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در زمرة استادان گرانقدر زبان و ادب  گمان بايد استاد سيد امير حسن عابدي را بي
. دانست» پدر زبان فارسي در هند«شمار آورد و شايستة لقب   به هندةقار فارسي در شبه
و کثرت ها و معلومات ايشان در زمينة ادب فارسي و فرهنگ ايراني  وسعت دانسته

وي را هاي گرانبها و ارزشمند زبان فارسي در اقصي نقاط هندوستان  الع از گنجينهاطّ
هوش سرشار و دارا بودن اخالق نيک و . ساير استادان ممتاز و برجسته ساخته است از

 پس از وي که از خرمن استادان زبان فارسي نسِل. هاي اوست فروتني از ديگر ويژگي
کنند که روزي در کالس او براي کسب  ، افتخار مياند دانش ايشان توشه برگرفته
 گرفتند و امروز نيز همچنان نيازمند مراجعه ها مي شدند و بهره معرفت و علم حاضر مي

  . زبان و ادب فارسي هستندةتبعات ايشان در زمينتتحقيقات  به
 مراکز علمي و پژوهشي زهاي مختلف ا ز و نشانيدريافت جوا  با عابديپرفسور

رتبة هندوستان و کشورهاي ديگر، درجة لياقت و شايستگي خود را  مات عاليو مقا
تصحيح و ترجمه و چاپ . اثبات رسانده است  بهحوزة فرهنگ و ادب فارسي در

 ها مقاله بهاي فرهنگي و تأليف ده هاي فارسي و احياي اين ميراث گران کتاب
زبان   بههاي فارسي و اردو و انگليسي نه تنها معرف خدمات شايستة ايشان زبان به

 مورد  اطمينانعنوان مأخذ و منبع علمي قابل  بهفارسي و فرهنگ ايراني است، بلکه
اي علمي و  عنوان ذخيره  بهگيرد و قان قرار مياستناد و استفادة پژوهشگران و محقّ

  .ماند يادگار مي  بهفرهنگي

                                                   
  .رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي، ايران  ∗

 .اين پيام در زماِن حياِت استاد عابدي و نکوداشت ايشان نگاشته شده بود  
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ستان زبان و ادب فارسي تقدير و بزرگداشت استاد عابدي را کاري درخور و فرهنگ
داند و از خدمات صادقانة اين دانشمندبزرگ در راه گسترش زبان فارسي و  ضروري مي

از درگاه کند و  ت ايشان را آرزو ميفرهنگ ايراني و اسالمي، سالمت و دوام عزّ
 هند را در جهت ةقار دان ارجمند شبهخداوند بزرگ توفيق بيشتر ايشان و ساير استا

 هقار گمان ميراث ارزشمند ايران و کشورهاي شبه اشاعة زبان و فرهنگ فارسي که بي
  .است، خواستار است

  


