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  ♦ پروفسور عابديخدماِت
  ∗رضا مصطفوي سبزواري

 بايد يادآور شوم که دانشمندان و پژوهندگان هندي در روزگاران گذشته مقدمهعنوان  به
 ةه ذکر هماند که البتّ براي زبان و ادب پارسي و فرهنگ ايران و اسالم بسيار کوشيده

ت اعتراف کرد که اقعياين و  بهتوان تنها مي. گنجد شک در اين مجال نمي  بيها آن
ها در  هايي که در همان موضوع هاي آنان در بعضي موارد از پژوهش مجموعة پژوهش

و شايد کمتر بتوان يافت و يا نتوان ١ت بيشتر بوده استايران انجام گرفته از لحاظ کمي 
اين , گردد هر جهت زبان مادري آنها محسوب نمي  بهتي را که دربارة زباني کهيافت ملّ

هم  آن. ن کرده باشندهاي علمي مکتوب و مدو مه کتاب و مقاله و پژوهشنامهه
شمار   بهي امروز هم براي اهل آن زبان از اسناد مهمتحقيقاتي که بعضي از آنها حتّ

  .گردد مآخذ محسوب مي رترينرود و گاه از جمله معتب مي

                                                   
امير حسن عابدي استاد فقيد سيد ياد پروفسور  مناسبت مجلس بزرگداشت زنده هايي که به يادداشت ♦

 , در محلّ سفارت کبراي محترم هند در تهران برگزارگرديد۹۰تاريخ پنجم خرداد دانشگاه دهلي که در 
نگارنده ضمن سپاسگزاري از آن سفارت محترم و بويژه بخش فرهنگي آن براي . فراهم آمده است
براي آن شادروان که حق زيادي در گسترش زبان و ادب و فرهنگ ايران و اسالم , اين اقدام بايسته

  .مسألت دارد, از درگاه پروردگار بزرگ مغفرت. دارد» پارسي ناس قندشکرش«در ديار 
  .استاد فارسي دانشگاه علّامه طباطبايي، تهران  ∗
, هاي تأليف يا تصنيف شده در سراسر هند بهترين گواه اين مدعاست هاي خطّي کتاب فهرست نسخه  .1

 ۲۵آباد داراي حدود  در شهر اسالمعنوان مثال کتابخانه مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان  به
 .قاره است شبه  نسخه خطّي مربوط بهرهزا
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 ايرانيان در  که اعتراف کنم هنديها از١»گويم و از گفتة خود دلشادم فاش مي«
  .٢اند  معاصر گوي سبقت را ربودهةنويسي فارسي در گذشته و پيش از دور فرهنگ

لغت فرس ,  يافتتأليفوسيلة ايرانيان   بهنخستين کتاب موجوده مانده از قديم که
 واژه ۲،۲۲۸حدود   با)۴۵۸-۴۶۵(نيمة دوم قرن پنجم هجري   بهاسدي طوسي مربوط

 الفرس صحاح, از جهت تاريخ که در ايران تدوين يافته دومين کتاب لغت موجود .٣است
ز ي واژه در تبر۲،۳۰۰  باه ۷۲۸سال   بهواني است که محمد بن هندوشاه نخجتأليف

کتاب نخست فاصلة   باگردد حدود دو قرن و نيم  که چنانکه مالحظه مي.٤نوشته شد
  سال  بهمالي که نيز بجز معيار جالفرس صحاحزماني دارد و قابل ذکر اينکه پس از 

 يافت تا قرن دهم هجري قمري در ايران کتاب مستقل و معتبر ديگري تأليف ۵-۷۴۴
  .نويسي تدوين نيافته و يا بدست ما نرسيده است  لغتةدر زمين

 »فرهنگ قواس« ظاهراً ، شدهتأليف هند ةقار نخستين فرهنگ معتبر فارسي که در شبه
قواس   بهمبارک شاه قواس غزنوي معروف الدين فخرتأليف »رهنگ پنج بخشيف«يا 
 که در دورة محمد شاه خلجي پادشاه هند .٥اوائل قرن هشتم هجري قمري است در
 نويسي ا فرهنگام. گردد تدوين گرديد و حدود بيست هزار واژه را شامل مي) ۷۱۶-۶۹۵(
ز زبان همة مراک ازسرعت رونق يافت و دانشمندان و زبانشناسان هند و پاکستان بيش  به

 در اين زمينه اند تا بدانجا که زحمتشان و خدماتشان فارسي در آن خصوص کار کرده
ها انجام گرفته است و ما امروز  ي است که وسيلة خود ايرانييها چندين برابر پژوهش

  .٦شناسيم  هنديان را ميتأليف عنوان از فرهنگهاي فارسي ۱۴۰بيش از 
                                                   

ديوان » بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم«: مطلع غزل معروف حافظ و مصرع دوم چنين است  .1
 .۲۱۶ص , حافظ چاپ فزويني و دکتر غني

 ) فرهنگستان زبان وادب فارسيفلسفة(نامة فرهنگستان  قارة هند ـ نويسي فارسي در شبه فرهنگ: رک  .2
 .مقاله نگارندة اين سطور, ش ه ۱۳۷۸مهرماه , شمارة اول, سال چهارم

 .کوشش دکتر دبير سياقي مقدمة لغت فرس به: رک  .3

 .اهتمام دکتر عبدالعلي طاعتي الفرس به  مقدمة صحاح:رک  .4

, رات بنگاه ترجمه و نشر کتاباز انتشا.  مقدمة فاضالنه پروفسور نذير احمد، مصحح کتاب:رک  .5
 .تهران, ش ه ۱۳۵۳

 . آمده است۶فهرست عناوين اين فرهنگها در مقالة ياد شده در بند   .6
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گردد که   عنوان بالغ مي۱۲۰بيش از   به آمارنويسي فارسي نيز اين در زمينة تذکره
همين رقم خود دليلي ديگر بر انبوهي شاعران و نويسندگان و اهل قلم فارسي نويس و 

  .١ها و تاريخ شعراها آمده است فارسي گوي هندي است که نامشان در آن تذکره
 فارسي زبان  بهبرکت وجود دانشوران هندي آگاه و بصير  بهکتابهاي تاريخي نيز که

 عنوان از آنها ۷۰حدود   بهرقمي درخور توجه دارد که نگارنده تاکنون, فراهم گشته
  .٢دست يافته است

  در چنين محيطي٣ پرورش يافتن دانشمنداني همچون پروفسور عابديمقدمهبنابراين 
ي ندارد که در چنين جاي و سرزميني بارور که تعجبجاي شگفتي نيست و نيز جاي 

  .ديگر بيافريند او هم اين همه آثار, زبان فارسي فراهم آمده  بهر علمي وهمه آثا اين
پژوهش   به بر تارک زبان فارسي٤ عابدي که بيش از پنجاه سالپروفسور ةکارنام
  .يار درخشان استسب, پرداخته

  :دو دسته تقسيم کرد  بهتوان  عابدي را ميپروفسورهاي مهم چاپ شده  پژوهشنامه
مه  بااند و همراه که ايشان تصحيح کردهمتوني : لبخش اوچاپ رسيده   بهاي مقد

  :ترتيب چاپ عبارت است از  بهاختصار و  بهاست که بعضي
 م ۱۹۶۱سال   بهچند فقيد همکاري دکتر تارا  باگلزار حال يا طلوع قمر معرفت که

  .چاپ رسيده است  بهاز سوي داشنگاه عليگره
 فاني تصحيح گرديده و آکادمي هنر و مثنويات فاني کشميري که چهار مثنوي

 .چاپ رسانيده است  بهم ۱۹۶۴سال   به آن رافرهنگ و زبانهاي جامو و کشمير

                                                   
 . آمده است۶فهرست عناوين اين فرهنگها در مقالة ياد شده در بند   .1

  .همان  .2
ت جمهور هند  رياسم ۱۹۹۲سال ) نشان افتخار ( ”PadamShri“پروفسور امير حسن عابدي جايزة   .3

حضور مقامات بلندپايه دانشگاهي و سفير  گرديد و بدين مناسبت مجلس بزرگداشتي براي او با نائل
 .جمهوري اسالمي ايران برگزار گرديد

دانشگاه آگرا , التحصيل شدن استاد از دورة فوق ليسانس کالج سنت جانس مبدا اين رقم سال فارغ  .4
سال  دهلي به, عنوان استاديار زبان فارسي در کالج سنت استفن  به و نيز انتصاب ايشانم ۱۹۴۳سال  به

 . استم ۱۹۴۵
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فرهنگ لغات   باچند تصحيح شده و همراه همکاري دکتر تارا  با که١جوگ وشست
 .عليگره چاپ و منتشر گرديده استاسالمي  وسيلة دانشگاه م ۱۹۶۸سال   بهآن

تصحيح استاد عابدي و وسيلة   با است که٢ اثر نوعي خبوشاني»ازسوز و گد«مثنوي 
 .انتشار يافته است م ۱۹۷۰سال   بهبنياد فرهنگ ايران

 .چاپ رسيده است  بهم ۱۹۷۱سال   به در ايرانطائفاللّ منتخب ةتذکر
سال   به هند کهادبيات از شاهکارهاي ٤ سرودة ملک محمد جايسي٣داستان پدماوت

 .چاپ رسيده است  به بنياد فرهنگ ايران از سويم ۱۹۷۲
  تصحيح گرديد و٦چند کمک دکتر تارا  بااسي که ترجمة خالقدار عب٥پنچاکيانه

 .انتشار يافت) ۶ ةشمار(عليگره اسالمي  از سوي دانشگاه م ۱۹۷۳سال  به
  وسيلة بنياد فرهنگم ۱۹۷۵سال   بهاي ناشناخته که تاريخ سالطين صفويه از نويسنده

 . گرديدمنتشر
 تصحيح ٧همکاري شادروان دکتر مقبول احمد  با امير خسرو کهةنام  تغلقةضميم
 . از سوي انجمن فارسي هند منتشر شدم ۱۹۷۵سال   بهگرديده و

                                                   
 هزار بيت بوده ۶۰اي شامل  زبان سانسکريت و منظومه  در اصل به(Yoga Vasistha)جوگ وشست   .1

هاي متعدد از آن فراهم گرديده و از معتبرترين آثار دربارة عقايد فلسفي هند بشمار  که بعدها خالصه
 .رود مي

,  مجلّة معارف:رک. (صورت ديگري است از قوچان که شهري در شمال خراسان فعلي است  .2
 .م ۱۹۶۷ژوئن , گره اعظم

اند که  نثر و شعر ترجمه کرده  يک افسانه هندي است که افراد زيادي آن را به(Padmavat)پدماوت   .3
 .القلوبحتفة, هنگامة عشق, سخنبوستان , وت پدم, پدماوت ذاکر, شمع و پروانه. از جمله آنهاست

 .هند است) اترپرادش. (پي.يکي از شهرهاي آياالت يو: جايس  .4

نام پنچاتنترا در زمان اکبر   اين کتاب از متن کالسيک سانسکريت به(Panchankyana)پنچاکيانه   .5
 .فارسي گردانيده شد بادشاه مغول به

چندي رئيس انجمن هند و ايران بود , دانشمند هندي,  مورخ شهير(Dr. Tara Chand)دکتر تارا چند   .6
ماه  در آبان) م ۱۹۵۱-۵۶(مدتي نيز سفير هند در ايران . و در آن زمينه مطالعات ارزشمندي داشت

 .او اعطا گرديد ايران رفت و مقام استادي افتخاري آن دانشگاه به دعوت آن دانشگاه به ش به ه ۱۳۴۲

آباد بود در همان دانشگاه تحصيل کرد و دکترا در   در شهر الهم ۱۹۳۴د دکتر سيد مقبول احمد متولّ  .7
او استاد و رئيس بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه دهلي بود و . زبان و ادبيات فارسي گرفت

 . درگذشتم ۱۹۹۰سال  به
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 وسيلة مرکز تحقيقات فارسي م ۱۹۸۵سال   به که١ة مينا و لورک يا قصّنامه عصمت
 .رسيدچاپ   بهنو رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران دهلي

 ةگردد که در بردارند هاي تحقيقي استاد را شامل مي کتابها و مقاله: دوم بخش
الشعراي  بررسي احوال شاعر که ملک  به است که٢»ابوطالب کريم کاشاني«ي مانند يکتابها

گيرد که  ي را در برمييها پرداخته شده و نيز مقاله, دربار شاهجهان پادشاه تيموري بود
 ٣دويست  بهه بيش از اينهاست عنوان از آنها دست يافت و البت۱۶۰ّحدود   بهنگارنده

  .برسد مقاله
در مورد بخش نخست : بايد عرض کنم, براي ارزيابي هر يک از دو بخش ياد شده

اي که  نسخه  بهدست يافتن, بر اهل تحقيق روشن است يعني تصحيح متون همچنانکه
دشواريهاي همراه است که گاه   بالب نهاد کار آساني نيست و اغ»اساس«را  بتوان آن

شرطي که بر مبناي   بهدانند که زحمت تصحيح يک متن نشدني است و اهل فن مي
  . بيشتر استتأليفاز , اصول علمي انجام گيرد

هاي خطّي گوناگون  نسخه, اي که خاص اوست دقت و حوصله با عابدي پروفسور
نحوي که   بهاند  گوناگون را نقل کردهاند و نسخه بدلهاي را از اقصا نقاط فراهم آورده

  .ه پهناور هند کم نظير است در خطّبعضي از کتابهاي تصحيح شدة ايشان
هاي تحقيقي استاد ا در زمينة مقاله و نوشتهام ,چشم   بهع و فراواني خاصيتنو

 هند تا ةقار ع خود از شبههاي متنو  پرحوصله در پژوهشنامهمحقّقاين . خورد مي
  مرزهاي هند و ايران و ترکيه و شوروي و ديگر مراکز قلمرو زبان فارسيفراسوي

زبان فارسي و   بهاي از مسائل مربوطه پردازد و هرجا نشاني و نکته سير آفاق مي به
کشد تا بکاود و باز  جاذبه درونش او را بدان سو مي, يابد ايراني مي نفرهنگ و تمد
زند و از کران تا کران  کشد و سر مي همه جا پر مي  بهدر پرواز انديشه. نمايد و بنويسد

بار   بهچيند و ها مي کند و خوشه هاي دور در قلمرو زبان و ادب پارسي سير مي سرزمين
                                                   

 کوچک در اين منظومه. آميز است کتابي اخالقي و عرفاني و مانند روش مولوي در مثنوي تمثيل  .1
 .دالله نفس سرکش ساتن ابليس را دارد, مينا روح, لورک نقش جمال ظاهر

 .چاپ رسيده است همت انجمن فارسي دهلي به  بهم ۱۹۸۳سال  اين کتاب به  .2

 .نقل شفاهي استاد به  .3
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 ١»دان هندوي فارسي« بهکند و زادگاهش هند آغاز مي در اين سفر روحاني از. نشاند مي
 ٣»ي مهرو ماه جمالي دهلويمثنو« و ٢»نظيري اکبرآبادي و سبک هندي«پردازد و از  مي
پس از . گويد  سخن مي٤»هاي خطّي مهم ديوان حسن سنجري دهلوي بعضي نسخه«و 

دست   بااين اميد که در اين سفرها  به,آورد هاي دوردست مي سرزمين  بهآن از وطن رو
  .گردد پري برگردد و هم برمي

 تحقيق ٥»يعارف خراسان«وس سرزمين ادب پرور خراسان بزرگ در احوال در ت
در . کند  را حل مي٧»اي ناشناختة دقيقيمعم«آويزد و يک   مي٦»ديوان طوسي« به.کند مي
رود و   مي١٠»ي مشهدييثنا« و ٩»قدسي مشهدي« ،٨»دانش مشهدي«حال پرسي   بهآنجا

يابد و وقتي شکوه و عظمت   را مي١١»اشعار ناشناختة فردوسي و عنصري«بعضي از 
شهر   به.پردازد  مي١٢»شاهنامه و هند«تحقيق دربارة   بهندبي فردوسي را در طوس مي

در همان نزديکي . رود تا دربارة نوعي خبوشاني پژوهشي کند قوچان خراسان مي
 ١٣»امکدة خي خم« بهابتدا سري. افتد نيشابور شهر بزرک خراسان قديم مي  بهارشذگ

. جويد معروف را مي شاعر ١٤»يسه قصيدة ناشناخته امير معزّ«زند و در اين شهر  مي

                                                   
 .فارسي, م ۱۹۵۵دسامبر , تهران, مجلّة سخن  .1

 .اردو, نو دهلي, يادنامة نذر عرشي  .2

 .اردو, م ۱۹۶۱ژوئن , اسالمي عليگرمجلّة علوم   .3

 .اردو, م ۱۹۸۱نوامبر , نو دهلي, منادي  .4

 .اردو, م ۱۹۶۹, آوريل, لکهنو, نيا دور  .5

 .فارسي, م ۱۹۵۶ژانويه , تهران, مجلّة يغما  .6

 .فارسي, ش ه ۱۳۵۵ماه  بهمن, تهران, فرهنگ و هنر  .7

 .فارسي, م ۱۹۶۲مارس , تهران, هند نو  .8
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  ٦٤  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

موالنا «گذرد و آنجا از  سوي مغرب از ديار بيهق و سبزوار فعلي مي  بهاستاد در سفرش
  .گيرد سراغي مي ١»کاشفي سبزواري

. گردد م مازندران ميهاي سرسبز و خر استاد عارف مسلک ما سپس روانة سرزمين
ايالت  در. فساري کند است٣»طالب آملي« را ببيند و از احوال ٢»صوفي مازندراني«تا 

 هاي درياي خزر قدم صفاي گيالني و حاشيه  باديار  بهمجاور و کمي آن طرف تر
 ٤»فاتح گيالني«ديدار   بهة پهناور و هميشه بهار گيالن را بنگرد وگذارد تا خطّ مي
سرزمين آذرها و   بهردشتزياد   بهسفر در حاشيه شمالي ايران استاد را. آيد نائل

افتد و از سرسلسلة شاعران سبک  ياد هند و سبک هندي مي  بهکشاند و آذربايجان مي
 ٦»شهريار«ديدار   بهگيرد و سپس در آنجا سراغ مي ٥»صائب تبريزي اصفهاني«هندي 

استشمام عطر روح بخش   بادر کاشان شهر گل و گالب ايران. شتابد شاعر معاصر مي
 رود و سپس  مي٧»طالب کليم کاشيابو«سراغ   بهکند و مزارع گل سرخ درنگ بيشتري مي

ديدار   بههمدان  بهدر سفرش. کند  ديدار مي٩»سنجر کاشي« و ٨»شريف کاشي« با
پرسد و  رود و پس از آن در ساوه از سلمان ساوجي حالي مي  مي١٠»همداني ناصر«
چند «کند و   را معرفي مي١١»وجياات سلمان سي و کهنه و پرارزش غزلي خطّةنسخ«

  .جويد  او را باز مي١٢»غزل غيرچاپي
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  خدماِت پروفسور عابدي  ٦٥

اري و ي هنر معمرود تا تجلّ مي, اند شهر اصفهان که نصف جهانش لقب داده  بهاستاد
تحقيق دربارة   بهذوق هنرمندان آن مرز و بوم را بنگرد و تحسينشان کند و در آنجا نيز

  .د بکاو٢»صائب تبريزي اصفهاني« بپردازد و دربارة ١»المعاني اق ناشناختة خلّمقطّعات«
زيارت   بهرود تا شهر شعر و عرفان شيراز مي  بهنواحي جنوبي ايران  بهدر سفر

آورد   را ره٣»ي کهنه و اصيل ديوان حافظهاي خطّ يکي از نسخه«خواجه شيراز شتابد و 
ات غزلي«در شيراز .  آورد»طوطيان هند« کند و ارمغاني براي »شکرشکنان قند پارسي«

کرمان   بهاستاد. کند  ديدار مي٥»کامي شيرازي«  باجويد و باز ميرا  ٤»ناشناخته سعدي
کند تا اعجاز هنر قالي بافي را بنگرد و حال  يکي از دورترين شهرهاي ايران نيز سفر مي

  . را بپرسد٦»خواجوي کرماني«
پايتخت ايران   بهحکم وظيفه در بازگشت سري  بهرکار ما عابدي استاد پپروفسور

 را هم از ياد نبرده ٨»سعيد تهراني« و ٧»سليم تهراني«را بنگرد و زند تا دارالخالفه  مي
 ر خاطر دارد و مالقاتيان را نيز دي قزوين،استاد قبل از ترک ايران. باشد

  .هايش باشد ام پژوهشختدهد تا حسن   دست مي٩»زوينيق سالک« با
فارسي هاي دورتر قلمرو زبان  سرزمين  بهاستاد عابدي دوري راه را بهانة نرفتن

سرزمين عثماني   بهکند و براي سفر  مي١٠ل خار مغيالنشوق کعبه تحم  بهدهد و نمي قرار
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  :حافظ .10
 ها گر کند خار مغيالن غم مخور سرزنش  شوق کعبه خواهي زد قدم در بيابان گر به    



  ٦٦  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

جستجو   به١»کيهآثار نادر امير خسرو در تر«سازد تا دربارة  رنج سفر را بر خود هموار مي
.  را بيابد٢»يک شاعر فارسي شوروي«تا  کند شوروي قديم سفر مي  بهاز ترکيه. برخيزد
 رود و در مرو بلند آوازة عارف مي  شاعر٣» روميالدين موالنا جالل«زيارت   بهدر بلخ

اشعار ناشناخته فردوسي و «کند و نيز بعضي   ديدار مي٤»خواجه حسن مروي« با
  .جويد  را باز مي٥»عنصري

ن حٰمکالم غيرچاپي موالنا عبدالر«گردد تا دربارة  استاد از راه افغانستان باز مي
قصايد ناشناخته و گرانبهاي شعراي «پژوهشي تحت عنوان   بهص کند و تفح٦»جامي

او .  دست زند٨» ناشناخته شعراي بزرگ فارسيرباعيات و مقطّعات« و ٧»بزرگ ايران
هاي اجتماعي و  تاليفع«کند و دربارة   را فراموش نمي٩»روابط ادبي افغانستان و هند«

  .دهد  داد سخن مي١٠»ادبي افغانستان
وطن و در پايان اين سفر دور و دراز رفع   به عابدي در راه بازگشتورپروفس

حديث کشمير در «کند تا  خستگي را هوس ديدار سرزمين سيه چشمان کشميري مي
غني «ديداري از   با و١٢»مؤيد کشميري«استعانت از   با را بکاود و١١» فارسيادبيات
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  خدماِت پروفسور عابدي  ٦٧

فضاي روحاني   به٢»فاني کشميري«همراه   بهوادي استغنا رسد و سرانجام  به١»کشميري
  .پاي گذارد

 گذارد نه تنها خستگي اين سفر طوالني و رنج تحصيل خاک وطن مي  بهاستاد وقتي قدم
وجود   بهليکند که سير در آفاق و انفس در او تحو توشة فراوان علمي را احساس نمي

 کند و  فراموش مي وطن را»تجزيه«برد و  آورد تا آنجا که بعد مکاني را از ياد مي مي
 بپردازد و از ٣»يسي فاريسرا ث غزلاقبال از حي«بحث دربارة   بهرود تا پاکستان مي به

  .نويسد  بازا ر٥»فارسي  بهتراجم آثار هندي« کسب فيض کند و ٤»منير الهوري«انوار 
ي و وطن خواهي خويش را نيز هرگز از ياد يگرا ي عابدي احساسات ملّپروفسور

, اند زبان فارسي خدمت کرده  بهآنهائي که  بهشناسي و قدرداني نسبت حقز برد و ا نمي
سهم منشي «اي تحت عنوان  مقاله  باستايد و سة بزرگ لکهنو را ميمؤس. گردد غافل نمي

بنارس   به.نمايد کند ادا مي  ديني را که احساس مي٦» فارسيادبياتنولکشور در گسترش 
گردد  دهلي باز مي  بهدارد سپس  را بيان مي٧» فارسيادبياتحديث بنارس در «رود و  مي

  .پردازد  مي٨»هند از ديدگاه امير خسرو دهلوي« بهو حسن ختام را
اگر مقالة . هاي استاد بسيار چشمگير است ت نيز حجم پژوهشنامهاز جهت کمي

 سخن مجلّة در م ۱۹۵۵ که در دسامبر »دان هندوي فارسي«استاد را تحت عنوان 
ن جامي را که در حٰمعبدالر  بهيافته نخستين مقالة ايشان بدانيم و مقالة مربوط انتشار

  شمسي۱۳۷۰چاپ رسيده آخرين مقالة ايشان تا سال   به معارفمجلّة در م ۱۹۸۶ژانويه 
حدود   به سال۳۱هاي استاد فقط در فاصلة زماني همين  مجموع مقاله, شمار آوريم به

بيش از دوازده کتاب چاپ شدة   بههتوج  باکه) ۱۳۷۰سال ه تا البتّ(گردد   بالغ مي۱۶۰
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  ٦٨  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

عابدي دهها هزار صفحه را شامل پروفسورهاي آثار  رقم صفحه, تايشان در همين مد 
  .١خواهد گرديد

د امير حسن عابدي در برابر اين همه خدمات  سيپروفسورما براي شادروان 
دب فارسي از درگاه پروردگار فرهنگ ايران و اسالم در پرتو زبان و ا  بهارزشمندش

  .اجداد طاهرينش قرين فرمايد  باکنيم تا او را و دعا ميکنيم   بزرگ طلب آمرزش مي
اهللا و برکاتهةمحالم عليکم و روالس.  

  

                                                   
هاي دهلي نيافتم بنابراين شمارة مجلّه و سال انتشار آنهايي  اي مقاالت چاپي استاد را در کتابخانه پاره  .1

  .از آن کتاب نقل کردم, نقل شده بود» نامه را که در عابدي


