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  کنم  نميگفتم حکايتي و مکرر

حشمت و عظمت  به هايي بنا.برپا نگاه داشته است بلند را علم و کتاب و دانش يبناها
 يها نه گونش کتابي آي مگر آن که در تاالرهاکشيد  نمي ودنکش  نمي قد،ديتخت جمش

 ها ب آن کتااما بلند سوختند يها  کتاب و آن ستونيها آن قفس .دنده باشيفراوان قد کش
 يکتابسوزبيشتر ا مغوالن ام. ونان آن روز رفتندي به با اسکندر. اعتقاد من نسوختند به

 ةآنان در عرص و ، وگرنه امروزه روز مغولستان نيز دست کمي از يونان نداشت،کردند
  .شتنددا پهلوانانيز يدانش ن

ا  ام،دنديشآتش ک به ر و جوان رايار کتابخانه و شهر و کودک و پيار تا بسيآنان بس
 تا هنوز ،ن همه هجوم و هجمه و آتش و زخمي از پس اي و پارسيرانيفکر و فرهنگ ا

 يها ن فرهنگين و بالنده تريدتريهنوز در شمار رش کشد و تا  ميهست و تا هنوز نفس
  .ستاده استيجهان ا
 نه ي در روزگاري و هنديرانيا ةبالندست که دو فرهنگ  ي بسا خوشوقتيجا

شه و فکر و ير و اند تفکّةگر داده بودند و در جاديکديدست  به دست ،چندان دور
 نواب و وزير و وکيل دانشمند ةاين هم. دانيم  از آنان بود و هميفرهنگ ، هم گو

خ ي شاهدند و تارکهکتاب  هنرمند و شاعر و عالم و عارف و آن همه ةايراني و آن هم
  .ميگو  مياستشاهد است که رنيز  وند بزرگشاهد است و خداکه 

و و آيينه  پر از هنر ي تاالرهاةد را با هميبار آمد و تخت جمش کياسکندر 
  !گر بار مغوالن آمدند و تا هنوز هستندي د.فتد و ريآتش کش به شيها کتاب

 بر اسب يت سوارانأيد هماره در هين کتابسوزان باياآيا  ؟ستندي مغوالن کيبراست
  ؟ باشند بر کفريغ و سپر و شمشي و تيزپايت
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افت ي را يتوان کسان  ميزي نـ مييکه گاه خود ما ـن همه فرصت سوز يان ايا از مي
 تفاوت ي، بي زاللةن همياند و از کنار ا  را نداشتهيکه پاس کتاب و دانش و جوانمرد

  تشنگاني براي آب،شيکنند و نه در مشک خو  ميرابيش را سيگذرند و نه جان خو مي
و ست  يمقامنامي و  و يدست آوردن نان به که تنها دغدغه شان يتفاوتان ي ب،برند مي
  .بس

ن سفره يشه بر اينان تا هنوز و تا هميبار آمد و ا کيبار آمدند و اسکندر  کيمغوالن 
کنند و راه را   ميغيز از تشنگان درياند و آب را ن ن خوان رنگارنگ نشستهيو بر ا

  !بندند  ميشه و فرهنگيمسافران اند بر
گر شده است و ي که خطوط ديت کتاب و مخطوطات در روزگاري است حکانيو ا

  .شود  ميگريت دارد دياند و انسان گر شدهي دها انسان
گر بار ي د است کهگرداند و کتاب يم ش بازيخو به ما رااست که کتاب باز و 

  .نهد  مي کهنه ما مرهميها زخم بر
  : اين قصّه را کهةگويم ادام  ميقول آن بزرگمرد به ون را گفتم يا

 ست يدهمت از سر درد  مييور دردسر ست يازيـ نيام از رو و آوردهـت به گر رو
 ست در يشناسم را درد  ميام و منش دهين جماعت که منش ديو خدا را شکر که ا

  . است با جانانيجان و عهد
و  اند ، بزرگان ادبي و فرهنگي ما بر يک دسترخوان نشستهن جماعتيشتر با هميو پ

  . اند با خاطراتي خوش برخاسته
گذريم و تنها اگر جاني هشيار و دلي   ميآييم و  ميما. ما امانتداران آن چراغ روشنيم

مانيم و اگرمان هواي خودخواهي و   ميها بيدار و ذوقي سرشار داشته باشيم در خاطره
اقيانوس مواج و اين  ايم بر آبي نفي ديگران باشد همانا چونان کفي و خاشاکي را ماننده

مانند و ايران و هند باستان را از اين دوستي و از اين همدلي   ميو اين رودهاي زالل
  .خواهد  ميسال حوصله ست که شنيدنش را چندين هزار و يکها داستان
 م تايم و آمديت کردي شکاها ييم و از جدايدي دممثنوي يم و در نياز موالنا گفت و

بيدل از رودکي تا فردوسي و خيام و سعدي و موالنا و در انجمن م و يديدل رسيب به
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اميرخسرو و حسن دهلوي را بازخوانديم و هنوز اين بازخواني و اين حکايت دوام 
  .دارد و باشد که بماند و بمانند ياران

 مغوالن فرهنگ يشان جلو  که با قلمير و قلندراني اخةن دو شماريشهادت ا به
دله  کيکدلمان که دل ياران يم و ييز ماين بار نيااشتند و پاس جوانمردي را دستادند يا

  .يي و با پارسااند ياند و با زبان پارس ند و با عشقياند و با ما کرده
ن يو اتا هنوز و تا هميشه ز هستند ياگرچه هنوز هم بر همان حرفم که مغوالن ن

ن جماعت و ياز هم زان و ناجوانمردان، ورنهي ست از خونريم نماديگو  ميمغوالن که
دل يده است که عبدالقادر است و بيز قد کشي نيدلي بـ ا برالسيحال از ارالس  ـله يقب

،  را مانند استي و بلخيرومويش و روزگاران بعد نيز موالناي است و در روزگار خ
 از مغوالنش يفتيطا به  اگريحتّ  ـن و هم فرهنگيکه او همدل است و همزبان و هم د

  . مايها  ماست و با ما و در دلمنسوب کنند او از
  کيانند؟ مغوالن اما

  .کنند  ميو آب را از تشنگان دريغکنند   مييزندان ها  را در قفسها که کتاب آنان
له ي از قب، جزدارند  ميدن و نوشدن بازي اهل فرهنگ را از نوشةکه جماعت تشن آنان

  .ند نيستناجوانمردان
 اند و عمري کتاب ترجيح دادهکشيدن بر سرواب را بردست نوازش که خور و خ آنان

اند، و نان زبان پارسي را خوردند و الم تا  بطالت و فرصت سوزي سپري نکرده به را جز
 از ـ   ناجوانمردان نباشندةگمان من اگر از قبيل به ـزبان پارسي تکلّم نکردند نيز  به کام

 گويم و هزار باره  ميو دوبارهگويم   مي.اند اي نبرده جوانمردي نيز چندان نصيب و بهره
خواهد که اين زبان، زبان   ميخواهد و عاشق  ميگويم که زبان پارسي فدايي مي

  .شوريدگان عاشق است و زبان موحدان پارسا
بود که با علم و دانش ـ  نذير احمد ـجوانمرد از اين دست استاد بزرگ ما و شما 

ت گام برداشت و فکر و فرهنگ و انساني ةنمود و يک عمر در جاد مي نظير و فروتني بي
خاک بر او  .تا آخرين لحظات عمر پر برکتش را جز با نوشتن و خواندن سپري نکرد

  !آمين ـ خوش باد و بهشت او را نصيب باد
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ست که با اين کهولت و پيري تا هنوز د امير حسن عابديجوانمرد استاد سي 
  در سرما و گرما خود را عصا زنانيافتن نکاتي تازه نويسد و تا هنوز در پي مي
عشق و عرفان  نوشاند که  ميخواند و  مينويسد و  ميگويد و  ميرساند و  ميکتابخانه به

  . قد کشيده استها  و همين سرسختيها  و همين مرارتها با همين رنج و ادب پارسي
 رفت و درختان پربار، فروتن ترند هميشه و اينان از فروتن ترينانند که ذکر خيرشان

  : کم نيست ـ بمنه و کرمه ـاز اين دست استاد جوانمرد در هند امروز هم
  شکر خدا که قبله و شور و نماز هست

  …زين دست اهل درد و جنون هست و باز هست
ي مهرباني شکل ها و قلم ي فروتنها ي گرم و قدمها و اين شماره نيز از برکت نفس

دير بپايند و بسيار . اند سي در اين ديار باستانيتا هنوز پاسداران زبان پار گرفته است که
 .شان خود، آفتاب ديگري است بمانند که سايه

روزي در بزرگداشت استادي کهنسال از جماعت انديشه هند گفتم که ما از استادان 
استادان زبان  به توقّع کمتري نسبت زبان فارسي در ايران و افغانستان و تاجيکستان حتّي

آن زبان  به گويند که تمام مردمانش  مييم، چرا که آنان در سرزميني درسفارسي هند دار
کنند و اينان در سرزميني که زبان فارسي با داشتن بزرگترين گنجينه کمترين   ميتکلّم

را تنها شما بايد بردوش بکشيد و دردا و دريغا که  مخاطب را دارد و جبران اين کاستي
ي پرطمطراق ها  و بسياري با ناماند  دوش افکندهي بار اندک خويش را ازبسياري حتّ

ي زبان فارسي را ها ي از گنجينه خطّةاستاد و پروفسور هنوز حتّي يک کتاب نسخ
نامه چيزي  شان جز چند مقاله و يک پايان  ادبية و در کارناماند تصحيح و مقابله نکرده

اب را و آسايش را از خود  و خواند اما از سوي ديگر بسياري يکّه و تنها ايستاده! نيست
خدمت  تفرهنگ راستين و انساني به هيچ مزد و منّتي  و تنها و تنها بياند دور کرده

طلبد و   مياز اين روست که در هند، استاد زبان فارسي بودن رسالتي بزرگ. اند کرده
  :قول آن شاعر بزرگ و پيشکسوت ابوعبداهللا جعفر ابن محمد رودکي به اما. اجري اندک

 فضل و بزرگمردي و ساالري انـدر بالي سخـت پديـد آيد
ابند و مگر ي مي دريتمام به ن کالم راي اي و بزرگواراند آنان که ساالرند و اهل فضل

 که اند ه کردي را کساني بزرگ فرهنگيشه کارهايز هميران خودمان نيکه در ا نه آن
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 ،خدا سپرده بودند و عهد خود را با خدا محکم کردند به ، تنها دليياوج فقر و تنها در
 ،اند شان کرده يويآب و نان و جاه دن به دنيله رسي را وسيات پارسيکه ادب وگرنه آنان

 خوش در انتظار آنان ي و سرنوشتاند ستند که از نردبان فرهنگ باال رفتهيش ني بيدزدان
  .ستين

شايد در بين اين سه .  در هند تعلّق دارد»نسخ خطّي فارسي«به اين شماره از مجلّه
ي بيشتري همراه بود و فرصت زيادي را ها  اين شماره با دشواريپارسي قند آخر ةشمار
اعتقاد ما کاري ست درخور و بايسته که پيش  به يي که داردها کرد و با همه کاستي طلب

اعتقاد بسياري از  به ريزي و پيگيري شود و تي بيشتر طرحتوانست با جدي  مياز اين
تر داشته باشد و اين   نيک و فرجامي نيکاي ادامه تواند  ميخبرگان اين وادي، اين قصّه

ست که نام پژوهشگر و استاد  در دست هرکسي رشته سري دراز دارد و سر اين رشته
يک رشته و آن  به سرهاي رشتهکشد و تمام اين   ميزبان فارسي را در هند با خود يدک

  .شود  ميتوحيد و عشق ختم
خورند که   نمي راها  تنها کتابها نيز مغوالني ديگرند و اين موريانه ها و موريانه

  :قول بيدل به .کني وقت رفتن است  ميجوند و تا نگاه  ميروزهاي عمر مرا و تو را نيز
  ود باشـفکر س به ان کن ياـم زيـگوي  نميمن

  خبر در هرچه هستي زود باش صت بياي ز فر
که کاري کردند براي آخرت خويش و ديگران،   آنانةو حافظ و موالنا و بيدل و هم

  .زود بودند و زود قدر رسيدن را دانستند و زود چشم از خواب و خور برداشتند
 باز و اين ةزود باشيد ياران من که وقت نيست و اين همه کتاب و اين همه حنجر

کند که آيا کسي نيست که ما را   مي که نالهها ي برآمده از آستين قفسهاه همه دست
  دريابد؟

  آيا جوانمردي؟ ياري؟ عياري؟
در موضوع نسخ خطّي هند بنويسيم و شايد اگر  بر آنيم تا بار ديگر و بارهاي ديگر

 مستقل در خصوص اي مان شد نشريه دريغ شما نصيب لطف حضرت حق و ياري بي
 سالمت به  راه کسي که اين مسير راةند راه اندازي شد و همتي بدرقي در هنسخ خطّ

  .مقصد و مقصود رساند به
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ا هرکه باشد و هر زمان که اين مهمبخشي از اين   دست دهد اگر نگوييم همه کهام
 خزاين الهي و عرفاني با همت و سعي و مدد شما و استعانت از حضرت دادار بايد

  .ودي مشتاق هديه شها جان به
 ي ديگر نيز بر آنيم تا موضوعي کردن مجلّه را همچنان دوام دهيم کهها در شماره

ي نسخ سنگي ها ي سنگي فارسي در هند و سرنوشت چاپخانهها موضوعاتي چون نسخه
نهد و   ميسنّت گذشتگان حرمت به ست که ه از موضوعاتيقار بهش يها هند و سفرنامه

سي و شعر و نثر و داستان در ايران و هند امروز نيز ات فار در خصوص ادبياي نامه ويژه
ـ  الاقل در شکل ظاهري ـ ديگر خواهد بود که سنّت را با مدرنيته و نوآوري اي شماره

  :قول بيدل به يي که از نوآوري لبريزند کهها  وگرنه بسيارند سنّت,آشتي خواهد داد
 ن نيمد هزار سال برآيد کهـگر ص ست لباس خيال من بيدل تجددي

  . از نوآوري ندارنداي اندازه قدما حظّّ و بهره به يي که حتّيها و بسيارند مدرن
تواند زندگي و هنر و   ميـ سنّت و نوآوري ـو تلفيق درست و فهم کامل اين مقوله 
  .امروز و فردا و حال و مقام ما را رقم بزند

 ارزش نهيم و هم ي راکند که هم نسخ خطّ  ميما کمک به تر اين مقوله فهم درست
جلوست و  به  که هم نگاهشاي درست مثل راننده. علوم و هنر روز را پاسداري کنيم

نگرد ما نيز در زندگي امروز و فرداي خود هم بايد آينده و حال   ميهم از آيينه، عقب را
گذشته داشته باشيم و از آن عبرت و پند  به و پيش روي را ببينيم و هم نيم نگاهي

  .بياموزيم
دانشگاه محدود نکنيم و در کنار کار  به و اگر ميدان تحقيق و تفحص را تنها

دور از ادعا و استادان  به نشينان گوشه ،ها استادان و پژوهشگران و اهل علم در دانشگاه با
کنند را نيز   ميتي کاري سنّها شيوه به ي علميه و شاعران و اديباني کهها و طلّاب حوزه

  .ماي نّت و نوآوري را باهم آشتي دادهببينيم، آن گاه س
ي ها  دور، امروز نيز در حوزهةو کاش جماعت اهل پژوهش و تحقيق چون گذشت

ات هم سود جويند علميه ميدانداري کنند و دانشگاه، حوزه را يار خود ببيند و از تجربي
ي و عصر طاليي آن ت دست در دست هم نهند و دوران باشکوه فرهنگو دين و ملي

  .رار شودتک
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 و تصحيح متون ها کاش ديگر بار ايرانيان و هنديان در کار نوشتن مقاالت و کتاب
  .گرمي بفشارند و از هنر و فکر و دانش يکديگر سود جويند به دست يکديگر را

 ست و اين مهم  اين اتّفاق مبارک افتادنيپارسي قندشهادت همين شماره از  به و
  .استعانت از او گرفت و پا در رکاب شدانجام شدني ست و بايد خواست و 
 ي نابي که مستشرقين امروز و ديروز براي ماها بسيارند متون ارزنده و انديشه

قابل  مدد استادان زبان فارسي هند، به تواند  مي و ترجمه درست آناناند يادگار گذاشته به
 ندي نيزي دانشمندان و پژوهشگران ايراني و هها دسترس باشد و از سويي انديشه

  .آنان معرفي شود به
شناسنامه و  ي خطّي که در گوشه و کنار هند بيها هنوز بسيارند کتابخانه

ي ايران و هند درج ها  نوشته نشود و در وب سايتها و تا اين فهرست. اند فهرست
افتد و وقت آن   ميتعويق به ي هند همچناننشود، کار تدوين فهرست مشترک نسخ خطّ

 جلد فهرست ها ريزي دقيق و علمي ده الش دسته جمعي و يک برنامهاست که در يک ت
  .ي فارسي هند را تدوين کنيمنسخ خطّمشترک 

 ها ي در مرکز تحقيقات و دانشگاه آموزش نسخ خطّةي اخير چندين دورها در سال
نو آمادگي  ي هند انجام شده است و مرکز تحقيقات فارسي دهليو مراکز نسخ خطّ

  .ي آموزشي بيشتر را نيز داردها برگزاري دوره
 م و در کنار آناي ي هند را درج کردهي نسخ خطّها در اين شماره فهرست فهرست

باشد که از اين . ماي  نسخ خطّي فارسي پرداختهةي فعال در زمينها سايت معرفي وب به
  .رهگذر آشنايي و آشتي بيشتري بين پژوهشگران نسخ خطّي ايران و هند انجام گيرد

نو چشم انتظار قدوم يکايک شما استادان زبان  نان مرکز تحقيقات فارسي دهليهمچ
ماند و دست يکايک شما را براي همکاري   ميفارسي و پژوهشگران نسخ خطّي هند

همکاري ناشران و مراکز فرهنگي ايراني  فشارد و آمادگي اين را دارد تا با  ميبيشتر
 شما را در عرصه نسخه پژوهي در ايران و ي ارزنده و تحقيقات نوينها بخشي از تالش

  .چاپ برساند به هند
ر نکرده است و هنوز بر همان عهد کنم و روزگار مکر  نمير و مکريتيگفتم حکا

 و اند  کوچکيبرخ. يا نباشي ي بمانيتوست که بخواه ان انتخاب باين مياست و در ا



  کنم گفتم حکايتي و مکرر نمي  ١٥

  

 گرفتند ين اسب سواريا ازد ي شاي، دو روزخواهند مي  بزرگيجاللت ي کوچکهمة با
خوش لبخند يسرانجام به نيتنها سلحشوران و سواران راست. ن خواهند خورديا بر زمام 

  .دانم  نميشا منيست ي نيگريخواهند زد و راه د
، که دست خدا د از راه رفت و با اهل راه و اهل دل و با جماعتين است که بايا
  .ستها با آن

و خاطرشان مجموع و  ين جماعت هماره جمع باشد اةچنين باد که حلق! الهي الهي
  .شان آفتابيها دل

  .آمين .شاءاهللا حق حممد و آل حممد ان به
  علي رضا قزوه, ش ه ۱۳۸۷بيست و هشتم آبان ماه 

  


