
 
 
 
 
 
 

  *پژوهمحمدتقي دانش ةزندگينام
  

 اهلل پيشنماززادهقدرت

 

نشدگا  استاد فقيدد دا پژوهمحمدتقي دانشخدمتگزار فرهنگ و ادب ايران 

در شهر آمل، نخست به روش رايد  آن روگادار ندزد شددرش  1290تهران متولد 

علماي  ميرگا احمد دركايي ديالرستاقي الريجاني كه صاحب اجاگة مقام اجتهاد اگ

راگ نجف بود با ختم قرآن كريم و مقدمات ادب فارسي و عربي و ديوان حافظ شي

المرضدي  سديو ي و البهجة المقددمات و هدايده وو نصاب فراهي و جامع

الضيائي  جامي و شرح راگي و منطد  حاشي  التهذيب مولي عبداهلل يزدي والفوائد

يان در شهر آمل مرحوم آقا شريف علي ارااني و نيز نزد استادان روگاار خودش

اي و ابوالقاسدم فرسديو و شسدرعمشي شديو ابوالحسد  محمد غروي رينهاهلل آيت

اش ميدرگا اهلل جدوادي آملديو و شسدر دايديواعظ )شدر بزرادوار حضدرت آيدت

ابوالحسدد  شيشددنماگ آملددي و حضددرت آقدداميرگا عزيددزاهلل  برسددي كدده اگ 

 بود، كسب داني نمود. هاي نجف و شارح منظوم  سبزواريكرد تحصيل

                                                           

 ود افشار يدزدي،اگ انتشارات بنياد موقوفات دكتر محم ،شژو بيست و شن  جستار اگ محمدتقي داني*.  

1391.  
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 وريجاني در قم اگ محضر استادان ميرگا ابوالفضل الپايگاني و ميرگا قوام ال

اهلل مرعشي نجفي بهر  اهلل ميرگا هاشم آملي و آيتآخوند مالش علي همداني و آيت

 اند.برد 

دي در تهران اگ ميرگا  اهر تنكدابني و ميدرگا يدداهلل كجدوري و ميدرگا مهد

 اند.خان فروغي تلمشذ نمود اد عصشار و دروس ميرگا ابوالحس آشتياني و است

اند: م  فلسفه را بيشتر در مدرس  سپهساالر قديم كه چند سالي خود نوشته

ام. ام در محضر استاد بزراوار مرحوم ميرگا مهدي آشتياني آموختدهدر آنجا گيسته

  اسدت و بدا روش كدردام. مكاتب را هم تددري  ميشفا و اسفار را نزد او ديد 

ها ام و اگ محبتآموخته است. چهار سالي اگ محضر مبارك او بهر  برد فلسفي مي

 *فرستم.هاي او سپاسگزارم و به روان شاك او درود ميو مهرباني

را   ةها به محضر استاد سيشد محمد مشدكوشژو  با اي  اندوختهاستاد داني

را سرمشد  ارفدت و  ةاد مشكوشناسي استيافت و تخصشص كتابشناسي و نسخه

در  1319هاي خطشي دانشدگا  آغداگ شدد. در خدرداد نويسي نسخهانگيزة فهرست

 1320كتابخان  دانشكدة حقوق دانشگا  تهران خدمتي را شروع كدرد و در سدا  

دانشگا  تهران ادواهي تحصديلي ليسدان  در رشدت  الهيدات و ماداري اسدالمي 

د و با عنوان دبير دبيرستانهاي تهدران و سدپ  )ماقو  و منقو و را به ايشان دادن

دبيري رسيد. ايشان سمت  10به شاي   1325دانشگا  تهران ارتقاء يافت كه تا سا  

رياست كتابخان  كتب خطي و  1333مااونت كتابخان  دانشكدة حقوق و در سا  

مشاور فني آن كتابخانه  1343رياست كتابخان  مركزي دانشگا  تهران و  1334در 

                                                           

و.1354) 18. مجل  راهنماي كتاب، ج   *  
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و عضو كميت  كتابخانه بود درحالي كه مسئوليت مااونت كتابخان  حقوق را هم به 

 عهد  داشت.

 1349بده مقدام دانشدياري دانشدكدة الهيدات و  1348شژو  در استاد داني

الحددي  و ي بود و دروس دراانشگا  تهران وقت دانشكدة ادبيات ددانشيار تمام

لسدف  فمااري اسالمي و منط  و تداريو  فرهنگ ايرانيان را در دانشكدة الهيات و

هداي ليسدان  و فدوق اسالمي و تاريو خاورشناسان و روش تحقيد  را در دور 

ة ليسان  و عرفان اسالمي را در دورة دكتري تددري  كردندد و نيدز در دانشدكد

 ادبيات دانشگا  تهران به تدري  ملل و نحل شهرستاني اشتغا  داشت.

 
 پژوهنششيفتگي و لذّت يادگيري دا

درس و  ي مهدمشهاياد كردن اگ لذشت يادايري و برداشتهاي موضوعي نكتده

د وشدژو  اسدت. خدهداي دانيشيفتگي او به آراء و نظرات دانشدمندان اگ ويژاي

ام در كدام ههدنم اهلل مرعشدي شدنيد هنوگ لذشت نوادر ادبي كه اگ آيدت»اند: نوشته

ي كه بدا گا ابو الب فندرسكالمرضيه ميرالبهج شي و در مطالا  حا« هست

درس »اندد كده: آورد « ام.نگريسدتهاستدال  و دشواري همرا  اسدت بدا لدذشتي مي

ام. م  شيفت  ههد  متتبدع و احا د  اهلل مرعشي را درك كرد مقامات حريري آيت

را  كنند كه در قدم عرفدان شديايآبادي ياد مياهلل شا و نيز اگ آيت« ام.ايشان بود 

نمايدد كده: بسديار اگ اندد. و اشدار  ميكرد انگيز تدري  ميو شگفت بسيار ايرا

بردم اگ آغاگ تحصيل شيفت  منط  شد  بدودم. اويدا خواندن كتاب منط  لذشت مي

و دليل هم جز « الدليلنح  ابناء»افته است بگو براي اينكه شدرم همار  به م  مي

 آيد.با منط  به دست نمي
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در تهدران در خاند  دوسدتي  1320 در تابستان ارماند كه شژو  نوشتهداني

ام و به نگريست  قبسات ميرداماد و تاريو مسائل و نحل فلسدفي شدل نانده و بود 

ام هراونه برد شرداختم. لذشتي كه اگ تامش  در دو فلسف  خاور و باختر ميسآي مي

 ساخته است.ارفتاري مادي كه داشتم بر م  آسان و هموار مي

شژو  مقابله و سنجي موضوعي و برجسته صوصيات استاد دانياگ ديگر خ

كردن نكدات مهدمش مطالدب در يدادايري و نوشدت  و تصدحي  اسدت. در دروس 

ي مكاسب و رسائل شيو مرتضي انصاري دگفولي كه نزد مرحوم ابوالقاسم فرسيو

اي اگ مجتهدان بزراوار شهر آمل آن روگاار ايرايي و مرحوم آقامحمد غروي رينه

اند روگي استاد غروي در درس رسائل در يكدي اگ مباحد  آن برد نوشتههر  ميب

هم بح  كرد  اسدت. در « ترتب»دانستم كه شيو اگ اند: شگفتا تاكنون نميفرمود 

 روش تدري  مرحوم ميرگا مهدي آشتياني در دروس شفا و اسدفار آورد  كده بدا

وحدت صري وجدود  مرحوم عصشار اگ آموخته است. در دروسروش فلسفي مي

و تكثشددر موجددودات شرسدديد  بددودم، اسددتاد يكددي دو روگي داد سددخ  داد ولددي 

 آمدي باع  شد كه آنجا را ترك افت و مطلب به شايان نرسيد.شيي

شدژو  اگ آغداگ يدادايري بدا او همدرا  بدود  اسدت. مقابله و سنجي داني

تداب هندسده بده كتابهاي درسي دبيرستاني مانند رياضيات وحيدد و ك»اند: آورد 

اي توانستم با نگا  به اينهدا ميدان رياضديات كهنده و ندو را دستم افتاد كه تا انداگ 

خدان بسنجم، گبان فرانسه را در آمل ندزد شسدرخاله خدود آقداي ميدر سديد يحيي

حكيمي الريجاني آغاگ كرد  بود و در قم نزد ابوالمكارم كرمانشاهي و در مدرسه 

گ دانشدمندان آن روگادار گبدان فرانسده را تحصديل مروي، آقاي جواد كماليدان ا

را  سدنجي مدت  را بدا »نمودند و در يادايري گبان آنطور كه خدود نوشدته آندد 
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و افتار منطقي دكارت را اگ دو ترجمه مت  فارسي يكدي « ترجمه در شيي ارفتم

اگ آن كه در گمان ناصرالدي  شا  صورت ارفته بود و ديگري ترجمد  فروغدي را 

اي در اي  گمينه نوشتند. چون به ترجم  قدرآن اگ سداواري و كردند و مقالهمقابله 

الماداري ةكاگيميرسكي برخوردند به روش مقابله خواندند. يك مجلدد اگ دايدر

هاي عربدي و فرانسده تدري  ترجمده كردندد و ترجمدهفرانسوي دربارة فكر را به

 انگليسي نيز آشنا بودند.سياست ارسطو را به فارسي درآورد  بود. ايشان به گبان 

باگ راهدي تهدران شددم و دو سدالي در دبيرسدتان  1316اند در سا  نوشته

 رفتم. راست بگويم مرا نياگي به درسهاي آنجا نبود.مدرسه مروي مي

يي آشنايي و دوستي با ايرج افشار، دكتر منوچهر ستود ، دكتر گريداب خدو

 اي ايران است.  كتابخانهنقطه عطفي در اي  مقطع در تاريو تطوشر و تحوش

 1312-13شژو  در سدالهاي دكتر منوچهر ستود  آشنايي خودش را با داني

هاي آورد. مي نويسد: مدرس  صددر دسدت راسدت شلدهدر دارالفنون به خا ر مي

ا ورودي مسجد شا  بود. مدرس  كوچكي بود و د  شانزد  حجر  داشت. حجرة آق

 محمدتقي در ضلع شمالي مدرسه بود.

آقا محمدتقي كوشا و شرجوش و خروش در اي  حجر  هم به كسب علوم 

عقلي و نقلي مشغو  بود و هم دروس مدارس جديدد را مدي خواندد تدا بتواندد 

 مباحث  بند  بود.قا محمدتقي مدتها همآامتحان متوسطه را بدهد و ديپلم بگيرد. 

قوق حانشكدة او را به اتفاق ايرج افشار در مخزن كتابخان  د 1326در سا  

شژو  بود و شديم ششت به قبله او  ميز دانيديديم كه اگ در كتابخانه كه وارد مي

 در امتداد آن چسبيد  به ديوار مقابل ميز آقاي ايرج افشار.
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بود بندد  در  ةهست  كتابخان  مركزي را كه كتب اهدايي سيشد محمد مشكو

بده گيدرگمي  دانشدكدة  يكي اگ ا اقهاي دفتر دانشسراي عدالي تحويدل ادرفتم و

حقوق منتقل كردم و فيلمهايي را كه مرحوم مجتبي مينوي اگ تركيده آورد  بودندد 

الدوله تحويل ارفتم و به محل كتابخانه بدردم اگ منز  برادرش در خيابان حشمت

بندي كردن گيرگمي  كتابخانه را بده را  اندداختم و كتابخانده را در و ش  اگ قفسه

 1قرار دادم.شژو  اختيار داني

هاي خطدي اند: با اهداء مجموع  ارگشدمند نسدخهاستاد ايرج افشار نوشته

اذاري كتابخان  مركزي دانشدگا  تهدران شالودة تأسي  و نام ةسيد محمد مشكو

بنيداد بده نويسي و ش  اگ چندي رياست ايد  كتابخاند  تاگ اذاشته شد. فهرست

ي  خدمت ادامه داد. چدون در سدا  به ا 1341  شژو  وااذار شد و او تا ساداني

د  شد به دانشياري دانشكدة الهيات و مااري اسالمي دانشگا  تهران برازي 1348

ي اگ مااونت كتابخان  دانشكدة حقوق كنار  ارفت و يكسر  به آموگش و شدژوه

 شرداخت.

 شوق داني در يافت  نوادر علمي و باگافت  آنها عشقي اسدت جاودانده و

شناسدد نده مكدان. نده هه  و جان او بدان عجي  شد  نه گمان مي ناشذير كهشايان

خاورشناس خارجي و نه ايرانشناس خودي. او به هركجا سدفر كدرد ايد  ولدع و 

هداي بسديار عش  بيكرانه و شايدار را با خود همرا  داشت. ناچارم اگ ميان خا ر 

و  گيادي كه دارم چهار حكايدت را اارچده ممكد  اسدت بدراي باضدي خواندد 

 تكراري باشد باگاو كنم. تا مگر اشارتم رساتر شود.

                                                           

و1375) 08-83. منوچهر ستود ، مجل  كلك، ش 1  
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حكايت او  اي  است كه دكتر گريداب و داندي و مرحدوم دكتدر حسدي  

 محبوبي اردكاني اگ سدوي ادارة انتشدارات دانشدگا  بدراي مشداركت در سدمينار

هاي خطي كه در كابل برازار مي شد به آنجا رفتند. گرياب افت چدون در نسخه

تابانده در تاكسي نشستيم و سر صحبتمان با رانند  باگ شد داني بي فروداا  كابل

فروشان كجداي شدهر خطياگ رانندة تاكسي كه مردي ساد  بود شرسيد باگار نسخ 

 ماند و به مطلب ديگري شرداخت!« هاج و واج»است.  بااً رانند  

  حكايت دوم روايتي است كه اگ يكي اگ مهمانداران داني در بداكو شدنيد

 د  است كه افته بود سالي كه فرهنگستان علدوم آهربايجدان ايشدان را دعدوتش

اي را تنظيم كرد  بودندد كده در آن ديددار اگ ماسسدات كرد  بود شيشاشيي برنامه

. مناسب حا  ايشان و ضمناً چند جاي اردشي و نمايشي هم انجانيد  شد  بدود

 تابخانده،چيز بيي نيستم: كاما داني با ديدن آن برنامه افته بود م  خواستار سه 

 ام و كتابه )كتيبهو.مسجد و اورستان. به يك كالم به سراغ كتاب آمد 

د و اتفاق سوم آن كه خودم شاهد بودم در لندن روي داد. مرحوم مينوي بو

ت نجا يافداني و احمد اقتداري و م . به كتابفروشي رفته بوديم. داني كتابي را آ

بفروش در بهداي دني بود. چون كتاب را يافت و كتاآوردستكه سالها مشتاق به

تابانه بده بداگ آن هشت شوند خواستار شد او يك اسكناس بيست شوندي داد و بي

كردن كتاب و خواندني شرداخت. كتابفروش به جاي دواگد  شوندد هشدت شوندد 

تدوجهي داندي برآشدفت و باگش  داد. مينوي كه روبرو و ناظر قضديه بدود اگ بي

. شژو  چرا مواظب نيستيد. اي  آقا بايد دواگد  شوند به شما بدهددداني افت آقاي

اقتداري به شوخي افت آقداي ميندوي ناراحدت مباشديد. علدت ايد  اسدت كده 

 اسكناسها چاشي است نه خطي.
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كنم مربوط است به سفري كده بدا مرحدوم چهارمي  حكايتي كه عرض مي

هاي خطي چند كتابخان  آنجا را خهرفتيم تا نساللهيار صال  و داني به كاشان مي

ن بده دببينيم. شسيني بود كه اگ تهران را  افتاديم و چون ديرشب شدد بدراي آرميد

سوي باغ برادر صال  در آران كه فرسنگي بيي، اگ شهر كاشان دوردست نيسدت 

رهسپار شديم. را  ميان كاشان و آران كه كويري است در آن سالها اسفالته نبود و 

سدختي شوشيد. در تيراي شب اتومبيدل بههايي اگ ريگ روان آن را ميهميشه راه

در ريگ فرو رفت و اگ حركت باگ ماند. ناچار شياد  شديم مد  اگ اوشده و كندار 

مقداري شاخ  بوت  از و قيچ كندم كه گيدر چرخهدا بخوابدانم تدا مگدر اتومبيدل 

هداب بده مرحدوم حركت كند. داني كه باالي سر م  ايستاد  بود با نگراندي و الت

صددال  افددت آقدداي صددال  ااددر ماشددي  را  نيفتددد فددردا چگوندده بدده ديدددن و 

شژو  اكنون به فكدر ها برويم. مرحوم صال  افت آقاي دانينويسي نسخهفهرست

 2آن باشيد كه اار ماشي  را  نيفتاد در اي  صحرا چه بايد كرد.

آثار فااد  هاي جهان به روشني شيداست. دردر فهرست اكنون استرة كارش

هاي خطدي هاي چهار جلدي ماسس  الفرقان كه بررسي نسخهسزاي  و در دور 

آور تاريو رياضديات ايرد و تا آنجا كه رشدي راشد استاد ناماسالمي را در بر مي

زدي نوشتند بدا افتخدار بده ندام ي باقرّ  اي كه دربارة رياضي مالاسالمي در مقاله

رانسه او را عضدو افتخداري خدود فنجم  آسيايي شژو  اهداء نمودند و نيز اداني

 داند.مي

شژو  در گمين  كتابداري چه كرد نويسد: اار شرسيد  شود كه دانيافشار مي

هاي خطدي نگاري نسدخهبايد افته شود كه كوشي اساسي و جهاني او فهرسدت

هاي حقدوق، ادبيدات، زي دانشدكد هاي كتابخاند  مركداست كه اهم آنها فهرست

                                                           

و.1373) 52. افشار، ايرج، مجل  كلك، ش 2  
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دانشگا  تهران و مجل  شوراي اسدالمي و مدرسد  سپهسداالر و كتابخاند  ملدي 

آنجلد  و كتابخاند  ميندوي اسدت و هم ندي  باضدي اگ ملك، آستان  قم و ل 

ها اگ بيدني و داندي ايشدان ها. خزاي  خطي اي  كتابخانههاي شهرستانكتابخانه

كننداان اگ آنها مرهون عالي  او خواهند لگي استفاد بهرة بسيار يافته است و جم

 3بود.

ايشان با نگارش و نشر مقاالتي در موضوع و مباح  فلسدفي و منطقدي و 

االعتقاديه شيو مفيد هاي جلوة داني، مهر و ترجم  دو مت  النكتكالمي در مجله

  هاي خطدي كتابخانداالخوان شيو صدوق با ورود به انجيند  نسدخهق و مصاد

تددري  بدا با شوقي تمام به مطالا  آنها شرداخت و به ةاهدايي سيد محمد مشكو

اونه به هر رشدته و متدوني المااريةدائر هاي متنوع ديگر آشنايي ارفت ورشته

هاي خطي لندن و برل  و شاري  و وي  تدا قداهر  را شرداخت و در اي  را  نسخه

 برداري كرد.يادداشت

فه و موسديقي، فلسد ي كتابشناسانه در فقده فارسدي،شژو  به شژوهشهاداني

ها، اقسام علوم، المااريةمنط  و اخالق و سياست كتابشناسي فرق و اديان، دائر

شرداگي شرداخت و به افغانسدتان، مسدكو، ترسشالت و منشآت، هنر نقاشي و كتاب

و  فدتشطرگبورگ، دوشنبه، تاشكند، باكو، آلمان، هلند، امريكدا، فرانسده وچدي  ر

هاي خطدي ارمغانهاي ارگشمند هريدك آن كشدورها را آورد و در نشدري  نسدخه

 كتابخان  مركزي كه خود اگ بنياداذاران آن بود منتشر ساخت.

اغراق نيست اادر افتده شدود كده »اند كه شادروان استاد ايرج افشار آورد 

شژو  رقمي نزديك به صدهزار نسخ  خطي را يك به يدك ديدد  و بررسدي داني

                                                           

و.1375) 3ش  2ايرج، نام  فرهنگستان، س . افشار، 3  
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هاي ها و مقدمدهها و فهرسدترد  و آنها را كه شايست  مارفي دانسدته در مقالدهك

 4تابانه شناساند  است.خود بي

عضويت و همكداري ايشدان در انجمد  دوسدتداران كتداب، كميتد  ملدي 

اهنمداي كتابشناسي، انجم  فلسفه و علوم انساني، كنگرة تحقيقات ايراني، مجل  ر

ي م و مجامع علمي ديگر همزمان با خددمات اداركتاب، انجم  تاريو ظب و علو

هاي ايرانشناسي و جلساتي كده مربدوط و تاليماتي در اكثر مجامع علمي و كنگر 

  و به فرهنگ و ادب و تاريو ايران بود با مقالده و افتدار و سدخنراني و تصدحي

 مارفي متون همرا  بود  است.

نافع محقد  حلدي، در فقه ترجم  كه  فارسي نهايه شيو  وسي، مختصرال

 االسالم را با مقدمه و مارفي تصحي  و در دسترس ادذارد.ماتقداالماميه و شرايع

االخبار، ترجمد  ملدل و نحدل محمدد بد  در كالم و اخبار شرح فارسدي شدهاب

م و گكرياي راگي و رسال  امامت و فصو  خواجه  وسي و رساالتي اگ او در كال

جددو  عتدرت نبدي مبد  عبداد و مناه  اصدناي خدوارج صداحب  الكشف ع 

ب  موسي متطبب و اثبات واجب خفدري الدي  شامي و رسال  توحيد ياقوبنظام

 و فصو  رشيدالدي  ميبدي را منتشر كرد.

ارة در تاريو اديان و مذاهب دو رسال  هفتاد و دو ارو  و يك رسداله دربد

االديدان و و بيانالمذاهب والفرق هفتاد و سه ارو  عبدالواحد كرماني و رسال  بي 

هاي مرتبط با مااري اسالمي كده بده البالغه و فرمان مالك اشتر و مت ماارج نه 

 كوشي او نشر يافت.

                                                           

.منبع شيشي . 4  
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الشياه اردكداني، دو مشديخه گيددي، تداريو در رجا  و مشايو هم مشايو

 نام.مشاهير اماميه اگ رضي قزويني و دو رسال  امنام و بي

تر بستهه و منط  نسبت به دانشهاي ديگر دلاستاد ايرج افشار او را در فلسف

آالرواح هة ا د  او بدا مقدمده و تصدحي  ندزنويسد: اشراي و احداند و ميمي

سينا و منطقيدات فدارابي و التحصديل اب  ةشهرگوري و تصحي  مت  عربي النجا

القطبيده بهريدز و االقطابمقفدع و اب النفوس ريدزي و منطد  اب بهمنيار و حيات

الحكمد  بابدا افضدل مرقدي و تبصدرة سدهالن سداوي و ر اهدري و جامععبدالقاه

 التاقيب الموضعهاي رشيد و واط و غيالني و اثيرالدي  ابهري و رساله فيرساله

سينا كه ارايشدي سدخت بده تصدحي  و نشدر متدون نداب فارسدي و الجدلي اب 

مفصدل ياب شيدا كرد و در اي  كوشي بدا ارگش متدون متاددد و هاي تاگ نسخه

رسيد بار به چاپ مي)كتابو را به چاپ رسانيد كه اغلب آنها ناشناخته بود و او 

 و هم ني  نزديك به يكصد رسال  كوتا  تصحي  و چاپ كرد كه هريدك اگ آنهدا

بدا  تحقيقات ايراني و اسالمي اگ تداگاي و بددعت ندام و نشدان دارد.در جهان و 

توانم نشان بدهم كه بده تر ميروش  هايي كه او چاپ كرد نگاهي اجمالي به مت 

 كرد  است و به كدام دسته شيوستگي داشته است.چند رشته اگ علم كمك 

براي كنگرة خواجه  1335در شي رسال  كوتا  خواجه  وسي كه در سا  

نصيرالدي   وسي و ارايي نري و راستي  بده تصدحي  و نشدر كتابهداي چندد 

الالوم، ندوادر تصدحي  بحرالفوائدد، يواقيدت اونهو او را بهالمااريةدانشي )دائر

الدي  السنجريه اب  سهالن سداوي و شدريل و الرسا الحكم التبادر، مجمل

مساودي كه اگ متون نخستي  فارسي در  بيايدات سدماوي اسدت و اگ گكريداي 

راگي سراالسددرار و شددرح مشددكالت اقليدددس نگاشددت  فددارابي و در شزشددكي 
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مت  اگ د  مت  هخيرة خوارگمشاهي به فارسي و رسدال  هندو و دو الطب اب مفتاح

الالوم ابوسدهل عيسدي الشدرفيشه ابدوعلي سلماسدي و اصدنايل ناشناخت  الرسدا

 نوشت حاصل كوششهاي اوست.هاي شرمايه كه بر اي  كتابها ميمسيحي با مقدمه

اخالق محتشمي خواجه  وسي و ترجم  فارسي جداودان خدرد و حقداي  

غزشالي و  الملوكتحف بوري، االخالق رضي نيشالماسي و مكارمالسير ابوعلي س

نامدده و آثددار درويددي  بسددي و كسراالصددنام در عرفددان و تصددوشي اگ روگبهان

 صدراي شيراگي به كوشي و اهتمام به چاپ رساند  است. هلي الجا

ر التواريو را با مقدمده و شدرح دةالتواريو و گبداگ منابع تاريو ايران جامع

 اهل تحقي  قرار داد  است. باري وگارت در عهد سالجقه مرحوم عباس دسترس

االرب فدي ية هانالوگراي قمي و االفكار رشيدي و تاريواقبا  و تصحي  سوان 

ها و اسدناد و مددارك را در نامدهاخبار الفرس والارب و رساالت تاريخي و وقف

ه كردن نكات مهم جستهاي آن در بركارهاي خود آورد ، و با يك دقتي در مقدمه

 نشيند.تاريخي آنها به بح  مي

اد كتابخان  شخصي خودش را كه تادادي اگ كتابهاي آن اگ يك موضوع تاس

در چند گبان ارد آورد  بودند به همرا  كتب چداپ سدنگي و سدربي و خطدي و 

اي كه در حضور استاد ايرج افشار و نامهميكروفيلمها و مدارك و اسناد در وصيت

تنظديم ارديدد بده كتابخاند  اسدتاد  1373شژو  و حقير در سا  محمد دانيدكتر 

شژو  نويسند  و استاد شژوهشدگر در مجتبي مينوي اهداء كردند. دكتر محمد داني

هاي شدر اگ هيچ محبت و مساعدتي دريغ نداشدتند علوم شزشكي كه براي خواسته

شدژو  در ر فا مه دانيبه اتفاق برادران مهندس احمد و دكتر مهدي و خواهر دكت
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اجراي وصيشت استاد اهتمام كامل مامو  فرمودند و حقير به انتقا  كتابخانه اقدام 

 چشم اگ جهان فرو بست. 1375آهرما   27شژو  در نمودم. استاد محمدتقي داني

شژو  همسر حضرت استاد كه عمدري سزاوار است اگ مرحومه هاجر داني

 فت كدارش را مرهدونيشان همرا  بود  و استاد شيشدرمندي با ارا با تابشد و عالقه

دانست به نيكي ياد ادردد و خيدر آن، مدورد عنايدت مهر و اگخوداذشتگي او مي

 شرورداار خواهد بود.

ت. اند  اساگ استاد شنجا  كتاب و بالغ بر چهارصد مقاله و افتار به ياداار م

ايراندي و سدرگمينهاي اش بسدياري اگ انديشدمندان هاي عالماندهايشان در مقدمده

 ها و ادبيدات مدا نبدود، گندد اسالمي را كه در فراموشي و يادي اگ آنها در نوشدته

 نمودند.

و مقالد  منطد   1342اگ آثارش كتاب النهايه اگ ري انجم  كتاب در سا  

 ي و كتاب نها 1352فطري و نظري در بزراداشت ناصرخسرو قبادياني در سا  

اگ  ري انجم  آثار ملي و كتداب  1374لارب در سا  االرب في اخبار الفرس وا

الطالب تقدير و برازيد  و به عنوان كتاب برتر تجليل ارديد. الطب و منهاجمفتاح

دكتر منوچهر ستود ، دكتر مصطفي مقربي، دكتر عبداس گريداب خدويي و اسدتاد 

اران گمي  را كه ايشدان اگ بنيادادذايرج افشار بيست و هفتمي  جلد فرهنگ ايران

بده  1366آن بودند به مناسبت هفتاد و شنجمي  بهار گندااني شربهرة استاد در بهار 

بدراي عضدو  1373ياداار نشر دادند و نيز فرهنگستان ادب فارسي ايران در سا  

شيوست  خود بزراداشتي برازار نمودندد كده اسدتاد در آن سدخنراني فرمودندد و 

ي اسالمي در آيي  بزراداشت حاميدان كتابخانه، موگ  و مركز اسناد مجل  شورا

و براي اراميداشت استاد سميناري برازار كردندد كده دو 1381نسو خطي )سا  
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به مارفي آثار و سراذشت و ازيدة مقداالت و  3و  2دفتر با عنوان حدي  عش  

هاي ايشدان اختصدا  اقدي و نامدهّ  شرداگي و فندون وربررسيها در گمين  نسخه

 يافت.

 و حقير سالها منشت خدمتگزاري حضرت استاد را يافدت وساادت يار بود 

آوري و نگهداري كتابخانه، خواني و كتابدر تمام اي  سالها در استنساخ و نمونه

يشدان ايشان را همرا  بودم و اوقات و ساعات بسدياري، اگ رهنمودهدا و بياندات ا

 ها بردم.بهر 

آوري و جمدع تنظديمداشت كه در ايشان هموار  حقير را تشوي  بر آن مي

اي با ها و بيانات ايشان مقالهآثارش اهتمام نمايم و كوتاهي نكردم و اگ ميان نوشته

شناسي تنظيم و براي بزراداشت حاميان نسو خطي كتابخان  عنوان آموگش نسخه

)سدا   17مجل  شوراي اسالمي ارسا  داشتم كه در مجلد  شيدام بهارسدتان، ش 

 و نشر يافت.1381

هاي راهنمداي فهرسدت نسدخه 1370و دهد   1360ي شاياني ده  در سالها

ار خطي كتابخان  ملي ملك كه گير نظر ايشان و اسدتاد ايدرج افشدار بدود در چهد

و  مجلد استخراج و تنظيم و تدوي  كردم كه مجلدات دهم و ياگدهم و دواگدهدم

هاي خطي كتابخان  ملي ملك را به خود اختصدا  داد و سيزدهم فهرست نسخه

 در دسترس قرار ارفت.

ها و يادداشتها و رسداالت در گميند  منطد  و اخدالق و موسديقي را مقدمه

آوري و تدوي  و تنظيم نمودم كه مجموع  موسديقي آن تحدت عندوان آثدار جمع

 به چاپ رسيد.دانشگاهي در مركز نشر  1390خطي در موسيقي در سا  
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ساگي دستور آماد  ش  اگ دراذشت ايشان استاد ايرج افشار در تصحي  و

ع المحبشي  اهتمام نمودند كه در ميراث مكتدوب بده گيدور  بدتحف الجمهور و 

 آراسته ارديد.

 1354شژو  را در سا  نامه و آثار دانينخستي  بار استاد ايرج افشار گنداي

سانيد و ادامد  آن اگ به چاپ ر 659-688   8-9ش  18در راهنماي كتاب س 

اهلل مجيدي و حقيدر تهيده ذشت استاد توسط آقاي عنايتتا گمان درا 1354سا  

االديدان در بنيداد موقوفدات دكتدر افشدار بده چداپ رسديد و كه در شيوسدت بيان

شرداگي و فنون ورشاقي بده مناسدبت اي اگ مقاالت نسخهاي اگ آن و ازيد مجموعه

، هتوسط كتابخاند 1381يادبود استاد در آيي  بزراداشت حاميان نسو خطي سا  

موگ  و مركز اسناد مجل  شدوراي اسدالمي در دفتدر او  اگ كتداب دوم حددي  

 عش  به چاپ رسيد.

قلم مرحوم حضرت استاد ايرج افشار هموار  بر اي  بود كه اگ همكار و هم

اش كه عمري را با گحمات راستي  سپري كرد به جاماده ادب فارسدي سالهشنجا 

ري اوقدات ختي بار ديگر همرا  شد كه بسديابايران به ياد آورد. اگ اي  خا ر نيك

ساگي ايد  يافتم و در تدوي  و آماد ياد استاد ايرج افشار حضور ميدر منز  گند 

ارفتم. باري استاد ايرج افشدار يداد صددمي  سدا  تولدد اثر رهنمود و دستور مي

 كرد وتابي ميساگي و چاپ آن بيشژو  را در خا ر داشت و نسبت به آماد داني

رود دنيداي فداني را بدد 1389در تدارك فراخوان آن بود كه در هجدهم اسفندما  

مردان ايران بودند كه در هر فصل حياتشدان شژو  كو  انديشهافشار و داني افت.

 روييد.بر سلسل  فرهنگ و ادب فارسي اُل انديشه مي
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بندي و عندوان بيسدت و شدن  ازيني رساالت و افتارها و ترتيب و فصل

شدكل « كه روحي غري  رحمت بداد»ار با سليق  حضرت استاد ايرج افشار جست

 ارفت.

دانم كده اگ با سپاس فراوان اگ شروردادار دو جهدان بدر خدود فدرض مدي

اهلل دكتر سيد مصطفي محقد  دامداد كده در فقددان دانشمند عاليقدر حضرت آيت

نگدا   را روش استاد ايرج افشار هم نان چراغ بنياد موقوفات دكتر محمود افشار 

اند قدرداني و سپاسگزاري كنم و اگ درااهي سالمتي و  و  عمر تدومم بدا داشته

عزشت و ساادت براي حضرت ايشان مسألت نمايم و قدردان گحمات و تالشهاي 

شدژو  او را چدون دوست فاضل صاحب هوقم كريم اصفهانيان كه افشدار و داني

 خواندند.ري ميانجوري دربست و اشاي امور چاپ و نشر به يا
 

 1391تهران 

 

 


