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  بزرگ قبيلة پارسي و پارسايي
  ∗عراق رضا زيدي

بزرگ يک   براي سرپرستي نياز بهتياعم قبيله و ج ويک زماني بود که هر خانواده
 حکم آخري بود و بجاآوردِن حکم آن وي داشت که حکم دارسرپرست وفاو مخلص 
ِت ي وجود دارند که تحيها هنوز هم در هندوستان خانواده.  هرکسي بودعهدة بربزرگ 

همان عظمت و حرمت و وقار که قبالً  ها را به هاي قديمي، مسئوليت خانواده آن روايت
ولي اين . ها انگشت شمارند هاي و قبيله  ولي تعداد اين خانواده،دهند داشتند ادامه مي

فقت، عظمت، کردار و ايثار را طبق ش تحِت سرپرستي يک بزرگي، جماعتقبيله و 
 و ها قبيلهو ها  ميان اين خانواده. کنند و خوبي پاسداري ميحسن  همان روايت قديم به

رياست  که به هم وجود دارد» انجمِن استادان فارسي هند«نام  هها يک خانواده ب جمع
عابدي در استاد . داد خوبي انجام مي هاي خودش را به استاد امير حسن عابدي فعاليت

عنوان رئيس  مان قديم يک بزرگ بهمرتبه را داشت که در زاين انجمن همان مقام و 
 رئيس و عالوه بر استاد عابدي را ،بيشتر دوستداران فارسي. خانواده داشته بود

  .دانستند سرپرست انجمن استادان فارسي هند مخلص و سرپرست خود هم مي
نامه دورة دکتري   عابدي را اولين بار در دوران انتخاب موضوع پاياناستادبنده اسم 

 استاد ،»مثنويات فاني کشميري بود نگاه منتقدان به«نامه اينجانب  ، عنوان پايانخود شنيدم
 بنده در ديوان فاني ،چاپ رسانده بود بهل قبالً صّفيک مقدمه م  باعابدي اين مثنويات را

براي مالقات پيش  م ۱۹۸۸در جستجوي اين کتاب در سال .  يک کتاب را ديدمةحوال
 ،هن بنده بودذقبل از مالقات تصوير استاد که در .  دهلي رسيدمدانشگاه استاد عابدي به

                                                   
  .نو ية اسالميه، دهلياستاد فارسي جامعة ملّ  ∗
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وقتي .  استاد عابدي را برخالف آن يافتم بنده،باشد، اما الزم ندر اينجا شايد شبيان کردِن
 گراند استاد گفت من اين کتاب مميان آ آن بودم بهصحبت کتاب که در جستجوي 

قدر   اين ايشان اينعالوه بر. ام  تحويل دادهکتابخانة تاگور در دانشگاه دهلي قيمت را به
 مشوره دلسوزي  باکودکي بهاين که يک بزرگ خانواده  مثل ند،ح داديبنده پند و نصا به

در سالهاي اخير بيشتر  .دهد  قبلي مشورت ميعادت هم طبق همان ين سالهاا. دهد مي
 دورة يکگ قرار بود  در خانة فرهن.مديدي مينو   خانة فرهنگ ايران دهليايشان را در
حتماً د که شما در اين دوره امر فرمودنمن   استاد به،برگزار شودزبان فارسي بازآموزي 

خانة فرهنگ رسيدم  به وقتي که من .خانة فرهنگ برويد بهکت کنيد و گفت که ربايد ش
 تلفوني استاد را از اين ، جواب منفي بود،بازآموزي خواهش کردمدر ت و براي شرک

 ايشان جواب داد شما تشريف ببريد وقتي که دورة بازآموزي شروع ، آگاه کردموضعيت
توانم   نميمن دست داد که آن را تي به از اين جواب استاد مسر. بنده آنجا هستم،شود مي

نو رسيديم  خانة فرهنگ دهلي  براي شرکت در بازآموزي بهايشان ما طبق حکم ،بيان کنم
ن دوره استفاده کرديم و سعي کرديم که زبان فارسي تا مدت پانزده روز از ايو 

قدر حرفش اهميت  من ديدم که استاد عابدي آن . ياد بگيريمبهتربخصوص مکالمه را 
 اينجا تقريباً مدت ،قانوِن خود را عوض کرد خانة فرهنگ ايشانفرمايش   باداشت که
اين من   ديگِريخوشحال. رانديم که براي ما باعث افتخار بودذآقاي عابدي گ  بادو هفته
 ند،استادان ممتاز زبان فارسي که براي تدريس از ايران تشريف آورده بود  بابود که

  .شديم آشنا
آوري بود و تمام آرامش و آسايش  وجود اين که استاد عابدي يک شخصيت نام با

و دانشجويان همراه   ايشان بهبسيار اهِل سادگي بودند،را در خانة خودش داشت ولي 
مسئوالن خانة فرهنگ هرچند که خواهش کردند . ندخوابيد زمين بر فرش مي استادان به
 نشان تواضع اين ،ي براي استاد تهيه بنمايند ولي استاد هرگز راضي نشدبهترکه جاي 

 ،دش ي وقتي که ايشان بيکار م.ستاخانواده پدر روايت قديمي عظمت همان  ةدهند
 ما .کرد همه بيان ميراي ات جديد را بيد و تجربز  سفرهاي خودش حرف ميِةدربار

م که براي حصوِل علم چه قدر جد و جهد بايد انجام فهميديات استاد يشنيدِن تجرب از
  .بدهيم
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 تحقيق کردن هم براي ما سهل و ،آشنا شديمبيشتر دانان  فارسي  بااز موقعي که
ت استاد براي زبان و  شخصي.تر شد  هم محکمهمت ما عزم و آرام آرامآسان شد و 

  .بودالمعارف نةريکتابخانه يا داادب فارسي کمتر از 
نامة بنده در  دفاع پايان و ند دورة دکتري بنده هم بودةنام استاد عابدي داور پايان

  وبودشده هاي شديدي   آن سال تمام هند دچار درگيري،م برگزار شد ۱۹۹۱سال 
 در ،کرد که از خانه بيرون برود همت نمي هيچ کسي ، بودمتشنج شدهاوضاع هند خيلي 

  .از دهلي تا پتياله سفر کردآن موقع استاد عابدي براي جلسة دفاعي 
 گرفتم و بعد از فراغت از دانشگاه، بزرگترين ي مدرک دکترم ۱۹۹۱ماة فوريه سال 

بنده  ،دو استاديار زبان فارسي داشت  دانشگاه پنجابي پتياله نياز به،دام بودخمسئلة است
دام بشوم خدام خيلي نگران بودم و مسلسل در اين تالش بودم که بزودي استخبراي است

دوتا  کردم هر و براي اين کار هم نگران بودم و هم خودم را براي مصاحبه آماده مي
اهللا جاويد  استادان ما آقاي دکتر ذاکر حسين نقوي مرحوم و آقاي دکتر زينت

. دام شوندخاهللا است ن يعني بنده و دکتر طارق کفايتشا تا شاگرداندو خواستند هر مي
آورند خيلي خوشحال شدم  وقتي شنيدم که براي مصاحبه استاد عابدي تشريف مي

 که اهِل دهلي غير از دهلوي کسي ديگر را گفتند ميکه دربارة اهِل دهلي  درحالي
 که از دهلي اه  شدم که يکي از داوطلبهجو ولي بنده آن موقع مت،کنند دام نميخاست

بدون مطالعه و او گفت که تو چرا   بهجديلهجة  بهعابدي براي مصاحبه آمده بود استاد 
 روحيات  بابنده در پتياله . از اين عمل بنده يک کمي مطمئن شدم؟اينجا آمديآمادگي 

گر هم در پتياله دربارة استاد معلوم شد ي د يک چيِز.استاد عابدي بيش از پيش آشنا شدم
 و مثل يک گذاشت احترام ميتمام استادان زبان فارسي خيلي   اين بود که ايشان بهو آن

الحمدهللا که . يکي يکي تمام افراِد خانواده آشنا شود  با کهستخوا بزرگ خانواده مي
 دکتر  بنده دربارةازآمد،  پتياله مي بههر موقع که ايشان هم داشت، استاد حافظه قوي 

کسي   با اگر قبالً.کردند پرسي مي نام احوال و اقارب هم نام به و عزيز اهللا طارق کفايت
. زد  دربارة آن مالقات قبلي هم حرف ميکرد، حتماً در مالقاِت ديگر ميبار مالقات  يک
رحلِت دکتر ذاکر حسين نقوي رئيس بخش فارسي دانشگاه پنجابي پتياله، پنجاب يک  به

بودوطِن مرحوم سيرسي هم رفته چهلم بهنامه فرستاد و براي شرکت در مراسم  تتعزي .  
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بعد از . نمايان استعابدي هاي استاد  قدم در ترقّي بنده شفقت و مهرباني قدم به
استادان هند  انجمن هاي سمت استادياري براي شرکت در سمينار و کنفرانس رسيدِن به

ر اين سفر  و دکرديم سفرغيره   ومدراسشهرهاي مختلف هند مثل احمدآباد، بمبئي،  به
يک ايشان   باهمراهي که واقعاً براي من نداستاد عابدي بودهمراه و مشوق ما ره واهم

 اين سفر از مدراس تا ،بوديميک سفري بود که من و استاد تنها . سعادتي بود
پانديچيري  بهخواهيم  د که ميگفتنما  بعد از اختتام کنفرانس مدراس به. پانديچيري بود

پانديچيري تنها . بينيم و را ميدرِبنْوفرهنگ فرانسه و آشرم سري اَهاي  آنجا نشان. برويم
در اين سفر خيلي چيزهاي از . ايالتي هست که تا آخر حکومت فرانسه آنجا بوده است

ا رات زندگي مي اين مشاهدات و تجرب.دمدست آور بههاي جديد  يادگرفتم و تجربهاستاد 
  .تر ساختند بيش از پيش پخته

 استاد ،رفتم ميدولتکدة ايشان   هر موقع که به،دمش  عابدي حاضر ميةدولتخان اکثر به
 کاِر جديد را بايد ؟دهي گفت که اين روزها چه کار داري انجام مي ميديد  تا مرا مي

       «وقتي که کتاِب خودم . يا هبگوييد چه موضوعي را براي تحقيق انتخاب کرد
 کتابها بعضيبعداً فرمود که . ري گفت اين کار خيلي الزم بودرا ديد فو»                        

 .اضافه کنيدکارتان  بهاند اين را هم  معرفي نشدهحال  تا بهاند که  مانده و شاعران باقي
 سه چهار سال قبل از وفات .ندايشان هميشه در کارهاي تحقيقي و علمي مشغول بود

وجود کهنسالگي و   باي نرفتند وليار و کنفرانس خارج از دهلنسميدر براي شرکت 
شد حتماً  دهلي برگزار ميدر ي که يها درخواسِت شاگرداِن خود در برنامه بيماري به

زدند و  خانة زنگ مي  به،شد استاد مالقات نمي  باگر دو سه ماه اند،کرد شرکت مي
 .شد ديد خيلي خوشحال مي ميشاگردانش را وقتي که . گفتند کجا هستي؟ بياييد مي

استاد عابدي همراه دکتر کليم اصغر تقريباً يک ماه قبل از رحلت   با مالقاِت بندهنآخري
 در آن زمان هم استاد دنباِل ابياِت ناشناختة نظيري رفتيم،دولتکدة مرحوم  بهايشان 

 که ند و گفتندبنده سپرد اند استاد اين کار را به حال چاپ نشده  آن ابياتي که تا بهند،بود
کنيد و  اند آن را پيدا اند و زينت ديوان نگرديده حال چاپ نشده ظيري که تا بهاشعاِر ن

 وقتي که چهرة استاد را .نيد تا کاِر من و شما عيان شودکيک مقاله بنويسيد و چاپ 
عمر دريافتم که روزهاي آخر چون .  شدغمناکهاي من و کليم اصغر  کرديم چشم نگه
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سهم  هم بهايشان را نظم و ضبط کفن و دفن ت خداوند عالم مسئولي. استاستاد 
العلم، نورنگر تا  از مسجد باباما در همان هنگام تشييع جنازه اينجانب گذاشت، 

از من سؤال همواره کردم که آقاي عابدي  قبرستان بتله هاؤس اين چنين احساس مي
  کجا رسيده؟ به کاِر نظيري !کنند که عراق رضا مي
  


