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  نامه يعابد  بهينگاه
  ∗ عرفانمحمد

آثار برخي از  يولام   درس نخواندهير حسن عابدي امپروفسوراستاد  نزدز ي ناچة بندنيا
 من از آن زمان. دمينو د يران دهلي فرهنگ اةرا در خان ن بار اويلاو. ما همطالعه کردرا او 

 ةدر خان م ۲۰۰۱ ل در ساي فارسادبيات زبان و ش آموزيهار برايدانشگاه مگده ب
 وضعيت و يفارسزبان  ةاو از من دربار.  آشنا شدمياستاد عابد  باو بودم مهمانفرهنگ 

نجا کنار استادان دو يمن ا. ميدوست شدهم   بهد وي پرسبر خا شد ويجودانشگاه من 
 شه مشغول گفتگوياستاد هم.  بوديک استاد عابديتخت من نزد.  کردميهفته زندگ

 استاد ةفتي فرآن زمان من از ن بود کهيا، کردم يماستفاده  هان گفتگوي ا من از وبود مي
  .م شديعابد

 و  آمدميدهل  به نهروجواهرلعل در دانشگاه ي دکترةدور ي برام ۲۰۰۲من در سال 
هنگ از آن ر فةخان  بايگتکنم و وابس ي مي نهرو زندگجواهرلعلتا آن زمان در دانشگاه 

شه در يدم که او هميد  مي راي فرهنگ استاد عابدةر خاند.  استيزمان تا امروز جار
. هار بوده استنت ِوس وة منطقدانشگاه جواهرلعلک ي او نزدةخان. بود  ميقيتحقکارِ 

دروازه نزد احترام   با مراي عابدي آمدم و آقادانشگاه  بهنيماش  با اوهمراهمن چند بار 
د و کر  ميقيتشو ي فارسادبياتق زبان و ي تحقيشه براياو مرا هم. کرد  ميادهي پدانشگاه

. کرد  مياني را بي فارسادبيات زبان و ي ادباهميتکرد و   ميحوصلهش يافزا  بههيتوص
 و ي ادبيشه کارهاي او همصحبتموضوع .  خانه آمدن دعوت داده بوديچند بار مرا برا

  .بود يعلم
                                                   

  .نو دهلي ,ل نهروعدانشگاه جواهرلدکتري فارسي  يدانشجو  ∗
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نجا ي ا؛ بودمش آمدهموز آي فرهنگ مهمان براةم در خان ۲۰۰۱که من در سال  يوقت
 نجاي اياستاد عابد.  هند آمده بودندي سراسريها التيا از ي استادان فارسياريبس
 آورد و دفترک ي. ه کرديبار مرا چند کتاب هد کي. بود  ميگفتگواستادان مشغول  با

تم و از ش نوام را يپستدرس آمن . ديسينجا بنوي ايپستدرس آ مهمانان ةگفت که هم
 هنگام  خودةتم و از خانش خود نودفتردم و در يپرسرا   اويپستدرس آ يابداستاد ع

خدمت  ني و تلقند جواب فرستاد منةنام يبرااستاد  .نوشتمنامه شان ي ايبراسال نو 
  .ند را کردي فارسادبياتزبان و 

  شوق مطالعه، ونکرده بودم مطالعه موقع آن ي بودم ولکرده  نگاه را»نامه يعابد«من 
دار شد که ينه بيريافت، پس مرا شوق دي وفات ياستاد عابد .مانده بود ي باق مندر

آثار او که خواهم   ميوسم ي بنويزي چي استاد عابدة را مطالعه بکنم و دربار»نامه يعابد«
 چاپ شده ي استاد عابددن سالگريموقع هفتادم  به»نامه يعابد«. مطالعه بکنمزياد را 

اظهر بدالودود  عپروفسور مرحوم و ي نورالحسن انصاررپروفسوشاگردان او . است
  . بودندکرده مرتب کردند و چاپ ين قاسميف حسي شرپروفسور و يدهلو

، ياروقف نثار احمد پروفسورر احمد، ي نذپروفسور يها نوشتهن کتاب يدر ا
، ين قاسميف حسي شرپروفسور، يب اعظمي شعپروفسوراگوت سروپ،  بپروفسور

 مشتمل بر پنج »نامه يعابد«. ان استي نماي اظهر دهلوپروفسورف، وسي محمددکتر 
 و يزبان اردو، فارس  به از دوستان و شاگردان او مقاالت مهم اثرنيدر ا.  استفصل

  . استموجود يسيانگل
ر يد اميقلم خود نوشته است و آثار استاد س  باکه ي عابدپروفسورم احوال يتقو

 يها و مقالهن کتاب عنوان کتاب ي شده بود، در ات چاپ که تا آن مديحسن عابد
 است و چند مقاله از استادان و شاگردان او شامل موجودخ و سال يتار  باچاپ کرده
 شعر يس ، نقد و بري از دکتر آصفه زماني فارسادبياتق زبان و محقّ: مانند. کتاب است

 يا  مقدم، مطالعهيلوت از دکتر عي شاه تا انقالب مشروطيعلعصر قاجار از ظهور فتح
 از دکتر ي سعدينيب المبارک جهان م برق، مطلوبيس از عطا کري دستنويها در نسخه

، يل حاکميران از دکتر اسماعي، شعر انقالب ايديد اکرم، سمندر از دکتر جعفر شهيس
 بر ير غزاليثأ، تي اقبال از فرهنگ اسالميريرپذيثأ، ت)تهران( ارشرج افي ااستاداض از يب
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ان در ي، نفوذ برمک)آباد اسالم( م اختري، سرورالصدور از دکتر سلي سهروردييسفه زذافل
خانم ، از  در پاکستاني، زبان فارس)کابل( ديسن دکتر جاوي اکادم، ازي فارسادبيات

ف ي، توصي ملّوي نادر در آرشخطّي ةنسخ: وان حافظي، د)الهور(ن اختر ينسر
 از دکتر خانم ي الممالک و المسالک اصطخريرس فاة، ترجمآباد  شاهجهانةدارالخالف
دکتر از  م اخالق معلّي، سعدي ناتل خانلرپروفسوراز ق يوه و روش تحقيار، شقمر غفّ

 يآقا(              اسلم خان، محمد  از دکتر ي معاصر درادبيات، يرضا مصطفو
 است و در هگري علر احمدي نذپروفسور يراتثّأد حسن و تي سپروفسوراز )  و منيعابد

  :استل يعنوان ذ هب يسي زبان انگلةش مقالشن کتاب يا
1. Ahmad B. Abdullah Khurasani and the Earliest Persian Poetry by 

Prof. Nazir Ahmad, 
2. The Mythitical Structure of Iranian Epic by Bhaman Sarkariati, 
3. Indian Language in the Persian Enviroment by Dr N.S. Gorekar, 
4. Tagore and the Sufi by A.G. Ravan Farhadi, 
5. Amir Khusru in the Presence of His Mentro Hazrat Nizamuddin 

Aulia, Sa‘di Visit to Somnath by Prof. A.N. Qurashi. 

  :ن شرح استيا  به او است،ة که خود نوشتي عابدپروفسور احوال شرح
سانس از ي فوق لم ۱۹۴۳در سال  د شدم،پور تولّير غازدر شه م ۱۹۲۱ من در سال

انتخاب  م ۱۹۴۵دانشگاه آگرا بود، تمام کردم و در سال   بههتدانشگاه سنت جانس وابس
م  ۱۹۴۷ شدم و در سال ي سنت استفن دهلکالج در )استاديار( يعنوان استاد فارس هب

 دانشگاه يگروه فارس  بهل انتقام ۱۹۵۷ از دانشگاه آگرا شدم و در سال يافت دکتريدر
، ي در دانشگاه دهليفارس) درير(ار يسمت دانش  بهقاعارتم  ۱۹۵۹، در سال يدهل
ن هند منعقد ي مستشرقة کنگري و فارسياست جلسات بخش عربي رم ۱۹۶۵سال  در

دعوت دانشگاه کابل، در   بهافغانستان بنا  به مسافرتم ۱۹۴۵و در سال ) آسام( يگوهات
 دانشگاه ي فارسادبياتزبان و ) پروفسور( ن استاديسمت نخست  بهتصاب انم ۱۹۶۹سال 

 ة شرکت در کنگرم ۱۹۷۱ران، در سال يا  به مسافرتم ۱۹۶۹ و در سال يدهل
خاطر  هه هند بيس جمهورير از طرف رئي تقدم ۱۹۷۲در سال راز، ي شيرانشناسيا

 ادبياتت دانشکده اسير م ۱۹۷۳، در سال ي فارسادبياتزبان و   بهستهيخدمات شا



  نامه عابدي   نگاهي به  ٢٤٥

 م ۱۹۷۵ه و لبنان، در سال يه، سوريترک  بهمسافرت م ۱۹۷۴، در سال يدانشگاه دهل
طوس  شرکت در جشن م ۱۹۷۵ر خسرو در کابل، در سال ي امةشرکت در کنگر

الملل  نيمنار بيت سيري مدم ۱۹۷۵ در مشهد، در سال يقي دقة و کنگريفردوس
 الدين فخرةزيافت جاي درم ۱۹۷۸ در سال ،ت هندنظارت دول ري ز،نو يخسرو دهل ريام

، در يقات فارسي تحقةنينو، در زم ي غالب دهلةسد هند از موسيس فقي احمد رئيعل
 انتصاب م ۱۹۸۴ در سال ، هندي انجمن استادان فارسيها است کنگرهي رم ۱۹۸۰سال 

 از يبازنشستگ م ۱۹۸۶ در سال ، هنديها سون دانشگاهي از طرف کميعنوان استاد ملّ هب
  .يعنوان استاد ممتاز دانشگاه دهل هانتصاب ب م ۱۹۸۶ در سال ،يدانشگاه دهل

  (Trio) ثياستاد تثل
الت يگر ا  اعظمروستايک ينجا نوشته است که بزرگان من در ي اي عابدپروفسور

از دست ]  و امالکدارايي[جائداد  ها سيدر زمان انگل.  کرده بودنديدش زندگاپراراتّ
. ار کرده بودنديش اختي رهاهگر پور ضلع اعظميدلينها در مقام کآ بعداً.  من رفتبزرگان

جد من در . ار کرده بودندي سکونت اختهگر آباد ضلع اعظممحمدن خاندان ي اةک شاخي
ک يسد که من فرزند ينو  ميو ١پور بود آباد شدنديک قصبه گمنام غازي که يگنگول

م در  ۱۹۲۱ ييدر سال جوال. ر حسن هستمي شبدي و پدر سيب يب مادر طاهره بيغر
ل يا تحصين و دنيداشت که من د  ميپدرم خواهش. دا شدميپور پي غازيکنگول هاتيد

.  و سانسکرت را عالم بشوميسي، زبان انگلي و فارسيعالوه زبان عرب ههردو را بکنم و ب
ه يادو و جوالمدارس لکهن  سلطان،)پوريغاز( رحمت ة چشمة مدرسدر يماتل مقديتحص

 کردم داي استفاده کردم و روابط پياستادان اختصاص  بامن. افته بودمي کالج بنارس يعرب
ک مرکز ي  محلّيفرهنگ. اهللا اهللا و موالنا صبغت تيموالنا عنا:  محلّياستادان فرهنگ به

 يدم که براينجا ديبار ا کي را يمن موالنا حسرت موهان. منطق و فلسفه بوده است
عالوه . اهللا از حج برگشته بود موالنا صبغت. اهللا آمده بود استاد موالنا صبغتمالقات 

در لکهنو . العلما موالنا سبط حسن بودند  و شمسي نقيعلد يگر استادان من موالنا سيد
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.  شديب يه او عابده بي مرحوم و اهليد حسن نونهروي موالنا سيير رهنمايت من زيترب
. آمدند  مي مالقات استادان منيادان و شاعران بزرگ که برامن در لکهنو آشنا شدم است

.  کردمي و فارسيل زبان عربيل مدرسه در کالج سنت جانس آگرا تحصيمن بعد تحص
 .يو س] T.D. Canon Sully[ يسولنن ي، کينجا استاد من موالنا حامد حسن قادريا

در سال . تمام کردم ين استادان من دکتري ايير رهنمايز. بود] C. Mahajan[مهاجن 
ار ينجا يا. ر شدم و اردو مقري استاد فارسي برايسنت استفن دهلکالج  من در م ۱۹۴۵

 که زمان پرآشوب بود او م ۱۹۴۷در سال .  راجا رام بوديد) ريمد(پرنسپل  مشفق من
 يمهاتما گاند ةجنازع ييمراسن تش در يمن در دهل.  خود جا داده بودةمرا در خان

  .ودمشرکت کرده ب
 ة شعبسيير )مرحوم( ين موسوي منظور حسپروفسور ي آقاشفارس  بهبعد من

 ي برام ۱۹۵۵ران، در سال ير اي سف اصغر حکمتي علآقاي و ي دانشگاه دهليفارس
  از دانشگاه استفن کالجم ۱۹۵۷در سال .  حاصل کردمقيتحقران رفتم و سند ي اقيتحق

  .شدمدر هند  ي فارسپروفسورن يل اوم ۱۹۶۹ در سال  و آمدميدر دانشگاه دهل
 ي تراجم فارسيم ولا هاد نخوانديسد که من سانسکرت زينو ي مي عابديآقا

را يفارساب يکم ي قلميها کنم که نسخه  مي کردم و کوشش کردم ويفسانسکرت معر 
  .ميمنظر عام بکن

  د حسنيس پروفسور يراتثّأت
عنوان  ه بي عابدپروفسورحمد و ر اي نذپروفسورد حسن، ي سپروفسورن سه استاد يا

 امتحان ين بود که در هند در هر دانشگاه برايسبب ا. ث در هند مشهور بودندياستاد تثل
 پروفسورت کرده بودند و يليران باهم ديبودند و در ا  مين سه استاد حاضري اةو مذاکر

ن سه استاد ي ا»مهنا يعابد«در . ث نام داده بودندينها استاد تثليشاگردان او ا. شده بودند
  . شامل استيراتثّأرا هم ت

  :سدينو  مي حسنسيد پروفسور
 شد که من از طرف حکومت هند م ۱۹۵۴ در سال ي عابديل از آقا اوييآشنا”

د ي جديل فارسي تحصيفه براين وظي بودم، ابورس گرفتهران ي ا درلي تحصيبرا
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و  مي آمده بودين دهلگر استادايمع د) مصاحبه( وي انترويران بود و برايدر ا
ل ين تحصي اير احمد برايمن و دکتر نذ. نو آمده بودهر احمد از لکيدکتر نذ

نامه  ران دعوتيل در اي تحصي شش ماه قبل براي عابديم و آقايانتخاب شد
و قبل از من ا . بوديک حاضري فقط ي استاد عابديو براين انترويا.  بودگرفته

عه جهاز سمندر ي اکتوبر بذرم ۱۹۵۵ر احمد در سال يمن و دکتر نذ .ديران رسيا
راه   بهم و بعديگذاشت پا) ينيالحال شهر خم(ران روانه شدم و در شهر خرم يا

 ينجا براينجا دانشگاه پاشگاه که ايدر ا. ميديکم نومبر رسيآهن تهران در روز 
نجا ي اي عابديآقا .مي خوابگاه نظم بود، اطاق جدا جدا گرفتيان خارجيدانشجو

نگ هال ي نهار در دائيد و دعوت داد، برايارو خوش آمدي! حاضر بود و گفت آه
 ةاد خانيران بعد از چند روز دلبردشته شده بودم و يمن در ا .خوابگاه دانشگاه

  و کمکييشه مرا دلجويت داد و هم مرا همي عابدي آقايده بود وليخود ستائ
  .١“ کردميل زندگي تحصيل بران سبب شد که من در تهران دو سايا .کرد مي

  راحمدي نذپروفسور يراتثّأت
 يکه برا ي سال است، وقتي از سشيب ي عابديآقا  باي وييسد که آشناينو  مياو

 ينجا دکتر عابدآ. د از طرف حکومت هند من تهران رفته بودمي جديل فارسيتحص
و و هن لکد دانشگاهده بود، گرچه من استا مالقات نشي عابديآقا  با قبالً.حضور داشتند

 ارزنس برگانفرنار و کيدر آن زمان مثل امروز سم. مي بوديدهلدانشگاه  در ي عابديآقا
 حسن پروفسورده بود و من و يران رسيا  بهک سال قبل از مني ياستاد عابد. شد نمي

 او . رهنما من شد و دوست شدي عابديلذا آقا. ميتهران آمد  بهک ساليبعد از 
  :سدينو مي
در . کرد  مي ادايق خوب بود و حق دعوت عالي خوردن شاي برايتاد عابداس”

 ين همه دکتر عابديدر ا.  مختلف دانشجو بودندياشگاه چند کشورهابخوابگاه 
 يراتثّأن تيدر ا.  خلوص داشته بودةذبپناه ج ي بيدکتر عابد.  مقبول بوديليخ
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سد ينو  مي.ن کرده استاي پهلو مختلف بي استاد عابدير احمد از زندگياستاد نذ
 يسندگيکرد و شوق نو  نميقياد مطالعه و تحقي صاحب در تهران زيکه عابد

دا شد که در کار يقدر شوق پ نيران اي بعد از برگشتن از ايداشت ول  نمياديز
ران مشغول مطالعه و يمن در ا. کرد  خود را وقفي زندگةق و مطالعيتحق

ن قدر وقت يگفت که چرا ا  مي مرايبددکتر عا. ميبود  ميخطّيافت نسخه يدر
  .١“يکن  ميعيضا

  را فراموشيدهد و کس  مي جواب نامه را زوديسد که دکتر عابدينو  ميو او
در برابر . بود ي مي عابدي آقاة من در خانسکونت بودم يکه من در دهل يوقت. کند نمي

ر و ي خي براکنم يمدعا . استمشکل  گري ديدن انسانين جهان ديا  درياستاد عابد
  .ن استاد رايت، ايعاف

کند دا ي پيياستادان و شاعران بزرگ آشنا  با کهداشت عادت يدر تهران استاد عابد
ره يغ  ويرج افشار، دکتر حاکمي ا: استادان و شاعران مثل.کرد يه ميز توصيما ن  بهو

 بت صحيک استاد نو برايکرد تا  يمتالش هر هفته مالقات کرد و دوست شده بود و 
  .ميبود  ميان باهميگر دانشجوي دي و گاهي حسن و دکتر عابدسيداستاد من و . دا کنديپ

  آثار
 ن آثاريا.  درج است»نامه يعابد« در .م ۱۹۸۲  تا سالير حسن عابدي امسيدآثار استاد 

  . چاپ شده استاز آندر هند و خارج 

  کتب
  ،يري کشميات فانيمثنو  گلزار حال،  ،يوکرم اروش
  الطوائف، منتخب  سوز و گداز،  ست،جوگ و ش

  انه،يپنچاک  ه،ين صفويخ سالطيتار  داستان پدماوت،
   در هند،ي فارسادبيات  ،يم کاشانيابوطالب کل  ،ر خسروينامه ام  تغلقةميضم

  … و)درياي اسمار(» ت ساگريراستَنا و لورک، کَي مةا قصّينامه  عصمت
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  مقاالت
م، ي، ابوطالب کليتوسناحسن، منوهر داس ، ظفر خان يوان طوسيدان، د ي فارسيهندو

                   ، ير الهوري، منيم تهرانيار، سليا طغرا، شهر رام، ملّيبا ول بانو، انگذار شعريبن
م حاذق، يت خان آشنا، حکياران معاصر، عني اي و اجتماعي انقالبادبيات ،                    

ا شاه، ات ملّي مهر و ماه، مثنوي، مثنويلّ، تجيرازي شي، کامي خان قاري، غازيم فوجيمق
، يري کشمي، فاني فارسادبيات، داستان پدماوت در ي، دانش مشهديغالب و سبک هند

گ فطرت، يس بيوان اوي، د)ري مير تقيم(                       ،ي ساعکليات
، يشهد مينامه، قدس  شاهجهان، عصمتة دورةک شاعر برجستي ،ي مازندرانيصوف

،                                 هند، ي فارسادبياتانا در يداستان راما ع،يگ رفيحسن ب
 ي فارسادبيات زبان و ةنديآ(                  ، يموالنا کاشف وان شاه،يانه، ديپنجاک

 ي هجر وصال معاصر، ماتوراس هندو، مثنوي، مثنويوان هجري د،)در هند
                     ، ي و سبک هندير اکبرآبادي، نظي اصفهانيزي صائب تبرالجواهر، معدن
           ال، فعوان راقم، يان برهمن، دبهچندر  افغانستان،ي و ادبي اجتماهيها تي

 ييثنا  افغانستان و هند،ي، روابط ادبي جاللياه موي، سي فارسادبياتانا در يداستان راما
  پنچاتنترا،ة ناشناختةانه ترجمين مشفق، پنچاکحٰمردال، عبيف کاشي، شريمشهد
ق، افغانستان و هند، ي توفکليات، ي خبوشاني، نوعيطالب آمل ،يدا، صابر کاکورويش املّ

ر در يث کشميحد(،              ّ              ، صائب، ي فارسادبيات در يداستان ست
                                      الطائف، ب، منتخيري کشمي، غني، سنجر کاش)ي فارسادبيات

، عارف ي تهرانيدين، سعياالم ر جمله روحيم ،)اکبر ون وي هماة دوريدو غزل اردو(
 ة مطالعي براي فارسة از منابع ناشناختي، برخي، رستم مرزا فدائيني، سالک قزويخراسان

، ناصر يفارس ه بيهند، تراجم آثار ي، غروريالنيران و هند، فتح گيخ و فرهنگ ايتار
 يهاي، مثنويري، هجرم کشميري، پندت زنده رام، موبد کشمي، ابوطالب کاشانيهمدان

 ،ي فارسادبيات در ي هندي اسمار، داستانهايايرم خان، دريوان بيد  چندرا کرن،يران
 يها  از نسخهيکي، يوان هادي، دادبيات زبان و ةنيسهم گرانقدر هند در گسترس زم

ر خسرو در يآثار نادر ام ،ي فارسادبياتوان حافظ، تارا چند و يل دي و اص کهنهخطّي
 قصايد، ير خسرو و سبک هندير خسرو، امي امي فارسغزلياتنامه،   تغلقةميه، ضميترک
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 ةناشناخت باعياتعات و رران، شاهنامه و هند، مقطّي بزرگ اي شعرايناشناخته و گرانبها
عات ناشناخته، ، مقطّي و عنصريته، فردوس، آثار ناشناخي بزرگ فارسيشعرا
گ، يوان قپالق بي مهم دخطّي ة در هند، نسخيقات فارسي، مطالعات تحقيالمعان اقخلّ

ف، چند ي ظراةنيف و سفي لطاة، مجموعيوان کوکبي، دي فارسيسرا ث غزلياقبال از ح
رضا، وان يد، ير محمد خان غازيو، خان کالن مر خسريرچاپ شده اميغزل و قطعه غ

 غزليات کهنه و پرارزش خطّي ة، نسخي فارسادبياتگسترش   به نولکشوريسهم منش
دگاه ي، هند از ديوان ابوالفرج روني، دي فارسادبيات در ي، نفوذ هنديسلمان ساوج

، مطالعات ير معزّيده ناشناخته امي، سه قصي فارسادبياتث بنارس در يحد خسرو،
، يدل و سبک هندي، بياق، غالب و سبک هندشّالم سي در هند، جلي و فارسيعرب
، يسلمان ساوج يرچاپيچند غزل غ ن هند و پاکستان،ير سرزمي شهةق برجستمحقّ

سبک  ،يوان عشقيد ام،يکده خ ، خمي، خواجه حسن هروي فارسياض مهم شعرايب
        ، ي فارسياض نادر شعرايب ام،يوان پي، ديوان ساعيد ر،ي مير تقي ميشعر فارس

وان غضنفر ي، دخطّينادر اض يک بي ،ي ناشناخته سعدغزليات،                  
 ة ناشناختيها هک معمي، ين جامحٰم موالنا عبدالريرچاپي، بتخانه، کالم غيگجرات

 ةا مجموعين يالطالسة، تذکريوان حسن سنجري مهم دخطّي يها  نسخهي، بعضيقيدق
  .يمالل ة ناشناختغزلياتاشعار، 

The Influence of Hindi on Indo Persian Literature in the Reign of 
Shahjhan, The Story of Rama in Indo-Persian Literature, Translation in and 
from Persian, The Story of Hir Ranjha in Indo-Persian Literature, The Story 
of Sassi and Punum in Indo-Persian Literature, The Story of Mina and Lorak 
in Persian Literature, Indian Stories in Indo-Persian Literature, Talib Amuli, 
Baba Farid as a Persian Poet, Baba Sheikh Fariduddin Ganj Sakar, Maulana 
Jaluddin Rumi his Times and Relevance to Indian Thought, A Persian Poet 
par Excellence, Avadh in the Time of Amir Khusrau, Some Valuable 
Hitherto Unknown Persian Anthologies in Indian Libraries and Museums, 
Some Precious and Valuable Ghazals of Famous Persian Poets, Hafiz and 
India, Some Valuable & Hitherto Unknown Quatrains of Omar Khyam, A 
Scientific Study of Indo-Persian is Necessary, India’s Rich and Valuable 
Contribution of Persian Literature, Some Valuable and Hitherto Unknown 
Sources for the Study of Indian History & Culture, Some Hitherto Unknown 
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Ghazals and Attar Sa‘di and Hafiz, Some Valuable and Hitherto Unknown 
Quatrains of Great Persian Writers. 

 مدتن يسد که در اينو  ميو. داشت  مي دوستيلي را خي دهلي عابدپروفسور
 يام که اگر کس  شدهي مانوسدهل  باقدر نيامن . دمي برباد و آباد شده را دِي دهل،يطوالن

  :م کهي پس من بگو،دي بکني زندگير از دهلد که دويبگو
                            

  .١)ي دهلة از جادجخار! يعابد د،ي برويچه کس(
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