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  ١پروفسور عابدي احوال و آثاِر در يمختصر
  ∗شهناز آرا بيگم
 ةاستاد دکتر سيد امير حسن عابدي فرزند سيد شبير حسن عابدي يکي از اساتيد برجست

باد آ  در شهر غازيم ۱۹۲۱وي در سال .  فارسي در کشور هند استادبياتزبان و 
طه را در شهرهاي لکهنو و تحصيالت ابتدائي و متوس. د شدايالت اترپرادش متولّ از

دريافت   بهق موفّم ۱۹۴۵سپس وارد دانشگاه آگره شد و در سال . پايان رساند  بهبنارس
  سنت استفن وابستهکالجآنگاه در .  فارسي از آن دانشگاه گرديدادبياتدکتراي زبان و 

  .کار شد عنوان دانشيار مشغول به  بهدانشگاه دهلي به
 براي تحصيل در دانشگاه تهران از طرف آن م ۱۹۵۵/ش ه ۱۳۳۴ايشان در سال 

 ة دکتري در رشتةدريافت درج  بهنيز) ايران(دانشگاه دعوت شدند و از دانشگاه تهران 
 سنت استفن کالج از م ۱۹۵۷/ش ه ۱۳۳۷در سال . گرديد ق فارسي موفّادبياتزبان و 

  فارسي زبانة مجلّم ۱۹۵۸ فارسي دانشگاه دهلي منتقل شده و در ادبياتگروه زبان و  به
سمت   بهم ۱۹۶۹/ش ه ۱۳۴۸سال سپس در . شد يممنتشر  ي وييراهنما آهنگ دهلي به

 /ش ه ۱۳۴۶ فارسي در آن دانشگاه منصوب شد و در سال ادبياتنخستين استاد زبان و 
  . منصوب گرديدند»استاد ممتاز«عنوان  ه شدند و در همان دانشگاه به بازنشستم ۱۹۸۶

 ط داشتند و از سانسکريت،هاي اردو، فارسي، و انگليسي تسلّ زبان  بهعابديپروفسور 
 زبان ةدي در زمينهاي متعد ها و مقاله ايشان کتاب. ي داشتيشناآ و پهلوي نيز يياوستا

                                                   
1.  مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري , )١ ج(ات فارسي در هند پاسداران زبان و ادبي

 .١٥، ص  ه١٤٠٦ الحرام محرم/ش ه ١٣٦٤ شهريورماهنو،  اسالمي، ايران، دهلي

  .نو ، دهلي دهلي فارسي کالج ذاکر حسيناستاديار موقّت  ∗
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 هاي ايران، پاکستان و افغانستان هاند که اکثرا در مجلّ آورده  تحريرةرشت ه فارسي بادبياتو 
در مناطق مختلف . سير و سياحت عالقه فراواني داشتند  به ايشان.طبع رسيده است به
کرده و در  آن جمله ايران، افغانستان، ترکيه، پاکستان، سوريه و لبنان بارها سفر از

. ها ايراد داشته است هاي علمي و ادبي شرکت جسته و سخنراني ها و کنفرانس کنگره
ايران سرزمين شعراي بزرگ فارسي  به سفر نموده و عالقه و شوق و ذوق خود بهبارها 

  .١غيره را ابراز نموده است حافظ، سعدي، نظامي، خواجو و
سالگرد استقالل هند، رئيس جمهور وقت کشور   با همزمانم ۱۹۷۲ اوت ۱۵در تاريخ 
دمات علمي و ادبي استاد عابدي و نقش انکار ناپذير وي در خ سخپا  بهطي مراسمي

 سه سال بعد دولت هند. عمل آورد  بهسي در هند از او تقديرفار ادبياتگسترش زبان و 
  .٢وي اختصاص داد  به ادبي ساهتيه کاال پريشد راةهدف قدرداني از خدمات استاد جايز با

  فارسي هندادبيات تاريخ ةي درباريها  براي گردآوري آگاهيم ۱۹۷۴در سال 
. کرد کابل سفر  بهسرو دهلويخ  براي شرکت در سمينار اميرم ۱۹۷۵ترکيه و در سال  به

 از سوي مؤسسة غالب دهلي جايزة فخرالدين علي احمد براي پژوهش م ۱۹۷۸در سال 
هاي بنارس، پتنا،  وي عضو هيئات آموزش فارسي در دانشگاه. وي داده شد و نقد به

  .٣وپال، عثمانيه و پنجاب بوده استهگجرات، ب
استادان فارسي براي ترويج بيشتر اين هاي داخلي   کنفرانسةوسيل  بهاستاد عابدي

هاي علمي کشورهاي غربي و ايران و پاکستان و  زبان در هند کوشا بوده و در کنگره
  .٤غيره شرکت داشته است افغانستان و ترکيه و

انجمن سراسري «ت هفت سال رياست مد  بهم ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۰استاد عابدي از سال 
المللي احمدآباد   در سمينار بينم ۱۹۹۶در سال  و را بر عهده داشت »استادان فارسي هند

  .ن کرد مزي»باباي فارسي«لقب   بهواقع در ايالت گجرات استاد را
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برگزاري مراسم بزرگداشت   با انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ايرانم ۲۰۰۲در سال 
زبان  ه بخاطر خدمات پنجاه ساله استاد  بهاهداي جوايزي ارزنده  بااستاد عابدي در تهران

  .١کرد قدرداني ي، از وو ادب فارسي
 ها کتاب و مقاله  فارسي و فرهنگ ايراني اسالمي دهادبيات زبان و ةايشان در زمين

 گويند مي. في استزبان فارسي و اردو و انگليسي نگاشته که شامل تصحيح، نقد و معر به
لي هند و خارجي هاي داخ هاي کنفرانس ات و گزارش وي در مجلّةبيش از دويست مقال

  :قرار است به ايشان ةآثار عمد. منتشر شد
 .م ۱۹۵۹نو،  فارسي، دهلي  به سانسکريتي، ترجمهةنمايشنام .۱
 .م ۱۹۶۱، ه عليگر، گلزار حال، طلوع عمر معرفتةتصحيح و انتشار متن نمايشنام .۲
 .م ۱۹۹۴تصحيح و تعليق مثنويات فاني کشميري، سرينگر،  .۳
 .م ۱۹۶۸ ه،، عليگر) هندوئية فلسفةدربار(  فارسي يوگا واشيناةتصحيح و ترجم .۴
تصحيح و تعليق مثنوي سوز و گداز نوعي خبوشاني که شبيه مثنوي وامق و  .۵

 .م ۱۹۷۰عذراي بلخي است، بنياد فرهنگ ايران، تهران، 
 .م ۱۹۷۱اللطايف، بنياد فرهنگ ايران، تهران،  تصحيح و تحشيه منتخب .۶
، بنياد فرهنگ )فارسيزبان  داستان عرفاني هندي به(تصحيح مثنوي پدماوت  .۷

 .م ۱۹۷۲ايران، تهران، 
 .م ۱۹۷۳ بنياد فرهنگ ايران، تهران، سالطين صفويه، ختصحيح تاري .۸
 .م ۱۹۷۳، هتصحيح متن و ترجمه کتاب سانسکريتي پنجاکيانه، عليگر .۹

، انجمن ايران و )ه ۷۲۵ :م(نامة خسرو دهلوي  ضميمة مثنوي تاريخي تغلق .۱۰
 .م ۱۹۷۵نو،  ند، دهليه

 .م ۱۹۸۳نو،  ، دهلي)اردو(احوال و آثار و سبک ابوطالب کليم کاشاني  .۱۱
 .م ۱۹۸۴نو،  ، دهلي)اردو مقاالت فارسي شناسانه به( فارسي هند ادبياتمطالعات  .۱۲
نامه، مرکز تحقيقات  تصحيح داستان لورک و مينا مشتمل بر مثنوي عصمت .۱۳

 .م ۱۹۸۵نو،  ايران هند، دهليي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمفارسي 
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) بحراالسمار( هاي سانسکريتي کتهاسريت ساگر  فارسي داستانةتصحيح ترجم .۱۴
 .١م ۱۹۸۶، هعليگر

 ةهاي فارسي، اردو، و انگليسي که اکثر آنها دربار زبان  بهاز استاد عابدي ده مقاله
اب، سخن، يغما، ات ادبي ايران مانند راهنماي کته است در مجلّقار ادب فارسي در شبه

ايندو (و هند ) رياناآ(  دانشگاه تهران، افغانستانادبيات ة دانشکدةو کوشش و مجلّ خرد
  .٢چاپ رسيده است  به)ايرانيکا، آهنگ، بياض، معارف، شيرازه

 در م ۲۰۱۱ مي ۴ايشان در تاريخ . ميان ما نيستند استاد عابدي دراکنون افسوس که 
حاال . تواند پر شود ست و اين خال نمييجبران نقابل  ما ةوفات ايشان براي هم. گذشتند

  .ميدار نگه فارسي را براي نسل آينده روشن ادبياتست که مشعل زبان و ا ما ةوظيف

  کتابنامه
 فارسي در هند، مرکز تحقيقات زبان فارسي رايزني فرهنگي ادبياتپاسداران زبان و  .۱

  .هجري ۱۴۰۶/ش ه ۱۳۶۴نو،  جمهوري اسالمي ايران در هند، دهلي
، ۴ دوم، ج ، بخش)پاکستان و بنگالدش(قارة هند  دانشنامة ادب فارسي در شبه .۲

سرپرستي حسن انوشه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات  به
 .، تهران۱۳۷۵

ي، گردآوري سيده بلقيس فاطمه حسيني،  عابدي، استاد سيد امير حسن عابدسيماي .۳
 . فارسي، دانشکدة هنر، دانشگاه دهلي، دهليانتشارات بخش

 فارسي، نوشته دکتر امير حسن عابدي، گردآوري دکتر ادبياتگفتارهاي پژوهشي در زمينه  .۴
، چاپخانة شرکت ۶۵سيد حسن عباس، مجموعة انتشارات ادبي و تاريخي، شمارة 

 .انتشارات علمي و فرهنگي
نگي ايران، بخش اول، مرکز تحقيقات هاي فره هاي نخستين پيوستگي مجموعة سخنراني .۵

همکاري مرکز مطالعات و تحقيقات فرهنگي   باآباد فارسي ايران و پاکستان، اسالم
 .م ۱۹۹۳المللي، تهران،  بين
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