
   ادبينقِدو عابدي استاد   ٢٧٧

   ادبينقِدو  يعابداستاد 
د سجاد مهدي الحسينيسي♦  

  ∗ صادق جونپوريمحمد خان :ترجمه
 يخ زبان فارسين هند در تاري سرزمةنديعنوان نما ي بهر حسن عابدي ام سيدنام پروفسور

ي  نامير حسن عابديام. ديکم خواهد درخشيست و يل قرن بيستم و اواي بناواخر قر
ان يجهان  به نه صرف صدها شاعر گمنام رايو.  استيارس زبان فيايماندگار در دن

ظهور رساند و ثابت کرد که هنوز  ةمنص  بها جنگ راياض ي بها  نمود بلکه دهمعرفي
  ويسع نيا. امده استيوان آنها ني نشده و در ديابي معروف بازي از اشعار شعراياريبس

ت يال فعي نقد ادبةني در زميو. پژوهشگر شد کيعنوان  ي بهباعث شهرت و تالش
  .نکرده استبسياري 

د يآ  مينظر  بهني چني ندارم ولي چنداناطّالع ي در زبان فارسيمن در مورد نقد ادب
 و يط اجتماعيست و محيچندان گسترده ن  مثل نقد در ادب اردويکه نقد در ادب فارس

  .ار استذتأثيرگ يلين امر خي در ايمذهب
فسير نقاط قوت و ضعف، ارزيابي و تحليل يک اثر ها و ت نقد يعني بررسي ويژگي

هاي آن و سطح فکري نويسنده و محيط اجتماعي  ادبي و بازگويي زمينه و پس زمينه
پردازيم که امري قبيح  مسائل خصوصي نويسنده نيز مي در اين ضمن ما گاهي به. غيره و

  .باشد مي
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  ٢٧٨  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

. شود  ميزي ني وي باعث ناراحتم کهيده  ميد قراراقتنا  اثر را مورِدةسندي ما نويگاه
ت ن علّيهم  به.دهد  نميگران راي دي مسائل خصوصيافشا گاه اجازه چيمذهب ه

 ياگرچه امروزه نقد و بررس .دا نکردي گسترش پچندان نقد يفارس  وي عربادبيات در
  .ي آغاز شده استآثار ادب

 ادي مثل خان آرزو،افر.  فارسي در هند خيلي وقت پيش شروع شده بودادبياتنقد در 
طور  ي به فارسي نقد ادبيول. نقد کرده بودند  بهز شروعينالهيجي ن ي و حزيآزاد بلگرام

  .شود  مي آغازي و»شعرالعجم«کتاب مشهور   با وي نعماني در زمان شبليرسم
 نقد وجود ي براي مختلفهاي  اسلوبيسي انگلادبياتخصوص  ي به غربادبياتدر 

 يني، نقد عهانيان گراي، نقد بي، نقد کاربريرثّأنقد ت ،ياري، نقد معياسدارد مثالً نقد احس
ن يا.  نشده استينقد و بررس نين عناوي تحت اي و فارسي عربادبياتد يشا. رهيغ و

  .ز فقط چند دهه قدمت دارندي ني نقد در زبان اردو و هندهاي اسلوب
ت که در آن ن علّيا بهي کرد ول ي مين دوره زندگي اگرچه در همير حسن عابديام

 ن نوع نقد را مستحسني وفق نداده بود و اها ن اسلوبيا  با خود رايزمان ادب فارس
باالتر از همه، فطرت و . وداين سبک موافق نب با ير حسن عابدي امپس ،شمردند نمي

 ي فرديمرحوم عابد. دان نقد شدي در مي مانع ورود وير حسن عابديذهن ام
ي و.  بودي از نفرت، مکر و نفاق و ظاهرداريضع بود که دلش خالمنکسرالمزاج و متوا

ن وجود در يا ي باول.  را بشکنديخواست دل کس  نميگذاشت و  ميهمه احترام به
 از يچ نوعيه  بهتوان آن را  نميز وجود دارد کهيد ني از نقد و تنقي آثاري وهاي نوشته

» العجمرشع«از  طور ناخودآگاه بهي توان گفت که و ي ميول. ج نقد ربط داديانواع را
 و يامه شبلن نقد علّي بيش خواهد آمد که چه فرقي پسؤالن ياکنون ا.  نموديرويپ
نجا از يا ق مستقل است کهيک تحقين خود موضوع يا  وجود دارد؟ي عابدنحس ريام

  .شود  ميآن صرف نظر
  :دگير قرار ميي بررس تحت دو عنوان مورد ن موضوعيا
  يروفسور عابد پيدگاه شخصيد .۱
  آنانيا رد آراين و منتقدان و محقّقيان اشتباهات يب .۲



   ادبينقِدو عابدي استاد   ٢٧٩

 ديدگاه شخصي پروفسور عابدي
ش از صد و شش مقاله ي بيو.  استي طوالنير حسن عابدي اميقيفهرست مقاالت تحق
.  نوشته استيزبان فارس  بهش از هشتاد مقالهيزبان اردو و ب ي بهدر مورد زبان فارس

 در ير حسن عابديام. اض استيا بيشاعر يک  معرفي يو مقاالت ي اصلعموضو
ه و ي را تجزيا موضوعيان نموده است ي خود را بيدگاه شخصين مقاله ديچند
 ن مقالهيا.  است»يغالب و سبک هند«ن مقاالت مشهور ي از ايکي. کرده است ليتحل
 از يکين مقاله يا. ان نموده استيات خود را بين مقاله نظري در ايو. زبان اردو است به

  استاد عرضهيدي از حس تنقي خوبهاي فرد استاد است و نمونه  بهرحصمقاالت من
  رايسي مختصرنو، در نقدي است که استاد عابدين نکته ضروريذکر ا. کند مي
  .ديپسند مي

  :مثال
 يگري ديغزل رنگ و بو ي بهو . استي فارسين غزل سرايخواجه حافظ بزرگتر

 يشاعر گانه يحافظ .گر جمع نموديکدي ي بابائينحو ز  بهجاز راقت و ميکرد و حق عطا
خوار   ميندار ويفهمند و رند و پارسا و د  مير همهياست که اشعارش را بچه، جوان و پ

 يکالم و ، سهل ممتنعتوجود استفاده از صنع  با.دارند  ميزشيک اندازه عزي  بههمه
  .١ابديآن مرتبه   بهتنتوانس زي ني است که سعديرمعمولي غي عمقيدارا

 مختصر و واضح يلي است که خين پاراگراف خالصه مطالب قبلين جمله ايآخر
نقد   بهن مقالهي چند صفحه بعد در هميو .ان نموده استي و حافظ را بيفرق سعد

  :پردازد  ميشتريب
قت ي، عمق، حقيدر اشعار حافظ سالست و روان .ستي حافظ نية همپايشاعر چيه

 از حافظ سروده است يرويپ  به خود رايغالب غزلها.  اتم وجود داردةجدر  بهو مجاز
  .٢عالم پاک  باچه نسبت خاک راي ول
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  ٢٨٠  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

 را کمتر  سطح غالبسطر،ک يطور مختصر و فقط در  ي بهز وين پاراگراف نيا در
  .از حافظ قرار داده است

 ي برخورداراشعار انتخابي پروفسور عابدي براي مقايسه دو شاعر نيز از اهميت خاصّ
  .دهد مي  قرارين شاعر را مورد بررسي چندي ويدر مقاله غالب و سبک هند. ستا

ز در آن شعر يگر ني دي است که شعراييهاهاي غالب در بحر  از غزلياريبس
 ه چند شاعر مختلف رايقاف ف و هميرد  همينجا چند نمونه از غزلهايدر ا ما. اند هسرود

  .١تر انجام شود راحت ان آنهايوه بي شطرز فکر و سهيم تا مقايآور مي
 در آن مقاله. رديگ  مي قراريز مورد نقد و بررسيطور چون حافظ و اقبال را ن نيهم

  .برده است  مختلف بهرهيز از اشعار شعراين
 .غ انجام داده استيبلي و سبک شعر سع ار اشعاري سنجش معي برايپروفسور عابد

حافظ و   و اقبال،يکند و گاه کالم، عرف  ميهسي گاه اشعار حافظ و غالب را مقايو
 و غالب، ي و غالب، ظهوريري و غالب، نظيدل و غالب، عرفيب خسرو و غالب، غالب،
 و غالب ي و غالب، محمود شبستري مشهدي و غالب، قدسي و غالب، طالب آمليهالل

  . کرده استيقيتطبي ن و غالب را بررسيو حز
 ي در بررسيکند و گاه  ميسهي مقاي و عرفينخاقا  با غالب راينگار دهي قصيو
  وين روميالد ، جاللي گنجوينگاران مشهور مثل نظام ي غالب اشعار مثنوينگار يمثنو
  .دآور ميعنوان مثال   به رايزالل

دل و ي، بين، طالب آملي، غالب، حزي، ظهوريري، نظي از عرفي اشعاريدر ادامه و
آنها را  ةشي فکر و انديکنواختيکند و   ميسهي مقا، دارندي را که بحر مشترکيهالل
  .کند  ميداللتي شه ويوع نقد و عمق انديش ع،ي وسةمطالع  نموده است که بريبررس

.  را عنوان نموده استي نکات مهمي در مقاله غالب و سبک هنديپروفسور عابد
  سيدکه سرده يجه رسين نتيا  بهسه نموده وي احمد خان مقا سيدسر  با غالب راي ومثالً

 داشته ي کمتر از وي مقامي از نظر شاعري باالتر از غالب بوده ولياحمد از نظر علم
  :سدينو ي ميو. است
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   ادبينقِدو عابدي استاد   ٢٨١

 سر سيد احمد تقريظ نوشته شده مهمترين» اکبري آئين«مثنوي که در آن بر کتاب ”
 . استقبال نمودندي و غالب هر دو از فرهنگ غرب سيدسر.  غالب استيمثنو
 يا ن هنر بهرهي از ا سيده است و سري بلندپاي که غالب شاعرستي نيشکّ

 يجز در شعر و شاعر سيد بهد در نظر داشت که سريز باين نکته را نينداشت و ا
  .١“بود ظرالنّ عي وسها نهيه زميدر بق
 سخت گرفته است چرا که يلي در مورد غالب خينظر بنده پروفسور عابد به

 پسند و ي،در ثان. ستينآن  يا بلندي يپست ل بريذشتگان دل گيراث ادبيم ي بهاعتنائ يب
ز ي باشد غالب ن سيد که مورد پسند سريزيست چيناپسند هر شخص جداست و الزم ن

  .کند  نمي غالب واردي بر مقام علمين امر اشکاليد و اياياز آن خوشش ب
. است  اردو پسند در زباني از نهضت ترقّي استاد از غالب ناشيتينظر من نارضا به

 کنونر تايتحق نيپرداخت و ا  ميجا از آثار قدما ير بيو تحقي ريگ خرده  بهن نهضتيا
  .ادامه دارد
 يبنابر آثار شعر ا يشاعرشخصيت  توسط  به خود راين مقاله پروفسور عابديدر هم

  :سدينو  مي غالبشخصيتدر مورد . ان نموده استي بي شعرياردو و فارس
نحو احسن استفاده   به از آنيش غالب بود و وي پي ادب فارسخ هزار سالهيتار”

 را ي و معانها  از واژهيدي جدياي دنيو.  گرفتتأثيرز ياز عصر خود ني نمود ول
 ها و استعارات از نظر تازگي، شکوفائي، دلکشي، نزاکت، ندرت ترکيب. خلق نمود

اشعار  .آنهاست جلوتر از ين فن جدا بلکه گاهيگر استادان ايهات از ديو تشب
ان شان ي را شاييگو  آسانيو.  استياز ويان امتيبة ويش و ه استيالبد ي فيو

 نظم و نثر ين نهج است ولي بر همي ويدانست و نظم و نثر فارس  نميخود
  .٢و سرشار از احساسات و اثرگزار بر دل است  آسان، روانيلي خي وياردو
 يخالوي  ي آثار فارسيار است ول غالب شاهکي آثار اردويد پروفسور عابدياز د

  :سدينو ي ميو. ستا احساس گونه از آن
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  ٢٨٢  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

  .١“ نظيرش در ادب فارسي کم است،شاه کارهايي که جزو تاريخ ادب اردو است”
 در ي ادب فارسي فکرةيجاز کمبود سرمايا ي بهز استاد عابدين پاراگراف نيدر ا

ن روشن نظر بدهد بلکه ياند چنتو ي نميهرکس. ان نموده استيادب اردو را ب  باسهيمقا
  .دو زبان الزم استهر  با کامليين کار آشناي ايبرا

 ة چهر،شد  مي نقد وارديايدن ي بهو دهد که اگر  مي نشاني استاد عابديآثار علم
  .شد  مين فنيا ماندگار
. دهد  ميحي را توضي ويديز روش تنقي ن»د شعرالعجميتنق«نام   بهگريک مقاله دي

ب کالم يف نموده و در آن محاسن و معايلأ را ت»شعرالعجم« کتاب ي نعمانيامه شبلعلّ
 يک دانشور زبان اردو و فارسي. داده است  زبان را مورد بحث قراري فارسيشعرا

را » العجمشعر«د ي نموده و کتاب تنقين کتاب اعتراضاتي بر ايرانيحافظ محمود ش نام هب
  .نوشت

داد و نام   قراري را مورد بررسيراني محمود ش»د شعرالعجميتنق« کتاب ياستاد عابد
ن مقاله اشتباهات حافظ محمود ياستاد در ا.  گذاشت»د شعرالعجميتنق«مقاله خود را 

ان يب  بهم بلکه فقطين کتاب بپردازيا  بهليتفص  بهميما قصد ندار.  را بازگو نموديرانيش
  :مينک  مياست بسندهعابدي نقد استاد  انگر روشيچند مورد که ب

غالب . اندازد  مي برهان قاطعمؤلّفاد غالب و ي  به ما را»د شعرالعجميتنق« ةمطالع
 زيدشنام ن  بهکاري نمود و حتّ  مير را دشمن خود تصو»قاطع برهان« مؤلّف

نشانگر ي راني حافظ محمود ش»شعرالعجم ديتنق«ن صورت يهم  به.ديرس مي
  تحمليند ويگران بگويزها را اگر دين چيهم. استمؤلّف  ي شخصيدشمن
 يايدن که در کاربرده است هر را بيامه لحن طعن و تحقعلّ  در مورديکند ول مي
  .٢ستيمناسب ني علم
  :سدينو  مي در ادامهيو
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   ادبينقِدو عابدي استاد   ٢٨٣

 کاربرده اي که وي براي علّامه به پژوهشهاي حافظ شيراني محترم است ولي لهجه”
 ي لزومينيب کيقدر بار نيباشد و ا  نميزيک عالم نيان شان يشا آور است و مالل
  .١“ندارد

  :است يراني حافظ شيپژوهشهااعتراضي بر  ين جمله استاد عابديا
نوشته  امه را در حواله خود آورده که بعد از علّياري بسهاي  کتابيرانيحافظ ش

  .٢اند هشد
  :دهد  ميد خود قرارير خواص هند را هدف تنقن مقاله طرز تفکّي در هميو
ت ي هستند که ذهنها يراني و اها يسي انگلتأثير تحت يان هندز دانشمنديهنوز ن”

 يليان کند خي بي مطلبيسيد نفياگر استاد من سع. دهد  ميغالمانه آنها را نشان
  .٣“کنيم آن نمي اي به د ولي همان مطلب را اگر يک هندي بيان کند توجهياب اهميت مي

  :داند  ميصهين خصي هميز داراي غالب را نيو
 .دانست ها را اصيل مي  خيلي تحت تأثير شعراي ايراني بود و فارسي ايرانيغالب”
  .٤“شمرد ي ميرانيو خود را ا دانست  نمي را درستي هندي شعرايفارسي و

 ة در مقالياستاد عابد.  استي فارسادبيات در ي فراموش نشدنيبراون نامادوارد 
 ي در وينبود ذوق شعر  بهيل نموده ولي تجلي وتا ز خدما» براون و اسالم«خود 

  :اشاره کرده است
  .٥“ نداشتي ذوق شعري انجام داد ولي کار بزرگادبياتخ يف تاريلأت  بابراون”
  :سدينو  مي درباره غالبيو
ز يف نروح تصو ي باشود و و  ميافتيکثرت   بهفن تصويدر آثار غالب مضام”

  .٦“ز ترک نکردي را ني هوس پرستيآشنا بود ول
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دسته  دگاه خود اوست که نشان آن دريح دي توضيرحله نقد پروفسور عابدن ميلاو
گونه  نيدر ا.  استياضيا بي ي شاعرمعرفيم که در مورد ينيب  مي از مقاالت استاديا

  .کند  مياني نظر خود را بتوسط مک واژه مثالًي  با مختصر و فقطيليمقاالت استاد خ
  :سدينو ي ميوع ني شاعرة درباري خبوشاني نوعةدر مقال

  .١“وجود دارد ع تصنّي است و در شعر وتوسط از نوع م عموماًي نوعغزليات”
  :کند  مين نقدي را چنين مروي خواجه حسيشاعر
 و سالست ي از روانين شعر ويوجود ا ي با بود ولتوسط از شاعران ميمرو”

  .٢“ برخوردار استيخوب
  :کند  مين اظهار نظري چنيدر مورد سنجر کاش

  .٣“ استتوسط سنجر در حد مغزليات”
  :سدينو  ميدر مورد متهرا داس هندو

  : برخوردار استي خوبين شعر از روانيا  است وتوسط م متهرا در حدغزليات”
  ٤طلب عاشق خـونين جگـري بايـد کـرد           زاهد و برهمن و کعبه و بت خانه مپـرس         

  :سدينو  مي»يوان موسيد« ة خان فطرت در مقالي در مورد موسويو
  در حديشتر اشعار ويو ب  استي سبک هندة خان فطرت نمونياشعار موسو”
  .٥“ استتوسطم

  :دهد  مين نظري چني برکت دهلي شاعر در مورِدي برکت دهلوةدر مقال
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  راغزلياتي اشعار و يوان وي ما در دي است ولتوسط م در حدياشعار و”
  .١“ز استيانگ  دل بزرگ پرشور ويم که مانند کالم شعرايابي مي

  :سدينو  ميني چنيدر مورد شاه فاتح رشت
ار يف اشعار بس عرفان و تصوت قادرالکالم بود و در موضوعايفاتح شاعر”

  .٢“سروده است روان
  :ديگو  ميني چنيالني فاتح گي سبک شاعرةدربار
  .٣“ را مشکل نموده استيع وجود دارد که اشعار و تصنّيدر کالم و”

  :سدين نوي چنيم کاشاني مورد کل دريدر مقاله ا
 او راي گاه معان  و افکار نو باعث شده که گاهيبافتن معان  بهمياد کليحرص ز”
  .٤“فهم سازد ده و دور ازيچيپ

 حسن  سيد نوشته که دکتريم کاشانيز در مورد کلي نيگري دة مقالياستاد عابد
 در ي پژوهشيب گفتارها بنارس آن را در کتاي دانشگاه هندوي استاد بخش فارسعباس
ن ي را چنيم کاشاني کالم کلين مقاله استاد عابديدر ا.  آورده استي فارسادبيات زمينة
  :کند  مينقد
ي عمق اشعار و  بهم گفته شد ما راي مختصات سبک کلة دربارچه قبالً آن”

گران ي است و همانست که شاعر را از ديگريز دي شاعر چةيروح. رساند نمي
  در قالب شعريکنند ول  ميگران هم حسيهمان عواطف را که د. کند  ميممتاز
 يبات شعري در ترکيل بطوريتخ ان ويقدرت ب  با شاعر،زنديتوانند بر نمي
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 نو يجاد معانيم در پس ايکل .شود  مي احساسات خوانندگانةنييدهد که آ مي جا
  .١افتد  مي تا اندازه از ذوق شاعرانه دوريو ابتکار

ز يقت را نين حقي، اي موجود در کالم ابوطالب کاشانهاي يدگيچيپ  بههاشار ي باو
اين  و اگرچه اند ه در هند ساخته شدي فارسهاي  از واژهياريواضح نموده که بس

 ي استعمال و معنب و محلّين تراکي از ايفارسزبان  اهل ي هستند ولي فارسها بيترک
ن ي چنير نمونه آورده است که داراطو  بهزين ضمن چند شعر ني در ا.خبراند يآنها ب

  :سدينو  مياو.  استيژگيو
 خاص بکار رفته و در يمعن  به مصطلح در هند کهي و عربيچهارم لغات فارس”
 .رساند  نميشتر آن مفهوم را همين آن لغات مستعمل نبوده است و بيران عيا

  :شود  ميدهيل ديچنانچه در اشعار ذ
ــ ــدار بي زميبهرجـ ــکالنـ ــودنـ ــه  ه بـ ــدأت ب ــوج تعي ــيب او ف ــودي   ن نم

* 
ـ شد ا    من گـه خـاص صـاحب خـران        ينش  لخانه مکـان سن جـشن را فـ  ي

* 
ــه ــرا ب ــاه  يمج ــر پادش ــدمت ب   ٢ن بارگـــاهيگلـــزار آمـــد بـــا   ز   خ

 و در هر مورد  کالم ابوطالب پنج روش انتخاب نمودهي بررسي براياستاد عابد
 در مورد روش مثالً. ن نموده استين مزيل و براهيدال  با خود راةيذکر مثال نظر با

  :سدينو  مينيچن پنجم
ن کشور گرفته ي اي از زبان محلّها يهند  باسبب تماس  به کهيپنجم لغات هند

  :شود  ميدهيل ديشده است چنانچه در اشعار ذ
ـ اوراق نه فلک را       جـشن وزن    دوران ز خوان حشمت شاهي به        ره پـان گرفـت    يـ ک ب ي

* 
ــاده در دکــان  ــفت ــرما   جنک مهــاي ــه س ــ درةيهم ــدني   ا و مع

* 
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ــول ــيز تنبـ ــه ري دلـ ــ دارم همـ   شيره بـر خـو    يده هم چون ب   يچيغم پ ز    شيـ
* 

ـ صد تال لبر  يست س  در آن عرصه     ١زيـ سـت زرخ   دهقان کر آبش کشتِ    زي

  آراي ديگران  اختالف با
 ة در مقاليو .گران استيد  با اختالف آراي نقد پروفسور عابدةوي شةن مرحليدوم
 . قبول ندارديادي را تا حدود ز»انجمن شمع« مؤلّف نظر »ي ناشناخته هاللتغزليا«

  :داند  مي را شاعر غزلي هاللين وجود ويا ي باز سروده ولي ني سه مثنوياگرچه هالل
 ي اگرچه سه مثنويهالل. داند  ميني را فروغ جبي هالل»انجمن شمع« مؤلّف”
 در يا وز سروده امي را ن»نيقالعاش صفات« و »شيشاه و درو«، » مجنونيٰليل«

  .٢“ان استيدان نماين مي در اي ويدست رهياصل شاعر غزلسرا بوده و چ
 اقبال دمور در »ير خسرو دهلويات ناشناخته امياب«نام  هگر بيک مقاله دي در يو
  :سدينو الدين مي صالح
        «عنوان   بهنتل کالجي مخصوص اورة در شماريا  مقالهالدين اقبال صالح”

 اختالفات و يسو  به نوشته و]ر خسروي امغزليات ةمجموع[ »     ّ          
 ةسنديد که نويآ  مينظر  بهنيچن.  اشاره نموده بودي چاپهاي اشتباهات نسخه

ش داشته و از ي را در پيرانيمار و ا نولکشور و رام کُهاي مزبور فقط نسخه
  .٣“ نداشته استاطّالعي »الصغرةحتف«، »الکمال تينها« ي چاپهاي نسخه

 قبل از قبول ين جهت ويهم  بهکرد و  نميدي تقلي کورکورانه از کسياستاد عابد
 آن را رد سنجد و اگر مطلب نادرست بود ي مي منطقهاي در قالب استداللرا  آن ،يمطلب
  .کند مي
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 »سوز و گداز« ي در مورد مثنو»ي در ادب فارسي ستهاي داستان« ة در مقاليو
  :کند  مي را رد»سرو آزاد« مؤلّف ةي نظري خبوشانينوع
 که اند ه نوشت] مغوليشناس کتاب[» يوگرافيمغل ببل « و»سرو آزاد «نمؤلّفي”

ن درست ي ايال سروده شده ولي دانةش شهزاديفرما  به»سوز و گداز« يمثنو
ش يفرما  بهبرد که  ميصراحت از شهنشاه اکبر نام مؤلّف به يدر آغاز مثنو. ستين
ن ينوشته که ا» يوگرافيمغل ببل «در کتاب.  را نظم نموده استين مثنوي ايو

زمان   بهق متعلّين مثنويا. سروده شده که نادرست است م ۱۵۰۶ در سال يمثنو
  .١“امده بوديا نيدن  به اصالًي وم ۱۵۰۶اکبر است و در سال 

سبِک [»           «ي محکم و منطق استدالل ن نوع در مقالهيگر از ايمثال د
ي  کتابيب لکهنوي ادي مسعود حسن رضو سيدپروفسور. شود  ميافتي] فارسِي مير

ر ي مير تقيح شاعر مشهور اردو ميات و پند و نصايمورد حکا  در»ريض ميف «نام به
 و ير بر زبان فارسي متسلّطن کتاب از ي اةمب در مقديمسعود حسن اد. ن نموديتدو
  . خوب شمرده استيسي سخن گفته و آن را الزمه نثرنوي الفاظ وةريذخ

ده يعق  هميرضو پروفسور مسعود حسن ي بار حسن عابدين مورد استاد اميدر ا
  :سدينو ي مياستاد عابد.  نمود آن را رد»          « ة و در مقالهنبود
  .“ره اوستها و زبان محاو نکته مهم در نثر مير تقي مير استعمال غيرمعمولي واژه”

  :ديگو  مين مورديپروفسور مسعود حسن در ا
 در ي بود و وي فارسهاي  و محاورهها  از واژهيمي عظةري ذخير داراي ميتق ريم”

ست چرا که هر صفحه يذکر مثال الزم ن.  آنها قدرت داشتيرمعمولياستعمال غ
  .٢“ن استيکتاب دال بر ا
  :سدينو ي ميپروفسور عابد
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ن امر دال بر يست و اي ني و محاورات کافها ب بر واژهي ادطتسلّنظر من  ي بهول”
 از ي نثر وي داشت ولتسلّط و زبان ها  بر واژهيظهور. ستينثر روان و خوب ن

 و ي بر هر دو زبان فارس»افوصّ خيتار« مؤلّف. رود  نميشمار  به خوبينثرها
 و ها واژهر بر يم. ستيک نثر خوب ني »افوصّ خيتار«نثر ي  بود ولمسلّط يعرب

 جا از آن، عبارت را مشکل و مغلق ي استفاده بي داشت ولتسلّطمحاورات 
 و محاورات را ها  از واژهياريبس. برد  ميني و سالست را از بيد و روانينما مي

  .١شوند  نميهز متوجي نها يراني خود ااند هکه در هند ساخته شد
ن يانگر اي بي وهاي ت و نوشته داشتسلّط يهردو زبان اردو و فارس  برياستاد عابد
گوي  شهريار بزرگترين غزل[ »                                        « ة در مقاليو. موضوع است
 ي نقدهاي وهيم شعور و شي است که در تفهي وزش پرارهاي  از مقالهيکي] امروز ايران

 ي عدالت فکر ويق ادب اردو و فارسين مقاله تطبي در ا.کند  ميفاي اي نقش مهميو
 يسودر  قرار دارد و اري شهرتأثيرک طرف تحت يرساند اگر از   مي راييمقام واالي و
 بعد از نقل شعر مشهور يو. ز فراموش نکرده استيگر مجاز شاعر اردو را نيد

  :کند  ميانينه بين زميبا از مجاز در هميک شعر زي حجاب ياهيروس
ــبرخ  ر پرچم زلف تو انقـالب     ي خفته ز  يا ــالب را  ز ي ــم انق ــراز عل   و برف

  :نه گفته استين زميمجاز در هم
              ٓ             

  
                      ٓ       ٢  

 ادبياتاين موضوع نيست ولي بيانگر مطالعه وسيع وي بر  اگرچه جمله مربوط به  
  .معاصر زبان اردو و فارسي است

شعر   با مادرم راي وايعنوان ا  بااريمشهور شهر شعر ن مقالهيهم  درياستاد عابد
  :سه نموده استيمقا»                       « عنوان  بهامه اقبالعلّ
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هردو شاعر مادر . اندازد يم]                       [والده اد ي  به مادرم مراي وايا”
 قبال در سوگ مادر خودامه اعلّ. اند هکرد ادي مختلف هاي صورت  بهخود را

اگر .  را مطرح نموده استيل مرگ و زندگيا، مرگ و مساي دنيداريمسئله ناپا به
ه م متوجيتوانست  نميکاربرده نشده بود ه واژه مادر ب قسمتها صراحتاًيدر بعض

 يک غم عموميغم اقبال .  شعر گفته استيم که شاعر در سوگ چه کسيشو
ي ول. امده استيان نيم ي به و مادرش سخنيوات روابط ياست و در آن از جزئ

سخن  وند مادر و فرزنديع واژه مادر را آورده است و از پاار در هر مصريشهر
ار ي شهريه کند وليخواهد گر  ميک شاعرياقبال در غم مادر مثل . شود  ميگفته
غم اقبال شاعرانه و . زدير  مي و شفقت مادر اشکمحبتاد ي  بهک بچهيمثل 

ار درد و غم، يدر شعر شهر. ار اندوه فرزند در سوگ مادر استيهراندوه ش
 ن گونهي ايان شده و کمتر شاعري بييايک مادر آسي هاي يدارياضطراب، شب ب

  .١“ذکر مادر پرداخته است به
 يست که ويطور ن نيار را درنظر دارد و اي شهرشخصيت ابعاد مختلف ياستاد عابد

  :مرعوب شده باشد
 هايي د علت آن پنهان بودن گوشهيشا. ار مشکل استي شهريتشخصفهم کامل ”

 از ي است ولياغي سرکش و يار شخصيشهر.  از نظر مردم باشدي وياز زندگ
 زود اسي داشت کهي طبع حسو. ش استيآال ي ساده و بيلي خيگر وي ديسو

 .کرد  ميجادي اي در وي انقالبي، و حوادث جزئيابد  ميقرارتأثير وجدان تحت 
ها   طوفان انگيزه ازيچ اثريقدر مطمئن است که ه  آنين وجود ويا ي باول
  .٢“آيد نمي نظر به

هاي ديگران اختالف نموده  آرا و نظريه استاد عابدي در بسياري از مقاالت خود با
  :نويسد  مثالً در مورِد زبان اردو چنين مي.است
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   ادبينقِدو عابدي استاد   ٢٩١

صورت  توانيم به ي نميهاي هند پژوهشگران زبان اردو بر اين باورند که ما واژه”
 ،گونه موارد در زبان فارسي کاربرد دارد ولي اگر اين. کار برويم مضاف اليه به

اليه  که مضاف و مضاف درحالي. پس چرا در زبان اردو از اين استفاده نشود
هاي  واژه گويند که با عالوه بر اين اديبان اردو مي. مخصوِص زبان فارسي است

من نظرم اين است که اگر در زبان فارسي . رود نميکار  هندي واو عطف به
رود پس چرا در زبان اردو از آن استفاده  کار مي هاي هندي به واژه عطف با واو

  .نکنيم
  .»آهنگ راگ و رنگ«گويد که  طغرا مي
هاي هندي و فارسي صفت مرکّب، وجه وصفي و اسم  ترکيب واژه طغرا با

 سرايان، ، نسق و حکم برسات رونق، راگفرمان برشگال: مرکّب جديد ساخته است
  .داري نوازي، راگ خواب، مهاوت تال

هاي  هاي هندي صفاِت عربي و فارسي و براي واژه عالوه بر اين وي براي واژه
 آگره، عشوة بتان سومناتي، محبوِب: کاربرده است عربي و فارسي صفات هندي به

  .١“سرين بِت انباله ، فربهطوطي کالمي، دلبر سودهره، نازک بدن زيباي جونپور
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