
 
 
 
 
 

اىپيوستگى منابع كتابى و كتابه
 ايرج افشار

 

 چون بناست از تجربيات خود در زمينه منابع كتابى و سنگ نوشتته ست  

 كنم. بنده مشغول چاپ كتتابىبگويم، از آنچه كه ديروز گرفتارش بودم شروع مى

 راجع به بلوچستان هستم. البته اي ، نه كار م  است و نه اطالعتى از آن جتا دارم

العتاده كتم استت، رترورت داشتت چون مطالب، اسناد، مدارك و مآخذ فوق اما

 نامه بلوچستان و حدود ششصد صفحه استت.شود. نام اي  كتاب مسافرت چاپ

در ستتفرم كتته از كرمتتان بتته  -والتتى كرمتتان  -عبدالحستتي  ميتترزام فرمانفرمتتا 

آن در دنيتا  رود اي  كتاب را نوشته است. يك نس ه هتم بيشتتر ازمى بلوچستان

تري  كتابى باشد كه راجع به بلوچستان بته دستت يتك شايد مفصل وجود ندارد.

قمرم نوشته شده استت. بنتده روم ايت   1311يك حاكم در سال  ايرانى آن هم

 .كار كردم و شايد چند ماه ديگر منتشر بشودكتاب مقدارم

 از آنهتااي  كتاب شايد حاوم پانصد اسم قريه و آبادم است كه بستيارم 

 طور يكنواخت و مطابق با نامهايى كه در مراجع امتروزم داريتم و در حتدودبه

 طتوركنند. همي اند، تطبيق نمىها و شهرها نوشتههفتاد سال اخير راجع به آبادم

 هتايى كتهشان آمده است ولى اي  طوايف بتا كتتابنزديك به سيصد طايفه اسم

 ها نامها را بتدبق ندارد. به احتمال، منشىاند، تطامعاصران در اي  موروع نوشته
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 شنيده و بد نوشتته باشتند. كتاتبى هتم كته آن كتتاب را تحريتر كترده، از روم

 هام متفرقه درست نقل نكرده است. همه اينها وجوه م تلف گرفتتارميادداشت

در اي  كتاب است. بنابر اي ، بنده ناچار بودم به كتبتى كته نزديتك بته عهتد آن 

ده مراجعه و مشكالتم را حل كتنم. چنتد ستفرنامه كوچتك و گتزارش، ش نوشته

 1326هام مأموران دولتى از اواسط سلطنت ناصرالدي  شاه تتا ستال نوشته مانند

 .يعنى دو سال پس از مشروطيت وجود داردقمرم

 هاز ميان منابع گرد آمده، مآخذم كه مرد باستوادم نوشتته و حتدود پنجتا

 ستان، در مجله يادگار مرحوم عباس اقبتال چتاپ شتدهصفحه است، به نام بلوچ

 متان والملك كرمانى برادرزاده ميرزا آقاخان كرمانى اهتل كراست. نويسنده افضل

 تتره قديمىام را كه نوشته نوعى انتحال نامه از يك كتابچباسواد بوده، اما كتابچه

 نويسنده آندهد كه خودش نوشته ميرزا مهدم قاينى است ولى همه جا نشان مى

 امهام كه مرحوم اقبال آشتيانى چاپ كرده، تاريخ ندارد، ولتى مقدمتاست. نس ه

 دهدارد به قلم عموزاده مؤلف، يعنى عطاءالملك روحى، و نس ه هتم متال او بتو

 قمرم 1322الملك چه كسى بوده و در سال دهد كه اي  افضلاست. او شرح مى

 ا همركند. بنده آن تاريخ وفات او نقل مى وفات كرده است. مصراعى هم در ماده

 .آيددر مى 1322محاسبه كردم، 

 –الملك است كه خطى است و به خط خود افضل -تحرير ديگرم از آن 

 دست م  افتاد كه نزديكى از محترمي  بود. اي  نس ه به خط اوست و حواشى به

 تيتار ففتارم حتاكمهم بر آن افزوده مصرحاً با رقم افضل و آن را به صتاحب اخ

قمرم اهتدا كترده و استم كتتاب ختود را كتابچته ففاريته  1326كرمان در سال 

زيرا صاحب اختيار از خانواده ففارم بوده است. در اي  رستاله صتريحاً  گذاشته؛
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قمرم را ذكر كرده و آن را در اي  سال به صاحب اختيار اهدا كترده  1326رجب

است. پسر عموم او كه عطاءالملك باشتد، است؛يعنى تا اي  سال در حيات بوده 

نوشته؛ يعنى چهار ستال اختتالو وجتود دارد.  1322وفات عموزاده خود را سال

هر چه فكر كردم و به مراجع نگاه كردم چيزم دربتاره وفتات او بته دستت  بنده

هام كرمتان را بگتردم و تنها راهى كه به نظرم رسيد اي  بود كه قبرستان نياوردم.

گرسنگى روم قبر او هست چه تاري ى بر آن نقر شده استت ايت  نتوعى ببينيم ا

تحقيق متون وجود دارد و ناچار شما را گاهى از كتتاب بته  است كه در گرفتارم

 .كشاندها مىساير كتيبه سنگ قبر و

 ارم وها ارتباطى وجود دارد، دليل ديگرم دگويم ميان متون و كتابهاگر مى

 اصتغر حكمتت تفستير معتروو ميبتدم بته نتامىآن اي  است كته مرحتوم علت

 هتلاالسرار را چاپ كرد و در مقدمه كتاب نتوانست بگويد كه اي  ميبدم اكشف

 له،د از جمكجا است. به قرائنى كه بعضى از ادبام افغانى برام او اظهار كرده بودن

 دم،ام از اي  كتاب در هرات به دست آمده بود و به عالوه خودِ ميبتچون نس ه

كه  هندخواستند نشان بداخالص تامّى به خواجه عبداللَّه انصارم داشته است، مى

انى باستت ارام راجع به آثرشيدالدي  اهل ميبدِ افغانستان است. اما وقتى كه مطالعه

م ميبد و يكى درحواشتى يكى در آباد -هام يزد كردم، در دو تا از آبادميزد مى

يكى در محراب مسجد جامع ميبدنصب بتود و نگ قبر برخوردم: سبه دو  -آنجا 

بودنتد كته  به علت اي  كه به خط كوفى بود نتوانسته بودنتد ب واننتد و ندانستته

فتاده ابيابانى  اند. ديگرم درسنگ قبر است، لذا آن را در محراب آنجا نصب كرده

 ميبتدم متذكور ام، مربوط به خاندانبود. اي  دو سنگ قبر كه تفاصيلش را نوشته

 .است
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 كتنم،ها برام تاريخ چه ارزشى دارنتد عترم متىاينجا از باب اينكه كتيبه

 دي سنگ قبرم است به نام فاطمه دختر همي  رشيدالدي  كه در آن امام رشتيدال

 ارام كه وستيله شتد تتا صتاحب قبتر ابوالفضل ... مهرايزد ذكر شده است. قرينه

 گاالسرار هتم وجتود دارد. ستنبود كه در كتاب كشف» مهر ايزد«بشناسم، كلمه 

 ردديگر از برادر اي  ش ص است كه او هم در ناحيه خودش امامى بوده است و 

 رسنگ قبرش باز داليل كافى وجود دارد كه برادرِ ميبدم بتوده استت. پتس ديگت

 داالسرار از ميبتد يتزگذارد كه اي  رشيدالدي  صاحب كشفجام شبهه باقى نمى

 هاالسرار برختوردم كته آن كلمتيك كلمه در خودِ كشفبوده است. بعدها هم به 

 است «ترده»هام ديگر و آن كلمه منحصراً در كرمان و يزد رايج است نه در لهجه

استعمال  توانستبه معنام موريانه. اگر آن واژه زبان مادرم رشيدالدي  نبود، نمى

ارسى پيشتي  ف ها هم ربط نشده است كه بگوييم يك لغتكرده باشد و در لغت

 .از آنجا گرفته است بوده و

 لتز،فبنابر اي ، اسناد كتبى، يعنى هر گونه سند كافذم و اسنادم كته روم 

 .توانند كامل كننده يكديگر باشندسنگ، چوب، كاشى و نظاير اينها است مى

در  تناسب نباشد، راجع به سنگى است كهمورد ديگرم كه شايد ذكر آن بى

 شتود و معتروو استت كته ستنگ مرقتد امتامدارم مىآستان قدس رروم نگه

 اند. ن ستتاست. سنگ كوچكى است كه عكس آن را بارها چاپ كرده (ع)ررا

 قدس حدود چهل سال پيش چاپ شده بود. باز در مطالعتاتىدر مجله نامه آستان

 هايى در آن ناحيه برختوردم كته بتاكردم به يك سلسله سنگكه در ناحيه يزد مى

ن قدس قري  است. يكى در خانقاهى قديمى استت كته بته مستجدم سنگ آستا

 بويته، در آناسم فراشاه تبديل شده است. يكى از اتابكان يزد، يعنى از عمّال آلبه
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 مسجد سنگ بسيار با حشمتى به خط كوفى نصب كرده و در آن اسم ختودش را

كردم. تقديم (ع)الرراب  موسىذكر كرده و نوشته است: اي  را م  به قدمگاه على

كند كه مَعبر امام از آن ناحيه بتوده استت. ازستوم اي  سنگ برام ما حكايت مى

در راه اند. بعدها م ديگر، در روايات هست كه ايشان از رم به طرو مشهد رفته

در  ل و چنتديزد به طبس به سنگ ديگرم برخوردم كه آن هم در پانصتد و چهت

و  صوب بود. مت  آن سنگ سراسر به فارستىمن «مشهدوك»ام به نام بنام خرابه

 .در هفت هشت سطر بود

 مضمونش هم اي  است كه م  اي  سنگ را تراشيدم و در اي  محل نصب

 كنم، چون گذرگاه امام است؛ پس اينجتا جتام مقدستى استت و در آن نمتازمى

 .خوانيممى

 همچني  در مسجد فرط شهر يزد، اتاقك كوچكى است كه به صومعه امام

 معروو است و سنگى نسبتاً قديمى در آن نصب است ولى ذكرم ندارد. (ع)ررا

 ظترنبعدها از وجود سنگى مطلع شدم كه در موزه فرير گالرم آمريكا است و از 

 امهام يزد شبيه است و اسم نقّار يا حكّاك آن با نتتراش و جنس سنگ به سنگ

 شتود آن ستنگ هتمم مىهام يزد همسانى دارد. پس معلوحجارانِ يكى از سنگ

 .متعلق به همي  نواحى بوده و از يزد به آنجا رفته است

 ها حدوداً دوازده تا به تدريج از نايي  تا كرمان به دست آمدهاينگونه سنگ

 ها را با سنگى كه در موزه آستان قدس استت بستنجيم،است. وقتى كه اي  سنگ

 هايى كته مربتوط بتهها است نه از نوع سنگبينيم سنگ مشهد از همي  سنگمى

 خودِ مشهد و ناحيه خراسان است. بر اي  اساس، شرحى نوشتتم كته اينهتا همته

طبس ام، جايى يا مسجدم از راه يزد بهداللت دارد بر اي  كه سنگ مشهد از بقعه
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بر آن بوده درآن جتا  (ع)لررااب  موسىشده و چون اسم علىو يا خود يزد برده 

 .شهرت يافته و نگهدارم شده و اآلن هم موجود و متبرّك است

يا از راه رم (ع)الرراب  موسىتواند راجع به معبر علىها مىاي  نوع سنگ

 امهنويستند ةراه كوير، همانند سندم به كمك بيايد. اخيراً نيز در مجلته مشتكو

 .است همي  مباحث را به خوبى طرح كرده

 هتاهام ش صى و نظتاير ايناسناد تك ورقى مثل فرمان، احكام دولتى، نامه

 -هايى مانند راديو، تلويزيتون و روزنامته نبتوده استت چون در قديم رسانه -را 

كندنتد و بتر معموالً برام آن كه بماند و همه اطالع پيدا بكننتد، روم ستنگ متى

ده در رستيدگى مقتاالت بته كردنتد. بنتسردر مساجد و اماك  عمومى نصب متى

هام مالياتى و صتنفى و ب شتش از شاه صفى برخوردم كه در آن، ت فيففرمانى

 به واليات داده است. البته آن كه چاپ شده، اصتل نيستت بلكته از رومعوارم

هتا در سته ناحيته م تلتف هايم به سه عدد از ايت  ستنگسواداست. در بررسى

گتر يكى در اسدآباد همتدان و يكتى هتم در لنبرخوردم: يكى در خودِ يزد، ايران

تند . اي  سه سنگ از يك پادشاه هس(مرقد سيد احمد جام)جام؛يعنى در خراسان 

وتقريبتتاً از يتتك زمتتان استتت بتتا فاصتتله چنتتد متتاه. عبتتارات اصتتلى و فرمتتولى 

هايكنواختت استت، ولتى بته تفتاوت ورتع محتل كته خواستته ت فيتف فرمان

 تود ند. مثالً فرم كنيد در يزد نوشته است كه نهايى كم و زياد داربدهدقسمت

، ولى در اسدآباد قصاب را يتا را معاو كرد -دهد بو مى كسى كه ن ود را-بريز 

هتام در لنگرخراسان چيز ديگر را. اينها با آن  فرمتانى كته خطتى استت تفتاوت

 .م تلف ازنظر عبارت دارد

كه ساً رسيدگى به اي آيد. اسااينجا مسأله تطبيق ميان سند و سنگ پيش مى
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برسيم،  هام تاري ى چگونه بايد از ميان اي  اختالفات به نتيجه درستدر تحقيق

 .جز تحقيق كلمه به كلمه و اصطالح با اصطالح، راه ديگرم وجود ندارد

 رهام خطى اشتباه دارند و نبايتد تصتوها هم مثل كاتبان و مثل كتابسنگ

 طاد در آن اشتتباه نيستت؛ زيترا اول بتا ختبكنيم كه اگر سنگى بته دستتمان افتت

 آوردنتد و روم ستنگ، بعتد برگتردان نوشتته رانوشتتند و از روم ختط متىمى

 .تراشيدندمى

 اشكاالت هم در بتي  ستنگ و هتم در ستند و كتتاب هستت. بته همتي 

 ىها است كه روش نگهدارم و مطالعه هريك جداگانه است. برام نگهبانمالحظه

 را كتاب انه را جام نگدارم كتاب خطى و كتاب چاپى، متوزه ها،و نگهدارم اي 

 جام نگهدارم سنگ و نظاير آن و آرشيو را جام نگهدارم سند، فرمتان و عتي 

 .اندها قرار دادهنوشته

 رسد ولو اي  كته ختطِ ختود نويستندهيك كتاب خطى كه به دستمان مى

 ودهكته در اختيتار او بتها مرجعى است باشد، شامل مطالب نوشته و شنيده از ده

 در آن ولى آن مراجع در اختيار ما نيست و با اي  كه نوشته و خط اوست، اقوالى

ن كتس ام كه از فالن كتس بته فتالهست كه آن اقوال را به عينه نداريم. اما نامه

شده يا فرمانى كه از شاهى به م دومى صادر شتده، عتي  حترو و قتولى  نوشته

ستت ه يا صادر كننده القا شده است. به همي  مالحظته ابه ذه  نويسند است كه

بته  ها ايجاب كرده كتههايى دارد و آن تفاوتكتاب در هر حال تفاوت كه سند با

 .سازمان جداگانه نگهدارم شود دست دو

 مثالى در مورد كافذ برايتان بزنم. در كافذ و نوشته، احتمال افتادگى و سهو

 مال جعل هم هست. مثال نزديك به زمتان متا. احت(كه مثالش بسيار است)هست 



 12 5/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 االستالم نامته مفصتلى از ناصترالملكاي  كه در تاريخ بيدارم ايرانيان اثتر نتاظم

مستتدل،  االسالم سيدمحمد طباطبايى چاپ شده است. اي  نامهحجةهمدانى به 

ايرانيتان  اديبانه و رمناً محكم، متضمّ  ايت  نكتته استت كته مشتروطيت بترام

زبتان  است. امتا عتي  ست نان ناصترالملك نيستت، ست نانى استت ازنامساعد 

بعتدها  ناصرالملك. اي  نامه در كتاب معتبرم مثل تاريخ بيدارم ايرانيان منتشر و

 كته از نظتر -شود. احمتد كستروم هتم در كتتاب ختود در مجله آينده نقل مى

 لك نقلآن را به نام ناصرالم -تحقيقات مربوط به مشروطيت كتام معتبرم است 

 هتايى ستامانهتا و نوشتتهكرده است. بر اساس اي  نامه مجعول، اقوال و كتتاب

 كته بقايتامطور نوشته است. پس از آنطور گفته و اي يابد كه ناصرالملك اي مى

 -كه در خانته دامتادش حستي  عتالء بتوده استت  -ها و اسناد ناصرالملك نامه

ارم از اينها را در نشتريه تتايخ معاصتر آيد و آقام محمد تركمان مقددست مىبه

ام استت از ناصترالملك بته كند، بنده حي  مطالعه آنها ديدم نامتهچاپ مى ايران

سيدمحمد طباطبايى و مضمونش اي  است كه نوشته است: آقام طباطبايى، لطفتاً 

ام انجتام شتده استت يتا نته و م  بگوييد تا به حال بي  م  و شما آيا مكاتبتهبه

 ه اي  نامه لطفاً مرقوم بفرماييد. ناصرالملك در اي  نامه اشاره كرده استت:درحاشي

شتود،به ام است كه اخيراً در جزواتى كه راجع به مشروطه منتشر مىمنظورم نامه

نبوده،  ام از شمانام م  ربط شده. سيد در جواب نوشته است: نه تنها چني  نامه

بنابر اي ، ايت  نامته جعلتى استت.خط و ام. بلكه م  خطى از شما تا حاال نداشته

و  امضام ناصرالملك در نامه ستؤال، مشت ص و مصترّح استت. همچنتي  ختطّ

دهتدجعل امضام محمد طباطبايى كه زياد از او چاپ شده و تطبيق هم نشان متى

 دومى انجام نشده است. پتس ايت  نكتات در استناد هستت و آدمتى خيلتى زود
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 شود بايتد بتا متدارك ديگترام كه ارائه مىنوشتهتواند گول ب ورد؛ بنابر اي ، مى

 .تطبيق بشود

اعالم  يابد، خوشب تانه دارام فهرستهايى كه اكنون انتشار مىبيشتر كتاب

بيشتتر  و به اصطالح امروزم نمايه است. اي  ترتيب روشمند، روز بته روز روا 

از ايته دشتوارترهتام تتاريخ، تهيته نمرود. در كتابكند و رو به كمال مىپيدا مى

 هام ديگر است، برام اينكته در طتول زمتان نتوعسازم كتاب ادبى و رشتهنمايه

 يافتته استت.گذارم، لقب، كنيه، شهرت، نسبت و ساير چيزها دگرگونى متىاسم

 كننتد خيلتىهايى كه برام آثتار تتاري ى درستت متىشود فهرستفالباً ديده مى

 مندم و عجله در آن هست، يعنى اجزاكارگشا نيست، برام اينكه حالت سرهم ب

 يدكنند. اجزام م تلف اسم يك ش ص را باتلفيقى يك نام را از هم تفكيك نمى

 حتاجى»به چند نوع به هم ارجاع بدهند. وقتى شما اسمى را چني  شتروع كنيتد 

 كنتد، بتي ، اي  حاجى و ميرزا و آقا اصالً مشكلى را حتل نمتى«ميرزا آقا محس 

 هتايىاست. فهرست «محس »ان نفر مشترك است. اسم واقعى فقط صدها و هزار

 .شود به خصوص برام تاريخ، اي  عيب اساسى را داردكه تهيه مى

 آرام عباسى فهرست تهيه كتنم، بتهخواستم برام عالميادم هست وقتى مى

دهنتد، نمى ديدم يك ايندكس بيشتر ارائهكردم، ولى مىهام فرنگى نگاه مىكتاب

معموالً الفبايى  ى نمايه حاوم اسم كتاب، اسم محل، كلمات موروعى و... كهيعن

خصتوص ايت  است؛ يعنى همه در داخل هم است. اما اقتضام زبان و خط ما بته

نبتودم.  است كه بتوانيم اينهتا را تفكيتك كنتيم. ايت  مطلتب را درستت ملتفتت

كنم، خبرداد كه ر را مىمينورسكى، استاد تاريخ ايران كه مطلع شده بود م  اي  كا

اوراق  چندي  سال قبل، اي  كار را شروع كرده اما ناتمام استت. (ادواردز)خانمى 
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ديتدم اوالً  دان را به م  داد. م زاده هم برگهزاده داده بود. تقىناتمام او را به تقى

نرفتته، و  آن كارم كه او كرده ناقص است، تا يك مقدار از كتاب را بيشتتر جلتو

استت  اش مانده. بعد هم نحوه تفكر او با آن چيزم كه بترام محتيط متا الزمهبقي

 .كند به مينورسكى گفتمفرق مى

دم ها را از هم تفكيك ك . فهرست را تهيه كراو راهنمايى كرد كه فهرست

. در ام بترايم نوشتتيك نس ه از كتاب را برايش فرستادم. وقتى فرستادم نامه و

 :نوشته بودآن

 مثل برداشت  متار از روم گتنج استت، وقتتى كته متار را رد كرديتد فهرست»

 آرام عباستى ردتوانيد به گنج دست پيدا بكنيد. تو هم متار را از روم عتالممى

 «.كردم

 


