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معظم الدوله  مستوفی  احمدعلی  فرزند  حکمت  علی اصغر 
)حشمت الممالک شيرازی( در تاريخ 26 مرداد ماه 1272 
ه � ش در شيراز ديده به جهان گشود� وي پس از گذراندن 
تحصيالت ابتدايی و متوسطه در شيراز، برای ادامه تحصيل 
مدرسة  در  علوم جديد  آموختن  كنار  در  او  آمد�  تهران  به 
آمريکايی، به آموختن علوم اسالمی نظير فقه و حکمت در 
برجستة  عالمان  درس هاي  از  و  پرداخت  اسالمی  مدارس 
آن دوران همچون آيت اهلل ميرزا طاهر تنکابنی بهره برد� در 
مقاالت  نشر  با  و  شد  فرهنگی  خدمات  وارد   1297 سال 
محققانه و تدريس زبان انگليسی در مدارس متوسطه، كسب 
با  و  شد  سياسی  فعاليت های  وارد  بعدها  او  نمود�  شهرت 
كمک عده ای از دوستان و همفکران خود به رهبری علی اكبر 
داور، در تأسيس حزب راديکال مشاركت داشت� حکمت تا 
سال 1309 در وزارت معارف خدمت می كرد و در اين سال 

به تشکيالت جديد داور در دادگستری وارد شد� 
از  مانع  فعاليت هاي سياسي و اجتماعي علي اصغر حکمت 
تکميل  منظور  به  رو  اين  از  نبود،  او  علمي  فعاليت  تداوم 
تحصيالت خود به فرانسه و انگليس عزيمت كرد وی در 
سال 1311 موفق به اخذ درجة ليسانس حقوق از دانشگاه 
مدرن  تعليم وتربيت  اصول  و  مباني  با  آشنايي  سوربن شد� 
از دغدغه هاي جدي علي اصغر  اروپا  و نظامات دانشگاهي 
زمينه  اين  در  يافته هايش  بعدها  باعث شد  كه  بود  حکمت 
علي اصغر  شود�  ايران  آموزشي  نظام  در  تحوالتي  منشأ 
حکمت در سال 1312 با روي كار آمدن محمدعلي فروغي 

علی اصغر حکمت 
)1359 -1272(

استاد دانشگاه،  نخستين رييس دانشگاه تهران، 
رجل سياسي

اقالم اهدايي: كتاب )بيش از 6000 جلد(
محل نگهداري اقالم اهدايي: كتابخانه مركزي
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)ذكاء  الملک( به عنوان نخست وزير،  ابتدا كفيل وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه شد و پس از 
مدتي عنوان وزير در اين وزارتخانه مشغول به كار شد و تا سال 1317 در اين مقام بود� پس از آن، تا 
خرداد 1319، وزير كشور شد و وقتي به مدت شش ماه  از خدمت در پست وزارت كشور كنار گذاشته 
شد به مطالعه و تحقيق پرداخت� وی همچنين در سال 1320 مسئوليت وزارت بازرگانی و بعد از آن 
وزارت بهداری را بر عهده داشت� او همچنين چندی وزير دادگستری، امور خارجه و وزير مشاور و 
سفير ايران در هندوستان بود� سرانجام علی اصغر حکمت در سال 1359 در تهران درگذشت و در شيراز 

به خاك سپرده شد�
از مهمترين اقدامات وی، تأسيس دانشگاه تهران در سال 1313 بود كه به همراه جمعی از دانش آموختگان 
و روشنفکران طرح  آن را تنظيم و براي تصويب تسليم مجلس كرد� از ديگر اقدامات مهم فرهنگي او 
تأسيس كتابخانه های ملی، احيای آثار ملی، تأسيس موزه های ايران باستان، مردم شناسی، پارس شيراز، 
مبارزه  براي  برگزاری كالس های ملی شبانه  موزه آستان قدس رضوی و موزه حضرت معصومة قم، 
با بيسوادی، تغيير نام مدارس خارجی به فارسی، تأسيس پيشاهنگی و سازمان تربيت بدنی و تأسيس 

فرهنگستان ايران بوده است�
كتابخانة او شامل بيش از 6000 جلد كتاب خطی، چاپی، چاپ سنگی، نشريه و پايان نامه، كتابهايی با 
موضوع تاريخ و جغرافی )نخستين كتاب های علمی در زمينة تاريخ و جغرافی همچون جغرافيای نظامی 
ايران(، ادبيات ايران، اسالم  شناسی و رشته های مختلف علوم انسانی به زبان های فارسی، عربی و التين، 
كه در سال 1340 وقف دانشگاه تهران شد و ابتدا به طور موقت به كتابخانة دانشکدة ادبيات انتقال يافت 

و پس از تکميل ساختمان كتابخانة مركزی درسال 1351 به كتابخانة مركزی منتقل شد�
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 اين مجموعه هم اكنون در تاالر كتاب های ناياب و مجموعه های ويژه كتابخانة مركزی )تاالر خواجه 
نصيرالدين طوسی( نگهداری می شود� در سال 1341 كتابی با عنوان فهرست نسخه های خطی كتابخانة 
دانشکده ادبيات به كوشش محمدتقی دانش پژوه )پدر علم نسخه شناسی( به چاپ رسيد كه در اين كتاب 
عالوه بر فهرست نسخ خطی مجموعة وقفی علی اصغر حکمت در بارة هر كدام از اين نسخ، توضيحاتي 

آمده است�
از نظر قدمت، قديمی ترين كتاب اين مجموعة اهدايی، كتاب انجيل است كه تنها نسخة چاپ سربی اين 
مجموعه و مربوط به سال 1815 ميالدی است� از حکمت حدود يک  صد مقالة ادبی، تاريخی و هنری 

و چندين كتاب به طبع رسيده است؛ از جمله اين آثار عبارتند از: اصول فن مناظره از سعدی تا جامی
) ترجمه( پارسی نغز، امثال قرآن، نقش پارسی برای حجار هند،  9 گفتار در تاريخ اديان ايرانشهر، تاريخ 

باستانی ايران بر بنياد باستان شناسی )ترجمه(، گلزار حکمت�
از جمله نسخه های منحصر به فرد مجموعه اهدايي علي اصغر حکمت، می توان به موارد زير اشاره كرد:
آيين اخالق  پندهايی شامل  به دليل داشتن  پانزده صفحه، ترجمة نجم آبادی، كه  اهوازی، در  �1پندنامة 

پزشکی، به جا مانده از قرن چهارم هجری قمری قابل توجه است؛
�2 قصص االنبياء: نسخه خطی، شامل داستان پيامبران؛

�3 نسخه هاي تاريخ نگاري مانند: تاريخ ايران، تاريخ بوشهر و ���؛
�4 نسخه اي از نخستين تالش براي تهية  نقشه از استان هاي ايران، مانند نقشه منطقة  آذربايجان؛ 

سلطان  ترجمة  ماركوپولو،  سفرنامه   �5
علی قلی خان  دستور  به  ابراهيم خان، 

سردار)شکسته نستعليق(؛
�6 كشف االسرار و عدة االبرار؛

حشری  مالمحمدامين  از  االطهار،  روضة   �7
سنگی  چاپ  به  تبريز  در  تبريزی  انصاری 

رسيده؛
به  بهايی،  از شيخ  فی الحج:  األثنی عشريه   �8

زبان عربی؛
به  طوسی،  خواجه  از  تحريرالمجسطی:   �9

زبان عربی؛ 
عربي  زبان  به  كتاب  ديگر  تعدادي  و    �10
و  احسايی  احمد  شيخ  از   الرسائل،  مانند 

السمرقنديه، از  ابوالقاسم سمرقندی�


