
 
 
 
 
 
 

  *نگاري جهاني، دانشمند و فهرستپژوهدانش
  

 ايرج افشار

 

شنبه هفدهه  رردادادا  فرهنگستان زبان و ادب فارسي روز سه

 در آييني از رهاات علمي و فرهنگي دكتر احمدهقيي( 1373)

پژو  قجليل كرد. در بزرگهاشت ايد  پژوهگدگر گرانيدهر دانش

ق و ايدر  افگدار آقايان دكتر حس  حبيبي، دكتدر اددهم احيد

روانيه ات  سخنراني آقدام ايدر  سخنراني كردنه. آنچه كه اي

 افگار است در قجليل از يك استاد و دوست ديري .

 

روانده  كه در دانگكهة حيوق درس اي 1325يكي از روزهام پائيز سال 

يافت  به ايدزم كده آقدام احمدهقيي برام يافت  كتابي كه جويام آن بود  و نمي

  اعاون كتابخانه پگت آن نگسته بدود و سدر در كتدابي فدرو بدرد  بدود پژودانش

ام كده نزديك شه  و سال  كرد . پيش از آن نا  ايگان را كه بر صهر چنه ايالده

هام جلو  و دانگنااه چاپ شه  بود ديه  بود . ااا هندوز در همان سالدا در اجله

ر آن روزگار اعاون اسدتاد روبرو نگه  بودي  و سخني ايانمان نرفته بود. دانش د

                                                           

  .163قا  155، (1373)قير  51/52كلك، ش *.  
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ا  دكتر احس  صبا بود كه روانش شاد باد. ايانگان الفتي قما  در حده دوسدتي 

 وجود داشت.

ود رسال  ا  دانش را كه به ژرفي و شيهايي غرق در اطالعة كتاب بود به 

رويي پرسگ  را شنود و اگكل را گگود. بهي  آورد. به باال نگريست و به روش

دان يافت و به ارحدو  اگددهم و شمارة كتاب را در برگه برراست ،صورت كه

گونه دشوارم احمه داد قا كتاب را بياورد. به ا  ه  با ادرباني گفت هروقت اي 

 ا سفارشرداشتيه به ا  اراجعه كنيه. اگر كتابي ه  بخواهيه كه نهاشته باشي  آن 

يگدان برردورد  دهي . وظيفة كتابهار همي  است. پس از آن هر بدار كده بده ااي

يافت و از ارحلة يافت  و ديهن كتداب گرفت و داانه ايسخنمان بيگتر گراي اي

ام انجاايه كه بايه بگوي  ايگان يكي پايهبه ارقبة استفادة علمي از ايگان شه و به

 از استادان ا  بود  است.

گذرد بارم نبود  است كه از آن روزگاران قاكنون كه چدل و هفت سال اي

 . تده باشدريگان صحبتي پيش آاه  باشه )حتي قلفني( و آگاهي ندويني نيااوبا ا

 «.صحبتي دانايي هچه به از لذت »قول شاعر به

نار ايگدان كبختي ا  آن بود كه د  سال آزگار از رهات رسمي را در نيك

 ام ياد گرفت . روشدبختيو در كار فني كتابهارم گذرانيه  و از ايگان هرد  نكته

گرفت شش روز هفته را برام رفت  به رانه، از آنكه چون كاراان پايان ايبيگتر  

آادهي  بداز زنان كده را  ايدانگگا  قا چداررا  كافه شدردارم، همرا  بودي . قده 

وگويمان بر سر نسخ رطي، كتاب قاز ، رسالة ناياب، كراسة اندهرس، سدنه گفت

ل و آثار بزرگدان پدژوهش قواهام راورشناسي يا اقاريخي، ايالة قحيييي و اجله

 اعاصر بود.
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 وپس از آن نوزد  سالي كه ا  در بخگدام ديگر دانگگا  به رهات رفت  

ود و همچني  در شانزد  سال ارير حية ادر ايگان بر همان نگان پيگي  برجام بد

 داي و اوردم پيش نيااه كه از ارشاد و اساعهت و همكارم كوقاهي كنده. چده

ندة ه باه  در ايران و كگورهام ديگر داشدتي  و چده در رادر سفرهام بسيارم ك

هام فرهنگددي و دانگددگاهي و هددا و جلسددههددا و اجلسيكددهيگر يددا در كنگر 

جا همده را هام فني كه اناسب حال و ذوقمان بود. ايگان هميگه و همهكميسيون

م سدارت و بدارور ايااننه و رزانة حافظة ااالاال رود بدر از گنجينة دانش ك 

هام رطي رااوش اانه  باشه. دانش دريدايي اسدت نبود  است كه دربارة نگخه

آنچده در دل ندفتده دارد بده پذير نيست. همار  بايه او  بر سدر آورد قاكه آرااي

 قگنگان ساحل برسانه.

 وشوق دانش در يافت  نوادر علمي و باز گفت  آندا عگيي اسدت جاودانده 

شناسه نده اكدان. نده نه زاان اي بهان عجي  شه .ناپذير كه ذه  و جان او پايان

شناس رودم. او به هركجا سفر كدرد ايد  ولد  و راورشناس رارجي و نه ايران

هدام بسديار عگق بيكرانه و پايهار را با رود همرا  داشت. ناچار  از ايان راطر 

زيادم كه دار  چدار حكايدت را اگرچده امكد  اسدت بدرام بعادي روانده  و 

 شه بازگو كن ، قا اگر اشارق  رساقر شود.قكرارم با

حكايت اول اي  است كه دكتر زرياب و دانش و ارحو  حسي  احجدوبي 

هام اردكاني از سوم ادارة انتگارات دانگگا  بدرام اگداركت در سدمينار نسدخه

چون در فرودگا  كابل آنجا رفتنه زرياب گفت شه بهار ايزرطي كه در كابل برگ

قابانده از رانندهة سر صحبتمان با راننده  بداز شده داندش بي در قاكسي نگستي  و
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فروشان كجام شدر است. طبعاً رطيقاكسي كه اردم ساد  بود پرسيه بازار نسخة

 اانه و به اطلب ديگرم پردارت!« ها  و وا »راننه  

  حكايت دو  روايتي است كه از يكي از ادمانهاران دانش در بداكو شدنيه

 سالي كه فرهنگستان علدو  آذربايجدان ايگدان را دعدوت شه  است كه گفته بود

ام را قنظي  كرد  بودنده كده در آن ديدهار از ااسسدات كرد  بود پيگاپيش برنااه

. اناسب حال ايگان و ضمناً چنه جام گردشي و نمايگي ه  گنجانيه  شه  بدود

، بخاندهتاااا دانش با ديهن آن برنااه گفته بود ا  رواستار سه چيز بيش نيست : ك

 ا  و كتابه )كتيبه(.اسجه و گورستان. به يك كال  به سراغ كتاب آاه 

د و اقفاق سو  آن كه رود  شاهه بود  در لنهن روم داد. ارحو  اينوم بو

ت نجا يافدانش و احمه اقتهارم و ا . به كتابفروشي رفته بودي . دانش كتابي را آ

را يافت و كتابفروش در بددام آوردنش بود. چون كتاب دستكه سالدا اگتاق به

قابانه بده بداز آن هگت پونه رواستار شه او يك اسكناس بيست پونهم داد و بي

كردن كتاب و روانهنش پردارت. كتابفروش به جام دوازد  پونده هگدت پونده 

قدوجدي داندش برآشدفت و بازپس داد. اينوم كه روبرو و ناظر قاديه بدود از بي

. د  پونه به شما بههدهظب نيستيه. اي  آقا بايه دوازپژو  چرا اواگفت آقام دانش

اقتهارم به شوري گفت آقدام ايندوم ناراحدت اباشديه. علدت ايد  اسدت كده 

 اسكناسدا چاپي است نه رطي.

كن  اربوط است به سفرم كده بدا ارحدو  چداراي  حكايتي كه عرض اي

بخانة آنجا را هام رطي چنه كتارفتي  قا نسخهاللديار صالح و دانش به كاشان اي

ن بده هببيني . پسيني بود كه از قدران را  افتادي  و چون ديرشب شده بدرام آرايد

سوم باغ برادر صالح در آران كه فرسنگي بيش، از شدر كاشان دوردست نيسدت 
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رهسپار شهي . را  ايان كاشان و آران كه كويرم است در آن سالدا اسفالته نبود و 

سدختي پوشيه. در قيرگي شب اقوابيدل بهن را ايهايي از ريگ روان آهميگه رگه

در ريگ فرو رفت و از حركت باز اانه. ناچار پياد  شهي  اد  از گوشده و كندار 

ايهارم شارة بوقة گز و قيچ كنه  كه زيدر چررددا بخوابدان  قدا اگدر اقوابيدل 

حركت كنه. دانش كه باالم سر ا  ايستاد  بود با نگراندي و التدداب بده ارحدو  

گفددت آقددام صددالح اگددر ااشددي  را  نيفتدده فددردا چگوندده بدده ديددهن و صددالح 

پژو  اكنون به فكدر ها بروي . ارحو  صالح گفت آقام دانشنويسي نسخهفدرست

 آن باشيه كه اگر ااشي  را  نيفتاد در اي  صحرا چه بايه كرد.

پرست كده در يدافت  و ديدهن و بارم اي  وجود عاشق، ااا پرقوان و دانش

ها و اسناد قهي  كوشگي اسدتمر ن و باز نوشت  و چاپ كردن نسخهفدرست كرد

لي كده )سال انتگار اجلة جلو ( قاكنون داشته است )يعني پنجا  سا 1324از سال 

رواب نبود  است( بيش از پنجا  شصت ات  كد  و نزديك به صه رسدالة ندادر 

فزون انيه  و فرااوش شه  را از ايان هزارها عنوان كتاب برگزيه  و به چاپ رسا

هيچ گزافده چددل پنجدا  هام ايران و جدان نوشته و بدياز سيصه اياله در اجله

نددا آهزار نسخة رطي را در چدار گوشة جدان ديه  و برام يافت  آگاهي دربارة 

ليسي و به هزارها كتاب و اياله در زباندام عربي و فارسي و قركي و روسي و انگ

ر حتي گرجدي و اراندي و چده بسدا زبانددام ديگدفرانسوم و آلماني و ايتاليايي 

ران نگريسته و چنان اجموعة عظيمي از فدرستدا و اتندا و پژوهگددا بده دوسدتها

فرهنگدام ايراني و اسالاي عرضه كرد  كه داندش و كوشدش و كدارش او را بده 

 ارقبت دانگمنهم جداني رسانه  است.
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بوط بده اطالعدات دانش و شنارتگي او در اجاا  ار *اعتبار علمي جداني

نگارم ايراني و اسالاي و عربي اخصوصاً به سه كار بزرگ اوست. يكي فدرسدت

هام رطي است اع  از فارسي و عربي و قركي و گاهي اردو و كدردم كده نسخه

قندده كمدداً و كيفدداً كددارم بدديش از قوانددايي ارسددو  و اعمددول بددرام يددك او يك

ة كار سدترگ او در سراسدر جددان نگار را انجا  داد  است و ااروز  نتيجفدرست

ها دستماية پژوهگدگران اسدت و جدز ها و ااسسهراورشناسي، در همه كتابخانه

اي  در دنيام كنوني كه كتابگناسي و فدرسدتدام اگدترم ايدااي واال و اساسدي 

يافته است احييان اسالاي ناچار از آننه كه به فدرسدتدام او بنگرنده و حتدي در 

ور شدونه. نگارم اآرذ اسالاي، از كارهدام او بددر ستروشدام كااپيوقرم فدر

طور اثال بنياد فرهنگي انيالب اسالاي كه به كدار ادغدا  فدرسدتدام كما اينكه به

 اختلف پردارته ناگزير فدرستدام ايگان را اورد استفاد  قرار داد  است.

كار اد  ديگر دانش قصحيح و طب  اتوني است كده هريدك بده اناسدبتي 

اشته است به چاپ برسده و طبعداً بصديرت و اشدرا  او در شدنارت رورت دض

هاست كه با پگتوانة جااعيت علمي او اوجب شه  است ايهارم از اتدون نسخه

 يايه.بشه  به دسترس پژوهگگران باارزش فرااوش

هام انطيي و فلسدفي سه ديگر پژوهگدام انفرد اوست كه بيگتر در زاينه

يه اتفكران اسالاي انتگار يافته است و بايه دانست و كالاي و بررسي آراء و عيا

رشده و كمونده و اب سينا و اب كه او در شناسانهن كارهام ارسطو و فارابي و اب 

اب  ايمون و غزالي و ناصررسرو و رواجه نصير و بابا افال كاشاني و االصهرا 

م دارد و االاحس  فيض و سي چدل دانگمنه ديگر از اي  رسته گفتارهام اعتبر

                                                           

شود، به ياد  آاه كه به همي  اناسبات بود كه انجم  آسيايي فرانسه *. اكنون كه اي  نوشته چاپ اي   

  او را به عاويت افتخارم رود روانه  است
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شود و برام كه در اياالت و قحيييات راورشناسان استناد بهاندا شه  است و اي

 ايران ااية اباهات است.

نگارم او. ايد  ردهات وسدي  داندش قنددا گرد  به زاينة فدرسدتباز اي

 ها پردارته باشه. كارِ گران اوانحصر بهان نبود  است كه به اعرفي ظاهرم نسخه

جانبه به آنچه در يكصه سال ارير در غرب جه ژر  و همهدر اي  است كه با قو

 انجا  شه  و نيز عنايت و قجسس در ضوابط و شواههم كه در اآرذ روداان و

نگارم را قثبيت كرد  و حتي آيه قواعه و فنون فدرستها براياز ايان اصل نسخه

ا بداو در اواردم قغيير داد  و اسلوبي روشمنه و اتناسب را عرضه كدرد  اسدت. 

الگدكل نويسي از ايان چددل پنجدا  هدزار نسدخة اتفاوتقوجه به اباني فدرست

كدده ابلغددي از آندددا پدديش از ايدد  بدده نظددر  دقدداييي را بدده دسددت آورد  اسددت

 نگاران نيااه  بود. اثالً ذكر اگخصاقي ازقبيل عرض، كراسه، اجاز ، بالغفدرست

ها ازقبيدل بددام نسدخه و سخهايابله، انداء و يادداشتدام اذكور در اول و آرر ن

طرز رريهارم و قملكدام اتفاوت و اطالب ديگرم از اي  دسدت. جدز ايد ، در 

اعرفي ات  و اطلب، در بسيارم از اوارد آنچده او نوشدته اسدت هندوز آردري  

 قحييق در احوال يا آثار فالن االف قوانه بود.

شناسي رسيهن به ارحلة كتابگناسدي و ندايي و اصلي دانش از نسخهقصه 

ها از او ديده  شناسي است. نمونة كوشگدام وااليي كه در ايد  زايندهبالمآل ات 

شود كتابگناسي كتابدام اوسييي، فدرسدتوارة فيده، فدرسدتدام رداب كتدب اي

الت و انگددآت )دبيددرم(، پيمان رم و ها، گنجددونااددهارددالق و سياسددت، قرسددم

ها اغلب نظر ارزشيابي او انهر  اسدت. گونه كتابگناسيآرايي است. در اي كتاب

ها و اآرذ اتنوع اساسي اعرفي شه  و اگخصاقي از االدف آاده  و شمار نسخه
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ه  آايختده نااه و كتابگناسدي در آن بدهدرحيييت فدرستي است كده سرگذشدت

 شود.گفته اي Bio Bibliographyاست، همان چيزم كه در اصطالح فرنگي 

دانش در اواردم كه كيفيت نسخه يا هميمت اوضوع يا هويدت االدف در 

گيرم فدرسدت را پدردازد و دااندهاراج  و اناب  ديگر نيااه  باشه به قفصديل اي

فدرسدتدايش  هام او كده در البدالمبعادي از نوشدته حقيقةدانه. درست اي

ها در جله سو  بسيارم از نوشته اسطور است و به عبارقي گ  گگته اانه  )ااننه

ش بده ريدر بداد( از به دانگگا  قدران كه يداد ةهام اههايي اگكوفدرست نسخه

الملك، كن  از آنچه دربارة صدريحطور اثال ياد ايپژوهگدام پرارزش اوست. به

طور الحكماء و االفدات او بدهاالسال  يزدم االف نااة همايون، يدا رسدت جمال

 ارس رود آورد  است.استطرادم در فد

هام رطدي، اعد  از رريدهارم يدا قديدة دانش در زاينة گدردآورم نسدخه

هام پراكنه  در جدان كوشگي عجيب و وسي  كرد. سه جلده ايكروفيل  از نسخه

ام فدرست ايكروفيلمدام كتابخانة اركزم كه هد  او آن را قديليف كدرد ، نگدانه

. البتده بايده گفدت كده ارحدو  است از كوشش سالدام دراز در اي  را  و هه 

اهلل صفا هد  در قديدة ايكدروفيل  از كگدورهام اجتبي اينوم و استاد  دكتر ذبيح

 انه و ياد ريرشان نبايه فرااوش شود.قركيه و اروپا زحمات زياد اتحمل شه 

هام رطدي اسدت كده كتابخاندة رهات ديگر دانش قهوي  نگدرية نسدخه

برام اينكه حيي از ايدان ندرود و يدادم از  اركزم دانگگا  قدران ناشر آن است.

شناس به ايان آاه  باشه بايه عرض كن  كه فكر قيسيس و نگدر دانگمنهم نسخه

الهي  المنجه كتابگناس پيش آاه. زااني كه دكتر صالح 1336اي  نگريه در سال 

در قاهر  به  العربيةو دانگمنه اگدور عرب اهير وقت اعدهالمخطوطات 

داني  كده او ردود ااسدس اجلدة المخطوطدات قدران بود و اي دعوت ايران در
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شود. يكي از روزها كه با او و دانش در ريابدان وز ه  انتگر اينالعربيه بود كه ه

كنده در رورت علمي ايجاب ايضزدي  انجه به اا گفت نزديك دانگگا  قه  اي

فدرسدت و هام كوچك بيهام رطي كتابخانهام كه اعر  نسخهايران ه  نگريه

ها باشده انتگدر سدازيه قدا اهدل علد  بهاننده كده در اطالعات ارقبط بدا نسدخه

هام پراكنهة رصوصي و عمواي كگور شما چه نفايسدي اخدزون اانده  كتابخانه

اهلل صفا كده در آن اوقدات رئديس است. اي  اطلب را چنه روز بعه به دكتر ذبيح

قيالي فرادود اطدالبي را كده بي ادارة انتگارات دانگگا  بود عرضه داشتي . ايگان

هام دانيه افيه است گرد آوريه و به ا  بههيه قا چاپ شدود. اكندون شدمار اي

گمان هفتاد درصه صفحات آن اطدالبي اسدت نگريه به دوازد  رسيه  است و بي

هايي اسدت كده او اينجدا و آنجدا كه از زير قل  دانش بيرون آاه  و اعرفي نسخه

هام اختلف روسيه و اقمدار آن و ااريكدا و كتابخانهله در ديه  بود  است. ازجم

 امالك اروپايي. افسوس كه اي  نگريه چنه سالي است اتوقف شه  است.

هام نويسددي نسددخهرددهات ديگددر دانددش همكددارم در طددرح فدرست

هام آن را پذيرفتده هام شدرستاندا است كه انجم  آثار الي پيگي  هزينهكتابخانه

آن اربوط به فدرست د  كتابخاندة عمدواي اگدده و رشدت و بود و سه جله از 

زاي  همهان و چنه كتابخانة رصوصي بود كه در سلسلة انتگارات فرهنگ ايدران

 انتگر شه  است.

هام رطي ازجملده رهات ديگر دانش اگاركت در جلسات قيوي  نسخه

هان، هام شورا و سنام قهي  و دانگگاهدام قدران، همدهام اجلسبرام كتابخانه

ها، اگده و چنه جام ديگر است و بايه عدرض شدود كده هميگده در آن جلسده

ها اتوجه آن بود كه از زبان دانش شنيه  شود آيدا نسدخة ديگدرم از نسدخة ديه 

ام از جدان هست يا نيست. اگر هست از كها  قرن است و عرضه شه  در گوشه
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ا وجود دارد قا بتدوان در ايا  قطبيق ايان نسخة عرضه شه  و آن نسخ چه قفاوقد

 برام ارزش االي نسخه، اعيارسنجي كرد.

نويسي همدي  بدس آور و شكيبايي دانش در فدرستدربارة قوانايي شگفت

ام از هام اركدزم دانگدگا  قددران و عده كه گفته شود كه فدرسدتدام كتابخانده

ينيدي هام آن و اهرسة سپدساالر را )كه البته قسمتي با همكارم دكتر علدانگكه 

ال انزوم انجا  شه ( در اهت د  سال به انجا  رسانيه و پس از آن اهت شش س

هام رصوصي صدر  و كتابخانه هام الك و اجلسنويسي كتابخانهدر فدرست

د نداگزير از آن دانگكهة حيوق اوظف بدو ةها در كتابخانوقت كرد و چون صبح

ر ردود تان گر  كار دلپدذيبود كه بعه از ظدرها چه در زاستان سرد و چه در قابس

ام دو سه روز بعه طور اثال اهت قريب به پنج سال اعموالً هفتهرا دنبال كنه. به

آباد بود ردود را بدا اقوبدوس بده اش كه باالهام ريابان يوسفاز ظدرها در رانه

الحراي  رسانيه قا به كتابخانة الي الك در بازار بي رانة ا  در چداررا  كالج اي

اكبدر سياسدي قعدده ويق ارحو  دكتدر عليگرهاتي را كه به اعرفي و ق بروي  و

ز ي چنده اكرد  بودي  به پايان برساني . البته بخگي از ايهاات كار با همكارم قن

ا فاال ازجمله آقايان دكتر احمهباقر حجتي و احمه اندزوم سدرانجا  يافدت. بد

رگ و كتابخاندة بدزپژو  سي چدل ود  است كه دانشبكار و دلبستگي همي  پگت

 كوچك را فدرست كرد  و فدرستدام آندا را به چاپ رسانيه  است.

* 

د هام رطي و فدرستزحمات و رهاات و قفكرات دانش در زاينة نسخه

ام در رشتة كتابهارم باشه كده اايدهوار  قوانه اوضوع رسالهگمان اينويسي بي

 وقوفي به اي  نكته عنايت كنه.روزم صاحب

* 



 49 نگاري جهانيدانشمند، و فهرست پژوهدانش 

رهات گرانيهر ديگدر داندش قصدحيح و طبد  اتدون كدد  اسدت.  گفتي 

ها ها، گمگه كوشش او هموار  در اي  زاينه بر آن بود  است كه نايابدا، ناشنارته

جوهر ردود و باالرر  ااثرها را چداپ كنده. او بدا ذهد  گوهرشدناس و دانگدي

 ول قوانسته است اتوني را كده حداوم آراء و عيايده فيلسدوفان و اتكلمدان اقدوا

دانان و انطييدان، انگدتات و اياالت صوفيان و عارفدان، اسدائل و آثدار رياضدي

الن و دبيددران، وقدداي  و حددوادس ااددبوط قوسددط اورمرددان و  اكاقبددات اترسددم

ها و بنددههايي نظيددر ها و رطابددهها و ايااددهنگدداران اسددت. حتددي رسددالهوقاي 

حسدي ، عطرناادة عهاد قگون ايدران در عدده شدا  سلطانقرانة اصفدان، طاووس

ها بده نااه و بازنااه، اسب ندوبتي بدر در كداب ابواسدل ، ناادة آلفتدهعاليي، قوس

ام قاريخي يدا اطلبدي شويان را به چاپ برسانه كه از هريك نكتهها، كتابآشفته

 آيه.اجتماعي به دست اي

رصت برام اينكه گوناگوني و داانة گستردة كارش را نمود  باش  در اي  ف

هدام برجسدتة او را وار ايدهارم از چاپكرد شمار و فدرسدتاچار  نمونهكوقا  ن

 برشمار :

در اعدار  اسدالاي )فيده و كددال  و حدهيل و الدل و نحدل و فلسددفه و 

االعتقادية، معتقداالماميةة، سرةر كتنالحكمدت( 

الجاهلية، النهايةةة، مصت ةةر ،ةةا  ، اصةةنا 

االربار، ، حكمت اشراق ريزم، شرح شدداببحرالفوائد، النجاة

 نما يا قرجمة قحصيل بدمنيار )با همكارم دانگمنه گرااي آقام عبدهاهللجا  جدان

 نوراني(.

ام دانگمنهان پيگي . گرانتر در انطق: قبصرة ساوم و رسائل اتعهد از عه 

قر از همه اجموعة سه جلهم المنطييات فدارابي اسدت كده در سدالدام و جداني

 ت.ارير اوفق به انتگار آن شه  اس
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السرار در علو  و فنون: رسائلي از رواجه نصير، دو رساله در آثار علوم، ا

 العلو ، نوادرالتبادر.و سرماالسرار رازم، قجارب شدريارم، يواقيت

 ريرة روارزاگاهي.الطب و دو بخش ذدر پزشكي: افتاح

 الصوفيه.نااه، آثار درويش طبسي، اناقبدر عرفان و قصو : روزبدان

سياست: ارالق احتگدمي، اردالق ظديدرم، االدب الدوجيز،  در ارالق و

 ارالق نيگابورم، قحفه.

، اكاقيدب التدواريخةالتواريخ، و زبدهاا جهام اسماعيلية در قاريخ: بخش

 الوزراء قمي.اهلل همهاني، قاريخرشيهالهي  فال

 كنه قرجمة قهي  االحكا  السلطانية ااوردمبرام اينكه بهانيه اكنون چه اي

العيول زنگدي بخدارم، اجمدل العرب، بسدتانيةا همكارم چنگيز پدلوان(. ندا)ب

هام الصفا(، ايااات بايزيه بسطااي، فدرست نسخهالحكمه )قرجمة رسائل اروان

 رطي كتابخانة اجتبي اينوم را زير چاپ دارد.

* 

كده پرفسدور  1346پژو  به اناسبت رهاات دررگان علمي در سال دانش

رگزيده  شده و رئيس دانگگا  بود به ارقبدت دانگديارم دانگدگا  باهلل رضا فال

افت. يچنهم نگذشت، آنكه استاد بود، پيش از آنكه بازنگسته شود عنوان استادم 

د  بود ااا او قهريس دانگگاهي را در چنه رشته حهود د  سال پيش از آن آغاز كر

و  ادبيدات و علد و در اي  سالدام دراز در دانگكهة الديات و اعدار  اسدالاي و

انساني درس گرفته بود و روشدبختانه هندوز هد  دانگدجوياني چنده از احادر 

 انهنه.پربركت او بدر 

* 
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ام از كوشش دانش در برگزيهن بعادي قوان گذاشت كه گوشهناگفته نمي

يك بدر از اتون پيگي  برام چاپ ارزشمنهم زبان فارسي پرااية آندا و احتواء هر

ام اسدت كده همگدي اعگدوقگان شه هام ناياب و فرااوشايهارم كثير از واژ 

قر آنكه هرچه ديرينگي و كدني آندا بيش باشه برام او پسنهقر انه. طرفهپژو دانش

ها گونه نوشتهدست آوردن اي بداقرنه. او هميگه به قيكيه گفته است كه با بهبيش

 وان افزود  رواهه شه ر زبان كنوني، بر غنام زبهام ديرينه دو قاز  سارت  واژ 

 قوان از آندا سود جست.در سارت  واژگان اعادل برام افاهي  جهيه اي

. اسگزار از شما بزرگواران كه بردبارم كرديه قا يادداشت  به پايان رسيه سپ

ااننده كده ندااش در اايهوار  همگي برام قنهرستي و شادكااي اي  دانگدمنه ك 

 ه  است به درگا  پروردگار دعا كنيه.زاينة پژوهگدام ايرانيان جداني ش

 

 

  
 


