
 
 
 
 
 
 

 *سخني كوتاه
  

 سيد مصطفي محقّق داماد

 

ياد ايرج افشار براي همكار و عنواني است كه زنده «پژوهدانش جستارهاي»

ها پيش تا يك ماه قبل از دوست ديرينش به مناسبت صدمين سال تولد او از سال

بدرود اين دنياي فااني در دسات ملال اه و بررساي داواتم و هماواره ترتيا  

بندي و چگونگي تصحيح و نگاار  ن  را رهنماو  باود  تارهام فصلمقاالتم گف

پژوه را از ميا  سيصد و اندي مقالاه و گفتاار  بيست و پنج جستار پرماية دانش

پا  از  وننچه را مرتبط با اهداف مفاد وقفنامة بنياد موقوفات بود گزينش نموده 

 يادم ننااا راة استاد فقنووتن  همكارا م را بر ن  داوت تا با ملابقت خبر و دست

 نمادة طبع سازند 

همتا نوري ايشا  را در سراسر جاا  خاوروناسي بيياد ايرج افشار نامزنده

بارداري ن  پژوه را در تقسيم علوم و بارههاي دانشدانست و پژوهشو ممتاز مي

نويسااي راهكاااري نااادر و بااا عنااايتي درخااور توجااه در كتابشناسااي و فارست

پژوه را در تصحيح وناسانة دانشهاي كتابشناسانه و متنفشار پژوهشدانست  امي

                                                           

از « پاژوهبيست و پنج جستار از محمدتقي دانش»يادداوت دكتر سيد مصلفي محقق داماد بر كتاب *   

   1391انتشارات بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزديم 
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متو  فقه و كالم فارسيم فلسفه و منلقم رساالت و فارست نثار خلي موسيقي و 

پردازيم هريك الحكماء و اخالق و كتابهاي با طول و تفصيل او در تاريخمقدمه

ها تفحّا  دارد رواته دوستي كه در يكي از ايانبراي هر دانش« كتاب دستي»را 

 دانست مناس  مي

كارد و پاژوه يااد ميهااي دانشها و كتابو در بسياري از جاها از نوواته

نويسا  و مصاحّحين متاو  دانست كه در نثار فارستوس ت كار  را چنا  مي

 هاي اسالمي يادگار دانش او به رووني هويداست فارسي سرزمين

پااژوه در اهتمااامم د محماادتقي دانشياناااوري دانااش و توانااايي زناادهپا 

سينام خواجة طوسيم ابونصر فارابي و صدراي ويرازي تصحيح و توضيح نثار ابن

القلبية اهري و ورح فصوص استرابادي و جاويدا  خرد مشاكويه رازي و اقلاب

گونه و كارهااي الم ارفةو فلسفة اوراق ريزي و تصحيح متو  چند دانشي دائر

هايي در اهميت تقسيم علوم و فقاهم ترجماة وارايع حكيما  ط ّ قديم و مقدمه

بارياز و سااال  سااوي و مقفع و ابنمحقق حلّي و كار زكرياي رازيم منلق ابن

االفكار روايدي و النااياه وايخ طوسايم ملال اه در تااريخ تحفة غزّاليم ساوانح

االديا  و مقاالت الصفام بيا وزراي قميم رسائل اخوا الاسماعيليا م تصحيح تاريخ

ي تواناي فرق و كالمي همه نشا  بر اين دارد كه ايشا  در انتشار متو  كان متوجه

هاي متاداول متاو  پيشاينيا  در مفااهيم علماي و زبا  فارسي و بكارگيري واژه

 نداوت  فرهنگي و مدني جديد است و در اين راه از هيچ كووش و تالوي دريغ

برداري نگاري و در زمينة نساههش از اين در فارستپژوه پيمقاالت دانش

و ورّاقي و گنجوري و دبيري و نيين ن  در مجموعة حديث عشق در بزرگداوت 

يادم توسط انتشارات كتابهانهم موزه و مركز اسناد مجل  ووراي اسالمي ن  زنده
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كز تحقيقاات كاامويوتري علاوم نشر يافت و نثار فقاي و كالمي در قم توسط مر

افزارهاي تهصصاي ن  مركاز و در ساايت پژوهشاگاه علاوم اسالمي نور در نرم

و نثار خلي موسيقايي در مركز نشر دانشاگاهي  م رفي گرديدمحققين  بهانساني 

 چاپ رسيد به

اي از مقاالت و رسااالت در منلاق و اخاالق و فارساتي از نثاار مجموعه

ياد نماده ودهم كه اميد است در جايي مرتبط باا ن  باه هخلي كت  منلقي ن  زند

 چاپ برسد 

نياد كاه اساتادا  افسوس و دريغا كه اين مجموعه هنگامي از چااپ برمي

پژوه و افشار سفر واپسين را به خاك تيره پايش گرفتاه و در مياا  ماا فقيد دانش

ه خود همكاراننيستند تا از چاپ ن  دلشادي بيابند و برگاايي ديگر از كووشااي 

 را ببينند 


