
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1398-1307دکتر احسان اشراقی )

 تهراناستاد تاریخ دانشگاه 

 پژوهشناس و قزویننگار، پژوهشگر، مترجم، صفویتاریخ
 



 أ

 

 دکتر احسان اشراقییادبود 

(1398-1307) 
 منصور صفت گل

 دانشگاه تهران استاد گروه تاریخ

 

، بیشتر از روزگار نگاری در ایرانهای تاریخو بینش هاروش گسترش نوین ۀدور گرچه

 از توانهمه نمیایناست، با پژوهشی وجویتجس ق( قابل1313-1264) ناصری به بعد

آید این می نظر نگفت. به سخن بعد به وطیتمشر روزگار یهادگرگونی چشمگیر تأثیر

های نگارانی انجامید که از دیدگاه و روشها به برآمدن نخستین نسل از تاریخدگرگونی

ها کردند. این دگرگونیسنجش با نسل پیش از خود پیروی میتری در تر و متفاوتتازه

نیز همراه بود و یا اقتصادی ایران  اجتماعی و غییراتی چشمگیر در ساختار سیاسی،با ت

ثر ؤحال معیندستاورد و در ،نگاریهای روشی و سبکی تاریخدگرگونی ،تربه بیان درست

 بر آن تغییرات بود. 

نگاری و رویداد نویسیمجلس سنت شد. دگرگون مورخ ۀپیش و جایگاه ،جدید ساختار در

ای و نویسی سلسلهو رونق تاریخرواج  ۀطور معمول مایمرتبط با قدرت که به ۀمنشیان

را به نظام  جای خودتر شد و رنگرنگ و کمرفته کمبود، رفته ای در ایرانسلسلهغیر

بنابراین  ؛های نوین دادتر به رسانههای اداری نو و از همه مهمثبت رویدادها در گزارش

ایرانی بود، به نگاری کهن ای سنتی رویدادنگاری که بخشی از کارکرد تاریخنقش رسانه

زمینه برای گسترش  ،تعریفی نو نیاز پیدا کرد. از سوی دیگر با گسترش ابزارهای نوین

آید د. چنین به نظر میشتر فراهم کارآمدتر و آسان ،ثرترؤهایی مآگاهی تاریخی به روش

اما این  ؛جایگاه مورخ پیدا شده باشد بارۀتار جدید، در آغاز نوعی ابهام درکه در ساخ

را به ضرورتی تازه برای گسترش دانش تاریخ داد و  جای خود در اندک زمانیهام اب

؛ نویسی آماده ساختی از مورخان و سبک نویی از تاریخاتازهزمینه را برای ظهور نسل 

علمی نهادی  ۀنگاری ایرانی را به مقام یک رشتای که برخالف ادوار پیشین، تاریخزمینه

 ناپذیر تکاپوی علمی ایران معاصر ارتقاء داد.بخش جداییمثابه مورخ را به ۀو پیش

اشراقی ضرورت دارد به احسان  های علمی استاد دکتربرای فهم بهتر اهمیت دیدگاه

بندی بزرگ، ود. در یک دستهمعاصر ایران توجه ش ۀنگاری در دوروضع تاریخ و تاریخ

 ۀاسالمی تا مشروطیت و از دور ۀتوان در دو بخش از آغاز دورنگاری ایرانی را میتاریخ



 ب

 

هایی ها فعالیت مورخان ایرانی ویژگییک از این دورهبررسی کرد. در هرمشروطه به بعد 

آستانۀ مشروطیت  در تغییرات این است. یافته نیز تغییراتی سنت، تداوم عین در که داشته

 ،دوم ایجاد شد . تغییراتی که در دورۀاست تر بودهتر و پرشتابجانبههمه ،و پس از آن

های مورخانه کوشش بررسی آیدمینظربه لذا و بود ایرانی ۀجامع تجدد ۀدور مهم دستاورد

 ؛های دکتر اشراقی برای درک تأثیر تغییرات ناشی از تجدد ضروری استو آثار و پژوهش

آن دسته از تغییراتی که تاریخ را از دانشی مبتنی بر قواعد و اسلوب  ،به سخن دیگر

تخصصی و مبتنی بر معیارهای علوم نوین  ۀیک رشت ۀبه آستان ،یش از تجددقدیم پ

 تبدیل کرد.

نویسی مرسوم ایرانی مبتنی بر روابط استاد و شاگردی صنفی قدیم و با تاریخ

ها و رفت. این مورخان خاستگاهتون تاریخی مورخان برجسته پیش میالگوبرداری از م

 نگاری مرتبط با آنفرهنگ و ادب سیاسی و تاریخ و در های گوناگونی داشتندحتی پیشه

پس از ویژه ۀ مشروطه و بهنویسی ایرانی که بیشتر از دورجدید تاریخ ۀثر بودند. در دورؤم

 ۀیک شاخ رفته بر گونۀنویسی رفتهتاریخ ،دشوراکز نوین آموزشی و علمی آغاز میم بنای

یعنی زمینه برای فعالیت نسلی  ؛دشوتخصصی پدیدار می موضوعاتی کامالً ن باعلمی معیّ

دیدند و از اصول و قواعد و ای آموزش میصورت حرفهشود که بهاز مورخان فراهم می

و آثار دکتر اشراقی در حقیقت  هاکردند. فعالیتنگاری پیروی مینی در تاریخن معیّقوانی

جدید مرتبط  ۀوربه د نویسی پیشاجدیدانتقال و گذار از وضع تاریخ ۀتواند در دورمی

 را آغاز نویسیلمی تاریخجدید فعالیت ع یعنی نسل اول استادانی که در دورۀ ؛دشو

اقبال آشتیانی  عباس و یاسمی رشید غالمرضا و شیبانی وحیدالملک مانند افرادی کردند.

ی نویسدر حقیقت در تاریخکه  بودند ینسلمرحوم نصراهلل فلسفی،  ،همه مؤثرتر و از

موجب  ای را منتقل نمودند کهای را فراهم کردند و تجربهرا نهادند و زمینه ایران بنایی

تخصصی علمی  ۀصورت رشتتاریخ را به ،نسل دومی که شاگردان این استادان بودند شد

 گرفتند. نظر، درو مبتنی بر اصول و قواعدی که بدان اشاره شد

اشراقی احسان دکتر یاد ندهاستاد زبه آثاری که توجهها و بااین فعالیت ۀدر مجموع

توجه ظر موردتوان از چند منمی وی رانگاری منتشر کردند، رویکردهای تخصصی تاریخ

اقبال آشتیانی  عباس استاد و قزوینی عالمه پژوهشی سنت به ایشان آیدمینظربه قرارداد.

ین ترکه تعدادی از مهم یقاً وفادار بودند. همین باعث شدتصحیح متون عم ۀدر حوز

صفویه با اشراف و نظارت و تصحیح و توضیحات ایشان منتشر و  متون تاریخی دورۀ
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های دکتر اشراقی به فعالیت ۀاما دامن ؛شناس شودفویهراهگشای نسل بعدی محققان ص

طوالنی و تحصیل و  ۀتصحیح متن محدود نشده است. در واقع ایشان به دلیل تجرب

همراه  رویکرد ادبی به تاریخ باقه به تاریخ را عال ،تحقیقاتی منظمی که داشتند ۀزمین

در شناسی علوم اجتماعی و اقتصادی و مخصوصاً روان ۀحوز وجغرافیا  هو ب می کردند

رد ، این رویکهای متفاوت. برای شاگردان ایشان در حوزهداشتندتاریخ توجه  مطالعۀ

یران تنها که به تاریخ اکرد ای در دانشجویان ایجاد میهمیشه جذاب بود و دیدگاه ویژه

سرزمین و کشور  ۀمثابزمان به ایران بهبلکه هم ،ای توجه نکننداز منظر سیاسی و سلسله

تدریس  ۀو برنامها ای که در کالسو فرهنگ و تمدن بنگرند. این رویکردهای چندگانه

 ۀو سپس در آثار تحقیقی ایشان در قالب مقاالت گوناگون و مقدمشد میاستاد ارائه 

تاریخ  ویژهبه ،تاریخ ۀهای جدیدی در زمینافق ،فتیاشده بازتاب میمتون تصحیح

 صفوی گشوده است. 

آن عالقۀ جدی و قلبی و  واست قابل اشاره  استادهم در کارهای  یدیگر جنبۀاما 

شناسی قزوین ،بنابراین ؛فرهنگ قزوین استبه مباحث مربوط به تاریخ و  ایشانعلمی 

که ایشان تصحیح  بود. حتی در متونی ایشان ۀهای مورخاناز دلبستگینیز بخشی مهم 

 التواریخ ةصخال ؛ برای مثال،توان این عالقه به قزوین را تشخیص دادمی ،ده استکر

 ،رن دهم ایران روزگار صفوی استتاریخ قبسیارمهمی دربارۀ قاضی احمد قمی که متن 

از آنچه در  زیادیبخش و  رودمیشمارهین بنگاری مکتب قزوتاریخ ۀدر واقع بهترین نمون

پیش از شاه  پایتختی قزوین در دورۀ ۀحوالت دورعمالً به ت ،شودبیان میکتاب این 

 ،تصحیح این متن مهم صفوی 1.دارداشاره عباس اول صفوی و آغاز فرمانروایی او 

جلد  ۀح در مقدمراهگشای تحقیقات بعدی در این موضوع بود و از خالل اشارات مصح

نگاری با خاستگاه منشیانه و ادیب و عنوان وقایعنگاری قاضی احمد بهزوایای تاریخ ،یکم

چاپ یکی دیگر از شود. همین مطلب دربارۀ بررسی و روشن می ،هنرشناسی با ذوق

کویین  2ای نطنزی نیز صادق است.افوشته ۀنوشت ،اآلثار ةنقاومتون مهم این دوره به نام 

و به  کرده قزوین از عهد طهماسب یکم تا شاه عباس را بررسی دورۀ هاینگاریوقایع

ابعادی از روش تصحیح دو کتاب یادشده و دیگر متون مربوط به این موضوع توجه نشان 

سه جلدی  ۀتصحیح جلد دوم از مجموع ،یادترین پژوهش استاد زندهتازه 3داده است.

نگارنده  4ن روزگار شاه عباس یکم است.از مورخا ،خوزانی اصفهانی ۀنوشت افضل التواریخ

خانقاهی  ۀدور متن ترینمهم از انتقادی یتصحیح انتشار برای ایبرنامه استاد که داندمی
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ابن بزاز اردبیلی داشتند و چنین نهاده بودند تا  نوشتۀ ،الصفا ةصفویعنی  ،تاریخ صفویان

 د.شواین کتاب از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر 

ر فزون بر توجه به قزوین و تاریخ ایران با انتشار متون تاریخی عهد صفویه، دکتا

های بخش ، دربارۀبیگ شیرازیبه اشعار عبدیتوجهاشراقی در بخش شعر و ادبیات، با

شاعری مورخی پرکار و  ،بیگ شیرازیعبدی 5.اندکردهپژوهش  نیزتاریخ قزوین ۀ شدگم

 ةتکملجز  اومکتب قزوین است.  دورۀنویسان ن تاریختریقریحه و یکی از سرشناسخوش
الدین را نیز با شیخ صفی ۀکه تاریخی جهانی است، مجموعه اسناد وقفی آستان االخبار

منظومات او اهمیتی اساسی دارند و در  ،برآنتدوین کرده بود. افزون الملک صریحنام 

ها و عمارات ها و کاخباغ ۀبارر، توصیفاتی دلکش و گویا دجنات عدنیکی از آنها به نام 

 ،این متن را بررسی ،دکتر اشراقی ،یاداعیانی قزوین عهد صفوی آورده است. استاد زنده

بوده  ۀ استادعالقۀ موردچه در این سه عرصۀ آنهم ،بنابراین 6؛نداهتصحیح و منتشر کرد

روان تحلیل ات، اجتماع و اقتصاد و حتیبا همان رویکرد تاریخ، جغرافیا، ادبی ،است

یعنی از دید ایشان  ؛دیددر آثار ایشان توان میرا ایرانی  ۀتحوالت جامع ،شناختی

 و برهمین اساس، شودجغرافیا و ادبیات فارسی دیده می پیوندی ناگسستنی میان تاریخ،

 یابد. ای با تمرکز بر تاریخ اهمیت میرشتهنوعی پژوهش بین

ای از حلقه ،تاریخ قزوین و صفویه ۀزمین های دکتر اشراقی دردر حقیقت پژوهش

 وی ۀدیرپاست و عالق یعنوان تمدنبه ،تر دلبستگی ایشان به تاریخ ایرانهای بزرگحلقه

ساز ایجاد عالقه در دانشجویان و دلبستگان به تاریخ و زمینه ،به فرهنگ و تمدن ایران

 است. شده تمدن ایران 

از  ،شناسیشناسی و ایرانالمللی صفویههای ملی و بینؤثر استاد در برنامهحضور م

پژوهشی استاد زنده . کارنامۀرودشمارمیبهژوهشی ایشان علمی و پ ۀدیگر وجوه کارنام

حضور  ،ترمدیریت آموزشی و از همه چشمگیر ۀیاد دکتر احسان اشراقی به همراه تجرب

نقش مهم  های دور وز سالموزشی رشتۀ تاریخ اهای آدر تدوین برنامهگیر ایشان پی

نشان از جایگاه رفیع استاد در  ،دانی سرشناسعنوان تاریخبه ،ایشان در فرهنگستان علوم

 سپهر علمی ایران معاصر دارد. 

مورخان و  ۀجامع بیات و علوم انسانی و گروه تاریخ،اینک دانشگاه تهران و دانشکده اد

و هستند اندوهگین  ،در سوگ آن گرامی ،شناسیو البته جهان ایراندانشمندان ایران 

 .دنالهی آرزو دار ۀرحمت واسع ،اندبرای استاد روانشاد که از مینودر به مینودری گذشته
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 دکتر احسان اشراقیعلمی و پژوهشی کارنامۀ  گزیده ای از
 

 مشخصات فردی و تحصیالت

 :ن قزوین، شهرستا1307 :عبدالغفار، تولد نام پدر. 

 تحصیالت ابتدایی و متوسطه در قزوین. 

 1328تهران،  دانشگاه عالی سرایدانش و ادبیات دانشکدۀ از جغرافیا و تاریخ لیسانس. 

  ،1343فوق لیسانس علوم اجتماعی از مؤسسۀ تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران. 

  ،1348دکتری تاریخ از دانشگاه تهران. 
 

 هاوظایف و مسئولیت

 1349تا  1328ها و تهران، های شهرستانیرستاندبیر دب. 

 1346 ،استادیار تاریخ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. 

  1359-1357 دانشگاه تهران،معاون آموزشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی. 

 و یک  1376-1363 ،مدیر گروه تاریخ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

 .1357 پیش از نیز هدور

 مدیریت هاسال مناسبت به 1376 سال در تهران دانشگاه رئیس از تقدیرنامه دریافت 

 .تاریخ آموزشی گروه
 

 هاعضویت

 به بعد 1357 ،ریزی تاریخ وزارت فرهنگ و آموزش عالیعضویت در کمیتۀ برنامه. 

 اه تهرانعضویت در هیئت تحریریۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگ. 

 مدیر و عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 

 .1356و  1355

 هشگاه علوم وهشکدۀ تاریخ پژوعضویت شورای علمی مجلۀ تحقیقات تاریخی پژ

 .1375 ،انسانی

 1375 ،هشگاه علوم انسانیوعضو شورای علمی انتشارات پژ. 

 1376 -1375 ،نت پژوهشی دانشگاه تهرانعضو شورای پژوهشی و حوزۀ معاو 

 م.1987از  ،شناسی اروپاییعضو مؤسسۀ ایران 

 م.1993از  ،شناسیعضو میزگرد مطالعات صفویه 



 و

 

 تاریخ  شاخۀ مسئول و ایران اسالمی جمهوری علوم فرهنگستان پیوسته عضو

 .فرهنگستان
 

 شرکت در مجامع علمی

 رانی در زمینۀ تاریخ صفویه، ایراد سخن1975شناسی، پاریس، کنگرۀ ایران. 

 ایراد سخنرانی1976شناسی و تاریخ آلمان، مونیخ، کنگرۀ باستان ،. 

 تاریخ صفویه زمینۀ در سخنرانی ایراد ،1989 ،پاریس صفوی، مطالعات میزگرد لینوا. 

 ایراد سخنرانی1993شناسان اروپا، آلمان، بامبرگ، سپتامبر دومین کنفرانس ایران ،. 

  ایراد سخنرانی1994مطالعات صفوی، کمبریج، دومین میزگرد ،. 

 1995شناسان اروپا، کمبریج، سپتامبر سومین کنفرانس ایران. 

 (، 1996) 1373 مهر و فروردین مشهد، و تاشکند تیموری، دورۀ سمینارهای در شرکت

 .ایراد سخنرانی

 1375، قفقاز تاریخ متن در جستانگر دربارۀ تفلیس در سخنرانی ایراد برای مأموریت. 

  به بعد 1349شرکت در کنگرۀ تحقیقات ایرانی از سال. 

 سال اخیر 25ها و مجامع داخل کشور در تاریخی در دانشگاه دعدهای متسخنرانی. 

  1377دعوت دانشگاه ادینبور برای سخنرانی در سومین میزگرد صفوی، مرداد. 

  ،1378سال اول نیمدعوت دانشگاه توکیو برای سخنرانی دربارۀ متون تاریخی ایران-

1377. 
 

 آثار علمی

  ای نطنزی، ، تألیف افوشتهار در تاریخ صفویهاآلثار فی ذکر االخی ةنقاوتصحیح متن

 .1373و تجدید چاپ در  1350چاپ دانشگاه تهران، 

  چاپ دانشگاه 1359قاضی احمد قمی، جلد اول  التواریخ صةخالتصحیح متن ،

عنوان این دو جلد به .چاپ شد 1363کتاب در  تهران؛ )تاریخ صفویه( و جلد دوم این

 های برگزیدۀ هفتادسالگی دانشگاه تهران تجدید چاپ شد.یکی از کتاب

  العادۀ فرانسه در ایران در زمان محمدشاه  ، سفیر فوقسفرنامۀ کنت دوسرسیترجمۀ

 .1362قاجار، نشر دانشگاهی، 

  شیخ صفی تا شاه  ، تألیف سیدحسن استرآبادی )ازتاریخ سلطانیتصحیح متن

 .1366صفی(، انتشارات علمی، 



 ز

 

  بیگ خوزانی اصفهانی، دفتر دوم، مؤسسۀ ، تألیف فضلیافضل التواریختصحیح متن

 .1398پژوهشی میراث مکتوب، 

  تألیف پروفسور نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعۀ دولت صفویترجمۀ کتاب ،

 .1371فاروق سومر، با همکاری محمدتقی امامی، 

 یراستاری و نظارت بر ترجمه و چاپ کتاب وIranian L’art et la Societe dans le 

mond )شناسی فرانسه در تهران، ، انتشارات انجمن ایران)هنر و جامعه در جهان ایرانی

1377. 

  الدین ی ابن بزّاز، در احوال شیخ صفیالصفا ةصفوتصحیح انتقادی نسخۀ معتبر

 ، زیرچاپ.اردبیلی

  با همکاری مهرزاد )نویدی(بیگ شیرازی ، تألیف عبدیجنات عدنتصحیح متن ،

 .1395تهران  پرهیزکاری، انتشارات سخن.
 

 و... مقاالت

به برخی  در اینجا تنها که اندمنتشر کرده در زمینۀ تاریخ یمقاالت متعدددکتر اشراقی 

 شود:از آنها اشاره می

 «ی ایران )مجموعه مقاالت(کتاب شهرها ،«بافت معماری قزوین در دوران صفوی ،

 به کوشش دکتر یوسف کیانی.

 قاضی احمد قمی، مجلۀ  التواریخ صةخالای دربارۀ نسخۀ پنجم مقالهStudia Iranica ،

 .1970 ،پاریس

 « :قزوین دومین پایتخت صفویانQazvin deuxital Capital des Safawides Safavid 

Persia 1995 Cambridge.» 

 «1352، های تاریخیبررسی، «یخیمعرفی چند سند تار. 

 «1350، های تاریخیبررسی، «عرض سپاه شاه طهماسب اول. 

 «مجلۀ تاریخ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ، «گیالن در حکومت صفوی
 .1356، 2ش ،تهران

 « مجلۀ تاریخ دانشکدۀ ادبیات و ، «میرفندرسکی العالم تحفةسلطان حسین صفوی در
 .2ش ،نشگاه تهرانعلوم انسانی دا

 «1355، هنر و مردم، «های قهقهه و استخر در روزگار صفویاندازی به قلعهچشم. 



 ح

 

 «1355، هنر و مردم، «از دیدگاه وحدت ملی شاهنامه. 

 «مجموعه مقاالت به مناسبت بزرگداشت خوارزمی، «جغرافیای تاریخی خوارزم. 

 «گنجینۀ اسناد، مجلۀ «ینامه( از دوران صفومعرفی یک سند تاریخی )طومار بیع ،

 .1377سازمان اسناد ملی، 

 «1376، 5، ش شناختایران، «تجارت ابریشم در دوران صفوی. 

 به زبان  1980 ،چهار مقاله به زبان فرانسه و انگلیسی در استودیا ایرانیکا، پاریس(
، مجموعۀ مطالعات ایرانی در عهد صفویهدر « نقطویان در عصر صفویه»، فرانسه(

، «ابط با آسیای مرکزیایران در عصر صفویه، افشاریه و قاجار و رو. »2003ر، ادینبو

 خانۀدولت»وفسور ژان کالمار با عنوان ، جلد پنجم. مقاله به افتخار پرچاپ یونسکو

مطالعات اروپایی در کتاب  ،«بیگ شیرازی، شاعر دوران شاه تهماسبقزوین و عبدی
 .2006اندا و میکله برناردینی، ماساشی ه شوپه، به کوشش ماریاو آسیایی

 1349عنوان مشاور، مشارکت در تدوین اطلس تاریخی ایران در دانشگاه تهران به. 

 کنندۀ نقشۀ عنوان تهیهمشارکت در تهیه و تدوین دومین اطلس تاریخی ایران به

 .1376تفصیلی دوران صفوی، 

 عروس  ابن» ،«جزری ابن» ،«اشعث ابن» ،«)ع(ابراهیم حضرت» هایمدخل ترجمۀ

و  دانشنامۀ جهان اسالمبرای  المعارف اسالمیةدایرو چندین مدخل دیگر از « اروبیل

 «.بایندرخان»تألیف مدخل 

 

 نوشتپی
تصحیح احسان اشراقی، ، التواریخ صةخال الدین الحسین الحسینی القمی،قاضی احمد بن شرف .1

 (.1363)جلد دوم 1359 ،دانشگاه تهرانتهران، ، 1جلد

علمی تهران، تصحیح احسان اشراقی، ، ار در تاریخ صفویهاآلثار فی ذکر االخی ةنقاواهلل نطنزی، ایتهد .2

   .1373و فرهنگی، 

برداری و اندیشه، گرته روزگار فرمانروایی شاه عباس صفوی؛نویسی در تاریخشعله .ای. کویین،  .3
 ، صص1387دانشگاه تهران،  ،تهرانگل، منصور صفت ۀ، ترجممشروعیت در متون تاریخی عهد صفویه

20-28. 

زاده، نمازاهلل پیش، به کوشش احسان اشراقی و قدرت، دفتر دومافضل التواریخخوزانی اصفهانی،  .4

زودی بهرا این کتاب  ۀگانمجلدات سهمؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب . 1398 یراث مکتوب،م تهران،

 د.کرمنتشر خواهد 



 ط

 

نامه، اشراقیقزوین نگاه کنید به:  ۀبارو ازجمله تحقیقات در فهرستی از آثار دکتر اشراقی برای  .5
حدیث  قزوین،سیاقی، سیدمحمد دبیرنظر ، زیرمجموعه مقاالت تاریخی، اجتماعی، ادبی، جغرافیایی

گروه آموزشی ، گل، منصورصفتحال ایشان نگاه کنید به: شرح ۀبار. نیز در20-16 ، صص1381امروز، 
دانشگاه تهران،  ،، چاپ دومهای تخصصیریخچه، مقاطع تحصیلی و گرایشتاریخ دانشگاه تهران، تا

برای تازه ترین آگاهی ها در باره استاد روانشاد نگاه کنید به :  امین  .53-49 ، صص1395تهران، 

زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر احسان اشراقی عضو پیوسته فرهنگستان علوم استاد اشراقی، 
 .1395چاپ یکم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ، تهران  تهران، تاریخ دانشگاه

 .1395سخن  تهران، پرهیزکاری، مهرزاد و اشراقی احسان کوشش به ،عدن جنات شیرازی، بیگعبدی  .6
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