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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 
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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
  


