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  ديباچه

تكريم و نكوداشت از مقام علمي، فرهنگي، ادبي و هنري بزرگان، مشاهير، سـرآمدان و نخبگـان   

مايه سرور و خوشنودي ايشان باشد، فخر و غرور ساير افراد جامعـه را بـه   كه هر جامعه بيش از آن

هاي خـود را دوسـت دارنـد، بـه آنـان عشـق       دنبال دارد، چرا كه مردم همواره قهرمانان و اسطوره

  نند.ك ورزند و بسياري از آمال و آرزوهاي خود را در ايشان جستجو مي مي

است و نشان از قدرشناسي مـردم نسـبت بـه    اين البته در سطح عموم جامعه امري مطلوب 

هاي علمي كشور عالوه بر ارضـاي حـس غـرور    بزرگان خود دارد. اما اگر هدف از تكريم چهره

براي جوانان بخصوص مستعدين برتري باشد كه داراي ظرفيتهاي علمي بيشـتري   اُلگوسازيي، ملّ

هـاي  ريـزي شـود و برنامـه  رتر مـي ها كاري به مراتـب دشـوا  گونه آيينهستند، آنگاه برگزاري اين

هاي جوان بايد به طلبد، چرا كه براي معرفي مشاهير و سرآمدان به نسلتري را ميتر و علميدقيق

پرداخـت و نيـز    -هابخصوص شاگردان و تأليفات آن -افكار علمي و آثار به جاي مانده از ايشـان 

  شان شناساند. صيها را در ايجاد و يا رشد و تعالي شاخه تخصنقش آن

البته تكريم از دانشمندان ممكن است به نقد آثار علمي آنها نيز بيانجامد كه خود موجب 

ها، منش زندگي و تر از همه اينشود. مهمبالندگي و پويايي در نسل جوان محقّق و پژوهشگر مي

ثر اسـت. در  رفتار نخبگي بين جوانان بسـيار مـو   اُلگوسازيلوك اخالقي اين افراد است كه در س
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*  *  *  

دانيم شـمع  همين رابطه شايد تشبيه شمع به مشاهير و سرآمدان علم و ادب تشبيه مناسبي باشد. مي

اي دارد. شمع بـا چـراغ، المـپ و فـانوس تفـاوت اساسـي دارد.       در ادبيات عرفاني ما جايگاه ويژه

بـه اطرافيـان   محابـا  آفريننـد و آن را بـي  دهنـد و روشـنايي مـي   درست است كه همه آنها نـور مـي  

بخشند، لكن روشنايي شمع طوري ديگر است. شمع نور را با عشق و حرارت بـه عاشـقان هبـه     مي

گونه، مقام عاشق و غالب را كسب رسد و اينكند و خود در گرو اين نورافشاني به فنا و بقا ميمي

    فرمايد:كند. آنطور كه عطّار نيشابوري ميمي

  پــر زنـان در پرتـو مطلوب شد

  شمع غالب گشت و او مغلوب شد

آري به زعم عاقالن و عاشقان، الگوهاي راستين جامعه كه موجب اعتال و ارتقاي كشـور  

آورنـد، امـا اي   سوزند و حرارت همراه با نور و روشنايي را به ارمغان مـي شوند، چون شمع ميمي

چنان كه بايد شود و ايشان آنخارج مي دريغ كه گاه مقام و منزلت آنها از شمار ديد چشم و خرد

ـ       و شايد مورد توجه قرار نمي ه كشـور و گيرند كـه بـه واسـطه آن، آفـت و ضـرري بـزرگ متوج 

شود. در اين ميان دريغ بزرگتر آن است كه اغلب اين افراد از اعماق تـاريخ  هاي آتي آن مي نسل

گيرند، توسط بيگانگان شناسايي  هاي علمي معاصر بيش از آن كه مورد توجه ما قرارتا شخصيت

  شده و از انباشت علم و تجربه ايشان به رايگان و بيشتر اوقات بدون ذكر نامي از آنها و كشور 
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*  *  *  

شود. اينجاست كه بايد از قول ملك الشعراي بهار گفت:رده ميآنها بهره ب  

ايگفت اين سخن پروانهشمع مي درطواف  

  ايا بيگانهـاي خوش ن آشنايان،ـم زيـسوخت

با توجه به شرحي كه گذشت و بـراي جبـران انـدكي از مافـات، معاونـت فرهنگـي بنيـاد        

هـاي  نخبگان با همكاري بنيادهاي نخبگـان اسـتاني در نظـر دارد بـا برگـزاري سلسـله نشسـت        ملي

تكريمي به معرّفي برخي از مشـاهير معاصـر و گذشـتة كشـور بپـردازد و شـرح مكتـوب مجـالس         

  به حاضران عرضه دارد. شمع وافطَ برگزار شده را تحت عنوان كتابهاي

به گـزارش تشـريحي از برگـزاري  مراسـم      شمع وافطَاز مجموعه كتابهاي اين مجلّد 

مقـام شـهيد واال مقـام     و تجليـل از  برجستهشناس  ايرج افشار سيستاني ايراندكتر آقاي يادماني از 

دامين ميرامير سرتيپ خلبان محم رادزهـي در زاهـدان همزمـان بـا هفتـه پـژوهش و آغـاز هفتـه         م

ت بنياد ملي نخبگان اسـتان  به هم ١٣٩٦ماه  نهم آذر در تاريخ رد. اين مراسمداتصاص اخ وحدت

علماي تشيع و تسنن، مديران استاني، حضور مقامات لشكري و كشوري، با سيستان و بلوچستان و 

ر برگـزا  و بلوجستان گاه سيستاندانش امام رضا(ع)تاالر در  فرهيختگان و دانشجويان استعداد برتر

هاي آن مراسم اسـت، مـورد اسـتفادة    ميد است مطالب اين كتاب كه مجموعة سخنرانياُ گرديد. 

   مند سازيد.اصالحي بهرهشما خوانندة فرهيخته قرار گيرد و ما را از نظرات 

  معاونت فرهنگي بنياد ملي نخبگان

  دفتر الگوسازي و تكريم نخبگان
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 دكتر مصيب پهلواني*

  

  

موز موفقيت نُخبگان و ترويج آن شناسايي ر  

تم كـه همزمـان بـا هفتـه وحـدت و در      بسيار خوشحال هسـ 

به منظور   "استان مفاخر و مشاهير از تجليل يملّ همايش"ميالد پيامبر مهرباني در اولين  ةستانآ

شناس برجسته دكتر ايرج افشـار سيسـتاني و تجليـل از مقـام      تكريم از مقام علمي و فرهنگي ايران

ـ  د اَشهيد واالمقام امير سرتيپ خلبان محم ارجمنـد، مـديران  ميهمانـان  راد زهـي ميزبـان   مـين ميرم ،

مانـدگار   ةشناس برجسته دكتر ايـرج افشـار سيسـتاني چهـر     ايرانخصوص   فرهيختگان و به، اساتيد

رادزهي و بخصوص پـدر  مين ميرمد اَمحترم شهيد خلبان امير سرلشكر محم ةعلمي كشور، خانواد

 دكتـر  آقـاي  همچنين حضور ارزشمند جناب ؛ت استان هستيماهل سنّ بزرگوار اين شهيد شاخصِ

ي نخبگان، سركارخانم دكتر بنياد ملّ نخبگان لگوسازياُ و تكريم دفتر محترم مديركل شاهرضايي

ـ  نظري پوركياني مديركل محترم دفتر مشاوره و ارتباط با اجتماعات نُ ي نخبگـان،  خبگاني بنيـاد ملّ

جناب آقاي امير سرتيپ دكتر نامي از فرماندهان ارشـد ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران، خلبـان       

مناي مين لو دبير محترم هيات اُزهي، جناب آقاي دكتر اَ دراپور از همرزمان شهيد خلبان ميرمغالم

ـ   ي علوم پزشكي و هيات همراه، جناب آها دانشگاه ي قاي دكتر افشار سيستاني، جنـاب آقـاي محب

 رئيس بنياد نخبگان استان سيستان و بلوچستان *
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هـاي اسـتان، مـديران كـل      استاندار محترم استان، معاونين محترم استاندار، روساي محترم دانشگاه

اسـتان،   و امـور ايثـارگران   مدير كل محترم بنيـاد شـهيد   استان بخصوص جناب آقاي دكتر پاالش

س كه همكاري بسيار ارزشمندي با سردار كوهكن مديركل محترم دفتر حفظ ارزشهاي دفاع مقد

خبگان استان در زمينه برگزاري اين همايش داشتند. همچنين حضور محترم اعضاي محتـرم  بنياد نُ

سـاز   ينـده آمـوزان ممتـاز آ   تعداد برتـر و دانـش  ن اسـ خبگـان و دانشـجويا  ها، نُ هيئت علمي دانشگاه

همچنين حضور ارزشمند  نمايم. مدعوين حاضر خير مقدم عرض مي اسالمي و خدمت ساير. ايران

جناب آقاي مولوي عبدالحميـد  نيز حضرت آيت اهللا سليماني نماينده محترم ولي فقيه در استان و 

  نهيم. ارج مي ،ما خواهند پيوست كه به جمعرا  ت زاهدانامام جمعه محترم اهل سنّ

ارتقــا منزلــت اجتمــاعي، مــواردي همچــون   هــا همــايش گونــه هــدف از برگــزاري ايــن

ـ  هــاي حرفـه اي آنهـا بــه اسـتعدادهاي برتـر و همچنــين     ت علمـي نخبگــان و ارائـه مهـارت   مرجعي

شناســـايي  .باشـــد مـــيشناســـايي رمـــوز موفقيـــت نخبگـــان و تـــرويج آن در ميـــان مســـتعدان  

ــان  ــ نخبگ ــتان، ملّ ــطح اس ــدي در س ــي توانمن ــي و معرف ــين الملل ــاي نُ ي و ب ــتاي ه ــان در راس خبگ

هـــاي اســـتان و كشـــور، توســـعه و تـــرويج فرهنـــگ تكـــريم از فرهيختگـــان،  رفـــع نيازمنـــدي

ــرآمدان و نُ ــه  س ــه و زمين ــان جامع ــور نُ   خبگ ــراي حض ــازي ب ــان در چرخــ س ــه   ةخبگ ــدمت ب خ

هـاي مهـم ايـن همـايش      از بخـش  ييكـ  .درو جامعه از ديگر اهـداف ايـن همـايش بـه شـمار مـي      
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و  صـــي اســـت كـــه بـــا حضـــور اســـاتيد برجســـته و تعـــدادي از فرهيختگـــانهـــاي تخصلپنـــ

ــرآمدان  ــم  س ــور ه ــه منظ ــيب ــوص    انديش ــر در خص ــادل نظ ــار    و تب ــرج افش ــر اي ــدگي دكت زن

د اَسيستاني و مقام امير سرلشكر خلبان شهيد محمباشد. زهي مي رادمين ميرم  

لگوســـازي بـــراي رگداشـــت و تكـــريم از مفـــاخر بـــومي و همچنـــين اُ در راســـتاي بز

ـ   ـ     برتـر،  ه مسـتعدان نسل جـوان خاص ي، علمـي و  شخصـيت  ابعـاد ن تبيـي ي بـه  مـا در ايـن همـايش ملّ

اي  شـناس برجسـته   ايـران دكتـر ايـرج افشـار سيسـتاني،     پـردازيم.  مـي  هخدمتي ايـن اسـتاد برجسـت   

ــه  ــت ك ــيش از  اس ــوزه    ١٤٠ب ــاب و مقالــه در ح ــيم   عنــوان كت ــي، اقل ــاي ايرانشناس ــي،  ه شناس

اي بـر شـناخت    مـه مقد«فـارس تـأليف كـرده اسـت. كتـاب       هـاي خلـيج   شناسـي و پـژوهش   مـردم 

ــران  ايــل ــر ايــن اســتاد برجســته، در ســال  » هــا، چادرنشــينان و طوايــف عشــايري اي ــه  ١٣٦٧اث ب

  برگزيده شده است. ايران  اسالمي  عنوان كتاب سال جمهوري

مين ميرداَسرتيپ خلبان شهيد محم ن و قشـر بلـوچ كـه در    رادزهي از برادران اهـل تسـنّ  م

متولد گرديـد. او   ١٣٣٢ن در آذر ماه سال راواروستاي سيب از بخش مركزي شهرستان سيب و س

حاج گهـرام   رادزهي كه يكي از اقوام اصيل و نجيب قوم بلوچ بوده و والد ايشاني مير م از طايفه

و ما افتخار داريـم كـه ايشـان امـروز در جمـع مـا حضـور         منطقه مي باشد نيز يكي از افراد معتمد

 انادتخلبان هوانيروز جمهوري اسـالمي ايـران بـوده و از اسـ     تادانرادزهي از اسم شهيد مير .دارند
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ده خلبـان  پرونـ هاي بيشماري را در جنگ تحميلـي از خـود نشـان داده اسـت.      كه رشادت يخلبان

د اَشهيد سرتيپ محمها و پروازهاي دليرانه  موريتأسرشار از م ،زهي تا لحظه شهادت رادمين ميرم

مبارزه با اشرار در بلوچسـتان   ،انقالب كومله و دمكراتها در كردستان و شجاعانه در مبارزه با ضد

ي او در  داوطلبانـه  هاي متعدد موريتأاست. م ساله رژيم بعثي عراق ٨جنگ تحميلي هاي  و جبهه

ين سالتاريخ زر موريـت ايـن خلبـان    أاسـت.آخرين م س به دفعـات ثبـت گرديـده    هاي دفاع مقد

يك تيم آتش هوانيروز براي پشتيباني از  هوانيروز در منطقه جنوب ثبت شده است. دلير و فداكار

تـا عمـق خـاك    كـه  به منطقه اعزام  ١٣٦١ سال تيرماه ١٩رزمندگان در عمليات رمضان در تاريخ 

عراق به بمباران نيروهاي عراقي پرداخت و در اين عمليات درنهايـت بـا موشـك نيروهـاي بعثـي      

ـ     زهـي بـه ديـدار معبـود      رادعراقي هليكوپتر ايشان مورد اصابت قرار گرفـت و شـهيد خلبـان ميرم

  روحش شاد و يادش گرامي. ؛شتافت
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اُلگوسازي بنياد ملّي نخبگان  مديركل دفتر تكريم و * 13

 دكتر محسن شاهرضائي *

  

  

  ، يكي نگهبان مرز و ديگري نگهبان فرهنگبة ملّينخدو 

اسـتان كـه   خبگـان  بنياد نُ همكاران ت خدمتقو خدا سالم و

 هـاي خـود    در صـحبت . چون آقاي دكتر پهلواني داهتمام ورزيدن به برگزاري اين جلسه با شكوه

 اي در اين وقت محدود بـه كلمـة   بر خود الزم دانستم كه چند كلمه دخبه كردناي به كلمه نُ اشاره

خبـه داريـم. اسـتعداد برتـر را در سـند      ما در بنياد نخبگان دو كلمه استعداد برتـر و نُ  .خبه بپردازمنُ

يس محترم جمهـور هـم رسـيده اسـت بـه فـردي       وسط بنياد تهيه شده و به امضاي رئنخبگان كه ت

: علم رياضيات، علـم فيزيـك، علـم     عداد برتري در يك زمينه است. مثالًي استاگوييم كه دار مي

خبگي قرار بگيرد تا توانمنـد شـود و بتوانـد بـه     نُمسير هنر و... اما اين استعداد برتر بايستي در يك 

  گوييم. خبه ميعلمي خود برسد در اينصورت ما به اين شخص نُ ةباالترين نقط

ـ   ةدي خود را به منصنخبه فردي است كه توانمنُ ا ظهور رسانده يعني اثرگـذاري دارد و ام

هاي استاني در استان بسيار ارزشمند، كهن و فرهنگي سيسـتان    امروز در اولين سلسله گراميداشت

اسـتان و   اجرايـي هـاي   سـاير دسـتگاه  ت جناب آقاي دكتر پهلواني و و بلوچستان هستيم كه به هم

  دانشگاه سيستان و بلوچستان برگزار گرديده است.
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هـا   خبگان عزيز اين استان هسـتيم، يكـي از آن  شاهد برگزاري تجليل و تكريم دو تن از نُ

آيا به نظر شما فردي كه دارايي اصلي  است. فردي است كه جان خود را براي اين كشور گذاشته

البتـه   ؟!خبـه نيسـت  گذارد نُ صش را براي امنيت اين كشور ميخودش يعني جانش به عالوه تخص

آن شهيد واال مقام  نامةگذرد. وقتي من زندگي اش مي فردي كه از جواني و خانواده خبه است،كه نُ

كـنم خيلـي از    بـل ايـن فـرد و فكـر مـي     احسـاس حقـارت كـردم در مقا    كردم انصافاً را مطالعه مي

براي ما روشن نيست و جا دارد دوسـتان   ،عدهاي زندگي فردي شهيد كه براي آن تجليل گرفتيمب

س، بنياد شهيد و امور ايثـارگران و خـود مـا در    هاي دفاع مقد عزيز ما در بنياد حفظ آثار و ارزش

بيشتر بپردازيم تا جوانان ما  ،شان كم نيستهاي اين قبيل افرادي كه تعداد رشادتاز خبگان بنياد نُ

  با اين اشخاص بيشتر آشنا شوند.

توانيم بايد با نوشتن كتاب، ساخت فيلم  لگوسازي است و تا ميهمانطور كه گفتم هدف اُ

ها استفاده  و مستند در خدمت اين عزيزان بود تا به تاريخ سپرده نشوند بلكه ديگران بتوانند از اين

  ه قرار بگيرند. عه مورد توجكنند و در جام

شـان بـاالي فرهنـگ ايـن      مي كه ما در خدمتشان هستيم و الحمـداهللا سـايه  خبه دواما فرد نُ

كشور هست و اميدواريم ساليان طوالني همچنـان باشـد و بدرخشـد، فـردي اسـت كـه از وقـت،        

هاي دنيوي عبور كرده و براي فرهنگ ايـن كشـور و بخصـوص بـراي ايـن       تجواني و تمامي لذّ
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سال وقـت   ٢جلد كتاب را بخوانيم  ١٤٠ما اگر بخواهيم  .اند جلد كتاب نوشته ١٤٠منطقه بيش از 

الزم داريم چه برسد كه بخواهيم اين تعداد كتاب را توليد كنيم. آيا غير از ايـن اسـت كـه عشـق     

لگوسـازي  واقعي كشـور بـوده؟ بايـد اُ    ةخبنُ ،غير از اين است كه اين فردآيا به  ؟بوده، عالقه بوده

صورت بگيرد تا جوانان بدانند از همين استان، از همين شهر، از همـين منطقـه بـا همـين امكانـات      

  خبگاني به عرصه ظهور رسيدند.چنين نُ

كـه مرزهـاي    يكي انسـاني  ،بنابراين برنامه امروز در واقع تجليل و تكريم از دو فرد است 

اين كشور را حراست كرده و ديگري كسي كه فرهنگ اين مملكـت را حراسـت كـرده و آن را    

شـااهللا در اسـتان و بـا     لگوسازي انها با هدف اُ خواهيم كه اين سلسله نشست نشر داده است. ما مي

نزديـك در   تمايل داشتند از رتبة بنياد مّلي نخلبگان مسئوالن عاليدار باشد.  كمك همكاران ادامه

به امضاي رياست محتـرم بنيـاد    را ييها پيام ميسر نشد اما خدمت دوستان و در اين جمع باشند كه

 شود.  نشااهللا در وقت خودش قرائت ميكه إ اند جداگانه آماده كرده
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 محمد حسن نامي اميرسرتيپ دكتر *
  

  

  توسط نُـخبگان كشورتغيير مسير 

  حيممحن الرَّ  الرَّ سم اّ بِ 

ً  ِمن لَُّدنكَ  يلِّ  ُخمَْرَج ِصْدٍق َواْجَعل َوَأْخرِْجِين  ُمْدَخَل ِصْدقٍ  رَّبِّ َأْدِخْلِين  ُقل   نَِّصريًا ُسْلطَا

بزرگـــواران، ي شـــما عـــرض ادب و احتـــرام دارم بـــه محضـــر شـــريف همـــه .علـــيكم ســـالم

ــز از     ــين بزرگــواران و ريــش ســفيدان عزي ــز و همچن ــرم، اســاتيد، دانشــجويان عزي نخبگــان محت

  شهر زاهدان و همچنين برادران عزيز از نيروهاي مسلح.

حامــل ســالم گــرم اميــر سرلشــكر موســوي فرمانــده محتــرم ارتــش جمهــوري اســالمي   

گــرم،  وچســتان، مردمــان خــونايــران بــه پيشــگاه ارزشــمند و مــردم شــريف اســتان سيســتان و بل 

هــاي نــوراني داد كــه چهــره ااز اينكــه خداونــد ايــن توفيــق ر .هســتم هدالور و قــدردان ايــن خطّــ

  شما را زيارت كنم، خدا را شكرگذار هستم. 

شـهيد  بـراي  دازيم. بزرگداشـتي كـه   رپـ هاي امروز مـي بدليل ضيق وقت سريع به مناسبت

مين ميرداَسرتيپ خلبان محم ةه دالورخيز اين منطقه و همچنين خطّـ كه از خطّ باشد مي زهي رادم 

 جانشين ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران  *
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كنـيم بـه گذشـته     . نگـاه مـي  اسـت  گـرم  بسيار خـون  و دالور ،بسيار ارزشمند و توانا با مردمان دانا

ن ان نگـاه كنـيم، پـدر ايشـ    اپدر بزرگوارشر بركت اين شهيد بزرگوار، بايستي به سيماي زندگي پ

رادحاج كهرام ميرم زهي كه يكي از اقوام بسـيار خـوب و دالور بلـوچ     رادزهي كه از طايفه ميرم

كـنم بـه ايـن خلبـان      نامه اين بزرگوار را مطالعه نموديم، من بيشتر نگاه ميهستند. خالصه زندگي

كردستان را فتح كند تا اگر دوباره بتواند  دالور در كردستان در زماني كه دشمن قصد داشت كه

من كنند تا اگـر فـردي شـبيه    اي نا اَشاه را تكرار كند. قرار بود سرزمين ايران را به گونهقصد رضا

س حكومت ايران قرار دادند با جان و دل بپذيرننـد و حتـي تعريـف هـم     در رأ رضاخان را مجدداً

ـ       و شـهيدانِ  بكنند. اگر نبود وجود دالور مردان، عزيزان ه گرانقـدر مثـل شـهيد بزرگـوار ايـن قص

ادامه داشت. من اين افتخار را داشتم كه از روز سوم  ستا پايان دفاع مقده شد و اين قص تكرار مي

جنگ با دشمن درگير بشـوم. مـن نقـش همـان روز كـه يـك نقـش ارزنـده و بسـيار ارزشـمند و           

س بود را فهميدم.تاثيرگزار در دفاع مقد 

روزهاي اول در حال حركت به جلو بوديم، اگر نبود هوانيروز كه به شكار تانك ها شايد 

رسيد. يادمان نرفته است كـه جنـگ چگونـه     دازد شايد صدام به هدفش ميرو نفربرهاي دشمن بپ

صدام با شليك يك گلوله به صورت نمادين  ١٣٥٩شهريور  ٣١روز  ١٤:٣٠شروع شد، در ساعت 

چـه كسـاني   تري مرزهاي ايـران جنـگ را شـروع كـرد. خـوب در آنجـا       كيلوم ٦٠از پادگاني در 
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دفاع، روساي ستاد مشترك و وزراي خارجه كشورهاي منطقه بودند. به  يتعدادي از وزرا د؟بودن

محضي كه صدام شليك كرد، منتظر بود خبري دريافت كند، خبر اين بود كه هـر وقـت خلبانـان    

 را دريافـت كـرد   پيام اين گونه صدام و اين نندارسبدام صرا به رژيم بعثي حركت كردند اين پيام 

قربـان بـه    :گفـت  و احترام گذاشتافسري كه  توسط شد ميموقعي كه از تانك پياده يعني همان 

كمـر   رتا يـك سـاعت ديگـ    :سمت ايران حركت كردند، صدام رو كرد به همين حاضرين گفت

اهـواز و روز هفـتم در تهـران خـواهيم      م درشود و ما روز سـو  جمهوري اسالمي ايران شكسته مي

افسر مخابرات و كسي كه ن زمان وييم، اين كتابي است كه در آگ بود، اين چيزي نيست كه ما مي

هـايي   . خوب چه كسي بود كه از ايـن فتنـه  است افسر اطالعات در عراق بود نوشته و ترجمه شده

 ٤٨ن نرفته كه ايادم ؟دفاع كند، دكه دشمن پيش بيني كرده بود كه خاك ايران را چند پارچه كن

صدام با دوتا از مهمتـرين مستشـاران نظـامي آمريكـا مالقـات كـرد،        ،ساعت قبل از شروع جنگ

اي داريـم و قـرار اسـت كـه روي خوزسـتان اجـرا كنـيم، مستشـاران          ين نقشـه نـ چ: ما صدام گفت

ن اوجود ايران چند پارچه هم براي آمريكا بهتر است، يعني چـراغ سـبز نشـ    :دآمريكايي هم گفتن

  داد تا حركت كنند.
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ـ      دنقشه همين بود، اگر نبودن دامين افرادي مثل اين شـهيد بزرگـوار، سـرتيپ خلبـان محم

ـ  و رادزهي از مردان بـزرگ ميرم ه بسـيار ارزشـمند سيسـتان و بلوچسـتان، شـايد دشـمن بـه        از خطّ

  هاي ديگري را خنثي كنند.  خواستند در طول زمان فتنه د. همين افراد دالور باز ميرسي اهدافش مي

 ،مــاه پــيش بــود كــه همــين فرمانــدهان كــه در حــوزه مقاومــت بودنــد  ٣ســال و  ٧ دقيقــاً

ــ  ــده معظّ ــدمت فرمان ــد خ ــ آمدن ــه ايش ــوا و ب ــل ق ــي  ام ك ــر نم ــه ديگ ــد ك ــرض كردن ــود،  ن ع ش

ــي  ــرا نم ــد چ ــود؟  فرمودن ــه  ش ــد ك ــقگفتن ــد  از دمش ــاخ بشاراس ــط ك ــده فق ــت مان ــاس ن ا، ايش

      خداونـد بـه    س اسـتفاده كنيـد، حتمـاً   فرمودند، برويـد و مقاومـت كنيـد و از تجـارب دفـاع مقـد

شما كمك خواهـد كـرد و مقاومـت هـم كردنـد و اگـر فكـر كنـيم فتنـه داعـش در منطقـه چـه             

ـ      از نظر من جنـگ جهـاني سـوم بـ     ؟بود چنـين   ب اگـر ا مقيـاس كوچـك در ايـن منطقـه بـود، خُ

   .ي كه بودندهائ كردند، همين جنگي بود چه كساني در اين جنگ شركت مي

ــات،       ــتيباني اطالع ــات، پش ــار آورد، از اطالع ــاي ك ــت پ ــوان داش ــه در ت ــراييل آنچ اس

كـه يـك فضـاي غالـب هســت،      را و مهمتـر از ايـن فضــاي مجـازي    تجهيـزات، پـول و امكانـات   

 گيـرد كـه عمومـاً    هـا را بـر عهـده مـي     تملّـ گـذار هسـت و رفتـه رفتـه هـدايت       ثيرفضايي كـه تـأ  

  اين فضا در اختيار دشمن است.
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درصد ثروت جهان در اختيار اين  ٦٢ثروتمند در جهان هستند كه نزديك به  ٧٣دانيم  مي

شـرافيت دارنـد بـه فضـاي     ا هستند، كه اين افراد فعالً  نفر از اين افراد صهيونيست ٤٨افراد هست، 

  نيرو گرفتند، توانستند يك عمليات رواني ايجاد كنند.مجازي. براي فضاي مجازي 

نفر آدم با  ٧٨. دتا لشكر در زمان فتح موصل توپ و تانك داشتن فكر نكنيم كه اينها چند

گذاري شده، چه كسـي ايـن كـار را كـرد؟ عمليـات روانـي بـود كـه در فضـاي           خودرو بمب ٤٧

، دنجا رسيدنبه پايگاه عراق وقتي به آ نگاه كنيممجازي كه توسط صهيونيست ها انجام گرفت. يا 

كه اين اتفاق  دهزار نيرو بودن ٦يا  ٥كند كه  ند هركس فكر مينفر را تك تك تير زد ١٧٢٦آنجا 

شجويي كه در ن هم جوان دانند، آكنار كانال و تير زد دندنانفر تك تك اينها را نش ١٢٥ !افتاد، نه

اوج قدرت جسماني يك آدم هسـت،   سال واقعاً ٢٤تا  ١٨برد، بين  ر مياوج قدرت جسماني به س

  كرد. فضاي مجازي اين كار را مي

م انقالب اسالمي، كه فقط تـدبير  ند اين عزيزان و تدبير ارزشمند رهبر معظّاگر نبود واقعاً

ن بود، شايد امروزه شـهرهاي مـا حـالي بهتـر از حلـب نداشـت. ايـن كسـاني كـه ايسـتادند و           اايش

اي را از ميـان بردارنـد عزيزانـي بودنـد مثـل ايـن شـهيد         كردنـد كـه فتنـه    مقاومت كردند و تالش

  ما باشند. همهن دنيا هم شفيع آاهللا اين شهداي عزيز ءكنم كه انشا بزرگوار. آرزو مي
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ــ ــ  و ام ب سالهاســت ا اســتاد عزيــزم پروفســور آقــاي دكتــر ايــرج افشــار سيســتاني كــه خُ

   شناسـي كـه از بركـات دانشـي ايـن اسـتاد عزيـز         نيـاد ايـران  كه در خدمت ايـن اسـتاد هسـتيم در ب

  كنيم. استفاده مي

لقــب پروفســور شــايد چيــز خيلــي زيــادي نباشــد بــه عنــوان يــك پيشــوند جلــوي   واقعــاً

ــ ١٥٠ن بــيش از ااســم ايــن اســتاد عزيــز. ايشــ  داننــد كــه  عزيــزان مــي همــهب كتــاب دارنــد و خُ

ــران      ــه اي ــد. در زمين ــادي دارن ــي زي ــي و پژوهش ــاالت علم ــگري    مق ــگ گردش ــي و فرهن شناس

ن صــاحب فكــر و تئــوري هســتند. در كشــور و جامعــه علمــي و دانشــگاهي از بركــات   اخودشــ

هـاي   كنـيم كـه مـن خـودم ايـن افتخـار را دارم كـه از كتـاب         دانشي اين استاد عزيـز اسـتفاده مـي   

ــ ــي  اايش ــتفاده م ــي اس ــي از       ن خيل ــري خيل ــد و دكت ــي ارش ــاطع كارشناس ــژه در مق ــه وي ــنم ب ك

مــردم عزيــز سيســتان و بلوچســتان بــه  ةهمــاده كــرديم و جــا دارد مــا و فن اســتاي ايشــهــا كتــاب

  افتخار كنيم. ،داشتن چنين دانشمند عزيزي

كــه  دخبگــان عزيــز، شــما هســتيكــنم بــه نُ خيــر مقــدم و تشــكر عــرض مــي مــن مجــدداً

ــا ايــن وســعتي كــه دارد. اشــاره    اتو مــي ــد، خوشــبختانه ايــران ب ــد مســير كشــور را عــوض كني ني

دشـمني بـه ايـن كشـور حملـه كـرده اسـت قسـمتي          ،نم تـا قبـل از انقـالب اسـالمي هرمـوقعي     كـ 

ــاً     ــت، دقيق ــرده اس ــدا ك ــور را ج ــن كش ــاك اي ــالمي    از خ ــالب اس ــل از انق ــا قب  ٤،٣٢٢،٦٦٦ت
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ــد و باقيمانــده وســعت كشــور مــا    مربــعكيلومتر  ١،٨٧٣،٩٥٩از خــاك ايــن كشــور را جــدا كردن

كيلـــومتر مـــرز  ٢،٠٤٥كـــه شـــامل  اســـت كيلـــومتر ٨،٥٧٤بـــا مـــرزي برابـــر بـــا  مربـــعكيلومتر

ــه اي،  ــرز خشــكي و   ٣،٩٦٥رودخان ــومتر م ــايي  ٢،٥٦٤كيل ــومتر مــرز دري ــن اســت كيل ، يــك اي

درصــد از  ٨،٢كــه بــيش از  خبگــان هســت و مهمتــر از اينهــا ايــنچنــين وســعتي در اختيــار شــما نُ

د جمعيــت جهــان را درصــ ١نيــد كــه مــا ابد اســت و ايــن رهكــل منــابع جهــان در اختيــار ايــران 

ـ  همـه داريم پـس بايسـتي تـالش كنـيم كـه وضـيعت اقتصـادي در وضـيعت مطلـوبي بـراي            ت ملّ

  ايران فراهم شود با توجه به توانمندي كه شما عزيزان داريد.
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  اهللا عباسعلي سليمانيآيت  *

  

  

  ، در اين نكوداشت به دو ارزش الزم توجه

   (علم)و ارزش قلم (عمل)ارزش شمشير

ــا      ــرور گرانبه ــت دو س ــر محوري ــت ب ــن نشس ــايي اي ــر پ ــتان  يب ــن اس ــهيد   ،اي ــرافراز ش ــر س امي

ــر ــرج افشــار سيســتاني در    م واالمقــام مي ــر اي ــاي دكت ــاب آق ــه جن  ةآســتانرادزهــي و اســتاد فرزان

انــدركار صــميمانه  كــار بســيار پســنديده و ارزشــمندي اســت. از عزيــزان دســت  ،هفتــه وحــدت

هــا بـا محوريـت ايــن نـوع عناصــر     خلصـانه متشـكريم، ترديــدي نيسـت كـه ايــن نـوع نشسـت      و م

ــاظ اُ     ــادي از لح ــد زي ــا ح ــه را ت ــي، جامع ــعه و ارزش ارزش ــتواري در توس ــد   ،س ــدوين خواه ت

تـي هسـتيم تاريخمنـد آن    وان اعتمـاد بـه نفـس خواهـد داد و مـا ملّ     افـراد نوجـوان و جـ   به كرد و 

دافعان قــوي نظــام و هــم هــم مــ آبرومنــد در داشــتنِ افتخــار، پيشــينةرهــم تــاريخ كهــن، تــاريخ پ

ــجويان ب ــام، ملّدانش ــينه ن ــه پيش ــتيم ك ــي هس ــينه ت ــا، پيش ــوعلي ي م ــان ي ب ــا، ابوريح ــيخ   ه ــا و ش ه

و  داردهــا  دفــاع يعقــوب ليــث ةهــا در عرصــ ديلمــان پيشــينه از مــا نشــان ةهاســت و پيشــين بهــايي

كـه امـروز تهـاجم فرهنگـي بيگانـه بـه نـوعي بـه          هـا را داريـم. ايـن    علـم ابوريحـان   ةهم در عرصـ 

كـه نـام فرنـگ بـراي مـا ارزشـمند باشـد دور از         آورنـد و ايـن   نسل جوان و بـه جامعـه فشـار مـي    

 نماينده محترم ولي فقيه در استان و امام  جمعة زاهدان * 
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دارويــي نــام فرنــگ باشــد    كــه بــر روي   ماســت. ايــن  ةت جامعــنجابــت، اصــالت و واقعيــ  

كــه روي مــدل و  هــا عقايــد شــيطاني اســت. ايــن ايــن ،تــاثير تاثيرگــذارتر و نــام ايرانــي باشــد بــي

ــي   ــام ايرانــي باشــد ب ــام فرنــگ باشــد ارزشــمند و ن ــا ن هــا و  كــه داشــته ارزش اســت، ايــن فــرم م

  است.  خود باختگي ،هاي بيگانه را تماشا كنيم هاي خود را كم رنگ ببينيم و داشته يافته

ــد توجــ  ــم، ارزش علــم و ارزش     باي ه داشــت بــه دو ارزش، ارزش شمشــير و ارزش قل

ــوار      ــر بزرگ ــهيد  و امي ــردار ش ــك س ــمند و ارزش ي ــك دانش ــل، ارزش ي ــيار   ،عم ــيار و بس بس

  انتظار ميمون و وااليي است.

  گونه است:چهارها از آغاز داشتن نام و نشان  زندگي انسان

ــن اســت  يــك -١ ــدگي اي ــوع زن ــه از ن ــل و    گون ــه عــالم هســتي طب ــل از آمــدن  ب كــه قب

شــود. گــوش  زنــدگي نواختــه مــي ةآيــد و ورود و حضورشــان در عرصــ شــيپور بــه صــدا درمــي

ــي   ــر م ــان را ك ــك و افالكي ــتقبال     فل ــادگي و اس ــه آم ــان ب ــان را در دروازه ورودش ــد و همگ كن

ا مـژده دادنـد و   هـ  هـا مـژده دادنـد، موسـي     اش وجـود نـازنين پيـامبر كـه ابـراهيم      دارد نمونه مي.وا

 ها مژده دادند و بشر و بشريت به انتظار درآمدند. عيسي
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ــ -٢ ــ و ام ــي متوج ــه كس ــروه دوم ك ــدن آنا گ ــد از    ه ورود و آم ــا بع ــود ام ــد ب ــا نخواه ه

گذارنـد كـه هرگـز در دل تـاريخ      هـا و عالئـم از خـود بـه يادگـار مـي       آمدن آنقـدر آثـار، نشـانه   

انــد در عرصــه جهــاد، پيكــار و مبــارزه نقــش  توانســتهانــد كــه  هــا كســاني شــدني نيســتند. آنمحو

نامــه شــهيد مســئله مبــارزه بــا دشــمنان مــوج  ايفــا كننــد. همچــون يعقــوب ليــث هــا و در وصــيت

ــه قــدري مــي  زنــد. آن مــي ــه خــدمات  هــايي كــه در عرصــه علــم و ادب ب درخشــند و يــا در ارائ

 كند.  راموش نميآفرينند كه تاريخ هرگز آن ها را ف سياسي و اجتماعي آن قدر نقش

ـ  هـا بودنـد و بزرگـان علـم و ادب از ايـن گـروه هسـتند.         ت (ره) جـزء ايـن انسـان   امام ام

ــا آوازه       ــد شــايد كســي نشناســد ام ــت، اگــر هــم ببينن ــده اس ــه مجلســي را ندي هــيچ كــس عالم

جهــاني پيــدا كــرده، كســي انيشــتين را نديــده اســت اگــر هــم ببينــد شــايد نشناســد امــا آوازه او   

ــداز  ــين ان ــب     طن ــالم كــه ش ــاثير وجــودش در ع ــا ت ــيم نشناســيم ام اســت، شــايد اديســون را ببين

  كند. همگان را به خود جذب مي بشريت را به روز تبديل كرد قطعاً

كــه  از بركــات وجودشــان ايــن   .انــد پرفســور ايــرج افشــار سيســتاني از ايــن گــروه     

تـا يادگــاري از   دادنـد هـايي را كــه نوشـتند را بـه كتابخانــه ايـن اسـتان هديــه       اي از كتـاب  عمـده 

ايــن نــوع قــدم هــا: آثــار قلمــي، خــدمات علمــي،   او جاودانــه بــراي هميشــه بــاقي بمانــد و قطعــاً
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از آن چهـره مانــدگار درســت   اي دســت نـويس قطعــاً  هـاي گرانقــدر و گـاه نســخه   اهـداء كتــاب 

  ها گروه دومند. اين ،خواهد كرد

ــدن آن  ــل از آم ــي آ       قب ــا وقت ــري نبــود ام ــالم خب ــن ع ــه اي ــا ب ــان خــوش   ه ــد چن مدن

  درخشيدند و آثارشان در همه جا نمايان شد كه در هر كوي و برزن خوش درخشيدند.

ــي -٣ ــان         گروه ــود و در زم ــري نب ــالم خب ــه ع ــدن ب ــان و آم ــان ورودش ــه در زم ــد ك ان

دارد و  انـد كـه جامعـه بـرآن هـا سـتم روا مـي        شـناخته نيسـتند. جـزء افـرادي     حياتشان هـم كـامالً  

د و ســي راماننـد مالصـد   ،كنـد  هــا را حفـظ نمـي   شخصـيت آن  گـذارد و  بـه علمشـان احتـرام نمـي    

سدآبادي كـه كتـاب كفـر دربـاره ايشـان نوشـته شـد امـا بعـد از شـهادت فهميدنـد            الدين اَ جمال

 اند.  چه كسي را از دست داده

ــان         -٤ ــري نيســت و از ماندنش ــان خب ــه از آمدنش ــروه ك ــن گ ــارم در اي ــروه چه ــز گ ني

تپــد و هــيچ كســي اشــك  هــا هــم هــيچ دلــي بــراي آن هــا نمــي  اثــري نيســت. بعــد از رفــتن آن

 ريزد. چشمي براي آن ها قطرات اشكي را بيرون نمي

ــا    مــا از گــروه او ــه صــدا در آمــده باشــد ام ــا ب ل نيســتيم كــه طبــل و شــيپور از آمــدن م

             م سـعي كنـيم از گـروه چهـارم هـم نباشـيم و تمـام تـالش خـود را انجـام دهـيم كـه از گـروه دو

ــ  باشــيم ماننــد زهــي و اســتاد فرزانــه دكتــر ايــرج  رادايــن دو عزيــز بزرگــوار، اميــر ســرافراز ميرم
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    را درك نكـرد   م باشـيم كـه اگـر در زمـان زنـدگي جامعـه مـا       افشار سيسـتاني و يـا از گـروه سـو

  بعد از مرگ افسوس حال ما را بخورند. 

شـهيد واال مقـام   به دكتر ايرج افشار سيستاني و به خانواده و بازماندگان  گويم تبريك مي

هاي گرانقدر و ارزشمند، ما بايـد سـعي داشـته باشـيم كـه در       زهي با داشتن چنين سرمايه رادم مير

 .هرکاتُ ا و بَ  ةُ محم و رَ يکُ لَ الم عَ سَّ الو  نشااإزندگي كاري كنيم كه اين انقالب و نظام پا برجا بماند. 

 

   



  ١٥طواف شمع   

  
28 

  مولوي عبدالحميد اسماعيل زهي *
  

   

 تمايه شكست و سست شدن يك ملّ ،تفرقه

  حيممحن الرَّ  الرَّ سم اّ بَ 

ِّ وَ  ـــــی َســـــِبيِل ا ـــــاتُِلوَن ِف ـــــا َلُکـــــْم الَ تـَُق ـــــَداِن الَّـــــِذيَن  َوَم ـــــاِل َوالنَِّســـــاء َواْلِوْل ـــــَن الّرَِج اْلُمْسَتْضـــــَعِفَني ِم

ـــا َواْجَعـــل لَّ  ـــا ِمـــن لَّـــُدنَک َولِي ـــا َواْجَعـــل لََّن ـــِذِه اْلَقْريَـــِة الظَّـــاملِِ َأْهُلَه ـــْن َه ـــا ِم ـــا َأْخرِْجَن ـــوَن رَبـََّن ـــن يـَُقوُل ـــا ِم َن

  لَُّدنَک َنِصريًا؛

ــه همــه    ــه وحــدت را ب ــا ســالم، قبــل از هــر چيــزي والدت حضــرت رســول (ص) و آغــاز هفت ب

ـ  ــ   ار گرامــي تبريـك عــرض مـي  حضّ راد زهـي و اســتاد فرزانــه و  كــنم. اميــر سـرتيپ شــهيد ميـر م

هــاي اســتان مــا هســتند.  هــا ســرمايه شــناس جنــاب آقــاي دكتــر ايــرج افشــار سيســتاني ايــن ايــران

ـ   هــاي  حـاكم هســت كـه شــناخت كشـورها و منــاطق مختلـف بــا شخصـيت     رفي در دنيــا ـيـك ع

و گيــرد. بــراي مثــال وقتــي مــا بــه ســاير كشــورها ســفر كنــيم    آن كشــور و منطقــه صــورت مــي

ايــران بــراي همگــان آشناســت. ايــران كشــوري اســت   ةبگــوييم اهــل ايــران هســتيم، نــام و آواز

  .، حديث و... تاريخدر در شعر،  ،ها افراد سرشناس دارد كه در همه عرصه

 زاهدان امام جمعة محترم اهل سنّت * 
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ــ ــيو ام ــي م ــم و      ا وقت ــراد مه ــد اف ــتيم باي ــتان هس ــتان و بلوچس ــتان سيس ــل اس ــوييم اه گ

آور اســتان را بشناســيم و بــه همگــان معرفــي كنــيم. يكــي از ايــن افــراد اميــر ســرتيپ شــهيد    نــام

ــر ــيم مي ــت رادزه ــد و        اس ــان دادن ــان ج ــاع از كشورش ــيهن و دف ــتقالل م ــراي اس ــه ب ــهك  هم

ــايي رزمــي و          ــي، توان ــجاعت، مردانگ ــالمي بــه ش ــوري اس ــش جمه ــان در ارت ــاران ايش همك

  جنگي شهيد اعتراف دارند. 

ت ارضـي كشـور   تماميـ حفـظ  دهـد كـه بـراي     رادزهـي بـه مـا نشـان مـي     م كار شهيد مير

ــد    همــة ــا هــم تفــاوتي ندارن ــا هــم يكــي هســتند و ب ــا هــم متحدنــد، ب  .اديــان، مــذاهب و اقــوام ب

ــرف از   ــي ح ــوقت ــدا        تمامي ــم ف ــود را ه ــان خ ــود ج ــور ش ــت و امنيــت كش ــي، حفاظ ت ارض

ثير قـرار گـرفتم كـه شـهيد بـا چـه       نامـه شـهيد را خوانـدم تحـت تـأ      تكنند. بنـده وقتـي وصـي    مي

ــراي كشــور مــي روحيــه و انگيــزه ــد مــيهن اســالمي مــورد    جنگــد. همــه اي ب ــان اگــر بدانن ايراني

ــد راه ن    ــك و تردي ــان ش ــه خودش ــرد ب ــرار بگي ــرض ق ــيتع ــا     م ــه پ ــاع از آن ب ــراي دف ــد و ب دهن

  خيزند. مي

ــران      ــه از اي ــتاني ك ــار سيس ــرج افش ــر اي ــر دكت ــرد ديگ ــور و    و ف ــروف كش ــان مع شناس

انـد، اهـل دانـش هسـتند بايـد هميشـه يـاد         نـد، اهـل بيـان   ا هـا اهـل قلـم    ايـن  .افتخار اسـتان هسـتند  
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آثـار ماندگارشـان بـراي    خـدمات شايسـته و   . كـار مـا قـرار بگيـرد     ةهـا سـرلوح   ها و ذكر ايـن  اين

  الحات است.الص اتنسل آينده و باقي

ــد  ــا باي ــم ــه كشــور و ع ــرق ب ــيم ع ــان تقويــت بكن ــه اســالم را در جوان ــا از  .رق ب همــه م

ـ   د(ص) هسـتيم، همـه مـا بـه ديـن اسـالم اعتقـاد و ايمـان داريـم، ديـن           ارادتمندان حضـرت محم

بــاني اســت و ايــن ديــن اســالم و حــاد و همبســتگي، ديــن صــلح و دوســتي و مهراســالم، ديــن اتّ

  كند. هم جمع مي را دورِ كشور عزيزمان ايران است كه ما

ت اســت. مــا بايــد ســت شــدن يــك ملّــهفتــه وحــدت اســت و تفرقــه مايــه شكســت و س

حـاد  در مقابل يكـديگر صـبر و تحمـل داشـته باشـيم و از خداونـد خواهـانم كـه بـه انسـجام و اتّ          

  ما بيفزايد.

خبگــان اســتان و ســاير   كــنم از بنيــاد نُ  ر مــيزارم و تشــكّو در آخــر بســيار شــكرگ   

هـاي   شـوند مـردم منطقـه بـا شخصـيت      هـا باعـث مـي    ها كـه بـا برگـزاري اينگونـه همـايش      ارگان

ــ  ــه ماي ــاني ك ــنا شــوند.    ةمهــم و كس ــتر آش ــتند بيش ــتان هس ــه افتخــار اس ــر در خاتم ــا ذك ــك ب ي

  دهم. هاي خودم پايان مي صلوات به صحبت
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 دكترايرج افشار سيستاني *
  

  

  سيستان و بلوچستان، استاني داراي 

  جهاني هاي عظيم و بالقوه ظرفيت

ــان     ــا و آقاي ــانم ه ــور خ ــرام حض ــا درود و احت ــته م   ؛ ب ــران در گذش ــاوري اي ــوب خ ــران جن ك

ــز بــدين نــام سرشــناس اســت. م     شــد ناميــده مــي  كــران در دوران هخامنشــي در  و امــروز ني

ــا  "ماكــا"جمشــيد  هــاي داريــوش بــزرگ در بيســتون و تخــت نوشــته ســنگ نوشــته  "ماكــه"ي

ــرودوك   ــت. پ ــوده اس ــت ب ــا"ماكــا را  ،شــده و اســتان چهــاردهم آن دول ــن  "مكي ــده و اي خوان

 خـواران اسـت. از هـزاران    نـي مـاهي  كـران تبـديل گرديـده كـه بـه مع     واژه در پيمايش زمان بـه م

در آثــار تــاريخي و جغرافيــايي ايــران زمــين و ديگــر متفـاوتي  هــاي سـال پــيش مكــران بــه گونــه 

ت و هســتي تــاريخي ايــن منطقــه كشــورها ضــبط و نگهــداري شــده اســت. ايــن نــام بيــانگر هويــ

داد مكـران  هـاي ايرانـي در امتـ   اي اسـت كـه در دل بـالد ايـران تنيـده شـده اسـت. كرانـه        و ريشه

دهـد.  الخلـيج را شـكل مـي   سيـه بيابـان كـه كرانـه شـمال خـاوري رأ      هـاي ناح عبارتند از: كرانـه 

ــه ــه درازاي    كران ــدر گــواتر ب ــا بن ــه مكــران، از جاســك ت ــومتر در راســتاي  ٣٩٠ديگــر منطق كيل

ــه   ــاوري درازا دارد. كران ــوب خ ــاور و جن ــاي مخ ــوب آن از  ه ــاي جن ــران و آبه ــال  ٣٠٠٠ك س

ــيش از  ــدي و پهنــ   پ ــوان راه پيون ــه عن ــيالد ب ــتان وارد     ةم ــار باس ــردم روزگ ــارزه م ــالش و مب ت

 شناساستاد برجستة ايران* 
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ــاريخ ــره   ت ــدرها و جزي ــدها از بن ــد و ص ــاري ش ــتيراني و    نگ ــكان و كش ــراي اس ــه ب ــاي منطق ه

ــاختري بهــره   ــا هنــد ب ــد. از گيــري مــيفرمــانروايي بــر كرانــه دريــاي مكــران و بازرگــاني ب كردن

ــه تنهــا در سراســر    هــايســوي ديگــر، در ايــن دوران كشــتي  ــون ايــن منطقــه ن كشــورهاي پيرام

ــيج  ــران و خل ــاي مك ــركوب     دري ــراي س ــا ب ــه باره ــتند بلك ــاني داش ــانوردي و بازرگ ــارس دري ف

ــود   ــرزمين خ ــه س ــگران ب ــي و يورش ــان آب ــه  ،راهزن ــه كران ــرو ب ــاگزير ني ــران  ن ــاي مك ــاي دري ه

ــه ژئوپل  ــهم يتيــكگســيل داشــتند. منطق ــاي مكــران در   كــران و كران ــه هــاي دري مركــز خاورميان

ــين   ــومين دوره زم ــده س ــه و پدي ــرار گرفت ــون  ق ــا ميلي ــي ب ــات  شناس ــي و در ادبي ــال ديرينگ ــا س ه

خــود ســاخته اســت. ايــن منطقــه بــا دارا خــاص اي را سياســي، اقتصــادي و نظــامي جايگــاه ويــژه

ــايي  ــودن توان ــاي ژئوپلب ــكيه ــاد، امنيــ    تي ــون اقتص ــيار چ ــيبس ــه ت و دسترس ــاي منطق اي و ه

  اراي كاركردهاي توليدكننده توان در كشور است. جهاني، د

ــه م ــهمنطق ــران و كران ــ ك ــان حس ــاي جه ــاي آن در جغرافي ــمار  اسه ــه ش ــه ب ــرين منطق ت

ــي ــه م ــتراتژيك آن جنب ــاي اس ــاگون، حس رود و در جغرافي ــاي گون ــراي   ه ــه ب ــن منطق ــيت اي اس

ــزه        ــالمي انگي ــس از پيــروزي انقــالب اس ــژه پ ــرب بــه وي ــرق و غ ــ ش ــراي حضــور  فع اليتي ب

ــي از پــنج حــوزه            ــه و دريــاي مكــران بــه عنــوان يك ــده اســت. منطق ــورهاي بــزرگ ش كش

ــي از    ــان زيرگروه ــي جه ــتراتژيك آب ــاطق اس ــه روزه   من ــود و هم ــد ب ــانوس هن ــتراتژيك اقي اس
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ــون  ــتن ميلي ــواه گذش ــكه  گ ــا بش ــدة   ه ــروي جنبن ــي از ني ــل نگرش ــت و قاب ــرخ نف ــدهچ ــاي دن ه

ــه   ــن ويژگــي ب ــر    صــنعتي غــرب اســت. اي ــدار ب ــرين نگــرش و بجــا آوردن نقــش پاي ــران برت اي

ــان        ــه و جه ــورهاي منطق ــت. كش ــيده اس ــان را بخش ــذرگاههاي جه ــمندترين گ ــي از ارزش يك

سعي در برپـاكردن جايگـاه خـود در همگرايـي بـا ايـران بـه عنـوان قـدرت برتـر منطقـه برآمـده             

ــاي ژئوپلو در اُ ــك خــود داديلگوه ــتور كــار   و تي ــران را در دس ــا اي ــتد ب ــه س ــدهاي منطق اي پيون

ــابراين مــي  ــد. بن ــرار دادن ــد جايگــاه اســتراتژيك  و جهــاني ق ــاي مكــران از دي ــوان گفــت دري  ،ت

ــي     ــه م ــورهاي منطق ــران و كش ــراي اي ــاطي ب ــاتي ارتب ــد حي ــه كلي ــد و كران ــد  باش ــاي آن از دي ه

ــه يرنـــدگي توانـــاييگبر ــران و كرانـ ــه مكـ ــاي منطقـ ــاختر بنـــدر جاســـك در  هـ ــاي آن از بـ هـ

 ةايــران ســهم بزرگــي را ويــژ ةنــدر گــواتر در سيســتان و بلوچســتان كــه در توســعهرمزگــان تــا ب

جغرافيــايي درميــان گرفتــه شــده اســت. ايــن درحــالي   ةگيــري ويــژســازد، در گوشــهخــود مــي

هـــاي آن بــا داشـــتن  اســت كــه جنـــوب خــاوري ايــران بـــه ويــژه منطقـــه مكــران و كرانــه       

ــايي ــه   توان ــدهاي منطق ــادي، پيون ــي، اقتص ــاي امنيت ــد، داراي    ايه ــه ش ــه گفت ــان ك ــاني چن و جه

ــه و    ةكاركردهــاي پديدآورنــد تــوان در كشــور اســت كــه تــاكنون مــورد فراموشــي قــرار گرفت

بـــرداري درخـــوري هـــاي محيطـــي، فضـــايي و مكـــاني آن بهـــرهدر عمـــل از ايـــن توانمنـــدي

ــه   ــت. كران ــه اس ــورت نگرفت ــاي      ص ــر دري ــي ب ــزه چيرگ ــه انگي ــران ب ــاي مك ــمالي دري ــاي ش ه
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ــژ  مكــران، دس ــاي آزاد، داشــتن ويژگيهــاي وي ــه آبه ــده ب ــدون بازدارن ــه ةترســي ب ــد كران اي مانن

ــه ــر گــذرگاه آمــد   ژرفــاي كران ــه، چيرگــي ب ــر كران  و هــا و نبــود وجــود گــذرگاههاي عمــود ب

ــارس و اق  ــاي ف ــان دري ــد مي ــاش ــأي ــد و ت ــارس   نوس هن ــيج ف ــت خل ــراهم كــردن امني ثير آن در ف

ــه ويــژه در   ــااليي ب ــاعي ب ــدهاي قــدرتداراي ارزش دف ــر تهدي ــود هــاي منطقــهبراب اي اســت. نب

هـــاي هـــاي نـــژادي، فرهنگـــي، اجتمـــاعي و سياســـي قـــومشـــناخت بايســـته دربـــاره ويژگـــي

ــتان ــان و توجــ    اس ــتان و هرمزگ ــتان و بلوچس ــاي سيس ــاي ب  ه ــه نيازه ــتن ب ــادي آنه نداش ــا ني ه

اشـد. افـزون بـرآن    هـاي اجتمـاعي و سياسـي بـدنبال داشـته ب      هـايي را در زمينـه  تواند موضـوع  مي

هــاي هــاي بســياري چــون نــاتواني در فعاليــتمكــران و نــواحي خــاوري هرمزگــان بــا دشــواري 

ــان    ــدر، انس ــواد مخ ــاال و م ــاق ك ــده قاچ ــادي، پدي ــواد   اقتص ــودن س ــايين ب ــاري و پ ــايي، بيك رب

ريــزان اجتمــاعي و فرهنگــي كشــور در جهــت عمــومي روبــرو هســتند كــه شايســته اســت برنامــه

ــ  ــن ق ــاماندهي اي ــژه ومس ــرش وي ــا نگ ــژوهش ه ــه پ ــند. برپاي ــته باش ــده در  اي داش ــام ش ــاي انج ه

ــ ٥پيمــايش  ــ     ةده ــژه منطق ــه وي ــران ب ــاور اي ــوب خ ــمندان، جن ــط دانش ــته توس ــران و  ةگذش مك

جغرافيــايي خــاور فــالت ايــران بــوده اســت   ةهــاي فرهنگــي در حــوز هــاي آن از جايگــاهكرانــه

شـوند  هـاي موجـود ميـان دشـت ديـده مـي      گي اين فرهنـگ در پيونـد بـا فرهنـ    هاي مادو مانده

نــري و هــاي ايرانــي از يــك ســو و شــكوفايي هبنــابراين نقــش ايــن منطقــه در گســترش فرهنــگ



هاي عظيم و بالقوه جهاني سيستان و بلوچستان، استاني داراي ظرفيت   

   
35 

ــد  ــاريخي س ــط         ةت ــك واس ــش ي ــر از نق ــيار فرات ــي بس ــر نقش ــوي ديگ ــالمي از س ــت اس نخس

  اي بوده است. منطقه

هــاي همســانيي از لحــاظ دينــي، زبــان، آداب و رســوم مــردم منطقــه چــه شــيعه چــه ســنّ

اي تــاريخي و  بســياري دارنــد. زبــان، ديــن و فرهنــگ نمودارهــاي ارزشــمند هيبــت ريشــه        

ســاز گونــاگون، هماننــدي باورهــاي مــذهبي مــردم را فــراهم آورده اســت. امــروزه بــا  سرنوشــت

دايــي مكــران و   ز وجــود نگــرش دولــت جمهــوري اســالمي ايــران در راســتاي محروميــت       

ــرح  ــايش ط ــي گش ــزرگ عمران ــاي ب ــاديا -ه ــور    ،قتص ــي بط ــرزميني و فرهنگ ــتعدادهاي س اس

 در انتظار راهبردهاي توسعه است. كامل شناخته نشده و از اين رو

كــران بــه ويــژه در پيرامــون خلــيج چابهــار جايگــاه و فضــاي برتــر محيطــي هــاي مكرانــه

ــراي طــرح ــهرا ب ــا و برنام ــده ــاي بلن ــي .ه ــاده م ــدت گســترده نظــامي آم ــري  م ــين برت ســازد. چن

دريــاي ايــران اســت كــه برخــورد  ةكــران تنهــا كرانــاز چنــد ســازه زيــر اســت: كرانــه م برآمــده

ه دريــاي مازنــدران بســته كــواســطه بــا درياهــاي آزاد و اقيــانوس هنــد دارد در حاليپايــدار و بــي

ــه انگيــزه دور      ــه مكــران ب ــزه وجــود تنگــه هرمــز بســته اســت. كران ــه انگي ــز ب ــارس ني و خلــيج ف

هـاي ديرينـه حـاكم بـر خلـيج فـارس جايگـاه برتـري دارد. آرامـش          هـا و بحـران  بودن از صـحنه 

ــه انگيــز  ــه مكــران ب هــا و شــمار انــدك همســايگان و دوري از صــحنه درگيــري  ةو امنيــت كران
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ــايي،     كشــمكش ــدگاه جغرافي ــد از دي ــانوس هن ــران در اقي ــاي اي ــه دري ــت. كران ــرين اس ــاي دي ه

توانــد فــارس را دارد. ايــران مــيهــا از خلــيج كــششــيوه و كنتــرل برتــري ورود و خــروج نفــت

هـاي  هـاي جنـوب بـاختري بـه كرانـه مكـران، وابسـتگي       هـاي لولـه نفتـي از ميـدان    با انتقال خـط 

ــوار          ــن ن ــت در اي ــايين جمعي ــيار پ ــبي بس ــراكم نس ــد. ت ــاهش ده ــارس ك ــيج ف ــه خل ــود را ب خ

ــه ــعه   اي و بــه كران ــژه كمتــر توس ــراي ايجــاد        وي ــور را ب ــران بســتري درخ يــافتگي كرانــه مك

دفـاعي در ايـن كرانـه مبنـايي      -سـازد. بـه بيـان ديگـر توسـعه نظـامي      هاي نظـامي آمـاده مـي    ازهس

ــدمات     ــاي خ ــاد جاه ــيني و ايج ــترش شهرنش ــراي گس ــزه     ب ــه انگي ــود چنانك ــد ب ــاني خواه رس

  هاي شهري كنارك و چابهار همين سازه بوده است. توسعه امنيت و گسترش كانون

ــيج گــو   ــا خل ــدرعباس ت ــه مكــران از بن ــا و تيرگــي كران ــاي دري ــزه ژرف ــت و انگي  اتر اس

ــي      ــطحي م ــناورهاي زيرس ــارگيري ش ــراي بك ــران ب ــه اي ــري ب ــاه برت ــا، جايگ ــعه  آبه ــد. توس ده

ــودن       ــرت ب ــادگي و پ ــت، دورافت ــايين جمعي ــراكم پ ــزه ت ــه انگي ــه ب ــن كران ــامي در اي ــش نظ بخ

ــه تنهــا دشــواري بزرگــي ايجــاد نمــي    ــه هســته اصــلي جمعيــت كشــور ن كنــد بلكــه در نســبت ب

ــه  -توســعه اقتصــادي ــوار كران ــن ن ــيشاجتمــاعي اي ــاي داراي ب ــرين ت ــه  أت ــود. كران ثير خواهــد ب

ــراي ايجــاد و تاســيس     ــايي درخــوري ب ــارك و جاســك جايگــاه جغرافي شهرســتان چابهــار، كن

هـاي ريلـي و پيونـد آن بـه خـط آهـن       و نوسازي بنـدرهاي ترانزيـت كـاال دارد. بـا توسـعه خـط      
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ــه  ــري، كران ــاور سراس ــوب خ ــاي جن ــه ه ــران از گوش ــا   ي اي ــاريخي ره ــماندگي ت ــري و پس گي

گـواتر كريـدور درخـوري بـراي خـط لولـه گـاز اسـت، ايـن خـط           -خواهد شد. محـور جاسـك  

هـاي  لوله كار انتقـال گـاز بـه شـبه قـاره هنـد را برعهـده دارد. دريـاي مكـران بهتـرين سرچشـمه           

   صيد را نسبت به خليج فارس و درياي مازندران در خود جاي داده است.

شـيالت در همـه    ةتوانـد محـور درخـوري بـراي توسـع     هاي مكران از اين ديـد مـي  كرانه

اي خـود، چيرگـي بـه    هاي آن به شمار آيد. جمهوري اسالمي ايران از ديدگاه جايگاه كرانه جنبه

اي آسـياي مركـزي از سـوي ديگـر     درياي مكران از يك سو و پيوند آن با كشورهاي درون قاره

ي بازرگاني هاتاريخ مورد نگرش گردشگران بوده و گذرگاهي آرام براي كاالپيوسته در درازاي 

رمزگان هاي سيستان و بلوچستان و هكران در استانهاي آبي درياي م رفته است. كناره به شمار مي

ماه از سال، خوش آب و هـوا، زيبـا و آرام اسـت. هـواي خـوش و دلپـذير پـاييز و         ٥در پيمايش 

هـا كـه از نمودارهـاي    يم دريا در كنار پرنـدگان زيبـاي دريـايي ايـن كرانـه     زمستان، موجهاي مال

رونـد، از ديـد صـنعت گردشـگري خوشـايند و دلپـذير بـوده و بـا گسـترش          طبيعت به شمار مـي 

هـاي سيسـتان و بلوچسـتان و هرمزگـان كمـك خواهـد       گردشگري در اين منطقه به اقتصاد استان

نخست در توسعه كرانه مكران باال رفـتن ايـن منطقـه يـك     شود كه گام كرد. در پايان يادآور مي

   هاي بايسته براي استان شدن را دارد.تر برتريواحد استاني، چابهار، كنارك و جاسك بيش
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 دكتر عبدالعلي اويسي   *

  

  

 ترين اقوام ايراني سيستان، محل استقرار يكي از نجيب

ــه و       ــن جلس ــران اي ــامي حاض ــدمت تم ــنم خ ــي ك ــرض م ــالم ع س

خبگــان تشــكر ويــژه اي دارم از جنــاب آقــاي دكتــر پهلــواني و همكــاران محترمشــان در بنيــاد نُ 

ــران    ــه جهــت تكــريم از مقــام علمــي و فرهنگــي اي ــد ب شــناس  كــه ايــن همــايش را ترتيــب دادن

ــان     برجســته  ــر ســرتيپ خلب ــام امي ــهيد واال مق ــام ش ــل از مق ــرج افشــار سيســتاني و تجلي ــر اي دكت

ـ  مين ميرد اَمحم ـ   راد زهـي و همچنـين تبريـك عـرض مـي     م ام و اعيـاد ميمـون و خجسـته    كـنم اي

ــي عصــر (عــج) و   ــت حضــرت ول ــه امام ــع االول از جمل ــاه ربي ــامبر اســالم (ص) و از   م ــد پي تول

ــين ــرام دار   هم ــرض ادب و احت ــا ع ــام     ج ــهدا، ام ــرم ش ــانواده محت ــهدا، خ ــامي ش ــدمت تم م خ

  رادزهي كه از نيروهاي هوانيروز ما بودند.م شهدا و شهيد واال مقام مير

اجــازه بفرماييــد مــن از همــين جــا قبــل از شــروع عرايضــم خيــر مقــدم و ادب و احتــرام  

ــمدا ــته باش ــفر       ش ــل س ــه دلي ــه ب ــتان ك ــتان و بلوچس ــگاه سيس ــرم دانش ــت محت ــت از رياس ــه نياب ب

 معاون توسعة مديريت و منابع دانشگاه سيستان و بلوچستان* 
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همـايش حضـور پيـدا كننـد،     ايـن  شـان نتوانسـتند در    رغـم عالقـه   رياست محتـرم جمهـوري علـي   

  كنم.  خير مقدم ايشان را ابالغ مي

زابــل، نيمــروز و  كــه در متــون تــاريخي گهگــاهي بــه نــام سكســتان، سيســتان،  يسيســتان

تــرين اقــوام ايرانــي اســت.  گ خوانــده شــده اســت محــل اســتقرار يكــي از نجيــبهمچنــين زرنــ

بهتـرين   ؛انـد  هـا و اسـاطير ايرانـي نقـش مهمـي ايفـا كـرده        گيـري حماسـه   اين سـرزمين در شـكل  

 ،هـا و اسـاطير   شاهد براي جايگـاه علمـي، فرهنگـي و ادبـي ايـران قبـل از اسـالم بـه جـز حماسـه          

ــيه     ــاي م ــاي ج ــه در ج ــت ك ــدني اس ــار تم ــتان    آث ــتان و بلوچس ــتان سيس ــژه در اس ــه وي ــا ب ن م

كـه در   اسـت  ه عظمـت مـردان مـردي   كـ شـاهنامه فردوسـي   همچـون   ،برجاي بـاقي مانـده اسـت   

جهـان پهلـوان شـاهنامه اختصـاص بـه ايـن ديـار دارد و از         ،انـد. رسـتم   اين ناحيـه زنـدگي كـرده   

نكـار اسـت. مـردان    ديگر تاثيرات تمـدن كهـن سيسـتان در بعـد از جهـان اسـالم كـه غيـر قابـل ا         

ــم  ــار مه ــن دي ــا      اي ــرزمين ايف ــن س ــي اي ــي و ادب ــي، فرهنگ ــتقالل مل ــاء اس ــش را در احي ــرين نق ت

  هاي درخشان ايران و سيستان يعقوب ليث صفار است. يكي از چهره .اند كرده

  يعقوب ليث دو نقش عمده در فرهنگ ايران داشته است:

  اعراب بر ايران است.تشكيل دولت مقتدر ملي بعد از سلطه  نقش نخست:

  رسمي كردن زبان و ادبيات فارسي در ايران بعد از اسالم است. نقش دوم:
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ــم     ــفار را مه ــث ص ــوب لي ــام يعق ــورخين قي ــتقالل   م ــام اس ــرين قي ــرن اول   ت ــه در ق طلبان

برنــد كــه خيــالي جــز از  پــاك نــژادي نــام مــي داننــد و از يعقــوب بــه عنــوان ايرانــيِ هجــري مــي

نداشتند. ن و تجديد استقالل اين سرزمين در سراسيابين بردن نفوذ عب  

بعـــد يعنـــي دوره  كـــه يعقـــوب در ســـرزمين پاشـــيد در دورة اي طلبـــي بـــذر اســـتقالل

نشـاند. يعقـوب توانسـت نظـم و امنيتـي در سرتاسـر قلمـرو خـودش          سامانيان مـا را بـه تماشـا مـي    

ــت       ــه گس ــم دامن ــم ك ــد و ك ــترش بده ــودش را گس ــرو خ ــت قلم ــد و توانس ــا كن ــم فرم رش حك

ــه بغــداد     ــث داشــت حملــه ب خــودش را بيشــتر كنــد. يكــي از كــار هــاي مهمــي كــه يعقــوب لي

عباسـي بـود. ولـي حيـف بخـت و اقبـال بـا يعقـوب يـار           ةبراي سـرنگون كـردن حكومـت خليفـ    

كـرد در ايـن شـكي نيسـت  كـه مسـير تـاريخ را بـراي ابـد تغييـر            نبود، اگـر يعقـوب درنـگ مـي    

  ــان د ــردن زبـ ــمي كـ ــاره رسـ ــي داد. دربـ ــاريخ مـ ــياري از تـ ــه بسـ ــران كـ ــان و  ري در ايـ نويسـ

 ــد كــه او ــر ايــن باورن ــار يعقــوب ليــث صــفاري ســروده   انديشــمندان ب ــين شــعر فارســي در درب ل

ــرودند و        ــياري س ــعار بس ــث اش ــوب لي ــدح يعق ــاعران در م ــران، ش ــالت اي ــتح ف ــد از ف ــد، بع ش

ــ "يعقــوب ليــث بهتــرين حــرف تــاريخي خــود را زد:   ــابم چــرا باي د چيــزي كــه مــن در ني

ــت ــث        "!؟گف ــد و باع ــي ش ــان و ادب فارس ــه زب ــزرگ در عرص ــول ب ــك تح ــاز ي ــن آغ و اي

ــاعران پــ   ــور ش ــون رآوازهظه ــتاني و ده فرّ اي همچ ــي سيس ــيم    خ ــب و حك ــاعر، ادي ــا ش ــن ه اي
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ــن  همــه حكايــت از تمــدشــد كــه  ســرزمين ــد. از ديگــر بزرگــان اي ــوم دارن ــن ق ن و فرهنــگ اي

ــي ــتاني،   دوره م ــاتم سيس ــوان از ابوح ــتاني، علّت ــليمان سيس ــين   ابوس ــاه حس ــك ش ــال و مل ــه اقب ام

  هستند. و بلوچستان از ذخاير ارزشمند ايران و سيستانهمگي كه برد   نامكياني 

كننــد  هــاي مهــم سيســتاني كــه در ايــن دوره زنــدگي مــي   و امــا از بزرگــان و شخصــيت

ســت كــه نــام مــي تــوان از پروفســور شــيخ نــژاد، پروفســور كمــال ســرابندي و خــالي از لطــف ا 

ــاورد كــه     ــان ني ــه مي ــت اهللا سيســتاني مرجــع عاليقــدر شــيعيان را ب ــزرگ سيســتاني حضــرت آي ب

  هم استاني ماست. وترين مراجع تقليد  يكي از بزرگ

من از جناب آقاي دكتر ايرج افشار سيستاني بسيار سپاسگزارم كه تعـداد زيـادي   در پايان 

  ز اهميت است.اند و اين براي ما خيلي حائ ي گذاشتهكتاب و مقاله براي ايران به ويژه استان به جا
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 دكتر حسن امين لو *
  

  

   پرست واقعي ميهن ايرانشناس و دكتر سيستاني يك

ــه دعــوت    بســيار خوشــوقتم تــوفيقي حاصــل شــد كــه ب

دوســـت  از پژوهشـــگر پـــرتالش و مـــيهنكـــريم همـــايش در مراســـم تايـــن برگزاركننـــدگان 

وظيفـه خــود  اوالً يــابم.  كشـورمان اسـتاد دكتــر ايـرج افشــار سيسـتاني در زادگـاه ايشــان حضـور      

ــد و تمــام مقــدمات ســفر   دانــم از برگزاركننــدگان همــايش از بابــت ايــن  مــي كــه دعــوت نمودن

ــا ــاً   م ــايم. ثاني ــكر نم ــاختند، تش ــراهم س ــل از    را ف ــا تجلي ــه ب ــان را در رابط ــندانه آن ــدام خداپس اق

پرســت كــه در شناســاندن زوايــاي ناشــناخته كشــورمان در مجــامع داخلــي و   يــك انســان مــيهن

ــده  ــش ارزن ــي نق ــين الملل ــي ب ــا م ــراي   اي ايف ــنم. گرچــه ب ــدرداني ك ــد، ق ــق   نماين ــن توفي ــن اي م

هـاي اسـتاد را بخـوانم ولـي چنـد جلـدي را كـه         هـا و نوشـته   حاصل نشده است كـه تمـام كتـاب   

ــده ــه خوان ــاريخي،    ام دريافت ــر ت ام كــه ايشــان در مستندســازي و گــردآوري خيلــي از اســناد معتب

ــادي كشــيده   ــايي، اجتمــاعي و فرهنگــي زحمــات زي ــن مســير   جغرافي ــد و خــدا را شــكر در اي ان

ــودهمو كــامالً ــق ب ــه فــردي اســت كــه     ف ــار ايشــان در خيلــي از مــوارد مراجــع منحصــر ب ــد. آث ان

اينسـت   ديگـر پژوهشـگران نيـز قـرار گيـرد. يكـي از نقـاط قـوت اسـتاد          ةتواند مـورد اسـتفاد   مي

 دانشگاههاي علوم پزشكيهاي امنا مشاور وزير بهداشت و دبير مجامع، شورا و هيات* 
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وي بــه همــه جــاي ايــران از هــر قوميــت و  .بات قــومي اســتايرانشناســي ايشــان بــدون تعصــ كــه

 نـدازه كـه بـه زادگـاه خـود سيسـتان و بلوچسـتان پرداختـه        ورزد و بـه همـان ا   هر زبان عشـق مـي  

ــا  اســت هــا مطلــب نگاشــته و  يخ آنردر مــورد آذربايجــان، خوزســتان، كردســتان و لرســتان و ت

هــاي زنــدگي  هــاي زنگــي زابليــان را ترســيم نمــوده در مــورد شــيوه  بــه همــان انــدازه كــه شــيوه

ـ      يـه كـرده اسـت. اسـتاد در مـورد      ر و سـاير اقـوام مطلـب ته   اقوام بلـوچ، فـارس، تـرك، عـرب، لُ

ــه  ــه تحقيقــات كتابخان ــا ب ــب تنه ــه مطال ــا ننمــوده تهي ــداني   اســت اي اكتف ــه تحقيقــات مي بلكــه ب

هـاي زنـدگي آنهـا     پرداخته و خودش با تحمـل رنـج سـفرهاي طـوالني بـين اقـوام رفتـه و شـيوه        

ــان        ــه ايش ــاتي ك ــت. تحقيق ــوده اس ــر نم ــود را تقري ــاهدات خ ــده و مش ــين دي ــا رأي الع در  را ب

ــولي ــورد ك ــ    م ــيار پ ــر و بس ــي نظي ــاري ب ــوده ك ــا نم ــده   ه ــه پدي ــوم ك ــادآور ش ــت. ي رارزش اس

هــا مــي شــود ارزش ايــن  كــه باعــث از بــين رفــتن خــرده فرهنــگ ســازي) (جهانيگلوباليزاســيون

ــدان مــي  ــوع تحقيقــات را دو چن ــن شــيوه   ن ــد. چــون اگــر در جــايي اي ــدگي نوشــته   كن ــاي زن ه

ممكن خواهــد نشــود چنــد ســال ديگــر دسترســي بــه آنهــا غيــرِ نشــود يــا عكســي از آنهــا گرفتــه 

ــيوه       ــن ش ــف اي ــوام مختل ــين اق ــور در ب ــا حض ــتاد ب ــد. اس ــراي    ش ــيم و ب ــدگي را ترس ــاي زن ه

ــل ــت       نس ــابي اس ــان كت ــده ايش ــاي ارزن ــي از كاره ــت. يك ــته اس ــار گذاش ــه يادگ ــدي ب ــاي بع ه

اوي اسـناد  تحت عنوان نام خلـيج فـارس. ايـن كتـاب كـه حـدود ده سـال پـيش نوشـته شـده حـ           
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اي بـاقي   ههبمعتبري است كه براي هـيچ انسـان منصـفي در رابطـه بـا اثبـات نـام خلـيج فـارس شـ          

ــاوه  ــان ي ــته و ده ــان م نگذاش ــانه  گوي ــق رس ــاهي از طري ــه گ ــرض را ك ــا   غ ــال ي ــوم الح ــاي معل ه

 ــي م ــامع سياس ــي   مج ــوش م ــه گ ــرض ب ــي  غ ــد را م ــورد      رس ــان در م ــر ايش ــاب ديگ ــدد. كت بن

ــه در دو آذ ــت ك ــان اس ــائ  ربايج ــه مس ــد ب ــ  جل ــن خطّ ــايي اي ــاريخي و جغرافي ــي، ت ه از ل فرهنگ

ــتان       ــتان و بلوچس ــورد سيس ــان در م ــر ايش ــاب ديگ ــت. كت ــه اس ــران پرداخت ــزرگ اي ــرزمين ب س

هـا و مقـاالت و    تحريـر درآمـده اسـت. تعـداد كتـاب      قانـه بـه رشـتة   است كه بسـيار دقيـق و محقّ  

ــخنراني ــايش  س ــان در هم ــاي ايش ــم    ه ــر ش ــه ب ــت ك ــدري اس ــه ق ــا ب ــت  ه ــن فرص ردن آن در اي

ـ  .آن اشـاره كـردم  از اينجانـب بـه عنـوان نمونـه بـه چنـد مـورد         .مقدور نيست ر آثـار ايشـان،   تكثّ

ــر ــرار  ةوي را در زم ــگران ق ــارترين پژوهش ــت.     پرك ــدرداني اس ــته ق ــق شايس ــه الح ــت ك داه اس

ــه بزرگــي در زادگاهشــان مــي   ــده ديگــر ايشــان تأســيس كتابخان ــد  باشــد كــه مــي كــار ارزن توان

هــاي مرجــع مــورد اســتفاده باشــد  ي عمــوم بــه ويــژه پژوهشــگران بــراي دسترســي بــه كتــاببــرا

ــام اســتاد را بــراي    مســلماً ايــن اقــدام خيرخواهانــه ايشــان در كنــار كارهــاي بــزرگ ديگرشــان ن

  ه خواهد داشت.اهميشه زنده نگ

  نام نيك و ثواب ،دو چيز حاصل عمر است

  انـليها فن عم لَّـك ،ن دو در گذريـاز اي
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باصـفا مفتخـرم كـه اسـتاد      اينجانب دكتر حسـن امـين لـو يكـي از اعضـاي گـروه يـارانِ       

ــي      ــوردار م ــان برخ ــيض حضورش ــات از ف ــن جلس ــتند و در اي ــروه هس ــن گ ــو اي ــز عض ــويم  ني ش

ــل از اســتاد نيــز خــدا را شــاكرم و بــراي ايشــان     ــين از بابــت حضــور در ايــن مراســم تجلي همچن

ت و بــراي همــه ملــت عزيــز و    دگان همــايش عــزّ توفيقــات روز افــزون، بــراي برگزاركننــ   

پرسـت ايـران سـرافرازي از خداونـد متعـال خواسـتارم. بـه عنـوان يـك ايرانـي بـراي مـردم              ميهن

ــ  دومي تبريــك عــرض عزيــز و قدرشــناس زابــل نيــز از بابــت تحويــل چنــين انســان شايســته و خَ

ايشـان مانـدگار گـردد     ةم گـردد و نـام مـن در يادنامـ    بيكـه افتخـاري نصـ    از بابـت ايـن   نمايم. مي

جغرافيـاي منطقـه شبسـتر (ارونـق و انـزاب) براسـاس وقفنامـه ربـع         اي تحت عنـوان   مقاله

اي كـه   دارم تـا اگـر مناسـب بـود ذيـل همـين مقدمـه        دارم نوشـتار مزبـور را تقـديم مـي     رشيدي

  ارائه نمودم در يادنامه چاپ شود.

  رو ما رستگا خدايا چنان كن سرانجام كار           تو خوشنود باشي
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  جغرافياي منطقه شبستر (ارونق و انزاب)

  ربع رشيدي براساس وقفنامة

 "مقدمه"

ــرن   ــل قـ ــ در اوايـ ــيزدهم مـ ــولسـ ــركردگي   يالدي مغـ ــه سـ ــا بـ ــوچين"هـ ــه   "تمـ ــب بـ ملقـ

گيـري بـه ايـران حملـه كردنـد و پـس از كشـتار         بـه قصـد كشورگشـايي و انتقـام     "چنگيزخان"

ــا شــرق    زيــاد و خرابــي اكثــر شــهرهاي ايــران ســيطره حكومــت خــود را از چــين و مغولســتان ت

ــد.  . ق بـــا همـــه پســـرانش بجـــز  ه ٦٢١در ســـال  "چنگيزخـــان مغـــول"اروپـــا بســـط دادنـ

رفتــه بـود بــه مغولسـتان رســيد و پـس از غلبــه بـر پادشــاه      "قفچـاق "كــه بـه دشــت   "جـوجي "

ــ"واقــع در شــمال  "تنگــت" ســالگي درگذشــت. پــس از  ٧٢. ق بــه ســن  ه ٦٢٤در ســال  "تتب

ــز"مــرگ  ــاآن"پســرش  "چنگي ــاي ق ــه وصــي "اوكت ــدرب جانشــين وي گرديــد. پــس از  ،ت پ

ــاآن" ــاي ق ــان"پســرش  "اوكت ــوك خ ــس از او   ه.٦٤٧–٦٣٩( "گوي ــاآن"ق) و پ  "منگوق

مـــأمور تكميـــل  "هوالكـــو" "منگوقـــاآن"ق) بـــه خـــاني نشســـتند. در دوره   ه.٦٥٧–٦٤٨( 

ــان،       ــان، اباقاخ ــس از هوالكوخ ــد. پ ــيا ش ــي آس ــواحي غرب ــاير ن ــران و س ــول در اي ــات مغ فتوح

  ــدوخان، غــازان خــان، الجــايتو و ابوســعيد بهاد ــه تگــودار، ارغونخــان، گيخاتوخــان، باي رخــان ب
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بـه تبريــز  از مراغـه   "غـازان خــان "ترتيـب بـه حكومـت رســيدند. پايتخـت ايلخانيـان در زمــان      

  از تبريز به سلطانيه زنجان منتقل شد. "الجايتو"و در زمان 

در زمان او شهر تبريـز بسـيار    .هفتمين و مقتدرترين سلطان ايلخانيان است "غازان خان"

ـ    ي نمـود. محـل اسـتقرار او در    آباد شد و بناهاي مهمي احداث و از نظر اقتصادي فـوق العـاده ترقّ

  گويند.  مي "شام غازان"ود كه در حال حاضر مردم تبريز به آن ب "شنب"تبريز مكاني به نام 

 "خواجـه رشـيدالدين فضـل اهللا همـداني    "وزير دانشمندي بـه نـام    "غازان خان"

به وزارت  "خواجه رشيدالدين"با معرفي  "الدين عليشاهتاج"بعداً وزير ديگري به نام  .داشت

بـود و امـور    "خواجه رشيدالدين"ريزي بر عهده  اري و برنامهزگ منصوب گرديد. امور سياست

  نمود. و زير نظر خواجه تصدي مي "الدين عليشاهتاج"اجرايي را 

كه فردي دانشمند بود مخصوصاً در زمينه تـاريخ، تفسـير قـرآن،     "خواجه رشيدالدين"

طب  ها تأليفات فاخري دارد، به علم حكمت و فلسفه اطالعات زيادي داشت و در تمام اين زمينه

ورزيد و به خاطر همين انگيزه بـود   بسيار عالقمند بود. او در مورد گسترش علم اهتمام زيادي مي

بنـا نمـود. ايـن شـهرك در مقابـل       "ربع رشـيدي "كه در تبريز شهرك بزرگ دانشگاهي به نام 

در مكـاني كـه امـروز بـه محلـه       "عينعلـي "و مشرف به كوههاي  "باغميشه"باغات بسيار سرسبز 
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كـه ذوق   "خواجـه رشـيدالدين  " ١مشهور است، در زمين بسيار وسيعي سـاخته شـد.   "عباسي"

معماري بااليي هم داشت، ساختار شهر را خودش طراحي نمود و براي هر يـك از چهـار گوشـه    

معروف گرديد. (ربـع بـه    "ربع رشيدي"آن كاربري خاصي تعريف نمود و به همين مناسبت به 

معني چهار و رشيدي هم نام خود ايشان است.) در اين شهرك تمـام امكانـات و فضـاها ازجملـه     

هاي بسيار منظم طراحي  ورودي و خروجي ،ها ها، خيابان ها با كوچه ا، مساجد، خانقاهه بازار، حمام

واجه طراحي نمـود. يكـي   كشي شهر را نيز خود خ هايي احداث و لوله شد. براي تأمين آب، قنات

از چهارگوشه اين شهرك به دانشگاه اختصاص يافت. در اين دانشگاه كه بـدون ترديـد يكـي از    

شـد. تعـداد   هاي بعد از اسالم است بيشتر علوم به ويژه علـم طـب تـدريس مـي    بزرگترين دانشگاه

شش هزار  ،وشتهن "غياث الدين"اي كه به پسرش  دانشجويان اين دانشگاه را خود خواجه در نامه

دانشـگاه از كـل جهـان     داناتنفر ذكر كرده كه هزار و هفتصد نفـر آن از خـارج بـوده اسـت. اسـ     

اطبـا عـالوه بـر درمـان      .شناخته شده آن روز يعني از هند، چين، يونان، مصر و... گرد آمده بودند

سال  پس از پنجف بودند كه در هر زمان دو دانشجوي طب داشته باشند و هر كدام را بيماران مكلّ

                                                 
قسمت  .اي است كه در ضلع جنوبي كنار گذر شمالي شهر تبريز قرار دارد ههاي اين شهرك به صورت تپ خرابه -  ١

و در قسمتي از اراضي باقيمانده اين شهرك مركز آموزش  است اي تصرف و خانه ساخته شده عمده آن توسط عده

  ساخته شده است.  "N.P.M.C"مديريت خدمات سالمت 
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گوينـد روزانـه شصـت بـار شـتر       نقاط اعزام نمايند. مي يآموزش و اخذ امتحانات مربوطه به اقص

  شد.دارو به اين مركز آموزشي و درماني وارد و مصرف مي

هاي ايـن مركـز علمـي تـأمين گـردد تعـداد زيـادي امـالك و          خواجه براي اين كه هزينه

اي آذربايجان، اصفهان، همدان، يزد و.... به ايـن مركـز   رقبات از شهرهاي مختلف از جمله شهره

وقف نمود. وي فهرست و مشخصات امالكي را كـه وقـف نمـود، قسـمت عمـده را بـا دسـتخط        

بخشي از وقفنامه را نيز به كاتبان نويساند و دسـتور   .نامه نوشت اي به نام وقف خودش در مجموعه

نقـاط بفرسـتند تـا مـديريت      ياستنساخ نمـوده و بـه اقصـ   نامه چهار نسخه  داد هر سال از اين وقف

امالك وقفي مستند به اين كتاب باشد. از ايـن كتـاب كـه فقـط يـك نسـخه اصـلي در تبريـز در         

هجري شمسي توسـط   ١٣٤٨باقيمانده بود در سال  "حاجمير يا سراجمير ذكاء الملك"خانواده 

دكتـر ايـرج   "اهدا گرديـد. مرحومـان    ي تبريزميراث فرهنگي كشور خريداري و به كتابخانه ملّ

از روي كتاب خطي مزبور كتـابي بـا حـروف     "عبدالعلي كارنگ"و  "مجتبي مينوي"، "افشار

هاي ارونق و انـزاب (شهرسـتان   چاپي تهيه نمودند. بخشي از اين كتاب مربوط به موقوفات آبادي

ه خواننـدگان محتـرم باشـد    باشد كه اينجانب انتخاب كرده و براي اينكه مـورد اسـتفاد   شبستر) مي

گردد كه اين مطالب بيشتر از نظـر   نوشت به آن اضافه نمودم. يادآور مي توضيحاتي به صورت پي

  جغرافياي تاريخي اهميت دارد.
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و اين شهرك عظيم دانشگاهي دچار سرنوشت  "خواجه رشيدالدين فضل اهللا"بعد ها 

كـنم. موقوفـات   هـاي بعـدي موكـول مـي     باري شدند كه تقرير آن را به فرصـت  انگيز و تأسف غم

  ارونق انزاب مندرج در وقفنامه به شرح زير است:

و بـه   وايقانقنات  و ٤و حريم آبار وايقانبه  ٣بنستمحدود به راه  شبستر ٢انبندقطعه   .١

از  كنان كوزهو به راه  ٥امير عالء الدين فلكيحريم قناتي معروف به انشاء رعايا و منسوب به 

  جمله قناتي كه منسوب است و اين هر دو معروفند به انشاء اين ضعيف.با  ٦تبريز

  .به حق هفت سهم از اصل سي و پنج سهم ٧ميشاوقنات  .٢

                                                 
نامه آمده است با موقعيت روستاي  انبند در اينجا و در جاهاي ديگر وقف توجه به موقعيت مكاني كه برانبند: با  - ٢

 بعد خليلديزج اينكه يا است بوده انبند ايام آن در خليلديزج نام – ١خليل منطبق است. دو احتمال وجود دارد ديزج

گرديده است. نام انبند در وقفنامه در چهار  احداث بوده شبستر اراضي از بخشي كه انبند اراضي محل در ايام آن از

  خليل منطبق است.جا وجود دارد و در هرچهار جا با مكان فعلي ديزج
  بنست نام قديمي بنيس است. -  ٣
  .آبار جمع بئر بمعني چاه -  ٤
  ر نيز وجود دارد.ه ميريللو كه قبال يكي از محالت وايقان بوده در حال حاضقناتي به همين نام در محلّ -  ٥
بقاياي اين جاده كه هنوز در وايقان وجود دارد و به نام تبريز جاده سي مشهور است به صورت جنوب به شمال  -  ٦

الدين عبور كرده و به جاده فعلي شبستر به طسوج پيوسته و از هاي شرف و شرق به غرب امتداد دارد و از زمين

ديزج و مسافرين از اين جاده كه به شكل ميانبر است و پس از وايقان از قزلكند. در ايام سابق  كنان عبور مي كوزه

  باشد. گفتند طول اين مسير از شبستر به تبريز شش فرسخ (فرسنگ) مي كرد به تبريز مي رفتند. مي مايان عبور مي
كوه است كه البد از ميشاو نام اصلي كوهي است كه در شمال منطقه شبستر است و قنات ميشاو نيز به نام اين  -  ٧

  دانم. گرفته است حال با كداميك از قنوات منطبق است، نمي آن سرچشمه مي
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و بـه   مسـال است متصل است به بـاغ   ١١پنج جريب ١٠مبذر ٩كي ٨بمسالنقطعه زمين  .٣

  .شندوارو به طريق  ١٢سنجالبادو به زمين  قطب الدين  شبستريزمين 

قناتي كـه   ١٤آبارو حدود آن متصل است به  ١٣ديوه سنگاراضي كه معروف است به  .٤

و به مسيل بـاغ   شبسترو به طريق قريه  مجدآبادو به باغ  ١٥امير عالءالدينمعروف است به انشاء 

  با توابع و لواحق. ١٧بن جبريل ابوبكر ١٦فرس بورانو به  آباد شمس

                                                 
دانم ولي هرچه بوده اين  بمسالن و مسال نام زمين و باغي بوده است. حال كتابت آن درست است يا نيست نمي -  ٨

هايي وجود دارد كه به آن  زمين آباد كنوني بوده است. در اين موقعيت فعالًزمين و باغ مجاور روستاي شنگل

  گويند. در لغت مسالن جمع مسل است كه به معني راه و ابراهه است. مي "يازي"
  .كي يعني كه -  ٩

مقياسات اندازه زمين مقدار تخمي بود كه به عنوان بذر  اسم مكان از بذر. (در ايام سابق در آذربايجان يكي از -  ١٠

آن پنج جريب يعني زميني كه اندازه و ظرفيت آن به قدري بود كه به اندازه زميني شد. مبذر  به آن زمين پاشيده مي

    .شد بذر پاشيد) كه پنج جريب بود مي
متر مربع است. در حال حاضر در وايقان  ٤٠٠گيري مساحت زمين است و اندازه آن حدود  جريب واحد اندازه - ١١

  معادل يك من وايقان است. اًيند. پس جريب تقريبگو ذرع است يك من مي ٣٥٠مترمربع كه معادل  ٤٣٢به 
  آباد است. سنجالباد نام قديم شنگل -  ١٢

اي كه تعريف شده حوالي محله ميريللوي فعلي بوده است و تا   سنگ نام مكاني است. با توجه به محدوده ديوه  ١٣-

  راه وايقان به شبستر ادامه داشته است.
  زبان عربي به معني چاه است.آبار جمع بئر است. بئر نيز در  ١٤
  قناتي به همين نام در محله ميريللو كه قبال يكي از محالت وايقان بوده در حال حاضر نيز وجود دارد. - ١٥
  بن جبريل بوده است. فرس بوران نام مكاني است كه متعلق به فردي به نام ابوبكر -  ١٦
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الربـع و  از قراي ناحيه ارونق از بالد آذربايجان از توابع مدينـه تبريـز بحـق     ١٨]يه ...قر[ .٥

و بـه اراضـي مزرعـه     ٢٠بنسـت و به اراضي قريـه   شبستر، حدودش متصل به اراضي قريه ١٩الثمن

با جميـع توابـع و لواحـق از اراضـي و باغـات و       ٢٢نشب البحر، شندآبادو به اراضي قريه  ٢١انبند

خـود   ٢٤رجـال ه ملك بوده و اين ضعيف واقف آن را بـه مـال و   و اين حص ٢٣دزجاتقنوات و 

  خريده و وقف كرده.

، ٢٦المثنـي بحـق الثلـث و    تبريـز از توابـع مدينـه    ارونقاز قراي ناحيـه   ٢٥داديانقريه  .٦

بـه موضـع كـه معـروف اسـت بـه        خامنـه مشـهور بـه    ٢٧غيـاث آبـاد  حدودش متصل به اراضـي  

                                                                                                                 
١٧  - به احتمال زياد درآن ايام مردم اين منطقه  .ابوبكر وجود نداردام در منطقه شبستر نام نام شخص است. در اين اي

رده شده است البته اند چون در جاهاي ديگر از شخصي به نام عثمان در شبستر و ابوبكر در وايقان نام ب ن بودهاهل تسنّ

  شبستري. اند از جمله شيخ محمود ت بودهاهل سنّ شواهد تاريخي زياد وجود دارد كه مردم اين منطقه قبالً
  با توجه حدودي كه تعريف شده با وايقان منطبق است. و نام قريه افتاده است -  ١٨
  شود. ربع و الثمن يعني يك چهارم از يك هشتم كه معادل يك سي و دوم مي -  ١٩
  بنست نام قديم بنيس است. -  ٢٠
نامه آمده است با موقعيت  ديگر وقفجا و در جاهاي  انبند در اين انبند: با توجه به موقعيت مكاني كه بر -  ٢١

- ديزج اينكه يا است بوده انبند ايام آن در خليلديزج نام – ١خليل منطبق است. دو احتمال وجود دارد روستاي ديزج

 در انبند نام. است گرديده احداث بوده شبستر اراضي از بخشي كه انبند اراضي محل در ايام آن از بعد خليل

  .ليل منطبق استخديزج فعلي مكان با جا هرچهار در و دارد وجود جا چهار در نامه وقف
٢٢ - راد درياچه اروميه است.نشب البحر يعني ساحل در دريا م  
  .ن استآ حيوانات است و دزجات جمع ينگهدار دز يا ديزه محل -  ٢٣
   .به احتمال قوي اين كلمه رحال بوده و به معني اموال است -  ٢٤
  داديان همان داريان است. -  ٢٥



پرست واقعي شناس و ميهن سيستاني يك ايراندكتر   

   
53 

و بـه قلـه    ٣١ميشـن [و] به اراضي مزرعه  كنان كوزهو به اراضي قريه  ٣٠مسلگاهو  ٢٩وشت٢٨كمر

و  ٣٤حصون، با جميع توابع و لواحق از اجزاء قنوات و ٣٣هرونقو به اراضي مزرعه  ٣٢ميشاوجبل 

  و باغات و اراضي با توابع و لواحق. ٣٥جات دزه

، حدودش متصل به اراضي قريه تبريزاز توابع مدينه  ارونقاز قراي ناحيه  ٣٦بنستقريه  .٧

و  ٣٧سنقريانو به تل كه معروف است به  سيسو به اراضي قريه  شانجاناضي قريه و به ار شبستر

                                                                                                                 
الثلث و المثني: الثلث يعني يك سوم و المثني احتماال اشتباه كتابت است چون المثني به معني دوتا دوتا است  -  ٢٦

شود. در اين صورت الثلث و  دهد و شايد الثمني درست باشد كه معني آن يك هشتم مي كه در اينجا معني نمي

  م خواهد شد.الثمني معادل يك بيست و چهار
  شود كه نام قبلي خامنه، غياث آباد بوده است. از اين عبارت استنباط مي -  ٢٧
  .گويند احتماال دامنه كوهي است كه امروز نيز در شبستر كمري مي -  ٢٨
نوشته است يا  "و"را به شكل  "د"آيا همان دشت است كه كاتب  .كلمه وشت در چندجاي ديگر آمده است -  ٢٩

  در لغت وشت به معني خوش است. اسم خاص است.

  . مسائل مسالن، مسل، ،ٔامسلة ج،.  آبراهه. رو آب.  آب راه ||راهي در زمين نرم . مسل:   -  ٣٠
گويند و شايد نام صحيح هم مشين  ي به اين روستا مشين ميمردم محلّ ميشن يعني روستاي مشنق (در اين ايام نيز -  ٣١

  دانم. نمي ،نويسند برچه اساسي است ها مي نوشتهدرست است حال كلمه مشنق كه در 
مردم محلي در اين ايام به اين رشته كوه ميشاو  .ميشاو رشته كوهي در قسمت شمالي منطقه شبستر (ارونق) است -  ٣٢

  برند شايد صحيح نباشد.   ها به كار مي همين اسم صحيح است و كلمه ميشاب كه در نوشته گويند كه احتماالً مي
گويند و به احتمال قوي هيفانا همان تغيير يافته  هرونق: اين مكان منطبق است با مكاني كه امروزه هيفانا مي  -  ٣٣

  هرونق است.
  حصون جمع حصن و حصن يعني قلعه. -  ٣٤
  جات جمع ديزه يا دز محل نگهداري حيوانات. دزه -  ٣٥
  بنست نام سابق بنيس است. -  ٣٦
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يا جميع توابع و لواحق از قنوات و باغات و اراضي و دهكده بحق النصف و  ديهنوجهبه اراضي 

و اين حصه ملك طلق بوده است و اين ضـعيف واقـف آن را خريـده و بـه بيـع صـحيح        ٣٨الثمن

  شرعي درآورده و وقف كرده. سوا[ي] حصه[اي] كه وقف است به غير اين جهات.

از  وايقـان هاي ساده است از باغات قريه  و بعضي زمين ٣٩مغروسباغ كه بعضي از آن  .٨

و  وايقـان از  شبسترن باغ متصل است به راه ديه بعد از تملك و به احياء شرعي و اي ارونقناحيه 

اميـر  قنات  ٤١آبارو به  سنقريانو به تل معروف به  ٤٠ينال بدرو به اراضي  كنان كوزهبه شارع 

كه جهت ايـن بـاغ انشـاء و احيـاء كـرده اسـت. قنـات         ٤٣كاريزبا تمامت سه  ٤٢عالءالدين فلكي

                                                                                                                 
٣٧  - هسنقريان: در شرق وايقان تپ گويند اين تپه تلي از خاكستر  ه حسنلو مياي وجود دارد كه به آن در اين ايام تپ

هايي است كه در اطراف درياچه اروميه وجود دارند. گاهي اشيائي نيز در اين بقاياي يكي از آتشكده است و احتماالً

تواند منطبق باشد.  با تپه حسنلو مي شود. با توجه به موقعيتي كه در متن فوق براي تل سنقريان ذكر شده تل پيدا مي

كردند. شايد وجه تسميه اين تپه  سنقريان نيز طوايفي بودند كه قبل از سالجقه در اطراف درياچه اروميه حكومت مي

  تر باشد. به نام سنقريان صحيح
  نصف و الثمن يعني يك شانزدهم. -  ٣٨
  مغروس يعني درخت زار. -  ٣٩
اطراف وايقان مكاني وجود ندارد كه به اين نام باشد ولي موقعيت ملك با باغي ينال بدر در حال حاضر در  - ٤٠

  معروف به باغ گلشن انطباق دارد كه متعلق به خاندان دنبلي بود.  
  آبار جمع بئر يعني چاهها -  ٤١
  دارد.قناتي به همين نام در محله ميريللو كه قبال يكي از محالت وايقان بوده در حال حاضر نيز وجود  -  ٤٢
  كاريز يعني قنات.  ٤٣
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شـود، بـه    آنهـا منتهـي  مـي    ٤٥آبـار ، و گران كمانو قنات  خشكوهو قنات معروف به  ٤٤هاشمي

  و توابع و لواحق. ٤٧وشتو  ٤٦بالبنلهدموضع 

آن  ٥١فوهـه ، و ارونـق من ناحيت  ٥٠]....ريه[قدر  ٤٩امير عالءالدين فلكي ٤٨كاهريز .٩

متصـل بـه راه ديـه     ٥٣شمسادبادو به باغ  ٥٢منصوراندر موضعي است كه معروف است به كوي 

  .الوندو به باغستان  رشيدآبادباغ اين ضعيف واقف مشهور به  و شبستر

                                                 
كه اين  رده شده است با توجه به اينگران نام ب در اين قسمت از سه قنات به نامهاي هاشمي، خوشكوه و كمان -  ٤٤

سه قنات به همان باغي كه در متن به آن اشاره شده جاري بوده است و آن باغ نيز مجاور تپه سنقريان بوده وتپه 

توان اين سه قنات را با قنوات پيركهريز، حسين آباد و حسن آباد منطبق  نلو منطبق كرديم ميسنقريان را نيز با تپه حس

  نمود كه تا اين اواخر جاري بودند.  
  ها. آبار جمع بئر است به معني چاه -  ٤٥
بالبنلهند: در حال حاضر مكاني به اين نام سراغ ندارم ممكن است كتابت اين كلمه صحيح نباشد. در هر حال  -  ٤٦

شده  گران از آنجا شروع مي هاي هاشمي، خشكوه وكمان هاي قنات نام محلي است كه باالتر از وايقان بوده و چاه

  است.
نوشته  "و". يا اين كلمه دشت است كه دال به صورت كار رفته است نامه به كلمه وشت در چندجا در وقف -  ٤٧

كه وشت نيز نام مكان است. در هر صورت براي من هنوز اصل كلمه مشخص نشد. در لغت نيز وشت به  شده و يا اين

  معناي خوش است.
  كاهريز يعني قنات. -  ٤٨
  آن باغات مصفايي وجود دارد. اي به اين نام در محله ميريللو در حال حاضر جاري است و در مقابل  چشمه -  ٤٩
  نام قريه افتاده است. -  ٥٠
  فوهه يعني دهانه قنات يا مظهر قنات. - ٥١
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، حدود آن متصل است تبريزاز توابع مدينه  ٥٥ارونقهاي ناحيه  ازديه ٥٤كافرملكقريه  .١٠

با جميع قنوات و  كوشكو به اراضي قريه  كنان كوزهو به اراضي قريه  شندآبادبه اراضي قريه 

  با جميع توابع و لواحق و مضافات و منسوبات. ٥٦كده  باغات و ديه

بـه   ٦٠بنستاست از اين قريه  ٥٩مسلوكبر راهي كي  ٥٨باالبه موضع  ٥٧مضاقطعه زمين  .١١

  ٦٣....٦٢متالصقرونده و حدود آن  ٦١يمينبر  و[ا]يقانقريه 

                                                                                                                 
توان چنين استنباط كرد كه به  دهنه (مظهر) قنات عالءالدين در حال حاضر در محله ميريللو است بنابرين مي - ٥٢

تر از محله  اند كه پايين و الوند نيز باغاتي بودهاحتمال قوي نام قديم ميريللو منصوران بوده است. باغات رشيدآباد 

  قرار داشتند. البته اكنون نيز در اين موقعيت باغاتي وجود دارد. مزبور و در كنار راه وايقان به شبستر

  شمسادباد شايد شمساباد درست باشد و كاتب موقع نوشتن يك حرف دال را زايد نوشته است.  ٥٣ -
اي از مرحوم  الملك است و شايد نام صحيح روستا كافرملك باشد. زماني مقاله كافرملك همان روستاي كافي -  ٥٤

استاد دكتر زهتابي خواندم كه او نيز نام صحيح روستا را كافرملك تأييد كرده بود متأسفانه نتوانستم اصل مقاله را 

  باشد. ام مي حافظه نچه نوشتم ازآپيدا كنم تا ارجاع مستندي داشته باشم و 
گويند و به احتمال قوي هيفانا همان تغيير يافته  هرونق: اين مكان منطبق با مكاني است كه امروزه هيفانا مي -  ٥٥

  هرونق است.
  گويند. كده: به اراضي اطراف آبادي كه كاشت نشده است كده مي -  ٥٦
  بخشي از اين كلمه كه نام زميني بوده افتاده است.  ٥٧
  آمده است.  ضع باال : يعني از طرف شمال راهي بوده كه از بنست به وايقان ميبه مو  ٥٨
  مسلوك يعني طي شده.   ٥٩
  بنست نام اصلي بنيس است. -  ٦٠
  يمين يعني راست (يعني زمين مزبور در طرف راست جاده بنيس به وايقان قرار دارد.)  ٦١
  چسبيده و مماس. بهم -  ٦٢
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، واقـع  سعيدآباد، با شرب اين از قنات شانجانو  شبسترو به طريق  ٦٤الهيدو..... و باغ  .١٢

  است. ٦٥محمد ابراهيمبه بقعه وشت، كي به ظهر اين به باغ 

، محدود به اراضي بـاغ  ارونقاز مزارع  ناحيه  ٦٦هرونق.... مزرعه كه معروف است به  .١٣

و بـه موقـع    شبسـتر و بـه اراضـي قريـه     داديـان و بـه اراضـي ديـه     خامنه، مشهور بـه  غياث آباد

  با جميع قنات و توابع و لواحق و مضافات و منسوبات. ٦٧هله. ايسه

و ديـه   شبسـتر واقعه در ناحيت ارونـق از توابـع مدينـه تبريـز، در ميانـه ديـه        ٦٨راباد....  .١٤

 ٦٩انبندوشت و به قطعه اي از بقعه  ينالبه  بنستو به طريق  شبستر انبندمحدود به بقعه  شانجان

  .٧٠محمد ابراهيمواقع ميان اين باغ و باغ 

                                                                                                                 
  بقيه افتاده است (البد اين قسمت كه افتاده نام مكاني بوده است.) -  ٦٣
شايد كتابت اين كلمه درست نباشد در هر حال نام باغي بوده بين شبستر و شانجان. كه از قناتي به نام سعيدآباد  -  ٦٤

رد شايد سعيدآباد نام شده است. در اين مكان در حال حاضر دو قنات به نامهاي غياث آباد و قيه وجود دا مشروب مي

  يكي از آنها باشد.
يكي در اينجا و ديگري در مجاور باغ ديگري كه در كنار جاده بنيس بوده  ،برده از باغ محمد ابراهيم دو جا نام -  ٦٥

  است. 
  ق است.گويند و به احتمال قوي هيفانا همان تغيير يافته هرون هرونق: اين مكان منطبق با مكاني كه امروزه هيفانا مي  ٦٦
  شناسم در هر حال مكاني بوده نزديك هيفاناي فعلي يا بخشي از آن. ايسه هله در حال حاضر مكاني به اين نام نمي  ٦٧
  صحيح آن خيرآباد بوده است. قسمت اول نام اين مكان افتاده است احتماالً -  ٦٨
نامه آمده است با موقعيت روستاي  گر وقفانبند در اينجا و در جاهاي دي انبند: با توجه به موقعيت مكاني كه بر -  ٦٩

 بعد خليلديزج اينكه يا است بوده انبند ايام آن در خليلديزج نام – ١خليل منطبق است. دو احتمال وجود دارد ديزج
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 . ٧٢وايقانبالتمام و من ايضاً خرابه  ٧١شرفه خوببيقنات  .١٥

  بالتمام و من خرابه .... وايقان. ٧٣خوي مهنقنات  .١٦

  معروف به ابي بكر وايقاني. وايقانخانه در ديه  .١٧

 ميلآن شش جريب است . متصل است به باغ  ٧٤مبذركي  مسلقطعه زمين معروف به  .١٨

  ٧٧بالتمام.مرزوق شبستر،  ٧٦خانقاهو به بام  سحبانو به قنات  ٧٥مسلو به نهر 

                                                                                                                 
نامه در چهار  ضي شبستر بوده احداث گرديده است. نام انبند در وقفارا از بخشي كه انبند اراضي محل در ايام آن از

  خليل منطبق است.وجود دارد و در هرچهار جا با مكان فعلي ديزججا 
  متر مربع است. ٤٠٠گيري مساحت زمين است و اندازه آن حدود  جريب واحد اندازه  ٦٩
  رده شده و هر دو منطبق است با باغي در شمال شبستر.ب از باغ محمد ابراهيم در دوجا نام -  ٧٠
  شناسم. حاضر نمي قناتي به نام شرف خوببي در حال -  ٧١
هاي مسكوني در اطراف وايقان كنوني وجود دارد و احتمال زيادي است كه وايقان در اثر زلزله  بقايايي از خانه -  ٧٢

يا حوادث ديگر تخريب گرديده و محل آن چندين بار جابجا شده است. خرابه وايقان هم كه در اينجا اشاره شده 

  به خرابه وايقان در آن ايام شهرت داشته است. البد باقيمانده يكي از آنها بوده كه
  قناتي به اين نام در حال حاضر در وايقان وجود ندارد. -  ٧٣
اسم مكان از بذر. (در ايام سابق در آذربايجان يكي ازمقياسات اندازه زمين مقدار تخمي بود كه به عنوان بذر به  -  ٧٤

زميني كه اندازه و ظرفيت آن به قدري بود كه به اندازه زميني شد. مبذر آن شش جريب يعني  آن زمين پاشيده مي

  ).شد بذر پاشيد كه شش جريب بود، مي

  .ٔامسلة، ُمُسل، ُمسالن ج،.  آبراهه. رو آب.  آب راه ||راه در زمين نرم . مسل  -  ٧٥
  خانقاه : احتماال با شيوع تصوف در آن ايام خانقاهي هم در شبستر وجود داشته است.   ٧٦
  سحبان قناتي در شبستر كه انطباق آنها با قنوات فعلي براي من نامعلوم است. -  ٧٧
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آن چهار جريب است و متصل است به باغ هلي و به باغ  مبذر...... معروف به بره خيد،  .١٩

  .٧٨بلوو  شبسترو به موضع  شندواروله هيلي (؟) و هلوي هلي و به راه 

واقعـه در   ٨٠دازيـق مشاع از قنات معروف و مشهور است بـه قنـات    ٧٩الثمنينصف و  .٢٠

آن  ٨٢آبـار آن در......... مشـهور اسـت بـه وشـت و      ٨١فوهههاي ناحيه ارونق و   از ديه بنستقريه 

و اين حصه را از سكينه خاتون دختر صدر المعظم شـمس   شانجانشود به اراضي قريه  منتهي مي

الدين محمد صاحبديوان به اين ضعيف واقف به مبايعـت شـرعي انتقـال  يافتـه و آب آن داخـل      

رود و اين حصه سـو{ا}ي   اين جهات ميشود و از آنجا  به اراضي و باغات وقفي  همين قريه مي

  اي كه وقف است به غير اين جهات.  حصه

، از ديــه هــاي ناحيــت ارونــق از بــالد  شبســترمشــاع از قر{يــه}  ٨٣نصــف و الربــع .٢١

و به اراضـي قريـه    بنستآذربايجان  از توابع مدينه تبريز، حدود آن متصل است به اراضي  قريه 

                                                 
  نام باغاتي كه در اين بند آمده معلوم نيست.  -  ٧٨
  شود. دهم ميزنصف و الثمني معادل يك شان  ٧٩
  قناتي به اين نام احتماال در حال حاضر در بنيس وجود دارد. -  ٨٠
  گويند. فوهه دهنه چشمه را مي -  ٨١
  آبار جمع بئر به معني چاهها. -  ٨٢
  شود. نصف و الربع معادل يك هشتم مي  ٨٣
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و بـه اراضـي    شندابادو به اراضي قريه  خامنهباغ  ٨٤تخوم و به وايقانو به اراضي قريه  شانجان

  .٨٥طواحنبا جميع قنوات و انهار و مزارع و  داديانقريه 

از ناحيه ارونق و از توابع تبريز، حدود آن متصـل   كنان كوزهچهاردانگ مشاع از قريه  .٢٢

و   ٨٨داديانو به ا{راضي}قريه  ٨٧هفته چشمهو به اراضي مزرعه  ٨٦ميشنهاست به اراضي مزرعه 

، بـا جميـع   خامنـه مشهور به  ٩١آباد غياثو به سورباغ  ٩٠كافر ملكو  ٨٩كوسنگبه اراضي قريه 

   .و انهار و دزجات و ديه كده ٩٢طواحنتوابع از قنوات و باغات و اراضي و 

                                                 
  تخوم:  مرز و حد فاصل دو زمين. -  ٨٤
  طواحن يعني آسيابها. -  ٨٥
گويند و شايد نام صحيح هم مشين  ميشنه يعني روستاي مشنق (در اين ايام نيزمردم محلي به اين روستا مشين مي  -  ٨٦

  دانم. نويسند برچه اساسي است نمي ها مي شنق كه در نوشتهدرست است حال كلمه م
  گويند. حاضر به آن هفت چشمه مي لهفته چشمه روستايي نزديك شرفخانه كه در حا -  ٨٧
  داديان همان داريان است. -  ٨٨
  كوسنگ احتماال همان روستاي كوشك است. -  ٨٩
اي از  يح روستا كافر ملك باشد. زماني مقالهكافر ملك همان روستاي كافي الملك است و شايد نام صح -   ٩٠

ييد كرده بود متأسفانه نتوانستم اصل امرحوم استاد دكتر زهتابي خواندم كه او نيز نام صحيح روستا را كافرملك ت

  باشد. ام مي نچه نوشتم از حافظهآمقاله را پيدا كنم تا ارجاع مستندي داشته باشم و 
  ه نام سابق خامنه غياث آباد بوده است.سياق جمله حاكي از آن است ك -  ٩١
  ها طواحن يعني آسياب -  ٩٢
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و  شبسـتر هاي ناحيه ارونق، حدود آن متصل است به اراضـي قريـه    از ديه شانجانقريه  .٢٣

، بحق النصف با قنوات و باغات و ٩٣كش گردنو به تل  ميشاوه قله جبل و ب بنستبه اراضي قريه 

به اين ضعيف واقف  حاجي عثمان شبسترياراضي و انهار با توابع و لواحق و اين حصه از ورثه 

  به مبايعت شرعي منتقل شده. 

، واقـع در قريـه شبسـتر، متصـل بـه شـارع       ٩٤نوكـاو قنات كه معروف و مشهور است به  .٢٤

  .٩٥مسلگاهشود به وشت و  آبار آن منتهي ميكنان و  كوزه

و بـه   مسلآن ده جريب است، متصل است به باغ  مبذر، مسالنقطعه زمين معروف به  .٢٥

  شبستر. لوياز دو طرف و به موضع  خانقاه مرزوقزمين 

واقعـه در   ٩٧كمـال مشاع از قنات كه معروف و مشهور است از قنـات   ٩٦الربعيثلث و  .٢٦

شـود و آبـار آن    مذكور جاري مي وايقانقريه وايقان از قراء ناحيت ارونق كه  فوهه آن در قريه 

  منتهي مي شود.  ٩٨ديوه سنگبه اراضي 

                                                 
  گردن كش نام يك تپه است كه انطباق آن با مكانهاي فعلي براي من نامشخص است. -  ٩٣
نوكاوه صحيح است  گويند و احتماالً وجود دارد كه به آن نوكاها مي نو كاوه:  قناتي در حال حاضر در شبستر -  ٩٤

  يعني قناتي كه تازه كاويده (كنده) شده است.
  مسلگاه يعني آبراهه. -  ٩٥
  ثلث و الربعي يعني يك دوازدهم.  -  ٩٦
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در موضعي كي معروف است بـه   وايقان، واقعه در قريه ٩٩كوتهقنات معروف به قنات  .٢٧

 ١٠١ديوه سنگآن به اراضي  و فوهه آن در همين كوچه جاري مي شود و آبار ١٠٠سوخاركوچه 

  شود.  منتهي مي

 طسوجاي كه مشهور و معروف است به  از تمامت و همگي قصبه ١٠٣الثمني و  ١٠٢ثلث .٢٨

با جميع قنوات و  تبريزآذربايجان از توابع مدينه  ١٠٥كورهاز  ١٠٤انذاب واقعه در ناحيت  طسوج

                                                                                                                 
شده و ديوسنگي هم  ديوسنگي شروع مي هاي آن از قناتي به اين نام در وايقان وجود ندارد با توجه به اينكه چاه  -  ٩٧

شود كه همجوار محله ميريللو بوده  و اين محله نيز مشرف به شرق وايقان است پس  از قراين بندهاي ديگر معلوم مي

  اين چشمه هم البد در شرق وايقان بوده است. 
اي كه تعريف شده حوالي محله ميريللوي فعلي بوده است و تا  ديوه سنگ نام مكاني است با توجه به محدوده -  ٩٨

  راه وايقان به شبستر ادامه داشته است.
  قناتي به اين نام نيز در حال حاضر در وايقان وجود ندارد.  -  ٩٩

مكاني به اين نام در وايقان در حال حاضر وجود ندارد ولي محلي به نام سوخالر وجود دارد شايد سوخار  -  ١٠٠

  همان سوخالر است.
ميريللوي فعلي بوده است و تا اي كه تعريف شده حوالي محله  ديوه سنگ نام مكاني است با توجه به محدوده  -  ١٠١

  راه وايقان به شبستر ادامه داشته است.
  ثلث يعني يك سوم. -  ١٠٢
  .وچهارم بيست يك با شود مي برابر  الثمني و ثلث –ثمن يعني يك هشتم  -  ١٠٣
 نويسند ولي در اين مي "ز "انزاب قسمتي از شهرستان شبستر كه مركز آن طسوج است. امروزه انزاب را با  -  ١٠٤

  نوشته شده است. "ذ"كتاب با 
  كوره: بخشي از يك سرزمين. كوره آذربايجان يعني منطقه آذربايجان. -  ١٠٥



پرست واقعي شناس و ميهن سيستاني يك ايراندكتر   

   
63 

و ايـن   ١٠٩حوانيتو حمامـات و   ١٠٨كدهو ديه ١٠٧دزجات ١٠٦حصونانهار و باغات و اراضي و 

و بـرادرانش بـه ايـن ضـعيف      ميرانشـاه  قصبه مستغني است از ذكر حدود، و اين حصه از ملـك 

  واقف به مبايعت شرعي انتقال يافته.

از نـواحي ارونـق    صـوفيان ام، واقعه در قريه  قنات كه اين ضعيف واقف احداث نموده .٢٩

  متصل به طريق بلده مرند معروف به انشاء اين ضعيف واقف.

  

  

                                                 
  حصون جمع حصن است و حصن يعني قلعه. -  ١٠٦
  ديزه محل نگهداري حيوانات را گويند و دزجات جمع آن است. -  ١٠٧
  ند.كُده: اراضي اطراف يك آبادي را كه زير كشت نرفته است كده گوي -  ١٠٨
  ها. حوانيت يعني دكان -  ١٠٩
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 دكترعباس پاالشي *
 

  

  شهداء بزرگترين سرمايه معنوي ما

ايــران اســالمي تمــام قــد مرهــون جانفشــاني و مجاهــدتهاي  

ــان   ــت كــه در راه صــيانت از آرم ــاني اس ــردان و زن ــا و  م ــيچ تالشــي   ارزشه ــالب از ه هــاي انق

ــراث     ــد و مي ــتادگي نمودن ــان ايس ــاي ج ــا پ ــه ت ــارگراني ك ــهداء و ايث ــد. ش داران  فروگــذار نبودن

ــ  ــهعنــوان  هواقعــي مكتــب عاشــورا هســتند. ايــن اســتان ب اي  پهنــاور كــه در شــرق و جنــوب  خطّ

شـد   مـي هـاي نبـرد قلمـداد     كشـور گسـتردگي دارد بـا وجـود آنكـه از دورتـرين نقـاط بـه جبهـه         

مـدار ايـن اسـتان شـيعه      دوهزار و شانزده شـهيد را تقـديم انقـالب نمـوده اسـت. مردمـان واليـت       

هــاي ســترگ  و فــراخ خــويش را كـه ماالمــال از عشــق بــه اســالم و انقــالب اســت   ي ســينهو سـنّ 

هــاي دشـمن كردنــد تــا مبــادا گزنـدي بــه ايــن كيــان برسـد. در ايــن ميــان شــهداي     آمـاج گلولــه 

نظيــر را در عرصــة  نظيــر و بلكــه بــي باشــند نقــش كــم شــهيد  مــي ٢١٠الغ بــرخلبــان كشــور كــه بــ

ــ عيان اســتكبار جهــاني اي كــه انگشــت حيــرت بــر دهــان تمــام مــد  گونــه هدفــاع ايفــاء نمودنــد ب

ــكيد. ــان        خش ــاد، چن ــان و اعتق ــه ايم ــر پاي ــا ب ــامي تنه ــادالت نظ ــامي مع ــرهم زدن تم ــا ب ــان ب آن

  .مانند بود مثال و بي اد كردند كه بيپيمانانش ايج خوفي در دل دشمن بعث و هم

 مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران* 



  سشهداء بزرگترين سرماية معنوي ما 

   
65 

بهــره نبــوده اســت و بــا اهــداي  چهــار  اســتان سيســتان و بلوچســتان نيــز از ايــن مهــم بــي

ــرهشــ ــان، امي ــ م يد خلب ــاري، محم ــي، عبدالرضــا بختي ــرادقل ــر و محم ــر مد اَد مي ــين مي رادزهــي م

تشـان بـه بلنــدي   پـرواز تـا شـهادت ايفــاء نمـوده اسـت. مردانـي كـه هم        ةدر عرصـ  سـهم خـود را  

  ها سرود. توان مثنوي شان مي آسمان  بوده است و از شجاعت

منــدي را بــراي مــا بــه ارمغــان آوردنــد و آنــان  تمنــدي و عــزّ تگمــان شــهداء هويــ بــي

 گردند.  مان قلمداد مي هاي معنوي بزرگترين سرمايه
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 پوراصغر غالمسرهنگ خلبان علي *
  

  

  سخنراني همرزم شهيد مير مرادزهي

 بود رادزهيم مير امين دمحم خلبان سرلشكر شهيد نظامي عدب مورد در

شد  محول مي عمليات فرماندهي طرف ازكه  واگذاري هاي عمليات رد دقيقه بيست مدتب كه

 ٤ كربالي عمليات طراحي( رمضان عمليات در بزرگوار شهيد اين .داد مي انجامش احسن بنحو

 انتخاب لوژيوايدئ و عقيده از رفتهگبر نام اين به بود رمضان مبارك  ماه با مصادف چون

 روز نآ عصر در رمضان مبارك ماه ٢١ روز با شد مصادفكه  ٢٣/٤/١٣٦١ تاريخ در) .گرديد

 مرزي هاي استان از يكي كه بصره شرق منطقه در عراق خاك داخل در و رسيدند شهادت به

 كه سنگين بسيار درگيري در منطقه اين در است. شده واقع) اهواز( خوزستان استان شرقي جنوب

 ارتش از متشكل ايراني نيروهاي از تعدادي چون و بود مدهآ پيش جنگ در درگير نيروي دو بين

 هاي شكست متحمل ايراني نيروهاي از چشم زهر از برگرفته متخاصم نيروهاي بار اين كه وسپاه

شده  مياني جبهه عملياتي مناطق در المبين فتح عمليات همچون قبلي  هاي عمليات طي در فراواني

، رقابيه، ميشداغ، خات ،ابوصليبي تصرف همچون مناطقي تا شد باعث عمليات اين كهبودند 

 عباس دشت عمومي منطقه در زادسازيآ اين كه را به همراه داشته باشد خوش ينو ع برغازه

 سرهنگ خلبان و همرزم شهيد* 
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 و ديد از مواصالتي هاي هجاد و انديمشك، شوش، دزفول شهرستانهاي تا بود گرديده باعث

 شهيد بنام را مان انخلبان ترين هرزمند از يكي عمليات اين در كه بماند امان در دشمن رستير

كه در  داد خر گونه بدين هم عمليات نتيجه و داديم دست از را پور ژوليده جواد خلبان سرلشكر

 ونموديم  زادآ را بعثي نيروهاي توسط شده شغالا هاي سرزمين از كيلومترمربع ٢٤٠٠ حدود

 وگرفتن رزمي كارايي كاهش يا انهدام، مجروح و كشته ٤٠٠٠ باالي ،اسير ١٥٠٠٠ به نزديك

 ٢٤  ،مكانيزه ١ لشكر و زرهي ٥١و ٣٤، مكانيزه ٢٧و١هاي تيپ، بعثي نيروهاي يها پاتك توان

، ٩٩، ٤٢٣، ٥٠٥ هاي تيپ و زرهي ٦٠،زرهي ١٢ هاي تيپ ،زرهي ١٠لشكر ،زرهي ١٧ ،مكانيزه

 ليلتق را دشمن نيروهاي رزمي توان قدرت و كرديم منهدم را پياده ١٥ و ١٣، ١١، ٩٦، ٩٣، ٤٢٤

 زادآ خون شهرباعث شد تا  خرمشهر زادسازيآ هدفبا  المقدس بيت عمليات همچنين و داده

 گفته جنوبي جبهه منظور اين به كه جنوبي جبهه يعني خوزستان استان عمليات منطقه و شود

 عمليات اين و نمود تقسيم جنوبي و مياني، شمالي ةمنطق سه به را درگيري مناطق كالً كه شود مي

 دوم و دشمن نيروهاي كشيدن زوال به لاو .كرديم مي دنبال را هدف دوكه  بود جنوبي ةجبه در

 تاعملي در هوانيروز كه كنيم زادآ را شهر خونين  ،خون شهر بتوانيم ساآ برق ةحمل اين با كه اين

 تعدادي بكارگيري با شا عملياتي حوزه در بار اين ،داشته شركت بالگرد فروند ٦٤ با بينالم فتح

 باز. شود مي زادآ خرمشهر بالگرد فروند ٩٥ نددا شركت با و گذاشت عمليات ةمنطق در پا بيشتر
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 خود خلبانان بهترين از تن چهار انجام گرديد مرحله پنج در روز ٢٦ بمدت كه عمليات اين در

 لشكر سر امير ،خدادادي اهللا قدرت خلبان لشكر سر امير ،حراف عليرضا لشكر سر امير هاي نام هب

 اما و گشتند نائل شهادت رفيع درجه به رادفر نصير خلبان لشكر سر اميرو  تفضلي نصراهللا خلبان

 بعثي نيروهاي تصرف در كه را مان اسالمي ميهن خاك از مربعكيلومتر ٥٤٠٠كه  اين شد نتيجه

 اين در قراريتاس نيروهاي و نموديم متحمل عراق به را زيادي بسيار صدمات و زادآ داشت قرار

 و كشته ١٦٠٠٠ باالي گذاشتن بجا با و ديد كلي سيبآ درصد ٦٠ تا ٢٠ بين عملياتي منطقه

 و رسد مي خود مرحله پايان به عمليات ،نفر ٢٠٠٠٠به نزديك وردنآ در اسارته ب و مجروح

 شروع ابتداي واقع در  كه رمضان عمليات اين در عراقي نيروهاي تا شد سبب ها عمليات گونه اين

 دفاع سال هشت جنگ كالًقرار گيرند.  دشمن تنبيه در معرض يعني ،بوده جنگ مرحله سومين

 حتوضي يختگانهفر و خبگاننُ، دانشجويان ،عزيز ملت شما براي توانم مي مرحله سه در را مقدس

 دو كه انجاميد طول  هب روز ٥٨ حدودا كه متجاوز نيروهاي برابر در ايستادگي لاو ةمرحل :مهبد

 هوانيروز و دشمن اتعتجم و عقبه زدن با هوايي نيروي يعني غروب تا طلوع لاو صبح از نيرو

 عقب را نهاآ دشمن بمخرّ هاي سالح و ادوات و ها توپ، ها تانك زدن با هم قهرمان هميشه

 روز ٥٨ تا امر اين كه انجام دهد اول ةنقط سمت هب را خود پيشروي اًمجدد شب هنگام در و رانده

 دهامآ كار پاي نيروهاي قرارتاس با امر اين كه بود متجاوز دفع مدو مرحله اما .انجامد مي بطول
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 دست بزرگ هاي عمليات اًبعض و متوسط، كوچك هاي تاعملي سلسلهبه  انيموبت تا شد باعث

 سوم مرحلة و برهانيم دشمن چنگ از را كرده شغالا مناطقعقب رانده و  را متجاوزين و بزنيم

 خاك داخل در سيلياين  كه ودب بهتر و خورد مي سيلي دشمن بايستي مي كه بود دشمن تنبيه

 ضربه. بود دشمن به يسيل نواختن شروع رمضان عمليات و شد مي نواخته صورتشان به دشمن

 با و يدآ خود هب دشمن تا شد سبب فاحش شكست و متعدد هاي عمليات طي دشمن خوردن

 ترغيب ويژه به عراقي سربازان در ناسيوناليستي حس نآ با و روحي تقويت و تجربه اندوختن

در مدتريآكار هاي شيوه و امكانات از استفاده ضمن تا شد موجب عربي نژاد و قوميت حس 

 تا گرديد باعثكه اين امر  دهندب نشان خود از خودي و گيرند خود به فراتري مقاومت ،دفاع

 واقف و خاص مادگيآ با نكهآ با خودي نيروهاي به كردن وارد فشار با بودند توانسته كه حدي

حضور يافته بودند  ميدان نبرد در عالي ةروحي و باال مادگيآ با و درگيري امورات ةهم به بودن

 سپاه و ارتش از هايي يگان(  نيروها ةهم كه اين با و شوند  گرفتار بعثي نيروهاي محاصره در ولي

عمليات اين در)  هوانيروز و هوايي نيروي و بسيج مردمي نيروهاي ،هوايي.دافند، پسازندگي.جهاد 

 و  محاصره در خودي هاي يگان مدنآ گرفتار با چون و بودند داده نشان خود از را اليفع حضور

 ميداني ي همحاصر اين در داد مي انجام را خط در هاي يگان از پشتيباني دائماً هوانيروز كه نآ با

 رزمي گروه هاي شكاري فروند چند و اصفهان عمومي پشتيباني از بريكُ بالگرد فروند ٤ ناچار هب
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 ديده تدارك دشمن نيروهاي براي مرگباري پرواز و خواستند هوا به نيز سليمان مسجد و كرمان

 امير شهيد .يندآ مي در پرواز به  بصره غرب و بصره شمال ،بصره شرق هنقط سه در همگي و شد

 بصره استان شرق سمت در هايش تيمي هم اتفاق  هب رادزهيم مير ميناَ دمحم خلبان سرلشكر

 و ديديم مي و داشتيم خود سايت در را همديگر ،تشآ هاي تيم همه و دادند مي انجام عمليات

 از داشته كه مضاعفي نيروي با رديگ مي تصميم شهيد ناگهان كه كرديم مي درص را ها پرواز

 به حمله و دشمن هاي سالح ،ادوات ،ها تانك نقرارداد با و مدهآدر حركت به ها عراقي سرستون

 را مسلح دندان تا دشمن محاصره حلقة كه حالي در فراوان هاي رشادت از پس و بعثيون نفرات

 قرار بعثي مزدوران ماليوتكاي هاي موشك ماجآ بصره شرق شمال در بالگردش بود شكسته

 ايرج شهيد خلبان سرلشكر همراه به ممنظّ هاي جنگ تاكتيكي پروازهاي ي هاسطور اين و گيرد مي

 مير شهيد بودند گرفته قرار هدف مورد عراق خاك عمق در چون و شوند مي جاودانه عيوضي

پالك همراه به ياستخوان هتكّ فقط سال شانزده از بعد عيوضي ايرج شهيد و جاويداالثر رادزهيم 

 خلبان اين از اثري هيچ هنوز است كه هنوز اما شد داده تحويل وي خانواده هب نامبرده هويتي

 اين در كه من و است نيامده بدست جاويداالثر ي ه اسطور و سلحشور ،باك بي  ،شجاع ،جسور

 پدر كنار در را روزي سه مدت و شدم دهفراخوان گيالن استان از انزلي بندر تانسشهر از يادواره

 ،نشاني نه كه گفت مي وگاهاً وردآ مي ميان به صحبت نيكش اخالق از او بودم بزرگوار شهيداين 
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 هم شهيد اين پدر .بگيرم رامآ تا برايم مانده بروم زيارتش به بتوانم كه قبري نه و استخواني نه

 بر مرز در را يگاني يك فرماندهي كه بلوچستان مردان از ي استغيور فرازاسر و اليق با مرزبان

 خود كه اوليايي چنين به فرستم مي درود .يدآبر اش عهده از توانستهنيز  تاكنون و دارد عهده

 تا دنده مي عزيز ايران ةجامع تحويل پرواز لباس در فرزندي چنين و دنباش مي مرزبان و سلحشور

  باد. گرامي خاطرش و ياد .نمايد ايران فداي را جانش عزيز ايران سربلندي براي

 كـه  دانـد  نمـي  كـس  هـيچ  اما پوشي مي را  نآ ،دهد مي مرگ بوي خلباني لباس گويند مي

 مـرگ  بـوي  يـا نـه   ماند مي باقي برايت بدني اصالً يا و وريآ در تن از را  نآ تا گردي مي بر اصالً

 كـه  نگـاه آ دهـد،  مـي  را اش معشـوقه  بوي اين لباس اام خلبان يك براي؛ ديگران براي اما دهد مي

 فدا مادهآ، گرفتن اوج مادهآ، است پرواز مادهآ و نيست زميني ديگر كني گويي مي برتن را لباس

 هاسـت  زمينـي  دوخـت  خلبـاني  لبـاس  .اوست تبرگش ضامن خدا تنها داند و مي رود مي او ،شدن

 هادي عشق سمانآ ره در كند چه كرد احساس توان مي را مرگش بوي ريآ ،شدن سمانيآ براي

 به هراسي هيچ فارس خليج هميشه حاشيه اي قبيله هاي دولت هاي گويي ياوهبا  اما و فرمانرواست و

 به نيازي قدرتش اثبات براي قابع. ايم رزمنده ايم زنده تا و ايم زنده ما هنوز چون ندهيد راه خود

  كافيست. نگاهش همان ايراني خلبان د،ندار خواري الشه هر شكار پرواز
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 اسفنديار معتمدي  *
 

  

طناستاد، عاشق مردم و و  

نامور هستم به دكتر ايرج افشار  نام من ايرج افشار است."

هـاي ديرينـي كـه در سـرزمين مقـدس       ريشه اثني عشري. ةسيستاني. ايراني هستم و مسلمان و شيع

هـاي پيشـرفته جهـان     ها، خاستگاه نخسـتين فرهنـگ   سرزمين اسطوره ايران و سيستان و بلوچستان،

هايشان  ها و سختي ا همه خوش رفتاريها را ب كه ايران و ايراني اند، اي بار آورده مرا به گونه دارم،

ام و از راه پژوهش و پديد آوردن آثار علمي  با اين عشق زندگي كرده دارم و  عاشقانه دوست مي

بـا ايـن    ام و ايـران، خـدمت كـرده    به سرزمين مادري خـود،  شناسي، هاي ايران و فرهنگي در زمينه

  زندگينامه استاد) ة،(مقدم...عشق

در جامعـه   ؛با عرض سالم و آرزوي سـالمتي و شـادكامي  ، ار محترمحضّ، قايان، آها خانم

  انساني ارزش واقعي افراد مربوط به دو عامل است:

انـد   ميزان يادگيري و تالشي كه در جهت آموزش و خودسازي و تعالي خويش كرده -١

 نگرشهاي انساني است.و شامل يادگيري دانش و مهارت و كسب 

 مولّف كتاب درسي و پژوهشگر تاريخ علم* 
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 هـاي فرهنگـي،   اثربخشي و خـدمت بـه مـردم در حـوزه    كه همان  اثربخشي در جامعه -٢

  .اقتصادي  و اجتماعي و آباداني است

جناب دكتر ايرج افشار سيستاني هم در بخش اول جويا و پويا و يادگيرنده مـادام ا لعمـر   

  بوده است وهم در بخش دوم اثربخش و ياور.

 :يادگيري بخش اول دوره

اي در روستاي قاسم آباد در جنـوب زابـل چشـم بـر جهـان گشـود كـه         استاد در خانواده

 مـي و سـرباز وطـن بـود و مـادر،     دبـاهوش و مر  دانا و رتالش بودند. پدر،زيست و پ مردمش ساده

از همـان   اين زوج خوشبخت در دل فرزند سالم و آماده خـود،  كوش و خيرخواه. ردبار و سختب

يـك حـرف و دو    د به جهان هستي نهال عشق به زندگي و مهر بـه مـردم را آموختنـد،   لحظه ورو

گوشش را براي خوب شنيدن و چشمش را بـراي خـوب    حرف بر زبانش نهادند تا گفتن آموزد.

چـه خـوب بـا     ديدن پرورش دادند تا مهارت گفـت و شـنود و ارتبـاط و پيونـد بـا مـردم را يابـد.       

 شدند. شايستگي آموزگاران لطف و صفا

زادگاه رستم "ايرج پنج ساله  بود كه همراه خانواده پاي در سفر گذاشت و از زابلسـتان  

مركز استان كوچ كرد. در هفت سالگي وقتي پـاي بـه دبسـتان گذاشـت كـه       به زاهدان، "دستان



  ١٥طواف شمع   

  
74 

هاي زباني آماده كرده بـود و شـوق يـادگيري     خانواده او را از نظر احساسي و اجتماعي و مهارت

 كه مايه الزم براي هرگونه دانش و بينش و هنري است در وجودش پرورش داده بود.را، 

هاي ابتـدائي را    هاي خواندن و نوشتن و ديگر آموزش يادگيري مهارت آمادگي و عشق، 

نيز در دوره دبيرستان از راه علوم تجربي و طبيعي با جهان خلقـت و عظمـت و    برايش آسان كرد.

م تاريخ و جغرافي چگونه و با چه زباني طعم ايـن دو دانـش را   انم كه معلّاسرار آن آشنا شد و ند

شـنا كـرد    آ الت جامعه انساني در طول زمـان در كام او ريخت و وي را با سرگذشت زمين و تحو

ــمي،    ــالس و درس رس ــتن ك ــر گذاش ــت س ــس از پش ــه پ ــردم و   ك ــگ م ــناختن فرهن ــز راه ش ج

 ها راهي ديگر را نپيمود. هاي آن گاه زيست

دكتــر افشــار سيســتاني زمــاني دســت از تحصــيل رســمي كشــيد كــه دانــش و مهــارت و  

هاي دستي و فكري شامل  هاي الزم را در خانه و مدرسه و جامعه كسب كرده بود. مهارت نگرش

هـايش تپانچـه و    گيري و كاربرد ابزار و روش تحقيق را فرا گرفته بود. با دست سازندگي و اندازه

و  امانتــداري، وفــاداري گــذاري، ارج پــذيري، چــون مســئوليت يهــاي ســاخت. نگــرش ســنتور مــي

 احترام به عموم مردم و فرهنگ و آداب و رسوم آنها را كه از خانواده فرا گرفتـه  گذاري، خدمت

بود در دوره پيشاهنگي و شركت در اردوگاههاي بمپور و رامسر و وكيـل آبـاد و منظريـه، بيشـتر      

  رساند و آماده زندگي و قبول مسئوليت در جامعه شد.تمرين كرد و خود را به كمال 
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  :هاي اجتماعي پذيرش مسئوليت

 ١٣٤٦در  سال در بخش خصوصي بـه كـار پرداخـت.    ٧مدت  استاد دكتر افشار سيستاني،

سالگي ازدواج كرد. در تهران سـاكن شـد و مـديريت مـالي و اداري كارخانـه داروسـازي        ٢٧در

تحصيل دوباره او را به كـالس درس دوره عـالي    ةبه ادام ميلِ همزمان و ،دوپار را برعهده گرفت

  مالي كشاند.

ميل به سفر و گردشگري از آغاز كودكي كه از زابل به زاهدان كوچ كرد در دل و ذهن 

آهنگي بسيار تقويت شـد.   دبيرستان و شركت در سازمان پيش ةدكتر افشار جاي گرفت و در دور

به شـركت تاسيسـات جهـانگردي راه يافـت     ١٣٤٩امي كه در اين عالقه به سفر و گردشگري هنگ

رفت و آمد به شهرهاي مختلف ايران بـه ويـژه    و سبب شكوفائي استعداد وي شد. در شغل جديد

 آن زمان كه هدف كارمند و سازمان يكسـو و  به نقاط گردشگري جزو وظايف اداري ايشان بود.

وري  اقيت و كارآيي و بهرهگردد و خلّ زوده ميشود، نيروي درون و برون فرد برهم اف راستا مي هم

شود و اين همان چيزي است كه براي دكتر افشار سيستاني روي داد و در زمـاني   كارمند ظاهر مي

گشــاي بســياري از مســائل شــركت تاسيســات  محــدود بــه كارشناســي ارشــد ارتقــا يافــت و گــره

شايسـتگي انجـام داد از آن نمونـه:    هـا را بـا    جهانگردي ايران شد. در اين شركت انواع مسـئوليت 

نمايندگي تاسيسات جهانگردي در  عضويت اصلي دادگاه بدوي اداري، رياست اداره كارگزيني،
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هاي فرهنگـي ايـران در كشـورهاي خـارج، مشـاوره و       ماموريت در رسيدگي به رايزن ها، سازمان

  بازرسي و نمايندگي حوزه وزير و معاون وزارت ارشاد ملي.

  پيوند با مردم در كار دولتي و جمع آوري اسناد و مداركارتباط و 

در تاسيسات جهانگردي ايران با ١٣٦ ٠تا ارديبهشت  ١٣٤٩ ماهدكتر افشار سيستاني  از مهر

 يت خـدمت كـرد. در ايـن مـدت فرصـت يافـت كـه بـه شـهرها و حتـي بسـياري از            عالقه و جـد

ارتبـاط و   دقيـق بپـردازد.   اهده و مطالعةايي سفر كند و به مشس و آريروستاهاي اين سرزمين مقد

هايي كه پدر و مادر، از ايل  پيوندي كه خانواده ايشان در قاسم آباد با مردم روستا داشتند و داستان

 اي بود براي پيوند با همـه مـردم و سراسـر سـرزمين ايـران.      و قبيله و بستگان خود گفته بودند مايه

تـر   بلكه عميـق  هاي عمر حفظ كرده، را نه تنها در طول دهه دكتر ايرج اين پيوند و ارتباط با مردم

دسـت گرفتـه و بـه برداشـتن عكـس و نوشـتن        در هرجا رفته، قلـم و دوربـين بـر    هم كرده است.

يادداشت مشغول شده است. از هرگوشه از ايران سند و مدرك و نوشته و عكس فـراهم آورده و  

هـا   درپـي بـرآن   و كنار كشـور بـه كـار بـرده و پـي     ها، درگوشه  ها و مصاحبه ها را در سخنراني آن

ها درباره تاريخ و جغرافيا و مردم ايران جمع شده و  تا انبوهي از انواع اطالعات و پژوهش افزوده،

  اي عظيم گرد آورده است. گنجينه
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  سفرهاي مطالعاتي

افتخار بازنشستگي نايل شـد   هب هاي اداري فارغ و دكتر ايرج افشار آنگاه كه از مسئوليت

  امن خانه را براي نوشتن برگزيد. ةچون ابن يمين چهارگوش

هاي ميداني و  ها و پژوهش بندي و مرتب كردن فيش اقدام به دسته ١٣٦٠از آغاز فروردين

برگزيد. اما متوجه شـد   و اين كار را شناسي نمود هاي گوناگون به ويژه ايران اي موضوع كتابخانه

كند  از اين رو بار سـفر بربسـت. ابتـدا بـه سـوريه رفـت و از        "سير آفاق و انفس"ست كه بهتر ا

دمشق ديدن كرد و به تهران بازگشت. چند ماه بعد راهي تركيه شد و به پـژوهش دربـاره كوليهـا    

اش بيشـتر   كه پيش از اين در ايران مورد توجه و مطالعه او قرار داشتند، پرداخت و عطش مطالعـه 

ايـن   روز در ٢٠ارستان و روماني رفت و بـه پـژوهش ميـداني خـود ادامـه داد و مـدت       به بلغ .شد

  كشورها به منابع دست اول براي تاليفي درباره كوليها دست يافت.

بود كه در برگشت از سفر  اروپـا بـه    "نگاهي به سيستان و بلوچستان"نخستين تاليفش 

ين خود بـه  احساس كرد كه بخشي از دهم  دستش دادند. هم خستگي راه از بدنش بيرون رفت و

اي بـر   مـه و دسـت بـه نوشـتن زد و كتـاب مقد     انبسـاط خـاطر يافـت    زادگاهش را ادا كرده است.

چادرنشينان و طوايف عشايري ايران (دو جلد)را نوشـت و بـه چاپخانـه سـپرد. بـه       ها، شناخت ايل

هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار و راه شرق پيش كشيد.                                                                          خاطر آورد كه:
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 براي پيگيري مطالعـات خـود راهـي هندوسـتان شـد.     ١٣٦٣دكتر افشار سيستاني در ديماه 

از ديـدن  پـس  لند رفـت و سـرانجام   پس از توقف چند روزه در بمبئي به سنگاپور و از آنجا به تاي

پاكستان به ايران بازگشت. در اين سفر تاريخي ضـمن  بازديـد از جاهـاي ديـدني و گردشـگري      

بـه   بـود  درباره موضوع تحقيق خود كه مسير عبور كولي ها و آداب و رسوم آنها در اين كشورها

 ود. خود افز ةبررسي پرداخت و اسناد و مدارك فراوان گرد آورد و برگنجين

                                                                  تاليف ونگارش

 ١٣٨٥ســـال  كــه از كراچــي بازگشــت تــا     يعنــي زمــاني  ١٣٦٤ ســال  دكتــر افشــار از  

ــفر   ــال دســت از س ــارج كشــيد و  متجــاوز از بيســت س ــه خ ــاب،  ب ــاليف كت ــه ت ــه، ب ــتن مقال  نوش

 هـــا، هـــا، جشـــنواره هـــا، كنگـــره كنفـــرانس هـــا و شـــركت و ســـخنراني و داوري در همـــايش

ــوب      بزرگداشــت ــدني مكت ــار مان ــود كــه آث ــن مــدت ب هــاي داخــل كشــور مشــغول شــد. در اي

چـادر نشـينان و طوايـف     هـا،  اي بـر شـناخت ايـل    مقدمـه "توليد كرد. از آن نمونه كتـاب  

ــران  ــايري اي ــال     "عش ــاب در س ــن كت ــد اســت. اي ــوري    ١٣٦٧ در دو جل ــال جمه ــاب س كت

 شناســي شــناخته شد(ششــمين دوره). ايــران و برتــرين در رشــته جامعــه شناســي و مــردم اســالمي 

هــاي پژوهشــي دكتــر افشــار ســبب شــهرت فــراوان وي   هــا و ســخنراني كتــاب هــا، مقالــه انتشــار

 ،"شناسـي سيسـتان و بلوچسـتان    منـاي بنيـاد ايـران   هيـات اُ "شد به طوري كه به عضـويت  
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ــت " ــوراي سياس ــا   ش ــي س ــگ ادب مل ــذاري فرهن ــه گ ــژوهش و برنام ــزي  زمان پ ري

ــرورش  ــوزش و پ ــه "، "وزارت آم ــات داوران مقال ــيس هي ــاريخي و   داور و رئ ــاي ت ه

هـا   و انـواع مسـئوليت   "فرهنگي و گردشگري معاونـت فرهنگـي جهـاد دانشـگاهي كشـور     

در ايـــن مـــدت تحصـــيالت  هـــا و بنيادهـــاي ديگـــر، برگزيـــده شـــد.  در بســـياري از ســـازمان

ــگاهي را   ــك و دانش ــال    آكادمي ــرد و در س ــاد نب ــز از ي ــه دريافــت   ٢٠٠٥ش/١٣٨٤ني ــق ب م موف

                                                .شناسي از ايتاليا شد درجه دكتري  جامعه

                                                                      دور دوم سفرها

ــتاني در   ــار سيس ــرج افش ــر اي ــتان     ١٣٨٩ و ١٣٨٥دكت ــه عربس ــت و ب ــت ياف ــار فرص دو ب

ــرد.  ــفر ك ــعودي س ــال  در س ــران و    ١٣٨٩س ــالمي اي ــوري اس ــي جمه ــي فرهنگ ــوت رايزن ــه دع ب

      ــاد ــي ج ــين الملل ــمينار ب ــركت در س ــراي ش ــتان ب ــي هندوس ــوزه مل ــيس م ــراد  رئ ــم و اي ه ابريش

ســخنراني بــه دهلــي نــو رفــت. ســال بعــد بــه آلمــان رفــت و از آن جــا رهســپار كانــادا شــد و در  

و  "يونســـكو"علمـــي و فرهنگـــي ملـــل متحـــد  مـــايش مـــردم شناســـي ســـازمان آموزشـــي،ه

ــياه     ــاره س ــرد و درب ــركت ك ــو ش ــروك تورنت ــگاه ب ــه  دانش ــتان كران ــارس و    پوس ــيج ف ــاي خل ه

ــرد.    ــخنراني ك ــران س ــاي مك ــانكو    دري ــه ب ــال  ب ــين س ــات    كدر هم ــد و از تاسيس ــوت ش دع

 جهانگردي آنجا بازديد كرد.                                   
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  سخن آخر                                                                           

رتالش، پويا و جوياي ايراني اسـت. خداونـد   دكتر ايرج افشار سيستاني يكي از فرزندان پ

هـا همـه كوشـش خـود را در جهـت       اين نعمت ةاو به شكران ها را به وي داده است و انواع نعمت

شد و تعالي خويش و بهبود محيط زيست و جامعه به كار برده و آثار ماندگار تاكنون بر صـحنه  ر

در پـي   ،اي زاينـده  چـون چشـمه   ميدوار و استوار،هستي بر جاي گذاشته است و همچنان آگاه و اُ

                                              .ش آثار ماندگار ديگري استافكندن و آفرين

اي  در سـرزمين باسـتاني سيسـتان در خـانواده     -زابـل –قاسم آبـاد   در دكتر ايرج  افشار   

دار راسـتي و درسـتي ايلـي خـود شـد.       جهان گشود. ميراثه ب سالم و طبيعي، چشم اصيل ايراني،

درجه گذرانيـد و آنچـه آمـوختني بـود از آموزگـار و اسـتاد و كتـاب        ش را تا باالترين تتحصيال

، راه خـود را در زنـدگي بـا آرامـش و سـالمت برگزيـد.       يهوش اجتمـاعي خـداداد   آموخت. با

راضي بـه روزي مقـرر شـد و انديشـه و تـالش       ق شد.تشكيل خانواده داد و صاحب فرزندان موفّ

هـاي ايـران،    يق در تاريخ و جغرافياي زيستگاهخود را متوجه خدمت فرهنگي جامعه كرد. به تحق

ها تا مركز ايران، پرداخـت و هـر آنچـه يافـت گـرد آورد و بـر        از گذشته دور تاكنون و از كرانه

بخش بزرگي از عمر خـود را در مجـالس علمـي و فرهنگـي داخـل و       كاغذ نوشت و انتشار داد.

ي كوچك و بزرگ ايـران و بسـياري   خارج كشور به سخنراني گذراند و براي اين كار به شهرها
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از كشورهاي جهان سفر كرد و مـورد تشـويق و تقـدير قـرار گرفـت و مجـالس بزرگداشـت بـه         

نيـاد در  كتابخانـه و ب  افتخارش بر پا كردند. هيچگاه شهر و ديار زادگاهش را از يـاد نبـرده اسـت.   

د نمود و دكتر ايرج افشـار  زاهدان و زابل تاسيس كرد و واژه سيستاني را پيوند نام خانوادگي خو

مـردم را   و همچنان عاشق اسـت،  اند اش نقش بسته كتاب چاپ شده ١٤٠سيستاني شد كه بر جلد 

عمرش دراز، با نشاط و اثربخش باد.                                           كند. نويسد و سخنراني مي كند، مي تحقيق مي دوست دارد،
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 دكتر پيرمحمد مال زهي *
 

  

  مروري بر آثار مكتوب دكتر ايرج افشار سيستاني

من قبل از اينكه درباره پژوهشگر و محقق بـزرگ  ، بنام خدا

اي عرض كنم بـه دو    سيستان و ايران و دوست ارجمندم آقاي دكتر ايرج افشار سيستاني چندكلمه

  ي نخبگان و مديريت آن در سيستان و بلوچستان تشكر كنم.نياد ملّاز بدليل الزم است 

كـنم كـه در    تعـارف عـرض مـي    شكني كـرده اسـت، بـي    تل: به اين دليل كه نوعي سنّاو

كنـيم و در   ي ما ايرانيان معمول آن است كه از بزرگان خود بعد از مرگشان تجليل مـي فرهنگ ملّ

  بد.دانم و اميدوارم تداوم بيا شكني را مبارك مي تمن اين سنّ گيريم شان مي زمان حياتشان، ناديده

م: ما در جائي شاهد برگزاري بزرگداشت دكتر افشار سيستاني هستيم كه يكهزار سال دو

بسـتن بنـد، بسـتن     :قبل نويسنده كتاب تاريخ سيستان آباداني آن را منوط به سه چيـز كـرده اسـت   

تـوان   خاك و بستن زبان مردم. همين امروز گوئي ما در همان شرايط هزارسال قبل هسـتيم و مـي  

و خـاك   ه آباداني سيستان به مهار آب هيرمند، مهار بادهـاي صـد و بيسـت روزه و گـرد    كگفت 

 ناشي از آن و مهمتر از هـر دو بسـتن زبـان مـردم اسـت كـه در قضـاوت رعايـت انصـاف را يـاد          

  ايم. نگرفته

 نويسنده و پژوهشگر* 
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م كه ما درباره سفارش نويسنده كتاب تاريخ سيستان در هر سه بخش كوتاهي يبگذر

ايم و سيستان در حال نابودي است. از  ايم. توان تامين حق آبه سيستان و هامون را نداشته كرده

ن توان نه تنها از دف گيري از تكنولوژي جديد مي بادهاي صد و بيست روزه سيستان كه با بهره

گذاري، توليد برق نمود و چراغ  شدن زندگي در شنهاي روان جلوگيري كرد، بلكه با سرمايه

 !؟خانه خود و همسايه نامهربان كه آب هيرمند را برما سد كرده است روشن ساخت چه بگويم

كنم كه در ژاپن ساخت ذهني در  بند زبان مردم را در اين شيوه مديريتي ژاپن و ايران خالصه مي

كنند مديران باال دستي خود را  هاي پائين مديريتي تالش مي ايست كه افراد رده ت به گونهمديري

بكشانند تا با ارتقاء آنها جاي خالي براي ارتقاء خود بازكنند ولي در ذهنيت مديريت  به طرف باال

صعود خود را باز كشند تا با پا گذاشتن برآنها راه  ها را به زير مي ها، باال دستي ايراني، پائين دستي

كنند. اين ذهنيت به زبان ديگر همان است كه نويسنده كتاب تاريخ سيستان آن را بستن زبان 

هاي  در فرهنگ ملي ما به اصطالح چشم ديدن آدم مردم و شرط آباداني سيستان دانسته است.

  باالتر از خود را نداريم.

شما در اين مكان علمي و  اما درباره دكتر افشار سيستاني كه بهانه جمع شدن ما و

  دانشگاهي شده است من باز هم به دو دليل براي اظهار نظر با مشكل روبرو هستم:
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و محققان و دانشوراني كه هركدام در زمينه خاصي  تادانل: سخن گفتن در جمع اساو

ص هستند براي من بدون آن كه به اصطالح گافي بدهم دشوار است.متخص  

ه دوستي ديرينه و دانشمند كه عمري را در راه تحقيق، پژوهش و م: سخن گفتن در باردو

نگارش درباره ايران و درباره زادگاهش سيستان صرف كرده است سخت است و آدم نمي داند 

  از كجا آغاز كند.

گيرم آنجائي كه  نامه خود ايشان، واژه عشق را به وام مي با اين حال من از زندگي

  گويد:  مي

ار سيستاني است، نامور هستم به دكتر افشار سيستاني، ايراني هستم و نام من ايرج افش"

س ايران و سيستان و بلوچستان هاي ديريني كه در سرزمين مقد اثني عشري. ريشه ةمسلمان و شيع

هايشان  ها و سختي رفتاري اند كه ايران و ايراني ها را با همه خوش دارم مرا به گونه اي بار آورده

ام و از راه پژوهش و پديد آوردن آثار علمي  دارم و با اين عشق زندگي كرده ميعاشقانه دوست 

ام و با اين عشق،  شناسي، به سرزمين مادري خود ايران خدمت كرده هاي ايران و فرهنگي در زمينه

  ."چشم از جهان فرو خواهم بست
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ن، عشق به كنم. عشق به ايرا من زندگي دكتر افشار سيستاني را در سه جمله خالصه مي

سيستان و عشق به مردم ايران و سيستان و بلوچستان. دكتر افشار در اين باره شعار نداده است بلكه 

هائي كه به تاريخ و فرهنگ و زيست مردم  طي نيم قرن تحقيق و پژوهش در تمامي زمينه واقعاً

ست و بيش از ايران و سيستان مربوط است كار كرده و در عمل عشق خود را به اثبات رسانده ا

ها انتشار  يكصد و چهل كتاب نوشته و چاپ كرده و بيش از يكهزار مقاله در مجالت و فصلنامه

ها به گفتگو نشسته و ديدگاههاي خود را در  داده است. هر وقت فرصتي به دست داده، با رسانه

و  ها و سمينارها و در مجامع علمي و دانشگاهي شركت كرده در نشست ميان گذاشته است.

ل رنج سفر به خارج از كشور را نيز به جان خريده تا تحقيقات ميداني كرده و در مقاطعي تحم

 فرهنگ و تاريخ ايران را براي جهانيان بازگو كند. اين همه ممكن نيست مگر آنكه انسان واقعاً

يت جدنشيني اختيار نكند و هنوز با  عاشق باشد و در سنين كهولت به اصطالح كم نياورد و گوشه

تمام كار و تحقيق كند و از پا ننشيند. افشار سيستاني يكي از اين افراد است كه نه تنها خود از پا 

پژوهان باز است كه  الن و دانشجويان و دانشاش براي همه محص نشيند بلكه خانه و كتابخانه نمي

 د. هر وقت كه بخواهند وارد شوند و با روي گشاده دكتر افشار روبرو خواهند بو

افشارسيستاني تاكنون دوباركتابخانه  شوم كه دكتر جا الزم است يادآور در همين

شناسي  صي ايراناي تخص بصورت كتابخانه اش راكه با زحمت فراوان گردآوري كرده و شخصي
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نام خود ايشان در ه درآورده است به مردم زادگاهش سيستان وبلوچستان اهدا كرده است كه ب

دركنار آن موزه  دانشگاهيان است كه مراجعه به آن و اختيار هموطنان وزابل در  زاهدان و

هايي كه  كتابخانه گرانبها بپردازند. ةاين گنجين گيري از بهره اهدائي به كار تحقيق وآموزش و

افشار  دكتر بلوچستان باشند. قان سيستان ومحقّ توانند مورداستفاده جوانان و ها مي هركدام نسل

دان  نشست بزرگداشت مال كمال خان موسيقي م را به مردم چابهار دربخانه سوسيس كتاأوعده ت

خود  ةعاشقانه بلوچي را در حافظ شود بيش از يكهزار شعر حماسي و دادند كه گفته مي فقيد

بط ض را ثبت و ت نكرد كه آنهاداشت كه متاسفانه با خود به گور برد وكسي مثل دكتر افشار هم

م دكتر افشار سيس كتابخانه سوأميدوارم شاهد تاُ بعدي برجاي بگذارد. هاي براي نسل كند و

  سيستاني باشيم.

هدفي كه  به متن و حاال كه صحبت از چابهار شد خوب است كه از حاشيه بگذريم و

ليفات دكتر تأ و آثار ةيابي به هم من هرچند شانس دست .ايم توجه كنيم جمع شده امروز ما اينجا

 را در سه بخش و توانم آنها ام مي را ديده ام ولي تا آنجا كه برخي از آنها ا نداشتهافشار سيستاني ر

  ايران خالصه كنم. مردم سيستان و ايران و متناسب با سه عشق وي سيستان،

حوزه خليج فارس  انيت تعلق تاريخي آبهاي دوآثاري كه دكتر افشار براي اثبات حقّ -١

 ليف وانتشار داده است.ايران تأدرياي مازندران به  درياي مكران و
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 ايران شيوه زيست مردم سرتاسر بط فرهنگ، سنن، آداب وآثاري كه باهدف ثبت وض -٢

 .خلق كرده است

 تحرير درآورده است. ةآثاري كه درباره سيستان وبلوچستان به رشت -٣

  درياي مكران الف: خليج فارس و

حائز اهميت هستند ولي در ميداني دكتر افشار  اي و هرسه بخش از تحقيقات كتابخانه

مازندران نگاشته است امروز از اهميت  درياي مكران و فارس، خليج ةنگاه من آنچه كه وي دربار

حقيقت آن است  كرده است برخوردارند. فكر مي بسيار باالتري حتي از آنچه كه خود او احتماالً

 عربستان در رياض ازجمهوري آمريكا در ديدار با ملك سلمان پادشاه  روزي كه رئيس

فارس بنام خليج عرب ياد كرد من ناخودآگاه به ياد دكتر افشار وكتابهاي متعددش درباره  خليج

شما  باره كرده است پي بردم. اين تازه به اهميت كارهايي كه در جزاير آن افتادم و خليج فارس و

آگاهانه از درياي عمان  درياي مكران كه وي خليج فارس و دكتر افشار دربارةخود به كتابهاي 

درياي مكران را دركنار هم  خين خليج فارس ودرازاي تاريخ همه مور در جعلي است و كه واقعاً

اين انتخاب آگاهانه  از لغت درياي مكران استفاده كرده است. اند اجتناب كرده است و آورده

مطلبي بدست  فته واي يا دكتر افشار هركجا نقشه ب هم تعقيب شده است.درجاهايي با تعص

انيت درياي مكران استفاده شده است براي اثبات تاريخي حقّ آورده كه از عبارت خليج فارس و
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 هاي تخت جمشيد گرفته  تا درعمق تاريخ ازكتيبه اي مهم به ايران بهره گرفته وه تعلق اين آبراه

رداخته است تا ثابت كند هاي ترسيم شده قرون اخير بوسيله استعمارگران اروپايي به تحقيق پ نقشه

با اهداف استعماري از طرف استعمارگران جعل  جعلي و ،درياي عمان كه عبارت خليج عربي و

اش  دكتر افشار درپي اين حق ايران برآبهاي تاريخي اند تا حق تاريخي ايران را پايمال نمايند. شده

همه  طي كرده است وتحقيقات ميداني  در ساحل مكران را وجب به وجب ساحل خليج فارس و

انتشار داده است  بط وض را ثبت و هاي ايراني ساكنان آنها تتاريخ، زبان وسنّ هاي فرهنگ، نشانه

  اند. جزاير ايراني بوده ثابت كرده است كه در درازاي تاريخ اين سواحل و و

درياي مكران  فارس و جزاير خليج ها و كرانه ةدكتر افشار در تحقيقات خود دربار

درياي مكران درياي عمان  خليج عربي نيست و ،اثبات اين واقعيت بوده كه خليج فارس درصدد

ثابت كرده است كه  ب به خرج داده است وتعص باره كوتاه نيامده و دكتر افشار در اين نيست.

اند. در جستجوي عبارات حتي  با اهداف سياسي جعل شده درياي عمان جعلي و خليج عربي و

درياي  جعل اين عبارات درآثار مكتوب دكتر افشار رسيد وگفت خليج عربي و توان به زمان مي

ها پذيرفت كه  توان از استعمارگراني نظير انگليس عمان اختراع انگليسي ها است كه به سختي مي

الاقل امروز بعد از آنكه ترامپ آگاهانه از  رده باشند.بكارب برحسب تصادف اين دو عبارت را

توان دورانديشي  گويد نمي به خليج عرب دراظهارنظري رسمي سخن مي تحريف خليج فارس
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اين سياست  ةثمر ران انگليسي را درسياست تفرقه بيافكن وحكومت كن ناديده گرفت.گاستعمار

درياي مكران وكل خاورميانه  تشديد تضادهاي سياسي درحوزه خليج فارس و همين امروز در را

 هاي مسلمان جلوگيري كرده است و تاي ملّ همگرايي منطقه توان مشاهده كرد كه از هرگونه مي

مذاكره درقالب تضاد  حل به سطح عقيدتي غير قابل حل و را از سطح سياسي قابل مذاكره و آنها

را به زيان  بندي كرده است تا در روندي استعماري منافع خود ي صورتسنّ مكتبي شيعي و

  يگيري كند.پهاي مسلمان منطقه  تملّ

هاي مكران دروازه ورود  كرانه" ام كتابي كه من از دكتر افشارسيستاني ديده آخرين

يت اين اثر ارزنده كمتر از ساير آثار مرتبط با خليج فارس وي اهم است. "به اقيانوس هند

جنوب  از را كه سواحل طوالني مكراني توان بدرستي درك كرد  يت را زماني مياين اهم نيست.

تمامي  استان هرمزگان تا شمال كراچي مركز ايالت سند پاكستان در نظر بگيريم.بندرعباس مركز 

سواحل  بلوچستان را بنادر و سيستان و و استان هرمزگان بخش ايراني آن دو اين طول ساحل در

خليج گواتر تا نزديكي كراچي ساحل مكران  بخش پاكستاني آن از در شود و ي شامل ميمهم

كيلومتري  ٧٠ ةفاصل بندر پاكستاني گوادر كه هردو در ر ايراني چابهار وهم اكنون دو بند است.

 وقتي طول ساحل مكران را دربخش ايراني و اند. ه قرارگرفتهيكديگر قرار دارند دركانون توج از

نشين  طول ساحلي كه سلطان با شود و كيلومتر مي ١٢٠٠پاكستاني آن درنظر بگيريم كه بالغ بر
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تالشي كه دكتر  رسد مقايسه كنيم  ارزش كار و رد كه به يك دهم آن هم نميعمان در اختيار دا

اي خود از  زبان محاوره اش كه چرا ما در مكاتبات رسمي حكومتي و پافشاري صرار وا افشار و

درياي عمان  كنيم  و استفاده نمي اصيل مكران كه ريشه در عمق تاريخ چند هزار ساله دارد ةواژ

هرچند كه  كنيم بهتر قابل درك خواهد شد. رسد استفاده مي دوقرن هم نميكه قدمت آن به 

ر روشني از آينده اين سواحل نداشته باشيم.ممكن است ما تصو 

درياي  نام خليج فارس و ةمصادر تنها درصددبرخي از اعراب ا حقيقت آن است كه ام

مكران نيستند بلكه درصدد رغذايي  را جدا از ذخاير انرژي و اين ت ايراني آن هستند وبودن هوي

ها در اثبات  بايد به ارزش معنوي تالش بايد درنظر گرفت. درست درهمين جا است كه مي آن مي

 درياي مكران كساني مثل دكتر افشار ارج نهاد. مالكيت تاريخي ايران برخليج فارس و انيت وحقّ

كاشغر كه درقالب سه -رح گوادرميليارد دالري چين در ط ٥٤گذاري  ه آنكه درپي سرمايهژبوي

ساخت خط لوله نفت وگاز قرار است غرب  ساخت خط آهن و طرح موازي، ساخت بزرگراه،

هاي  از هم اكنون روشن است كه رقابت قدرت درياي مكران اتصال دهد. ةچين را به حوز

هرچند  بود.خطر نخواهد  ها براي ايران بي اين رقابت جهاني در سواحل مكران آغاز شده است و

زمينه  اند و برده گونه مسائل پي يت اينكه انديشمنداني همچون دكتر افشار با تيزبيني از قبل به اهم

ماده افكار عمومي آ ه دادن به اهميت سواحل مكران را براي حكومت اسالمي وتوج فكري و
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رحي كه اگر با ط آن طرح توسعه مكران در بخش ايراني آن است. ةترين نمون اند كه عيني كرده

گيري منابع  هاي درحال شكل به عمق رقابت همه جانبه همراه نشود و موقع و هب ،شناخت درست

يچ وخم بوروكراسي ناكارآمد مديريتي ناشي از آن گم خواهد در پ جهاني قدرت عنايت نشود،

  اهداف مد نظر نيز حركت كند. تواند در جهت ضد مي شد و

 درياي مكران نبايد تنها در بعد محيطي داخلي آن و رس ودر عين حال به حوزه خليج فا

ه كرد، بلكه در بعد توج اي نه چندان دور  ههاي بزرگ جهاني درآن در آيند تشديد رقابت قدرت

آميز از  هاي رقابت تري به اين واقعيت توجه داشت كه در بخش عربي آن هم اكنون طرح كلي

خليج عقبه را نيز  درياي سرخ و مكران فراتر رفته ودرياي  عربي سواحل خليج فارس و ةحوز

د وليعهد سعودي كه هزينه اوليه طلبانه شاهزاده محم نگاهي گذرا به طرح جاه رفته است.گدربر

بصورت يك  قرار است سواحل شمالي درياي سرخ را ميليارد دالر برآورد شده است و ٥٠٠آن 

مي كه همه كارهاي آن از طريق رن بيستتوريستي مدرن ق صنعتي و ال اقتصادي،مركز فع

اسرائيل را در اين طرح عظيم مشاركت  اردن و چهار كشور سعودي، مصر، ينگ اداره شود وربات

نظامي  عقيدتي و ها در تمامي ابعاد سياسي اقتصادي و دهد كه رقابت بخوبي نشان مي ،دهد

رغم را بِ توجه نكنيم جايگاه خودبا واقع بيني به سواحل مكران  گر بموقع واو درحال تشديد است

 در طراحي و اگر هم توجه كنيم و ها از دست خواهيم داد. موقعيت مساعدتر ازديگران در رقابت
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همچنانكه  را در منافع توسعه مكران شريك نسازيم، اجرا مردم منطقه را بفراموشي بسپاريم وآنها

 هم دامن خواهيم زد كه مردم سيستان وهاي اوليه حكايت از آن دارند به اين تو سفانه نشانهأمت

مكران به چيزي جز تخريب محيط  ةمردم استان هرمزگان در طرح بزرگ توسع بلوچستان و

از  صنعتي قرار نيست دست يابند. ةشان ناشي از توسع برهم خوردن تعادل زيستي شان و زيست

بدون  مكران بدون مردم مكران، بدون مردم هرمزگان و ةاكنون بايد هشدار داد كه توسع هم

  مشاركت مردم محلي توهمي بيش نخواهد بود.

درياي  انيت مالكيت تاريخي آبهاي خليج فارس وتالش دكتر افشار تنها در اثبات حقّ

درياي مازندران شاهد هستيم.  سواحل شمالي در ت را درهم بيني و همين روشن .مكران نيست

درياي مكران نامساعدتر شده و  درياي مازندران شرايط حتي از خليج فارس و رهرچند كه د

مابين بعد از فروپاشي قدرت دوم   برخالف معاهدات في شمالي ما برخالف انتظار و ةهمساي

گيري كشورهاي مستقل در سواحل درياي مازندران تالش كرد كه ميراث اتحاد  شكل جهاني و

اي تقسيم  قزاقستان به گونه آذربايجان، تركمنستان و بين روسيه، شوروي را در درياي مازندران

در  درصد كاهش دهد و ١٣را به كمتر از  ١٩٢١درصدي ايران مطابق قرارداد  ٥٠كند كه سهم 

هاي  در درياي مازندرن نيز تالش واقع سهم االرث كشورهاي جدا شده را از سهم ايران بگيرد.

اين كه  ل است.انيت مالكيت ايران تاكيد نمايند قابل تامبر حقّ انديشمنداني نظير دكتر افشار كه
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عمل ساختار  در حوزه قدرت و ها چه پاسخي عملي بيابد بحث بعدي است و گونه تالش اين

انيت ايران را به لحاظ تاريخي  تواند حقّ ق تنها مييك محقّ كنندگان كشور است. اداره قدرت و

آنچه مربوط به  كردن اين حق مسئوليت حكومت است. عملياتي اي علمي اثبات كند. وبه شيوه

مالكيت تاريخي خليج فارس  انيت وجلد كتاب است كه درباره حقّ ١٠دكتر افشار است بيش از 

اين چيزي  نيز درياي مازندران  به چاپ رسانده است و جزاير آن و سواحل و ،درياي مكران و

  تواند باشد. جز عشق به ايران نمي

  زيست ايرانيان ةشيو ضبط فرهنگ سنن، آداب و ر مربوط به ثبت وب: آثا

تنوع  فرهنگي سراغ گرفت. حوزة توان در ليفات دكتر افشار را ميمهم تأ بخش اصلي و

ها نيازمند  هركدام از اين حوزه ب است.موضوعاتي كه وي در آنها ورود كرده است جاي تعج

كند در اين حد گسترده وارد شود. ت ميجرأقي هاي خاصي است وكمتر محقّ صداشتن تخص 

اي به  هنگام ورود به هرحوزه هبنظرم ب دكتر افشار از خود شهامت قابل توجهي نشان داده است.

به گمان من حتي قضاوت ديگران را  پشتكار خود متكي بوده است. توان فكري و نفس كار و

در  ه همين دليل بوده كه هر آنچه رادرست ب دانسته است. عامل مهمي درارتباط با كارهايش نمي

مذاهب آنها بوده است را گردآوري  ها و تارتباط با نحوه زيست مردمان ايران قطع نظر از قومي

هاي كاري كه دكتر افشار به  زمينه گستردگي حوزه فعاليت و ضبط كرده است. ثبت و كرده و
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ها را  برخي از اين زمينه شد وآنها ورود كرده است ممكن است براي خيلي ها قابل قبول نبا

با اين حال دكتر افشار   تر از آن بدانند كه كه يك محقق به تنهايي به آنها ورود كند. صيتخص

هاي  تي گرفته تا بازياز طب سنّ عالقه وارد شده است. هاي زيست ايراني با عشق و در همه زمينه

باورهاي پيرامون  ها و تسنّ ،كاربرد درماني آنها ةاز گياهان دارويي گرفته تا نحو ،تي كودكانهسنّ

هاي گردشگري گرفته  از جاذبه موشكافي آنطور كه هست آورده است. آنها همه را با وسواس و

دهد كه خوانندگانش  يك استان وجود دارد دانشنامه بدست مي تا معرفي هر آنچه كه در سي و

  انهاي آن بدست بياورند.است تر از كشور و واقع بينانه تر و تصويري روشن

توان درهمين بخش مشاهده كـرد   ليفات دكتر افشار را ميت آن است كه بيشترين تأواقعي

چاپ كرده و چند كتاب ديگـر   دانم كه چند كتاب مستقل در اين باره تاليف و ومن بدرستي نمي

ر شـناخت  اي ب مقدمه بصورت مشترك به موضوعات يكسان پرداخته است ولي به باور من كتابِ

در اختيـار عالقمنـدان قـرار     جلد چـاپ و  طوايف عشايري ايران كه در دو چادرنشينان و ها و ايل

ترين آثار  كتاب سال جمهوري اسالمي ايران شناخته شد يكي از برجسته ،هنگام انتشار هب گرفت و

ميداني بصورت  ماندگار افشارسيستاني است كه در حوزه زيستي ايرانيان بصورت علمي تحقيق و

به گمان من اين  بخش مهمي از ملت ايران را جلوي چشمان خوانندگانش قرارداده است. زيست

زيست مبتني بر شيوه  كوچ نشينان  و ل اينكه ساختار ايلياو :كتاب از دو جهت حائز اهميت است
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رو تحت شرايط جديـد   نشيب، نقش اصلي را بازي كرده است و فراز و ردامداري كه در تاريخ پ

مـدرن   زيسـت جديـد و   دير يـا زود مجبـور خواهـد شـد كـه بـه نفـع شـيوه         به اضمحالل است و

بنـابراين كسـاني    ناپـذير اسـت.   امري كـه بـه لحـاظ تـاريخي اجتنـاب      نشيني كند. شهرنشيني عقب

هـاي زيسـتي در آخـرين مراحـل آن توجـه       هضبط اين شيو كار ثبت و  ههمچون دكتر افشار كه ب

  ايراني كرده اند. رگ به ايران واند خدمتي بز كرده

چادرنشـينان درتـاريخ ايـران     تر، نقش عشاير و هرگاه اين موضوع را دركنار واقعيت مهم

اين قبايـل   به اين واقعيت توجه كنيم كه اساساً ايران درنظر بگيريم و درساخت تاريخي قدرت در

يخ الاقل تا اواخر قدرت خاندان اند كه تاريخ سياسي ايران را در طول تار عشاير چادرنشين بوده و

رد كه آخرين مراحل تاريخي ب توان به اهميت كار دكتر افشار پي اند، آنگاه بهتر مي قاجار رقم زده

ت محققاني نظير افشار سيسـتاني نبـود   شيوه زيست عشايري ايران را به ثبت رسانده است. اگر هم

اش كـه بـه حكـم تـاريخ در حـال       تمـاعي اج ت ايران از بخشـي از تـاريخ سياسـي و   چه بسا كه ملّ

هـاي آتـي    نسـل  سسـت تـاريخي زيانبـار در   بانوعي گُ نشيني است نمي توانست آگاه شود و عقب

تحقيق بتوان آنرا به تصوير  تر از آن است كه با يكي دو كار گسترده ةزمين نياز و گرديد. روبرو مي

 دانشـگاهيان جـوان در ايـن زمينـه ورود كننـد.      ،انديشـمندان  نيـاز هسـت كـه محققـان و     كشيد و

 تي قـومي و ع زيسـتي وسـنّ  هـاي متنـو   بلوچستان كه نظـام  بخصوص براي دانشگاهيان درسيستان و
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شـود كـه جوانـان     شان بسرعت بيشتري درحال دگرگوني است نياز بيشتري احساس مـي  اي منطقه

يادگـار   هانـدگارتري از خـود بـ   انديشمند كارهاي دكتر افشار را سرمشق قـرار دهنـد وكارهـاي م   

  گذارند.

شناسـايي اسـتانهاي ايـران     ليفات دكتر افشار درباره معرفي وأتوان از ت در همين راستا نمي

مـردم آنـرا در    منداني كه بخواهند ايران و در يك مجموعه خواندني براي عالقه صرف نظر كرد.

وي در  ةعالق عشق و پشتكار و هد بود.راهگشا خوا هركدام از استانهاي كشور بهتر بشناسند واقعاً

هـاي هـر    تمـامي جنبـه   دكتر افشار همه استانها را مورد تحقيق قرار داده و ني است.دز باره مثال اين

فرمول واحدي كـه دكتـر افشـار     طرزي گويا توضيح داده است. هاستان را هرچند با اختصار ولي ب

همـان حـال    هراستان در هر اثر در ارتباط بااي است كه  هاي خود بكارگرفته بگونه دركار تحقيق

تـري را بـراي خواننـدگان     ي شناخت منسـجم كه مختصات محيطي خود را دارد در يك طرح كلّ

كرده  تر اينكه دكتر افشار در اين خصوص تنها به ايران فكر نمي هجالب توج سازد. پذير مي امكان

نظر داشته اسـت. آثـاري نظيـر جغرافيـاي      فرهنگي ايران ني وجغرافياي تمد تر گسترده ةدرحوز و

ني ايرانـي وي ارزيـابي   تمـد  توان ناشي از همين نگاه فرهنگـي و  تاريخي قطر يا تاجيكستان را مي

هـاي ايرانـي را در اسـتانهاي كشـور مـورد       آيـين  هـا و  هم چنانكه وقتي طرح معرفي فرهنگ كرد.

 از مرزهاي سياسي امروز ايران نظر داشـته و  ني ايراني فراترتمد توجه قرار داده از نفوذ فرهنگي و
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ن ديرينـه آن را  تمـد  كتـاب ارزنـده كرمانشـاهان و    هاي مجاور را از نظر دور نداشـته اسـت.   ملت

بطـوري   هاي سياسي نيز ارزيـابي كـرد.   گيري ي در جهتثيرگذار حتّأتوان نمونه يك تحقيق ت مي

بـا   دريك اقدام غيركارشناسانه تغييـر نـام دادنـد و   كه وقتي استان كرمانشاهان را به استان باختران 

انـدركاران را نـاگزير بـه پـذيرش      اعتراض عمومي روبـرو شـد نـام تـاريخي همـين كتـاب دسـت       

  تاريخي خود را حفظ كند. تهوي رسم و اي هواداران كرد وكرمانشاهان توانست اسم وه استدالل

  بلوچستان   ليفات درباره سيستان وتأ ج : آثار و 

 هاي اوايل دهه شصت بود و هاي دكتر افشار آشنا شدم در سال لين باري كه من با نوشتهاو

من بدون آنكه به  از قضا اولين اثر چاپ شده وي تحت عنوان نگاهي به سيستان و بلوچستان بود.

سر فرصت  بعداً بدون آنكه ورق بزنم خريدم و ه كنم جذب عنوان آن شدم ونويسنده آن توج

اين  سيستاني است يا نه و دانستم كه نويسنده واقعاً ا نميام است. ييسنده افشار سيستانديدم كه نو

فهميدم برادر دكتر افشار سيستاني است با من همكار  در حالي بود كه جمشيد افشار كه بعداً

كتاب را با  طبعاً سيستاني است. من از زبان وي افشار نويسنده را شناختم كه حقيقتاً اداري بود.

نگاه  هرچند كه راستش را بگويم قضاوتش را درباره دادشاه نپسنديدم. اشتياق بيشتري خواندم.

دكتر افشار به آن دسترسي داشته  ت وقت كه انعكاس داده بود وبلوچ به دادشاه با نگاه حاكمي

هركاري  بود ودادشاه هرچه  ررنگ باقي مانده است.هنوز هم اين تفاوت پ متفاوت بود و كامالً
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سردارها كه نقش واسطه  نمادي از مبارزه با ظلم خوانين و ذهنيت بلوچ قهرمان شد و كه كرد در

براي زدودن  شد و دولت مركزي را بر عهده گرفته بودند و دولتي دلسوز تلقي نمي بين مردم و

ري وزير امور بلكه بنا به اعتراف صريح دكتر خلعتب ،كرد كه هيچ محروميت آنها كاري نمي فقرو

محروم نگاهداشتن بلوچ از هرگونه  عامدانه درجهت منزوي نگاهداشتن و اش آگاهانه و خارجه

بنابراين طبيعي بود  كرد. بزرگ خودداري مي ر وهاي عمراني موثّ اجراي طرح گذاري و سرمايه

 كشت و يگناه را م مردم بي كرد و دزد كه قتل مي ذهنيت مردم بلوچ آن راهزن و كه دادشاه در

دادشاه را قهرمان  شد نباشد و تبليغات حكومتي با اين صفات توصيف مي هاي رسمي و در رسانه

كه چنين برداشتي درست يا نادرست بود  اين دولت مركزي بدانند. ضد خوانين و ضد خود و

سازند تفاوتي هنوز مي ت قهرماني كه مردم در ذهن خود ساخته بودند وتغييري در اصل واقعي 

  كند. نمي

صادقانه بگويم من از قضاوت افشار سيستاني روايت مخدوش رسمي حكومتي را ديدم 

ولي غير از اين براي اولين بار بود، استاني را كه در آن به دنيا آمده بودم بصورت  ونپسنديدم.

از همه چيز  جالب بود. بخصوص كه افشار تقريباً براي من منسجم در يك اثر مطالعه كردم و

شيوه زيست مردم  باد، باران، آداب، رسوم و كوه، بلوچستان از جغرافيا، طبيعت، رود، سيستان و

در مورد  اطالعات ذيقيمتي كه من نداشتم. ،طوايف آن صحبت كرده بود مهمتر از همه اقوام و و
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 ه است.تري بدست داد بخش قضاوت منصفانه دكتر شه دادشاه اكنون تحقيقات بيشتري شده و

رنشده برداشت مردم بلوچ پ حكومتي و ولي حقيقت آن است كه شكاف بين برداشت رسمي و

زماني نظام شاهي به  ةدراين فاصل اين برغم آن است كه انقالبي اسالمي روي داده و است و

در ذهنيت بلوچ در  شعر حماسي بلوچ شده و درهرحال دادشاه وارد ادبيات و تاريخ پيوسته است.

 حكومتي ارائه شده را تواند قضاوت رسمي و هنوز هم بلوچ نمي قهرمان تثبيت شده است وقالب 

من يكبار دوستانه به دكتر افشار اين موضوع را درميان گذاشتم صادقانه  درباره دادشاه بپذيرد.

 اگر نه اين نظر را در كنار نظر اول و گفت كه به اين وجه از موضوع دادشاه اطالعي نداشته و

  طرفي حفظ شود. كرد تا بي رايج ذكر مي

م بعد از عشق دكتر افشار به ايران قراردهيم، عشق به سيستان را در جايگاه دو اگر عالقه و

شود كه  زيرا كه طبع بشري اين طور تصور مي حتي غيرواقعي بنظر آيد. شايد قدري غيرمعمول و

اي كـه در آن كـودكي خـود را     هر محلّـ شود، درخانه پدري، د د ميبشر معموال در جايي كه متولّ

 عالقه از عشق و شوند. ماندگار مي گذارند و روان او مي ذهن و ثيرات پايدارتري برگذراند تأ مي

در رونـد   ه وقـار  درنهايـت بـه منطقـه و    به كشور و بعداً استان و و ه، به تدريج به شهرمحلّ خانه و

ـ  رسـد.  اش مي انسان در شكل تكامل يافته اش درآخرين مرحله است كه كه به جهان و تكاملي ا ام

 زنـد و  ل را مـي ليفـات وي حـرف او  أبرداشت من از دكتر افشار اين است كه عشق بـه ايـران در ت  
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توان دركتاب مربوط به خاندان  مي اين عالقه دكتر افشار به سيستان را .م او استسيستان عشق دو

را  دكتـر افشـار آن   ربـاره خانـدان علـم نوشـت و    م در پاسخ به كتـابي كـه دكتـر مجتهـدزاده د    لَع

 بلوچستان ارزيابي كرد بخـوبي ديـد.   به نوعي دفاع از نقش اين خاندان در سيستان و جانبدارانه و

تضادهايي كه بـين خانـدانهاي مطـرح سيسـتاني پيـدا كـرده        م ولَدفاع از نقش منفي كه خاندان ع

هـا   ق مستقل در ذهنيت سيسـتاني عنوان يك محقّبه  بودند. هرچند كه توسط يك استاد دانشگاه و

 تـوان گفـت كـه هـيچ روشـنفكر و      بـا ضـريب اطمينـان قابـل قبـولي مـي       قابل قبول جلـوه نكـرد.  

بيطرفانه ارزيابي نكرد ولي اين تنها دكتر افشار بود كه  كرده سيستاني كتاب مجتهدزاده را تحصيل

م لَـ خاندان ع و شروع به تحقيق مستقل كرد اش به جوش آمد و رق سيستانيع عصباني شد و واقعاً

هاي انگليس به مردم معرفي  در پيوند با سياست را به عنوان يك خاندان عرب مهاجر به خراسان و

ـ ها باشند كه نقش خانـدان ع  ممكن است خيلي كرد.  هـا و  پهلـوي  م در شـرق كشـور را در دورة  لَ

اما افشـار   م محدود تصور كنند.لَتور خزيمه عيا سنا لم كه از نزديكان شاه بود وه علشخص اسدالّ

بلوچستان اين  در عقب ماندگي سيستان و ل است ولم قائاين براي خاندان ع نقش مخربي فراتر از

  داند. خاندان را مسئول مي

لم چه در مقام فرمانـداري كـل   توان ترديد كرد كه اسداله ع در عين حال در اين هم نمي

وزير دربـار بعـدي در شـرق كشـور      چهل و ةوزيري ده در مقام نخستچه  سيستان وبلوچستان و
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 هـا  بيرجندي ها و بلوچستان بين سيستاني رقابتي كه درسيستان و اي داشته است و  كننده نقش تعيين

اوج اين دخالت منفـي را در   هنوز هم التيام نيافته است ناشي از همين نقش است. شكل گرفت و

بنـابراين پاسـخ دكتـر افشـار بـه كتـاب        توان مشـاهده كـرد.   زابل مي حادثه مشهور به نوزده بهمن

اي درنظر بگيريم، خشم او قابل فهـم خواهـد    زمينه م را اگر در چنين پيشلَاز خاندان ع جانبدارانه

هيچ انحراف درباره سيستان را  ا در همان حال نشانگر اين واقعيت هم هست كه دكتر افشارام شد.

ايـن   توانـد داشـته باشـد.    او بـه سيسـتان نمـي    ةعالقـ  اين معنـايي جـز عشـق و    كند و تحمل نمي را

تــوان در مقايســه بــا غيــرت ايرانيــت او در نظــر گرفــت كــه در مقابــل تحريــف  اســيت را مــيحس

براي اثبـات آن كارهـاي مانـدگاري خلـق      درياي مكران از خود نشان داده است و فارس و خليج

لين كتابي كه از دكتر افشار به دستم رسيد تصادفي باشد ولي من او شايد امري كامالً كرده است.

مكـران   ةسيستان و بلوچستان بود و آخرين كتابي كه چندي پـيش بـه دسـتم رسـيد دربـار      ةدربار

دهد كه دكتر افشار سيستان و بلوچستان را همچنان در مركزيت ذهنيـتش بعـد    است. اين نشان مي

  از ايران حفظ كرده است.

ليفات دكتـر افشـار بـه صـورت     أدانم ولي به گمان من ده تا دوازده جلد از ت نمي يقاًمن دق

ها و مقاالت متعدد  مستقيم در ارتباط با سيستان و بلوچستان باشد و اين را مي بايد جدا از مصاحبه

هـاي   ها و شـيوه  توي دانست كه در معرفي سيستان و بلوچستان و مسائل آن، فرهنگ، زبان و سنّ
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انـد و   هاي ديداري و شنيداري و يـا مكتـوب انتشـار يافتـه     ي مردم آن داشته است و در رسانهزيست

  ها قابل دسترسي است. الاقل مكتوب آن

اي همچون دكتر افشار سيستاني، منتقداني  البته روشن است كه هر شخصيت شناخته شده

ا تا آنجا كه من اطـالع  ام .دهايش دار ثيرگذاري وي و نوشتهأهم داشته باشد و اين خود نشان از ت

نظر منتقـدانش باشـد نـوعي رقابـت      هاي دكتر افشار مد دارم بيش از آنكه نقد علمي آثار و نوشته

هاي منفي وجود دارد يا حداقل برداشت من اين است كـه دكتـر    پنهان ناشي از فرهنگ و ذهنيت

ان گـ  بـه ويـژه تحصـيلكرد   هـايش و   واليتـي  افشار انتظاري بيش از آنچـه كـه از همشـهريان و هـم    

ركــاري خــود و اش را ناشــي از حســادت پ و انتظــارات بــرآورده ناشــده بينــد، دارد سيســتاني مــي

برداشت شخصي مـن اسـت. در پايـان برخـود      ،درست يا نادرست اين .داند كاري ديگران مي كم

ام و بـا حوصـله تحمـل كردنـد      ع اوقات گرانبهايشان شـده ار محترم كه مصددانم از حضّ الزم مي

 ةخانم دكتر افشار كه صبورانه پـذيراي همـ  از تشكر كنم و به عنوان آخرين كالم از ياد نبريم كه 

كننـد   ب براي مشورت و ديدار دكتر افشار به خانه مراجعـه مـي  به طور مرتّ كساني است كه تقريباً

  در پناه حق باشيد. تقدير كرده باشيم و زحمات اين خانم محترم را از ياد نبريم.
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 زادهاحمد اشرفي *

 

  

  تجليل از بزرگان

هـا و   با عرض سالم و اظهار ادب و احترام به اسـاتيد بزرگـوار، خـانم    

آقايان و تشكر از ميزبانان محترم كه اين فرصت را فـراهم آوردنـد تـا    

جناب آقاي دكتر ايـرج افشـار سيسـتاني     در مجلس بزرگداشت دوست عزيز، دانشمند ارزشمند،

لحظـاتي هـم بنـده مطـالبي عـرض كـنم. عنـوان         ،شركت نموده ضمن استفاده از محضر بزرگـان 

بزرگـوار و   ادانم تا يادي از استا اين عنوان را بهانه قرار داده .صحبت بنده تجليل از بزرگان است

شـديم و ضـمن    مـان دور هـم جمـع مـي     هاي سال ماهي يك بـار در منـازل   مفاخري بكنم كه سال

ادبي و اجتماعي زيادي را شاهد بوديم. ياد و خاطرات شيرين آن  ،هاي علمي تجديد ديدار، بحث

ع اوقـات شـريف   دصـ اي م هـاي حاشـيه    نشدني است. براي اينكه با صحبت جلسات برايم فراموش

  كنم.  ام قرائت مي م عين متني را كه نوشتهنشو

ـ    ١٣٦٠حدود سال  د علـي پيغـامي كارشـناس و    با دعوت يكي از دوستانم زنـده يـاد محم

اي دعوت شدم كه در منـزل خودشـان تشـكيل شـده      هاي فيزيك دبيرستان به جلسه مؤلف كتاب

اي در منـزل دور   درآنجا متوجه شدم كه اين عده از بزرگان چندين سال است كه بطور دوره .بود

 نويسنده و دبير آموزش و پرورش* 
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 ،دبيـران فيزيـك   اي از هكنند. جمع بسـيار ارزشـمندي بـود. عـد     تجديد ديدار مي و هم جمع شده

آوري ماننـد آقـاي دكتـر كمـال جنـاب (اسـتاد برجسـته         نام تاداندوستان و همكاران قديمي و اس

هاي تهـران و تبريـز كـه مـن افتخـار دانشـجويي ايشـان را در هـر دو دانشـگاه           انشگاهفيزيك در د

هـاي فيزيـك    ز دانشـگاه تهـران و مؤلـف كتـاب    سياه (استاد مبرِّ داشتم)، آقاي دكتر ابوالقاسم قلم

هاي كارآموزي حق استادي به گردن بنده و همـه دبيـران فيزيـك كشـور      دبيرستان كه در كالس

غامي در اين موارد با ايشان همكاري مي نمودند)، آقاي دكتر بحرالعلومي كه در آقاي پي داشتند و

هاي ژرف به موقع ادبيات فارسي و عربي دريا و بلكه اقيانوس بودند كه با بيان شيرين و اظهارنظر

شـناس   ود باعث گرمي و رونق جلسه بودند، آقاي دكتر سـليم نيسـاري اسـتاد ادبيـات و حـافظ     خ

ها و حضورشـان آرامـش بخـش بـود. تعـداد گـروه        زدند ولي صحبت حرف ميبزرگ كه كمتر 

حدود بيست و پنج نفر بود كه ذكر نام و شرح فضايل علمي و اخالقي آنها مستلزم فرصت زيادي 

 اند و جايشان خالي است. ها به رحمت خدا رفته است به خصوص كه اكثر آن

خ، دكتـر باسـتاني پـاريزي مـور     بـراي نخسـتين بـار شـادروان اسـتاد      ١٣٦٥در حدود سال 

 هـاي اخالقـي    تنويسنده و شاعر توانا به جمع ما پيوستند، اطالعات وسيع و بيان شيوا و خصوصـي

در  كردنـد. بارز ايشان بر رونق مجلس ما افزود و بعد از آن هميشـه در جلسـات حضـور پيـدا مـي     

  رفتيم. هاي بعد با پيشنهاد خودشان به منزل ايشان هم مي نوبت



  مقاله برگزيده نكوداشت با موضوع تجليل از بزرگان 

   
105 

شـديم، بـه   ناميده مي "ياران باصفا"رح كامل جلسات مذكور و اسامي اعضاء كه با نام ش

 مـورخ  ياد استاد دكتر باستاني پاريزي نوشته شـده و در روزنامـه اطالعـات يكشـنبه     قلم خود زنده

همچنين در كتابي كه بـراي تجليـل ازدوسـت و همكـار عزيزمـان آقـاي اسـفنديار        و  ١٣/٢/١٣٨٨

  شده به چاپ رسيده است.معتمدي تهيه 

ه گـذرد در طـي ايـن مـدت عـد      هاي مذكور مـي  اكنون حدود چهل سال از شروع جلسه

اند و چند نفر به دليل مسافرت امكـان شـركت    زيادي از ياران ارزشمندمان به رحمت خدا پيوسته

جديـد از جملـه جنـاب آقايـان: دكتـر       اي دوست ارزشمند هدر عوض عد و در جلسات را ندارند

هاي علمي و  اليتهاي اخالقي و فع تكه واقعاً خصوصي اند ايرج افشار سيستاني، به جمع ما پيوسته

تحقيقاتي آقاي دكتر افشار همه دوستان از جمله بنده را مجذوب خودشان نموده اسـت. آخـرين   

م و در منزل آقاي دكتر افشار بوديم و ضمن پذيرايي گركه جلسه ياران باصفا هم ماه گذشته بود 

هاي  جناب آشنا شديم و معلوم شد كه تمام كتاب ارزشمند آن شخصي و ةمفصل ايشان با كتابخان

خود را به كتابخانه اختصاصي زادگـاه خودشـان وقـف فرمـوده و باقيـات صـالحاتي بـر كارهـاي         

خداونـد متعـال برايشـان طـول عمـر بـا        .انـد  خداپسندانه خـود افـزوده   ارزشمند علمي و تحقيقاتيِ

ت بيشتر عنايت فرمايد و به ما توفيـق دهـد تـا بيشـتر در خدمتشـان باشـيم و اسـتفاده        سالمتي و عزّ

كه عرض شد با گذشت زمان به تعبير بنده گـروه يـاران باصـفا جوشـيده و تبخيـر       كنيم. همانطور
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ر اكباتاني، دكتـر  دكتر امين لو، دكت آقايان كه شش نفر: ردحدود ده نفرعضو دا فعالً است و شده

ناب آقاي معتمدي و بنده در خدمت جنـاب دكتـر افشـار در جلسـه حضـور      ج مجتهد شبستري و

داريم و دوستان هر يك به نحوي ارادت خود را نسبت به يار باصفايشان ابراز فرمودند. بنـده هـم   

ملّي دكتر افشار، از بنياد داشتني جناب آقاي  ضمن اظهار ارادت به خدمت دوست عزيز و دوست

ق كـه  د محقّـ كنم كه با برگزاري اين بزرگداشت ضمن تكريم از يـك دانشـمن   خبگان تشكر مينُ

بنده و دوستانم اين  راياند ب قيق و تأليف كتب ارزشمند و مفيد نمودهحتمام عمر خود را صرف ت

نـيم و در ضـمن بـا    فرصت را فراهم فرمودند كه با افتخار درمجلس بزرگداشت ايشان شـركت ك 

  استان سيستان و بلوچستان و با شهر زاهدان بيشتر آشنا شويم. 

دربـاره چگـونگي و زمـان     ام و بنده مطلبي تحت عنوان معمـاي بزرگداشـت تهيـه نمـوده    

براي مراعات وقـت صـحبت و    .ام ها، نظريات مختلفي را كه مطرح است عنوان كرده بزرگداشت

در كتـابي   گذارم تا اگر صـالح بداننـد  در اختيار ستاد برگزاري ميرا  كالم آن ةجلوگيري از اطال

  دهند. كه از مجموعه مقاالت بزرگداشت چاپ خواهد شد قرار
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  "معماي بزرگداشت"

ها اين پرسش مطرح است كه چرا اكثر مراسـم تجليـل از بزرگـان بعـد از مـرگ آنهـا        براي خيلي

ها در حضور خودشان به عمل آيد تا هركس ثمـرة   هشوند؟ آيا بهتر نيست كه اين برنام برگزار مي

  توان گفت: لگو باشد؟ در پاسخ ميعمر خود را به چشم ببيند و در ضمن، براي ديگران هم اُ

بزرگان واقعي آنقدر بزرگوارند كه تجليل، تعريف و تمجيد در حال و كار آنهـا تـأثيري   

باشـد و در هـر شـرايطي راه     ايمان مي ها روي عشق و عالقه و ندارد، چون همة افكار و اعمال آن

شـود ضـمن معرفـي و     خود را ادامه خواهند داد. وقتي براي كسي مراسم بزرگداشـت گرفتـه مـي   

شـوند كـه بـراي ديگـران مفيـد و       تقدير از خود ايشان، آثـار و تأليفـات مربوطـه هـم معرفـي مـي      

من مفاخر فرهنگي يا مؤسسات ات در مراسم تجليلي كه در انجكرّ  همن ب استفاده خواهد بود. قابل

بزرگـان پيـدا    شـناخت خيلـي بيشـتر از مفـاخر و     ام و ديگر در تهران برگزار شده شـركت نمـوده  

هـاي در حـال حيـات     بزرگداشـت  :تـوان گفـت   در مورد زمان مراسم بزرگداشت مـي ا ام ام كرده

ود و ضـمن  نات خود را از زبـان ديگـران  بشـن   شود شخص نتيجه زحمات و محس مفاخر باعث مي

افتخار، تشويق گردد تا راهش را ادامه دهد ولي گاهي ممكن است چنين تصور شود كـه بـه اوج   

كمال رسيده است و ديگر جاي پيشرفت وجود ندارد. اين برداشت بـه ضـرر خـود شـخص تمـام      

كنند ممكن است با گذشت زمان  شود. عالوه بر اين كساني كه اقدام به تجليل از يك فرد مي مي
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پشيمان شوند و نگاهشان به آن شخصيت  و داليل مختلف سياسي، اجتماعي تغيير عقيده داده و به

  ناپسند است. و مومذعوض شودكه بسيار م

هاي بعد از مرگ، شخص بزرگ تمام سـعي خـود را كـرده و ثمـرة      در بزرگداشت ولي 

شـود؛ در ضـمن    مـي مند  مادي و معنوي عمر خود را به يادگار گذاشته است كه جامعه از آن بهره

كنند و كردار و نام نيـك   هم به وجود چنين شخصيتي در خانوادة خود  افتخار مي  بازماندگان آن

  اند:  كه گفته،لگو و سرمشق مناسبي براي هميشه خواهد بودآنان اُ

  گارـرنزو ماند سراي زـبه كَ    دمي     آ.ر بماند زِـنام نيكي گ

فرامـوش   ،درحال حيـات  نيست كه بزرگان و انديشمندانِمنظور از بيان مطالب فوق اين  

شوند بلكه الزم است هميشه و به طور مداوم مورد احترام عموم به خصوص اهل فرهنـگ و ادب  

اليت و استفاده از وجود ارزشـمند آنهـا   باشند و وسايل معيشت و آرامش و امكانات الزم براي فع

  شت آنها كافي نيست. فراهم گردد. يعني يك زمان خاص براي بزرگدا
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 دكتر امير اكباتاني *

  

  

  فرهنگي پيوندهاي متن در سرزميني وحدت

 و خـزر  دريـاي  تـا  فارس خليج ميان جغرافيايي ةگستر در كه اند ايراني دميمر فرهنگ، ديدگاه از

 و البـرز   طـوالني  و بلنـد  جبـال  سلسـله  دو بـا  وسيع فالتي .اند پراكنده صغير آسياي تا ميانه آسياي

 كـم  اقليمـي  تنـوع  فصـل،  چهار هواي و آب وسيع، هاي دشت و حاصلخيز هاي كوهپايه زاگرس،

 بـا  سـازگار  را خـود  آداب و تمـدن  كـه  اقوامي و قومي هاي فرهنگ از رنگارنگي ةطرحوار نظير،

 پيونـدهاي  حفـظ  بـا  آن مردم كه است آورده پديد را سرزميني اند، داشته پاس خود بومي شرايط

  .اند آورده پديد را واحدي تملّ اند و كرده تضمين را خود سرزميني وحدت ،فرهنگي

 اختصـار  بـه  جـا  ايـن  در .است گسترده و جانبه چند ايرانيان يملّ يگانگي هاي مؤلفه بحث

وحـدت  و ايـران  سـرزمين  يكپـارچگي  در نهفته بزرگ راز يك اهميت به است معطوف ما هتوج 

ـ  چنانكـه  اسـت،  كرده حفظ تاريخي هاي كشمكش در را آن تمدن بقاي كه اي ويژه يملّ  در يحتّ

 بـاقي  مردم آهنگي هم و عالئق كژتاب، هاي سياست و ها قدرت تالقي از ناشي كشوري تقسيمات

  .است مانده

 عضو هيات علمي دانشگاه لرستان* 
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 ميـان  بخـش  وحـدت  فرهنگي عناصر اشتراك و گوناگون اقوام فرهنگ آزادانه ارتقاي   

 ملـي  قوام و بقا ضامن و ايران حضور ةزمين ،ايران طوالني تاريخ كلّ در مختلف هاي قسمت مردم

 اسـباب  كـه  اي نكته ؛است تاريخي آمدهاي پيش يا خاص شرايط از مستقل واقعيت اين .است آن

 و آب ايـن  در مشـترك  زبـان  وجـود  شك بي. است شده تاريخ طول در بسياري شگفتي و توجه

ـ  فرهنگ ساخت در اي ويژه نقش خاك  اقـوام  فرهنگـي  برجسـتگان  آثـار  و اسـت  داشـته  مـا  يملّ

  بـه  توجـه  كه است منظر اين از .است داشته بسيار اهميت ما يملّ زبان تقو و توسعه در گوناگون

 و آداب ژرفـاي  در غـور  طريق از ايراني فرهنگ تحليل و تحقيق بررسي، شناخت، در تالشي هر

 از را پـا  وكـاو .كنـد  ايـن  گاه اينكه ويژه به .است تقدير شايسته  ايران گوناگون اقوام سنن و رسوم

  .رساند مي ياري سرزميني وحدت پرتو در يملّ قتداراست و به ا گذاشته فراتر فرهنگ ةحوز

ـ  حيات در است جاودانگي روح دميدن اقوام، فرهنگ زيباسازي ـ  و هـا  تملّ  در بقـا  يتجلّ

 ملـت  يـك  پيشـرفت  و مـردم  رفاه چگونه كه اين است لمطو اي رساله. هنر و ادب و ايمان و دين

 آن اقتـدار  بنيـان  كـه  بخش وحدت اي اراده و مردم هاي آرمان و باورها همگوني به خورد مي گره

 ،ديـديم  پيشـرفت  رجاـه كه بريم مي پي بيشتر كنيم انديشي ژرف بيشتر چه هر زمينه اين در. است

  .بودند قائل ديگران و خود براي مردم كه احترامي و ديديم فرهنگي سازگاري
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 سيسـتان،  و سـرحد  تـا  دشتسـتان  نشينان ساحل از بگرديم را ايران فارس خليج مبدأ از اگر

 و خوزسـتان  و رسـتان لُ و كردسـتان  و آذربايجـان  گيالن، و مازندران تركمن، صحراي و خراسان

 زبـان  فارس مردم آن وسيع فالت در كه هستند ايران مركزي نواحي بر محيط زبان عرب طوائف

 ةهمـ  .انـد  آورده پديـد  فرهنگـي  و طبيعـي  پيونـدي  سـاله  هزار چند تاريخي در و كنند مي زندگي

 بـه  اقـوام  ايـن  ةهمـ  حدانـد،آداب متّ اساسـي  ةنكتـ  يك در فرهنگي نظير  بي ةوار نقش اين ساكنين

 هـيچ  در گرايانـه  قـوم  ترجيحـات  از اي نشـانه  هـيچ  و اسـت  ديگران عنايت و احترام مورد يكسان

 و اسـالم  بخـش  وحـدت  ايمـان  تـا  گرفتـه  كوروش هبياني از .شود نمي مشاهده ايران تاريخ كجاي

 وقـايع  .انـد  داشـته  برابـري  و آزادي بـر  تأكيـد  همگـي  ،گذشـته  قـرن  تحـوالت  در يملّ همگرايي

  .نيستند اهميت واجد ،بزرگ هاي تملّ تاريخي پرانتزهاي در كوچك

 همـه  بـا  ايرانـي  هـر  انديشي همذات ،سرزميني -ملي يگانگي به شرافا اين منطقي ةنتيج

 خـود  هـاي  ارزش را قـوم  هـر  تيسـنّ  هـاي  ارزش ايراني هر .است سرزمين اين رـمتكثّ هاي فرهنگ

 و بسـط  در اهتمـام  كـه  اسـت  واقعيت اين اساس بر .است آن پاسدار و مدافع جان پاي تا و دانسته

 هـر  رسـالت  و صـواب  راه ايـران  فرهنـگ  از بخـش  هـر  ويـژه  اجـزاي  و زوايا به بخشيدن وسعت

  .است اي فرهيخته
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 فرهنگي عناصر گردآوري و شناساندن شناخت، براي كه كساني از تقدير كه است چنين

 معرفـي  در بزرگـي  دستاوردهاي به منجر تالش اين اگر ويژه به كنند، مي تالش اقوام هاي سنت و

  .است ملي ابعاد در شايسته اقدامي شود، ايران

 تمـدن  و فرهنـگ  از تكريمـي  و توجـه  شـايان  جنـاح  مـتن  به كه است مقدمه اين منطق با

 است باز ما راه كار اين براي .امروز بلوچستان و سيستان جغرافيايي ةحوز در شويم مي وارد ايراني

 سـرزمين  ايـن  بـه  سيسـتاني  افشـار  دكتـر  آقـاي  هـاي  مقالـه  و كتب با .است شده طي سخت راه  و

 بـا  هـم  شـويم  مـي  آشـنا  و فرهنگـي  ارزشمند هاي گنجينه از سرشار است دنيايي خود كه آييم مي

 نـامور  ايراني هاي اسطوره در هم نامشان كه كوشي سخت مردم فرهنگ با هم و زبان با هم ،تاريخ

 تحمل در ها آن ردباريب هم و است زبانزد ها آن رشادت هم؛ ايران استقالل تاريخ در هم و است

  .مصائب

 تفصيل به همايش اين  در ها آن يكايك اهميت و افشار دكتر فراوان كارهاي فهرست در

ـ  همـه،  بر عالوه اام .شود مي وگو.گفت ةجنبـ  از منطقـه  ايـن  جغرافيـاي  شـناخت  در ايشـان  تهم 

 سـواحل  كـه  اسـت  نقشـي  منطقـه  اين ژئوپليتيك در اهميت پر بسيار ةنكت .است ارزشمند سياسي

 بندري گسترش آينده مكران سواحل .داشت خواهد ايران ةتوسع و اقتدار در ما استان اين جنوبي

 .بـود  خواهـد  ايـران  اقتـدار  و دفـاع  مسـتحكم  پايگاه و تجارت قطب .است ايران دريايي قدرت و
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 مهندسـي  و تحقيـق  .اسـت  بـوده  چنـين  تـاريخ  طول در همواره سيستان و بلوچستان كه طور همان

 ارزشـمند  كتـاب  در كـه  كنـد  مـي  ترسيم را اي آينده از دورنمايي وسيع ةحوز اين در برداري بهره

 را اي زمينـه  مطالعـات  ايـن . اسـت  آمـده  »هنـد  اقيـانوس  به ورود ةدرواز مكران هاي كرانه«

 از جديدي عصر به ورود ةمقدم و گشود خواهد ما روي پيش يملّ توسعه درازمدت هاي درطرح

 اين ةتاريخچ و فارس خليج« كتـاب  .دريايي قدرت يك به شدن تبديل يعني است ايران تاريخ

 ايرانـي  هـاي  جلـوه  فمعـرّ  انگليسي، زبان به ايشان ايران كتاب و »زمان گذر در پارسي درياي

  .است

 بـر  عـالوه  تـا  شـود  برگـزار  ما وسيع سرزمين جاي جاي در ها همايش گونه اين اميدواريم

ـ  ايـن  آشـنايي  بـر  عـالوه  و دارد شمار رپ هاي زمينه كه فرهنگي، مطالعات الينفع تشويق بـا  الينفع 

 آشنايي براي آورد فراهم مؤثري زمينه دارد، اهميت همكاري و انديشي هم جهت از كه يكديگر

 شد خواهد محكمي ةپاي فرهنگي عناصر اشتراك. خود فرهنگي رتوانپ هاي ظرفيت از ايران مردم

 .زنند مي دامن آن به كوردالن برخي كه واگرايي عوامل با مقابله و يكديگر به احترام براي
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 دكتر علي اشرف مجتهد شبستري *
  

  

  خادم ايران ، عاشق واستاد

در ابتداي سـخن بـا تشـكر از دعـوت، ضـمن تقـدير از بنيـاد        

اندركاران برگزاري اين مراسم تكريم، اميدواريم چنين  خبگان سيستان و بلوچستان و ديگر دستنُ

  .لگوسازي براي نسل جوان خاصه مستعدان برتر موثر واقع شودهائي در اُ نشست

داننـد كـه هـزاران سـال پـيش، نخسـتين        ي مـي هـائ  پژوهشگران، مردم سيسـتان را آريـايي  

رأس   سيسـتان مسـقط  « انـد.  يافته آريايي ايراني را در فـالت ايـران پديـد آورده    هاي سازمان دولت

گـذار سلسـلة    قباد، بنيان ي يا كيباشد. سيستان همچنين سرزمين ك قهرمان معروف ايراني رستم مي

ش، داريوش و غيره عرضه وپادشاهان بزرگي چون كوراي كه  باشد، سلسله هخامنشي يا كياني مي

رات جهان را تغيير دادندنمود كه در زمان خود، مقد.«  

فعلـي   ةسـكن  در ميان« نويسد: استاد حسن احمدي در كتاب جغرافياي تاريخي سيستان مي

املي هاي نژاد قديمي آريا را پيدا كرد. اگر مطالعات دقيق و كـ  ترين نمونه توان خالص سيستان مي

عمل آيد، درسي بسيار مفيد بـراي مـا خواهـد بـود و امكـان  دارد       از تمام مسائل ايالت سيستان به

  .» تري پي برد هاي بس مهم بوسيلة آن، به فهم تاريخ اولية نژاد آريايي و به موضوع
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جا بايد اشاره كنم كه مردم سيستان و بلوچسـتان از ديـدگاه دينـي، زبـاني و آيينـي       همين

.   هائي دارند. زبان آنان با زبان پهلوي اشكاني و نيز پهلوي دوران ساساني نزديك است همساني

ــن ــيهن دي ــرزداري، جــوانمردي، ب  داري، م ــاري، ســختدوســتي، م ــوازي،  كوشــي، ميهمــان  ردب ن

هاي هم باز بلوچ، سيستاني، خراساني، كرماني و يزدي است.  زيستي از ويژگي انديشي، ساده پاك

  االصل هستند. و ايراني باشند داراي تبار و خاستگاه مشترك ميافزون بر آن، 

ترين نقاط ثقل داسـتاني شـاهنامه زابـل اسـت.      در مورد زابل بايد گفت كه يكي از اصلي

به اين جهت كه شهر رسـتم اسـت و محـل     رده شده است.بار در شاهنامه از آن نام ب ١٤٥بيش از  

  پادشاهي او.

  ينـزم  رانـاجداران ايـه از تـن  چيننه قيصر بخوانم نه فغفور 

  نام كه دستانش خوانند شاهان به    ه نيمروز است و فرزند سامشَ

هـاي معـروف    در شاهنامه زابلستان هم بكار رفته است. اين منطقه مهد و خاستگاه داسـتان 

ن در مورد پهلوانان اساطيري ايران باسـتان ماننـد سـام، زال و رسـتم  بـوده اسـت. همچنـي        هشاهنام

ق شد بر كراسـوس فرمانـده روميـان    نا سردار رشيد سپاه ايران در عهد اشكاني كه موفّزادگاه سورِ

سـاله   ، بزرگمردي كه به حكومت دويسـت اري هم از اين منطقه استچيره شود. يعقوب ليث صفّ
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ها  ينها را بيرون راند و زبان و دانش پارسي را گسترش داد. همه ا اعراب بر ايران پايان داده و آن

طلبي در ايران قديم بويژه در اين منطقـه بـوده اسـت. هـامون      دهندة روح مردانگي و استقالل نشان

سـفانه در  ر همـين منطقـه قـرار گرفتـه است.(متأ    بزرگترين درياچة آب شـيرين ايـران نيـز د    ،عزيز

ي حفـظ و  ند. البته اقـداماتي بـرا  ا  هاي اخير درياچه و تاالب هامون با مشكالت اساسي مواجه دهه

  جانبه دنبال شود). ي و همهجد ها در جريان است كه اميدواريم بطور احياي آن

و مفاخر  عالوه بر بزرگاني كه نامشان رفت، سيستان مهد فرهنگ و محل پرورش مشاهير

نر و موسيقي اصـيل بـوده اسـت.    شناسي، فلسفه، فقه، شعر و ادب و ه علم، ستاره ةزيادي در عرص

نمايـد كـه ايـن ديـار كهـن       عا كفايـت مـي  بزرگ از سيستان بر اثبـات ايـن مـد    تعداد برخاستگان

جايگاهي برجسته و نازدودني در حافظة تاريخي و فرهنگي و دينـي كشـورمان دارد. دكتـر ايـرج     

افتخـار   ةافشار سيستاني از جمله فرزندان برومنـد و برجسـتة سيسـتان و زابـل اسـت كـه بحـق مايـ        

  باشند. زادگاهش و كشور عزيزمان ايران مي

 اتگرچه آشنايي حضوري بنده با دكتر افشـار سيسـتاني تقريبـاً بـه دوسـال پـيش و جلسـ       

هـاي ايشـان آشـنا      و كتـاب  ها گردد، اما بيش از دو دهه است كه با پژوهش مي باز "ياران باصفا"

هاي ايشان توسط دفتر مطالعـات سياسـي    رخي از كتاباينكه ب  ام. به دليل ردهها بهره ب بوده و از آن

موريتم در تاجيكســتان مـأ ت امورخارجـه بـه چـاپ رســيده و بنـده نيـز قبـل از       رالمللـي وزا  و بـين 
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آن دفتر را به عهده داشتم، در جريان بودم كه چاپ  ة سياست خارجي درليت مجلّچندسالي مسئو

و  ١٣٧٤هـاي   در سـال  "و كوچـك  جزيرة بوموسي و جزيرة تنب بـزرگ "دوم و سوم كتاب

در سـال   "هـاي جغرافيـائي   اسناد تاريخي و نقشه ةفارس بر پاي نام خليج"، چاپ كتاب١٣٨٠

، چـاپ اول و  اسـت  تجديد چـاپ شـده   ١٣٨٦و  ١٣٨٤هاي كه به علت ناياب شدن در سال ١٣٨١

بـوده   اسـتاد  از جملـه آثـار ارزشـمند    ١٣٨٦و  ١٣٨١هـاي   در سال "درياي مازندران"دوم كتاب

هاي علمي ديگري نيز داشتند و بارها به عنوان داور  استاد سيستاني با دفتر مطالعات همكاري است.

هاي استاد كـه مـورد اسـتفاده     اند. از جمله كتاب قين، طرف مشورت قرار گرفتهبراي مقاالت محقّ

به  ١٣٨٣ است كه توسط انتشارات الهدي در "جغرافياي تاريخي تاجيكستان"بنده قرار گرفته، 

  چاپ رسيده است.

استاد عشق خود به ايران را با قلم و قدم نشان داده است. وقتي بـه فهرسـت طـوالني آثـار     

هـاي جغرافيـائي،    مقالـه در زمينـه   ١٠٠٠جلد  كتاب و نزديـك بـه    ١٣٠كنيم(بيش از  وي نگاه مي

مازنـدران،   ايفـارس، دريـاي مكـران، دريـ     ويژه خلـيج تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصـادي بـ  

شـهرها و   و چادرنشـينان و طوايـف عشـايري ايـران، فرهنـگ مـردم، فرهنـگ         ها گردشگري، ايل

باشـد.   اي از عالقه او بـه ايـران و مسـائل مربـوط بـه ايـران مـي        هاي ايران) همه گواه و نشانه استان
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س دناپذير وي به سـرزمين مقـ   وطن با رگ و پوست استاد عجين شده و عشق و عالقه وصف.مهرِ

  خوبي نمايان است. هب "فارس نام خليج"هايش از جمله كتاب بسيار مهم در همة نوشته

در طول تاريخ، كانون تحـوالت سياسـي و اقتصـادي در منطقـه بـوده اسـت.        فارس خليج

ترين  مهم يكي از ترين درياي شناخته شده توسط انسان، از بدو پيدايش تا امروز خليج فارس كهن

هـاي   هـاي سـرزمين   هاي دريايي جهان چه به لحاظ اقتصـادي و چـه بـه لحـاظ انتقـال فرهنـگ       راه

هـاي بـزرگ بازرگـاني بـين شـرق و غـرب،        خاطر قرار گرفتن بـر سـر راه   گوناگون بوده است. به

هاي بـزرگ جهـان،    عنوان يكي از نقاط تالقي فرهنگ داري از جايگاه استراتژيك و نيز بهبرخور

اي برخوردار بـوده و همـواره حضـور     گر از اهميت ويژه يشه براي كشورهاي بزرگ و استعمارهم

هاي سياسـي   برداري كه براي بهره خود همراه داشته است تا جايي قدرتمندان و دخالت بيگانه را با

 اند و اين استفاده كرده "خليج"يا نام ناقص "خليج عربي"هاي جغرافيايي از نام مجعول  در نقشه

فارس  هاي متعدد خود لزوم استفاده از نام صحيح خليج در بخشنامه در حالي است كه سازمان ملل

در پاســخ  بــه يادداشــت  ١٣٥٠ر شــده اســت. دبيرخانــه ســازمان ملــل در فــروردين ســال را متـذكّ 

سـناد و  حد بر اين اسـت كـه در اَ  رف جاري در دبيرخانه سازمان ملل متّنمايندگي ايران نوشت: ع

آبي بين ايران از سوي شمال و خاور و شماري از كشورهاي عربي از  ةهاي جغرافيايي، منطق نقشه
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فارس ناميده شود و اين عمل دبيرخانه سازمان ملل موافق و برابر  سوي جنوب و باختر به نام خليج

باشد. هاي جغرافيايي مي ها و فرهنگ رف قديمي انتشار اطلسبا ع  

كـه خلـيج فـارس همـواره خلـيج فـارس بـوده و در         اثبات ايندكتر افشار سيستاني، براي 

فارس ياد شده اسـت، چنـدين سـال از عمـر خـود را بـراي        ها و اسناد تاريخي با عنوان خليج نقشه

از آنجا « نويسد: مه كتاب مينمود. وي در مقدصرف  "فارس نام خليج"پژوهش و نگارش كتاب

شود تا بخشي  ها سبب مي ها، درياها و خليج رياچهگذاري د هاي نام كه پژوهش علمي درباره ريشه

اي ايـران   جغرافيايي، تاريخي، سياسـي، فرهنگـي، اجتمـاعي و اقتصـادي نـواحي كرانـه       ةاز گذشت

يـابي، بررسـي و پـژوهش در ايـن زمينـه       رو براي دست يـافتن بـه ايـن ريشـه     آشكار گردد، از اين

فـارس   گذاري خلـيج  هاي نام دربارة ريشهعلمي  ةداده شد. در اين كتاب به شيو ضروري تشخيص

نگـاران   و سپس بكـارگيري آن توسـط تـاريخ و جغرافـي     ها ها و يوناني ها، رومي از سوي آشوري

  .»عرب، اسالم و جهان از آغاز تا امروز سخن به ميان آمده است

در اين كتاب ارزشمند و تحقيقي، استاد در دوبخش تالش كرده نشـان دهـد كـه اطـالق     

اي  گونـه  تاريخي دارد، بـه  ةفارس) بسيار كهن بوده و ريش به درياي جنوبي ايران(خليج» سپار«نام

سناد و منابع جغرافيايي و تاريخي فراوان است. در بخش اول، طي سه فصل، موقعيت كه مبتني بر اَ

جغرافيايي و طبيعي(حدود، پهنـه، آب و هـوا، رودهـا، منـابع طبيعـي، بنـدرها، موقعيـت نظـامي و         
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هاي زماني و تاريخي ايـران: ايالميـان،    تاريخي به ترتيب دوره ةتيك و استراتژيك)، پيشينيولژئوپ

فارس توصيف شـده اسـت. بخـش     هاي اقتصادي خليج هخامنشيان، اشكانيان و موقعيت و ويژگي

: اختصاص دارد و شامل اين موضوعات اسـت  "فارس خليج"دوم به بحث تاريخي و فرهنگي نام

فـارس نـزد نويسـندگان و     فارس پس از اسالم، نـام خلـيج   يش از اسالم، نام خليجفارس پ نام خليج

هاي اروپايي، نام مجعـول   فارس نزد نويسندگان و جهانگردان و فرهنگ ، خليجهاي عرب فرهنگ

فـارس و وزارت   حـد، نـام خلـيج   سـناد حقـوقي و سـازمان ملـل متّ    فـارس و اَ  عربي، نام خليج خليج

آموزان و مـردم ايـران. كتـاب بـا      فارس نزد پژوهشگران، دانشجويان، دانش خليجمورخارجه، نام اُ

اسامي و فهرسـت   ةفارس همراه شده و در پايان، نماي ها و اسنادي دربارة نام خليج ها و نقشه عكس

المللـي و   منابع درج گرديده است. در اين كتاب همچنين به خليج عربي در اسناد و مـدارك بـين  

  حمر است.شده كه مشخصاً منظور از آن درياي سرخ و يا بحر اَعربي پرداخته 

بـا  » خليج عربـي «ر شوم كه از اواسط نيمة اول قرن بيستم كه كلمةجا بايد متذكّ در همين

رب شيطنت يكي از كشورهاي امپرياليستي مطرح شده، به تدريج توسط بسياري  از كشورهاي عـ 

فـارس بـا    خر قرن بيستم، كشـورهاي عـرب حاشـية خلـيج    ويژه از اوا همورد استفاده قرار گرفته و ب

برنـد. از جملـة ايـن     ميلياردها دالر تالش وسيعي براي جا انداختن اين نام مجعول بكـار مـي   ةهزين

عربـي در    ماننـد دانشـگاه خلـيج    المللي هاي مالي بين سات دانشگاهي يا كمكسيس موسأكارها ت
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هاي بالعوض بـه   صندوق ياد شده با اعطاي كمكبحرين، يا اگفاند(صندوق خليج عربي) است. 

كنـد. ايـن    كشورهاي نيازمند بويژه آفريقائي بتدريج ايـن كلمـه را وارد ادبيـات آن كشـورها مـي     

المللـي و   هاي بين توسعه انساني در سطح سازمان ةال در زمينصندوق ساالنه جوايزي براي افراد فع

صدور مدارك تحصيلي با اين نام جعلـي و ارائـه آن   كند. دانشگاه مذكور نيز با  كشورها اعطا مي

كند. نكتة بسيار مهم اين است كه با  اليت ميهاي دنيا در ترويج اين نام مجعول فع به ديگر دانشگاه

روابط اقتصادي براي بسياري از كشورهاي اروپايي و غير  ةگذشت زمان و با توجه به اينكه توسع

است، اين كشورها جهت احتراز از اعتراض كشورهاي عربي،  اروپايي از اهميت باالئي برخوردار

ما كه در آينده نـه چنـدان    ةكنند و اين هشداري است براي هم استفاده مي "خليج"از نام  ناقص 

اروپـايي يـا آسـيائي يـا آمريكـايي،       ةنگار يا نويسند توانيم انتظار داشته باشيم كه روزنامه دور نمي

فـارس بـرود و بنـابراين از همـان نـام نـاقص يـا         نام حقيقي خلـيج   خودش زحمت داده و بدنبال هب

  مجعول استفاده خواهند كرد.

توان به كتاب  چاپ رسيده مي به ٩٦هاي استاد افشار سيستاني كه در سال  از آخرين كتاب

اشاره كرد. در اين كتاب كه سرشـار   "هاي ورود به اقيانوس هند كران، دروازههاي م كرانه"

كـران بـا دارا بـودن    هـاي م  كيـد نويسـنده بـر اينسـت كـه كرانـه      أباشـد، ت  اطالعات ذيقيمتي مياز 

اي و جهـاني،   تيك بسياري چون اقتصادي، امنيتـي، دسترسـي پيونـدهاي منطقـه    يهاي ژئوپل توانايي



  ١٥طواف شمع   

  
122 

هـاي   وجـود دارا بـودن توانمنـدي    اكننـدة تـوان در كشـور اسـت كـه بـ       داراي كاركردهاي توليد

 ةكـه توسـع   اسـت در حـالي    هاي آن انجام نشده از توانائي برداري بايسته تاكنون بهرهفرد  منحصربه

كــران وابســته بــه طراحــي اي دريــاي م آينــده كشــور بــا نگــرش بــه جايگــاه جغرافيــائي و كرانــه 

گيـري بهينـه از كاركردهـاي ايـن منطقـه از كشـور اسـت. هنـوز هـم           هاي كارآمد و بهره سياست

نه با گذشتة آن آشنائي دارند و نه ارزش اقتصادي و سياسي حال و آينده آن بسيارند ايرانياني كه 

جاي درياي پارس، چه در درياي مكران و چه در  همه كه اند. درحالي گونه كه بايد دريافته را، آن

  فارس، رخنه و اثر ايراني بودن نمايان است. خليج

ها  برداري از دارائي بايسته در راه بهره هاي ها گام ها، از سوي ما ايراني يابي با اين همه ريشه

تواند خود را از اين منطقه كه شاهرگ زندگي اقتصادي و  برداشته نشده است. ايراني هيچگاه نمي

باشد، جدا بماند و امـروز بـيش از هـر زمـان، خـود را وابسـته  بـدان يافتـه و          سياسي كشورش مي

  مند گردد. هاي بسيارش بهره خواهد كه از دهش مي

مناسبت نيست كه دكتر افشار سيستاني براي فرهيختگان تاجيكسـتان نيـز    كر اين نكته بيذ

انجمـن   ةچـاپ رسـيده از جملـه در نشـري     هشناخته شده است. مقـاالتي از ايشـان در آن كشـور بـ    

زبانان جهان) كه بنده هـم سـعادت آن را داشـتم كـه در همـان       پيوند(انجمن تاجيكستان و فارسي

  اي داشته باشم. ور مقالهيه مذكنشر ةشمار
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دعوت آكادمي علوم و انستيتو زبـان و   هب ١٣٨٢سال  استاد ايرج  افشار سيستاني در خرداد

مهـم و ظريفـي اشـاره     ةدر خاطرات خودشان  بـه نكتـ   ؛ادبيات رودكي به تاجيكستان سفر داشتند

اينكـه مـردم  تاجيكسـتان    بـا   "موريتم با آن مواجـه بـودم:   أاند كه بنده هم در طول ساليان م داشته

شـود. دختـر و پسـر،     آنان ديده نمـي  ةميدي در چهراُ درآمد و توان مالي خوبي ندارند، اندوه و نا

مرد، كارمند و كارگر و بازاري، آموزگاران و استادان دانشـگاه، همـه و همـه شـاد و     .بانو و پير.پير

  ."دارند خانة خود گرامي مي كه ورود ميهمان را به كنند و ارزشمندتر اين خندان زندگي مي

همانطوري كه اشاره شد عشق دكتر افشار سيستاني به ايران و سيستان و زادگـاهش زابـل   

  كند. ي است وخواننده آن را حس ميهاي ايشان متجلّ در جاي جاي و كلمه به كلمه نوشته

و  س ايـران هـاي ديرينـي كـه در سـرزمين مقـد      ريشـه " گويد: اش مي نامه استاد در زندگي

اي  هاي پيشرفته جهان دارم، من را به گونه ها و خاستگاه نخستين فرهنگ سيستان، سرزمين اسطوره

هايشـان عاشـقانه دوسـت     هـا و سـختي   رفتـاري  ها را با همـه خـوش   اند، كه ايران و ايراني بارآورده

گـي در  علمـي و فرهن  آوردن آثـار  ام و از راه پژوهش و پديد دارم و با اين عشق زندگي كرده مي

و بـا ايـن عشـق چشـم از      ام خـدمت كـرده   ايـران  ،به سرزمين مادري خود شناسي، ايران يها زمينه

  ."جهان فرو خواهم بست
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ها و مسئولين سياسـي،   مدار نيست، اما سياستمداران، ديپلمات استاد افشار سيستاني سياست

علمـي كـاربردي   هـاي   ها و كتـاب  اقتصادي، فرهنگي، لشگري و كشوري سخت نيازمند پژوهش

است و زكـات علمـش را بـا آمـوزش صـدها       "ممعلّ"باشند. استاد به معني  واقعي كلمه  ايشان مي

هـايش بطورغيرمسـتقيم ادا نمـوده و مزيـد بـرآن        دانشجو بطورغيرمستقيم و هزاران خواننده كتاب

لعات مطا ةها جستجو و گردآوري منابع ارزشمند حوز كتابخانه شخصي خود را كه محصول سال

شناسي است براي استفاده پژوهشگران سيستان و بلوچسـتاني بـه كتابخانـه و آرشـيو سـازمان       ايران

جمهوري اسالمي ايران در زاهدان اهدا نمود. استاد سيستاني اهل تظـاهر نيسـت.    ةاسناد و كتابخان

سـفانه  متأ بازي كـه  غلزدني است. از دورويي و د فضيلت و انسانيت و تواضع و فروتني استاد مثال

كـه از او سـوالي  نشـود لـب بـه       ت پرهيز دارد. تا زمانيفرهنگ رايج روزگار كنوني شده، به شد

ها با تـالش   اي. استاد سال گويد و گزيده. جهاني است بنشسته در گوشه گشايد. كم مي سخن نمي

يـابي   قتحقايق تاريخي نموده و همواره دغدغه حقي ةناپذير سعي در زدودن غبار از چهر خستگي

علمـي و فرهنگـي بـا خصوصـيت       شخصيتو اين چنين است كه  اند و خدمات به جامعه را داشته

  ماندگار و متمايز ساخته است. ةاخالقي برجسته، از وي چهر

  گوييم: استاد! صدساله شويد، آنگاه پير شويد! كنيم و مي به رسم تاجيكان دعايش مي
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  »د امين ميرمراد زهيمحمسرتيپ خلبان شهيد  زندگينامة«

  سيستان و بلوچستان، -روستاي سيب  ١٣٣٢متولد (

 )بصره -عمليات رمضان ١٣٦١تيرماه  ٢٣شهادت 

ــ ــال  محم ــي در س ــر مرادزه ــدي ١٣٣٢دامين مي ــانواده مت ن و در خ

اين دوران ابتدايي را در وي  مذهبي در روستاي سيب به دنيا آمد.

كـه از همـان دوران كـودكي داراي     ايشانو متوسطه و دبيرستان را در سراوان سپري كرد.  روستا

ي بود در دوران تحصيل دوستان زيادي داشتادب، متانت و مهرباني خاص.  

عاشق  داشت. شديدي به كارهاي سنگين ةبلندي بود و عالق و قد ندوي داراي بدني تنوم

خلبــاني بــود و پــس از مطلــع شــدن از پــذيرش و اســتخدام در هــوانيروز بــه همــراه يكــي از هــم  

نيروي زمينـي ارتـش بـه عنـوان دانشـجوي خلبـاني        ةهايش به نام حسين پهلوان در دانشكد استاني

ر تهـران بـا موفقيـت بـه عنـوان يكـي از بهتـرين        دوران تحصيل را د .بري پذيرفته شدهليكوپتر كُ

  .به استخدام هوانيروز در آمد ١٣٥٣شت سر گذاشت و در سالپ خلبانان و چتربازان

ميني (ره) به خدمت انقالب با شروع انقالب اسالمي به رهبري معمار كبير انقالب امام خُ

ـ    ةنه تنها در عرصوي  .درآمد برخـورد بـود بلكـه در جمـع     ال و خـوش  اجتماعي و كـار بسـيار فع

  .خانواده نيز در برخورد با همگان مهربان و دلنشين بود
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تن از پرسنل نيروهاي انتظامي در منطقه گشت ( كـوه سـفيد)    ٣٣كه تعداد  ١٣٦٠در سال 

شهرستان سراوان توسط اشرار مسلح به شهادت رسيده بودند و منطقه نيـاز بـه پشـتيباني هـوانيروز     

همرزمانش با پنج فروند هليكوپتر به سراوان عازم و منطقه را از وجود اشـرار  داشت وي به همراه 

  .سازي كرد مسلح در آن زمان پاك

با شروع جنگ تحميلي توسط رژيم بعث عراق عليه جمهـوري اسـالمي ايـران بـا ميـل و      

ود هايي از خـ  ها و فداكاري اشتياق فراوان در جبهه حضور يافت و در نبرد حق عليه باطل رشادت

هاي دفاع مقدس شهرسـتان سـراوان    ر ارزششاد موجود در پايگاه حفظ آثار و ندر اسن .نشان داد

آمده است كه در يكي از سفرهايي كه شهيد محمد امين مير مرادزهي براي ديدن والدين خود به 

محل زادگاهش آمده بود مادرش به خاطر عالقه و مهربـاني كـه نسـبت بـه شـهيد داشـت بـه وي        

رد تا در دفاع از تماميت ارضي جمهوري اسالمي از هيچ كوششي دريغ نكند اما مواظب توصيه ك

  .خود باشد زيرا مادر تحمل خبر ناگوار از دست دادن فرزند را ندارد

گفتني است كه شهيد خلبان محمد امين مير مرادزهي در آزمون استاد خلباني موفق شـده  

شـد، حضـور در    به نيروهـاي كارآمـد احسـاس مـي    بود كه باتوجه به نيازي كه در جبهه و جنگ 

  .جبهه را از تدريس و استاد خلباني ترجيح داد
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به عنوان داوطلب به اتفاق چهار فروند هليكوپتر كبري بـه خـاطر    ١٣٦١تيرماه ٢٣در روز 

كه خاك كشور را از وجود دشمن نجات دهد و پشتيباني امدادي از نيروهـاي ايرانـي كـه در     اين

عراق به پرواز درآمد كه هليكوپتر اين مرد بزرگ  ةبه طرف بصر ،دشمن قرار داشتندخطر پاتك 

 بـه  وي كـه  گرفـت  قـرار  موشـك  اصـابت  مـورد  عراق خاك در در عمليات پيروزمندانه رمضان

پيكر پاك ايـن عزيـزان    و شدند نائل شهادت رفيع درجه به" عيوضي ايرج "خلبان كمك همراه

  .تاس مورد شناسائي نيروهاي خودي قرار نگرفته باشد و هنوز در خاك عراق مي
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ور اّهللا  م  ا
  ))ارج ((

ید  بان  رم خ وادة  ّ خا رر   ن  ی مد ا   اد ز
  ، ــّل جـال ـق،  د  ـر را  رد و  ــدا وم  ـ ـد،  یا ه  ــ ـه را شا مایــد و آن طـا  مایـد،  ــق اراده  ـه را ذات  ـت، آن ــی ا ی ا ـو ــی ـر  ز

ن  ـــاال ــا بـــ ــــ ــــــوظ. امّ ــــــت و  ـــــون ا ـ ــــــی  ــــــوح ا ـــ آن   ـــ ا ــــــس واال   ــــــت  ــه ا ــ ه ــ ـــ ـــ ــــدا دا ــ ــــــھادت  راه  ـــه  ــــــر را  ـــ نان د  ا
ــــــت   ا وده ـــار ا خـــ ــــــی ا ـــای  ــــــن رو جـــ ــــــت". از ا ــــــی ا یــــــاء ا ـــ او ـــ ــــــھادت  ــــــز " ــــــت" و دا دان  ــــــ ــــــر  ــــــھادت  د:"

ن،  ـــ ــت از  ا ــتالی اســالم و  ــوچ  راه ا بــار ب دی از  ــ مـــان،  ــتان  و ــتان و ب وار،   ــ ــن و ا ن  ــ دان رو ــ ن  ــرز

ھای  وردیده و   ت را   ھا ثار و  ت. ز ا ه ا ت یا ھادت د ی  ری    ل 
ـــــتان ا ی  د عدا ـــ ــ گــــان و ا ـــــت   ه ا ـــ ــ ـــــن  ــــس شا مـــــل و اخـــــالص ا ــــق و  ـــــر  را ی  ـــــد ت   از ز ــــنا بـــــا 

ر تان با  قدر ا ا ی  ھدا از و دی  را بان  د.  هخ روف دار ود را  ّم  ّم و  مام  ن  تالی و ه و  راه ا نا  ھا آ ی آ   م
واد ی از خا ند ما ود و   ی  دردا پاس و  شا  از   را ید  ّ آن  رام  روح  ن ادای ا جا  گـان  ها رگ 

وح "ارج ور  گان  دا "  و  وده و  از  م  قد ر را  ی دارم.حا یا ی و کا ما آرزوی سال ای  جات و  ّو  وار ع ر ید  ای آن  عال  د      و
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  »ايرج افشار سيستاني زندگينامة«

 )زابل - ١٣١٩دوم آبان متولد (

هـاي   و از چهـره زابـل، ايرانشـناس و نويسـنده     اهـل ايرج افشار 

ـ   باشـد. همچنـين بخـش     ايـران مـي  ه از پركار فرهنگي ايـن خطّ

مهمي از مطالعات و نوشـتارهاي وي اختصـاص بـه زادگـاهش     

  .دارد سيستان و بلوچستان يعني

هاي جغرافيايي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي  عنوان كتاب در حوزه ١٥٠حال بيش از  ز وي تا بها

وي در سـال  » ها، چادرنشـينان و طوايـف عشـايري    ايل«قتصادي منتشر شده كه كتاب دو جلدي و ا

طاليـي   ةعنوان كتـاب برتـر در گنجينـ    كتاب سال ايران شناخته شده است. همچنين اين كتاب به ١٣٦٧

 .ثبت رسيده است بزرگ لنين مسكو به

و پژوهشـگر صـنعت گردشـگري    توان به برترين نويسنده  از ديگر افتخارات افشار سيستاني مي

ماندگار از سـوي شـهرداري    ةو چهر ١٣٨٧، دريافت نشان ادبي تاجيكستان در سال ١٣٨٤ايران در سال 

 .ي يونسكو در ايران در سال جاري اشاره كردتهران و كميسيون ملّ
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هـاي   پـاس پـژوهش   بـه   دكتر ايرج افشار سيستاني را كه نويسنده و پژوهشگر ايرانشـناس اسـت  

 .اند لقب داده "پدر خليج فارس"نام  در حوزه خليج فارس به گسترده

هـزار جلـد    ١٤سـاله تحقيقـي و پژوهشـي خـود را در قالـب       ٤٥ايرج افشار سيستاني زحمات  

مركـز   بـه ه ، فصلنامه، عكس، لوح، دست نوشته ها و هداياي دريافتي داخلي و خـارجي را  كتاب، مجلّ

 ١٠٠براساس ايـن گـزارش، ايـن كتابخانـه      .بلوچستان وقف كرده استي سيستان و اسناد و كتابخانه ملّ

هاي معتبري در زمينه تاريخ منـاطق مختلـف كشـور     صي درباره ايران شناسي است و كتابدرصد تخص

 .در آن موجود و به زيبايي تحقيق و تفكيك شده است

 د تـا كارشناسـان   ي كتابخانه استاد ايرج افشار سيسـتاني، سـبب شـ   ارزش باالي معنوي و ماد

اسناد ملي پس از بازديد از اين كتابخانه به سبب ارزشمندي و نفيس بودن كتـاب هـا، نتواننـد بـراي آن     

هاي مرجع موجود در اين كتابخانه حتـي در كتابخانـه ملـي ايـران      برخي كتاب .قيمت مادي تعيين كنند

بر وقف كتابخانه كم نظيـر، گـران   گفتني است ، اين محقق و پژوهشگر نامي ايران عالوه  .وجود ندارد

  ليفات خود را نيز وقف كرده است.ر خود، تمام حقوق مادي و معنوي تأقد
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ور اّهللا  م   ا

  ))ارج ((

ند  تاد ار ی ا ر  آ ید تا شاری  ج ا   ا
ــــن ان-مــــام و ـــــود جــــای  -ا ــــوش  نـــــد  آ ــــدی د ز ـــــون  ن را  ــــرز دم  ـــ ــ ــا  ارســ ند مـــــدن  ـــــت  از آن   ا داده و  

مـــــا ـــــت  حا ھـــــا  ا ی  ّ ـــــون  رده  آن را  ـــــ ھـــــا را  مـــــا  ا ـــ  ــ ـــــن اما وزه ا ـــ ــ ــه، ا ـــ ســـــل و دا ـــــس    م.  ـــــپار عـــــدی  ی 
 . ر آن  آ م و  صدد  نا ود را  د  یاکان  مّدن  نگ و  ت     ما

ی بـــا ی ز ـــ ـــی، دا ر ی اق ــه ـــی، جـــاذی  ـ ی، ع دشـــ ی ی  ـــی و پـــا ن ـــه  ی  م ـــی، از  ـــی و آ ی د
ند  ی  ن  ی صاد ندا ـ ـت  دا ه ا ـ ه و شا ـ ـس با ـند.  ـل با ی بـا سـا م نگ  ن  ن  ی ما از ا وع  و ند  وا

ب ر   و صــــــا ـــــوص آ ـ ــــــن  د و  ا ــــــو ـــــم  ـ ــــــت  ق ــــــوزه د ــــــن  یان ا ل و  ــــــ ـــ ا نـــ یا ل  ـــــد ـــــی  د.ـ ـ ـــای  ــــتا جـــ ــ ن را ــــــ  
یا ی  ـــو ـــم را   ـــن  ی ا عــا نا ـــون  ی  ضـــ اد  ـــ ـــت  ا ی ا ــو مـــام ورزیدهو ده و  آن ا ــ ھـــاایـــ ـــ  ف د ن و تـــأ ـــدو  د. 

ّدعا ن  ویای ا تان  و تان و ب ند  د د ز ما  ط  و ان  مّدن ا وزه  ند   تاب ارز د    ت. ج
ی مـات  شـ از ز قــد و  ن  ـ ـ  جا ــو ا ن  ـ ان ز یـای ا ا ر و  نــگ،  رش  ـ مـام   ح تــان  ا

ــــر را  ـــع   " ارج  " حا ــــتان  ـ و ــــتان و ب ــــتان  ی  ا د عدا ــــ مگــــان و ا ن آرزوی ، ــــوده قــــد ی و ــــ ی ســــال یــــا کا
ونر شوزا ن دا وا ی وه و عال ،  وت  ی د عا نا ند  ر ارز ه آ طا م ند را      .ما
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 خير مقدم و سخنراني دكتر پهلواني در آغاز مراسم

شاهرضايي دكتر  سخنراني  
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  آيت اهللا سليمانيسخنراني 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

نامي دكتر امير سرتيپ سخنراني  
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  زهي سخنراني مولوي اسماعيل

 حضور نخبگان و استعدادهاي برتر در سالن نكوداشت
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 سخنراني دكتر افشار سيستاني

سيستانيتخصصي دكتر افشار نشست   
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لو سخنراني دكتر امين  

 سخنراني دكتر اويسي
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