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  ياستاد عابد گفتارهاي پژوهشِي نگاهي به
  ∗»کيفي «عباسسيد نقي 

 سيد پروفسورمجموعة مقاالت روانشاد »  فارسية ادبياتگفتارهاي پژوهشي در زمين«
 گردآوري ١عباساست که آن را دکتر سيد حسن ) م ۱۹۲۱-۲۰۱۱(امير حسن عابدي 

  :اند هج افشار نوشتايردکتر آقاي روانشاد ب كتااين  دربارة .اند هنمود
 که خود از فضالي عباساين مجموعة دلپذير را آقاي دکتر سيد حسن ”

ادبيات ايران   به است گردآوري و ما را مرهون دلبستگي خود…ايراندوست هند
  .٢“کرده است

ش  ۱۳۷۷بنياد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران اين مجموعة مقاالت را در سال 
 ة ادبياتگفتارهاي پژوهشي در زمين«اين جلد اول است از . چاپ رسانده است هب

و جلد دوم، نيز در بنياد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران زير چاپ است و » فارسي
  .در همين سال از چاپ بيرون خواهد آمد

 نذير پروفسور پيش از اين مقاالت عباسذكر است كه آقاي دكتر سيد حسن   بهالزم
ر دو جلد گردآوري نموده و از طرف انتشارات موقوفات بچاپ رسيده احمد را نيز د

آقاي . اند هگذاري كرد نام» قند پارسي«ايرج افشار دکتر  را روانشاد ها اين مجموعه. است
 اند هفارسي ترجمه نمود ه مقاالت اردوي دكتر نذير احمد را نيز بعباسدكتر سيد حسن 
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گذاشته و اخيراً در تهران منتشر گرديده »  پارسيقند مكرر«و آقاي افشار نام آن را 
  .است

علم، گفتة روانشاد   به عابديپروفسورت علمي و عالقة روانشاد دربارة شخصي
  : نذير احمد بسيار مناسب و برجا استپروفسور

 يک از معاصران ديده ميان هيچ علم دارد در  بهعابدي) پروفسور(اي که  عالقه”
توان گفت که کمترند   ميبسيار کوشيده وخطّي ي ها سخهسراغ ن  بهاو. شود نمي

اي از سرزمين هند باقي  شايد گوشه. کساني که مثل او کتابها را دنبال کرده باشند
  .١“دنبال کتابها نرفته باشد  بهنمانده که او

 که اند هي زيادي نوشتها زبانهاي اردو و فارسي و انگليسي مقاله  به عابديپروفسور
 ي متعدد گردآوري شود تا پژوهشگران بتوانندها ي وي در مجموعهها  نوشتهبايد تمام”
  .٢“راحتي از تحقيقات و مطالعات ايشان در پژوهشهاي ادب و تاريخ ايران بهره بگيرند به

پس از يادداشتي از روانشاد دکتر ايرج »  فارسية ادبياتگفتارهاي پژوهشي در زمين«
، در سه بخش كه مشتمل بر سي و شش عباس حسن اي از دکتر سيد افشار و مقدمه

  :صورت مقاله است قسمت شده است بدين

  اول بخش
باشد که تفصيل آن   مي اين بخش حاوي پانزده مقالهـخطّي ي ها شعر فارسي در نسخه

  :قرار زير است هب
نخستين بار اين مقاله در مجلّة اندو : کهنة ديوان حافظخطّي ي ها يکي از نسخه .۱

) ش ۱۳۵۱ (۱ة ، شمار»خرد و كوشش«م و مجلّة  ۱۹۷۴در سال ) كولكاتا(كا ايراني
ديوان حافظ كه در موزة ملّي خطّي در مقالة مزبور نسخة . يده بودسچاپ ر هب

 هجري ۷۵۹شود و داراي تاريخ كتابت   مي نگهداري۶۸۰۴۸شمارة   بهنو دهلي
 قزويني محمد علّامه نسخة چاپي  باپس از مقايسه.  گرديده استمعرفيباشد،  مي
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ي كه در نسخة قزويني نيامده است و رباعياتنويسندة مقاله غزلهايي و قطعاتي و 
قرار نسخة ديوان  بدين. باشد، نشان زد شده است  ميموزة ملّي هند داراخطّي نسخة 

ذكر است كه اين   بهالزم. باشد  مياي برخوردار  ويژهاهميتحافظ موزة ملّي هند از 
در آخر مقاله، نويسندة مقاله، نظر . ب و كامل استا و مذهيار زيبا و مطلّنسخه بس

دكتر خانلري را نيز آورده است كه نسخه را دقيقاً بررسي كرده و نتيجة مطالعة خود 
 .صراحت ارائه نموده است  بهرا

 بياض ترمذ نوشته شده معرفي است كه در تييكي از مهمترين مقاال :بياض ترمذ .۲
.  باد كه بياض مزبور در زمان ما بين سعدي و حافظ در ترمذ تهيه شدهواضح. است

آن در كتابخانة دولتي مدراس خطّي  بن يغمور است و نسخة محمدگردآورندة آن 
چاپ شده ) ش ۱۳۵۵تهران، (» همائي نامه«قبالً اين مقاله در . شود  مينگهداري

 .بود
دانيم   ميهمچنانكه : فارسيي گرانبها و آثار ناشناختة شعراي بزرگها بياض .۳

  و آثاري شناخته و ناشناختة فارسي كه در آن نگهداريها كتابخانه بهاستاد عابدي 
ر مهم آثامندي ايشان بسياري از  در نتيجة اين عالقه. شود، بسيار عالقه داشتند مي

 و ها يكي از موضوعات مورد پسند ايشان مطالعة مجموعه. اند ه شدمعرفيفارسي 
در مقالة مورد بحث چند تا . ي هند موجود استها ايي است كه در كتابخانهجنگه

بياض ترمذ، مجموعة لطايف و :  گرديده است از آنجملهمعرفيبياض و مجموعه 
االشعار  السالطين يا مجموعة اشعار، مجمعةاالحرار، تذكر سفينة ظرايف، مونس

ف خانزادة علي اكبر ليأرين تخّأمين و متمحوي، انتخاب كالم شعراي متقد
مخدومي، انتخاب دواوين شعراي متقدمين در دو جلد ضخيم و منتخب اشعار 

 .غيره قابل ذكراند فارسي و
 شود،  ميگره، نگهداري بياضي است كه در شبلي اكادمي اعظم :يک بياض نادر خطّي .۴

 شود كه بياض  مياز مقاله استاد عابدي معلوم.  گرديده استمعرفيدر اين مقاله 
جلد باقي مانده و اين  در حال موجوده فقط يك اما مزبور در دو جلد تهيه شده بود،

هم ضخيم بود كه در اول جلد . باشد  مياست كه حاوي فهرست شعرا نيزاول جلد 
 ۶۰۰ كيلو ۳دو جلد قسمت شده و جداگانه صحافي شده است و وزن آن جمعاً 
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از اين بياض اشعاري از مسعود  عابدي پروفسور.  برگ است۴۲۰گرم و داراي 
اي، ابن يمين و سلمان   مراغهيالدين اصفهاني، اوحد سعد سلمان، امير معزي، كمال

 .در دواوين چاپي آنان نيامده استئه كرده است كه اساوجي را ار
 عابدي از يك بياض كه پروفسوردر اين مقالة مختصر،  : ناشناختة سعديغزليات .۵

 معرفيدرآورده و را  از سعدي ي نام دارد اشعار»ظرايفيف و سفينة الط«مجموعة 
ع از سيف جام هروي ذكر است كه اين مجموعة بسيار مهم و متنو  بهالزم. اند هنمود

يكي در موزة بريتانيا و ديگري در . است و دو نسخه از اين بياض وجود دارد
جموعه را  عابدي در يك مقالة فارسي اين مپروفسور. كتابخانة دانشگاه كابل

م،  ۱۹۸۵ دهلي در ،بياضة  نموده بودند و آن مقاله در مجلّمعرفيجداگانه 
ة  نذير احمد نيز از روي اين مجموعپروفسورپيش از آن . چاپ رسيده ه ب۵ ةشمار

اشعار شعراي غيرمعروف هند را آورده و همچنين اشعار حافظ شيرازي را نيز 
در »  مجموعة لطايف و سفينة ظرايفغزلهاي حافظ براساس«عنوان  هدرآورده و ب

انگليسي نيز در مجلّة اندو   بهيك مقاله. چاپ رسانده است هم در دهلي ب ۱۹۹۱
آقاي دكتر سيد .  نذير احمد بچاپ رسيده بودپروفسورقلم  هم ب ۱۹۶۶ايرانيكا در 

ي مفصّل ها عارف نوشاهي نيز از روي نسخة كابل دربارة اين مجموعة مهم مقاله
 .١اند هفارسي آن را بچاپ رساند هاردو و همچنين ب  بهونوشته 

 عابدي در آغاز اين مقالة مختصري پروفسور :ابيات ناشناختة امير خسرو دهلوي .۶
سپس نسخة . اند هدواوين وي صحبت نمود  بهدربارة امير خسرو و همچنين راجع

لكهنو را  االعلمةديوان امير خسرو موجود در كتابخانة هرديال دهلي و ندوخطّي 
ي چاپي فاقد آن است، را ها  نموده و اشعاري كه در اين نسخه آمده و نسخهمعرفي
 .اند هآورد

                                                   
  :رك به  .1

 دکتر سيد حسن عباس، مرکز :مدير، »ادراك«، مجلّة )اردو(مجموعة لطايف و سفينة ظرايف  :الف
  .م ۲۰۰۱، ۲شمارة ، )بيهار(تحقيقات اردو و فارسي، گوپالپور، باقرگنج، سيوان 

  .ش ۱۳۸۱، چاپ تهران ۱، مقاالت عارف، ج مجموعة لطايف و سفينة ظرايف  :ب
 .ش ۱۳۸۶، چاپ تهران، ۲فصل موسيقي ـ مجموعة لطايف و سفينة ظرايف، مقاالت عارف، ج   :ج
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ب و قشنگ ديوان ا و مذهمهم و مطلّخطّي نسخة  :اشعار تازه از ظهير فاريابي .۷
شود و روي جلد آن   ميظهير در كتابخانة دانشگاه پنچابي در پتياله نگهداري

 گرديده و ابياتي معرفينوشته شده است، در اين مقاله » وريالدين نيشاباءبه عمل«
 .ي چاپي نيامده استها را ارائه نموده است كه معموالً در نسخه

ابيات و  عابدي همواره پروفسور : ناشناختة خواجو کرمانيرباعيات و غزليات .۸
و بياضها و خطّي ي ها معروف فارسي را از نسخهاشعار شعراي معروف و غير

گونه است كه در آن  اين مقاله نيز همان.  نموده استمعرفيها درآورده و جنگ
ي هند از آنجمله ها ي كتابخانهها  خواجو كرماني را از نسخهرباعيات و غزليات

آباد، دانشگاه اسالمي عليگره و كتابخانة تونك اشعار و جنگ حيدركتابخانة ساالر
 خواجو كرماني کلياتاپ ديوان يا  نموده است كه در چمعرفيابيات درآورده و 

 . استاهميتبسيار حائز 
خطّي  دهلي نسخة يدر كتابخانة غالب انستيتو : ناشناختة هاللي چغتاييغزليات .۹

گفتة نويسنده شايد  هب كه در آخر ناقص است و بنا با و مذهبسيار مهم و مطلّ
فته و در اين مقاله  ياعهد جهانگير باشد، اشعاري از هاللي چغتايي را باز  بهتعلّقم

 .گنجانده است
 معرفيش چاپ شده بود كه  ۱۳۳۶» يغما«اين مقالة مختصر در  :ديوان طوسي .۱۰

رين خواجه مين و المتأخّالمتقدءالفضالةبدز و االحكمةديوان قدو«ديواني چاپي بنام 
الكتاب در هند   ملكمحمد ميرزا توسطهجري  ۱۳۱۴سال   بهاست كه» نصيرالدين

را دارد » طوسي «تخلّصتي كه تمام غزلهاي آن علّ  بهناشر اين ديوان. اپ رسيدهچ هب
نويسان  كه تذكره گمان دارد كه اين ديوان خواجه نصيرالدين طوسي است درحالي

 ي فكري شعرها گاهي براي تفنن يا رهايي از ناراحتي  كه خواجه گاهاند هگفت
 عابدي پروفسورطبق تحقيق . داردسرود ولي شاعري پيشة او نبود و ديواني ن مي

 شاهزاده ابوالقاسم بابر غزلهاي اين ديوان سروده موالنا عبداهللا طوسي شاعر درباِر
 اين رباعياتالبتّه دربارة . ميرزا پسر بايسنقر پسر شاهرخ پسر امير تيمور است

ن ي خواجه نصيرالديها  كه آن از سرودهاند هاين عقيد  بهديوان استاد عابدي نيز
در اين مقالة پس از احوال مختصر موالنا عبداهللا طوسي، يك نسخة . طوسي است



  استاد عابدي گفتارهاي پژوهشِي بهنگاهي   ٢٦١

  نگهداري۸۹۱۶۵۵۱۱شمارة   بهديوان وي كه در كتابخانة دانشگاه اسالميخطّي 
 . شده استمعرفيشود  مي

ديوان انوري خطّي  ةدر اين مقاله سه نسخ :سه نسخة پرارزش ديوان انوري .۱۱
 :ر زير استقرا  به شده است كهمعرفي

ب و ا است و مذه اين نسخه مطلّ؛۳/۵۴۰۲۸ة ، شمارنو  دهلي،ي ملّةنسخة موز •
  .دستور محمد قلي قطب شاه كتابت گرديده است به

 ۱۰۳۵ اين نسخه مكتوبه ماه صفر ؛۷۴۰۲۵۵ة ، شمارنو  دهلي،ي ملّةنسخة موز •
  .باشد هجري مي

 K.R. Orientalنة  اين نسخه در كتابخا؛R-VII-۱۲۴ ة انوري، شمارکليات •

Institute, Bombayباشد ميهجري  ۹۸۹شود و مكتوبة سال   نگهداري مي. 
دهي اختالف  نشان  با مزبورةدر ادامه مقاله دكتر عابدي انتخابي از آن سه نسخ

 .نسخ نيز آورده است
 ةستين بار در مجلّخاين مقاله ن :يک نسخة پرارزش ديوان ظهوري ترشيزي .۱۲

 نو ، دهليتحقيقاِت فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالميمرکز » پارسي قند«
در اين مقاله استاد عابدي . هچاپ رسيد هب م ۱۹۹۴/ش ه ۱۳۷۳در سال  ۷ ةشمار

 كه در كتابخانة اند ه قرار دادمعرفيپرارزش ديوان ظهوري را مورد خطّي يك نسخة 
 بدين لحاظ كه اين نسخه. شود  مينگهداري) ۵۲ ج (۹۲ ةدانشگاه بمبئي زير شمار

قلم وي انجام   بهالي آن تصحيحات و اضافاتي بهزير نظر ظهوري بوده است و ال
اختالفاتي دارد ) چاپ نولكشور(نسخة چاپي   باخطّينسخة . يافته بسيار مهم است

عكس برگي از اين . اند هدهي نمود  عابدي آن را در اين مقاله نيز نشانپروفسوركه 
 معرفيمقاله شامل مجموعه مورد   باي است همراهديوان كه داراي خط ظهور

 .است
بنام خطّي در اين مقاله استاد عابدي از روي بياضي  :يک معماي ناشناختة دقيقي .۱۳

 ۱۸۳ ة دولتي مدراس تحت شمارةكه در كتابخان»  اشعار شعراي نامدارةمجموع«
اي معمباشد، يك   مييات شاعران بزرگ فارسيالغاز و معم موجود است و حاوي

 : نموده كه حسب زير استمعرفيدقيقي را دريافته و 
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ــر آذر    بگوي تا چـه چيـز سـت اي بـرادر           ــوز و تيـ ــده تمـ ــسي ديـ   بـ
ــادر   لـيكن  ز تاب و مادر است اصـلش و    ــاب و م ــد بچــه او چــون ب   نزاي

ــادر   گهي چون مرد باشد گـاه چـون زن        ــاه چـ ــتار دارد گـ ــي دسـ   گهـ
ــش  اگــر در آب و آتــش جــاش ســازي  ــه آب ــوزد آذر ن ــي س ــشكند ن    ب

ــه  تش هر كجا هـست  آجز در آب و      هب ــر   ب ــز بنگ ــد تي ــكلي برآي ــر ش   ه
، »پارسي قند« ةاين مقاله نخستين بار در مجلّ : بازيافتة کمال خجنديغزليات .۱۴

در اين مقاله استاد عابدي . هچاپ رسيد هب) م ۱۹۹۴-۵/ش ۱۳۷۳ (۸ة  شمار،نو دهلي
از كمال خجندي اشعاري دي متعدخطّي ي ها ه و نسخها از روي بياضها و مجموعه

ت استاد اين علّ  بهباشد،  مييوي چاپي ديوان ها را بازيافته است كه فاقد نسخه
داده  اختالف نسخ در اين مقاله نشان  با كمال خجندي راةعابدي اشعار بازيافت

 :اند از كه مورد استفاده دكتر عابدي بود عبارتخطّي ي ها برخي از نسخه. است
 ؛)ه ۱۲۳۰المدراس، لكهنو، مكتوبه سال  فرد سلطان  بهحصرن مةنسخ(ا الشعر انيس

 مركز عمومي پتياله ة كتابخانة آصفيه حيدرآباد، نسخة كتابخانة نسخ،ديوان خجندي
 ة موزة دانشگاه اسالمي عليگره، نسخة، نسخة خدابخش پتنا، نسخ)پنجاب(

، سيف جام هروي( رايف ظة لطايف و سفينة مجموع؛ساالرجنگ حيدرآباد
 .غيره و)  بريتانيا و دانشگاه كابلةي موزها نسخه

 ة ديوان عطارد، يكي از شاعران بزرگ دور،دكتر عابدي در اين مقاله :ديوان عطارد .۱۵
 مهاتما گاندي ميموريل رسرچ ة كه در كتابخاناند ه قرار دادمعرفي را مورد يسلجوق

 در حين تحقيق استاد عابدي احتماالً  بهد وشو  ميسنتر و الئبريري، بمبئي، نگهداري
 .زندگي عطارد يا در اواخر قرن هفتم هجري كتابت شده است

  بخش دوم
 اين بخش مجموعه مشتمل است بر پانزده مقاله راجع ـسرايان در هند  پارسي

  :سرايان در هند و تفصيل مقاالت حسب زير است پارسي به
 »غازي خان« بهب و ملقّ»وقاري« بهتخلّصميرزا غازي بيگ م :غازي خان وقاري )۱

.  باقر ترخان استمحمد پسر ميرزا »حليمي« بهتخلّصپسر ميرزا جان بيگ م
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باشد و سال درگذشت   مييان علم و هنر در عهد جهانگيرغازي يكي از مرب ميرزا
 .باشد  ميم ۱۶۱۲/ه ۱۰۲۱وي 

 محمدي ميرزا شاپور تهراني پسر خواجگي خواجه برادر حقيق :تهراني  شاپور )۲
. است) م ۱۶۲۲/ه ۱۰۳۱ :م (الدوله، پدر اعتماد)م ۱۵۷۲/ه ۹۸۰ :م(شريف هجري 

 شاپور از هند. هند آمده  بهدر عهد اكبر شاه و بار دوم در عهد جهانگيراول وي بار 
 .م درگذشت ۱۶۲۱-۱۶۱۹ايران بازگشت و بين سالهاي  به

 و »ميرجمله« بهني مخاطب امين شهرستامحمدميرزا  :االمين ميرجمله روح )۳
دربار   بههند آمد و نخست  به)م ۱۶۰۱-۲(ه  ۱۰۱۰سال   بهاالمين روح  بهتخلّصم

 قلي قطب شاه پادشاه گولكندا محمددكن رفت و دربار   بهجهانگير پيوست و سپس
ايران برگشت و   بهآنجا دربار عادل شاه بادشاه بيجاپور رفت و از  بهو بعد ازآن

ب شاه مقرهند برگشت و در   بهدوباره) م ۱۶۱۸ (ه ۱۰۲۷در سال .  كبير شداسعب
عهده   بهدر خدمت جهانگير داخل شد و پس از آن در عهد شاهجهاناول اينجا 

 . درگذشتم ۱۶۳۷/ه ۱۰۴۷وي در سال . بخشيگري رسيد
 .ابوطالب کليم کاشاني )۴
او در . د از سادات حسيني تهران بو»صيدي« بهتخلّصمير علي م: تهراني صيدي )۵

سال   بهاو. دربار شاهجهان پيوست  بهم عازم هند شد و ۱۶۵۴/ه ۱۰۶۴سال 
 . درگذشت١م ۱۶۷۲/ه ۱۰۸۳

 در »احسن« بهتخلّص م»خان ظفر« بهخواجه احسن اهللا مخاطب :ظفر خان احسن )۶
مقام   بههند رسيد و مريد عنايت او گرديد و در عهد جهانگير  بهادشاه اكبرپروزگار 

. او مدتي فرمانرواي كشمير نيز بود. منصب پنج هزاري رسيدنخست وزيري و 
در اين مقاله دكتر .  در الهور درگذشتم ۱۶۶۲/ه ۱۰۷۳ظفر خان احسن در سال 

 نگهداري) ۳۲۹ ةشمار(پور   بانكية احسن كه در كتابخانکليات از اي عابدي نسخه
 .اند ه نمودمعرفيشود را  مي

 .کشميري غني )۷

                                                   
 . آمده استم ۱۶۵۸-۵۹در خود مقاله   .1
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 .صائب تبريزي اصفهاني )۸
 و »خانزمان« و »خان عنايت« به طاهر ملقبمحمدخواجه  :آشنا  خان عنايت )۹

) م ۱۶۷۰ (ه ۱۰۸۱او در سال . بوداحسن خان ظفر  پسر »طاهر« و »آشنا« بهتخلّصم
 .اند ه نوشتم ۱۶۶۶/ه ۱۰۷۷ سال وفات وي را ها بعضي. در كشمير درگذشت

 و مهم از مصورويسهاي دستن  بهاين مقاله مختصر راجع : شاهاننسخة  ـشاهنامه )۱۰
كنون ي خصوصي در هند است كه تاها  و مجموعهها  و موزهها شاهنامه در كتابخانه
 حيدرآباد، هشت ة در موزمصورنظير شش دستنويس . نشاخته مانده است

 ة در موزه و كتابخانمصورنو، شش دستنويس  ي دهلي ملّة در موزمصوردستنويس 
 خدابخش پتنا، دو ة در كتابخانمصوريس ساالرجنگ حيدرآباد، شش دستنو

 در مصور، يك دستنويس )راجستان( دولتي در الوار ة در موزمصوردستنويس 
 .غيره و) كلكته(انجمن آسياي بنگال 

 :برخي از منابع نادر و ناشناختة فارسي براي مطالعة تاريخ و فرهنگ ايران و هند )۱۱
ارسي در هند براي مطالعة تاريخ و اي چند زبان و ادبيات ف در اين مقاله منابع

القلوب،  حتنترا، مفر ج پن:اند از  قرارگرفته است كه عبارتمعرفيفرهنگ مورد 
ي  فارسي مصطٰفةاكيانه ترجمچ، پن(Hitopadesha) »هيتوپديشا« فارسي ةترجم

 ة ترجم،)Brihat Katha(ليف ابوالفضل، بريهات كاتا أي، عيار دانش تعباسخالقداد 
و دميانتي ) Nel( امير خسرو، داستان نل ةنام ي، تغلقعباسي خالقداد مصطٰففارسي 

)Damyanti(الشعرا فيضي، رامايانا  صورت مثنوي نل و دمن ملك  به)Ramayana( ،
، ادبيات )Raga Darpan(، راگا درپن )Singansana Battisi(سنگهاسن بتيسي 

 .غيره و C.S. Storeyليف أت) Persian Literature(فارسي 
اين مقاله يادداشت گرد آورنده چنين  معرفيدر  :زبان و ادبيات فارسي در هند )۱۲

 شهرهاي در يکي ازچند سال است كه انجمن استادان فارسي هر سال : است
سان و دوستداران زبان فارسي در آن شود و گروهي از مدر  ميدانشگاهي تشكيل

 در حيدرآباد و كلكته برگزار جلسات هفتمين و هشتمين كنگره. كنند  ميشركت
شد و دكتر امير حسن عابدي رئيس انجمن و استاد زبان فارسي دانشگاه دهلي در 

پيوندهاي گذشته زبان فارسي در آن   بهلطافت طبع  باآن دو شهر دو گفتار خواند و
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 مهدي رستمي اين محمدآقاي . دو منطقه و آينده آن زبان در هندوستان پرداخت
 .چاپ رسيده است هب» بياض«فارسي ترجمه كرده و در   بهدو گفتار را

اين مقاله متن سخنراني استاد عابدي در دانشگاه  :روابط ادبي افغانستان و هند )۱۳
 .، سال چهاردهم بچاپ رسيده است۱-۲ ة ادب، شمارةمجلّ كابل است كه در

 در اين مقاله چنانكه از نام آن روشن است، :وصف کشمير در ادبيات فارسي )۱۴
 وصف كشمير در شعر و ادبيات فارسي بيان شده است و اشعار شاعراني كه

 حافظ شيرازي، صائب : آورده شده است كه عبارتند ازاند هوصف كشمير پرداخت به
الشعرا فيضي، عرفي شيرازي، طالب آملي،  تبريزي، ميرزا ابراهيم رفعتي، ملك

 قلي سليم تهراني، محمد  جان قدسي مشهدي، ميرزامحمدابوطالب كليم كاشاني، 
ا شاه بدخشاني، ظفر خان احسن، عنايت اهللا آشنا فرزند ظفر خان احسن، ملّ

رام   رضا مشتاق كشميري، مجرم كشميري، ديامحمدمحسن فاني كشميري،  املّ
غيره  آزاد خان كشميري ودكاچر خوشدل، محم. 

 اقبال الهوري دمحمهاي  در اين مقاله تضمين: تضمينات فارسي اقبال الهوري )۱۵
 تضمين انشاعراني كه اقبال الهوري بر اشعار آن. آوري شده است نشاندهي و جمع

 موالناي روم، فردوسي طوسي، سعدي شيرازي، خواجه :سروده است عبارتند از
حافظ، سيد علي همداني، بوعلي شاه قلندر، خاقاني شرواني، نظامي گنجوي، غني 

 .غيره آبادي، غالب دهلوي و شيرازي، بيدل عظيمكشميري، نظيري نيشابوري، عرفي 

  :بخش سوم
 اين آخرين بخش کتاب است که داراي شش مقالة ـادبيات هندويي در زبان فارسي 

  :باشد  ميزير
خطّي  ةدر اين مقاله نسخ؛ تَنتراجنظير و گمنام پن  يک ترجمة فارسي بي:پنچاکيانه -۱

امر اكبر شاه   بهي كهعباسي خالقداد طٰف فارسي پنچاکيانه از مصةفرد ترجم  بهمنحصر
ة شمار(نو وجود دارد  ي دهلي ملّةآن نسخه در موز.  شده استمعرفيانجام يافت 

ي اين ترجمه را عباسخالقداد ). متر سانتي ۲۰*۵/۱۱، ۳۷۲، تعداد اوراق ۱۰۰۵/۶۲
 .پايان رساند  بهم ۱۶۱۲/ ۱۰۲۱م شروع كرد و در سال  ۱۶۱۱/ه ۱۰۲۰در سال 
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باستان يكي از داستانهاي » پدماوت«داستان  :در ادبيات فارسي» پدماوت«ستان دا -۲
 ِچتّور بيشتر زبانزد خاص و ةقلع  بهين خلجيالد عالءةهند است كه پس از حمل

آن افسانه اول قسمت : گردد  ميدو قسمت تقسيم  بهاين داستان در اصل. عام گرديد
قسمت . ِچتّور است  بهو بازگشت آنان» تيپدماو«و » سين رتَن«عشق و عروسي 

ين الدءعال توسط ِچتّور ة قلعةمحاصر  به تاريخي دارد مربوطةاي جنب دوم كه اندازه
  پدماوت)خودكشي(و مرگ رتَن سين و ستي ) م ۱۲۹۶-۱۳۱۶/ه ۶۹۵-۷۱۶(خلجي 

استان ور اين دثي منظوم و منها در اين مقاله برخي از ترجمه). ۳۰۵ص  (.باشد مي
 . قرار يافته استمعرفيمورد 

در زمان قديم  :داستان ستي در ادبيات فارسي و سوز و گداز نوعي خبوشاني -۳
مرده شوهر خود   بامرد، زنش نيز  ميميان هندويان رسم بوده كه اگر شوهر زني در
در اين مقاله بيان ). ۳۱۶ص (گفتند   مي(Sati) ١»ستي«سوزاند و اين عمل را   ميرا
فيسرايان  تي و توصيف وفاداري زنان هندو در شعر فارسيسشده استمعر . 

در اين مقاله احوال و آثار مختصر منوهر داس توسني كه در  :منوهر داس توسني -۴
 .زيست شرح داده شده است  ميزمان اكبر و جهانگير

  بهان برهمن الهوري راي چندر : برهمن الهوريـدان  هندوي فارسي -۵
 شاهجهان بود كه ي برجسته درباِرها  از چهره)م ١٥٧٥-١٦٦٢/ه ٩٨٣-١٠٧٣(

 .احوال و آثار او در اين مقاله اختصاراً آورده شده است
ي راني چندرا كرن بر نمونه پدماوت كه ها مثنوي :ي راني چندرا کرنها مثنوي -۶

اسامي اشخاص در دو داستان . باشد پايگذاري شده است  مييك افسانه قديم هند
 ).۳۳۴ ص(مضمون آنها كمابيش يكي است  اما همديگر اختالف دارند، اب الذكر فوق

جنگ حيدرآباد ة ساالر اين مثنوي كه در موزمصورخطّي  ةدر اين مقاله يك نسخ
نام .  مورِد معرفي قرارگرفته استشود  مينگهداري) ۱۶۶، تعداد اوراق ۷۸۰ ةشمار(

 احتماالً اثر اواخر ، آنتاد عابدي است و طبق تحقيق اس»ناقد« سراينده آن تخلّصيا 
 .باشد  ميقرن هجدهم يا اوائل قرن نوزدهم

                                                   
الح طلباِن سياسي و مذهبي که يکي از اص) م ١٧٧٢-١٨٣٣(مساعي راجا رام موهن راي  اين رسم به  .1

 .شود، در قرن نوزدهم ميالدي منسوخ گرديد خوانده مي» جديدپدِر هنِد «و اجتماعي هند بود و 
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رسد که فهرست  نظر مي پايان برسانم، در اينجا مناسب به  را بههقبل از آن که اين مقال
» گفتارهاي پژوهشي در زمينة ادبياِت فارسي«مقاالت پروفسور عابدي شامل جلد دوم 

 :در زير نقل شود
  )نسخة شاهاِن مغليه(ديوان حافظ  .۱
 نسخة خطّي پرارزش از ديوان حافظدو  .۲
 ديوان حافظ و نظيري: و نسخة خطّيد .۳
 يک نسخة خطّي مصور ديواِن حافظ .۴
 ک نسخة خطّي پرارزش ديواِن خسروي .۵
 بر ترمذييک نسخة خطّي پرارزش ديوان اديب صا .۶
 ديواِن هالليدو نسخة خطّي پرارزش  .۷
 ابياِت ناشناختة امير معزّي .۸
 غزلياِت بازيافتة ظهير فاريابي .۹

 غزلياِت و رباعياِت بازيافتة بابا فغاني .۱۰
 غزلياِت و رباعياِت بازيافتة ابِن يمين .۱۱
  پرارزش از کلياِت عبيد زاکانييک نسخة خطّي .۱۲
  اوحيدر کلوچ و ديواِن خطّي .۱۳
 االولياةترين نسخة خطّي تذکر قديم .۱۴
 هاي هند ها و موزه ي در کتابخانهسگلچيني ارزشمند و تاکنون ناشناختة ادب پار .۱۵
 شرح قصايد خاقاني .۱۶
 شرح گلستان .۱۷
 شاهنامه و هند .۱۸
 طاير شيرازي .۱۹
 شيخ علي حزين و هند .۲۰
 عيشي لکهنوي .۲۱
 مطربي سمرقندي .۲۲
 الحبيبحتفة .۲۳
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 فارسي ترجمة آثاِر هندي به .۲۴
 بياِض شيرافگن .۲۵
  خاطرات بنارس و ياد حزين .۲۶

شود که پروفسور عابدي  يهمچنانکه از فهرست مقاالِت جلد اول و دوم مترشح م
 ههاي ايشان يک گون نوشته. يک شخصيت پرکار و جدي در شناختِن آثاِر فارسي بودند

زبان اردو يا فارسي يا  ه بهکهاي پروفسور عابدي  اگر تمام مقاله. نيست بلکه متنوع است
 آوري شود براي دانشجويان و استادان و هاي مختلف جمع است، در مجموعهانگليسي 

مندان سودمند خواهد شد و دکتر سيد حسن عباس در همين راه  پژوهشگران و عالقه
کوشا هستند که بايد تحقيقات استاداِن هند همچو پروفسور عابدي و پروفسور نذير 

صورت مقاله  که به… احمد و پروفسور مختارالدين احمد، دکتر ضياءالدين ديسايي و
اند، بيرون کشيده شود و  اه شصت سال پيش، دفنها، آن هم پنج هاي مجلّه در سينه

  .مندان ارائه گردد پيشگاه ادب دوستان و عالقه به
کوشش ايشان در ايران انتشار يافته است  ها که به جاي تأسف است که اين مجموعه

هاي هند ديده  هاي فارسي دانشگاه هاي هند مخصوصاً در گروه حال در کتابخانه تا به
رتيبي اتّخاذ شود تا کتابهايي که از نويسندگاِن هندي در ايران انتشار  بايد ت،شود نمي
هاي معروف ارسال  کتابخانه ها يا به هاي فارسي دانشگاه بخش يابد، تعدادي از آنها به مي

  .دة آن بيشتر شوديشود تا فا
در   پرارزش روانشاد دکتر ايرج افشاراين کالم اب  کوتاه رامعرفيسرانجام، اين 

  :رسانم  ميپايان به مقاالت فارسي پژوهان هند اهميتص خصو
 )هندوستان (ةموجب سرفرازي است که در اين روزگار ادبا و نويسندگان آن خطّ”

نگارند و ما ايرانيان از آن منابع   ميزبان فارسي  بهبخشي از مقاالت خود را
  .١“شويم ي م شيرين کام،مند و از گفتار طوطيان شکّرشکن هند ترجمان بهره بي
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