
  الرحمن وفسور مجيبپر  ١٢٩

  الرحمن پروفسور مجيب

الرحمن  بي، پروفسور مجيان دانشمندان فارسيدر بنگاله م يالديستم ميدر قرن ب
نة زبان و يک استاد و دانشمند در زميعنوان   به ست کهيز يت بزرگ در کلکته ميشخص

  .انجام داد ي، خدمات مهم و ارزشمنديادب فارس
الت يا(» نالنده«در » ينيهمو«ه يدر قر. م ۱۹۱۷الرحمن در سال  بيپروفسور مج

که  يوقت. دين شهر اقامت گزيکلکته آمد و در ا ي بهدر پنج سالگ يو. متولّد شد) هاريب
م خانه مسلم يتيدر  يپس از وفات پدر، و. شش ساله بود پدرش را از دست داد يو

مدرسه کلکته وارد شد و از آنجا در   به را آغاز نمود؛ سپس، يل مقدماتيکلکته تحص
محسن را ي ل نمود و بورس آموزشي، امتحان متوسطه را با رتبه اول تکم.م ۱۹۳۴سال 

) يدانشکدة موالنا آزاد کنون(کلکته  يدر دانشکده اسالم يافت کرد؛ پس از آن، ويدر
رستان و ي، دوره دب.م ۱۹۳۸و  ۱۹۳۶ هاي سالب در يترت به ل کرد و از آنجايتحص

در . م ۱۹۴۰در سال  يو. ل نموديمتاز تکمرا با کسب رتبه م يفارس يسانس تخصصيل
، ياز نظر آموزش يو. موفق شد يازات عاليبا امت يسانس زبان فارسيامتحان فوق ل

، از دانشگاه .م ۱۹۵۰گر در سال ي، بار ديو. افت نموديدر يخوب  به گوناگون را يها آموزش
ان ي، با دفاع از پا.م ۱۹۷۰سانس در زبان اردو را گرفت؛ سپس، در سال يکلکته مدرک فوق ل

 يهار، در رشته فارسيدر دانشگاه ب» يفارس يشاعر  در حات و اشاراتيتلم«اش با عنوان  نامه
 يو ادب فارس نه زبانيدر زم ين اثر که خدمت مهميا. افت کرديرا در يمدرک دکتر

  .١باشد يار ميان و پژوهشگران قابل استفاده بسيدانشجو يشود، برا يشمرده م
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عنوان   به کلکته» مسلم يدنسيپر« رستانيالرحمن ابتدا در دب بيپروفسور مج
سپس، در بخش . انجام داد  يخدمات آموزش. م ۱۹۴۷تا  ۱۹۴۵از سال  يآموزگار فارس

تا . م ۱۹۴۷کار گمارده شد و در آنجا از سال  به کلکته يدنسيدر دانشکده پر يفارس
 يديل«دانشکده   ي بهبعد از آن، و. پرداخت سيتدر ي بهار فارسيعنوان دانش  به .م ۱۹۵۰

سبب   به اش آوازه. آموزش پرداخت  ي بهکلکته منتقل شد و در بخش فارس» برابورن
دانشکده   به را ي، ويات فارسيس زبان و ادبينة درس و تدريخدمات ارجمند در زم
در بخش . م ۱۹۷۷تا  ۱۹۶۰الرحمن از سال  بيپروفسور مج. ديموالنا آزاد کلکته رسان

 ،يسال خدمات طوالن۱۷خدمت اشتغال داشت و بعد از  به در دانشکده مزبور يفارس
سبب   ي بهناگفته نماند که و. ديبازنشسته گرد. م ۱۹۷۷ار در سال يعنوان دانش  به

ات يس زبان و ادبيانت در ضمن درس و تدريم همراه با اخالص و ديخدمات عظ
عنوان استاد مهمان تا   ي بهسدانشگاه کلکته دعوت شد و آنجا در بخش فار ي بهفارس
 يه افتخار وين مايا. سانس اشتغال داشتيان فوق ليس دانشجويتدر  به ،.م ۱۹۸۵سال 

 ييايباعث شد که انجمن آس يات فارسيبود که عمق مطالعه و استعدادش در زبان و ادب
 ياو فقط برا. شنهاد کنديپ يو  به ت پروفسور مهمان رايکلکته با او آشنا شده و مسئول

 ين بود که ويچن. ت را عهده دار بوديآن مسئول. م ۱۹۸۷تا  ۱۹۸۵دو سال از 
 يخوب به بودند، يپژوهش يکارها  به را که مشغول يان و پژوهشگران فارسيدانشجو

  .١ديار درخشيدان علم و ادب بسينمود و در م ييراهنما
 يشاعردر  حات و اشاراتيتلم«عنوان  به اش را نامه انيالرحمن پا بيپروفسور مج

نه يدر زم ين شاهکار ويدرباره ا. چاپ کرد يسيزبان انگل  به .م ۱۹۷۴، در سال »يفارس
نطور اظهار يا» يکمار چترج يتيدکتر سن«، پروفسور معروف هند يات فارسيزبان و ادب

  :دينما ينظر م
 الرحمن بيپروفسور مج يفارس يشاعر  به حات و اشاراتيبه نظر من کتاب تلم”
   .٢“ده استيق و دانش بنگال اعتبار بخشيحوزه تحق  به است که جيک اثر مهي
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  :دهد يادامه م يو
ک يرا در  يق مهم و اطالعاتين کتاب حقايافتخار من است که با ورق زدن ا”

  .“ديتوان د يمجلد م
  :عبارتند از ينة زبان و ادب فارسياش در زم گر آثار ارزندهيد
۱. Rhetoric & Prosody، ۱۹۵۸ کلکته، .م ، 
۲. Modern Persian Reader pt. I & IIکلکته ، 
۳. Modern Persian Grammer،کلکته ، 
۴. Modern Persian Translation, Pt. I & II کلکته، .م ۱۹۸۶؛ ، 

د فرهنگ يو بر اساس مصوبات جد يمذکور، درباره زبان و ادب فارس يها کتاب
  .است يجزو کتب درسکلکته،  يرستانهايباشد و در تمام دب يم يأت دولت بنگالة غربيه

۵. . Higher Secondary Golden Persian Guideدر . م ۱۹۹۵ن کتاب از سال يا
 .شود يس ميتدر يعال يها رستانيدر دب يدانش آموزان فارس يکلکته برا

ده يچاپ رس به زبان اردو به .م ۱۹۸۱درسال  ن کتاب،يا: ان وعروضيعلم ب .۶
  .ده استيزه بخشين کتاب جايا هب ،.م ۱۹۸۶در سال  »هار اردويب« يآکادم. است

د و يچاپ رس به در کلکته. م ۱۹۹۲ن کتاب در سال يا: يات فارسيقاموس ادب .۷
  .دارد ياديت استفاده زيقابل يان فارسيدانش آموزان و دانشجو يبرا

 يالرحمن، ترجمة شاهنامة فردوس بيباشد که پروفسور مج يسته ذکر مين هم شايا
  .١ل نکرديمتأسفانه آن را تکم يدو آغاز کرده بود ولنظم ار به وان حافظ رايو د

 يها ، مقالهيات فارسينة زبان وادبيدر زم ي، ويفات درسيفات و تصنيعالوه بر تأل
هم نگاشت که همه آنها در مجلّات  يا معلومات ارزنده يگرانبها، پر ارزش و دارا

 يسيزبان انگل به الرحمن بيکه پروفسور مج ييها فهرست مقاله. ديچاپ رس  به مختلف
  :شود ينگاشت، در ادامه درج م

1. Influence of Legendary kings & Heroes in Persian Literature2  
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2. The Languages of the Sufis1 

3. Baba Farid Ganj-i-Shakar2 

4. The Greatness of Amir Khusrou3 

5. Guru Gobind Singh and His contribution to Persian Literature4 

6. Raja Ram Mohan Roy5 

7. Umar Khayyam’s Rubais6 

8. Abu Ali Sena & His contemporaries7  

9. Progressive Aspects of Makhdoom-e- Jahan’s Teachings8 

10. Amir Khusrau – Har I bringer of Hindu Muslim Culture9 

قرار گرفت و از طرف وزارت  يابيار مورد ارزيه بسير در کشور روسيمقالة اخ
 .م ۱۹۷۵ر خسرو در سال يادگار اميژه يو يشکل کتاب  به ات و اطالعات دولت هنديرنش
گر آن مقاله در مجلّة يکبار دين مقاله باعث شد که يت و ارزش اياهم. ديچاپ رس  به

  .چاپ گردد يدر دهل. م ۱۹۷۶ه سال يدر ماه ژوئ )Udbodhan(اودبودان 
11. Amir Khusraw – A Great Lover of India10 

12. Three Giants of Akbar’s Court11 

                                                   
 .٩٢-٧٢ص ، ٣-٢، شماره ٢٦جلد  ،»ايندو ايرانيکا«مجله   .١
 .٤٨-٤٤،ص ٢-١شماره . ٣٠جلد  همان،  .٢
 .١١٥-١١٣، ص ٤-١، شماره ٢٨جلد  همان،  .٣
 .٦٢ -٣٧ص ، ٤-٣، شماره ٣١جلد  همان،  .٤
 .٤٥-٣٧، ص ٤-٣، شماره ٣٢جلد  همان،  .٥
 .١٢١-١١٣، ص ٤-١، شماره ٣٣جلد  همان،  .٦
 .٨٧ – ٧٥، ص ٤-١، شماره ٣٤جلد همان،  .٧
 .١٠٨-٩٧، ص ٢-١ره ، شما٣٥جلد  همان،  .٨
 .٨١-٧٤، ص ٤-٣، شماره ٢٤جلد  همان،  .٩

امير خسرو تشکيل داده شد، رئيس   به کميته وحدت ملي که براي بزرگداشت هفتصد ساله راجع  .١٠
ميالدي مقاله پروفسور مجيب الرحمن  ١٩٧٥آن نواب علي ياور جنگ، استاندار مهاراشترا در سال 

  .بزرگداشت در مجله يادگار ويژه امير خسرو چاپ کرد را طلب کرد و آن را از طرف کميته
  .ميالدي Calcutta Review ،1975-76» ريويو کولکاتا«مجله   .١١
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13. Humane Aspects of Akbar the Great With Special Reference to His 

Din-e-Elahi1 

14. Rare Flowers of Humanity2 

هستند که براساس آنها  يو واف يار کافيشکل کتاب، رساله و مقاله بس  به آثار فوق
داد  يمقام يمندان زبان و ادب فارسان دانشيالرحمن در بنگاله م بيپروفسور مج  به توان يم

، يو. داشت ياقتدار و شهرت يعنوان استاد و دانشمند فارس  به و او را شناخت که هم
 يزبان فارس  به که ييبراساس شعرها يننگاشت ول يزبان فارس  ي بها چ مقالهياگرچه ه
در  عنوان استاد  به خوب مسلّط بود که يليخ يزبان فارس  به توان گفت که يسرود، م

  .شود ياو اشاره م يفارس يشعرها  به در ادامه. دانشکده و دانشگاه شناخته شد
» يعرف«سرود و  يشعر م يهر دو زبان اردو و فارس  به الرحمن بيپروفسور مج

 .م  ۱۹۶۳اوت  ۲۷خ يتار  به رانيس بزم ايمناسبت روز تأس  به که ييشعرها. کرد يتخلّص م
  .شود ياز آن نقل م يفقط سه رباع. ف دارديه و رديک قافياست که  ياتيشکل رباع  به سرود

  رانيس بزم اياد جشن روز تأسيبه 
)۱(  

  در ريگـــزار او چمنـــي پايـــدار ســـاخت  خوش آن کسي که انجمن يادگار سـاخت 
  خــود را بزرگــوار در ايــن روزگــار ســاخت  خرم کسـي کـه علـم و هنـر را بهـار داد     

)۲(  
  ير سـپهر انجمنـي چـون نگـار سـاخت     ز  دست ازل سپهر را چـون اسـتوار سـاخت   

  پروانــه وار او دل و جــان را نثــار ســاخت  شــود دانشــوري گزيــد کــو اســحاق مــي
)۳(  

  بلبل نوا کشـيد و يکـي نغمـه زار سـاخت      ايام گل رسـيد و چـه تـازه بهـار سـاخت     
 ٣عرفي سپاس گو که ترا غمگسار ساخت  سـر نبـرد دائمـاً کسـي     با خوش دلي بـه 

٣
                                                   

  .ميالدي ١٩٧٧دهلي، ژانويه  )Udbodhan(» اود بودان«مجله   .١
 .همان  .٢

3. Iran Society, Annual Report, 1963, p.40. 
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دارد » کشور ما کشور هندوستان«با عنوان  ياريلرحمن اشعار بسا بيپروفسور مج
 يسبک مسدس، هفت بند دارد که ط  به آن اشعار. کند ياش را اظهار م يهن دوستيکه م

  :ديگو يد و ميستا يآن وطنش را م
)۱(  

ــتان   ــور هندوسـ ــا کشـ ــور مـ ــاودان  کشـ   طـــالعش فرخنـــده بـــادا جـ
ــزان   ــدر خ ــد ان ــرين دم ــه و نس ــردوس   الل ــه ف ــان   گوش ــر زب ــد پ   باش
ــد چــون ســخن   نطق را صد ساز بخـش ايـن چمـن    ــب اعجــاز آي ــر ل   ب

)۲(  
ــان   اي همالــــــه راز دار باســــــتان  ــتي نشـ ــه را هسـ ــه پارينـ   قصـ
ــان  ــاي تــو رشــک جن ــان   بــر گــل رعن ــذيرد کهکش ــعاعش ضــو پ   از ش
ــو  ــتري از راي تـ ــرد مشـ ــو    درس گيـ ــاي ت ــد در پ ــجده کن ــمان س   آس

)۳(  
  بهر کشور رو، فـدا کـن جـان و تـن      طناي بـــرادر اي عزيـــز اي همـــو

  روز و شب در کـار ايـن دار المحـن     ابر و باد و مهـر مـه چـون کـوهکن    
  ل چـرا از کـار خـويش   فـ مردمان غا  بحر و بر در کار باشـند پـيش پـيش   

)۴(  
ــود     قطره چـون خورشـيد را شـيدا شـود     ــدا ش ــر پي ــل گه ــدف مث   از ص

ــنگ  کنـد  غنچه چون سيل گلسـتان مـي   ــ س ــا را ب ــيه ــده م ــد ر دري   دم
 ١خار نيسـت  هيچ گل، عرفي مگر بي  پيش همت هيچ شيئ دشوار نيسـت 

که در جهان معروف و موجب را ا يکوه همال. هر بند در وصف هندوستان است
 و آسمان مثال ستوده و هموطنان را يش از کهکشان، مشتريافتخار کشور هند است ب

   .کند يدعوت م شيدر راه کشور خو يو فداکار يوطن دوست  به
ت ارجمند يمناسبت آن شخص به باشد که ير درباره موالنا ابوالکالم آزاد مياشعار ز

الزم است . بند است ۵ن اشعار هم در قالب مسدس مشتمل بر يا. و بزرگ سروده شده
  .که همه آن نقل گردد

                                                   
  .سور مرحوماطالعي بهم رسيده از دفتر يادداشت پروف  .١
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  موالنا ابوالکالم آزاد
)۱(  

ــوالکالم   ــت ابــ ــاب اوج لياقــ   صـداقت ابـوالکالم  اي شمع بـزم حسـن     اي آفتــ
ــوالکالم    اي عنــدليب بــاغ فصــاحت ابــوالکالم    ــاحت اب ــاهراه فص ــر ش   اي خض
  کشتي شکستگانيم اي خضـر چـاره کـن     يک عالم است خسته و حيران نظاره کـن 

)۲(  
ــاروان   ــتاد ک ــم و فضــل و اس ــدان عل   وجدان موج معنـي را يـک بحـر بيکـران      مي
ــوار علــم، فــيض رســان شــاه کــامران  ــمه  ان ــو دران  سرچش ــده از ذات ت ــرم ش   ک
ــد    ــباب ش ــن و ش ــزم حس ــوم قل   هـر ذره زيــر پــاي تــو مثــل آفتــاب شــد   دارالعل

)۳(  
ــالب    ادراک و فکــر پختــه پــرورده انقــالب    ــوي انق ــدي س ــپار ب ــته رهس   پيوس
ــالب     هــر هــر قــدم موافــق همــوطن انقــالب ــون انق ــب مره ــم مطال ــوک قل   ن
ــردار همرکــاب بــدي شــعلة گفتــار     ــار آراســـتي جهـــان  ک ــا آمـــدي بهـ   را تـ

)۴(  
ــار   تحرير معنـي خيـز تـو تمثيـل پـر شـرار         تقــدير شــعله خيــز تــو ماننــد شــعله ب

ــه ــو دريافــت افتخــار  عــالم ب ــر ذات ت ــوار     ف ــد س ــو ش ــداد ت ــراق م ــر ب ــال ب   اقب
ــدي  ــگ آمـ ــي وزارت فرهنـ ــر کرسـ   بــا پايتخــت هنــد را خرســند آمــدي      بـ

)۵(  
  شـعله بـار تـو فتنـه نهـان شـده      از چشم   از جنبش مژگـان تـو راهـي عيـان شـده     
ــده   چون نبض وقت حال عدالت بيـان شـده   ــان ش ــدم زب ــو همان   از راي صــائب ت
ــاروان    ــر ک ــو اي مي ــيم ت ــر عظ  ١نـو جهـان   هندوستان بر تـويي نـازد بـه     اي رهب

برخوردار  يان و دلکشير، قدرت بين اشعار تا چه اندازه از تأثيشود که ا يمالحظه م
هر بند . شود يشاعر روشن م يدان ياقت فوق العاده و فارسياستعداد، ل است که از آن

در  يوجد و جهد و يلتش، تکاپويدرباره موالنا آزاد، فصاحت و بالغت او، علم و فض
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وزارت بعد از  يبر کرس يز نشستن ويشرر بار او و ن ير و سخنرانياستقالل هند، تحر
ان ين داللت بر قدرت بيا. رده استانش را آشکارا کياستقالل هند هم اوصاف و ب

  .دارد يو فارس يعرب يها کار بردن واژه  به الرحمن در بيمج يدانشمند فارس
در قالب مسدس مشتمل بر شش » يهند باستان«با عنوان  يو ينقل شعرها  به نکيا

 .م ۱۹۶۷ه در سال يژانو ۲۶خ يتار  به بين اشعار را قريا. شود يبند پرداخته م
هند که در تاالر دانشکدة موالنا آزاد برگزار شده بود سروده  يز جمهورمناسبت رو  به

د که يستا يم يا گونه  به را که کشور هند در گذشته داشت يشاعر شکوه و عظمت. است
  :ديگو يشاعر م. باشد يان ميرون از حد وصف و بيب

)۱(  
  داري؟ چه بدي؟ ياد تو کشور حسرتاي   اي کشور بهارت چه بدي؟ ياد تـو داري؟ 
  اي کشور گاندي چه بدي؟ ياد تـو داري؟   گهوارة علم و فـن، تابنـده چـو خورشـيد    

)۲(  
ــود   ــر روان ب ــد قضــا تي ــو مانن ــان ت   حکم تو در آفاق قوي همچو گمـان بـود    فرم

  فرزند جهـانگير، عجـب شـاهجهان بـود      چنـان بـود  ! اندر کف اکبر چه جهان بـود 
ــي  ــانگير و ترق ــر و عــدلِ جه ــم و هن   هر پيـر و جـوان بـود    اين مايه اوصاف به  عل

  بيـــداد شـــود عامـــل تـــاراج دول را     امـن اسـت و تعـديل عمـل را     تعمير بـه 
)۳(  

  از دست خـود حيـف، کنـي نالـه و فريـاد       از پنجــه اغيـــار شـــده ملـــک مـــا آزاد 
ــان را   ــوييم دلِ هموطن ــت بج ــت اس ــاد   وق ــه ش ــارغ و آزاد و هم ــيهن بشــود ف   م

ــاد خنــدهاي پــرچم جمهوريــت فر  ١تـري بـاد   تو، پاينـده  قربان دل عرفي به  تــري ب
 ين بندها، در بزرگداشت تمدن، فرهنگ، علوم و فنون و شأن و شکوهيابتدا در ا

وجود آورده بودند، سروده که در  به گذشته يم کشور هند، در زمانهايکه حکمرانان قد
ان کرده يب يا وهيش  به را هماستقالل هند  يکند و بعد روزها ير نگرش او جلوه ميآن تأث

  .باشد يان ميب يروير و نيقدرت تأث يسازد و هر بند آن، دارا يکه خواننده را متأثّر م
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پروفسور . ت نامدار و بزرگ بنگاله بودي، شخصيسرت چندرا چترج يسر
ه يژانو ۳۰خ يکه در تار او ين سالگرد زندگيکصدمي جشن مناسبت  به الرحمن بيمج

ن نظم مشتمل يا. سرود يزبان فارس  ي بهبرگزار شد، اشعاري ن مهابوددر انجم. م ۱۹۷۶
  :شود ينطور آغاز ميا» ليدر تجل«ت شعر با عنوان يب ۱۲بر 

  را» ســرت«آيــين ادب تــازه بگرديــد     ار» بهــرت«اي بــاد صــبا مــژده رســانيد 
  عه علم و هنر پر نور درت گشـت شاي شع  اي خاک وطن جان تو خورشيد صفت گشـت 

ــي   اي ک ــاد روان ــي ش ــه زه ــور بنگال   گشـت » سرت«گلزار ادب رشک ارم نام   ش
ـتان   برگ، شاخ به  از برگ به   »ســـرت چنـــدرا«هــاي   آراســته گـــل   شاخ، همچو گلس

ــد     را» بهـرت «از عرفي رسـانيد ايـن مـژده     ــازه بگردي ــين ادب ت ــرت«آي   ١را» س
ر مقام و خاط  به را» سرت چندرا بهرت«ت بزرگ يدر اشعار مذکور، شاعر، شخص

ف يف و توصيار تعريالت بنگاله را هم بسيعالوه بر آن، ا. ستوده است يلياش خ مرتبه
برخاست و نامش را در جهان  يو هنر يت علمين شخصيکرده که از خاکش چن

ن عنوان شعر يبا هم. باشد يان ميقدرت ب يرگذار و دارايهمه اشعار تأث. پرآوازه کرد
موالنا س دانشکدة يرئ» ان کماردتيکل يسر«ه وصف ت سروده کيب ۶مشتمل بر  يگريد

و  با آموزگاران يو يمناسبت مراسم بزرگداشت و خداحافظ  به ن نظميا. آزاد کلکته است
د يبرگزار گرد در تاالر دانشکده. م ۱۹۷۴سپتامبر  ۱۲خ يپروفسوران دانشکده که در تار

  :ديسرا يم نيس دانشکده چنيف خدمات بزرگ رئيدر توص يسروده شده است و
  نقشبندان محبت را گلـي در کـار نيسـت     تـر ز داغ يـار نيسـت    آشناي درد را خوش

ــا ــذا ! مرحب ــابو، حب ــان ب ــار! کلي   شهسوار کـامراني را، وي در کـار نيسـت     دت کم
 ٢هاي سخن بهتر از اين گلنار نيست در چمن  آور از آنک» دت«هديه تبريک عرفي پيش 

٢ است يعنوان ر  به »برمن. آر. وي يسر«و معارفة مناسبت انتصاب   به طور نيهم
الرحمن با همان  بيدانشکده موالنا آزاد که در همان ماه برگزار شده بود، پروفسور مج

س يت سرود که اوصاف و خدمات رئيب ۷مشتمل بر  ي، اشعاريل ويعنوان در تجل

                                                   
  .اطالعي بهم رسيده از دفتر يادداشت پروفسور مرحوم  .١
  .همان  .٢



  ١٣٨  قند پارسي

  .١دينما يدانشکده را ذکر م
و  يار مهمان در بخش عربيانشعنوان د به الرحمن بيکه پروفسور مج يهنگام

از دوستان دانشمند و  يکيمناسبت بازنشستگی   به داد، يدانشگاه کلکته درس م يفارس
زبان  به ک نظميبود؛  يسيس بخش انگليکه رئ» دکتر امالندو بوس«اش  اهل علم و فضل

» ليدر تجل«با عنوان  ياشعار و. برگرداند يسيزبان انگل  به سرود و بعدها آن را يفارس
  .٢در تاالر دانشگاه قرائت شد. م ۱۹۷۳ل يآور ۴خ يتار به بند ۶ يدارا

الرحمن توجه کرد که درباره دو  بياز پروفسور مج ياشعار  به نک الزم استيا
س بخش يد حسن رئيپروفسور س يکي. باشد يهار ميالت بيت بزرگ و ارجمند ايشخص

که هر دو در کلکته در  ياکوالرحمن ک د شاه عطاءيس يگريدانشگاه پتنا و د يفارس
که در  يه مختصريدر مراسم استقبال. ن خاور شرکت کرده بودنديکنفرانس سرزم

آراسته شده بود،  ٣در اقامتگاه پروفسور اعزاز افضل ين دانشمندان فارسيبزرگداشت ا
سروده  يفارس به ن مناسبتيهم به »کيتبر«با عنوان  يالرحمن اشعار بيپروفسور مج

  :شود ياز آنها در ادامه نقل م يت شعر است و فقط تعداديب ۱۳ظم مشتمل بر ن نيا. بود
ــار رســيد  ــر ز جويب ــاد معطّ   خوشا چـه بـوي معطـر ز مرغـزار رسـيد       خوشــا چــه ب
  بر تختگاه خندان، وقـت نـو بهـار رسـيد      يگانه مهر درخشـان شـرق شـد مهمـان    

ــيدهـــزار خـــاطر آشـــفته را قـــ  هـاي حسـن   هاي دالويـز و نکتـه   ز گفته   رار رسـ
ــيم ــه  عظ ــعادت ب ــاد س ــاد  آب ــو مبارکب   حسن عطا چو دو پيکـر ز کردگـار رسـيد     ت

  چنين خالصه دانش در ايـن ديـار رسـيد     بنــاز کشــور شــعر و ســخن، بنــاز کلکتــه
ــه ــاد ب ــدم نه ــاهي  ق ــا گ ــر م ــه پي   چون صيت نعـره مسـتانه بـار بـار رسـيد       ميخان

 ٤ايت ز کـوي يـار رسـيد   هواي لطف و عن  زهي نصيب که رشک جهان شـد عرفـي  
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ل کرده و ابراز افتخار يف و تجليرا توص  يهر دو مهمان گرام يدر اشعار باال و
  .ن شهر گشته استيد ايعا يا شان بهرهيشهر کلکته که از حضور ا ينموده برا

ر يغزل ز .رسد يان ميپا به ن مطلبيالرحمن ا بيک غزل از مجيم ينک با تقديا
نه جو را سرخورده يباشد که مرد حاسد و ک يآموز م ق، دلکش و درسيار عميبس
  :دينما يد مياخالق حسنه است تمج به را که متّصف يکند و کس يف ميتوص

  چه گويي روي حاسد را چو آتش در نهان سـوزد 
  زبان لـرزد اگـر گويـد، نگويـد اسـتخوان سـوزد      

  به روي دوستان بنگـر، دمـد اللـه سـمن بويـد     
  کـه در چمـن بويـد   بهشت جاودان باشـد دمـي   

  آيــد  جمــال همنشــين از لــذت گفتــار مــي    
ــي  ــردار مـ ــرواز از کـ ــت پـ ــال رفعـ ــد کمـ   آيـ

  رسـد هـر دم پيـامي نـو     انجم مـي  ز انجم تا به
  رسـد هـر وقـت بـام نـو      اختـر مـي   ز اختر تا به

ــراق هــوش پيمــا مــي  ــو  ب ــامي ن ــدا مق ــد پي   کن
  ولي عرفي که داده شـرح باشـد آن جهـاني نـو    

ــ ــانم در حص ــي جه ــردون نم ــعت گ ــد ار وس   آي
  ١آيـد  آن جيحون نمي دلي دارم که در وسعت به

ک دانشمند و يز يو ن يالرحمن آموزگار و پروفسور زبان و ادب فارس بيپروفسور مج  
ت ارجمند ين شخصيا. روشن است يو يبوده که از نگارشات و اشعار فارس يشاعر فارس

سن هشتاد و   به يالديم ۱۹۹۹ه سال يفور ۱۱خ يتار  ي بهه زبان و ادب فارسيکلکته و سرما
  .صدها شاگرد، دانشجو و دوستان را وداع گفته رهسپار ملک عدم گشت يدو سالگ
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