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  رانيگزارش سفر ا
  ∗نرگس جهان

يک دورة در  شرکت نمودن برايران ي اي اسالميدعوت دولت جمهور بهنجانب يا
 .مديران گردي عازم ايالدي م١٩٩٢ة يدر روز چهارم فور براي مدت شش ماه يليتکم

نهايت خوشي و شادماني مانند   بلکه با,تنها تاريخي بود اين روز در زندگي من نه
چون پول . چرا که اين آرزوي قديم من بود که برآورده شده بود. فطر بودروزهاي عيدال

چون . تا پولي همراه داشته باشمفروختم را زياد نداشتم لذا دوتا النگوي طاليي خود 
ن ي اي برا.ف نخوردمستأموقع   هيچکار اين ايم بيش از اين سفر نبود و بريالنگو برا
واقعاً خود را خوشبخت و سعادتمند .  بوديا نهيري دي آرزوايرانن يد از سرزميبنده بازد

فرودگاه مهرآباد  بهي هما يا هواپيماب همان روز .م برآورده شديکنم که آرزو يحساب م
 فارسي دانشگاه ادبياتجا آقاي سيد اختر حسين کاظمي استاد زبان و  آن. ميرسيد

خانم قمر و ش داز ما همه خواو قبل .  بودآمدهنو براي استقبالم  دهلي, جواهرلعل نهرو
خاتمي . جا م آن.  رسيدمنيأهلخوابگاه مت همراهي ايشان من به با. غفّار در ايران بودند

سيد  باجا  ناهمدر . نوع احساس بيگانگي نکردم  هيچها  آنوجود امنتظرمان بود لذا ب
قاي آ اآقاي دکتر هاشمي و همسرش و ب  باکمک او يم و بهمالقات کرد ١حسن عباس

در دوران مسافت . کردند  زندگي ميجا اش در آن که با عائلهم ينوشاهي مالقات کرد
خانة ايشان  کردم هميشه به  و مسافرت ميي داشتمخويش هر موقع که احساس تنهاي

  .شد  کم ميمرفتم و در خانة ايشان کمي احساس غربت مي

                                                   
  .دهلي, ي دانشگاه دهلي فارساستاد  ∗
 .شگاه هندوي بنارساالن استاد زبان و ادبيات فارسي در دان  .1
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من   انصاري به پروفسور نورالحسنهمسر آقايدر موقع خداحافظي خواهر بزرگم 
 ,خوابگاه رسيدم جا مواظب باش چون به  از درهاي آنروي ميحمام  گفته بود وقتي که به

روشن  را آبگرمکنام اول قبل از حم. خانم قمر غفّار گفت که اينجا خيلي سرد است
 را روشن کردم از دود آبگرمکنکه در را بستم  همچنان, مگفتة خانم عمل کرد من به. کن

 ولي اين ,کردمکمک خواستن  شروع بهم تاريک شد و من از تاريکي ترسيدم و ا حمنآ
و بعد از م لذا سورة ياسين خواند,فرياد من نرسيد قدر دور بود که کسي به نآام حم 

مشکل و را  ولي ترس درونم آن مشکل نداشتقفل ديدم که ,  شدسعي بسيار در باز
 ترسق خانم قمر غفّار رفتم و بر حالت زار و اتا من با رنگ پريده به. پيچيده کرده بود

  .خنديدم خويش شرمنده بودم و زير لب مي
 )ره(م و نيز براي زيارت امام خمينييمشهد و قم رفت در همين سفر براي زيارت به

در آخر بايد اضافه کنم که در کسب . اش را زيارت کردم جماران رسيدم و خانه به
  .قدم گذاشتيمسوي کمال  تحصيل ناقص بودم و به

شتر از محضر استادان دانشمندان يخواستم هرچه ب يران مين ايسرزم بهبعد از ورود 
جعفر سيد گانه و دانشمند فرزانه جناب دکتر يخدمت استاد . ن استفاده کنميران زميا

جا با دکتر ستوده که قبالً  و همينرفتيم  که رئيس مؤسسه بود ا دهخدة در مؤسسيديشه
. استاد شهيدي آرزوي ديرينه خويش را مطرح کردم م و باي مالقات کرد,تمآشنايي داش

ايشان بعداً . چاپ برسانم تصحيح و تدوين به خواهم ديوان حسن سجزي را به مي
ي از نسخة ديوان فراهم کرد که بعداً وقت تصويرکريميان محمد باقر وسيلة آقاي  هب

دستم  سخة خطّي از ديوان حسن بود که بهاين اولين ن.  من از آن استفاده کردم,تصحيح
ف يشان تأليا. ف شدم مشرياقيرسي دکتر دبيبعداً در محضر آقا. اب شدمي شرف,رسيد
بعد از مطالعة کتاب مذکور و نظر . لطف فرمودندمن  بهرا » سفرنامة ناصر خسرو«خود 

 و مشکالت خواهش کردم که چند جلسه خدمت استاد باشم و ياقير سيزحمات دب به
چنانچه . من لطف کردند و موقع را فراهم کرد ايشان به. از را حل کنميت مورد نسؤاال

 سفرنامه را خدمت استاد ة استفاده کردياقيرسيگر از محضر استاد دبيبنده از روز د
» سفرنامه ناصر خسرو« از يد که فرهنگيذهنم رس به يفکر, دوران جلسات. مطالعه کردم

.  خواهد بودين کار علميحتماً ا, آماده شود,  خود نام برده استها در سفرنامة از آنکه 



  گزارش سفر ايران  ٣١٩

  

در . هنوز چاپ نشدهتا  که ام ان رساندهيپا بهباً ين کار کردم و آن را تقريا بهشروع 
 شرکت کردم و از محضر استاد يديمؤسسة دهخدا در چند کالس استاد دکتر جعفر شه

  .مطالعه کردم فکري با دقّت نظري و را ي مولويمثنو ,استفاده کرده
م يشعر قد, يدستور زبان فارس, رانيخ اي که تارداشتمران آرزو يا بهمت يقبل از عز

ن يچنانچه ا. دست بيايد  تا دقّت نظري بهران بخوانميااساتيد  د را باي جدادبياتو 
استاد دانشگاه تهران و , ي دکتر تفضّليم جناب آقارشنهاد را در حضور استاد محتيپ

 خواهش مرا يحال شان با کمال خوشيا.  مطرح کردميان خارجيمسئول گروه دانشجو
  :ن قرار درست کردنديها را بد رفتند و برنامة کالسيپذ
 .لي دکتر تجليآقا: رانيخ ايتار .۱
 .يل حاکميدکتر اسماع: يدستور زبان فارس .۲
 .ي دکتر تفضّليآقا: يکيشعر کالس .۳
 .خانم دکتر آموزگار:  بعد از انقالبادبياتد و ي جدادبيات ,ن نگارشييآ .۴

  . استفاده کردميد گراميس اساتيخوشبختانه از درس و تدر
ن کتابخانه يدر ا.  دانش و ادب استيک مخزن گرانبهايکتابخانة دانشگاه تهران 

 هند قارة ژة از شبهيو بهم از نقاط مختلف کشور يد و قدي جدادبياتنة ي در زميآثار
 هند ي فارسادبيات به بنده راجع يد عرض کنم که موضوع رساله دکتريبا. موجود است

 يرازي شي و سعديرخسرو دهلوي معاصر اميحسن سجز. ان استيدر دوران خلج
ح چاپ نشده يحال بعد از تصح بهوانش تا يد.  مشهور و معروف استييگو  غزليبرا

 موجود يوان حسن دهلوي از ديسخة خطّن نيدر کتابخانة دانشگاه تهران چند. است
. ميح نمايوان مزبور را تصحي داشتم که د در نظريدوران نگارش رسالة دکتر. است
وان مذکور را مورد مطالعه ي دي خطّيها  نسخه,ن فرصت استفاده نمودهين از ايبنابرا
ه ي حاشيها رو ن غزلي غزل بود و ا۴۰ که فقط مشتمل بر يک نسخة خطّيدادم و  قرار

لذا , ستخوا ي وقت ميلي خي کار علمينچون ا.  نمودميسيرونورا , نوشته شده بود
وان خواهش کردم و ي دي خطّيها لم نسخهي و في فتوکپيوزارت فرهنگ برا به

و . رفتينجانب را پذي ايتقاضا, ت و ارزش کارياهم بهخوشبختانه وزارت مزبور نظر 
  .لم مذکور هستميافت فيمن منتظر در
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ن کتاب يام و ا زبان اردو ترجمه کرده به را يف دکتر خانلري تألير زبان فارسدستو
 يدکتر خانلر بهگر راجع يران فرصت را مغتنم شمرده اطّالعات ديدر ا. ر چاپ استيز

  .ن کتاب کنميفراهم کردم تا شامل ا
 يمران و انقالب اساليقلم خود از ا نها و بايا. امروز زنان در صحنة شعر آزاد هستند

ن خود يدان را رسالت سنگي خون شهيران پاسداري امروز ايد و شعرانکن يدفاع م
  .دانند يم

  : ران ماننديخواهران شاعره ااز نجانب آثار چند تا يا
 يديندخت وحيميس .۱
 يفاطمه راکع .۲
 وسمقيقه يصد .۳
 .ام  چاپ در هند انتخاب کردهي را برايده کاشانيسپ .۴

  . استفاده کردميرامد گيس اساتيخوشبختانه از درس و تدر
, پور نيصر اميق, يميجعفر ابراه, يلي مانند رضا اسماعيآثار شاعران انقالب اسالم

  .ام شان را جمع کرده يشعرهاو ده يره را برگزي و غيد باقرعسا
آماده شود اما » راني ايشعر انقالب اسالم« بهک کتاب راجع ين بود که يهدف بنده ا

  .مکامل کنالت را در تهران يانستم دورة تحص نتوي ناگهانيماريبدليل  به
 ي لذا سع.رسد يما نم بهاطّالعات فراوان ران ي در ايسينو داستان بهراجع در هند 

 هم ادامه ين کار علميا. ران فراهم کنمي ايسينو  داستان بهکردم که اطّالعات وافر راجع 
 کوتاه و يها ن کرد که شامل داستامک کتاب کوچک آماده خواهينجانب يا. دارد

  .ران خواهد بودي در ايسينو خچة داستانيتار
  :ر را انجام دادمي زيران کارهايدوران اقامت کوتاه خود در ا

 دارد از حکايت ۱۷ بمباران که خاطرات از کودکان و نوجوانان است و يها شب .۱
 .چاپ است بهزبان اردو برگرداندم که آماده  به يفارس

ن لحظات از ين و بدتريبهتر«عنوان  به يرفتم و کتاب گي جنگي از اسرايا مصاحبه .۲
 . که هنوز چاپ نشده استما شتهنو»  اسرايزندگ

 .يليدان جنگ تحمينامة شه يزندگ .۳
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  . چاپ خواهد شديرن هر سه کتاب از دفتر حوزة هنيا
ن ة منيري ديران آرزوين ايد از سرزميرم که بازديقت را بپذين حقيست ايجا ن يب

ران ي اي اسالمي سفارت جمهوري فرهنگيزني راي و همکارياريه با بود که خوشبختان
 ي فرهنگيزنير مقامات رايدانم که از سا يمفة خود ين وظيبنا بر ا. در هند برآورده شد

و سرپرست رايزن فرهنگي ان يميژه از جناب محمد باقر کريو بهن اري اي اسالميجمهور
ن از استاد يهمچن. م قلب تشکّر کنمياز صمآقاي نورمحمدان وقت  آنخانة فرهنگ 

 در اعزام ي که عالقة مفرطي دکتر رضا مصطفويمحترم و دانشمند معظّم جناب آقا
  .کنم ي متشکّر, غ نفرمودنديگونه کمک و محبت در چيو از ه, نجانب نشان دادنديا

  


