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  ♦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
  


