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نامۀ پاكستان ـ 1
عارف نوشاهی﴿اسالم آباد﴾١

سرنامه
در سفر مرداد 1389 اگوست 2010 به ايران، چندی از 
مديران نشريات پژوهشی فرهنگی و دوستانی كه در حوزۀ  
كتابشناسی و ادبيات فارسی شبه قاره كار می كنند، از من 
خواستار نوشتن سلسلۀ مقاالتی و يادداشتهايی شدند كه 
مبتنی بر اخبار نشر كتابهای تازۀ فارسی و ايرانشناسی در 
شبه قاره باشد يا اگر نسخه ای مهم خطی ديده و نكته ای 
جامعۀ  به  نشرياتشان  وسيلۀ  به  باشم،  دريافته  آن  در 
دوستان  توقع  و  انتظار  برسانم.  اطالع  نيز  ايران  فرهنگی 
از من كه از سالها تگ و پويم در همين راستا بوده است، 
كه  نمی گذارد  مشغله هايم  ولی  نبود،  هم  بی جا  چندان 
صالح  بنويسم.  جداگانه  مطلبی  نشريات  تك تك  برای 
خواندنی  و  مفيد  اخبار  كه  چندگاهی  از  هر  كه  دانستم 
جمع شود، تحت عنوان «نامۀ پاكستان» پيشكش دوستان 
كنم. ترجيحاً در اين سلسله يادداشتها، اخباری از كشور 
متبوع خود پاكستان خواهم داد نه از كل شبه قاره، زيرا 
كشورهای  بين  فرهنگی  اطالعات  تبادل  ضعف  علت  به 
به  دسترسی  من  برای  رفت وآمد،  محدوديت  و  شبه قاره 
هر نوع اخبار موثق و مورد نظر هند و بنگالدش مقدور 
و  هندی  پژوهشگران  خود  را  كار  اين  اميدوارم  نيست. 

بنگالی انجام بدهند
نامۀ  در  شده اند،  درخواه  ايرانی  عزيزان  چنانكه 
كتابشناسی،  زمينۀ  در  اخباری  می كنم  سعی  پاكستان 
نسخه شناسی، متن پژوهی، همايشها و درگذشت محققان 
كشور درج كنم. در خالل اخبار ناگزير گريز به خاطرات 
گذشته هم خواهم زد. برای آسانی در ارجاع، به هر مدخل 

شماره ای مسلسل داده شده است.
با  كه  نمی شود  باز  افشار  ايرج  استاد  بی نام  نامه  اين 
ايرانشناسی»  پاره های  و  «تازه ها  مقاالت  سلسله  نوشتن 
اطالعات  كه  آموخته اند  ما  به  بخارا،  و  كلك  مجالت  در 
فرهنگی و كتابشناختی را نبايد پيش خود بند كرد و بايد 

فی الفور به سمع اهل فن رساند. چاپ به موقع يك خبر 
علمی و فرهنگی، كمكی بزرگ به همعصران خود است. 
اميدوارم «نامۀ پاكستان» نيز در راه تحقق نيت و تكامل 
مرام استاد افشار گامی كوچك ولی سودمند به شمار آيد. 
اگر خوانندگان پيشنهادی برای بهبود اين سلسله دارند 

به اين آدرس لطف كنند.

1. تاريخ رزميات ايران
نخستين  (1894ـ1948م)  اقبال  محمد  شيخ  پرفسور 
رئيس گروه فارسی دانشگاه پنجاب الهور و مدير دانشكدۀ 
محققان  گذشتۀ  نسل  را  پنجاب  دانشگاه  خاورشناسی 
ايرانی به خاطر تصحيح راحة الصدور و آيةالسرور راوندی 
اخبارالدولةالسلجوقية  و   (1921 اليدن،  و  لندن  (چاپ 
می شناسد،  نيك   (1922 الهور،  (چاپ  حسينی  علی 
دليل  به  را  او  گاهی  تحقيق  عرصۀ  تازه واردان  ولی 
اقبال  محمد  عالمه  با  هم مكانی،  و  هم زمانی  و  هم نامی 
اشتباه  الهور  فارسی گوی  شهير  شاعر  (1877ـ1938م) 
می گيرند. پرفسور اقبال در دانشگاه كامبريج شاگرد ادوارد 
براون بود و پايان نامۀ دكتری (راحةالصدور) را زير نظر او 
تهيه كرد و از كمك و راهنماييهای عالمانۀ عالمه محمد 
نيز  بلوشه  ادگار  و  استوری  چارلز  بهروز،  ذبيح  قزوينی، 
آلمانی  زبان  اروپا  اقامت  حين  در  او  است.  بوده  بهره مند 
را نيز ياد گرفت و كتاب شاهنامۀ فردوسی تأليف تئودر 
به  آلمانی  از  را  آلمانی  خاورشناس  1930م)  (د  نولدكه 
اردو ترجمه كرد. اخيراً دكتر محمد اكرام چغتايی، محقق 
ايران،  رزميات  تاريخ  نام  با  را  ترجمه  اين  پاكستانی، 
شاهنامۀ فردوسی با ژرف بينی خاص خود گردآوری كرده 
و با مقدمه و پيوستهای مفيد در شرح حال پرفسور اقبال 
و فهرست آثار او و عكس نامه های ادوارد براون چاپ كرده 
است (ناشر دی تروته سوسايتی، الهور، 2009) پرفسور 
اقبال در 1935م سفری به ايران رفت. قبل از وفات خود 
مشغول جمع آوری مواد و منابعی برای نوشتن كتابی در 
شرح احوال و آثار سنايی غزنوی بوده است، اما به تكميل 
تأليف علی بن ابی  خرم نامه  نسخۀ خطی  نرسانيد. نزد او 
نصربن علی معروف به ابی الحسين اوزجندی بوده كه كتابی 
در علم اخالق در قرن پنجم هجری است. در اين كتاب، 
رودكی  جمله  از  فارسی  كهن  شاعران  برخی  اشعار  وی 
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(اورينتل  بود  كرده  عرضه  مقاله ای  در  و  بود  بازيافته  را 
تحقيقی  مقاالت  اگوست 1947م)  الهور،  ميگزين،  كالج 
اردوی او كه غالباً در زمينۀ ادبيات فارسی و ايرانشناسی 
بوده است، شايستگی اين را دارد كه به فارسی ترجمه و 
نشر شود. مجموعۀ شخصی او (كتب چاپی) در كتابخانۀ 

مركزی دانشگاه پنجاب نگهداری می شود.

2. ديوان يكتا خوشابی
درگذشتۀ  خوشابی  يكتا  خان  احمديار  فارسی  ديوان 
و  حسن  گلدستۀ  مثنوی  غزليات،  بر  مشتمل  1147ق 
مثنوی هيرورانجها، به تصحيح و مقدمۀ دكتر محمد سليم 
مظهر، دكتر نجم الرشيد و دكتر محمد صابر را دانشكدۀ 
خاورشناسی دانشگاه پنجاب، الهور، 2010م چاپ كرده 
غالم علی  مير  همانجا  و  بوده  تته  ناظم  مدتی  يكتا  است. 
آزاد بلگرامی را ديده بود و آزاد در تذكره های خود از اين 
در  قصيده ای  خود  ديوان  در  يكتا  است.  كرده  ياد  ديدار 

وقايع روزگار دارد. كه اين چند بيت از آنجاست:
كـار شاگـرد ز استـاد شكـايـت كـردن

خـدمت پيـر كم از معتقـدان می بينـم
مكتب و درس تهی گشته، معلم حيران

شغـل بـر دايـرۀ بـدعتـيـان مـی بينـم
جهل غالب شـده يا رب تو امـانی بخشا

انـدكی عالـم و حافـظ قـرآن می بينـم
دل دانـا همـه جـا فـكـر بـه روزی دارد

ابلهان را به جهان عيش كنـان می بينـم
شـاعر از مـدح به اميـد كـرم الف زنـد

دل ممـدوح همه بخـل به آن می بينـم

3. مجلۀ معيار، فال نيك برای ادبيات فارسی
دكتر  آمدن  سركار  با  كه  است  نشريه ای  نام  معيار 
معين الدين عقيل در گروه زبان و ادبيات اردوی دانشگاه 
عرصۀ  به  پا  2009م  در  اسالم آباد  اسالمی،  بين المللی 
می شود.  چاپ  دوبار  سالی  و  گذارده  پاكستان  مطبوعات 
سومين شمارۀ آن در نيمۀ اول سال 2010م، نشر يافته 
محدود  اردو  ادبيات  به  فقط  را  نشريه  عقيل  دكتر  است. 
اختصاص  نيز  فارسی  ادبيات  به  را  مقاالتی  بلكه  نكرده 
برای  می آيد.  حساب  به  اردو  ادبيات  پشتوانۀ  كه  داده 
مقاالتی  انتشار  دانشجويان،  و  نوپا  پژوهشگران  آموزش 

در زمينۀ متن پژوهی نيز تدارک ديده شده است. در هر 
شماره صفحاتی از نشريه به عنوان «گوشۀ نوادر» ويژگی 
دارد. در اين بخش به چاپ فاكسيميلۀ نسخه های خطی 
اهتمام شده است. آنچه تاكنون در زمينۀ ادبيات فارسی و 

ايرانشناسی و قابل توجه ايرانيان چاپ شده، اين است:
شمارۀ 1 (2009):

ـ خازن الشعرا، تذكرۀ شاعران و دانشمندان هندی و ايرانی 
در قرنهای هجدهم و نوزدهم، نوشتۀ عارف نوشاهی.

ـ مسئلۀ زبانشناسی تصوف و تشابه در افكار عين القضات 
همدانی، نوشتۀ توشی هيكو از ستو.

ـ چگونگی قرائت مخطوطات فارسی از ديدگاه تصحيح و 
تدوين، نوشتۀ سی ای ولسن

ـ مكاتبۀ غالب و غمگين (چاپ فاكسيميله نسخۀ خطی 
فارسی)

شمارۀ 2 (2009):
ـ بازگشت اشعار فارسی در كتب ملفوظات مشايخ چشتيه، 

نوشتۀ عبدالعزيز ساحر
اشعار  (گزيدۀ  مير  ميرتقی  گمشدۀ  بياضی  بازيافت  ـ 

فارسی)
ـ مباحث ايرانشناسی و تصحيح متون فارسی در پاكستان، 

نوشتۀ عارف نوشاهی
ـ مقدمۀ فارسی ديوان ماه لقا بايی چندا (چاپ فاكسيميلۀ 

نسخۀ خطی)
شمارۀ 3 (2010):

در  نگارنده  مقاالت  به  اختصاص  شماره  اين  از  بخشی 
زمينۀ ادبيات فارسی و نسخه شناسی داده شده است. 

از جمله:
ـ دربارۀ مجموعۀ لطايف و سفينۀ ظرايف

ـ اشعار فارسی بوعلی قلندر پانی پتی برگرفته از مجموعۀ 
لطايف و سفينۀ ظرايف

يادداشت  و  مهر  با  شاهی  محمود  تاريخ  از  نسخه ای  ـ 
عبدالرحيم خان خانان

تاريخ  برای  مفيد  منبعی  جهانگيری  مجالس  كتاب  ـ 
فرهنگی و ادبی عصر جهانگير

ـ متن فارسی تذكرۀ تحفةالفصحا تأليف چندربهان برهمن 
الهوری

مثنوی  از  پنجاب  دربارۀ  فارسی  اشعار  برگزيدۀ  ـ 
تحفةالپنجاب سرودۀ حكيم ميتا چنابی
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يكتا  خان  احمديار  مؤلفات  از  خطی  نسخه  دو  معرفی  ـ 
خوشابی، شش فصل و گلدستۀ حسن

ـ ميراث فرهنگی مفتيان بهيره و متن فارسی رساله شجرۀ 
نسب مفتيان بهيره تأليف محمدصالح مفتی

و  ملتان  قريش  انساب  و  احوال  در  رساله  فارسی  متن  ـ 
نواحی آن تاليف شير محمدقريشی هاشمی

ـ نقدی بر كتاب نامه های خواجه احرار و بستگان او تاليف 
جواين گروس و عصام الدين اورنبايف

ـ تدوين و احيای متون فارسی در آسيای جنوبی
در گوشۀ نوادر به چاپ عكسی سراج االخبار اهتمام شده 
نظر  زير  كه  بوده  فارسی زبان  روزنامۀ  سراج االخبار  است. 
سراج الدين بهادر شاه ظفر آخرين تاجدار تيموری در هند، 

در سالهای 1841 تا 1857م در دهلی منتشر می شد.
(نويسندۀ  سقايی  ندا  خانم  مقالۀ  انگليسی،  بخش  در 
ايرانی) دربارۀ كتاب فارسی نالۀ عندليب (ملفوظات مير 

ناصر عندليب دهلوی) به چاپ رسيده است.

4. درگذشت دكتر وحيد قريشی
فارسی دان  استاد  (1925ـ2009م)  قريشی  وحيد  دكتر 
الهور  پنجاب  دانشگاه  خاورشناسی  دانشكدۀ  رئيس  و 
در   2009 اكتبر   17 تاريخ  در  اردو  زبان  فرهنگستان  و 
الهور درگذشت. ناموری او در شبه قاره به نقد ادبی اردو 
بوده ولی چون درسهای فارسی و تاريخ را نيز خوانده بود 
فارسی  تاريخی  متون  و  فارسی  ادبيات  به  مفرطی  عالقۀ 
ادبيات  انتقادی  «بررسی  نيز  او  دكتری  رسالۀ  داشت. 
چاپ نشده است.  فارسی» بوده است كه تاكنون  انشايی 
در كارنامۀ او تصحيح و گردآوری چند كتاب فارسی نيز 

بوده است، از جمله:
دربار  (1959م)؛  منشی  اندرجيت  تأليف  عشق،  نامۀ 
شبه قاره (1961م)؛  فارسی  تاريخی  متون  برگزيدۀ  ملی، 
تصحيح ثواقب المناقب تأليف محمدماه صداقت كنجاهی 
(نيمه تمام، 1961م)؛ تصحيح شاهجهان نامه تأليف محمد 
انگليسی  مقاالت  مجموعۀ  (1966ـ1972م)؛  كنبو  صالح 
 (Oriental Studies) تاريخ  و  فارسی  ادبيات  دربارۀ 
اخالص  چند  كشن  تأليف  بهار  هميشه  تذكرۀ  (1969)؛ 
(1973)؛ ارمغان ايران (مجموعۀ مقاالت: 1973)؛ مطالعات 

ادبيات فارسی (مجموعه ای ديگر مقاالت: 1996).
وفات،  از  قبل  بود.  نسخه شناس  و  كتابدوست  وی 

كتابخانۀ خود (بخش چاپی) را به دانشگاه جی سی الهور 
اهدا كرد و نسخه های خطی مجموعۀ شخصی وی را بعد 
او  ورثۀ  از  پنجاب  دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ  وفاتش  از 
خريد. در مجموعۀ او نسخه ای از بيان االديان ديده بودم. 
دكتر قريشی اعتقاد داشت اين نسخه در قرن هفتم كتاب 
مقدمۀ  در  دانش پژوه  محمدتقی  مرحوم  ولی  است،  شده 
بدون  افشار)  بنياد  موقوفات  (چاپ  بيان االديان  بر  خود 
اين كه نسخه را ديده باشد، متعلق به قرن هشتم دانسته 
اساس  بر  را  بيان االديان  داشت  نيت  قريشی  دكتر  است. 
منظور  اين  برای  و  كند  چاپ  ديگر  بار  يك  خود  نسخۀ 
به وسيلۀ نگارنده چاپ دانش پژوه را نيز تهيه كرده بود، 
ولی بيماری طوالنی تنگی نفس و محدوديت در حركت و 
فعاليت به دليل فربهی تن وی را فرصت كارهای پژوهشی 
نداد. تعجب كردم وقتی او در همين بيماری و وضع، در 
1995م به مناسبت نمايشگاه كتاب سفری به ايران آمد. 
به  او  پيشواز  برای  بودم.  ايران  در  هم  من  زمان  آن  در 
در  دوربين  دست،  در  عصا  ديدم  رفتم.  مهرآباد  فرودگاه 
كه  نهاده  سرزمينی  در  قدمی  اولين بار  اشتياق  با  گردن، 
به ادبيات او عشق می ورزيده و عمری با آن به سر كرده 
است. او را به چند جا در تهران بردم و برای او كتاب تهيه 

كردم.
كتابشناسيها  چاپ  و  تدوين  به  معتقد  سخت  او 
سازمانهای  رياست  دوران  در  هميشه  و  بود  فهرستها  و 
می كرد.  چاپ  را  فن  اين  در  كتابهايی  ترجيحاً  انتشاراتی 
بدين جهت نگارنده را نيز در كارهای كتابشناسی تشويق 
می كرد و چندين كار مرا درين زمينه از جمله كتابشناسی 
فهرستهای نسخه های خطی پاكستان و هند در دو جلد، 
در  اردو  و  فارسی  عربی،  آثار  (كتابشناسی  غساله  ثالثۀ 
بنگال)، فهرست نسخه های خطی كتابخانۀ وحيد قريشی 
را از سوی مؤسسات زير نظر خود چاپ كرد. در 1998م 
او  ادبی  و  علمی  خدمات  پاس  به  پاكستانی  دوستان 
جشن نامه ای به نام ارمغان علمی تدارک ديدند و نگارنده 
افتخار دارد كه يكی از گردآورندگان اين مجموعه مقاالت 
ادبيات  زمينۀ  در  مجموعه  اين  مقاالت  بيشترين  هستم. 
فارسی، ايرانشناسی و نسخه شناسی فراهم آمد، از جمله 
«نامهای ايرانی در معجم السفر» نوشتۀ دكتر احمد تفضلی، 
پرفسور  نوشتۀ  وسطا»  قرون  در  ايران  در  آبرسانی  «نظام 

محمد اسلم.
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رباعی خيام در تاريخ وّصاف
سيد علی ميرافضلی

تجزية  به  موسوم  وّصاف  تاريخ  چهارم  جلد  عكسی  چاپ 
األمصار و تزجية األعصار اثر شرف الدين عبدهللا شيرازی 
(تهران، 1388) فرصت مغتنمی فراهم كرد تا چند و چون 
درج رباعی خيام را در اين اثر تاريخی وا رسم. پيش از 
اين در كتاب رباعيات خيام در منابع كهن (ص 63ـ  65)، 
يك رباعی خيام را از اين اثر نقل و سوابق آن را باز نموده 
شمارۀ 4093  دستنويس  كتاب،  آن  در  من  مأخذ  بودم. 
كتابخانۀ ملك بود كه در سال 857 ق (حدود 145 سال 
بعد از تأليف كتاب) كتابت شده است و به نسخۀ چاپی 
آن كه به سال 1269 هجری در بمبئی نشر يافته بود نيز 
قلم  به  كه  نسخه ای  عكسی  چاپ  اينك،  داشتم.  مراجعه 
مؤلف در سال 711 ق كتابت شده است، باعث اطمينان 
خاطر محققان خواهد بود و امكان مقايسه تحوالت يك 

متن را در سير تاريخی آن به خوبی ميّسر می كند.

اثر  جهانگشای  تاريخ  خيام،  رباعيات  كهن  منابع  از  يكی 
است.  مغول  دوره  معروف  تاريخ نگار  جوينی  عطاملك 
جوينی در بيان «احوال مرو و كيفيت واقعۀ آن»، و شرح 
حمله مغول به شهر نيشابور ــ زادگاه خيام ــ و قتل و 
كشتار مردم آن سامان، به رباعی ای از خيام استناد كرده 

است:
درين  بود،  كبار  سادات  از  كه  نّسابه  عزالدين  «سيد 
می كرد.  كشتگان  شمار  شباروز  سيزده  جمعی  با  حال 
آنچه ظاهر بوده است و معين، بيرون مقتوالن در نقبها و 

سوراخها و رساتيق و بيابانها، هزار هزار و سيصد هزار و 
كسری در احصا آمده و در اين حالت، رباعی عمر خيام 

كه حسب حال بود، بر زبان رانده است:
تـركيب پيـالـه ای كه در هـم پـيـوست

بـشـكـستـن آن روا نـمـی دارد مـسـت
چنـدين سـر و پـای نازنين از سر دست

از مهر كه پيوست و به كين كه شكست» 
(ج 1، ص 128)

با همين كيفيت در تعدادی از متون  اين حكايت تقريباً 
تاريخی مثل حبيب السير و روضة  الصفا (ج 8، ص 3875) 
و جامع مفيدی (ج 3، ص 824) نقل شده و همين رباعی 
خيام نيز ضميمۀ داستان است. وصاف الحضرة مؤلف تاريخ 
وصاف نيز اين حكايت را در جلد چهارم كتاب خود نقل 
فيروزبخش  آقای  عزيز  دوست  پيش  چندی  است.  كرده 
يادآور شد رباعی مندرج در چاپ عكسی تاريخ وّصاف با 
كتاب  چون  است.  متفاوت  هست،  چاپی  نسخه  در  آنچه 
را به مطالعه گرفتم، متوجه شدم شرف الدين شيرازی، با 
اينكه در نقل حكايت حملۀ مغول به مرو، وامدار عطاملك 
جوينی بوده، در نقل رباعی خيام، ابتكاری از خود به خرج 
داده و يك رباعی ديگر خيام را جايگزين رباعی منقول در 

تاريخ جهانگشای كرده است:
سيد  كه  ــ  الراوی  علی  والعهدة  ــ  گويند  «چنين 
عزالدين نسابه با جمعی اكابر مرو، سيزده شبانروز كشتگان 
در  مقتوالن  بيرون  بودند،  معّين  آنچ  می كرد.  تعداد  را 
اجواف مغارات و اشداق صحاری، هزار هزار و سيصد هزار 
و كسری برآمد و دوبيتی عمر خيام طناب خيمه استدالل 

و شّقه بارگاه معنی گشت:
دارنــده چـو تـركـيـب طـبـايــع آراسـت

باز ازچه فكندش اين چنين در كم و كاست
گر خـوب نيـامـد اين بـنـا، عيـب كـراست

ور خـوب آمـد، خـرابـی از بـهـر چـراسـت» 
(ص 547)

آنچه مسلّم است آن است كه در جميع نسخه های كهن 
تاريخ جهانگشای كه ده تا بيست سال قبل از زمان تحرير 
تاريخ وّصاف كتابت شده اند (نك: رباعيات خيام در منابع 
كهن، ص 36 ـ 37)، رباعی خيام همان است كه آورديم. 
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بنابراين، در اينكه رباعی مّد نظر مؤلف تاريخ جهانگشای 
متفاوت بوده با آنچه وّصاف نقل كرده است، ترديد نداريم. 
با توجه به اينكه متن مورد استفاده ما، ريختۀ قلم خود 
مؤلف تاريخ وّصاف است، سؤال ما اين است كه آيا مؤلف 
اوليه  مأخذ  با  را  متن  رباعی  بعداً  خودش  وّصاف  تاريخ 
تطبيق و آن را تغيير داده است، يا آنكه كاتبان اين كتاب، 
متن  در  جهانگشای،  تاريخ  با  ذهنی  آشنايی  سابقۀ  به 
جايگزين  را  اصلی  رباعی  و  برده اند  دست  وّصاف  تاريخ 
رباعی مختار مؤلف كرده اند؟ برای اين سؤال عجالتاً جوابی 

نداريم.
يكی از كهن ترين منابعی كه رباعی دوم خيام را نقل 
كرده، مرصاد العباد شيخ نجم الدين رازی است (ص 31). 
رباعی  نقل  و  مذكور  كتاب  با  وّصاف  آشنايی  به  توجه  با 
نجم رازی در تاريخ وّصاف (ص 541)، به احتمال بسيار 
دو  اين  است.  برگرفته  مأخذ  اين  از  را  خيام  رباعی  وی 
رباعی خيام، از لحاظ مضمون و نحوه استدالل بسيار به 
از  جهانگشای  تاريخ  رباعی  جز  آنكه  دارند،  شباهت  هم 
لطافت و قدرت عاطفی بيشتری برخوردار است و رباعی 

تاريخ وّصاف، زبان متكلف تری دارد و می توان گفت با نثر 
فّنی وصاف متناسب تر افتاده است.
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