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  ♦م خندانيبا حک
  ∗رضا نصيري محمد

، وارد ي سلطان محمود غزنويدرپ ي پيها ورشي  بايرانيا  ـير اسالم که تفکّياز روز
ن پر راز و رمز هند، جا خوش نمود و در يز در سرزمي ني هند شد، زبان فارسةقار شبه

مردمان  ياليخ ف و نازکيروح لط  بات و ظرافت خود را نشان داد وي قابلياندک مدت
ک، يان، ممالي چون غوري مستقلّيها افت و حکومتيار موافق افتاد و رونق ين ديا

ان، هنرمندان، شاعران، يت از دانشمندان، صوفيحما  بهانيان سادات و لوديان، تغلقيخلج
وتاز   تاختةران عرصي ايل قرن هفتم هجريو بازرگانان برخاستند، و چون در اوا

د، اهل قلم که در يب و غارت گرديمتمدِن آن روزگار، تخران مغول شد و مراکز يسپاه
 آوردند و هرکدام ير روي صغياي هند و آسةقار  شبه  به امن بودند،ي مکانيوجو جست

روزشاه ين فيالد جالل.  خود را از سر گرفتندي و ادبي علميها تي، فعاليدر پناه حکمران
ت يشه و هنر سخت حمايان انددل و هنرشناس بود، از صاحب  صاحبي، که مرديخلج
 چون يشمندانيِت انديم و حمايتکر  بهشانيها رغم ستمکار ي، عليپادشاهان غور. نمود

 هند چون بابر، يدر زمان پادشاهان گورکان.  برخاستندي و امام فخر رازي عوفمحمد
 و ي و اجتماعياسيط سيب، محيز ان، داراشکوه، و اورنگهر، شاهجياکبر، جهانگ

ش از حد ي بيعالقه و دلبستگ. ديرش اهل قلم و هنر گردي پذة از هر لحاظ آماديفرهنگ
 در ي سبب شد، که آثار قابل توجهيرانيزبان و فرهنگ ا  بهپادشاهان و دولتمردان
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ه، يه، عمادشاهيحکمراناِن قطب شاه. ف شودي تألي و نقلي مختلِف علوم عقليها نهيزم
اهل   با بودند،يان شعر و ادب فارسيه که از حاميدشاهيه و بريشاه ه، نظاميشاه عادل

، که يگونه بود که زبان و ادب فارس نيزبان شدند و بد س و هميفضل و هنر جل
ر و پنجاب و دکن، يرفت، از سند و کشم ي و آگره فراتر نمي از الهور و دهليروزگار

ها و  التيدرآباد سر درآورد، و در ايبهار، بنگال، گجرات، راجستان، کرناتک، ح
دربار حکمرانان، . س گشتيها تأس ها و کتابخانه ها، خانقاه ها، مدرسه ها، انجمن تيوال

د، و صدها عارف و شاعر و يسندگان و هنرمندان گرديها، صفدرها، محلّ تجمع نو راجه
، يرازي شيعهدحسن سجزي دهلوي، ، يرخسرو دهلوي، اميريسنده چون هجوينو
 يبي، غيرازي شيرتي، غي، غباري مشهدياهللا کاتب، غزّال تي، عنايزيزاهللا عزيرعزيم
 ي، غنيني، مقصود قزوي استرآبادي، مرادي مشهدي، فکريرازي شي، فارغيرازيش

، ابوطالب يزي تبريعلمحمدرزا ي، مي، سابق اصفهانيري کشميايدل، جوي، بيريکشم
نوازش و  مورد … ويرمعصوم کاشاني، ميم کاشاني، حکيريطاهر کشممحمد، يهمدان
ث عشق سر ي تا بنگاله رفت، و حدين قنِد پارسين شد که ايق قرار گرفتند و چنيتشو
 ةان توديم  بهد،يدرباِر امپراتوران را درنورد:  که پا نهاد، خوش نشستيا هر خانه  بهداد و

 يم و باذوق هند جا گرفت و مأنوس شد و اشعار شاعرانيمردم رفت و در دل مردم فه
. ها شد  ورد زبان…دل، غالب وين، بيرخسرو، حزي، حافظ، اميعد، سيچون فردوس

ترنّم  يي به جادويها نغمه  بازبان نيريان شيساق. افتين يي تزياشعار نغز فارس  باسردرها
 يرواج زبان اردو از اواخر قرن دوازدهم هجر  بااگرچه.  برخاستندياشعار فارس

 همچنان يتر گشت، ول هند تنگ در يزدهم قلمرو زبان فارسيگسترش آن از قرن س
حضور استعمارگران و دخالت   با.بود عنوان زباِن برتر حفظ کرده گاه خود را بهيجا
ان اهل فضل و قلم، وضع دگرگون ين رفتن حاميگانگان در سرنوشت ملّت هند و از بيب

. زند ي است که سوسو مي مرزها چون چراغي در آن سويامروز، زبان و ادب فارس. شد
نک ي، اي فخر عالم بود و مملو از مشتاقان زبان و ادب فارسي که روزگارييها خانهکتاب

ن ي، و اه است زبان عموم مردم نبوديدرست است که زبان فارس. خلوتگه رندان است
افت و يها راه  ران و راجهي اميدربارها ي به و فرهنگي و اجتماعياسيل سيدال  بهزبان

. گشت ي مردم برمةتود  بهها ها و نوازش تيگونه حما ني اد آثاريرشد کرد، اما بدون ترد
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دادند،  يحال سرم دهي که جوانان شورييها داد، نغمه يم مي تعلي که زبان فارسيمدارس
 که ييها نهيشد، س يگشت و در خلوت و جمع خوانده م يدست م  به که دستينيدواو

پردازان و  ن و نسخها خطّاطايل آن روزگار بود، و يبد يپر از اشعار شاعران ب
که  دند ـيآفر يع مي بديها کار مشغول بودند، و نسخه  بهروز  که شبانهيکاران بيتذه

زبان   به راي مردم عادة سراسر جهان است ـ عالقيها بخش کتابخانه نتيامروزه ز
 ة نسخصدها هزار  با هند، ما رايها  در فهرست کتابخانهيدهد، و مرور ي نشان ميفارس
 يها سند فارس ونيلي دولت هند مي رسميها يگانيسازد، در با ي آشنا ميس فاريخطّ

 است و ي، مملو از آثار ادب فارسي شخصيها ها و کتابخانه شود، موزه يحفاظت م
هنوز هم در زبان .  نباشديزبان فارس ي بها بهيا کتي يست، که در آن سردري نيشهر
خ، ير تاريورد زبان است، اما در مس وجود دارد که روزانه ي فارسة هزاران واژيهند

ر و يي دستخوش تغير شئونات اجتماعي هم، همانند سايسرنوشت زبان و فرهنگ فارس
 بود و ي دربارها محفل آمد و رفِت بزرگاِن ادب فارسياگر روز. ه استتحول شد

، يار کاکين بختيالد ، خواجه قطبين چشتيالد ني، خواجه معيري چون هجويعارفان
 محمد، شاه طاهر، يرخسرو دهلوي، امي همدانيدعليرسي، مينين قزويالد  جمالخيش

 مردان را ن بزرگيگرفتند و سخناِن ا يت قرار ميت و عناي مورد حما…ن وي، حزيعوف
آور و   ندارد، بلکه ناميداريها خر گونه سخن نينک نه تنها ايدند، ايخر يزِر ناب م به
  .ستيآور هم ن نان

عنوان   را که تا آن زمان بهيد، زبان فارسي جديتکنولوژ  بهازي، نيتحوالت جهان
 ةج از رونق انداخت و چون جنبيتدر  مورد توجه بود، بهي و اداري، علمي فرهنگ زبان

ر احمدها ي چون نذيهمت افراد  باهمه، نياما باا.  نداشت، سخت وامانده شدياقتصاد
تالش مستمر و عشق و . ه استفتادي هنوز از نفس نيها، زبان و فرهنگ فارس يو عابد

 ي هند، ستودنةقار  در شبهيجامانده از زبان فارس  آثار بهيايزان در احين عزي اةعالق
  .است

 ي فارس اها هست، زباني دري در آن سويتا همِت خدمتگزاران زبان و ادب فارس
 ة که در عرصيندگانسي آثار دانشمندان و نوياياح.  گفتن خواهد داشتي برايحرف

 معاصر رهنمون ي و ادبيقات علمياند، نه تنها ما را در تحق قلم برده  به دستيادب فارس
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قاره مؤثّر   در شبهي زبان و ادب فارسةخواهد شد، بلکه ازلحاظ شناخِت آثار حوز
  .خواهد بود

ن راه قدم ي است که عاشقانه در اي مردانة از جمليدر روزگار ما استاد عابد
  . استي ستودني، تالش و همت او در نشر متون کهن فارسه استرداشتب

ران سفر يا  بهنام  خود و درک محضر استادان صاحبي علميةت بني تقوياستاد برا
 دانشگاه تهران ي فارسادبيات ي دکترةش، در دور ه ١٣٣٤/م ١٩٥٥نمود و در سال 

هند برگشت و در   به،يپس از اخذ مدرک دکتر. ل پرداختيتحص  بهنام کرد و ثبت
ش، ه ١٣٣٧/م ١٩٥٨در سال .  و اُردو پرداختيس زبان فارسيتدر ي بهدانشگاه دهل

 زبان و يش، چون کرس ه ١٣٤٨/م ١٩٦٩ نمود و در سال ي را سرپرستآهنگ ةمجلّ
 ةاست شعبير  به،ي استادةرتب  باي دائر شد، دکتر عابدي در دانشگاه دهلي فارسادبيات
غ ي دريچ تالشي گروه از هةده شد و در توسعي برگزيانشگاه دهل دي و عربيفارس

 و ي مطالعات فارسةتياست کمي هند، ريها س در دانشگاهي عالوه بر تدريو. نفرمود
ئِت ي را هم بر عهده داشت و در هي دهليرستانيمات دبي تعلي در سازمان مرکزيعرب

الت يا) سانسيفوق ل ( ارشدي کارشناسيقات فارسي مطالعات و تحقة مؤسسيمشورت
 ية بنارس، پتنا، گجرات، بهوپال، عثمانيها  دانشگاهيئِت مطالعاِت فارسيبهار هند، در ه

 ي ملّة موزي و ادبيد آثار هنري خرةتي و کميه، دهلي اسالمي ملّةدرآباد، پنجاب، جامعيح
  .ت داشتيهند عضو

 يس جمهوريرئ هند، ازطرف يش در سالگرِد روِز آزاد ه ١٣٥١/م ١٩٧٢در سال 
، در هند ي در گسترش زبان و ادب فارسيپاس خدمات و ي بهوقِت هند از استاد عابد

 ةتي ساهةزيز جاي هند نيش حکومت ملّ ه ١٣٥٤/م ١٩٧٥ر شد، و در سال يتقد
) يبازنشستگ (يدوش ز پس از سبکي نيشان اهدا نمود و دانشگاه دهليا  بهشاد رايکالپر

 يالملل نينار بيم، در سم ١٩٩٦او اعطا کرد و سرانجام در سال   بهعنوان استاد ممتاز، را
پدر زبان «بود، عنوان   سراسر هند، که در احمدآباد برگزار شدهياستادان زبان فارس

  . داده شديو  به»يفارس
  :ن فرمودنديحاضر  بهگونه، خطاب حتيانات نصيب  بااستاد در آن جلسه
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د، يق کنيد تحقيد، بروي مادر نتراش پدر وي زبان و ادب فارسيزان برايعز”
د و يگران است، بکوشيتر از د ني جوانان سنگةفيان وظين ميد، در ايمطالعه کن

  .“ش شماي است پيد، امانتيد و حفظ کنيابي را دريراث فرهنگين ميا
، يق در متون کهن ادب فارسياستاد در طول عمر پربار خود، ضمن مطالعه و تحق

کستان، يه، تاجيه، روسيه، افغانستان، ترکيران، لبنان، سوري در ا کهي جهانيها شيدر هما
  .اند بود، فعاالنه شرکت نموده ازبکستان، قزاقستان و عراق برگزار شده

ات يمثنو، گلزار حال  بهتوان يجمله م ، ازه استديچاپ رس ي بهاز استاد آثار متعدد
خ يتار، داستان پدماوت ،فيمنتخب اللطا، سوز و گداز، جوگ بشست، يري کشميفان

م ياحوال و آثار کل، يرخسرو دهلوي امةنام  تغلقةميضم، انهيپنج ک، هين صفويسالط
 ٢٥٠ش از ياز استاد ب.  اشاره نمود اسماريايدر، تصوف در هند، نامه عصمت، يکاشان

ات داخل و خارج، ي در مجلّات و نشري مختلف زبان و ادب فارسيها نهيمقاله در زم
  .ه استديچاپ رس  بهها، ادوارهيها و  مهادبودناي

 يقلم و قدم، نگهبان  با کهه استاستاد در طول عمر پربار خود، همواره تالش نمود
 مزد و منّت عاشقانه يب.  باشدي زبان و ادب فارسيکوش و دلسوز برا صادق، سخت

استاد  يريگ  بر کنارهيلي دليو) يبازنشستگ (يدوش ورزد، سبک ي عشق ميزبان فارس به
الاز فعگاه از  چي و هه استشه کار نمودي؛ توانمندتر از همه است نبودي علميها تي
  .ه استـ بازنماند  او استي بارز و شخصيها يژگيکه از و م و تعلّم ـيتعل

.  باشد و استاد در آن محفل حاضر نباشديست که سخن از زبان فارسي نيمحفل
 و يگر در بمبئي ديدر بنارس و پتنا و روز يدرآباد و احمدآباد و زماني در حيگاه

ها  کتابخانه  بهکند، ي سفر ميتيوال ي بهالتي، از ايشهر ي بهاز شهر: گر استيکلکته و عل
باشد، بدانجا   ناشناخته گرفتهيا  از هند اگر خبر از نسخهيا کشد، در هر گوشه يسر م

شنود  يا ميند و يب يرد، هرچه م داي قويا حافظه. پردازد يق ميتحق  بهشتابد و مشتاقانه يم
 يل اخالقي و فضايق و تواضع و فروتنياطّالعات عم. سپارد ياد مي  بهخواند، يا ميو 

 ياستاد قلندارانه زندگ. ه است و قابل احترام ساختيداشتن  دوستيا استاد از او چهره
ان، يب خوش. ز دارديشدت پره ا و دروغ که عادت مردم روزگار ماست، بهيکند و از ر يم

عنوان   بهيدوستدارانش همواره از و. دست است رو و گشاده اللهجه، گشاده حيصر
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 از يد استاد عابديبدون ترد. اند اد کردهينواز  خو و دوست ف، فروتن، نرمي شريانسان
 و يعمرشان طوالن.  هستندير ادب فارسي درخشان و ماندگار و انکارناپذيها چهره

  .مستدام باد
 ةقار  در شبهيفتگان زبان و فرهنگ فارسيدوار است، شي و مفاخر امانجمن آثار

 خود قرار دهند، و ي و اجتماعي فرهنگي را چراغ راه زندگي ويهند، راه و منش انسان
  .دارند  را همچنان فروزان نگهيمشعل فرهنگ و زبان فارس

  


