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  مقاِم علمِي پروفسور عابدي
  ∗اعجاز احمد بن بشير احمد

طوري که شايستة دانشمندي  قصِد بنده از نوشتِن مقاله مبسوط و يا شرِح حاِل کامل به
ون پروفسور سيد امير حسن عبادي باشد، نيست زيرا براي انجام دادِن اين امر مهم، چ

بضاعتي و امکانات  مايگي، بي ن بي کاري که من با اي.قلم توانا بايد و نويسندة بينا
استاد  ام فقط شوق و اشتياق است که مرا وادار کرده که من هم نسبت به محدود کرده

 بکنم و اين را زرابقارة هند سيد امير حسن عابدي ارادتي که دارم ا فقيد و ارجمند شبه
  .دانم هم براي خود وظيفة ملّي و وجداني مي

عنوي و علمي پروفسور سيد امير حسن عابدي نيست من معرفي شخصيت منظِر 
تأليفاتش نظر افکنده و بخواند و  زيرا اگر کسي بخواهد سيد موصوف را بشناسد بايد به

سجاياي  به فهمد و يا بايد از آنان باشد که از محضرش درک فيض نموده و پي به
م و از زندگي باطني ا زيرا ما ظاهري از زندگي وي شنيده و ديده. اخالقيش برده باشد
شود که زندگي هر فردي داراي دو قسمت است يکي   گفته مي.وي خبري نداريم

زندگي ظاهري که سير در عالم آفاق يعني جهان مادي و جسماني است و ديگري 
معنوي و روحاني است که در درون زندگي باطني که سير در عالم انفس يعني در جهاِن 

هنر بزرگ پروفسور سيد امير حسن عابدي و اگر . ِح اوستهر آدمي جايگير و مقاِم رو
بهتر گفته شود بزرگترين هنرش همين بود که آرزو و اميد را در دِل خوانندگاِن ادب 

خوانندگان فارسي نشان  طور غيرمستقيم به به. کرد فارسي و نيز عربي بيدار و روشن مي
ت اين نيست که شما داريد، تعليم داد زندگي اين نيست که شما داريد، تعليم و تربي مي
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اي را در  سيد موصوف راه تازه. ها معمول است و تربيت اين هم نيست که در مدارس
طور  آموزش زبان فارسي پيشنهاد کرد او معتقد بود که آموزش و پرورش جديد به

آن بايد از  همين دليل نتايج خاصّي را که مي شود و به قارة هند اجراي مي ناقص در شبه
  .دهد دست نمي گرفت به

عابدي از دورة چهارگانة راه نو در تعليم و تربيت و کتاب تأليفات پروفسور 
فراگرفتن  منزلة راهنمايي واقعي مردِم هند به تجليات روح هندي و رهبر نژاد نو، همه به

شناسي و  رود و جا دارد اين مربي دلسوِز هند مورد حق شمار مي ترتيب جديد به
 يکي از مزاياي اصول فن تربيتي پروفسور عابدي .جديد کشور قرارگيرد ي نسِلقدردان

اين است که همواره در تعاليم خود جهان اخالقي و معنوي را براي ملّت ضروري 
. شود شمرده و اين خود يکي از رموِز قدرت ملّي، ملل زندة امروزي جهان شناخته مي

قارة هند دانشمند  سل جديد و نژاد نو شبهناگفته نگذريم که يکي از مربيان بزرگ ن
آثاِر قلمي و . رود شمار مي ارجمند بهپروفسور سيد امير حسن عابدي يعني مؤلّف 

قارة هند خصوصاً جوانان  هاي فکري وي را تمام جوانان تحصيل کردة شبه تراوش
قاِم دکتر اگر م. اند شناس کم و بيش خوانده و ديده و بر آثاِر وي وقوف يافته فارسي

هاي خود  يابيم که تمام فعاليت عابدي را از انتشارات و نگارشاِت وي تعيين کنيم مي
  .کاربرده است بيداري خوانندگاِن ادب فارسي به براي خدمت به

 من آثاِر ارزنده و  کهيهنگام .ام ة استادان بزرگ ادب فارسي بودهشيفتبنده همواره 
کنم که چطور  شوم و فکر مي خوانم لرزه براندام مي ا ميبينم ي قيمت اين اساتيد را مي ذي

 يکي از اساتيد .اين اساتيد در زندگِي مختصِر خودشان اين جور آثار را باقي گذاشتند
آيد چندان غم و اندوه بر دلم  يادم مي زمان پروفسور مذکور است هر وقت که وي به

 سرم دوران مجنونان چند دقيقه مثل شوم که تا قدر متأثّر و متألّم مي آورد و آن هجوم مي
کنم که من هم مثِل آنجناب از جويبار علم و ادب سيراب گشته  آرزو ميخيلي . دياب مي

  :گويم که فقط مياما نهادمي  دايرة علم و ادب و تهذيب و تمدن مي و پا به
  ور بسوزد دلم، ايـن راز نهفـتن بهتـر           شرح اين قصّة جانسوز نگفـتن بهتـر        

بينم اين است که چون کسي آثار و تأليفاِت  مطلبي که ذکر آن را در اينجا الزم مي
تواند تفاوتي بکند که نويسنده يک ايراني بوده است يا  خواند نمي سيد عابدي را مي
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 و مهارت عالوه بر زبان فارسي وي در زبان عربي، انگليسي و اردو نيز تبحر. هندي نژاد
م در  ۱۹۹۶ که انجمن سراسري استادان فارسي هندي در سال مخفي نماند. کلّي داشت
المللي احمدآباد واقع در ايالت گجراِت هند پروفسور سيد امير حسن عابدي  کنگرة بين

شود که  سرفراز کرد از اين لقب عالي اين امر آشکار مي» فارسي باباي«لقب  را به
ند بلکه در سراسِر جهان شهرتي قارة ه پروفسور سيد امير حسن عابدي نه فقط در شبه

. شود مشک آن است که خود ببويد نه که عطّار بگويد و معرفتي تام دارد چون گفته مي
  :ام که فقط بگويم جايي رسيده بنده هم به

ــشنده    زور بـازو نيـست     هاين سعادت ب   ــداي بخ ــشد خ ــا نبخ   ت
فارسي شناسان ادب آموزندگان و سر در نظِر بنده پروفسور موصوف همان ارادتي نسب به

سر سيد احمد خان . مسلمانان آن دوره داشته است داشت که سر سيد احمد خان نسبت به
 عابدي ادب و فرهنگ غرب آشنا شوند ولي سيد امير حسن  باخواست که مسلمانان مي
 توجه آن که جالِب.  بشونديار و قرينفرهنگ و تمدن و ادب ايران  باخواست که مسلمانان  مي
  :حضّار کرام فرمود المللي که ذکرش آمد با بياناتي پر از اندرز و نصيحت با ستاد در کنگرة بينا

. پدر و مادر نتراشيد، برويد تحقيق و مطالعه کنيدبراي زبان و ادب فارسي ! عزيزاِن من”
تر از  در اين ميان مسئوليِت جوانان، طالب علم و دانشجويان زبان فارسي سنگين

مطالعه و تحقيق جدي بر آثاِر   اين ميراث عظيم فرهنگي را دريابيد و با.ديگران است
حفظ آثاِر  هاي هند است، مانع از بين رفتن آنها شويد و به فراواني که در کتابخانه

  .١“گذشتگان بپردازيد که امانتي است نزد شما و بس
اين   بود، بافارسيدر زبان بدون شک استاد عابدي عالمي فرزانه و دانشمند سرشناس 

رخ کسي نکشيده  گاه از برتري علمي و ادبي خودش مغرور نشده و آن را به وجود وي هيچ
قاره بوده و اغلب  هميشه نگران انحطاط و زوال اين دوزبان فارسي و عربي در شبهوي . است

وجود اين همه که در  با. ناراحتي و نارضايتي خود را در مورد اين قضيه عنوان کرده است
 .طور باال نوشتم، درِک مقاِم علمي و ادبي پروفسور سيد امير حسن عابدي خيلي دشوار استس

توان گفت  در مورد شخصيت متعدد وي مي. ام آن نيِت خود نيز نرسيده من خود معترفم حتّي به
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قدر ادرک نمودن شخصيت عظيم هر هنرمند و نويسندة بزرگ و استاد  که فکر هرکس به
, اندکسيد امير حسن عابدي آنچه که بوده است بسي دشوار است و بنده در اين برجسته مثل 

او باد و من ي وي را بيامرزد و درود بروان پاک ادعايي ندارم و دعاگو هستم که خداي تعاٰل
  :گويم فقط مي

  بقدر بينش خود هرکسي کند ادراک       ترا، چنانکه تويي، هر نظر کجا بينـد    
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