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واکاوی  رو،  پیش  مقاله  نگارش  از  نویسنده  هدف  چکیده: 
فعالیت های علمی- پژوهشی محمدابراهیم آیتی است. 
وی در راستای این هدف، پس از بیان زندگینامه مختصری 
پروین  چون  هایی  شخصیت  دیدگاه  پژوهشگر،  این  از 
و  غفاری،  اکبر  علی  مطهری،  مرتضی  افشار،  ایرج  گنابادی، 
در  نویسنده  دارد.  می  بیان  آیتی  مورد  در  را  گرجی  ابوالقاسم 
آیتی  ای  ترجمه  کتب  از  برخی  نام  ذکر  با  را  نوشتار  نهایت، 
جاوید  افکار  یعقوبی،  تاریخ  اسالم،  آیینه  کتاب  قبیل  از 

محمد، و جهان در قرن بیستم، به پایان می رساند.

علمی،  فعالیتهای  آیتی،  محمدابراهیم  کلیدواژه ها: 
فعالیتهای پژوهشی، معرفی پژوهشگران.
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A Look at the Scientific-Research Activities 
of Mohammad Ibrahim Āyatī
Rasul Jafarian

Abstract: The author’s purpose in writing the 
present article is to analyze the scientific-re-
search activities of Mohammad Ibrahim Āyatī. 
In line with this goal, after stating a brief biog-
raphy of this researcher, he expresses the views 
of figures such as Parvin Gonabadi, Iraj Afshar, 
Morteza Motahhari, Ali Akbar Ghaffari, and 
Abolghasem Gorji about Āyatī. Finally, the 
author concludes by mentioning the names of 
some Āyatī’s translation books, such as The 
Mirror of Islam, The History of Ya’qubi, The 
Thoughts of Javid Muhammad, and The World 
in the Twentieth Century.
Keywords: Mohammad Ibrahim Āyatī, Scientif-
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نظرة عىل النشاطات العلمّية التحقیقّية ملحّمد إبراهم آيي
يان رسول جعفر

اخلالصة: هيدف الكاتب من کتابة مقالته هذه إىل حتلیل األنشطة 
آيـي. ويف سـیاق هدفـه هـذا  إبراهـم  والتحقیقّيـة ملحّمـد  العلمّيـة 
 لسـیرة هـذا املحّقـق، مّث يبـّن آراء عـدٍد مـن 

ً
 خمتصـرا

ً
يقـّدم اسـتعراضا

إيرج أفشار ومرتضی املطّهري وعي  ين گنابادي و الشخصّيات کپرو
کبر غّفاري وأبو القاسم گرجي حول آيي. أ

يهني الكاتب مقاله بإيراد أمساء عدد من الكتب الي ترمجها آيي،  و
يـد حمّمـد، و   يـخ الیعقـويب، أفـكار جاو مثـل کتـاب مـرآة اإلسـالم، تار

ين. العامل يف القرن العشر
العلمّيـة،  النشـاطات  آيـي،  إبراهـم  حمّمـد  األساسـّية:  املفـردات 

يف باملحّققن. النشاطات التحقیقّية، التعر
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اصیل1 آیتییکپژوهشگر
از  تهـران( یکـی  و متوفـای 1343ش در  گازار  روسـتای  آیتـی )متولـد 1333ق/1294 در  محمدابراهیـم 
مفاخـر ایـران اسـت. او یـک پژوهشـگر و یـک فـرد دردمنـد و حسـاس نسـبت بـه مسـائل انسـانی و دینـی 
و یـک مرشـد و مصلـح بـه شـمار مـی رود. در کار پژوهـش مـورد اعتمـاد جامعـه علمـی اسـت. او در دانش 
یکـرد نجات  سـنتی و شـناخت روش هـای مـدرن اسـتاد اسـت و همزمـان یـک روحانـی و مبلـغ دیـن با رو
دین از خرافات و افکار نادرست و تصویر آن به عنوان دینی برای آزادیخواهی و حریت است. آیتی یک 
ی از مدعیان  ی را با بسـیار روحانـی مدافـع آرمان هـای مذهبـی خـودش بـود، اما وقتی سـطح کار علمـی و
ی دیگر می بیند. پژوهشگر ما  نگارش و پژوهش ماحظه می کنید، او را یک سر و گردن بلندتر از بسیار
ی در انتظـار آثار درخشـان دیگـر او بودند، در 17  تنهـا 51 سـال عمـر کـرد و ناباورانـه و در حالـی کـه بسـیار

مهرماه سال 1343 بر اثر تصادف درگذشت.

ی کـرد کـه خانـدان آیتی هـای بیرجنـد دارای چهره هـای علمـی فراوانـی بودنـد و مرحـوم شـیخ  بایـد یـادآور
محمدابراهیـم فرزنـد شـیخ محمـد قائنـی از فضـای آن دیـار بـود. تولـد مرحـوم آیتـی در بیرجنـد در سـال 
1333ق/ 1294ش، وفاتش در تهران در سال 1384ق/ 1343ش و مدفنش هم در قم، مقبره ابوحسین 
مرحـوم   ، دیـار آن  علمـی  برجسـته  چهره هـای  از  یکـی  فرزنـد  آیتـی  کاظـم  آقا عمویـش  دامـاد  ی  و اسـت. 
یـد: اختـران  کـه خـود آثـار فراوانـی دارد. )دربـاره او و آثـارش بنگر محمدباقـر بیرجنـدی )م 1352ق( بـود 
ی از خـود بـر جـای  فقاهـت، ج 1، ص 617-636( مرحـوم آیتـی در بیشـتر زمینه هـای رایـج تحقیـق، آثـار
یس به  یخ، بـرای تدر ی پیـش از آنکـه دکتـرای خـود را بگیـرد، بـه دلیل تبحرش در فلسـفه و تار گذاشـت. و
یس کرد. )1334( او درس خود را ادامه داد و در سال  دانشکده الهیات تهران دعوت شد و شروع به تدر
ی بـا عنـوان مقـوالت در سـال 1343 و  کبـر شـهابی گرفـت. پایان نامـه و 1340 دکترایـش را بـا مرحـوم علـی ا

بعدها در سال 1371 منتشر شد.

شـرح حال مرحوم آیتی در منابع مختلف آمده اسـت. نخسـتین آنها از مرحوم ایرج افشـار اسـت که پس 
ی آن را نوشت و همراه شرح حال خودنوشتی که مرحوم آیتی برایش نوشته بود، در مجله  از درگذشت و
یـخ پیامبـر اسـام شـرح حالـی شـامل  راهنمـای كتـاب )سـال 1343، ص 205( آورد. در مقدمـه کتـاب تار
كان قم )ج 3، ص 373- همان نوشته مرحوم افشار همراه با نکاتی دیگر آمده است. در کتاب تربت پا

ی و آثارش یاد شده است. در کتاب هایی نیز  374( به مناسبت دفن ایشان در مقبره ابوحسین قم از و
ی هسـت کـه از آن جملـه  کـه دربـاره عالمـان بیرجنـد و جنـوب خراسـان نوشـته شـده، اطاعاتـی دربـاره و
خاطراتی از بیرجند )ص 130-146( است. همان جا درباره دو فرزند ذکور ایشان هم مطالبی آمده است. 
شـرح حالـی هـم در کتاب سرگذشـت فرهیختگان خراسـان جنوبی )ص 95-102، قـم، 1396ش( درباره 

1. ایـن وجیـزه بـه مناسـبت تهیـه یـک برنامـه مجـازی بـرای بزرگداشـت مرحـوم اسـتاد محمدابراهیـم آیتـی کـه انجمـن مفاخر بانـی آن بود 
فراهم آمد.
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از  فهرسـتی  منابـع،  ایـن  بیشـتر  در  اسـت(.  آمـده  ی  و
ی  ی که برخی تا زمان حیات ایشان، شمار تألیفات و

هم پس از آن منتشر شده آمده است.

آقای ابوالحسن آیتی در مهرماه سال 1344 )ش 207( 
یادبـود  »بـه  معاصریـن  وفیـات  عنـوان  بـا  مطلبـی  هـم 
رادمردی بزرگ« در مجله یغما نوشته است که باید آن 
را هم از منابع شرح حال استاد در سالگرد درگذشت 

استاد آیتی دانست.

مفاخـر  انجمـن  توسـط  بزرگداشـتی   1375 سـال  در 
از  یکـی  و  شـد  برگـزار  تهـران  الهیـات  دانشـکده  در 
خروجی هـای آن سـخنرانی آقـای ابوالحسـن آیتـی بـود 
و  )تابسـتان  مشـهد  الهیـات  دانشـکده  یه  نشـر در  کـه 
بهـار 1377( منتشـر شـد. شـرح حـال مرحـوم آیتـی در 
یکـی شـیعه« آمـده اسـت. همچنین  یکـی فقـه« و »و »و
شـرح  نیـز  جنوبـی  خراسـان  مشـاهیر  وب سـایت  در 

ی درج شده است. حالی از و

برترینها شمار در خویشو آیتیفرزندروزگار
آیتـی فرزنـد روزگار خویـش از نظـر تمایـات و گرایش هـای علمـی اسـت. در درجـه اول تحصیل کـرده یـک 
گرفته است. دوم تاش برای راه یابی به  مراتب باالتر  حوزه دینی قدیم است که درسش را بسیار خوب فرا
گیـری خوب عربی و انگلیسـی در  دانـش کـه منجـر بـه راه یافتـن بـه دانشـگاه و رفتن تـا باالترین مراتب، فرا
ی با مؤسسات شناخته شده علمی روزگار مانند بنگاه ترجمه  یس در دانشگاه و همکار حد ترجمه، تدر
و نشر کتاب و شرکت سهامی انتشار و انتشارات دانشگاه تهران شد. او در ترجمه متون کهن و جدید، 
یخ و البته فلسفه که ما از بخش  در زبان عربی و انگلیسی تسلط خود را نشان داد. استادی مسلم در تار
یخی نیز تبحر داشـت و  ی در تألیـف و اظهارنظر در حوزه نقادی اخبار تار یـم بـود. و دوم کمتـر اطـاع دار
یخ عاشـورا خود را نشـان  یخ اندلس و به ویژه بررسـی تار یـخ پیامبـر اسـام، تار ی بـا نـگارش تار ایـن تبحـر و
داد. بـه عـاوه او یـک مبلـغ دینـی هـم بود؛ چنان که فعالیت های منبری او شـاهد این امر اسـت. در تمام 

این جهات می توان او را به شخصیت مرحوم مطهری نزدیک دانست.

آقای آیتی با توجه به سن و سالی که داشت و متأسفانه کم بود، در ساختن افکار جدید دینی در جامعه 

صفحه ای از 
مجله یغما 
در بزرگداشت 
سالگرد مرحوم 
آیتی 1344
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ایرانی نقشی روشن دارد. ضمن آنکه به کار دانشگاهی و روش های علمی روز کامًا پایبند بوده است.

یـس مرحـوم آیتـی در دانشـکده الهیات، درس تمدن اسـامی بوده و به نظر می رسـد این  یکـی از مـواد تدر
یـخ اندلـس او می توانسـته نتیجـه  یـخ اسـام شـده اسـت. دسـت کم کتـاب تار امـر سـبب گرایـش او بـه تار

ی در این زمینه باشد. فعالیت علمی و

یخ عاشـورا کار کرده اسـت. کتاب شـهیدان اسـام هم که  یخ پیامبر و تار یخ اسـام در دو حوزه تار در تار
ی در دهه هفتاد توسـط بنیاد  بـا عنـوان شـهداء االسـام بـه عربـی نوشـته بـود، سـال ها پـس از درگذشـت و

پژوهش های اسامی مشهد منتشر شد.

ی بـا مرحـوم مطهـری و  او از اواخـر دهـه سـی و بیشـتر اوایـل دهـه چهـل فعالیت هـای منبـری در همـکار
ی داشت. دیگران داشت. نیز در امور انتشاراتی با شرکت سهامی انتشار همکار

ی دیگر از اسـتادان  ی، مینوی و شـمار ، گرجـی، غفـار از رفقـای نزدیـک او عالمانـی چـون مطهـری، افشـار
بنـام ایـن دوره بودنـد. عـاوه بـر قلـم و نـگارش، سـخنرانی های فراوانـی هـم در رادیـو و مجالـس عمومـی 
داشته و شاید از این جهات بتوان او را شخصیتی مشابه مرحوم مطهری دانست که مع االسف به دلیل 
ی از خـود بر جای بگـذارد. دو فرزندش یکی  عمـر کوتـاه )51 سـال( نتوانسـت آن طـور کـه بایسـته بـود، آثار
دکتر اسـماعیل آیتی تحصیل کرده دانشـگاه علم و صنعت تهران و اسـتاد دانشـگاه فردوسـی و نویسـنده 
: موسوعة مؤلفی االمامیه، ج 5، ص266( فرزند  ی در رشته خود بود. )فهرستی از آثارش را بنگرید در آثار
دیگـرش محمدسـعید اسـت کـه در چهارده سـالگی همـراه پـدر در تصادف بود و بعدهـا در بانک مرکزی 

مشغول به خدمت شد.

چشمدیگران آیتیدر

الف( پروین گنابادی
ی بنویسـند.  یـادی به او احتـرام بگذارند و درباره آثار و بعـد پژوهشـگری مرحـوم آیتـی سـبب شـد تـا افراد ز
ی این ترجمه  ی بسیار سخت و دشوار است. و یخ یعقوبی است که کار یکی از کارهای مهم او ترجمه تار
را بـرای بنـگاه ترجمـه و نشـر کتـاب انجـام داد و بـرای همیشـه یک ترجمه دقیق و اسـتوار از این کتاب به 
جای گذاشـت. این کتاب توسـط بنگاه ترجمه و نشـر کتاب چاپ شـد که بهترین محققان و مترجمان 
ایرانـی بـرای آن کار می کردنـد و چـاپ آثارشـان توسـط ایـن بنـگاه یـک افتخـار بـه حسـاب می آمـد. همـان 
وقت که این کتاب انتشار یافت، محمد پروین گنابادی، مترجم برجسته مقدمه ابن خلدون یادداشتی 
ی نوشـت، اما پس  درباره آن در راهنمای كتاب نوشـت. گنابادی این یادداشـت را پیش از درگذشـت و
گوار در راهنمای كتاب، جلد هفتم، صفحه 104-109 منتشر شد. گنابادی نوشته است:  از این اتفاق نا
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ی بـه  تـوان گفـت کـه مترجـم در ترجمـه چنیـن متنـی بـه زبـان پارسـی رنـج فـراوان بـرده و خدمـت گران قـدر
یـخ ادب ایـران کرده انـد. از نظـر اسـلوب ترجمـه بایـد گفـت کـه آقـای دکتـر آیتـی امانـت را بـر هر هدف  تار

دیگری مقدم شمرده اند. 

ی هایی نسبت به  طبعًا نگاه نقادانه گنابادی که خود مترجم برجسته ای بود، سبب شده است تا یادآور
ترجمه داشـته باشـند. نکاتی که در مانند چنین کارهای سـترگی از هر مترجمی ممکن و از دید نقادان 
امری عادی است. مقدمه و حواشی کتاب از موارد بسیار سودمندی است که در کنار اصل ترجمه، آن 

اثر را ارزشمند کرده است.

ب( ایرج افشار
ی را در  کـه از دوسـتان صمیمـی او بـود، شـرح حـال و کـه مرحـوم آیتـی درگذشـت، اسـتاد افشـار  زمانـی 
راهنمای كتاب نوشت. بعد هم با نقل خاطره ای اینکه چرا و چگونه از مرحوم آیتی خواسته است شرح 
حـال خـود و دوران تحصیلـش را بنویسـد را بیـان کـرده و عیـن آن را آورده اسـت. )مجلـه راهنمای كتاب، 

سال 1343، ص 205- 209(

ی نوشت:  افشار درباره و

و  خـدا  راه  مـردان  از  کامـل  نمونـه ای  کـه  آیتـی  محمدابراهیـم  دکتـر  مـا  دانشـمند  دوسـت 
ک خود  زگار مـا بـود، در نیمه مهرماه درگذشـت و مـا را اندوهنا یـده ای از مـردم پرهیـزگار رو برگز
ساخت. اگرچه امید اهل دانش و تحقیق بر این بود که آن وجود گرانقدر سالهای دراز بپاید 
و بـا نشـر آثـار ممّتـع علمـی، جامعـه اسـالمی و ایرانـی را از ثمـره تحقیقـات و مطالعـات خـود 
یان  زان آثـار خـود و دانشـجو رد و دانش انـدو مسـتفیض سـازد، امـا مرگـی زودرس بـر او روی آو
مجلـس درس را محـروم سـاخت. مرحـوم دکتـر آیتـی انسـانی وارسـته و سـلیم النفس، بسـیار 
کمـال و راسـتین در عهـدی  یده گـوی و به حقیقـت از مـردان با صبـور و حلیـم، کم گـوی و گز
بـود کـه از ایـن خصایـص و صفـات نمونه هـای بسـیار دیـده نمی شـود. در تحقیـق و تجسـس 
یت او در کارهای علمی بریـن بود که علم قدیم را با روش  یـا بـود. مز علمـی مـردی دقیـق و جو
یافته بود که جامعه  زگار باشد، جمع داشت و نیک در جدید آنچنان که پسند طباع ابناء رو
علمـی کنونـی چـه حاجـت و نیـازی دارد و چگونـه بایـد در عرضه کـردن مسـائل قدیمـی قـدم 
ین شـده اسـت، رساله اجتهادی دکتری او به  برداشـت. نمونه کامل اثر او که بدین شـیوه تدو
گفتـن و به اندازه گفتن  نـام مقـوالت )مبحثـی در منطـق( بایـد نـام برد که با توجه بـه اصول بجا
ین کرده و افسـوس که به  پایـی تدو بـان روشـن گفتن و مبتنـی بـر مآخـذ قدیـم و کتب ارو و بـه ز
رق آن در  یش بنگرد. آخریـن و زگار نمانـد تـا حسـن اثـر چنیـن اثـر عالمانـه ای را به چشـم خو رو
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زی پس از  مطبعه به طبع رسید و چند رو
آن آخرین برگ حیات او در نوردیده شد. 
مرحـوم آیتـی بیـش از چنـد سـالی نبود که 
بـه طهـران آمده و با محیـط ادبی و علمی 
تهـران آشـنایی یافتـه بـود، امـا نیـک انـس 
یافتـه و چنان کـه بایـد شناخته شـده بـود و 

همگان بدو احترام می گذارند.

کـه از آن جملـه  ی  سـپس مرحـوم افشـار از یـازده اثـر و
و  اسـت  روحانیـت  و  مرجعیـت  کتـاب  در  مشـارکت 
ی از شـرکت سـهامی انتشـار بود، یاد کرده که یکی  کار

هم رساله مقوالت، رساله دکتری اوست.

افشار در ادامه می نویسد: 
مرحـوم آیتـی با دوسـتان باایمان و صدیق 
کتـاب نیـز همـکاری  خـود در راه انتشـار 
داشـت و یکـی از بانیـان شـرکت سـهامی 
انتشـار بـود کـه از مؤسسـات خـوب نشـر و 

چاپ کتاب است.

افشار درباره متنی که به عنوان شرح حال خودنوشت از مرحوم آیتی درج کرده چنین نوشته است:

در سـال 1341 در میان صحبت با جناب دکتر فخرالدین شـادمان گفتگو از مدارس و طرز 
یس قدیم بود. ایشان می فرمودند چه خوب خواهد بود که عده ای از مدرسان  تحصیل و تدر
کیفیـت  ایـران  اجتماعـی  یـخ  تار دقایـق  ضبـط  بـرای  و  بپردازنـد  مطلـب  بدیـن  قدیـم  علـوم 
یسند. به همین مناسبت از تنی چند من جمله مرحوم آیتی درخواست  تحصیل خود را بنو
 
ً
یسند و اینک یادداشت آن مرحوم را که احتماال که بی هیچ پیرایه ای شرح زندگی خود را بنو

یگانه شرح حالی است که از خود باقی گذاشته است، در اینجا به طبع می رسانم.

شـرح حالی را که آقای افشـار نوشـتند و شـامل شـرح حال خودنوشـت مرحوم آیتی هم هست، همه جا در 
یخ پیامبر اسام هم آمده است. نگارش شرح حال مرحوم آیتی استفاده شده و در مقدمه تار

ی ایـن توضیح را نوشـته  خانبابـا مشـار فهرسـت برخـی از آثـار او را کـه تـا سـال 1342 بـوده آورده و دربـاره و
است: 
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( در بیرجنـد متولـد شـده، پـس از  شـیخ محمدابراهیـم  آیتـی  بیرجنـدى : )1333 ق- معاصـر
تحصیـالت ابتدایـی در سـال 1310ش بمشـهد آمـده و در حوزه هـاى علمـی آنجـا بهره منـد 
کـرد و در 1334ش در دانشـکده معقـول و  یمـت  گردیـد. در 1330ش از مشـهد بطهـران عز
یخ تمدن اسالم  یس تار یخ اسالم مشغول گردید و اکنون در دانشگاه بتدر یس تار منقول بتدر

اشتغال دارد. از سال 1332ش در طی مدت دو سال زبان انگلیسی را آموخته است.

در اینجا و بر اساس موضوعی که بیشتر مدنظر نویسنده این سطور است، خواستم دیدگاه ها و نسبت 
افراد مختلف اما دوست و همکار با مرحوم آیتی را گزارش کرده و ضمن آن درباره ایشان مطالبی را ارائه 

دهم:

ج( مرتضی مطهری و آیتی
آقـای مطهـری در سـتایش از مرحـوم آیتـی فـراوان سـخن گفتـه و خـود ایشـان در امـر عاشوراپژوهشـی متأثـر 
از ایشـان اسـت. یک نکته مسـلم اسـت و آن اینکه روش نو در نقد اخبار عاشـورا در دوره اخیر متعلق به 
ی عصر جدید. البته  یخ نگار مرحوم آیتی است و او در این زمینه متأثر از روش های مرسوم پژوهش در تار
ی و شـیخ عباس قمی برمی گردد، اما مرحوم آیتی سـبک های  سـابقه نقد اخبار عاشـورایی به میرزای نور
ی جدیـد را می شـناختته و از آنهـا به خوبـی اسـتفاده کـرده، صفحـه جدیـدی را در ایـن زمینـه  یخ نـگار تار
ی بود و دیدگاه های ایشان را در سخنرانی های خود  گشوده است. آقای مطهری در این زمینه متأثر از و
مطرح می کرد و انتشـار می داد. نام مرحوم آیتی هیجده بار در آثار اسـتاد مطهری آمده که بیشـتر آنها در 

مجلدات حماسه حسینی است.

یخی مرحوم آیتی اظهار شیفتگی  مرحوم مطهری در ده گفتار )ص 222( نسبت به اطاعات و دانش تار
کرده و نوشته است: 

یم در  یـخ صدر اسـالم، مـن به جرئـت می توانـم بگو آقـای آیتـی مورخـی اسـت کـه نسـبت بـه تار
یخ صدساله اول اسالم مثل آقای آیتی  یم که به تار همه تهران و شاید همه کشور کسی را ندار
یخ احاطه و اطالع  احاطه داشـته باشـد. کسـی مثل او نیسـت که جزئیات این قسـمت از تار
یخی این قسمت مسلط است و جزییاتش را می داند.  داشته باشد. این مرد بر تمام متون تار

همه سخنش را حجت و سند می شمردند.

یخ عاشورا ستایش کرده و گفته است:  همچنین آقای مطهری بارها از کتاب بررسی تار

ى بود. چه عالم متقی اى  خـدا رحمـت کنـد مرحـوم  آیتی )رضـوان اهلل علیه( رًا چه مرد بزرگـوار
یـخ عاشـورا کـه شـاید خیلی از  بـود کـه از دسـت مـا رفـت. ایشـان کتابـی دارد بـه نـام بررسـی تار
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شما دیده باشید. کسانی هم که ندیده اند، ببینند و بخوانند. مجموعه سخنرانیهایی است 
کـه ایشـان در رادیـو کـرده اسـت. بعـد از فـوت ایشـان این سـخنرانیها را چاپ کردنـد. در میان 
ییم بهترین آنهاسـت،  گـر نگو کتابهایـی کـه بـه زبان فارسـی در این زمینه نوشـته شـده اسـت ا
یم در درجه اول یا فرد اول است،  یه وتحلیل نگو گر از نظر تجز قطعًا از بهترین آنهاست. حاال ا
یـخ معتبـر اسـت، قطعـًا  ولـی از جنبـه اسـتناد، یعنـی از جنبـه اینکـه مطالبـش مسـتند بـه توار

بی نظیر است.  )مجموعه آثار، ج 17، ص 311(

آقـای مطهـری در جـای دیگـری یـادی از ترجمـه کتـاب آیینـه اسـام طـه حسـین کـرده و بـه فصلـی از ایـن 
کتاب که به تناسب آیات و سور پرداخته، اشاره کرده و نوشته است: 

در میـان کتابهایـی کـه در ایـن زمینـه دیـده ام و بـه فارسـی هـم درآمـده اسـت، بهتریـن کتـاب 
)می دانـم کتابهـاى دیگـر هـم هسـت، مـن ندیـده ام، شـاید هـم بهتـر باشـد( کتابـی اسـت کـه 
مرحـوم  آیتـی  خودمـان ترجمـه کرده انـد )خـدا او را بیامـرزد(، کتـاب  مـرآُة االسـام  طـه حسـین. 
شـاید ایـن کتـاب آخریـن کتـاب یا جزو آخرین کتابهاى طه حسـین باشـد. اوایلی که شـرکت 
انتشـار تأسـیس می شـد، در جلسـاتی که مرحوم آقاى آیتی هم بود و شـرکت می کردیم، راجع 
بـه اینکـه چـه کتابهایـی خـوب اسـت تألیـف یـا ترجمـه بشـود از جملـه پیشـنهاد شـد کتـاب  
مـرآة االسـام  ترجمـه بشـود و مرحـوم آقـاى آیتـی قبـول کردنـد کـه ترجمـه کننـد و ترجمـه کردند 
کتـاب فصلـی دارد تحـت عنـوان »قـرآن«. آن فصـل را مخصوصـًا  بـه نـام  آئینـه اسـام . ایـن 
بخوانید. همین مطلبی را که اآلن من عرض می کنم، در آنجا نسبتًا خوب بیان کرده و سراغ 
سـوره هاى مختلـف قـرآن رفتـه و محتـواى ایـن سـوره ها و آهنگ آیـات را در نظـر گرفته و بعد 
یـد ببینیـد چگونـه تناسـبی هسـت میـان آهنگهـاى مختلـف ایـن آیـات و محتواهـاى  می گو

، ج 4، ص 546( آنها. )مجموعه آثار

در جای دیگری هم از کتاب اندلس ایشان تعریف کرده است:

 اولین کتابی که در این زمینه نوشته شد، همین کتابی است که مرحوم دکتر آیتی خودمان 
نوشته اند و خیلی کتاب خوبی هم هست. )مجموعه آثار، ج 27، ص303( 

جای دیگری هم می گوید: 

یـخ اندلـس مرحـوم  آیتـی  را کـه دانشـگاه تهـران چـاپ کـرده اسـت بخوانیـد. کتابـی اسـت  تار
پاییها به صدهزار زن و مرد و بچه  بسیار تحقیقی و آموزنده. در این کتاب نوشته است: »ارو
اجازه دادند که هر جا می خواهند بروند. بعد که اینها راه افتادند، پشیمان شدند و شاید هم 
از اول حّقـه زدنـد کـه اجـازه حرکـت دادنـد. بـه هـر حـال تمام این صدهزار نفر را کشـتند و سـر 
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یدند. )مجموعه آثار، ج 17، ص 29( بر

گفتـار یـا  شـهید مطهـری در جـای دیگـری از سـخنرانی مرحـوم آیتـی در »انجمـن ماهانـه« یـاد می کنـد؛ 
گفتارهایی که به صورت مقاله ای که با عنوان »راه و رسم تبلیغ« در كتاب ماه منتشر شد. آقای مطهری 

می گوید: 

مرحوم  آیتی  ـ خدا او را بیامرزد ـ در »انجمن ماهانه« تحت عنوان »راه و رسم تبلیغ« سخنرانی 
می کـرد، انتقـاد می کـرد، می گفـت کـه بعضـی از ایـن منبریهـا و روضه خوان هـا یـک مطلبـی را 
ک  کـه خـودش هـم می بینـد کـه در یـک مـدرک معتبرى نیسـت، ولـی چون یک مطلب سـوزنا
اسـت یا به هر دلیلی، نمی خواهد از آن بگذرد و نمی خواهد از طرف خودش نسـبت بدهد 
یـد بعضـی از بزرگان چنیـن گفته اند. )مجموعـه آثار مطهری،  کـه دروغ گفتـه باشـد، لـذا می گو

ج 15، ص 841(

آقای مطهری باز در جای دیگری درباره مرحوم آیتی گفتند: 

خـدا رحمـت کنـد مرحـوم  آیتـی  )رضـوان اهلل علیـه( را کـه یـک گوهـر گرانبهایی بود از دسـت مـا رفت. این 
مرد بزرگ در پنج شش سال پیش در انجمن ماهانه دینی یک جلسه اى راجع به راه و رسم تبلیغ بحث 
کـرد کـه در جلـد دوم گفتـار مـاه چـاپ شـده اسـت. در آنجـا ایشـان همیـن موضـوع را جـزء مسـائلش طـرح 
کرد. البته مختصر طرح کرد و رد شـد. گفت همین چه حرفی اسـت که ما به امام زین العابدین نسـبت 
ى می دهیـم؟ یـک لقـب بـه امـام داده ایـم کـه هر کس بشـنود خیـال می کند امـام یک مـردى بوده در  بیمـار

. )مجموعه آثار مطهری، ج 17، ص 125( تمام عمر بیمار

ی در تصـادف  آقـای مطهـری بارهـا از مرحـوم آیتـی یـاد و مطالبـی نقـل کـرد. یـک بـار هـم از درگذشـت و
ی قابل سـتایش  یـاد کـرد و اینکـه عامـل آن ایـن بـود کـه نمی خواسـت یـک سـگ را زیـر بگیـرد و آن را رفتار

دانست. )مجموعه آثار مطهری، ج 22، ص 457(

د( علی اکبر غفاری
ی )1383-1303(  کبـر غفـار از دانشـمندان برجسـته ای کـه بـه مرحـوم آیتـی عاقه منـد بـود، مرحـوم علی ا
ی  بود. کسی که با تاش خود سبب شد تا آرای عاشورایی مرحوم آیتی در دسترس مردم قرار گیرد. غفار
یخـی برجسـته بود و در این زمینه دانش حدیـث و نقد آن را در مکتب  خـود یـک پژوهشـگر حدیثـی و تار
ی تـاش کرد آثار مرحـوم آیتی را به ویژه در حوزه عاشـورایی  گرفتـه بـود. و علمـای بزرگـی چـون شوشـتری فرا
ی کتاب سـرمایه سـخن را در دو  زنـده کنـد. می دانیـم کـه مرحـوم آیتـی ابتدا با همراهی محمدباقر سـبزوار

یخ اسام را گشود. مجلد )توسط انتشارات اوقاف، 1339( منتشر کرد و در آن باب نقد و بررسی از تار
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کبر  یخ عاشـورا مجموعه سـخنرانی های مرحوم آیتی در رادیو بود که توسـط اسـتاد علی ا کتاب بررسـی تار
ی بود منتشر شد. در مقدمه  ی و در انتشارات صدوق که مدیریت آن با خود مرحوم غفار ی گردآور غفار
کتـاب، عبـارت از سـخنرانی های آقـای آیتـی در  کـه محتـوای  یـخ عاشـورا آمـده اسـت  کتـاب بررسـی تار
سال های 1342-1343 در رادیو ایران است. داستان چنین بود که مرحوم حسینعلی راشد مدتی برای 
ی در رادیـو برای سـخنرانی معرفی کرد. بعـد از آن این  درمـان بـه خـارج از کشـور رفـت و ایشـان بـه جـای و
ی ادامه یافت. )خاطراتی از بیرجند، ص 134( عاوه بر سخنرانی های عاشورایی، دو سخنرانی  همکار
هم از اربعین همان سـال ها از مرحوم آیتی و به توصیه آقای مطهری به آن کتاب پیوسـت شـد. همه این 
ی ایشـان از آقای آیتی  سـخنرانی ها توسـط اداره تبلیغـات تایـپ  شـده و موجـود بـود. به گفتـه مرحوم غفار
خواسـته بـود اینهـا را بـرای چـاپ در اختیـار ایشـان بگـذارد، امـا ایشـان گفته بودنـد نیاز بـه تصحیح دارد. 
بعد از درگذشت ایشان )روز سوم جمادی الثانی 1384( این اوراق را از آقازاده ایشان آقا اسماعیل آیتی 

گرفتند و منتشر کردند.

ی می نویسد:  مرحوم غفار

زی کـه از دنیا رفت،  مرحـوم دکتـر آیتـی حجـت و آیتـی بـرای دیگـران بـود. از ابتدای عمـر تا رو
همیشـه چون سـرباز وظیفه شـناس و فداکار و ازخودگذشـته در جبهه مشـغول انجام وظیفه 
ر از هـوی، کثیراالطـالع، متبحـر و بـا حقیقـت بـود و سـعه ی  بـود. مـردی دانشـمند، باتقـوا، دو
ق مشـغول  علـم و میـزان تبحـرش از آثـار ذی قیمتـش آشـکار اسـت. همـه عمـر بـا کمـال اخال
گفـت مشـمول آیـه مبارکـه الذیـن  کـه می تـوان  خدمـت بـه دیـن و علـم بـود و از کسـانی بـود 
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یبلغون رسـاالت اهلل و یخشـونه و ال یخشـون احدا اال اهلل می باشـند. تمام 
یسـت و از جنـازه ایشـان کمال تجلیـل از طبقات  یـز و محتـرم ز ، عز عمـر
مختلـف خصوصـًا علمـای اعـالم بـه عمـل آمـد و در شـهر مقـدس قم در 
جوار حضرت معصومه در قبرسـتانی که معروف به قبرسـتان ابوحسـین 

است مدفون گردید.

یخ عاشورا حاصل هفده سخنرانی مرحوم  چنان که گذشت، بررسی تار
آیتـی اسـت کـه در رادیـو ایـران در سـال های 1342 و 1343 ایـراد شـده 
ی یک مقدمه کوتاه درباره زندگی ایشان آورده و یک مقدمه  است. غفار
مفصل )از صفحه 7 تا 42( خودش درباره وقایع عاشـورا آورده و سـپس 
متن سـخنرانی ها را بر اسـاس همان که اداره تبلیغات تایپ کرده بوده، 
کتـاب را  ، چـاپ نخسـت ایـن  کـرده اسـت. مشـار کتـاب درج  در ایـن 
شـامل 42+ 234 صفحـه سـال 1344 نوشـته اسـت. گویـا چـاپ بعـدی 
ی در سال 1347 بوده  کبر غفار همراه با مقدمه ای طوالنی از خود علی ا
ی  اسـت. در چـاپ دوم مرحـوم مطهـری از او خواسـته اسـت آنچـه را و
ی( درباره ایام اربعین داشته، ضمیمه کتاب کند که همان  )یعنی غفار

42 صفحه آغازین است.

ی از عالمـان ایـن  یـک نکتـه دربـاره خانـدان آیتـی ایـن اسـت کـه شـمار
ی در این بـاره نوشـته  خانـدان بـه حـوادث عاشـورا توجـه داشـتند و آثـار
عاشوراپژوهشـی  نگرش هـای  بـر  »تحلیلـی  عنـوان  بـا  مقالـه ای  بودنـد. 
فرهنگـی  مطالعـات  فصلنامـه  در  بیرجنـدی«  آیتـی  خانـدان  آثـار  در 
اجتماعی خراسـان )تابسـتان 1399( منتشر شده است. محمدحسین 
آیتـی )م1391ق( مثنـوی بلنـدی بـا عنوان مقامات االبـرار دارد که بخش 
قابـل توجهـی از آن دربـاره عاشوراسـت. دوسـتم آقـای معراجی می گفت 
کـه مرحـوم دانش سـخنور از خطبای برجسـته فـردوس و در واقع جنوب 

ی منبر می خواند. ی از اشعار این مثنوی را از حفظ داشت و رو خراسان، بسیار

یخ پیامبر اسالم هـ( دکتر ابوالقاسم گرجی/ تار
یکـی دیگـر از کسـانی کـه شـیفته مرحـوم آیتـی بـود، مرحـوم دکتـر ابوالقاسـم گرجـی )1302-1389( اسـتاد 
یخ  دانشکده حقوق بود که اجتهاد او مورد تأیید برخی از مراجع نجف بود. وی در انتشار چاپ کتاب تار
یخ پیامبر اسام که در سال 1358  پیامبر اسام نقش اساسی داشت. شرح این مسئله در آغاز کتاب تار
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یخ اسـام را به این سـبک داشـته، اما فقط  چاپ شـد آمده اسـت. گویا مرحوم آیتی قصد نگارش دوره تار
یخ پیامبر اسـام  یـخ اسـام به تار همیـن بخـش را نوشـته و در نتیجـه عنـوان آن توسـط مرحـوم گرجـی از تار
تغییر یافته است. این کتاب عظیم که با موارد مشابه آن در سیره نگاری در آن زمان متفاوت است، بیش 
از همه توسط مرحوم گرجی احیا شد. ایشان تا اواخر عمر باز هم عاقه مند بود روی این کتاب کار کند. 
ی در سال 1366 جایزه اولین کتاب سال بعد از انقاب را هم گرفت. این کتاب با حواشی و تعلیقات و

یخ پیامبر اسـام از اراده چاپ این اثر پس از درگذشـت  اسـماعیل آیتی فرزند مرحوم آیتی در مقدمه تار
گذار شـد و مرحوم مینوی هم از آن حمایت کرد که نامه او  مرحوم آیتی سـخن می گوید که به دانشـگاه وا

در آغاز کتاب هست، اما به دالیلی این کار به تعویق افتاد. مینوی در توصیه نامه خود نوشت: 

ی عشق و عاقه و علم و دقت و تحقیق  به عقیده بنده کتاب بسیار ارزنده ای است و مرحوم آیتی از رو
در باب آن کار کرده است.

یـخ پیامبـر اسـام در سـال 1358ش منتشـر شـد. چـاپ دوم کتـاب بـا  چنان کـه گذشـت، چـاپ اول تار
اصاحـات در سـال 1361ش درآمـد و در سـال 62 بـاز بـا اصاحـات تازه منتشـر شـد. در نهایت در سـال 
1366 با افزوده های فراوانی که در مقدمه ای مفصل توسط مرحوم دکتر گرجی شرح داده شده، در 889 
صفحـه بـه چـاپ رسـید و ایـن بـار جایـزه سـال را هـم گرفـت. ایـن کتـاب بـه دلیل اینکـه مشـتمل بر اصل 
وقایع سیره، بدون تحلیل بود و در ضمن همه ارجاعات از منابع معتبر و رایج صورت گرفته و نیز همه 
ی از اسـتادان قـرار گرفـت. در چـاپ  ی شـده بـود، مـورد اسـتفاده بسـیار اسـامی افـراد و قبایـل اعراب گـذار
، اضافات و  ی نکاتی بر آن افزوده شده است. تعبیر »تجدیدنظر سال 1378 باز مقدمه کوتاهی با یادآور

ی این کتاب کشیده است. کوشش« زیبنده زحماتی است که مرحوم گرجی رو

ابوالقاسمگرجی
یخ پیامبر اسـام از شـاهکارهای مرحـوم محمدابراهیم آیتی در حوزه  ی بایـد گفـت که کتاب تار بـه هـر رو
یخ اسام و در میان نگارش های این حوزه در سده اخیر در ایران است. سازمان سمت خاصه این  تار

کتاب را به صورت یک کتاب درسی در سال 1378 منتشر کرده است.

پا نوشـتند  یخ حکومت مسـلمین در ارو یـخ پیامبـر، اثـر دیگـری بـا عنـوان اندلس یـا تار عـاوه بـر کتـاب تار
کـه در سـال 1341 توسـط دانشـگاه تهـران منتشـر شـد. هـر دو اثـر بدون حشـو و زوائـد و صرفًا بـر پایه متون 

یخ بدون تحلیل، اما دقیق و متکی به منابع ارائه شود. یخی نوشته و سعی شده است تا یک تار تار

ترجمه کتاب آئینه اسالم طه حسین و شرکت سهامی انتشار
منابـع گواهـی می دهنـد کـه یکـی از اعضـای اولیه و اصلی شـرکت سـهامی انتشـار مرحـوم محمدابراهیم 



آینۀ پژوهش  190
سال سی ودوم، شمـــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــــان1400

مقــــــــــــــــــاله
160نگاهی به فعالیتهای علمی ـ پژوهشی محمدابراهیم آیتی 

ی در جریان همین جلسات در کنار بقیه دوستان کار ترجمه را آغاز کرد. کتاب آئینه  آیتی بوده است. و
اسام با عنوان عربی مرآة االسام از طه حسین به نوعی شبیه کتابی است که مرحوم زرین کوب با عنوان 
یخ اسـام و معارف آن بود. اثر یادشـده دو  ی بر تار بامداد اسـام و كارنامه اسـام نوشـت. این کتاب مرور
یـخ جاهلیـت آغـاز و بـا جنگ ابوبکر بـا مرتدین تمام می شـود. کتاب دوم  بخـش اسـت: کتـاب اول از تار
یـخ تفکـر و  ی بـر تار شـامل بحث هایـی چـون پیغمبـر و آمـوزش، قـرآن، سـنت، اختـاف مذاهـب کـه مـرور
ی بیگانگان که درباره رابطه دولت ها  مذهب در دنیای اسـام اسـت و بخش انتهایی با عنوان زمامدار
کـه  ی در پیشـرفت علـم توسـط دولت هـا، سـتمی  بـا مـردم، سـهل انگار
دولت هـای مسـلمان بـر توده هـا کرده انـد، تسـلط بیگانـگان بر مسـلمین 
و بحـث عقب ماندگـی مسـلمانان بود. در واقع کتـاب دوم درباره تمدن 
اسـامی و جنبه هـای مختلـف آن بـود. ایـن کتـاب توسـط مرحـوم آیتـی 

ترجمه و توسط شرکت سهامی انتشار چاپ شد.

 مرحوم آیتی در مقدمه خود بر این کتاب نوشته است: 

این کتاب دارای روحی خاص و روشـی مخصوص اسـت؛ چنان که بی 
شـک هـر خواننـده ای را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و خوانـدن آن بـرای هـر 
مسـلمانی سـودمند اسـت و به راسـتی می تـوان آن را آئینـه اسـالم نامیـد؛ 
کـه دارد توانسـته اسـت سـیمایی نزدیـک بـه  چـه بـا ایجـاز و اختصـاری 
ران جاهلیـت و عـرب و کیفیـت ظهور انتشـار اسـالم و عوامل  واقـع از دو
ر و باختر جهان و علل عقب ماندگی  یع مسـلمین در خاو پیشـرفت سـر

آنان و راه چاره ای که فعالً در دست دارند نشان دهد.

ی در پایان و پس از مرور بر محتوای کتاب می نویسد:  و

یـی مقدمـات بیـداری مسـلمین فراهـم  امیـد اسـت در ایـن عصـر کـه گو
گشـته اسـت، این گونه کتابها بتواند مردمی را تکان دهد و نهضت های 
ری  رد و مسـلمانان را بـرای سـرو ثمربخـش فکـری و مذهبـی بـه وجـود آو

جهان آماده سازد. 

یخ مقدمه تیرماه سال 1339 است. تار

کتاب آئینه در سال 1339 اولین بار منتشر شد و چاپ دوم آن در سال 
1346 بود. با توجه به این محتوا می توان علت انتخاب آن برای ترجمه 
یافت. شرکت  را توسط مرحوم آیتی که به این مباحث عاقه مند بود در
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سهامی انتشار در مقدمه این کتاب درباره مرحوم آیتی نوشت: 

یده گوی  مرحوم دکتر آیتی انسانی وارسته و سلیم النفس، بسیار صبور و حلیم، کم گوی و گز
از مـردم  یـده ای  از مـردان راه خـدا و برگز کامـل  کمـال و نمونـه ای  از مـردان با بـه حقیقـت  و 
زگار مـا بـود ]ایـن عبـارت را از شـرح حالـی که افشـار بـرای وی در راهنمای کتاب  پرهیـزگار رو

نوشته، اقتباس کرده و به آن ارجاع هم داده شده است[.

، خصایل انسانی و روش و آیین زندگی او به  سپس در همین شرح حال، تفصیلی از تاش و کوشش او
ی به  دسـت داده که نشـانگر شـخصیت واالی مرحوم آیتی اسـت. از آن جمله اشـاره به اینکه تصادف و

این دلیل بود که نخواست سگی که در برابر ماشین آمده بود آسیبی ببیند: 

ی سرشـار از عواطـف عالیـه بـود  صفـا و محبـت و انساندوسـتی از خصایـل بـارز او بـود و آن قـدر وجـود و
گهان سـگی جلو  که سـرانجام جان خود را نیز بر سـر همین نهاد و آن چنین بود که در هنگام رانندگی نا
ی بـه خاطـر احتـراز از تصـادف و حمایـت آن حیـوان از مسـیر خود خـارج گردید و با  یـد و و اتومبیلـش دو

برخورد به تیر چراغ برق جان عزیزش را از دست داد. 

آن گاه فهرستی از تألیفات او آمده که 14 مورد است.

چاپدومکتابآئینهاسالم احمدآرامومقدمهویبر
چاپ دوم کتاب آئینه اسـام در سـال 1346 منتشـر شـد و مرحوم احمد آرام مقدمه ای بر آن نوشـت. در 

این مقدمه آمده است:

مرحـوم آیتـی از مردانـی بـود کـه به گـزاف سـخنی نمی گفت. اهـل تحقیق 
و تتبـع بـود و آنچـه را کـه نمی دانسـت یـا در دانسـته خـود شـک داشـت، 
بـرای آن کـه فقـط چیزی گفته یا نوشـته باشـد، بر زبـان و قلم نمی آورد. در 
مجلسـی کـه دسـت کم هفتـه ای یـک بـار بـا هـم بودیـم]جلسـات هیئت 
مدیـره شـرکت سـهامی؟[ کمتـر از دیگـران سـخن می گفت، ولـی هر گاه 
کسـانی را می دیـد کـه بـه مکابـره برآمـده می خواهـد حقـی را پایمـال کنـد 
و باطلـی را بـر کرسـی نشـاند، آن گاه دیگـر خاموشـی را روا نمـی داشـت و 
یـاد می گفـت. در سـخنرانی های دینـی  آنچـه را کـه گفتنـی بـود، بی کم وز
خویـش نیـز چنیـن بـود و بی مأخـذ صحیح مطلبی را بر زبـان نمی آورد و 
سـخت مواظـب بـود کـه خبـر یا روایتـی را نقل نکند که با اصول اساسـی 
دیـن حنیـف اسـام سـازگار نباشـد. عـاوه بـر تسـلط در زبـان و ادبیـات 
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عرب، زبان انگلیسـی را نیز می دانسـت و از این راه به روش تحقیق و چیزنویسـی فرنگی که روشـی بسـیار 
پیشرفته است آشنایی داشت ... . کتاب حاضر ]آئینه اسام[ را که خاصه بسیار زیبایی از دین اسام 
در آن آمـده و از کتاب هـای زمـان پختگـی دکتـر طـه حسـین دانشـمند و محقـق بـزرگ مصـری اسـت، آن 

مرحوم به خواهش بنده ترجمه کرد. )آئینه اسام، مقدمه، ص هفت(

بـرای توجیـه ترجمـه آئینـه اسـام توسـط آیتـی بی مناسـبت نیسـت اشـاره کنیـم کـه چندین دهه در کشـور 
یخ اسـام با اسـتفاده از ترجمه مآخذ عربی از آنچه به ویژه در مصر نوشـته شـده مورد اسـتفاده قرار  ما تار

می گرفت. مرحوم آیتی با آثار مرحوم طه حسین آشنایی داشت و مترجم دست کم یک اثر او هم بود.

صورت جلسـه مجمع عمومی شـرکت سـهامی انتشـار در اواخر سـال 40 نشـان می دهد که کاظم یزدی 
تا آن زمان بیشـترین سـهم را در اداره شـرکت داشـته اسـت. در این جلسـه گفته شـد که هدف از تشـکیل 

شرکت، جبران عدم وجود کتاب های خوب اسامی و اخاقی در جامعه بوده است.

نخستین کتاب خداپرستی و افکار روز از بازرگان بود که با پول به دست آمده از اولین سهام چاپ شد. 
این شـرکت بعدها سـهامی خاص شـد و مجموعه سـهامداران آن حدود ششـصدواندی بودند. دلیل آن 
برای »خاص« شدن آن بود که انتخاب مدیر در اختیار خودشان باشد. در همان ابتدای کار چنین مقرر 
یابی کتاب های قابل نشر را بر عهده بگیرد.این هیئت تحریریه از همان  شد تا هیئت تحریریه ای کار ارز
جمعـی کـه بـه اصحـاب چهارشـنبه معـروف و در مدرسـه سپهسـاالر بودنـد، یعنـی آقایـان محمدابراهیـم 
آیتـی، مرتضـی مطهـری، احمـد راد، احمـد آرام، مهـدی بـازرگان و فـرزان تشـکیل شـد. نمونـه ای از صورت 
جلسـات آن زمان به خط بازرگان در شـرکت موجود اسـت. تصمیم بر نوشـتن کتاب داسـتان راسـتان در 
همان جلسـه گرفته شـد که بعدها در تیراژ بسـیار باال به چاپ رسـید و جایزه یونسـکو را هم گرفت. این 
کتاب گاه تا تیراژ پنجاه هزار نسـخه چاپ می شـد. همان زمان کتاب حدیث رمضان ترجمه احمد آرام 
و نیز آئینه اسـام طه حسـین ترجمه محمدابراهیم آیتی برای چاپ تصویب شـد. بر اسـاس یک گزارش 
یـه از این قرار  یـه، حق الزحمـه یـک سـال حضـور این اشـخاص در هیئت تحریر از جلسـات هیئـت تحریر
پنجـاه تومـان، فـرزان و بازرگان  یسـت تومـان، آرام و راد هـر کـدام یکصدو بـود: آیتـی و مطهـری هـر کـدام دو

نفری یکصد تومان.

یخ و بلدان یعقوبی ترجمه تار
یـخ یعقوبی اسـت که پیـش از این به آن  بی تردیـد یکـی از بهتریـن کارهـای ترجمـه مرحـوم آیتـی ترجمـه تار
اشاره کردیم. این اثر با این ترجمه به صورت یکی از آثار کاسیک معاصر در زبان فارسی درآمد و بعد از 
گر چیزی از یعقوبی نقل می کند، به این ترجمه ارجاع بدهد تردید نکرد. او نه تنها  آن هیچ کس در اینکه ا
یـخ یعقوبی  به خوبـی از عهـده ایـن ترجمـه برآمـد، شـرح حـال بسـیار نیکویی بـرای یعقوبی و نیـز درباره تار
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نگاشته که هم برگرفته از توضیحات هوتسما )1851-1943( در چاپ فرنگی آن و هم تحقیقات خاص 
یـخ اسـام، وقتـی مقدمـه  خـود او دربـاره یعقوبـی اسـت. بنـده حتـی بعـد از سـال ها جسـتجو در منابـع تار

ی بودم. مرحوم آیتی بر یعقوبی را خواندم، شاهد نکات تازه یافتی از سوی او در شرح حال و

ی یـک شـاهکار در ترجمه هـای دوره اخیـر و در ردیـف کارهایـی ماننـد  یـخ یعقوبـی از سـوی و ترجمـه تار
ی را در نـگارش یـک مقدمـه کامـًا علمـی بـر  ترجمـه مقدمـه ابـن خلـدون پروین گنابـادی اسـت. تسـلط و
یک اثر تراثی شاهد هستید. ترجمه مقدمه هوتسما، گزارش دقیق آن، مقایسه چاپ های مختلف نشان 

می دهد که او در کار تصحیح هم یک فرد دقیقًا حرفه ای بود.

ترجمـه البلـدان یعقوبـی نیـز بـه همـان میـزان ترجمـه ای زیبـا و از متـون اصلـی جغرافیای اسـامیـ  ایرانی 
بـه شـمار می آیـد. در ابتـدای ایـن بحث اشـاره کـردم که مرحـوم پروین گنابادی در همان سـال 1343 یک 

معرفی و نقد برای این کتاب در مجله راهنمای كتاب منتشر کرد.

افکار جاوید محمد و جهان در قرن بیستم: ترجمه از انگلیسی
یـد محمـد اثـری اسـت کـه مرحـوم آیتـی در سـال 1334 به فارسـی ترجمـه کرد و سـال بعد از آن  افـکار جاو
یخ  منتشـر شـد و جایزه سـلطنتی هم گرفت. )مجله یغما، ش 207، مهر 1344، ص 387( گویا برای تار
یعقوبی هم جایزه سـلطنتی به ایشـان تعلق گرفته بود. این کتاب به انگلیسـی و نویسـنده آن محمدعلی 
ی دانسـت که نویسـندگان نوگرای  ی بود. اینکه چرا این اثر ترجمه شـده، می باید آن را در سـری آثار الهور
مسلمان ایرانی از نویسندگان شبه قاره یا عربی درباره اسام ترجمه می کردند. هدف از ترجمه این قبیل 
کتاب ها بازنمایی اسام در یک ادبیات انقابی ـ اجتماعی بود؛ اسامی که مدافع نوگرایی و بروز باشد، 

منتقـد فسـاد اخاقـی جهـان غربـی باشـد و در ضمـن رقیبـی قابـل قبول 
ی انسانیت و شرافت  در مقابل مارکسیسـم به شـمار آید. اسـامی که رو
کید داشت و بر آن بود تا انسان بهره مند از مواهب طبیعی باشد.  آن تأ
نویسندگان این آثار غالبًا سنی بودند و این مشکلی بود که آنها باید در 
وقـت ترجمـه کتـاب مراقـب آن باشـند. مرحـوم آیتـی در مقدمـه ای کـه بر 
این اثر نوشته، ده مورد از اختاف نظرهای میان خود و نویسنده کتاب 
را دربـاره مسـائل مذهبـی گوشـزد کـرده اسـت. بـا ایـن حال محتـوای این 
یـج می بایسـت زمینـه ای بـرای  کتاب هـا نیازمنـد زمانـه ای بـود کـه به تدر
ایجاد دولت های متمایل به اسام یا به قول خود آیتی در سمت وسوی 
ی مسـلمین فراهـم شـود. بـرای مثـال بخـش پایانـی ایـن کتـاب بـا  بیـدار
عنوان »دولت« ویژگی های یک دولت اسـامی را بر اسـاس سـیره نبوی 

تصویر می کند.
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ترجمـه کتـاب جهـان در قـرن بیسـتم مورد توجـه انتشـارات فرانکلین بود 
و عربی آن در بیروت هم منتشـر شـده بود. انتشـارات فرانکلین آن را به 
ی متـن انگلیسـی آن را ترجمـه  مرحـوم آیتـی پیشـنهاد داد و ایشـان از رو
کـرد. ایـن کتـاب بـا این مشـخصات منتشـر شـد: جهـان در قرن بیسـتم، 
، ترجمـه شـیخ محمدابراهیـم آیتـی، 1343، تهـران،  لوئیـس. ل. اسـنادیر

، 274ص. شرکت سهامی انتشار

فعالیتهایتبلیغی آیتیو
ادبیـات  در  موثـر  روحانیـون  از  )م1343(  آیتـی  محمدابراهیـم  مرحـوم 
بـر  عـاوه  ی  و اسـت.  پژوهشـی  و  علمـی  کارهـای  مـوازات  بـه  تبلیغـی 
ی )انتشـارات  تدویـن کتـاب سـرمایه سـخن همـراه با محمدباقر سـبزوار
وزارت فرهنـگ، نشـریه شـماره 5 اوقـاف( و نیـز تصحیـح دو مجلـد از 
کنـار مرحـوم محـدث ارمـوی و همزمـان بـا داشـتن  تفسـیر الهیجـی در 
موقعیت دانشگاهی، به جریان اصاح دینی از طریق منبر و سخنرانی 

هم توجه داشت.

مهم ترین کار وی منبرهایی است که درباره عاشورا داشت و سال 47 با 
یخ عاشورا منتشر شد. وی از  همت علی اکبر غفاری با عنوان بررسی تار
یه همکار مرحوم مطهری بود و پس از درگذشـت، اسـتاد مطهری  این زاو
بارهـا و بارهـا از او یـاد کـرد. منبرهـای او درباره عاشـورا از رادیو هم پخش 

می شد و به این ترتیب تأثیر عمومی ویژه ای بر مردم می گذاشت.

ی در سخنرانی هایی که در سال های 39-40 در تهران توسط مرحوم  و
ی از دانشـمندان مذهبـی دیگـر تهـران برگـزار شـد و بـا  مطهـری و شـمار
عنوان گفتار ماه به چاپ رسـید مشـارکت داشـت. سـه مجموعه از این 
ی جلد  كتاب ماه منتشـر شـد که ایشـان هم مقاالتی در آنها داشـت. رو
سـال دوم آن آمـده اسـت: »گفتـار مـاه: در نمایانـدن راه راسـت دیـن، سـخنرانی های سـال 1339-40 41-
ی بود. مرحوم آیتی سـه سـخنرانی با  کبر غفار 1340«. ناشـر آن کتابخانه صدوق با مدیریت مرحوم علی ا

«، »کتاب و سنت« و »راه و رسم تبلیغ« داشت. عنوان امر به »معروف و نهی از منکر

آیتی و فلسفه و منطق
محمدابراهیـم آیتـی رسـاله دکتـری خـود را در مقـوالت تمـام کـرد و متـن آن در سـری انتشـارات دانشـگاه 
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انتشـار یافـت کـه بعدهـا هـم تجدید چاپ شـد. چاپ سـوم آن در سـال 
ی بـه رحمت خدا رفت و دقیقًا  82 بـود. اولیـن چـاپ آن زمانـی بود که و
، آخریـن فرم هـای ایـن کتـاب در چاپخانـه  همـان وقـت بـه گفتـه افشـار
دانشـگاه چـاپ شـد. )تهـران، 1343، نشـریه دانشـگاه، شـماره 934، ط 
+ 332ص( مرحوم آیتی در تیرماه سـال 1343 مقدمه ای بر این کتاب 
یخچـه ایـن بحـث از ارسـطو بـه ایـن سـو و مباحـث طرح شـده در  در تار
کـه جلسـه دفـاع ایشـان در مـورخ 1340/10/25 بـوده  آن نوشـته و آورده 
ی از اسـتاد بدیع الزمان فروزانفر رئیس وقت دانشـکده الهیات  اسـت. و

ی بوده تشکر کرده است. کبر شهابی که راهنمای و و علی ا

ایشـان در سـال 1339 نیز فهرسـتی تفصیلی در 106 صفحه برای کتاب 
اسـفار نوشـت؛ زمانـی کـه چـاپ منقحـی از ایـن کتـاب در دسـت نبـود و 

یافتن مطالب در آن بسیار دشوار بود.

ستایشآیتی یکنانواییخراسانیدر شعر
 شعر زیر در مجله یغما و در سالگرد مرحوم آیتی در مهرماه سال 1344 

منتشر شد:

ی در قبرستان ابوحسین قم چنین ضبط شده  ی سنگ قبر و  نوشته رو
است:

هو الحی الذی ال یموت
مضجع شـریف فقید سـعید حجةاالسـام آقا شـیخ محمدابراهیم آیتی 
بیرجنـدی ایـن مرحـوم ثقةاالسـام آقـا شـیخ محمد که در سـوم جمادی 
الثانیـه 1384قمـری مطابـق هفدهـم مهرمـاه یکهزاروسیصدوچهل وسـه 
شمسـی دعـوت حـق را اجابـت کـرد. معظـم لـه دارای ملـکات نفسـانیه 

و جامع علوم عقلیه نقلیه، مروج طریقه جعفریه بود. آثار و تألیفاتی بس گران بها از خود باقی گذاشت.
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