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  خن سردبيرس
ن هند بسته ي در سرزم»يقند پارس« ةنشريگر از ي دي دفترةرازيسپاس خداوند را که ش

 و يلک ادب پارس فرهنگ و قلندران مةصحاب عرصا ي و همدليارين بار با يشد و ا
دوستداران فرهنگ   به راينکات معنو ز ازي سرشار از معرفت و لبري دفتريي،پارسا

  .ميکن  ميران و هند عرضهيمشترک ا
 خاص چون يموضوعات  به که اختصاصيقند پارس هي چند شماره نشرياز پ

ن بار در موضوع ي داشت ا» هندينسخ خطّ« و »يدل دهلويب« و »ي بلخيموالنا«
شمار  يکوچک از ب يم که تنها بخشيکن  ميتان تقديم  راي دفتر» هنديها سفرنامه«

 است و نگارش درآمده  بهنيش از ايران پن روزگار و روزگايست که در اا ييها سفرنامه
 ةديد  بهتوان خواند و در آن  مين سطوري اي عبرت آموز که در الباليها چه فراوان نکته

  . آموزنده گرفتيها ست و از آن درسير نگرتأمل و تفکّ
ست که در ي از لطف نيز خالين نکته ني تذکار ا،مي گفتار شودرکه  ش از آنيو پ
 و »يو ادب پارس ريکشم« ةنام ژهي چون ويز موضوعاتين ي بعديها شماره

ن رهگذر يباشد که از ا.  در دستور کار ماست» در يکصد سال اخيران هنديسرا يپارس«
ران و ين هند و اي شما استادان و پژوهشگران سرزميقي تحقةمقاالت و نکات ارزند

رونق و اعتبار واالتري از  »يپارس قند« ةي آتيها م و شمارهيارت کني را زها يگر جايد
  .شدبابرخوردار 
ز که کار ي ن»مهنّدات« کتاب ة مجموعهن شماريم که نخستيادم نرفته بگويو تا 

 ي هنرةحوزو هنر مان در پژوهشگاه فرهنگ  پژوه  ما و دوستان هنديمشترک پژوهش
د قرار خواهدر هند  يمندان زبان و ادب فارس ه در دسترس عالقيزود  بهزيران است نيا

 خواهند يشتري فرصت باين سرزمين، يان زبان فارسيگرفت و استادان و دانشجو
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 ۀراب کنند و با آثار ارزندي را سيش و مقاالت دل و جان خوها ن پژوهشيداشت تا از ا
  .ما باشندو مددکار ار و همراه ين راه يخود در ا

شه در ي رسفر خود. سفرنامه اختصاص دارد  به شماستيش روين شماره که در پيا
شان در مهاجرت و کوچ   که رسالتيامبران بزرگ الهيار پي و سنّت دارد و چه بسقرآن
 را آغاز يياين سفر دريتر ي نشست و طوفانينوح چون بر کشت. ق بوده استي طريو ط

مود، يپ  مي جهان رايهم زدنر بنشست و در چشم  مياش چهيمان چون بر قاليکرد، سل
و قعر درياها شد   بهکهونس يرتاسر کائنات را قدم زد و ات سيخضر که در طلب آب ح

ابراهيم در سفر آتش و حکايت ند و يچشم سر بب  بهطور رفت تا خدا را  به کهيموٰس
مهاجر بود و خود د و هاجر که يا دهيشن حتماً را ي سفر عطش و سفر قرباندرل ياسماع

رد يگ  ميشهي ريه و سخت و هروليشه هجرت و سفر بود و سفر که از تشنگياز رگ و ر
د و در يثرب آن روز رسي  بهد خرماي خري بود که در پي که پدرش بازرگان)ص(دو محم
 سفر کرد و از ي و جوانيد که در کودکمحمباز دار دوست شتافت و يد  بهجا همان
 اسالم ي که در تمام کارزارها)ع(يعل  بود ويسدره المنته  بهدنيش رسي سفرهاةجمل

ش در يها يت سفرش بود و شبگردينه تا کوفه حکايو از مدحضور داشت 
 يتيمکان کوفه، ةخان  بهاش ا سرکشيج و از آن کوفه و سر در چاه نهادنش يها نخلستان

  .شهيروز و امروز و همي ديتنهامسافر و ست از اندوه انسان ا يتيحکا
راب ي لب سةمسافر تشن. نوايجا تا دشت ن نه تا مکّه و از آني مهاجر مد)ع(نيو حس

ستاد و آن ين همه ايخواستند ا  مياي دنين را براي که ديجماعت  بهجرم گفتن نه  بهکه
. اند و زندگان هماره يروز واقعيدان پيد و شهادت داد که شهيجان خر  به رايهمه تشنگ
ران يده و کاروان اسي بري سرهاشود و سفِر  ميزران آغازي خة سفرنام،ن سفريو از پس ا

 و کاروانساالرش  است و زخمي نوا تا شام هجران است و تشنگيراز که از ن ديو راه
  .)س(نام زينب کبري  بهشيرزني

دن را يا رسيدر  به شدن و رود شدن وي که راهي مردان بزرگةت سفرناميو حکا
 و ها ي و دردها و ندارها يسخت سفر هماره باآموختند که و . ن بزرگان آموختنديا از
 سفر آنگاه يت سختد که از شديني را در بصره ببياني ناصرخسرو قباد.ت توام اسها رنج

و ت رنج سفر  از شد, بروديا گرمابه  بهفروشد تا بتواند  ميزين کتابش را نيکه خورج
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سنگ  ست باا يا وانهيکه د ال آنيخ  بهند و کودکانهد  نميز راهيگرمابه ن  بهاو را گيژوليد
  . من و تو و مايعبرت است برانها همه يند و انک  مينوازشش

 ي و پدرکشي و پسرکشيد و آن همه برادرکشي ابن بطوطه در هند را بخوانةسفرنام
هنوز هست و در   که تايرانيمه وي نيها د و قلعهيني ببين دهليان پادشاهان هميم را در

 يک روز در .خته شده استي ريري و اميا زادهه و شاي هر سنگفرشش خون شاهيپا
برند و  جرم نخواندن نماز سر مي  به تن را۹هلي و در زمان محمد شاه تغلق همين د

نماز بايستد شايد بسياري از رهگذران او را   به خيابانيةامروز روز اگر کسي در گوش
  .ر کرداينها را بايد خواند و با عبرت در آن نگريست و تفکّ.  نيز کنندخندشري

 ةران و چه سفرناميا  به دانشجو از هنديجوان ةچه سفرنام. ستا ينها همه خواندنيا
ن کلمات ي نوشته است از پس ايمتن يشوخ  به طنز و گاهيران که با زباني از ايشاعر
 ،ن نباشديچندان دلنشحتّي، ان ي امروزياند که اگر براينما  مي خود راييها تيواقع
  .ن خواهند گفتيظرافتش آفر  بهانييفردا

 ي تنةم که در سفرناميريده نگيز ناديات را ني شعر و ادبان سهم نثر وين ميو از ا
 ران راي و شگفت نثر امروز اي عاليها ن دفتر نمونهيهند در هم  بهرانيچند از شاعران ا

چه مقدار نيز گران يرزا مفتون و ديمعلي  چون يانيروزيو در نثر د. توان مشاهده کرد مي
غا که يدر. تماشا نشست  بهتوان  ميدور نه چندان ي را در روزگاري نثر فارسييبايز

  !نانيرفتند آن نازن
 .ستا يک کار جمعي و يک همکاري صميمي ةاين دفتر هرچه هست نتيج

تواند شکوفاتر از  بت است اين نشريه ميث و کارهايي که در اين دفتر ها شهادت نام به
باشد . ت صعباسمان کاري  همرهي ياران يکدل و همزبان اين باشد و طي اين مسير بي

يي استوارتري برداريم و يادمان باشد که ميراثداران چه ها اي نزديک قدم آيندهکه در
 شکوه سفري نيز در خويش کنيم و پاسداري از آن فرهنگ با  بهايم و بزرگاني بوده

  . برگرديمتري روزهاي آفتابي به
المو الس  

  رضا قزوه علي
  نو  دهليـ ۱۳۸۸خرداد ماه 


