
  

  نام خداوند جان آفرين به
  حكيم سخن در زبان آفرين

  



  

  

  شكّر شكن شوند همه طوطيان هند
  رود زين قند پارسي كه به بنگاله مي

  



  

  

 فصلنامة فرهنگ و زبان و ادب فارسي
  شه  ١٣٩٠ ستانتابـ  بهار، ٥١-٥٢شمارة 

   عابدياِدي با
   استاد عابدي دوستداراِنمقاالت و اشعاِر

  
  
  
  
  
  
  
  

  .ها ضرورتاً بيانگر رأي و نظر رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نيست نظرهاي مندرج در مقالهآراء و 
  .شوراي نويسندگان در ويرايش مقاالت آزاد است

  .همة حقوق اين فصلنامه محفوظ است و نقل و اقتباس مطالب آن با ذكر مأخذ آزاد است

  مركز تحقيقات فارسي
   ايرانرايزني فرهنگي جمهوري اسالمي

  نو دهلي
  

ي    كوششي است   پارسي قنده و انتشار 
ــه ــصد ارا بـ ــةقـ ــتادان و ئـ  آراي اسـ
ــد  پژو ــشگران هن ــران ه ــر و و اي ديگ

 در معــريف و نقــد آثــار زبانــان پارســي
زبـان فـاخر فارسـي از        نگاشته شده به  

گذشته تاكنون و شرح احوال اديبـان و        
ــر   ــان و ديگ ــدگان فرهيختگ پديدآورن

ــن ــه  ايـ ــار، بـ ــد  آثـ ــژه در هنـ   .ويـ
  



  

  

  

 فصلنامة فرهنگ و زبان و ادب فارسي
   شه ۱۳۹۰ ستانتاب ـ بهار ،٥١-٥٢شمارة 

   عابدياِدبا ي
  مقاالت و اشعاِر دوستداراِن استاد عابدي

…………………………………………  
  امتياز صاحب

  نو المي ايران ـ دهليرايزني فرهنگي جمهوري اس
  كريم نجفي برزگر: مدير مسئول

  علي رضا قزوه: ستارويرا و سردبير
  مشاوران علمي اين شماره

  سيده بلقيس فاطمه حسيني،، پيري مهدي خواجه, شريف حسين قاسمي
   و بهروز ايمانيسيد حسن عباس چندر شيکهر،

ò  
  كاوة اخوين:  خوشنويسي عنوان

  مجيد احمدي و عايشه فوزيه:  طراحي جلد
   خان و علي رضان قريشيعبدالرحٰم:  آرايي حروفچيني و صفحه

  .پي. الفا آرت، نوئيدا، يو: چاپ و صحافي
ò  

  ١١٠٠٠١نو  ، تيلك مارگ، دهلي١٨شمارة :  نشاني
  خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران

  ٢٣٣٨٧٥٤٧: ، دورنگار ٢٣٣٨٣٢٣٢-٤:  تلفن

ichdelhi@gmail.com 
newdelhi@icro.ir 

http://fa.newdelhi.icro.ir 

 



  فهرست مطالب  ٥

  فهرست مطالب

  ۸  رضا قزوه علي  پيرمرد نوِر چشِم ما بود
  ۱۴  سيد جعفر شهيدي   سيد جعفر شهيديدکترپياِم 
  ۱۵  غالم علي حداد عادل  غالم علي حداد عادلپياِم 

حسن عابدي   استاد پروفسور امير سهِمميزگرِد
   فارسي در هند زباِندر گسترِش

  ۱۷  رضا قزوه علي

  ۳۶  پور سبحاني توفيق هاشم   عابدياستاد عرِض ارادت به
  ۴۰  محمد رضا نصيري  خندان حکيم با

  ۴۶  نذير احمد  عابدي از نگاِه نذير احمد
  ۵۲  سيد حسن  من و آقاي دکتر عابدي
  ۵۸  رضا مصطفوي سبزواري  خدماِت پروفسور عابدي

  ۶۹  شريف حسين قاسمي  ياِد استاد عابدي زنده! آه
  ۷۲  بر ثبوتاک  ، عابدياوستاِد اوستادان
  ۷۵  پيري مهدي خواجه  در محضِر استاد

  ۷۹  ادريس احمد   هند فارسِيباباِي
  ۸۸  االسالم رياض  پروفسور سيد امير حسن عابدي

  ۹۱  ريحانه خاتون  بوي خوش آشنايي
  ۹۵  ريحانه خاتون  خاطر ماندني استادي به

  ۱۰۰  ضياءالدين دسايي  چه نامت خوانم؟ اي که مجموعة خوبي، به

 



  ٦  »ابدي عِبا ياد «قند پارسي

  

  ۱۰۷   بلقيس فاطمه حسينيهسيد  هاي گفتني دارد ريِب شهر، سخنغ
  ۱۱۷  محمد محسن   فارسي فرهنگ و ادِب شبچراِغگوهِر
  ۱۲۵  محمد عابد حسين   روشنفکرياميِر

  ۱۳۱  ضميره غفّاراوا  شود شمع چون خاموش گردد، داِغ محفل مي
  ۱۳۷  اقتدار حسين صديقي  شخصيتي جامع و فراگير

  ۱۴۴  حسين فقيهي  د عابدياستاعزيزم 
  ۱۴۶  الظّفر سيد احسن  باباي فارسي پروفسور امير حسن عابدي

  ۱۴۸  الحق صديقي شميم  عابدي من بيواي 
  ۱۵۷  سيده خورشيد فاطمه حسيني   عابديپروفسورسبِک پژوهشي 

  ۱۶۹  سيد حسن عباس   در يک نگاهعابدياستاد 
  ۱۷۵  ارراِجنْدر کُم  عابديپروفسور  نيِکصفاِت 

  ۱۷۸  خاني حميد رضا قليچ  تو رايزن و اميِد ايران بودي
  ۱۸۲  هومن يوسفدهي  داِن تحقيق پيِر نکته
  ۱۸۹  رضوان اهللا آروي   فارسي خطِّيِق نسِخحقّم ،عابديجناب 

  ۱۹۷  عراق رضا زيدي  بزرگ قبيلة پارسي و پارسايي
 عابدي در گسترش زبان و ادِب استادسهِم 

  فارسي
  ۲۰۲  واصف احمد

  ۲۱۱  سيد کليم اصغر  امير خسرو از ديدگاِه استاد عابدي
  ۲۱۸  شهناز آرا بيگم   عابديپروفسورمختصري در احوال و آثاِر 

  ۲۲۲  محسن علي  عابدي و تحقيقپروفسور 
  ۲۳۳  سعيده امان  نابغة روزگار
  ۲۳۸  اعجاز احمد بن بشير احمد  پروفسور عابديمقاِم علمِي 
  ۲۴۲  محمد عرفان  نامه عابدي نگاهي به

  ۲۵۲  جمال فاطمه   فارسيدانشمنِد بزرگ زبان و ادِب



  فهرست مطالب  ٧

  ۲۵۶  »کيفي«سيد نقي عباس    استاد عابديگفتارهاي پژوهشِي نگاهي به
  ۲۶۹  جهانگير اقبال تانتري  عابدي پروفسور  فارسيباباِي

  ۲۷۴  مهتاب جهان  سالشماِر عمر و آثاِر استاد عابدي
  ۲۷۷  سيد سجاد مهدي الحسيني  استاد عابدي و نقِد ادبي

  ۲۹۲  چندر شيکهر  ديواِن پندت زنده رام کشميريخطّي نسخة 
  ۳۰۸  پيري مهدي خواجه  مادة تاريِخ فوِت استاد سيد امير حسن عابدي

  ۳۰۹  سيد امير محمود انوار  استاد دکتر امير حسن عابدي
  ۳۱۱  رئيس احمد نعماني  پروفسور عابديمادة تاريِخ وفاِت 

  ۳۱۲  رضا قزوه علي  !دريغا عابدي افسوس، افسوس
  ۳۱۳  عراق رضا زيدي  با ياِد امير حسن عابدي

  ۳۱۴  خاني حميد رضا قليچ   استاد عابديدر سوِگ
  ۳۱۵  سيده بلقيس فاطمه حسيني  عابدياستاد در مسيِر 

  ۳۱۶  علي اصغر خداوردي  در سوِگ استاد عابدي

  



  ٨  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

   ما بود چشِمپيرمرد نوِر
  ) سردبيرسخِن(

قدر تلخ که در مرگ   آن،ما نوشته بود و چه تلخ نوشته بودين را جالل در مرگ نيا
 اي وهي مثل م،جالل هنوز جوان بود که افتاد. ماياد ني و مافتاد  مياد جاللي يريپ هر
ده بر يوه رسيگفته بود که ماز قول پيرمردي طالقاني ده از درخت افتاد و خودش يرس

رمرد يپ.  افتاديما هم مثل جالل از پختگي ن،ر شده بوديشتر پيا بما امين. ماند  نميدرخت
آن دست از . ي چه افتادنواو افتاد . کند  ميفرقکمي تا قسمتي تش يا حکا ما امي قصّه

هنوز . حسرت  بايها گونه رفتن از آن.  داشتيار را در پي بسيها  که برخاستنافتادن
 قصّةرمرد يپي  ه بچگانيها هنوز خنده.  ما غروب نکرده استي قصّهرمرد ي پيخندهالب

شتر ي و بشاعران سبک هندي و مکتب وقوعش از يها يچد و شعرخوانيپ  ميما در گوشم
  : کهيقشنگ هندي  هلهج  بام ويت کلين چند بيا

  م چـسان گذشـت    يتو بگو   با ميآن هم کل    شي نبــود بــ  يات دو روزيــ  حيبــدنام
ـ ا  بهک روز صرف بستن دل شد  ي ـ کنـدن دل ز     به روز دگر   ن و آني   ن و آن گذشـت  ي
 حاال :گفت  ميد وز  ميي قشنگلبخند تلخ ود يرس  مينجا کهيا  بهماي  قصّهرمرد يپ

دم استاد يد  مييپنج سال که من استاد را در دهل کين نزديتمام ا. من در حال دل کندمن
 ي استاد از جنسيروهاين .رو نمانده استيگفت ن ي مدر حال دل کندن بود و بعد هم

موالنا  يبشنو از ن. کرد  ميتلفّظبا و متفاوت يخودش چه زي  هلهج  بارو رايگر بود و نيد
 استاد »يرو ين«شود   مي، رخيمعنا  به،»رو« بهاش را بچسبان»ين«؟ يا دهيرا که شن

  . در حال دل کندنمديگرمن : گفت  ميو باز يعابد
در . ده بودمي استاد را ند، اگرچهده بودميشنبسيار  را يعابداستاد امير حسن  نام من

. ر جماعت استاداني است و پي هند زبان فارسي بابايگفته بودند عابدمن  ايران به

 



  پيرمرد نوِر چشم ما بود  ٩

 مرکز يميدر اتاقم و سراغ رحمان کارمند قد  بهديعصا زنان آمد تا رس يرمرديپ يروز
د مرکز ير جديشان مدي مرا دادند که اي نشانرا گرفت و دوستان گردش جمع شدند و

 من المآثر تاجن ي پس ا:د و گفتي پرسالمآثر تاجدار نخست از ياست و استاد در همان د
ن سالم و ين نخستيا. خبرم  بيالمآثرش تاجي گاليه کرد که چرا من از و کلّ شد؟ يچ
ست، از جنس ينا ي سالم ما از جنس ريعنين يادانستم   مي. استاد بوديميک صميعل

 کتاب من يدان  نميگفت چطور. ق است و عبادتياز جنس تحق. زحمت است و رنج
 من  بهالمآثر تاج از يزيرحمان چراستش . گفت نکند گم شده باشد  ميمدامکجاست؟ 

نگفته بود . مانده بودچاپ ن سال در انتظار ينگفته بود که کتاب استاد چند. نگفته بود
.  را نگفته بوديگر از عابدي ديزهايار چين کتاب و بسيت ا داشييها يکه چه دشوار

 که ين جوانيکرد ا  مير و البد گماني دلگي کمواستاد در همان روز نخست تلخ بود 
 يد نداند که عابدي شا،م قرن اختالف سنيش از نيب  باشد  مياش حساب نوهجاي 

 نها راي اة هما اممن.  از چه روستپيرمرد يست و نگراني چالمآثر تاجست و يک
ن يريکرد و اندک اندک ش  جا بازمناستاد اندک اندک در دل . دانستم  نميدانستم و مي
کمک   باالمآثر تاجد که يچند ماه نکش. شود  مينيريشکه کم کم  تون تلخي مثل ز.شد

اي  با تا بهانهي زيليت و شماأي در ه، آن همچاپ شددوستان از جمله آقاي دکتر نجفي 
اي  بهانه تا. شيرين شودکمي بيشتر  و زيتون ما هم  استادي بعديها  خندهيباشد برا
 ها کي و سالم و علها  و سراغ گرفتني بعديها  و عصا زدني بعديها  آمدنيباشد برا

نيري شيها چهارشنبهرقم خوردن  و نقل خاطرات و ها تو محب.  
زودتر از . شدما  ثابت انجمن ي که شکل گرفت استاد پا»دلي بي ادبيها انجمن«

 نمانده »رو ين«که گفت   ميد ويپرس ميما را  نشست و بلند بلند حال  ميآمد و  ميهمه
 ش پوستيبعد که امرود برا. کند  نمي را درکها وهي غذاها و مةگر مزيگفت د  مي.است

ادم يتا  …رمرد ما را گرفته بوديپ.  چقدر خوشمزه بودهان امروديگفت ا  مييکند مي
دنش تا يد  بهده بود ويشناخت و د  ميار را هميشهرما ي  قصّهرمرد يم که پيونرفته بگ

خنده   باار همي شهريها دنياز کش. ه بودگفت ميتش را بارها برايکاحز رفته بود و يتبر
بعد . آورد ميش دريباي زي هندةهمان لهج  باار را همي شهريگفت و ادا  مييزکيچگاه 

  رايبعد سراغ کسان.  که من نبودمييهمان روزها  به، سال قبل۵۰  بهرفت  ميناگهان
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ران يخبر از ا ين همه سال بيرمرد ايپ. گرفت که دست کم چهل سال قبل مرده بودند مي
دا کرده بود که نام هر يسنده و شاعر پيان جماعت نويم قدر دوست و آشنا در  آن امانبود
 يديد  ميکجاست؟ و بعد او حاال .گفت او دوست من است  مييبرد  ميکه را يکس

رحمت خدا رفته   بهزند چند سال قبل از انقالب  ميرمرد از او حرفيپ ن بنده خدا کهيا
صفا   با.ن بود که بوديرمرد همي پ.رمرد تو را گرفته استي که پيکرد  مي و باز فکراست

 ي گاهحتّ. دانست  ميده بود دوست خوديبار د کي را که ي کسانيو زالل و همه را حتّ
  …آنهايي را که در تلويزيون ديده بود

ن خاطره را يم ايگفت و ما خواست  مي)ره(ينيامام خم  باداري از خاطراتش در ديروز
همان   باشانيا .امام  باماي  قصّهبرايمان جالب آمد ديدار پيرمرد . مي کنيونيزيضبط تلو

شان يم و ايدي هم رسينيدادند که بله ما خدمت حضرت امام خم  ميآب و تاب ادامه
 ف شديد؟ شما خدمت امام مشرکجااستاد در م يديپرس .ن انسان قرن بودنديبزرگتر

ارت يشان را زيون و ما ايزيم که ناگهان امام آمدند در تلويگفتند ما در هتل بود مي
ام را   خندهيزور جلو  بهآن روز و ين زالليهم  با.ن بود که بوديرمرد هميپ. ميکرد

گفت و از   مي تهران در زمان شاهيها ابانياز خاش  مصاحبهي  ه ادامشان دريگرفتم و ا
هم البد هنوز  آن گفتگوها . بودها ين برابر کتابفروشيها که چند يتعداد عرق فروش

اق و شور ياشت  با گرم و بلند ويهمان صدا  باماي  قصّه ي»رو ين«رمرد کم يهست و پ
ارت يزعين   اماون بوديزي که اگرچه از تلوارتيگفت و آن ز  ميران و امامياز انقالب ا

  .بود
د آيي  مين امروزيمن گفت هم  بهيم تلفنتحکّ  با بلند ويهمان صدا  بايرمرد روزيپ
گفت استاد هر وقت   ميدم چه خبر شده؟ياز رحمان پرس. ديبر  مي مقاالت مراةو هم

 ديگفت فقط هم ببر  مي.ديد مقاالت مرا ببرييايند بيگو  ميکند حالش بد شده  ميفکر
 يريپ ش از مرکز ما پاتوقش در دفتر خواجهيب. م چرايديرازش را نفهم. قاتيمرکز تحق به

 انبه و يروز. ديخر ميفصل را  ع متنويها وهيش ميد و برايکش  ميشتر نازش رايبود که ب
 ،دل خوش خوراک بودهيگفتند ب مي.  و انگوربي امرود و سيفه و گاهيگر شري ديروز

را استادها فهين همه شريد ايپرس  ميخواجه. ما خوش خوراک تر بودي  قصّهرمرد يا پام  
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و برد   مي فروي خطّةد و سر در الک کتاب نسخيخند  ميو استاد ؟ي خوردييتنها به
  :خواند که  ميبيتي

  عذر تقصيرات ما چندان که تقصيرات ما      
 اگر سوهان تان بود که برو از خانهمن گفته   به تازه همان روز.رمرد ما را گرفته بوديپ

ت مرض قند يخواجه رعا.  نگويزيخواجه هم چ  بهاور وي بيقم و گز اصفهان دار
 ينيرياد نباشد و شيکرد که روغنش ز  ميمي تنظيش را طوريکرد و غذاها  ميرمرد رايپ

  .ديخر  ميرمرد رايناز پکلّي  ةصنداشته باشد و خال
ي شتريم ب و تحکّيناراحت  بام چند روز بعدي نکردرمرد عجلهي بردن مقاالت پيبرا

نها و باز شعر يکنم از ا  ميمن دارم دل. ديد مقاالت را ببريياي گفت مگر نگفتم بآمد و
  . و رفتش را خواندي نبود بيات دو روزي حيبدنام

او اختصاص   بهوروي هزار ۶معادل اي  زهيرمرد را دعوت کرده بودند تهران و جايپ
 توانست  نمي.زبان فارسي  به براي خدماتشگمانم جايزة فارابي را برده بود، به. داده بودند

 در تااورم ي بيدهل  بهشياش را گرفتم تا برا زهيتهران که رفتم سراغ جا به. سفر برود به
از يبار حتّ کي داشت و يدوندگ يچند روز. ميه کنياو هد  بهدلي بيانجمن ادبلين او 

تر شود و آن  خوشحالما ي  قصّهرمرد ي تا پهند،  بهدست پر برگشتم  باتاماندم هم پرواز 
  .تر شيرينکمي زيتون 

 يلومترين فاصله چند کي تنها سفرش همرفت،  نميسفر  بهاين سالهاي آخر پيرمرد
از وبود و  ـ  فرهنگ ايرانةخان ـت يا گيندي تا اطراف اـ اش خانه ـ ينج دهلکُ تنْس

  هميدانشگاه دهل  به.دومش بودي  ه که خان ميکروفيلم نورمرکز ما و مرکز  بهآمدن
 ش رايز دست عصايگرفتند و خودش ن  مي و دستش رايناري سمي برايگاه  گه،رفت مي
  اماگرفت و  مي»رو ين«د باز يرس  ميآمد باال و نوبت سخن گفتنش که  ميگرفت و مي

. گر خسته شدميگفت د  ميفتکلّ يشد ب  ميد و خسته کهيکش  ميرو تهين ني زود ايليخ
  . نمانده است»رو ين«. توانم نمي

 يپا  با.ن همه راه را عصا زده بوديا. ن همه راه آمده بودين همه سال ايرمرد ايپ
 ي در قطارها،ن مسجد و آن خانقاهين روستا و آن روستا، اين شهر و آن شهر، اياده ايپ

از ياد نبرده بود  کرده بود و  نشست و برخاستيمردمان عاد  بادرجه دو و درجه سه
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ن يا. کندهمه سالم   بهس آن ويير  با کهباشددربان دانشگاه همان قدر دوست   باکه
. ديبوس  مي دستت رايار نبودي هوشي کماو  بهرمرد بود که اگر در دست دادنيهمان پ

. شناخت  ميهمه را. روز بودي امروز و ديبزرگ بود و از اهال. ا بوديرمرد دلش دريپ
. ديرس  ميادتيخاندان علم و فقاهت و س  به بود و نسبشي همنسب شناس بزرگ

 ييها گل  بهنسبش. ديرس ها مي ر جنگلي پيها دبنيزاران و ب اها و سبزهيدر  بهنسبش
 يميساده بود و صم. رمرديا بود پير يب. کرد  ميد که عطرش تو را مدهوشيرس مي

خودش بود و تمام عشق . قات رها بودد و تعلّد و بنياز ق. زد  مي حرف دلش را.همه با
خنده بود و خاطره بود و ق بود و ي بود و تحقيخطّي  هاش علم بود و نسخ و عالقه

ام و   که من که، که نفروختيفخرو بروز نداد هيچ کس   بهچ وقتي که البد هييها غم
ن يا  بهد مني امگفت حاال  مي.رمردي و عشق بود پياز دودمان سادگ. از کدام دودمانم

 بر يري که عصا در دست داشتند و گرد پيرمرديدو پ  بهکرد  ميست و اشارهها جوان
 و هردو شاگردان او بودند و هردو حاال بازنشسته دانشگاه شده شان نشسته بوديرو

  !بودندوسف ياظهر و استاد  استادي پيرمرد ها جوان. بودند
 و چندم را ي نخست تا سةاز شماردل ي ماهانه بي ادبيها سه سال گذشت و انجمن

ن اواخر ي گفت و ايزيو چاي   و خاطرهياستاد عصا زد و آمد و رفت و هر بار حرف
 يزيام چ گفت آمده  ميد ويخند  ميداد و  ميکرد و دست تکان  ميسکوتبيشتر 

 رحمانه ي بيريپ. گفت  ميراست.  نمانده است»رو ين«ف که يگفت ح مي. اموزميب
 ادشي يگاه. داد  ميداشت از دستاش را  و حافظهاش را  خاطره. ه بودجانش افتاد به

ش يها و چشمبود ش سالم بود و از خودش يها  هنوز دندان اما،ديگو  ميرفت چه مي
. گفت  مي سخنيمهربان  به و اردويسي و انگليخطوط فارس  بانکيمدد لنز و ع يب

 .داشت يانه نگاه از کتاب برنم در دوران نقاهتش در خيرفت  ميسراغش  بهبار که هر
  د؟ي آورده ايکتابچه  من يگفت امروز برا مي

ش باد کرده بود و آرامش يپاها. ميدارش رفتيد  بهو خواجه پيري نجفي  بابار آخر
 ي بود که کتابيگمانم چند روز  به.دهيگفت چند روز است از درد نخواب  مي.نداشت

 آرام سر در گوشش گذاشتم و چند ،بودرو ن ياش البد از هم ينخوانده بود و ناراحت
  :ش خواندميگران برايم و طالب و ديخواند از کل  ميميشه براي را که هميت شعريب



  پيرمرد نوِر چشم ما بود  ١٣

ـ         …سـت ها  تز غارت چمنم بر بهار منّ
سرذوق آمد باره درد را فراموش کرد و  يکرمرد ياش چه بود استاد؟ و پ هيبقو گفتم 

  :خواندبلند بلند و 
  تــر مانــد ز شــاخ تــازهدســت تــو ا  بــهگــل کــه

  .ردگفت طالب جوان م. گفت اين از طالب است
  :بعد تنها اين مصراع را خواندم

   تـو  هـاي    تو چندان که نعمـت     هاي  شکر نعمت 
  :رمرد سرذوق آمد و خوانديو پ

  …رات مـا  يرات ما چندان کـه تقـص      يعذر تقص 
 ديوان ي همنگاه کرد و خنديد و گفت تت. گفتم اين بيت از کيست؟ يادش نيامد

  خاقاني چي شد؟
 ما که قصّهرمرد ياد پيما و ياد نياد جالل افتادم و يدم و يک روز خبر را شنيبعد هم 

 اصفهان و سوهان قم و خاطرات ياد گزهايده بود و ياش در تهران د ما را در خانهين
 يي  خاقانيي ه که چاپ شد و تتمالمآثري تاجامام و ياد   باپيرمرد در تلويزيون از مالقاتش

رمرد يشود و پ  مين روزها که کم کم دارد چاپي که ماند تا اياد مقاالتي .که چاپ نشد
  :گويد  ميوخواند   ميم شعري بلند برايصدا  باخندد و  ميما که تا هنوز داردي  قصّه

  رات مـا  يرات ما چندان که تقص    يعذر تقص 
که از جلوي مرکز  ها از صبح يحاال بعض .رفتنش بدجور حال همه را گرفت پيرمرد با

روم  مي رند ويرمرد بگيکنم تا دستم را مثل پ  ميدستم را درازگذرم   ميميکروفيلم نور
طبق معمول سفارش نشست و خواجه   مي که استادي همان مبليدرست بر رو نمينش مي

 نده نما»رو ني« خوب نيستم، :گويم  مياختيار پرسد و من هم بي  ميدهد و از حالم  ميچاي
  . نور چشم ما بود،قول جالل  بهرمرديپ. رو نمانده استين رمرديپ ي هم بواقعاً. است

  علي رضا قزوه
  نو يدهل
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  ∗ شهيديجعفر ديدکتر س پياِم

او هاي علمي  شناسم و از کوشش بيش از چهل سال است آقاي دکتر عابدي را مي
او يکي از چند پژوهندگاني است . زمينة تحقيق، تأليف و يا بحث و تدريس آگاهم در

ت ام زبان و ادبي استادان مسلّايران آمدند و نزد  بهة هندقار که در نيم قرن اخير از شبه
آثار دکتر عابدي . کار تحقيق و تدريس پرداختند  به درس خواندند، سپس خودفارسي

ها دانشجو را  ده. صد عنوان برسد  بهـ افزون است و گويا مجموع آن مقاله و يا کتاب ـ
ات فارسي تربيت کرده استتا درجة دکترا در ادبي.  
ي را در دانشگاه تهران آور است که اين سالها ديگر مانند دکتر عابد براي من رنج

کي از دو کشتزار گستردة ات فارسي در يبينم، چه شده است؟ آيا درخت بارور ادبي نمي
گناه از ماست يا از آنها کوش و دلسوز؟  ؟ کجا رفتند آن باغبانان سختهدآن خشک ش
  يا از روزگار؟

خود در مجلسي که براي حرمت نهادن بدين استاد ارزشمند برقرار خواست  لم ميد
 ات فارسي هندآيا گنجينة ادبي! شود، حاضر باشم و بدو بگويم اي يادگار گذشتگان مي

 کوشي مانند تو و ياران تو خواهد داشت، خدايت دار سخت درآينده گنجور امانت
  . حرمت نهندگانت بيفزايادسالمت دارد و بر توفيِق به

ياد   بهتوان سفر کردن ندارم، ناچار. چه کنم که سال نيرو گرفته و نيرو کاهش يافته
  .گويم دوستان سخن مي  باتو
  

                                                   
 .نامة دهخدا، تهران، ايران مؤسسة لغتاستاِد برجستة دانشگاه تهران و رئيس سابق   ∗

 



  غالم علي حداد عادلپياِم   ١٥

  ∗غالم علي حداد عادل پياِم

در زمرة استادان گرانقدر زبان و ادب  گمان بايد استاد سيد امير حسن عابدي را بي
. دانست» پدر زبان فارسي در هند«شمار آورد و شايستة لقب   به هندةقار فارسي در شبه
و کثرت ها و معلومات ايشان در زمينة ادب فارسي و فرهنگ ايراني  وسعت دانسته

وي را هاي گرانبها و ارزشمند زبان فارسي در اقصي نقاط هندوستان  الع از گنجينهاطّ
هوش سرشار و دارا بودن اخالق نيک و . ساير استادان ممتاز و برجسته ساخته است از

 پس از وي که از خرمن استادان زبان فارسي نسِل. هاي اوست فروتني از ديگر ويژگي
کنند که روزي در کالس او براي کسب  ، افتخار مياند دانش ايشان توشه برگرفته
 گرفتند و امروز نيز همچنان نيازمند مراجعه ها مي شدند و بهره معرفت و علم حاضر مي

  . زبان و ادب فارسي هستندةتبعات ايشان در زمينتتحقيقات  به
 مراکز علمي و پژوهشي زهاي مختلف ا ز و نشانيدريافت جوا  با عابديپرفسور

رتبة هندوستان و کشورهاي ديگر، درجة لياقت و شايستگي خود را  مات عاليو مقا
تصحيح و ترجمه و چاپ . اثبات رسانده است  بهحوزة فرهنگ و ادب فارسي در

 ها مقاله بهاي فرهنگي و تأليف ده هاي فارسي و احياي اين ميراث گران کتاب
زبان   بههاي فارسي و اردو و انگليسي نه تنها معرف خدمات شايستة ايشان زبان به

 مورد  اطمينانعنوان مأخذ و منبع علمي قابل  بهفارسي و فرهنگ ايراني است، بلکه
اي علمي و  عنوان ذخيره  بهگيرد و قان قرار مياستناد و استفادة پژوهشگران و محقّ

  .ماند يادگار مي  بهفرهنگي

                                                   
  .رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي، ايران  ∗

 .اين پيام در زماِن حياِت استاد عابدي و نکوداشت ايشان نگاشته شده بود  
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ستان زبان و ادب فارسي تقدير و بزرگداشت استاد عابدي را کاري درخور و فرهنگ
داند و از خدمات صادقانة اين دانشمندبزرگ در راه گسترش زبان فارسي و  ضروري مي

از درگاه کند و  ت ايشان را آرزو ميفرهنگ ايراني و اسالمي، سالمت و دوام عزّ
 هند را در جهت ةقار دان ارجمند شبهخداوند بزرگ توفيق بيشتر ايشان و ساير استا

 هقار گمان ميراث ارزشمند ايران و کشورهاي شبه اشاعة زبان و فرهنگ فارسي که بي
  .است، خواستار است

  



   فارسي در هند زباِنحسن عابدي در گسترِش  استاد پروفسور امير سهِمميزگرِد  ١٧

حسن عابدي در   استاد پروفسور امير سهِمميزگرِد
   فارسي در هند زباِنگسترِش

  اشاره
حضور استادان ارجمند و شاگردان و  با» پارسي قند«دعوت سردبير نشرية  بهميزگرد اين 

ش  ه ۱۳۹۰مهرماه  ۲۸پنجشنبه  در روز عابديدوستداران روانشاد استاد امير حسن 
کننده، توجه شما را   ضمِن سپاس از استادان شرکت. برگزار شد)م ٢٠١١ اکتبر ٢٠(
  :کنيم گزيدة اين ميزگرد جلب مي به

  وسف يمحمددکتر 
ر بودند و هم حسن بودند و ي هم استاد کامل بودند و هم اميرحسن عابديپروفسور ام
 در هند ي زبان فارسي بقايبرااي  هستيشان خدمت بزرگ و شاي ا. بودنديهم عابد

 در زبان يات گرانقدرتأليف برجسته و يشان کارهايدانند که ا  ميو همهانجام دادند 
ت عمر خود را  و دانشور برجسته بودند که تمام مدمحقّقک يشان يا.  داشتنديفارس

خواهم يک پهلوي ديگر زندگي ايشان را نشان   ميبنده اجازه. ن کار کردنديصرف ا
کردند و اهل دستگيري   ميهمه کمک  به دلسوز هم بودند وي واقعاًشخصيت ايشان .بدهم
  بودم ۱۹۵۷ايشان از سال   باآشنايي ما. را تعريف کنماي  هخواهم خاطر  ميبنده. بودند

عنوان   به سال بنده هميشه در خدمت ايشان بودم و در کنار ايشان۵۵ و در اين تقريباً
  و ايشان تازهسال من دانشجوي سال سوم ليسانس بودم آن در. يک شاگرد حضور داشتم

الت جديد فارسي تحو  بااز ايران برگشته بودند و در دانشگاه دانشجويان و استادان را
ادند که در دانشجو شوق و ذوق د  ميايشان طوري درس. کردند  ميشناآدر ايران 

بعد از گذراندن ليسانس ايشان دانشجويانش را . شد  ميگرفتن بيدار و تشنه آموختنياد

 



  ١٨  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

من هم اصرار کرد که درس را   بهايشان. که درس فارسي را ادامه بدهندکرد   ميتشويق
نظر کنم و  وضع خانوادگي ما خوب نبود و قرار داشتم از تحصيل صرف اما ادامه بدهم

گفتند   ميايشان از يک سو اصرار داشتند که تحصيل را رها نکنم و پدر بزرگوار ما هم
اصرار کرد که شما درس را ادامه بده خدا سرانجام استاد . که براي معاش کاري کنم

ايشان يک روز . ساز است و من حرف استاد عابدي را قبول کردم االسباب و چاره مسبب
شان دعوت کرد و از اوضاع مالي من پرسيد و گفت شما در وقت  خانه  به مرا،بعد درس

همان مبلغ . دهم  مي روپيه۱۰۰شما ماهانه   بهي مرا درس بدهيد و من همها هخالي بياييد بچ
بعد از فوق ليسانس من در . صد روپيه براي من کافي بود تا بتوانم درسم را ادامه بدهم

کردند و حسين دهلي پذيرفته شدم و ايشان باز کمک کردند و باز مرا تشويق  کالج ذاکر
 گرفتند و لي براي من بورس تحصيليوقت در دهلي آقاي محمود تفضّ آن ايراناز رايزن 

بينم   ميکنم  مياالن که فکر. دانشگاه فردوسي مشهد رفتم و آنجا تحصيل کردم  بهمن
  .دادم و سرنوشتم ديگر شده بود  نميکردند من ادامه تحصيل  نمياگر استاد عابدي کمک

.  سال قبل است که پدر بزرگوارم مرحوم شده بود۴۰  بهخاطره ديگر هم مربوط
 صبح تشريف ۸ استاد ساعت ،بوداش  جنازهع يهمان روز که پدرم فوت شدند و تشي

 اگر پدرتان نيست من هميشه درکنار شما هستم ، ما و گفتند افسوس نخورةآوردند خان
 هم ايشان تا کنم که شما هرگز اين احساس تنهايي را نداشته باشيد و واقعاً  ميو کاري

. نداشتمروزهاي آخر عمرشان همواره مثل پدرم بودند و من هرگز احساس تنهايي 
 ايشان مشورت  باداشتمام   خود و خانواده دربارةبراي همين هم من هر وقت مشکلي

رفتيم و اين اواخر هم روزهاي چهارشنبه در   مي هر هفته پيش ايشانکردم و تقريباً مي
 دريغاً. هم بوديم  بارسيديم و تا آخر وقت  ميشان ه داشتيم و خدمتجلس فرهنگ ةخان

ما هست و من همواره براي   بايادشان هميشه اما .ا را تنها گذاشتندکه استاد رفتند و م
  .خواهم  ميآمرزش روحشان از خداوند متعال مغفرت

  استاد شريف حسين قاسمي
  :اين شعر شروع کنم که  باياد را  استاد زنده دربارةاجازه بدهيد سخن خود

ــه ــو   اي ب ــاي ت ــه ج ــشم هم   زيــر زمــين شــد ز چــه مــاواي تــو   سرچ
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ــو    خــاک ســياه  و ديــدم کــه بــهبــودم ــاالي تـ ــو بـ ــد چـ ــاز نهفتنـ   بـ
ــه  سـوي خـاک رفـت       پيکِر خاکي بـه    ــو  شــد ب ــصفاي ت ــان م   فلــک ج

ــو   گوشــت رســد آواي مــن؟ هــيچ بــه ــن آواي ت ــوش م ــه در گ   اي هم
  خلــق خــوش و ســيرت زيبــاي تــو  رفتي و همـراه تـو رفـت از جهـان          
ــان    ــه دور زم ــرد، ک ــري م ــ کـــم بـــه  اي هن   وثمـــر آرد همتـــاي تـ

ــو     انگيـز و روان بخـش بـود         نغز و دل   ــشاي ت ــو، ان ــطّ ت ــو، خ ــة ت   گفت
ل اجازه  او.بله درست گفتند آقاي قزوه که من افتخار شاگردي استاد عابدي را دارم

نظرم ايشان قبل از همه چيز يک   به.بدهيد عرض کنم که ايشان چگونه استادي بودند
اينجا شاگردان استاد عابدي . ات ديگريمعني واقعي کلمه بودند و بعد خصوص  بهاستاد

  دربارةتوانند شهادت بدهند  ميکه امروز خود از استادان بزرگ هستند حاضرند و
دانيد که خيلي وقت است تعداد دانشجويان فارسي در   ميشما. ي منها حرف
شود و   ميدو دانشجو برگزار  با گاهيها ي هند کم است و بعضي از کالسها دانشگاه
وقتها دانشجوي  آن من .گويد  نميصداي بلند درس  باستادي براي دو يا سه نفرهيچ ا

طور  ور و ايشان براي ما دو نفر همانظنام آقاي من  به من و يک نفر ديگر.ليسانس بودم
کرد در يک تاالر بزرگ است و االن صد نفر   ميگفت که انسان خيال  ميدرس
دادم در دانشگاه و بعضي استادان   ميرسبعد که خودم د.  پاي درس استاداند هنشست

 شدم که تفاوت چقدر زياد است و ديگران همه آرام حرف  ميتوجهديدم م  ميديگر را
  واند ه را گذراندها  اين دورهاند هزدند و الحمدهللا دوستاني که االن اينجا نشست مي
 باشند و مسلّطس در آن صداي بلند درس بدهند که در  باتوانند  ميدانند تنها کساني مي
 و آن .آن موضوع احاطه کامل داشته باشند  به کافي و کامل باشد وتسلّطشان  تسلّط

دانيد که اين دو   مياف بود و متن اخالق جاللي و تاريخ وصّ،ترين متن ها مشکل نتم
صداي بلند   باما  بهاستاد پروفسور عابدي اين هردو درس را اما متن چقدر دشوار است

گفتند و اين   ميزبان انگليسي  بهموقع درس را بيشتر آن در. گفت  ميطه کاملاحا  باو
 تسلّط  باشد استاد  ميوعجفرهنگ ر  بهواژه که بسيار مشکل بود و بايد براي هر ها متن

 الزم نبود ما بگوييم استاد اين را دوباره داد که اصالً  ميقدر روان درس بسيار خوبي آن
  .بگو
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االن طوري . هم يکي بود و بعد از هم جدا شد  باي و عربيآن وقتها بخش فارس
موقع که بخش فارسي جدا شد استاد عابدي  آن  اما،استاي  هاست که رياست دور

 سال فقط استاد عابدي رياست داشت ۱۵عهده داشت و تا  رياست بخش فارسي را بر
شديم اتاق بسيار  ي مروزها وقتي ما وارد اتاق ايشان آن  ايشان نبود وةو کسي در پاي

 آن داشت و ما هيچ وقت نديديم که استاد بربراي رئيس بخش اي بود يک صندلي  ساده
صندلي بنشيند و همواره درکنار شاگردان و در حلقه آنها بود و مشغول صحبت کردن و 

هر مشکلي هم . روي همه  بههميشه هم در اتاقش باز بود. درس دادن و آموزش بود
کنم و   ميگفت شما نامه بنويسيد من امضا  مي. کندرا حلّ آن کرد  ميشداشتيم استاد تال

درست در کنار اتاق ايشان . رفت  ميخوبي پيش  بهايشان اعتماد داشتند کارها  بهچون
ييد کنند که هيچ أتوانند نظر مرا ت  مياالن دوستان هستند و. يس گروه اردو بودئاتاق ر

استاد عابدي  اما .يس برودئر آن اتاق  بهليدانشجويي اجازه نداشت بدون وقت قب
ماندند در کالس و بعد هم در اتاقشان بودند تا هر زمان که دوستان   ميبالعکس تا آخر

  دقيقه که درس۲۰ تا ۱۵طور بود که بعد از   ايشان هم اينة داشتند و شيوسؤال
 يي شوخيشود يک   ميکردند که دانشجو دارد خسته  ميگفتند و خودشان احساس مي
 کردند و بيشتر اين نکات  مياي داشت بازگو را که طنز و مطايبهاي  هکردند يا نکت مي

. گفتند تا غيبت نشود  نمي خودشان و خانواده و بستگان خودشان بود و از غيردربارة
 يک موردش در مورد مثالً. ي بسيار خوب اخالقي استاد عابدي بودها اين يکي از مزيت

 کرد و  ميعبادتامام مسجد بود و که پدرش در مسجدي در کانپور مرحوم پدرش بود 
يک نفر رفته بود پدرش را ببيند و او را چند . اس بود طهارت و پاکي بسيار حسدربارة

مسجد  آن فرد رفته بود در حوض آن بار بوسيده بود و پدرش بالفاصله بعد از رفتن
 د که استاد براي ما دانشجويانشيي بوها  اينها از جنس نقل قول.خود را شسته بود

گفت تا فضاي درس عوض شود و خستگي دوستان برود و اکثرا هم نکات ظريفي  مي
 اصالً. ايشان بسيار هم انسان خاکساري بود. يي هم داشتها گيري داشت و نتيجه
 ةواژ. را شنيدم که کمتر شنيده بودماي  همن ديروز از آقاي نجفي واژ. خودبين نبود

ايشان سه پسر . رفتند  ميسفر  بهايشان زياد.  ايشان بسيار خوش سفر بود.»سفر خوش«
 آن خواندند و امروز هم  مي شهر دهلي درسة مدرسترين شان در گران داشتند که تمام
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کرد و   مياين وجود خود استاد خيلي راحت سفر  با.اند  مدارسترين  جزو گرانةمدرس
 سفر  بهيف براي ايشان خريده بودم و هر وقت کهبنده يک ک.  هراسان نبودها از دشواري

هر   بارفتند و گاه  ميداشتند و رفتند دو سه دست لباس و وسايل ضروري را برمي مي
نام ايرج ايشان وارد شدند و کسي را   به در روستاييمثالً .کردند  ميوسيله ممکن سفر

روستا آدم درس خوانده  و پرسيدند که در اين سلماني محلّ  به رفتند.شناختند  نميهم
فرد که يک وکيل  آن کيست؟ گفتند فالني و دست ايشان را گرفتند و بردند دم خانه

ام  در اينجا شنيدهام   کرد و گفت من آمدهمعرفياستاد عابدي خودش را . بوددادگستري 
 اين مطالعة  به من مسافرم و.شود  مي کتاب در خانقاه و مسجد اينجا يافتةفالن نسخ

که ببينم چه کتابي است و شب را هم حاضرم در مسجد يا ايستگاه ام  ها آمدهکتاب
رفت و  ها مي ل رنج و تحمها اين مشکالت و از خود گذشتگي  باآهن بمانم و راه

نوشت و اگر   ميمقاله و مطلباش  ره درباکرد و  مي فارسي را پيداخطّيي ها نسخه
 ما امروز دانشجويانمان دکتر. کرد  ميراهمرا فاش  معرفينسخه خوبي بود زمينه چاپ و 

رسم بر اين بود که هر استادي که  .گذارند  نميشوند و پا را از شهر و دانشگاه بيرون مي
عنوان سخنراني استاد عابدي . گذارند  ميشود يک سخنراني برايش در دانشگاه  ميدکتر

نون ناشناخته براي سخنراني وجود دارد و چاپ هم شده منابع تاک آن که تا هنوز هم
زحمت خودشان   باايشان تعداد زيادي از منابعي را که. تاريخ و فرهنگ فارسي هند بود

يکي از .  کرده بود که تا هنوز راهگشاستمعرفيمقاله و سخنراني  آن پيدا کرده بود در
ي چاپي شاعران ها کارهاي مورد عالقه ايشان پيدا کردن اشعاري بود که در ديوان

گفتم اين کار ريسک دارد   ميايشان  به غيرمعروف وجود نداشت و من هميشهمعروف و
اين   بامقايسه  باتحمل کار فراوان و  باي خاص خود را دارد و ايشانها و دشواري
 آن کردند و ابياتي را از اين شاعر و  ميکتاب هميشه موارد تازه و نويي پيدا آن کتاب و

ي هم چاپي چاپي و غيرها کردند که در ديوان  ميبررسيشاعر در فالن جنگ و بياض 
 ها  و بياضها گفتم ممکن است اين جنگ  ميايشان  به من گاهي وقتهاالبتّه. شد  نميديده

 از سواد البتّهدادند و   ميريسک پذيري باال اين کار را ادامه  باايشان اما معتبر نباشد
  .ي نيز برخوردار بودندشناس ي سبککاف
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 رفت  نمييک کتابخانه  بهي کار استاد عابدي اين بود که هرگزها ميتاهيکي ديگر از 
و  ها ايشان کتابخانه .کتابخانه را بخوبي مطالعه کرده باشد آن  فهرستکه قبالً آن مگر

رفته بوديم  ايشان  بابار ما يک. شناختند و مطالعه داشتند  ميمراکز ادبي هند را هم خوب
  فرهنگ ايران و بعد از سمينار ايشان ما راةاندعوت خ  بهبمبئي و مراسمي بود

  فرهنگ بود و از آنجا کتاب شعر شاعريةبردند که در نزديکي همان خاناي  هکتابخان به
 آن  دربارةشود و  ميوردند و گفتند اين نسخه فقط در اينجا پيداآنام عطارد را بيرون  به

دوران   بهتعلّقمي بود و مشاعر نيز شاعر گمنا آن .نوشتنداي  هشاعر همانجا مقال
دانستند   مياين شاعران گمنام مطالعه خوبي داشتند و دربارة  و استاد عابديها سلجوقي
 در کدام منحصراًاش   اين تک نسخه ديوان اين شاعر است يا فالن بياض نسخهکه مثالً

  منتقد نيستيدتان گفتم که شما و شاگردان  مياستاد  به من هموارهالبتّه. کتابخانه وجود دارد
بهترين   بههمان صبر و خوشرويي کار خود را  باايشان اما  استمحقّقو اين نياز يک 

دادند و الحمدهللا بسياري از اين تحقيقات استاد در نوع خود شاخص و   ميشکل انجام
شان در چاپ آثار  يتجد آن ت ديگر هم داشتند و ايشان يک خصوصيضمناً. ماندگارند

استاد همين ويژگي را در . فرستادند  مينوشتند براي نشر  ميقاالتي را کهبود و تمام م
خواستند که مقاالت خود را منتشر   ميکردند و از آنها  ميشان هم اعمال مورد شاگردان

در استاِد تاريخ نام پروفسور نورالحسن که   بهما يک پروفسور بزرگي داشتيم. کنند
ودي که شخص معروفي بودند و تحقيقات زيادي وج  بادانشگاه عليگر بودند و ايشان

خود ايشان کتابي چاپ نکردند  اما ات دارندتأليفهم داشتند و شاگردان ايشان نيز همه 
 گفتند من  ميکنيد و ايشان  نميگفتند شما چرا اثري چاپ  ميايشان  بهو استاد عابدي

گفتند   ميعابدي چاپ کنم و استاد ،که از هر حيث کامل نيسترا خواهم اثري  نمي
. و اين اشکال کار شماست اين وصف شما کتابي چاپ نخواهيد کرد  بامطمئن باشيد

کشيديم   ميي هم زحمت ما براي چاپ يک مقاله در نشريه يا کتاب کلّها موقع آن البتّه
 مثل االن رايزني فرهنگي ايران هم .داديم  ميکرديم و گاهي پول هم  ميو مقاله را پست

 کند و هم حق التحرير هم  مي مطلوب و زيبا درجکيفيت  باخوبي و  بهرامقاالت ما 
 خوشبختانه ما استاد بزرگي چون استاد عابدي را داشتيم که درگذشت ايشان. دهد مي
  .وجودي که عمر پربرکتي هم داشتند يک ضايعه جبران ناپذير و فراموش نشدني است با
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  پروفسور اظهر دهلوي
  ما تا وقتي… زدين علمارب :فرمايد  مي داريم که در واقع دعاست واي هي آيهدر کالم اٰل

دانستيم معني اين آيه چيست و ايشان مصداق کامل   نميدر خدمت استاد عابدي نبوديم
شان  ايشان در زندگي. يه بودند و هر روز در جستجوي زياد شدن علمشان بودندآاين 

نها معلمي ايشان آلين  داشتند که اوهژت ويچند خصوصي. يک اسطوره بودند براي ما
کرد که هم   ميايشان همواره شاگردانش را تشويق. که انسان واقعي بودند آن ديگر. بود

 را ها استاد عابدي تمام اين ويژگي.  خوب باشند و هم يک انسان خوبمحقّقيک 
عابدي عا کنيم که از نخستين شاگردان استاد توانيم اد  ميداشت و من و استاد يوسف

ما گفت   بهل در کالج ذاکرحسين دهلي بوديم و در آنجا پروفسور موسويما او. بوديم
  و نکات تازه زيادياند هشما برويد خدمت استاد عابدي ايشان تازه از ايران برگشت

ما بايد بپذيريم که استاد . دانند  ميايران و فرهنگ و ادب و تغييرات تازه در ايراندربارة 
تحليل و   با نوين ايران را همراهادبياتن کسي بودند که فارسي جديد و عابدي نخستي

دحسن احمد و پروفسور سي مرحوم پروفسور نذير  باايشان. دادند  ميما ياد  بهم تازهتکلّ
استاداني   باهمدوره بودند و هر سه در يک زمان در دانشگاه تهران حضور داشتند و

 ايشان.  همدوره بودندمحقّقد دکتر مهدي چون استاد دکتر جعفر شهيدي و استا
 برايشان بودند وقتي برگشتند دانشگاه دهلي اصالًاي  هوجودي که استاد برجست با

دادند و ما   ميمن و دکتر يوسف همان کلمات ساده فارسي را درس  بهکسرشان نبود که
دادند که ما   ميت درسحوصله و دقّ  باآموختيم و ايشان چنان  مي فارسي راةتازه از پاي
لين کسي بودند که  استاد عابدي بعد از استقالل هند اوضمناً. کردند  ميرا شرمنده
ميراث ادب و فرهنگي هندوان نيز   به فارسي هندويي را دوباره زنده کردند وادبيات

 هندوان ادبياتهمکاري دکتر تاراچند بسياري از کتابهاي   باگذاشتند و  ميبسيار احترام
استاد  دربارة  ديگري که بايدةنکت.  کردندمعرفيي تازه ادبيات  باشکلي نو و  بارهرا دوبا

 و ها علم انساب و نسب بود و ايشان بسياري از خاندان  باعابدي گفت آشنايي ايشان
 يک فردي را و اسم پدر و نامه شناختند و گاهي در سر کالس شجره  مي راها نامه شجره

استاد يک . ماند  ميگفتند و ايشان از اين همه آشنايي حيران  مييپدربزرگش را هم حتّ
 آن دادند بدون  مياين بود که گاهي دو سه ساعت درس آن ويژگي ديگر هم داشتند و
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را ما از زبان ايشان نشنيديم و هميشه ام  هيچ وقت هم کلمه خسته. که کسي خسته بشود
شد و   نمياز لبانش محوهميشه هم لبخند . روحيه کامل براي درس دادن داشتند

استاد عابدي اما ام  و درس دادهام  م بودهبنده هم معلّ. خالصه يک روحيه عجيبي داشتند
که ايشان هيچ کدام از فرزندانش  آن ضمن. هميشه برايم يک الگوي تدريس بوده است

 داد و  ميدانشجويان  بهزادي کامليآرا مجبور نکرد که برويد فارسي بخوانيد و هميشه 
کرد و بهترين   ميآنها خدمت  بهگذاشت و هميشه  ميفرزندانش هم بسيار احترام به

 کس هم رشک هيچ  بهاستاد عابدي. شرايط تحصيل را هم برايشان فراهم کرده بود
بلکه . برد که چرا فالني اين خانه زيبا را دارد يا فالن چيز را دارد و او ندارد نمي

يک . يي که او دارد ديگران هم داشته باشندچيزها آن برعکس هميشه دوست داشت
گذاشت و   ميشاگردانش احترام بسيار بااليي  بهروحيه بسيار خوب ديگر هم داشت که

گفت که ايشان شاگرد من هستند   نميشديم  ميسمينارها دعوت  به وقتي ما و ايشانمثالً
عنوان دوست خود  ه بهم رفته بوديم ايشان مرا  با در سميناري که در ايرانبلکه مثالً
در سمينارها . کردند  ميکردند و از گفتن اين که ايشان شاگرد من است پرهيز  ميمعرفي

ميل شرکتمثل يک دانشجوي سال او  تر بود و نظمش از همه  يکرد و از همه جد
 يس افتخاري رائما در دانشگاه براي ايشان يک بزرگداشت گرفتيم و عنوان ر. بيشتر بود

گفت تالش کنيد علم   ميهميشه گفتند چرا اين کار را کرديد؟  ميداديم ايشانايشان  به
 در انجمن مفاخر هم وقتي در ايران برايش بزرگداشت گرفتند ايشان. شما زياد شود

کرديد و راضي نبودند که براي   ميگفت کاش اين هزينه را صرف يک کار علمي مي
همه   بهگرفتند که شما چرا  ميادبعضي هم اير. شخص ايشان بزرگداشت گرفته شود

کرد و براي   ميهمه سالم  بهکنيد؟ ايشان از دربان دانشگاه تا شاگرد و استاد  ميسالم
 همين از دربان دانشگاه تا افراد معمولي و دانشجويان و استادان همه ايشان را خوب

ند را منظم  هادبياتميان استادان ما تنها کسي بود که  پروفسور هند در. شناختند مي
کرد و   ميخاطر فهم معني يک کلمه تحقيقات دور و درازي  بهايشان گاه.  کردندمعرفي
را اي  هاگر از من که شاگردش بودم معناي کلم. رفت  ميسفرهاي دور و دراز  بهيگاه حتّ
. گرفتم گفت من اين کلمه را از فالني ياد  ميافتخار  باگرفت هميشه و همه جا  ميياد

  ديگر هم اين که ايشان وقتي جاييةنکت. کرد  ميي مخالفانش را تشويقايشان حتّ
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 نامي هست گفت در فالن روستا آقاي اظهر  ميگرفت مثالً  نميرفت آدرس کامل مي
 کرد و همه را  ميهمه مالقات  باده بود آن رفت و هر سه تا يا چهارتا اظهري که در مي
  .خيلي عجيب بودشد و اين   ميروحياتشان آشنا  باديد و مي

فاطمه حسينيبلقيس ده خانم پروفسور سي  
 »نامه يعابد«نام   بهيکه کتاب آن گريام و د  را داشتهي استاد عابديمن هم سعادت شاگرد

م که آنچه خوبان همه داشتند يد بگويمن با.  استاد آماده و چاپ شدةکوشش من دربار به
  . بزرگ بودندک دانشوريشان يا . داشتييتنها  بهياستاد عابد

 از صبح که بلند .مردم بودند  باقانع و فروتن و پرکار بودند و اهل ارتباط گرفتن
. شست  مي راها هگاهي ظرفهاي غذاي بچ. لين کارشان مطلب نوشتن بودشدند او مي

 .بقيه فرق داشتند  بااستاد عابدي اما  رسم نيستها اگرچه اين کارها در بين ما هندي
ناهار و . ي هم داشتندکردند و نظم خاصّ  مينشستند و مطالعه  ميديروقتشبها گاهي تا 

 ايشان .خوردند  ميخوردند و در خانه بسيار هم مختصر غذا  ميشان را سروقت شام
ادب فارسي در  دربارة داد که  ميترين کارش اين بود که تمام دانشجويان را وظيفه مهم

. اخته زبان فارسي در هند مطلب بنويسندگنجينه ناشن دربارة هندوستان کار کنند و
خوشبختانه امروز در مرکز . خودشان هم در اين زمينه بيشتر از هرکسي کار کردند

ت جناب دکتر خواجه پيري آثار بسيار هم  بههستيم آن ميکروفيلم نور که االن ما در
ي ها موقع بدون دستگاه تايپ و کامپيوتر و بدون فيش آن  اماخوبي جمع شده است

روستا و خانقاه و  آن اين روستا و  بهافتادند  مي استاد عابدي گاه پياده راه…مطالعاتي و
شان پر از  ي شخصي و در هر دفترچهها رفتند و يا در کتابخانه  ميمسجد و مدرسه

 ست که از هند و تاجيکستان و ترکيه و ايران و ازبکستان و خطّيي ها ات نسخهاطّالع
يش نوشته که اين نسخه ها  در گوشه بعضي دفترچهمثالً. کرده بودندديگر جاها گردآوري 

کار شود و يا روي نسخه ديوان  آن ا است و بايد روي است يا اين نسخه مطلّخيلي مهم
 در اين نسخه اند همحمود و اياز در فالن جا بايد کار شود و يا در سکندرنامه خرد نوشت

 اهميت که خيلي …اشي پرندگان ورد و نقّاشي مينياتور مکتب هرات وجود داده نقّ
يي که اين ها مهرها و اشعار سالطين و پادشاهان کار کرده و نسخه دربارة دارد و يا
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ايشان تعداد زيادي از دواوين ناشناخته را در اين . بوداش  توجهويژگي را داشت مورد 
. قي نوشته بود موسيخطّي ة نسخ۱۴من ديدم اي  ه در يک دفترچ.ذکر کرده ها دفترچه

 ايشان بار من پرونده قطوري را نزِد يک. ايشان در تربيت شاگردانش بسيار کوشا بود
 آن بردم که کارهاي تحقيقاتي بنده بود و ايشان چون انتظار زيادي از بنده داشتند

بعد از يک سال همه .  را ريختند و گفتند من انتظار بيشتري از شما داشتمها پرونده
کردم و   ميکتاب لهجات سکندرشاهي کار دربارة همين است؟ من داشتمتحقيقات شما 

بار هم وقتي کتاب را آماده کردم   را ريختند و يکها پرونده آن ناراحتي  بابار ايشان يک
. خوشحالي مرا بسيار تشويق کردند و گفتند اين کار بسيار خوبي است  باو چاپ شد
يت بيشتر کار کنم و ايشان درکنار دج  باگيري ايشان باعث شد که من همين سخت

بسيار زيبايي را دوست ايشان ضمناً. ي بودن بسيار دلسوز و مهربان نيز بودندجد 
فرستادند   ميي دعوتي که براي ايشانها ي هم داشتند و کارتداشتند و سليقه خاصّ

  .کردند  ميي داشتند جمعبسياري از اين کارتها را که زيبايي خاصّ

  کهريش پروفسور چندر
  شدم و قبل ازيسانس وارد دانشگاه دهلي فوق ليعنوان دانشجو  بهم ۱۹۷۸من در سال 

 ما وارد گروه يوقت. سانس را در آنجا گذراندمي لةن بودم که دوريحس در کالج ذاکرآن 
 شتر از سه نفر نبودنديان سال دوم که بيدانشجو  بهيم مشاهده کردم استادي شديفارس
کرديم که اين کالس فقط سه شاگرد دارد و   ميبما تعج. دهد مي  بلند درسيصدا با

 و اکبرنامه و بيهقي تاريخما   به بعدها استاد.دهد  ميصداي بلند درس  باچرا استاد
گاهي طوري . شان خسته کننده نبود وقت درس هيچ .دادند  مي درس ناصرخسروةسفرنام
 بيهقي تاريخيا وقتي درس دادند که انگار خودشان ناصرخسرو هستند و   ميدرس
 حسنک و شخصيتدادند که انگار   ميدادند در داستان حسنک وزير جوري درس مي

ياد   به راها کالس آن براي همين هميشه ما. بيهقي در وجود ايشان حلول کرده است
ي استاد را دارم و يادم ها يادداشت آن دهم  مي راها داريم و تا هنوز که من همين درس

  که اين کتابکرد و اخيراً  ميبرخي اشتباهات اشاره  به در فالن جاهامثالًهست که 
ي اصالح شده ما شاهد هستيم که در بسياري از جاها همان ايراداتي ت دکتر ياحقّهم به
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ي هم اشاره کرده و تصحيح کرده است و کرد استاد ياحقّ  ميرا که استاد عابدي اشاره
اين نوع کارها را ما از استادان ديگر . تاد عابدي بوداين نشانگر سواد و علم باالي اس

داد   ميبقيه فرق داشت و جوري درس  با درس دادن عابدي همةشاهد نبوديم و شيو
. يادماندني بود  به وتوجهي ايشان هم در نوع خود جالب ها شيوه. ماند  ميکه در ذهن ما

 يم و استاد مقبول يا استاد انصاريآ  نميروم و  ميمسافرت هگفت من فردا ب  ميبار  يکمثالً
ديديم که استاد عابدي خودش آمده   ميروز آن جاي من بيايند و فرداي  بهکهام  را گفته

 شويد و  ميخواهم ببينم که شما دانشجويان و استاد سروقت حاضر  ميگفت  ميو
 وص ديگر ايشان هم در متون هندويي يک تخصّ. گيريد  نمييآييد يا درس را جد مي

 آداب  مردم فالن منطقه چهگفتند که مثالً  ميدانستند و  ميو رسوم هندوان بود وآداب 
 ةمن دور. کنند  ميو رسومي دارند و مردم فالن جاي ديگر اين مراسم را چطور برگزار

 دکتري را خود استاد انصاري ةمرحوم دکتر انصاري گذراندم و دور  باراام  پيش دکتري
ايشان .  دکتري را طي کردمةايشان دور  باکتر عابدي بگيرم و مند  باپيشنهاد کرد که

 رفت براي کار و پژوهش علمي  نميرفت براي تفريح و راحتي  ميوقت هر جايي هر
 را نشسته بود و استنساخ »نامه فرس«ترکيه و در آنجا کتاب   به رفته بودرفت و مثالً مي

يد پيش دکتر ادريس احمد ايشان گفت برو  مي بود ايشان خاصّکرده بود و چون خطّ
نوشت که   مي فارسي و انگليسي را جوريايشان خطّ. تواند بخواند  مي مرا خوبخطّ

 گيرکرده بوديم و برخي از »المآثر تاج« ةمتوانست بخواند و ما در مقد  نميهرکسي
ا ت فراوان براي محوصله و دقّ  باتوانستيم بخوانيم و ايشان  نميي ايشان راها نوشته
کردند که   ميايشان ما را هميشه تشويق. شد  نمي هم ناراحتداد و اصالً  ميتوضيح

اين وجود   باظم چندان خوب نبود و ايشانفارسي حرف بزنيم و تحقيق کنيم و من تلفّ
 کوچکترها و  بهايشان يک عادت بخصوصي هم داشتند که. کردند  ميمرا بسيار تشويق

حضور ايشان يک   باکردند و  مير هم بودند سالمت کساني که از خودشان پايين به
ما چند سال پيش سميناري گذاشته بوديم . ي در دانشکده و گروه ايجاد شده بودميتصمي

کرديم استاد پير و فرتوت و بازنشسته شده   ميخاطر اين که خيال  بهدر دانشگاه دهلي و
ا را ديدند در رايزني گاليه بعد که ايشان م. تواند بيايد ايشان را دعوت نکرديم  نميو

 داديم ايشان قبول  ميو ما هرچه توضيح نامه نفرستاديد؟ کردند که چرا براي من دعوت
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خر آبراي همين تا روزهاي . کرديد  ميگفتند شما نبايد مرا فراموش  ميکردند و نمي
شگاه دان  بهفرستاديم براي ايشان تا  ميعمرشان هر وقت برنامه و سمينار داشتيم ماشين

قطارهاي درجه دو و   بارفت  ميسفرهايي هم که  به نبود وتکلّفل ه اايشان اصالً. بيايند
هم   با بسته است و مردمها گفت در قطارهاي درجه يک پنجره  ميرفت و  ميدرجه سه
فاق خانواده بودم اتّ  بهخواستيم برويم بمبئي  ميايشان  باکنند و ما يک سفر  نميصحبت

ي معمولي و ها  چند بگيريم گفت همان بليتةيديم براي شما بليت درجو از ايشان پرس
 احساس خستگي نکرديم و اصالًام  سفر خودم و خانواده آن  دو خوب است و درةدرج

کرد و يک   مي صحبتميتصمي  باشنا نبودندآوي   باکساني که  باياستاد حتّ
چي ننام را  به روستايي است خانم من از يک.ي عجيبي داشتندشناس ي و مردمشناس جامعه

 آن چي رفته بودند و هنوزنرا  بههارکند نزديک بيهار و استاد شايد پنجاه سال قبلجدر 
 آن  استاد عابدي رفته بوديم ازةخان  بهبار که بعد از ازدواج ما سفر را يادشان بود و يک

ايشان . جا بودکرد که انگار همين تازه در آن  ميسفر طوري تعريف آن اتاطّالعروستا و 
پرسيد و   ميشان را شناخت و هميشه حال و احوال  مي ما راةتک تک افراد خانواد

 .گفت  ميآمد و  مياز سفرش يادشاي  هديد يک خاطرات تاز  ميبار که ايشان را هر
 فرهنگ ةفرهنگ ايراني و خان  باهمه استادان و دانشجويانش داشت و  بايميتصمي يک

کرد که اينجا   مير هم بسيار مرتبط بود و همواره هم ما را تشويقو مرکز ميکروفيلم نو
جاهاي دور برويد   به حاال الزم نيستخطّي ةگفت براي يک نسخ  مي شماست وةخان

کرد که برويم   مي را دارند و ما را تشويقها  فرهنگ ايران بيشتر اين نسخهةاالن در خان
 تحقيقات ةکنيم و در زمين رد را پيداي فارسي که وجود نداها و تحقيق کنيم و نسخه

الي داشت و ي ادبي بيدل هم حضور بسيار فعها ايشان در انجمن. فارسي کوشا باشيم
کرد که   ميما توصيه  بههميشه هم .کرد مياي  هي خوب و تازها بار هم صحبت هر
يق کن  کن يا تحقمعرفيروي در فالن کتابخانه برو و فالن نسخه را بگير و   ميجا فالن

  . بود و همواره هم مشوق ما بودندو هميشه ايشان دنبال کار و تحقيق

  م اصغردکتر کلي
نان دارم اگر يشنوم و اطم  ميياستاد عابد دربارة م است که دارميمن االن دو ساعت و ن

 ياستاد عابد دربارة  تازهيها دا کند باز هم حرفين جلسه ادامه پيتا دو روز هم ا
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  است که تماميشان جور شخصيتشان يشود چون ا  نميت تمامن خاطرايهست و ا
ن يا  با بازنشسته شده بود ويد شدم که استاد عابد متولّيشود و من خودم وقت نمي

کردند که   ميمن و استادان جوان برخورد  بااحترام  بايشان جورياد اي زيتفاوت سن
من . شان دوست ما هستنديم ايکرد  ميم و فکريکرد  نمين فاصله را احساسي ااصالً
دم همه تا نام هند رايران رفتم ديا  بهنوه از دانشگاه لکيي دانش افزاين بار که برايلاو 
ن يا  بارند و من افسوس خوردم که چرايگ  مي سراغيرحسن عابديشنوند از استاد ام مي

 از يدم استادانيم شني که در تهران بوديناريک سميبعد در . ستميانسان بزرگ آشنا ن
روزها حدود هشتاد سال سن داشتند هم  آن  که دريند و استاد عابديآ  ميهند هم
. کردند  مييدوستان شوخ  با سرزنده و شاداب بودند ويليشان خيا. آوردند  ميفيتشر

 سؤال ي از دوستيم و وقتيفرودگاه رفت  به استقبال استادانيهمراه دوستان برا  بهمن هم
 يمهربان  باد وي مرا شني صداي هستند؟ خود استاد عابديبدشان استاد عايکردم که ا

ار مهربان ين برخورد بسيلک آشنا شد و در اويمن از نزد  با هستم ويگفت بله من عابد
کدام   بههند  بهکردند که من در برگشت  ميقيار تشويشان در همان سفر بسيا. بودند

 ةي ملّة در جامعيعد هم که ما در دهلدا کنم و بي را پها  بروم و کدام نسخهها کتابخانه
م يشان گذاشتي اي براين سخنرانير چندي اخيها ن ساليم در هميرفته شديپذاسالميه 

 کردند و  نميباز هم دعوت ما را رد اما ف شده بودنديار ضعيکه بس آن وجود  باکه
 دربارة د ون بار دو سال قبل آمدنيکردند و آخر  مييآمدند و سخنران  ميهمان حال با

ن توان يشان تا آخريگر نتوانستند و اي کردند و سال قبل دير احمد سخنرانيخدمات نذ
ک ي يران و هند کار کرد و حتّي و فرهنگ مشترک ايخاطر زبان فارس  بهش رايرويو ن

  .لحظه از تالش باز نماند

   برزگردکتر کريم نجفي
مرکز تحقيقات برگزار کردند و اين که مدير محترم اي  هکنم از جلس  ميبنده بسيار تشکر

احترام استاد عابدي برگزار شده بسيار براي خود بنده سودمند بود و   بهجلسه که
خاطرات استادان دکتر يوسف و استاد قاسمي و استاد اظهر و خانم دکتر حسيني و 

 کهر و ديگران همه سودمند و پر از نکات آموزنده و شنيدني بود ويجناب دکتر چندر ش
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خدمات و  دربارة قول دکتر کليم اصغر اگر تا دو روز هم بخواهند دوستان حرف هب
ت استاد عابدي بود که هر اين جامعي. ي اين انسان بزرگ وجود داردها  و خوبيها تالش

من هم صميمانه اين استاد بزرگوار . يادماندني دارند  بهجمعي از او خاطرات شنيدني و
ايشان محشور بودم و نکاتي را که در   باالي که بندهرا دوست داشتم و اين بيست س

پيامبران هم براي تعليم علم و حکمت آمدند . رسالت انبيا نبود  بهشباهت ايشان ديدم بي
و استاد عابدي هم انساني بسيار اخالقي و داراي علم ژرف و مقام عالي بود و ديديم 

. کردند  ميحساس نشاطگفت که شاگردانش ا  ميدرساي  هچه شيو  باکه در کالس
در تصحيح . ي استاد بودمها پردازي  بسيار خوبي هم بودند و من شاهد نکتهمحقّقايشام 
 ة حسن نظامي نيشابوري که از کتابهاي ارزشمند تاريخي دورة نوشت»المآثر تاج«کتاب 

دادند من در   ميچهار نسخه مطابقت  باسلطنت در هند بود ايشان اين کتاب را وقتي
 چه دقتي بعضي کلمات غيرخوانا را تالش  باديدم که ايشان  ميان بودم وکنارش
 نقدر از اي نوشتند و آن  ميکلمه را آن شد عين  نميخوانند و وقتي خوانده ميکردند  مي

 شدند هم رها  نميپرسيدند و تا وقتي که قانع  ميفرد آن منبع و اين فرد و آن منبع و
 معرفيطور دقيق   بهذکر مستندات  بااريخي را همراهي گاهي مستندات تحتّ. کردند نمي
من همان سخن .  داشتاهميتات و شيوه براي شاگردان بسيار اطّالعکرد که اين  مي

کيد کنم که استاد هم در مسائل اخالقي و هم در أخواهم ت  ميخانم دکتر حسيني را
هاي فند و از حري علمي بودها  هميشه ايشان دنبال صحبت.مسائل علمي سرآمد بودند

شان از ما و دانشجويان و استادان اين بود سؤالسود پرهيز داشتند و هميشه  پراکنده و بي
نوشتيد نوشتيد؟ از زماني که من کتاب   ميمقاله را که بايد آن که فالن کتاب چي شد؟

 را در دست گرفتم تا زماني که تصحيح و نشر شد مدام »زار کشمير زعفران« ةتذکر
شود و همين   ميکجا رسيد و کي چاپ  بهپرسيدند که اين کتاب چي شد و  ميايشان
اي بخارايي را  سقّديواني وقتي ما حتّ. کرد  ميي مرا تشويق کلّها  و پيگيريها سؤال

چاپ کرديم و کتاب را ايشان ديدند گفتند که قبر بهرام بخارايي در بردوان است و 
 ما »مآثرلا تاج«در کتاب . تاب درج کنيدبرويد يک عکس از قبرش بگيريد و در پشت ک

تاريخ   بهي عربي را حذف کرديد فرمودند اينها ربطيها از ايشان پرسيديم چرا بيت
ايشان خودشان . کند  نميتاريخي را روشناي  هندارد و چندان ضرورتي ندارد و نکت
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 اگرنو درس خوانده بود و هالمدارس لک  سلطانة علميه بود و در مدرسةطلبه مدرس
ات ايشان اين بود که از خصوصي. کرد حرفي براي گفتن داشت  ميهرکسي برخورد با

خواست بهترش را   ميت بود و هرچه را براي خودوي فردي خوش قلب و خوش ني
ايشان داده بود و   بهيک لقبي استاد دکتر نصيري در ايران. خواست  ميبراي ديگران هم

 استاد نصيري.  ايشان در ايران برگزار کردندهمين نام براي  بايک بزرگداشتي هم
من بشرة في وجهة و ؤيک حديث داريم که الم. کيم خندان داده بودندحايشان لقب  به

است و اش  در چهرهاش  کسي است که شادي آن منؤحزنة في قلبة يعني انسان م
 طايشان هيچ وقت هم شکايتي از کسي نداشت و فق. دارد  مياندوهش را در دل نگاه

مدراس ايشان فرمودند   بهخواستم بروم  ميمن يک سفري. کرد  مي را مطرحها خوبيآن 
اتشان چيست و چه کتابهايي اب آرکات هم برو و گفتند که خصوصينزد نو  بهحتماً

طور که دوستان گفتند ايشان مملو از معلومات بودند و هم خوش سفر  دارند و همان
نشستند و افرادي را که   ميآمدند در اتاق ما  ميتهاگاهي وق. بودند و هم خوش برخورد

پدر شما راگفتند که بله من مثالً  ميچند کالم صحبت  باديدند  ميلين بار بودبراي او  
گاهي در اتاق من . کرد  ميمهرباني رفتار  باهمه  باوام  روستاي شما آمده  بهشناسم يا مي
ه خرد شما چطور است؟ بچ آن گفت  ميپرسيد مثالً  ميي مراها هآمد حال بچ  ميکه

 زيبا و دوست شخصيتکند؟ و اين   ميپسر بزرگتان چه آن خانم حالش چطور است؟
ي ديگران بود و ها ايشان شاکر از نعمت. همه چيز بود  بهداشتني ايشان بود که حواسش

 بار  يک.کرد  ميکرد و ذکر  ميردادي هميشه تشکّ  ميايشان  بهي يک کتاباگر شما حتّ
 روي مثنوي شمس تبريزي را برايم بياور و من وقتي از تهران  ميايران  بهمن گفت اگر به
زياد بود بعضي چيزها را زمين گذاشتم ام  وجودي که اسباب و اثاثيه  باآمدم  ميدهلي به

خواست را آوردم و ايشان وقتي فهميدند که کتاب   ميو اين کتاب دوجلدي که استاد
گفتند شما نصف ساک خودتان را خالي کرديد و کتابهاي مرا   ميهسنگين بوده هميش

دادند   مي ايشان در برابر کارها چه کوچک و چه کارهاي بزرگي که براي انجام.آورديد
آورد و ايشان کسي بود که هر روز از روز قبل بهتر   ميرا بر زبان آن هميشه شاکر بود و

کرد و از لحاظ علم و اخالق هميشه   ميفتارهمه ر  بامهرباني  باو جلوتر بود و هميشه
عنوان   بهمن. اند ادب و مهربان  باکرد و خوشبختانه شاگردان استاد هم همه  ميپيشرفت
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تان در کار علمي زياد است  تايشان گفتم شما و استاد نذير احمد دقّ  بهبار مثال يک
ي ها طور انسان  اين.تش بيشتر استفرمودند نه استاد نذير احمد از من دقّ  ميايشان

زنند   مي براي همها بزرگي را در اين وانفساي غرور علمي و در اين دنيايي که خيلي
  شود پيدا کرد؟  ميچطور

نام آکادمي استاد  بهاي  هسسؤان و شاگردان استاد يک متمن پيشنهاد دارم که دوس
گي و بحث نام استاد عابدي مباحث علمي و فرهن  باعابدي تاسيس کنند که هر سال

ي ايشان ها  و بزرگواريها خوبي  بههرحال من هرچه راجع  به.زبان فارسي را دنبال کنند
 همواره خطّي نويافته و کتابهاي ادبياتو ايشان در بحث ام  بگويم باز هم کم گفته
 ها پيري هم بودند و در روزگاري که صبر و حوصله خواجه آقاي ممنون خدمات جناب
ي تمام شرايط راحتي را براي حوصله خاصّ  باپيري خواجهآقاي  خيلي کم است جناب

فاق آقايان استاد اظهر و استاد يوسف و اتّ  به ما اين اواخر.استاد عابدي فراهم کرده بود
 »پارسي قند« ة ما مجلّ.شان عيادت استاد در خانه  بهپيري و آقاي قزوه رفتيم آقاي خواجه

 يک کتاب ديگر براي استاد برده بوديم و استاد تا ما همراه  بهکه تازه منتشر شده بود را
لين چيزي که گفتند اين بود که براي من چه کتابي شان او همان حال مريض  بارا ديد
طور که ابوريحان بيروني تا لحظات آخر عمرشان از خواندن و دانستن  ايد؟ همان آورده
صل است پس اگر من اين چيز تّآخرت م  بهگفتند چون عالم دنيا  ميبردار نبودند و دست

يي داشتند  استاد عابدي همچنين ويژگي. را ندانم آن را بدانم و بميرم بهتر است تا آنکه
  . همواره عاشق علم و تحقيق بودندو همواره در پي آموختن و دانستن بودند و

  دکتر مهدي خواجه پيري
عنوان   بهشانيبود که انو هش در شهر لکي سال پ۲۷ ياستاد عابد  بان مالقات منيلاو

ن ما بود تا ي بيگري ديها بعد هم مالقات.  حضور داشتندي دکترةممتحن من در دور
رفت و بازنشسته شده   نميدانشگاه  بهير که پروفسور عابدي سال اخ۱۲-۱۳ن که در يا

 از يکيآمد و   ميش مايدو روز پاي  هال شده بود هفتلم نور هم فعيکروفيبود و مرکز م
من بيش از سيزده سال ارتباط .  بودخطّي ةآوري نسخ ما در جمعقان ن مشويبهتر

 ايشان داشتم و ايشان اوايل دو روز در هفته اوايل هر چهارشنبه و جمعه  بانزديک
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ت کسالت و مشکالت و مسافت دور يک روز در علّ  بهآمدند که اين اواخر  ميمرکز ما به
 يکي از بعد علمي و ،ز دو بعد قابل احترام است استاد عابدي اشخصيت .آمدند  ميهفته

 »اسمار درياي« يا »وشست جوگ«ي ها  مثل کتاباند هکارهاي ارزشمندي که چاپ کرد
 و مقاالت و کارهاي علمي و يکي هم از بعد اخالقي و »المآثر تاج«و همين اواخر کتاب 

 را خطّي نسخ ةکتابخانآمدند   ميبار يکاي  هايشان اين اواخر که هفت. رفتارهاي انساني
کار   بهکردند  ميخوردند سريع شروع  ميکرديم و ايشان تا يک چاي  ميان بازشبراي اي

نسخه را خوب  آن نوشتند و  ميمقالهاش  رهدربا کردند و  مي انتخابخطّي ةو يک نسخ
گرفتند و   ميشان يک کپي همان موقع از مقاله. کردند  ميمعرفيکردند و   ميمطالعه
  ايشان کارهاي بزرگي را در رابطه.اتفرستادند براي چاپ در يکي از مجلّ  ميسريع
ابيات بازيافت خاقاني بود که  دربارة  بازيافته انجام داده بود و آخرين کارشانادبيات با

و ايشان اين روحيه را داشت که . کردند  ميسؤالچاپ اين اثر  دربارة مدام از آقاي قزوه
. گذاشت که اين کار ناقص بماند  نميشد و  ميپيگير يک کاريکرد و   ميسؤالمدام 

گفت ديگر نيرو نمانده است از کار علمي دست   ميايشان تا اين اواخر که مدام
 همان ضعف شديد و تن فرتوت هر بار يک کتاب يا دو کتاب را  باداشت و برنمي

گفتيم استاد   مي.برد  ميآورد و باز کتاب ديگر  ميبرد و هفته بعد  ميخانه  بهخود با
گفتند نه منزل ما جا ندارد و همين دوتا   ميخواهيد کتاب ببريد  ميب اگر بيشتروخ

 ايشان بعد شخصيتبعد زيباتر  اما هاي علمي کار است اينها جنبه. ستاکتاب کافي 
 در اين بخش خاطرات و مطالب زيادي دارم و هر فاقاًمن اتّ. است آن اخالقي و انساني

 آدم ايشان واقعاً. کرديم هر روزش پر از خاطره بود  ميايشان برخورد  باکه وقت
يک چمدانش را برداشته بود و  بار از خانه قهر کرده بود و يک. دنيا بود  بهاعتنايي بي

و ام  گفت من از خانه آمده  ميناراحتي  بامده بود پيش من وآقدري لباس و وسايل 
ب استاد شما فکر نکرديد که وايشان گفتم خ  بهنم. خانه  بهخواهم برگردم  نميديگر

ايشان . تان جايي ديگر براي خود بخريد و داشته باشيد براي دوران پيري و خلوت
. مانم  ميآيم پيش تو  ميب منوجاي ديگر بود خ  بهخواهم چه کار اگر نيازي  ميگفتند

گفتيم   مي. ماةادار به آمد  مياتوبوس  با خوبي داشتايشان تا همين اواخر که حال نسبتاً
 .اتوبوس بيايم  باگفت نه، خودم دوست دارم ، ميبگذاريد ما ماشين بفرستيم براي شما
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آمد   ميداشت و ي بازآموزي زبان فارسي که داشتيم ايشان چمدانش را برميها در کالس
 کرد و  مي شرکتها ي در تمام کالسخيلي هم جد. ماند  مياينجا پيش ما چند روز

گويد که تا همين سه چهار روز آخر   ميپسرش جاويد.  ما بايد چيز بياموزيمگفت مي
همان حال بد   با فرهنگة علمي بود در خانةکه دکترها جوابش کرده بودند يک برنام

ديگر اين که ة نکت. نگذاشتند بيايدها هلباس پوشيده بود و آماده شده بود که بيايد و بچ 
ي که صراحت خاصّ  باتنها در مورد دو نفر. گفت  نميکسي دربارة ايشان هرگز بد
 دور است و ادبيات فالني استاد نيست و از صراحت گفت که مثالً  باداشت نظرش را

يک . ايشان بسيار هم دلسوز شاگردانش بود. فکر تجارت است و ديگر ادامه پيدا نکرد
 پروفسور .ورده بوددعا نوشتن روي آ  بهنشين شده بود و نفر عالم در هند بود که گوشه

 تواني کار علمي بکني  ميگفت چرا تو که  ميزد و  ميايشان زنگ  بهعابدي مدام
حالش   بهو هميشه نگران ايشان بود واي  هاين کارها روي آورد دعانويسي و از به

 نشست و گفت و شنيد و من ها عابدي بايد ساعت دربارة هرحال  به.خورد  ميافسوس
ت است و بايد ثبت و درس زندگي و اخالق و انسانياش  ت همهمعتقدم که اين خاطرا

 .ضبط شود

  هنر فرهنگستان خوشنويسي علمي گروه يسئر: حميدرضا قليچ خاني
 و پرکار عاشق، يپژوهشگر د،يآ يبرم مقاالتش و ها کتاب از چنانکه يعابد استاد

 ارياخت در را آن د،ده قرار خود انحصار در را يا نکته که نيا از شيب او. بود کنجکاو
 آثار و ابينا يها نسخه معرفي ةرنديدربرگ ،يو مقاالت از ياريبس. گذاشت يم همگان

 و مهم يا نسخه معرفي  بهوان،يد آن ةدوبار حيتصح يجا  بهيو. است نيچن نيا ياتياب و
 گريد يکار سراِغ  بهو کرده رها را مطلب آن سپس و کرد يم بسنده افتهينو اتياب اي
 از ياريبس. داد يم شاگردان و همکاران  بهرا ها پژوهش دست نيا ةادام امکان و رفت يم

 از يبرخ البتّه. است گربارهيد يحيتصح اي و گريد يتأليف يبرا يسرنخ شان،يا مقاالت
 اند، کرده منتشر و افتهي ها، اضيب و ها جنگ از ژهيو  بهشانيا که سخنوران ةافتينو آثار
 يها يريگ سخت بدون شانيا يول شود يم مردود ،يامروز ِقيقد يها پژوهش بنابر
 ييجز يها قضاوت برابر در و ساخت يم منتشر را يا افتهينو مطلب هر ،يافراط
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 مقاله يراحت  بهو نبود گرا کمال چندان يعبارت  بهو نداشت وسواس نظران، صاحب
 نيا چراکه داد؛ ينم دست از مستندات و ها نسخه تمام ةيته يبرا را زمان و نوشت يم

  .گردد يم منجر آثار افتِنين انتشار  بهگاه ييگرا کمال
 جز را او دم،يد يم انيم در هفته کي کم دست را يعابد استاد که يسال دو طول در
 يبرا ييالگو ديبا که دميد يانسان ،يا حرفه يپژوهشگر و يدهل دانشگاه ةبازنشست استاد

 گوناگون، اعتقادات و مذاهب  بهنسبت تعصّب يب بود يانسان. باشد انيدانشجو و استادان
 و ناپسند هندوستان در کار نيا اگرچه و کرد ارياخت هندو يهمسر شان،يا پسر چنانکه
 کي چيه. زديبرخ فرزند  بامخالفت  بهکه بود آن از بلندنظرتر استاد اما است رمتعارفيغ
 آزاد را آنها و نکرد شيخو صخصّت و يفارس زبان ةحوز وارد اجبار  بهرا فرزندانش از

 شهيهم و بود مهربان و خوشرو. کنند ليتحص مندند، عالقه که رشته هر در تا گذاشت
 اند، آمده رانيا از که نهايا از: گفت يم گرانيد  به.بود گرانيد فعاليت و کار يايجو

 استادان  باينيهمنش و رانيا گوناگون يشهرها از. ديبدان متيغن را آنها و ديکن استفاده
 .کرد يم فيتعر را آنها اقياشت  باو داشت اريبس يها خاطره تهران، در يفارس ادبيات
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  ♦استاد عابدي عرِض ارادت به
  پور سبحاني توفيق هاشم

  ام  نميرم از اين پس کـه مـن زنـده         
  ام کــه تخــم ســخن را پراکنــده   

  )فردوسي(
خواند، از رفتار و واکنش برخي از آنان  آدمي وقتي حيات زندگي مردان بزرگ را مي

 و  که امروز دوراعمال بعضي انسانهاي مدعي  باشود، مقايسة رفتار آنان شگفت زده مي
انساني برتر براي تعليم و راهنمايي هم . سازد بيند، وي را شگفت زده مي بر خود مي

آورد  راستي روي کاغذ مي گيرد و داستان حياِت خود را به دست مي ميهنان خود، قلم به
نويسد که شايد بسياري  کشد و مطالبي مي و هرگز پردة کتمان بر نقاط ضعف خود نمي

از آن انسان بزرگ براي بيان حقيقت بيش . نان از آن نقاط ضعف آگاه نيستنداز هم ميه
وجود خود ارزش قائل است، خود را دوست دارد، اما حقيقت را ارجمندتر از خود 

دهد که مجهولي را در  انساني ديگر در آخرين لحظات حيات، ترجيح مي. داند مي
من ”: کنند که گفت ن ولوايجي نقل مياز ابوالحس. معلوم بدل کند واپسين دم زندگي به

در . شماره افتاده بود، بر بالين او بودم در لحظاتي که نفس در سينة ابوريحان بيروني به
من گفته بودي،  بار به آن مسألة جدات فاسده را که يک: کرد و گفت من رو آن حال به

تر است، اينکه اي مرد کدام به: اکنون چه جاي اين سؤال است؟ گفت: گوي، گفتم باز
. گفتم و فراگرفت اين مسأله را بدانم و بميرم يا نادانسته درگذرم؟ آن مسأله را باز

                                                   
پور سبحاني در زماني که پروفسور عابدي در قيد حيات بودند، براي  را دکتر توفيق هاشماين مطلب  ♦

که از انتشارات بخش فارسي دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه دهلي » سيماي عابدي«کتاب 
  .يافت، از تهران ارسال کرده بودندم انتشار  ٢٠٠٤ سال است و در
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بالين او برخاستم و بيرون آمدم، هنوز چند گامي برنداشته بودم که شيون از خانة او  از
خاک سپردند، اين نوع عطش علم و  پندارد که چون بيروني را به انسان مي. برخاست
خاک رفت، و ديگر در هيچ انساني سخت کوش  او به  باسلوب دانش طلبي همشيوه و ا

اي پژوهشگري را ديدم که  بار در کتابخانه يک. عرصة وجود نيامد آن نوع عطش به
تشخيص حروف  کرد، چشمانش بر اثر پيري قادر به هاي خطّي فراهم مي فهرست نسخه

ايي آن پژوهشگر محتواي کتاب را راهنم و کلمات نبود، دستياري داشت، آن دستيار به
کرد و سپس نظر خود را بر آن دستيار  خواند، استاد ابتدا قرائت دستيار را تصحيح مي مي

استادي بزرگ داشتم که در اواخر عمر در عمل جراحي تارهاي صوتي . کرد تقرير مي
 گفت و معتقد بود که براي سخن گفتن تار خود را از دست داده بود، باز سخن مي

  .اي ندارد صوتي نقش عمده
» جوگ بشست«مطالعة کتاب   بام ۱۹۷۰استاد سيد امير حسن عابدي از سال   بامن

عنوان استاد مهمان  بعدها که به. همکاري دکتر تارا چند فراهم کرده بود، آشنا شدم  باکه
د عابدي استا  باهندوستان رفتم، افتخار يافتم و نو به دانشگاه جواهرلعل نهرو در دهلي به

دوستي، پدر  خويي او سبب شد که آشنايي به فروتني استاد و فرشته. آشنايي پيدا کردم
بر اثر مراوده و اختالط استاد عابدي را هم يکي از آن . فرزندي و برادري بدل شود
من در مدت نسبتاً . دهند اي از عمر خود را هدر نمي بزرگ مرداني يافتم که لحظه

 نظير دانشمند بزرگوار پروفسور سيد امير حسن يمتر استادطوالني فرهنگ خود، ک
. ، نوشتن، پرسيدن و پاسخ گفتن هرگز اظهار خستگي کندنام که از خواند عابدي ديده
آنکه يکي از استادان بزرگ زبان و ادبيات فارسي است، در عين حال   بااستاد عابدي

رسي هم هست، استاد در ا فيکي از خستگي ناپذيرترين و کوشاترين دانشجويان زبان
اين . شد، سرکالس حاضر بود ي که ساالنه تحت عنوان بازآموزي تشکيل مييها کالس

داد، درسي و الگويي بود براي  حضور گذشته از آنکه عالقة شديد استاد را نشان مي
  .استادان و استادياراني که در مراحل آغاز کار خود بودند

هاي هند، استاد عابدي در رديف اول  ارسي دانشگاه زبان فاندر کنگرة ساالنه استاد
حث هر جا که عابدي هست ب. استاد و دانشجويان است» کانوِن«عابدي . دارد جاي

  .دربارة کتاب و تاريخ و فرهنگ ايران داغ است
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شناسد،  و ادبيات فارسي هند را ميهمة مدرسان زبان . استاد مردي سياح است
 ها  ادبيات و کالجهاي موزش زبان فارسي در دانشکده آ مرکزافرادي که در قريب دويست

اند يا شاگرِد يکي از مدرسان زبان  تدريس مشغولند يا مستقيماً شاگرِد استاد بوده به
چون کمتر کسي است که . اند اند که روزي از محضِر استاد عابدي تلمذ کرده فارسي

ناسد و از نوادر نسخ خطّي موجود در هاي هند را بش استاد عابدي بسياري از کتابخانه
ها  در کتابخانه. زايد و مکرر است ينام بردن از آثار و.  داشته باشدها آگاهي آن کتابخانه

کافي است يادآوري کنم که از . و بروشورها فهرست آن آثار بارها چاپ شده است
ين مقاالت خود شاهدي است هم. چاپ رسيده است  مقاله تاکنون به۲۵۰استاد بيش از 

  .هدر صرف نکرده است اي از عمر پربرکت خود را به صادق براينکه استاد لحظه
برترين خصايص  از حافظه بسيار قوي و دانش وسيع استاد عابدي که بگذريم به

پوش،  استاد عابدي مردي عارف منش، بلند نظر، متواضع، ساده. رسيم انساني ايشان مي
صبر و تحمل دشواري و ناماليمات از ديگر .  و پاکدل استب، خوش مشرور خنده

که  نو قرار دارد، درحالي ترين نقطة دهلي منزل استاد در جنوبي. خصوصيات استاد است
ايشان هنوز . ترين نقطة شهر واقع است محلِّ کار پيشين ايشان دانشگاه دهلي در شمالي

دهلي حضور يافته، فاصلة بسيار دور هم روزهاي دوشنبه در گروه زبان فارسي دانشگاه 
آرشيو  براي رسيدن به. کنند اتوبوس طي مي  باسي کيلومتري منزل تا دانشگاه را معموالً

 ۹۰ تا ۷۰ميانة راه است، اتوبوس اين مسير را بين  ملّي هند يا خانة فرهنگ ايران که در
انند که تحمل اين د اند، مي افرادي که در دهلي اتوبوس سوار شده. پيمايد دقيقه مي

ها در آرشيو  استاد پنجشنبه. دقايق در اتوبوس براي رفت و برگشت چقدر دشوار است
مندان استاد عابدي را شيفته  آنچه همة دوستداران و عالقه. اند تحقيق مشغول ملّي هند به

  .کرده، شخصيت واالي انساني اوستايشان 
ام، لبخندي بر لبانش نقش  به ديدهتجر هرکس که استاد عابدي را ببيند، بارها به

اند که عشق يک  گفته. دهد اختيار شادي خود را از ديدار استاد نشان مي بندد و بي مي
. رسد جايي نمي ي نباشد، کوشش عاشق بهشود، اگر از جانب معشوقه کشش  نميسويه

گز از زبان هر. کند لبخندي پذيرايي مي  بامندان خود استاد هم معموالً از دوستان و عالقه
ت نفس ن اندازه عزّيفانه تا ا که ما متأسيدر حال توان شنيد تاد حرفي عليه کسي نمياس
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 در محضر ايشان يا سخن از فرهنگ و ادب است و يا اگر .مي نداريو بزرگ منش
  .هاي مختلف هاي طنزآلود و شيرين از کتاب سِرحال باشند، نکته

اند، هنوز خود را از صميم قلب از  استاداني که خود سالهاست بازنشسته شده
زند که گويي فرزندان  آنان طوري حرف مي  باکنند و استاد شاگردان استاد تلقّي مي

استاد دکتر محمد يوسف را که چندين سال است از کالج ذاکر حسين ـ وابسته . ايشانند
  .کند صدا مي» يوسف«اند، هميشه  دانشگاه دهلي ـ بازنشسته شده به

کردم که  کنم بعضي روزهاي يکشنبه را که از استاد دعوت مي وش نميهرگز فرام
آوردند  تشريف مي.  ناهار در خدمت ايشان باشمOld Mahanadi Hostelدر منزل من در 

در مقدمة . دادند من مي افتخار ميزباني بهبرکت وجود ايشان  و چند تن از استادان هم به
هم که در دوران تدريس در دهلي فراهم » دتاريخ ادب فارسي در هن نگاهي به«کتاب 
اي است که استاد  هاي عالمانه ام که استخوان بندي کتاِب من از طرح ام، نوشته کرده

  .اند عابدي براي من شفاهاً گفته
من هم معلّم زبان ادبيات فارسي بودم و هستم، از ما معلّمان در حق همکاران 

خواهم که هميشه  رگاِه خداي بزرگ مياز د. چيزي جز دعا مطلوب و مقبول نيست
  .استاد عابدي را خندان و شادمان و سالم در کنف حمايت خويش محفوظ دارد

 جايي که سرکارخانم دکتر سيده بلقيس فاطمه حسيني ناگفته نماند که کاِر ارزنده و به
ت که اند، از اين جهت درخور ستايش فراوان اس  انجام داده»سيماي عابدي«نام زيباي  با

استاد عابدي بيش از نيم قرن مقاالت ارجمند و قابل ارجاع در مجلّات و بروشورهاي 
  .نيست آساني مقدور آنها براي محقّقان به اند که امروز دسترسي به گوناگون نوشته

آبادي، ثاقب، ملّا شيدا، امير خسرو،  مثالً مقاالتي که استاد دربارة بيدل عظيم
اند،  دي يا کليم کاشاني نوشته هند، ابن يمين فريومخواجوي کرماني، شاهنامه و

ضمن آرزوي . مند شوند ها مراجعه کرده و بهره اصل مقاله توانند به مندان امروز نمي عالقه
همکار ارجمند  عزّت از درگاه خداوند بزرگ براي استاد عابدي به  باطول عمر

گويم و اميدوارم  ميحسيني هم خسته نباشيد س فاطمه يده بلقيسسرکارخانم دکتر 
  .سال کتابها و مقاالت ديگري از ايشان مطالعه کنم هر
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  ♦م خندانيبا حک
  ∗رضا نصيري محمد

، وارد ي سلطان محمود غزنويدرپ ي پيها ورشي  بايرانيا  ـير اسالم که تفکّياز روز
ن پر راز و رمز هند، جا خوش نمود و در يز در سرزمي ني هند شد، زبان فارسةقار شبه

مردمان  ياليخ ف و نازکيروح لط  بات و ظرافت خود را نشان داد وي قابلياندک مدت
ک، يان، ممالي چون غوري مستقلّيها افت و حکومتيار موافق افتاد و رونق ين ديا

ان، هنرمندان، شاعران، يت از دانشمندان، صوفيحما  بهانيان سادات و لوديان، تغلقيخلج
وتاز   تاختةران عرصي ايل قرن هفتم هجريو بازرگانان برخاستند، و چون در اوا

د، اهل قلم که در يب و غارت گرديمتمدِن آن روزگار، تخران مغول شد و مراکز يسپاه
 آوردند و هرکدام ير روي صغياي هند و آسةقار  شبه  به امن بودند،ي مکانيوجو جست

روزشاه ين فيالد جالل.  خود را از سر گرفتندي و ادبي علميها تي، فعاليدر پناه حکمران
ت يشه و هنر سخت حمايان انددل و هنرشناس بود، از صاحب  صاحبي، که مرديخلج
 چون يشمندانيِت انديم و حمايتکر  بهشانيها رغم ستمکار ي، عليپادشاهان غور. نمود

 هند چون بابر، يدر زمان پادشاهان گورکان.  برخاستندي و امام فخر رازي عوفمحمد
 و ي و اجتماعياسيط سيب، محيز ان، داراشکوه، و اورنگهر، شاهجياکبر، جهانگ

ش از حد ي بيعالقه و دلبستگ. ديرش اهل قلم و هنر گردي پذة از هر لحاظ آماديفرهنگ
 در ي سبب شد، که آثار قابل توجهيرانيزبان و فرهنگ ا  بهپادشاهان و دولتمردان

                                                   
زندگينامه و خدماِت علمي و  «پيشگفتاِر کتاِبعنوان  بهعابدي استاد اين يادداشت در زماِن حياِت  ♦

 .نوشته شده است »فرهنگي پروفسور سيد امير حسن عابدي

  .ش ه ١٣٨١تيرماه , قائم مقام انجمن آثار و مفاخر فرهنگي  ∗
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ه، يه، عمادشاهيحکمراناِن قطب شاه. ف شودي تألي و نقلي مختلِف علوم عقليها نهيزم
اهل   با بودند،يان شعر و ادب فارسيه که از حاميدشاهيه و بريشاه ه، نظاميشاه عادل

، که يگونه بود که زبان و ادب فارس نيزبان شدند و بد س و هميفضل و هنر جل
ر و پنجاب و دکن، يرفت، از سند و کشم ي و آگره فراتر نمي از الهور و دهليروزگار

ها و  التيدرآباد سر درآورد، و در ايبهار، بنگال، گجرات، راجستان، کرناتک، ح
دربار حکمرانان، . س گشتيها تأس ها و کتابخانه ها، خانقاه ها، مدرسه ها، انجمن تيوال

د، و صدها عارف و شاعر و يسندگان و هنرمندان گرديها، صفدرها، محلّ تجمع نو راجه
، يرازي شيعهدحسن سجزي دهلوي، ، يرخسرو دهلوي، اميريسنده چون هجوينو
 يبي، غيرازي شيرتي، غي، غباري مشهدياهللا کاتب، غزّال تي، عنايزيزاهللا عزيرعزيم
 ي، غنيني، مقصود قزوي استرآبادي، مرادي مشهدي، فکريرازي شي، فارغيرازيش

، ابوطالب يزي تبريعلمحمدرزا ي، مي، سابق اصفهانيري کشميايدل، جوي، بيريکشم
نوازش و  مورد … ويرمعصوم کاشاني، ميم کاشاني، حکيريطاهر کشممحمد، يهمدان
ث عشق سر ي تا بنگاله رفت، و حدين قنِد پارسين شد که ايق قرار گرفتند و چنيتشو
 ةان توديم  بهد،يدرباِر امپراتوران را درنورد:  که پا نهاد، خوش نشستيا هر خانه  بهداد و

 يم و باذوق هند جا گرفت و مأنوس شد و اشعار شاعرانيمردم رفت و در دل مردم فه
. ها شد  ورد زبان…دل، غالب وين، بيرخسرو، حزي، حافظ، اميعد، سيچون فردوس

ترنّم  يي به جادويها نغمه  بازبان نيريان شيساق. افتين يي تزياشعار نغز فارس  باسردرها
 يرواج زبان اردو از اواخر قرن دوازدهم هجر  بااگرچه.  برخاستندياشعار فارس

 همچنان يتر گشت، ول هند تنگ در يزدهم قلمرو زبان فارسيگسترش آن از قرن س
حضور استعمارگران و دخالت   با.بود عنوان زباِن برتر حفظ کرده گاه خود را بهيجا
ان اهل فضل و قلم، وضع دگرگون ين رفتن حاميگانگان در سرنوشت ملّت هند و از بيب

. زند ي است که سوسو مي مرزها چون چراغي در آن سويامروز، زبان و ادب فارس. شد
نک ي، اي فخر عالم بود و مملو از مشتاقان زبان و ادب فارسي که روزگارييها خانهکتاب

ن ي، و اه است زبان عموم مردم نبوديدرست است که زبان فارس. خلوتگه رندان است
افت و يها راه  ران و راجهي اميدربارها ي به و فرهنگي و اجتماعياسيل سيدال  بهزبان

. گشت ي مردم برمةتود  بهها ها و نوازش تيگونه حما ني اد آثاريرشد کرد، اما بدون ترد
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دادند،  يحال سرم دهي که جوانان شورييها داد، نغمه يم مي تعلي که زبان فارسيمدارس
 که ييها نهيشد، س يگشت و در خلوت و جمع خوانده م يدست م  به که دستينيدواو

پردازان و  ن و نسخها خطّاطايل آن روزگار بود، و يبد يپر از اشعار شاعران ب
که  دند ـيآفر يع مي بديها کار مشغول بودند، و نسخه  بهروز  که شبانهيکاران بيتذه

زبان   به راي مردم عادة سراسر جهان است ـ عالقيها بخش کتابخانه نتيامروزه ز
 ة نسخصدها هزار  با هند، ما رايها  در فهرست کتابخانهيدهد، و مرور ي نشان ميفارس
 يها سند فارس ونيلي دولت هند مي رسميها يگانيسازد، در با ي آشنا ميس فاريخطّ

 است و ي، مملو از آثار ادب فارسي شخصيها ها و کتابخانه شود، موزه يحفاظت م
هنوز هم در زبان .  نباشديزبان فارس ي بها بهيا کتي يست، که در آن سردري نيشهر
خ، ير تاريورد زبان است، اما در مس وجود دارد که روزانه ي فارسة هزاران واژيهند

ر و يي دستخوش تغير شئونات اجتماعي هم، همانند سايسرنوشت زبان و فرهنگ فارس
 بود و ي دربارها محفل آمد و رفِت بزرگاِن ادب فارسياگر روز. ه استتحول شد

، يار کاکين بختيالد ، خواجه قطبين چشتيالد ني، خواجه معيري چون هجويعارفان
 محمد، شاه طاهر، يرخسرو دهلوي، امي همدانيدعليرسي، مينين قزويالد  جمالخيش

 مردان را ن بزرگيگرفتند و سخناِن ا يت قرار ميت و عناي مورد حما…ن وي، حزيعوف
آور و   ندارد، بلکه ناميداريها خر گونه سخن نينک نه تنها ايدند، ايخر يزِر ناب م به
  .ستيآور هم ن نان

عنوان   را که تا آن زمان بهيد، زبان فارسي جديتکنولوژ  بهازي، نيتحوالت جهان
 ةج از رونق انداخت و چون جنبيتدر  مورد توجه بود، بهي و اداري، علمي فرهنگ زبان

ر احمدها ي چون نذيهمت افراد  باهمه، نياما باا.  نداشت، سخت وامانده شدياقتصاد
تالش مستمر و عشق و . ه استفتادي هنوز از نفس نيها، زبان و فرهنگ فارس يو عابد

 ي هند، ستودنةقار  در شبهيجامانده از زبان فارس  آثار بهيايزان در احين عزي اةعالق
  .است

 ي فارس اها هست، زباني دري در آن سويتا همِت خدمتگزاران زبان و ادب فارس
 ة که در عرصيندگانسي آثار دانشمندان و نوياياح.  گفتن خواهد داشتي برايحرف

 معاصر رهنمون ي و ادبيقات علمياند، نه تنها ما را در تحق قلم برده  به دستيادب فارس
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قاره مؤثّر   در شبهي زبان و ادب فارسةخواهد شد، بلکه ازلحاظ شناخِت آثار حوز
  .خواهد بود

ن راه قدم ي است که عاشقانه در اي مردانة از جمليدر روزگار ما استاد عابد
  . استي ستودني، تالش و همت او در نشر متون کهن فارسه استرداشتب

ران سفر يا  بهنام  خود و درک محضر استادان صاحبي علميةت بني تقوياستاد برا
 دانشگاه تهران ي فارسادبيات ي دکترةش، در دور ه ١٣٣٤/م ١٩٥٥نمود و در سال 

هند برگشت و در   به،يپس از اخذ مدرک دکتر. ل پرداختيتحص  بهنام کرد و ثبت
ش، ه ١٣٣٧/م ١٩٥٨در سال .  و اُردو پرداختيس زبان فارسيتدر ي بهدانشگاه دهل

 زبان و يش، چون کرس ه ١٣٤٨/م ١٩٦٩ نمود و در سال ي را سرپرستآهنگ ةمجلّ
 ةاست شعبير  به،ي استادةرتب  باي دائر شد، دکتر عابدي در دانشگاه دهلي فارسادبيات
غ ي دريچ تالشي گروه از هةده شد و در توسعي برگزيانشگاه دهل دي و عربيفارس

 و ي مطالعات فارسةتياست کمي هند، ريها س در دانشگاهي عالوه بر تدريو. نفرمود
ئِت ي را هم بر عهده داشت و در هي دهليرستانيمات دبي تعلي در سازمان مرکزيعرب

الت يا) سانسيفوق ل ( ارشدي کارشناسيقات فارسي مطالعات و تحقة مؤسسيمشورت
 ية بنارس، پتنا، گجرات، بهوپال، عثمانيها  دانشگاهيئِت مطالعاِت فارسيبهار هند، در ه

 ي ملّة موزي و ادبيد آثار هنري خرةتي و کميه، دهلي اسالمي ملّةدرآباد، پنجاب، جامعيح
  .ت داشتيهند عضو

 يس جمهوريرئ هند، ازطرف يش در سالگرِد روِز آزاد ه ١٣٥١/م ١٩٧٢در سال 
، در هند ي در گسترش زبان و ادب فارسيپاس خدمات و ي بهوقِت هند از استاد عابد

 ةتي ساهةزيز جاي هند نيش حکومت ملّ ه ١٣٥٤/م ١٩٧٥ر شد، و در سال يتقد
) يبازنشستگ (يدوش ز پس از سبکي نيشان اهدا نمود و دانشگاه دهليا  بهشاد رايکالپر

 يالملل نينار بيم، در سم ١٩٩٦او اعطا کرد و سرانجام در سال   بهعنوان استاد ممتاز، را
پدر زبان «بود، عنوان   سراسر هند، که در احمدآباد برگزار شدهياستادان زبان فارس

  . داده شديو  به»يفارس
  :ن فرمودنديحاضر  بهگونه، خطاب حتيانات نصيب  بااستاد در آن جلسه
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د، يق کنيد تحقيد، بروي مادر نتراش پدر وي زبان و ادب فارسيزان برايعز”
د و يگران است، بکوشيتر از د ني جوانان سنگةفيان وظين ميد، در ايمطالعه کن

  .“ش شماي است پيد، امانتيد و حفظ کنيابي را دريراث فرهنگين ميا
، يق در متون کهن ادب فارسياستاد در طول عمر پربار خود، ضمن مطالعه و تحق

کستان، يه، تاجيه، روسيه، افغانستان، ترکيران، لبنان، سوري در ا کهي جهانيها شيدر هما
  .اند بود، فعاالنه شرکت نموده ازبکستان، قزاقستان و عراق برگزار شده

ات يمثنو، گلزار حال  بهتوان يجمله م ، ازه استديچاپ رس ي بهاز استاد آثار متعدد
خ يتار، داستان پدماوت ،فيمنتخب اللطا، سوز و گداز، جوگ بشست، يري کشميفان

م ياحوال و آثار کل، يرخسرو دهلوي امةنام  تغلقةميضم، انهيپنج ک، هين صفويسالط
 ٢٥٠ش از ياز استاد ب.  اشاره نمود اسماريايدر، تصوف در هند، نامه عصمت، يکاشان

ات داخل و خارج، ي در مجلّات و نشري مختلف زبان و ادب فارسيها نهيمقاله در زم
  .ه استديچاپ رس  بهها، ادوارهيها و  مهادبودناي

 يقلم و قدم، نگهبان  با کهه استاستاد در طول عمر پربار خود، همواره تالش نمود
 مزد و منّت عاشقانه يب.  باشدي زبان و ادب فارسيکوش و دلسوز برا صادق، سخت

استاد  يريگ  بر کنارهيلي دليو) يبازنشستگ (يدوش ورزد، سبک ي عشق ميزبان فارس به
الاز فعگاه از  چي و هه استشه کار نمودي؛ توانمندتر از همه است نبودي علميها تي
  .ه استـ بازنماند  او استي بارز و شخصيها يژگيکه از و م و تعلّم ـيتعل

.  باشد و استاد در آن محفل حاضر نباشديست که سخن از زبان فارسي نيمحفل
 و يگر در بمبئي ديدر بنارس و پتنا و روز يدرآباد و احمدآباد و زماني در حيگاه

ها  کتابخانه  بهکند، ي سفر ميتيوال ي بهالتي، از ايشهر ي بهاز شهر: گر استيکلکته و عل
باشد، بدانجا   ناشناخته گرفتهيا  از هند اگر خبر از نسخهيا کشد، در هر گوشه يسر م

شنود  يا ميند و يب يرد، هرچه م داي قويا حافظه. پردازد يق ميتحق  بهشتابد و مشتاقانه يم
 يل اخالقي و فضايق و تواضع و فروتنياطّالعات عم. سپارد ياد مي  بهخواند، يا ميو 

 ياستاد قلندارانه زندگ. ه است و قابل احترام ساختيداشتن  دوستيا استاد از او چهره
ان، يب خوش. ز دارديشدت پره ا و دروغ که عادت مردم روزگار ماست، بهيکند و از ر يم

عنوان   بهيدوستدارانش همواره از و. دست است رو و گشاده اللهجه، گشاده حيصر



  با حکيم خندان  ٤٥

 از يد استاد عابديبدون ترد. اند اد کردهينواز  خو و دوست ف، فروتن، نرمي شريانسان
 و يعمرشان طوالن.  هستندير ادب فارسي درخشان و ماندگار و انکارناپذيها چهره

  .مستدام باد
 ةقار  در شبهيفتگان زبان و فرهنگ فارسيدوار است، شي و مفاخر امانجمن آثار

 خود قرار دهند، و ي و اجتماعي فرهنگي را چراغ راه زندگي ويهند، راه و منش انسان
  .دارند  را همچنان فروزان نگهيمشعل فرهنگ و زبان فارس
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  از نگاِه نذير احمد عابدي
  ♦نذير احمد

  ∗»بيشک«ن يشفقت حس: ترجمه و تلخیص
 سال يشتر از سيب.  من استيميار صمي دوست بسير حسن عابديامسيد پروفسور 

م در  ۱۹۵۵گر را نخست در اکتبر يشان همديمن و ا. ميشناس  ميگر رايکدياست که ما 
 يم، اما قبل از آن فرصت مالقاتيداد ي مگرچه ما هردو در دانشگاه درس. ميديتهران د

 بود و ي استاد فارسي در دانشگاه دهليعابدسيد پروفسور . ميدا نکرده بوديدر هند پ
  .من در دانشگاه لکهنو

نارها و يسم. د باهم مانند امروزه نبوديد اساتيدر آن روزگار، مواقع مالقات و بازد
. ننديگر را در آن ببيکديد يشد که اسات نمي اد برگزاريقدر ز ني مثل امروزه اها کنفرانس

ران ي از طرف دولت ايو. ران رفته بوديا  بهک سال قبل از مني حدوداً يپروفسورعابد
. حسن بعدها از طرف دولت هند بورس دادندسيد من و پروفسور   به.بورس گرفته بود
 يخارج، برا يکشورها  بهاني فرستادن استادان و دانشجوي برايا دولت هند برنامه

ي ک افسر دولتيمن و پروفسور حسن و .  اجرا کرده بودي خارجهاي گرفتن زبان ادي
 که يزمان. مي انتخاب شديگرفتن زبان فارس اديران و يا  به سفري براي بخشينام آقا به

عنوان   به دور و درازيا رهيجز  بهم کهيکرد  ميم، چنان احساسيما عازم تهران شد
 باًيحاال تقر.  خارج مثل امروزه نبوديدر آن روزگار سفرها. ميشو مي ان فرستادهيزندان

ز يان ني از دانشجوياريد، بسي صرف نظر از اساتيروند و حتّ  ميخارج  بهديهمه اسات
                                                   

 .استاد فقيد و برجستة فارسي و رئيس بخش فارسي دانشگاه اسالمي عليگره، عليگره ♦

  .نو دانشجوي پيش دکتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلي  ∗
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استادان   به داشت کهيا ران برنامهيدولت ا. مندند ران و توران بهرهي ايامروز از سفرها
ان يد و دانشجويشد، اسات  ميسي تدري فارسيرها سراسر کشويزبان فارس  بهمند هعالق

 يان زبان بوميرانيکمک ا  باشدند تا آنان بتوانند  ميران دعوتيا ي بهت مديمنتخب آن برا
گرفتن  ادي يد را براي از اساتين برخيعالوه بر ا. رندياد بگي را بهتر يراني اادبياتو 

ردند و پس از دو سال مدرک ک  مينام ران دعوت و ثبتيا  بهد دو سالي جديفارس
صدها استاد از هند و . ن برنامه تا چند سال ادامه داشتيا. شد  ميآنان داده ي بهدکتر

وجود  با يقبالً دانشمندان هند. مند شدند ن برنامه بهرهيجاها از ا گريپاکستان و د
 يط آموزشعلّت رواب  بهاام.  حرف بزننديفارس  به، قادر نبودندادبياتاد در يت زيصالح
 توانند  ميشوند که  ميافتيان حاال صدها نفر يد و دانشجوي و آمد و رفت اساتيو علم

  . حرف بزننديزبان فارس به
. ميسفر عادت نداشت  بهما هردو. ميران شدي عازم ايکشت  باحسنسيد من و دکتر 
نجا م و آي داشتيما پول هند. ميديمشهر رسخر بندر  به فراوانهايي يپس از دشوار

هر  به. ن روزها دالر نبودي وجود نداشت و همه جا هم مثل اي مانند صرافيزيچ
 ياديپس از مشکالت ز. مي نداشتيراني، پول اميديمشهر رسخر  به کهيصورت، هنگام

ت قطار يم و بلين را پرداخت کردي ماشيا نهيم و هزيه کردي تهيراني از پول ايمقدار
  .ميديتهران رس  بهرت مان صويا  به،يدشوار  بام ويديخر

 ي برايدر تهران خوابگاه. ميکرد يي ميگانگي و تنهايبا احساس بين شهر زيا با
 در آنجا. ميديباشگاه رس  بهما. خواندند  ميرا باشگاه  بود که آنيان خارجيدانشجو

ان سال ي چنان برخورد نمودند که انگار ما از ساليم و وي مالقات کرديدکتر عابد با
ن فرصت فهرست ي در اوليچ تعارف و تکلّف ويبدون ه. ميشناخت  ميراگر يهمد

گر يا روز دي آن همان روز يداري خري ما آماده ساختند و براي را براي ضروريزهايچ
 ميديم تا رسياده رفتي پيپا  باشترين و بيماش  بايما اندک. ز آمدنديبازار ن  بههمراه ما

طمطراق و زرق برق آن چشم . ن بازار تهران بوديباتريززار که در آن روزگار  بازار الله به
متأثّر ار ي بسيما از خلوص دکتر عابد. به بوديز غري ما همه چي برايکرد ول  ميرهيرا خ
ق خواهند کرد که تکلّف در يشناسند، حتماً تصد  مي راي که دکتر عابديآنان. ميشد

  .ال مان راحت شديبابت خن ي مخلص هستند و از ايليشان خيشان وجود ندارد و ايا
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ان از يآنجا دانشجو. ار جالب شده بودي بسيوجود دکتر عابد  با باشگاهيفضا
 آنان مقبول بودند و ةان هميشان در ميکردند و ا ي ميهم زندگ  با مختلفيکشورها

 شد و شام  ميفقط ناهار از طرف باشگاه داده. ه بودنسبت قابل توج  بهان هميتعداد هند
م، يم که خود گوشت بپزي کرديزير ان برنامهي ما هنديروز. ان بوديود دانشجو خةعهد به

 ما داد،  بهک تکّه بزرگ گوشتيقصّاب  م،يد گوشت رفتي خريهم برا  باهمه
در هند ما ! د گفتيم چطور بايدانست ي نمي ما تکّه کند وليم او آن را برايخواست مي
 کند، »پارچه«تم که گوشت را يو گفا  بهم،يگو  مي هم»پارچه« گوشت را هاي تکّه

ران ي در ا»پارچه«را که يز(“ شه  نمين گوشت که پارچهيآقا ا”د و گفت يفروشنده خند
، يالملل نيسپس ما زبان ب) ستي را دارد و گوشت، پارچه ن»لباس«ا ي »رهنيپ« يمعنا

 ما او ةاشارپاسخ   بهم،يخواه  ميم که چهياو نشان داد  بهم، ويکاربرد ه اشاره را بيعني
 در ي معلّم زبان فارسيم چون ما همگيار شرمنده شدي ما بس“د؟يخواه  ميتکّه ”:ديپرس

د بر يم و مزي بفهميراحت  بهانه راي عاميم فارسيتوانست ي نميم ولي هند بودهاي دانشگاه
اد ي زيها هواژ! ميم حرف بزنيتوانست  نميدار هم مغازه  بازهاي چيد بعضي خريآن برا
کار   بهن جهتياز ا.  دارندهايي  و تلفّظ تفاوتي در معنيدر اردو وجود دارند ول يفارس

 ة مقاليکردند که روز  مي نقليدکتر عابد. ژه استي وةاط و توجي احتيبردن آن متقاض
 »انتشار« ة واژيجا  بهدادند، در آن مقاله  مي نشانيبياستاد پروفسور حسن خط  بهخود را

  استعماليآن معن  بهن واژهي ايا در فارسکار رفته بود، ام ه ب»بودن عيشا «يمعن به
 .“ انتشار بوديلي خيالديدر هندوستان در قرن شانزدهم م ”:ن بوديجمله چن. شود نمي

 وجود داشته ي گفت امکان ندارد که در هند قرن شانزدهم انتشاراتيبيپروفسور خط
 دارد، من هم در آن هنگام حضور  را»طباعت و چاپ« ي معنيفارس  به انتشارةواژ! باشد

 استاد ي را برا»انتشار« ة واژي اردو و فارسيداشتم، پس از بحث و مباحثه، تفاوت معنا
  .ميواضح نمود

 يدر سالن. داشتند يادي زةاق و عالقي متنوع اشتيخوردن غذاها ي بهپروفسور عابد
  دعوتيز گاه گاهيشد و ما را ن  ميز برگزاري ني مراسم عروسيکه در باشگاه بود گاه

 ي عابدپروفسور. ميکرد  ميکردند و در چنان مواقع ما حق دعوت را کامالً ادا مي
باشگاه   به از کالسهايوقت. ظهر بود  ما عموماً در بعد ازيکالسها. گروه ما بودند سر
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ي ور عابدد، پروفسيکش  مي انتظار ما راي ما بستنهاي  پنجره اتاقيم عموماً رويگشت ميبر
 دو ي وي داده شود، اکثر جلويما دوتا بستن  بهگفت  ميآقا، نگهبان باشگاه، محمد به

  .شد  ميدهي ديبستن
  ذبح وييمن آن را در دستشو. م، مرغ آورده شدي پختن مرغ را داشتة برناميبار

م و يدر عصر مرغ را پخت. ز و سپس تکّه کردمي آن را تميکمک پروفسور عابد به
 از مشهد زعفران يرنگان در همان روزها دکتر سدا.  من بودة پختن بر عهدتيمسؤل

 آن يگوشت اضافه کردم ول  بهد ويافزا  ميلذّت غذا  بهده بودم زعفرانيآورده بود، من شن
 جمع ها يم تمام هندي خوردن نشستي که ما برايهنگام. د بود شديشتر از آنچه بايب

 پخته يرگوشتي غي و غذاي او سبزيخورد، برا  نمي گوشتيرنگان دکتر سدا. بودند
 تلخ بود و يلياد بودن زعفران خيت زعلّ  بهم آنيدي که گوشت را چشيهنگام. ميبود
خوردن مشغول بودند و   به مدامي که وي دکتر عابدياستثنا  بهخورد،  نمي آن رايکس

گفتند   ميم،يختپ يي مي ما غذايهر وقت پس از آن. گر خوردنديماند در وقت د يآنچه باق
اد ي زي عابدپروفسور هاي يگونه شوخ طبع نياز ا. ميشتر اضافه کنيدر آن زعفران را ب

 ـ کي سالم عليا نبي  ـگفت  مي بلنديصدا  بهشد  مي که وارد باشگاهيهنگام. است
 برگزار شده بود، يالد نبي محفل ميي جاي وةکردند که در دهکد  ميانين بيعلّت آن چن

. خواند  ميتيت بر روايخطابت کرد و روا  بهعشاء امام مسجد آغازپس از نماز 
ز همه در حال يبزرگان و جوانان ن. دندي خوابي حتّها ه بچيروقت شده بود، بعضيد

جه مشغول خطابت خود بود و سلسل يب محترم بيا خطچرت زدن بودند اموعظ او ةتو 
خوانند و   ميارتي که مردم دارند زديد و فهمي از خواب پريا هناگهان بچ. ادامه داشت

ارت يخواندن ز  بههم  باشد و تمام مردم ي جار»کي سالم عليا نبي«ار بر زبانش ياخت يب
  .ديان رسيپا  بهالديب گم شد و محفل مي خطيجه آن صدايآغاز کردند که در نت

 مانند ينيريک شيم که يکرد  مي گذريحسن و من از بازارسيد  پروفسور يروز
لو از آن يک کيحسن فوراً سيد پروفسور . ميدي خودمان را در آن مغازه دي هندينيريش
 عالقه ينيريش  بهمن.  بدمزه بوديليم آن خياتاق برد  به آن رايوقت. دي را خرينيريش

 يزود  بهزهاي تهران چيدر آن آب و هوا.  مانده بوديي نخورده جاينيرينداشتم و آن ش
  همواره آن رايا پروفسور عابدام.  خشک شد همينيريشدند، آن ش  ميخشک
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آن را . گفت که چقدر خوشمزه بود ي ميشوخ  به هم که تمام شد اويخورد، هنگام مي
  .ميش بخريدوباره از بازار برا

 در آن تمام دوستان. ميرفت کنفرانسک ي شرکت در يما برا يالديم ۱۹۶۲سال 
 از لکهنو و يره، روانشاد دکتر صمدگي، من از علي از دهليجمع بودند، پروفسور عابد

ن يداد ايرو. ميقطار آمده بود  با از لکهنوي صمديمن و آقا.  از پتنايحسن عسکرسيد 
  .ان خواهم کرديگر بيد  است که در فرصتيدني جالب و شنيليسفر خ

سيد ، دکتر ي مهمانخانه و دکتر عابديي در اتاق باالي صمديخالصه، من و آقا
 يآقا.  اقامت داشتندينيي پاهاي ره در اتاقيغ حسن وسيد تر  و دکيحسن عسکر

 يعني(ماه دسامبر . خود داشتند  بااز راي مورد نيزهاي مانند معمول تمام چيصمد
 و ها ينيري، شي و فنجان و قند و چاي و کتري کوچک، اجاق برقيبود، بخار) زمستان
 يصبح شد و آقا.  بودزيت، کره، غرض همه چيسکوي مختلف و تخم مرغ، بيحلواها
چون .  را آماده کردي، چهار تخم مرغ را آب پز و چا اجاق خود را روشن کرديصمد

.  خود گرفتةم غذا را برعهديت تقسياتاق ما درآمد و مسؤل  به خبردار شديدکتر عابد
م يالمثل قد بله، ضرب.  خودي و دوتا براي صمديآقا ي بهکيداد و  من  بهک تخم مرغي
.  تمام شدها يخالصه در سه چهار روز تمام خوردن. نجا صادق نبودي ا»محرومالقاسم «

، در ! چه آورده بودي صمديآقا  گفت مگريشوخ  باي عابدپروفسورد بر آن يمز
خبر  از آن واقعه با ي صمدي که آقاي هنگام»!ماند ي ميچند روز باق« حلوا بود، ها يبطر

خوردند،   ميما غذا  با هر روزي دکتر عابدست کهيف نسأت هين ماي من ايشد گفت برا
ن اظهار را کرد که من در ي تمام شد اها ي خوردنيت دارم که وقتيقدر شکا نيبلکه تنها ا

ان يهم اتاق  بهآمد،  مياتاق ما ي به هم که دکتر عابديهنگام!  حلوا آورده بودمها يبطر
  .شود  ميدايم پش، آب گري اصالح ري برايگفت که در اتاق دکتر صمد  ميخود

عادت عام مردم است .  مخلص بودنديلي عالوه بر شوخ بودن، خيطبعاً دکتر عابد
اد ي من يو  با ساله خوديکنند، در ارتباط س  ميفيکه از عظمت خاندان خود تعر

ن يه امسال محض بر االبتّ. ف خاندان خود پرداخته باشنديتعر  بهچ وقتي هيندارم که و
ر اهدا شده بود يطور جاگ  به بود کهيداد بزرگي جايو ر خاندانل تذکره گفت که ديسب

 خاندان يف بزرگي تعريکه دکتر بجا گفت  مي عبدالودوديقاض. باد رفت  بهکه بعداً
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ذکر  ي بههنگام. اند ابين صاف دل ناي چنيمردم. کردند  مياني را بيوب برخيخود، ع
 که خود دکتر يآن علت مشکالت به  او وي شرع و تنگدستيپرداختند، پابند  ميپدر خود

  .کرد  مي تحمل نمودند، را ذکريعابد
. شود  نميدهيک از معاصران او ديچ يان هيعلم دارد درم ي به که دکتر عابديا عالقه

 که مثل او يتوان گفت که کمترند کسان  ميده ويار کوشي بسي خطّةسراغ نسخ  بهاو
دنبال کتابها   به نماده کهين هند باقياز سرزم يا د گوشهيشا. کتابها را دنبال کرده باشند

  .نرفته باشد
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  و آقاي دکتر عابدي من

  ♦سيد حسنشادروان 
  ∗ احمدي غالم نبسيد: ترجمه

  براساس چهار نکته و جنبهدکتر عابدي  بامن دوستي و ارتباط مستحکم و پايداِر
  :قراراند باشد که از اين مي

  »درسي و همکاري هم, سفري هم, شغلي هم«
فاق افتاد در دهلي اتّم ۱۹۵۴دکتر عابدي در سال   باي منيلين مالقات و آشنااو. 
دهلي  بهبقات بورس تحصيلي از طرف دولت هند اکه بنده جهت مشارکت مس وقتي

 فارسي جديد در ايران اين بورس براي کسب و فراگرفتن مطالعاِت. رفته بودم
دکتر , ١»شري پدم« ة جائزةبرند ، از لکهنو دکتر نذير احمد,عالوه بر من. قرارگرفته بود

. شرکت نموده بودندو مسابقه اين مصاحبه  استادان ديگر هم درو چندتا عابدي 
ا دانشگاه تهران ام .منتخب شده بوديماحمد من و دکتر نذير , نتيجة اين مصاحبه در

بنابراين اين مصاحبه . ده بودکر نام دعوت آقاي عابدي را قبالً پذيرفته بود و براي ثبت
من و آقاي نذير احمد در اکتبرماه سال . دت و ارزش زيادي نداشته بوبراي عابدي اهمي

                                                   
 .نگاشته) ٣٦٣-٧٤ ص(» نامه بديعا«زبان اردو در  اي به رئيس اسبق گروه فارسي دانشگاه پتنا، مقاله ♦

  .لکهنو, استاديار بخش فارسي دانشگاه لکهنو  ∗
» بوشن پدم«و » ويبوشن پدم«، »رتن بهارت«ملّي هند بعد از جايزة چهارمين : (PadamShri)شري  پدم  .1

هاي هندي در زمينة هنر، آموزش،  پاس خدماِت گرانبهاي شخصيت جمهور هند بهکه توسط رئيس 
» شري پدم«جايزة . شود هاي اجتماعي اعطا مي  ورزش، پزشکي و فعاليت،دبيات، علومصنعت، ا

  )قند پارسي (.م آغاز شده است ١٩٥٤سال  از
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 شهر رسيديم و از آنجا مبندرگاه خر بهايران حرکت نموديم و  به ي راه درياز ام ۱۹۵۵
آنجا براي ما اتاق جداگانه در باشگاه دانشگاه . قطار در يکم نوامبر وارد تهران شديم با

 من در اتاِق. راهم شد ف،خارجي بودهکه مخصوصاً جاي پژوهشگران ) خوابگاه( تهران
 دکتر نذير احمد بود و بعد از آن اتاق پژوهشگر اهل مصر بود و در بغل وي برابر اتاِق

دکتر . خوابگاه رسيدم به تقريباً در ساعت دوازده نم.  دکتر عابدي مورد قرار بوداتاقِِ
 آمد گفت و استقبال کرد و براي ما را خوش, عابدي از قبل آنجا تشريف داشته بود

هميشه ابگاه وکنندگان در خ  ناهار براي اقامت. آشپزخانه دعوت نمودناهار در تاالِر
و ) عصرانه( صبحانه و چاي عصرانتظام بعد از ناهار آقاي عابدي فرمود که .  بودفراهم
بنابراين . باشد  ميظروف  بهست و براي اين نيازه خود يعني شخص ةعهد بهغيره  شام و

 هرحال ما هب. جام و اجاق برقي الزم بود, فنجان, قاشق, بشقابلين روز خريدن  اودر
زار از خوابگاه   اللهبازاِر. يمفتبازار ر  به و پيشنهادي آقاي عابدي در عصريراهنماي به

گام آقاي , روز جالب بود جريان آن. ما هر سه نفر باهم پياده رفتيم. بودتهران کمي دور 
ت آقاي عابدي اين علّ  بهشت و ما کوتاه قد بوديم دابلنديعابدي طوالني بود چون قد 

 راه يدر شلوغاين فکر بوديم که   بهميشهه. مانديم  ميرفت و ما عقب  ميجلوتر از ما
 بازاِر بههرحال ما  هب. ايستاد  ميزديم و او  ميگم نشويم بنابراين آقاي عابدي را صدا

راهنمايي و سرپرستي .  را خريديمزار رسيديم و سامان و ظروف مطلوبه و نيازمندانه الله
تهران   بهشش ماه قبلنان بود چون وي تقريباً يعابدي براي ما خيلي مفيد و باعث اطم

ِي بعضي از اشخاص شهر يي و شناساي و قوانين خوابگاه نيز آشناروش بارسيده بود و 
قاي نذير  من و آ.گرفته بود خوبي آموخته و ياد بهداشته بود و زبان گفتاري فارسي را 
عنوان  هبيست روز ابتدا آقاي عابدي ب, لذا در ده. در اين زمينه نارس و ضعيف بوديم
 دانشگاه دکاندار و کارمنداِن  باوي از طرف ما. ترجمان ما کمک و همکاري نمود

سرزمين ايران تشريف آورده   بهدکتر عابدي از شش ماه قبل. کرد  مييي و راهنمافتگوگ
 از طرف دانشگاه را تمام کرده بود و در کار انخارجيبانداني براي زس دربود بنابراين 

گرفتن زبان فارسي باستان و پهلوي در کالس ا براي فراام. تحقيق آغاز و ادامه داشته بود
يار شاطر استاد پرکار بودند  دکتر احسان, استادان درس  بهراجع. نمود  ميما هم شرکت

او هر . مي سختگير هم بودند کيکا ام, ادد  ميي درسو زحمت خاصّمحنت   باکه
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نموديم   ميآمادگي خوبي در امتحان شرکت  باما هر سه نفر نيز, گرفت  ميهفته امتحان
, دکتر صادق کيا شخصي خيلي شفيق استاد زبان پهلوي .شديم  ميقتاز موفّم مةنمر ابو 

  ما احترامةهم بهد و فرهيخته بودن باسواد و ي بسيارا استاددل بودند ام مهربان و نرم
ي انجام يافت و ما هر ينها در اين امتحان. گذاشت و رفتار و روابط دوستانه داشت مي

  .ديمش مدرک سرفراز کسِب بهنايل آمديم و   بهل در دانشگاه اوةرتب بهسه نفر 
را ) شادروان(خانم خود من در روزهاي ابتدايي خيلي ناراحت و نگران بودم چون 

 ه بودند و در دبيرستان درسفرزندان من نيز بچ. ايران آمده بودم  به گذاشتهبيمار و تنها
ايران   بهکه  من نبود بنابراين وقتيةدار و سرپرست خانواد کس نگه آنجا هيچ, خواندند مي
کار عالقه و رغبتي  جا و هيچ در هيچ. م خود دلتنگ شده بودةياد خانواد  بهنهادم پا

مانند کوچه و بازار سرزمين ايران , در و ديوار, رد شده بودياد آن خونس  بهنداشتم و
  وگردم ميهند بر  بهت تصميم گرفتم کهاين علّ  به.آمد  مينظر  بهدشمن جاني و عجيب

احوال من که آقاي عابدي از اوضاع و  وقتي. هند هم نامه فرستادمدولت  بهاين منظور  به
ه نمودند که تصميم برگشتن را ترک مشورت و پيشنهاد شايستمن را , آگاهي داشتند

ي بآقاي عابدي براي من راه دلبستگي و دلچس. بکنيد و اين فرصت را غنيمت بشماريد
دکتر مهتاب نراين , همراه آقاي نذير احمد  بهوي, آمد ميکرد چون در شب خوابم ن پيدا

نگاني و دکتر سدار)  سفارت هند در تهران و دانشجوي دانشگاه تهرانکارمنِد( ماتور
. کردند  ميمن صحبت لطيفي و جالبي  باشدند و  ميپس از شام در اتاق من جمع

چون وي در لکهنو مصاحبت و حوزة . نمود  مياين کار دکتر عابدي نقش کليدي ايفا در
و طاين طبقه ارتبا شاوندان و دوستان و عزيزان وي ازيبسيار خو, ابان را ديده بودنو 
العاتي شاياني داشته بود و ي و اطّيشان آشنا  اوضاع و احوالق داشته بودند لذا ازتعلّ
گفت و من اين داستان و واقعات   ميشان را  و جالبمن داستان و سرگذشت مهم به

ند ستب  مي اتاق من را آهستهآمدم و آنها درِب  ميشنيدم و در آغوش خواب  ميجالب را
  .گشتند ميبر خودشان اتاِق  بهو

بوجود اي ديگر نيز  تهران آقاي عابدي تدبير و چاره نسبت بهفت منظور رغبت و ال به
 استاد نزديِک  بهآورد که در هر جمعه يا روز تعطيل من و دکتر نذير را جهت مالقات

براي اين کار . برد  مي خود نامدار همراِه معروف يا سخنوراِنة دانشگاه يا نويسنِدةبرجست
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رسيديم و آنجا عالوه   ميوقت ما  آندر کرد و مي نوقت را معيط تلفن وست هوي قبالً ب
 فارسي ل روند و سبک جديد شعر و نثرتحو  بهبر موضوعات و محتواي عمومي راجع

 اين آقاي عابدي در مورِد. نموديم  مياستاد يا سخنور يا نويسنده گفتگو يا صحبت با
فسور وران پر دانشگاه تهةچون ما از استاد برجسته بازنشست. ي داشتيسزا  بهسهم

الزمان  استاد بديع, دوودارپوابراهيم آقاي و استادان نامدار ديگر مثالً , عبدالعظيم قريب
يار  دکتر احسان, دکتر منوچهر مينوي, دکتر صادق کيا, دکتر صادق گوهرين, انفرفروز

ي و يزمان که علمدار و پيشگامان نوگرا  مشهور و معروف آنشاطر و سخنوراِن
زن شاعر نامدار , سايه هوشنگ ابتهاج, نادر نادرپور, ند مثالً نيمايوشيجدطلبي بودتجد

ي و يي و روند و سبک تازه آشناينوگرا  ازسيمين بهبهاني مالقات و رجوع نمودم و
 تهران در ةگاهي اوقات در زمان تعطيل ما در مضافات و ناحي. دست آوردم هالعاتي باطّ

ي آگاهي و يرسم و رواج مردم روستا,  احوال زندگاني و از اوضاع وي رفتيميروستا
يقيناً از , گرديد ميي آقاي عابدي نصيب نيواقعاً اگر راهنما. کرديم  ميي حاصليآشنا

  .بهره مانديم ده و بييفا ي مسافرت ايران بيهدف اساس
خوردن غذا خيلي  بهنسبت  رفت و در ايران  ميشمار ه بيآقاي عابدي شخص پرخور

شد و   مييييراذ دانشگاه هميشه اهتمام و انتظام دعوت و پ در خوابگاِه. بودطاحتيا بي
  .کرد ميوقت اين فرصتي را فراموش ن اين زمينه پيشگام بود و هيچ آقاي عابدي نيز در

که آقاي حسن  صبح زود آقاي عابدي من را آواز داد ،لين روز دسامبردر ايران او
من ناگهان بيدار شدم و از پنجره . د که ديدني هستي را نگاه کنيزبا برف, بيدار شويد

واقعاً منظره و . بارد  ميزمين  بهبرف مانند حلقة پنبه مرتباً از آسماننگاه کردم و ديدم که 
و  لين مرتبه اين منظره را ديده بوديماومن و آقاي عابدي .  جالبي و جاذبي بودةصحن

  .ت برديملذّاز آن بنابراين تا وقت طوالني 
گشتيم و  ميبرکشور خود هندوستان   بهس از پايان رساندن آموزش در ايرانپ

ايران در  آقاي عابدي نيز همراه بود اگرچه آقاي نذير احمد براي چند ماهاين سفر  در
ا  راهدا شده بود و بعضيما   بهيات خاصّها و مجلّ از طرف دانشگاه تهران کتاب. ماندند

آقاي ا ام. فرستادم  ميط پست پتناتوس ههر هفته بچه من اگر, کتابفروشي خريده بوديم از
 ها را در يک کارتن مسافرت آخر تمام کتاب  بهها را جمع کرده بود و عابدي اين کتاب
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شهر رسيديم  مبندرگاه خر  بهشدن بر کشتي سوار  بهکه ما وقتي. بستند) يمقواي جعبة(
 کتاب را) کارتن( دوقناين صکه خواستند   ميمسئوالن گمرک.  گمرک پيش آمدةمسئل

في کرد و پيش رئيس گمرک رفت و خود را معرآقاي عابدي , ينه باز بکندمنظور معا به
ايشان مهمان ايران هستند بنابراين بدون معاينه و چون اجازه داد که افسر گمرک 

فاق  گمرک اتّةکه در بندرگاه بمبئي رسيديم نيز مسئل وقتي.  شوندر کشتي بسواررسي زبا
 در و بود آمدهد معروف نثار حسين شعيبي از قبل ا آنجا برادر عموزادة من سيام, افتاد

 معاينه وسايل و ساک مااين سبب   به.عهده داشت  بهعنوان مسئول گمرک هادارة گمرک ب
  .و بررسي نشد

زمينة درس و تدريس  بههاي خودمان  بعد از برگشتن هند ما هر سه نفر در دانشگاه
آقاي . يمرسيد گاه عالييي و جا خاصّةرتب  بهت کوتاهي مايم و پس از مديافتل اشتغا

فسور و رئيس بخش عربي و فارسي نايل ودهلي دانشيار و بعداً پرعابدي در دانشگاه 
 قبالً در بخش اردو و بعداً در بخش هآقاي نذير احمد در دانشگاه اسالمي عليگر. آمد

سة عربي و فارسي دولت بيهار در مؤسمن قبالً . دفسور و رئيس گروه گرديوفارسي پر
 .فسور و رئيس استخدام شدموعنوان پر هو بعداً در بخش فارسي دانشگاه پتنا بفسور وپر
 جهت بهاين مناسبت و   به.هاي خودمان شديم  ما رئيس دانشگاه شکل بود کهاين به

ت مطالعات ئعضو هي, ننامه و امتحا شسارتباط صميمانه و قريبي زياد براي آمادگي پر
هر  ممتحن و کارشناس فسور از حيِثودانشيار يا پر, و مصاحبه براي استخدام استاديار

,  سراسر هندقيعلوم شردر کنفرانس اين عالوه بر . شد  ميبار مالقات سه ,سالي دو
 چون. آمد  ميکنفرانس مطالعات اسالمي يا همايش فارسي نيز فرصت مالقات فراهم

, کلکته, رانچي, ها در پتنا ر علمي دانشگاه يا جهت مشارکت در جلسهمنظور کا به
در فسور عابدي ومن و پر. فاق افتادغيره اتّ و, گوهاتي, کشمير, دهلي, حيدرآباد, عليگر

ين را و در دانشگاه کلکته دکتر عطا کريم برق را براي الد دانشگاه کشمير دکتر شمس
 در دانشگاه حيدرآباد .تيم و استخدام نموديم مصاحبه و امتحان گرفيفسورو پرةمرتب

فسور عابدي را دعوت و من و پر،منظور امتحان کارشناسي ارشد  بهدکتر رضيه اکبر
 عابدي و دکتر نذير احمد و ريعني دکترا دوستان و همکاران و عزيزان ما . نموده بود

 ستادان فارسي سراسِرکه انجمن ا  وقتي.دندبو ناميده (Trio) گانه عنوان يار سه  بهمن را
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  و بعداً دکتر عابديشدند لين رئيس انجمنسيس شد دکتر نذير احمد اوأهند ت
روز  هاين انجمن روز بي و سرپرستي  اين انجمن قرارگرفت که تحِتتساري به
  .دکر  ميدر يک شهر مختلف کنفرانس برگزاري گسترش يافت و هر سال ترقّ به رو

ات فارسي مشغول ارهاي تحقيق و تدوين ادبيپس از برگشتن ايران ما جهت ک
 گردآوري و که در مورِد قدر عشق و عالقه داشتند ويژه دکتر عابدي که اين هب. شديم

 .اردو تالش بسيار نمودند  نادر و ناياب فارسي و عربي وخطّيهاي  جستجوي نسخه
 گرانقدر يخطّهاي  نقاط دور افتاده کشور هند نمود و نسخه بهاين منظور مسافرت  به
 و نوشتات فارسي  ادبيةاو در طي سي سال بيشتر از بيست مقاله در زمين. دست آورد هب

 طور اين. چاپ رسانده است بهو  هاي نادر را تدوين و ويرايش نموده بسيار کتاب
ي و جاي يسزا  بهات فارسي در هند سهم زبان و ادبيةبينم که دکتر عابدي در زمين مي

توانم خدمات صادقانه و نقش کليدي  ميکوچک ن ةد که در اين مقالان شاياني داشته
دکتر . دارد  الزم و نيازل و ضخيمآورم چون يک کتاب مفصّ تحرير درةرشت  بهعابدي را

 بلکه گروه وسيع اند و همکاران ساختهدوستان براي  دائره و حلقة بزرگي فقط هنعابدي 
 چشم  بهاون مثل پروانه هميشه گرداگرد اند که ايشا ي شاگردان را نيز داشتهو خاصّ

باعث افتخار و را استاد عابدي ات د و انجام نمودن وظيفه و احکام و دستورنخور مي
  .دانند  ميسربلندي

 سرپرست و نگهدار ةيک ستون و پايتوان گفت که دکتر عابدي   ميطور کلّي هب
ات  ادبي ماهِردانشوِر,  فارسية برجستاستاِد, بزرگوارراهنماي , دوست شفيق, خانواده
ر و شخص ثّؤسخنران و نويسنده پرآوازه و م, ظرالنّ بين و دقيق ِق باريکمحقّ, فارسي

 وي را ،دانشگاه دهلي پس از بازنشستگي. ي هستندالمشرب خاصّ کشاده دل وسيع
عهده و استخدام نمود که واقعاً   به(Professor Emeritus) »ممتاز فسوروپر«عنوان  هب

که جهت  تمام دوستان و عزيزان و همکاران و شاگردان ازمن .  و سزاوار بودمستحق
 تصميم »نامه ويژه«عنوان   بهدار دکتر عابدي انتشار و چاپ آثار ارزنده و خدمات دامنه

  .نمايم  مير و تقدير صميمانهتشکّ, گرفتند
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  ♦ پروفسور عابديخدماِت
  ∗رضا مصطفوي سبزواري

 بايد يادآور شوم که دانشمندان و پژوهندگان هندي در روزگاران گذشته مقدمهعنوان  به
 ةه ذکر هماند که البتّ براي زبان و ادب پارسي و فرهنگ ايران و اسالم بسيار کوشيده

ت اعتراف کرد که اقعياين و  بهتوان تنها مي. گنجد شک در اين مجال نمي  بيها آن
ها در  هايي که در همان موضوع هاي آنان در بعضي موارد از پژوهش مجموعة پژوهش

و شايد کمتر بتوان يافت و يا نتوان ١ت بيشتر بوده استايران انجام گرفته از لحاظ کمي 
اين , گردد هر جهت زبان مادري آنها محسوب نمي  بهتي را که دربارة زباني کهيافت ملّ

هم  آن. ن کرده باشندهاي علمي مکتوب و مدو مه کتاب و مقاله و پژوهشنامهه
شمار   بهي امروز هم براي اهل آن زبان از اسناد مهمتحقيقاتي که بعضي از آنها حتّ

  .گردد مآخذ محسوب مي رترينرود و گاه از جمله معتب مي

                                                   
امير حسن عابدي استاد فقيد سيد ياد پروفسور  مناسبت مجلس بزرگداشت زنده هايي که به يادداشت ♦

 , در محلّ سفارت کبراي محترم هند در تهران برگزارگرديد۹۰تاريخ پنجم خرداد دانشگاه دهلي که در 
نگارنده ضمن سپاسگزاري از آن سفارت محترم و بويژه بخش فرهنگي آن براي . فراهم آمده است
براي آن شادروان که حق زيادي در گسترش زبان و ادب و فرهنگ ايران و اسالم , اين اقدام بايسته

  .مسألت دارد, از درگاه پروردگار بزرگ مغفرت. دارد» پارسي ناس قندشکرش«در ديار 
  .استاد فارسي دانشگاه علّامه طباطبايي، تهران  ∗
, هاي تأليف يا تصنيف شده در سراسر هند بهترين گواه اين مدعاست هاي خطّي کتاب فهرست نسخه  .1

 ۲۵آباد داراي حدود  در شهر اسالمعنوان مثال کتابخانه مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان  به
 .قاره است شبه  نسخه خطّي مربوط بهرهزا
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 ايرانيان در  که اعتراف کنم هنديها از١»گويم و از گفتة خود دلشادم فاش مي«
  .٢اند  معاصر گوي سبقت را ربودهةنويسي فارسي در گذشته و پيش از دور فرهنگ

لغت فرس ,  يافتتأليفوسيلة ايرانيان   بهنخستين کتاب موجوده مانده از قديم که
 واژه ۲،۲۲۸حدود   با)۴۵۸-۴۶۵(نيمة دوم قرن پنجم هجري   بهاسدي طوسي مربوط

 الفرس صحاح, از جهت تاريخ که در ايران تدوين يافته دومين کتاب لغت موجود .٣است
ز ي واژه در تبر۲،۳۰۰  باه ۷۲۸سال   بهواني است که محمد بن هندوشاه نخجتأليف

کتاب نخست فاصلة   باگردد حدود دو قرن و نيم  که چنانکه مالحظه مي.٤نوشته شد
  سال  بهمالي که نيز بجز معيار جالفرس صحاحزماني دارد و قابل ذکر اينکه پس از 

 يافت تا قرن دهم هجري قمري در ايران کتاب مستقل و معتبر ديگري تأليف ۵-۷۴۴
  .نويسي تدوين نيافته و يا بدست ما نرسيده است  لغتةدر زمين

 »فرهنگ قواس« ظاهراً ، شدهتأليف هند ةقار نخستين فرهنگ معتبر فارسي که در شبه
قواس   بهمبارک شاه قواس غزنوي معروف الدين فخرتأليف »رهنگ پنج بخشيف«يا 
 که در دورة محمد شاه خلجي پادشاه هند .٥اوائل قرن هشتم هجري قمري است در
 نويسي ا فرهنگام. گردد تدوين گرديد و حدود بيست هزار واژه را شامل مي) ۷۱۶-۶۹۵(
ز زبان همة مراک ازسرعت رونق يافت و دانشمندان و زبانشناسان هند و پاکستان بيش  به

 در اين زمينه اند تا بدانجا که زحمتشان و خدماتشان فارسي در آن خصوص کار کرده
ها انجام گرفته است و ما امروز  ي است که وسيلة خود ايرانييها چندين برابر پژوهش

  .٦شناسيم  هنديان را ميتأليف عنوان از فرهنگهاي فارسي ۱۴۰بيش از 
                                                   

ديوان » بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم«: مطلع غزل معروف حافظ و مصرع دوم چنين است  .1
 .۲۱۶ص , حافظ چاپ فزويني و دکتر غني

 ) فرهنگستان زبان وادب فارسيفلسفة(نامة فرهنگستان  قارة هند ـ نويسي فارسي در شبه فرهنگ: رک  .2
 .مقاله نگارندة اين سطور, ش ه ۱۳۷۸مهرماه , شمارة اول, سال چهارم

 .کوشش دکتر دبير سياقي مقدمة لغت فرس به: رک  .3

 .اهتمام دکتر عبدالعلي طاعتي الفرس به  مقدمة صحاح:رک  .4

, رات بنگاه ترجمه و نشر کتاباز انتشا.  مقدمة فاضالنه پروفسور نذير احمد، مصحح کتاب:رک  .5
 .تهران, ش ه ۱۳۵۳

 . آمده است۶فهرست عناوين اين فرهنگها در مقالة ياد شده در بند   .6



  ٦٠  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

گردد که   عنوان بالغ مي۱۲۰بيش از   به آمارنويسي فارسي نيز اين در زمينة تذکره
همين رقم خود دليلي ديگر بر انبوهي شاعران و نويسندگان و اهل قلم فارسي نويس و 

  .١ها و تاريخ شعراها آمده است فارسي گوي هندي است که نامشان در آن تذکره
 فارسي زبان  بهبرکت وجود دانشوران هندي آگاه و بصير  بهکتابهاي تاريخي نيز که

 عنوان از آنها ۷۰حدود   بهرقمي درخور توجه دارد که نگارنده تاکنون, فراهم گشته
  .٢دست يافته است

  در چنين محيطي٣ پرورش يافتن دانشمنداني همچون پروفسور عابديمقدمهبنابراين 
ي ندارد که در چنين جاي و سرزميني بارور که تعجبجاي شگفتي نيست و نيز جاي 

  .ديگر بيافريند او هم اين همه آثار, زبان فارسي فراهم آمده  بهر علمي وهمه آثا اين
پژوهش   به بر تارک زبان فارسي٤ عابدي که بيش از پنجاه سالپروفسور ةکارنام
  .يار درخشان استسب, پرداخته

  :دو دسته تقسيم کرد  بهتوان  عابدي را ميپروفسورهاي مهم چاپ شده  پژوهشنامه
مه  بااند و همراه که ايشان تصحيح کردهمتوني : لبخش اوچاپ رسيده   بهاي مقد

  :ترتيب چاپ عبارت است از  بهاختصار و  بهاست که بعضي
 م ۱۹۶۱سال   بهچند فقيد همکاري دکتر تارا  باگلزار حال يا طلوع قمر معرفت که

  .چاپ رسيده است  بهاز سوي داشنگاه عليگره
 فاني تصحيح گرديده و آکادمي هنر و مثنويات فاني کشميري که چهار مثنوي

 .چاپ رسانيده است  بهم ۱۹۶۴سال   به آن رافرهنگ و زبانهاي جامو و کشمير

                                                   
 . آمده است۶فهرست عناوين اين فرهنگها در مقالة ياد شده در بند   .1

  .همان  .2
ت جمهور هند  رياسم ۱۹۹۲سال ) نشان افتخار ( ”PadamShri“پروفسور امير حسن عابدي جايزة   .3

حضور مقامات بلندپايه دانشگاهي و سفير  گرديد و بدين مناسبت مجلس بزرگداشتي براي او با نائل
 .جمهوري اسالمي ايران برگزار گرديد

دانشگاه آگرا , التحصيل شدن استاد از دورة فوق ليسانس کالج سنت جانس مبدا اين رقم سال فارغ  .4
سال  دهلي به, عنوان استاديار زبان فارسي در کالج سنت استفن  به و نيز انتصاب ايشانم ۱۹۴۳سال  به

 . استم ۱۹۴۵



  خدماِت پروفسور عابدي  ٦١

فرهنگ لغات   باچند تصحيح شده و همراه همکاري دکتر تارا  با که١جوگ وشست
 .عليگره چاپ و منتشر گرديده استاسالمي  وسيلة دانشگاه م ۱۹۶۸سال   بهآن

تصحيح استاد عابدي و وسيلة   با است که٢ اثر نوعي خبوشاني»ازسوز و گد«مثنوي 
 .انتشار يافته است م ۱۹۷۰سال   بهبنياد فرهنگ ايران

 .چاپ رسيده است  بهم ۱۹۷۱سال   به در ايرانطائفاللّ منتخب ةتذکر
سال   به هند کهادبيات از شاهکارهاي ٤ سرودة ملک محمد جايسي٣داستان پدماوت

 .چاپ رسيده است  به بنياد فرهنگ ايران از سويم ۱۹۷۲
  تصحيح گرديد و٦چند کمک دکتر تارا  بااسي که ترجمة خالقدار عب٥پنچاکيانه

 .انتشار يافت) ۶ ةشمار(عليگره اسالمي  از سوي دانشگاه م ۱۹۷۳سال  به
  وسيلة بنياد فرهنگم ۱۹۷۵سال   بهاي ناشناخته که تاريخ سالطين صفويه از نويسنده

 . گرديدمنتشر
 تصحيح ٧همکاري شادروان دکتر مقبول احمد  با امير خسرو کهةنام  تغلقةضميم
 . از سوي انجمن فارسي هند منتشر شدم ۱۹۷۵سال   بهگرديده و

                                                   
 هزار بيت بوده ۶۰اي شامل  زبان سانسکريت و منظومه  در اصل به(Yoga Vasistha)جوگ وشست   .1

هاي متعدد از آن فراهم گرديده و از معتبرترين آثار دربارة عقايد فلسفي هند بشمار  که بعدها خالصه
 .رود مي

,  مجلّة معارف:رک. (صورت ديگري است از قوچان که شهري در شمال خراسان فعلي است  .2
 .م ۱۹۶۷ژوئن , گره اعظم

اند که  نثر و شعر ترجمه کرده  يک افسانه هندي است که افراد زيادي آن را به(Padmavat)پدماوت   .3
 .القلوبحتفة, هنگامة عشق, سخنبوستان , وت پدم, پدماوت ذاکر, شمع و پروانه. از جمله آنهاست

 .هند است) اترپرادش. (پي.يکي از شهرهاي آياالت يو: جايس  .4

نام پنچاتنترا در زمان اکبر   اين کتاب از متن کالسيک سانسکريت به(Panchankyana)پنچاکيانه   .5
 .فارسي گردانيده شد بادشاه مغول به

چندي رئيس انجمن هند و ايران بود , دانشمند هندي,  مورخ شهير(Dr. Tara Chand)دکتر تارا چند   .6
ماه  در آبان) م ۱۹۵۱-۵۶(مدتي نيز سفير هند در ايران . و در آن زمينه مطالعات ارزشمندي داشت

 .او اعطا گرديد ايران رفت و مقام استادي افتخاري آن دانشگاه به دعوت آن دانشگاه به ش به ه ۱۳۴۲

آباد بود در همان دانشگاه تحصيل کرد و دکترا در   در شهر الهم ۱۹۳۴د دکتر سيد مقبول احمد متولّ  .7
او استاد و رئيس بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه دهلي بود و . زبان و ادبيات فارسي گرفت

 . درگذشتم ۱۹۹۰سال  به



  ٦٢  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

 وسيلة مرکز تحقيقات فارسي م ۱۹۸۵سال   به که١ة مينا و لورک يا قصّنامه عصمت
 .رسيدچاپ   بهنو رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران دهلي

 ةگردد که در بردارند هاي تحقيقي استاد را شامل مي کتابها و مقاله: دوم بخش
الشعراي  بررسي احوال شاعر که ملک  به است که٢»ابوطالب کريم کاشاني«ي مانند يکتابها

گيرد که  ي را در برمييها پرداخته شده و نيز مقاله, دربار شاهجهان پادشاه تيموري بود
 ٣دويست  بهه بيش از اينهاست عنوان از آنها دست يافت و البت۱۶۰ّحدود   بهنگارنده

  .برسد مقاله
در مورد بخش نخست : بايد عرض کنم, براي ارزيابي هر يک از دو بخش ياد شده

اي که  نسخه  بهدست يافتن, بر اهل تحقيق روشن است يعني تصحيح متون همچنانکه
دشواريهاي همراه است که گاه   بالب نهاد کار آساني نيست و اغ»اساس«را  بتوان آن

شرطي که بر مبناي   بهدانند که زحمت تصحيح يک متن نشدني است و اهل فن مي
  . بيشتر استتأليفاز , اصول علمي انجام گيرد

هاي خطّي گوناگون  نسخه, اي که خاص اوست دقت و حوصله با عابدي پروفسور
نحوي که   بهاند  گوناگون را نقل کردهاند و نسخه بدلهاي را از اقصا نقاط فراهم آورده

  .ه پهناور هند کم نظير است در خطّبعضي از کتابهاي تصحيح شدة ايشان
هاي تحقيقي استاد ا در زمينة مقاله و نوشتهام ,چشم   بهع و فراواني خاصيتنو

 هند تا ةقار ع خود از شبههاي متنو  پرحوصله در پژوهشنامهمحقّقاين . خورد مي
  مرزهاي هند و ايران و ترکيه و شوروي و ديگر مراکز قلمرو زبان فارسيفراسوي

زبان فارسي و   بهاي از مسائل مربوطه پردازد و هرجا نشاني و نکته سير آفاق مي به
کشد تا بکاود و باز  جاذبه درونش او را بدان سو مي, يابد ايراني مي نفرهنگ و تمد
زند و از کران تا کران  کشد و سر مي همه جا پر مي  بهدر پرواز انديشه. نمايد و بنويسد

بار   بهچيند و ها مي کند و خوشه هاي دور در قلمرو زبان و ادب پارسي سير مي سرزمين
                                                   

 کوچک در اين منظومه. آميز است کتابي اخالقي و عرفاني و مانند روش مولوي در مثنوي تمثيل  .1
 .دالله نفس سرکش ساتن ابليس را دارد, مينا روح, لورک نقش جمال ظاهر

 .چاپ رسيده است همت انجمن فارسي دهلي به  بهم ۱۹۸۳سال  اين کتاب به  .2

 .نقل شفاهي استاد به  .3



  خدماِت پروفسور عابدي  ٦٣

 ١»دان هندوي فارسي« بهکند و زادگاهش هند آغاز مي در اين سفر روحاني از. نشاند مي
 ٣»ي مهرو ماه جمالي دهلويمثنو« و ٢»نظيري اکبرآبادي و سبک هندي«پردازد و از  مي
پس از . گويد  سخن مي٤»هاي خطّي مهم ديوان حسن سنجري دهلوي بعضي نسخه«و 

دست   بااين اميد که در اين سفرها  به,آورد هاي دوردست مي سرزمين  بهآن از وطن رو
  .گردد پري برگردد و هم برمي

 تحقيق ٥»يعارف خراسان«وس سرزمين ادب پرور خراسان بزرگ در احوال در ت
در . کند  را حل مي٧»اي ناشناختة دقيقيمعم«آويزد و يک   مي٦»ديوان طوسي« به.کند مي
رود و   مي١٠»ي مشهدييثنا« و ٩»قدسي مشهدي« ،٨»دانش مشهدي«حال پرسي   بهآنجا

يابد و وقتي شکوه و عظمت   را مي١١»اشعار ناشناختة فردوسي و عنصري«بعضي از 
شهر   به.پردازد  مي١٢»شاهنامه و هند«تحقيق دربارة   بهندبي فردوسي را در طوس مي

در همان نزديکي . رود تا دربارة نوعي خبوشاني پژوهشي کند قوچان خراسان مي
 ١٣»امکدة خي خم« بهابتدا سري. افتد نيشابور شهر بزرک خراسان قديم مي  بهارشذگ

. جويد معروف را مي شاعر ١٤»يسه قصيدة ناشناخته امير معزّ«زند و در اين شهر  مي

                                                   
 .فارسي, م ۱۹۵۵دسامبر , تهران, مجلّة سخن  .1

 .اردو, نو دهلي, يادنامة نذر عرشي  .2

 .اردو, م ۱۹۶۱ژوئن , اسالمي عليگرمجلّة علوم   .3

 .اردو, م ۱۹۸۱نوامبر , نو دهلي, منادي  .4

 .اردو, م ۱۹۶۹, آوريل, لکهنو, نيا دور  .5

 .فارسي, م ۱۹۵۶ژانويه , تهران, مجلّة يغما  .6

 .فارسي, ش ه ۱۳۵۵ماه  بهمن, تهران, فرهنگ و هنر  .7

 .فارسي, م ۱۹۶۲مارس , تهران, هند نو  .8

 .انگليسي, م ۱۹۶۴آوريل , حيدرآباد, چراسالمک کل  .9

 .اردو, م ۱۹۶۶نوامبر , گره اعظم, معارف .10

 .فارسي, م ۱۹۷۶-۷۷, نو دهلي, مجلّة انجمن هند و ايران .11

 .فارسي, م ۱۹۷۶) جشن طوس(تهران , ادبيات جهان, فردوسي .12

 .اردو, م ۱۹۸۳, نو دهلي, يادنامة آقا شير قزل باش .13

 .اردو, ۵ شمارة ,سرينگر, دانش .14



  ٦٤  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

موالنا «گذرد و آنجا از  سوي مغرب از ديار بيهق و سبزوار فعلي مي  بهاستاد در سفرش
  .گيرد سراغي مي ١»کاشفي سبزواري

. گردد م مازندران ميهاي سرسبز و خر استاد عارف مسلک ما سپس روانة سرزمين
ايالت  در. فساري کند است٣»طالب آملي« را ببيند و از احوال ٢»صوفي مازندراني«تا 

 هاي درياي خزر قدم صفاي گيالني و حاشيه  باديار  بهمجاور و کمي آن طرف تر
 ٤»فاتح گيالني«ديدار   بهة پهناور و هميشه بهار گيالن را بنگرد وگذارد تا خطّ مي
سرزمين آذرها و   بهردشتزياد   بهسفر در حاشيه شمالي ايران استاد را. آيد نائل

افتد و از سرسلسلة شاعران سبک  ياد هند و سبک هندي مي  بهکشاند و آذربايجان مي
 ٦»شهريار«ديدار   بهگيرد و سپس در آنجا سراغ مي ٥»صائب تبريزي اصفهاني«هندي 

استشمام عطر روح بخش   بادر کاشان شهر گل و گالب ايران. شتابد شاعر معاصر مي
 رود و سپس  مي٧»طالب کليم کاشيابو«سراغ   بهکند و مزارع گل سرخ درنگ بيشتري مي

ديدار   بههمدان  بهدر سفرش. کند  ديدار مي٩»سنجر کاشي« و ٨»شريف کاشي« با
پرسد و  رود و پس از آن در ساوه از سلمان ساوجي حالي مي  مي١٠»همداني ناصر«
چند «کند و   را معرفي مي١١»وجياات سلمان سي و کهنه و پرارزش غزلي خطّةنسخ«

  .جويد  او را باز مي١٢»غزل غيرچاپي

                                                   
 .اردو, م ۱۹۶۵ژوئن , دهلي, برهان  .1

 .اردو, م ۱۹۶۳نوامبر , دهلي, جامعه  .2

 .انگليسي, م ۱۹۶۷آوريل , حيدرآباد, اسالمک کلچر  .3

 .اردو, م ۱۹۶۸نوامبر , حيدرآباد, سبرس  .4
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  خدماِت پروفسور عابدي  ٦٥

اري و ي هنر معمرود تا تجلّ مي, اند شهر اصفهان که نصف جهانش لقب داده  بهاستاد
تحقيق دربارة   بهذوق هنرمندان آن مرز و بوم را بنگرد و تحسينشان کند و در آنجا نيز

  .د بکاو٢»صائب تبريزي اصفهاني« بپردازد و دربارة ١»المعاني اق ناشناختة خلّمقطّعات«
زيارت   بهرود تا شهر شعر و عرفان شيراز مي  بهنواحي جنوبي ايران  بهدر سفر

آورد   را ره٣»ي کهنه و اصيل ديوان حافظهاي خطّ يکي از نسخه«خواجه شيراز شتابد و 
ات غزلي«در شيراز .  آورد»طوطيان هند« کند و ارمغاني براي »شکرشکنان قند پارسي«

کرمان   بهاستاد. کند  ديدار مي٥»کامي شيرازي«  باجويد و باز ميرا  ٤»ناشناخته سعدي
کند تا اعجاز هنر قالي بافي را بنگرد و حال  يکي از دورترين شهرهاي ايران نيز سفر مي

  . را بپرسد٦»خواجوي کرماني«
پايتخت ايران   بهحکم وظيفه در بازگشت سري  بهرکار ما عابدي استاد پپروفسور

 را هم از ياد نبرده ٨»سعيد تهراني« و ٧»سليم تهراني«را بنگرد و زند تا دارالخالفه  مي
 ر خاطر دارد و مالقاتيان را نيز دي قزوين،استاد قبل از ترک ايران. باشد

  .هايش باشد ام پژوهشختدهد تا حسن   دست مي٩»زوينيق سالک« با
فارسي هاي دورتر قلمرو زبان  سرزمين  بهاستاد عابدي دوري راه را بهانة نرفتن

سرزمين عثماني   بهکند و براي سفر  مي١٠ل خار مغيالنشوق کعبه تحم  بهدهد و نمي قرار
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 ها گر کند خار مغيالن غم مخور سرزنش  شوق کعبه خواهي زد قدم در بيابان گر به    
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جستجو   به١»کيهآثار نادر امير خسرو در تر«سازد تا دربارة  رنج سفر را بر خود هموار مي
.  را بيابد٢»يک شاعر فارسي شوروي«تا  کند شوروي قديم سفر مي  بهاز ترکيه. برخيزد
 رود و در مرو بلند آوازة عارف مي  شاعر٣» روميالدين موالنا جالل«زيارت   بهدر بلخ

اشعار ناشناخته فردوسي و «کند و نيز بعضي   ديدار مي٤»خواجه حسن مروي« با
  .جويد  را باز مي٥»عنصري

ن حٰمکالم غيرچاپي موالنا عبدالر«گردد تا دربارة  استاد از راه افغانستان باز مي
قصايد ناشناخته و گرانبهاي شعراي «پژوهشي تحت عنوان   بهص کند و تفح٦»جامي

او .  دست زند٨» ناشناخته شعراي بزرگ فارسيرباعيات و مقطّعات« و ٧»بزرگ ايران
هاي اجتماعي و  تاليفع«کند و دربارة   را فراموش نمي٩»روابط ادبي افغانستان و هند«

  .دهد  داد سخن مي١٠»ادبي افغانستان
وطن و در پايان اين سفر دور و دراز رفع   به عابدي در راه بازگشتورپروفس

حديث کشمير در «کند تا  خستگي را هوس ديدار سرزمين سيه چشمان کشميري مي
غني «ديداري از   با و١٢»مؤيد کشميري«استعانت از   با را بکاود و١١» فارسيادبيات
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فضاي روحاني   به٢»فاني کشميري«همراه   بهوادي استغنا رسد و سرانجام  به١»کشميري
  .پاي گذارد

 گذارد نه تنها خستگي اين سفر طوالني و رنج تحصيل خاک وطن مي  بهاستاد وقتي قدم
وجود   بهليکند که سير در آفاق و انفس در او تحو توشة فراوان علمي را احساس نمي

 کند و  فراموش مي وطن را»تجزيه«برد و  آورد تا آنجا که بعد مکاني را از ياد مي مي
 بپردازد و از ٣»يسي فاريسرا ث غزلاقبال از حي«بحث دربارة   بهرود تا پاکستان مي به

  .نويسد  بازا ر٥»فارسي  بهتراجم آثار هندي« کسب فيض کند و ٤»منير الهوري«انوار 
ي و وطن خواهي خويش را نيز هرگز از ياد يگرا ي عابدي احساسات ملّپروفسور

, اند زبان فارسي خدمت کرده  بهآنهائي که  بهشناسي و قدرداني نسبت حقز برد و ا نمي
سهم منشي «اي تحت عنوان  مقاله  باستايد و سة بزرگ لکهنو را ميمؤس. گردد غافل نمي

بنارس   به.نمايد کند ادا مي  ديني را که احساس مي٦» فارسيادبياتنولکشور در گسترش 
گردد  دهلي باز مي  بهدارد سپس  را بيان مي٧» فارسيادبياتحديث بنارس در «رود و  مي

  .پردازد  مي٨»هند از ديدگاه امير خسرو دهلوي« بهو حسن ختام را
اگر مقالة . هاي استاد بسيار چشمگير است ت نيز حجم پژوهشنامهاز جهت کمي

 سخن مجلّة در م ۱۹۵۵ که در دسامبر »دان هندوي فارسي«استاد را تحت عنوان 
ن جامي را که در حٰمعبدالر  بهيافته نخستين مقالة ايشان بدانيم و مقالة مربوط انتشار

  شمسي۱۳۷۰چاپ رسيده آخرين مقالة ايشان تا سال   به معارفمجلّة در م ۱۹۸۶ژانويه 
حدود   به سال۳۱هاي استاد فقط در فاصلة زماني همين  مجموع مقاله, شمار آوريم به

بيش از دوازده کتاب چاپ شدة   بههتوج  باکه) ۱۳۷۰سال ه تا البتّ(گردد   بالغ مي۱۶۰
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عابدي دهها هزار صفحه را شامل پروفسورهاي آثار  رقم صفحه, تايشان در همين مد 
  .١خواهد گرديد

د امير حسن عابدي در برابر اين همه خدمات  سيپروفسورما براي شادروان 
دب فارسي از درگاه پروردگار فرهنگ ايران و اسالم در پرتو زبان و ا  بهارزشمندش

  .اجداد طاهرينش قرين فرمايد  باکنيم تا او را و دعا ميکنيم   بزرگ طلب آمرزش مي
اهللا و برکاتهةمحالم عليکم و روالس.  

  

                                                   
هاي دهلي نيافتم بنابراين شمارة مجلّه و سال انتشار آنهايي  اي مقاالت چاپي استاد را در کتابخانه پاره  .1

  .از آن کتاب نقل کردم, نقل شده بود» نامه را که در عابدي



   استاد عابديياِد زنده! آه  ٦٩

   استاد عابديياِد زنده! آه
  ∗شريف حسين قاسمي

ياد پروفسور سيد امير حسن عابدي بعد از تالشهاي مرتب و ارزشمند در  استاد زنده
 مي ۴تاريخ   بهگي سال۹۲در ات فارسي بويژه در هند تحقيقات در زمينة ادبيزمينة 
(ΡÎ) ¬! !$̄ΡÎ̄$«حق شدند  واصل به هجري ۱۴۳۲االول   جمادي۳۰/م ۲۰۱۱ uρ Ïµ ø‹ s9Î) tβθãèÅ_≡ u‘«١.  

بعضي همکاران خود بيشتر   باکه بنده افتخاِر شاگردي ايشان دارداستاد عابدي 
هاي هند و پيشرفت  شصت سال براي زنده نگهداشتن مطالعات فارسي در دانشگاه از

جهد  و اي را بخرج دادند و الحمدهللا در اين جد هاي ارزنده آن در سراسر هند تالش
پرماجرا را توان از آغاز تا انجام يک زندگاني   نميقبول دارم که. ق شدندوفّخود م

 ق بويژه هنگامي که زندگينامه متعلّ،سطر نگاشت قالب کلمات ريخت و در چند در
ق صاحب نظر و محقّ, شخصي مثل استاد عابدي باشد که حضور استاد دانشگاه دهلي به

  .بوده است در سراسِر هنددوست مخلص و مروج مطالعات فارسي , پرکار
 م ديدم که ايشان براي درس ۱۹۶۱ اولين مرتبه در سال بنده استاد عابدي را

 و من در آن هنگام در کالس دوازدهم در همين ه بودمدهلي کالج تشريف آورد به
 از آن سال تا دم واپسين استاد محترم مرتب در تماس. نام کرده بودم دانشکده ثبت

 افتخار همکاري, تدريس پرداختم  بهن در بخش فارسي دانشگاه دهليچو. ايشان بودم با
وقت  در آن. ايشان در اين بخش هم داشتم که نعمت بزرگي براي اين بندة ناچيز بود با

بزرگ درس در بخش فارسي دانشگاه دهلي عالوه بر استاد عابدي استاد و دانشمندان 

                                                   
  .دانشگاه دهلياستاد بازنشسته   ∗
 .گرديم سوي او باز مي ما از آِن خداييم و به: ؛ ترجمه١٥٦، آيه )٢(بقره   .1
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استاد محمد ,  استاد محمد مرسلين,استاد منظور حسين موسوياز آن جمله . دادند مي
. جعفري، استاد بگوت سروپ، استاد آهوجا بخش فارسي را زينت بخشيده بودنديونس 

گونه  براي اجتماع همين. اند ثيري دايمي بر اذهان شاگردان خود گذاشتهأ اينها تةهم
سي مانتيک انگلي شاعر ر(William Wordswords)دس روو وردزويليام افرادي بود که 

  :گفته است
افتخار   بااجتماع زندگانتنها يک اجتماع بزرگ در پهنة گيتي وجود دارد و آن ”

  .“و مردگان شرافتمند است
في نظرم اينست که ايشان زندگي خود را براي معر  بهبزرگترين امتياز استاد عابدي

بدياستاد عا .ات فارسي وقف کرده بودندو شناسايي سهم بزرگ هند در تاريخ ادبي 
 خواستند که استاد عابدي سانسکريت ياد بگيرند  ميفرمودند که پدر محترم ايشان مي

تصحيح و ترتيب   باات فارسي را انتخاب کردند وليولي استاد عابدي رشتة زبان و ادبي
متون مختلف فارسي که ترجمه که ترجمه از سانسکريت هستند، آرزوي پدر محترم 

ي تعدادي از تراجم فارسي از آثار سانسکريت را اول در استاد عابد. خود را برآوردند
چاپ   بهي تصحيح نموده ونظم خاصّ  با راهاها کشف کردند و سپس آن کتابخانه
 استاد عابدي اين نمايشنامة ؛ وکرم اروشي:گونه تراجم عبارتند از بعضي از اين. رساندند

  .اند چاپ رسانده  بهوفارسي ترجمه کردند   بهمعروف کاليداس شاعر شهير هند را
 چندرا از بنوالي داس ولي، گلزار حال از بنوالي داس ولي، جوگ وشست، دپربو

  .ت ساگرِرتاس، کَ)ة مينا و لورکقصّ( نامه ، عصمت)پنچاتنتر( داستان پدماوت، پنچاکيانه
فارسي،   بهتصحيح و چاپ تراجم متون سانسکريت  بههاستاد عابدي، عالوه بر توج

حتماً هنگامي . اند ات فارسي در هند را هم در بيشتر مقاالت خود بررسي نمودهادبي
ات فارسي در هند نگاشته خواهد شد و اين مقاالت استاد فقيد رسد که تاريخ ادبي مي فرا

آن شد که استاد مرحوم عالقة   بهقبالً اشارهکه  چنان. اساس آن کار قرار خواهد گرفت
اين بازديدها . و غيرمعروف و غيررسمي داشتندهاي معروف  نهديدار از کتابخا ه بزيادي

که بايد  چنان  بهي بوده است کهها هدف آنها جستجو براي شناسايي نسخ خطّ از کتابخانه
اند و  شناسي داشته ملکة عجيب و غريبي در نسخهاستاد عابدي . شناخته نشده بودند
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ن و في کنند و تاريخ زبافرد را معر هبهاي منحصر  بنابراين قادر شدند تعداد زيادي نسخه
  .تر سازند ادب فارسي را غني

. بمبئي رفتم  بهجناب استاد براي شرکت در سميناري  با بنده همراهبار کييادم است 
 عطارد را ديواِننسخة کتابخانة گاندي ميموريل تشريف بردند و در آنجا   بهايشان
 که عطارد در زمان حکومت برند مين ل آن ديوانمودند و بعد از مطالعة مفصّ کشف

مگر . برد و ذکرش در هيچ يک از منابع مربوطه نيامده است  ميها در ايران بسر سلجوقي
شناسايي منابع نادر و  اين کاري شايستگي آن ندارد که اسم جناب استاد را در تاريخ

  . نکندترسمکمياب براي نسل آينده 
نکته هم اشاره شود که جناب استاد تعداِد اين   بهدر آخر اين گزارش مختصر بايد

داري قرار دادند و بعضي شعرا و آثار  دامنه را هم مورِد مطالعة ها جنگها و  زيادي بياض
اينجا هم هدف ايشان همان . چاپ رساندند  بهها کشف نموده و آنها را از اين بياض

ادي از مقاالت ايشاندر تعد. في آثار ناشناختة شعراي فارسي بوده استشناسايي و معر 
لين مرتبه در هاي آنها او ، شعرايي هستند که منظومهعنوان آثار ناشناختة شعراي فارسي به

في و چاپ شده استاين مقاالت معر.  
 عالقمندان  بهميان ما نيستند ولي اين توصية ايشان اند، در استاد عابدي حاال درگذشته

  : انداز است کهنينطو استادان فارسي در هند تاکنون در فضا 
 فارسي  بهوظيفة ما خدمتگزاران. داشته است  ميگذشتة درخشاني فارسي در هند”

ت ادب فارسي و ادب آن است که براي شناسايي مناسب آن کوشا باشيم و اهمي
  .“ي در اوضاع موجود در هند را مورد بررسي قرار دهيمحتّ

سربلندي   باون اين جهان راآزم. اکان عصر خود بودپاستاد عابدي در حقيقت از 
خدايش بيامرزاد و . سوي پروردگار خود شتافت  بهدييسرافرازي و روسپ  باکرد و طي

  .در جوار خود جايش بدهد
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  ♦عابدي، اوستاِد اوستادان
  ∗اكبر ثبوت

شويم كه عالوه بر  نظيري مواجه مي هاي كم چهره  باگاه در تاريخ ملل پيشرفته، گه
هاي استثنائي در  عالمان ديگر در افزودن بر گنجينة معارف انساني، نقش  باهمگامي

اهل اند و برگردن  كرده مصون داشتن كيان فرهنگ قومي خود از گزند حوادث ايفا
حق ابقا و زنده  فرهنگ و پرورش يافتگان در دامان آن، حقّي مضاعف دارند ـ

  .داشتن سرماية معنوي ايشان و جلوگيري از نابودي آن نگاه
 ميان اصحاِب  عابدي از بزرگاني هستند كه درپروفسوراستاد محترم جناب آقاي 

ر سرزمين پهناور درخت تناور فارسي د. فرهنگ فارسي در هند، چنين جايگاهي دارند
 هاي ها و ثمرات دلپذيري همچون سروده ه، كه در طول بيش از هزار سال شكوفهقار شبه
بارآورد، پس از تسلّط بيگانگان بر اين ديار،   بهانگيز و شيريِن خسرو و بيدل و غالب دل
ادوار   بهشدن نهاد و پس از قطع سلطة ايشان نيز چون عوامل بازگشت خشك  بهرو

 ترين افول بود تا دو سه تن كه برجسته  بهجود نداشت، همچنان ستارة فارسي روپيشين و
هاي مختلف كوشيدند و   عابدي بود، دامن همت بر كمر زدند و از راهپروفسورايشان 

نگارش و تصحيح و ترجمه و انتشار  با روحي تازه در پيكر فارسي در هند دميدند ـ
واداشتن   با اردو و انگليسي،،هاي فارسي زبان به ها، كتابها و مقاالت و ايراد خطابه

دادن خويش در مقام تعليم و تعلّم و  سرمشق قرار  بات در همين موارد،اليفع  بهديگران
تربيت معلّمان و استادان و مؤلّفان دانشمند كه نمونة كار آنان   باپژوهشگري و تأليف،

                                                   
 .مناسبِت هشتادمين سالروِز والدِت استاد عابدي نوشته شده بود اين مطلب به ♦

  .نو  دهليـ ايران مهوري اسالميمركز تحقيقات فارسي رايزني ج نيشيپمدير   ∗
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يافته و   عابدي نگارشپروفسور ييراهنما  با رسالة دكتراست كه زير نظر و٢٥نزديك 
گفتگو نهاده شده است   بهدر هريك از آنها فصلي از تاريخ ادبيات فارسي در هند

نظر ايشان  نظر شاگردان استاد تأليف گرديده يا زير ي و زيريراهنما  باعالوه بر آنچه ـ
ها  ده  باگونه، استاد بدين ـ… عنوان رسالة پيش دكترا تأليف شده است  بهو شاگردانشان

فرهنگ فارسي در هند و بلكه قاطبة فارسي   بهسال تالش خستگي ناپذير، دلبستگان
ت و احساِن خويش نمودند و فرهنگ و معرفت را رهين منّ  بهمندان دوستان و عالقه
دست تواناي ايشان انجام گرفت، بسي بيش از آن است كه در اين   باآنچه در اين مورد

  .گذرم كنم و مي اشارتي در يك مورد بسنده مي  بهد و من ناگزيرگفتار كوتاه تواند گنجي
 دانيم كه بخش معتنابهي از آثار فارسي كه در هند پديدآمده، همانهاست كه مي

ات هند باستان و ارائة قصص و اساطير آن و فرهنگ و معارف في ادبيقصد معر به
قادر ي همچون عبدالهندوئي تأليف و ترجمه شده و فرآورد انديشه و قلم بزرگان

پتي، فيضي، ابوالفضل علّامي،  شكوه و دبيران او، گورو نانك، نظام پانيبدايوني، دارا
دستور شهرياراني   بهپتي است و خان رازي و سعداهللا پاني ي هاشمي عباسي، عاقلمصطٰف

ه نام ايشان آراست  بهآمده و العابدين سلطان كشمير و اكبر و جهانگير فراهم همچون زين
قسمتي از سرماية فرهنگي ايرانيان ) از لحاظ زباني(يك اعتبار   بهاين آثار. گرديده است

اعتبار ديگر بخشي از ميراث فرهنگي هند اسالمي و غيراسالمي است   بهاست، و
اند و غيراسالمي از حيث محتواي  آمده اي كه در آن پديد لحاظ زبان و دوره  بهاسالمي(

و هريك از آنها سندي ) آنها كه الهام گرفته از فرهنگ و حكمت هند غيراسالمي است
و . ميان دو ملّت بزرگ ايران و هند استوار است بر پيشنية ديرينة گفتگوي فرهنگها در

حح و صورت مص  بهكسي كه در عصر ما بيشترين تالش را براي عرضه و انتشار آنها
 »بشست جوگ«بيش از سي سال قبل من ترجمة . داد استاد عابدي است خرج  بهمنقح

 آمده بود و فارسي فراهم  بهدستور داراشكوه  بهاز كتب مهم ديني و فلسفي هندوان را كه
يافت خواندم و از مقدمة   عابدي انتشارپروفسورچند و  اهتمام فقيد دكتر تارا با

اي كه براي لغات سانسكريت و  ي بر اين كتاب و فرهنگنامهمحقّقانه و مفصّل عابد
هاي ايشان براي عرضة  اند بهرة بسيار بردم و از كوشش پيوست آن منتشر كرده  بههندي

از آن پس نيز . هاي فرهنگي ايران و هند سخت مشعوف شدم اين بخش از گنجينه
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و بخش عظيمي از اطّالعات ام  هاي استاد در اين صحنه بوده تالي در جريان فعمستمراً
دانم كه  ي مييف هند غيراسالمي را مرهون كتابهاناقص خود دربارة فرهنگ و معار

از نمايشنامة ويكرم اَروشي كه  اند ـ آن شيوة عالمانه تصحيح و منتشر كرده  باايشان
 قلم استاد عابدي انجام گرفته، و داستان و نمايشنامة گلزار  بهترجمة آن از سانسكريت

فارسي ترجمه   بهشكوه از سانسكريتكه يكي از منشيان دارا) مر معرفتطلوع ق(حال 
كرده و موضوع آن كه مبارزة ميان نيكي و بدي و پيروزي نهائي نيكي بر بدي است 

وسيلة   بهمباني آئين زرتشت، كيش ايرانيان پيش از اسالم، دارد و  باشباهت تامي
يح و چاپ شده است؛ همچنين ترجمة داستان  عابدي و تاراچند فقيد تصحپروفسور

يك مقدمة تحقيقي از استاد عابدي انتشار يافته؛ و   باعرفاني هندي پدماوت كه
فارسي است و   به كه ترجمة قديمي يك اثر كالسيك هندي از سانسكريت»پنچاكيانه«

يك مقدمة تحقيقي و يك فرهنگ لغات سانسكريت و هندي   با عابديپروفسور
درياي اسمار كه    بهساگر موسوم رده؛ و قصّة مينا و لورك و ترجمة كتاسرستمنتشرك

تصحيح   باترين مجموعة داستانهاي موجود در جهان است و ترجمة آن متن آن قديمي
ها  افزون بر ده  عابدي چند سال پيش انتشار يافت ـپروفسورچند و  و مقدمة فقيد تارا

بينيد كه حاصل كار استاد عابدي تنها در  ـ مي اند هاي كه استاد در همين باب نوشت مقاله
پرداخت؛  كاري جز اين نمي  بهاين صحنه چندان فراوان و پرارزش است كه اگر هم

هاي ديگر نيز آثاري  اي درخشان داشت؛ چه رسد كه ايشان در بسياري از صحنه كارنامه
 نيست و براي گفتگو عرضه نموده كه ارزش هيچ يك از آنها كمتر از آنچه مذكور افتاد

تبريك هشتادمين سالروز   باسخن را. اي الزم است در پيرامون هريك، مقالة جداگانه
دهم و آرزوي خود و همة دلبستگان فارسي را در اين بيت  تولّد استاد عابدي خاتمه مي

  :كنم خالصه مي
  هشتاد سال باش كه از ِكشته ِبـدروي    هشتاد سال ِكـشتي در ِكـشتزار علـم        
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   استاددر محضِر
  ∗پيري مهدي خواجه

, هاي هند و مردمانش تمام خوبي. هاست ها و خوبي شگفتگي, ها هند سرزمين زيبايي
فرهنگ و آدابي که . شکوه حاکم بر اين خطّه است  بافرهنگ قدرتمند ومديون 

 ,هم پيوند دهد  بهراها و افکار مختلف  انديشه, قبايل و طوايف, توانسته اديان و مذاهب
. وجود آورد  بهتمدني کهن  بادر قالب يک ملّتآميز را  و روح همزيستي مسالمت

 سر بردند و  بهها تحت ستم و سلطة بيگانگان کوش که قرن النّفس و سخت مردماني سليم
تعاون و همدلي بناي هنِد , صبر و شکيبايي  بااما, طعم آزادي چندان مأنوس نبودند با

درستي آشنا   بهخلق و خوي اين مردمان  باتوانند  ميا کسانيشايد تنه. آزاد را نهادند
وصف هند و  کساني بودم که بنده نيز از جمله. هند سفري کرده باشند  بهشوند که

دام عشقش   بهکردم که روزي چنين  نمياما هيچگاه فکر, هنديان را زياد شنيده بودم
 ش سفري چند روزه ه ۱۳۵۷ر مرا مجبور کرد تا در شهريو, حوادث ايام. گرفتار آيم

تدبير من . اين ديار داشته باشم ـ اما قصد نداشتم بيش از يک هفته در هند اقامت کنم به
نويسم بيست و   ميرااکنون که اين عبارات  هم. و تقدير الهي چيز ديگري بود, چيزي

, ر ابتداهر چند د. ام گذرد و هنوز دل از آن نکنده  ميهند  بهچهار سال از زمان ورودم
خو هند و مردمانش   بازودي  بهاما, مشکل بودزندگي در محيط نامأنوِس هند برايم 

چه در علوم , ها و افراد گوناگون مالقات کردم و از محضر اساتيد شخصيت  با.گرفتم
بسياري از آنان در خطّ مشِي زندکي من . مند شدم هاي ديگر بهره ديني و چه در زمينه
مدير مدرسة , از ميان آنان حجج اسالم مرحوم سيد علي رضوي. ندتأثيري عميق داشت

                                                   
  .نو هليرئيس مرکز ميکروفيلم نور در د, دکتر مهدي خواجه پيري  ∗

 



  ٧٦  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

گردن   بهکه حق پدري,  بودندالواعظين لکهنؤسةمدير مدر, سلطانيه و استاد وصي محمد
که از مراحل اول ورود ) Chaturvedi Chobi(چوبي و پروفسور چاِترودي , من دارند

ان بودم و استاد سيد امير حسن دانشگاه در خدمت ايشتا آخرين لحظة تحصيل در 
بنده . ام بوده و هستند عابدي که بهترين مشوق من در کارهاي علمي و فرهنگي

که هريک تجربة , هند و هنديان دارم  بادر هندخاطرات تلخ و شيرين در دوران اقامتم 
ن اي از آ نوسم و اميد دارم که روزي گوشهأآنها م  باکه, سالهاي پررنج زندگي من است

اي  بهره, بار تجربه شايد روزي کساني از اين کوله, رشتة تحرير درآوردم  بهخاطرات را
  .اي بر زندگي من گشود استاد عابدي دريچة تازه  باتماهرحال مالق  به.بردند

 بنده در خدمت دکتر حسيني. استاد عابدي بود  بامن اولين مالقات ش ه ۱۳۶۱سال 
لذا مرکز نوپاي   مأموريت يافته بودم و در هندبراي تشکيل مرکز تحقيقات فارسي

 هاي نخستين همان مالقاتدر . دان فارسي بود تحقيقات محلّ رفت و آمد اساتيد زبان
استاد از اينکه . خود جلب کرد  بهپرعطوفِت وي نظر مرا, استاد عابدي چهرة مصمم با

ت خود را در ها از وق ساعت. خوشحال بود, گرفت  ميمرکز تحقيقات فارسي شکل
آرزوي شاگردي , گذراند و من چون ديگران  مياييمطالعه و راهنم  بهاتقمرکز تحقي

عنوان رئيس جلسة دفاعية دکتري من   بهش استاد ه ۱۳۶۶در سال . ايشان را داشتم
ايشان داشته   باکه بنده احساس نزديکي بيشتري, اين امر موجب شدانتخاب گرديد و 

کاري ”: ها بود تکيه کالم ايشان اين جمله, ايشان مالقات داشتم ا بدر دهلي بيشتر. باشم
و , “آيم  مي,هر وقت صدايم بکنيد, من آماده هستم”, “بايد کاري بکنيد”, “بکنيم
خواهش . آمد  ميخانة فرهنگ  بههاي عادي اتوبوس  بادور در هجوم جمعيتراهي  از

من , کند  ميچه فرق”: فرمودند مي , وسيلة ديگر تشريف بياورندياو تاکسي   باکرديم
يک مرتبه از اتوبوس بر زمين افتاده و دستشان که گفتند   ميو “آيم  مي,بايد بيايم
ها  خيلي وقت. کرد  ميهمة مشکالت را آسان, اما تصميم و ارادة قوِي استاد. شکسته بود

انة شخصي شود استاِد ممتاز دانشگاه خ  ميچطور. طرز زندگي استاد برايم سئوال بود
لوازم اولية   بهاعتنا حتّي بي. اش در يک ساک جمع شود تمام وسايل زندگي. نداشته باشد
 و شناسند  مياينکه اکثر بزرگان دانشمندان و صاحب منصبان وي را  بازندگي باشد؛

هاي  اتوبوس  با چگونه ممکن است استاد در اين سن.کنند  ميوجودش افتخار به
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که ذهن مرا , ها سئوال ديگر  شمال دهلي را سفر کنند و دهوحشتناک از جنوب تا
استاد شما هيچ وقت فکر نکرديد که در ”: يک روز از استاد سئوال کردم. کرد  ميمشغول

من   بهيک اتاق, کنم  ميها زندگي بچه  بامن, نه”:  فرمودند“خواهيد؟  ميپيري سرپناهي
 من است نصف  بهنصف آن متعلّق: ديک کم, يک ميز دارم, خانم هستيم  با,اند داده
 “ها نتوانستيد کنار بياييد چه خواهد شد؟ بچه  بااستاد فکر نکرديد اگر”:  گفتم.“نمخا به

و يک بستر که , که مطالعه کنمم خواه  مييکجا,  پيش شماميآ  مي,هيچ”: فرمودند
گويند شما   مي.گردد  ميدنبال کتاب  به روز در مرکز ميکروفيلمگاهي تمام. “مبخواب

از , گاهي. کنند  ميچند کتاب انتخاب, بينم  ميمشغول کارتان باشيد من خودم کتابها را
 من تنها دو کتاب”: گويند  ميآورند  ميچند کتاب را نزد بنده. دارند کتابها يادداشت برمي

 .“ببريد, ايد استاد چرا؟ کتابهايي را که انتخاب کرده”: گويم  مي.“توانم همراه ببرم مي
و , گردانم برمي, کنم  ميبرم مطالعه  ميدو کتاب,  جا ندارمام من اصالً در خانه ”:گويند مي

 خستهاصالً از سفر , من عاشق سفر هستم” :گويد  مياستاد. “برم  ميکتاب ديگردو 
آنها در پي   بهو شايد کمتر شهر و دهي در هند وجود داشته باشد که استاد. “شوم نمي

استاد , اگر در سمينار يا سخنراني دعوت شود. ي سفر نکرده باشدهاي خطّ يافتن نسخه
اطراف منطقه    بهو, آنجا برسند  بهکنند تا يکي دو روز زودتر  ميريزي براي خود برنامه

  .آساني سفر داشته باشند به بتوانند
استاد شما در جواني هم همين شور و حال را ”: گفتم  مياستاد  بهچندي قبل

مگر من چه هستم؟ پيري يعني چه؟ من هميشه جوان  ”:يدند و فرمودند خند“داشتيد؟
 ها بنشينم و ها پشت نيمکت بچه  بادوست دارم, خواهم تحصيل علم کنم  مي.هستم

, مهنوز دانش آموز هست, ا ياد بگيرممدرسه بروم و چيزه  بهدوست دارم. درس بخوانم
درستي که استاد   بهو. “دوست دارممن سفر را .  سفر کنيم تا پخته شويم،بايد بگرديم

کند تا   ميبيشتر مطابق ميل ديگران رفتار.  در سفر همراه جمع است وعاشق سفر است
من بارها در . کند  نميايشان انسان احساس خستگي  بالذا در سفر, هاي خودش خواسته

 هاي ايشان مسافرت. ام و در سفر نيز همه درس است و پند خدمت ايشان سفر کرده
و حافظة , هاي هر منطقه افراد و شخصيت  بامناطق مختلف و مالقاتهاي ايشان به

بخصوص امرا و رجال , هاي بزرگ که از تمام خاندان, رديدهگموجب العادة ايشان  فوق
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کنم در عصر حاضر کسي   نميفکر. و سادات در قرن اخير اطّالعات کافي داشته باشند
خصوص انساب سادات و خاندان شيعيان   به»انساب«ر اندازة ايشان در هند د  بهباشد که

 طريقي مدون  بهها شد که اين همه معلومات و تجربه  ميکاش. تبحر داشته باشد
  .رديدگ مي

اين   بهاستاد و استفاده از تجربيات ايشان  با طول سالهاي مالقات و ارتباطدر
که , عث شدو همين کالم استاد با» بايد کاري بکنيم«حقيقت رسيدم که 

اي را  هاي ايشان زمينه هاي مستمر و تشويق پيگيري. پديد آيد» ميکروفيلم نور مرکز«
که اکنون سهمي از ميراث فرهنگ مشترک ايران و هند از دست آفات , فراهم آورد

هاي خطّي در   هزار ميکروفيلم از نسخهها مصون بماند و امروز بيش از ده, زمانه
شور و   با استاد همچنان.محقّقين آماده گردد  بهنة خدمتزميتا , اي جمع شود گوشه
شود که   مياند و گاه اين مرکز اختصاص داده  بهروزي را, صف ناپذير هر هفتهعشق و

 من هم استاد”: ايشان عرض کردم  بهچند روز قبل. شوند  ميقبل از همه در مرکز حاضر
 و حقيقت چنين “نويسي؟ ي مچي” :فرمود. “شما چند سطر بنويسم  بهخواهم راجع مي

, براي ديگران خاطره, لحظة عمرش  بهچه بايد نوشت دربارة استادي که لحظه, است
  :درس و سرمشق زندگي است و خالصه آنکه

  لطـف خـداداد کنـد       بـا  دست مشّاطه چه    گوهِر طبِع تو از مدحت ما مستغني اسـت        
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   هندِي فارسِيبابا
  ∗س احمديادر

, سينثرنو, صدها شاعر, ن مدتيدر ا.  داردي طوالنة در هند سابقي فارسادبياتزبان و 
 را در هند ي فارسادبيات خود يبها قات گرانيوجود آمده از تخل س بهينو تذکره, مورخ

 شعرا ياه واني و دي متون فارسياري در هند بسيشرفت صنعت چاپيپ  با. ساختنديغن
رامپور و , کانپور, گرهيعل, يدهل, يبمبئ, درآباديح, از مراکز مختلف در هند مانند کلکته

, ها موزه, ها  هنوز در کتابخانهخطّي يها  صدها نسخهيده وليچاپ رس گر بهيها شهر د ده
ن يمحقّقشوند در قرن گذشته  ي محفوظ نگهداشته مي شخصيها وها و کتابخانهيآرش

الدين   صباح،)م ١٨٥٧-١٩١٤ (ي نعمانيسندگان و ادب دوستان مانند شبلينامدار و نو
   اسحاقمحمد ،)م ١٨٩٤-١٩٦٣( حسن ي هاد،)م ١٩١١-١٩٧٨(ن عبدالرحٰم

  يراني محمود ش،)م ١٨٨٣-١٩٤٢(ع ي شفمحمد پروفسور ،)م ١٨٩٨-١٩٦٩(
  د حسني پروفسور س،)م ١٩١٥-٢٠٠٨(ر احمد ي پروفسور نذ،)م ١٨٨٠-١٩٤٦(
گران خدمات ي دياريو بس) م ١٩٢١-٢٠١١ (ير حسن عابديد اميس) م ١٩١١-١٩٨٨(

 ادبياتد در يق و تنقيد تحقيک دور جديو  انجام داده ي فارسادبيات اي در ارزنده
  . را آغاز نمودنديفارس

 ي علما و فضالو باد نموده يران بازدين بار از اي چندين بزرگان بعضيان ايم از
د يد و بازدين ديا.  حاصل کردندييد آشناي جدي فارسادبيات باموده و ران مالقات نيا

بعد از استقالل هند . ه است کمک نموديليد خي جدي فارسادبياتدانشوران در فروغ 
جة ي در نتيس زبان و ادب فارسيج و تدريخصوص در پنجاه سال گذشته در ترو به

                                                   
  . دانشگاه دهلي، دهلي،بازنشستة فارسيدانشيار   ∗
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 و خانة فرهنگ يقات فارسيتحق مرکز ي از دانشوران و همکاري مجاهدانه بعضيمساع
 وقف يات فارسي خدمت ابي خود را برايکه زندگان نو يران دهلي اي اسالميجمهور
  .رسد ينظر م شرفت قابل مالحظه بهيپ, نمودند
ر قرن ي اخةمي در هند را بعد از ني فارسادبياتفکران که شمع  ن روشنيان ايم

پروفسور سيد ) م ۲۰۰۸ :م(مد مرحوم ر احيپروفسور نذ,  فروزان داشتنديالديستم ميب
 سرفهرست ير حسن عابدياز دانشگاه پتنا پروفسور سيد ام) م ۱۹۸۸ :م(حسن 

 در ي فارسادبياتت ين شخصيتر ر احمد بزرگيبعد از رحلت پروفسور نذ. باشند يم
 همواره در خدمت يسالکهنوجود   با بود کهير حسن عابديهند پروفسور سيد ام

  .ر بودي ناپذي فعال و خستگيرس فاادبيات
نوشته که اسالف او » نامه يعابد« در ي خود پروفسور عابديطبق احوال زندگان

 که دولت يکردند وقت ي ميگره زندگ اعظم» يبجول «ي در اوستاي الواسطيدي زيرمعلّيم
گره نقل  اعظم» پور يديک« بهشانيشان را ضبط نموده اي ايي و داراي سراسر راضيسيانگل
گره را وطن خود  اعظم» يگنگول «ير حسن عابدياجداد سيد ام,  کردند بعديمکان
 ير حسن عابديش سيد ام ه ۱۳۰۱/م ۱۹۲۱ه يي ژو۲۱خ يتار جا به نيدر هم. دادند قرار

  .جهان گشود چشم به
ق و دوست ي رف،ر احمد و پروفسور سيد حسنيران پروفسور نذيدوران اقامت در ا

ن ي ايگر رفقا برايق صادق بودند که دي و رفيکيقدر روابط نزد نيو اشان همراه بودند يا
 شان در تهرانيا, ن مدتي ادر. کردند ياستعمال م» ثيتثل« لفظ يميسه دوست صم

استاد , دووپوردا استاد, بيم قريد و دانشوران مانند استاد عبدالعظياسات, ادبا, شعرا با
هوشنگ ابتهاج , نادر نادرپور, جيوشيماين, اطرار شيدکتر احسان , الزمان فرزوانفر عيبد
  .شان استفاده نمودندي بارها مالقات کرده از اين بهبهانيميس, اهللا صفا حيذب, هيسا

  پروفسور عابدي يآثار ادب
,  گوشه و کنار هنديها  از کتابخانهخطّي يها  همواره در تالش نسخهيپروفسور عابد

ح و يف و ترجمه و تصحياده تألي زيها کتاب. د نمودهيبازد, ي شخصةريذخ, ها موزه
  :باشد يل ميشان برحسب ذي اي ادبآثاِر. ن نموده استيتدو
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ت يدست زبان سانسکر رهير و چيداس شهين اثر کالي ايترجمة فارس :يشرووکرم اُ .۱
 آن را در سال ي روابط فرهنگيب داده و شورايح و ترتي تصحيرا پرفسور عابد

 يشنامه پروفسور عابدين نمايح اين و تصحيوه بر تدوچاپ رسانده عال  بهم ۱۹۵۹
 در هند را هم آورده يسينو شنامهي مفصّل نماةخچين ترجمه تاريا مه خود به مقديط

 .است
 داس يلت که بنواي سانسکريکتاب» پربود چندرا« :ا طلوع قمر معرفتيگلزار حال  .۲

 يهمکار  بايور عابد ترجمه کرده بود پروفسيفارس  داراشکوه آن را بهيمنش, يول
چاپ  گره بهيم از عل ۱۹۶۱ب داده در سال ي را ترتين ترجمه فارسيدکتر تارا چند ا

ز ي را ني داس وليبنوال يشگفتار احوال و آثار منشي در پيپروفسور عابد. رساند
 .شرح داده

ن يو دن اثر فلسفه يا.  هندوان است مترجم ناشناختهي مذهبيکتاب: وگ وشستج .۳
 برگردانده شده پروفسور يفارس ت بهيدستور داراشکوه از سانسکر بههندوان را 

شگفتار مفصّل يپ  باب دادهيت را ترتس دکتر تاراچند جوگ وشيهمکار  بايعابد
 .ده استيرسچاپ  گره بهي علدرم  ۱۹۶۸در سال 

) يخودسوز (يش آمد ستي سوز و گداز پي در مثنوي خبوشانينوع:  سوز و گدازيمثنو .۴
ن ي ايپروفسور عابد. ان کرده استيب, گرفت ي اکبر شاه صورت مةوررا که در د

گر ي ديها  و داستاني خبوشاني احوال و ٍآثار نوعة مفصّل دربارةممقد  با رايمثنو
 .چاپ رسانده  را بهاثرن يم ا ۱۹۷۰ران در سال ياد فرهنگ ايبن, ب دادهي ترتيست

 ي هندادبياتشاهکار ) ه ۹۰۶-۹۹۹ (ي جائسمحمدسروده ملک : ان پدماوتداست .۵
 يگفتارشيپ  باشده و برگرداندهن داستان را ي ايفارس ن بار بهيچند. رود يشمار م به

 .ديچاپ رس م به ۱۹۷۲ در سال محققانه
باشد که خالقداد  ي مپنچاتنترا يکي اثر کالسي فارسةانه ترجميپنچاک :انهيپنچاک .۶

پروفسور  . برگردانده بوديفارس بهت ي آن را در دورة اکبر پادشاه از سانسکرياسعب
انه يفرد که کهنه و مور  منحصر بهخطّي را از نسخة انهيپنچاک و دکتر تاراچند يعابد

 ي دانشگاه اسالمدرب داده ي ده ساله ترتيقي و تحقياديدقّت ز  باخورده بود
 .ديرسچاپ  م به ۱۹۷۳گره در سال يعل
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 و ي اخالقيها تمل بر داستان است مشيکتاب: ) اسماريايدر(ت ساگر ِرتاسکَ .۷
. استزيسته  مي دورة اکبر پادشاه در ياس خالقداد عبيها مترجم آن مصطٰف افسانه

دو . شده را کشف نمود  گمخطّيار نسخة يکاوش و تالش بس  بايپروفسور عابد
. شوند يدرآباد محفوظ نگهداشته ميس و در کتابخانة حيا آفيندي آن در اخطّينسخة 

مرکز کمک   باب داده ويح و ترتين سال آن را تصحيکاوش چند  بايدپروفسور عاب
 در سال نو دهلي, رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران, تحقيقات فارسي

  .ديچاپ رس م به ۱۹۹۷
ل ي درج ذيگر پروفسور عابدي آثار ديفارس ت بهين تراجم از سانسکريعالوه ا به

 :باشند يم
ح ي را تصحيري کشمي فاني چهار مثنويوفسور عابدپر: يري کشميات فانيمثنو .۸

 مخصوصاً در ي و فرهنگي و اوضاع اجتماعيها زندگان ين مثنوي انموده است در
ن ير اي جمو و کاشميها  هنر و فرهنگ و زبانياکادم. ان شده استير بيکشم
 هم يشگفتار مفصّل پروفسور عابديپ. م چاپ نموده ۱۹۶۴ها را در سال  يمثنو

 .باشد يآن مشامل 
باشد که تاکنون شناخته  ي و اردو مي فارسة برجستي شعراةتذکر: فياللطا منتخب .۹

ران يم در ا ۱۹۷۱ در سال يشگفتار مفصّل پروفسور عابديپ  با همراه.نشده بود
 .ديچاپ رس به

ن اثر يران است اي اي پادشاهان صفويخيمأخذ مهم تار: هين صفويخ سالطيتار .۱۰
سنده ينام نو. ر در هند نوشته شده و استنساخ شده بود در شهر احمدنگيخيتار

ن دودمان يخ اي تارة خود را درباريمشاهدات و نظرها, سندهينو. ستيمعلوم ن
قات پروفسور يشگفتار و تعليپ  با.ت آن را افزوده استي مطرح نموده که اهميشاه
 .ديچاپ رس ران بهياد فرهنگ ايم از طرف بن ۱۹۷۵ در سال يعابد

 يم کاشانين کتاب احوال و آثار ابوطالب کلي ادر :يو آثار ابوطالب کاشاناحوال  .۱۱
شگفتار يپ  با. قرارگرفته استي دربار شاهجهان پادشاه مورد بررسيالشعرا ملک

چاپ  م به ۱۹۸۳ن کتاب را در سال ينو ا ي دهليانجمن فارس, يپروفسور عابد
 .رسانده است



   هند فارسِيباباِي  ٨٣

ان ي بين مثنوينا و لورک در اي عشق مداستان :نا و لورکي مةا قصّينامه  عصمت .۱۲
 در مرکز تحقيقات فارسيب داده و ي را ترتين مثنوي ايپروفسور عابد. شده است

 .چاپ رسانده است  به۱۹۸۵هند در سال 
 و دکتر سيد مقبول احمد يعابدامير حسن پروفسور : ر خسروي امةنام مه تغلقيضم .۱۳

  م چاپ نموده ۱۹۷۵در سال  هند يب داده و انجمن فارسيمه را ترتين ضميا
 .است

  ي پروفسور عابدي و علميقيمقاالت تحق
   بشماري فارادبياتن ين و منتقديمحقّقن دانشوران و ي از پرکارتريکي يپروفسور عابد

 تسلّط کامل داشت و از يسي و انگليفارس,  اردويها زبان  بهيپروفسور عابد, رود يم
 و ادبياتنه ي در زميقي تحقيها شان مقالهيا. دز آشنا بوي نياوستا و پهلو, تيسانسکر

 شرکت يالملل ني بيينار و گردهماير آورده و در صدها سميرشتة تحر  بهيزبان فارس
 در يزبان اردو و فارس شان بهيشتر مقاالت ايب. راد نمودي اي پرارزشيها ينموده سخنران

فهرست مقاالت . ه استديسطبع ر افغانستان و هندوستان به, پاکستان, راني ايها مجله
  .باشد ي مي طوالنيليشان خيا

. چاپ رسانده است  هند بهيشان را انتخاب کرده انجمن فارسي از مقاالت ايبعض
  :که عبارتند از

ن مجموعه ي ادر) قي و تحقيده علميک مقاالت چةمجموع( ادب ي فارسيستانهندو .۱
شگفتار خود در يپ  با چهارده مقاله را انتخاب کردهين قاسميف حسيپروفسور شر

 .چاپ رسانده است  به۱۹۸۴سال 
, باشد ي مقاله م۳۶بر   که مشتمليزبان فارس شان بهيگر مقاالت ايک مجموعة دي .۲

 در ي پژوهشيگفتارها«نام  ب داده بهي دکتر حسن عباس ترتيشاگرد پروفسور عابد
ش  ه ۱۳۷۷ در سال يزديط موقوفات محمود افشار توس» ي فارسادبياتنه يزم
 .باشند ي ميقي و تحقيت ادبيز اهميچاپ رسانده است که حا به

 ريش زبان اردو انتخاب کرده دکتر اطهر  بهيگر مقاالت پروفسور عابدي دةک مجموعي .۳
 .چاپ رسانده است به) هاريب(از دانشگاه پتنا 
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 مقاالت ة دو مجموعي استاد دانشگاه دهلينيس فاطمه حسيپروفسور سيده بلق .۴
چاپ  م به ۲۰۰۳-۴ انتخاب کرده در سال يسيزبان اردو و انگل  بهيابدپروفسور ع

  :باشد يل ميل آن درج ذيرسانده است که تفص
پور  ق هاشمي دکتر توفيعزاماشگفتار استاد يپ  بان مجموعهيا :يعابد يمايس  : أ

و مقدمه مفصّل مرتب و تأثرات دانشوران و فهرست مفصّل ) رانيا (يسبحان
م  ۲۰۰۳ در سال ياردو و فارس, يسيزبان انگل  بهيبدمقاالت پروفسور عا

  .ده استيچاپ رس به
بر  ن مشتملي است ايزبان فارس  بهيگر مقاالت پروفسور عابديمجموعة د: ب

,  در مناطق مختلف هندي انجمن استادان فارسيها هي اجالسي فارسيها يسخنران
ها  هياست اجالسيث ريح  که بههکلکت, درآباديح, يبمبئ, گجرات, لکهنو, هگريعل
 ادبياتموضوعات مختلف  زده مقاله بهين مجموعه سيدر ا. باشند يم, راد شديا

سهم «عنوان   ورق به۷۲بر  ک مقاله مفصّل مشتملي و يسيزبان انگل  بهيفارس
شگفتار پروفسور اظهر يپ  بان مجموعهيا. باشد يم» ي فارسادبيات هندوستان به

 منتشر ي دانشگاه دهلي فارسادبياتزبان و م از گروه  ۲۰۰۳ در سال يدهلو
 که در ي رساله دکتري برايقي تحقي فهرست کارهاةن مجموعيا. ديگرد

 .ز داردي مختلف هند انجام داده شده نيها دانشگاه
تصوف و «عنوان   بهيسيزبان انگل  بهيگر مقاالت پروفسور عابدي دةک مجموعي .۵

  .ده استيم منتشر گرد ۱۹۹۷و در سال ن يدهل, توسط وشو پرکاشن» عرفان در هند
ده يچاپ رس  بهي فارسيها  که در مجلّهيار مقاالت مهم پروفسور عابدياکنون بس هم

  .باشند ي محفوظ مي دانشگاه دهلي فارسادبياتدر گروه زبان و 
باشد و  ياد ميت زي اهمي داراي مقاالت پروفسور عابديها  مجموعهةن هميا

  .تواننند از آنها استفاده کنند ي زبان ميتان فارسز ادب دوسيپژوهشگران ن
. مند بود ار عالقهيران بسي هند و ايات ناشناخته شعراي ابي در تالشيپروفسور عابد

تفحص   باران راي هند و ايگو ي فارسيات ناشناخته شعراي از اشعار و ابياريشان بسيا
 يها شتر در نسخهي که بي چاپنيدواو  بادست آورده و بعد از مقابله ق بهي عمةو مطالع

. چاپ رسانده است  مختلف بهيها در مجلّه, شود يده نميات آنها دين و کلي دواويچاپ
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باشند که همواره در راه شناختن  يل ميد و تجليسته تمجيهر طور شا شان بهيقات ايتحق
ن يزمران ي هند و ايات و اشعار شعراي ابيها که دارا ها و جنگ اضيب, خطّي يها نسخه

 فراوان ي زحماتخطّي يها دست آوردن نسخه  بهيبرا. اند غ نمودهي بليسع, باشند يم
ن اشعار ين دربارة ايمحقّقالزم است که . ش گرفتهي دور دراز را در پيده و سفرهايکش

ب يتصو به, د نمودهيقات مزي کشف شده تحقيناشناخته که توسط پروفسور عابد
  .ندين نمايب و تدويرا از سر نو ترتن شعرا ي ايها وانيرسانند و د
 : کشف نموده عبارتند ازيپروفسور عابدرا شان يکه اشعار ناشناختة ا ي نامداريشعرا

 و ييغتاج يهالل, ي کرمانيخواجو, يکمال خجند, يابير فاريظه, ر خسرويام, يسعد
  .شوند يده نميشان دين ايران که اشعار ناشناخته در دواوي هند و ايگر شعراي دياريبس

 ي سفرها زحماِت،خطّي يها  نسخهِندست آورد به همواره در صدد يپروفسور عابد
ر احمد ي او پروفسور نذيميق صمين و دوست و رفي از معاصريکي. دهي کشيطوالن

شان در تالش ي ايمند  و عالقهي پروفسور عابدي دربارة زحماتيضمن اظهار را) مرحوم(
  : گفته بودخطّي يها نسخه
چ کس از يان هيم در,  داردي فارسادبيات  بهي که پروفسور عابديا عالقه”

توان  يده و ميار کوشي بسخطّي يها سراغ نسخه او به, شود يده نميمعاصران د
چ يد هيشا. ها را دنبال کرده باشد  که مثل او کتابيگفت که کمتراند کسان
دارد و در دوران مسافرت عالقة فراوان   نمانده که او بهيگوشه و کنار هند باق

  .“ها نوشته و مقاله ها پرداخته است  کتابيسفرها در جستجو
 ي فارسادبيات يج و ترقّيشان در ترويغ اي بلي و مساعيپاس خدمات ارزندة ادب به
ک جمله يم  ۱۹۹۰ن سالروز تولّد او در سال ي هفتادمموقِع  هند بهيانجمن فارس, در هند

د که مشتمل بر احوال خود نوشت پروفسور يچاپ رسان به» نامه يعابد«نام   بهيادگاري
  .باشد يگر مين از دانشوران دي و مضاميعابد
 ادبياتخ مفصّل و مستند يبود که تارن ي ايار پرارزش پروفسور عابديک پروژة بسي
ش از ي از زمان پين مقصود پروفسور عابدي ايبرا. ب داده شودي در هند ترتيفارس

ان هر دوره را يموريدروة ت, يو لودسيد , انيدورة تغلق, انيدورة خلج, يسلطنت دهل
سندگان و ينمود که دربارة احوال و آثار شعرا و نوو واگذار ض يک پژوهشگر تفوي به
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 در يخيار مهم و تارين کار بسيشکر خدا که ا. سدي بنويمورخان هر دوره رسالة دکتر
 در کتابخانة يشکل رسالة دکتر شتر بهي هنوز بيد وليل رسيتکم شان بهي ايزندگان

 ياردو و فارس   بهي دکتريها ن رسالهياکه الزم است . باشند ي محفوظ ميدانشگاه دهل
. دست آورده شود  مرحوم بهي پروفسور عابديچاپ شوند تا مقصود اصل, ترجمه شده

 يارس فيو بابان مجاهد يا ن اظهار ارادت و احترام بهي بهتر،ابدين کار مهم انجام ياگر ا
  .در هند خواهد بود
عصو , )هاريب( پتنا ي و فارسيقات عربي اداره تحقي عضو شورايپروفسور عابد

, رامپور, هيعثمان, بوپال, گجرات, پتنا, ي وارانسيها  در دانشگاهيئت آموزش فارسيه
. ز بوديگر نيار ديه و بسيه اسالميجامعه ملّ, دانشگاه جواهر الل نهر, يدهل, پنجاب
 ير و اداريئت تحرين بزرگوار در هيران شامل کردن اسم اي مختلف هند و ايها مجله
, نامه غالب) يدهل(اض ية ب تونک، مجلّي و فارسيقات عربيها مانند مجلّة تحق مجلّه
رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي , مرکز تحقيقات فارسي (يپارس ة قندمجلّ
نام   بهيزبان فارس  بهةجلّمک يشان يد اخو. شمردند يموجب افتخار م) نو دهلي, ايران

م منتشر کرده بود که چند سال ادامه  ۱۹۵۸ش در سال يباً پنجاه سال پيتقر» آهنگ«
 ياريوان غالب و بسيس ايمعاون رئ,  احمدين عليته فخرالديس کميشان رئيا. داشت
  .گر هم بودهي ديها انجمن

  ي ادبيها زهيجا
 از ي فارسادبيات در يفيسته او مدرک توصيپاس خدمات شا م به ۱۹۷۲در سال  .۱

  .ديشان اعطا گرديا س جمهور هند بهيطرف رئ
ه يساهت«زه يافت جايدر ق به موفّ،يفارسزباِن  بهپاس خدمات  م به ۱۹۷۵در سال  .۲

  .ديگرد) يدهل(» شديکال پر
ن يفخرالد« زه موسوم بهينو جا يم از طرف مؤسسة غالب دهل ۱۹۷۸در سال  .۳

  . اعطا شديو ق و نقد بهي تحقيبرا) س جمهور سابق هنديئر(»  احمديعل
» استاد ممتاز« دولت هند ي دانشگاهةون اعاني از طرف کمسيپروفسور عابد .۴

(Professor Emeritus)منتخب شد .  
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اعطا » يپدم شر«او نشان   هند بهيم از طرف دولت جمهور ۲۰۰۲در سال  .۵
  .ديگرد

زه ين سپاس خدمات پرارزش او جاراي ايم انجمن مفاخر فرهنگ ۲۰۰۰در سال  .۶
  .اعطا نمود

  .ديشان مفخّر گرديا  بهي فارابيالملل ني بةزيم از جا ۲۰۰۸در سال  .۷
  .اعطا نمود» استاد ممتاز «ةزيشان جايا  هند بهيانجمن استادان فارس .۸

»  در هندي فارسيبابا«افتخار  شان را بهي زبان در سراسر هند ايدوستداران فارس
است آن ي ري در هند بود و چند ساليانگذار انجمن استادان فارسين ب.موسوم کردند

  .عهده داشت  به راانجمن
 فارس در هند ادبياتت ين شخصيتر ن مرد مجاهد و بزرگيافسوس صد افسوس ا

 ۳۰م مطابق  ۲۰۱۱ مه ماه ۴خ يتار  ساله به۹۰بعد از خدمات پرارزش در سن 
ک يک گفت و پنجم مه ماه در گورستان نزديب اجل را لي داعهجري ۱۴۳۲االول  يجماد

 يها چشم  باد و شاگردان و دوستاني خود کشيه نقاب خاک بر رويه اسالميجامعه ملّ
  :اشکبار او را وداع گفتند

  سبزه نورسته اين منزلش را نگهباني کنـد         آسمان بـر لحـدش شـبنم افـشاني کنـد          
 يکيهرکس ن  باخالق بود کهمعلّم ا, بشر دوست,  مرد نکوکاره کيپروفسور عابد

شان استفاده کرده در سراسر هند و خارج از هند ي ايصدها نفر از ذات گرام, کرد
  :يرازي شيقول سعد به.  دارندي عاليها تيمسئول

  ي نبرنـد  ينکو  مرده آنست که نامش به       مــرد نکــو نــام نميــرد هرگــزايســعد
ون تمنّاي شهرت و نام  لوث و بد يغرض و ب انسان مانند پروفسور عابدي که بي

  :ود فقط خدمت خلق و خدمت زبان فارسي مقصود زندگاني ايشان قرار داده بودب
  تا ز بزم شوق يک داناي راز آيد بـرون           نالد حيـات    عمرها در کعبه و بتخانه مي     

شهرت  نه«ند که يآ يوجود م ا کمتر بهي دندر اينشان ي مثل ايست که انساني نيشکّ
طور  ني مردم ايها د در دلوو از خدمات برجستة خ» خواهند ي نام ميا دارند و نتمنّ

  .ندوش مي ي فراموش نشدنورند يگ يمحکم جا م
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  ♦پروفسور سيد امير حسن عابدي
  •االسالم رياض

  ∗ين قريشبدالرحٰمع: ترجمه
اي  عدهوي داراي . نواز است ساز و دوست آقاي پروفسور امير حسن عابدي، آدِم دوست

کنم   مياعدامن ، ولي استهاي ديگر  شمار دوست در هند، پاکستان، ايران و کشوره بي
 ، سال پيش شروع شده است۵۶ ايشان ا بدوستي من. او هستم يقديمکه دوسِت 

سنت استفن معروف کالج  فارسي و تاريخ در سيدرت کرسِيم دو  ۱۹۴۵سال  در
.  شدپخشخالي شده بود و آگاهي آنها هم ) کالج ميسيون در دهلي هم معروف بود بنام(

بخش فارسي کالج جانس . داديم درخواست  شغلبراي آناو از آگره و بنده از عليگره 
قاي عابدي شاگرِد  سرپرستِي پروفسور حامد حسن قادري شهرِت آفاقي داشت، آدر

م برگزار شده  ۱۹۴۵مصاحبة هردوي ما در يک روز در ژوئية . بودندبرجستة آن بخش 
 شده بوديم، آقاي عابدي براي مدرِس فارسي و ابنتخابراي آن کرسيها بود و ما هردو 

. ساختمان جديد منتقل شده بود د سال پيش بهاين کالج چن. مدرِس تاريخبراي بنده 
. هاي دانشجويان هم بنا شده بودند خوابگاه هاي اساتيد متّصل به سراي کالج مهماناين  در
که کالج . طبقه دو اتاق بزرگ داشت و يک طبقه براي هردوي ما داده شده بود هر
 که مبر مي گمان .زندگي کرديمهمراه باهم شد ما هم از همان زمان در يک طبقه  باز

                                                   
در نو  از مؤسسة غالب، دهلي»                 ّ   ّ                            «عنوان   بهاي مقاله در کتابچهاين  ♦

 .م چاپ شده است ۲۰۰۲سال 

 .انيپاکست مورخ  •

  .نو پژوهندة مرکز تحقيقاِت فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهلي  ∗
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آقاي عابدي   با بوده است و دوستيهترين دور  بنده در کالج سنت استفن درخشانتقاما
  .استدوره بوده الينفک آن  ءجز

. ادامه داردهم آيد و تا حال  شمار مي درجة عالي بههاي   کالجازکالج سنت استفن 
. اف.سي.  استودهو قابل امتياز ب قديم برخورداري آنآن خوب است و سابقة تاريخ 

 اند عضويت داشتهدر آن  نامور هاي و ديگر شخصيت) گاندهيمهاتما دوست (آندريوز 
و دکتر اشتياق حسين قريشي ن العلما موالنا عبدالرحٰم  مانند شمسي اساتيد معروفو

وقتي که آقاي عابدي و بنده عضو اساتيد آن کالج . ندبود ة آنِي برجستاعضامرحوم 
 و از آنجا بازنشسته شده بود پيش يزماِنرين مدير آن کالج آقاي مکرجي ت ، نامييمشد
از حيِث حقوق و  ي چون مانوواردان . بودبر زبان بودند، ولي نام او هر جا ص شدهخال

عهده داشت،   منصب خود را بهيوقتي آقاي عابد. يمرا داشت هترين مرتب پايينامکانات 
راجه رام مرِد خوش . بودشده  آقاي مکرجي مدير آن کالج راجه رام بود و جانشين

اساتيد   ودداراي روابط عمومي خوب بودنو  فهم کالج خوشاداري خلق و در امور 
 دند وکر حمايت ميخصوصي توجه و طور  بهرا ) مثل آقاي عابدي و بنده(نووارد 

  .دناساتيد و دانشجويان روابط خوبي داشت با
 دختران  وشده بودنداستخدام اين کالج در ان دانشجوياِن منتخب از سراسر هندوست

طور  به بيشتر دانشجويان .ه بودندورِد توجخصوصي مدوست  علماز خاندان و پسران 
د، اصالً شو ميهاي علمي  مانع کارالي که ق و قيل.  بودنددر صدد کسب علمجدي 
 ي بر زمينردگ قدر بود که اگر سوزِن ته اين کالج نبوده و سکوت در کتابخانه اين در
 ة خوبيدرس خود توج ها به در کالسدانشجويان . شد ده مييد، صداي آن شناافت مي

آقاي . يمنداشت در انجام وظيفة خود آقاي عابدي و بنده هيچ مشکلي ظاهراً. داشتند
دار مردموي خوش اخالق، . در اساتيد کالج نامي پيدا کرده بودندعابدي از شروع آغاز 

  .و استاد مشفق و رفيق کار بودند و بزودي شخصيِت برجستة علمي شده بودند
. ماند باقيدر حدود دو سال و ربع فقط آقاي عابدي  همکاري باصد افسوس که اين 

داليلي که بعد از استقالل امنيت ما کم شده بود  به. هم بوديمبام  ۱۹۴۷ سالما هردو در 
 ي بشير حسين زيدنلولوي رامپور جناب آقاي کاعالاز آنجا وزير  براي حفاظت ما

آن روزها من رامپور منتقل کردند و  بهما را  يسرپرستي و  با ودندهلي تشريف آورد به
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 بعداً . اقامت داشتندجا من در يک در صدد ازدواج بودم و استاد عابدي چند روز با
  .ما بودين بقبل از تقسيِم هند اين آخرين مالقاِت . شهِر خود رفتند به

. دانشگاه دهلي پيوست آقاي عابدي بهقدري زمان گذشت که  از تقسيِم هند پس
 و ندد و چندين مرتبه عازم ايران شدهر روز بيشتر ششهرِت تحقيق و تصانيف او 

 فراهم آوردانسي ش تحقيق اصول آموختن زبان فارسي و يادگرفتن برايآن کشور در اقامت 
 ندپاکستان هم دعوت شد بهچند مرتبه . تخنوابسيار اي علمي ه جايزهنيز او را و ايران 

پرلطف هاي  صحبتوي از کراچي تشريف آورده بودند و  بهدو بار . دبردنو تشريف 
  هاي خيلي خوشحالم که روابطي که در سال بنده. گار مانده استياد بهبسياري 

کتاب هر . دداره ادامهم همان گرمي تا امروز  با، وجود داشتبين ما مام  ۴۷-۱۹۴۵
من راي خورد، هميشه بدون تأخير ب درِد بنده مي بهو  آمد دهلي مي بهکه  اي تازه
انساني خلوص و رفتار نادر نمونة  همين کهولت  باکه اواست راست اين . فرستادند مي
 کارهاي هاي هند  گسترش زبان و ادبيات دانشگاهه وپروفسور عابدي براي توسع. است

ها و  انجمن استاداِن فارسي کالج ويسعي و کوشش   با.اند انجام داده بسياري مهم
سرپرستي پروفسور نذير احمد و   باهاي سراسر هند تشکيل شده است و دانشگاه

ها و  ناپذير اساتيد محترم فارسي زبان در کالج هاي خستگي کاوش باو  پروفسور عابدي
قبالً که ندي پيدا کرده است زبان و ادب فارسي جايگاه ارزشمهاي هند  دانشگاه
 استعداد شاگردان تربيت لحاظ آقاي عابدي از. اي نداشت چنين سابقههندوستان  در

 خود را دوِراي   دانشجويان خوب و برجستهخلوص، توجه و تحقيق  باوخوبي داشتند 
علمي استاد عابدي در دانش و تحقيق مقام شفقت و راهنمايي   بادند و اينهاکر جمع
شود که   عظمت و گرانقدري يک استاد آن وقت نمايان مي.اي پيدا کرده بودند هرجستب

اين بابت خيلي خوشبخت از آقاي عابدي . نددست يابچه سطحي علمي  بهشاگردان او 
دکتر انصاري خيلي متأثّر و غمگين چون مرگ شاگرد خوبي  از اگرچه وي  کهبودند

  .ي آنها را پرکردنداما باز هم شاگردان ديگرشان جاشده بودند 
 ،شود هاي علمي سرفراز مي جايزه با هرچه قدر ي مثل آقاي عابدينادرالوجوداستاد 

 آرامشو و مباهات فخر  ةمايما را او  باديرپاي  کم است و براي بنده دوستيباز هم 
  .استقلبي 
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  بوي خوش آشنايي
  ∗ريحانه خاتون

  عبدالقادر هاشمي :ترجمه
م براي  ۱۹۵۶در سال ) پروفسور نذير احمد(زماني که پدرم , خاطر دارم  بهخوب

از سه شخصيت , هند به پس از مراجعت, ايران تشريف برده بودند  بهتحصيالت عالي
ها  اين شخصيت. دآنان سپري کرده بودن  باشان را که وقت  ـکردند ياد مي, برجسته
 آقاي و) پتنا(و آقاي سيد حسن ) دهلي(پروفسور سيد امير حسن عابدي : عبارتند از
  .سدارنگاني
و بيشتر اوقات اسِم , کرد  مياغلب از خاطرات خود دربارة ايران تعريف, پدر

صفات نيکو و ذوق , همة ما از شنيدن فصايل اخالقي. آورد  ميپروفسور عابدي بر زبان
 پدر. گرفتيم و مشتاق ديدار ايشان بوديم  مييقة ايشان سخت تحت تأثير قرارو سل
پروفسور , ايران اعزام شدند  بهم از طرف دولت هند ۱۹۵۶گفت هنگامي که در سال  مي

, سراي دانشگاه رسيدند مهمان  بهو هنگامي که, از قبل در آنجا حضور داشتندعابدي 
که , اي برخورد کردند گونه  به وعمل آوردند  بهنپروفسور عابدي استقبال گرمي از ايشا

اما , که اين نخستين ديدارشان بود درحاليشناختند؛   ميها پيش ايشان را از مدتگويي 
 فهرستي ه،بنابر احساس وظيف, ايشان قبل از هر چيز. اس نکردندگونه بيگانگي حس هيچ

ها را   تمام هزينه وبازار رفتند  بهيدو سپس براي خر, از لوازم مورد نياز پدر را تهيه کرده
عابدي  درنگ پيش پروفسور بي, يرپدر پس از دريافت مستم. شخصاً پرداخت کردند

در آن , از قبول وجه, اما پروفسور عابدي, رفته و خواستند که دين خود را ادا کنند
                                                   

  .يدهل, دانشگاه دهليفارسي استاد   ∗
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ايشان برگردانده   به رانهيآن هز, اصرار فراوان  باسرانجام پدر. نمودند  ميموقعيت امتناع
همچنين پدر اين خاطره . رساند  ميمنشي ايشان را مناعت طبع و بزرگاين و البتّه  بودند

مقدار , هنگام پخت غذا براي خوش طعم شدن آن  بهکه روزي, کردند  ميرا هم تعريف
بلکه خود پدر ,  که نه تنها ديگرانحدي تلخ شد  به غذاکردم وزيادي زعفران استفاده 

صرف , ميل و رغبِت تمام  بانه تنها غذا را, اما پروفسور عابدي. يل نکرده بودندنيز م
بدين طريق نخواسته . ماندة غذا را نيز در روزهاي بعد استفاده نمود بلکه باقي, کرده بود
  .که دل پدر را بشکند, بودند

م  ۱۹۶۲در سال ) پدرم(اين بود که ايشان , کرد  ميکه پدر بارها ذکزخاطرة ديگري 
در آنجا همة . گوهاتي رفته بودند  بهبراي شرکت در کنفرانس خاورشناسي سراسري هند

 از پتنا آقاي ـ که رئيس بخش عربي بود ـ از لکهنؤ آقاي صمدي: دوستان جمع بودند
و از دهلي پروفسور عابدي , م پدرهسيد حسن و آقاي سيد حسن عسکري و از عليگر

اقامت داشتند و آقايان عابدي و صمدي در اتاق طبقة باال آقاي احمدپور و آقاي . بودند
آقاي صمدي طبق معمول تمام لوازم مورد . سيد حسن عسکري و ديگران در اتاق پايين

کره و اجاق برقي و , بيسکويت, تخم مرغ, ميوه, نياز صبحانه از قبيل وسايل چاي
و , ق را روشن کردهآقاي صمدي اجا, شد  ميصبح که. همراه آورده بود  بهحلويات

آشپزي , رفت؛ استاد عابدي وقتي متوجه شد  مياتاقش  بهکرد و  ميچهار تخم مرغ آبپز
 يک تخم مرغ براي آقاي نذير و يکي براي آقاي صمدي و دوتاي .عهده گرفت  بهرا

تمام مواد خوراکي که , ـ چهار روز خالصه اينکه طي سه. ديگر هم براي خودش پختند
  :پروفسور عابدي از روي شوخي فرمودند. کردندتمام , ورده بودآقاي صمدي آ

, هاي داروي هوميوپاتي حلوا بود مگر آقاي صمدي چه آورده بود؟ در شيشه”
  “مانَد؟  ميمگر چند روز

  :آقاي صمدي از حرف استاد دلگير شدند و گفتند
, دکنن  ميما صرف  بامن خوشحال بودم که استاد عابدي همه روزه صبحانه را”

گويد   ميکند و  ميصحبتکنايه   با چنينها تمام شده است و اما اکنون خوردني
  .“مندم  من سخت از ايشان گلهصمدي مگر چه داشت؟
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اشتياق   باما هم, کردند  ميگونه خاطرات تعريف از اين, هر وقت پدر سرحال بود
هنگامي که . کرديم  مي روز شماريپروفسور عابديداديم و براي ديدار   ميفراوان گوش
 آقاي سيد حسن  بامناسبتي پروفسور عابدي  به, منتقل شدهعليگر  بهپدر از لکهنؤ

 وگو گفت  بههم بازماني که.  تشريف آوردند و در خانة ما اقامت کردندهدانشگاه عليگر به
که , خنديدند  ميصداي بلند  باچنان, کردند  مينشستند و خاطرات گذشته را مرور مي

من . پروفسور عابدي مردي است بسيار زنده دل. نه براي ما بسيار دلپذير بوداين صح
در آن زمان خيلي کوچک بودم و البته  و کردم  ميخوشحال بودم که ايشان را مالقات

خر عمر  آتا, من نشان دادند  بهاما محبتي را که اين دو بزرگوار, مشاغل علمي نداشتم
 هعليگر  بهآقاي سيد حسن  باشنيدم پروفسور عابدي  ميهرگاه که. فراموش نخواهم کرد

اين دو   باينيهمنشزيرا صحبت و , صبرانه منتظر ورود آنها بودم بي, آوردند  ميتشريف
  .بخش بود استاد بزرگوار بسيار لذّت

و اگر , کردند  ميپدر مالقات  بااغلب, رفتند  ميهعليگر  بههرگاه که پروفسور عابدي
آمدند؛ و   ميخانة ما  بهحتماً, براي ديدن ايشان, آمد ي پيش نمييک وقتي چنين فرصت

م  ۱۹۸۰زماني که در سال . کردم  ميگونه من هم اغلب فرصت ديدار ايشان را پيدا بدين
پدر توصيه . خواستم که فوق دکتري را هم در آنجا ادامه بدهم, از عليگر دکتري گرفتم

در , دست آوري  به درجة فوق دکتري راو, خواهي جدي کار کني  ميکه اگر, کردند
 و ايشان شما را  و تربيت پروفسور عابدي قرار بگيرتحت نظارت, دانشگاه دهلي

اي  بر.U.G.Cمن در همان سال براي بورس . و چنين هم شد راهنمايي خواهند کرد
. عنوان راهنماي من تعيين شدند  به و پروفسور عابديتحقيقات فوق دکتري تقاضا دادم

راهنمايي ايشان کار   به,و براي مدِت ده ماه, دست آوردم  بهآن بورس را,  حسن اتّفاقاز
تصحيح و «داليلي آن بورس را پس دادم و کار تحقيقي خود را که  بهبنا  اما .کردم

, خدا را شکر در اين مدت ده ماه. ادامه دادم, بود» غات خان آرزواللّ تحقيق سراج
  آن رااش اين شد که پس از حدود چهارده سال نتيجه, ان ديدمتشويقي که از جانب ايش

 مشتمل بر هفت هزار صفحه بود, تکميل رسيد  بهغاتاللّ سراجوقتي که . پايان رساندم به
. گذراند  ميمراحل چاپ خود را, نو در دهلي, که اکنون از طرف خانة فرهنگ ايران ـ

زيرا وقتي که کار , اين کار شدني نبودشک  بي, کرد سور عابدي مرا تشويق نميفاگر پرو
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شک  بي, داشتند  ميمرا دريغ, هاي علمي خود اگر از حمايت, تحقيق را شروع کردم
, چنين حوصله و توانايي در من نبود که براي مدت طوالني روي اين موضوع کار کنم

ر عابدي هاي پروفسو خاطر سعي و کوشش و تشويق به, اين. پايان برسانم  بهو کار را هم
  .بود

حلم و بردباري و فروتني و هوش و صفاي قلب و   باشخصيت پروفسور عابدي
, شرافت نفس,  ايشان بهترين مثال انسانيت.خلقي آراسته است پاکيزگي نفس و خوش

, فراخي قلب و نظر و اخالق هستند, رويي خنده, مهرباني, فروتني, عدم تعصّب, تحمل
  :ترين نمونة اين بيت و کامل

ــروت   آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است        ــتان م ــا دوس ــاب ــدارا  ب ــمنان م   دش
  )حافظ شيرازي(  

بسيار کم , و هر قدر هم که ايشان را وصف کنيم, هرچه دربارة ايشان سخن بگوييم
اي  هاي تازه گوشه  به,ها و رهنمودهاي ايشان ساية راهنمايي خدا کند که ما در. ايم گفته

. ها را روشن کنيم چراغ, و از چراغ فروزان ايشان, دسترسي پيدا کنيماز علم و ادب 
طول عمر اعطا   باسالمتي همراه, ايشان تندرستي  بهخداوند متعال خواستارم که از

  .آمين, فرمايد
  



  خاطر ماندني استادي به  ٩٥

  خاطر ماندنی  بهاستادی
  ♦ريحانه خاتون

  ∗گلزار احمد: ترجمه

 دهيش هند ديالت اتراپراديپور ا يشهر غاز  درم ۱۹۲۱مير حسن عابدي در سال اسيد 
اي در  در مدرسه را ييمات ابتدايتعل .ر حسن نام داشتيد بشي سيپدر و. جهان گشود به

همين راحتي   بهمننمود که  ن مياً بيا اکثريو.  خود حاصل نمودةچند کيلومتري خان
 شکم گرسنه  با وقتهايبعض .ام ل نمودهبلکه مشکالت زيادي را تحم ام درس نخوانده

 غذا يجا  به.گشت رفت و پياده برمي مدرسه مي  بهوي هر روز پياده. مرفت يمدرسه م به
 مثل امروز از خورد و در آن زمان  در جيب داشت که بين راه ميچي نخوديمقدار

  . نبودي خبر توجيبيظرف غذا، صبحانه و پوِل
. ل پرداختيتحص  به کالج لکهنو و سنت جان کالج آگره، سپس در شهر بنارسيو

ک و ي کالسي و فارسي پهلو،يي اوستايها ل زبانيتحص  بهرانيدر ا م ۱۹۵۷ در سال
. مشغول شدس يتدر  بهي دانشگاه دهل سنت استفِنکالج در يسپس و .مدرن پرداخت

ان ي آن دانشجوو تا امروز از روشنايي تبر افروخ  راي شمع زبان فارسين کالج وي ادر
عنوان   بهي وي در دانشگاه دهلي، اردو و فارسيس بخش عربيسأبعد از ت. برند  ميبهره

انگذار ي را بنيد ويگر بايعبارت د  به.ن بخش پرداختيت در ايالفع  بهياستاد زبان فارس
 زبان مثل پاکستان، ي فارسيتمام کشورها  بهيو.  دانستيهل دانشگاه ديبخش فارس

                                                   
 .رئيس بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهلي ♦

  .پژوهشگر زبان فارسي  ∗
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توان   ميندرت  به ازين رو. سفر نمود…ه ويش، ترک، بنگالدرانيکستان، افغانستان، ايتاج
  .ده باشدي را نشنيافت که نام استاد عابدي را يکس

 ،ينداردو، انگليسي، عربي، ه  و مدرن،کي کالسي فارسيزبانها  بهياستاد عابد
بان برجسته و ي از اديو.  داشتلوي، سانسکريت و فارسي قديم آشنايي، پهييتااوس
 زبان و يج و ترقّيدر ترو باً هشتاد سال از عمر خود راينام هند بود که تقر  بهقانمحقّ
 عموماًوي قات يبود و تحق عيق و وسي دقيالعات واطّ.  نمودي سپريات فارسيادب
و ا. موضوعات ناشناخته عالقه داشت  بهيو. داب بويکمو رامون موضوعات نادر يپ

 و يجامعه ادب  بهرا اشعار شاعران ناشناخته کرد اشخاص گمنام و مخصوصاً  مييسع
 ي انجام داده که برابسزايي در اين موضوعات وي خدمات. دينما يفمعر پژوهشگران

  . خواهد بودينده سرمشق خوبي آيها پژوهشگران نسل
رفت   ميسفرهاي علمي يا غيرعلمي  بهو هميشه فر عالقه داشتس  بهي خيلياستاد عابد

وي براي شرکت در سمينارها و . ها بداند تا بتواند هرچه بيشتر در مورد اين سرزمين
کشورهاي ترکيه، ازبکستان، تاجيکستان، پاکستان، بنگالدش و شهرهاي   بهها کنفرانس

هاي  ک سفر نمود، از کتابخانهي شهرهاي کوچو بيشتر شهرهاي هند و حتّ مختلف ايران
  .استادان مشهور مالقات نمود  باآنجا ديدن کرد و

 هاي نامه خانواده خود يا خانواده شجره. ي داشتنامه مهارت خاصّ وي در بيان شجره
خواستيم اين گفتگوها را يادداشت کنيم تا   ميما. نمود  ميرواني بيان  بهمشهور ديگر را

استفاده نمايند ولي فرصت پيش نيامد و ما ذخيره عظيمي از آيندگان بتوانند از آنها 
  .العات را از دست داديماطّ

  :آورد که ياد مي  را بهقول حافظ  و رفتارش اينوي استادي رئوف و مهربان بود
  دشـمنان مـدارا    بـا  تروبا دوسـتان مـ    

. گريستن  ميديده لطف  بهدشمنان نيز  بهدوستان مهربان بود بلکه  بايعني نه صرفاً
داديم  دل راه نمي  بهقدري مهربان بود که ما دانشجويان زبان فارسي از وي هراسي  بهوي
اين شهرت و عظمت وي را  .گذاشتيم  ميميان وي در  باخود را مشکالتهميشه  و

ديد   ميويژه در دانشگاه اگر آشنايي را  بهدر مسير راه. ر ننموده بوددچار غرور و تکب
 اش شانه  به طرف مقابل از نظر سن يا مقام از او کمتر است دستکه بدون لحاظ اين
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نشستيد   ميهنگامي که پاي صحبت وي. پرداخت  مياحوال پرسي  بهگذاشت و مي
  .توانستيد تشخيص دهيد که وي همان عابدي معروف است نمي

آوري ثروت ظاهري نپرداختم بلکه  جمع  بهگفت که من در زندگي  ميوي هميشه
  .تواند آن را بدزدد اين ثروتي است که کسي نمي. اگردان من هستندثروت من ش

داد، وي   ميوي نشان  بهنوشت و  مياي اگر دانشجويي يا استادي مثل من مقاله
تحقيق و پژوهش   بهکرد تا بهتر بتواند  ميکرد و از او تعريف  ميهميشه او را تشويق

  .ودمن شخصاً هيچ وقت نديدم که وي عصباني ش. بپردازد
.  بازنشسته شدم ١٩٨٦وي در سال . مطالعه پرداخت  بهات عمرظوي تا آخرين لح

عنوان   بهبعد از بازنشستگي نيز وي. آمد  ميکتابخانه  بهبولي بعد از آن نيز هر هفته مرتّ
ها آمد و بعد  مي فرهنگ ايرانةخان  بهاي دو بار وي هفته. ت پرداختاليفع  بهاستاد ممتاز

  .کرد  ميرفت و آمد آنجا  بهتوان جسمي داشت زماني که تا
جستجوي معني،   بهکرد  مياي شک و اگر در معني واژه وي فطرتاً کنجکاو بود

يا دانشجويان در اين  پرداخت، از استادان ديگر  ميات آن واژهموارد استعمال و مشتقّ
.  آن را پيدا کنندکرد که معني  ميآنها توصيه  بهدانستند اگر آنها نمي. کرد  ميالؤمورد س

استاد عابدي از معني سهند پرسيد . نام سهند براي بخش فارسي فرستاد  بهاي هکسي مجلّ
او   بهکيد کرد که معني آن را پيدا کنند وأهمه ت  به.دانست ولي کسي معني آن را نمي

نام  نمود براي ديگران نيز بيان کرد که سهند بعدها که معني آن را دريافت. خبر دهند
  .وهي در ايران استک

ها در هند  اين کتاب. ليف انجام داده استأبيش از هيجده تصحيح، ترجمه و ت وي
ؤط مو بيرون هند توسعالوه بر اين صدها مقاله. سات مختلفي چاپ شده استس 

اتي مثل راهنماي کتاب، سخن، يغما، خرد و هاي اردو، فارسي و انگليسي در مجلّ زبان به
، )ايران(شناسي، کيهان فرهنگي   انجمن، ايرانة نام،ات دانشگاه تهران ادبيةکوشش، مجلّ

، ندو ايرانيکايا ة، در هند در مجلّ)پاکستان( دانش ة مجلّ،)افغانستان( آريانا ةمجلّ
، معاصر، معارف، بياض، آهنگ ،منادي، فکر و نظر علوم اسالميه، ة، مجلّاسالميک کلچر

ده است که کرات معتبر ديگر چاپ  و مجلّپارسي قند ة، مجلّنامه غالب، جامعه، شيرازه
  .براي فارسي آموزاني مثل ما مشعل راه است
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و  کرد مقاالت چاپ شده  مي وي سعيهويژگي ديگر استاد عابدي اين بود ک
 دخو  باها و مقاالت ما را ي وي کتابحتّ. دست ديگران برساند  بهکتابهاي خود را

خواست علم و دانش نزد فرد   مييعني وي .يگران بدهدد  بهبرد تا  ميسفرهاي خارجي به
دانشجويان بسياري از استادان امروز، . ي محدود نباشد و همه از آن بهره ببرندخاصّ

هاي مختلف مشغول  اند و اکنون در دانشگاه  دکتري نوشتهةرسال تحت نظارت وي
فعت هستندالي.  

نارهاي مختلف زير انجام شده ها و سمي هاي استاد در دانشگاه بعضي از سخنراني
  :است
  .م ۱۹۶۵دانشگاه کابل،  .۱
  .م ۱۹۷۴دانشگاه آنکارا،  .۲
  . هند، خدابخش شهر پتناةسخنراني ساالنه کتابخان .۳
  .م ۱۹۷۷دانشگاه هندوي بنارس،  .۴
  .م ۱۹۷۹سخنراني اسحاق ميموريل،  .۵
  .م ۱۹۷۹سخنراني دانشگاه وشو بهارتي،  .۶
  .م ۱۹۸۲دانشگاه کراچي،  .۷
  .م ۱۹۸۳، دانشگاه بوپال .۸
  .م ۱۹۸۳دانشگاه گجرات،  .۹
  .م ۱۹۸۴دانشگاه کلکته،  .۱۰
  .م ۱۹۸۴، .اس.دانشگاه ام .۱۱
  .م ۱۹۸۴دانشگاه پتنه،  .۱۲
  .م ۱۹۸۴، .وي.دانشگاه اس .۱۳

عالوه بر اين وي در سمينارها و کنفرانسهاي مختلفي شرکت نمود که فهرست آنها 
وي امير خسرو  انگليسي اعجاز خسرة ترجمةوي در پروژ. گنجد در اين مختصر نمي
  . در آمريکا در دو جلد منتشر شداًشرکت کرد که بعد

 را از دست »شري پدم« ة و جايز»سيرتيفيکت آف آنر« ة جايزم ۱۹۷۲در سال 
  .رئيس جمهوري هند دريافت نمود
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  .وي اهدا نمود  بهرا »پريشدساهتيه کال« ة حکومت دهلي جايزم ۱۹۷۵در سال 
 را براي کارهاي »علي احمد ينفخرالد« ةيز غالب جاي انستيتوم ۱۹۷۸در سال 

  .وي اهدا کرد  بهنمايان در نقد و تحقيق فارسي
  .م ۱۹۸۰ ،»ين علي احمدفخرالد غالب« ةجايز
  .م ۱۹۸۵، »دمي اتراپرادشاکآاردو « ةجايز
  .دمي ميراکآاز » مير« ةجايز
  .م ۱۹۸۵ ، دهلي»دمياکآاردو « ةجايز
  .م ۱۹۸۱ انجمن استادان فارسي هند، از» استاد ممتاز زبان فارسي« ةجايز

  .ش ه ۱۳۸۱ از انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، »لوح تقدير«
  .م ۲۰۰۵، »يننشان زر«ا .ا. فرهنگ جةخان
  .م ۲۰۰۶، »سعدي« ةا، جايز.ا. فرهنگ جةخان

  .م ۱۹۹۹ خدابخش پتنه، ة از کتابخان»خدابخش« ةجايز
  .م ۲۰۱۰ رامپور، ة از طرف کتابخانةجايز
. ياد ماندني بود  بهنظير و تي بيتوان گفت که استاد عابدي شخصي  ميطور مختصر به

 از اين دنيا رخت م ۲۰۱۱سال   مي پرنور آسمان علم در چهارم ماهةاستاد عابدي ستار
هاي خود  ليفات و نوشتهأ تةوسيل  بهميان ما نيست ولي ظاهر در  بهوي اگرچه. بربست

  …عشق  بهميرد آن که دلش زنده شدهرگز ن. هميشه زنده خواهد بود
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  چه نامت خوانم؟  به,اي که مجموعة خوبي
  ♦ضياءالدين دسايي

  پرويز نيري: ترجمه
 فصلنامة ١٥که من در جلد , گردد ميزماني بر  بهاستاد عابدي  باآشنايي مستقيم من

, ايران سوسايتيِِِ کلکته  به متعلّقاي است ريهم که نش ١٩٦٢چاپ ) ي( ايرانيکاـ ندويا
که ترجمة , خواندم»  در ادبيات فارسيداستان پدماوت«وان اي را از وي تحت عن مقاله

من . چاپ رسيده بود  بهفارسي آن همان سال در مجلّة دانشکدة ادبيات دانشگاه تهران
استاد   بامالقاتهاي من .ايرانيکا بودم  ـايندودر آن هنگام يکي از سردبيران فصلنامة 

مان بازنشستگي و سپس در جلسات هنگام تصدي شغلي و در زم  ١٩٨٣عابدي از سال 
, نو و ديگر اشياء موزة ملّي هند در دهليهاي خطّي  هاي خريد آثار عتيقه و نسخه کميته

 ،ديپلم آثار و بناهاي اسالمي هاي ارائه شده براي دانشجويان دورة فوق سخنراني
 ,دوستانشناسي هن  در سازمان باستانهاي سالطين هند شناسي فارسي و عربي و سکّه کتيبه

منعقده از سوي  ـ کالسهاي بازآموزي زبان فارسي براي استادان زبان فارسي در هند
ها و شهرهاي مختلف از جمله پتنا  ها و همايش  و ديگر مناسبتـ خانة فرهنگ ايران

نهايت  مفيد و بي, وگوهاي پرلطف اما گفت.  داردشد و الحمدهللا تاکنون نيز ادامه آغاز
و آن هنگامي , پذير شد در شهر احمدآباد امکان, معناي واقعي کلمه  بهوي  بادلچسب من

هاي منعقده از سوي کتابخانه و مرکز پژوهشيِِ  بود که وي براي شرکت در همايش
عامل , طبق معمول هميشه. شد فرما مي احمدآباد تشريف  بهدرگاه حضرت پير محمد شاه
هاي ساکن  شخصيت  به او مرتّب.ها خود استاد عابدي بود اصلي و باني اين همايش

                                                   
 .د هندوستانيفقشناس  کتيبه ♦
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غيب اشرف ندوي  که آنها بايد براي يادبود استاد سيد, کرد  ميداحمدآباد و بمبئي گوشز
ها  ي اين همايشبرگزاره اگرچ.  کنندبرگزارهايي را  دار همايش و استاد محمد ابراهيم

مهارت علمي  ا باستاد عابدي. شهر احمدآباد آغاز شد  به وي اما رفت و آمدعملي نشد،
درگاه حضرت پيرمحمد ) توليت(واال رئيس   دکتر محمد حبيب کالي،و شيوة بيان خود
بمبئي واال رئيس مرکز پژوهشي اين درگاه را شيفتة خود کردالدين شاه و استاد محي  ,
عرفاني و ادبي , مذهبي, دو سال همايشي در مورد خدمات علمي  ـکه اکنون هر يک
 گردد و استاد عابدي نيز  ميبرگزارسوي اين درگاه در شهر احمدآباد ايالت گجرات از 

شود   ميدر اين ايام اين فرصت فراهم .کند  ميمندي و شعف تمام در آن شرکت عالقه با
استاد عابدي هم صحبت شوم و من در مورد وسعت   بامدت چهار تا پنج روز  بهتا من
و شوخ طبعي , فروتني و بردباري, تواضع ,فکر رسا, قدرت بيان, مهارت علمي, مطالعه
اين مالقات ؛ اما ابميباليقين  علمتعارفي وي  گرمي و بي گويي و بيش از همه خون بذله

و برايم , باعث شد تا من اين گنجينة علمي و اخالقي را از نزديک مشاهده کرده
ربارة استاد مرا قادر ساخت تا د  باهم صحبتي, عالوه بر اين. اليقين شود عين

 زادة مناطق مختلف هند متمول و نجيب, هاي زميندار شخصيتهاي سرشناس خانواده
 هستند و ديگر جاآناز ويژه سرزمين اَوده که خود وي و خاندان محترمش نيز  به

اطّالعاتي ارزشمند کسب کرده و از , شخصيتهاي معروف و مشهور و حتّي ناشناخته
استاد نذير احمد در .  شومي محظوظ و مستفيدهاي شيرين و گويي ها و لطيفه قصّه
که اطّالعات ارزشمند موجود در , درستي نوشته است  به اين سخن را»نامه عابدي«

هاي شفاهي وي  ترديد دانستني بي.  استاد عابدي بايد بر صفحة کاغذ درج گرددحافظة
ر از آن بهرة عنوان منبعي معتب  بهتوانند  ميکه مورخان بعدي, اي گرانبهاست سرمايه

ويژه استادان گروه زبان فارسي   به,نظر من شاگردان استاد در دهلي  به.علمي ببرند
لطايف و ديگر , وگوهاي آگاهي بخش علمي گفت, دانشگاه دهلي بايد سخنان ادبي

چاپ   به وها ضبط کرده  علمي و ديگر مناسبتحرفهاي استاد عابدي را در مجالس
ر چنين  اگ.هاي خود را بر صفحة کاغذ بياورد  بخواهند دانستهکه از وي رسانند؛ و يا اين
  .خواهد بوداردو -يفارساي گرانبها براي ادب   گنجينهبدون شک, کتابي تهيه شود
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که , قدر دلنشين بود استاد عابدي در شهر احمدآباد آن  باهاي من هرحال صحبت به
  : اين شعر فارسي بر زبانم جاري شداختيار بي

  خورد افسوس زماني که گرفتار نبود       مـرغ اسـير    هر رهايي نکنـد   ناله از ب  
و استاد نذير (وجود استاد عابدي   بادارم اگر نيازهاي زندگي علمي مناطمينان 

شايد تمام فاصلة چهل , شد  ميبرطرف) ديگر خورشيد تابان آسمان علم و ادب, احمد
 اي که استاد عابدي عالقه. شد مي من در بيست سال پيمودهسالة سفر علمي و عقلي 

اقصي نقاط هند سفر کرده و   بهو در اين راه, داشتههاي خطّي  يافتن و مطالعة نسخه به
 ندرت در اشخاص ديگر ديده  به,هاي مختلف را مورد بازديد قرار داده است کتابخانه

 هميشه يار و همراه وي بوده و امکانات, خداوند متعال نيز در اين کار خير. شود مي
هاي  و کنگره ها همايش, او در جلسات. راحتي براي وي فراهم کرده است  بهالزم را

, هاي دور و نزديک هند در شهرهاي مدراس هاي فارسِي دانشگاه هگرو  بهمختلف مربوط
شهرهايي  و در. غيره شرکت کرده است  ووپتنا و لکهن, کلکته, بارودا, بمبئي, حيدرآباد

شد از کمترين فرصت موجود استفاده کرده و  ميها واردآن  بهلين بارکه براي او 
سعي در شناسايي و بازديد از , هاي اطراف آنجا سوي روستاها و شهرستان  بهعزيمت با

وي , در اين راستا. هاي خطّي موجود در آنها داشته است هاي شخصي و نسخه کتابخانه
بدون هيچ , وي هستند شگريستااستادان و يا افرادي که شاگرد و يا مريد و , ياز ميزبان

اين روستاها و شهرستانها   بهخواهد که مقدمات سفر وي را  ميرودربايستي و تعارفي
  .فراهم کنند

هنگامي که وي عزم سفر . در اين مورد استاد عابدي فردي مصمم و ثابت قدم است
 نخواهد مانعي براي سفر وي, دشواري راه و سختي سفر و مشکالت مختلف, کند ديگر

هاي  براي بازديد و بررسي گنجينة نسخه, يک بار وي تصميم گرفت, براي مثال. بود
واقع در , عمادشاهياِن دکنپور مرکز حکومتي سلسلة  خطّي خاندان خطيب سفري ايلچ

مطالبي را , در يک مقاله, احتمال فراوان  بهکه, ترا داشته باشدشمنطقة امراوتي ايالت مهارا
لذا پس از , صبر و قرار بود وي براي بازديد اين کتابخانه بي. نده بوددر مورد آن خوا

شهر   بهکه جاي اين  به,در شرق هند, شرکت در يک همايش سراسري در شهر کلکته
 پور شهري که تا ايلچ. روانة شهر ناگپور واقع در مرکز هند شد, دهلي مراجعت کند
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يکي از استادان   باشهر ناگپور  بهنوي پس از رسيد. اتوبوس پنج ساعت فاصله داشت با
چاپ رسانده و دريافت   بهپور هاي خطّي ايلچ اي را در مورد نسخه زبان فارسي که مقاله

مالقات کرد و ميهمان وي , در رشتة زبان فارسي بود, کنندة نشان رئيس جمهور هند
 اما بازي .عهده گرفت  بهنحو احسن ميزباني استاد عابدي را  به استاد مذکور نيز.شد

فردي که قرار بود در ,  مواجه شديبدشانسي و مشکل  بااستاد در آنجا: روزگار را ببينيد
بر سر , ب ببردکتابخانة خاندان خطي  بهروز موعود بر سر قرار حاضر شده و استاد را

قدر   ماشاءاهللا اين نوجوان هشتاد ساله هنوز هم آن.يامد که نيامدو ن, وعده حاضر نشد
رويي و خوش  خنده  باگونه سفرها را که رنج و مشقّت اين, پرحوصله و توان است

  .کند  ميخُلقي تحمل
سفرهاي متعد هزاران نسخة خطّي را از نظر , در گوشه و کنار اين کشورد استاد طي

 مطالعه کرده است؛ که بعضي از آنها هاي ارزشمند را و بسياري از نسخه, گذرانده
 اي ارزشمند دسترسي نسخه  بههرگاه که وي. و ناياب و مهم هستند, فرد  بهمنحصر

رونوشت آن را تهيه و ,  وي برحسب نوع نيازـ طور است که حتماً هم همين  ـيابد مي
 تحقيق و و پس از انجام, گردد  ميدهلي باز  بهو فوراً, يا بيشتر آن را رونويسي کرده

راستي که اين   به.رساند  ميچاپ بهاي نوشته و  مقاله, هاي الزم در مورد آن بررسي
 اين کار در توان هرکسي .برازندة اوست »عاقبت جوينده يابنده است«: المثل ضرب

ت علمي و پژوهشي خود براي در دوران فعالي, الّا نويسندة اين مقاله نيزنيست و
هاي خطّي  اقصي نقاط هندوستان سفر کرده و نسخه  بههاي خطّي آوري نسخه جمع

اي خطّي  ا اگر نسخهام. هاي دولتي و شخصي بسياري را از نظر گذرانده است کتابخانه
اي  نوشتن مقاله  بهفّقؤگاه م هيچ, ام دستم رسيده و مطالبي از آن يادداشت کرده  بهنيز

  :اين واقعيت دارد که. نشدم
ــشنده     نيـست  زور بـازو    به اين سعادت  ــداي بخ ــشد خ ــا نبخ   ت

 بسياري را از پردة گمنامي بيرون  زبانشاعران فارسي, گونه استاد عابدي بدين
و بر منظِر عام آورد و کالم فارسي انتشار نيافتة سخنوران معروف و صاحب نام , کشيده
 ۳۳ الي ۱۳شرح مضامين استاد عابدي در صفحة (دنياي علمي شناساند   بهشماري را بي
  ). آمده است»عابدي نامه«
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بهترين نمونة ادبي و , هاي استاد عابدي از نظر تحقيق و دقّت بيشتر آثار رونوشته
يکي از مقاالت بسيار عالي   بهتوان در تأييد اين ادعا مي. رزنده استمملو از اطّالعات ا

ة ژانوي(کا ايراني  ـکه در آخرين شمارة فصلنامة ايندو, زبان انگليسي اشاره کرد  به,وي
 و ديگر آثار ساگر کتهاسريت, تانتره پنجهاي فارسي  بعضي ترجمه«عنوان   با)م۱۹۹۸

  .اشاره کرد, چاپ رسيده است  به»سانسکريت
چنانچه وي در حين . دريغ ندارد, گويي و صراحت بيان استاد عابدي از رک

, اشته باشدوگو و بحث و يا در طول همايشي در مورد موضوعي نظر و يا مطلبي د گفت
که فرد , اي است گونه  بهوگوي او اما شيوة بيان و طرز گفت. پردازد  مياظهار نظر  بهفوراً

مسألة ديگري که در مورد فروتني آقاي عابدي بايد . شود  نميمند مخاطب از وي گله
چنانچه  ـاين که هر گاه شخصي از موضوع مقاله و يا سخنان وي انتقاد کند , بگويم

اشتباه خود را پذيرفته و اصالً , رويي گشاده  با اوـ جا باشد  بهانتقاد منطقي واعتراض و 
 انتقادپذيري در افراد انگشت شماري وجود در صورتي که اين صفِت. شود  نميناراحت
,  ديگر صفت پسنديدة وي که کمتر کسي نعمت برخورداري از آن را دارد.دارد

که گاهي , سته از افراد اهل قلمي نيستيعني وي مانند آن د. مستندنويسي وي است
او هرچه . دور از واقعيت بوده وقابل استناد نيست  بهنويسند که  مياوقات مطالبي را

چنانچه مطلبي را غلط نوشته باشد و کسي مورد . مستند است, نوشته و تحقيق کرده
 آن دقّت نظرِِاشتباه خود اعتراف کرده و توجه و   بهاستاد, وي نشان دهد  بهنادرست را

  .کند  ميستايشرا فرد 
افراد اهل علم و تحقيق و , ها همدوره, شاگردان  به خوديهمکارروحية   بااستاد

حتّي فتوکپي , او عالوه بر مقاالت منتشره. رساند  ميکس ديگري کمک کرده و ياريهر
ايد گفت که ب, دهد  ميهاي خطّي خود را در اختيار افراد نيازمند قرار و رونوشت نسخه

  .شود  مياين روحية همکاري نيز در کمتر کسي ديده
  ديگران را از اولين وظايف خود عابدي مشورت دادن و راهنمايي کردنِِاستاد

هاي جالبي را در  استاد سيد حسن مثالمرحوم  در اين مورد استاد نذير احمد و .داند مي
ه تمايزي را ميان دوستان و نزديکان هيچ وج, او در اين مورد. اند کرده نقل »نامه عابدي«

چاي را تلخ و . بيماري ديابت مبتال است  بهاستاد. شود  نميو افراد آشنا و غريبه قائل



  چه نامت خوانم؟ اي که مجموعة خوبي، به  ١٠٥

و  ـشود   ميخصوص در مراسمي که دعوت  به,ااما در خوردن غذ. نوشد  ميبدون شکر
 غيره را  وهاي لذيذ و شيرينيکند و غذا  نميپرهيز يزياز چ ـ تعداد آنها بسيار است

  پس از آن هم داروهاي خود را يکي پس از ديگريو کند  مياشتهاي فراوان ميل با
  .خورد مي

رسد و آن اين   مينظر  بهيکي ديگر از دستاوردهاي استاد ضروري  بهدر آخر اشاره
 ,صداقت تمام  بابدون فخر فروشي و» دربارة خود«عنوان  با »نامه عابدي«خود در که او 

 زندگي ةويژ هدلکش و زيبايي را از زندگي خود بگذرا نوشته و تصوير بسيار صورتي  به
تاريخ ادب  ,کمک شاگردان عزيزش  بااو گفته است که. اش ارائه کرده است علمي

. چاپ نيز رسيده است  بهکه بخشي از آن, آوري و تأليف کرده را جمع فارسي در هند
 نيز» مل و مستند ادب فارسي در هندتاريخ کا «جدي استاد عابدي از ضرورت نگارِش

البتّه . تهية اين اثر بسيار الزم است, اعتقاد من نيز  بهکه, سخن رانده, راقم اين مقاله با
 يميدو کتاب و دکتر اقبال حسين کتاب حجالعلما عبدالغني دربارة اين موضوع  شمس

 دو کتاب نويسندة هلبتّا. اند نگارش درآورده به» اولين شاعران فارسي هند«عنوان   بارا
  .نيستنداز ارزش و اعتبار آن چناني برخوردار , کتاب نويسندة دوم  بادر مقايسه, اول

. طور کامل جامة عمل پوشانده نشده است  بهاين خواستة استاد عابدي تاکنون
هاي دکتري خود را دربارة زبان و ادب فارسي در عصر  نامه اگرچه شاگردان وي پايان

اين اند؛ اما  ها و پادشاهان گورکاني نوشته لودي, سادات, تغلق, خلجي, وکيهسالطين مل
 اما. دانست» تاريخ کامل و منظّم ادب فارسي در هندوستان«توان   نميها را پژوهش

, که در مورد اين موضوع, ها و دستاوردهاي استاد است حال اين نيز از تالشهر به
توانند   مينويسان  پژوهشگران و تاريخون ترديدمطالب بسيار گردآوري شده است که بد

در صورتي که استاد عابدي . عنوان يک منبِع علمِي ارزشمند استفاده کنند  بهاز اين آثار
اي  پروژه, نو کمک مالي خانة فرهنگ دولت جمهوري اسالمي ايران در دهلي  بابتواند

مکاري دانشوران و ه  باريزي کرده و براي ترتيب و تدوين اين اثر تاريخي طرح
, جنوب شرق و غرب هندوستان اين اثر تاريخي را تهيه کند, محقّقان ساکن در شمال

, مانند الماسي زيبا در زندگي علمي هميشه کامياب استاد  بهگاه اين اثر ارزشمند آن
  .خواهد درخشيد



  ١٠٦  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

شعر   بهغرض اين که در مورد شخصيت چند بعدي و پروقار استاد عابدي اشاره
  :نمايد  مياجتناب ناپذير, ذيل

  گلچــين بهــار تــو ز دامــان گلــه دارد   تنگ و گل حسن تو بسيار      داماِن نگه 
که عمري , و از قادر مطلق مسئلت دارم, دعا برداشته  بهدرگاه الهي دست  بهمن

  .آمين, استاد عطا فرمايد  بهنشاط  باوطوالني و سالمت و تندرستي 
  



  هاي گفتني دارد غريِب شهر، سخن  ١٠٧

   داردي گفتنيها  سخن، شهرِبيغر
  ∗ينيس فاطمه حسيده بلقيس

  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



  هاي گفتني دارد غريِب شهر، سخن  ١٠٩

 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
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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(  
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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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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
  



   فارسي فرهنگ و ادِبراِغ شبچگوهِر  ١١٧

  يگوهر شبچراغ فرهنگ و ادب فارس
  ∗ محسنمحمد

 ير شهرت جهاني اخپنجاه سال بودند که در ي از عالمان و پژوهندگانيپروفسور عابد
گذشت آن استاد شان از دريان نسل پس از ايهمة استادان و دانشجو .احراز نمودند
 در محضر ايک روز در کالس ي هم که فقط ي آن کسانيحتّ. ار سوگوارانديبزرگوار بس

ها جستند امروز از غِم   کسب دانش و معرفت حاضر شدند و بهرهين بزرگوار برايا
 و سودمند يات عاليها از تجرب من سال. شان داغدار استشان دليت وجود ايمحروم

 در ي حل نشدنيا علمي يگواددة خانيچيهرگاه مسأله پ. ام ض شدهيقدر مستفناستاد گرا
 حلّآن را  گرانبها يها مشورت ا بيقدر در چشم زدن يد عالآمد استا پيش من يزندگان
ش که برم؟ از خداوند متعال يپ ها را به م و مسألهيکه بگو  بااکنون درِد دِل خودم. نمودند

 شادمان و آرام باشد و ن در جوار خداونديآرزومندم که روح پاک استاد در بهشِت بر
  . باشندي و تعالين و ترقّحفظ و اما, شان در صبر و سکونيماندگان اباز

 ادبياتزبان و  ر خود راجع بهينظ ها و معلومات کم استاد ارجمند بنابر وسعت دانسته
افت جوائز يدر ر استادان ممتاز و برجسته تفوق داشتند و بهيران از سايو فرهنگ هند و ا

ة ني خود را در زميستگيقت و شااي لي و پژوهشي متعدد از مراکز علميها و نشان
نده ي نسل آي براي علميها بس گرانبراثياثبات رساندند و م  بهيفرهنگ و ادب فارس

 و ي نخواهد رساند و سرسبزيچ گزنديآن ه  گذاشتند که حوادث روزگار بهباقي
  :يف جزويا تحريران، ي افتخار ايقول روانشاد فردوس ه ب.اش برقرار خواهد ماند يشاداب

ــ  ام  رم ازان پس که مـن زنـده       ينم ــدهکـ ــِم ادب را پراکنـ   ام ه تخـ

                                                   
  .رامپور,  دولتي بانوانکالج يرئس بخش فارس  ∗
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ن ياسم ا گوناگون تها و مقاال صورت کتاب  بهيراث علميات ميبدون شک باق
 همواره يان و ادب دوستان فارسي استادان و دانشجويها فة دليبر صحرا مرتبت  يعال

وند ي پي و معنويآثار فکر  با بودند کهياستاد از آن کسان. دکر خواهد يتابان و متجلّ
 يايث عشق را درس دادند و دني حد.ک کردنديگر نزديکدي جوامع مختلف را بهگسستة 

 ي خستگيها تالش  باشادروان. ندگان فرهنگ و ادب گشودندي جويرو تازه و جذاب به
ه را در حفظ دانش ي گرانماين و هستيري شير زندگانينظ  کمير و خلق شاهکارهايناپذ

  :اند ف نذر کردهچ توقّيه ي بيت شادمانينها  بارانيو فرهنگ هند و ا
ــار  ــر نث ــدم گ ــق ــي   گرم باز آيـد   جان به چه کار د    جوهر     نکــنميار گرام

و است د يستة تقليشان شاي ايشان و حرف حرف از گفتگوي اياز زندگلمحه لمحه 
و  هند ي انجمن استادان فارسيها يي که در گردهمايمن از وقت. ستي نيباور کردن

 را يو  با شرِف مالقاتيدهلغالب  يتويانستو ) امپورر( کتابخانة رضا ينارهايسم
 و يثار و انکسار و سلوک مشفقانه و فراموش ناشدنيت و ايمي از صميادگاري ،ام داشته

  .دارموي ماندگار 
ت يم و تربيچمدان را تعلي هنيش، ا ارزشمنديها  نامهتوسطد ياستاد فق

 کتابخانة رضا ة مخزونيدر خطّ نايها  استفاده از نسخهينمودند و همواره برا يم
ات ساختم و تا جان در يشان را شمع راِه حي ايها من گفته و نوشته. کردند يق ميتشو

ن بنده از طرف يرترين حقي ايادآوريدربارة . گردانم يست آنها را مشعِل راه م يتن باق
مه از افتم زبان خاي ي بردم، چه حظّيچه لذّت, ميها چه بگو  نامهتوسطشان يحضرت ا

زند و  ين زمان آتش محبت از اعماِق قلبم زبانه مين بس که ايان آن عاجز است هميب
 را يربط ين چند کلمات بي است و فقط ايسوزاند اشک از چشم جار يم را ميسراپا

 استاد را يها رج نامهحاال چون د. سمينو يشان مي اياندن بزرگواريخاطر نما به
کنم و  يها را باز م ن که نامهيهم. بوسم ينهم و م ي مها را بر چشم نامه, ميگشا يم
گذارند که چند کلمات  يها نم گردد و اشک ي ميخوانم اشک از چشمانم جار يم
 آنان که از ي براها را نامه. زبان اردو است به  استاديها نامه. سمينان قلب بنوياطم به

 يها تيالت و فعيشخص ثباتدر ا م تاينما يمج ترجمه مو  کج يفارس  بهاردو نابلدانه
  . گرددکمک استاد
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   م۲۰۰۰ اوت سال ۳۰در نامة اول مورخ 
کميالم علبرادرم الس  

 و يخواهم فرستاد در سعرا شاءاهللا کتاب مطلوبه  ان. افت نمودميدررا نامة شما  محبت
ن که پسر شاهجهان مرادبخش را برادر ير اي و قابل تحريامر ضرور. تالش هستم

ن يدربارة ا. غ کردنديت الش را تهيز اهل و عي ن،ديانقتل رس هبدردانه  ير بي عالمگبزرگش
نامة هند که بعداً  نام آشوب  بهه گفتيک مثنوي يبهشت  متخلّص بهي فارسيفاجعة شاعر

خواهشمندم شما در . اب استي اکنون نايول،  نولکشور چاپ شديدر چاپخانة منش
 ارسال را برايم آن يد فتوکپموجود بود اگر ييبنما رامپور جستجو يها همة کتابخانه

. ر هم موجوداندي زي خطّيها در کتابخانة رضا نسخه.  ممنون خواهم شديليد خيينما
  .ديآنها استفاده بکن از

 سال ين هرويمع  فراهم مشهور بهمحمد ي ابن حاجين هرويا معوان ملّيد .۱
 .ي هجر۹۰۴کتابت 

 . ف۹۶۴مارة نسخه وان کامران ابن بادشاه بابر شيد .۲
 . ف۷۴۰۹ شمارة نسخه ۹۰۲ سال کتابت ينيون اسفرايوان همايد .۳
 شمارة نسخه ي هجر۷۷۳ ي متوفين کرمانيعمادالدخواجه (ه ي فقدوان عمايد .۴

  .) ف۱۷۰۳۶
نولکشور چاپ شده  چاپخانه توسط يريالدين اجم نينواز خواجه مع بيوان غريد

.  استين هروين مسکين از معيا, ستي نيريالدين اجم نياست که از خواجه مع
, ون منسوب استيشاه هما وان است که بهيک دي شاه محمدريطور در کتابخانة پ نيهم

 ين هرويا معنوة ملّ.  استينيون اسفرايست بلکه از همايون نيدر اصل از شاه هما
 ي آن در موزة ملّيخة خطّنسف نموده است يتأل» يريجهانگ اخالق«, ني نورالديقاض
 هم يرين اجمي معيوان چاپي آن نسخه در ديها ار از غزليبس.  موجود استيدهل

لذا شما همة . اند قت را روشن نمودهين حقي ايرانيحافظ محمود ش. موجود است
ده را انتخاب ي پسنديا ان آن نسخهيد و از مييمطالعه نما, ديني مزبور را ببيها نسخه

  .دي فوق دکترا استفاده کنينموده برا
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 عطا کناد و شما در خدمت علم و ادب يشما صحت و سالمت داوند متعال بهخ
  .ديمشغول مان يفارس

  ير حسن عابديسيد ام

   م۲۰۰۶ ژانويه ۵نامة دوم مورخ 
  کميبرادرم سالم عل

ار مبارک باشد يار بسيد بسيآ يد هم که دارد ميرمضان و ع, سال نو مبارک باشد
وشونات  يقطار کاش  با ژانويه روز شنبه۲۱به ) پوررام(نار رضا يغرض حضور در سم به
 آن شهر اقامت يها  از هتليکيد و در يوقت عصر ساعت شش رامپور خواهم رس به

 آن روز ،کنم مي ژانويه در مهمانخانة کتابخانة رضا نقل مکان ۲۵خ يتار د و بهخواهم کر
م وش ميشب مهمان شما ها خواهم گذراند و  مطالعة کتاب  بهههمة اوقات را در کتابخان

 يدهل  ژانويه بعد از صبحانه به۲۶خ يتار به. دار کنميدز شما ي عزيها هبچ  باخواهم يکه م
. دست خواهد آمد شما به  بايلي مالقات تفصياد برايطور وقت ز نيا. کنم ميمراجعت 

نهم لطفاً در ادارة  ين لفاف مي کتابخانة رضا دررئيس دکتر وقارالحسن يک نامه براي
  .دهم يزحمت رفتن نم. د فرستادي خواهيدست کس کتابخانه به
  .ها ه همسرتان و بچياد براي زيدعاها

  ير حسن عابديسيد ام

   م۱۹۹۸ نوامبر ۱۵نامة سوم مورخ 
  ۱۱۰۰۷نو  يدهل,  وسنت کنج۱۰-ي ب،۷۱۸۸

  کميبرادرم سالم عل
ر ک نسخة مصوير کتابخانة رضا رامپور ام که د شما اظهار خواهش نموده  باچنانکه

 ۳۲۷۷شمارة آن . ده بوديه گرديفرمان اکبر ته وان حافظ موجود است که بهي ديخطّ
عه نقل از آن حسب زير قط. آن قطعاتي هستآن نسخه ببينيد که در آخر است در 

مقالة من در مرحلة تکميل است فقط . خيلي ممنون خواهم شد. نموده ارسال کنيد
  :شود اين مطلع شروع مي  آن قطعه به و قطعه استني، اد آنکمبو
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  يـک بـار جهـان فـاني         همه بر بود به      از شـاه و وزيـز      …دو سه سال آنچه   
 سراسر هند در ي انجمن استادان فارسييکم نوامبر تا سه نوامبر گردهماياز 

در نده يهللا سال آشاءا ان. دي شما حضور نداشته بوداام بود برگزار شدهتن بنگاله ينک يشانت
ها موقع  نياز. دييها شرکت بنما ن کنفرانسيچنلطفاً در . گر برگزار خواهد شديچند

د يد تلفن بزنيياي بي که دهليوقت. شود ي معلومات هم اضافه مد ويآ يدست م مالقات به
شما   بااز مالقات. ب من باشدي آمدن رامپور نصيگر کيدانم د ينم. ميتا مالقات کن

 . مانند شما نادرالوجودانديميلوث و صم يامروزه مردمان ب. شوم يدمان مار شايبس
ت نولکشور برگزار ير موضوع شخصدنار يک سميکم دسامبر در دانشگاه لکهنو ي به

نار ياگر مهلت دست دهد در سم. غرض شرکت خواهم رفت خواهد شد من آنجا به
د بس يياهد شد شرکت بنما دسامبر برگزار خو۱۳ تا ۱۱ که از ي دهليتويغالب انست

  .سودمند خواهد شد
  ها  همسرتان و بچهيشمار برا ي بيبا دعاها

  ير حسن عابديسيد ام

  نامة چهارم
م۲۰۰۷مارس سال  ۱۸ خمور   

  کميبرادرم سالم عل
ي ميشما مالقات  باوام  افت ننمودهيشما دراز  اي هل ناميت طواز مدشده استنر س .
ر ي زيها سم مطلعينو ي مقاله مي طالب آمليها  حال بر غزلدر. دييآ ياد مي ار بهيبس

 هست يوان طالب آمليد از د متعديها م در کتابخانة رضا نسخهينما يارسال م
ت نسخه يفيحوالة شماره و ک  با اول تا آخر نقل نمودهر را ازي زيها مطلع ها به غزل همه
  .ديکار نکنعجله   باو ديدهن کار را انجام ي انان خاطر و دقتياطم  با.ديبفرست

  تان يها ه همسر و بچيبا گلدستة دعا برا

  ين عابدير حسيسيد ام
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  نامة پنجم
  کميبرادرم سالم عل
سخن شما .  متشکرميليخ. ز همي نيمبلغو افت نمودم يدررا ه ي فور۹رخ نامة شما مو

ن است که ي اريتحرگر قابل ي امر د… کردمگوشزد) لميکروفيمرکز نور م (يريپ خواجه به
گره از طرف بخش يه علية علوم اسالمدر مجلّ» يرازيش يکام«ک مقاله دربارة يمن از 

 کتابخانة رضا رئيسالم پروفسور شاه عبدالس. ات دانشگاه چاپ شده استياسالم
 تلفن زدند که ي ول،ارسال نموده بودمرا  آن يمن فتوکپ. خواهشمند آن مقاله هستند

س يد دارند از رئياگر ضرورت شد.  گم کرده استيد کسيشا، افت نشديمقالة هذا در
. اورنديدست ب هستند به) لکهنو (يگره که اهل کاکوري دانشگاه عليبخش علوم اسالم

شاه  به. دين بار هم نخواهد رسيم ايگر ارسال بنمايار بار ديزحمت بس  بااگر من
دي برسانراالم سالم معبدالس.  
  .تان يها ه همسر و بچية دعا برايهد

  ير حسن عابديسيد ام

  نامة ششم
  کميسالم عل, برادرم

کتابخانة رضا مرا  ک هفته بهي ي خواهش نموده بودم که برايقياز دکتر وقارالحسن صد
ک هفته يخواهشمندم تا , ده استيشان نرسينامه از طرِف ا  هنوز دعوتيدعوت کنند ول
ها  شيسبب وجود شما همة آسا به. کنم ي را بررسي خطّيها نم و نسخهيدر کتابخانة بنش

اگر وقت دست دهد . بخش است  مهمانان آراميمهمانخانة رضا برا. ر خواهد شدسيم
خواهم تا  يم. زوال است  من روبهيروز تندرست روز به. ديکنايشان ديگر بار يادآوري  به

تاج تعاون مح, سميم و مقاله بنويها مطالعه و پژوهش بنما اد در کتابخانهي زيها وقت
 لميکروفيم (يريپ  خواجهيدکتر مهد د بهي که قبالً داده بوديوان جعفر زتلّيد. شما هستم

  . مشغول هستنديوان جعفر زتلين ديتدو د حسن خان بهيرش. ام داده) نور
  ادي زيها با دعاها و محبت

   ين عابدير حسيسيد ام
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  نامة هفتم
   م۲۰۰۹ اوت ۶

  کميسالم عل,  محسنيبرادرم آقا
ست که سفر مانع ا من بيماري. ق مانده استيتعو هشما ب  با مکاتباتةل سلسلي طويتمد

 دکتر ةبمرتّ» ات غالبيکل«چند روز قبل . ارت شما هستمي مشتاِق زي بکنم وليطوالن
ار سودمند ي وقوف از احوال رامپور بسيبرا. دو جلد چاپ شده استدر  يعابد يتق

ف ي از دکتر شرA Literary History of Persian Literature ي و عالوه از.است
 کتابخانة يها برا ن کتابيا, ور طباعت آراسته شده استيز به هم ين قاسميحس

خواهد افراد مخلص مانند شما را  يدلم م, ار سودمند استيشما بسدانشکدة 
  .کنم ارتيز

  .اري بسيها با دعا و محبت
  ير حسن عابديسيد ام

  نامة هفتم
م۲۰۰۹ل يور آ۹خ مور   

  نو يدهل,  وسنت کنج۱۰-يب، ۷۱۸۸
  کميبرادرم سالم عل

تلفن شما معلوم گشت آن نامه   بايشما ارسال کرده بودم ول  بهيا دو هفته قبل نامه
فرستم لطفاً در  يگر دارم ميد نامة ديش کنيخود تفتدانشکدة  در ادارة .ديشما نرس به

 يالشعرا  ملکيوان طالب آملير از ديز يها ها غزل گر کتابخانهيکتابخانة رضا و د
را ت مهر يفياسم کاتب و ک,  سال کتابتد شمارة نسخه ويي بنماير را گردآوريجهانگ

  .ديهم رقم ساز
نار رضا شرکت ين جهت در سميهم به. شود يتر م روز خراب  من روزبهيتندرست

اد شما ي. فتگو کنمنان و سکون گياطم  باشما  بام ويايخواهد ب يهرحال دلم م به. نکردم
دعاگو هستم . ستي من قابل سفر نيتندرستکه م ياي چطور ب، چه کنميکند ول يمجبور م

  .ديد و خدمت علم و ادب را ادامه بدهي باشي و سالمتيتندرست  بااليکه مع اهل و ع
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 ي فارسي ترقّي برا. دارمي فارسادبياتشرفت زبان و ي پيار براي بسيدهاياز شما ام
  . فقط.ديشما جوان هست. دي بکني سعيسخن, ي قدمي درميدام

  ير حسن عابديسيد ام
* 

 محبت يها  رشتهيگذرد ول ي جهان گذران است و م. بود آن بزرگواريها ها نامه نيا
 پروفسور يآقاالفور  ينم فيب ي را ميد عابدي جاويست چون آقاي ني گسستنيقيحق
من . اند  کردهييت افزاگوار مرا عزّرستاد بز اي خود آنها نامه  با.نديآ ياد مي  بهيعابد
م من قابل مخاطبات استاد يستم تا چه رسد که بگوي ن هم استاد بزرگواري خاک پاقابل
  .الم والس.هستم
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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  ∗
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  .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

                                                   
، مرتّبة پروفسور نورالحسن انصاري، پروفسور عبدالودود اظهر دهلوي و دکتر شريف نامه عابدي  .1

همکاري گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه دهلي و انجمن فارسي، دهلي،  باحسين قاسمي، 
  .٣٧٤ ص, م ۱۹۹۰

  .٣٨٣ص , همان  .2
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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
  



  شود شمع چون خاموش گردد، داِغ محفل مي  ١٣١

  شود ي محفل مشمع چون خاموش گردد، داِغ
  ∗غفّاراوا رهيضم

اتدن مرگ دانشمند بزرگ زبان و يل شنتحمدر قلمرو هندوستان پروفسور ي فارسادبي 
ن يرا حضور اي گران افتاد، زيليم خيبرا) م ١٩٢١-٢٠١١ (ير حسن عابديد اميس

 يشه وقتيهم. ر و مجلّل است مؤثّيلي من خي معنويت بزرگ در زندگانيشخص
ن حضور يگردانم، ا ي پربرکات استاد ورق ميهست  باش راي خاطرات خويها فهيصح

کستان تا ياو در تاج  بانياز مالقات اول. گردد يگرتر م تر و جلوه بخش روشن ضيف
  .کنند يمانند نوار از صفحات دل و لوح خاطرم عبور م  به در هندوستانديدارن يآخر

 ير حسن عابديد اميم، که استاد بزرگوار پروفسور س بوديهنوز دخترک خردسال
 و ي دانشمندان هندوستانيگاهم عادت داشتند، که وقت قبله. مهمان خاندان ما گشتند

شان خوانده، شناس ينزد ا  بهرا ـ فرزندان  ـآمدند، ما ي ميخاندان ما مهمان  بهيپاکستان
ن يضمن ا. ميور گرد نان بهره آيخواستند، که ما از صحبت و گفتارها يکردند و م يم

  پدرم ما رايشدم، که ک يطاقتانه منتظر آن م يوسته من بي پي خارجيها حضور مهمان
ن مرد باالبلند و يمن معلوم گشت، که ا  بهآن روز. ندينما يمهمانخانه دعوت م به

 لّحم  ناتکرار هند، از تاجيها پدرم از منظرها و باغ  بارفتار، که منش و خوش بزرگ
ان يسرا گر سخني و ديگانه و معجزة بزرگ عالم، از اشعار غالب و اقبال، خسرو و غني

. باشند ي مير حسن عابديد اميکنند، پروفسور س ين ميري شيها  هند صحبتيگو يپارس
ن شخص چه يادم يدنمودم، که  يمام درک  يتمام هست  باراام  يوان خردسالاهنوز 

  .ة هند دارندقار زبان شبه ي فارسادبياتژه يو  به،يرس فاادبيات  به نسبتيمحبت بزرگ
                                                   

  .کستانيتاج ،خجند يتدول انشگاهد، يلولوژيف علوم يدکترا  ∗
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 هند ين افسانويسرزم  بهمينة سفرهايد، که بعداً در زميسر گرديم مير برايامر تقد با
 ن سفرمين مالقات ما در اولينخست. ميت بزرگ مالقات نماين شخصيا  بابارها

 در يآموز زبان هند ث تجربهيح  بهمن.  اتّفاق افتادم ١٩٨٧ن هندوستان در سال يسرزم به
 اقامت ي که در شهر دهليسال کيطول . نمودم يل مي نهرو تحصلعلدانشگاه جواهر

وره صس، مني، قمر رئاتيندات پان يمانند کاش  به از دوستان پدرم،يچند  باداشتم، بارها
را  مير حسن عابديد امياستاد بزرگوار س.  مالقات داشتمين استاد عابديدر و همچنيح

کردند، که امکان در هندوستان بودن را خوب استفاده برده، از  يحت ميپدرانه نص
گاه من  شه از قبلهيشان هميا.  بردارميض معنويپرور ف ن معرفتين سرزمي ايها کتابخانه

 از يل و بازآموزي تحصيزبان هند، که برا ي فارسادبياتن پژوهشگر يچون نخست
 يکين  به قرارگرفت،يد و منبعد در شمار هندشناسان نامهندوستان آمده بو  بهکستانيتاج

خاطر آورده، از حال   بهکستانيتاج  به خود رايها سفرها ان صحبتيدر جر. کردند ياد مي
گران پرسان ياف و د ني، عبدالمنّان نصرالدفازيعبدالقادر من دوستان دانشمند خود

شان يها  و مالقاتها صحبتکستان در تمام يتاج  بهشان نسبتيت ايميصم. شدند يم
  .ديگرد ياحساس م

افتم، که ي يآگاه. ن هند دوباره سرافراز گشتمي سرزمداِريد  بهم ٢٠٠٦آخر سال 
ران يخانة فرهنگ ا  بهيني معي هر هفته روزهاير حسن عابديامسيد استاد بزرگوار 

القات م. گردند يش مي خوي پژوهشيف آورده، در کتابخانه مشغول انجام کارهايتشر
 ي فرهنگيدارهاي مالقات و ديض برگزارين مکان پرفي محض در همياستاد عابد  باما

 ير حسن عابديامسيد سرفراز از آن هستم، که استاد بزرگوار . ان گرفتي جريو معرفت
و ب، ي شکياقس آن آيران، از جمله رئين خانة فرهنگ ايمسئول  بهراه ديمن و خواهرم ام

 يران در هندوستان آغاي اي فرهنگيزنيس راي، رئي احمديا آقيمسئول روابط عموم
 خوش يليران ما را خيدر خانة فرهنگ ا.  نمودنديث دختران خود معرفيح  بهيمظفّر
قات ي مرکز تحقيها مان امکان فراهم آوردند، که ما از کتابخانهي نموده، براييرايپذ

  .مي استفاده کنيفارس
ن در کتابخانة ي معي ما در روزهاي حسن عابدريامسيد استاد بزرگوار   بامنبعد

. ميداديها انجام م ، از هر بابت مالقات و صحبتنموديم ديدار ميران ي اي فرهنگيزنيرا
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 کيش از ي ما، که طول ب کوشش نمودند، که سفِرير حسن عابديامسيد استاد ارجمند 
د و دانشمند فاضل و ر خرين پيا. ن و پرمحصول گذرديداشت، خاطرمان و رنگ ماه ادامه

ن يعالمان و دانشمندان ا  بهوسته ما راي نموده، پيهمتانه سرپرست يعالرا ف ما يانسان شر
ط ي شراي عاليها  و مکتبي علمي ما از مرکزهايدهاي بازدي نموده، برايفن معريسرزم

در  پروفسور چني دانشگاه دهلير بخش فارسيمد  بهيمثالً، استاد عابد. آورند يفراهم م
استادان   باشان خواهش نمودند، که مالقات ما رايق تلفن تماس گرفته، از ايطر  بهکهريش

م، ي حاضر شديدانشگاه دهل  به که مايوقت. نديل نماي دانشگاه تشکيبخش فارس
، ينيس فاطمه حسيده بلقيس، ي فارسادبياتکهر و استادان زبان و يپروفسور چندر ش

خان و  ، محمد اسلمين قاسميف حسي، شرياهد علحانه خاتون، زينرگس جهان، ر
، محصول يت بخش فارسيالفع  با نموده،ييرايت افزون پذيميصم  باگران ما رايد

  . آشنا ساختنديس زبان فارسي و وضع تدري علميکاوشها
 المللي هاي بين امر تقدير رهنمايم بود، که چند سال آخر در چندين همايش و کنگره

هند   بههر بار، که. مي نمايف کشور هندوستان شرکت و سخنران مختليدر شهرها
ن مرتبه يآخر. نمودم يارت مي را زير حسن عابديامسيد آمدم، حتماً استاد بزرگوار  يم
شان يهنگام صحبت از ا. دممنج آنت کُسشان واقع در وياة خان  بهم ٢٠١٠ان سال يپا

. م نمودنداستاد بزرگوار تبس. از کنند من بيراشان را ب يسؤال کردم، که سر درازعمر
ن عمر يکردم، که اسرار ا يدر خود گمان م.  نهفته بوديا سريم گون تبسير ايز در

نفر   باشد، که واقعاً هريزبان فارس  به و ارادت و صداقتيد همان دلبستگي شايطوالن
ق و اخالص و صد. ديوسته عطا نمايرو و توان پيتواند ن ي را مين زبان بهشتيمحبوب ا

 يسو  بهن مرد بزرگيتگر اي هداي فارسادبياتزبانان  بزرگان و صاحب  باارادت استاد
  .ده استي پربرکات گرديعمر طوالن

 هاي پژوه لحظه ت متبحر ادباين دانشمند فرهيخته و شخصي  بااثر مالقات و صحبت
استاد   با، کهيا ههر دفع. جا گذاشت  به راي پرسوديها شهيز و انديخاطرمان و خاطرر

ر خرد، دانشمند يپ  باها ن صحبتيکردم، که ا ينمودم، احساس م ي مالقات ميعابد
 يها فهي ماندگار در صحيها  از لحظهيبرجسته و چهرة معروف علم و ادب فارس

ر ساخت، يشان متحي اي و فروتنيشتر از همه مرا خاکساريب. خاطرات من خواهند بود
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خود   به راغرور استاد هرگز تکبر و يلت و اعتبار معنويآن همه دانش و فض  باچون که
 يستند، که واقعاً براي خوب زي انساني عاليهمان خاکسار  باک عمرياند و  دهيروا ند

  خود از هر مالقات و صحبتيمن برا. دشو ير محسوب مينظ ين سبق بيان ايما امروز
 از خدمتگزاران يکي بزرگ و ي مرحوم حامکردم، که يتکرار احساس م  بهاستاد با

 ي و انساني علمين رسالت عالي در هندوستان بودند و همي فارسادبياتبرجستة زبان و 
  .دنديسامان رسان  بهيسربلند  بارا تمام عمر

 از يکيث يح  بهکستاني تاجي علميها  را در حوزهير حسن عابديامسيد پروفسور 
 ي در کشور هند، که تمام زندگي فارسادبياتن زبان و ن دانشوران و محقّقايپرکارتر

 مصرف نموده است، يادب و فرهنگ فارس  به خدمتيش را برايپربرکت خو
ن هند ي گوناگون سرزميها  را، که در کتابخانهيابي نايشان گوهرهايا. شناسند يم

 يرا استاد بيامروز صدها آثار علم.  کردنديفجهان علم و دانش معر  بهمحفوظند،
از جمله، . کنند يث راهنما خدمت ميح  بهيدانشمندان نقاط گوناگون جهان فارس

 ينوع«، »اميوان پيد«، »يرازي شيکام«، »نامه تغلق« و يالني گياتيح «يمقاالت علم
، »رانيانگذار ايبن شعر نو«، »يريت زنده رام موبد کشميپند«، »يات ساعيکل«، »يخبوشان

مناهر داس «، »يموالنا کاشف«، »وان شاهيد«، »هين صفويطخ ساليتار«، »افغانستان و هند«
دة گرانبها و يقص«، »ري ميسبک فارس«، »اريشهر«، »ملّا طغرا«، » راميبابا ول«، »يتوسن

وان يد«، »ي بزرگ فارسيات ناشناختة شعرايمقطّعات و رباع«، » بزرگيناشناختة شعرا
 و ي ناشناختة خاقانادبيات«، »يي خسرو دهلوري ناشناختة امادبيات«، »ي بخارياول مشفق

، »يبورغانين شيمي و ابن يومدين فريميابن «، »يوان طوسيد«، »ين اصفهانيالد کمال
باشد،  ينظر م ن محقّق صاحبي ايره محصول علميغ و» وان ثاقبيد«، »يزدي يفسون«

 جهان يورشناس خاي علميها وهين شيبهتر  بايانيب کمال صراحت و ساده  باکه در آنها
استاد . اند  شدهي بررسي فارسادبيات قلمرو ي ادبيوندهاي و پي فارسادبياتمسائل مبرم 

 يها اند، که براساس نسخه  تالش بر آن نمودهةش از همين پيب همچون محقّق ژرف
 ادبيات ناروشن يها فهي صحي فارسادبيات شاعران مختلف يوان و آثار خطّيموجود د

 يها واني ديها نسخه  به استاد راجعياز جمله، مالحظات علم. ردانندما را مجلّل گ
 ي بلند علمتمين شاعران قير خسرو و مخصوصاً اشعار ناشناختة اي، اميي بخارايمشفق
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زبان واقعاً سخن تازه و نو  ي فارسي کشورهايشناس ادبيات يرا صاحب بوده، برا
 يها ن متنيح و تدوينة تصحيم در زين، استاد عابديدر کنار ا. شوند يمحسوب م

بان معروف و ي ادي فارسي خطّيها  انجام داده، اغلب نسخهياني نماي کارهايفارس
 ي جالليهمکار با(» شتهياگوسي«از جمله، . ه است نموديفه و معريرمعروف را تهيغ
تهران، (» طائفاللّ منتخب«، )م ١٩٧٠تهران، (» سوز و گداز«، )م ١٩٦٨گره، يلع، ينيينا

ات يمثنو«، )م ١٩٧٣گره، يلع(» نهيپنچک«، )م ١٩٧٢تهران، (» پدموت«، داستان )م ١٩٧١
، يمقبول احمد، دهلسيد  يهمکار با(» ر خسروي امةنام لقغمة تيضم«، »يري کشميفان

، يدهل(»  اسماريايدر«، )م ١٩٦١گره، يلع(» ا طلوع قمر معرفتيگلزار حال «، )م ١٩٧٥
ن يره نمونة بهتريغ و» گرات سيسراکته«، )م ١٩٨٥، يهلد(» نامه عصمت«، )م ١٩٩٨
. شوند ي محسوب مي فارسادبياتنام  شناس صاحب عنوان متن  به استادي علميکارها

ش توانستند، که ي خوي پروسعت علميها تيالر فعي در مسين، استاد عابديفزون بر ا
د ين کار مفيند و ثمرة ايت نماي هداي فارسادبيات شناخت يها جاده  به راياديزت نفرا

  .رود يشمار م  بهشاني شاگردان اي علميها ن رسالهيدن چنديدفاع رس  بهشانيا
 در ي فارسادبياتن عمر در راه حفظ زبان و ي واپسيها  تا لحظهيواقعاً، استاد عابد

 ي ماندگاريها  از خود نشان داده، کارنامهييها ين هندوستان زحمت و فداکاريسرزم
 ي بزرگمردي جهان فارسي جامعة فرهنگي فانيايشان از دنيرفتن ا  با.ر گذاشتندادگاي به

 در يب زبان فارسيق و ترغي تشويات پربارش را برايرا از دست داد، که تمام ح
ن دانشمند يز در سوگ مرگ ايکستان نياهل علم و ادب تاج. ن هند مصرف کرديسرزم
د ممتاز نن دانشميا. دندير و غمزده گرد مؤثّ در هندي فارسادبيات، پاسدار زبان و يگرام

 يها ن کارنامهي بودند، که بهتري فارسيشناس ادبياتر علم ينظ يکرة بزرگ و بيواقعاً پ
 يها شان بود، که آثار ماندگار و خدمتيها ن تالشيراث گذاشتند و هميم  بهرا يعلم

 يها فهيا در صحت نامشان ري ابديشناس سخنو  يسنج ناتکرار استاد در رشتة سخن
 خود استاد توانستند، که مهر و ي منور علميهست  با. نقش بستي انسانين زندگانيرنگ

ن ي گذارند و همي فارسادبيات  هزاران دانشمند و محبي را در قلبهاياخالص فراوان
 مردم عارف يها نهير شاعر در سيتعب  بهد وجود مبارک استاد راياست، که امروز ما با

  :ميجستجو کن
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  هاي مردم عارف مزار ماسـت    هسيندر     زمـين مجـو    دربعد از وفات تربت ما      
ان ما رفته است، اما مطمئنم، که هر کجا نام ين استاد فاضل از مياگرچه جسم ا

گر   جلوهادبياتک ابرمرد راه ي و نام يک مکتب بزرگ علمي يرود، هست ياستاد م
ر کرده است، که گمان يتفس يبدرسته را ن نکتيدل اي بيلمعانا، ابوقحب. خواهد شد

  :ستا ي ماندگار استاد عابديکنم صورتگر زندگان يم
  نه بالد، گل دمد، جان بـشکفد      ييدل تپد، آ    تا قيامت در کف خاکي، که نقش پاي اوست

قدر رحمت  ي روان پاک استاد گرامي خداوند متعال برايزالي و الياز درگاه سرمد
، که در راه يآن زحمات و تالش  با دارم، کهيباور. کنم يم استدعا يشگيو کرامت هم

اند، چون مقام عالمان  دهيخر خود ي بهشت المکان را براهشي هميعلم انجام دادند، برا
 بهشت عدن مقرر شده است و استاد ارجمند ما )ص(امبر اکرميث پيل در اکثر احادياص
ن دانشمند موجب ي افقدانواقعاً، . دت هستنيان روح انسانين عالمان و مربيتبار هم از

دل مرگش ير بيتعب  به، کهيدل  است و باختن صاحبي فارسيشناس ادبيات ي برايتأسف
  :ل کلفت استيدل

  ل کلفـت اسـت    يـ  را دل  يدل جهان  مرگ صاحب 
  شـود  يشمع چون خاموش گردد، داغ محفـل مـ      

  !روانتان شاد باد استاد ارجمند
  



  فراگيرجامع و شخصيتي   ١٣٧

  فراگيرجامع و شخصيتي 
  ∗يصديقاقتدار حسين 

  پرويز نيري: ترجمه
م  ۱۹۶۴ اولين بار در سال اد،يزاحتمال   بهاما, خاطرم نمانده است  بهشتاريِخ دقيق

ها و آثار منثور نظير  اين مقاله دربارة برخي از رساله. اي را از استاد مطالعه کردم مقاله
در کتابخانة دانشگاه رساالت هاي خطّي آن  ن نسخه اکنو.اکبرآبادي نوشته شده بود

هاي ديگري از دانشوران و اديبان مختلف  همراه مقاله  بهاين مقاله. دهلي موجود است
البتّه بيشتر . چاپ رسيده بود  بهصورت يک کتاب گردآوري و  بهتوسط مرحوم مالک رام

شد که نظير اکبرآبادي از   ميتا آن زمان تصور. علمي و پژوهشي بودند, ها اين مقاله
اما از عنوان مقالة استاد عابدي ,  هجده ميالدي باشدشاعران اردو زبان نيمة دوم قرِن

همين دليل بود   به.هاي منثوري نيز از خود برجاي گذاشته است معلوم شد که وي نوشته
 در طوري که همان. کنجکاوي و دلچسپي فراوان آغاز کردم  باکه خواندن آن مقاله را

احساس کردم , رفتم  ميصفحة ديگر  بهاي ضمن مطالعة کتاب را ورق زده و از صفحه
جالب توجه اين . ها از اهميتي تاريخي برخوردارند نوشته شده در اين مقالهکه مطالب 

اي بسيار  گونه  به,ها زندگي اجتماعي و فرهنگي شهر آگره در عصر نظير که در اين مقاله
  .اند ده شدهتصوير کشي  بهمطلوب
 وارد و  که نويسندة آن در زمينة ادب فارسيبردم دوم پيمطالعة مقالة  با

 برخوردار است زيرا گري دان و پژوهشگرانمحقّق  بههاي علمي باالتري نسبت توانايي از
شيوة تحقيِق دورة حاضر در اروپا آشنايي کامل دارد؛ بلکه از ضوابط و   باوي نه تنها

                                                   
  .ه، عليگرهدانشگاه اسالمي عليگر, عات پيشرفتة تاريخمرکز مطالاستاد   ∗
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کارگيري و استفادة صحيح و دقيق آنها نيز آگاه   بهوم مختلف مقررات پژوهشي علو
ديدگاهي افالطوني داشته و در علوم , که وي در روش تحقيق خودبدين معني . است

  .مختلفه احاطه و تسلّط دارد
پا را از محدودة روايت ,  بسياري از پژوهشگراِن تاريخ دورة ميانهدر هندوستان

اين . ديگري از تاريخ را ضروري و اجتناب ناپذير دانستندفراتر گذاشته و مطالعة بعد 
در تحقيق و پژوهش نوعي تحول و دگرگوني را باعث شد و آن اينکه مطالعة , چرخش

 لشکرکشي و کشورگشايي پادشاهان و سياست و عملکرد آنها محدود  بهتاريخ تنها 
نهادها و , هانحکمت علمي و شيوة حکومت پادشا, زيرا عالوه بر سياست. شود نمي

, بر فرهنگ و زندگِي انسانِي عصر مربوطه, نحوة ادارة امور سياسي و اجتماعي هر دوره
طرز شيوايي از   به وبسيار واضحاستاد عابدي در مقالة خود . تأثير عميق و بسزايي دارند

و اطراف آن و تأثير دلپسند اهميت نقِش بازار در زندگي اجتماعي و افتصادي شهر آگره 
زيرا نظير اکبرآبادي در آثار خود بسيار ماهرانه .  خوشگوار آن سخن رانده استو

دست   بهپس از مطالعة اين مقاله براي. تصوير کشيده است  بهبازارهاي اين شهر را
مأخذ و  ابمطالعة آنها در  کاربردم و  بهتالش فراوان, هاي استاد عابدي آوردن ديگر مقاله

  افتخار آشناييهچند سال بعد در شهر عليگر. ي آگاهي يافتممنابع مهم تاريخي و فرهنگ
که منزل مرحوم  ـنام حيدر ويال   بهاين مالقات در ساختماني. استاد عابدي نصيبم شد با

ام در گروه تاريِخ دانشگاه  سابقه  باهمراه همکار  بهمن. داد ـ رخ الحسن بود استاد محب
و اين , ده بوديمالحسن گرد آم ي در منزل محبصديقنعمان احمد  دکتر, هاسالمي عليگر

که در اين اثنا استاد عابدي نيز وارد , گو دربارة تاريخ اسالم بودندو سرگرم گفت, دو
  .آنها شريک سخن شد  باپرسي منزل شد و پس از سالم و احوال

 سخن گشوده و اظهار نظر  بهلب, هرگاه استاد عابدي دربارة موضوع مورد بحث
و اين خود حاکي  پرداخت  ميذکر منابع و مأخذ معتبر  به,ر تأييد سخنان خودد, کرد مي

پذيرفتن غيرمستدِل   باشدت  بهوي. از ديدگاه علمي وي در مورد تاريخ اسالم بود
ديدة شک   بهاي را مخالف بود و هر روايت و گفته, ميان مردم رواياِت رايج و مقبول در

دنبال منابع و مأخذ   به,گونه روايات بودن اينو در کشف صحت و حقيقي نگريسته 
آن در عصِر مشخّصي باشد و ذکر   بهچنانچه روايتي متعلّق. گشت  ميمعتبر و قابل قبول
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استاد , مانده هاي بعدي برجاي هو در آثاري باشد که در سد, منابع معاصر موجود نبوده
  .داند  مي معتبر،عابدي روايت مذکور را در حد يک افسانه

اي  ديرينه و دوستي صميمانهاي  يکديگر رابطه  باجناب عابدي و استاد نذير احمد
خاطر همين   به.روم  ميشمار  بهو اين جانب نيز از مريدان قديمي استاد نذير احمد دارند
من مبذول داشته و مرا مورد عنايت خود قرار   بهاستاد عابدي نيز توجه خاصّي, ارادت

 و بدين سبب من مالقاتهاي متعددي,  کردههعليگر  بهزيادي وي سفرهاي .داده است
روزهاي , شود  مي برگزارههايي نيز که خارج از شهر عليگر در همايش. ام وي داشته با

شاگردان و , شب هنگام در ميهمانخانة محلّ اقامت. ام بسياري را در کنار وي گذرانده
وگو  بحث و گفت  به,مي از شب گذشتهارادتمندان استاد در کنار وي گردهم آمده و تا ني
 سرشار, که عالوه بر سودمند بودن آن, در مورد مسائل علمي پرداخته و از سخنان استاد

  .برند  ميبهره, هاي علمي دلچسب و سرگرم کننده است از جنبه
 پيشرفتهاي علمي و شغلي  به فراوانياشتياِقشايان ذکر است که استاد عابدي عالقه و 

هاي وي  شاگردان استاد نيز هميشه خود را مرهون احسان و محبت. د داردشاگردان خو
هاي  شمار بسياري از شاگردانش از استادان دانشگاه. او دارند  بهو اعتقاد خاصّي, دانسته

و برخي از آنها از نظر علمي هم چون درختي تنومند بوده و در زمرة , کشور هند هستند
پژوهان بسياري از دستاورد و   و دانشدارند ها قرار شگاههاي علمي دان ترين وزنه برجسته

  .برند  ميفضايل علمي آنها مستفيض شده و بهره
ارسي در صاحب نام زبان و ادب فاستاد عبدالودود اظهر دهلوي که از استادان 

يکي از شاگردان استاد , المللي دارد  شهرتي بين و استنو دانشگاه جواهرلعل نهرو دهلي
استاد اظهر پيش آمده و از وي حال و احوال   با هر زمان که امکان مالقات.عابدي است

, کرد  ميچنان احترام و ارادتي از استاد عابدي ياد  باوي, شدم  مياستاد عابدي را جويا
 بايد اعتراف کنم که در اين مورد بايد. گويد  ميکه گويا مريدي از مرشد خود سخن

  . رشک برد,شخصيِت فراگيِر استاد عابدي به
, هاي فارسِي نوشته شده دست آوردن نسخه  به هميشه در تالش براياستاد عابدي

فردي , خبر شود که در شهر و يا روستايي دورافتاده  بااگر وي. در دورة ميانة هند است
فوراً براي شناسايي و مطالعة آن , هاي خطّي فارسي است کند که داراي نسخه  ميزندگي
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که وي , افتد  ميگاهي اوقات اتّفاق. رود  ميآن محلّ  بهو, فر شدهنسخة خطّي آماده س
که فاقد هرگونه امکانات بوده و در آنجا حتّي , رود  ميروستايي  بهبراي اين مقصد

هاي خطّي و  عشِق ديدن نسخه  به اما وي.مسافرخانه و سالن غذاخوري وجود ندارد
رگونه سختي و پيمودن ناهمواريهاي تحمل ه  بهحاضر, آگاهي از ارزش و اهميت آنها

کشف   بهگير آن که استاد گرامي تاکنون موفّق حاصل اين شوق و تالش پي. مختلف است
هاي تحقيقي آنها  ارائه مقاله  باو, ارزشي شده  باهاي خطّي کمياب و و شناسايي نسخه

مطالعة اين استاد عالوه بر . مند معرفي کرده است هدانشوران و پژوهشگران عالق  بهرا
آثار معماري دورة ميانه و سرگذشت بناي   باآشنايي  بههاي خطّي عالقة بسياري نسخه

 منظور انجام مصاحبة استخدامي استادياراِن متقاضي  بهوي هرگاه که. آنها دارد
و در حين سفر متوجه , هاي مختلف در خارج از شهر دهلي مسافرت کرده دانشگاه به

  .آورد  ميعمل  بهاز آن بازديد, شد که داراي اهميت تاريخي بود  ميوجود بنايي
عنوان   بهـ شناسي هندرئيس سابق ادارة باستان ـکه دکتر وقارالحسن هنگامي 

دار مأموريت در کتابخانة رضا واقع در شهر رامپور هند  نمايندة اعزامي دولِت هند عهده
يک مرکز   بهوي اين کتابخانه را تبديل, تو مسئوليت ادارة کتابخانه را بر عهده گرف, شد

اي در مورد فرهنگ و  برگزاري همايش ساالنه  بهپژوهشي کرد و تصميم ـآموزشي 
وي در انجام   بهگرفت و استاد عابدي نيز از هر جهت ١کَند تاريخ و ميراث علمي روهيل

استاد   بهها فردي همايشهمين خاطر دارم که در يکي از   به.اين همايش کمک کرد
که , آباد عمارتي وجود دارد که در منطقة بجنور در شهرستان نجيب, عابدي اطّالع داد

, پس از پايان همايش. ساخته شده و داراي اهميت تاريخي استوله الد توسط نجيب
شهرها و منازل خود مراجعت کردند؛ اما استاد عابدي مستقيماً از   بهکنندگان شرکت
که وي , استاد مالقاتي پيش آمد  باچند ماه بعد. باد عزيمت کردآ سوي نجيب  بهرامپور
  :من گفت  بهطي آن
 اي که هنوز نتوانسته خواني درحالي  ميکَند تو چگونه خود را از اهالي روهيل”
   را از نزديک ببيني؟و آنجا, ر تاريخي سرزمين خود برويديدار آثا به

                                                   
1. Rohilkhand. 
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آباد و  اي معماري بناهاي شهر نجيبه بيان ويژگي  بهظرافت هرچه تمامتر  باو سپس
در همايش ديگري که در شهر , م ۲۰۰۰در سال , دو سال قبل. نواحي آن پرداخت

. بهيت آمده بود شخصي آشنا شد که از شهر پيلي  بااستاد عابدي, رامپور برگزار شده بود
 هاي معرفي احوال حافظ رحمت خان پرداخت و از کوشش  بهاين شخص در مقالة خود

هنگامي که . شهري بزرگ و زيبا سخن راند  بهبهيت ي براي تبديل قصبة گمنام پيليو
سوي اين شهر   بهعزم سفر, وصف زيبايي مسجد جامع اين شهر را شنيداستاد عابدي 

ديدن مسجد جامع   باوي. و بالفاصله پس از پايان همايش روانة اين شهر شد, کرد
شده  اين آخرين مسجد بنا. گنجيد  نميست خودوجد آمد و از شادي در پو  بهبهيت پيلي

که توسط   ـمسجد جامع دهلي دارد  به است که شباهت فراوانيميالديدر قرن هجدهم 
 دهليدر بناي آن از نقشة مسجد جامع , و بلکه سازندهـ  شاهجهان گورکاني ساخته شده

کاربرده و   بهيتبه هاي فنّي آن را در بناي مسجد جامع پيلي سود جسته و تمامي ظرافت
  .آن را بنايي ديدني و چشمگير ساخته است

 ادب فارسي و علم تاريخ محدود  بههاي علمي استاد عابدي  دلچسبيعاليق و
او کتب اديان و . فلسفه و تصوف دارد, وي مطالعات عميقي در مورد مذهب. شود نمي

 ,ي فردي روشنفکرهمين دليل است که و  بهو درست, مذاهب مختلف را مطالعه کرده است
 .پيروان اديان مختلف است  باآميز همزيستي مسالمت  بهدور از تعصّب بوده و معتقد به
قابل تمجيد , نظر استاد هر سخن و روايت مذهبي که در آن پند و اندرزي نهفته باشد به

اعتقاد وي مطالعة تقابلي و تطبيقي   به.آن عمل کند  بهتواند  ميانسان: و ستايش است
تمام   باهماهنگي  بهآورد تا وي بتواند  ميفراهماين امکان را براي انسان , هبمذا

. نوع بشر و بني آدم ابراز محبٍّت و همدردي کند  باهمين طريق  به,کائنات تمايل يافته
وي اين امکان   بهعلم انسان را افزون ساخته و, تعاليم ديگر اديان  باعالوه بر اين آشنايي

اخالقي و معنوِي ديِن خود , هاي بنيادي تعاليم و ارزش  با بتواندتا وي, دهد  ميرا
تا , شود  ميدر نتيجه در باورهاي استاد اين باعث. بهتر درک کندآشناتر شده و آنها را 

انسان در مورد حقيقت ازلي و مسائل ما بعدالطّبيعه دگر بار از سِر نو توجه و پژوهش 
خردافروزي و خودآگاهي   بهاي در مطالعه و تحقيق خالصه اينکه اتّخاذ چنين شيوه. کند
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عنوان   باتوان در کتاب استاد  ميشرح بيشتر چنين تفکّري را. کند  ميانسان کمک
  .گيري کرد  پي١»تصوف در هند«

همدردي انساني و , رود که روادارِي مذهبي  ميچنين گمان, ز مطالعة اثر ياد شدها
 تعاليم  با رواياتي کهن اسالمي و آمادگي براي پذيرشديگر مذاهب توسط عارفا  بهاحترام

استاد عابدي را , و در ترقّي و تعالي معنوي انسان مؤثّر است,  نداشتهبنيادي اسالم تضاد
  :زند  ميچنين رقم» تصوف در هند «در ديباچة کتابوي . تحت تأثير قرار داده است

عدم آگاهي از . ورزند مي پيروان ديگر مذاهب تعصّب  بهپيروان مذهب روايتي”
ها شده، و آنها را در تاريکِي  ميان انسان نفاق و خشونت در  بهديگر مذاهب منجر
چنين فرد ناآگاهي هميشه بر اين تصور است، که . سازد  ميتعصّب سرگردان
هاي مذهِب وي، بر ديگر مذاهب برتري دارد و اديان ديگر از  تعاليم و آموخته

  .“ايراد خالي نيستند
دقّت و   باهر سرزميني که پا نهادند،  بهخالف علما و پيروان آنها، مشايخ صوفيهبر

پرداختند مطالعة اعتقادات مردم و تعاليم و روايات مذاهب آن سرزمين   بهتمامسنجيدگي 
و آنچه را که در آن اديان و مذاهب از نظر معنوي و اخالقي مفيد و سودمند يافتند، 

در سرزمين هند نيز مشايخ صوفيه بسياري از تعاليم فلسفي . براي خود اختيار کردند
ها،  امي اين فراگرفتهآيين هندو را فراگرفته، و بر خود اختيار کردند و در اندک مدتي تم

  . از مسلک تصوف شدالينفکّي
آميز مشايِخ  تحت تأثير روية دوستانه و مسالمتهاي هندو آيين،  عارفان و يوگي

در اين رابطه استاد عابدي بررسي و . و طريقت آنان واقع شدندمسلمان و افکار 
» برهما سماج«مشايخ صوفيه، بر پيشوايان جنبِش هندويِي اي دلچسب از تأثير و نفوذ  مطالعه

  .ارائه کرده است
که استاد عابدي تحصيالت ابتدايي خود را , داند  ميدر پايان ذکر اين مهم را الزم

آرزوي پدرش اين بود که وي  .انجام رساند  بهِي شهر لکهنؤدر بزرگترين مدرسة دين
 احتراِم خواستة پدر بزرگوارش  بهاگرچه استاد. فردي روحاني و عالم دين شود

                                                   
1. Sufism in India. 
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تحصيل عربي پرداخت، و فراگرفتن تعاليم و دروس ديني را تا آخرين مرحله  به
ا وي تعصّب و خرافه  بهکرد و طيو لذا   دوست نداشتپرستي علما را پايان رساند، ام
از وي فراگيري علوم جديد را براي رهايي . ادامة تحصيل در علوم ديني منصرف شد از

ثبت نام در دانشکدة سنت جونِز   با.ديني اجتناب ناپذير دانستهاي  تاريکِي مدرسه
 سنت جونز يکي از کالجدر آن زمانه . تحصيل ادبيات انگليسي همت گمارد  بهشهر آگره
 ويدليل وابستگي   به و شايدرفت  ميشمار  بهعليمي و تحصيلي شمال هندمراکز ت

.  سنت استفن دهلي شدکالجاخذ کرسي استادياري در   بهکه موفّق بود، کالجهمين  به
استادان   باارتباط مستمر وي. روحية وي سازگاري فراوان داشت  با نيزکالجمحيط اين 

همين سبب   بهق اروپايي را درپي داشت وشيوة تحقي  بادانشگاه دهلي، آشنايي وي
ان هندوستاني از محقّقهاي ديگر  شدة وي از پژوهشهاي انجام  تحقيقات و پژوهش

مطالعه و تدريس   بهاستاد عابدي همانند اروپاييان عالقة شديدي. نظر علمي برتري دارد
انجام   بهادقّت و سنجيدگي تمام آن ر  باداده، و داشت و آن را هدف زندگي خود قرار

عنوان   بهپژوهان بسياري را وي در حال حاضر نيز مسئوليت دانشجويان و دانش. رسانيد
اين روحية علمي و خستگي ناپذير استاد . استاد راهنماي دورة دکتري بر عهده دارد

  .ترين پير و مرشد عصر حاضر ساخته است برجسته  بهعابدي است، که وي را تبديل
  



  ١٤٤  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

  ♦استاد عابديعزيزم 
  ∗حسين فقيهي

گرچه هند از معدود . دانش و ادب بوده است, فرهنگ, باز مهد تمدنقلمرو هند از دير
باشد که بر اثر تاخت و تاز اقوام ترک و مغول، از نظر سياسي صدمه   ميکشورهايي

ديگر ملل دنيا پيوند روحي و معنوي   باديده است اما از لحاظ فرهنگي و ادبي
اکنون نيز  هاي ادبي و هنري هم ويژه در زمينه  بهکرده و اين همبستگي فکر قراربر

اي بس دراز دارد و فرهنگ دوستان ايراني و هندي  هند سابقه  بادارد، رابطة ايران ادامه
  .ورزند  نمياين پيوند از هيچ کوششي دريغ  بهدر استحکام بخشيدن

در اسالميه  ةهاي دهلي و جامعة ملّي گاهعنوان استاد اعزامي در دانش  بهنگارنده که
زمينة گسترش زبان و ادب فارسي فعکرد، خود شاهد فرزانگان علم و ادب بود   ميتالي

رغم   بهات فارسي اشتغال داشتند وتدريس زبان و ادبي  بههاي هند دانشگاه که در
در اين راه ورزيدند و  شعر و نثر فارسي عشق مي  بهجان و دل  باامکانات محدود،

هاي دهلي  نظراني در دانشگاه  استادان ارجمند و صاحب.ندهيچ کوششي دريغ نداشت از
جز رشد و اعتالي فرهنگ و ادب فارسي نبود، از جملة  شان کنند که هدف  ميتدريس

استاد امير حسن عابدي، استاد بازنشستة دانشگاه دهلي , اين استادان فرزانه و خردمند
ظمت علمي، اخالقي و روحي اين مرد سترگ آنچنان بزرگ و فراگير مقام و ع. باشد مي

چند   بهاست که قلم را ياراي بيان آن نيست، ليکن نگارنده را گزيري نيست جز آنکه
  :ويژگي ستودة اين مرد دانش و عمل اشاره کند

                                                   
  .اين يادداشت در زماِن حياِت استاد عابدي نوشته شده است ♦
  .عضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا، تهران ـ ايرن  ∗

 



  ياستاد عابدعزيزم   ١٤٥

ويژه در زمينة   بهمطالعه و تحقيق،  به از صفات برجستة استاد عابدي، عالقهيکي
هاي فارسي موجود در  باشد، نامبرده بسياري از نسخه  ميات فارسي ادبيزبان و
 افتاد براي  ميگاهي اتّفاق. هاي هند را بررسي و تحقيق کرده است کتابخانه

کرد،   ميايالت ديگر تحمل  بهآوردن يک نسخه، زحمت سفر طوالني را از ايالتي دست به
  .بدون آنکه احساس خستگي کند

بسياري از آثار علمي و تحقيقاتي اين استاد کوشا و ارجمند در هند و ايران چاپ 
  .مندان قرارگرفته است شده و در دسترس عالقه

هاي مهم اين بزرگوار است، نگارنده بارها شاهد بوده  صهتواضع از مشخّفروتني و 
ل نهايت خضت بزرگ، حتّاست که اين شخصيوع و ي در برابر يک دانشجوي سال او

اليه از خود تعريف و تمجيدي گاه ديده نشده که مشار کرد و هيچ  ميفروتني را إعمال
  .کند

باشد، نامبرده بسيار   ميهاي استاد عابدي روح عارفانه و قانع نيز از ويژگيداشتن 
  .پيرايه داشت خورد و رفتاري بي ذاي ساده ميغزيست و  ساده مي
انگيز است، وي نسبت ديگران نيز شگفتمشکالت زندگي   به استاد نسبتةتوج 

کرد و در کمک  ت ميهاي دانشجويان داخلي و خارجي احساس مسئولي رفع گرفتاري به
  .نمود  نميديگران از هيچ اقدامي فروگذار

اراده و   بااستاد در مسايل اجتماعي، سياسي و کارهاي اداري، فردي بزرگ،
دمداران دولت هند روي ايشان حساب طوري که بسياري از سر  بهباشد،  ميقدرتمند

  .کرده و احترام خاصّي قايلند
قدر زياد است که قلم را ياراي  و درايت اخالقي اين مرد بزرگ آنعظمت علمي 

ايشان بود تا از نور معنوي آن   بابايد از نزديک. و انديشه را توانايي عيان نيستبيان 
و  داوند تندرست و شادکامش بداردها چيد که خ ها برد و ميوه خردمند فرزانه بهره

  .روز بر عظمت و عزّت وي بيفزايد به روز
  



  ١٤٦  » عابديِبا ياد «قند پارسي

  

  ي حسن عابدريام  پروفسوري فارسيبابا
  ∗فرالظّ احسن ديس

  استادان زبان ونيمبرزتر  ونيتر ه از برجستيکي ي عابدرحسنيشادروان پروفسور ام
 را بحق لقب شاني ا،شاگردان استادان و دانشمندان و .اند ه عصر بودني ا دري فارسادِب

، يادب فارس  زبان وسي بر تدرهعالو ،يسراسر زندگ  درشانيا .اند ه داد»يفارس ِيبابا«
 ني ا را درگرانيد  واند ه را انجام داديشناس همخطوط  ويشه پژوياه از کارياريبس
 ي فارسادِب مندان زبان و هعالق  واني دانشجوانيم از .اند هداد  قرارويق تش مورِدهنيزم
 کردند، يمک مرا ک ا اوه تنهن د،يرس يشان م استعداد بچشم وش وه يدارارا که  هکره

 ب و تعصّهنگو چيه ه راني ادر و دادند ي فراوان قرار مقي را مورد تشووي هبلک
غاز آم  ١٩٧٥ از سال يپروفسور عابد  باه بندييشناآ .دادند ي نمهرا  راينظر تنگ

 يينماه راشانياز ا نوشتم و ي مدلي بةرا دربار  خودي دکتراة مقاله بندهک ي وقتشود يم
 انجمن ياه  از کنفرانسياريبس در بعد، . پاسخ مثبت دادندهبالفاصل شانيا ،خواستم
در کنفرانس انجمن استادان  . مالقات شدشانيا ا بگريد و ندهسراسري  يفارساستادان 

  غالب وة درباره بندة مقالدني پس از شن،رامپور برگزار شد  درم ١٩٩٦ سال  درهند که
دعوت نو  يلهد، )غالبانستيتوي ( غالب ةسسؤم  بهرا  شماه فرمودند کشاني ادليب

 شرکت در کنفرانس ي برارا ه مزبور بندةسسؤ مشاني اتيداهطبق  بر ،م نمودهخوا
  وه نوشتن مقالي را براه بندهوستين زمان پآاز   و کردند غالب دعوتة درباريالملل نيب

ات اطّالعسال  خواستار اراکثر و کردند ي معيتشج  وقي تشواهناريمن در سآکردن  هارائ
 يياهناريم از سياريدر بس .شدند مينو ه لکي نعماني شبلةشاعر از کتابخان چند همربوط ب

                                                   
  .بازنشستة فارسي دانشگاه لکهنو، لکهنودانشيار   ∗

 



  باباِي فارسي پروفسور امير حسن عابدي  ١٤٧

 در  مالقات کردم وشانيا ابرگزار شد ب …نو وهلک رامپور و ،هکلکت ،هپتن ،يله در دهک
م هبرسر موضوعات مختلف با  ومي کرديم زندگه اطاق باکي  درهانارمي سيبعض

 يگفتگو بزرگ  درهاگ چيها  ام، بزرگتر بودنديلي خه از بندهنکآ با  وميداختتبادل نظر پر هب
 و زدند ي حرف مه دوستان کامالًيطيمح  درهبلک کردند، ي نمليمخاطب تحم خود را بر

 شانين صحبت اآ بر اثر هک کردند  مينقل  مايبرارا  اه يخوشمزگ  وها هفي از لطياريبس
را  خودشان کردند  ميي سخنرانهرگاه .شد ي موجب ملول خاطر شنوندگان نمرگزه
 بدان ه کيات ضمناطّالع از ياري بسهکردند بلک ي موضوع مخصوص محدود نمکي هب

 يسانآ  بهتوان ي مشانياه ياز سخنران .دندکر يم راهاظرا  داشت ي نمربط ماًيتقموضوع مس
 بود، عي وسيلي از موضوعات خيکيره ةر درباشانيات ااطّالع ه کرد کيريگ هجينت
ات را اطّالع همهنآ توانستند ي منيمچنه  بود وعميق يليشان خ ي نسخ خطّة مطالعةژيو هب
 دانشوران انيم از .ندکن ارهف اظتکلّ بالهيرايپ يب  ونيريش  وهساد  وه سريزبان فارس هب

 حسن  سيدپروفسور و احمد ري پروفسور نذياستثنا هب . شدهدي دشاني مثل ايکمتر کس
علم   دريي بر دارا بودن مقام واالهعالو ،ياستاد عابد .اند هبدل بود يقان ب محقّهمرحوم ک
شد   ميکي نزدشانيا ه بهک يرکسه با .داشتند مه بلند ي اخالقياه يژگي و،و ادب

 .کردند ي رفتار ميالنظر عيوس  ويفتکلّ يب  ويروئ هتاز  ويشاني پهکمال خند با
 نقش بس ينگه فرياه تيال دادن فعه ادامي خردساالن براعيلخصوص در تشجا يعل
استقبال   وينگه فرياه تيالفع  ازوقت چيه بودند ضي مرهنکآ با و کردند ي مفاي ايمهم

 چند ني ا.داشتند ي نمغي درشانيحضور در مجالس ا دانشمندان و دوستان و
 هزند .د بودهدوستان خوا شاگردان و  استادان وي موجب دلگرمهمواره شانياه يژگيو

مزاج،   خوش، خوشروشاني گفت اتوان ي مهخالص طور هب :شان بزرگداشت  وناادشيباد 
البتّه  و گو هفي لط،سنج ه بزل،دل ه زند،خوراک  خوش،پوشاک  خوشخو، خوش،گفتار خوش
 .اند هدانشور بودبسيار 

  



  ١٤٨  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

  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

                                                   
  .دانشياِر بازنشستة فارسي کالج ذاکر حسين دانشگاه دهلي، دهلي  ∗

 



  عابدي من بيواي   ١٤٩

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
                                                   

  .۱۱- ۳نامه، ص  عابدي  .1



  ١٥٠  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

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
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 .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 ,

 .م ۲۰۰۸
ه در يک البتّ. اند ات مختلف منتشر شده امير حسن عابدي در مجلّ سيدمقاالت استاد

, اند پرارزش و قابل ارجاع استاد که در قند پارسي انتشار يافته فهرست تمام مقاالت
  :مندان و پژوهشگران بسيار مفيد فايده باشد هشود تا براي عالق  مياينجا درج

  هاي قند پارسي شماره  عنوان مقاله  
  .ش ه ١٣٦٩ پائيز، ۱  ابيات ناشناختة امير معزّي   .۱
  .ش ه ١٣٧٠ ، بهار۲-۳  شاهنامه و هند   .۲
۳.   ش ه ١٣٧١ زمستان، ۵  رارزش ديوان هاللينسخة خطّي پ.  
  .ش ه ١٣٧٢ زمستان، ۶  ديوان عطارد   .۴
  .ش ه ١٣٧٣ بهار، ۷  رارزش ديوان ظهوريپيک نسخة    .۵
غزليات و مقطّعات و ابيات بازيافته    .۶

  کمال خجندي
  .ش ه ١٣٧٣ پائيز، ۸

  .ش ه ١٣٧٤ بهار، ۹  شرح قصايد خاقاني   .۷
  .ش ه ١٣٧٤ زمستان، ۱۰  غزليات بازيافتة ظهير فاريابي   .۸
ش  ه ١٣٧٥ زمستان، ۱۱  نسخة شاهان مغليه: ديوان حافظ   .۹

  .حافظ نامة ويژه
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  .ش ه ١٣٧٦ پائيز، ۱۲  غزليات و رباعيات بازيافتة فغاني   .۱۰
  .ش ه ١٣٧٨ بهار، ۱۳  شيخ علي حزين و هند   .۱۱
  .ش ه ١٣٧٩ زمستان، ۱۴  طاير شيرازي   .۱۲
يک نسخة خطّي ديوان اديب صابر    .۱۳

  ترمذي
  .همان، ۱۴

  .ش ه ١٣٨٠ تابستان، ۱۵  االولياةترين نسخة خطّي تذکر قديم   .۱۴
  .ش ه ١٣٨٠ زمستان، ۱۶  مصور ديوان حافظيک نسخة خطّي    .۱۵
 عبيدکلياِت رارزش از پخطّي يک نسخة    .۱۶

  زاکاني
  .ش ه ١٣٨١ بهار، ۱۷

گلچين ارزشمند و تاکنون ناشناخته ادب    .۱۷
  هاي هند ها و موزه پارسي در کتابخانه

  .ش ه ١٣٨١ تابستان، ۱۸

۱۸.   رارزش از ديوان يک نسخة خطّي پ
, يحافظ در مرکز تحقيقات فارس

  نو دهلي

  .ش ه ١٣٨١ پائيز، ۱۹

  .ش ه ١٣٨١ زمستان، ۲۰  دو نسخة خطّي ديوان حافظ و نظيري   .۱۹
  .ش ه ١٣٨٢ بهار، ۲۱  غزليات و رباعيات بازيافتة ابن يمين   .۲۰
  .ش ه ١٣٨٢ تابستان، ۲۲  شرح گلستان   .۲۱
۲۲.   ش ه ۱۳۸۲، پائيزـ زمستان ۲۳-۲۴  رارزش ديوان خسرويک نسخة خطّي پ.  
  .ش ه ۱۳۸۳، بهارـ تابستان ۲۵-۲۶  ي نولکشوريمثنوي معنو   .۲۳
  .ش ه ۱۳۸۳ پائيز، ۲۷  شرح قصايد عرفي   .۲۴
  .ش ه ۱۳۸۳ ، زمستان۲۸  مطربي سمرقندي   .۲۵
  بياض شيرافگن خان   .۲۶

  ) حسن عباسةترجم(
  .، همان۲۸

 ويژة مجموعة «،ش ه ۱۳۸۴ ، پائيز۳۱  الهام قدسي   .۲۷
 عرفاني ادبيات نقش همايش مقاالت

  »اخوت جهانيفارسي در ايجاد 
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نظيري يک نسخة خطّي پرارزش ديواِن    .۲۸
  وريبنيشا

  .ش ه ۱۳۸۴ ، زمستان۳۲

  .ش ه ۱۳۸۵بهارـ تابستان ، ۳۳-۳۴  نسخة تورانشاهي کليات سعدي   .۲۹
طنز در ادب «، ش ه ۱۳۸۵ ، پاييز۳۵   در ادبياِت فارسيطنز و مزاح   .۳۰

  .»فارسي
  .ش ه ۱۳۸۶ـ تابستان ، بهار۳۶-۳۷  عراشّال  مجموعة کالم:گلدستة گلشن   .۳۱
ويژة «ش،  ه ١٣٨٦ پائيز، ۳۸  مثنوي معنوي نولکشوري   .۳۲

بزرگداشت هشتصدمين سال 
الدين محمد  تولّد موالنا جالل

  .»بلخي رومي
 ـ بهار ١٣٨٦زمستان ، ۳۹-۴۰  بيدل و سبک هندي   .۳۳

نامة ميرزا  ويژه«ش،  ه ١٣٨٧
  .»عبدالقادر بيدل دهلوي

سي براي برخي از منابع ناشناختة فار   .۳۴
  مطالعة تاريخ و فرهنگ ايران و هند

، ش ه ۱۳۸۷تابستان ـ پاييز ، ۴۲-۴۱
  .»نامة نسخ خطّي هند ويژه«

ـ بهار ۱۳۸۸زمستان ، ۴۷-۴۸  فاني کشميري   .۳۵
نامة کشمير و  ويژه«ش،  ه ۱۳۸۹

  .»مير سيد علي همداني

  کتابنامه
 ,سيني، سيماي عابديگردآورنده سيده بلقيس فاطمه ح, استاد سيد امير حسن عابدي .۱

  .م ۲۰۰۴ ,دانشگاه دهلي
  .م ۱۹۹۰, دانشگاه دهلي و انجمن فارسي دهلي, نامه ، عابدي…نورالحسن انصاري و .۲
  



  سبِک پژوهشي پروفسور عابدي  ١٥٧

  ي پروفسور عابدي پژوهشسبِک
  ∗يني فاطمه حسديخورشده يس

  احوال و آثار
الت ي در ايپور ي غازين عابدي فرزند سيد بشر حسير حسن عابديپروفسور سيد ام

. ديرستان را در لکهنو و بنارس گذرانيدورة دبستان و دب. ١ا آمديدن بهم  ۱۹۲۱اتراپرادش 
سپس .  گرفتي دکتري فارسادبياتدر زبان و جانسن آگره  از دانشگاه سنم  ۱۹۴۵در 
از م  ۱۹۵۷در .  مشغول شدي فارسادبياتس يتدر  بهي سنت استفنس دهلکالجدر 

ار ي در همان سال دانش و گرفتي فارسادبيات در ي دکترةدانشگاه تهران دانشنام
  . شديدانشگاه دهل

در م  ۱۹۷۱رفت عهده گ  بهي دانشگاه دهلياست بخش فارسيرم  ۱۹۷۳ تا ۱۹۶۸از 
س يرئم  ۱۹۷۲در  .راز برگزار شد شرکت داشتي که در شيرانشناسي ايکنفرانس جهان

 يپاس خدمات ارزنده زبان فارس بهم  ۱۹۷۵در . ق کردي را تشوي هند ويجمهور
م  ۱۹۷۴در .  پژوهش دادي احمد و نقد براين عليزه فخرالدياو جا  بهيحکومت دهل

نار يدر سمم  ۱۹۷۴ه و در يترک  هند بهي فارسادبياتخ ي دربارة تاري گردآوريبرا
  .کابل سفر کرد  بهيخسرو دهلو ريام

, بهوپال, دهلي, گجرات, پتنه, وي عضو هيئت آموزش فارسي در دانشگاه بنارس
دوباره رياست بخش فارسي دو سال رياست م  ۱۹۸۱ تا ۱۹۷۸از . عثمانيه و پنجاب بود

لقب  بازنشسته شد و بهم  ۱۹۸۴در . عهده داشت ا به دانشگاه دهلي رادبيات ةدانشکد

                                                   
  .عليگره, دانشيار بخش فارسي کالج بانوان دانشگاه عليگره  ∗
 .١١ صدهلي و انجمِن فارسي، دهلي، , دانشگاه دهلي,  فارسيادبياتگروه زبان و , نامه عابدي  .1

 



  ١٥٨  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

, هندي, انگليسي, اردو, فارسي, هاي عربي استاد عابدي در زبان. استاد ممتاز ملقّب شد
  .داشت سانسکريت مهارت مي, پهلوي, اوستا

اشعار شاعران برجسته مانند . ماند پروفسور عابدي هميشه خندان و شادمان مي
دربارة پروفسور مجيب . ها بود غيره سرزبان  وخيامعمر , مموالنا رو, حافظ, سعدي

خواند او  اگر من شعر را مي”. داشت کند که او از شعر و شاعري عالقه وافر مي تذکّر مي
  .“روزي من اشعار مظهر جانجانان را برايش خواندم او بسيار خوشحال شد. کرد نقل مي

  ب کـش کعبـه ابـروي تـو بـود          مژه جـارو    ياد روزي که دلم معتکـف کـوي تـو بـود           
ــه ــد ب ــ شــب نمودن ــراةمــن نام   دستم سر گيسوي تو بـود  صبح ديدم که به    اعمــال م

  )جانان مظهر جاِن(  
 را يهمدان ميکل يالشعرا کند اشعار ملک ياد مي خود را يري که پي وقتياستاد عابد

  :خواند يم
  ن گذشـت  تاب تن از تحمـل رطـل گـرا          پيري رسيد و مستي طبع جـوان گذشـت        
  تو بگويم چـسان گذشـت       با آن هم کليم    بــدنامي حيــات دو روزي نبــود بــيش   

ــدن دل   ايـن و آن  يک روز صرف بستن دل شد به   ــر بکن ــانروز دگ ــتاز جه    گذش
  )يم همدانيکل(  

  :بگفته بهادر شاه ظفر
                                  

 
         ٓ                          

ش از يسد که بينو يدربارة خود م. داشت يار دوست مي را بسي دهليداستاد عاب 
 هستم يني شاهد ع. وقت من گذشتيابان و کوچه دهليچهل سال گذشت که بر خ

 يقدر اُنس دارم که اگر کس نين شهر اي مانند ذوق اي ول؛ گاه آباد گاه برباد شديدهل
ست و در ير ني امکان پذرمي دگر سکونت بگي را ترک کنم و جايب دهد که دهليترغ

  :ديگو يف کرده ميشعر تحر
                          ١  

 
                                                   

  )٢١ص , سيد امير حسن عابدي. (م ١٩٨٦، »درباة خود«, مقالة عابدي  .1



  سبِک پژوهشي پروفسور عابدي  ١٥٩

  اساتذه
, يعرب, ي مقدمات علوم را نزد استادان وقت فراگرفت و فارسيپروفسور استاد عابد

  . گرفترسدرا منطق و فلسفه , اردو, تيسانسکر, يسيانگل

  ي و فارسيم عربيتعل
  پور يز غايمدرسة قربان عل

  پور يغاز, مدرسة چشم رحمت
  لکهنو, المدارس سلطان

  .، بنارسهيادجوکالج عربي 

  منطق و فلسفه
  .يعلّامه ابن حسن نونهرو, استاد ابن, ي نقياستاد سيد عل, ت اهللا و صبغت اهللاياستاد عنا

  نهج البالغه
 را ي فارسادبيات زبان و يدکترا. نت جانس کالج آگرهيس, يپروفسور حامد حسن قادر

  .دياتمام رسان به
  .ض صحبت کردي فياستاداِن گرام  باون از دانشگاه تهران يعالوه بر ا
اهللا  حي ذبدکتر, فروزانفرع الزمان يبداستاد . اوستامهرداد استاد . ور داودم پياستاد ابراه

 يب متون ادةمطالع, يز ناتل خانلريپرودکتر , نيمعمحمد دکتر , يسيد نفياستاد سع. صفا
  .١بيم قرينزد عبدالعظ

  زبان فارسي  بهآثار
 .يفارس ت بهيکرم اروشي از سانسکرينام و  داس بهينامة کال شيترجمه نما .۱
 .نام گلزار حال ا بهينامه پرابود چند اود شيح نمايتصح .۲
 .م ۱۹۶۱ ،)گرهيعل(طلوع قمر  .۳
 .م ۱۹۶۴ ،نگريسر, تصحيح مثنويات فاني کشميري .۴

                                                   
  .١٦ص , مقاالت عابدي  .1



  ١٦٠  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

 .م ۱۹۶۸ ،گرهيعل,  دکتر تارا چنديهمکار  با,تصحيح جوگ وشست .۵
 .ش ه ۱۳۲۹ ،تهران, ي خبوشانينوع, سوز و گداز يمثنوتصحيح  .۶
 .ش ه ۱۳۴۹ ،تهران, طايفاللّ بختصحيح منت .۷
ت ي از سانسکريا ترجمه,  تارا چنديهمکار  باانهي پنچاک،تنتر ح متن پنجيصحت .۸

 .م ۱۹۷۳، دانشگاه اسالمي عليگر، هند، يفارس به
 .ش ه ۱۳۵۴تهران , الطين صفويهح تاريخ سيتصح .۹

 .م ۱۹۷۵ ،ي دهل،کوشش سيد مقبول احمد  بهينامة امير خسرو دهلو ضميمة تغلق .۱۰
, )زبان اردو  فارسي هند؛ مجموعة مقاالت تحقيقي بهادبيات (                  .۱۱

 .م ۱۹۸۴ ،يدهل, ين قاسميف حسيکوشش شر به
مرکز تحقيقاِت زبان و , ناداستان لورک و مي يا نامه  عصمتيح مثنويتصح .۱۲

 .ق ه ۱۴۰۶صفرالمظفّر /ش ه ۱۳۶۴ماه  آبان ،نو يدهل فارسي در هند، ادبيات
 ،يفارس ت بهياز سانسکر) يي هندويکتاب فلسف (ستوگ وشي ةح و ترجميتصح .۱۳

 .م ۱۹۶۸عليگره، 
همكاري دكتر   با)بحراالسمار ترجمة كَتَاسِرتْ ساگَر ـ(اسمار  تصحيح درياي .۱۴

ي فارسي ترجمه شده از مصطٰف ند، از داستانهاي سانسكريت كه بهتارا چ
همكاري مركز تحقيقات   باداد عباسي، چاپ دانشگاه اسالمي عليگره خالق

/ ش ه ١٣٧٥ماة  نو، بهمن فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهلي
 .م ١٩٩٧فورية 

 .م ۱۹۸۳ ،ي دهل,)اردو به (يم کاشانياحوال و آثار و سبک ابوطالب کل .۱۵
 در ي استاد عابدةمقال ستيش از دويبعالوه  يفارس, يهند, يسيانگل, اردو به

 ة مجلّ»کوشش« و »خرد« ،»غماي «،»سخن «،»کتاب يراهنما «: ماننديراني ايها همجلّ
» معارف» «اضيب» «آهنگ» «کايرانيندو ايا«ران افغانستان ي دانشگاه اادبيات ةدانشکد

  .١ده استيچاپ رس ره بهيغ زه ورايش» يپارس قند«

                                                   
ده بلقيس مرتب پروفسور سي, ؛ مقاالت عابدي١١٥-١/١١٦ فارسي در هند ادبياتپاسداران زبان و   .1

  .٢٥ ص, دانشگاه دهلي, انتشارات بخش فارسي, فاطمه حسيني



  سبِک پژوهشي پروفسور عابدي  ١٦١

  هند
 کتابخانة :شود ينجا ذکر مي از اي بعضياسام. ر نظر استاد بودي زها در هند تمام کتابخانه

, آباد تغلق,  همدردةکتابخانة جامع, هي اسالمةي ملّةکتابخانة جامع, يدانشگاه دهلمرکزي 
, يکتابخانة دانشگاه بمبئ, تهکتابخانة دانشگاه کلک, يدهل, نهوال بيکتابخانة آزاد هرد

دانشگاه اسالمي عليگره، , آزادموالنا کتابخانة , رامپور, کتابخانة رضا, کتابخانة بنارس
, کتابخانة کهجوه, هيکتابخانة آصف, المدارس کتابخانة سلطان, العلماةوکتابخانة ند, گرهيعل

, کتابخانة باالپور, جدکتابخانة جامع مس, هيکتابخانة خانقاه نقشبند, کتابخانة آغا ابو
 ،)ناسه(ک ي کتابخانة مدرسه عرب،)سهسرام(رشاه يکتابخانة ش, نتلي اورةکتابخانة مدرس

کتابخانة , في شريکتابخانة پهلوار, هيمانيکتابخانة مدرسة سل, کتابخانة خدابخش
حميديه کتابخانة , کتابخانة مرشدآباد, کتابخانة محمودآباد, گره اعظم, نيفدارالمصنّ

  .رهيغ  ونو ، دهليوزيآرکائناشينال , نو يهلة ملّي، دموز,  الورةموز, وپالبه

  رون هنديب
, نيچ, لبنان, سوريه, دشبنگال, هيترک, پاکستان, کستانيتاج, ازبکستان, افغانستان, رانيا

  .ستيادداشت من نيره که در يغ  و١يه روساروپا،
 ي استاد احساس خستگير بود ولي ناپذيها باعث خستگ گونه تالش نياگرچه ا

  .کرد ينم

   از نظر دانشورانيپروفسور عابد
  ):دانشگاه جواهر لعل نهرو (يپروفسور عبدالودود اظهر دهلو

  دم کسيان ند او در جهيلطف و خوب به”
ت ي شخصيث دانشمند و عالم و استاد و معلّم و انسان داراي از هر حياستاد عابد

گر در دل ي صدها شمع ديفارس شان بهعشق و عالقة فراوان . ر هستندينظ کم
  .٢“شاگردان و دوستان هم روشن نموده است

                                                   
 .١٧ ص ،مهمقد, مقاالت عابدي  .1

  .مهمقد, ارسيگروه ف, نامه عابدي  .2



  ١٦٢  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

  :ديگو ي م)ر هنديشناس شه بهيکت( يين دساياءالديپروفسور ض
  “چه نامت خوانم  بهي خوبة که مجموعيا”

  :ديگو يگره ميعلاسالمي عليگره، ر احمد دانشگاه يپروفسور نذ
کان , رستم دستان, يقيد او انسان حقيآ ينظرش م  بهينه موالنا اگر کسيدرآ”

جز   هست بهيمان زمان اگر کسيو سل, شمس مفخّر, نغمة عمان, ق نادريعق
  .١“ستيگر ني دير حسن عابديپروفسور سيد ام

 گوناگون يها از لقب):  تهران،نامة دهخدا  لغتةمؤسس(ي دياستاد جعفر شه
  :کند يم ادي

نة ي گنجيا, ادگار گذشتگاني يا, يارسادب ف, کوش و دلسوز  باغبانا سختيا”
  .٢“تو سالمت دارد ت بهي هند خداي فارسادبيات

  :)يراني ايسي و خوشنوادبياتپژوهشگر  (يخان چيدرضا قلياستاد حم
  .“رانيد ايزن هند و اميتو را”

  :)نو دهلي, ن مرکز تحقيقات فارسييشير پيمد(دکتر اکبر ثبوت 
ه قار ن پهناور شبهي در سرزميدرخت تناور فارس ؛ياوستاد اوستادانه زمانه عابد”

 يها  همچون سرودهيريها و ثمرات دلپذ ش از هزار سال شکوفهيکه در طول ب
 يکر فارسي تازه در پيبارآورد و روح دل و غالب بهيب, ن خسرويريز و شيانگ دل

  .٣دنديدر هند دم
  ):س فرهنگستانيرئ (اد عادل حدي علدکتر غالم

 يينة گرانبهاي گنجشاني معلومات اي پدر زبان فارسير حسن عابديماستاد سيد ا”
  .٤“ر استادان ممتاز و برجسته ساخته استي را از ساي و است ودر هندوستان

  

                                                   
  .٢٣ص , مقاالت عابدي  .1
  .٩٧ص ,  دهلي،تيوت غالب انستي, پروفسور سيد امير حسن عابدي محقّق و دانشور  .2
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  سبِک پژوهشي پروفسور عابدي  ١٦٣

  قيروش تحق
قاره در سراسر   بزرگ شبهسندگاِنين نوي باي ت برجستهي شخصير حسن عابديسيد ام

 چه ياو مالقات داشت چه شهر  باه کيهر کس.  استي جهان فارسوکشور پهناور هند 
  .گرفت ير قرار ميچه جوان، تحت تأثر و ي پچه ييروستا

طور   بهي فارسادبياتن دانشمند بزرگ در راه گسترش زبان و يخدمات صادقانة ا
ما ي مانند نيراني نامدار ايشعراسندگان و ينو  با.خ ثبت خواهد شديادگار در تاري
ن يمي س،جالل آل احمد, رج افشار، مهرداد اوستايا, يسيد نفيسع, اريشهر, جيوشي

وجودش .  بودينة ادب فارسير گنجي اميقتاً پروفسور عابديحق. ز متعارف بودي نيبهبهان
نگاه . دهد ي گوناگون ميها  مانند قوس قزح جلوهيخي و تارپژوهشهاي يايدر دن
ز را ي خرد و رش هريرسا ذهنو گذاشته ده ني را ناديزيق پروفسور چين و دقيب ژرف

 و کوشش يسع  با.ماند يابد در تالش آن سرگردان مي ي که اصل را نميند تا وقتيب يم
شان جهان علم و ادب را يو از کالم شناخته و ناشناختة امتعدد  نامدار يخود شعرا
 نبود که در تالش آن نسخه و ي و شخصيچ کتابخانه دولتيه. کند يروشناس م

  .ده باشديا نداب ريمخطوطات نادر و کم
, گر در سراسر کشور هند مانند مدراسيالت ديا الت بهيک اي از تالش و يبا سع

رون هند يرفت و ب يبنارس م, پور رام, گجرات, برودا, آباد ميعظ, درآباديح, يبمبئ, کلکته
 رفت و ي مرهي غودش  پاکستان و بنگال, هيترک, کستانيتاج, کستانياوزب, افغانستان, رانيا

, وجودش کتابخانه”:  خان چه خوب گفته کهيصاحبزاده شوکت عل. کرد ياستفاده م
  .١“نه خانه بودينگارخانه و آ

  محقّقعنوان   بهيپروفسور عابد
ها را خودش  اضين بيچند.  استاد بودياض شغل خاصّينه مطالعه بين زميدر ا
ها را  اضي بير دکتيکرد که برا يمتوجه مرا شه شاگردان يکرده است و هم يمعرف

  .انتخاب کند

                                                   
  .٨٢ ص, پروفسور سيد امير حسن عابدي محقق و دانشور  .1



  ١٦٤  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

اض کتابخانة يب, ياض واله داغستانيب, اض کرمانيها ب اضيبها و  جنگدر آن 
اض اشعار ياز آن ب. اند ار پرارزشي بسهريغ نو و يدهلملّي،  ةاض موزيب, نيدارالمصنّف

د وطواط که طبع يرش, صابر, بياد, يخاقان, خيامعمر , شاعران معروف مانند خسرو
.  کرده استي کرده معرفيآور  هم وجود ندارند جمعي چاپيها وانيند و در دا نشده

 مطرح  راشود ي م آغازتيبن يا  باست وي دگر نياض جايجز ب  که بهيمثالً غزل جام
  :کند يم

ـ روا مدار کـز ا      برون خرام که تا در ره تو خاک شـوم      ن آرزو هـالک شـوم     ي
*  

ــروم    هــردم از کــوي تــو خــواهم مــن شــيدا ب
ــه   ــپارم ب ــان س ــروم   ج ــا ب ــن تنه ــگانت ت   س

  شدم باز پريشان که نـه مقـدور مـن اسـت             مي
  جـاي کـه تـو بـاش مـن از آنجـا بـروم         که بـه  

  تو قديم اسـت نـيم چـون دگـران          عشق من با  
ــايم امــروز بــه   ــوي تــو و فــردا بــروم    ک   ک

  اض کرمانيب
سد ينو ياض مين بيدربارة ااو .  شده استينو نگهدار ي دهل،ياض کرمان در موزة ملّيب

  نياض در کرمان بين بيا.  مخطوطات استةار پرارزش و اسمش مجموعيکه بس
نسخه مطلّا و . لومات نو استعنة مي نوشته شده و گنجم ۱۴۲۳-۱۴۴۲/ه ۸۴۶-۸۲۶

  .١بها است شيزها نادر و بيار چيه بسي حاشيمذهب و رو
  .طور است نين نسخه هميفهرست مشموالت ا

, هيخا منظوم در متن و منثور بر حاشيوسف و زليداستان , حياصظفرنامه در ن”
دو کتاب انشاء و , ئتيد اول منظوم در هين عطار فريدالديمختارنامة فر

الدين  ه دربارة اسحق سلطان جمالي حاشين رويعالوه بر ا. خيامات عمر يرباع
  .“انجو
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  سبِک پژوهشي پروفسور عابدي  ١٦٥

در . نسوب است ميفردوس  باوسفينام قصّة   بهيک مثنوياض کرمان ين بيدر ا
 ين مثنويان از مدت دراز امحقّقن يب.  استي فردوسيخاي اسمش زليکشور نسخة نول

ن يرسد که ا يجه مين نتيا  بهيمثنو پس از مطالعه ي استاد عابديول. موضوع بحث است
  :ديگو يست سپس مي ني از فردوسيمثنو

. شد ي من مسئله زود حليکند متن را بخواند ورنه ا ي نمي سعياصالً کس”
 ياگر کس.  اشتباه است، موسوم شدهينام فردوس  که بهيا يطور مثال مثنو به

ن گونه يا  باقع مواجهچ موي داشته بود هيمتن آگاه  باخواند و يشعرهاش را م
 دوباره ياض مثنوين بيد بر اساس ايداشت که با او آرزو . ديگرد يتسامحات نم

  .١“ح شوديتصح
ب و يها و معا ت نسخهيفيد مطالعه متون کيکأ تي در روش پژوهشياستاد عابد
 که خود مطمئن يکند تا وقت ي مطالعه ميت نظردقّ  با نسخه راي و باطنيمحاسن ظاهر

  .ماند يشود در تالش و جستجو سرگردان م ينم
ان و محقّق يها اند که بر کاوش نظران کم گونه صاحب نيق اي تحقة در عرصيراست

  .ن بکشند بطال خِطيسندگان قبلينو
 داده يک قطعه انوري و ي کرماني خواجوةمنتشر نشدده يک قصياض يدر آخر ب

. تر بود اض عاشقيد صاحب بيسد که شاينو ياو م. شده است که متعلّق از فرد است
  .شود يت آغاز مين بيا  باده خواجويقص. اض استين شاعران فقط در بياشعار ا

   حـور نـژاد   ي صـنم  يفـ يرو بـود حر   ندا   افتـاد  يوثـاق   ن بـه  يفاقم شـب دوشـ    اتّ
  شاد بستة کـارش بگـ  ةن گريشب دوش   خواجـو   بامها بود که در ششدر غ    سال

از منابع  دارد و ياض معلومات فراوانين بيسد که اينو ي در آخر ميپروفسور عابد
قتاً يحق. شود ي حل مآن  باياريو مشکالت بسل يد و مسايآ يشمار م م بهيمستند و قد

  . استندهيافزا ما يقير معلومات تحق باض کرمانيب
ه ناگذاشته است چنانچه او درباة دپروفسور عابدي در روش تحقيق چيزي را نادي

  :اين شعر
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   کوش که عالم دوباره نيـست   عيش  بابر به   نوروز نو بهار و مي و دلبري خوش اسـت         
د که سينو يم.  کرده استيآور ق بحث کرده و از منابع مختلف شواهد را جمعيدق

 بابر پادشاه منسوب محمدن يرالدين شعر را از ظهي در اکبرنامه اين نورانيدکتر عبدالحس
بابر ”: يين نواي طبق عبدالحس.ستي ن١ن شعر در اکبرنامهي ايسد ولينو ياو م. کند يم
 در کتب ييها گفته از اشعار او نمونه ين زبان مي توجه فراوان داشته و بديزبان فارس به
 يشتريشمار ب”: کند که يه مقاله خود اعتراف ميحاش ز بهي نييبعداً دکتر نوا. “ديدنوان  يم

مؤلّف تذکره , خالصه مؤلّف شاهان شاعر. “از اشعار او در کتاب شاهان شاعر آمده
ن شعر را از بابر يگر اينگاران و دانشمندان د تذکره, مؤلّف صبح گلشن,  پنجابيشعرا

د يد که بابر پادشاه روز عيگو يوثوق م  باوالقاسم حالتاب. دهد يپادشاه مغول نسبت م
  .دياتمام رسان ن غزل را بهيا

سد که ينو يقات خود ميتعلدر ن غزل ي دربارة االيالخةآمر استناد ا بي راشديآقا
 از ي عابدگفته پروفسور ه کرده بود بهن اشعار کنديبابر در باغ کابل بر سنگ حوض ا

 يبابر پادشاه دهل بهن شعر را ي فرشته است که او هم اخين شخص مؤلّف تاريهمه اول
  :سدينو يمؤلّف فرشته م. منسوب کرده است

حوض کوچک .  بودين نشاني که از بهشت بريدامن مرغزار رون کابل بهيدر ب”
برم نشاط … طبع مردم خوش  با خوش کرد ويدر سنگ کنده شراب ارغوان

  .٢“کرد برپا
  :تيب. کنده بود…  خود را در کنار آن حوضتين بيداد و ا يداد انبساط م

  عيش کوش که عالم دوباره نيـست     بابر به   نوروز نو بهار و مي و دلبري خوش اسـت         
 ي که پهلوين چشمه در سنگيبر هم” بابر نوشته است که ييز جاي نيدر تزک بابر

  .“ت را کنده و ثبت نمودين سه بين چشمه است ايا

                                                   
 ايشياتک ،نو دهلي, مطبع مظهرالعجايب, ل تصحيح آغا احمد علياو دفتر, اکبرنامه: ابوالفضل  .1

  )حوالة دکتر عابدي به. (سوسايتي بنگاله
, مقالة عابدي, طبع نولکشور, ٢١١ ص, ١ ج, محمد قاسم هندوشاه استرآبادي, تاريخ فرشته  .2
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کند که  ي نقل م»خيالتوار مفتاح« در ليب مايلير از ِون شعي در اثبات اياستاد عابد
ندر فرزند ابوالقاسم گر سلطان بابر قليک شاعر گمنام و دينام بابر دو تا شاعر بودند  به

ر يم بر سر ۱۴۵۶/ه ۸۶۰م تا  ۱۴۵۲/ه ۸۵۵اهرخ مرزا بود او در خراسان از مرزا و نوة ش
  . ملک عدم شديم راه ۱۴۵۷/ه ۸۶۱در . حکومت بود

مرزا  قراي بابر فرزند ابوالقاسم باالشعرا اضير و فياللطا منتخب ةن تذکريطبق مؤلّف
  :ن شعر ازوستياو بود 

  اينجا جز آنکه جان بسپارند چـاره نيـست          گفتم بتا چه چاره کـنم در غـم تـو گفـت       
  عيش کوش که عالم دوباره نيـست     بابر به   نوروز نو بهار و مي و دلبري خوش اسـت         

  :د کهيگو يگر مي ديمنبع از يعابدپروفسور 
 ي کالم همه شعراي تا جامياز سعد» بيالجحتفة« در آثارش ي فخرمحمدسلطان ”

در اين کتاب او ذکر .  و غيرمعروف را يکجا کرده کار بزرگ انجام داده استمعروف
عالوه بر اين او .  اشتباه بزرگ را رفع کرده است وهردو بابر و کالم ايشان جدا کرده

  .سلطان بابر قلندر ذکر کرده است  باغزل خود اين شعر را  با»ايسي فروغ« بزرگ اعِرش
  :نظير

  او را مگوي دل که کم از سنگ خاره نيست           هر دل که والـه رخ آن مـاه پـاره نيـست            
  عيش کوش که عالم دوباره نيـست     بابر به   نوروز نو بهار و مي و دلبري خوش اسـت         

  در کار خير حاجت هيچ اسـتخاره نيـست           مــراشاي مــصحف رخ اگــر ميکــشي گــب
ــ ــسن  ثّأت ــال ح ــدر کم ــا ده ان ــزه م   ١بنماي دل که از پي او پاره پـاره نيـست            ر غم

ز مطرح کرده ي بابر را ني و شعر اختالف فرزندي در ضمن اثبات شاعرياستاد عابد
  .ستي عالمت شاعر بودن نکندن،ت را بر حوض يرسد که ب يجه مين نتياست و بر ا

 متفرقه ادبيات استاد در مورد يها ر و نگاهينظ ي بي پروفسور عابديبک پژوهشس
 آمد ينظر م ها به نهياض و سفيزها در بيگونه چ ني که اييجا هر. ق استيار دقيبس
مطالعه و آثار و سبک شعر و زمان هرچه   با.گردد ي دنبال اصل مطلب ميکنجکاو با
 اصطالحات يلسبک متن و زمان سنن از. کرد يسه ميآمد آن را مقا ينظرش م به

                                                   
 .١١٧ ص, مقالة عابدي  .1



  ١٦٨  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

او هر . ز توجه کامل داشتي نيرونيره را در نظر داشت و بر شواهد بيغ  ويموضوع
 هند صرف کرده يژه ادب فارسيو ادب و فرهنگ به  خود را بهيقي تحقيلحظه زندگ

هدف او در . کند يان مي بيکمال سادگ  باشه هر موضوع راي هميپروفسور عابد. است
  .ستي نيسينو ني و رنگي رمزپرداز وق استيان حقايق بي تحقةصعر

  منابع
 .)مقاله (ير حسن عابدي سيد امپروفسور, اض کرمانيب .۱
 .)مقاله (ير حسن عابدي سيد امپروفسور, ي داغستانةاض واليب .۲
 .)مقاله (ير حسن عابدي سيد امپروفسور, ي ملّةاض موزيب .۳
، دهليدهلي و انجمِن فارسي، ، يدانشگاه دهل, يس فارادبياتگروه زبان و , نامه يعابد .۴

 .م ۱۹۹۰
س فاطمه يده بلقيمرتّبه پروفسور س, ير حسن عابدي سيد امپروفسور, يمقاالت عابد .۵

 .م ۲۰۰۳ ي دانشگاه دهليانتشارات بخش فارس, ينيحس
شاهد , ين قاسميف حسيپروفسور شر,  و دانشورمحقّق ير حسن عابدي سيد امپروفسور .۶

 .م ۲۰۰۲ ،نو يدهل, وتيت يغالب انست, يماهل
  .)مقاله (ير حسن عابدي سيد امپروفسور, ي هرويامام .۷
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  ♦ در يک نگاهعابدياستاد 
  ∗سيد حسن عباس

  مختصري از احوال پروفسور عابدي
ديده ) غازيپور(در گنگويي ) ش ه ١٣٠١(م  ١٩٢١تاريخ يکم ژوئيه  پروفسور عابدي به

سپس در ) غازيپور(او در آغاز در مدرسة چشمة رحمت . جهان گشود به
زبانهاي عربي و فارسي نيز ) نارسب(و در حوزة علمية جواديه ) لکهنو(المدارس  سلطان

طي دوران سکونت در شهر لکهنو از موالنا عنايت اهللا، موالنا . علوم ديني را فراگرفت
العلما موالنا سبِط حسن نيز اکتساب فيض  اهللا، موالنا سيد علي نقي و شمس صبغت
جا و از همان شده (St. John’s College)سپس راهي کالج سنت جونس در آگرا . نمود

م در کالج سنت استفن  ۱۹۴۵/ش ه ۱۳۲۴دريافت درجة دکتري نائل آمده و در سال  به
تدريس زبانهاي اردو و  استاديار مشغول بهعنوان   به(St. Stephen’s College)دهلي 
  براي تحصيل در دانشگاه تهران از طرفم ۱۹۵۵/ش ه ۱۳۳۴ايشان در سال . شد فارسي

دريافت درجة دکتري در رشتة زبان  نشگاه تهران نيز بهآن دانشگاه دعوت شدند و از دا
سمت نخستين استاد  م به ۱۹۶۹/ش ه ۱۳۳۴در سال . و ادبياِت فارسي موفّق گرديدند

م  ۱۹۸۶/ش ه ۱۳۶۴زبان و ادبيات فارسي در آن دانشگاه منصوب شدند و در سال 
  .لي منصوب گرديدنددانشگاه ده» ممتاز استاد«عنوان   شدند و در همانسال بههبازنشست

                                                   
بنياِد موقوفات دکتر ، گردآوري دکتر سيد حسن عباس، »گفتارهاي پژوهشي در زمينة ادبيات فارسي« ♦

 .ش ه ١٣٧٧محمود افشار، تهران، 

  . فارسي دانشگاه هندويي بنارس، وارانسيرئيس گروه  ∗
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 زبانهاي اردو، فارسي و انگليسي تسلِّط کامل دارند و از سانسکريت پروفسور عابدي به
هاي متعددي در زمينة زبان و ادبيات  ايشان کتابها و مقاله. اوستا و پهلوي نيز آشنا هستند

  افغانستانهاي ايران، پاکستان و رشتة تحرير درآورده است که اکثرشان در مجلّه فارسي به
در مناطق . سير و سياحت عالقة فراوان دارند ايشان به. طبع رسيده است و هندوستان به

کرده و   سفرمختلف از آن جمله ايران، افغانستان، ترکيه، پاکستان، سوريه و لبنان بارها
. کرده است ها ايراد هاي علمي و ادبي شرکت جسته و سخنراني ها و کنفرانس در کنگره

ايران، سرزمين شعراي بزرگ  ايران سفر نموده و عالقه و شوق و ذوِق خود به هبارها ب
بارها در . غيره را ابراز نموده و ارج نهاده است فارسي حافظ، سعدي، نظامي، خواجو و

هند نيز در گردهمايي استادان فارسي هند، ميزبان استادان ايراني بوده و دربارة وضعيت 
اين زبان در آن ديار که در دوران اخير از انحطاط  گسترش فعلي زبان فارسي و چگونگي

ايشان براي کارهايي که راجع . آنان تبادل نظر کرده است رو است، با سابقه روبه بي
طرف استاداِن برجستة ايران زمين  تقويت زبان فارسي در هند از خود نشان داده، از به

مرکز اند بلکه از سوي  فقط تشويق شده مورِد تمجيد و قدرداني قرارگرفته و چند بار نه
 عهدة استاِد محترم جناب آقاي دکتر المللي آموزش زبان فارسي که رياست فعلي آن به بين

پاس خدمات چندين  سيد جعفر شهيدي است و خود شخصاً از جانب استاد محترم، به
أليف و از راِه تدريس، ت سالة پروفسور عابدي در گسترش زبان و ادبياِت فارسي ـ

ذکر است که پروفسور  الزم به. ـ قدرداني شده و جائزه اعطا گرديده است ترجمه
م از سوي رئيس جمهور هند نيز مورِد ستايش و تمجيد واقع  ۱۹۷۲ اوت ۱۵عابدي در 

همکاري انجمن استادان فارسي هند  دانشگاه دهلي باگروه زبان و ادبياِت فارسي . اند شده
مناسبِت هفتادمين  علمي و ادبي و فرهنگي پروفسور عابدي بهپاس خدمات ارزندة  به

 و اهدا کرده چاپ رسانده به» نامه عابدي«نام  م کتابي به ۱۹۹۰سال تولِّد ايشان در سال 
 هاي پروفسور عابدي درکنار مسئوليت. شود اي محسوب مي است که در واقع کار شايسته

عهده   استادان فارسي هند را نيز به و فرهنگي در هند چندين سال رياست انجمنيعلم
اند، و از طريق اين انجمن براي تقويت زبان فارسي در هند که سابقة بس طوالني  داشته

 يکي از کارهاي. اند انحطاط است، کارهاي شاياني انجام داده دارد و در حاِل حاضر رو به
 است، تأليف توسِط ايشان و تحِت نظر پروفسور عابدي صورت پذيرفته مهم که به
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چاپ رسيده و بقيه هنوز  تاريخ زبان و ادبياِت فارسي در هند است که بخشي از آن به
توسِط دانشجويان و پژوهشگران دورة دکتري رشتة  اين کار به. باشند منتظر چاپ مي

البتّه جاي . ها انجام يافته است نامه صورت پايان زبان و ادب فارسي در دانشگاه دهلي به
اند و  اين است که دانشجويان طبق ذوق و روحية خود اين کار را انجام دادهنگراني 

الزم اند که حاال  انگليسي نوشته هاي اردو، فارسي و به زبان هاي خود را به گاهي رساله
فارسي ترجمه و بازنويسي شود و براي انجام اين کار بايد زبان   همة آنها بهاست تا
بپذيرد که در جامعة ايران، در مهِد زبان را ن مسئوليت آن اي يا سازماني در ايرا مؤسسه

  .خالي مانده است» تاريخ زبان و ادبيات فارسي در هند«فارسي جاي 
کارهاي ديگري که توسِط استاد عابدي انجام شده است در مورد ادبيات هندويي 

راگرفته و در قاره دو شادوش مسلمانان آن سرزمين، زبان فارسي را ف هندوان شبه. است
صورت جدي در  پروفسور عابدي به. اند اين زبان کتابهاي فراوان در هر زمينه نگاشته

اند ولي باز هم جا دارد که در اين زمينه   بسيار زحمت کشيدهآثارگونه  شناساندن اين
حدوداً پنجاه سال پيش شادروان دکتر سيد عبداهللا روي اين موضوع . تحقيق شود

اردو  سپس آن را بهو زبان انگليسي   انجام داده و کتاِب خود را اول بهشايانيتحقيقات 
خوشبختانه اخيراً اين کتاب را دکتر . چاپ رسانده است تلخيص و ترجمه نموده و به

محمد اسلم خان استاد گروه ادبياِت فارسي دانشگاه دهلي که يکي از شاگرداِن پروفسور 
عابدي بسياري از پروفسور . ١طبع رسانده است ه و بهفارسي برگرداند باشد، به عابدي مي

گوي هندو مذهب و همچنين آثار آنان را معرفي نموده است که ما در  شاعران فارسي
» ادبياِت هندويي«عنوان  ت پروفسور عابدي بخشي از آن را بهاين مجموعة مقاال

گوي ايران  شعراي فارسيهمچنين ايشان بسياري از اشعار و ابياِت ناشناختة . ايم گنجانده
هاي  اند که اکثراً در نسخه دست آورده و چاپ رسانده تفحص و تحقيق به و هند را با

 شايستة تمجيد و شکلهر  تحقيقات ايشان به. شود چاپي دواوين و کليات آنها ديده نمي
مر خود را در خدمت اين زبان شيرين گذرانده و همواره در راِه باشد که ع تجليل مي
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ها که داراي ابيات و اشعاِر شعراي هند و ايران  ها و جنگ شناختِن کتابهاي خطّي، بياض
هاي  دست آوردِن نسخه اند، ايشان همواره در صدد به باشند، سعي بليغ نموده زمين مي

اند و  درازي را در پيش گرفتهو دور خطّي زحماتي فراوان متحمل شده و سفرهاي 
توان حدس زد که او در شناساندِن آثاِر شعراي فارسي و کتابهاي مهم چقدر زحمت  مي

است يکي از معاصراِن وي و محقِّق برجسته و نامور پروفسور نذير احمد . کشيده است
  :گويد ميپروفسور عابدي  اين ويژگِي اشاره به  باوي. باشد که دوست صميمي او نيز مي

يک از معاصران ديده  علم دارد در ميان هيچ عابدي به) پروفسور(اي که  عالقه”
توان گفت که کمتراند  هاي خطّي بسيار کوشيده و مي سراغ نسخه او به. شود نمي

زميِن هند اي از سر شايد گوشه. کساني که مثِل او کتابها را دنبال کرده باشند
مسافرت عالقة فراوان دارد و در  او با. ا نرفته باشددنبال کتابه باقيمانده که او به
  .١“جستجوي کتاب پرداخته است دوراِن سفرها به

 مقاله نوشته و ۲۲۵زبانهاي اردو، فارسي و انگليسي نزديک  پروفسور عابدي به
 از ارائه فهرسٍت. همچنين کتابهاي زيادي تأليف و ترجمه و تصحيح و تدوين کرده است

  .شود نظر شده و فقط فهرست کتابها آورده مي  که طوالني است صرفهاي ايشان مقاله

  آثاِر پروفسور عابدي
  ها کتاب

نمايشنامة معروف ) ۵قرن (داس   تأليف کالي:(Vikram Urvashi)ِوکْرم اُروشي  .۱
مقدمة مفصّل دربارة تاريخچة  فارسي همراه با سانسکريت ـ ترجمه به داس به کالي

م، شوراي روابط فرهنگي هند،  ۱۹۵۹دهلي، . (ر سانسکريتنمايشنامة در هند و د
  )ص ۲۱۶

 Prabodh)بوده چندرا اودي ر ترجمة فارسي پ:گلزاِر حال و قمر معرفت .۲

Chandrodya)عليگر، دانشگاه . (چند و پروفسور عابدي تصحيح دکتر تارا  به
 )م ۱۹۶۱اسالمي عليگر، 
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 صورت گرفته است او منشي ترجمة فارسي توسِط منش بنْواري الل ولياين 
مقدمه . باشد ها مي ها و بدي موضوع آن جنگ ميان خوبي. شاهزادة داراشکوه بود

 .فارسي دربارة احوال و آثار مترجم است انگليسي و به به
 فاني در اين مجموعه گردآوري شده همراه  مثنويچهار :مثنويات فاني کشميري .۳

. زبانهاي انگليسي و فارسي ي کشميري بهاحوال و آثاِر ملّا محمد محسن فان با
 )م ۱۹۶۴سرينگر، (

۴. ست ِشيوگ و(Yoga Vashistha):تصحيح دکتر تارا چند و پروفسور عابدي،   به
رسالة  فارسي ترجمه شده، همراه با اين کتاب حسِب فرمايش شاهزاده داراشکوه به
 عليگر، عليگر، دانشگاه اسالمي. (سؤال و جواب داراشکوه و فتح علي قلندر

 ).م ۱۹۶۸
 )م ۱۹۷۹تهران، بنياد فرهنِگ ايران، . ( از نوعي خبوشاني:مثنوي سوز و گداز .۵
کوشش دکتر جاللي نائيني و پروفوسر   از رحم علي خان، به:اللّطائف تذکرة منتخب .۶

 )م ۱۹۷۱تهران، . (عابدي، تذکرة شعرا است
 )م ۱۹۷۲تهران، بنياد فرهنگ ايران، ( :داستان پدوامت .۷
پروفسور عابدي اين .  ۱۹۷۳تهران، بنياد فرهنِگ ايران،  (: سالطين صفويهتاريخ .۸

 .دست آورده بود اش ناشناس است، در حيدرآباد به را که نويسندهنسخة خطّي 
تصحيح دکتر تارا چند و پروفسور عابدي، ترجمة   به:(Panchakhyana)پنچاکيانه  .۹

 )م ۱۹۷۳ر، عليگر، دانشگاه اسالمي عليگ. (تنتر است فارسي پنج
کوشش پروفسور عابدي   از حياتي گيالني به:نامة امير خسرو دهلوي ضميمة تغلق .۱۰

انجمن : ، ناشرم ۱۹۷۵لکهنو، سرفراز قومي پريس، . (و دکتر سيد مقبول احمد
 )ص ۶۴زبان اردو،  خط نصرت علي لکهنوي، مقدمه به استادان فارسي هند، به

الشعراي   آثاِر ابوطالب کليم کاشاني ملک دربارة احوال و:ابوطالب کليم کاشاني .۱۱
 )ص ۱۳۸م،  ۱۹۸۳دهلي، انجمن فارسي هند، . (درباِر شاهجهاني

 مجموعة مقاالِت پروفسور عابدي ):ادبياِت فارسي هند(هندوستاني فارسي ادب  .۱۲
دهلي، انجمِن فارسي هند، . (زبان اردو، گردآورنده دکتر شريف حسين قاسمي به

 )ص ۳۲۰م،  ۱۹۸۴
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ني فرهنگي نو، مرکِز تحقيقات فارسي رايز دهلي (:نامه يا قصّة مينا و لورک عصمت .۱۳
 )جمهوري اسالمي در هند

م، مرکز تحقيقاِت  ۱۹۹۱پتنا، . ( گردآورند سيد اطهر شير):اردو(مقاالِت عابدي  .۱۴
 عربي و فارسي

تصحيح   به(Katha Sarit Sagar) ترجمة فارسي کَتَاسريت ساگر :اسمار  درياي .۱۵
عليگر، دانشگاه اسالمي عليگر و خانة فرهنگ  (.تارا چند و پروفسور عابديدکتر 

 )م ۱۹۹۷نو،  ايران دهلي
۱۶. Sufism in India] ف و عرفان در هندرکاشن  دهلي] (تصوپ نو، ِوشْو(Vishwa 

Prakashan) ,۱۹۹۲ م( 
هاي متعدد گردآوري شود تا پژوهشگران  هاي وي در مجموعه بايد تمام نوشته

هاي ادب و تاريِخ ايران  راحتي از تحقيقات و مطالعاِت ايشان در پژوهش نند بهبتوا
توسِط استادان  زبان اردو و به حال دو مجموعه از مقاالت ايشان به تا به. بگيرند بهره

طبع رسيده است و  محترم پروفسور شريف حسين قاسمي و پروفسور سيد اطهر شير به
زبان فارسي تهيه و  باشد که به فسور عابدي مياين نخستين مجموعة مقاالت پرو

  .گردآوري شده و اين افتخار و سعاد نصيِب بنده شده است
سي چهل  ها که در اين مجموعه گردآوري شده است نزديک به چون تمامي مقاله

 هاي چاپي مبرا نيستند چاپ رسيده بودند طبعاً از غلط هاي گوناگون به سال پيش در مجلّه
اصل آن  اب در بعضي جاها خالي از سقم هم نيستند و چون مقدور نبود که دانم و مي

دستبرد روزگار ز شد تا ا مقابله يا تصحيح کرده شود لذا همانگونه براي چاپ آماده
اميدوارم سعي بنده پيش . شود هاي چاپي متوجة نويسندة آن نمي اما غلط. مصون بمانند

  .اشدب ايران و هند درخور اعتنا استادان محترم زبان و ادبيات فارسي
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   پروفسور عابدينيِکصفاِت 
  ∗ر کُماردنْراِج

بعضي کنيم و  بسياري مردم برخورد مي  باکنيم، در آن ما اي که ما زندگي مي در جامعه
. دکن ند که مسيِر زندگي تغييرشو کنند و بعضي اوقات مسبب مي  ما را متأثّر مياز آنها

کند که  شجوياني غلبه مياگر چنين شخصي استاد باشد، پس تمام شخصيِت استاد بر دان
  .شادروان استاد امير حسن عابدي داراي همين صفات بود. اند  متأثّر شده اواز

 که من بوداستاداالساتيد پروفسور امير حسن عابدي، آن وقت   بااولين مالقاِت من
 پرسيد نم استاد از. عنواِن عضو هيئِت علمي شدم وارِد بخش فارسي، دانشگاه دهلي به

ادبياِت معاصِر ايران خصوصاً « هستم؟ پاسخ دادم، دمن ه موضوع عالقهچ که به
  :فوري تشويق کرد و گفت. »هاي کوتاه ايران نويسي و قصّه رمان
خوب است که در اين مورد کار . ندا ردهها کار ک در اين مورد در هند خيلي کم”

حولي يد که در ايران در اين خصوص چه تمعلومات بدهما هم  بهکني و  مي
  .“آمده استوجود  به

 هند و سراسرِِدر اي که  م که چنين استاد فرهيختهدهايش، خيلي متأثّر ش از گفته
، گويي که چيزي بلد خواهد  و از من معلومات ميکند  تشويق ميمراايران شهرت دارد، 

ي کس اين بود شخصيت استاد عابدي که هيچ موقع دانايي يا برتري خودش را به. نيست
  .داد عنوان دانشجو نشان مي هميشه خود را به. داد يش نمينما

ترين شخصيِت علمي زبان و ادب  برجسته» باباي فارسي«استاد عابدي ملقّب به
مدت هفت سال رياسِت انجمِن  م به ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۰استاد از سال . فارسي در هند بود
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م در همايش  ۱۹۹۶ عهده داشت و همين انجمن مذکور در سال سراسِر هند را نيز به
. مزين کرد» باباي فارسي«لقب  المللي احمدآباد واقع در گجرات، استاد عابدي را به بين

 بياناتي نصيحت گونه  باباشد که استاد عابدي در آن همايش اين امر، جالب توجه مي
  :ن فرموداحاضر با

قيق و ويد تحر و مادر نتراشيد، بردبراي زبان و ادب فارسي پ! عزيزاِن من”
علم و دانشجويان زبان فارسي  در اين ميان مسئوليت جوانان طالب. مطالعه کنيد

مطالعه و   بااين ميراث عظيم فرهنگي را دريابيد و. تر از ديگران است سنگين
هاي هندي است، مانع از بين رفتِن  ر آثار فراواني که در کتابخانهدتحقيق جدي 
  .١“ بپردازيد که امانتي است نزِد شما و بسحفظ آثاِر گذشتگان آنها شويد و به

او هيچ موقع دانشجويان را از . داشتبلندي عنوان استاد، مقام  استاد عابدي به
 دربارة  اوخواست از اگر کسي مي.  چه روز،چه شب. کرد دانايي خود محروم نمي

. کرد  کمک ميوي بهگشت و  دست بياورد، او فوري حاضر مي  اطّالعات بهيموضوع
 پس در او ،دانشجويان رفتار کند  باعنوان استاد  بهياستاد عابدي، اگر استادنظر طبِق 

هميشه چه استاد بلند مقام باشد، بايد هرگفت،  مي. تشنگي دانش تمام شده است
  .تواند، دانش خودش را بيفزايد ميعنوان دانشجو رفتار کند، آن وقت  به

و براي تحقيق در اين زمينه نياز ا. استاد عابدي عاشق نسخ خطّي فارسي بود
کرد و از آن گنجينه، درهاي  دقّت مطالعه مي  باموضوع خاصّي نداشت و هر نوشته را به

او کارشناس ادبياِت فارسي هندي بود ولي متخصّص در زمينة . نمود ناشناخته را باز مي
 بودند و زبان فارسي از زبان سانسکريت برگردانده شده آثاِر سانسکريت بود که به

نام  را به» پربود چنْدر«، »يوگ وِشست«: از جمله، بودچاپ رسانده   از آنها را بهيبسيار
و » پدماوت«باشد و داستان  مي» پنچتنتر«که از » پنچکيانه«، »اُروشي ِوکرم«، »حال گزاِر«
  .»بحراالسمار«

دکتر تاراچند،   بااو. تمام آثار نامبرده در ادبياِت سانسکريت اهميِت خاصّي دارند
  .متن اصلي سانسکريت تطبيق کرده، آنها را تصحيح و منتشر کرد  باتراجم نامبرده را
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سن نود سالگي هم چيزي که مطالعه  استاد عابدي حافظة بسيار قوي داشت و به
او مردي عارف . استاد داراي برترين خصايص انساني بود. کرد  فراموش نمي راکرده بود

هرکسي که استاد را . بودرو، خوش مشرب و پاکدل  پوش، خنده ظر، سادهمنش، بلندن
اختيار شادِي خود را از ديدار استاد نشان   و بيبست  مينقشلبانش ديد، لبخندي بر  مي
هرگز . کرد لبخندي پذيرايي مي  بامنداِن خود استاد هم معموالً از دوستان و عالقه. داد مي

در محضِر او، هميشه سخن از . تعريف خود نشنيديمدر از زبان استاد عابدي حرفي 
. شد هاي طنزآلود و شيرين از کتب مختلف شنيده مي فرهنگ و ادِب فارسي بود يا نکته

او تمام . زند فرزندان حرف مي  باکرد گويا که دانشجويان چنين صحبت مي  بااستاد
اِه خداي متعال دعا درگ به. کرد رو از همه استقبال مي گشاده. زندگي قلندرانه زيست

  .د، آمينغرق در شادي و رحمت کن شادروان استاد اميرحسن عابدي را روحکنم که  مي

  مآخذ
، گردآورنده پروفسور سيد بلقيس فاطمه حسيني، عابدي سيماي: عابدي، سيد امير حسن .۱

  .م ۲۰۰۴بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهلي، 
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   ايران بوديتو رايزن و اميِد
  ∗خاني رضا قليچ حميد

تازگي ديوان حسن   به.گردد  باز ميش ه ۱۳۷۷سال   بهاستاد عابدي  باسابقة آشنايي من
. هاي ظهوري ترشيزي بودم دهلوي را تصحيح کرده بودم و مشغول گردآوري نسخه

رو، دستفروشي   پيادهدانشگاه بودم که در  بهروزي در ميدان انقالب تهران در حال رفتن
هايش  کتاب  بهمکثي کردم تا نگاهي. که کتاب حراج کرده بود، نظرم را جلب کرد

  افتاد؛ آن را برداشتم و نگاهيپارسي قنداي از فصلنامة  شماره  بهچشمم. بيندازم
يکي از مقاالِت آن شماره، . فهرستش کردم تا تصميم بگيرم که آن را بخرم يا نه به
اي ارزشمند از ديوان ظهوري ترشيزي بود في نسخهمعر .نکردم و فصلنامه را شک 

. توان دست يافت اين نسخه مي  بهدر اين فکر بودم که چگونه. راه افتادم  بهگرفتم و
 ايشان نوشتم و آن را  بهاي نامه. استاد عابدي، چندان آشنايي نداشتم  باآن روزگار در
 چند ماه بعد پاسخي از استاد عابدي. ال کردمنو ارس نشاني رايزني ايران در دهلي به
احمد است و  دستم رسيد و توضيح داده بودند که عکس اين نسخه نزد دکتر نذير به

 اند و قول دادند تا فتوکپي آن نسخه را اي کرده وي دربارة ظهوري، پژوهِش ارزنده
ي بسطامي و بسيار خوشحال شدم و يک جلد از ديوان فروغ. کنند هشکلي برايم تهي به

ديگر . منتشر کرده بودم، برايشان فرستادمش  ه ۱۳۷۶نرگسي ابهري را که در سال 
هاي  مرور از تصحيح ظهوري منصرف شدم و نسخه  بهکه پاسخ خبري نشد تا اين از

. مند تصحيح و انتشار آن ديوان بود دوستي ديگر دادم که عالقه  بهبدست آمده را هم
ديار هند افکند و روز   بهنوشت، رخت و بخت مراکه سر ها گذشت تا اين سال

                                                   
  .دهلي, خوشنويس و پژوهشگر، گروه فارسي دانشگاه دهلي  ∗

 



  تو رايزن و اميِد ايران بودي  ١٧٩

 براي بار نخست استاد را در رايزني فرهنگي ايران در ش ه ۱۳۸۸ ماه آذر۲۵چهارشنبه 
اي را که استاد بيش از ده سال پيش نوشته بودند، همراه برده  نامه. دهلي مالقات کردم

که من و دوستم آقاي   ايناستاد عابدي از. اي بشود بودم تا براي استاد، تجديد خاطره
. هومن يوسفدهي از ايران آمده بوديم، بسيار شادمان شدند و از کارهايمان جويا شدند

 استاد. پس از گپ و گفتي، نامه را روي ميز در برابرشان گذاشتم و گفتم بفرماييد
ت مشغول خواندن شدند، دقّ  باکنجکاوي نامه را از پاکت بيرون آوردند و از آغاز با
کلمه تا پايان   بهت نامة خويش را کلمهدقّ  بااي ساکت بوديم و ايشان د دقيقهچن

 از آنجا که “خاني کجاست؟ اين قليچ”: ما کرده و گفتند که  بهپس از آن رو. خواندند
. شد صداي بلند صحبت مي  باوي  باهاي استاد قدري سنگين شده بود، بايد گوش

: تو؟ پاسخ دادم: من کرده و گفتند  به استاد رو.ايشان هستند: دوستان اشاره کردند که
! تو که خيلي جواني”: زدند و گفتند که بتعج  باايشان لبخندي زيبا و همراه. بله

ها و تاريِخ نامه، چنان پنداشته بودند که من بايد  ارسال کتاب  باراستش اين بود که استاد
ها را پيش از سي سالگي تصحيح  که من آن ديوان مردي ميان سال يا پيرتر باشم درحالي

  .و منتشر کرده بودم
ديدم، او را  در طول دو سالي که استاد عابدي را دست کم يک هفته در ميان مي

استاد بازنشستة دانشگاه دهلي و شخصي که از درس و دانشگاه جدا شده باشد، نديدم 
ن مشاور براي هاي زبان فارسي و بهترين و معتبرتري بلکه وي را مدار و قطِب پژوهش

اي، انساني بود که بايد الگويي براي  وي افزون بر پژوهشگري حرفه. دانستم اهل قلم مي
مذاهب و اعتقادات   بهي نسبتاي بود که حتّ وارسته. استادان و دانشجويان باشد

داد، چنانکه پسر ايشان، همسري هندو اختيار  گوناگون نيز تعصّب و بدمزاجي نشان نمي
ا استاد بلند نظرتر از اين کار در هندوستان ناپسند و غيرمتعارف است امکرد و اگرچه 

اجبار وارد حوزة زبان   بههيچ يک از فرزندانش را. فرزند برخيزد  بامخالفت  بهآن بود که
مندند،  ص خويش نکرد و آنها را آزاد گذاشت تا در هر رشته که عالقهفارسي و تخصّ
  .ِت ديگران بودالي و هميشه جوياي کار و فعخوشرو و مهربان بود. تحصيل کنند

. اند، استفاده کنيد و آنها را غنيمت بدانيد از اينها که از ايران آمده: گفت ديگران مي به
هاي  ات فارسي در تهران، خاطرهاستادان ادبي  بااز شهرهاي گوناگون ايران و همنشيني
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بيشتر استادان   باا بر اخالق نيکويشبن. کرد اشتياق آنها را تعريف مي  بابسيار داشت و
نديدم که از کسي بدگويي کند و يا خود را از کسي، باالتر . معاصر ايران آشنا بودند

گويي همة . خورد  نميمچش  بهاثري از غرور و خودبيني در لبخندهاي مهربانش. بپندارد
حبت فارسي را خيلي روان و شيرين ص. اند دانشجويان، دوستان و همکالسان وي

  .ساخت ت وي، همگان را در نخستين مالقات، مجذوب مي و سادگي و صميميکرد مي
آيد، پژوهشگري عاشق، پرکار و  ها و مقاالتش برمي استاد عابدي چنانکه از کتاب

دهد، آن را در اختيار  اي را در انحصار خود قرار که نکته او بيش از اين. کنجکاو بود
هاي ناياب و آثار  قاالت وي، دربرگيرندة معرفي نسخهبسياري از م. گذاشت همگان مي

اي مهم و  في نسخهمعر  بهجاي تصحيح دوبارة آن ديوان،  بهوي. و ابياتي اين چنين است
 کرد و سپس آن مطلب را رها کرده و ها بسنده مي گنها و ج يا ابيات نويافته از بياض

همکاران و   بهها را  از پژوهشرفت و امکان ادامة اين دست سراِغ کاري ديگر مي به
بسياري از مقاالت ايشان، سرنخي براي تأليفي ديگر و يا تصحيحي . داد شاگردان مي

ها و  ويژه از جنگ  بهه برخي از آثار نويافتة سخنوران که ايشانالبتّ. باره است ديگر
 ولي ١شود هاي دقيِق امروزي، مردود مي اند، بنابر پژوهش ها، يافته و منتشر کرده بياض

ساخت و در برابر  اي را منتشر مي هاي افراطي، هر مطلب نويافته گيري وي بدون سخت
گرا نبود و  عبارتي چندان کمال  بهوسواس نداشت و نظران، هاي جزيي صاحب قضاوت
ها و مستندات از  نوشت و زمان را براي تهية تمام نسخه راحتي مقاله مي  بهازين رو

  .گردد انتشار نيافتِن آثار منجر مي  بهگرايي گاه اين کمالداد؛ چراکه  دست نمي
نثر فارسي و متون تاريخي   بهوي برخالف بسياري از استادان امروزي هند که تنها

ها و  ات کوشا بود؛ در تاريخ و تذکرههاي ادبي پردازند، در تمام زمينه فارسي در هند مي
 و خصوصاً در شعر …ريت واردو و سانسک هاي نويسي و ترجمة داستان فرهنگ

  .فراموشي است  بهفارسي که بدبختانه در سدة گذشته رو

                                                   
، وي را نخستين سرايندة )ق ۱۰۱۹. ف(از نوعي خبوشاني» سوز و گداز«براي نمونه وي در کتاب   .1

) ق ۷۳۸. ف(که حسن سجزي دهلوي   در زبان فارسي معرفي کرده است درحالي(Sati)ستي 
 .همين موضوع سروده است ق با ۷۰۰منظومة عشقنامه را در سال 
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استاد ايرج افشار   باشناسان و پژوهشگران غيرايراني گونه که تماِم ايران همان
وي مشورت   باآشنا بودند و براي هر راهنمايي و مطلبي) ۱۳۸۹ اسفند ۱۸ .ف(
نستند، نمايندة زبان و ادب فارسي در هند نيز دا شناسي مي کردند و او را مداِر ايران مي

اي،  هاي حرفه در پنجاه سال گذشته، در تمام سمينارها و پژوهش. استاد عابدي بود
بلندطبعي خاص خويش، بسياري از   باه وي نيزشد و البتّ ايشان مراجعه مي  بهنخست
 شاگرداِن وي از خوشبختانة بيشتِر. کرد استادان و دانشجويانش واگذار مي  بهکارها را

اند و اين توفيق نيز همگان را دست نداده  درجة استادي رسيده  بهپنجاه سال پيش تاکنون
هاي خوش  هاي حياتش، برايم سرشار از خاطره استاد بودن در آخرين سال  با.است

  .انگيزترين روزها  از تأثيرگذارترين و غم١اش است و روز خاکسپاري
  :رسانم پايان مي  بهام که در مرثيت استاد گفتهرباعي زير   باسخن خود را

ـ  و يان و عـالم   ي ز م  يرفت ـ    به برهان ادب   ران شـد  ي   برهـان شـد    يهند، ب
ــزن و   ــو راي ــودي ت ــران ب ــد اي   جـان شـد   يجان ادب و هنر کنون ب      امي

  کتابنامه
خاني و احمد بهشتي، انجمن آثار و مفاخر  اهتمام حميدرضا قليچ  بهديوان حسن دهلوي، .۱

  .ش ه ۱۳۸۳نگي، تهران، فره
خاني،  صفري، غالمرضا سالميان و حميدرضا قليچ ستي در ادب فارسي، علي اصغر بابا .۲

، تهران، )۳ ج( ه، فرهنگستان زبان و ادب فارسيقار دانشنامة زبان و ادب فارسي در شبه
  .ش ه ۱۳۹۰

ران، سوز و گداز، نوعي خبوشاني، تصحيح اميرحسن عابدي، بنياد فرهنگ ايران، ته .۳
  .ش ه ۱۳۴۸

                                                   
 . در گورستان عمومي، کنار جامعة ملّية اسالميه، دهليم ۲۰۱۱ مي ۵/ش ه ۱۳۹۰ ارديبهشت ۱۵  .1
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  قيداِن تحق ِر نکتهيپ
  ∗هومن يوسفدهي

  هنر اکنون همه در خاک طلب بايد کرد       
  زانکــه انــدر دل خاکنــد همــه پرهنــران

 ق و بلندمدتشي عميها جهت مطالعات و پژوهش ي بهر حسن عابديد امينام پروفسور س
 .تق معلوم اسي آشناست و قدر و منزلت او در نزد اهل تحقي ناميراني محقّقان ايبرا
 در يافت که ويتوان در ي ميها و مقاالت پروفسور عابد ن کتابيعناو ي بهنگاه با

دنبال   بهشتري خاص داشت و بيا وهيژه در مقاالت، شيق، بويانتخاب موضوع تحق
 ةافتي مورد اختالف، ارائه اشعار نايکردن نکات مبهم، طرح موضوعات ادب روشن

توان گفت  يجرأت م  بهشده بود و تر شناختها کمي شاعران ناشناخته يشاعران و معرف
 او. ش بوديها يپرداز  و نکتهيدان ن نکتهيق همي تحقي که رمز اشتهار او در عرصه

 ي از اطّالعات و نکات کوچک و بزرگ ادبين امر، انبوهيها ممارست در ا جهت سال به
  .اش سپرده بود ي و ستودني قوي حافظه  به رايخيو تار

 ةکرد، چهر ي که جلب توجه ميزين چي نخستيد دکتر عابدايدر محضر زنده 
 بود باب صحبت يکاف. ي او بود و سپس اطّالعات جالب توجه وي ذاتيمتبسم و مهربان

طرح   با باز شود، آنگاهيا سندهيا احوال شاعر و نوي يخي و تاري ادبي اثرةنيدر زم
وان، حاضران را يا ديب  آن کتاي آن شخص و نسخ خطّي آن اثر، زندگة دربارينکات

. برد يکار م  به رايابي قهي و دقيدان ن نکتهياو در نگارش مقاله هم هم. کرد يزده م شگفت

                                                   
  .دانشگاه دهلي، دهليفارسي انشجوي دکتري ادبيات د  ∗
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کنم و چنانکه مطلوب او  يشان اشاره مي ايها يابي  از نکتهيکي  به نمونهينجا برايدر ا
  .ميافزا ي را بر آن ميبود، مطالب
سفارش   به وير خسرو دهلويق توسط ام ٧٢٥ است که در سال يا نامه منظومه تغلق
ع يسروده شده و موضوع آن شرح وقا) ق ٧٢١-٧٢٥(ن تغلق يالد اثيسلطان غ

 ة، حکومت چندماهه و غاصبان)ق ٧١٧-٧٢١: حک(شاه  ن مبارکيالد شدن قطب کشته
ن تغلق يالد اثي خود سلطان غينينش و بر تخت) ق ٧٢١: حک(خسرو خان کافر نعمت 

ن يدست شدن حکومت هند در ب  بهجه دستين منظومه در نتي نسخ اظاهراً. است
ن يالد  که در عهد جاللييجا اب شد؛ تاياب بلکه نايج کميتدر  به مختلف،يها سلسله

ک نسخه از آن يه تنها يموري تي سلطنتةدر کتابخان) ق ٩٦٣-١٠١٤: حک(اکبر پادشاه 
افتن ي يت و تالش اکبر پادشاه برا داشيان افتادگيموجود بود که آن هم از آغاز و پا

) ق ١٠١٤-١٠٣٧ :حک(ر پادشاه ينکه در عهد جهانگيجه ماند؛ تا اينت ينسخه کامل آن ب
ل منظومه موجود بپردازند و يتکم  به دربار خواسته شد تايق از شعرا ١٠١٩در سال 

ن شاعر يادستور پادشاه   به مورد پسند واقع شد وياتينام ح ي بهان اشعار شاعريآن م از
  .دندياو طال و نقره بخش  بهوزنش دند و هميرا سنج

بردند که  ين تخلّص در هند بسرميهم  بايرانياز آنجا که در آن دوران دو شاعر ا
نده ينکه سرايها درباره ا ، در تذکرهي کاشياتي حيگري نام داشت و ديالني گياتي حيکي

 ن اشکاليش آمد و هميت پيرواک از آن دو بودند، اختالف ي نامه کدام  تغلقةتکمل
ر ينکه پروفسور اميافت؛ تا ايها ادامه   ساليفين بالتکليافت و ايگر راه ي ديها تذکره به

 دند وين موضوع اهتمام ورزيحلّ ا  به و پروفسور مقبول احمديحسن عابد
نامه گره از کار گشودند و   تغلقة از تکمليا ه نسخهي و تهيخي شواهد تاريآور جمع با

 روشن ي کاشياتي و حيالني گياتي حي را هم درباره دوره زندگيدر خالل آن نکات
 در »ر خسروينامه ام  تغلقةميضم« تحت عنوان يا ساختند که حاصل کار آنان در مقاله

  .ديچاپ رس ي به دانشگاه دهلي بخش فارسيقات فارسي تحقةم در مجلّ ١٩٨٩سال 
 است و سال يالني گياتينامه ح  تغلقةتکمل ةندين مقاله نشان داده شده که گويدر ا
ح يعنوان سال درگذشت او نوشته شده، صح  به منابعيق که در بعض ١٠١٨ و ١٠١٥

ات بوده يد حيق که سال سرودن تکمله است، در ق ١٠١٩تنها در سال  ست و او نهين
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 در يهاوند نيسنده معاشرش عبدالباقي که نو»افتهي يات باقيح«خ ياستناد ماده تار  بهبلکه
ن نکته را مطالب کتاب يا. ١ق درگذشته است ١٠٢٨ آورده، در سال »يميرح مآثر«

  .٢کند ير پادشاه است، ميع حضور جهانگيوقا  بهز که مربوطي نيريمجالس جهانگ
ا آمد و در يدن  بهالني در رشت واقع در گ»ياتيح« به متخلّصيالنين گيالد کمال

ار يشاعران آن د  باكاشان آمد و رفت و  بهزهين انگيمه  به آورد ويتجارت رو ي بهجوان
 شاعري) ق ٩٤٣-٩٧٥: حک (يالنيمشاعره داشت در گيالن در عهد خان احمد خان گ

در حالت مستي شمشيري بر دست راست او ) ق ٩٨٣ :م (ي هرويلي ميرزا قلينام م به
 از التيام رد، از قصاص درگذشت و بعديتوانست انتقام بگ يآنکه م  باياتيزد و ح

اش حكيم  يتيوال هم. كاشان رفت و از آنجا رهسپار هند شد  بهجراحت از گيالن
و شاهزاده ) ق ٩٦٣-١٠١٤: حک(او را نزد اكبر پادشاه ) ق ٩٩٧ :م(ابوالفتح گيالني 

 اندوخت و صاحب منصب يا زد و سرمايه ام اعتباري بهمين اي در اياتيح. ر برديجهانگ
 )ق ١٠٣٦ :م(م خانخانان يهمراه عبدالرح  بهق ١٠٠٨ا ي ١٠٠٥ او در سال. ر شديو جاگ

 يمنصب هزار  بهد وي برخوردار گرديمورين سپهساالر تيدکن رفت و از صالت ا به
 خود و ي برايا  ده سال در برهانپور اقامت نمود و در آنجا خانهيو. افتيارتقا 
ن يپس از آن در ب. مود هم بر سر راه آگره احداث ني عموم ساخت و باغي برايمسجد
ر پادشاه ي جهانگيتخت رفت و از ندمايپا  بهگريق بار د ١٠١٨ تا ١٠١٥ يها سال

او همراه بود و در   باها يشد و در سفر و حضر و لشکرکش) ق ١٠١٤-١٠٣٧ :حک(
 وزنش ق هم ١٠١٩ شعبان ٧، در ير خسرو دهلوي امةنام ل تغلقي تکميام در ازاين ايهم
 ي اندکي از دربار رانده شد؛ ولييخطا  بهظاهراً پس از آن. ده شديه بخشاو طال و نقر به

پادشاه از سفر   با کهيق، هنگام ١٠٢٨بعد مورد عفو قرارگرفت و عاقبت در سال 
برهانپور بازگردد؛   بهگشت، در فتحپور از پادشاه اجازه گرفت ياحمدآباد گجرات باز م

 ةعالوه بر تکمل. خاک سپرده شد  بهانجان راه در آگره درگذشت و در همياما در ب
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  داِن تحقيق پيِر نکته  ١٨٥

س از او يمان و بلقي سليت و مثنوي ب٢،٠٠٠ مشتمل بر حدود يوان اشعارينامه، د تغلق
  .١مانده است يباق

 و ي پروفسور عابدة در مقالي سهوي کاشياتي حياما در خصوص زمان زندگ
 مورد ةدر مقال. ميپرداز ي روشن شدن موضوع بدان ميمقبول احمد واقع شده که برا

  : آمده استي کاشياتي حةنظر دربار
گفته .  معروف شدياتياسم ح  بهجهيکرد و در نت ي ميي کار سقّاياو در ابتدا”
ن علّت شاه تهماسب يا  بهان تعلّق داشته ويفرقه نقطو ي به کاشياتيشود ح يم

. راز و سپس کاشان رفتيش  به اوييپس از رها. زندان افکند  به او رايصفو
 شدن درست باشد؛ اما نسبت ي و واقعه زندانيد نقطويممکن است داشتن عقا

را زمان شاه تهماسب اول قبل از ي است؛ زيشاه تهماسب امر مشکل  بهدادن آن
علّت   بههرحال بعد از آن  به. و شاه تهماسب دوم بعد از او بودياتيح

مت کرده يستان عزهندو  بهن و سپسيقزو ي بهاتي، حيپسر صراف  بادنيورز عشق
 يدار باق  به.م ١٦٨٨-٩/ه ١١٠٠ گذراند و در سال يو در شهر احمدنگر زندگان

  .٢“شتافت
  :اند که  بعد نوشتهين اعتبار، اندکيهم  بهو
ر ياکبر و جهانگ  باي تعلّق نداشته و حتّيدربار مغول  به اصالًي کاشياتيح… ”

  .٣“معاصر هم نبوده است
 ي کاشياتي سال مرگ حيق است که برا ١١٠٠خ ين سهو شده، تاريآنچه موجب ا

شاه تهماسب اول   باي کاشياتيعصر بودن ح ن حساب هميا  بارايشده، ز ذکر
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ن اکبر يو همچن) ق ١١٣٥-١١٤٥ :حک (يو شاه تهماسب دوم صفو) ق ٩٣٠-٩٨٤ :حک(
مکن رميغ) ق ١٠١٤-١٠٣٧: حک(ر پادشاه يو جهانگ) ق ٩٦٣-١٠١٤: حک (پادشاه
  .است

ن از ي و همچني عهد شاه تهماسب اول صفويطور قطع از شعرا ي به کاشياتياما ح
ق فرمان قلع و قمع  ٩٨١ که شاه تهماسب در سال يسران اهل نقطه بوده و زمان

.  شدير و زندانين بود و در همانجا دستگي در قزوي کاشياتيان را صادر کرد، حينقطو
از زندان نجات ) ق ٩٨٤-٩٨٥(ل دوم ي آمدن شاه اسماع کاريرو  بااو بعد از دو سال

  :حک(شيراز رفت و يك دو سال بعد در عهد سلطان محمد خدابنده   بهيافت و
ه دست ينقطو ديزادگاهش كاشان بازگشت و از عقا  بهق ٩٨٦در سال ) ق ٩٨٥-٩٩٦
 .دي گزي بعد از كاشان رهسپار هندوستان شد و در احمدنگر دكن سکنيچند. ديکش

دربار   بهده بود، او رايکه تعريفش را شن) ق ١٠١٤-١٠٣٧: حک(جهانگير پادشاه 
د ي بعيست؛ ولي معلوم ني کاشياتيزمان مرگ ح. ش ساختيفراخواند و مالزم خو

 يالني گياتيغلط سال مرگ ح  بهها  تذکرهيق که در برخ ١٠١٥ست که او در سال ين
ن ي شدن در قزويهنگام زندان  بهرن صورت اگينوشته شده، درگذشته باشد که در ا

ا باالتر ي ي سالگ٦٠ن يق در سن ١٠١٥داشته، در سال  يشتر ميا بي سال ٢٥) ق ٩٨١(
  .١بوده است

 مورد بحث، ة و مقبول احمد در مقالير حسن عابديگر پروفسور امي دةکار ارزند
 ةر موزنسخه موجود د (يالني گياتيوان حينامه از د  تغلقيتي ب٥٨٠ ةاستنساخ تکمل

. است) م ١٩٣٣/ق ١٣٢٥منتشره در سال (نامه   تغلقي چاپةنسخ  با آنةو مقابل) آباد اهللا
  :شود يت آغاز مين بيا  باکه

ــام از و بــه ــام آنکــه ن   ٢افـت يزبان آموخت حرف و نطق جـان      افــتي نــشان ين
  :ابدي يات خاتمه مين ابيا  بهو
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  داِن تحقيق پيِر نکته  ١٨٧

ــور تقــد  ــاد از ن ــان    ريفــروغ دهــر ب ــاه جه ــت ش ــعاع دول   ريگش
ــاج شــه ــود ت ــد  ي در ســرفرازيب   ١ين محمدشــاه غــازيز نورال

نثر آمده که  ي به نقل شده، مطالبيالني گياتيوان حين تکمله که از دي ايدر ابتدا
  :جالب توجه است

نامه  افتن کتاب تغلقيجهت اتمام   به است کهين کتاب داستان چندي اول ايمثنو”
 از آخر يارينداشت و بسرا ل آن ي از اوايا رهر خسرو گفته شده که پايناتمام ام

. گردد يل آن از داستان سبب نظم کتاب که گفته، مفهوم ميهم؛ چنانچه تفص
 يالني گياتي زمان ملّا حيالشّعرا افصح  به…پناه، خالفت دستگاه بندگان خالئق

. کندد و آخر را تمام ي که افتاده، بگويين کتاب را تا جاي ايامر فرمودند که ابتدا
روش   به نموده،ياوري] خسرو[ر يافته روح پرفتوح مين خدمت يق ايتوف

داثر گذشت و يک از نظر خورشيساعت ن  بهافت ويده صورت اتمام يپسند
 ةاوج مرتب  بهزر وزن نمودند و  بهافت و قائل راي يدگيها خلعت پسند گفته
  ٢…دندي رسانييافزا  و رتبتيقدردان

ر حسن ي پروفسور اميها يپرداز ق و نکتهي تحقةوياز ش يا نمونه آنچه گذشت تنها
شک  يب.  برخوردار استيازين امتيدان از چن ر نکتهين پي بود و غالب مقاالت ايعابد

 جبران يا عهي در هند بود، ضاين مرد بزرگ که از دلدادگان زبان و ادب فارسيفقدان ا
افتگان مکتب او که ي  است که شاگردان و پرورشي خوشبختي جاير است؛ وليناپذ
اند، راه او را ادامه خواهند داد و همچنان چراغ  قي تحقة بارور در عرصيک نخليهر

  .نگاه خواهند داشتروشن  هندوستان يجا ي را در جايفارس

  منابع
 نولکشور، کانپور ةمطبع ،)ق ١١٧٦ف يتأل( عامره ة، خزانيعل ر غالمي، ميآزاد بلگرام .١

  .م ١٨٧١
  .م ١٩٧٣ ،ي، کراچيشيد قريکوشش وح  به،شه بهاريهماخالص، کشن چند،  .٢
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  .م ١٩٧٦ ،يف، کراچيرزاي ميح عبدالغنيتصح  به،الشّعراةتذکرر، ي، شاهزاده جهانگيموريت .٣
مقدمه مهاراجه بهادر کشن پرشاد،   با،ني حزيخ علي شةنيسف، يخ علي، شيجين الهيحز .٤

  .م ١٩٣٠/ق ١٣٤٨ ،درآباد دکنيه، حيجامعه عثمان
 يها يق جواد فاضل، کتابفروشيح و تعليتصح  به جلد،٣، ميهفت اقلن احمد، ي، اميراز .٥

  ).خيتار يب (،تهران ه،ي و ادبيعلم
  .ش ١٣٦٨، چاپ نهم ، تهران راني در اادبياتخ يتاراهللا،  حيصفا، دکتر ذب .٦
 ة، مجلّ»ر خسروي امةنام  تغلقةميضم«د مقبول احمد، ير حسن و سيد امي، دکتر سيعابد .٧

  .م ١٩٨٩ ،ي، دهل١٠٢-٤٣، ص ي دانشگاه دهلي بخش فارسيت فارسقايتحق
 جلد، دوشنبه ٥، )ق ١٢٣٣ف يتأل (عشق نشتر خان، يقل ني، حسيآباد ميعاشق عظ .٨

  .م ١٩٨١
اهتمام   به،)ق ١٣٢٨ف يتأل (الشّعراةتذکر،  خان صاحبي، محمد عبدالغنيآباد  موفرخيغن .٩

  .م ١٩١٦/ق ١٣٤٤گره ي، علي خان شروانيمحمد مقتد
، ين معانيح احمد گلچيتصح  به،)ق١٠٢٨ف يتأل (خانهي مةتذکر، يني قزويفخرالزّمان .١٠

  .ش ١٣٧٥
  .ش ١٣٦٩، انتشارات آستان قدس، مشهد، کاروان هند با ، احمد،ين معانيگلچ .١١
راث ي، مين نظامي و معيح عارف نوشاهيتصح  به،يري، عبدالستّار، مجالس جهانگيالهور .١٢

  .ش ١٣٨٥ ،مکتوب، تهران
د يح وحيتصح  به،)ق ١٠٨٣ف يتأل (ي نصرآبادةرزا محمدطاهر، تذکري، مينصرآباد .١٣

  .ق ١٣٦١ ،، تهراني فروغي، چاپ سوم، کتابفروشيدستگرد
، انجمن آثار و مفاخر يين نواياهتمام دکتر عبدالحس  به،يميرح مآثر، ي، عبدالباقينهاوند .١٤

  .ش ١٣٨١ ،، تهرانيفرهنگ
ن يف حسيح دکتر شريتصح  به جلد،٢، الشّعرا اضير  خان،ي قلي، عليواله داغستان .١٥

  .م ٢٠٠١ ،، رامپوريقاسم
  



   خطّي فارسي نسِخِقحقّم ،عابديجناب   ١٨٩

  ي فارسِي خطّ نسِخِقحقّم ،يعابدجناب 
  ∗يروآ هللارضوان ا

را   اويام، سخنران ه کردارتي را زي حسن عابدري امديس سوردارم پروف  افتخارهبند
 کردم داري استاد را ده کهگا ره ه بند.ام ه کردهر و الطاف او استفادهام و از م هديشن
  :ه شدهت استاد گفنيمه ي شعر براني اه کردم کاليگمان خ يب

  مـن ي اندر   قي عق ا ي نبدخشا لعل گردد در    فتابآ ز ي سنگ اصل کي  که تا  ديسالها با 
شد،  مي برگزار گري ديو جاها نو ي مختلف که در دهليهاناريدر کنفرانس و سم

 يها  نسخهةژيو ه ب،ي مالقات کردم و دربارة شعر و ادب فارسياستاد عابد  باهابار
 .کردم  ميسؤالاند،   محفوظنسراسر جها  مختلف دريها کتابخانه  که دري فارسخطّي
 من ي برازينرا  شي خويدست و ي چاپقاالت مي بلکه فتوکپ،دادند يه تنها پاسخ ماو ن

 ن در جهاي معاون و مهربان مانند استاد عابد که استاِدست ان راست اي.کردند يفراهم م
 در زبان يبررس ر مورد انتقاد ود  هم بود وي شاعر فارس،يد عابد استا.دوجود دارکمتر 
 ،ي فارسخطّي يها  و پژوهش در نسخهقا تحقي ام،نداشت رينظدر هند  ي فارساتيو ادب
ق  محقّکي اساساً ، استاد عابدي. اوستي و ادبي فرهنگتي و شناسنامه شخصتيمز
 سور پروف.ستين اوة ي همپاگري از استادان دي کس،ينسخه شناس در ژهي بود و بوميعظ
  بلکه، نادر را کشف کندي فارسخطّي يها  که نه تنها نسخهکرد ي مي همواره سع،يعابد
 نيتدو  وحي که تصحدانست يه او الزم م چرا ک.دتر برس ليتر و اص ميمتن قد به

 در تالش و ، استاد عابدي.تر باشد لياص و تر مي براساس متن قدي فارسخطّي يها نسخه
در هند و را  ها موزه و ها را وقف کرد و کتابخانه خود ي هدف، زندگانني ايجستجو
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  ١٩٠  » عابديِبا ياد« قند پارسي

 در ،ي عابدادمقاالت پرارزش است . کردمعرفي نادر را خطّي يها کرد و نسخه ري سرانيا
 مقاالت ني ازيام که بعض  کردهي و بنده سعافتهي انتشار ران،يات مختلف هند و امجلّ

 ي فارسخطّي يها  نسخهقي تحقروش او درباب و  کنم تا از طرزمعرفي را ياستاد عابد
 و مي کني استاد عابديروي باب پني اهم در  که مامي کني و سعميلع شوگاه و مطّآ

  .مين روش انجام بدهيبهتر  به خود رافيوظا
 دو« تحت عنوان ه کشيمختصر خوة  مقالکي  در،ي حسن عابدري امسورپروف

  حافظواني دخطّي هنسخ است، دو هديچاپ رس ه ب»يري و نظ حافظواني دخطّية نسخ
مهوري  جنگهفرة  نور، خانلميوفکري در مرکز مه است که کردمعرفي را يريو نظ

ردو ه ني ا،ي عابدفسور پروانيطبق ب  بر.شود ي ميدارهنو، نگ يله د دررانياسالمي ا
 . استهدي کتابت گرده و شکستقينستعل  بههختيمآخط خوب   با ناقص است وهنسخ
 يها هنسخا ب امعان نظر  بهه کرد بلکمعرفي را حافظة  نسخنيا اهتن ه ني عابدسورپروف
  دره که را نشان داد حافظاتي کرد و حداقل پنج غزلهسي حافظ مقاواني دگري ديچاپ
 ،يطور، استاد عابد نيمه .ستي نيني قزوهام علّة موجود است و در نسخهسخ ننيا

 اتي غزلهزاد س فر.کند مي م رده د رامسعود فرزانام  به يراني اشناِس  حافظکينظرات 
  :ددان حافظ نمي متعلّق به حافظ را ليذ

  . راي دل خوش باد وهشب از مطرب ک .۱
  .وصل خود صال  بهزد تا جمالش عاشقان را .۲
   از گدا ماروت رايلطف باشد گر نپوش .۳

 هاست ک  موجودگري ديها ه در نسخاتي غزلهر سه ني اه کديگو ي مياستاد عابد
م ه معتبر يها ه نسخني ا ازي از بعض،ي عابدپروفسور . گفتتوان ي معتبر م رايبعض
  . استهبرد نام

اند و  هداد  قرارهم مورد مطالعه را يري کالم نظ،ي استاد عابد،يقيتحقة  مقالني ادر
 هاند ک ه کردافتي دررا ري دو غزل ز،يپورشاي نيري نظواني ناقص دخطّي ةنسخ در

  . استهافتيتشار ن اني چاپةتاکنون در نسخ
   کجاسته ماي تو اي و جايرو يکجا م هب .۱
  تهاست ره دلهمه و در ي چشم منشيپ .۲
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  در.ستيسان نآ کار ن،يتدو  کارهشود ک مي شکارآ ،ي عابدسور پروفقي تحقنياز
  ورنديگ مي  قرارهمل مورد مطالع کايها ه شعرا اکثر نسخياهواني دنيمورد تدو

 کالم شاعران از ني در تدو،يکنند اما استاد عابد مي يياعتنا ي ناقص بيها هنسخ به
  .دادند ي خود قرار مه و تحت توجکردند ي مهم استفاده ناقص يها هنسخ

 ه ککند ي مي او سعه دارد کتي امور مزريسا  امر برني ا،ياستاد عابدة دربار
 .ديا نممعرفيا را هنآو ادب  ان شعرهج بهد و باي را دره فراموش شدياه تيشخص
ند ه  به از سمرقنده پادشاريانگهزمان ج  درهاست کهنآ از يکي ي سمرقنديمطرب

در   اما اسم او. بوده مالقات کردريانگهج  با بار۲۴ ي مطربهنکآ حال .بود همدآ
 پروفسور يف است براسأن موجب شگفت و تآ است و هامدين» يريانگهج تزک«

  .يعابد
 »ي سمرقنديمطرب« تحت عنوان شي خوگريمقالة د که در ي عابدپروفسور انيبر طبق ب
 بود ه نمودفيلأ ت»الشعراةتذکر«م  ۱۶۰۸سال   در،ي سمرقنديمطرب . استهابراز نمود

استاد  . استهافتيم انتشار  ۱۹۹۹سال  ران درها از تد اصغر جانفحي و تصحهممقد  باهک
 اخذ يچاپة  نسخنيمه شگفتاري از پ،ي سمرقنديمطربة  دربارالعات،طّ اشتري بيعابد
 ي مطرب.کند يم درست مه يقي و تحقيخي تسامح بزرگ تارکي  است وهکرد
 .کند مي او تقد خدمِتيادبة  تحفکي ه پادشاريانگهج  باوقت مالقات  بههخواست ک مي

 ناق محقّشتري کتاب، بنياة  دربار. نمودفيلأ ت»ريانگه جيبايزة نسخ« بنام ي کتابنيبنابرا
 ي و احمد منزوي معانني احمد گلچ،ي رضا نقوي علدي دکتر س، صفاهللا حيمانند دکتر ذب

 . کردندمعرفي »يريانگه جخيتار«عنوان   به کتابني اه اشتباي خطا کردند و از رو…و
 اثر ني افيزاري مي عبدالغنپروفسور ي غربيايسآ ريهق ش محقّکين بعد،  آ، ازهنکآحال 

 همه  باه کدخور يف مسأ او ت. استهداد خود انتشار هممقد  باه نمودحيرا تصح
 او در کتب مختلف اتياب ا ام؛ديب نگرد مرتّن تاکنوي مطربواني ديي و توانايستگيشا

اثر   بهي عابدپروفسور .دهد ين طرف نشان مآ ه بي عابدپروفسور ه است کهدينقل گرد
 ست اني اهگمان بند .کند مي ناني بليتفص  بها امکند ي مه اشار»خاطرات« بنام يسوم مطرب

مد آ مي کتاب بدست ني باشد و اگر اه شدهند نوشتهدر   کتاب در دوران اقامتني اهک
  .شد ميم ه، فراهن دورآند هنگ و ادب هفرة  دربارياديالعات زاطّ
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نگ هفرة خان  نور، درلميوفکريمرکز م  در»يقدس امهال«از  خطّي ة نسخکي
ة مقال  کتاب نادر را درني اي استاد عابد.تنو موجود اس يله درانيامهوري اسالمي ج

 کتاب نيف الّؤمة م درباره  است وه کردمعرفي »يقدس امهال«خودش تحت عنوان 
 ديزيد با ابوالفضل محمنيالد  جمالاب، کتنيف الّؤ م. استهوردآم ه فرانالع فراوااطّ
 بيز ورنگد اهع  کتاب درني ا.ق داشت تعلّهي قادرةسلسل به ه است کي قادرينده

م زبان و ه و ه دادحي کتاب توضنيموضوعات اة  دربار،ي استاد عابد.ه شدهنوشت
 ي دارايف در نثر فارسلّؤ مه است که و نوشتهداد  کتاب را مورد انتقاد قرارنياسلوب ا

 اتي بل شامل قطعات و رباعه شدها در نثر نوشته تنه کتاب نني اما، ا. استي بلندهدرج
 ،ي استاد عابده مقالنيا خرآ در . استه گفت»يقدس امهال«را  اهنآ ؤلّفم هباشد ک ميم ه

 ديآ مين برآ ه از مطالعه است که نقل کرد»يقدس امهال« فيلأ تني ا ازاتيقطعات و رباع
  .تته اسداشط  در علم عرفان و تصوف تسلّهنداز اهچ  شاعر تاهک

 و هند راني ادر  اوتاي و کلواني معروف است و دي از شعرايکي ي زاکانديعب
 و لي اصخطّي يها  از نسخهيکي ،ي اما استاد عابد. استدهيچاپ رس ه و مرتّب بوستهيپ

 کرده است که در موزة معرفي و افتي شاعر را درني ااتيب و مصور کلا و مذهمطلّ
 نسخة کي« مقالة خودش تحت عنوان کي در شاني ا.شود مي ينو نگهدار ي دهل،يملّ

 ژهي داده و بوحي نسخه را توضني ايها يژگي و»ي زاکاندي عباتيرزش از کل پراخطّي
 ين منظومات را نشان داده است که تاکنون از نظر دانشمندان و پژوهشگران مخفآ به

 است، خطّي ة نسخني چند نعت و منقبت که شامل ان،يا  عالوه بر.مانده است
 اتي که کلديآ مي بر،ي عابدورپروفس قي تحقني ازست،ي موجود ني چاپيها نسخه در
 خواه در تهران چاپ شده باشد خواه در هند، ناقص است و شامل تمام ،ي زاکانديعب

  .ستين کالم او
استاد ة  از مقالي شامل بخشباشد، ي موالنا مةنام هژي وه ک»يپارس قند« ة شمارکي
 ني ا در. استهديچاپ رس ه ب.»يکشور  نولي معنويمثنو« تحت عنوان ه است کيعابد
 بار از طرف ه سه است کهر داد را تذکّي معنوي مثنويچاپة  نسخي استاد عابدةمقال

 انتشار خي وقت، تاريزمان، شعرا نآ در . استهافتي نولکشور انتشار ي منشةچاپخان
 از يکي م سرودند وه ي انتشار مثنوخي تارهن دورآ ي لذا اکثر شعرا.سرودند ميکتب 
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 ة نکتکي ي عابدپروفسور اما . بوديلوهرزا غالب دي مذي، تلمهر گوپال تفته يا منشهنآ
 نولکشور، در ي زمان، خود منشي شعراري سابر ه عالوه کدهد ي را نشان ميگريم دهم

را  ي و قدرت او بر شعر فارسه سلطه که سرودي مثنوکي »ي معنويمثنو« ليتجل
دست زبان  هري شاعر چهابع و ناشر بود بلکا طه تنه نولکشور، ني منش.رساند ياثبات م به

ة ر مقاله او در ه کست اني اي استاد عابدقي تحقمه مياي از مزايکي .م بوده يفارس
  . استه ماندي مخفنا محقّقه از نگان تاکنوه ککند ي کشف ميمه مة نکتش،يخو

ط وجود تسلّ  باه کند کمعرفي را يي شعراداشت ي سعهمواره ،ي عابدپروفسور
 از يکي يرازي شري طا.اند ه ماندهمعروف و ناشناختري غ،يو ادب فارس اشتن بر شعرد
 تيزار به پنج ي او دارااتي غزلواني دهنکآ حال . استهفتاي نيرته شن چنداهاست کهنآ
 هناشناخت  شاعرني اوانيد  ازيا ه استاد، نسخ.است ني ا ازه او عالودي و قصاباشد يم
 موجود )تهران ( مجلس شوراةکتابخان حال او در  در شرحيا هممقد  باه ککند يم دايپ

 کشف ي استاد عابد رايرازي شري طاواني از دگري کامل دخطّي ة نسخکي اما .است
استاد ة ن مقالي ا.شود مي ياردهنو نگ يله د،يملّة  مفصّل در موزهم مقدکي  باه ککند يم

 استاد ه چرا ک.رسد ينظر م ه بهمان نسخه  برينتمب» يرازيش ريطا«تحت عنوان 
  :سدينو مي
 از نظر هبردارد ک  دريمفصّل حاتياش توض ه و خانوادريطاة  دربارهم مقدنيا”

  .“ داردياديارزش ز رانينگ اه و فرخيتار
 شاعر و عروج و زوالش را ي زندگانر،ي طاواني دهم مقدنيکمک ا  به،ياستاد عابد

 او اتي و غزلدي از قصاتي چند بي استاد عابد.شدبا ي مزيانگ  عبرتيلي خه ککند ي مانيب
 از يکي .کند مي ناي نمايادب فارس بر شعر ورا  سبک و قدرت او ه است کهنقل کرد

 عصر ينگه و فري ادبة برجستياه تي شخصه کست اني اي استاد عابدمه ميها کار
  . استهوردآ روني بيگمنامة از بوترا  يرازي شري مانند طاشيخو

ند و ه عطّار در نيدالدي از فر»اياالولةتذکر« عرفا ةف و تذکر کتب تصونايم در
 ني و تدوحيباً تصحکشور، مرتّ دو ره در کتاب ني ا.سزا دارد  بهتيرت و محبوبه شرانيا

 نيتر ميقد«خودش تحت عنوان ة  در مقال،ي اما، استاد عابد. استهديچاپ رس ه و بهشد
 ه است کهکرد کشفرا  »اياالولةتذکر« خطّي ةنسخ نيتر ميقد» ايولاالة تذکرخطّية نسخ
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 کند ي ادعا م،شاهد مکتوب بنابر ي استاد عابد.شود مي يدارهنو نگ يله ديملّة در موز
 اساس متن ه نسخنيمه ديبا  است وه کتابت شدم ۱۲۹۳/ه ۶۹۲ از شي په نسخني اهک

 يقاآوست دانشمند خودش،  د،ي استاد عابدقت،يحق  در.ردي قرارگ»اياالولةتذکر« ياصل
 هيه را ت»اياالولةتذکر« کتاب ه است کهداد  را مورد انتقاد قراري استعالم محمددکتر
 استاد .اند هدادن م قرار ۱۲۹۳/ه ۶۹۲ سال هنسخ  به خود راي چاپة و اساس نسخهنمود
 و ها ه کتابخانيها ه از نسخ»اياالولةتذکر« ب متن کتاحي در تصحهف خورد کأس تيعابد
 ة نسخهسي مقاي، استاد عابدهخر مقالآ  در. استه نشدهند، استفاده در سراسر ها هموز
 است هنو کرد يله د،يملّة  موزخطّية نسخ  با)ياز دکتر استعالم (»اياالولةتذکر« يچاپ
 ني اگري دياي استاد، مزا.شود ي مکارشآ خطّي ة نسخنين، قدمت اآ ة از مطالعهک

  واي مزاني فاقد ا،يبعدة  دورخطّي يها ه نسخه است کهداد رم تذکّه  راخطّي ةنسخ
 دهد ي درس م،هيتآشگران هپژو  به،ياستاد عابدة  مقالني ايراست ه ب.ستنده اتيخصوص

  تر کياصل نزد  بهو تر مي قديها ه نسخي در جستجومي کني سعدي باهمواره ما هک
  .مياشب

 هديچاپ رس ه براني در ايسي نفديتمام مرحوم استاد سعه و ايسع به ،يالله وانيد
 .کنند مي نهند استفاده يها ه از نسخ،ي متن فارسحي در تصح،يرانيا دانشمندان ا ام.است
 ه ناشناختدي و قصااتي غزلاتي از ابياريشود و بس مي سبب، متن شاعر کامل ننيمه به
ة دو نسخ« تحت عنوان شيخوة  در مقالي استاد عابد،يلاله واني در مورد د.ماند مي

ة  از نسخيسي نفدي مرحوم استاد سعه است که دادنشان» يالله واني پرارزش دخطّي
 سبب، نيمه  به وه نکردهنو محفوظ است، استفاد يله د،يملّة  در موزه شاعر کني اخطّي
ة  اما در نسخستي موجود نيبادآ استريالله ي چاپواني شاعر در دني ااتي از ابياريبس

 ه او کگري دخطّية  از نسخيالله واني متن دنيتدو طور، در نيمه . موجود استخطّي
 قبالً ،ي استاد عابد.ه نشدهنو مضبوط است، استفاد يلهد ،غالب يوتيانستة کتابخان به

 انجمن »اضيب « در»ياللهة  ناشناختاتيغزل« را تحت عنوان خطّية  نسخني امعرفي
  . بوده کردياستادان فارس
 هکرد معرفي  را» اشعار شاعران نامدارةمجموع« نادر بنام اضي بکي يعابدپروفسور

 ني ا. استه شديورآ گرد»ترمذ جنگ« در کتاب غموريبن  دمط مح توسهاست ک
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ة  مقالکي در ،ي استاد عابد.شود مي يداره مدراس، نگي دولتة در کتابخانخطّية نسخ
شود  مي نافتي ها هر در اغلب تذکامشان نه است که را نشان داداضي بنيا شي خومهم

 از ياري بسيها ه و قطعاتي، رباعها هدي مشتمل است بر قصاضي بني اهنکي اگريو د
شاعران نامدار « ني اانيم  و درهثار منتشر نشدآآن  از کي چيه ه کيشاعران نامدار پارس

 همدآاض ي بني اا دره او تناتي از رباعي بعضه کباشد يم مه امي عمر خمي حک،يپارس
  . استه درج نشديگري دي و جااست
 کتب شاني اه کست اني اي استاد عابد،ي و ادبينگه فرتي شخصياي از مزايکي

 استاد .ه شده ترجميفارس ه بتي از زبان سانسکرهک اند هداد  قراريندوان را مورد بررسه
 يفارس ه بانيموري تيهد پادشاه عي مخصوصاً در طه کياري بسکيثار کالسآ ،يعابد
 ياهبانز اي  وتي معروف سانسکرياهتاب است و کهداد مورد نظر قراررا  هشد هترجم

  راهريغ  و»نرپد راگ« ،»يترنگن راج«، » ساگرتيکتاسر« ،»يانتيدم نل« مانند گر،يد
 پس از ي استاد عابد.ه شده ترجميزبان فارس هط دانشمندان مختلف ب توسه کهداد رتذکّ

 ه دوازد،»انايراما« ه ترجمستي حداقل به کدهد يالع م اطّاري بسيتالش و جستجو
  درشاني ا.ند وجود دارنده در »پدماوت« ه ترجمه و دوازد»يسيبتّ اسنهسنگ« هترجم

 هط ترجمتوس  اوهکنند ک مي نيفرآ و ني را تحسه داراشکوي و بررسه مطالعنيضمن ا
وجود  ه بهند سِرب در سراهحاد مذا اتّو ه کردغي بلي سعيزبان فارس ه بتيکتب سانسکر

 در مطالعات ه کنداند ي م»ي فارسهمنابع ناشناخت« کتب را ني ا،ي استاد عابد.ه استردآو
  .کنند مي کمک يليند خه خي تارقاتيو تحق

 يبرا  الگوکي ،ي حسن عابدري استاد ام مقاالت پرارزِشني از جنس ايمقاالت
 خطّي يها ه نسخقي در تحقهژي بو،ي و بررسه استاد، در مقال.باشد ان جوان مياستاد
 طياند و از افراط و تفر هکاربرد ه را به و تالش صادقانهماني عواطف صم،يفارس

 در زبان ه برجستيحر و دانشمندب مت،شناس سري استاد،ي استاد عابد.اند ه کرديخوددار
 و ي ادب،يا سال تالش علمه ه پس از دتياه در ن،ي استاد عابد. بودي فارساتيو ادب
 ادب و قيتالش و تحق  در،ي وة اما خدمات ارزند.ان فروبسته چشم از ج،ينگهفر

  .د شدهرگز خاموش نخواه ه چراغ روشن است ککي ،يمتن فارس
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  بزرگ قبيلة پارسي و پارسايي
  ∗عراق رضا زيدي

بزرگ يک   براي سرپرستي نياز بهتياعم قبيله و ج ويک زماني بود که هر خانواده
 حکم آخري بود و بجاآوردِن حکم آن وي داشت که حکم دارسرپرست وفاو مخلص 
ِت ي وجود دارند که تحيها هنوز هم در هندوستان خانواده.  هرکسي بودعهدة بربزرگ 

همان عظمت و حرمت و وقار که قبالً  ها را به هاي قديمي، مسئوليت خانواده آن روايت
ولي اين . ها انگشت شمارند هاي و قبيله  ولي تعداد اين خانواده،دهند داشتند ادامه مي

فقت، عظمت، کردار و ايثار را طبق ش تحِت سرپرستي يک بزرگي، جماعتقبيله و 
 و ها قبيلهو ها  ميان اين خانواده. کنند و خوبي پاسداري ميحسن  همان روايت قديم به

رياست  که به هم وجود دارد» انجمِن استادان فارسي هند«نام  هها يک خانواده ب جمع
عابدي در استاد . داد خوبي انجام مي هاي خودش را به استاد امير حسن عابدي فعاليت

عنوان رئيس  مان قديم يک بزرگ بهمرتبه را داشت که در زاين انجمن همان مقام و 
 رئيس و عالوه بر استاد عابدي را ،بيشتر دوستداران فارسي. خانواده داشته بود

  .دانستند سرپرست انجمن استادان فارسي هند مخلص و سرپرست خود هم مي
نامه دورة دکتري   عابدي را اولين بار در دوران انتخاب موضوع پاياناستادبنده اسم 

 استاد ،»مثنويات فاني کشميري بود نگاه منتقدان به«نامه اينجانب  ، عنوان پايانخود شنيدم
 بنده در ديوان فاني ،چاپ رسانده بود بهل قبالً صّفيک مقدمه م  باعابدي اين مثنويات را

براي مالقات پيش  م ۱۹۸۸در جستجوي اين کتاب در سال .  يک کتاب را ديدمةحوال
 ،هن بنده بودذقبل از مالقات تصوير استاد که در .  دهلي رسيدمدانشگاه استاد عابدي به

                                                   
  .نو ية اسالميه، دهلياستاد فارسي جامعة ملّ  ∗

 



  ١٩٨  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

وقتي .  استاد عابدي را برخالف آن يافتم بنده،باشد، اما الزم ندر اينجا شايد شبيان کردِن
 گراند استاد گفت من اين کتاب مميان آ آن بودم بهصحبت کتاب که در جستجوي 

قدر   اين ايشان اينعالوه بر. ام  تحويل دادهکتابخانة تاگور در دانشگاه دهلي قيمت را به
 مشوره دلسوزي  باکودکي بهاين که يک بزرگ خانواده  مثل ند،ح داديبنده پند و نصا به

در سالهاي اخير بيشتر  .دهد  قبلي مشورت ميعادت هم طبق همان ين سالهاا. دهد مي
 دورة يکگ قرار بود  در خانة فرهن.مديدي مينو   خانة فرهنگ ايران دهليايشان را در
حتماً د که شما در اين دوره امر فرمودنمن   استاد به،برگزار شودزبان فارسي بازآموزي 

خانة فرهنگ رسيدم  به وقتي که من .خانة فرهنگ برويد بهکت کنيد و گفت که ربايد ش
 تلفوني استاد را از اين ، جواب منفي بود،بازآموزي خواهش کردمدر ت و براي شرک

 ايشان جواب داد شما تشريف ببريد وقتي که دورة بازآموزي شروع ، آگاه کردموضعيت
توانم   نميمن دست داد که آن را تي به از اين جواب استاد مسر. بنده آنجا هستم،شود مي

نو رسيديم  خانة فرهنگ دهلي  براي شرکت در بازآموزي بهايشان ما طبق حکم ،بيان کنم
ن دوره استفاده کرديم و سعي کرديم که زبان فارسي تا مدت پانزده روز از ايو 

قدر حرفش اهميت  من ديدم که استاد عابدي آن . ياد بگيريمبهتربخصوص مکالمه را 
 اينجا تقريباً مدت ،قانوِن خود را عوض کرد خانة فرهنگ ايشانفرمايش   باداشت که
اين من   ديگِريخوشحال. رانديم که براي ما باعث افتخار بودذآقاي عابدي گ  بادو هفته
 ند،استادان ممتاز زبان فارسي که براي تدريس از ايران تشريف آورده بود  بابود که

  .شديم آشنا
آوري بود و تمام آرامش و آسايش  وجود اين که استاد عابدي يک شخصيت نام با

و دانشجويان همراه   ايشان بهبسيار اهِل سادگي بودند،را در خانة خودش داشت ولي 
مسئوالن خانة فرهنگ هرچند که خواهش کردند . ندخوابيد زمين بر فرش مي استادان به
 نشان تواضع اين ،ي براي استاد تهيه بنمايند ولي استاد هرگز راضي نشدبهترکه جاي 

 ،دش ي وقتي که ايشان بيکار م.ستاخانواده پدر روايت قديمي عظمت همان  ةدهند
 ما .کرد همه بيان ميراي ات جديد را بيد و تجربز  سفرهاي خودش حرف ميِةدربار

م که براي حصوِل علم چه قدر جد و جهد بايد انجام فهميديات استاد يشنيدِن تجرب از
  .بدهيم
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 تحقيق کردن هم براي ما سهل و ،آشنا شديمبيشتر دانان  فارسي  بااز موقعي که
ت استاد براي زبان و  شخصي.تر شد  هم محکمهمت ما عزم و آرام آرامآسان شد و 

  .بودالمعارف نةريکتابخانه يا داادب فارسي کمتر از 
نامة بنده در  دفاع پايان و ند دورة دکتري بنده هم بودةنام استاد عابدي داور پايان

  وبودشده هاي شديدي   آن سال تمام هند دچار درگيري،م برگزار شد ۱۹۹۱سال 
 در ،کرد که از خانه بيرون برود همت نمي هيچ کسي ، بودمتشنج شدهاوضاع هند خيلي 

  .از دهلي تا پتياله سفر کردآن موقع استاد عابدي براي جلسة دفاعي 
 گرفتم و بعد از فراغت از دانشگاه، بزرگترين ي مدرک دکترم ۱۹۹۱ماة فوريه سال 

بنده  ،دو استاديار زبان فارسي داشت  دانشگاه پنجابي پتياله نياز به،دام بودخمسئلة است
دام بشوم خدام خيلي نگران بودم و مسلسل در اين تالش بودم که بزودي استخبراي است

دوتا  کردم هر و براي اين کار هم نگران بودم و هم خودم را براي مصاحبه آماده مي
اهللا جاويد  استادان ما آقاي دکتر ذاکر حسين نقوي مرحوم و آقاي دکتر زينت

. دام شوندخاهللا است ن يعني بنده و دکتر طارق کفايتشا تا شاگرداندو خواستند هر مي
آورند خيلي خوشحال شدم  وقتي شنيدم که براي مصاحبه استاد عابدي تشريف مي

 که اهِل دهلي غير از دهلوي کسي ديگر را گفتند ميکه دربارة اهِل دهلي  درحالي
 که از دهلي اه  شدم که يکي از داوطلبهجو ولي بنده آن موقع مت،کنند دام نميخاست

بدون مطالعه و او گفت که تو چرا   بهجديلهجة  بهعابدي براي مصاحبه آمده بود استاد 
 روحيات  بابنده در پتياله . از اين عمل بنده يک کمي مطمئن شدم؟اينجا آمديآمادگي 

گر هم در پتياله دربارة استاد معلوم شد ي د يک چيِز.استاد عابدي بيش از پيش آشنا شدم
 و مثل يک گذاشت احترام ميتمام استادان زبان فارسي خيلي   اين بود که ايشان بهو آن

الحمدهللا که . يکي يکي تمام افراِد خانواده آشنا شود  با کهستخوا بزرگ خانواده مي
 دکتر  بنده دربارةازآمد،  پتياله مي بههر موقع که ايشان هم داشت، استاد حافظه قوي 

کسي   با اگر قبالً.کردند پرسي مي نام احوال و اقارب هم نام به و عزيز اهللا طارق کفايت
. زد  دربارة آن مالقات قبلي هم حرف ميکرد، حتماً در مالقاِت ديگر ميبار مالقات  يک
رحلِت دکتر ذاکر حسين نقوي رئيس بخش فارسي دانشگاه پنجابي پتياله، پنجاب يک  به

بودوطِن مرحوم سيرسي هم رفته چهلم بهنامه فرستاد و براي شرکت در مراسم  تتعزي .  
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بعد از . نمايان استعابدي هاي استاد  قدم در ترقّي بنده شفقت و مهرباني قدم به
استادان هند  انجمن هاي سمت استادياري براي شرکت در سمينار و کنفرانس رسيدِن به

ر اين سفر  و دکرديم سفرغيره   ومدراسشهرهاي مختلف هند مثل احمدآباد، بمبئي،  به
يک ايشان   باهمراهي که واقعاً براي من نداستاد عابدي بودهمراه و مشوق ما ره واهم

 اين سفر از مدراس تا ،بوديميک سفري بود که من و استاد تنها . سعادتي بود
پانديچيري  بهخواهيم  د که ميگفتنما  بعد از اختتام کنفرانس مدراس به. پانديچيري بود

پانديچيري تنها . بينيم و را ميدرِبنْوفرهنگ فرانسه و آشرم سري اَهاي  آنجا نشان. برويم
در اين سفر خيلي چيزهاي از . ايالتي هست که تا آخر حکومت فرانسه آنجا بوده است

ا رات زندگي مي اين مشاهدات و تجرب.دمدست آور بههاي جديد  يادگرفتم و تجربهاستاد 
  .تر ساختند بيش از پيش پخته

 استاد ،رفتم ميدولتکدة ايشان   هر موقع که به،دمش  عابدي حاضر ميةدولتخان اکثر به
 کاِر جديد را بايد ؟دهي گفت که اين روزها چه کار داري انجام مي ميديد  تا مرا مي

       «وقتي که کتاِب خودم . يا هبگوييد چه موضوعي را براي تحقيق انتخاب کرد
 کتابها بعضيبعداً فرمود که . ري گفت اين کار خيلي الزم بودرا ديد فو»                        

 .اضافه کنيدکارتان  بهاند اين را هم  معرفي نشدهحال  تا بهاند که  مانده و شاعران باقي
 سه چهار سال قبل از وفات .ندايشان هميشه در کارهاي تحقيقي و علمي مشغول بود

وجود کهنسالگي و   باي نرفتند وليار و کنفرانس خارج از دهلنسميدر براي شرکت 
شد حتماً  دهلي برگزار ميدر ي که يها درخواسِت شاگرداِن خود در برنامه بيماري به

زدند و  خانة زنگ مي  به،شد استاد مالقات نمي  باگر دو سه ماه اند،کرد شرکت مي
 .شد ديد خيلي خوشحال مي ميشاگردانش را وقتي که . گفتند کجا هستي؟ بياييد مي

استاد عابدي همراه دکتر کليم اصغر تقريباً يک ماه قبل از رحلت   با مالقاِت بندهنآخري
 در آن زمان هم استاد دنباِل ابياِت ناشناختة نظيري رفتيم،دولتکدة مرحوم  بهايشان 

 که ند و گفتندبنده سپرد اند استاد اين کار را به حال چاپ نشده  آن ابياتي که تا بهند،بود
کنيد و  اند آن را پيدا اند و زينت ديوان نگرديده حال چاپ نشده ظيري که تا بهاشعاِر ن

 وقتي که چهرة استاد را .نيد تا کاِر من و شما عيان شودکيک مقاله بنويسيد و چاپ 
عمر دريافتم که روزهاي آخر چون .  شدغمناکهاي من و کليم اصغر  کرديم چشم نگه
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سهم  هم بهايشان را نظم و ضبط کفن و دفن ت خداوند عالم مسئولي. استاستاد 
العلم، نورنگر تا  از مسجد باباما در همان هنگام تشييع جنازه اينجانب گذاشت، 

از من سؤال همواره کردم که آقاي عابدي  قبرستان بتله هاؤس اين چنين احساس مي
  کجا رسيده؟ به کاِر نظيري !کنند که عراق رضا مي
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  ي فارس زبان و ادِبگسترِش در يدعاب استاد سهِم
  ∗واصف احمد

ن يا. است يمحکم و ناگسستن, وستهيهم پ  بارانيم هند و اين دو کشور قديروابط ب
را که ي هستند زفکر هم وز همنژاديکشور عزدو ن يمردم ا.  داردي طوالنة سابقيوستگيپ
 ادبياتزبان و . شه دارديخورد و ر يچشم م نه در نژاد فکر و لسان بهيري ديوستگين پيا

 کرام يايا و صوفياول, علما, عوام, تاجران, افواج حکمرانان  باة هندقار  در شبهيفارس
پدر , نيسلطان سبکتگ.  کرديج و اشاعت را طيمرور زمان مراحل ترو  باوارد شد و

کست پال را ش يپنجاب حمله کرد و راجه ج  بهم ۹۸۶در سال , يسلطان محمود غزنو
پال  يپنجاب حمله کرد و راجه ج به م ۱۰۰۱ در سال يسپس پسرش محمود غزنو. داد
محمود . پال حکمران شدپسرش آنند.  کرديپال خودکش يبعدها راجه ج.  کرديزندانرا 

م آنندپال را شکست داده پنجاب را تحت قلمرو  ۱۰۰۹ و ۱۰۰۵ در سال يغزنو
  . درآورديحکومت غزنو

, افواج,  مرتبهين عاليمورأ در پنجاب ميستقرار حکومت غزنوا  باگريعبارت د به
جتاً ين گردآمدند و نتين سرزميا  کرام بهيادبا و شعرا, علما,  کرامياياول, عوام, تجار

 يمرور زمان راه ترقّ  باو. دا کردي رواج پآهسته آهستهن منطقه ي دري فارسادبياتزبان و 
 يعلم, يث زبان اداريح  بهيزود د و بهيکمال رساوج  بهو موده يج و اشاعت را پيو ترو
 کرام مانند يايز اوليخ ن مردمين سرزميدر هم. م شناخته شد زبان تکلّي و حتّيو ادب

 ,)م ۱۰۰۹-۱۰۷۲( بخش حضرت داتاگنج  معروف بهيري بن عثمان هجويخ عليحضرت ش
 ند و همزمانظهور آمد ف آوردند و بهي کرام تشريايگر اوليو د, المحجوب کشفمؤلّف 

                                                   
  .تني نکيشانت, يدانشگاه وشوبهارت, بهاشابهون, ياردو و مطالعات اسالم, يفارس, يبخش عرب  ∗

 



   فارسي زبان و ادِب عابدي در گسترِشاستاد سهِم  ٢٠٣

 ي نقش مهمي فارسادبياتگسترش و اشاعت زبان و  ن اسالم بهين مبيغ ديتبل با
عرصة  نجا پا بهينام مسعود سعد سلمان هم ل بهيشاعر نامور روزگار اوا. نمودند فايا

  .وجود نهاد
  قلمرو حکومتةرِيافت و داي توسعه يمرور زمان حکومت اسالم  بانين سرزمي ادر
ها  هز در نقاط و خطّي ني فارسادبياتتر شد و همزمان طبعاً زبان و  عيسروز و روز به

  .افتيمود و گسترش يمختلف کشور راه پ
,  برجسته مانند مسعود سعد سلماني ادبيها تينابغة زمان و شخص, شاعران, بانياد

, ي دکنيضيف, يضيابوالفضل ف, دليا عبدالقادر بملّ, يحسن سجز, خسرو ريام
ني حزيخ عليش, يم کاشانيابوطالب کل, يشابوري نيرينظ, خانان خاِنخان  ميحعبدالر ,
 ينوع, ي مشهدييثنا, يزي ترشيظهور, يرازي شيعرف,  خان آرزويالدين عل سراج

 يخ محمد محسن فانيش, يزيصائب تبر, يطالب آمل, ي مشهديغزال, يخبوشان
محمد , يعمت خان عالن, ي سرهنديناصر عل, يرينش کشميب, يري کشميغن, يريکشم

اسداهللا , رام مخلص آنند، يآزاد بلگرام, يلر جعفر زئيم, يراگيغم بيب, افضل سرخوش
عرصه  ن پا بهين سرزميره دريغ امه محمد اقبال وعلّخان غالب و شاعر مشرق، 

  .نهادند جود
 ن زبدگان علم و دانش و دانشمندانين سرزمي در هميالديستم ميطور در قرن ب نيهم

پروفسور , نحٰمالدين عبدالر صباح, رزايد ميوح, مت چون پروفسور محمد اقباليق يذ
,  عبدالودوديقاض, يالعلما پروفسور محمد عبدالغن شمس, يرانيحافظ محمود خان ش

ر ير احمد و پروفسور سيد اميپروفسور نذ, پروفسور سيد حسن, نيپروفسور اقبال حس
  .فا نمودندي اي نقش مهمين فارسيريشرفت زبان شيظهور آمدند و در پ  بهيحسن عابد

 درخشان و تابان اي  ستارهي فارسادبيات در آسمان يالديستم ميمة اول قرن بيدر ن
ة هند و قار  شبهي فارسادبيات دوستداران و پاسداران زبان و يها د که چشمکر طلوع

شان پروفسور سيد ن ستاره درخيا ياسم گرام. کرد رهيخرا  ي مرکزياي آسيکشورها
ن پهناور ين در سرزمي اش ازيد سال پنوگر در حدود يعبارت د به.  بودي عابدر حسنيام

نام  مروت به  با کامل وي و سرسبز و شاداب هندوستان استاديپرور و هنرزا و ادب
 گذاشته ي از خود باقية وجود نهاده و آثارعرص  قدم بهيرحسن عابدي سيد امپروفسور
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آسمان ادب و هنر ن همه گذشت زمان هنوز مانند ستارگان درخشان يپس از اکه امروز 
د استاد االساتذه پروفسور يچ شک و ترديبدون ه. کند ي ميبردانش پژوهان نورافشان

ن ين و مشهورتريتر ها و بزرگ تين شخصيتر ن و جالبيتر  از برجستهيکي يعابد
ست يمة اول بيستم و ني بقرنمه اول ي نيرس فاادبياتو استادان زبان و ن ا منتقدن،اقمحقّ

  .رود يشمار م  بهيالديکم ميو 
 ادبياتزبان و  سته بهيپاس خدمات شا م به ۱۹۷۲سال  کشور هند به يس جمهوريرئ

 يا زهيم جا ۱۹۷۵سال   بهيالت دهلين طور ايهم.  اهدا نموديا زهياو جا  بهيفارس
ن يفخرالد«عنوان   بهيا زهي غالب جاةمؤسس. دکر عطاوي  بهشد يپره کاليعنوان ساهتّ به
 .ث استاد ممتاز انتخاب کرديح  را بهي دانشگاه وةسازمان اعان. م کردي تقد» احمديعل

 از ينظرم بعض محل نخواهد بود بلکه به ي و واقعه جالب بينجا ذکر از مراسم شخصيا
الحروف  راقم. درک تر خواهد  را روشنير حسن عابديت پروفسور امي شخصيها جنبه

 يلي خيآدم. ام  هم رفتهي وةخان ام و به  بارها مالقات کردهياستاد گرام  باشخصاً
 در يبار. کرد ي مينواز دل باز مهمان  باگفت و ي خوش آمد م،خنده  با.نواز بود مهمان

 ي ممتحن امتحان شفاهيخوشبختانه پروفسور عابد, نو يدهل, ودانشگاه جواهرلعل نهر
 را که از طرف من در ي اشتباهيدوران امتحان شفاه.  بودنجانبيا يرا دکتةدور

نجا اشتباه يا. ن اشتباه استيا: من نشان داد تک تک به, وسته بوديوقوع پ نامه به انيپا
  .ه بکنمي کردم که هر اشتباه را توجيالمقدور سع يمن هم حت…  ويکرد

ن اشتباه يا, استاد: گفتم يمن مه يدر پاسخ و توج, ن که استاد اشتباه را نشان داديهم
عبارت  به… ن هم وي است و ا يسينو نين هم اشتباه ماشيا, استاد. س استينو نيماش

, انهدن پاسخ بچگيپس از شن. افکندم يس مينو نيگردن ماش هگر من هر اشتباه را بيد
 شان دادهالعمل ن من نگاه کرد و تبسم کرد و عکس  بهيب پروفسور عابدياد و پرفريبن يب

س است؟ چنانکه ينو ني از طرف ماشاتکل اشتباه:  آهسته فرموديز وليلهجة طنزآم با
س است پس اشتباه ينو نياشتباه ماش, ن بود که اگر هر اشتباهيدم منظورش ايفهم يمن م

ست ي دويم که داراينامه ضخ انين پاي دريچ اشتباهيا هينامه کجا است؟ آ انيسنده پاينو
 نادم و يليدن حرف استاد من خيرف شما رخ نداده است؟ پس از شناز ط, صفحه است

ن مجلس ائت ممتحنه و حاضري هي و اعضايپروفسور عابدکه  يشرمنده شدم درحال
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بور که زگر آب شدم و درس گرفتم و از همان روز از عادت بد مي من دند،دي خنديليخ
 يالمقدور سع ي حتّوناکندم و يدست کش, افکندم يگران مياشتباه خود را برگردن د

  .انصافاً برگردن خود بگذارم, کنم هر اشتباه را که از طرف من است يم
ت ير آنها و محدودين تعداد کثياد است بنابراي زيلي خ استاديها چون تعداد نوشته

ز ين مقاله کوتاه و ناچيها در نظر گرفته تک تک نام بردن از کل نوشتهزمان و مکان را مد
 از آنها اشاره بکنم و يبعض  خواهم کرد تا بهيالمقدور سع يز هم من حتّست بايممکن ن

البتّه در آخر فهرست کوتاه داده .  قرار خواهم دادي را مورد بررسيطور بعض نيهم
  .خواهد شد

  شود ي اشاره ماستاد عابدي  از مقاالِتيبعض ل بهيدر ذ
, ميابوطالب کل, ي توسمنوچهر داس, ظفر خان احسن, يوان طوسيد, دان ي فارسيهندو

,                               ٓ       , اريشهر, يم تهرانيسل, ا طغراملّ,  راميبابا ول,                       
داستان , يغالب و سبک هند, ا شاهات ملّيمثنو, يرازي شيکام, ت خان آشنايعنا

ّ                               , ري ميسبک فارس, يات ساعيکل, ي فارسادبياتپدماوت در     ,
, The Story of Ramayan Indo-Persian Literature, ي مشهديقدس, نامه عصمت

صائب ,                  , يموالنا کاشف, وان شاهيد, انهي پنچاک,                    
چندربهان ,                       , ي و سبک هندير اکبرآبادينظ, ي اصفهانيزيتبر

, افغانستان و هند, ي خبوشانينوع, يطالب آمل, ي فارسادبياتن در يداستان راما, برهمن
 ادبياتر در يث کشميحد,                                , يري کشميغن,                  
, ران و هنديرهنگ اخ و في مطالعه تاريبرا يفارس,  از منابع ناشناختهيبرخ, يفارس

 يمثنو, يريپندت رام موبد کشم, يم کاشانيابوطالب کل, يفارس  بهيترجمه آثار هند
, يوان هاديد,                ,  اسماريايدر, رم خانيوان بيد,  چندرا کرنيران
, وان حافظيل دي و کهنه و اصي خطّيها  از نسخهيکي, ن گنج شکريدالديخ فريش بابا
,  بزرگيده گرانبها و ناشناختة شعرايقص,                    ,                           

آثار ناشناختة , ي بزرگ فارسيات ناشناختة شعرايمقطّعات و رباع, شاهنامه و هند
اقبال از ,                               , يالمعان اقمقطّعات ناشناخته خلّ, ي و عنصريفردوس
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نة يمجموعة لطائف و شف, يوان کوکبيد, حافظ و هندوستان, ي فارسيسرا ث غزليح
 ادبيات, ير محمد خان غازيخان کالن م,                                   , فيظرا

  .اران همه رفتندي و يالدين اصفهان  و کماليخاقان, ناشناخته
  :رديگ ي قرار ميل مختصراً مورد بررسيمقاالت مهم ذ

  يع ادب فارسيج و توسيک و تعاون هند و ترورااشت
از زمان ,  در هندي فارسادبياتخ زبان و ين مقاله تاريچون از اسم معلوم است در

مرحله نوشته شده  پله و مرحله به  بهمختصراً پله,  گرفته تا زمان معاصريمحمود غزنو
  .است

   و هندوستانيشاهنامة فردوس
 همدرد و يفردوس. ران سخن رانده استينه هند و ايرياز روابط کهن و دن مقاله يدر

  .قدردان هندوستان بود

  گري از زبان دي فارسيها ترجمه
, له و دمنهيکله مانند ي آثار گرانمايها ترجمه نجا بهيچون از عنوان مقاله روشن است ا

 بهروز ةليوس ب بهيتتر که به…  و شعرالعجم ويتانجليگ,  جواهرلعل نهرويد آقايآثار فق
 ي و محمد تقيزبان فارس  بهيروان فرهاد, يزبان فارس  بهيمحمود تفضل, يزبان پهلو به

اشاره شده است عالوه بر , ده استي ترجمه گرديزبان فارس  بهيالني گيفخر داع
 برگردانده شده يفارس ت بهيمت متعدد که از زبان سانسکريق ي مذکور آثار ذيها کتاب
  . مقاله مورد بحث و مباحثه قرارگرفته استنيدر, است

چاپ   بهيالملل ني و بي معروف ملّيها هيات و نشر در مجلّ کهيمقاالت از يتعداد
  : از آنها بهره ببرنديبرم تا خوانندگان گرام يمنام نجا ي اراد يرس

 يمجلّة علوم اسالم ؛درآبادي ح،صبا ؛ پتنه،معاصر ؛ي دهل،آهنگ ؛گرهي عل،اردو ادب
 ؛ تهران، تهرانادبياتمجلّة دانشکدة  ؛ي دهل،فکرنو ؛نگري سر،رازهيش ؛گرهي عل،گرهيعل
ک ياسالم ؛ تهران، کتابيرهنما ؛گرهي عل،فکر و نظر ؛ي دهل،)شمارة خصوص (ريم

 ؛ي دهل،جامعه ؛ تهران،مهر ؛ لکهنو،ا دورين ؛ هند،معارف ؛ هند،برهان ؛درآبادي ح،کلچر
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سرچ يهار ريجرنل آف ب ؛ تهران، هنر و مردم؛فعانستان ا،هند ةنيآئ ؛ي دهل،ريتحر
 ؛ي دهل، جرنليتي سوسانرايندو ايا ؛ي دهل،آجکل ؛نگري سر،دانش ؛ پتنه،يتيسوسا
 ؛الهي پت،]فريد بابا نامة ويژه [Baba Farid Memorial Volume ؛ هند،معارف

  .راني ا،جشن طوس جرنل ؛ي دهل،يخسروشناس
ا طلوع قمر يگلزار حال , يوکرم اروش:  عبارتند ازيبدفات و تراجم پروفسور عايتأل

, ح سوز و گدازيتصح, ح جوگ وشستيتصح, يري کشميات فانيح مثنويتصح, معرفت
ا يانه يپنچاک, هين صفويخ سالطيتار, ح داستان پدماوتيتصح, فيطااللّ بخح منتيتصح

ا داستان لورک و ينامه  ب عصمتيم و ترتير خسرو و تنظينامة ام مة تغلقيضم, پنجتنتر
  .نايم

  .پردازم يفات و تراجم مذکور مي کوتاه تأليمعرف حاال به

  ثراالم تاج
سال   بهيتازگ نو به يدهل, راني اي اسالمي جمهوري فرهنگيزنيرا, يقات فارسيمرکز تحق

مقدمه و   بارا, يشابوري نين محمد بن حسن نظاميف صدرالديتأل, ثرآالم تاج, م ۲۰۰۸
 ,ي دانشگاه دهلياستاد ممتاز فارس, ير حسن عابديح پروفسور سيد اميقح و تنيتصح

 يزبان فارس ة هند بهقار خ شبهين تاريثر نخستآالم تاج. ور طبع آراسته کرده استيز هب
ن يل حسب دستور اويشابوري نيالدين محمد بن حسن نظام ن کتاب را صدريا. است

پروفسور . ر درآورديسلک تحر بک بهيين االد قطب, حاکم دورة سلطنت مسلمانان هند
ت يژه از سانسکريو  بهي هنديها  ارزشمند زبانيها  برگرداندن کتابي برايعابد

 يفارس خواست هرچه ممکن است آنها به ياو م.  داشتيخصوصم توجه يفارس به
نجا در يا. م بوده استيک و سهيداشت و شر يم برقدمن مورد يبرگردانده شود و در

,  اسمار ترجمه کتاب سرت ساگرياي معروف چون دريها توان از کتاب يضمن م
  .برد ره ناميغ انه ويا پنچاکيپنجتنتر , جوگ وششت, ياروش وکرم

   کتاسرت ساگرة اسمار ترجميايدر
ن يالعابد نير سلطان زيدستور پادشاه وقت کشم  نخست در قرن نهم بهين اثر داستانيا

 خالقداد ي مصطٰفتوسِطدستور اکبر شاه  سپس به. ه شد ترجميعرب خته بهي آميفارس به
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ن يها ا بعد از قرن.  درآورديزبان فارس به, دان و مترجم نامور زمان تيسانسکر, يعباس
 توسط دانشگاه ير حسن عابديح دکتر تاراچند و پروفسور سيد اميتصح کتاب به

هند در , نو يدهل, راني اي اسالمي جمهوري فرهنگيزني رايهمکار  باگرهي علياسالم
ن سالگرد ين سالگرد استقالل هند و هجدهميمناسبت پنجاهم م به ۱۹۹۷ه سال يماه فور

  .ديچاپ رس رن بهي ايشکوهمند انقالب اسالم
 مختلف منقسم يها موج م شده است و هر نهر بهينه نهر تقس  بهابين اثر کميا
  :دينما يار نظر من اظهي چنين اثر داستانيت و ارزش اياو در اهم. است
 يا  مجموعهيول, انة جهان شناخته شدهي عامادبياتت پنج تنتر در يماگرچه اه”
, ستي از پنج تنتر کمتر نييبايت و زيث اهميگر هم وجود دارد که از حيد

کتاسرت ساگر  ن کتاب موسوم بهيا. اد شناخته نشده استيزحال  الکن تا به
(Katha Sarit Sagar) »ةليوس ه است که بهيک برزويهنوز منتظر »  اسماريايدر 

را بدبختانه يز, تر شده است ن کار مشکليا…  و شناخته بشوديف معريو
آن نسخة مفقود موسوم . ن رفته استين سلسله از بين ايتر مينسخه اصل و قد

  .١“بود» داستان بزرک «(Barhat Katha)برهت کتا  به
  :ديافزا ياو م
ن يبعداً ا.  ترجمه نموديفارس نام بحراالسمار به ن را بها حمد آند که ملّيگو يم”

, )م ۱۵۵۶-۱۶۰۵(دستور اکبر شاه  به, اد داشتي زيترجمه را که لغات عرب
 يعباسترجمة . ر کردي اسمار تحرياير عنوان دري زيعباسداد   خالقيمصطٰف
  ما آن را کشف ويتازگ و به,  سپرده شده بودي گمنامي ودست فراموش هم به

درآباد و يح, يالتي اي مرکزة آن در کتابخانيدو نسخة خطّ. ميا  کردهيفمعر
  .٢“لندن موجود است, سيا آفيندي اةکتابخان
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  يکرم اروشو
زبان اردو ترجمه کرد و  ز مرزا بهي محمد عزي داس را مولوي کالي وکرم اروششنامهينما
زبان   را بهيوکرم اروش يپروفسور عابد. ديچاپ رس م در شهر لکهنو به ۱۹۳۶سال  به

  .ديچاپ رسان م به ۱۹۵۹سال   به هندي روابط فرهنگي برگرداند و شورايفارس
ز ي آن نيسي انگليها د تذکر داده شود که عالوه بر ترجمه مذکور ترجمهي بايول

 يضمناً برا. ز رفع شده استي نين حال اشتباهات قبلياستفاده شده است و در ع
س درج شده ي در پانوينيخط الت ت معادل هر واژه بهيسهولت تلفظ لغات سانسکر

  .است

  )له و دمنهيکل(ا پنج داستان يانه يپنچاک
  )يعباس خالقداد يترجمه مصطٰف, يزبان فارس ت بهيم از متن سانسکريبرگردان مستق(

  .شنو شرما استين شاهکار عالم ويخالق ا
م شده است و هر بخش ي تقسخشا پنج بي) کتاب(پنج باب  ناز به هيق ماين تخليا

ز يدان را نين اثر جاويا. ت و داستان در داستانيت در حکايمشتمل است بر حکا
 ي خواه و ناخواه از متن اصليعباسداد  فرمان اکبر شاه در همان عصر اکبر خالق به

  . درآورديزبان فارس ت بهيسانسکر
ح يتصح  با رايعباسداد  گره ترجمه خالقي علي دانشگاه اسالمم ۱۹۷۳در سال 

 .ديچاپ رسان  بهير حسن عابديدانشمندان و استادان ارجمند دکتر تارا چند و دکتر سيد ام
ح يتصح به,  اتفاق افتاده بودي که در چاپ قبليرفع اشتباهات  باگري بار دم ۱۹۸۴سال  به

 راني در اير حسن عابديدکتر تاراچند و پروفسور سيد ام, يني نائيح دکتر جالليو توض
چاپ دوم همان نسخه دوباره در . ده بوديچاپ رس اهتمام چاپ و انتشارات اقبال به به

  .وستيوقوع پ ران بهيلة همان چاپخانة مذکور در ايوس به م ۲۰۰۳سال 
ر حسن ي ام سيدد پروفسوريچ شک و ترديتوان گفت که بدون ه ي ميطور کلّ به

ة هند قار  شبهي فارسادبيات و ن زبانيقن محقّيتر ن و برجستهيتر  از بزرگيعابد
ن رو ي گرانقدر انجام داد و ازين کارهايرين زبان شياو در گسترش ا. رود ميشمار  به

ت يد افزود که مقبوليبارا ن نکته يا. دست آورد  بهي و شهرت دواميت عواميمقبول
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ة هند و قار  فقط در چهار مرز هند محدود نماند بلکه تا سراسر شبهي ويعوام
, پاکستان, هيترک, افغانستان, راني اي کشورهاو ي مرکزيايژه آسيو  بهيياي آسيکشورها

  .ديز رسيکستان نيو تاج, نستانترکم
, انسان دوست, ساده, فسالنّ في شريليش از همه او شخصاً آدم خيناگفته نماند ب

گر او يعبارت د به. المزاج بود ميالطبع و حل ميسل, نواز مهمان, متواضع, شناس مردم
دوستداران و پاسداران زبان , پروران  ادب,دانشمندان. ت جالب و پرکشش داشتيشخص

 يپاس خدمات ارزنده و گرانقدر و نظر گرفته و به را مدي وي کل صفات انسانيفارس
  . ملقّب ساختندي فارسيلقب بابا  با راين پروفسور عابديرين زبان شيشرف ايپ به

خ سوم ماه مه سال يتار ن ستارة درخشان و تابان بهي ايباآلخره طبق قانون فطر
 خواهد کرد و ما از يفشانروامت ني باز هم تا قي ول، را وداع گفتيم دارفان ٢٠١١

  .شدم يض خواهير و مستفشه منوي همش و برکاتاتوضيف
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  يعابد استاد دگاِهيد از خسرو ريام
  ∗اصغر ميکل ديس

 ،انمحقّق ،دياسات از تن کي ،»هندوستان يفارس يبابا« بهبملقّ يعابد حسن ريام ديس
 از يفارس ادب ةعرص در او کين نام و شهرت که بوده هند ينام انمؤلّف و پژوهشگران

 دهيرس عالم سراسِر در زبان يفارس يها طيمح سراسِر به ،گذشته هندوستان يمرزها
 پژوهشگر و محقّق او از که محاسن نيا ةهم يپهلو در يعابد حسن ريام مرحوم. است
 ،يسادگ  بهيعابد. يانسان کين ليخصا تمام يدارا بود يانسان ،ساخت  ميينام و نخبه
 معاونت ،گرانيد  بهيهمکار و کمک ،ييرو خنده ،کين اخالق ،يمنش کين ،ينظر بلند
 استاد. بود همتا يب يکارها ريسا و گرانيد کار حيتصح ،ياجتماع لفمخت بخش در

 ، بودنموده صتفح و قيتحق ةعرص در کوشش و تالش وقف را اش يزندگ تمام يعابد
 اخالق ممعلّ چون يعابد. است نبوده صتفح و قيتحق از دور و کاريب هم کروزي يحتّ

 اغلب ،نموده يقيتحق يکارها  بهبيترغ و قيتشو را انيدانشجو و جوانان همواره
 نييتع در تا خواستند  مييو از شدند  ميدکترا ةدور شامل يفارس بخش در که يکسان

 شتافت  ميهمگان مدد  بهسرشار يعشق  بازين او که دينما کمکشان منابع هيته و موضوع
 يگر تينصح چون او. نمود  ميتالش روز و شب همه يبرا راهنما استاد چون يحتّ و
 را جوان انمحقّق و انيدانشجو يبرا منکر از ينه و معروف  بهامر فهيوظ شهيهم ادان
 تا خواست  ميانيدانشجو و جوانان از. آورد  ميحساب  بهشيخو مهم و ياصل ةفيوظ

 شمار  بهآنان يزندگ ةيسرما نيتر مهم که را خود وقت ،نموده درک را شيخو تيمسوول
 قيتشو يعلم و يادب کتب ةمطالع  بهرا انيدانشجو شهيهم او. ندهند کف از هودهيب رود مي
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 که است يعابد استاد مقاالت مجموع که »يعابد يمايس« کتاب در. نمود  ميبيترغ و
س دکتر طتوساست شده يگردآور يدهل دانشگاه استاد ينيحس فاطمه سيبلق هدي، 
  :ديفرما  ميگونه نيا انيدانشجو و جوانان  بهحتينص قسمت در

 و مطالعه ديبرو ،دينتراش مادر و پدر يفارس وادب زبان يبرا من زانيعز”
 يفارس زبان انيدانشجو و علم طالب جوانان تيمسوول انيم نيا در. ديکن قيتحق
 و مطالعه  باو ديابيدر را يفرهنگ ميعظ راثيم نيا. است گرانيد از تر نيسنگ
 آنها رفتن نيب از مانع است هند يها کتابخانه در که يفراوان آثار بر يجد قيتحق
  .١“بس و شما نزد است يامانت که ديبپرداز گذشتگان آثار حفظ  بهو ديشو
 مورد را ناشناخته موضوعات همواره يو که بود نيا يعابد استاد صاتمشخّ از
 دهيد ،شود تدقّ يعابد استاد يکارها فهرست  بهاگر. داد يم قرار صتفح و قيتحق
 هم اي شده پرداخته آنها  بهکمتر که نمود  ميانتخاب را يضوعاتمو شهيهم او که شود مي

  .است نگرفته صورت يتوجه آنها  بهاصال
 مفرط ةعالق و عشق يهند و يرانيا از اعم يفارس يشعرا ةهم  بهيعابد رحسنيام
 محشور آنان  بارصمعا يشعرا چه و قدما چه يگو يپارس شاعران  باشهيهم و داشت
 يها بخش انيدانشجو ةژيو هب همگان و برد  ميوافر تلذّ آنان رشع خواندن از بوده
 کرد  مينينو و کيکالس يفارس اشعار خواندن  بهبيترغ و قيتشو ها دانشگاه در را يفارس
 انيم در يعابد حسن ريام. کرد  مييادآوري آنها از تمام شوق  باهمواره هم خودش و

 بهتر و شتريب را او داشته مفرط ةعالق يدهل خسرو ريام  بههندوستان يگو يپارس يشعرا
 نموده يفراوان قاتيتحق او اشعار و آثار مورد در خاطر نيهم  بهديپسند  مينيريسا از

 مثبت يها جنبه داده، قرار قيتحق مورد را خسرو ريام اشعار مختلف يها جنبه او. است
. است داده قرار عهمطال مورد رتبح و يآگاه همراه و خاص ينيب کيبار  بارا آن يمنف و

 ادي خسرو ريام ناب اشعار از درس جلسات و مجالس اکثر در يعابد حسن ريام استاد
 ظرافت و تدقّ  باو داشت فراوان يآگاه او آثار يخطّ نسخ و خسرو آثار از او. کرد مي
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 انيدانشجو  بهها کتابخانه در آنها کامل ينشان با را خسرو آثار تک تک قيدق آدرس خاص
  .داد  ميقيتحق اهل و

 ةدربار »يدهلو خسرو ريام ةناشناخت اتياب« عنوان تحت ةمقال در يعابد استاد
  :سدينو  مينيچن خسرو عظمت
 هند در حال  بهتا خسرو ريام مانند يفارس يا ندهيگو تيفيک و تيکم لحاظ از”

 هم يرانيا يادبا که است هندوستان ندهيگو تنها يو. است نگشوده ايدن  بهچشم
 يو اشعار امروز  بهتا فانهسأمت اام. بودند ليقا فراوان اهميت او نبوغ و عظمت هب

 کالم آنکه حال و است امدهين عموم نظر  بهو است نشده جمع جا کي در کامالً
  .١“است موجود قمتفر و پراگنده ايدن يها کتابخانه در او يرچاپيغ
 کامل صورت  بهخسرو ريما اشعار تا بود آن يپ در همواره يعابد حسن ريام
 شعر و دانش و هنر و قيتحق اهل دسترس در و چاپ يانتقاد وهيش  بادهيگرد جمع
 او. نمود ينم يکوتاه نهيزم نيا در يتالش و يسع گونه چيه از خاطر نيهم به. رديقرارگ
 همواره او ديد از. رديگ بخود عمل و انجام صورت مهم نيا تا نمود را خود تالش ةهم
 مختلف يها وانيد تا ميا نکرده تهم حاال تا ما چرا که بود مطرح سشپر نيا
 چاپ  به،هستند يفارس ادب و شعر گانيشا گنج هرکدام کهرا  يدهلو خسرو ريام

 خسرو ريام شعر  بهبتوانند يآسان  بهاو سخن و شعر  بهعاشقان و مندان هعالق تا انيمبرس
  .باشند داشته يدسترس
 کتابخانه  بهخسرو ريام اشعار مورد در پژوهش و قيتحق يبرا شخصاً يعابد حسن ريام

 را او آثار از مختلف يخطّ نسخ و ديسرکش بارها و بار مختلف يها موزه و دانشگاه و
 چاپ يها وانيد در خسرو ريام از اتياب کدام که ابديدر تا داد قرار مطالعه و تدقّ مورد
 خسرو ريام از را نو و تازه ياتياب تنها نه يعابد حسن ريام. است امدهين خسرو ريام شده
 ناشناخته يآثار اي و اثر يحتّ که ،نموده يفمعر خسرو ريام مخاطبان و خوانندگان يبرا
 يدهلو خسرو ريام دوستدارن و قيتحق اهل يبرا که است نموده يفمعر ما هب زين را او از

 شتريب عمر ةهم در يبدعا استاد مهم يکارها از قتيحق در. است اهميت زيحا سخت
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 ريسا اي و هندوستان مختلف يها موزه و ها کتابخانه در که بود يخطّ نسخ  بهمراجعه
 موجوده يخطّ نسخ از ياديز تعداد يعابد حسن ريام استاد. است داشته وجود کشورها

  .است برخوردار يفراوان اهميت از که نموده يفمعر ما يبرا را هندوستان در
 را ةنسخ از يسراغ جا هر کرده يسع يدهلو خسرو ريام ةدربار يدعاب حسن ريام
 آن چون و چند يفمعر  بهبعد کرده ثبت را آن صاتمشخّ ،نموده مراجعه آن  بهداشته
 شيبرا که آنجا تا ،داشته يدهلو خسرو ريام  بهنسبت که يعشق با او. بپردازد نسخه
 مطالعه مورد را آنها ،دهيد را يدهلو خسرو ريام مختلف يخطّ نسخ ،بوده مقدور
  .است داده قرار

 که يدهلو خسرو ريام يخطّ نسخ مورد در »يعابد يمايس« کتاب در يعابد استاد
  :دينما  مينظر اظهار گونه نيا دارد وجود هندوستان در

 مختلف يها موزه و کتابخانه در يرارزشپ اريبس يخطّ نسخ يدهلو رخسرويام از”
 را ما او اشعار رامونيپ صتفح و قيتحق قسمت در که دارد وجود هندوستان

 قادررا  ما هست انبوه ةگون  بهکه خسرو ريام موجوده آثار و سازد  ميازين يب
 و چاپ را آن يانتقاد ةويش  بهو حيصح و درست شکل  بهرا او آثار تا سازد مي
  .١“ميينما نشر
 شناخت يبرا يبخو ةليوس را خسرو ريام قطعات و اتيرباع ،يعابد حسن ريام
 نهيزم نيا در و داند  ميخسرو ريام رتفکّ طرِز و يزندگ ةويش و رتيس و زمان آن جامعه
  :سدينو مي

 شتريب اتيغزل و ديقصا و ها يمثنو از ندهيگو رتيس و تيشخص يبررس يبرا”
 طيمح ريثأت تحت ندهيگو که دينما  ميکمک را ما خسرو ريام اتيرباع و مقعطات

 و العلماةندو در خسرو ريام وانيد يها نسخه در. است دهييسرا  مييگاه گاه خود
 يتوجه قابل تعداد نموده اتيغزل انتخاب و هيعثمان دانشگاه در نيدواو ةمجموع

 ما که است نگشته مشمول يچاپ نسخ در که است موجود آنجا در قطعات از
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 يدهلو خسرو ريام تريس و را زمان آن جامعه احوال ميتوان  ميآنها  بهمراجعه با
  .١“ميببر يپ يخوب  بهزيچ همه  بهنموده مطالعه تدقّ  بهرا

 نيا او صيخصا اهم از که بوده ياديز صيخصا يدارا يعابد حسن ريام استاد
 مراجعه که يا خانه اي و اداره هر  بهاو. کرد ينم فراموش هرگز را گرانيد  بهسالم بوده
 و احترام  بهرا خانه صاحب تا خانه کارگر از و هادار سيئر تا گرفته دربان از کرد مي

 وقت چيه. نمود  ميبرخورد آنها  بامخلصانه و يخاص يتمحب  بانموده سالم خضوع
 را او استاد از قبل باشد توانسته ،نموده برخورد يعابد حسن ريام  باکه ندارد ادي هب يکس

  .دينما سالم
 يزندگ همان بهو  دهينگرد يادم ثروت و شوکت صاحب گاه چيه يعابد حسن ريام

 حساب  بهگرانيد شاهانه يزندگ از برتررا  آن  وبوده خوشحال سخت شيخو رانهيفق
 که داشت مي وا بتعج  بهرا انسان يعابد حسن ريام يذات ياستغنا گاه. آورد مي

 لتجم از برتر را يزندگ در يسادگ همان و ستيز  مييسادگ به  بهچقدر موصوف
 از را تواضع و ادب نيا که داشت اشاره موضوع نيا  بههمواره او. انستد  ميشاهانه

 تدوينگر. دارد يا ساده يزندگ نيچن که کند  ميفخر آن  بهو گرفته يدهلو خسرو ريام
  :سدينو  مييجا در يعابد حسن ريام قول از »يعابد يمايس« کتاب
 که يکس  بهدهد  ميپند و زديانگ ميبر را مردم نفس شرافت حس خسرو ريام”
 رانهمتکب ثروتمندان برابر در آن برخالف و ديکن سالم حتماً است کمتر شما از

 مردم که شود  ميدهيد معموالً است نيهم مناسب تواضع که ديکن رفتار
 يحتّ کند سالم را آنان يشيدرو واگر نديگو  ميسالم احترام  باثروتمندان به

  .“دهند ينم هم را او الؤس جواب
  باشـد  خـدا ي  پ از اگر است نيهم تواضع سالم فقر اهل بر بر تکبر ک بر اهل 
ـ درو کنـد ي  سـالم  تـرا  راه وگربه   باشـد  روا نيچنـ يي  گـو  ب زيـ ن کيـ عل شي

 يگردآور از را مردم کند  مييسع خسرو ريامگويد که  و مي نکرده اکتفا نيهم بر او
 ابتدا در که راماند يشراب شده اندوخته حرص يبرمبنا که يمال. دارد باز ثروت و مال
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  ٢١٦  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

 علت  بهکردن جهد و جد که ديگو  مياو. گردد  ميناب زهر انتها در و دهد  ميتلذّ
 منظور  بهدينبا باشد داشته مال تيکفا قدر  بهيشخص اام است درست ياستطاعت يب

 حيصح کار کردن يدوندگ ندهيآ افالس ةشياند  بهديگو  ميزين و ببرد رنج مال شيافزا
  .١بست نخواهد را آن گشاده ورق در هرکه ستين

 و جاهالن و نيخودب فهمتصو و ونيروحان مورد در يعابد حسن ريام استاد
  :کند  ميانيب گونه نيا را يدهلو خسرو ريام اتينظر اکارانير

 آن در که است آن بر کرده محاسبه زين فهمتصو و ونيروحان گروه از رخسرويام”
 جوفروش ياريبس که آنست بر او. رديبگ هخرد است ممکن که آنجا تا گروه
 انيصوف و نموده شرح را راستکار فمتصو مردم ينشانها يو هستند نما گندم
 مردم دادن بيفر يبرا اام باشند يعار دانش از که کرده سرزنش را جاهل

 ازمندين خدا  بهفقط که آنست يقيحق فمتصو. شوند  ميظاهر عبا و عمامه با
 و مال طلب در همواره شانيا که نمود احتراز ديبا اديش و اهلج انيصوف از باشد
  .٢“رياخ تا باشند  ميثروت

 را او ،نموده مطالعه ةيزاو هر از و يخوب  بهرا يدهلو رخسرويام يعابد حسن ريام
  :ديگو  ميو آورد  ميحساب  بهتيانسان و اخالق يواقع ممعلّ کي

 و جور ياجرا از را وزرا و امرا و امحک مانند اقتدار ارباب کوشد  ميخسرو ريام”
 و انصاف راه در ديبا همواره قلم جنبش که کند  مينيتلق دارد باز يگر داديب

  .٣“باشد عدالت
 بلکه شناسد ينم شاعر نيبزرگتر عنوان  بهفقط را يدهلو خسرو ريامعابدي،  استاد

 باره نيا در. آورد  ميحساب  بهزين جهان و هندوستان دانانيقيموس نيبهتر از يکي را او
  :دينما  مينظر اظهار گونه نيا
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   استاد عابديامير خسرو از ديدگاِه  ٢١٧

 هند شاعر نيبزرگتر يدهلو خسرو ريام حضرت هند يطوط که طور نيهم”
 يقيموس فن علم در بلکه نداشته کامل يدسترس شعر در فقط يو شود  ميشمرده

 يقيموس در او. نامند  ميهم ستار موجد را يو عالوه  بهاست داشته کمال هم
. است کرده جاديا تازه يراگها کرده مخلوط يرانيا مقامات  بارا يهند يراگها
 يزمان اندک در يدهلو خسرو ريام سرشار ذوق سدينو  ميينعمان يشبل امهعلّ
 آن هندوستان در يکس طرف نيا  بهسال ششصد از را آن که ديرسان هيپا  بهرا آن
  ١…“است نرسانده هيپا آن  بهرا
 يفارس بزرگ يشعرا همه مثل او که سدينو يم خسرو ريام ةدربار يعابد حسن ريام

  .نمود  مياديز مباهات و فخر خود سخن و شعر به
 اش يزندگ تمام او. بود ريناپذ يخستگ يتيشخص يعابد رحسنيام صورت هر در

 بالخصوص او. است نموده يفارس ادبيات رامونيپ عتتب و صتفح ،قيتحق صرف را
 از خود عصران هم  بهنسبتاست و  نموده مطالعه شتريب تدقّ  بارا يدهلو وخسر ريام

 شيآرزوها نيتر مهم از يکي. شناخت  ميرا آن  و اوداشته عالقه خسرو  بهشتريب همه
 و درست شکل  بهرا خسرو اشعار و بگمارند تهم يکسان اي و يکس که بود نيا همواره
  .نپوشاند عمل جامه خود هب خواسته نيا او اتيح تازمان يول برسانند چاپ  بهآن مناسب
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  ١پروفسور عابدي احوال و آثاِر در يمختصر
  ∗شهناز آرا بيگم
 ةاستاد دکتر سيد امير حسن عابدي فرزند سيد شبير حسن عابدي يکي از اساتيد برجست

باد آ  در شهر غازيم ۱۹۲۱وي در سال .  فارسي در کشور هند استادبياتزبان و 
طه را در شهرهاي لکهنو و تحصيالت ابتدائي و متوس. د شدايالت اترپرادش متولّ از

دريافت   بهق موفّم ۱۹۴۵سپس وارد دانشگاه آگره شد و در سال . پايان رساند  بهبنارس
  سنت استفن وابستهکالجآنگاه در .  فارسي از آن دانشگاه گرديدادبياتدکتراي زبان و 

  .کار شد عنوان دانشيار مشغول به  بهدانشگاه دهلي به
 براي تحصيل در دانشگاه تهران از طرف آن م ۱۹۵۵/ش ه ۱۳۳۴ايشان در سال 

 ة دکتري در رشتةدريافت درج  بهنيز) ايران(دانشگاه دعوت شدند و از دانشگاه تهران 
 سنت استفن کالج از م ۱۹۵۷/ش ه ۱۳۳۷در سال . گرديد ق فارسي موفّادبياتزبان و 

  فارسي زبانة مجلّم ۱۹۵۸ فارسي دانشگاه دهلي منتقل شده و در ادبياتگروه زبان و  به
سمت   بهم ۱۹۶۹/ش ه ۱۳۴۸سال سپس در . شد يممنتشر  ي وييراهنما آهنگ دهلي به

 /ش ه ۱۳۴۶ فارسي در آن دانشگاه منصوب شد و در سال ادبياتنخستين استاد زبان و 
  . منصوب گرديدند»استاد ممتاز«عنوان  ه شدند و در همان دانشگاه به بازنشستم ۱۹۸۶

 ط داشتند و از سانسکريت،هاي اردو، فارسي، و انگليسي تسلّ زبان  بهعابديپروفسور 
 زبان ةدي در زمينهاي متعد ها و مقاله ايشان کتاب. ي داشتيشناآ و پهلوي نيز يياوستا

                                                   
1.  مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري , )١ ج(ات فارسي در هند پاسداران زبان و ادبي

 .١٥، ص  ه١٤٠٦ الحرام محرم/ش ه ١٣٦٤ شهريورماهنو،  اسالمي، ايران، دهلي

  .نو ، دهلي دهلي فارسي کالج ذاکر حسيناستاديار موقّت  ∗

 



   پروفسور عابديوال و آثاِراحمختصري در   ٢١٩

 هاي ايران، پاکستان و افغانستان هاند که اکثرا در مجلّ آورده  تحريرةرشت ه فارسي بادبياتو 
در مناطق مختلف . سير و سياحت عالقه فراواني داشتند  به ايشان.طبع رسيده است به
کرده و در  آن جمله ايران، افغانستان، ترکيه، پاکستان، سوريه و لبنان بارها سفر از

. ها ايراد داشته است هاي علمي و ادبي شرکت جسته و سخنراني ها و کنفرانس کنگره
ايران سرزمين شعراي بزرگ فارسي  به سفر نموده و عالقه و شوق و ذوق خود بهبارها 

  .١غيره را ابراز نموده است حافظ، سعدي، نظامي، خواجو و
سالگرد استقالل هند، رئيس جمهور وقت کشور   با همزمانم ۱۹۷۲ اوت ۱۵در تاريخ 
دمات علمي و ادبي استاد عابدي و نقش انکار ناپذير وي در خ سخپا  بهطي مراسمي

 سه سال بعد دولت هند. عمل آورد  بهسي در هند از او تقديرفار ادبياتگسترش زبان و 
  .٢وي اختصاص داد  به ادبي ساهتيه کاال پريشد راةهدف قدرداني از خدمات استاد جايز با

  فارسي هندادبيات تاريخ ةي درباريها  براي گردآوري آگاهيم ۱۹۷۴در سال 
. کرد کابل سفر  بهسرو دهلويخ  براي شرکت در سمينار اميرم ۱۹۷۵ترکيه و در سال  به

 از سوي مؤسسة غالب دهلي جايزة فخرالدين علي احمد براي پژوهش م ۱۹۷۸در سال 
هاي بنارس، پتنا،  وي عضو هيئات آموزش فارسي در دانشگاه. وي داده شد و نقد به

  .٣وپال، عثمانيه و پنجاب بوده استهگجرات، ب
استادان فارسي براي ترويج بيشتر اين هاي داخلي   کنفرانسةوسيل  بهاستاد عابدي

هاي علمي کشورهاي غربي و ايران و پاکستان و  زبان در هند کوشا بوده و در کنگره
  .٤غيره شرکت داشته است افغانستان و ترکيه و

انجمن سراسري «ت هفت سال رياست مد  بهم ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۰استاد عابدي از سال 
المللي احمدآباد   در سمينار بينم ۱۹۹۶در سال  و را بر عهده داشت »استادان فارسي هند

  .ن کرد مزي»باباي فارسي«لقب   بهواقع در ايالت گجرات استاد را
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  ٢٢٠  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

برگزاري مراسم بزرگداشت   با انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ايرانم ۲۰۰۲در سال 
زبان  ه بخاطر خدمات پنجاه ساله استاد  بهاهداي جوايزي ارزنده  بااستاد عابدي در تهران

  .١کرد قدرداني ي، از وو ادب فارسي
 ها کتاب و مقاله  فارسي و فرهنگ ايراني اسالمي دهادبيات زبان و ةايشان در زمين

 گويند مي. في استزبان فارسي و اردو و انگليسي نگاشته که شامل تصحيح، نقد و معر به
لي هند و خارجي هاي داخ هاي کنفرانس ات و گزارش وي در مجلّةبيش از دويست مقال

  :قرار است به ايشان ةآثار عمد. منتشر شد
 .م ۱۹۵۹نو،  فارسي، دهلي  به سانسکريتي، ترجمهةنمايشنام .۱
 .م ۱۹۶۱، ه عليگر، گلزار حال، طلوع عمر معرفتةتصحيح و انتشار متن نمايشنام .۲
 .م ۱۹۹۴تصحيح و تعليق مثنويات فاني کشميري، سرينگر،  .۳
 .م ۱۹۶۸ ه،، عليگر) هندوئية فلسفةدربار(  فارسي يوگا واشيناةتصحيح و ترجم .۴
تصحيح و تعليق مثنوي سوز و گداز نوعي خبوشاني که شبيه مثنوي وامق و  .۵

 .م ۱۹۷۰عذراي بلخي است، بنياد فرهنگ ايران، تهران، 
 .م ۱۹۷۱اللطايف، بنياد فرهنگ ايران، تهران،  تصحيح و تحشيه منتخب .۶
، بنياد فرهنگ )فارسيزبان  داستان عرفاني هندي به(تصحيح مثنوي پدماوت  .۷

 .م ۱۹۷۲ايران، تهران، 
 .م ۱۹۷۳ بنياد فرهنگ ايران، تهران، سالطين صفويه، ختصحيح تاري .۸
 .م ۱۹۷۳، هتصحيح متن و ترجمه کتاب سانسکريتي پنجاکيانه، عليگر .۹

، انجمن ايران و )ه ۷۲۵ :م(نامة خسرو دهلوي  ضميمة مثنوي تاريخي تغلق .۱۰
 .م ۱۹۷۵نو،  ند، دهليه

 .م ۱۹۸۳نو،  ، دهلي)اردو(احوال و آثار و سبک ابوطالب کليم کاشاني  .۱۱
 .م ۱۹۸۴نو،  ، دهلي)اردو مقاالت فارسي شناسانه به( فارسي هند ادبياتمطالعات  .۱۲
نامه، مرکز تحقيقات  تصحيح داستان لورک و مينا مشتمل بر مثنوي عصمت .۱۳

 .م ۱۹۸۵نو،  ايران هند، دهليي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمفارسي 
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   پروفسور عابديوال و آثاِراحمختصري در   ٢٢١

) بحراالسمار( هاي سانسکريتي کتهاسريت ساگر  فارسي داستانةتصحيح ترجم .۱۴
 .١م ۱۹۸۶، هعليگر

 ةهاي فارسي، اردو، و انگليسي که اکثر آنها دربار زبان  بهاز استاد عابدي ده مقاله
اب، سخن، يغما، ات ادبي ايران مانند راهنماي کته است در مجلّقار ادب فارسي در شبه

ايندو (و هند ) رياناآ(  دانشگاه تهران، افغانستانادبيات ة دانشکدةو کوشش و مجلّ خرد
  .٢چاپ رسيده است  به)ايرانيکا، آهنگ، بياض، معارف، شيرازه

 در م ۲۰۱۱ مي ۴ايشان در تاريخ . ميان ما نيستند استاد عابدي دراکنون افسوس که 
حاال . تواند پر شود ست و اين خال نمييجبران نقابل  ما ةوفات ايشان براي هم. گذشتند

  .ميدار نگه فارسي را براي نسل آينده روشن ادبياتست که مشعل زبان و ا ما ةوظيف

  کتابنامه
 فارسي در هند، مرکز تحقيقات زبان فارسي رايزني فرهنگي ادبياتپاسداران زبان و  .۱

  .هجري ۱۴۰۶/ش ه ۱۳۶۴نو،  جمهوري اسالمي ايران در هند، دهلي
، ۴ دوم، ج ، بخش)پاکستان و بنگالدش(قارة هند  دانشنامة ادب فارسي در شبه .۲

سرپرستي حسن انوشه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات  به
 .، تهران۱۳۷۵

ي، گردآوري سيده بلقيس فاطمه حسيني،  عابدي، استاد سيد امير حسن عابدسيماي .۳
 . فارسي، دانشکدة هنر، دانشگاه دهلي، دهليانتشارات بخش

 فارسي، نوشته دکتر امير حسن عابدي، گردآوري دکتر ادبياتگفتارهاي پژوهشي در زمينه  .۴
، چاپخانة شرکت ۶۵سيد حسن عباس، مجموعة انتشارات ادبي و تاريخي، شمارة 

 .انتشارات علمي و فرهنگي
نگي ايران، بخش اول، مرکز تحقيقات هاي فره هاي نخستين پيوستگي مجموعة سخنراني .۵

همکاري مرکز مطالعات و تحقيقات فرهنگي   باآباد فارسي ايران و پاکستان، اسالم
 .م ۱۹۹۳المللي، تهران،  بين
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  ٢٢٢  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

  و تحقيق عابديپروفسور 
  ∗محسن علي

 يها نهيک و سهولت صنعت چاپ و انبوه کتب در زمينکت عصر حاضر که فن و در
 ي اگر فرد، باز داشتهتفحصق و ي از تحقي بشر را از فشار ناشي و ادبيمختلف علم

 شهرها و روستاها را بخاطر ،را برخود هموار ساخته  سفريشود که سخت  ميافتي
 و غبار ياهي سها  را در کتابخانهها ا روزها و ماهينهد و   مي پشت سريقي تحقيموضوع

  را قدر نهاده از اوين کسيد چني با،کند  ميتفحصق و ي را تحقي موضوع،کتاب خورده
را ي است زها استثناو جز در روزگار ما واقعاًيزين چيچون چن .کرد ادي فراوان يکين به
  :رود  ميشمار هت بيز اهمياح  ماين موضوع از چند جهت برايا

ق و يده که کمتر وقت تحقيچيقدر ما را بخود پ شرفته آنين و امکانات پيعصرنو .۱
 گاه افسوس ، ما اثر نهادهي در زندگيحد هن مساله بيا .ميابي  ميمطالعه را بخود

 .مراتب فراتر از آن ه ما بي کوتاه است و آرزوهاي زندگم که واقعاًيخور مي
 ها  هفته،ساعت  به روزها،دقيقه  به ساعات،شنويم  مي است که اغلبخاطر همين هب

 ع از بر ماي سرزمان واقعاً و ماه بدل شده است  بههفته و سالها  بهها  ماه،روز به
 روز و ماه را هم گاه از ،ق هفتهي فرصت حساب دقيکه حتّ ست انيا .گذرد مي
رفاه ناشي از زندگي ات و ينهمه گرفتار مادي انسان امروز ايوقت .ميده  ميکف

 .گذارد  مييباقصتي براي مطالعه و تحقيق براي او  کجا فر،امروزين هست
 ازي تا ما امروز کمتر ن،ک باعث شدهيتخن  فن وةعرص  بشر دريشرفت و اعتاليپ .۲

ازمند يچون هر آنچه را بدان ن .مي آن داشته باشيکي فزةگون  بهق و تتبعيتحق به
                                                   

  .نو استاديار بخش فارسي، جامعة ملّية اسالميه، دهلي  ∗
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 ،ن چون انترنتيشرفته امروزيق امکانات پيم از طريتوان  مي پخته و آماده،ميهست
که  مياوريمت بدست بي ارزان قي و کتب چاپها  روزنامه،دي جرا،ونيزي تلو،ويراد
 را از ما گرفته يمنابع اصل  بهق و مراجعهي از تحقينها خود رنج و فشارناشيا
 .سازد  مي و استراحت طلب بدليلي طفيموجوات  بهشتر مارايب
 ي دسترسةني زم، کميمتيق  باع آني کتب و چاپ و نشر سريونيليجود انبوه و مو .۳

 يها کتابخانه  بهاز از سفر و مراجعهين يرا ب  ما،کتب مختلف آماده ساخته  بهرا ما
صورت نياز موضوعات را   در،شود  مياين خود باعث .سازد  ميدور و نزديک

  . نماييمآساني مشکل خود را حِل به ،پخته و آماده از کتب قابل دسترس نقل نموده
 ازمندي ما کمتر خود را نيط کنوني در شرا،گري ديل فوق و علل و عوامليبنابر دال

ا ين يا به  از سفريل ناشتحم  رنج وکه ،تبر دانستهعل و مي اص،يمنابع اصل  بهمراجعه به
ک يگاه ياگر در جا . از ما گرفته استيعموم  وي شخصةفالن کتابخان ايآن شهر و 

 م و احساسيکن  ميم اکتفايار داريآنچه در اخت  به،ميدار  قرارادبيات ياستاد و دانشجو
 کفاف ،ا شامل کار مايموضوعات مورد عالقه و   بهمنابع موجود در ارتباطکه م يکن مي
 و ي نسخ خطّ،ها  موزه،ها کتابخانه  بهمراجعه  به ديگر ضرورتي،ي ما را نمودهها يازمندين

ن بخش خود ي اي و دانشجوادبياتن امروز کمتر استاد ي هممثالً. مي نداريقيز تحقمراک
 يک فارسي بودن آثار کالسي در مورد اصالت و واقعتفحصع و  تتب،قيتحق  بهازمنديرا ن

 ،ي سعد، حافظ،يي سنا،ار عطّ، موالنا،ي رودک،ي فردوس،ي خواجه عبداهللا انصار،چون
که آثار بزرگان فوق  ني هم،شود  ميگمانچون  .دانند ميگران يدل و دي ب،خسرو امير

گر کار تمام شده است و آنچه ي د،باي مختلف و اغلب زيها قطع  به آنهم،چاپ شده
ق و يتحق  بهيازيگر ني د ول و درست بودهي اص کامالً،ن بزرگان هستيا  بهمنسوب
 ةگون  بهم که کاريدارپن  ميچنان .ستين آثار نيا عدم اصالت اي اصالت و ة دربارتفحص

 ما در  کهستي نيگر ضرورتي د،افتهياتم و اکمل از جانب بزرگان و گذشتگان انجام 
ن اکنون صدها يم که هميا هکه فراموش کرد يدرحال .مي را انجام دهيتفحصنه ين زميا

ره يغ  منطق و، حکمت، شعر، فلسفه، ادب،بزرگان هنر  به آثار منسوبياري در بسسؤال
 هم داشته  حلّ و اغلب راِه،ماندهينحل باقيصورت ال ه که ب، و ادب ما وجود دارددر زبان

 يريت پذيزحمت و مسوول  با کرد وق مشکل را حلّي دقتفحصق و يتحق  باشود  ميکه
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  از آنجا که مايول . موجود را برطرف کرديخالها  پاسخ گفت وها سؤالن يشتر ايب به
 رامون آثاريق پيتحق  بهازمنديرا ن م کمتر خوديا افتهي پرورش ،جو  استراحتينسل
 خود را ،افتهي انجام نکار قبالًينکه ايتحت نام ا  مختلف و متفاوت ويها بهانه با .ميدان مي
  .ميکن  ميهئمان تبر فيد و وظات تعهيبار مسوول رياز ز

ر حسن ير و پاک چون اميپذ تي مسوولي انسان،يي عصر و فضا،تين وضعيدر چن
 ي فارسادبيات ةع در عرصق و تتبيهفت دهه از عمرش را صرف تحق  بهکي نزديابدع

 ةنديگو  بهيي دارد و نه هم نان نوايم نه متکلّي که زبان فارسينيکند آنهم در سرزم مي
م نثار او کند و ي داشته که زر و سينه نه ممدوحين زمي در اير حسن عابدي امطبعاً .آن

 يکار  بهم دستيزر و س  بهدنيرس  بهيدلخوش  بار تايوز ر ويام ،ن شاهي از اينه سفارش
 ة هم، تماميتواضع و فروتن  باير حسن عابديشد ام  مي آنچه باعث.ه بزنديم و پرمايعظ
  گرسنه همراهيناتوان و شکم ف وي ضعيبدن  با، فقر نهادهي زانويت را سر رون مديا
  کهن وي و نسخ خطّها  کتابيبال شب و روز را در ال،اليات خانواده و عيشکا با
ادب  زبان و  بهشيآال ي فقط و فقط عشق پاک و ب،انه و گرد و غبار آنها بگذرانديمور با

 ييود و آرزيچ امي چون ه.گري ديزي باشد نه چةزين انگي چنةيتواند ما  مييفارس
 او يروشيق پيع و تحقگونه تتب نيم از اي و زر وسيمنابع ماد  بهافتنيخاطر دست  هب

 و يات علمي نه دهه حيز او طي از همه چيرانه و تهي فقيچنانچه زندگ.نبوده است
ز يچ چي ما ه،دهي در نقاب خاک کشيامروز که او رو .ن امر استيانگر همي او بيمعنو

او بدان دلخوش نمودهةم که خانوادي از او سراغ نداري ويجز آثار علم  بهيهقابل توج ، 
  دوستان و، خانوادهي براير حسن عابديآنچه از ام . ببرنديسود آن ي مادياياز مزا

 است ي و هنديسي انگل، اردو،ي از مقاالت اعم از فارسي انبوه،ماندهيارادتمندانش باق
 او ة خانه محقرانيها  رفيصورت دست نوشته رو ها هم بي و ي چاپةگون  بهايکه 
 شش دهه يگران طيکمک د  با او کهيها  از کتاباي همجموعو نيز  مانده استيباق
  .ده استيچاپ رس  بهات اويح از

 رود او  ميشمار هه بقار ن سلسله در شبهين ايان پسمحقّق و جزير حسن عابديام
ق و پژوهش ي تحقةني در زميان هندمحقّقن ي از پرکارتريکي يروز شبانه کار ممتد و با

  . استيادب فارس زبان و  به مربوطيادب  ويل علمئدر مسا
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د و يمحضر اسات  دريالملل ني و بي ملّيها شي همواره در هماير حسن عابديام
ت کم ينها ي بمحقّقق و يامروزه اهل تحق”نمود که   مين حرف را تکراريان ايدانشجو

  هستند که اغلبي همان کسانيعابد ه منتقد از نظر البتّ.“ منتقد فراوان هستيول
 را از آن يقيسالم و حق ر نقدي که مسيزيچ .ردازندپ  ميييبجويع  بهي انتقاد اصوليجا به

ق باشند تا يشتر اهل تحقينمود که ب  ميهين خود توصيمخاطب  بهلذا همواره .سازد  ميجدا
  اغب بدانينيک بي وسواس و بار،تدقّ  باير حسن عابدي که خود اميزيچ .ديتنق
 ،را پشت سر نهادهها ها و روستا حاضر بود شهريق موضوعي تحقياو برا .پرداخت مي

ش پرداخته ياقناع خو  بهافتهي دست ييهدف غا  بهد تاي نمايساعتها و روزها را سپر
سقم مطلب مورد  ت و جهت صحير حسن عابدي اميل شدن موضوع برامدلّ .باشد

 ير حسن عابدي است که از اميزين چيو ا رود  ميشمار هل بئش از اهم مساينظر برا
 چنان يموضوع به گاه او در ارتباط .سازد  مينيب کيق و باري پرکار، صبور، دقيمحقّق

حوصله   بادارد که او چقدر  ميب واتعج  بهرا دهد که ما  ميخرج  بهينيب کيت و باردقّ
 ن حدي او بود هرگز تا ايگر جاي ديکه اگر کس يدهد درحال  مين کار را انجاميا

خذ و کتب مختلف آ م،منابع  بهر همچون اگر کمت .داد يخرج نم  بهت و دقّيمند حوصله
 ير حسن عابديکه ام يل سازد درحالما مدلّ  بهتوانست سخنش را  ميکرد  ميمراجعه

او  .اقناع خود توجه دارد  بهشتري اقناع خواننده بيجا  بهي واقعمحقّقک ي ةويبراساس ش
ز د هرگز دست ايرس ين نميقي  اثبات وةمرحل  به خودشيکه موضوع برا يزمان تا

  .داشت ي برنمتفحصق ويتحق
 قول  بهشايد .سيصد مقاله است  بهحسن عابدي نزديک تعداد مقاالت ادبي فارسي امير

ن ي ايران در دهلي سفارت ايزني رايقات فارسير مرکز تحقيرضا قزوه مد يدکتر عل
 يت اندک باشد ولينها يرج افشار نوشته بيکه دکتر ااي  تناسب سه هزار مقاله  بهمقاالت

ز ي از دو جهت حايحسن عابد رين مجموع اندک مقاالت اميم که هميه باشد متوجيبا
ست و بعد هم در ي ني فارسيحسن عابد ري امينکه زبان مادريل ا او،ت استياهم

 ش حکم زبان کامالًي برايست و زبان فارسيج ني را اصالًيکشور زادگاهش زبان فارس
زباني غيرزبان مادري   بهمقاله علمي  بهنوشته  به قادريمحقّقبيگانه را دارا هست چون کمتر 

ن امر ي هم.ني امروزيقي و تحقي علميارهايمع ا بمطابقاي  آنهم مقاله .ش هستيخو
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 .سازد  مي مايگران براي ممتاز و متفاوت از ديتي را شخصير حسن عابديهست که ام
اش  يزبان مادر  به رايشتر آنها، بران نوشتهيهزار مقاله در ا رج افشار سهيحال اگر دکتر ا

  . استنوشته
شود   مي است که کمتري از جمله موضوعاتير حسن عابدي امينيب کيت و باردقّ

در کنار  .آن وارد ساخت  به رايرادي او گذاشت و ايقي تحقيکارها  بهانگشت انتقاد
مه از  است که هيسيانگل  وي هند، اردويزبانها  بهگري صاحب صدها مقاله دينکه ويا

  . برخوردار استيقي تحقيازات کارهاياز امت
ر و باالتر از همه داشتن  تبح، دانش،يمند  حوصله، صداقتي واقعمحقّقک ي ةالزم
 ي واقعمحقّقک ي ي براينها الزمه واقعيا. ق استيموضوع مورد تحق  بهعالقه عشق و

 ياستغنا  با او.ستکجا دارا بوده اينها را ي اة همير حسن عابديام . استيادبـ  يعلم
 ش راي دانش و کارکردها،ش رايها گران داشتهيخواست در برابر د ياش هرگز نم يذات
 درست و بزرگوار هم در ،في شري انسانين است که از ويهم .گران بکشديرخ د به

  .هندوستان و هم در خارج از هندوستان ساخته است
  وي و ادبيق علمي تحقةصعر  را درير حسن عابدي اميگاه واقعينکه جاي ايبرا

 مي سخت و دشوار هم بوده نشان دهيلين راستا که خي او در ايمند عشق و حوصله
 در يم چقدر ويتا نشان ده .ميينما  مي گذراي او اشاراتيقي تحقي از کارهايها نمونه به

  . جهت موضوعات مورد نظر دقت و وسواس داشته استي ادبي علممحقّقک يمقام 
 ي نخواهيخواه  بوده است ويحسن عابد ري زبان دوم اميرس زبان فاطبعاً

 اش ي که زبان نوشتاري هرکسيبرا . خاص خود را داشته استيمشکالت و ناهنجار
 يامير حسن عابدي هم از اين قاعده مستثٰن . اين مشکل وجود داشته است،زبان دوم بوده

  .هم داشته باش يور و دستي او مشکالت ادبيکاربرد جمالت فارس در بسا چه. نيست
  :سدينو  ميگونه ني او اي در جامثالً

ن نام را شعرا و يک سمبل درآمده است و ايطور   به اسم باربدي فارسادبياتدر ”
  .١“اند  خود گنجاندهينثرها  وادبياتسندگان هند در ينو
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 ف و سستين جمله از استحکام الزم برخورد ار نبوده ضعيشود که ا  ميدهيد
 ي وقت“اند دهي خود گنجانينثرها  وادبياتدر ”: ديگو  مي کهي جامخصوصاً .باشد مي

نظم   اعم از نثر وي ادبيها شود شکل عام را داشته شامل همه گونه  مي ذکرادبيات
  .شکل جمع  بهست آنهميذکر نثر ن  بهيازيهست و ن

  :اي
 ياي آسيها نيق شود ممکن است در سرزمي و تحقي ما سعيقياما اگر در موس”
  .١“مانده باشدي باقيگري دينامها  بهانهيم
  :ن مقالهيا باز در همي
 ينواها و الحان هند  با خود رايب آوازها و سرودهايامد که از ترکي برنياندک”

  .٢“ظهور آوردند  بهدي جدينغمات و سرودها
  .اين قسمت هم مشکالت خود را داشته از نظر دستوري و نحوي خالي از مشکل نيست

  :سدينو  مين مقالهي باز در همييا جاي
 هم کمال يقي بلکه در علم فن موس، کامل نداشتهي فقط در شعر دسترسيو”

  .٣داشته است
 از يکيکار برد چون   به فن را هم،کار رفته  به علميست وقتي نيازي نين جايدر ا

 که يدگاهيدرکنار آنکه در هر د .فن علم نه ست وي است و علم فن نين دو کافيا
  .ا فنيم و ياوريحساب ب  به را علميقيم که موسياشب

  :ن مقالهيگر در همي ديباز در جا
  .٤“ نمودندين فن را حفظ کردند و از آن سرپرستي اي وي امرايول”
 يزبان هند  بهط استادان برجستهار توسينگ حاکم گواليدستور راجه مان س به ”:اي

توان در   مي راي و هم گاه دستوريي که مشکل معنا.“د امروز معدوم استيف گرديلأت
  .آن مشاهده کرد
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  :ميخور ين جمله برميا  به»شاهنامه و هند« ةا در مقاليو 
کشور را   هردوييايم مستحکم بوده و اقوام آريران از زمان قديا روابط هند و”
  .١“بها داده است نت ويز

  .ي دارد و هم دستورييهم مشکل معنا
  از آنجا که جزيول .ن دست ذکر کردي را از ايشتريبتوان موارد   ميبين ترتيا به

ن مشکل عدم مراجعه يت اد علّيشا .ميينما  ميست از آن صرف نظريذا نبحث مقاله ٰه
ا عدم دقّياصل مقاله در هنگام چاپ و   بهسندهيد نومجدن مقاله بوده استت مدو.  

ن يدر اعابدي سن ر حيگاه اميق و جاي تحقةني ما در زمي از آنجا که بحث اصليول
 ةوج  بهمحقّقک يگاه يد اعتراف کرد که او حق مطلب را در جايحق با  به، استنهيزم

ن يخود ا  بهياندک افراد . خبره و آگاهمحقّقک ي ةويش  بهاحسن و اکمل انجام داده آنهم
خرج   به و دقتيمند ن همه حوصلهي ايقيل تحقئدارند که در مسا  ميحوصله را روا

 محقّقن ي چند از ايها نمونه  بهمي نشان دهي را بخوبينکه موضوع آتي ايبرا .دهند
وه و ي از چه شيادب  ويل علميق مسايم که او در تحقيم تا نشان دهيينما  ميهخوب اشار

  .کرده است  مي استفادهيروش
دست   دميها فرهنگ  بهپردازد،  مي باربدةذکر کلم به ير حسن عابدي که امييدر جا

 شتريکند بلکه ب ي داشت مراجعه نميدسترسآن   بهتوان  ميييجا در هر که يو کتب
  از زبان آنها نقل قول قول، و دور از دسترس مراجعه نمودهيمي قديها فرهنگ به
گاه از  . استيقيل تحقيت او در مساشتر نشانگر عمق دقّين کار او بيا .دينما مي

  نامانوس وباًي تقري فارسادبيات ان و امروز زبمحقّقک ي يبرد که برا  مي ناميها فرهنگ
 ،غاتللّا آصف ،آنندراج ،مويدالفضالء ، جهانگيريفرهنِگ او از مثالً .باشد  ميناشناخته

  دويکي  بهکه او ست انينها نشاندهنده اي اةکه هم برد  ميره ناميغ  ومداراالفاضل
 که ،عه نموده مراجيها فرهنگ  به اغلبيدست مراجعه نکرده حتّ د و دميفرهنگ جد

 در کتابخانه دور افتاده دور يشکل نسخ خطّ  بهاند و ح نشدهيامروز چاپ تصح  تابعضاً
  .اند دهاي افتا هاز نظر همگان در گوش
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 ذکر شرح و يحسن عابد ريبا در مقاالت و آثار اميار زي از موضوعات بسيکيان يب
اطب را از عمق موضوع مخ ت نظر ودقّ  با است کهيل موضوعات و حواشيتفص
د که يشود فهم  مييخوب ه ب.سنده استي نولفض  وي نشانگر آگاه، اقناع نمودهيجهت هر
  .اصل مطلب اشراف کامل دارد  بهاو

 کتب گوناگون خواننده را  وي متخلف شعريها نمونه  بهگاه وسعت مراجعه
طلب را نهمه مي تا ا،خرج داده  بهيمند  حوصلهيچه حد که او تا دارد يم ب واتعج به
  . نموده باشديآور کتب مختلف جمع از

 کامل ينشان  بان کتابيک موضوع ساده از چندي از بعضاًعابدي ر حسن يام
حسن  ريق امي عمةن امر نشاندهنده مطالعيا. اند ذکر موضوع پرداخته  بهد کهينما مي ادي

  .هستپژوهشي ل ئان مساي در بيعابد
اب و ي نا،د اغلب ناشناختهينما  ميذکر يحسن عابد ري را که امي شعريها نمونه

 ي هنديگو ي فارسيشعرا  بهيکه او تا چه حددهد   ميله نشانأن مسيا .باشد  ميگمنام
نام و   با مردم کمتر،ماندهيند که ناشناخته باقيگز ي را برميشتر شعراي او ب، داشتهييآشنا

سازد   مي آشناي از شاعرانينکاروا  بان کار ما رايا  بارحسنيام . دارنديينشان آنها آشنا
  .ميا  نداشتهآشنايينام آنها هم   باي حتّکه قبالً
ل ئت در مساياو برخالف اکثر . دارديت خاصّ در ذکر مآخذ دقّيحسن عابد ريام
 آسان و قابل دسترس ةوي که شيل کلّئذکر مسا  بهپردازد تا  مياتيجز  بهشتري بيقيتحق
 نکهي در ذکر مآخذ جدا از ايحسن عابد ريام مهم يتهاياز مز .است همگان يبرا
 مختلف يمنابع در زبانها  بهيک مقاله فارسيوفور در   به،ه دارد مختلف توجيزبانها به

  .باشد  مي تازه و نوها نيشتري بيد که براينما  مي را ذکريگاه هم کتب .دينما  مياشاره
 گونه ذکر نيش را ايع خو منب» هندي فارسادبيات در يقيث موسيحد« ة در مقالمثالً

  :دينما مي
”عهد فيروز  هست که در»المنيهةغنيم« ، موسيقي هندةلين کتاب فارسي در زميناو 

م حسن ابوراجه ين ابراهيالد دستور شمس  به)م ۱۳۷۴ (ه ۷۷۶شاه تغلق در سال 
ن يالد اهتمام شهاب  ويسع  بهم ۱۹۷۸در سال  ف شد ويلأحاکم گجرات ت

ذکر مآخذ   بهيليتفص ن شرح ويچن  بااو .افته استيتشار  چاپ و انيسرمد
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روز شاه ي فيفمعر  بهموضوعهمين  ي پاورقآن درپردازد و درکنار   ميشيخو
ف يلأ تي و چگونگين سرمديالد م حسن و شهابين ابراهيالد  ملک شمس،تغلق
  .“پردازد  مي»هيالمنةغنيم «کتاب

ت او در کار دقّ  وي نشان از درستيدحسن عاب ريت خاص امدقّ  ويوه علمين شيا
 ي را باقيسؤالگونه  چي هي جاي خواننده و پژوهشگر امروزيق بوده که برايتحق
  .گذارد ينم

 يکتب  به» هندي فارسادبيات در يقيث موسيحد« ةن مقاليهم  دريحسن عابد ريام
 را  از کتبي کوتاه نوشته شده است انبوهةک دوري آنهم در يقي موسةنيکه در زم

گاه  . استيقي موسةني کامل او در زميع و آگاهيبرد که نشان از معلومات وس مي نام
 يلي خيدهد که برا  ميحيبرده توض  ناميقي موسةني در زمي خاصّيصاصطالح تخصّ

 ييآن آشنا  بهد گروه خاص از اهل خبره و اهل فنيشا .قابل فهم است غيرناشناخته و
  . نه همگان،داشته باشند

 خاص ةک دوري در در يقي کتب موسيفمعر  بهن مقالهي در هميسن عابدح ريام
  :سدينو  ميگونه نيا

 ي هند سرپرستيقي هند از فن موسيها ابان و راجه نو،ن سلسلهيپادشاهان ا”
ن ي که در ايشمار ي بيان کتابهايم از .اند د داشتهي آن را زنده و جاو،نموده

نادرات  ،نفحات آصفيتوان از اصول   ميده استيف گرديف و تصنيلأموضوع ت
 ،النغمةفمعر ،السرور مفتاح ،عالم شاهي العيشةصخال ،مرآت آفتاب نما ،شاهي
 يقي رساله در علم موس،ان هندوستان بهشت نشاني ذکر مغن،االصوات شمس

رزا يرزا احمد بن ميف ميلأ ت،االسرار  نغمات،ي خاني چنگيش عليف درويلأت
برد  مي نامين و راگ و راگنيالطالب تبع منيقي موسة رسال،دمحم“.  

دهد که نشان از   ميل شرحيفصت  بهشهاي  نوشتهياو تمام کتب فوق را در پاورق
ناشناختهباًيما تقرهمه  ي که برايزيچ. ن موضوع استيق او در اي عمةر و مطالعتبح  
 حيوض آن را تيها  و گونهين مقاله راگ هنديحسن در هم ري اميا وقتي. باشد مي
ک آن ي کالسيها وهي و شي هنديقيموس  بهي ويچه حد دهد که تا  مينشانو دهد  مي
  :مثالً .وقوف کامل دارد  وييآشنا
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 ي راگن،ي راگ مالسر،يروي راگ ب،ي راگ تور،داراي کي راگن،ي رام کليراگن”
 يها غيره معبر گونه  و، راگني سرکليان، راگ مالر، راگ گوري، راگني مارو،بنگالي

  .“ استيک مصراع آن فارسي و يک مصراع آن هندي که يشعر فوق در
نها ي اة هم.بند را دارد عي ترجةويآورد که ش  ميت هم گونه راگ راير هر بياو در ز

موضوعات مورد   بهاشراف او  ويق و آگاهي در اصول تحقيحسن عابد ريت امنشانه دقّ
  .نظر هست

د  متعديها  چاپي چگونگ»امه و هندشاهن« ةکه در مقال يي جايحسن عابد ريام
د  متعديچاپها  بهيکه تا چه حد و ايندهد   مي خوب نشانمحقّقک ي ةويش بهرا  شاهنامه
 ة چاپ و سال و شناس محلّ،ذکر چاپ  با او. است داشتهيي در هندوستان آشناشاهنامه

  .چاپ کتاب اشراف کامل و خوب دارد
  :سدينو  ميگونه ني ا،نهين زمي او در امثالً

 ي را برا فردوسيةشاهنام ةژيو هک بي متون مهم کالسةهند افتخار دارد که هم”
س ستاد يئر مکن مترجم ريتان ترنيکاپ .چاپ رسانده است  بهاين بار در دنيلاو

 ،ح نمودهيد و معتبر مقابله و تصح متعديها نسخه  با راشاهنامهارتش هندوستان 
م در چند جلد  ۱۸۲۹ب در سال يحات غرفرهنگ لغات نادر و اصطال  باآن را

  .“منتشر نموده است
 و اهتمام کاووس يسع به  ويرازي تاجر ش،د باقرش آقا محميفرما  بهنيعالوه بر ا

صراف توسم ۱۸۴۹ (ق ه ۱۲۶۶ي در سال ئدرضا بن احمد حسيني شيرازي در بمبط سي( 
  .ده استيچاپ رس به

 ق ه ۱۲۷۴و ) م ۱۸۵۵-۵۶ (ق ه ۱۲۷۲لهاي ي در سائگذشته از اين در همين شهر بمب
 يز در سالهاي نولکشور کانپور نة در مطبع.رون آمده استياز چاپ ب) م ۵۸-۱۸۵۷(

) م ۱۹۰۹(ق  ه ۱۳۲۷ ،)م ۱۹۰۸(ق  ه ۱۳۲۶ ،)م ۱۸۹۷(ق  ه ۱۳۱۴ ،)م ۱۸۷۴ (ق ه ۱۲۹۱
  .منتشر شده است

  . هم طبع گرديده استييوپ، آباد ي مطبع انوار احمدي اهللاها گذشته از اين در چاپخانه
 در کتابخانه و فردوسي ةشاهنام يشمار بي مصورريغ  ومصور ي خطّيها نسخه

اب  نوي شخصة در کتابخاني خطّةچهار نسخ .باشند  مي هندوستان مضبوطيها موزه
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توت ي در انستمصور ي خطّةشاهنامک ي) يوپي ،گريعل(ل منزل  مزم،اهللا خان رحمت
  و سهمصور ةشاهنامنسخه   دو، راجستانک تون،کالم آزادلنا ابوا مواليفارس  ويعرب

 در  غيرمصور و پنجمصور ةک نسخي ،نوهد لک،کتابخانه راجه محمودآبا  درغيرمصور
 ة دو نسخه در کتابخان،نوه در دانشگاه لکي خطّةک نسخي ،نوهالعلما لکة ندوةکتابخان

ک نسخه ي ، نسخه در دارالعلومکي ، در خدابخشي خطّة هشت نسخ،ه بهوپاليديحم
ک ي ،درآباديه حيد در آصف متعديها  نسخه،ي دولتة در کتابخان غيرمصور و پنجمصور
 ي ملّةموز  دري خطّة پنج نسخ،ي سرخ دهلةعل در ق غيرمصورکي و مصور ةنسخ
 ، آزاد بهاونةکتابخان نسخه در  دو،دل محمي عقي شخصةک نسخه در کتابخاني ،نو يدهل
 چهار ،پوسلطاني تة دو نسخه در کتابخان، تونکة مجموعة در کتابخاني نسخه خطّنه

  غيرمصور و دومصورنسخه   دو،گجرات  يک نسخه در، صولت رامپورةنسخه در کتابخان
 مصور ةک نسخي رضا رامپور، ة در کتابخانمصورريغ  ومصورازده نسخه ير ولْ اَةدر موز

 کي و مصور شش نسخه ، بنگاليتي سوساتيکايشيا ة در کتابخانمصورريک غيو 
 و مصور چهار نسخه ، در ساالرجنگمصور چهار ،يرخاني در دلگشا شمشغيرمصور

 ة در کتابخان غيرمصور سه نسخه،گري علي در دانشگاه اسالم غيرمصورازده نسخهي
  .١نو وجود دارد يه دهلي اسالمةي ملّة جامعة در کتابخان غيرمصورک نسخهي ،روزيف املّ

 و ها کتابخانه برد که در  مي نامشاهنامهاز نسخ ت يهماب يترت  بهيحسن عابد ريام
 او نشان از ي درس دهةوين شي او مختلف در هندوستان وجود داشته يها موزه و محلّ

  موارد راةنکه هميضمن ا .رود يحساب م  بهقي تحقةني و عمق کامل مطالعه در زميآگه
  .دهد  ميمقاالت خود ذکر  وها  کتابيل در حواشيتفص شرح و با

 کامل ي خوب و توانمند آگاهمحقّقک يگاه ي در جايحسن عابد ريک کالم اميدر 
 يرساند طور  ميانجام  بهش راي کار خويمند حوصله ت ودقّ با ق داشته وياز اصول تحق

  .گذارد ي نمي را باقيسؤالچ ي هيمخاطب خود جا  خواننده ويکه برا
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  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
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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
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  مقاِم علمِي پروفسور عابدي
  ∗اعجاز احمد بن بشير احمد

طوري که شايستة دانشمندي  قصِد بنده از نوشتِن مقاله مبسوط و يا شرِح حاِل کامل به
ون پروفسور سيد امير حسن عبادي باشد، نيست زيرا براي انجام دادِن اين امر مهم، چ

بضاعتي و امکانات  مايگي، بي ن بي کاري که من با اي.قلم توانا بايد و نويسندة بينا
استاد  ام فقط شوق و اشتياق است که مرا وادار کرده که من هم نسبت به محدود کرده

 بکنم و اين را زرابقارة هند سيد امير حسن عابدي ارادتي که دارم ا فقيد و ارجمند شبه
  .دانم هم براي خود وظيفة ملّي و وجداني مي

عنوي و علمي پروفسور سيد امير حسن عابدي نيست من معرفي شخصيت منظِر 
تأليفاتش نظر افکنده و بخواند و  زيرا اگر کسي بخواهد سيد موصوف را بشناسد بايد به

سجاياي  به فهمد و يا بايد از آنان باشد که از محضرش درک فيض نموده و پي به
م و از زندگي باطني ا زيرا ما ظاهري از زندگي وي شنيده و ديده. اخالقيش برده باشد
شود که زندگي هر فردي داراي دو قسمت است يکي   گفته مي.وي خبري نداريم

زندگي ظاهري که سير در عالم آفاق يعني جهان مادي و جسماني است و ديگري 
معنوي و روحاني است که در درون زندگي باطني که سير در عالم انفس يعني در جهاِن 

هنر بزرگ پروفسور سيد امير حسن عابدي و اگر . ِح اوستهر آدمي جايگير و مقاِم رو
بهتر گفته شود بزرگترين هنرش همين بود که آرزو و اميد را در دِل خوانندگاِن ادب 

خوانندگان فارسي نشان  طور غيرمستقيم به به. کرد فارسي و نيز عربي بيدار و روشن مي
ت اين نيست که شما داريد، تعليم داد زندگي اين نيست که شما داريد، تعليم و تربي مي

                                                   
  .)جامو و کشمير(ر دانشجوي دکتري بخش فارسي دانشگاه کشمير، سرينگ  ∗
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اي را در  سيد موصوف راه تازه. ها معمول است و تربيت اين هم نيست که در مدارس
طور  آموزش زبان فارسي پيشنهاد کرد او معتقد بود که آموزش و پرورش جديد به

آن بايد از  همين دليل نتايج خاصّي را که مي شود و به قارة هند اجراي مي ناقص در شبه
  .دهد دست نمي گرفت به

عابدي از دورة چهارگانة راه نو در تعليم و تربيت و کتاب تأليفات پروفسور 
فراگرفتن  منزلة راهنمايي واقعي مردِم هند به تجليات روح هندي و رهبر نژاد نو، همه به

شناسي و  رود و جا دارد اين مربي دلسوِز هند مورد حق شمار مي ترتيب جديد به
 يکي از مزاياي اصول فن تربيتي پروفسور عابدي .جديد کشور قرارگيرد ي نسِلقدردان

اين است که همواره در تعاليم خود جهان اخالقي و معنوي را براي ملّت ضروري 
. شود شمرده و اين خود يکي از رموِز قدرت ملّي، ملل زندة امروزي جهان شناخته مي

قارة هند دانشمند  سل جديد و نژاد نو شبهناگفته نگذريم که يکي از مربيان بزرگ ن
آثاِر قلمي و . رود شمار مي ارجمند بهپروفسور سيد امير حسن عابدي يعني مؤلّف 

قارة هند خصوصاً جوانان  هاي فکري وي را تمام جوانان تحصيل کردة شبه تراوش
قاِم دکتر اگر م. اند شناس کم و بيش خوانده و ديده و بر آثاِر وي وقوف يافته فارسي

هاي خود  يابيم که تمام فعاليت عابدي را از انتشارات و نگارشاِت وي تعيين کنيم مي
  .کاربرده است بيداري خوانندگاِن ادب فارسي به براي خدمت به

 من آثاِر ارزنده و  کهيهنگام .ام ة استادان بزرگ ادب فارسي بودهشيفتبنده همواره 
کنم که چطور  شوم و فکر مي خوانم لرزه براندام مي ا ميبينم ي قيمت اين اساتيد را مي ذي

 يکي از اساتيد .اين اساتيد در زندگِي مختصِر خودشان اين جور آثار را باقي گذاشتند
آيد چندان غم و اندوه بر دلم  يادم مي زمان پروفسور مذکور است هر وقت که وي به

 سرم دوران مجنونان چند دقيقه مثل شوم که تا قدر متأثّر و متألّم مي آورد و آن هجوم مي
کنم که من هم مثِل آنجناب از جويبار علم و ادب سيراب گشته  آرزو ميخيلي . دياب مي

  :گويم که فقط مياما نهادمي  دايرة علم و ادب و تهذيب و تمدن مي و پا به
  ور بسوزد دلم، ايـن راز نهفـتن بهتـر           شرح اين قصّة جانسوز نگفـتن بهتـر        

بينم اين است که چون کسي آثار و تأليفاِت  مطلبي که ذکر آن را در اينجا الزم مي
تواند تفاوتي بکند که نويسنده يک ايراني بوده است يا  خواند نمي سيد عابدي را مي
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 و مهارت عالوه بر زبان فارسي وي در زبان عربي، انگليسي و اردو نيز تبحر. هندي نژاد
م در  ۱۹۹۶ که انجمن سراسري استادان فارسي هندي در سال مخفي نماند. کلّي داشت
المللي احمدآباد واقع در ايالت گجراِت هند پروفسور سيد امير حسن عابدي  کنگرة بين

شود که  سرفراز کرد از اين لقب عالي اين امر آشکار مي» فارسي باباي«لقب  را به
ند بلکه در سراسِر جهان شهرتي قارة ه پروفسور سيد امير حسن عابدي نه فقط در شبه

. شود مشک آن است که خود ببويد نه که عطّار بگويد و معرفتي تام دارد چون گفته مي
  :ام که فقط بگويم جايي رسيده بنده هم به

ــشنده    زور بـازو نيـست     هاين سعادت ب   ــداي بخ ــشد خ ــا نبخ   ت
فارسي شناسان ادب آموزندگان و سر در نظِر بنده پروفسور موصوف همان ارادتي نسب به

سر سيد احمد خان . مسلمانان آن دوره داشته است داشت که سر سيد احمد خان نسبت به
 عابدي ادب و فرهنگ غرب آشنا شوند ولي سيد امير حسن  باخواست که مسلمانان مي
 توجه آن که جالِب.  بشونديار و قرينفرهنگ و تمدن و ادب ايران  باخواست که مسلمانان  مي
  :حضّار کرام فرمود المللي که ذکرش آمد با بياناتي پر از اندرز و نصيحت با ستاد در کنگرة بينا

. پدر و مادر نتراشيد، برويد تحقيق و مطالعه کنيدبراي زبان و ادب فارسي ! عزيزاِن من”
تر از  در اين ميان مسئوليِت جوانان، طالب علم و دانشجويان زبان فارسي سنگين

مطالعه و تحقيق جدي بر آثاِر   اين ميراث عظيم فرهنگي را دريابيد و با.ديگران است
حفظ آثاِر  هاي هند است، مانع از بين رفتن آنها شويد و به فراواني که در کتابخانه

  .١“گذشتگان بپردازيد که امانتي است نزد شما و بس
اين   بود، بافارسيدر زبان بدون شک استاد عابدي عالمي فرزانه و دانشمند سرشناس 

رخ کسي نکشيده  گاه از برتري علمي و ادبي خودش مغرور نشده و آن را به وجود وي هيچ
قاره بوده و اغلب  هميشه نگران انحطاط و زوال اين دوزبان فارسي و عربي در شبهوي . است

وجود اين همه که در  با. ناراحتي و نارضايتي خود را در مورد اين قضيه عنوان کرده است
 .طور باال نوشتم، درِک مقاِم علمي و ادبي پروفسور سيد امير حسن عابدي خيلي دشوار استس

توان گفت  در مورد شخصيت متعدد وي مي. ام آن نيِت خود نيز نرسيده من خود معترفم حتّي به
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قدر ادرک نمودن شخصيت عظيم هر هنرمند و نويسندة بزرگ و استاد  که فکر هرکس به
, اندکسيد امير حسن عابدي آنچه که بوده است بسي دشوار است و بنده در اين برجسته مثل 

او باد و من ي وي را بيامرزد و درود بروان پاک ادعايي ندارم و دعاگو هستم که خداي تعاٰل
  :گويم فقط مي

  بقدر بينش خود هرکسي کند ادراک       ترا، چنانکه تويي، هر نظر کجا بينـد    
* 

  حکايت غـم هجـران تمـام بنويـسم          الم بنويـسم قلـم گـرفتم و گفـتم سـ    
  ز حـد گذشــت نـدانم کــدام بنويــسم    حکايت شب هجران و محنـت دوري     

  منابع
، مرتّبة سيده بلقيس فاطمه حسيني، سيماي عابدي : پرفسور سيد امير حسن،عابدي .١

  .م ٢٠٠٤، دهلي، انتشارات بخش فارسي دانشگاه دهلي
  .صدري افشار، نسرين حکمي، نسترن حکميفرهنگ فارسي امروز، غالم حسين  .٢
  .ش ه ١٣٨٥ـ انگليسي، کريم امامي، تهران،  فرهنگ معاصر کيميا، فارسي .٣
 :بن خانبابا خان ، علي اكبر دهخداي قزويني)جلدي ١٤( دورة جديد ،دهخدا نامة لغت .٤

  .ش ه ١٣٧٢دانشگاه تهران، تهران، 
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  نامه يعابد  بهينگاه
  ∗ عرفانمحمد

آثار برخي از  يولام   درس نخواندهير حسن عابدي امپروفسوراستاد  نزدز ي ناچة بندنيا
 من از آن زمان. دمينو د يران دهلي فرهنگ اةرا در خان ن بار اويلاو. ما همطالعه کردرا او 

 ةدر خان م ۲۰۰۱ ل در ساي فارسادبيات زبان و ش آموزيهار برايدانشگاه مگده ب
 وضعيت و يفارسزبان  ةاو از من دربار.  آشنا شدمياستاد عابد  باو بودم مهمانفرهنگ 

نجا کنار استادان دو يمن ا. ميدوست شدهم   بهد وي پرسبر خا شد ويجودانشگاه من 
 شه مشغول گفتگوياستاد هم.  بوديک استاد عابديتخت من نزد.  کردميهفته زندگ

 استاد ةفتي فرآن زمان من از ن بود کهيا، کردم يماستفاده  هان گفتگوي ا من از وبود مي
  .م شديعابد

 و  آمدميدهل  به نهروجواهرلعل در دانشگاه ي دکترةدور ي برام ۲۰۰۲من در سال 
هنگ از آن ر فةخان  بايگتکنم و وابس ي مي نهرو زندگجواهرلعلتا آن زمان در دانشگاه 

شه در يدم که او هميد  مي راي فرهنگ استاد عابدةر خاند.  استيزمان تا امروز جار
. هار بوده استنت ِوس وة منطقدانشگاه جواهرلعلک ي او نزدةخان. بود  ميقيتحقکارِ 

دروازه نزد احترام   با مراي عابدي آمدم و آقادانشگاه  بهنيماش  با اوهمراهمن چند بار 
د و کر  ميقيتشو ي فارسادبياتق زبان و ي تحقيشه براياو مرا هم. کرد  ميادهي پدانشگاه

. کرد  مياني را بي فارسادبيات زبان و ي ادباهميتکرد و   ميحوصلهش يافزا  بههيتوص
 و ي ادبيشه کارهاي او همصحبتموضوع .  خانه آمدن دعوت داده بوديچند بار مرا برا

  .بود يعلم
                                                   

  .نو دهلي ,ل نهروعدانشگاه جواهرلدکتري فارسي  يدانشجو  ∗
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نجا ي ا؛ بودمش آمدهموز آي فرهنگ مهمان براةم در خان ۲۰۰۱که من در سال  يوقت
 نجاي اياستاد عابد.  هند آمده بودندي سراسريها التيا از ي استادان فارسياريبس
 آورد و دفترک ي. ه کرديبار مرا چند کتاب هد کي. بود  ميگفتگواستادان مشغول  با

تم و از ش نوام را يپستدرس آمن . ديسينجا بنوي ايپستدرس آ مهمانان ةگفت که هم
 هنگام  خودةتم و از خانش خود نودفتردم و در يپرسرا   اويپستدرس آ يابداستاد ع

خدمت  ني و تلقند جواب فرستاد منةنام يبرااستاد  .نوشتمنامه شان ي ايبراسال نو 
  .ند را کردي فارسادبياتزبان و 

  شوق مطالعه، ونکرده بودم مطالعه موقع آن ي بودم ولکرده  نگاه را»نامه يعابد«من 
دار شد که ينه بيريافت، پس مرا شوق دي وفات ياستاد عابد .مانده بود ي باق مندر

آثار او که خواهم   ميوسم ي بنويزي چي استاد عابدة را مطالعه بکنم و دربار»نامه يعابد«
 چاپ شده ي استاد عابددن سالگريموقع هفتادم  به»نامه يعابد«. مطالعه بکنمزياد را 

اظهر بدالودود  عپروفسور مرحوم و ي نورالحسن انصاررپروفسوشاگردان او . است
  . بودندکرده مرتب کردند و چاپ ين قاسميف حسي شرپروفسور و يدهلو

، ياروقف نثار احمد پروفسورر احمد، ي نذپروفسور يها نوشتهن کتاب يدر ا
، ين قاسميف حسي شرپروفسور، يب اعظمي شعپروفسوراگوت سروپ،  بپروفسور

 مشتمل بر پنج »نامه يعابد«. ان استي نماي اظهر دهلوپروفسورف، وسي محمددکتر 
 و يزبان اردو، فارس  به از دوستان و شاگردان او مقاالت مهم اثرنيدر ا.  استفصل

  . استموجود يسيانگل
ر يد اميقلم خود نوشته است و آثار استاد س  باکه ي عابدپروفسورم احوال يتقو

 يها و مقالهن کتاب عنوان کتاب ي شده بود، در ات چاپ که تا آن مديحسن عابد
 است و چند مقاله از استادان و شاگردان او شامل موجودخ و سال يتار  باچاپ کرده
 شعر يس ، نقد و بري از دکتر آصفه زماني فارسادبياتق زبان و محقّ: مانند. کتاب است

 يا  مقدم، مطالعهيلوت از دکتر عي شاه تا انقالب مشروطيعلعصر قاجار از ظهور فتح
 از دکتر ي سعدينيب المبارک جهان م برق، مطلوبيس از عطا کري دستنويها در نسخه

، يل حاکميران از دکتر اسماعي، شعر انقالب ايديد اکرم، سمندر از دکتر جعفر شهيس
 بر ير غزاليثأ، تي اقبال از فرهنگ اسالميريرپذيثأ، ت)تهران( ارشرج افي ااستاداض از يب
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ان در ي، نفوذ برمک)آباد اسالم( م اختري، سرورالصدور از دکتر سلي سهروردييسفه زذافل
خانم ، از  در پاکستاني، زبان فارس)کابل( ديسن دکتر جاوي اکادم، ازي فارسادبيات

ف ي، توصي ملّوي نادر در آرشخطّي ةنسخ: وان حافظي، د)الهور(ن اختر ينسر
 از دکتر خانم ي الممالک و المسالک اصطخريرس فاة، ترجمآباد  شاهجهانةدارالخالف
دکتر از  م اخالق معلّي، سعدي ناتل خانلرپروفسوراز ق يوه و روش تحقيار، شقمر غفّ

 يآقا(              اسلم خان، محمد  از دکتر ي معاصر درادبيات، يرضا مصطفو
 است و در هگري علر احمدي نذپروفسور يراتثّأد حسن و تي سپروفسوراز )  و منيعابد

  :استل يعنوان ذ هب يسي زبان انگلةش مقالشن کتاب يا
1. Ahmad B. Abdullah Khurasani and the Earliest Persian Poetry by 

Prof. Nazir Ahmad, 
2. The Mythitical Structure of Iranian Epic by Bhaman Sarkariati, 
3. Indian Language in the Persian Enviroment by Dr N.S. Gorekar, 
4. Tagore and the Sufi by A.G. Ravan Farhadi, 
5. Amir Khusru in the Presence of His Mentro Hazrat Nizamuddin 

Aulia, Sa‘di Visit to Somnath by Prof. A.N. Qurashi. 

  :ن شرح استيا  به او است،ة که خود نوشتي عابدپروفسور احوال شرح
سانس از ي فوق لم ۱۹۴۳در سال  د شدم،پور تولّير غازدر شه م ۱۹۲۱ من در سال

انتخاب  م ۱۹۴۵دانشگاه آگرا بود، تمام کردم و در سال   بههتدانشگاه سنت جانس وابس
م  ۱۹۴۷ شدم و در سال ي سنت استفن دهلکالج در )استاديار( يعنوان استاد فارس هب

 دانشگاه يگروه فارس  بهل انتقام ۱۹۵۷ از دانشگاه آگرا شدم و در سال يافت دکتريدر
، ي در دانشگاه دهليفارس) درير(ار يسمت دانش  بهقاعارتم  ۱۹۵۹، در سال يدهل
ن هند منعقد ي مستشرقة کنگري و فارسياست جلسات بخش عربي رم ۱۹۶۵سال  در

دعوت دانشگاه کابل، در   بهافغانستان بنا  به مسافرتم ۱۹۴۵و در سال ) آسام( يگوهات
 دانشگاه ي فارسادبياتزبان و ) پروفسور( ن استاديسمت نخست  بهتصاب انم ۱۹۶۹سال 

 ة شرکت در کنگرم ۱۹۷۱ران، در سال يا  به مسافرتم ۱۹۶۹ و در سال يدهل
خاطر  هه هند بيس جمهورير از طرف رئي تقدم ۱۹۷۲در سال راز، ي شيرانشناسيا

 ادبياتت دانشکده اسير م ۱۹۷۳، در سال ي فارسادبياتزبان و   بهستهيخدمات شا
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 م ۱۹۷۵ه و لبنان، در سال يه، سوريترک  بهمسافرت م ۱۹۷۴، در سال يدانشگاه دهل
طوس  شرکت در جشن م ۱۹۷۵ر خسرو در کابل، در سال ي امةشرکت در کنگر

الملل  نيمنار بيت سيري مدم ۱۹۷۵ در مشهد، در سال يقي دقة و کنگريفردوس
 الدين فخرةزيافت جاي درم ۱۹۷۸ در سال ،ت هندنظارت دول ري ز،نو يخسرو دهل ريام

، در يقات فارسي تحقةنينو، در زم ي غالب دهلةسد هند از موسيس فقي احمد رئيعل
 انتصاب م ۱۹۸۴ در سال ، هندي انجمن استادان فارسيها است کنگرهي رم ۱۹۸۰سال 

 از يبازنشستگ م ۱۹۸۶ در سال ، هنديها سون دانشگاهي از طرف کميعنوان استاد ملّ هب
  .يعنوان استاد ممتاز دانشگاه دهل هانتصاب ب م ۱۹۸۶ در سال ،يدانشگاه دهل

  (Trio) ثياستاد تثل
الت يگر ا  اعظمروستايک ينجا نوشته است که بزرگان من در ي اي عابدپروفسور

از دست ]  و امالکدارايي[جائداد  ها سيدر زمان انگل.  کرده بودنديدش زندگاپراراتّ
. ار کرده بودنديش اختي رهاهگر پور ضلع اعظميدلينها در مقام کآ بعداً.  من رفتبزرگان

جد من در . ار کرده بودندي سکونت اختهگر آباد ضلع اعظممحمدن خاندان ي اةک شاخي
ک يسد که من فرزند ينو  ميو ١پور بود آباد شدنديک قصبه گمنام غازي که يگنگول

م در  ۱۹۲۱ ييدر سال جوال. ر حسن هستمي شبدي و پدر سيب يب مادر طاهره بيغر
ل يا تحصين و دنيداشت که من د  ميپدرم خواهش. دا شدميپور پي غازيکنگول هاتيد

.  و سانسکرت را عالم بشوميسي، زبان انگلي و فارسيعالوه زبان عرب ههردو را بکنم و ب
ه يادو و جوالمدارس لکهن  سلطان،)پوريغاز( رحمت ة چشمة مدرسدر يماتل مقديتحص

 کردم داي استفاده کردم و روابط پياستادان اختصاص  بامن. افته بودمي کالج بنارس يعرب
ک مرکز ي  محلّيفرهنگ. اهللا اهللا و موالنا صبغت تيموالنا عنا:  محلّياستادان فرهنگ به

 يدم که براينجا ديبار ا کي را يمن موالنا حسرت موهان. منطق و فلسفه بوده است
عالوه . اهللا از حج برگشته بود موالنا صبغت. اهللا آمده بود استاد موالنا صبغتمالقات 

در لکهنو . العلما موالنا سبط حسن بودند  و شمسي نقيعلد يگر استادان من موالنا سيد
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.  شديب يه او عابده بي مرحوم و اهليد حسن نونهروي موالنا سيير رهنمايت من زيترب
. آمدند  مي مالقات استادان منيادان و شاعران بزرگ که برامن در لکهنو آشنا شدم است

.  کردمي و فارسيل زبان عربيل مدرسه در کالج سنت جانس آگرا تحصيمن بعد تحص
 .يو س] T.D. Canon Sully[ يسولنن ي، کينجا استاد من موالنا حامد حسن قادريا

در سال . تمام کردم ين استادان من دکتري ايير رهنمايز. بود] C. Mahajan[مهاجن 
ار ينجا يا. ر شدم و اردو مقري استاد فارسي برايسنت استفن دهلکالج  من در م ۱۹۴۵

 که زمان پرآشوب بود او م ۱۹۴۷در سال .  راجا رام بوديد) ريمد(پرنسپل  مشفق من
 يمهاتما گاند ةجنازع ييمراسن تش در يمن در دهل.  خود جا داده بودةمرا در خان

  .ودمشرکت کرده ب
 ة شعبسيير )مرحوم( ين موسوي منظور حسپروفسور ي آقاشفارس  بهبعد من

 ي برام ۱۹۵۵ران، در سال ير اي سف اصغر حکمتي علآقاي و ي دانشگاه دهليفارس
  از دانشگاه استفن کالجم ۱۹۵۷در سال .  حاصل کردمقيتحقران رفتم و سند ي اقيتحق

  .شدمدر هند  ي فارسپروفسورن يل اوم ۱۹۶۹ در سال  و آمدميدر دانشگاه دهل
 ي تراجم فارسيم ولا هاد نخوانديسد که من سانسکرت زينو ي مي عابديآقا

را يفارساب يکم ي قلميها کنم که نسخه  مي کردم و کوشش کردم ويفسانسکرت معر 
  .ميمنظر عام بکن

  د حسنيس پروفسور يراتثّأت
عنوان  ه بي عابدپروفسورحمد و ر اي نذپروفسورد حسن، ي سپروفسورن سه استاد يا

 امتحان ين بود که در هند در هر دانشگاه برايسبب ا. ث در هند مشهور بودندياستاد تثل
 پروفسورت کرده بودند و يليران باهم ديبودند و در ا  مين سه استاد حاضري اةو مذاکر

ن سه استاد ي ا»مهنا يعابد«در . ث نام داده بودندينها استاد تثليشاگردان او ا. شده بودند
  . شامل استيراتثّأرا هم ت

  :سدينو  مي حسنسيد پروفسور
 شد که من از طرف حکومت هند م ۱۹۵۴ در سال ي عابديل از آقا اوييآشنا”

د ي جديل فارسي تحصيفه براين وظي بودم، ابورس گرفتهران ي ا درلي تحصيبرا
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و  مي آمده بودين دهلگر استادايمع د) مصاحبه( وي انترويران بود و برايدر ا
ل ين تحصي اير احمد برايمن و دکتر نذ. نو آمده بودهر احمد از لکيدکتر نذ

نامه  ران دعوتيل در اي تحصي شش ماه قبل براي عابديم و آقايانتخاب شد
و قبل از من ا . بوديک حاضري فقط ي استاد عابديو براين انترويا.  بودگرفته

عه جهاز سمندر ي اکتوبر بذرم ۱۹۵۵ر احمد در سال يمن و دکتر نذ .ديران رسيا
راه   بهم و بعديگذاشت پا) ينيالحال شهر خم(ران روانه شدم و در شهر خرم يا

 ينجا براينجا دانشگاه پاشگاه که ايدر ا. ميديکم نومبر رسيآهن تهران در روز 
نجا ي اي عابديآقا .مي خوابگاه نظم بود، اطاق جدا جدا گرفتيان خارجيدانشجو

نگ هال ي نهار در دائيد و دعوت داد، برايارو خوش آمدي! حاضر بود و گفت آه
 ةاد خانيران بعد از چند روز دلبردشته شده بودم و يمن در ا .خوابگاه دانشگاه

  و کمکييشه مرا دلجويت داد و هم مرا همي عابدي آقايده بود وليخود ستائ
  .١“ کردميل زندگي تحصيل بران سبب شد که من در تهران دو سايا .کرد مي

  راحمدي نذپروفسور يراتثّأت
 يکه برا ي سال است، وقتي از سشيب ي عابديآقا  باي وييسد که آشناينو  مياو

 ينجا دکتر عابدآ. د از طرف حکومت هند من تهران رفته بودمي جديل فارسيتحص
و و هن لکد دانشگاهده بود، گرچه من استا مالقات نشي عابديآقا  با قبالً.حضور داشتند

 ارزنس برگانفرنار و کيدر آن زمان مثل امروز سم. مي بوديدهلدانشگاه  در ي عابديآقا
 حسن پروفسورده بود و من و يران رسيا  بهک سال قبل از مني ياستاد عابد. شد نمي

 او . رهنما من شد و دوست شدي عابديلذا آقا. ميتهران آمد  بهک ساليبعد از 
  :سدينو مي
در . کرد  مي ادايق خوب بود و حق دعوت عالي خوردن شاي برايتاد عابداس”

 ين همه دکتر عابديدر ا.  مختلف دانشجو بودندياشگاه چند کشورهابخوابگاه 
 يراتثّأن تيدر ا.  خلوص داشته بودةذبپناه ج ي بيدکتر عابد.  مقبول بوديليخ
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سد ينو  مي.ن کرده استاي پهلو مختلف بي استاد عابدير احمد از زندگياستاد نذ
 يسندگيکرد و شوق نو  نميقياد مطالعه و تحقي صاحب در تهران زيکه عابد

دا شد که در کار يقدر شوق پ نيران اي بعد از برگشتن از ايداشت ول  نمياديز
ران مشغول مطالعه و يمن در ا. کرد  خود را وقفي زندگةق و مطالعيتحق

ن قدر وقت يگفت که چرا ا  مي مرايبددکتر عا. ميبود  ميخطّيافت نسخه يدر
  .١“يکن  ميعيضا

  را فراموشيدهد و کس  مي جواب نامه را زوديسد که دکتر عابدينو  ميو او
در برابر . بود ي مي عابدي آقاة من در خانسکونت بودم يکه من در دهل يوقت. کند نمي

ر و ي خي براکنم يمدعا . استمشکل  گري ديدن انسانين جهان ديا  درياستاد عابد
  .ن استاد رايت، ايعاف

کند دا ي پيياستادان و شاعران بزرگ آشنا  با کهداشت عادت يدر تهران استاد عابد
ره يغ  ويرج افشار، دکتر حاکمي ا: استادان و شاعران مثل.کرد يه ميز توصيما ن  بهو

 بت صحيک استاد نو برايکرد تا  يمتالش هر هفته مالقات کرد و دوست شده بود و 
  .ميبود  ميان باهميگر دانشجوي دي و گاهي حسن و دکتر عابدسيداستاد من و . دا کنديپ

  آثار
 ن آثاريا.  درج است»نامه يعابد« در .م ۱۹۸۲  تا سالير حسن عابدي امسيدآثار استاد 

  . چاپ شده استاز آندر هند و خارج 

  کتب
  ،يري کشميات فانيمثنو  گلزار حال،  ،يوکرم اروش
  الطوائف، منتخب  سوز و گداز،  ست،جوگ و ش

  انه،يپنچاک  ه،ين صفويخ سالطيتار  داستان پدماوت،
   در هند،ي فارسادبيات  ،يم کاشانيابوطالب کل  ،ر خسروينامه ام  تغلقةميضم

  … و)درياي اسمار(» ت ساگريراستَنا و لورک، کَي مةا قصّينامه  عصمت
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  مقاالت
م، ي، ابوطالب کليتوسناحسن، منوهر داس ، ظفر خان يوان طوسيدان، د ي فارسيهندو

                   ، ير الهوري، منيم تهرانيار، سليا طغرا، شهر رام، ملّيبا ول بانو، انگذار شعريبن
م حاذق، يت خان آشنا، حکياران معاصر، عني اي و اجتماعي انقالبادبيات ،                    

ا شاه، ات ملّي مهر و ماه، مثنوي، مثنويلّ، تجيرازي شي، کامي خان قاري، غازيم فوجيمق
، يري کشمي، فاني فارسادبيات، داستان پدماوت در ي، دانش مشهديغالب و سبک هند

گ فطرت، يس بيوان اوي، د)ري مير تقيم(                       ،ي ساعکليات
، يشهد مينامه، قدس  شاهجهان، عصمتة دورةک شاعر برجستي ،ي مازندرانيصوف

،                                 هند، ي فارسادبياتانا در يداستان راما ع،يگ رفيحسن ب
 ي فارسادبيات زبان و ةنديآ(                  ، يموالنا کاشف وان شاه،يانه، ديپنجاک

 ي هجر وصال معاصر، ماتوراس هندو، مثنوي، مثنويوان هجري د،)در هند
                     ، ي و سبک هندير اکبرآبادي، نظي اصفهانيزي صائب تبرالجواهر، معدن
           ال، فعوان راقم، يان برهمن، دبهچندر  افغانستان،ي و ادبي اجتماهيها تي

 ييثنا  افغانستان و هند،ي، روابط ادبي جاللياه موي، سي فارسادبياتانا در يداستان راما
  پنچاتنترا،ة ناشناختةانه ترجمين مشفق، پنچاکحٰمردال، عبيف کاشي، شريمشهد
ق، افغانستان و هند، ي توفکليات، ي خبوشاني، نوعيطالب آمل ،يدا، صابر کاکورويش املّ

ر در يث کشميحد(،              ّ              ، صائب، ي فارسادبيات در يداستان ست
                                      الطائف، ب، منتخيري کشمي، غني، سنجر کاش)ي فارسادبيات

، عارف ي تهرانيدين، سعياالم ر جمله روحيم ،)اکبر ون وي هماة دوريدو غزل اردو(
 ة مطالعي براي فارسة از منابع ناشناختي، برخي، رستم مرزا فدائيني، سالک قزويخراسان

، ناصر يفارس ه بيهند، تراجم آثار ي، غروريالنيران و هند، فتح گيخ و فرهنگ ايتار
 يهاي، مثنويري، هجرم کشميري، پندت زنده رام، موبد کشمي، ابوطالب کاشانيهمدان

 ،ي فارسادبيات در ي هندي اسمار، داستانهايايرم خان، دريوان بيد  چندرا کرن،يران
 يها  از نسخهيکي، يوان هادي، دادبيات زبان و ةنيسهم گرانقدر هند در گسترس زم

ر خسرو در يآثار نادر ام ،ي فارسادبياتوان حافظ، تارا چند و يل دي و اص کهنهخطّي
 قصايد، ير خسرو و سبک هندير خسرو، امي امي فارسغزلياتنامه،   تغلقةميه، ضميترک
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 ةناشناخت باعياتعات و رران، شاهنامه و هند، مقطّي بزرگ اي شعرايناشناخته و گرانبها
عات ناشناخته، ، مقطّي و عنصريته، فردوس، آثار ناشناخي بزرگ فارسيشعرا
گ، يوان قپالق بي مهم دخطّي ة در هند، نسخيقات فارسي، مطالعات تحقيالمعان اقخلّ

ف، چند ي ظراةنيف و سفي لطاة، مجموعيوان کوکبي، دي فارسيسرا ث غزلياقبال از ح
رضا، وان يد، ير محمد خان غازيو، خان کالن مر خسريرچاپ شده اميغزل و قطعه غ

 غزليات کهنه و پرارزش خطّي ة، نسخي فارسادبياتگسترش   به نولکشوريسهم منش
دگاه ي، هند از ديوان ابوالفرج روني، دي فارسادبيات در ي، نفوذ هنديسلمان ساوج

، مطالعات ير معزّيده ناشناخته امي، سه قصي فارسادبياتث بنارس در يحد خسرو،
، يدل و سبک هندي، بياق، غالب و سبک هندشّالم سي در هند، جلي و فارسيعرب
، يسلمان ساوج يرچاپيچند غزل غ ن هند و پاکستان،ير سرزمي شهةق برجستمحقّ

سبک  ،يوان عشقيد ام،يکده خ ، خمي، خواجه حسن هروي فارسياض مهم شعرايب
        ، ي فارسياض نادر شعرايب ام،يوان پي، ديوان ساعيد ر،ي مير تقي ميشعر فارس

وان غضنفر ي، دخطّينادر اض يک بي ،ي ناشناخته سعدغزليات،                  
 ة ناشناختيها هک معمي، ين جامحٰم موالنا عبدالريرچاپي، بتخانه، کالم غيگجرات

 ةا مجموعين يالطالسة، تذکريوان حسن سنجري مهم دخطّي يها  نسخهي، بعضيقيدق
  .يمالل ة ناشناختغزلياتاشعار، 

The Influence of Hindi on Indo Persian Literature in the Reign of 
Shahjhan, The Story of Rama in Indo-Persian Literature, Translation in and 
from Persian, The Story of Hir Ranjha in Indo-Persian Literature, The Story 
of Sassi and Punum in Indo-Persian Literature, The Story of Mina and Lorak 
in Persian Literature, Indian Stories in Indo-Persian Literature, Talib Amuli, 
Baba Farid as a Persian Poet, Baba Sheikh Fariduddin Ganj Sakar, Maulana 
Jaluddin Rumi his Times and Relevance to Indian Thought, A Persian Poet 
par Excellence, Avadh in the Time of Amir Khusrau, Some Valuable 
Hitherto Unknown Persian Anthologies in Indian Libraries and Museums, 
Some Precious and Valuable Ghazals of Famous Persian Poets, Hafiz and 
India, Some Valuable & Hitherto Unknown Quatrains of Omar Khyam, A 
Scientific Study of Indo-Persian is Necessary, India’s Rich and Valuable 
Contribution of Persian Literature, Some Valuable and Hitherto Unknown 
Sources for the Study of Indian History & Culture, Some Hitherto Unknown 
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Ghazals and Attar Sa‘di and Hafiz, Some Valuable and Hitherto Unknown 
Quatrains of Great Persian Writers. 

 مدتن يسد که در اينو  ميو. داشت  مي دوستيلي را خي دهلي عابدپروفسور
 يام که اگر کس  شدهي مانوسدهل  باقدر نيامن . دمي برباد و آباد شده را دِي دهل،يطوالن

  :م کهي پس من بگو،دي بکني زندگير از دهلد که دويبگو
                            

  .١)ي دهلة از جادجخار! يعابد د،ي برويچه کس(

  منابع
 زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه دهلي، گروه ،نامه عابديانصاري، پروفسور نورالحسن،  .۱

 .م ۱۹۹۰دهلي، 
  .برني، سيد حسن، مقاالت برني .٢
  .نو  دهلي،، اردو اکادميسيرالمنازل، نسنگيزا مر، بيگ .۳
  .م ۱۹۵۷ ، کلکته،، ايران سوسايتي هند پارسي بر احجاِرنقِشحکمت، علي اصغر،  .۴
  .، منشي نولکشورآثارالصناديد عجم سر سيد احمد، خان، .۵
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  .ولکشورنل، منشي  او، جتاريخ فرشتهته، محمد قاسم، شفر .۱۲
۱۳. د علي، موحايران ،، چاپ دانشگاه تهران بطوطه الرحلهةسفرنامد، دکتر محم.  
 جامع مسجد دهلي، ،المصنّفينة، ندوتاريخي مقاالتنظامي، پروفسور خليق احمد،  .۱۴

  .م ۱۹۶۶
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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 
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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      
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  ياستاد عابد گفتارهاي پژوهشِي نگاهي به
  ∗»کيفي «عباسسيد نقي 

 سيد پروفسورمجموعة مقاالت روانشاد »  فارسية ادبياتگفتارهاي پژوهشي در زمين«
 گردآوري ١عباساست که آن را دکتر سيد حسن ) م ۱۹۲۱-۲۰۱۱(امير حسن عابدي 

  :اند هج افشار نوشتايردکتر آقاي روانشاد ب كتااين  دربارة .اند هنمود
 که خود از فضالي عباساين مجموعة دلپذير را آقاي دکتر سيد حسن ”

ادبيات ايران   به است گردآوري و ما را مرهون دلبستگي خود…ايراندوست هند
  .٢“کرده است

ش  ۱۳۷۷بنياد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران اين مجموعة مقاالت را در سال 
 ة ادبياتگفتارهاي پژوهشي در زمين«اين جلد اول است از . چاپ رسانده است هب

و جلد دوم، نيز در بنياد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران زير چاپ است و » فارسي
  .در همين سال از چاپ بيرون خواهد آمد

 نذير پروفسور پيش از اين مقاالت عباسذكر است كه آقاي دكتر سيد حسن   بهالزم
ر دو جلد گردآوري نموده و از طرف انتشارات موقوفات بچاپ رسيده احمد را نيز د

آقاي . اند هگذاري كرد نام» قند پارسي«ايرج افشار دکتر  را روانشاد ها اين مجموعه. است
 اند هفارسي ترجمه نمود ه مقاالت اردوي دكتر نذير احمد را نيز بعباسدكتر سيد حسن 

                                                   
  .نو، هند دانشجوي پيش دکتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلي  ∗
  .رئيس گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه هندويي بنارس، وارانسي، هند  .1
  .، يادداشت از دکتر ايرج افشار ادبيات فارسيةگفتارهاي پژوهشي در زمين  .2
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گذاشته و اخيراً در تهران منتشر گرديده »  پارسيقند مكرر«و آقاي افشار نام آن را 
  .است

علم، گفتة روانشاد   به عابديپروفسورت علمي و عالقة روانشاد دربارة شخصي
  : نذير احمد بسيار مناسب و برجا استپروفسور

 يک از معاصران ديده ميان هيچ علم دارد در  بهعابدي) پروفسور(اي که  عالقه”
توان گفت که کمترند   ميبسيار کوشيده وخطّي ي ها سخهسراغ ن  بهاو. شود نمي

اي از سرزمين هند باقي  شايد گوشه. کساني که مثل او کتابها را دنبال کرده باشند
  .١“دنبال کتابها نرفته باشد  بهنمانده که او

 که اند هي زيادي نوشتها زبانهاي اردو و فارسي و انگليسي مقاله  به عابديپروفسور
 ي متعدد گردآوري شود تا پژوهشگران بتوانندها ي وي در مجموعهها  نوشتهبايد تمام”
  .٢“راحتي از تحقيقات و مطالعات ايشان در پژوهشهاي ادب و تاريخ ايران بهره بگيرند به

پس از يادداشتي از روانشاد دکتر ايرج »  فارسية ادبياتگفتارهاي پژوهشي در زمين«
، در سه بخش كه مشتمل بر سي و شش عباس حسن اي از دکتر سيد افشار و مقدمه

  :صورت مقاله است قسمت شده است بدين

  اول بخش
باشد که تفصيل آن   مي اين بخش حاوي پانزده مقالهـخطّي ي ها شعر فارسي در نسخه

  :قرار زير است هب
نخستين بار اين مقاله در مجلّة اندو : کهنة ديوان حافظخطّي ي ها يکي از نسخه .۱

) ش ۱۳۵۱ (۱ة ، شمار»خرد و كوشش«م و مجلّة  ۱۹۷۴در سال ) كولكاتا(كا ايراني
ديوان حافظ كه در موزة ملّي خطّي در مقالة مزبور نسخة . يده بودسچاپ ر هب

 هجري ۷۵۹شود و داراي تاريخ كتابت   مي نگهداري۶۸۰۴۸شمارة   بهنو دهلي
 قزويني محمد علّامه نسخة چاپي  باپس از مقايسه.  گرديده استمعرفيباشد،  مي

                                                   
  .۳ ، ص، يادداشت از دکتر ايرج افشار ادبيات فارسيةينگفتارهاي پژوهشي در زم  .1
  .٧ اس، صد حسن عب دکتر سية، مقدمهمان  .2
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ي كه در نسخة قزويني نيامده است و رباعياتنويسندة مقاله غزلهايي و قطعاتي و 
قرار نسخة ديوان  بدين. باشد، نشان زد شده است  ميموزة ملّي هند داراخطّي نسخة 

ذكر است كه اين   بهالزم. باشد  مياي برخوردار  ويژهاهميتحافظ موزة ملّي هند از 
در آخر مقاله، نويسندة مقاله، نظر . ب و كامل استا و مذهيار زيبا و مطلّنسخه بس

دكتر خانلري را نيز آورده است كه نسخه را دقيقاً بررسي كرده و نتيجة مطالعة خود 
 .صراحت ارائه نموده است  بهرا

 بياض ترمذ نوشته شده معرفي است كه در تييكي از مهمترين مقاال :بياض ترمذ .۲
.  باد كه بياض مزبور در زمان ما بين سعدي و حافظ در ترمذ تهيه شدهواضح. است

آن در كتابخانة دولتي مدراس خطّي  بن يغمور است و نسخة محمدگردآورندة آن 
چاپ شده ) ش ۱۳۵۵تهران، (» همائي نامه«قبالً اين مقاله در . شود  مينگهداري

 .بود
دانيم   ميهمچنانكه : فارسيي گرانبها و آثار ناشناختة شعراي بزرگها بياض .۳

  و آثاري شناخته و ناشناختة فارسي كه در آن نگهداريها كتابخانه بهاستاد عابدي 
ر مهم آثامندي ايشان بسياري از  در نتيجة اين عالقه. شود، بسيار عالقه داشتند مي

 و ها يكي از موضوعات مورد پسند ايشان مطالعة مجموعه. اند ه شدمعرفيفارسي 
در مقالة مورد بحث چند تا . ي هند موجود استها ايي است كه در كتابخانهجنگه

بياض ترمذ، مجموعة لطايف و :  گرديده است از آنجملهمعرفيبياض و مجموعه 
االشعار  السالطين يا مجموعة اشعار، مجمعةاالحرار، تذكر سفينة ظرايف، مونس

ف خانزادة علي اكبر ليأرين تخّأمين و متمحوي، انتخاب كالم شعراي متقد
مخدومي، انتخاب دواوين شعراي متقدمين در دو جلد ضخيم و منتخب اشعار 

 .غيره قابل ذكراند فارسي و
 شود،  ميگره، نگهداري بياضي است كه در شبلي اكادمي اعظم :يک بياض نادر خطّي .۴

 شود كه بياض  مياز مقاله استاد عابدي معلوم.  گرديده استمعرفيدر اين مقاله 
جلد باقي مانده و اين  در حال موجوده فقط يك اما مزبور در دو جلد تهيه شده بود،

هم ضخيم بود كه در اول جلد . باشد  مياست كه حاوي فهرست شعرا نيزاول جلد 
 ۶۰۰ كيلو ۳دو جلد قسمت شده و جداگانه صحافي شده است و وزن آن جمعاً 
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از اين بياض اشعاري از مسعود  عابدي پروفسور.  برگ است۴۲۰گرم و داراي 
اي، ابن يمين و سلمان   مراغهيالدين اصفهاني، اوحد سعد سلمان، امير معزي، كمال

 .در دواوين چاپي آنان نيامده استئه كرده است كه اساوجي را ار
 عابدي از يك بياض كه پروفسوردر اين مقالة مختصر،  : ناشناختة سعديغزليات .۵

 معرفيدرآورده و را  از سعدي ي نام دارد اشعار»ظرايفيف و سفينة الط«مجموعة 
ع از سيف جام هروي ذكر است كه اين مجموعة بسيار مهم و متنو  بهالزم. اند هنمود

يكي در موزة بريتانيا و ديگري در . است و دو نسخه از اين بياض وجود دارد
جموعه را  عابدي در يك مقالة فارسي اين مپروفسور. كتابخانة دانشگاه كابل

م،  ۱۹۸۵ دهلي در ،بياضة  نموده بودند و آن مقاله در مجلّمعرفيجداگانه 
ة  نذير احمد نيز از روي اين مجموعپروفسورپيش از آن . چاپ رسيده ه ب۵ ةشمار

اشعار شعراي غيرمعروف هند را آورده و همچنين اشعار حافظ شيرازي را نيز 
در »  مجموعة لطايف و سفينة ظرايفغزلهاي حافظ براساس«عنوان  هدرآورده و ب

انگليسي نيز در مجلّة اندو   بهيك مقاله. چاپ رسانده است هم در دهلي ب ۱۹۹۱
آقاي دكتر سيد .  نذير احمد بچاپ رسيده بودپروفسورقلم  هم ب ۱۹۶۶ايرانيكا در 

ي مفصّل ها عارف نوشاهي نيز از روي نسخة كابل دربارة اين مجموعة مهم مقاله
 .١اند هفارسي آن را بچاپ رساند هاردو و همچنين ب  بهونوشته 

 عابدي در آغاز اين مقالة مختصري پروفسور :ابيات ناشناختة امير خسرو دهلوي .۶
سپس نسخة . اند هدواوين وي صحبت نمود  بهدربارة امير خسرو و همچنين راجع

لكهنو را  االعلمةديوان امير خسرو موجود در كتابخانة هرديال دهلي و ندوخطّي 
ي چاپي فاقد آن است، را ها  نموده و اشعاري كه در اين نسخه آمده و نسخهمعرفي
 .اند هآورد

                                                   
  :رك به  .1

 دکتر سيد حسن عباس، مرکز :مدير، »ادراك«، مجلّة )اردو(مجموعة لطايف و سفينة ظرايف  :الف
  .م ۲۰۰۱، ۲شمارة ، )بيهار(تحقيقات اردو و فارسي، گوپالپور، باقرگنج، سيوان 

  .ش ۱۳۸۱، چاپ تهران ۱، مقاالت عارف، ج مجموعة لطايف و سفينة ظرايف  :ب
 .ش ۱۳۸۶، چاپ تهران، ۲فصل موسيقي ـ مجموعة لطايف و سفينة ظرايف، مقاالت عارف، ج   :ج
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ب و قشنگ ديوان ا و مذهمهم و مطلّخطّي نسخة  :اشعار تازه از ظهير فاريابي .۷
شود و روي جلد آن   ميظهير در كتابخانة دانشگاه پنچابي در پتياله نگهداري

 گرديده و ابياتي معرفينوشته شده است، در اين مقاله » وريالدين نيشاباءبه عمل«
 .ي چاپي نيامده استها را ارائه نموده است كه معموالً در نسخه

ابيات و  عابدي همواره پروفسور : ناشناختة خواجو کرمانيرباعيات و غزليات .۸
و بياضها و خطّي ي ها معروف فارسي را از نسخهاشعار شعراي معروف و غير

گونه است كه در آن  اين مقاله نيز همان.  نموده استمعرفيها درآورده و جنگ
ي هند از آنجمله ها ي كتابخانهها  خواجو كرماني را از نسخهرباعيات و غزليات

آباد، دانشگاه اسالمي عليگره و كتابخانة تونك اشعار و جنگ حيدركتابخانة ساالر
 خواجو كرماني کلياتاپ ديوان يا  نموده است كه در چمعرفيابيات درآورده و 

 . استاهميتبسيار حائز 
خطّي  دهلي نسخة يدر كتابخانة غالب انستيتو : ناشناختة هاللي چغتاييغزليات .۹

گفتة نويسنده شايد  هب كه در آخر ناقص است و بنا با و مذهبسيار مهم و مطلّ
فته و در اين مقاله  ياعهد جهانگير باشد، اشعاري از هاللي چغتايي را باز  بهتعلّقم

 .گنجانده است
 معرفيش چاپ شده بود كه  ۱۳۳۶» يغما«اين مقالة مختصر در  :ديوان طوسي .۱۰

رين خواجه مين و المتأخّالمتقدءالفضالةبدز و االحكمةديوان قدو«ديواني چاپي بنام 
الكتاب در هند   ملكمحمد ميرزا توسطهجري  ۱۳۱۴سال   بهاست كه» نصيرالدين

را دارد » طوسي «تخلّصتي كه تمام غزلهاي آن علّ  بهناشر اين ديوان. اپ رسيدهچ هب
نويسان  كه تذكره گمان دارد كه اين ديوان خواجه نصيرالدين طوسي است درحالي

 ي فكري شعرها گاهي براي تفنن يا رهايي از ناراحتي  كه خواجه گاهاند هگفت
 عابدي پروفسورطبق تحقيق . داردسرود ولي شاعري پيشة او نبود و ديواني ن مي

 شاهزاده ابوالقاسم بابر غزلهاي اين ديوان سروده موالنا عبداهللا طوسي شاعر درباِر
 اين رباعياتالبتّه دربارة . ميرزا پسر بايسنقر پسر شاهرخ پسر امير تيمور است

ن ي خواجه نصيرالديها  كه آن از سرودهاند هاين عقيد  بهديوان استاد عابدي نيز
در اين مقالة پس از احوال مختصر موالنا عبداهللا طوسي، يك نسخة . طوسي است



  استاد عابدي گفتارهاي پژوهشِي بهنگاهي   ٢٦١

  نگهداري۸۹۱۶۵۵۱۱شمارة   بهديوان وي كه در كتابخانة دانشگاه اسالميخطّي 
 . شده استمعرفيشود  مي

ديوان انوري خطّي  ةدر اين مقاله سه نسخ :سه نسخة پرارزش ديوان انوري .۱۱
 :ر زير استقرا  به شده است كهمعرفي

ب و ا است و مذه اين نسخه مطلّ؛۳/۵۴۰۲۸ة ، شمارنو  دهلي،ي ملّةنسخة موز •
  .دستور محمد قلي قطب شاه كتابت گرديده است به

 ۱۰۳۵ اين نسخه مكتوبه ماه صفر ؛۷۴۰۲۵۵ة ، شمارنو  دهلي،ي ملّةنسخة موز •
  .باشد هجري مي

 K.R. Orientalنة  اين نسخه در كتابخا؛R-VII-۱۲۴ ة انوري، شمارکليات •

Institute, Bombayباشد ميهجري  ۹۸۹شود و مكتوبة سال   نگهداري مي. 
دهي اختالف  نشان  با مزبورةدر ادامه مقاله دكتر عابدي انتخابي از آن سه نسخ

 .نسخ نيز آورده است
 ةستين بار در مجلّخاين مقاله ن :يک نسخة پرارزش ديوان ظهوري ترشيزي .۱۲

 نو ، دهليتحقيقاِت فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالميمرکز » پارسي قند«
در اين مقاله استاد عابدي . هچاپ رسيد هب م ۱۹۹۴/ش ه ۱۳۷۳در سال  ۷ ةشمار

 كه در كتابخانة اند ه قرار دادمعرفيپرارزش ديوان ظهوري را مورد خطّي يك نسخة 
 بدين لحاظ كه اين نسخه. شود  مينگهداري) ۵۲ ج (۹۲ ةدانشگاه بمبئي زير شمار

قلم وي انجام   بهالي آن تصحيحات و اضافاتي بهزير نظر ظهوري بوده است و ال
اختالفاتي دارد ) چاپ نولكشور(نسخة چاپي   باخطّينسخة . يافته بسيار مهم است

عكس برگي از اين . اند هدهي نمود  عابدي آن را در اين مقاله نيز نشانپروفسوركه 
 معرفيمقاله شامل مجموعه مورد   باي است همراهديوان كه داراي خط ظهور

 .است
بنام خطّي در اين مقاله استاد عابدي از روي بياضي  :يک معماي ناشناختة دقيقي .۱۳

 ۱۸۳ ة دولتي مدراس تحت شمارةكه در كتابخان»  اشعار شعراي نامدارةمجموع«
اي معمباشد، يك   مييات شاعران بزرگ فارسيالغاز و معم موجود است و حاوي

 : نموده كه حسب زير استمعرفيدقيقي را دريافته و 
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ــر آذر    بگوي تا چـه چيـز سـت اي بـرادر           ــوز و تيـ ــده تمـ ــسي ديـ   بـ
ــادر   لـيكن  ز تاب و مادر است اصـلش و    ــاب و م ــد بچــه او چــون ب   نزاي

ــادر   گهي چون مرد باشد گـاه چـون زن        ــاه چـ ــتار دارد گـ ــي دسـ   گهـ
ــش  اگــر در آب و آتــش جــاش ســازي  ــه آب ــوزد آذر ن ــي س ــشكند ن    ب

ــه  تش هر كجا هـست  آجز در آب و      هب ــر   ب ــز بنگ ــد تي ــكلي برآي ــر ش   ه
، »پارسي قند« ةاين مقاله نخستين بار در مجلّ : بازيافتة کمال خجنديغزليات .۱۴

در اين مقاله استاد عابدي . هچاپ رسيد هب) م ۱۹۹۴-۵/ش ۱۳۷۳ (۸ة  شمار،نو دهلي
از كمال خجندي اشعاري دي متعدخطّي ي ها ه و نسخها از روي بياضها و مجموعه

ت استاد اين علّ  بهباشد،  مييوي چاپي ديوان ها را بازيافته است كه فاقد نسخه
داده  اختالف نسخ در اين مقاله نشان  با كمال خجندي راةعابدي اشعار بازيافت

 :اند از كه مورد استفاده دكتر عابدي بود عبارتخطّي ي ها برخي از نسخه. است
 ؛)ه ۱۲۳۰المدراس، لكهنو، مكتوبه سال  فرد سلطان  بهحصرن مةنسخ(ا الشعر انيس

 مركز عمومي پتياله ة كتابخانة آصفيه حيدرآباد، نسخة كتابخانة نسخ،ديوان خجندي
 ة موزة دانشگاه اسالمي عليگره، نسخة، نسخة خدابخش پتنا، نسخ)پنجاب(

، سيف جام هروي( رايف ظة لطايف و سفينة مجموع؛ساالرجنگ حيدرآباد
 .غيره و)  بريتانيا و دانشگاه كابلةي موزها نسخه

 ة ديوان عطارد، يكي از شاعران بزرگ دور،دكتر عابدي در اين مقاله :ديوان عطارد .۱۵
 مهاتما گاندي ميموريل رسرچ ة كه در كتابخاناند ه قرار دادمعرفي را مورد يسلجوق

 در حين تحقيق استاد عابدي احتماالً  بهد وشو  ميسنتر و الئبريري، بمبئي، نگهداري
 .زندگي عطارد يا در اواخر قرن هفتم هجري كتابت شده است

  بخش دوم
 اين بخش مجموعه مشتمل است بر پانزده مقاله راجع ـسرايان در هند  پارسي

  :سرايان در هند و تفصيل مقاالت حسب زير است پارسي به
 »غازي خان« بهب و ملقّ»وقاري« بهتخلّصميرزا غازي بيگ م :غازي خان وقاري )۱

.  باقر ترخان استمحمد پسر ميرزا »حليمي« بهتخلّصپسر ميرزا جان بيگ م



  استاد عابدي گفتارهاي پژوهشِي بهنگاهي   ٢٦٣

باشد و سال درگذشت   مييان علم و هنر در عهد جهانگيرغازي يكي از مرب ميرزا
 .باشد  ميم ۱۶۱۲/ه ۱۰۲۱وي 

 محمدي ميرزا شاپور تهراني پسر خواجگي خواجه برادر حقيق :تهراني  شاپور )۲
. است) م ۱۶۲۲/ه ۱۰۳۱ :م (الدوله، پدر اعتماد)م ۱۵۷۲/ه ۹۸۰ :م(شريف هجري 

 شاپور از هند. هند آمده  بهدر عهد اكبر شاه و بار دوم در عهد جهانگيراول وي بار 
 .م درگذشت ۱۶۲۱-۱۶۱۹ايران بازگشت و بين سالهاي  به

 و »ميرجمله« بهني مخاطب امين شهرستامحمدميرزا  :االمين ميرجمله روح )۳
دربار   بههند آمد و نخست  به)م ۱۶۰۱-۲(ه  ۱۰۱۰سال   بهاالمين روح  بهتخلّصم

 قلي قطب شاه پادشاه گولكندا محمددكن رفت و دربار   بهجهانگير پيوست و سپس
ايران برگشت و   بهآنجا دربار عادل شاه بادشاه بيجاپور رفت و از  بهو بعد ازآن

ب شاه مقرهند برگشت و در   بهدوباره) م ۱۶۱۸ (ه ۱۰۲۷در سال .  كبير شداسعب
عهده   بهدر خدمت جهانگير داخل شد و پس از آن در عهد شاهجهاناول اينجا 

 . درگذشتم ۱۶۳۷/ه ۱۰۴۷وي در سال . بخشيگري رسيد
 .ابوطالب کليم کاشاني )۴
او در . د از سادات حسيني تهران بو»صيدي« بهتخلّصمير علي م: تهراني صيدي )۵

سال   بهاو. دربار شاهجهان پيوست  بهم عازم هند شد و ۱۶۵۴/ه ۱۰۶۴سال 
 . درگذشت١م ۱۶۷۲/ه ۱۰۸۳

 در »احسن« بهتخلّص م»خان ظفر« بهخواجه احسن اهللا مخاطب :ظفر خان احسن )۶
مقام   بههند رسيد و مريد عنايت او گرديد و در عهد جهانگير  بهادشاه اكبرپروزگار 

. او مدتي فرمانرواي كشمير نيز بود. منصب پنج هزاري رسيدنخست وزيري و 
در اين مقاله دكتر .  در الهور درگذشتم ۱۶۶۲/ه ۱۰۷۳ظفر خان احسن در سال 

 نگهداري) ۳۲۹ ةشمار(پور   بانكية احسن كه در كتابخانکليات از اي عابدي نسخه
 .اند ه نمودمعرفيشود را  مي

 .کشميري غني )۷

                                                   
 . آمده استم ۱۶۵۸-۵۹در خود مقاله   .1
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 .صائب تبريزي اصفهاني )۸
 و »خانزمان« و »خان عنايت« به طاهر ملقبمحمدخواجه  :آشنا  خان عنايت )۹

) م ۱۶۷۰ (ه ۱۰۸۱او در سال . بوداحسن خان ظفر  پسر »طاهر« و »آشنا« بهتخلّصم
 .اند ه نوشتم ۱۶۶۶/ه ۱۰۷۷ سال وفات وي را ها بعضي. در كشمير درگذشت

 و مهم از مصورويسهاي دستن  بهاين مقاله مختصر راجع : شاهاننسخة  ـشاهنامه )۱۰
كنون ي خصوصي در هند است كه تاها  و مجموعهها  و موزهها شاهنامه در كتابخانه
 حيدرآباد، هشت ة در موزمصورنظير شش دستنويس . نشاخته مانده است

 ة در موزه و كتابخانمصورنو، شش دستنويس  ي دهلي ملّة در موزمصوردستنويس 
 خدابخش پتنا، دو ة در كتابخانمصوريس ساالرجنگ حيدرآباد، شش دستنو

 در مصور، يك دستنويس )راجستان( دولتي در الوار ة در موزمصوردستنويس 
 .غيره و) كلكته(انجمن آسياي بنگال 

 :برخي از منابع نادر و ناشناختة فارسي براي مطالعة تاريخ و فرهنگ ايران و هند )۱۱
ارسي در هند براي مطالعة تاريخ و اي چند زبان و ادبيات ف در اين مقاله منابع

القلوب،  حتنترا، مفر ج پن:اند از  قرارگرفته است كه عبارتمعرفيفرهنگ مورد 
ي  فارسي مصطٰفةاكيانه ترجمچ، پن(Hitopadesha) »هيتوپديشا« فارسي ةترجم

 ة ترجم،)Brihat Katha(ليف ابوالفضل، بريهات كاتا أي، عيار دانش تعباسخالقداد 
و دميانتي ) Nel( امير خسرو، داستان نل ةنام ي، تغلقعباسي خالقداد مصطٰففارسي 

)Damyanti(الشعرا فيضي، رامايانا  صورت مثنوي نل و دمن ملك  به)Ramayana( ،
، ادبيات )Raga Darpan(، راگا درپن )Singansana Battisi(سنگهاسن بتيسي 

 .غيره و C.S. Storeyليف أت) Persian Literature(فارسي 
اين مقاله يادداشت گرد آورنده چنين  معرفيدر  :زبان و ادبيات فارسي در هند )۱۲

 شهرهاي در يکي ازچند سال است كه انجمن استادان فارسي هر سال : است
سان و دوستداران زبان فارسي در آن شود و گروهي از مدر  ميدانشگاهي تشكيل

 در حيدرآباد و كلكته برگزار جلسات هفتمين و هشتمين كنگره. كنند  ميشركت
شد و دكتر امير حسن عابدي رئيس انجمن و استاد زبان فارسي دانشگاه دهلي در 

پيوندهاي گذشته زبان فارسي در آن   بهلطافت طبع  باآن دو شهر دو گفتار خواند و
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 مهدي رستمي اين محمدآقاي . دو منطقه و آينده آن زبان در هندوستان پرداخت
 .چاپ رسيده است هب» بياض«فارسي ترجمه كرده و در   بهدو گفتار را

اين مقاله متن سخنراني استاد عابدي در دانشگاه  :روابط ادبي افغانستان و هند )۱۳
 .، سال چهاردهم بچاپ رسيده است۱-۲ ة ادب، شمارةمجلّ كابل است كه در

 در اين مقاله چنانكه از نام آن روشن است، :وصف کشمير در ادبيات فارسي )۱۴
 وصف كشمير در شعر و ادبيات فارسي بيان شده است و اشعار شاعراني كه

 حافظ شيرازي، صائب : آورده شده است كه عبارتند ازاند هوصف كشمير پرداخت به
الشعرا فيضي، عرفي شيرازي، طالب آملي،  تبريزي، ميرزا ابراهيم رفعتي، ملك

 قلي سليم تهراني، محمد  جان قدسي مشهدي، ميرزامحمدابوطالب كليم كاشاني، 
ا شاه بدخشاني، ظفر خان احسن، عنايت اهللا آشنا فرزند ظفر خان احسن، ملّ

رام   رضا مشتاق كشميري، مجرم كشميري، ديامحمدمحسن فاني كشميري،  املّ
غيره  آزاد خان كشميري ودكاچر خوشدل، محم. 

 اقبال الهوري دمحمهاي  در اين مقاله تضمين: تضمينات فارسي اقبال الهوري )۱۵
 تضمين انشاعراني كه اقبال الهوري بر اشعار آن. آوري شده است نشاندهي و جمع

 موالناي روم، فردوسي طوسي، سعدي شيرازي، خواجه :سروده است عبارتند از
حافظ، سيد علي همداني، بوعلي شاه قلندر، خاقاني شرواني، نظامي گنجوي، غني 

 .غيره آبادي، غالب دهلوي و شيرازي، بيدل عظيمكشميري، نظيري نيشابوري، عرفي 

  :بخش سوم
 اين آخرين بخش کتاب است که داراي شش مقالة ـادبيات هندويي در زبان فارسي 

  :باشد  ميزير
خطّي  ةدر اين مقاله نسخ؛ تَنتراجنظير و گمنام پن  يک ترجمة فارسي بي:پنچاکيانه -۱

امر اكبر شاه   بهي كهعباسي خالقداد طٰف فارسي پنچاکيانه از مصةفرد ترجم  بهمنحصر
ة شمار(نو وجود دارد  ي دهلي ملّةآن نسخه در موز.  شده استمعرفيانجام يافت 

ي اين ترجمه را عباسخالقداد ). متر سانتي ۲۰*۵/۱۱، ۳۷۲، تعداد اوراق ۱۰۰۵/۶۲
 .پايان رساند  بهم ۱۶۱۲/ ۱۰۲۱م شروع كرد و در سال  ۱۶۱۱/ه ۱۰۲۰در سال 
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باستان يكي از داستانهاي » پدماوت«داستان  :در ادبيات فارسي» پدماوت«ستان دا -۲
 ِچتّور بيشتر زبانزد خاص و ةقلع  بهين خلجيالد عالءةهند است كه پس از حمل

آن افسانه اول قسمت : گردد  ميدو قسمت تقسيم  بهاين داستان در اصل. عام گرديد
قسمت . ِچتّور است  بهو بازگشت آنان» تيپدماو«و » سين رتَن«عشق و عروسي 

ين الدءعال توسط ِچتّور ة قلعةمحاصر  به تاريخي دارد مربوطةاي جنب دوم كه اندازه
  پدماوت)خودكشي(و مرگ رتَن سين و ستي ) م ۱۲۹۶-۱۳۱۶/ه ۶۹۵-۷۱۶(خلجي 

استان ور اين دثي منظوم و منها در اين مقاله برخي از ترجمه). ۳۰۵ص  (.باشد مي
 . قرار يافته استمعرفيمورد 

در زمان قديم  :داستان ستي در ادبيات فارسي و سوز و گداز نوعي خبوشاني -۳
مرده شوهر خود   بامرد، زنش نيز  ميميان هندويان رسم بوده كه اگر شوهر زني در
در اين مقاله بيان ). ۳۱۶ص (گفتند   مي(Sati) ١»ستي«سوزاند و اين عمل را   ميرا
فيسرايان  تي و توصيف وفاداري زنان هندو در شعر فارسيسشده استمعر . 

در اين مقاله احوال و آثار مختصر منوهر داس توسني كه در  :منوهر داس توسني -۴
 .زيست شرح داده شده است  ميزمان اكبر و جهانگير

  بهان برهمن الهوري راي چندر : برهمن الهوريـدان  هندوي فارسي -۵
 شاهجهان بود كه ي برجسته درباِرها  از چهره)م ١٥٧٥-١٦٦٢/ه ٩٨٣-١٠٧٣(

 .احوال و آثار او در اين مقاله اختصاراً آورده شده است
ي راني چندرا كرن بر نمونه پدماوت كه ها مثنوي :ي راني چندرا کرنها مثنوي -۶

اسامي اشخاص در دو داستان . باشد پايگذاري شده است  مييك افسانه قديم هند
 ).۳۳۴ ص(مضمون آنها كمابيش يكي است  اما همديگر اختالف دارند، اب الذكر فوق

جنگ حيدرآباد ة ساالر اين مثنوي كه در موزمصورخطّي  ةدر اين مقاله يك نسخ
نام .  مورِد معرفي قرارگرفته استشود  مينگهداري) ۱۶۶، تعداد اوراق ۷۸۰ ةشمار(

 احتماالً اثر اواخر ، آنتاد عابدي است و طبق تحقيق اس»ناقد« سراينده آن تخلّصيا 
 .باشد  ميقرن هجدهم يا اوائل قرن نوزدهم

                                                   
الح طلباِن سياسي و مذهبي که يکي از اص) م ١٧٧٢-١٨٣٣(مساعي راجا رام موهن راي  اين رسم به  .1

 .شود، در قرن نوزدهم ميالدي منسوخ گرديد خوانده مي» جديدپدِر هنِد «و اجتماعي هند بود و 
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رسد که فهرست  نظر مي پايان برسانم، در اينجا مناسب به  را بههقبل از آن که اين مقال
» گفتارهاي پژوهشي در زمينة ادبياِت فارسي«مقاالت پروفسور عابدي شامل جلد دوم 

 :در زير نقل شود
  )نسخة شاهاِن مغليه(ديوان حافظ  .۱
 نسخة خطّي پرارزش از ديوان حافظدو  .۲
 ديوان حافظ و نظيري: و نسخة خطّيد .۳
 يک نسخة خطّي مصور ديواِن حافظ .۴
 ک نسخة خطّي پرارزش ديواِن خسروي .۵
 بر ترمذييک نسخة خطّي پرارزش ديوان اديب صا .۶
 ديواِن هالليدو نسخة خطّي پرارزش  .۷
 ابياِت ناشناختة امير معزّي .۸
 غزلياِت بازيافتة ظهير فاريابي .۹

 غزلياِت و رباعياِت بازيافتة بابا فغاني .۱۰
 غزلياِت و رباعياِت بازيافتة ابِن يمين .۱۱
  پرارزش از کلياِت عبيد زاکانييک نسخة خطّي .۱۲
  اوحيدر کلوچ و ديواِن خطّي .۱۳
 االولياةترين نسخة خطّي تذکر قديم .۱۴
 هاي هند ها و موزه ي در کتابخانهسگلچيني ارزشمند و تاکنون ناشناختة ادب پار .۱۵
 شرح قصايد خاقاني .۱۶
 شرح گلستان .۱۷
 شاهنامه و هند .۱۸
 طاير شيرازي .۱۹
 شيخ علي حزين و هند .۲۰
 عيشي لکهنوي .۲۱
 مطربي سمرقندي .۲۲
 الحبيبحتفة .۲۳
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 فارسي ترجمة آثاِر هندي به .۲۴
 بياِض شيرافگن .۲۵
  خاطرات بنارس و ياد حزين .۲۶

شود که پروفسور عابدي  يهمچنانکه از فهرست مقاالِت جلد اول و دوم مترشح م
 ههاي ايشان يک گون نوشته. يک شخصيت پرکار و جدي در شناختِن آثاِر فارسي بودند

زبان اردو يا فارسي يا  ه بهکهاي پروفسور عابدي  اگر تمام مقاله. نيست بلکه متنوع است
 آوري شود براي دانشجويان و استادان و هاي مختلف جمع است، در مجموعهانگليسي 

مندان سودمند خواهد شد و دکتر سيد حسن عباس در همين راه  پژوهشگران و عالقه
کوشا هستند که بايد تحقيقات استاداِن هند همچو پروفسور عابدي و پروفسور نذير 

صورت مقاله  که به… احمد و پروفسور مختارالدين احمد، دکتر ضياءالدين ديسايي و
اند، بيرون کشيده شود و  اه شصت سال پيش، دفنها، آن هم پنج هاي مجلّه در سينه

  .مندان ارائه گردد پيشگاه ادب دوستان و عالقه به
کوشش ايشان در ايران انتشار يافته است  ها که به جاي تأسف است که اين مجموعه

هاي هند ديده  هاي فارسي دانشگاه هاي هند مخصوصاً در گروه حال در کتابخانه تا به
رتيبي اتّخاذ شود تا کتابهايي که از نويسندگاِن هندي در ايران انتشار  بايد ت،شود نمي
هاي معروف ارسال  کتابخانه ها يا به هاي فارسي دانشگاه بخش يابد، تعدادي از آنها به مي

  .دة آن بيشتر شوديشود تا فا
در   پرارزش روانشاد دکتر ايرج افشاراين کالم اب  کوتاه رامعرفيسرانجام، اين 

  :رسانم  ميپايان به مقاالت فارسي پژوهان هند اهميتص خصو
 )هندوستان (ةموجب سرفرازي است که در اين روزگار ادبا و نويسندگان آن خطّ”

نگارند و ما ايرانيان از آن منابع   ميزبان فارسي  بهبخشي از مقاالت خود را
  .١“شويم ي م شيرين کام،مند و از گفتار طوطيان شکّرشکن هند ترجمان بهره بي
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   فارسي پروفسور عابديباباِي  ٢٦٩

   فارسي پروفسور عابديباباِي
  ∗اقبال تانتريجهانگير 

  مقدمه
اي دارد در مسير   درخشندهگذشتةاي بوده است که  قارة هند و پاکستان منطقه شبه

 ادبا  وعلماو  مورخين  واي بزرگ از شعرا  خيز عدههنرادبياِت فارسي از اين سرزمين 
غ زبان و ادبياِت فارسي در دياِر هند اند که سهم گرانقدري در رشد و فرو برخاسته… و

 زبان فارسي براي هفتصد .اند  داشتهگالدش کنونييعني کشورهاي هند و پاکستان و بن
 يک گنجينة بزرگي از ادب ن روياز ابوده و ن ين سرزمياسال زبان رسمي و دستوري 

  .ده استيرسما  فارسي به
. وارد شد بر ادبياِت فارسي يمنفيلي قاره اثرات خ تقسيم شبهبا در قرن بيستم ميالدي 

در نتيجه مردم . ج کردندرحکومت خاهاي  ادارهفارسي را از دادگستري و که ويژگي  به
 تقسيم در هند کنوني بزرگمردانياز حاال بعد . ١قاره از يک ارث پرارجي محروم شدند شبه
  پتنا پروفسور محمددر. ث فارسي را مسئول گرديدندراياز مند که بار گران پاسداري هست

  . در عليگره پروفسور نذير احمد و در دهلي پروفسور امير حسن عابدي،عسکري
  مختصر زندگينامه

معروفترين شخصيِت علمي در » فارسي باباي«ستاد سيد امير حسن عابدي ملقّب بها
. جهان گشودند م در دهکدة گنگوي شهر غازيپور اتّراپرادش چشم به ۱۹۲۱سال 

                                                   
  .)جامو و کشمير (نگري سر,ير کشمدانشگاه ي بخش فارسيل ادارئو و مساستاديار  ∗
تصحيح دکتر تارا چند و عباسي،  ي خالقدادمصطٰف  از ترجمة کَتاسِرت ساگَر،اسمار درياي دمةمق  .1

عليگره و مرکز تحقيقاِت فارسي  پروفسور سيد امير حسن عابدي، با همکاري دانشگاه اسالمي
  .م ۱۹۹۷فوريه /ق ه ۱۳۷۵ماه  نو، بهمن رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران، دهلي
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توجهي   زمان بود که حرمان و دولِت هند جانِب ادبياِت فارسي و عربي بيهمين اين
دسِت مبارک اين شخصيت انقالب بزرگي  هي اين بود که بهولي رضاي اٰل. کرده بودند

  .در ادبياِت فارسي پيدا کردند
عنوان پژوهشگر برگزيدة ادبياِت فارسي هند و ايران از مؤسسة  م به ۱۹۶۵در سال 

سال . دريافت جايزه و نشان يادبود گرديد فخرالدين علي احمد مفتخر به ادبي بهعلمي 
پاس  م در موقع سالگرد استقالِل هند رئيس جمهور وقت کشور ملّي مراسمي به ۱۹۷۲

خدماِت علمي و ادبي استاد عابدي و نقش انکار ناپذير وي در گسترش زبان و ادب 
دولِت هند با هدف قدرداني از سه سال بعد . ردعمل آو فارسي در هند، از او تقدير به

م  ۱۹۸۶وي اختصاص داد و در سال  خدماِت استاد جايزة ادبي ساهتّيا کَال پريشَد را به
» ممتاز استاِد«عنوان  از بخش فارسي بازنشست شدند و دانشگاه دهلي ايشان را به

ود را سيراب پژوهان بتواند از چشمة جويان علمي وي خ برگزيد تا همچنان دانش
المللي  م در سمينار بين ۱۹۹۶انجمن سراسري استاداِن فارسِي هند در سال . سازند

ياناتي  در اين سمينار با باو. مزين کردند» فارسي باباي«لقب  احمدآباد استاد را به
  : کهنصيحت کردند

براي زبان و ادب فارسي پدر و مادر نتراشيد، برويد تحقيق و ! عزيزاِن من”
علم و دانشجويان زبان فارسي  عه کنيد در اين ميان مسئوليت جوانان طالبمطال

تر از ديگران است اين ميراث فرهنگي را دريابيد و با مطالعه و تحقيق  سنگين
هاي هند است مانع از بين رفتِن آنها شويد  جدي بر آثار فراواني که در کتابخانه

  .١“است نزد شما و بسحفظ آثار گذشتگان بپردازيد که امانتي  و به
از اوايل عمر خود در حوزة .  داشتنديا استاد امير حسن عابدي استادان برجسته

اهللا  پور و آيت علمي جواديه واقع در شهر بنارس جناب يوسف علّامه رضي رنگي
المدارس شهر لکهنو مثل  بعد از اين سلطان. ظفرالملّت تلمذ کردند ظفرالحسن مشهور به

اهللا و  اهللا و عنايت ن نونهروي و مولوي عالم حسين، موالنا صبغتعلّامه ابن حس
در ايران معاصر و دوسِت ميرزا غالب (مولوي محمد علي فرزند مفتي محمد عباس 

                                                   
  .م ٢٠٠٤، سيده بلقيس فاطمه حسيني، انتشارات بخش فارسي دانشگاه دهلي، »سيماي عابدي«مقدمة   .1



   فارسي پروفسور عابديباباِي  ٢٧١

. اهللا صفا، استاد عبدالعظيم قريب بيحذ استاد ،فر الزّمان فروزان استاد پورداوود، استاد بديع
 چند از ستارگان درخشان آسمان زبان و ادبياِت استاد سعيد نفيسي و دکتر معين تني

  .١فارسي در دانشگاه تهران بودند
 رقم کردند ييها  اديبان مقاله و استاد امير حسن عابدي بسياري از محقّقانةدربار

دانشور و محقّق بزرگ ادبياِت فارسي، ولي بنده اينجا افکار پروفسور نذير احمد که 
  .کنم ستاد عابدي هستند اينجا نقل ميرست عزيزي اعربي و اردو و د

اي قوي دارد و هزاران واقعة تاريخي ارزشمند  استاد عابدي حضور ذهن و حافظه
. خاطر داشته و حفظ است قاره است، به را که روشنگر نکات مبهم تاريخ و فرهنگ شبه

ژة وي زادگان به او توجهي خاصّ انساب و خاندان افراد سرشناس، فرهيختگان و نجيب
الزم بود که اين مطالب از وي نوشته شود، زيرا اين مطالب بخش مهمي از . سادات دارد

شخص ) علم رجال(اعتقاد من در اين حوزه  به. دهند تاريخ و فرهنگ ما را تشکيل مي
ريا و  استاد عابدي انساني بي. توانايي و متبحر وي در هندوستان وجود ندارد ديگري به

داند و  قدر انسان را خوب مي. دور است  از هرگونه تعصّبي بهنهايت مخلص است و بي
طبقات ميان  همين جهت است که وي بيش از هرکسي در کند به او را ستايش مي

مختلف اجتماعي محبوب و محترم است او مسلماني شيعه مذهب است و در يک 
. هاي علميه شيعيان تحصيل کرد در حوزه. خانوادة تحصيلکردة شيعه پرورش يافته است

پدرش فردي مؤمن و مذهبي بود که تعصّبات مذهبي در وي اثري نداشت و بلکه از 
استاد فردي ملحد نيست و . دور بود ي بهانگيز مذهب هرگونه تعصّب و مسائل اختالف

  .٢دين اسالم دارد اعتقاد راسخ به
استاد عابدي عالمي فرزانه و دانشمنِد سرشناس فارسي و عربي است با اين وجود 

او . رخ کسي نکشيده است گاه از برتري علمي خود مغرور نشده و آن را به وي هيچ
قاره بوده و اغلب نارضايتي خود را  شبههمواره نگران انحطاط و زوال اين دو زبان در 

  .در مورِد اين قضيه عنوان کرده است
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بسياري از صفاِت نيک و پسنديده استاد . حوصله است او فردي صبور و بسيار با
  پرور وي عالمي بزرگ، فردي انسان دوست، غريب. عابدي در ديد مردم پنهان است

هاي ارزنده بسيار  چنين ويژگي ساني باترديد ان بي. و دستگير انسانهاي درمانده است
گونه چنين  الدين رومي در مورِد انسانهاي اين درستي موالنا جالل به. استکمياب 

  :سروده است
  ١کز ديو و دو ملـولم و انـسانم آرزوسـت            دي شيخ با چراغ همي گشت گرِد شـهر        

 که وي در قدر بگويم دربارة دستاوردهاي علمي استاد سيد امير حسن عابدي همين
رشتة  زمينة آثاري که تاکنون در مورِد تأثير داستانهاي هندوستاني بر ادبياِت فارسي به

چنانچه کسي . نظيري انجام داده است هاي بي تحرير درآمده و گردآوري شده، پژوهش
تحقيقات استاد  ترديدي بايد بهبخواهد دربارة اين موضوع وسيع کار کند بدون هيچ 

  .٢ندعابدي اعتماد ک
اولين بار من با آقاي دکتر عابدي در سميناري در خانة فرهنگ جمهوري اسالمي 

يک . در آن سه روز باهم ديگر خيلي صميمي شديم. نو ديدار کردم ايران در دهلي
 نيمه شب ۱۲بنده ساعت . کنم چيزي که از آن دوران يادم مانده براي شما تعريف مي

ي عابدي که در جنب من بودند آن موقع داشتند شدم آقا آماده ميبراي خواب داشتم 
 که از خواب بيدار ۵ساعت . خواندند اي که اسمش يادم نيست را مي کتاب واژة ناحيه

متوجه نشدم کي خوابيدند و . شدم ديدم ايشان هنوز محو مطالعة همان کتاب هستند
  .کي بيدار شدند

ايران هم  ايشان مرا به. تم داشداريار ديبسوفاتشان با ايشان  بعد آن روز تا به
من  بهگرفتم ايشان  يمشد يا تلفني تماس   ديدار قسمت مييو که بازمان هر . فرستادند
خيلي .  براي شما تعريف کنمراواقعة ادبي  يحتّکردند داستاني محلّي يا  اصرار مي

  .رو بودند خوش مزاج و خنده

                                                   
ي، تصحيح دکتر تارا چند و عباس ي خالقداد از مصطٰف ترجمة کَتاسِرت ساگَر،اسمار درياي مقدمة  .1

  .پروفسور سيد امير حسن عابدي
  .م ٢٠٠٤ي، انتشارات بخش فارسي دانشگاه دهلي، حسينفاطمه  بلقيس ه سيد،»ماي عابدييس«مقدمة   .2



   فارسي پروفسور عابديباباِي  ٢٧٣

آوردند و منم  شريف ميشد ايشان ت در سراسِر هند هر گاهي سمينار برگزار مي
خيلي مردي کم آزار و آزاده منش . غذاهاي خوشمزه مند بودند به خيلي عالقه. مرفت مي

زياد ها  مخصوطه بامن در اوايل . مند بودند هاي قديمي خيلي عالقه مخطوطه به. بودند
بدين جانب يادم هست .  تشويق کردندرااي نداشتم ولي ايشان باعث شدند و م عالقه
نتيگراد بود و ايشان در کتابخانة در بخش ا درجه س۴۵ليگره بوديم حرارت در ع

ها در ضمن  مطالعة مخطوطه کردند به  تشويق ميراها محو مطالعه بودند و م مخطوطه
توانيد  اي هست که خيلي دير مي يک سندي هست يک ميوه. دي.اچ.فرمودند پي

  .طعمش رو بخشيد
ان مثل يک شجرة طوبي است در ابيات جديد کنم درجة ايشان رتبة ايش خالصه مي

 خواهيم از خدا مي. گويند قاره مي جديد در شبه» فارسي باباي«فارسي و بنابراين ايشان را 
  .آمين. گزين کنديايشان را بيامرزد و در جواِر رحمتش جا

  



  ٢٧٤  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

   عمر و آثاِر استاد عابديِرماسالش
  ∗مهتاب جهان

  . اول ژوئيه تولّد در شهر غازيپور، ايالت اتّراپرادش هندم  ۱۹۲۱
  .دانشگاه آگره ليسانس از کالج سنت جانس وابستة به  فوقم  ۱۹۴۳
  .عنوان استاديار فارسي در کالج سنت استفن، دهلي به انتصاب م  ۱۹۴۵
  .ات فارسي از دانشگاه آگره دريافِت دکتراي ادبيم  ۱۹۴۷
  . دريافت دکتراي ادبيات فارسي از دانشگاه تهران، ايرانم  ۱۹۵۶
  .گروة فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  انتقال بهم  ۱۹۵۷
  .سمت دانشيار فارسي در دانشگاه دهلي، دهلي  ارتفاع بهم  ۱۹۵۹
از زبان » روشياَ ِوکرم«عنوان   در همين سال پروفسور عابدي يک نمايشنامه بهم  ۱۹۵۹

زبان فارسي برگردانده و شوراي روابط فرهنگي هند آن را  سانسکريت به
  .چاپ رسانيد به

پروفسور عابدي اين کتاب سانسکريت را » قمر معرفت طلوع«يا » حال گلزارِِ «م  ۱۹۶۱
فقيد   بااستاد عابدي اين ترجمه را همراه. که در زبان فارسي ترجمه است

  .و دانشگاِه اسالمي عليگره آن را چاپ رسانيدچند ترتيب داد  تارا
اکادمي هنر و .  پروفسور عابدي مثنويات فاني کشميري را تصحيح نمودندم  ۱۹۶۴

  .هاي جامو و کشمير اين مثنويات را چاپ نمود فرهنگ و زبان
کنگرة مستشرقين هند منعقد گوهاتي رياست جلسات بخش عربي و فارسي  م  ۱۹۶۵

  ).آسام(
                                                   

  .انشگاه دهلي، دهلياستاديار موقّت بخش فارسي د  ∗

 



   عمر و آثاِر استاد عابديسالشماِر  ٢٧٥

  .دعوت دانشگاه کابل افغانستان بنا به سافرت به مم  ۱۹۶۵
پروفسور عابدي و دکتر تاراچند . کتابي مذهبي هندوان هست» وِشست جوگ «م  ۱۹۶۸

  .اين کتاب را ترتيب داد و دانشگاه اسالمي عليگره آن را چاپ کرد
  .ايران  مسافرت بهم  ۱۹۶۹
 فسور عابدي اين مثنوي راپرو.  هست(sati)آمد ستي  پيش» گداز و سوز«مثنوي  م  ۱۹۷۰

  .چاپ رسانيد مقدمه مفصّل و عالمانه ترتيب داد بنياد فرهنگ ايران اين مثنوي را به با
  .شناسي، شيراز  شرکت در کنگرة ايرانم  ۱۹۷۱
برجستة شعراي زبان فارسي و اردو هست تاکنون که تذکرة » اللّطايف منتخت «م  ۱۹۷۱

  . تذکره را ترتيب داد و از ايران چاپ گرديدپروفسور عابدي اين. شناخته نشده بود
پيشگفتار تحقيقي ترتيب داد و   بارا» پدماوت« پروفسور عابدي داستان م  ۱۹۷۲

  .فرهنِگ ايران آن را چاپ نمود بنياد
  .رياست دانشکدة ادبيات دانشگاه دهلي، دهلي م  ۱۹۷۳
 نموده و دانشگاه را تصحيح» پنچاکيانه« پروفسور عابدي و دکتر تاراچند م  ۱۹۷۳

  .چاپ رساند اسالمي عليگره آن را به
  .ترکيه، سوريه و لبنان  مسافرت بهم  ۱۹۷۴
مأخِذ اهم تاريخي پادشاهان صفوي ايران است » تاريِخ سالطيِن صفويه «م  ۱۹۷۴

  .چاپ رسانيد کوشش پروفسور عابدي بنياد فرهنگ ايران اين کتاب را به به
دکتر سيد مقبول احمد، استاِد زبان و ادبياِت فارسي  ا ب پروفسور عابدي همراهم  ۱۹۷۵

را ترتيب داد و انجمِن فارسي » نامة اميرخسرو ضميمة تغلق«در دانشگاِه دهلي، 
  .هند آن را چاپ نمود

  .نو زيِر نظارت دولت هند المللي اميرخسرو، دهلي  مديريِت سمينار بينم  ۱۹۷۶
مثالً مطالعات هند و . و رساالت چاپ نمود بسيار مقاالِت عابدي در مجلّات م  ۱۹۷۷

مجلّة سخن، تهران نشرية دانشکدة ادبيات . نو اندو ايرانيکا، کلکته ايران، دهلي
  .گره و علوم انساني، اصفهان، مجلّة معارف، اعظم

رئيس فقيد هند از مؤسسة غالب، » فخرالدين علي احمد«دريافت جايزة  م  ۱۹۷۸
  .ت فارسينو، در زمينة تحقيقا دهلي



  ٢٧٦  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

مقالة پرارزش استاِد عابدي هست که در مجلّة دانشگاه دهلي » کوکبي ديواِن« م  ۱۹۷۹
  .چاپ نمود

کي چند غيرمطبوعه غزلين، » سفينة ظرايف اميرخسرو«و » مجموعة لطايف «م  ۱۹۷۹
  .اردو قطعات، مجلّة کتاب از کابل چاپ نمود

  .دهاي انجمن استادان فارسي هن  رياست کنگرهم ۸۵-۱۹۸۰
  .هاي دهلي از طرف کميسيون دانشگاه» استاِد ملّي«عنوان   انتصاب بهم ۸۴-۱۹۸۳

، پروفسور عابدي اين کتاب را نوشت و انجمِن فارسي »ابوطالب کليم کاشاني «م  ۱۹۸۳
  .چاپ رسانيد دهلي اين کتاِب عابدي را به

ين مثنوي داستاِن عشقي از هند در ا» قصّة مينا و لورک«يا » نامه عصمت «م  ۱۹۸۵
فارسي بيان شده است پروفسور عابدي اين مثنوي را ترتيب داد و مرکز  به

نو آن را  تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهلي
  .چاپ رسانيد به

  . بازنشستگي از بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهليم  ۱۹۸۶
  .دانشگاه دهلي» استاِد ممتاز«عنوان   انتصاب بهم  ۱۹۸۶
اي هست که در مجلّة معارف،   مقاله،»ن جاميکالم غيرچاپي موالنا عبدالرحٰم «م  ۱۹۸۶

  .گره چاپ شد اعظم
  .از طرف انجمن استاداِن فارسي هند» باباي فارسي«عنوان   انتصاب بهم  ۱۹۹۶
 تقدير از طرف ساِهتّيه اکادمي و از طرف انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ايران م  ۲۰۰۲

  .اي دريافت کرد  جايزهاِت ادبي و فرهنگيخاطر خدم هم به
شنبه روز روشن تاريک شد و ستارة عمر استاد عابدي افول چهار مي روِز ۴ م  ۲۰۱۱

ابدي غرق کران  اقيانوس بي فلک کشيده علم و ادب، به کرد و آن کوه سر به
  .شد
  .متعال درجاِت قرب او را متعالي فرمايدخداي 

  



   ادبينقِدو عابدي استاد   ٢٧٧

   ادبينقِدو  يعابداستاد 
د سجاد مهدي الحسينيسي♦  

  ∗ صادق جونپوريمحمد خان :ترجمه
 يخ زبان فارسين هند در تاري سرزمةنديعنوان نما ي بهر حسن عابدي ام سيدنام پروفسور

ي  نامير حسن عابديام. ديکم خواهد درخشيست و يل قرن بيستم و اواي بناواخر قر
ان يجهان  به نه صرف صدها شاعر گمنام رايو.  استيارس زبان فيايماندگار در دن

ظهور رساند و ثابت کرد که هنوز  ةمنص  بها جنگ راياض ي بها  نمود بلکه دهمعرفي
  ويسع نيا. امده استيوان آنها ني نشده و در ديابي معروف بازي از اشعار شعراياريبس

ت يال فعي نقد ادبةني در زميو. پژوهشگر شد کيعنوان  ي بهباعث شهرت و تالش
  .نکرده استبسياري 

د يآ  مينظر  بهني چني ندارم ولي چنداناطّالع ي در زبان فارسيمن در مورد نقد ادب
 و يط اجتماعيست و محيچندان گسترده ن  مثل نقد در ادب اردويکه نقد در ادب فارس

  .ار استذتأثيرگ يلين امر خي در ايمذهب
فسير نقاط قوت و ضعف، ارزيابي و تحليل يک اثر ها و ت نقد يعني بررسي ويژگي

هاي آن و سطح فکري نويسنده و محيط اجتماعي  ادبي و بازگويي زمينه و پس زمينه
پردازيم که امري قبيح  مسائل خصوصي نويسنده نيز مي در اين ضمن ما گاهي به. غيره و

  .باشد مي

                                                   
  .نو دهلي، دهلياستاديار موقّت در بخش اردو کالج ذاکر حسين  ♦
  .نو ندة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهليپژوهمترجم و   ∗

 



  ٢٧٨  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

. شود  ميزي ني وي باعث ناراحتم کهيده  ميد قراراقتنا  اثر را مورِدةسندي ما نويگاه
ت ن علّيهم  به.دهد  نميگران راي دي مسائل خصوصيافشا گاه اجازه چيمذهب ه

 ياگرچه امروزه نقد و بررس .دا نکردي گسترش پچندان نقد يفارس  وي عربادبيات در
  .ي آغاز شده استآثار ادب

 ادي مثل خان آرزو،افر.  فارسي در هند خيلي وقت پيش شروع شده بودادبياتنقد در 
طور  ي به فارسي نقد ادبيول. نقد کرده بودند  بهز شروعينالهيجي ن ي و حزيآزاد بلگرام

  .شود  مي آغازي و»شعرالعجم«کتاب مشهور   با وي نعماني در زمان شبليرسم
 نقد وجود ي براي مختلفهاي  اسلوبيسي انگلادبياتخصوص  ي به غربادبياتدر 

 يني، نقد عهانيان گراي، نقد بي، نقد کاربريرثّأنقد ت ،ياري، نقد معياسدارد مثالً نقد احس
ن يا.  نشده استينقد و بررس نين عناوي تحت اي و فارسي عربادبياتد يشا. رهيغ و

  .ز فقط چند دهه قدمت دارندي ني نقد در زبان اردو و هندهاي اسلوب
ت که در آن ن علّيا بهي کرد ول ي مين دوره زندگي اگرچه در همير حسن عابديام

 ن نوع نقد را مستحسني وفق نداده بود و اها ن اسلوبيا  با خود رايزمان ادب فارس
باالتر از همه، فطرت و . وداين سبک موافق نب با ير حسن عابدي امپس ،شمردند نمي

 ي فرديمرحوم عابد. دان نقد شدي در مي مانع ورود وير حسن عابديذهن ام
ي و.  بودي از نفرت، مکر و نفاق و ظاهرداريضع بود که دلش خالمنکسرالمزاج و متوا

ن وجود در يا ي باول.  را بشکنديخواست دل کس  نميگذاشت و  ميهمه احترام به
 از يچ نوعيه  بهتوان آن را  نميز وجود دارد کهيد ني از نقد و تنقي آثاري وهاي نوشته

» العجمرشع«از  طور ناخودآگاه بهي توان گفت که و ي ميول. ج نقد ربط داديانواع را
 و يامه شبلن نقد علّي بيش خواهد آمد که چه فرقي پسؤالن ياکنون ا.  نموديرويپ
نجا از يا ق مستقل است کهيک تحقين خود موضوع يا  وجود دارد؟ي عابدنحس ريام

  .شود  ميآن صرف نظر
  :دگير قرار ميي بررس تحت دو عنوان مورد ن موضوعيا
  يروفسور عابد پيدگاه شخصيد .۱
  آنانيا رد آراين و منتقدان و محقّقيان اشتباهات يب .۲



   ادبينقِدو عابدي استاد   ٢٧٩

 ديدگاه شخصي پروفسور عابدي
ش از صد و شش مقاله ي بيو.  استي طوالنير حسن عابدي اميقيفهرست مقاالت تحق
.  نوشته استيزبان فارس  بهش از هشتاد مقالهيزبان اردو و ب ي بهدر مورد زبان فارس

 در ير حسن عابديام. اض استيا بيشاعر يک  معرفي يو مقاالت ي اصلعموضو
ه و ي را تجزيا موضوعيان نموده است ي خود را بيدگاه شخصين مقاله ديچند
 ن مقالهيا.  است»يغالب و سبک هند«ن مقاالت مشهور ي از ايکي. کرده است ليتحل
 از يکين مقاله يا. ان نموده استيات خود را بين مقاله نظري در ايو. زبان اردو است به

  استاد عرضهيدي از حس تنقي خوبهاي فرد استاد است و نمونه  بهرحصمقاالت من
  رايسي مختصرنو، در نقدي است که استاد عابدين نکته ضروريذکر ا. کند مي
  .ديپسند مي

  :مثال
 يگري ديغزل رنگ و بو ي بهو . استي فارسين غزل سرايخواجه حافظ بزرگتر

 يشاعر گانه يحافظ .گر جمع نموديکدي ي بابائينحو ز  بهجاز راقت و ميکرد و حق عطا
خوار   ميندار ويفهمند و رند و پارسا و د  مير همهياست که اشعارش را بچه، جوان و پ

 يکالم و ، سهل ممتنعتوجود استفاده از صنع  با.دارند  ميزشيک اندازه عزي  بههمه
  .١ابديآن مرتبه   بهتنتوانس زي ني است که سعديرمعمولي غي عمقيدارا

 مختصر و واضح يلي است که خين پاراگراف خالصه مطالب قبلين جمله ايآخر
نقد   بهن مقالهي چند صفحه بعد در هميو .ان نموده استي و حافظ را بيفرق سعد

  :پردازد  ميشتريب
قت ي، عمق، حقيدر اشعار حافظ سالست و روان .ستي حافظ نية همپايشاعر چيه

 از حافظ سروده است يرويپ  به خود رايغالب غزلها.  اتم وجود داردةجدر  بهو مجاز
  .٢عالم پاک  باچه نسبت خاک راي ول
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  ٢٨٠  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

 را کمتر  سطح غالبسطر،ک يطور مختصر و فقط در  ي بهز وين پاراگراف نيا در
  .از حافظ قرار داده است

 ي برخورداراشعار انتخابي پروفسور عابدي براي مقايسه دو شاعر نيز از اهميت خاصّ
  .دهد مي  قرارين شاعر را مورد بررسي چندي ويدر مقاله غالب و سبک هند. ستا

ز در آن شعر يگر ني دي است که شعراييهاهاي غالب در بحر  از غزلياريبس
 ه چند شاعر مختلف رايقاف ف و هميرد  همينجا چند نمونه از غزلهايدر ا ما. اند هسرود

  .١تر انجام شود راحت ان آنهايوه بي شطرز فکر و سهيم تا مقايآور مي
 در آن مقاله. رديگ  مي قراريز مورد نقد و بررسيطور چون حافظ و اقبال را ن نيهم

  .برده است  مختلف بهرهيز از اشعار شعراين
 .غ انجام داده استيبلي و سبک شعر سع ار اشعاري سنجش معي برايپروفسور عابد

حافظ و   و اقبال،يکند و گاه کالم، عرف  ميهسي گاه اشعار حافظ و غالب را مقايو
 و غالب، ي و غالب، ظهوريري و غالب، نظيدل و غالب، عرفيب خسرو و غالب، غالب،
 و غالب ي و غالب، محمود شبستري مشهدي و غالب، قدسي و غالب، طالب آمليهالل

  . کرده استيقيتطبي ن و غالب را بررسيو حز
 ي در بررسيکند و گاه  ميسهي مقاي و عرفينخاقا  با غالب راينگار دهي قصيو
  وين روميالد ، جاللي گنجوينگاران مشهور مثل نظام ي غالب اشعار مثنوينگار يمثنو
  .دآور ميعنوان مثال   به رايزالل

دل و ي، بين، طالب آملي، غالب، حزي، ظهوريري، نظي از عرفي اشعاريدر ادامه و
آنها را  ةشي فکر و انديکنواختيکند و   ميسهي مقا، دارندي را که بحر مشترکيهالل
  .کند  ميداللتي شه ويوع نقد و عمق انديش ع،ي وسةمطالع  نموده است که بريبررس

.  را عنوان نموده استي نکات مهمي در مقاله غالب و سبک هنديپروفسور عابد
  سيدکه سرده يجه رسين نتيا  بهسه نموده وي احمد خان مقا سيدسر  با غالب راي ومثالً

 داشته ي کمتر از وي مقامي از نظر شاعري باالتر از غالب بوده ولياحمد از نظر علم
  :سدينو ي ميو. است
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   ادبينقِدو عابدي استاد   ٢٨١

 سر سيد احمد تقريظ نوشته شده مهمترين» اکبري آئين«مثنوي که در آن بر کتاب ”
 . استقبال نمودندي و غالب هر دو از فرهنگ غرب سيدسر.  غالب استيمثنو
 يا ن هنر بهرهي از ا سيده است و سري بلندپاي که غالب شاعرستي نيشکّ

 يجز در شعر و شاعر سيد بهد در نظر داشت که سريز باين نکته را نينداشت و ا
  .١“بود ظرالنّ عي وسها نهيه زميدر بق
 سخت گرفته است چرا که يلي در مورد غالب خينظر بنده پروفسور عابد به

 پسند و ي،در ثان. ستينآن  يا بلندي يپست ل بريذشتگان دل گيراث ادبيم ي بهاعتنائ يب
ز ي باشد غالب ن سيد که مورد پسند سريزيست چيناپسند هر شخص جداست و الزم ن

  .کند  نمي غالب واردي بر مقام علمين امر اشکاليد و اياياز آن خوشش ب
. است  اردو پسند در زباني از نهضت ترقّي استاد از غالب ناشيتينظر من نارضا به

 کنونر تايتحق نيپرداخت و ا  ميجا از آثار قدما ير بيو تحقي ريگ خرده  بهن نهضتيا
  .ادامه دارد
 يبنابر آثار شعر ا يشاعرشخصيت  توسط  به خود راين مقاله پروفسور عابديدر هم

  :سدينو  مي غالبشخصيتدر مورد . ان نموده استي بي شعرياردو و فارس
نحو احسن استفاده   به از آنيش غالب بود و وي پي ادب فارسخ هزار سالهيتار”

 را ي و معانها  از واژهيدي جدياي دنيو.  گرفتتأثيرز ياز عصر خود ني نمود ول
 ها و استعارات از نظر تازگي، شکوفائي، دلکشي، نزاکت، ندرت ترکيب. خلق نمود

اشعار  .آنهاست جلوتر از ين فن جدا بلکه گاهيگر استادان ايهات از ديو تشب
ان شان ي را شاييگو  آسانيو.  استياز ويان امتيبة ويش و ه استيالبد ي فيو

 نظم و نثر ين نهج است ولي بر همي ويدانست و نظم و نثر فارس  نميخود
  .٢و سرشار از احساسات و اثرگزار بر دل است  آسان، روانيلي خي وياردو
 يخالوي  ي آثار فارسيار است ول غالب شاهکي آثار اردويد پروفسور عابدياز د

  :سدينو ي ميو. ستا احساس گونه از آن
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  ٢٨٢  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

  .١“ نظيرش در ادب فارسي کم است،شاه کارهايي که جزو تاريخ ادب اردو است”
 در ي ادب فارسي فکرةيجاز کمبود سرمايا ي بهز استاد عابدين پاراگراف نيدر ا

ن روشن نظر بدهد بلکه ياند چنتو ي نميهرکس. ان نموده استيادب اردو را ب  باسهيمقا
  .دو زبان الزم استهر  با کامليين کار آشناي ايبرا

 ة چهر،شد  مي نقد وارديايدن ي بهو دهد که اگر  مي نشاني استاد عابديآثار علم
  .شد  مين فنيا ماندگار
. دهد  ميحي را توضي ويديز روش تنقي ن»د شعرالعجميتنق«نام   بهگريک مقاله دي

ب کالم يف نموده و در آن محاسن و معايلأ را ت»شعرالعجم« کتاب ي نعمانيامه شبلعلّ
 يک دانشور زبان اردو و فارسي. داده است  زبان را مورد بحث قراري فارسيشعرا

را » العجمشعر«د ي نموده و کتاب تنقين کتاب اعتراضاتي بر ايرانيحافظ محمود ش نام هب
  .نوشت

داد و نام   قراري را مورد بررسيراني محمود ش»د شعرالعجميتنق« کتاب ياستاد عابد
ن مقاله اشتباهات حافظ محمود ياستاد در ا.  گذاشت»د شعرالعجميتنق«مقاله خود را 

ان يب  بهم بلکه فقطين کتاب بپردازيا  بهليتفص  بهميما قصد ندار.  را بازگو نموديرانيش
  :مينک  مياست بسندهعابدي نقد استاد  انگر روشيچند مورد که ب

غالب . اندازد  مي برهان قاطعمؤلّفاد غالب و ي  به ما را»د شعرالعجميتنق« ةمطالع
 زيدشنام ن  بهکاري نمود و حتّ  مير را دشمن خود تصو»قاطع برهان« مؤلّف

نشانگر ي راني حافظ محمود ش»شعرالعجم ديتنق«ن صورت يهم  به.ديرس مي
  تحمليند ويگران بگويزها را اگر دين چيهم. استمؤلّف  ي شخصيدشمن
 يايدن که در کاربرده است هر را بيامه لحن طعن و تحقعلّ  در مورديکند ول مي
  .٢ستيمناسب ني علم
  :سدينو  مي در ادامهيو
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   ادبينقِدو عابدي استاد   ٢٨٣

 کاربرده اي که وي براي علّامه به پژوهشهاي حافظ شيراني محترم است ولي لهجه”
 ي لزومينيب کيقدر بار نيباشد و ا  نميزيک عالم نيان شان يشا آور است و مالل
  .١“ندارد

  :است يراني حافظ شيپژوهشهااعتراضي بر  ين جمله استاد عابديا
نوشته  امه را در حواله خود آورده که بعد از علّياري بسهاي  کتابيرانيحافظ ش

  .٢اند هشد
  :دهد  ميد خود قرارير خواص هند را هدف تنقن مقاله طرز تفکّي در هميو
ت ي هستند که ذهنها يراني و اها يسي انگلتأثير تحت يان هندز دانشمنديهنوز ن”

 يليان کند خي بي مطلبيسيد نفياگر استاد من سع. دهد  ميغالمانه آنها را نشان
  .٣“کنيم آن نمي اي به د ولي همان مطلب را اگر يک هندي بيان کند توجهياب اهميت مي

  :داند  ميصهين خصي هميز داراي غالب را نيو
 .دانست ها را اصيل مي  خيلي تحت تأثير شعراي ايراني بود و فارسي ايرانيغالب”
  .٤“شمرد ي ميرانيو خود را ا دانست  نمي را درستي هندي شعرايفارسي و

 ة در مقالياستاد عابد.  استي فارسادبيات در ي فراموش نشدنيبراون نامادوارد 
 ي در وينبود ذوق شعر  بهيل نموده ولي تجلي وتا ز خدما» براون و اسالم«خود 

  :اشاره کرده است
  .٥“ نداشتي ذوق شعري انجام داد ولي کار بزرگادبياتخ يف تاريلأت  بابراون”
  :سدينو  مي درباره غالبيو
ز يف نروح تصو ي باشود و و  ميافتيکثرت   بهفن تصويدر آثار غالب مضام”

  .٦“ز ترک نکردي را ني هوس پرستيآشنا بود ول
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  ٢٨٤  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

دسته  دگاه خود اوست که نشان آن دريح دي توضيرحله نقد پروفسور عابدن ميلاو
گونه  نيدر ا.  استياضيا بي ي شاعرمعرفيم که در مورد ينيب  مي از مقاالت استاديا

  .کند  مياني نظر خود را بتوسط مک واژه مثالًي  با مختصر و فقطيليمقاالت استاد خ
  :سدينو ي ميوع ني شاعرة درباري خبوشاني نوعةدر مقال

  .١“وجود دارد ع تصنّي است و در شعر وتوسط از نوع م عموماًي نوعغزليات”
  :کند  مين نقدي را چنين مروي خواجه حسيشاعر
 و سالست ي از روانين شعر ويوجود ا ي با بود ولتوسط از شاعران ميمرو”

  .٢“ برخوردار استيخوب
  :کند  مين اظهار نظري چنيدر مورد سنجر کاش

  .٣“ استتوسط سنجر در حد مغزليات”
  :سدينو  ميدر مورد متهرا داس هندو

  : برخوردار استي خوبين شعر از روانيا  است وتوسط م متهرا در حدغزليات”
  ٤طلب عاشق خـونين جگـري بايـد کـرد           زاهد و برهمن و کعبه و بت خانه مپـرس         

  :سدينو  مي»يوان موسيد« ة خان فطرت در مقالي در مورد موسويو
  در حديشتر اشعار ويو ب  استي سبک هندة خان فطرت نمونياشعار موسو”
  .٥“ استتوسطم

  :دهد  مين نظري چني برکت دهلي شاعر در مورِدي برکت دهلوةدر مقال
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   ادبينقِدو عابدي استاد   ٢٨٥

  راغزلياتي اشعار و يوان وي ما در دي است ولتوسط م در حدياشعار و”
  .١“ز استيانگ  دل بزرگ پرشور ويم که مانند کالم شعرايابي مي

  :سدينو  ميني چنيدر مورد شاه فاتح رشت
ار يف اشعار بس عرفان و تصوت قادرالکالم بود و در موضوعايفاتح شاعر”

  .٢“سروده است روان
  :ديگو  ميني چنيالني فاتح گي سبک شاعرةدربار
  .٣“ را مشکل نموده استيع وجود دارد که اشعار و تصنّيدر کالم و”

  :سدين نوي چنيم کاشاني مورد کل دريدر مقاله ا
 او راي گاه معان  و افکار نو باعث شده که گاهيبافتن معان  بهمياد کليحرص ز”
  .٤“فهم سازد ده و دور ازيچيپ

 حسن  سيد نوشته که دکتريم کاشانيز در مورد کلي نيگري دة مقالياستاد عابد
 در ي پژوهشيب گفتارها بنارس آن را در کتاي دانشگاه هندوي استاد بخش فارسعباس
ن ي را چنيم کاشاني کالم کلين مقاله استاد عابديدر ا.  آورده استي فارسادبيات زمينة
  :کند  مينقد
ي عمق اشعار و  بهم گفته شد ما راي مختصات سبک کلة دربارچه قبالً آن”

گران ي است و همانست که شاعر را از ديگريز دي شاعر چةيروح. رساند نمي
  در قالب شعريکنند ول  ميگران هم حسيهمان عواطف را که د. کند  ميممتاز
 يبات شعري در ترکيل بطوريتخ ان ويقدرت ب  با شاعر،زنديتوانند بر نمي
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  ٢٨٦  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

 نو يجاد معانيم در پس ايکل .شود  مي احساسات خوانندگانةنييدهد که آ مي جا
  .١افتد  مي تا اندازه از ذوق شاعرانه دوريو ابتکار

ز يقت را نين حقي، اي موجود در کالم ابوطالب کاشانهاي يدگيچيپ  بههاشار ي باو
اين  و اگرچه اند ه در هند ساخته شدي فارسهاي  از واژهياريواضح نموده که بس

 ي استعمال و معنب و محلّين تراکي از ايفارسزبان  اهل ي هستند ولي فارسها بيترک
ن ي چنير نمونه آورده است که داراطو  بهزين ضمن چند شعر ني در ا.خبراند يآنها ب

  :سدينو  مياو.  استيژگيو
 خاص بکار رفته و در يمعن  به مصطلح در هند کهي و عربيچهارم لغات فارس”
 .رساند  نميشتر آن مفهوم را همين آن لغات مستعمل نبوده است و بيران عيا

  :شود  ميدهيل ديچنانچه در اشعار ذ
ــ ــدار بي زميبهرجـ ــکالنـ ــودنـ ــه  ه بـ ــدأت ب ــوج تعي ــيب او ف ــودي   ن نم

* 
ـ شد ا    من گـه خـاص صـاحب خـران        ينش  لخانه مکـان سن جـشن را فـ  ي

* 
ــه ــرا ب ــاه  يمج ــر پادش ــدمت ب   ٢ن بارگـــاهيگلـــزار آمـــد بـــا   ز   خ

 و در هر مورد  کالم ابوطالب پنج روش انتخاب نمودهي بررسي براياستاد عابد
 در مورد روش مثالً. ن نموده استين مزيل و براهيدال  با خود راةيذکر مثال نظر با

  :سدينو  مينيچن پنجم
ن کشور گرفته ي اي از زبان محلّها يهند  باسبب تماس  به کهيپنجم لغات هند

  :شود  ميدهيل ديشده است چنانچه در اشعار ذ
ـ اوراق نه فلک را       جـشن وزن    دوران ز خوان حشمت شاهي به        ره پـان گرفـت    يـ ک ب ي

* 
ــاده در دکــان  ــفت ــرما   جنک مهــاي ــه س ــ درةيهم ــدني   ا و مع

* 
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   ادبينقِدو عابدي استاد   ٢٨٧

ــول ــيز تنبـ ــه ري دلـ ــ دارم همـ   شيره بـر خـو    يده هم چون ب   يچيغم پ ز    شيـ
* 

ـ صد تال لبر  يست س  در آن عرصه     ١زيـ سـت زرخ   دهقان کر آبش کشتِ    زي

  آراي ديگران  اختالف با
 ة در مقاليو .گران استيد  با اختالف آراي نقد پروفسور عابدةوي شةن مرحليدوم
 . قبول ندارديادي را تا حدود ز»انجمن شمع« مؤلّف نظر »ي ناشناخته هاللتغزليا«

  :داند  مي را شاعر غزلي هاللين وجود ويا ي باز سروده ولي ني سه مثنوياگرچه هالل
 ي اگرچه سه مثنويهالل. داند  ميني را فروغ جبي هالل»انجمن شمع« مؤلّف”
 در يا وز سروده امي را ن»نيقالعاش صفات« و »شيشاه و درو«، » مجنونيٰليل«

  .٢“ان استيدان نماين مي در اي ويدست رهياصل شاعر غزلسرا بوده و چ
 اقبال دمور در »ير خسرو دهلويات ناشناخته امياب«نام  هگر بيک مقاله دي در يو
  :سدينو الدين مي صالح
        «عنوان   بهنتل کالجي مخصوص اورة در شماريا  مقالهالدين اقبال صالح”

 اختالفات و يسو  به نوشته و]ر خسروي امغزليات ةمجموع[ »     ّ          
 ةسنديد که نويآ  مينظر  بهنيچن.  اشاره نموده بودي چاپهاي اشتباهات نسخه

ش داشته و از ي را در پيرانيمار و ا نولکشور و رام کُهاي مزبور فقط نسخه
  .٣“ نداشته استاطّالعي »الصغرةحتف«، »الکمال تينها« ي چاپهاي نسخه

 قبل از قبول ين جهت ويهم  بهکرد و  نميدي تقلي کورکورانه از کسياستاد عابد
 آن را رد سنجد و اگر مطلب نادرست بود ي مي منطقهاي در قالب استداللرا  آن ،يمطلب
  .کند مي

                                                   
  .۲۰۷ ص  حسن عابدي،سيد امير از پروفسور »ابوطالب کليم کاشاني« ةمقال  .1
 زمينة حسن عابدي، گفتارهاي پژوهشي در  اميرسيد از پروفسور » ناشناخته هالليغزليات« ةمقال  .2

  .۲۰۷ص  فارسي، دکتر سيد حسن عباس، ادبيات
 حسن عابدي، گفتارهاي  اميرسيد از پروفسور » خسرو دهلويسيد اميرابيات ناشناخته « ةمقال  .3

  .۵۲-۳ فارسي، دکتر سيد حسن عباس، ص ادبيات زمينةپژوهشي در 



  ٢٨٨  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

 »سوز و گداز« ي در مورد مثنو»ي در ادب فارسي ستهاي داستان« ة در مقاليو
  :کند  مي را رد»سرو آزاد« مؤلّف ةي نظري خبوشانينوع
 که اند ه نوشت] مغوليشناس کتاب[» يوگرافيمغل ببل « و»سرو آزاد «نمؤلّفي”

ن درست ي ايال سروده شده ولي دانةش شهزاديفرما  به»سوز و گداز« يمثنو
ش يفرما  بهبرد که  ميصراحت از شهنشاه اکبر نام مؤلّف به يدر آغاز مثنو. ستين
ن ينوشته که ا» يوگرافيمغل ببل «در کتاب.  را نظم نموده استين مثنوي ايو

زمان   بهق متعلّين مثنويا. سروده شده که نادرست است م ۱۵۰۶ در سال يمثنو
  .١“امده بوديا نيدن  به اصالًي وم ۱۵۰۶اکبر است و در سال 

سبِک [»           «ي محکم و منطق استدالل ن نوع در مقالهيگر از ايمثال د
ي  کتابيب لکهنوي ادي مسعود حسن رضو سيدپروفسور. شود  ميافتي] فارسِي مير

ر ي مير تقيح شاعر مشهور اردو ميات و پند و نصايمورد حکا  در»ريض ميف «نام به
 و ير بر زبان فارسي متسلّطن کتاب از ي اةمب در مقديمسعود حسن اد. ن نموديتدو
  . خوب شمرده استيسي سخن گفته و آن را الزمه نثرنوي الفاظ وةريذخ

ده يعق  هميرضو پروفسور مسعود حسن ي بار حسن عابدين مورد استاد اميدر ا
  :سدينو ي مياستاد عابد.  نمود آن را رد»          « ة و در مقالهنبود
  .“ره اوستها و زبان محاو نکته مهم در نثر مير تقي مير استعمال غيرمعمولي واژه”

  :ديگو  مين مورديپروفسور مسعود حسن در ا
 در ي بود و وي فارسهاي  و محاورهها  از واژهيمي عظةري ذخير داراي ميتق ريم”

ست چرا که هر صفحه يذکر مثال الزم ن.  آنها قدرت داشتيرمعمولياستعمال غ
  .٢“ن استيکتاب دال بر ا
  :سدينو ي ميپروفسور عابد
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   ادبينقِدو عابدي استاد   ٢٨٩

ن امر دال بر يست و اي ني و محاورات کافها ب بر واژهي ادطتسلّنظر من  ي بهول”
 از ي نثر وي داشت ولتسلّط و زبان ها  بر واژهيظهور. ستينثر روان و خوب ن

 و ي بر هر دو زبان فارس»افوصّ خيتار« مؤلّف. رود  نميشمار  به خوبينثرها
 و ها واژهر بر يم. ستيک نثر خوب ني »افوصّ خيتار«نثر ي  بود ولمسلّط يعرب

 جا از آن، عبارت را مشکل و مغلق ي استفاده بي داشت ولتسلّطمحاورات 
 و محاورات را ها  از واژهياريبس. برد  ميني و سالست را از بيد و روانينما مي

  .١شوند  نميهز متوجي نها يراني خود ااند هکه در هند ساخته شد
ن يانگر اي بي وهاي ت و نوشته داشتسلّط يهردو زبان اردو و فارس  برياستاد عابد
گوي  شهريار بزرگترين غزل[ »                                        « ة در مقاليو. موضوع است
 ي نقدهاي وهيم شعور و شي است که در تفهي وزش پرارهاي  از مقالهيکي] امروز ايران

 ي عدالت فکر ويق ادب اردو و فارسين مقاله تطبي در ا.کند  ميفاي اي نقش مهميو
 يسودر  قرار دارد و اري شهرتأثيرک طرف تحت يرساند اگر از   مي راييمقام واالي و
 بعد از نقل شعر مشهور يو. ز فراموش نکرده استيگر مجاز شاعر اردو را نيد

  :کند  ميانينه بين زميبا از مجاز در هميک شعر زي حجاب ياهيروس
ــبرخ  ر پرچم زلف تو انقـالب     ي خفته ز  يا ــالب را  ز ي ــم انق ــراز عل   و برف

  :نه گفته استين زميمجاز در هم
              ٓ             

  
                      ٓ       ٢  

 ادبياتاين موضوع نيست ولي بيانگر مطالعه وسيع وي بر  اگرچه جمله مربوط به  
  .معاصر زبان اردو و فارسي است

شعر   با مادرم راي وايعنوان ا  بااريمشهور شهر شعر ن مقالهيهم  درياستاد عابد
  :سه نموده استيمقا»                       « عنوان  بهامه اقبالعلّ
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  ٢٩٠  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

هردو شاعر مادر . اندازد يم]                       [والده اد ي  به مادرم مراي وايا”
 قبال در سوگ مادر خودامه اعلّ. اند هکرد ادي مختلف هاي صورت  بهخود را

اگر .  را مطرح نموده استيل مرگ و زندگيا، مرگ و مساي دنيداريمسئله ناپا به
ه م متوجيتوانست  نميکاربرده نشده بود ه واژه مادر ب قسمتها صراحتاًيدر بعض

 يک غم عموميغم اقبال .  شعر گفته استيم که شاعر در سوگ چه کسيشو
ي ول. امده استيان نيم ي به و مادرش سخنيوات روابط ياست و در آن از جزئ

سخن  وند مادر و فرزنديع واژه مادر را آورده است و از پاار در هر مصريشهر
ار ي شهريه کند وليخواهد گر  ميک شاعرياقبال در غم مادر مثل . شود  ميگفته
غم اقبال شاعرانه و . زدير  مي و شفقت مادر اشکمحبتاد ي  بهک بچهيمثل 

ار درد و غم، يدر شعر شهر. ار اندوه فرزند در سوگ مادر استيهراندوه ش
 ن گونهي ايان شده و کمتر شاعري بييايک مادر آسي هاي يدارياضطراب، شب ب

  .١“ذکر مادر پرداخته است به
 يست که ويطور ن نيار را درنظر دارد و اي شهرشخصيت ابعاد مختلف ياستاد عابد

  :مرعوب شده باشد
 هايي د علت آن پنهان بودن گوشهيشا. ار مشکل استي شهريتشخصفهم کامل ”

 از ي است ولياغي سرکش و يار شخصيشهر.  از نظر مردم باشدي وياز زندگ
 زود اسي داشت کهي طبع حسو. ش استيآال ي ساده و بيلي خيگر وي ديسو

 .کرد  ميجادي اي در وي انقالبي، و حوادث جزئيابد  ميقرارتأثير وجدان تحت 
ها   طوفان انگيزه ازيچ اثريقدر مطمئن است که ه  آنين وجود ويا ي باول
  .٢“آيد نمي نظر به

هاي ديگران اختالف نموده  آرا و نظريه استاد عابدي در بسياري از مقاالت خود با
  :نويسد  مثالً در مورِد زبان اردو چنين مي.است
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   ادبينقِدو عابدي استاد   ٢٩١

صورت  توانيم به ي نميهاي هند پژوهشگران زبان اردو بر اين باورند که ما واژه”
 ،گونه موارد در زبان فارسي کاربرد دارد ولي اگر اين. کار برويم مضاف اليه به

اليه  که مضاف و مضاف درحالي. پس چرا در زبان اردو از اين استفاده نشود
هاي  واژه گويند که با عالوه بر اين اديبان اردو مي. مخصوِص زبان فارسي است

من نظرم اين است که اگر در زبان فارسي . رود نميکار  هندي واو عطف به
رود پس چرا در زبان اردو از آن استفاده  کار مي هاي هندي به واژه عطف با واو

  .نکنيم
  .»آهنگ راگ و رنگ«گويد که  طغرا مي
هاي هندي و فارسي صفت مرکّب، وجه وصفي و اسم  ترکيب واژه طغرا با

 سرايان، ، نسق و حکم برسات رونق، راگفرمان برشگال: مرکّب جديد ساخته است
  .داري نوازي، راگ خواب، مهاوت تال

هاي  هاي هندي صفاِت عربي و فارسي و براي واژه عالوه بر اين وي براي واژه
 آگره، عشوة بتان سومناتي، محبوِب: کاربرده است عربي و فارسي صفات هندي به

  .١“سرين بِت انباله ، فربهطوطي کالمي، دلبر سودهره، نازک بدن زيباي جونپور
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  ٢٩٢  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

  ♦ کشميريرام زنده پندت ديواِنخطّي  ةنسخ
  ∗چندر شيکهر

 فارسي ة نسخ١٢٠ پونه نزديک به ،کررشناسي بندا  شرقةسسؤي م نسخ خطّةدر گنجين
 و پوشيدهحال چاپ نشده و  هفهرست اين نسخ تا ب. و عربي محفوظ و مضبوط است

مير يعني کشمير  کشگنجينةعنوان  هتعدادي از نسخ فارسي و عربي ب.  استمخفي مانده
 از اينها برخي از تواريخ کشمير .آوري گرديده است بور جمعز ممؤسسةدر کلکسيون 

 الدينقلم امير هو تحقيقات اميري ب اعظم محمد خواجه »کشمير واقعاِت«مانند 
الحين که تاريخ اجتماعي و فرهنگي ذکرالصّ) برگ ٣١٤ داراي ١٦٩ ةشمار( وال پکهلي

 و  و همچنان انتخاب بيدل هممصوراندازه وزيري و   بهاي نسخهصورت  بهکشمير است 
 ٢٦ ةشمار هاي ب  نسخه و نيزباشد زبان عربي در امور ديني و فرهنگي مي هبعضي ب

و يک  »باب«مشتمل بر چهارده  ،محمد باقر بن محمدداب از اآل علماي در باب  رساله
هايي براي  دهد که رساله مي ورق دارد و نشان ١٤١٥ب و نزديک به  مرتّ»خاتمه«

  .شد آموزش آداب اجتماعي ترتيب داده مي

                                                   
که در » رام موبد کشميري پندت زنده «ةشادروان استاد سيد امير حسن عابدي اين نسخه را در مقال ♦

زبان اردو معرفي کرده  سرينگر به, رسي دانشگاه کشميرشعبة فا) م١٩٦٩سال   به١شمارة  (دانشمجلّة 
اي در باب موبد بنويسم آقاي دکتر  خواستم که مقاله که از پونه برگشتم و مي بنده بعد از اين. بودند

 فارسي دانشگاه  استادياِر،بنده توسط آقاي دکتر جهانگير. الع داد استاد اطّة مقالةحسن عباس دربار
هايي استاد فقيد استفاده  ين مقاله نيز از راهنمايي ادر. دست آوردم هي مقاله را بسرينگر کپ, کشمير

 .نمايم  ميتقديم »عابدياستاد «گرديده اين عرايض خودم را نيز به

  .استاد فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗

 



  رام کشميري  پندت زندهِنديواخطّي  ةنسخ  ٢٩٣

 »اسرار گلشِن« عنوان بهداده   مبحث قراررِدوين عرايض م ااي ديگر که در نسخه
اسرار  گلشِن ”:ب و داراي عنواني استا و مذه اين مطلّنخست دو برگ ١)۱۲۱ ةارشم(

 .“»ظفر« بهتخلّصرام م دانشور تيکاپاي سخنوران  موبد من تصنيف خاک  ديواِنةديباچ
 برادر راجه ،تخلّص »ظفر«ظفر الله تيکا رام ”) ۴۱ ص(قول غالم مصحفي همداني  هب
اين و  از .“ ديدهونظير است فقير او را در لکهن  خاندان و بيةه کشمير عمدرام از خطّ ياد

اين نسخه . بودند و لکهنکِنارسد که خانواده موبد و ظفر س  مياطّالع داخلي بهشواهد 
. باشد و اجتماعي ميات ارزشمندي از اوضاع علمي و فرهنگي و سياسي اطّالعداراي 

آيد و هم اينکه موبد شاگرد  اش برمي  و خانوادهرام زنده احوال پندت ، ظفرةديباچ از
سال  هوي ب. بودکشميري ميرزا گرامي فرزند شاعر فرهيخته عبدالغني بيگ قبول 

 انشاپردازي ر خاص وي بهين ديباچه که نشانگر تبح ا ظفر در.ت شدم فو ۱۷۵۹/ه ۱۱۷۲
  :نويسد مياست، و زبان فارسي و عربي 

طرازي  گزين پيدايي مضمون و گوشهپردازي  سخن عندليب گلشن الدينذکر و”
 شاگرد ميرزا گرامي پسر رشيد عبدالغني بيگ »موبد« بهتخلّص پندت مرام زنده

اس تميز و نکهت سخنوري سرشار و مهميز طن قسسنجا قبول که يکي از نکته
نظير که چون   جنّتبودند بوم وطن مالوفش بسط نماي غنچه ضمير يعني کشمير

ر سياه کرده بود هر طبق سرنوشت ازلي تماذي ذيوي نندور نان اموال د هآدم ب
زمين  سمت تيره هاز آن بهشت بهجت مشاکل بيرون برده ب… منقضي گرديده که

  .٢“شيده بودندهندوستان ک
لکهنو  دو پسرش از دهلي به آيد که موبد براي وصل شدن با ميين ديباچه بر ااز

  :ظفر نوشته است. روآورد
”يخواني را که بنواي مناددو سال آن گل گلستان سخنداني ثنات لذا قريب مد 

 آباد در شاهجهانخويش نوهزاران زمزمه و نوا در منقار دهن داشت در قفس بيکاري 
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  آنجخار بهميالدي نيز هندوها را مجبور کرده بودند که از کشمير  ١٨آيد که در قرن  برمي
 .کنند مهاجرت
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نمود  چون نقطه پرکار قايم مقام آن دايره موهوم مي… ن گرديده بودتوط
سمت لکهنو  هنمانده بر چند در آن مص… الچاري شدآخراالمر چون ساکن مقام 

 عالقه بندگي داشت… حضرت شاه عالم… که دو پسرش همرقاب پادشاه
  .“عنان جنيبت مطالب از آن وادي معطوف ساخت

.  يکهزاري اشتغال داشتةمرتب هدستگاه دولتي بکه وي در دهلي بود در  زماني
  :گويد ه خودش ميکچنان

ــت  ــزاري ياف ــصب ه ــدا من   اين نـواي خـوش از هـزار آمـد           موب
وي و ملجاء کشمير را هيچ وقت أا موبد بريدگي و جدايي خودش را از مولد و مام

 ستايش در. ريختقالب شعر در دست فواموشي نسپرد و آزردگي خاطر خود را هميشه  هب
نظير چندين شعر سرود که در همين نسخه   جنّتسرزمين کشمير و هواي لطيف آن

  :گويد مي. خورد چشم مي هب
ــد بيــک روز بهــار کــشمير  مــي ــرا   تــوان دي ــست ت ــري ني ــال و پ ــاغ ارم ب   بلبــل ب

  ردن اسـت ک کشمير و کابل ١لسير تاالب د    دهد از نسترن مشک ختن      نکهت خوش مي  
* 

ـ  من بلبـل بـاغ       در هند ز هجر آن گلستان پـرم          کـشميرم  ت جنّ
  اي گلبدنان بود همـين تقـديرم        هزار ناله و فريـاد نـدارم کـاري        

* 
  اين غنچه هست دلتنگ از خار خار کشمير  در باغ هند هرگز چون گـل نـشد دلـم را           
  سار کشمير  ست از چشمه    آب حيات جاري    هر پير پي خجسته خضر است زانکه آنجا       

  گفتند موشگانان اين اسـت کـار کـشمير           در هنـد تـشبيه يـار گلـروي    ماني کشيده  
  کامــد ســيه بهــاري از کوهــسار کــشمير   موبـد   جام شراب گلگـون سـاقي بـده بـه         

  :آزردگي فراق از خاک کشميرمدارم در شرمسرايي وي هويدا است
  من وطن بخـشي   چه شود گر به     وطــنم هــست گلــشن کــشمير

*  
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  رام کشميري  پندت زندهِنديواخطّي  ةنسخ  ٢٩٥

  ند از راه کوه پيـر و پنجـال        ه به  نــسيم گلــشن کــشمير آمــد   
* 

   مرغ دل را شد تو رهبر صبحدم        جنّت سوي  هند آيي صبا از گلشن کشمير مـا         چون به 
امکه همراه شاه عالم ثاني از دهلي »عمده« بهتخلّصم موبد سيتا رام ما پسر دو 

د از  بع. شعرسرايي در فن رمل نيز مهارت تام داشتةلکهنو آمده بود و عالوه بر عالق به
چنانکه موبد يک نظم دعاييه و شکرانه بعد از دچار شد، مرض بول  لکهنو به رسيدن به

ظفر در . ا چندي نگذشت وي مجدداً مريض و درگذشتيابي وي نيز سرود ام صحت
ه روزي سرود و خدمت پدر هالبدي که قبل از فوت وي غزل فياست شده ر ديباچه متذکّ

  :دهد  مياطّالعظفر . يعني موبد آورد
  افقي و آفاق بودةنام سيتا رام شهر هانقضاي دو سال فراق پسر خوردش که ببعد ”

و  در علم رمل هم مهارتي تمام داشته… زد  چرخ ميتخلّص »عمده«هآسا ب و طاوس
گوي مرتب و فوقيت در پيداي علوم نجوم از دست رماالن زمان برده طاق بود 

 م اجل پژمردهمو نداشت از مسهنوز غنچه وجودش از بسم عمر شگفتگي حاصل
اکشاي  آن معم فيه من روحينفختمصداق  هخچير بنگشت و شهباز ارواح مظهر 

بر اعضا آن شجار خلد نشست… اني دخل فرماي عقايد سبحانيسراير رب“.  
  : که سيتا رام قبل از وفات سرود عبارت است ازهالبديه غزل في
  شم مي ساقيا گويم سخن از عالم ديگر        ک  ها کنم مستانه از جام و جم ديگـر         حکايت

  بود زان جان بر لب آمده مهمان دم ديگر          وقت واپسين شـايد دم تيـغ تـو بنـوازد           هب
  جهــاني کــف بنــا از نــو بــرآور آدم ديگــر  جان آمد دلم يارب درين عالم ازين آدم        هب

  م ماتم ديگر  درين محفل بنا شد غير از ني        آيد مي گريه را ما شمع چون مردگان دل برين
  شود در عالم جان ورنه درهم برهم ديگـر        مکن آن زلف را بر چهره جانان درهم درهم        

ــ   شب هجران ز فکر فصل او دارم غم ديگر  روز وصــل او دارم غــم روز جــدايي را هب
  ديگر شبنم از زمين اين سيراب عمده اي شود  ز فيض اشک بالد در دل شب گشت اعمالم        

را که موبد گفت  تاريخ رحلت پسر خود ة قطعدر آندهد و  ادامه ميظفر ديباچه را 
  :آورده
الحقيقت که بوي گل رحمت از ساخسار گلبن مضامين دماغ عقول را تر و  في”

  “…نمايد تازه مي
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و لحظه در اشکباري و از اين واقعه هايله روز درازي و کار ليل نجوم شماري 
نما کرده  وفاتش از کتمان عدم ذهن جلوهرانيد و تاريخ ذگ قراري مي لمحه در بي

ت يادگاري ثبت گردانيد هج هين صفايح ب اه درک ظهور مرقوم ساخته بود چنانةصفح بر
  : باشداطّالعب اين واقعه ستا دوستان را هم برح

ــم آرام ــرد از دلـــ ــيتا رام  ناگهـــــان بـــ ــده ســ ــصار عمــ   نوراالبــ
ــالي   ــالم و رم ــوش ک ــاعري خ ــم ت   ش ــر دو عل ــاتش به ــال وف ــامف   م
ــات  ــود در حرک ــه ب ــسي ک   خــط شــيرين قلــم ز خطــش جــام   خوشنوي
ــشم  ــور دو چ ــود و ن ــت دل رب   صــبح مــا را نمــود تيــره چــو شــام  راح
  بيــت اگــر انــد و اهــل کــالم  اهــِل  سـخت زيـن مـاتم اسـت و واويـال     

ــام    رفــت در بهــشت بــرينيخوشــ بــه ــتدار امـ ــود دوسـ ــه ز دل بـ   کـ
ــر  ــار تـ ــر کنـ ــوخته بـ ــي سـ ــام بــهخــوش نمــوده   بينـ ــاغ طــور مق   ب

ــش   ــدرين آتـ ــزار انـ ــاخت گلـ ــام    سـ ــو نـ ــمير نيکـ ــو ضـ   راي نيکـ
  جــام مــي وحــدت کــشيد جــام بــه  گنـگ و جمنــه سـره ســوتي بــاهم  

ــ  ــه قلعـــ ــهةاز تـــ ــاد  الـــ   روند اين سـه رود شـيرين کـام          مي  آبـــ
ــام دوام    اين سه رود سـرود     کند خوش به    مي ــر مقـ ــدي ز هـ   راگ هنـ

ــنا  قـضا  کنـي بـه     چاره موبـد چـه مـي       ــام     ي ــود تم ــو نم ــار ت ــدر ک   ق
  آه و افــــسوس مــــرد ســــيتا رام  ســال فــوتش بگــو بــروي بهــشت

  )ه ۱۱۷۳(  
 حضرت ة اين مصرع.هيچ تدابير نشد ه زخم جگر داشت عالج بچونآخراالمر 

  :اثبات اين مضمون استدر مولوي 
  چون قضا آيد طبيب ابلـه شـود       

اين ديار فاني  يک بهبلنيز  »ف کاملرآن عا«دهد که بعد يک سال   مياطّالعظفر 
  :گويد  رحلت پدر يعني موبد مي تاريِخةقطعدر ظفر  .گويد مي

  حکـم خـداي    که چـو پـرواز بـه        بلبل فـردوس ز بـستان سـراي       
  موبد شيرين سـخن نيـک راي        قبله صاحب سخنان بوده اسـت     
  شايگـ اي ظفر امروز زبـان بـر      از پي تاريخ تـوهم يـک نفـس        

  مرد سليمان سخن هـاي هـاي        خ گفـت  هاتف غيبـي پـي تـاري      
* 
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  پـور   سخن شـاه   ملککه موبد ب    گفت هاتف   سحر از دل مهر مي    
خاک سپرده شد و  هآباد ب ص است که وي در اله تاريخ سيتا رام عمده مشخّةاز قطع

  .احتمال قوي پدرش نيز به
فحواي زمزمه و منقبت  …ال فعةمشگر شعبغايت را حمد بي”بعد از ديباچه 

مقيده در مدح حضرت علي “ اين منقبت را عنوان است. رسد  علي فرا ميحضرت
  :ن منقبت را عنوان استيا. رسد يم فرا

  المالس ي عليهمرتٰض يده در مدح حضرت عليقص
  آنکه حق کرده است قايم بهر او ارض و سما  ي حيدر علي شـير خـدا      شاه مردان مرتضٰ  

ــاه ديــ   مظهــر نــور الهــي مــصدر فــضل و کــرم ــا عــادل روز جــزا  بادش   ن و دني
  مرشــد علــم حقيقــت نــاظم هــر دو ســرا   و ديـن   ييـ سالک راه طريقـت مالـک دن      

جي و رام  نام خدايان هنود بيشنو و شري کشن ه را بعجالب است حضرت علي و
  :خوانند خواهند مي ميهر نامي که  ه را بعگويد که هندوها حضرت علي خواند و مي مي

ــدو مــي   رام علي بشن و علـي کـشن و علـي          ــي را هن ــام عل ــر ن ــد به   گوي
ــام   علـي انـدر عـرب در هنـد شـد شــام      ــي در رام و در شـ ــي اهللا علـ   ولـ

  علــي خــوش نــام از نــام خــدا اســت
ــخاوت   ــود و س ــي ج ــا عل ــي دري   علي فيض و علـي ابـر سـخا هـست           عل

ــ ــذهبم زنّـــ ــد دارم   ار دارمبـــــرهمن مـــ ــته بـــس اميـ   ازيـــن سررشـ
ــي  ــبزي هم ــسي س ــرم… ب ــه  در نظ ــدارم  پ بـ ــشقه داغـ ــشاني ز قـ   يـ

  جايـست   علي بخـشد اگـر جـرمم بـه        
ــف را   ــاه نجـ ــت شـ ــتم منقبـ   )کذا(کند خبش خوف را       که رو در مي     بگفـ

  :نويسد بعد از اين ظفر مي.  بيت است۳۹ين منقبت  ادر
 ١پس از گزارش نعت پيغمبر و آل بر حق بنده جوياي کالم مختصر تيکا رام

 ذخيرة علوم عجايب که رانواراسرار پ ر مخزِنامي د که تا اي»ظفر« بهتخلّصم
 يافت منوال  بهست و ناهنگامي ازو بود قماش سخن غرايب اخالصه بشري

مددکاري رفته ادراک و ذکا که  هرسا ب دستياري نساج عقل از کوالوه طبع هميراث ب
                                                   

  . نگاشته شده است»ژ« را »  «در اين نسخه حرف   .1
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لف رگان سلف که از زير عقايد مراتب سقوالي بز ست نموده با ا برتريةاسو
ري من بذ گرديده که رغيف الي ذّتغيير لمحه متل ه از خوان سخن که باست چنان

اهللا  بارک… انگشت نما گردانيدالمشرکين خورشيد آسا بر خوان سماء ظهور 
  .“ برآمد۱۱۸۰که تعداد حروف ظفر 

است “  بادشاهالدين  جاللمحمدقصيده در مدح و ثناي شاه عالم گوهر ”بعد از اين 
  :ت بيت اس۱۰۲که در آن 

ــيم و صــا   انـد  از کمال دانش و عقل تـو گويـا زنـده           ــا و طغــرا و کل   بائقدســي و دان
ــد داري در کــرم دســتگيري کــن بــه   بخشش و الطاف و احسان از تو و از من دعا         موب

يابي پسر خود سيتا رام عمده از  همچنان اشعاري است که موبد بعد از صحت
وله بهادر  بدرالدنوابظومه براي  بيت و عوضي من۳۰اين داراي . مرض بول نوشت

 که برخي دو بيت ثبت است  موصوف بهنوابجواب منظومه آن  بيت و ۲۰مشتمل بر 
  :ددرگ اشعار آن اينجا ذکر مي

  اي نام تو نيکوست همـي بـدر منيـر           اي راي تو روشن است خورشيد نظير      
  : موصوفنوابو جواب 

  ر مکنــون گذشــتي نظــر از دبخــو  در نظر اين عرض مـوزون گذشـت       
 است شاملباشد  دار مي ا و جدول برگ که از آن در برگ اول مطل۲۳ّبعد از اين تا 

 ،فعول و فعلن: قاربتبحر م سر هر برگ دو غزل نگارش يافته بيشتر به. غزليات بر
تضمين و توصيف از  تعدادي از اين با. ، فعول و فعلن فعول و فعلن،فعول و فعلن

انند خاقاني و انوري و خسرو و حافظ و جامي و قاسم کاهي و ر فارسي ميه شيشعرا
  :صائب و طغرا وحيد سروده شد

  که عشق آسان نمود ولي افتـاد مـشکلها          بيا موبد مدد خواهم کنون از حضرت حـافظ        
  :و در غزلي از غزل امير خسرو تضميني دارد

  ي کـه مــن بــودم يبهـار گلــشن دل بـود شــب جــا  
  شب جايي که من بودم    که هر گل شمع محفل بود       

همچنان از . شود هاي مستند وي ديده نمي ه اين غزل امير خسرو در ديوانالبتّ
  :د گفتي و پدرش قبول بيگ غني اشعار متعدم ديگر مشمول استاد خود گرايشعرا
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  گشت در بحر سخن از لطف حق گويا قبول          هرکه کرد از صدق دل شاگردي گويا قبـول     
  ي شـد ازو جويـا قبـول       کرد در معني تجلّ     خسروي ملک سخن هب که بود ئميرزا صا 

   جهـان دانـا قبـول      نبود از نـازک خيـاال       برده ارباب معني از قبول اين روشن است       
   رنگين خوب شد طغرا قبول     يدر فن انشا    در تالش معني بيگانـه کامـل شـد غنـي        
   شعر مـا قبـول     زانکه شد در خدمت استاد      دل چو خاقاني کنون موبد زند دم در سـخن      

 آنها نيز پلّهي شاعرانه خودش را هم بناء تعلّ نامبرده موبديعالوه بر تضمين از شعرا
  :دهد ار ميرق

  زيبد از اهـل سـخن گوينـد خاقـاني مـرا             که در ملک سخن دادند سلطاني مـرا        بس
*  

  ات نامـه  هست جاري زان چون فرمـان        نيست غير از تـو کـسي طغـراي عـصر          
*  

ــس  ــا ني ــد م ــوي موب ــم از مول   هر گلي را رنگ و بوي ديگر اسـت          ت ک
  :موبد را همپلّه صائب قرار داده با

ــد   ــوش موب ــدا داد بگ ــب ن ــاتف از غي   اي  صائب وقت خود و صاحب ديوان شده        ه
* 

ــازه  اشعار مرا سعدي گواه است     هب   گلــستان دارم از ديــوان ت
  : موبد فرمودندزلياتغاز  گيري چنانکه استاد عابدي در تجزيه تحليلي و نتيجه

  .“ بلندي هم نيستة موبد داراي آن پايغزليات”
 شعر کمتر و ابتر يو پيروي روايت شعراء است که کالم خودشان را کمتر از شعرا

ه در کالم موبد داراي ابياتي است که بيانگر مضمون آفريني و سالست و البتّ. دنبين نمي
  :باشد جريان خوبي مي

ــا  ــاز را نـ ــست تـ ــده مـ   غمــــزه ترکتــــاز را نــــازم    زمديـ
ــازم   شب يلدا چه پيچ و تاب گذشت       ــف دراز را نــ ــم زلــ   خــ

ثير و نقش انفکاک ناپذير أموبد هويدا است که فضا و محيط کشمير مداوم تاز کالم 
چشم  ههندي غيرکوهستاني کمتر بزبانان   فارسييدر کالم شعرا ذکر شب يلدا .دارد
ه مناسبت واقعات شخصي و عمومي نيز سرود هرا ب غزلياتهمچنان وي برخي . خورد مي

  .است
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سات در منقبت  بند و اين مخم۲۱۴س است که داراي  مخم۱۶ين نسخه  ادر
وران  پيشه و مخاطب به و مدح شاه عالم ثاني و بهار کشمير و پند و نصايح عحضرت علي

اي  يب حرفهاط و باربر و مکر و فرفروش و کبابي و خي هکاران است مثل غلّ و کاسب
  :چنين آمده استس ين مخم ا در.آنان

  جـز مکـر و فنـون       نکند نيم جوي وزن به      فروش است عجـب گنـدم گـون        هپسر غلّ 
ــه  کش غمزه ز سحر و افـسون       هکه شد پلّ   بس ــاگون  ب ــد گون ــاز کن ــرازوي ســخن ن   ت

  بيـنم  ي مـ  طول ميزان فلـک رنـگ دگـر       
ـ  هآتشين روي کبـابي کـ        کنـد پختـه کبـاب شـامي       صبحدم خوب     زلـف شـامي    ه ب

ــدنامي   ــود ب ــه ب ــن دل ديوان ــورش اي   کـه کبـاب شـامي    شور هردم کند از بـس       ش
بيـنم   ت عاشق ز دل و جان و جگر مي        قو  

  شـاه زيبـا    کنـد گـاه کفـن راسـت بـه           مي  عـروس رعنـا    جامه دوزد گهـي درزي بـه      
ـ            همچو سوزن خبرش نيست ولي از سر و پـا            جـا ک هآخر اين دسته کجا سر شد از پـا ب

ر ها در شعرهاي ديگر وي قابل تذکّ ه و بازار و فروشگاهتصويرکشي از مردم عام
ذکر  ه با خان البتّمؤمنفروشان و چاه  يويژه از نهر فيض و شيرين است از شهر دهلي به

  :کشمير
ــل کــــشمير و قيــــد دهلــــيم      نالــــه هــــردم دارم از حــــب وطــــن   بلبــ
  شـد  الر گير  گوشه و ١پهاگ سمت در کن عيش  شهر دهلي گلشن کشمير شد از فيض نهـر        

ــل    ــتان خــوش گ ــتان هندوس   انــد الحــان عجــب بلبــل در اينجـا خــوش   انــد بوس
ــان مِ   جــوش  چــرا ديــگ شــکر نيايــد بــه     ــيرين لبان ــه ش ــ ک ــائي پ ــد٢لته   ان

ــست حــب  کــه در دهلــي اســت جــاري فــيض بــس ــاک ني ــشمير و غــم هــر ت    ک
ــد شــد کــشمير موبــد ز آب ســرد        کـم از دريـاک نيـست       ٣خـان من  ؤچاه م   هن
ل اسامي جاها را در شعر فارسي چنان االص شاعران و نويسندگان فارسي هندي

 ورده است،وجود آ ه زبان ببوده و تازگي در توجهجلب اند که خالي از  گنجانده
                                                   

 .شود  ميفروردين که در آن جشن هولي برگزار با و معادلاسم ماه تقويم هندي   .1

2.  ا امروز هيچ قنادي و حلوافروشي آنجا نيستاين پل پشت بيمارستان سنت استيفن قرار دارد ام. 

 .آباد کوچة چيالن يا ناهر خان واقع در شاهجهان در کوچة حکيم مؤمن خان متّصل به: چاه مؤمن خان  .3
)د محمد يونس جعفريبنابر اطّالع دکتر سي(  
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 درياک ةکر واژدر شعر آخرالذّ. ج نبوده که در فارسي اصالً مرويتراکيب و افعال يحتّ
  .شود ديده نميهايي ديگران  ساختن دريا در نوشتهف براي مخفّ
اردو که از هندوي يعني زبان  ه است که پنجمين مصرعه آن بسيسات مخممخمدر 

 ةداً از دورديد مجدگرامير خسرو دهلوي آغاز ويژه از کالم  همسعود سعد سلمان و ب
. خورد چشم مي هور بفو هزيب و مابعد ب اورنگافراط و ازدياد از دورة  بهشاهجهان و بعداً 

 اين در آغاز. هاي غيرفارسي و عربي کالم خود را آراسته است آوردن واژه موبد نيز با
گويند  هندي که ريخته ميةبحر فارسي مصرع نويسد به س ميمخم:  

ــويي     رنـگ و بـويي      اين بـاغ بـا     رد چو گل گر   ــه ج ــاري چ ــيض چ ــر از ره ف   دگ
ــضل و   گـــر خـــوبروييواگـــر نيـــک صـــورت  ــه بف ــن ب ــرم ک ــويي ک ــردم نک   م

                        
ــا رســان فــيض بــر اهــل عــالم    ــم     چــو دري ــرة کـ ــدا قطـ ــر خـ ــردد ز بحـ   نگـ

ــو هــر دم   مــوج خطرهــا مخــور يــک نفــس غــمز  ــاش جــاري ت   بجــود و کــرم ب
                       

ــر ــبنم  و ت ــستان را چــو ش ــن گل ــازه ک ــو   ت ــا دهــد نخــل عمــر ت   دهــر دم ثمــر ت
  چو گل باش خندان مخور يک نفس غـم          عــالم هبــمــردم  پــاي مــشو خــار در 

                       
 اند، نشان دادهاي بيشتري  ويژه هنود عالقه هي که در اهل هند ب فارساز اصناف شعر

موبد .  کمک نمودگويي تاريخ گري شايد به پيشه و منشيمحاسبة . گويي است تاريخ
هايي برجسته و  شخصيت مختلف مثل تاريخ جلوس و والدت ثوقايع و حدو ت بهنسب

سروده در قالِب ماده تاريخد فرزندانش و رحلت اشخاص گوناگون اشعار متعد .
جالب . گويي است همين تاريخ  قطعات مرتبط به۳۱۱ الي ۲۷۲ پونه از برگ ةنسخ در

 ادب را هم ذکر ستايش اهِل و توامان خودش آراء تولّدگويي   تاريخةدرباراست 
  )۲۷۲ ورق: (نمايد مي

شعراي سلف و حال نديده چنانچه هاي   توامان در تواريخ و تذکرهتولّدتاريخ 
خان   عليالدين خان صاحب و قبلة واال و مير شرف قلي  علينوابآب م کتاب فيض

نظير کشمير  ت جنّزمين قابل خيرخياالن  سنجان و نازک غيره شعرا واليت و نکته وفا و
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توامان آمده باشد يا نه فرمودند که  تولّدبين تاريخ در  رفژنظر  همعروضداشت که ب
گو  ند و ميرزا گرامي صاحبزاده ابهامميرزا ارجمميرزا عبدالغني بيگ و نظر نيامده چون  هب

 رينه موبد کشميري مشهور است و رام زندهنام  هالعباد که ب و معني ايجاد و اين ضعيف
 جانس خان نوابکه عرف ) ؟(فاقاً بمير بر شاگردي ايشان فخر داشت و قبول بود ات هب

النسب واال حسب ولي نعمت بنده بود از فضل خداوند  بهادر مرحوم که سيد صحيح
هاي  دستور معمول تاريخ ه شده هر همه شعرا بتولّدجان آفرين يک صبي و يک صبيه 

خيالي داشت  ستاد کوشش بر ايجاد معني و نازکاز عنايات اميالد گذرانيدند چون بنده 
ر و ث را مذکّر و مونّايجاد ميالد صاحبزاده و صاحبزادي گفته و مذکّ نتواماتاريخ 

وجود ايجاد معاني  هماه و مهر چنانچه از عالم عدم ب هث سماوي نسبت داده يعني بمونّ
 ةم آمده تا بر صفحرق همعني نمايند که از زبان قلم ب آورده صاحبان معني غور اين

  :هيفي .صاحبان معني قبول افتد هروزگار يادگار بماند و ب
  نجم بخت از سـپهر طـالع شـد          نواب ما ز فضل و کـرم       چون به 

ــد   گفــت تــاريخ توامــان موبــد    ــالع ش ــر ط ــان و مه ــه تاب   م
 تولّد تاريخ ،»مبسط جود اميراالمراء ثاني« : پسر خاندوران بهادرتولّدهمچنان تاريخ 

و تاريخ » ميرزا سلطان بهادر آفتاب دين بگو «: خان بهادرالدينيرزا سلطان پسر قمرم
و تاريخ ميالد پسر » شگفت از بني گل بصحن چمن «: پسر عبدالغني خانتولّد

 :بهادر) ؟( پسر راجه تولّدو تاريخ » بگلزار رحمت ز حق گل دميد «:اهللا خان رفعت
آفتاب «يا » )۱۱۷۱( گلشن راجه گل دميد بمراد در«يا » آباد شد باغ مهاراجه بهادر«

دار  ل کشور که وکيل صوبهگَو تاريخ والدت فرزند راجه ج» آسمان دولت جاه و جالل
شاه داده بود و  همبلغ هنگفتي بشاه   شاه بود و هنگام قتل عام نادرمحمدبنگاله در دربار 

حويلِي راج جگل متّصل . فارسي نگاشت ه وقايع آن زمان نابسامان بةگزارش دربار
اي که در موزة نيويورک  يک نقشه. بود) دهلي(مسجِد سنهري در چاندني چوک  به

 تولّد تاريِخدر موبد . ١دهد نشان ميرا  حويلي راجة مذکور ،مضبوط و محفوظ است
  :گويد پسرش مي

                                                   
1. Delhi: Shahjahanabad to Raisina, J. Lusty, Roli Publishing House, New Delhi, 2011. 
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   بگفتــا»گــل بــاغ اميــد جــان«  موبـد  خرد تـاريخ مـيالدش بـه      
  )م ۱۷۴۹/ه ۱۱۶۲(  

مان نسبت اسمش ه  شد و بهتولّداهللا خان که در ماه رمضان  ن پسر مير نعمتهمچنا
  .»رمضان آمده بهبودي«: ش گفتتولّد موبد تاريخ ه رمضان خان گرديدمحمد

تاريخ جلوس شاه عالم ,  پسر خودش راجه رامتولّداين در باب تاريخ  عالوه بر
س سال پنجم عالمگير ثاني و و تاريخ جلو»  حق قطب چو شاه عالم بادشاهةساي«ثاني 

 :تاريخ مبارک و نوروز بجهت شاه عالمگير ثاني

  چو گل شد بادشـاها فرحـت انـدوز          ت نــوروز عــالم تــبــاغ و دول بــه
ــيش    ز موبد گوش کن تـاريخ ايـن سـال       ــار عــ ــو بهــ ــارک نــ   مبــ

براي تاريخ و تهنيت ,  خانمحمد الدين افضل, وله بهادر مدارالدنوابو براي 
وله  بدرالدنوابو وله بهادر الد  اشرفنواب خان و راجه کشن چند بهادر و اهللا رحمت

و دولتمردان دستگاه  موبد اين امرا اشعاِردر حقيقت . فرجنگ بهادرظ نواببهادر و 
وله و  مجدالدنواب, تاريخ رحلت اميراالمرا بهادر. زيب را جاويدان ساخت بعد اورنگما

تاريخ رحلت .  را نيز گفت»شميم« بهتخلّصجه کشن چند م عبدالمجيد خان و رانواب
  :ميرزا گرامي قبول را قطعه زير سرود

ــول ــدا  مل ــد اهــل ســخن موب   که امروز مرده است گويا قبـول        ان
  ر شـد هـدايا قبـول      هـ گرامي گ   مـن   ش بـه  فوتخرد گفت تاريخ    

  )۲۷۶ورق (  
و سلونو و ديوالي ه ذکر رفت هنگام دسهر بههايي که ضمن نوروز  از مبارکبادي

  :باد فرستاد ت و مبارک کشور تهنيگل جراجه هب
  دسهره باد مبـارک بتـو فيـل و علَـم            شــري مهاراجــا دانــا و خداونــد کــرم

  خير خواهند همه هر قدم و در هـردم          ارة اقبـال و حـشم     دولت و نقّ   بخت با 
* 

ــد چراغــان شــب ديــوالي    ــه  ش ــحالي  اللـ ــن خوشـ   زار چمـ
  آبـــاد و جنـــاب عـــالي دولـــت  د فردوس بـرين   زين چراغان ش  
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اش نزديک مسجد  گل کشور که از احشام و دولتمردان بود و حويليراجه ج
. آيد  برمياکتوريي وة دهلي محفوظ در موزةسنهري در چاندني چوک چنانکه از نقش

اش از شاعران و نويسندگان  ا پسر و نوهام. زوال افتاد هاش روب بعد از مرگش خانواده
موبد . چاپ رسانده بود هاش را جناب آقاي عرشي از رامپور ب  اثر نوه.ندزبان بود فارسي

ميرآفتاب , ميرآتش ورود قاسم خان ,اعظم علي خان صلح مرهته, اهللا  شاه وليةدربار
 آصفجاه در نوابگويي در باب ورود  ط تاريخي توساطّالعها گفت وي  خان تاريخ

 خانه ةينيباغ و آ اي با شاه در کرنال و نيز ساختن خانه دهلي هنگام رسيدن خبر نادر
درگاه قلي خان که همراه آصفجاه از دکن رسيد و .  قطب را نيز گفتةغيره در محوط و

نظر  قطب آورده به دهلي مشمول ة نگاشت و احوال جامع»دهلي عمرقّ«عنوان  هکتابي ب
بعد از قطعات . کرد گي ميل زندرسد که ايشان همراه آصفجاه در همان خانه مجلّ مي

 بيت ۱۰۳ مثنوي که داراي قالِبرا در  احمد شاه ابدالي ةگويي موبد احوال حمل تاريخ
  . ترسيم نموده است،است

ين مثنوي  ابدينکه در. ناميده است»  هندوستانةنام آشوب«شادروان اين مثنوي را 
 ةطاط و زوال جامع دهلي و انحيغارتگري و تاراج احمد شاه ابدالي در داخل و نواح

  :گويد مي. همعصر خود را منعکس نمود
  تنگ آمد خلق را در جـسم روح         ناگهان پيدا شـده طوفـان نـوح       

* 
 انيشاه در      رــديم     يتـيم  سـت چـون د ــاک ق ــوهر پ ــروي گ   ز آب

*  
ــان  ــرق جهـــ ــيغش بـــ   سوخت آبـش در دمـي هندوسـتان         آب تـــ

* 
   آه سـرد   ،ماند در دلها چو آتـش       زد بــدهلي آتــش و تــاراج کــرد

* 
ــد   ــان برن ــسلمين ايم ــود و م   کـه از جـور و سـتم غارتگرانـد          بس  از هن

 دعوت کرده بود که ، روشن است که اويابدالشاه احمد  اهللا به  شاه وليهاي نامهاز 
در دوران کشت و کشتار اهل اسالم را هيچ ضرري ه رد البتّودست بيا هتخت دهلي را ب
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اندوزي و  که آنچنان نشد ابدالي فقط براي سرمايهآيد   از اشعار موبد برمي.نرساند
خواست رعايت   مياهللا  او هيچ تشخيص ديني و مذهبي را چنانکه وليآمد وغارتگري 

غيرتي را موضوع اشعار خود  و بيبعد از آن ناتواني و ننگ و بداخالقي موبد . ننمود
  :گويد مي. نهاد

ــي   والـــي هندوســـتان جغـــد و بـــوم ــه ب ــد از ا جمل ــوم کاران ــل عل   ه
  گشت دهلي دشت گرگان و شـغال        هست اين روشن بـر اربـاب کمـال        

*  
ــن ــتان   اي ــد هندوس ــاامن ش ــدر ن   نيست گويا در تـن هـر زنـده جـان            ق

در همين شهر دهلي را کرده ال غارت وما است که عساکر ابدالي توجهجالب 
  .فروختند و نقد را ترجيح دادند…  واالندست بقّ هب

ــ ــد از ب ـ      مال غارت مي    س در زوالمــردم هندان   الخرند اکثـر بقّ
  :مردم در مجالس بزم و نوا مشغول بودند و در آن اوضاع نابساماني نيز

ــگ    اکثري مدهوش نـاز و راگ و رنـگ        ــون و بن ــستند از افي ــري م   اکث
.  ادامه دارد۳۱۱ الي ۲۹۳ بيت است و از ورق ۱۹۹مثنوي ديگر که مشتمل بر 

اين استاد عابدي نظر دارند که . است» القلوب رغوبسراپاي محبوب م«عنوان  هب
  :گويد او مي.  موبد گرديدتوجه باشد که مورِد حسين مياي  اصهرقّتصويرکشي 

ــيو  اي صنم از تو خـوش آموخـت پـري          ــنةشـ ــاز و فـ ــوه نـ ــري  جلـ   گـ
  دلــم هــيچ خيــال   هتــا نمانــد بــ    در دو عالم بجز اين حـسن و جمـال         

* 
  انواع اصـول    راگ و رنگ است به      ولاصـ  چون زني دست نگارين به    

ــک ــاز چــو راگ ديپ ــرآري بيــشک     ١خــواني از ن ــش از نالــه ب   آت
دولتمندان و دستگاه   باطموبد که منصب هزاري داشت و راه رسم آميزش و اختال

  .بابت مردم هند وا نمودرا ها و دلتنگي خود   اشعار خود همين نسبتدردولتي داشت 
 تميز در اشعار خود صحبت ه يعني فرهنگ سيکولرتموبد از فرهنگ مشترک هند

  :گويد مي» آواز رام و رحيم«د و اذان مسجد را بکرده است و بانگ جرس معا
                                                   

 . شهرت ويژه داشت»تان سين«يکي از دستگاه موسيقي که در آن موسيقيدان شهير   .1
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  تعلـيم کنـد کـس بـرام رامـش آغــاز       در کشور هند روز و شب طـوطي بـاز     
ــويي دارد ــردة دل گفتگــــ ــردم آواز    در پــــ ــيم و رام هـ ــشنو ز رحـ   بـ

  :نگي را در اشعار خود چنين ترسيم نمودر  مردم و خوشرويي سبزهةدربار
ــي  سـرا  غم مخور موبد پي روزي درين نعمت  ــت  م ــراهم نعم ــاند ت ــد  رس ــوان هن   ال

*  
  که زيبد کـشور هندوسـتان از حـسن سـبز           بس

  عـالم آسـمان از حـسن سـبز         دم زند زانـرو بـه     
  گـر کنـي    اقليم وصـف حـسن سـبزش       اندرين

  بزرنگ پان زبـان از حـسن سـ         گردد به  سبز مي 
* 

ــدر ــبز آدم  ي ــود سرس ــشن ش    حسن سبز در هندوسـتان اسـت       که  ن گل
  :کشد کند و آه سرد مي اما هيچ وقت واليت خود کشمير را فراموش نمي

  خـويش  از کـشمير   دور مـن  دل باشي کي به تا
ــويش    ــر خ ــاد از تعمي ــن آب ــود را بک ــة خ   خان

* 
  و کابل کـرده   ر  يد گلشن کشم  ياد شا ي  ني داخـل خلـدبر    يموبدا در هند گشت   

* 
  يمن وطن بخـش   چه شود گر به     ريوطــنم هــست گلــشن کــشم

 و احوال ي و فرهنگي و اجتماعياسينة اوضاع سييکه کالم موبد آ نيمختصر ا
 از اوراق آن را يد و خواند و تعداديناً دين نسخه را عيالسطور ا  راقم. استيشخص

 پونه خواستار شد ر بندارکةسسمؤ کامل آن را از ينمود و کپ استنساخ يهدف معرف به
 انيدانشجويکي از دست برسد تا   بهيزود دوارم بهيام. ديدست نرس حال به اما تا به

آباد  ن نسخه که در الهيا.  موبد بنگارديري کشمرام زنده در احوال و آثار يا  رسالهيدکتر
محفوظ ) Or.324 ةشمار(س لندن ي انگلةگر در کتابخانيک نسخه ديد از آن يمرقوم گرد

ز ي ن»اسرار مخزِن«ن يک نسخه از هميز ينه  شاهان اودةو مضبوط است در کتابخان
روح پرنور  قه و ارادتمندانه بهياحترام فا ن مقاله را بنده بهيا) ۵۰۴ ص(وجود داشت 

  .نيآم. مينما ي معنون م»ير حسن عابديد اميپروفسور س«روانشاد 
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   استاد سيد امير حسن عابدي فوِتمادة تاريِخ
  ∗پيري مهدي خواجه

ــخ و دل پ ــدمش راســ ــانقــ   رايمــ
  

ــان  ــودي درمـ ــه بـ ــخنانش همـ   سـ
ــر     ــنس گهـ ــه از جـ ــاتش همـ   کلمـ

  
 ــه د ــخنانش همــ ــانســ   ر و مرجــ

ــت ن    ــم از دسـ ــي يقلـ ــداخت دمـ   نـ
  

ــامان  ــرد ســ ــاز بگيــ ــا ادب بــ   تــ
ــي    ــه م ــه  نکت ــت ب ــي  گف ــر انجمن   ه

  
ــي  ــد م ــه پن ــر و  داد ب ــر پي ــوانه    ج

ــي    ــعر مـ ــه  شـ ــد بـ ــد خوانـ   آواز بلنـ
  

  زد همـه جـا از دل و جـان           حرف مـي  
  اهيحيف و صد حيف که اين خـاک سـ       

  
ــان   ــازد پنهـ ــو سـ ــاک تـ ــر پـ   پيکـ

ــزونِ    ــست مح ــد ني ــا هن ــت تنه    غم
  

  در عــــزاي تــــو نشــــسته ايــــران
ــه   ــت   خواج ــاريخش گف ــي ت ــري پ   پي

ــدي«   ــت ز عاب ــه  رف ــا ب ــان دني   »جن
  ]م ۲۰۱۱[ه  ۱۴۳۲  

  

                                                   
  .نو ـ هند، خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران ـ دهلي ت مرکز ميکروفيلم نور، ايرانسرپرس  ∗
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  ♦استاد دکتر امير حسن عابدي
  ∗سيد امير محمود انوار

  شوق ديدار شـما اي هنـديان در جـان ماسـت           
  

   ماســت بــاده و ريحــاِن ووصــلتان شــادي مــا
  قلبهــــاي دوســــتداران شــــما در اشــــتياق  

  
   ماســتمهرآســا روشــن از نــور رخ جانــانِ   

  روحيم اندر دو بدن در ملـک عـشق        هردو يک     
  

   ماســت پيمــاِناتّحــاد و دوســتي در دو جهــان
ــت     ــان معرفـ ــادان جهـ ــت آبـ ــژاد ماسـ   از نـ

  
ــادانِ  ــه آبـ ــالم از دوران آدم جملـ ــتعـ    ماسـ

  ما درين خرم بهشت اکنون درون ملک خـويش     
  

   ماسـت  خانه و ملـک شـما شـيراز و اصـفاهانِ          
  ريســت چــون دزفــول و آبــادان د   احمدآباد  

  
ــرانِ   ــرينگر ته ــي و س ــي و دهل ــتبمبئ    ماس

ــن و    ــد از آن م ــرزمين هن ــران ز تس ــتو اي   س
  

   ماسـت گلشن زيبـاي مـن هنـد و ز تـو ايـرانِ          
   ميـر   و سعدي و جامي و حافظ، غالب و عرفـي          

  
   ماسـت  و طالب همان سلمانِ   بيدل و سرهندي    

  صائب و هجـويري و مـسعود سـعد و دهلـوي             
  

ــرانِ  ــاني و قط ــوي و ناصــر و خاق    ماســتمول
ــن راد    ــدي اي ــضل و ادب عاب ــش و ف ــرد دان   م

  
ــداي دل و  ــر رخــشاِندر بلن    ماســتجــان اخت

ــد      ــاي هن ــم در پتن ــا داري ــيلش بپ ــشن تجل   ج
  

   ماســتکــين چنــين دانــشوري نــور دل تابــاِن
ــد از ازل      ــي ش ــان يک ــام در عرف ــا ن ــامور ب   ن

  
   ماســتعابــدي از عاشــقان حــضرت ســبحاِن

ــت       ــر معرف ــان مه ــر تاب ــر مظه ــشته اظه   گ
  

ــ  ــروز پهن ــب ف ــشتيبانِ ةش ــا و ک ــت دري    ماس
ــا شــريف قاســمي دل را    ــهت   آذر بــر فروخــت ب

  
ــوار ــو انـ ــوپرتـ ــا جلـ ــواِنة پتنـ ــت ديـ    ماسـ

  
                                                   

  .استاد عالي قدر زبان و ادبياِت فارسي در هندوستان مهِد ادب و عرفان ♦
با همکاري دانشگاه تهران و مناسبت تجليل و بزرگداشت مقام ادبي و علمي و عرفاني و انساني  به  

بيست و سومين همايش ارجمند استادان زبان و ادبياِت  م بهو تقديرايزني فرهنگي ايران در هند 
  . م۲۰۰۲ آوريل ۱۰ تا ۸ش مطابق با  ه ۱۳۸۱ فرودين ۲۱ تا ۱۹قاره بتاريخ  فارسي شبه

  )م ٢٠٠٢آوريل /ش ه ١٣٨١فروردين  (.استاد ادب و عرفان دانشگاه تهران، ايران  ∗
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  نقد جان را صرف عالم کـرده در پتنـاي عـشق         
  

   ماسـت ز آنکه صـديق سـخنور در دل و ايقـانِ    
   با نـذير احمـد بجوييـد اي مهـان          )ص(راه احمد   

  
   ماستز آنکه مهرش در سراي قلب و جان مهمانِ 

ــاده     ــوي ب ــشّاق س ــل ع ــديم محف ــزاي ن    خي
  

   ماسـت ما ده ز آنکه وقت گردش پيمـانِ      دست  
   عـشق   جـود و کـرم در خـم        جوششاي از     باده  

  
   ماستني از آنهايي که سوز و عمر و خصم جاِن

ــاي ادب    ــان ز لبهـــ ــدار رخ جانـــ   آِب ديـــ
  

   ماسـت   عطـشانِ  ةجانفزاي قلب و جان و ديـد      
  سر زديم از گلـشن تحقيـق بـر بـستان عـشق              

  
   ماسـت رفاِنر که از عر و شور ما بنگو مهشوق  

  است در عشق و وفاي ملـک دل     رف  ِصوحدت    
  

   ماســت فــروغ و جلــوة ايمــاِنازي يايــن صــفا
  آواي بلنـد    در همايش بيـست و سـه گـويم بـه            

  
  دوستي هنـد و ايـران رکنـي از ارکـاِن ماسـت            

ــاد       ــده ب ــد پاين ــا اب ــران ت ــد و اي ــتي هن   دوس
  

ــران و هند    ســتاِن ماســتايــن شــعار مــردم اي
ــ    ــرت دال حــال از وحــدت پدي ــه از کث ــد ن   د آي

  هردو يک روحيم و انـوار خـدا در جـاِن ماسـت        
    



  سور عابديپروف  وفاِتاريِختمادة   ٣١١

  پروفسور عابدي وفاِت تاريِخمادة 
  ∗يرئيس احمد نعمان

  دريغـــا، اميـــِر حـــسن عابـــدي   
  

ــه ــد   ب ــوت ش ــالگي ف ــود س ــِر ن   عم
ــزرگ   ــتاِد بـــ ــاتيد را، اوســـ   اســـ

  
  ، فــوت شـــد يدر آمــوزِش فارســ  

ــر    ــِل هنــ ــدِر اهــ ــندة قــ   شناســ
  

  وري فـــوت شـــد دار ديـــده شـــرف
ــن    ــاعراِن کهـــ ــدة شـــ   پژوهنـــ

  
ــد   ــوت ش ــوي ف ــاِر ن ــن روزگ   در اي

   کتــابآنکــه صــدها مقالــه،نوشــت   
  

  اردو، و هــم فارســي، فــوت شــد بــه
ــداِر فرهنـــگ    ــيننگهـ   ايـــران زمـ

  
  در ايــن کــشوِر هنــدويي فــوت شــد

ــيس      ــدم رئ ــه بخوان ــو در روزنام   چ
  

  کــه آن صــاحِب آگهــي فــوت شــد 
ــودم بــه      ــدم تفکّــر نم   ســال همان

  
  طبع کي فوت شـد      که آن مرِد خوش   

  :گـو » سـي و يـک آه     «با  : دلم گفت   
  

ــدي فــوت شــد « ــِر حــسن عاب   »امي
  ۱۸۶ = ۳۱ * ۶  ۱۲۴۶  

  ) م۲۰۱۱(ه  ۱۴۳۲= ۱۸۶+۱۲۴۶
  

                                                   
  .دانشگاه اسالمي عليگره و مدير مرکز مطالعاِت فارسي، عليگره. اچ.تي.استاديار فارسي مدرسة اس  ∗

 



  ٣١٢  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

  !افسوس، افسوس عابديدريغا 
  ∗رضا قزوه علي

  نبــودش الفتــي بــا اهــِل ســالوس     
  

   بــود بــا خورشــيِد مــأنوسکــسي کــاو
   سوخت عمري جـان خـود را    کسي کاو   

  
  بــرون آمــد ز خــاکش بانــگ ققنــوس 

ــه     شهــاي فکــر بکــر کــسي کــه نکت
  

ــاووس   ــت ط ــر تخ ــم را ب ــشاندة عل   ن
  هـاي دهلــي   بـود در شــب کـسي کــاو   

  
ــراغ فارســـي را هم ــانوسچـ   چـــو فـ

ــد    ــري خردمن ــست؟ از پي   ســخن از کي
  

  که فقـدانش بـود در جمـع محـسوس         
  داد کــسي کــه حکمــتش را شــور مــي   

  
ــوس  ــة طــ ــدار خطّــ ــيم نامــ   حکــ

ــتم      ــسبيح گف ــا ت ــار ب ــک ب ــد و ي   ص
ــسوس  «   ــسوس اف ــدي اف ــا عاب   »دريغ
  ) م۲۰۱۱= ۱۰۱+۱۹۱۰(  

  

                                                   
  .نو يدهل فارسي، قاتيتحقمدير مرکز   ∗

 



  ياِد امير حسن عابدي به  ٣١٣

  ياِد امير حسن عابدي به
  ∗عراق رضا زيدي

  اي نـــور دل و ديــــدة مـــن عابــــديا  
ــديا       ــن عاب ــن وط ــراغ اي ــو چ ــودي ت   ب
  بــاز آ تــو چــرا رفتــي در عــالِم نــور       
  ســت اميريــت حــسن عابــديا    طــوفي  
    

                                                   
  .نو استاد فارسي جامعة ملّية اسالميه، دهلي  ∗

 



  ٣١٤  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

  ي استاد عابددر سوِگ
  ∗يخان چيرضا قلديحم

  يرباع
ـ  ويان و عــالميـ  ز ميرفتـ  ـ    برهاِن ادب بـه     ران شــدي   برهـان شـد   يهنـد، ب

ـ        يران بــوديــد ايــزن و اميــتــو را   جـان شـد     يجاِن ادب و هنر کنون ب

  يرباع
ــا  ــت از دار فنــ ــدزنان برفــ   ده بـد جـور و جفـا      يهرچند که کم ند     لبخنــ

ــر لطــف  ــه، مظه ــتاد نمون ــ و حاس   جمله نوخطان مهـر و صـفا     آموخت به   اي

  غزل
ــود  ــان بـــ ــة زمـــ ــتاد يگانـــ ــود   اســـ ــان بــــ ــارترين عالمــــ   پرکــــ

ــتش ــهدس ــشت    ب ــنا گ ــو آش ــم چ ــود   قل ــان ب ــسين چــه خــوش بي ــا روز پ   ت
ــاران   ــر ز بـ ــف و پـ ــر لطيـ ــون ابـ ــود    چـ ــمان بـ ــر اوج آسـ ــاز بـ ــون بـ   چـ

ــه و کياز ک ــنــ ــبک يــ ــد ســ   از دانـــش و معرفـــت گـــران بـــود     اربد بــ
ــهخُلقــــش ــشابه  بــ ــتگان مــ ــواِن حد  فرشــ ــود  يرضــ ــان بــ ــة جنــ   قــ
ــاف ــهاز قـ ــرد    بـ ــفر کـ ــمان سـ   ان بـــــوديمرغ بلنـــــد آشـــــيســـــ  آسـ

ــب و روز    ــه ش ــخن هم ــعر و س   ســان جــان بــود   در جــسم ادب بــه   در ش
ــا   شـــاگردنواز و خـــوش زبـــان بـــود     کــــشور هنــــد   بــــه ادبيبابــ

ــکوچ ــستم يـــ ــر جـــ   بـود  ١»ب و مهربان  يخوش خُلق و نج   «  :دن او ز فکـــ
  

                                                   
  .دهلي,  گروه فارسي دانشگاه دهليس و پژوهشگر،يخوشنو  ∗
  م ٢٠١١  .1

 



  عابدياستاد  در مسيِر  ٣١٥

  عابدياستاد  در مسيِر
  ∗سيده بلقيس فاطمه حسيني

ــدي   ــر عابـ ــزون اميـ ــاطر محـ ــيس خـ   اي انـ
ــدي  ــالي ســرير عاب ــران شــد و خ   ملــک دل وي

  هـا تاريـک و سـرد        ها سر در غبار و سـينه        نسخه
  تابــد دگــر مــاه منيــر عابـــدي     شــب نمــي  

  مجمــع دانــش خمــوش و صــفحة کاغــذ ســياه 
ــي   ــده ب ــه مان ــرير عابــ   خام ــدا آه از ص   ديص

  پيري گشت ناالن قزوه شد دلتنگ و گفت         خواجه
  نيــست در هندوســتان ديگــر نظيــر عابــدي    

  المــآثر گريــه کــرد    بــا کــريم برزگــر تــاج   
  تــا کنــد يــاد از دل روشــن ضــمير عابــدي     

  زد در دلـش از هـر گـروه          عشق مردم مـوج مـي     
ــي  ــوش م ــوال ج ــشق م ــدزد در  ع ــديغ   ير عاب

  همچو اظهر همچو يوسف همچو يـاران شـريف        
   عابــــديگــــام بــــرداريم بايــــد در مــــسيِر

  

                                                   
  .استاد فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗

 



  ٣١٦  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

   استاد عابديدر سوِگ
  ∗علي اصغر خداوردي

ــست   ــم ني ــا را ک ــه م ــم زمان ــدوه و غ   ان
ــست    ــاتم ني ــز م ــال و ج ــر ب ــر از خب   غي
ــب  ــال دارو و طبي ــز خي ــه ج ــسوس ک   اف
ــست   ــرهم ني ــا م ــم دل صــبور م ــر زخ   ب

  

                                                   
  . از زرين شهر اصفهانيشاعر  ∗
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Sabzwari, Ostad Akbar Soboot. Dr. Mehdi Khajehpiri, Dr. Ali Reza 
Ghazveh, Dr. Mrs. Zamira Ghafforova. All of these Iranian and Tajik 
scholars of repute have recognised the commendable efforts of Prof. 
Abidi in promoting Persian and its culture in India. They all were in 
constant touch with Prof. Abidi and well versed with his huge 
contribution to Persian studies. Late Prof. Riyazul Islam from 
Pakistan and Prof. Iqtedar Husain Siddiqui, both renowned scholars 
of history, have been among the friends of Prof. Abidi. Their 
writings on Prof. Abidi reflect their personal relationship with this 
scholar of eminence. These tributes also show how Prof. Abidi 
maintained well his friendship with these scholars and was a source 
of help to them in their academic persuits. Prof. Abidi, as reflected 
in some of these writings was an open minded and large hearted 
scholar to appreciate the help and assistance received from others in 
his scholarly works. 

Articles from some of his students and comparatively young 
scholars on Prof. Abidi loudly speak of very close relations of this 
patron of Persian scholar with the young generation of Persian 
scholars in India. Whenever and wherever he chanced to interact 
with such scholars, he invited them to work sincerely to unearth the 
hidden material in Persian through out India. He showed them the 
right path to accomplish this task. His motivation has been fruitful. 
Today a good number of young scholars have come out to sincerely 
take forward the unfinished task of Prof. Abidi. His gentlemanliness, 
cheerfulness, humbleness and amiable character would always be 
remembered in the Persian fraternity. Similarly his guiding spirit 
will always be there to induce the concerned scholars to prove to be 
true to their responsibilities. 

Let us pray the Almighty that his soul may rest in peace. 

Prof. Sharif Husain Qasemi 
 



 Foreword // iii 

Foreword 
This is a special issue of Qand-e Parsi dedicated to the sweet 
memory of late Prof. Syed Amir Hasan Abidi, lovingly called “Baba-
e Farsi” in the realm of Persian speaking world. He was an erudite 
scholar of Persian language and literature. He served the cause of 
Persian in India with dedication and sincerity. 

Prof. Abidi was born on 21st July 1921 at Ghazipur. After his 
formal education in his hometown, he completed his education in 
Agra, and settled down in Delhi and remained here till he breathed 
his last on 4th May, 2011. He retired from the Department of Persian, 
University of Delhi as Professor of Persian. The University has 
designated him as Professor Emeritus. 

Prof. Abidi has written on various aspects of Persian language 
and literature in general. His research output includes disciphiring, 
editing critically and introducing systematically the hitherto 
unkonwn material in Persian. His deep understanding of his subject 
and projecting it a proper way earned him pride of place in Persian 
world. 

The present volume includes 52 papers and tributes in verse 
written by various scholars from Iran, Tajikistan and India as a 
glowing tribute to the personality and scholarly endevours of Prof. 
Abidi to promote Persian studies in India. Some of the Indian 
scholars, the papers of whom are included in this volume, enjoy 
proud priviledge of being his students. These writings exhibit how 
popular Prof. Abidi was in the Persian world and his scholarly works 
were appreciated all over this vast region. 

Let me refer to the tributes of late Prof. Syyid Jaffar Shahidi, Dr. 
Gholam Ali Haddad Adil, Prof. Taufiq Hashimpur Subhani, Dr. Reza 
Mohammad Nasiri, Late Prof. Nazir Ahmed, Prof. Reza Mostafavi 
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The publication of Qand-e-Parsi is an attempt 

to introduce the valuable work of Indian 
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some noted Iranian scholars from the medieval 

to the modern period. This journal will also 

undertake to publish the biographies of the 

scholars who have produced their valuable 

work in Persian, particularly those from India. 

 


