
  نابغة روزگار  ٢٣٣

  روزگار نابغة
  ∗ده امانيسع

ــه ــر  بـ ــان آفـ ــد جـ ــام خداونـ   نين آفـــرام ســـخن در زبـــيحکـــ  نينـ
  ها سجده صاحب نظران خواهد بود سال   تـو بـود   ي که نشاِن کِف پا    ينيبر زم 

ن يا  بهيفارس. باشد ي مين مظاهر فرهنگيتر ن و برجستهيتر  از مهميکي يزبان فارس
علّت   بوده و بهي و درباريل زبان رسماوش داخل شد و ين پهناور هشت قرن پيسرزم

قاره را در برگرفت و   سراسر شبهيزود  بهي و عمق و پهناوري و سادگينيريش
 شد ي و معنوي و فکري و علمي و فرهنگيا فا نمود و زبان رابطهي را اي مهميها نقش
وز خته است و امري زبانان باهم آمي فارسيق فرهنگ هندوستان و کشورهاين طرياز ا

ن يتر  از بزرگيکيشود و  يک هند محسوب مي کالسيها  از زبانيکي يزبان فارس
در دورة سلطنت . باشد ينجا مي ا دري و فرهنگ فارسادبياتمراکز مطالعات زبان و 

 گشته و نه فقط زبان شعرا و ادبا و محقّقان ي و اداريان هند زبان رسمي و گورکانيدهل
د و يآن رس  بهي و گزنديبيک دفعه آسي. مه هم شده بودو دانشوران بلکه زبان مردم عا

. رون کردياز مجالس و محافل بو آن را  او را گرفته ي جايسي انگلزبان, عرصة هنددر 
. د شديها تبع ها و مساجد و معابد و منزل ها و دفترها و خانقاه  از دربارها و ادارهيفارس
 و مطبوع گشته بود و در قبولان مردم ميکرد م ي مي که هشت قرن حکمرانيزبان

شکل  ها و در مقابر و مزارات به صورت کتب و نوشته ره بهيغ ها و ها و موزه کتابخانه
  .مانده استيها باق سنگ نوشته
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ج و اشاعت و ي ترويان که برايان و مبلغان و روحاني از توسط صوفيزبان فارس
شوند و تاجران و بازرگانان  يانه داخل کشور هند مي صوفيد مذهبي و عقاينيغات ديتبل
داشتند و پادشاهان و  ي تجارت رفت و آمد ميايدن اشي کسب مال و خريبرا

 ين کشور شدند براي آزمودن قسمت خود داخل ايان که برايان و لشکريکشورگشا
ل علم ي تحصيان و عالمان و دانشمندان براي بعداً شاعران و ادب.شدند يشه ماندگار ميهم

  .گذاشتند ين صوب ميا  و شهرت رو بهي ناموري و برايرپرستو کسب نمودن س
 نيا شد که سه نفر کمر به يعلّت عدم عالقه و توجه خاموش م  بهيدر هند شمع فارس

 مرحوم پروفسور سيد حسن از دانشگاه پتنا . کنندين شمع روشن نگهداريبستند که از ا
حسن  ريحوم پروفسور سيد امگره و مرير احمد از عليو مرحوم پروفسور نذ) هاريب(

 .نمودند يغ مي بلي سعيق زبان فارسيج و تشويشه در تروي هم همي از دانشگاه دهليعابد
د يدرخش يشه در جهان مي که وجودش مثل آفتاب و ماهتاب همي کسيانين آقايان اياز م
د ام يپاشنورش و ي علوم را از تابانةو ذرود بير حسن عابدياش پرداخت پروفسور سي.  

ن دانشمندان يتر  از برجستهيکي ير حسن عابدياستاد بزرگوار پروفسور سيد ام
. کرد قاره عبور اش از سرحد شبه آمد که نام و آوازه يحساب م  در هند بهيزبان فارس

 و ادبياتن خدمتگزاران زبان و ي هند و از بزرگترِمد معظّيست که او از اساتي نيديترد
ل و نابغة روزگار قسمت ين بطل جليا. باشند ين مين سرزمي در اي دريفرهنگ فارس

  .سربرد ه بيس و خدمت زبان و ادب در دهليدرس و تدر ش بهي از زندگانيبزرگ

  يفرهنگ و يادب, يعلمآثار 
 بود که آثار يسندگان زبان فارسين دانشمندان و نويتر  از برجستهيکي يپروفسور عابد

کاغِذ  ي و نقد نظر رويق و بررسيتحق, خ و تمدنيرتا, نة علم و ادبياش در زم ارزنده
ده ي قدر و منزلت گزيسندگان جايادبا و نو, فضال,  علمايها  در دليو. اند  ثبتديسپ

زبان  نخست از آثار منثور و منظوم به. ن نموده استييمقام بلندش و الئق احترام هم تع
  .ميپرداز يالً مختصر بحث مي ذيفارس

رو کامل داشت و ي قدرت و نيلي خي در زبان فارسي حسن عابدريپروفسور سيد ام
سنده هم يدان و نو يث فارسي در هند از حي فارسادبيات زبان و ةان دانشمندان برجستيم
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 باشد ي معلومات ارزنده مي و دارايقيتحق,  پرمغزيلي خي ويها مقاله. مقام ارجمند دارد
کار  ده بهيچي مشکل و پيها اغلب واژه فصاحت و بالغت دارد و يليان خيو زبان و ب
  .رفته است

محسوب ت يدست زبان سانسکر رهيو چشاعر معروف داس  يکال :يشورم اُرکِْو .۱
 . آورده استيريرا سلک تحر» يشوراُ رمکِْو«عنوان   بهيا  شنامهيشود و نما يم

وابط  ري برگردانده و شورايفارس ت را بهيشنامه سانسکرين نمايا يپرفسور عابد
 .چاپ رسانده است بهم  ۱۹۵۹ هند آن را در سال يفرهنگ

 داس يل بنواوباشد ت يسانسکرزبان  بهن کتاب يا :ا طلوع قمر معرفتيگلزار حال  .۲
ن يا ي پروفسور عابد, ترجمه کردهيفارس داراشکوه آن را بهشاهزاده  يمنش, يول

دکتر تارا اده است و  را مورد شرح قرار دي داش ولي بنواليکتاب احوال و آثار منش
گره آن را در سال يعلاسالمي و دانشگاه ب داده ي را ترتي فارسةن ترجميچند ا
 .چاپ رسانده است م به ۱۹۶۹

 يري کشمي فانيکتاب چهار مثنون ي ا دريپروفسور عابد :يري کشميات فانيمثنو .۳
ً ا هند مخصوصي و فرهنگي اجتماعيات زندگانين مثنويدر ا. ح نموده استيرا تصح
 .م چاپ نموده است ۱۹۶۴ات را در سال ين مثنويا. ان شده استير بيدر کشم

سوال و  موسوم بهداراشکوه  يا رساله . هندوان استي مذهبيکتاب :وگ وشستج .۴
 يپروفسور عابد .مه شده استين چاپ ضميا  قلندر بهيجواب داراشکوه و فتح عل

در سال گره آن را يو دانشگاه علب داده يدکتر تاراچند جوگ وششت را ترتو 
 .کرده استم چاپ  ۱۹۶۸

را که در ) خودسوزي(ن مثنوي سوز و گداز پيش آمد ستي يا : سوز و گدازيمثنو .۵
پروفسور عابدي اين .  صورت گرفت بيان کرده استيموري شاهنشاه اکبر تةدور

که در » ستي«هاي ديگر  مثنوي را دربارة احوال و ٍآثار نوعي خبوشاني و داستان
 را ين مثنويفرهنگ ايران ابنياد  هند وجود دارد ترتيب داده است و ي فارسادبيات

 .چاپ رسانده است م به ۱۹۷۰در سال 
باشد که تاکنون  تذکره برجستة شعراي زبان فارسي و اردو مي :فيطااللّ منتخب .۶

 .م چاپ گرديد ۱۹۷۱ران در سال ين تذکره از ايا, شناخته شده بود
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شگفتار يپ  بان داستان راي اين ترجمة فارسيل اويپروفسور عابد :اوتان پدمداست .۷
نموده چاپ  م به ۱۹۷۲در سال ران آن را ياست و فرهنگ اب داده يترت يقيتحق
 .است

 پادشاهان صفوي يخيه مأخذ مهم تارين صفويتاريخ سالط :تاريخ سالطين صفويه .۸
 .چاپ رسانده است م به ۱۹۷۵ن کتاب را در سال يا, رانياد فرهنگ ايايران است بن

ح نموده است و يپروفسور عابدي و دکتر تاراچند پنچاکيانه را تصح :انهيپنچاک .۹
 . استچاپ رسانده م به ۱۹۷۳در سال آن را گره ي علياسالمدانشگاه 

, دکتر سيد مقبول احمد  باپروفسور عابدي همراه :نامة امير خسرو ضميمه تغلق .۱۰
اين ضميمه را ترتيب داده و انجمن , يدر دانشگاه دهل ي فارسادبياتاستاد زبان و 

 .م چاپ نموده است ۱۹۷۵فارسي هند آن را در سال 
الشعراي  اين کتاب احوال و آثار ابوطالب کليم کاشاني ملک :کاشانيم يکلابوطالب  .۱۱

در سال آن را  پروفسور عابدي . استي در دهليموري شاهجهان پادشاه تدرباِر
 .ده استچاپ رسان م به ۱۹۸۳

 ي بعضين قاسميف حسيشردکتر  :) در هندي فارسادبيات (                  .۱۲
ن کتاب يدر ا,  را انتخاب کردهي پروفسور عابديخيادب و تار, يقيمقاالت تحق

زبان اردو  بهم  ۱۹۸۴ آن را در سال يدهل,  هنديگردآورده است و انجمن فارس
 .چاپ رسانده است

 بيان يفارس  بهين مثنوي از هند دريداستان عشق : و لورکنامه يا قصّه مينا عصمت .۱۳
مرکز تحقيقات را ترتيب داده و  يفارسپروفسور عابدي اين مثنوي . شده است

 .چاپ رسانده است  بهم ۱۹۸۵ در هند در سال فارسي
در  ي اخالقيها و افسانه ها کتاب داستانن يا :) اسماريايدر (راگَت سيراستَکَ .۱۴

ترجمة  يپروفسور عابده شده و ترجم يفارس ن کتاب هم بهيا. اشدب يت ميسانسکر
گره ي علين کتاب از طرف دانشگاه اسالميح کرده است و اي آن را تصحيفارس
  . شده استپچا
 .چاپ شده استهم شکل کتاب   است که بهاديزقدر   آني ويها مقالهعالوه  به

 يشکل کتاب شاگرد و ه است به را که مشتمل بر چهارده مقالي از مقاالت ويا مجموعه



  نابغة روزگار  ٢٣٧

در »                  «نام  اضافه مقدمه به ه ب,يدانشگاه دهل, ين قاسميف حسيدکتر شر
  . انتشار دادي دهلين سوسائتيم از طرف اندو پرش ۱۹۸۴سال 

 نه تنها از لحاظ محتوا ير است و مقاالت وينظ يهمتا و ب يق ب محقّيپروفسور عابد
او اغلب مآخذ .  مفصّل استي طوالنيز گاهيت ني بعضاً از لحاظ کمپرمغز است بلکه

 از شهرها يکي  فرصت رفتن بهي وي که برايکند و هر زمان يمورد نظر خود مطالعه م
 از يکي يپروفسور عابد. دينما يدن ميار دي آن ديها دهد از کتابخانه يدست م
 که در يود و از کتب و مقاالتر ي مشمار  بهي فارسادبياتقان زبان و ن محقّيبزرگتر
 همان ي ويقي تحقيها يژگي از ويکي. دينما ي ميادآوريد يجو يق خود بهره ميتحق

  .آوردن گوناگون در مورد موضوع مقاله است
ادب و   بهيگذار  خدمتي خود را برايقي تحقي هر لحظه از زندگيپروفسور عابد

 و ي ادبيها  در کنفرانستشرک ا باو.  هند صرف کرده استيژه ادب فارسيو فرهنگ به
ارزش   باقاتيتنها تحق ه و پاکستان نهيران و ترکي افغانستان و اي در کشورهايفرهنگ

ز ي آن کشورها نيها ن فرصت از کتابخانهياستفاده از  باخود را عرضه داشته است بلکه
 کرده يفجهان دانش معر ده بهي را کشيابيگوهر نا, ها نهيدن نموده است و از آن گنجيد

ران ي هند و پاکستان و ايها هي در مجلّات و نثري ويقيها مقالة تحق گونه ده نياست هم
 را ي ادب فارسياها شاگرد دکتر عالوه بر آن او ده. افته استيو افغانستان انتشار 

  : نموده استي و علميقي وکمک تحقييهنماار
  پشيمانم خود عمر ز ساعت آن از و وقت آن از  او بـرآوردم    اگر در عمر خود روزي دمي بي      

او چون .  استيد علميق و نقد جدي تحقةروان برجستي از پيکي يپروفسور عابد
استفاده از مآخذ گوناگون مقدمات الزم را   باکند نخست يق مي را تتبع و تحقيموضوع

کند  ي و داللت ميشه و روشنفکريوسعت اند, نرمش زبان و بر سالمت ذهن. نديب يم
 هم يکويرت نيشود اخالق و کردار و س يسان فقط از علم و دانش شناخته نم انيو

 مردم يها ند و در دليب يلة آن انسان قدر و منزلت ميوس جزو علم است که به
 يو. هردو علم و اخالق متّصف بودند به يخوشبختانه پروفسور عابد. رديگ يم جا
  . هم بودندفقط منارة علم و فضل بلکه منارة اخالق و کردار نه

ــت  عـشق   هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به       ــالم د  اثب ــده ع ــر جري ــت ب ــاوس   ام م
  


