
   استاد عابديامير خسرو از ديدگاِه  ٢١١

  يعابد استاد دگاِهيد از خسرو ريام
  ∗اصغر ميکل ديس

 ،انمحقّق ،دياسات از تن کي ،»هندوستان يفارس يبابا« بهبملقّ يعابد حسن ريام ديس
 از يفارس ادب ةعرص در او کين نام و شهرت که بوده هند ينام انمؤلّف و پژوهشگران

 دهيرس عالم سراسِر در زبان يفارس يها طيمح سراسِر به ،گذشته هندوستان يمرزها
 پژوهشگر و محقّق او از که محاسن نيا ةهم يپهلو در يعابد حسن ريام مرحوم. است
 ،يسادگ  بهيعابد. يانسان کين ليخصا تمام يدارا بود يانسان ،ساخت  ميينام و نخبه
 معاونت ،گرانيد  بهيهمکار و کمک ،ييرو خنده ،کين اخالق ،يمنش کين ،ينظر بلند
 استاد. بود همتا يب يکارها ريسا و گرانيد کار حيتصح ،ياجتماع لفمخت بخش در

 ، بودنموده صتفح و قيتحق ةعرص در کوشش و تالش وقف را اش يزندگ تمام يعابد
 اخالق ممعلّ چون يعابد. است نبوده صتفح و قيتحق از دور و کاريب هم کروزي يحتّ

 اغلب ،نموده يقيتحق يکارها  بهبيترغ و قيتشو را انيدانشجو و جوانان همواره
 نييتع در تا خواستند  مييو از شدند  ميدکترا ةدور شامل يفارس بخش در که يکسان

 شتافت  ميهمگان مدد  بهسرشار يعشق  بازين او که دينما کمکشان منابع هيته و موضوع
 يگر تينصح چون او. نمود  ميتالش روز و شب همه يبرا راهنما استاد چون يحتّ و
 را جوان انمحقّق و انيدانشجو يبرا منکر از ينه و معروف  بهامر فهيوظ شهيهم ادان
 تا خواست  ميانيدانشجو و جوانان از. آورد  ميحساب  بهشيخو مهم و ياصل ةفيوظ

 شمار  بهآنان يزندگ ةيسرما نيتر مهم که را خود وقت ،نموده درک را شيخو تيمسوول
 قيتشو يعلم و يادب کتب ةمطالع  بهرا انيدانشجو شهيهم او. ندهند کف از هودهيب رود مي

                                                   
  .نو يدهل ه،ياسالم ةيملّ جامعة ،يفارس بخش ارياستاد  ∗

 



  ٢١٢  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

 که است يعابد استاد مقاالت مجموع که »يعابد يمايس« کتاب در. نمود  ميبيترغ و
س دکتر طتوساست شده يگردآور يدهل دانشگاه استاد ينيحس فاطمه سيبلق هدي، 
  :ديفرما  ميگونه نيا انيدانشجو و جوانان  بهحتينص قسمت در

 و مطالعه ديبرو ،دينتراش مادر و پدر يفارس وادب زبان يبرا من زانيعز”
 يفارس زبان انيدانشجو و علم طالب جوانان تيمسوول انيم نيا در. ديکن قيتحق
 و مطالعه  باو ديابيدر را يفرهنگ ميعظ راثيم نيا. است گرانيد از تر نيسنگ
 آنها رفتن نيب از مانع است هند يها کتابخانه در که يفراوان آثار بر يجد قيتحق
  .١“بس و شما نزد است يامانت که ديبپرداز گذشتگان آثار حفظ  بهو ديشو
 مورد را ناشناخته موضوعات همواره يو که بود نيا يعابد استاد صاتمشخّ از
 دهيد ،شود تدقّ يعابد استاد يکارها فهرست  بهاگر. داد يم قرار صتفح و قيتحق
 هم اي شده پرداخته آنها  بهکمتر که نمود  ميانتخاب را يضوعاتمو شهيهم او که شود مي

  .است نگرفته صورت يتوجه آنها  بهاصال
 مفرط ةعالق و عشق يهند و يرانيا از اعم يفارس يشعرا ةهم  بهيعابد رحسنيام
 محشور آنان  بارصمعا يشعرا چه و قدما چه يگو يپارس شاعران  باشهيهم و داشت
 يها بخش انيدانشجو ةژيو هب همگان و برد  ميوافر تلذّ آنان رشع خواندن از بوده
 کرد  مينينو و کيکالس يفارس اشعار خواندن  بهبيترغ و قيتشو ها دانشگاه در را يفارس
 انيم در يعابد حسن ريام. کرد  مييادآوري آنها از تمام شوق  باهمواره هم خودش و

 بهتر و شتريب را او داشته مفرط ةعالق يدهل خسرو ريام  بههندوستان يگو يپارس يشعرا
 نموده يفراوان قاتيتحق او اشعار و آثار مورد در خاطر نيهم  بهديپسند  مينيريسا از

 مثبت يها جنبه داده، قرار قيتحق مورد را خسرو ريام اشعار مختلف يها جنبه او. است
. است داده قرار عهمطال مورد رتبح و يآگاه همراه و خاص ينيب کيبار  بارا آن يمنف و

 ادي خسرو ريام ناب اشعار از درس جلسات و مجالس اکثر در يعابد حسن ريام استاد
 ظرافت و تدقّ  باو داشت فراوان يآگاه او آثار يخطّ نسخ و خسرو آثار از او. کرد مي
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 انيدانشجو  بهها کتابخانه در آنها کامل ينشان با را خسرو آثار تک تک قيدق آدرس خاص
  .داد  ميقيتحق اهل و

 ةدربار »يدهلو خسرو ريام ةناشناخت اتياب« عنوان تحت ةمقال در يعابد استاد
  :سدينو  مينيچن خسرو عظمت
 هند در حال  بهتا خسرو ريام مانند يفارس يا ندهيگو تيفيک و تيکم لحاظ از”

 هم يرانيا يادبا که است هندوستان ندهيگو تنها يو. است نگشوده ايدن  بهچشم
 يو اشعار امروز  بهتا فانهسأمت اام. بودند ليقا فراوان اهميت او نبوغ و عظمت هب

 کالم آنکه حال و است امدهين عموم نظر  بهو است نشده جمع جا کي در کامالً
  .١“است موجود قمتفر و پراگنده ايدن يها کتابخانه در او يرچاپيغ
 کامل صورت  بهخسرو ريما اشعار تا بود آن يپ در همواره يعابد حسن ريام
 شعر و دانش و هنر و قيتحق اهل دسترس در و چاپ يانتقاد وهيش  بادهيگرد جمع
 او. نمود ينم يکوتاه نهيزم نيا در يتالش و يسع گونه چيه از خاطر نيهم به. رديقرارگ
 همواره او ديد از. رديگ بخود عمل و انجام صورت مهم نيا تا نمود را خود تالش ةهم
 مختلف يها وانيد تا ميا نکرده تهم حاال تا ما چرا که بود مطرح سشپر نيا
 چاپ  به،هستند يفارس ادب و شعر گانيشا گنج هرکدام کهرا  يدهلو خسرو ريام

 خسرو ريام شعر  بهبتوانند يآسان  بهاو سخن و شعر  بهعاشقان و مندان هعالق تا انيمبرس
  .باشند داشته يدسترس
 کتابخانه  بهخسرو ريام اشعار مورد در پژوهش و قيتحق يبرا شخصاً يعابد حسن ريام

 را او آثار از مختلف يخطّ نسخ و ديسرکش بارها و بار مختلف يها موزه و دانشگاه و
 چاپ يها وانيد در خسرو ريام از اتياب کدام که ابديدر تا داد قرار مطالعه و تدقّ مورد
 خسرو ريام از را نو و تازه ياتياب تنها نه يعابد حسن ريام. است امدهين خسرو ريام شده
 ناشناخته يآثار اي و اثر يحتّ که ،نموده يفمعر خسرو ريام مخاطبان و خوانندگان يبرا
 يدهلو خسرو ريام دوستدارن و قيتحق اهل يبرا که است نموده يفمعر ما هب زين را او از

 شتريب عمر ةهم در يبدعا استاد مهم يکارها از قتيحق در. است اهميت زيحا سخت
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 ريسا اي و هندوستان مختلف يها موزه و ها کتابخانه در که بود يخطّ نسخ  بهمراجعه
 موجوده يخطّ نسخ از ياديز تعداد يعابد حسن ريام استاد. است داشته وجود کشورها

  .است برخوردار يفراوان اهميت از که نموده يفمعر ما يبرا را هندوستان در
 را ةنسخ از يسراغ جا هر کرده يسع يدهلو خسرو ريام ةدربار يدعاب حسن ريام
 آن چون و چند يفمعر  بهبعد کرده ثبت را آن صاتمشخّ ،نموده مراجعه آن  بهداشته
 شيبرا که آنجا تا ،داشته يدهلو خسرو ريام  بهنسبت که يعشق با او. بپردازد نسخه
 مطالعه مورد را آنها ،دهيد را يدهلو خسرو ريام مختلف يخطّ نسخ ،بوده مقدور
  .است داده قرار

 که يدهلو خسرو ريام يخطّ نسخ مورد در »يعابد يمايس« کتاب در يعابد استاد
  :دينما  مينظر اظهار گونه نيا دارد وجود هندوستان در

 مختلف يها موزه و کتابخانه در يرارزشپ اريبس يخطّ نسخ يدهلو رخسرويام از”
 را ما او اشعار رامونيپ صتفح و قيتحق قسمت در که دارد وجود هندوستان

 قادررا  ما هست انبوه ةگون  بهکه خسرو ريام موجوده آثار و سازد  ميازين يب
 و چاپ را آن يانتقاد ةويش  بهو حيصح و درست شکل  بهرا او آثار تا سازد مي
  .١“ميينما نشر
 شناخت يبرا يبخو ةليوس را خسرو ريام قطعات و اتيرباع ،يعابد حسن ريام
 نهيزم نيا در و داند  ميخسرو ريام رتفکّ طرِز و يزندگ ةويش و رتيس و زمان آن جامعه
  :سدينو مي

 شتريب اتيغزل و ديقصا و ها يمثنو از ندهيگو رتيس و تيشخص يبررس يبرا”
 طيمح ريثأت تحت ندهيگو که دينما  ميکمک را ما خسرو ريام اتيرباع و مقعطات

 و العلماةندو در خسرو ريام وانيد يها نسخه در. است دهييسرا  مييگاه گاه خود
 يتوجه قابل تعداد نموده اتيغزل انتخاب و هيعثمان دانشگاه در نيدواو ةمجموع

 ما که است نگشته مشمول يچاپ نسخ در که است موجود آنجا در قطعات از
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 يدهلو خسرو ريام تريس و را زمان آن جامعه احوال ميتوان  ميآنها  بهمراجعه با
  .١“ميببر يپ يخوب  بهزيچ همه  بهنموده مطالعه تدقّ  بهرا

 نيا او صيخصا اهم از که بوده ياديز صيخصا يدارا يعابد حسن ريام استاد
 مراجعه که يا خانه اي و اداره هر  بهاو. کرد ينم فراموش هرگز را گرانيد  بهسالم بوده
 و احترام  بهرا خانه صاحب تا خانه کارگر از و هادار سيئر تا گرفته دربان از کرد مي

 وقت چيه. نمود  ميبرخورد آنها  بامخلصانه و يخاص يتمحب  بانموده سالم خضوع
 را او استاد از قبل باشد توانسته ،نموده برخورد يعابد حسن ريام  باکه ندارد ادي هب يکس

  .دينما سالم
 يزندگ همان بهو  دهينگرد يادم ثروت و شوکت صاحب گاه چيه يعابد حسن ريام

 حساب  بهگرانيد شاهانه يزندگ از برتررا  آن  وبوده خوشحال سخت شيخو رانهيفق
 که داشت مي وا بتعج  بهرا انسان يعابد حسن ريام يذات ياستغنا گاه. آورد مي

 لتجم از برتر را يزندگ در يسادگ همان و ستيز  مييسادگ به  بهچقدر موصوف
 از را تواضع و ادب نيا که داشت اشاره موضوع نيا  بههمواره او. انستد  ميشاهانه

 تدوينگر. دارد يا ساده يزندگ نيچن که کند  ميفخر آن  بهو گرفته يدهلو خسرو ريام
  :سدينو  مييجا در يعابد حسن ريام قول از »يعابد يمايس« کتاب
 که يکس  بهدهد  ميپند و زديانگ ميبر را مردم نفس شرافت حس خسرو ريام”
 رانهمتکب ثروتمندان برابر در آن برخالف و ديکن سالم حتماً است کمتر شما از

 مردم که شود  ميدهيد معموالً است نيهم مناسب تواضع که ديکن رفتار
 يحتّ کند سالم را آنان يشيدرو واگر نديگو  ميسالم احترام  باثروتمندان به

  .“دهند ينم هم را او الؤس جواب
  باشـد  خـدا ي  پ از اگر است نيهم تواضع سالم فقر اهل بر بر تکبر ک بر اهل 
ـ درو کنـد ي  سـالم  تـرا  راه وگربه   باشـد  روا نيچنـ يي  گـو  ب زيـ ن کيـ عل شي

 يگردآور از را مردم کند  مييسع خسرو ريامگويد که  و مي نکرده اکتفا نيهم بر او
 ابتدا در که راماند يشراب شده اندوخته حرص يبرمبنا که يمال. دارد باز ثروت و مال
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 علت  بهکردن جهد و جد که ديگو  مياو. گردد  ميناب زهر انتها در و دهد  ميتلذّ
 منظور  بهدينبا باشد داشته مال تيکفا قدر  بهيشخص اام است درست ياستطاعت يب

 حيصح کار کردن يدوندگ ندهيآ افالس ةشياند  بهديگو  ميزين و ببرد رنج مال شيافزا
  .١بست نخواهد را آن گشاده ورق در هرکه ستين

 و جاهالن و نيخودب فهمتصو و ونيروحان مورد در يعابد حسن ريام استاد
  :کند  ميانيب گونه نيا را يدهلو خسرو ريام اتينظر اکارانير

 آن در که است آن بر کرده محاسبه زين فهمتصو و ونيروحان گروه از رخسرويام”
 جوفروش ياريبس که آنست بر او. رديبگ هخرد است ممکن که آنجا تا گروه
 انيصوف و نموده شرح را راستکار فمتصو مردم ينشانها يو هستند نما گندم
 مردم دادن بيفر يبرا اام باشند يعار دانش از که کرده سرزنش را جاهل

 ازمندين خدا  بهفقط که آنست يقيحق فمتصو. شوند  ميظاهر عبا و عمامه با
 و مال طلب در همواره شانيا که نمود احتراز ديبا اديش و اهلج انيصوف از باشد
  .٢“رياخ تا باشند  ميثروت

 را او ،نموده مطالعه ةيزاو هر از و يخوب  بهرا يدهلو رخسرويام يعابد حسن ريام
  :ديگو  ميو آورد  ميحساب  بهتيانسان و اخالق يواقع ممعلّ کي

 و جور ياجرا از را وزرا و امرا و امحک مانند اقتدار ارباب کوشد  ميخسرو ريام”
 و انصاف راه در ديبا همواره قلم جنبش که کند  مينيتلق دارد باز يگر داديب

  .٣“باشد عدالت
 بلکه شناسد ينم شاعر نيبزرگتر عنوان  بهفقط را يدهلو خسرو ريامعابدي،  استاد

 باره نيا در. آورد  ميحساب  بهزين جهان و هندوستان دانانيقيموس نيبهتر از يکي را او
  :دينما  مينظر اظهار گونه نيا
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 هند شاعر نيبزرگتر يدهلو خسرو ريام حضرت هند يطوط که طور نيهم”
 يقيموس فن علم در بلکه نداشته کامل يدسترس شعر در فقط يو شود  ميشمرده

 يقيموس در او. نامند  ميهم ستار موجد را يو عالوه  بهاست داشته کمال هم
. است کرده جاديا تازه يراگها کرده مخلوط يرانيا مقامات  بارا يهند يراگها
 يزمان اندک در يدهلو خسرو ريام سرشار ذوق سدينو  ميينعمان يشبل امهعلّ
 آن هندوستان در يکس طرف نيا  بهسال ششصد از را آن که ديرسان هيپا  بهرا آن
  ١…“است نرسانده هيپا آن  بهرا
 يفارس بزرگ يشعرا همه مثل او که سدينو يم خسرو ريام ةدربار يعابد حسن ريام

  .نمود  مياديز مباهات و فخر خود سخن و شعر به
 اش يزندگ تمام او. بود ريناپذ يخستگ يتيشخص يعابد رحسنيام صورت هر در

 بالخصوص او. است نموده يفارس ادبيات رامونيپ عتتب و صتفح ،قيتحق صرف را
 از خود عصران هم  بهنسبتاست و  نموده مطالعه شتريب تدقّ  بارا يدهلو وخسر ريام

 شيآرزوها نيتر مهم از يکي. شناخت  ميرا آن  و اوداشته عالقه خسرو  بهشتريب همه
 و درست شکل  بهرا خسرو اشعار و بگمارند تهم يکسان اي و يکس که بود نيا همواره
  .نپوشاند عمل جامه خود هب خواسته نيا او اتيح تازمان يول برسانند چاپ  بهآن مناسب
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