
 
 
 
 

 

 *محسن امير
 

 محمدابراهيم باستاني پاريزيدكتر 
 

اي را كه يك دوست فرهنگي صاحب همت خواهد صفحة اول نامهدلم مي

د كه براي مخلص نوشته است عيناً چاپ بفرماييد. اين مرد مهندس محسن امير بو

 اپهاي گذشتة آينده چاتفاقاً خودتان نيز يكي دو يادداشت و مقاله از او در دوره

 ايد.كرده

چند روز قبل آقاي ايرج نعمتت نتون ناصترالحكمار كرمتاني كته يكتي از 

مندان به فرهنگ اين مرز و بوم و خصوصاً كرمان است، به خانة متا آمتد و عالقه

پر از كتاب خطي و چاپي، بدون قبض و اقبتا،، ريختت گوشتة « باروانت»يك 

تابهتايي استت كته كنهتا كننتد  و ست گ گفتتي اي يگونه كه آجر خالخانة ما، آن

 مهندس محسن امير بخشيده و پيغام داده كه من )يعنتي مهنتدس اميترز ازقريت 

ه متردم خواندن كتابهاي فالني به اوضاع كرمان و احوال و تاريخ كرمان آشنا و بت

خواهم اين كتابها را توسط ام، مياند ت آگاه شدهآن ت كه اغلب در محروميت بوده

 هاي كرمان هديه كنم.به يكي از كتابخانههمان باستاني پاريزي 

گونتته ايترج نعمتت تصترير كترد كته مهنتدس محستن اميتر، بتدون هي 

ازار ديگري، اين هبتة عيتيم را انمتام داد. او در داشت و توقع س اس يا، بهچشم
                                                           

 .279تا  275، صص ز2136) 4و  3، شماره نهم. مملة آينده، سال *
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سالهاي اخير عمر ت با وجود جواني ت دچار يك بيماري مرموز شده بود كه اقباي 

 بل عالج دانسته و احتمال مرگ زودرس او را داده بودند.امريكا آن را غيرقا

توان برايش قيمتي قايل شد ت بتدون او اين ممموعة گرانقدر را ت كه نمي

در  1313داشتي به كرمان هديه كرد. مهندس محسن امير به ستال گونه چشمهي 

الت حصتيتهران متولد شد، ابتدايي و متوسطه را در تهران خوانده و براي ادامتة ت

ده التحصيل شتبه امريكا رفته و از دانشگاه كاليفرنيا در رشتة راه و ساختمان فارغ

 م.آورم من يك بار او را در دفتر آينده ديده بودبوده است. آنقدر كه به خاقر مي

ان در سفر امريكا با پروفسور سياوش نعمت كرماني ت كته امتروز از استتاد

 واو بتا كرمتان  ده و همين امر مقدمة آشناييسفر بوبنام ايران در امريكاست ت هم

وستي دكرمانيان و آثار مربوط به كرمان بوده و س گ با پسرعموي او ايرج نعمت 

بتاغ  و آشنايي يافت و به همراه او دو بار به كرمتان بته زيتارت ماهتان و ديتدار

 شز.1358شاهزاده، و قلعة بم رفت )

يناب مشتغول كتار بتود و او سالها در شركتهاي ساختماني در جاسك و م

يتك  وبراثر خستگي خود را زود بازنشسته كرد و به امريكا رفت و در آنما بتود 

 فرزند نيز دارد.

و شيكاگ« نورث وسترن يونيورسيتي»به علت نارسايي كبدي در بيمارستان 

هم زدند كه ديگر از عالج عاجزند. او در بستري شد تا روزي كه قبيبان دست به

 سالگي درگذشت. 48در سن  1361 نيمة دوم سال

منتد بتود كته شخصتاً بته ختط ختود او آنقدر به كتب خطي ختود عالقه

توانتد بتراي همتة دستورالعملي براي استفاده از آن كتابهتا نوشتته استت كته مي

 طي مورد استفاده قرار گيرد.كنندگان از كتب خاستفاده
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وتاه كعمر نسبتاً  باري، من، پگ از دريافت اين ذخيرن گرانبها، كه محصول

 ، متوجهولي پربركت يك مهندس ايراني مقيم امريكا بود، با بررسي اجمالي كتابها

تتوانيم ايتن هديتة شدم كه كتابخانة دانشگاه كرمان بهترين جتايي استت كته مي

 اي مراتتب را بته دانشتگاه كرمتانگرانقدر را بدان تقديم كنيم. بالفاصله قي نامه

نژاد سليم سرپرست فاضل كتابخانة مركزي دانشتگاه رحيماقالع دادم. آقاي دكتر 

 آمد، آقاي محمود تتاقي كتابتداركرمان، ضمن نامة شيوايي با استقبال از اين پيش

ا به تهران اعتزام بط و ربط كتابهضبرداري و پركار دانشگاه كرمان را براي صورت

 دي و بته كرمتانبنبرداري و بستهداشتند و كتابها در كمال دقت و امانت فهرست

ي حمل شد و اكنون در دانشگاه كرمان است و وصول آن به بنده ابالغ شتد و قت

 اي از آقاي ايرج نعمت نيز س اسگزاري شده، و اقمينان داده شده است كه درنامه

هايي را بته كتتب مخزن ساختمان جديد كتابخانة مركزي دانشتگاه كرمتان قفسته

 و نام شادروان مهندس محسن اميتر ...اهدايي آن مرحوم مختص خواهند ساخت 

اي بر فراز آن خواهد درخشيد و باقيات صالحات خواهد شد، و منقوش در لوحه

ه احتماالً فهرست كتب آن مرحوم را همراه عكگ و شرح احوال ايشتان، دانشتگا

 كرمان منتشر خواهد ساخت.

ي هاها و دفترچهبرداري دقي  و شناسايي كتب ت و خصوصاً جنگفهرست

پژوه متعنااهلل بطتول حياتته، ماند براي روزي كه استاد محمدتقي دانشمتنوع ت مي

ان سري به كرمان بزنند و بازديدي از اين كتب و كتب خطي ديگر دانشتگاه كرمت

ه بنمايند، در آن صورت اظهار نير در باب ارزش و اهميت كتب مذكور وافتي بت

 مقصود تواند بود.

بته آن برختوردم املتال انتوار ستهيلي و  آنچه در حين تورق بعضي كتتب
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اخالق ناصري و چند قرآن نفيگ، و ممموعه شامل اشكال التأسيگ سمرقندي و 

و  1094و ديتوان عرضتي  1099اهلل و ديوان صائب مورخ فتر خالصة تفسير مالّ

بتراي كتابخانتة مركتزي  اي معنتويتواند سترمايهدهها كتاب چاپ سنگي آن مي

 .دانشگاه كرمان باشد

ين دويستت رم مگر يادي از پاريز كنم. در ميان ابنامة خود را به پايان نمي

جلد چاپي، مخلص كه يك كتاب خطتي را  88و سي و يك جلد كتاب خطي، و 

توانم دراختيار داشته باشم، خصوصاً بعضي كتب چتاپ ستنگي آن به زحمت مي

چيز بيش از همه  رسيد، يكنير ميتر بهو كمياب تركه از كتب خطي هم باارزش

شتامل  موالنا را« قشر خربزه»نير مرا جلب كرد، و خواهش دارم داستان بغداد و 

مخلص ندانيد، براي من يك صحيفة سمادية خطتي ايتن ممموعته از هتر چيتز 

 خورديگرانبهاتر بود كه در پايان آن اين سطور به چشم مي

، كتبه العبد االقل ابن صحيفة الكاملة السجاديةتمت »... 

 االوليمرحوم محمدهاشم، محمد رفيع پاريزي، در يوم الخميگ بيستم شهر ربيتع

 «كارمنكته متن بنتدن گنتهاز»هركته خوانتد دعتار قمتع دارم »، 1237 سنةفتي 

ال ستالم معرفته و ضتمير فعلتش ايتراد نگيريتد و از ارخواهشمند است به الت 

نفرماييد، مخلص كه هتزار بتار پتاي رحمت براي اين خطاط صاحب ذوق دريغ 

هتا عبتور توي ختا  و خل« محمد رفيعيها»برهنه بدو بدو كه از كنار ديوار خانه 

كتردم كته شتبي، متردي كرده و توي قريه پايين و باال شده بودم، هي  فكتر نمي

نازنين، در زير تيرهاي سق  چوبي دود خورد و يكي از اقاقهاي آن، و در كنتار 

و « چتال»ريتز، اگتر نته در نتور بوستته زمستانهاي قتوالني بر  بخاري افروخته

سوز و فتيلة روغن كرچك، اثري را به پايان برده استت ، بل به كمك پيه«چراغو»
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كه صد و هفتاد سال بعد، همين كتاب، صدها فرسنگ راه قي كرده و از اين ستو 

همتدهي او  آن را هديه بته يتك به آن سو رفته، و باالخره يك مهندس از آمريكا

اي از كتابخانتة خواهد كرد تا باز كتاب بته مستتقر ختود بتاز گتردد و در گوشته

ي دارد همين ئدانشگاه كرمان جاي گيرد ... به گمان من اگر سير آفاق و انفگ معن

 است و بگ  روان آن مهندس و اين كاتب پرنور باد.
  محمدابراهيم باستاني پاريزي

يخ و تار اگو مقيم شده بود و به ادب و زبان فارسيمهندس محسن امير در شيكآينده: 

اي بود هزاد كه نمونداشت و به مملة آينده لط  بسيار. خدايش بيامر ناشدنيايران عالقة وص 

پرور. نخستين بار خبر وفاتش را آقاي دكتر مؤيد از شيكاگو دوست و ادباز مردمان وقن

اريزي پاني بنويسيم. ضمناً چون آقاي باست نوشته بودند و مترصد بوديم كه دربارن او شرحي

اي به خط يك پاريزي به كرمان بازگشته است اين بيت را برايشان اند كه نسخهشادمان شده

 نويسيميمي

 كلكته وتا به بغداد و مصر  رود اين كتاب البتهمي 

 

 قسمتي از نامة محسن امير به باستاني پاريزي 

اين نامه فهرست دويست و سي و پنج كتتاب خطتي همره با درود فراوان به پيوست  

زمين در گذشت بيستت ستال فتراهم كهن را كه براي نگاهداشت آثار فرهنگي و تاريخي ايران

كنم. خواست من اين است كه اين كتابها را به شهر كرمان هديته كتنم كته در ام تقديم ميآورده

ننتد نگاهتداري گردنتد. برختي از ايتن شايسته بداهايي كه آن پژوهندن ارجمنديكي از كتابخانه

نتدن رد. در آيرايشي نوين نيازمندند و اميد است در آينده اين كار تحق  پذيآكتابها به پوشش و 

ي نتوين نزديك چند كتاب ديگر نيز به اين فهرست افزوده خواهد شد، و هرگاه به كتابهاي خط

 را نيتز بتراي شتهر كرمتان خريتداريابهتا ام اجازه دهد، چنين كتدسترسي يافتم و توانايي مالي

 خواهم نمود.

ام آشفته و نابسامان است. عنوان بستياري از كتابهتا فهرستي كه در پيوست تقديم داشته
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اند و ديگتر از ويژگيهتاي به سبب ناداني و ناآشنايي من از كتابهاي خطي ايران، بر من پوشتيده

 .اندقور كامل و درست در فهرست نيامدهكتابها نيز به

 

 يادداشت مرحوم محسن امير

 دستور بساوش و بررسي كتابهاي خطي كهن

هاي خطي در پژوهش بهتر است از روي عكتگ و رونتويگ باشتد نته اصتل . كاربرد نسخه1

 كتاب خطي.

 . بررسي كتاب خطي نبايد در نزديكي آتش يا بخاري انمام شود.2

ن و چ ت  و غليتان و آتتش زد . به هنگام بررسي كتاب خطي بايد از كشيدن ستيگار و پيت 3

 كبريت خودداري كرد.

بايتد بته . به هنگام گرفتاري به بيماريهاي بيني و گلو ماننتد سترماخوردگي و سترفه داشتتن ن4

 كتابهاي خطي نزديك شد.

خوبي خوبي با آب و صابون شست و بتهها بايد دستها را به. پيش از بساوش و بررسي نسخه5

 دستها را خشك كرد.

هاي خطي افزون بر دستها، ابستان و هواي گرم بهتر است پيش از نزديك شدن به نسخه. در ت6

 خوبي شسته و خشك كرد.صورت را نيز به

 كار گرفت.. براي برداشتن و بررسي كردن نسخة خطي حتماً بايد دو دست را به7

تتاب از دن كدرجه باز كرد و بته هنگتام خوانت 150. زاوية مياني كتاب خطي را نبايد بيش از 8

 گذاردن چيزها بر روي برگها خودداري نمود.

كار برد چنانكه گوشته برگهتا شكستته يتا تتا . به هنگام برگ زدن كتاب بايد دو انگشت را به9

 نشود، و به روي برگ كتاب زيان نرسد.

جاي گذارد، كتاب بايتد همتواره بته حالتت بستته . كتاب خطي را هرگز نبايد به مانند باز به10

 د مگر به هنگام بررسي.باش

ي ااخت ويژه . خواننده بايد از پاكيزه كردن كتاب خودداري كند. چون اين كار نيازمند به شن11

 است.
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اند بايتد از كننده آگاه شود كته برگهتاي كتتاب بته يكتديگر چستبيده. درصورتي كه بررسي12

 كاردان ياري جويد و خود از جدا كردن برگها پرهيز كند.

هاي شمعي جتاي دارد. بايتد توجته ام بررسي كتابهايي كه در ميان برگهاي آن برگه. به هنگ13

صتورتي شايستته در جتاي ختود ها شكسته يا تا نشود و يك بته يتك بهنمود كه اين برگه

 گذارده شوند.

بخش ان. به هنگام بررسي كتابهاي خطي، درصورتي كه در ميان برگها شكستگي يا آثاري زي14

 سرپرست كتابها را از آن آگاه نمود. ديده شود بايد


