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بعضي کنيم و  بسياري مردم برخورد مي  باکنيم، در آن ما اي که ما زندگي مي در جامعه
. دکن ند که مسيِر زندگي تغييرشو کنند و بعضي اوقات مسبب مي  ما را متأثّر مياز آنها

کند که  شجوياني غلبه مياگر چنين شخصي استاد باشد، پس تمام شخصيِت استاد بر دان
  .شادروان استاد امير حسن عابدي داراي همين صفات بود. اند  متأثّر شده اواز

 که من بوداستاداالساتيد پروفسور امير حسن عابدي، آن وقت   بااولين مالقاِت من
 پرسيد نم استاد از. عنواِن عضو هيئِت علمي شدم وارِد بخش فارسي، دانشگاه دهلي به

ادبياِت معاصِر ايران خصوصاً « هستم؟ پاسخ دادم، دمن ه موضوع عالقهچ که به
  :فوري تشويق کرد و گفت. »هاي کوتاه ايران نويسي و قصّه رمان
خوب است که در اين مورد کار . ندا ردهها کار ک در اين مورد در هند خيلي کم”

حولي يد که در ايران در اين خصوص چه تمعلومات بدهما هم  بهکني و  مي
  .“آمده استوجود  به

 هند و سراسرِِدر اي که  م که چنين استاد فرهيختهدهايش، خيلي متأثّر ش از گفته
، گويي که چيزي بلد خواهد  و از من معلومات ميکند  تشويق ميمراايران شهرت دارد، 

ي کس اين بود شخصيت استاد عابدي که هيچ موقع دانايي يا برتري خودش را به. نيست
  .داد عنوان دانشجو نشان مي هميشه خود را به. داد يش نمينما

ترين شخصيِت علمي زبان و ادب  برجسته» باباي فارسي«استاد عابدي ملقّب به
مدت هفت سال رياسِت انجمِن  م به ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۰استاد از سال . فارسي در هند بود
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م در همايش  ۱۹۹۶ عهده داشت و همين انجمن مذکور در سال سراسِر هند را نيز به
. مزين کرد» باباي فارسي«لقب  المللي احمدآباد واقع در گجرات، استاد عابدي را به بين

 بياناتي نصيحت گونه  باباشد که استاد عابدي در آن همايش اين امر، جالب توجه مي
  :ن فرموداحاضر با

قيق و ويد تحر و مادر نتراشيد، بردبراي زبان و ادب فارسي پ! عزيزاِن من”
علم و دانشجويان زبان فارسي  در اين ميان مسئوليت جوانان طالب. مطالعه کنيد

مطالعه و   بااين ميراث عظيم فرهنگي را دريابيد و. تر از ديگران است سنگين
هاي هندي است، مانع از بين رفتِن  ر آثار فراواني که در کتابخانهدتحقيق جدي 
  .١“ بپردازيد که امانتي است نزِد شما و بسحفظ آثاِر گذشتگان آنها شويد و به

او هيچ موقع دانشجويان را از . داشتبلندي عنوان استاد، مقام  استاد عابدي به
 دربارة  اوخواست از اگر کسي مي.  چه روز،چه شب. کرد دانايي خود محروم نمي

. کرد  کمک ميوي بهگشت و  دست بياورد، او فوري حاضر مي  اطّالعات بهيموضوع
 پس در او ،دانشجويان رفتار کند  باعنوان استاد  بهياستاد عابدي، اگر استادنظر طبِق 

هميشه چه استاد بلند مقام باشد، بايد هرگفت،  مي. تشنگي دانش تمام شده است
  .تواند، دانش خودش را بيفزايد ميعنوان دانشجو رفتار کند، آن وقت  به

و براي تحقيق در اين زمينه نياز ا. استاد عابدي عاشق نسخ خطّي فارسي بود
کرد و از آن گنجينه، درهاي  دقّت مطالعه مي  باموضوع خاصّي نداشت و هر نوشته را به

او کارشناس ادبياِت فارسي هندي بود ولي متخصّص در زمينة . نمود ناشناخته را باز مي
 بودند و زبان فارسي از زبان سانسکريت برگردانده شده آثاِر سانسکريت بود که به

نام  را به» پربود چنْدر«، »يوگ وِشست«: از جمله، بودچاپ رسانده   از آنها را بهيبسيار
و » پدماوت«باشد و داستان  مي» پنچتنتر«که از » پنچکيانه«، »اُروشي ِوکرم«، »حال گزاِر«
  .»بحراالسمار«

دکتر تاراچند،   بااو. تمام آثار نامبرده در ادبياِت سانسکريت اهميِت خاصّي دارند
  .متن اصلي سانسکريت تطبيق کرده، آنها را تصحيح و منتشر کرد  باتراجم نامبرده را
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سن نود سالگي هم چيزي که مطالعه  استاد عابدي حافظة بسيار قوي داشت و به
او مردي عارف . استاد داراي برترين خصايص انساني بود. کرد  فراموش نمي راکرده بود

هرکسي که استاد را . بودرو، خوش مشرب و پاکدل  پوش، خنده ظر، سادهمنش، بلندن
اختيار شادِي خود را از ديدار استاد نشان   و بيبست  مينقشلبانش ديد، لبخندي بر  مي
هرگز . کرد لبخندي پذيرايي مي  بامنداِن خود استاد هم معموالً از دوستان و عالقه. داد مي

در محضِر او، هميشه سخن از . تعريف خود نشنيديمدر از زبان استاد عابدي حرفي 
. شد هاي طنزآلود و شيرين از کتب مختلف شنيده مي فرهنگ و ادِب فارسي بود يا نکته

او تمام . زند فرزندان حرف مي  باکرد گويا که دانشجويان چنين صحبت مي  بااستاد
اِه خداي متعال دعا درگ به. کرد رو از همه استقبال مي گشاده. زندگي قلندرانه زيست

  .د، آمينغرق در شادي و رحمت کن شادروان استاد اميرحسن عابدي را روحکنم که  مي
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