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  ي فارس زبان و ادِبگسترِش در يدعاب استاد سهِم
  ∗واصف احمد

ن يا. است يمحکم و ناگسستن, وستهيهم پ  بارانيم هند و اين دو کشور قديروابط ب
را که ي هستند زفکر هم وز همنژاديکشور عزدو ن يمردم ا.  داردي طوالنة سابقيوستگيپ
 ادبياتزبان و . شه دارديخورد و ر يچشم م نه در نژاد فکر و لسان بهيري ديوستگين پيا

 کرام يايا و صوفياول, علما, عوام, تاجران, افواج حکمرانان  باة هندقار  در شبهيفارس
پدر , نيسلطان سبکتگ.  کرديج و اشاعت را طيمرور زمان مراحل ترو  باوارد شد و

کست پال را ش يپنجاب حمله کرد و راجه ج  بهم ۹۸۶در سال , يسلطان محمود غزنو
پال  يپنجاب حمله کرد و راجه ج به م ۱۰۰۱ در سال يسپس پسرش محمود غزنو. داد
محمود . پال حکمران شدپسرش آنند.  کرديپال خودکش يبعدها راجه ج.  کرديزندانرا 

م آنندپال را شکست داده پنجاب را تحت قلمرو  ۱۰۰۹ و ۱۰۰۵ در سال يغزنو
  . درآورديحکومت غزنو

, افواج,  مرتبهين عاليمورأ در پنجاب ميستقرار حکومت غزنوا  باگريعبارت د به
جتاً ين گردآمدند و نتين سرزميا  کرام بهيادبا و شعرا, علما,  کرامياياول, عوام, تجار

 يمرور زمان راه ترقّ  باو. دا کردي رواج پآهسته آهستهن منطقه ي دري فارسادبياتزبان و 
 يعلم, يث زبان اداريح  بهيزود د و بهيکمال رساوج  بهو موده يج و اشاعت را پيو ترو
 کرام مانند يايز اوليخ ن مردمين سرزميدر هم. م شناخته شد زبان تکلّي و حتّيو ادب

 ,)م ۱۰۰۹-۱۰۷۲( بخش حضرت داتاگنج  معروف بهيري بن عثمان هجويخ عليحضرت ش
 ند و همزمانظهور آمد ف آوردند و بهي کرام تشريايگر اوليو د, المحجوب کشفمؤلّف 

                                                   
  .تني نکيشانت, يدانشگاه وشوبهارت, بهاشابهون, ياردو و مطالعات اسالم, يفارس, يبخش عرب  ∗
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 ي نقش مهمي فارسادبياتگسترش و اشاعت زبان و  ن اسالم بهين مبيغ ديتبل با
عرصة  نجا پا بهينام مسعود سعد سلمان هم ل بهيشاعر نامور روزگار اوا. نمودند فايا

  .وجود نهاد
  قلمرو حکومتةرِيافت و داي توسعه يمرور زمان حکومت اسالم  بانين سرزمي ادر
ها  هز در نقاط و خطّي ني فارسادبياتتر شد و همزمان طبعاً زبان و  عيسروز و روز به

  .افتيمود و گسترش يمختلف کشور راه پ
,  برجسته مانند مسعود سعد سلماني ادبيها تينابغة زمان و شخص, شاعران, بانياد

, ي دکنيضيف, يضيابوالفضل ف, دليا عبدالقادر بملّ, يحسن سجز, خسرو ريام
ني حزيخ عليش, يم کاشانيابوطالب کل, يشابوري نيرينظ, خانان خاِنخان  ميحعبدالر ,
 ينوع, ي مشهدييثنا, يزي ترشيظهور, يرازي شيعرف,  خان آرزويالدين عل سراج

 يخ محمد محسن فانيش, يزيصائب تبر, يطالب آمل, ي مشهديغزال, يخبوشان
محمد , يعمت خان عالن, ي سرهنديناصر عل, يرينش کشميب, يري کشميغن, يريکشم

اسداهللا , رام مخلص آنند، يآزاد بلگرام, يلر جعفر زئيم, يراگيغم بيب, افضل سرخوش
عرصه  ن پا بهين سرزميره دريغ امه محمد اقبال وعلّخان غالب و شاعر مشرق، 

  .نهادند جود
 ن زبدگان علم و دانش و دانشمندانين سرزمي در هميالديستم ميطور در قرن ب نيهم

پروفسور , نحٰمالدين عبدالر صباح, رزايد ميوح, مت چون پروفسور محمد اقباليق يذ
,  عبدالودوديقاض, يالعلما پروفسور محمد عبدالغن شمس, يرانيحافظ محمود خان ش

ر ير احمد و پروفسور سيد اميپروفسور نذ, پروفسور سيد حسن, نيپروفسور اقبال حس
  .فا نمودندي اي نقش مهمين فارسيريشرفت زبان شيظهور آمدند و در پ  بهيحسن عابد

 درخشان و تابان اي  ستارهي فارسادبيات در آسمان يالديستم ميمة اول قرن بيدر ن
ة هند و قار  شبهي فارسادبيات دوستداران و پاسداران زبان و يها د که چشمکر طلوع

شان پروفسور سيد ن ستاره درخيا ياسم گرام. کرد رهيخرا  ي مرکزياي آسيکشورها
ن پهناور ين در سرزمي اش ازيد سال پنوگر در حدود يعبارت د به.  بودي عابدر حسنيام

نام  مروت به  با کامل وي و سرسبز و شاداب هندوستان استاديپرور و هنرزا و ادب
 گذاشته ي از خود باقية وجود نهاده و آثارعرص  قدم بهيرحسن عابدي سيد امپروفسور
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آسمان ادب و هنر ن همه گذشت زمان هنوز مانند ستارگان درخشان يپس از اکه امروز 
د استاد االساتذه پروفسور يچ شک و ترديبدون ه. کند ي ميبردانش پژوهان نورافشان

ن ين و مشهورتريتر ها و بزرگ تين شخصيتر ن و جالبيتر  از برجستهيکي يعابد
ست يمة اول بيستم و ني بقرنمه اول ي نيرس فاادبياتو استادان زبان و ن ا منتقدن،اقمحقّ

  .رود يشمار م  بهيالديکم ميو 
 ادبياتزبان و  سته بهيپاس خدمات شا م به ۱۹۷۲سال  کشور هند به يس جمهوريرئ

 يا زهيم جا ۱۹۷۵سال   بهيالت دهلين طور ايهم.  اهدا نموديا زهياو جا  بهيفارس
ن يفخرالد«عنوان   بهيا زهي غالب جاةمؤسس. دکر عطاوي  بهشد يپره کاليعنوان ساهتّ به
 .ث استاد ممتاز انتخاب کرديح  را بهي دانشگاه وةسازمان اعان. م کردي تقد» احمديعل

 از ينظرم بعض محل نخواهد بود بلکه به ي و واقعه جالب بينجا ذکر از مراسم شخصيا
الحروف  راقم. درک تر خواهد  را روشنير حسن عابديت پروفسور امي شخصيها جنبه

 يلي خيآدم. ام  هم رفتهي وةخان ام و به  بارها مالقات کردهياستاد گرام  باشخصاً
 در يبار. کرد ي مينواز دل باز مهمان  باگفت و ي خوش آمد م،خنده  با.نواز بود مهمان

 ي ممتحن امتحان شفاهيخوشبختانه پروفسور عابد, نو يدهل, ودانشگاه جواهرلعل نهر
 را که از طرف من در ي اشتباهيدوران امتحان شفاه.  بودنجانبيا يرا دکتةدور

نجا اشتباه يا. ن اشتباه استيا: من نشان داد تک تک به, وسته بوديوقوع پ نامه به انيپا
  .ه بکنمي کردم که هر اشتباه را توجيالمقدور سع يمن هم حت…  ويکرد

ن اشتباه يا, استاد: گفتم يمن مه يدر پاسخ و توج, ن که استاد اشتباه را نشان داديهم
عبارت  به… ن هم وي است و ا يسينو نين هم اشتباه ماشيا, استاد. س استينو نيماش

, انهدن پاسخ بچگيپس از شن. افکندم يس مينو نيگردن ماش هگر من هر اشتباه را بيد
 شان دادهالعمل ن من نگاه کرد و تبسم کرد و عکس  بهيب پروفسور عابدياد و پرفريبن يب

س است؟ چنانکه ينو ني از طرف ماشاتکل اشتباه:  آهسته فرموديز وليلهجة طنزآم با
س است پس اشتباه ينو نياشتباه ماش, ن بود که اگر هر اشتباهيدم منظورش ايفهم يمن م

ست ي دويم که داراينامه ضخ انين پاي دريچ اشتباهيا هينامه کجا است؟ آ انيسنده پاينو
 نادم و يليدن حرف استاد من خيرف شما رخ نداده است؟ پس از شناز ط, صفحه است

ن مجلس ائت ممتحنه و حاضري هي و اعضايپروفسور عابدکه  يشرمنده شدم درحال
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بور که زگر آب شدم و درس گرفتم و از همان روز از عادت بد مي من دند،دي خنديليخ
 يالمقدور سع ي حتّوناکندم و يدست کش, افکندم يگران مياشتباه خود را برگردن د

  .انصافاً برگردن خود بگذارم, کنم هر اشتباه را که از طرف من است يم
ت ير آنها و محدودين تعداد کثياد است بنابراي زيلي خ استاديها چون تعداد نوشته

ز ين مقاله کوتاه و ناچيها در نظر گرفته تک تک نام بردن از کل نوشتهزمان و مکان را مد
 از آنها اشاره بکنم و يبعض  خواهم کرد تا بهيالمقدور سع يز هم من حتّست بايممکن ن

البتّه در آخر فهرست کوتاه داده .  قرار خواهم دادي را مورد بررسيطور بعض نيهم
  .خواهد شد

  شود ي اشاره ماستاد عابدي  از مقاالِتيبعض ل بهيدر ذ
, ميابوطالب کل, ي توسمنوچهر داس, ظفر خان احسن, يوان طوسيد, دان ي فارسيهندو

,                               ٓ       , اريشهر, يم تهرانيسل, ا طغراملّ,  راميبابا ول,                       
داستان , يغالب و سبک هند, ا شاهات ملّيمثنو, يرازي شيکام, ت خان آشنايعنا

ّ                               , ري ميسبک فارس, يات ساعيکل, ي فارسادبياتپدماوت در     ,
, The Story of Ramayan Indo-Persian Literature, ي مشهديقدس, نامه عصمت

صائب ,                  , يموالنا کاشف, وان شاهيد, انهي پنچاک,                    
چندربهان ,                       , ي و سبک هندير اکبرآبادينظ, ي اصفهانيزيتبر

, افغانستان و هند, ي خبوشانينوع, يطالب آمل, ي فارسادبياتن در يداستان راما, برهمن
 ادبياتر در يث کشميحد,                                , يري کشميغن,                  
, ران و هنديرهنگ اخ و في مطالعه تاريبرا يفارس,  از منابع ناشناختهيبرخ, يفارس

 يمثنو, يريپندت رام موبد کشم, يم کاشانيابوطالب کل, يفارس  بهيترجمه آثار هند
, يوان هاديد,                ,  اسماريايدر, رم خانيوان بيد,  چندرا کرنيران
, وان حافظيل دي و کهنه و اصي خطّيها  از نسخهيکي, ن گنج شکريدالديخ فريش بابا
,  بزرگيده گرانبها و ناشناختة شعرايقص,                    ,                           

آثار ناشناختة , ي بزرگ فارسيات ناشناختة شعرايمقطّعات و رباع, شاهنامه و هند
اقبال از ,                               , يالمعان اقمقطّعات ناشناخته خلّ, ي و عنصريفردوس
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نة يمجموعة لطائف و شف, يوان کوکبيد, حافظ و هندوستان, ي فارسيسرا ث غزليح
 ادبيات, ير محمد خان غازيخان کالن م,                                   , فيظرا

  .اران همه رفتندي و يالدين اصفهان  و کماليخاقان, ناشناخته
  :رديگ ي قرار ميل مختصراً مورد بررسيمقاالت مهم ذ

  يع ادب فارسيج و توسيک و تعاون هند و ترورااشت
از زمان ,  در هندي فارسادبياتخ زبان و ين مقاله تاريچون از اسم معلوم است در

مرحله نوشته شده  پله و مرحله به  بهمختصراً پله,  گرفته تا زمان معاصريمحمود غزنو
  .است

   و هندوستانيشاهنامة فردوس
 همدرد و يفردوس. ران سخن رانده استينه هند و ايرياز روابط کهن و دن مقاله يدر

  .قدردان هندوستان بود

  گري از زبان دي فارسيها ترجمه
, له و دمنهيکله مانند ي آثار گرانمايها ترجمه نجا بهيچون از عنوان مقاله روشن است ا

 بهروز ةليوس ب بهيتتر که به…  و شعرالعجم ويتانجليگ,  جواهرلعل نهرويد آقايآثار فق
 ي و محمد تقيزبان فارس  بهيروان فرهاد, يزبان فارس  بهيمحمود تفضل, يزبان پهلو به

اشاره شده است عالوه بر , ده استي ترجمه گرديزبان فارس  بهيالني گيفخر داع
 برگردانده شده يفارس ت بهيمت متعدد که از زبان سانسکريق ي مذکور آثار ذيها کتاب
  . مقاله مورد بحث و مباحثه قرارگرفته استنيدر, است

چاپ   بهيالملل ني و بي معروف ملّيها هيات و نشر در مجلّ کهيمقاالت از يتعداد
  : از آنها بهره ببرنديبرم تا خوانندگان گرام يمنام نجا ي اراد يرس

 يمجلّة علوم اسالم ؛درآبادي ح،صبا ؛ پتنه،معاصر ؛ي دهل،آهنگ ؛گرهي عل،اردو ادب
 ؛ تهران، تهرانادبياتمجلّة دانشکدة  ؛ي دهل،فکرنو ؛نگري سر،رازهيش ؛گرهي عل،گرهيعل
ک ياسالم ؛ تهران، کتابيرهنما ؛گرهي عل،فکر و نظر ؛ي دهل،)شمارة خصوص (ريم

 ؛ي دهل،جامعه ؛ تهران،مهر ؛ لکهنو،ا دورين ؛ هند،معارف ؛ هند،برهان ؛درآبادي ح،کلچر
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سرچ يهار ريجرنل آف ب ؛ تهران، هنر و مردم؛فعانستان ا،هند ةنيآئ ؛ي دهل،ريتحر
 ؛ي دهل، جرنليتي سوسانرايندو ايا ؛ي دهل،آجکل ؛نگري سر،دانش ؛ پتنه،يتيسوسا
 ؛الهي پت،]فريد بابا نامة ويژه [Baba Farid Memorial Volume ؛ هند،معارف

  .راني ا،جشن طوس جرنل ؛ي دهل،يخسروشناس
ا طلوع قمر يگلزار حال , يوکرم اروش:  عبارتند ازيبدفات و تراجم پروفسور عايتأل

, ح سوز و گدازيتصح, ح جوگ وشستيتصح, يري کشميات فانيح مثنويتصح, معرفت
ا يانه يپنچاک, هين صفويخ سالطيتار, ح داستان پدماوتيتصح, فيطااللّ بخح منتيتصح

ا داستان لورک و ينامه  ب عصمتيم و ترتير خسرو و تنظينامة ام مة تغلقيضم, پنجتنتر
  .نايم

  .پردازم يفات و تراجم مذکور مي کوتاه تأليمعرف حاال به

  ثراالم تاج
سال   بهيتازگ نو به يدهل, راني اي اسالمي جمهوري فرهنگيزنيرا, يقات فارسيمرکز تحق

مقدمه و   بارا, يشابوري نين محمد بن حسن نظاميف صدرالديتأل, ثرآالم تاج, م ۲۰۰۸
 ,ي دانشگاه دهلياستاد ممتاز فارس, ير حسن عابديح پروفسور سيد اميقح و تنيتصح

 يزبان فارس ة هند بهقار خ شبهين تاريثر نخستآالم تاج. ور طبع آراسته کرده استيز هب
ن يل حسب دستور اويشابوري نيالدين محمد بن حسن نظام ن کتاب را صدريا. است

پروفسور . ر درآورديسلک تحر بک بهيين االد قطب, حاکم دورة سلطنت مسلمانان هند
ت يژه از سانسکريو  بهي هنديها  ارزشمند زبانيها  برگرداندن کتابي برايعابد

 يفارس خواست هرچه ممکن است آنها به ياو م.  داشتيخصوصم توجه يفارس به
نجا در يا. م بوده استيک و سهيداشت و شر يم برقدمن مورد يبرگردانده شود و در

,  اسمار ترجمه کتاب سرت ساگرياي معروف چون دريها توان از کتاب يضمن م
  .برد ره ناميغ انه ويا پنچاکيپنجتنتر , جوگ وششت, ياروش وکرم

   کتاسرت ساگرة اسمار ترجميايدر
ن يالعابد نير سلطان زيدستور پادشاه وقت کشم  نخست در قرن نهم بهين اثر داستانيا

 خالقداد ي مصطٰفتوسِطدستور اکبر شاه  سپس به. ه شد ترجميعرب خته بهي آميفارس به
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ن يها ا بعد از قرن.  درآورديزبان فارس به, دان و مترجم نامور زمان تيسانسکر, يعباس
 توسط دانشگاه ير حسن عابديح دکتر تاراچند و پروفسور سيد اميتصح کتاب به

هند در , نو يدهل, راني اي اسالمي جمهوري فرهنگيزني رايهمکار  باگرهي علياسالم
ن سالگرد ين سالگرد استقالل هند و هجدهميمناسبت پنجاهم م به ۱۹۹۷ه سال يماه فور

  .ديچاپ رس رن بهي ايشکوهمند انقالب اسالم
 مختلف منقسم يها موج م شده است و هر نهر بهينه نهر تقس  بهابين اثر کميا
  :دينما يار نظر من اظهي چنين اثر داستانيت و ارزش اياو در اهم. است
 يا  مجموعهيول, انة جهان شناخته شدهي عامادبياتت پنج تنتر در يماگرچه اه”
, ستي از پنج تنتر کمتر نييبايت و زيث اهميگر هم وجود دارد که از حيد

کتاسرت ساگر  ن کتاب موسوم بهيا. اد شناخته نشده استيزحال  الکن تا به
(Katha Sarit Sagar) »ةليوس ه است که بهيک برزويهنوز منتظر »  اسماريايدر 

را بدبختانه يز, تر شده است ن کار مشکليا…  و شناخته بشوديف معريو
آن نسخة مفقود موسوم . ن رفته استين سلسله از بين ايتر مينسخه اصل و قد

  .١“بود» داستان بزرک «(Barhat Katha)برهت کتا  به
  :ديافزا ياو م
ن يبعداً ا.  ترجمه نموديفارس نام بحراالسمار به ن را بها حمد آند که ملّيگو يم”

, )م ۱۵۵۶-۱۶۰۵(دستور اکبر شاه  به, اد داشتي زيترجمه را که لغات عرب
 يعباسترجمة . ر کردي اسمار تحرياير عنوان دري زيعباسداد   خالقيمصطٰف
  ما آن را کشف ويتازگ و به,  سپرده شده بودي گمنامي ودست فراموش هم به

درآباد و يح, يالتي اي مرکزة آن در کتابخانيدو نسخة خطّ. ميا  کردهيفمعر
  .٢“لندن موجود است, سيا آفيندي اةکتابخان

                                                   
، تصحيح دکتر تارا چند و پروفسور )ترجمة کَتاسِرت ساگَر (اسمار درياي: داد ي خالقعباسي، مصطٰف  .1
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   فارسي زبان و ادِب عابدي در گسترِشاستاد سهِم  ٢٠٩

  يکرم اروشو
زبان اردو ترجمه کرد و  ز مرزا بهي محمد عزي داس را مولوي کالي وکرم اروششنامهينما
زبان   را بهيوکرم اروش يپروفسور عابد. ديچاپ رس م در شهر لکهنو به ۱۹۳۶سال  به

  .ديچاپ رسان م به ۱۹۵۹سال   به هندي روابط فرهنگي برگرداند و شورايفارس
ز ي آن نيسي انگليها د تذکر داده شود که عالوه بر ترجمه مذکور ترجمهي بايول

 يضمناً برا. ز رفع شده استي نين حال اشتباهات قبلياستفاده شده است و در ع
س درج شده ي در پانوينيخط الت ت معادل هر واژه بهيسهولت تلفظ لغات سانسکر

  .است

  )له و دمنهيکل(ا پنج داستان يانه يپنچاک
  )يعباس خالقداد يترجمه مصطٰف, يزبان فارس ت بهيم از متن سانسکريبرگردان مستق(

  .شنو شرما استين شاهکار عالم ويخالق ا
م شده است و هر بخش ي تقسخشا پنج بي) کتاب(پنج باب  ناز به هيق ماين تخليا

ز يدان را نين اثر جاويا. ت و داستان در داستانيت در حکايمشتمل است بر حکا
 ي خواه و ناخواه از متن اصليعباسداد  فرمان اکبر شاه در همان عصر اکبر خالق به

  . درآورديزبان فارس ت بهيسانسکر
ح يتصح  با رايعباسداد  گره ترجمه خالقي علي دانشگاه اسالمم ۱۹۷۳در سال 

 .ديچاپ رسان  بهير حسن عابديدانشمندان و استادان ارجمند دکتر تارا چند و دکتر سيد ام
ح يتصح به,  اتفاق افتاده بودي که در چاپ قبليرفع اشتباهات  باگري بار دم ۱۹۸۴سال  به

 راني در اير حسن عابديدکتر تاراچند و پروفسور سيد ام, يني نائيح دکتر جالليو توض
چاپ دوم همان نسخه دوباره در . ده بوديچاپ رس اهتمام چاپ و انتشارات اقبال به به

  .وستيوقوع پ ران بهيلة همان چاپخانة مذکور در ايوس به م ۲۰۰۳سال 
ر حسن ي ام سيدد پروفسوريچ شک و ترديتوان گفت که بدون ه ي ميطور کلّ به

ة هند قار  شبهي فارسادبيات و ن زبانيقن محقّيتر ن و برجستهيتر  از بزرگيعابد
ن رو ي گرانقدر انجام داد و ازين کارهايرين زبان شياو در گسترش ا. رود ميشمار  به

ت يد افزود که مقبوليبارا ن نکته يا. دست آورد  بهي و شهرت دواميت عواميمقبول



  ٢١٠  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

ة هند و قار  فقط در چهار مرز هند محدود نماند بلکه تا سراسر شبهي ويعوام
, پاکستان, هيترک, افغانستان, راني اي کشورهاو ي مرکزيايژه آسيو  بهيياي آسيکشورها

  .ديز رسيکستان نيو تاج, نستانترکم
, انسان دوست, ساده, فسالنّ في شريليش از همه او شخصاً آدم خيناگفته نماند ب

گر او يعبارت د به. المزاج بود ميالطبع و حل ميسل, نواز مهمان, متواضع, شناس مردم
دوستداران و پاسداران زبان , پروران  ادب,دانشمندان. ت جالب و پرکشش داشتيشخص

 يپاس خدمات ارزنده و گرانقدر و نظر گرفته و به را مدي وي کل صفات انسانيفارس
  . ملقّب ساختندي فارسيلقب بابا  با راين پروفسور عابديرين زبان شيشرف ايپ به

خ سوم ماه مه سال يتار ن ستارة درخشان و تابان بهي ايباآلخره طبق قانون فطر
 خواهد کرد و ما از يفشانروامت ني باز هم تا قي ول، را وداع گفتيم دارفان ٢٠١١

  .شدم يض خواهير و مستفشه منوي همش و برکاتاتوضيف
  


