
 
 
 
 

 

 خاطراتی چند از استاد فقید

 *الزمان فروزانفربدیع 
 

 پرویز اتابکی

 

آیرد.  اگرو ایرن ها از آسمان فرود  م )نام« السّماءاالسماءُ تنزّل من»گویند 

« بوعکس نهند نرام زنیر  فرافور»مصداق سخن  ر همة موار  صا ق نباشد د به

ز معاصوان مصداق فامر  ا گمان  ر مور  یک تنموار  نقض  هم  اشته باشد، ب 

راسرت  ییانرة  هرو د الزمان فودزانفو اسر  فره به ار  د آن شا ردان استا  بدیع

 اهلل علیه اعجوبة ردزگار خو  بو ، رحمه

بو تمام مواتب فضر  د فمرال  ر الزمان فودزانفو عالدهنظیو، بدیعاستا  فم

نیز بوخرور ار برو   آدرای شیف ا بیات فارس  د عوب  از موهب  بزرگ حافظه

افکند چنان فه گفتر  مزرز اد بره فه همیان را به تحسین د اعجاب د حیوت م 

ی بو  فه محفوظاتش تمام  نداشر   اسرتا  رردر «فمپیوتو»تعبیو امودز رایانه یا 

فوشید  نمونه د  انس  د خو  نیز  ر تقوی  آن م این موهب  عظیم را نیک م 

س  فه شرا ردان اسرتا   فترو سیدصرا ق لب شاهدی صا ق بو این فوشش، مط

مرن بعضر  ردزهرا »بوای این بنرده نقر  فرو  د گفر    1331گوهوین  ر سال 
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جمشید از طویق جا ة رردیم ردی از منزلم،  ر خیابان تخ سحوگاه به رصد پیا ه

ردم  چندی پیش نز یک خیابان مّلِک د ایستیاه فرا  اسرتا  شمیوان تا رلهک م 

پیمو   دجو  ایشان را  ر یدم فه پیشاپیش من  ر همان مسیو راه م فودزانفو را  

آن سحوگاه مطبوعِ فارغ از اغیار، نعمتر  غیومتوربره شرمو م د بروای اسرتفا ه از 

های تندتو خو  را بره اد رسراندم د پرس از ا ای ا ب د احتروام محضوش با گام

جسرتی ، نعمتر  عوض فو م  یدار استا   ر این صبحیاه بوای من افزدن برو خ

فوماینرد  ر ایرن محضوش پو ازم، آیا اجرازه م چین  از بزرگ اس  تا به خوشه

 فومو  « ردی با استا  همواه  فنم؟پیا ه

توسم از این همواه  ملول د آزر ه خراطو از نظو من مانع  ندار ، اما م »

را  س  بوای من فه محفوظرات خرو پیما صبحانه تنها فوصت شوید زیوا این راه

 « فل  فواموش شو تَکوار فنم د نیذارم به»

ها د خراطوات  بسریار،  انشجویان د  دستان د نز یکان اسرتا  فقیرد نکتره

انییزتو اس   ایرن دیژه از حافظة ایشان  ر یا   ارند فه یک  از  ییوی شیف به

یا   ار  فره بنده فه بوعکس بسیار فم حافظه اس  نکات  چند  ر همین زمینه به

  اند مناسب  نم ذفو آنها را ب 

. 1344ترا  1339استا  فقید  ر ایام مأموری  این بنده  ر بیودت ) از سال 

تو بو  راررم ایرن سرطور  د نوب  به لبنان آمد   ر سفو اخیو ایشان فه  رازمدت

ابوالفتوح احمدبن محمدبن محمد المشایخ شیخ العشاقسوانحفوص  یاف  فتاب 

االسرالم محمرد غزالر . را از آغراز ترا پایران  ر ا ر فهتو حجهغزّال  طوس  )بو

سبب محضو استا  بخواند د از معلومات دسیع د  ریق حضوتش  ر عوفان، فه به

های تهروان های شخصر  د  ییرو فتابخانرهجدای  ایشان از فتابخانه د یا  اش 
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د شرمارة صرفحة ای ارجاعات را با ریفو ند د گاه پارهتمام را از حافظه تقویو م 

جا فه با فمال احتوام به ة فوادان جس  تا آنفومو ند، بهوفتاب موجع نیز ذفو م 

آستان  د استا  بزرگوار راهنمای لبنان  خو ، شرا ردانان اسرتا   فترو آلبونرا ر د 

توانم به جوأت بیویم آنچه  ر ظوف چند ردز از محضو استا  استا  االب نوّیا م 

منابع عوب  موبوط بره ایرن موعروع، افتسراب فرو م بره  الزمان  رخصوصبدیع

مواتب بیش از مواجع د اطالعات  بو  فه آن  د بزرگوار  ربرارة همران منرابع  ر 

طول یک سال موا بدانها رهنمون شرده بو نرد  دالزروض،  ر بسریاری از م خرذ، 

برو ه شرده  نام غزّال نام منابو عمن نام بو ن از آثار متعد  امام احمد، از فتاب  به

فه یک  از شاگو ان اد به نام صاعد ین فارِس لَبّان )  ر بعض  م خرذ لَبّران . بو  

از هفتا  د  د مجلس دعظ اد به زبان عوب   ر بزدا  توتیب  ا ه اس   بنرده فره 

 س  آدر ه بو م سخ  مشتاق  ستوس  به این اثو مهم  ییو آثار امام احمد را به

ای از آن را بیایم دلر  بره هریو ردی ردزنرة فه نسخهز م بو م د به هو  ری م 

شد  ردزی با فمال نومیدی از استا  استفسار فرو م فره امیدی بو من گشو ه نم 

ای از این آیا جای  نشان  از این تألیف  ارند  فومو   بل ، س  سال رب  من نسخه

رون باشد د فنم نسخة ام د گمان م فتاب را  ر خانوا ة نصیوی  ر اصفهان  یده

افنون  ر فتابخانة موفزی  انشیاه تهوان موجو  اس   استا  رول  ا ند فه پس از 

بازگش  به تهوان، عکس  از این نسخه را بوای بنده بفوستند  افزدن بو این گفتند 

جا به چند  اسرتان هستم د  ر آن مقامات شمسمن افنون مشزول بورس  فتاب 

فه ردنویس  از آنها را بوای شما خرواهم فوسرتا   ام  ربارة احمد غزال  بوخور ه

 رنر  برا ب ها را اجمراال  بیران فو نرد د مرن المجلس آن  اسرتاناستا  فقید ف 

تندنویس  از تقویو ایشان یا  اشت  بو اشتم  پس از ماه  پافت  نسربهُ   عرخیم از 
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صاحبت  فه ای مهوآمیز همواه با تشکو ایشان از م ستم رسید متضمن نامهاستا  به

 نسخة منابوِآن »ای بزرگ بدین مضمون فه  ر بیودت صورت پذیوفته بو  د مژ ه

احمد غزال  فه عوض فو م  ر فتابخانة موفزی  انشیاه تهوان موجو  اس  د از 

ام فه نقدا  مشخصات آن را بوای شما بنویسند تا پژده  رخواس  فو هآرای  انش

شا مان  بنده از ایرن دفرای «  فوستا ه شو  ای از آن عکسبو اری دبعد فه نسخه

 رخور دصف نبو   افرزدن  .1)منابو احمد غزال عهد د امکان  ستیاب  بو نسخة به

فو نرد، ای فه همواره از آن شکای  م رغم ععف باصوهبو این  یدم استا ، عل 

را به خط خو  ردنرویس فرو ه د ارسرال  مقامات شمسچندین صفحه از فتاب 

 اهلل خیوا  ند، جزاهافومو ه

پژده، مدیو در  فه شا ردان محمدتق   انشنسخة منابو شوح مشخصات 

فتابخانة موفزی  انشیاه تهوان نوشته بو نرد، شرام  نرام فتراب د نرام م لرف د 

شمارة ثب  د تعدا  صفحات د عوض د طول فاغذ د تعدا  سطور هو صرفحه د 

شرو   ایشران نیرز ها  ر  م خانه ییو مشخصات  بو  فه معموال   ر فهوس  فتاب

دعده  ا ه بو ند فه عکس  از آن نسخه را خواهنرد فوسرتا   بنرده  ر انتظرار آن 

الزمان احتماال  نسخة ررون برو ، ردزشرماری نسخة ارجمند فه به رای استا  بدیع

ای  ییو ردانه فو ند به ایرن شروح فو م  اما  ریغ فه پس از چندی استا  نامهم 

فقرط منابو احمد غزالر  پژده، متأسفانه از آن نسخة ار اظهار آرای  انشبه رو»فه 

منابو احمد غزال ، جلدش  ر فتابخانة موفزی دجو   ار  د محتویات آن به جای 
س   یأس د انردده مرن از ایرن خبرو نیرز  ر فصوص عبدالوهاب حنف  ار بیل 

به هوحال فار تنظیم د بورس  منرابع رسرالة خرو  را  نبرال  .2)گنجید دصف نم 

 ربارة امام احمد غزال  پرو اختم،  بورس  مطالب مقامات شمسفو م د چون به 
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حیوت بو حیوتم افزد   زیوا  یدم آنچره از تقویروات اجمرال  اسرتا   ر بیرودت 

 ر لفظ )جرز یکر   د فلمره. همران اسر  فره اسرتا  ام عینا  د لفرظ برهبونوشته

رتِ اند، البته به استثنای مطالب  فه بره عرودهای خو  از تهوان فوستا ه ستنویس

های ارسرال  اسرتا   ند   سرتخطوتلخیص  ر آن تقویوات اجمال  حذف فو ه ب

های فواهم آمده  ر بیودت اینک نز  ایرن بنرده موجرو  فقید از تهوان د یا  اش 

 اس  

آن استا ِ اعجوبة ردزگار این فره  ر انییو ای  ییو از حافظة اعجابخاطوه

 بیودت شب  موحوم سیدامین الحسین  مفت  اعظم فلسطین مقیم بیودت، عریاف 

القدس  )رئیس الزمان توتیب  ا  فه  ر آن عیاف  ناظمبدیعافتخار استا  شام  به

الدین المنجّد )محقق د فتابشناس معرودف جمهوری اسبق سوریه. د  فتو صالح

،  ةمرودءموحروم فامر  )خرواهو  ةخانم مودءیم لبنان. د همسوش ای مقسوریه

« تار یلر  اسر»فه خو  نیزمدیوی  ردزنامة انیلیسر  زبران  ةمدیو ردزنامة الحیا

اب )ایوانبیودن را بوعهرده  اشر . د اسرتا   فترو یحی  شرناس معرودف الخشرَ

 مصوی. د این بنده د تن  چند  ییو حضور  اشتند 

الزمان بیشتو  ر حرول سبب شخصی  استا  بدیعدگوهای مجلس به گف 

ز  د استا   ر هو زمینه د بیشتو  ر تائیرد اللزه  در م مطالب ا ب  د تاریخ د فقه

تو از گفترار سرخنیوی تو د  ریقافزد  فه به مواتب مفص سخنیویان، مطالب  م 

ز شرهو آفوید   ر آن میان به مناسبت  ذفوی اآن مطلب بو  د همچنان شیفت  م 

به میان آمرد  اسرتا  پرس از توعریحات  چنرد  ربرارة رحلة ابن بطوطه  مشق د 

نیاری تعبیرو بطوطه د سبک تحویو گزارش گونة اد، فه آن را به شیوة ردزنامهابن

شرودع بره  رحلة ابن جبیروفومو ، د تفادت آن با سبک تحویو مسجع د فاعالنة 
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شق فو  د نز یک بره ربرع سراع   ربارة  مبطوطه  رحلة ابنبازگوی  بخش  از 

رول پو اخ  د همیان را مسحور پیوستی  بیران همچنان  ا  سخن  ا  د به نق 

گفر   اسرتا    ةمرودءجا فه خانم  نیرا انییز خو  ساخ  تا آند حافظة شیف 

بستو من اس  د  یشب به همین رسم   ر شروح فتاب افنون بطوطه  رحلة ابن

ینم فه اغلب عبارات شما عینا  د لفظا  به لفظ همران بشهو  مشق رسیدم، اینک م 

عبارات ابن بطوطه د به همان نظم د نسق تحویرو ادسر   فره خرو  آن را ردش 

نویسر  خرو  برا آن نیاری توصیف فو ید د من به سبب حوفرة ردزنامهردزنامه

رسد فه شما نثوی این چنین را مانند شعو حفرظ نظو م مانوس هستم  د چنان به

 ام اید  استا  با فودتن  گف   من این فتاب را سالیان  پپش  د نوب  خواندههفو 

ای چند نیز از اسرتا  فقیرد نقر   ر پایان این خاطوات گونه بد نیس  نکته

 شو  

ن اه لبنرا ر سفو ادل استا  به بیودت، آرای فوآ  افوام بُستان ، ریئس  انشی

  یالق بودمانرا  ر جرایل مهماندار  ر یرعم  آدر  منز عوت  به ناهار از استا  به

بایس  مقرداری نیرز پیرا ه موتفع روار  اش  فه پس از پیمو ن راه با اتومبی  م 

 دپیمای  فو  د سپس از پلکان  چند باال رف   چون استا  فه  ر تابستان گوم فوه

جا رسریده زنران بردان ه د نفسوچندان آسان را پیمرموطوب بیودت این مسیو نه

وف لأ ، با استقبال مهماندار د همسوش مواجه شد د خانم بستان  به عرا ت مربو

یز نالزمان فه  ر حاعوجواب  استا  بدیع«  اهال  د سهال  باالستاذ»عوب به اد گف   

شو اهال  د سهال ؟ اهال  د جربال  »ز  گف   م نفس ید طوالن   اش  د هنوز نفس
را  «سه »فه استا  «  ش ِ هموار» ییوی د « آسان»)سه  به  د معناس  یک   .3)

 را به جای آن نها ه اس . « فوه»به معنای اخیو گوفته د 
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 ر عیافت  فه شا ردان عل   شت  )سرفیو درر  ایروان  ر بیرودت. د بره 

حو فرار بره افتخرار اسرتا  توتیرب  ا ه برو ، بدیعتعبیو استا   الزمان  نویسندة سرِ

فه اسرتا  نیرز  ر آن حضرور د سرهم   اشرته ماجوای  از درایع گذشته نق  فو  

اس  د از دی تأئید خواس  دل  استا  تائیدی چنردان نکرو    ییرو برار  شرت  

مطلب   ییو از همان  س  بیان فو  د استا  را شاهد گوف  د تائید خواس   اما 

تروجه  اد بره موعروع برو   العم  استا  مانند مور  نخس  حراف  از ب عکس

آررای فودزانفرو  میرو »ستوه آمده بو  گف    از این رفتار استا  به شت  فه تقویبا 

طرور فره عروض فرو م ندیدیرد د جا با من نبو یرد د رضریه را همینشما  ر آن

نه، من ماجوا را خوب »استا  گف   « اید؟نشنیدید؟ شاید این خاطوه را از یا  بو ه

ام فره بره را عرا ت  ا ه فنم، اما خرو خاطو  ارم د فمتو چیزی را فواموش م به

 ار   باز مر  *«جِلَو»نیوی انسان را از نیویستن به نیاه نکنم زیوا داپس *«عَقِب»

فنم، درت  یرک فتراب را بره این مطلب را  ر مور  تألیفات خو  نیز مواعات م 

 « پو ازمم « نو»فه به فار گو م، ب چاپ رساندم،  ییو به آن بونم 

 د بو ن .3)«جانشینمو ان ب »اموزا  فه از خدای آن هو  د را بی

 مویلند
 

 هایادداشت

ای فره پراره« غزّالر »اگو عبط این م خذ  رس  باشد، خو   لیل   ییو اس  برو ایرن فره نسرب    1

س ،  ر عوب  رایر  د  ر بوخالف رواعد صوف عوب ، د مأخوذ از فارس « فَعّال »اند نسب  نوشته

                                                           

فو  د بواین ردش تافیدی  اش ا  فقید فلمات یا  شده را با همین حوفات مشکول تلفظ م *  است  
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توان به آن استنا  د اشاره فو   ر مرور  معاصروان، فلمرة  ییو فه م  ایحکم صحیح اس   نمونه

 س   «رذّاف »

و  خرا  ر رسالة  فتوی  س  یافتند فه آن« منابو»  بعدا  آرای  فتو احمد مجاهد به مقداری از مطالب 2

 اند اند منتشو فو هچاپ رسانده ربارة تألیفات امام احمد غزال  فه به

ای فره  ر سرکو  فه ر اگو خطرا نکرنم ر شرا ردان عبردالوحمن فوامروزی  ر مقالرهس    تعبیوی 3

رس  نوش ، رحم  خدا بو اد  بو  د به راست   نوش  به فارفیهان در  الزمان  ر ردزنامة بدیع

 جانشین بو  با  فه خو  نیز از مو ان ب 

 


