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نامـۀ پاکستـان - 3

عـارف نوشـاهی *  

11. چاپ یک کتاب با نام دو مؤلف مختلف

در.1386ش،.كتابی.همزمان.در.پاكستان.و.ايران.چاپ.و.منتشر.

ش��د.كه.هردو.چاپ،.لفظ.به.لفظ،.با.هم.تطبیق.می.كنند،.اما.نام.

نگارنده.بر.روی.جلد.مختلف.اس��ت..جريان.ازين.قرار.است.كه.

اول.در.پاكستان.كتابی.چاپ.می.شود.با.نام.فهرست.نسخه.های.

خطی.فارس��ی.در.كتابخانۀ.مؤسس��ۀ.سندشناسی.)سندالوجی(.

وابس��ته.به.دانشگاه.س��ند،.تألیف.دكتر.قاسم.صافی،.انتشارات.

مجلس.تحقیق.و.تألیف.فارس��ی.گروه.زبان.و.ادبیات.فارس��ی.

دانش��گاه.جی.س��ی.الهور.در.122.صفح��ه..و.در.همان.زمان،.

مجمع.ذخاير.اسالمی.در.قم.كتابی.منتشر.می.كند.با.نام.فهرست.

نس��خه.های.خطی.فارس��ی.در.كتابخانۀ.مؤسس��ۀ.سنداالجی.

وابسته.به.دانشگاه.سند.)حیدرآباد-پاكستان(.نگارش.عابدرضا.

عرفانی،.با.مقدمه.ای.از.س��یدصادق.حسینی.اشكوری،.در.120.

صفحه..

تألی��ف.و.چاپ.و.نش��ر.دو.كتاب.متف��اوت.در.يك.موضوع.

هی��چ.جای.تعجب.نیس��ت،.زيرا.ده.ها.مثال.ازي��ن.گونه.كار.در.

تاريخ.نگارش.ها.و.مطبوعات.داريم،.اما.ش��گفتی.در.اينجاست.

ك��ه.متن.اين.دو.كتاب.طابق.النعل.بالنعل.اس��ت.و.تنها.تفاوتی.

ك��ه.باهم.دارند.در.نام.مؤلف.و.نمايه.ها.اس��ت..حتی.ديباچۀ.هر.

دو.كتاب.نیز.همگونه.است.و.فقط.در.بخش.سپاسگزاری.است.

كه.نام.های.ممدوحان.تف��اوت.می.كند..دكتر.صافی.در.ديباچه.

از.معاونت.آقای.عابدرضا.عرفانی.»كه.مرا.بخصوص.در.ترجمۀ.

منابع.و.مطالب.سندی.مددكار.بودند«.تشكر.كرده.است.و.آقای.

عرفان��ی.اس��می.از.دكتر.صاف��ی.نبرده.و.به.ج��ای.آن.از.آقای.

اش��كوری.سپاسگزاری.كرده.اس��ت.كه:.»تشويق.ايشان.سبب.

ش��د.اين.كتاب.كه.بیش.از.يك.س��ال.از.تألیف.آن.می.گذشت.

سرانجام.منتشر.شود.«.

دكتر.صافی.را.بنده.شخصًا.می.شناسم.و.می.دانم.كه.تاكنون.

س��ه.نوبت.مأموريت.فرهنگی.در.پاكستان.داشته.اند.و.در.پايان.

ه��ر.مأموريتی.كتابی.يا.كتاب.هاي��ی.به.عنوان.ره.آورد.به.جامعۀ.

فرهنگی.س��پرده.اند..آخرين.مأموريت.ايشان.در.خانۀ.فرهنگ.

ايران.)حیدرآباد.سند(.بوده.و.ره.آورد.اين.مأموريت.دو.كتاب.بوده.

اس��ت:.يكی.همین.كه.ذكرش.به.میان.است.و.ديگری.گنجینۀ.

هن��ری.تالپوران.كه.آن.نیز.فهرس��تی.از.نس��خ.خطی.حیدرآباد.

است..

بنده.در.جای.قضاوت.و.تشخیص.مؤلف.واقعی.اين.فهرست.

نیستم.مگر.اين.كه.خود.مؤلفان.لب.گشايی.كنند.و.مؤلف.واقعی.

كتاب.تعیین.ش��ود..اما.نمی.توانم.از.ابراز.تأسفی.خودداری.كنم.

anaushahi_2000@yahoo.com.:فهرستنگار،.مصحح.و.پژوهشگر.نسخه.های.خطی.-.پاكستان..پست.الكترونیك.*
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كه.در.روز.روشن.چنین.كاری.)به.اصطالح.بالغی.سرقه(.انجام.

گرفته.است.و.جامعه.بی.خبر.است.

12. تقسیم دردناک کتابخانۀ جهندیر

كتابخانۀ.خصوصی.جهندير.در.روس��تای.س��ردارپور.جهندير،.

میلس��ی،.بخش.وهاری،.يكی.از.خوش��نام.ترين.كتابخانه.های.

شخصی.پاكس��تان.است..حجم.كتابخانه.-.كه.شامل.هزاران.

كتب.چاپی،.خطی،.نش��ريات.و.آرش��یو.نامه.های.ناموران.است.

)در.س��ال.1382ش.تعداد.كتب.چاپی.115000.مجلد،.نشريات.

80000.شماره.و.نسخ.خطی.3000.نسخه.بوده(.-.از.يك.سو.

و.خدمات.دهی.رايگان.و.خوب.برای.مراجعه.كنندگان.از.س��وی.

ديگر،.همیشه.جاذبه.ای.برای.هر.محقق،.دانشجو،.كتابخوان.و.

كتابفروش.داشته.است..

مراجعه.كنن��دگان.به.اي��ن.كتابخانه.فقط.از.داخل.كش��ور.

نیستند.بلكه.از.هر.جای.دنیا.عالقه.مندان.دانش.بدانجا.می.روند.

و.ش��گفت.زده.می.ش��وند.كه.در.يك.روستای.دوردست.پنجاب.

كه.جمعیت.آن.ش��ايد.كمتر.از.300.نفر.است،.چگونه.بزرگترين.

كتابخانۀ.ش��خصی.پاكستان.به.وجود.آمده.و.با.امكانات.سزاوار.

ستايش.خدمات.می.دهد..

اين.كتابخانه.را.س��ه.برادر.زمین.دار.و.ارباب.با.نام.مسعود.احمد،.

محم��ود.احمد.و.غالم.احمد.بنیاد.نهاده.اند.كه.هرس��ه.عاش��ق.

كتاب.اند.و.عشقش��ان.به.كتاب.آنها.را.واداش��ته.كه.در.سرزمین.

خود.نهال.دانش.بكارند.كه.امروز.درختی.برومند.و.سايه.دار.شده.

. است...

چند.س��ال.پیش.وقتی.اين.س��ه.برادر.ديدند.كه.ساختمان.

قدي��م.برای.حجم.كتاب.ها.كفايت.نمی.كند،.س��اختمانی.جديد.

برای.كتابخانه.طراحی.كردند.و.هرسه.با.ولع.و.شوق.به.تكمیل.

آن.پرداختند..وقتی.س��اختمان.تكمیل.شد.و.برای.ديدن.آن.به.

جهندير.رفتم،.بی.اختیار.گفتم.اين.»تاج.محل.كتاب.ها«.اس��ت..

س��اختمانی.است.زيبا،.گشاده،.باش��كوه.و.دارای.همه.امكانات.

و.خدم��ات.برای.مراجعه.كننده؛.از.اتاق.ه��ای.پذيرايی.گرفته.تا.

آشپزخانه.و.مهمانسرا.و....يكی.از.سالن.های.كتابخانه.به.»رياض.

القرآن«.موسوم.است.زيرا.در.آنجا.هر.چیز.متعلق.به.قرآن.كريم.

اس��ت.)كتابخانه.در.سال.1382ش.600.چاپ.مختلف.از.قرآن.

كريم.و.1133.نس��خۀ.خطی.قرآن.داش��ته..البت��ه.ترجمه.ها.و.

تفاسیر.و.كتب.علوم.قرآنی.محسوب.نیست(..صاحبان.كتابخانه.

ابتكاری.به.خرج.داده،.دورادور.س��اختمان.باغی.تش��كیل.دادند.

كه.در.آن.فقط.درختانی.غرس.شده.است.كه.ذكر.آنها.در.قرآن.

مجید.آمده.اس��ت؛.يعنی.»باغ.قرآن«..هم.درون.كتابخانه.و.هم.

بیرون.كتابخانه..

باری،.تمام.كتاب.ها.از.س��اختمان.قديم.به.ساختمان.جديد.

منتقل.و.چیده.ش��د.و.همۀ.مش��تاقان.منتظر.افتتاح.س��اختمان.

جدي��د.بودند.كه.در.يكی.از.روز.های.تیرماه.1387.كه.در.تهران.

بودم،.آقای.مسعود.احمد.به.من.زنگ.زد.كه:.»فالنی.تو.كجايی؟.

به.محض.برگشت.به.پاكستان.به.كتابخانه.بیا.كه.با.تو.مشورت.

الزم.داري��م.«.من.هم.به.پاكس��تان.كه.برگش��تم.بالفاصله.به.

جهندير.رفتم..آقای.مسعود.احمد.به.من.گفت:.»انگار.ساختمان.

جديد.كتابخانه.زخم.چش��م.خورده.است.«.پرسیدم:.»چه.شد؟«.

گفت:.»اوالد.يكی.از.ما.برادران.تقس��یم.ارث.مش��ترک.شده.و.

چون.كتابخانه.هم.مش��ترک.ب��وده،.تصمیم.گرفته.اند.كه.آن.را.

هم.تقس��یم.كنند.و.تو.را.برای.اين.خواسته.ايم.كه.فرمولی.برای.

تقسیم.نسخه.های.خطی.پیشنهاد.كنی.«.

از.ش��نیدن.خبر.تقس��یم.كتابخانه.ای.با.اين.عظمت.به.سه.

قس��مت،.چنان.متأثر.ش��دم.كه.اصاًل.بغ��ض.گلويم.را.گرفت.و.

حرفی.نتوانس��تم.بزنم..نه.اين.كه.كتابخانه.در.همان.ساختمان.

جديد.به.سه.قسمت.تقسیم.شود.بلكه.پس.از.تقسیم.بايد.در.سه.

مكان.مجزا.قرار.می.گرفت.و.ساختمان.نیز.تقسیم.می.شد..اصاًل.

تصور.تقسیم.چنین.سرمايۀ.معنوی.برای.من.محال.بود.و.عواقب.

و.ضرر.های.آن.را.می.توانستم.حدس.بزنم..از.آقای.مسعود.احمد.

عذر.خواس��تم.و.گفتم.هیچ.فرمولی.برای.تقس��یم.نسخه.های.

خطی.ندارم.و.حقیقت.هم.همین.بود..مثاًل.س��ه.نس��خۀ.ديوان.

بیدل.را.با.چه.معیار.در.س��ه.جا.تقس��یم.می.كردم؟.نسخۀ.كهن.

دارد،.نس��خۀ.جديد.دارد..و.كتاب.هايی.كه.منحصربه.فرد.است،.

آنها.را.به.سهم.كی.می.دادم؟.اگر.نسخه.ای.منحصربه.فرد.سهم.

يك.نفر.می.ش��د،.دو.برادر.ديگر.در.ازای.آن.چه.نس��خه.هايی.را.

می.گرفتند؟.آيا.آن.دو.نفر.نمی.خواس��تند.تك.نسخۀ.فالن.كتاب.

سهم.آنان.باشد؟.اگر.كتابی.در.دو.مجلد.بود،.آن.را.چه.كار.كنم؟.

اصاًل.وقتی.موضوعات.كتاب.ها.فرق.می.كند،.آنها.را.چه.گونه.در.

سه.جا.تقسیم.كنیم؟.

خالصه،.ده.تا.اش��كال.در.كار.بود.و.هیچ.راه.حلی.به.ذهنم.

نرسید.و.بدون.انجام.كاری.به.اسالم.آباد.برگشتم..تا.اين.كه.دو.

سال.و.نیم.گذشت.و.هفتۀ.گذشته.آقای.مسعود.احمد.دوباره.به.
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من.زنگ.زد.و.گفت:.»فالنی.به.جهندير.نمی.آيی؟«.گفتم:.»خیر.

باشد.«.گفت.يك.ساختمان.جديد،.هرچند.كوچكتر.از.ساختمان.

قبلی،.برای.كتاب.های.س��هم.خودش.تأس��یس.و.تكمیل.كرده.

و.از.من.خواس��ت.بروم.و.ببینم..پرس��یدم:.»نسخه.های.خطی.را.

چه.كار.كرديد؟«.گفت.آنها.نیز.طبق.قرار.به.سه.جا.تقسیم.شده.

و.آنچه.س��همش.بوده،.فعاًل.در.كارتن.ها.بس��ته.بندی.شده.و.از.

فرط.ناراحتی.بر.سِر.تقسیم.مخطوطات.اصاًل.حوصلۀ.بازكردن.

كارتن.ها.را.ندارد.

اين.بود.مختصری.از.سرنوشت.دردناک.نسخه.های.خطی.

كتابخانۀ.جهندير.كه.فهرستش.را.دكتر.خضر.نوشاهی.زير.نظر.

اين.جانب.تهیه.كرده.و.با.مقدمۀ.من.در.دفتر.دوم.نس��خه.پژوهی.

)ته��ران:.1384.ش،.صص.399.-.508(.چاپ.ش��ده.اس��ت..

»خوش.درخشید.ولی.دولت.مستعجل.بود«

13. استقبال از مخزن االسرار نظامی در شبه قاره

خانم.دكتر.انجم.حمید،.همكار.پیش��ین.اس��تاد.احمد.منزوی.در.

مركز.تحقیقات.فارسی.ايران.و.پاكستان.پايان.نامۀ.دكتری.خود.

را.با.عنوان.»مخزن.االس��رار.نظامی.گنجوی.و.استقبال.از.آن.در.

شبه.قاره.و.ايران«.نوشته.بود.كه.اكنون.در.پايان.سال.1389ش..

از.سوی.همان.مركز.منتش��ر.شده.است..درين.رساله.عالوه.بر.

بحث.هايی.پیرامون.نظامی.و.مخزن.االسرار،.حدود.143.مثنوی.

سرايیده.به.اس��تقبال.از.مخزن.االسرار.بررسی.شده.است.كه.از.

آن.میان.70.مثنوی.در.ش��به.قاره.و.73.مثنوی.در.ايران.سروده.

شده.است..نخستین.مقلد.نظامی.در.شبه.قاره.امیرخسرو.دهلوی.

ب��وده.كه.مطلع.االنوار.را.س��روده.بود.و.آخري��ن.اينها.قمر.الدين.

خاكی.الهوری.اس��ت.كه.مثنوی.اسرار.حقیقت.را.در.1320.ه�.

به.اس��تقبال.از.مخزن.االسرار.سروده.است..پیشتر.مولوی.احمد.

علی.احمد.درگذشتۀ.1290ه�.تذكرۀ.هفت.آسمان.را.در.مقلدان.

مخزن.االسرار.نوشته.بود..در.شرح.حال.يكی.از.بزرگان.شبه.قاره.

خوان��ده.بودم.كه.چون.درس.مخزن.االس��رار.می.گفت.به.لقب.

»مخزنی«.معروف.شده.بود.

14. جوهر سیمی

چ��اپ.مقالۀ.»احوال.و.آثار.س��یمی.نیش��ابوری.و.مهر.كتابخانۀ.

شاهرخ.تیموری«.نوش��تۀ.آقای.علی.صفری.آق.قلعه.در.شمارۀ.

41.نش��ريۀ.گزارش.میراث،.مرا.برآن.داش��ت.كه.اين.يادداشت.

را.برای.آن.دوس��ت.فاضل.و.گرامی.بنويسم..جوهر.سیمی.يك.

بار.در.ضمن.كتابی.از.ايو.پورتر.چاپ.ش��ده.است.1.اين.كتاب.را.

انتش��ارات.منوهر.در.دهلی،.1994م.منتشر.كرده.و.متن.جوهر.

سیمی.در.صفحات..موزۀ.بريتانیات.)184.تا.201(.قرار.دارد.و.بر.

اساس.نسخۀ.موزۀ.بريتانیا،.شمارۀ OR7567، چاپ.شده.است..

مقاله.ای.نیز.در.اين.باره.منتشر.شده.است.2.

15. درگذشت دکتر نبی بخش خان بلوچ 

دكتر.نبی.بخش.خان.بل��وچ.بامداد.17.فروردين.1390.مطابق.

با.6.آوريل.2011.در.94س��الگی.در.حیدرآباد.سند.درگذشت..او.

متولد.16.دسامبر.1917.بود.و.يكی.از.بزرگان.و.استادان.علم.و.

تحقیق.پاكس��تان.به.شمار.می.آمد..تحصیالت.عالی.را.در.رشتۀ.

ادبیات.عرب.و.تاريخ.در.دانش��گاه.اسالمی.علی.گره.به.تكمیل.

رسانید.و.دكترا.در.رشتۀ.آموزش.و.پرورش.را.از.دانشگاه.كلمبیا،.

نیويورک،.به.دست.آورد..

او.در.طول.عمر.خود.رياست.چندين.دانشگاه.و.سازمان.فرهنگی.

دولتی.پاكس��تان.را.به.عهده.داش��ت؛.از.جمله.رياست.دانشگاه.

سند.جام.شورو.و.دانشگاه.بین.المللی.اسالمی.اسالم.آباد؛.مؤلف.

و.مصحح.چندين.متن.عربی،.فارسی.و.سندی.نیز.است..از.میان.

كارهای.تصحیح.او.می.ت��وان.از.غّرة.الزيجات.تألیف.ابوريحان.

بیرونی،.بیگالرنامه،.س��رودۀ.ادراكی.بیگالری،.فتح.نامۀ.س��ند،.

مع��روف.به.چچ.نامه،.تألی��ف.علی.بن.حامد.كوف��ی،.باقیات.از.

احوال.كلهورا.و.تاريخ.بلوچی.تألیف.عبدالجید.جوكهیه.نام.برد..

آخري��ن.كار.تألیفی.او.در.زمینۀ.ادبیات.فارس��ی،التكملة،.تكملۀ.

مقاالت.الش��عرا.بود.كه.در.واقع.تذكرۀ.شاعران.پارسی.گوی.سند.

است.

او.صاحب.كتابخانۀ.ش��خصی.ای.هم.بوده.كه.نسخه.های.

خطی.نیز.داش��ته..بعداً.اين.كتابخانه.به.آرش��یو.سند.در.كراچی.

سپرده.ش��د..دكتر.خضر.نوش��اهی.زير.نظر.نگارندۀ.اين.سطور.

فهرست.دس��ت.نويس.های.عربی.و.فارسی.مجموعۀ.دكتر.نبی.

خان.بلوچ.را.تهیه.و.تألیف.كرده.كه.در.س��ال1380ش..از.سوی.

مؤسسۀ.نشر.فهرستگان،.تهران.منتشر.شد.

1. Painters, Paintings and Book; An Essay on Indo-Persian Technical Literature, 12-19th Centuries
2. Studia Iranica ,vol.14, No.2, 1985.
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16. تقریظ ایرج افشار بر کتاب بیان واقع

مرح��وم.افش��ار.در.دی.م��اه.1349.ب��رای.ش��ركت.در.كنگرۀ.

بین.المللی.غالب.دهلوی.در.دانشگاه.پنجاب.الهور،.به.پاكستان.

س��فر.كرده.بود..در.اين.كنگره.استاد.افشار.با.دكتر.كی.بی.نسیم.

آش��نا.می.شود.كه.استاد.زبان.فارسی.دانشگاه.پشاور.بود..در.آن.

سال.دكتر.نس��یم.كتاب.بیان.واقع.تألیف.خواجه.عبدالكريم.بن.

خواجه.عاقبت.محمود.كشمیری.را.تصحیح.و.آمادۀ.چاپ.كرده.

بود.كه.به.استاد.افشار.نشان.داد.و.از.او.تقريظی.درخواست.كرد..

استاد.افش��ار.هم.قلم.برداشته،.مطلبی.نوشت.كه.در.دو.صفحه.

به.عنوان.پیش��گفتار.در.آغاز.كتاب.چاپ.ش��ده.است..در.اينجا.

تصوير.آن.دو.صفحه.را.مالحظه.می.فرمايید..البته.در.يك.-.دو.

مورد.اشتباهات.تايپی.هم.دارد.كه.خواننده.خود.متوجه.می.شود..

اس��تاد.افشار.هیچ.وقت.با.نام.خود.»دكتر«.نمی.نوشت.و.اگر.

درين.تقريظ.با.نام.ايشان.لقب.»دكتر«.ديده.می.شود.قطعًا.برای.

احترام.از.سوی.مصحح.اضافه.شده.است..

نكتۀ.ديگر.اين.كه.از.س��ال.1349.به.بعد،.اس��تاد.افشار.با.

دكتر.نس��یم.دوس��تی.برقرار.كرد.و.با.او.مكاتبه.داشت.و.تبادل.

كتاب.نیز.می.كرد..در.س��فرهايم.به.ته��ران.در.هر.ديداری.كه.

با.اس��تاد.افشار.داشتم،.ايش��ان.احوال.دكتر.نسیم.را.از.من.جويا.

می.شد..دكتر.نسیم.در.تابستان.1389.درگذشت.
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