
 
 
 
 
 

 *از شهر حافظ تا ديار رودكي
 پرويز ناتل خانلري

 
 رقصندگويند و ميبه شعر حافظ شيراز مي

 ديـنان سمرقـچشمان كشميري و تركسيه

 

 چند روز پس از آنكه كنگرة سعدي و حافظ در زادگاه آن دو بزرگ يعنـي

بـا طرزي شايسته از جانب دانشگاه پهلوي آغاز شد و پايـان يافـ  شهر شيراز به

سوي ديار رودكي شتافتيم تا در مجلس باشكوهي كه به ياد حافظ برپا همراهان به

ياد هفتصـدمي  سـاد درگتشـ  سـعدي و بود شرك  كنـيم  كنگـرة شـيراز بـه

ششصدمي  ساد فوت حافظ منعقد شده بود  اما عنوان جش  تاجيكستان ششصد 

 ( 1)و پنجاهمي  ساد تولد حافظ بود 

عمل آمده به« بستگي ملتهاي آسيايي و افريقاييانجم  هم» دعوت ازطرف

بود  از تهران بـه مسـكو « آكادمي علوم تاجيكستان»بود و برپادارندة جش  حافظ 

                                                           

  1097تا  1089، صص 1350*  سخ ، دورة بيستم، شمارة دوازدهم، 

تان بـه تاجيكسـشيراز ساد هجري قمري را منظور كرده بودند و جش   ة  بايد يادآور شد كه در كنگر1

 ساد زندگي كرده باشد  60د شمسي بود  بنا بر فرض آنكه حافظ حساب سا
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هوايي را  هعزم شهر دوشنبه به هواپيما نشستيم  اي  راپرواز كرديم و روز ديگر به

  در شش ساع  بايد پيمود  ساع  هف  غروب در پايتخ  تاجيكستان به زمـي

نشستيم و آنجا ساع  ده بود، زيرا كه اختالف وق  ميان مسكو و شـهر دوشـنبه 

 سه ساع  اس  

هاي آشنا، لبخندهاي دوستانه، و آغوشهاي گرم مهربان در فرودگاه از چهره

وسـتان دما پيشباز كردند، و دس  و بغلهاي ما را از خرمنهاي گل انباشـتند  ايـ  

 دم  نـاميشي  يا در تهران پيوند الفـ  بسـته بـوهمان بودند كه با ايشان در سفر پ

 بردن همة ايشان سخ  را دراز خواهد كرد  هرچند كه چهـرة خـرم و پرمهرشـان

 زاده با قيافة آرام و نجيباكنون چون خياد دالويزي در نظر اس   ميرزا تورسون

  امـا كه رئيس اتحادية نويسندگان تاجيكستان اس  و مقامات مهم ديگر نيز دارد

ر فرهنـ  تاجيكسـتان، ميـ شايد مهمتري  آنها شاعري اس ، مهربان نظراف وزير

سيد مير شكر شاعر و رئيس مجلس ملـي، عبـدالغني ميرزايـس اسـتاد ادبيـات و 

رئيس انستيتوي رودكي، محمد عاصمي رئيس آكادمي دولتي علـوم تاجيكسـتان، 

و نويسـنده و دو زاده شاعر زندةدد استاد، و ناصرجان معصومي اديب باقي رحيم

بيـر شاعر جوان كه خوانندگان سخ  با آثارشان آشنا هستند، يكي مؤم  قناع  د

« صـداي شـر »اتحادية نويسندگان و ديگري عبيد رجـب سـردبير مجلـة ادبـي 

 الدي  عيني، فرزند برومند پيشواي ادبيات نـوي ازجملة اي  دوستان بودند  كماد

با محبـ  فـراوان كـه خـاس اوسـ  از تاجيكي، يعني مرحوم صدرالدي  عيني، 

 ار عزيزمسكو راهنمايي و پتيرايي ما را بر عهده داش ، و در شهر دوشنبه مهماند

 انجم  روابط فرهنگي اس   اللهي بود كه دبيرما رحم 

دوشنبه كه دهي كوچك بوده در سي ساد اخير بـه صـورت شـهري زيبـا 
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گل و درخ  دارد  كسي كه درآمده اس   عمارتهاي خوب و خيابانهاي په  و پر

نام خواهد داد، زيرا كه در فرودگاه « گلشهر»در ارديبهش  به آنجا سفر كند به آن 

جا گل اس   گفتند كه اكنون اي  شهر چهارصد هزار و خيابان و باغ و خانه، همه

نفر جمعي  دارد، و جمهوري تاجيكستان را داراي سه ميليون نفر جمعي  گفتند 

 زبانند ك به تمام ايشان تاجيك، يعني فارسيكه اكثري  نزدي

زبان تـاجيكي فارسـي شـيريني اسـ  كـه نسـب  بـه فارسـي امـروز مـا 

 اختصاصاتي دارد 

اي  مميزات دو نوع اسـ   يكـي لغـات و اصـتالحات و تعبيـرات كهـ  

فارسي دري اس  كه اديبان ما در متالعـة آثـار ادبـي پـن  شـش قـرن نخسـتي  

اند و اكنون در فارسي راي  ما مهجـور مانـده اسـ ، يـا دهاسالمي با آنها آشنا ش

معني اصلي مانده و نزد ما معني اصـتالحي ديگـري كلماتي كه در آن سرزمي  به

يا ايشـان «  باال رفتم»گوييم و ما مي« برآمدم»گويند يافته اس   امروز تاجيكان مي

برنـد  از كلمـة به كار ميرا « آيمبرمي»و ايرانيان به جاي آن « مي برآيم»گويند مي

كننـد و در مثـل زبانان ايران امروز معني كاسة بسيار بزرگ اراده ميفارسي «قدح»

جـاي آن  يعني ظـرف بزرگتـري بـه« كه باز آرد قدح دكاسه جايي رو» گويند مي

 خوريم غالباً همي  تصور را دربيايد، و چون به اي  كلمه در شعر گتشتگان برمي

 آوريم ذه  مي

 ك قدح مي نوش ك  بر ياد م ي

 گو بخواهي داد آخر داد م 

تـوان و اگر توجه كنيم كه در ظرف به آن بزرگي مي را، حتي به ياد دوس ، نمي

به كاسة « قدح»شماريم  اما در زبان تاجيكي خورد آن را ازقبيل اغرا  شاعرانه مي
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ه هـم مـي و شود كـخوري ما اطال  ميكوچك سفاليني به اندازة فنجانهاي چاي

 نوشند هم چاي را در آن مي

وز امـر»غاز ورود، وضع هوا را پرسـيديم  گفـ  آاز مهماندارمان در همان 

دد و ماليـم و معتـ»را بـه معنـي معـادد « فارم»دانستيم كه كلمة « هوا فارم اس 

ارتباط ريشه « خرّم»برد و اي  لغ  ايراني اصيل اس  كه با كلمة كار ميبه« دلپتير

 دارد 

گونه كلمات در آخر سفر به قود حافظ ملود شدم از اينكه چرا از اود اي 

 ردم را كه درضم  گفتگوي چندروزه با ميزبانان به آنها برخورديم يادداش  نك

اما نوع ديگـر از اختالفاتيكـه ميـان فارسـي و تـاجيكي امـروز هسـ  يـا 

بـه دو هاي صرفي نوساخته اسـ  كـه در دو سـرزمي  اصتالحات و حتي صيغه

آمده و باهم متفاوت شده، يا اصتالحات جديد كه از زبانهاي شيوة جداگانه پديد

انسوي ديگر به فارسي درآمده اس ، در اي  قسم  اخير ما كلمات را بيشتر از فر

 ايم و تاجيكان از روسي يا با واستة روسي و اخيراً از انگليسي اقتباس كرده

بـريم و مـثالً كار ميبـه« حاصـل»و  «درآمـد»را ما بـه معنـي « عايد»كلمة 

و « راجـع»جاي ، اما تاجيكان اي  لفـظ را بـه«فالن مبلغ به ما عايد شد»گوييم مي

 « اي  متلب عايد به فالن چيز اس »نويسند كنند و مياستعماد مي« مربوط»

در فارسي امروز ما دو صيغة صرف فعل، يا دو زمـان فعلـي نوسـاخته بـه 

داشـتم »شـود  يكـي در ادبيـات قـديم فارسـي ديـده نميوجود آمده اسـ  كـه 

در زبان تاجيكي نيـز تقريبـاً معـادد آنهـا دو «  نويسمدارم مي»و ديگر « نوشتممي

 شده اس   ايجاد« ايستمنوشته مي»و « نوشته ايستادم»صيغة 
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شناسي كه سـر دراز دارد بگـتريم و بـه موضـوع اصـلي از اي  بحث زبان

 شيراز برگرديم خود، يعني جش  حافظ 

 روز دوشنبه بيستم ارديبهش  در جلسة كنگرة حافظ كه در آكـادمي علـوم

تاجيكستان تشكيل يافته بود شرك  كرديم  در اي  مجلس بـيش از سيصـد نفـر 

هـاي ديگـر شـوروي كـه اديب و دانشمند، چـه از تاجيكـان و چـه از جمهوري

ك د و هريـند، گرد آمده بودنمستقيماً يا از روي ترجمه با آثار حافظ آشنايي داشت

كردند  از خارج كشـور شـوروي تنهـا از ايـران و افغانسـتان هايي ايراد ميختابه

كـوب جز م ، دكتـر عبدالحسـي  زري نمايندگاني دعوت شده بودند  از ايران به

س استاد دانشگاه تهران كه همكار ديري  سخ  اس ، و خانم بـدري آتابـاي رئـي

ـ زاده شـاعر و موسيقيبودند، و از افغانستان ضـيا  قـاري كتابخانة سلتنتي آمده

بار شناس كه آثارش نزد تاجيكان معروف و مأنوس و مورد پسند اس   نخسـتي 

شدم و خوشوق  شدم بود كه با اي  شاعر صاحبدد و نجيب و مهرپروز آشنا مي

 ام افزوه شد كه يكي ديگر بر دوستان گرامي افغاني

ر شـديم از چنــد روز پـيش آغـاز شـده بــود و مجلسـي كـه در آن حاضـ

بـان زسخنرانان متعدد از سرزمي  پهناور شوروي دربارة ترجمة غزلهاي حافظ به 

مـع جخود يا دربارة تحليل آثار او گفتگو كردند كه همة آنهـا در كتـاب بزرگـي 

س خواهد شد و انتشار خواهد ياف   شعر حافظ در زمان زندگي او عرا  و پـار

ير و ود و آهن  تبريز و بغداد داش  و شايد در اواخر عمرش به كشـمرا گرفته ب

هاي اش از كرانـهبرد كه روزي آوازهسمرقند هم رسيده بود  آيا خود او گمان مي

اسـر بالتيك و كشورهاي بالكان هم بگترد و به اروپـا و امريكـا نيـز برسـد و سر

 جهان را بگيرد؟
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تـر بيشـتر از ايرانيـان نباشـد كماما دلبستگي تاجيكان به شعر حـافظ اگـر 

گفتند  نيس   همة ايشان الاقل چند شعري از اي  شاعر جادوسخ  را از بر دارند 

شـعر  كه آنجا هم در زمانهاي گتشته و در مكتبهاي قديم خواندن و نوشت  را بـا

ا براي تيمّ  و تبرّك رو بعضي از مادران تاجيك ديوان حافظ  اندآموختهحافظ مي

اند  خالصه آنكه حافظ را اگرچـه زادگـاه او و گتاشتهكودكان خود مي زير بالش

شـمارند، و محل زندگانيش صدها فرسن  از آنجا دور اس  شاعر ملي خـود مي

 ن سزاوار اس ، زيرا كه مرزهـاي سياسـي غيـر از مرزهـاي فرهنگـيآ اي  بجا و

ني اس  اس   يك فرهن  بزرگ و ژرف و پهناور در آسيا هس  كه فرهن  ايرا

و كشورهاي متعدد امروز كه هريك سازمان سياسـي و اجتمـاعي جـدا و خـاس 

 وخود دارند در آن شريكند  رودكي و نظامي و خاقاني و اميرخسـرو و عنصـري 

كردنـد كـه اكنـون وضـع سنايي و بيدد، اگرچه هريك در سـرزميني زنـدگي مي

  بزرگنـد، و سياسي اداري جداگانه دارد، همـه از اعضـاي برجسـتة ايـ  فرهنـ

فرخي و منوچهري و عتار و سعدي و عراقي و خواجو و حافظ و صائب و دهها 

اند بـه همـة سخنور بزرگ ديگر، اگرچه زاده و پروردة سرزمي  كنوني ايران بوده

 كشورهاي وارث اي  فرهن  عظيم نيز تعلق دارند  اگر در ميـراث مـادي كثـرت

 رچه بيشتر بهتر شريكان متلوب نيس  در ميراث معنوي شريك ه

 به مناسب  اي  مراسم جش  خيابان وسيع و مصـفايي را كـه از كنـار رود

انـد و هناميد« خيابان حافظ»پرآبي مي گترد و بيش از بيس  كيلومتر درازي دارد 

 بر« حافظ گلگش »اند كه نام باغ يا گردشگاه بزرگي يكجا در كنار آن ايجاد كرده

 اند آن نهاده

گتاري بر پاية ه را به اداي مراسم رسمي گترانديم كه گلصبح روز پنجشنب
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مجسمة لني  و سپس پيكر عظيم رودكي در يكي از ميدانهاي بزرگ شهر و پـس 

گتاري بر سر مقبرة صدرالدي  عيني بود  پيكر رودكي درحـالي كـه بـه از آن گل

حالي دهندة يك دس  عصا دارد و دس  ديگر را مانند نابينايان پيش آورده نشان

بي  در پايان زندگاني از درگاه امير باز گشـته چشم روش اس  كه اي  شاعر تيره

رود  اما صـدرالدي  و براي گتراندن روزهاي آخر عمر به دهكدة زادگاه خود مي

گتار ادبيات جديد تاجيكي، بلكه به تنها به عنوان نويسندة زبردس  و پايهعيني نه

وري تاجيكستان مورد تكريم اس   او بود كه در عنوان يكي از بنيادكنندگان جمه

آغاز تأسيس دول  اتحاد جماهير شوروي با ياران خود به مالقات لنـي  رفـ  و 

هاي ديگر آسياي ميانـه حفـظ ا  به جمهوريحتوانس  سرزمي  تاجيكان را از ال

 صورت يك جمهوري خودمختار درآورد كند و آن را به

ساع  چهار بعـد از ظهـر همـي  روز  جلسة نهايي و رسمي كنگرة حافظ

تشكيل ياف   اي  جلسه با نتق مفصل و جامع محمد عاصـمي، رئـيس آكـادمي 

هاي ديگر شوروي هريك علوم تاجيكستان آغاز شد و سپس نمايندگان جمهوري

 غانسـتان  نمايندگان ايـران و افدندسخناني در تجليل مقام سخنور شيراز ايراد كر

يد  به پايـان رسـ 6ي گفتند و اي  مجلس مجلل در ساع  نيز به نوبة خود سخنان

هاي گوناگون، خاصـه آنگاه كنسرت و رقص آغاز شد كه در آن موسيقي و رقص

دوام  8هاي محلي تاجيكي و افغاني و ايراني به نمايش درآمد و تا سـاع  رقص

 ياف  

وزير شب را صدراعظم به شام دعوت كرده بـود  آقـاي غفـاراف نخسـ 

ان كه دو سفر به ايران آمده مردي فاضل و آهسته و متي  اس  و پس از تاجيكست

خواهد بـه توان درياف  كه با كتاب سر و كار دارد اگرچه نمياندك گفتگويي مي
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اي  صف  تظاهر كند؛ و يكي از اديبان تاجيك به م  گفـ  كـه  پـيش خودمـان 

 بماند، شاعر نيز هس  

جز هنرمنـدان شايسـته چنـد تـ  از پس از شام، آواز و رقص آغاز شد و ب

رجاد آن سرزمي  نيز در رقص شرك  كردند  رقص محلي در مجلس مهماني از 

يـ  آداب كه  مردم اي  سرزمي  اس   چنانكه هنوز در بعضي از نواحي ايـران ا

شـود  رسم باقي اس  و نشانة كمـاد دوسـتي و تكـريم بـه مهمانـان شـمرده مي

 مجلسي بسيار باشكوه بود 

يارت زما خواسته بوديم كه زادگاه رودكي و بناهاي تاريخي سمرقند را نيز 

ز ام و پس كنيم و ميزبانان مهربان پتيرفته بودند  صبح جمعه با هواپيما عازم شدي

ساعتي به سمرقند رسيديم  سمرقند اكنون در تقسيمات كشـوري شـوروي جـز  

ن اس  كي كوتاهتري  راه آجمهوري ازبكستان اس   اما براي رفت  به زادگاه رود

نجيكـ  پكه از دوشنبه با هواپيما به سمرقند بروند و از آنجـا بـا اتومبيـل عـازم 

 شوند  ما نيز چني  كرديم 

د و ما ك  به پيشباز آمده بويدر فرودگاه سمرقند آقاي ظريفي فرماندار پنج

صـد و  يمرا با دو اتومبيل ولگا به راه انداخ   درازي راهي را كه در پـيش داشـت

گتش  و بيس  كيلومتر بود كه هفتاد كيلومتر آن از خاك جمهوري ازبكستان مي

 رسيد سپس به مرز تاجيكستان مي

ك  يكي از شهرستانهاي تاجيكستان امروزي اس   اما ايـ  سـرزمي  يپنج

تري  جايگاههاي اقوام ايراني بـوده ساد داستانها دارد و شايد يكي از قديميكه 

خوانـده مـي شـد  داريـوش بـزرگ در « سـغد»روزگار اي  والي  اس   در آن 

هاي خود آن را يكي از استانهاي شاهنشاهي پهناور ايران شمرده، و در نوشتهسن 
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جمشيد ميان نمايندگان استانها كـه بـراي شاهنشـاه تحفـه و هديـه نقشهاي تخ 

بلنـد و اند نقشي از نمايندة استان سغد هس  كـه ريشـي دراز و شـلواري آورده

هاي دوخته در بر دارد  نام اي  والي  در اوستا نيـز مـتكور اسـ   گشاد و جامه

نهاي ايراني بوده كه جغرافيانويسان اسـالمي ذكـر آن ازبان سغدي يك شعبه از زب

اند و ابوريحان بيروني در آثار خود نام ماههـاي تقـويم سـغدي را ثبـ  را آورده

پـنجم هجـري در مقابـل فارسـي دري از  كرده اس   اما زبان سغدي پس از قرن

يك طرف، و زبانهاي تركي و مغولي از جانب ديگر، متروك شد و از ميان رفـ  

 و نشاني از آن نماند 

شناسـي در آن تنها در چهل پنجاه ساد اخير بود كه براثر كاوشـهاي باستان

ان شناسـهايي به دس  آمد كه پس از متالعـة دقيـق زبانسرزمي  اورا  و نوشته

بـود  معلوم شد كه به زبان سغدي اس  و اسرار اي  زبان كه قرنها مكتـوم مانـده

در  ها با نام ديواشتي  ارتباط دارد و اي  مـردآشكار گرديد  بسياري از اي  نوشته

 آخر قرن اود هجري شهريار سغد و سمرقند بوده اس  

ه گماشتدر اي  زمان سپاه اسالم به تسخير نواحي شماد شرقي ايران هم  

ن ا تازياببود  ديواشتي  چندي دليرانه پايداري كرد و سپس كه فرمانروايان اطراف 

ان كـه ساختند ناگزير تسليم شد  سردار تازيان نخس  او را امان داد و سپس، چن

اد  شيوة ايشان بود، غدر كرد و آن پهلوان را كش  و سرش را نـزد خليفـه فرسـت

اثير در ذكر حوادث سالهاي مانند طبري و اب ورخان اسالمي مشرح اي  واقعه را 

 اند هجري نوشته 104و  103

اند و در تمدن نيز بسيار پـيش مردم سرزمي  سغد فرهنگي درخشان داشته

كردند رفته بودند  بازرگانان و جهانگردان اي  والي  تا مغولستان و چي  سفر مي
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 دند گسترو فرهن  و تمدن خود را در سراسر آسياي شرقي مي

 گويند كه زادگاه رودكي در اي  والي  در يك دهكدة كوهستاني به نام مي

جـا نيـز درگتشـته و مـدفون شـده اسـ   ناهـار را در پنجرود بـوده و در همان

دهكدة  پنجيك  يا پنجيكند، مهمان فرماندار بوديم و سپس به پنجرود رفتيم  اي 

قلعة ماسـ   امـا دره بسـيار ند دربند و پسهوا از جهات بسيار مانمصفا و خوش

اي بـراي رودكـي تـر اسـ   بـاالي دره مقبـرهي  بار پرآّبدفراختر و رودش چن

اي براي يك بنـاي عظـيم و اند كه چندان بزرگ نيس ، اما گفتند كه نقشهساخته

كنند  پايي  ايـ  بنـاي يـادبود باشكوه طرح شده كه بزودي ساخت  آن را آغاز مي

ها ساختمان كه نزديك به پايان اس  و در طرح آن از نقشة سازندمهمانسرايي مي

 و هنرهاي محلي، خاصه صنايع چوبي، استفاده شده اس  

م كـه اسـ« جنگـل بلـبالن»در كنار اي  دره درختزار باصفايي اس  به نـام 

آواز ماه كه ما آنجا بوديم مرغان خوش  و در آن شامگاه ارديبهش سبامسمايي ا

گفتند  پيش از آنكه شـب درآيـد سـفرة شـام آمد ميه ما خوشها باز روي شاخه

 اگسترده شد كه با ساز و آواز و رقص محلي ميزبانـان همـراه بـود  شـبي باصـف

طبع و اي چنـي  خـوش و خـرّم شـاعري چنـان نـازكعجب نيسـ  كـه از دره

 بلندمرتبه برخيزد 

ح بـه سـر بـريم و صـببه پنجيك  باز گشتيم تا شـب را در مهمانخانـه به

 يها براثـر كاوشـهاهاي قصر ديواشتي  برويم  كشس ايـ  ويرانـهتماشاي ويرانه

اي مشرف به شهر ساخته شناسي سالهاي اخير اس   اي  كاخ را بر فراز تپهباستان

هايي ياف  شده كه شنيدم بـه انـدازة بودند  بر ديوارهاي تاالر پتيرايي آن نقاشي

ها در طود زمان كه بيش از هـزار سـاد   نقاشيهزار متر مربع بوده اس   البته اي
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اس  در زير خاك آسيب فراوان ديده، اما هنـوز قسـمتهايي از آن درسـ  مانـده 

اس   با تدبيرهاي فني نقشها را از ديوار جـدا كـرده و بـه دسـ  كارشناسـان و 

ر اند تا آنها را مرم  كنند  دو ساد پيش قسمتي از آنها را كه از زيهنرمندان سپرده

ها شـايد گراد ديده بودم  اي  نقاشـيدس  تعميركاران درآمده اس  در موزة لني 

بـيش از چنــدي  كتــاب دربـارة زنــدگي و تمــدن و فرهنـ  مــردم آن ســرزمي  

هاي ساساني اس  و گـاهي در آنهـا ها  گاهي درس  مانند جامهگوياس    جامه

رد  موضوع مجـالس شود كه به تمدن و فرهن  محلي تعلق دامختصاتي ديده مي

گوناگون اس   بعضي از آنها با داستانهاي كه  ايراني كه در شاهنامه آمده ارتباط 

باشد، زيرا نرشخي در تـاري  «سوگ سياوش»دارد  از آن جمله مجلسي كه شايد 

دارند  پردة بخارا نوشته اس  كه مردم آن سرزمي  مراسم ماتم سياوش را برپا مي

هاي ديگر آثاري از دي  ماني آورد  اما در پردهبه ياد ميديگري نبردهاي رستم را 

رود كه در اي  سرزمي  دينهـاي متعـدد بـوده شود  گمان ميو آيي  بودا ديده مي

اي از چنـد اس ، شايد يك نوع آزادي متهبي رواج داشته، و نيز شايد كه آميخته

 وجود آمده بوده اس  دي  به

اي كه سـفرة آن از باز گشتيم و به صبحانهاز تماشاي ويرانة كاخ ديواشتي  

تر بود دعوت شديم  سپس موزة پنجيك  را ديدن كرديم و به ناهار و شام رنگي 

ود سوي سمرقند شتافتيم  سمرقند چندي پيش دو هزار و پانصدمي  ساد ايجاد خ

ه خير آنچرا جش  گرف   اما شايد اي  شهر قديمتر از اي  نيز باشد  در زمانهاي ا

ز اي  شهر در خاطرهاس  اي  اس  كه پايتخ  اميرتيمور گوركـان و بعضـي ا از

 جانشينان او بوده اس  

گور امير بناي عظيم و باشكوهي اس  كه از جنبة معماري ديـدني اسـ   
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تعجب كرديم از اينكه اي  بنا در طي اي  مـدت دراز چنـي  سـالم مانـده اسـ   

ديگر زنده نبوده تا گـور خـودش  عجب نيس ، زيرا تيمور كه»كوب گف   زري 

 «را مثل هزاران بناي آباد ديگر ويران كند!

كه نگهداري « خواجه احرار اس »ازجملة بناهاي تاريخي سمرقند مدرسة 

رفتيم « صدرالدي  عيني»و تعمير شده اس   از تماشاي آن كه فارغ شديم به خانة 

ه در دوران زنـدگي او كه اكنون به صورت موزة آن بزرگوار درآمده و همچنان كـ

شود  نگهبانان آن بوده اس ، با همان اسباب خانه و لوازم زندگي او، نگهداري مي

تـوانيم از فرصـ  خانه ما را به گرمي پتيرفتند و پس از ساعتي، براي آنكه تا مي

مند شويم، به تماشاي بناهاي تاريخي ديگر رفتيم  بيشـتر ايـ  بناهـا از دورة بهره

كه با همة سفاكي تيمور، خاندانش پروردة فرهن  ايران بودنـد و  تيموريان اس 

اي نزديك به يكديگر سه مسـجد به دانش و هنر عشق فراوان داشتند  در محوطه

و مدرسة بزرگ هس  كـه يكـي را مسـجد شـيردار و ديگـري را مسـجد زردار 

شـير  در يكي نقش دورخوانند  اي  نامها به مناسب  آن اس  كه بر تزيينات سمي

كار رفته اسـ   سـومي مدرسـة اس  و در تزيي  سردر ديگري نقشهاي زري  به

بيك اس  كه بلندي طا  سردر آن ابهتي دارد  در اي  مدرسه اس  كه معروف الغ

جامي شاعر و نويسندة بزرگ قرن نهم هم شاگردي و هـم معلمـي كـرده اسـ   

گويند كـه ايـ  كهني اس   مياي قرار دارد و بناي در دامنه تپه« شاه زنده»مقبرة 

شخص از اوالد عباس عموي پيغمبر اسالم بوده كه در لشكركشي به اي  نـواحي 

فرمانده سپاهي بوده و در جن  كشته شـده اسـ   در هرحـاد اميرتيمـور بـه او 

ها و كله منار عامرفته و شايد براي قتلارادت خاصي داشته و به زيارت قبر او مي
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گرفته اس   در هرحاد به فرمان تيمور و در زمان او اي  ز ميها از او جواساخت 

 مقبره تعمير و عمارت شده اس  

بيك بود  اي  بناي مهـم آخري  محلي كه در سمرقند ديديم بقاياي زي  الغ

شد و چندي پيش يكي از دانشـمندان علمي تا اي  اواخر بكلي معدوم شمرده مي

  آثار آن توفيق ياف ، عجب اس  كـه شوروي به كشس محل و قسمتي از بقاياي

بيك، نوادة آن تاتار آدميخوار، تا اي  حد بـه دانـش و ادب دلبسـتگي داشـ   الغ

 دوستي بر او شوم بود و شاهي و جانش را به باد داد!اگرچه دانش

كـرد  ت ميدتابيد و گرما شـدو سه ساع  از ظهر گتشته بود و آفتاب مي

ا پيش رب هوا سوار شديم و راه پايتخ  تاجيكستان به فرودگاه شتافتيم و بر مرك

 گرفتيم 

نارسيده به ما گفتند كه شب مهمـاني اسـ   مهمـاني انجمـ  نويسـندگان 

زاده كه رئيس ادارة اتحادية نويسندگان اسـ ، و تاجيك، به دعوت آقاي تورسون

  اي كه ما هم در آن ناظر بوديم، بار ديگر به رياسـپس از چهار ساد، در جلسه

انتخاب شده بـود  ايـ  مهمـاني در بـاغي بـود كـه در حكـم يـيال  شـاعران و 

كه دو سه برابر رودخانه « ورزاب»نام شد، در كنار رودي بهنويسندگان شمرده مي

د  كرج اس   جايگاهي باصفا، دوستان تاجيك، شاعر و نويسنده، همه جمع بودنـ

ده داشـ   پـيش از آن يكي از نويسندگان در آن شب وظيفة طبّـاخي را بـر عهـ

« آشپزي»اللهي گفته بود كه يكي از هنرهاي مرد تاجيك مهماندار ما آقاي رحم 

اسـتاد  اس ؛ و در آن سرزمي ، مرد بايد كه در اي  هنر استاد باشد، و راستي كـه

 بود!

مجلس چنان گرم بود كه چند ساع  ياد يار و ديار را از خـاطر مـا زدود  
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مهاي پياپي از دوستي ياد كردند و اي  مثل تاجيكي را بـه هريك از ميزبانان با جا

 « مهمان بار اود آشناس  و بار دوم صاحب خانه اس »تكرار آوردند كه 

   ايـ  در پايان مجلس، اينجا هم مانند پنجرود، به ما قبا دادند يعني خلع

و  اي كه بند و دگمه نداردقباي تاجيكي همان قباي كه  ايراني اس ، يعني جامه

بارهـا  جلو آن باز اس ، از ابريشم خام اس  با راه راه رنگارن   در شعر فارسي

خـوريم، يعنـي جامـه و پيـراه  را، از برمي« جامه و پيراه  قبا كردن»به عبارت 

 شو ، چاك دادن  اما روي اي  قبا شالي ابريشـمي ، آن هـم رنگارنـ  بـر كمـر

يكي از آداب كه  ايراني اسـ  كـه ه مهمان نيز ببندند  اي  رسم خلع  دادن مي

 در آن سرزمي  بجا مانده اس  

ان مجلس تمام گش  و مراسم به پايان رسيد  صبح روز بعد با بدرقة دوست

هـار به هواپيما سوار شديم كه سفر شش ساعته را تا مسكو بگترانيم و پـس از چ

ــدي  عينــي و همســر فاضــل و نوازي كمادروز توقــس در آن شــهر و مهمــان ال

 مهربانش به تهران برگرديم  ياد ناصرخسرو نيك باد 

 ما سفر بر گتشتني گترانديم

 در آيد!تا سفر ناگتشتني به

 


