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قاسم غني
اين نامه را جناب آقاي دكتر قاسم غني در احوال و صفات
مرحوم عالمة قزويني طاب ثراه به آقاي محمود فرخ خراساني
شاعر استاد معاصر نوشتهاند كه بيهيچگونه حذف و تحريف
(برخالف ميل و نظر آقاي فرخ) به چاپ ميرسانيم و اطمينان
داريم كه چون نامة سابق ايشان دربارة مرحوم كمالالملك،
مورد توجه و قبول خوانندگان خواهد افتاد.

قربان فرخ عزيزم الكريم ادا وعد وفي .دو روز قبل مرقومة مفصل آن
معدن صدق و صفا و منبع كرم و وفا زيارت گرديد و سواد اشعار شيواي زادة
طبع وقّاد خودتان كه مورد پسند و اعجاب استاد بزرگ محمد قزويني قدّس
سرهالعزيز شده بود و مرثية جانگدازي كه در وفات آن بزرگوار سرودهاند ،همه
محفل وصول را مزين و مطرز ساخت و در اين دنياي پر شرّ و شور و فتنه و
آشوب كه به قول خواجه حافظ:
سينه ماالمال درد است اي دريغا مرهمي
دل ز تنهايي به جان آمد خدا را همدمي
* .يغما ،فروردين  ،1330شمارة  ،35صص  34تا .43
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ً مسرور و مبتهج و
مرقومة شيوا جانشين همصحبتي با خودتان شد و حقيقة
نشيط شدم .اي كاش به اين شيوة مرضيه ادامه ميداديد و غالباً ياد و شادم
ميكرديد.
بسيار آرزومند بودم كه شرحي را كه مرحوم قزويني در مجلة يغما مرقوم
فرموده بودند ،ببينم ،شايد اين شرح مختصر آخرين چيزي باشد كه براي مجالت
و مطبوعات نوشته باشند .شبي كه مقرر بود صبح آن به طرف استانبول حركت
كنم درحدود ساعت هفت بعد از ظهر حضور مبارك ايشان مشرّف شدم براي
وداع ،وداعي كه آخرين زيارت من از ايشان بود و به مناسبت آن قدوة خوبان و
ًالوداع بنامم .ساعتي مجاور بستر ايشان بودم ،با
كعبة صاحبدالن بايد حجة
ضعف بدني از مرض مزمن چندين ماهه روحاً در كمال نشاط بودند و از هر
دري صحبت ميفرمودند و در طي صحبت فرمودند كه فالني من گاهي روحاً به
نهايت درجة خرّمي و نشاط ميرسم و آن وقتي است كه برميخورم به اينكه
فضل و ادب يكسره منسوخ نشده و از ميان نرفته است .ازجمله در شمارة اخير
مجلة يغما غزلي از آقاي فرخ و قصيدهاي از آقاي دانش و نيز غزلي از آقاي مؤيد
ثابتي خواندم با اشعاري بسيار شيوا و فصيح و بليغ ،و تعجب كردم كه هر سه نفر
كه ماية كمال اعجاب و شكفتگي خاطر من هستند خراسانياند.
خالصه قسمت معظمي از صحبت آن شب به ذكر خير شماها برگزار شد،
و بعد فرمودند ميخواهم چيزي به آقاي مدير مجلة يغما بنويسم و تحسين و
اعجاب خود را ابراز كنم و دعاي خير فرمودند .قريب هشت و نيم وداع نموده
يكسره آمدم به منزل شما و حضرت آقاي مؤيّد كه با آنكه روز قبل با شماها
وداع كرده بودم همين موضوع را عرض كنم كه تشريف نداشتيد .حاال كه سواد
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آن شرح را مرحمت كردهايد معلوم شد كه چون در آن شماره اشعاري از
حضرت آقاي مؤيد مندرج نبوده ذكري از ايشان نفرمودهاند ولي بنده ميدانم كه
نسبت به ايشان هم كمال حسن نظر و اعجاب و محبت قلبي داشتند.
*
همهچيز مرحوم قزويني سرمشق بود ،و خدا ميداند كه اين مرد بزرگ چه
همتي كرده بود در تصفيه و تزكية نفس و تطهير اخالق و تا چه حد كوشيده بود
بهطوري كه صفات ملكوتي طبيعت ثانوي او شده و مصداق كامل گفتة موالنا
جاللالدين رومي گشته بود:
نقش آدم ليك معني جبرئيل
رسته از خشم و هوي و قال و قيل
هوي و هوس را در خود كشته بود ،هرچه خار راه عروج بر فلك معاني و
معارف است از ميان برداشته و بهخوبي دانسته بود كه:
نكند عشق نفس زنده قبول
نكند باز موش مرده شكار
عاشق به حقيقت نميتواند يك دل را در دو جا گرو بگذارد ،در مناعت
نفس و بلندي همت به مقامي بود كه وصف آن غيرممكن است ،از همهچيز
وارسته بود ،با آن فقر مادي كريمترين اشخاص بود ،بهحدي بينياز از ماسوياهلل
بود كه اخص خواص ارادتمندان او جرأت جسارت آن را نداشت كه صحبت از
مدد مادي با او بكند .دلباخته و شيفتة حقيقت بود .اين بود كه در مباحثات علمي
اضافه بر سعة اطالع و منطق بس قوي دم گرم او طوري بود كه در هر آهن
سردي اثر ميكرد ،و هركس كه خلوص نيت و پاكي طينت و از خودگذشتگي او
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را در خدمت به معرفت و حقيقت و ارشاد نوآموختگان ميديد بياختيار مجذوب
و مفتون او ميشد و طوق ارادت و تبعيت از آن خضر راه را به ميل قلبي به
گردن ميگرفت .بلي ميزان عظمت و پاية استواري و بقاي آثار مردم در دنيا به
نسبت مقدار صفا و اخالص و ايماني است كه از طرف موجدين در بناي آنها
بهكار ميرفته است.
چقدر وحشتانگيز است وقتي مشاهده ميشود كه امروز هدف بعضي از
مردم از فرا گرفتن بعضي اطالعات ناقص اين است كه ورقة مدرسهاي به دست
آورند و بر اثر تبليغات و شيادي و اعالن ـ خالصه با هر وسيلة مشروع و
نامشروعي ـ رونقي پيدا كنند ،غوغايي برپا نمايند ،و بازارگرمي موقتي به دست
آورند؛ غافل از آنكه همانطور كه در سبزهزار در مقابل چند گل خوشرنگ
دلفريب هزاران علف هرزه بيهوده هست ،ولي هيچكس به آنها توجهي ندارد و
طبعاً دل و ذوق انسان به تماشا و بوييدن و چيدن آن گلهاي زيبا كشيده ميشود
و آنها را گل بيخار جهان مينامد زيرا صداي باطن و ايمان خالص و پايه و ماية
استوار اين مردان بزرگ مانند آتش جاي خود را باز ميكند و مثل زر ناب از هر
بوتهاي پاكتر و فروزانتر بيرون ميآيد و حقيقت و اصالت وجود خويش را
بهزودي و به خودي خود به همهكس ميفهماند و دستة شيادان و قلب و دغلباز
را نيز نزد خاص و عام رسوا ميسازد.
مرحوم قزويني خود را به رعايت تعهدات اخالقي بسيار ملزم و مجبور
ساخته بود و باالخره به نحوي در اين راه موفق شده بود كه كامالً طبيعي او بود
و آن اصول اخالقي در حكم شريعتي براي او بود ،كه سرپيچي از آن در حكم
تمرّد و عصيان نسبت به وجدان و خدا و خيانت به خلق بود .هيچوقت صحبتي
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نميكرد و به زبان نميآورد ولي بهطور قطع يك سلسله رياضات نفساني و
تمرينات اخالقي داشت كه او را از هوي و هوس منزه و از پرداختن به دنيا و
مافيها فارغ و مصفا كرده بود .بسيار آزادمنش  .منيعالطبع بود و بهخوبي دريافته
بود كه بهقول خواجه عبداهلل انصاري هروي «بندة آني كه در بند آني» ،اين بود كه
به قوت اليموت قانع بود و بهحدي زندگي را ساده گرفته بود كه حدي بر آن
متصور نيست ،زير بار منت احدي نرفته بود و زبان حالش شعر ابوسليك گرگاني
از معاصرين صفاريه بود كه:
خون خود را گر بريزي در زمين
به كه آبِ روي ريزي در كنار
بت پرستيدن به از مردم پرست
پند گير و كار بند و گوش دار ...
حقيقة ورد زبانش
ًً
بسيار كريمالنفس و لطيفالمحضر و خاضع و متواضع بود.
كلمة «نميدانم» بود زيرا هركس در هر رشتهاي از فنون معرفت خوض عميق
كند و سالها تتبع نمايد و رنجها ببرد او فقط به اين مقام بلند ميرسد و به حدس
و تخمين درمييابد كه مجهوالت او تا چه اندازه فراوان و آنچه ميداند چقدر
ناچيز است .سقراط ميگفت «يك چيز خوب ميدانم و آن اين است كه ميدانم
چيزي نميدانم» يا به قول ابوشكور بلخي خودمان:
تا بدانجا رسيد دانش من
كه بدانم همي كه نادانم
مثالً صحبت از تاريخ ايران قبل از اسالم ميشد ميفرمود« :من نميدانم»،
«وارد نيستم» ،هيچ اطالع ندارم»« ،در مباحث تاريخي بعد از اسالم مطالعاتي
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داشتهام ولي قبل از اسالم را نميدانم» ،و امثال اين جوابها ،درحالي كه در همان
موضوع كه ميفرمود «نميدانم» هزار چيز ميدانست ولي او بهحدي دقيق بود و
كلمة «ميدانم» را در جايي نهاده بود كه به اين آسانيها دسترسي بهآن ممكن
نبود .در نوشتهها و تعليقات و حواشي و مقدمات بر كتب و ساير تحقيقات او
مالحظه فرمودهايد چندين اصطالح بهكار ميبرد كه هر يك را با كمال دقت
ميسنجيد .مثالً در فالن موضوع مينوشت:
«قالن مسئله بهطور قطع و يقين و به اين داليل عقلي و نقلي اشتباه محض
است ،اول كسي كه مرتكب اين اشتباه شده فالن شخص است و اشتباه او ناشي
از آن است ،و فالن مورخ بعد از او بدون تتبع و مراجعه به ديگر مصادر همان
اشتباه را صحيح پنداشته و نقل كرده» .و يك سلسله استشهادهاي تاريخي معتبر
ميآورد ،و با هزار منطق و روش استدالل غلط بودن آن امر را آشكار ميساخت.
در فالن موضوع ديگر مينوشت« :ميتوان حدس زد» يا «به ظنّ ضعيف»« ،به ظنّ
قوي»« ،به احتمال ضعيف»« ،ظاهراً»« ،از مآخذي كه من به آنها دسترسي داشتهام
و عبارت از اينهاست نتوانستم استنباط كنم»« ،به ظنّ غالب»« ،به احتمال قوي»،
«با قرب احتماالت»« ،با احتمال قريب به يقين» يا «بهطور قطع و يقين» ،و براي
هركدام داليل روشن صريح قوي اقامه ميكرد و چيزي را فروگذار نميكرد اين
بود كه تا آن درجه نزد اهل دانش ثقه و معتبر بود.
در سال  1928ميالدي در اروپا بودم .در آن سال كنگرة بينالمللي
مستشرقين در لندن منعقد ميشد و مرحوم قزويني به نمايندگي ايران در آن
كنفرانس شركت جست و يك هفته به لندن رفت .چندي بعد يكي از مستشرقين
عالي مقام را كه نمايندگي يكي از دول ديگر را در آن كنگره داشت در پاريس
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مالقات كردم ،در طي صحبت از جريان كنگره از مرحوم قزويني صحبت كرد و
گفت انسان به جاللت قدر اين مرد بزرگ در مجامع بينالمللي غبطه ميبرد زيرا
استشهاد از قزويني قاطع هر مباحثهاي است و «قال قزويني» در مباحث
مخصوص به قزويني در حكم «قال ارسطو» است در مباحث فلسفي در قرون
وسطي .زيرا بهطوري كه ميدانيد در قرون وسطي در مباحث فلسفي ارسطو را
تقريباً سرحد عقل بشري ميشمردند و تخلف از آراء او را روا نميداشتند و
همين كه كسي در مقام استدالل ميگفت «قال ارسطو» طرف جرأت ادامة مباحثه
نداشت ،تا در قرون اخيره اشخاصي مانند فرانسيس بيكن ،دكارت در اطراف
ارسطو به مباحثه پرداختند و مسائل او را مورد نقد قرار دادند و در بعضي مسائل
با او به معارضه برخاستند و آنچه را ابوعلي سينا قرنها قبل از آنها روا داشته بود
اجرا كردند ،زيرا ابوعلي سينا در مقدمة «حكمةالمشرقين» صريحاً
ميگويد من به عظمت مقام ارسطو معترفم ،ارسطو خدمات بزرگ به فلسفه كرد،
بسياري از مسائل را مرتب و منظم انجام داد؛ اما علم نبايد جامد و راكد بماند و
وظيفة طبقة بعد از او اين بود كه هر يك به نوبة خود آن مسائل را تحت نقد
درآورند و بحث و كاوش دقيق كنند .اين است كه من به اين وظيفه قيام نموده
وارد بحث و نقد ميشوم و همان نام حكمةالمشرقين كه ابوعلي سينا به
كتاب خود ـ كه محصول دورة پختگي و اواخر ايام او است ـ داده حكايت
ميكند كه در مقابل حكمت غربيان يعني يونانيها نوشته است و متأسفانه جز
مقدمه و اجزايي از آن كه چند سال قبل در مصر به طبع رسيده چيزي باقي نمانده
يا شايد ابوعلي سينا قبل از اتمام اين كتاب درگذشته است.
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صحبت از محضر فيّاض و بابركت مرحوم قزويني بود كه در افاضه و ارائة
طريق به طالبان علم بيدريغ بود .اما هيچوقت نهتنها به صورت خود را افضل و
اعلم از او نميشمرد بلكه روحاً چنين بود زيرا او هيچوقت به كميت سواد كسي
اهميت زياد نميداد ،كيفيت براي او مهم بود استعداد و جوهر قريحه و استقامت
فكر و سليقة اشخاص را مهم ميشمرد بدون اينكه به زبان بياورد ،و اين گفتة
يكي از قدما را بهكار ميبست:
خواهي كه بهين دو جهان كار تو باشد
زين هردو يكي كار كن از هرچه كني بس
با فايده ده آنچه بداني دگري را
با فايده گير آنچه نداني ز دگركس
ديگر از حشر با كجطبعان و دلكوران احتراز داشت و اتالف وقت
ميدانست و اتالف وقت را بهنوبة خود گناهي عظيم ميشمرد و او از هر گناهي
كناره ميجست.
اطالعات عمومي آن مرحوم بسيار بسيار وسيع بود ،مسافرت بسيار كرده
بود ،با هر گروه و هر طايفه نشسته و برخاسته بود ،و با كنجكاوي و دقت
مطالعهاي كه فطري او بود هرچه را ديده و شنيده بود دنبال كرده و از هر
گوشهاي كه توانسته بود تعليل نموده بود .يادداشتهاي فراوان در هر موضوع
داشت و اين يادداشتها بهطوري مرتب بود كه به اندك فاصله هرچه را
ميخواست ميجست و چون با صاحبفني همنشين ميشد مشكالت مخصوصي
كه در آن موضوع داشت ميپرسيد ،اگر قابل اهميت بود با قيد تاريخ و
خصوصيات طرف صحبت يادداشت ميكرد ،كتب فراوان خوانده بود و بهطول
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ممارست شامّة غريبي در شناختن كتاب داشت ،حافظة بسيار قوي داشت و اگر
از ضعف حافظه شكايت ميكرد براي عطش فراواني بود كه به آموختن زياد
داشت.
اضافه بر علوم و معارف اسالمي از قرآن و تفسير و لغت و اخبار و سير و
فقه و اصول و علم كالم و الهيات و مباحث حكما و فالسفه و علماي اسالمي و
تمدن اسالمي و ملل و نحل و تاريخ و ادب و تسلط بسيار بر شعر و ادب زبان
عرب و اشتقاق؛ در تاريخ سياسي و اجتماعي و تاريخ ادب ايران و معرفت كتب
بسيار مسلط بود .زبان فرانسه و ادب آن زبان را با كمال مهارت ميدانست و
مطالعة بسيار در هر فني كرده بود .زبان آلماني و انگليسي به آن اندازه ميدانست
كه در مراجعه به مآخذ و مدارك اين دو زبان به سهولت استفاده كند .زبان
سرياني را در اروپا آموخته بود .لغت تركي مغولي را به واسطة ممارست بسيار در
مآخذ و كتب مربوطه به تاريخ مغول ميدانست.
بسيار متواضع و مؤدب و لطيفالمحضر بود .در بيان حق و حقيقت
فوقالعاده صريح بود و عشق او به حقيقت به درجهاي بود كه با احدي مساهله و
مسامحه روا نميداشت ولو آنكه به شخص يا اشخاصي خوشآيند نباشد .ذهن
روشني داشت و قضايا را از يكديگر تفكيك ميكرد به اين معني كه در فالن
موضوع علمي با شخصي مخالفت و معارضه ميكرد و همان شخص را از جهات
ديگر ميستود ولي كتمان حقيقت را گناه ميدانست و شيوة ارسطو را داشت كه
از او پرسيدند« :تو نزد افالطون تلمذ كردهاي با او مصاحب بودهاي چه شد كه در
فالن و فالن امر با او به معارضه برخاستهاي» .ارسطو گفت« :انالحق و فالطون
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كالهما لنا صديقان ولكن الحق اصدق لنا من فالطون» .مرحوم قزويني هم قبل از
همه كس و همه چيز شيفته و مجذوب حقيقت بود.
عكس اين حالت هم در او موجود بود .يعني حاضر بود گوش به عقيدة
هر كسي فرا دهد .علم و دانايي بهحدي او را صيقلزده و صاف و پاك ساخته
بود كه در هركس كه با او نشست و برخاست داشت تأثير ميكرد ،و به صحت
اين گفتة معروف كه «همنشيني مقبالن چون كيمياست» اذعان و اعتراف ميكرد.
من از هزار و نهصد و بيست و چهار ( )1924ميالدي يعني يك ربع قرن
اخير زندگي آن مرحوم با ايشان آشنا شدم و در اين مدت بيست و پنج سال
معاشرت يا مكاتبه روز به روز بيشتر به فضايل روحاني و عظمت نفس او
برميخوردم يك دنيا مكارم در او مضمر بود.
هر آن كس ز دانش برد توشهاي
جهاني است بنشسته در گوشهاي
و انصاف اين است كه در تمام عمرم كمتر كسي به آن صفا و پاكي طينت و
روشنايي ضمير و حسن نيت و شيفتگي به حق و حقيقت و انصاف و عظمت
نفس و مناعت طبع و آزادمنشي و آزادگي و ادب و مردمي و لطف محضر و
خضوع و خشوع واقعي مخصوص به نخبة اهل علم ديدهام.
بهطور مثال از مراتب خضوع و خشوع طبيعي آن مرد بزرگ حكايتي
ميآورم :در سال اول جنگ عمومي اخير كه از پاريس به طهران تشريف آورد،
پس از آنكه سامان مختصري تهيه ديده مستقر شدند ،روزي در طي صحبت به
ايشان عرض كردم من آرزوي بزرگي دارم ،فرمودند چيست ،عرض كردم آرزويم
اين است كه يك دوره حافظ از باء بسماهلل تا تاء تمّت نزد شما بخوانم .خدا
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ميداند برافروخته شد و با لحني شديد كه از آن مرد روحاني بزرگ بسيار
پسنديده بود و از حساسيت قلب پاك و مطهّري حكايت ميكرد فرمود شما چرا
اينطور تعبير ميكنيد ،شما سالهاست با ديوان حافظ سابقه داريد و اين همه
يادداشت گرد آوردهايد (در اين وقت ايشان تمام يادداشتهاي بنده را و آنچه
راجع به حافظ نوشته بودم خوانده بودند) .عرض كردم اينها به جاي خود ،آرزو
و ميل سوزان من همان است كه عرض كردم .فرمودند نه ،اگر بخواهيد يك دوره
ديوان حافظ با يكديگر مذاكره كنيم حاضرم ،زيرا خود من هر شش ماه يك بار
يك دوره ديوان حافظ ميخوانم و االن از شش ماه گذشته است و حاضرم با
يكديگر بخوانيم و مذاكره كنيم .و بعد فرمودند يكي از نسخ چاپي را كه ايشان
هميشه آن را ميخوانده و تحشيه ميكردهاند تهيه كنم .من همان روز صحافي را
طلبيدم و همان چاپ حافظ را به او دادم كه در مقابل هر صفحه دو صفحه كاغذ
سفيد بگ ذارد و دوباره جلد كند و دو سه روز بعد با آن حافظ منزل ايشان رفتم.
با آن حال تعجب كه باز مخصوص به خود او بود و به نوبت خود مثل هر
حركت جزيي او حكايت از يك دنيا صفاي ضمير ميكرد ،با حال تعجبي مانند
تعجب اطفال معصوم فرمودند آن كتاب ضخيم چيست ،و با عجلهاي كه
مخصوصاً در شناسايي كتاب داشتند گرفته و باز كرده فرمودند چه كار خوبي
كردهايد ،من بعضي اوراق خودم را به بعضي صفحات ميچسبانم ولي اينطور
بهتر است .خالصه مشغول خواندن كتاب شديم ،روزي چند غزل ميخواندم و
خدا ميداند با چه شوق و نشاطي اين كار را انجام ميدادم و هر روز با چه وجد
و حالي به منزل برميگشتم .براي هر لغتي تحقيقات ميكردند ،براي هر عبارتي
شواهد ميآوردند ،هر لطيفة ادبي و هر صنعت بديعي را موشكافي ميكردند ،شأن
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نزول غزل اگر معلوم بود لطائف عروضي و امثال آن همه روزه چندين ساعت
صرف اين كار ميشد.
براي تفريح حكايتي از آن روزها عرض كنم :در آن ايام رانندة اتومبيلي
داشتم به نام آقالطفاهلل شيرگير كه جوان سادة خوشفطرت صميمي زحمتكشي
بود و حس كنجكاوي فراواني در هر كار داشت .روزي ساعت سه بعد از ظهر در
دانشكدة طب پياده شدم ،آقاي دكتر فرهاد را ديدم ايستاده است .گفت فالني
اتومبيل من نيامده ممكن است من با اتومبيل شما به منزل بروم .گفتم بلي من تا
ساعت چهار بعد از ظهر درس دارم ،و به راننده گفتم آقاي دكتر فرهاد را به
منزلش برسانيد و برگرديد .چند روز بعد دكتر فرهاد را مالقات كردم ،گفت
فالني رانندة اتومبيل شما يك سنخ آدم مخصوصي است .گفتم چطور .گفت آن
روز كه دستور داديد مرا به منزلم برساند با آنكه آشنايي با من نداشت همين كه
از مدرسه بيرون آمديم رو به من نموده گفت آقا اين دكتر غني آدم غريبي است
آخرش كاري خواهد كرد كه اين مردي را كه ميگويند از پاريس آمده و اسمش
آقاي ميرزا محمدخان است از دست ارباب من فرار كند .گفتم چرا .گفت آقا،
فالني صبح اول آفتاب سوار ميشود اگر مريضي و عيادتي دارد ميرود و بعد
ميگويد برو منزل آقاي قزويني ،گاهي بيرون ميآيد و اگر كاري يا مريضي دارد
ميرود آنجا و باز ميگويد برو منزل آقاي قزويني ،يك ساعت بعد از ظهر
برميگردد .اگر در مدرسه آن روز درسي نداشته باشد باز ميگويد برو منزل آقاي
قزويني ،برميگردد كارهاي مطب خود را انجام ميدهد باز سوار شده ميگويد
برو منزل آقاي قزويني ،آخر روزي چند بار ميتوان منزل كسي رفت ،آخر اين
پيرمرد چه خواهد كرد ،به عقيدة من آخرش فرار خواهد كرد.
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اين حكايت را به مرحوم قزويني عرض كردم بهطوري ميخنديد و لذت
ميبرد و تعليل ميكرد و ميفرمود ،آخر اين شوفرها بسيار بايد باحوصله باشند
كه ساعتها در اتومبيل تنها به حال انتظار بمانند ،و مستخدمي كه داشت فرمود
هروقت فالني اينجا ميآيد برو نزد لطفاهلل شوفر و او را تنها مگذار ،چاي و
ميوه برايش ببر .خداوند امثال او را زياد كند .خنده و شوخي و مطايبة او هم نظير
نداشت.
حاصل آنكه مرحوم قزويني طاب ثراه هم به اصطالح قدما «ادب درس»
داشت و هم «ادب نفس» ،بعضي از مردم دنيا ادب درس دارند ولي متأسفانه ادب
نفس به دست نياوردهاند و حتي گاهي به غرور علم فاسد هم شده مصداق
چهارپايي بر او كتابي چند گرديدهاند درحالي كه منظور و مقصود علم آن است
كه آنچه بالقوه از فضائل و مكارم در اعماق وجود انسان مضمر است به مقام
فعليت درآيند و االّ نه فقط نقض غرض است بلكه ممكن است رذائل نهفته را
هم به معرض شهود آورد و ـ آنچنان را آنچنانتر كند .بسا اشخاص كه بدون
ادب درس واجد ادب نفس هستند و هزار بار بر آنها مزيت و برتري دارند و
فقط معدودي نادرالوجود هردو ادب را توأم ساختهاند هم اسم را به دست
آوردهاند و هم مسمّي را .چه خوب فرموده موالنا رومي در دفتر اول مثنوي كه
چند بيتي از آن نقل ميشود:
از حق انالظن اليغني رسيد
مركب ظن بر فلكها كي دويد
علمهاي اهل دل حمالشان
علمهاي اهل تن احمالشان
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علم چون بر دل زند ياري شود
علم چون بر تن زند باري شود
گفت ايزد يحمل اسفاره
بار باشد علم كان نبود ز هو
تا كه بر رهوار علم آيي سوار
آنگهان افتد تو را از دوش بار
از صفت وز نام چه زايد خيال
وان خيالش هست دالل وصال
ديدهاي دالل بيمدلول هيچ
تا نباشد جاده نبود غول هيچ
هيچ نامي بيحقيقت ديدهاي
يا ز گاف و الم گل ،گل چيدهاي
اسم خواندي رو مسمي را بجو
مه به باال دان نه اندر آب جو
گر ز نام و حرف خواهي بگذري
پاك كن خود را ز خود هان يكسري
اين عالمة بينظير نه فقط در ايران عديمالنظير بود بلكه در همة ممالك
اسالمي و در جامعة مستشرقين ممالك مختلفه نظير او نبود ،و همه به او به چشم
يكي از علماي طراز اول تمدن اسالمي مينگريستند .اين مرد بزرگ اضافه بر
كسب اطالعات كه درياي بيكراني بود و از مهد تا لحد از هر دري اطالعات گرد
آورده بود ،از حيث كيفيت و چگونگي اطالعات نيز آيتي بود و چيزي كه او را
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در طراز اول علماي تمدن اسالم قرار داده بود همين موضوع بود كه از جهت
طرز ب حث و روش و اسلوب منطقي و علمي بسيار دقيق و تحقيقات موشكافانه
و حسن سليقه بيهمتا بود و از ستارگان قدر اول آسمان علم و معرفت محسوب
ميشد .بعضي از پيروان علم از حيث كميت و وسعت اطالع و به حافظه سپردن
مطالب گوناگون ممتازاند ولي حكم كتاب حجيمي را دارند كه غلط صحافي شده
باشد ،افكار و مطالبشان مرتب و منسجم نيست و گاهي درحالي كه مفردات
تحقيق آنها حكايت از اطالع فراوان ميكند تركيب آن مفردات را طوري ميدهند
كه مفيد فايدة علمي و ادبي نيست.
چهارسال قبل روزي در اونيورسيتة برينستون به مالقات پرفسور انشتين
عالم فيزيكدان و رياضي بزرگ معاصر رفته بودم ،در طي صحبت نام آناتول
فرانس را به زبان آورد كه در سال  1921ميالدي كه به سوئد ميرفت يك هفته
در برلن توقف كرد و انشتين از او ديدن كرد .من يكي دو سؤال راجع به آناتول
فرانس كردم ازجمله پرسيدم چه تأثيري از مالقات آناتول فرانس حاصل شما
شد .با عبارت مختصر و موجزي جواب داد :آناتول فرانس بسيار چيز ميدانست
و با اسلوب خوبي ميدانست.
يكي از چيزهايي كه مرحوم قزويني را بسيار ممتاز ساخته بود اين بود كه
در كسب معرفت از هر بابي كه بود هدفي جز نفس معرفت نداشت ،علم را به
خاطر علم و به منظور دانستن و حل مجهول آموخته بود ،ديگر آنكه عالم با عمل
و درخت باثمر بود .زندگي او از حيث طول فوقالعاده نبود ولي از جهت دو بعد
ديگر حيات ،يعني عرض و عمق بسيار بسيار مهم شمرده ميشد و اسوة حسنه و
پيشواي روحاني هر طالب علمي بود .به هر الفي الفقدي برآيد .كمتر واقع
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ميشود كه فضائل گوناگون فطري و اكتسابي در يك نفر با اين حسن تركيب و
موزونيت جمع شود و بايد گفت كه در ساعت ده بعد از ظهر روز جمعة ششم
خرداد  1327هجري شمسي مطابق  28رجب  1368هجري قمري ( 27ماه مه
 1949ميالدي) مثل آن بود كه سطح علم و معرفت و نقد و تحقيق پايين آمد زيرا
يك جهان فضل و معرفت سر به نقاب خاك فرو برد .به قول رودكي در مرثية
شهيد بلخي:
كاروان شهيد رفت از پيش
وان ما رفته گير و ميانديش
از شمار دو چشم يك تن كم
وز شمار خرد هزاران بيش
تصور نميكردم اين مكتوب اينقدر به درازا بكشد ولي بعضي امور اختياري
نيست.
الزم آمد چون كه بردم نام او
شرح كردن رمزي از انعام او
حقيقت آن است اگر بخواهم به تفصيل از اين مرد بزرگ عاليقدر آنچه
كه به اندازة استعداد محدود و حوصلة خود در مدت ربع قرن مطالعه و مشاهده
كردهام و ساعات طوالني كه در محضر بابركت ايشان گذراندهام و قريب دويست
و پنجاه تا سيصد مكتوب مختصر و مفصل در ظرف اين مدت در جواب
سؤالهاي بنده در مواضع گوناگون نزد بنده جمع شده و هريك حكم يكي از
جواهر گرانبها را دارد صحبت كنم مثنوي هفتاد من كاغذ شود و سبب تصديع
خواهد بود.
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خداوند امثال او را كه ماية افتخار ملت ايران بود و زينت تاريخ علم و
ادب شمرده خواهد شد زياد كند.
پيوسته مترصد مرقومات شيواي فرخ عزيزم هستم .خدمت آقايان دوستان
سالم و ارادت بنده را ابالغ فرماييد.
ارادتمند صميمي قاسم غني
نيويورك ـ  20بهمن 1329

مجلة يغما :نامة مرحوم عالمه قزويني طاب ثراه كه جناب آقاي دكتر غني
در اين مقاله مكرر بدان اشارت فرمودهاند در شمارة دهم ديماه  1327مجلة
يغما ،صفحة  432به چاپ رسيده است ،اما قسمتي از آن را به سليقة خود حذف
كرديم .اكنون كه به تفصيل از آن سخن ميرود بجا و مناسب يافتيم عكس آن را
ثبت و حفظ كنيم كه خود يادگاري بسيار عزيز و ارجمند است.
با نهايت تأسف اكنون متوجه ميشويم كه در نقل عبارت مكتوب نيز
اشتباهي ،به معني بسيار عظيم ،حاصل شده كه توجه خوانندگان را مخصوصاً
بدان جلب ميكند:
« ...يك غزل بسيار با حال فصيح بليغ مليحي از آقاي فرخ »...و كلمة
«مليحي» در نقل عبارت مكتوب افتاده است.
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نامة مرحوم عالمه قزويني به تاريخ  16ديماه 1327

