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  ي حسن عابدريام  پروفسوري فارسيبابا
  ∗فرالظّ احسن ديس

  استادان زبان ونيمبرزتر  ونيتر ه از برجستيکي ي عابدرحسنيشادروان پروفسور ام
 را بحق لقب شاني ا،شاگردان استادان و دانشمندان و .اند ه عصر بودني ا دري فارسادِب

، يادب فارس  زبان وسي بر تدرهعالو ،يسراسر زندگ  درشانيا .اند ه داد»يفارس ِيبابا«
 ني ا را درگرانيد  واند ه را انجام داديشناس همخطوط  ويشه پژوياه از کارياريبس
 ي فارسادِب مندان زبان و هعالق  واني دانشجوانيم از .اند هداد  قرارويق تش مورِدهنيزم
 کردند، يمک مرا ک ا اوه تنهن د،يرس يشان م استعداد بچشم وش وه يدارارا که  هکره

 ب و تعصّهنگو چيه ه راني ادر و دادند ي فراوان قرار مقي را مورد تشووي هبلک
غاز آم  ١٩٧٥ از سال يپروفسور عابد  باه بندييشناآ .دادند ي نمهرا  راينظر تنگ

 يينماه راشانياز ا نوشتم و ي مدلي بةرا دربار  خودي دکتراة مقاله بندهک ي وقتشود يم
 انجمن ياه  از کنفرانسياريبس در بعد، . پاسخ مثبت دادندهبالفاصل شانيا ،خواستم
در کنفرانس انجمن استادان  . مالقات شدشانيا ا بگريد و ندهسراسري  يفارساستادان 

  غالب وة درباره بندة مقالدني پس از شن،رامپور برگزار شد  درم ١٩٩٦ سال  درهند که
دعوت نو  يلهد، )غالبانستيتوي ( غالب ةسسؤم  بهرا  شماه فرمودند کشاني ادليب

 شرکت در کنفرانس ي برارا ه مزبور بندةسسؤ مشاني اتيداهطبق  بر ،م نمودهخوا
  وه نوشتن مقالي را براه بندهوستين زمان پآاز   و کردند غالب دعوتة درباريالملل نيب

ات اطّالعسال  خواستار اراکثر و کردند ي معيتشج  وقي تشواهناريمن در سآکردن  هارائ
 يياهناريم از سياريدر بس .شدند مينو ه لکي نعماني شبلةشاعر از کتابخان چند همربوط ب
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  باباِي فارسي پروفسور امير حسن عابدي  ١٤٧

 در  مالقات کردم وشانيا ابرگزار شد ب …نو وهلک رامپور و ،هکلکت ،هپتن ،يله در دهک
م هبرسر موضوعات مختلف با  ومي کرديم زندگه اطاق باکي  درهانارمي سيبعض

 يگفتگو بزرگ  درهاگ چيها  ام، بزرگتر بودنديلي خه از بندهنکآ با  وميداختتبادل نظر پر هب
 و زدند ي حرف مه دوستان کامالًيطيمح  درهبلک کردند، ي نمليمخاطب تحم خود را بر

 شانين صحبت اآ بر اثر هک کردند  مينقل  مايبرارا  اه يخوشمزگ  وها هفي از لطياريبس
را  خودشان کردند  ميي سخنرانهرگاه .شد ي موجب ملول خاطر شنوندگان نمرگزه
 بدان ه کيات ضمناطّالع از ياري بسهکردند بلک ي موضوع مخصوص محدود نمکي هب

 يسانآ  بهتوان ي مشانياه ياز سخنران .دندکر يم راهاظرا  داشت ي نمربط ماًيتقموضوع مس
 بود، عي وسيلي از موضوعات خيکيره ةر درباشانيات ااطّالع ه کرد کيريگ هجينت
ات را اطّالع همهنآ توانستند ي منيمچنه  بود وعميق يليشان خ ي نسخ خطّة مطالعةژيو هب
 دانشوران انيم از .ندکن ارهف اظتکلّ بالهيرايپ يب  ونيريش  وهساد  وه سريزبان فارس هب

 حسن  سيدپروفسور و احمد ري پروفسور نذياستثنا هب . شدهدي دشاني مثل ايکمتر کس
علم   دريي بر دارا بودن مقام واالهعالو ،ياستاد عابد .اند هبدل بود يقان ب محقّهمرحوم ک
شد   ميکي نزدشانيا ه بهک يرکسه با .داشتند مه بلند ي اخالقياه يژگي و،و ادب

 .کردند ي رفتار ميالنظر عيوس  ويفتکلّ يب  ويروئ هتاز  ويشاني پهکمال خند با
 نقش بس ينگه فرياه تيال دادن فعه ادامي خردساالن براعيلخصوص در تشجا يعل
استقبال   وينگه فرياه تيالفع  ازوقت چيه بودند ضي مرهنکآ با و کردند ي مفاي ايمهم

 چند ني ا.داشتند ي نمغي درشانيحضور در مجالس ا دانشمندان و دوستان و
 هزند .د بودهدوستان خوا شاگردان و  استادان وي موجب دلگرمهمواره شانياه يژگيو

مزاج،   خوش، خوشروشاني گفت اتوان ي مهخالص طور هب :شان بزرگداشت  وناادشيباد 
البتّه  و گو هفي لط،سنج ه بزل،دل ه زند،خوراک  خوش،پوشاک  خوشخو، خوش،گفتار خوش
 .اند هدانشور بودبسيار 

  


