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آموزه هاى رومى
Rumi Teaching, Edited by Seyed Ghahreman 
Safavi, London, Academy of Iranian Studies, 
2008, 292 pp.
كتاب حاضر (آموزه هاى رومى) كه به كوشش دكتر سيد 
مقاله   23 دربردارندة  شده،  گردآورى  صفوى  قهرمان 
دربارة آثار و افكار جالل الدين محمد بلخى معروف به 
مولوى است كه در مجامع غربى به رومى مشهور است. 
از  است  برگزيده اى  مقاالت  اين  گردآورنده،  گفتة  به 
    Journal مقاله هايى به زبان انگليسى كه پيش تر در نشرية
حسين  سيد  كوشش  به  كه   Transendent Philosophy
نصر و ويليام چيتيك منتشر مى شود، به چاپ رسيده اند، 
و اينك با تنظيم موضوعى در پنج بخش در كنار هم به 
و  بخشها  نام  مى رسند.  چاپ  به  مجموعه  يك  صورت 

عنوان مقاالت مندرج در هر بخش به قرار زير است:
بخش اول: اصول و سبك (pp. 9-110)، شامل هشت 
حسين  سيد  عرفانى»،  سنت  و  «رومى  جمله:  از  مقاله، 
نصر؛ «سير تفكر رومى»، ويليام چيتيك؛ «عقل نظرى و 
عقل عملى نزد رومى و مالصدرا»، سيد قهرمان صفوى؛ 
«مرور اجمالى دفتر دوم مثنوى»، مهوش السادات علوى. 

مثنوى  شناسى  روش  و  ساختار  دوم:  بخش 
«ساختار  جمله:  از  مقاله،  شش  شامل   ،(pp. 111-162)
دفتر  نخست  گفتار  «تحليل  ويتمن؛  سيمون  مثنوى»،  و 
اول  دفتر  «ساختار  علوى؛  مهوش السادات  مثنوى»،  دوم 

مثنوى»، سيد قهرمان صفوى.
 ،(pp. 163-195) بخش سوم: رابطة بين انسان و خدا
شامل چهار مقاله، از جمله: «واليت يا عشق روحانى در 
«رابطة  پازوكى؛  شهرام  شيعى»،  منظر  از  مولوى:  مثنوى 

ستايش  در  موالنا  مقدمة  اساس  بر  خدا  و  انسان  ميان 
با  انسان  عرفانى  «وحدت  جهان آرا؛  مژگان  خداوند»، 

خدا»، مريم سادات مير.
رومى  مولوى  آثار  در  عشق  چهارم:  بخش 
«رومى  جمله:  از  مقاله،  چهار  شامل   ،(pp. 197-245)
شعر  در  گفتگو  و  «عشق  ليَمن؛  اُليور  عشق»،  فلسفة  و 

مولوى»، حسن بشير.
بخش پنجم: ارتباط و تأثير مولوى با ديگر متفكران 
(pp. 247-269)، شامل يك مقاله: «رومى و كى يركه گور: 
هـ.  ا.  س.  مشابه»،  انديشه هايى  با  متفاوت  فيلسوف  دو 

الحكيم.
در پايان كتاب، كتابشناسى برگزيده اى از موالنا و آثار 
پيرامون او (در چهار قسمت) از سيد قهرمان صفوى به 
چاپ رسيده است (pp. 265-271). اين كتابشناسى پيش 
گردآورنده  ديگر  كتاب  منابع  فهرست  عنوان  به  اين  از 
عينًا به   The Structure of Rumis Mathnawi با عنوان
حاضر  كتاب  در  نكته  اين  به  البته  كه  بود،  رسيده  چاپ 
اشاره نشده است.  كتاب با نماية اعالم و مفاهيم پايان 
مى پذيرد. آموزه هاى رومى، به سرماية آكادمى مطالعات 
ايرانى لندن در اياالت متحدة امريكا چاپ و منتشر شده 

است. 
در پايان بايد چند نكته را دربارة كتاب يادآورى كرد: 
در پشت جلد و همچنين در سر صفحه ها نام گردآورنده 
به  را  نكته  اين  امر  بدو  در  كه  شده  درج  گونه اى  به 
است  ايشان  تأليف  كتاب  كل  كه  مى سازد  متبادر  ذهن 
پى  مى شد.  بيشترى  دقت  اثر  ويرايش  در  مى بايست  كه 
در  پياپى  و  مسلسل  صورت  به  مقاالت  همة  نوشتهاى 
امرى  كه   ،(pp. 272-288 (نك:  شده  درج  كتاب  پايان 
نامتعارف است و استقالل هر مقاله را از بين برده است. 
مآخذ  و  منابع  از  فهرستى  ندرت  به  مقاالت  برخى  در 
درج شده (نك: pp. 244-245)، اما تقريبًا همة مقاالت 
فاقد فهرست منابع كه از اركان مهم مقاالت تحقيقى به 
آنها  علمى  سطح  و  مقاالت  حجم  هستند.  مى رود  شمار 
نيز در يك اندازه و رتبه نيست، و در كنار مقاالت علمى 
مفيد، مقاالت توصيفى و غير تحقيقى نيز ديده مى شود. 
چكيدة نوشته شده براى مقاالت نيز يكدست نيست، از 
غيراستاندارد  و  طوالنى  بسيار  چكيده ها  برخى  سويى 
 pp. 90-91 و   pp. 214-215 نك:  نمونه،  (براى  است 
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اساسًا  مقاالت  بعضى  ديگر  سوى  از  و   ،(pp. 39-40 و 
چكيده اى ندارند (براى نمونه، نك: p. 11). معمول چنين 
شمارة  و  مقاله  نخست  نشر  به  كه  است  مجموعه هايى 
صفحات آن اشاره كنند، اما در اين مجموعه چنين چيزى 
ديده نمى شود. عناوين يادشده براى يك نويسندة واحد 
 p. 39 كنيد  مقايسه  نمونه،  نيست (براى  يكسان  گاه  نيز 
با p. 90). حروف نگارى و صفحه آرايى اين اثر، به ويژه 
در حروف فارسى، چندان چشم نواز نيست. شايد به اين 
كار  ايران  در  غيرمتعارف  نرم افزارهاى  با  كه  است  دليل 
حروفچينى انجام شده است. همچنين در نشر اين كتاب 
سهوهايى هم به چشم مى آيد، مانند اينكه گردآورنده در 
شمار  در  نيز  خود  از   ،(p. 7) خود  سطرى  چند  مقدمة 

نويسندگان مقاالت سپاسگزارى كرده است.
با اين همه، نشر اين مقاالت پراكنده به صورت يك 
دكتر  خدمات  و  است  مفيد  و  پسنديده  كارى  مجموعه، 
زبان  به  متعاليه  حكمت  مجله  مستمر  چاپ  در  صفوى 
انگليسى در لندن قابل تحسين است. مطالعة اين مجموعة 
سودمند را به همة عالقه مندان موالنا و كسانى كه به پژوهش 

دربارة او و آثار سترگش مشغول اند، توصيه مى كنيم.
هاشم آشتيانى

صفي نژاد،  جواد  سياق،  خط  آموزش  در  كوششي 
تهران، سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسالمي 

ايران، 1387 ش.

پژوهش دربارة اصطالحات ديواني و به خصوص شاخة 
نخستين  هنوز  كه  است  دانش هايي  جمله  از  «سياق» 
شده  انجام  پژوهشهاي  مي كند.  سپري  را  خود  گامهاي 

در اين زمينه انگشت شمار است و آنچه تاكنون در اين 
سنگي  چاپ  كتابهاي  شامل  بيشتر  شده،  منتشر  زمينه 
است. در اين ميان به عنوان يك پژوهش و تصحيح قابل 
اعتنا مي توان از كتاب فروغستان به تصحيح استاد ايرج 
افشار ياد كرد كه توسط مركز پژوهشي ميراث مكتوب 
فروغ  محمدمهدي  تأليف  است (فروغستان،  شده  منتشر 
اصفهاني، به كوشش ايرج افشار، تهران، مركز پژوهشي 

ميراث مكتوب، 1378ش). 
استاد ايرج افشار در صفحات پاياني كتاب فروغستان 
بخشي را به عنوان «پيوست دوم» آورده و در آن به شناسايي 
پرداخته اند.  سياق  علم  در  شده  نوشته  فارسي  كتابهاي 
بلكه  چاپها،  تنها  نه  كه  درمي يابيم  فهرست  اين  روي  از 
نوشته هاي اين حوزه بسيار انگشت شمار است و در اين 
ميان، آنچه در سده هاي ديرين نوشته شده ناچيز است. 
پژوهشهاي  تكميل  براي  متون  اين گونه  بررسي  بنابراين 

متني، كاري بايسته است.
و  اسناد  سازمان  توسط  زمينه  اين  در  اثري  اخيراً 
است  شده  منتشر  ايران  اسالمي  جمهوري  ملي  كتابخانة 

كه مي تواند بخشي از كاستيهاي موجود را جبران كند.
كتاب به دو بخش جداگانه تقسيم شده است. بخش 
را  كتاب  اين  پژوهشي  بخش  «تأليف»،  عنوان  با  اول 
ـ آقاي جواد صفي نژاد  تشكيل مي دهد كه نويسندة كتابـ 
ــ نوشته شده است. اين بخش به چند فصل تقسيم شده 

كه عبارت اند از:
توصيف  به  بخش  اين  سياق.  از  شناختي  اول:  فصل  ـ 
موضوع سياق و همچنين تاريخچة مختصري از اين 

دانش اختصاص يافته است.
و  مسكوكات  توصيف  به  مسكوكات.  دوم:  فصل  ـ 
كاربرد واحدهاي مرتبط با آنها در نوشته هاي سياقي 

اختصاص دارد.
فصل سوم: كتب درسي تعليم سياق. به معرفي كتابهاي  ـ 

اين زمينه است.
عدد  كه  ارقامي  معرفي  رقومي.  سياق  چهارم:  فصل  ـ 

آن ها را به خط سياق مي نوشتند.
فصل پنجم: سياق در دوران پهلوي اول ـ 

فصل ششم: ارقام حسابي پولي ـ 
فصل هفتم: ارقام حسابي جنسي. ـ 

بخش دوم كتاب با عنوان «تدوين»، بخش مهمي است 
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كه به باز چاپ افسِت شمارى كتابهاى چاپ سنگي مرتبط 
رساله  چند  ميان،  اين  از  است.  يافته  اختصاص  سياق  با 
ــ كه تمامًا دربارة علم سياق هستند ــ به صورت كامل به 
چاپ رسيده و از برخي ديگر ــ كه شامل علوم ديگر نيز 

بوده اند ــ فقط بخش سياق آنها چاپ شده است.
از جملة كتابهاي گروه نخست مي توان از اين آثار ياد 
قاجار  دبير  ميرزاسيدحسنخان  نوشتة  خالصةالسياق  كرد: 
سياق  سحاب،  ابوالقاسم  نوشتة  مظفري  سياق  تفرشي، 
(كه  احسن المحاسبات  و  خطير  مصطفي  نوشتة  خطير 

بخش سياق از يك مجموعة دو جلدي است). 
از جملة كتابهاي گروه دوم نيز مي توان به اين كتابها 
اشاره كرد: تعليمات ابتدايي، اقبال ناصري و سيد االنشاء 

نوظهور. 
اين آثار همگي در سالهاي پاياني حكومت قاجار و 
سالهاي نخستين از دورة پهلوي نوشته شده اند و لذا بر 
مبناي شيوة سياق نويسي اين دوره فراهم آمده اند؛ به همين 
دليل بخش مهمي از شيوه هاي نگارشي و اصطالحات اين 
دانش در سده هاي پيشين را شامل نمي شوند. با اين حال 
انتشار اين كتاب از بايسته هاي پژوهش در اين زمينه بود 
است  شده  باعث  آن  دوم  بخش  انتشار  به خصوص  كه 
در  سياق  دانش  زمينة  در  كمياب  متنهاي  از  تعدادي  تا 

دسترس پژوهشگران و دوستداران اين رشته قرار گيرد.
دربارة كتابهاي آموزش سياق ذكر يك نكته ضروري 
و  مغلق نويسي  شيوة  دو  گذشته  در  اينكه  آن  و  است 
آسان نويسي در نگارش سياق وجود داشت و اين نكته 
فروغستان  در  مثًال  شده اند.  متذكر  نويسندگان  بيشتر  را 
است،  فارس  اهل  آنچه  سياق:  در  «اما  آمده:   (82 (ص 
قاطبًة معقود و معوج نويسند و اغلب حروف رقومي و 
تحت السياق را از قاعدة خود بيرون برند ؛ امثال حروف 
در  و  خواند.  نتواند  درست  چندان  بيگانه  كه  اختراعي 
روشن تر  دارالمرز]  و  خراسان  [و  آذربايجان  و  عراق 

نويسند به حدي كه هر صاحب سواد تواند خواند...» 
براي نمونه اگر به نسخة وقفنامة ربع رشيدي نگاهي 
بيندازيم خواهيم ديد كه همة نوشته ها و ارقام، روشن و 
قابل خواندن است. بنابراين آنچه كه در اين گونه كتابهاي 
به  يا  مغلق نويسي  شيوة  به  مربوط  مي شود  ديده  سياقي 
گفتة صاحب فروغستان، شيوة دبيران ناحية فارس است.
ع.ص

عارف  تصحيح  عطاءاهللا،  بن  رحمتي  االكتساب،  كنز 
نوشاهي و اقصي ازور، تهران، كتابخانه، موزه و مركز 
شمارة  اسالمي، 1387 (ضميمة  شوراي  مجلس  اسناد 
13 و 14 نشرية نامة بهارستان، به يادگار برگزاري مجمع 

نسخه شناسي متون زبان فارسي، وين، 1387ش). 

ـ در  ـ به عنوان پيشه هايي شهريـ  آموزش فنون و صنايعـ 
نظام اجتماعي كهن، همواره پيرو شيوة استاد و شاگردي 
بوده است و به ندرت مي توان به نوشته هاي كهن در زمينة 
آموزش اين فنون دست يافت. با دگرگونيهاي ساختارهاي 
اجتماعي ايران پس از هجوم مغول ــ و به خصوص بعد 
از دورة تيموريان ــ در اين شيوه نيز اندكي تغيير ايجاد 
اندك اندك  زمينه ها  اين  در  آموزشي  آثار  نگارش  و  شد 

رواج پيدا كرد.
است  فنوني  زمينة  در  معموالً  نيز  نوشته ها  اين  البته 
پيشه ها  برخي  زمينة  در  اما  داشتند،  عمومي  كاربرد  كه 
كه وابسته به پشتيباني دربارها بودند، اين گونه نوشته هاي 
آموزشي كمتر ديده مي شود. از جملة اين پيشه ها مي توان 
فن  شاخه هاي  از  كه  كرد  اشاره  ـَـني»  «ُمـهرك فن  به 

جواهرسازي به شمار مي آيد.
يادآور  كتاب  ديباچة  در  نوشاهي  دكتر  آقاي  چنانكه 
در  تاكنون  كه  است  يگانه اثري  االكتساب  كنز  شده اند، 

زمينة آموزش اين فن شناسايي شده است.
اثر مورد گفتگو رساله اي است منظوم شامل 553 بيت 
كه در سال 1057 ق توسط سراينده اي با تخلص «رحمتي» 
سروده شده است. بر خالف رساله هاى آموزشي منظوم 
كه معموالً در قالب مثنوي و بر يك وزن هستند، اين اثر 
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از سروده هايي در قالبهاي گوناگون چون قصيده، غزل، 
مثنوي و رباعي تشكيل شده است. سراينده دربارة نام اثر 

و تاريخ سرايش آن گفته: 
نام او شـد خــوانده كـنزاالكتساب

پيش دانايـان ز طبـع بـي نظيــر
الْف و خمسين سبع تاريخش ز من

از سر هجرت شمار خود بگير
سراينده در كار خود هجده غزل را به تضمين غزلهاي 
حافظ اختصاص داده كه هرچند جزو نمونه هاي درخشان 
نمي نمايد.  نيز  مالحتي  از  خالي  اما  نيست،  فارسي  ادب 

براي نمونه: 
هـر آن مهـري كه دارد خط خوش بي نقش بهتـر دان          
به رنگ و بوي و خال و خط چه حاجت روي زيبا را
خـِط ُمــهــِر «عـطاء اهللا» و خــط سـنـِگ «عبــداهللا»           
چــنان بـردند صـبر از دل كه تركان خـوان يـغـما را

هر  ــ  اثر  از  شناسايي شده  نسخة  دو  پاية  بر  كتاب 
ــ  الهور  پنجاب  دانشگاه  مركزي  كتابخانة  به  متعلق  دو 
تصحيح شده است. پس از متن اثر، دو «پيوست» به پايان 

كتاب افزوده شده كه عبارت اند از: 
1. اسامي مهركنان و حكاكان شبه قاره

2. فهرست چند مقالة فارسي و اردو در زمينة مهركني و 
مهرهاي تاريخي.

در پايان نيز نمايه هايي شامل نماية واژگان اصطالحات، 
نماية كسان و نماية جايها ارائه شده است.

ع.ص

حضرت  بزرگ  كتابخانة  عكسي  نسخه هاي  فهرست 
نگارش  ج3،  (ره)  نجفي  مرعشي  العظمي  آيت اهللا 
ابوالفضل حافظيان بابلي، قم، كتابخانة بزرگ حضرت 

آيت اهللا العظمي مرعشي نجفي، 1387ش.
بخش مهمي از نسخه هاي ارزشمند مرتبط با فرهنگ ايراني 
و اسالمي در كتابخانه هاي دنيا پراكنده است. بهترين راه 
تهية  نسخه ها،  اين  به  ايراني  پژوهشگران  دستيابي  براي 
تصويري از آنها است كه به روشهايي چون تهية عكس، 
ميكروفيلم و همچنين تصاوير ديجيتالي امكانپذير است.

همچون  مراكز  برخي  توسط  پيش  سالها  از  كار  اين 
كتابخانة مركزي دانشگاه تهران و كتابخانه هاي برخي از 
شده است. از جملة  دانشگاه ها و مراكز پژوهشي انجام 

العظمي  آيت اهللا  حضرت  بزرگ  كتابخانة  مركزها،  اين 
مرعشي نجفي (ره) است كه هم اكنون بيش از چهار هزار 
و  ايران  ارزشمند  دستنويس هاي  از  عكسي  نسخة  مجلد 

جهان را در گنجينة خود جاي داده است.

از  گلچيني  شامل  معموالً  عكسي  مجموعه هاي 
هستند  دستنويسهايي  شامل  و  خطي  نسخه هاي  تصاوير 
به  مي باشند؛  ارزش  داراي  گوناگون  ديدگاههاي  از  كه 
مژده اي  مجموعه ها  اين  فهرست نويسي  دليل  همين 
خطي  نسخه هاي  به  دستيابي  زمينة  در  پژوهشگران  به 

ارزشمند و كمياب است.
فهرستي كه اكنون شناسانده مي شود، مژده اي از اين 
دست دربارة چاپ سومين جلد از فهارس نسخ عكسي 
كتابخانة آيت اهللا مرعشي است. دو جلد پيشين اين فهرست 
در سالهاي 1369 و 1370 ش به قلم زنده ياد محمدعلي 
نسخة  يكهزار  مشخصات  حاوي  و  شده  نگاشته  حائري 
عكسي است. جلد حاضر توسط كتابشناس فاضل، آقاي 
معرفي  شامل  و  يافته  نگارش  بابلي  حافظيان  ابوالفضل 
آن   (1300 تا   1001 (شماره هاي  عكسي  نسخة  سيصد 

كتابخانه است.
مجموعه  اين  عكسهاي  از  بسياري  اينكه  به  توجه  با 
اين  در  كه  آثاري  شمار  است،  «مجموعه» ها  با  مرتبط 
مجموعه معرفي شده بالغ بر يكهزار اثر است كه بسياري 
از آنها پيش از اين ناشناخته بوده و برخي از آنها نخستين 

بار در اين فهرست معرفي مي شود.
كم توجهي  شاهد  اخير  دهة  چند  در  متأسفانه 
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فهرست نويسان به مقولة كتابشناسي تحليلي بوده ايم اما در 
فهرست حاضر به اين مقوله به خوبي توجه شده است.

آثار  يا  اثر  نام  به  نخست  نسخه،  هر  معرفي  براي 
مندرج در آن پرداخته شده و سپس به نام مؤلف و دورة 
زندگاني او اشاره شده است. در بسياري از موارد نيز ــ 
شناخته  كم تر  ايراني  منابع  در  نويسنده  كه  آنگاه  به ويژه 
شده باشد ــ آگاهيهاي اساسي دربارة زندگي و آثار وي 
به دست داده شده و سپس به اثر مندرج در نسخة مورد 

نظر پرداخته شده است.

در اين بخش به ارائة آگاهيهايي دربارة موضوع اثر، 
همچنين  و  اثر  بخش بنديهاي  ُمهدي اليه،  تأليف،  دليل 
آگاهيهاي  ديگر  و  خالصه ها  حواشي،  شروح،  شناسايي 
مرتبط با آن پرداخته مي شود و به ويژه آگاهيهاي سودمندي 
داده  دست  به  آن  ديگر  نسخه هاي  و  اثر  چاپهاي  دربارة 

شده است.
به  ــ  دارد  جداگانه  عنوانى  كه  ــ  بعدي  بخش  در 
آن  نويسندة  و  اثر  شناسايي  براي  اصلي  «منابع»  معرفي 
پرداخته شده و پس از آن به ارائة عبارات آغاز و انجام 

نسخة مورد بررسي پرداخته شده است.
اطالعات  ارائة  به  مجزا  بخشي  در  نيز  ادامه  در 
درج  به  سرانجام  و  شده  اشاره  نسخه  آن  نسخه شناسي 

شمارة نسخه و جايگاه نگهداري آن پرداخته شده و در 
صورت معرفي شدِن نسخه در فهرست مجموعة مذكور، 

به نشاني آن فهرست نيز ارجاع داده شده است.
نويسنده براي معرفي هر اثر ــ عالوه بر خود نسخه 
ضمن  و  داده  قرار  بررسي  مورد  را  گوناگوني  منابع  ــ 
ضروري،  موارد  از  هركدام  به  موجز  و  دقيق  اشاره اي 
برخي  به  دادن  ارجاع  با  را  بيشتر  آگاهيهاي  به  دستيابي 
منابع، آسان كرده است. كاري كه آگاهيهاي ضرورِي اوليه 
را  فهرست  حجم  و  مي دهد  قرار  خواننده  اختيار  در  را 

بيهوده با اشاره به موارد تفصيلي افزايش نمي دهد.
با  رويارويي  هنگام  مقوالت،  اين  با  ناآشنا  خوانندة 
اين فهرست، با تعداد زيادي نام و عدد روياروي مي شود 
كه شايد از ديدگاه وي اين موارد داراي ارزش چنداني 
نباشد اما پژوهشگران آشنا با اين مقوله مي دانند كه براي 
گردآوري اين گونه آگاهيها بايد چه ميزان جستجو كرد. 
چه بسا الزم باشد تا فهرست نويس براي ثبت يك نام يا 
عدد، ساعتها وقت صرف كند و نگاهي به اين فهرست 
جستجوهايي  موارد،  از  بسياري  در  كه  مي دهد  نشان 

اين چنيني انجام شده است.
آقاي  برمي آيد،  فهرست  اين  مندرجات  از  چنانكه 
حافظيان فهرست نويسي را به ديد يك دانش مي نگرند و 
اين امر موجب شده است تا اثر ايشان به يك «فهرست 
تحقيقي» بدل شود نه فهرستي كه حاصل نگاه سطحي به 
نسخه و چند صفحة آغاز و انجام آن است. به همين دليل 

آگاهيهاي جنبي بسياري از كار ايشان به دست مي آيد.
آن  و  مي نمايد  بايسته  اينجا  در  نيز  نكته  يك  يادكرد 
ـ صرف نظر از عشق پژوهشگر  اينكه تهية چنين فهرستيـ 
به كارش ــ نيازمند پشتيباني مراكز و مهياساختن منابع 
كافي براي كار و همچنين در اختيار نهادن مجال كافي 
سوي  از  خوشبختانه  امر  اين  كه  است  پژوهش  براي 
كتابخانة بزرگ آيت اهللا العظمى مرعشى نجفى تأمين شده 
است. جا دارد كه انتشار اين فهرست را به مؤلف و ناشر 

آن تبريك بگوييم.
ع.ص
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كتابهاى فارسى تازه چاپ در هند
سيد حسن عباس
گروه فارسى دانشگاه هندى بنارس

والة  على قلى  تأليف    ،(1 (ج  رياض الشعرا  تذكره 
داغستانى، با مقدمه و تصحيح و تحشية شريف حسين 
2001م،  1380ش/  رام پور،  رضا  كتابخانة  قاسمى، 

پنجاه و شش + ش ش + 921ص.
آقاى پرفسور شريف حسين قاسمى يكى از شخصيتهاى 
به شمار  هند  فارسى  استادان  ميان  در  خبر  با  و  پركار 
سروكارى  خواند  و  نوشت  كار  در  كه  كسانى   مى رود. 
دارند، از ايشان و همچنين از كارهاى علمى و پژوهشى 
ايشان به خوبى اطالع دارند. چندين اثر از او با تصحيح 
و تحشيه و مقدمة جامع طبع و انتشار يافته است كه در 
ميان آنها يكى تذكرة رياض الشعراى واله داغستانى است. 
اين تذكره يكى از پرحجم ترين تذكره هاى فارسى دانسته 
مى شود و بدين علت كسى از مردان كار مايل به تصحيح 
تنقيح آن نبود. خوشبختانه اين كار به دست پرفسور  و 
اثر  اين  رام پور،  رضا  كتابخانة  و  پذيرفته  انجام  قاسمى 

ضخيم و قطور را طبع و انتشار داده است.
آقاى قاسمى جلد اول تذكرة رياض الشعرا را بر اساس 
(پتنا)  بانكى پور  خدابخش  كتابخانة  در  كه  مؤلف  نسخة 
نگهدارى مى شود، با پنج نسخة ديگر كه در كتابخانه هاى 
هند موجود است، تصحيح و تنقيح و تحشيه كرده است. 
مقدمة كتاب بسيار مفصل است كه داراى شرح حال و 
كارهاى ادبى واله داغستانى است. چند فهرست نيز همراه 
قرآنى،  آيات  فهرست  اماكن،  و  كتب  اشخاص،  است: 
احاديث و عبارات عربى. فهرست شاعران عالوه بر اين 
تعليقات  از  تذكره  ضخامت  به خاطر  البته  است.  فهارس 
و حواشى صرف نظر شده و توجه بر اين بوده است كه 
نخست متن كتاب انتشار بيابد. چند برگ از نسخه هاى 
خطى اين تذكره به صورت عكس در كتاب پيوست است 

كه در كار تصحيح متن از آنها استفاده شده است.

تحشية  و  تصحيح  برهمن،  چندربهان  برهمن،  منشآت 
شريف حسين قاسمى و وقارالحسن صديقى، كتابخانة 

رضا رام پور، 1426ق/ 2005م، لح + 136ص.
منشآت برهمن، يكى از آثار مطلوب و مقبول زمان خود 

چنان  آن  اما  است،  زياد  هم  آن  خطى  نسخه هاى  و  بود 
كه شايسته بود مورد تصحيح و تنقيح قرار نگرفته بود. 
يك بار در مطبع منشى نولكشور در 1885م چاپ سنگى 
چاپ  نسخة  آن  كه  است  اين  وضع  حاال  بود.  خورده 
به دست  بسيار  تالشهاى  وجود  با  و  ناپيداست  سنگى 
مصححين نيامده (ص كد) و آنان نتوانستند از آن چاپ 
استفاده كنند. چندربهان برهمن يكى از منشيان معروف 
دورة شاهجهانى شاعر توانا و نثرنويسى يگانه بود. از آثار 
هم دورة  شاعران  و  نويسندگان  با  كه  مى شود  معلوم  او 
خود ارتباط خوبى داشته و با آنان نامه و پيام رّد و بدل 
كرده است. اين كتاب با پنج نسخة خطى تصحيح شده 
كه سه در كتابخانة رضا رام پور و يك در كتابخانة مركز 
تحقيقات عربى و فارسى موالنا ابوالكالم آزاد در تونك 
(راجستان) و يكى ديگر در كتابخانة موالنا آزاد دانشگاه 
اسالمى عليگر قرار دارد. از نسخة موزة ملى هند نيز در 
كار تصحيح استفاده شده است. منشآت برهمن شامل پنج 

قسم (فصل) است.
قسم اول، مشتمل بر نقد عرضداشتهايى كه به درگاه 
آسمانجاه ارسال داشته است. قسم دوم، مشتمل بر عرايض 
است كه به اميران نوشته شده است. قسم سوم، مشتمل 
بر مراسالت است كه به شعرا و فضالى عهد خود نوشته 
است. قسم چهارم، مكتوبات مبنى بر سفارش اعزه. قسم 
پنجم، عرايض و رقايم كه به پدر و فرزندان و عقيدتمندان 

و دوستان و شاگردان خود به قلم آورده است.
محترم  مصححين  نظرات  برهمن  نامه هاى  مورد  در 
اهميت  حايز  تاريخى  لحاظ  از  نامه ها  «اين  است:  چنين 
زياد نيستند، اما در تاريخ انشاپردازى بايد جايگاه خاصى 
مهارت  انشانگارى  و  ترسل  در  برهمن  باشند.  داشته 
بسزايى داشته است. نامه طرازى و مدعاپردازى به سبك 
نامه هاى  مى شود.  مشاهده  مكاتبات  اين  در  خاصى 
برهمن بيشتر كوتاه هستند. القاب و آداب هم به سادگى 
آورده است و همچنين سبك نگارش او در هر دو نظم 
است  ادبى  پيچيدگى  از  عارى  و  سليس  و  ساده  نثر  و 
بر  عالوه  مى شود.  ديده  معاصرانش  انشاپردازى  در  كه 
اين، استفاده از استعارات و تلميحاتى از مذهب جامعة 
بخشيده  خاصى  آهنگ  و  رنگ  را  برهمن  آثار  هندويى، 

است» (ص ل). 
كتاب داراى تعليقات و فهرست اعالم و همچنين سه 



دورة دوم، سال سوم، شمارة 31 و 32، فروردين و ارديبهشت 661388

عكس نسخه هاى خطى رام پور و يك عكس كه در آن 
شاهجهان  خود،  پدر  به  را  برهمن  چندربهان  دارا شكوه، 
نشر  و  چاپ  است.  شده  آورده  مى كند،  معرفى  پادشاه، 
اين كتاب كارى خوب و قابل تمجيد در اداى حق برهمن 
است كه در جامعة ادبى ما «هندوى فارسى دان» شهرت 

دارد.

واقعات مشتاقى، شيخ رزق اهللا مشتاقى دهلوى، تصحيح 
و تحشية اقتدار حسين صديقى و وقارالحسن صديقى، 
و + 276 +  رام پور، 1422ق/ 2002م،  رضا  كتابخانة 

xxviص.
يكى از تاريخهاى باارزش واقعات مشتاقى، تأليف شيخ 
رزق اهللا مشتاقى دهلوى است كه در ابتداى حكومت اكبر 
تاريخ  اين  بود.  درآمده  تحرير  رشتة  به  هند  در  پادشاه 
به  ميالدى،  پانزدهم  قرن  دوم  نيمة  به  مربوط  وقايع  به 
شيرشاه  دهلى،  در  لودى  سالطين  سلطنت  خصوص 
سورى و اخالفش مى پردازد. عالوه بر اين در اين كتاب 
مطالب جالبى دربارة سالطين مالوه، گجرات، جون پور، 

بنگاله و دكن ديده مى شود.
با  همراه  بدين قرار  است  باب  يازده  حاوى  كتاب 

فهارس اعالم.
باب اول: مجلس اول در بادشاهى سلطان بهلول شاه

باب دوم: احوال سلطان سكندر شاه
سكندر  سلطان  شاه بن  ابراهيم  سلطان  عهد  سوم:  باب 

شاه
باب چهارم: ذكر پادشاهى بابرشاه
باب پنجم: عهد همايون بادشاه

باب ششم: عهد اكبر بادشاه
ـ حيات  ـ اسالم شاهـ  باب هفتم: كيفيت بادشاهى شيرشاهـ 

مسندعالى خواص خان
باب هشتم: واقعات كه در عهد سلطان ابراهيم شاه واقع 

شد.
باب نهم: نشستن اسالم شاه

سلطان  به  المخاطب  مبارزخان  تخت نشينى  دهم:  باب 
محمدعادل شاه

باب يازدهم: حكايت از سلطان غياث الدين خلجى پادشاه 
مندو (ديگر سالطين)

ــ  امين شاه  ــ  ناصرالدين شاه  سلطان  بادشاهى 

ــ  گجرات  بادشاه  مظفر  سلطان  ذكر  ــ  هوشنگ شاه 
بابت  حكايت  ــ  بهمنى  محمود  سلطان  بابت  حكايت 
شهر جون پور در عهد سلطان ابراهيم شرقى ــ عهد قادر 

شاه (ملوخان).
بريتانيا  موزة  كتابخانة  خطى  نسخة  از  مصححين 
استفاده كرده اند. مقدمه به زبان انگليسى است كه در آن 
شرح حال مؤلف و همچنين دربارة اثر وى به طور كامل 
صحبت شده است. كتاب بسيار عالى و زيبا چاپ شده 
و همچنين چندين عكس رنگى از آثار دهلى در آن جا 

داده شده است.
دكتر اقتدار حسين صديقى، استاد تاريخ در دانشگاه 
اما  شده،  بازنشسته  پيش  چندى  كه  بوده  عليگر  اسالمى 
فعاليتهاى علمى و پژوهشى خود را ادامه داده است. او در 
تاريخ سالطين دهلى تبحر كامل دارد. پيش از اين تاريخ 
منازل بخارا از فاضل خان را به انگليسى ترجمه كرده و 
دكتر  است.  رسانده  چاپ  به  هم  را  جهان  صدر  تاريخ 
وقارالحسن صديقى افسر ويژة كتابخانة رضا رام پور، در 
آثار قديمة هند بسيار مهارت دارد و كتيبه هاى قديمى را 
كشف و چاپ كرده است. در زبانهاى اردو و انگليسى 
مقاالت مى نويسد و از وقتى كه مديريت كتابخانة رضا را 
عهده دار شده است، كتابها و متون فارسى بسيار باالخص 
فهرست نسخه هاى خطى فارسى و سنسكريت و عربى 
را به چاپ رسانده است. او وقايع الزمانى را كه يك مثنوى 
تاريخى هند از كامى شيرازى است، با متن و ترجمه به 
انتشار  نيز  ديدنى  و  عالى  بسيار  مجلد  يك  در  انگليسى 

داده است كه متأسفانه فعًال در دست نيست.

زبدة االخبار فى سوانح االسفار (سفرنامة ايرانـ  قرن 19 
مقدمه  مفتون،  به  متخلص  مرزا  على  حاجى  ميالدى)، 
شريف  ذاكره  ناشر  قاسمى،  شريف  ذاكره  تصحيح  و 

قاسمى، 1382ش/ 2003م، يح+241ص.
سوانح  فى  زبدة االخبار  است:  آمده  اين اثر  پيشگفتار  در 
االسفار اولين سفرنامة تاريخى ايران به فارسى است كه 
هندى،  غيرمعروف  ولى  چيره دست  شاعر  و  نويسنده 
حاجى على مرزا متخلص به مفتون پسر مرزا ابوطالب، 
نوزدهم  قرن  در  سفرنامه  اين  مؤلف  است.  كرده  تأليف 
را  خود  مسافرت  شرح  و  كرده  ديدن  ايران  از  ميالدى 
قرن  همان  در  شايسته اى،  ترتيب  به  و  جزئيات  تمام  با 
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به رشتة تحرير درآورده است. او در اين سفرنامه بيشتر 
ديده ها را ثبت نموده است بنابراين تازگى دارد و به ويژه 
داراى  ميالدى  نوزدهم  قرن  ايران  اجتماعى  تاريخ  براى 

اهميت خاصى است (ص ز).
مؤلف، اين اثر را در سه جلد تاليف كرده است كه هر 
سه مجلد تابه حال به صورت نسخة خطى بود. مصحح از 
كرده  استفاده  بانكى پور  خدابخش  كتابخانة  خطى  نسخة 
و مجلد دوم آن را كه مربوط به سفر ايران است و در 
دوران حكومت فتحعلى شاه قاجار در 1242ق به حيطة 
تحرير درآمده، به چاپ رسانده است. سفرنامة مذكور در 
مورد اوضاع و احوال قرن نوزدهم در ايران بسيار حايز 
اهميت است و در ضمن آن، افراد و اشخاص بسيارى را 
هم ياد مى كند كه برخى از آنها براى تاريخ و ادبيات ايران 
اهميت خاصى دارند. در اين مجلد نهر سيوم، نهر چهارم، 
نهر پنجم، نهر ششم و نهر هفتم آورده شده است كه هر 
كدام متعلق به يك شهر خاص و مضافات و منازل آن 
است. مصحح براى اين اثر، فهارس هفتگانه آماده كرده 
است كه شامل اشخاص، اماكن، سكه ها، كتب، مصراعها 
و ادبيات فارسى، آيات قرآنى و جمله هاى عربى و ابيات 

عربى است.

اميرحسن  سيد  مقاالت)،  (مجموعة  عابدى  سيماى 
گردآورندة  دهلى)،  دانشگاه  ممتاز  (استاد  عابدى 
هاشم  توفيق  پيشگفتار  با  حسينى،  فاطمه  بلقيس  سيد 
پورسبحانى، بخش فارسى دانشگاه دهلى، 2004م، ع 

+ 325ص.
مجموعه  اين  در  عابدى  پرفسور  از  زير  مقالة  پانزده 

گردآورى شده است:
1. حديث موسيقى در ادبيات فارسى هند، 2. شاهنامه 
ابيات   .4 دهلوى،  اميرخسرو  ناشناختة  ابيات   .3 هند،  و 
و  غزليات   .5 اصفهانى،  كمال الدين  و  خاقانى  ناشناختة 
طوسى،  ديوان   .6 كرمانى،  خواجوى  ناشناختة  رباعيات 
مشفقى  اول  ديوان   .8 اميرخسرو،  تغلق نامة  ضميمة   .7
بخارى، 9. ابن يمين فريومدى و ابن يمين شبرغانى، 10. 
 .13 آرتيمانى،  رضى   .12 شيدا،  مال   .11 يزدى،  فسونى 
انتخاب ديوان طالب آملى، 14. ديوان ثاقب، 15. ابوطالب 

كليم كاشانى.
عالوه بر اين مقاله ها «تقويم احوال پرفسور عابدى» 

مقاالت  فهرست  و  عابدى  پرفسور  آثار  برخى  فهرست 
آمده  نيز  انگليسى،  و  فارسى  اردو،  زبانهاى  به  ايشان 

است.
الزم به ذكر است كه پرفسور سيد اميرحسن عابدى به 
زبانهاى اردو، فارسى و انگلسى مقاالت زيادى نوشته اند 
و تا به حال سه مجموعه از مقاالت ايشان به اردو، يكى 
به انگليسى و دو مجموعه به فارسى طبع شده است كه 
گفتار  عنوان  به  يكى  فارسى،  مجموعة  دو  اين  ميان  در 
پژوهشى در زمينة ادبيات فارسى، به كوشش راقم سطور 
دكتر  انتشارات  طرف  از  در 1377  عباس)  حسن  (سيد 
محمود افشار در تهران انتشار يافته بود. در اين مجموعه 
36 مقالة پرفسور عابدى گرد آمده است. حاال بسيارى از 
گردآورى  بايد  مجموعه ها  در  كه  است  ايشان  مقاله هاى 
كه  عابدى  پرفسور  فارسى  مقاالت  مجموعة  يك  شود. 
احتماالً جلد دوم گفتار پژوهشى باشد، نيز در حال ترتيب 
و جمع آورى است كه قرار است انتشارات دكتر محمود 
افشار آن را هم منتشر كند. بنده در سعى هستم كه مقاالت 
استادان هندى را در مجموعه هاى مختلف به چاپ برسانم 
تا استفاده از آنها آسان گردد. بايد سپاسگزارى شود كه 
انتشارات بخش فارسى دانشگاه دهلى اين كار مهم انجام 
منتشر  را  عابدى  استاد  مجموعة  سه  وقت  به يك  و  داده 

كرده است.

Indo-Persian Literature, By S.A.H. Abidi, 
Foreword by A.W. Azhan, Compiled by S.B.F. 
Husaini, University of Delhi, Delhi, 2003, 
xvi+412pp.
زير  مقاله هاى  عابدى،  پرفسور  مقاالت  مجموعة  اين  در 

آمده است:
1 .Presidential  Addresses Delivered in All  India 

Persian Teachers Association Conferences.
- 3rd Addresses Delivered at Aligarh Muslim 

University.
- 4th Delivered at Lucknow University.
- 5th Delivered at Gujrat University.
- 6th Delivered at University of Bombay.
- 7th Delivered at Usmania University 

(Heydarabad).
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- 8th Delivered at Calcutta University.
2. Chandra Bhan Brahman His Life and Works.
3. India’s Rich and Valuable Contribution to 

Persian Liberalize. In the light of some recent 
Discoveries, part I.

4. In the light of some recent Discoveries, part II.
5. In the light of some recent Discoveries, part 

III.
6. Translation in and from Persian.
7. Persian Researches in India.
8. Saib Tabrizi Isfahani.
9. Story of Hir and Ranjha in Indo-Persian 

Literature.
10. The Story of Padmavat in Indo-Persian 

Literature.
11. Impact of Hafiz on the East and West.

عبرت نامه، مرزا محمدرستم حارثى بدخشى، با تصحيح 
و حواشى سيده خورشيد فاطمه حسينى، بخش فارسى 

دانشگاه دهلى، شهريور 1380/ 2001م.
كتاب حاضر متن تاريخى آخرين پادشاهان مغول در هند 
تأليف  بدخشى  حارثى  محمدرستم  مرزا  را  آن  كه  است 
كه  است  محمدى  تاريخ  تأليفاتش  از  يكى  است.  كرده 
نسخة خطى آن در كتابخانة رضا رام پور موجود است و 
از روى آن متن آن قبًال موالنا امتياز على خان عرشى سپس 
پرفسور نثار احمد فاروقى آماده كرده و از طرف انتشارات 
كتابخانة رضا رام پور به چاپ رسيده است. تأليف ديگرى 
وى عبرت نامه است كه دكتر خورشيد فاطمه حسينى آن 
را از روى نسخة خطى كتابخانة خدابخش بانكى و ديوان 
در  است.  داده  قرار  تحشيه  و  تصحيح  مورد  لندن  هند 
مورد اين نوع كار استاد پرفسور عابدى در تقريظ خود 
استادان  مهم  هدفهاى  از  يكى  «چون  فرموده اند:  اشاره 
تعليم  به  فارسى  بخشهاى  در  كه  هند  در  فارسى  زبان 
دانشجويان مشغول اند، حفظ و نگهدارى ميراث گرانقدر 
زبان  زمينة  در  كم ياب  خطى  نسخه هاى  به ويژه  فرهنگى 
امر  بر  عالوه  است  شايسته  مى باشد،  فارسى  ادبيات  و 
تدريس، نسخه هاى خطى زبان فارسى را كه در بسيارى 
دست نخورده  گنجينه اى  همچون  هند  كتابخانه هاى  از 

باقى مانده، شناسايى كنند و آن را بناى كار تحقيقاتى و 
پژوهشى خود قرار دهند» (ص هفت).

در  كه  عبرت نامه  خطى  نسخة  دربارة  عابدى  استاد 
خدابخش نگهدارى مى شود و متن حاضر بر اساس آن 
متون  همان  از  يكى  عبرت نامه  «كتاب  مى فرمايند:  است 
فارسى باارزش است كه اصًال اين كتاب خوانا نبود. اين 
عشق و عالقه به دانش است كه خانم دكتر سيد خورشيد 
فاطمه حسينى آن را براى تصحيح انتخاب كرده و زحمت 

زيادى كشيدند...» (ص هشت).
عبرت نامه به صورت واقعه به تأليف درآمده است كه 
آغاز  هجرى  شانزده  و  يكصد  و  يك هزار  سال  وقايع  از 
مى شود به ذكر وقايع سال يك هزار و يكصد و سى و يك 
نه  است  ديده  مطالب  بيشتر  و  مى رسد.  پايان  به  هجرى 
كه شنيد. اين كتاب دربارة احوال و اوضاع دوران آخرين 
حكومت اورنگ زيب عالمگير و پس از آن منبعى خوب 
تاريخ  در  آن  نشر  و  چاپ  با  و  مى آيد.  به شمار  معتبر  و 
به  كتاب  است.  شده  اضافه  خوبى  كتاب  هند  ادبيات  و 

نحوى شايسته به چاپ رسيده است.

داستان نويسى معاصر هند (هندى ـ اردو)، به كوشش 
فارسى  بخش  كمار،  راجندر  جهان تيغ،  خليلى  مريم 

دانشگاه دهلى، 2005م، چاپ اول، 472ص.
اين كتاب شامل چهار فصل بدين قرار است: تاريخچة 
نويسندة  ده  از  داستان  ده  هندى،  معاصر  داستان نويسى 
ده  از  داستان  ده  اردو،  ادبيات  تاريخچة  هندى زبان، 

نويسندة اردو زبان. سپس فهرست اعالم آمده است. 
داستانهاى  مجموعة  نخستين  اين  كه  شود  گفته  بايد 
شده  برگردانده  فارسى  به  كه  است  زبان  اردو  و  هندى 
ايك  اردو  به  كه  سنگ بيدى  راجندر  از  اثرى  قبًال  است. 
شده  ترجمه  به فارسى  است،  معروف  ميلى سى،  چادر 
گاه   گاهى  هندى  و  اردو  متعدد  داستانهاى  همچنين  بود. 
به فارسى ترجمه شده است. اما اين يك مجموعه كتابى 
و  است  اردو  و  هندى  داستان نويسى  دربارة  مخصوص 
همچنين از ده نويسندة هندى و ده نويسندة اردو برگزيده 
و آثار آنان را به فارسى ترجمه شده است كه بسيار كار 
خوانندگان  ساختن  آشنا  در  كتاب  اين  بود.  ضرورى 
گرامى فارسى به داستان و داستا ن نويسان زبانهاى هندى 
و اردو گام مهم تلقى مى شود و به خاطر آن بايد از دكتر 
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خانم مريم خليلى و دكتر راجندر كمار تحسين و تمجيد 
به عمل آيد كه به توسط آنان داستانهاى معاصر هندى و 
اردو به فارسى برگردانده شده است. كتاب داراى حواشى 
مفيد و معناى كلمات و لغات هندى و اردو و به فارسى 

است.

ديوان اميرحسن سجزى دهلوى، با تصحيح و حواشى 
نرگس جهان، انتشارات بخش فارسى دانشگاه دهلى، 
اميرحسن  سيد  پيشگفتارهاى  با  855ص،  2003م، 

عابدى و مريم خليلى جهان تيغ.
از  يكى  1944م)  اوت   4 در  (تولد  جهان  نرگس  دكتر 
استادان گروه فارسى دانشگاه دهلى است كه فعًال رياست 
گروه را به عهده دارد. در فارسى و اردو مقاالت و كتابها 
نوشته و در مجالت هند و ايران انتشار داده است. رسالة 
دكترى او «تاريخ ادبيات هند و فارسى در دورة خلجيان» 
چاپ  به  در 1984م  و  نوشته  انگليسى  زبان  به  كه  بوده 
دكتر  فارسى  زبان  دستور  اين  بر  عالوه  است.  رسيده 
را  غالمحسن زاده  دكتر  از  ويرايش  راهنمايى  و  خانلرى 
به اردو ترجمه كرده است. اخيراً علم عروض و علم بديع 
چاپ  و  تصحيح  را  دهلوى)  فقير  شمس الدين  (تاليف 
نموده است و غير از آن داستانهاى پيامبران در شعر عطار 
نيشابورى (منطق الطير، اسرارنامه و ديوان) نيز با كوشش 
وى  تمجيد  قابل  و  بزرگى  كار  است.  يافته  انتشار  وى 
تصحيح ديوان اميرحسن سجزى دهلوى است كه تجديد 
آن  قديم  چاپ  زيرا  بود،  جدى  ضرورت  يك  آن  چاپ 
كه به توسط مسعود على محوى در 1352ش در حيدرآباد 
انتشار يافته بود ديگر ناياب شده است. خانم نرگس جهان 
با استفاده از چاپ آقاى محوى از نسخه هاى خطى ديوان 

(مجموعة  تهران  دانشگاه  مركزى  كتابخانة  در  كه  حسن 
مشكوة) و مجلس شوراى ملى نگهدارى مى شود، استفاده 
نسخة  كپى  كه  مى شود  معلوم  او  مقدمة  از  است.  كرده 
مجلس به توسط استاد محترم جناب آقاى دكتر سيد جعفر 
مركزى  كتابخانة  خطى  نسخه هاى  عكسهاى  و  شهيدى 
دانشگاه تهران از دكتر غالمحسين زاده، به دست او رسيده 
بود كه براى همكارى و لطف و عنايت استادان محترم و 

بزرگوار در مقدمه اظهار تشكر نموده است.
شاعر  دهلوى  اميرحسن  كه  است  ذكر  به  الزم 
معاصر اميرخسرو دهلوى بود. نسخه هاى ديوان وى در 
كتابخانه هاى هند و ايران موجود است كه مصحح از سه 
نسخة خطى ايرانى در كار تصحيح استفاده برده است و 
اختالف نسخه ها را در پاورقى نشان داده است. در اين 
و  قطعات  و  رباعيات  مثنويات،  قصايد،  غزليات،  ديوان 
متفرقات آمده است. در مقدمه شرح احوال و آثار حسن 

دهلوى پرداخته شده است.
البته در شمار غزليات يك دشوارى و مشكل ايجاد شده 
است و آن اين است كه مصحح براى غزليات نمرة شمار 
به جاى آوردن پياپى، رديف وار غزليات را نمره داده است. 
به طور مثال در رديف الف از 1 ـ 46 غزل آمده است سپس 
رديف ب آغاز مى شود. غزليات رديف ب را نيز از 1 ـ 
تا... نمره داده شده در حالى كه نمره ها اگر پياپى مى آمد 
در يك نظر معلوم مى شد كه در اين ديوان حسن دهلوى 
چند تا غزل آمده است. مصحح اين روال را در همه جا 
وجود  با  نبود.  مناسب  بنده  نظر  در  كه  است  برده  به كار 
حسن،  ديوان  تصحيح  در  مصحح  دشوارى  و  مشكل  اين 

زحمات زيادى را متحمل شده كه بايد اعتراف شود.
سيد حسن عباس

 


