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  يگوهر شبچراغ فرهنگ و ادب فارس
  ∗ محسنمحمد

 ير شهرت جهاني اخپنجاه سال بودند که در ي از عالمان و پژوهندگانيپروفسور عابد
گذشت آن استاد شان از دريان نسل پس از ايهمة استادان و دانشجو .احراز نمودند
 در محضر ايک روز در کالس ي هم که فقط ي آن کسانيحتّ. ار سوگوارانديبزرگوار بس

ها جستند امروز از غِم   کسب دانش و معرفت حاضر شدند و بهرهين بزرگوار برايا
 و سودمند يات عاليها از تجرب من سال. شان داغدار استشان دليت وجود ايمحروم

 در ي حل نشدنيا علمي يگواددة خانيچيهرگاه مسأله پ. ام ض شدهيقدر مستفناستاد گرا
 حلّآن را  گرانبها يها مشورت ا بيقدر در چشم زدن يد عالآمد استا پيش من يزندگان
ش که برم؟ از خداوند متعال يپ ها را به م و مسألهيکه بگو  بااکنون درِد دِل خودم. نمودند

 شادمان و آرام باشد و ن در جوار خداونديآرزومندم که روح پاک استاد در بهشِت بر
  . باشندي و تعالين و ترقّحفظ و اما, شان در صبر و سکونيماندگان اباز

 ادبياتزبان و  ر خود راجع بهينظ ها و معلومات کم استاد ارجمند بنابر وسعت دانسته
افت جوائز يدر ر استادان ممتاز و برجسته تفوق داشتند و بهيران از سايو فرهنگ هند و ا

ة ني خود را در زميستگيقت و شااي لي و پژوهشي متعدد از مراکز علميها و نشان
نده ي نسل آي براي علميها بس گرانبراثياثبات رساندند و م  بهيفرهنگ و ادب فارس

 و ي نخواهد رساند و سرسبزيچ گزنديآن ه  گذاشتند که حوادث روزگار بهباقي
  :يف جزويا تحريران، ي افتخار ايقول روانشاد فردوس ه ب.اش برقرار خواهد ماند يشاداب

ــ  ام  رم ازان پس که مـن زنـده       ينم ــدهکـ ــِم ادب را پراکنـ   ام ه تخـ

                                                   
  .رامپور,  دولتي بانوانکالج يرئس بخش فارس  ∗
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ن ياسم ا گوناگون تها و مقاال صورت کتاب  بهيراث علميات ميبدون شک باق
 همواره يان و ادب دوستان فارسي استادان و دانشجويها فة دليبر صحرا مرتبت  يعال

وند ي پي و معنويآثار فکر  با بودند کهياستاد از آن کسان. دکر خواهد يتابان و متجلّ
 يايث عشق را درس دادند و دني حد.ک کردنديگر نزديکدي جوامع مختلف را بهگسستة 

 ي خستگيها تالش  باشادروان. ندگان فرهنگ و ادب گشودندي جويرو تازه و جذاب به
ه را در حفظ دانش ي گرانماين و هستيري شير زندگانينظ  کمير و خلق شاهکارهايناپذ

  :اند ف نذر کردهچ توقّيه ي بيت شادمانينها  بارانيو فرهنگ هند و ا
ــار  ــر نث ــدم گ ــق ــي   گرم باز آيـد   جان به چه کار د    جوهر     نکــنميار گرام

و است د يستة تقليشان شاي ايشان و حرف حرف از گفتگوي اياز زندگلمحه لمحه 
و  هند ي انجمن استادان فارسيها يي که در گردهمايمن از وقت. ستي نيباور کردن

 را يو  با شرِف مالقاتيدهلغالب  يتويانستو ) امپورر( کتابخانة رضا ينارهايسم
 و يثار و انکسار و سلوک مشفقانه و فراموش ناشدنيت و ايمي از صميادگاري ،ام داشته

  .دارموي ماندگار 
ت يم و تربيچمدان را تعلي هنيش، ا ارزشمنديها  نامهتوسطد ياستاد فق

 کتابخانة رضا ة مخزونيدر خطّ نايها  استفاده از نسخهينمودند و همواره برا يم
ات ساختم و تا جان در يشان را شمع راِه حي ايها من گفته و نوشته. کردند يق ميتشو

ن بنده از طرف يرترين حقي ايادآوريدربارة . گردانم يست آنها را مشعِل راه م يتن باق
مه از افتم زبان خاي ي بردم، چه حظّيچه لذّت, ميها چه بگو  نامهتوسطشان يحضرت ا

زند و  ين زمان آتش محبت از اعماِق قلبم زبانه مين بس که ايان آن عاجز است هميب
 را يربط ين چند کلمات بي است و فقط ايسوزاند اشک از چشم جار يم را ميسراپا

 استاد را يها رج نامهحاال چون د. سمينو يشان مي اياندن بزرگواريخاطر نما به
کنم و  يها را باز م ن که نامهيهم. بوسم ينهم و م ي مها را بر چشم نامه, ميگشا يم
گذارند که چند کلمات  يها نم گردد و اشک ي ميخوانم اشک از چشمانم جار يم
 آنان که از ي براها را نامه. زبان اردو است به  استاديها نامه. سمينان قلب بنوياطم به

 يها تيالت و فعيشخص ثباتدر ا م تاينما يمج ترجمه مو  کج يفارس  بهاردو نابلدانه
  . گرددکمک استاد
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   م۲۰۰۰ اوت سال ۳۰در نامة اول مورخ 
کميالم علبرادرم الس  

 و يخواهم فرستاد در سعرا شاءاهللا کتاب مطلوبه  ان. افت نمودميدررا نامة شما  محبت
ن که پسر شاهجهان مرادبخش را برادر ير اي و قابل تحريامر ضرور. تالش هستم

ن يدربارة ا. غ کردنديت الش را تهيز اهل و عي ن،ديانقتل رس هبدردانه  ير بي عالمگبزرگش
نامة هند که بعداً  نام آشوب  بهه گفتيک مثنوي يبهشت  متخلّص بهي فارسيفاجعة شاعر

خواهشمندم شما در . اب استي اکنون نايول،  نولکشور چاپ شديدر چاپخانة منش
 ارسال را برايم آن يد فتوکپموجود بود اگر ييبنما رامپور جستجو يها همة کتابخانه

. ر هم موجوداندي زي خطّيها در کتابخانة رضا نسخه.  ممنون خواهم شديليد خيينما
  .ديآنها استفاده بکن از

 سال ين هرويمع  فراهم مشهور بهمحمد ي ابن حاجين هرويا معوان ملّيد .۱
 .ي هجر۹۰۴کتابت 

 . ف۹۶۴مارة نسخه وان کامران ابن بادشاه بابر شيد .۲
 . ف۷۴۰۹ شمارة نسخه ۹۰۲ سال کتابت ينيون اسفرايوان همايد .۳
 شمارة نسخه ي هجر۷۷۳ ي متوفين کرمانيعمادالدخواجه (ه ي فقدوان عمايد .۴

  .) ف۱۷۰۳۶
نولکشور چاپ شده  چاپخانه توسط يريالدين اجم نينواز خواجه مع بيوان غريد

.  استين هروين مسکين از معيا, ستي نيريالدين اجم نياست که از خواجه مع
, ون منسوب استيشاه هما وان است که بهيک دي شاه محمدريطور در کتابخانة پ نيهم

 ين هرويا معنوة ملّ.  استينيون اسفرايست بلکه از همايون نيدر اصل از شاه هما
 ي آن در موزة ملّيخة خطّنسف نموده است يتأل» يريجهانگ اخالق«, ني نورالديقاض
 هم يرين اجمي معيوان چاپي آن نسخه در ديها ار از غزليبس.  موجود استيدهل

لذا شما همة . اند قت را روشن نمودهين حقي ايرانيحافظ محمود ش. موجود است
ده را انتخاب ي پسنديا ان آن نسخهيد و از مييمطالعه نما, ديني مزبور را ببيها نسخه

  .دي فوق دکترا استفاده کنينموده برا
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 عطا کناد و شما در خدمت علم و ادب يشما صحت و سالمت داوند متعال بهخ
  .ديمشغول مان يفارس

  ير حسن عابديسيد ام

   م۲۰۰۶ ژانويه ۵نامة دوم مورخ 
  کميبرادرم سالم عل

ار مبارک باشد يار بسيد بسيآ يد هم که دارد ميرمضان و ع, سال نو مبارک باشد
وشونات  يقطار کاش  با ژانويه روز شنبه۲۱به ) پوررام(نار رضا يغرض حضور در سم به
 آن شهر اقامت يها  از هتليکيد و در يوقت عصر ساعت شش رامپور خواهم رس به

 آن روز ،کنم مي ژانويه در مهمانخانة کتابخانة رضا نقل مکان ۲۵خ يتار د و بهخواهم کر
م وش ميشب مهمان شما ها خواهم گذراند و  مطالعة کتاب  بهههمة اوقات را در کتابخان

 يدهل  ژانويه بعد از صبحانه به۲۶خ يتار به. دار کنميدز شما ي عزيها هبچ  باخواهم يکه م
. دست خواهد آمد شما به  بايلي مالقات تفصياد برايطور وقت ز نيا. کنم ميمراجعت 

نهم لطفاً در ادارة  ين لفاف مي کتابخانة رضا دررئيس دکتر وقارالحسن يک نامه براي
  .دهم يزحمت رفتن نم. د فرستادي خواهيدست کس کتابخانه به
  .ها ه همسرتان و بچياد براي زيدعاها

  ير حسن عابديسيد ام

   م۱۹۹۸ نوامبر ۱۵نامة سوم مورخ 
  ۱۱۰۰۷نو  يدهل,  وسنت کنج۱۰-ي ب،۷۱۸۸

  کميبرادرم سالم عل
ر ک نسخة مصوير کتابخانة رضا رامپور ام که د شما اظهار خواهش نموده  باچنانکه

 ۳۲۷۷شمارة آن . ده بوديه گرديفرمان اکبر ته وان حافظ موجود است که بهي ديخطّ
عه نقل از آن حسب زير قط. آن قطعاتي هستآن نسخه ببينيد که در آخر است در 

مقالة من در مرحلة تکميل است فقط . خيلي ممنون خواهم شد. نموده ارسال کنيد
  :شود اين مطلع شروع مي  آن قطعه به و قطعه استني، اد آنکمبو
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  يـک بـار جهـان فـاني         همه بر بود به      از شـاه و وزيـز      …دو سه سال آنچه   
 سراسر هند در ي انجمن استادان فارسييکم نوامبر تا سه نوامبر گردهماياز 

در نده يهللا سال آشاءا ان. دي شما حضور نداشته بوداام بود برگزار شدهتن بنگاله ينک يشانت
ها موقع  نياز. دييها شرکت بنما ن کنفرانسيچنلطفاً در . گر برگزار خواهد شديچند

د يد تلفن بزنيياي بي که دهليوقت. شود ي معلومات هم اضافه مد ويآ يدست م مالقات به
شما   بااز مالقات. ب من باشدي آمدن رامپور نصيگر کيدانم د ينم. ميتا مالقات کن

 . مانند شما نادرالوجودانديميلوث و صم يامروزه مردمان ب. شوم يدمان مار شايبس
ت نولکشور برگزار ير موضوع شخصدنار يک سميکم دسامبر در دانشگاه لکهنو ي به

نار ياگر مهلت دست دهد در سم. غرض شرکت خواهم رفت خواهد شد من آنجا به
د بس يياهد شد شرکت بنما دسامبر برگزار خو۱۳ تا ۱۱ که از ي دهليتويغالب انست

  .سودمند خواهد شد
  ها  همسرتان و بچهيشمار برا ي بيبا دعاها

  ير حسن عابديسيد ام

  نامة چهارم
م۲۰۰۷مارس سال  ۱۸ خمور   

  کميبرادرم سالم عل
ي ميشما مالقات  باوام  افت ننمودهيشما دراز  اي هل ناميت طواز مدشده استنر س .
ر ي زيها سم مطلعينو ي مقاله مي طالب آمليها  حال بر غزلدر. دييآ ياد مي ار بهيبس

 هست يوان طالب آمليد از د متعديها م در کتابخانة رضا نسخهينما يارسال م
ت نسخه يفيحوالة شماره و ک  با اول تا آخر نقل نمودهر را ازي زيها مطلع ها به غزل همه
  .ديکار نکنعجله   باو ديدهن کار را انجام ي انان خاطر و دقتياطم  با.ديبفرست

  تان يها ه همسر و بچيبا گلدستة دعا برا

  ين عابدير حسيسيد ام
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  نامة پنجم
  کميبرادرم سالم عل
سخن شما .  متشکرميليخ. ز همي نيمبلغو افت نمودم يدررا ه ي فور۹رخ نامة شما مو

ن است که ي اريتحرگر قابل ي امر د… کردمگوشزد) لميکروفيمرکز نور م (يريپ خواجه به
گره از طرف بخش يه علية علوم اسالمدر مجلّ» يرازيش يکام«ک مقاله دربارة يمن از 

 کتابخانة رضا رئيسالم پروفسور شاه عبدالس. ات دانشگاه چاپ شده استياسالم
 تلفن زدند که ي ول،ارسال نموده بودمرا  آن يمن فتوکپ. خواهشمند آن مقاله هستند

س يد دارند از رئياگر ضرورت شد.  گم کرده استيد کسيشا، افت نشديمقالة هذا در
. اورنديدست ب هستند به) لکهنو (يگره که اهل کاکوري دانشگاه عليبخش علوم اسالم

شاه  به. دين بار هم نخواهد رسيم ايگر ارسال بنمايار بار ديزحمت بس  بااگر من
دي برسانراالم سالم معبدالس.  
  .تان يها ه همسر و بچية دعا برايهد

  ير حسن عابديسيد ام

  نامة ششم
  کميسالم عل, برادرم

کتابخانة رضا مرا  ک هفته بهي ي خواهش نموده بودم که برايقياز دکتر وقارالحسن صد
ک هفته يخواهشمندم تا , ده استيشان نرسينامه از طرِف ا  هنوز دعوتيدعوت کنند ول
ها  شيسبب وجود شما همة آسا به. کنم ي را بررسي خطّيها نم و نسخهيدر کتابخانة بنش

اگر وقت دست دهد . بخش است  مهمانان آراميمهمانخانة رضا برا. ر خواهد شدسيم
خواهم تا  يم. زوال است  من روبهيروز تندرست روز به. ديکنايشان ديگر بار يادآوري  به

تاج تعاون مح, سميم و مقاله بنويها مطالعه و پژوهش بنما اد در کتابخانهي زيها وقت
 لميکروفيم (يريپ  خواجهيدکتر مهد د بهي که قبالً داده بوديوان جعفر زتلّيد. شما هستم

  . مشغول هستنديوان جعفر زتلين ديتدو د حسن خان بهيرش. ام داده) نور
  ادي زيها با دعاها و محبت

   ين عابدير حسيسيد ام
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  نامة هفتم
   م۲۰۰۹ اوت ۶

  کميسالم عل,  محسنيبرادرم آقا
ست که سفر مانع ا من بيماري. ق مانده استيتعو هشما ب  با مکاتباتةل سلسلي طويتمد

 دکتر ةبمرتّ» ات غالبيکل«چند روز قبل . ارت شما هستمي مشتاِق زي بکنم وليطوالن
ار سودمند ي وقوف از احوال رامپور بسيبرا. دو جلد چاپ شده استدر  يعابد يتق

ف ي از دکتر شرA Literary History of Persian Literature ي و عالوه از.است
 کتابخانة يها برا ن کتابيا, ور طباعت آراسته شده استيز به هم ين قاسميحس

خواهد افراد مخلص مانند شما را  يدلم م, ار سودمند استيشما بسدانشکدة 
  .کنم ارتيز

  .اري بسيها با دعا و محبت
  ير حسن عابديسيد ام

  نامة هفتم
م۲۰۰۹ل يور آ۹خ مور   

  نو يدهل,  وسنت کنج۱۰-يب، ۷۱۸۸
  کميبرادرم سالم عل

تلفن شما معلوم گشت آن نامه   بايشما ارسال کرده بودم ول  بهيا دو هفته قبل نامه
فرستم لطفاً در  يگر دارم ميد نامة ديش کنيخود تفتدانشکدة  در ادارة .ديشما نرس به

 يالشعرا  ملکيوان طالب آملير از ديز يها ها غزل گر کتابخانهيکتابخانة رضا و د
را ت مهر يفياسم کاتب و ک,  سال کتابتد شمارة نسخه ويي بنماير را گردآوريجهانگ

  .ديهم رقم ساز
نار رضا شرکت ين جهت در سميهم به. شود يتر م روز خراب  من روزبهيتندرست

اد شما ي. فتگو کنمنان و سکون گياطم  باشما  بام ويايخواهد ب يهرحال دلم م به. نکردم
دعاگو هستم . ستي من قابل سفر نيتندرستکه م ياي چطور ب، چه کنميکند ول يمجبور م

  .ديد و خدمت علم و ادب را ادامه بدهي باشي و سالمتيتندرست  بااليکه مع اهل و ع
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 ي فارسي ترقّي برا. دارمي فارسادبياتشرفت زبان و ي پيار براي بسيدهاياز شما ام
  . فقط.ديشما جوان هست. دي بکني سعيسخن, ي قدمي درميدام

  ير حسن عابديسيد ام
* 

 محبت يها  رشتهيگذرد ول ي جهان گذران است و م. بود آن بزرگواريها ها نامه نيا
 پروفسور يآقاالفور  ينم فيب ي را ميد عابدي جاويست چون آقاي ني گسستنيقيحق
من . اند  کردهييت افزاگوار مرا عزّرستاد بز اي خود آنها نامه  با.نديآ ياد مي  بهيعابد
م من قابل مخاطبات استاد يستم تا چه رسد که بگوي ن هم استاد بزرگواري خاک پاقابل
  .الم والس.هستم

  


