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  ∗غفّاراوا رهيضم

اتدن مرگ دانشمند بزرگ زبان و يل شنتحمدر قلمرو هندوستان پروفسور ي فارسادبي 
ن يرا حضور اي گران افتاد، زيليم خيبرا) م ١٩٢١-٢٠١١ (ير حسن عابديد اميس

 يشه وقتيهم. ر و مجلّل است مؤثّيلي من خي معنويت بزرگ در زندگانيشخص
ن حضور يگردانم، ا ي پربرکات استاد ورق ميهست  باش راي خاطرات خويها فهيصح

کستان تا ياو در تاج  بانياز مالقات اول. گردد يگرتر م تر و جلوه بخش روشن ضيف
  .کنند يمانند نوار از صفحات دل و لوح خاطرم عبور م  به در هندوستانديدارن يآخر

 ير حسن عابديد اميم، که استاد بزرگوار پروفسور س بوديهنوز دخترک خردسال
 و ي دانشمندان هندوستانيگاهم عادت داشتند، که وقت قبله. مهمان خاندان ما گشتند

شان خوانده، شناس ينزد ا  بهرا ـ فرزندان  ـآمدند، ما ي ميخاندان ما مهمان  بهيپاکستان
ن يضمن ا. ميور گرد نان بهره آيخواستند، که ما از صحبت و گفتارها يکردند و م يم

  پدرم ما رايشدم، که ک يطاقتانه منتظر آن م يوسته من بي پي خارجيها حضور مهمان
ن مرد باالبلند و يمن معلوم گشت، که ا  بهآن روز. ندينما يمهمانخانه دعوت م به

 لّحم  ناتکرار هند، از تاجيها پدرم از منظرها و باغ  بارفتار، که منش و خوش بزرگ
ان يسرا گر سخني و ديگانه و معجزة بزرگ عالم، از اشعار غالب و اقبال، خسرو و غني

. باشند ي مير حسن عابديد اميکنند، پروفسور س ين ميري شيها  هند صحبتيگو يپارس
ن شخص چه يادم يدنمودم، که  يمام درک  يتمام هست  باراام  يوان خردسالاهنوز 

  .ة هند دارندقار زبان شبه ي فارسادبياتژه يو  به،يرس فاادبيات  به نسبتيمحبت بزرگ
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 هند ين افسانويسرزم  بهمينة سفرهايد، که بعداً در زميسر گرديم مير برايامر تقد با
 ن سفرمين مالقات ما در اولينخست. ميت بزرگ مالقات نماين شخصيا  بابارها

 در يآموز زبان هند ث تجربهيح  بهمن.  اتّفاق افتادم ١٩٨٧ن هندوستان در سال يسرزم به
 اقامت ي که در شهر دهليسال کيطول . نمودم يل مي نهرو تحصلعلدانشگاه جواهر

وره صس، مني، قمر رئاتيندات پان يمانند کاش  به از دوستان پدرم،يچند  باداشتم، بارها
را  مير حسن عابديد امياستاد بزرگوار س.  مالقات داشتمين استاد عابديدر و همچنيح

کردند، که امکان در هندوستان بودن را خوب استفاده برده، از  يحت ميپدرانه نص
گاه من  شه از قبلهيشان هميا.  بردارميض معنويپرور ف ن معرفتين سرزمي ايها کتابخانه

 از يل و بازآموزي تحصيزبان هند، که برا ي فارسادبياتن پژوهشگر يچون نخست
 يکين  به قرارگرفت،يد و منبعد در شمار هندشناسان نامهندوستان آمده بو  بهکستانيتاج

خاطر آورده، از حال   بهکستانيتاج  به خود رايها سفرها ان صحبتيدر جر. کردند ياد مي
گران پرسان ياف و د ني، عبدالمنّان نصرالدفازيعبدالقادر من دوستان دانشمند خود

شان يها  و مالقاتها صحبتکستان در تمام يتاج  بهشان نسبتيت ايميصم. شدند يم
  .ديگرد ياحساس م

افتم، که ي يآگاه. ن هند دوباره سرافراز گشتمي سرزمداِريد  بهم ٢٠٠٦آخر سال 
ران يخانة فرهنگ ا  بهيني معي هر هفته روزهاير حسن عابديامسيد استاد بزرگوار 

القات م. گردند يش مي خوي پژوهشيف آورده، در کتابخانه مشغول انجام کارهايتشر
 ي فرهنگيدارهاي مالقات و ديض برگزارين مکان پرفي محض در همياستاد عابد  باما

 ير حسن عابديامسيد سرفراز از آن هستم، که استاد بزرگوار . ان گرفتي جريو معرفت
و ب، ي شکياقس آن آيران، از جمله رئين خانة فرهنگ ايمسئول  بهراه ديمن و خواهرم ام

 يران در هندوستان آغاي اي فرهنگيزنيس راي، رئي احمديا آقيمسئول روابط عموم
 خوش يليران ما را خيدر خانة فرهنگ ا.  نمودنديث دختران خود معرفيح  بهيمظفّر
قات ي مرکز تحقيها مان امکان فراهم آوردند، که ما از کتابخانهي نموده، براييرايپذ

  .مي استفاده کنيفارس
ن در کتابخانة ي معي ما در روزهاي حسن عابدريامسيد استاد بزرگوار   بامنبعد

. ميداديها انجام م ، از هر بابت مالقات و صحبتنموديم ديدار ميران ي اي فرهنگيزنيرا
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 کيش از ي ما، که طول ب کوشش نمودند، که سفِرير حسن عابديامسيد استاد ارجمند 
د و دانشمند فاضل و ر خرين پيا. ن و پرمحصول گذرديداشت، خاطرمان و رنگ ماه ادامه

ن يعالمان و دانشمندان ا  بهوسته ما راي نموده، پيهمتانه سرپرست يعالرا ف ما يانسان شر
ط ي شراي عاليها  و مکتبي علمي ما از مرکزهايدهاي بازدي نموده، برايفن معريسرزم

در  پروفسور چني دانشگاه دهلير بخش فارسيمد  بهيمثالً، استاد عابد. آورند يفراهم م
استادان   باشان خواهش نمودند، که مالقات ما رايق تلفن تماس گرفته، از ايطر  بهکهريش

م، ي حاضر شديدانشگاه دهل  به که مايوقت. نديل نماي دانشگاه تشکيبخش فارس
، ينيس فاطمه حسيده بلقيس، ي فارسادبياتکهر و استادان زبان و يپروفسور چندر ش

خان و  ، محمد اسلمين قاسميف حسي، شرياهد علحانه خاتون، زينرگس جهان، ر
، محصول يت بخش فارسيالفع  با نموده،ييرايت افزون پذيميصم  باگران ما رايد

  . آشنا ساختنديس زبان فارسي و وضع تدري علميکاوشها
 المللي هاي بين امر تقدير رهنمايم بود، که چند سال آخر در چندين همايش و کنگره

هند   بههر بار، که. مي نمايف کشور هندوستان شرکت و سخنران مختليدر شهرها
ن مرتبه يآخر. نمودم يارت مي را زير حسن عابديامسيد آمدم، حتماً استاد بزرگوار  يم
شان يهنگام صحبت از ا. دممنج آنت کُسشان واقع در وياة خان  بهم ٢٠١٠ان سال يپا

. م نمودنداستاد بزرگوار تبس. از کنند من بيراشان را ب يسؤال کردم، که سر درازعمر
ن عمر يکردم، که اسرار ا يدر خود گمان م.  نهفته بوديا سريم گون تبسير ايز در

نفر   باشد، که واقعاً هريزبان فارس  به و ارادت و صداقتيد همان دلبستگي شايطوالن
ق و اخالص و صد. ديوسته عطا نمايرو و توان پيتواند ن ي را مين زبان بهشتيمحبوب ا

 يسو  بهن مرد بزرگيتگر اي هداي فارسادبياتزبانان  بزرگان و صاحب  باارادت استاد
  .ده استي پربرکات گرديعمر طوالن

 هاي پژوه لحظه ت متبحر ادباين دانشمند فرهيخته و شخصي  بااثر مالقات و صحبت
استاد   با، کهيا ههر دفع. جا گذاشت  به راي پرسوديها شهيز و انديخاطرمان و خاطرر

ر خرد، دانشمند يپ  باها ن صحبتيکردم، که ا ينمودم، احساس م ي مالقات ميعابد
 يها فهي ماندگار در صحيها  از لحظهيبرجسته و چهرة معروف علم و ادب فارس

ر ساخت، يشان متحي اي و فروتنيشتر از همه مرا خاکساريب. خاطرات من خواهند بود
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خود   به راغرور استاد هرگز تکبر و يلت و اعتبار معنويآن همه دانش و فض  باچون که
 يستند، که واقعاً براي خوب زي انساني عاليهمان خاکسار  باک عمرياند و  دهيروا ند

  خود از هر مالقات و صحبتيمن برا. دشو ير محسوب مينظ ين سبق بيان ايما امروز
 از خدمتگزاران يکي بزرگ و ي مرحوم حامکردم، که يتکرار احساس م  بهاستاد با

 ي و انساني علمين رسالت عالي در هندوستان بودند و همي فارسادبياتبرجستة زبان و 
  .دنديسامان رسان  بهيسربلند  بارا تمام عمر

 از يکيث يح  بهکستاني تاجي علميها  را در حوزهير حسن عابديامسيد پروفسور 
 ي در کشور هند، که تمام زندگي فارسادبياتن زبان و ن دانشوران و محقّقايپرکارتر

 مصرف نموده است، يادب و فرهنگ فارس  به خدمتيش را برايپربرکت خو
ن هند ي گوناگون سرزميها  را، که در کتابخانهيابي نايشان گوهرهايا. شناسند يم

 يرا استاد بيامروز صدها آثار علم.  کردنديفجهان علم و دانش معر  بهمحفوظند،
از جمله، . کنند يث راهنما خدمت ميح  بهيدانشمندان نقاط گوناگون جهان فارس

 ينوع«، »اميوان پيد«، »يرازي شيکام«، »نامه تغلق« و يالني گياتيح «يمقاالت علم
، »رانيانگذار ايبن شعر نو«، »يريت زنده رام موبد کشميپند«، »يات ساعيکل«، »يخبوشان

مناهر داس «، »يموالنا کاشف«، »وان شاهيد«، »هين صفويطخ ساليتار«، »افغانستان و هند«
دة گرانبها و يقص«، »ري ميسبک فارس«، »اريشهر«، »ملّا طغرا«، » راميبابا ول«، »يتوسن

وان يد«، »ي بزرگ فارسيات ناشناختة شعرايمقطّعات و رباع«، » بزرگيناشناختة شعرا
 و ي ناشناختة خاقانادبيات«، »يي خسرو دهلوري ناشناختة امادبيات«، »ي بخارياول مشفق

، »يبورغانين شيمي و ابن يومدين فريميابن «، »يوان طوسيد«، »ين اصفهانيالد کمال
باشد،  ينظر م ن محقّق صاحبي ايره محصول علميغ و» وان ثاقبيد«، »يزدي يفسون«

 جهان يورشناس خاي علميها وهين شيبهتر  بايانيب کمال صراحت و ساده  باکه در آنها
استاد . اند  شدهي بررسي فارسادبيات قلمرو ي ادبيوندهاي و پي فارسادبياتمسائل مبرم 

 يها اند، که براساس نسخه  تالش بر آن نمودهةش از همين پيب همچون محقّق ژرف
 ادبيات ناروشن يها فهي صحي فارسادبيات شاعران مختلف يوان و آثار خطّيموجود د

 يها واني ديها نسخه  به استاد راجعياز جمله، مالحظات علم. ردانندما را مجلّل گ
 ي بلند علمتمين شاعران قير خسرو و مخصوصاً اشعار ناشناختة اي، اميي بخارايمشفق
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زبان واقعاً سخن تازه و نو  ي فارسي کشورهايشناس ادبيات يرا صاحب بوده، برا
 يها ن متنيح و تدوينة تصحيم در زين، استاد عابديدر کنار ا. شوند يمحسوب م

بان معروف و ي ادي فارسي خطّيها  انجام داده، اغلب نسخهياني نماي کارهايفارس
 ي جالليهمکار با(» شتهياگوسي«از جمله، . ه است نموديفه و معريرمعروف را تهيغ
تهران، (» طائفاللّ منتخب«، )م ١٩٧٠تهران، (» سوز و گداز«، )م ١٩٦٨گره، يلع، ينيينا

ات يمثنو«، )م ١٩٧٣گره، يلع(» نهيپنچک«، )م ١٩٧٢تهران، (» پدموت«، داستان )م ١٩٧١
، يمقبول احمد، دهلسيد  يهمکار با(» ر خسروي امةنام لقغمة تيضم«، »يري کشميفان

، يدهل(»  اسماريايدر«، )م ١٩٦١گره، يلع(» ا طلوع قمر معرفتيگلزار حال «، )م ١٩٧٥
ن يره نمونة بهتريغ و» گرات سيسراکته«، )م ١٩٨٥، يهلد(» نامه عصمت«، )م ١٩٩٨
. شوند ي محسوب مي فارسادبياتنام  شناس صاحب عنوان متن  به استادي علميکارها

ش توانستند، که ي خوي پروسعت علميها تيالر فعي در مسين، استاد عابديفزون بر ا
د ين کار مفيند و ثمرة ايت نماي هداي فارسادبيات شناخت يها جاده  به راياديزت نفرا

  .رود يشمار م  بهشاني شاگردان اي علميها ن رسالهيدن چنديدفاع رس  بهشانيا
 در ي فارسادبياتن عمر در راه حفظ زبان و ي واپسيها  تا لحظهيواقعاً، استاد عابد

 ي ماندگاريها  از خود نشان داده، کارنامهييها ين هندوستان زحمت و فداکاريسرزم
 ي بزرگمردي جهان فارسي جامعة فرهنگي فانيايشان از دنيرفتن ا  با.ر گذاشتندادگاي به

 در يب زبان فارسيق و ترغي تشويات پربارش را برايرا از دست داد، که تمام ح
ن دانشمند يز در سوگ مرگ ايکستان نياهل علم و ادب تاج. ن هند مصرف کرديسرزم
د ممتاز نن دانشميا. دندير و غمزده گرد مؤثّ در هندي فارسادبيات، پاسدار زبان و يگرام

 يها ن کارنامهي بودند، که بهتري فارسيشناس ادبياتر علم ينظ يکرة بزرگ و بيواقعاً پ
 يها شان بود، که آثار ماندگار و خدمتيها ن تالشيراث گذاشتند و هميم  بهرا يعلم

 يها فهيا در صحت نامشان ري ابديشناس سخنو  يسنج ناتکرار استاد در رشتة سخن
 خود استاد توانستند، که مهر و ي منور علميهست  با. نقش بستي انسانين زندگانيرنگ

ن ي گذارند و همي فارسادبيات  هزاران دانشمند و محبي را در قلبهاياخالص فراوان
 مردم عارف يها نهير شاعر در سيتعب  بهد وجود مبارک استاد راياست، که امروز ما با

  :ميجستجو کن
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  هاي مردم عارف مزار ماسـت    هسيندر     زمـين مجـو    دربعد از وفات تربت ما      
ان ما رفته است، اما مطمئنم، که هر کجا نام ين استاد فاضل از مياگرچه جسم ا

گر   جلوهادبياتک ابرمرد راه ي و نام يک مکتب بزرگ علمي يرود، هست ياستاد م
ر کرده است، که گمان يتفس يبدرسته را ن نکتيدل اي بيلمعانا، ابوقحب. خواهد شد

  :ستا ي ماندگار استاد عابديکنم صورتگر زندگان يم
  نه بالد، گل دمد، جان بـشکفد      ييدل تپد، آ    تا قيامت در کف خاکي، که نقش پاي اوست

قدر رحمت  ي روان پاک استاد گرامي خداوند متعال برايزالي و الياز درگاه سرمد
، که در راه يآن زحمات و تالش  با دارم، کهيباور. کنم يم استدعا يشگيو کرامت هم

اند، چون مقام عالمان  دهيخر خود ي بهشت المکان را براهشي هميعلم انجام دادند، برا
 بهشت عدن مقرر شده است و استاد ارجمند ما )ص(امبر اکرميث پيل در اکثر احادياص
ن دانشمند موجب ي افقدانواقعاً، . دت هستنيان روح انسانين عالمان و مربيتبار هم از

دل مرگش ير بيتعب  به، کهيدل  است و باختن صاحبي فارسيشناس ادبيات ي برايتأسف
  :ل کلفت استيدل

  ل کلفـت اسـت    يـ  را دل  يدل جهان  مرگ صاحب 
  شـود  يشمع چون خاموش گردد، داغ محفـل مـ      

  !روانتان شاد باد استاد ارجمند
  


