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  ي فارسِي خطّ نسِخِقحقّم ،يعابدجناب 
  ∗يروآ هللارضوان ا

را   اويام، سخنران ه کردارتي را زي حسن عابدري امديس سوردارم پروف  افتخارهبند
 کردم داري استاد را ده کهگا ره ه بند.ام ه کردهر و الطاف او استفادهام و از م هديشن
  :ه شدهت استاد گفنيمه ي شعر براني اه کردم کاليگمان خ يب

  مـن ي اندر   قي عق ا ي نبدخشا لعل گردد در    فتابآ ز ي سنگ اصل کي  که تا  ديسالها با 
شد،  مي برگزار گري ديو جاها نو ي مختلف که در دهليهاناريدر کنفرانس و سم

 يها  نسخهةژيو ه ب،ي مالقات کردم و دربارة شعر و ادب فارسياستاد عابد  باهابار
 .کردم  ميسؤالاند،   محفوظنسراسر جها  مختلف دريها کتابخانه  که دري فارسخطّي
 من ي برازينرا  شي خويدست و ي چاپقاالت مي بلکه فتوکپ،دادند يه تنها پاسخ ماو ن

 ن در جهاي معاون و مهربان مانند استاد عابد که استاِدست ان راست اي.کردند يفراهم م
 در زبان يبررس ر مورد انتقاد ود  هم بود وي شاعر فارس،يد عابد استا.دوجود دارکمتر 
 ،ي فارسخطّي يها  و پژوهش در نسخهقا تحقي ام،نداشت رينظدر هند  ي فارساتيو ادب
ق  محقّکي اساساً ، استاد عابدي. اوستي و ادبي فرهنگتي و شناسنامه شخصتيمز
 سور پروف.ستين اوة ي همپاگري از استادان دي کس،ينسخه شناس در ژهي بود و بوميعظ
  بلکه، نادر را کشف کندي فارسخطّي يها  که نه تنها نسخهکرد ي مي همواره سع،يعابد
 نيتدو  وحي که تصحدانست يه او الزم م چرا ک.دتر برس ليتر و اص ميمتن قد به

 در تالش و ، استاد عابدي.تر باشد لياص و تر مي براساس متن قدي فارسخطّي يها نسخه
در هند و را  ها موزه و ها را وقف کرد و کتابخانه خود ي هدف، زندگانني ايجستجو
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 در ،ي عابدادمقاالت پرارزش است . کردمعرفي نادر را خطّي يها کرد و نسخه ري سرانيا
 مقاالت ني ازيام که بعض  کردهي و بنده سعافتهي انتشار ران،يات مختلف هند و امجلّ

 ي فارسخطّي يها  نسخهقي تحقروش او درباب و  کنم تا از طرزمعرفي را ياستاد عابد
 و مي کني استاد عابديروي باب پني اهم در  که مامي کني و سعميلع شوگاه و مطّآ

  .مين روش انجام بدهيبهتر  به خود رافيوظا
 دو« تحت عنوان ه کشيمختصر خوة  مقالکي  در،ي حسن عابدري امسورپروف

  حافظواني دخطّي هنسخ است، دو هديچاپ رس ه ب»يري و نظ حافظواني دخطّية نسخ
مهوري  جنگهفرة  نور، خانلميوفکري در مرکز مه است که کردمعرفي را يريو نظ

ردو ه ني ا،ي عابدفسور پروانيطبق ب  بر.شود ي ميدارهنو، نگ يله د دررانياسالمي ا
 . استهدي کتابت گرده و شکستقينستعل  بههختيمآخط خوب   با ناقص است وهنسخ
 يها هنسخا ب امعان نظر  بهه کرد بلکمعرفي را حافظة  نسخنيا اهتن ه ني عابدسورپروف
  دره که را نشان داد حافظاتي کرد و حداقل پنج غزلهسي حافظ مقاواني دگري ديچاپ
 ،يطور، استاد عابد نيمه .ستي نيني قزوهام علّة موجود است و در نسخهسخ ننيا

 اتي غزلهزاد س فر.کند مي م رده د رامسعود فرزانام  به يراني اشناِس  حافظکينظرات 
  :ددان حافظ نمي متعلّق به حافظ را ليذ

  . راي دل خوش باد وهشب از مطرب ک .۱
  .وصل خود صال  بهزد تا جمالش عاشقان را .۲
   از گدا ماروت رايلطف باشد گر نپوش .۳

 هاست ک  موجودگري ديها ه در نسخاتي غزلهر سه ني اه کديگو ي مياستاد عابد
م ه معتبر يها ه نسخني ا ازي از بعض،ي عابدپروفسور . گفتتوان ي معتبر م رايبعض
  . استهبرد نام

اند و  هداد  قرارهم مورد مطالعه را يري کالم نظ،ي استاد عابد،يقيتحقة  مقالني ادر
 هاند ک ه کردافتي دررا ري دو غزل ز،يپورشاي نيري نظواني ناقص دخطّي ةنسخ در

  . استهافتيتشار ن اني چاپةتاکنون در نسخ
   کجاسته ماي تو اي و جايرو يکجا م هب .۱
  تهاست ره دلهمه و در ي چشم منشيپ .۲
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  در.ستيسان نآ کار ن،يتدو  کارهشود ک مي شکارآ ،ي عابدسور پروفقي تحقنياز
  ورنديگ مي  قرارهمل مورد مطالع کايها ه شعرا اکثر نسخياهواني دنيمورد تدو

 کالم شاعران از ني در تدو،يکنند اما استاد عابد مي يياعتنا ي ناقص بيها هنسخ به
  .دادند ي خود قرار مه و تحت توجکردند ي مهم استفاده ناقص يها هنسخ

 ه ککند ي مي او سعه دارد کتي امور مزريسا  امر برني ا،ياستاد عابدة دربار
 .ديا نممعرفيا را هنآو ادب  ان شعرهج بهد و باي را دره فراموش شدياه تيشخص
ند ه  به از سمرقنده پادشاريانگهزمان ج  درهاست کهنآ از يکي ي سمرقنديمطرب

در   اما اسم او. بوده مالقات کردريانگهج  با بار۲۴ ي مطربهنکآ حال .بود همدآ
 پروفسور يف است براسأن موجب شگفت و تآ است و هامدين» يريانگهج تزک«

  .يعابد
 »ي سمرقنديمطرب« تحت عنوان شي خوگريمقالة د که در ي عابدپروفسور انيبر طبق ب
 بود ه نمودفيلأ ت»الشعراةتذکر«م  ۱۶۰۸سال   در،ي سمرقنديمطرب . استهابراز نمود

استاد  . استهافتيم انتشار  ۱۹۹۹سال  ران درها از تد اصغر جانفحي و تصحهممقد  باهک
 اخذ يچاپة  نسخنيمه شگفتاري از پ،ي سمرقنديمطربة  دربارالعات،طّ اشتري بيعابد
 ي مطرب.کند يم درست مه يقي و تحقيخي تسامح بزرگ تارکي  است وهکرد
 .کند مي او تقد خدمِتيادبة  تحفکي ه پادشاريانگهج  باوقت مالقات  بههخواست ک مي

 ناق محقّشتري کتاب، بنياة  دربار. نمودفيلأ ت»ريانگه جيبايزة نسخ« بنام ي کتابنيبنابرا
 ي و احمد منزوي معانني احمد گلچ،ي رضا نقوي علدي دکتر س، صفاهللا حيمانند دکتر ذب

 . کردندمعرفي »يريانگه جخيتار«عنوان   به کتابني اه اشتباي خطا کردند و از رو…و
 اثر ني افيزاري مي عبدالغنپروفسور ي غربيايسآ ريهق ش محقّکين بعد،  آ، ازهنکآحال 

 همه  باه کدخور يف مسأ او ت. استهداد خود انتشار هممقد  باه نمودحيرا تصح
 او در کتب مختلف اتياب ا ام؛ديب نگرد مرتّن تاکنوي مطربواني ديي و توانايستگيشا

اثر   بهي عابدپروفسور .دهد ين طرف نشان مآ ه بي عابدپروفسور ه است کهدينقل گرد
 ست اني اهگمان بند .کند مي ناني بليتفص  بها امکند ي مه اشار»خاطرات« بنام يسوم مطرب

مد آ مي کتاب بدست ني باشد و اگر اه شدهند نوشتهدر   کتاب در دوران اقامتني اهک
  .شد ميم ه، فراهن دورآند هنگ و ادب هفرة  دربارياديالعات زاطّ
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نگ هفرة خان  نور، درلميوفکريمرکز م  در»يقدس امهال«از  خطّي ة نسخکي
ة مقال  کتاب نادر را درني اي استاد عابد.تنو موجود اس يله درانيامهوري اسالمي ج

 کتاب نيف الّؤمة م درباره  است وه کردمعرفي »يقدس امهال«خودش تحت عنوان 
 ديزيد با ابوالفضل محمنيالد  جمالاب، کتنيف الّؤ م. استهوردآم ه فرانالع فراوااطّ
 بيز ورنگد اهع  کتاب درني ا.ق داشت تعلّهي قادرةسلسل به ه است کي قادرينده

م زبان و ه و ه دادحي کتاب توضنيموضوعات اة  دربار،ي استاد عابد.ه شدهنوشت
 ي دارايف در نثر فارسلّؤ مه است که و نوشتهداد  کتاب را مورد انتقاد قرارنياسلوب ا

 اتي بل شامل قطعات و رباعه شدها در نثر نوشته تنه کتاب نني اما، ا. استي بلندهدرج
 ،ي استاد عابده مقالنيا خرآ در . استه گفت»يقدس امهال«را  اهنآ ؤلّفم هباشد ک ميم ه

 ديآ مين برآ ه از مطالعه است که نقل کرد»يقدس امهال« فيلأ تني ا ازاتيقطعات و رباع
  .تته اسداشط  در علم عرفان و تصوف تسلّهنداز اهچ  شاعر تاهک

 و هند راني ادر  اوتاي و کلواني معروف است و دي از شعرايکي ي زاکانديعب
 و لي اصخطّي يها  از نسخهيکي ،ي اما استاد عابد. استدهيچاپ رس ه و مرتّب بوستهيپ

 کرده است که در موزة معرفي و افتي شاعر را درني ااتيب و مصور کلا و مذهمطلّ
 نسخة کي« مقالة خودش تحت عنوان کي در شاني ا.شود مي ينو نگهدار ي دهل،يملّ

 ژهي داده و بوحي نسخه را توضني ايها يژگي و»ي زاکاندي عباتيرزش از کل پراخطّي
 ين منظومات را نشان داده است که تاکنون از نظر دانشمندان و پژوهشگران مخفآ به

 است، خطّي ة نسخني چند نعت و منقبت که شامل ان،يا  عالوه بر.مانده است
 اتي که کلديآ مي بر،ي عابدورپروفس قي تحقني ازست،ي موجود ني چاپيها نسخه در
 خواه در تهران چاپ شده باشد خواه در هند، ناقص است و شامل تمام ،ي زاکانديعب

  .ستين کالم او
استاد ة  از مقالي شامل بخشباشد، ي موالنا مةنام هژي وه ک»يپارس قند« ة شمارکي
 ني ا در. استهديچاپ رس ه ب.»يکشور  نولي معنويمثنو« تحت عنوان ه است کيعابد
 بار از طرف ه سه است کهر داد را تذکّي معنوي مثنويچاپة  نسخي استاد عابدةمقال

 انتشار خي وقت، تاريزمان، شعرا نآ در . استهافتي نولکشور انتشار ي منشةچاپخان
 از يکي م سرودند وه ي انتشار مثنوخي تارهن دورآ ي لذا اکثر شعرا.سرودند ميکتب 
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 ة نکتکي ي عابدپروفسور اما . بوديلوهرزا غالب دي مذي، تلمهر گوپال تفته يا منشهنآ
 نولکشور، در ي زمان، خود منشي شعراري سابر ه عالوه کدهد ي را نشان ميگريم دهم

را  ي و قدرت او بر شعر فارسه سلطه که سرودي مثنوکي »ي معنويمثنو« ليتجل
دست زبان  هري شاعر چهابع و ناشر بود بلکا طه تنه نولکشور، ني منش.رساند ياثبات م به

ة ر مقاله او در ه کست اني اي استاد عابدقي تحقمه مياي از مزايکي .م بوده يفارس
  . استه ماندي مخفنا محقّقه از نگان تاکنوه ککند ي کشف ميمه مة نکتش،يخو

ط وجود تسلّ  باه کند کمعرفي را يي شعراداشت ي سعهمواره ،ي عابدپروفسور
 از يکي يرازي شري طا.اند ه ماندهمعروف و ناشناختري غ،يو ادب فارس اشتن بر شعرد
 تيزار به پنج ي او دارااتي غزلواني دهنکآ حال . استهفتاي نيرته شن چنداهاست کهنآ
 هناشناخت  شاعرني اوانيد  ازيا ه استاد، نسخ.است ني ا ازه او عالودي و قصاباشد يم
 موجود )تهران ( مجلس شوراةکتابخان حال او در  در شرحيا هممقد  باه ککند يم دايپ

 کشف ي استاد عابد رايرازي شري طاواني از دگري کامل دخطّي ة نسخکي اما .است
استاد ة ن مقالي ا.شود مي ياردهنو نگ يله د،يملّة  مفصّل در موزهم مقدکي  باه ککند يم

 استاد ه چرا ک.رسد ينظر م ه بهمان نسخه  برينتمب» يرازيش ريطا«تحت عنوان 
  :سدينو مي
 از نظر هبردارد ک  دريمفصّل حاتياش توض ه و خانوادريطاة  دربارهم مقدنيا”

  .“ داردياديارزش ز رانينگ اه و فرخيتار
 شاعر و عروج و زوالش را ي زندگانر،ي طاواني دهم مقدنيکمک ا  به،ياستاد عابد

 او اتي و غزلدي از قصاتي چند بي استاد عابد.شدبا ي مزيانگ  عبرتيلي خه ککند ي مانيب
 از يکي .کند مي ناي نمايادب فارس بر شعر ورا  سبک و قدرت او ه است کهنقل کرد

 عصر ينگه و فري ادبة برجستياه تي شخصه کست اني اي استاد عابدمه ميها کار
  . استهوردآ روني بيگمنامة از بوترا  يرازي شري مانند طاشيخو

ند و ه عطّار در نيدالدي از فر»اياالولةتذکر« عرفا ةف و تذکر کتب تصونايم در
 ني و تدوحيباً تصحکشور، مرتّ دو ره در کتاب ني ا.سزا دارد  بهتيرت و محبوبه شرانيا

 نيتر ميقد«خودش تحت عنوان ة  در مقال،ي اما، استاد عابد. استهديچاپ رس ه و بهشد
 ه است کهکرد کشفرا  »اياالولةتذکر« خطّي ةنسخ نيتر ميقد» ايولاالة تذکرخطّية نسخ
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 کند ي ادعا م،شاهد مکتوب بنابر ي استاد عابد.شود مي يدارهنو نگ يله ديملّة در موز
 اساس متن ه نسخنيمه ديبا  است وه کتابت شدم ۱۲۹۳/ه ۶۹۲ از شي په نسخني اهک

 يقاآوست دانشمند خودش،  د،ي استاد عابدقت،يحق  در.ردي قرارگ»اياالولةتذکر« ياصل
 هيه را ت»اياالولةتذکر« کتاب ه است کهداد  را مورد انتقاد قراري استعالم محمددکتر
 استاد .اند هدادن م قرار ۱۲۹۳/ه ۶۹۲ سال هنسخ  به خود راي چاپة و اساس نسخهنمود
 و ها ه کتابخانيها ه از نسخ»اياالولةتذکر« ب متن کتاحي در تصحهف خورد کأس تيعابد
 ة نسخهسي مقاي، استاد عابدهخر مقالآ  در. استه نشدهند، استفاده در سراسر ها هموز
 است هنو کرد يله د،يملّة  موزخطّية نسخ  با)ياز دکتر استعالم (»اياالولةتذکر« يچاپ
 ني اگري دياي استاد، مزا.شود ي مکارشآ خطّي ة نسخنين، قدمت اآ ة از مطالعهک

  واي مزاني فاقد ا،يبعدة  دورخطّي يها ه نسخه است کهداد رم تذکّه  راخطّي ةنسخ
 دهد ي درس م،هيتآشگران هپژو  به،ياستاد عابدة  مقالني ايراست ه ب.ستنده اتيخصوص

  تر کياصل نزد  بهو تر مي قديها ه نسخي در جستجومي کني سعدي باهمواره ما هک
  .مياشب

 هديچاپ رس ه براني در ايسي نفديتمام مرحوم استاد سعه و ايسع به ،يالله وانيد
 .کنند مي نهند استفاده يها ه از نسخ،ي متن فارسحي در تصح،يرانيا دانشمندان ا ام.است
 ه ناشناختدي و قصااتي غزلاتي از ابياريشود و بس مي سبب، متن شاعر کامل ننيمه به
ة دو نسخ« تحت عنوان شيخوة  در مقالي استاد عابد،يلاله واني در مورد د.ماند مي

ة  از نسخيسي نفدي مرحوم استاد سعه است که دادنشان» يالله واني پرارزش دخطّي
 سبب، نيمه  به وه نکردهنو محفوظ است، استفاد يله د،يملّة  در موزه شاعر کني اخطّي
ة  اما در نسخستي موجود نيبادآ استريالله ي چاپواني شاعر در دني ااتي از ابياريبس

 ه او کگري دخطّية  از نسخيالله واني متن دنيتدو طور، در نيمه . موجود استخطّي
 قبالً ،ي استاد عابد.ه نشدهنو مضبوط است، استفاد يلهد ،غالب يوتيانستة کتابخان به

 انجمن »اضيب « در»ياللهة  ناشناختاتيغزل« را تحت عنوان خطّية  نسخني امعرفي
  . بوده کردياستادان فارس
 هکرد معرفي  را» اشعار شاعران نامدارةمجموع« نادر بنام اضي بکي يعابدپروفسور

 ني ا. استه شديورآ گرد»ترمذ جنگ« در کتاب غموريبن  دمط مح توسهاست ک



   خطّي فارسي نسِخِقحقّم ،عابديجناب   ١٩٥

ة  مقالکي در ،ي استاد عابد.شود مي يداره مدراس، نگي دولتة در کتابخانخطّية نسخ
شود  مي نافتي ها هر در اغلب تذکامشان نه است که را نشان داداضي بنيا شي خومهم

 از ياري بسيها ه و قطعاتي، رباعها هدي مشتمل است بر قصاضي بني اهنکي اگريو د
شاعران نامدار « ني اانيم  و درهثار منتشر نشدآآن  از کي چيه ه کيشاعران نامدار پارس

 همدآاض ي بني اا دره او تناتي از رباعي بعضه کباشد يم مه امي عمر خمي حک،يپارس
  . استه درج نشديگري دي و جااست
 کتب شاني اه کست اني اي استاد عابد،ي و ادبينگه فرتي شخصياي از مزايکي

 استاد .ه شده ترجميفارس ه بتي از زبان سانسکرهک اند هداد  قراريندوان را مورد بررسه
 يفارس ه بانيموري تيهد پادشاه عي مخصوصاً در طه کياري بسکيثار کالسآ ،يعابد
 ياهبانز اي  وتي معروف سانسکرياهتاب است و کهداد مورد نظر قراررا  هشد هترجم

  راهريغ  و»نرپد راگ« ،»يترنگن راج«، » ساگرتيکتاسر« ،»يانتيدم نل« مانند گر،يد
 پس از ي استاد عابد.ه شده ترجميزبان فارس هط دانشمندان مختلف ب توسه کهداد رتذکّ

 ه دوازد،»انايراما« ه ترجمستي حداقل به کدهد يالع م اطّاري بسيتالش و جستجو
  درشاني ا.ند وجود دارنده در »پدماوت« ه ترجمه و دوازد»يسيبتّ اسنهسنگ« هترجم

 هط ترجمتوس  اوهکنند ک مي نيفرآ و ني را تحسه داراشکوي و بررسه مطالعنيضمن ا
وجود  ه بهند سِرب در سراهحاد مذا اتّو ه کردغي بلي سعيزبان فارس ه بتيکتب سانسکر

 در مطالعات ه کنداند ي م»ي فارسهمنابع ناشناخت« کتب را ني ا،ي استاد عابد.ه استردآو
  .کنند مي کمک يليند خه خي تارقاتيو تحق

 يبرا  الگوکي ،ي حسن عابدري استاد ام مقاالت پرارزِشني از جنس ايمقاالت
 خطّي يها ه نسخقي در تحقهژي بو،ي و بررسه استاد، در مقال.باشد ان جوان مياستاد
 طياند و از افراط و تفر هکاربرد ه را به و تالش صادقانهماني عواطف صم،يفارس

 در زبان ه برجستيحر و دانشمندب مت،شناس سري استاد،ي استاد عابد.اند ه کرديخوددار
 و ي ادب،يا سال تالش علمه ه پس از دتياه در ن،ي استاد عابد. بودي فارساتيو ادب
 ادب و قيتالش و تحق  در،ي وة اما خدمات ارزند.ان فروبسته چشم از ج،ينگهفر

  .د شدهرگز خاموش نخواه ه چراغ روشن است ککي ،يمتن فارس



  ١٩٦  » عابديِبا ياد« قند پارسي
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