ميراث مكتوب ايران و افغانستان در سخنراني ايرج افشار
ايرج افشار
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افغانس��تان براي من خانة ديگرم اس��ت .اين خانه ،آن خانه است .بيش از يكصد سال است كه اين آشنايي
ژرف از راه ميراث مكتوب (اگرچه معمو ًال معناي كهنگي و متون قديم دارد) به وس��يلة مجالت افغانس��تان كه
خود نوعي ميراث مكتوب اس��ت برايم پيش آمده اس��ت .نبايد فراموش كنم كه هميشه بيتاب بودم كه سر ماه
شود و مجلة آريانا برسد .زيرا حال و هوايي ديگر داشت از آنچه در مجالت مملكت خود ميديدم .جز آن مجلة
ديگري بود به نام عرفان كه نميدانم منتش��ر ميش��ود يا خير؟ اينگونه مجالت كه در افغانستان به وجود آمد
براي آگاهي ما از قلمرو زبان فارس��ي ارزش��مندي خاص داش��ت .مجلة ادب كه از طرف دانشكده ادبيات كابل
نش��ر ميش��د و بعدها مجلة خراسان ،باز همان راه را كوبيدند .مجله هرات از قديميترين آنها بود كه در شهر
هرات از سالهاي  1303تا  1304شمسي منتشر ميشده .قطع كوچك داشت و اوراقش كم بود ،اما بوي كامل
آشنايي داشت .همة اينها براي ما دلپذير بودند .چرا گوياي همدلي و همزباني بود .هماره شيفته و فريفته بودم
مطبوعات افغانستان برسد و بخوانم.
ي خوبي داشت .از مناظر
مجله كابل را هم در نوجواني ميديدم زيرا براي پدرم ميآمد و هميش��ه عكس��ها 
افغانس��تان در آن چاپ ميشد پدرم هم در آن مقاله نوش��ته بود .در همين صفحات (ويژهنامهاي) كه كتابخانة
مجلس چاپ كرده است ديدم عكس محمود طرزي هست ،اين محمود طرزي تنها مبشر فكر نو در افغانستان
نبود ،در ايران هم مورد احترام بود .پيش��اهنگي او در ترقي در ايران هم س��توده ميش��د .كتاب سراجاالخبار او
براي ما يك سند از ميراث مكتوب ماست.
اي��ن ارتباطه��ا به خصوص از راه انجمن آريانا و قبل از آن انجمن ادبي كابل پيش آمده بود .س��نم اجازه
نميدهد كه با انجمن ادبي كابل مرتبط بوده باشم .ولي با انجمن آريانا و دوستان و بزرگاني كه در آنجا خدمت
ميكردند دوست بوديم و نامهها از آنها به دستم ميرسيد كه چند نمونهاش را پيام بهارستان چاپ كرد و اگر
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همة آنها را به چاپ برسانم كتابي دلپذير خواهد شد.
از نظ��ر اينكه بخواهيم از ادب مش��ترك صحبت كنيم اين فضال با فض�لاي ايراني هيچ فرقي با مجتبي
مينوي ،س��عيد نفيس��ي ،محمد قزويني ،دكتر پرويز ناتل خانلري ،بديعالزمان فروزانفر و امثال آنها ندارند .يعني
در تحقيقات ادبي مخصوص ًا .البته وقتي كتابي در ايران يا افغانس��تان نوش��ته ميشود بايد آثار اين افراد به طور
يكسان مورد استفاده باشد .چه از مجلههاي يادگار و سخن استفاده كنيم يا از مجلههاي آريانا و ادب.
ميان ايران و افغانستان در آن سنواتي كه بنده جوان بودم آمد و شد ادبي به صورت شايسته و مرغوبي بود
مانند س��فر مرحوم فروزانفر كه بنده افتخار داش��تم در خدمت ايشان در آن سفر بودم .بعدها رهي معيري ،دكتر
لطفعلي صورتگر ،سعيد نفيسي ،محيط طباطبايي ،پرويز ناتل خانلري و بسياري از ادباي ديگر بارها به افغانستان
رفتند و با فضالي افغان همزباني و همس��خني داش��تند .همين نشست و خاستها و گپزدنها نمونة ديگري از
ميراث مشترك ماست .يعني به ياد آوردن اينكه از آن خطر هم محمد سرور گوياي اعتمادي (معروف به بلبل
افغانستان) ،خليلاهلل خليلي ،عبدالحي حبيبي و جمعي ديگر از بزرگان شعراي شصت ،هفتاد سال اخير افغانستان
به ايران ميآمدند .قصايد محكم خليلي همتراز و همنورد با قصايد ملكالشعراء بود .طبع ًا اگر در ايران كتاب شعر
تأليف بشود از اين هر دو نام ميرود و شعرشان نقل ميشود .در افغانستان هم كتاب بهائي كه نوشته بشود بايد
از اين هر دو نام برده شود .ادبا و شعرا ميآيند و ميروند .مرگهايي پيش ميآيد كه ما دو كشور را بايد يكسان
متأث��ر كند .چند روز پيش(چهار روز پيش) جناب آقاي دكتر منوچهر مرتضوي مورخ و اديب و محقق و ش��اعر
در تبريز فوت كرد .او يكي از بزرگان ادب ما بود و تمام قلمرو زبان فارسي بايد از درگذشت او افسوس بخورد.
تبريز ،شيراز و كابل ،غزنين از نظر ادبي يكي است اگر بنده متأثر ميشوم ختم دارم آنها كه در افغانستان با آثار
دكتر مرتضوي و با زبان فارسي و تاريخ مشترك آشنا باشند حتم ًا تأثر پيدا خواهند كرد.
وقتي آقاي جعفريان فرمودند براي همايش جزوهاي درست ميكنيم من گفتم چيزي براي گفتن ندارم زيرا
همه مناس��بات گذشته را آنها و ما در گذش��ته نوشتهايم .ولي براي اينكه با مناسبات دوستانه آشنايي پيدا كنيم
چند نامه از ادباي بزرگ افغانس��تان را تقديم ميدارم .مرادم اين اس��ت كه يكي از انواع ميراث مكتوب همين
مكاتبات ميان اهل ادب دو كش��ور اس��ت .در همة افغانستان هم شايسته اس��ت كه نامههاي ايرانيان به چاپ
رسانيده شود تا همدليها و همگوئيها آشكارا شود.
طبع ًا اگر نامهاي از خاقاني يا غزالي به ادبا و شعراي زمان خودشان به دست ميآيد براي ما عميق گرامي
خواهد بود پس اگر نامهاي از خليلاهلل خليلي به يكي از ادباي ش��يراز نوش��ته ش��ده باش��د براي آش��كار شدن
مناس��بات عميق فرهنگي گويايي خواهد داش��ت زيرا معمو ًال از همزباني و همدلي سخن گفته شده است پس
اقتضا دارد با هم مكاتبه و مراوده داشته باشيم و تبادل اطالعات كنيم (به اصطالح امروز).
ميراث مكتوب يكي از نمادهاي مهم تاريخ مش��ترك ماس��ت و طبع ًا دو كش��ور بايد در نگاه داشت و نشر
بازمانده آن همياري و همكاري داشته باشند .رشتههاي ميراثي گذشته نبايد از بين بَرود.
ما مردم دو كشور پاسدار و نگهبان يك سرماية بسيار ارزشمند و معتبر مشترك هستيم و آن زبان فارسي
است .عرض ديگري نيست.

