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  ♦عابدي، اوستاِد اوستادان
  ∗اكبر ثبوت

شويم كه عالوه بر  نظيري مواجه مي هاي كم چهره  باگاه در تاريخ ملل پيشرفته، گه
هاي استثنائي در  عالمان ديگر در افزودن بر گنجينة معارف انساني، نقش  باهمگامي

اهل اند و برگردن  كرده مصون داشتن كيان فرهنگ قومي خود از گزند حوادث ايفا
حق ابقا و زنده  فرهنگ و پرورش يافتگان در دامان آن، حقّي مضاعف دارند ـ

  .داشتن سرماية معنوي ايشان و جلوگيري از نابودي آن نگاه
 ميان اصحاِب  عابدي از بزرگاني هستند كه درپروفسوراستاد محترم جناب آقاي 

ر سرزمين پهناور درخت تناور فارسي د. فرهنگ فارسي در هند، چنين جايگاهي دارند
 هاي ها و ثمرات دلپذيري همچون سروده ه، كه در طول بيش از هزار سال شكوفهقار شبه
بارآورد، پس از تسلّط بيگانگان بر اين ديار،   بهانگيز و شيريِن خسرو و بيدل و غالب دل
ادوار   بهشدن نهاد و پس از قطع سلطة ايشان نيز چون عوامل بازگشت خشك  بهرو

 ترين افول بود تا دو سه تن كه برجسته  بهجود نداشت، همچنان ستارة فارسي روپيشين و
هاي مختلف كوشيدند و   عابدي بود، دامن همت بر كمر زدند و از راهپروفسورايشان 

نگارش و تصحيح و ترجمه و انتشار  با روحي تازه در پيكر فارسي در هند دميدند ـ
واداشتن   با اردو و انگليسي،،هاي فارسي زبان به ها، كتابها و مقاالت و ايراد خطابه

دادن خويش در مقام تعليم و تعلّم و  سرمشق قرار  بات در همين موارد،اليفع  بهديگران
تربيت معلّمان و استادان و مؤلّفان دانشمند كه نمونة كار آنان   باپژوهشگري و تأليف،

                                                   
 .مناسبِت هشتادمين سالروِز والدِت استاد عابدي نوشته شده بود اين مطلب به ♦
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يافته و   عابدي نگارشپروفسور ييراهنما  با رسالة دكتراست كه زير نظر و٢٥نزديك 
گفتگو نهاده شده است   بهدر هريك از آنها فصلي از تاريخ ادبيات فارسي در هند

نظر ايشان  نظر شاگردان استاد تأليف گرديده يا زير ي و زيريراهنما  باعالوه بر آنچه ـ
ها  ده  باگونه، استاد بدين ـ… عنوان رسالة پيش دكترا تأليف شده است  بهو شاگردانشان

فرهنگ فارسي در هند و بلكه قاطبة فارسي   بهسال تالش خستگي ناپذير، دلبستگان
ت و احساِن خويش نمودند و فرهنگ و معرفت را رهين منّ  بهمندان دوستان و عالقه
دست تواناي ايشان انجام گرفت، بسي بيش از آن است كه در اين   باآنچه در اين مورد

  .گذرم كنم و مي اشارتي در يك مورد بسنده مي  بهد و من ناگزيرگفتار كوتاه تواند گنجي
 دانيم كه بخش معتنابهي از آثار فارسي كه در هند پديدآمده، همانهاست كه مي

ات هند باستان و ارائة قصص و اساطير آن و فرهنگ و معارف في ادبيقصد معر به
قادر ي همچون عبدالهندوئي تأليف و ترجمه شده و فرآورد انديشه و قلم بزرگان

پتي، فيضي، ابوالفضل علّامي،  شكوه و دبيران او، گورو نانك، نظام پانيبدايوني، دارا
دستور شهرياراني   بهپتي است و خان رازي و سعداهللا پاني ي هاشمي عباسي، عاقلمصطٰف

ه نام ايشان آراست  بهآمده و العابدين سلطان كشمير و اكبر و جهانگير فراهم همچون زين
قسمتي از سرماية فرهنگي ايرانيان ) از لحاظ زباني(يك اعتبار   بهاين آثار. گرديده است

اعتبار ديگر بخشي از ميراث فرهنگي هند اسالمي و غيراسالمي است   بهاست، و
اند و غيراسالمي از حيث محتواي  آمده اي كه در آن پديد لحاظ زبان و دوره  بهاسالمي(

و هريك از آنها سندي ) آنها كه الهام گرفته از فرهنگ و حكمت هند غيراسالمي است
و . ميان دو ملّت بزرگ ايران و هند استوار است بر پيشنية ديرينة گفتگوي فرهنگها در

حح و صورت مص  بهكسي كه در عصر ما بيشترين تالش را براي عرضه و انتشار آنها
 »بشست جوگ«بيش از سي سال قبل من ترجمة . داد استاد عابدي است خرج  بهمنقح

 آمده بود و فارسي فراهم  بهدستور داراشكوه  بهاز كتب مهم ديني و فلسفي هندوان را كه
يافت خواندم و از مقدمة   عابدي انتشارپروفسورچند و  اهتمام فقيد دكتر تارا با

اي كه براي لغات سانسكريت و  ي بر اين كتاب و فرهنگنامهمحقّقانه و مفصّل عابد
هاي ايشان براي عرضة  اند بهرة بسيار بردم و از كوشش پيوست آن منتشر كرده  بههندي

از آن پس نيز . هاي فرهنگي ايران و هند سخت مشعوف شدم اين بخش از گنجينه
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و بخش عظيمي از اطّالعات ام  هاي استاد در اين صحنه بوده تالي در جريان فعمستمراً
دانم كه  ي مييف هند غيراسالمي را مرهون كتابهاناقص خود دربارة فرهنگ و معار

از نمايشنامة ويكرم اَروشي كه  اند ـ آن شيوة عالمانه تصحيح و منتشر كرده  باايشان
 قلم استاد عابدي انجام گرفته، و داستان و نمايشنامة گلزار  بهترجمة آن از سانسكريت

فارسي ترجمه   بهشكوه از سانسكريتكه يكي از منشيان دارا) مر معرفتطلوع ق(حال 
كرده و موضوع آن كه مبارزة ميان نيكي و بدي و پيروزي نهائي نيكي بر بدي است 

وسيلة   بهمباني آئين زرتشت، كيش ايرانيان پيش از اسالم، دارد و  باشباهت تامي
يح و چاپ شده است؛ همچنين ترجمة داستان  عابدي و تاراچند فقيد تصحپروفسور

يك مقدمة تحقيقي از استاد عابدي انتشار يافته؛ و   باعرفاني هندي پدماوت كه
فارسي است و   به كه ترجمة قديمي يك اثر كالسيك هندي از سانسكريت»پنچاكيانه«

يك مقدمة تحقيقي و يك فرهنگ لغات سانسكريت و هندي   با عابديپروفسور
درياي اسمار كه    بهساگر موسوم رده؛ و قصّة مينا و لورك و ترجمة كتاسرستمنتشرك

تصحيح   باترين مجموعة داستانهاي موجود در جهان است و ترجمة آن متن آن قديمي
ها  افزون بر ده  عابدي چند سال پيش انتشار يافت ـپروفسورچند و  و مقدمة فقيد تارا

بينيد كه حاصل كار استاد عابدي تنها در  ـ مي اند هاي كه استاد در همين باب نوشت مقاله
پرداخت؛  كاري جز اين نمي  بهاين صحنه چندان فراوان و پرارزش است كه اگر هم

هاي ديگر نيز آثاري  اي درخشان داشت؛ چه رسد كه ايشان در بسياري از صحنه كارنامه
 نيست و براي گفتگو عرضه نموده كه ارزش هيچ يك از آنها كمتر از آنچه مذكور افتاد

تبريك هشتادمين سالروز   باسخن را. اي الزم است در پيرامون هريك، مقالة جداگانه
دهم و آرزوي خود و همة دلبستگان فارسي را در اين بيت  تولّد استاد عابدي خاتمه مي

  :كنم خالصه مي
  هشتاد سال باش كه از ِكشته ِبـدروي    هشتاد سال ِكـشتي در ِكـشتزار علـم        

  


