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  ∗سيد حسن عباس

  مختصري از احوال پروفسور عابدي
ديده ) غازيپور(در گنگويي ) ش ه ١٣٠١(م  ١٩٢١تاريخ يکم ژوئيه  پروفسور عابدي به

سپس در ) غازيپور(او در آغاز در مدرسة چشمة رحمت . جهان گشود به
زبانهاي عربي و فارسي نيز ) نارسب(و در حوزة علمية جواديه ) لکهنو(المدارس  سلطان

طي دوران سکونت در شهر لکهنو از موالنا عنايت اهللا، موالنا . علوم ديني را فراگرفت
العلما موالنا سبِط حسن نيز اکتساب فيض  اهللا، موالنا سيد علي نقي و شمس صبغت
جا و از همان شده (St. John’s College)سپس راهي کالج سنت جونس در آگرا . نمود

م در کالج سنت استفن  ۱۹۴۵/ش ه ۱۳۲۴دريافت درجة دکتري نائل آمده و در سال  به
تدريس زبانهاي اردو و  استاديار مشغول بهعنوان   به(St. Stephen’s College)دهلي 
  براي تحصيل در دانشگاه تهران از طرفم ۱۹۵۵/ش ه ۱۳۳۴ايشان در سال . شد فارسي

دريافت درجة دکتري در رشتة زبان  نشگاه تهران نيز بهآن دانشگاه دعوت شدند و از دا
سمت نخستين استاد  م به ۱۹۶۹/ش ه ۱۳۳۴در سال . و ادبياِت فارسي موفّق گرديدند

م  ۱۹۸۶/ش ه ۱۳۶۴زبان و ادبيات فارسي در آن دانشگاه منصوب شدند و در سال 
  .لي منصوب گرديدنددانشگاه ده» ممتاز استاد«عنوان   شدند و در همانسال بههبازنشست
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 زبانهاي اردو، فارسي و انگليسي تسلِّط کامل دارند و از سانسکريت پروفسور عابدي به
هاي متعددي در زمينة زبان و ادبيات  ايشان کتابها و مقاله. اوستا و پهلوي نيز آشنا هستند

  افغانستانهاي ايران، پاکستان و رشتة تحرير درآورده است که اکثرشان در مجلّه فارسي به
در مناطق . سير و سياحت عالقة فراوان دارند ايشان به. طبع رسيده است و هندوستان به

کرده و   سفرمختلف از آن جمله ايران، افغانستان، ترکيه، پاکستان، سوريه و لبنان بارها
. کرده است ها ايراد هاي علمي و ادبي شرکت جسته و سخنراني ها و کنفرانس در کنگره

ايران، سرزمين شعراي بزرگ  ايران سفر نموده و عالقه و شوق و ذوِق خود به هبارها ب
بارها در . غيره را ابراز نموده و ارج نهاده است فارسي حافظ، سعدي، نظامي، خواجو و

هند نيز در گردهمايي استادان فارسي هند، ميزبان استادان ايراني بوده و دربارة وضعيت 
اين زبان در آن ديار که در دوران اخير از انحطاط  گسترش فعلي زبان فارسي و چگونگي

ايشان براي کارهايي که راجع . آنان تبادل نظر کرده است رو است، با سابقه روبه بي
طرف استاداِن برجستة ايران زمين  تقويت زبان فارسي در هند از خود نشان داده، از به

مرکز اند بلکه از سوي  فقط تشويق شده مورِد تمجيد و قدرداني قرارگرفته و چند بار نه
 عهدة استاِد محترم جناب آقاي دکتر المللي آموزش زبان فارسي که رياست فعلي آن به بين

پاس خدمات چندين  سيد جعفر شهيدي است و خود شخصاً از جانب استاد محترم، به
أليف و از راِه تدريس، ت سالة پروفسور عابدي در گسترش زبان و ادبياِت فارسي ـ

ذکر است که پروفسور  الزم به. ـ قدرداني شده و جائزه اعطا گرديده است ترجمه
م از سوي رئيس جمهور هند نيز مورِد ستايش و تمجيد واقع  ۱۹۷۲ اوت ۱۵عابدي در 

همکاري انجمن استادان فارسي هند  دانشگاه دهلي باگروه زبان و ادبياِت فارسي . اند شده
مناسبِت هفتادمين  علمي و ادبي و فرهنگي پروفسور عابدي بهپاس خدمات ارزندة  به

 و اهدا کرده چاپ رسانده به» نامه عابدي«نام  م کتابي به ۱۹۹۰سال تولِّد ايشان در سال 
 هاي پروفسور عابدي درکنار مسئوليت. شود اي محسوب مي است که در واقع کار شايسته

عهده   استادان فارسي هند را نيز به و فرهنگي در هند چندين سال رياست انجمنيعلم
اند، و از طريق اين انجمن براي تقويت زبان فارسي در هند که سابقة بس طوالني  داشته

 يکي از کارهاي. اند انحطاط است، کارهاي شاياني انجام داده دارد و در حاِل حاضر رو به
 است، تأليف توسِط ايشان و تحِت نظر پروفسور عابدي صورت پذيرفته مهم که به
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چاپ رسيده و بقيه هنوز  تاريخ زبان و ادبياِت فارسي در هند است که بخشي از آن به
توسِط دانشجويان و پژوهشگران دورة دکتري رشتة  اين کار به. باشند منتظر چاپ مي

البتّه جاي . ها انجام يافته است نامه صورت پايان زبان و ادب فارسي در دانشگاه دهلي به
اند و  اين است که دانشجويان طبق ذوق و روحية خود اين کار را انجام دادهنگراني 

الزم اند که حاال  انگليسي نوشته هاي اردو، فارسي و به زبان هاي خود را به گاهي رساله
فارسي ترجمه و بازنويسي شود و براي انجام اين کار بايد زبان   همة آنها بهاست تا
بپذيرد که در جامعة ايران، در مهِد زبان را ن مسئوليت آن اي يا سازماني در ايرا مؤسسه

  .خالي مانده است» تاريخ زبان و ادبيات فارسي در هند«فارسي جاي 
کارهاي ديگري که توسِط استاد عابدي انجام شده است در مورد ادبيات هندويي 

راگرفته و در قاره دو شادوش مسلمانان آن سرزمين، زبان فارسي را ف هندوان شبه. است
صورت جدي در  پروفسور عابدي به. اند اين زبان کتابهاي فراوان در هر زمينه نگاشته

اند ولي باز هم جا دارد که در اين زمينه   بسيار زحمت کشيدهآثارگونه  شناساندن اين
حدوداً پنجاه سال پيش شادروان دکتر سيد عبداهللا روي اين موضوع . تحقيق شود

اردو  سپس آن را بهو زبان انگليسي   انجام داده و کتاِب خود را اول بهشايانيتحقيقات 
خوشبختانه اخيراً اين کتاب را دکتر . چاپ رسانده است تلخيص و ترجمه نموده و به

محمد اسلم خان استاد گروه ادبياِت فارسي دانشگاه دهلي که يکي از شاگرداِن پروفسور 
عابدي بسياري از پروفسور . ١طبع رسانده است ه و بهفارسي برگرداند باشد، به عابدي مي

گوي هندو مذهب و همچنين آثار آنان را معرفي نموده است که ما در  شاعران فارسي
» ادبياِت هندويي«عنوان  ت پروفسور عابدي بخشي از آن را بهاين مجموعة مقاال

گوي ايران  شعراي فارسيهمچنين ايشان بسياري از اشعار و ابياِت ناشناختة . ايم گنجانده
هاي  اند که اکثراً در نسخه دست آورده و چاپ رسانده تفحص و تحقيق به و هند را با

 شايستة تمجيد و شکلهر  تحقيقات ايشان به. شود چاپي دواوين و کليات آنها ديده نمي
مر خود را در خدمت اين زبان شيرين گذرانده و همواره در راِه باشد که ع تجليل مي

                                                   
فارسي از دکتر محمد اسلم خان،  اهللا، ترجمه بهادبياِت فارسي در ميان هندوان تأليف دکتر سيد عبد  .1

  . صفحه٢٨٢ش،  ه ١٣٧١تهران بنياد موقوفات دکتر محمود افشار، 



  ١٧٢  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

ها که داراي ابيات و اشعاِر شعراي هند و ايران  ها و جنگ شناختِن کتابهاي خطّي، بياض
هاي  دست آوردِن نسخه اند، ايشان همواره در صدد به باشند، سعي بليغ نموده زمين مي

اند و  درازي را در پيش گرفتهو دور خطّي زحماتي فراوان متحمل شده و سفرهاي 
توان حدس زد که او در شناساندِن آثاِر شعراي فارسي و کتابهاي مهم چقدر زحمت  مي

است يکي از معاصراِن وي و محقِّق برجسته و نامور پروفسور نذير احمد . کشيده است
  :گويد ميپروفسور عابدي  اين ويژگِي اشاره به  باوي. باشد که دوست صميمي او نيز مي

يک از معاصران ديده  علم دارد در ميان هيچ عابدي به) پروفسور(اي که  عالقه”
توان گفت که کمتراند  هاي خطّي بسيار کوشيده و مي سراغ نسخه او به. شود نمي

زميِن هند اي از سر شايد گوشه. کساني که مثِل او کتابها را دنبال کرده باشند
مسافرت عالقة فراوان دارد و در  او با. ا نرفته باشددنبال کتابه باقيمانده که او به
  .١“جستجوي کتاب پرداخته است دوراِن سفرها به

 مقاله نوشته و ۲۲۵زبانهاي اردو، فارسي و انگليسي نزديک  پروفسور عابدي به
 از ارائه فهرسٍت. همچنين کتابهاي زيادي تأليف و ترجمه و تصحيح و تدوين کرده است

  .شود نظر شده و فقط فهرست کتابها آورده مي  که طوالني است صرفهاي ايشان مقاله

  آثاِر پروفسور عابدي
  ها کتاب

نمايشنامة معروف ) ۵قرن (داس   تأليف کالي:(Vikram Urvashi)ِوکْرم اُروشي  .۱
مقدمة مفصّل دربارة تاريخچة  فارسي همراه با سانسکريت ـ ترجمه به داس به کالي

م، شوراي روابط فرهنگي هند،  ۱۹۵۹دهلي، . (ر سانسکريتنمايشنامة در هند و د
  )ص ۲۱۶

 Prabodh)بوده چندرا اودي ر ترجمة فارسي پ:گلزاِر حال و قمر معرفت .۲

Chandrodya)عليگر، دانشگاه . (چند و پروفسور عابدي تصحيح دکتر تارا  به
 )م ۱۹۶۱اسالمي عليگر، 
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 صورت گرفته است او منشي ترجمة فارسي توسِط منش بنْواري الل ولياين 
مقدمه . باشد ها مي ها و بدي موضوع آن جنگ ميان خوبي. شاهزادة داراشکوه بود

 .فارسي دربارة احوال و آثار مترجم است انگليسي و به به
 فاني در اين مجموعه گردآوري شده همراه  مثنويچهار :مثنويات فاني کشميري .۳

. زبانهاي انگليسي و فارسي ي کشميري بهاحوال و آثاِر ملّا محمد محسن فان با
 )م ۱۹۶۴سرينگر، (

۴. ست ِشيوگ و(Yoga Vashistha):تصحيح دکتر تارا چند و پروفسور عابدي،   به
رسالة  فارسي ترجمه شده، همراه با اين کتاب حسِب فرمايش شاهزاده داراشکوه به
 عليگر، عليگر، دانشگاه اسالمي. (سؤال و جواب داراشکوه و فتح علي قلندر

 ).م ۱۹۶۸
 )م ۱۹۷۹تهران، بنياد فرهنِگ ايران، . ( از نوعي خبوشاني:مثنوي سوز و گداز .۵
کوشش دکتر جاللي نائيني و پروفوسر   از رحم علي خان، به:اللّطائف تذکرة منتخب .۶

 )م ۱۹۷۱تهران، . (عابدي، تذکرة شعرا است
 )م ۱۹۷۲تهران، بنياد فرهنگ ايران، ( :داستان پدوامت .۷
پروفسور عابدي اين .  ۱۹۷۳تهران، بنياد فرهنِگ ايران،  (: سالطين صفويهتاريخ .۸

 .دست آورده بود اش ناشناس است، در حيدرآباد به را که نويسندهنسخة خطّي 
تصحيح دکتر تارا چند و پروفسور عابدي، ترجمة   به:(Panchakhyana)پنچاکيانه  .۹

 )م ۱۹۷۳ر، عليگر، دانشگاه اسالمي عليگ. (تنتر است فارسي پنج
کوشش پروفسور عابدي   از حياتي گيالني به:نامة امير خسرو دهلوي ضميمة تغلق .۱۰

انجمن : ، ناشرم ۱۹۷۵لکهنو، سرفراز قومي پريس، . (و دکتر سيد مقبول احمد
 )ص ۶۴زبان اردو،  خط نصرت علي لکهنوي، مقدمه به استادان فارسي هند، به

الشعراي   آثاِر ابوطالب کليم کاشاني ملک دربارة احوال و:ابوطالب کليم کاشاني .۱۱
 )ص ۱۳۸م،  ۱۹۸۳دهلي، انجمن فارسي هند، . (درباِر شاهجهاني

 مجموعة مقاالِت پروفسور عابدي ):ادبياِت فارسي هند(هندوستاني فارسي ادب  .۱۲
دهلي، انجمِن فارسي هند، . (زبان اردو، گردآورنده دکتر شريف حسين قاسمي به

 )ص ۳۲۰م،  ۱۹۸۴
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ني فرهنگي نو، مرکِز تحقيقات فارسي رايز دهلي (:نامه يا قصّة مينا و لورک عصمت .۱۳
 )جمهوري اسالمي در هند

م، مرکز تحقيقاِت  ۱۹۹۱پتنا، . ( گردآورند سيد اطهر شير):اردو(مقاالِت عابدي  .۱۴
 عربي و فارسي

تصحيح   به(Katha Sarit Sagar) ترجمة فارسي کَتَاسريت ساگر :اسمار  درياي .۱۵
عليگر، دانشگاه اسالمي عليگر و خانة فرهنگ  (.تارا چند و پروفسور عابديدکتر 

 )م ۱۹۹۷نو،  ايران دهلي
۱۶. Sufism in India] ف و عرفان در هندرکاشن  دهلي] (تصوپ نو، ِوشْو(Vishwa 

Prakashan) ,۱۹۹۲ م( 
هاي متعدد گردآوري شود تا پژوهشگران  هاي وي در مجموعه بايد تمام نوشته

هاي ادب و تاريِخ ايران  راحتي از تحقيقات و مطالعاِت ايشان در پژوهش نند بهبتوا
توسِط استادان  زبان اردو و به حال دو مجموعه از مقاالت ايشان به تا به. بگيرند بهره

طبع رسيده است و  محترم پروفسور شريف حسين قاسمي و پروفسور سيد اطهر شير به
زبان فارسي تهيه و  باشد که به فسور عابدي مياين نخستين مجموعة مقاالت پرو

  .گردآوري شده و اين افتخار و سعاد نصيِب بنده شده است
سي چهل  ها که در اين مجموعه گردآوري شده است نزديک به چون تمامي مقاله

 هاي چاپي مبرا نيستند چاپ رسيده بودند طبعاً از غلط هاي گوناگون به سال پيش در مجلّه
اصل آن  اب در بعضي جاها خالي از سقم هم نيستند و چون مقدور نبود که دانم و مي

دستبرد روزگار ز شد تا ا مقابله يا تصحيح کرده شود لذا همانگونه براي چاپ آماده
اميدوارم سعي بنده پيش . شود هاي چاپي متوجة نويسندة آن نمي اما غلط. مصون بمانند

  .اشدب ايران و هند درخور اعتنا استادان محترم زبان و ادبيات فارسي
  


