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  مقدمه

شناسي در سرزمين پاكستان به همان اندازه قدمت و سابقه دارد كه سلطه و سيطرة مسلمانان  ايران

. ي متمادي، ادامه داشته استها قاره براي نخستين بار برقرار شده، و براي قرن  شبهصفحاتدر اين 

خود محمد بن قاسم، قبل از ورود به اين آب و خاك، متصدي امور حكومت فارس و مقيم 

شناسي در پاكستان در حدود سيزده قرن سابقه  ناتوان گفت كه اير بنابراين مي. شيراز بوده است

نگاران كه به زبان   دليل كلية مورخان، متصوفان، سخنوران، نويسندگان و تذكرهمينبه هدارد، 

شناس قلمداد نمود؛ اما در  عنوان ايران توان به نحوي مي اند را به فارسي آثاري از خود باقي گذاشته

 و شناسان قرن بيستم ميالدي را با ارزيابي آثار علمي، پژوهشي شود كه ايران اين مقاله كوشش مي

  .ادبي و همچنين خدمات آموزشي آنان معرفي نمود

عنوان خدمتگزاران  پيش از پرداختن به موضوع، مالك كار اين پژوهش يعني افرادي كه به  

  :آوريم اند را در ذيل مي شناسي در پاكستان قلمداد شده ايران
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   متولد و متوفي در پاكستان-١

   در پاكستان متولد در خارج از پاكستان اما اقامت ممتد-٢

   متولد در پاكستان اما اقامت ممتد در خارج از پاكستان-٣

   فوت در قرن بيستم ميالدي-٤

شناسان برجسته كه در  اي از احوال و آثار و خدمات علمي چند تن از ايران اينك شمه  

 طور مجمل در اين مقاله شناسي در پاكستان طي يك قرن اخير سهم شاياني دارند، به صحنة ايران

  .گردد منعكس مي

  

  )م1853 -1929(بيگ  ميرزا قليج

ها از نوباوگاني است كه در  ي مهم شناخت مناطق و سرزمينها از حيث علمي و ادبي، يكي از راه

قارة جنوب آسيا نوابغي مثل اميرخسرو، فيضي فياضي،  شبه. اند آغوش آن سرزمين پرورش يافته

ويژه  هاي متمادي تحويل جامعة ادبي و شعري به  طي قرناكبرآبادي، اسداهللا غالب و عالمه اقبال را

توان  هاي فوق نمي به زبان فارسي داده و هم اكنون تاريخ ادبيات فارسي را بدون ذكر نام شخصيت

بيگ مظهر ارتقاء و توسعة ادبيات  شخصيت علمي و ادبي ميرزا قليج. به سلك نگارش درآورد

م و تاريخ ١٨٥٣سال والدت نابغة شهير . ن استفارسي و سندهي در سرزمين مهران پاكستا

 سالة او، تصنيف و تأليف و ترجمة در حدود ٧٧ثمرة طي زندگاني . م است١٩٢٩ارتحالش نيز 

هاي  هاي فارسي، سندهي، اردو، انگليسي و كارهاي علمي به زبان  كتاب، رساله و اثر به زبان٤٥٧

  .آور است بلوچي و ساير السنه، اعجابعربي، 

نامه  بيگ به زبان فارسي تأليف و تصنيف نمود، يكي گرجي بيست و دو اثر كه ميرزا قليجاز   

بيگ، استاديار  ش با تصحيح و تنقيح خانم فائزه زهرا ميرزا، نتيجة ميرزا قليج١٣٨٠است كه در 

آباد، و با راهنمايي دانشمند گرامي  زبان و ادبيات فارسي در دانشكدة دخترانة مارگالي اسالم

آباد چاپ و منتشر  مد حسين تسبيحي توسط مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان اسالممح

  .گرديده است
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ق در محلة تندو توروي حيدرآباد سند چشم ١٢٧٠م مطابق با ١٨٥٣بيگ در سال  ميرزا قليج  

وي تحصيالت متداول را در زادگاهش در مكتب و مدرسه اكتساب نمود و . به جهان گشود

از لحاظ تسليم به . از هفت سالگي به فكر سخن پرداخت. وي از پدرش بوده استاغلب تلمذ 

گانة فارسي، عربي، انگليسي، سندي و بلوچي و اردو و كثرت آثار منظوم و منثور و  السنة شش

  .نظير بوده است تراجم، ميرزا قليج در تاريخ ادبي مشرق زمين كم

 كتاب فارسي از آثار ٢٢واقعيت بشود كه از مناسبت نيست در اين مرحله تذكري از اين  بي  

 سال پس از درگذشت اين نويسنده ٧٣نامه دومين كتاب فارسي اوست كه   گرجي،بيگ ميرزا قليج

ميرزا ، در حين حيات القرآن مفتاحنام  اولين كتاب فارسي وي به. و سخنور برجسته منتشر گرديد

د كه هزاران نسخ خطي كه در پاكستان و ساير ده همين امر نشان مي. به چاپ رسيده بودبيگ  قليج

هاي عمومي و خصوصي موجود است، نياز به ارزيابي علمي از  كشورهاي منطقه در كتابخانه

دار داشته و دارد تا به حفظ و توسعة ميراث مشترك خدمتي ارزنده انجام  ناحية محافل صالحيت

پذير نباشد،  لمي به زبان فارسي امكاني آتي اگر نشر همة آثار عها شود، بدين معني كه طي سال

هاي پهناور، بتواند به  ترين آثار متفكران، مورخان، نويسندگان و سخنوران سرزمين حداقل مهم

  .مندان قرار گيرد چاپ برسد و مورد استفادة عالقه

صورت معلم زبان فارسي در دبيرستان  بيگ در هنگام استخدام دولتي نخست به ميرزا قليج  

اي  آنگاه در امتحان مسابقه. مدت شش سال مشغول به تدريس گرديد  يدرآباد سند بهدولتي ح

ادارة مالياتي دولت شركت نمود و در حدود سي و يك سال در اين زمينه منشأ خدماتي بود، تا 

م مدال قيصر ١٩٠٦از طرف دولت وقت در سال . م به افتخار بازنشستگي نائل آمد١٩١٠اينكه در 

اينك نگاهي به . العلماء ملقب گرديد عنوان شمس م به١٩٢٤اء شد و بعدها در هند به وي اعط

  :هاي مختلف بيگ به زبان شمارة مؤلفات و آثار ميرزا قليج

   اثر٣٨٥ ادبيات سندي -الف

   اثر٤١ ادبيات انگليسي -ب

   اثر٢٢ ادبيات فارسي -ج

   اثر٥ ادبيات اردو -د
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   اثر٣ ادبيات عربي -هـ

   اثر١ ادبيات بلوچي -و

   اثر٤٥٧و جمعاً 

هايي كه به آنها آثاري تصنيف، تأليف و يا ترجمه كرد، به  بيگ غير از زبان ميرزا قليج  

در ادبيات سندي در موضوعات متنوعي، . هاي تركي و گجراتي و مراهتي نيز آشنايي داشت زبان

ناسي، دستور زبان، ش آثاري از خود باقي گذاشته كه شامل تاريخ، فلسفه، جغرافيا، رياضي، زبان

 دليل او را به به هميننويسي، طب، اخالق، نجوم، كشاورزي و نقد ادبي است و  نمايشنامه و رمان

  .اند القاب سعدي سند و خيام سند و حتي شكسپير سند ياد كرده

او آثار علمي و ادبي برجستة . شناسي سهم شاياني دارد بيگ در صحنة ايران ميرزا قليج  

هاي متعددي از جمله انگليسي و سندهي برگردانده و موجب ترويج و اشاعة  بانفارسي را به ز

  .شناسي و فرهنگ ايران زمين در اين دوران بوده است ايران

  

  )م1945م (پروفسور شيخ محمد اقبال 

نام زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پنجاب و رئيس اسبق دانشكدة خاورشناسي،  از استادان به

درستي  در محافل علمي جهاني به) م١٩٣٨م (دن و همنامي با عالمه محمد اقبال علت معاصر بو به

همچنين . الصدور الراواندي است، كه در اروپا منتشر گرديدحةوي مصحح را. شناخته نشده است

تعدادي از . قاره جزء مواد درسي بوده است هاي شبه  در دانشگاهايران به عهد ساسانيانكتاب وي 

شناسي در مجلة  ارسي و اردو پيرامون تتبعات در زبان و ادب فارسي و ايرانمقاالت وي به ف

وي پيش از استقالل . چاپ و منتشر شده است) اورينتل كالج ميگزين(دانشكدة خاورشناسي 

شناسي در آن  پاكستان ديدارهاي متعدد علمي از ايران داشته است و رابط مهمي در زمينة ايران

  .هان بوده استزمان در اين منطقه از ج
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  )م1880 -1946(پروفسور حافظ محمودخان شيراني 

استاد حافظ محمودخان شيراني استاد اسبق دانشكدة خاورشناسي است كه در عين حال محقق، 

او در تونك به دنيا آمد و با تكميل تحصيالت متوسطه . شناس طراز اول بوده است مصحح و سكه

هايي را  حصيالت عالي رهسپار انگلستان شد و در لندن دورهم براي ادامة ت١٩٠٤قاره در  در شبه

پس از درگذشت پدرش كه جهت ادامة تحصيل از . در رشتة حقوق، زبان عربي و فارسي گذراند

نام طلوع و  در همان زمان اولين كتاب به. كرد، به خدمت شركت لوزاك درآمد وي پشتيباني مي

م از طرف همان ١٩١٢در .  لوزاك به چاپ رسانيدعروج اسالم اثر هنري استاب را توسط شركت

عنوان مربي زبان اردو به دانشكدة اسالمية الهور  م به١٩٢٢در . شركت در هند مأموريت يافت

شناسي  طور مرتب مقاالتي علمي در زمينة ايران م در مجلة مخزن و از سال بعد به١٩٢٠از . پيوست

م در مجلة دانشكدة خاورشناسي ١٩٢٥ سال در. كرد و ادب فارسي در مجلة اردو منتشر مي

 مؤلفة موالنا شبلي تنقيد شعر العجماو دو اثر . هاي خود را آغاز كرد نگارش و چاپ نتايج پژوهش

م ١٩٣٣در .  علمي قرار گرفتلفم چاپ و مورد توجه محا١٩٢٨ا سال  تاردو در پنجابنعماني و 

. م به افتخار بازنشستگي نائل آمد١٩٤٠ل وي در سا.  را تصحيح و منتشر كردتذكرة مجموعة نغز

لد كتاب چاپي را به  ج١٧٠٠ نسخة خطي و ٢١٠٠سال بعد كتابخانة شخصي خويش شامل 

النفس   با كسالت ضيق١٩٤٦ فورية ١٥م به دهلي نقل مكان كرد و در ١٩٤٢در .  كرددانشگاه اهدا

هاي علمي و ادبي  لهدر مج) ١٩٠٥ -١٩٤٦( سال ٤١مقاالتي كه در مدت . بدرود حيات گفت

مختلف پيرامون زبان و ادبيات فارسي و اردو و ساير موضوعات مورد عالقه انتشار داده بود، 

توسط نوة او دكتر مظهر محمود شيراني در ده مجلد تدوين و توسط انجمن ترقي ادب الهور 

اد كه در محافل استاد شيراني در زمينة شاهنامة فردوسي هم تتبعاتي انجام د. منتشر گرديده است

  .ادبي مورد توجه قرار گرفت
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  )م1883 -1963(پروفسور مولوي محمد شفيع 

شناسي و علوم  هاي فارسي و عربي تبحر داشت و در ايران دكتر مولوي محمد شفيع در زبان

الزمان فروزانفر در قصيدة غرايي وي را ستوده كه  استاد بديع. مرتبة وااليي رسيده بود  اسالمي به

  :لعش اين استمط

  چون محمد شفيع دانشمند    دهر و دوران كم آورد فرزند

م (توان در مقدمة مثنوي وامق و عذراي عنصري بلخي  شرح احوال و آثار استاد شفيع را مي  

ساير آثار وي عبارتند . م چاپ گرديده مالحظه نمود١٩٦٧كه توسط استاد تصحيح و در ) ق٤٤١

  :از

االخبار، تدوين و ةترجمة فارسي موسوم به در: لي بن زيد بيهقي الحكمه از ع تتمة صوان -١

  .م١٩٥١تحشيه، الهور، 

تدوين و تحشيه با معاني و فرهنگ، ):  ه٨قرن  (مطلع السعدين مؤلفة عبدالرزاق سمرقندي -٢

  .م١٩٥٢الهور، 

روح، متن فارسي با تعليقات مش): م٧١٨م  (اهللا همداني مكاتبات رشيدي از رشيدالدين فضل -٣

  .م١٩٥٣الهور، 

  .م١٩٥٣، متن با تعليقات مشروح، الهور، تذكرة ميخانه از مالعبدالنّبي فخرالزماني قزويني -٤

رتبة فرهنگي پاكستان را كه از ايران ديدن  م رياست اولين هيئت عالي١٩٥٣دكتر شفيع در   

فارسي وقت از شناسي و ادب   تن از استادان برجستة ايران١٤عهده داشت كه شامل  كرد، به

  .هاي پنجاب، سند، كراچي، پيشاور و داكا بوده است دانشگاه

  

  استاد سيد وزيرالحسن عابدي

م در ١٩٥٠تحصيالت عالي را در اوائل دهة . استاد عابدي در بجنورد چشم به جهان گشود

 هايي چندين كتاب به تحقيق و تتنقيح وي به چاپ رسيده كه شامل گزيده. دانشگاه تهران داشت

م (، ديوان ابوالفيض فيضي فياضي )م١٨٦٩م (از متون فارسي غالب به مناسبت سدة اسداهللا غالب 

و مآخذ ) ق٧٢٥م (خسرو و شيرين سخن، منتخباتي از كليات اميرخسرو دهلوي ) ق١٠٠٤
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هاي خطي كتابخانة حافظ  مولوي در افكار اقبال به اردو و همچنين جلد اول فهرست نسخه

تخاب دبستان عجم در دو جلد، مقاالت منتخب مجلة دانشكدة خاورشناسي در محمود شيراني، ان

  .دو مجلد و كتابي در زمينة دستور زبان فارسي نيز شامل مؤلفات استاد عابدي است

  

  )م1982م (الدين راشدي  پيرحسام

دوستي طي قرن بيستم  شناسي، و ايران هاي منفرد پاكستاني در صحنة ايران يكي از شخصيت

هاي اصيل سند و متصف به فضايل  الدين راشدي، چشم و چراغ يكي از دودمان دي، پيرحسامميال

او به بركت ذوق سليم و مطالعات وسيع، عالم و . علمي و روحاني و معنوي بوده است

حدي   خدمات علمي پير راشدي به. شناس ممتاز زبان فارسي در اين مرز و بوم بوده است ادب

ي آخر زندگاني، ها نگي و دانشگاهي ايران قرار گرفت كه در سالمورد توجه مقامات فره

سفرهايي به ايران كرد كه در يكي از اين سفرهاي رسمي كه بنا به دعوت مقامات ايراني صورت 

كتابخانة شخصي پير راشدي داراي . گرفت، دانشگاه تهران به وي دكتراي افتخاري اعطاء نمود

 ارزنده بوده كه شهرت آن در سرتاسر محافل ة چاپ شدهاي نسخ خطي نادر و كمياب و كتاب

هاي خصوصي و شخصي در زمينة  كتابخانهنگارنده در . علمي خاورشناسي پيچيده بود

شناسي كمتر كتابخانة ديگري در پاكستان را  موضوعات مربوط به زبان و ادب فارسي و ايران

دند، عالقة ويژه جهت استفاده از آن كر شناسد كه خاورشناسان باختري كه به پاكستان سفر مي مي

  .نداشته باشند

هاي نامبردة زير، اغلب براي اولين بار چاپ  از تأليفات و انتشارات متعدد پير راشدي، كتاب  

  :و منتشر گرديده است

  .)جمعاً در پنج مجلد(الشعراي كشمير اصلح ميرزا با چهار ضمايم ة تذكر-١

   راي لكهنوي تذكرة رياض العارفين تأليف آفتاب-٢

وسيلة مركز تحقيقات  ش به١٣٥٣كه در سال ) ق٩٤٢متوفي (مثنوي مهر و ماه جمالي دهلوي  -٣

  .فارسي ايران و پاكستان چاپ و منتشر گرديد

  .م١٩٥٧ مقاالت الشعراء از ميرعلي شيرقانع تتوي، كراچي -٤
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  .م١٩٥٧ مثنوي مظهراآلثار سرودة شاه جهانگير هاشمي كرماني، حيدرآباد، -٥

  .م١٩٦١ مثنويات و قصايد ميرعلي شيرقانع تتوي، حيدرآباد، -٦

  .م١٩٦٣ نامه ميرعلي شيرقانع تتوي، حيدرآباد،   مكلي-٧

  .م١٩٦٤ مثنوي چنيسرنامه از ادراكي بيگلري، حيدرآباد، -٨

  .م١٩٧٢الكرام ميرعلي شيرقانع تتوي، حيدرآباد، حتفة -٩

  

  )م1983م (دكتر محمد بشير حسين 

م با ١٩٦٣در . رفت شمار مي حسين يكي از اساتيد فاضل و محققان نامدار بهمد بشير دكتر مح

. التحصيل گرديد اي با موضوع فعل مضارع در زبان فارسي از دانشگاه تهران فارغ نامه نوشتن پايان

آنگاه به . نگاري اشتغال داشت نخست در كتابخانة موقوفة ديال سينگ الهور به تحقيق و فهرست

بخش  فارسي دانشكدة خاورشناسي پيوست و در حين تدريس به كرسي استادي گنجگروه 

عالوه بر رسالة دكتري از آثار ديگر بشير . منسوب به علي بن عثمان هجويري، ارتقاء يافت

هاي شخصي مولوي محمد شفيع و حافظ محمود شيراني  هاي توصيفي كتابخانه حسين، فهرست

اين محقق برجسته بر اثر ابتالء . تند كه چاپ و منتشر شده استهس) امروز(و تلفظ فارسي ايران 

  .به سرطان خون در حدود پنجاه سالگي بدرود حيات گفت

  

  )م1906 -1986(پروفسور سيد محمد عبداهللا 

دكتر عبداهللا تحصيالت و مطالعات عالي در سه زبان فارسي، عربي و اردو داشته است و 

در حين تصدي به رياست دانشكدة . مشغول بودي مديدي به تدريس و تحقيق ها مدت

عنوان  هاي شرقي از جمله در نهضت جايگزين ساختن زبان اردو به خاورشناسي در ترويج زبان

جاي زبان انگليسي كه ميراث دورة استعمار است، فعاالنه سهيم و  زبان رسمي در پاكستان به

شناسان و  حدي بود كه از مولوي  تتبعات گستردة وي در ادبيات فارسي به. شريك بوده است

هاي فارسي  مقاالت علمي وي در باب شهرآشوب. رفت شمار مي شناسان سرشناس عصر به اقبال

  .مالحظه كرد) به اردو( مقاالت او مباحث هتوان در مجموع و نظيري نيشابوري را مي
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  )م1907 -1990(دكتر خواجه عبدالحميد عرفاني 

 سال به ١٥مدت   م به١٩٤٠ و ١٩٣٠هاي   دولتي كويته در دههدكتر عرفاني، دانشيار دانشكدة

قاره در مشهد به  عنوان نمايندة فرهنگي شبه آنگاه براي دو سال و اندي به. تدريس مشغول بود

عنوان  م به١٩٤٩يك سال و نيم پس از تأسيس پاكستان، در . تدريس زبان انگليسي اشتغال يافت

سفارت پاكستان در تهران اعزام گرديد، و در حين مأموريت اولين وابستة فرهنگي و مطبوعاتي 

شش سالة اول توانست آثاري متعدد دربارة مشاهير شعر و سخن ايران و پاكستان منتشر سازد، از 

  :جمله

  .ش١٣٣٠ عصر در شرح احوال و آثار عالمه اقبال، تهران،   رومي-١

  .ش١٣٣٤ شرح احوال و آثار ملك الشعراء بهار، تهران، -٢

  .)هفده شاعر( انتخاب شعر فارسي معاصر جلد يكم -٣

  .ش١٣٣٥الهور، ) سيزده شاعر(انتخاب شعر فارسي معاصر جلد دوم 

  .ش١٣٣٥ شعراي فارسي كشمير، تهران، ةايران صغير يعني تذكر -٤

  .و آثار منتشر شدة ديگر در ايران و پاكستان

زبان هالل كراچي كه از   فارسيمدت دو سال و اندي مديريت فصلنامة  م به١٩٥٦از سال   

شد  طرف ادارة مطبوعات دولت پاكستان براي تشديد مناسبات فرهنگي ميان دو كشور منتشر مي

سمت قبلي در تهران منصوب   م مجدداً براي شش سال ديگر به١٩٥٨عهده داشت و از سال  را به

  :شرح زير از وي چاپ و منتشر گرديد  در اين دوره آثاري به. شد

  .ش١٣٤٠هاي عشقي پاكستان، تهران،  داستان -١

  .ش١٣٤٢در شرح احوال و آثار و انتخاب اشعار سيد صادق سرمد، تهران، :  سرود سرمد-٢

ها به امر تدريس و تحقيق و نگارش  دكتر عرفاني پس از مراجعت به وطن و تقاعد نيز سال  

اين . سي و اردو منتشر ساختمشغول بود و در اين مدت نيز يازده كتاب ديگر به فارسي، انگلي

  :شناس است الشعراء بهار بهترين معرف عرفاني ايران دوبيتي سرودة ملك

  ملَكي در لبــاس انســاني    دوش آمــد پــي عـيــادت مــن

  !خواجه عبدالحميد عرفاني    گفتمش چيست نام پاك تو؟ گفت
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  پروفسور فيروزالدين رازي

شناس داراي چندين اثر علمي از جمله فرهنگ  محقق، لغتاستاد فارسي دانشكدة دولتي الهور، 

م تدوين و منتشر نمود و در اين رهگذر در ١٩٥٠ انگليسي و اردو كه در دهة -سه زبانة فارسي

نويسي فارسي در سال  او جهت تحقيق و تفحص در فرهنگ. رود شمار مي پاكستان مبتكر به

الشعراء بهار  ملك. م ايراني كسب فيض كردم به تهران سفر كرد و از محضر استادان مسل١٩٥٠

كه به افتخار فيروزالدين رازي در تهران تشكيل شده بود آخرين غزل را در يك نشست علمي 

  :قرائت كرد، مصرع اول آن بدين قرار است

  دارم به ياد اين سخن از پير مي فروش

  .تآموزي نيز آثاري از خود باقي گذاشته اس استاد رازي در زمينة فارسي

  

  )م1913 -1992(سدارنگاني دكتر هرومل 

قاره، محقق ممتاز زبان و ادبيات فارسي و اديب و سخنور نامي در تاريخ  پژوهشگر برجستة شبه

م در شهرك شهدادپور در بخش سانگهر استان سندهاي در عشيرة سدارنگاني ١٩١٣ اكتبر ٢٢

اه خود تكميل نمود و جهت اخذ وي تحصيالت دبستاني و دبيرستاني را در زادگ. متولد گرديد

، سند كالج .ج. هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشكدة ناسيونال حيدرآباد، و دي دانشنامه

هاي  از محضر استادان نامور و ادباي سرشناس زبان. نام كرد كراچي، و اسماعيل كالج بمبئي، ثبت

ر هوتچند گربخشاني و دكتر عمر بن فارسي، انگليسي و سندهي نيمة اول قرن بيستم در سند، دكت

عنوان  پس از اخذ فوق ليسانس در زبان و ادبيات فارسي به. محمد داود پوتا كسب فيض كرد

نامه  م با نوشتن پايان١٩٤٦در همين اثناء در . ج كالج آغاز خدمت نمود. مربي فارسي در دي

ان فارسي از دانشگاه بمبئي  به زبان انگليسي موفق به اخذ دكتراي زبگوي سند سخنوران فارسي

  .شد

قاره به دو كشور، مثل برخي از ديگر اديبان و معلمان هندوي  م پس از تجزية شبه١٩٤٧در   

هاي فارسي راديو  معاصر، سدارنگاني به دهلي منتقل شد و در دانشگاه به امر تدريس و در برنامه

سدارنگاني با بورس دانشگاه تهران  ١٩٥٦ -١٩٥٧در . ها ادامه داشت آغاز به فعاليت نمود كه سال
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به اخذ دكتري دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران موفق گرديد و همان رسالة انگليسي دانشگاه بمبئي 

اما . عنوان رسالة دكتري تسليم نمود در موضوع و با ترجمه به فارسي به» هند «ة كلمةرا با اضاف

اهميت تحقيق وي را محققان و پژوهشگران نيمة دوم قرن بيستم از جمله مؤلفان مطالب در 

و دكتر سبط ) ادب فارسي پاكستان(ها، و گردآورندگاني نظير دكتر ظهورالدين احمد  المعارف ةداير

متن انگليسي . اند با استفاده و ارجاع مكرر مسجل ساخته) گويان پاكستان يفارس(حسن رضوي 

حيدرآباد، چاپ / م دوبار توسط هيئت ادبي سندهي در كراچي١٩٨٧م و ١٩٥٦هاي  كتاب در سال

  .كه متن فارسي آن در تهران منتشر گرديده است گرديد در حالي

دهي تصنيف، تأليف يا ترجمه كرد دكتر سدارنگاني با آثار علمي متعددي كه به زبان سن  

موجب تشئيد و توسعة افكار استادان سخن نظير حكيم سنايي، عطار نيشابوري، سعدي شيرازي، 

شيخ محمود شبستري، حافظ شيرازي، اميرخسرو دهلوي، موالنا جامي، عرفي شيرازي و غني 

  :بريم گاني اسم مياينك از چند اثر ديگر دكتر سدارن. كشميري در ادبيات سندهي گرديده است

  .م١٩٨٤اشعار منتخب شاه عبداللطيف، چاپ :  شاه جو چوند شعر-١

  .م١٩٨٤كتاب پژوهشي دربارة شعر شاه عبداللطيف، چاپ :  كنور پاژون يا تاريم-٢

  .م١٩٦٦ مجموعة مقاالت چاپ -٣

  . بابرنامه ترجمة سندهي-٤

  . ترجمه- امراو جان ادا-٥

  . ترجمه-گروگوبند سنگه. ٦

  . ترجمه-سي پنونس. ٧

  . ترجمه-ولتول. ٨

  . سالگي در دهلي بدرود حيات گفت٧٩ در ١٩٩٢ دسامبر ٦سدارنگاني در تاريخ 

  

  )م1905 -1993(بيگ بدخشاني  استاد ميرزا مقبول

با تكميل . استاد بدخشاني در روستاي مغالنوالي در بخش سيالكوت چشم به جهان گشود

هاي مختلف دولتي به امر تدريس   فارسي، در دانشكدهتحصيالت كارشناسي ارشد در رشتة ادب
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براي تهية آثار و مقاالت علمي قريحة خاصي داشت، به تهية كتب درسي نيز . مشغول گرديد

  : قرار است كرد، آثار مهم وي بدين ميتوجهي 

  .م١٩٦٥) اردو( ادب نامة ايران -١

  .م١٩٦٧) ايضاً( تاريخ ايران از مادها تا ساسانيان -٢

  .م١٩٧١) ايضاً(تاريخ ايران از ظهور اسالم تا عصر حاضر  -٣

  .م١٩٧١ولياي داراشكوه الهور االسكينة ترجمة اردوي -٤

  .م١٩٧١ ادارت جلد چهارم تاريخ ادبيات مسلمانان پاكستان و هند، دانشگاه پنجاب، الهور، -٥

  .م١٩٧٥ تدوين مواد درسي كارشناسي فارسي انتخابي -٦

  

  )م1910 -1993 (پروفسور محمد باقر

با اخذ كارشناسي ارشد فارسي از . آباد به دنيا آمد اي در حوالي فيصل دكتر محمد باقر در دهكده

در حين تدريس در دانشكدة . دانشگاه پنجاب جهت تكميل دورة دكتري به انگلستان رفت

ز وي در حين حيات ا. خاورشناسي به رياست گروه و سپس به رياست دانشكده ارتقاء يافت

م كه براي اولين ١٩٣٩از سال . رفت شمار مي ترين استادان فارسي نيم قرن اخير پاكستان به برجسته

  . ديدار از ايران داشته است٢٥بار به ايران سفر كرده بود، 

  : اثر تحقيقي و يكصد مقالة علمي از آثار ارزشمند اوست از جمله١٦

  .م١٩٧٠ تا ١٩٥٣ب، الهور، دانشگاه پنجا) در چهار مجلد( لغت مداراالفاضل -١

  .م١٩٧١، الهور، )ه١١١٨م ( تدوين و تصحيح ديوان جوياي تبريزي -٢

  .١٩٨٥ و ١٩٨١در دو مجلد ) به اردو و انگليسي( احوال و آثار و افكار عالمه اقبال -٣

 ٣م، دو جلد اول را دانشگاه پنجاب و ١٨٠٣/ ه١٢١٨تأليف ) پنج جلد(الغرائب   تذكرة مخزن-٤

  .م١٩٩٤ تا ١٩٦٩. گر را مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان منتشر كرده استجلد دي

  .م١٩٧٢م، آكادمي ادبي پنجابي، الهور، ١٨٤٠مؤلفة ) فارسي( تاريخ پنجاب -٥

  .م١٩٧٥ادارة تحقيقات دانشگاه پنجاب، الهور، ) انگليسي(ها و ايام البيروني   مسافرت-٦

  .م١٩٦٩، الهور،  درفش كاوياني نوشتة ميرزا غالب-٧
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  .م١٩٨٤) انگليسي( تاريخ گذشته و حال الهور -٨

برجسته نظير دكتر امتياز ديگر پروفسور باقر تربيت و پرورش شاگردان و همكاراني   

خان، دكتر محمدظفرخان، دكتر  يمين، دكتر ظهورالدين احمد، دكتر آقا عبدالشكور احسن

 آفتاب اصغر، دكتر انعام الحق كوثر، دكتر محمد عبدالحميد يزداني، دكتر سيد محمد اكرم، دكتر

بشير حسين، دكتر نسرين اختر ارشاد، استادان و رؤساي سابق گروه فارسي دانشكدة خاورشناسي 

  .هاي اخير است هاي دولتي و صدها نفر مروجان فارسي در سطح كشور طي دهه و دانشكده

  

  )م1935 -1995(دكتر محمد رياض 

آباد متولد  اي در حومة شهرك ييالقي مري واقع در شمال اسالم كدهدكتر محمد رياض در ده

تحصيالت كارشناسي ارشد را در دانشگاه كراچي و دورة دكتري را در دانشكدة ادبيات . گرديد

. اي دربارة شرح احوال و آثار ميرسيدعلي همداني داشته است نامه دانشگاه تهران با گذراندن پايان

آباد براي  هاي خصوصي و دولتي كراچي و اسالم ريس را در دانشكدهدكتر رياض نخست امر تد

م ١٩٨٠شناسي در  چند سال ادامه داد تا اينكه در دانشگاه آزاد عالمه اقبال براي مديريت گروه اقبال

شناسي  ن به تدريس اردو و پاكستاناش در دانشگاه تهر١٣٥٦ تا ١٣٥٢از سال . منصوب گرديد

ز پركارترين استادان فارسي بود كه چندين كتاب به فارسي و اردو و او يكي ا. مأموريت داشت

  :برخي از آثار او بدين قرار است. همچنين صدها مقاله چاپ و منتشر ساخت

  .م١٩٧٦آباد،   تدوين و تحشية كليات فارسي شبلي نعماني، اسالم-١

آباد،  به فارسي اسالم) بالتذكر از هفتاد سخنور با نظرهاي اق(زبان   اقبال و ديگر شعراي فارسي-٢

  .م١٩٧٧به اردو الهور، 

  .)با همكاري دكتر صديق شبلي(م ١٩٧٧آباد،  االبيات اقبال، اسالم  كشف-٣

  .م١٩٨٥آباد،   احوال و آثار ميرسيدعلي همداني، اسالم-٤

  .م١٩٨٦آباد،  اسالم) فارسي(شناسي اقبال   كتاب-٥

  .م١٩٨٩ايضاً ) ة فارسيترجم(هاي پراكندة عالمه اقبال   يادداشت-٦

  .م١٩٩٠الهور، ) با همكاري دو استاد ديگر( تدوين و تصحيح كليات فارسي اقبال -٧
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  )م1927 -1997(دكتر سيد سبط حسن رضوي 

م تكميل كرد و ١٩٥٠تحصيالت را تا سطح كارشناسي ارشد در . دكتر رضوي در لكهنو متولد شد

در . يرانيان كراچي، تصدي مديريت داشتنخست براي مدتي در مدرسة ا. به پاكستان رفت

بود، اما در همين م به مدت شش ماه در دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران مشغول تحصيل ١٩٥٦

م براي گذراندن ١٩٦٥در سال . هاي دولتي به كشور مراجعت نمود اثناء با استخدام در دانشكده

گويان  فارسينامة  و با تدوين پاياندورة دكتري دانشكدة ادبيات با بورس تحصيلي به تهران رفت 

التحصيل شد و امر تدريس را تا سن تقاعد  فارغ)  سخنور٧٤از گرامي تا عرفاني  (معاصر پاكستان

آنگاه به مديريت مجلة دانش، فصلنامة رايزني فرهنگي و . در دانشكدة دولتي راولپندي ادامه داد

وي تا پايان عمرش بدين . آباد، منصوب شد مبعداً مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان در اسال

رسالة وي توسط مركز تحقيقات فارسي ايران و . گماشت طريق به ترويج فارسي همت مي

قاره، چاپ  وي در تاريخ ادبيات فارسي مسلمانان شبه. آباد چاپ و منتشر گرديد پاكستان، اسالم

هاي وي در  تعدادي از مقاله. وشته استدانشگاه پنجاب نيز در اين زمينه مقالة مبسوطي به اردو ن

. زبان هالل، پاكستان مصور، دانش و برخي از نشريات ايراني منتشر گرديده است هاي فارسي مجله

/ آباد هاي متمادي با تشكيل جلسات ادبي و فرهنگي به اهتمام انجمن فارسي اسالم او براي سال

شناسي در  غير از ايران.  خدماتي بوده استراولپندي به گسترش و ترويج فارسي گفتاري نيز منشأ

  .روانش شاد. هايي داشت شناسي نيز فعاليت رشتة اسالم

  

  )م1909 -1998(پروفسور غالم سرور 

. متولد گرديد) پنجاب(م در دهستان كالس در بخش چكوال ١٩٠٩ اوت ١٧دكتر غالم سرور در 

رشناسي، كارشناسي ارشد و تحصيالت دبيرستاني را در موطن خود و تحصيالت متوسطه، كا

م در دانشگاه اسالمي عليگر ١٩٣٦م و ١٩٣٢م، ١٩٣٠م، ١٩٢٨هاي  ترتيب در سال دكتري را به

وي رسالة دكتري را دربارة تاريخ شاه اسماعيل صفوي به انگليسي نوشت و در حين . تكميل كرد

هاي تهران و  انهم براي مدتي در حدود يك سال به ايران سفر كرد و از كتابخ١٩٣٣پژوهش در 

مسافرت دوم وي به . نظران وقت ايران كسب فيض نمود چند شهر ديگر و استادان و صاحب
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م انجام گرفت كه به رياست دكتر ١٩٥٣عنوان عضو هيئت فرهنگي پاكستان در سال  ايران به

دكتر غالم سرور پس از اخذ . مولوي محمد شفيع به دعوت مقامات مربوطة ايران انجام گرفت

م، ١٩٣٩اي دربارة تاريخ شاه طهماسب صفوي در سال  نشنامة فوق دكتري با تنظيم رسالهدا

وي اين خدمت آموزشي را تا . عنوان مربي زبان فارسي به دانشگاه اسالمي عليگر پيوست به

تأسيس پاكستان ادامه داد و آنگاه به موطن خود كالس منتقل گرديد و مدتي يك كالج نوبنياد 

 در دانشكدة اردوي كراچي سمت دانشياري و ١٩٥٥ الي ١٩٥٠ه كرد و از سال خصوصي را ادار

با تأسيس گروه آموزشي فارسي در دانشگاه كراچي، به . عهده داشت مديريت گروه فارسي را به

  .رياست گروه آموزشي فارسي منصوب و تا بازنشستگي به تدريس و آموزش اشتغال داشت

م تدوين و انتشار كتب درسي ١٩٥٠م سرور در دهة يكي از كارهاي برجستة استاد غال  

دبيرستاني و دانشگاهي است كه هنوز هم شامل برنامة دروسي است كه اسامي آنها بدين قرار 

  :است

  . حرف نو، بخش يكم، منتخباتي از نثر قديم و جديد، براي دورة متوسطه-١

  .متوسطهتخباتي از نثر قديم و جديد، براي دورة مندوم  حرف نو، بخش -٢

  . نقش تازه، بخش يكم منتخباتي از نثر قديم و جديد، براي دورة كارشناسي-٣

  . نقش تازه، بخش دوم منتخباتي از نثر قديم و جديد، براي دورة كارشناسي-٤

  . آثار جاويدان، گزينشي از آثار نويسندگان معاصر ايران براي دورة كارشناسي ارشد-٥

  .شعار فارسي معاصر براي دورة كارشناسي ارشد افكار جاويدان، گزينشي از ا-٦

استاد غالم سرور در حين انجام تدريس در دانشگاه به امر تحقيق و پژوهش توجهي خاص   

زبان هالل، و صداي پاكستان مرتب منتشر  هاي فارسي هاي علمي وي در مجله مقاله. داشت

  . گرديد مي

و تدوين مقدمة جواهراالولياء و پس از بازنشستگي غالم سرور به كار سنگين تصحيح   

وسيلة مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان  جواهراالولياء همت گماشت كه هر دو جداگانه به

  :ساير آثار منتشر شدة غالم سرور بدين قرار است. چاپ و منتشر گرديد

  .م١٩٤٥ي بهار، انتخابي از شعراي معاصر ايران، چاپ عليگر، ها  گل-١
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  .م١٩٤٧سه جلد، منتخباتي از نثر فارسي معاصر، چاپ عليگر،  سخن نو در -٢

  .از دورة اساطيري تا دورة ساسانيان، چاپ كراچي) اردو( تاريخ ايران قديم -٣

  ).اردو( دستور زبان فارسي -٤

  . تاريخ زبان فارسي جلد اول-٥

ش هاي خطي عربي و فارسي كتابخانة اُچ شريف گيالني در بخ  فهرست توصيفي نسخه-٦

  .م١٩٦٠بهاولپور، 

  .م١٩٩٢آباد،  اسالم) الدين بخاري ملفوظات حضرت جالل(العلوم  االلفاظ جامعصة خال-٧

چندين كتاب ديگر به زبان اردو، انگليسي و فارسي از آثار استاد وجود دارد كه تا به حال   

سي نوشته بود و هاي اردو، فارسي و انگلي ها مقاله كه استاد براي مجله اگر ده. منتشر نشده است

شناسي و زبان و ادبيات فارسي نوشته و در برنامة  ها گفتار راديويي كه در ضمن ايران همچنين ده

توان گفت كه پشتكار  زبان فارسي راديو پاكستان خود پخش نموده است را در نظر بگيريم، مي

  .آور بوده است استاد اعجاب

م سرور، تربيت و راهنمايي دو الي سه نسل هاي منحصر به فرد استاد غال اما يكي از ويژگي  

از شاگرداني برجسته در عليگر و كراچي است كه شامل دكتر سيد محمد، رئيس سابق دانشگاه 

عليگر، دكتر تنزيل الرحمن، قاضي بازنشستة دادگاه عالي سند و رئيس سابق شوراي اسالمي 

االمام مرحوم  كستان، دكتر سيد مطيعايدئولوژي اسالمي پاكستان، آقاي ممتاز علوي سفير سابق پا

، دكتر )داكا(استاد و رئيس سابق گروه آموزشي فارسي دانشگاه كراچي، دكتر ابوسعيد نورالدين 

 گروه آموزش فارسي دانشگاه كراچي، دكتر محمد رياض ةخان استاد و رئيس بازنشست عابد علي

آباد، دكتر سبط   عالمه اقبال اسالمشناسي دانشگاه آزاد مرحوم، استاد و رئيس اسبق گروه اقبال

 فارسي دانشكدة دولتي راولپندي و مدير اسبق فصلنامة دانش، حسن رضوي مرحوم، استاد گروه

رضا نقوي رئيس سابق بخش فارسي و حقوق اسالمي ادارة تحقيقات اسالمي  يد عليدكتر س

هاي نوين  دانشگاه ملي زبانآباد، دكتر صغري بانو شكفته، استاد و رئيس سابق گروه فارسي  اسالم

آباد، دكتر طاهره صديقي استاد و رئيس سابق گروه فارسي دانشگاه كراچي، دكتر ساجداهللا  اسالم

تفهيمي استاد و رئيس سابق گروه فارسي دانشگاه كراچي، دكتر اطاعت يزدان دانشيار سابق 
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شستة فارسي دانشگاه فارسي دانشگاه پيشاور، پيشاور، دكتر حسين جعفر حليم دانشيار بازن

 تن ديگر كه در صحنة آموزش و ترويج زبان و ادبيات فارسي و توسعة ها كراچي، نگارنده و ده

م به ١٩٩٨استاد در . نويسي و كارهاي علمي و انتشاراتي سهم شايان دارند شناسي، فارسي ايران

  !رحمت ايزدي پيوست، روانش شاد

  

  )م1919 -1999(االمام  سيد مطيعپروفسور 

يكي از همكاران قائد اعظم در ) م١٩٨٥متوفي (االمام خواهرزادة سيد حسين امام  دكتر سيد مطيع

تحصيالت دانشگاهي . متولد گرديد) بهار(م در پتنه ١٩١٩طلبي پاكستان، در سال  نهضت استقالل

 الي ١٩٤٤م به پايان رسانيد و از ١٩٤٣هاي اردو و فارسي در سال  ليسانس در رشته را با اخذ فوق

پس از انتقال به كراچي از سال .  در دانشكدة محلي به تدريس اردو و فارسي مشغول شد١٩٤٨

م موقعي كه بخش ١٩٥٥ در دانشكدة اسالميه به تدريس فارسي مشغول بود و در ١٩٥٥ تا ١٩٥٢

 ٢٤در حين . عنوان استاديار به گروه فارسي پيوست فارسي در دانشگاه كراچي تأسيس گرديد، به

 رياست ١٩٧٨ -١٩٧٩ و ١٩٧٢ -١٩٧٤هاي  ل خدمت به رتبة استادي ارتقاء يافت، و در سالسا

اي به فارسي با  نامه در حين تدريس با تنظيم پايان. عهده داشت گروه آموزشي فارسي را نيز به

م به دريافت ١٩٦٥سال  در  او در نثر متصوفانه فارسيالدين يحيي منيري و سهم شيخ شرفعنوان 

وسيلة مركز تحقيقات فارسي ايران و  اين رساله به. كتري از دانشگاه كراچي نائل آمددرجة د

هاي مخطوطات مربوط به  اثر مهم او فهرست ميكروفيلم. پاكستان چاپ و منتشر گرديده است

مقاالت تحقيقي وي به فارسي . م چاپ گرديد١٩٦٩در سال ) به زبان انگليسي(سلسلة فردوسيه 

هاي شوق و تاج چاپ كراچي منتشر  ن و به اردو در مجلهاو مهر چاپ تهرحيد هاي و در ماهنامه

  .م دعوت حق را لبيك گفت١٩٩٩االمام در  استاد دكتر مطيع. شده است

  

  گيري نتيجه

زيستند و  اند كه طي قرن بيستم ميالدي مي شناس پاكستان معرفي گرديده  نفر ايران١٧در اين مقاله 

 ها كه از معرفي ده در حالي. اند شناسي بوده ه در صحنة ايرانمصدر و منشأ خدمات ارزند
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كه در همان قرن متولد گرديدند و در قرن بيستم و يكم ميالدي  سرشناس پاكستاني شناس ايران

 در اين مقاله در قيد حيات هستند و خدمات علمي ايشان بسيار ارزنده بوده و كماكان ادامه دارد،

ايم كه شامل استادان، نويسندگان و   بيش از حد معمول، احتراز نمودهترس از اطالة كالمدليل  به

شناسي نظير پروفسور دكتر عبدالشكور احسن، دكتر ظهورالدين احمد،  مؤلفان متعدد رشتة ايران

بخش قاضي، پروفسور  الحق كوثر، دكتر نبي دكتر وحيد قريشي، دكتر سيد محمد اكرم، دكتر انعام

رضا نقوي، دكتر  خان، دكتر سيد علي تر محمد ظفرخان، دكتر آقا يمينبخش بلوچ، دك دكتر نبي

. عبدالحميد يزداني، دكتر صغري بانو شكفته، دكتر آفتاب اصغر، دكتر نسرين اختر ارشاد، دكتر ك

االسالم، دكتر ساجداهللا  خان، دكتر رياض نسيم، دكتر ظهير احمد صديقي، دكتر غالم مصطفي. ب

 احمد سليم، دكتر سلطان الطاف علي، دكتر محمد صديق شبلي، دكتر تفهيمي، پروفسور حضور

آرا بيگم، دكتر طاهره صديقي، دكتر  شميم محمود زيدي، دكتر محمد سليم اختر، دكتر روشن

الدين، دكتر گوهر نوشاهي، دكتر مهرنور محمد، و نگارندة  ، دكتر سيد سراج)م۲۰۰۱م (كلثوم سيد 

گر است كه همة آنان در نيمة اول قرن بيستم ميالدي به دنيا آمدند و شناسان دي اين مقاله و ايران

شناسي را در اروپا،  هاي مربوط به ايران تحصيالت عاليه در رشتة زبان و ادبيات فارسي و يا رشته

در اينجا . شناسي مشغول گرديدند اند و به امر ترويج رشتة ايران ايران يا پاكستان تكميل نموده

شدگان برخي از همين اساتيد كه در حال حاضر در   شايسته خواهد بود كه تربيتتذكر اين نكته

هاي پاكستان به امر تدريس اشتغال دارند و در عين حال به تدوين و تصحيح متون  سطح دانشگاه

نمايند، مثل دكتر محمد سليم مظهر، دكتر  شناسي و تحقيق و پژوهش نيز عنايت كافي مي ايران

الرشيد، دكتر محمد فريد، دكتر ريحانه افسر، دكتر شهال   محمد ناصر، دكتر نجممعين نظامي، دكتر

سليم نوري، دكتر عصمت نسرين، دكتر سرفراز ظفر، دكتر انجم حميد، دكتر غالم ناصر مروت، 

عالوه بر خدماتي ارزنده كه تاكنون پروفسور شرافت عباس، دكتر عارف نوشاهي، و سايرين، 

شناسي در  اهللا در ترويج رشتة ايران شاء هاي آينده ان رود كه طي سال ار مياند، انتظ انجام داده

هاي نهادهاي علمي و پژوهشي  در اين رهگذر همكاري. پاكستان سهم شاياني خواهند داشت

هاي علمي و پژوهشگران پاكستاني در باال بردن سطح  شناسي با مؤسسه ويژه بنياد ايران ايران به

شايسته خواهد بود كه جهت ايجاد . و اشاعة آثار تحقيقي مؤثر خواهد بودنتايج پژوهشي و نشر 
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هاي پژوهشي بنياد  شناسي در اين منطقه از دنيا، مسئوليت برنامه هماهنگي مطالعات ايران

شناسي با فراهم نمودن تسهيالت و امكانات الزم به مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان  ايران

 هزار كتاب چاپي دارد كه ۴۴ هزار نسخ خطي و ۲۲تابخانة عظيمي بالغ بر اين مركز ك. داده شود

تر براي  هاي گسترده توانند مصدر و منشأ پژوهش تعداد قابل توجهي از آنها كمياب است، و مي

  .شناسي گردد شناس و پژوهشگران متعدد در زمينة ايران همكاران ايران

  

  منابع
، )نام و نشاني استادان فارسي(زبان فارسي در پاكستان ايران و پاكستان،  بانك اطالعات مركز تحقيقات فارسي -

  .ش۱۳۷۷آباد،  اسالم
  .م۱۹۸۶، سيالكوت، )اردو(اقبال ايران  عرفاني، خواجه عبدالحميد، -
  .آباد  اسالم۵۴ -۵۵ و شمارة مشترك ۵۳، ۵۱، ۳۶، ۱۳هاي  ، و شماره۵ -۷، شمارة مشترك »دانش« فصلنامة -
هاي فرهنگي ايران و  هاي نخستين سمينار پيوستگي مجموعة سخنرانييقات فارسي ايران و پاكستان،  مركز تحق-
  .م۱۹۹۳آباد،  ، اسالمقاره شبه
  .م۲۰۰۱آباد،  بيگ، اسالم العلماء ميرزا قليج ، گردآوردة شمسنامه گرجي ميرزا، فائزه زهرا، -
  .هاي شخصي  نگارنده، يادداشت-


