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  ♦استاد عابديعزيزم 
  ∗حسين فقيهي

گرچه هند از معدود . دانش و ادب بوده است, فرهنگ, باز مهد تمدنقلمرو هند از دير
باشد که بر اثر تاخت و تاز اقوام ترک و مغول، از نظر سياسي صدمه   ميکشورهايي

ديگر ملل دنيا پيوند روحي و معنوي   باديده است اما از لحاظ فرهنگي و ادبي
اکنون نيز  هاي ادبي و هنري هم ويژه در زمينه  بهکرده و اين همبستگي فکر قراربر

اي بس دراز دارد و فرهنگ دوستان ايراني و هندي  هند سابقه  بادارد، رابطة ايران ادامه
  .ورزند  نمياين پيوند از هيچ کوششي دريغ  بهدر استحکام بخشيدن

در اسالميه  ةهاي دهلي و جامعة ملّي گاهعنوان استاد اعزامي در دانش  بهنگارنده که
زمينة گسترش زبان و ادب فارسي فعکرد، خود شاهد فرزانگان علم و ادب بود   ميتالي

رغم   بهات فارسي اشتغال داشتند وتدريس زبان و ادبي  بههاي هند دانشگاه که در
در اين راه ورزيدند و  شعر و نثر فارسي عشق مي  بهجان و دل  باامکانات محدود،

هاي دهلي  نظراني در دانشگاه  استادان ارجمند و صاحب.ندهيچ کوششي دريغ نداشت از
جز رشد و اعتالي فرهنگ و ادب فارسي نبود، از جملة  شان کنند که هدف  ميتدريس

استاد امير حسن عابدي، استاد بازنشستة دانشگاه دهلي , اين استادان فرزانه و خردمند
ظمت علمي، اخالقي و روحي اين مرد سترگ آنچنان بزرگ و فراگير مقام و ع. باشد مي

چند   بهاست که قلم را ياراي بيان آن نيست، ليکن نگارنده را گزيري نيست جز آنکه
  :ويژگي ستودة اين مرد دانش و عمل اشاره کند

                                                   
  .اين يادداشت در زماِن حياِت استاد عابدي نوشته شده است ♦
  .عضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا، تهران ـ ايرن  ∗
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ويژه در زمينة   بهمطالعه و تحقيق،  به از صفات برجستة استاد عابدي، عالقهيکي
هاي فارسي موجود در  باشد، نامبرده بسياري از نسخه  ميات فارسي ادبيزبان و
 افتاد براي  ميگاهي اتّفاق. هاي هند را بررسي و تحقيق کرده است کتابخانه

کرد،   ميايالت ديگر تحمل  بهآوردن يک نسخه، زحمت سفر طوالني را از ايالتي دست به
  .بدون آنکه احساس خستگي کند

بسياري از آثار علمي و تحقيقاتي اين استاد کوشا و ارجمند در هند و ايران چاپ 
  .مندان قرارگرفته است شده و در دسترس عالقه

هاي مهم اين بزرگوار است، نگارنده بارها شاهد بوده  صهتواضع از مشخّفروتني و 
ل نهايت خضت بزرگ، حتّاست که اين شخصيوع و ي در برابر يک دانشجوي سال او

اليه از خود تعريف و تمجيدي گاه ديده نشده که مشار کرد و هيچ  ميفروتني را إعمال
  .کند

باشد، نامبرده بسيار   ميهاي استاد عابدي روح عارفانه و قانع نيز از ويژگيداشتن 
  .پيرايه داشت خورد و رفتاري بي ذاي ساده ميغزيست و  ساده مي
انگيز است، وي نسبت ديگران نيز شگفتمشکالت زندگي   به استاد نسبتةتوج 

کرد و در کمک  ت ميهاي دانشجويان داخلي و خارجي احساس مسئولي رفع گرفتاري به
  .نمود  نميديگران از هيچ اقدامي فروگذار

اراده و   بااستاد در مسايل اجتماعي، سياسي و کارهاي اداري، فردي بزرگ،
دمداران دولت هند روي ايشان حساب طوري که بسياري از سر  بهباشد،  ميقدرتمند

  .کرده و احترام خاصّي قايلند
قدر زياد است که قلم را ياراي  و درايت اخالقي اين مرد بزرگ آنعظمت علمي 

ايشان بود تا از نور معنوي آن   بابايد از نزديک. و انديشه را توانايي عيان نيستبيان 
و  داوند تندرست و شادکامش بداردها چيد که خ ها برد و ميوه خردمند فرزانه بهره

  .روز بر عظمت و عزّت وي بيفزايد به روز
  


