
  

  

  

  

  

  ايشاننگاهي كوتاه به زندگي و آثار يادي از استاد دكتر منوچهر مرتضوي و 
  

 - ششگالن -  شرقي تبريز كي از محلّات شمالش در ي1308  سال تيرماهچهر مرتضوي اولاستاد منو
.  وفات يافت در زادگاه خود1389  سالهشتاد و يك سال در نهم تيرماه پس از. به دنيا آمد

دست قواي روسيه سبب شد  غال تبريز بهاش.  در تبريز آغاز كرد1314 سال ئي را درتحصيالت ابتدا
 ششم ابتدائي را در تهران به پايان رسانيد، در سال  استاد.كه خانواده ناگزير به تهران كوچ كند

به دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران وارد شد و در .  از دبيرستان فيروزبهرام ديپلم ادبي گرفت1326
 ليسانسية ادبيات فارسي عر در ادبيات فارسيتاريخ نقدالشّ عنوان يي با نامه  با نوشتن پايان1330ل سا
  .التحصيالن به دريافت نشان درجه اول فرهنگ نايل آمد با كسب رتبة اول ميان فارغ. شد

ه  وارد دانشگا با پاية اداريياد پروفسور محسن هشترودي زنده در زمان رياست 1331در سال 
 در زمان رياست مرحوم مجتبي مينوي در دانشكدة ادبيات و علوم انساني 1332 در سال .تبريز شد

 به رياست نشرية دانشكدة ادبيات 1335سال  در .سنجي تدريس كرد تبريز فنون ادبي و سخن
 و بررسي اوضاع ادبينامة خود با عنوان   با دفاع از پايان1337به سال . دانشگاه تبريز منصوب شد

» خوب«الزمان فروزانفر با درجة   مرحوم بديع به راهنماييعلمي آذربايجان در عهد ايلخانيان مغول
در آن زمان دكتري ادبيات گرفت و در همان سال به سبب احراز رتبه اول در » بسيار خوب«معادل 
ر فرهنگ به ابالغ وزي1343در سال . درجة اول فرهنگ دريافت كرددكتري بار ديگر نشان مقطع 

خانلري در سال  به پيشنهاد مرحوم دكتر پرويز ناتل. به درجة استادي زبان و ادبيات فارسي نايل شد
1354به رياست دانشگاه 1356سال در . ت وابستة فرهنگستان ادب و هنر ايران درآمد به عضوي 

  . استعفا كرد از رياست دانشگاه1/3/1357در اعتراض به كشتار دانشجويان در . تبريز منصوب شد
چاپخانة اختر شمال تبريز چاپ شده، تاريخ چاپ  در مرده چراغ نيماز استاد كتاب شعري به نام 

در .  به چاپ رسيده است1333ظاهراً كتاب در .  آمده است1332 تا 1329در آن اشعاري از . ندارد
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رسالة تأثر  1336 در ؛رسالة چند پسوند 1335در  ؛جم يا تحقيق در ديوان حافظ ة جامرسال 1334
رسالة ايهام يا  1339 در ؛تحليل يكي از تمثيالت مثنوي 1337 در ؛)تأثرات لفظي (حافظ از سعدي

در هران، اميركبير؛ ت، در شناسي مكتب حافظ يا مقدمه بر حافظ 1344 ؛خصيصة اصلي سبك حافظ
 در ؛و شاهنامهفردوسي  1369 در ؛زبان ديرين آذربايجان 1360 در ؛مسائل عصر ايلخانان 1358
 جلد در انتشارات توس به چاپ رسيد، اين چاپ بعد از وفات آن مرحوم 2 در مكتب حافظ 1388
بيني و حكمت موالنا با مقدمة فرزند ايشان، آقاي دكتر ايرج   كتابي به نام جهان1390در سال . بود

 بلند و كوتاه و هاي استاد است، شب نيمههاي  مرتضوي در انتشارات توس منتشر شد كه يادداشت
  .ها معلوم نيستهاي ديگري دارد كه سرنوشت آن ي كتابتها و ح ها، يادداشت مطمئناً استاد مقاله

هاي حيات  بيني، عقدة حقارت و حسد سبب شد كه استاد بيش از ربع قرن از پربارترين سال كم
هاي خود آورده،  شتكه يكي از دانشگاهيان تبريز در يادداعبارتي . خويش را در انزوا سپري كند

 چه قندي در دلشان آب شده و چه پاره كاغذصفتان از نوشتن اين توان حدس زد كه خفّاش مي
ديديم كه بر سردرِ اتاق آن «: اند شادي اهريمني به خاطر انتقام ناجوانمردانه در دل احساس كرده

  »!!به دانشكده نخواهد آمداستاد ديگر : اند جاي برنامة حضور در تكّه كاغذي نوشته اديب فرزانه به
. خانوادة ايشان در منطقة هرزندات امالكي داشتند. داد يي به مال دنيا نشان نمي استاد عالقه
كنند كه اراضي را  هاي سي و چهل پيش از اصالحات ارضي به پدر خود پيشنهاد مي استاد در دهه

روند و به كشاورزان اعالم  يپذيرند، به محل م مرحوم پدرشان مي. ميان روستائيان تقسيم كنيم
  ».زمين و محصول آن متعلق به شماست«كنند كه  مي

ها رياست دانشگاه تبريز را  ترين سال  كه ايشان در بحرانيگيران شايع كرده بودند خرده
. دانند كه در سال آخر دوران سلطنت پهلوي همه جاي ايران ناآرام و متشنج بود همه مي. پذيرفتند
وقت با توجه به نفوذ و محبوبيت استاد مرتضوي در دانشگاه و محيط فرهنگي تبريز و دولت 

قبول آن مقام و پيشامدهاي ناگوار آن . آذربايجان در واقع رياست دانشگاه را به ايشان تحميل كرد
. خبر بودند، اندكي متزلزل كرد پرده بي ها منزلت ايشان را نزد كساني كه از حقايق پس سال
  .به موقع ايشان بر قدر و منزلت ايشان افزوداي استعف

فردوسي منادي عزت و شرف «آن بود كه سائقة  به فردوسي ةپرداختن آن مرحوم به شاهنام
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شاهنامه «، ». ايران استترين سند هويت تاريخي و ملّي ملّت ايران و شاهنامه معتبرترين و موثق
وانان و جباران و ايران و انيران و عناصر اهورائي و بدان و پهلهاي نيكان  داستان رويارويي خصلت

ها و روزهاي تاريك و روشن مردم ايران و از اين  ها و اميدها و نااميدي گاه آرمان و اهريمني و جلو
لحاظ در عرصة پهناور فرهنگ و ادبيات ايران منحصر به خود و به نظر بسياري از دانايان و 

  ».نظير است وام و ملل جهان بيپژوهندگان در ادب و فرهنگ ساير اق
التكبر مع المتكبر «شايد از آن باب متكبر بودند كه . ايشان مغرور و متكبر است: گفتند مي

دبه من «: خطاب كرده بود، فرموده بود» آقاي دكتر« يك بار يكي از همكاران ايشان را .»قةص
  ».آقاي دكتر نگوئيد، من منوچهر مرتضوي هستم

شدند، خدمتكاري بيرون در  اول آنكه استاد وقتي وارد كالس مي: ام شنيده و خواندهدو نكته را 
 به خدمتكاران و دوم اينكه. داد كه به كالس درس نزديك شود ايستاد و كسي را اجازه نمي مي

كس حق ندارد پيش از پايان  ديگر همكاران سپرده بودند كه اگر كسي فوت پدرم را بياورد، هيچ
  . خبر دهدكالس به من
گيوي نازنين كه از استاد فروزانفر در ذهنش بود،  ياد دكتر حسن احمدي يي از زبان زنده خاطره
  :نقل كنم

هاي كتاب  الزّمان فروزانفر در منزلشان نسخه روزي در محضر مرجع روزگار، استاد بديع«
دكتري ادبيات، دورة ! احمدي: كرديم؛ استاد فرمودند  اوحدالدين كرماني را مقابله ميمناقب

... كوب و  اكبر فياض، منوچهر مرتضوي، عبدالحسين زرين علي:  دادهمتخرّجدانشگاه چهار 
  ».)ام متأسفانه بنده چهارمي را فراموش كرده(

، پشت تريبون رفته و اند در كنگرة فارابي وقتي استاد مجتبي مينوي را به تريبون دعوت كرده
  ».ار مرتضوي را بشنومبام تا سخنان گهر نم، آمدهام خطابه برا من نيامده«: گفته بود

 تاريخ و فرهنگ ايران را در دانشگاه تبريز داير كرد، در آن مؤسسه زير نظر استاد ةاستاد مؤسس
، تأليف هانري ماسه، معتقدات و آداب ايرانيتوان از  ها كتاب به چاپ رسيد كه از آن ميان مي ده

 آبادي؛  در دو جلد از مرحوم عزيز دولتنوران آذربايجانسخضمير؛  به ترجمة مرحوم مهدي روشن
  .نام برد...  از خود استاد و مسائل عصر ايلخانان، از مرحوم اديب طوسي؛ فرهنگ لغات ادبي
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 به خواستة آقاي دكتر سيد محمدتقي ساية سرو سهييي به نام   دربارة استاد يادنامهتاكنون
؛ ديگر 1391خسروشاهي، در   آقاي محمد طاهري دانشگاه تبريز به كوششعلوي، رياست وقت

بجنوردي رياست ارجمند   به خواست جناب كاظم موسويارمغان منوچهر مرتضويكتابي به نام 
و ديگر زندگينامه و خدمات علمي و  ؛1393بزرگ اسالمي به كوشش اينجانب در المعارف  ةدائر

گاه تبريز مرحوم دكتر منوچهر مرتضوي، پژوه برجسته و استاد دانشكدة ادبيات دانش فرهنگي حافظ
وسيلة انجمن آثار و مفاحر فرهنگي به چاپ   به1393به خواسته استاد دكتر مهدي محقق در مهرماه 

  .رسيده است
در اين سه كتاب مطالبي دربارة شخصيت، آثار و تأثير استاد در فرهنگ و تاريخ كشور از 

  .دوستداران استاد نقل شده است

 باور داشت  صميمانه كه با تمام وجود به معلّمي شرف بخشيد و باد بزرگ شادروان آن مرد
  .كه معلّمي شغل انبياست

  سبحاني. توفيق هـ 
 1395      فروردين          


