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تأليف  هنديان)،  نزد  (تناسب  الهند  راشيكات 
محمدبن احمد بيرونی، تصحيح و ترجمه و تحقيق 

محمدمهدی كاوه يزدی، 1389ش، 120ص.

از  برگ  پانزده  در  كوتاهی  نسبتاً  رسالۀ  الهند  راشيكات 
ابوريحان بيرونی (362 ـ پس از 442 ق)  است. اين رساله 
تنها اثر به جای مانده از بيرونی است كه مستقًال دربارۀ 
حساب نوشته شده است و بيرونی در آن ابتدا نسبت و 
تناسب را بر اساس رياضيات يونانی (اصول اقليدس) آورده 
و بعد از آ ن به تناسبهايی با حداكثر هفده مقدار معلوم 
تناسبها  اين گونه  به  هنديان  كه  لقبهايي  و  نموده  اشاره 

نسبت می داده اند آورده است.

جامع الصنايع (آشپزی نامه از عصر قاجار)، از مؤلفی 
ناشناخته، به كوشش ايرج افشار، 1389،  99ص.

جامع الصنايع رساله ای است در آشپزی كه مؤلفی ناشناخته 
آن را در دورۀ قاجار به رشتۀ تحرير درآورده است.

مشابه  زمينه های  در  رساله هايی  و  رساله  اين  انتشار 
از آن رو حائز اهميت است كه گسترۀ مدنيت ايرانی را در 
زمينۀ  حال  عين  در  و  می دهد  نشان  بيشتر  موضوع  اين 
فراهم آوری فرهنگ و واژگان خوراكها و ابزارهای كاربردی  

در پختن آنها را به وجود می آورد.

جستارهای  آثار،  (زندگی،  معين  محمد  ارج نامه 
متن پژوهی)، محمد غالمرضايی، 1389ش، 

محمد معين ميان سالهای 1332ق برابر 1293 ش تا 1297 
و  مقدماتی  تحصيالت  گشود.  جهان  به  ديده  رشت  در  ش 
متوسطه را در زادگاه خويش و در دارالفنون تهران گذراند. 
به سال 1310 در رشتۀ ادبيات و فلسفه دارالمعلمين عالی 
فارغ التحصيل  سال 1313  به  و  پذيرفته  عالی)  (دانشسرای 
فارسی  ادبيات  و  زبان  دكتری  دورۀ  به  سال 1318  به  شد. 
دانشگاه تهران راه يافت و در سال 1321 اولين كسی بود كه 

به دريافت درجۀ دكتری نايل آمد.
با  سال 1318  از  را  دانشگاه  در  تدريس  معين  دكتر 
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سمت دبيری دانشسرای عالی آغاز كرد و تا سال 1345 
كه بر اثر بيماری به حالتی ميان مرگ و زندگی افتاد، به 
تدريس و تحقيق اشتغال داشت. او سرانجام در دوازدهم 

تيرماه 1350 ديده از جهان فروبست.
دكتر معين از استادان برجسته و تالشگر زبان و ادب 
فارسى بود كه عالوه بر نوآوری در شيوۀ تدريس متون و 
تربيت شاگردان فراوان و شركت در مجامع علمی، كتابها 

و مقاالت فراوان از خود به يادگار گذاشت.

به  مربوطه  تحقيقات  و  مطالعات  حوزۀ  در  او 
در  پژوهشهايی  و  بود  خود  اقران  سرآمد  فارسی  زبان 
زمينه های دستور زبان و لغت و تصحيح متن برجستگی 

خاص دارد.
پنجمين دفتر از مجموعه ارج نامه های مركز پژوهشی 
غالمرضايی  محمد  دكتر  كوشش  به  كه  مكتوب،  ميراث 
فعاليتهای  و  آثار  و  تصحيحات  بررسی  به  آمده،  فراهم 

پژوهشی وی اختصاص يافته است.

ارج نامة متن پژوهى مصححان و فهرست نويسان ايرانى
منتشر شده است:

2. ارج نامۀ ملك الشعراء بهار/ علی ميرانصاری 1. ارج نامۀ حبيب يغمايی/ سيدعلی آل داود   

4. ارج نامۀ غالمحسين يوسفی/ محمدجعفر ياحقی 3. ارج نامۀ صادق كيا/ عسكر بهرامی    

5. ارج نامۀ محمد معين/ محمد غالمرضايی     

منتشر می شود:

2. ارج نامۀ احمد بهمنيار/ غالمرضا جمشيدنژاد اول 1. ارج نامۀ عباس اقبال آشتيانی/ روزبه زرين كوب   

4. ارج نامۀ پرويز ناتل خانلری/ علی ميرانصاری 3. ارج نامۀ مهدی بيانی/ محسن جعفری مذهب   

6. ارج نامۀ مولوی محمد شفيع/ نجم الرشيد (پاكستان) 5. ارج نامۀ محمدتقی دانش پژوه/ فريبا افكاری   

8. ارج نامۀ ذبيح هللا صفا/ سيدعلی آل داود 7. ارج نامۀ حافظ محمود شيرانی/ سليم مظهر (پاكستان)  

10. ارج نامۀ علی اكبر فياض/ محمدحسين ساكت 9. ارج نامۀ سيد عبدالعزيز طباطبايی/ علی رفيعی عالمرودشتی  

12. ارج نامۀ ابوالقاسم قربانی/ يونس كرامتی 11. ارج نامۀ بديع الزمان فروزانفر/ عنايت هللا مجيدی و علی ميرانصاری 

14. ارج نامۀ احمد گلچين معانی/ بهروز ايمانی 13. ارج نامۀ محمد قزوينی/ عليرضا بهراميان   

16. ارج نامۀ سعيد نفيسی/ يدهللا جاللی پندری 15. ارج نامۀ محمدجواد مشكور/ سيد سعيد ميرمحمد صادق  

17. ارج نامۀ اميرحسين يزدگردی/ اصغر دادبه


