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ارائه خواهید نمود؟ مزیت هایی کتاب واره چه
بوده است؟
این سخن دلیل لطف و حسن ظن جنابعالی
است .موفقیت های پی در پی این کتاب بیش از
اینکه حاصل توانایی مؤلف باشد؛ نشانهی فرهنگ
بسیار کهن و شکوهمند ایرانی اسالمی است که
متأسفانه بسیار کم شناخته شده است .من در
این اثر بیشتر  ،کشف و ثبت کنندهی تعاونی ها و
مشارکت های سنتی زنان این سرزمین بوده ام كه
نه تنها افتخاری برای زنان ایران است که همچنین
مایه افتخار مردان ایران در کل فرهنگ ایرانی است.
فراموش نکنیم که انگلیسی ها صد و پنجاه سال
است که گوش فلک را به دلیل تأسیس تعاونی ها
ي راچديل كر کرده اند و البته آن کار نیز در حد
خود افتخار آمیز است ،اما کسی نمیداند؛ حتی
زنان روشنفکر و تحصیلکرده علوم اجتماعی ما غالباً
نمیدانند که یکی از اولین زادگاه های تعاونی های
زنان که سابقه ای چند هزار ساله دارد ؛ درایران بوده
پژوهش چند دهه ای دارای سه مرکز
است .این
ِ
اصلی بوده است که یکی از این مراکز پژوهشی ما
و به دالیلی که در کتاب آمده ،سیرجان و شهرهای
پیرامون آن بوده است .این تعاونی به قدری گسترده
بوده که در سال  1335که جمعیت ایران تنها 18
میلیون تن بوده است و طبیعتاً  9میلیون زن و
دختر در آن روزگار داشته ایم در حدود  2میلیون
زن در این تعاونی با نام های محلی گوناگون عضو
بوده اند که با احتساب هر خانواده ایرانی در حدود
پنج نفر  ،حدود  10میلیون نفر از  18میلیون ایرانی
را در زیر چتر خود میگرفتند.
*این کتاب چه موفقیت های دیگری
کسب کرده است؟
بله این کتاب به یمن کار و فکر متجسد و
متجلی شده ي چند هزارساله فرهنگ ایرانی در
سال  1381برنده جایزه نخست بیستمین دوره
کتاب سال جمهوری اسالمی در علوم اجتماعی
و همچنین برنده لوح و جایزه جشنواره زن روستا
از وزارت جهاد سازندگی و پس از هشت سال
برنده جوایز و لوح و مدال و تندیس چهارمین
دوره جشنواره فارابی و لوح تقدیر و جایزه بنیاد
نخبگان و همچنين لوح تقدیر از سازمان آسیسکو
 ISESCOو سازمان یونسکو بوده است .
* با این حساب این کتاب بایستی مزیت
های خاصی داشته باشد که تا این اندازه مورد
عنایت مجامع مراکز و بنیادهای علمی قرار
گرفته است؟
همین طور است به قول عشایر سیرجانی شاید
نارد بودن کار یکی از این دالیل بوده باشد،
نو و ّ
طبیعتاً وقتی پدیده ای برای خود ایرانیان این چنین
ناشناخته باشد ،برای دیگران نیز جذابیت دارد ؛ اما
مسئله مهمتر همان است که قب ً
ال اشاره شد .انرژی
نهفته در فرهنگ کهن و متکاثف و یاریگرانه ایرانیان
و تجارب فشرده آنان در کار دسته جمعی و تعاونی
های مردمی و خود انگیخته بوده است  .این کتاب
اگر چه از منابع کتاب خانه ای بسیاری در پیرامون و
تحلیل مسائل استفاده کرده است  ،اما بدنه و محور
اصلی ان کار میدانی و اکتشافی بسیار گسترده از
نظر جغرافیایی و بلند مدت از نظر زمانی و عمیق
از نظر پرداخت به ریزمردم نگاری های زمانبر و
کاربر بوده است.

*نظر جنابعالی درباره ی کتاب موزه های
بازیافته که کتاب برگزیدهی استانی در سال
 1379و گمانه زنی هایی در فرهنگ عشایر
روستاییان سیرجان دارد؛ چه اهميتي از منظر
مردم شناسي دارد؟
این کتاب که حاصل شگفت زدگی اینجانب
از فرهنگ پربار و عمیق روستاییان و عشایر متنوع
سیرجان و چند شهر پیرامون آن بردسیر ،بافت و
شهربابک و از آن جمله میمند بوده است و از خَ ب ِر
بافت و تا خَ ب ِر شهربابک گستره و محدودهی آن
کشیده شده است .ممکن است در نظر نخست
پیش پا افتاده و ساده به نظر برسد ،اما همچنان
که در نام کتاب مستور است ،گنجینهی کمیابی
از چند گمانه زنی در فرهنگ کهن سیرجان و
شهرهای پیرامون آن است که در مناطق دیگر ایران
کمتر یافت میشود .اما باید گفت متأسفانه به دالیل
گوناگون از جمله به خاطر توضیح مشکل و محدود
مرکز کرمان شناسی در واقع این کتاب چاپ شد،
اما به درستی توزیع نشد و لذا در زمره مظلوم ترين
نوشته های اینجانب است .وقتی که این کتاب
در استان کرمان به ویژه در سیرجان ،بردسیر و
شهربابک غریب باشد ،تکلیف آن در جاههای دیگر
ایران مشخص است ،گر چه بر این باورم که در
دراز مدت هر چیز در جای خود قرار می گیرد و
به قول ضرب المثل ایرانی آتش جای خود را باز
میکند .این کتاب یک ریز مردم نگاری بسیار پر
زحمت و پرکار همچون پته های پر کار و ظریف
قدیمی سیرجان و قالی های قدیمی کرمان،گلیم
های نقش مازنجیل و گلیم پيچ عشایر منطقه «سر
می خواهد» یک ضرب المثل سیرجانی میگوید:
«نقش مازنجبیل سر می خواهد؛ دختر بیتدبیر
پدر میخواهد ».و وقتی کسی بدون دلیل اظهار
خستگی کند میگویند« مگر نقش مازنجبیل بافته
ای؟» با این حال امروز از هر هزار نفر دانشگاه دیده
ی سیرجانی  ،بردسیری و شهربابکی  ،اگر یک نفر
پیدا شود که این کتاب را دیده و خوانده باشد خود
پدیده ای است ،حتی کسانی عکس پدر بزرگ ،
مادر بزرگ ،خویشاوندان ،خانه  ،ده و ایل آنها در
این کتاب آمده و حتی فرزندان و نوه های صد و
پنج تن از مصاحبه شوندگان ما نام و نشانشان در
چند صفحه در پایان کتاب آمده و در مقدمه از آنها
سپاسگذاری شده است .البته این سخن دیگر دیر
هنگام است و چاپ این کتاب تمام شده است.
* لطف ًا اگر ممكن است به بارزترین شکل
دالیل اهمیت مردم شناختی این کتاب را برای
مخاطبان و فرهیختگان سیرجانی بشکافید؟
این کتاب از نظر مردم شناسی و هنر و باستان
شناسی دارای اهمیت ویژه ای است ؛ نخست اینکه
این کتاب پر از کشفیاتی است که برای شاخه
نویني از مردم شناسی بسیار مفید است و آن مردم
شناسی دانش ها و فناوری های سنتی است و در
آن جمله سرشاخه ای از آن به نام آب و هوا شناسی
سنتی و انسان شناسی پزشکی  .این کتاب رکورد
دار مطالب نو در زمینه آب و هواشناسی سنتی
ایران است  .رکورد قبلی که باز هم از مؤلف بوده
 50صفحه است و رکور ِد قبل  11صفحه از استان
ایالم و لرستان بوده است .این اثر در حدود دویست
صفحه رقعی مطلب در این زمینه دارد .میگویند
اسکیموها که همه زندگی آنها در برف و با برف
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است ؛ خانه از برف ،شیشه از برف ،تختخواب و
اجاق از برف ،یازده اصطالح براي انواع برف دارند و
یونانیان  17نوع ابر را از هم باز میشناسند .در حالی
که روستاییان عشایر سیرجانی در یک قلم  37نوع
باران را با  50اصطالح میشناسند و چهل نوع ابر
و باد را از هم تمیز میدهند و از عالئم نامحسوسی
برای ما و با دانش صریح و ضمنی خود که در یک
مورد مؤلف خود شاهد آن بوده است ،وضع آب و
هوایی در كوتاه مدت با دقت زیاد پیش بینی کرده
و حتي به پیش بینی سال از این منظر میپردازند
اکنون ما در صحبتهای روزمره
و تا حد اطال ِع
ِ
ظاهرا ً این بیسوادان پشت کوهی ! اما پر فرهنگ
و پر تجربهی تاریخی بیش از پانصد اصطالح آب
و هوایی را به کار میبرند و این بسیار شگفت آور
است .در ضمن کشاورزان و عشاير منطقه افزون بر
تقويم نجومي و تقویم های کشاورزی و دامداری ،
دارای تقويم آب و هوایی ویژه محلي نیز میباشند
که در این بخش كتاب ثبت و ضبط شده است.
فصل آخر کتاب کشفیات نویی در زمینه باستان
شناسی و نشانه شناسی است و تاریخ هنر منطقه
را بسیار به عقب میبرد .این فصل در معرفی شش
سایت از كنده كاريهاي صخره ای و سنگ نگاره
های غالباً پیش از تاریخ است .قبل از چاپ کتاب
موزه های در باد و این فصل از کتاب ،هنر ایران به
شش هزار سال پیش و از نقش و نگارهای سفالین
های تپه سیلک کاشان شروع میشد .کنده کاری
های بر روی سنگ یافت شده در این دو کتاب،
تاریخ هنر ایران را حداقل به دو برابر یعنی دوازده
هزار سال باز میگرداند .این کشفیات مورد تأیید
سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته و مقاله ای از آن
به نام معرفی نقوش صخره ای نو یافته در سیرجان
ِ
شهربابک کرمان در فصل نامه میراث فرهنگی
و
شماره  17بهار و تابستان  1376در پانزده سال
پیش به چاپ رسیده است .در کشف این مناطق
استاد محمد علی آزادیخواه  ،رضا مقدس ،خاندان
سیاوشی  ،مجید کورکی  ،محمد تبریزی و دیگران
نقش اساسی داشته و همسفر و همراه با ما بوده
اند .کشف دیگر ما در این کتاب ،فرهنگ دامداری
و دامپزشکی اعجاب آور عشایر منطقه است که در
سه فصل کتاب ،نقش میش در ادبیات عامیانه و
شفاهی روستاییان و عشایر سیرجان و فن آوری

های مربوط به مشک سازی و مشک زنی آنها
میباشد .در فصل نقش ميش در ادبیات عامیانه
منطقه ،روایت جدیدی از قصه رز و میش ثبت و
ضبط شده است که احتماالً قدمتی بیش از متن
پهلوی درخت آسوریک دارد .این قصه منظوم که
مؤلف در مصاحبه های خود با عشایر و روستاییان
منطقه با آن آشنا شد و بعدها به نسخه مکتوبی
از آن در روستای میمند دست یافت که بخشی از
کتاب درسی دست نویس مکاتب قدیم میمند بوده
و برای آموزش به کودکان به کار می رفته است .دو
صفحه از این کتاب با عالمت «چلیپا و چهارخال
در کتاب موزه هاي بازيافته به چاپ رسیده است.
که نشانه ی میانی و اساسی نقش مازنجیل بوده
و مولف قدمت آنرا ده هزارسال به عقب برده و
هفده معنی برای آن یافته است  .این نقش هنوز
هم تقدس خود را حفظ کرده و بر روی کاسه
شله زرد و حلیم نذری با دارچین و با سیرداغ و
پیاز داغ و کشک بر روی آش و با نعناع خشک
بر روی کاسه ماست ایرانیان خود را می نمایاند،
اما غیر قابل تصورترین فصل این کتاب  ،فصلی به
نام واکسیناسیون پیش از پاستور در میان عشایر و
روستاییان سیرجان و چند شهر پیرامون آن است
که یکی از پنداشته های مهم در تاریخ پزشکی را به
چالش می کشد و آن موضو ِع رواج شیوه پیشگیریِ
برخی امراض واگیردار دام ها و از آن جمله «پُب
گوش» ،بسیار جلوتر از کشف مایه کوبی توسط
ادوارد جنر انگلیسی لویي پاستور فرانسوی و فیلیپ
سملوايس مجارستاني می باشد این کشف مردم
شناسانه بیست سال پیش(  )1371با تردید بسیار
به کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسالم و ایران
ارائه و با تعجب در این کنگره پذیرفته و ارائه شد؛
تردید من از اینجا ناشي می شد که هیئت علمی
این کنگره را پزشکان سرشناس ایرانی و خارجی
تشکیل می دادند و به نظرم می رسید که به خاطر
غریب بودن جو این کنگره با زبان و شیوه کار مردم
نگارانه احتمال پذیرش چنین مقاله ای بسیار نادر
است .موضوع این مقاله در دو دهه پیش بازتاب
بسیار یافت و به وسیله رسانه ها و رسانه ملی مطرح
و خبرگزاری جمهوری اسالمی آن را مخابره کرد ،
اما غرب کمتر دوست دارد ؛ چنین خبرهایی را
بشنود .عشایر منطقه قرن ها با تشخیص افتراقی،
اولين دام بیمار را تشخیص و از بقیه جدا کرده و
در مرحله پختگی بیماری مایه و میکروب الزم را
از دام بیمار گرفته و به شیوه سنتی فرآوری کرد
و به شکل بسیار خالقه و تصور ناشدنی به بیمار
منتقل می کرده اند و پس از متورم شدن جاي مایه
کوبی و اطمینان از موفقیت در کار «بهار کردن» تا
هفت سال دیگر دام ها در برابر این بیماری مصونیت
می یافتند .گفتنی است که در سال  1362یعنی از
 28سال پیش تا سال  1375دوازده مقاله و چند
سخنرانی در همایش ها از یافته های این پژوهش
به چاپ رسیده است ،باید دانست که معیار برای
پذیرش رساله دکتری ،چاپ یکی دو مقاله در
مجالت علمی و پژوهشی است .این اثر دارای 265
طرح و تصویر است که این تصاویر از جهت صرف
وقت بسیار در مدتی طوالنی فراهم آمده اند .تنها
برادر ارجمند عکاس و هنرمند دبیر پیشکسوت و
با ذوق دبیرستانهای سیرجان( رضا مقدس ) بیش
از  50مسافرت با مؤلف در طی  17سال داشته

