محم دتقي دانشپژوه
يادي از ّ
ايرج افشار
محمدتقي دانشپژوه ) ١٢٩٠آملـــ  ١٣٧٥تهران( نخست به اسلوب طالب علمان نـزد
استادان مدارس قديم در آمل و قم و تهران تحصيل کرد )تفصيل جامع و خواندني
پدر و
ِ
در آن باره را خود او نوشته و در راهنماي کتاب  ٬ج ٬١٣٥٤ ٬١٨چاپ شده است( .پس از
آن به تحصيل دانشگاهي روي آورد و چون دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران را به
پايان برد کار دبيري را پيش گرفت .اما به مناسبت آنکه دلبسته کتاب و پژوهش بود به
خدمت کتابداري دانشکده حقوق درآمد و نزديک بيست و پنج سال ٬با عنوان معاون
کار گِ ران ٬به مـناسبت آنکـه
ـکتابخانه ٬بيهيچ وقفه ٬بدان کار پرداخت و در خالل آن ِ

خطي گردـآورده خود را به
شادروان سيد محمد مشکوة مجموعه ارزشمند نسخههاي
ِ
گذاري کتابخانه مرکزي
دانشگاه تهران اهدا کرد و با اين مجموعه شالوده تأسيس و نام
ِ
دانشگاه گذاشته شد ٬فهرستنويسي و ٬پس از چندي ٬رياست اين کتابخانه تازه بنياد

به دانشپژوه واـگذار شد و او تا سال  ١٣٤١به اين خدمت ادامه داد .چون در سال ١٣٤٨
به دانشياري دانشکده الهيات و معارف اسالمي برگزيده شد ٬از مـعاونت کـتابخانه
دانشکده حقوق کناره گرفت و يکسره به آموزش و ٬بيش از آن ٬به پژوهش پرداخت .اما٬
چون کتابداري دانشگاه ميبايست از گنجينه فضايل و خزانه اطالعات او بهرهور باشد٬
عنوان مشاور علمي کتابخانه
به درخواست کتابخانه مرکزي از رئيس وقت دانشگاه٬
ِ
به او داده شد که تا اواخر عمر ٬چه موظف و چه غير موظف ٬اين خدمت گرانقدر را

انجام ميداد.

محمدتقي دانشپژوه در کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسي
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اـگر پرسيده شود که دانشپژوه در زمينه کتابداري چه کرد ٬بايد گفته شود که کوشش
اهـم آنـها فـهرستهاي
نگاري نسخههاي خطي است کـه
جهاني او فهرست
اساسي و
ّ
ِ
ِ
ـکتابخانههاي مرکزي ٬حقوق ٬ادبـيات ٬مـجلس شـورا و سـنا)ي پـيشين( ٬سـپهساالر
ـهمکاري علينقي منزوي( ٬ملک )با همکاري احمد منزوي و دکتر حجتي( ٬آسـتانه
)با
ِ
قم ٬لوسـآنجلس ٬و کتابخانه مجتبي مينوي است .دو ديگر مجموعهسازي کتابهاي
پژوهشي در زمينه تحقيقات اير انشناسي و متون و مباحث اسالمي در دانشکده حقوق
است که دامنه آن به بررسي و برگزيدن نسخههاي خطي براي مجموعههاي کتابخانه
مرکزي دانشگاه و کتابخانههاي مجلس شـورا و سـناي پـيشين و هـمچنين بـعضي از
ـکتابخانههاي شهرستانها کشيده بود و خزاين خطي اين کتابخانهها از بينش و دانش
ايشان به ره بسي ار ي اف ت ه است و ج م ل گ ِي است ف اده ک ن ن دگ ان از آن ه ا م رهون ع الي ق او
خواهند بود.
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دانشپژوه از حدود سال  ١٣٣٥عضويت و همکاري در انجمن دوستداران کتاب٬
ـکميته ملي کتابشناسي ٬کميته ملي تأسيس بايگاني کشور ٬انجمن فلسفه و علوم انساني٬
ـکنگره تـحقيقات ايـرانـي ٬مـجله راهـنماي کـتاب  ٬انـجمن تـاريخ طب و عـلوم ٬شـوراي
خطي کتابخانههاي مرکزي دانشگاه و شورا و سـناي پـيشين و
يابي نسخههاي
ِ
ازرش ِ
چندين مجمع علمي ديگر را پذيرفته بود و ٬با شور و عالقهمندي ٬در اـکثر مجامع علمي
و کنگرههاي اير انشناسي و جلساتي که مربوط به فـرهنگ و ادب و تـاريخ ايـران بـود
شرکت ميکرد .جز اين ٬در چندين کـنگره و مـجمع عـلمي در کشـورهاي افـغانستان٬
ابتکاري تحقيقي عرضه کرد.
پاـکستان ٬ازبکستان ٬پاريس ٬سخنرانيهاي
ِ

سفرهاي اساسي و عمده دانشپژوه ٬چه در درون کشور و چه در کشورهاي ديگر٬

بيشتر براي ديدن و يافتن و ميکروفيلم گرفتن از نسخههاي خطي بود .خستگي راههاي
دراز و دشواريهاي بسيار را به جان و دل ميخريد تا بتواند چـند نسـخه تـازهياب يـا
ناشناخته را بشناسد و بيدرنگ بشناساند و يا به چاپ برساند .به افغانستان ٬شوروي
پيشين )مسکو و پطرزبورگ و دوشنبه و تاشکند و باـکو( ٬آلمان ٬هلند ٬امريکا و فرانسه و
چين رفت و ارمغانهاي ارزشمند از هر يک آنها آورد و منظمًا مشـخصات و کـيفيات
خطي کتابخانه مرکزي ٬که خود از
نسخهها را در مجلهها و بيشتر در نشريه نسخههاي
ِ
پايهـگذارانش بود ٬فهرستوار يا به تـفصيل کـتابشناسانه مـنتشر سـاخت .ايـن گـونه
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ـکارهاي او يادگارنامه سفرها و دربرگيرنده بسياري آـگاهيهاي دستياب شدهاي است
ـکه نخستين بار او يادآور آنها شده است .نمونه را بايد فهرستي دانست که از نسخههاي
پژوهشي دانشگاه لوسآنجلس نوشت و آن فهرست امروزه اساس کار
خطي کتابخانه
ِ
هر محققي است که در آن کتابخانه به مجموعه نسخههاي خطي مينگرد.
اغراق نيست اـگر گفته شود که دانشپژوه رقمي نزديک به صدهزار نسخه خـطي را
يک به يک ديده و بـررسي کـرده و آنـها را کـه شـايسته مـعرفي دانسـته در مـقالهها و
فهرستها ومقدمههاي خود بيتابانه شناسانده است .نگاهي به دوره چهار جلدي کتاب
بررسي نسخههاي خطي اسالمي ٬ ١که به همت مؤسسه »الفرقان« انتشار يافته ٬گوياي ميزان و
ميدان کار و اهميت پژوهشهاي يکتنه دانشپژوه در زمينه و پـهنه نسـخههاي خـطي
پر اـکنده در جهان است.
دانشپژوه در سراسر جهان خاورشناسي اسالمي ٬به مناسبت اين رشته دراز از کار٬
شناخته و نـامآورست .بـيهيچ تـرديدي تـوان گـفت کـه بـيش از هـر فـهرستنويسي
نگاري تحقيقي ٬تحليلي و تفصيلي کرده است .جلد سوم فـهرست کـتابخانه
فهرست
ِ
مرکزي دانشگاه تهران نمونه روشن و گوياست از آنچه عرض شد .تصورم بر آن است که
آسيايي فرانسه به مناسبت همين خدمت واالست که او را به عضويت افتخاري
انجمن
ِ
خود برگزيد.

نگاري نسخههاي خطي و استمرار تجربه در اين راه٬
دانشپژوه ٬از گذرگاه فهرست
ِ
توانست گام فراتري بردارد و دامنه رسيدگي و پژوهش را به رشته کتابشناسي و ارتباط
سلسلهاي ميان کتابهاي همموضوع بکشاند و ٬در حقيقت ٬عنايتي در خور ِد توجه به
تاريخ علوم داشته باشد .پژوهشهاي کتابشناسانه او در فقه فارسي )فهرستي مستقل
در آن باره دارد( ٬موسيقي )فهرستي مستقل در آن باره دارد( ٬فلسفه و مـنطق )ـکـه در
مقدمه چند کتاب بدان پرداخته ٬از جمله مـقدمه مـفصل تـرجـمه فـارسي نـزهة االرواح

شهرزوري( ٬اخالق و سياست )هم در مقالهاي و هم در مقدمه چند کتابي کـه در ايـن
فرق و اديان در فرهنگ ايران زمين )دوازدهم( ٬دايرة
موضوع منتشر کرده( ٬کتابشناسي َ
المعارفها و اقسام علوم ٬ترسالت و منشآت ٬هـنر نـقاشي کـتابپردازي )مـقاله مـهم
ِ

1) W o rld S u rvey o f Islam ic M a n u scripts, E d it ed b y G . Ropper, L o n d o n , Al-F u r q an Isla mic
Heritage Foundation, 4 vol. 1992-1994.
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»ـگنجور«( يکيک حاـکي تام از پهناوري دانش و تواناييهاي او در آن زمينههاست .هريک
از کتابشناسيها يا معرفينامههاي او »ـکتابي دستي« براي هر دانشدوستي است که در
يکي ازين رشتهها بهتجسس وتفحص ميپردازد .همه آموزنده است و پر از نکتههاي تازه.
اهـدايـي
دانشپژوه ٬پيش از اين که به فهرستنگاري نسخههاي خـطي کـتابخانه
ِ
سيدمحمد مشکوة بپردازد و با گنجينه درياوار نسخهها آشنايي بگيرد ٬کار علمي را بـا
نگاشتن چند مقاله در موضوع و مباحث فلسفي و منطقي و کالمي در مجلههاي جلوه٬
دانشنامه ٬مهر ٬دانش و ترجمه کردن دو متن النکت االعتقاديه شيخ مفيد و مصادقة االخـوان

طرايف نسخهها در افـتاد کـه هـر يک در
شيخ صدوق آغاز کرد .اما ٬چون به خزانه پر
ِ
موضوعي از علوم بود ٬بهتدريج با رشتههاي متنوع ديگر آشنايي گرفت و در پي هر يک
ـکه نميشناخت به تجسس و کنجکاوي دست زد و دايرةالمعارف گونه به سوابق مربوط
به هر رشته و متون موجود در آن رشته پرداخت .او ناچار از آن بود که مـخصوصًا بـه
فهرستهاي نسخههاي خطي لندن و برلن و پاريس و پطرزبورگ و وين و پتنه و بهار و
آصفيه و مدراس و قاهره و جز اينها بنگرد و دريـابد کـه بـرجسـتگان و پـيشگامان چـه
ـکردهاند و چه گفتهاند .توفيق او در اين مرحله مـديون آن بـود کـه مـنظمًا از ديـدهها و
خواندهها يادداشت برداري ميکرد و هر يک را در جاي خود ميگذاشت.
دانشپژوه ازين راه روشمند بود که گرايشي سخت به تـصحيح و نشـر مـتون نـاب
کوشش باارزش ٬مـتون مـتعدد مـفصل
فارسي و نسخههاي تازهياب پيدا کرد و در اين
ِ
)ـکتاب( را به چاپ رسانيد که اغلب آنها ناشناخته بـود و اول بـار بـه چـاپ مـيرسيد.
همچنين نزديک به يکصد رساله کوتاه تصحيح و چاپ کرد که هر يک از آنها در جهان
تحقيقات ايراني و اسالمي از تازگي و بدعت نام و نشان دارد .اـگر متني چاپ شده را به
چاپ نويني رسانيد براي آن بود که نسخهاي تازهـگون از متن به دستش افتاده بود که بر
چاپ پيشينه برتري داشت .از جمله همين روزها بيان االديان به تصحيح او ٬که از چاپ
مرحوم عباس اقبال بابي بيش دارد ٬منتشر خواهد شد .سوانح االفکار رشيدي هم به همين
منوال تجديد چاپ شده است.
با نگاهي اجمالي به متنهايي که او چاپ کرده است روشنت ر م يتوان م نشان بدهم
ـ

ـ

ـ

ـکه او به چند رشته از علم کمک کرده است و به کدام دسته از آنها پيوستگي بـيشتري
داشته است.
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تشکيل
نخستين گامي که در راه تصحيح و نشر متون برداشت همزمان و به مناسبت
ِ
ـکنگره خواجه نصيرالدين طوسي در سال  ١٣٣٥بود که با شوري بسيار به تهيه و نشر
شش رساله کوتاه از آن دانشمند توفيق يافت .از جـمله رساله مـعينيه در هـيئت و شـرح
مشکالت آن را به چاپ عکسي رسانيد .عالقهمندي او به نشر متون علمي فارسي از اين
ايران
روي بود که ميخواست
رو ِ
توانايي زبان فارسي و خدمات علمي دانشمندان قلم ِ
ِ
ـکهن را به خاورشناساني که در آن کنگره شرکت ميکردند بشناساند .در همان سالها٬
ـکششي عجيب به رسايل اخوان الصفا داشت و مخصوصًا به گردآوري نسخههاي ترجمه آن
رسايل اهتمام مـيکرد کـه مگـر آن را بـه چـاپ بـرساند؛ تـا ايـنکه ٬چـهل سـال بـعد٬
مجملالحکمه  ٬ماهي پيش از درگذشت او ٬به چاپ رسيد و انتشار يافت .دانشپژوه ٬چون
در علم منطق توغّل کرده بود ٬توجهي ژرف به رياضي و نجوم و علوم طبيعي داشت و
غالبًا توصيه ميکرد که بايد متون رياضي )حساب و هيئت و نجوم( را چاپ کرد .به همين
مالحظات بود که گرايشي ژرف و راستين بـه تـصحيح و نشـر کـتابهاي چـند دانشـي
)دايرةالمعارف گونه( پيدا کرده بود .بحر الفوائد ٬يواقيت العلوم ٬نوادر التبادر و مجمل الحکمه

چهار متني است که بخشهايي از آنها به آن علوم اختصاص دارد و هر چهار به اهتمام
دانشپژوه نشر شد .جز آنها بايد از دو رساله ٬يکي به نام الرسـالة السـنجريه نـوشته ابـن
سهالن ساوي و ديگري از شرفالدين مسعودي ٬که هر دو در معرفت آثار علوي و از
متون نخستين فارسي در طبيعات سماوي است ٬ياد کرد .دانشپژوه از محمد بن زکرياي
رازي متن
سر االسرار را چاپ کرده است .شرح مشکالت اقليدس نگاشته ابونصر
عربي ّ
ِ

فارابي از ديگر متون علمي است که به دست او تصحيح و طبع شده است .در پزشکي٬
يکي متن دو کتاب است از ده کتاب ذخيرهخوارزمشاهي به فارسي که به کمک او منتشر شد

همکاري دکتر مهدي محقق( .براي
و ديگر متن عربي مفتاح الطب تأليف ابن هندوست )با
ِ

او تفکر مؤلفان اسالمي در چگونگي تقسيم علوم اهميت داشت و کتب مشهور در اين
مبحث را به دقت خوانده بود و خود دو رساله ناشناخته الرسالة الشـرفيه تأليـف ابـوعلي
سلماسي و اصناف العلوم ابوسهل عيسي مسيحي را به چاپ رسانيد و در مقدمههاي پر
فايدهاي که بر آنها نوشت به اهميت مسئله تقسيم علوم پرداخت .حاصل کـوششهاي
دانشپژوه ٬اعم از آنچه به دست او نشر شد و يا آنچه در فـهرستها بـه وسـيله او بـه
ديگران شناسانده شد ٬موجب آن شد که رشدي راشد استاد نـامآور تـاريخ ريـاضيات
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١١

رياضي مالمحمد بـاقر يـزدي نـوشت بـا افـتخار بـه نـام
اسالمي ٬مقالهاي را که درباره
ِ
دانشپژوه مصدّ ر و به او اهدا کرد.
در زمينه کالم و فقه و معارف اسالمي ٬مخصوصًا از لحاظ تاريخ اديان و ملل و نحل٬
متنهاي متعددي به همت او انتشار يافت .در فقه ٬ترجمههاي کهن
فـارسي نهايه شـيخ
ِ
نافع محقق حلّ ي ٬معتقد االماميه از مؤلف ناشناس ٬و شـرايـع االسـالم را در
طوسي ٬مختصر ِ
دسترس گذارد و ٬در کالم و اخبار ٬شرح
فارسي شهاب االخبار  ٬ترجمه ملل و نحل محمد
ِ

بن زکرياي رازي ٬رسالههاي امامت و فصول خواجه نصير و چهار رساله ديگر او در مباحث
ـکالمي ٬الکشف عن مناهج اصناف الخوارج صاحب بن عباد ٬مجدول عترت نبي از نظامالدين

ِ
شامي ٬رساله
توحيد يعقوب بن موسي متطبب ٬اثبات واحب خـفري ٬فـصول رشـيدالديـن

ميبدي ٬را منتشر کرد .در تاريخ اديان و مذاهب ٬دو رساله در هفتادـوـدو گروه و يک رساله
درباره هفتاد و سه گروه )از عبدالواحد کرماني( و رساله بـيان المـذاهب و الفـرق و بـاب
ـگمشدهاي از بيان االديان را منتشر ساخت .تمام متن بيان االديـان  ٬چـنانکه پـيش از ايـن
کاري قـدرت
اشارت رفت ٬بر اساس نسخهاي تازهياب ٬که هـم بـه تـصحيح او بـا هـم ِ

پيشنماززاده رسيده است ٬در همين ايام پديدار خواهد شد .معارج نهج البالغه هم از زمره
متنهاي مرتبط به معارف اسالمي است که به کوشش او نشر شد .چند رساله هم در علم
رجال و مشيخه چاپ کرد به نامهاي مشايخ الشيعه اردکاني ٬دو مشيخه زيدي ٬تاريخ مشاهير

اماميه از رضي قزويني و دو رساله گمنام و بينام در رجال.
دانشپژوه در زمينه فلسفه و منطق دلبستهتر نسبت بـه دانشهـاي ديگـر پـژوهش
ميکرد .اشراف و احاطه او در اين رشته با خواندن مقدمهاي که بر ترجمه فارسي نزهة

االرواح شهرزوري نوشت و متن آن را با همکاري محمد سرور موالئي چاپ کرده است
اسالمي فلسفه
شناسي مآخذ
نيک مشهود ميشود .بنده ادعا ميکنم که هنوز در کتاب
ِ
ِ
رسالتي بدين گستردگي و گرانقدري در زبان فارسي نوشته نشده است.
تصحيح متن عربي النجاة ابن سينا از کارهاي عمده اوست .وي ترجمه پيشينه التحصيل
بهمنيار را ٬که جام جهاننما نام دارد ٬به همکاري شيخ عبداهلل نورانـي چـاپ کـرد .حـيات
النفوس زيزي در حکمت اشراق ٬مـنطق ابـن مـقفع و مـنطق ابـن بـهريز ٬االقـطاب القـطبيه

عبدالقاهر اهري ٬جامع الحکمه باباافضل مرقي ٬تـبصره ابـن سـهالن سـاوي و دو رسـاله
منطقي منضم بدان ٬رسايل
منطقي ابونصر فارابي )در سه جلد ضخيم به نام المنطقيات (٬
ِ

نامه فرهنگستان ٣/ ٢

١٢

يادي از محمدتقي دانشپژوه

مقاله

رسالههاي رشيد وطواط و غيالني در منطق و ر ّد منطق ٬دو رساله در منطق از اثير ابهري٬
المبادي و الرئوس العشره لتعلّم الفلسفه از ابن الطيب بغدادي و رسالة في التعقيب الموضع الجدلي از
اب نـسينا ٬همه از متنها و رسالههايي است کـه دانشپـژوه يکـايک را از گـوشه و کـنار
ـکتابخانهها مييافت و چاپ ميکرد و اين همه را انجام ميداد که مگر روزي بتواند خود
تاريخ منطق بنويسد .دهها کتاب به زبانهاي فـرانسـه و انگـليسي و آلمـاني و عـربي را
ـگردـآورده و در خواندن گرفته بود که مگر بدان مقصود نايل شود .از رسالههاي نايابي که
يافت و چاپ کرد يکي هم ذـکر الحکماء اليونانيين والمليين از شمار رسايل فلسفي و احوال
فالسفه است که به دست او چاپ شد ٬همچنانکه رسالهاي فارسي به نام سرگذشتنامه

ارسطو  .در مباحث فلسفي ٬رسالههايي هم از ابنسينا چـاپ کـرده است .بسـتان العـقول ٬
تصنيف محمد زنگي بخاري ٬هم بـه اعـتباري صـبغه فـلسفي دارد کـه در تـصحيح آن
ـکوشش کرد.
در زمينه اخالق و سياست )ـ اعـم از تـدبير مـنزل و سـياست مـدن( چـندين کـتاب
ارزشمند براي نخستينبار به همت بلند او انتشار يافت ٬مانند اخالق
محتشمي خـواجـه
ِ

نصير )همراه سه رساله از ديگران( ٬ترجمه فارسي جاودان خـرد  ٬حـدايـق السـير ابـوعلي
سلماسي ٬مکـارم االخـالق رضـيالديـن نـيشابوري ٬گشـايشنامه  ٬تـحفه )هـر دو مـجهول
المؤلف( ٬تحفة الملوک غزالي ٬الرسالة السياسه سـلماسي ٬دو رسـاله در اخـالق از مـؤلف
شروق االنوار  ٬ترجمه
فارسي فرمان مالک اشتر از آوي .آخرين کتاب او در اين زمينه ترجمه
ِ

فارسي االحکام السلطانيه ماوردي است که با همکاري چنگيز پهلوان فراهم آمده است و

جلد اول آن بهزودي منتشر خواهد شد.
در زمينه عرفان و تصوف )و ر ّد آن( ٬دانشپژوه متوني را تصحيح و چاپ کرده است
ـکه روزبهان نامه )مجموعه چند متن در مقامات و آثار روزبهان بقلي( اشهر از همه است.
ديگر آثار درويش محمد طبسي )عـصر تـيموري( ٬کسـر اصـنام الجـاهلية از مـالصدرا ٬و
رسالههاي محاـکمه متصوفه  ٬دو شرح »ـکنت کنزًا مخفيّ ًا« ٬سلسة االولياء  ٬االحاديث االربـعين

ِ

عرفا برشمردني است .بايد عرض کـنم کـه مـتن مـقامات بـا يـزيد بسـطامي را هـم بـه
درخواست شهريار عدل در دست تصحيح گرفت که ميبايد به چاپ برسد.
در زمينه متون تاريخ ٬کار خود را با تاريخ اسماعيليه و باطنيه و نزاريـه آغـاز کـرد و
بخشهاي مرتبط با آن فرق را از دو کتاب مشهور جامع التواريخ و زبدة التواريخ  ٬با دو ذيل
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جداـگانه ٬در دو مجلد جدا ٬به چاپ رسانيد .چاپ کتاب وزارت در عهد سالجقه تأليـف
همکاري يحيي ذـکاء به پايان برد .سـوانـح االفکـار
عباس اقبال را هم در همان اوقات به
ِ

مرج حاتي بر چاپ پيشين
)مکتوبات رشيدالدين فضلاهلل( را به چاپ نويني رسانيد که ّ

محمد شفيع الهوري دارد .شوکتنامه  ٬سـالشمار تـاريخ ايـران )مـندرج در مـجله تـاريخ (٬
نامههاي ابزري و فسايي و بسياري از وقفنامهها و اسناد و مدارک متفرق )مانند اسناد
نياـک( که مقاله مقاله در مجلهها و نشريهها چاپ کرده است ٬نموداري است روشن از
اهميتي که براي تاريخ ايران قايل بود و روشن شدن گوشههاي مکتوم آن را بـر اسـاس
اسناد و مدارک چاپ نشده الزم ميدانست .دو کتاب مهمي که در تاريخ به تـصحيح او
شناخته شد يکي تاريخ الوزراي قمي است به زبان فارسي ٬که در نوع خود کمنظير و متني
است ممتاز از لحاظ ادبي و تاريخي مشحون بر امثال و تعابير فارسي؛ ديگري ٬که به زبان
عربي است و از آخرين کارهاي دانشپژوه ٬نهاية االرب في اخبار الفرس والعرب نام دارد که
براي تاريخ ايران پيش از اسالم داراي اعتبار زيادي است.
در زمينه آنچه به تاريخ فرهنگي و مدني )
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به اصـطالح آلمـاني(

مرتبط است و هر گوشه از آن به نوعي با جامعهشناسي پيوستگي مييابد ٬دانشپـژوه
خدماتي انجام داده و متوني را چاپ کرده است که نبايد از ياد برد .از آن شمار است جامع

الهدايه در کمانداري از نظام بيهقي ٬دو رساله در عطرشناسي و عطرسازي ٬رسالهاي در
موسيقي از محمد نيشابوري ٬طاووسخانه اصفهان  ٬دو رساله در رنگ کردن کاغذ ٬قـانون
الصور در نقاشي ٬معرفي جنگها و سفينهها و مرقعها ٬دستور الملوک رفيعا ٬هداية التصديق

فضلاهلل خنجي در حريق مدينه و مقالههاي بسيار ديگر.
عاطفي دانشپژوه بيهيچ وقفه و خدشهاي هماره متوجه گسترش زبان فارسي
نظر
ِ
متون پيشين بر اين نيت بود که از راه نشر متنهاي
بود .او بيش و پيش از هر چيز در انتشار ِ

ـکهن بر غناي زبان فارسي افزوده شود .او ميگفت و معتقد بود که از واژهاي مصطلح و
متداول در متون پيشينيان ميتوان کلمههايي را يافت که شايد در مفاهيم علمي و فرهنگي
و مدني جديد به کار بردني باشد .دلسـپردهاي راسـتين بـدين کـار بـود .عـضويت در
فرهنگستان زبان و ادب فارسي را راهي به رسيدن به نيت و اميد بلند خود ميدانست و
از هيچ گفته و کوشش دريغ نميکرد .همه ميدانيم که او ميکوشيد تا نـوشتههايش بـه
اندازه توان و امکان به واژههاي پارسي و به گفته دري آراسته باشد.
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دانشپژوه ٬با انتشار چهل پنجاه کتاب و چهل پنجاه فهرست و نزديک به چهارصد
مقاله ٬بسياري از مشاهير را بهتر و بيشتر از پيش به ما شناساند و هم ما را با نام و نوشته
بسياري از ناشناختگان و فر اموششدگان آشنا ساخت کـه پـيش از او يـادي از آنـها در
نوشتهها و ادبيات ما نبود.
در اين نوشته ٬به همه نوشتهها و مقالههاي دانشپژوه اشاره نشده است .فـهرست
نوشتههاي او خود نيازمند به سياههاي دراز و جداـگانه است .براي کارهاي او تـا سـال
 ١٣٥٨فهرستي تهيه کردم که در راهنماي کتاب سال  ١٨چاپ شـده است و عـنايتاهلل
مجيدي و قدرت پيشنماززاده دنباله آن را فراهم کردهاند که بايد امـيدوار بـود هـر چـه
زودتر در دفتري خاص به چاپ برسد.
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