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   فارسي بزرگ زبان و ادِبدانشمنِد
  ∗جمال فاطمه

د امير حسن عابدي در جهان ادب فارسي احتياج معراو پيکر .في نداردپروفسور سي 
 فارسي ادبياتعلم و فضل، حسِن اخالِق مجسم و مرد کامل در تدريس و تعليم زبان و 

ايشان . نارة نور بودذاتش م. ويران شدفوت او گلستان و بوستان علم و ادب  ابود که ب
نه تنها در هند و . شوند  ميه شمارقار ميان علما او دانشوران ممتاز و مستند شبه در

پروفسور عابدي . ت زيادي دارندپاکستان بلکه در ايران هم آثار تحقيقي وي اهمي
 در عصر حاضر ي و دانشورقيحقتحيث   بهتنها استاد ماهر و کامل فارسي بود بلکه نه
عنوان يک   بهدر دوران جديد پروفسور عابدي. مشهور و معروف بودندن فارسي جها در

. آيد  مينظر ه وي کمتر بةرود همپلّ  ميشمار  بهدانشمند برجسته در سراسر ايران و هند
 بود که شهرتش نه وستانترين عالم و استاِد زبان فارسي در هند بزرگ, او در اين عهد

نظر   به جهان فارسي پديدار شد و کارهاي ادبي ويةدر همتنها در هند بلکه در ايران و 
و يکم ميالدي استاد اکثر ارباب علم و اصحاب او در قرن بيست . شود احترام ديده مي

 بزرگ محقّق بهار بودند که  چونيتاو داراي شخصي. اند فکر و فن فارسي در هند بوده
  :گفت  ميقاضي عبدالودود دربارة او

  .“افتد  دل بود که نظيرش کمتر بنظر ميقدر مرِد صاف آن”
او در سرزمين هند و پاکستان از حيث خادم عظيم و محافظ حقيقي زبان و ادب 

 ايشان عاشق صادق و علمبردار و شيداي زبان فارسي. فارسي مقام اعلي بدست آورده است
خدمات و تالش و جستجوي پروفسور عابدي از . هند ايراني بودندو فرهنگ مشترک 

                                                   
  .بخش فارسي، اورينتل کالج، پتنا سيتي، پتنا  ∗

 



   فارسيدانشمنِد بزرگ زبان و ادِب  ٢٥٣

درختهاي و شاخهاي پژمرده فارسي شادابي و تازگي بخشيد   بهکارهاي تحقيقي،  بهودخ
  .و از عرق ريزي خود باغ خشک فارسي را حيات نو اعطا نمود

وضع قديم،   بامخلص بود و درست اين است که او شخص نادر يعابداستاد 
 و ذکاوت ذهانت و فطانت.  بوديگوي سنج، جراتمند و صاف ، بذلهمزاج مخلص، خوش
او يک انسان خوب بود و . ب پاک و صاف بوداو از هرگونه تعصّ. او خداداد بود

وجود   باکرد و  ميرفتار يکين ه بشاگردان خود هم بااو . قدردان انسانهاي خوب هم بود
ت علّ  به.داد  ميتياهمرهبري و رهنمائي شاگردان خود را  بهکارهاي زيادي ديگر 

. کردند  ميتحقيق، شاگردان ذکي او از ايشان کسب فيضتدريس و   بهالتفات او
در ميدان تحقيق و تنقيد را  ماهرانه وي شاگردهاي وي مقام بلندنتيجة راهنمائي  در

 هرکسي  باي پروفسور عابدي مجموعة صفات گوناگون بود وکلّ  به.اند احراز نموده
  .شد ت همکالم ميداري و خلوص و محب شيوة وضع با

 سپس شهرت تحقيقات و تصنيفات .دانشگاه دهلي پيوست  بهم هند اواز تقسيپس 
دعوت دولت ايران سفر ايران نموده و دولت ايران از اعزاز   بهاو بارها. ايران رسيد  بهاو

ي در سراسر يها سمينارها و کنفرانس  بهبارها. ي برخوردار کرده استو اکرام و انعام اعٰل
اين جذبه در ديگران کمتر . مخطوطات فارسي بودپروفسور عاشق . شد  ميجهان دعوت

 بسيارها و تراکيب  انتخاب واژه  بهاو. او ذوق تحقيق و تالش داشت. شود ديده مي
. رير او استحت است که شگفتگي و رعنائي وصف خاصي در تمحتاط بود همين علّ

  .رود شمار مي  بهبها در زبان و ادب فارسي اي بيش تحقيقات او خزانه
چه زحماتي و جانفشاني زبان   باشود که  ميارهاي تحقيقي استاد عابدي هويداآثاز 

. فتگي اعطا نموده استکش فارسي را آبياري کرده است و اين ادب را ادبياتو 
عشقي، ديوان قبالن ديوان هجري، ديوان . ه و فکرانگيز استهاي او هم مورد توج مقاله
عالوه ازين . ر او است و تبح که شاهد علمها هستند همان مقاله مهم قسمت يک ،بيگ

ت کامل هائي هستند که پرمغز و جامعي  مقاله»مهر و ماه«يوان رضا و مثنوي مانند د
سالست و فصاحت   به وها طرز دلکش را اختيار نموده او براي نگارش اين مقاله. دارند

يک خودنوشت کوتاه استاد عابدي است که از آثار گرانبهاي » خود دربارة«. نوشته است
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 دلکش بيان نموده است سياراو از ديانتداري حقائق زندگاني خودش را ب. شود شمار مي
  .آيد که واقعاً جالب بنظر مي

علم تاريخ،   بهشناسي محدود بود بلکه او مطالعة عميق نسخه  بهاو نه تنهاتمايالت 
 المشربي داشت که در نتيجه آن جذبة خياالت روشن و وسيع  ميفصولسفه و تفمذهب و 

هاي  هاي نسخه حقيقت است او از تالش و جستجو و شوق خودش نسخه. داشت مي
دربارة تالش . اند مايه خطّي نادر را پيدا کرده است که براي ادب فارسي آثار گران

  .ايي بودتوان گفت در سر او براي اينها سود  ميهاي خطّي وي نسخه
ل شد و خود را براي براي اين کار رنجهاي بسيار برده و سفرهاي طوالني را متحم

فارسي که کمياب   بهتينسکراکتابهاي تراجم س. اين تالش و جستجو وقف کرده بودند
في هاي نادر را معر ريزي و جانفشاني خود نسخه از عرق. دند کريمعرف  راهابودند، آن
  .شدو در جهان فارسي ممتاز و منفرد ا ،هين کارهاي برجستت همعلّ  بهنمودند و

ه خصوصاً از انساب شرفا و سادات قار  ادب کالسيکي از تاريخ شبهبراو عالوه 
انساب حقيقتاً او در علم . کردند  ميهند معلومات فراواني داشت که ديگران ازو دريافت

 محقّق عالم بزرگ و وه برعال او. ه و نظير او نبودپلّدسترس کامل داشت که کسي هم
. ندي کنوني ناپيداةگونه مردم در دور اين. پرور هم بود  انسان دوست و غريب،برجسته

هاي هند براي مطالعات فارسي و تحقيق و تدريس فارسي نقش مهمي  در دانشگاه او
  نوها زبان و ادب فارسي را زندگاني ها و دانشگاه کالجدر ت او هم  بهايفاء نموده است که

شد رميس.  
اعزاز و   بهزبان و ادب فارسي  بهاعتراف کمال و خدمات وي  بهرئيس جمهور هند

نو او را انعامات   دهليدشَيِرا پلَيه کَم ساهتّ ۱۹۷۵در سال . دولت هند سرفراز کردانعام 
ين فخرالد«تيوت دهلي از جايزة  م غالب انستي ۱۹۷۸و سند توصيفي نواخت و در سال 

هاي گوناگون ايالتي و  ها و انجمن عالوه اداره. وي سرفراز نمود  به را»مدعلي اح
لت ايران هم سند واز د. اند کشوري از اعزازت و انعامات گرانقدر او را برخوردار کرده

 خدابخش ةط کتابخانتوس هب» اعزاز خدابخش«او را هم . است اعزازي را بدست آورده 
 .جي.پي.دست رئيس جمهور هند آقاي اي هزاز با گرديده است که اين اعطپتنا اع

  .داده شد م ۲۰۰۵ دسامبر ۳۰  بهعبدالکالم
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دکتر سيد امير حسن  ت عبقري پروفسور و شخصيمحقّقبزرگ، مجاهد، مجتهد 
تيوت  نديا انسنتييم در بيمارستان آل ا ۲۰۱۱ي  م۴او . عابدي از ميان مابد دور رفت

در .  اسالميه مدفون گشتةِي ملّةقبرستان جامع  در ي م۵جهان بست و در   بهچشم
ت استاد عابدي و بدون شک شخصي. ماندگان او همسرش، دو پسر و يک دختراند پس

فعت وي براي نسل نو مشعل راه براي همه استالي .روقار وي مانند شخصيت جامع و پ
. دشوار است صفات و شمائل و خصائل وي را بيان نمودن کاري بس ةهم.  بوددانشگاه

  :رسانم  ميپايان  بهين فريدي سخن خودم راالد يک بيت دکتر مغيثبا بنابر اين فقط 
  ناخداي زورق ارباب بيـنش عابـدي        اي امير کاروان علم و دانش عابدي      

  


