
 
 
 
 

 

 تحقیق در احوال و آثار 

 *استاد احمدبهمنیار کرمانی
 

 دکتر رضا مصطفوی سبزواری

 

االول سال شنبه آخر ربیعشب سه« دهقان»استاد احمد بهمنیار متخلص به 

مادرش  در کرمان دیده به جهان گشود. نام 1262برابر با نهم بهمن ماه  1301

زگار از فضالی رو« معلم»ف به بود و پدرش آقا محمدعلی معرو« سلطان خانم»

رفت که در فنون ریاضی مانند حساب و هندسة و هیات و نجوم شمار میخود به

 تخصص داشت و در علوم معقول و منقول استاد و در ساختن ابزار و آالت

 وماهر بود و با تسلط  (1)هندسی و نجومی مانند اسطرالب و حلقة کریمیه

تا  آنها را دنوشت که تعدا« عوامل»ای در رسالهای که بر دانش نحو داشت احاطه

 .(2)عامل تحقیق کرد و برشمرد 213

خان  (3)آقای محمدعلی پدر بهمنیار از مریدان و دوستان حاج محمدکریم

ابراهیمی رئیس سلسلة شیخیه بود و در مدرسة ابراهیم خان که یک مرکز علمی 

، بساط بحث و درس را رفتشمار میجدید در برابر مدارس قدیمی کرمان به

                                                           

نظیر، و در فضایل اخالقی فضایل علمی کم شرح حالی است از مرحوم احمد بهمنیار؛ استادی که در * 

 ادی وی اندکی ادا کرده آید. )یغما(نظیر بود. مگر حق اوستبی
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خان را در آنجا درس حاج محمود کریم« هتفکر»و « تبصره»گسترد و کتاب 

 گفت و علت شهرتش به معلم نیز ظاهراً همین تدریس زیاد او بود.می

ام نواد برادر بزرگ بهمنیار که از دانشمندان روزگار خود بود آقا محمدج

. اد مدیر شهرت یافتبه آقا جوسرود و بعدها داشت و به فارسی وتازی شعر می

 (4)رود.شمار میالفیة ابن مالک بهاست که مکمل« منظومة جمل»از تألیفات او 

مد ای است در رد کتاب غالم احدیگر از آثار آقا محمدجواد مدیر مجموعه

 ر هربقادیانی که ادعای مهدویت کرده بود. این کتاب نقدی ادیبانه است که 

تة مرحوم ایراد از نظر معانی و بیانی گرفته و به گف 3ـ4صفحه از کتاب مذکور 

یز بی نبهمنیار از جملة بهترین نقدهاست که عالوه بر جهات دینی از لحاظ اد

ر دآن  کتابی است کم نظیر. متأسفانه این انتقاد ناتمام ماند ولی نسخة خطی

ز اه پیش ز کیکتابخانه ابراهیمیه کرمان موجود بوده است. او بر کتاب عوامل پدر ن

 این یاد شد شرحی به تازی نوشت.

ی رادرمیرزا احمد بهمنیار تحصیالت مقدماتی را از پدری چنان فاضل و ب

ط محی چنین گرانقدر و به یاری حافظه و استعداد کم مانند خود و با مساعدت

 16از  علمی و ادبی کرمان آن روزگار در مدتی اندک فرا گرفت و به نقل خودش

یاری  پس از مرگ پدر بهقمری  1319تدریس را آغاز کرد و در سال سالگی کار 

ای از عهده گرفت و همواره لحظهبرادرش آقا محمدجواد ادارة درس پدر را به

 عارفآموختن نیاسود تا در فنون ادب فارسی و تازی و فقه و اصول و دیگر م

یسی زبان انگلای که به آموختن داشت، روزگار خود سرامد اقران شد و با عالقه

 «دهقان»گفت و و ترکی عثمانی را نیز در حد توان خود آموخت. شعر نیز می

 کرد.تخلص می
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وئی بهمنیار پس از این که در کار تدریس به جای پدر نشست با حس نوج

وجود آورد و روش نوی را ای در آن بهو نوخواهی که داشت دگرگونی ویژه

نام تربیت ای بهخان مدرسة چهار کالسههیمکه در همان مدرسه ابرابرگزید چنان

بعدها  را علمیه نامید و نیز مؤسس مدرسة دیگری در بم که دائر کرد و بعدها آن

 (5)به عمادیه موسوم شد.

گی زندگانی استاد بهمنیار را باید از دو دیدگاه نگریست. نخست زند

اشارتی به  عنوانجای و مجال بحث آن نیست و فقط به لةعجا سیاسی است که

فکار ااز  این بخش از زندگی او باید گفت با گروهی از کرمانیان در پی طرفداری

نوشند و هایی در هواخواهی از مشروطیت ایران میآزادی خواهی بودند و مقاله

قمری تأسیس و منتشر  1329در سال « دهقان»نام ای که او در کرمان بهروزنامه

ترین نقش را داشت، اتاقش نیز در ان مهمکرد در گسترش عقاید و افکار آن

ها بود تا این ها و مجاهدتگونه تالشخان کرمان محل اصلی اینمدرسة ابراهیم

های حکومت ایران این آزادی خواهان از طرف که با تحوالت و دیگر گونی

م بهمنیار به شیراز تبعید و زندانی شدند و مرحو 1334مأموران انگلیسی در سال 

 اد وارده ماه در زندان فارس محبوس بود، اما بنا به خوی و استعدحدود چه

نی را که داشت همانجا هم دست از آموختن برنداشت و ترکی عثماای عالقه

الحال اوست که بنا الشکوای استاد وصفخوبی در زندان فرا گرفت، قصیدة بثبه

 وده شدهبه دستخط خودش در عنوان آن، در همین روزگار آوارگی و حبس سر

 ای است محکم و غرا و یادآور حبسیات مسعود سعدسلمان، متجاوزاست. قصیده

 از صد بیت است.

های حکومتی شیراز، زندانیان آزاد شدند قمری با دیگرگونی 1335در سال 
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الممالک رئیس الوزرای وقت رهسپار تهران شد. و بهمنیار به دستور مستوفی

ذراند اما مناعت طبع و علو نفس او اجازه استاد در تهران روزگار سختی را گ

. باری با اصرار بعضی افراد داد پریشانی و عسرتش را به کسی باز گویدنمی

قمری با سمت  1336اجباراً خدمت در وزارت دارایی را پذیرفت و به سال 

مفتش و ممیز ایالتی تحدید تریاک به خراسان رفت. حدود هفت سال در آن 

های قمری روزنامة فکر آزاد را برای نشر اندیشه 1340ال سامان بماند و به س

ملی خویش در مشهد منتشر کرد که گرچه انتشار نخست با استقبال مردم همراه 

قمری ناگزیر از  1342وجود آورد تا سرانجام به سال بهبود اما مشکالتی برایش 

نیز در  ناچار به تهران بازگشت و سالیاستعفای خدمت دولت شد. سال بعد به

 1304آنجا روزنامه مذکور را منتشر کرد و اما یکسال بیشتر دوام نیافت و به سال 

مرد آزاده که باید در گونه زندگی سیاسی آن آزاد شمسی تعطیل گردید و بدین

حساب آید، تا آغاز خواهان روشنفکر نهضت مشروطیت ایران بهعداد مشروطه

 تاجگذاری رضاشاه کبیر ادامه یافت.

ا دورة دوم زندگی بهمنیار از اشتغال او به کارهای قضایی و فرهنگی ام

شمسی نخست به خدمت وزارت فرهنگ  1305گردد. استاد به سال آغاز می

درآمد و به ریاست دارالمعلمین تبریز منصوب گشت ولی از زندگی در تبریز 

رحوم به دعوت م 1306ناراضی بود و سال بعد به تهران مراجعت کرد و در سال 

داور که در اندیشة نوسازی تشکیالت عدلیه افتاده بود، به خدمت دادگستری 

درآمد و در قزوین به شغل قضایی پرداخت. سپس به همدان رفت و آنجا با 

گوزلو وزیر فرهنگ وقت آشنا شد. خان قرهبهاءالملک برادر اعتمادالدوله یحیی

اش به ادبی بهمنیار و عالقه بهاءالملک چون به مقام رفیع علمی و پایگاه واالی
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را به برادر خود معرفی کرد و برادرش، بهمنیار خدمات فرهنگی آگاه گردید، او 

را از خدمت دادگستری به فرهنگ منتقل کرد و بنابراین خدمت فرهنگی او از 

های در تهران آغاز شد. استاد نخست در داراالفنون و دیگر دبیرستان 1408سال 

بان و ادبیات فارسی عربی و فلسفه و منطق پرداخت و در سال ن به تدریس زاتهر

او سپرده شد و پس از تدریس زبان و ادبیات عربی در درالمعلمین عالی به 1310

 تدریس درس تاریخ ادبیات در دانشکدة 1313تأسیس دانشگاه تهران در سال 

ستادی رسماً به مقام ا 1315معقول و منقول به او واگذار گردید تا به سال 

به عضویت پیوستة فرهنگستان ایران  1321دانشکده ادبیات رسید. در سال 

به ریاست انجمن تألیف و ترجمه که از مؤسسات  1333برگزیده شد و در سال 

های آخر عمر وابسته به دانشگاه تهران بود انتخاب گردید. استاد بهمنیار در سال

دست از مطالعه و تدریس و با همة کسالتی که داشت تا واپسین دقایق حیات 

را که یکی از چهار مادة اجباری در دورة « زبان عربی»تحقیق برنداشت و تدریس 

 12شد برعهده داشت تا روز جمعه دکترای زبان و ادبیات فارسی محسوب می

فرمان حق را لبیک گفت و بنا به وصیت خودش در کربالی معلی  1334ماه آبان

 خاک سپرده شد.به

کرد. در های بارز بهمنیار این بود که شرف معلمی را حفظ میاز ویژگی

ن برای امتحا« مدخل»هایی را که به عنوان امر تدریس استادی سختگیر بود. رساله

خواند و حتی دانشجویانی را که کرد. با دقت و حوصله میدانشجویان تعیین می

 شته بودالی از آنان گگذرانند و سن و سدورة دکترای زبان و ادبیات فارسی را می

 کرد.از تکلیف حفظ کردن اشعار و قصاید عرب معاف نمی

از خصوصیات دیگر استاد نثر فارسی صحیح و پخته و روان او بود که در 
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دانان ما فارسی خوب این هنر سخت موفقیت داشت و در حالی که بعضی عربی

به این مهم ندارند،  خواهند بدانند و یا اصوالً توجهیدانند و گاهی هم نمینمی

مرحوم بهمنیار قادر بود اشعار دشوار عربی را به جمالت زیبا و درست فارسی 

رسید. به روان در بیاورد و از این جهت کمتر کسی از معاصرانش به پای او می

نهاد و کتاب صرف او که به ضمیمه نحو مردم فاضل زبان فارسی سخت ارج می

چاپ شده  1319متوسطه در سال  ةای دورتونی به خواست وزارت فرهنگ بر

های زمان مختلف در فارسی، و عربی و است، از جهت برابری و مقایسه معادله

نیز ارزش خودآموزی آن، شاید سودمندترین کتاب موجود در این زمینه باشد، 

نامة دهخدا به لغت ةهمچنین تحقیقات ارزنده او در مورد امالء فارسی که درمقدم

 از دالیل دیگر توجه خاص او به زبان فارسی است. چاپ رسیده

های پی گیریش پیش از این اشارت منشی آن آزاد مرد که به مجاهدتآزاد

 همة رفت. نمونة دیگری از صفات برجستة او بود. صداقت و صفای باطن استاد

اش در نخستین کرد و فروتنی و آرامش ظاهریدوستدارانش را مجذوب می

. از تملق و رفتگفت و با وقار راه میشد. با طمأنیه سخن میبرخود احساس می

جست. وارستگی و استغنای طبعش برای چاپلوسی و تصنع و تظاهر دوری می

داشت و تمام ای درس عبرت بود. علم را برای نفس علم دوست میهر بیننده

بخشی به شاگردان خود وقت خود را صرف تحقیق و مطالعه و تتبع و فیض

ه علم پنجاه سال خدمت ب منال دنیا توجهی نکرد چنانکه پس از کرد. به مال ومی

 ای نداشت.و ادب و بیش از هفتاد سال عمر از دنیوی هیچ انداخته

مرحوم بهمنیار در وسعت دامنة اطالعات و نیروی حافظه و درجة احتیاط 

و دقت تحقیق قدرت تتبع و تعصب در امانت کم نظیر بود و با ملکة استنباط و 
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در مسائل و مشکالت زبان و ادب  قدرت اجتهادی که داشت، عقاید و نظریات او

رفت و مورد استناد شمار میپارسی و تازی برای اهل ادب و معرفت حجت به

 گرفت.آنان قرار می

ها و تألیفات استاد بهمنیار سخن را باید به برخی از آثار و نوشتهکوتاه

چاپ رسیده و قسمتی هنوز به صورت دست  اشارت کرد، که بعضی از آنها به

ثرش را ا 26ای که به دانشگاه تهران نوشته باقی است خود استاد ضمن نامه نوشته

 قاالتشمها و برشمرده که با توجه به نامة مذکور و دیگر منابع، تألیفات و رساله

 شرح زیر است:به

با  1313الشیخ ابی سعید که به سال رالتوحید فی مقامات ـ تصحیح اسرا1

 ده است.مقدمه و حواشی در تهران چاپ ش

 سال ـ تصحیح التوسل الی الترسل که با مقدمه و حواشی و تعلیقات در2

 در تهران به چاپ رسیده است. 1315

و  قدمهـ تصحیح تاریخ بیهق تألیف ابوالحسن علی بن زید بیهقی که با م3

رات در تهران چاپ شده و انتشا 1317حواشی و تعلیقات سودمند در سال 

 رده است.فروغی آن را تجدید چاپ ک

ـ منتخب اسرارالتوحید که به درخواست وزارت فرهنگ تألیف و با 4

 در تهران چاپ شده است. 1320مقدمه و حواشی و تعلیقات مفید در سال 

ها که به ضمیمه ـ صرف عربی در سه دوره برای دورة اول دبیرستان5

 چاپ شده است. 1319نحوی که آقای فاضل تونی نوشته در سال 

قمری تألیف  1330مالک که به سال مدیه در شرح الفیه ابنـ تحفه اح6

شمسی  1350شده و در دو مجلد در کرمان به چاپ رسیده و در سال 
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 کتابفروشی مرتضوی تهران آن را تجدید چاپ کرده است.

 ای است وطنی و در مشهد چاپ شده است.ـ هدیه شرق که منظومه7

 ـ دورة دو سالة روزنامه دهقان در کرمان.8

در  ـ دورة سه سالة روزنامة فکر ازاد که دو سال در مشهد و یک سال9

 تهران منتشر شده است.

الحسن در تاریخ آل سلجوق تألیف صدرالدین ابوةالتواریخ زبدـ ترجمة 10

بن ناصر که به خواست وزارت فرهنگ از تازی به فارسی ترجمه شده علی

 است.

ن روزگار و تأثیر او در آبن عباد و اوضاع ادبی ـ شرح حال صاحب11

 ی بهتحول آن اوضاع که به کوشش استاد فاضل جناب دکتر باستانی پاریز

 در سلسلة انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. 1344سال 

لی ـ تصحیح االبنیه عن حقایق االدویه تألیف ابومنصور موفق بن ع12

ف و نحوی صر های لغوی وهروی با تعلیقات سودمند در شرح دشواری

 آن.

لیف ـ صرف و نحو ترکی به فارسی که در روزگار محبوسی در شیراز تأ13

 شده است.

ای و و بدیع مرتب و با مقدمهروشی ن االمثال فارسی که به باـ مجمع14

 (6)سودمند و فاضالنه تألیف شده است.
ر دـ صرف و نحو عربی که به فارسی و عربی در سه دوره و هر دوره 15

 لد نگارش یافته است.دو مج

 ـ تاریخ ادبیات عربی به فارسی در سه مجلد16
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 ازاحیف عروضی  ـ منظومه در17

 نثر و نظم ادبی و علمی ای از منتخباتـ مجموعه18

 ـ دیوان شعر19

 (7)ـ رساله در منطق قدیم20

 ـ رساله در منطق جدید21

 ـ رساله در حکمت و فلسفه22

 شناسیـ رساله در حکمت روان23

 ـ رساله در حکمت اخالق24

 ـ رساله در حکمت تاریخ25

 این ـ رسالة امالی فارسی که شامل تحقیقات بسیار ارزندة استاد در26

ی زمینه است، ابتدا در چند شمارة مجلة فرهنگستان ضمن خطابه ورود

پس در سچاپ شد. « پیشنهاد به مقام فرهنگستان»استاد بهمنیار با عنوان 

نامة زش و پرورش به چاپ رسید و در مقدمة لغتچند شمارة مجلة آمو

 صفحة بزرگ نقل گردیده است. 29دهخدا نیز با همین عنوان در 

که در « بر حکمت سعدی نتوان خرده گرفت»ای تحت عنوان ـ مقاله27

 ( به چاپ رسیده است.656ـ649:  8مجلة تعلیم و تربیت )

ها از جمله بعضی فیشر تنظیم د 1319ـ20های ـ استاد بهمنیار در سال28

که مرحوم دهخدا نامة دهخدا همکاری داشته چنانتفسیر ابوالفتوح با لغت

در تدوین حرف )آ( آقای »های خود نوشته است در یکی از یادداشت

 (8)اند.نظیر قا من دستیاری کردهبهمنیار با صمیمیتی بی

برومندش دکتر  بر آثار یاد شده باال از استاد بهمنیار به نقل فرزندعالوه
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های آوارگی، های دیگری نیز همچون یادداشتنوشتهفریدون بهمنیار دست

و معما و شرح بعضی ابیات دشوار عربی و اغالط  لُغزو چند جنگ دربارة 

ای از چاپ نخست به مشهور، و غیره و حواشی تاریخ بیهق بر نسخه

ه همت ارباب یادگار مانده که امید است گنجینة آثار چاپ نشدة استاد ب

دانش چاپ و دردسترس شیفتگان ادب و تحقیق و دوستداران فرهنگ 

 * قرار گیرد.

 
 يادداشت

اده استفب در تحقیقات نجومی مورد د اصطرالای نجومی بوده که ماننحلقة کریمیه وسیله .1

خان ابراهیمی بوده که کتابی هم در گرفته و ظاهراً از ابتکارات حاج محمد کریمقرار می

 این زمینه نوشته و در کرمان به چاپ رسیده است.

حد همین « عوامل»دیگران نیز تعداد  ای در عوامل مئه نوشت وعبدالقاهر جرجانی رساله .2

                                                           

 دربارة مآخذ این مقاله * 

رد وجود ندا ل فن پوشیده نیست برای تحقیق دربارة معاصران هنوز بدان اندازه مأخذ کتبیچنانکه بر اه

د بـه اگزیر بایـنـکه بتوان در همة موارد بدان مکتوبات استناد کرد و آنها را منابع تحقیق قـرار داد؛ 

بر صالحیت و شایستگی علمی و موثـق و معتمـد بـودن، در سراغ آن دسته افرادی رفت که عالوه

 اند. گذشته نیز به نحوی با شخص مورد تحقیق ارتباط داشته

هـا ها استفاده شده و در پاورقیهای باال غیر از منابعی که در مواردی خاص از آنمآخذ اصلی یادداشت

های اسـتاد بهمنیـار نوشـتهبدان اشارت رفته شامل دو دستة اصلی است: نخست خود آثـار و دست

ن و ش از این بیان شد و دستة دوم اطالعاتی است کـه بعضـی دوسـتااست که فهرست همة آنها پی

ویژه خلف صدقش دکتر فریدون بهمنیار که خود استادی فاضـل و ثقـه شاگردان و همشهریان و به

اند و این بنده سپاسـگزار اسـت گذراند، در اختیار نگارنده گذاردهاست و دوران بازنشستگی را می

 وده است.بهایش برخوردار ها همواره از یاریادداشتکه برای فراهم آوردن این ی
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 اند.بیشتر ندانسته

قمری( و  1288خان )م راجع به طایفة شیخیه و شرح حال و مکتب حاج محمدکریم .3

و دومی را « مرحوم آقای اول»تین را قمری( که نخس 1324پسرش حاج محمدخان )

اد گویند رجوع شود به تحقیقات ارجمند پرفسور هنری کربین استمی« مرحوم آقای ثانی»

تر به همت دک« مکتب شیخی از حکمت الهی شیعی»شناسی دانشگاه سربن که به نام ادیان 

جمه و چاپ ن ترشمسی در تهرا 1346فریدون بهمنیار فرزند برومند استاد بهمنیار به سال 

 و منتشر شده است.

ری به قم 1330را بعدها مرحوم بهمنیار به فارسی ترجمه کرد که در سال « منظومة جمل» .4

 چاپ رسیده است.نام تحفة احمدیه در دو مجلد در کرمان بهالفیه ابن مالک بههمراه شرح

و دومی به همان نام  ادت در کرماننام دبیرستان سعاکنون مدرسة نخستین به . گویا هم5

 در بم دایر است.« عمادیه»

های اول تا سوم مجلة یغما به چاپ رسیده که در زمینه چند مقاله در شماره« مثل». دربارة 6

شده در نوع « مثل»و تعریف جامع و مانعی که از « امثال»و محسنات فوائد « مثل»شناخت 

ای که حاوی حدود در مجموعهخود کم نظیر است. گویا همة مباحث مذکور قرار است 

با مقدمة جناب دکتر باستانی « داستان نامة بهمنیاری»نام خواهد بود به« مثل»شش هزار 

 *چاپ برسد.پاریزی به

های درس است که به سبب روانی و سادگی ها غالباً تقریرات استاد در کالس. این رساله7

 .اده دانشجویان بوده استانشاء و روشنی عبارات همواره مورد استقبال و استف

 نامة دهخدا.مقدمه لغت 421. رجوع شود به صفحة 8

                                                           

 ید. )ک. ا.(ش. در سلسله انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رس 1357داستانهای بهمنیاری در سال  * 


