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  پرويز نيري: ترجمه
م  ۱۹۶۴ اولين بار در سال اد،يزاحتمال   بهاما, خاطرم نمانده است  بهشتاريِخ دقيق

ها و آثار منثور نظير  اين مقاله دربارة برخي از رساله. اي را از استاد مطالعه کردم مقاله
در کتابخانة دانشگاه رساالت هاي خطّي آن  ن نسخه اکنو.اکبرآبادي نوشته شده بود

هاي ديگري از دانشوران و اديبان مختلف  همراه مقاله  بهاين مقاله. دهلي موجود است
البتّه بيشتر . چاپ رسيده بود  بهصورت يک کتاب گردآوري و  بهتوسط مرحوم مالک رام

شد که نظير اکبرآبادي از   ميتا آن زمان تصور. علمي و پژوهشي بودند, ها اين مقاله
اما از عنوان مقالة استاد عابدي ,  هجده ميالدي باشدشاعران اردو زبان نيمة دوم قرِن

همين دليل بود   به.هاي منثوري نيز از خود برجاي گذاشته است معلوم شد که وي نوشته
 در طوري که همان. کنجکاوي و دلچسپي فراوان آغاز کردم  باکه خواندن آن مقاله را

احساس کردم , رفتم  ميصفحة ديگر  بهاي ضمن مطالعة کتاب را ورق زده و از صفحه
جالب توجه اين . ها از اهميتي تاريخي برخوردارند نوشته شده در اين مقالهکه مطالب 

اي بسيار  گونه  به,ها زندگي اجتماعي و فرهنگي شهر آگره در عصر نظير که در اين مقاله
  .اند ده شدهتصوير کشي  بهمطلوب
 وارد و  که نويسندة آن در زمينة ادب فارسيبردم دوم پيمطالعة مقالة  با

 برخوردار است زيرا گري دان و پژوهشگرانمحقّق  بههاي علمي باالتري نسبت توانايي از
شيوة تحقيِق دورة حاضر در اروپا آشنايي کامل دارد؛ بلکه از ضوابط و   باوي نه تنها

                                                   
  .ه، عليگرهدانشگاه اسالمي عليگر, عات پيشرفتة تاريخمرکز مطالاستاد   ∗
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کارگيري و استفادة صحيح و دقيق آنها نيز آگاه   بهوم مختلف مقررات پژوهشي علو
ديدگاهي افالطوني داشته و در علوم , که وي در روش تحقيق خودبدين معني . است

  .مختلفه احاطه و تسلّط دارد
پا را از محدودة روايت ,  بسياري از پژوهشگراِن تاريخ دورة ميانهدر هندوستان

اين . ديگري از تاريخ را ضروري و اجتناب ناپذير دانستندفراتر گذاشته و مطالعة بعد 
در تحقيق و پژوهش نوعي تحول و دگرگوني را باعث شد و آن اينکه مطالعة , چرخش

 لشکرکشي و کشورگشايي پادشاهان و سياست و عملکرد آنها محدود  بهتاريخ تنها 
نهادها و , هانحکمت علمي و شيوة حکومت پادشا, زيرا عالوه بر سياست. شود نمي

, بر فرهنگ و زندگِي انسانِي عصر مربوطه, نحوة ادارة امور سياسي و اجتماعي هر دوره
طرز شيوايي از   به وبسيار واضحاستاد عابدي در مقالة خود . تأثير عميق و بسزايي دارند

و اطراف آن و تأثير دلپسند اهميت نقِش بازار در زندگي اجتماعي و افتصادي شهر آگره 
زيرا نظير اکبرآبادي در آثار خود بسيار ماهرانه .  خوشگوار آن سخن رانده استو

دست   بهپس از مطالعة اين مقاله براي. تصوير کشيده است  بهبازارهاي اين شهر را
مأخذ و  ابمطالعة آنها در  کاربردم و  بهتالش فراوان, هاي استاد عابدي آوردن ديگر مقاله

  افتخار آشناييهچند سال بعد در شهر عليگر. ي آگاهي يافتممنابع مهم تاريخي و فرهنگ
که منزل مرحوم  ـنام حيدر ويال   بهاين مالقات در ساختماني. استاد عابدي نصيبم شد با

ام در گروه تاريِخ دانشگاه  سابقه  باهمراه همکار  بهمن. داد ـ رخ الحسن بود استاد محب
و اين , ده بوديمالحسن گرد آم ي در منزل محبصديقنعمان احمد  دکتر, هاسالمي عليگر

که در اين اثنا استاد عابدي نيز وارد , گو دربارة تاريخ اسالم بودندو سرگرم گفت, دو
  .آنها شريک سخن شد  باپرسي منزل شد و پس از سالم و احوال

 سخن گشوده و اظهار نظر  بهلب, هرگاه استاد عابدي دربارة موضوع مورد بحث
و اين خود حاکي  پرداخت  ميذکر منابع و مأخذ معتبر  به,ر تأييد سخنان خودد, کرد مي

پذيرفتن غيرمستدِل   باشدت  بهوي. از ديدگاه علمي وي در مورد تاريخ اسالم بود
ديدة شک   بهاي را مخالف بود و هر روايت و گفته, ميان مردم رواياِت رايج و مقبول در

دنبال منابع و مأخذ   به,گونه روايات بودن اينو در کشف صحت و حقيقي نگريسته 
آن در عصِر مشخّصي باشد و ذکر   بهچنانچه روايتي متعلّق. گشت  ميمعتبر و قابل قبول
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استاد , مانده هاي بعدي برجاي هو در آثاري باشد که در سد, منابع معاصر موجود نبوده
  .داند  مي معتبر،عابدي روايت مذکور را در حد يک افسانه

اي  ديرينه و دوستي صميمانهاي  يکديگر رابطه  باجناب عابدي و استاد نذير احمد
خاطر همين   به.روم  ميشمار  بهو اين جانب نيز از مريدان قديمي استاد نذير احمد دارند
من مبذول داشته و مرا مورد عنايت خود قرار   بهاستاد عابدي نيز توجه خاصّي, ارادت

 و بدين سبب من مالقاتهاي متعددي,  کردههعليگر  بهزيادي وي سفرهاي .داده است
روزهاي , شود  مي برگزارههايي نيز که خارج از شهر عليگر در همايش. ام وي داشته با

شاگردان و , شب هنگام در ميهمانخانة محلّ اقامت. ام بسياري را در کنار وي گذرانده
وگو  بحث و گفت  به,مي از شب گذشتهارادتمندان استاد در کنار وي گردهم آمده و تا ني
 سرشار, که عالوه بر سودمند بودن آن, در مورد مسائل علمي پرداخته و از سخنان استاد

  .برند  ميبهره, هاي علمي دلچسب و سرگرم کننده است از جنبه
 پيشرفتهاي علمي و شغلي  به فراوانياشتياِقشايان ذکر است که استاد عابدي عالقه و 

هاي وي  شاگردان استاد نيز هميشه خود را مرهون احسان و محبت. د داردشاگردان خو
هاي  شمار بسياري از شاگردانش از استادان دانشگاه. او دارند  بهو اعتقاد خاصّي, دانسته

و برخي از آنها از نظر علمي هم چون درختي تنومند بوده و در زمرة , کشور هند هستند
پژوهان بسياري از دستاورد و   و دانشدارند ها قرار شگاههاي علمي دان ترين وزنه برجسته

  .برند  ميفضايل علمي آنها مستفيض شده و بهره
ارسي در صاحب نام زبان و ادب فاستاد عبدالودود اظهر دهلوي که از استادان 

يکي از شاگردان استاد , المللي دارد  شهرتي بين و استنو دانشگاه جواهرلعل نهرو دهلي
استاد اظهر پيش آمده و از وي حال و احوال   با هر زمان که امکان مالقات.عابدي است

, کرد  ميچنان احترام و ارادتي از استاد عابدي ياد  باوي, شدم  مياستاد عابدي را جويا
 بايد اعتراف کنم که در اين مورد بايد. گويد  ميکه گويا مريدي از مرشد خود سخن

  . رشک برد,شخصيِت فراگيِر استاد عابدي به
, هاي فارسِي نوشته شده دست آوردن نسخه  به هميشه در تالش براياستاد عابدي

فردي , خبر شود که در شهر و يا روستايي دورافتاده  بااگر وي. در دورة ميانة هند است
فوراً براي شناسايي و مطالعة آن , هاي خطّي فارسي است کند که داراي نسخه  ميزندگي
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که وي , افتد  ميگاهي اوقات اتّفاق. رود  ميآن محلّ  بهو, فر شدهنسخة خطّي آماده س
که فاقد هرگونه امکانات بوده و در آنجا حتّي , رود  ميروستايي  بهبراي اين مقصد

هاي خطّي و  عشِق ديدن نسخه  به اما وي.مسافرخانه و سالن غذاخوري وجود ندارد
رگونه سختي و پيمودن ناهمواريهاي تحمل ه  بهحاضر, آگاهي از ارزش و اهميت آنها

کشف   بهگير آن که استاد گرامي تاکنون موفّق حاصل اين شوق و تالش پي. مختلف است
هاي تحقيقي آنها  ارائه مقاله  باو, ارزشي شده  باهاي خطّي کمياب و و شناسايي نسخه

مطالعة اين استاد عالوه بر . مند معرفي کرده است هدانشوران و پژوهشگران عالق  بهرا
آثار معماري دورة ميانه و سرگذشت بناي   باآشنايي  بههاي خطّي عالقة بسياري نسخه

 منظور انجام مصاحبة استخدامي استادياراِن متقاضي  بهوي هرگاه که. آنها دارد
و در حين سفر متوجه , هاي مختلف در خارج از شهر دهلي مسافرت کرده دانشگاه به

  .آورد  ميعمل  بهاز آن بازديد, شد که داراي اهميت تاريخي بود  ميوجود بنايي
عنوان   بهـ شناسي هندرئيس سابق ادارة باستان ـکه دکتر وقارالحسن هنگامي 

دار مأموريت در کتابخانة رضا واقع در شهر رامپور هند  نمايندة اعزامي دولِت هند عهده
يک مرکز   بهوي اين کتابخانه را تبديل, تو مسئوليت ادارة کتابخانه را بر عهده گرف, شد

اي در مورد فرهنگ و  برگزاري همايش ساالنه  بهپژوهشي کرد و تصميم ـآموزشي 
وي در انجام   بهگرفت و استاد عابدي نيز از هر جهت ١کَند تاريخ و ميراث علمي روهيل

استاد   بهها فردي همايشهمين خاطر دارم که در يکي از   به.اين همايش کمک کرد
که , آباد عمارتي وجود دارد که در منطقة بجنور در شهرستان نجيب, عابدي اطّالع داد

, پس از پايان همايش. ساخته شده و داراي اهميت تاريخي استوله الد توسط نجيب
شهرها و منازل خود مراجعت کردند؛ اما استاد عابدي مستقيماً از   بهکنندگان شرکت
که وي , استاد مالقاتي پيش آمد  باچند ماه بعد. باد عزيمت کردآ سوي نجيب  بهرامپور
  :من گفت  بهطي آن
 اي که هنوز نتوانسته خواني درحالي  ميکَند تو چگونه خود را از اهالي روهيل”
   را از نزديک ببيني؟و آنجا, ر تاريخي سرزمين خود برويديدار آثا به

                                                   
1. Rohilkhand. 
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آباد و  اي معماري بناهاي شهر نجيبه بيان ويژگي  بهظرافت هرچه تمامتر  باو سپس
در همايش ديگري که در شهر , م ۲۰۰۰در سال , دو سال قبل. نواحي آن پرداخت

. بهيت آمده بود شخصي آشنا شد که از شهر پيلي  بااستاد عابدي, رامپور برگزار شده بود
 هاي معرفي احوال حافظ رحمت خان پرداخت و از کوشش  بهاين شخص در مقالة خود

هنگامي که . شهري بزرگ و زيبا سخن راند  بهبهيت ي براي تبديل قصبة گمنام پيليو
سوي اين شهر   بهعزم سفر, وصف زيبايي مسجد جامع اين شهر را شنيداستاد عابدي 

ديدن مسجد جامع   باوي. و بالفاصله پس از پايان همايش روانة اين شهر شد, کرد
شده  اين آخرين مسجد بنا. گنجيد  نميست خودوجد آمد و از شادي در پو  بهبهيت پيلي

که توسط   ـمسجد جامع دهلي دارد  به است که شباهت فراوانيميالديدر قرن هجدهم 
 دهليدر بناي آن از نقشة مسجد جامع , و بلکه سازندهـ  شاهجهان گورکاني ساخته شده

کاربرده و   بهيتبه هاي فنّي آن را در بناي مسجد جامع پيلي سود جسته و تمامي ظرافت
  .آن را بنايي ديدني و چشمگير ساخته است

 ادب فارسي و علم تاريخ محدود  بههاي علمي استاد عابدي  دلچسبيعاليق و
او کتب اديان و . فلسفه و تصوف دارد, وي مطالعات عميقي در مورد مذهب. شود نمي

 ,ي فردي روشنفکرهمين دليل است که و  بهو درست, مذاهب مختلف را مطالعه کرده است
 .پيروان اديان مختلف است  باآميز همزيستي مسالمت  بهدور از تعصّب بوده و معتقد به
قابل تمجيد , نظر استاد هر سخن و روايت مذهبي که در آن پند و اندرزي نهفته باشد به

اعتقاد وي مطالعة تقابلي و تطبيقي   به.آن عمل کند  بهتواند  ميانسان: و ستايش است
تمام   باهماهنگي  بهآورد تا وي بتواند  ميفراهماين امکان را براي انسان , هبمذا

. نوع بشر و بني آدم ابراز محبٍّت و همدردي کند  باهمين طريق  به,کائنات تمايل يافته
وي اين امکان   بهعلم انسان را افزون ساخته و, تعاليم ديگر اديان  باعالوه بر اين آشنايي

اخالقي و معنوِي ديِن خود , هاي بنيادي تعاليم و ارزش  با بتواندتا وي, دهد  ميرا
تا , شود  ميدر نتيجه در باورهاي استاد اين باعث. بهتر درک کندآشناتر شده و آنها را 

انسان در مورد حقيقت ازلي و مسائل ما بعدالطّبيعه دگر بار از سِر نو توجه و پژوهش 
خردافروزي و خودآگاهي   بهاي در مطالعه و تحقيق خالصه اينکه اتّخاذ چنين شيوه. کند
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عنوان   باتوان در کتاب استاد  ميشرح بيشتر چنين تفکّري را. کند  ميانسان کمک
  .گيري کرد  پي١»تصوف در هند«

همدردي انساني و , رود که روادارِي مذهبي  ميچنين گمان, ز مطالعة اثر ياد شدها
 تعاليم  با رواياتي کهن اسالمي و آمادگي براي پذيرشديگر مذاهب توسط عارفا  بهاحترام

استاد عابدي را , و در ترقّي و تعالي معنوي انسان مؤثّر است,  نداشتهبنيادي اسالم تضاد
  :زند  ميچنين رقم» تصوف در هند «در ديباچة کتابوي . تحت تأثير قرار داده است

عدم آگاهي از . ورزند مي پيروان ديگر مذاهب تعصّب  بهپيروان مذهب روايتي”
ها شده، و آنها را در تاريکِي  ميان انسان نفاق و خشونت در  بهديگر مذاهب منجر
چنين فرد ناآگاهي هميشه بر اين تصور است، که . سازد  ميتعصّب سرگردان
هاي مذهِب وي، بر ديگر مذاهب برتري دارد و اديان ديگر از  تعاليم و آموخته

  .“ايراد خالي نيستند
دقّت و   باهر سرزميني که پا نهادند،  بهخالف علما و پيروان آنها، مشايخ صوفيهبر

پرداختند مطالعة اعتقادات مردم و تعاليم و روايات مذاهب آن سرزمين   بهتمامسنجيدگي 
و آنچه را که در آن اديان و مذاهب از نظر معنوي و اخالقي مفيد و سودمند يافتند، 

در سرزمين هند نيز مشايخ صوفيه بسياري از تعاليم فلسفي . براي خود اختيار کردند
ها،  امي اين فراگرفتهآيين هندو را فراگرفته، و بر خود اختيار کردند و در اندک مدتي تم

  . از مسلک تصوف شدالينفکّي
آميز مشايِخ  تحت تأثير روية دوستانه و مسالمتهاي هندو آيين،  عارفان و يوگي

در اين رابطه استاد عابدي بررسي و . و طريقت آنان واقع شدندمسلمان و افکار 
» برهما سماج«مشايخ صوفيه، بر پيشوايان جنبِش هندويِي اي دلچسب از تأثير و نفوذ  مطالعه

  .ارائه کرده است
که استاد عابدي تحصيالت ابتدايي خود را , داند  ميدر پايان ذکر اين مهم را الزم

آرزوي پدرش اين بود که وي  .انجام رساند  بهِي شهر لکهنؤدر بزرگترين مدرسة دين
 احتراِم خواستة پدر بزرگوارش  بهاگرچه استاد. فردي روحاني و عالم دين شود
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  فراگيرجامع و شخصيتي   ١٤٣

تحصيل عربي پرداخت، و فراگرفتن تعاليم و دروس ديني را تا آخرين مرحله  به
ا وي تعصّب و خرافه  بهکرد و طيو لذا   دوست نداشتپرستي علما را پايان رساند، ام
از وي فراگيري علوم جديد را براي رهايي . ادامة تحصيل در علوم ديني منصرف شد از

ثبت نام در دانشکدة سنت جونِز   با.ديني اجتناب ناپذير دانستهاي  تاريکِي مدرسه
 سنت جونز يکي از کالجدر آن زمانه . تحصيل ادبيات انگليسي همت گمارد  بهشهر آگره
 ويدليل وابستگي   به و شايدرفت  ميشمار  بهعليمي و تحصيلي شمال هندمراکز ت

.  سنت استفن دهلي شدکالجاخذ کرسي استادياري در   بهکه موفّق بود، کالجهمين  به
استادان   باارتباط مستمر وي. روحية وي سازگاري فراوان داشت  با نيزکالجمحيط اين 

همين سبب   بهق اروپايي را درپي داشت وشيوة تحقي  بادانشگاه دهلي، آشنايي وي
ان هندوستاني از محقّقهاي ديگر  شدة وي از پژوهشهاي انجام  تحقيقات و پژوهش

مطالعه و تدريس   بهاستاد عابدي همانند اروپاييان عالقة شديدي. نظر علمي برتري دارد
انجام   بهادقّت و سنجيدگي تمام آن ر  باداده، و داشت و آن را هدف زندگي خود قرار

عنوان   بهپژوهان بسياري را وي در حال حاضر نيز مسئوليت دانشجويان و دانش. رسانيد
اين روحية علمي و خستگي ناپذير استاد . استاد راهنماي دورة دکتري بر عهده دارد

  .ترين پير و مرشد عصر حاضر ساخته است برجسته  بهعابدي است، که وي را تبديل
  


