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حسن عابدي در   استاد پروفسور امير سهِمميزگرِد
   فارسي در هند زباِنگسترِش

  اشاره
حضور استادان ارجمند و شاگردان و  با» پارسي قند«دعوت سردبير نشرية  بهميزگرد اين 

ش  ه ۱۳۹۰مهرماه  ۲۸پنجشنبه  در روز عابديدوستداران روانشاد استاد امير حسن 
کننده، توجه شما را   ضمِن سپاس از استادان شرکت. برگزار شد)م ٢٠١١ اکتبر ٢٠(
  :کنيم گزيدة اين ميزگرد جلب مي به

  وسف يمحمددکتر 
ر بودند و هم حسن بودند و ي هم استاد کامل بودند و هم اميرحسن عابديپروفسور ام
 در هند ي زبان فارسي بقايبرااي  هستيشان خدمت بزرگ و شاي ا. بودنديهم عابد

 در زبان يات گرانقدرتأليف برجسته و يشان کارهايدانند که ا  ميو همهانجام دادند 
ت عمر خود را  و دانشور برجسته بودند که تمام مدمحقّقک يشان يا.  داشتنديفارس

خواهم يک پهلوي ديگر زندگي ايشان را نشان   ميبنده اجازه. ن کار کردنديصرف ا
کردند و اهل دستگيري   ميهمه کمک  به دلسوز هم بودند وي واقعاًشخصيت ايشان .بدهم
  بودم ۱۹۵۷ايشان از سال   باآشنايي ما. را تعريف کنماي  هخواهم خاطر  ميبنده. بودند

عنوان   به سال بنده هميشه در خدمت ايشان بودم و در کنار ايشان۵۵ و در اين تقريباً
  و ايشان تازهسال من دانشجوي سال سوم ليسانس بودم آن در. يک شاگرد حضور داشتم

الت جديد فارسي تحو  بااز ايران برگشته بودند و در دانشگاه دانشجويان و استادان را
ادند که در دانشجو شوق و ذوق د  ميايشان طوري درس. کردند  ميشناآدر ايران 

بعد از گذراندن ليسانس ايشان دانشجويانش را . شد  ميگرفتن بيدار و تشنه آموختنياد
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من هم اصرار کرد که درس را   بهايشان. که درس فارسي را ادامه بدهندکرد   ميتشويق
نظر کنم و  وضع خانوادگي ما خوب نبود و قرار داشتم از تحصيل صرف اما ادامه بدهم

گفتند   ميايشان از يک سو اصرار داشتند که تحصيل را رها نکنم و پدر بزرگوار ما هم
اصرار کرد که شما درس را ادامه بده خدا سرانجام استاد . که براي معاش کاري کنم

ايشان يک روز . ساز است و من حرف استاد عابدي را قبول کردم االسباب و چاره مسبب
شان دعوت کرد و از اوضاع مالي من پرسيد و گفت شما در وقت  خانه  به مرا،بعد درس

همان مبلغ . دهم  مي روپيه۱۰۰شما ماهانه   بهي مرا درس بدهيد و من همها هخالي بياييد بچ
بعد از فوق ليسانس من در . صد روپيه براي من کافي بود تا بتوانم درسم را ادامه بدهم

کردند و حسين دهلي پذيرفته شدم و ايشان باز کمک کردند و باز مرا تشويق  کالج ذاکر
 گرفتند و لي براي من بورس تحصيليوقت در دهلي آقاي محمود تفضّ آن ايراناز رايزن 

بينم   ميکنم  مياالن که فکر. دانشگاه فردوسي مشهد رفتم و آنجا تحصيل کردم  بهمن
  .دادم و سرنوشتم ديگر شده بود  نميکردند من ادامه تحصيل  نمياگر استاد عابدي کمک

.  سال قبل است که پدر بزرگوارم مرحوم شده بود۴۰  بهخاطره ديگر هم مربوط
 صبح تشريف ۸ استاد ساعت ،بوداش  جنازهع يهمان روز که پدرم فوت شدند و تشي

 اگر پدرتان نيست من هميشه درکنار شما هستم ، ما و گفتند افسوس نخورةآوردند خان
 هم ايشان تا کنم که شما هرگز اين احساس تنهايي را نداشته باشيد و واقعاً  ميو کاري

. نداشتمروزهاي آخر عمرشان همواره مثل پدرم بودند و من هرگز احساس تنهايي 
 ايشان مشورت  باداشتمام   خود و خانواده دربارةبراي همين هم من هر وقت مشکلي

رفتيم و اين اواخر هم روزهاي چهارشنبه در   مي هر هفته پيش ايشانکردم و تقريباً مي
 دريغاً. هم بوديم  بارسيديم و تا آخر وقت  ميشان ه داشتيم و خدمتجلس فرهنگ ةخان

ما هست و من همواره براي   بايادشان هميشه اما .ا را تنها گذاشتندکه استاد رفتند و م
  .خواهم  ميآمرزش روحشان از خداوند متعال مغفرت

  استاد شريف حسين قاسمي
  :اين شعر شروع کنم که  باياد را  استاد زنده دربارةاجازه بدهيد سخن خود

ــه ــو   اي ب ــاي ت ــه ج ــشم هم   زيــر زمــين شــد ز چــه مــاواي تــو   سرچ
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ــو    خــاک ســياه  و ديــدم کــه بــهبــودم ــاالي تـ ــو بـ ــد چـ ــاز نهفتنـ   بـ
ــه  سـوي خـاک رفـت       پيکِر خاکي بـه    ــو  شــد ب ــصفاي ت ــان م   فلــک ج

ــو   گوشــت رســد آواي مــن؟ هــيچ بــه ــن آواي ت ــوش م ــه در گ   اي هم
  خلــق خــوش و ســيرت زيبــاي تــو  رفتي و همـراه تـو رفـت از جهـان          
ــان    ــه دور زم ــرد، ک ــري م ــ کـــم بـــه  اي هن   وثمـــر آرد همتـــاي تـ

ــو     انگيـز و روان بخـش بـود         نغز و دل   ــشاي ت ــو، ان ــطّ ت ــو، خ ــة ت   گفت
ل اجازه  او.بله درست گفتند آقاي قزوه که من افتخار شاگردي استاد عابدي را دارم

نظرم ايشان قبل از همه چيز يک   به.بدهيد عرض کنم که ايشان چگونه استادي بودند
اينجا شاگردان استاد عابدي . ات ديگريمعني واقعي کلمه بودند و بعد خصوص  بهاستاد

  دربارةتوانند شهادت بدهند  ميکه امروز خود از استادان بزرگ هستند حاضرند و
دانيد که خيلي وقت است تعداد دانشجويان فارسي در   ميشما. ي منها حرف
شود و   ميدو دانشجو برگزار  با گاهيها ي هند کم است و بعضي از کالسها دانشگاه
وقتها دانشجوي  آن من .گويد  نميصداي بلند درس  باستادي براي دو يا سه نفرهيچ ا

طور  ور و ايشان براي ما دو نفر همانظنام آقاي من  به من و يک نفر ديگر.ليسانس بودم
کرد در يک تاالر بزرگ است و االن صد نفر   ميگفت که انسان خيال  ميدرس
دادم در دانشگاه و بعضي استادان   ميرسبعد که خودم د.  پاي درس استاداند هنشست

 شدم که تفاوت چقدر زياد است و ديگران همه آرام حرف  ميتوجهديدم م  ميديگر را
  واند ه را گذراندها  اين دورهاند هزدند و الحمدهللا دوستاني که االن اينجا نشست مي
 باشند و مسلّطس در آن صداي بلند درس بدهند که در  باتوانند  ميدانند تنها کساني مي
 و آن .آن موضوع احاطه کامل داشته باشند  به کافي و کامل باشد وتسلّطشان  تسلّط

دانيد که اين دو   مياف بود و متن اخالق جاللي و تاريخ وصّ،ترين متن ها مشکل نتم
صداي بلند   باما  بهاستاد پروفسور عابدي اين هردو درس را اما متن چقدر دشوار است

گفتند و اين   ميزبان انگليسي  بهموقع درس را بيشتر آن در. گفت  ميطه کاملاحا  باو
 تسلّط  باشد استاد  ميوعجفرهنگ ر  بهواژه که بسيار مشکل بود و بايد براي هر ها متن

 الزم نبود ما بگوييم استاد اين را دوباره داد که اصالً  ميقدر روان درس بسيار خوبي آن
  .بگو
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االن طوري . هم يکي بود و بعد از هم جدا شد  باي و عربيآن وقتها بخش فارس
موقع که بخش فارسي جدا شد استاد عابدي  آن  اما،استاي  هاست که رياست دور

 سال فقط استاد عابدي رياست داشت ۱۵عهده داشت و تا  رياست بخش فارسي را بر
شديم اتاق بسيار  ي مروزها وقتي ما وارد اتاق ايشان آن  ايشان نبود وةو کسي در پاي

 آن داشت و ما هيچ وقت نديديم که استاد بربراي رئيس بخش اي بود يک صندلي  ساده
صندلي بنشيند و همواره درکنار شاگردان و در حلقه آنها بود و مشغول صحبت کردن و 

هر مشکلي هم . روي همه  بههميشه هم در اتاقش باز بود. درس دادن و آموزش بود
کنم و   ميگفت شما نامه بنويسيد من امضا  مي. کندرا حلّ آن کرد  ميشداشتيم استاد تال

درست در کنار اتاق ايشان . رفت  ميخوبي پيش  بهايشان اعتماد داشتند کارها  بهچون
ييد کنند که هيچ أتوانند نظر مرا ت  مياالن دوستان هستند و. يس گروه اردو بودئاتاق ر

استاد عابدي  اما .يس برودئر آن اتاق  بهليدانشجويي اجازه نداشت بدون وقت قب
ماندند در کالس و بعد هم در اتاقشان بودند تا هر زمان که دوستان   ميبالعکس تا آخر

  دقيقه که درس۲۰ تا ۱۵طور بود که بعد از   ايشان هم اينة داشتند و شيوسؤال
 يي شوخيشود يک   ميکردند که دانشجو دارد خسته  ميگفتند و خودشان احساس مي
 کردند و بيشتر اين نکات  مياي داشت بازگو را که طنز و مطايبهاي  هکردند يا نکت مي

. گفتند تا غيبت نشود  نمي خودشان و خانواده و بستگان خودشان بود و از غيردربارة
 يک موردش در مورد مثالً. ي بسيار خوب اخالقي استاد عابدي بودها اين يکي از مزيت

 کرد و  ميعبادتامام مسجد بود و که پدرش در مسجدي در کانپور مرحوم پدرش بود 
يک نفر رفته بود پدرش را ببيند و او را چند . اس بود طهارت و پاکي بسيار حسدربارة

مسجد  آن فرد رفته بود در حوض آن بار بوسيده بود و پدرش بالفاصله بعد از رفتن
 د که استاد براي ما دانشجويانشيي بوها  اينها از جنس نقل قول.خود را شسته بود

گفت تا فضاي درس عوض شود و خستگي دوستان برود و اکثرا هم نکات ظريفي  مي
 اصالً. ايشان بسيار هم انسان خاکساري بود. يي هم داشتها گيري داشت و نتيجه
 ةواژ. را شنيدم که کمتر شنيده بودماي  همن ديروز از آقاي نجفي واژ. خودبين نبود

ايشان سه پسر . رفتند  ميسفر  بهايشان زياد.  ايشان بسيار خوش سفر بود.»سفر خوش«
 آن خواندند و امروز هم  مي شهر دهلي درسة مدرسترين شان در گران داشتند که تمام
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کرد و   مياين وجود خود استاد خيلي راحت سفر  با.اند  مدارسترين  جزو گرانةمدرس
 سفر  بهيف براي ايشان خريده بودم و هر وقت کهبنده يک ک.  هراسان نبودها از دشواري

هر   بارفتند و گاه  ميداشتند و رفتند دو سه دست لباس و وسايل ضروري را برمي مي
نام ايرج ايشان وارد شدند و کسي را   به در روستاييمثالً .کردند  ميوسيله ممکن سفر

روستا آدم درس خوانده  و پرسيدند که در اين سلماني محلّ  به رفتند.شناختند  نميهم
فرد که يک وکيل  آن کيست؟ گفتند فالني و دست ايشان را گرفتند و بردند دم خانه

ام  در اينجا شنيدهام   کرد و گفت من آمدهمعرفياستاد عابدي خودش را . بوددادگستري 
 اين مطالعة  به من مسافرم و.شود  مي کتاب در خانقاه و مسجد اينجا يافتةفالن نسخ

که ببينم چه کتابي است و شب را هم حاضرم در مسجد يا ايستگاه ام  ها آمدهکتاب
رفت و  ها مي ل رنج و تحمها اين مشکالت و از خود گذشتگي  باآهن بمانم و راه

نوشت و اگر   ميمقاله و مطلباش  ره درباکرد و  مي فارسي را پيداخطّيي ها نسخه
 ما امروز دانشجويانمان دکتر. کرد  ميراهمرا فاش  معرفينسخه خوبي بود زمينه چاپ و 

رسم بر اين بود که هر استادي که  .گذارند  نميشوند و پا را از شهر و دانشگاه بيرون مي
عنوان سخنراني استاد عابدي . گذارند  ميشود يک سخنراني برايش در دانشگاه  ميدکتر

نون ناشناخته براي سخنراني وجود دارد و چاپ هم شده منابع تاک آن که تا هنوز هم
زحمت خودشان   باايشان تعداد زيادي از منابعي را که. تاريخ و فرهنگ فارسي هند بود

يکي از .  کرده بود که تا هنوز راهگشاستمعرفيمقاله و سخنراني  آن پيدا کرده بود در
ي چاپي شاعران ها کارهاي مورد عالقه ايشان پيدا کردن اشعاري بود که در ديوان

گفتم اين کار ريسک دارد   ميايشان  به غيرمعروف وجود نداشت و من هميشهمعروف و
اين   بامقايسه  باتحمل کار فراوان و  باي خاص خود را دارد و ايشانها و دشواري
 آن کردند و ابياتي را از اين شاعر و  ميکتاب هميشه موارد تازه و نويي پيدا آن کتاب و

ي هم چاپي چاپي و غيرها کردند که در ديوان  ميبررسيشاعر در فالن جنگ و بياض 
 ها  و بياضها گفتم ممکن است اين جنگ  ميايشان  به من گاهي وقتهاالبتّه. شد  نميديده

 از سواد البتّهدادند و   ميريسک پذيري باال اين کار را ادامه  باايشان اما معتبر نباشد
  .ي نيز برخوردار بودندشناس ي سبککاف
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 رفت  نمييک کتابخانه  بهي کار استاد عابدي اين بود که هرگزها ميتاهيکي ديگر از 
و  ها ايشان کتابخانه .کتابخانه را بخوبي مطالعه کرده باشد آن  فهرستکه قبالً آن مگر

رفته بوديم  ايشان  بابار ما يک. شناختند و مطالعه داشتند  ميمراکز ادبي هند را هم خوب
  فرهنگ ايران و بعد از سمينار ايشان ما راةاندعوت خ  بهبمبئي و مراسمي بود

  فرهنگ بود و از آنجا کتاب شعر شاعريةبردند که در نزديکي همان خاناي  هکتابخان به
 آن  دربارةشود و  ميوردند و گفتند اين نسخه فقط در اينجا پيداآنام عطارد را بيرون  به

دوران   بهتعلّقمي بود و مشاعر نيز شاعر گمنا آن .نوشتنداي  هشاعر همانجا مقال
دانستند   مياين شاعران گمنام مطالعه خوبي داشتند و دربارة  و استاد عابديها سلجوقي
 در کدام منحصراًاش   اين تک نسخه ديوان اين شاعر است يا فالن بياض نسخهکه مثالً

  منتقد نيستيدتان گفتم که شما و شاگردان  مياستاد  به من هموارهالبتّه. کتابخانه وجود دارد
بهترين   بههمان صبر و خوشرويي کار خود را  باايشان اما  استمحقّقو اين نياز يک 

دادند و الحمدهللا بسياري از اين تحقيقات استاد در نوع خود شاخص و   ميشکل انجام
شان در چاپ آثار  يتجد آن ت ديگر هم داشتند و ايشان يک خصوصيضمناً. ماندگارند

استاد همين ويژگي را در . فرستادند  مينوشتند براي نشر  ميقاالتي را کهبود و تمام م
خواستند که مقاالت خود را منتشر   ميکردند و از آنها  ميشان هم اعمال مورد شاگردان

در استاِد تاريخ نام پروفسور نورالحسن که   بهما يک پروفسور بزرگي داشتيم. کنند
ودي که شخص معروفي بودند و تحقيقات زيادي وج  بادانشگاه عليگر بودند و ايشان

خود ايشان کتابي چاپ نکردند  اما ات دارندتأليفهم داشتند و شاگردان ايشان نيز همه 
 گفتند من  ميکنيد و ايشان  نميگفتند شما چرا اثري چاپ  ميايشان  بهو استاد عابدي

گفتند   ميعابدي چاپ کنم و استاد ،که از هر حيث کامل نيسترا خواهم اثري  نمي
. و اين اشکال کار شماست اين وصف شما کتابي چاپ نخواهيد کرد  بامطمئن باشيد

کشيديم   ميي هم زحمت ما براي چاپ يک مقاله در نشريه يا کتاب کلّها موقع آن البتّه
 مثل االن رايزني فرهنگي ايران هم .داديم  ميکرديم و گاهي پول هم  ميو مقاله را پست

 کند و هم حق التحرير هم  مي مطلوب و زيبا درجکيفيت  باخوبي و  بهرامقاالت ما 
 خوشبختانه ما استاد بزرگي چون استاد عابدي را داشتيم که درگذشت ايشان. دهد مي
  .وجودي که عمر پربرکتي هم داشتند يک ضايعه جبران ناپذير و فراموش نشدني است با
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  پروفسور اظهر دهلوي
  ما تا وقتي… زدين علمارب :فرمايد  مي داريم که در واقع دعاست واي هي آيهدر کالم اٰل

دانستيم معني اين آيه چيست و ايشان مصداق کامل   نميدر خدمت استاد عابدي نبوديم
شان  ايشان در زندگي. يه بودند و هر روز در جستجوي زياد شدن علمشان بودندآاين 

نها معلمي ايشان آلين  داشتند که اوهژت ويچند خصوصي. يک اسطوره بودند براي ما
کرد که هم   ميايشان همواره شاگردانش را تشويق. که انسان واقعي بودند آن ديگر. بود

 را ها استاد عابدي تمام اين ويژگي.  خوب باشند و هم يک انسان خوبمحقّقيک 
عابدي عا کنيم که از نخستين شاگردان استاد توانيم اد  ميداشت و من و استاد يوسف

ما گفت   بهل در کالج ذاکرحسين دهلي بوديم و در آنجا پروفسور موسويما او. بوديم
  و نکات تازه زيادياند هشما برويد خدمت استاد عابدي ايشان تازه از ايران برگشت

ما بايد بپذيريم که استاد . دانند  ميايران و فرهنگ و ادب و تغييرات تازه در ايراندربارة 
تحليل و   با نوين ايران را همراهادبياتن کسي بودند که فارسي جديد و عابدي نخستي

دحسن احمد و پروفسور سي مرحوم پروفسور نذير  باايشان. دادند  ميما ياد  بهم تازهتکلّ
استاداني   باهمدوره بودند و هر سه در يک زمان در دانشگاه تهران حضور داشتند و

 ايشان.  همدوره بودندمحقّقد دکتر مهدي چون استاد دکتر جعفر شهيدي و استا
 برايشان بودند وقتي برگشتند دانشگاه دهلي اصالًاي  هوجودي که استاد برجست با

دادند و ما   ميمن و دکتر يوسف همان کلمات ساده فارسي را درس  بهکسرشان نبود که
دادند که ما   ميت درسحوصله و دقّ  باآموختيم و ايشان چنان  مي فارسي راةتازه از پاي
لين کسي بودند که  استاد عابدي بعد از استقالل هند اوضمناً. کردند  ميرا شرمنده
ميراث ادب و فرهنگي هندوان نيز   به فارسي هندويي را دوباره زنده کردند وادبيات

 هندوان ادبياتهمکاري دکتر تاراچند بسياري از کتابهاي   باگذاشتند و  ميبسيار احترام
استاد  دربارة  ديگري که بايدةنکت.  کردندمعرفيي تازه ادبيات  باشکلي نو و  بارهرا دوبا

 و ها علم انساب و نسب بود و ايشان بسياري از خاندان  باعابدي گفت آشنايي ايشان
 يک فردي را و اسم پدر و نامه شناختند و گاهي در سر کالس شجره  مي راها نامه شجره

استاد يک . ماند  ميگفتند و ايشان از اين همه آشنايي حيران  مييپدربزرگش را هم حتّ
 آن دادند بدون  مياين بود که گاهي دو سه ساعت درس آن ويژگي ديگر هم داشتند و
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را ما از زبان ايشان نشنيديم و هميشه ام  هيچ وقت هم کلمه خسته. که کسي خسته بشود
شد و   نمياز لبانش محوهميشه هم لبخند . روحيه کامل براي درس دادن داشتند

استاد عابدي اما ام  و درس دادهام  م بودهبنده هم معلّ. خالصه يک روحيه عجيبي داشتند
که ايشان هيچ کدام از فرزندانش  آن ضمن. هميشه برايم يک الگوي تدريس بوده است

 داد و  ميدانشجويان  بهزادي کامليآرا مجبور نکرد که برويد فارسي بخوانيد و هميشه 
کرد و بهترين   ميآنها خدمت  بهگذاشت و هميشه  ميفرزندانش هم بسيار احترام به

 کس هم رشک هيچ  بهاستاد عابدي. شرايط تحصيل را هم برايشان فراهم کرده بود
بلکه . برد که چرا فالني اين خانه زيبا را دارد يا فالن چيز را دارد و او ندارد نمي

يک . يي که او دارد ديگران هم داشته باشندچيزها آن برعکس هميشه دوست داشت
گذاشت و   ميشاگردانش احترام بسيار بااليي  بهروحيه بسيار خوب ديگر هم داشت که

گفت که ايشان شاگرد من هستند   نميشديم  ميسمينارها دعوت  به وقتي ما و ايشانمثالً
عنوان دوست خود  ه بهم رفته بوديم ايشان مرا  با در سميناري که در ايرانبلکه مثالً
در سمينارها . کردند  ميکردند و از گفتن اين که ايشان شاگرد من است پرهيز  ميمعرفي

ميل شرکتمثل يک دانشجوي سال او  تر بود و نظمش از همه  يکرد و از همه جد
 يس افتخاري رائما در دانشگاه براي ايشان يک بزرگداشت گرفتيم و عنوان ر. بيشتر بود

گفت تالش کنيد علم   ميهميشه گفتند چرا اين کار را کرديد؟  ميداديم ايشانايشان  به
 در انجمن مفاخر هم وقتي در ايران برايش بزرگداشت گرفتند ايشان. شما زياد شود

کرديد و راضي نبودند که براي   ميگفت کاش اين هزينه را صرف يک کار علمي مي
همه   بهگرفتند که شما چرا  ميادبعضي هم اير. شخص ايشان بزرگداشت گرفته شود

کرد و براي   ميهمه سالم  بهکنيد؟ ايشان از دربان دانشگاه تا شاگرد و استاد  ميسالم
 همين از دربان دانشگاه تا افراد معمولي و دانشجويان و استادان همه ايشان را خوب

ند را منظم  هادبياتميان استادان ما تنها کسي بود که  پروفسور هند در. شناختند مي
کرد و   ميخاطر فهم معني يک کلمه تحقيقات دور و درازي  بهايشان گاه.  کردندمعرفي
را اي  هاگر از من که شاگردش بودم معناي کلم. رفت  ميسفرهاي دور و دراز  بهيگاه حتّ
. گرفتم گفت من اين کلمه را از فالني ياد  ميافتخار  باگرفت هميشه و همه جا  ميياد

  ديگر هم اين که ايشان وقتي جاييةنکت. کرد  ميي مخالفانش را تشويقايشان حتّ
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 نامي هست گفت در فالن روستا آقاي اظهر  ميگرفت مثالً  نميرفت آدرس کامل مي
 کرد و همه را  ميهمه مالقات  باده بود آن رفت و هر سه تا يا چهارتا اظهري که در مي
  .خيلي عجيب بودشد و اين   ميروحياتشان آشنا  باديد و مي

فاطمه حسينيبلقيس ده خانم پروفسور سي  
 »نامه يعابد«نام   بهيکه کتاب آن گريام و د  را داشتهي استاد عابديمن هم سعادت شاگرد

م که آنچه خوبان همه داشتند يد بگويمن با.  استاد آماده و چاپ شدةکوشش من دربار به
  . بزرگ بودندک دانشوريشان يا . داشتييتنها  بهياستاد عابد

 از صبح که بلند .مردم بودند  باقانع و فروتن و پرکار بودند و اهل ارتباط گرفتن
. شست  مي راها هگاهي ظرفهاي غذاي بچ. لين کارشان مطلب نوشتن بودشدند او مي

 .بقيه فرق داشتند  بااستاد عابدي اما  رسم نيستها اگرچه اين کارها در بين ما هندي
ناهار و . ي هم داشتندکردند و نظم خاصّ  مينشستند و مطالعه  ميديروقتشبها گاهي تا 

 ايشان .خوردند  ميخوردند و در خانه بسيار هم مختصر غذا  ميشان را سروقت شام
ادب فارسي در  دربارة داد که  ميترين کارش اين بود که تمام دانشجويان را وظيفه مهم

. اخته زبان فارسي در هند مطلب بنويسندگنجينه ناشن دربارة هندوستان کار کنند و
خوشبختانه امروز در مرکز . خودشان هم در اين زمينه بيشتر از هرکسي کار کردند

ت جناب دکتر خواجه پيري آثار بسيار هم  بههستيم آن ميکروفيلم نور که االن ما در
ي ها موقع بدون دستگاه تايپ و کامپيوتر و بدون فيش آن  اماخوبي جمع شده است

روستا و خانقاه و  آن اين روستا و  بهافتادند  مي استاد عابدي گاه پياده راه…مطالعاتي و
شان پر از  ي شخصي و در هر دفترچهها رفتند و يا در کتابخانه  ميمسجد و مدرسه

 ست که از هند و تاجيکستان و ترکيه و ايران و ازبکستان و خطّيي ها ات نسخهاطّالع
يش نوشته که اين نسخه ها  در گوشه بعضي دفترچهمثالً. کرده بودندديگر جاها گردآوري 

کار شود و يا روي نسخه ديوان  آن ا است و بايد روي است يا اين نسخه مطلّخيلي مهم
 در اين نسخه اند همحمود و اياز در فالن جا بايد کار شود و يا در سکندرنامه خرد نوشت

 اهميت که خيلي …اشي پرندگان ورد و نقّاشي مينياتور مکتب هرات وجود داده نقّ
يي که اين ها مهرها و اشعار سالطين و پادشاهان کار کرده و نسخه دربارة دارد و يا
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ايشان تعداد زيادي از دواوين ناشناخته را در اين . بوداش  توجهويژگي را داشت مورد 
. قي نوشته بود موسيخطّي ة نسخ۱۴من ديدم اي  ه در يک دفترچ.ذکر کرده ها دفترچه

 ايشان بار من پرونده قطوري را نزِد يک. ايشان در تربيت شاگردانش بسيار کوشا بود
 آن بردم که کارهاي تحقيقاتي بنده بود و ايشان چون انتظار زيادي از بنده داشتند

بعد از يک سال همه .  را ريختند و گفتند من انتظار بيشتري از شما داشتمها پرونده
کردم و   ميکتاب لهجات سکندرشاهي کار دربارة همين است؟ من داشتمتحقيقات شما 

بار هم وقتي کتاب را آماده کردم   را ريختند و يکها پرونده آن ناراحتي  بابار ايشان يک
. خوشحالي مرا بسيار تشويق کردند و گفتند اين کار بسيار خوبي است  باو چاپ شد
يت بيشتر کار کنم و ايشان درکنار دج  باگيري ايشان باعث شد که من همين سخت

بسيار زيبايي را دوست ايشان ضمناً. ي بودن بسيار دلسوز و مهربان نيز بودندجد 
فرستادند   ميي دعوتي که براي ايشانها ي هم داشتند و کارتداشتند و سليقه خاصّ

  .کردند  ميي داشتند جمعبسياري از اين کارتها را که زيبايي خاصّ

  کهريش پروفسور چندر
  شدم و قبل ازيسانس وارد دانشگاه دهلي فوق ليعنوان دانشجو  بهم ۱۹۷۸من در سال 

 ما وارد گروه يوقت. سانس را در آنجا گذراندمي لةن بودم که دوريحس در کالج ذاکرآن 
 شتر از سه نفر نبودنديان سال دوم که بيدانشجو  بهيم مشاهده کردم استادي شديفارس
کرديم که اين کالس فقط سه شاگرد دارد و   ميبما تعج. دهد مي  بلند درسيصدا با

 و اکبرنامه و بيهقي تاريخما   به بعدها استاد.دهد  ميصداي بلند درس  باچرا استاد
گاهي طوري . شان خسته کننده نبود وقت درس هيچ .دادند  مي درس ناصرخسروةسفرنام
 بيهقي تاريخيا وقتي درس دادند که انگار خودشان ناصرخسرو هستند و   ميدرس
 حسنک و شخصيتدادند که انگار   ميدادند در داستان حسنک وزير جوري درس مي

ياد   به راها کالس آن براي همين هميشه ما. بيهقي در وجود ايشان حلول کرده است
ي استاد را دارم و يادم ها يادداشت آن دهم  مي راها داريم و تا هنوز که من همين درس

  که اين کتابکرد و اخيراً  ميبرخي اشتباهات اشاره  به در فالن جاهامثالًهست که 
ي اصالح شده ما شاهد هستيم که در بسياري از جاها همان ايراداتي ت دکتر ياحقّهم به
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ي هم اشاره کرده و تصحيح کرده است و کرد استاد ياحقّ  ميرا که استاد عابدي اشاره
اين نوع کارها را ما از استادان ديگر . تاد عابدي بوداين نشانگر سواد و علم باالي اس

داد   ميبقيه فرق داشت و جوري درس  با درس دادن عابدي همةشاهد نبوديم و شيو
. يادماندني بود  به وتوجهي ايشان هم در نوع خود جالب ها شيوه. ماند  ميکه در ذهن ما

 يم و استاد مقبول يا استاد انصاريآ  نميروم و  ميمسافرت هگفت من فردا ب  ميبار  يکمثالً
ديديم که استاد عابدي خودش آمده   ميروز آن جاي من بيايند و فرداي  بهکهام  را گفته

 شويد و  ميخواهم ببينم که شما دانشجويان و استاد سروقت حاضر  ميگفت  ميو
 وص ديگر ايشان هم در متون هندويي يک تخصّ. گيريد  نمييآييد يا درس را جد مي

 آداب  مردم فالن منطقه چهگفتند که مثالً  ميدانستند و  ميو رسوم هندوان بود وآداب 
 ةمن دور. کنند  ميو رسومي دارند و مردم فالن جاي ديگر اين مراسم را چطور برگزار

 دکتري را خود استاد انصاري ةمرحوم دکتر انصاري گذراندم و دور  باراام  پيش دکتري
ايشان .  دکتري را طي کردمةايشان دور  باکتر عابدي بگيرم و مند  باپيشنهاد کرد که

 رفت براي کار و پژوهش علمي  نميرفت براي تفريح و راحتي  ميوقت هر جايي هر
 را نشسته بود و استنساخ »نامه فرس«ترکيه و در آنجا کتاب   به رفته بودرفت و مثالً مي

يد پيش دکتر ادريس احمد ايشان گفت برو  مي بود ايشان خاصّکرده بود و چون خطّ
نوشت که   مي فارسي و انگليسي را جوريايشان خطّ. تواند بخواند  مي مرا خوبخطّ

 گيرکرده بوديم و برخي از »المآثر تاج« ةمتوانست بخواند و ما در مقد  نميهرکسي
ا ت فراوان براي محوصله و دقّ  باتوانستيم بخوانيم و ايشان  نميي ايشان راها نوشته
کردند که   ميايشان ما را هميشه تشويق. شد  نمي هم ناراحتداد و اصالً  ميتوضيح

اين وجود   باظم چندان خوب نبود و ايشانفارسي حرف بزنيم و تحقيق کنيم و من تلفّ
 کوچکترها و  بهايشان يک عادت بخصوصي هم داشتند که. کردند  ميمرا بسيار تشويق

حضور ايشان يک   باکردند و  مير هم بودند سالمت کساني که از خودشان پايين به
ما چند سال پيش سميناري گذاشته بوديم . ي در دانشکده و گروه ايجاد شده بودميتصمي

کرديم استاد پير و فرتوت و بازنشسته شده   ميخاطر اين که خيال  بهدر دانشگاه دهلي و
ا را ديدند در رايزني گاليه بعد که ايشان م. تواند بيايد ايشان را دعوت نکرديم  نميو

 داديم ايشان قبول  ميو ما هرچه توضيح نامه نفرستاديد؟ کردند که چرا براي من دعوت
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خر آبراي همين تا روزهاي . کرديد  ميگفتند شما نبايد مرا فراموش  ميکردند و نمي
شگاه دان  بهفرستاديم براي ايشان تا  ميعمرشان هر وقت برنامه و سمينار داشتيم ماشين

قطارهاي درجه دو و   بارفت  ميسفرهايي هم که  به نبود وتکلّفل ه اايشان اصالً. بيايند
هم   با بسته است و مردمها گفت در قطارهاي درجه يک پنجره  ميرفت و  ميدرجه سه
فاق خانواده بودم اتّ  بهخواستيم برويم بمبئي  ميايشان  باکنند و ما يک سفر  نميصحبت

ي معمولي و ها  چند بگيريم گفت همان بليتةيديم براي شما بليت درجو از ايشان پرس
 احساس خستگي نکرديم و اصالًام  سفر خودم و خانواده آن  دو خوب است و درةدرج

کرد و يک   مي صحبتميتصمي  باشنا نبودندآوي   باکساني که  باياستاد حتّ
چي ننام را  به روستايي است خانم من از يک.ي عجيبي داشتندشناس ي و مردمشناس جامعه

 آن چي رفته بودند و هنوزنرا  بههارکند نزديک بيهار و استاد شايد پنجاه سال قبلجدر 
 آن  استاد عابدي رفته بوديم ازةخان  بهبار که بعد از ازدواج ما سفر را يادشان بود و يک

ايشان . جا بودکرد که انگار همين تازه در آن  ميسفر طوري تعريف آن اتاطّالعروستا و 
پرسيد و   ميشان را شناخت و هميشه حال و احوال  مي ما راةتک تک افراد خانواد

 .گفت  ميآمد و  مياز سفرش يادشاي  هديد يک خاطرات تاز  ميبار که ايشان را هر
 فرهنگ ةفرهنگ ايراني و خان  باهمه استادان و دانشجويانش داشت و  بايميتصمي يک

کرد که اينجا   مير هم بسيار مرتبط بود و همواره هم ما را تشويقو مرکز ميکروفيلم نو
جاهاي دور برويد   به حاال الزم نيستخطّي ةگفت براي يک نسخ  مي شماست وةخان

کرد که برويم   مي را دارند و ما را تشويقها  فرهنگ ايران بيشتر اين نسخهةاالن در خان
 تحقيقات ةکنيم و در زمين رد را پيداي فارسي که وجود نداها و تحقيق کنيم و نسخه

الي داشت و ي ادبي بيدل هم حضور بسيار فعها ايشان در انجمن. فارسي کوشا باشيم
کرد که   ميما توصيه  بههميشه هم .کرد مياي  هي خوب و تازها بار هم صحبت هر
يق کن  کن يا تحقمعرفيروي در فالن کتابخانه برو و فالن نسخه را بگير و   ميجا فالن

  . بود و همواره هم مشوق ما بودندو هميشه ايشان دنبال کار و تحقيق

  م اصغردکتر کلي
نان دارم اگر يشنوم و اطم  ميياستاد عابد دربارة م است که دارميمن االن دو ساعت و ن

 ياستاد عابد دربارة  تازهيها دا کند باز هم حرفين جلسه ادامه پيتا دو روز هم ا
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  است که تماميشان جور شخصيتشان يشود چون ا  نميت تمامن خاطرايهست و ا
ن يا  با بازنشسته شده بود ويد شدم که استاد عابد متولّيشود و من خودم وقت نمي

کردند که   ميمن و استادان جوان برخورد  بااحترام  بايشان جورياد اي زيتفاوت سن
من . شان دوست ما هستنديم ايکرد  ميم و فکريکرد  نمين فاصله را احساسي ااصالً
دم همه تا نام هند رايران رفتم ديا  بهنوه از دانشگاه لکيي دانش افزاين بار که برايلاو 
ن يا  بارند و من افسوس خوردم که چرايگ  مي سراغيرحسن عابديشنوند از استاد ام مي

 از يدم استادانيم شني که در تهران بوديناريک سميبعد در . ستميانسان بزرگ آشنا ن
روزها حدود هشتاد سال سن داشتند هم  آن  که دريند و استاد عابديآ  ميهند هم
. کردند  مييدوستان شوخ  با سرزنده و شاداب بودند ويليشان خيا. آوردند  ميفيتشر

 سؤال ي از دوستيم و وقتيفرودگاه رفت  به استقبال استادانيهمراه دوستان برا  بهمن هم
 يمهربان  باد وي مرا شني صداي هستند؟ خود استاد عابديبدشان استاد عايکردم که ا

ار مهربان ين برخورد بسيلک آشنا شد و در اويمن از نزد  با هستم ويگفت بله من عابد
کدام   بههند  بهکردند که من در برگشت  ميقيار تشويشان در همان سفر بسيا. بودند

 ةي ملّة در جامعيعد هم که ما در دهلدا کنم و بي را پها  بروم و کدام نسخهها کتابخانه
م يشان گذاشتي اي براين سخنرانير چندي اخيها ن ساليم در هميرفته شديپذاسالميه 

 کردند و  نميباز هم دعوت ما را رد اما ف شده بودنديار ضعيکه بس آن وجود  باکه
 دربارة د ون بار دو سال قبل آمدنيکردند و آخر  مييآمدند و سخنران  ميهمان حال با

ن توان يشان تا آخريگر نتوانستند و اي کردند و سال قبل دير احمد سخنرانيخدمات نذ
ک ي يران و هند کار کرد و حتّي و فرهنگ مشترک ايخاطر زبان فارس  بهش رايرويو ن

  .لحظه از تالش باز نماند

   برزگردکتر کريم نجفي
مرکز تحقيقات برگزار کردند و اين که مدير محترم اي  هکنم از جلس  ميبنده بسيار تشکر

احترام استاد عابدي برگزار شده بسيار براي خود بنده سودمند بود و   بهجلسه که
خاطرات استادان دکتر يوسف و استاد قاسمي و استاد اظهر و خانم دکتر حسيني و 

 کهر و ديگران همه سودمند و پر از نکات آموزنده و شنيدني بود ويجناب دکتر چندر ش
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خدمات و  دربارة قول دکتر کليم اصغر اگر تا دو روز هم بخواهند دوستان حرف هب
ت استاد عابدي بود که هر اين جامعي. ي اين انسان بزرگ وجود داردها  و خوبيها تالش

من هم صميمانه اين استاد بزرگوار . يادماندني دارند  بهجمعي از او خاطرات شنيدني و
ايشان محشور بودم و نکاتي را که در   باالي که بندهرا دوست داشتم و اين بيست س

پيامبران هم براي تعليم علم و حکمت آمدند . رسالت انبيا نبود  بهشباهت ايشان ديدم بي
و استاد عابدي هم انساني بسيار اخالقي و داراي علم ژرف و مقام عالي بود و ديديم 

. کردند  ميحساس نشاطگفت که شاگردانش ا  ميدرساي  هچه شيو  باکه در کالس
در تصحيح . ي استاد بودمها پردازي  بسيار خوبي هم بودند و من شاهد نکتهمحقّقايشام 
 ة حسن نظامي نيشابوري که از کتابهاي ارزشمند تاريخي دورة نوشت»المآثر تاج«کتاب 

دادند من در   ميچهار نسخه مطابقت  باسلطنت در هند بود ايشان اين کتاب را وقتي
 چه دقتي بعضي کلمات غيرخوانا را تالش  باديدم که ايشان  ميان بودم وکنارش
 نقدر از اي نوشتند و آن  ميکلمه را آن شد عين  نميخوانند و وقتي خوانده ميکردند  مي

 شدند هم رها  نميپرسيدند و تا وقتي که قانع  ميفرد آن منبع و اين فرد و آن منبع و
 معرفيطور دقيق   بهذکر مستندات  بااريخي را همراهي گاهي مستندات تحتّ. کردند نمي
من همان سخن .  داشتاهميتات و شيوه براي شاگردان بسيار اطّالعکرد که اين  مي

کيد کنم که استاد هم در مسائل اخالقي و هم در أخواهم ت  ميخانم دکتر حسيني را
هاي فند و از حري علمي بودها  هميشه ايشان دنبال صحبت.مسائل علمي سرآمد بودند

شان از ما و دانشجويان و استادان اين بود سؤالسود پرهيز داشتند و هميشه  پراکنده و بي
نوشتيد نوشتيد؟ از زماني که من کتاب   ميمقاله را که بايد آن که فالن کتاب چي شد؟

 را در دست گرفتم تا زماني که تصحيح و نشر شد مدام »زار کشمير زعفران« ةتذکر
شود و همين   ميکجا رسيد و کي چاپ  بهپرسيدند که اين کتاب چي شد و  ميايشان
اي بخارايي را  سقّديواني وقتي ما حتّ. کرد  ميي مرا تشويق کلّها  و پيگيريها سؤال

چاپ کرديم و کتاب را ايشان ديدند گفتند که قبر بهرام بخارايي در بردوان است و 
 ما »مآثرلا تاج«در کتاب . تاب درج کنيدبرويد يک عکس از قبرش بگيريد و در پشت ک

تاريخ   بهي عربي را حذف کرديد فرمودند اينها ربطيها از ايشان پرسيديم چرا بيت
ايشان خودشان . کند  نميتاريخي را روشناي  هندارد و چندان ضرورتي ندارد و نکت
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 اگرنو درس خوانده بود و هالمدارس لک  سلطانة علميه بود و در مدرسةطلبه مدرس
ات ايشان اين بود که از خصوصي. کرد حرفي براي گفتن داشت  ميهرکسي برخورد با

خواست بهترش را   ميت بود و هرچه را براي خودوي فردي خوش قلب و خوش ني
ايشان داده بود و   بهيک لقبي استاد دکتر نصيري در ايران. خواست  ميبراي ديگران هم

 استاد نصيري.  ايشان در ايران برگزار کردندهمين نام براي  بايک بزرگداشتي هم
من بشرة في وجهة و ؤيک حديث داريم که الم. کيم خندان داده بودندحايشان لقب  به

است و اش  در چهرهاش  کسي است که شادي آن منؤحزنة في قلبة يعني انسان م
 طايشان هيچ وقت هم شکايتي از کسي نداشت و فق. دارد  مياندوهش را در دل نگاه

مدراس ايشان فرمودند   بهخواستم بروم  ميمن يک سفري. کرد  مي را مطرحها خوبيآن 
اتشان چيست و چه کتابهايي اب آرکات هم برو و گفتند که خصوصينزد نو  بهحتماً

طور که دوستان گفتند ايشان مملو از معلومات بودند و هم خوش سفر  دارند و همان
نشستند و افرادي را که   ميآمدند در اتاق ما  ميتهاگاهي وق. بودند و هم خوش برخورد

پدر شما راگفتند که بله من مثالً  ميچند کالم صحبت  باديدند  ميلين بار بودبراي او  
گاهي در اتاق من . کرد  ميمهرباني رفتار  باهمه  باوام  روستاي شما آمده  بهشناسم يا مي
ه خرد شما چطور است؟ بچ آن گفت  ميپرسيد مثالً  ميي مراها هآمد حال بچ  ميکه

 زيبا و دوست شخصيتکند؟ و اين   ميپسر بزرگتان چه آن خانم حالش چطور است؟
ي ديگران بود و ها ايشان شاکر از نعمت. همه چيز بود  بهداشتني ايشان بود که حواسش

 بار  يک.کرد  ميکرد و ذکر  ميردادي هميشه تشکّ  ميايشان  بهي يک کتاباگر شما حتّ
 روي مثنوي شمس تبريزي را برايم بياور و من وقتي از تهران  ميايران  بهمن گفت اگر به
زياد بود بعضي چيزها را زمين گذاشتم ام  وجودي که اسباب و اثاثيه  باآمدم  ميدهلي به

خواست را آوردم و ايشان وقتي فهميدند که کتاب   ميو اين کتاب دوجلدي که استاد
گفتند شما نصف ساک خودتان را خالي کرديد و کتابهاي مرا   ميهسنگين بوده هميش

دادند   مي ايشان در برابر کارها چه کوچک و چه کارهاي بزرگي که براي انجام.آورديد
آورد و ايشان کسي بود که هر روز از روز قبل بهتر   ميرا بر زبان آن هميشه شاکر بود و

کرد و از لحاظ علم و اخالق هميشه   ميفتارهمه ر  بامهرباني  باو جلوتر بود و هميشه
عنوان   بهمن. اند ادب و مهربان  باکرد و خوشبختانه شاگردان استاد هم همه  ميپيشرفت
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تان در کار علمي زياد است  تايشان گفتم شما و استاد نذير احمد دقّ  بهبار مثال يک
ي ها طور انسان  اين.تش بيشتر استفرمودند نه استاد نذير احمد از من دقّ  ميايشان

زنند   مي براي همها بزرگي را در اين وانفساي غرور علمي و در اين دنيايي که خيلي
  شود پيدا کرد؟  ميچطور

نام آکادمي استاد  بهاي  هسسؤان و شاگردان استاد يک متمن پيشنهاد دارم که دوس
گي و بحث نام استاد عابدي مباحث علمي و فرهن  باعابدي تاسيس کنند که هر سال

ي ايشان ها  و بزرگواريها خوبي  بههرحال من هرچه راجع  به.زبان فارسي را دنبال کنند
 همواره خطّي نويافته و کتابهاي ادبياتو ايشان در بحث ام  بگويم باز هم کم گفته
 ها پيري هم بودند و در روزگاري که صبر و حوصله خواجه آقاي ممنون خدمات جناب
ي تمام شرايط راحتي را براي حوصله خاصّ  باپيري خواجهآقاي  خيلي کم است جناب

فاق آقايان استاد اظهر و استاد يوسف و اتّ  به ما اين اواخر.استاد عابدي فراهم کرده بود
 »پارسي قند« ة ما مجلّ.شان عيادت استاد در خانه  بهپيري و آقاي قزوه رفتيم آقاي خواجه

 يک کتاب ديگر براي استاد برده بوديم و استاد تا ما همراه  بهکه تازه منتشر شده بود را
لين چيزي که گفتند اين بود که براي من چه کتابي شان او همان حال مريض  بارا ديد
طور که ابوريحان بيروني تا لحظات آخر عمرشان از خواندن و دانستن  ايد؟ همان آورده
صل است پس اگر من اين چيز تّآخرت م  بهگفتند چون عالم دنيا  ميبردار نبودند و دست

يي داشتند  استاد عابدي همچنين ويژگي. را ندانم آن را بدانم و بميرم بهتر است تا آنکه
  . همواره عاشق علم و تحقيق بودندو همواره در پي آموختن و دانستن بودند و

  دکتر مهدي خواجه پيري
عنوان   بهشانيبود که انو هش در شهر لکي سال پ۲۷ ياستاد عابد  بان مالقات منيلاو

ن ما بود تا ي بيگري ديها بعد هم مالقات.  حضور داشتندي دکترةممتحن من در دور
رفت و بازنشسته شده   نميدانشگاه  بهير که پروفسور عابدي سال اخ۱۲-۱۳ن که در يا

 از يکيآمد و   ميش مايدو روز پاي  هال شده بود هفتلم نور هم فعيکروفيبود و مرکز م
من بيش از سيزده سال ارتباط .  بودخطّي ةآوري نسخ ما در جمعقان ن مشويبهتر

 ايشان داشتم و ايشان اوايل دو روز در هفته اوايل هر چهارشنبه و جمعه  بانزديک
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ت کسالت و مشکالت و مسافت دور يک روز در علّ  بهآمدند که اين اواخر  ميمرکز ما به
 يکي از بعد علمي و ،ز دو بعد قابل احترام است استاد عابدي اشخصيت .آمدند  ميهفته

 »اسمار درياي« يا »وشست جوگ«ي ها  مثل کتاباند هکارهاي ارزشمندي که چاپ کرد
 و مقاالت و کارهاي علمي و يکي هم از بعد اخالقي و »المآثر تاج«و همين اواخر کتاب 

 را خطّي نسخ ةکتابخانآمدند   ميبار يکاي  هايشان اين اواخر که هفت. رفتارهاي انساني
کار   بهکردند  ميخوردند سريع شروع  ميکرديم و ايشان تا يک چاي  ميان بازشبراي اي

نسخه را خوب  آن نوشتند و  ميمقالهاش  رهدربا کردند و  مي انتخابخطّي ةو يک نسخ
گرفتند و   ميشان يک کپي همان موقع از مقاله. کردند  ميمعرفيکردند و   ميمطالعه
  ايشان کارهاي بزرگي را در رابطه.اتفرستادند براي چاپ در يکي از مجلّ  ميسريع
ابيات بازيافت خاقاني بود که  دربارة  بازيافته انجام داده بود و آخرين کارشانادبيات با

و ايشان اين روحيه را داشت که . کردند  ميسؤالچاپ اين اثر  دربارة مدام از آقاي قزوه
. گذاشت که اين کار ناقص بماند  نميشد و  ميپيگير يک کاريکرد و   ميسؤالمدام 

گفت ديگر نيرو نمانده است از کار علمي دست   ميايشان تا اين اواخر که مدام
 همان ضعف شديد و تن فرتوت هر بار يک کتاب يا دو کتاب را  باداشت و برنمي

گفتيم استاد   مي.برد  ميآورد و باز کتاب ديگر  ميبرد و هفته بعد  ميخانه  بهخود با
گفتند نه منزل ما جا ندارد و همين دوتا   ميخواهيد کتاب ببريد  ميب اگر بيشتروخ

 ايشان بعد شخصيتبعد زيباتر  اما هاي علمي کار است اينها جنبه. ستاکتاب کافي 
 در اين بخش خاطرات و مطالب زيادي دارم و هر فاقاًمن اتّ. است آن اخالقي و انساني

 آدم ايشان واقعاً. کرديم هر روزش پر از خاطره بود  ميايشان برخورد  باکه وقت
يک چمدانش را برداشته بود و  بار از خانه قهر کرده بود و يک. دنيا بود  بهاعتنايي بي

و ام  گفت من از خانه آمده  ميناراحتي  بامده بود پيش من وآقدري لباس و وسايل 
ب استاد شما فکر نکرديد که وايشان گفتم خ  بهنم. خانه  بهخواهم برگردم  نميديگر

ايشان . تان جايي ديگر براي خود بخريد و داشته باشيد براي دوران پيري و خلوت
. مانم  ميآيم پيش تو  ميب منوجاي ديگر بود خ  بهخواهم چه کار اگر نيازي  ميگفتند

گفتيم   مي. ماةادار به آمد  مياتوبوس  با خوبي داشتايشان تا همين اواخر که حال نسبتاً
 .اتوبوس بيايم  باگفت نه، خودم دوست دارم ، ميبگذاريد ما ماشين بفرستيم براي شما



  ٣٤  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

آمد   ميداشت و ي بازآموزي زبان فارسي که داشتيم ايشان چمدانش را برميها در کالس
 کرد و  مي شرکتها ي در تمام کالسخيلي هم جد. ماند  مياينجا پيش ما چند روز

گويد که تا همين سه چهار روز آخر   ميپسرش جاويد.  ما بايد چيز بياموزيمگفت مي
همان حال بد   با فرهنگة علمي بود در خانةکه دکترها جوابش کرده بودند يک برنام

ديگر اين که ة نکت. نگذاشتند بيايدها هلباس پوشيده بود و آماده شده بود که بيايد و بچ 
ي که صراحت خاصّ  باتنها در مورد دو نفر. گفت  نميکسي دربارة ايشان هرگز بد
 دور است و ادبيات فالني استاد نيست و از صراحت گفت که مثالً  باداشت نظرش را

يک . ايشان بسيار هم دلسوز شاگردانش بود. فکر تجارت است و ديگر ادامه پيدا نکرد
 پروفسور .ورده بوددعا نوشتن روي آ  بهنشين شده بود و نفر عالم در هند بود که گوشه

 تواني کار علمي بکني  ميگفت چرا تو که  ميزد و  ميايشان زنگ  بهعابدي مدام
حالش   بهو هميشه نگران ايشان بود واي  هاين کارها روي آورد دعانويسي و از به

 نشست و گفت و شنيد و من ها عابدي بايد ساعت دربارة هرحال  به.خورد  ميافسوس
ت است و بايد ثبت و درس زندگي و اخالق و انسانياش  ت همهمعتقدم که اين خاطرا

 .ضبط شود

  هنر فرهنگستان خوشنويسي علمي گروه يسئر: حميدرضا قليچ خاني
 و پرکار عاشق، يپژوهشگر د،يآ يبرم مقاالتش و ها کتاب از چنانکه يعابد استاد

 ارياخت در را آن د،ده قرار خود انحصار در را يا نکته که نيا از شيب او. بود کنجکاو
 آثار و ابينا يها نسخه معرفي ةرنديدربرگ ،يو مقاالت از ياريبس. گذاشت يم همگان

 و مهم يا نسخه معرفي  بهوان،يد آن ةدوبار حيتصح يجا  بهيو. است نيچن نيا ياتياب و
 گريد يکار سراِغ  بهو کرده رها را مطلب آن سپس و کرد يم بسنده افتهينو اتياب اي
 از ياريبس. داد يم شاگردان و همکاران  بهرا ها پژوهش دست نيا ةادام امکان و رفت يم

 از يبرخ البتّه. است گربارهيد يحيتصح اي و گريد يتأليف يبرا يسرنخ شان،يا مقاالت
 اند، کرده منتشر و افتهي ها، اضيب و ها جنگ از ژهيو  بهشانيا که سخنوران ةافتينو آثار
 يها يريگ سخت بدون شانيا يول شود يم مردود ،يامروز ِقيقد يها پژوهش بنابر
 ييجز يها قضاوت برابر در و ساخت يم منتشر را يا افتهينو مطلب هر ،يافراط



   فارسي در هند زباِنحسن عابدي در گسترِش  استاد پروفسور امير سهِمميزگرِد  ٣٥

 مقاله يراحت  بهو نبود گرا کمال چندان يعبارت  بهو نداشت وسواس نظران، صاحب
 نيا چراکه داد؛ ينم دست از مستندات و ها نسخه تمام ةيته يبرا را زمان و نوشت يم

  .گردد يم منجر آثار افتِنين انتشار  بهگاه ييگرا کمال
 جز را او دم،يد يم انيم در هفته کي کم دست را يعابد استاد که يسال دو طول در
 يبرا ييالگو ديبا که دميد يانسان ،يا حرفه يپژوهشگر و يدهل دانشگاه ةبازنشست استاد

 گوناگون، اعتقادات و مذاهب  بهنسبت تعصّب يب بود يانسان. باشد انيدانشجو و استادان
 و ناپسند هندوستان در کار نيا اگرچه و کرد ارياخت هندو يهمسر شان،يا پسر چنانکه
 کي چيه. زديبرخ فرزند  بامخالفت  بهکه بود آن از بلندنظرتر استاد اما است رمتعارفيغ
 آزاد را آنها و نکرد شيخو صخصّت و يفارس زبان ةحوز وارد اجبار  بهرا فرزندانش از

 شهيهم و بود مهربان و خوشرو. کنند ليتحص مندند، عالقه که رشته هر در تا گذاشت
 اند، آمده رانيا از که نهايا از: گفت يم گرانيد  به.بود گرانيد فعاليت و کار يايجو

 استادان  باينيهمنش و رانيا گوناگون يشهرها از. ديبدان متيغن را آنها و ديکن استفاده
 .کرد يم فيتعر را آنها اقياشت  باو داشت اريبس يها خاطره تهران، در يفارس ادبيات

  


