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يك احتمال
األبنيه يا األنبئه

احمد مهدوى دامغانى، كمبريج (آمريكا)
دوست نازنين و بسيار ارجمند و دانشمند اين بنده، يعنى 
كه  ــ  افاضاته  دامت  ــ  اميدساالر  محمود  دكتر  جناب 
لطفش دائم است، با تلفن از مْن بنده به تفقد احوالپرسى 
مى فرمود و در ضمن مژدة انتشار مجدد و قريب الوقوع 
كتاب االبنيه عن حقائق االدويه را كه با همكارى حضرت 
ايرج افشار و جناب دكتر اكبر ايرانى ــ كه عمرشان دراز 
باد ــ صورت خواهد گرفت مى داد. در ضمن گفتگو با 
ايشان عرض كردم، واهللا نمى دانم، سابقًا از كسى شنيدم 
يا جايى خواندم، يا به نظر قاصر خودم مى رسيد كه شايد 
نام اين كتاب مستطاب، االنبئَه عن حقائق االدويه باشد، 
يعنى به تقديم نون بر باء. جناب دكتر اميدساالر به سائقة 
در  تحقيق  و  تتبع  براى  كه  تحسينى  قابل  ذوق  و  شوق 
مباحث و مسائل ادبى دارند، دليل يا علت اين احتمال را 
خواه از سوى ديگرى اظهار شده باشد يا از قديم در ذهن 
خود حقير خطور مى كرده است، از بنده مطالبه فرمودند و 
چون اجماالً بيان اين احتمال را به ايشان گفتم، ايشان امر 
و اصرار كردند كه بيان آن احتمال را بر روى كاغذ بياورم 
و خدمت ايشان تقديم كنم. بنابراين در اجراى اوامر اين 

دوست بسيار گرامى و عزيز اين مطالب نوشته  آمد.
معموالً و آن  چنانكه مرسوم است، لفظ االبنيه (به تقديم 
باء بر نون) در نام كتب لغت و صرف و نحو به كار مى رود 
زيرا أبنيه كه جمع بناء و بنيه به معنى «ساختمان» است 
چند  و  مى شود  نوشته  و  گفته  بسيار  كتب  گونه  اين  در 

كتاب لغت و صرف و نحو به همين گونه نامگذارى شده 
متوفى  ابوبكر َزبيدى  تأليف  النّحو  االبنية فى  مانند  است 
379 و ابنية األفعال تأليف ابومنصور اصفهانى متوفى پس 
از 415ق و ابنية األفعال و ابنية األسماء هر دو تأليف ابن 
القطاع اندلسى متوفى 515ق و از قديم االيام لفظ بِنيه و 
بِناء كه جمع آن أبنيه است، به  همين موضوعات اختصاص 
داشته است و ابن قتيبه (ف 276ق) در ادب الكاتب آن را 
مكرر در مكرر براى ابنية اسماء و افعال ذكر فرموده است 
و در اين مورد بى هيچ مبالغه صدها شاهد موجود است 
كه األبنيه يا به تنهايى يا با حرف جّر فى استعمال شده 
است نه با حرف جّر ديگر، و يا با اضافه به اسمى كه أبنيه 

در آن كتاب يا فصل موضوع بحث است و الغير.

اما نبأ كه به معنى خبر و آگهى است جمع مشهور آن 
أنباء و جمع قِلَّة آن مى تواند انبئَه باشد چرا كه: در جمع 

مكّسر قاعده چنين است كه 
أفِعَلٌة أْفُعُل ثّم فِعَلة 

ثُمَّت أفعاٌل جموُع قِّله
(الفيّة بن مالك ــ ره ــ )
بنابراين در أنبئه كه جمع قّله (يعنى اندك) نبأ است 
همزه به تخفيف به ياء بدل شده و أنبيه گرديده است و 
مصدر باب افعال آن إنباء است يعنى «خبردادن» و «آگاه 
كردن». و اين كلمة انباء بسيار فراوان در نامگذارى كتابها 

به كار رفته است، يعنى اولين كلمة نام كتاب است.
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ايضاح المكنون  به نام  كه  آن  ذيل  و  كشف الظنون  در 
است، از شانزده كتاب كه نام آن با إنباء آغاز شده است 
نام مى برد كه برخى از آن كتب سخت مشهور و از مراجع 
تحقيقى در ادب و تاريخ و سير است، مانند انباء الّرواة 
قفطى و إنباء الَغمر ابن حجر عسقالنى است، و اين نَبَأ يا 
أنباء در جمع يا إنباء مصدر همواره با حرف جّر عن و يا 
باء استعمال مى شود و در قرآن مجيد فراوان به همين گونه 
آمده است و گاهى هم از حرف جِرّ الم= لِـ براى تعدية 

نباء استفاده مى شود.
مى رسد  نظر  به  غريب  بسيار  شد  عرض  آنچه  بنابر 
كه األبنيه (به تقديم باء بر نون) به معنى «ساختمان ها» با 
حرف جِرّ عن همراه شده باشد، هرچند هم كه ابومنصور 
بنا  كتابى  كى  خواستم  «من  مى فرمايد:  مقدمه  در  خود 
كنم و هر چه شناسند اندر او ياد كنم از آن چيزها كى 
استعمال كنند» (ورق 2 رو). زيرا اگر خود او همين كلمة 
بَنا را با جمع قِّله انتخاب كرده باشد مى بايست مى فرمود 
يا مى نوشت: «األبنيه فى حقائق االدويه» نه اينكه بگويد 
بنابراين تصور  بنويسد «األبنيه عن حقائق األدويه».  و يا 
نبأ  قِّلة  جمع  به كاربردن  با  ابومنصور  شايد  كه  معنى  اين 
اين  باشد  األنبئه  كه  آن  قياسى»  «غير  جمع  حداكثر  يا  و 
كلمه را به درستى با عن حقائق األدويه آورده باشد، تصور 
نابجايى نيست. اينكه عرض كردم «جمع غير قياسى» يا به 
تعبير درست تر «على غير القياس» از آن روست كه معموالً 
ادويه،  مثل  است،  ُفعال  و  فِعال  و  َفعال  جمع  «أفعَِله» 
اشربه، اطعمه و أغذيه و البِسه و ألويه و اسئِله و أغربه و 
أدعيه در جمِع َدواء و َشراب و َطعام و ِغذاء و لِباس و 
لِواء و سؤال و ُغراب و ُدعاء. ولى حكم كلى، أفعِله براى 
جمع قِّله أنبئه را، براى نَبَأ مجاز مى شمارد. و شايد أنبيه 
(به تقديم نون بر باء) و با يائى كه بدِل همزه است همان 
نام  آغازين  كلمة  براى  را  آن  ابومنصور  كه  است  لفظى 
كتاب خود برگزيده است و شاعر و لغوى بزرگ فارسى، 
اسدى طوسى در نوشتن آن را األبنيه به تقديم باء بر نون 
به مناسبت  يا  تصحيف  اين  و  است  فرموده  تصحيف 
كتابى  كى  خواستم  من   ...» كه:  است  كتاب  جملة  همان 
و  است  داده  روى  اسدى  قلِم  طغيان  به  يا  و  كنم...»  بنا 
نمى آيد  عن  جّر  حرِف  با  ابنيه  اينكه  بر  عنايت  اسدى 
و  مى كند  موجه تر  را  احتمال  اين  آنچه  و  است  نداشته 
مى سازد  آشكارتر  عربيّت  به  را  طوسى  اسدى  بى عنايتى 

كتاب در جملة  بزرگوار در پشت جلد  آن است كه آن 
دعائيه براى أبومنصور مى نويسد: «تأليف أبومنصور موفق 
بن على الهروى حّرَسُه اهللا» و در هيچ معجم لغوى باب 
تفعيل براى َحَرس نيامده است و گذاردن تشديد بر روى 
حضرت  قلم  طغيان  معلول  و  سهو  يقينًا  اهللا  حرسه  راء 
اسدى طوسى رحمة اهللا عليه است. اين بود تفصيل مذاكرة 
اجمالى اين حقير با جناب دكتر اميدساالر َحَرَسه اهللا تعالى 

و حفظه.

و اينك اجازه مى خواهم به يك نكتة غير قابل انكارى 
دربارة مؤلف واالمقام كتاب األبنيه يا األنبيه ــ رضوان اهللا 
عليه ــ نيز تصريح كنم و آن اينكه گرچه ابومنصور در 
آغاز كتاب پس از حمد و سپاس خداوند تعالى مى گويد 
«و درود بر محمد مصطفى كى خاتم پيغامبران است و 
آفرين بر اصحاب اوى و اهل بيت و گزيدگان اوى و بر 
كى  پاكان  همة  و  فريشتگان  همة  و  ايزد  پيغامبران  همة 
اختيار و اولياى خداى عّز و جّل بودن (ورق 1 پشت)، و 
در پايان كتاب مى فرمايد «والحمدهللا رب العالمين و صلواتُه 
على نبيّه محمد و آله الطاهرين و حسبنا اهللا و نعم الوكيل» 
(ورق 219 پشت) و اين آغاز و پايان كتاب بدين صورت 
عشرى»  اثنا  علوى  «تشيع  قاطع  برهان  و  روشن  دليل 
ابومنصور رحمةاهللا عليه است و آنچه را كه در دنبالة آن 
اسدى طوسى بدين صورت نگاشته است «وكتب على بن 
احمد االسدى الطوسى الشاعر فى شهر شوال من سنة سبع 
اين  نشان  عليه»  اهللا  صلى  النبى  لهجرة  مأة  اربع  و  اربعين 
به  كه  است  نبوده  شيعه  على  الظاهر  مرحوم  آن  كه  است 

جملة دعائيه و نعت صلى اهللا عليه اكتفا كرده است.
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ابنيه پژوهى
يونس كرامتى
پژوهشگر تاريخ علم و دانشجوى دكترى پژوهشگاه علوم انسانى
كتاب  األبنية عن حقايق األدوية يكي از كهنترين متنهاي 
داروشناسى باقيمانده به زبان فارسي است و يكي از دو 
دست نويس موجود اين كتاب كه در شوال 447ق/ ژانوية 
نويس  فرهنگ  و  شاعر  طوسي،  اسدي  خط  به  1056م 
نوشته  دست  كهنترين  است،  شده  كتابت  ايراني،  شهير 
موجود به زبان فارسي به شمار مي رود. از روزگارى كه 
يوزف ُفن هامرپورگشتال به اين دست نويس ارزنده اشاره 
موفق بن  ابومنصور  آن،  مؤلف  و  كتاب  اين  بارة  در  كرد 
على هروى ــ كه هرچه از وى مى دانيم برگرفته از همين 
كتاب است ــ تحقيقات بسياري صورت گرفته. بسيارى 
و  مؤلف  زندگى  روزگار  كوشيده اند  خاورشناسان  از 
مشخص  است،  شده  اهدا  او  به  كتاب  اين  كه  را  اميرى 
نسخه شناختى  بررسى  به  تنها  ديگر  برخى  و  سازند 
دست نويس پرداخته اند. اخيراً قرار شده است كه به همت 
مركز پژوهشى ميراث مكتوب و با همكارى آكادمى علوم 
كيفيتى  با  طوسى،  اسدى  ارزشمند  دست نويس  اتريش، 
كم نظير در اختيار دوستداران فرهنگ و تمدن ايرانى قرار 
گيرد. اين چاپ تصويرى نو، به چهار مقدمه از جمله دو 
مقدمة عالمانه به قلم استاد ايرج افشار و استاد دكتر على 
اشرف صادقى مزيّن خواهد بود. به همين مناسبت با نظر 
استاد ايرج افشار و آقاى دكتر ايرانى، ميراث مكتوب بر 
آن شد كه مجلدى در باب پژوهش هاى پيشين و نوين 
مرتبط با االبنية را به عنوان ضميمة اين چاپ تصويرى 
منتشر سازد كه اين كار، به مناسبت پژوهش هاى پيشين 
نگارندة اين سطور در باب كتاب، به او محول شد. آنچه 
در اينجا مى آيد گزارشى بسيار كوتاه از آثارى است كه 
تمامى يا بخشى از آنها به بحث دربارة اين اثر ارزشمند 
مرتب  تاريخى  ترتيب  به  مقاالت  است.  يافته  اختصاص 
اين  باب  در  پژوهش  سير  بتوانند  خوانندگان  تا  شده اند 

كتاب را دنبال كنند: 
1811م: هامر پورگشتال، مقاله اى (يا شايد يادداشتى) در 
مجلة سيماى (يا چشم انداز) شرق، ج 2. ظاهراً عنوان 
اصلى اين مجله Fundgruben des Orients است اما 
الزار آن را Mines de l’Orient ناميده (هامرپورگشتال 

مقاالتى چند در اين مجله كه گويا زير نظر خود او 
اداره مى شده چاپ كرده است).

De Hammer, J. (Joseph Freiherr von Hammer-
Purgstall), Fundgruben des Orients (Mines de 
l’Orient), Wien, Vol II, 1811.

1830ـ1833م: فرانتس رومئو زليگمان، «كتاب االبنية در 
منتشرنشدة  دست نويس  مطالب  رئوس  داروشناسى، 

كتابخانة سلطنتى وين»
االبنية  مداخل  دربارة  جلدى اى  دو  التينى  شرح 
زليگمان دربارة هر مدخل به كتاب الفاظ ادوية نورالدين 
محمد عبداهللا شيرازى و اصالح ادوية حسين بن على بن 
حسين انصارى (فرزند حاج زين العطار شيرازى) مراجعه 
كرده است (البته او مؤلف اصالح ادويه را با پدرش، يعنى 

صاحب اختيارات بديعى، اشتباه گرفته است)
Seligmann, Franz Romeo, Liber 

fundamentorum pharmacologiae, Epitome codicis 
manuscripti persici Bibl. Caes. reg. Vienn. Inediti, 
Vindobonae, (Wien), 1830-1833.
1833م: فرانتس رومئو زليگمان، «دربارة سه دست نويس 
بس كمياب فارسى: مشاركتى در ادبيات داروشناسى 

شرقى»
Ueber drey höchst seltene persische 

Handschriften: ein Beytrag zur Litteratur der 
orientalischen Arzneymittellehre, Wien, 1833

1856م: ارنست ماير، تاريخ گياه شناسى
Meyer, Ernst H. F., Geschichte der Botanik, 

Königsberg, 1856, Vol. III, pp 38-41;
مقدمة  با  1859م؛  زليگمان،  حروفى  چاپ  1859م: 
1972م  در  التينى  (مقدمة  التينى  زبان  به  مفصلى 
چاپ  به  انگليسى  ترجمة  با  همراه  اين بار  و  مجدداً 

رسيده است)
1865م: گوستاو فلوگل، فهرست دست نويس هاى عربى، 

فارسى و تركى كتابخانة سلطنتى وين
Flügel, G., Die arabischen, persischen, 

türkischen Handschriften ... zu Wien, Wien, 1865, 
vol. II, pp 534-536.

نامة  در  را  فلوگل  اظهارات  چكيدة  قزوينى  محمد 
مورخ آبان 1309ش/1930م آورده است. 



دورة دوم، سال سوم، شمارة 27 و 28، آذر و دى 1387
7

1876م: لوسين لُكلر، تاريخ پزشكى عربى
Leclerc, Lucien, Histoire de la médicine arabe, 

Paris, 1876.

1892م: عبدالخالق آخوندزاده (آخونُدف1)، شرح [كتاب] 
موسوم به «كتاب مبانى داروشناسى» ابومنصور موفق 
بن على هروى [رسالة دكترى در رشتة پزشكى زير 
R.  Kobert پروفسور   ،H.  Adolphi پروفسور  نظر 
سلطنتى  دانشگاه  در   G.  Dragendorff پروفسور  و 
ُدرپات (امروزه Tartu در استونى)]، به زبان آلمانى، 
قطع رقعى، 116 صفحه شرح + مقدمه، فهرست منابع 

و ايندكس (در مجموع 156 صفحه).
Achundow, Abdul[-Chalig], Commentar 
zum sogenannten Liber  fondamentorum 
pharmacologiae des Abu Mansur Muwaffak ben 
Ali el-Hirowi, Dorpat, 1892.
«مبانى  آلمانى  ترجمة  (آخونُدف)،  آخوندزاده   : 1893م 

داروشناسى» ابومنصور موفق بن على هروى 
Achundow, Abdul-Chalig, „Die 
Pharmakologischen Grundsätze (Liber 
fundamentorum pharmacologiae) des Abu Mansur 
Movaffak bin Ali Harawi zum ersten Male 
nach dem Urtext übersetzt und mit Erklärungen 
versehen“, Historische Studien aus dem 
Pharmakologischen Institute der Kaiserlichen 
Universität Dorpat, Halle, Vol. III, 1893, pp. 
135-414, 450-481.

1910م: آدولف فونان، منابع پزشكى فارسى
Fonahn, A., Zur Quellenkunde der persischen 
Medizin, Leipzig, 1910, p. 80.
واژة   54 باب  در  [پژوهشى  الوفر،  برتولد  1919م: 
يادشده توسط ابومنصور موفق هروى كه اصل آنها به 
شبه قاره باز مى گردد]. سينو ايرانيكا، اين مطلب در نقد 
و تكميل يادداشت هاى يُلى (Jolly) در باب واژگان 
هندى االبنيه (كه در ضمن ترجمة آلمانى آخوندزاده 

در 1893م آمده) نوشته شده است.
Laufer, Berthold, Sino-Iranica: Chinese 
contributions to the history of civilization in 
Ancient Iran, with special reference to the history 

of cultivated plants and products, Field Museum 
of Natural History, Anthropological Series, Vol. 
XV, No. 3, Chicago, 1919 (Reprint: Ch′eng-wen 
Publishing Company, Taipei,1967), Appendix III, 
pp. 580-585
1921م: ادوارد براون، طب عربى (با عنوان طب اسالمى 

به فارسى ترجمه شده است)
Brown, E. G., Arabian Medicine, Cambridge, 
1921, pp. 92-93. 

در  كتاب  «قديمترين  قزوينى،  محمد  1341ق/1923م: 
حسين  پرسش  به  پاسخ  (در  حاليه»  فارسى  زبان 
كاظم زادة ايرانشهر، سردبير مجلة ايرانشهر)، ايرانشهر، 
سال اول، شمارة 12، ذيقعدة 1341ق/ژوئن 1923م، 
صص 318ـ326 (چاپ مجدد در: بيست مقالة قزوينى، 
مقاله،  اين  در  ص 65ـ68).  ج 1،  تهران، 1322ش، 
عالمة قزوينى االبنية را در كنار ترجمه هاى تاريخ و 
تفسير طبرى، به عنوان كهن ترين متون فارسى موجود 
برشمرده و تاريخ تأليف االبنيه را به صراحت روزگار 
دانسته  350ـ366ق،  يعنى  سامانى،  نوح  بن  منصور 

است.
1927م: جرج سارتن، مقدمه بر تاريخ علم

Sarton, G., Introduction to the History of Science, 
Baltimore, 1927, Vol. I, pp. 678-679.

1928م: ادوارد براون، تاريخ ادبيات ايران
Brown, E. G., A Literary History of Persia, 
Cambridge, 1928.
به  خطاب  (نامه اى  قزوينى،  محمد  1309ش/1930م: 
عباس اقبال دربارة كتاب االبنية) مندرج در بيست مقالة 
اين  صص 264ـ266 (در  تهران، 1322ش،  قزوينى، 
نامه از اظهار نظر قطعى در خصوص تاريخ تأليف اين 

اثر خوددارى كرده است).
1940: آلدو ميه لى، مقاله اى در نقد كار آخوندزاده و شرح 
پاره اى از مشكالت متن (به زبان اسپانيايى، همراه با 

نقل برخى مواضع ترجمة آلمانى آخوندزاده)
Mieli, Aldo, “Entre  los  medicamentos  y  los 
venenos  de  Abû  Mansûr  Muwaffaq”,  Archeion, 

1. از اهالى باكو و چنان كه در مقالة يكى از مستشرقين ديده ام، گويا اصًال 
ايرانى بود.
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Santa Fé, Vol. XXII, 1940, 398-406.
العقار  اسماء  شرح  بر  مقدمه  مايرهوف،  ماكس  1940م: 

ابن ميمون
Meyerhof, Max, Intr. Šarḥ Asmā Al-Uqqār, Cairo, 
1940, pp. 16-17, 40.

1320ش: محمدتقى بهار، سبك شناسى، تهران، 1356ش، 
24/2ـ25.

1963م: ژيلبر الزار، زبان كهن ترين يادگارهاى نثر پارسى، 
پاريس، 1963م، صص45ـ48 (شمارة 4)

Lazard, Gilbert, La langue des plus anciens 
monuments de la prose persane, Libraire C. 
Klincksieck, Paris, 1963.
فرهنگ،  بنياد  ناقص  عكسى  چاپ  1344ش/1965م: 

تهران، 1344ش.
تا  كتاب  آغاز  از  طوسى،  اسدى  دست نويس  تصوير 
ميانة مدخل «حنظل» (تا عبارت «و اندر تابستان حنظل 
نبايد» مطابق با چاپ حروفى 1346ش، ص 110، س 6) 
و سپس از آغاز «باب على حرف الم» (مطابق با چاپ 

حروفى 1346ش، ص 279) تا پايان كتاب. 

1344ش/1965م: مجتبى مينوى، مقدمه بر چاپ عكسى 
بنياد فرهنگ.

حقائق  عن  «االبنية  دانش پژوه،  محمدتقى  1345ش: 
 ،9 س  1345ش،  تهران،  كتاب،  راهنماى  االدويه»، 

االبنية.  دوم  نسخة  معرفى  491ـ493:  صص   ،5 ش 
چاپ  در  كه  بود  كرده  تأكيد  دانش پژوه  (مرحوم 
حروفى دانشگاه (1346) بايد از اين نسخه نيز بهره 
برند اما چون كار صفحه آرايى اين چاپ كم و بيش به 
پايان رسيده بود، اختالفات اين نسخه با نسخة اسدى 

در پايان آن چاپ ذكر شد).
به  حروفى  چاپ  1371ش):  (نيز  1346ش/1967م 
محبوبى  كوشش حسين  بهمنيار و به  تصحيح احمد 
اردكانى، تهران (البته يادداشت هاى مرحوم بهمنيار به 

حدود دهة 1320ش مربوط مى شود).
بر  مقدمه  اردكانى،  محبوبى  حسين  1346ش/1967م: 
نظرات  نقل  (عمدتًا  تهران  دانشگاه  حروفى  چاپ 

پژوهشگران پيشين).
فارسى  الخط  «رسم  متينى،  جالل  1346ش/1967م: 
مشروح  و  فارسى  (تحرير  هجرى»،  پنجم  قرن  در 
بين المللى  كنگرة  بيست و هفتمين  در  كه  خطابه اى 
دانشگاه  در  1346ش،  22ـ28مرداد  مستشرقان، 
مجلة  است)،  شده  ارائه  انگليسى  زبان  به  ميشيگان 
دانشكدة ادبيات مشهد، س 3، تابستان و پاييز 1346، 

صص 159ـ205.
خطى  نسخة  چند  از  يكى  طوسى  اسدى  دست نويس 
تفصيل  به  مقاله،  اين  در  آنها  رسم الخط  كه  است  مهمى 

مورد بحث قرار گرفته است.
قرار است نسخة بازبينى شدة اين مقاله در مجموعة 

پژوهش هاى در باب االبنية منتشر شود.
1347ش/1968م: على رواقى، «االبنية عن حقائق االدوية»، 

سخن، 1347ش، س 18، ش 7، صص798ـ808.
ادبى  منظر  از  نقدى  بهمنيار.  ح  مصحَّ چاپ  بر  نقدى 
كه بيشتر متوجه حاشيه هاى مرحوم بهمنيار دربارة برخى 
واژه ها است. در پايان چندين نمونه اختالف متن چاپى با 

خط اسدى ياد شده است.
مقدمة  با  همراه  خطى  نسخة  تصويرى  چاپ  1972م: 
انگليسى  ترجمة  و  چاپ 1859م  بر  زليگمان  التينى 

اين مقدمه به قلم تالبوت، گراتس، 1972م. 
و  داروها  فرهنگ  اميرى،  منوچهر  1353ش/1974م: 

واژه هاى دشوار كتاب االبنية، تهران، 1353ش.
عن  االبنية  كتاب  از  دارويى  «گياهان  انبه،  ناصر   :1975
حقائق االدوية نوشتة ابومنصور موفق بن على هروى» 
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رساله براى دريافت درجة دكترى پزشكى، دانشكدة 
پزشكى دانشگاه دوسلُدرف، دوسلُدرف، 1975م

Anbeh, Nassir, “Pharmakologisch relevante 
Drogen aus dem „Buch über die Grundlagen der 
wahren Heilmittel“ von Abu Mansur Muwaffaq 
ibn Ali al-Harawi”, (Disseration zur Erlangung 
des Grades eines Doktors der Medizin, Der 
Medizinischen Fakultät der Universität 
Düsseldorf), Düsseldorf, 1975.
1355ش/1976: محمد آصف فكرت، لغات زبان گفتارى 

هرات، كابل، 1355ش
سدة  فارسى  «ارزيابى  س.ق.فاطمى،  1981م/1360ش: 
روابط  باب  در  پژوهشى  پاكستان:  پزشكى  از  دهمى 

فرهنگى پاكستان و ناحية بلخ».
S.Q.  Fatimi, “A Tenth  Century  Persian 

Appraisal  of  Medicine  in  Pakistan: A Study  in 
the Cultural Relations of Pakistan with the Balkh 
Region”, Journal of Central Asia, 1981, Vol. IV, 
No. 1.

1363ش: ترجمة (همراه با مقدمة انتقادى مفصل) مقالة 
«تازه گفته هايى  عنوان  با  همايون  سرور  قلم  به  فوق 
افغانستان)،  (چاپ  خراسان  مجلة  در  االبنيه»  دربارة 
 ،4 س   ،1362 زمستان   ،6 ش   3 (س   16 تا  ش14 
سرطان  ـ  جوزا  ش 2،  و  ثور 1363  ـ  حمل  ش 1، 

.(1363
ممدوح  امير  است  كوشيده  مقاله  اين  در  مؤلف 

ابومنصور موفق هروى را مشخص سازد.
األبنيه  منابع  درباره  «بحثى  كرامتى،  يونس  1375ش: 
(ويژه نامة  20ـ21  ش  فرهنگ،  األدويه»،  حقايق  عن 
صص   ،1376 بهار  و   1375 زمستان  علم)،  تاريخ 

.318-311
در پايان از خوانندگان گرامى تقاضا مى شود كه اگر 
افزون بر آنچه گفته شد، از مقاله يا مطلبى دربارة االبنيه 

خبر دارند، به اينجانب اطالع دهند.

دربارة صوفى سمرقندى، مؤلِف مفتاح 
الّنعيم فى آداب التعليم

على نويدى مالطى
به  كم حجم  رساله اى  افشار  ايرج  استاد  پيش  سال  چند 
احمد  محمد  بن  از  التعليم»  آداب  فى  النَّعيم  «مفتاح  نام 
الصوفى السمرقندى را بر اساس تنها نسخة شناخته شدة 

اثر منتشر كردند (آينة ميراث، ش4، زمستان 1383). 
پيش از استاد افشار، زنده ياد سعيد نفيسى در كتاب 
تاريخ نظم و نثر در زبان فارسى (تهران، فروغى، 1363 
هشتم  سدة  نويسندگان  معرفى  مناسبِت  به  ش، 197/1) 
در  كه  آنجا  از  است.  كرده  ياد  شخص  اين  از  هجرى، 
مقدمة كوتاه استاد افشار بر اين رساله، به نوشتة نفيسى 
هنگام  به  ايشان  كه  مى رسد  نظر  به  است،  نشده  اشاره 
نشِر اين رساله از نوشتة مرحوم نفيسي در اين خصوص 
اين  را  سمرقندى  صوفى  نفيسى  مرحوم  نبوده اند.  مطلع 
گونه معرفى مى كنند: «محمد بن احمد بن محمد صوفى 
قرن  زمان (=  اين  دانشمنداِن  از  شيراز  ساكن  سمرقندى 
هشتم) بوده و از احوالش جزين اطالعى نيست كه كتاب 
معروف ربيع االبرار تأليف زمخشرى را در شيراز به نام شاه 

شجاِع آل مظفر به فارسى فصيح ترجمه كرده است.»
ترجمه  اين  نسخه هاى  مهمترين  از  يكى  كه  آنجا  از 
در هندوستان نگهدارى مى شود، به احتمال بسيار نفيسى 
اثر  اين  هندوستان،  به  خود  علمى  مسافرتهاى  هنگام  به 
را ديده و مقدمة آن را به مطالعه گرفته بود. نگارندة اين 
ترجمه،  اين  تصحيِح  مشغول  پيش  مدتها  از  كه  سطور 
هند  نسخة  ديدن  از  پس  است،  الربيع  نسيم  به  موسوم 
ادعاى  مورد  در  اما  برد.  پى  نفيسى  اظهاراِت  درستى  به 
فوت  تاريخ  كه  قم،  مرعشى  كتابخانة  محترم  فهرستنگار 
اين  كه  گفت  بايد  دانسته،  786ق  از  پس  را  مؤلف 
درست  اما  نيست،  تسامح  از  خالى  چند  هر  اظهارنظر 
ديگر  اثر  رساله،  اين  مؤلف  كه  است  مسلم  چون  است 
خود يعنى ترجمة ربيع االبرار را به شاه شجاع، از شاهان 
آل مظفر و معاصر خواجه حافظ ــ كه دورة سلطنتش از 
760 تا 786ق بود ــ تقديم كرده است و قرينه اى داّل بر 
اينكه مترجم بعد از 786ق وفات كرده باشد، در دست 
نيست و البته منافاتى ندارد كه وفات وى چند دهه پس 
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سلطنت شاه شجاع (يعنى قبل از 786ق) واقع  از پايان 
شده باشد. بر اساس يكى ديگر از نسخه ها، تأييد مى شود 
است.  داشته  حيات   781 سال  تا  سمرقندى  صوفى  كه 
قرن  دوم  نيمة  در  را  ربيع االبرار  ترجمة  پرحجِم  اثر  وى 
درجه اى  به  زمان  اين  در  مسلمًا  و  برده  پايان  به  هشتم 
نويسندة  اثرى از  بتواند  رسيده بود كه  علمى  از پختگى 
فارسى  به  را  زمخشرى  يعنى  ايرانى  دانشمند  و  ذوفنون 
برگرداند. آشنايان با آثار زمخشرى به خوبى آگاهند كه 
دست يازيدن به ترجمة آثار وي، به چه ميزان از دانش 
و آگاهى از دقايق زبان عربى نياز دارد تا فرد، برگردانى 
مطلوب از آثار او ارائه دهد. از اين رو به نظر مى رسد كه 
سمرقندى بعد از احاطه بر زبان عربى، به اين مهم اقدام 
كرده باشد كه الحق به خوبى نيز از عهدة اين كار برآمده 
ربيع االبرار  ترجمة  تصحيح  بر  نگارنده  مقدمة  (در  است 
داليل و چرايى موفقيت مترجم در برگردان اثر زمخشرى 
كه  است  روشن  اساس،  اين  بر  شد).  خواهد  بازنموده 
حساب  به  هشتم  قرن  از  نويسنده اى  را  وى  مي توانيم 
آوريم، و از آنجا كه دورة پختگي وي در نگارش، در اين 
قرن  وى  كه  باشيم  داشته  اطمينان  نمي توانيم  بوده،  سده 
كرده تا اطالِق «نويسندة قرن نهم»  هجرى را درك  نهم 
بر وى درست باشد. متأسفانه تاكنون اطالعاتى بيشتر از 
آنچه در مقدمة ترجمة ربيع األبرار آمده، در مورد صوفى 
ديگر  جزئيات  رو  اين  از  و  نيامده  دست  به  سمرقندى 

زندگى اش براي ما پوشيده مانده است. 
بر اساِس تصريِح مترجم در مقدمة ترجمة ربيع األبرار، 
آمده  دنيا  به  شيراز  در  و  بوده  سمرقند  از  وى  اصليت 
است: «اَقلُّ عبادِ اهللا الغنى محّمد بن احمد بن محمد الّصوفى 
َعَليه» (2 پ  تَاَب اهللاُ  َو الشيرازّى َمولداً  الّسمرقنِدى َمحتِداً 

نسخة ...). [نسخة دانشگاه عليگر، ش 308/2]
با  سمرقندى  صوفى  النعيم»،  «مفتاح  متن  اساس  بر 
األحاديث»  خّدام  «خويدم  را  خود  فروتنانه  تعبيرى 
با  او  ارتباط  و  همدمي  به  اشاره  مي تواند  كه  مى خواند 
راويان حديث باشد. به غير از اين اشاره، در متن ترجمه، 
نيز  موضوع  اين  به  و  كرده  نقل  خود  از  را  شعرهايي 
تصريح كرده است. بنابراين ، وي در شعر نيز دستي داشته 

و چنانكه مي بينيم ، شعري متوسط دارد:
مگرد اى پسر گردِ بازار عشق

مكن جان و دل در سِر كارِ عشق

چو نيكو بدانى سرانجامِ عشق
دگر كى بـرى جاِن من نام عشق

كه عشق ار مسلــط شود بــر دلت
كنــد در زوايـــاى غـــم منــزلت

قــِد همچـو تيــرت كمانـى كنــد
رِخ ارغـــوان زعفــــرانــى كنــد

بــَود نرگست دايـم از غم پــرآب
ز نـرگس چكــان بر رخ گل گالب

نه در چشم خواب و نه در دل قرار
لب از غصه خشك و تن از غم نزار

وگـر ناگـه از غيـب عاشـق شـوى
چنان شـو كه در عشـق وامـق شوى

است  ممكن  هم  زير  نكات  ذكر  مذكور،  موارد  بجز 
خالى از فايده نباشد:

يك. نكته اى جالب در خصوِص همعصر بودِن مترجم 
ترجمة  در  شيراز  خواجة  از  بيت  يك  وجود  حافظ،  با 

ربيع االبرار است كه بدان استشهاد شده است:
خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان

تا سيه روى شود هر كه درو غش باشد
اگر اين ورود را نتيجة دخالت كاتباِن باذوق و بعضًا 
فضوِل قرون بعد ندانيم و افزودة خودِ مترجم باشد، يكى 
از نمونه هاى قابل توجه استشهاد به شعر حافظ در زماِن 

حيات يا چند سالى پس از وفاِت اوست.
دو. با اينكه «مفتاح النعيم» رساله اى مستقل از صوفى 
به عين  و  دقيقًا  رساله  اين  از  بند  يك  است،  سمرقندى 
عبارت، برگرفته از ترجمة ربيع االبرار است و اين مي تواند 
ترجمة  از  بعد  رساله  اين  تأليف  اينكه  بر  باشد  دليلي 
 186 صفحة  با  (مطابق  است.  گرفته  صورت  ربيع االبرار 
ابوموسى اشعرى ــ رضى اهللا  آينة ميراث، بند 3): «خبر 
عليه  صلى اهللا  ــ  خداى  رسول  كه  كند  روايت  ــ  عنه 
خواند، َمثَِل اُتُرّج  مؤمن كه قرآن  فرمود: َمثَِل  و سلم ــ 
است؛ طعِم او شيرين و بوى او خوش و َمثَِل مؤمن كه 
قرآن نخواند، َمثَِل تمر (متِن «مفتاح»: ثمره اي) است؛ طعِم 
خواند،  قرآن  كه  منافق  َمثَِل  و  ندارد  بوى  اما  خوش،  او 
َمثَِل ريحان است؛ بوى او خوش، اما طعِم او تلخ است و 
َمثَِل منافق كه قرآن نخواند َمثَِل َحنَظل است؛ بوى ندارد 

و طعمش تلخ است.» (29ر).
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مدينةالّسالِم بغداد
على صفرى آق قلعه
تاريخي  حوادث  صحنة  اسالم  صدر  از  بغداد  شهر 
گوناگوني بوده است اّما اهميّت آن از زماني آغاز شد كه 
كرد و در  منتقل  بدانجا  خود را  پايتخت  عبّاسي  منصور 
حدود سال 145ق مجموعه اي از ساختمان هاي حكومتي 
داشت  شكل  دايره اي  و  محصور  ساختاري  كه  ــ  را 
نهاد.  بنيان  ناحيه  آن  در  خود  دارالحكومة  به عنوان   ــ 
يافت  افزايش  منصور  دورة  همان  از  بغداد  شهر  گسترة 
و بخش هاي تازه اي در كنار آن دارالحكومه ساخته شد. 
مانند  ــ  دارالحكومه  درونِي  بخش هاي  برخي  همچنين 
خارج  به  مي كرد  اخالل  ايجاد  آنجا  ادارة  در  كه  بازارــ 

منتقل گشت و به گسترة شهِر اصلي افزوده شد.
نام «مدينةالّسالم»  كه  مي دهد  نشان  كّلي  بررسي  يك 
از حدود سدة پنجم هجري به بعد تقريبًا در همة متون 
فارسي و عربي بعنوان لقب يا نام تكريمِي شهر «بغداد» به 
كار رفته است ؛ در صورتي كه شواهدي به دست هست 
كه نشان مي دهد نام «مدينة الّسالم» در گذشته هاي دور، به 

آن بخش حكومتي اطالق مي شد.
در مورد شواهد كاربرد نام «مدينة الّسالم» به عنوان نام 
يا لقب بغداد اين بس كه خطيب بغدادي (392-463ق) 
و  بزرگ  كتاب  تأليف  هنگام  هجري  پنجم  سدة  در 
نداشته  آگاهي  كهن  كاربرد  آن  از  بغداد  تاريخ  ارزشمند 
است. در نوشته هاي امروزين نيز تا جايي كه ما جستجو 
كرديم، هيچكدام از پژوهشگران به نكتة فوق الّذكر اشاره 

نكرده اند. اّما شواهدي كه در اين باره به دست هست:
استاد  نوشتة  به  مربوط  زمينه  اين  در  شاهد  اّولين 
مختّص ابوريحان بيروني در اآلثارالباقيه (ص335 چاپ 
داناسرشت)  ترجمه  ص364  زاخائو،  ص270  اذكائي، 
مي راند،  سخن  رومي  ماه هاي  از  كه  آنجا  بيروني  است. 

اشاره به روز بيست و سوم تموز مي كند و مي نويسد:
و  مدينة الّسالم  ببناء  المنصور  ابوجعفر  ابتدأ  فيه  و   ...»
هي الّتي تسّمي مدينة المنصور في الجانب الغربي من دجلة 

ببغداد. و ذلك في سنة الف و اربع و سبعين لالسكندر.»
شّدت  از  بعد  فرج  كتاب  به  مربوط  بعدي  شاهد 
حسين بن اسعد دهستاني است. مي دانيم كه فرج بعد از 
شّدت بر پاية متني به همين نام از قاضي محسن تنوخي 

لذا  و  است  شده  گردآوري  و  ترجمه  ق)   384 - 327)
متن (ج3،  اين  از  موضعي  در  است.  كهن  پايه اي  داراي 

ص1173) آمده:
«... بدان مالمت مباالت ننمودم و روي به بغداد آوردم 
و [ابو]جعفر در آن وقت، مدينة الّسالم ــ كه حرم او بود 
ــ بنا نهاده بود و در آنجا نزول كرده. و فرمان چنان بود 
كه بيروِن مهدي هيچكس در آن شهر سواره نرود. من در 
بغداد در خاني نزول كردم  و ... به مدينة الّسالم رفتم و 
قصد سراي ربيع كردم ــ كه حاجِب منصور بود ــ و در 

آن وقت، ربيع هم در آن مدينه مي بود ...»
با  را  موضوع  و  يافته  را  شده  ياد  مأخذ  دو  نگارنده 
فاضل گرامي آقاي جويا جهانبخش در ميان نهاد؛ ايشان از 
راه لطف به جستجو پرداخته و سه شاهد ذيل را در تأييد 

اين موضوع به دست آوردند كه در زير نقل مي شود:
قيّومي،  جواد  (تحقيق  طوسي  شيخ  الفهرست  در   -
الفقاهة، 1422ق [چ2]، ص 155) ذيل  قم، مؤّسسة نشر 

ترجمة «علي بن يقطين» آمده:
«و توفّي علي بن يقطين رحمه اهللا بمدينةالّسالم ببغداد 

سنة اثنتين و ثمانين و مائه»
سيّد  زنده ياد  چاپ  در  «ببغداد»  قيد  اينكه  ذكر  قابل 

عبدالعزيز طباطبائي ديده نمي شود.
عبّاس،  احسان  دكتر  (تصحيح  وفيات االعيان  در   -

دارالثقافة، بيروت، ج7، ص36) آمده:
«... كان ابن صابر المنجنيقي جنديًا في ابتداء أمره مقدمًا 
علي المنجنيقيين بمدينةالسالم ببغداد و لم يزل مغري بآداب 

السيف و القلم ...»
ج4،  دارصادر،  (بيروت،  ياقوت  معجم البلدان  در   -

ص365) ذيل «قصر ابن ُهـبَـيْـَرة» آمده:
«بنى حياله مدينة و نزلها أيضا المنصور و استتّم بناء كان 
قد بقي فيها و زاد فيها أشياء و جعلها على ما أراد ثم تحّول 
منها إلى بغداد فبنى مدينة و سماها مدينة السالم، قال هالل 

بن المحّسن في كتاب بغداد ... الخ»
ايشان همچنين نشاني عبارتي را در اللباب في تهذيب 
ذيل   ،161 ص  ج2،  بيروت،  دارصادر  (چاپ  االنساب 
دست  منبع  اين  به  كه  شدند  يادآور  «سالمي»)  مدخل 

نيافتيم.
اثر  باال  نوشته هاي  از  غير  كه  است  يادآوري  شايان 
ديگري را نيافتيم كه تصريح به اين موضوع داشته باشد 
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كه  داريم  دست  به  مورد  اين  در  ديگري  قرينه هاي  اّما 
داراي نوعي ايهام است اّما مي تواند مؤيّدي باشد بر آنچه 
ذكر شد. مثًال در برخي منابع، نام «مدينةالّسالم» را پيش 
با  نمي توان  كه  برده اند  كار  به  گونه اي  به  «بغداد»  نام  از 
مثًال  كرده اند.  مراد  آن  از  معنايي  چه  كه  گفت  اطمينان 
استاد  چاپ  (ص61  خاقاني  منشآت  از  زير  عبارت  در 

روشن) آمده:
و  بندگي  انموذج  كه  ارسالي)  نامة   =) خدمت  «اين 
دوستداري است از مدينة الّسالم قبّةاالسالم بغداد ــ حيّاها 
اصدار  ــ  الّرحمن  الّصلوات  عليه  اميرالمؤمنين  ببقاء  اهللا 

افتاد.»

است.  داشته  شهر  از  جداگانه  ساختاري  همواره  بغداد 
بعدها با گسترش شهر بغداد، اين بخش چندان كوچك به 
شمار مي آمد كه اطالق نام «مدينه» بر آن عجيب مي نمود 
خلفا  حرم  از  كردن  ياد  براي  را  «داراالّسالم»  نام  لذا  و 

استفاده مي كردند. 
تحفةالعراقين  براي نمونه خاقاني شرواني در منظومة 
است.  داده  اختصاص  بغداد  شهر  ستايش  به  را  بخشي 
ندارد  مدينة الّسالم  به  اشاره اي  هيچ  بخش  اين  در  وي 
فاصله،  هيچ  بي  اّما  مي برد  پايان  به  را  خود  گفتگوي  و 
اختصاص  خليفه»  «حرم  ستايش  به  را  جداگانه  بخشي 
تصحيح   1161/2 تا   1160 (بيت هاي  آنجا  در  و  داده 

نيز در نسائم االسحار من لطائم االخبار (ص19) آمده:
«... و من در مدينة الّسالم بغداد بوقت آنكه مصاحب و 
مالزم خدمت سلطان كرمان مظّفرالّدنيا و الّدين محّمدشاه 

[بودم] ...»
نكتة الزم به ذكر اينكه گويا ساختمان هاي حكومتي 

نگارنده) مي سرايد:
بينـي حــرم خليـفتـانش                    

الف حرمين از آستانش
آن دارسـالمِ اهـِل اسالم                    

آن دار سرور سور ايّـام

محاصرة بغداد از سوى سپاهيان هوالگو از جامع التواريخ، نسخة 1113 تكملة فارسى كتابخانة ملى پاريس
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سّد هدي و سواد اشراف                
َربع كرم و ربيع انصاف

ظريف  نكته هاي  داراي  هميشه  خاقاني  نوشته هاي 
نيست.  وجهي  بي  «َربع»  واژة  به  اشاره  هم  اينجا  است. 
يكي از معني هاي واژة «َربع»، «محّله» است و چنانكه از 
نمونه هايي چون «َربع رشيدي» برمي آيد، روشن است كه 

به شهرك هايي كوچك اطالق مي شده است1.
جالب اينكه همين كاربرد را در شعري از كمال الّدين 
ص  در:  (مندرج  هجري  هشتم  سدة  سرايندة  القاشاني 

241پ نسخة 1589 كتابخانة كوپرولو) نيز مي بينيم:
از جهانم سه مرادست و بران نيست مزيد

صحبت يار و ُمقام نزه و شرب مدام
ويـن به شيــراز ميـّسر نشـود مـي دانــم

حبّـذا خّطة بغـداد و خوشا دارسالم
تركيب  در  «سالم»  واژة  معناي  زمينه  اين  در 
است.   توّجه  شايان  نيز  «دار الّسالم»  و  «مدينةالّسالم» 
مي دانيم كه «به سالمِ كسي رفتن» در متون كهن به معنى 
است.  رفته  كار  به  احترام  اداى  براى  اشخاص  مالقات 
دكتر  چاپ  ص211،  (ج1،  اسرارالتوحيد  در  چنانكه 

محمدرضا شفيعى كدكنى) آمده:
«شيخ ما ابوسعيد قدس اهللا روحه العزيز به نيشابور در 
گرمابه بود؛ شيخ بومحّمد جويني قدس اهللا روحه العزيز به 
سالمِ شيخ آمده بود به خانقاه، گفتند: شيخ به حمام است»

نيز  اصطالحى  معنايى  كه  مى دهد  نشان  شواهد  نيز 
براى آن وجود داشته كه به معنى بار يافتن و نوعى مراسم 
در  نيز  اخير  سدة  همين  تا  چنانكه  است.  بوده  دربارى 
عيدهاى اسالمى، مراسم سالم برگزار مى شد كه نمونه اش 
براى  اصطالح  اين  همچنين  است.  فطر  عيد  سالم  مثًال 
است  داشته  كاربرد  نيز  بيعت  نوعى  و  پادشاهى  تبريك 
نسخه برگردان  چاپ  (ص 39،  هرات  تاريخ  در  چنانكه 

مركز پژوهشى ميراث مكتوب) آمده:
بر  خالفت،  به  كه  بود  كس  اّول  [برمكي]  يحيي  «و 

هرون الّرشيد سالم كرد؛ و او وزارت بدو داد ...»
در تاريخ سيستان (ص259) آمده:

و  شد  اندر  بار  برسم  حمدان  محّمدبن  روز  «ديگر 
سالم كرد و بازگشت كه برود، دكا [ى ] خادم دست او 

گرفت...»
يا در تاريخ برامكه (ص35، چاپ زنده ياد عبدالعظيم 

قريب گركانى) آمده:
«از آن پس به سالمِ هيچكس نشدي اّال خليفه كه البّد 
فضل ربيع  بود؛ پس او را معاتبه كردند كه چرا به سالمِ 

نشوي؟»
جّد  از  (ص79)  بيهق  تاريخ  در  بيهقي  زيد  بن  علي 

خود نقل مي كند كه:
«... روزى باداى آداب سالم و تحيت نزديك رئيس 
ميان  در  ديدم  را  بندار  الحسن  ابو  خواجه  ؛  رفتم  حمزه 
بازار بر دكان نشسته و نظام الملك با وى. در عهد صبا، 
نسيم صباى شهامت بر وى وزيده. خواجه ابو الحسن مرا 
پرسيد و گفت از بامداد تا اكنون اينجا منتظرم و اجازت 

و اذن دخول نيافته ام ...»

و  مسالك  [ترجمة]  در  كه  ذيل  عبارت  بنابر  حتّى 
ممالك ابن خردادبه (ترجمة سعيد خاكرند، تهران، مؤّسسة 
مؤّسسة  و  ملل  ميراث  تاريخي  انتشارات  و  مطالعات 
فرهنگي حنفاء، 1371خ، ص78) آمده به نظر مى رسد كه 

آداب و مراسم خاصى براى سالم وجود داشته است:
«به پادشاه اندلس پيش از فتح، «لوذريق» گفته مى شد 
كه از مردم  اصفهان بود و نسبت به اصفهان داشت. اهل 
قرطبه اسپان ناميده شدند و بر اين اموى (خليفه اموى) 
اين گونه سالم مى شود: "السالم عليك يا ابن الخالئف"؛ 
چون نام "خليفه" تنها بر كسى كه بر حرمين حكم مى راند 

اطالق مى گردد.»
1889م)  ليدن،  دوخويه،  چاپ  (ص90  آن  عربى  متن 

چنين است:
«... و كان ملك االندلس حين فتحت يقال له «لوذريق» 
و  االسبان.  قرطبة  اهل  سّمى  باصبهان  و  اصبهان  اهل  من 
يسّلم على هذا االموّى: «الّسالم عليك يا ابن الخالئف»؛ و 

ذلك انهم ال يرون اسم الخالفة اّال لمن ملك الحرمين. ».

1. به نظر مي رسد كه واژة «ارگ » برابر فارسي مناسبي براي آن است.


