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روايـت امـروز از شـهر ديروز

دو روايت از 
منظر شهر بصره در سفرنامه ناصر خسرو

ــرو قباديانى مروزى»، حجت  ــن حميدالدين ناصربن خس «ابومعي
ــم به  ــال 394 هجرى قمرى در قباديان بلخ چش ــان، به س خراس
ــال 481 هجرى قمرى در يمگان بدخشان  ــود و به س جهان گش
ــه و  ــت. وى مردى بود دبير پيش ــده بر جهان و جهانيان فروبس دي
ــلطانى كه ميل حقيقت جويى وى، به  متصرف در اعمال و اموال س
ــود كه مبدأ انتباه وى  ــبب خوابى، درى را پيش چشمانش گش س
گشت تا حدى كه از شغل ديوان و نعمت الوان كناره جست، و راه 
سفر پيش گرفت. حاصل اين جهانگردى ها سفرنامه اى شد ماالمال 

از نكاتى پرمغز و نادره.
ــفرنامه ناصرخسرو به تعبير استاد "محمد دبيرسياقى" از امهات  س
ــاعرى است بلندپايه و  ــت كه ره آورد سفر ش ــى اس كتب نثر فارس
ــافرى بصير و كنجكاو.  ــخ عزم و مس ــى متفكر و ديندارى راس اديب
ــاهده و توانايى بيان و شيرينى وصف ناصرخسرو مايه  وسعت مش
ــرحى كه در توصيف زندگى مردمان،  شگفتى و تحسين است. ش
ــر كرده است  ــت بش خاص ظواهر حيات و زيبايى هاى مصنوع دس
ــهرهاى دوران  ــا از ميان آن به ش ــوده ت ــره اى به روى ما گش پنج

زندگى وى نظر افكنيم.
ــفرنامه ناصرخسرو را از دو نظرگاه پيش  ــهر بصره مشروح در س ش

چشم مى آوريم.

اگر قائل به ارتباط بين اين دو هستيد، اين صفحه را دنبال كنيد تا مصاديقى از اين ارتباط را در آن بيابيد و اگر ارتباطى بين اين 
دو نمى بينيد اين صفحه را دنبال كنيد تا ببينيد!

ادبيات فارسى، راز سر به مهر تمدن ايران است؛ گنجينه اى سرشار، محصول فهم پيشينيان از تاريخ، طبيعت و انسان؛ 
منبع ناشناخته اسرار فرهنگ و هنر ايرانيان،كه اگر گشوده شود، به كار همة صنوف امروزى خواهد آمد. هنرمندان، 

معماران و حرفه مندان شهر در صف اول كام جويان گوهر ادبيات ايران خواهند بود. 
چه شد كه شهرها و معمارى ما اين گونه پديد آمد؟ پاسخ آن را بايد در هزارتوى ادبيات فارسى جست. در عصر حاضر، على رغم 

تخصصى شدن حرفه ها، متخصصان فضا، منظر و مكان از درك چيستى شهر و معمارى در جهان قديم عاجز مانده اند.
اصطرالب اسرار ادبيات فارسى در دست اديبانى است كه بايد به طور هدفمند و برنامه ريزى شده آسمان بلند آن را رصد كنند 
تا دستاوردهايى براى خيل نيازهاى زندگى امروز و صنوف مختلف آن بيابند. انجام اين مهم به گروهى از جوانان رشته ادبيات 
فارسى متشكل از : آرش پوراكبر، الهه موسويان، رضا سليمانيان، محدثه خسروى، مريم مقدس برهان، سپرده شده تا در 
هر شماره، روايتى از گنجينه ادب فارسى در حوزه هاى مكان و فضا، شهر و معمارى و محيط و منظر را تقديم دنياى پرهياهو 

و پرشتاب مدرن كنند؛ شايد تأملى را برانگيزاند.  
در نخستين گام، سفرنامة ناصر خسرو، كه منبع ارزشمند ادبى ايران است و حاوى روايت هايى از فضاهاى گذشته و آدم هايى 
كه آن ها را ساخته بود، موردتوجه قرار گرفت. دو روايت از شهر بصره، از زبان امروزى ها، كه ذهنشان ديگرگون است، 

بازخوانى روايت ناصر خسرو است  از آن شهر.
اگر بدانيم كه شــهر، كالبد نيســت، اين روايت ها و نسبت آن ها با آن چه ناصرخسرو ديده و تعريف كرده مفهوم شهر را بهتر 

روشن مى سازد. 
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گرداگرد شهر ديوارى عظيم1. و سربازهاى مشعل به دست در طواف آن. تأللو مهتاب در رودخانه هاى اطراف گويى بارش جنون بود. سكوتى 

به كلفتى تنهايى آدم ها روى شهر نشسته بود. مردم در اين شهر شب ها مرده ها را مانند. خبرى از نايت كالب و ديسكو نيست. مردم در 

خانه هايشان به خواست خدا و كمك امامزاده ها و شحنه با گناه فرسنگ ها فاصله دارند. فقط سوسوى شمع هاى مشهد ها به چشم مى رسد. 

پرتو مهتاب كله هاى تاس را نشانه مى رود كه در خانه هاى دور از گناهشان دستار از سر برداشته اند.

سپيده صبح از سر خرابه هاى ميان شهر نمايان مى شود، تا زيبايى ساختمان هاى معمور شهر را بر سر خرابه هاى آن خراب كند و به فكر 

آوارة پناه گرفته در اين خرابه ها نباشد، كه تمام شب تازيانه هاى باد را تحمل كرده است و نسيم صبح و ديدن ساختمان هاى معمور و ياد 

آرزوهاى بر باد رفته نمك زخمش مى شود.2 تا آدم هاى خواب آلود را به سوق الخزاعة كشاند كه براى تكه اى نان سر و كله تاس يكديگر كه 

حاال دستارى براى آبرودارى بر آن نهاده اند را نوازش كنند. 3

از ابتداى صبح مردم اين شهر مخدرشان را در مشهد بنى مازن مى يابند. جايى كه روزى محل رفت و آمد اميرالمومنين بوده كه مجنون وار 

براى ديدن ليلى بدان جا مى آمده و شور زندگانى را در آغوش ليلى مى يافته. از آن جا كه انسان هاى زيادى جويندة اين شورند و جايى بهتر از 

خلوتگاه اميرمومنان نمى يابند اين جا شلوغ ترين مكان شهر شده است. 4

رودخانه هاى اطراف شهر به خواست خدا و كمك امامزاده ها و دست تواناى اهل فن با شبكه هاى آبيارى اى كه شهر در ميانشان چون جزيره اى 

سر از آب برآورده است5، زمين هاى زراعى را سيراب مى كنند و زارع و دهقان و ملك را خوشحال. زارع از نان كه چون پسر سپر مرگ است، 

دهقان از دارايى و زمينى كه زمين و زمان تكانشان نمى دهد و ملك از ملكى آباد كه هرجاى آن دين و سود هم آغوشند. 6

هنگام ظهر، خورشيد در وسط آسمان با پيكان هاى آتشين كله هاى مردم تاس را از ميان دستارهايشان نشانه مى رود. چه اين تاس در سوق 

عثمان براى تكه هاى بيشتر نان سر و كله ديگران را نوازش كند7 و چه در مسجد جامع شهر به نماز ايستاده باشد و تعجب ناظر را برانگيزد 

كه يكسان بر كله هاى تاس نمازگزاران صف اول و آخر مى تابد. مشهد باب الّطيب به واسطه همنشينى مسجد جامع مشترى هاى زيادى را به 

دست آورده است. گويى چوب حاصل از اين نزديكى كه مسجد جامع بدان آبستن است در جلب مشترى بى فايده نبوده است. البته چوبى 

كه مى گويند شير خدا شايد براى شيربهاى ليلى از هند آورده است و بيشتر مخروطى ناقص الخلقه يا شيشه شيرى را مى ماند. 8

كمندهاى شياطين خورشيد را به زير مى كشند و سوق القّداحين جاى تاس هاى دستار بر سرى مى شود كه دنبال قاتق نانشان و كنيزك هايشان 

و مطرب هايشان و عماراتشان و خيلى چيزهاى ديگرشان هستنند. 9مسجد جامع كم كم پذيراى كسانيست كه براى عيادت خدايشان مى آيند 

تا آن ها را در به دست آوردن قاتق نانشان و كنيزك هايشان و مطرب هايشان و عماراتشان و شراب هايشان يارى كند.

آرام آرام ستارگان پيدا مى شوند و سربازها با مشعل هايشان ديوارهاى شهر را طواف مى كنند. نور مهتاب بر سرهاى تاس بى دستار مى تابد.
پى نوشت ها

 1- "... بشهر بصره رسيديم ديوارى عظيم داشت..." سفرنامه، ص113.

2- "... و در آنوقت كه آنجا رسيديم شهر اغلب خراب بود و آبادانيها عظيم پراكنده كه از محله يى به محله يى مقدار 

نيم فرسنگ خرابى بود، اما در و ديوار محكم و معمور بود و خلق انبوه بود..." همان، ص114.

3-"... اول روز در يكجاى داد و ستد كردندى كه آنرا سوق الخزاعة گفتندى..." همان، ص114.

4-"... يكى از آن [را] مشهد بنى مازن گويند... اميرالمومنين دختر مسعود نشهلى، ليلى، را بزنى كرده بود و اين 

مشهد سراى آن زنست..." همان، ص116.

5 -"... جاى آب بودى و جاى نبودى... ازين نهرها جويهاى بيحد برگرفته اند... و از اين دو جوى جزيره يى بزرگ 

حاصل شده است..." همان، ص113.

6-"... و سلطان را دخل بسيار حاصل شدى..." همان، ص114.

7- "... و ميان روز بجايى كه آنرا سوق عثمان گفتندى..." همان، ص114.

8- "... و  ديگر مشهديست در پهلوى مسجد جامع كه آنرا مشهد باب الّطيب گويند، و در جامع بصره

 چوبى ديدم ... يكسر آن غليظ تر بود و از چوبهاى هندوستان بود، گفتند كه اميرالمومنين آن چوب 

را برگرفته است و آنجا آورده است" همان، ص116.

9- "... و آخر روز جايى كه آنرا سوق القّداحين گفتندى" همان، ص 114.

منبع

قباديانى، ابومعين حميدالدين ناصربن خسرو (1344)  سفرنامه، به كوشش : محمد دبير سياقى،
 تهران : طهورى.
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اين جا حرف زياد مى شنوى؛ صداهاى كلفت كه داد مى كشند، صداهاى زير كه چانه مى زنند. زير سقف بلند اين ديوارها، هياهويى 
خفته كه بيرون بازار نمى شود پيدايش كرد. اين جا، وسط بازار بصره، وسط راهى كه دو مرد با لباس هاى پاره ايستاده اند. اين جا بصره 
است و اين ناصر خسروست كه شوخ و خسته، به حمام بزرگ شهر مى نگرد.1 اين جا حمام نزديك ديوارهاست. از ميان سه بازار بزرگ 
ــت. ديوار سركشيده تا آسمان ها، سركشيده تا شهر را با همه آدم هايش، خانه هايش،  ــهر هم،2 اين يكى از همه به ديوار نزديك تر اس ش
ــهدهايش پشت خود قايم كند. بصره وسط دشت است، اگر ديوار نبود كه تا حاال صد بار در ويرانه هايش جغد النه  ــجدهايش و مش مس
ــهر محافظت كند. آبادى هايى كه اين دور و بر پيدا مى شود فقط فاصله بين اين نيم فرسنگ  ــت تا از ش كرده بود. اما نه، ديوار آن جاس
ــت چرا آن جا خرابى ها را آباد نمى كنند. چرا مثل ما ها رويش گل و چمن نمى كارند و  ــت.3 معلوم نيس ــنگ بعد اس خرابه تا نيم فرس
نيمكت هاى رنگارنگ نمى گذارند تا آدم ها با خانواده شان، دوست هايشان، دشمن هايشان، دوست دخترهايشان و دوست هاى سيگاريشان 
ــط خرابه ها بازى مى كنند. پشت ديوارها قايم مى شوند، روى پنجره ها چشم مى گذارند، وسط  ــينند. اين جا بچه ها وس بروند آن جا بنش
اتاق هاى خالى خاله بازى مى كنند. توى حياط هاى اين خرابه ها، به جاى سربازهايى كه شايد روزى آمدند و كشيدند و بردند و خوردند 

و آتش زدند، كودكانى هستند كه روى هم شمشير مى كشند، داد مى زنند، بر خاك مى غلتند.
اين جا بصره است. شهرى«آباد». آباد حتى وسط خرابه هايش. آدم هاى اين جا بچه كه بودند، توى دو رود پر آب كنار شهر شنا كردند، 
از كنار اين خشكى مسابقه شنا دادند تا آن سوى خشكى بعدى. در خشكى مستطيل شكل بزرگ بين آب ها،4 آدم ها بزرگتر كه شدند 
خانه ساختند، زن گرفتند، بچه دار شدند. در سه بازار بزرگ خريدند و فروختند. در مشهدها عبادت كردند، شمع گذاشتند، نذر كردند. 
ــتى، مى توانستى تنهايى بروى و كشفشان كنى،  ــكى هاى كوچك كوچك بود كه اگر مى خواس ميان آب هاى روان، تا دلت بخواهد خش
خانه بسازى، قايق هاى كوچك ماهيگيرها را در آب نگاه كنى. كسى چه مى داند شايد ناصر خسرو هم وقتى خواست سفرنامه بصره را 
بنويسد، روى يكى از همين خشكى هاى خالى خلوت نشسته بوده است. شايد حتى كسى درست همين جا، صد بار براى يارترين يار 

سنگدل خود، با سوز و گداز نامه نوشته است.
ــد چراغ ها روشن مى شوند. ميخانه ها و مشهدها. اين مشهدها را كه انگار روزى اميرالمومنين با اسبش  پا آن جا  ــب كه از راه برس ش
ــته در اين  ــته، مردم عبادتگاه خود كرده اند. امامزاده هاى پاگذاش ــته، يا امام زاده اى براى ديدن امامزاده ديگر روى زمينش نشس گذاش
ــان مى كنند، مشكالتشان را حل مى كنند. مردم اين شهر حجاج كوچك اين سيزده مشهد  ــند، شففاعتش خاك ها، به درد مردم مى رس

بزرگند.
ــرزمين در جريان است با آب ها، با خشكى و با  ــهر مردم پاك و بازارهاى گرم و مشهدهاى پرگالب. اين جا س ــت. ش اين جا بصره اس
ديوارهايش. اين جا بصره است و شايد جلوى حمام بزرگ، آن جا كه ناصر خسرو ايستاده، روزى كودكى، يا مردى، يا زنى، يا غريبه اى 

زير سم اسب سلطانى بى توجه در خاك با خاك يكسان شده باشد. اما اهميتى ندارد. اين جا بصره است، شهرى آباد.
پى نوشت ها

1-" و مى خواستم كه در گرمابه روم باشد كه گرم شوم كه هوا سرد بود و جامه نبود و من و برادرم هر يك به لنگى كهنه پوشيده 
بوديم و پالس پاره اى در پشت بسته از سرما"، سفرنامه، ص 114.

2- "و هر روز در بصره سه جاى بازار بودى : اول روز در يكجاى داد و ستد كردندى كه آن را سوق الخزاعه گفتندى؛ و ميان روز به 
جايى كه آن را سوق عثمان گفتندى؛ و آخر روز جايى كه آن را سوق القداحين گفتندى"، همان، ص 114.

3 - "شهر اغلب خراب بود و آبادانيها عظيم پراكنده كه محله اى تا محله اى مقدار نيم فرسنگ خرابى بود اما در و ديوار محكم و معمور 
بود و خلق انبوه بود و سلطان را دخل بسيار شدى"، همان، ص 114.

4- "اين دو جوى يكى كه باالتر است، و آن مشرقى شمال باشد، نهر معقل گويند و آنكه مغربى جنوبيست نهر ابله. و از اين دو جوى 
جزيره ايى بزرگ حاصل شده كه مربعى طوالنيست و بصره بر كناره ضلع اقصر از اين مربع نهاده است"، همان، ص 113.

منبع
ــش : محمد دبير  ــرو (1344)  سـفرنامه، به كوش قباديانى، ابومعين حميدالدين ناصربن خس

سياقى، تهران : طهورى.


