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  و تحقيق عابديپروفسور 
  ∗محسن علي

 يها نهيک و سهولت صنعت چاپ و انبوه کتب در زمينکت عصر حاضر که فن و در
 ي اگر فرد، باز داشتهتفحصق و ي از تحقي بشر را از فشار ناشي و ادبيمختلف علم

 شهرها و روستاها را بخاطر ،را برخود هموار ساخته  سفريشود که سخت  ميافتي
 و غبار ياهي سها  را در کتابخانهها ا روزها و ماهينهد و   مي پشت سريقي تحقيموضوع

  را قدر نهاده از اوين کسيد چني با،کند  ميتفحصق و ي را تحقي موضوع،کتاب خورده
را ي است زها استثناو جز در روزگار ما واقعاًيزين چيچون چن .کرد ادي فراوان يکين به
  :رود  ميشمار هت بيز اهمياح  ماين موضوع از چند جهت برايا

ق و يده که کمتر وقت تحقيچيقدر ما را بخود پ شرفته آنين و امکانات پيعصرنو .۱
 گاه افسوس ، ما اثر نهادهي در زندگيحد هن مساله بيا .ميابي  ميمطالعه را بخود

 .مراتب فراتر از آن ه ما بي کوتاه است و آرزوهاي زندگم که واقعاًيخور مي
 ها  هفته،ساعت  به روزها،دقيقه  به ساعات،شنويم  مي است که اغلبخاطر همين هب

 ع از بر ماي سرزمان واقعاً و ماه بدل شده است  بههفته و سالها  بهها  ماه،روز به
 روز و ماه را هم گاه از ،ق هفتهي فرصت حساب دقيکه حتّ ست انيا .گذرد مي
رفاه ناشي از زندگي ات و ينهمه گرفتار مادي انسان امروز ايوقت .ميده  ميکف

 .گذارد  مييباقصتي براي مطالعه و تحقيق براي او  کجا فر،امروزين هست
 ازي تا ما امروز کمتر ن،ک باعث شدهيتخن  فن وةعرص  بشر دريشرفت و اعتاليپ .۲

ازمند يچون هر آنچه را بدان ن .مي آن داشته باشيکي فزةگون  بهق و تتبعيتحق به
                                                   

  .نو استاديار بخش فارسي، جامعة ملّية اسالميه، دهلي  ∗
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 ،ن چون انترنتيشرفته امروزيق امکانات پيم از طريتوان  مي پخته و آماده،ميهست
که  مياوريمت بدست بي ارزان قي و کتب چاپها  روزنامه،دي جرا،ونيزي تلو،ويراد
 را از ما گرفته يمنابع اصل  بهق و مراجعهي از تحقينها خود رنج و فشارناشيا
 .سازد  مي و استراحت طلب بدليلي طفيموجوات  بهشتر مارايب
 ي دسترسةني زم، کميمتيق  باع آني کتب و چاپ و نشر سريونيليجود انبوه و مو .۳

 يها کتابخانه  بهاز از سفر و مراجعهين يرا ب  ما،کتب مختلف آماده ساخته  بهرا ما
صورت نياز موضوعات را   در،شود  مياين خود باعث .سازد  ميدور و نزديک

  . نماييمآساني مشکل خود را حِل به ،پخته و آماده از کتب قابل دسترس نقل نموده
 ازمندي ما کمتر خود را نيط کنوني در شرا،گري ديل فوق و علل و عوامليبنابر دال

ا ين يا به  از سفريل ناشتحم  رنج وکه ،تبر دانستهعل و مي اص،يمنابع اصل  بهمراجعه به
ک يگاه ياگر در جا . از ما گرفته استيعموم  وي شخصةفالن کتابخان ايآن شهر و 

 م و احساسيکن  ميم اکتفايار داريآنچه در اخت  به،ميدار  قرارادبيات ياستاد و دانشجو
 کفاف ،ا شامل کار مايموضوعات مورد عالقه و   بهمنابع موجود در ارتباطکه م يکن مي
 و ي نسخ خطّ،ها  موزه،ها کتابخانه  بهمراجعه  به ديگر ضرورتي،ي ما را نمودهها يازمندين

ن بخش خود ي اي و دانشجوادبياتن امروز کمتر استاد ي هممثالً. مي نداريقيز تحقمراک
 يک فارسي بودن آثار کالسي در مورد اصالت و واقعتفحصع و  تتب،قيتحق  بهازمنديرا ن

 ،ي سعد، حافظ،يي سنا،ار عطّ، موالنا،ي رودک،ي فردوس،ي خواجه عبداهللا انصار،چون
که آثار بزرگان فوق  ني هم،شود  ميگمانچون  .دانند ميگران يدل و دي ب،خسرو امير

گر کار تمام شده است و آنچه ي د،باي مختلف و اغلب زيها قطع  به آنهم،چاپ شده
ق و يتحق  بهيازيگر ني د ول و درست بودهي اص کامالً،ن بزرگان هستيا  بهمنسوب
 ةگون  بهم که کاريدارپن  ميچنان .ستين آثار نيا عدم اصالت اي اصالت و ة دربارتفحص

 ما در  کهستي نيگر ضرورتي د،افتهياتم و اکمل از جانب بزرگان و گذشتگان انجام 
ن اکنون صدها يم که هميا هکه فراموش کرد يدرحال .مي را انجام دهيتفحصنه ين زميا

ره يغ  منطق و، حکمت، شعر، فلسفه، ادب،بزرگان هنر  به آثار منسوبياري در بسسؤال
 هم داشته  حلّ و اغلب راِه،ماندهينحل باقيصورت ال ه که ب، و ادب ما وجود دارددر زبان

 يريت پذيزحمت و مسوول  با کرد وق مشکل را حلّي دقتفحصق و يتحق  باشود  ميکه



  ٢٢٤  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

  از آنجا که مايول . موجود را برطرف کرديخالها  پاسخ گفت وها سؤالن يشتر ايب به
 رامون آثاريق پيتحق  بهازمنديرا ن م کمتر خوديا افتهي پرورش ،جو  استراحتينسل
 خود را ،افتهي انجام نکار قبالًينکه ايتحت نام ا  مختلف و متفاوت ويها بهانه با .ميدان مي
  .ميکن  ميهئمان تبر فيد و وظات تعهيبار مسوول رياز ز

ر حسن ير و پاک چون اميپذ تي مسوولي انسان،يي عصر و فضا،تين وضعيدر چن
 ي فارسادبيات ةع در عرصق و تتبيهفت دهه از عمرش را صرف تحق  بهکي نزديابدع

 ةنديگو  بهيي دارد و نه هم نان نوايم نه متکلّي که زبان فارسينيکند آنهم در سرزم مي
م نثار او کند و ي داشته که زر و سينه نه ممدوحين زمي در اير حسن عابدي امطبعاً .آن

 يکار  بهم دستيزر و س  بهدنيرس  بهيدلخوش  بار تايوز ر ويام ،ن شاهي از اينه سفارش
 ة هم، تماميتواضع و فروتن  باير حسن عابديشد ام  مي آنچه باعث.ه بزنديم و پرمايعظ
  گرسنه همراهيناتوان و شکم ف وي ضعيبدن  با، فقر نهادهي زانويت را سر رون مديا
  کهن وي و نسخ خطّها  کتابيبال شب و روز را در ال،اليات خانواده و عيشکا با
ادب  زبان و  بهشيآال ي فقط و فقط عشق پاک و ب،انه و گرد و غبار آنها بگذرانديمور با

 ييود و آرزيچ امي چون ه.گري ديزي باشد نه چةزين انگي چنةيتواند ما  مييفارس
 او يروشيق پيع و تحقگونه تتب نيم از اي و زر وسيمنابع ماد  بهافتنيخاطر دست  هب

 و يات علمي نه دهه حيز او طي از همه چيرانه و تهي فقيچنانچه زندگ.نبوده است
ز يچ چي ما ه،دهي در نقاب خاک کشيامروز که او رو .ن امر استيانگر همي او بيمعنو

او بدان دلخوش نمودهةم که خانوادي از او سراغ نداري ويجز آثار علم  بهيهقابل توج ، 
  دوستان و، خانوادهي براير حسن عابديآنچه از ام . ببرنديسود آن ي مادياياز مزا

 است ي و هنديسي انگل، اردو،ي از مقاالت اعم از فارسي انبوه،ماندهيارادتمندانش باق
 او ة خانه محقرانيها  رفيصورت دست نوشته رو ها هم بي و ي چاپةگون  بهايکه 
 شش دهه يگران طيکمک د  با او کهيها  از کتاباي همجموعو نيز  مانده استيباق
  .ده استيچاپ رس  بهات اويح از

 رود او  ميشمار هه بقار ن سلسله در شبهين ايان پسمحقّق و جزير حسن عابديام
ق و پژوهش ي تحقةني در زميان هندمحقّقن ي از پرکارتريکي يروز شبانه کار ممتد و با

  . استيادب فارس زبان و  به مربوطيادب  ويل علمئدر مسا
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د و يمحضر اسات  دريالملل ني و بي ملّيها شي همواره در هماير حسن عابديام
ت کم ينها ي بمحقّقق و يامروزه اهل تحق”نمود که   مين حرف را تکراريان ايدانشجو

  هستند که اغلبي همان کسانيعابد ه منتقد از نظر البتّ.“ منتقد فراوان هستيول
 را از آن يقيسالم و حق ر نقدي که مسيزيچ .ردازندپ  ميييبجويع  بهي انتقاد اصوليجا به

ق باشند تا يشتر اهل تحقينمود که ب  ميهين خود توصيمخاطب  بهلذا همواره .سازد  ميجدا
  اغب بدانينيک بي وسواس و بار،تدقّ  باير حسن عابدي که خود اميزيچ .ديتنق
 ،را پشت سر نهادهها ها و روستا حاضر بود شهريق موضوعي تحقياو برا .پرداخت مي

ش پرداخته ياقناع خو  بهافتهي دست ييهدف غا  بهد تاي نمايساعتها و روزها را سپر
سقم مطلب مورد  ت و جهت صحير حسن عابدي اميل شدن موضوع برامدلّ .باشد

 ير حسن عابدي است که از اميزين چيو ا رود  ميشمار هل بئش از اهم مساينظر برا
 چنان يموضوع به گاه او در ارتباط .سازد  مينيب کيق و باري پرکار، صبور، دقيمحقّق

حوصله   بادارد که او چقدر  ميب واتعج  بهرا دهد که ما  ميخرج  بهينيب کيت و باردقّ
 ن حدي او بود هرگز تا ايگر جاي ديکه اگر کس يدهد درحال  مين کار را انجاميا

خذ و کتب مختلف آ م،منابع  بهر همچون اگر کمت .داد يخرج نم  بهت و دقّيمند حوصله
 ير حسن عابديکه ام يل سازد درحالما مدلّ  بهتوانست سخنش را  ميکرد  ميمراجعه

او  .اقناع خود توجه دارد  بهشتري اقناع خواننده بيجا  بهي واقعمحقّقک ي ةويبراساس ش
ز د هرگز دست ايرس ين نميقي  اثبات وةمرحل  به خودشيکه موضوع برا يزمان تا

  .داشت ي برنمتفحصق ويتحق
 قول  بهشايد .سيصد مقاله است  بهحسن عابدي نزديک تعداد مقاالت ادبي فارسي امير

ن ي ايران در دهلي سفارت ايزني رايقات فارسير مرکز تحقيرضا قزوه مد يدکتر عل
 يت اندک باشد ولينها يرج افشار نوشته بيکه دکتر ااي  تناسب سه هزار مقاله  بهمقاالت

ز ي از دو جهت حايحسن عابد رين مجموع اندک مقاالت اميم که هميه باشد متوجيبا
ست و بعد هم در ي ني فارسيحسن عابد ري امينکه زبان مادريل ا او،ت استياهم

 ش حکم زبان کامالًي برايست و زبان فارسيج ني را اصالًيکشور زادگاهش زبان فارس
زباني غيرزبان مادري   بهمقاله علمي  بهنوشته  به قادريمحقّقبيگانه را دارا هست چون کمتر 

ن امر ي هم.ني امروزيقي و تحقي علميارهايمع ا بمطابقاي  آنهم مقاله .ش هستيخو
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 .سازد  مي مايگران براي ممتاز و متفاوت از ديتي را شخصير حسن عابديهست که ام
اش  يزبان مادر  به رايشتر آنها، بران نوشتهيهزار مقاله در ا رج افشار سهيحال اگر دکتر ا

  . استنوشته
شود   مي است که کمتري از جمله موضوعاتير حسن عابدي امينيب کيت و باردقّ

در کنار  .آن وارد ساخت  به رايرادي او گذاشت و ايقي تحقيکارها  بهانگشت انتقاد
مه از  است که هيسيانگل  وي هند، اردويزبانها  بهگري صاحب صدها مقاله دينکه ويا

  . برخوردار استيقي تحقيازات کارهاياز امت
ر و باالتر از همه داشتن  تبح، دانش،يمند  حوصله، صداقتي واقعمحقّقک ي ةالزم
 ي واقعمحقّقک ي ي براينها الزمه واقعيا. ق استيموضوع مورد تحق  بهعالقه عشق و

 ياستغنا  با او.ستکجا دارا بوده اينها را ي اة همير حسن عابديام . استيادبـ  يعلم
 ش راي دانش و کارکردها،ش رايها گران داشتهيخواست در برابر د ياش هرگز نم يذات
 درست و بزرگوار هم در ،في شري انسانين است که از ويهم .گران بکشديرخ د به

  .هندوستان و هم در خارج از هندوستان ساخته است
  وي و ادبيق علمي تحقةصعر  را درير حسن عابدي اميگاه واقعينکه جاي ايبرا

 مي سخت و دشوار هم بوده نشان دهيلين راستا که خي او در ايمند عشق و حوصله
 در يم چقدر ويتا نشان ده .ميينما  مي گذراي او اشاراتيقي تحقي از کارهايها نمونه به

  . جهت موضوعات مورد نظر دقت و وسواس داشته استي ادبي علممحقّقک يمقام 
 ي نخواهيخواه  بوده است ويحسن عابد ري زبان دوم اميرس زبان فاطبعاً

 اش ي که زبان نوشتاري هرکسيبرا . خاص خود را داشته استيمشکالت و ناهنجار
 يامير حسن عابدي هم از اين قاعده مستثٰن . اين مشکل وجود داشته است،زبان دوم بوده

  .هم داشته باش يور و دستي او مشکالت ادبيکاربرد جمالت فارس در بسا چه. نيست
  :سدينو  ميگونه ني او اي در جامثالً

ن نام را شعرا و يک سمبل درآمده است و ايطور   به اسم باربدي فارسادبياتدر ”
  .١“اند  خود گنجاندهينثرها  وادبياتسندگان هند در ينو

                                                   
 .۳حديث موسيقي در ادبيات فارسي هند، ص   .1
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 ف و سستين جمله از استحکام الزم برخورد ار نبوده ضعيشود که ا  ميدهيد
 ي وقت“اند دهي خود گنجانينثرها  وادبياتدر ”: ديگو  مي کهي جامخصوصاً .باشد مي

نظم   اعم از نثر وي ادبيها شود شکل عام را داشته شامل همه گونه  مي ذکرادبيات
  .شکل جمع  بهست آنهميذکر نثر ن  بهيازيهست و ن

  :اي
 ياي آسيها نيق شود ممکن است در سرزمي و تحقي ما سعيقياما اگر در موس”
  .١“مانده باشدي باقيگري دينامها  بهانهيم
  :ن مقالهيا باز در همي
 ينواها و الحان هند  با خود رايب آوازها و سرودهايامد که از ترکي برنياندک”

  .٢“ظهور آوردند  بهدي جدينغمات و سرودها
  .اين قسمت هم مشکالت خود را داشته از نظر دستوري و نحوي خالي از مشکل نيست

  :سدينو  مين مقالهي باز در همييا جاي
 هم کمال يقي بلکه در علم فن موس، کامل نداشتهي فقط در شعر دسترسيو”

  .٣داشته است
 از يکيکار برد چون   به فن را هم،کار رفته  به علميست وقتي نيازي نين جايدر ا

 که يدگاهيدرکنار آنکه در هر د .فن علم نه ست وي است و علم فن نين دو کافيا
  .ا فنيم و ياوريحساب ب  به را علميقيم که موسياشب

  :ن مقالهيگر در همي ديباز در جا
  .٤“ نمودندين فن را حفظ کردند و از آن سرپرستي اي وي امرايول”
 يزبان هند  بهط استادان برجستهار توسينگ حاکم گواليدستور راجه مان س به ”:اي

توان در   مي راي و هم گاه دستوريي که مشکل معنا.“د امروز معدوم استيف گرديلأت
  .آن مشاهده کرد

                                                   
  .۲حديث موسيقي در ادبيات فارسي هند، ص   .1
  .٥همان، ص   .2
  .٦همان، ص   .3
  .٢٠همان، ص   .4
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  :ميخور ين جمله برميا  به»شاهنامه و هند« ةا در مقاليو 
کشور را   هردوييايم مستحکم بوده و اقوام آريران از زمان قديا روابط هند و”
  .١“بها داده است نت ويز

  .ي دارد و هم دستورييهم مشکل معنا
  از آنجا که جزيول .ن دست ذکر کردي را از ايشتريبتوان موارد   ميبين ترتيا به

ن مشکل عدم مراجعه يت اد علّيشا .ميينما  ميست از آن صرف نظريذا نبحث مقاله ٰه
ا عدم دقّياصل مقاله در هنگام چاپ و   بهسندهيد نومجدن مقاله بوده استت مدو.  

ن يدر اعابدي سن ر حيگاه اميق و جاي تحقةني ما در زمي از آنجا که بحث اصليول
 ةوج  بهمحقّقک يگاه يد اعتراف کرد که او حق مطلب را در جايحق با  به، استنهيزم

ن يخود ا  بهياندک افراد . خبره و آگاهمحقّقک ي ةويش  بهاحسن و اکمل انجام داده آنهم
خرج   به و دقتيمند ن همه حوصلهي ايقيل تحقئدارند که در مسا  ميحوصله را روا

 محقّقن ي چند از ايها نمونه  بهمي نشان دهي را بخوبينکه موضوع آتي ايبرا .دهند
وه و ي از چه شيادب  ويل علميق مسايم که او در تحقيم تا نشان دهيينما  ميهخوب اشار

  .کرده است  مي استفادهيروش
دست   دميها فرهنگ  بهپردازد،  مي باربدةذکر کلم به ير حسن عابدي که امييدر جا

 شتريکند بلکه ب ي داشت مراجعه نميدسترسآن   بهتوان  ميييجا در هر که يو کتب
  از زبان آنها نقل قول قول، و دور از دسترس مراجعه نمودهيمي قديها فرهنگ به
گاه از  . استيقيل تحقيت او در مساشتر نشانگر عمق دقّين کار او بيا .دينما مي

  نامانوس وباًي تقري فارسادبيات ان و امروز زبمحقّقک ي يبرد که برا  مي ناميها فرهنگ
 ،غاتللّا آصف ،آنندراج ،مويدالفضالء ، جهانگيريفرهنِگ او از مثالً .باشد  ميناشناخته

  دويکي  بهکه او ست انينها نشاندهنده اي اةکه هم برد  ميره ناميغ  ومداراالفاضل
 که ،عه نموده مراجيها فرهنگ  به اغلبيدست مراجعه نکرده حتّ د و دميفرهنگ جد

 در کتابخانه دور افتاده دور يشکل نسخ خطّ  بهاند و ح نشدهيامروز چاپ تصح  تابعضاً
  .اند دهاي افتا هاز نظر همگان در گوش
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 ذکر شرح و يحسن عابد ريبا در مقاالت و آثار اميار زي از موضوعات بسيکيان يب
اطب را از عمق موضوع مخ ت نظر ودقّ  با است کهيل موضوعات و حواشيتفص
د که يشود فهم  مييخوب ه ب.سنده استي نولفض  وي نشانگر آگاه، اقناع نمودهيجهت هر
  .اصل مطلب اشراف کامل دارد  بهاو

 کتب گوناگون خواننده را  وي متخلف شعريها نمونه  بهگاه وسعت مراجعه
طلب را نهمه مي تا ا،خرج داده  بهيمند  حوصلهيچه حد که او تا دارد يم ب واتعج به
  . نموده باشديآور کتب مختلف جمع از

 کامل ينشان  بان کتابيک موضوع ساده از چندي از بعضاًعابدي ر حسن يام
حسن  ريق امي عمةن امر نشاندهنده مطالعيا. اند ذکر موضوع پرداخته  بهد کهينما مي ادي

  .هستپژوهشي ل ئان مساي در بيعابد
اب و ي نا،د اغلب ناشناختهينما  ميذکر يحسن عابد ري را که امي شعريها نمونه

 ي هنديگو ي فارسيشعرا  بهيکه او تا چه حددهد   ميله نشانأن مسيا .باشد  ميگمنام
نام و   با مردم کمتر،ماندهيند که ناشناخته باقيگز ي را برميشتر شعراي او ب، داشتهييآشنا

سازد   مي آشناي از شاعرانينکاروا  بان کار ما رايا  بارحسنيام . دارنديينشان آنها آشنا
  .ميا  نداشتهآشنايينام آنها هم   باي حتّکه قبالً
ل ئت در مساياو برخالف اکثر . دارديت خاصّ در ذکر مآخذ دقّيحسن عابد ريام
 آسان و قابل دسترس ةوي که شيل کلّئذکر مسا  بهپردازد تا  مياتيجز  بهشتري بيقيتحق
 نکهي در ذکر مآخذ جدا از ايحسن عابد ريام مهم يتهاياز مز .است همگان يبرا
 مختلف يمنابع در زبانها  بهيک مقاله فارسيوفور در   به،ه دارد مختلف توجيزبانها به

  .باشد  مي تازه و نوها نيشتري بيد که براينما  مي را ذکريگاه هم کتب .دينما  مياشاره
 گونه ذکر نيش را ايع خو منب» هندي فارسادبيات در يقيث موسيحد« ة در مقالمثالً

  :دينما مي
”عهد فيروز  هست که در»المنيهةغنيم« ، موسيقي هندةلين کتاب فارسي در زميناو 

م حسن ابوراجه ين ابراهيالد دستور شمس  به)م ۱۳۷۴ (ه ۷۷۶شاه تغلق در سال 
ن يالد اهتمام شهاب  ويسع  بهم ۱۹۷۸در سال  ف شد ويلأحاکم گجرات ت

ذکر مآخذ   بهيليتفص ن شرح ويچن  بااو .افته استيتشار  چاپ و انيسرمد
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روز شاه ي فيفمعر  بهموضوعهمين  ي پاورقآن درپردازد و درکنار   ميشيخو
ف يلأ تي و چگونگين سرمديالد م حسن و شهابين ابراهيالد  ملک شمس،تغلق
  .“پردازد  مي»هيالمنةغنيم «کتاب

ت او در کار دقّ  وي نشان از درستيدحسن عاب ريت خاص امدقّ  ويوه علمين شيا
 ي را باقيسؤالگونه  چي هي جاي خواننده و پژوهشگر امروزيق بوده که برايتحق
  .گذارد ينم

 يکتب  به» هندي فارسادبيات در يقيث موسيحد« ةن مقاليهم  دريحسن عابد ريام
 را  از کتبي کوتاه نوشته شده است انبوهةک دوري آنهم در يقي موسةنيکه در زم

گاه  . استيقي موسةني کامل او در زميع و آگاهيبرد که نشان از معلومات وس مي نام
 يلي خيدهد که برا  ميحيبرده توض  ناميقي موسةني در زمي خاصّيصاصطالح تخصّ

 ييآن آشنا  بهد گروه خاص از اهل خبره و اهل فنيشا .قابل فهم است غيرناشناخته و
  . نه همگان،داشته باشند

 خاص ةک دوري در در يقي کتب موسيفمعر  بهن مقالهي در هميسن عابدح ريام
  :سدينو  ميگونه نيا

 ي هند سرپرستيقي هند از فن موسيها ابان و راجه نو،ن سلسلهيپادشاهان ا”
ن ي که در ايشمار ي بيان کتابهايم از .اند د داشتهي آن را زنده و جاو،نموده

نادرات  ،نفحات آصفيتوان از اصول   ميده استيف گرديف و تصنيلأموضوع ت
 ،النغمةفمعر ،السرور مفتاح ،عالم شاهي العيشةصخال ،مرآت آفتاب نما ،شاهي
 يقي رساله در علم موس،ان هندوستان بهشت نشاني ذکر مغن،االصوات شمس

رزا يرزا احمد بن ميف ميلأ ت،االسرار  نغمات،ي خاني چنگيش عليف درويلأت
برد  مي نامين و راگ و راگنيالطالب تبع منيقي موسة رسال،دمحم“.  

دهد که نشان از   ميل شرحيفصت  بهشهاي  نوشتهياو تمام کتب فوق را در پاورق
ناشناختهباًيما تقرهمه  ي که برايزيچ. ن موضوع استيق او در اي عمةر و مطالعتبح  
 حيوض آن را تيها  و گونهين مقاله راگ هنديحسن در هم ري اميا وقتي. باشد مي
ک آن ي کالسيها وهي و شي هنديقيموس  بهي ويچه حد دهد که تا  مينشانو دهد  مي
  :مثالً .وقوف کامل دارد  وييآشنا
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 ي راگن،ي راگ مالسر،يروي راگ ب،ي راگ تور،داراي کي راگن،ي رام کليراگن”
 يها غيره معبر گونه  و، راگني سرکليان، راگ مالر، راگ گوري، راگني مارو،بنگالي

  .“ استيک مصراع آن فارسي و يک مصراع آن هندي که يشعر فوق در
نها ي اة هم.بند را دارد عي ترجةويآورد که ش  ميت هم گونه راگ راير هر بياو در ز

موضوعات مورد   بهاشراف او  ويق و آگاهي در اصول تحقيحسن عابد ريت امنشانه دقّ
  .نظر هست

د  متعديها  چاپي چگونگ»امه و هندشاهن« ةکه در مقال يي جايحسن عابد ريام
د  متعديچاپها  بهيکه تا چه حد و ايندهد   مي خوب نشانمحقّقک ي ةويش بهرا  شاهنامه
 ة چاپ و سال و شناس محلّ،ذکر چاپ  با او. است داشتهيي در هندوستان آشناشاهنامه

  .چاپ کتاب اشراف کامل و خوب دارد
  :سدينو  ميگونه ني ا،نهين زمي او در امثالً

 ي را برا فردوسيةشاهنام ةژيو هک بي متون مهم کالسةهند افتخار دارد که هم”
س ستاد يئر مکن مترجم ريتان ترنيکاپ .چاپ رسانده است  بهاين بار در دنيلاو

 ،ح نمودهيد و معتبر مقابله و تصح متعديها نسخه  با راشاهنامهارتش هندوستان 
م در چند جلد  ۱۸۲۹ب در سال يحات غرفرهنگ لغات نادر و اصطال  باآن را

  .“منتشر نموده است
 و اهتمام کاووس يسع به  ويرازي تاجر ش،د باقرش آقا محميفرما  بهنيعالوه بر ا

صراف توسم ۱۸۴۹ (ق ه ۱۲۶۶ي در سال ئدرضا بن احمد حسيني شيرازي در بمبط سي( 
  .ده استيچاپ رس به

 ق ه ۱۲۷۴و ) م ۱۸۵۵-۵۶ (ق ه ۱۲۷۲لهاي ي در سائگذشته از اين در همين شهر بمب
 يز در سالهاي نولکشور کانپور نة در مطبع.رون آمده استياز چاپ ب) م ۵۸-۱۸۵۷(

) م ۱۹۰۹(ق  ه ۱۳۲۷ ،)م ۱۹۰۸(ق  ه ۱۳۲۶ ،)م ۱۸۹۷(ق  ه ۱۳۱۴ ،)م ۱۸۷۴ (ق ه ۱۲۹۱
  .منتشر شده است

  . هم طبع گرديده استييوپ، آباد ي مطبع انوار احمدي اهللاها گذشته از اين در چاپخانه
 در کتابخانه و فردوسي ةشاهنام يشمار بي مصورريغ  ومصور ي خطّيها نسخه

اب  نوي شخصة در کتابخاني خطّةچهار نسخ .باشند  مي هندوستان مضبوطيها موزه
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توت ي در انستمصور ي خطّةشاهنامک ي) يوپي ،گريعل(ل منزل  مزم،اهللا خان رحمت
  و سهمصور ةشاهنامنسخه   دو، راجستانک تون،کالم آزادلنا ابوا مواليفارس  ويعرب

 در  غيرمصور و پنجمصور ةک نسخي ،نوهد لک،کتابخانه راجه محمودآبا  درغيرمصور
 ة دو نسخه در کتابخان،نوه در دانشگاه لکي خطّةک نسخي ،نوهالعلما لکة ندوةکتابخان

ک نسخه ي ، نسخه در دارالعلومکي ، در خدابخشي خطّة هشت نسخ،ه بهوپاليديحم
ک ي ،درآباديه حيد در آصف متعديها  نسخه،ي دولتة در کتابخان غيرمصور و پنجمصور
 ي ملّةموز  دري خطّة پنج نسخ،ي سرخ دهلةعل در ق غيرمصورکي و مصور ةنسخ
 ، آزاد بهاونةکتابخان نسخه در  دو،دل محمي عقي شخصةک نسخه در کتابخاني ،نو يدهل
 چهار ،پوسلطاني تة دو نسخه در کتابخان، تونکة مجموعة در کتابخاني نسخه خطّنه

  غيرمصور و دومصورنسخه   دو،گجرات  يک نسخه در، صولت رامپورةنسخه در کتابخان
 مصور ةک نسخي رضا رامپور، ة در کتابخانمصورريغ  ومصورازده نسخه ير ولْ اَةدر موز

 کي و مصور شش نسخه ، بنگاليتي سوساتيکايشيا ة در کتابخانمصورريک غيو 
 و مصور چهار نسخه ، در ساالرجنگمصور چهار ،يرخاني در دلگشا شمشغيرمصور

 ة در کتابخان غيرمصور سه نسخه،گري علي در دانشگاه اسالم غيرمصورازده نسخهي
  .١نو وجود دارد يه دهلي اسالمةي ملّة جامعة در کتابخان غيرمصورک نسخهي ،روزيف املّ

 و ها کتابخانه برد که در  مي نامشاهنامهاز نسخ ت يهماب يترت  بهيحسن عابد ريام
 او نشان از ي درس دهةوين شي او مختلف در هندوستان وجود داشته يها موزه و محلّ

  موارد راةنکه هميضمن ا .رود يحساب م  بهقي تحقةني و عمق کامل مطالعه در زميآگه
  .دهد  ميمقاالت خود ذکر  وها  کتابيل در حواشيتفص شرح و با

 کامل ي خوب و توانمند آگاهمحقّقک يگاه ي در جايحسن عابد ريک کالم اميدر 
 يرساند طور  ميانجام  بهش راي کار خويمند حوصله ت ودقّ با ق داشته وياز اصول تحق

  .گذارد ي نمي را باقيسؤالچ ي هيمخاطب خود جا  خواننده ويکه برا
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