
 
 
 
 

 *در احوال و اخالق مرحوم قزويني
 

 قاسم غني

 

ت اين نامه را جناب آقاي دكتر قاسم غني در احوال و صفا

 مرحوم عالمة قزويني طاب ثراه به آقاي محمود فرخ خراساني

گونه حذف و تحريف هيچاند كه بيشاعر استاد معاصر نوشته

ينان رسانيم و اطم)برخالف ميل و نظر آقاي فرخ( به چاپ مي

الملك، داريم كه چون نامة سابق ايشان دربارة مرحوم كمال

 مورد توجه و قبول خوانندگان خواهد افتاد.

 

الكريم ادا وعد وفي. دو روز قبل مرقومة مفصل آن  قربان فرخ عزيزم

ادة زمعدن صدق و صفا و منبع كرم و وفا زيارت گرديد و سواد اشعار شيواي 

س سند و اعجاب استاد بزرگ محمد قزويني قدّاد خودتان كه مورد پطبع وقّ

همه  اند،گدازي كه در وفات آن بزرگوار سرودهالعزيز شده بود و مرثية جانسره

ه و محفل وصول را مزين و مطرز ساخت و در اين دنياي پر شرّ و شور و فتن

 آشوب كه به قول خواجه حافظ:

 سينه ماالمال درد است اي دريغا مرهمي  

 ايي به جان آمد خدا را همدميدل ز تنه  

                                                           

.43تا  43صص ، 35، شمارة 1330فروردين ، يغما*.   
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و  مسرور و مبتهج حقيقةً مرقومة شيوا جانشين همصحبتي با خودتان شد و 

دم داديد و غالباً ياد و شانشيط شدم. اي كاش به اين شيوة مرضيه ادامه مي

 كرديد.مي

 رقوممبسيار آرزومند بودم كه شرحي را كه مرحوم قزويني در مجلة يغما 

ت مجال م، شايد اين شرح مختصر آخرين چيزي باشد كه برايفرموده بودند، ببين

ركت و مطبوعات نوشته باشند. شبي كه مقرر بود صبح آن به طرف استانبول ح

ف شدم براي كنم درحدود ساعت هفت بعد از ظهر حضور مبارك ايشان مشرّ

و  وبانخوداع، وداعي كه آخرين زيارت من از ايشان بود و به مناسبت آن قدوة 

ا بودم، بنامم. ساعتي مجاور بستر ايشان ب الوداعحجةً ة صاحبدالن بايد كعب

ر ضعف بدني از مرض مزمن چندين ماهه روحاً در كمال نشاط بودند و از ه

فرمودند و در طي صحبت فرمودند كه فالني من گاهي روحاً به دري صحبت مي

به اينكه  خورمرسم و آن وقتي است كه برميمي و نشاط مينهايت درجة خرّ

ر اخي فضل و ادب يكسره منسوخ نشده و از ميان نرفته است. ازجمله در شمارة

 اي مؤيداي از آقاي دانش و نيز غزلي از آقمجلة يغما غزلي از آقاي فرخ و قصيده

ه نفر سهر  ثابتي خواندم با اشعاري بسيار شيوا و فصيح و بليغ، و تعجب كردم كه

 اند.خاطر من هستند خراسانيكه ماية كمال اعجاب و شكفتگي 

خالصه قسمت معظمي از صحبت آن شب به ذكر خير شماها برگزار شد، 

خواهم چيزي به آقاي مدير مجلة يغما بنويسم و تحسين و و بعد فرمودند مي

اعجاب خود را ابراز كنم و دعاي خير فرمودند. قريب هشت و نيم وداع نموده 

د كه با آنكه روز قبل با شماها ي مؤيّيكسره آمدم به منزل شما و حضرت آقا

وداع كرده بودم همين موضوع را عرض كنم كه تشريف نداشتيد. حاال كه سواد 
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ايد معلوم شد كه چون در آن شماره اشعاري از آن شرح را مرحمت كرده

دانم كه اند ولي بنده ميحضرت آقاي مؤيد مندرج نبوده ذكري از ايشان نفرموده

 كمال حسن نظر و اعجاب و محبت قلبي داشتند. نسبت به ايشان هم

* 

داند كه اين مرد بزرگ چه چيز مرحوم قزويني سرمشق بود، و خدا ميهمه

ود بيده همتي كرده بود در تصفيه و تزكية نفس و تطهير اخالق و تا چه حد كوش

طوري كه صفات ملكوتي طبيعت ثانوي او شده و مصداق كامل گفتة موالنا به

 ن رومي گشته بود:الديجالل

 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 

 ته بود كه:نسخوبي دامعارف است از ميان برداشته و به

 نكند عشق نفس زنده قبول  

 نكند باز موش مرده شكار  

تواند يك دل را در دو جا گرو بگذارد، در مناعت عاشق به حقيقت نمي

چيز نفس و بلندي همت به مقامي بود كه وصف آن غيرممكن است، از همه

اهلل نياز از ماسويحدي بيترين اشخاص بود، بهوارسته بود، با آن فقر مادي كريم

بود كه اخص خواص ارادتمندان او جرأت جسارت آن را نداشت كه صحبت از 

دي با او بكند. دلباخته و شيفتة حقيقت بود. اين بود كه در مباحثات علمي مدد ما

اضافه بر سعة اطالع و منطق بس قوي دم گرم او طوري بود كه در هر آهن 

كرد، و هركس كه خلوص نيت و پاكي طينت و از خودگذشتگي او سردي اثر مي



 110 35/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

اختيار مجذوب ديد بيرا در خدمت به معرفت و حقيقت و ارشاد نوآموختگان مي

شد و طوق ارادت و تبعيت از آن خضر راه را به ميل قلبي به و مفتون او مي

گرفت. بلي ميزان عظمت و پاية استواري و بقاي آثار مردم در دنيا به گردن مي

نسبت مقدار صفا و اخالص و ايماني است كه از طرف موجدين در بناي آنها 

 رفته است.كار ميبه

شود كه امروز هدف بعضي از است وقتي مشاهده مي انگيزچقدر وحشت

اي به دست مردم از فرا گرفتن بعضي اطالعات ناقص اين است كه ورقة مدرسه

ع و آورند و بر اثر تبليغات و شيادي و اعالن ـ خالصه با هر وسيلة مشرو

ه دست تي بنامشروعي ـ رونقي پيدا كنند، غوغايي برپا نمايند، و بازارگرمي موق

رنگ زار در مقابل چند گل خوشطور كه در سبزهند؛ غافل از آنكه همانآور

 كس به آنها توجهي ندارد ودلفريب هزاران علف هرزه بيهوده هست، ولي هيچ

شود يمهاي زيبا كشيده طبعاً دل و ذوق انسان به تماشا و بوييدن و چيدن آن گل

ماية  وايمان خالص و پايه  نامد زيرا صداي باطن وخار جهان ميو آنها را گل بي

ز هر اكند و مثل زر ناب استوار اين مردان بزرگ مانند آتش جاي خود را باز مي

آيد و حقيقت و اصالت وجود خويش را اي پاكتر و فروزانتر بيرون ميبوته

باز فهماند و دستة شيادان و قلب و دغلكس ميزودي و به خودي خود به همهبه

 سازد.ام رسوا ميرا نيز نزد خاص و ع

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 

وقت صحبتي خيانت به خلق بود. هيچ تمرّد و عصيان نسبت به وجدان و خدا و
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طور قطع يك سلسله رياضات نفساني و آورد ولي بهكرد و به زبان نمينمي

و هوس منزه و از پرداختن به دنيا و   تمرينات اخالقي داشت كه او را از هوي

خوبي دريافته الطبع بود و بهمافيها فارغ و مصفا كرده بود. بسيار آزادمنش . منيع

، اين بود كه «بندة آني كه در بند آني»قول خواجه عبداهلل انصاري هروي بهبود كه 

حدي زندگي را ساده گرفته بود كه حدي بر آن به قوت اليموت قانع بود و به

متصور نيست، زير بار منت احدي نرفته بود و زبان حالش شعر ابوسليك گرگاني 

 از معاصرين صفاريه بود كه:

 در زمين خون خود را گر بريزي  

 روي ريزي در كنار به كه آبِ  

 بت پرستيدن به از مردم پرست  

 ... پند گير و كار بند و گوش دار  

ورد زبانش  ًًحقيقةمتواضع بود.  المحضر و خاضع والنفس و لطيفبسيار كريم

اي از فنون معرفت خوض عميق بود زيرا هركس در هر رشته« دانمنمي»كلمة 

س رسد و به حدها ببرد او فقط به اين مقام بلند ميايد و رنجكند و سالها تتبع نم

داند چقدر يابد كه مجهوالت او تا چه اندازه فراوان و آنچه ميو تخمين درمي

دانم دانم و آن اين است كه مييك چيز خوب مي»گفت ناچيز است. سقراط مي

 وشكور بلخي خودمان:يا به قول اب« دانمچيزي نمي

 رسيد دانش منتا بدانجا   

 كه بدانم همي كه نادانم  

، «دانممن نمي»: فرمودشد ميمثالً صحبت از تاريخ ايران قبل از اسالم مي

در مباحث تاريخي بعد از اسالم مطالعاتي »، «هيچ اطالع ندارم، «وارد نيستم»
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 ، و امثال اين جوابها، درحالي كه در همان«دانمام ولي قبل از اسالم را نميداشته

حدي دقيق بود و دانست ولي او بههزار چيز مي« دانمنمي»فرمود موضوع كه مي

آن ممكن ها دسترسي بهرا در جايي نهاده بود كه به اين آساني« دانممي»كلمة 

ها و تعليقات و حواشي و مقدمات بر كتب و ساير تحقيقات او نبود. در نوشته

برد كه هر يك را با كمال دقت كار ميايد چندين اصطالح بهمالحظه فرموده

 نوشت:سنجيد. مثالً در فالن موضوع ميمي

محض  طور قطع و يقين و به اين داليل عقلي و نقلي اشتباهقالن مسئله به»

اشي است، اول كسي كه مرتكب اين اشتباه شده فالن شخص است و اشتباه او ن

مان ر هه ديگر مصاداز آن است، و فالن مورخ بعد از او بدون تتبع و مراجعه ب

بر ي معتو يك سلسله استشهادهاي تاريخ«. اشتباه را صحيح پنداشته و نقل كرده

ساخت. آورد، و با هزار منطق و روش استدالل غلط بودن آن امر را آشكار ميمي

به ظنّ »، «به ظنّ ضعيف»يا « توان حدس زدمي»نوشت: در فالن موضوع ديگر مي

ام ي داشتهاز مآخذي كه من به آنها دسترس»، «ظاهراً»، «به احتمال ضعيف»، «قوي

، «ويتمال قبه اح»، «به ظنّ غالب»، «و عبارت از اينهاست نتوانستم استنباط كنم

راي ب، و «طور قطع و يقينبه»يا « با احتمال قريب به يقين»، «با قرب احتماالت»

كرد اين نمي ارذكرد و چيزي را فروگهركدام داليل روشن صريح قوي اقامه مي

 بود كه تا آن درجه نزد اهل دانش ثقه و معتبر بود.

المللي ميالدي در اروپا بودم. در آن سال كنگرة بين 1928در سال 

شد و مرحوم قزويني به نمايندگي ايران در آن مستشرقين در لندن منعقد مي

كنفرانس شركت جست و يك هفته به لندن رفت. چندي بعد يكي از مستشرقين 

مقام را كه نمايندگي يكي از دول ديگر را در آن كنگره داشت در پاريس اليع
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مالقات كردم، در طي صحبت از جريان كنگره از مرحوم قزويني صحبت كرد و 

برد زيرا المللي غبطه ميگفت انسان به جاللت قدر اين مرد بزرگ در مجامع بين

در مباحث « زوينيقال ق»اي است و استشهاد از قزويني قاطع هر مباحثه

است در مباحث فلسفي در قرون « قال ارسطو»مخصوص به قزويني در حكم 

دانيد در قرون وسطي در مباحث فلسفي ارسطو را طوري كه ميوسطي. زيرا به

داشتند و شمردند و تخلف از آراء او را روا نميتقريباً سرحد عقل بشري مي

طرف جرأت ادامة مباحثه « ارسطوقال »گفت همين كه كسي در مقام استدالل مي

دكارت در اطراف  ،نداشت، تا در قرون اخيره اشخاصي مانند فرانسيس بيكن

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 

صريحاً « المشرقينحكمة»دند، زيرا ابوعلي سينا در مقدمة اجرا كر

گويد من به عظمت مقام ارسطو معترفم، ارسطو خدمات بزرگ به فلسفه كرد، مي

بسياري از مسائل را مرتب و منظم انجام داد؛ اما علم نبايد جامد و راكد بماند و 

ل را تحت نقد وظيفة طبقة بعد از او اين بود كه هر يك به نوبة خود آن مسائ

درآورند و بحث و كاوش دقيق كنند. اين است كه من به اين وظيفه قيام نموده 

كه ابوعلي سينا به  المشرقينحكمةشوم و همان نام وارد بحث و نقد مي

و اواخر ايام او است ـ داده حكايت  يگكتاب خود ـ كه محصول دورة پخت

ا نوشته است و متأسفانه جز هكند كه در مقابل حكمت غربيان يعني يونانيمي

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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 رائةااض و بابركت مرحوم قزويني بود كه در افاضه و صحبت از محضر فيّ

تنها به صورت خود را افضل و وقت نهيچدريغ بود. اما هطريق به طالبان علم بي

وقت به كميت سواد كسي شمرد بلكه روحاً چنين بود زيرا او هيچاعلم از او نمي

تقامت داد، كيفيت براي او مهم بود استعداد و جوهر قريحه و اساهميت زياد نمي

فتة شمرد بدون اينكه به زبان بياورد، و اين گفكر و سليقة اشخاص را مهم مي

 بست:كار ميي از قدما را بهيك

 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

كوران احتراز داشت و اتالف وقت طبعان و دلديگر از حشر با كج

شمرد و او از هر گناهي ود گناهي عظيم مينوبة خدانست و اتالف وقت را بهمي

 جست.كناره مي

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 

اي كه فطري او بود هرچه را ديده و شنيده بود دنبال كرده و از هر مطالعه

هاي فراوان در هر موضوع اي كه توانسته بود تعليل نموده بود. يادداشتگوشه

طوري مرتب بود كه به اندك فاصله هرچه را ها بهداشت و اين يادداشت

شد مشكالت مخصوصي فني همنشين ميجست و چون با صاحبخواست ميمي

پرسيد، اگر قابل اهميت بود با قيد تاريخ و كه در آن موضوع داشت مي

طول كرد، كتب فراوان خوانده بود و بهخصوصيات طرف صحبت يادداشت مي
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ممارست شامّة غريبي در شناختن كتاب داشت، حافظة بسيار قوي داشت و اگر 

كرد براي عطش فراواني بود كه به آموختن زياد از ضعف حافظه شكايت مي

 داشت.

ر و سي خبار واضافه بر علوم و معارف اسالمي از قرآن و تفسير و لغت و ا

و  الميفقه و اصول و علم كالم و الهيات و مباحث حكما و فالسفه و علماي اس

ن زبا تمدن اسالمي و ملل و نحل و تاريخ و ادب و تسلط بسيار بر شعر و ادب

ب ت كتعرب و اشتقاق؛ در تاريخ سياسي و اجتماعي و تاريخ ادب ايران و معرف

 ودانست ن زبان را با كمال مهارت ميبسيار مسلط بود. زبان فرانسه و ادب آ

دانست مي دازهيار در هر فني كرده بود. زبان آلماني و انگليسي به آن انمطالعة بس

بان زكه در مراجعه به مآخذ و مدارك اين دو زبان به سهولت استفاده كند. 

 يار درت بسسرياني را در اروپا آموخته بود. لغت تركي مغولي را به واسطة ممارس

 دانست.مآخذ و كتب مربوطه به تاريخ مغول مي

المحضر بود. در بيان حق و حقيقت ر متواضع و مؤدب و لطيفبسيا

اي بود كه با احدي مساهله و العاده صريح بود و عشق او به حقيقت به درجهفوق

آيند نباشد. ذهن داشت ولو آنكه به شخص يا اشخاصي خوشمسامحه روا نمي

فالن كرد به اين معني كه در روشني داشت و قضايا را از يكديگر تفكيك مي

كرد و همان شخص را از جهات موضوع علمي با شخصي مخالفت و معارضه مي

دانست و شيوة ارسطو را داشت كه ستود ولي كتمان حقيقت را گناه ميديگر مي

اي چه شد كه در اي با او مصاحب بودهتو نزد افالطون تلمذ كرده»از او پرسيدند: 

فالطون  والحق ان»ارسطو گفت: «. يافالن و فالن امر با او به معارضه برخاسته
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مرحوم قزويني هم قبل از «. كالهما لنا صديقان ولكن الحق اصدق لنا من فالطون

 همه كس و همه چيز شيفته و مجذوب حقيقت بود.

 عكس اين حالت هم در او موجود بود. يعني حاضر بود گوش به عقيدة

 ه و صاف و پاك ساختهزدحدي او را صيقلهر كسي فرا دهد. علم و دانايي به

كرد، و به صحت بود كه در هركس كه با او نشست و برخاست داشت تأثير مي

 كرد.عتراف ميااذعان و « الن چون كيمياستقبنشيني مهم»اين گفتة معروف كه 

رن ( ميالدي يعني يك ربع ق1924من از هزار و نهصد و بيست و چهار )

ال و در اين مدت بيست و پنج س اخير زندگي آن مرحوم با ايشان آشنا شدم

 معاشرت يا مكاتبه روز به روز بيشتر به فضايل روحاني و عظمت نفس او

 و مضمر بود.اخوردم يك دنيا مكارم در برمي

 ايهر آن كس ز دانش برد توشه  

 ايجهاني است بنشسته در گوشه  

 و و انصاف اين است كه در تمام عمرم كمتر كسي به آن صفا و پاكي طينت

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 

 ام.خضوع و خشوع واقعي مخصوص به نخبة اهل علم ديده

طور مثال از مراتب خضوع و خشوع طبيعي آن مرد بزرگ حكايتي به

گ عمومي اخير كه از پاريس به طهران تشريف آورد، سال اول جنآورم: در مي

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 

اهلل تا تاء تمّت نزد شما بخوانم. خدا اين است كه يك دوره حافظ از باء بسم
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برافروخته شد و با لحني شديد كه از آن مرد روحاني بزرگ بسيار  داندمي

كرد فرمود شما چرا ري حكايت ميپسنديده بود و از حساسيت قلب پاك و مطهّ

كنيد، شما سالهاست با ديوان حافظ سابقه داريد و اين همه طور تعبير مياين

بنده را و آنچه هاي ايد )در اين وقت ايشان تمام يادداشتيادداشت گرد آورده

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 

ن از شش ماه گذشته است و حاضرم با و اال خوانميك دوره ديوان حافظ مي

يكديگر بخوانيم و مذاكره كنيم. و بعد فرمودند يكي از نسخ چاپي را كه ايشان 

اند تهيه كنم. من همان روز صحافي را كردهخوانده و تحشيه ميهميشه آن را مي

طلبيدم و همان چاپ حافظ را به او دادم كه در مقابل هر صفحه دو صفحه كاغذ 

ذارد و دوباره جلد كند و دو سه روز بعد با آن حافظ منزل ايشان رفتم. سفيد بگ

با آن حال تعجب كه باز مخصوص به خود او بود و به نوبت خود مثل هر 

كرد، با حال تعجبي مانند حركت جزيي او حكايت از يك دنيا صفاي ضمير مي

اي كه تعجب اطفال معصوم فرمودند آن كتاب ضخيم چيست، و با عجله

مخصوصاً در شناسايي كتاب داشتند گرفته و باز كرده فرمودند چه كار خوبي 

طور چسبانم ولي اينايد، من بعضي اوراق خودم را به بعضي صفحات ميكرده

خواندم و بهتر است. خالصه مشغول خواندن كتاب شديم، روزي چند غزل مي

و هر روز با چه وجد دادم داند با چه شوق و نشاطي اين كار را انجام ميخدا مي

كردند، براي هر عبارتي گشتم. براي هر لغتي تحقيقات ميو حالي به منزل برمي

كردند، شأن آوردند، هر لطيفة ادبي و هر صنعت بديعي را موشكافي ميشواهد مي
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نزول غزل اگر معلوم بود لطائف عروضي و امثال آن همه روزه چندين ساعت 

 شد.صرف اين كار مي

لي ومبييح حكايتي از آن روزها عرض كنم: در آن ايام رانندة اتبراي تفر

كشي فطرت صميمي زحمتاهلل شيرگير كه جوان سادة خوشلطفداشتم به نام آقا

 ر دربود و حس كنجكاوي فراواني در هر كار داشت. روزي ساعت سه بعد از ظه

ي النفت فدانشكدة طب پياده شدم، آقاي دكتر فرهاد را ديدم ايستاده است. گ

 من تا بلي اتومبيل من نيامده ممكن است من با اتومبيل شما به منزل بروم. گفتم

ه برا  ساعت چهار بعد از ظهر درس دارم، و به راننده گفتم آقاي دكتر فرهاد

گفت  منزلش برسانيد و برگرديد. چند روز بعد دكتر فرهاد را مالقات كردم،

ن آمخصوصي است. گفتم چطور. گفت  فالني رانندة اتومبيل شما يك سنخ آدم

 مين كهشت هروز كه دستور داديد مرا به منزلم برساند با آنكه آشنايي با من ندا

ست ايبي از مدرسه بيرون آمديم رو به من نموده گفت آقا اين دكتر غني آدم غر

 گويند از پاريس آمده و اسمشآخرش كاري خواهد كرد كه اين مردي را كه مي

قا، آحمدخان است از دست ارباب من فرار كند. گفتم چرا. گفت آقاي ميرزا م

رود و بعد شود اگر مريضي و عيادتي دارد ميفالني صبح اول آفتاب سوار مي

آيد و اگر كاري يا مريضي دارد گويد برو منزل آقاي قزويني، گاهي بيرون ميمي

د از ظهر گويد برو منزل آقاي قزويني، يك ساعت بعرود آنجا و باز ميمي

گويد برو منزل آقاي گردد. اگر در مدرسه آن روز درسي نداشته باشد باز ميبرمي

گويد دهد باز سوار شده ميگردد كارهاي مطب خود را انجام ميقزويني، برمي

ن توان منزل كسي رفت، آخر ايبرو منزل آقاي قزويني، آخر روزي چند بار مي

 خرش فرار خواهد كرد.پيرمرد چه خواهد كرد، به عقيدة من آ
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خنديد و لذت طوري مياين حكايت را به مرحوم قزويني عرض كردم به

فرمود، آخر اين شوفرها بسيار بايد باحوصله باشند كرد و ميبرد و تعليل ميمي

رمود شت فكه ساعتها در اتومبيل تنها به حال انتظار بمانند، و مستخدمي كه دا

ي و اهلل شوفر و او را تنها مگذار، چانزد لطفآيد برو هروقت فالني اينجا مي

ظير و هم نبة اميوه برايش ببر. خداوند امثال او را زياد كند. خنده و شوخي و مطاي

 نداشت.

 «ادب درس»حاصل آنكه مرحوم قزويني طاب ثراه هم به اصطالح قدما 

ب نه اد، بعضي از مردم دنيا ادب درس دارند ولي متأسفا«ادب نفس»داشت و هم 

اند و حتي گاهي به غرور علم فاسد هم شده مصداق نفس به دست نياورده

ست ااند درحالي كه منظور و مقصود علم آن چهارپايي بر او كتابي چند گرديده

م مقا كه آنچه بالقوه از فضائل و مكارم در اعماق وجود انسان مضمر است به

 ه راست رذائل نهفتفعليت درآيند و االّ نه فقط نقض غرض است بلكه ممكن ا

 تر كند. بسا اشخاص كه بدونهم به معرض شهود آورد و ـ آنچنان را آنچنان

د و ادب درس واجد ادب نفس هستند و هزار بار بر آنها مزيت و برتري دارن

اند هم اسم را به دست فقط معدودي نادرالوجود هردو ادب را توأم ساخته

كه  ر دفتر اول مثنويده موالنا رومي ي را. چه خوب فرموداند و هم مسمّآورده

 شود:چند بيتي از آن نقل مي

 الظن اليغني رسيداز حق ان  

 مركب ظن بر فلكها كي دويد  

 هاي اهل دل حمالشانعلم  

 هاي اهل تن احمالشانعلم  
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 علم چون بر دل زند ياري شود

 علم چون بر تن زند باري شود

 گفت ايزد يحمل اسفاره

 كان نبود ز هوبار باشد علم 

 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

 مدلول هيچاي دالل بيديده

 تا نباشد جاده نبود غول هيچ

 ايحقيقت ديدههيچ نامي بي

 اييا ز گاف و الم گل، گل چيده

 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

النظير بود بلكه در همة ممالك نظير نه فقط در ايران عديماين عالمة بي

اسالمي و در جامعة مستشرقين ممالك مختلفه نظير او نبود، و همه به او به چشم 

نگريستند. اين مرد بزرگ اضافه بر سالمي مييكي از علماي طراز اول تمدن ا

كراني بود و از مهد تا لحد از هر دري اطالعات گرد كسب اطالعات كه درياي بي

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 

حث و روش و اسلوب منطقي و علمي بسيار دقيق و تحقيقات موشكافانه طرز ب

همتا بود و از ستارگان قدر اول آسمان علم و معرفت محسوب و حسن سليقه بي

شد. بعضي از پيروان علم از حيث كميت و وسعت اطالع و به حافظه سپردن مي

صحافي شده مطالب گوناگون ممتازاند ولي حكم كتاب حجيمي را دارند كه غلط 

باشد، افكار و مطالبشان مرتب و منسجم نيست و گاهي درحالي كه مفردات 

دهند كند تركيب آن مفردات را طوري ميتحقيق آنها حكايت از اطالع فراوان مي

 كه مفيد فايدة علمي و ادبي نيست.

 شتينچهارسال قبل روزي در اونيورسيتة برينستون به مالقات پرفسور ان

 ولو رياضي بزرگ معاصر رفته بودم، در طي صحبت نام آنات عالم فيزيكدان

رفت يك هفته ميالدي كه به سوئد مي 1921فرانس را به زبان آورد كه در سال 

اتول ه آندر برلن توقف كرد و انشتين از او ديدن كرد. من يكي دو سؤال راجع ب

ما صل شفرانس كردم ازجمله پرسيدم چه تأثيري از مالقات آناتول فرانس حا

 دانستشد. با عبارت مختصر و موجزي جواب داد: آناتول فرانس بسيار چيز مي

 دانست.و با اسلوب خوبي مي

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 

انستن و حل مجهول آموخته بود، ديگر آنكه عالم با عمل خاطر علم و به منظور د

العاده نبود ولي از جهت دو بعد و درخت باثمر بود. زندگي او از حيث طول فوق

شد و اسوة حسنه و ديگر حيات، يعني عرض و عمق بسيار بسيار مهم شمرده مي

قع قدي برآيد. كمتر واپيشواي روحاني هر طالب علمي بود. به هر الفي الف
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شود كه فضائل گوناگون فطري و اكتسابي در يك نفر با اين حسن تركيب و مي

موزونيت جمع شود و بايد گفت كه در ساعت ده بعد از ظهر روز جمعة ششم 

ماه مه  27هجري قمري ) 1368رجب  28هجري شمسي مطابق  1327خرداد 

ين آمد زيرا ميالدي( مثل آن بود كه سطح علم و معرفت و نقد و تحقيق پاي 1949

يك جهان فضل و معرفت سر به نقاب خاك فرو برد. به قول رودكي در مرثية 

 شهيد بلخي:

 كاروان شهيد رفت از پيش  

 انديشوان ما رفته گير و مي

 از شمار دو چشم يك تن كم

 وز شمار خرد هزاران بيش

كردم اين مكتوب اينقدر به درازا بكشد ولي بعضي امور اختياري تصور نمي

 يست.ن

 الزم آمد چون كه بردم نام او  

 شرح كردن رمزي از انعام او  

قدر آنچه حقيقت آن است اگر بخواهم به تفصيل از اين مرد بزرگ عالي

ه شاهدمكه به اندازة استعداد محدود و حوصلة خود در مدت ربع قرن مطالعه و 

قريب دويست ام و ام و ساعات طوالني كه در محضر بابركت ايشان گذراندهكرده

و پنجاه تا سيصد مكتوب مختصر و مفصل در ظرف اين مدت در جواب 

ز سؤالهاي بنده در مواضع گوناگون نزد بنده جمع شده و هريك حكم يكي ا

ديع جواهر گرانبها را دارد صحبت كنم مثنوي هفتاد من كاغذ شود و سبب تص

 خواهد بود.
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و  خ علمبود و زينت تاريخداوند امثال او را كه ماية افتخار ملت ايران 

 ادب شمرده خواهد شد زياد كند.

ان پيوسته مترصد مرقومات شيواي فرخ عزيزم هستم. خدمت آقايان دوست

      سالم و ارادت بنده را ابالغ فرماييد. 
 ارادتمند صميمي قاسم غني

 1329بهمن  20نيويورك ـ 

 

ي ر غنآقاي دكتنامة مرحوم عالمه قزويني طاب ثراه كه جناب  مجلة يغما:

مجلة  1327ماه اند در شمارة دهم ديدر اين مقاله مكرر بدان اشارت فرموده

د حذف به چاپ رسيده است، اما قسمتي از آن را به سليقة خو 432يغما، صفحة 

را  رود بجا و مناسب يافتيم عكس آنكرديم. اكنون كه به تفصيل از آن سخن مي

 يار عزيز و ارجمند است.ثبت و حفظ كنيم كه خود يادگاري بس

شويم كه در نقل عبارت مكتوب نيز با نهايت تأسف اكنون متوجه مي

صاً اشتباهي، به معني بسيار عظيم، حاصل شده كه توجه خوانندگان را مخصو

 كند:بدان جلب مي

لمة كو « يك غزل بسيار با حال فصيح بليغ مليحي از آقاي فرخ...»... 

 ب افتاده است.در نقل عبارت مكتو« مليحي»
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 1327ماه دي 16نامة مرحوم عالمه قزويني به تاريخ 

 
 


