
  دکتر محمد صابر خان  ١٥٣

  دکتر محمد صابرخان

بود که از  ين بنگاله، پروفسور دکتر محمد صابر خان کسيدر سرزم يالديم ستميدر قرن ب
 ياديو ممالک عرب و عجم از شهرت ز يان مسلمانان بنگاله در همة بالد اسالميم

ک دانشمند يعنوان   به ن قهرمان گرانقدر و نابغة روزگار که نه فقطيا. برخوردار بود
ي آمد، بلکه و يشمار م  ي بهخ و فرهنگ اسالميو تار ي، فارسيان عرببرجسته زب

 هم تسلّط و ييايو اسپان ي، فرانسه، ترکي، آلماني، بنگالي، هنديسياردو، انگل يها زبان  به
  .کرد يوا و روان گفتگو ميخودشان ش يها زبان  به داشت و با اهل زبان يم ياستعداد کامل

نارکل «در » مانک تله«ک يه الله نزديدر قر. م ۱۹۲۰دکتر محمد صابر خان در سال 
 ياش که بنگال خانواده. ١جهان گشود به متوسط چشم يا در کلکته در خانواده» دانگاه

نجا يکلکته آمده و ا به ترک وطن کرده) يبنگالدش کنون( ينژاد بودند، از بنگالة شرق
 يدر زندان مرکزنام داشت، » وسف خانيمحمد «جدش که . ده بودندياقامت گز

، پدرش که محمد يپس از درگذشت و. اشتغال داشت يعنوان کارمند دفتر به پور، يعل
عقوب خان، چهار يمحمد . آن شغل را عهده دار گشت يعقوب خان نام داشت، تصدي

الت يپس از تحص .٢باسواد و دانشمند بود يلين آنها صابر خان خيپسر داشت که ب
ب يترت به سانس رايرستان و ليالت دبيتحص يور، ويپوکر جونا يمدرسه بندر  يمقدمات

 يزبان عرب به در کلکته و دانشکده موالنا آزاد با تخصّص ياسالم يرستان عالياز دب
. در دانشگاه کلکته وارد شد يخ و فرهنگ اسالميبخش تار به پس از آن،. ل نموديتکم
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از دانشگاه کلکته  ياسالمخ و فرهنگ يو هم تار يو فارس يات عربيدر زبان و ادب
خ اروپا موضوع ينه تاريدر زم يو. افت کرديسانس گرفت و لوح ممتاز دريمدرک فوق ل

نگاشت و  در بيآر گ. اچ ييراهنما  به گرانبها يا مقاله» هيتجارب األمم ابن مسکو«
ن مقاله ارزشمند و يبعد ا. افت نموديفلسفه را از دانشگاه آکسفورد در يدرجه دکتر

  .١ور چاپ آراسته کرديز  به کاگويمعلومات ارزنده را در دانشگاه ش يدارا
ي و. کرد يشت روياکتساب مع ي بهالت عاليدکتر محمد صابر خان، پس از تحص

مختلف  يها خ در دانشکدهيار رشته تاريعنوان دانش  به زد متعاليسبب فضل و کرم ا  به
 بنگاله، يدولت يها ز دانشکدها ين، در تعداديهمچن يو. س را آغاز کرديدر کلکته تدر

» دانشکده کرشنانگر«س دانشکده کار کرد و باألخره در همان منصب، از يعنوان رئ  به
عنوان  ي بهداشت، باعث شد که و يکه و يا ت فوق العادهياقت و قابليل. بازنشسته شد

ي اش را بخوب فهيگماشته شود و وظ يدولت بنگاله غرب ياستخدام عموم يعضو شورا
  .٢باشد يم مين و تکريستة صد افتخار و تحسيد که شايانجام رسان  به

 يکارها به اشتغال بود، يو دولت يگرفتار امور نظم و نسق آموزش يبا وجود آنکه و
که تمام  يخ و تمدن اسالمينة تاريژه در زميو  به .ز ادامه داديرا ن يو پژوهش يقاتيتحق

در  يو يپژوهش يآثار گرانبها. ردثار کيآموزش و پرورش ا ياش را برا يزندگان
  :ها عبارتند از ن مجلّهيا. ديچاپ گرد يالملل نيمختلف با شهرت ب يها مجلّه

“Islamic Culture’, “Indo- Iranica” Journal of the Asiatic Society’ 
“Hamdard”, “Arabica”, “World Book Review”, “Burhan”, “Ma”, 
“arif”, “Islamicus”  

ار پر مغز و ارزنده است، در صفحات يکه بس» يرونيالب«در موضوع  يو  مقاله
آداب « يعني يعالوه، دکتر صابر خان، اثر معروف فارس به .دانشنامه اسالم ثبت است

 يها فهرست نسخه يو. ب دادين و ترتيرا هم با نقد و نظر، تدو» الحرب و الشجاعه
  .ه نمودياست، تهکلکته  ييايانجمن آس به ز که متعلّقيرا ن يعرب
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، دکتر صابر خان يدولت بنگالة غرب ياستخدام عموم ياز شورا يپس از بازنشستگ
 يزيعنوان مسئول برنامه ر  به را يبرخوردار بود که و ييهمچنان از منزلت و شأن واال

در شهر  ين هم باعث افتخار است که ويهند انتخاب کردند و ا يعلوم ملّ يآکادم
عنوان سرپرست   به هند يخيمطالعات تار ياب و شوراالت پنجيدر ا» شمله«

 ير علوم مختلف جهانيگر دوايبا د يعالوه، و  به .ديمنصوب گرد يپژوهش يهايهمکار
انجام   به را يارزشمند يکارها يو پژوهش يعلم يها نهيز ارتباط داشت و چنان در زمين

  .١ديستة فخر و مباهات گرديد که شايرسان
ي باشد که و يق ذکر ميز الين نکته نيدکتر صابرخان، ا يان خدمات علميضمن ب

ناگفته نماند که . داشت ياديل و رغبت زياستعداد و م ها بر کتاب ينگار تبصره  به
و  يهمطراز يتوانند با و يدان مخصوص مين مياز دانشمندان هستند که در ا يمعدود

حققانه، نکته پردازانه و عالمانه، م يليدکتر صابر خان خ يها را تبصرهيکنند؛ ز يبرابر
اش را  ي، تمام زندگيو. عبارت از آموزش و پرورش بود يو يزندگ. باشد يق ميدق

نام  ي بهانجمن يد ذکر کرد که وين باره بايدر ا. علم و دانش کرد به نذر خدمت
در محلّ سکونتش  يشرفت زبان عربيتوسعه و پ يبرا» هند و عرب يانجمن فرهنگ«
ن انجمن، يدر ا. س نموديتأس» کلکته ـران يانجمن ا«سبک  به »تاشن کولکيم يلسليو«
را هم برگزار کرد که  يعرب يها ، کالسيطوالن يتا مدت يآموزش زبان عرب يبرا يو

در  يانجمن و. دنديمند گرد صدها دانش آموز، دانشجو، دانشمند و بازرگان از آن بهره
 يها گروهها ن برنامهيداشت که از ا  يده ها هم سازمان نارها و کنفرانسيسم يبرگزار

  .٢کردند ياستفاده م يليخ يمختلف اجتماع
 باألخره وقت اجل آمد و او را. بود يماريدراز بر بستر ب يخان تا مدت دکتر صابر

ش يدامن مرگ سپرد خدا  به برگرفته و ياز آغوش زندگ يالديم ۲۰۰۸اکتبر  ۸خ يتار  به
  .ق رحمت کنديغر
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نام   ي بهک اثر معروف فارسيد گفت که يدکتر صابر خان با يدربارة آثار فارس
متأسفانه  يب داد که قبال ذکر شد ولين و ترتيتدو يرا و» الحرب و الشجاعه آداب«

ن نوشته اکنون يست که ايدر دست ن يچ اطّالعيا عدم چاپ آن نوشته هيدربارة چاپ 
هفت «نام  ي بهارسف ي بهک اثر ويشود؟  يم يکجا است و در کدام مملکت نگهدار

جز  .١ن کرده بوديهمراه دکتر محمد اسحاق تدو ي بهک بخش آن را وياست که » مياقل
 يست وليدر دست ن يچ اثريگر هي، ديزبان فارس به ن دو اثر از دکتر صابر خانيا

در صف دانشمندان  يو مانع از قرار گرفتن يزيچ چيهرچه هست خوب است و ه
گردد تا روشن شود که  يم مين مقال، دو مقاله موصوف تقديدر ا. ستيدر هند ن يفارس

  .نوشت يم  مقاله يفارس  به مسلّط بود و يليخ يفارس به دکتر صابرخان هم
 يالملل نيب يا کنگره» يرونيحان بيابور«بزرگداشت  يدر تهران برا. م ۱۹۷۳در سال 

 يرونيحان بيابور« نعنوا ي بها دکتر صابرخان در آن کنگره شرکت کرد و مقاله. ر شديدا
دکتر صابر . ستين مقاله در دست نيمتاسفانه ا يول .٢قرائت کرد» هند ياسيخ سيو تار

ندو يا«نگاشت که در مجلّة  ين کنگرة جهانيا دربارة يزبان فارس  ي بهخان، گزارش
از  ياساس يا صفحه است و نمونه ۸ن گزارش، مشتمل بر يا .٣چاپ شده است» کايرانيا

دکتر صابر خان  .شود ياز آن، در ادامه درج م يا دهيباشد که گز يم ميو قدد يجد يفارس
  :کند ين آغاز ميمقاله خود را چن

نکولس «ن سالگرد منجم و عالم معروف کشور لهستان يمثل جلسة پانصدم”
ن سال تولّد عالم و مورخ معروف يک هزارميمناسبت  ي بها جلسه» کسيکوپر ن
ر يدا.) م ۱۹۷۳( يجهان در سال جار يکشورها در همة» يرونيالب« ياسالم

حان محمد بن يدربارة ابور يالملل نيک کنگرة بيادبود ين يا به مربوط. شد
فرهنگ و هنر،  يعال ير نظر شورايز.) م ۱۰۴۸/ه ۴۴۰ يمتوفّ( يرونياحمد الب
 يعالوه بر س. افتيل يدر تهران تشک. م ۱۹۷۳سپتامبر  ۲۳تا  ۱۶ران از يدولت ا
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، چهل و هفت پروفسور و دانشمند از نوزده کشور از يرانيدانشمند او سه 
  .١“کا شرکت جستندياالت متحده آمريا و اياروپا، آس يها قاره

ران شرکت يدر ا يگريد يالملل نيپس از چهار سال، دکتر صابر خان در کنگره ب
ران از يادر  يو ادار يحکومت يالت و سازمانهايتشک«دربارة  ين مجمع علمينخست. کرد

 ۲۳تا  ۱۷از » خيانجمن تار«نام   ي بهخير نظر ادارة تاريز» صدر اسالم تا حمله مغول
ن باعث افتخار يدر همدان برگزار شده بود ا) ۱۳۵۵مهرماه  ۳۰ -۲۵. (م ۱۹۷۷اکتبر 

 ياز آن مجمع علم يدر کنگرة مزبور شرکت نمود، گزارش يصابرخان گشت که و
قرائت » هيل عصر آل بويستم اقطاع در اوايمطالعة س« هم با عنوان يا نوشت و مقاله

  .ستين مقاله هم در دسترس نيمتأسفانه ا .٢نمود
  :سدينو يدکتر صابر خان م .گردد ياز گزارش در ادامه نقل م يا دهيگز
 يهمدان، شرکت کنندگان جلسه از آثار باستان  به ر سفر از تهرانيدر مس”

همدان مانند  يبر بعد از ظهر از آثار باستاناکت ۱۹دن نمودند و در روز ين ديقزو
 يبه سنگيدو کت(و گنجنامه ) يهوديگورستان ( يسترو مردخائيان، ايگنبد علو

کردند و  ديدنان ينا و بابا طاهر عريس يو آرامگاه بوعل) يدوره هخامنش
  .٣“استفاده بردند

 ينواز مهماندکتر صابر خان در جلسة همدان شرکت کرد و هرچه از رفاه و آرامش و 
  :دينما ياظهار م يت و شادينگونه با رضاياحساس کرد، ا يرانيزبانان اياز طرف م

و مرکز  يس کتابخانة مرکزيرج افشار، رئيدکتر ا و مخصوصاً يرانيزبانان ايم”
قه يچ دقيش مهمانان هيآسا يله براياسناد دانشگاه تهران در فراهم آوردن وس

صرف  يکه برا ييها دعوت. آنها راحت باشندنمودند تا  يفرو نگذاشتند و سع
عمل آمد،   به نايس يس دانشگاه بوعلينهار و شام از طرف استاندار همدان و رئ

ها خوشوقت شدند و اظهار  ن دعوتيمهمانان از ا. بود يار مجلّل و عاليبس
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را  ياسالم يها لم از ساختمانيش فيدکتر آذر نوش موجبات نما. امتنان نمودند
م ينمود يجالب و سودمند بود، فراهم نمود و ما از آن استفادة کامل يليکه خ

شنبه  همدان، روز سه يشناس و باستان يدکتر مسعود آذرنوش مسئول امور حفار
که  يباستان يها در خرابه يشرفت حفّاريخود دربارة پ يسخنران ياکتبر ط ۱۷

  .١“ح داديران ادامه دارد، توضيدر همة نقاط کشور ا
 يلين باور است که دکتر صابر خان هم خيجاد ايها، ا دهين گزيارائة ا مقصود از

 يهم دانشمند برجستة زبان فارس يقت است که وين حقيا. دانست يم يخوب فارس
ن يران او را دعوت نمود و اين بهتر خواهد بود که خود دولت ايل از ايکدام دل. بود

 ييها شرکت جست و مقالهران يدر ا يجهان يت ارجمند در دو کنگره علميشخص
قرائت  يزبان فارس  ي بهرانيان دانشمندان ايمعلومات ارزنده م يگرانبها، ارزشمند و دارا

  .نوشت يفارس ي بههم دربارة دو کنگرة جهان يکرد و گزارش
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