاب، س7 ش1 )پائیز 1343( ص129ـ132.
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119( »فارسی برای آلمانی«. )تألیف فرهاد سبحانی(، راهنمای کتاب، س7ش2 )زمستان 1343(
ص 377ـ382.

آباد،  لرستان، محمد علی ساکی، خرم  تاریخ  و  تاریخی  کتاب جغرافیای  بر  »مقدمه«.   )120
کتابفروشی محمدی.

1(44
121( »دو کتیبة کوفی از بدربن حسنویه«، یغما، س18ش5 )مرداد 1344( ص 248ـ250.

1(45
122( »تاریخ عراق )سلطان آباد، اراک(«، تألیف رضا وکیلی طباطبایی. به کوشش ستوده. فرهنگ 

ایران زمین، س14)1345/6( ص363ـ460.
123( »سفرنامة طوالش ابونصر میرزا حسام السلطنه«. )به کوشش ابراهیم صفائی(. راهنمای 

 کتاب، س11ش3-1 )خرداد 1346( ص36ـ 38.
1(46

124( »پیشرو ادب یا مقدمة االدب«. )تألیف زمخشری،گردآورنده و پیراسته محمد کاظم امام(. 
راهنمای کتاب، س10 ش4 )آبان 1346( ص381ـ 389.

1(47
125( کتیبه های کوفی در کاخ سلطان مسعود   سوم)تألیف بمباچی(، راهنمای کتاب، س11ش1-2 

)فروردین و اردیبهشت 1347( ص 59 ـ61.
)دربارة  )شهریور 1347( ص 298ـ 303،  کتاب، س11 ش6  راهنمای  »بحرنصاب«.   )126

بحراالنساب(.
127( »کتابشناسی حاشیة  دریای خزر«. در کتاب از آستارا تا استارباد«، ج1، بخش1، تهران، 
انجمن آثار ملی، ص بیست و یك ـ شصت و پنج .و مجلد دوم 1351،ص پنجاه و یك الی 

پنجاه و هفت.
1(50

128( »فرهنگ مردم سروستان«، ) از صادق همایونی(: راهنمای کتاب، س14ش12ـ9 )آذر ـ 
اسفند 1350( ص 802-799.

129( »سیر و تحول جغرافیای ریاضی ایران و تأثیر آن در فرهنگ اسالمی«. تألیف کراچکوفسلی. 
ترجمة ستوده، کتاب گوشه ای از سیمای تاریخ علوم در ایران، تهران، وزارت علوم و  آموزش 

عالی، ص81-64.
1(51

130( »از آستارا تا استارباد«. راهنمای کتاب، س15ش7-8 )مهر-آبان 1351( ص 658 ـ 668.
131( »گزارشهای جغرافیائی« )لوت زنگی احمد- حوضچة مسیله(، تألیف ستوده و افشار. 

راهنمای کتاب، س15ش10ـ12) دی ـ اسفند 1351(ص 768ـ774.
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1(5(
132( »کتیبه های آستانة مقدسة قم«. معارف اسالمی، دورة جدید، ش2 )بهار 1353(ص 32ـ 38.
133( »اژدر و چپك«. مجلة دانشکدة ادبیات تهران، س20 ش3 )اردیبهشت 1353( ص 31ـ40.

1(54
134( »تهرانی که امیرکبیر در آن می زیست«. کتاب امیرکبیر و دارالفنون، تهران، کتابخانة مرکزی 

)ش8( به کوشش قدرت الـله روشنی زعفرانلو، 1354، ص 185-179.
135( »گیالن و آثار تاریخی آن«. نخستین کنگرة تحقیقاتی ایرانی، مجموعة مقاالت ـ تهران، 

دانشکدة  ادبیات، ج3، 1354،ص 93ـ103.
143( »سرگذشت سیدنا«. تألیف جوینی. به کوشش منوچهر ستوده. یادنامة آق اولی. تهران، 

انجمن آثارملی )ش134( 1354 ص43ـ58.
1(55

ص  دی1355(  )مهر-  س19ش10-7  کتاب،  راهنمای  تألیفات«.  فهرست  و  »خطابه   )137
749ـ754.

س19  کتاب،  راهنمای  سنگسری(.  اعظمی  چراغعلی  )از  پادوسپانی«.  »گاوبارگان   )138
ش11-12 )بهمن – اسفند1355( ص 855- 861.

139( »خاندانهای قدیمی گیالن و مازندران«. فرهنگ ایران زمین، ج21 )1354( ص 72-61.
ش10/7  س19  کتاب،  راهنمای  ستوده[.  خودش=  بزرگداشت  مجلس  در  ]خطابه   )140

)مهر1355( ص749ـ754. 
)1355( ص  تاریخ. س1 ش1  مجلة  همدان«.  بزرگ  مدرسة  وقفنامچة  طومار  »سواد   )141

159ـ199.
142( »شمیران، دژی که ناصرخسرو نه شبانه روز در آن مانده است«. یادنامة ناصرخسرو، 

مشهد، دانشگاه فردوسی، 1355،ص262-251. 
1(56

136( »درویشان مازندران«، مجلة تاریخ، ج1 ش2 )بهار و تابستان 1356( ص 29-7.
1(57

145( »تواریخ« )از هرودت. ترجمة وحید مازندرانی( آینده، س6 ش6 )مردادـ شهریور 1359(
ص 377ـ381.

144( »راه و رباط« )از کریم پیرنیا و کرامت اهلل افسر(. راهنمای کتاب، س21ش3-4 )مرداد- 
تیر1357( ص 315ـ323.

1(59
146( »دین« در اعالم جغرافیائی مازندران. آینده، س6 ش 9-12 )آذرـ اسفند1359( ص 676ـ 

.687
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1(6(
147( »هوچی«. آینده. س9 ش1 )فروردین 1362( ص 34-35 )دختران ایرانی که در دوران 

سلسله تنگ در چین بوده اند و تأثیر آن در فرهنگ چین(
148( »سرگردانی»را« «. آینده، س9ش4/3 )خرداد 1362( ص246-247.)عدم استفاده صحیح 

از حرف را در گفتارهای رادیویی(.
149( »ساروج«. آینده، س9 ش8-9 )آبان و آذر1362( ص700ـ701.

1(6(
150( »سیب مادی، نه سیب مائی)آبی( «. آینده، س10ش1 )فروردین 1363( ص6-9 )اینکه 

نام تفاح مائی به معنی سیب مادی است(.
151( »توغ و پاتوغ«. آینده، س10 ش4و5 )تیر و مرداد1363( ص 326-330.

152( »الم الف ال«. آینده، س10 ش12 )اسفند 1363( ص 854.
153( »کاروانسراهای تهران قدیم«. آینده، س10 ش12 )اسفند 1363( ص 855 ـ856.

154( »سیاه پوشان در فاصله سالهای 944ـ999«. یادگارنامة فخرائی. تهران، نشرنو، 1363، ص 
577ـ583.
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1(64
155( »باز هم تفاح مائی«. آینده، س11 ش1 )آبان 1364( ص605ـ606.

1(65
156( »نظری به خراسان و ماوراءالنهر« )آسیای میانه(، )از بلنیتسکی.ترجمة ورجاوند(، کیهان 

فرهنگی، س3 ش3 )خرداد 1365( ص19.
157( )مصاحبه(، کیهان فرهنگی. س3 ش4 )تیر1365(، ص3-11و ش5 ص33.

158( »کتابه های کاشیهای مرقد مطهر حضرت معصومه«. کیهان فرهنگی، س3 ش4 )تیرماه 
1365( ص10،11.

159( »مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران«. )از حسین سلطان زاده(، کیهان فرهنگی، 
س3 ش8 )آبان 1365( ص 26-24.

160( »باغ فردوس«. ناموارة دکتر محمود افشار، ج2 ص1016ـ1023.
161( »آبیاری در گیالن، مازندران و گرگان«. برای مرکز دایرهًْ المعارف بزرگ اسالمی تألیف 

شده است.
162( »آب انبار«. برای مرکز دایرهًْ المعارف بزرگ اسالمی تألیف  شده است.

163( »اسناد خاندان شقاقی«. حسینقلی خان ساالر سلطان دلیکانلو. فرهنگ ایران زمین، ج26 
)1365( ص394ـ409.

164( »رقمهای دیوانی بیگلر بیگی استارباد«. فرهنگ ایران زمین. س26 )1365( ص 393-388.
1(66

165( »پنج سند سیاسی از دورة احمد شاه«. آینده، س13ش1-3 )فرودین و خرداد 1366( 
ص 168ـ172.

)تیر و مرداد  آینده، س13 ش54  ایرانی«. )جلد 49: راجستان(.  کتیبه های  166( »مجموعة 
1366( ص 277-272.

167( »صندوق چوبین مرقد سلمان پارسی«. آینده، س13 ش12-8 )آبان و دی 1366( ص 
.714-712

168( »کجید«. )دهکده ای در شمال دیلمان(، گیالن نامه. رشت، انتشارات طاعتی، 1366، ص 
111ـ 114.

169( »استارباد«. کتاب شهرهای ایران. تهران، به کوشش محمد یوسف کیانی، جهاد دانشگاهی، 
ص308 ـ327.

170( »قالع« )سابقة تاریخی(. معماری ایران، دورة  اسالمی، به کوشش محمد یوسف کیانی، 
تهران، جهاد دانشگاهی،1366 ص 91ـ104.

171( »هنرمندان دورة اسالمی« )نجاران(. کتاب معماری ایران دورة  اسالمی. به کوشش محمد 
یوسف کیانی. تهران، جهاد دانشگاهی، 1366، ص 448ـ 459.
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1(67
172( »کاروانسراهای ایران«، مجلة  ساختمان، س1 ش2 )1367( ص62ـ69.

173( »جاده ای به نام ابریشم هرگز وجود نداشته«. مجلة ساختمان، ش6 )آبان 1367( ص 
.121-120

174( »من از بام دنیا می آیم«. کیهان فرهنگی، س5 ش11)بهمن 1367( ص53 ـ56.
175( »تاجیکان چین«. آینده، س14ش9-12 )آذر و اسفند 1367( ص 561 ـ564.

1(68
176( »نقدی بر کندلوس« )از علی اصغر جهانگیری( کیهان فرهنگی. س6 ش1 )فروردین 

1368( ص 35.
177( »واژه هایی از زبان مردم نهاوند«. فرهنگ ایران زمین، س28 )1368( ص 70ـ 78.

تهران،  فخرائی.  ابراهیم  یادنامة  گیالن«.  انسانی  و  تاریخی  جغرافیای  از  »مختصری   )178
1368،ص5140.

1(69
179( »پند و دستان یاب« ،)تألیف جامی شکیبی گیالنی(. آینده، س16 ش9-12 )آذر – اسفند 

1369( ص789ـ790.
1(70

180( )مصاحبه( سفر. کیهان فرهنگی 2)تابستان 1370( ص 40-34.
181( »زندگی در بیابانهای همسایة خور«. یغمای سی و دوم. تهران، انتشارات ایران، )1370( 

ص 541ـ 549.
1(71

ـ شهریور  )فروردین  آینده،س18ش6-1  زاده(.  تهرانی  علی  شیر  رومانو)از  نامة   واژه   )182
1371( ص 158ـ159.

183( »سفری به دیار همسایه همراه ماگامان امریکایی و ژنرال کوفمان روسی«. مجلة مطالعات 
آسیای مرکزی و قفقاز، س1ش1 )تابستان 1371( ص 185ـ 204 و ش2 )پائیز 1371( ص 

.257-235
184( »همة  راهها به رم ختم می شود!؟« )مصاحبه دربارة آسیای مرکزی(. دنیای سخن، ش52 

)دی 1371( ص30-16.
185( »روزنامة  سفر گیالن ناصرالدین شاه«، آینده، س18ش12-7 )مهر- اسفند 1371( ص496
186( »یادی از ابوعبداهلل محمد بن احمد مقدسی«. معارف ،س10 ش1 )فروردین 1371( ص 

117ـ125. ]ترجمة  احسن التقاسیم[.
1(7(

آینده، س19  تبّرائیان(،  میرپنجه، تصحیح صفاءالدین  )از اسماعیل  187( »خاطرات اسارت« 
ش1-3 )فروردین – خرداد 1372( ص 96ـ100.
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 )1372 شهریور  )تیرـ  ش6-4  س19  آینده،  فارسی«.  زبان  دستور  در  فعل  »صرف   )188
ص334- 338.

189( »مان امهان یا جمکران« )از علی شین، پرتو(. آینده، س19 ش4-6 )تیرـ شهریور 1372( 
ص 437ـ 438.

آینده، س19 ش9-7 )مهرـ آذر 1372(  190( »گلستان سعدی«، )خط محمد علی مرزی(، 
.741-737

191( »وهرود و اََرنگ«. )از ژوزف مارکوارت(. ترجمة داود منشی زاده. آینده، س19 ش2-1 
)دی – اسفند 1372( ص1047- 1048.

192( »خاک ورارود و تقسیمات کنونی آن«. ایران شناسی. س5 ش3 )1372( ص 496ـ506.
193( »سیر در آیینة  ایران«. شباب، س1 ش5 )تیر 1372( ص14ـ17.

1(7(
194( »تاریخ اسماعیلیان در ایران«. )از استرویوا لودمیال والدیمیرونا. ترجمة  پروین منزوی(، 

نشر دانش، س15 ش اول و دوم )اسفند 1373( ص 31-27.
195( »دو ذیل بر دو مقالة معارف«، س11ش3 )آذر 1373( ص 280ـ 285 )سرای = شهر 

سرای، کافران سیاه پوش(.
196( »باستان شناسی در آسیای مرکزی«، )از گرگوار فرامکلین. ترجمة صادق ملك شهمیرزادی(، 

نشر دانش، س15 ش اول و دوم )اسفند 1373( ص 26-22.
1(74

197( »آستارا« )شهر( در دایرهًْ المعارف بزرگ اسالمی، ج1)1374( ص 337.
198( »آستارا« )شهرستان(. در دایرهًْ المعارف بزرگ اسالمی، ج1 )1374(، ص337ـ 338.
199( »جاده ای به نام جادة  ابریشم نداریم«. مجلة  زمان، ش5، )آبان 1374( ص 22-20.

200( »قلعة موران«. مجلة تحقیقات اسالمی. ش2/1 )1374( ص 430-429.
1(75

201( »کتاب گیالن«، )زیر نظر ابراهیم اصالح عربانی(. جهان کتاب. ش23/22 )مهر 1375( 
ص 5-4.

202( »فرهنگ سغدی« )از بدرالّزمان قریب(،  جهان کتاب، ش28/27 )دی 1375( ص6-4.
ص   )1375 ماه  بهمن  )آبان–  ش83/80  کلك،  مجلة  دانش پژوه«.  محمدتقی  و  »من   )203

599ـ604.
204( »باز خوانی« یا هجوم به متون ادبی فارسی. مجلة  جهان کتاب(، ش32/31 )اسفند 1375( 

ص 9-8.
205( دو کتیبة کوفی از بدربن حسنویه. لرستان نامه. ش1)1375(ص78-77.

206( ارگ بخارا. مجلة معماری و شهرسازی ایران. ش3 )1375( ص 344-327.
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207( هنر در آسیای مرکزی ) تألیف پوگا  و خاکیموف. ترجمة زندی(، کتاب  اباختر. )ش1(، 
ص57 ـ72.

208( »وخیگی خون«. ایران شناسی، س8ش4 )1375( ص738ـ741. )خانه سازی در وخان(.
به  کریمان.  به کوشش حسین  مهندس.  محمد  میرزا  قصران«.  رودبار  دّرة  »جغرافیای   )209

ضمیمة قصران ری. میراث اسالمی ایران، دفتر 3، قم، 1375، ص92-63.
1(76

210( »خاطراتی از تأسیس کتابخانة مرکزی دانشگاه«، کلك، ش88/85، )فروردینـ  تیرماه1376( 
ص412-407.

کتاب.  جهان  شهمیرزادی(،  ملك  صادق  )ترجمة  مرکزی«.  آسیای  تمدن های  »تاریخ   )211
ش34/33 )اردیبهشت 1376( ص 19-18.

آذر1376( ـ  )مرداد  ش93/89  کلك،  استرالیاست«.  جزیرة  همان  واق  واق  »جزیرة   )212
ص478ـ480.

213( »تاریخ و عقاید اسماعیلیه« )از فرهاد دفتری. ترجمة فریدون بدره ای(. کلك. ش93/89 
)مردادـ آذر 1376( ص 475- 478.

214( »کبود جامه کجاست؟« سخنواره، به کوشش ایرج افشار و... تهران، طوس،  1376، ص 
.571 -559

215( »ُختن. کتاب دبیر ادیب«، یادنامة دبیرسیاقی، تهران، انجمن آثار ملی،1376، ص112-109.
216( »وقفنامة  میرزا محمد یوسف اشرفی«. وقف میراث جاویدان، ش م 18 )تابستان1376(

ص45-38.
1(77

217( ارگ ]در دورة  اسالمی[. دایره ًْالمعارف بزرگ اسالمی، ج7، ص657 ـ 658.
218( »حفظ میراث گذشتگان«. آئینه میراث، س1 ش 2: 91-85

219( »خاطراتی از زنده یاد دکتر مصطفی مقربی«، بخارا، س1 ش2: 426-420
220( »مقبره حبقوق در یك کیلومتری جنوب شهر تویسرکان«. نامواره دکتر محمود افشار. 

تهران، بنیاد موقوفات، ج10، ص6191-6189.
221( »جبال و ایران مرکزی«. قائم مقام نامه. ص 103-97.

1(78
222( »طاء مؤلف یا تاء منقوط یا هردو«. جهان کتاب، ش78/77: 51

223( »دهکده های تاجیك نشین چین«. بخارا، ش2 ش8 : 192
224( »معرفی نسخه ای خطی و طبی به نام اصطالحات االطباء«، اباختر، س2: 193-190

225( »تفسیری از واژه ختا«. بخارا، س1ش5: 42-39
226( »راه شاهی یا جادة شاه عباس در حاشیة دریای خزر«. اباختر، س2: 145-138.
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1(79
227( »تاریخ بخارا، خوقند و کاشغر«، تالیف محمد اکبر عتیق، آئینه میراث، س3، ش1: 49-45

228( »الفبای ارمنی«. بخارا، 13/14)مرداد 1379( ص351- 348.
1(80

229( »اجامره  و اوباش«. فارس شناخت، س3 ش5: 19-12
230( »دیباچه ای برکتاب جغرافیای تاریخی و انسانی مازندران ]= نگاهی همه سویه به تنکابن[. 

تألیف حبیب اهلل مشایخی. تهران، انجمن آثار ملی، 1380،ص6-1.
231( »دشت بیات«. بخارا، ش17)فروردین – اردیبهشت 1380(: 93-85

1(81
232( »نقشه مازندران و سواحل بحر خزر«. اثر، ش34/33 : 358-357.
233( »کیایان کوشیج در دیلمان و خرگام«. اباختر، س1ش2/1: 76-73

فرنگ«،  سالطین  و  پادریان  با  صفوی  عباس  شاه  مکاتبات  و  مراسالت  »فهرست   )234
ایران شناسی،14: 575-56

235( »چند نکته درباره یك مقاله«، از حق وردی ناصری، بخارا، ش27 :324 
یزد،  پیرنیا.  کریم  محمد  دکتر  استاد  یادنامة  کتاب[.  ]نقد  نائینی«  فرهنگ  و  »نائین   )236

ص569-567.
237( »من و محمد تقی دانش پژوه«. حدیث عشق: دانش پژوه، تهران، 383-379.

1(8(
238( »سیر و تحول جغرافیای ریاضی ایران و تأثیر آن در فرهنگ اسالمی«. آناهید. پیش شماره 

64-57 :1
239( »سلسله محلی شمال فالت ایران«. اباختر، س2 ش4/3: 43-17
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بخارا
سال پانزدهم
شماره 93
خرداد - تیر 
 1392

ایرجافشار ستودهمردسفربیآرایهوپیرایه)))	

مبتکر فیلم)2( از زندگی منوچهر ستوده اصرار داشت که درباره آن همدم عزیز در فیلم 
سخنگوئی کنم. چون از گفتار می پرهیزم گفتم بگذارید چند سطری بنویسم. در سخن گفتن 

»تپق« زدن پیش می آید ولی در نوشتن می توان برخطای قلم پیش گیری کرد.
در مدت شصت سال که با ستوده بوده ام چند صنعت او برجسته ترست: یکی خاکی بودن 
اوست. به تجّمل و تعیّن اعتنایی ندارد. دیگر بیابانی بودن اوست یعنی طبیعت دوستی و به هر 
سنب و سوراخی سرکشیدن و به دیدة تیز در رنگهای کوه و کویر و بیابان و کازه و ماهور و 
تاالب نگریستن . یکی دیگر نظر کردن و دل بستن به آداب و رسوم بومی  و ملی و یکی را با 
دیگری سنجیدن و همه را در حافظه نگاه داشتن و به موقع به یاد آوردن. یکی دیگر بی اعتنا 
بودن به فلك، هیچ صاحب کبکبه و دبدبه ای برای پیش او ارزشی ندارد. یکی دیگر مسلط 

بودن بر اعصاب خویش و به اندازه و معتدل خوردن آنچه خوردنی است.
گواه مراتب علمی  او کتابهای بی مانند از آستارا تا استارباد - آستار تاریخی ورارود و 
او  است.  تاریخی  و  متن جغرافیایی  ــ چاپ چندین  لغوی محلی  فرهنگ  ــ چند  خوارزم 
دیگران  بر  را  راه  و  به چاپ رسانید  را  فرهنگ گویشی  نخستین  که  است  ایرانی  نخستین 
نمود. در کتیبه شناسی و خواندن آنچه مخصوصًا به خط کوفی است باز پیشگام بود. نسبت 

1(یادداشتفوقبرایفیلممستند»خوناستدلمبرایایران«توسطاستادایرجافشارنوشتهشده
ورسمالخطایشانحفظشدهاست.

2(سیدجوادمیرهاشمی
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به تواریخ محلی اهمیت بسیار قائل است و درین زمینه چندین متن کم نام یا گمنام را چاپ 

کرده است.
ستوده مرد سفرست، سفر بی آرایه و بیپرایه . جای خواب برای او مهم نیست. بیشتر به 
دلش می چسبد که خانه روستایی باشد از » زلم و زیمبو« بیزار است . ساده زندگی می کند. تا 

روزی که پاها سستی نگرفته بود بیشتر بر زمین می نشست. هر کجا که باشد باشد.
را در  تابستانها  پنجاه سال است که  برایش دلچسب تر است.  با کوه و در کوه زندگی 
کوشك لورا می گذراند. سی سال است که طهران خسته کننده را رها کرده و به گوشه جنگلی 
نزدیك چالوس پناه برده است. باغی ساخته و مرکباتی بار آورده و لذتش را می گیرد و آن را 

برای نشر کتب تاریخی مرتبط به ایران بزرگ وقف کرده است.
چهل سال با او و دوستان کوه را به کوه دوختیم و دره را به دره ای بند زدیم و ماهورها 
را گذشتیم و به رودهای پرآب زدیم و شبی را با چوپانان و روستائیان به همسخنی گذراندیم 
و با چارپادارها همگامی داشتیم . آن یله مردی که در جوانی یك سفر از طهران تا اردبیل پیاده 
به خلخال رسانیده و دچار گزش  را  آنجا خود  از  و  برادرش(  )به همراهی هوشنگ  رفته 
غریب گز شده. از آن موقعی که به نوشتن کتاب از آستارا تا استارباد پرداخت ناگزیر از آن 
بوده که سی و چند آبریزی را که از ستیغ کوه های سلسله البرز به سوی دریای خزر سرازیر 
می روند یك به یك را پای پیاده تا ستیغ کوهها برود و به هر گوشه آنها سربزند تا ویرانه و 
خرابه ای را از قلم نیندازد. در آن زمان راه درستی درین کرانه ها نبود که بتوان با اتوموبیل بر 
آنها سرکشید. ناچار کوله باری بر پشت داشت و اگر مددی می رسید و مالی پیدا می شد بر 

• منوچهر ستوده و ایرج افشار در یکی از سفرها )عکس از: گنجینه پژوهشی ایرج افشار(
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قاطری رهرو بنشیند و خود را به اکناف آن جنگلها و کوره راهها برساند تا فالن قلعه و بهمان 
مزار را ببیند و عکس بردارد.

داشته ایم  کشورمان  چهارسوی  در  او  با  که  کیلومتری  هزار  پنج شش  درازی  سفرهای 
تعدادش از سی چهل در می گذرد. یك سفر هم با اهل و عیالمان و آرش فرزند هشت ساله ام 
از طهران تا اقصی نقاط اروپا رفتیم و به مدت چهل روز هفده هزار کیلومتر را در نوردیدیم.
دو سه روز پیش که با هم در بیانهای باشت و بابویه و چرام و دهدشت و دیموشك و 
دهدز و جونقان بودیم ورقه ای از آن سفر کذایی را به من داد که به تازگی از میان اوراق 
گذشته یافته است. این ورقه تعهدنامه ای است به خط ستوده که از آرش فرزندم گرفته و 
نوشته »اگر آرش افشار بگذارد که من بخوابم قطعًا و مسلمًا و حتمًا و یقینًا چیزی برای او 

در استانبول می خرم.«)1( )52/4/10(
بیش از این پرگویی خواهد بود.

1(درتعهدنامهسهسایهدست)امضاء(ثبتشدهاست:دکترمنوچهرستوده،زندهیاداستادایرجافشار،زندهیاد
شایستهافشار

محلامضاءشایستهافشارموردگواهیاست)امضاءشایستهافشارومنوچهرستوده(
قولمیدهدکهتااستانبولحرفنزند.)امضاءایرجافشار52/4/20(
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• منوچهر ستوده  )عکس از: ایرج افشار(332

• ؟، منوچهر ستوده، اصغر مهدوی. نشسته نفر دوم از راست: علی غفاری )عکس از: ایرج افشار(
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• منوچهر ستوده، اصغر مهدوی،علی غفاری، بم کرمان )عکس از: ایرج افشار(

• منوچهر ستوده، اصغر مهدوی، علی غفاری، بم کرمان )عکس از: ایرج افشار(
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• اصغر مهدوی، منوچهر ستوده ؟؟؟؟؟؟؟ )عکس از: گنجینه پژوهشی ایرج افشار(

ابراهیم فخرایی، منوچهر ستوده، و ایرج افشار. ایستاده: مهدی آستانه ای، ؟،  نشسته: باستانی پاریزی،   •
اسحاق شهبازی و احمد علی دوست



335 • منوچهر ستوده در یکی از سفرها با ایرج افشار، بابك افشار در سمت چپ دیده می شود )عکس از: ایرج افشار(

• اسالم پناه، منوچهر ستوده، محمدرضا شفیعی کدکنی، ایرج افشار، احمد اقتداری، و  در ابرکوه 
)عکس از: گنجینه پژوهشی ایرج افشار(



• تورج دریایی، منوچهر ستوده و ایرج افشار )عکس از: گنجینه پژوهشی ایرج افشار(336

• منوچهر ستوده، محمدرضا شفیعی کدکنی، اسالم پناه جنگل حرا، قشم
)عکس از: گنجینه پژوهشی ایرج افشار(



337 • منوچهر ستوده در کوشکك لورا )تابستان 1391(



338
بخارا
سال پانزدهم
شماره 93
خرداد - تیر 
 1392

محمدرضاشفیعیکدکنی استادمنوچهرستوده 

کسانی که در نسل های آینده در حوزة  جغرافیای تاریخی ایران بزرگ به 
مطالعه بپردازند، پژوهش ها و و مدارکی که توسط استاد دکتر منوچهر ستوده 
فراهم آمده است مهم ترین مدارک تحقیقاتشان را در آینده تشکیل خواهد 
داد. تصور نمی کنم که در قرن ما هیچ کس در حوزة  جغرافیای تاریخی ایران 
بزرگ به تنهایی به اندازة دکتر ستوده کار بزرگ و ماندنی انجام داده باشد. 

هرچه بگویم در دایرة  همین مطلب خواهد بود. من اهل پُرحرفی نیستم.

)متنگفتۀدکترکدکنیاستدرفیلممستند
»خوناستدلمبرایایران«،درپاسخبهسؤالعلیدهباشی،تهران85)1)
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• از راست: محمد اسالمی، هوشنگ دولت آبادی، محمدرضا شفیعی کدکنی، ایرج افشار و منوچهر ستوده.
کوشکك لورا - تابستان 1377 )عکس از علی دهباشی(.

• در دامنه پشت کوشکك لورا: شفیعی کدکنی، محمد اسالمی، ایرج افشار، منوچهر ستوده، هوشنگ 
دولت آبادی و بابك افشار )عکس از: علی دهباشی(
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بخارا
سال پانزدهم
شماره 93
خرداد - تیر 
 1392

محمدابراهیمباستانیپاریزی  یكگلتحقیق
نثاریكخرمنفضل

بهمناسبتنودونهسالگیدکترمنوچهرستوده 

شصت هفتاد سال پیش که من پاریز بودم، هنگام کشیدن خرمن، مراسمی بود که هنوز هم 
کم و بیش ادامه دارد و برای من درخشندگی خاصی دارد اوالً تمام »مرسوم کاران« را دعوت 
می کنند که »چاشت خرمن«، بخورند، و سهم خود را هم از حاصل ببرند. مرسوم کاران، عبارتند 
از: نجار  ــ که در عرض سال پنجه )اوشین)1(( و دسته بیل و سایر ابزار چوبی کشاورزی را 
مجاناً تعمیر کرده است. و آهنگر که تیغة شخم را تیز کرده است. و حمامی که آب خزینه حمام 

را گرم کرده است. البته اربابان و مالکین هم هرچندتا باشند حضور دارند.
 موقع کشیدن خرمن، ترازو را »دوسر« می کنند، یعنی یك سنگ دومن و نیم می گذارند 
در یك لنگه، و لنگه دیگر را، هم وزن آن ــ دو من و نیم گندم می ریزند، و سپس سنگ را 
روی این دو من و نیم گندم می گذارند می شود ــ پنج من. بعد، خود زارع، لنگه خالی ترازو 
را می زند زیر »داغ خرمن«. داغ خرمن به این جهت گویند که وقتی گندم از خوشه جدا شد 
و پاک شد ــ آن را یك جا خرمن می کنند و در چهارگوشه و باالی آن مقداری خاک نرم 
می ریزند، و با یك ُمهر چوبی بزرگ آن را مهر می کنند و این را گویند داغ گندم)2( ــ براساس 

آنکه چنین داغی در سینه چارپایان نیز می زنند.

1(اوشینتلفظپاریزیهمانافشاناستکهمثلدستپنچانگشتداردوکاهراازگندمجدامیکرد.
2(واگرکسیحتییککیلوگندمازگوشۀداغخرمنبخواهدبردارد،داغگندمدرآنگوشهخواهدشکست
درهرکشتیخرمنیبودکهبهعلتریزشوتغییروضعگندمهامیشکستواربابوزارعآگاهولی...ظاهراً
بههماندلیلبودکهپیغمبردزدانمیگوید:خیلیآدمیمیخواهدکهرویداغگندم،بنشیندوبیشنخزد.
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 باری لنگه ترازو پر می شود و ترازودار آن را باال می گیرد )= می کشد( این اولین پنج من 
است که در خوره )= جوال( ارباب خالی می شود، و برای نگهداری حساب و البته برکت آن، 

زارع، به صدای بلند، آهنگی می خواند و می گوید:
ـ اول نام خدا.

 به همین طریق ترازوی دوم شمرده می شود:
ـ دوم رسول خدا
ـ سه، شهید کربال

ـ چهار، چهار یار پیغمبر
ـ پنج، پنج تن آل عبا

ـ شش، شش گوشه قبر حسین
ـ هفت، هفت امام برحق

ـ هشت، سلطان خراسان امام رضا
ـ نه، چون با کلمه نوح اندکی نزدیکی دارد خواهد گفت: نُه، نوح نبی اهلل.

و چون به ده می رسد می گوید:
ـ ده هزار بار بر رخ زیبای محمد صلوات.

 تا اینجا، پنجاه من بار کشیده است که معموالً دو بار 25 منی یعنی 150 کیلو وزن دارد 
که دو تا بار عادی یك خربار حساب می شود، و چارپادار در آن خوره را با خالل چوبی که 

همیشه همراه دارد می بندد و در واقع قفل می کند.
 شماره ادامه می یابد: یازده خدای مطلق

 دوازده، امام برحق، سیزده هزار بار بر دشمن دین لعنت، چهارده معصوم پاک، پانزده و 
همینطور تا بیست که جزء عقود است و تکرار می شود: بیست هزار بار بر رخ زیبای محمد 
صلوات و همه صلوة می شمرند. بقیه شمارش ها عادی است و تنها هنگام عقود تکرار می شود: 

سی هزار بار و چهل هزاربار و...
 »مرسوم«بگیران = آهنگر و نجار، به تناسب تخم کار هر مزرعه، از خرمن سهمی می بردند 

و گویا این عادالنه ترین نوع محاسبه در خرمن باشد.
زارع  تحویل  ــ و  از خرمن جدا می کردند  را هم گاهی  بعد  کار« سال  »تخم  معموالً   
می دادند. »که کین« )چاهخو( و مقنّی هم سهم خود را داشتند ــ و معمول چنین بود که یك 
ده که قنات طوالنی داشت یك »بست چرخ« هم همیشه روی آن کار می کرد، و از محصول 

هرسال بهره می برد ــ یك بست چرخ از سه تا شش نفر کارگر داشت.
 برای فقرا و عجزه هم سهمی بود ــ اگر سرخرمن آمده بودند ــ هیچ کس آگاه نیست که 
کارگران زحمت کش چاهخو، در سی متری و گاهی صد متری و بیشتر زیرزمین چه جانی 

می کنند تا یك »دم موش« آب را در »کیش« و »رائین« یك قنات جاری کنند.
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هر »هراسه«)1( معموالً یك خرمن گندم و یك خرمن جو داشت، و سال های آب سال نخود 
و عدس و سایر حبوبات هم می کاشتند که خرمن جداگانه داشت. هراسه )= حراثه شاید 
کلمه ای فارسی باشد( و آن عبارت بود از تقسیم بندی زمین برای شش دانگ ملك )= 96 
حبه(، مثاًل یك کیلومتر یا دو کیلومتر اول که نزدیکتر به قنات بود، اختصاص به »باغ ریزی« 
داشت. مثاًل هرحبه 10 متر زمین زیر جوی آب تا پائین رودخانه که چهل پنجاه متر بود ــ 
سهم می یافت و آن کس که مثاًل هشت حبه مالك بود ــ می توانست یك باغ به عرض 80 
متر داشته باشد. تقسیم زمین به صورت قرعه انجام می شد، بعد از باغ ها نوبت زمین زراعتی 
می رسید که به همین وضع تقسیم می شد و زمین ها به همان صورت قرعه پی در پی در اختیار 

1(شایدارتباطیداشتهباشدباکمههراواراواینکهیککلمهآریائیاستوارتباطیباکشاورزیدارد.

• دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی: »گویا عارف قزوینی گفته: 

کرمان، روستای الله زار، منزل همایون صنعتی زاده، اواخر دهه پنجاه )عکس از: ایرج افشار(
ــی« ــا و حق شناس وف ــم  ــرا رس کشاند آن جا که با سگ خو گرفتم«م
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مالك گذاشته می شد، کوشش می کردند که در یك هراسه یك نوع محصول بکارند ــ مثاًل 
گندم یا جو که آب دادن و دروکردن و خرمن کردن آن با توافق سایر مالکین باشد. ممکن بود 
یك ده به نسبت آب قنات چندین هراسه زمین داشته باشد و تقسیم قرعه نیز بر اساس هراسة 

قبلی به همین ترتیب صورت می گرفت.
 هراسه آخری زمین هائی بود که مشاع بود ــ نه مفروز، یعنی تقسیم نشده بود، و همه 
مالکین در آن شریك اند و البته فاصله آن با قنات زیاد است، و تنها در سال های آب سال و 
گاهی به صورت دیم )= بش کار(، می توان در آن کشت و زرع کرد و بالنتیجه هر مالکی هرقدر 
ـ و زودتر می رسد بکارد، و گاهی محصوالت دیگر  می تواند جو و هرچه آب کمتر می خواهدـ 

که تا اردیبهشت ماه به حاصل می آیند می کارند ــ و در واقع یك ریسك کشاورزی است.
 کمیزه )= کمینه( کاه نیز که به شکل گمان کنار داغ گندم هنگام »کاه باد« جمع شود ــ با 
یك ریسمان اندازه گیری می شود، و برای هرمالك، به تناسب سهم تقسیم بندی و با یك قطعه 
چوب خط کشی و بعد توی تورهای مخصوص بسته بندی و بار می شود و به کاهدان ارباب 
و زارع فرستاده می شود، که خوراک چارپایان اوست در زمستان. گاه گاهی مصارف دیگر هم 
داشت، گاهی برای بنّایی بکار می رفت. کاه گل اصل یك بنا بود. آنچه بعد از توزین خرمن در 
سطح خاک و آغشته به خاک می ماند »ته خرمنی« نام دارد و سهم زارع است در ازاء »چاشت 

خرمن«.
 اما چاشت خرمن، بعد از توزین)1( همه حاضران می روند زیر یك درخت، نزدیك یك 
کبار )کپر( که مال زارع است می نشینند و همسر زارع با غذائی از آنها پذیرائی می کند که 
مرکب است از تخم مرغ پخته و پنیر و کشك کله جوش، و نان تنوری. یك چایی یا یك فنجان 

بابونه یا آالله هم می دهند.
 بعد از صرف چاشت خرمن)2(، که همه ما از »مجاعت و اشتها«، نان های خرده شده به 
داخل کشك را، به قول موالنا »همچون نیشکر« می خوردیم و ته تغار را باال می آوردیم، آن 
وقت بارهای گندم و طوری کاه را بر چارپایان که آنها هم بعد از چریدن »پََخل« و سیر و پر 

شده بودند)3( می نهادیم و راهی خانه می شدیم.
 این محصول که در محل ما به آن »برخاست« می گویند ــ حاصل زحمت و کوشش 
از قبیل آهنگر و نجار و...  یك سالة یك زارع است که به کمك و همیاری ده ها تن دیگر 

صورت استحصال به خود می گیرد.
 یك حکایت قدیمی می گوید: هزار و یك نفر باید کار کنند تا یك نان گندم سر سفره 
کسی برسد. پسری از پدرش پرسید: می شود آنها را شمرد؟ پدر شروع کرد به شمردن از 

1(کهاصطالحا»خرمنکش«خواندهمیشود
2(دربابترتیبخرمنکشیرجوعشودبهخاتونهفتقلعه،چاپهفتم،ص142و251.

3(اصطالحهمچوننیشکرخوردنراموالنادرحقهمینطبقهبهکاربردهبودومنآنراغصبکردهدر
حقخودمانبهکاربردم.
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کشاورز و زمین نم کردن و شخم و آب و آبیاری و درو و خرمن و آسیا و خوشه چین بود و 

آرد و نانوا و غیره و غیره تا هزار تا شمرد ولی در هزار و یکمی درماند.
 در همان لحظه تکه نانی را که روی منقل بود و کمی خاکستر به آن چسبیده بود، برگرفت 
و گفت: هزار و یکمی همان کسی است که پف می کند تا خاکستر نان بریزد و آن را در دهن 

می گذارد. و به اصطالح »نان پف تلنگی« را می خورد.
***

پریروز وقتی خبر شدم که دکتر منوچهر ستوده استاد بزرگ و نامدار ما که سال ها درس 
جغرافیای تاریخی را در دانشکده الهیات و دانشکده ادبیات تهران به عهده داشت 99 سال عمر 
را پشت سر گذاشته و به همین مناسبت قرار است قبل از آن که یك سال دیگر به صدسالگی 
ـ و این کار را گویا این دهباشی مدیر بخارا به عهده  برسد یك یادواره به نام او اختصاص یابدـ 
گرفته است. مخلص پاریزی ــ که »نه کدخدای جوشقان نه حاکم زواره ام« ــ شرکت در این 
یادواره را برای خود افتخاری بزرگ دانسته، منتهی در تردید بودم که یادداشت خود را چگونه 
شروع کنم، که اسم ده باشی صاحب بخارا مرا به این رهنمون شد که براعت استهالل مقاله را 
با یك امر روستائی و کشاورزی یعنی مراسم »خرمن کشی« شروع کنم، چه دکتر ستوده، استاد 
مورد بحث تنها استادی است که حتی بیش از بیشتر استادان دانشکده کشاورزی با روستاهای 
ایران و مراسم مردم روستا سروکار دارد و خود نیز در عین استادی دانشگاه بیشتر عمر خود 
را در روستای کوشکك گذرانده، و هم اکنون در دهکده در ساحل دریای مازندران روزی به 

شب می گذارد و به صدای امواج بحر خزر دل خوش می کند.

• محمد ابراهیم باستانی پاریزی: »آدم وقتی که پیر می شود تازه هوای گهواره می کند« همراه منوچهر ستوده. 
ژنو، کنار دریاچه لمان )عکس از: ایرج افشار( 
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ــذرد« ــار بگ ــه آن گل بی خ ــه ای ک ــذرد«از کوچ بگ ــوار  دی ــر  س از  ــت  لطاف ــوج  م

در عین حال او استادی است صاحب تألیفات بسیار و کتاب های گران بها و ما اگر روش 
تحقیق یك استاد را با یك کشاورز مقایسه کنیم وجه مشترک آنان در پایان کار است که اینجا 
به صورت یك کتاب و آنجا به صورت یك خرمن حاصل و برخاست خود را نشان می دهد.
 بیخود نیست که از قدیم در عبارات ادبا می خواندیم که فالنی از خرمن فضل فالن کس 

بهره ها برد و خوشه ها چید.
 عالوه برآن، دکتر ستوده، عماًل نیز یك گوشه از یك کار کشاورزی را مستمراً ادامه می دهد 
و آن زنبورداری و پرورش زنبور عسل است که در عالم کشاورزی و باغداری از ارکان این 
فن به شمار می رود، و آنها که نقل و انتقال کندوهای زنبورعسل دکتر ستوده را و به روایت 
دیگر ییالق و قشالق آنها را دیده اند و مراسم بهره برداری آن را مشاهده کرده اند به این اشاره 

من وقوف کامل دارند.
عمر  سال های  تعداد  آن  و  هست،  من  دست  در   99 یك  تنها  مقاله  این  در  و  اینك   
دوست عزیز و استاد نامدار است آقای دکتر منوچهر ستوده، نمی دانم این طول عمر را در 
اثر پیاده روی های البرز به دست آورده، یا »عسل بُری«های سالیاه که شیفته آن است.)1( ستوده 
1(عسلبُرن،یعنیبریدن»نونه«مومازکندوودراواخرپائیزجداکردنآنازکندویعسل.وایناصطالحخاص
پاریزیاناست.دائیمن،کربالئیرضا،تخصصدراینکارداشت.وقتیکندوهاپرعسلشدهبود،اوابتداتوییک
ظرف،مقداریپهندودمیکرد.ــجسارتاست،همانسرگینوتپالهاستکهدرتاریخسالجقهکرماندربارۀ
آنآمده:»امیریمیخواستازسرگینترنجیسازدوساختهنمیشد.«ــوجلویدایرهشرقکندوکهیککنده
توخالیبودمیگرفتوزنبورهاازاینبومتأثرشدهمیرفتندآنطرفکندو،پسشانههایعسلراباکاردمیبرید

• محمد ابراهیم باستانی پاریزی، سید محمدعلی جمالزاده و منوچهر ستوده. ژنو، روبروی منزل جمالزاده 
خیابان فلوریسان »Florissant گل ریزان، گل پاشان«. مصداق قول شاعر:
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بعضی سال ها بیش از صد من عسل را به بازار راهی می کند و کام مردم خریدار را شیرین.
 از این کلمه دهباشی و هم از این موقعیت 99 سالگی دکتر ستوده، استفاده کرده می گویم. 
ما اهل قلم و ما مؤلفین کتاب )خودم را هم به ناحق اهل کتاب می دانم، و خر خود را به 
اصطالح جزء عالف ها میرانم( آری همه مؤلفان در واقع »برخاست« یك عمر آنها و حاصل 
تحقیق و تحریر آنها، چیزی است از نوع همان »خرمن« که در یك کشتزار فراهم می آید. 
محصولی که سرچشمه آن مغز آدمی است و از جویبار عقل و احساس و حافظه آب می خورد.

بی تناسب  کشاورزی  مسائل  ترتیب  با  ما  ادب  در  را  آموزشی  و  فرهنگی  کار  اصوالً   
نمی دانند و نتایج آن را با حاصل کار روی زمین تشبیه می کنند، و آنجا که حافظ در غزل یائیه 
بی نظیر از بیخ نیکی نشاندن )درخت کاشتن( و توبره تحقیق گرفتن را با گل توفیق همراه 

آورده و گوید:)1( )2(
ــیدی به بهار ــه دگرباره رس ــکر آن را ک ــق بجوی)2(ش ــان و ره تحقی ــخ نیکی بنش بی
ــه َفغان می گوید: ــای که بُلبُل ب ــا، ُگِل توفیق ببوی)3(گوش بُگش ــه! تقصیر َمفرم خواج

 در کتاب هم ارباب و زارع و مرسوم آهنگر و نجار و که کین و چاهخو نیز همان صحاف 
و حروفچین و چاپگر و مرکب ساز و غیر آن در کارند.

 البته از پرتو آن نان می خورند، آن دو من نیم کفه ترازو هم سهم همان ترازودار است 
که معموالً یکی از چارپادار یکی از همان اربابهاست، و گاهی یك پنج من بار سهم کدخدا 

می شود که گفته اند:
ــد بای ــی  تغافل ــم  ه را  ــه  قافل ــر  طریقامی قاطعان  نمانند  بی نصیب  که 

***
 کوهستان ما که مرکز آن پاریز باشد بیش از چهارصد دهکده کوچك و بزرگ در اطراف 
خود دارد ــ و این رقم را در سال 1318ش / 1939م. سال شروع جنگ بین الملل دوم مرحوم 
حکمی که از طرف ثبت کرمان، برای ثبت امالک پاریز آمده بود ــ آن وقت به کمك مرحوم 
میرزا احمد ترالی، یکی از معاریف پاریز، به دست آورد و مجموع این دهات در کوهستانی که 
از سیرجان ده فرسنگ )60 کیلومتر( و از رفسنجان 13 فرسنگ و تا بردسیر 15 فرسنگ و تا 
شهربابك 12 فرسنگ فاصله دارد، قرار گرفته است، و با همین نسق که بدان اشاره کردم اداره 

وتویلگنمیانداخت،وهمینروشرادرطرفدیگرکندوهمبهکارمیبرد.مقداریعسلهمبرایغذایزنبورها
درکندویعسلمیگذاشتبماندوبعددوطرفآنراباخشتوکاهگلمیپوشاندتامورچهوحشراتدیگروارد
نشود.پاریزیهامیگویندمرحومخواجهعلیپاریزیزمانناصرالدینشاهدرهمتآباد96کندویزنبورعسل

داشتکههرسالبعدازعسلبری،برایهرخانوادهپاریزییکپیالهکوچکعسلهدیهمیداد.
1(ن.ل:گلتحقیقببوی...

2(ازغزلکمنظیریائیهحافظ،کهکمترفالگیرانحافظازآناستفادهمیکنندچوندرحرفیاءوآخردیواناست.
ــوی ــِبج َ ــارول ــتوبَه ــراس ــایهاَب ــاقیا!س ــودتوبگویس ــن،اراهلِدلی،خ ــهک ــمچ مننگویَ
ــا میکدهه در ــاک خ ــوی ش ــه زانک ــتر ــویپیش ــهبپ ــدررهمیخان ــران ــهس ــکدوروزیب ی
ــد؟ میآی ــا ری ــوِی ب ــا م ــظ حاف از ــی: ــردیبویگفت ــهخوشبُ ــتباد،ک ــرنََفس ــنب آفری
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می شود ــ هر هراسه )کشتمان( سمون  )سامان(بندی و مرزبندی خاص دارد، و کشاورز که از 
اول پائیز شروع به تخم کاری می کند تا اول پائیز سال بعد، همیشه در کار است. از آب دادن 
کشت که ساده ترین کار اوست تا په تار کردن )= کشیدن علف هرز(، و زور دادن )کود دادن(، 
و ترساندن مرغان دانه خوار به کمك »تالو« و بچه ها و دشتبان ها و دروکردن و خرمن کردن و 

بقیه کارها...
این میان یار و یاور کشاورز است ولی داشته ایم مواردی که زمین را نم  البته گاو در   
کرده اند و گاو از رفتار بازمانده، و زارع ناچار شده یوغ را که جغ گویند )در پاریز، این یك 
کلمه آریائی است که از پاریز )= جغ تا پاریس( joug به یك زبان تلفظ می شود و یکی از 
دالیل هند و اروپائی  بودن ایرانی و اروپائیان است.( آریایی یوغ را برشانه خود گذاشته که 

زمین از کار نرود و محتاج نم کردن دوباره و تلف شدن زمان نشود.«)1(
 اتفاقا وجه شباهتی میان یك خرمن خصوصا خرمن گندم که از عهد آدم ابوالبشر که 
نخستین گندم خوار است تا امروز که خوراک آدمیزادگان است ــ با یك کتاب و تألیف آن 

وجود دارد هرچند قیاس مع الفارق است.
 یك مزرعه از آن ساعت که شروع به سبز شدن می کند ــ تا لحظه ای که به صورت 
خرمن در می آید، دائما باید زیر نظر کشاورز باشد. در لحظه شخم که یك کیسه پر از گندم به 
کمر زارع بسته شده و پشت سر گاو و شخم حرکت می کند ــ و به تدریج دانه می پاشد باید 
مواظب باشد که این مشت گندم را چند تا چند تا و به صورت اریب و به فاصله معین بپاشد، 
به طوری که یك نقطه انبوه گندم نریزد، و یك نقطه خالی نماند. تخم آن اندازه باشد که هر 
بوته به اندازه معین با بوته دیگر فاصله داشته باشد که آب بیهوده مصرف نشود ــ و زمین به 
اندازه ظرفیت خود محصول بدهد. ما زمینی داشتیم در پاریز که به »زمین هزار منی« معروف 
شده بود، و آن به علت مرغوبیت خاک و به اصطالح کشاورزان، چرب بودن زمین و شیب 
مالیم یك سال هزار من گندم داده بود که خرمن آن را روی خودش جمع کرده بودند ــ و 

در عرف پاریزی ها به این نام باقی ماند.

الزم به توضیح است که در پاریز، خانه ها را معموالً در بلندی می ساختند، و هیچ وقت 
زمینی را که آب برآن سوار می شد و محصول می داد به خانه سازی اختصاص نداده بودند ــ و 
خانه های باربند )= بهاربند = باره بند( شاهد مثال من است و اینك باید عرض کنم که آن زمین 
هزار منی)2( را که یك سال هزار من گندم داده بود در اثر غفلت عامه تبدیل به یك مدرسه 
کردند. زمینی که هزار نفر را نان می داد تبدیل شد به سرایی که هزار سر نان خور نان نشناس 

حق نشناس در آن ورجك وروجك می کنند و هر را از بر نمی شناسند.

1(دراینبابرجوعشودبهیادداشتنگارندهدرمجلههفتوادشماره17،تحتعنوان»استعدادهائیکهحرام
میشود«ص2.

2(چونزمین»لُکچه«بودبهقولپاریزیها،یعنیبزرگویکدستبودوعالوهبرآنشیبمالیمداشت.
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 این »گندم کار« بسته به آب و هوای دهکده که کوهستانی باشد مثل »سرگو)1(« یا اندکی 
گرم )مثل تی گزان( در شهریورماه یا مهرماه صورت می گیرد.

 پاریزی ها اولین گندمی را که درو می کنند، از آن »نان نو« می خورند. پدربزرگ ما اولین 
گندم تی گزان را آرد می کرد و نان می پخت، و مقداری روغن در لگن داغ می کرد و خرما را در 
آن غلت می داد و سپس نان نرم را ریزریز می کرد و با خرما و روغن مخلوط می کرد و مالش 

می داد غذائی چرب و شیرین که چنگ مال از آن حاصل می شد.
چنگ مال را به این حساب نان نو و از گندم نو می خوردند که فال نیك زده باشند تا 
آخر سال هم نان گندم بخورند، هم از ناِن کرو و ناِن ارزن معاف باشند و هم نان چرب و 

شیرین باشد.
 اما در آن روزها ــ پنجاه شصت سال پیش که من در پاریز بودم ــ تقریبا هیچ خانه ای 
نبود که آخر سال، ته انبار گندمش باال نیاید و به نان جو خوردن نیفتد، و اصوالً این اصطالح 
»گرسنگی زیر بافه و قحطی زیر خرمن« معروف برای ماه های فروردین و اردیبهشت است 
ــ که آب هست ولی نان نیست و به »قارقار آب« و »وای وای نان« معروف است، همیشه بود  ــ 
و این روزها نمی دانم به برکت گندم امریکائی و کانادائی آیا باز هم نان جو در کار هست یا 

خیر؟)2( پیغمبر دزدان که مدت ها در پاریز زیست کرده ــ گوید:
ــنود ار ناخلف است ــری پند پدر نش ــه من از پی جو افتادم.پس گندم او خورد ک

به همه اهل خانواده چنگ مال می داد که برکت سال می دانست، چنگ مال همان  باری، 
غذائی است که گویا مورد عالقه نادرشاه نیز بوده است.

 بعد از تخم پاشی، نوبة تخت کردن و صاف و صوف کردن زمین می رسید، که به وسیله 
یك تخته که روی زمین کشیده می شد ــ با همان جغ و همان گاو ــ و یك بچه که سوار 
تخته بود زمین صاف می شد و دانه هائی که بیرون مانده بودند زیر خاک می رفتند. دانه ها در 
زمین نم، »تج« می زند، و این تج هم در زبان پاریسی ها Tigeخوانده می شود.)3( و بعد آبیاری 
می شد  ــ هرشش روز یك بار ــ البته غیر زمستان ترتیب دروکردن محصول و بافه بندی آن و 
بعد روی هم چیدن بافه ها )خرمن( که خوشة  بافه به درون دایره خرمن است و ساقه )سفال( 
آن به خارج خرمن که حیوانات و پرندگان آن را نخورند. و خشك شدن آن و بعد گرجین 
بستن روی آن برای کوفتن بافه ها و بعد باد دادن خرمن و جداکردن کاه از دانه )= کاه باد( و 
ـ و من  حفظ و نگاهداری این خرمن از آتش و سیل، داستان ها هست که باید جای دیگر دیدـ 

در کتاب نون جو اشاراتی به آن کرده ام.
 براساس نسق بندی آب که در اول هرسال صورت می گرفت و هریك ساعت و نیم آب 

1(سرگودرکتابصحیفهًْاشارهبهصورتکلمۀکلهگاوومحترمانهضبطشدهاست.
2(دربابنونجوخوردنونونجوخورهایمعروفرجوعشودبهکتابنونجوتألیفنگارندهکهدریادواره

استادممرحوممحیططباطبائینوشتهام.
3(اصوالًزبانهایآریائیدربیشتراصطالحاتکشاورزیمشترکهستند.
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• منوچهر ستوده در یکی از بیابان گردیهایش. »مجنون به هوای روی لیلی در دشت می گشت و نهال آرزو 
را می کِشت. می کِشت و به یاد روی لیلی می کِشت. لیلی می گفت و گرد صحرا می گشت. عکس باید از 

ایرج افشار باشد، گورش پر نور باد.«
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قنات یك حبه حساب می شد. بعد نوبت »په تار« می رسید. علف های هرز را بچه های دهقان و 
زن او و خودش با احتیاط از زمین می کندند تا ریشه گندم در خاک بدود و آب الزم را کسب 

کند، و این په تار در حوالی بهمن و اسفند صورت می گرفت.
 خرمن ــ پیش از آن که خرمن شود ــ آفت هم داشت. درست است که باران ماه اسفند 
و فروردین نعمتی بزرگ بود برای محصول و سبز شدن علف در کوه ها و علف سال شدن برای 
گوسفندان. این باران های اسفند و فروردین را هرچند کوتاه مدت باشند، زارعان بزرگترین 
نعمت می دانند زیرا باعث نم شدن زمین و کاشتن دیم مثل جو و نخود می شود ــ و اگر یکی 
دو تا باران در فروردین به فواصل متناسب بیاید، دیگر به قول معروف »گل ها چه گل!« هریك 
من نخود که کاشته باشند 50 من نخود حاصل می دهد. یکی از معلمان سیستان آقای فالحتی، 

در باب باران های زمستان و بهاره این شعر را برای من خواند که زارعان می گویند: )1(
ــار ــی در به ــوس)1( و یک ــاران ق ــفندیاردو ب اس ــب  اس ــت  قیم ــود  ب

1(ماهقوسهمانماهآذراست.

• کوچة ما در پاریز 
ــا می گذری ــوقة م ــه از کوچه معش ــکند دیوارشای ک ــر می ش ــا خبر باش که س ب

راهنمایی رانندگی بگوید حق تقدم با کیست؟ کدام را باید جریمه کرد؟ خر را یا اتوموبیل را؟
بُری های سر دیوار برای جلوگیری از شسته شدن حیفتة کاهی دیوار است و معموال از بوتة خار یا مهر بادام 

ترتیب می یابد. همان که شاعر در حق آن گفته:
ــدم ش ــوار  دی ــارس  ح ــَدری  بی َق از  ــن  که با کس، کس نمی گردد از این باال گردن هام

این بری ها پناهگاه مار و موش هم هستند. مارهایی که به قول مرحوم فروغی: »می آیند و می روند و به 
کسی کاری ندارند«.
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اما اگر این باران که معموالً عصرها ابری می آمد و پشنگی می زد و رد می شد و می رفت 
را در زمین برخاک  پاریزی ها(  به قول  قارچ ها )کِقارک ها  بود و  توأم  برق هم  با رعد و  و 
بیرون می انداخت، اما اگر این باران ها طول می کشید و به قول الری ها »چل پیسی« و به قول 
معروف  زنگار  اسم  به  که  زردرنگ  ریز  موذی  یك حشره  می شد  پسینی«  »چار  شیرازی ها 
بود ــ مزرعه را فرامی گرفت و شیره خوشه ها را که در حال دانه بستن بودند می مکید و 
گندمی که باقی می ماند تنها پوسته آن بود که صورت کاه داشت، و ما می دیدیم خرمنی را که 
می بایست 1500 من گندم بدهد، پس از وزن بیش از پانصد من ــ آن هم پوسته گندم نبود، 
و این بزرگترین آفت بود. سال هایی که زنگار مزارع را می گرفت خودش منشاء تاریخ ــ که 
چه قحطی و گرانی بزرگی در پی داشت، و یکی از آنها سال »زنگاری« بود که در حدود 
1300هـ/8381 م در بیشتر نقاط ایران رخ داده بود، و در تاریخ ماند ــ مثل عام الفیل و سال 
وبائی و سال دم پختکی و امثال آن. مادر من که عمری نسبهًًْ طوالنی هم داشت وقتی از او 

می پرسیدند چند سال داری؟ می گفت: من سال زنگاری به دنیا آمده ام.
 آفت دیگر، ملخ بود هم نام و هم شکل فرشته به خاطر بالهایش )= ملك(. یکباره می دیدی 
آسمان سیاه شد و ملخ های پردار میریختند دور و بر مزارع و »پوره« میگذاشتند، و این پوره 
بدتر از ملخ پردار بود که تمام مزرعه را می خورد. آنقدر قوی بود که دو متر راه را با دو پایش 

می پرید و می جهید و به همین جهت آن را »جّکو«)1( می گفتند.
 یك شاعر پاریزی اهل »گستوخونو« که اسم مال امینا داشت و اهل ذوق بود در یك سال 
ملخ سالی، داستانی از هجوم آنها به شعر درآورده و آن را بروزن شاهنامه سروده و نامش را 

ملخ نامه گذاشته:)2(
ــد تاختن ــرون  ب ــو  جّک ــای  ــد)1(ملخ ه نپرداختن ــو  دهن و  ــز  پاری ــه  ب
ــدند ش ــا  امین ــاغ  ب ــه  ب وارد  ــو  ــدندچ ش ــا  بین ــد  بودن ــور  ک ــه  هم

... الخ
 و همان داستان است که سعدی فرموده:
ــخ ــه بر راغ ش ــبزه ــ ن ــاغ س ــه در ب ــخن ــردم مل ــورد و، م ــتان خ ــخ بوس مل

 و مخلص پاریزی بارها در سال های ملخ سال، با زدن پشت طبله، ملخ ها را به باغ همسایه 
رانده، و »ملخ پلو« هم خورده است. ملخ را می گرفتند و دو بال او را و دو پای آن را می کنند، و 
تنه آن در حکم گوشتی بود که در پلو می درخشید و اتفاقا بدمزه هم نبود. مگر این که بگوئید: 

علف به دهان بز شیرین است.
 چنانکه گفتم، تألیف یك کتاب هم نه از آسیب زنگار محفوظ است و نه از هجوم ملخ. 
یك زارع مثل یك مؤلف باید آنقدر خبیر باشد و بداند که چه موقع محصول دانه بسته و 
هنوز سبز است. 18 روز جلوتر آن را از آب وامی گیرد. بعد قابل خرمن شدن است، آن را 

1(ازجکیدن،تلفظمحلیجهیدن
2(رجوعشودبهگرگپاالندیده،ص304وهواخوریباغ،ص143
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به صورت بافه درو کند با ارداس )= اره + داس( و روی زمین بنهد تا خشك شود و سنگی 
روی آن بگذارد تا باد آن را نبرد،)1( بعد از نیمه خشك شدن یك جا خرمن کند، و با گرجین 
که بچه ای روی آن نشسته و دندانه دارد آن را بکوبد )= خرمن کوب(. نجارها این گرجین را 

در همان ده می ساختند.
 و گرجین همان است که موالنا از آن به گردون یاد کرده چون دور خرمن می گردد و 

بافه هایی که زیر آن ریخته اند خرد می کند.
ــت حزین ــدان گف ــو غره ب ــن مش ــردون حنینهی ــت و بر گ بار بر گاو اس

آفت دیگر خرمن که کل زحمت یك ساله یك زارع را از میان می برد و کتاب نیز در این 
آفت مشترک است یکی آتش سوزی خرمن است و دیگری گرفتار سیل شدن خرمن. باران ها 
برای  بلند  جای  امکان  حد  تا  که  می کند  کوشش  زارع  البته  سیل آساست.  معموالً  تابستان 
خرمن انتخاب کند، ولی باران تابستانی این حرف ها سرش نمی شود، و من شاهد بودم در 
سال 1311ش / 1932م. که یك سیل بزرگ در پاریز آمد در اثر نصف روز بارندگی که بیشتر 
خرمن ها و حتی گله های گوسفند و چندتا آدم را برد آخر کار هفت فرسخ پائین تر توی جلگه 
در کفه زیدآباد آرام گرفت. چهار تا خر ما را که برد دو تایش را در بیدون زنده از آب گرفتند 

و استخوان بقیه در کفه زیدآباد نمك شد.
 ده سال بعد که در کرمان در دانشسرا تحصیل می کردم ــ هنوز آثار »رنگابه« آن سیل در 

ایوان های شاه نعمت اهلل ولی در ماهان برجا بود و من آن را به چشم دیدم.
 در باب خرمن سوزی و آتش در خرمن چون من یك مقاله جداگانه دارم، در خواندنیها، 
خوانندگان بخارا را به آن مقاله ارجاع می دهم که در کتاب زیر این هفت آسمان از خواندنیها 

نقل شد. تحت عنوان سوخته خرمن.)2( سعدی فرماید:
ــه می نماید ــقت بازیچ ــا ندانیتو فارغی و عش ــوال م ــوزد اح ــا خرمنت نس ت

 اتفاقاً در مورد کتاب سوزی و خرمن سوزی وجه شباهت آنقدر نزدیك است که محتاج 
به هیچ شاهدی نیست. ما کتابخانه های بسیار داشته ایم که سوخته شده اند ــ مثل کتابخانه 
اسکندریه. من داستان آن را به تفصیل نقل کرده ام و جای دیگر باید خواند.)3( تا روزگار ما که 

به چشم خود »جشن کتاب سوزان« را هم دیدیم و خجالت نکشیدیم.
 معموالً سوختن خرمن به صورت عمدی کمتر اتفاق می افتد ــ مگر اینکه طرف دشمنی 
غدار و سخت کوش باشد و چون خرمن معموالً مشترک میان چند نفر است این کار برای 
حریف خیلی گران تمام می شود، اما برای سوختن خرمن همیشه یك آتش آسمانی هست 

1(وکسانیکهخواستگاریبهخانهایمیرفتند،یکهدیههممیبردند،گفتهمیشدکهاینسنگرویبافه
استکهبادآنرانبرد.

2(زیراینهفتآسمان،چاپسوم،ص289
3(آسیایهفتسنگ،چاپششم،ص134،همچنینرجوعشودبهمقاله»آتشدرزیرپنجره«درکتاب

حصیرستان.
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و آن صاعقه و برق است که چون خرمن در بلندی است به محض اینکه به زمین برسد اول 
خرمن را آتش می زند، حافظ فرماید و البته یك نوع مضمون دعائی است.)1(

ــن باد ــحاب )3( روش ــراغ صاعقه آن س ــش محبت اوچ ــن، آت ــه خرمن م ــه زد ب ک
 و جای دیگر گوید:

ــد ــوا که جز برق اندر طلب نباش ــددر آن ه ــوزد چندان عجب نباش گر خرمنی بس

 حقیقت آن است که کتاب و خرمن، با وجود اختالف ظاهر، در باطن پسرعمو و دخترعمو 
و دخترخاله و پسرخاله هستند، به دلیل اینکه ماده اصلی کتاب کاغذ است، و کاغذ چنانکه 
می دانیم از »سیفال« یعنی ساقه های گندم  به عمل می آید، و ما کاغذ کاهی را داریم که گاهی 

از کاغذ سفید گرانتر است و این کاغذ کاهی درست از همان کمینه های کاه به عمل می آید.
 مقصود این است که این پیوند خانوادگی امکان آتش سوزی را در هردو پدیده یکسان 

می کند.
 همانطور که از کتاب، پیر و جوان، مرد و زن، سیاه و سفید، شرقی و غربی، و همه کس 
بهره می برند از یك مزرعه و کشتمان نیز صدها تن مستفیض می شوند، که اول مالك و دوم 
زارع است ــ که در والیت ما صد سی از محصول سهم اوست، و آهنگر و نجار و حمامی 
و دالک و درودگر، و پرنده و چرنده. پرنده اش که معلوم است، چرنده اش حداقل چارپایان 
ارباب و زارع هستند که در پخل )سیفال های باقیمانده از دروزار( می چرند و علف های تازه 

رسته در سایه گندم زار را می خورند.
 تا فراموش نکرده ام بگویم که آخرین کسی که از این خوان یغما بهره ور می شود خوشه چین 
است. کسی که در آسمان یك ستاره ندارد، وی در روز درو، مجاز است بیاید و در چند قدمی 
پشت سر دروگرها به زمین نگاه کند و خوشه هایی که از بافه کارگران به علت سرعت کار 
بیرون پریده و به زمین ریخته، جمع کند ــ و هرچه جمع کند سهم خود اوست و به فتوای 

حافظ بزرگ، کسی که رحم به خوشه چین کند ثواب میبیند:
ــن خرم دارای  ای  ــد  باش ــت  ــه چینیثواب ــی کنی بر خوش اگر رحم

 و سعدی قبل از حافظ فرموده:
ــد می کن ــان  زی ــن  خرم ــِد  ــه چین سر گران می کندخداون که بر خوش

خطا کردم که گفتم آخرین کسی که از کشتزارها بهره می برد، خوشه چین بود. زیرا بعد از 
کشیدن خرمن باز کسی هست که دانه های آغشته به خاک را جمع می کند و او همان است که 

بیش از این سعدی و حافظ و فردوسی حکیم فرموده اند.
ــت ــه دانه کش اس ــوری ک ــازار م که جان دارد و جان شیرین خوش استمی

با پیدا شدن تراکتور کار بسیاری از کسان از جمله آهنگر و نجار و دروگر و بافه انداز و 

1(بعضنسخبهجایسحابنوشتهاندشراب،واگرایندرستباشد،معنیشعراززمینتازیرابرهایآسمان
بلندترمیشود.
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خوشه چین و گرجین و اوشین کار و باالخره مور دانه چین هم کساد شد و از کاشت تا برداشت 
گندم را یکجا یك تراکتور انجام می دهد. این مقدمات صرفاً از جهت ثبت در تاریخ اجتماعی 

به قلم آمد.
این اصطالح »خرمن سوزی« در مورد کتاب و اهل کتاب و هم چنین کشاورزی مشترک 
است ــ  کس  فالن  فضل  خرمن  خوشه چین  فالنی  که  می نویسیم  و  می گوئیم  ما  و  است، 

هم چنانکه مخلص پاریزی نیز خوشه چین بلکه دانه کش کتاب های دکتر ستوده هستم.
و اصاًل چه دلیلی برای ارتباط کشاورزی با تألیف از این باالتر که معروف ترین کتاب ما 
گلستان است و زیباترین شعر ما بوستان سعدی نام دارد، و ریاض االشعار و روضهًْ االنوار، و 
حدیقهًْ الحقیقه، و حدائق السحر و بستان السیاحه و ده ها کتاب معروف دیگر ما، همه با نام باغ 

و درخت و گل و گیاه و روضه آراسته شده اند؟ حتی روضهًْ الشهداء.
 دکتر منوچهر ستوده، استاد نامدار، که هم پای ایرج افشار و زریاب خویی بود، و هم قدم 
دکتر اقتداری هست و پایه اصلی شعر جنگلیه جوانشیر است)1( و بیشتر نقاط ایران و انیران را 
از سیستان تا خوزستان و از اهواز تا ابخاز و از باکو تا ماکو، و از ژنو تا سمرقند به قدم همت 
پیموده. صاحب ده ها کتاب و مقاالت گرانبها در تاریخ و جغرافیای این مملکت است.)2( و 

1(اینشعرراکهسرگذشتسفرپیادهاینچهارتناستمندرکتاببازیگرانکاخسبزچاپکردهام،ص123.
2(وبعضمتونرامثلاحیاءالملوکنیزتصحیحوچاپکردهاستکهمندربابآنجائیگفتگوکردهام.

• از راست: ایرج افشار، کیکاوس جهانداری، احسان اشراقی، کورش کمالی، باستانی پاریزی و منوچهر 
ستوده در حافظیه شیراز. 



355 عالوه براینها او یك لهجه شناس بی نظیر است و کتاب هایی که در لهجه شناسی چاپ کرده مثل 
گویش سمنانی و گویش مازندرانی و امثال آن، همه درخور استفاده اهل تحقیق است. در این 
میان من باید از کتاب پرارزش او در باب لهجه و آداب کرمان یاد کنم که به کمك مرحوم 
شاه جمشید سروشیان از محققان زرتشتی کرمان به چاپ رسانده و اینك که یاد کرمان در 
این مقاله آمد بهتراست کم کم سخن را کوتاه کنم. کم سوگند من برآورده شد آنجا که گفته ام 
»نباشد نوشته که من بدان آغاز کنم و به تحقیقی یا به تقریبی یاد کرمان در آن نباشد.« دکتر 
ستوده در فرهنگ کرمانی با جمع آوری این اصطالحات، بسیاری از لغات و گفتارها را که در 
اثر عالمگیرشدن رادیو و تلویزیون و مطبوعات، دیگر دارند به بوته فراموشی می افتند)1( الاقل 

روی کاغذ نجات داده است.
 منتهی کتاب هایی که او نوشته در روزگاری بوده که وسایل ضبط صوت مثل امروز در 
دسترس همه نبوده، و هم اینك من می گویم جا دارد که اگر چیزی از بقایای لهجه هایی مثل 
سرخه ای و نائینی باقی مانده باشد چند تا دانشجوی باکمال با ضبط صوت و فیلم بروند، زیر 

نظر دکتر ستوده عین گویش ها را ضبط کنند و آرشیو کند و برای ابد باقی گذارند.
***

 حاال برویم سر عدد 99 که مجموع سال های عمر دکتر ستوده است و یك سال دیگر به 

1(رجوعشودبهمقالهنگارنده:»عیببزرگشاهجمشید«،پوستپلنگ،ص101

• منوچهر ستوده، ادیب برومند، ایرج افشار، محمدابراهیم باستانی پاریزی و داریوش شایگان )تاالر فرش 
آقای ابراهیم حسین جانی، 1386(
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اصطالح فقها در زندگی خودش »مجدد رأس مائه«)1( می شود که صد سال اول از دویست 
سال هزاره اول عقد عمر اوست.

 من می دانم که این عدد 99 در میان مردم جزء عقود ریاضی متبرک است، و آنها که تسبیح 
صددانه در دست دارند می دانند که سه تا 33 دانه یعنی 99 دانه بیشتر در تسبیح نیست، و آن 

یکی دانه درشتی است که نام دیگر دارد.
 هم چنین است 999 که همیشه مورد گفتگوست و ما می دانیم که نقطوی ها، تندروان عصر 
صفوی، گمان داشتند که در سال 999 قمری دنیا دیگرگون خواهد شد و به اصطالح، هزاره اش 
سرخواهد آمد. و یکی از موهبت های آن را به علت خشمی که از جانشینان شاه طهماسب 
داشتند ــ مرگ پادشاه می شمردند، و بدین جهت شاه عباس صفوی وقتی زمام امور را در 
998هـ/1590م. در دست گرفت، سر هزاره ظاهراً استعفا کرد و یوسفی ترکش دوز یزدی)2( 
را سردسته آنها را سه روز شاه خواند و بعد او را کشت و بدین طریق یك پدیده از احتمال 

هزاره را از میان برد.
 اما شاه عباس برای نجات اقتصاد این مملکت، یك کار دیگر هم کرد و آن این بود که اوالً 
پای تخت را از شهرک قزوین به شهر بزرگ اصفهان انتقال داد، و باالتر از آن 999 کاروانسرا 
به کمك تجار و سرمایه داران ایران ساخت)3( که در حکم شریان اقتصاد مملکت بود، روزی 
نبود که یك کاروان و گاهی چند کاروان در این کاروانسراها بار نینداخته باشد و بالنتیجه خلیج 
فارس و بندرعباس مادر اقتصاد شکوفای ایران شد، و بسیاری از ساکنان اصفهان پای تختی 
که شاه عباس انتخاب کرده بود صاحب همان لحاف زربفتی شدند که صد سال بعد، مردم 
اصفهان را گرفتار افغان کرد و »...جمعی از صاحب ناموسان لحاف زربفت را سر کشیده جان 

به جان آفرین سپرده بودند«)4(
 اعتقادات مردم همیشه به جای خود هست و ما خوانده بودیم که در پایان قرن بیستم 
سال 1999م/1420هـ . دنیا دیگرگون خواهد شد و البته نشد و به قول آسیابان ها، »چراغ آسیا 
را تحت عنوان  بود که کتاب خود  نیکسون  از همه زرنگ تر ریچارد  همچنان می سوزد« و 
»1999م. ]1378ش[ سال پیروزی بدون جنگ« در مورد امریکا خواند و این کتاب به فارسی 
هم ترجمه شده و به هرحال یکی از عقود عدد 9 است.)5( و حیف که من نیستم تا ببینم در سال 
9999 ــ که هزاره دهم پایان خواهد یافت، چه پیش گوئی ها و پیش بینی ها در کار خواهد آمد.

1(دربابمجددرأسمائهرجوعشودبهسنگهفتقلم،ص248.
2(چهمیتوانکرد،یزدیهادرهربرحهازسیاستایرانجایپایمحکمیدارند.ترکشدوزکارگردانگروه

نقطویبودکهنهضتمخالفتداشتند.
3(مخارجکاروانسراازمالیاتکسیکهآنراساختهبود،کممیکرد.کاریکهاینروزهاامریکاییهادرمورد

امورخیریهمیکنند.
4(سیاستواقتصادعصرصفوی،چاپششم،ص706وسنگهفتقلم،ص378نقلازعالمآراینادری،

مهندسپیرنیای)یزدی(ِباستانشناسمیگفت،منتاامروزحدود850تاازاینکاروانسراهاراپیداکردهام.
5(هزارستان،چاپدوم،ص51مقاله»ازصفرتابینهایت«وهمچنینمقاله»هزارامام«.درآنکتاببسیاری

ازعقودروندریاضیراتشریحکردهامولیتکیهبرروی»هزارامام«است.
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 معموالً واقفین موقوفات تصریح داشتند که متولی ضمن بسیاری از کارها که باید بکند 
یکی هم باید نکند و آن این بود که می نوشتند به اجاره بیش از دو یا چهار سال ندهد و اگر 

بدهد »به لعنت خدا و نفرین مالئکه گرفتار شود.«
 و من ندانستم این که انگلستان جزیره هنگ کنگ را 99 ساله از چین اجاره کرده بود و 
شانزده سال پیش اجاره آن تمام شد و هنگ کنگ به تصرف چین درآمد برمبنای فتوای فقهی 

کدام فقیه بود.
 تنها یك مورد عقد معامالتی در عرف عام هست که من ریشه و علت آن را درنیافته 
ندانستم که به کدام مذهب است و کدام ملت این است که شنیده ام که بعضی ها ملك خود را 
به اجاره 99 ساله می دهند. اجاره ای که نه موجر و نه مستاجر البد امید اینکه تا پایان آن زنده 
بمانند در خود نمی بینند و من نمی دانم این چگونه اجاره ای است مگر آنکه استاد بی نظیر دکتر 
احمد مهدوی دامغانی)1(، صاحب محضر شماره 25 خیابان ثبت سابق، و مقیم فیالدلفیای الحق 

در امریکا و درواقع مورد مصداق شعر حافظ شده آنجا که فرماید:
ــدس ام، لیکن ــه عالم ق ــی صومع ــت حوالتگاهمصوف ــان اس ــر مغ ــا دی حالی

 این نوع معامله وشاذ و نادر را برای خوانندگان بخارا روشن کنند.

من، مثل شاعران قدیم آرزوی محال نمی کنم و در حق دکتر ستوده نمی گویم: هزار سال 
بزی ــ صد هزار سال بزی که این فعاًل امکان ندارد ولی چون آرزو برجوانان عیب نیست، 
مخلص پاریزی 88 ساله می توانم آرزو کنم که دکتر منوچهر ستوده 99 ساله، با توجه به اینکه 
عمر استادی کوتاه است)2(، یك سال دیگر پشت سر بگذارد و خرمن عمر را یك سال دیگر 
از »آفات سماوی و ارضی« مصون و محفوظ دارد، تا در خرمن کشی سال صدم عمر او، من 
مثل آن کشاورز خرمن کش پاریزی، در رقم صد بگویم باشد صد و ده بار بر رخ زیبای محمد 

صلوات...)3(
اردیبهشت)9)1ش./)01)م.

باستانیپاریزی

1(مؤلفکتابگرانقدرحاصلاوقاتبهکوششسیدعلیسجادی،1381ش.
2(بهخاتونهفتقلعهمراجعهشود.
3(الّلهمصلعلیمّحمدوآلمّحمد
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سیدجوادمیرهاشمی  دربارهفیلممستند
»خوناستدلمبرایایران«

اززمانیکهایرانیاندیدندکهبیوراسب)1(هزارسالعمرکردهاست؛
یکدیگررابهعبارتهزارسالبزیتحیتمیگفتند.

ابوریحانبیرونیخوارزمی

تابستان 1386 اول بار دکتر منوچهر ستوده را به بهانه قلعه رودخان و بخشی از کتاب ده 
جلدی از آستارا تا استارباد - آثار و بناهای تاریخی گیالن« زیارت کردم. قرار بر ساخت فیلمی 
از قلعه رودخان بود و عدو سبب خیر شد و طرح فیلم مستند »بهشت گمشده – قلعه رودخان« 
به یغما رفت. از ساخت فیلم اعالم انصراف دادم و تصمیم گرفتم خدمات علمی و فرهنگی 
نود سال زندگی پر بار استاد منوچهر ستوده را به تصویر بکشم. ساخت فیلم مستند »خون 
است دلم برای ایران« نقطه عطفی در زندگی ام و موجب آشنایی و دیدار از نزدیك با بزرگانی 
مانند زنده یاد استاد ایرج افشار، زنده یاد عنایت اهلل رضا، دکتر باستانی پاریزی – عمرش دارز 

باد - دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، علی دهباشی و ... شد. 
دکتر ستوده با شادابی و روحیه جوانی شان مشوق مان بود و در طول یك سال و اندی زمان 

ساخت فیلم همراه و همگام شد. 
علی دهباشی گفت: »بی حضور استاد افشار ــ رفیق گرمابه و گلستان دکتر ستوده ــ 
فیلمت نارس و ناگوار خواهد بود.« از بخت یاریمان بود که مراسم نکوداشت دکتر منوچهر 

1(اینپادشاهراایرانیانبیوراسبواعرابضحاکمیگویندکهبهگفتهیبعضیتشکیلشدهازازدهاک)
اژدها(است.اهالییمناوراازنژادخودمیدانند.اینپادشاهرااعراب،ضحاکبنعلوانوایرانیان،بیوراسب
بناندرماسبازفرزندانسیامکبنکیومرثدانستهاندوبههمیندلیلاورابیوراسبگفتهاندکهبیوردر
ازیکصدهزاراسبدارایزینو زبانپهلویبهتعدادبیشازصدهزارگفتهمیشودوچونضحاکبیش
یراقوسایروسایلمربوطهداشتهاورابیوراسبیعنیصاحبصدهزاراسبگفتهاند.)برگرفتهازشاهنامه

ثعالبی-باتلخیصوویرایش(
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ستوده در سینما حقیقت – 18 اسفند 1386 – با شکوه برگزار شد و در پایان استاد افشار ما را 
به حضور پذیرفت – بی دوربین فیلمبرداری – در هفتمین روز نوروز 1387 چند عکس و یك 
یادداشت بهترین عیدی بود که می توانستم از استاد ایرج افشار بگیرم. تقاضا کردم یادداشت را 
بخوانند. هر چند دوربین تصویربرداری و آقای دوربینی )سیدعلی برادرم را به دلیل این که اول 
بار با دوربین در دائرهًْ المعارف دیده بودند و از پشت دوربین با استاد سالم و احوال پرسی کرده 
بود؛ او را آقای دوربینی خطاب می کرد.( همراهمان نبودند. وقتی متوجه شدند تصویربردار 
بیرون خانه ایستاده ناراحت شدند و آقای دوربینی را بی دوربین به حضور پذیرفتند چرا که 
متعقد بودند: »همکارنتان امانت دار نبودند و حرف هایم را مثله مثله و ابتر می کنند.«)1( هر چند 
تمایلی به فیلم و فیلمبرداری نداشتند ولی عکاسی منعی نداشت. شروع به خواندن یادداشت 
کردند و صدایشان را با تلفن همراه ضبط کردم. تلفن همراهی که یادآور خاطره دیدار با استاد 
افشار است و هنوز آن را تعویض نکردمش و آوای پُر مهر استاد افشار را گوش می دهم. در 
پایان این مرقومه یادداشت استاد افشار و ورقه تعهدنامه ای به خط دکتر ستوده که از آرش 

فرزند زنده یاد ایرج افشار گرفته است خواهد آمد.
شعر حافظ مسکن و از قرص والیومی آرام بخش تر است. در سختی ها این شعر را از حافظ 

1(نقلبهمضمون.پسازدیدنفیلم»خوناستدلمبرایایران«چندجلسهایتصویربرداریداشتیموفیلم
»ازپاریزتاپاریس«بارضایتخاطرمقابلدوربینآقایدوربینیحاضرشد.

• منوچهر ستوده، ساحل دریای خزر، تابستان 1386، )عکس از: امید طاری فرد(
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با خودم زمزمه می کنم و به شما هم توصیه می کنم این بیت را سرلوحه زندگی ات قرار بدهی.
ــوی ــچ که زیر و زبر ش ــدار هی در دل م ــود ــو زیر و زبر ش ــتی تو چ ــاد هس بنی

و پندی بود از آموزگار روزگار صد ساله دیده. نوشتم صد سال!!! آری دکتر منوچهر ستوده 
متولد 28 تیر ماه 1292 است و از زمان آشنایی ام با ایشان هر سال جشن تولدی برایشان 

می گیرم و در فیلم هم در صحنه تولد پس از کیك بریدن با لبخند همیشگی اش می گوید:
ور به ناخوش گذرد نیم نفس بسیار است عمر اگر خوش گذرد زندگی خضر کم است
ــت ــند ماس خطی به درآورده که آن هم س ــق  ــی منع من از عش ــاه پ ــاره آن م رخس

حسنبیکرفیع)1(
و اما چرا نام »خون است دلم برای ایران« را برای فیلم برگزیدم. نام موقت مستند »از آستارا 

1(»حسنبیکرفیعقزوینی«ازاهالیقزوینبودکهدرنظمونثرطبعلطیفیداشت.دراوایلزندگیخود
بهبلخرفتوبهکتابداریمشغولشدودرفنانشاءچنانشهرتیافتکه»شاهجهان«پادشاههند،اورابه
هنددعوتکرد.درپیایندعوت،»حسنبیک«بههندرفتودرسلکمنشیاندرآمدامایکیازدرباریان
ازرویحسدبهشاهجهانگفت؛»حسنبیک«شاعراستواوراازچشمپادشاهانداخت.پسازاینقضیه،
»حسنبیک«درهندوستانماندولیازطالعمددیندیدوروزگارخودرابهپریشانیمیگذراند.حسنبیک
رفیعقزوینیدرسال1054ه.شواردهندشد،درسال1068ه.شازخدمتعزلشدودرسال1077

هجریشمسیوفاتیافت.

فیلم  اکران  مناسبت  به  اسفندماه 1386،  منوچهر ستوده در سینما حقیقت 18  دکتر  نکوداشت  مراسم   •
»خون است دلم برای ایران« محمدرضا شفیعی کدکنی، ایرج افشار، احمد اقتداری و علی دهباشی در کنار  

منوچهر ستوده در عکس دیده می شوند. )عکس از: امید طاری فرد( 
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تا استارباد با دکتر منوچهر ستوده« بود. اواسط تصویربرداری در کوشك لورا در اتاق خواب 
استاد ستوده مصحفی با عنوان »یادداشتهای من – اشعار خلیل ستوده و دیگران – گردآوری 
دکتر منوچهر ستوده« یافتم و معلومم شد پدر و پسر ذوقی در شعر و شاعری دارند و در آن 
»یادداشتهای من« شعر »خون است دلم برای ایران« را که در جنگ جهانی به تاریخ 1321/12/6 
در بندر پهلوی سروده است خواندم و این بهترین نام برای فیلم مستند دکتر منوچهر ستوده 

مرد سفر، سفر بی آرایه و پیرایه بود.
یکی از آداب رایج در میان ما ایرانیان درخواست دیر زیستی برای آشنایان و دوستان است. 
دعای خیر »صد سال زنده باشی« و »صد سال به این سال ها« در جشن های تولد و دیدارهای 
نوروزی گفته می شود. این دعا پیشینه ای کهن دارد.)1( محمد بن جریر طبری )وفات: 310( 

همیشه دعاگوی دکتر ستوده هستم و شعر منوچهری دامغانی را برایشان می خوانم.
جز این دعات نگویم که رودکی گفته است: 

هزار سال بزی صد هزار سال بزی 
هزار سال همیدون بزی به پیروزی

به مردمی و به آزادگی و نیك خوی

1(باقرقربانیزرین،زبانوادبیات،نامهفرهنگستان،تابستان1382،شماره21،صفحه131تا134
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• منوچهر ستوده، ساحل دریای خزر، تابستان 1386، )عکس از: امید طاری فرد(
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یاسمینثقفی ازآستاراتااستارباد

آغاز قرن بیستم میالدی دوران رواج تحقیقات میدانی است. دورانی که رشته های متعدد 
علوم انسانی پا می گیرد. پژوهشگران و دانشگاهیان در ثبت عناصر فرهنگی جوامع مختلف 
از  بازرگانان، جهانگردان، نظامیان و... پیشی می گیرند. اطالعاتی که  بر  اندک  اندک  جهان، 
نیمه اول قرن بیستم درباره سیر تحوالت فرهنگ ها در گسترة جغرافیایی پیرامونشان به جای 
مانده بیشتر در قالب نوشتار است. تا پنجاه سال پیش و اندکی بیش تر، فن آوری هنوز امکان 
ثبت لحظه به لحظه صدا، تصویر، حرکت را به این آسانی ها فراهم نمی کرد. اما ُکنج کاوانی که 
در نیمه آغازین قرن بیستم راه  های نرفته پنج قاره را گاه با زحمت بسیار پیمودند، اسنادی را 
به ثبت رساندند که می رفت تا درگذر شتابان تغییرات علمی همان قرن، برای همیشه از کرة 
زمین محو شود. رشد صنعت، دو جنگ جهانی، افزایش جمعیت و... به تدریج چهره سراسر 

جهان را به سوی همگون شدن دگرگون ساخت. 
امروز رونِق تورهای گردشگری با سبك ماجراجویی، وعدة دیدار از سرزمینی »بکر« در 
آن سوی دریاها و قلب دشت ها و پشت کوه ها است، جایی که هنوز بقایای فرهنگ های کهن 
را از معماری گرفته تا احیانًا حیات انسانی با رنگ بومی بتوان یافت که در چشم اندازهایش 

سیمان و پالستیك چندان نفوذ نکرده یا دست کم با تدبیر محدوده اش معین شده باشد.
در آرشیو های مطالعاتی جهان، جامعیّت و تنوع اطالعات جغرافیایِی تاریخی ـ اجتماعی 
دربارة همة بخش  های کرة زمین یکسان نیست. شرایط سیاسی و اجتماعی هر سرزمین در هر 
دورة تاریخی می تواند عامل مهمی باشد. نوع اقلیم و آب و هوا هم موثر است. بقایای یك بنای 
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خشتی که در اقلیم گرم وخشك و کم رفت و آمد قرار گرفته، شانس ماندگاری بیشتری داشته 
تا یك بنای چوبی در اقلیم معتدل و مرطوب که خاک حاصلخیزش باعث تراکم جمعیت 
انسانی، رونق اقتصادی، و در نتیجه تغییرات سریع در محیط شده است. شاید گاهی برای 
مطالعة سیمای انسانی یك پهنة جغرافیایی، در اوایل دوران مدرن، بتوان فقط به یك سند 
مراجعه کرد همچنان که دربارة جلگة جنوبی بزرگترین دریاچة جهان در غرب قارة آسیا که 
سابقة زندگی در آن حداقل به هزاره سوم پیش از میالد می رسد، فقط می توان به آستارا تا 
استارباد مراجعه کرد. عبارتی آهنگین شامل نام های غربی ترین و شرقی ترین نقاط این جلگه. 
آستارا تا استارباد حاصل بیش از چهار دهه پژوهش میدانی دکتر منوچهر ستوده است در 
ده جلد. پنج جلد اول شامل گزارش، عکس و نقشه است از بقایای تمدن ها و فرهنگ های 
کهن گیالن، مازندران و گرگان. پنج جلد بعدی اسناد استنساخ شده ای است مربوط به زندگی 
اجتماعی در مازندران و گرگان از دوران صفویه تا اوایل دوران پهلوی که با همکاری مسیح 
امتداد  در  جلگة خزر  از  اولیه  بازدیدهای  ستوده  دکتر  نوشتة  به  است.  شده  تنظیم  ذبیحی 
دامنه های شمالی رشته کوه البرز از سال 1327 ش. )1987 م( آغاز می شود و تا سال 1366 

ش. )1976 م( ادامه می یابد.
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• منوچهر ستوده در درگاه ورودی تی تی کاروانسرا )گیالن(



از 368 حاکی  خود  و  است  خواندنی  بسیار  ستوده  منوچهر  دکتر  قلم  از  سفرها  این  شرح 
سرگذشتی تاریخی که بر این کتاب و نویسنده و یاران او رفته است. از این رو خالصه ای از 
مقدمه های شش جلد اول را که به قلم دکتر منوچهر ستوده نوشته شده همراه با گزیده ای از 

عکس ها در اینجا می آوریم.
آشنایی  آن  با  که  پژوهشگران و عالقمندانی  به  بزرگ است  اثر  این  معرفی  این گزیده 
ندارند، یادآوری اهمیت آن  است به ناشران و ویراستاران حوزة علوم انسانی و ایرانشناسی 
و البته سپاسگزاری کوچکی است از استاد منوچهر ستوده که وجودشان همچون تك درختان 

دیرپای آبادی های ایران یگانه و ارزشمند است.

جلداول:»آثاروبناهایتاریخیگیالن،بیهپَس«589ص،چاپاول:49)1
جلددوم:»آثاروبناهایتاریخیگیالن،بیهپیش«،589ص.چاپاول:51)1

درجلداول:جغرافیایتاریخیآستارا،کرگانرود،اسالم،تالشدوالب،شاندرمن،ماسال،ماسوله،فومن،گسکر،
شفت،تولم،چهارفریضه،موازی،لشتنشاه،رودبارورحمتآباد،عمارلو/درجلددوم:فارابوخرگامعمارلو،

دیلمان،سیاهکل،الهیجان،رانکوه،لنگرود،رودسر،سماموشاهجان،جیروالیت،اشکور
فهرستبناهاوآثارتاریخیخاکگیالن/هنرمندانیکهاثریازایشانیافتهایم:نجاران،کاشیپزانیاکاشیگران،
خطاطان،نقاشان/درختانکهنسالگیالن/سنگهایقبور/عجایبهشتگانۀبناهایتاریخیگیالن/کتابشناسی

حاشیۀدریایخزر

• نمای جنوبی پل گاز رودبار )گیالن(



369 بناهای  و  باستانی  آثار  دربارة  اطالعاتی  افتاد  به فکر  مّلی  آثار  انجمن  پیش)1(  سال  سه 
تاریخی حاشیة دریای خزر گردآوری و چاپ کند »قرعة فال به نام من دیوانه زدند« و مرا 

مأمور انجام این کار کردند.
نگارنده در تابستان همان سال به نواحی کوهستانی روی آورد و یکی دو ماه در دیلمان 
و کالرستان و نور و کجور و الریجان به گردآوری مطالب و عکس برداری و نقشه کشی و 
خواندن کتیبه ها و قبور قدیمی پرداخت. معلوم شد اگر روزی این کار سامانی پذیرد و آنچه 

ننوشته اند، نوشته شود مثنوی هفتاد من کاغذ شود.
تنظیم مطالب کتاب بر پایة تقسیمات قدیمی جغرافیایی است. سعی نگارنده در این بود 

که با یادی از این تقسیمات، نامهای آنها را زنده نگاه دارد.
ابتدای بخشها، برای شناسایی نواحی، مختصری دربارة جغرافیای تاریخی هر یك نوشتیم 
و سپس به شرح آثار و بناهای تاریخی پرداختیم و در انتهای هر بخش، زیر عنوان »باقی ماندة 
بناها و آثار تاریخی« آثار درجة دوم و سوم را نام بردیم و جای آن را تعیین کردیم. زیرا 
احتمال آن می رفت که در میان آنها، آثاری بسیار قدیمی باشد که به مرور زمان مختصر و 
محقر شده اند... شاید بتوان آن را فهرستی از محلهای تاریخی و آثار بازماندة قدیمی دانست. 
اگر روزی این کتاب راهنمایی برای هیأتهای علمی مجهز و باستان شناسان با تجربه شد، آن 

وقت است که نگارنده اجر و پاداش خود را یافته است.

1(1346شمسی

• نمای خارجی آستانة امیرعلی کیا در دهکدة کویة رانکوه )گیالن(
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به مبدأ و آغاز کار که رودخانة آستارا بود روی آوردم و دره های فرعی سمت راست آب 
را که در خاک ایران است، یکی پس از دیگری با پای پیاده پیمودم و به ثبت و ضبط آثار و 
بناهای تاریخی مشغول شدم. بررسی بخش آستارا پس از یك ماه و نیم به پایان رسید. سپس 
به نواحی پنجگانة تالش نشین که سابقًا خمسة طوالش می خواندند، پا گذاشتم و کرگان رود 
و اَسالم و تالش و دوالب و شاندرمن و ماسال و راده به ده را کوی به کوی رفتم و آنچه بنا و 
آثار تاریخی بود، از نزدیك دیدم. کنار یکایك رودخانه هایی که اثری تاریخی یا گورستانی 
قدیمی داشت، تا آخرین سرچشمة آب که بر قله های رشتة اصلی البرز بود، پیاده یا بر پشت 

اسب های راهوار محلی باال رفتم و آنچه بود، از نزدیك مطالعه و بررسی کردم.
پس از بخش های پنجگانة تالش نشین، نوبت به مناطقی که در زمین های هموار گیالن 
است، رسید و بخش های فومن و شفت و تولم و چهار فریضه و خمام و موازی و کوچصفهان 
و سنگر، از زیر چشم گذشت و هر جا آجری بر آجری یا سنگی بر سنگی گذاشته بودند 

یادداشت کردم.

• منارة آجری در مناره بازار گسکر )گیالن(
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پیش از اینکه به کار بررسی آثار تاریخی کوهستان گیالن بپردازم، سه سفر به دهکده های 
نواحی دیلمان رفته بودم. در سال 1327 شمسی، پانزده روز در دیلمان و اسپیلی و کوه های 
اطراف به گردآوری گیاه ها و حشرات پرداختم. پس از بازدید از یکی دو نقطة ییالق نشین 

عمارلو از راه کِلیُشم به پل انبوه و از راه چنارک و ُکماسار به اسماعیل آباد و قزوین رفتم.
سه چهار سال بعد با چند تن از دوستان، پیاده از اَْمَلش به راه عمومی مالرو افتادیم و به 
باِلرُدکان و َهلودشت و َخرکال و ناتِش کوه و میکال و دیلمان رفتیم و از کنار شیم رود، خود 

را به سیاهکل و بازکیاگوراب رساندیم.
در سفر دیگر با جمعی از رفیقان موافق و یاران صادق، در قهوه خانة َکلتَه، کنار سفیدرود 
بار انداختیم و پس از پیداشدن قایق و گذشتن از آب، به راه مالروی کنار گوهر رود که امروز 
دیلمان  و  آسیاب بَر  و  ناش  به  راه  فرسنگ ها  از طی  درآمدیم و پس  است،  ماشین رو شده 
رسیدیم و از راه کنار شیم رود به سیاهکل رفتیم. با این سفرها، ناحیة دیلمان را کم و بیش 

می شناختم و با مردم آن سامان آشنایی داشتم.
پیرکوه و شاهجان  و  ُسمام  نواحی  تاریخی  آثار  در  تحقیق  برای  امرداد سال 1346  در 
سفری ترتیب دادم و به اتفاق آقای علی جنابی و افشین ستوده فرزند نگارنده از املش با پنج 
قاطر که به کرا گرفته بودیم، به راه افتادیم دو هفتة تمام، نقاط کوهستانی را بازدید کردیم و 
خود را به رحیم آباد رساندیم. در تیرماه 1347 با همراهی افشین ستوده به باقی ماندة آبادیهای 

• آجرکاریهای ظریف و درگاه ورودی بقعة امام زاده محمد و امام زاده هادی نزدیك دهکدة شاه  شهیدان 
دیلمان )گیالن(



ُسمام سری زدیم و به دیدن دو بقعه که بر بلندترین کوه های این نواحی است رفتیم... از 372
یکایك دهکده ها که بر سر راه ما واقع بودند دیدن کردیم. 

در تابستان 1349 به قصد عکسبرداری و اندازه گیری از پل انبوه با ماشین به اتفاق افشین 
از خلیل آباد رودبار به راه افتادیم و پس از طی راهی دراز و پرنشیب و فراز به کلیشم رسیدیم. 
ماشین را به قهوه چی کلیشم سپردیم و راه دراز میان کلیشم و کرپی انبوه را در نصف روز طی 
کردیم و شبی را در سرپل، با پشه و گرما گذراندیم که خاطرة جانگزای آن فراموش نشدنی 
است. در پاییز همان سال به اتفاق آقای امیر کاشفی، با اتوموبیل از راه خلیل آباد به چراکوه 
آمدیم. از اینجا با قاطر، مدت یك هفته سراسر خاک دیلمان را گردش کردیم. در این مدت 
و  کوتیها  قلعة  از  را  دیلمان  تاریخی خاک  آثار  و  بناها  امکان،  تا سرحد  توانست  نگارنده 
گورستان های قدیمی )که بیشتر حفاری شده و دست خورده است( و امام زاده ها و حمام ها و 
کاروانسراها و راه های قدیمی را بررسی کند و شرحی دربارة هر یك بنویسد. برای شناسایی 
باالاشکور،  و  ییالقی  سیاق  سیار  و  اشکور  جبروالیت  دهکده های  تاریخی  آثار  بررسی  و 
روز اول امرداد 1350 به اتفاق آقای سیدابوالحسن مرتضوی و افشین ستوده به راه افتادیم و 
دهکده ها و محل های ییالقی را از نزدیك دیدیم. در اواخر امردادماه همان سال که مشغول 
آنها، دیدار  به اشکاالتی برخوردم که راه حل  تاریخی ُسمام  بودم، در مطالب  چاپ کتاب 
دوباره از »سر تربت امام« بود. به اتفاق آقای سیدابوالحسن مرتضوی به املش آمدیم و پیاده 
به راه افتادیم و از محلهای بالردکان و هلودشت و میان لنگه و خسیل دشت گذشتیم. از آنجا 

• بنای اصلی و ارباب نشین منزل دریابیگی در محلة راه پشت لنگرود )گیالن(



373 راه را منحرف کرده و خود را به سر تربت رساندیم. پس از مطالعه و رفع اشکاالت که ساعتها 
به درازا کشید، به دهکدة اُمام رفتیم. بارندگی شدید مانع کار شد و ما را به طرف راهی که 
آمده بودیم راند. آب بر سر و پای  در گل، پس از هشت ساعت راه پیمایی مداوم، خود را به 

بالردکان رساندیم و پس از کمی استراحت، پیاده به املش رسیدیم.
و  سمام  کوهستانی  مناطق  در  بگیریم،  نادیده  را  ذکر  قابل  و  تاریخی  اثر  دو  یکی  اگر 
شاهجان و پایین اشکور و سیارستاق و باالاشکور از بناها و آثار تاریخی نشانی نیست. آثار 
تمدن های پیش از تاریخ در این مناطق فراوان است و از حفاری های سطحی و غیر علمی 
که کرده اند، می توان به سابقة تمدن و گذشتة پیش رفتة این نقاط پی برد. ولی از آثار دوران 
اسالمی بنایی که قابل بررسی و جالب نظر باشد نمی توان یافت. تا جایی که اطالع داریم در 
این صفحات قلعه های مستحکم و کاخ های سلطنتی در لوسن )درگاه( و دیلمان و شارسمام 
برپای بوده است. امروز فقط آجرپاره ها و سفال شکسته هاست که جاهای آنها را معین می کند. 
به نظر نگارنده کشمکش های محلی و اختالفات مذهبی، علت اصلی ازمیان رفتن آثار گذشته 
در این نواحی بوده است. جدال ائمة زیدی و پیشوایان اسماعیلی با خاندان های قدیمی و 
سلسله های سالطین محلی، بسیاری از این آثار را از میان برد. سرانجام سادات زیدی بر بیشتر 
این صفحات مسلط شدند. پس از این شیعیان اثنی عشری بر سادات زیدی دست یافتند و 

ایشان نیز به نوبة خود به خرابی این صفحات کوشیدند.

• ستون ها و سرستون های ایوان بقعة ادهم و روح اهلل در دهکدة سیارستاق اشکور )گیالن(
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جلدسوم:»آثاروبناهایمازندرانغربی«،))8ص+هشت،چاپاول:55)1
بازماندهبناهاوآثارتاریخیجیروالیتاشکور،سیارستاقوباالاشکور/جغرافیایتاریخیوانسانیمازندران/

تاریخطبرستان/سکههایطبرستان/تنکابن/کالرستاق/کجور/نور/الرقصرانوباالالریجان
فهرستیازبناهاوآثارتاریخیخاکمازندرانغربیبهترتیبسنواتهق:طرحونمایبناهایمتبرکغربی،
خطاطانوکتیبهنویسان،نجارانوکندهکاران)=نقاران(،بنایان،کاشیکاران،سنگتراشان،رویگران،گچبران/

درختانکهنسالدرخاکمازندرانغربی/کتابشناسیحاشیۀدریایمازندران
بناها و آثار تاریخی مازندران غربی از سامان رودخانة سورخانی )سفدتمیش( تا کنارة 
رود هزار شرح داده شده است و بخش های جغرافیایی این قسمت از خاک مازندران از غرب 
به شرق یکی پس از دیگری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. ابتدا دشت و شهرهای 
آنها حدس زده  آثاری در کنارة  ساحلی بررسی شد و پس از رسیدن به رودخانه هایی که 
می شد، دنبالة رودخانه را تا سرچشمه های آن گرفتم و آثار قابل ذکر کناره های چپ و راست 
آن را بررسی کردم و دوباره به دشت آمدم. بخش هایی که آثار آنها در این کتاب گنجانده شده 
شامل: 1- تنکابن شامل: سخت سر )رامسر(، جوردی )جواهر ده( که ییالق سخت سر است، 
جنده رودبار )= جنت رودبار(، گلیجان، خرم آباد )= بلده، قالگردان(، دوهزار، سه هزار، زوار، 

• برج قلعه گرماور که به »برج خان« معروف است. گرماور سمام )گیالن(
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• امامزاده عبداهلل در محلة وانة  امیری الهیجان )گیالن(
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• سقف امامزاده عبداهلل از نمای داخلی، محلة وانة  امیری الهیجان )گیالن(

نشتا و لنگا. 2- کالرستان شامل: دشت کالرستاق، بیرون بشم، کالردشت، کوهستان شرقی 
و غربی کالرستاق 3- کوهستان کجور شامل: پنجك رستاق، کوهپر، شهر کجور، حومة شهر 
کجور، زانوس رستاق 4- دشت کجور شامل: کران، چلندر، بلدة کجور، علوی کال، کالج 
5- کوهستان نور شامل: اوزرود، کمررود، یالورود، بلدة نور، میانرود باال، تترستاق 6- دشت 
نور شامل: ناتل کنار، ناتل رستاق، میانرود پایین، میان بند، نائیج 7- الر قصران: باال الریجان، 

امیری، بهرستاق، نمارستاق.
و  نور  دهکده های  سراسر  در  سفر  سه  در  اینجانب  فرزند  دومین  ستوده  افشین  دکتر 
نمارستاق یار و یاور من بود. سفر اول از کمربن به دهکده های اوزرود و کمررود و یالو 
رود رفتیم. در هتر دوربین عکاسی از کار افتاد و مجبور به بازگشت شدیم. در سفر دوم که 
خاطرات تلخ آن فراموش نشدنی است، قاطری که زیر پای اینجانب بود بر اثر برخورد به 
قاطرهای دیگر، در نزدیکی اوز مرا به سختی به زمین کوبید. سر و صورت و دست راست 
آسیب دید. پس از گذراندن شبی دراز در اوز مجبور به بازگشت شدیم. سفر سوم با دوست 
گرامی آقای امیر کاشفی از کمربن با قاطر به راه افتادیم. در این سفر کاشفی از قاطر پرت شد 
و بر اثر آسیب پای او از ادامة سفر منصرف شدیم و بازگشتیم. سفر چهارم از کمربن پس از 
طی دو روز راه در بلده به منزل آقای خانبابا سلطانی وارد شدیم و بلده و اطراف آن و ناحیة 
میانرود باال را بررسی کردیم و از راه فیول و ایواونج به درة نمارستاق وارد شدیم. ناحیة 

نمارستاق را مورد مطالعه قرار دادیم و خود را به کنار هزار رساندیم.
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• امامزاده محمد در دهکدة کالی میانرود نور )مازندران(
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جلدچهارم:»بناهاوآثارتاریخیمازندرانشرقی«)دردوبخش)0))1ص+
پنجاه،چاپاول:66)1

دکتر منوچهر ستوده در مقدمه بخش اول می نویسد: کتاب حاضر مجلد چهارم از آستارا تا 
استارباد است که پس از هشت سال و چند ماه که به بوتة فراموشی افتاده بود، به زیور چاپ 
آراسته گردید. این مجلد شامل آثار و بناهای تاریخی مازندران شرقی است. یعنی سرزمینی 
که سامان غربی آن کنارة رود هزار و سامان شرقی آن کلباد است و شهرهای مهم: 1- آمل 
2- بابل )مامطیران= مامطیر = بارفروش ده = بارفروش( 3- قائم شهر )مشهد جمنان = علی آباد 
= شاهی( 4- ساری 5- بهشهر )خرگوران = اشرف البالد = اشرف( و حومة آنها که در این 
قسمت از مازندران افتاده است. نگارنده برای تهیة مطالب این کتاب، ابتدا ]مناطق[ شهری را 
مورد بررسی قرار داد. سپس نواحی اطراف آن را که در دشت است مطالعه کرد. پس از آن 
در کنار رودخانة آن، خود را به آخرین نقط یعنی رشته کوه البرز رساند و کنار شاخه های این 

رودخانه را یکی پس از دیگری سر زد و آنچه قابل ضبط و ثبت بود نوشت. 
زیباترین و آبادترین و پنهاورترین بخش کوهستانی رشتة البرز ناحیة هزارجریب است 
که سامان غربی آن ارتفاعات کنار تاالر و سامان شرقیش کوه های گرگان است و از جنوب 
به رشتة اصلی البرز و از شمال به رشته کوه جهان مورا در جنوب ساری و بهشهر و گلوگاه و 
سدن رستاق محدود می شود. رودخانة تجن با شاخه هایی به درازای شصت هفتاد کیلومتر و 
دروخانة نکا با شعب اصلی آن در این ناحیة زیبای جغرافیایی قرار دارد. نگارنده برای بررسی 
آثار تاریخی هزار جریب چندین سفر به این منطقه کرد. یك بار به اتفاق دوستان موافق پیاده 
از سمنان به سنگسر و شهمیرزاد و از راه شیخ چشمه سر و طی گردنه ای دور و دراز به فالت 
خنگ وارد شدیم و پس از گذشتن از چاشم، از کوه زرنگیس باال رفتیم و راه پر پیچ و خم 
گردنة »گوگلی« را طی کردیم. سپس از دهکده های میانا و پاجی و خشتستان و خوش رودبار 
و سیادشت و علی آباد و کهنه ده و پهندر به رسگت رسیدیم و پس از طی گردنه ای بلند به 
پل سفیدکنار رسیدیم. بار دیگر از ساری به پایین دزا و باال دزا و سنگ تراشان و تلوکال و 
پاچا و مازارستاق و  به  اینجا کنار آب گرماب رود  از  تاکام آمدیم و  نوده و ریگ چشمه و 
تلوکالی دیگر و کیاسر و لنگر و جمال الدین کال رفتیم و از همین راه به ساری بازگشتیم. 
در این سفر بررسی آق مشهد و الجیم نیز انجام شد. بار دیگر با آقای هرمزپور برابر لیمونی 
تا  و  است  گلوگاه  مشرق  در  نوکنده  رفتیم.  سفیدچاه  امامزاده  بررسی  برای  نوکنده  راه  از 
تا  راه ماست و  بر سر  دارد... دهکدة وزوار )بکسرواو(  فاصله  سفیدچاه سی و یك کیلومتر 
سفیدچاه که شمال رودخانة نکاست شش کیلومتر فاصله دارد. راهی است با سرباالیی های 
تند و سراشیبی های بسیار خطرناک. تسلط آقای لیمونی بر ماشین و تجربة خطرناک او ما را 
از خطر نجات داد. بار آخر در تیرماه 1365 در خدمت آقای علی بابا عسگری مورد بررسی 
قرار گرفت: سفیدچاه، پیته نو، ارزت، بادله، عبداللهی، یانه سر، سرخ گریه، االزر، شمشیربر، 

و مناطق حد فاصل آنها.
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• قسمتی از گچ بری خانة قدیمی دهکده السم باال الریجان )مازندران(

• فانوسی زیبا در مسجد جامع بلدة نور )مازندران( سقاخانة چوبی تکیة دهکده یالو از دهکده های   •
رود نور )مازندران(
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جلدپنجم:»آثاروبناهایتاریخیکوهستانودشتگرگان«960ص،چاپاول:
1(77

در سال 1344 و 1345 شمسی در معیت آقای امیرمحمد کاشفی سه سفر به گرگان رفتیم. 
یك سفر آثار و بناهای تاریخی کنار جاده را از ّجرُکلباد تا استارباد بررسی کردیم. روزهای 
تاریخی آق قال )سپید دژ( و اطراف آن شد.  بناهای  آثار و  ثبت  سفر دوم صرف ضبط و 
سفر سوم یك هفته به طول انجامید و راهنمای ما در این سفر آقای ابراهیم فیروزی بود. در 
این سفر سه چهار محله از محالت شهر استارباد را مطالعه و بررسی کردیم. سال 1350 با 
همراهی و همپایی مرحوم مسیح ذبیحی شرح و وصف آثار و بناهای تاریخی شهر استارباد 
به اتمام رسید. همو چند فرمانی که بر سنگ حك شده و بر دیوار مسجد جامع نصب شده 

• بقعه طاهر و مطهر و مدفن ملك کیومرث استندار در اراضی دهکدة هزار خال کجور )مازندران(
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است، خواند. یك بار هم پلة نردبان شکست و از باال به زیر افتاد و دست و پایش صدمه 
خورد. در تابستان 1366 و 1367 نه سفر به اتفاق آقای امیرهوشنگ ستوده برادر این ناچیز و 
اصغر ژوله بیچارة گنابادی به سرزمین گرگان رفتیم. خالصه تشنگیها کشیدیم و گرسنگی ها 
خوردیم و چندین بار آب گل آلود اترک را نوش جان کردیم تا این مجموعه فراهم آمد. زیرا 

معتقد بودیم قلم باید با قدم همعنان باشد.

جلدششم:»اسنادتاریخیگرگان«،716ص،چاپ:77)1
تاریخ کشوری تنها شرح احوال سالطین و امرا و بیان اعمال عّمال و کارگزاران ایشان 
نیست. تاریخ باید ناظر بر احوال مردمی باشد که زیر دست این سالطین و امرا روزگار می 
گذرانیده اند... ظاهرا استاد تاریخی است که می تواند با زبانی گویا، جمیع گوشه های زندگی 
مردم جامعه ای را برای ما بیان کند و روابط سیاسی و تجاری و اجتماعی و اداری ایشان را 
نشان دهد. اسنادی که در این کتاب آمده است، مربوط به بخشی از کشور ماست که به نام 
»گرگان« خوانده می شد و می شود. در این کتاب اسناد تاریخی گرگان را به ترتیب زیر به چاپ 
مثالهای  احکام شرعی، حکام شرع،  تعلیقه، عرضه داشت 2-  فرمان، حکم،  رسانده ایم: 1- 
صدور، استفتاها، تقاضای تأیید و ابرام حکمی شرعی 3- وقفنامه ها 4- اسناد اجاره و استجاره 
5- دستور تحریر رقمها و احکام انتصاب. در تابستان 1352 اسنادی تازه به دست افتاد که 

• نمای خارجی گنبد شمس طبرسی ،1356 )مازندران(



• گنبد قابوس و قلعة قدیمی اطراف آن382

• بنای بقعة شاهزاده عبداهلل در حیدرآباد َسَدن ُرستاق
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آنها را هم چاپ کردیم. از اسناد تاریخی چه برمی آید؟ 1- حدود حکمروایی شاهان و درجة 
تسلط و قدرت ایشان 2- رابطة شاه با کارگزاران و مقدار مواجب و امتیازات هر یك از ایشان 
3- حدود قدرت و تسلط صدور و نقبا و حکام و مراجع شرع 4- روابط تجاری و زراعی 
و اجتماعی مردم و نوع مرافعات و اختالفات ایشان 5- قیمت مال و منال و وضع زندگی 
مادی و سطح زندگانی مردمان در ادوار مختلف 6- مطالبی که دربارة »جغرافیای تاریخی 
ناحیه ای« که این گونه مطالب در هیچ یك از کتب جغرافیای عمومی نیست. 7- وضع آبادانی 
زمین های زراعی دهکده یا دهکده ها یا حفر قنات ها و کشیدن نهرهای تازه 8- تشکیالت 
لشکری ناحیه ای و مشاهره و امتیازات درجات مختلف ایشان 9- گذشت و ایثار مردم از مال 
و منال برای رفاه اجتماعی 10- خلوص و صفای مردم 11- آشنایی با سنن و آداب دینی 
و ملی در قباله های مناکحه 12- شناسایی نامهای مردمان و خاندان های قدیمی و ایالت و 
طوایف و نحوة نامگذاری ایشان 13- شناسایی طبقات مختلف مردم و قشرهای اجتماعی 
14- آشنایی با اصطالحات زراعی و دامداری 15- انواع مختلف وقف به منظور آسایش بیشتر 
اجتماع 16- نوع رقبات وقف و تغییراتی که در آنها در طول زمان داده شده است و آشنایی 
به نوع مصارف رقبات 17- آشنایی با استخوان بندی اسناد مختلف و شکل و وضع آنها و 
ثبت و ضبط آنها در دفاتر مختلف 18- آشنایی با نامهای حکام و بیگلربیگیان و سرحدداران 
و مستوفیان و امیرتومانان و صاحب اختیاران که نامهای ایشان در کتب تواریخ عمومی نیست. 
19- شناسایی اوزان و مقادیر و اکیال و شکلهای مختلف داد و ستد 20- شناسایی سکه ها و 

نامها و ارزش آنها در ادوار مختلف.
اینها مطالبی است که از دیدگاه تاریخ نویسی امروز مورد نیاز است و مورخ متتبع نمی تواند 
از آنها چشم بپوشد. اگر مورخی با دید تازه به جامعة ایرانی ننگرد و این گونه اسناد و نظایر 

آنها را از زیر نظر نگذراند، مسلمًا اثری ماندگار به وجود نخواهد آورد.

• سنگ گوری با رسم الخط بسیار خوش فارسی قدیم در گورستان پیرواش در خاک یموت آتابای
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• آجرکاری دوران صفوی بر پایة رود گرگان در آق قلعه

توضیح تمام عکس ها جز آنچه در پرانتز آمده به نقل از جلد اول تا پنجم آستارا تا استارباد است.
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بخارا

سال پانزدهم
شماره 93

خرداد - تیر
1392

حسننیكبخت  منوچهرستوده
درآستانهصدسالگی 

وارد  مقدماتی  تحصیالت  از طی  آمد. پس  دنیا  به  تهران  در  تیر 1292  دکتر ستوده 28 
دانشسرای عالی شد و تحصیالت خود را تا اخذ مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی ادامه 
داد. پس از آن به تدریس در دانشگاه تهران پرداخت. در سال 1331 به عضویت جامعه ملی 
جغرافیای امریکا درآمد و در سال بعد عضو انجمن ایرانشناسی شد. در سال 1335 مسئولیت 
راه اندازی و سرپرستی کتابخانه دانشگاه تهران برعهده او نهاده شد. دکتر ستوده بیش از هشت 
دهه از زندگی خود را صرف شناخت فصل های مهمی از جغرافیای تاریخی سرزمین ایران کرده 
است. کتاب ده جلدی از آستارا تا استارباد و کتابهای دیگر ایشان گواه روشنی بر این ادعاست.
به همت علی دهباشی، در دوم خرداد 1390 و در هشتاد و سومین شب از شب های مجله 
بخارا در تاالر باستانی پاریزی دانشکده ادبیات، شبی با عنوان منوچهر ستوده برگزار شد و دکتر 

هوشنگ دولت آبادی و عبدالرحمان عمادی درباره آثار و زندگی این استاد سخنرانی کردند.
روز 28 تیر 1391 به پیشنهاد دوست گرامی ام سیدجواد میرهاشمی)1( به اتفاق چندتن از 
دوستان خبرنگار)2( برای برگزاری جشن تولد 99 سالگی استاد منوچهر ستوده راهی کوشکك 
لورا پایگاه تابستانی دکتر واقع در جاده چالوس نزدیك گچسر شدیم. از گرمای آزاردهندة 

1(سیدجوادمیرهاشمیمستندسازبرجستهفیلمیاززندگیدکترمنوچهرستودهبهنام»خوناستدلمبرای
ایران«ساختهاندکهدرسال1387منتشرشدهاست،اینفیلمبسیاردیدنیوتأملبرانگیزاست.سیددرچند

سالاخیرهرسالهجشنیهرچندکوچکبرایاستادتدارکمیبینند.
2(همسفران:سیدجوادمیرهاشمی،پژمانموسوی،مهراوهفردوسی،پوریاعالمی،امیرنیکبخت،حمیدرضامحمدی
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تابستان خبری نبود و نسیم خنکی تن و روح را نوازش می داد.

چون تا آن موقع سعادت زیارت استاد را نداشتم، در راه با تصورات خود درگیر بودم و فکر 
می کردم به مالقات پیرمردی فرتوت می رویم که به سختی راه می رود، به سختی سخن می گوید، 

به سختی می شنود، انواع مریضی ها را دارد و...
انتظار به پایان رسید. با دیدار ایشان تمام ذهنیتی که از ایشان داشتم به هم ریخت. ایشان را 
مردی دیدم استوار، سرحال و با صدایی محکم. بسیار خوش مشرب، شوخ طبع و رک گو که 

بیشتر به مردی 75 ساله می مانست.
 به مناسبت تولد ایشان کیکی برده بودیم که پس از قرار دادن روی میز، گفتند امیدوارم 
فشفشه را فراموش نکرده باشید. پس از روشن شدن فشفشه ها ، همراه ما با شور و شوقی 

وصف ناشدنی شادی کردند.
هنوز درگیر تصورات خود بودم که تکه ای از کیك را میل کردند و تعجبم زمانی بیشتر شد 

که لیوانی چای گرم را همراه دو عدد قند بزرگ نوشیدند.
از ایشان سؤال کردم پرهیز غذایی خاصی دارید و یا دارو مصرف می کنید که فرمودند نه 

دارویی مصرف می کنم و نه پرهیز غذایی دارم.
از ایشان در مورد راز سالمتی و طول عمرشان پرسیدم گفتند: » تاکنون لب به غذاهای 
مشکوک )انواع فست فود شامل سوسیس و کالباس و پیتزا( نزده ام. همیشه از روغن، شیر، 
گوشت و ماست محلی استفاده می کنم. همچنین به ساعت بدنم خیلی اهمیت می دهم مثال تا به 

حال نشده که خوابم بگیرد و نخوابم.«

• حسن نیکبخت و دکتر منوچهر ستوده، کوشکك لورا )عکس از: سیدجواد میرهاشمی(
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بود  نظر خیلی جذاب  به  از خاطراتی که  تعریف کردند، یکی  آن روز خاطرات زیادی 
در مورد حشره ای موذی و ُکشنده به نام »غریب گز« بود که گفتند این مطلب را در یکی از 

کتابهایشان به طور مفصل توضیح داده و نوشته اند.
سپس شعری را که برایشان سروده و پس از خوشنویسی قاب کرده بودم خدمتشان تقدیم 

داشتم:
ــت ــورش ایران نبوده اس جز در خیال کش ــت آن کس که جهل از دل مردم زدوده اس
ــت ــتوده« اس فخر زمانه حضرت دکتر »س ــت ــتودنی اس فرزانه ای که در ره دانش س

پس از خواندن شعر، دکتر ستوده شعری از حافظ را زمزمه کردند و گفتند من این شعر را 
سرلوحه زندگی خود قرار داده ام:

ــوی ــچ، که زیر و زبر ش ــدار هی در دل م ــود ــر و زبر ش ــو چو زی ــتی ت ــاد هس بنی
در اتاق محل زندگی دکتر جز یك زیلو و یك دست رختخواب چیزی نیست. با رادیو و 
تلویزیون میانه ای ندارد. چندین کار تالیفی جدید در دست تهیه دارد. معموال در ایوان سراسری 
جلو اتاق رو به حوض و باغ پر درخت خود می نشیند و پشت میز آهنی کوچك قدیمی خود 

مشغول کار می شود. هروقت هم خسته می شود، یکی دوبار عصازنان طول ایوان را می پیماید.
 آن روز برای من و همسفرانم روزی به یادماندنی بود. امیدوارم استاد سدة دوم زندگی خود 

را با سالمتی و شادی آغاز کنند و تن اش به ناز طبیبان نیازمند مباد.

• نشسته: دکتر منوچهر ستوده، ایستاده از راست: پوریا عالمی، مهراوه فردوسی، پژمان موسوی، حمیدرضا 
محمدی، حسن نیکبخت، امیر نیکبخت. )عکس از: سیدجواد میرهاشمی(
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منوچهرستوده آشناییمنباایرجافشار

برای فرار از آالم و مصائب شهرنشینی، روزهای جمعه و ایام سایر تعطیالت را در دامنة 
تا گردنة  از دّرة وردیج و واریش بود  این گردشها  جنوبی رشتة توچال می گذراندم. دامنة 

قوچك که سر راه درة جاجرود می افتاد.
دوستان نخستین بنده در این پهنه مرحوم دکتر جناب و مرحوم ارسالن خلعتبری بودند. 
رفقای دیگر ثابت قدم نبودند، گاهی با ما همراه می شدند و زمانی غیبت می کردند. روی هم 

رفته وضع مرتبی نداشتیم و تعداد همراهان زیاد و کم می شد.
روز جمعه ای بود. با این دو تن به قّلة توچال رفته بودیم و پس از سیر و صفا داشتیم 
برمی گشتیم، مخلص یکی دو کیلومتر جلوتر از آقایان افتادم. پس از گذشتن از پیازچال و 
سراشیبی آن به کلك چال نزدیك شدم. تشنه ام شده بود و قصد داشتم با نوشیدن آب چشمه 
رفع عطش کنم. دیدم جوانی کنار چشمه نشسته و مشغول روشن کردن »پریموس« است تا 

مقدمات تهیة چای را فراهم آورد. این جریان در تابستان 1337 است.
پرسیدم: چای تهیه می کنید، گفتند بله. پرسیدم یك فنجان چای به من می دهید، گفت 
بله. مخلص هم کنار چشمه نشست تا چای حاضر شود و بنوشد و رفقا از عقب برسند. 
و  پیشامد می گذرد. عقب ماندگان رسیدند، چای خوردیم  این  از  دو سال  و  امروز شصت 
به راه افتادیم و از تنگ درَور به منظریه و جادة سوهانك رسیدیم و سوار ماشین شدیم و به 

خانه های خود رفتیم.
آن وقت  در  کردم.  پیدا  رفت و آمد  افشار  ایرج  با  و  برنداشتم  ارتباط دست  این  از  من 
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• منوچهر ستوده و ایرج افشار در کوه های البرز
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منزلشان در ]کوچه[ دربند بود، منزل دکتر افشار، که در شمال کاخ سلطنتی رضاشاه قرار 
داشت. مخلص ایّام فراغت را به این خانه می رفت و به کارهای مجلة »آینده« که پدرش، 
دکتر افشار، چاپ می کرد کمك می کردم. بسته بندی کردن مجالت و نشانی مشترکین را روی 

آن نوشتن با بنده بود.
این وضع ادامه داشت تا وقتی که ایرج افشار از پدرش جدا شد و در یکی از کوچه های 
در  و  خرید  را  قاجار  محمدشاه  دولتی  باغ  هم  پدرش  کرد.  تهیه  خانه  یوسف آباد  خیابان 
زعفرانیه ساکن شد و امالک بهشتی را هم خریداری نمود که بعدها یك میلیون متر آن را به 
شرکت نفت فروخت به متری یك تومان. ارتباط من با دکتر افشار قطع شد و مخلص با ایرج 

افشار ساعات فراغت می گذراندیم. 
مجلة آینده تعطیل شد و ایرج افشار با کمك بنده و مرحوم مصطفی مقربی و زریاب 
خوئی و محمدتقی دانش پژوه به چاپ » فرهنگ ایران زمین« پرداخت. تا آخرین شماره هم 

بنده یار و یاور او بودم.
ترجمة فارسی »صیدنه« ابوریحان را باهم چاپ کردیم و کتب دیگری دیگری نیز همراه 
همراهی  او  با  قدیمی  کتب  تصحیح  و  تحقیق  مراحل  در  و  رسانیدیم  به چاپ  کتاب  این 

می کردم.
ایرج افشار نه تنها در حضر بلکه در سفر هم یار و یاور مخلص بود. با ماشین او به سفر 
اروپا رفتیم و کشورهای اروپا را یکی پس از دیگری تماشا کردیم. سفرهای دیگر ما به نواحی 
و شهرهای ایران اختصاص داشت. مشرق و غرب و جنوب و شمال ایران را قدم به قدم با هم 

طی کردیم. سفرهای کوهستانی را با پای پیاده هم سفره بودیم. خالصه:
پهن دشت اندرین  نماند  نگشتزمینی  وی  در  فرامرز  خنگ  که 

ایرج افشار رفیقی است مهربان و از بذل جان و مال در مورد دوستان بی دریغ. یار و یاور 
و پشت  و پناه دوستان.

امیدوارم هرچه زودتر از دست بیمارستان و اطبا خالص شود و دوباره با هم بنشینیم و 
گپ بزنیم. آمین یا رب العالمین.
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ثریاصدر گزارششب
دکترمنوچهرستوده

پیش از شروع مراسم و در هنگام ورود دکتر منوچهر ستوده، محمدرضا قنبری در حیاط 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران قطعاتی را با نی در همایون، درآمد و چکاوک 
نواخت. سپس دکتر فرج اهلل احمدی، مدیر گروه تاریخ دانشکده ادبیات دسته گلی را از سوی 

این گروه به منوچهر ستوده تقدیم نمود.
سپس در ابتدای این مراسم علی دهباشی، مدیر مجله بخارا، ضمن دعوت از حضار برای 

قرائت فاتحه، یاد و خاطره ایرج افشار را گرامی داشت و در ادامه چنین گفت:
»هشتاد و سومین از شب های بخارا را آغاز می کنیم.از طرف مجله بخارا و دانشجویان 
گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از استاد دکتر منوچهر ستوده و سخنرانان دانشمند 
قبول  برای  محترم  و حضار  دولت آبادی  دکتر هوشنگ  و  عمادی  عبدالرحمان  دکتر  آقایان 

دعوت و شرکت در این مجلس دانشجویی تشکر می کنم.
استاد ما دکتر منوچهر ستوده شناخته تر از آن هستند که نیاز به معرفی داشته باشند. اما از 

جهت یادآوری به فرازهایی از زندگی استاد ستوده می پردازم.
استاد ما منوچهر ستوده در بیست و هشتم تیر ماه 1292 در تهران متولد شدند. در دوران 
تحصیل در دبیرستان البرز کتابدار کتابخانه دبیرستان هم بودند. سال 1313 به دانشسرای عالی 
وارد شدند و استادانی همچون سید محمد مشکوة و علی اکبر شهابی داشتند. نخستین مقاله 
خود را در 1315 درباره: »مطالعات تاریخی و جغرافیایی-مسافرت به قلعه الموت« نوشتند.

در سال 1317 درجه لیسانس در رشته ادبیات فارسی را دریافت کردند. در همین دوره 
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• دکتر منوچهر ستوده از چگونگی نگارش کتاب  از آستارا تا استارباد گفت. )عکس از یوسف علیخانی(
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در اداره فرهنگ گیالن و دبیرستان شرف تهران تدریس کردند. در سال 1324 با خانم فاطمه 
)شکوه اقدس( شمشیر گران ازدواج کردند. در سال 1329 از رساله دکتری خود زیر نظر 
استاد بدیع الزمان فروزانفر با عنوان: »قالع اسماعیلیه در رشته کوه های البرز« دفاع کردند. در 
سال 1330 بنا به دعوت انجمن فولبرایت به آمریکا سفر مطالعاتی داشتند. در سال 1331 به 

عضویت The National Geographic Society درآمدند.
و در سال بعد به عضویت انجمن ایرانشناسی به ریاست ابراهیم پورداود درآمدند و در 
سال های بعد آموختن زبان پهلوی را در محضر دکتر ابراهامیان آغاز کردند. همچنین نخستین 
در سال  ایرانشناسی  انجمن  انتشارات  در سلسله  گیلکی«  »فرهنگ  عنوان  با  را  کتاب خود 
1332 منتشر کردند. و در طی سال های بعد چندین سفر مطالعاتی به خارج از کشور داشتند 
و ارتقاء به درجه استادیاری دانشگاه تهران و بعد دانشیاری و انتقال به دانشکده ادبیات تهران 
و عضویت در گروه تاریخ و سرانجام ارتقاء به درجه استادی در سال 1354 از جمله اتفاقات 

زندگی استاد در این سال ها بوده است.
استاد ستوده در طی همین سال ها تا سال 1381 در کنگره های مهم ایرانشناسی همچون 
»کنگره بین المللی تاریخ و هنر و باستان شناسی ایران در دانشگاه آکسفورد«، »کنگره بین المللی 

ابوریحان در پاکستان«، شرکت و سخنرانی کردند.
سفر به چین و آسیای میانه از دیگر فعالیت های سال های اوایل دهه شصت استاد بود.

اما مروری تند و گذرا به برخی از کتاب های استاد ستوده:
1( فرهنگ گیلکی با مقدمه استاد ابراهیم پورداود

2( فرهنگ کرمانی
3( فرهنگ بهدینان با مقدمه ابراهیم پورداود

4( حدود العالم من المشرق الی المغرب
5( مهمان نامه بخارا

6( جغرافیای اصفهان
7( فرهنگ سمنانی -سرخه ای-السگردی-سنگسری-شهمیرزادی

8( عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات
9( قالع اسماعیلیه در رشته کوه های البرز

10( تاریخ گیالن و دیلمستان
11( از آستارا تا استارباد در ده جلد شامل آثار و بناهای تاریخی گیالن که هر کدام قریب 

به هشتصد صفحه است
12( فرهنگ نائینی

13( تاریخ بدخشان
14( تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس

15( سفرنامه گیالن ناصرالدین شاه قاجار
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16( جغرافیای تاریخی شمیران
فهرست کتاب های دکتر ستوده 52 جلد است که بنده به شانزده جلد آنها اشاره کردم.
مقاالت دکتر ستوده تا به امروزبه 286 مقاله رسیده که عناوین آنها و جای چاپش ثبت شده 
که در ویژه نامه بخارا در مورد استاد منتشر خواهد شد. کتاب ها و مقاالت استاد ستوده نشانه 
دلبستگی ژرف و عمیق ایشان به تاریخ و دامنه و پیشینه فرهنگ ایرانی است. نزدیك به یك 
قرن زندگی که سراسر در عشق به زبان فارسی و تاریخ و جغرافیای سرزمین ما ایران گذشته 

است و چه دلپذیر و ماندگار است این زندگی«
دکتر عبدالرحمن عمادی که سخنران بعدی بود به بیان شرحی کوتاه از نخستین آشنایی 

با منوچهر ستوده، خلق و خوی او و خاطراتی از وی پرداخت.

• دانشجویان در شب منوچهر ستوده، تاالر باستانی پاریزی دانشکده ادبیات )عکس از: یوسف علیخانی(
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عبدالرحمنعمادی ازآستاراتااستارباد
)سخنرانیدرشبمنوچهرستوده)

»دکتر منوچهر ستوده آمده »از آستارا تا استارباد« یعنی در واقع تمام البرزکوه را انتخاب 
کرده است. چرا یك ایرانی به چنین کار بزرگی دست زد؟ پیش از او فرنگی می آمد و یك 
تحقیق می کرد. یکی درباره  تحقیق می کرد. یکی می آمد درباره جنگلش  را  البرز  از  گوشه 
جغرافیایش تحقیق می کرد، یکی می آمد درباره زبانش تحقیق می کرد. کار غلطی هم نبود. 
برای اولین بار یك شخصی به نام »منوچهر ستوده« آمد و یك ایرانی، خودش را الیق این 
کار دید که درباره این زمینه ها تحقیق کند. در حقیقت یك سوژه بزرگی را انتخاب کرد. یك 
سنگ برداشت. خواست بگوید یك ایرانی می تواند سنگ بزرگی مثل البرز کوه را انتخاب 
کند، ببیند، مطالعه کند، کتاب هایی که درباره اش نوشته شده، همه را بخواند، همه را گام به 
گام تحقیق کند، محل به محل ببیند، با مردم معمولی اش گفتگو کند. تمام این ها را یادداشت 
کند. کتابی که امروز آقای دهباشی گفت، حاصل زحمت یك نفر آدم است. یك ایرانی، این 
همت را داشته، این ُعرضه را داشته، یك سنگ بزرگ را انتخاب کرده و این سنگ ِ بزرگ، 
عالمت زدن بوده و زده است. به این جهت دکتر ستوده یك آدم استثنایی ست. از سال 1320 
شروع کرده و تا امروز که 98 سال از سن شریفش می رود، آدمی است که از عهده کار بسیار 
بزرگی برآمده است. البرزکوه، در تاریخ و اساطیر و ادبیات و جغرافیای ما یك گوشه استثنایی 
ایران است. در یشت نوزدهم آمده: اولین کوهی که از زمین ُرست، البرزکوه بود و هشتصد 
سال می ُرست. یعنی اولین و بزرگترین کوه ایران است. این شخص آمده و اولین و بزرگترین 
کوه را انتخاب کرده است. این انتخاب نشانه همت واالی دکتر ستوده بوده است. یك معلم 
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ایرانی بدون اینکه احتیاج داشته باشد برود و از آقای پروفسور فالن کمك بگیرد، خودش به 
تنهایی آمده و دست به چنین کاری زده است. دکتر ستوده با انتخاب »از آستارا تا استارباد« 

از آغاز لیاقت خودش را نشان داد.
بنده که از 47 و 48 سال پیش با ایشان آشنا شدم و این دوستی ادامه داشته، به چشم 
خودم این موضوع را دیدم. ایشان در تمام زمینه های مردم شناسی، اقتصاد و غیره که انتخاب 
کرد و همچنین آثار تاریخی، تالش های زیادی کرد. از بناها، قلعه ها، مساجد، قبور، پل ها و 
تمام آنچه به عنوان مدارک ملی ایران بوده، یادداشت برداشته و برای دیگران به یادگار گذاشته 
است. معموال رسم است کسانی که برای تحقیق میدانی می روند، کتاب هایی که در آن زمینه 
باشد، نمی خوانند اما دکتر ستوده با فهرستی که در اول کتاب هایی که نوشته، نشان می دهد 
چقدر مدارک مربوط به این موضوع را جمع کرده است. عالوه بر آن، آمده و با اشخاص 
صحبت کرده. همه دهاتی هایی که دیده، با آن ها صحبت کرده، آن هایی که موثر بوده اند، 

• عبدالرحمن عمادی از نیم قرن دوستی با دکتر منوچهر ستوده گفت. )عکس از یوسف علیخانی(
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اسم هایشان را نوشته است.
ستوده در سفرهای گروهی که با ایشان و ایرج افشار داشتیم، همان جایی می خوابید که 

دهاتی ها می خوابیدند.
زبان های محلی ایران، گنجینه بزرگی برای فرهنگ و بقای فرهنگی مردم است. ایشان 
اولین کس از ایرانی ها بوده که آمده و فرهنگ گیلکی کار کرده. بعد از او دیگران آمدند و 
این راه را ادامه دادند. ستوده، زمانی این کار را کرده که خودش نمونه بوده و از روی دست 

دیگران کار نکرده است.
یکی از کارهای مهمی که ستوده، کار کرده، کاری است که درباره قالع تعلیمیه است 
که اسم شان را گذاشته اند اسماعیلیه. این قالع ماِل این مردمی است که اساس کار و زندگی 
و هدف و کوشش شان، تعلیم بوده است. تعلیم به معنای آموزش. این »آموت« و آموزش، 
اساس مرام و رویه این مردم بوده است. این قالع هم در حقیقت کتابخانه و مرکز تعلیم بوده 
است. ایشان اولین کسی بوده که به این مراکز اعتنا کرده. از وقتی که اینجاها را غارت کردند، 
کشتند و آثارشان را از بین بردند، کسی نبود که بیاید و بگوید چند تا قلعه بوده، کجا بوده، 

چطوری بوده و اولین کسی که این کار را کرد، این آقای منوچهر ستوده بود.
نام »عنایت اهلل مجیدی« کتابی درباره »میمون دژ« نوشته و  به  از دانشمندان  اخیرا یکی 
تحقیقاتی کرده. آقای ستوده، ده بار این کتاب را خوانده و دقت کرده و نشان می دهد هنوز 

به این موضوع عالقه دارد.
آقای ستوده اولین کسی بوده که آمده و از هنرمندان یاد کرده است. از هر نجار، بنا، معمار 
و نقاشی که نشانه یا ازش بوده، یاد کرده است. هیچ یك از مستشرقین چنین نکرده است. 
آقای ستوده آمده و درخت های کهنسالی که مردم برایشان احترام قائلند، صورت این ها را 
نوشته. همین درخت هایی که اشخاص ِ نادان می آیند و آن ها را می بُّرند و می گویند مبارزه با 

خرافات است. بدون این که بدانند موضوع چیست.
چند سفر با دوستان از جمله آقای ستوده به کوه های رفتیم. همیشه ایشان را به عنوان 
این اسم را  افشار  ایرج  ایشان شوخی می کردیم. مرحوم  با  پیشرو خودمان قبول داشتیم و 

رویشان گذاشته بود و می گفت »ستوده ابررهبر است«.
کسی که در سفرها اصال تند نمی رفت و همیشه با یك لنگر حساب شده متین و محکم 

راه می رفت، ستوده بود. چرا؟ چون کارش حساب داشت.
آن  به  هم  تجن  روخانه  که  می رود  ساری  جلگه  به  فیروزکوه  از  که  رودخانه ای  این 
می گویند، این دره به دره تاالر معروف است. کوه های وسط این رودخانه و رود هراز، تا 
خود فیروزکوه ادامه دارد. این قسمت به استناد کتاب »حدود العالم من المشرق الی المغرب« 
که اسم درستش »اندر صفت زمین« است و آقای ستوده آن را به چاپ رسانده تا به اشخاص 
نشان بدهد مدارکی درباره این منطقه در دسترس است، یك قسمت از کوه های شروین است. 
همین کوه ها را به اسم سلسله کوه های شهریارکوه هم می گویند. همین کوه را در قدیم کوه 
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در یك طرف آن است و در طرف دیگرش بایجان.

آقای  هم  دیگر  بار  یك  رفتیم.  مسیر  این  به  افشار  آقای  و  آقای ستوده  و  من  بار  یك 
از دره  بار که ما خودمان سه نفری رفتیم،  آبادی هم تشریف داشتند. یك  هوشنگ دولت 
تاالر، از محل زیرآب شروع شد و چهار روز، سفرمان طول کشید تا رسیدیم به بایجان و 
افتایدم؛ سال 1348. آمدیم رفتیم االشت. شب  از کوه دماوند درآمدیم. ما از پل سفید راه 
آن  و  ده  این  و  افتادیم  راه  بعد  کردیم. روز  پیدا  که چطور جا  دارد  داستان  آنجا.  رسیدیم 
ده، روز دوم رسیدیم پس از 40 کیلومتر راه، به جایی به نام شیخ موسی. روز بعدش راه 
افتادیم که برویم به جایی به اسم »نشل«. به عادتی که ما هر سه داشتیم، گفتیم این مسیری 
را که قاطرها و چارودارها می رود، این مسیر را نرویم و مسیر مشکل را برویم. راه افتادیم 
و رسیدیم به تنگه ای. حاال سرد هم بود. تنگه ای که دو طرفش کوه سنگی آمده بود. شاید 
صدها متر همین طور، این صخره سنگی بریده بود. از چندطرفش آب می زد بیرون. چارودار 
همراه می گفت اینجا اسمش »اولون« است. از این تنگه که خارج شدیم، رفتیم باال سر تنگه. 
دیدیم یك دشت خیلی جالبی است که این محل مشرف است بر این تنگه. موقع ظهر بود. 
یك دفعه چشم مان افتاد به سرای چوپانی که آنجا بود. دیدیم یك سنگی را دم در خانه اش 
گذاشته که این سنگ را رویش پا می زنند و می روند داخل. نگاه کردیم دیدیم این سنگ، 
سنگ معمولی نیست. سنگ مال یك ساختمان است. سنگ هم نوشته داشت و هم نقش. 

• عبدالرحمن عمادی از تالش های دکتر ستوده دربارة ایرانشناسی گفت. )عکس از یوسف علیخانی(
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چیزی که از نظر ما خیلی مهم بود که تاکنون در البرزکوه، ماها جایی که نوشته و نقش داشته 
باشد، ندیده بودیم. متاسفانه سنگ، بزرگ بود و نمی توانستیم بگذاریمش توی کوله پشتی و 
با خودمان ببریم. به چوپان گفتیم این سنگ را از بین نبر. آقای ستوده و آقای مرحوم افشار 
از سنگ عکس گرفتند. بین خودمان قرار گذاشتیم که وقتی آمدیم، بدهند ببینیم این چیست. 
به نظر ما که کم و بیش با این خطوط آشنایی داشتیم، دیدیم که این خطوط اگرچه به خطوط 
اوایل »اشکانی« خیلی شبیه است اما معلوم نیست، مال چه دوره ای است. بنابراین باید پیش 
یك متخصص خوانده شود. قرار شد آقای دکتر ستوده این را بفرستد خارج. آقای ستوده، 
داستان مربوط به این موضوع را در جلد چهارم »از آستارا تا استارباد« نوشته. همین عکس را 
گذاشته. در ایران الحمداهلل کسی که کمك کند به این مسایل، نیست. چیزی به این مهمی که 
سند و نوشته است و نقش دارد، در هر جای دنیا باشد، سر و صدا می کند، جایزه می دهند. 
تحقیق می کنند. در ایران کسی که کمك نکرد هیچی، جواب درستی هم ندادند. چون پولی در 
میان نبود. این عکس مانده و از آقای دهباشی خواهش خواهم کرد این را چاپ کند که برای 
نسل بعدی به یادگار بماند. این نقش، سند همان »تیرماسینزه« است. کسی که معنای »طبره« 
را نداند، غیر از اسم »طبرستان« چه در نجوم قدیم، درک نمی کند. شما می دانید در آسیا، آن 
شی ای که شبیه پاپیون است و داخل سنگ می گذارند و سنگ را می گرداند، همه دهاتی ها 
به آن می گویند »طبره«. در حقیقت این چیزی است که افالک را می گرداند. در حقیقت این 
همان خداوند تعلیم و تعلم و دبیری و تیر و عطارد است. این همان »هرمس« یونانی هاست. 
این همان خداوند حکمت است. همان تیر است و تیرماسینزه که اهالی دیلمستان و طبرستان، 
هر سال جشن اش را می گیرند و حفظش می کنند. اون محلی که ما این سنگ را پیدا کردیم، 
اسمش »لی سر« است. »لی« در زبان های محلی شمال ایران به معنای سوراخ هایی است که 
انسان ها از دوره غارنشینی، آنجا بودند. آنجا پر از شکسته های سفال و آثار قلعه خرابه بود. 

هرگز متاسفانه مراکز مربوط به آنجا نرفتند و کاوشی انجام ندادند.
این هنر کار یك معلمی است که آمده و از روی اعتمادی که به خودش، به علمش و به 

کارش داشته، آمده و راه افتاده و موفق به چنین کشفی شده است.
در پایان هم این شعر را که برای دکتر منوچهر ستوده سروده ام، می خوانم:

شدی نود با هشت ای دکتر ستوده
ستوده بوده کارت هرچه بوده

بیاموزند تا فرهنگ ایران
کتاِب نامِ تو ماند گشوده«

و سپس دکتر هوشنگ دولت آبادی، دوست دیرین منوچهر ستوده به شرح خاطراتی از 
سفرهایش با دکتر ستوده پرداخت.



401
بخارا

سال پانزدهم
شماره 93

خرداد - تیر
1392

هوشنگدولتآبادی دوستدیرینممنوچهرستوده
)سخنرانیدرشبمنوچهرستوده)

در ابتدا شرح داستانی را عرض کنم که اولین دیدار بنده است با جناب آقای ستوده، حدود 
47 سال پیش در ابتدای فصل تابستان، دوست ما آقای ایرج افشار که جایش امشب در این 
مجلس بسیار خالیست به من فرمودند که ما قصد رفتن به یك سفر جنگلی را داریم، اگر 
می توانی همراه با ما بیا. با اشتیاق ان دعوت را پذیرفتم و صبح زود در سپیده دم همراه آقای 
ایرج افشار به یك گاراژ رفتیم بنام میهن در خیابان چراغ برق آنروز. وقتی وارد گاراژ شدیم در 
فاصله یك متری یکی از دیوارهای سالن گاراژ دیدم آقایی روی یك کوله پشتی نشسته اند. با 
یك کاله بوقی به نظر منقوش و یك لباس نسبتاً گشاد و پوتین هایی که مطمئناً از زمان تولیدشان 
واکس به خود ندیده بودند، ایشان یك چوبدست داشتند که در همان حالت نشسته به آن تکیه 
کرده بودند، اولین فکری که به ذهنم رسید این بود که ایشان یکی از مشایخ قرن 4 و 5 هجری 
هستند که برای انجام کاری به تهران آمده اند و می خواهند و حاال به خانقاه خود برگردند؛ اما 
آقای افشار رفتند خدمت ایشان و گفتند: سالم ستوده و آقای ستوده هم با ایشان دست دادند، 
سپس آقای افشار بنده را خدمت آقای دکتر ستوده معرفی کردند، آقای ستوده اول بنده را به 
تشریف نیم نگاهی نوازش کردند و بعد سرشان را دوباره پایین انداختند.ایرج افشار فکر می کرد 
که احتیاج به معرفی بیشتر هست. درجا به من ترفیع مقام داد و بنده را از دانشیاری دانشکده 
پزشکی تهران به استادی رساند و بعد صفاتی برای من به کار برد که برای خودم ناشناخته بود، 
اما چون صفات خوبی بود من بسیار خوشم آمد )متأسفانه انسان از دروغ هم بعضی وقت ها 



402
خوشش می آید.( اما بعد از اینکه آقای افشار همه این حرف ها را زد جناب ستوده فرمودند: 
خوب باشند!! حقیقت مطلب این است که این حرف جناب ستوده برای من یك جواب عجیب 
و غریبی بود اما وقتی خوب فکر می کنم، می بینم که این نشان دهنده روح بزرگ این مرد است، 
دانشکده  کارگزینی  به درد  این حرف هایی که شما می زنید  آقا  بود که  این  معنی آن حرف 
پزشکی می خورد به من چه، او باید بیاید و به من امتحان پس بدهد. اگر چیزی داشت که به 
درد بخورد بسیار خوب اما اگر چیزی نداشت، کاری به کارش ندارم! خالصه ما در خدمت 
ایشان و دوستان سوار اتومبیل شدیم و رفتیم به چمستان البته. آن وقت ها راه ها مقداری نامناسب 
بود و ما مجبور بودیم مقداری از راه را پیاده برویم، در اینجا الزم است این نکته را عرض کنم 
که به نظر من مردم ایران هم بسیار مهمان نواز هستند وهم بسیار شکاک، ما وقتی که وارد یك 
دهی می شدیم همه اطراف ما جمع می شدند و برای میزبانی ما با یکدیگر دعوا می کردند در عین 
حال اصال نمی توانستند باور کنند که یك عده از تهران آمده باشند برای کوه نوردی بدون اینکه 
مقصد دیگری داشته باشند. مهم ترین فکری که اینها می کردند این بود که ما مهندس راهسازی 
هستیم به همین دلیل هم خیلی به ما احترام می گذاشتند تا ما با خاطره خوش از آنجا برویم 
و برایشان زودتر راه بسازیم. آقای ستوده در جمع ما یك شیخوخیتی داشت به خاطر نحوه 
رفتار و وقارش به طوریکه ایرج افشار همیشه بعد از اینکه ایشان را معرفی می کرد می گفت 
ایشان ستوده هستند و بقیه ناستوده که البته هیچ عیبی هم نداشت زیرا که اگر آن ستوده آقای 

• دکتر هوشنگ دولت آبادی از پژوهشهای دکتر ستوده گفت. )عکس از یوسف علیخانی(
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ستوده بود ما به ناستودگی راضی بودیم با کمال میل. خالصه ما به راه خود ادامه داده ایم البته 
این را هم بگویم که مردم بومی مازندران در فصل تابستان در کنار دریا و ساحل نمی مانند و 
به دامنه کوه ها می روند به همین دلیل در هر منزل )حدوداً هر دو فرسخ( یك دهی بود که از 
ما پذیرایی می کردند ودکتر ستوده بیشتر آنها را می شناخت. از آنجا رفتیم به یوش یعنی زادگاه 
نیما. بنده این مطالب را برای آشنایی شما با روحیات آقای ستوده عرض می کنم. شما همه قبول 
دارید که غربت چیز بسیار بدی است اما بدترین نوع این است که در غربت، غریب گز نیز 
باشد و غریب گزها ناقل بیماری تب راجعه باشند، یوش از این جاهاست و خود آقای ستوده 
در نزدیکی دره ای که به ده یوش منتهی می شد به ما گفت مواظب باشید که این جا غریب گز 
دارد، من به عنوان طبیب خیلی احتیاط می کردم اما جناب ایشان رفتند در قهوه خانه محقری که 
آنجا بود و روی فرش مندرسی که داشت نشستند و دستور چای دادند. بعد صحبت از این شد 
که تب راجعه را چگونه می شود درمان کرد که ایشان فرمودند بنده زمانی در نزدیکی خلخال 
دچار این تب شدم که مرا تا سر حد مرگ پیش برده بود و یك آقایی با آمونیاک که قطره قطره 
مقدارش را زیاد کرد من را نجات داد، علت این عرض بنده این بود که شما بدانید که بین من 
و جناب ستوده همیشه در مورد طب اختالف هست چون ایشان به طب اعتقاد ندارند و من 
هم با وجود اینکه به طب اعتقاد ندارم به بی اعتقادی ایشان اعتقاد ندارم، من نمی توانم تصور 
کنم که تب راجعه با آمونیاک خوب شود ولی اهالی یوش روشی داشتند که غریب گز را به 
مسافران می خوراندند تا به نوعی واکسینه شوند اما آقای ستوده قبول نمی کرد و چون من باید 
در امتحان ایشان قبول می شدم که آیا می توانم به این سفرها بیایم یا نه زیاد اصرار نکردم در 
هر حال در ادامه راه وقتی به دامنه شمالی البرز جنوبی نزدیك شدیم به یك دشت بسیار زیباو 
یك جنگل رسیدیم و در آن جنگل تعداد زیادی گاو بود. در آن هنگام من فرصتی پیدا کردم 
که اطالعات طبی خودم را به رخ جناب ایشان بکشم، من سراغ گاودار رفتم و مقداری شیر 
که تازه دوشیده بود گرفتم و شروع به نوشیدن آن کردم که جناب ستوده فریاد زد نخور نخور. 
مگر دیوانه ای تب مالت می گیری ! اما من به نوشیدن ادامه دادم حتی به ایشان نیز تعارف کردم 
اما ایشان گفتند مگر دیوانه ام که بخورم من گفتم شما تب مالت نمی گیرید اگر هم بگیرید من 
شما را دو هفته ای معالجه می کنم پس از حرف من او به فکر فرو رفت و به من گفت تو از کجا 
می دانی که تب مالت نمی گیری؟ گفتم وقتی آمدم از گاودار پرسیدم که آیا در دو سه سال اخیر 
گاوهایش بچه سقط کرده اند یا نه چون محال است در گله ای تب مالت باشد و گاوهای آن گله 
چند بچه سقط نکنند. جواب سوال منفی بود یعنی گاوها آلوده نبودند. بعد از ماجرای این سفر 
من عرض می کنم که آقای ستوده دراین سفرها شیخوخیت داشتند. درست است که اختیار تام 
نداشتند چون ایرج افشار کسی نبود که به کسی اختیار تام بدهد اما چون احترام ایشان را نگه 
می داشت جناب ستوده در حقیقت به گونه ای رئیس مجلس سنا بود و من در این مورد سند 
بسیار معتبری دارم که قسمتی از شعریست در مورد سفری که بدون جناب ستوده انجام شد و 
نتیجه خوبی هم نداشت، آقای جوانشیر خویی که یادشان گرامی باد از همراهان سفر بود که 
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ای مرد جهان گشته و ای رهبر عاقلای کرده به شب های سیه طی منازل
مقابلای در همه جا پیشرو کوهنوردان انبوه  لشکر  با  تنه  یك  وی 
سر بر خط فرمان تو بودیم ز منزلهر بار که در گردش ساالنه جنگل
چون داشت مهین رهبر ما بر سر ما ظلهرگز نفکندی خطر اندر دل ما بیم
متواری پلنگان  بودند  تو  متقبلاز حول  اطاعت  به  ببران  تو  بیم  وز 
اجانب اقالیم  به  نشستی  و  گشتی ز رفیقان غوی فارغ و غافلرفتی 
دور از نظر و همت آن مرشد کاملکذاب جباال خبرت هست که اینبار
منابر نقل  ما  ناکامی  قصه  شد خواری و رسوایی ما نقل محافلشد 
بر ذلت و بر خفت این امت بزدلکذاب جباال خبرت هست که اینبار
متالم طبرستان  اندر  ملتی  شد جنگلی از خنده خرسان متزلزلشد 

البته دو توضیح در مورد این شعر الزم است عرض کنم جناب ستوده که در محضر شان 
هستیم حافظه ای دارند مانند بهترین صفحه عکاسی اما گاهی اوقات اتفاق می افتاد که اسم 
کوه ها را اشتباه می گفتند و ایشان به شوخی می گفتند من شب از اینجا رد شدم و به همین 
دلیل است که جوانشیر می گوید »ای کرده به شب های سیه طی منازل« و باز به خاطر اینکه 

بعضی از اسم ها را خالف آنچه که بود می گفتند به ایشان لقب »کذاب جباال« را داده بود.

• حامدرضا قنبری در حیاط دانشگده ادبیات قطعاتی با نی به افتخار دکتر ستوده نواخت. جواد میرهاشمی، 
سعید علوی خواه و علیرضا دین محمدی در ردیف دوم ایستاده اند. )عکس از یوسف علیخانی(
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اما من بارها متعجب شدم از حافظه این جناب چون در سفرها همراه ایرج افشار وقتی به 
تپه ای می رسیدیم ایشان می گفتند پشت این تپه یك خانه چوبی یا یك درخت سنجد است 
و ما در کمال تعجب می دیدیم که آقای ستوده درست می گفتند. در خاتمه چند کلمه هم 
در مورد آثار و کارهای ایشان عرض می کنم، اصوالً ما ایرانی ها به کار عمیق و دقیق عادت 
نداریم. خیلی از فرنگی ها سعی کردند به ما دقت در کار را بیاموزند اما نتیجه این شد که 
خودشان هم دقت شان را از دست دادند و در این مورد ما گرفتاری های بسیاری پیدا کردیم 
به خصوص در مورد تاریخ و مخصوصًا تاریخ زرتشتی اما ایشان در همین کتاب البرزکوه که 
پیش روی منست، بین صفحه 72 تا 125 فرهنگ راه های مالرو را نوشته اند از مبداء به مقصد 
و به ترتیب حروف الفبا که مجموعًا 177 رشته راه است با نام و نشان. بعضی از این راه ها 
خودشان 11 رشته هستند و همه با ذکر منازل و مشخصات کامل قید شده اند، ما سال ها 
کارمان این بود که از این راه ها و آثار عکس می گرفتیم. عکس ها تبدیل می شدند به مقاله و 
مقاله تبدیل می شد به کتاب و کتاب تبدیل می شد به حق التالیف از انتشارات دانشگاه تهران...
2 سال پیش ایشان دوربینی خریده بودند و در ایوان خانه شان در کوشکك از ابرها عکس 
می گرفتند و مجموعه این عکس ها یکی از دیدنی ترین چیزهای این روزگار می باشد. یکی دیگر 
از آثار اخیر استاد ستوده که هنوز به طور کامل در دسترس نیست دیدنی های ایران نام دارد که 
با وفور اطالعات شاید تنها کتابی باشد که برای گردشگران ایران راهنمای واقعی و خوبیست.

یکی دیگر از کارهای مهم ایشان »فرهنگ سنگ سری« است، چون فرهنگ اهالی سمنان 
و به خصوص سنگ سر بر اساس گوسفندداری است و به همین دلیل برای اهالی آنجا هر 
گوسفندی با یك کلمه خصوصیت خاص خود رادارد )مثال اگر بره ای باشد که کنار گوشش 
و روی زانویش خال داشته باشد فرق می کند با بره ای که فقط روی زانویش خال دارد. و هر 

کدام اسم خاص خودش را دارد(.
حاال اگر از من بپرسند که در این وجود ذی جود با این همه خوبی که من سالها محو 
محبت هایش بودم چه چیز را مهم می دانم عرض می کنم آنجه در ایشان مهم است مستحیل 

شدن در طبیعت است یعنی ایشان جزئی از طبیعت است.
او به وقت و ساعت اعتقاد ندارد و در همان سفر اول به ما آموخت که هر وقت گرسنه 
باشیم ظهر است و هر وقت خوابمان بیاید شب است! کوچ سالیانه ایشان هم از چالوس به 
کوشکك و بالعکس فقط تابع طبیعت است. من یکبار از ایشان پرسیدم شما کی به کوشکك 
می روید؟ ایشان فرمودند هنوز در چالوس بخاری دلچسب است... عامل برگشتن ایشان از 
ییالق به قشالق یعنی از کوشکك به چالوس هم در آمدن و شکفتن گلیست به نام حسرت 

که گلی ظریف و زرد رنگ است.
من از صمیم قلب امیدوارم که این وجود عزیز پایدار بمانند برای اینکه شاید با اطمینان می توان 
گفت که نه تنها در حال حاضر که در آینده قابل پیش بینی هم هیچ جانشینی برایشان متصور نیست.«
و در خاتمه دکتر منوچهر ستوده طی گفتاری کوتاه از سخنرانان و حاضران تشکر کرد.
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منوچهرستوده خوناستدلمبرایایران

ــرای ایران ــت دلم ب ــدای ایرانخون اس ــن من ف جان و ت
آوای ــه  گون ــزار  ه ز  ــر  ــوای ایرانبهت ــم ن ــوش دل در گ
ــاغ ایران ــتر ز صفای  ب ــای ایرانخوش ــه نظر صف من را ب
ــیحا مس ــی  عیس دم  ــوای ایرانهمچون  ــش بود ه جان بخ
ایرانافسوس ز ظلم روس منکوس ــزای  ع ــده  ش ــدید  تش
ــی ستمکار ایرانوان دشمن وحش ــت همه غذای  برده اس
ــرار ــه و نفاق اش ــن تفرق ــای ایرانوی ــا صف ــته دل ب خس
ــرانگشته است کنون بسی غم افزا ــم زدای ای ــاحت غ آن س
ــت بیمار ــفای ایراناینك که وطن شدس ــه دهد ش دانی چ
ــرانیکی رنگی ملت است و دولت ای ــفای زای  ش داروی 
ــت ــران عزیز را خدایی  اس ــرانای ای ــدای  خ ــد  کن ــد  امی
ــریر حفظش ــم بد ش ــای ایراناز چش ــود به ــش ش ــا بی ت
ــکن اجنبی است کشور ــای ایرانتا مس ــود رض حاصل نش
ــتوده وار گویی ــه س ــد ک ــرای ایرانزیب ــت دلم ب خون اس

1321/12/6
بندرپهلوی)انزلی(
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منوچهرستوده سازمانمیراثفرهنگي
باغکتیبهها

مطالعات   مرکز  تأسیس   و  صخره اي   کتیبه ها  موالژبرداري   اهداف   و  ضرورت  
کتیبه شناسي . حسب االمر خیرخواهانة  جناب  آقاي  سید طه  هاشمي  معاون  محترم  سازمان  و 
رئیس  پژوهشگاه  میراث  فرهنگي ، صنایع  دستي  و گردشگري  و حسن  استقبال  جناب  آقاي  
دکتر ابوالقاسم  اسماعیل پور ـ رئیس  محترم  پژوهشکده  زبان شناسي  کتیبه ها و متون  سازمان  
بدین  وسیله  شرح  گزارش  مبسوطي  از سابقة  اقدامات  انجام  شده  در خصوص  موالژبرداري  
مطالعات   مرکز  تأسیس   هدف   با  ایران   صخره اي   کتیبه هاي   و  خطي   نشانه ها  و  نقوش   از 
بهانة  برگزاري  دومین  نمایشگاه  موالژ کتیبه هاي  صخره اي   به   کتیبه هاي  صخره اي  مي باشد 
ایران  از 13 شهریورماه  لغایت  31 شهریورماه  سال  1386 در مجموعة  تاریخي  ـ فرهنگي  

نیاوران  جهت  استحضار و هرگونه  اقدامات  مقتضي  بعدي  ارائه  مي گردد.
خدا را شکر که  دستگاه  به  این  فکر افتاده  و قصد دارد سروساماني  به  این  کار بدهد و 
این  اسناد و مدارک  تاریخي  را به  نوعي  حفظ  و حراست  کند من  خود شاهد و ناظر بوده ام  
که  در تخت جمشید گروهي  تفنگدار چشم  یکي  از مردان  نقش  را آماجگاه  خود کرده  بودند 

و تیر به  طرف  آن  مي انداختند.
براي  کشور مضّر است  و  اقدام  کرده اند  این  کار  به   ندانسته   یا  ایشان  که  دانسته   عمل  
نتیجه  این  مي شود که  سند تاریخي  مملکت  از میان  مي رود و اما نامي  که  براي  این  مقال  
انتخاب  کرده اند با موازین  دستوري  زبان  فارسي  سازش  ندارد. اضافة  باغ  به  کتیبه  از انواع  

شش گانة  اضافات  نیست  و هیچگونه  تجانسي  میان  باغ  و کتیبه  نیست .
اگر آن  را اضافة  تشبیهي  بدانیم  هیچگونه  تشابهي  میان  باغ  و کتیبه  نیست . شاید عنوان  

»ایران  باغستان  کتیبه ها« درخور و سزاوار است  والغیر.
15فروردین1389درگلورنوشتهشد
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منوچهرستوده ازخدامیطلبم
صحبتروشنرأیی

ازدفترچهیادداشتهاوخاطرات

1
بدیع الزمان  استاد  یعنی  شد،  خوانده  طهران  دانشگاه  به   1335 سال  در  ناچیز  بندة  این 
فروزانفر مرا به دانشکدة الهیات برد تا در آنجا به تدریس جغرافیای تاریخی مشغول گردم. 
پس از پانزده سال تدریس در این دانشکده به دانشکده ادبیات رفتم، یعنی سید حسین نصر 

مرا به این دانشکده آورد و در گروه تاریخ به تدریس سلسله های محلی ایران گذاشت.
مخلص متوجه شد که باستان شناسانی که در این دانشکده درس می خوانند از خواندن 
کتیبه های اسالمی عاجزند. در مالقاتی با عیسی بهنام رئیس گروه او را متوجه این مطلب 
کردم. بهنام اظهار کرد معلم نداریم. گفتم من تدریس می کنم. مرا خدمت رئیس دانشگاه برد 
و ایشان با تعیین شماره I.B.M مرا مأمور این کار کرد. در این دانشکده با دکتر پرویز ناتل 
خانلری مالقات شد و ایشان مرا وادار کرد تا تواریخ خطی دربارة مازندران را چاپ کردم. 
در همین دانشکده روزگار گذراندم تا دو سه ماه به انقالب اسالمی مانده که بازنشسته شدم و 
اکنون ایّام بازنشستگی را می گذرانم. این آقایان همدوره من بودند: ذبیح اهلل صفا، پرویز ناتل 

خانلری، مصطفی مقربی، حمیدی شیرازی، و...
     

(
ندیده ایمبیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم را  هم  خانة  و  همسایه ایم 

هر کسی در جریان زندگی و در چرخش دور فلك سرکش و یاغی می شود و با این وضع 
به جنگ و ستیز برمی خیزد. و اگر بتواند می خواهد اتصال آن را زیر و باال کند. روزها شب 



409 می شود و شبها روز و ساعات عمر ما 
بگذشتچون آب به جویبار و چون باد بدشت تو  و  من  عمر  از  دگر  روز 

هر روز که از عمر بگذرد یك روز به مرگ نزدیکتر می شویم. این فکر در مغز آدمی مؤثر 
است و می خواهد از هر راه که بتواند این تکاپو را بهم بزند و خود را از قید این نظم بیرون 
بکشد. برای این یك لقمه چقدر باید به این در و آن در زد. این است که گاهی می خواهد 

زنجیر این نظم را از گردن خود پاره کند و چند روزی با خیاالت خود خلوت کند.
ایرج افشار هم چون من سالی دو روز دیوانه می شد و پای خود را از زنجیر این قیود 
بیرون می کشید. این دو روز روزهای اول فروردین ماه و اول شهریورماه بود. تلفنی به من 
می کرد: »ستوده حاضری؟« می گفتم: »بله«. روز و ساعت حرکت را معین می کرد و من هم از 
شمال به تهران می آمدم و شبی را در منزل او می گذراندم و فردای آن روز چون دو زنجیرِی 
زنجیر پاره کرده از تهران و تهرانی می گریختیم. سوار ماشین افشار می شدیم و یا علی از تو 
مدد می گفتیم و به راه می افتادیم. به کدام طرف معلوم نیست. به کدام شهر، معلوم نیست. 
می خوریم،  ناهار  کجا  نمی دانیم.  کجاست،  شب خواب  نیست.  روشن  مهمانخانه،  کدام  به 

نمی دانیم و سر از کجا در می آوریم، معلوم نیست.
افشار عادت داشت از جاده های چهاربانده و شش بانده دور شود و در جاده های فرعی 
موازی با آنها حرکت کند. با این کار دهکده ها راه عبور ما بود. با مردم و ساکنان این دهکده ها 
می شدیم. چه  باخبر  ایشان  دل  درد  از  و  می کردیم  می خوردیم، صحبت  می نشستیم، چای 

• از راست عباس زریاب خویی، کیکاووس جهانداری، منوچهر ستوده و ایرج افشار در دانشگاه تهران.
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شکایتها که سر و سامان دادیم و چه گله گذاریها که رفع کردیم. با سفره های رنگین ایشان 
آشنا شدیم، ماست و کره و پنیر سالم خوردیم و از خوردن نان گندم خالص لذت بردیم. 
محلهایی که در دسترس هر کس نیست دیدیم و با مردان و زنانی نشستیم که هیچکس روی 
آنها را ندیده است. دیدن این همه آثار تاریخی که افشار در »گلگشت« ]در وطن[ خود شرح 
داده برای هیچکس مقدور نیست، چون راه مسافرت دیگران با ما اختالف داشت و در این 

بی هدفی ما هدفی بود.
چه شد که روزهای زنجیر پاره کردن ما یك زمان بوده است و چه شد که خدا این نعمت 
عظیم را از من گرفت و چه شد که من تك و تنها ماندم و تکیه گاه من یکسره از میان رفت.

از خدا می طلبم صحبت روشن رأیی
دوشنبه ششم تیرماه 1390

• ایرج افشار و منوچهر ستوده در جاده های ایران در یکی از سفرهای سال های اخیر.
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بخارا

سال پانزدهم
شماره 93

خرداد - تیر
1392

حافظۀبینظیِرفروزانفرمنوچهرستوده
)گفتگویعلیامیریبامنوچهرستوده)

  

  
حسب الفرمودة جناب دهباشی که در چند سال اخیر بانِی تدوین جشن نامه ها و شناختنامه ها 
و یادنامه های متعددی برای بزرگان علم و ادب ایران و سایر نقاط جهان بوده و تریبون ماندگارش 
»مجلة بخارا« در این سالها دریچه ای پربار برای یادکرد نادره مردان و زنان بسیاری بوده، این مخلص 
درصدد برآمدم تا بخشی از خاطرات دکتر منوچهر ستوده را دربارة روانشاد استاد بدیع الزمان 
فروزانفر جهت انعکاس در یادنامه ای مختص آن نادره مرد فقید آماده نمایم. آنچه در ادامه خواهید 
خواند پیامد خواستة مدیر کوشای بخارا می باشد که به تعجیل و در کوتاهترین زمان به رشتة نگارش 

در آمده است. 
از دوسال پیشتر از این به فکر افتادم با کسب اجازه از دانشمند نامی ایران زمین حضرت دکتر 
منوچهر ستوده خاطرات شفاهی ایشان را ضبط و گردآوری کنم تا مجموعه ای با عنوان »یادمانده های 
ستوده« تدوین گردد. پس ساعتها با آن حضرت به گفتگو پرداختم و قریب دو سال این نشستها 
به درازا کشید و دهها ساعت نوار کاست از گفته ها و تراوشات حافظة قوی ایشان ضبط گردید. 
این نوارها به مرور بر کاغذ پیاده و با نظر مستقیم ایشان نکاتی بدان افزوده شد. این مجموعه که 
گنجینه ای پرارزش از خاطرات تلخ و شیرین زندگانی دکتر منوچهر ستوده است، بی شك برای 
بسیاری از عالقه مندان آثار ایشان و دوستدارانش می تواند خواندنی و جذاب باشد. از جمله بخشهای 
ضبط شدة این مجموعه خاطراتی از دوران شاگردی وی نزد زنده یاد استاد فروزانفر است که کمتر 
بدان اشاره نموده است. یادداشت حاضر چکیده ای از تقریرات دکتر ستوده به این مخلص راجع 
به زنده یاد بدیع الزمان فروزانفر است که به خاطر روان خوانی و سهولت در درک مطلب سؤاالت 
مطروحه حذف شده و متن گفتگو به شکلی متعارف ویرایش گشته است. به هر حال وی از 
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اولین شاگردان مرحوم فروزانفر در سالهای نخستین تدریس وی در دانشسرایعالی می باشد و درج 
خاطرات دکتر ستوده در یادنامة آن فقید سعید می تواند برای خوانندگان محترم جالب توجه باشد. 

عمر نادره مردانی چون ستوده دراز باد. 
علی امیری

1
بعد از پایان دورة ابتدائی در دبستان آمریکایی ها به توصیة پدرم به کالج آمریکایی رفتم تا ادامة 
تحصیل دهم. در تمام سالهای تحصیل متأسفانه معلمی که بتواند آموزندة مباحث و مطالب جدیدی 
باشد به چشم ندیدم یعنی در آن روزها چنین معلمی وجود نداشت. خصوصاً در دورة متوسطه حتی 

یك معلم کاربلد و مجّرب سرِ راه ما قرار نگرفت تا مطلبی به محصلین تعلیم دهد. 
بعد از دریافت مدرک دیپلم تصمیم گرفتم به دانشسرای  عالی بروم. در سال تحصیلی 1314 ثبت 
نام کرده و به همراه پنج نفر از همکالسی های خودم در کالج آمریکایی سرِ کالسهای درس دانشسرا 
حاضر شدم. قبل از ورود ما به دانشسرای عالی استاد اصلی ادبیات آنجا زنده یاد عباس اقبال آشتیانی 
بود اما به خاطر سفر به اروپا روانشاد بدیع الزمان فروزانفر جایگزین او شده بود. باید اضافه کنم که 
قبل از اقبال آشتیانی هیچ تشکیالت نوینی برای تدریس ادبیات وجود نداشت و او بود که با کوشش 

خودش زمینة مناسبی برای تدریس ادب زبان فارسی برپا کرده بود. 
من و دیگر محصلین کالج آمریکایی تا قبل از ورود به دانشسرای عالی معلم درست و حسابی 
نداشتیم و بیشتر کسانی که به تعلیم و تربیت می پرداختند از فارغ التحصیالن سالهای قبل کالج 
آمریکایی بودند و هیچکدام بار علمی باالیی نداشتند. با ورود به دانشسرای عالی و در نخستین گام 
در محضر استاد عالم و دانایی همچون بدیع الزمان فروزانفر قرار گرفتیم و تازه فهمیدیم که داستان از 
چه قرار است. با اینکه دیپلمه بودیم و آن روزها تعداد دیپلمه ها در جامعه بسیار کم بود با این حال 
مانند نوزاد در حال رشدی بودیم که در ابتدای راهِ تعلیم و فراگیری علم قرار گرفته است. نوزادی 

که کمترین اطالعی از ادب زبان فارسی نداشت. 
روز اّول حضور استاد فروزانفر سرِ کالس درس دانشسرا تعداد همکالسی ها حدود چهارده نفر 
بود. شش نفر از کالج آمریکایی بودیم و مابقی از دیگر دبیرستانها بودند. همة ما در کالس به شکلی 
مرتب و منظم نشسته بودیم تا استاد وارد شود. ناگهان درِ کالس باز شد و مرد متوسط القامتی به 
داخل آمد و نزدیك میز تدریس رفت و بدون آنکه پشت میز بنشیند صندلی را برداشت و کنار میز 
گذاشت و روی آن نشست و در حالی که دست راست خود را به میز تکیه داده بود، رو به حاضران 

در کالس چنین گفت: 
  »از قبل از اسالم چیزی نمی دانیم، از بعد از اسالم زمینی نماند در این پهنه دشت که ِخنگ 

فرامرز در وی نگشت!« 
  با گفتن این جمله که در نهایت جدیت و تسلط کالم بود و در ما سریعاً تأثیر گذاشت شروع 
به تدریس نمود. همان روزها فهمیدیم که استاد فروزانفر فرشتة نجاتی است برای ما که از مباحث 
ادبی و علمی کمترین اطالع و آگاهی را داشتیم. فروزانفر هرچه می گفت برای ما تازگی داشت و 
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قبل از آن اصاًل به گوشمان نخورده بود. یعنی شخص دیگری که چنین بار علمی داشته باشد در 
میان معلمان و مدرسان آن سالها دیده نمی شد. هر قدر از زمان تدریس ایشان می گذشت میزان درک 
ما شاگردان نسبت به ادب زبان فارسی بیشتر می شد. یعنی معلوم شده بود که عالقه و اشتیاق و 
استعداد در محصلیِن آن سالها بود اما مدّرس و استادی که عالم به ادب زبان فارسی باشد در دایرة 
تعلیم دهندگان آن روزها نبود. فروزانفر تحولی بزرگ ایجاد کرده بود و همة ما شیفتة ایشان و البته 

شیوة تدریس وی شده بودیم. 
مرحوم فروزانفر استاد اصلی ما در دانشسرای عالی تهران بود و مباحث مختلفی را از جمله شرح 
حال شعرا، شرح حال عرفاء و آشنایی با اهل علم و ادب به ما درس داد. حقیقتاً آشنایی ما با بزرگان 

گذشتة علم و ادب ایران توسط آن روانشاد صورت گرفت. 

• • دکتر منوچهر ستوده )عکس از علی دهباشی(
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(
نکتة عجیبی که امروز بدان رسیده ام این است که فروزانفر نقطة متصل از یك رشتة انسانی 
اثرگذار در تاریخ ایران بود که با چند پشت به دانشگاه بغداد می رسد. یعنی فروزانفر شاگرد مرحوم 
ادیب پیشاوری بود و این شخص نیز شاگرد کس دیگری و به همین صورت پشت در پشت 
از تعلیم دیدگان دانشگاه بغداد بودند. دانشگاه بغداد هم منتهی به دانشگاه جندی شاپور در قدیم 
می شود. منظورم این است که یك رشتة متصل به هم از آن دوره شروع شد و تا زمان زنده یاد 
فروزانفر ادامه داشت. این رشته بسیار قوی و در طول زمان اثرگذار بود و برای حفظ و پایداری 
ادب زبان فارسی در مقابل هجوم و نفوذ دیگر اقوام مهاجر بسیار حیاتی و الزم بود. یعنی تا قبل از 
فروزانفر ادب زبان فارسی هیچ ضبط و ربط درست و حسابی نداشت و او بود که همت فراوان 
نمود و کتاب ارزشمند »سخن و سخنوران« را نوشت و به ما نشان داد که گذشتة ایران چه مردان 

بزرگی به خود داشته است و وجود هر کدام در زندگی ما چقدر مؤثر بوده است. 
(

از ویژگی های بارز فروزانفر حافظة او بود. من در تمام عمر خودم حافظه ای به قدرت حافظة 
فروزانفر ندیدم و شاید بعداً هم نبینم. واقعاً فوق العاده بود به خصوص در حفظ اشعار و قصاید بلند 
نابغه بود. مثاًل قصاید هفتاد هشتاد بیتی را بدون اشتباه از حفظ می خواند. وقتی سرِ کالس این قصاید 
را با صدائی رسا و تسلطی بی مانند برای ما می خواند بین شاگردان شور خاصی ایجاد می شد. آنچه 
از این مرد بزرگ در کالس درس شنیدیم در مغز ما تا به امروز نقش بسته است. واقعاً بیانش در 

مخاطب اثر عمیِق روحی می گذاشت.
4

از شاگردانی که نزد استاد فروزانفر در سالهای تحصیل در دانشسرا بیشتر نزدیك بودند یکی بنده 
بودم و دیگری مصطفی مقّربی و دوست گرامی محمد دبیرسیاقی که اکثر مواقع به منزل ایشان رفت 
و آمد داشتیم. وجود استاد فروزانفر در ساعات غیر از کالس درس دانشگاه هم برای ما پربرکت 
و همراه با فایده بود. ایشان همیشه در خدمت علم اندوزِی شاگردانش بودند و هیچگاه ندیدم که 
جواب تماس تلفن یا تقاضای یکی از ما دانشجویان را ندهد یا بی اعتنائی کند. وقتی به منزلش می 
رفتیم به رسم معمول روی زمین بر تشکهای مخصوصی که آنجا بود می نشستیم و به پشتی تکیه 
می دادیم. ایشان نیز در مقابل ما پشت میز کوچکی که اندازة میز خیاطی بود می نشست و به بحث 

و گفتگو می پرداخت. 
فروزانفر در ادبیات عرب نیز به مقام استادی رسیده بود و اشعار بلند پنجاه شصت بیتی عربی را 
در کالس دانشگاه آنچنان از حفظ می خواند که گوئی زبان مادری اش عربی است. اصاًل در این باره 
عالمه بود یعنی به غیر از فارسی به زبان عربی و صرف و نحو نیز تخصص داشت. هر موقع الزم 

می دید اشکاالت ما دانشجویان را در موارد مربوط به زبان عربی رفع می کرد. 
5

از روزی که استاد فروزانفر را دیدم ایشان در لباس امروزی بود ولی می گفتند که در گذشته 
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ملبس به لباس روحانیت بوده است. از چیزی که خیلی خوشش می آمد »بََرک خراسانی« بود که 
در روزهای سرد سال بر تن می کرد. یادم است که آن را برک بَجستان می گفتند. بجستان زادگاه 

فروزانفر بود. 
فروزانفر گهگاه شعر می سرود اما هیچگاه به شکل جدی آن را دنبال نکرد. هر موقع احساسی در 
وی بارور می شد به نظم در می آورد. معموالً اشعاری بود که در همان زمان ارزش و اعتبار داشت. 

یکی از ابیاتش در خاطرم مانده که می گفت: 
بدیع الزمانمسخن همچو جسم است و من همچو جانم بدیع الزمانم، 

  البته هرگاه شرایط اجتماعی و یا سیاسی اقتضا می کرد اشعاری پیرامون آن تنظیم می نمود. مثاًل 
در وقایع ملی شدن صنعت نفت و در ستایش مقام زنده یاد دکتر مصدق قصیدة بلندی سرود که 
مصرع آن »ای مصدق که مرد میدانی« بود. این قصیده را هم به خاطر میهن پرستی دکتر مصدق گفته 
بود. دیگر هیچ به یاد ندارم که راجع به سیاست اظهار نظری کرده باشد یا دانشجویان را به طرف 

یك جریان سیاسی خاص ترغیب نموده باشد. 
6

در سالهای قبل از ورود به دانشسرای عالی به خاطر عالقة زیادی که به کوهنوردی داشتم 
چندین بار به گردش کوهستانی رفتم. در این گردشها به قلعة الموت عالقمند شدم و سعی کردم 
راجع به اسماعیلیه و قالع بازمانده از آن دوره مطالعاتی داشته باشم. در یکی از جلساتی که به منزل 
استاد فروزانفر رفته بودم وی از این داستان آگاه شد. من تازه فهمیدم که وی در زمینة اسماعیلیه 
همان موقع در حال تحقیق است و راجع به ابعاد تاریخ و ادبی آن مطالعه می کند. من هم کار 
شناسایی و جغرافیای آن دوره را پیش گرفتم. در واقع خودم این موضوع را انتخاب کردم و ایشان 
مرا کمك نمود. در موقع انتخاب موضوع رسالة دانشگاه، فروزانفر معتقد بود که چون من دربارة 
قالع اسماعیلیه سابقة تحقیق و مطالعه دارم بهتر است همین را به رسالة دانشگاهی خودم تبدیل کنم. 
خوشبختانه رسالة خوبی از آب درآمد که چند سال بعد به شکل کتابی با عنوان »قالع اسماعیلیه در 
رشته کوههای البرز« زیر چاپ رفت. بنده در این کتاب حدود یکصد و سی قلعة قدیمی را که در 

دورة اسماعیلیه در این نواحی وجود داشت شناسایی و معرفی کردم. 
7

در یکی از روزهای درس در دانشگاه، استاد فرزانفر از من خواستند که به عنوان کار تحقیقاتی 
بیست بیت از اشعار حافظ را به همراه بیست بیت از سروده های سعدی که هم ردیف و هم قافیه 
باشند انتخاب و به مطالعه و بررسی آن بپردازم و در انتها نظر خود را برای ایشان بنویسم. دو هفته 
وقت صرف شد و من نزدیك صد صفحه مطلب بر کاغذ پیاده کردم و در قالب رساله ای به نزد 
ایشان بردم. بعد از توضیحاتی که الزم بود، حافظ را برتر از سعدی دانستم. ایشان وقتی حرفهای 
مرا به طور کامل گوش کرد به حالت اعتراض و با لحنی آرام گفت که سعدی هم بزرگمردی بوده 
در عالم شعر و ادب. من هم در جواب عرض کردم که مطمئناً چنین است اما حافظ را بیشتر از 
سعدی پسندیدم. االن که به آن روز فکر می کنم چنین می انگارم که فروزانفر از این کار خود چنین 
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مقصودی داشت که با این سؤال مرا بیشتر محك بزند و از میزان مطالعه و بررسی من آگاهی یابد 
یا اینکه واقعاً به سعدی ارادت داشت و مقصودش این بود که به شکلی غیرمستقیم مرا نسبت به 

اشعار سعدی بیشتر متوجه سازد. 
در سالهای ارادتم به روانشاد فروزانفر متوجه شدم که ایشان در میان شعرای قدیم به سعدی 

عالقة خاصی داشتند و از بین شعرای معاصر ملك الشعراء بهار را بیشتر دوست می داشت. 
8

از زمانی که فروزانفر را شناختم تا روزهای آخر عمرش وی در دو جا سکونت داشت. اّول در 
کوچة یخچال در شرق تهران پائین خیابان عین الدوله منزل داشت. بعد به خیابان بهار منتقل شد و 
در یکی از کوچه های آن خیابان ساکن شد. من در هر دو جا بارها به خدمت ایشان می رسیدم و 

از محضرش بهرمند می شدم. 
9

در یکی از روزهای سال دّوم دانشسرا استاد فروزانفر بدون مقدمه رو به ما دانشجویان نمود و 
گفت: »استاد من ادیب پیشاوری در زمان خودش در حدود صد و پنجاه تا صد و شصت هزار بیت 
شعر حفظ بود، من که به عنوان استاد شما اینجا هستم اگر به ذهن خودم فشار آورم در حدود پنجاه 
تا شصت هزار بیت در خاطر دارم. شما دانشجویان تا جایی که دقت کرده ام شاید پنج تا شش هزار 
بیت در حافظه داشته باشید. وای به حال افرادی که زیر دست شما تعلیم یابند.« امروز این اضمحالل 
فکری را بنده در نسل پس از خود می بینم.! منظور فروزانفر این بود که هر چه زمان به جلو می 
رود سیر شعر و ادب فارسی محدودتر می شود. امروز که به آن حرفها می اندیشم دقیقاً به این باور 

رسیده ام که فروزانفر آن روزها متوجه این افت شده بود. یادش گرامی و نامش جاوید باد.

یادآوری

مخارجسنگینمجلهازراهتكفروشیوحقاشتراکبایددادهشود.
تقاضایمکررویادآوریدرهرشمارهازدوستانومشترکانحکایتاز

آنداردکهمجلهنیازمندیاریوتوجهدوستدارانشاست.
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درآخرینروزهایصفحهبندیمجله،گرامیداشتیکصدسالگیدکترستودهاز
سویبنیادموقوفاتدکترمحمودافشاربرگزارشد.امیدواریمدرشمارةآینده

سردبیرگزارشاینجلسهرامنتشرکنیم.
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