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  ريز ديار محبت به سفري

احساس خودشناسي و معرفت که  يکسشک، در ذهن و خيال هر  ران، بييآرزوي سفر ا
 .کند بروز مي هاصالت دارد، هميش

ن نمايشگاه يستمين سعادت مرا در جرياي شرکت در بياکه  شکرگذار هستم
بازديد از  ن نمايشگاه وييب گرديد و با مقصد اشتراک در اصالمللي کتاب تهران ن نيب

نفره تاجيکستان از  ٤٠ت ئيه .پذيرفتن سفر انجام يا يمرکزهاي علمي و فرهنگ
نگاران و  هکشور، هنرمندان، روزنام هاي عالي حساب عالمان و اديبان، استادان دانشگاه

 چون عبدالنبي ستّارزاده، يهاي دانشمندان از نام اينجاتوان  ميکه  ره ترکيب يافته بوديغ
حسناف، منيره شهيدي، روشن رحمانيان، شاعران زلفيه عطاي، حبيب اهللا عابدالجمال 

مسير آن از طريق شهر که  روز اول سفر .ناظري، شمس ختالني و ديگران يادآورد
ط هواپ سمقدران ماياسالمي ا مايي شرکت آسمان جمهورييمشهد جريان گرفت، توس 

شود، آثاري از  ين ميين شهر پايراز اما در فيوقتي هواپ .ن شهر پرواز انجام داديميا  به
شمار  هاي بي و يادگاري بناها .دا بوديگانه قديمي ما هويتاريخ مشترک و فرهنگي 

 .برد سوي درازي تاريخ ملّت مي  به را تاريخي ما
هاي تاريخي  بخشي از يادگاري به تا دا کرديميطول سه ساعت در مشهد امکان پدر 

تخت يسمت پا به ادامه راه ما .يميدا نمايپ يآشناي ن شهريهاي ا يتصوصو سنّت و مخ
المللي  نين نمايشگاه بيستميب آنجاکه  ران، شهر تهران جريان گرفتيي اسالمي اجمهور

هم از نظر که  شهر تهران  اب ييشام اول سفر ما با آشنا .کتاب تهران جريان داشت
شود، با  محسوب مي از جمله شهرهاي کالن جهان ،اهالي ذجغرافي و هم از نظر نفو
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ت گروه ره بلدانمان از سازمان فرهنگ و يبا هدا .انجام رسيد به ک چشم انداز کوتاهي
 .گرفتيم يجا ناهاي موضع نياور گاه کي از فراغتي ارتباطات اسالمي ما در

المللي کتاب تهران  نيستمين نمايشگاه بيصبح روز ديگر فرصت شناسايي ما از ب
طبق آمار موجوده تنها در . ير استذمايشگاه واقعاً تصورناپن نيوسعت ا .آغاز يافت

ن يآنها در ا اکثرکه  انتشارات موجود است ٢٠٠٠ ران بيش ازيخود جمهوري اسالمي ا
 کشور جهان آثار مطبوع خويش را ٤٠ بيش از نيا بر هعالو .نمايشگاه شرکت داشتند

گر بازگوي قدرت بزرگ با نمايشگاه از نظر دي يآشناي .نمايش گذاشتند ضمعر  به
طبع و نشر در سراسر  ران از نظرياکه  مسلّم است .گردد نشريي کشور محسوب مي

شکوه   ن نمايشگاه بايعت اسرود و و شمار مي  به کي از کشورهاي دست اوليجهان 
 .ثبوت رسانيد به ن مقام و منزلت رايباره ا ديگر

 .را نيز فراگرفت هاي کشور انشکدهو د ها هدانشگااز برنامه سفر ما در تهران بازديد 
کي از يافتخار  به قرار داشتيم، سن سرزمين مقديما در اکه  اي هفتهکه  د شديور باآياد

آن با که  لّم اعالن شده بودعري هفته مطهم يران دکتر شهيد مرتضيپيشوايان معرفتي ا
بازديد ما  از جمله، .مندي تمام در دانشگاه و دانشکدهاي مملکت جريان داشت شکوه

ن کشور و هم بيرون از آن قرار يا ذنفو  هاي با در شمار دانشگاهکه  از دانشگاه تهران
و  ونديپ  به هاي جالب راجع والن دانشگاه صحبتئبا استادان و مس .دارد، صورت گرفت

 .هاي علمي صورت گرفت همکاري
ور و بشايو ن شيراز، مشهد ،بازديد شهرهاي تاريخي اصفهان بهسفر ما در ادامه 

اتفاق وجود مرقد مبارک چندين تن از شعراي بزرگ فارس  به که طوس جريان گرفت
از نخست، ما  .شود دا مييهو سهاي مقد ن مکانيرا آرزوي ديدار ا و تاجيک هر نفر

 يشتربو  بيشترکه  بوس امکان دادومسافرت با ات .شهر اصفهان رسيديم  به بوسوطريق ات
 .دا نمايميپ يو شناساي ونديران پيي ااسالم جغرافياي جمهوري  اب

در اصفهان آن چه ذهن ربا و خاطرمان بود، صحبت فضالي تاجيک با صدارت 
و  ن صحبت سودمنديدر ا .دآي شمار مي به استانداري اصفهان جناب آقاي بختياري

طقه تاريخي و نقش آن در نن ميبعده ا هاي من ستاندار اصفهان ما با برنامهاميمي با ص
تر  براي ما، جالب .دا نموديميي پيران آشنايش علم و فرهنگ جمهوري اسالمي اگستر
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ران يزيرا در مقياس ا .يس دانشگاه اصفهان انجام بدهيمئمالقات با رکه  آن هم بود
ن يدر کنار انجام ا .اعتراف شده است ذکور در شمار دانشگاهاي بانفوذدانشگاه م

عروف ن بارگاه ميهاي مخصوص ا هاز دانشکده ک دا نموديميمالقات سودمند ما امکان پ
 .هاي تحقيق استادان آن آشنا گرديم شديدن نموده، با فعاليت و رو

نظيري،  هاي بي مرکزهاي فرهنگي و علمي يادگاريوجود  برعالوه شهر اصفهان 
فويان از آن بازديد صدر عهد که  انيحقول سيا  به که دان امام يا نقش جهانيچون م

در  .صاحب است شود، هاي جهان محسوب مي دانيترين و زيباترين م کردند، بزرگ
مثل مسجد جامع  ترين بناهاي تاريخي اصفهان، يمظدان مشهورترين و عين مياطراف ا

کاري،  کاشي ظاحسال جريان داشته، از ل ١٢٠ساختمان آن مدت که  عباسي واقع است
ن بنا علي يمعمار ا .ده استدا نمويريزي در سراسر جهان معروفيت پ ي و طرحطخطّا

خط ثلث  به عنوان مهندس و معمار در کتيبه در مسجد به نام اوکه  اکبر اصفهاني است
کي از زيباترين بناهاي تاريخي اصفهان يخ لطف اهللا نيز يمسجد ش .ثبت گرديده است

هاي نفيس  کاري، کتيبه خاطر کاشي  به ساخته شده، يفوصدر عهد که  گردد محسوب مي
فوي علي رضا عباسي در شمار صمعتبر  طامضاي خطّا به خط ثلث و  به لي آنعا و
و ستون هم  هين مسجد پايا .مده استآران دريظيرترين بناهاي تاريخي ان کي از بيي

هاي مسجد در ترکيب با ديگر بناهاي  رابحم .باشند ندارد و ديوارهاي آن مدور مي
بناهاي پرشکوه در قلب من نسبت  ديدن چنين .دان نقش جهان ساخته شده استيم

 .انگيخت ان و هنرمندان آن احترام آميخته با تحسين برميحطرا  به
ن شهر و مجموع يکرد، با افتخار از نبوغ هنرمندان ا را رهنماي مي ماکه  بلدي راه

ثبوت  به و براي کرد هاي فرهنگي آن نقل مي و نفيس از آثار تاريخي و ميراث زيبا
د جهان من ديدم در اصفهان را با شف جهان، صصفهان را گفتند نا تيسخنان خويش ب

 .آورد زبان مي به افتخار
گفتند، خيلي جالب و گوارا  »ف جهانصن« آن راکه  واقعاً هم، تماشاي شهر اصفهان

وده در هبيکه  شود رود جاري مي ندين شهر رود تاريخي و مشهور زاياز وسط ا .بود
هاي معتددي  هها و رودخان آن از چشمه .رار نگرفته استاشعار شاعران مورد ستايش ق

 .گزرد از ميان شهر ميکه  ديآ شمار مي به گانه رودييران يگيرد و در سراسر ا مي أتنش
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کي با نام پل شهرستان معروف بوده، تاريخ که ي ن رود چند کوپروک هستيدر باالي ا
زمان ساسانيان نسبت  به ن پل رايشناسان ساختمان اساسي ا برخي از باستان .قديمه دارد

شود و  ي پرارزش دوران قديم ارج گذاشته ميعنوان يادگار به ن پلين حال ايع .اند داده
خان  از جانب اهللا ورديکه  پل خاجو نيز .ديآ شمار مي  به هاي ديدني اصفهان ياز جا

 روده ندياهاي ز کي از درازترين کوپروکيفوي بنا شده است، صساالر شاه عباس  سپه
هاي خوش نقش در زير نور خورشيد  هاي زيبا و پوششي از کاشي شمار آمده، با طاق  به

همين نام معروف  به چون داراي سي و سه چشمه است، .درخشد مانند جواهر مي
خان يا سي و سه پل، پل  اهللا وردي به پل معروف به پل ديگري موسوم .باشد مي

بابا محمود، پل آذر، پل فردوسي، پل شهرستان و  خان، پل بزرگ مهر، پل مکه، پل زمان
که  ندرود، خاصّه چهارباغياهاي دو طرف ز باغ .ندا ره از نظر معمار خيلي جالبيغ

روزهاي  .شوند نظير اصفهان برشماريده مي هاي بي هاي فراوان دارد، از گردشگاه درخت
ک نيک با اسباب يبراي پآدمان با اهل خانواده  .نديآ خيلي زياد مي آنجات مردم حاسترا

مثل قالين که  هاي سبز را روي چمن آمدند و تمامي روز بازي و اشياي خوردني مي
 .شدند ال ميحآراسته شده بودند، گزرانيده، با نظّاره دلفريب خوش

جنوب غربي  به از شمال غربي شهر تاکه  هاي ديگري ن رشته کوهيکوه صفّه در ب
هاي آب زيبايي  هاصفهان و دارا بودن چشم به بب نزديکيس  بهکشيده شده است، 

متر وليشش ککه  ن، مسجد منارجنبان نيزيدر کنار ا .ستاه درا افزون گرداني عي شهريطب
طبقه عبارت  د از دون مسجيا .ست هاي ديدني يکي از جايدورتر از شهر واقع است، 

عجابتش  .است هاي عرفاني بنا شده کي از شخصيتي ـعبداهللا  بوده، بر روي قبر عمر
داد، نه تنها مناره در حرکت  ن مناره را تکان ميياگر کسي از باال اکه  در آن است

  .آمد جنيش مي  به آمد، بلکه مناره ديگر نيز مي
در دوره حکمراني شاه عباس اول ساخته شده که  ستون نيز تماشاي کاخ چهل

ن ياست و چون عکس ا ن کاخ داراي بيست ستونيا .است، براي ما خيلي خاطرمان بود
، آن با نام چهل ستون ظاحن لياز ا .شود افتد، چهل مي ميبيست ستون در حوض 

چون ما در فصل بهار رفته بوديم، هر چهار طرف کاخ چهل ستون  .معروف شده است
 .کرد زيبايي باغ را دوچند ميکه  شود هاي زيباي رنگارنگ ديده مي گل
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صايب تبريزي  يفارس پروازگاه شاعر پرآوازهها فرهنگ اصفهان  ن پديدهيبرابر ا
 يب گرديدصما ن  به سعادت بزرگي .با نام صايب اصفهاني هم معروفيت داردکه  است

 .ض برداريميگين شهر اصفهان، زادگاه صايب فآاز فضاي عطرکه 
ن خانوداي يا ـهاي مسکون بودن در شهر اصفهان بارها از آل خجند  هحظدر آن ل

 سن سرزمين مقديهاي زياد در رونق علم و فرهنگ و شهرداري ا سالکه  ساالر فرهنگ
ن شهر عزيز هم يساالران ا شدم و خود فرهيختگان و فرهنگ ور ميآاند، ياد خدمت کرده

ن خانواده ارجمند يميمي نسبت اصهاي  ما از خجند رفتيم، حرفکه  فهميدند چون مي
خاوت خاندان علماي خجندي را واقعاً هم، تاريخ اصفهان در ذهن خود س .گفتند مي

با نام آل خجند اشتهار داشته، روزگار خويش را در زمان سلطنت که  دارد محفوظ مي
ن يندگان اينما .پشتيباني و سرپرستي اهل علم و ادب بخشيده است  به سلجوقيان

علمي ادبي خود شيوه سرپرستي اهل علم و  خاندان عالوه بر قريحه و ذوق سرشار
زياده  يريباني و دستگيري عالمان و شاعران اعمال خيپشت ترفته، جهادب را پيش گ

شاعر و عالم  ١٠ ن خاندان سرپرستياکه  دهند هاي معتمد معلومات مي مدرک .اند کرده
الدين محمد ابن عبدالرزّاق اصفهاني،  ريابي، جمالايري فظهبزرگ دوره خويش، چون 

شان يهاي نجيب ا ط فضيلتسض توحند و ميل اصفهاني و ديگران بودعالدين اسما کمال
ارباب بزرگ سياسي، مرد  .وجود آمده بود  به جاديبراي اهل فضل و هنر امکانات فراخ ا

 الملک نظام  به فکر ابوالحسن ابن علي ابن اسحاق ملقّب و فاضل، عاقل و روشن دانشمند
آل  به است،شاه خدمت وزيري را ادا کرده  سالن و ملکار در زمان حکمراني الپکه 

 »يعالشاف طبقات« معلومات مصنّف  به بنا .ندگان آن توجه خاصي داشتيخجند و نما
ابوبکر محمد ابن سابط  ،ن خاندانينده مشهور ايامالملک درجه علم و فضيلت ن نظام

 »نظامي«  را براي تدريس به نظر گرفته، او  به در مرو سکونت داشت،که  خجندي را
بب اشتهار يافتنش در اصفهان سشته ابوبکر خجندي با ذنگديري  .اصفهان دعوت نمود

ن خاندان رياست مذهبي يا بعد تا آخر قرن دوازده من .سرور شافعيان شهر گرديد
 .ان را در اختيار داشتيشافع

شيراز  به مدت سفر از اصفهان تا جانب شهر شيراز جريان گرفت  به ادامه سفر ما
ک مخلص ادبيات، يديدار شهر شيراز براي هر  آرزويکه  د گفتيبا .يازده ساعت بود
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ن سعادت بزرگ را يا .پژوهان و سخنوران عزيزو محبت ريز است ادب صوصخ هب
خ محمدي يزيارت مزارات متبرکه سعدي و حافظ، خاجوي کرماني، ش به وقتي ما

نگ ب، فريدالدين طلّولي، مهدي حميدي شيرازي، ساالرجيالديني دستغ ظامناهلي، ميرزا 
ها مشرف  ن شهر آرمانيو ديگر افراد سرشناس و سالطين و عزيزان بزرگ ا

و  آباد واقعاً، وقتي حافظ شيرازي از کنار آب رکن .گرديديم، احساس داشتيم مي
هاي انسانيت را لبريز از محبت  ها دل شاد و سالگ زبان مي به سخن يلّصگلگشت م

ود، با خواندن حديث دل حافظ در قلب ن مکان بزرگ گردانيده بيو ا ن شهريديدار ا
ادبيات و اصالت اشتياق داشته محبت ديار عزيز ادبيات فارسي،   بهکه  هر نفر ديگري

که  بازديد از شهر شيراز از زيارت آرامگاه حافظ .آمد جلوه مي  به ريز سرزمين سعادت
اشتهار دوستان و مشتاقان شعرو هنر است و با نام حافظيه  دالن و ادب مکان صاحب

مند  بيگاه بود، داخل باغ ارادتمندان و اخالص ٩ چندي ساعت اگر .دارد، آغاز يافت
 .خواستند ب دعا مييالغ وسته از روح حافظ لسانيکردند و پ گشت مي و ريزيادي س

ق نوشته يهاي او در خطّ نستعل تيب ن دو مطلع از شاهيبر سنگ مرمر قبر حافظ ا
  :شده بود

ــاير قد  سر جـان برخيـزم  مژده وصل تو کو، کز  ــط ــزمس ــان برخي   م و از دام جه
*  

   بـــاشمايـــت لطـــف اهللاحپيوســـته در   ي دل، غالم شاه جهان باش و شاه باشا
خ سعدي يزيارت مرقد ش بهانگيز و هنرپرور شيراز  عشق روز دوم در شهر حصب

 جا در همين .ان استحدالن و سيا آرامگاه سعدي نيز زيارتگاه صاحب .مشرف گشتيم
 .آرامگاه مبدل گشت به پس از وفات سعديکه  امروز مقبره اوست، خانقاهي بودکه 

ک ياز  يهاي هبر ديوارهاي دروني آرامگاه سعدي کتيب .پر از زيارت کنندگان بود آنجا
 .نوشته شده است »قصايد«و  »بدايع«، »باتيط«، »بوستان«، قطعات از »گلستان«ت يحکا
که  ان استکان شعر حکمت نياصدوستان و مخل هاي ادبيات هم پروازگاه آرمان اينجا
 نمايد رسد، شکوه سعادت بزرگي را در خود احساس مي مي سآن مکان مقد  به وقتي

 .باشد ناپزير مي واقعاً تصورکه 



  ريز تبه ديار محب يسفر  ٤٨٣

 ،شوريده شيرازي  به صالملک متخلّ بر سمت چپ آرامگاه سعدي آرامگاه فصيح
زيارت سعدي بزرگوار شرف زيارت  يدر پکه  کي از شعراي معاصر نيز وجود داردي
 .يب گرديدصما ن به رانين مرد بزرگ شعر امروز ايا

رفي و عزادگاه عزيزاني، چون سعدي و حافظ و اهلي و که  نيا  به شيراز برابر
 همين .شود محسوب مينيز تاريخي و فرهنگي  ذنفو گاه آثار بايديگران است، جا

نظير خود  ن باغ سروي با شهامت بيياندرون ا .با نام باغ ارم استباغي که  جاست
چراغ، کاخ ساساني،  آرامگاه شاه .نديگو ر هم مييآن را سرو کشمکه  قامت افراخته
مزه سبزپوش و چندين آثارخانه و مرکزهاي حعلي، مزار پير  ها، گنبد کليساي ارمني

 .اند را معرفي کردهر ن شهر يادگاري از تاريخ کهنه کشويفرهنگي ا
شويد، در فاصله نچندان دور از آرامگاه خاجوي  ي از شهر شيراز بيرون ميوقت

خيلي رمزي و جالب  .با نام دروازه قران معروفيت داردکه  هست يا کرماني دروازه
چون از  .کند ران را بازگو مييله تاريخي احن دروازه واقعاً سرحد دو مرياکه  است

ليس، پارسا و يا خود تخت جمشيد وپرسپجانب  به رويد، راه دروازه قران بيرون مي
 ايناز  .اسالمي ما مکان دارند هاي تا گردد و در آن مسير ديگر همه يادگاري آغاز مي

دشت شهامت تاريخ  کلومتر رفتيم، در دامنه کوه رحمت در مرو ٦٠ حدوداً تاکه  دهجا
 اريخي ملّت ماهستي ت »هاي مداين هخراب«الح صطا  به ها يا هصورت بازماند  بهما  گذشته
رشاه، چاه سنگي، خزينه تخت يهاي آپادانا، تچر، صدستون، هش کاخ .شوند گر مي هرا افاد

 اند ن مجموعه تاريخي حکّاکي شدهيدر اکه  ناگونيوهاي گ جمشيد، بيش از سي هزار نقش
دولتي  هاي تاريخي هاي هنري معماريي يادگاري هترين نمون ارزش  اب و و ديگر شاهکارها

در  ،ها ن يادگارييوجود ا در کنار آنجا .توانست رت ناورده نمييح  به را هشيان بينندهخامن
 .زيارت آن هم مشرف گرديديم  به که دارد وجود بلندي کوه مزار اردشير بابک

 گاه دور تاريخ را فرصتي در گردش ن راه بازديد از نقش رستم هم مايدر ادامه ا
ک ي به از روزنه تاريخکه  ها امکان داشتيم اصلهن فيگشت عرفاني برد و در ا و ريس  به
ترين  کي از مهميکوه نقش رستم  .ان خود دست يابيمکله کلي تشکّل فرهنگي نياحمر

ها  گاه شمردم براي زيارت پرست .مانده جهاني و زيباترين قبرستان جهان است يار باقثآ



  ٤٨٤  قند پارسي

  

شير اول و داريوش خشايارشاه، داريوش، ارد ،هاي شاهان هخامنشي و ديدار آرامگاه
 .مدندآ آنجا مي به و نيازذر دوم و ن
و جالب  پر از خاطرات گواراکه  ن سفر نوراني از شهر بزرگ شيرازيانتهاي ادر 

خراسان بزرگ  ذنفو کي از مرکزهاي بايمشهد  .رفتيممشهد  بهما يطريق هواپما از بود، 
 بيات و فرهنگي اسالمي هممهد ادکه  راف آنطهاي ا ستان شهر به شود، ما محسوب مي

حکيم فردوسي ه اً، زيارت آرامگاصوصمخ .انجام رسانيديم به روند، ديدار شمار مي  به
آرمان که  شاپوريام در نيخ فريدالدين عطّار و حکيم عمر خيطوسي در شهر طوس، ش

 .هر نفر فارسي زبان هست، خاطرات جالبي را در ما منقش گردانيد
، در ند دادويرفاني خود پعو  التي فرهنگيصا به را امکه ن سفر يبازگشت از ا

ن يا .بت نمودثرا با معرفت ناتکرار  ها ه و فرصتحظرات ما زيباترين لطو خا يادمان
زندگي ما عطا نمود   به مندي را هاي شرف هحظو ل خاطرات بزرگکه  فرصت کوتاه بود

کرماني، عطّار  هاي سبزي با فردوسي و سعدي و حافظ و خيام، خاجوي هحظو در ل
نظيري را در هستي  شاپوري، صايب و ديگر فرهيختگان ادبيات فارسي بودن شرف بيين

هاي علمي، اهل علم و ادب کشور  هسسوبا م يشناساي .معنوي خود احساس نموديم
 و لبريز از معرفت بودند هاي گوارا تصهاي سبز براي ما فر حظهن ليا به ونديران در پيا

رسم  به را هاي خود دوستاني زيادي در دل .را پربار گردانيدند ماکولبار سفري که 
وند ديرگاه يپ لصن دوستي اياميدوارم، اکه  روي ما باز نمودند  به صو اخال اعتقاد

 .اهند يافتوهم برادر ادامه خ  به وندي معنويي دو کشوري دوست ويرمزي پ
فرهنگي سفارت  زنياز راکه  حسابم در فرجام سخن خود قرض انساني خويش مي

ماني و همچنين، از يران در تاجيکستان جناب آقاي قهرمان سليجمهوري اسالمي ا
ون، ناصر جان سليماف جهت مساعدت در انجام يآکادمس خجند يدانشگاه دولت سرور

 .مين سفر سپاس فراوان اظهار نمايا


