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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
  


