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  ي روشنفکرِريام
  ∗نيمحمد عابد حس

 يدانشور,  واالمرتبتيمحقّق,  برجستهي استادير حسن عابديشادروان پروفسور سيد ام
 ي زندگي فارسادبيات زبان و يبران دم، يباشد که تا آخر ي توانا ميا سندهيم و نويعظ

 همه وقت در  از علم و عرفان بود که روزگار خود رايالمعارفةواقعاً او دائر. کرد يم
 فرهنگ يارگز  خدمتي او برايهر لمحه از زندگان. کرد يقات دست اول صرف ميتحق

د و نپژوهش عادت کن  بهکرد که يه ميگران را توصيشه ديهم.  وقف بوديو ادب فارس
ن وبرد روزگار مصچاپ برساند تا از دست د را بهيآ ي برميقات علمي که از تحقيزيچ
  .برود کار ث خشت اول بهيه از حيآت پژهشگران يد و برانامب

ندة هند يعنوان نما  جهان بهي در مجامع و مجالس علمشرکت  بايپروفسور عابد
ران و ي اي در کشورهاي و فرهنگي ادبيها ز در کنفرانسينو  پرداخته يراد سخنرانيا به

 اظهار  خود راگرانقدرقات ينه تنها تحق, …ه ويافغانستان و تاجکستان و پاکستان و ترک
 آن مقام استفاده کرده و از آن يها و مؤسسات علم ها و موزه  بلکه از کتابخانه،نموده
. اند دهکر ي ارزانانپژوه  دانشجهاِن  بهافته وي را يابينا يهاگوهر, ي علميها نهيگنج
سندگان و پژوهشگران بزرگ ي از دانشوران و نوياريبس  باين سفرها وي ايط در

  .اند ن فرصت کسب علم و دانش کردهياستفاده از  باه وافتي يي آشنايخارج
  :سدينو يس اسبق دانشگاه پتنه ميپروفسور سيد حسن رئ

, استاد, سرپرست, دوست مخلص, پرور بهخک آدم ني يالمختصر دکتر عابد”
 ر و انشاپردازمقر,  ژرف نگاهمحقّق, ي فارسادبياتعالم ماهر , يم فاضل فارسمعلّ

                                                   
  .، پتنادانشيار و رئيس بخش فارسي دانشگاه پتنا  ∗

 



  ١٢٦  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

  .١“المشرب هستند عيشاده دل و وسان گو انس, زياثرانگ
. ر شدبيشت اش ي و فرهنگي علميها تيال فعحتّي ي پس از بازنشستگياستاد عابد

کنفرانس  به فرمودند و مرتباً ي هند را سرپرستي نفس انجمن استادان فارسينآخر تا
 که از ير زندگانين دو سه سال اخيالّا در ا, دنديوجودشان رونق بخش ابساالنة انجمن 

قاره استاد   شبهي فارسي ادبيايدن.  سزاوار زحمت مسافرت نبودنديماري و بيرانه ساليپ
  .بشان شدي نصيدند و افتخارخوان »يفارس يبابا«را 

 ي از کارهايگاه هدف و چيه.  و ستوده بودي جدي پژوهشگريپروفسور عابد
 وقت در راه  بلکه همه، و کسب شهرت و منزلت نبوديق حصول منفعت ماديتحق
 بوده ي علمةحي و قريمند  آن ذوق و شوق و عالقهيقات و مطالعات محرک اصليتحق

 موضوعات را ،داده ش قراري را روش خويگرن  و ژرفينيب تنم که دقّيب يلذا م. است
. داد يب ميج مطالعه را ترتي نتا،ن مستنديبراهو ل معتبر يدال  باکرد و مي يتعمق بررس به

  :سدينو ير احمد ميفسور نذشادروان پرو
ن يک از معاصري چي ه،باشد يعلم و دانش مدر   رايآن شوق که پروفسور عابد”

  .٢“ستيسر نيرا م
ر است و يار چشمگيت بسي از نظر کمي فارسادبياتن ي در زميخدمات استاد عابد

 و شش ر شصتدباً ي استاد تقريقيسفر تحق. باشد يها پر مغز و عالمانه م  مقالهيمحتوا
ن سال ي آخرم ۲۰۱۱ار تا يث استاديافتن از حي يقررم سال م ۱۹۴۵ از يعنيسال 
  . استوي برقرار بوده يزندگان

کنيم م تقسيدو دسته جداگانه   بهميتوان مي ما ي بررسي را براي پروفسور عابدةکارنام
  .مي ببري استفاده پي و نقد ويوة پژوهشيش تا به

باشد که  يگر ميز تراجم از زبان دي ني متون فارسهيح و تحشيدر دسته اول تصح
پژوهشگران وقوف . اند دهيچاپ رسان  و سودمند بهيلي تفصيها مقدمه  بااستاد آن را
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 که بتوان يا نسخه افتن بهيدست . ستي نيح متون کار آسانيح و تنقيدارند که تصح
حتّي  يگاه اهگراه است ها هم يدشوار  باد اغلبيان رسانيپا ق را بهيبراساس آن کار تحق

 که بر اصول و يشرط ک متن بهيح يدانند که زحمت تصح يباشد و اهل فن م ي مينشدن
فات يتألبرخي ر يدر ز. تر است اد مهم و سختيف زي از تأل،ردي انجام بگي عمليمبنا
  :شود ير داده م تذکّوي يحي و تصحيقيتحق
چند در سال   تارايکارهم  بان کتاب رايا» طلوع معرفت«ا ي» حال گلزاِر« .۱

 .ديچاپ رسان گره به ي از دانشگاه علم ۱۹۶۱
 از طرف يل مفصّمقدمهک ي  باح نمودهي را تصحيچهارتا مثنو: يري کشميات فانيمثنو .۲

 .ديچاپ رس  بهم ۱۹۶۴ر در سال ي جامو و کشميها  هنر و فرهنگ و زبانياکادم
مقدمة پر مغز از   باح کرد وي دکتر تاراچند تصحيهمکار  با:جوگ بششت .۳

 .افتي انتشار م ۱۹۶۸گره در سال  يدانشگاه عل
 مقدمهح و يتصح  باباشد که ي مي خبوشانياثر مهم نوع:  سوز و گدازيمثنو .۴

 .ديچاپ رس  بهم ۱۹۷۰ران در سال ياد فرهنگ اي از طرف بنياستاد عابد
ر سال دکه  و اردو است يتذکره شاعران برجسته فارس: فيطااللّ تذکرة منتخب .۵

 .ديران چاپ گردي ادر م ۱۹۷۱
 هند از طرف ادبيات ي از شاهکارهايسرودة ملک محمد جائس: داستان پدماوت .۶

 .افتي انتشار م ۱۹۷۳ران در سال ياد فرهنگ ايبن
د و از يح گردي دکتر تاراچند تصحيهمکار  باياسترجمه خالقداد عب: انهيپنچاک .۷

 .ديچاپ رس  بهم ۱۹۷۳گره در سال  يطرف دانشگاه عل
ران در ياد فرهنگ اي ناشناخته از طرف بناي سندهيه از نوين صفويخ سالطيتار .۸

 .دي منتشر گردم ۱۹۷۵سال 
ح فرموده و ي دکتر مقبول احمد تصحيهمکار ر خسرو را باينامه ام  تغلقةميضم .۹

 .ديچاپ رس  بهم ۱۹۷۵ در سال يدهل,  هندياز طرف انجمن فارس
ح و يتصح  باه راين قصّة عشقي اياستاد عابد: کنا لوريا قصّه مينامه  عصمت .۱۰

 م ۱۹۸۵در هند در سال رايزني فرهنگي  يقات فارسيمرکز تحقاز طرف ب يترت
 .ديچاپ رسان به
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ت بود ي در سانسکري اخالقيها ها و افسانه ن کتاب داستانيا: کتاسرت ساگر .۱۱
 ح نموده از طرف دانشگاهي تصحين کتاب را استاد عابدي ايترجمة فارس

 .ديچاپ رسان گره به يعل
الدين  ف تاجي از تأليزبان فارس قارة هند به  شبهيخيتاراثر ن ينخست: الماثر تاج .۱۲

مرکز . ح فرمودنديح و تنقيدقت تمام تصح  باياستاد عابد. باشد ي ميحسن نظام
 . منتشر کردم ۲۰۰۸نو در سال  ي در دهليقات فارسيتحق

 ي ادبيها نشيآفرتراجم و 
اي  شنامهيت نمايدست زبان سانسکر رهيداس شاعر معروف و چيکال: يوکرم اروش .۱

 ترجمه يشنامه را در فارسين نماي اياستاد عابد.  نوشته استينام وکرم اروش به
 ي در هند از طرف شورايسينو شنامهينما  مبسوط راجع بهمقدمهک ي  باکرد و

 .ديچاپ رسان  به۱۹۵۹ هند در سال يروابط فرهنگ
 دربار يالشعرا ن کتاب احوال و آثار شاعر ملکيدر ا: ينم کاشايابوطالب کل .۲

 م ۱۹۸۳در سال . اند  قرار دادهي را مورد بررسيم کاشانيشاهجهان ابوطالب کل
 .افتي انتشار يدهل,  هندياز طرف انجمن فارس

 و ي و ادبيقين کتاب مجموعه مقاالت تحقياصالً ا:  در هندي فارسادبيات .۳
 گردآورده ين قاسميف حسيباشد که آن را دکتر شر ي ميد پروفسور عابيخيتار
 ي هند دهلي از طرف انجمن فارسم ۱۹۸۴ در سال يل مفصّمقدمهک ي  باو
 .ديچاپ رسان به

  که خاص اوست،يا دقّت و حوصله  باشين بخش از کارهاي درياستاد عابد
 مختلف ي بدلها نسخه واند دراز فراهم آوردهو  را از مناطق دور ي گوناگوني خطّيها نسخه

قاره  ة شبهشان در خطّيح شدة اي تصحيها  از کتابي که بعضينحو را نقل نموده به
  .ر استينظ کم

باشد که از  ي ميقي تحقيها  آن مقالهي استاد عابديها قسمت دوم از پژوهش
گر مراکز قلمرو زبان ي و ديه و شوريران و ترکي هند و ايهاز مريقارة هند فراسو شبه
, ي استاد عابديقي تحقيها  و نوشتهيسينو ن مقالهيدر زم. پردازد يسراسر آفاق م  بهيفارس
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رکار و حوصلهمحقّق. خورد يچشم م  خاص بهيع و فراوانتنويها مند در پژوهشنامه  پ 
ابد جاذبة درونش او را ي يا  نکتهيزبان فارس  که از مسائل مربوط بهييهرجا, ع خودمتنو

کشد  يهمه جا پر م شه بهيدر پرواز اند. سديد و بنويا بکاود و باز نماکشد ت يبدان سود م
کند و  ير مي سي دور و دراز در قلمرو زبان فارسيها ني سرزمةزند تاکران يو سر م
 يد از زادگاه ابوالمعاني بازديشود که برا يل تذکره عرض ميبر سب. نديچ يها م خوشه

همراه  ه بد ويرس) هاريب(بهاگلپور   بهي از دهل استاديآباد ميدل عظيرزا عبدالقادر بيم
» محل راج«کوهستان  به س اسبق دانشگاه بهاگلپور روي رئيشادروان عبدالغفار انصار

 و يدر حال تشنگ, کرده وارد بر خودش يرو ادهي پکرد و مشقت, دلي بيزادگاه اصل
ت ي را حکاي حالرانهي و وي باآلخره آن مقام را کشف کرد که فعالً خانه خرابيگرسنگ

 استاد از يزندگان.  را حس کرد و خوشحال شدي قلبةنين سفر طماني استاد از ا.کند يم
 از زادگاهش ي و روحانين سفر علمينم که ايب يم. گونه پربار است ني اي علميسفرها

 ن سفريد که درين اميا آورد به ي دور دست ميها نيسرزم شود و رو به يهند آغاز م
شوق  دهد و به ي را بهانه قرار نمي و بعد مکاني دورياستاد عابد.  برگرددتيقموفّ با

يگذارد تنها خستگ يخاک وطن م  قدم بهيوقت. کند يالن ميل خار مغکعبة مقصود تحم 
ر در آفاق يکه سکند  ي را احساس نميل توشة فراوان علمي و رنج تحصين سفر طوالنيا

ة وطن را يبرد و تجز ياد مياز را  ي که بعد مکانآورد يوجود م  بهيلو انفس در او تحو
اد يز هرگز از يش را ني خويهن دوستي و مييگرا ياستاد احساسات مل. کند يفراموش م

اند   خدمت کردهيزبان فارس  که بهييآنها  نسبت بهي و قدردانيشناس برد و از حق ينم
 ياستاد عابد. قاله استت مسي استاد متجاوز از دويها مجموع مقاله. دينما ي نميازين يب
 يرة علمي فرمودند که اقتباس فالن نسخه را از ذخها تقاضا نامه  باارها نگارنده راب

قدر نما همه وقت در خدمت استاد گرا. دي ارسال بفرمائکتابخانة خدابخش نقل کرده و
 يدگانق زني تحقي واقعاً استاد برا.آمد يدنامه ميوسته تاکير شد پي تاخياگر قدر. ميبود

  .خدا بر تربت استاد رحمت فراوان کناد. کرد يم
ق ي را تحقياستاد چون موضوع.  استي و علميگونه منطق کي استاد يقيروش تحق

. رديگ يش مي را پيوة انتقاديکند و چارچوب ش يخذ گوناگون استفاده مأکند اوالً از م يم
. ها روشن است له در همه مقاي ويشه و روشنفکريوسعت اند, انيسالست زبان و ب
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. باشد يدادن آراء گوناگون چه موافق و چه مخالف م رات استاد تذکّ از مختصّيکي
 بلکه هر موضوع ،دهد يچ وقت راه نمين موضوع مقاله هيي را در تبيدگيچيدات و پيتعق
ق نشان دادن ين تحقيهدف استاد در زم. کند يان مي بيکمال صراحت و سادگ  بارا

ن يهم.  استي مهم استاد عابديها يژگي از ويسينو  و سادهينيب فژر. باشد يق ميحقا
استاد اغلب مآخذ مورد . مت استيق يث محتوا پرمغز و ذي او از حيها است که مقاله

ت ن علّيبد. باشد يک عنصر غالب استاد ميظرافت . کند ي ميشان بررسظر را خودن
 ,نوشتند يم را يا  که استاد مقالهيمهنگا.  او فراوان استياني بي در شگفتيي و توانايدلکش

ن طور استاد ياز ا. باشد ي ميدنيغ او دير بلتفکّو آن وقت فضل و کماِل علم و جوهر 
 را ي فارسادبيات ةنيداده و خز  قراري گوناگون را تحت پژوهشيها  عنوانيعابد

  .ميکن دنبالم ت تمايقموفّ  بات راين مسئولياهم  تا ما ما سپرده است  بهوتر کرده  يغن
  


