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  مقدمه
اي دارد در مسير   درخشندهگذشتةاي بوده است که  قارة هند و پاکستان منطقه شبه

 ادبا  وعلماو  مورخين  واي بزرگ از شعرا  خيز عدههنرادبياِت فارسي از اين سرزمين 
غ زبان و ادبياِت فارسي در دياِر هند اند که سهم گرانقدري در رشد و فرو برخاسته… و

 زبان فارسي براي هفتصد .اند  داشتهگالدش کنونييعني کشورهاي هند و پاکستان و بن
 يک گنجينة بزرگي از ادب ن روياز ابوده و ن ين سرزمياسال زبان رسمي و دستوري 

  .ده استيرسما  فارسي به
. وارد شد بر ادبياِت فارسي يمنفيلي قاره اثرات خ تقسيم شبهبا در قرن بيستم ميالدي 

در نتيجه مردم . ج کردندرحکومت خاهاي  ادارهفارسي را از دادگستري و که ويژگي  به
 تقسيم در هند کنوني بزرگمردانياز حاال بعد . ١قاره از يک ارث پرارجي محروم شدند شبه
  پتنا پروفسور محمددر. ث فارسي را مسئول گرديدندراياز مند که بار گران پاسداري هست

  . در عليگره پروفسور نذير احمد و در دهلي پروفسور امير حسن عابدي،عسکري
  مختصر زندگينامه

معروفترين شخصيِت علمي در » فارسي باباي«ستاد سيد امير حسن عابدي ملقّب بها
. جهان گشودند م در دهکدة گنگوي شهر غازيپور اتّراپرادش چشم به ۱۹۲۱سال 
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توجهي   زمان بود که حرمان و دولِت هند جانِب ادبياِت فارسي و عربي بيهمين اين
دسِت مبارک اين شخصيت انقالب بزرگي  هي اين بود که بهولي رضاي اٰل. کرده بودند

  .در ادبياِت فارسي پيدا کردند
عنوان پژوهشگر برگزيدة ادبياِت فارسي هند و ايران از مؤسسة  م به ۱۹۶۵در سال 

سال . دريافت جايزه و نشان يادبود گرديد فخرالدين علي احمد مفتخر به ادبي بهعلمي 
پاس  م در موقع سالگرد استقالِل هند رئيس جمهور وقت کشور ملّي مراسمي به ۱۹۷۲

خدماِت علمي و ادبي استاد عابدي و نقش انکار ناپذير وي در گسترش زبان و ادب 
دولِت هند با هدف قدرداني از سه سال بعد . ردعمل آو فارسي در هند، از او تقدير به

م  ۱۹۸۶وي اختصاص داد و در سال  خدماِت استاد جايزة ادبي ساهتّيا کَال پريشَد را به
» ممتاز استاِد«عنوان  از بخش فارسي بازنشست شدند و دانشگاه دهلي ايشان را به

ود را سيراب پژوهان بتواند از چشمة جويان علمي وي خ برگزيد تا همچنان دانش
المللي  م در سمينار بين ۱۹۹۶انجمن سراسري استاداِن فارسِي هند در سال . سازند

ياناتي  در اين سمينار با باو. مزين کردند» فارسي باباي«لقب  احمدآباد استاد را به
  : کهنصيحت کردند

براي زبان و ادب فارسي پدر و مادر نتراشيد، برويد تحقيق و ! عزيزاِن من”
علم و دانشجويان زبان فارسي  عه کنيد در اين ميان مسئوليت جوانان طالبمطال

تر از ديگران است اين ميراث فرهنگي را دريابيد و با مطالعه و تحقيق  سنگين
هاي هند است مانع از بين رفتِن آنها شويد  جدي بر آثار فراواني که در کتابخانه

  .١“است نزد شما و بسحفظ آثار گذشتگان بپردازيد که امانتي  و به
از اوايل عمر خود در حوزة .  داشتنديا استاد امير حسن عابدي استادان برجسته

اهللا  پور و آيت علمي جواديه واقع در شهر بنارس جناب يوسف علّامه رضي رنگي
المدارس شهر لکهنو مثل  بعد از اين سلطان. ظفرالملّت تلمذ کردند ظفرالحسن مشهور به

اهللا و  اهللا و عنايت ن نونهروي و مولوي عالم حسين، موالنا صبغتعلّامه ابن حس
در ايران معاصر و دوسِت ميرزا غالب (مولوي محمد علي فرزند مفتي محمد عباس 
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. اهللا صفا، استاد عبدالعظيم قريب بيحذ استاد ،فر الزّمان فروزان استاد پورداوود، استاد بديع
 چند از ستارگان درخشان آسمان زبان و ادبياِت استاد سعيد نفيسي و دکتر معين تني

  .١فارسي در دانشگاه تهران بودند
 رقم کردند ييها  اديبان مقاله و استاد امير حسن عابدي بسياري از محقّقانةدربار

دانشور و محقّق بزرگ ادبياِت فارسي، ولي بنده اينجا افکار پروفسور نذير احمد که 
  .کنم ستاد عابدي هستند اينجا نقل ميرست عزيزي اعربي و اردو و د

اي قوي دارد و هزاران واقعة تاريخي ارزشمند  استاد عابدي حضور ذهن و حافظه
. خاطر داشته و حفظ است قاره است، به را که روشنگر نکات مبهم تاريخ و فرهنگ شبه

ژة وي زادگان به او توجهي خاصّ انساب و خاندان افراد سرشناس، فرهيختگان و نجيب
الزم بود که اين مطالب از وي نوشته شود، زيرا اين مطالب بخش مهمي از . سادات دارد

شخص ) علم رجال(اعتقاد من در اين حوزه  به. دهند تاريخ و فرهنگ ما را تشکيل مي
ريا و  استاد عابدي انساني بي. توانايي و متبحر وي در هندوستان وجود ندارد ديگري به

داند و  قدر انسان را خوب مي. دور است  از هرگونه تعصّبي بهنهايت مخلص است و بي
طبقات ميان  همين جهت است که وي بيش از هرکسي در کند به او را ستايش مي

مختلف اجتماعي محبوب و محترم است او مسلماني شيعه مذهب است و در يک 
. هاي علميه شيعيان تحصيل کرد در حوزه. خانوادة تحصيلکردة شيعه پرورش يافته است

پدرش فردي مؤمن و مذهبي بود که تعصّبات مذهبي در وي اثري نداشت و بلکه از 
استاد فردي ملحد نيست و . دور بود ي بهانگيز مذهب هرگونه تعصّب و مسائل اختالف

  .٢دين اسالم دارد اعتقاد راسخ به
استاد عابدي عالمي فرزانه و دانشمنِد سرشناس فارسي و عربي است با اين وجود 

او . رخ کسي نکشيده است گاه از برتري علمي خود مغرور نشده و آن را به وي هيچ
قاره بوده و اغلب نارضايتي خود را  شبههمواره نگران انحطاط و زوال اين دو زبان در 

  .در مورِد اين قضيه عنوان کرده است
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بسياري از صفاِت نيک و پسنديده استاد . حوصله است او فردي صبور و بسيار با
  پرور وي عالمي بزرگ، فردي انسان دوست، غريب. عابدي در ديد مردم پنهان است

هاي ارزنده بسيار  چنين ويژگي ساني باترديد ان بي. و دستگير انسانهاي درمانده است
گونه چنين  الدين رومي در مورِد انسانهاي اين درستي موالنا جالل به. استکمياب 

  :سروده است
  ١کز ديو و دو ملـولم و انـسانم آرزوسـت            دي شيخ با چراغ همي گشت گرِد شـهر        

 که وي در قدر بگويم دربارة دستاوردهاي علمي استاد سيد امير حسن عابدي همين
رشتة  زمينة آثاري که تاکنون در مورِد تأثير داستانهاي هندوستاني بر ادبياِت فارسي به

چنانچه کسي . نظيري انجام داده است هاي بي تحرير درآمده و گردآوري شده، پژوهش
تحقيقات استاد  ترديدي بايد بهبخواهد دربارة اين موضوع وسيع کار کند بدون هيچ 

  .٢ندعابدي اعتماد ک
اولين بار من با آقاي دکتر عابدي در سميناري در خانة فرهنگ جمهوري اسالمي 

يک . در آن سه روز باهم ديگر خيلي صميمي شديم. نو ديدار کردم ايران در دهلي
 نيمه شب ۱۲بنده ساعت . کنم چيزي که از آن دوران يادم مانده براي شما تعريف مي

ي عابدي که در جنب من بودند آن موقع داشتند شدم آقا آماده ميبراي خواب داشتم 
 که از خواب بيدار ۵ساعت . خواندند اي که اسمش يادم نيست را مي کتاب واژة ناحيه

متوجه نشدم کي خوابيدند و . شدم ديدم ايشان هنوز محو مطالعة همان کتاب هستند
  .کي بيدار شدند

ايران هم  ايشان مرا به. تم داشداريار ديبسوفاتشان با ايشان  بعد آن روز تا به
من  بهگرفتم ايشان  يمشد يا تلفني تماس   ديدار قسمت مييو که بازمان هر . فرستادند
خيلي .  براي شما تعريف کنمراواقعة ادبي  يحتّکردند داستاني محلّي يا  اصرار مي

  .رو بودند خوش مزاج و خنده
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آوردند و منم  شريف ميشد ايشان ت در سراسِر هند هر گاهي سمينار برگزار مي
خيلي مردي کم آزار و آزاده منش . غذاهاي خوشمزه مند بودند به خيلي عالقه. مرفت مي

زياد ها  مخصوطه بامن در اوايل . مند بودند هاي قديمي خيلي عالقه مخطوطه به. بودند
بدين جانب يادم هست .  تشويق کردندرااي نداشتم ولي ايشان باعث شدند و م عالقه
نتيگراد بود و ايشان در کتابخانة در بخش ا درجه س۴۵ليگره بوديم حرارت در ع

ها در ضمن  مطالعة مخطوطه کردند به  تشويق ميراها محو مطالعه بودند و م مخطوطه
توانيد  اي هست که خيلي دير مي يک سندي هست يک ميوه. دي.اچ.فرمودند پي

  .طعمش رو بخشيد
ان مثل يک شجرة طوبي است در ابيات جديد کنم درجة ايشان رتبة ايش خالصه مي

 خواهيم از خدا مي. گويند قاره مي جديد در شبه» فارسي باباي«فارسي و بنابراين ايشان را 
  .آمين. گزين کنديايشان را بيامرزد و در جواِر رحمتش جا

  


