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  عابدي بيمن واي 
  ∗الحق صديقي شميم

, ل در دانشگاه اوةرتب  با فارسيادبيات کارشناسي در زبان و ةبعد از دريافت دانشنام
.  تحصيالت در کارشناسي ارشد فارسي در دانشگاه دهلي پذيرش گرفتمةبراي ادام

رکالس لين مرتبه س اوي امير حسن عابدي برا سيداستاد  باعالوه بر استادان ديگر
نجابت و شرافت از سيمايشان . چهرة خندان وارد کالس شدند  بااستاد. مالقات کردم

. پرداز و شيرين لهجه بودند نکته, پاکيزه منظر, ايشان شخصي خوش محضر. باريد مي
دادند که   ميصداي بلند درس  بهايشان طوري,  کالس بودميکه من تنها دانشجو درحالي

 دکتري هم استاد راهنماي ة عابدي در دورپروفسور. استگويي کالس پر از دانشجو 
روزي در محفلي دربارة من اظهار نظر . از محضرشان خيلي استفاده کردم. من بودند

  :کردند
ايران مانده در مانده و لياقتي را حاصل کردند که مردم سالها ) هند(ايشان اينجا ”
  .“کنند  نميو

ايران نرفته و   بهاست چون تا آن موقع هنوز فخر و مباهات ةنظرشان براي بنده ماي
فرمايش رايزن محترم فرهنگي سفارت   بهاخيراً. گرفته بودم فارسي را همينجا ياد

و رئيس محترم مرکز برزگر جمهوري اسالمي ايران جناب آقاي دکتر کريم نجفي 
 ورپروفس ده مقاله از اي شامل رضا قزوه جزوه تحقيقات فارسي جناب آقاي دکتر علي

پس روزي در .  استاد احتياج داشتمةزندگينام  بهکردم و براي آن  ميشيرايعابدي را و
استاد عابدي مالقات کردم و دربارة   باپيري ت آقاي خواجهيريمد  بهادارة ميکروفيلم نور
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در آن کتاب استاد تحت . “ رجوع کنيد»نامه عابدي«به”: گفتند. شان پرسيدم احوال زندگي
  :قرار است  اقتباسي از آن بدينةزبان اردو نوشتند که ترجم  به»ة خوددربار«عنوان 
ل در او) ير حسند شبسي(و پدر ) طاهره بي بي(من پسر مهتر يک مادر فقير ”

مادر . جهان گشودم  بهپور چشم م در گنگولي واقع در بخش غازي ۱۹۲۱ژوئيه 
 تعليمات ديني خواست که من  ميپدر من خيلي دلش. بزرگ من مرا بزرگ کرد

فارسي و , و دنيوي هردو را حاصل بکنم و نيز آرزو داشت که عالوه بر عربي
  .١“انگليسي در سانسکريت هم دانشور بشوم

المدارس   سلطان،)پور غازي(من عربي و فارسي را در مدرسه چشمة رحمت 
عالوه بر اين از محضر . گرفتم ياد) بنارس(اديه عربي و کالج جو) لکهنؤ(

مرکز منطق و فلسفه بوده ) لکهنؤ (فرنگي محلّ .دان بزرگ هم استفاده کردماستا
 .اهللا درس ياد گرفتم اهللا و آقاي موالنا صبغت آنجا از آقاي موالنا عنايت. است

آقاي موالنا حسرت موهاني فقط يک مرتبه   با.جمال ميان يکي از رفقاي من بود
اهللا  مالقات موالنا صبغت  بهتمالقات کردم وقتي که ايشان بعد از حج و زيار

از ميان استادان ديگر من عبارت بودند از آقاي موالنا علي نقي برادر کهتر  .آمدند
آقاي راجاي محمودآباد   بهالعلماء موالنا سبط حسن و آقاي موالنا ابن که شمس

  .دادند  ميدرس و آقاي امير حيدر خان وغيرهم
 ابن حسن نونهروي و همسرشان  سيدناهنگام اقامت من در لکهنؤ شادروان موال

ب بزرگ يخط, آقاي موالنا. مرا تربيت کردند,  همسرم بودةعابده بي بي که خال
 .آمدند  ميشان مالقات  بهنيز امرا شعرا و ادبا از هر گوشه و کنار کشور. وقت بودند

. آقاي فائز پسر نوة حضرت آرزو و انيس در منزل خودشان مالقات کردم با
  . علم و عروض را از برادر مهتر آقاي آرزو ياد گرفتمنيهمچن

آنجا استاد . در کالج سنت جانس پذيرش گرفتم, غيره بعد از آموختن عربي و
لي ن سنُ کا.دي.آن وقت رئيس کالج آقاي تي. من آقاي موالنا حامد حسن بود

(D.T. Canon Sully) ود راهنمايي ايشان ب  به.و معاون رئيس آقاي مهاجن بودند
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تدريس اردو و فارسي در   به شروعم ۱۹۴۵از سال . پايان رساندم  بهکه دکتري را
گر من ياري, اينجا رئيس کالج آقاي راجا رام. کردم) دهلي(کالج سنت استفنس 

مرا در منزلشان پناه ) هنديعني تقسيم  (م ۱۹۴۷بودند که در هنگام پرآشوب 
 منظور حسين پروفسورهلي عنايت رئيس گروه فارسي دانشگاه د  به.دادند

آقاي مهاجني   بهسفير وقت ايران در هند، آقاي علي اصغر حکمت،, موسوي
سپس از دانشگاه تهران . ص کنندايران مرخّ  بهتوصيه نمودند که مرا براي اعزام

  از کالج سنت استفنسم ۱۹۵۷در سال .  فارسي را گرفتمادبياتدکتراي 
من . لين استاد فارسي منصوب نمودندنوان اوع هدانشگاه دهلي آمدم و مرا ب به

سانسکريت که خوب بلد نيستم البته کامالً سعي کردم که تراجم نادر و ناياب 
نيز همواره جستجوي نسخ . فارسي را مشهور و معروف بگردانم  بهسانسکريت

در آنها .  کمياب فارسي کرده و آنها را در جاهاي مختلف معروف ساختمخطّي
 شاگردان عزيز من ةوسيل هغير از اين ب. ص شده است هندي مشخّعناصر فارسي

چاپ رسيده   بههاي آن تاريخ ادب فارسي هندي نوشته شده که بعضي از قسمت
  .است

زبان فارسي در دهلي انتشار يافت و   به آهنگةم مجلّ ۱۹۵۸ من در سال اطّالعنابر ب
 ادبي ِتالي همين سال استاد فعدر. استاد عابدي تفويض شد  به نيزةنظارت بر اين مجلّ

افغانستان رفت و ضمن ديدار از کتاب   بهدعوت دانشگاه کابل  بهخود را توسعه داد و
 گردآوري خطّي فارسي در هند از نسخ ادبياتهاي افغانستان مطالبي دربارة تاريخ  خانه
 اندعوت وزارت فرهنگ و هنر اير  به عابديپروفسورم  ۱۹۶۹در ماه ژوئن . نمود

تهران رفت و در اين سفر بنياد فرهنگ ايران چند جلد کتاب را که ايشان نوشته و  به
  عابدي مجدداًپروفسورم  ۱۹۷۱در ماه اکتبر .  براي انتشار پذيرفت،ف کرده بودنديتأل
ايران دعوت شد و در گنگرة جهاني ايران شناسي که در شيراز برپا شده بود شرکت  به

دعوت دولت ترکيه از آن کشور ديدن کرد و   به عابديوفسورپر م ۱۹۷۴در سال . کرد
 فارسي در هند از نسخ ادبياتاين فرصت را غنيمت شمرده و مطالبي دربارة تاريخ 

در اين سفر . آوري کرد هاي مختلف آن کشور جمع  موجود در کتاب خانه و موزهخطّي
  .ايشان در دانشگاه انکارا سخنراني ايراد نمود
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هاي ادبي در آسياي مرکزي که در تهران برپا شد   در کنفرانس گرايشاستاد عابدي
حد در علمي و فرهنگي ملل متّ, ي ايران براي سازمان آموزشيدعوت کميسيون ملّ  بهو
خستين جشنوارة طوس و جشن يادبود دقيقي که در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار ن

  . شرکت کرد،شده بود
, نمايندگي هند در سمينار امير خسرو دهلوي  به عابديپروفسور, م ۱۹۷۵در سال 

هاي ساليانة يادبود  شاعر و نويسندة معروف فارسي در هند در سلسلة سخنراني
لي ايراد در شهر پتنا سخنراني مفصّ)  معروف خدابخشةبنيانگذار کتابخان(خدابخش 

 بدي استاد عام ۱۹۷۶در سال . نمود و خدمات پرارزش آن مرحوم را يادآوري نمود
  .برگزيده شد, نو برگزار شد المللي امير خسرو دهلوي که در دهلي رياست سمينار بين به

استاد عابدي مالقات   باپور سبحاني که  آقاي توفيق هاشمييک استاد مهمان ايران
  ١:کند  ميايشان چنين ابراز نظر  بهراجع, کرده
اب جوگ بشست مطالعة کت  بام ۱۹۷۰ حسن عابدي از سال  سيداستاد  بامن”

عنوان استاد   بهبعدها که. آشنا شدم, همکاري دکتر تاراچند فراهم کرده بود  باکه
افتخار يافتم تا , هندوستان رفتم  بهنو دانشگاه جواهرلعل نهرو در دهلي  بهمهمان

خويي او  فروتني استاد و فرشته. استاد عابدي آشنايي پيدا کردم  بااز نزديک
بر اثر مراوده و . پدر فرزندي و برادري بدل شود, وستيد  بهسبب شد که آشنايي

اي از عمر  استاد عابدي را هم يکي از آن بزرگ مرداني يافتم که لحظه, اختالط
کمتر استادي نظير ,  فرهنگي خودعمرت من در مد. دهند  نميخود را هدر

, شتننو, ام که از خواندن  امير حسن عابدي ديده سيدپروفسوردانشمند بزرگوار 
آنکه يکي از   بااستاد عابدي .پرسيدن و پاسخ گفتن هرگز اظهار خستگي نکند

در عين حال يکي از خستگي ,  فارسي استادبياتاستادان بزرگ زبان و 
هايي  استاد در کالس. ناپذيرترين و کوشاترين دانشجويان زبان فارسي هم هست

, شد  ميتشکيل) يران فرهنگ اة خانياز سو(که ساالنه تحت عنوان بازآموزي 
 اين حضور گذشته از آنکه عالقة شديد استاد را نشان. سرکالس حاضر بود
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درسي و الگويي بود براي استادان و استاد ياراني که در مراحل آغاز کار , داد مي
  .“خود بودند
  عابديپروفسوره بلقيس فاطمه حسيني دربارة  سيد دانشگاه دهلي خانمپروفسور

  ١:افزايد مي
استاد گرانقدر عالوه بر تدريس در دانشگاه دهلي و تربيت دانش پژوهان ”

 رياست کميتة مطالعات فارسي و عربي در ادارة کلّ, بسياري در دورة دکتري
محضويت در هيأت . دار بود طه دهلي را نيز عهدهآموزش و پرورش دورة متوس

 )فوق ليسانس(شد سة مطالعات و تحقيقات فارسي دورة کارشناسي ارسؤمشورتي م
, بهوپال, گجرات, پتنا, هاي بنارس ت مطالعات فارسي دانشگاهأهي, ايالت بيهار

و کميتة خريد و حفظ آثار , دهلي, ه اسالميةي ملّةجامع, پنجاب, بادآعثمانيه حيدر
شمار استاد  هاي بي تي هند تنها بخش معدودي از مسئولي ملّةهنري و ادبي موز

رياست جلسات بخش فارسي و عربي کنگرة   بهم ۱۹۶۵ال در س. رود  ميبشمار
منعقده در شهر گواهاتي واقع در ايالت آسام هند برگزيده شد و . مستشرقان هند

 ةسؤس فارسي هند و ايران از مادبياتعنوان پژوهشگر برگزيدة   بهپس از آن
گرديددريافت جايزه و نشان ياد بود   بهين علي احمد مفتخرعلمي ادبي فخرالد .

رئيس جمهور وقت , سالگرد استقالل هند  بام همزبان ۱۹۷۲ اوت ۱۵در تاريخ 
پاس خدمات علمي و ادبي استاد عابدي و نقش انکار   بهکشور طي مراسمي

سه . عمل آورد  بهاز او تقدير, ناپذير وي در گسترش زبان و ادب فارسي در هند
 کاال هيتّد جايزة ادبي ساِههدف قدرداني از خدمات استا  باسال بعد دولت هند

 م ۱۹۸۶سرانجام اين عالم بزرگوار در سال . وي اختصاص داد  بهپريشد را
عنوان   بها ديري نپاييد که دانشگاه دهلي او راام. سمت استادي بازنشسته شد با

پژوهان بتوانند از چشمة جوشان علمي وي  استاد ممتاز برگزيد تا همچنان دانش
ت هفت سال مد  بهم ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۰استاد عابدي از سال . دخود را سيراب سازن

ناگفته نماند که . دار بود رياست انجمن استادان فارسي سراسر هند را نيز عهده
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المللي  م در سمينار بين ۱۹۹۶انجمن استادان فارسي سراسر هند در سال 
در  .کرد مزين »فارسي باباي«لقب  هاحمدآباد واقع در ايالت گجرات استاد را ب

برگزاري مراسم بزرگداشت   با انجمن آثار و مواخر فرهنگي ايرانم ۲۰۰۲سال 
خاطر خدمات پنجاه سالة   بهاهداي جوايزي ارزنده  بااستاد عابدي در تهران

  .“زبان و ادب فارسي از وي قدرداني کرد  بهاستاد
 بياتادزبان و   بهانش شايانچند سال پيش استاد عابدي براي خدماِتهمچنين 

استاد . جايزة فارابي مفتخر شدنددريافت  ه بفارسي از طرف جمهوري اسالمي ايران
چشم   بارخت هستي بربستند و ما را, م بروز چهارشنبه ۲۰۱۱ در چهارم مه عاقبت

شان براي ما هميشه چراغ فروزان  ه درسالبتّ! واي استاد من عابدي. گريان گذاشتند
  .خواهد ماند

 را ييحسن عابدي تمام عمر مشغول پژوهش ماندند و آثار گرانبها امير  سيداستاد
  :ترين آنها عبارتند از بجا گذاشتند که از جمله مهم

, نو دهلي, زبان فارسي  بهترجمه از سانسکريت,  ويکرم اوروشيةنمايشنام .۱
  .م ۱۹۵۹

 .م ۱۹۶۱,عليگر, )طلوع قمر معرفت(شنامة گلزار حال يتصحيح متن نما .۲
 .م ۱۹۶۴, سرينگر, ويات فاني کشميريتصحيح متن مثن .۳
 ترجمه از سانسکريت) کتاب فلسفي هندويي(تصحيح متن يوگا واسيشتا  .۴

 .م ۱۹۶۸, عليگر, فارسي به
, اد فرهنگيچاپ بن, )سروده نوعي خيوشاني(تصحيح متن مثنوي سوز و گداز  .۵

 .م ۱۹۷۰, تهران
 .م ۱۹۷۱, تهران, چاپ بنياد فرهنگ, طائفاللّ تصحيح متن منتخب .۶
, تهران, چاپ بنياد فرهنگ, )داستان عرفاني هندي(تصحيح متن پدماوت  .۷

 .م ۱۹۷۲
 .م ۱۹۷۳, تهران, چاپ بنياد فرهنگ, تصحيح متن کتاب تاريخ سالطين صفويه .۸
 .م ۱۹۷۳, عليگر, فارسي  بهترجمه از سانسکريت, تصحيح متن کتاب پنچاکيانه .۹

 .م ۱۹۷۵, دهلي, دهلي, انجمن هند و ايران, نامه ضميمة تغلق .۱۰



  ١٥٤  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

 .م ۱۹۸۳, دهلي, احوال و آثار ابوطالب کليم کاشاني .۱۱
 .م ۱۹۷۴, دهلي, )زبان اردو  بهمجموعة مقاالت تحقيقي( فارسي هند ادبيات .۱۲
چاپ مرکز تحقيقات فارسي در , نامه يا داستان مينا و لورک مثنوي عصمت .۱۳

 .م ۱۹۸۵, نو دهلي
همکاري دکتر   با)االسماربحر  ـترجمه کَتَاسِرت ساگَر(تصحيح درياي اسمار  .۱۴

ي فارسي ترجمه شده از مصطٰف  بههاي سانسکريت که از داستان, تارا چند
همکاري مرکز تحقيقات   باچاپ دانشگاه اسالمي عليگر, يعباسداد  خالق

 .م ۱۹۹۷, نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
۱۵. دهلي, )زبان انگليسي به(, ف در هندتصو. 
۱۶. نو چاپ مرکز تحقيقات فارسي در دهلي, المآثر تصحيح و تنقيح تاج, هممقد ,
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