
  سبِک پژوهشي پروفسور عابدي  ١٥٧

  ي پروفسور عابدي پژوهشسبِک
  ∗يني فاطمه حسديخورشده يس

  احوال و آثار
الت ي در ايپور ي غازين عابدي فرزند سيد بشر حسير حسن عابديپروفسور سيد ام

. ديرستان را در لکهنو و بنارس گذرانيدورة دبستان و دب. ١ا آمديدن بهم  ۱۹۲۱اتراپرادش 
سپس .  گرفتي دکتري فارسادبياتدر زبان و جانسن آگره  از دانشگاه سنم  ۱۹۴۵در 
از م  ۱۹۵۷در .  مشغول شدي فارسادبياتس يتدر  بهي سنت استفنس دهلکالجدر 

ار ي در همان سال دانش و گرفتي فارسادبيات در ي دکترةدانشگاه تهران دانشنام
  . شديدانشگاه دهل

در م  ۱۹۷۱رفت عهده گ  بهي دانشگاه دهلياست بخش فارسيرم  ۱۹۷۳ تا ۱۹۶۸از 
س يرئم  ۱۹۷۲در  .راز برگزار شد شرکت داشتي که در شيرانشناسي ايکنفرانس جهان

 يپاس خدمات ارزنده زبان فارس بهم  ۱۹۷۵در . ق کردي را تشوي هند ويجمهور
م  ۱۹۷۴در .  پژوهش دادي احمد و نقد براين عليزه فخرالدياو جا  بهيحکومت دهل

نار يدر سمم  ۱۹۷۴ه و در يترک  هند بهي فارسادبياتخ ي دربارة تاري گردآوريبرا
  .کابل سفر کرد  بهيخسرو دهلو ريام

, بهوپال, دهلي, گجرات, پتنه, وي عضو هيئت آموزش فارسي در دانشگاه بنارس
دوباره رياست بخش فارسي دو سال رياست م  ۱۹۸۱ تا ۱۹۷۸از . عثمانيه و پنجاب بود

لقب  بازنشسته شد و بهم  ۱۹۸۴در . عهده داشت ا به دانشگاه دهلي رادبيات ةدانشکد

                                                   
  .عليگره, دانشيار بخش فارسي کالج بانوان دانشگاه عليگره  ∗
 .١١ صدهلي و انجمِن فارسي، دهلي، , دانشگاه دهلي,  فارسيادبياتگروه زبان و , نامه عابدي  .1

 



  ١٥٨  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

, هندي, انگليسي, اردو, فارسي, هاي عربي استاد عابدي در زبان. استاد ممتاز ملقّب شد
  .داشت سانسکريت مهارت مي, پهلوي, اوستا

اشعار شاعران برجسته مانند . ماند پروفسور عابدي هميشه خندان و شادمان مي
دربارة پروفسور مجيب . ها بود غيره سرزبان  وخيامعمر , مموالنا رو, حافظ, سعدي

خواند او  اگر من شعر را مي”. داشت کند که او از شعر و شاعري عالقه وافر مي تذکّر مي
  .“روزي من اشعار مظهر جانجانان را برايش خواندم او بسيار خوشحال شد. کرد نقل مي

  ب کـش کعبـه ابـروي تـو بـود          مژه جـارو    ياد روزي که دلم معتکـف کـوي تـو بـود           
ــه ــد ب ــ شــب نمودن ــراةمــن نام   دستم سر گيسوي تو بـود  صبح ديدم که به    اعمــال م

  )جانان مظهر جاِن(  
 را يهمدان ميکل يالشعرا کند اشعار ملک ياد مي خود را يري که پي وقتياستاد عابد

  :خواند يم
  ن گذشـت  تاب تن از تحمـل رطـل گـرا          پيري رسيد و مستي طبع جـوان گذشـت        
  تو بگويم چـسان گذشـت       با آن هم کليم    بــدنامي حيــات دو روزي نبــود بــيش   

ــدن دل   ايـن و آن  يک روز صرف بستن دل شد به   ــر بکن ــانروز دگ ــتاز جه    گذش
  )يم همدانيکل(  

  :بگفته بهادر شاه ظفر
                                  

 
         ٓ                          

ش از يسد که بينو يدربارة خود م. داشت يار دوست مي را بسي دهليداستاد عاب 
 هستم يني شاهد ع. وقت من گذشتيابان و کوچه دهليچهل سال گذشت که بر خ

 يقدر اُنس دارم که اگر کس نين شهر اي مانند ذوق اي ول؛ گاه آباد گاه برباد شديدهل
ست و در ير ني امکان پذرمي دگر سکونت بگي را ترک کنم و جايب دهد که دهليترغ

  :ديگو يف کرده ميشعر تحر
                          ١  

 
                                                   

  )٢١ص , سيد امير حسن عابدي. (م ١٩٨٦، »درباة خود«, مقالة عابدي  .1



  سبِک پژوهشي پروفسور عابدي  ١٥٩

  اساتذه
, يعرب, ي مقدمات علوم را نزد استادان وقت فراگرفت و فارسيپروفسور استاد عابد

  . گرفترسدرا منطق و فلسفه , اردو, تيسانسکر, يسيانگل

  ي و فارسيم عربيتعل
  پور يز غايمدرسة قربان عل

  پور يغاز, مدرسة چشم رحمت
  لکهنو, المدارس سلطان

  .، بنارسهيادجوکالج عربي 

  منطق و فلسفه
  .يعلّامه ابن حسن نونهرو, استاد ابن, ي نقياستاد سيد عل, ت اهللا و صبغت اهللاياستاد عنا

  نهج البالغه
 را ي فارسادبيات زبان و يدکترا. نت جانس کالج آگرهيس, يپروفسور حامد حسن قادر

  .دياتمام رسان به
  .ض صحبت کردي فياستاداِن گرام  باون از دانشگاه تهران يعالوه بر ا
اهللا  حي ذبدکتر, فروزانفرع الزمان يبداستاد . اوستامهرداد استاد . ور داودم پياستاد ابراه

 يب متون ادةمطالع, يز ناتل خانلريپرودکتر , نيمعمحمد دکتر , يسيد نفياستاد سع. صفا
  .١بيم قرينزد عبدالعظ

  زبان فارسي  بهآثار
 .يفارس ت بهيکرم اروشي از سانسکرينام و  داس بهينامة کال شيترجمه نما .۱
 .نام گلزار حال ا بهينامه پرابود چند اود شيح نمايتصح .۲
 .م ۱۹۶۱ ،)گرهيعل(طلوع قمر  .۳
 .م ۱۹۶۴ ،نگريسر, تصحيح مثنويات فاني کشميري .۴

                                                   
  .١٦ص , مقاالت عابدي  .1



  ١٦٠  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

 .م ۱۹۶۸ ،گرهيعل,  دکتر تارا چنديهمکار  با,تصحيح جوگ وشست .۵
 .ش ه ۱۳۲۹ ،تهران, ي خبوشانينوع, سوز و گداز يمثنوتصحيح  .۶
 .ش ه ۱۳۴۹ ،تهران, طايفاللّ بختصحيح منت .۷
ت ي از سانسکريا ترجمه,  تارا چنديهمکار  باانهي پنچاک،تنتر ح متن پنجيصحت .۸

 .م ۱۹۷۳، دانشگاه اسالمي عليگر، هند، يفارس به
 .ش ه ۱۳۵۴تهران , الطين صفويهح تاريخ سيتصح .۹

 .م ۱۹۷۵ ،ي دهل،کوشش سيد مقبول احمد  بهينامة امير خسرو دهلو ضميمة تغلق .۱۰
, )زبان اردو  فارسي هند؛ مجموعة مقاالت تحقيقي بهادبيات (                  .۱۱

 .م ۱۹۸۴ ،يدهل, ين قاسميف حسيکوشش شر به
مرکز تحقيقاِت زبان و , ناداستان لورک و مي يا نامه  عصمتيح مثنويتصح .۱۲

 .ق ه ۱۴۰۶صفرالمظفّر /ش ه ۱۳۶۴ماه  آبان ،نو يدهل فارسي در هند، ادبيات
 ،يفارس ت بهياز سانسکر) يي هندويکتاب فلسف (ستوگ وشي ةح و ترجميتصح .۱۳

 .م ۱۹۶۸عليگره، 
همكاري دكتر   با)بحراالسمار ترجمة كَتَاسِرتْ ساگَر ـ(اسمار  تصحيح درياي .۱۴

ي فارسي ترجمه شده از مصطٰف ند، از داستانهاي سانسكريت كه بهتارا چ
همكاري مركز تحقيقات   باداد عباسي، چاپ دانشگاه اسالمي عليگره خالق

/ ش ه ١٣٧٥ماة  نو، بهمن فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهلي
 .م ١٩٩٧فورية 

 .م ۱۹۸۳ ،ي دهل,)اردو به (يم کاشانياحوال و آثار و سبک ابوطالب کل .۱۵
 در ي استاد عابدةمقال ستيش از دويبعالوه  يفارس, يهند, يسيانگل, اردو به

 ة مجلّ»کوشش« و »خرد« ،»غماي «،»سخن «،»کتاب يراهنما «: ماننديراني ايها همجلّ
» معارف» «اضيب» «آهنگ» «کايرانيندو ايا«ران افغانستان ي دانشگاه اادبيات ةدانشکد

  .١ده استيچاپ رس ره بهيغ زه ورايش» يپارس قند«

                                                   
ده بلقيس مرتب پروفسور سي, ؛ مقاالت عابدي١١٥-١/١١٦ فارسي در هند ادبياتپاسداران زبان و   .1

  .٢٥ ص, دانشگاه دهلي, انتشارات بخش فارسي, فاطمه حسيني



  سبِک پژوهشي پروفسور عابدي  ١٦١

  هند
 کتابخانة :شود ينجا ذکر مي از اي بعضياسام. ر نظر استاد بودي زها در هند تمام کتابخانه

, آباد تغلق,  همدردةکتابخانة جامع, هي اسالمةي ملّةکتابخانة جامع, يدانشگاه دهلمرکزي 
, يکتابخانة دانشگاه بمبئ, تهکتابخانة دانشگاه کلک, يدهل, نهوال بيکتابخانة آزاد هرد

دانشگاه اسالمي عليگره، , آزادموالنا کتابخانة , رامپور, کتابخانة رضا, کتابخانة بنارس
, کتابخانة کهجوه, هيکتابخانة آصف, المدارس کتابخانة سلطان, العلماةوکتابخانة ند, گرهيعل

, کتابخانة باالپور, جدکتابخانة جامع مس, هيکتابخانة خانقاه نقشبند, کتابخانة آغا ابو
 ،)ناسه(ک ي کتابخانة مدرسه عرب،)سهسرام(رشاه يکتابخانة ش, نتلي اورةکتابخانة مدرس

کتابخانة , في شريکتابخانة پهلوار, هيمانيکتابخانة مدرسة سل, کتابخانة خدابخش
حميديه کتابخانة , کتابخانة مرشدآباد, کتابخانة محمودآباد, گره اعظم, نيفدارالمصنّ

  .رهيغ  ونو ، دهليوزيآرکائناشينال , نو يهلة ملّي، دموز,  الورةموز, وپالبه

  رون هنديب
, نيچ, لبنان, سوريه, دشبنگال, هيترک, پاکستان, کستانيتاج, ازبکستان, افغانستان, رانيا

  .ستيادداشت من نيره که در يغ  و١يه روساروپا،
 ي استاد احساس خستگير بود ولي ناپذيها باعث خستگ گونه تالش نياگرچه ا

  .کرد ينم

   از نظر دانشورانيپروفسور عابد
  ):دانشگاه جواهر لعل نهرو (يپروفسور عبدالودود اظهر دهلو

  دم کسيان ند او در جهيلطف و خوب به”
ت ي شخصيث دانشمند و عالم و استاد و معلّم و انسان داراي از هر حياستاد عابد

گر در دل ي صدها شمع ديفارس شان بهعشق و عالقة فراوان . ر هستندينظ کم
  .٢“شاگردان و دوستان هم روشن نموده است

                                                   
 .١٧ ص ،مهمقد, مقاالت عابدي  .1

  .مهمقد, ارسيگروه ف, نامه عابدي  .2



  ١٦٢  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

  :ديگو ي م)ر هنديشناس شه بهيکت( يين دساياءالديپروفسور ض
  “چه نامت خوانم  بهي خوبة که مجموعيا”

  :ديگو يگره ميعلاسالمي عليگره، ر احمد دانشگاه يپروفسور نذ
کان , رستم دستان, يقيد او انسان حقيآ ينظرش م  بهينه موالنا اگر کسيدرآ”

جز   هست بهيمان زمان اگر کسيو سل, شمس مفخّر, نغمة عمان, ق نادريعق
  .١“ستيگر ني دير حسن عابديپروفسور سيد ام

 گوناگون يها از لقب):  تهران،نامة دهخدا  لغتةمؤسس(ي دياستاد جعفر شه
  :کند يم ادي

نة ي گنجيا, ادگار گذشتگاني يا, يارسادب ف, کوش و دلسوز  باغبانا سختيا”
  .٢“تو سالمت دارد ت بهي هند خداي فارسادبيات

  :)يراني ايسي و خوشنوادبياتپژوهشگر  (يخان چيدرضا قلياستاد حم
  .“رانيد ايزن هند و اميتو را”

  :)نو دهلي, ن مرکز تحقيقات فارسييشير پيمد(دکتر اکبر ثبوت 
ه قار ن پهناور شبهي در سرزميدرخت تناور فارس ؛ياوستاد اوستادانه زمانه عابد”

 يها  همچون سرودهيريها و ثمرات دلپذ ش از هزار سال شکوفهيکه در طول ب
 يکر فارسي تازه در پيبارآورد و روح دل و غالب بهيب, ن خسرويريز و شيانگ دل

  .٣دنديدر هند دم
  ):س فرهنگستانيرئ (اد عادل حدي علدکتر غالم

 يينة گرانبهاي گنجشاني معلومات اي پدر زبان فارسير حسن عابديماستاد سيد ا”
  .٤“ر استادان ممتاز و برجسته ساخته استي را از ساي و است ودر هندوستان

  

                                                   
  .٢٣ص , مقاالت عابدي  .1
  .٩٧ص ,  دهلي،تيوت غالب انستي, پروفسور سيد امير حسن عابدي محقّق و دانشور  .2
  .١٠٣ص , همان  .3
  .٩٧ص , همان  .4



  سبِک پژوهشي پروفسور عابدي  ١٦٣

  قيروش تحق
قاره در سراسر   بزرگ شبهسندگاِنين نوي باي ت برجستهي شخصير حسن عابديسيد ام

 چه ياو مالقات داشت چه شهر  باه کيهر کس.  استي جهان فارسوکشور پهناور هند 
  .گرفت ير قرار ميچه جوان، تحت تأثر و ي پچه ييروستا

طور   بهي فارسادبياتن دانشمند بزرگ در راه گسترش زبان و يخدمات صادقانة ا
ما ي مانند نيراني نامدار ايشعراسندگان و ينو  با.خ ثبت خواهد شديادگار در تاري
ن يمي س،جالل آل احمد, رج افشار، مهرداد اوستايا, يسيد نفيسع, اريشهر, جيوشي

وجودش .  بودينة ادب فارسير گنجي اميقتاً پروفسور عابديحق. ز متعارف بودي نيبهبهان
نگاه . دهد ي گوناگون ميها  مانند قوس قزح جلوهيخي و تارپژوهشهاي يايدر دن
ز را ي خرد و رش هريرسا ذهنو گذاشته ده ني را ناديزيق پروفسور چين و دقيب ژرف

 و کوشش يسع  با.ماند يابد در تالش آن سرگردان مي ي که اصل را نميند تا وقتيب يم
شان جهان علم و ادب را يو از کالم شناخته و ناشناختة امتعدد  نامدار يخود شعرا
 نبود که در تالش آن نسخه و ي و شخصيچ کتابخانه دولتيه. کند يروشناس م

  .ده باشديا نداب ريمخطوطات نادر و کم
, گر در سراسر کشور هند مانند مدراسيالت ديا الت بهيک اي از تالش و يبا سع

رون هند يرفت و ب يبنارس م, پور رام, گجرات, برودا, آباد ميعظ, درآباديح, يبمبئ, کلکته
 رفت و ي مرهي غودش  پاکستان و بنگال, هيترک, کستانيتاج, کستانياوزب, افغانستان, رانيا

, وجودش کتابخانه”:  خان چه خوب گفته کهيصاحبزاده شوکت عل. کرد ياستفاده م
  .١“نه خانه بودينگارخانه و آ

  محقّقعنوان   بهيپروفسور عابد
ها را خودش  اضين بيچند.  استاد بودياض شغل خاصّينه مطالعه بين زميدر ا
ها را  اضي بير دکتيکرد که برا يمتوجه مرا شه شاگردان يکرده است و هم يمعرف

  .انتخاب کند

                                                   
  .٨٢ ص, پروفسور سيد امير حسن عابدي محقق و دانشور  .1



  ١٦٤  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

اض کتابخانة يب, ياض واله داغستانيب, اض کرمانيها ب اضيبها و  جنگدر آن 
اض اشعار ياز آن ب. اند ار پرارزشي بسهريغ نو و يدهلملّي،  ةاض موزيب, نيدارالمصنّف

د وطواط که طبع يرش, صابر, بياد, يخاقان, خيامعمر , شاعران معروف مانند خسرو
.  کرده استي کرده معرفيآور  هم وجود ندارند جمعي چاپيها وانيند و در دا نشده

 مطرح  راشود ي م آغازتيبن يا  باست وي دگر نياض جايجز ب  که بهيمثالً غزل جام
  :کند يم

ـ روا مدار کـز ا      برون خرام که تا در ره تو خاک شـوم      ن آرزو هـالک شـوم     ي
*  

ــروم    هــردم از کــوي تــو خــواهم مــن شــيدا ب
ــه   ــپارم ب ــان س ــروم   ج ــا ب ــن تنه ــگانت ت   س

  شدم باز پريشان که نـه مقـدور مـن اسـت             مي
  جـاي کـه تـو بـاش مـن از آنجـا بـروم         که بـه  

  تو قديم اسـت نـيم چـون دگـران          عشق من با  
ــايم امــروز بــه   ــوي تــو و فــردا بــروم    ک   ک

  اض کرمانيب
سد ينو ياض مين بيدربارة ااو .  شده استينو نگهدار ي دهل،ياض کرمان در موزة ملّيب

  نياض در کرمان بين بيا.  مخطوطات استةار پرارزش و اسمش مجموعيکه بس
نسخه مطلّا و . لومات نو استعنة مي نوشته شده و گنجم ۱۴۲۳-۱۴۴۲/ه ۸۴۶-۸۲۶

  .١بها است شيزها نادر و بيار چيه بسي حاشيمذهب و رو
  .طور است نين نسخه هميفهرست مشموالت ا

, هيخا منظوم در متن و منثور بر حاشيوسف و زليداستان , حياصظفرنامه در ن”
دو کتاب انشاء و , ئتيد اول منظوم در هين عطار فريدالديمختارنامة فر

الدين  ه دربارة اسحق سلطان جمالي حاشين رويعالوه بر ا. خيامات عمر يرباع
  .“انجو
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در . نسوب است ميفردوس  باوسفينام قصّة   بهيک مثنوياض کرمان ين بيدر ا
 ين مثنويان از مدت دراز امحقّقن يب.  استي فردوسيخاي اسمش زليکشور نسخة نول

ن يرسد که ا يجه مين نتيا  بهيمثنو پس از مطالعه ي استاد عابديول. موضوع بحث است
  :ديگو يست سپس مي ني از فردوسيمثنو

. شد ي من مسئله زود حليکند متن را بخواند ورنه ا ي نمي سعياصالً کس”
 ياگر کس.  اشتباه است، موسوم شدهينام فردوس  که بهيا يطور مثال مثنو به

ن گونه يا  باقع مواجهچ موي داشته بود هيمتن آگاه  باخواند و يشعرهاش را م
 دوباره ياض مثنوين بيد بر اساس ايداشت که با او آرزو . ديگرد يتسامحات نم

  .١“ح شوديتصح
ب و يها و معا ت نسخهيفيد مطالعه متون کيکأ تي در روش پژوهشياستاد عابد
 که خود مطمئن يکند تا وقت ي مطالعه ميت نظردقّ  با نسخه راي و باطنيمحاسن ظاهر

  .ماند يشود در تالش و جستجو سرگردان م ينم
ان و محقّق يها اند که بر کاوش نظران کم گونه صاحب نيق اي تحقة در عرصيراست

  .ن بکشند بطال خِطيسندگان قبلينو
 داده يک قطعه انوري و ي کرماني خواجوةمنتشر نشدده يک قصياض يدر آخر ب

. تر بود اض عاشقيد صاحب بيسد که شاينو ياو م. شده است که متعلّق از فرد است
  .شود يت آغاز مين بيا  باده خواجويقص. اض استين شاعران فقط در بياشعار ا

   حـور نـژاد   ي صـنم  يفـ يرو بـود حر   ندا   افتـاد  يوثـاق   ن بـه  يفاقم شـب دوشـ    اتّ
  شاد بستة کـارش بگـ  ةن گريشب دوش   خواجـو   بامها بود که در ششدر غ    سال

از منابع  دارد و ياض معلومات فراوانين بيسد که اينو ي در آخر ميپروفسور عابد
قتاً يحق. شود ي حل مآن  باياريو مشکالت بسل يد و مسايآ يشمار م م بهيمستند و قد

  . استندهيافزا ما يقير معلومات تحق باض کرمانيب
ه ناگذاشته است چنانچه او درباة دپروفسور عابدي در روش تحقيق چيزي را نادي

  :اين شعر
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   کوش که عالم دوباره نيـست   عيش  بابر به   نوروز نو بهار و مي و دلبري خوش اسـت         
د که سينو يم.  کرده استيآور ق بحث کرده و از منابع مختلف شواهد را جمعيدق

 بابر پادشاه منسوب محمدن يرالدين شعر را از ظهي در اکبرنامه اين نورانيدکتر عبدالحس
بابر ”: يين نواي طبق عبدالحس.ستي ن١ن شعر در اکبرنامهي ايسد ولينو ياو م. کند يم
 در کتب ييها گفته از اشعار او نمونه ين زبان مي توجه فراوان داشته و بديزبان فارس به
 يشتريشمار ب”: کند که يه مقاله خود اعتراف ميحاش ز بهي نييبعداً دکتر نوا. “ديدنوان  يم

مؤلّف تذکره , خالصه مؤلّف شاهان شاعر. “از اشعار او در کتاب شاهان شاعر آمده
ن شعر را از بابر يگر اينگاران و دانشمندان د تذکره, مؤلّف صبح گلشن,  پنجابيشعرا

د يد که بابر پادشاه روز عيگو يوثوق م  باوالقاسم حالتاب. دهد يپادشاه مغول نسبت م
  .دياتمام رسان ن غزل را بهيا

سد که ينو يقات خود ميتعلدر ن غزل ي دربارة االيالخةآمر استناد ا بي راشديآقا
 از ي عابدگفته پروفسور ه کرده بود بهن اشعار کنديبابر در باغ کابل بر سنگ حوض ا

 يبابر پادشاه دهل بهن شعر را ي فرشته است که او هم اخين شخص مؤلّف تاريهمه اول
  :سدينو يمؤلّف فرشته م. منسوب کرده است

حوض کوچک .  بودين نشاني که از بهشت بريدامن مرغزار رون کابل بهيدر ب”
برم نشاط … طبع مردم خوش  با خوش کرد ويدر سنگ کنده شراب ارغوان

  .٢“کرد برپا
  :تيب. کنده بود…  خود را در کنار آن حوضتين بيداد و ا يداد انبساط م

  عيش کوش که عالم دوباره نيـست     بابر به   نوروز نو بهار و مي و دلبري خوش اسـت         
 ي که پهلوين چشمه در سنگيبر هم” بابر نوشته است که ييز جاي نيدر تزک بابر

  .“ت را کنده و ثبت نمودين سه بين چشمه است ايا
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کند که  ي نقل م»خيالتوار مفتاح« در ليب مايلير از ِون شعي در اثبات اياستاد عابد
ندر فرزند ابوالقاسم گر سلطان بابر قليک شاعر گمنام و دينام بابر دو تا شاعر بودند  به

ر يم بر سر ۱۴۵۶/ه ۸۶۰م تا  ۱۴۵۲/ه ۸۵۵اهرخ مرزا بود او در خراسان از مرزا و نوة ش
  . ملک عدم شديم راه ۱۴۵۷/ه ۸۶۱در . حکومت بود

مرزا  قراي بابر فرزند ابوالقاسم باالشعرا اضير و فياللطا منتخب ةن تذکريطبق مؤلّف
  :ن شعر ازوستياو بود 

  اينجا جز آنکه جان بسپارند چـاره نيـست          گفتم بتا چه چاره کـنم در غـم تـو گفـت       
  عيش کوش که عالم دوباره نيـست     بابر به   نوروز نو بهار و مي و دلبري خوش اسـت         

  :د کهيگو يگر مي ديمنبع از يعابدپروفسور 
 ي کالم همه شعراي تا جامياز سعد» بيالجحتفة« در آثارش ي فخرمحمدسلطان ”

در اين کتاب او ذکر .  و غيرمعروف را يکجا کرده کار بزرگ انجام داده استمعروف
عالوه بر اين او .  اشتباه بزرگ را رفع کرده است وهردو بابر و کالم ايشان جدا کرده

  .سلطان بابر قلندر ذکر کرده است  باغزل خود اين شعر را  با»ايسي فروغ« بزرگ اعِرش
  :نظير

  او را مگوي دل که کم از سنگ خاره نيست           هر دل که والـه رخ آن مـاه پـاره نيـست            
  عيش کوش که عالم دوباره نيـست     بابر به   نوروز نو بهار و مي و دلبري خوش اسـت         

  در کار خير حاجت هيچ اسـتخاره نيـست           مــراشاي مــصحف رخ اگــر ميکــشي گــب
ــ ــسن  ثّأت ــال ح ــدر کم ــا ده ان ــزه م   ١بنماي دل که از پي او پاره پـاره نيـست            ر غم

ز مطرح کرده ي بابر را ني و شعر اختالف فرزندي در ضمن اثبات شاعرياستاد عابد
  .ستي عالمت شاعر بودن نکندن،ت را بر حوض يرسد که ب يجه مين نتياست و بر ا

 متفرقه ادبيات استاد در مورد يها ر و نگاهينظ ي بي پروفسور عابديبک پژوهشس
 آمد ينظر م ها به نهياض و سفيزها در بيگونه چ ني که اييجا هر. ق استيار دقيبس
مطالعه و آثار و سبک شعر و زمان هرچه   با.گردد ي دنبال اصل مطلب ميکنجکاو با
 اصطالحات يلسبک متن و زمان سنن از. کرد يسه ميآمد آن را مقا ينظرش م به
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او هر . ز توجه کامل داشتي نيرونيره را در نظر داشت و بر شواهد بيغ  ويموضوع
 هند صرف کرده يژه ادب فارسيو ادب و فرهنگ به  خود را بهيقي تحقيلحظه زندگ

هدف او در . کند يان مي بيکمال سادگ  باشه هر موضوع راي هميپروفسور عابد. است
  .ستي نيسينو ني و رنگي رمزپرداز وق استيان حقايق بي تحقةصعر
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