
 

 د فرزانمحم دسي: استاد راستين نقد ادبي
  1محمدامين ناصح
  2زهرا استادزاده

  مقدمه
در عصر اطالعات و ارتباطات، بسياري از مفاهيم حتـي در حـوزة آمـوزش نيـز بـه ضـرورت زمـان، دسـتخوش         

، 3مفـاهيمي چـون آمـوزش الكترونـي    : نحوي با آنهـا كنـار آمـد   ناگزير بايد آنها را پذيرفت يا بهاند كه تحوالتي شده
توان حظّ حضـور در مكتـب علـم و    چگونه مي! 5و البد فردا دانشگاه الكتروني و استاد الكتروني 4كتابخانة الكتروني

  !اي سوداپذير تصور نمودوح رايانهراخالق برخي استادان راستين و سير و سلوك برآمده را با فضاي سرد و بي
اي كه اخيراً جهت آشناي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد در مقالهدكتر محمدجعفر ياحقي، استاد نام

ياد دكتر احمدعلي رجايي بخارايي، اسـتاد و رئـيس اسـبق دانشـكدة ادبيـات      نامة مرشد فقيدشان، زندهدرج در جشن
را آگاهانه با اندكي تغيير چنين ارائـه  » السماءاالسماء، تنزل من«اند، عبارت مشهور عربي مودهدانشگاه مشهد تدوين ن

گاهي چنان بر اندام » استاد«كنند كه عناويني چون گيري ميو سپس چنين نتيجه» السماءااللقاب، تنزل من«: اندفرموده
ر روز نخست، بر قامت او بريده و سپس برخـي آن را  افتد كه گويي خياط ازل، اين تشريف را ددارندة آن خوش مي
ولـي در ايـن    انداين سطور، افتخار درك محضر آن استاد فقيد را نداشته گاننگارند. اندتن كردهبه عاريت و موقتي به

هاي دانشگاهيِ معدودي را در خلعـت اسـتادي   شخصيتو فضاي غبارآلود حوزة زبان و ادب فارسي،  دنياي ماشيني
هاي ارزشـمندي كـه نفـس    شخصيت! توان چنان ديد كه دكتر ياحقي كوشيده در ذهن خوانندة امروز ترسيم نمايدمي

كند و مراوده با ايشان در مقام يك الگوي دانشگاهي، عـالوه بـر   وار گردشان جمع مشتاقاني را پروانههنوز گرمشان، 
از رفتارِ توأمان با ادب نفس ايشان، سرمشـق زنـدگي   توان بو  زدودهايام را از چهره گذر رد مالل مندي علمي، گَبهره

و اطالع از بيانات برخي از فحول رشتة زبان و ادبيات فارسي در گاه مطالعة مشيِ معلمي اين استادان راستين . گرفت
يكي از اين گمان بي. مند گرديمبديل بهرههاي بيمسيحايي اين اسطورهاز دمكافي است تا دورآدور يادكرد ايشان نيز 

  .پيرايه، عالمه سيدمحمد فرزان استنظير و بياستادان كم
در شرق بيرجند ديده بـه جهـان   » سيدان«ش در روستاي 1273دمحمد فرزان، منتقد ادبي معاصر، به سال ستاد سياُ

ت سيدمحمد، ده سال بيش نداشت كه پدرش را از دست داد و تحت سرپرستي و تربيت مادر جهت تحصيال. گشود
» معصـوميه «برادرش سيدحسن نيز براي تحصيل علوم ديني، راهي مدرسه . زادگاهش سپرده شد ةاوليه به مكتب خان

  . بيرجند گرديد و بعدها از مراجع صاحب نام خراسان شد
لذا سيدمحمد، خواندن، نوشتن و حساب را در مكتب خانه آموخت و زماني كه براي آغاز تحصـيالت رسـمي در   

بيرجند قرار گرفت، به جهت اطالعاتي كه از جـذر، كعـب، حسـاب و نيـز     » شوكتيه«شاگردان مدرسه زمره نخستين 
چهار سال در اين مدرسه درس خواند تا اينكه پيش از . آشنايي با گلستان سعدي داشت، وي را به كالس سوم بردند

. مادرش در شهر حلـب فـوت كـرد   در مسير بازگشت از مكه، . پايان امتحانات كالس ششم، همراه مادر به مكه رفت
مجموعـه مقـاالت همـايش    (. پس از خاكسپاري مادر در همان شهر، با قلبي محزون به بيروت رفت و مدتي در آنجا ماند

  .)233ص، 1386بزرگداشت فرزان، 
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. پس از بازگشت به ايران با دختر حاج سيدعلي آقا مجتهد سيداني كه در سفر مكـه در معيـتش بـود ازدواج كـرد    
گويا ايشان پسري هم داشته كـه در اثـر   . صل اين پيوند، دختري به نام رخشنده بود كه مورد عالقه وافر فرزان بودحا

  .بيماري آبله درگذشته بود
گرچه جاللي نائيني در شرح حال فرزان به اتمام موفقيـت آميـز درس وي در كـالس ششـم شـوكتيه اشـاره دارد       

ناصح، همدرس و يار صميم و قديم فرزان كه بعدها معلم، ... ر مرحوم ذبيح اولي بر اساس اظها) 172، ص1358صهبا، (
سال تحصيل در شوكتيه، درسش را نيمه تمام رها كرد و بـدون   4ناظم و مدير مدرسه شوكتيه شد، سيدمحمد پس از 

ابوري، او در مشهد از محضر درس مرحـوم اديـب نيشـ   . )165، ص1382راشد محصـل،  (دريافت مدركي، به مشهد رفت 
وي بعدها علت حضورش در كالس درس اديب نيشابوري . زاده خراساني و حاج آقا قمي كسب فيض كرد... آيت ا

  .)174، ص1358صهبا، (را استفاده از سبك بيان و شيوه سخنوري وي عنوان كرد 
نظـام  ش در وزارت فرهنگ و معارف استخدام و در دوران خدمت خود جهت پايـه گـذاري   1296فرزان در سال 

از مشـهد بـه بيرجنـد آمـد و پـس از اقامـت        1297وي در سـال  . جديد آموزشي به نقاط مختلف كشور مأمور شـد 
ناصح در خاطرات فرهنگـي  ... مرحوم ذبيح ا. كوتاهي، در همان سال جهت بسط آموزش نوين، به سيستان مأمور شد

تن من به سيستان مأيوس شدند، به سـراغ آقـاي   وقتي مرحوم اسدي و باصرالسلطنه از رف«: گويد مي خود در اين باره
فرزان در مدت ده سال اقامت در سيستان به تأسيس چند . »فرزان رفتند و ايشان را راضي به مسافرت به آنجا نمودند

  .)166-167، صص1382راشد محصل، (شهرت يافت » سيدمحمد مدير«مدرسه در اين ناحيه همت گماشت و به 
ش به اصرار مردم، پيشـنهاد كانديـدا شـدن    1307كسب اعتماد اهالي سيستان، در سال وي در اين مدت، به جهت 

براي نمايندگي مجلس شوراي ملي را پذيرفت و عامه نيز به انتخاب او تمايل نشان دادند ولي ناباورانه پـيش از روز  
زان كه مردي صـبور و سـليم   فر. رأي گيري، مأموران محلي به دستور مركز او را دستگير نموده و به مشهد فرستادند

الحيلـه  : فرمايـد  مـي  النفس بود و بر زد و بندهاي سياسي وقوف داشت، به مصداق جمله منسوب به اميرالمؤمنين كه
سيدحسـن تهـامي بـه بيرجنـد     ... ترك الحيله، اين واقعه را به هيچ پنداشت و پس از پايان انتخابات با برادرش آيت ا

همچنين فرزان بـراي مـدتي رياسـت    . )171-172، صص1358صهبا، ( تدريس پرداخت بازگشت و در مدرسه شوكتيه به
دبيرستان شوكتيه را بر عهده داشت و بنا به دستور رئيس فرهنگ وقـت، مسـئوليت جمـع آوري و تنظـيم تاريخچـه      

اشـد  ر(مدارس و فرهنگ قديم و جديد بيرجند و شرح حال دانشمندان، شاعران و بزرگان ايـن خطـه را متقبـل شـد     
  .)92، ص1382محصل، 

ش از طرف وزارت معارف و اوقاف، به رياست اداره معارف بنادر جنوب منصوب شد و تـا  1309فرزان در سال 
ش در شهرهاي بوشهر، بندرعباس و جزاير خليج فارس به گسترش آموزش و فرهنگ و تأسيس مـدارس  1314سال 

ضمناً در مدرسه سعادت . د را در آن ديار تكميل نمايدجديد اشتغال داشت و ضمناً فرصت يافت مطالعات عميق خو
متأسـفانه فـرزان در ايـن    . شد، بـه تـدريس پرداخـت    مي مظفري بوشهر كه از معدود مدارس نوين آن ديار محسوب

  .داد مي مأموريت به دليل شرايط محيطي به بيماري ماالريا مبتال شد و اثرات اين بيماري مزمن او را تا پايان عمر رنج
ش از بندر بوشهر به تهران آمد و پس از چند ماه اقامت در تهران به رياست فرهنـگ شـاهرود   1314ي در سال و

ش از شاهرود بـه بيرجنـد انتقـال يافـت و در سـمت      1315متعاقباً در سال . )175و  16، صص1358صهبا، (منصوب شد 
در سال . مندي در اين گوشه از كوير شدمعاونت فرهنگ قاينات و سيستان و بلوچستان، منشأ خدمات فرهنگي ارزش

  . در دبيرستانهاي مشهد به تدريس پرداخت 1320ش از بيرجند به مشهد انتقال يافت و تا سال 1317
فرزان در همان سال به رياست فرهنگ بيرجند و قائنات منصوب شد و بيش از ده سال در اين منطقه بـه خـدمت   

تعداد قابل مالحظه اي دبسـتان و دبيرسـتان در بيرجنـد و سـاير نقـاط       در اين مدت موفق به تأسيس. اشتغال داشت
مدارس زابل و زاهدان نيز زيـر نظـر و تأييـد اداره معـارف     هاي  از سويي چون در آن زمان، برنامه. تحت پوشش شد

  . فرهنگي او در اين مدت وسيع بودهاي  شد، گستره فعاليت مي بيرجند تهيه و تنظيم
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ش وزارت فرهنگ وقت طي بخشنامه اي به تمام دبيران توصـيه كـرد كـه نظـرات خـود را دربـاره       1330در سال 
فرزان در اين باب، نظرات جامعي همراه بـا راهكارهـاي پيشـنهادي    . كتابهاي درسي به وزارت متبوع كتباً اعالم دارند

نظرات صائب وي پس از . تنظيم و ارائه نمودخود كه حاصل سال ها تجربه در تدريس و توليت مراكز آموزشي بود، 
وصول، به شوراي عالي فرهنگ ارجاع شد و اين شورا نيز سيدحسن تقي زاده را بـه عنـوان يكـي از اعضـاء خـود،      

تقـي زاده آنهـا را مـورد مطالعـه دقيـق قـرار داد و تمـامي        . مأمور بررسي دقيق پيشـنهادهاي آموزشـي فـرزان نمـود    
، 1356اداره چـي گيالنـي،   (و ضروري اعالم كرد و مشتاق ديدار و مصاحبت بـا فـرزان گرديـد    پيشنهادهاي وي را مفيد 

  . )14ص
الهيات (معقول و منقول هاي  ش فرزان به پايتخت منتقل شد و در مؤسسه وعظ و خطابه و دانشكده1331در سال 

تا زمان بازنشستگي اش يعني سـال  و مدتي نيز در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران تدريس نمود و ) و معارف اسالمي
  . )95، ص1382راشد محصل، (ش به خدمات فرهنگي خود در پايتخت ادامه داد 1338

درسـي، كميسـيوني را مركـب از سـيدمحمد     هـاي   وزارت فرهنگ جهت تصحيح و انتخاب كتـاب  1331در سال 
اسـت نمـود تـا كتابهـايي را جهـت      محيط طباطبايي، سيدمحمد فرزان و مجتبي مينوي تشكيل داد و از ايشان در خو

تدريس موقت در مدارس انتخاب كرده تا به تدريج در سالهاي بعد آثاري بر مبناي اصول تعليم و تربيت نوين تأليف 
  .)176، ص1358صهبا، (و منتشر گردد 

محمد در اين هنگام بود كه مقام فضل و دانش فرزان نزد دانشگاهيان و نخبگاني چون جالل الـدين همـايي، سـيد   
كشـف شـد و مقـاالت    ... محيط طباطبايي، حبيب يغمايي، مجتبي مينوي، محمدعلي اسالمي ندوشن، ايرج افشـار و  

يغما، راهنمـاي كتـاب و ارمغـان منتشـر     هاي  محققانه و انتقادات وزين او بر برخي آثار مشاهير ادب فارسي در مجله
و در آنجا با برخي نويسندگان مطرح آن زمان بـه مـذاكره    رفت مي فرزان هفته اي يك روز به دفتر مجله يغما. گرديد

ادبيات فارسي اخير مدارس و از شـاگردان  هاي  مرحوم احمد احمدي بيرجندي، نويسنده كتاب. پرداخت مي و مباحثه
استاد، تراوشات فكري و قلمي فرزان را در برخي مجالت، زاده تحريض و تشويق دوستانش چون حبيـب يغمـايي،   

  .)17، ص1377احمدي بيرجندي، (كنند  مي ذكر... ج افشار و استاد اير
كـرد، روزهـاي جمعـه ميزبـان برخـي       مـي  فرزان كه از خود خانه اي در تهران نداشت و در منزل دامادش زندگي

موضوع اصـلي ايـن   . )97-98، صـص 1358صهبا، (بردند  مي محققان و صاحب نظران فرهنگي بود كه از محضر وي بهره
  .)149، ص1375بينات، (مباحث، ادبيات فارسي و عربي و نيز معاني و بيان بود 

شـد كـه    مـي  روزگاري كه فرزان در تهران اقامت داشت، چهارشنبه ها در مدرسه عالي سپهساالر، جلساتي تشكيل
محمد معين، مجتبي مينوي،  محور بحث و بررسي، موضوعات مختلف ادبي و فرهنگي بود و بزرگان چندي از جمله

سيدمحمد فرزان، غالمحسين يوسفي، محمدعلي حكيم شـيرازي، حسـين خـديوجم، احمـد راد، حسـينعلي راشـد،       
سيدمحمد سبزواري، علي اكبر شريف كاشاني، علي محمد عـامري، مرتضـي برازجـاني، مرتضـي مطهـري و حبيـب       

گزاري اين نشست، روزهاي چهارشنبه بـود و لـذا افـراد    زمان بر. يغمايي، اعضاء شركت كننده در اين جلسات بودند
  .شركت كننده به اصحاب چهارشنبه معروف بودند

، گروه ادبي ديگري نيز تشكيل شد كه هدف آن مباحثه و تحقيق در دقايق و مشكالت متون فارسي 1330در دهه 
در محضر استاد سـيدمحمد فـرزان    بهرام فره وشي، اميرحسن يزدگردي، محمداسماعيل رضواني و اقبال يغمايي. بود

  .)190، ص1377آقامحمد و نوري نشاط، (پرداختند  مي شدند و به بحث پيرامون موضوعات مختلف ادبي مي حاضر
كند كه گروهي از اهل فضل در آنجا به بحث دربـاره   مي از مجمعي ياد» بيست گفتار«دكتر مهدي محقق در كتاب 
ناميده است كـه علمـايي چـون مرتضـي     » حانوت الفضل«او اين مكان را . ختندپردا مي مسائل علمي، ادبي و تاريخي

  . )137، ص1341مطهري، (شدند  مي نوري در آن حاضر... مطهري، سيدمحمد فرزان و شيخ عبدا
وزارت فرهنگ، تصميم به اصالح و بهبود كتابهـاي درسـي گرفـت و بـراي هـر يـك از        1340-1342در سالهاي 
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شكيل داد كه سرپرستي اين كار را مرحوم محمدامين رياحي به عهده داشـت و مجتبـي مينـوي،    كميسيوني ت ها، رشته
سيدمحمد فرزان، سيدمحمد محيط طباطبايي، علي محمد عامري و مصطفي مقربي، عضو كميسيون ادبيات فارسي آن 

لمانـه وي بـه مطالـب    بي شك انتخاب فرزان به عضويت در اين گروه به واسطه تيزبيني و نگرش دقيـق و عا . بودند
چـرا كـه سـالها     )263، ص1383افشـار،  (مختلف ادبي و تربيتي بـود  هاي  كتابهاي درسي و نيز اشراف كامل او بر حوزه

معلمي و تأسيس مدارس جديد و نيز رياست فرهنگ منـاطق مختلـف، شـناخت صـحيحي را از كتابهـاي درسـي و       
  . كمبودهاي آن برايش فراهم ساخته بود

مد فرزان و همكارانش در انتخاب كتابهاي درسي به حدي بود كـه از جملـه كتـب برگزيـده آنـان،      تدقيق سيدمح
كتابهاي تأليفي استاد بديع الزمان فروزانفر با همكاري دكتر زرين كوب براي مدارس بـود و لـذا ايـن گـروه، از بـين      

فعاليت فرزان در حيطـه  . )235، ص5، ج1380د،اتحا(كردند  مي كتابهاي متعدد آن دوره، آثار معدودي را به گزيني و تأييد
تأليف كتابهاي درسي باعث شد كه بعدها اداره انتشارات دانشگاه تهران نيز از مشورت وي در اين باره استفاده كند و 

  .)263، ص1383افشار، (حتي بنگاه ترجمه و نشر كتاب هم از اين تجارب براي مدتي بهره گرفت 
در . ورزيد و از سويي معشوق برخي از شاعران و ادب دوستان بود مي سي، جانانه عشقاستاد فرزان به ادبيات فار

... اين ميان، وي طبعاً به آثار شاعران منطقه خراسان و بيرجند توجه ويژه اي داشت و با برخي از آنـان چـون آيـت ا   
أنوس شيخ محمدحسين آيتي، بديع الزمان سرّي و شاگرد سابقش ابراهيم صـهبا مـ  ... حاج شيخ هادي هادوي، آيت ا

به عالوه او به آثار شاعران و بزرگان گذشته اين خطه چونان نـزاري قهسـتاني، ابـن حسـام     . )46، ص1358صـهبا،  (بود 
  .)193و 56، صص1358صهبا، (كرد  مي خوسفي و صبوحي بيرجندي نيز عالقه مند بود و اشعارشان را مرور

، دكتـر  )جغرافيـا (محمدحسـن گنجـي    چـون احمـد احمـدي بيرجنـدي، دكتـر      يفرزان به طور مستقيم شـاگردان 
را تربيت كرد كه غالباً خود بعدها از استادان ) ايرانيهاي  زبان(و دكتر جمال رضايي ) تاريخ(محمداسماعيل رضواني 

  .ممتاز دانشگاه تهران شدند
ل شـد و  ش، داماد ايشان كه كارمند بانك عمران بود، از تهران به بابلسر منتق1344 -1347هاي  در حد فاصل سال

فرزان پس از بازگشت مجدد به مركز، دو سال آخر عمر را در تهران اقامت داشت و . استاد نيز به آنجا مهاجرت نمود
با . البته نحيف و الغر شده بود و در آخرين سال حيات، غالباً بيمار و حتي قريب به هشت ماه را نيز در بستر گذراند

  . نوشت مي مي كشيد و گاه بر كتابها حاشيهوجود اين، در همان حال دست از مطالعه ن

  فرزان ةدربار وحهمطر هاينظراظهار 
ش در چند انجمن ادبي 1345، مجالس بزرگداشتي به سال فرزاندر زمان حيات فرزان و به مناسبت هفتاد سالگي 

ل الـدين همـايي،   پايتخت، چون انجمن بين المللي قلم برگزار گرديد و در اين مجالس استادان و شاعراني چون جال
حبيب يغمايي، سيد محمود فرّخ، جاللي نائيني و محمدعلي اسالمي ندوشن، غالمحسين يوسفي، سـيمين بهبهـاني و   

صهبا، (شركت كرده و مقاالت ارزنده اي در باب عيار علمي و شخصيتي استاد ارائه نموده، به ايراد سخن پرداختند ... 
  .)111، ص1358

ايشـان را چنـين    1345طعه اي براي مراسم بزرگداشت هفتاد سالگي عالمه در فروردين استاد همايي ضمن ارائه ق
  :توصيف نمود

ــيدم ــارفي بپرســـ  دوش از عـــ
  

 كــاي ز تــو مشــكالت دهــر آســان  
 

 ــي ــروز سـ ــت امـ ــالدكيسـ  فَُضـ
  

ــت  ــي«:گفـ ــرزان  دسـ ــد فـ  »محمـ
 

 جـــانپرورهـــايآنكـــه از نكتـــه
  

ــان   ــه اســت و زب ــر خام ــا زي  گنجه
 

ــزرگ ــتاد فضــل و ادباي ب  اوس
  

 اي فــداي تــو هــم دل و هــم جــان 
 

ــود...  ــه ب ــا فــرض پنجگان  در دع
  

ــه دوران   ــو اي يگانــ ــر تــ  ...ذكــ
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باشد، به يـاد فـرزان چنـين گفتـه      مي استاد سيدغالمرضا سعيدي كه خود از اسالم شناسان و اقبال شناسان معاصر
  : است
شوكتيه بيرجند، هم كالس بودم و همين سابقه باعث شـد كـه   با مرحوم فرزان در تمام دوران تحصيل در مدرسه «

هاي  مرحوم تقي زاده كه خود از شخصيت. تا آخرين روزهاي حيات ايشان رابطه عاشق و معشوق بين ما برقرار باشد
 ايـن شخصـيت، بـا   . خطاب كرد» عالمه«ممتاز معارف ايران بود؛ در آن تاريخ كه فرزان معلم دبيرستان بود؛ ايشان را 

استعداد خاصي كه داشت و كوششي كه در راه كسب دانش مصروف داشت، به جايي رسيد كه در آخـرين سـالهاي   
» حياتش، به تأييد و تصريح اهل فضلي كه با او حشر و نشر داشتند، بر بسياري از نخبگان زمان خـود برتـري يافـت   

  ). 482، ص86مجموعه مقاالت بزرگداشت عالمه فرزان، آبان (
  : گويد مي دكتر محمدعلي اسالمي ندوشنباره در همين 

فرزان يكي از وجودهاي نادر در اين دوران است كه من شناخته ام و در درون خود نسبت به او احتـرام و ارادت  «
 ما در پيرامون خود استاد عالمه و صاحب مقام و عنـوان و داراي رتبـه و اثـر زيـاد    . بي چون و چرا احساس كرده ام

اگر فضيلت با فضل، دانايي . تعداد كساني كه عيار انساني آنها در حد قابل قبولي مانده باشداند  چه اندكبينيم ولي  مي
و دانش و مردمي با روشن بيني همراه نباشد، زيان يك دانشمند از سودش بيشتر خواهد بود و آنچه بايد از داشتن او 

  .)443، ص1356الني، اداره چي گي( »او خواهد بود» بار«يك جامعه باشد، » بال«
  : گويد مي »پيمانه عمر او به هفتاد رسيد«وي در مقاله ديگري با عنوان 

اين مرد كه عنوان مرد آزاده به تمام معني شايسته اوست با بزرگواري، لطـف و مهـر، ظرافـت طبـع و اطالعـات      «
فـرادي اسـت كـه چـون بـرود،      فرزان از معـدود ا ... بخشد مي هرجا كه باشد به مجلس گرمي و غناي خاص... بسيار

  .)394-396يغما، سال نوزدهم، شماره هشتم،  صص(جانشين نخواهد داشت 
  : كند كه مي اسالمي ندوشن در ادامه اشاره

وي از زمـره كسـاني اسـت كـه     . هرگونه اظهار مطالب راجع به زندگي مادي فرزان، گمان كنم اهانتي باشد به او«
دن و نبودن، مورد نوازش قدرت ها قرار گرفتن و نگـرفتن، تـأثيري در شخصـيت    داشتن و نداشتن، استاد دانشگاه بو

با اين حال، نمي توان از ابراز تأسـف و تـأثر   . كاهد مي توان گفت كه مقام رسمي، از شأن او مي حتي. آنها نمي گذارد
در . د در غفلت بمانندخودداري كرد كه دستگاههاي فرهنگي كشور نسبت به نمايندگان واقعي فرهنگ ايران تا اين ح

يك قوم، يكي آن است كه در بين خود كساني نيابد هاي  كند كه از بدبختي مي ادامه به عبارتي از داستايوفسكي استناد
و يكـي از  انـد   بايد اعتراف كرد كه در جامعه امروز ما افراد قابل احترام كمياب شـده . كه بتواند به آنها احترام بگذارد

  . )118و 117صص، 1358صهبا، ( »نظرم، سيدمحمد فرزان استبه  ها، اين كمياب
  : گويد مي در رثاي استاد» سيدمحمد فرزان«مجتبي مينوي در نوشته اي با عنوان 

سيدمحمد فرزان بيرجندي در عالم علم و ادب، درختي كهن سال و سايه افكن بود كه در سايه اش گروهـي آرام  «
م كه به رتبه دكتري و مقام استادي رسيده اند، ده تن نمي توان يافت كه در عمـق  از هر ده هزار نفر ه... گرفته بودند

رفتنـد كـه    مي در آن روزگار كساني به دنبال آموختن... . فكر و حسن ذوق و كثرت علم هم مرتبه استاد فرزان باشند
خواسـتند نـه از    مـي  فرهنـگ واقعاَ استعداد فراگرفتن و مهذب شدن داشتند و دانش را براي دانش و فرهنگ را براي 

كند كه در حـق   مي او در تأييد سخنان خود به گفته تقي زاده اشاره. براي گرفتن تصديق و رسيدن به مرتبه و مواجب
بـرد، صـرف لقلقـه     مـي  اين مرد عالمه است و وقتي كه او اين لغت را درباره شخصي به كار: گفت مي فرزان هميشه

ز براي او عالمه، لفظي بسيار سنگين و گرانبها بود كه در عمر خود فقط در حق عـده  لسان خالي از معني نبود، بلكه ا
  .)14، ص1356اداره چي گيالني، ( يكي محمد قزويني بود و ديگري سيدمحمد فرزان: برد مي معدودي به كار برده و

اداره چي (و به زوال است مينوي، فرزان را محصول نوع خاصي از تعليم و تربيت ذكر كرده كه دوران آن در ايران ر
  : گويد مي استاد مينوي. )13-16، صص1356گيالني، 
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بعضي از آن عـده  . اند، بسيارند و تلمذوار در خدمت او زانو زدهاند  كساني كه از علم و اطالع فرزان بهره ور شده«
كه فضل و سواد او اند  دانستهبرخي ديگر غنيمت . اند، خدا خيرشان بدهد به ديني كه به آن بزرگوار داشته اذعان كرده

  .)16، ص1356اداره چي گيالني، ( »را به خود ببندند، خدا نگيردشان
  : گويد مي مينوي در خصوص اين جنبه از شخصيت استاد

كبر و ناز و حاجب و دربـان در ايـن درگـاه    : وي از آن مردان فياض كم نظير عالم بود كه در حق ايشان گفته اند«
پـذيرفت، بـاب افاضـه را     مـي  رفت و او اين مستفيد را به حضور مي از براي استفاده به نزد او همين كه كسي !نيست

  ). 13ص، ص1356اداره چي گيالني، ( »كرد مي دانست، سبيل او مي گشود و هر چه مي دريغ بر روي او بي
 اپ رسيده، درباره فرزاننسخه به چ 1000در  1356احمد اداره چي گيالني كه به اهتمام او مقاالت فرزان در سال 

  : نويسد مي
خورد، وضعيت اخالقي و ادب نفس و خلوص اعتقاد و شـيوه   مي آنچه بيش از همه در شخصيت فرزان به چشم«

 .نقدهاي عالمه فرزان در زمينه ترجمه قرآن مجيد و كتاب امثال قـرآن كـريم مصـداق ايـن مدعاسـت     . »تعليم اوست
توانايي تصحيح و تشخيص و نيز مقاالت انتقادي استاد فرزان، جايگاه وااليـي را بـراي ايـن دانشـمند در نقـد ادبـي       

استاد فرزان به دليل احاطه و اشرافي كه بر قرآن كريم و ادبيـات فارسـي و عربـي داشـت،     . معاصر ايجاد نموده است
كرد و حتي اشعاري را كـه از   مي ي اعجازگونه تصحيحاشعار تحريف شده سخنوران بزرگ فارسي و عربي را با قدرت

 كثرت تحريف و قلب و تصحيف، تبديل به نثر نامفهومي شده بود، با تفكر خود به حالت اصل يا شبيه به اصلش در
باريـك و  هـاي   شيوه تحليل و روش نقد استاد فرزان كه با تبحر در تمهيد و مقدمات بـود و دقـت در نكتـه    .آورد مي

فارسي، عربي و فرانسه مكتب خاصي را هاي  دالل مطالب به روش منطقي با تكيه بر دانش وسيع او در زباننحوه است
  .)10، 13، 16، صص1356اداره چي گيالني، ( در نقد ادبي به وجود آورد

   :كند كه مي زين العابدين رهنما، مترجم قرآن مجيد اشاره
تصحيح، نقد، ترجمه و تفسير قرآن حكيم شناختم و چنانچه در عالمه سيدمحمد فرزان را در همكاري ايشان در «

مقدمه قرآن مجيد بدان اشاره كردم، از فكر بلند و گسترش اطالعات او اسـتفاده شـايان بـردم و فلسـفه او جاذبيـت      
 »كنم كه جلد اول ترجمه و تفسير قرآن را به كمك و يـاري ايشـان بـه چـاپ رسـاندم      مي مخصوص داشت و تكرار

  .)146، ص1358 صهبا،(
  :نگارد مي بهاءالدين خّرمشاهي، نويسنده و مترجم قرآن كريم و حافظ شناس امروز چنين

مهم قرآن مجيد، ترجمه مرحوم ابوالقاسم پاينده است كه مترجمي قهار بـود و قلمـي   هاي  ديگر از جمله ترجمه« 
منتها اين بار بر خـالف  . علمي داشتهاي  ترجمه او از نظر فارسي بسيار فصيح و مفهوم بود ولي غلط. سحار داشت

سكوت پنج ساله اي كه در باره ترجمه آن بود، يكي از فضالي برجسته روزگار مرحوم سيدمحمد فرزان كه به حـق  
اين عالمه قبالً هم بر تصـحيحات شـادروان عالمـه قزوينـي و     . به عالمه شهرت دارد، بر آن يك سلسله نقد نگاشت

. بود و نقد ايشان در مجله يغما چاپ شد و بعداً در كتاب مقاالت فرزان تجديد چاپ يافت مجتبي مينوي نقد نوشته
. اما مرحوم پاينده اهميتي را كه سزاوار بود به انتقادهاي فرزان نداد و ترجمه اش را چنانكه بايد و شايد پيراسته نكرد

  .)1372اسفند  12روزنامه همشهري، (» دارداين نقد حاوي حدود چهارصد مورد و نكته است و نياز به نقد ديگري ن
  : در بيان خاطره اي از فرزان چنين گفته است 1370استاد احمد احمدي بيرجندي در ارديبهشت 

كنيد، اگر در رابطه با كلمه، جمله يا مطلبي نظر خاصـي   مي اي مطالعه هر وقت كتاب يا نوشته: روزي استاد فرمود«
ديد، زير كلمه يا عبارت خطـي بكشـيد و نظـر و توضـيح خـود را در حاشـيه نوشـته        داشتيد و با نويسنده همراه نبو

كتابي كه پس از مطالعه، سفيد و دست نخورده بماند، معلوم است كه خواننده، آن را درسـت نفهميـده و از   . بنويسيد
  .)489، ص86مجموعه مقاالت بزرگداشت عالمه فرزان، آبان ( »روي عالقه، مطالعه نكرده است

استاد ممتاز دانشگاه تهران و پدر جغرافياي ايران كه افتخـار تلمـذ در محضـر فـرزان را      ،تر محمدحسن گنجيدك
  : گويند مي داشته در مورد استاد چنين
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فرزان هرگز به فكر جمع ثروت نبود و در كسب فضيلت و اشاعه دانـش و اصـول اخالقـي لحظـه اي فروگـذار      «
ما رفـت و تنهـا كسـاني كـه بـا او تمـاس داشـتند، بـه عظمـت روح و           از ميان او گوهري بود كه ناشناخته. كرد نمي

  .)148-151، صص1358صهبا، ( »بزرگواري آن شخصيت پي بردند
اي تحـت   دكتر محمداسماعيل رضواني، استاد تاريخ دانشگاه تهران و يكي از شاگردان و ارادتمندان فرزان در مقاله

  : گويد مي در جايي» وفات سيدمحمد فرزان«عنوان 
مقام فرزان در ديانت و تقوي باالتر از مقام علمي او بود و اين كه استاد بزرگوار حبيـب يغمـائي در مجلـه يغمـا     «

اي گزافه  شمارند، سخني است به جا و صحيح و ذره مي نوشته است كه او تمامي صفاتي را داشت كه براي ائمه دين
كرد و تاريخ سياسي و اجتماعي عـرب   مي را با قدرت خاصي تدريسعالمه فرزان معلقات سبعه . در آن وجود ندارد

ترين اشعار شـعرا دچـار اشـكال     اين است كه از ترجمه جاندارترين متون و مشكل. را در حد كمال مطالعه كرده بود
  .)2، ش13راهنماي كتاب، سال ( »...نمي شد و مقام و پول براي او مفهومي نداشت

  : نويسد مي ن يزدگردي استاد دانشگاه تهراندر همين باره، دكتر اميرحس
عالمه فرزان با گشاده رويي و بي آنكه گرد ماللي بر حاشيه خاطر راه دهند، با بياني لطف آميز به شرح دقـايق و  «

بـود، از سـر شـفقت و     مي پرداختند و اگر اين بنده را نيز گاه گاه در آن ابواب نظري مي توضيح نكات برخي مواضع
  .)1343يزدگردي، مقدمه، ( »كردند مي نهادند و نقص و ضعف آن را بيان مي وزي به عيوب آن انگشتمحض به آم

  : گويد مي باستاني پاريزي نيز درباره ايشان
متأسفانه سعادت ديدار استاد فرزان را تنهـا در معـدودي از جلسـات هفتگـي يغمـا داشـته ام و جهـاني را در        ... «

مجلسـي  . شاگردان آن استاد اغلب جليس و انيس بوده ام و بـوي گـل را از گـالب جسـته ام    البته با . اي ديدم گوشه
، 1358صـهبا،  ( »نيست كه يكي از اين دوستان باشد و به مناسبتي، يادي از مقام و اخالق و فضايل فـرزان پـيش نيايـد   

  .)157-153صص
  : گويد ن مي، درباره عالمه فرزا»از نيما تا روزگار ما«يحيي آرين پور در كتاب 
شود كسي دشمن تراش ترين پيشه را برگزيند و  مي انگيزد اين پرسش است كه مگر مي آنچه اعجاب همگان را بر

ه بـا او برنخاسـته كـه از سـوي اربـاب نظـر ملقّـب بـه           نقدهاي قاطع و صريحي بنويسد، اما نه تنها كسي به محاجـ
  . )190، ص1379آرين پور، ( گرديد» پژوهشگر ستيهنده«

  : گويد مي مرحوم سيدمحمد دامادي در وصف استاد فرزان
» عاش سعيداً و مات حميداً«و مصداق تام » اي داشت عمر ارزيابي شده«فرزان از اين توفيق الهي برخوردار بود كه 

  .)203، ص86مجموعه مقاالت بزرگداشت عالمه فرزان، آبان( آمد مي به شمار
از زبـان دانشـجويي در رشـته ادبيـات     » دانشنامه قرآن و قرآن پژوهـي «در  ، چهرة ماندگار علميآذرتاش آذرنوش

  : نويسد مي عرب دانشكده معقول و منقول در خصوص استاد فرزان
اما من بيش از همه، ... تابناك ادب و فرهنگ گرد آمده بود هاي  آن روزها، در آسمان دانشكده كهكشاني از چهره«

كلمات را چون مرواريد . گفت مي چه دل انگيز سخن. بودم كه سيدمحمد فرزان بودشيفته مردي عالمه و فرزانه شده 
  .)24، ص1381خرمشاهي، ( »چيديم تا از او تقليد كنيم و به خود بباليم كه در خدمتش شاگردي كرده ايم مي از لبانش بر

ار فـاني را در تهـران وداع   ق، د.هــ  1390برابر با پنجم صـفر   1349فروردين  23سرانجام استاد، شبانگاه يكشنبه 
گفت و بنا به پيشنهاد جاللي نائيني، مقرر شد كه فرزان در تهران دفن شود تا عالقه مندانش بتوانند هر از چندي بـاز  

لـذا در آسـتان مقـدس حضـرت عبـدالعظيم حسـني و در جـوار        . بر سر مزارش گردآمده، ياد او را زنده نگه دارنـد 
، قائم مقام فراهاني، عالمه قزويني، عباس اقبـال و تنـي چنـد از اهـل فضـل آرام      شخصيت هايي چون ابوالفتح رازي

  . )192-193، صص1358صهبا، (گرفت 
  



 1823/      د فرزانمحم دسي: استاد راستين نقد ادبي

  آثار فرزان
سيدمحمد فرزان كتاب يا ديواني ننوشت ولي از ترجمه مقدمه ابن خلـدون، ترجمـه برگزيـده مشـترك يـاقوت و      

به چاپ رسانده است، معلومات وافر و اطالعات شامل ادبـي  مقاالت متعددي كه در مجالت ادبي به ويژه مجله يغما 
  .توان فهميد مي او را

  : نويسد مي مجتبي مينوي درباره تأليفات فرزان
مانع از اين شد كه تأليف و تصنيف مستقلي داشته باشد ولـي در   ها، كثرت وسواس فرزان در صحيح بودن نوشته«

اداره چي ( »ين آنها از ايشان استشار كرده اند، دخيل و سهيم بوده استنوشتن بسياري از كتابهايي كه مؤلفين و مصحح
  .)163-161، صص1358و صهبا،  16 -14، صص1356گيالني، 

  :توان به طور كلي در چهار دسته طبقه بندي كرد مي آثار عالمه فرزان را
اين دسته از آثار بيشترين حجم را نقد متون منثور فارسي همچون كليله و دمنه، مرزبان نامه و چهار مقاله كه  )الف

اين موضوع نشانگر عالقه خاص فرزان به متون كالسيك ادب فارسي است كه با دقتي . به خود اختصاص داده است
  :كم نظير به نقد و بررسي آنها پرداخته است

دمنـه، تصـحيحي از   در اطراف كليله و دمنه بهرام شاهي، درباره كليله و دمنه چاپ شده، نظري به حواشي كليله و 
مرزبان نامه، سطري در تصحيح چهار مقاله، نظري در حواشي مرزبان نامه، درباره بيتي از كليله و دمنه، ژاغر، مجلـه،  

 حمام، تاريخ، داو

نقد متون منظوم فارسي همچون ديوان حافظ و بوستان سعدي كه اين مقاالت با عناوين زير به چاپ رسـيده   )ب
  :است

يح ديوان حافظ، صورت صحيح بيت حافظ، معناي دو بيت از حافظ، در باب بوسـتان، معنـاي   چند نكته در تصح
 بيتي از سعدي، معناي بيتي از حافظ

اين بخش به حافظ اختصاص يافته ولي هاي  استاد به حافظ و سعدي عالقه وافري داشت و گرچه بيشترين نوشته
مقاله اين بخش، انتقاد بر مقاله تصحيح ديوان حافظ اثر دكتر پرويز جنجالي ترين . به آثار سعدي نيز، نظر داشته است

نوشـته علـي   » نقشـي از حـافظ  «همچنين او بر كتاب . ناتل خانلري است كه واكنش دكتر خانلري را به همراه داشت
  .دشتي، نقدي نوشت و بدون اينكه آن را منتشر سازد، برايش فرستاد

كه حجم قابل توجهي از مقاالت فرزان را به شرح زيـر  ) و امثال قرآن كريم ترجمه قرآن مجيد(نقد آثار قرآني  )ج
  :به خود اختصاص داده است

نقد ترجمه قرآن مجيد به قلم آقاي ابوالقاسم پاينده، نقد امثال قرآن كريم كه در مجله يغما سـال نهـم و دهـم بـه     
 .م كه در مجله يغما سال دهم به چاپ رسيدچاپ رسيد، نقد ترجمه برخي از آيات و كلمات مانند معناي كلمه كظي

   .منشي... تصحيح كليله و دمنه ابوالمعالي نصرا )د
عربي و فرانسه تسلط خوبي داشت تا جايي كه قطعات ادبي و فلسفي را به خـوبي از  هاي  به عالوه، فرزان به زبان

ادبي آن رعايت شـده باشـد، حمايـت و    لطيف كه حد و مرز هاي  همچنين از طنزها و مطايبه. نمود مي فرانسه ترجمه
، شـاعر محلـي   »سـرّي «عالمه فرزان شاعر نبود و تنها رباعي كه از او مانده، در پاسخ شادباش نوروز . كرد مي استقبال

  :گوي نابيناي خراساني سروده است
  

 رحمــت دادار عليــك،بخشــايش حــق
  

ــوار عليــك   ــا از در و دي  تبريــك و ثن
 

 از مخلـصنوروز نـه، هـر روز بـه تـو
  

 يك بار نه ده بار نه صد بار عليـك  
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  :گيري نتيجه
كم در قرن حاضر  از گذشته تا كنون در معاني چندي به كار رفته و كاربردهاي متنوع دارد، ولي دست» اُستاد«واژة 

. بـوده اسـت  علمـي و هنـري   هاي  حوزه و در مجامع دانشگاهي و فرهنگي، عنوان و لقبي براي سرشناسان و نخبگان
 علمـي و هنـري اطـالق   هـاي   حـوزه  هر رشته و فحول و پيشكسـوتان هاي  عنواني كه عموماً به زبده ترين شخصيت

 در حوزة آموزش و پژوهش علوم انساني، قرين بودن عنـوان . شده و علي القاعده جمع قليلي مشمول آن بوده اند مي
علي اصغر حكمت، عبدالعظيم خان قريـب، اديـب نيشـابوري،    محمدعلي فروغي، : با نام بزرگاني چون» اُستاد«وزين 

بديع الزمان فروزانفر، جالل الدين همائي، سيدمحمد فرزان، مجتبي مينوي، محمـد معـين، محمـد مقـدم، احمـدعلي      
محمدرضـا شـفيعي    ،رجائي بخارايي، غالمحسين يوسفي، سيدجالل الدين آشتياني، غالمحسين شكوهي، ايرج افشار

علمـي ايشـان و از سـويي، جلـوه اي از      ا چهرة برجسته و ممتاز ديگـر، پيوسـته يـادآور آثـار شـايان     و ده هكدكني 
پيشكسوتي در عين تبحر، جامعيت و اقتدار علمي و عمدتاً نيـز، همـراه بـا نـوعي فروتنـي، آزادگـي، خيرخـواهي و        

 خـود را بـا دود   سال از عمر با بركتخود ساخته اي كه ده ها  بزرگان. پايبندي به اصول اخالق ديني و انساني است
تحليل، شرح، تصحيح يا ترجمة متون فخيم ادبي، فرهنگي و فلسفي اين مرز و بوم كـرده و بـا    چراغ خوردن، صرف

   .انديشيدند مي عالقه، سكوت و اخالص، تنها به ارتقاء حوزة تخصصي خود
برجسـته دربـاره ايشـان، بايـد      خـي صـاحب نظـرانِ   ارائه شده از سوي برهاي  با نگاهي به سوابق فرزان و ديدگاه

لفظي كه امروز از معناي اصـيل خـود تهـي گشـته و      !است» ستاداُ«اعتراف كرد كه وي به واقع درخور عنوان مبارك 
از آنچه گذشت، اين واقعيت نمايان است كه در . رود مي عمدتاً به صورت كليشه اي و بدور از وسواس علمي به كار

راستين، خلوص در نيت و اخالص در انگيزة تحصيل و تـدريس، در كنـار تـالش     ستادانرفيع علمي اُاحراز جايگاه 
  .دانش، نقش بسزايي داشته است حقيقي در راه كسب

  :فهرست منابع
 .1382، تهران، زوار، از نيما تا روزگار ما. آريان پور، يحيي

 .1377تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و نشر برگ زيتون، ، گلزار مشاهيرآقا شيخ محمد، مريم و سعيد نوري نشاط، 
 .1380، تهران، فرهنگ معاصر، پژوهشگران معاصر ايران. اتحاد، هوشنگ

 .1356تهران، آبان . مقاالت فرزان. اداره چي گيالني ، احمد
 .1383، به كوشش محمود نيكويه، تهران، نشر قطره، كاران نادره. افشار، ايرج

 .1375، بهار 1ل سوم، شماره ، سابينات
 .1377و  1381، تهران، دوستان، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهيالدين،  خرمشاهي، بهاء
 .1349، 2و1، سال سيزدهم، شماره راهنماي كتاب

 .1382، سازمان ميراث فرهنگي خراسان جنوبي، جستاري در تاريخ فرهنگ و آموزش نوين بيرجند. راشدمحصل، محمدرضا
 .، بهاء الدين خرمشاهي1372اسفند  12، شنبه 5، شماره همشهري روزنامه

 .1358، بي جا، يادي از استاد فرزانه شادروان عالمه سيدمحمد فرزان. صهبا، ابراهيم
و بررسي تحقيقات ادبي معاصر بـه كوشـش    مجموعه مقاالت همايش سراسري بزرگداشت مقام علمي عالمه سيدمحمد فرزان

 .1386هدوي، دانشگاه بيرجند، مهدي رحيمي و بتول م
 .1369مصاحبه با مرحوم سيدغالمرضا سعيدي در مورد شخصيت علمي مرحوم عالمه سيدمحمد فرزان، 

 .1341، انتشارات صدرا، تهران، ده گفتار. مطهري، مرتضي
اداره كل نگارش ، به تصحيح و توضيح دكتر اميرحسن يزدگردي، انتشارات نفثه المصدور. زيدري نسوي، شهاب الدين محمد
  .1343وزارت آموزش و پرورش، تهران، 

اسالمي آستان هاي  ، به كوشش مركز خراسان شناسي، بنياد پژوهش...)از شمار دو چشم( يادنامه استاد احمد احمدي بيرجندي
  .1377قدس رضوي، 


