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دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹4

مقرمی

اطد قبپزوناۀب19667-297بمدرادنبدمندابوبکتد خدنۀبالمبدیزدن،ب

آقدیب آثدربعتاصۀب درب اربدودیلبمدلب1327بشحسمباجحقعهبدیب

فخزدااینبنصازیببزدیبفزوشب هبدادرۀبکلب دمتدنبشندممبپیشنهداب

شاهبدمتبوبآقدیبشقشتزی،بنحدیناۀبدمبقباجلسبشقردیبالم1،بب

ودمطۀبآنب قاهبدمت.بدادرۀبکلب دمتدنبشندممبنازبدربدینبپیشنهداب

دمتصبدلبکزاهبوبخزیابدینبآثدربردببزدیباجحقعۀباقرۀبدیزدنب دمتدنب

اندمببایاهبدمت.ب دبدینبحدلبهزگقنهبتصحامباربدینب درهبردب هب

کدرشندممبآثدربوبهحچنانبتأاانب قاجهباقکقلبکزاهبدمت.ب

دینباجحقعه،بکهبشدالبتعادایبدشیدبوبپدرچهبوبنسخۀب

بتدبتدریخباکدتبدتباقجقاباربپزوناۀب
ً
خطمب قاهبدمت،بظدهزد

اذکقربهنقرببزدیبکدرشندممبدردئهبنشاهب قاهبدمت.ب ندبزدینب

دطالعبچنادنمبدربکمبوکافبآنهدباربدینبپزوناهباقجقابنیست.ب

تنهدب هبپاقمِتبنداهبدیبکهبامحاتصمباصطفقی،برئیسبوقتبدادرۀب

کلب دمتدنبشندمم،ب هبافتزبوردرتبفزهنگبنقشتهبدمت،بفهزمتمب

دربنسخهبهدیبخطمبدینباجحقعهبآااهبدمت.باربدینبفهزمتب

کقتدهب نسخهبشندختمب اشخصدتب هحزدهب دب نسخهب هشتب ندمب

هزکادمبارجبشاهبدمت.بدینبنسخهبهدبشدالباوبجلابدربکتدبب

قانون،بشرح کلیات قانون،بالمائة فی الطب،بذخیرۀ خوارزمشاهی،ب

مجربات الشافیه،بوباوباجحقعۀبایگزبپزشکمبدمتبوباصطفقیب

اربنداۀبخقابپیشنهدابکزاهبدمتبکدرشندممبآنهدب هبکتد خدنۀبالمب

ودگذدربشقا.باطد قبدطالعدتبدینبفهزمت،بنسخهبهدیباذکقرب

دربنظزبتدریخمبذیبقحاتبوبدررشحناب قاهبدنا.

اتنباکدتبدتباز قطبارباصداۀبپیشبروب دبتقجهب هبتزتیبب

تدریخمبتنظامبشاهبدمتبوبفهزمتبنسخهبهدب هبپاقمتبنداۀب

وبمزنقشتب اکدتبدتب دینب دربمزدنجدمب دمت.ب آااهب نخستب

نسخهبهدبدطالعمب هبامتبناداا.

مت پمکاتبات

1

وردرتبفزهنگ

دادرۀبکلب دمتدنبشندمم

شحدره:ب442/ببم

تدریخ:ب1337/2/7

ضحاحه:باوببزگبعانبققرتبکتدب

دادرۀبکلبافتزبوردرتم

ارباقرابققرتبکتببخطمبکهبجندببآقدیبشقشتزیببزدیب

فزوشب هبکتد خدنۀباقرهبپیشنهدابامبفزادینابوب هبدینبدادرهبدرجدعب

شاهبدمتب هبدمتمضدربخدطزبشزیفبامبرمدنابکهبدربدینب د تب

مد صهبوبپزوناهبدیباربدینبدادرهبنیستبوبهحدنبطقربکهبخدطزب

باقضقعبکتدببعلمبدالققلباز قطب
ً
امتزمبنازبدطالعبادرابدمدمد

 هبکتد خدنۀبالمب قاه،بهزگقنهبدظهدرنظزبوبدقادمبار درۀبآنب هتزب

دینب دمتب هبومیلۀبکدرشندسبکتببخطمبوبدمتدادنبذیبفنب

قستب هبعحلبآیا.ب اینبامدظبعانبققرتباز قربردب هبآنبدادرۀب

کلبدعداهبامبنحدیا.

اصطفقی

]داضد[ب

1337/2/6

]حدشیه[:بثبتبافتزبکلبوردرتمبشا

شحدره:ب2543/او

تدریخ:ب1337/2/8

]حدشیه[:بآقدیبفزیا

شزحمب هبکتد خدنۀبالمب نقیسیا.

1337/2/9

 محمرصا قپمنشزششبوشوقاسمه

دمتدایدربادنشکاۀبهنزبوباعحدریبادنشگدهبشیزدر
abolqasemi.s@gmail.com

 یریصا پسشلاپخسنیپخایپه هپ
سنششورف پاهنشیپ
بیپش شرۀپکلپباستانپشیاسه

1.بمیّابامحاعلمبشقشتزی،بنحدیناۀبگزگدنبارباورهبهدیبشدنزاهمبوبهجاهمب
اجلسبشقردیبالم.
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 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹4

ششحپکلناتپشوقااونپ)جلرپ5(،پشارحپعالمیپق بپشورف پشیششزی. 1

دینبکتدبباربعصزبشدرحبکتد تبشاه،بچقنبتدریخبفقتب

دیشدنبردب710بیدب716وبثبتبنحقاهبدنابوبشدالب178ببزگب

دمتبوبکتدببدرببزگب60بتدبپدیدنبکتدبب دبمدیزبخطقطب

شدرحباشد هبدمت.بتدریخبکتدبب702وب]دمت[،ب ندبزدینب

تدبدینبتدریخب675بمدلبدربکتد تبدینبکتدببامبگذرا.

قااونپ)کتابپشالللپسهپشوعلمپشوکله(،پتهننفپشیخپشوشئیسپشبوعلهپسینا. 2

دینبکتدببشدالب289ببزگبدمت.بتدریخبکتد تب734و.

فحنهپ. 3 عیسهپب پ شبوسصلپ تهننفپ شو ب،پ سهپ شومائةپ کتابپ

شومسیحهپشوجشجااهپ)معلمپشوریخپشوشئیسپشبوعلهپسیناپسهپصناعةپشو ب(

قدلبداانبدااواةب نبداتلحاذ:بیجببأنبیعتحابعلمبهذدبداکتدبب

هبکثازبداتمصاقبقلالبداتکزدربودضحبداعبدرة...بداخ.
ّ
فدن

اربقفمۀبدولبوباومبکتدببشزحبحدلباصنفبازققمب

دمتب هبدینبشزح:بحکامبفدضلبدمتقامبعلاهبداطببفصاحب

دانصدریب دالطبدءب انب یکنب وامب داتصنافب جااب داعبدرةب

...بوقابدرتبطبفمب
ً
بوالبدجّقب)؟(بافظد

ً
داحتصااانبدفصحبعبدرة

داخزدمدنب خقدرراشده...بداخ.ب

دینبکتدببعزیزداقجقابوبشدالبتحدمبقابکتدبب]دمت[ب

وبفصطبیکبقفمهبدربدولبآنبندقصبدمت.بتدریخبکتد تبارب

حاواب1000و.

ششفپشورف پ. 4 تهننفپ علمه(،پ 5،پ )جلرپ هوشرزمراخهپ ذهنشۀپ

شسمعنلپب پحس ...پجشجااهپمتوسهپ531قب

2ب اربجلاب االدب  ریحانة  کتدبب کهباصنفب قزدریب درب

قفمۀب306بشزحباداه،بدینبنخستانبکتد مبدمتبکهبارب

اورۀبدمالامباربعلمبطبب هبپدرممبنگدرشبیدفتهبدمت.ب

]دمت[،ب ندبزدینب اربحاوابعصزباصنفب کتدبب تدریخب

قزیبب800بمدلبدربکتد تبآنبامبگذرا.

مجموعۀپبهپاظنش. 5

دینبکتدببشدالبتحدمبآثدربجداانقسبوبحنانب نبدممقب

داطبب کدنب گفتهبدنا:ب جداانقسب ردجعب هب دمت.ب عبدایب

بفدحادهبجداانقس.
ً
بفدوجاهبدابصزدطبوبکدنبااتد

ً
اعاواد

ردجعب هبحنان:ب هبتصایقبهحۀباقرخانبوبدهلبفنب

اشهقرتزینبطبیببعصزباأاقنبوبندامبتزینباتزجمبکتبب

یقندنمبدمت.ب هبعز مبوبمزیدنم.

دینبکتدببردبطبیببادهزیبحسببدالازباسیحبدازادنب

قارد،بکهبخدتمبدیشدنباربظهزبوروبدولب هبدینبعبدرتب»رب

شدهبجهدنگازبقدحبصزدن/باصببیدفتبقاردباسیحبدازادن«ب

ایاهبامبشقا،ب هبرشتۀبتمزیزبارآوراه؛بچقنبنسخهبهدبردب

 هبارمتمبنقشتهبوباطداببهزبفصلمبوب دببردباربحدشیهب

 هبطقربخالقهبتقضاحباداهبدمتبوبگدهمب هبنظزیۀبفالمفهب

وبدطبدءبندامبایگزبادننابد قدافزجبعباهللاب نبطبیب،بفالسقفب

ندامب غادابکهباعدقزبد نبمیندب قاهبدمت،بدشدرهبکزاه.

دینباجحقعهبشدالبرمدئلباتعاایبدمتبکهبفهزمتب

اختصزبآنبارباصااۀبکتدببنقشتهبشاهبدمت.

قااونپ)کتابپشوششبع،پحمنات(،پتهننفپشیخپشوشئیسپشبوعلهپسینا. 6

تدریخبکتد تباربحاواب700و.

عبرشوحکنمپ. 7 شومجشبپ شوحکنمپ تهننفپ شوراسنی،پ مجشباتپ

شوملصنشیپشوسوریپـپپ شمپسنضیپپپـپبیپسارسهب

چندنچهبارباصااۀبکتدببنقشتهبشاه،باصنفبدینبنسخهبردبدرب

111بکتدبباربااتب11بمدلب دبتجز ادتبخقابتصنافبنحقاه.ب

تحدمبکتدبباربعصزباصنفب هبرشتۀبتمزیزبارآااهبوباربدغلبب

حقدشمبدشعدریبکهباصاربدمتب هب»اکتد ه«بخطبشزیفب

دیشدنبدمتبوباربظهزبوروبدولبوبدغلببحقدشمبکتدببخطب

ازققمب دامنفم...ب دامسینمب دملمب امحاب عبادازححنب نب

دمت.بدربدینبکتدببندامباربکشف الظنون وبغازهبنیست.

مجموعیپ)سیپرساوی(،پتهننفپحکنمپعما شورف پمحمو ب پ. 8

مسعو پشیششزی

آتشک:باربدینبرمداهبتجز ادتبدطبدءبوبرمداۀب هدءدااینب. 1

رد 977وب منۀب ارب داطبیبب اسعقاب د نب بنقر خشب

ارجبنحقاه.

رمداۀبقلعبآثدر:بدینبکتدببشدالب53ب دببدمتبکهب دبب. 2

دولبآنبارببزانبمیدهمبدربجداهبوب دببآخزبارببزانبرنگب

حندءبدمت.

دالفاقناه:بارباضدربوباندفعبوبحالۀبتزکبآن،ب هبفدرمم.ب. 3

دینبکتدببدربنظزباؤافبگذشتهبوبحقدشمباتعاایب هبخطب

دیشدنبازققمبدمتبوبهحچنانبادردیبحقدشمباتعاایب هب

خطبدححابداحقمقیبدامسنمبدامسینمب]دمت[.

تدریخبکتد تباربحاواب977و.
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دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹4

]حدشیه[:ببدادرۀبکلب دمتدنبشندمم

ققرتبکتبمبدمتبکهبآقدیبشقشتزیببزدیبفزوشب هبکتد خدنۀب

اقرهبپیشنهدابامبکننابوبپزوناهبدیبردجعب هبدینباقضقعباربدادرۀب

کلب دمتدنبشندممبامب دشا.

]داضد[

1337/2/3

]حدشیه[:ب هبعزضب...باایزیتبکلببزما.

ب 1337/2/3

وردرتبفزهنگ

2543/اوب–ب1337/2/22

2

دادرۀبکلب دمتدنبشندمم

آقدیب کهب قزدریب 1337/2/7ب هب –ب 442/ببمب نداۀب عطفب هب

شقشتزیبنحدیناۀبمد قباجلسبشقردیبالمبتلفنمبدطالعبادانا،ب

دینبکتببوبمدیزبدشیدبوبپدرچهبهدبکهببزدیبفزوشب هبدادرۀبکلب

 دمتدنبشندممبعزضهبشاهباتعلقب هبآقدیبفخزدااینبنصازیب

دمتبوببزدیبدازباربآنبدادرۀباز قربامب دشا.

اایزبکلبافتزبوردرتبفزهنگ

3

وردرتبفزهنگ

دادرۀبکلب دمتدنبشندمم

شحدره:ب640/ببم

تدریخ:ب37/2/27

دادرۀبکلبافتزبوردرتم

عطفب هبنداۀبشحدرۀب2543/او-ب1337/2/22باقضقعبدشیدب

دمتمضدرب نصازیب هب فخزدااینب آقدیب عتاصۀب پدرچهبهدیب وب

امبرمدنابدادرۀبکلب دمتدنبشندممبهحیشهباتزقاب قاهبدمتب

تدریخمبوبانمصز هبفزابکشقرب نفیسبوب آثدرب دربخزوجب کهب

ردب دشیدب قبالب دینب وب آوراب عحلب جلقگازیب هب حتمبداحصاورب

جهتباقرۀبدیزدنب دمتدنبخزیادریبنحدیا؛ب ندبزدینبپیشنهداب

آقدیبفخزدااینبنصازیببزدیبفزوشبدشیدیبخقاب هباقرهبوب

دقادمبجندببآقدیبشقشتزیباقجببکحدلبخقشققتمبدمت.ب

وامبهحدنبطقربکهباربنداۀب442/ببمب–ب1337/2/7ب هبدطالعب

کلب دادرۀب نظزب تدکنقنب هب از قرب دشیدءب دمت،ب رمدنااهب

 دمتدنبشندممبرمدنااهبنشاهبدمت.بخقدهشحنابدمتبامتقرب

فزادیاابآنهدبردب هباقرهبدردئهباهنابتدب دبنظزبکدرشندمدنباقره،بوب

چندنچهبکتببنفیسبارب انبآنهدب دشاب دبهحکدریباتخصصانب

وباطلعانبکتد خدنۀبالم،باقراببزرممبقزدربگزفتهبوبتصحامب

بدضدفهبامبنحدیابدینبدادرهبدعتبدرب
ً
اصتضمبدتخدذبگزاا.بضحند

کدفمببزدیبخزیابدشیدءبگزدنبهدباربدختادربنادرابوباربدینبگقنهب

ب دیابتأاانبگزاا.
ً
اقدرابدعتبدربآنهدبجزوب قاجۀباواتبقبال

دربطزفباایزکلب دمتدنبشندممبعلحم

]داضد[

]حدشیه[:بثبتبافتزبکلبوردرتمبشا

شحدره:ب4575/اا

تدریخ:ب1337/2/29

]حدشیه[:بمد صهبضحاحهبشا.

1337/2/29

]حدشیه[:بآقدیبفزیا

آقدیب جندبب دطالعب ردب هب کلب دمتدنبشندممب دادرۀب نداۀب افداب

شقشتزیببزمدناا.

1337/2/30ب

4

وردرتبفزهنگ

جندببآقدیبشقشتزیبنحدیناۀبامتزمبمد قباجلسبشقردیبالم

اربخصقصبدشیدبوبپدرچهبهدیبعتاصۀبآقدیبفخزدااینبنصازیب

 هبطقریبکهبدادرۀبکلب دمتدنبشندممبدعالمبامبادرابدشیدءبفقوب

تدکنقنب هبنظزبدادرۀباز قربنزمیاهبدمت.بخقدهشحنابدمتب هب

آقدیبنصازیبدطالعباهااببزدیبدردئۀبدشیدءباز قرب هبآنبدادرهب

ازدجعهبفزادینابتدبتزتیببخزیابآنبردب اهنا.

اایزبکلبافتزبوردرت

]داضد[

]حدشیه[:ب4575/اوب–ب1337/3/3




