ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴
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ﯾﺎدی از اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺪرس رﺿﻮی
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪری اﻓﺸﺎر

١

»ﻟﻠﱣﻪ اﻟﺤﻤﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣـﻮد ﺗﺎ راه و روش ﻧﯿﺎﮐـﺎن ﺧـﻮد
را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮم و ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺸﻮر را ﭘﯿـﺸﻪ ﺳﺎزم
و ﺗﻤﺎﻣ ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﺐ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺮف
ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﻣﻌﻠﻤ را ﺑﻪدﺳﺖ آورم«.

از ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﻧﴩﯾﮥ ﮐﯿﻬﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺪرس رﺿﻮی ) ﺷ رۀ  ،۲۸آﺑﺎن (۱۳۶۴

اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺪرس رﺿﻮی در ﺳﺎل  ۱۲۷۴در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﭘﺪر و ﻧﯿﺎﮐـﺎن او از زﻣـﺎن ﻧـﺎدر
ﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠﻢ و اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .او ﻫﻢ ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺤﺼـﯿﻞ و ﺳـﭙﺲ ﺗﻌﻠـﯿﻢ و
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﮐﺮد و ﮐﻮﺷﯿﺪ ﭼـﺮاغ ﻣﻌﺮﻓـﺖ را ﻓـﺮوزان ﻧﮕﻬـﺪارد و ﺟـﺰ اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﮐـﺎری
ﻧﭙﺮداﺧﺖ .او اﯾﻦ ﺑﺨﺖ را داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺪری ﻋﺎﻟﻢ و آﮔﺎه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﭘﺪر ﺑـﺮﺧﻼف رﺳـﻢ
زﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻋﻼوه ﺑﺮ درﺳـﻬﺎی ﻣﻌﻤـﻮل ،ﺑـﻪ ﻓﺮاﮔﯿـﺮی رﯾﺎﺿـﯿﺎت،
ﻧﺠﻮم و زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ واداﺷﺖ .او ﻫﻢ ﺷﻮق ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﺷﺖ ،ﭘﺲ از آﻣـﻮﺧﺘﻦ ﻣﻘـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ
ﻧﺰد اﺳﺘﺎدان ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺖ ،ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ادﯾﺐ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری و ﻣﺤﻤﺪﻃﺎﻫﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ .او ﻧـﺰد اﯾـﻦ
اﺳﺘﺎدان ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻐﻨﯽ و ﻣﻄﻮل ﺗﻔﺘﺎزاﻧﯽ ،ﺷﺮح ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺳﺒﺰواری ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺮﯾﺮی ،ﺗﺤﺮﯾـﺮ اﺻـﻮل
اﻗﻠﯿﺪس ،ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس ،ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ در ﻓﻘﻪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﺻﻮل ،ﺷـﺮح ﻫﺪاﯾـﮥ ﺻـﺪر اﻟﻤﺘـﺄﻟﻬﯿﻦ،
ﺷﺮح اﺷﺎرات وﺑﺼﺎﺋﺮ ﻧﺼﯿﺮﯾﮥ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ﺷﻔﺎ و ﮐﻠﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﺳﺘﺎد ﻣﺪرس رﺿﻮی ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرش ﺷﺎدروان ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۰۲ﺑـﻪ ﺟـﺎی
او ﻣﺪرس آﺳﺘﺎﻧﮥ رﺿﻮی ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۱۰در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻓﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪ و ﺗـﺪرﯾﺲ و
ﻧﻈﺎﻣﺖ ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﺎل  ۱۳۱۷ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸـﮑﺪۀ ﻣﻌﻘـﻮل و ﻣﻨﻘـﻮل
)داﻧﺸﮑﺪۀ اﻟﻬﯿﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( و داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت ﻣﺸـﻐﻮل ﺷـﺪ و ﺟﻤﻌـﯽ از ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺎدان ﺑﻌﺪی ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻦ ﺧﺮﻣﻦ ﻓﻀﻞ و داﻧﺶ او ﺷﺪﻧﺪ )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن دﮐﺘﺮ ﺧـﺎﻧﻠﺮی ،دﮐﺘـﺮ ﺳـﺎدات
ﻧﺎﺻﺮی ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ روﺷﻦ ،دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺎﮐﻤﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕـﺮ( .ﺑـﻪﺟﺰ ﺟﺸـﻦﻧﺎﻣـﻪای ﮐـﻪ ﺑـﺎ
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ﯾﺎدی از اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺪرس رﺿﻮی

ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از ﺳﯽ ﺗﻦ از اﺳﺘﺎدان در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن ﺷﺎدروان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻣـﻦ ﺷـﺎﻫﺪ ﺳـﺘﺎﯾﺶ او از زﺑـﺎن
دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻠﺮی و اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺑﻮدهام.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎدروان ﻣﺪرس رﺿﻮی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﯽ در زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮاﺟـﻪ ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺣﻮال و آﺛﺎر ﻗﺪوة اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ و ﺳﻠﻄﺎن ﺣﮑﻤﺎ و ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﺸﺮ و ﻋﻘﻞ ﺣﺎدی
ﻋﺸﺮ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻄﻮﺳﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﻪ اول ﺑﺎر در ﺳـﺎل ۱۳۵۴
از ﺳﻮی ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان در  ۷۲۲ﺻﻔﺤﻪ در ﻗﻄﻊ وزﯾﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌـﺮوف ،ﺑﻠﮑـﻪ ﮔﺰارﺷـﯽ اﺳـﺖ ﻣﺒﺴـﻮط از اوﺿـﺎع و
اﺣﻮال ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان در ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ،ﺷـﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣـﮥ ﺧﻮاﺟـﻪ ،ﻣﻌﺮﻓـﯽ اﺳـﺘﺎدان ،ﻫﻤﮑـﺎران،
دﺳﺘﯿﺎران ،ﺷﺎﮔﺮدان و ﻓﺮزﻧﺪان او ،ﻣﻌﺎﺻﺮان ﻣﻌﺮوف از داﻧﺸـﻤﻨﺪان ،ﺧﻠﻔـﺎ ،اﻣـﺮا و ﺷـﺎﻫﺎن ،اوﺿـﺎع و
اﺣﻮال اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮاﺟﻪ ،رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮاﻏﻪ ،آﺛﺎر و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺧﻮاﺟﻪ و ﺣﮑﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﻪ او.
اﮔﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ در ﺑﺎرۀ دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠـﻢ ﺗـﺄﻟﯿﻒ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﯽﺷـﮏ
ً
ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮب
درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ رازی ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ دارﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮدن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐـﺎر و زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻮد
آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال روزﮔﺎرﺷﺎن.
ﻣﺪرس رﺿﻮی در ﮐﺘﺎب اﺣﻮال و آﺛﺎر ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪای از روزﮔﺎر
او ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﭼﺮا او از ﻗﻠﻌﮥ اﻟﻤﻮت ﻓﺮود آﻣـﺪ ،اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن را ﺑـﻪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ واداﺷﺖ ،ﻣﻐﻮﻻن را ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪن دﺳـﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓـﺖ رﻫﻨﻤـﻮن ﺷـﺪ .ﻣـﺎ در اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎی ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺑﺰرگ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎن اﺧـﻼق
ﺷﺨﺼﯽ و اﺧﻼق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮق ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﯽداﻧﺪ در اﺧﻼق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح اﺳـﺖ و آن
ﮐﺎر اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد ،ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺎن را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ درﺑﺎرۀ رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮاﻏﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺳﺮﮔﺬﺷـﺖ آن را ﺑـﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧـﺪ .در
ﺳﺎل  ۱۳۷۷ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﻫﺎﺷـﻢ اﺳـﺪی ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان اﻟﻌﻼﻣـﺔ
اﻟﺨﻮاﺟﺔ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺣﯿﺎﺗﻪ وآﺛﺎره ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪرس رﺿﻮی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﻨﺪ .اﻣـﺎ او ﺑـﻪ ﺗﺼـﺤﯿﺢ و
ﻧﺸﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﯾﻮان و ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮان اﻧـﻮری ،دﯾـﻮان ﺳـﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﺜﻨﻮﯾﻬـﺎی ﺳـﻨﺎﯾﯽ،
ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﮥ ﺳﻨﺎﯾﯽ ،دﯾﻮان ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻏﺰﻧـﻮی ،ﺷـﺮح ﻣﺸـﮑﻼت دﯾـﻮان اﻧـﻮری ،ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﺨـﺎرای
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ﻧﺮﺷﺨﯽ ،ﻣﺠﻤﻞاﻟﺘﻮارﯾﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ ﻓﯽ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮاﻻﺷﻌﺎر اﻟﻌﺠﻢ ﺷـﻤﺲ ﻗـﯿﺲ رازی،
ﺷﺠﺮۀ ﻃﯿﺒﮥ ﭘﺪرش ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪرس رﺿﻮی .او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣـﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻘـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ آﺛـﺎر
ﻧﻮﺷﺖ ،آﺛﺎری ﻫﻢ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ،ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺑﺮ ﺣﺪﯾﻘـﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘـﻪ ،ﺳﺎﻟﺸـﻤﺎر وﻗـﺎﯾﻊ
ﻣﺸﻬﺪ در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻋﺮوض ﮐﻪ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣـﻮرد
ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت او ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ:
ﻣﯿﺰان اﻟﺤﮑﻤﻪ از اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺧﺎزﻧﯽ )ح  (۵۲۵ -۴۷۵اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺪان اﯾﺮاﻧـﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ آن از ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس در ﺣﺪود ﺳﺪهﻫﺎی  ۶و ۷ﻫ .اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﮐـﻪ درﺑـﺎرۀ
ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮازوی دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻋﯿﺎر ﺟﻮاﻫﺮات اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮف اوج ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎ
ﺳﺪۀ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺪرس رﺿﻮی اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب را ﺗﺼـﺤﯿﺢ و ﺑـﺎ ﻣﻘﺪﻣـﻪ و
ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت در ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
آﺛﺎر ﻋﻠﻮی ﯾﺎ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺟﻮ از اﺑﻮﺣـﺎﺗﻢ ﻣﻈﻔـﺮ اﺳـﻔﺰاری ) وﻓـﺎت  (۵۱۵اﺧﺘﺮﺷـﻨﺎس ،رﯾﺎﺿـﯿﺪان و
ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ،در ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺪرس رﺿﻮی اول ﺑﺎر آن را درﺳﺎل  ۱۳۱۹ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﮐﺖ ﻃﺒـﻊ
ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﻨﺸﺮ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۵۶از ﺳﻮی ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﺗﻨﺴﻮﺧﻨﺎﻣﮥ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺴﺖﺑﺎب در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﻄﺮﻻب و اﺳﺎساﻻﻗﺘﺒﺎس ﻫﺮ ﺳﻪ از آﺛﺎر ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﻃﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرس رﺿﻮی ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﭼﺎپ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﺮد .ﺗﻨﺴﻮﺧﻨﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ
در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻧﯿﻬﺎ و ﻋﻄﺮﯾﺎت ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻼﮐﻮ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳـﺖ و در ﻣﻘﺪﻣـﮥ ﮐﺘـﺎب
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻬﺎن و ﻣﺎدۀ اﻣﻦ و اﻣﺎن از اﯾﻦ ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺗـﺄﻟﯿﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾـﺪ ﮐـﺮد در
ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﻮاع ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻏﯿﺮ آن و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﺪ و ﺳﺒﺐ ﺣﺪوث آن و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺮ
ﯾﮏ و ﺧﺎﺻﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ آن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﺸﺎن  ...ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن آورﻧـﺪ در آﻧﺠـﺎ ﯾـﺎد ﮐـﺮده
ﺷﻮد «.ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻼﮐﻮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮراﻧﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ
ﺑﺮای او آورده ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺟـﻮاﻫﺮ ﻗﻼﺑـﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳـﻨﺪ .ﺗﻨﺴـﻮﺧﻨﺎﻣﻪ در ﺳـﺎل
 ۱۳۴۸ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎب در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﻄﺮﻻب رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﻄﺮﻻب،
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺑﺮ آن ﺷـﺮح ﻧﻮﺷـﺘﻨﺪ .ﻣـﺪرس رﺿـﻮی اﯾـﻦ
رﺳﺎﻟﻪ را ﺗﺼﺤﯿﺢ و در ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺎس اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻣﺸﺮوﺣﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ در ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن و ﺗﻮﺿﯿﺢ رﺳﺎﻻت
ارﺳــﻄﻮ )اﯾﺴــﺎﻏﻮﺟﯽ ،ﻗﺎﻃﯿﻐﻮرﯾــﺎس ،ﺑــﺎری ارﻣﯿﻨﯿــﺎس ،آﻧﺎﻟﻮﻟﻮﻃﯿﻘــﺎی اول و ﺛــﺎﻧﯽ ،ﻃﻮﺑﯿﻘــﺎ،
ﺳﻮﻓﺴﻄﯿﻘﺎ ،رﯾﻄﻮرﯾﻘﺎ و ﺑﻮﻃﯿﻘﺎ( ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۱۳۲۶از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﺎدی از اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺪرس رﺿﻮی

ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯿﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﺷﺎدروان ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺪرس رﺿﻮی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
 .۱ﺟﺸﻦﻧﺎﻣﮥ اﺳﺘﺎد ﻣﺪرس رﺿﻮی .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺠﺎدی و ﻣﺤﻤﺪ روﺷـﻦ .اﻧﺠﻤـﻦ
اﺳﺘﺎدان زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان.۱۳۵۶ ،
 .۲ﮐﯿﻬﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .ش.۱۳۶۴ ،۲۸
 .۳ﻧﺎدرهﮐﺎران .اﯾﺮج اﻓﺸﺎر .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﯿﮑﻮﯾﻪ ،ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮه.۱۳۸۳ ،
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