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معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر

تــاب  آنهــا  کــم دنیــا و مجــازات 
نهایــت  ای  نــدارم.  تــوان  و 
محبــوب  ای  عارفــان،  آرزوی 
راســتگویان! اعضــا و جوارحم را 
بــرای خدمتگــزاری ات نیرومند 

کن.  گویا  کن، و زبانم را به ذکر یاد خود 

کمیل و شروح آن دعای 
کمیل و رغبت علما بدان موجب شــده اســت  اهمیت و مضامین دعای 
ح  که نویسندگان و جویندگان معارف الهی مجموعه های بسیاری در شر
کالم موالنا أمیر المؤمنین  ح  کتاب اسرار العارفین فی شر آن فراهم آورند. 
)علیه الســالم( نوشــتۀ آیت اهلل سید جعفر بن سید محمدباقر بحر العلوم 

یکی از آن موارد است. 

حجت االسالم خراسانی محقق اسرار العارفین افزون بر سیدجعفر بحرالعلوم، 
که شــرحی بر دعــای کمیل  چهــل تــن از دانشــمندان اســالمی را نــام بــرده 
که از آن میان می تــوان نام علمایی همچون ابراهیم بن محمد  نوشــته اند 
خراســانی مشــهور به وثوق الحکمــاء )م 1358ق(، محقــق اصطهباناتی )م 
1338ق(، ابو القاسم مامقانی )م 1351ق(، ابو المکارم زنجانی )م 1330ق(، 

احمد رجبی اصفهانی، احمد زمردیان و ... را بر شمرد. 

نویسندۀ اسرارالعارفین
آیت اهلل سید جعفر طباطبایی بحر العلوم )1281-1377( نویسندۀ اسرار 
العارفیــن، فرزنــد آیــت اهلل ســیدمحمدباقر از خانــدان بحرالعلــوم اســت. 
کودکــی پــدرش را از دســت داد و تحــت سرپرســتی جــدش ســیدعلی  در 
گرفــت. پــس از آن ســطوح عالی فقه و اصــول را نزد  مقدمــات علــوم را فرا
آیــت اهلل ســیدکاظم یــزدی، صاحــب عــروه، پســر عمویــش ســیدمحمد 
بحرالعلــوم )صاحــب بلغــة الفقیه( و آیــت اهلل آخوند خراســانی خواند و از 

آنان اجازه روایت یافت. وی در تاریخ، رجال و درایه تبّحر داشت.

کمیــل بــن زیــاد نخعــی یمانــی )زادهٔ 7 پیــش از هجــرت یــا 12 پیــش از 
هجــرت، درگذشــتهٔ 83( از قبیلــهٔ نخع یکی از قبایل یمن و پســر زیاد بن 
نهیــک اســت. او از یــاران معتمــد امیــر المؤمنیــن و امام حســن )علیهما 
کوفه در زمان خــود بوده  الســالم( و یکــی از هشــت عابــد و زاهد معــروف 
کمیــل بن زیاد از راویان حدیث اســت. او از امیــر المؤمنین )علیه  اســت. 
کرده است. نیز عباس بن  الســالم(، عبداهلل بن مســعود و ... روایت نقل 
ذریــح، عبــداهلل بن یزیــد صهبانــی، عبدالرحمن بــن عابس، ابواســحاق 
کمیل  کــه از  ســبیعی، اعمــش، عبدالرحمــن ابن زیاد محدثانی هســتند 

کرده اند. روایت نقل 
کمیــل روایت شــده و به دســت مــا رســیده، از لحاظ  کــه از طریــق  آنچــه 
کــم، امــا بســیار پرمایــه و غنــی اســت. حدیــث القلــوب و دعای  حجمــی 
کمیل )دعــای حضرت خضــر( یکی از  کمیــل از ایــن موارد اســت. دعــای 
کمیــل آموخت و  کــه امیــر المؤمنیــن )علیه الســالم( به  دعاهایــی اســت 
عالمه مجلســی آن را از بهترین دعاها می داند. این دعا حاوی مضامین 
کــه  بلنــد عرفانــی و شــامل مجموعه هایــی از جمــالت هماهنــگ اســت 
گناهانــش را می کند.  خواننــده دعــا در آنهــا از خداونــد طلب بخشــایش 
کمیــل در شــب های نیمــه شــعبان و در هر شــب جمعــه خوانده  دعــای 

گوید: کمیل می  می شود. دربارۀ نقل آن 
این دعا با درخواست از خداوند متعال شروع می شود. در خواستی عارفانه 
و توأم با سوز عاشقانه. وقتی که انسان برای تجربه اول این دعا را می شنود 
کنــد، به خود می بالد تا  از اینکــه می تواند با چنین معشــوقی ارتباط برقرار 

که: که از اعمال خود شرمگین شده و لب به اعتراف می گشاید  جائی 

کوتاهی و افــراط نزدت آمده ام. با حالت  خدایــا بعــد از این همه تقصیر و 
پیشــیمانی و عذرخواهی و دل شکســته. پس عذرم را ببخشــای؛ زیرا تو 

گردانی.  که پرورده ات را ضایع  بزرگوارتر از آن هستی 

آن گاه بــا اشــاره بــه عجــز خویــش می گویــد: تــو می دانــی در برابــر بالهای 

اسرار العارفین فی شرح کالم 
موالنا امیرالمومنین ؟ع؟

اسرار العارفین فی شرح کالم موالنا امیرالمومنین علیه السالم؛ جعفر السید 
محمد باقر بحرالعلوم؛ ضبطه و علق علیه علی الخراسانی؛ قم: مکتبه الحیدریه.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر عباسعلی مردی
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3. تحقیــق و تعلیــق الشــیخ عبدالرحمــن الربیعــی، تقدیم الســید فاضل 
بحرالعلــوم، مرکــز تــراث الســید بحرالعلــوم، 1430ق. ایــن چــاپ در واقع 
کریم است و پس از مطابقت با آن معلوم شد  همان چاپ فارس حسون 
کار دیگری  کوتاه بــدان افزوده انــد،  که حاشــیه ای  کــه جــز در چند مــورد 
ج  صورت نگرفته است. نیز بعضی از تعلیقات آن محقق در این چاپ در

گونه اشاره ای بدان نشده است.  شده و هیچ 
4. تحقیــق حجةاالســالم علــی خراســانی، منشــورات مکتبــة الحیدریة، 

1430ق / 1388ش، قم. 
گی های تحقیق استاد خراسانی ویژ

محقق در مقدمه ای مفصل بر این اثر نکات زیر را مورد توجه قرار داده است:
کــرده و مطالبــی را در اســتجابت دعا،  ابتــدا بــه دعــا و اهمیــت آن اشــاره 
دیــدگاه غربی هــا دربارۀ دعا، روایات دعایی مثل دعــای ابوحمزۀ ثمالی، 

که در این باره نقل شده است را آورده است.  زیارت و آنچه 

کمیل را  کمیــل، ابتدا بحث قلــت روایات  آن گاه در بحــث مربــوط به دعای 
کمیل روایت شــده آورده  که از طریق  کرده و شــانزده عنوان روایت را  مطرح 
اســت؛ از جملــه: حدیث حســب، حدیث قلوب، حدیــث احتیاط، حدیث 
کمیل،  کمیل، وصیت امام )علیه الســالم( به  اخبار به غیب و بیان حاالت 
حدیث حقیقت توبه و استغفار، روایت اهل قبور، دعای خضر )کمیل( و ... .

ح  کمیل، دو بحث ســند و شــروح این دعا را مطر ســپس در مورد دعای 
کرده است: 

در بحث ســندی دعای کمیل دالیلی همچون قوت متن و ســبک انشــاء، 
کمیــل، شــهرت، توجــه جوامــع دعایــی )ماننــد مصبــاح  محتــوای دعــای 
کثرت شــروح را از  المتهجــد، بلــد األمین، إقبال األعمــال و ...( به این دعا و 
دالیل صحت استناد این دعا به امیر المؤمنین )علیه السالم( دانسته است.

در شروح این دعا ضمن بیان برخی از مفاهیم برجسته دعا و توجه علما 
ح نوشته اند.  کمیل شر که بر دعای  بدان، از چهل تن از علما نام برده 

کمیل، مطلب دیگری  کمیل و شناســاندن مآخذ شــرح حال  شــرح حال 
که در مقدمه آمده است. محقق در این موضوع از 29 منبع قدیمی  است 

کمیل رحمة اهلل را در آنها یافت.  که می توان مطلبی دربارۀ  نام برده 

کرده  کتاب بیان  در پایــان شــیوه خود را در تحقیق و تخریــج مصادر این 
کرده اســت. وی متــن را با چاپ  و نســخه مــورد اســتفادۀ خود را معرفی 
ســنگی )1342ق( مطابقت داده و شماره صفحه های چاپ سنگی را در 

حاشیه این چاپ قرار داده است. 

کــه حتــی در مشــخصات آیــات مکــی یا  گســترده  تخریــج هــای دقیــق و 
گاهی مفصــل، ضبط  مدنی بــودن آیــه را متذکــر شــده، حواشــی مفیــد و 
کروشــه در موارد  دقیــق اشــعار و احادیــث، عنوان گذاری مناســب داخل 
گی هــای ایــن چــاپ اســرار  الزم و نمایه هــای مفصــل را مــی تــوان از ویژ

العارفین برشمرد. 

کــه از آن میــان تقریرات  از وی آثــار قلمــی چنــدی بــه جای مانده اســت 
دروس آیــت اهلل ســیدمحمدکاظم یــزدی و آیــت اهلل آخونــد خراســانی در 
کتــب زیر نیــز از وی چاپ  مباحــث فقهــی و اصولــی اســت. افزون بــر آنها 

شده است: 
ح  که جلد اول در شــر ح خطبة المعالم در 2 جلد  1. تحفة العالم فی شــر
که تواریخ معصومین )علیهم الســالم( و مشــاهد آن اســت و  خود خطبه 
کتــاب معالم بعد از خطبه در  که در صدر  ح 39 حدیث  جلــد دوم در شــر

فضل علم و علما نگاشته شده است) چاپ 1355ق /193۶م(. 
2. تحفة الطالب )چاپ 1347ق/ 1928م(. 

3. بغیة الطالب فی حکم اللحیة والشارب )چاپ 1347ق / 1928م(. 
کمیل. ح دعای  4.اسرار العارفین در شر

نویسنده در مقدمه خویش در سه مقصد، سه مطلب را توضیح داده است:
مقصد اول معرفی خاندان بحرالعلوم اســت. در مقصد دوم بحث فقهی 
کرده اســت. در مقصد ســوم ضمن معرفی  ح  قصد و انشــاء در دعا را مطر
کمیل بن زیاد نخعی و شــخصیت برجســتۀ  کمیل )دعای خضر(،  دعای 

وی را شناسانده است. 

ح با دسته بندی فنی عناوین، ضمن تقسیم دعا به هفتاد فقره، آن  شار
گانه )از جمله: قســم به ذات خدا و صفات حســنای  را در محورهــای نــه 
الهــی، مناجات و دعــا، امیدواری، طلب رحمت از خداوند، اســتغاثه به 

کرده است.  ح  خداوند، اعتماد به رحمت خداوندی و دعا( شر

ح خــود در مقدمــه ســخنی نگفته، اما بــا نگاهی به متن  وی از روش شــر
گان دعا پرداخته و سپس آیات  که او ابتدا به توضیح واژ ح می بینیم  شــر
ح خود به بسیاری  کرده اســت. همچنین در شــر ناظر به متن دعا را نقل 
کــرده اســت. در بخش هایــی نیــز بــه عقایــد  از روایــات و اشــعار اســتناد 
کرده و از دیدگاه فالسفه، متلکمین، ثنویه و ... در مطالب  گروه ها توجه 
مربــوط ســخن به میان آورده اســت. در برخی از مــوارد نحله های علمی 
کرده اســت. وی به بحث امامت  را شناســانده و دیدگاه هــای آنهــا را نقد 
توجهی ویژه داشــته و مطالبی در شــناخت امامت، طرق شناخت امام، 

کرده است.  ح  فضیلت ائمه بر انبیاء و ... را مطر

ح شده از این قرار است: ح مطر که در این شر فهرست برخی از مباحث 
معنــی قــدرت خــدا و نقــد دیدگاه هــای مختلــف در ایــن بــاره، تصــوف و 
صوفیــه، دعــا و آداب و شــرایط دعا، شــکر، روایات توحیــد، معانی حّب، 

معانی ایمان، خلود در نار و ... . 

چاپ های اسرار العارفین
کنون چهار بار چاپ شده است: کتاب تا  این 

1. چاپ سنگی به خط محمود بن مهدی تبریزى، 1342ق / 1302ش. 
کریــم، مکتبــة فــدک، 1428ق / 2007م /  2. تحقیــق فــارس حســون 

138۶ش. 
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زبان شناسی ایرانی
زبان شناسی ایرانی: نگاهی تاریخی از دوره باستان تا قرن دهم هجری قمری؛ 

فریده حق بین، تهران: نشر مرکز، 1392، 263 صفحه.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر نیره خداداد شهری
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء

مقدمه
زبان شناســی دانــش شــناخت و بررســی زبــان بــه روش علمــی اســت. 
زبان شناســی را می تــوان علــم توصیــف زبــان دانســت. در زبان شناســی 
زبــان از دو جهت بررســی می شــود. از یک ســو زبان به عنــوان قوه نطق، 
که فصل ممیز انســان از حیوان اســت مورد  گی خاصی  یعنــی همــان ویژ
مطالعه قرار می گیرد و قوانین ناظر بر آن بررســی می شــود. از ســوی دیگر 
به بررسی همه زبان ها و از جمله زبان مادری پرداخته می شود. با توجه 
که وســیله برقراری ارتباط در جوامع بشــری اســت و با  بــه ماهیــت زبــان 
گاه ثابت نیستند و دائمًا  که جوامع بشری هیچ  درنظرداشتن این نکته 
که زبان هم به  دســتخوش تغییرها و تحوالت هستند، می توان دریافت 
دلیــل سرشــت اجتماعی خود پیوســته متناســب با تغییــرات و تحوالت 
اجتمــاع در حــال تغییــر و تحــول اســت. البتــه تحــوالت زبانی بر اســاس 
که شــناخت آن تحوالت براســاس  قانون هــای ویــژه ای صــورت می گیرد 

کار زبان شناسی است.1  این قوانین نیز در محدوده 

که جزء  کتاب ها  آثــار بســیاری در این حوزه تدوین شــده اســت. یکــی از 
آثار مرجع در این حیطه محسوب است تاریخ زبان شناسی اثر روبینز آر. 
کتاب 500 صفحه ای تنها چهار  که ســهم جهان اســالم از این  اچ. اســت 
کتابی دربارۀ  صفحه است. همین موضوع نیز باعث پیدایش فکر نگارش 
تاریخ زبان شناسی در جهان اسالم در ذهن نویسنده شد و در ادامه وی 
کار، نگارش تاریخچه ای دربارۀ دســتاوردهای علم  برای محدود نمودن 

کتاب حاضر است.  که حاصل آن  کرد  زبان شناسی در ایران را پیگیری 

گروه زبان شناسی دانشگاه الزهراء  دکتر فریده حق بین عضو هیئت علمی 
کارشناس  کارشناس مترجمی زبان )دانشگاه الزهراء 13۶۶(،  است. وی 
زبان شناســی  دکتــری  و   )1370 تهــران  )دانشــگاه  زبان شناســی   ارشــد 
همگانــی )دانشــگاه عالمــه طباطبایــی 1383( اســت. حق بیــن افــزون 
کتــاب، معاونــت آموزشــی و  بــر تألیــف مقــاالت علمــی فــراوان و ترجمــه 
تحصیالت تکمیلی دانشــگاه الزهراء و ســردبیری مجله علمیـ  پژوهشــی 

کارنامه خود دارد.  زبان شناسی را نیز در 

معرفی اثر
کتاب حاضر در قالب یک مقدمه، سه بخش و یازده فصل سامان یافته است. 

1. مقدماتزبانشناسی؛ باقری، مهری؛ تهران: دانشگاه پیام نور. ص 3. 

کتــاب  تدویــن  در  مؤلفــه  ســه 
کــه در نام  حاضــر مــد نظر بــوده 
آن نیز منعکس است. نویسنده 
کردن  آشــنا بــرای  مقدمــه  در 
را  مباحــث  ایــن  خواننــده 
می دهــد.  توضیــح  به اختصــار 
ایــن ســه مؤلفــه عبارتنــد از: 1. 

تاریخ و مسائل پیرامون آن از جمله تاریخ و انواع آن، تاریخ نگاری و انواع 
آن، فلســفه تاریخ و روش های تاریخ نگاری. 2. زبان و علم مطالعه زبان 
و انواع روش ها و نگرش ها در بررسی تاریخ علم و تاریخ زبان شناسی. 3. 

ایران، وسعت جغرافیایی ایران، ایرانی و تبار ایرانی. 

بخــش اول بــا عنــوان زبان هــا و مطالعــات زبانی در عصر باســتان شــامل 
چهار فصل است. 

باســتان(:  عصــر  در  ایــران  زبان هــای  و  )آریایی هــا  اول  فصــل 
کــه پــس از ورود آریایی هــا در ســرزمین ایــران  امپراتوری هــای عظیمــی 
گرفت و تعامالت ایرانیان با ســایر ملت ها، لشکرکشی ها و وسعت  شــکل 
کــه موجــب تنــوع قومــی، جمعیتی و  خیره کننــده ســرزمین های ایرانــی 
که  نهایتًا زبانی شده است، هر اهل اندیشه ای را به این نتیجه  می رساند 
زبان و خط نزد ایرانیان باستان جایگاهی ویژه داشته است. در حقیقت 
که ایرانیان سعی در  که دســت کم حدود ســه هزار ســال اســت  گفت  باید 
تنقیح ابزارهای ارتباطی خود داشته اند. زبان های رایج در این سرزمین 
تــا پیــش از ورود اســالم به ایــران، در دو مقطع باســتان و میانــه عبارتند 
از: زبان مادی، ســکایی، اوســتایی و فارســی باســتان در عهد باســتان و 
کــه عبارتند از: بلخی،  گروه زبان های ایرانی میانه شــرقی  در دوره میانــه 
گــروه زبان هــای میانه غربی مشــتمل بر  ســکایی، ســغدی و خوارزمــی و 

پهلوی اشکانی و فارسی میانه )پهلوی ساسانی(. 

فصــل دوم )تاریخچــه خــط و ایجــاد نظام هــای نوشــتاری(: نگاهی به 
تاریخ ملت ها و اقوام مختلف نشــان دهندۀ همبســتگی بی چون وچرای 
گــر ایرانیان به  نوشــتار و خــط با مدنیــت و فرهنگ آن قوم اســت. امروز ا
که آثار  گذشــته ریشــه دار و تمدن قوی خــود می بالند، هم از این روســت 
خطی موجود، آن شــکوه و عظمت را ماندگار ســاخته اســت و هم اینکه 
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پیونــد احیــاء و تقویــت شــده، نتایــج امیدبخــش و دوران ســازی را برای 
کرد،  که اســالم بــه ایرانیان هدیه  هــر دو به ارمغان آورده اســت. مواهبی 
خدمــات ایرانیان به تمدن اســالمی، نقش ایرانیــان در رونق یافتن زبان 
عربــی، فــراز و نشــیب زبان فارســی و عربی از ورود اســالم تا قــرن چهارم، 
دیــدگاه جوهــری طنطاوی، ابن خلــدون و فرید وجــدی در باب خدمت 
ایرانیان به زبان و فرهنگ عربی، نقش عبداهلل بن مقفع در پیوند تمدن 
ایرانی و مدنیت اسالم در قرن دوم هجری و ... از جمله مباحث بررسی 

شده در این فصل است. 

کتاب زبان شناســی ایران پس از ظهور اســالم است  بخش ســوم و پایانی 
که در پنج فصل آمده است. 

فصــل هفتــم )مکاتــب زبان شناســی در دوره اســامی(: در ایــن بخش 
بــه بررســی تــالش ایرانیان در عرصــه علم زبان شناســی و مطالعــه زبان در 
دوره اســالمی یــا بــه عبــارت دیگــر پــس از ظهــور اســالم می پردازیــم. ایــن 
دوران با انقراض سلســله ساســانیان آغاز می شود. زبان شناسی و مطالعه 
جنبه هــای مختلــف زبان در طول تاریخ این علم، همــواره وامدار برخی از 
شــاخص ترین چهره های دینی و روحانیون ادیان مختلف بوده است. به 
کز و حوزه های دینی دارد. ســنت  عبارت دیگر، زبان شناســی ریشــه در مرا
زبان شناســی اســالمی نیز از این قاعده جدا نیست. مطالعات دستوری و 
کلی پژوهش های زبانی در صدر اســالم، ناشــی از دو زمینه اصلی  بــه طــور 
که هر دو ریشــه در عالقه وافر و دغدغه های دینی مســلمانان دارد.  اســت 
اول آنکه مســلمانان به مطالعات زبانی، آواشناســی و دستورنویســی روی 
آوردند تا آیات قرآنی را از خطر تحریف به دلیل قرائت نادرست حفظ کنند. 
گزیر از مطالعه روابط و ویژگی های  از سوی دیگر برای درک صحیح آیات، نا
که بســیاری از آنها متعلق  دســتوری زبان عربی بودند. دوم نومســلمانان 
گیری  گزیــر از فرا بــه اقــوام و نژادهــای غیرعرب یا حتی غیرحجــاز بودند، نا
گونه به کارگرفته شــده  که همانا  گونه فصیح زبان عربی بودند  زبان عربی و 
در زبــان وحــی بود. غیرمســلمانان و به ویژه ایرانیان بــرای رهایی از اینکه 
کنند و از  گســترده اســالمی شــهروند درجه دوم محســوب  کشــور  آنها را در 
گیری زبان قرآن و سیراب شــدن از چشــمه وحی  ســوی دیگــر با هــدف فرا
انگیــزه فراوانــی بــرای مطالعه زبان عربی داشــتند. بنا به همــه این دالیل 
گسترش یافت. در ادامه این فصل  زبان شناسی در سرزمین های اسالمی 

کوفه( بررسی شده است.  دو مکتب مهم زبان شناسی )مکتب بصره و 

کلــی پژوهش هــای آوایی و  فصــل هشــتم )مطالعــات آوایــی(: به طــور 
واجی در میان مســلمانان و به ویژه ایرانیان از ابتدا تا امروز از ســه منظر 

قابل بررسی است: 
الف( مطالعات آوایی ـ واجی از منظر دستوریان )صرفیون و نحویون(

ب( مطالعــات آوایــیـ  واجــی از منظــر علمــای علم تجویــد و قاریان قرآن 
کریم

گرایش های علمی ج( آواشناسی مستقل از 

بــه دلیل مجهزبودن به نظام نوشــتاری، موفق به ایجــاد نظام دیوانی و 
کاوی  علمی پیشرفته، پرنفوذ و تمدن ساز شده اند. به همین دلیل در وا
پیشــینه زبان شناســی ایرانی، مطالعه و بررســی تاریخچــه ایجاد خط، از 
اهم حوزه های مورد مطالعه اســت. خط های مورد بررسی در این فصل 
عبارتنــد از: خــط تصویــری، خــط ایرانی )عیالمــی( مقدم، خــط میخی، 

خط آرامی، خط های دوره میانه، خط اوستایی و ... .

گان نگاری و فرهنگ نویسی در عصر باستان(: از دیرباز  فصل سوم )واژ
گــون و ضــرورت ترجمــه  گونا فرهنگ نویســی بــه دلیــل وجــود زبان هــای 
کنان منطقــه رواج داشــته و آثــار متعــدد و ورق پاره هایــی از  در میــان ســا
کنان میان رودان، هّتی و حتی سخنگویان  فرهنگ نامه های مختلف از سا
زبان های هند و ایرانی به دســت آمده اســت. فرهنگ هــای به جامانده از 
دوره باستان عبارتند از: فرهنگ های میان رودان به صورت واژه نامه های 
کدیـ  هّتی( یا  کدی(، سه زبانه )سومریـ  ا یک زبانه یا دو زبانه )سومریـ  ا
که برخی به روش موضوعی  کدیـ  اوگاریتیـ  حوری(  چهارزبانه )سومریـ  ا
و برخی بر اســاس نشــانه آغازین واژه تنظیم شــده اند. فرهنگ های هّتی 
کدی(، )لوری- کــه می توان در میان آنها به واژه نامه های دوزبانه )هّتی-ا

کرد از جمله این آثارند.  هّتی( و )حوری-هّتی( اشاره 

فهرســتی  فصــل  ایــن  در  تفسیرنویســی(:  و  )ترجمــه  چهــارم  فصــل 
که بیانگر وجود ترجمه و تفســیر در ایران  کوچک از متونی ارائه می شــود 
باســتان اســت. وجود آثار چندزبانه، بیانگــر رواج ترجمه، چه به صورت 
کتبی اســت. وجــود همین متون ترجمه شــده  شــفاهی و چــه به صورت 
گواه اشــتغال پیشــینیان  و فرهنگ هــای مختلــف یک زبانه و چندزبانه، 

باستانی ما به امر تفسیر و ترجمه است. 

بخــش دوم بــا عنوان ظهور اســالم و تعامــل ایرانیان و مســلمانان در دو 
فصل تدوین یافته است. 

فصــل پنجــم )دوران انتقــال از عصــر باســتان بــه عصــر اســامی(: بــه 
کتاب مروری بر تالش ایرانیان در حوزه  دلیل اینکه هدف از نگارش این 
که  مطالعات زبانی اســت، برای آشــنایی با وضعیت علِم زبان در دورانی 
علم و فرهنگ و تمدن ایرانی با مکتب اســالم در هم آمیخت و وضعیت 
گزیر باید به اوضاع  که حاصل این آمیختگی بــود، نا تــازه ای را پدیــد آورد 
که موجب آن شــد تا پارســی گویان مــددکار عربی  کنیــم  و احوالــی اشــاره 
گیرند.  شوند و ایرانیان سهم بزرگی در شکوفایی تمدن اسالمی بر عهده 

گــر بگوییــم پیوند  فصــل ششــم )خدمــات متقابــل اســام و ایــران(: ا
مبــارک مدنیت ایرانی و مکتب اســالم موجب بــروز تأثیرگذارترین حادثه 
گــزاف نگفته ایم. تاریــخ چهارده  در تمدن بشــر شــده اســت، ســخنی به 
گاه حادثه ای  کشور ایران شاهد مجسمی بر این ادعاست. هر  قرن اخیر 
موجــب سست شــدن این پیوند شــده، نتایج تأســف بار و شــقاوت باری 
گاه به هــر دلیلی این  بــرای ایــران و جهان اســالم به بار آورده اســت و هر 
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فالســفه و منطقیــون )پولــس، فارابــی، ابن ســینا، خواجــه نصیــر الدیــن 
طوسی، آراء تفتازانی( و مفسران و ادیبان )ابوهالل عسکری، عبدالقاهر 
کی، سیبویه، عمادالدین قزوینی، جالل الدین  جرجانی، زمخشری، سکا

که شامل مباحث مفیدی است.  سیوطی( در این فصل بررسی شده 

کهن تریــن  یکــی از  گان نــگاری و فرهنگ نویســی(:  فصــل یازدهــم )واژ
که آثار آن در همه تمدن های باستانی  حوزه های مطالعاتی زبان شناسی 
گان نگاری و فرهنگ نویسی است.  سراســر جهان قابل مشاهده است، واژ
گرفته تا ایــران و میان  آثــار ایــن فعالیت فرهنگــی از تمدن باســتانی چین 
رودان و یونان قابل مشــاهده است. در فصل های آغازین به نمونه هایی 
گوشــه ای از دریای  از آن در ایــران باســتان اشــاره شــد و در ایــن فصــل بــه 

گسترده فرهنگ ها و واژه نامه های ایرانیـ  اسالمی اشاره خواهد شد. 

که مباحث بسیار جالب  کام آخر: زبان شناســی رشته ای مستقل است 
ح اســت و دانشــمندان تمامی رشــته ها مخصوصًا  و متنوعــی در آن مطر
کتاب  پژوهشــگران حوزه علوم انســانی نیاز به آشنایی با این علم دارند. 
که  حاضــر مباحث قابل تأملی در حوزه زبان شناســی ایرانی ارائه می کند 

مطالعه آن می تواند برای پژوهشگران و محققان جالب توجه باشد. 

افــزون بــر مطالعــات آوایی، ســیر تاریخی تحــول نظام نوشــتاری، اصالح 
نظام نوشتاری، مشکالت نظام نوشتاری عربی، الفبای زبان عربی و ... 

نیز در این فصل بحث شده است.

فصــل نهــم )صــرف و نحــو(: از جملــه مباحــث ایــن فصل عبارت اســت 
از منشــأ درونــی و بیرونــی علــم نحــو )دســتور زبــان( در ســنت مطالعــات 
ایرانــیـ  اســالمی، تأثیــر روش هنــدی بــر دســتور زبــان عربــی، روش های 

دستورنویسی و .... .

فصــل دهــم )معنی شناســی و مطالعــات منطقی(: معنی شناســی یکی 
که محدودکردن حوزه آن دشوار و به  از شــاخه های زبان شناســی اســت 
کوچک ترین سطح و واحد  کارکرد معنی از  عبارت بهتر بیهوده است؛ زیرا 
گــروه و جمله و متون بزرگ تــر را در بر می گیرد.  زبانــی مثــل تکواژ و واژه تا 
همچنیــن تعیین مرز میان معنی و نقش/ منظور امکان پذیر نیســت. از 
گرفتــه تا قوه  ســوی دیگــر حــدود و ثغور قوه نطــق ـ از منطــق ذهن بنیاد 
گفتار ـ بر پیچیدگی این تمایز می افزاید. از  نطق عینیت یافته در سخن و 
گاهواره فلسفه  که شاهد تولد و رشد معنی شناســی ابتدا در  این روســت 
و پــس از آن در دامــن زبان شناســی هســتیم. نگرش های معناشــناختی 

نمازطواف
نمازطواف؛ حلبیان، حسین؛ چاپ اول، قم: امیرالعلم، 1392.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر رضا ساربان

که تشــیید  حج در اســالم جایگاهی رفیع و بی بدیل دارد. عبادتی اســت 
دیــن اســت.1 حــج تجلی گاه عــزت و عظمــت مســلمین و مجمــع بزرگان 
بندگان و همایش جهانی عباد اســت و یکی از ارکان و بنیان های اســالم 

محسوب می شود. 
در روایتــی از حضــرت ابوجعفــر )علیــه الســالم( آمــده: بنــی اإلســالم علی 
کما  خمس: علی الصالة و الزکاة و الصوم و الحج والوالیة و لم یناد بشیء 

نودی بالوالیة. 2
حج عبادتی اســت جامع و مشــتمل بــر عبادات بدنی و مالی و مناســک 
کــه از مناســک عالی, مهم  گــون  گونا مختلــف و مرکــب از اجــزاء  و افعــال 
کمال و  کــه نقش مهمــی در  و اساســی آن طــواف و »نمــاز طواف« اســت 

جامعیت این واجب الهی ایفا می نماید. 

که در  کتاب نماز طواف اثر حجت االســالم و المســلمین حســین حلبیان 

1. فقــد جــاء فی الخطبۀ الفدكیۀ عن ســیدتنا فاطمۀ بنت رســول اهلل )صلی اهلل علیــه و آله(: »فجعل 
اهلل االیمان تطهیرًا لكم من الشرك، و الصالۀ تنزیهًا لكم عن الكبر، ... و الحج تشییدًا للدین«. ر.ک 

به: احمد رحمانی همدانی، فاطمةالزهراء)سالماهللعلیها(بهجةقلبالمصطفی، ص 333.
كافی، ج 2، ص 18. كلینی،  2. محمد بن یعقوب 

نیمۀ دوم سال 1392 توسط انتشارات امیر العلم در قم به چاپ رسیده 
که به صورت مقارن  است،3 تحقیقی اجتهادی است درباره نماز طواف 
لی به بررسی مباحث فقهی ـ تفسیری در این رابطه می پردازد.  و استدال
کتاب در سه بخش کلی به امر شریف »واتخذوا  من مقام إبراهیم  مصّلی« 
پرداختــه و در بخــش آخر بــه مباحث فقه مقارن در رابطــه با نماز طواف 
پرداخته اســت، چهار مبحث در بخش اول )واتخذوا( و چهار مبحث در 
بخــش دوم )مقــام ابراهیــم( و هشــت مبحــث در بخش ســوم )مصّلی( و 
در مجمــوع شــانزده مبحــث تخصصــی در رابطه با تفســیر و فقــه این امر 
که تا  که با توجــه به اطالعاتــی  شــریف و مبحــث نمــاز طــواف بیان شــده 
کنون داریم، اولین رســالۀ مســتقل در بحث نماز طواف اســت. استفاده 
کریم  کهــن و بهره مندی از تفاســیر قرآن  از بیــش از چهــل منبــع جدید و 
گون، نشــانگر  گونا کتب فقهی معتبــر نزد مذاهب  ماننــد تفســیر تبیــان و 

کتاب است. تحقیق در تدوین 

3. قابــل ذكــر اســت كه ایــن كتاب به همــراه كتاب دیگــر مؤلف با نام »احــكام مهریه در فقه شــیعه« 
گو نشر  به همت آیت اهلل سیدمحمدحســین حســینی جاللی توســط The Open School در شــیكا

مجدد شده است.
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کتاب قسمتی از 
کتاب خالف می نویسند: »دو رکعت نماز طواف  مرحوم شیخ طوسی در 
واجــب اســت، در نــزد بیشــتر اصحــاب مــا و عامــه اهــل علــم، ابوحنیفه 
و مالــک واوزاعــی وثــوری بــه همین قول قائلنــد و شــافعی در این باره دو 
قــول دارد: یکــی هماننــد مــا و دیگری اینکــه آن دو رکعت واجب نیســت 
و ایــن قــول دوم اصــّح در نزد شــافعی ها می باشــد و به همیــن قول قائل 
گروهــی از اصحــاب مــا و دلیل مــا قــول خداوند تبــارک و تعالی  شــده اند 

است: »واتخذوا من مقام ابراهیم مصّلی«.

و ایــن امــر اقتضای وجوب دارد و نیز طریق احتیــاط نیز اقتضای وجوب 
گــر آن دو رکعــت را به جــا آورد برائت ذّمۀ یقینــی پیدا می کند  دارد؛ زیــرا ا
گــر نخوانــد ]برائــت ذّمــه[ مــورد اختالف اســت و اخبار مــا در این معنا  و ا
که احصاء شــود. ما آنهــا را ذکر  ]وجــوب نمــاز طــواف[ زیادتــر از آن اســت 
کرده ایم و خالفی نیســت  کرده ایم و وجه روایات مخالف با آن را نیز بیان 
کــه پیامبــر )صّلــی اهلل علیه و آلــه( آن دو رکعت را به جــا آورده و ظاهر این 

مطلب اقتضای وجوب دارد«.5

مرحــوم ابــن ادریــس حّلــی آورده اســت: »دو رکعــت نماز طــواف فریضه، 
که طــواف فریضه اســت و این قــول صحیح از  فریضــه اســت. همان طــور 
که آن دو رکعت مستحب  اقوال اصحاب ما است و اندکی معتقد شده اند 

است، ولی اظهر قول اول است«.۶

كتابالحج، مسئله 138. 5. شیخ طوسی، كتابالخالف،
یس حلی، السرائر، ج 1، ص 576. 6. ابن ادر

کــه مؤلــف محقــق حجت االســالم والمســلمین حســین  نتایــج  برخــی 
حلبیان در این رساله بیان داشته به قرار زیر است:   

به اجماع تمام فرق مســلمین نماز طواف ســنت نبوی )صلی اهلل علیه و 
آله( است و نماز طواف در مذهب حّقه  امامیه از واجبات است؛ چنان که 
برخی دیگر از فرق نیز بر این عقیده اند از جمله حنفی ها و برخی دیگر آن 

را مندوب می دانند، از جمله حنبلی ها.

کریمۀ ١٢٥ سورۀ بقره و  که بر وجوب نماز طواف اقامه شده، آیۀ  از ادله ای 
که تصریحًا و تلویحًا داللت بر وجوب نماز طواف  طوایفی از روایات است 
دارد. مکان نماز طواف به نظر مذهب حّقۀ امامیه نزد مقام ابراهیم و در 
بعضــی روایات پشــت مقام ابراهیم اســت. همچنین آنچــه به نظر می آید 
کراهت نماز  که برای  اینکه نماز طواف و اصل طواف در اوقات پنج گانه ای 
نافله بر شمرده شده )بعد نماز صبح و بعد نماز عصر و هنگام بلندشدن 
که در  خورشــید و هنگام طلوع و غروب خورشــید( مکروه نیســت، چنان 
کما اینکه  کراهــت نماز نافلــه در اوقات مذکور اشــکال وجــود دارد،  اصــل 
کاظــم یــزدی در عــروة الوثقــی و آیــت اهلل خویی در  مرحــوم ســیدمحمود 
کرده اند. همچنین ظاهرًا  المســتند فی شرح العروة الوثقی4 به آن اشــاره 

نشسته خواندن نماز طواف مع التمکن من القیام جایز نیست.

گفــت: ظاهرًا اصل  در مــورد اجــزاء نمازهــای دیگر از نماز طــواف نیز باید 
عدم اجزاء است و اجزاء احتیاج به اثبات دارد. در رابطه با محاذات مرد 
و زن در نماز طواف هم ظاهرًا مشــهور بین متأخرین جواز و صحت نماز 

در این حالت است.

4. ر.ک به: المستندفیشرحالعروةالوثقی، ج11 از موسوعةاالمامالخوئی، ص 367.

سایه سرو
سایه سرو: مقاالتی در بزرگداشت استاد احمد مهدوی دامغانی؛ کرمی، میثم؛ 

تهران: حکمت، 1393، 885 صفحه.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر نیره خداداد شهری
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء

مقدمه
یکــی از نــادره کاران علــم و دانــش در دوران حضــرت اســتاد عالمــه دکتــر 
کاخ رفیع  که بیش از شصت سال نگاهبان  احمد مهدوی دامغانی است 
زبان و ادب فارسی و تاریخ و تمدن ایران و اسالم بوده و تمام عمر شریف 
خود را صرف اندیشــیدن به فرهنگ ایران و اســالم و تعالی نام بزرگ آن 
کالم اســتاد بســیاردان مــا در جهــان پژوهش های  کــرده اســت. در یــک 

ایرانی و اسالمی یکی از نوابغ قرن ها و اعصارند.

شــهریور   13 در  مهــدوی  دکتــر 
1305 در مشهد مقدس به دنیا 
آمــد. نــام پــدر ایشــان حضــرت 
آیــت اهلل محمدکاظــم مهــدوی 
ایشــان  مــادر  نــام  و  دامغانــی 
صدیقه مهدوی دامغانی است. 
خانــدان شــریف ایشــان همه از 
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فــی بیــان حقایق التصوف، ســهم ایرانیــان در ادب صوفیانه عــرب از نثر 
و نظــم، مذهب فردوســی، مروری بر تاریخ های ادبیات عربی و فارســی، 
دهمین ســالگرد درگذشــت امیری فیروزکوهی، یادداشــت هایی بر تاریخ 
کالس درس  بیهقــی، یادی از برخی مشــاهیر نیم قرن اخیــر، خاطراتی از 

کنج قناعت و .... . گنج قناعت یا  فروزانفر، 

معرفی اثر
کــه از ســوی تنــی چنــد از دوســتان و  ســایه ســرو جشــن نامه ای اســت 
دوستداران ایشان به مناسبت آغاز هشتادوششمین سال زندگی ایشان و 
کرمی چاپ شده است و دربردارنده ۶8 مقاله )58 مقاله  به کوشش میثم 
به زبان فارسی، 5 مقاله به زبان عربی و 5 مقاله به زبان انگلیسی( است. 

کیفی بسیار پربار و پرمغز است. در  کّمی و هم از لحاظ  کتاب هم از لحاظ 
ح مختصری  کم  نوشــتار تنها به ذکر عناوین و شر ادامه و به دلیل مجال 
کتاب را به  از برخــی مقــاالت بســنده می کنیم و مطالعــه مقاالت پرمایــه 

خوانندگان فهیم و بصیر می سپریم.

1. شــعری زیبا با عنوان »شــاد باش و دیرزی اســتاد عالمــه«، بهاءالدین 
خرمشاهی.

گران  2. نقد و بازبینی منشــور وحدت اســالمی، بررســی برنامه های احیا
کوشــش در بررســی و مطالعه برنامه های  و تقریب، محمدعلی آذرشــب. 
گرایش های تقریبی ایشان  گذشته و معاصر و توجه به  گران اسالمی  احیا

گرایش به فرهنگ عمومی. و تبدیل این 

3. احــوال زنــان شــاعر برگرفتــه از عرفات العاشــقین، ســیدعلی آل داود. 
که در  عرفات العاشــقین یکــی از چنــد تذکــره مفصــل زبان فارســی اســت 
دهه هــای نخســت ســده یازدهــم هجــری قمــری تألیــف شــده اســت. 
نویســنده ایــن اثــر تقی الدیــن اوحــدی بلیانــی از ادبیان و شــاعران دوره 
که پس از چندین ســال سیاحت و سفر در ایران و حجاز و  صفوی اســت 
گرفت و ســالیان متمادی در آن ســرزمین پهناور  عراق، راه هند در پیش 
بــا ســرایندگان فارســی زبان اعــم از ایرانــی و هنــدی آشــنا شــد و احوال و 
کتاب در مجموع احوال و اشــعار  گرد آورد. او در این  نمونه اشــعار آنان را 
حدود 3300 شــاعر فارســی زبان را به دســت داده اســت. در مقاله حاضر 

احوال و نمونه اشعار 24 شاعر زن بررسی شده است. 

گیوی.  4. نگاهی زبان شناختی و دستوری در شاهنامه، حسن احمدی 
گستره خیال  گوشه ای از  کوتاه برای نشــان دادن  نگارنده در این نوشــته 
و بــرد دیــد، قــدرت شــاعرانه فردوســی و ارائه نمونــه از ارزش دســتوری و 
بیانی شــاهنامه، تنها به یک نکته از هزاران نکته باریک تر از موی آن اثر 

گرانمایه اشاره می کند؛ یعنی: بن و شناسه فعل در شاهنامه. 

گفتــار در بــاب علــم انســاب، پرویــز اذکایــی. انســاب یا علم االنســاب   .5
یــا معرفه النســب و تبارشناســی، فــن شــناخت هویت اشــخاص از طریق 
که شــاخه ای از علم  گــروه اجتماعی اســت  پــدران ایشــان در یــک قوم یا 

خدمتگــزاران دیــن و علم بوده و حاصل آن تربیت خانوادگی، دانشــمند 
که عالی ترین مراتب علمی حوزوی و دانشــگاهی  بزرگــی را به وجــود آورد 
کرد. ایشــان ســال 1324 تحصیالت خــود را در دوره لیســانس در  را طــی 
کرد و 1328 در دوره فوق لیســانس ادبیات فارســی  دانشــگاه تهران آغاز 
دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهران مشــغول بــه تحصیل شــد. 1334 در 
دوره دکتــری ادبیــات فارســی در دانشــگاه تهــران پذیرفتــه شــد و ســال 
کشــف الحقایق عزیز  1342 از پایان نامــه دکتــری خود با عنوان »تصحیح 
کــرد. بین  نســفی« بــا راهنمایی اســتاد محمدتقی مــدرس رضوی دفاع 
ســال های 42 تا ۶4 در دانشــکده های ادبیات و الهیات دانشــگاه تهران 
در مقاطع فوق لیســانس و دکتری مشــغول به تدریس بود و در ســال ۶4 
کرد. در آمریکا ســابقه تدریس زبــان و ادبیات عرب و  بــه آمریکا مهاجرت 
کالم اســالمی در دانشــگاه های پنســیلوانیا و هاروارد در دوره های  فقه و 

کرد.  کارنامه خود ثبت  فوق لیسانس، دکتری و فوق دکتری را در 

ایشــان اجازه نامــه روایــت حدیــث از حضــرت آیــت اهلل شــیخ محمدباقــر 
آیت اله زاده مازندرانی )1339(، حضرت آیت اهلل حاج شــیخ محمدصالح 
عالمــه حائری ســمنانی )1350(، حضــرت آیــت اهلل محمدکاظم مهدوی 
دامغانی )1358( و حضرت آیت اهلل العظمی سیدشــهاب الدین مرعشــی 

کرده اند. کسب  نجفی )13۶7( را نیز 

آثــار قلمی ایشــان بســیار اســت و مجال انــدک. در ادامه تنها بــه ذکر نام 
کتاب و مقاالت ایشان اشاره می شود: برخی از 

کشــف الحقایق عزیــز نســفی، تصحیــح و  کتاب هــا: تصحیــح و تحشــیه 
محمــد  علی بــن  ابوالحســن  الطالبیــن  انســاب  فــی  المجــدی  تحشــیه 
گزیده حدیقه الحقیقه ســنایی غزنوی،  علــوی عمری، در باغ روشــنایی: 
گزیده ای از شعر سعدی شیرازی به زبان عربی، تصحیح و تحشیه نسمه 
الســحر بذکر من تشــیع و شــعر یوســف بن یحیی صنعانی، حاصل اوقات 
گانه تفسیر شریف  )گزیده مقاالت(، صوابنامه اغالط چاپی مجلدات ده 
کشف االســرار و عده االبــرار بــه اهتمام ســعید واعظ، رســاله درباره خضر، 
شاهدخت واالتبار شهربانو والده معظمه حضرت امام علی بن الحسین 

السجاد )ع( و .... .

مقــاالت: یــادی از مرحــوم قزوینــی، »اماصحا«ی تــازی، ایــوان مدائن از 
کلیله بهرامشــاهی  دیــوان بحتری، یادداشــت هایی دربــاره ابیات عربی 
گوینــدگان آن ابیــات، نظــری بــه عــدد 73 در حدیــث تفرقــه،  و مآخــذ و 
نســب بنی امیه، مآخذ ابیات عربی در مرزبان نامه، مســتند اشعار رساله 
قشــیریه،  لزوم معرفی مبادی و اصول انســانی و اخالقی ادبیات فارسی، 
وفات اســتاد عبدالحمیــد بدیع الزمانی، ادبیات عــرب و مینوی، ازدواج 
کلیله و  امیرالمومنین با فاطمه زهرا )علیهااالســالم(، یادداشــت هایی بر 
دمنه به تصحیح مینوی، درباره علوم اســالمی و هنر اســالمی، مضامین 
کتاب ادب الملوک  و تعبیرات و اشــعار عربی سعدی، یادداشــت هایی بر 
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بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، 1384(.

کبر ثبوت. حکیم فقیه محمدتقی  15.  در بزم حکمت و عرفان مثنوی، ا
که افزون بر تســلط  کابــر دانایــان اســالم در قــرن چهــارده بودند  آملــی از ا
کم نظیــر در حکمــت و فقه، از بزرگ ترین عالمــان و معلمان اخالق بودند 
و در اخــالق و ســلوک عملــی در جایگاهــی فراتــر از قاطبــه همــگان قــرار 
ح  داشــتند. چند خاطره از جلســات درس حکمت و اخالق شــان در شــر

گران مایه آمده است. پاره ای از ابیات مثنوی را در این مجموعه 

1۶.  تصویرآفرینــی در نهج البالغــه، ســیدمحمدمهدی جعفــری. دربــاره 
کالم المخلــوق«، در  کالم الخالــق و فــوق  گفته انــد: »دون  ســخن امــام 
از جهــان  گویــا و زیبــای بســیاری  امیرالمومنیــن )ع( تصاویــر  ســخنان 
گیــاه  آفرینــش، از جهــان بریــن و زیریــن، از جهــان بی جــان و جانــدار، از 
کــوه و دریــا، از ابــر و بــاد و باران و نیــز از فرشــتگان و آدمیان  و درخــت، از 
روشــی  بــا  تصویرآفرینی هــا  ایــن  همــه  هــدف  کــه  می شــود  مشــاهده 
که در این مقاله هفت  زیباشناســانه، هدایت انسان به سوی خداست. 

تابلوی زیبا بحث و بررسی شده است.

کنــدی و ترجمــه  کانی شناســی، یعقــوب بــن اســحاق  17.  متــن رســاله 
غالمرضا جمشیدنژاد اول. رساله فی معرفه الجبال و جواهرها و معادنها 
کانی های  گوهرها و  کوه ها و  کندی درباره شناخت  از یعقوب بن اسحاق 

گفته است. موجود در آنها 

18.کاربرد عبارات عربی )قول، حدیث، آیه و شــعر( در متن تاریخ بیهقی 
که در ســال  بــا ســبکی نو، عزیــزاهلل جوینی. ابوالفضل محمدبن حســین 
385ق در حارث آبــاد بیهــق پــای به جهان نهاد. در نیشــابور تحصیالت 
کــرد و ســپس به نزد ابونصر مشــکان دبیر بســیار فاضل ســلطان محمود 
کرد. وی عبــارات عربی از  گردی  غزنــوی رســید و در خدمت مشــکان شــا
کار می برد  گونه ای به  کتاب خود به  شعر، حدیث، آیه و ضرب المثل را در 

کتب تاریخ پیش از وی چنین روشی به ندرت دیده می شود. که در 

کمی واال. 19.  رشحه ای از نی نامه جامی، اسماعیل حا

گلگشتی در مکتوبات موالنا، غالمعلی حداد عادل.   .20

کتاب مقامات حمیدی، غالمرضا ســتوده و احمد حســی  21.  بحثی در 
کتــاب مقامــات حمیــدی بــا 23 یــا 24 مقامــه خــود در ادبیات  کندســر. 
فارســی از حیث موضوع منحصربه فرد و در نوع خود بی نظیر است. این 
گنجینه ادبی ایران اســت،  گوهرهای  گرانبهاترین  کتــاب بدون تردیــد از 
کتاب از  که نویسنده  که توصیفاتی  اما بیشتر محققان ادبی عقیده دارند 
شهرها و افراد و چیزهای دیگر بیان می کند واقعیت ندارد و زاییده خیال 

نویسنده است. این ادعا درست است یا نه؟

22.  آییــن فتــوت و جوانمــردی در حدیقــه ســنایی در بررســی مآخــذ 
حکایتی از حدیقه، مریم حسینی. 

23.  نکته های در تفسیر آیه »نور«، علی اصغر حلبی.

یمــن،  کتابخانــه  خطــی  نســخه های  از  عکس بــرداری  24.پــروژه 

کم وبیــش هســت، ولــی امــروز بیشــتر یکــی از  کنــون نیــز  تاریــخ بــوده و ا
کنون در بیشتر  رشــته های مردم شناسی یا قوم نگاری به شمار می رود. ا
اجتماعــات، دانش انســاب بــرای درک نظــام خویشــاوندی، خصوصًا با 

توجه به امر جانشینی، وراثت و قاعده ازدواج ضروری است.

گی هایی  ۶. عشــق و حافظ، محمدعلی اســالمی ندوشــن. حافــظ را ویژ
کرده اســت. نخست آنکه مردم  گوینده منحصربه فرد  که او را یک  اســت 
کتــاب او فــال می گیرنــد، به امیــد آنکه چگونگی حال خــود را از زبان او  از 
که هیچ شــاعر دیگری نظیر آن را نداشته  بشــنوند و این موقعیتی اســت 
که خواننده را در تعبیر شعرش  کنایه دار حرف زده  است. دوم آنکه آنقدر 
کــه او از  گاه دریافت نمی شــود  کــه حتی  ســرگردان مــی دارد، تــا بدان جا 
گاه  گاه به وجــدان ناآ کفــر حــرف می زند یا ایمان. ســوم آنکه از وجــدان آ
مــی رود و قعــر ضمیــر قــوم ایرانــی را مــی کاود و بــه همیــن مناســبت او را 
»لســان الغیب« لقــب داده انــد. میان مبــادی چندگانه حافظ، عشــق از 

همه بنیادی تر است. عشق، در نظر حافظ پایه پایه هاست.

کتاب »چرا ایرانیان شیعه شدند«، احمد اقتداری. 7. معرفی 

خ ۶94ق،  گرشاسپ نامه در نسخه خطی تاج المآثر مور 8. بررسی ابیات 
محمود امیدساالر.

گردن آویــز بی همال، رضا انزابی نــژاد. در زبان  9. پســرک یــک القبا با دو 
که می توانیم دو ســتاره تابــان فرهنگ و  کتــاب ارجمند هســت  عــرب دو 
ادب عرب بخوانیم: معجم البلدان و معجم االدباء. این دو فرهنگ واره 
عظیــم از یاقــوت حمــوی اســت و اولــی دربــاره شــهرها و دومــی دربــاره 
شــاعران و ادیبان عرب هســتند. در این مقاله سرگذشــت جالب یاقوت 

حموی را می خوانیم. 

10.  چنــد نکتــه در احــوال و منابــع فکری و آرا و آثار شــیخ اشــراق، قاســم 
انصاری.

11.  خریده، حمید ایزدپناه. یادداشــتی بر واژه »خریده« به معنای غالم 
کنیز و برده و سیر تحول و حضور آن در ادبیات. و 

گنجینه  12.  قطعه هــای ســعدی، ادیــب برومند. قطعات ســعدی یــک 
گوهرهــای معرفت و یک دریای موج زن از افکار انســان پرورانه  سرشــار از 
کتاب دارای  این رادمرد بزرگ است. اینها در عین اختصار به اندازه یک 
معنــا و مفهوم ســودمند اســت. در این مقاله چند قطعــه از این قطعات 

مرور شده است.

13.  شــاه اســماعیل دوم و سیاســت مذهبی او، منوچهر پارسادوســت. 
فشــرده ای از تولد تا پادشــاهی شاه اســماعیل دوم و سیاست مذهبی او 
بررســی شــده است. مقاله با پاســخ به این سؤال »آیا شاه اسماعیل دوم 

گرایش به مذهب تسنن داشت؟« پایان می یابد. 

14.  سندی تازه در باب ارتباط میان تشیع و تصوف، نصراهلل پورجوادی. 
کتــاب فی االخــالق و العرفــان، الحــد الحفــاظ من اعالم الشــیعه  بررســی 
االمامیــه، القــرن الخامــس او الســادس، تحقیق رضا اســتادی )مشــهد، 
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کدر شده اســت حیرت انگیز است. بنابراین  که به این آبشــخور ســطحی و 
گزیریم یک بار دیگر و با همدیگر این داستان را بی کم وکاست بخوانیم. نا

30.  شــوریده شــیرازی، منصــور رســتگار فســایی. شــوریده شــاعر نابینا، 
مدیحه ســرا و شــوخ طبع شــیراز اســت و لقبــش فصیح الملــک. شــوریده 
کامل بر علوم و فنون ادبی فارســی و  کثــرت هوش و حافظه و تســلط  بــه 

عربی، ریاضیات و موسیقی شهرت داشت و از نوادر روزگار بود. 

31.  فوایــد زبانــی و لغــوی طرب المجالــس، عبدالمحمــد روح بخشــان. 
طرب المجالــس تالیــف شــخصی بــه نــام رکن الدیــن حســین بن عالم بــن 
کتاب  ابی الحسن معروف به میرحسینی سادات )۶71ـ  718ق( در هرات. 
معجونی است از صورت و معنی درهم سرشته و حاوی اطالعات ارزشمند 
از اوضــاع فکــری و اخالقــی و اجتماعــی آن روزگار و نیــز نــکات ارزشــمند در 
کتاب اســتفاده نســبتًا وافر  زمینــه لغــت و زبــان. از جملــه فواید زبانی این 

که نمونه های آن نقل می شود. نگارنده آن از اسم مصدر است 

کبر زمانی نژاد. این  32.  بررســی المخالة شــیخ بهاءالدین عاملی/ علی ا
کتاب المخالة چاپ شده در مصر تألیف  که  مقاله در پی بیان این است 

شیخ بهایی نیست.

کت. گوته: پلی میان شرق و غرب، محمدحسین سا 33.  اقبال و 

34.  بندر آبسکون و جزیره آبسکون، منوچهر ستوده.

مایــکل  القدامــی،  ربیعــه  محمدبــن  عبداهلل بــن  اثــر  فتوح الشــام   .35
کنون  کــه ا کتــاب فتوح الشــام اثــر قدامی  لکــر ترجمــه صــادق ســجادی. 
کهن تریــن آثار مربوط به فتوح اســالمی اســت. نویســنده  ناپیداســت، از 
کتاب در نیمه دوم سده دوم هجری قمری می زیسته است. در این  این 
کتاب مذکور، قطعاتی چند  مقاله برای ارائه اطالعاتی درباره نویســنده و 
کر و االصابه فی تمییز  کتــاب تاریخ مدینه دمشــق از ابن عســا از آنچــه در 

الصحابه از ابن حجر آمده نقل می شود.
ابوالقاســم  ترجمــه  فلــور  ویلــم  اعظــم،  وزیــر  تقــی  میــرزا  زندگانــی    .3۶
ســّری. میــرزا تقــی در تبریــز و بــه احتمــال در ســال 15۶5 زاده شــد. او 
که  یکــی از برجســته ترین وزیران اعظم صفویان در ســده هفدهم اســت 
کم نوشــته شــده است. در این مقاله شــرحی از زندگی  درباره اش بســیار 

او را می خوانیم.

37.  دیــدرو و عصــر روشــنگری، احمــد ســمیعی )گیالنــی(. بــرای آنکــه 
کنیم، توصیف  جایــگاه دیــدرو را در تاریخ اندیشــه و هنر فرانســه تعییــن 
فضــای فکــری و فرهنگــی قــرن هجدهــم فرانســه ضــرورت دارد. دیــدرو 

خوش محضر و زبان آوری او حیرت انگیز و زبان زد بود.

38.  بیــاض تاج الدیــن احمــد وزیــر، ناصرالدیــن شاه حســینی. نســخه 
خطــی قدیمــی از قرن هشــتم قمــری این نســخه نفیس بیاضی اســت و 

حاوی 78 فقره و قطعه و بند و یادداشت و شعر و .... .

39.  ایرانیان و هجوم لغات و ترکیبات عربی به زبان فارسی، محمدجواد 
شریعت.

ســیدمحمدصادق خــرازی. نویســنده در ایــن ســطور در زمــان تصــدی 
معاونــت پژوهشــی و آموزشــی وزارت امــور خارجــه در دوران اصالحــات 
که برای ســاماندهی نســخه های  کرد  بــه همــراه همــکاران و یاران تالش 
کتابخانه های یمن، شناســایی، فهرست نویســی و عکســبرداری  باارزش 
کتابخانه های یمن  که میــان آنچــه از  از ایــن مجموعه هــا را انجــام دهــد 
که جلد نخست  کتاب نسمه  الســحر بود  عکســبرداری شــد، مجلداتی از 

آن به وسیله استاد مهدوی دامغانی منتشر شده است. 

25.  ال اقسم )قسم می خورم/ قسم نمی خورم؟(، بهاءالدین خرمشاهی. 
کید چیــزی واال در عرف زبان  قســم خوردن بــه چیزی ارزشــمند و برای تأ
طبیعی بشــرـ  در همه زبان ها از بیش از چهار هزار زبان رایج و جاری بشــر 
ـ وجود دارد؛ هم در شعر و هم در نثر و هم در محاورات. زبان عربی بیش 
کتاب الهی و بیــش از هر  کریــم بیش از هــر  از هــر زبانــی قســم دارد و قــرآن 
که ۶23۶ آیه دارد،  کالم اهلل مجید  گفت در  متن عربی. به تقریب می توان 
کار رفته اســت. در این مقاله ابتدا اقوال 37 منبع را  بیش از 500 قســم به 
که تنها قول یا قول ارجح  کردیم  که بیشتر تفاسیر معتبر قرآن هستند نقل 
که ال در  کالم عرب ثابــت می کنند  آنــان غالبــًا با استشــهاد از خود قــرآن یا 
کید است و سپس 28 ترجمه بررسی  کلمه قرآنی »ال اقسم« زائد و برای تأ

کرده اند.  کلمه را مثبت ترجمه  که آنها نیز این  شد 

کــرار در جامه ابیات  کلمــات قصــار از پیشــوای مردم پرهیــزگار حیدر    .2۶
آبدار از حبیب اهلل قاجار، سیدمحمد دبیرسیاقی. حبیب اهلل فرزند عبداهلل 
بــا ذوق و  کشیکچی باشــی فرزنــد محمدرحیــم خــان عالءالدولــه  خــان 
کلمه  کلمات قصار حضرت را برگزیده و مضمون هر  کلمه از  هنرمندی 97 
کلمه قصار نقل  که خود سروده ساخته و ذیل همان  را خمیرمایه دو بیت 

کمال معنی و جمال آراسته ترتیب داده است. کرده و دفتری از 

گوزلو. متنبی )ابوالطیب  27.  متنبی و ســیف الدوله، علیرضا ذکاوتــی قرا
احمدبن الحســین بن عبدالصمد متولد 303 ق( مشهورترین شاعر دربار 
کــه بلکــه یکــی از بزرگ ترین شــاعران عرب اســت و بعضــی او را  حمدانــی 
بدون قید در مقام اول قرار می دهند. ســبک متنبی نماینده پیشینیان 
کلــی می اندیشــد  کــه در حقایــق  اســت و نمونــه ای از شــاعر فیلســوف 
محســوب می شــود. وی در سال 337ق نزد ســیف الدوله رفت و آنجا به 

حاشیه نشینان سیف الدوله پیوست.

28.  بررسی جایگاه شناسانه حافظ و مولوی از طریق بررسی موقعیت ها 
و مقایسه برخی اندیشه های مشترک، محمدرضا راشد محصل.

29.  نظامــی عروضــی و داســتان بی مقــدار او دربــاره فردوســی و ســلطان 
محمــود غزنــوی، پرویــز رجبــی. دربــاره فردوســی بیشــتر از همــه شــاعران 
گذشــته ایــران ســخن رفتــه اســت، اما بیشــتر و یا حتــی همــه پردازندگان 
کــه نظامی عروضی درباره فردوســی آورده اســت،  بــه فردوســی حکایتی را 
کرده اند و تقریبًا همه دست کم بخشی  گمان خود  کم وبیش پایه حدس و 
از داســتان نظامی را در چهارمقاله پذیرفته اند. شــاید واقعًا اعتماد زیادی 
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اجتماعی، ادب و هنر خراسان بزرگ آن روزگار مغتنم است.

کزازی. 50.  از منتره تا منتر، میرجالل الدین 

کیوانی. 51.  هنر و منبع الهام هنری موالنا جالل الدین، مجدالدین 

52.  عزیز نسفی و بحث ماهیت و وجود،  هرمان لندولت ترجمه حسن 
الهوتی.

53.  ماهیــت حقوقــی اجاره: تملیکی یا عهدی؟، ســیدمصطفی محقق 
داماد.

54.  تعریــف بهــار، آقاحســین خوانســاری تصحیــح سیدمحســن ناجــی 
نصرآبادی.

55.  خانــدان رازی، تاریخ نــگاران ایرانی تبــار در مغرب اســالمی، عبداهلل 
ناصری طاهری.

5۶.  تثلیث بی تخلیط جلوه ای از هویت ایرانی، محمدیوسف نیری.

57.  دو ســند تاریخــی، ســیف اله وحیدنیــا. دو ســند تاریخــی مربــوط 
بــه ســال های 1281 و 1315ق دربــاره اجــاره قریــه ونــک و خوردین ملک 

متصرفی میرزا یوسف مستوفی الممالک و فرزندش.

58.  ابن المقفع، حسین علی جمعه.

نجفقلــی  تصحیــح  طوســی  نصیرالدیــن  خواجــه  تجریداالعتقــاد،    .59
حبیبی. 

الســید  المجــدی،  کتــاب  فــی  الطالبییــن  بیوتــات  القــاب  معجــم    .۶0
عبدالستار الحسنی.

۶1.  »التقیــه« فــی ثقافــه المســلمین قــراه جدیــده و نظره فی الشــبهات 
المثاره حولها، السیدمحمدرضا الحسینی الجاللی.

۶2.  االمام ابن حزم و رایه فی اسالم الفرس، رضا المختاری.

40.  مفاوضــات صدرالدیــن قونــوی و خواجــه نصیرالدیــن طوســی، علــی 
صدرایی خویی. از جمله مســائل بســیار مهم در فلســفه و عرفان اســالمی 
تالقــی افــکار این دو دانشــمند و تبادل اندیشــه بین آن دو اســت. به دلیل 
اهمیت مکاتبات و برخورد و تالقی بین فلسفه مشاء و عرفان نظری در سطح 

بسیار عالی، در این مقاله به بررسی این مکاتبات پرداخته شده است.

کتــاب  41.  ده حکایــت اول مقالــه اول چهــار مقالــه عروضــی بــر مبنــای 
نخجوانــی  هندوشــاه  محمدبــن  اثــر  تعین المراتــب  فــی  دســتورالکاتب 

)شمس منشی(، محمود طاووسی.

42.  تصحیح نسمه السحر، علی طباطبایی یزدی.

43.  قصــر ـ حصــر، ســیدحمید طبیبیــان. نگارنــده در ایــن مقالــه بــر آن 
کتــاب تلخیص المفتاح خطیــب تبریزی و  ک قــراردادن  کــه با مــال اســت 
که پنچمین باب  مختصرالمعانی تفتازانی به بحث و بررسی در باب قصر 

از هشت باب علم معانی است بپردازد. 

کوثر(،  کوتاه تریــن ســوره قــرآن مجیــد )ســوره  44.  نکته هایــی از بالغــت 
محمد علوی مقدم.

45.  بحثی در شیوه نویسندگی عزیزالدین نسفی، محمد غالمرضایی.

ح الیاقوت، محمود فاضل. 4۶.  مختصر اشراق الالهوت فی نقد شر

47.  محاسن الکالم و ترجمان البالغه و حدائق السحر، محمد فشارکی.

48.  آتشکده شهر اردشیر واقع در جی قدیم، حسین قرچانلو.

49.  فوایدی از بدیع الوقایع، ابراهیم قیصری. زین الدین محمود واصفی 
کتابی تألیف  از ادبیــان و شــاعران خوش قریحــه قــرن دهم هجری قمــری 
کرده به نام بدیع الوقایع که به سبک و سیاق خاطره نویسی است. در این 
که در شــناخت اوضاع و احوال تاریخی،  اثــر مطالب بدیع و مفیدی آورده 

مداخل و منابع پزشکی در 
اسالم و ایران

مداخل و منابع پزشکی در اسالم و ایران؛ به اهتمام مهدی محقق؛ بازبینی یوسف بیگ 
باباپور؛ تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1393، هفت + 566 + 2ص. قطع رحلی. 

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر حمیده حجازی
پژوهشگر موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران ـ دانشگاه مک گیل 

کتــاب مداخــل و منابــع پزشــکی در اســالم و ایــران دربردارنــدۀ بیــش از 
گان مربوط  کــه در دایــرۀ واژ گون پزشــکی اســت  گونا بیســت هزار مدخل 
بــه تندرســتی و بیمــاری قــرار دارد و بــه لحــاظ موضوعــی بــه حوزه هــای 
کالبد، غذاها، بیمارى ها )اســباب و نشــانه های آنها(،  علــم طب، ارکان، 

گیاهی و حیوانی(، ابزارهاى پزشــکی  درمــان بیمارى هــا، داروهــا )کانی و 
کتــب و  و بهداشــتی، اشــخاص)طبیبان مشــهور و  مولفــان و مترجمــان 
کتاب ها و مقاالت، بیمارستان ها و موسسات طّبی قابل  مقاالت طبی(، 

تقسیم است.
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و  نیــز در ســال 1993 در مجموعــۀ االنســان  ح  ایــن طــر ترجمــۀ عربــی 
مســتقبل الحضاره در عّمان ـ اردن و ترجمۀ انگلیســی آن در ســال 1994 
در مجلۀ مطالعات تاریخ پزشــکی و علوم، جلد 8، شــماره2 در دهلی نو 

به چاپ رسیده است.

که در  همچنین ایشــان حــدود ده هزار پرونــدۀ علمی را آمــاده نموده اند 
ح و توضیح مداخل اســت آورده  که دربردارندۀ شــر آن تصویــر صفحاتــی 
کتاب از  شــده و نویســندگان مقــاالت می تواننــد بــدون مراجعه به اصــل 

کنند.  روى همین تصاویر مدخل مورد نظر را تحریر 

کتــاب »درآمدى بر  ح بر اســاس پرونده های مذکور،  در ادامــۀ اجــرای طر
دانشنامه تاریخ پزشکی در اسالم و ایران« )فرهنگ الفبایی اصطالحات 
که دربردارندۀ بیش از 1500 مدخل به  پزشکی و داروشناسی( منتشر شد 
که از منابع و مآخذ معتبر  صورت الفبایی و توضیحاتی دربارۀ آنها اســت 

استخراج شده است.

گام بعدی چاپ مداخل و منابع پزشــکی در اســالم و ایران بوده اســت. 
اســتفادۀ  مــورد  اصطالحــات  جســتجوی  بــرای  می توانــد  کتــاب  ایــن 
گرچه  گیرد. ا پژوهشــگران طّب ســنتی و تاریخ طب در ایران و اسالم قرار 
کتــاب را جامع تمامی مداخل پزشــکی و یا حاوی تمام منابع  نمی تــوان 
گاه عدم یکدستی در توصیف  گاه اغالط حروف نگاری و  دانست و در آن 
گســتردگی  مداخــل دیده می شــود،3 امــا تمام این مــوارد با درنظرگرفتن 
کار، طــول مّدت انجــام آن و عدم متمرکزبودن در یک موسســۀ  و حجــم 
کار می انجامد، قابل چشــم  پوشــی  گاه بــه چنددست شــدن  کــه  خــاص 
کار  اســت؛ به ویژه آنکه غیر از اغالط حروف نگاری، بقیۀ موارد به درستی 

خدشه ای وارد نمی کند.

گام بعــدی و هرچــه زودتــر شــاهد چــاپ مجّلــدات  کــه در  امیــد اســت 
دانشنامه باشیم.  

3. اگرچه در  كتاب، در یک صفحه نشانه های اختصاری را بیان كرده، اما این نشانه ها فقط شامل 
نام كتاب ها است، در حالی كه شاید الزم بود در مقدمه به خوانندۀ كتاب در مورد موضوع مداخل 
كــه بــرای آنها بــه كار رفته و نحوۀ اســتفاده از كتــاب توضیح داده می شــد. همچنین  و توصیفاتــی 
متأســفانه گاه یک دســتی در ایــن توصیفــات رعایــت نشــده اســت. بــرای مثــال  مداخــل »خون«، 
»بلغــم«، »ســودا« و »صفــرا« كه همــه از اخالط و جزء كالبد محســوب می شــوند، در وصف  خون 
و بلغــم »اصطــالح«، ســودا »اصطالح، از اخالط چهارگانــه« و صفرا »كالبد، از اخــالط چهارگانه« 

درج شده است. 

کتــاب و مجلــۀ فارســی و عربــی  همچنیــن منابــع و مآخــذ آنهــا در 92 
همچــون االبنیه عن الحقایق االدویه، االغراض الطبیه، بســتان االطباء، 
الّتنویــر، الحــاوی، ذخیــرۀ خوارزمشــاهی، الّصیدنــه فــی الطــب، قانون، 
کامل الّصناعۀ الّطبیــه، مخزن االدویــه، مفتاح الّطــب، هدایــۀ المتعّلمین 

فی الّطب و یادگار ذکر شده است.

که ابتدا نــام مدخل آمده  کتاب به این شــکل اســت  شــیوۀ تدویــن این 
اســت. مداخــل بــه ترتیــب حــروف الفبــا نظــم یافته و هــر حرفــی در یک 

صفحۀ مستقل آغاز می شود. 

ســپس در توضیــح هــر مدخــل، واژه یــا عبارتــی همچــون: »ابــزار، ارکان، 
اصطــالح، اوزان، بیمارســتان، بیمارى، حیوان، خانواده اى از پزشــکان 
گیاهی، درمان، روش  کانی، داروى  ایرانی، دارو، داروى حیوانی، داروى 
کالبد،  اســتفاده از دارو، روش داروسازى، روش درمانی، طبیب، طعام، 
گیاه دارویی، مؤلــف، مؤلف و طبیب، مادۀ  گیاه،  کتــاب،  کانــی دارویی، 
که بیانگــر ماهّیت و یا  داروئــی، مترجــم، مقالــه، نهاد، و نــوع دارو« آمده 

کابرد آن مدخل در علم پزشکی است.

بعد از آن مأخذ)یا مآخذ( و شــمارۀ صفحه ذکر شــده اســت. در مواردی 
کــه مأخــذ چندجلــدی اســت، ابتــدا شــمارۀ جلد و ســپس شــمارۀ  هــم 
کتاب و در  ج شــده اســت. برای جلوگیری از زیادشــدن حجم  صفحه در
نتیجه تســریع در جســتجو، عنــوان مآخذ به صورت مخّفف ذکر شــده و 
کتــاب در صفحه ای بــا عنوان نشــانه های اختصاری، اصل و  در ابتــدای 
مخّفــف آن بیــان شــده اســت. در بعضی مداخــل نیز به مداخل مشــابه 

ارجاع داده شده است.

کتاب   مقّدمۀ موّلف به دو زبان فارســی و انگلیســی در عّلت تدوین این 
کتــاب در راســتای تألیــف دانشــنامۀ تاریــخ  اســت. از جملــه اینکــه ایــن 
که  کتاب  و اخــالق پزشــکی در اســالم و ایران تألیف شــده اســت. موّلــف 
اســتاد رشــته های علوم اســالمی و زبان و ادب فارســی و عربی اســت، از 
کرده، در موّسسۀ ولکام1 و بعد  که در دانشگاه لندن تدریس  سال 1340 
کتب متون  که هر دو ویژۀ تاریخ پزشکی است، با  کتابخانۀ اسلر2  از آن در 
و تحقیقــات در علم پزشــکی آشــنا می شــود و با پژوهش در ایــن حوزه تا 

کرده است. کنون آثار فراوانی را تألیف یا تصحیح 

وی بیــش از ســه دهۀ پیــش برنامــۀ بلندمّدتی را براى تدوین دانشــنامۀ 
ح  کــه طــر کــرده اســت  تاریــخ و اخــالق پزشــکی در اســالم و ایــران آغــاز 
کنگــرۀ بین المللــی تاریخ پزشــکی در اســالم و ایران  مقّدماتــی آن نیــز در 
در دانشــگاه تهران در ســال 1371 به صورت مقاله ارائه شــد و ســپس در 
مجموعۀ متون و مقاالت در تاریخ و اخالق پزشــکی در اســالم و ایران در 

سال 1374 به وسیلۀ انتشارات سروش چاپ شد. 

1. Welcome.

2. Osler.


