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  از شمار دو چشم يک تـن کـم        
ــيش  ــزاران ب ــرد ه ــمار خ   وز ش

  )رودکي(
 /م ۲۰۱۱ يخ چهارم ميتار  بهي فارسيکشت ي ناخداير حسن عابدياستاد سيد ام

 ود ي رسيملک جاودان  به،افتهي از گرداب فنا نجات ش ه ۱۳۹۰بهشت ي اردچهاردهم
  . دانش استيها نهي که پر از گنجسپرددست شاگردان  ورق علم را بهز

الت ي و تحصا آمديدن پور به ي از غازيا هيدر قر م ۱۹۲۱ در سال يپروفسور عابد
 مختلف مهم آن روزگار مانند يها  شروع کرده و در درسگاهيياز مدرسة روستاخود را 
ران را در ي هند و اي فارسادبيات يگاه چراغ آ.ديان رسانيپا لکهنو و آگره به, بنارس

 ياز برکت آن بزرگوار بخش فارس. و خاص خود روشن کردنح  بهيدانشگاه دهل
 را يدهلدانشگاه استاد نه فقط . شد مستقل يفت کرد که بخششري چنان پيدانشگاه دهل

 که ييتوسط آنها  بهي فارسادبيات گسترش زبان و ي در سراسر هند برا بلکه، داديترقّ
 را در يمفاخرت و مباهات علمد خود، يمشورت مف  بانه نهاده بودندين زميقدم در ا

از .  بودي خطّيها  نسخهييسراسر عمر در تالش و شناسا. مراکز گوناگون بلند کرد
شناخته , دايناپ,  گمشدهيها سينو ها در تالش دست فرسنگ. ديترس يها نم يسخت جان

. برد يت مگونه مسافرت لذّ نيرفت و از ا ياده راه مي پ،نو ناشناخته در روستاها سرگردا
 اکنون  شده است ويآور شکل کتاب جمع  از آنها بهيصد مقاله نوشت که بعضيباً سيتقر

                                                   
  .يدهل, ي دانشگاه دهلياستاد فارس  ∗
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ز عمر يگر ني اگر صد سال دي عابداستاد. کنند يم ي گردآورگر راي دي برخپژوهشگران
 يت و فارسي سانسکرةنيزم در يآرزو داشت که کس. ديرس ياتمام نم داشت کارش به

 گجرات يها  در موزهي و فارسيوناگريخط د  به کهي تمام متون فارسرد وي بگيصتخصّ
, هاست  که در کتابخانهييها اضيب.  شوديگر وجود دارد بررسي ديو راجستان و جاها

 .د بر آن کار کردي است که بايا ژهيغ و نشانگر فرهنگ دورة وي و مطالب بلي معانيدارا
  .ح کندي را تصحيريوان نظي ديار خواهشمند بود که کسيبس

. ادت رفتمي عي براي روز، بوديل اهللا بستريمارستان خلي چون در بياستاد عابد
 اگرچه .دميشان رسيخدمت ا به,  پزشکي طبةني بعد از معا.م آنجا بودميساعت نه و ن

 فرزندش يبار . گرم شديها  مشغول صحبت شاد شد ويحال نداشت ولو  بود ماريب
 از صبح ساکت  که جواب دادد و استاديخسته شد, دي استراحت کن کهل گفتي سهيآقا
  .مي گفتگو کني، قدر استدا شدهيمخاطب پکه اجازه بده حاال . بودم

 آفتاب عالمتاب ة چاپ تذکريکي.  بوديار جدي سه موضوع بس دريدکتر عابد
مند و حاکم   ثروتي که مرديپور ير سيدو غازين دربارة مسجد ميدوم, محمد صادق

خ آن يمادة تار. پور را بنا نهاده بود ي بزرگ غازييبنگاله بود و او مسجد جامع بگهو
ن مسجد در عهد يا. ات جمع کرده بوداطّالعنه ين زمياست خودش در ا» قيالعت تکتب«

 . بوديريوان نظيح چاپ دي تصح،ن موضوعيتر ن و مهميسوم. س شدير تأسيجهانگ
وان در آزاد بهون رامپور و عالوه بر آن يتن و پنج دينک يوان در شانتي که چهار دگفت
ر سروده بود و ي جهانگيگذار  تاجيست که برا يبند عيز است و ترجيگر ني ديها وانيد

ت ب صحيتا دو ساعت متوال. ديرون آي بيا شکل مجموعه  بهيآثار ناشناخته و پراکنده و
 م و خوش اخالقي حل، فروتنيمرد يو. رون آمدمي باند، هدم خسته شديچون د. کرد يم
  . غالب بوداش يماري علم بر بي تشنگبود و باز و روشن ييمايس با

د يپرس,  آمداتاق من  به در هتل اللهيروز. ميهم بود  باران مايا  بهک مسافرتيدر 
 در اتاق .دنبالش رفتم.  کنميفک استاد معري  بهو راار تي؟ بي داريلهجات سکندرشاه

 يخوش بختم که برا. افشار است رجين استاد بزرگ ايگفت ا. ن نشسته بودسک مرد مي
  .»م و بهار آخر شديدير ندي گل سيرو«ف يح. دمين را ديعدالس م ساعت قرانين
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 اي  عشق و عالقه و هميذات هم استعداد داشت و ي قويا ه حافظي عابدپروفسور
, خانقاه خانقاه به, مدرسه  مدرسه بهي فارسادبيات يها نهياستاد در تالش گنج. اندازه يب

ل ي که در تحوي در دانشگاه دهليکمد. کرد يرا فهرست م گشت و آن يخانه م خانه به
, ي خطّيها ها فهرست نسخه ن دفترچهيدر ا. باً هشتاد دفترچه دارديمن است تقر

 چند دفتر يژگين مقاله ويدر ا.  مختلف مندرج استيها  و موضوعي چاپيها کتاب
  .شود ي ميبررسآن مجموعه  از

  ها  دفترچهيژگيو
 يد و تازه براي و چه جدهنهد چه کيرس يدستش م  که بهيا هرگونه دفترچه .۱

 .برد يکار م ادداشت بهي
 از ي بعضيها ورق. کرد ي هم استفاده ميسينو  چرکين دفترها را برايا .۲

 .ده استيغ بريت  باها دفترچه
 .فارسي و انگليسي است, اردو, مطالب در سه زبان .۳
 يسيمطالب انگلنوشتِن  رايکرد ز ي ميگذار ها را از هر دو طرف صفحه دفترچه .۴

 .شتنو يرچه را جدا مدفت يو فارس
 از يسي از طرف راست و فهرست مطالب انگليفارسو فهرست مطالب اردو  .۵

 .داردها استثنا هم   از دفترچهيو بعض چپ است يسو
ز ي ني چاپيها ها و اسم کتاب ها و کتابخانه  موزهي خطّيها فهرست نسخه .۶

 . آمده استبيترت به
مداد سرخ   باکار برده است عموماً  خود بهيها در نوشته را که يمطالبات و ياب .۷

 .ده استيمداد سرخ خط کش  با مهم رايزهايچ. خط زده است
زان و کارمندان و ي دوستان و عزي آدرس و نشان،ادبيعالوه بر مطالب  .۸

  .جا دارددر آن ز يره نيغ  معمول روزانه ويزهايها و چ ها و دانشگاه سسهمو
 اسم کتابخانه را ينگار در آغاز صفحه قبل از فهرست: ينگار وة فهرستيش

  :طور مثال  بهم شمارة کتابخانه و اسم کتاب استسد بالعموينو يم
  . ر۲۹۷ ةشمار، نو يدهل, وزيشنل آرکائين
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  .ر ادامه داردن طوي همR194Rالصفا ضةرو .۱
در دفترچه را ش مهم بود ي که براي آن مطالب دربارة نسخه واطّالع موارد ي بعضدر

  :طور مثال به. نقل کرده است
  .۶۰۶ص ، MS No 54.37) يواله داغستان(الشعرا  اضير

اسم . له بودين طبقة جليه و از اکابر اية صوفي اهللا از اعاظم سلسلة کلمحةشاه فاتح ر
ران يام انقالب ايدر ا.  موطن و مولدش رشت استيرزا رضي صفات ميف آن ملکيشر
آباد در کمال انزوا و عزلت  ک سال در شاهجهانيمدت , ف آوردهيهندوستان تشر به

 روانه ،ل بسته توکّةاهللا الحرام محمل اراده بر ناق تيارت بيقصد ز توقف فرموده به
الطريق هندوستان مقاتلة ايشان  ز قطاعا ين جمعيجن قصبة سرونج و بلدة اُيد در بيگرد

س نيز در آن هنگام همگي را مقتول و غارت نموده از آنجمله آن ذات مقد. دست يافته
ديوان عارف زمان قريب سه هزار . سراي جاوداني شتافت چشيده به… شربت شهادت

و تمام ابياتش مشتمل است بر حقايق و معارف بسيار و حل مسايل . رسد بيت مي
  …شمار بي له و نکات لطيفهمشک

ــاعاشــقان را  ي ديگر اسـت   مطلب ما ديگر و مقصود موسٰ      ــا   ب ــد کاره ــازان نمان   ١نظرب
  .ر و امرا استيمهر عالمگ  بامصور: ي خمسة نظام۹۳۵
  .ار مهم استيالحجه مع ترجمه بس ي ذ۱۸ر کتابت صو گلستان م۸۶ ةشمار
کرد و ارزش و  يدقّت مطالعه م با شان بودياشعار ا, ني مهر سالطي که دارايا نسخه

  :سدينو ي م۳۲ن دفترچه بر ورق يدر هم. کرد يادداشت ميل يتفص  نسخه را بهيژگيو
ن يا) ره استيغ ت خان و شاهجهان وين مهر عنايبر ا (يا شاه بدخش ملّي مثنو۸۶۵
  . است شدهزبان اردو نوشته  بهاطّالع

 آبا و ي سپس اسامير پادشاه غازيمگالدين عال ين اسم محمد محي شاهنامه بر ا۸۴۰
ر يزبان اردو تحر  بهاطّالعن يا.) با استيار زيرسد بس يمور مي است که تا تياجداد و

  .٢کرده است

                                                   
 .١ورق ,  م١٩٩٠دفترچه  .1

  .۳۲ورق ,  م۱۹۹۰ فترچهد  .2
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  ،جلد اول, اض اشعاريب، )ياکادم (يدمي اکيشبل
  )يفارس(اض اشعار يب

خورده  انهي مورسي نفضايب (                                                   
  .)ي مختلف فارسياشعار شعرا

فصل اول در . نگ اشعار آنها مرقوم استن جيکه در اشعرا  ينسخه فهرست اسام
  .خ قدسيذکر اشعار مشا

 شعرا و يات دربارة اساماطّالعفصل  طور فصل به نيهم: شيخ ابوالحسن خرقاني .۱
 است و تا ۴۲اض از ورق ين بيل ايتفصآغاز . شان جمع کرده استياشعار ا

 . ادامه دارد۱۱۰۴ورق 
ن است که دو نوع يبخش است و مهم ا ت لذّي ويدر انتخاب اشعار ذوق شعر

ن که در شعر ين که اگر شعر از پادشاه باشد دوم اي ايکي ،کند يشعر را حتماً نقل م
  .کار برده شود  بهي هنديها واژه

 نکات ي داراي خطّيها خهها عالوه بر فهرست نس ن دفترچهيا: ها  دفترچهيمحتوا
  :گونه است اين ، بهميابي يها م ن نوشتهي که در ايموضوعات.  استيمهم پژوهش

  ؛يقيآثار موس -۲ ؛نيدواو, اتيژه کلّيو به, ي مهم خطّيها تالش نسخه -۱
۳- انتخاب اشعار ويژه  به, اشعار -۴ ؛ گوناگون و ارزش آنيها اضي بيفمعر

 ةوج -۸ ؛يولکورف يها تي حکا-۷؛ يبيعج واقعه -۶؛ يشوخ -۵ ؛نيسالط
سخنان  -۱۰  بناهاي ديگر؛ مساجد ويها بهيکت -۹ ؛ شهرها و اماکنةيتسم
 ي که در مشاهده وييزهاي چ-۱۱؛ رهيغ لسوفان ويا و امامان و في انب؛مانيحک

  .ر آورده استيتحر بهنظر آمده است  تازه به
د که ي از امرا پرسيکي از يمود غزنوسد که محينو ي ميا در دفترچه: يشوخ

او گفت   بهاو. گفت نيز مناسبيدر جواب پادشاه چ. جنگند يچه صورت م  بهها يبازار
مردک از تو : شاه گفت. ر ساکت مانديام. خواهم يمن از تو فقط جواب سوال خود را م

ر جواب يام. دير کشيپادشاه شمش. ستميمن ن. يير پاسخ داد که مردک تويام. پرسم يم
  .جنگند ين طور ميها هم ي بازارداد
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,  نولکشوريرام مطبع منش ياز کتاب بهگت مال مؤلّفه و مرتبه تلس: بيت عجيحکا
  .م ۱۸۹۶/ه ۱۳۱۳ ،کانپور

  :کنم ينجا ترجمه مي ا از متن راياندکزبان اردو است  اقتباس به
خواست که پس از  يم… ان کرديتوان ب ي ميو آثارش ک…  سورداسيبزرگ”

. برپا کند) رتنيک (ينام قهرمانان جشن به) شعر(لک و ربع ِبشن پد کامل شدن 
) دهام(مقامات مقدس خود   به پس از اتمام هفتاد و پنج هزار بشن پديول

ر اکبر شاه يخانخانان وز…  را خود نگاشتيبشن پد ما بق, بهگوت… رفت
 ت و بهاکا دستگاه کامل داشت و خود شاعر بود شعريکه بر زبان سانسکر

 يک اشرفيآورد  ي که شعر ميسورداس را جمع کرده و اعالم نمود که هر کس
سرودند و در مقطع سورداس  يطمع زر شعر م مردم به.  هر شعر باشديبرا

 قرار شد که شعر سورداس را. د آمديچون کثرت شعر پد. کردند يتخلّص م
کاغذ و وجود سبک بودن   بابود ياگر شعر سورداس م. د وزن کننديشعر جد با
وجود   بايريشد و آن سرود غ يل سورداس ميات اصيات هموزن ابي ابيکم
  .شد ي کاغذ و طوالت اشعار سبک مينيسنگ
باً يتقر. ات سورساگر دادين است که پادشاه حکم جمع کردن ابيگر اي ديتيروا

داس بود  گذاشته شد هرچه از سورآتش  پد جمع شد همه به دو لک بشن
 يوسف عليب از نامه يت عجيطور حکا منيسوخت هگر يماند و د يباق
  .١“ استيوليسند
جاه قطعه  مسجد نواب واالي رام دولت رام براي الل فرزند منشينکتايو: بهيکت
  :خ گفتيتار

  ٢ي مـسجد واالجـاه    ينام فرخندة و    خرد هاتف گفـت     بهر تاريخ بنايش به   
  ) ه١٢١٠(  

                                                   
 .۸۳-۸۴ورق ,  م۱۹۵۸ فترچهد  .1

ن يگر دربارة اير ددر دفت) اولجاه  خان واالي علمحمد نوابمسجد  (۱۹ورق ,  م۱۹۸۰ فترچهد  .2
  …صشست که تخلّ اي مزبور از شاعرةد که قطعيگو يخ را ذکر کرده است و ميمسجد دو تار
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ن لکهنا يپور بود و دوم نام لچهمن  بهيکيدو منطقه آباد بود :  شهر لکهنوةي تسمةجو
ل يند که نام اصيگو يها م يبعض.  بودي لکهناوتيل شهر لکهنو لکهش ناوتينام اص. بود

معروف ) تپه(له ينام لچهمن ت ر محمد بود که بهينام شاه پ  بهيمسجد. پور بود آن لچهمن
اسم . ن نام موسوم شديهم  بازي شهر ن،پور بود نام لچهمن  بهيي تپه روستايسو است به

ن هر دو قبر متصل است يث است اي ش ووبيدر آنجا قبر حضرت ا. اخترنگر بوده اود
  . فاصله دارديو قبر حضرت نوح کم

 يها گمين و شاهان و بيات دربارة سالطاطّالعدر دفترچه  :آثار شاهان و شاهزادگان
ز بادبادک يهان لکهنو ن شايها گميسد که بينو ياو م. خورد يچشم م ره بهيشان و غيا

  .کردند ي ميباز
 ويدرآباد آرشي است در حيروز شاه بهمني از فير فارسين تحريتر ميدر هندوستان قد

  .است) م ۱۴۰۶(ه  ۸۰۸قعده  ي ذ۲۵خ يست که بر آن تار ايفرمان
النسا و نورجهان  بيات زي نمونه ابيز وجود دارد براين اشعار از شاهبانوان نيچند

  .شود يمداده  رتذکّ
  :النسا بيز
ــر چ  يا ــر از به ــه گ ــشار نوح ــ آب   يستيـ ن فگنـده در انـدوه ک      ين بر جبـ   يچ  يستي

ـ گر  ي و مـ   يزد  يسـنگ مـ      را به  سر  امشب چه درد بود که چون من تمام شب         يستي
*  

  تـو اسـت   ل چو مجنون بـي دت هستم    گرچه من ليلي  
ــه ــر پاســت  صــحرا مــي ســر ب ــا زنجي ــيکن حي   زدم ل

  :ن گفتدر جوابش عاقل خا
  پخته مغزان جنون را کي حيا زنجيـر پاسـت         عشق ما خام است باشد بستة ناموس و ننگ

  :شاهجهان در جوابش گفت
  ١حيا را کي حيا پيچيده است       بي, تو چو مريم    سا از هر طرف پيچيده اسـت      النّ  دامن زيب 

  .دو بيت زير از نورجهان بيگم و جهانگير است
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  :گويد نور جهان بيگم مي
  غنچه در دل خسته آوردي شکستي بلبل دل  اي عاشق صادق چرا گلدسـته آوردي بگو  

  :دهد جهانگير شاه پاسخ مي
  نه بهر زيب دسـتت جـان مـن گلدسـته آوردم           

  ١پيـشت بـسته آوردم   زد گل به  خوبي الف مي    به
هاي خود نمونه خوبي از اشعار سالطين و شاهان مغول و فرمانروايان نگاستاد در ج 

  .طور مثال به. شود چند بيت از ايشان ذکر مي. راهم آورده استدکن ف
  :محمد قلي قطب شاه

  پادشاه کشور عشقم خدا يار مـن اسـت          من غم عالم ندارم عاشقي کار من است      
  :بابر

ــه ــا بـ ــ تـ ــف سـ ــستمهشيزلـ ــتم    دل بـ ــالم رســــ ــشاني عــــ   از پريــــ
  :همايون

  هـيچ طبيـب     بـا  حال دل خـود مگـوي       اي دل مکن اضـطراب در پـيش رقيـب    
  :سلطان احمد دکن

  لب لعـل تـو يـاقوت اسـت يـاقوت اسـت مرجـان را               
  که از عکسش عقيق آسا جگر خون گـشته مرجـان را           

  :يوسف عادل شاه
  ٢پيش دگران بهرچه کردي گلـة مـا          تو نکرديم بخيلـي   باجان با آن که به  

 ۱۴ک کتابچه يدر .  جمع کرده استيقيآثار موس دربارة يادي زاطّالع ياستاد عابد
 يها  در دفترچهير چاپي و غيات چاپاطّالعنه ين زميدر ا.  را ذکر کردهينسخة خطّ

  .مختلف جا دارد
 و اجتماع است يستيهمز  حکمت و فلسفه که مربوط به، مهميها ن نکتهيعالوه بر ا

مت شمردن يات دربارة قناعت و غنيطور مثال اب به. خورد يچشم م ها به ن دفترچهيدر ا
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  هاي گفتني دارد غريِب شهر، سخن  ١١٥

م مسلمانان در ي دربارة تقسيناراحت.  که مرد مسلمان بوديداستان مادهو ج. يگزند
سنّت سه مسلک را قبول کردند چه  اهِلکه  يسد که طورينو ي مييجا, مسالک مختلف

  .کردند يز شامل مي را نيبود اگر مسلک جعفر يخوب م
ک هندو يدست   با راياد مسجديسد که او سنگ بنينو يدربارة نواب واال جاه م

  .ها پراکنده است نگ در جيستي و همزي و وطن دوستينگونه افکار جمهوريا. دينهان
  :طور مثال مانه را نقل کرده است بهيالبالغه چند موضوع حک از نهج
. ين بر قول نجوميقي, )مرده عمل(عمل مرده , )نيفکر منافق(ت ي ذهنين کيمنافق
, م زريسادات در تقس, اني مفتيها يفيستم ظر, ن و اقطاعيست؟ پس دادن زميزهد چ
, خوف خدا,  ناداريا و اقرباکمک اعزّ, افت محتاجانيض, بتي و غييبدگو, اسراف

انه و ملخ و يمور, يمومن واقع, ياصالحات کشوردار, ره مسلمانپطاووس و ش
  .ز جا دارديگر نيلسوفان ديمانه في سخنان حک١طور نيهم

ها  ادداشتهيها و   نوشتهةمطالع  باد ون داريگفتن يرازهاعابدي  استاد يها نگن جيا
 که استاد نه مين هستيا شاهد ي وي زندگانة هر روزيها ت و تجربهيو مطالعة شخص

 بر آن عمل ي او در سراسر زندگ بلکهن حکمت را بر کاغذ نوشتهين که اقوال زريفقط ا
هر که ن است ي هم.ار دور بوديهب بسان و مذي و از تعصّبات رنگ و نسل و د کرديم

 کرد و يد در دفترچه نقل ميد ي را ميستيآزاد ز يها وهين گونه احساس و شياموقع که 
 يشگيهم يران آرزوي هند و اي فارسادبيات يآور  و شوق جمعي وشيآزاد اندفکر 
  . بوديو

 وي در دان پروفسور عابدي نيز در استقبال از خدمات بزرگدوستداران و شاگر
سن هفتاد و پنج  هنگامي که استاد عابدي به. ادب فارسي پيشقدم بودندزمينة شعر و 
ويژه شادروان پروفسور نورالحسن انصاري،   شاگردان رشيد ايشان به،سالگي رسيد

 نيرا تدو» نامه عابدي«نام  پروفسور اظهر دهلوي و پروفسور شعيب اعظمي، کتابي به
اي در ضمن  م کتابچه ۲۰۰۲ نو در سال از طرف غالب انستيتيوت دهلي. نمودند

. چاپ رسيد سهِم وي در پيشرفت و احياي زبان فارسي هند و ايران بهاز سپاسگزاري 
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عنوان استاد ممتاز شناخته شده بود و از طرف رئيس  در دانشگاه دهلي استاد عابدي به
  .حيات اهدا شدان يپادانشگاه برايش يک اتاق مخصوص براي مطالعه تا 

ک ي از ي و سپاسگزارزحمات وي  بهتوجه  باسي دانشگاه دهلي بخش فاراستادان
نام پروفسور عابدي  اي درست کردند و اين کتابخانه را به  کتابخانهوقفه، يعمر تالش ب

 تمام در اين کتابخانه. تاب چاپي استموسوم گردانيدند که تقريباً داراي دو هزار ک
انه هر روز کتابخ. جمع شده استد وش بخش فارسي داده مي  اهدايي که بهيها کتاب

  . دارديبراي مطالعه باز است و کتابدار دائم
  


