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د از استاد يو بازددر ايران ر احمد ياطرات اقامت نذخ
  يجوشيماين

  ∗نذير احمد

 يها الت زباني تحصي دولت هند براي شمس۱۳۳۲-۳۳/يالدي م۱۹۵۳-۵۴در سال 
ن ييها تع بورس,  آن کشورها بودندي رسميها ها زبان  در کشورها که آن زبانيخارج
, ط آن زمان آسان باشدي در محيل زبان خارجيدولت هند در نظر داشت که تحص, کرد
 و ي فارسيها ل زباني تحصيان براي دانشجوين نظر کامالً درست بود چنانچه بعضيو ا
, فرانسه, هيترک, مصر, راني در اي و ژاپوني و شوروي و آلمانيو و فرانسي و ترکيعرب

 بنده و سيد حسن مرحوم و يعنيسه دانشجو . ند و ژاپون انتخاب شديشورو, آلمان
 سيد ينجانب همراه آقايا. يمران فرستاده شدي در ايل فارسي تحصي براي بخشيآقا

از هفت پس . ميران شديش عازم ا ه ۱۳۳۴/م ۱۹۵۵ در ماه اکتبر يلة کشتيوس  بهحسن
 را يمشهر پول هنددر خر . نبوديرانيهمراه ما پول ا, ميديبندرگاه خرمشهر رس  بهروز
ما بعداً دچار , امده بوديعمل ن  بهن صورت در بانکي اچون. مي بدل نموديرانيپول ا با

  .ار زحمات ما رفع شده بوديم و با کوشش بسيزحمات شد
م و از محضر استادان يافتيرش ي پذيان خارجيعنوان دانشجو  بهما در دانشگاه تهران

د بزرگ مانند استاد فروزانفر درس يدر آن دوره اسات. ميض نموديکسب فارجمند 
دکتر , د درس اوستاوودکتر پوردا, ن درس دستور و نثر کهنيکتر محمد معد, يمثنو
ا و يدکتر ک,  درس عروضيناتل خانلر زيدکتر پرو, ادبياتخ ياهللا صفا درس تار حيذب

                                                   
 ,)م ٢٠٠٨ اکتبر ١٩/ش ه ١٣٨٧ مهر ٢٨يکشنبه  :توفيم(رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه اسالمي عليگره   ∗

  .بود نوشته شده يالديم ١٩٨٩سال در  اين خاطرات
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نيما مسائل ادبي و فرهنگي و علمي 
طرز دلکش و زبان ساده  را چنان به
کرد که شنوندگان در حيرت  بيان مي

ا تقريباً دو ساعت در م. افتادند مي
 .حضور ايشان بوديم

ن يدکتر حس,  باستانيارشاطر درس فارسيدکتر احسان , يدکتر مقدم درس زبان پهلو
وابسته دانشگاه تهران بودند و ما در ار يدکتر منصور اخت, يشناس  درس سبکيبيخط

ض موفّق ياما از محضر سه استاد بزرگ در کسب ف, ميجست يشان شرکت ميدروس ا
دوم , کا بودندياحت اروپا و آمريس  به که در آن دورهيسيد نفي دکتر سعيکي, مينشد
 ةنام  لغتةامة دهخدا که مؤسس مؤسسعلّ
 در آن . بهاريالشعرا سوم استاد ملک, ندبود

 بعد يض بود و چنديامة دهخدا مرموقع علّ
ب ياش نص ع جنازهييفوت شد و شرکت تش

, مي داشتييالشعرا بهار آشنا ملک اب. ما شد
 خيکتاب مهم تار, مياشعار او خوانده بود

 يها  بخشي بود که بعضيطور نثر فارس به
کتاب  او ب, آن کتاب در درس شامل بود

 يتن انتقادبهار م. مي کامل داشتييآشنا
از چاپ درآورده بود و , فرد آن در دست او بود  به منحصريا ستان را که نسخهيخ سيتار

ن کتاب يجه آن ايدر نت.  را نشان داده بودالعاده حه فوقين متن ذوق و قريه اياو در ته
 بهار از يالشعرا محمد تق که ملک نيخالصه ا.  قرارگرفتيسرمشق محقّقان متن فارس

 يشناس عال سنده و دانشمند و نقّاد و زبانيگر نويبزرگ و از طرف د يشاعرک طرف ي
 رانيالت زبان و فرهنگ اي تحصيبرا ش از مايک سال پي ي دکتر عابديآقا. مرتبت بود

ار مهربان بود و از يما بس ااما او ب, مي نداشتييا او آشناب هندوستاندر , تهران رفته بود به
در خدمت . برد يرفت ما را همراه م ي که مييهرجا, کرد ي نميگونه کمک خوددار چيه

  .ميرفت ي او مياستادان در همراه
 يعنيان هردو کشور ي مي و دانشگاهيروابط فرهنگ, ميران رفته بوديا  بهکه ما يوقت

ان هردو کشور يقدر استوار و محکم نبود و رفت و آمد فرهنگ نيستان اوران و هنديا
 يفارس ما باان ين علّت استادان و معلّمان و دانشجويهم  به,توجود نداشقدر زياد  اين

ش ي پيها ز در دورهيدر آن دوره و ن.  نداشتندييآشنا چيران هيد ايامروزه و فرهنگ جد
ها و  گفتند و کتاب ي شعر ميستان بودند و در فارسو که در هنديدانشمندان و استادان
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زدند و  ي حرف نميفارس به ,نوشتند ي ميمقاالت عالمانه و محقّقانه در موضوعات فارس
 يشبل.  نداشتندياطّالع چيه, بودداد  ي روي فارسادبيات که در زبان و ياز تحوالت

, ندنزب حرف يفارس بهتوانستند  يره نميغ  ويمان ندويسيد سل, يرانيمحمود ش, ينعمان
 را يت و شعر فارسالعاده داش  دستگاه فوقي و فارسي در عربيونياء احمد بدايموالنا ض

 ي حسن مستثٰنيدکتر هاد يآقا, زد ي حرف نميفارس به اما ,داد ي خوب شرح ميليخ
ق از مادر ين توفيکرد اما ا ي خوب صحبت مي گرفت و در فارسياو در لندن دکتر, بود
 ياستاد بنده در لکهنو پروفسور سيد مسعود حسن رضو. بود يرانيافته بود که او اي
احت يسرا ران ي سراسر کشور اداوطلبانهطور   بهرا که اويکرد ز يت م صحبيفارس به

واو مجهول , کردند يق نميتفر چي هي اردو و فارسيها نموده بود؛ اهل هند در تلفّظ واژه
و همچنان نون غنّه در تلفّظ ما , بردند يکار م  بهي مجهول را در تلفّظ الفاظ فارسيايو 

ن ي در اقامت تهران ما بديحتّ. بردند يکار م  به اردويمعنا  به رايالفاظ فارس, برقرار بود
ش استاد يپرا  خود ي دکتراةبار رسال کي يدکتر عابد. ميشد يعلّت دچار اشکاالت م

 و ي دگرگونيمعن  بهدر آن رساله کلمة انتشار.  بردنديبي دکتر خطي آقاشان يراهنما
 آن واژه را در يبي خطيآقا.  بوددهکاربرده ش  به,اردو مستعمل است  بهکه اغتشاش چنان

بعد از , درنظر داشتندرا  واژه نشر و انتشار يشان معنيرا که ايخود دانستند ز يجا ب آن
. استکاربرده شده   به اردويمعن  بهن واژهيشان متوجه شدند که در رساله اي ايچند

 يدکّان قصّاب ه ب گوشتيداري خريد حسن براي و پروفسور سيدکتر عابد  بابار بنده کي
م که آن را پارچه ياو گفت  بهپس از آن. داد. لو گوشت بدهيک کيم که ياو گفت به. ميرفت
آخر . شود ي پارچه نم,ن گوشت استي ا,اني کرد و گفت آقاخندهاو متوجه شد و . ديکن
 يتکّه در اردو در فقره تکّا بوت! ديخواه يشما تکّه م: او گفت. مياشاره بدو گفت ا بما
ن دوره از يکه وضع ا نيخالصه ا. مييگو ي پارچه ميو ما تکّه را گاه. شود يکاربرده م هب

  . بهتر استيليکشور خ ان دوي ميش از لحاظ روابط فرهنگيدورة پ
م گرفتند ي تصمدوستانک روز ي.  بودي عابديکه گفتم برنامة ما در دست آقا چنان
 ما ممکن نبود ي اما برا,ديبار يبرف م,  بد بوديلي خزهوا آن رو. ويمربن يقزو هکه ما ب

  :ميرونن يمسافرت قزو  بهکه آن روز
 برد هرجا که خاطر خواه اوست مي  اي در گردنـم افکنده دوست رشته  
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نيمايوشيج در عروض چنان قدرت 
داشت که کمتر کسي در اين فن 

رسد و در هندوستان  پاية او مي به
آن توانايي و قدرت  هيچ شاعر به

 .شود ديده نمي

ک ير سوارساندند و ستگاه اتوبوس يا  بهي لهستانيک دانشجويما را همراه با 
 برف  و اما از شدت باران,ميدين رسيوقز  بهرحاله هما ب. خود برگشتندنمودند و ن يماش
اما امسال جبران آن . مي پس آمدمقصود بهل ين يم و بينکد ين بازديزوقم از يتوانست ينم
تهران دعوت کردند و بنابر خواهش بنده   بهزهي جايبنده را در ماه گذشته برا. شد

ن درست شد و يقزو  به مسافرتي برايا برنامه
رج افشار و دکتر ي ايآقاما همراه استاد مکرم 

ن يزوق  بهيروانيون و دکتر شيل همايناصر تکم
 دورة ق که دريم و از جامع مسجد عتيرفت

اين .  بازديد کرديم,سالجقه ساخته شده بود
باشد  عربي مي  بههاي مهم ساختمان داراي کتيبه

 نيز فرانسوي انشناس  يکي از شرقدر مقالة که
فارسي ترجمه نموده در مقاله خود که   بهها را آن کتيبهآقاي دکتر شيرواني . چاپ شده

آقاي دکتر شيرواني مقالة خود را همراه عکس . ندمسجد است شامل نمود  بهراجع
در . ستان معرفي خواهم نمودوها را در هند زودي آن  بهاهللانشاء, اند بنده داده  بهها کتيبه

احمد .  احياءالعلوم را زيارت نموديمالي صاحبالي برادر محمد غزّقزوين قبر احمد غزّ
جمله يکي سوانح عشّاق است که يک نسخة قديمي آن  از آن, غزالي صاحب آثار است

نويسندة معروف حمداهللا .  هجري در کتابخانة رضا رامپور وجود دارد٥٠٧مورخ سال 
از جا مدفون است و از زيارت قبر او نيز سرفر  نيز همان»گزيده تاريخ«مستوفي صاحب 

  .شديم
سندة نامدار يک روز قرار بستند که ما را در خدمت شاعر و نوي ي دکتر عابديآقا

 رفته بودند و از محضر او استفاده ي قبالً در خدمت وي عابديآقا. ندربج بيوشيماين
شاعر توانا و ج يوشيماين. ميدي رسويخدمت   بهچ و دشواريپپر يما از راه. نموده بودند

 يار بزرگواريما را بس بهن نبود يرنو بود در خانة خود که چندان مزانگذاران شعياز بن
 روشن يدشوار  بهآنکه مفهوم  ني اداشتم از ي بنده طبعاً شعرنو را دوست نم.فرمود

نوشتند  ي شعر ميم فارسيم که تابع عروض قدي قديشعرا. شود يشود و اکثراً نم يم
ج دربارة شعرنو گفتگو کرد يوشيماي نيکه آقا ي اما وقت,گرفتند يجالب توجه بنده قرار م
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 اما ,افته بوديستان در همان زمان شعرنو رواج و شعرنو روشن شد در هندقتيبر ما حق
م نبود و يشان تابع عروض قديشعر ا.  نداشتندي آگاهي اردو از شعرنو فارسيشعرا
 چنان قدرت ر عروضدج يوشيماياما ن, نداشتندزيادي اطّالع اردو از عروض ان اعرش

آن   بهچ شاعري ههندوستانرسد و در  مية او يپا  بهن فني ا دريداشت که کمتر کس
سندة ي بلکه نو,ک شاعر توانا بوديج نه تنها يوشيماين. شود يده نمي و قدرت دييتوانا

ده ينظر احترام د  بهاريار بسي بسيقينام رسالة موس  به معروف اوةبزرگ بود و رسال
 يها الؤدر جواب س. ده بوديهم رسان ه بيقيالعاده در هنر موس ه فوقاو دستگا. شد يم

 يقيز از موسيبنده ن. طرز ساده و روشن بر ما واضح نمود  بهن فن راي رموز ايدکتر عابد
 »نورس«نجانب کتاب يدر اصل ا. ام  داشتهيي آشنايک کميهند خصوصاً از دهرپد 

 است يقين کتاب در فن موسيچون ا. ما ح نمودهيم عادل شاه را تصحيف ابراهيتصن
. کتاب بر من روشن شودن فن را بدانم تا مطالب يات اي از مبادي بود که بعضيضرور

ال يزش دهرپد و خيکه او از آم طور نيبد, نو در دهرپد شده است عادل شاه موجد سبک
, ابهوک, يسنچار, انترا, يي استهايعني چهار منزل يجا جاد کرده که بهيک طرزنو اي
دن طرز جالب ي دارد و اي در اشعار او افتادگيسنچار. پدش فقط سه منزل داشتههر

 از استاد بخترخان کالونت اشعار نورس را در وگرفته و ار قراريتوجه شاهنشاه جهانگ
شرح و بسط نوشته شده   بهيريبرد چنانچه در توزک جهانگ يد و لذّت ميشن يشب م
 ي که آقاينکات بهاما داشتم  ي ميين فن آشناي ا ازيده قدرکه بن نيوجود ا با. است

 ي و فرهنگيما مسائل ادبين. مي نبرديها را پ من و دوستان من آن, ان نمودهيج بيوشيماين
رت يکرد که شنوندگان در ح يان ميطرز دلکش و زبان ساده ب  به را چنانيو علم

 مسائل ن مدت او از حلّي ام و دريدشان بويباً دو ساعت در حضور ايما تقر. افتادند يم
ان يم چ دري اما ه,نمود ي او را دولت انتقاد ميگفتگو.  نکرديگونه خوددار چي هيفرهنگ
ان مسائل يم  اما در, نبودياسي او سيگفتگو. دا نبودي پيا تلخي او شدت يگفتگو
 او بر آن موضوع روش. گرفت يز موضوع بحث قرار مي نياسي امور سي بعضيفرهنگ

 ي دانش و فرهنگ قدماةلحاظ مقام شامخ نمون  ازيفن مرد نحيا. عادالنه و محقّقانه بود
اد آن ي يم و مدتيو مرخّص شد محضر ام و ازيار استفاده نمودي بسيما از و .ران بوديا

  .ديبخش ي ميمصاحبه مرا لذّت
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ه دانشگاه ي در مجلّه علوم اسالمي مقالة مفصّلي عابدي آقا,رانيپس از بازگشت ا
ن يدم که ايسنده توانا چاپ نمودند و بعد از چند سال شنين شاعر و نويتهران دربارة ا

  . روحش شاد.افتي وفات ي شمس١٣٣٨خته در سال يمرد دانشور و فره
  


