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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
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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 
  


