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  ∗حزين ياِد بنارس و با خاطراِت
   استاد پروفسور سيد امير حسن عابديدر خدمِت

. گويان پارسا دانست استاد امير حسن عابدي را بايد از نيکان روزگار و از پارسي
کوله باري از علم و تواضع و با همياني از خاطرات از روزگاران دور و  مردي با
پدر زبان فارسي امروز . نظير يي بي الليدلي از جنس مهرباني و با ز با. نزديک

رياتر از همه استادان است و کافي است  تر و بي هند هنوز هم دست يافتني
دنياي خوش خاطرات شيرينش ميهمان  لبخندي مهربان تو را به بگويي سالم و با

پارسي ويژة حزين و برگزاري کنگرة سراسري  نامة قند بهانه نشر ويژه به. کند مي
فتيم و لحظاتي را رديدار اين استاد فرزانه   زبان فارسي هند در بنارس بهاستادان

توانست  استاد عابدي مي اين گفتگوي صميمانة ما با. خاطراتش گرم شديم با
تر از اين باشد اما رعايت حال استاد را کرديم و همين اندازه نيز  خيلي طوالني

ي است که در بخشي از اين يادآوري اين نکته نيز ضرور. بودغنيمت برايمان 
پيري مدير مرکز ميکروفيلم نور هم حضور  گفتگوها جناب آقاي دکتر خواجه

  .داشتند

  …دي که در آن شهر بودييد و روزهايي از بنارس بگو!استاد
در کنار رودخانة گنگ هشتاد . ترين شهرهاي دنياست بعضي معتقدند بنارس از قديم
در کنار . گويند، يعني هشتاد گهات سي گهات ميآن اَ گهات وجود دارد که هندوها به

  .رودخانه يک ساختمان بزرگ شيعيان هم وجود دارد

                                                   
  .بوده است) رضا قزوه علي(کوشش سردبير نشريه  اين گفتگوها به  ∗
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قبالً اينجا . هند ها هم همه از راه ايران آمدند به اين برهمن. ها از راه ايران آمدند آريايي
  .اند يک تمدني بوده که از بين رفته و االن آثاري از آن را پيدا کرده

گفتند يعني بهادران  طبقة اول برهمنان، طبقة دوم را چتري مي. ر طبقه بودندهندوان چها
ترين کاست مردمان عادي  و مهاراجه و راجا و سوم کاست تاجران بوده است و پايين

شدند و علم هم بيشتر  شناخته مي» پاسي«و » دوم«و » پر«و » چمار«بودند که با نامهاي 
» پور غازي« در بنارس بودم و وطن اصلي من شهر من سه سال. در دست برهمنان بود

  .است که در فاصله هفتاد و پنج کيلومتري بنارس قرار دارد

  د؟يکرد  ميد چهي که در بنارس بودهاييسال
تقريباً عربي را تا سطوح باال . عربي خواندن اول شروع کردم به. خواندم درس مي

  … انگليسي را ادامه دادمبعد هم. ام خواندم اما االن ديگر فراموش کرده
در زمان ما از علماي بزرگ شهر بنارس يکي علّامه رضي بود و يک نفر هم بود 

. رامپور علّامه رضي بعدها رفت به. يوسف که رئيس مدرسه علميه جواديه بود نام ملّا به
خواست تفسير بنويسند و ميان همه علماي آن روز علّامه رضي را  چون نواب رامپور مي

شود و او  جايشان انتخاب مي رود موالنا ظفرالحسن به کنند و وقتي ايشان مي نتخاب ميا
  .کنند الحسن جاي پدر را پر مي هم از علماي بزرگ بود و بعد هم پسرشان شميم

. کنند در بنارس يک خانوادة بزرگ شيعه هست که در آنجا تا هنوز زندگي مي
رسة علميه جواديه نام اوست و عالوه بر بزرگ آن خانواده موالنا جواد بوده که مد

جواديه مدرسه ايمانيه هم هست که رئيس آن آقاي سيد احمد حسن است که امام 
من ايشان را در . بعد از موالنا جواد آقاي سجاد بودند. جمعه و جماعت هم هست

جانشين او موالنا .  پيش من استشبستر مرگ ديدم در لکهنو و هنوز چهرة پرنور
اهللا خان مريد وي   بود که از دوستان من است و مردمان بزرگ مثل استاد بسمطاهر
ملّا طاهر  به, بار در بنارس من يک.  هند بودنواز اهللا خان بزرگترين شهنايي بسم. اند بوده

وقت . اهللا خان برويم ديدن بسم اهللا خان را ببينيم و به  بسممخواه گفتم که من مي
گفت بگو ملّا طاهر آمده تا اسم ملّا . تواند کسي را ببيند  نميرياضت او بود و گفتند او

خواست  قدر مورد احترام بوده که وقتي يک ترن مي اهللا خان آن بسم. آمد, طاهر را شنيد
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ترن را , اهللا خان در ليست مسافران ترن است و ديري کرده حرکت کند ديدند اسم بسم
ن بزرگ هند مير انيس بزرگترين شاعر يکي ديگر از شاعرا. نگه داشتند تا او برسد

و االن … » پور دولهي«در ده . آمد بنارس مي گو هند بوده که گاهي از لکهنو به مرثيه
اش دوله صاحب و  پسر او نفيس بود و نوه, نوة او را ديده بودممن . قبرش در آنجاست

اسمش فائز . دمآ خانة ما هم مي پسر دوله صاحب هم مردي بزرگ و اهل منبر بود و به
  .شاعر بزرگتر از حزين نداردشاعر بسيار دارد، اما بنارس . بود

  د؟يبوددر  بنارس يشما چه سال
من . رفتم درس ملّا يوسف و علّامه رضي مي  در بنارس بهم ۱۹۳۹ و ۱۹۳۸بنده سال 

  .چهار سال هم در آگرا بودم. دانشگاه بعد رفتم آگرا ورود بهبراي 

  د؟يدر کجا درس خواند
لح سنت جونز که براي فرزندان افسران ارشد انگليس اين کالج را ساخته بودند و کا

استادم حسن . از آنجا من دکتري گرفتم. هنوز هم هست و در دست مسيحيان است
  .قادري بود که از استادان بزرگ هند بود

  د؟ياد نکردي ياستاد چرا از درس فارس
در آغاز قرن بيستم هنوز . دانست  ميفارسي در قديم جزو درس نبود، هرکس فارسي را

ها  وقتي انگليسي. هم هندوها و هم مسلمانان. نوشتند فارسي مي خيلي از رقعات را به
اي  هاي هندي را ترغيب کردند و آنها در اوايل چاره جاي فارسي زبان آمدند آنها به

شان چه  ه اهداف ديديم کفارسي هم احترام بگذارند اما بعداً نداشتند و مجبور بودند به
  .بود و دوصد سال ماندند و حکومت کردند

 بنارس شهر هندوهاست اما چندين معابد بودايي هم دارد و در بازديد از اين !استاد
خصوص از شرق هند و کشورهاي  هچشم خود ديدم که از کشورهاي ديگر ب شهر به

در و مسلمانان ها  ييرابطه هندوها و بودا. آيند آنجا مي شرق دور هم براي زيارت به
  … چطور بودهبنارس
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ها در پتنا  ترين دانشگاه بودايي بزرگ. ها را از بين بردند برهمنان وقتي آمدند معبد بودايي
گير و محکم است و  مذهب هندوها خيلي مذهب سخت. است که هنوز آثار آن هست

يک . اند يدهروزگاري اينها تحت نفوذ مسلمانان بودند و حاال خود را خيلي باال کش
گويند حاال  مجسمة بودا هم در افغانستان هست که من آن را از نزديک ديده بودم و مي

  .اند طالبان آن را خراب کرده

   معروف است؟يزيچه چ بنارس بهد يدان  مي!استاد
يکي صبح . چند جا در هند است که معروف است. صبحش معروف است بنارس به
که روزهاي ) در حدود بهوپال (هو يکي هم شب مالو) لکهنو(يکي شام اَوده . بنارس

  .هاي سرد دارد گرم و شب
روند و از همه جاي هند  رودخانة گنگ مي مردم در بنارس صبح زود براي غسل به

شان  بنارس و پتنا و لکهنو همه. در قديم شهرها در طول رودخانه قرار داشت. آيند مي
وض شده و جا کم شده و شهرها وسعت پيدا در طول رودخانه بودند اما حاال دنيا ع

  .کرده است

 ،خورده گره ،ن شاعر با نام بنارسيم که نام اييد بگوين و بنارس بايدر مورد حز
ن ينظر شما در ا. ني حزي»نجاياز بنارس نروم معبد عام است ا«خصوص با شعر  هب

  ست؟يباره چ
گويان  گفت شما از پوچ ها ميآن دانست و به گو مي هند را پوچگوي  فارسيحزين شاعران 

او خودش . نبود» آورد«بود و » آمد« و حقيقت آن است که شعر حزين شعر دبهتر هستي
هستند اما » آمد«فارسي زبان بود و شاعراني چون فردوسي و نظامي و حافظ و سعدي اينها 

 ن ابوالفضلحتّي زبا. بود» آورد« ما نبود و ما آن را حاصل کرديم و اين يفارسي زبان مادر
  .بود» آورد«فيضي نبود با آن عظمت در نثر و آن کماالت که پيدا کرد باز زبان او 

بار استاد فروزانفر و استاداني از ايران آمده بودند الهور و دوست داشتند اقبال  يک
کردند شاعري در حد اقبال که آن شعرهاي  را ببينند و با او هم صحبت بشوند و فکر مي

در صورتي که او فارسي . کند و روان را گفته بود چقدر خوب صحبت ميبسيار پخته 
  .توانست بخوبي صحبت کند را نمي
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 استاد عزيز در همين هند من با رئيس احمد نعماني مواجه شدم و او هم تّفاقاًا
  …زند ميني فارسي را حرف روان شعرهايش بسيار خوب و پخته است اما مثل اقبال به

. از استادان و پژوهشگران ما در زبان فارسي هم خوب و قوي هستندله البتّه برخي ب
ها ايران هم  اي است و سال االن در بنارس حسن عباس را داريم که پژوهشگر ارزنده

  .اعتقاد من آدم فاضلي است بوده و مقاالت خوبي هم براي زبان فارسي نوشته و به
علي خان آرزو را در يک جلد نام نوراالسالم صديقي ديوان  در دهلي هم يکي به

  .مرتب کرده است
 و نقد او بر حزين شد، در مورد حزين و الغافلين بيهنتصحبت از خان آرزو و کتاب 

توانست برسد و حزين پروردة فارسي بود،  درجه حزين نمي آرزو من معتقدم که آرزو به
از کودکي آن من فارسي را حاصل کردم و شما . يعني پدر و مادرش فارسي زبان بودند

گفت  يک هندي مي حزين به. بوده» آورد«علي خان آرزو هم اين برايش . را آموختيد
  ).خندند استاد مي(گويان بهتر هستي  شما از ميان پوچ

 داغستاني هوال. هند آمدند دو سه نفر از ايران بودند که از ترس نادر فرار کردند و به
  .خاندان صفوي آمدند چون متّصل بودند بههند  و حزين الهيجي اينها از خوف نادر به

  …ديي بگوجا آنتان از ن در بنارس و خاطراتي حزةاستاد از مقبر
ها که  آن سال. ام در فاطمين بنارس که قبرستان شيعيان است من سر قبر حزين زياد رفته

ها  عاشورا و محرم. هاي بعد هم چند بار ديگر سر قبر حزين رفتم در بنارس بودم و سال
بار هم دکتر جاللي نائيني که از  يک. شود در محلّ مزار حزين مراسم عزاداري برگزار مي

هند آمدند و  هند آمدند، ايشان البتّه چند نوبت به دانشگاه بنارس دکترا گرفته بودند به
ايشان در دانشگاه بنارس  دکتر تاراچند گفتم که به بنارس رفتيم و من به بار باهم به يک

بنا بود چند کلمة خطبه بخوانند که ايشان پشت تريبون رفتند و . خاري بدهنددکتراي افت
  .قدر گفت که ديگر ما خسته شديم گفت اعليحضرت و علياحضرت و آن مدام مي

   بود؟يد کينار استادان شرکت داشتين بار که در سمياستاد آخر
اي اظهر و روم اما آق االن که من مريض هستم و حدود ده سال است که جايي نمي

 دبيرقبالً هم آقاي نورالحسن انصاري بودند که اولين . کشند يوسف خيلي زحمت مي
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  .بودندهند انجمن استادان 
قبل از آن هم . من آخرين بار که توانستم بروم حدود ده سال قبل در بيجاپور بود

ر آن  برگزار شده بود که من هم د…در جاهايي مثل حيدرآباد، پتنا، کلکته و لکنهو و
  .شرکت داشتم

  :گويد مي. حاال ديگر تماشاگر هستم. توانم بروم حاال ديگر نمي
  …ما رسيد محفل چو برشکست تماشا به

ا برگزار ج و کين کنگره در چه ساليلادتان هست که اويدر مورد انجمن استادان 
  شد؟

وقتي بود که در کنگرة استادان زبان فارسي هند آمدند  اولين بار که استاداني از ايران به
شاگردان . استادان و همکالسان من در دانشگاه تهران هم آمده بودند. شد بمبئي برگزار
 همکالس من بود که حاال اسمش را در خاطرم نامة دهخدا لغترئيس . استاد معين

  …ندارم

  …يديد جعفر شهيمرحوم استاد دکتر س
. ايشان همدورة من بود. بله، ايشان مرد خيلي فاضلي بود و خيلي هم سختگير بود

  .خدا رحمتش کند. انسان بزرگي بود
  


