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احمد بهمنيار در بهمن 1263 ه � ش در كرمان چشم 
به جهان گشود� تحصيالت ابتدايی را نزد پدرش، آقا 
محمدعلی، معروف به معلم، كه مردی اديب و فاضل 
و آشنا به زبان عربی، فنون ادب و علومي چون رياضی 
به  شروع  سالگی   16 از  احمد  گذراند�  بود،  نجوم  و 
برادر  كمک  به  پدر،  فوت  از  پس  و  كرد  تدريس 
بزرگش، آقا محمدجواد، ابتدا مدرسة ابراهيمية پدر را 
اداره كرد و بعد از آن، روش تدريس تازه را برگزيد و 
در همان مدرسة ابراهيميه، دورة  آموزشي چهار كالسه 
را پديد آورد� چندی بعد، خود در بم، مدرسه ای به نام 
سالگی  تا سن سی  و  كرد  تأسيس  )عماديه(  اسالميه 

همانند پدر و برادرش، به معلمي اشتغال داشت� 
در  مشروطيت  جنبش  پيشگامان  از  را  بهمنيار  احمد 
منطقة  كرمان مي دانند؛ او به تجددخواهی معروف بود 
و در روزنامة كرمان كه خود نيز در انتشار آن همکاری 
داشت، مقاله می نوشت� در سال 1289، روزنامه دهقان 
را تأسيس نمود و بدين سبب از آن پس به نام احمد 
دهقان معروف شد� بهمنيار بعد از شکست محمدعلی 
شاه قاجار، از جمله كسانی بود كه در تقويت حزب 
دموكرات بسيار تالش كرد� در سال 1294، تعدادی از 
اعضای اين حزب، دستگير و زندانی شدند كه بهمنيار 
به  بود  زندان  در  كه  زمانی  او  بود�  جمله  آن  از  نيز 
از  اشعاری  و  پرداخت  عثمانی  تركی  زبان  يادگيری 

زبان تركی به فارسی ترجمه كرد� 
 1301 سال  در  زندان،  از  آزادی  از  پس  بهمنيار 
خورشيدی، روزنامة فکرآزاد را منتشر كرد كه نخستين 

احمد بهمنيار 
)1334-1263(

رجل سياسي،  نويسنده و استاد دانشگاه
اقالم اهدايي: كتاب )1500 جلد(

محل نگهداري اقالم اهدايي: كتابخانه 
دانشکده ادبيات و علوم انساني
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شمارة آن مورد توجه محافل ادبی و مطبوعاتی روز قرار گرفت� بعد از تعطيلی روزنامه در سال 1304، 
مدتی در وزارت دادگستری و وزارت معارف كار كرد و بعد در مدارس دارالفنون و دارالمعلمين و 
اميركبير مشغول به تدريس شد و در سال 1312 بعد از تصويب قانون تأسيس دانشگاه و اجبار كسب 
درجة دكتری برای مدرسان دانشگاه، بهمنيار با نوشتن رساله ای در »شرح احوال صاحب بن عباد« موفق 

به كسب درجة دكتری و تدريس در دانشگاه شد� 
دكتر بهمنيار در سال 1321 به عضويت پيوسته فرهنگستان ايران انتخاب شد� وي بيش از حد به مطالعه 
ناچار  به همين علت دچار خستگي و مالل شد و در سال 1332،  بود و  تأليف مشغول  و تحقيق و 
تقاضای تقليل ساعات درس كرد� دكتر بهمنيار پس تحملي رنج و بيماري سرانجام به سال 1334 در 

منزل شخصی در تهران درگذشت و به وصيت وی در كربال به خاك سپرده شد�
نام   با  كرد  اشاره  وي(  خود  دستنويس  خطی  )نسخة  كتاب  جلد  دو  به  مي توان  او  مهم  تأليفات  از 
تأويل االحاديث كه حاصل ثبت و ضبط درس هاي حاج محمدخان كرمانی در 140 جلسه است� استاد 
بهمنيار را نمونة زمان خود، در نثرنويسی دانسته اند� او شعر نيز می سرود ولی به شاعری شهرت نداشت� 
مضمون اشعار او بيان اوضاع محيط اجتماعي و بازتاب ناهنجار هاي آن ايام است� ديوانش كه بيش از 1500 

بيت است، شامل چند قصيدة شکواييه در استحکام آنها را هم پای اشعار شعراي بزرگ قديم دانسته اند� 
بخشي از تأليفات مرحوم بهمنيار، در زمان حيات مؤلف به چاپ رسيد و قسمت باقی مانده نيز پس از 
او به همت دوست دارانش به زيور طبع آراسته شد� از آن جمله است تصحيح االبنيه عن حقايق االدويه، 
كه به همت استاد حسين محبوبی اردكانی به چاپ رسيد و صاحب بن عباد كه مرحوم دكتر محمدابراهيم 

باستانی پاريزی در سال 1344 با مقدمه ای به وسيلة  انتشارات دانشگاه تهران آن را به چاپ رساند� 
استاد بهمنيار از سال 1318 با مرحوم دهخدا در تنظيم لغتنامه نيز همکاری داشت و تا مدتی اين همکاری 

ادامه پيدا كرد� 
استاد بهمنيار فرزندان شايسته اي داشتند كه هر كدام در زمان خود انسان هايي اهل علم و تأثيرگذار در 
فضاي علمي ايران بودند؛  نام فرزندان ايشان بدين شرح بوده است: فريدون بهمنيار متولد 1288 و داراي 
درجة  دكتراي معدن از دانشگاه پاريس؛ منوچهر بهمنيار، متولد 1290 و دانش آموخته مهندسي برق از 

پاريس؛ و هوشنگ بهمنيار متولد 1293 كه دانش آموختة  رياضيات بوده است�
از طرف استاد احمد بهمنيار حدود 1500 جلد كتاب به كتابخانه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران اهدا 

شده است� 


