
  ٨٨  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

  ♦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
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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 


