
34

اول  آشتيانی،  علی  محمد  فرزند  آشتيانی  اقبال  عباس 
مهر ماه 1277 ه � ش� در آشتيان زاده شد و تحصيالت 
براي  سپس  وي  گذراند�  شهر  همان  در  را  ابتدا  دوره 
از  فراغت  از  بعد  و  آمد  تهران  به  متوسطه  تحصيالت 
معارف  وزارت  كتابخانة  در   1295 سال  در  تحصيل 
تدريس  1302به  تا   1297 سال های  در  شد�  استخدام 
پرداخت�  دارالمعلمين  و  دارالفنون  در  تاريخ و جغرافيا 
ايران در  تاريخ  به تدريس جغرافيا و  و مدت سه سال 
دانشسرای عالی و تدريس تاريخ در كالس های پنجم و 
ششم ادبی مدرسة اميركبير پرداخت� حضور او در اين 
بهار رشيد  ملک الشعرای  با  او  آشنايی  به  منجر  مدارس 
ياسمی ، تيمور تاش  و سعيد نفيسی ، كه  مجلة دانشکده  
را منتشر می ساختند، شد� در 1304ش ، هنگامی  كه  اقبال  
هيأت   منشی گري   به   می كرد،  تدريس   نظام   مدرسة  در 
نظامی  ايران  انتخاب ، و همراه  اين  هيأت  به  عنوان  مترجم  
راهی  فرانسه  شد و در آنجا با عالمه  محمد قزوينی آشنا 
شد و ليسانس ادبيات را نيز از دانشگاه سوربن گرفت� 
در همين  سفر، از سوي  وزارت  معارف  وقت  مأموريت  
يافت  تا در موزه ها و كتابخانه هاي  پاريس  تحقيقاتی  انجام  
دهد و گزارش هايی  از وضع  تحصيلی  دانشجويان  ايرانی  
پاييز 1313ش   ايرانی  بفرستد� در  در فرانسه  به  مقامات  
و  وزير(  )نخست   فروغی   محمدعلی   كمک   با  توانست  
علی اصغر حکمت  )وزير معارف (، به  عنوان  نمايندة ايران  
تاريخ ،  و  صنايع   موزه هاي   نگهداري   طرز  كنفرانس   در 
در مادريد شركت  كند و از همانجا راهی  پاريس  گردد� 
زمانی كه  اقبال  در فرانسه  اقامت  داشت ، رساله اي  تأليف  
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كرد و در سال 1314  براي  وزير معارف  وقت  فرستاد اين  شورا نيز رسالة اقبال  را در 21 اسفند 1314 به  
منزلة درجة دكتري  در رشتة ادبيات  پذيرفت� بعد از بازگشت به ايران از همان ابتدای تأسيس دانشگاه 
تهران، داوطلب تدريس در دانشگاه شد و از سال 1317 در دانشکده ادبيات به تدريس پرداخت� اين 
محقق و مورخ فرهنگ  دوست از سال 1323 تا 1328 مجلة يادگار را در تهران منتشر كرد و با تعطيلي 

اجباری مجله يادگار، با سمت رايزن فرهنگی ايران در تركيه، به آنکارا رفت� 
بنيانگذار مقاله نويسی به معنی فنی آن در ايران دانسته اند� او همچنين از پژوهشگرانی  اقبال را  عباس 
است كه شيوه جديد تحقيق علمی را در تاريخنويسی و ساده نويسی و تصحيح متون در ايران رواج 
داد� شيوه عباس اقبال در تاريخ نويسی را شيوه ای تركيبي دانسته اند، بدين معنی كه شيوة وقايع نگاري 
او  از  توأم ساخت�  غربی  تاريخ نويسان  تحليل  و  انتقادی  با روش  را  اسالمی  و  ايرانی  قديم  مورخان 
همچنين در زمينه های ادبی، تاريخی و اجتماعی مقاالتی در مجله هايی چون بهار، مهر، ارمغان، يغما، 
فروغ و تربيت انتشار يافت� نخستين كتابی كه از عباس اقبال به چاپ رسيد، دوره تاريخ عمومی برای 

سال اول دبيرستان بود�
ارزشمند،  نفيس  و  تأليف  ده ها كتاب   بر  اقبال،  عالوه   استاد عباس  از مهم ترين  دست آوردهای  علمي    
و  حواشي   و  تصحيح   است �  ايران   تاريخ   گرانبهاي   و  كمياب   خطي   نسخه  هاي   تصحيح   و  گردآوري  
تعليقاتي  كه  وي  بر اين  نسخه هاي  خطي  نوشته  از دانش  عميق  تاريخي  و ادبي  وي  حکايت مي كند� از 

اقبال آشتيانی حدود پنجاه كتاب و مقاله به جا مانده است كه برخی از آن آثار به شرح زير است:
اميركبير،  تقی خان  ميرزا  سلجوقی،  بزرگ  عهد سالطين  در  وزارت  ايران،  مفصل  تاريخ  مغول،  تاريخ 
و  بحرين  دربارة  مطالعاتی  اقتصادی،  جغرافيای  كليات  جغرافيايی،  اكتشافات  تاريخ  نوبختی،  خاندان 
جزاير و سواحل خليج فارس، ترجمة طبقات سالطين اسالم، ترجمة مأموريت ژنرال گاردان به ايران، 
ترجمة جنگ انگليس و ايران در سال 1273، ترجمة سيرت فلسفی رازی، ترجمة سه سال در دربار 
بيان االديان، تصحيح معالم العلما، تصحيح تبصرةالعوام فی معرفة المقامات االنام، تصحيح  ايران، تصحيح 
شاهنامة فردوسی، تصحيح طبقات الشعرا، تصحيح ديوان امير معزی، تصحيح لغت فرس، تصحيح تاريخ 
نو،   تاريخ  تصحيح  انيس العشاق،  تصحيح  زاكانی،  عبيد  كليات  تصحيح  سياستنامه،  تصحيح  طبرستان، 

تصحيح مجمل التواريخ�
اقبال آشتياني در 21 آبان 1334 در حالی كه سمت رايزنی فرهنگی ايران در ايتاليا را به عهده داشت، 
در شهر رم در 59 سالگی درگذشت� خانوادة استاد اقبال آشتياني پس از درگذشت او به سال 1342، 
اسناد، دست نوشته ها و كتاب های خطی او را به كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران اهدا كردند� 


