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 ْ   ث «P     ظ 
  

  است؟  است؟ سمنی بوده واقعا روزي روزگاري در این چمن گلی بوده
  !توان دانست توان دید؛ نمی راست آن که نمی

ي دنیا را درهـم نوردیـد، افـزون      هجري به این سو، این نیمه   616توفان مصیبتی که از     
تـر از   کـن  تـر و بنیـان   هایی کاري لرزه  گاه پس،نخستینه» ختند و کندند و بردندِ   کشتند و سو  «بر  

  !درپی رباي پی هاي تاب ویژه براي سیستان؛ سرزمین مصیبت اصل داشت؛ به

دث  و ندباد  از      
ن دیدن   ی او    

ن ن         ا
وده  ی  ی گ      ت یا        ا

ظ   حا
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 کـه  -زادگان صفاري با درایت شاهان و شاه1بود در ابتداي ایلغار منغُل،   سیستان توانسته 
ل غزنـه و آل سـلجوق در آن جـا بـه تمـشیت امـور       هـاي آ  مـردي  ي نـاجوان    هنوز هـم بـا همـه      

اي از گزند مستقیم منغُل در امان بدارد؛ امـا درسـت زمـانی کـه       خود را تا اندازه    -پرداختند  می
  . همه بر باد رفت،رفت این سیل آتشگون در حال فروکشیدن است، ناگهان امیدها گمان می

کنم خود، سرکی بـه تـاریخ     میي این سطرها دعوت نویسم؛ اما از خواننده    تاریخ نمی 
ي ایـن دوره از تـاریخ سیـستان را ورق بزنـد و      ساله کم حوادث صد صدو پنجاه بکشد و دست  

  :  ببیند که
  ي ما خس و خاشاك آشیانه    یادگار هزار رنگ گل است

  نامه ناگزیرم؛ ي رنج ولی براي تبیین این مقوله از آوردن چکیده
هـاي    که نخستین اخگر سوزان بر دامنه   615ما در سال    ؛ ا »اول بنا نبود بسوزند عاشقان    «

خـاموش  کمـک بـه   کشد، حکومـت سیـستان بـراي     افتد و شهر ترمذ را به کام می         جیحون می 
جـا   ي سیـستانی بـه آن   کردن این شعله سپاهی شش هفت هزار نفري از نیروهاي سوار و پیـاده             

گردد؛ بـا وقـوع     به وطن باز نمیسالمت  حتی یک نفر از آنان هم به  که؛   تا پاي جان   فرستد  می
 و منغولـستان از سیـستان    سوز باز هم همواره این خاطرجمعی هست که منغل ي خانمان این بلیه 

هـاي    موجـب شـورش   مفسدانافروزي    همین خبر ناخوشایند و آتش    ! فاصله دارد؛ ولی هیهات   
 نعمتـی  -اي حیـدري هـ  هاي بزرگ خلق را به بهانه شود و دسته کن در سیستان می   عظیم و بنیان  

افتـد   موقع شاه وقت سیستان اگرچه مؤثر مـی  تدبیر به. گیرد ها می اندازد و قربانی    به جان هم می   
سازد، با ترور شـاه قدرتمنـد بـه دسـت اسـماعیلیان،       و اندکی فضاي ملتهب سیستان را آرام می  

تان میـان   سیـس 618 ، سـال لغزد و تنها در یک سـال  هاي کور می  شهر دوباره به آغوش شورش    
 دنهـا ریختـه باشـ    شود؛ ناگفته پیداست کـه هربـار بایـد چـه خـون      به دست می سه پادشاه دست  

  ! مفسدان
کـشند؛    سال ماتم مردم سیستان است؛ در ابتداي این سال شاه سیستان را مـی       619سال  

ارد؛ اند غالم ترکی که مالزم او بوده یا منغلی که معاند او بوده؛ تفاوتی در اصل قضیه نـد       گفته

                                                
» واره ي مغـول  مانـده  عقـب « شد و در معناي قـوم مغـول یـا    mongol این واژه همان است که بعدا در غرب - 1
  .  است  منغول یا منغل نوشته،رفت؛ این واژه را تاریخ سیستان برخالف سایر متونکار به
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و ... آمدن لشکر کافر بـار اول بـه سیـستان    «و ... ؛ »گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد     «
» صـد و نـوزده   الحجه به سال شش  گرفتن شهر سیستان و خراب کردن روز آدینه بود دهم ذي          

پـایمردي و   انـد؛ بـه   اي ندارنـد؛ هرگـز نداشـته      ؛ مردم سیستان با تسلیم میانه     )394 : 1314بهار،  (
گذرنـد و   نفر نیز از دم تیغ می به آهنگی شاه نفر جنگند و به پیش هبري شاه نو خانه به خانه می      ر

گیـرد؛ مـزد جهـادي     الـدین صـورت مـی    البته این کشتار به تالفی کمک آنان به سلطان جـالل  
ها به دسـتیاري اپـوش و اهـریمن ایـستاده بـر کـوهی از        منغل! چنان شهادتی این چنین است   آن

اي آبـاد   اند؛ مشعل تمدن را و فروغ انسانیت را در گوشـه  گیرند؛ پیروز شده  جشن می1ها  جنازه
 از جهــان خــاموش کــرده و چــون دیگــر اخگــري هــم از ایــن کــانون تمــدن برجــاي   و آزاد

ي مأموریتـشان بـه    و مغزهاي تهی بـه ادامـه  انباشته هاي  جیبو  پر  ي  ها  خورجیناند، با     نگذاشته
  .شتابند والیات دیگر می

 زمین خدا دامن به  سازيقصد آباد گزینند و به  السیف سیستانیان شاه جدیدي برمی      بقیه
زنند؛ باالخره اگر این سرزمین سترون هم باشد، با خون ایـن همـه شـهید، بایـد نیـک            کمر می 

کنـیم؛ امـا ناگهـان دزدان بـازار      ها را تیز می ها و داس   ، خیش »طالع اگر مدد کند   «بار بنشیند؛     به
شـود؛ شـاهان    هـا جـاري مـی    کشند؛ خون سوخته را دوباره به آتش می   نو، خوارج، شهر    آشفته

هـاي   نـزاع اهریمنـی  سـوزد تـا آتـش     شوند؛ مزارع مـی  یکی پس از دیگري کشته و فراري می     
  2.فَذَلِک یومئِذٍ یوم عسِیرٌ فَإِذَا نُقِرَ فِی النَّاقُورِور بماند؛  چنان شعله درپی هم پی

گذارد؛ اما کودکـان   ه سال سیل و قحطی و ناامنی چیزي از سیستان باقی نمی     ده دوازد 
اند؛ زودا که اینان، وارثـان خـدا در زمـین     گریخته از شمشیر دیروز، جوانان برومند امروز شده 

آید که هنـوز بـا ایـن     ها ناگهان یادشان می ؛ ولی منغول»به نیکی همه دست کوشش برند   «خدا  
  !اند شهر تسویه حساب نکرده

                                                
ي  ؛ در مقدمهنه نخستین بار است و نه واپسین بار سیستانهاي مردم   این ایستادن و برنشستن بر کوهی از جنازه- 1

ي لـشکر   ربیـع، فرمانـده   [پـس «...ام کـه   هاي فاجعـه را بـاز نمـوده    جلد سوم این مجموعه، باز هم اندکی از گوشه 
ها  گاه هاشان و هم از آن کشتگان تکیه بفرمود تا صدري بساختند از آنِ کشتگان و جامه افکندند بر پشت         ] اعراب
  ).42-3 :1373، تاریخ سیستان(»...و . برشد، بر آن جا بنشست. ساختند

  .8-9المدثر،  !روز ناگوارى است] چه[ آن روز ،پس چون در صور دمیده شود - 2
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بـرد؛ امـا تـاوانی     آیـد و خانـه از بنیـاد مـی     رسد، سیل منغل مـی     که از راه می    631سال  
هـاي   ي مـردان مـرد حماسـه    پردازد؛ چرا کـه یـک سـال و نـیم مقاومـت مردانـه        سنگین نیز می  

نیز به کمک دشـمن بـه   » وبا«؛ »این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد     « اما   ؛آفریند  شگفت می 
ي  و قلعـه ...  «!داسـتان  دستند و هـم    اهریمنان همه جا هم !شود  شود آنچه می    و می آید    میدان می 

به هیچ وجه ... دربندان دادند و مدت نوزده ماه در پاي آن قلعه مقام کردند... ارگ سیستان را   
در آن قلعه دست نیافتند تا رنجوري و وبا بر جماعت مسلمانان غالب شد و کار خلق به جـایی     

بـه رحمـت   ... بودند، به یک بـار   صد مرد و دویست مرد به یک موضع که جمع می      رسید که   
ي  دسـت همـه  نگفـتم کـه   ؛ )به نقل از طبقات ناصري    ،  62 :1353،  صفا( »پیوستند  تعالی می   حق

  !؟دیوان و اهریمنان در دست هم است
ر هـا هـر چنـد یـک بـا      نشانده ها و منغل گذرد؛ منغل ده سال شوم دیگر بر این مردم می  

نانشان را مردم سیستان فرستند تا مبادا  این سرزمین و باشندگانش می    » بادِْ  غمی از نو به مبارك    «
و از ... «؛ »آبـی بـه رخ سـوختگان بـاز آرد    «آید که   تا سیل می؛خورش ماتم تناول کنند  بی نان 

در این سـیالب قـرب سیـصد آدمـی از مـرد و زن و      ... باید شد شهر مدت سه ماه بر کشتی می    
ي سیستان را آب ببـرد؛ در روز آدینـه، نـوزدهم مـاه         بسیار چارپاي هالك گشتند و اغلب غله      

گـل بـود بـه سـبزه نیـز      «؛ )398: 1314، تاریخ سیـستان ( »شوال در سال ششصد و چهل و یکی    
  !»آراسته شد

باز بیست سالی به سراغ این سرزمین نرویم؛ باشد که در این بیـست سـاله از حـصاري       
بـسته بـر منغـل شـبیخون زدن و      رفتن و شـهر سـتدن و شـهر بـاختن و شکـسته          شدن و حصار گ   

... هـا و آل کـرت و    هاي ریـز و درشـت منغـل      ها و سرانه    هاي سخت پس دادن و مالیات       تاوان
  .نایی برایشان مانده باشد

 ؛گذشته است؛ برویم؛ سـراغی از سیـستان بگیـریم   ... اکنون بیست سالی از آن سیل و     
آمـدن  ... درنویین به سیستان و سپاه آوردن و بر روي زره لشکرگاه کردن و   آمدن امیر جنجو  «

و رفتن لشکرها تمام بـه جانـب   ... و مصاف کردن... باغو و ارس نویین با دوازده هزار سوار و         
قتل آوردن بسیاري مـردم را از سـجزي و    زره و دوازده روز توقف کردن و خرابی نمودن و به   

بسیاري از لشکر ایـشان  ...  روز دربندان کردن و شبیخون آوردن و    و چهل ... بلوچ و مجوسی    
  ؛)401: 1314، تاریخ سیستان(» ... ها ها و اسبان و سالح را قتل کردن و سرها و علم
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حرفـی اسـت از هـزاران کانـدر     « را پشت سر بگذاریم؛ این نیز       666کافی است؛ سال    
! اهللا  هجري گذشته اسـت؛ سـبحان  616؛ درست پنجاه سال از آغاز توفان مصیبت   »عبارت آمد 

؟ هنوز هم بـه تعبیـر حـضرت حـافظ نهیـب حادثـه       »شود بلند  صدا می «و هنوز هم از این مردم       
  بنیادشان ز جاي نبرده است؟

روز «صد و بیست سال دیگر مهلت دارند تا خود را براي رویارویی بـا          ! است  نه؛ نبرده 
ــ » واقعــه ــگ  آمــاده کننــد؛ مــردم سیــستان ایــن صــد و بی ست ســال را، ناخواســته بــه مــشق جن
  !؟»کس که عیاري کند از بند و زنجیرش چه غم آن«گذرانند؛  می

 مرد و نـسل اول فرزنـدان او   آشام  خونصد و بیست سال شوم بر آسیا گذشت؛ چنگیز 
است؛ شرق تـا غـرب آسـیا بـه خـون رنگـین اسـت؛         نیز؛ و اینک کار با هوالکو و تیمور افتاده    

گذشـتند، دم مـسموم    خوار، حتی اگر از کنار شـهري آبـادان مـی            پذیر مردم نا  غارتگران سیري 
انداخت؛ در این صد و بیست ساله لـشکرها از ایـن جـا و     به جنایتشان شهر را از نفس می    آلوده

گذرنـد و سیـستان را کـه بـر سـر راه شـرق و غـرب قـرار دارد، بـه آتـش              آن جاي ایـران مـی     
رسـمی   است و بـی  آخر از قدیم رسمی بوده...! آن گاه که     تا   ؛کشند؛ مستقیم یا غیرمستقیم     می

  !»دور چون با عاشقان افتد، تسلسل بایدش«است؛  نشاید؛ تا بوده چنین بوده
گوید  المثل قدیمی سیستانی می  میراث این مردم است و یک ضرب      » تسلسلِ شهادت «

آبااجـدادي ایـن   توان گذشت؛ و میـراث   ؛ از میراث آبااجدادي نمی »میراث خالص ندارد  «که  
ما یجاهِد لِنَفْسِهِ وو البته  ؛مردم ایستادن بر سر آزادي است تا پاي جان   .1من جاهد فَإِنَّ

  :نویسند اهللا صفا می استاد ذبیح
ي ایـن    شـرحی دربـاره  ،مناسـبت   تاریخی نوشت یا بـه   ،اي که در آن اوان      هر نویسنده «

 من، اما بر سر ؛)56 :1353، صفا( »اش خون چکید ي کبري داد، از خامه      مصیبت عظما و داهیه   
ي  آن نیستم که در این آغاز سخن، کتاب را به خون آغشته سازم؛ بنابراین از شرح ایـن واقعـه      

 ریـز   خونهاي پریشانی، روي خود چنگیز اي که در طول آن سال   گذرم؛ واقعه   سوز درمی   جان
  .ین قرن برباد دادرا سفید کرد و بنیاد شهرنشینی را در سیستان تا چند

                                                
  .6/ العنکبوت؛ کوشد و هر که بکوشد تنها براى خود مى - 1
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ي  بودند با تقدیم هزاران هزار شهید در پـاي فرشـته    گناه مردمی که گمان برده      بی... و  
خـوي دیگـري بـه نـام      اند، ناگهـان بـا اهـریمن    شرف و آزادي دین خود را به اهریمن پرداخته       

  .آید  شرم میزبان را از گفتنش! السوء نعوذ باهللا من قضاء... شوند و این بار  رو می تیمور روبه
رخ در سیـستان کردنـد، دسـت      ، شـاه  (!)شرح آنچه اینان، یعنی تیمور و فرزند خلفش       

خواهد تا آن مصیبت هایل را برتابد که در من آن   کم از این قلم ساخته نیست؛ بیانی دیگر می        
قلم را لختی بر وي بگریانم و از نظم و نثر بزرگان که چنین مردم و چنـین مـصیبت    «نیست که   

، در رثـاي  795 :1375بیهقی،  (»...اي باشد مرا و خوانندگان را  است، بازنمایم تا تشفی     آمدهرا  
؛ اما فقـط بـر آنـم کـه بـه      »نویسم تاریخ نمی«؛ که در ابتداي این مقال گفتم که   )بونصر مشکان 

  :من هم بدانم که »ترانه، کویري این بی«قول عباس باقري در شعر 
  است لیف آمدهچه به روزگار این شهر بالتک«
  هایش را به یاد دارد که نه عیش انارستان«
  تواند از این کبودي با بوق و کرنا برآمده نه می«
  باال برود«
»...  
  ترانه آمده است چه به روزگار این مردم بی«
  آورند که نه نام نجیب نیاکانشان را به یاد می«
  آیند نه وقتی از مزار مالیک پرریخته می«
  ها   و سلوك چلچلهاز کهکشان بوسه«

  زنند حرف می
  ).355: 1386 باقري،( ...«
T  T  T 
  

ي باانـصاف بپرسـم آیـا     ي این مقدمات را از آن رو مطرح کـردم کـه از خواننـده     همه
باشـد؟ اصـال    داشـته » ادبیـات «توانـد   هاي فکري و جسمی مـی   چنین ملتی با این همه کشمکش     

  تواند به ادبیات بیندیشد؟ می
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کنیم؛  فرهنگ مطرح نمی ي جماعتی بدوي و بی    ه این پرسش را درباره    یادمان باشد ک  
هـاي فکـري و    کنـیم کـه زمینـه    طـرح مـی  » رفتـه  پـیش «اي با معیارهاي آن روز  ي جامعه   درباره

زبـان را؛ و   اش نخـستین شـاعران پارسـی    هـاي شـعري   سـازد و تجربـه    می» نامه  شاه«اش    فرهنگی
اي در آغاز راه به ایران هدیه  »فرخی»کند، چونان   می»پاکوب«گاه که مسیر شعر و ادب را    آن
  .آهنگ سعدي است و در این وادي پیش» سهل ممتنع«ي سبک فاخر  دهد که آفریننده می

ي  فرخی سیستانی یقینا تنها گل این بستان هم نیست؛ ایـن سـرزمین تـا پـیش از حملـه              
: 1389عمرانـی،   ( پـرورد   میي شمسی ادیب و دانشمند و شاعر و نویسنده ها یک منظومه    منغل

تـوان از   ؛ اما اکنون چه؟ آیا می  ) مشتی از خروارِ فضایل باشندگان سیستان      -3-0-2-4 ←.49
  ي خون و مرگ و آتش باز هم به ادبیات بیندیشد؟ او انتظار داشت در این هنگامه

نان نیـروي شـگرف   «هایی است که مردم غم نان ندارند و  معموال ادبیات حاصل دوره   
   دیگر سخن هنوز اقتصاد رو به موت نشده است؛ است؛ به نکرده» الت را مغلوبرس

نـشیند کـه امنیـت      وقتـی بـه بـار مـی      - از هـر نـوع آن کـه باشـد          -معموال نهال ادبیـات   
  کم تاحدودي تأمین باشد؛ اجتماعی دست

اي  کـم مرثیـه   باشد تا دست اي مانده شکفد که شاعر و نویسنده معموال ادبیات وقتی می   
  ، چه جاي ادبیات؟»یکی نیست که بر صد گرید«ر رثاي کشتگان بسازد؛ اما وقتی امروز د

  نه؛ از آن پس، دیگر
  خورشید سرد شد«
  ها رفت و برکت از زمین«
  ها به صحراها خشکیدند و سبزه«
  و ماهیان به دریاها خشکیدند«
   پس به خود نپذیرفتانز و خاك مردگانش را«
  دیگر کسی به عشق نیندیشید«
  دیگر کسی به فتح نیندیشید«
  و هیچ کس«
  دیگر به هیچ چیز نیندیشید«
  !چه روزگار تلخ و سیاهی«
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  آه ، اي صداي زندانی«
  آیا شکوه یاس تو هرگز«
  از هیچ سوي این شب منفور«
  نقبی به سوي نور نخواهد زد؟«
  !آه، اي صداي زندانی«
  
  

T  T  T 
  

  : براي مطالعهینهادهای پیش
  :ها دید ي تاریخی سیستان را از نگاه آن توان این دوره هایی که می کتاب
اهتمام دکتر منوچهر ستوده، تهـران،    احیاءالملوك، ملک شاه حسین سیستانی، به      .1

  .1383شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 
، 3اهللا صفا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج تاریخ ادبیات در ایران، دکتر ذبیح .2

1353.  
پطروشفسکی و دیگران، ترجمه کریم کـشاورز، تهـران، انتـشارات        تاریخ ایران،    .3

  .1354پیام، 
  .1314الشعرا بهار، تهران، رمضانی،   ، مصحح ملک-تاریخ سیستان،  .4
ي کل ارشاد  پی تیت، مترجم دکتر سید احمد موسوي، زاهدان، اداره سیستان، جی .5

  .1364، 1اسالمی سیستان و بلوچستان، ج 
گل،  تصحیح دکتر منصور صفت  صبوري، ناصح و ظهیر، بهي الملوك، سروده شجره .6

  .1386تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 
  .1385، زاهدان، انتشارات تفتان، 1مرده، ج  ملوك سیستان، دکتر برات ده .7
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  ادبيات سيستان،
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   قد  -١-٧

جا؟  -١-١-٧ ت      جا تان از  ی    یا        ا       ول و  ض  
  !شعر سیستان؛ نه شهر سیستان

واقعا اگر روزي از من بپرسند طول و عرض جغرافیایی شعر و شهر سیستان کجاسـت،              
؛ زیـرا  تـرین پاسـخ نیـز همـین باشـد       و شاید درستاست» دانم نمی«البته که پاسخ احتمالی من،  

کـه در درازنـاي   اي اسـت   امروزه سیستان شهر نیست تا بتوان ابعاد آن را مشخص کـرد؛ منطقـه         
ي  حد و شمار بر چهره تاریخ پرنشیب و فراز و دور و دراز و سرشار از رمز و رازش حوادث بی

هـا    کـه هـر یـک از آن     بـسیار کـرده   دسـتخوش نامالیمـات   و آن را اش پـاي نهـاده    رسـیده   ستم
  .اش گپی زد و بیش درباره شود کم ؛ میاما شعر، چراطلبد؛  اي جدا می نامه رنج

امروز شعر سیستانی داریم و در این کتاب برآنیم که طـول و عـرض جغرافیـایی آن را             
  .دست بیاوریم به

تزا ذ تان  و وم      ف  ن  ب   ا          
ی ر ت و رنگ  ی  وی            گ  ب   

ظ   حا
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ــستره      ــد، گ ــستان را توصــیف کن ــات سی ــد ادبی ــر روزي، کــسی بخواه ــتی، اگ ي  راس
  جغرافیایی و تاریخی آن را باید از کجا تا کجا فرض کند؟

اي بـه نـام ادبیـات یـک      تـوان از پدیـده   بدون روشن ساختن ایـن طـول و عـرض، نمـی      
! پوشـی از دو وجـب خـاك ناقابـل     ي جغرافیا را بتوان با چشم   شاید قضیه . سرزمین سخن گفت  

شـماري را شـامل    ودهـاي بـی  تر حـل کـرد؛ امـا موضـوع تـاریخ، از آن رو کـه اوج و فر                 آسان
  .قدرها آسان نیست شود، آن می

خواهـد مبـدئی بـراي آن     گویـد و مـی   شمس لنگرودي وقتی سخن از آغاز شعر نو می       
 :نویسد تعیین کند، آگاهانه و عالمانه می

رود، غرض هنگامی است که آن پدیده از  اي سخن می وقتی که از مبدأ تاریخ ِ پدیده     «
هـا و   یابـد و بـه عرصـه    کنـد؛ تـسرّي مـی    رونـدگی مـی    و تحـول و پـیش  آن به بعد آغاز به رشد    

. دهـد  کند و عوامل اجتماعی دیگـر را تحـت تـأثیر و تغییـر قـرار مـی           هاي دیگر نفوذ می     پدیده
رونـد و   شوند و بالفاصله ازبین می هایی بر بستر تاریخ پیدا می   هاي اتفاقی که چون حباب      پدیده

یستند و هیچ تأثیري در عوامل جانبی ندارند، همواره در طول      مبدأ هیچ اتفاق و حرکت بعدي ن      
هـاي   حتـی نقاشـی  . عنـوان یـک سـرآغاز از اهمیتـی برخـوردار نیـستند       تاریخ وجود داشته و بـه  

ي  اي مـوقتی و اتفـاقی و گـذرا، بلکـه بـه مثابـه          هاي اولیـه، بـا آن کـه نـه همچـون پدیـده               انسان
است، به اعتبار ایـن کـه    ه زندگی اجتماعی مردم بودهبخشی ب ها عامل نظم    کارابزاري مؤثر، قرن  

شـمس   (»شـود  شود، سرآغاز و مبدأ کوبیسم شـمرده نمـی     عناصري از کوبیسم در آن یافت می      
 .)1 :1378، لنگرودي

بـاز اگـر   . ها عقب بـرد  توان تاریخ شعر و ادبیات سیستان را تا قرن ها نمی نه؛ به این بهانه   
ي راه پیشینیان و هر کار   دهنده  شد و هر شاعر و نویسنده ادامه میاي در این کار یافت        پیوستگی

شد، ممکن بود این توالی را به فال نیک گرفت و   ي کار پیشین شمرده می      جدید، دنباله و ادامه   
ویژه شعر از آن یاد کـرد؛ امـا    ي حرکت جریان ادبیات و به       به عنوان بستري تاریخی براي ادامه     

  .تدانیم که چنین نیس می
اند و شاید از این بـیش از آنـان سـاخته        اند و رفته    گذشتگان به جاي خود؛ کاري کرده     

  . اند کرده نبوده است یا به بیش از این مایه، احساس نیاز نمی
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مانده از ماترك آنان ترتیب داد  هاي باقی ممکن است روزي دفتري از آن یک دو بیت   
هـاي امـروزین    یخ قرارش داد؛ اما نباید تـالش اي از رف و تاق تار و با جلد طالکوب در گوشه   

  . ، دانست»و این یک بیت ناب از او باقی مانده است«ي بالفصل همان  را ادامه
شمار رود که هرگز نه چنان  زعم نگارنده این امر توهینی نیز به هنرمند امروز به          شاید به 
قـط یـک بیـت از او بـاقی     کـرده؛ ف  کلکش با قلم عطارد برابـري مـی      «اي را که      هنرمند پرآوازه 

کـرده اسـت و نـه هرگـز خـود را       شناخته و نه هرگز به شناختن او احـساس نیـاز مـی      ، می »مانده
  .داند خوار خوان کرم و شعر و ادب او می ریزه

 

      ه -٢-١-٧
 همان شعر ایران است؛ همان شعر پارسی که بـا یعقـوب    شعر سیستان آغاز  دانیم که     می

 پـاي بـه جهـان گـذارد و تمـدنی      ایـران ي   و مـدنیت تـازه  پدر زبان   ،ماهک  پسر ،رادمان ،  آزاده
سـراي از ایـن خطـه       گـوي و پارسـی      محمـدبن وصـیف نخـستین شـاعر پارسـی         . بشکوه آفریـد  

نشاند که ریشه در نیمی از آسیا پراکند و شاخ و برگ بـه  فروبرخاست و نهالی در این سرزمین      
هاي افتخار جهانیان از آن رویید و با ایـن همـه سیـستان،     ترین گنجینه   زرگ و ب  ابر و عرش سود   

بایـست تـا    صـد سـالی زمـان مـی    بـاز   و   از آن همه، هیچ طرفـی برنبـست       مدت،    در کوتاه خود،  
اي دیگر از آن سرزمین ظهور کند و به شعر پارسی رونقی نـو بدهـد و چنـان شـوري در          فرزانه

ــزد کــه در وصــفش   ــا دقیقــی روي در نقــاب خــاك   ... «بگوینــد ســخن پارســی برانگی کــه ت
  ).38: تا بی، نظامی عروضی(» است است، کس مثل او ندیده کشیده

از سیستان سـفر کـرد و رفـت؛ چـون       » با کاروان حله  «شاید خود شعر نیز همراه فرخی       
اي در فن شـعر   دیگر بلندآوازهشعر سیستان به کسوفی هزارساله گرفتار آمد و از پاي نشست و         

  .ز آن دیار برنخاست که نخاستا
که بتوان در پرتو آن راهـی یافـت و نـه        گاهی البته کورسویی برآمد اما نه چندان تابید       

اي افروخت؛ اخگري بـود و دگـر هـیچ نبـود؛ از همـان سـنخ          چندان پایید که بتوان از آن هیمه      
یـت از او بـاقی    و فقط یک بکرده کلکش با قلم عطارد برابري می   «ی که   ناگپرآوازعالمگان و   
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 اگـر دامـن   -از این سنخ شاعران  . ي انورش هباء منثورا گشته است       و باقی رشحات خامه   » مانده
   : نام یافت؛ نمونه راچندین منظومهتوان   می-همت به کمر ببندي

سمورى ،  سراج الدین سگزى  ،  امیرحسن عالء سجزى  ،  احولى سیستانى ،  ابوالفتح بستى 
میرزا همت  ،فریدالدین سجزى ،ابوالفتح سیستانى ،مس بستىش ،حمزه غافل سیستانى  ،  سجزى

میـرزا   ،زین الدین سـجزى سیـستانى    ،ابوالفرج سگزى  ،الدین مبارك سیستانى   شمس ،سیستانى
ملـک   ،غافـل سیـستانى    ،عنایـت سیـستانى    ،طبعى سیستانى  ،بهادرخان سیستانى  ،شجاع سیستانى 

میـرزا تیمـور منـشى       ،اضـى جـالل سیـستانى     ق ،قاضى احمد الغر سیستانى    ،شاه حسین سیستانى  
د کیـانى      ،موالنا عاشـقى سیـستانى     ،فراهى د صـالح      ،میرحیـدر حجـابى    ،ملـک محمـ میـر محمـ

 ،حـسیناى سیـستانى    ،صفى الدین بستى   ،صرفى سرابانى  ،موالنا صلحى  ،مظفر سیستانى  ،سالکى
 ه حـسن سـجزي،  خواجـ  عبـدالقادر سیـستانی،   و نیز محمدبن مخلـد سیـستانی،    ؛عبرت سیستانى 

  ).1380دهمرده و دیگران، ( قاضی نصیر سیستانی حمدي سیستانی، قاضی یحیی سیستانی،
وجـوي آنـم کـه     اما در این مختصر، نگارنده را با این مجموعه کاري نیست؛ در جست 

  .باشند نشود؛ شعر به گویش سیستان و شعرایی که به این گویش شعر گفته یافت می
حـدود پنجـاه    تا اکنون و بهتر بگویم تا ظهور شعر پارسی اد  راست آن است که از بامد     

  !ام باور نکردهسیستان تر وجود هیچ شعري را به گویش محلی  سال پیش و قدري کم
  .پذیرم؛ و تبعات آن را نیز آور است؟ باشد؛ می شگفت
  .ام است؛ گفتم من باور نکرده ام نبوده نگفته

هـا در   قـرن شـوکتی    قـوي  ،درتی، قـدر قـدرتی    ام بفهمم که کـدام قـ        این را هم نتوانسته   
جـاي دیگـر ایـستاده و     چـون همـه   هم  روي سر این انبوه مردمِ   ، چماق برکف،  خواب و بیداري  

 به زبان مادریشان شـعر هـم   -گویند  که به زبان مادریشان سخن می-است تا آنان  اجازه نفرموده 
  .بسرایند

ي امروزین دو بخش کـامال   ن داشته؛ و ای  »امروز شعر سیستانی داریم   «تر گفتم که      پیش
 1الـذاکرین  مردي رئـیس   تر از پنجاه سال پیش با پاي ؛ نخست همان که از حدود کم  داردمتمایز  

جوانه زد و رویید و بالید و به این جا رسید که اکنون هـست؛ و دوم آن میـراث پـیش از پنجـاه         
پرداخت؛  وگو خواهیم گفت بهدر این باره . سال اخیر که در اصالت و انتساب آن شک رواست      

  :شده است ي زیر نهاده وگوها براساس چند فرضیه این گفت
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  :فرض نخست
ي نخـست، بخـش آهنگـین زبـان، یعنـی شـعر             کـه زبـان، و در درجـه        -اگر این نظریه  

 صــحت -کننــد شناســان بــر آن تأکیــد مــی برخاســته از کــار جمعــی اســت و بــسیاري از زبــان 
هـاي وزن،    از زبان گفتار است؛ چون در خـود، کیفیـت  2تر ا ابتداییزبان شعر اساس«باشد،   داشته

  ).39 : 2536تامسون،(»است نغمه و خیال را که ذاتی گفتار ا ست، حفظ کرده
فرض باال مبنی بر این ادعاي نگارنده که شعر منسوب به سیستان سیستانی نیست        با پیش 

  :رسیم عر به این نتایج میشناسانه در مورد پیدایش ش ي زبان و براساس این نظریه
  اند؛ مردم سیستان شعر نداشته

  اند؛ مردم سیستان زبان مشترك نداشته
  اند؛ کرده مردم سیستان کار، و البته کار جمعی نمی

گیري باال بدون تعمق و تفکر هـم باطـل اسـت؛ زیـرا اوال            شک نیست که هر سه نتیجه     
اند؛ کشاورزي فردي یا  کار جمعی داشتههاي دیگر  مردم سیستان شاید بیش از بسیاري سرزمین 

ي آن یـک یـا    حداکثر خانوادگی سنتی را در اکثر نقاط ایران درنظر بگیـریم کـه تمـام عرصـه       
اسـت محـصور درمیـان کـوه و تپـه و بخـشی از آب          ي دسـتی  شـده  چند جریـب زمـین مـسطح    

 کنیـد آن را  دهد و مقایسه زحمت کفاف مشروب ساختن زمین را می  بندي کاریزي که به     جیره
دسـت و بـدون پـستی و بلنـديِ از افـق تـا افـق بـه نـام سیـستان و                اي یـک    دشت گـسترده    با پهن 

هاي لبریز و پر و پیمان کـه مهـار    ها و شعبه اي سرکش و طغیانگر به نام هیرمند با شاخه    رودخانه
 جمعـی  دارد تا افـزون بـر کـار    طلبد و هر کشاورزي را وامی وقت می و هدایت آن مراقبت تمام    

تـري بـه نـام حـشر و بیگـار، در بخـشی از سـال         تـر و پردامنـه   در مزرعه، به کار جمعـی بـزرگ   
هـاي   هـایی تـا پانـصد تـن آدم     صورت اجباري و رایگـان بپـردازد و حاصـل آن گـاهی دسـته       به

دل و یک هدف است تا اسپ چموش وحشی هیرمند را دهنـه و لگـام بزننـد و رام و آرام              یک
  .دارند نگه

ل عظیم حـشر و بیگـار گـاهی از صـبحدمان تـا شـامگاهان بـا آهنگـی مـوزون                    این خی 
بنـدد تـا مـسیري دیگـر را      کنـد؛ مـسیري را مـی    جا می زند و خاك و گل جابه  ریز تیشه می    یک

  .باشد؟ دارد جمعی نداشته مگر ممکن است چنین حشري سرود دسته. بگشاید



  

 

 ، ظرفیترانجه، معیار :یکمجلد 
 

34  

سـرایند و   ن مـشترك مـی  پس هم کـار دارنـد و هـم شـعر؛ و البـد شـعر را هـم بـه زبـا                 
توانــد بـود؟ ایـن نمونــه از شعرشـان را در بخـشی بــه نـام آواي کــار       خواننـد؛ جــز ایـن مـی    مـی 

تـر سیـستانی اسـت و     دید، شاید در جلد بعدي، که به گمان نگارنـده آن یـک نیـز کـم          خواهیم
  !برخالف انتظار، اندك

  
مفرض دو:  

داشت، شـعري نیـز    ون اگر می وجود خارجی ندارد؛ چ   »گویش سیستان «گویشی با نام    
بود؛ پس چون شعري نیست، گویشی هم درکـار نیـست و آنچـه امـروز پـیش رو       همزاد آن می 
اي از چنـد گـویش ریـز و درشـت و آشـنا و ناآشـناي دیگـر اسـت کـه از زمـان                    داریم، ملغمه 

ي  کــه مجموعــه - شمــسی1314 یعنــی ازپــاگرفتن شــهر جدیــد زابــل بــه امــر وزارت کــشور، 
این یکی جایگاه استقرار بخش اداري و نظامی و نماینـدگان حکـومتی      (د و نصیرآباد    آبا  حسین
  . معمول شد- گرفت نام»زابل « هیئت وزیران،ي نامه موجب تصویب به) بود

هـاي دور و نزدیـک    شود؛ چون این گویش در میان گویش   تردید رد می    این فرض بی  
ماننـد؛   مانـد و هـیچ یـک بـدان نمـی      هـا نمـی   ؛ بـه هـیچ یـک از آن        داراي وجوه مشترك نیست   

  .ترند تا به گویش سیستان هاي مناطق و شهرهاي اطراف سیستان به زبان پارسی نزدیک گویش
است که مردمی ناگهان گویش و زبـان خـود را        ها که بگذریم، هنوز دیده نشده       از این 

  .کنار بگذارند و به هر دلیلی به گویش یا زبان دیگري سخن بگویند
  

مفرض سو:  
هـا و متـون    اسـت؛ چـون در کتـاب    گویش امروز سیستان ناگهـان از غیـب سـربرآورده      

  اي از آن نیست؛ گذشته نمونه
تـوان   بخش دوم این فرض بـا قیـد احتیـاط درسـت اسـت؛ آري؛ در هـیچ کتـابی نمـی                 

 گونـه ممکـن   بـا ایـن همـه جمـع ایـن دو چـه      ! یافت؛ اما بخش نخـست آن نـه      3اي سیستانی   واژه
  شود؟ می

ي چـاپ دوم از جلـد نخـست گـویش سیـستان بـه همـین موضـوع                 ده در مقدمـه   نگارن
 کـه مـا در ایـن    -گویش فعلی سیستاناست که  پرداخته و در آن جا نیز تاحد توان روشن کرده    
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 شـد   کـه مـی  - نـاگزیر ترین مایه تفاوت  با کم-ایم نامیده» گویش معیار«ها آن را    رشته از کتاب  

بـه    از آن گـاه کـه  -شان انگاشـت   مراودات و تعامالت نادیدهو در 4ها گذشت سادگی از آن   به
  فعلـی ي جغرافیایی گسترده از این سوي سیستان تا دل خاك افغانـستان       یاد دارد، در یک خطه    

فقط خـاك سیـستان را   » گلدسمید«شمشیر . صورتی عادي برقرار  بود و تفهیم و تفاهم به       کشیده
 از آن جـا کـه مرزهـاي سیاسـی را جـدي تلقـی        - نیـز  هـا   بود؛ بسیاري از خـانواده      دوپاره نکرده 

 اما آن را نیز جدي نگرفتند تا آن روز کـه آمدوشـد        5بودند  شدهو چندپاره    دوپاره   -کردند  نمی
هـا    عرصه را بر بسیاري از انـسان 6از مرز دشوار گشت و طولی هم نکشید که دشواري آمدوشد 

هـا نیـز کـشید و بـا      ی میـان خـانواده  اي نبود؛ هر خط مرزي جدید، خطـ        تنگ ساخت؛ اما چاره   
اینـک دیگـر بـه سـمت و سـوي        کـه هـم   هـم، اي پارچه  میان گویش تقریبا یک،کمال ناباوري 

  . رفت دوپاره شدن می
بود  اي می  شاهد ساکت این ویژگی7 در خانه و کوچه و بازارهاي متمادي نگارنده سال

واژگان و از صرف به نحو؛ آینـدگان و  کرد و از آوا به    اندك از قشر به ژرفا میل می        که اندك 
و گـذار و زیـارت و    سـاله بـه قـصد گـشت     روندگانِ وابسته به خـانواده از آن سـوي مـرز، همـه      

شـدند و شـگفتا کـه هـر سـال،       سیاحت، دشواري روزافزونِ گذرِ فراقانونی از مرز را پذیرا مـی      
اي دیگـر از گـویش، در   »ونـه گ«شد؛  تر می تر و ژرف عیان، میان گفتار ما و آنان فاصله ژرف  به

اي دیگر از گویش هم در این »گونه«اغراق،  گیري بود و بی آن سوي خط مرزي درحال شکل    
  .ها آشکارا در کالم ما و آنان مشهود است سو؛ تا امروز که تفاوت

پس بر این اساس اگر نتیجه بگیریم که این فرض، یعنی تولد ناگهانی این گویش هـم              
، این است که چرا در هـیچ مـورد، ردپـایی    ماند  هنوز نگشوده باقی می گرهی که  8منتفی است، 

 این سخن از آن . در دست نیست-اند زیسته  هرجا که می -از زبان و گویش این مردم     نوشتاري  
رو اهمیت دارد که در میان خیل و سـیل عظـیم و شـاید بـاورنکردنیِ آثـار و تألیفـات مکتـوب         

 توان سراغ گرفت و آنچـه  هاي آن نمی ویش محلی یا گونهنشانی از گ 9دانشمندان این سرزمین  
 سرزمینی که در تاریخ -ادبیات شفاهی این سرزمین . برجاي است، به زبان پارسی رسمی است      

راحتـی   شمار دارد که به هایی آن چنان انگشت   نمونه -شدت گسترده است    و جغرافیاي جهان به   
ف بـسیاري از نویـسندگان و پژوهـشگران    ها گذشت؛ زیـرا نگارنـده بـرخال        توان از خیر آن     می

هـا تردیـد    توان در اصـالت بـسیاري از ایـن نمونـه     اي می هیچ دغدغه بزرگوار بر آن است که بی 
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شده از زبان پارسی رسـمی دانـست کـه در     هاي ناقص و تحریف ها را فقط رونوشت     کرد و آن  
» متـل «  وâlo:ka ،seytakماند تعداد اندکی   می .بررسی ادب بومی این سرزمین ارجی ندارد      

 مـایگی فـصلی بـراي آن    که از فرط انـدکی یـا انـدك     11و شعرهاي آیینی   10یا دوبیتی و رباعی   

کـم شـاعران    توان حکم کرد کـه مـردم ایـن سـرزمین یـا دسـت           از سویی نمی  . توان گشود   نمی
؛ انـد  اند و عنایتی به گویش محلی نداشته  سروده  پرشمارش، فقط به زبان پارسی رسمی شعر می       

گویان، از سند تا فرات، درکنـار ادبیـات رسـمی     ي اقطار و اکناف سرزمین پارسی      زیرا در همه  
شود و اگر حتی به این نیز حکـم تـوان کـرد کـه شـاعران رسـمی ایـن         ادب بومی هم یافت می   

هرگـز یـاراي آن را    12باشند که به گویش محلی شـعر نگوینـد،       بخش از ایران، سوگند خورده    
اگر این سخن درسـت باشـد،   . شعرگفتن شاعران ناآشنا به ادب رسمی شوند    نعاند که ما    نداشته

 -ها  در صحایف سینه-تر است فهم تر و همه نشین تر و دل  که گاهی حتی مردمی    -چرا آثار آنان  
   ثبت و ضبط نشده است؟-کنار ها به ها و جنگ ها و دیوان سفینه

توانـست در   بود، امـروزه مـی    میاگر چنین حرکتی اصالت داشته و از آن اثري بر جاي 
کـار    به-اي در کنار زبان رسمی جریان دارد  که در هر جامعه    -بررسی بیشتر گویش غیررسمی   

  توان توجیه کرد؟  گونه می این جاي خالی را چه. آید
  
  ض چهارمفر

اي،  گویش اخیر سیستان بـه مـدت ده دوازده قـرن مـدام و شـاید هـم بیـشتر در گوشـه             
اي انـدك و ناوابـسته بـه دیگـران،      اي از نیزارهاي هامون، در میان عده اشناختهاي، کنج ن   جزیره

داده و پس از ایجاد تمدن جدید پـا بـه شـهر زابـل و حومـه گذاشـته            به حیات خویش ادامه می    
  13.است

گرچه با این نظر آن قدر موافق نیستم که بتوانم آن را وارد بدانم، بعضی از قراین، ایـن     
داند و هـیچ جـا و    نگارنده نمیدهد؛ ازجمله این که  ي ساده نشان می یک نظریه نظر را فراتر از     

 مـردم  ي ایـن مـردم،   است که گویش ویـژه  در هیچ کتاب و منبعی نیز به این موضوع برنخورده        
در هیچ کتاب و دفتري، بـه  . تر از آن است یا پیش  گونه بوده   سیستان، مثال در صد سال پیش چه      

سیـستانی یـا   «اي گفتـه باشـد کـه     صرف این که نویـسنده . خورده است سند و مدرك متقنی برن    
ي  و لهجـه  ... تکلـم کننـد   ایرانی است کـه مـردم سیـستان بـدان         مهمهاي    سگزي یکی از لهجه   
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ي زابلـی بنویـسد    جـایی دیگـر، ذیـل واژه   و 14»ي قدیم است   ي لهجه   کنونی مردم سیستان دنباله   
ي برهـان قـاطع بـه     به از نقـل از مقدمـه  ؛ و »شده لم می تکاي ایرانی  که در قدیم در زابل           لهجه«

ي دیگـري   و نویسنده...  زبان مهم آن زمان بشناسند، هفت، یا چهارضرس قاطع آن را یکی از       
ــستان  ... «بنگــارد کــه  تقریبــا همــان فارســی دري قــرن چهــارم هجــري  ... گــویش محلــی سی

کند و نـه   را ثابت می 16»متروكزبانی «نه سخنی علمی است و نه وجود گویش و          ،  »15(!)است
ي تعدادي واژه در برخی از متون کهن ازقبیـل قـرآن    سروکله یافت شدن. برد راهی به دهی می 

 محـل نـزاع   یقینـا هـا    کـه ضـبط اصـلی آن   -17قدس و تاریخ سیستان و احیـاءالملوك و صـیدنه      
. دسـت دهـد   ي آن بـه  تواند سرنخی براي یافتن چندوچون این گـویش و پیـشینه         نیز نمی  -است

هـاي   یادداشت. گرفت توان پی ها را از سند تا جیحون و دجله و فرات نیز می    انواعی از این واژه   
هاست و حتی به برخی روایات، بر زبان حـضرت      صدرالدین عینی نیز سرشار از این گونه واژه       

اسـت کـه در انتـساب آن بـه      خطاب بـه شـهربانو رفتـه       kenja:ka18 ي  نیز واژه  #سیدالشهدا
توان کرد؛ اما تاکنون حتی یک جمله از این گویش در مطاوي هـیچ سـفینه        ستان تردید نمی  سی

چنـان،   دست دهد؛ کالف هـم  است تا از ساختمان نحوي آن اطالعی به  اي یافت نشده    و صحیفه 
؛ زیرا هیچ کس به خود زحمت نداده به این امر بپردازد که شکل دیـداري   است  سردرگم مانده 

تواند مستند پژوهنده و پژوهش قـرار گیـرد،     که می-ي آن شناسانه  اعتبار زبان  واژه معتبر نیست؛  
هـا امانـت را    صورت شنیداري آن است؛ از کجا که نویسندگان غیرسیستانی در ضبط ایـن واژه    

اي سیـستانی را بـا شـش      و واج واکـه  گونـه  باشند و از کجـا کـه بتـوان پـانزده واج       رعایت کرده 
  .حکمی کامال ناممکن استچنین صدور  ! درست نمایش داد؟عالمت دیداري خط مشترك

  
  فرض پنجم

 سیستانی اسـت؛ منتهـا از   -ام  برخالف آنچه تاکنون گفته و نوشته    -ها  ي این سروده    همه
هـاي ماننـده بـه پارسـی       فرض غریبی است؛ اما اگر قـرار باشـد نمونـه          !  گویش 19ي مالیی   گونه

 بدانیم، راهی وجود ندارد جـز آن کـه بگـوییم ایـن     رسمی را سیستانی و متعلق به مردم سیستان     
اند  کرده ي عام سیستانی یعنی گویش معیار استفاده می     مردم هنگام سخن گفتن از گویش ویژه      

ي مالیی و هنگام نوشتن، یعنی ثبت همین تولیدات، از زبان و خط       و هنگام شعر گفتن از گونه     
  . پارسی رسمی
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  نگفتم که فرض غریبی است؟
که فرض غریبی است و من هنوز سندي براي رد یا اثبات آن ندارم، دسـت کـم      با این   

افشارند؛ نخستین، جواد شهنازي است   دو نفر از دوستان بزرگوارم بر این موضع سخت پاي می          
اي  آور در کـار ایـن گـویش، اخیـرا، خـود، مجموعـه       گیـري مـدام رنـج    که افزون بر تحمل پی 

 یعنی گویش مالیـی کـه صـد البتـه بـه بـاور مـن، جـاي              پرداخته است بر همین سبک و سیاق،      
؛ ناگفته هم پیداسـت کـه   ... و شاید روزي دیگر، جایی دیگر  20بررسی آن در این کتاب نیست     

  و احساس است؛دالیل ایشان براي ابراز این نظر فعال مبتنی بر شم 
 را اي دیگر بر این باور است؛ ایشان موضوع   دوست دیگرم، دکتر حامد صوفی با شیوه      

و ي هنري  ي ادبی و نظریه شناسی، مردم شناسی، نظریه کاوي، روان  روانهاي اجتماعی، از جنبه 
  :نگرند و باور دارند که تر از همه، از جایگاه اقتصاد و منابع تولید و توزیع ناهمگن می مهم
اشد، نه که مطلقاً به زبان سیستانی ب(اگرچه جستجو در جهت استخراج اشعار عامه سیستانی         ... «

نتایج امیدبخشی در بر نخواهد داشت، با این حال توجه به اشـعاري کـه اکنـون          ) به گونه مالیی  
. در فرهنگ عامه سیستان بصورت اسطوره در آمده اند نیز می تواند رهگشاي ایـن ابهـام باشـد           

یک مسئله محوري در غالب این اشعار، سوزناك بودن آن مـی باشـد؛ آواي سـوزناك کـور،            
ننـه  (هاي غم فزا و جگرخراش، اشک هاي عروس و خواهر و مادرش در روز عروسی          آلوکّه  

در وا کنه، در واکنـه؛ مـن در   (، وادار کردن نمادین خانواده عروس به ازدواج     )مه کنجکه تونو  
تأئید این مسئله، فایل پیوسـتی را در خـصوص شـیوع ایـن گونـه مراسـم در ازدواج میـان ملـل                

رده ام، این مـتن برگرفتـه از کتـاب منـشأ خـانواده، نوشـته فـردریش              ن برایتان ارسال ک   گوگونا
اینها همه بیانگر تـسلّط حـاکمیتی فئـودالی    ... و ) انگلس، از رهبران معنوي مارکسیسم می باشد   

 را به شدت سرکوب کرده و حتـی  -پا  در این جا قشر کشاورز خرده-می باشد که قشر کارگر  
نهـا مـی گرفتـه اسـت؛ در تأئیـد چنـین جامعـه کـشاورزي و         فرصت بلوغ زبانی آنها را نیـز از آ       

فئودالیته مترتـب بـر آن در سیـستان اشـاره مـی کـنم بـه وفـور اسـامی، واژگـان و اصـطالحات               
  . » ...، بهره برده شده است...و ... سیستانی که در آنها از 
، باز هم »دنبو«و » بود«ها و شک بین   دودلی،تردیدهاها،  احتیاطي    با همه من، خود نیز،    

مـن بـه بـازار    =  (me βa bâzâr me:-ravoجاگیرِ  ي همه توانم باور کنم که ترانه هرگز نمی
سیستانی نباشد؛ چون موقعیت، ظرفیت، هنجار و عناصر آن سیستانی است؛ اما بـه زبـان      ) روم  می
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بـودم و   دهترین کسانم نـشنی  سیستانی نیست؛ اگر آن را بارها و بارها از زبان نزدیک        » من«و بیان   
شهریانم از ته دل بدان باورمند بودنـد،   ي هم گون ندیده بودم که همه در مجالس و محافل گونه   

هـا و   هـا و حکـم   کـردم؛ امـا فـرض    با این حدت و حـرارت ادعـاي سیـستانی بـودن آن را نمـی           
  .است هاي زبانی و گویشی، همواره مرا از اعتراف مستقیم باز داشته داده

  
  مششفرض 

اي ضرورت دارد که در سیستان امکـان وقـوع    ینش شعر اوضاع و احوال ویژهبراي آفر 
 غـرض آن کـه اگـر جریـان     .اسـت   شعري هم از این سرزمین نزاده  فرض، است؛ بنابراین   نداشته

تواند در زندگی خود و محـیط   اي هزاران و هزاران سال از سرزمینی بگذرد، نمی   آرام رودخانه 
 -کننـد   کـه از او تغذیـه مـی   - دد و آدمیـان اطـراف خـودش       پیرامونش و کشت و کـار و دام و        

تغییري ایجاد نماید یا خود، شاهد تغییري در زنـدگی خویـشتن و از آنِ آن مـردم و آن محـیط      
هـاي   راهـه  هاي ساحل و کژومـژ سـاختن انـدك آب      ییرهاي ناگزیرِ شستن آرام دیواره    باشد؛ تغ 

ي به حساب آید؛ زیرا نـاظر همیـشگی، آن   ا جانبی از آن دست نیست که بتواند منشأ دگرگونی 
 خـوب و بـدِ آن بـه    -یابد؛ مگر روزي روزگاري، سیالبی تند و خروشان و پر قدرت       را درنمی 

ـ   -جاي خود که فعال در مقام داوري نیستیم        و بروبـد و   و ببـرد رد از زبر کوه سرازیر گـردد و بب 
 خواهد شد و هم زندگی ي محیط دیگرگون   بشوید و دگرگون کند؛ در آن صورت، هم نقشه        

  .ي دد و دام چرنده و پرنده و کسب و کار مردم و آبشخور و نوع تغذیه
یافتـه   باید تا مناسبات ارضی را تحت تأثیر و تغییر گیرد و روابـط سـامان   چنین سیلی می 

 -گـویم نظمـی    نمـی -بر اساس ضوابط پیشین را درهم و برهم بریزد و درهـم بـشکند و چیـزي        
  .دیگر بیافریند

ي راکد ثابـت بـی تغییـر، یـا      تاریخ زندگی آدمیان و محیط آنان نیز چنین است؛ جامعه  
تواند منشأ تحـول   گونه می  چه- که خود کم از قهقرا نیست      –تأثیرپذیرفته از تغییرهاي فرمایشی   

  .پذیرد گردد؟ به یک معنا چنین وضعیتی هرگز امکان نمی
 همیـشه جـاري بـه مـدد و برکـت       اي  مردمی را تصور کنیم کـه در دو سـوي رودخانـه           

تغییـر در ابـزار کـشاورزي چنـدین و چنـد قرنـه        هاي کشاورزي سنتی بـا امکانـات بـی        وردهآفر
گذرنـد؛ گاوشـان هنـوز همـان      کش و قوسی آشکار می از پی هم بیها   و سده ها    زیند؛ سده   می
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خفت و خیـز و  گاو است و گندمشان همان و شیر و نان و زناشویی و زند و زاد و بود و باش و         
خوراك و پوشاك و خواسـتگاري و آیـین و آذیـن زنـدگی نیـز همـان کـه        خواب و   خورد و   

کاهـد و نـاگزیر    افزاید و نـه از آن، چیـزي مـی    نه بر این، چیزي می. است هاي متمادي بوده    قرن
زینـد، البـد از مـراوده     چون به برکت این آب جاري مداوم، باشندگان محیط، خودکفا نیز مـی    

 بـه دلیـل آن کـه سـودي در آن     - و آن شهر و دیار و فرهنگ و تمدن دور و نزدیک نیـز   با این 
ي  ي برسـاخته  کنند و باز هـم در الك همـاره     پرهیز می  -بندند  جویند و طرفی از آن برنمی       نمی

خزند و فردا نیـز روزي اسـت بـراي آنـان مثـل دیـروز و سـال آینـده نیـز مثـل                   خودشان فرومی 
  .هاي پارینه سال

اي ندارنـد تـا بـراي آن حـرف تـازه شـعر بگوینـد و همـدم و                 مردمی حرف تازه   چنین
ي مـشارکت   اي پهناورتر، ادبیـات، عرصـه   کالم بجویند؛ چون شعر، و در گستره    سخن و هم    هم

 هـاي حاصـل از شکـستن هنجـارِ     تنگـی   هـا یـا دل      کردن و به مشارکت طلبیدن اسـت؛ شـادمانی        
خـورده و   گر یا انسان زخم در انسان متفکر، انسان تجربهي زندگی و جامعه، چیزي را   روزه همه
زند و او را نسبت به آنچه در  پاشاند یا دیگرگونه رنگ می  شکند و از هم می      کشیده فرومی   رنج

نحوي که دیگر اختالط کردن با زن و فرزند و آینـده   سازد؛ به   گذرد، حساس می    پیرامونش می 
کاهـد و بـراي بیـان آن خـود را نیازمنـد بـه        نوپدید نمـی » انفعال«ي همیشگی از بار آن      و رونده 

ي  اش را، کـشف جدیـدش را، تجربـه    جوید که سخن تازه   اي می   بیند و فهمیده    فهمی باالتر می  
 با وي در میان بنهد و الجـرم بـراي آن کـه او را بـا     -است» انفعال« که منبعث از آن    -نوینش را 

را در او نیـز ایجـاد   » انفعـال «و را بطلبـد و همـان    دلـی ا    رغبت به شنیدن سخنش برانگیزاند و هم      
تـر   تر و شایسته تر بریزد؛ یا از زبانی مطلوب تر و رنگین کوشد حرفش را در ظرفی تازه      کند، می 
تر استفاده کند تا سخنش دست بـه دسـت و دهـان  بـه      تر و پخته تر و سخته تر و آهنگین  و هنري 

دیگـري و دیگـران گـردد و بتوانـد در پرتـو ایـن       دهان و سینه به سـینه نقـل محافـل و مجـالس       
ي همگانی دردش را با بخش کردن تخفیف دهد و لذتش را با تکثیر کردن افزون سـازد      رسانه

  .ها بیفزاید ي شادي و از بار اندوهان بکاهد و بر ذخیره
گیـرد، در   قرار می» یافته انفعال«افتد و خلجان درونی هنرمند       آنچه از این پس اتفاق می     

  :بندي است دو فقره قابل دسته
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نوظهوري که وجودش را، و در حقیقـت تمـامی   » انفعال«نخست بررسی و کنکاش در      
 و دوم یـافتن راهـی   ؛است ي خویش قرار داده اش را تحت سیطره   بود و نبودش را و جهان ویژه      

ر دامـن آنـان   بـ را و انتقال آن به دیگران تا این آتش   » انفعال«مناسب و شایسته براي بیان اثرات       
  . و بیفروزدندانیز بنش

  :ي اساسی نیز گفتنی است در این میانه دو نکته
بایست بسیار  نامیدیم، می» انفعال«نخست آن که شخص براي دریافت حالتی که آن را        

استثنایی، ویژه و حساس باشد؛ زیرا هر جسم و جانی قابلیت پذیرش و دریافت آن را نـدارد؛ و      
هـا سـخن خـواهیم      کـه بـه جـاي خـود از آن     -هـاي دیگـر     بسیاري بایسته دیگر آن که در کنار      

چـه را دریافتـه، بـه دیگـران      یافتـه بتوانـد آن    روحی بزرگ نیز بایسته است تا آدم انفعال        -گفت
کـان جهـانی   «اینـان از  . ها همینانند ترین انسان   بخت  شاید بتوان ادعا کرد که خوش     . منتقل سازد 

  :الم وحی به آنان متصل است؛ از جنس آنانند که ع»دگرند
  ه و انوار تو کو؟ــر، شعلـع و بصـاي مدد سم  گیر که خورشید و قمر، هر دو فرو شد به سقر

  ربار تو کو؟ـاي ابر گه روريــی سـچون نکن  اي اي نیست پی مشتري گیر که خود جوهري
  ارِ تو کو؟رار زند؛ جوشش اسرــتا دمِ اس  ودـــانی نبود، گفتِ زبانی نبـر دهــــــگی

اي ســرریز نکنــد، از جوشــش آن،  اي کــه اســراري از درون ســوخته و حقــا در زمانــه
اخگــري بــر دل و دامنــی نخواهــد افتــاد و مــادام کــه دلــی از چنــان اخگــري نــسوزد، حــرف    

اي چنین ارمغـانی را بـه بـار ننـشاند، دري زده      سوزي از آن متولد نگردد و مادام که جامعه         جان
  ... . اي برانگیزد و  گرفته ز آن بیرون آید و شوري بر جان آتشنخواهدشد تا سري ا

. ادراکـات، انفعـاالت و افعـال    : اند  شناسی نفسانیات را به سه دسته تقسیم کرده         در روان 
دهـد کـه غیـر از آن احـساس یـا ادراك       دنبال هر احساس یا ادراکی انسان را حالتی دست مـی    

شود و برفور از این منظره خاطر  ی در ذهن ما پیدا میبوییم؛ از آن صورت    است؛ مثال گلی را می    
  21.نامند گردد؛ این حالت را در مقابل احساس و ادراك انفعال می ما منبسط می
  .ترین معناي آن اثرپذیري است ساده

ي  توانـد از ایـن پـس کلیـدواژه      که مـی -در این بخش از انفعال سخن گفتیم؛ انفعال را   
ر آید، باید در قالبی دیگر تعریف کنیم تا به مرز فهم مـشترك از  اصلی تمام این جستار به شما     

  .مسئله برسیم
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هـاي روزانـه    چه در انسان و فقط در انسان حالتی ویژه ایجاد کنـد کـه از تجربـه     هر آن 
نهیم؛ مثال گرسنگی امري طبیعـی   برتر ایستد یا با آن ها قابل سنجش نباشد، آن را انفعال نام می        

هـا بـه    ایـم؛ شـاید در برخـی از آدم    ي ما در طول زندگی آن را تجربـه کـرده           است و بارها همه   
اي کـه از آن   به آن درجـه روزانه و عادي دالیلی بسیار هم مؤثر بوده باشد؛ اما هرگز گرسنگی    

 ،اي داند کـه امـروز یـا امـشب در برابـر سـفره         رسد؛ زیرا آدمی می     کنیم، نمی    تعبیر می  انفعالبه  
وردار خواهـد  خواهد نشست و از محتویـات سـفره برخـ    چهار زانو  ،ارکن  کوچک و بزرگش به   

 نخواهـد  انفعـال شد؛ سوز گرسنگی هم ممکن است بسیار باشد؛ اما براي چنین آدمی منجـر بـه    
هـاي نـامعلوم ممکـن      تـا مـدت  ،اي که بتواند در آن سدجوع کند      مگر آن که تصور سفره     ؛شد

 کسانی خود را مسئول بداند و تـوان فـراهم آوردن    آدمی دربرابر کس یا   ،تر  نباشد و از آن مهم    
  .نامعین نداشته باشددور و دراز و اي براي آن کس یا کسان را تا زمانی  سفره

ي آدمیان است کـه از بـسیاري جهـات بـه      امر خواستگاري و ازدواج نیز از مسایل همه      
 یکی از دو طـرف   مگر؛ نخواهدشدانفعالاین موضوع هرگز مبدل به    . غذا خوردن ماننده است   

توانند آرزوي زندگی زیر یـک سـقف را در       مشتاق یا هردو بدانند که براساس مالحظاتی نمی       
  .سر بپرورانند

به خواست خـویش زنـدگی کـردن و تـردد کـردن و نفـس کـشیدن در هـواي آزاد و              
انسانی است کـه او را  دیگر ي  کسب و کار کردن خوب یا بد، اندك یا بسیار نیز یک خواسته          

 انفعـال توانـد از جـنس    سـازد و نبـود آن مـی       نی انسان متفکر را از سایر حیوانات متمـایز مـی          یع
  .شماررود به

 باتوجـه بـه ایـن حقیقـت     -اندیشیدن جدي به مرگ و نیستی و آنچـه در پـی آن اسـت         
مرگی که فقـط در    و آرزوي بی-میرد داند که می هولناك که آدمی و فقط آدمی است که می    

  .همین جنس است، از انسان است
ي آنچه به شأن و حیثیت و غرور آدمـی بـستگی         ه کرسی نشاندن اخالقیات یعنی همه     ب

  .هم از این نوع نفسانیات استدارد، 
هـایی در سیـستان هرگـز نبـوده تـا          حال پرسش اساسی این است که آیا چنین واقعیـت         

ها و آرزوهایشان را   شاديمردم آن سامان را زیر تأثیر خویش بگیرد و آنان را وادارد تا دردها،  
  با شعر فریاد کنند و به گوش دیگران نیز برسانند؟
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هـا   ها و دالوري ها و رشادت   دارياریخ پرفراز و نشیب سرشار از پای      است؛ ت   مسلما بوده 
هاي این سرزمین بر همه روشن است؛ پس بازتاب آن همه درد و اندوه و شادي و       فشانی  و جان 

  ! کجاست؟- اگر در شعرشان نیست-سرمستی و نومیدي و امید
  .وجوي آنیم اي است که در جست شده این همان گم

  
  
  

ی     -٣-١-٧ م  ر ن بار  ن ؛ا و م             باز 
�ریک ادبی هـم مثـل     باز هم ناگزیر از تکرار این سخنیم که براي ثبت و ضبط مرده          

 و از جنس کاغـد و مقـوا و   شکل کتاب ي موارد باید آن را نوشت؛ و هنوز هم گویا باید به      بقیه
وگـو   توان شنید و از شنیدن آن لذت برد؛ اما گفـت    شیرازه و جلد نوشت؛ زیرا خود شعر را می        

 بحث کردن در ،ي شعر را نه؛ چون غرض اصلی از آن یک لذت بردن است ولی از این درباره
 و درست به همین ؛»لذت بردن« و نیز چند و چونِ ها گوشه گُمو ها  گوشهچند و چون و ابعاد و      

  دهد؛ دلیل بی فشردن کتاب در مشت، حس خواندن به آدمی دست نمی
�هـا متفاوتنـد؛ برخـی     شـوند؛ حافظـه   هاي صوتی نیز هنـوز جـدي گرفتـه نمـی           کتاب 

ي شنیداري؛ اما اکثریت با آنان است که ایـن هـر دو را     ي دیداري دارند و برخی حافظه       حافظه
کـار    که بـی -گویند هنگام گوش دادن به مطلب، چشم انند و می  د  با هم و در کنار هم الزم می       

پـردازد و از   گردد و به نخستین موضوع نگریستنی می گاهی می  طبق عادت به دنبال تکیه   -است
شود؛ پـس هنـوز هـم بایـد کتـاب را بـه اکثـر خواننـدگان بـا           تمرکز و توجه خواننده کاسته می   

  حروف دیداري و در صفحات کاغذي عرضه کرد؛
� براي ثبت و - ایرانی و فرنگی ندارد-دانیم که خط از هر نوع آن    این را نیز همه می     

  ضبط کردن هنوز بسیار نارساست؛ 
�بـه مـصلحت؛ بایـد    اقتصادي و نه  ابداع خطّ تازه شاید نه عملی باشد، نه علمی و نه           

تـا آن زمـان نیـز    . اي اندیـشید  به نحوي که تقریبا مورد پذیرش همه باشد، براي این مهـم چـاره       
توان دست روي دست گذاشت و نوشتن را موکول به ابداع خطی همه جانبه و بی اشـکال              نمی
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کنیم و هر جـا آن    براي این منظور استفاده میipaالمللی  و ایراد کرد؛ بنابر این فعال از خط بین     
  افزاییم؛ هایی برآن می را نیز ناکافی یافتیم، نشانه

�بینـد کـه از خـط موجـود فارسـی نیـز درکنـار          البته نگارنده فعال هـیچ ایـرادي نمـی      
 هـر  -هـا  ي عـام ایـن نوشـته    هاي آوانگاري استفاده کند؛ آن هم به این منظور که خواننده        نوشته

 با سوادي متوسط بتواند از خط فارسی استفاده کند و البته که آنچه او را در ایـن امـر     -که باشد 
 باشــد کــه خوانــدن ويي دیــداريِ  مود، شــاید عهــد ذهنــی موجــود در حافظــهیــاري خواهــدن

توانـد ادعـا کنـد کـه      زبـانی نمـی    یعنی هیچ فارسیکند؛  را برایش ممکن مینوشتاريهاي    نشانه
توانـد از روي همـین نوشـته درسـت بخوانـد؛ زیـرا تـاکنون ندیـده و             را می » سمک  گم«ي    واژه

مک  گُـم «ضبط درسـت ایـن واژه   . اي ندارد نشنیده و نسبت به آن هیچ عهدذهنی  بـه معنـاي   » سـ
تـوانیم آن را درسـت    دارکوب است و چون گوش و چشم ما بدان آگاهی قبلـی نداشـته، نمـی            

 بـدون  -ایـم   چون قبال شـنیده -تر از آن را تر و طوالنی هایی پیچیده  بخوانیم؛ درصورتی که واژه   
  .سادگی تلفظ کنیم  بهتوانیم اعراب هم، در نخستین برخورد دیداري می

� بـراي مخـاطبی    جایی باید به این امر اساسی هم بپردازیم که عهد ذهنی مـورد نظـر          
ي زبـان فارسـی کـارآیی واقعـی دارد؛ چـون حاصـل         تنها در حوزهگوییم، که از آن سخن می    

ها تحصیل و تلقین و تکرار در مدرسه و جامعه است؛ به همـین دلیـل، بـراي ثبـت و ضـبط          سال
ها نه خط فارسی، با مشکالت آوایی فراوانش وافی به مقـصود ماسـت و نـه حتـی خـط          گویش

، افـزون بـر کـم و بیـشی     تواند مشکل را حل کند؛ مشکل اساسی      طور کامل می     به ipaفونتیک  
اي نیندیـشیده اسـت و درسـت     هاییست که تاکنون علم بـراي آن چـاره          در زبرزنجیري  ها،  واکه

هـاي منحـصر بـه هـر زبـان یـا گویـشی را حفـظ یـا منتقـل            ژگیهاست که وی همین زبرزنجیري 
  کند؛ می

�هـا تـابع الفبـاي     خـوان  ایـم، در هـم      ترتیب الفبایی که در این مجموعه انتخاب کرده        
 که براي آن حکمی صـادر نـشده و تعدادشـان بـیش از دو        -ها  فارسی رسمی است اما در واکه     
  :کنیم ، استفاده میاین شرحگاه، به  فعال از ترتیب واج-برابر زبان پارسی رسمی است
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م- ١ - ٣- ١-٧ ن    او      

    ا  و -٢- ٣- ١-٧

 تلفظ نشانه تلفظ نشانه

b انفجاري  ب  β  سایشی ب  
p پ  t  ،طت   
s  س، صث ،  j ج  
č چ h هـ ، ح 
x خ d د 

z ظ، ض، ز، ذ r  ر  
ž ژ š ش 

 ، قغ q ء/ ع ?/، - ؟/ء
f ف k ك 

g گ l ل 

m م n ن 

v و y  ي 

 تلفظ نشانه تلفظ نشانه

i کوتاه  اي  i: کشیده  اي  
ə  ِخیلی کوتاها  e  ِکوتاه ا  

e:  ِکشیده ا  ey هاي نی، می در واژه( اي( 

a َکوتاه  ا  a: َکشیده ا  
u کوتاه او  u: کشیده  او  
ow هاي جو، نو در واژه( او(  ö ي واج زیرگونه ow ← 2-2-11- واج /ow/  

o اُ کوتاه  o: شیدهاُ ک  
â کوتاه  آ  â: کشیده  آ  
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یر ساده   یک  -١-٢- ٣-١-٧     

�ي گـویش سیـستان کـافی اسـت کـه بـسیاري از        هـا  واکـه تنها یک نگاه بـه جـدول         
رغم خواست خـود و   ها پاسخ دهد؛ مثال همین که به ها را روشن کند و به بسیاري از ابهام      »چرا«

هـاي گویـشی اسـتفاده کنـیم؛ خیلـی سـاده        نمونهتوانیم از خط فارسی براي نوشتن    دوستان نمی 
هاي  مصوتموجود ي دیداري  است؛ براي این همه مصوت چه باید کرد؟ افزون بر شش نشانه          

ي دیگر براي رسـاندن تلفـظ درسـت گـویش نیازمنـدیم کـه درصـورت         نشانه) 9(فارسی به نه    
 اسـت؛ درصـورتی    که خود، نیازمنـد آمـوزش     داشت  خواهیم» شترگاوپلنگ«ها خطی     ابداع آن 

 ipaفونتیـک  هاي دیـداري   یم که نشانهدار  میکه در وضعیت فعلی دست کم دل به این خوش    
  .المللی است؛ همین بین

  

دی  شا   -٣- ٣-١-٧ رد ا ی   ا    
�اي است در کالم که معمـوال در   شده  حذف ،آید  می[      ] آنچه داخل این عالمت      

ـ ؛ساخت موجود اسـت   ژرف روسـاخت  ازتـوان آن را    یـا مـی  ؛اخت نیامـده ا اکنـون در روسـ   ام 
  ؛حذف کرد
�  ؛شود  در برخورد با واکه ظاهر می،آید می{    } آنچه داخل این نشانه  
�  کاررود،  به شکل زیر به{    } اگر این نشانه

  
الوه بـر  یعنـی عـ  ... بدین معناست که حق انتخاب از بین دو یا چند عنـصر وجـود دارد      

  کند؛ ها با موقعیت تطبیق می ي عناصر داخل قالب، هربار یکی از آن صحیح بودن همه

١- ...  
٢- ... 
٣- ... 
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� و اگر بین ؛کار روند توانند به جاي هم به    بیاید، آن دو می     /ي   نشانه اگر بین دو واج    
  بـه معنـاي   /ي  در بیشتر مـوارد نـشانه  . آزاد همندي بیاید، آن دو گونه  /ي نشانهواژه  واژ    تکدو  
  است،» یا«

�  ؛ اختیاري است،آید  می|  |آنچه داخل این نشانه  
� ممکن است در محور  نمادي همراه آن   دهد؛ یعنی نشانه    می» با یا بی  « معناي   ± دامن 

  .نشینی بیاید یا نیاید هم
�المثلی  اي یا ضرب آید؛ یعنی اگر بخواهیم جمله   به جاي گروه اسمی می     □ي     نشانه 

 را بـه  □سـرِ  «کنیم؛ مـثال    استفاده می□ي  می در آن خالی باشد، از نشانه      نقل کنیم که جاي اس    
  تواند در محل چارگوش بیاید؛ اي می یعنی چه؟ روشن است که هر گروه اسمی» تاق کوبیدن
 �بـراي  . اسـت primary accent  اولّیـه / نخستین/ قويي  تکیهبه معناي » '«ي  نشانه

  ي سیستان؛ جموعه فصل یک از جلد نخست م←توضیح بیشتر 
� secondary or weak   22فرعـی / دومین/ ضعیفي  تکیهبه معناي » ‚«ي   نشانه

accent23ي سیستان؛  فصل یک از جلد نخست مجموعه←براي توضیح بیشتر .  است  
�و اگـر  » .«ي کشش است؛ اگر اندك باشد، با یـک نقطـه   نشانه» .، :« نقطه و دو نقطه  

اي از  هاي استثنایی کـشش واکـه   ویژه در جمله گاهی نیز، به. دهیم  مینشان» :«بسیار، با دو نقطه  
هاي کشش واجی یعنی نقطه و دو نقطـه   گردد و ممکن است تعداد نشانه  حد متعارف افزون می   

آیـد و   شمار مـی  هاي واجی گویش سیستان به      در هرصورت کشش جزو مشخصه    . افزایش یابد 
ي گفتاري را تـشکیل   ي تمایزدهنده  یک مشخصهبسامد آن در گویش بسیار زیاد است و خود       

  ؛دهد می
ایـم   الخط فونتیک نقطه نگذاشـته  هاي خبري در رسم  یکی از دالیلی که در پایان جمله      

  .نیز همین موضوع است
�   در مبحث شعر است؛براي نمایاندن هجاي بلند ― ي نشانه 
�   در مبحث شعر است؛براي نمایاندن هجاي کوتاه ں ي نشانه 
�   در مبحث شعر است؛براي نمایاندن هجاي کشیده ں ― ي انهنش 
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�بـریم کـه    کـار مـی   را بـراي هجاهـایی بـه   ) نامساوي = not equal to(  ≠ ي نشانه 
اختیـارات  « نیستند؛ اما ممکن است با اعمـال فراینـدهاي زبـانی یـا همـان              منطبق یا مطابق قاعده   

  .؛ فقط ممکن استعروضی منطبق شوند و درنتیجه از جهت تقطیع» شاعري
  

  یادآوری -٤-١-٧
ي  نگارنده در این مجموعه قصد نوشتن کتابی آموزشی و درسـی دربـاره          -1 -7-1-4

  شعر سیستان ندارد؛ که آن یک از لونی دیگر است؛
این کتاب براي کسانی نوشته شده است که نیـازي بـه مقـدمات و مبـادي         -2 -7-1-4

 ایم؛ ل از سر بسیاري مطالب سرسري گذشتهاین فن یا این هنر ندارند؛ به همین دلی

 ؛این مالحظات به قصد پرهیز از درازگویی است -3 -7-1-4

ي چنــد و چــون شــعر    در ایــن جلــد بنــابر ماهیــت موضــوع، دربــاره      -4 -7-1-4
  .است که نیازمند مجالی دیگر است سرایان داوري نشده سیستانی

 ایـن  افشاریم که ر این نکته پاي میباي که ممکن است ایجاد شود،  براي پرهیز از شبهه 
ي شعر سیستان اختصاص دارد و اگر گاهی نظري ابـراز شـده، بـاز     طرفانه جلد تنها به معرفی بی    

گذاري را به آینده، و شاید هم به آینـدگان،       داوري و ارزش  . هم رنگ توصیف دارد و معرفی     
  .سپاریم می

 بـه عیـب و هنـر     -آیـد  دي مـی  که در انتهـاي جلـد بعـ   -اگر در فصل پایانی این کتاب  
غـرض نـشان دادن عیـب یـا هنـر ایـن و آن نیـست؛ عیـب و         از سر ناگزیري است؛ ایم،   پرداخته

خواهـد کـه نـاگزیر از همـین      آید و نمـودن آن نیـز نمونـه مـی          هنري است که در بیان پیش می      
  .ایم مجموعه برگزیده

 بـسازیم؛ هـم   ، خـود، نـه را خواستیم وارد ایـن بـازي نـشویم، الزم بـود نمو      البته اگر می  
نام و نـشان، تـا    هاي خوب و بد را سفارش بدهیم؛ آن هم بی  خوب و هم بد را؛ یا ساختن نمونه       

نامه ماننده است که دست کم از نگارنده  این طرح، خود، به نمایش.  ناتوانی کسی نرود   ي  شائبه
  .   ساخته نبود
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ره شده یا به عیبی، فقط در ي این توضیحات براي آن است که اگر به حسنی اشا همه
است که کارنامـه و معـدل    صورت نگرفتهبراي شاعر بندي نهایی    همان محدوده است و جمع    

؛ ایـن کارنامـه از آنِ شـعر سیـستان        تلقی شـود  براي کسی   ... و   ...  قبولی و مردودي و    کل و 
 را، ؛ یعنی توفیق و عدم توفیـق و حـسن و عیـب و نقـص و کمـال     سرا است نه شاعر سیستانی 

  . دهیم جا این بار و در این جلد به شعر سیستانی امروز می همه را، یک
جمعی را از نزدیک مطالعه کنیم و ببینـیم       ایم یک ورزش دسته     در این جلد کوشیده   

 گروه پایگاهخوبی برآیند و  اند از پس یک کار گروهی به کنندگان در آن توانسته آیا شرکت
ت هر بازیگر این عرصه و نمودن نقاط قـوت و ضـعف          احرک کنند؛ پرداختن به     ارجمندتررا  

  .وي، آن هم براي اصالح خطاهاي احتمالی یا تقویت نقاط مثبت شاید بعدها میسر شود
م کـه شـعر   یـ ا چند بار تا این جا و پس از این جا و همه جا گفتـه و نوشـته    -5 -7-1-4
م کـه شـعر را   یخن دیگر بـر آنـ  به س، خود، معناگریزتر؛ ي این مطلب  نویسنده و    است معناگریز

آیـد؛ چـرا    ي نثـر نمـی    به جامه- اگر شعر باشد- که هیچ شعري؛باید حس کرد؛ نباید معنا کرد   
توانست این مهم را بر دوش بکشد، ضرورتی به خلق شعر نبود؛ و بر ایـن اسـاس     که اگر نثر می   

امی از این دسـت، تنهـا   ؛ براي دادن پیي نثر پوشاند، تکلیف روشن است اگر شعر را نتوان جامه   
  .باید به زبان شعر پناه برد

ي ناآشـنا بـه گـویش، نـاگزیر از آوردن معـادل            باز هم از سر ناگزیري، براي خواننـده       
ي نخـست آن   م؛ براي ایـن امـر تنهـا بـه گـشودن الیـه      یا پارسی رسمی شعرهاي این کتاب بوده   

  .م؛ همین و نه بیشتریا بسنده کرده
در بررسی علمـی تکـرار    به تکرار مطلب برخواهید خورد؛    کتاباین   در   -6 -7-1-4

بنـدي   جاهاي مختلف و متفـاوت دسـته  امري ناگزیر است؛ زیرا یک موضوع ممکن است در        
  .شود و هر بار از دید دیگري مالحظه شود

 آمدن یا نیامدن نام شـاعري در ایـن کتـاب نـه بـراي وي نقـص اسـت نـه                -7 -7-1-4
ایـم؛ در   نمـایی کـسی را نیـز نداشـته     نمـایی یـا کوچـک    ه قصد بزرگامتیاز؛ با این بررسی کوتا 

 گزاري از آنان سپاس.  لطف خود وي موجب ذکر نامش شده است  ادسترس بودن آثار شاعر ی    
تـرین کـاري اسـت کـه      کـم  24بنـدي،   با درجهاند، کاري و بزرگواري کرده که در این مورد هم 

  .توان کرد می
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ی   -٥- ١-٧ ه   آ       ی با
وس-١ -٥-١-٧ ی     پا س    و        و

پانویس هر مطلب بخـشی ضـروري از هـر کتـاب اسـت؛ امـا خـود، مـشکالتی بـه بـار               
خواند؛ حتـی اگـر خواننـده از پـیش      آورد؛ نخست آن که چشم خواننده را مدام به خود می         می

 کنـد؛ همـین   هم بداند که آن اطالع فوري و فوتی هم نیست؛ دوم این که صفحات را نازیبا می       
ترین حد ممکـن برسـاند؛ بنـابراین،     ها را به کم دو دلیل کافی است که نگارنده بکوشد پانویس  

م؛ نخـست،  یـ ا گانـه عمـل کـرده    گونـه و تـوان گفـت سـه          سه... نوشت و     درمورد پانوشت و پی   
 ، و گـاهی زمان با خواندن متن ببیند، در خود مـتن  اطالعی را که الزم بوده، خواننده درست هم    

ــا قلمــی م ــده تفــاوت و انــدازهب  دیــدن آن درشــمار م؛ دوم پانویــسی کــهیــا اي متفــاوت گنجان
شـعرها  بعضی از  ازقبیل معناي تم؛ باقی اطالعایا  ناگزیر آن را پاي صفحه آوردهست؛ها  فوري
  . میا نوشت هر بخش گنجانده تر ضروري را در پی  یا توضیحات کمذ و مآخعیا مناب

  
ان و ار   -٢ -٥-١-٧ یی وز         ن  و
این موضوع ثابت شده است که اگر چشم و گوش و ذهـن و زبـان بـه          -2-1 -7-1-5

هـاي   وزن عروضی شعر آشنا باشد و پیشاپیش بداند که شعر موردنظرش در کدام یـک از وزن          
موسـیقی الفـاظ راهنمـاي    شـود؛   تر دچـار مـشکل مـی     شده، در خواندن آن کم      عروضی سروده 

کم براي  ي سالیان دور و دراز معلمی این امر را دست   تجربه ؛خوبی براي درست خواندن است    
 - که همه بدان آشـناییم - فارسی نیزاین مطلب درمورد وزن شعر. است اثبات رسانده   نگارنده به 

  طور؟ مصداق دارد؛ اما درمورد شعرهاي گویشی چه
و هـا   مسلما چنین است؛ آن که تاکنون شعري از ایـن دسـت نخوانـده و نـشنیده و واژه             

 بـه  توجـه توانـد بـا    نشینی عناصر زبانی برایش ناآشناست، مـی  ي هم ها و نحوه    ها و گروه    ترکیب
   خواندن آن موفق شود؛ تر  به درستوزن
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در این میانه یک نکته بسیار اهمیت دارد؛ نوع تقطیعی که براي اغلب این شـعرها ارائـه     
  :ایم؛ به چند دلیل کرده

 هاي درسـی  شده و رایج کتاب     د بحرهاي شناخته  در بسیاري از موار    -2-1-1 -7-1-5
تر،  شود گفت به شکلی ساده ایم؛ می صورت دیگري ارائه کرده  ایم و وزن را به      را کنار گذاشته  

  :این موارد یادکردنی استاما نه لزوما درست و موردپسند؛ مثال 
وزن  هـاي هـم   ن تنها به تقطیـع هجـایی و ذکـر واژه       شااسم بحرها و ذکر ازاحیف    به جاي   

 عینـی   کـه نمـود  -هزج مثمن اشتر سالم عـروض ایم؛ مثال به جاي آوردن اسم         ها بسنده کرده    آن
 و نام ― ― ― ں ― / ں  ― ں /― ― ― ں ― / ں  ― ںي   نشانه-براي مخاطب ندارد

ایـن افاعیـل تاحـدي بـه هـم        در این مورد خاص،      ایم؛  را آورده  مفاعلن مفاعیلن مفاعلن مفاعیلن   
آهنگـی انـدك یـا     آهنگی الزم را به ذهن بیاورنـد؛ امـا جـایی کـه هـم             وانند هم ت  نزدیکند و می  

مفعول مفاعیل به جاي ایم براي ایجاد آن دست به تغییراتی بزنیم؛ مثال      است، کوشیده   تر بوده   کم
آهنگی بیشتري را به ذهـن بیـاورد؛    ایم از معادلی استفاده کنیم که هم       ترجیح داده  مفاعیل فعولن 

 بـراي  )فعـولن  (= مفـاعیلن مفـاعیلن مفاعیـل   ؛ و به جـاي     فعل مستفعل مستفعل مستف   مستمثال از   
آهنگـی   مهحد اکثر ایم؛ چون غرض نشان دادن   آورده مفاعی مفاعیلن مفاعیلن آهنگی بیشتر     هم
  .است بوده

 رسد که هجاهـا در هـم   اي موارد، ظاهرا این طور به نظر می          در پاره  -2-1-2 -7-1-5
  هاي خود را به دیگري داده است؛ مثال در مصراع  بخشی از واجادغام شده یا هریک

čez me:-ša godâr e mna bala:di n-me-ka del 
  :اند هجاها این طور درهم ادغام شده

čez-me:-ša-go-dâ-rem-na-ba-la:-din-me-ka-del 
 هـا در هـم   ي تقطیع هجـایی عناصـري از واژه   بینیم که در مرحله   می  مثال در شعر زیر    یا
  :اند ادغام شده

a:r-ka-bella-pow-xâ-jâ-pow-nvâse-sâm-arqa:-on-a تقطیع واژگانی  
a:r-ka-bel-la/pow-xâ-jâ-pown/vâ-se-sâ-mar/qa:-o-na تقطیع هجایی  

  
هـا در    نشان دادن میزان کـاربرد بحرهـا و وزن  برايدست آخر فقط    -2-1-3 -7-1-5

ایـم و   بنـدي کـرده    دسـته ، برحسب آهنگاین جلدها را در بخش پایانی     شعر امروز سیستان آن   
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هـا روي   است که شاعران سیستان به آن هایی بوده آن جا غرض نشان دادن آهنگ    البته چون در  
کـرده،   ها عایقی در خواندن ایجاد نمـی  اند و چون در آن جا دیگر ذکر نام بحرها و وزن    آورده

  . ایم اي متفاوت، آورده ها را، آن هم تا اندازه اسم آهنگ
  

و  ا  ار -٣ -٥-١-٧       ی 
گـوییم   هاي شعري، همه از شعر امروز سیستان است؛ یعنی همان شـعري کـه مـی            نمونه

 از شـعر بـومی کهـن    نـاگزیر،   و بـه  حکم ضـرورت    تنها پنجاه سال پیشینه دارد؛ اما اگر گاهی به        
ي  ن بخش از سـخن نمونـه  ترین دلیل این که در آ   ایم و مهم    ایم، دلیل داشته    سیستان مثال آورده  

است؛ آن نیز البته ویژگی خـودش را دارد؛ بـدین سـان کـه مـثال ممکـن            امروزین موجود نبوده  
 بـه  âي  است در آن جایگاه از حافظ نیز مثال بیاوریم؛ مثال در اثبات این که ایـن جـا قافیـه        بوده

سـت کـه بـه شـعر     ؛ ایـن جا »نـشود  یافت مـی «هاي موجود سیستانی  کار است و تصادفا در نمونه  
گیـري کلـی، آن شـعر را     ایم و باز هم روشن اسـت کـه در نتیجـه    روستایی و بومی روي آورده 

  .ي آن چیزي را اثبات یا نفی کنیم وسیله کنیم و بنا نداریم به درشمار شعر امروز حساب نمی
  

   پاس   -٦-١-٧
 کردنـد تـا    از هر حیث یـاري  رانگارندهاین کتاب همت دوستانی که در نوشتن  مسلما  

سـتودنی بـود و زیـروبم کـار و نظـر و      سرانجام به انجامی درخور شأن خود آنان برسـد،     این بی 
 کـه نامـشان   -گـروه بزرگـواران  در این لباس عرضه داشت؛ از ایـن  آن را   سرانجام  لطف آنان،   

  :پذیرم  بسی منت-گردد بخش این مقدمه می ترتیب حروف الفبا زینت به
  سیستانی، براي شعرش؛» سهی«ین، آرمرضا محمود برادرم، 
 ؛، براي شعرشباقري رضا علیبرادرم، 

هـا   ها و مـشورت  دادن شمار دل هاي بی ، براي ساعت پیام سیستانی، براي شعرش   برادرم،  
 ؛گیري این مجموعه هایش در پی ها و انگیزه ایجاد کردن دادن و سوق
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هـایش بـا قلـم     اآفرینیهـم بـراي شـعرش، هـم بـراي زیبـ        پیران سیـستانی،    علی  برادرم،  
بــرده و بــه جــاي خــود، از آن ســود در تــزیین جلــد و صــفحات کتــاب، نــستعلیق هنــري کــه 

  برد؛ خواهیم
  ؛براي شعرشپیري،  حسین غالمبرادرم، 
  ؛هایش دلی موقع و هم هاي به رسانی ، براي رهنمودها و یاريحقیقتمختار برادرم، 
 ؛خلیلی، براي شعرشماشاءاهللا برادرم، 

هـا و   ي لطـف  ، براي شعرش و نیز براي همه      )دهبانی(الذاکرین    رئیسعلی    غالم،  برادرم
مـا همـه از   « :را بگویم که گفتي معروف تاریخی  جملهن ا در وصف او هم هایش،  بزرگواري

  .25»ایم زیر شنل گوگول بیرون آمده
اش کـه   جانبـه  هـاي همـه   کـاري  ها و هم   براي شعرش و همراهی   رخشانی،  بدیل  برادرم،  

  اند؛ راستی، بزرگواري را به کمال رسانده به
 ؛سرحدي، براي شعرشابراهیم برادرم، 

  ؛هایش همراهیها و  کاري همها و  نمایی براي راهسیاسر، قاسم برادرم، 
شـمار اسـت و یـادکرد     هـایش کـه بـی    ي بزرگـواري     بـراي همـه    عباس عـارف  برادرم،  

  کاهد؛ ها از اهمیت کار می یکایک آن
  هایش؛ گامی ، براي همنازي، براي شعرششهجواد برادرم، 

  ؛براي شعرشزاده،  علی صباغ برادرم، عباس
 ها؛ وجوهایش در یافتن نمونه  براي جستصیاد، براي شعرش،داوود برادرم، 

  ؛براي شعرش، صیادياحمد برادرم، 
  ؛براي شعرش، وحید کیخا مقدمبرادرم، 
  ؛محمودي، براي شعرش گلرضا برادرم، 
 ؛بچه، براي شعرش گلهلی محمد عبرادرم، 

هایش و   و انگیزه دادن، براي شعرش  »سکایی سیستانی «،  محمدي خمک جواد  برادرم،  
 ؛رهنمودهایش

 و هـاي صـمیمانه   کـاري  دلـی و هـم   صـوفی، بـراي همراهـی و هـم      دکتر حامـد    برادرم،  
  اش؛  شائبه هاي بی سوزي دل
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 هایش؛ گامی محمودي، براي شعرش و همابراهیم برادرم، 

  مرادقلی، براي شعرش،فرزاد درم، برا
  ریایش؛ هاي بی دلی منصوري، براي شعرش و براي یکعلی  حسینبرادرم، 
  میر، براي شعرش،محمد برادرم، 
  مست سیستانی، براي شعرش؛ میشابراهیم برادرم، 
  نوري صادق، براي شعرش،محمد برادرم، 
هـاي ایـن کتـاب و      نـویس   هـاي مکـرر پـیش       براي خواندن عمرانی،  علی   حسینبرادرم،  

ي نامالیمـاتی کـه در     و نیز براي همـه هاي این مجموعه    اش براي باقی کتاب     هاي هماره   دلی  هم
  ؛است این کار تحمل کرده

  هاي فراوانش؛ براي زحمتچه داغی،  قره) معصومه(مهتاب دخترم، 
  نگرش؛ جامعهاي  ، براي رهنمودهاي ارزنده و دیدگاهپناه نصرتابراهیم برادرم، 

خـانم دکتـر    بزرگـوار، سـرکار   سها سپاسم هرگز کامل نخواهد بود تا به پیشگاه این        ام
 راستی آقاي دکتر حاج ستوده سر تکریم فرود نیاورم که به نژاد و     آقاي دکتر شیخ   ،حلیمه عالی 

اند کـه گـویی رنـج تولیـد و شـادمانی تولـد آن را از آنِ           تاکنون چنان به این مجموعه نگریسته     
  !اش چنین بنگرد؟ کسی به نوشتهتر که   و کدام شادي براي نویسنده از این افزوندانند خود می

  
  

م    - ٧- ١-٧ ی.. .  باز  ر   !   و 
آنچه باقی ماند و نتوانستم و شاید دیگر هـم بـه ایـن مقولـه بـاز نگـردم تـا قـول بـدهم،             

  :منظردو است که جاي بسی کند و کاو دارد؛ از » علم معانی«بررسی شعر سیستان از دیدگاه 
اسـت؛   ي پنجـاه سـاله تـا ایـن جـاي راه را خـوب آمـده        نخست آن که شعري با پیـشینه   

 را بـر سـر آن   اندر آینده وقت عزیزشـ ذوق و خالق  خوشی انارزد که پژوهشگر    و می  ؛خوب
هـاي   هـا و رسـاله   نامه جاي پایان د؛نشناسانه به آن بینداز نه و زیباییاشناس ی معانی های  د و نگاه  نبنه
  !بینم؛ سخت گاهی را در این مورد سخت خالی میدانش
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شناسـی   هایی میزان قوت و استحکام سخن را به معیار زیبـایی   ن بررسی ادوم این که چن   
 در ، در آینـده، دهد که شـعر خـود را   سنجد و به شاعر امروز و آینده آن امکان را می    سخن می 

  یفزاید و از کاستی آن بکاهد؛ سنج ببیند و بر قوت آن ب ي نقد از نگاه منتقدي سخن آیینه
  :ارزد که حافظ فرمود این راه دشوار هست؛ اما به آن نتیجه می

      خار ارچه جان بکاهد گل عذر آن بخواهد
  سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی

  
  

ن       و... ن  ا    ...:   پایان 

ةٌ حسنَۀٌ وأُس فِیهِم کَانَ لَکُم 6،هالممتحن؛  ... لَقَد.  
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|  م   ظ رچ 
                                                

  
ل ... - 1 م الـذاکرین،   رئـیس . (شـمارند  زاد دامـان پـاك مـادري بـه نـام نیمـروز برمـی        هاي هم که من و شعر سیستانی را ج

  ).گپ پیش: 1387
 .ي بیشتر در این جا یعنی داراي پیشینه» تر ابتدایی« منظور از - 2

را درنظـر بگیـریم؛   » سپست«ي  عنوان مثال واژه کند؛ به  به نظر نگارنده صرف تصویر مکتوب واژه چیزي را ثابت نمی- 3
شـکل قابـل خوانـدن اسـت؛ امـا      1331این واژه را اگر یک سیستانی بخواهد با احتساب یازده مصوت گویش بخواند، بـه         

تازه این تلفـظ درسـت در صـورتی    ). بوي زهم (=  spa:st و) نجهیو(=  spest در سیستان این واژه فقط دو تلفظ دارد؛       
نـشینی جملـه بـه خواننـده کمـک کنـد وگرنـه حتـی در          ي هـم  اي کـاربردي بیایـد و زنجیـره     ممکن است که واژه درجمله    

بهمـان از  خواننـد، تلفـظ   » اهالی سیستان فالن را بهمان«نویسد  ابوریحان بیرونی که مثال می  » صیدنه«هایی نظیر کتاب      جمله
بـود کـه ایـن یـا آن واژه      کدام قرینه و به کمک کدام رمل و اسطرالب یـافتنی اسـت؟ آیـا اگـر ابوریحـان تـصریح نکـرده          

  شد هویت و ملیت آن را حدس زد؟ سیستانی است، می
  . چون بیشتر روساختی بود تا زیربنایی- 4
مـردان،   ي نیمروز، فراه و هلمنـد، در منـاطق علـی   ها ي پدري من در آن سوي مرز، در استان  بخشی از فامیل گسترده- 5

خانسور سر،  کده، سیخ  رجک ،چ عمـران؟   ( دالرام، دشـت امیـران     ،چهارب نـج  ،)تـگ رنـگ  ،ز  جـوین،  ،نـادعلی سـرکنگ،   ،کَ
رکـی، چـوداري و      محمدخان، شاه ي زیر پوزك، غالم رود، منطقه   سفید، خاش   کا، فراه، خاك    گلستان، قلعه  ... قاضـی، میـل کُ

داد؛ چنـان کوتـاه کـه گـویی      هی دیـدارکی دسـت مـی   ریگ مالیی شدند و تنها گـا    بند دو وجب زمین زراعتی و مرده        تخته
هـایی شـگفت از شـفاي     هنـوز هـم داسـتان   . بودنـد  ي همـسایه آمـده   رسم معهودِ سیستانیان براي بردن آتـشی از خانـه          به

الدین و شیخ محمود، آرمیده در کوك شیب در جـوار یکـی    دردمندان به مدد تربت اسالفمان، عمران بزرگ و شیخ جمال   
بـر سـر    barandak در جـوار کـوه   -گویند خود شیخ محمود بـا عـصاي خـویش کـشیده      که می  -رود   فراه هاي  از شاخه 

 بـراي نگارنـده   - که در فرهنگ مردم ما هم حـسرت اسـت و هـم آرمـان    - :a:rmoو چنین بود که این      . ... هاست  زبان
گرفـت و     آن را کـشید، رعـشه مـی   -د شکسته بـا -شد یا دستی که شد که آن خط یا کشیده نمی باقی ماند که مگر آیا نمی     

  ! کشید؟ یکی دو دشت و دمن و دره و وادي و ناحیت آن سوترك می
باشـد،   باشـد یـا کـسی بـدان شـدت اهمیـت قـضیه را احـساس نکـرده           فقط براي این که شاید جاي دیگري ثبت نشده- 6
 -یـاد دارم   تـا مـن بـه   - نبـود و هرگـز نیـز   هاي آزاردهنده دارم، از این سو اي که من از آن خاطره»دشواري«نویسم که   می

هـاي   کـردیم؛ امـا داسـتان    شدن را باور نداشتیم و آن را یک شوخی گـذرا تعبیـر مـی    صورت نگرفت؛ زیرا ما هنوز دوپاره     
کـرد   آمد، مو بر تن همگـان راسـت مـی    ي که از آن سو می... سرشار از هراس غل و بیم و کند و زنجیر و شالق و بیگار و   

بودنـد و بـیم آن داشـتند کـه مبـادا بـاز هـم ایـن خـواب           ها این موضوع را خیلی جدي گرفتـه  ز این بود که بعضیو حاکی ا 
آشفته به بیداري نپیوندد و در همان حد اضغاث احالم باقی ماند؛ چون آنان تنها و تنها و بـه هـر بهـایی بـه تعبیـر اضـغاث            

ن» سوزان صتفر«از آن سو نیز . اندیشیدند و نه بیش احالم خویش می   هـا   »نانـت  رسـی «وار سوار بـر   کیشوت این سري را د
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بهتـر اسـت ایـن    . آورتـر  سویی آنان با دشمنان ایـن مـردم رنـج    کم هم آوایی یا دست دیدن رنج مضاعف بود و شنیدن هم   
  .1385رئیس طوسی، دکتر رضا، سرزمین سوخته، دیپلماسی بریتانیا در سیستان، تهران، گام نو، : کتاب را ببینید

گذرانـدم و نـاگزیر    ي خیاطی مـی   در بازار، به شاگردي مغازه- که مدرسه تعطیل بود- از خردي باز، بخشی از سال را- 7
  . یافتم بر بسیاري از مسایل بیش از همتایان وقوف می» بگیر و ببند«و » زد و وازد«و » بیا و برو«و » و شد رفت«در مرکز 

لیل دیگر هم منتفی است؛ اما چون این یک، نظري بـود کـه بارهـا، ایـن جـا و آن جـا        البته این فرض به هزار و یک د- 8
  .شد، از آن رو به این پاسخ دور و دراز نیاز داشت عنوان می

  .دیدیم) -2-4-2-0-3 و -1-4-2-0-3 ←(ي جلد سوم گویش سیستان  ها را در مقدمه  که اندکی از بسیار آن- 9
رگوار بر این باورم که مجموع تمام آنچـه بـه نـام چـاربیتی و ربـاعی، از ایـن گـویش        رغم پژوهشگران بز  باز هم به- 10

  .رسد زحمت به صد می برجاي است، به
ها وجود دارد و همـه جـا هـم بـه گـویش و زبـان بـومی         ي فرهنگ توان گفت شعرهاي آیینی در همه  با اطمینان می- 11

تـوان ایـن مایـه شـعر را بـراي گـویش سیـستان داراي ارزش         همان جا وجود دارد و روشن است که با ایـن ترتیـب، نمـی      
کنم؛ این سخن بدان معناست که گویا تولید چنـین آثـاري را نبایـست در     فراوان ادبی حساب کرد؛ وجود آن را انکار نمی  

 جـاي دیگـري بـراي    - که در جلد بعدي این زیرمجموعـه خواهدآمـد  -این فصل. شمار آورد ردیف سایر تولیدات ادبی به   
  .مطالعه دارد

ي بسیاري از افاعیل عروضی براي قامت این شـعر تنـگ    باشند، باید به آنان حق داد؛ زیرا جامه  اگر هم چنین کرده- 12
ایـن بخـشی از همـان    . باشند ؛ شاید بتوان ادعا کرد که آنان بسی زودتر از پسینیان به این امر مهم پی برده  اندام است   و بی 

  .گیریم آن را پی میجستار است که در این کتاب 
طـور جـدي    هـاي دیگـر، ایـن نظـر را بـه      ي فـرض  نظر پس از بررسی همه  یکی از دوستان تیزبین، حساس و صاحب- 13

  .ابراز نمودند
  .ي سیستانی  معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، ذیل ماده- 14
 !طلبد  چنین نظرهایی دل شیر می؛ البته ابراز9، ص 1391دلتنگی، تهران، نشر افروز، محمودي، رضا، بیگی  گل - 15

ي آنـان هـم از     به فرض کـه همـه  -ي برهان قاطع ي دکتر محمد معین در فرهنگ فارسی، به نقل از مقدمه  به نوشته- 16
انـد کـه عبارتنـد از     نویسان آن را یکی از چهار زبان متروك پارسی یاد کـرده       فرهنگ «-باشند  ابوریحان بیرونی نقل کرده   

هـا را   ي زبان سـگزي و زاولـی را خوانـده و آن    مؤلف برهان قاطع در قرن یازدهم فاتحه     . »لی و سغدي  هروي، سگزي، زاو  
(!) ي  ي لهجـه  ي کنـونی مـردم سیـستان را دنبالـه     است؛ اما فرهنگ فارسی معین لهجه  هاي متروك یاد کرده     درشمار زبان 

این مطالب ضـد و نقـیض متأسـفانه بارهـا     . تکلم کنندمردم سیستان بدان ... نویسند که  دانند و جاي دیگر هم می قدیم می 
جالـب آن کـه   . مستند و دستاویز دوستان پژوهشگر قرار گرفتـه بـی آن کـه بـه درسـتی و نادرسـتی آن اندیـشیده شـود          

هـا میـان چینـی تـا مـصري باسـتان         کـه تفـاوت آن  -است شده» لهجه«سگزي، زاولی تا به این قرن برسد، تبدیل به   » زبان«
  !است نقل از فرهنگ معین تکرار شده ي دهخدا نیز همین مطالب، بدون تغییر، به نامه تر آن که در لغت لبجا! -است
17 -هـاي تـاریخ سیـستان و قـرآن قـدس و احیـاءالملوك و        هـاي ظـاهرا سیـستانی کتـاب     ضبط واژه!  به قول علما مسئله

همـین وسـواس اسـت کـه     ! هـم بـه قـول علمـا اهللا اعلـم     گونه باید خوانـد؟ و بـاز     چه- وقتی اعرابی وجود ندارد    -صیدنه را 
ي محققـان    کـه جـاي همـه   -؟!خانـه  از دوسـتاق (دارد تـا   الـشعرا بهـار را وامـی    مرد فاضل تاریخ و ادب ایـران، ملـک      بزرگ

و الملک علم، والی قاینات و حومه و توابع نامه بنویسد و از ایـشان استفـسار نمایـد کـه تلفـظ       به امیر شوکت) راستین است 
رن«ي خاص سیستانی ازقبیل       معناي چند واژه   ن«یا  » پ رَ چه و چون است و هرگز به ذهـن هـیچ کـس خطـور هـم       !) کذا(» پ
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کند که این واژه تلفظی دیگرگونه دارد که با معیارهاي زبان پارسی رسمی قابل خواندن نیـست؛ شـرح مـاجرا را ایـن               نمی
ي سـروش پیـر    ي کتاب تاریخ سیـستان، از مجموعـه   الشعراء بهار درباره پور، فاطمه، دو نامه از ملک     جهان (←جا بخوانید 

گفتنـی اسـت کـه بـر     ). 1381ي جمشید سروشیان، به کوشـش کتـایون مزداپـور، انتـشارات ثریـا، تهـران،        مغان، یادنامه 
ن«ي   دارند، واژه   اساس پاسخی که استاد دریافت می      رَ رن«به دو صورت نادرست » پ و » پ»نپ ایـن مطلـب   . شـود  ضبط می» رَ

ي این سطور و اهل قلمی لغوي رخ داد وقتـی از ایـشان پرسـیدم چـرا فـالن واژه       به ماجرایی ماننده است که میان نگارنده      
انـد؛ ایـشان    گـذاري کـرده   اعراب -cvcc به شکل -ccvc نشینی واجی ي هم هایشان به جاي زنجیره را در یکی از کتاب 

  .پاسخی نداشتند cocc  یا-cecc و نه مثال -cacc و وقتی پرسیدم چرا! شد فرمودند که در آن صورت خوانده نمی
  .معناي دختر است به kenja) در این جا تحبیب(= ي عاطفی   گونه- 18
 را در جلـد نخـست   هـا »گونـه «شـرح و توضـیح ایـن    هاي گویش سیستان از نگـاه نگارنـده اسـت؛     بندي گونه تقسیم - 19

  .ببینید)) مالیی(دبی ي ا  گونه-2-2-5-3(گویش سیستان 
 .شود تر آن به جایی دیگر موکول می ایم؛ بررسی دقیق هایی از آن را در همین کتاب آورده  البته نمونه- 20

 .نامه  سیاسی، علی اکبر، مبانی فلسفه؛ به نقل از دهخدا، لغت- 21

 و آن هـم تنهـا در خـط    ایـم  بـر انتخـاب کـرده     محل تکیه، قوي یا ضعیف را، پیش از نخـستین مـصوت هجـاي تکیـه     -22
  :دلیل مشکالت فنی گذاشتن تکیه روي خط فارسی ممکن نشد؛ مثال فونتیک؛ زیرا به

mo:'ka, sa:'bâ, mollâ'sey, a:'li, te:'ša,    
هـاي آن و   تـرین بخـش    کـه از قـضا مهـم   -هـاي گویـشی ایـن کتـاب     ي اصلی نگارنده براي خوانـدن بخـش    دغدغه- 23

هـا، تکیـه    اي و لـزوم مراعـات آن   هاي واکه خوان فراوان یا کشش هاي هم  بر وجود خوشه افزون-بندي آن است   استخوان
اهمیت انگاشـتن تکیـه از آن جـا کـه مـا،        چون برخالف سادگی ظاهري و بی- قوي و ضعیف یا اصلی و فرعی ندارد  -است

ه اگـر پـاي شـنیدن در میـان     کنـیم؛ البتـ   خود، از راه گوش با تکیه سروکار داریم، درباب آن هیچ مـشکلی احـساس نمـی             
ي مشکالت است         اسـت   این دغدغه نویسنده را آنی رهـا نکـرده  . باشد؛ اما وقتی کار به خواندن بکشد، آغاز رخ نمودن جد

بینـد؛ امـا هنـوز     هاي بعدي ایـن زیرمجموعـه ضـروري مـی      صوتی را براي این کتاب و کتابcdي نوار و  و از این رو تهیه    
ایـم درصـورت لـزوم     و روشن هم نیست تا کی؛ با علم به این مشکل اسـت کـه کوشـش کـرده       مقدمات کار فراهم نیست     

گـذاریم   تکیه را در متن سیستانی نوشته بیاوریم؛ اما براي آن که خود، عایقی در راه خواندن نگردد، اصـل را بـر ایـن مـی         
صل سـوم جلـد نخـست گـویش     ي چهـارم فـ    از بهـره -1-4-3 ←ي این کتاب براساس آنچه در مبحث تکیه  که خواننده 

بختانـه چـون    تواند درصورت لزوم به آن مراجعه نماید و بـاز خـوش   ایم، از این موضوع آگاهی دارد یا می         سیستان آورده 
داند، گذاشـتن تکیـه    در بیشتر موارد ازقبیل اسم و صفت و قید تکیه روي هجاي پایانی است و مخاطب این موضوع را می          

  .انجامید ي تکیه را آوردیم که نبود آن به بدخوانی می  دانستیم و تنها در مواردي نشانهرا در آن مواضع خاص منتفی
 درسـت خواندیـد؛   !بنـدي کنـد؟   گـزاري را درجـه    کسی را می شناسید که بتواند بر نگارنـده منـت بگـذارد و سـپاس      - 24

 !بندي دارد گزاري نیز درجه سپاس

» شـنل « مشهور در سـتایش گوگـول و داسـتان    ي داستایوفسکی نویسنده نویسند که گویند و می می   این جا و آن جا - 25
  .»ایم  ما از زیر شنل گوگول بیرون آمدهي همه«: است فتهگ

انـد؛   داستایوسکی، گورکی و تورگنیـف نـسبت داده  ،  بزرگ روسي ه به یکی از سه نویسند گوناگوندر منابع   را  این گفته   
 .ام  از زبان آنتوان چخوف خوانده-دانم کجاست  که اکنون نمی-یاما من این جمله را، در نوجوانی، در جای

  


