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سهم مجله دانش (فصلنامه علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
) در تبیین ادبیات فارسی شبه قاره،اسالم آبادپاکستان 

شگفته یاسین عباسی

چکیده

کتابخانه هاي شبه قاره مملو از نسخه هاي خطی و کتاب هاي نادر و کمیاب هستند که در این هزار 
سال اخیر توسط ادیبان ، شاعران ، صوفیان و دانشمندان شبه قاره به سلک تحریر درآمدند ولی جاي 

کوشش تاسف است بسیاري از اینها به دست فراموشی سپرده شده است.فصلنامه دانش درین ضمن با
گنجینه هاي گرانبهاي شبه قاره را براي خوانندگان ی کرده است کههاي ثمر بخش خود به حدي سع

عرضه کند تا این که نه فقط مردم فارسی دوست  شبه قاره بلکه ایرانیان تا حد امکان  نیز از این بهره 
ببرند .

زبان فارسی، شبه قاره ،فصلنامه دانش کلید واژه :

2367

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


2

مقدمه

زبان رسمی و اداري و حتی دینی هندو پاکستانزبان فارسی تا قرن هاي متمادي در شبه قاره
نیز بوده است .اگر به تاریخ نگاه بیفگنیم می بینیم که این زبان در زمان سلطان محمود غزنوي به 

و در عصر صفاریان مردم  ملتان« سطخري ابنا به نوشته ابن حوقل و این دیار راه یافت ولی 
ند .حتی ردسند به عربی و سندي (سرائیکی ) و مردم مکران به مکرانی و فارسی صحبت می ک

قبل از حمالت غزنویان ، فارسی زبان تکلم مردم ملتان (پنجاب جنوبی و مناطقی از بلوچستان 
.)31،ص 1387صافی ، .»(کنونی ) قرار گرفته بود 

اشت و در زمان در این سرزمین  ریشه  دیان قبل از غزنوحتیازین پیدا است که  زبان فارسی
وقتی یکی از پادشاهان غزنویان تقویت پیدا کرد و در دوره لودهیان مستحکم گردید چون  

که براي ادارة کشور «را به دست گرفت در صدد برآمد این کشور لودهیان زمام حکومت 
این به بعد مردم به فراگیري کسانی را انتخاب کند که از زبان فارسی آگاهی داشته باشند و از 

زبان فارسی عالقه مخصوص مبذول کردند حتی هندوها نیز براي فراگیري فارسی توجه خاصی 
» نشان دادند و در نتیجه زبان و ادبیات فارسی در این سرزمین براي خود وطن ثانوي یافت

)160،ص 77- 76(شماره دانش 

،اسالم فصلنامه دانش در نتیجه کار و کوشش شبانه روز مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
به چاپ می رسد و به اطمینان می توان گفت که این مرکز از سی ساله اخیر به عنوان آباد

می توان اهداف این عنوان دلیل.بهکوشا استنگهدار میراث فرهنگی و زبانی هر دو کشور
به منظور تشیید و ادامه همکاري .«که باعث تاسیس این مرکز شده بودمرکز را در نظر گرفت 

فرهنگی و آموزشی و زبانی بین ایران و پاکستان و براي رسیدن به حد اعالي تفاهم بین دو 
ولت ایران و دولت کشور از طریق تعاون صادقانه و همبستگی دوستانه در این زمینه ها د
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پاکستان تصمیم گرفته اند که این موافقتنامه را براي همکاري در زمینه هاي فرهنگی و آموزشی 
منعقد سازند.پاکستان افتخار دارد که داراي یک میراث فرهنگی است که طی قرون از زبان و 

این میراث ادب و هنر فارسی مایه گرفته است .اینک به منظور حفظ و توسعه و نشر و ترویج
وزارت فرهنگی موسسه اي به نام مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان با اشتراك مساعی 

محدودي در تحقیقات علمی پاکستان به مدت نافرهنگ و هنر دولت ایران و وزارت آموزش و
»کشور پاکستان تاسیس می شود.

)158، ص 73-72(فصلنامه دانش ، 

هـ ش آغاز به کار کرد.1350ت فارسی ایران و پاکستان در سال عمالً مرکز تحقیقا،در نتیجه 

پیشینه فصلنامه دانش :

هـ ش توسط رایزنی فرهنگی جهموري اسالمی ایران 1364شماره  فصلنامه دانش در بهار اولین 
به بعد این مجله 44ه پیاپی .از شمار،اسالم آباد به دو زبان یعنی فارسی و اردو به چاپ رسید 

همانگونه که باال پژوهشی به مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان محول گردید.علمی و 
زبان 22آورده شد این مجله به دو زبان آغاز کار کرده بود و الزم به تذکر است که از شماره 

انگلیسی نیز به آن افزوده شد.

مدیران فصلنامه دانش 

سید عارف نوشاهی از شماره یکم تا شانزدهم ..1

51تا 18-17بط حسن رضوي از شماره سید س.2

55تا شماره 52از شماره خانم دکتر صغري بانو شکفته به عنوان مدیر افتخاري .3
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تاکنون سید مرتضی موسوي سمت مدیر مجله را به عهده 57- 56از شماره شماره .4
دارند .

به تذکر است که از شماره مذکور بخش اردو و انگلیسی نیز برداشته شد و بعد از الزم
ترویج و گسترش زبان و ادبیات فارسی نقش فصلنامه دانش  فقط در راستاياین 

مخصوصاً در تبیین ادبیات فارسی شبه قاره نقشی دارد که اصالً  مهمی را ایفا می نماید .
.یستمقایسه نل قاببا هیچ مجله علمی شبه قاره 

محصول کوشش هایی در جهت «دانش خود را « اینجا جایی است که نگاشته شود 
» حفظ و نشر ملیتی بر بنیاد فرهنگ اسالمی و تحکیم پیوندهاي آن دو بر همین اساس 

دانش چیزي نیست جزء همزة وصلی درمیان فرهنگ و :« معرفی و اضافه می کند که 
)1147مه ادب فارسی ، ص (دانشنا» ادب فارسی و اردو 

به اثبات رساندن گفته فوق می توان صدمین شماره فصلنامه دانش را در نظر گرفت .

نام دارد » اولین هاي زبان فارسی در شبه قاره«بخش اول که فصلنامه دانش حامل100شماره 
سه مقاله به قرار زیر است :داراي 

.امتیازات شبه قاره در زبان و ادبیات فارسی .1

تاج المآثر :نخستین کتاب تاریخ شبه قاره به فارسی ..2

.لباب االلباب محمد عوفی :اولین تذکره الشعرا ادب فارسی.3

دو تا از آنان را مختصراً معرفی می نمایم.
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 تاج المآثر :نخستین کتاب تاریخ شبه قاره به فارسی (بررسی ،نقد و
تحلیل)

فصلنامه دانش 100نوشته شده است و در شمارة مقاله نامبرده به کوشش محمد مهدي توسلی 
به چاپ رسیده است .این مقاله راجع به اولین کتاب تاریخ شبه قاره که توسط حسن نظامی به 

نگارش در آمده بود ،است .صاحب مقاله در چکیده مقاله چنین می نویسد:

ار ارزشمند بعدي که این مقاله تالش دارد تا نخست اهمیت این اثر را بخصوص در رابطه با آث«
از این کتاب الگو گرفته و یکی از منابع مفید آنها بوده شرح دهد، دوم با عنایت به شرایط 
زمانی و اجتماعی شمال هند ، اهمیت چنین اثري را در ثبت تاریخ شبه قاره برجسته نماید و در 

می در شبه قاره نهایت سهم تاریخنگاران ایرانیان را در رابطه با تاریخنگاري فارسی و عل
»مشخص کند.

)43، ص 100(دانش شماره 

لباب االلباب محمد عوفی : اولین تذکرة الشعراي ادب فارسی

100مقاله فوق الذکر به کوشش پرفسور دکتر صغري بانو شگفته نگاشته شده است و در شماره 
نفر از 370حدوداً مولف فصلنامه دانش به چاپ رسیده است .طبق مقاله خانم دکتر شکفته 

درین تذکره معرفی کرده یی که قبل از آن می زیسته اند را شاعران دوره زندگی خود و شعرا
ه تذکر است که احوال و  اشعار بعضی از شعرا به جز این تذکره هیچ جا پیدا است . الزم ب

.نیست. تذکره فوق الذکر در ادب و فرهنگ شبه قاره از مقام شامخ برخودار است

)68-53،ص100ش، شماره دانفصلنامه (
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وان حافظ که توسط ختمی الهوري در شبه قاره نوشته شد ،معرفی می اینک نخستین شرح دی
کنم .

 تالیف » مرج البحرین«نخستین شرح فارسی دیوان حافظ در شبه قاره
هجري قمري.1026ختمی الهوري بسال 

15مقاله فوق الذکر توسط عارف نوشاهی نگاشته شده است و در فصلنامه دانش تحت شماره 
مرج «است.صاحب مقاله درین مقاله اولین شرح دیوان حافظ در شبه قاره که به چاپ رسیده 

نام دارد را مورد بررسی قرار داده است .شارح این مقاله ختمی الهوري  می باشد.» البحرین

مقاله نگار درین مقاله راجع به آشنایی ختمی با حافظ می نویسد که پدر و جد ختمی طبع شعر 
می نویسد:م حافظ آشنا شده بود.ختمیبب او با نام و کالگویی داشتند به همین س

آخر االمر در فن نظم افتاده و در طلب فصاحت و بالغت او دل بباد داده ، از غوامض معانی « 
اشعار دلپذیر و فحاوي مضامین بی نظیر حضرت خواجه حافظ که بر اکثر اهل عالم و بیشتر 

وح مطهرش فیض جان پرورش و قوفی و اطالعی ابناي آدم مخفی و پوشیده بود از امداد ر
یافته ، بعد از آنکه عمري در طلبش شتافتم ، خواستم که در سلک تحریر آرم و آنچه از زبان 

15فصلنامه دانش ، شماره »(در فشان حضرت مخدومی و والدي شنیده بودم مخفی نگذارم.
)58،ص 

ش مرج البحرین ، تاریخ نگارش مرج صاحب مقاله بعد از آشنایی ختمی با حافظ ، باعث نگار
در حین رد بررسی قرار داده است.سپسالبحرین ، و همین طور مفصالً ماخذ مرج البحرین را مو

نمونه هایی از مرج البحرین می آورد و ضمناً به این نتیجه می رسد که مرج البحرین شرح مقاله 
د قطعه و رباعی اوست .با این دیوان کامل حافظ نیست بلکه شرح اشعار منتخب غزلیات و چن
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همه به  اطمینان می توان گفت که مقاله مذبور براي خوانندگان  بسیار پر ارزش و مفید بوده 
است .

تبیین ادبیات فارسی شبه درمی توان استنباط کرد که فصلنامه دانش باالامثالگرفتندر نظر 
.ایفا می نمایده قدر نقش مهمی را داردقاره چه قدر فعال بوده است و چ

ادبیات فارسی شبه در تبیین را که در ین سی ساله اخیر فصلنامه دانش سهم به دلیل طوالت مقاله 
خواهد می توان به چند بخش تقسیم کرد.تمام بخش ها را تک تک آوردهداشته است ،قاره

یک مقاله  از هر بخش معرفی شد ولی پرداخت مفصل هر بخش در حد امکان نیست بنابراین 
نموده بقیه را فقط اسم برده خواهد شد.

اسالم شناسی.1

نسخه شناسی .2

تذکره نویسی .3

تاریخ نویسی .4

غالب شناسی .5

بیدل شناسی .6

زبان شناسی .7

نقد ادبی..8
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 اسالم شناسی

ضمن این موضوع سه مقاله به چشم می خورند .یکی از آنان معرفی در حالی که بقیه 
نام برده می شود.دو را 

»اثر حاجیه جانان بانو دختر عبد الرحیم خانخانان«ترجمه مختصر .1

مقاله نامبرده نوشته دکتر احمد حسین احمد قریشی قلعداري است و در فصلنامه 
به چاپ رسیده است .اینک چکیده مقاله را می 73- 72دانش تحت شماره 

آوردم :

: چکیده

در دوره تیموریان شبه قاره ،علم دوستی و دانش پروري به حدي مورد توجه 
بوده که نه فقط شاهزادگان را با علم و دانش می آراستند بلکه دختران و بانوان 
خانواده سلطنتی را به بهترین نحو پرورش و تربیت می کردند. حاجی جانان بانو 

ان ، درمیان چنین بانوان سر شناس دختر عبدالرحیم خان خانان و نوه بیرم خان خان
اکبر شاه عروسی کرده بود که تاکنون ناشناخته بود ،وي با شاهزاده دانیال فرزند 

بود .ترجمه مختصر دیباچه تفسیر اوست .دستنویس ترجمه مختصر با خط خود 
جانان بانو در کتابخانه خانوادگی نگارنده موجود است . او شاید اراده نگاشتن 

داشته اما نتوانسته به تکمیل رساند، و مورخان همین اثر را تفسیر او تفسیر کامل
گفته اند.

)56-51،ص 73- 72(فصلنامه دانش ،شماره 
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مقاله هاي دیگر این بخش به این ترتیب می باشند.

91شماره دانش اشعار زیب مگسی در وصف امام علی (ع).2

هاي پیامبر اکرام (ص)سهم پاکستان در گسترش زندگینامه ها و سیره نگاري .3

103شماره دانش 

 نسخه شناسی

تا نسخه خطی 18می باشد که در آن نسخه شناسی بخش مستقلی فصلنامه دانش
عالوه بر این در البالي مقاالت دیگر .مربوط به شبه قاره معرفی نموده شده است 

:که به قرار زیر است به چشم می خوردنیز معرفی نسخه خطی نیز 

فتح گجرات ، سیماي اوضاع تاریخی و ادبی دوره اکبر رزمیه.1
شاه 

این مقاله به کوشش خانم فلیحه زهرا کاظمی نگاشته شده است و در شماره 
فصلنامه دانش به چاپ رسیده است درین مقاله نویسنده کوشیده است 116

که یکی از نسخه هاي خطی که منحصر به فرد است و به نام مثنوي فتح 
یا ظفرنامه احمد آباد یا اکبر نامه موسوم است را مورد بحث قرار گچرات

دهد و تاریخچه عهد اکبر را براي خوانندگان توسط این کتاب معرفی نماید.
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عناوین دیگر مقاله ها:

54-55تاریخ فرح بخش (جلد دوم ) شماره دانش .2

.تحفۀ الشعرا از صرفی کاشمیري ،مآخذ نو یافته درباره عروض و قافیه.3

10شماره دانش 

.13نگاهی به کتاب مخزن چشت .شماره دانش .4

 فارسی تذکره نویسی:

از آنان به زبان اردو نیز نوشته ه طی این سالها معرفی شده اند که سه تا تذکر9در این بخش 
شده است .

آفتاب راي لکهنوي و اثر او تذکره ریاض العارفین.1

به 107- 106نگاشته شده است و در فصلنامه دانش شماره مقاله مذبور توسط عارف نوشاهی
چاپ رسیده است.طبق این مقاله دو تذکره به یک نام همزمان در ایران و در شبه قاره به نگارش 
درآمده بودند. یکی از رضا قلی خان هدایت و دیگري از آفتاب راي لکهنوي بوده است 

ن تا کنون چهار دفعه به چاپ رسیده در حالی تذکره ریاض العارفین از رضا قلی خان در ایرا.
شادروان سید حسام الدین که ریاض العارفین یک دفعه در شبه قاره به طبع رسیده است . 

در راشدي ،ریاض العارفین لکهنوي را از تک نسخه موجود در کتابخانه انجمن ترقی اردو 
کراچی تصحیح نموده به دو بخش تقسیم نمود.یکی از( الف تا ظ) و دیگري از حرف( ع تا 
ي) بود .قابل تذکر است که بخش اول این نسخه در حیات مصحح به چاپ رسیده بود ولی 
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دیگري بعد از وفات مصحح به چاپ رسیده است .مختصر این که تذکره فوق الذکر بنا به 
ران بومی داده شده ، حایز اهمیت است.اطالعاتی که درباره شاع

)145، ص107- 106(فصلنامه دانش ،شماره 

لباب االلباب محمد عوفی : اولین تذکرة الشعراي ادب فارسی...2

111-110.شماره دانش بررسی جنبه هاي انتقادي تذکره کلمات الشعراء.3

110شماره دانش بررسی و ارزیابی تذکره همیشه بهار.4

ي ،برصغیر مین فارسی کی رواج و رونق کی باري مین اهم ماخذتذکره حدیقه هند.5
2شماره دانش 

87، شماره دانش تذکره خزانه عامره :مآخذ مهم نقد شعر فارسی.6

93شماره دانش سهم تذکره نویسان سند در ترویج زبان و ادب فارسی ..7

35شماره دانش ،فارسی گو شعرا کا ایک نایاب تذکره.8

47،شماره دانش فارسی تذکريمصحفی اور ان کی .9

تاریخ نویسی

مقاله مربوط به تاریخ نویسی شبه قاره نگاشته شده اند و یکی از آنان به  19درین بخش 
مقاله به زبان فارسی یافته می شوند.18زبان اردو  در حالی که 
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نگاهی به گلشن ابراهیمی معروف به تاریخ فرشته .1

فصلنامه دانش به چاپ 96مقاله فوق الذکر توسط نکهت فاطمه نوشته شده است و در شماره 
رسیده است .درین مقاله ما پی می بریم که این اثر گرانمایه منبع تاریخی ، اجتماعی ، ادبی و 
فرهنگی دوره میانه هند به ویژه جنوب هند (دکن ) به شمار می رود و در تدوین این کتاب از 

ابع مختلف که قبل از آن عرضه شده بودند ، کمک گرفته شده است .درین مقاله من35
بررسی قرار داده شده است :شرح احوال مولف ، سبب تالیف ، منابع مورد موضوعات زیر را 

تاریخ فرشته ،تدوین مطالب ، محتویات ، سبک نویسندگی، ارزش تاریخی و ادبی این کتاب ، 
،نسخ خطی ، چاپ و تراجم .خالصه هاي تاریخ فرشته 

97شماره دانش احوال و آثار میر معصوم بکهري،.2

.115-114شماره دانشاوضاع اجتماعی و فرهنگی دکن از دیدگاه تاریخ فرشته،.3

100تاج الماثر : نخستین کتاب تاریخ شبه قاره به فارسی،شماره دانش .4

95تاریخ عالمگیري:معرفی و نقد آن،شماره دانش .5

-54فرح بخش (جلد  دوم) ماخذي نادر وکمیاب در تاریخ اودهـ،،شماره دانشتاریخ .6
55

111-110شماره دانش  تاریخ محلی قرن سیزدهم :جنگ بزرگ پنجاب،.7

86شماره دانش تاریخ نویسی فارسی در دوره کلهورا،.8
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104تاریخ کشمیر و تاریخ نویسی فارسی در کشمیر، شماره دانش.9

88، شماره دانش تاریخی و ادبیتذکار الهور در کتب .10

79- 78شماره دانش تقریظ آیین اکبري،.11

.98شماره دانش حمیده بانو بیگم ، مادر اکبر شاه،.12

118شماره دانش دو منبع مهم فارسی در زمینۀ  تاریخ امارت بهاولپور، .13

9شماره دانش الدین ایلتمش کی دور کا ایک نامور امیر : عزالدین بختیار،شمس.14

89،شماره دانش عبدالرحیم خانخانان و خدمات او به فرهنگ و ادبیات فارسی.15

42شماره دانش فارسی در خانواده تیپو،.16

55-54شماره دانش مورخان ایرانی در دوره تیموریان در شبه قاره هند و پاکستان،.17

104شماره دانش نگاهی به احوال و آثار محمد قاسم فرشته،.18

113- 112شماره دانش روي کرد بابر به هندوستان،نگاهی تحلیلی به دالیل.19

: غالب شناسی
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بخش و قابل تذکر است که درین مقاله درباره غالب به چاپ رسیدند 21درین بخش تاکنون 
.دو مقاله به زبان اردو نیز شامل می باشند.

غالب :بزرگترین شاعر فارسی گوي شبه قاره  .1

مقاله نامبرده به کوشش دکتر محمد سلیم ملک نوشته شده است و در فصلنامه دانش تحت 
به چاپ رسیده است .درین مقاله راجع به زندگی نامه و افکار اسد اهللا غالب مفصالً 51شماره 

پرداخته شده است .راجع به آثار فارسی غالب نگارنده درحین نوشتن مقاله می نویسد که غالب 
در هند و پاکستان بارها به چاپ رسیدند .نگارنده براي بیان و اثر فارسی می  باشد داراي هشت 

غالب :« افکار ارزنده غالب از اشعار متفرق وي استفاده کرده است .به عنوان مثال می نویسد 
نکته هاي دقیق را بدین سادگی و خوبی بیان می کند که خواننده شعر او محو حیرت می شود 

له جبر ئا چه طور آسان کرده است .مثالً دانشوران جهان همیشه در خصوص مسکه این مشکل ر
و اختیار اندیشیده اند، اما غالب این مسئله را در قالب شعر می آورد ، این بسیار دلنشین می شود 

، ص .....)51فصلنامه دانش «.

104شماره دانش بررسی ردیف و قافیه و اوزان عروضی قصاید فارسی غالب دهلوي ..2

52پرتو غالب .شماره دانش .3

51جمع و ترتیب دیوان اردوي غالب و کالی داس گپتا رضا.شماره دانش .4

23دستنبو کا ایک منفرد قیمتی ایدیشن .شماره دانش .5

31رباعیات فارسی غالب .شماره دانش .6

67- 66عنصر مرثیه و نوحه در شعر غالب .شماره دانش .7
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51غالب اور افکار اقبال .شماره دانش .8

53غالب اور بعض فارسی شعرا کی مماثلین .شماره دانش .9

36غالب شناسی در ایران .شماره دانش .10

18-17غالب کیست .شماره دانش .11

52مثنوي ابر گهر بار شماره دانش .12

75- 74مثنوي ابر گهر بار غالب شماره دانش .13

57- 56مثنوي باد مخالف غالب .شماره دانش .14

63- 62مثنوي چراغ دیر غالب شماره دانش.15

77- 76مثنوي درد و داغ غالب .16

71-70مثنوي رنگ و بوي غالب .شماره دانش .17

مثنوي غالب: بیان نموداري شان نبوت و والیت که در حقیقت پرتو نور االنوار .18
82حضرت الوهیت است .شماره دانش 

67- 66نثر فارسی نامه نویسی غالب و معاصرین وي در ایران .شماره دانش .19

80دستنبوي میرزا اسد اهللا غالب .شماره دانش نگاهی به .20

91نگاهی به مرثیه سرایی فارسی میرزا غالب .شماره دانش .21

بیدل شناسی:
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مقاله به چاپ رسیده اند که یکی از آنان به زبان اردو می 11درین بخش تا اکنون 
باشد .

سیر دل از نظر بیدل.1

به چاپ رسیده 65-64شماره ، فصلنامه دانش از سید احسن الظفر در مقاله مذکور 
است .

صاحب مقاله کوشیده است که کیفیت دل که در البه الي اشعار بیدل پنهان است 
دل داراي هر گونه استعداد :« براي خوانندگان عرضه کند .بیدل در ابیاتش می گوید 

خوب و یا زشت است و هرچه از راه و روشی اختیار می نماید صاحب خود را 
اگر تمایلش بحق شد حق حاصل است و اگر به سوي باطل جلوه می دهد .همانطور 

گرایید ،باطل است .اگر افسردگی را پیش گرفت دوزخ شد و اگر خون شد بهشت 
آفرید.اگر چشم وا کرد سراسر جهان در او می گنجد و اگر نفس کشید آسمان در 

قدم نهاد است و اگر به جلوت » وحدتی «آن محو می شود.اگر به خلوت است 
فصلنامه .»(شد.باطناً مشتی از خون است اما ظاهراً یک دنیاي حیرت است » کثرت«

)104،ص 65-64دانش ، 

21-20بیدل دهلوي عظیم آبادي .شماره دانش .2

99بیدل شاعر حیرت .شماره دانش .3

43بیدل میرزا عبدالقادر بیدل شماره دانش .4

32د .شماره دانش میرزا عبدالقادر بیدل : حیات اور کالم پر تنقی.5
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118تصورات تصوف در شعر بیدل شماره دانش .6

104روابط نظام الملک آصفجاه با میرزا عبدالقادر بیدل .شماره دانش .7

91غزل سرایی بیدل .شماره .8

34مسئله حیرت در کالم بیدل شماره دانش .9

100میرزا عبدالقادر بیدل از دیدگاه منتقدان ایرانی .شماره دانش .10

93بنیادین غزل عبدالقادر بیدل دهلوي شماره دانش ویژگی هاي .11

: زبان شناسی

درین بخش چهار تا مقاله را می توان در نظر گرفت.

تاریخ زبان فارسی : اثر استاد غالم سرود .1

سلک نگارش درآمده بود و در فصلنامه دانش بور به کوشش دکتر طاهره صدیقی به مقاله مذ
اهمیت این مقاله را می توان از گفتۀ خود مقاله نگار به چاپ رسیده بود . 7-5تحت شماره 

حدس زد:

در حقیقت این اثر بزرگیست که از دست آن دانشمند به وجود آمده است و پیش از آن در « 
م پی 1952ده بود .استاد عالی قدر در سال شبه قاره پاکستان و هند کسی به این موضوع دست نز

بردند که کتابهاي زیادي راجع به تاریخ ادبیات فارسی بیشتر توجه نویسندگان را به خود جلب 
نموده است ولی در مورد تاریخ زبان فارسی هیچ کتابی را سراغ ندارند که در این موضوع تمام 
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شبه قاره پاکستان و هند را بالخصوص در ادوار تاریخ بعد از اسالم در ایران را باالعموم و
چون استاد بر تاریخ دسترس کامل دارند و پایان نامه دکتري شان (موسوم به برداشته باشد .

»تاریخ شاه اسمعیل صفوي ) در موضوع تاریخ بوده لهذا این موضوع را به خوبی درك کردند.

)85، ص 7-5(فصلنامه دانش 

م به 1964فرهنگی ایران نیز رفته است که این کتاب در سال ضمن این مقاله ذکري از جایزه 
عنوان بهترین کتاب علمی و ادبی از وزارت فرهنگ بدست آورده بود و  نه فقط باعث افتخار 

استاد عالیقدر بوده است بلکه پاکستانی نیز بر آن مفتخر اند.

عناوین دیگر مقاله ها :

88،شماره دانش خان آرزو و زبان شناسی تطبیقی و تاریخی .2

سراج الدین علی خان آرزو از پیش گامان تحقیقات واج شناسی زبان فارسی .شماره .3
101دانش 

105نا گفته هایی از کتاب هاي انشاء در شبه قاره هند و پاکستان .شماره دانش .4

نقد ادبی

مقاله 59بخش مذبور یکی از مفصل ترین بخش هاي مجله می باشد .درین بخش 
شبه قاره یافته می شوند که چهار از این به زبان اردو می باشند.مربوط به 

مثنوي گنج فقر شرح احوال سراینده و بررسی انتقادي آن .1
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به چاپ رسیده بود 9مقاله فوق الذکر توسط دکتر ساجد اهللا تفهیمی در فصلنامه دانش ، شماره 
زند و طبق نوشته وي مثنوي سراي . در ابتدا مقاله نگار راجع به روایت مثنوي سرایی حرف می 

فارسی در شبه قاره از اواخر قرن هفتم شروع شده بود و عارف بزرگ و نامدار شبه قاره شیخ 
بو علی قلندر را اولین مثنوي سراي شبه قاره قرار داده است .سپس راجع  به حضرت خواجه 

ور را از شرح احوال نویسنده .به طور کلی مقاله مذبده مثنوي گنج فقر می نویسدباقی باهللا نویسن
شروع کرده ، محتویات تک تک این مثنوي را مورد بررسی انتقادي قرار می دهد .راجع به 

مثنوي گنج فقر باوجود اختصار از لحاظ معانی و :« اهمیت این مثنوي مقاله نگار می نویسد 
رفان می باشد مطالب یکی از مثنوي هاي پرمایه و با ارزش و حاوي موضوعات مهم تصوف و ع

.حضرت خواجه عالوه بر مسایل عمومی تصوف، نظریات ویژه مانند وحدت الوجود و اصول 
.»هشتگانه طریق نقشبندیه را هم موضوع سخن قرار داده است 

)83، ص 9(فصلنامه دانش ، شماره 

99آثار فارسی قمرالدین منت دهلوي،شماره دانش .2

14ر کهپوري،شماره دانش آثار و افکار مولوي عبدالرحیم تمناگو.3

43شماره دانش آذري اسفراینی ،شاعر و عارف خراسانی قرن نهم هجري،.4

51شماره دانش  آزاد بلگرامی ، شاعر آزاده،.5

14دانششمارهآزاد بلگرامی کی فارسی تاریخ گویی،.6

45،شماره دانش احوال و آثار حمیدالدین ناگوري.7
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الحسینی ،پروانه اورنگ آبادي و منتخب اشعار فارسیالدین احوال و آثار شاه ضیاء.8
108،شماره دانش 

15، شماره دانش احوال و آثار عبدي قیصر شاهی ؛ مترجم دیوان حافظ.9

2، شماره دانش احوال و آثار فخرالشعرا یکدل چشتی.10

33شماره دانش امجد حیدر آبادي،.11

85-84دانش اکبر اله آبادي : شاعر طنز سراي و منتقد اجتماعی،شماره .12

104شماره دانشبازتاب غدیر خم در قصاید زیب مگسی.13

43شماره دانش بررسی شروح لمعات عراقی.14

14شماره دانش بنگال کی ایک قدیم فارسی فرهنگ : شرفنامه.15

119شماره دانشپژوهش در زندگینامه محسن تتوي و معرفی آثار وي.16

113-112شماره دانشتاملی در افکار و اشعار فارسی زبیده صدیقی.17

104شماره دانشتاملی در مضامین شعري زنان پارسی گوي پاکستان.18

107- 106شماره دانشتحسین بگفته خود.19

10شماره دانش تحسین کاشمیري  فارسی کلیات.20

22شماره دانش االحبابتحفۀ.21

21- 20شماره دانش ثابت اله آبادي کی واقعه گوئی،.22
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شماره سخنسرایی فارسی قرن دوازدهم هجري در سندجایگاه محسن تتوي در عرصه .23
86.دانش

55- شماره دانش 54. خان آرزو در عرصه ادب و تحقیق.24
81شماره دانشدوست محمد خان کامل یثربی :نگاهی به احوال و آثار.25

55-54شماره دانش دیوان کرم ، میرکرم علی خان تالپر ،والی سند،.26

92شماره دانش روزنامه نگاري در شبه قاره،.27

75- 74شماره دانشزیب مگسی : سخنسراي برجسته قرن چهاردهم هجري،.28

82شماره دانش زیب مگسی :سخنور صنعتگر در شعر،.29

49- 48شماره دانشزیب مگسی اور اس کی تضمین نگاري،.30

75- 74شماره دانش.االولیاي ويحدیقۀ سید عبدالقادر تتوي ونظري بر .31

117شماره دانش ی حیرت الهوري با نگاهی بر شعر ا، سیري در زندگ.32

102شماره دانششعر فارسی حسن مولتانی فارسی سراي سیزدهم هجري.. 33

81شماره دانششعر فارسی خوشحال خان ختک. 34

شیخ سما والدین سهروردي ملتانی دهلوي و خدمات ادبی و عرفانی او. 35

57- 56شماره دانش 

35.شماره دانشصوفی محمد افضل فقیر. 36
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36.شماره دانشطالب علی خان عیشی کی فارسی غزل گوئی. 37

41،شماره دانش عشق شور انگیز عراقی و نمودهاي متنوع آن در آثار او. 38

89شماره دانش .عالمه مخدوم محمد معین تتوي. 39

117شماره دانش . عهد تالپوران :دوره زرین مثنوي سرایی در سند. 40

61- 60شماره دانش . قادر بخش بیدل: فارسی گوي قرن سیزدهم هجري. 41

شماره .قصیده  سرایی فارسی در سند از پایان دوره تالپوران تا استقالل پاکستان. 42
93دانش 

105شماره دانش.قصیده سرایان فارسی گوي امارت بهاول پور. 43

86،شماره دانش وراقصیده گویی فارسی در دوره کله. 44

-76،شماره دانش گل محمد ناطق مکرانی و اخالص و ارادتش به حضرت علی. 45
77

86شماره دانش مروري بر احوال شعراي نامی سند در دوره کلهورا،. 46

59- 58شماره دانش معرفی احوال و آثار شمس العلماء میرزا قلیچ بیگ ،. 47

86شماره دانش هاي فارسی در دوره کلهوراکتابمعرفی و بررسی سایر . 48

79-78شماره دانش ،مال شیدا ؛ شاعر معروف دوره جهانگیري. 49

52،شماره دانش مال طغرا ؛ شاعر و نویسنده ناشناخته دوره شاهجهانی. 50
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85-84،شماره دانش موالنا شبلی و شعر فارسی. 51

شماره گو و آخرین حکمران خاندان تالپورانمیر حسن خان تالپور :شاعر پارسی . 52
105دانش 

شاعر پارسی گوي سند در قرن سیزدهم » مومن«میر عباس علی خان تالپور . 53
119شماره دانش هجري،

میر غالم علی آزاد بلگرامی در پرتو سیر و سفرهاي او ،. 54

77-76شماره دانش 

75-74،شماره دانش نامه هاي شاه طاهر دکنی. 55

94،شماره دانش نشر برخی آثار فارسی در هند طی نیم قرن اخیر. 56

94شماره دانش.نگاهی بر احوال و آثار فارسی فقیر بیدل. 57

35شماره دانش.نگاهی به عشاق نامه عراقی. 58

.13شماره دانش.نگاهی به کتاب مخزن چشت. 59

مربوط به ادبیات فارسی شبه قاره بودند و مجله عالوه بر این موضوعاتی نیز وجود داشتند که 
دانش در تبیین آن نقشی داشته است ولی همه آنها را در یک مقاله گنجانیدن خارج از مجال 
می باشد.مهمترین از اینها بخش اقبال شناسی است که یکی از مفصل ترین بخش هاي مجله می 

ز آن صرف نظر کردم .د بنابراین اباشد که نیاز به یک مقاله مستقل می باش
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:نتیجه گیري

در نتیجه مطمئناً می توان گفت که فصلنامه دانش مجله علمی و پروهشی مرکز تحقیقات فارسی 
ایران و پاکستان واقعاً مجله اي است که براي حفظ و نگهداري میراث مشترك هر دو کشور 

یافته نمی شود نیز درین سی سال شبانه روز کوشا است و نظیر این مجله در شبه قاره پاك و هند 
اخیر  در راستاي ترویج و گسترش زبان و ادبیات فارسی به نحو احسن مشغول کار است و با 

موفقیت راه تکامل را می پیماید.

منابع و مآخذ 

ش)،بهار ادب (تاریخ مختصر زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند و هـ1387صافی، قاسم (
موسسه  انتشارات دانشگاه تهران.پاکستان) تهران ،

هـش1365ایران -ا–، اسالم آباد ، رایزنی فرهنگی ج 6- 5فصلنامه دانش ، شماره 

هـش1366، 9همان ، شماره 

هـ ش 1367، 15همان، شماره 

هـ ش1376، اسالم آباد ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان،51همان ، شماره 

هـش1377، 55-54همان، شماره 

هـش1380، 65-64همان ،شماره 
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هـش1382، 73-72شماره ،همان

هـ ش75،1382-74شماره ،همان

هـش1383، 77-76همان ،شماره 

ش 1388، 96دانش ، شماره فصلنامه

ش1389، 100همان ، شماره 

هـش 1390، 107- 106همان ،شماره 

ش1393، 116همان ، شماره 

چهارم بخش دوم ، به سرپرستی حسن انوشه ، تهران سازمان چاپ و دانشنامه ادب فارسی ، جلد 
هـ ش1380انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .

*************
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