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 حسين مرادي نسب

 

ش به اطلس در رشته هاي گوناگون علمي توجه مي شود و محققان و پژوهشگران امرزه در جهان علم ودان

ي بسياري در به وجود آوردن انواع اطلس ها علمي تالش مي كنند تا بتواند به سؤاالت وپرسش هاي علم

 پاسخ مطلوبي پيدا كنندنسبت به موضوعات مختلف   ،ارائه شده و نمودارهاي وير و نقشه هاياخود  از تص

از اين جواب صحيح ارائه دهند . ه مجهوالت مكاني كه مشخص نبوده يا در طول زمان تغيير يافته است و ب

 و هاي علمي است ها و تكنيك روشبه  نيازمند  در جغرافيا، در تحقيقات مختلف طبيعي و انساني روي

اين و مواردي از  تاريخيي  هاي جغرافيا در پژوهشاست كه  اساسيابزارهاي آن از يكي  و تصوير نقشه

دست  ها ها و تحليل پژوهشدر  كارآمدتر نتايج بتوان به  استفاده از آن،با  قبيل مورد نياز محققان است تا

آن را ت رضروپژوهشگران  مورد توجه است و  در پژوهش ها  هاها و اطلس  كاربرد نقشه همواره  يافت. 

 .درمي يابند شورطبيعت منطقه ، شهر يا كوشناخت  براي تعيين و ساختار

  نشان دادن تصاويرو  جهت ها ، جداول،نمودار تصاوير، ،ها نقشهبر بكارگيري افزون ها  در تهيه اطلس

 هاي كتاب ها اطلسمي توان گفت  كلي طور به. بهره برد و نوشته ها نومت توان از ، ميبحثموضوع مورد 

 آن علم  در موضوع خاص و نمودارها ويرياتصگرافيكي،  طرح هايها، جداول،  دربردارنده نقشه كههستند 

هاي آنها را در مناطق مختلف  ها است كه ويژگي ، مكان و موقعيت فضايي پديدهها است. مبناي تهيه اطلس

به خصوص آنكه امروزه از تصاوير ماهواره به بهترين شكل ممكن مي توان براي  دهد. جغرافيايي نشان مي

سازي  در عيني اصلي و اساسيبه عنوان يك عامل » مكان«در نظر گرفتن با  تبين يك نقطه كمك گرفت. پس

 پديد آورد. در موضوعات مختلف  را هايي اطلس ،مفاهيم

 

آداب   ،در دوره هاي مختلف اعم از رفتار از  آثار بجاي مانده از انساندر اطلس تاريخي اطالعات بسياري 

 مورد بررسي و موارد ديگر اقوام قبايل و توزيع مكاني اي،ه قبيلو قوميت  تمدن،  ،و هنر  فرهنگ ،و رسوم

از طرفي  .ني وجود نداشتيكسامنابعي  ،براي بدست آوردن اطالعاتگذشته از طرفي در قرار مي گيرد. 
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مقايسه شناخت آثار باستاني دوره هاي كهن و بررسي تاريخ دوره هاي جديد كه در اثر  براي ديده مي شود

و  رخانؤم عنوان يكي از منابع اساسي نزد به امروزهآمده است، وجود  به فرهنگي و هاي تمدني پيشرفت

 . آن آثار است بهتر شناخت برايمحققان 

با اين حال براي پديد آوردن يك اطلس تاريخي به ويژه در باره تاريخ اسالم بايد به آثاري مانند تاريخ، 

و تراجم نگاري، تك نگاريها، سيره و مآخدي  جغرافيا، حديث رجال، تفسير، لغت، نسب،  فرهنگ نامه

در ساختار باشد كه  ، مدارك و آثار مرتبط با تاريخ اسالمها بر اساس مستندات اطلس ديگر مراجعه كرد تا

و بتوان بر اساس منابع مختلف نقاط مبهم را در تاريخ اسالم  دمشخص گردزماني و  مكانيآن، طبقه بندي 

 . روشن كرد

[مانند االطلس التاريخي للعالم االسالمي از محمود عصام الميداني ،  هاي ديني اطلس تدوين در دهه اي اخير

اطلس الحضاره االسالميه از اسماعيل راجي فاروقي و لويس لمياء فاروقي، اطلس السيرةالنبويه شوقي ابو 

ميان  مسلمان كه بيشتر بين پژوهشگراندر اطلس الفتوحات االسالميه احمد عادل كمال و... نام برد]  خليل، 

حسين  از  »اطلس تاريخ اسالم«از  مي توان به عنوان مثال رواج پيدا كرده است. شيعيان و نيز  اهل سنت

كه به همت استاد عالي  »اطلس شيعه«نخستين  ياد كرد و همچنينكه به فارسي ترجمه شده است  مونس

يكي اطلس شيعه نام برد. ه چاپ رسيده است ب  رسول جعفريان حضرت حجة االسالم والمسلمين دكتر قدر

هم چنين  از منابع پژوهش در اسالم است كه از اعتبار و جايگاه رفيعي در جامعه علمي برخوردار است. 

به  نخستين تاليفي است كه در ايران به همت مؤسسه اطلس شيعه شناسي در قم »اطلس تاريخ اسالم«كتاب 

مديريت جناب آقاي حجة االسالم والمسلمين ابو الفضل بنائي كاشي تحت اشراف حضرت آيت اهللا عزيز 

هدف  مؤسسه تنظيم تاريخ مصور اسالم از عصر جاهليت تا عصر غيبت امام  .انجام گرفته است خوشوقت

و جلدهاي ديگر )» آخرين فرستاده (عصر زندگاني پيامبر اعظم ص« زمان (عج) است [جلد دوم با عنوان 

است را در پنج بخش است. در بخش يكم به دوران امير المؤمنين علي » عصر پيشوايان« كه در بردارنده 

و امام حسين (ع) ، بخش سوم دورران امام سجاد(ع)، امام باقر(ع)  (ع)(ع) ، بخش دوم به دوران امام حسن

امام رضا(ع) و امام جواد (ع)  و بخش پنجم  و امام صادق(ع)، بخش چهارم عصر زندگاني امام كاظم(ع) ،

دي (ع)امام عسگري (ع) وحضرت حجت عج  بپردازد و اين نخستين اطلس در باره زندگاني عصر امام ها
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هار (ع) در جهان اسالم است كه اميد است به همت آنان هرچه زودتر به ثمر برسد و جامعه ي ائمه اط

 علمي از آن بهره ببرند.]

  طلسويژگي ها يك ا

در يك نگاه كلي يك اطلس  بايد داراي شاخصه هايي باشد تا بتوان بر اساس آن شاخصه ها و معيار ها آن 

 را سنجيد.  كتاب اطلس

 *  برخودار از اطالعات جامع نسبي در حوزه خود، 

 *پاسخ به نيازهاي مخاطبان خود، 

 بديع  ي و*نوآور

از اين روي يك اطلس تاريخي افزون بر مطالب فوق بايد داري ويژگي هايي باشد كه آن را از اطلس هاي  

 مشابه، برجسته ونمايان تر سازد.  

 از نظر ساختاري و شكلي***

 فهرست مطالبداشتن  .1

 داشتن فهرست منابع .2

 برخورداري از فصل ها وبخش ها براي عناوين مرتبط با  آن  .3

 جزئي با شماره يا حروف مشخص برخورداري عناوين .4

 بيان چگونگي گزينش مطالب و ذكر آراي مختلف (مقدمه كتاب)   .5

 ذكر پيشينه آن، و وجود آثار پيشينيان و اميتاز اين اطلس بر آثار گذشتگان  .6

 وجود وحدت رويه درثبت اطالعات با ذكر منابع و مآخذ .7

 برخورداري از نمودارها و جداول  .8

ارائه مختصات جغرافيايي (طول، عرض،  مقياس ها، ها مانند عالئم نقشه اي،رعايت استاندار نقشه   .9

 ارتفاع ازسطح دريا و تعيين فاصله نقطه مورد نظر) و موارد ديگر

 استفاده ازنقشه هاي ماهواره اي براي مكان يابي و تطبيق آن بانقشه هاي كهن .10
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 داشتن     نمايه .11

 برخورداري از جلد و كاغذ مناسب .12

و متقن؛ در برداشتن مطالب روان و قابل فهم و پرهيز مطالب ارائه شده مستند : محتوايي***از نظر 

توضيح و تحليل و ارائه نظر در باره لغات و ؛ از مغلق گويي، استفاده از منابع كهن و دست اول

؛ توجه به جنبه هاي مختلف موضوع؛ پرهيز از اطناب ،بي طرفي در ثبت گزارش ها و اصطالحات 

 از تعصبات. پرهيز 

 

  »اطلس تاريخ اسالم «ويژگيهاي 

 از نظر ساختاري و  محتوايي

كه  تاريخيجغرافيايي و هاي  طلسيتي برخوردار هستند.  اما اجذاباز  هاي اطلسامروزه در ديناي نشر تمام 

مي توانند از  جهان است در(كه در بردارنده تمام موضوعات باشد)  اسالمتاريخ  بيانگر نقشه جغرافيايي

و  ماهواره اي نقشه هاي و تصاوير در اين اطلس جذابيت بيشتري و اهميت دوچنداني برخوردار باشند.

در  باشد.تطبيق قابل وقوع حادثه يا رخداد  در نقشه  تاريخي نقاط  تالش گرديده تا شده وبكار گرفته  دقيق

با موفقيت آن را انجام داده كه اين مؤسسه طاقت فرسا بوده است   وسخت  حقيقت اين بخش از كار بسيار

و نقاط مبهم درتاريخ اسالم از نظر مكان يابي  كار را بر پژوهشگران درحوزه تاريخ اسالم آسان كرده است و

  موضوع مورد بحث (مانند شعب ابي طالب و مواردي از اين قبيل) را  مشخص كرده است.

مي تواند در جهان امروز خوش بدرخشد و  از جايگاه و اعتباري   »اطلس تاريخ اسالم«كتاب ارزشمند 
جلد   »اسالم اطلس  تاريخ «آن، عنوان از تبعيت به كتاب موضوع ددار گردد.روااليي در جامعه علمي برخو

، ممالك  قدرت مند آن عصر مهم دادهاي رخ و تحوالت از كلي نمايي تا شده  اول (زمينه ها) سعي
قبل از  .كند ارائه مانند آن قبايل و ذكر  ،آنجزيره العرب و برخي از شهرهاي مهم شبه  دروتحوالت 

به  به بحث،  در چندين صفحه ورود

ي  تهيه به طور طبيعي كتاب اردو].  2تا وتعداد  44[ كتابهاي به زبان انگلسي درحدود ذكر كرده استاست 
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 تاريخاز اي  در برهه خود را  و خاصدقيق  جامع، نياز به اطالعاتي وسيع و  »تاريخ اسالم اطلس«چنين 
 مي طلبد كه اين مؤسسه اين كار را به خوبي انجام داده است.   اسالم 

. قرار مي گيرد كتاب اطلس در اساس، اين بر

 لزوم و موضوع گستردگي سبب به و است و گزارشگريكه 

 وذكر گرديده است  المعارفي دايره و خالصه و اقوال و آراي مختلف به صورت انبوه اطالعات گردآوري

 .كرده است متناسب محتوا و يساختار از لحاظ را اثر اين

 مصوربودن به توجه كرده است كه با كلي وگاهي جزئي جمع آوري  صورت به را كاملي  اطالعات اثر اين

 اين با. داشت خواهد پي در مخاطبان عام وخاص خود را گوناگون، جداول چارچوب در اطالعات ارائه و

در  حتي (در متن و پاورقي)، جغرافيايي و تاريخي دادن اطالعات و برخي از جزئيات به پرداختن وجود،

 براي منابع معتبردر رديف  و باشد پژوهشگران مراجعه براي قبولي قابل منبعي به تا شده باره افراد  سبب

اطالعات در باره زمينه ها عصر هم چنين مي توان گفت در اين اطلس .  قرار بگيرد تاريخ اسالم شناخت

و  (اگرچه كتاب هاي جداگانه اي در اين زمينه نوشته شده است)  در يك جا آورده است را اسالمظهور 

 نداشته باشند  اين اثر برايشان جذاب را كتابهاي تاريخي و رجوع به منابع مطالعه و اشخاصي كه حوصله

 تكميل كنندهبسا   چه و تاريخ اسالم باشد در تر درآمدي براي مطالعات دقيق پيشو مي تواند   خواهد بود

 كرده كمك جداول ترسيم شده به  او ها و وجود نقشه  زيرا شان قرار گيرد،  مناسبي براي مطالعات تاريخي

اظهارنظر  به ي دبا برخورد با آراي مختلف در موار حتي و دهد قرار را مورد توجه تاريخي ظريف نكات تا

 .بپردازد

 در با)  25در  30(در اندازه  ماهيت آن اقتضاي (زمينه ها) بهجلد اول » اطلس تاريخ اسالم «كتاب  قطع

 با متناسبصفحه) 575(داراي  كتاب حجم. است متناسب  نقشه هاي و ارائه جداول، محتواي نظرگرفتن

كرده  آسان را آن از استفاده كه است اي گونه به آن آرايي صفحه و خوب  بوده  شده ارائه محتواي گستره

مكاني آن   موقعيت ها وتعيين نقشه در رفته كار  به هاي با توجه  به ظرافت  كتاب اساسي ويژگي . است

حتي در مواردي كه نياز به  -است  در همان موضوع  منابع  و مآخذ آن همراه  با ارائه  اطالعات با ذكر

اطلس  حسين مؤنس و »ماطلس تاريخ  اسال«مقايسه با   كه در -پاورقي ذكر گرديده است  توضيح داشته در
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برخوردار است كه به جلوه ها كتاب افزوده  از جلد و كاغذ مناسب. همچنين هاي ديگر قابل توجه  است

 است.

 موارد قابل اشاره از ويژگي ها به طور خاص **

 در حجاز،  در زمان بعثت پيامبر اعظم  (ص)قدرتمند بيان مدت و نام حاكمان .١

در اين اطلس قدرتمندان امپراتوري جهان آن روز كه در زمان بعثت ظهور پيامبر اسالم (ص) بر  جهان آن 

 است به عنوان نمونهعصر حكومت مي كردند آمده 

هجرت رسول خدا (ص) عرصه حكمراني هشت  سال پيش از 120مدت نزديك به  م: اين امپراتوري دررو

سال حكمراني(روم شرقي) كرد و رسول خدا (ص) به  31به مدت  وهراكليوس (هرقل)بوده است  امپراتور

 )80او نامه نوشت.(ص 

بر (ص) به فرمانروايي مصر روانه شد) كه رسول خدا  ميالدي  631در سال  مقوقس ( از طرف هرقل :مصر

 )114او نامه نوشت و او را به اسالم دعوت كرد. (ص 

در بخش » هارشا واردهانا«به نام  » گويتاها«ي ازخاندان م) شخص 606هند: در اوايل سده هفتم ميالدي ( 

هاي عمده اي از شمال هند به قدرت رسيد و چهارسال پس از آن حضرت محمد(ص) در مكه به پيامبري 

 )139مبعوث شد  (ص 

نام  م] با روي كار آمدن سلسله  سواي (سوئي) وزمامداري يكي از افراد اين سلسله به580چين:  [در سال 

 ) 154ص (در حجاز همزمان بود.  )ص(با بعثت حضرت محمد » ان جياني« 

  نكات مربوط به متن وتصوير. 2

و 68، 67مآخذ مطالب ارائه شده در  پايان  هر مطلب،  عنوان نمونه رجوع به صفحات  : ذكر مستند والف

 و....    84، 82،  72،  71،  69
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گزارش هاي مختلفي از يك موضوع يا حادثه آمده است و ذكر  آراء  مختلف ، در متن يا پاي نوشت ب:  

تالش شده كه با استناد به اجماع ( اتفاق) يا با قرائني نظر راحج در متن ذكر گردد. به عنوان نمونه در تنش 

 )423ميان اميه و هاشم دو قول آمده و با آوردن قرائني برتري هاشم بر اميه را ذكر كرده است (ص 

 .تصميم ابرهه و نظرات ارائه شده  و نظر معاصران بيان گرديده استدر باره  430درص 

نوفل پادشاه ايران (كسري) و مطلب پيماني را با حميريان در يمن منعقد كردند كه « درص  آمده است كه 

شهرت يافتند. درپي نوشت آمده است كه » مجيرون«يا » مجبرون«به سبب اين پيمان فرزندان عبدمناف به

معناي برآوردگان نيازهاي اقتصادي يا قوام بخشان، مجيرون به معناي نجات بخشان، پناه  مجبرون به

دهندگان و حمايت كنندگان است ترديد ميان اين دو كلمه برآمده از ترديد در نقل تاريخي است برخي 

» جبر«ماده  تعبير مجبرون را درست مي دانند و [با ذكر دالئل] مانند برخي از تاريخ نگاران هم چون طبري

 را مي توان برگزيد.  » مجبرون«را در تبين اين موضوع به كار گرفته اند و واژه 

متناقض ابهام هاي  در باره مهاجرت اقوام يهود به مدينه به سبب گزارش هاي مختلف و 460درص  

ره كوچ وجوددارد  كه پس از جمع بندي  نيتيجه گيري شده است كه يهود در چندين مرحله  به شبه جزي

 .  بود كرده اند كه اوج آن در سده اول ودوم ميالدي

نام را ذكر  108ودر اين جدول ، به نام، معنا و نكته ها پرداخته است  )»نام هاي مدينه (يثرب «درجدولي  *

  در باره نام هاي مدينه چند نكته يادآوري كرده اند . وكرده است 

 و 68، ص  67به عنوان نمونه ص است  پرداختهمنابع و مآخذ ذكر. در پايان هر متن، به ٣

 موارد ديگر... 

 يا اشخاص اشاره به نام قديم و جديد اماكن .۴

مي تواند به پژوهشگران در پيدا كرده اند تغييرنام به عللي اشاره به نام هاي جديد وقديم اماكن يا افراد كه 

اين  موارد از را بيابند.  به چند موضوع خودسهولت  تحقيقات يا مطالعات علمي آنان كمك اساسي كند تا به

 ) ١١۴(ص  .نمونه ها اشاره مي شود،  مانند قيرس كه همان مقوقس است

 ، الحرة نام جديد حرة واقمبه نام قديم وجديد  مانند الحرة الشرقية : » حره هاي يثرب (مدينه)«يا  در  

 با توضيحاتي آمده است    236ص  ورانحرة ش، الحرةالجنوبية :  نام جديد حرة الوبرةالغربية : 



 
٨ 

 

را به صورت جدول با مشخصات نام قديم وجديد ، » برخي از كوه هاي مشهور عربستان«  176ياد ص

در شمال ينبع ؛ نام   نام جديد رضوي :درچه منطقه اي قراردارد همراه با توضيحات ؛ مثال نام قديم رضوي 

 .ه كه نام قديم و جديد را ذكر كرده استكو 26. نام جديد طويققديم عارض ،يمامه : 

نام قديم و جديد آن، ارتفاع از سطح  دريا، جهت آن و »  كوه هاي مشهور مكه واطراف آن«و نيز  200ص 

 نام جديد؛ نام قديم قعيقعان  نام جديد صفاتوضيحاتي آورده شده است به عنوان نمونه نام قديم الصفا :

كوه مشهور مكه نام هاي قديم  33. قرين -جبل عرفه -نام جديد رحمه، ثابت  –و...؛ نام قديم االل  هندي

 وجديد را ذكر كرده است.

را آورده است كه در آن نام جديد ، نام قديم، منطقه، سرچشمه ، » وادي هاي يثرب (مدينه)«  234در ص 

 نامنام قديم رانونا:  ؛وادي المبارك –عقيق ريزشگاه و توضيحات آمده است نام قديم عقيق: نام جديد 

 كرده است. ثبت وادي براي مدينه  6. جديد رادنونا

  ضبط لغات .۵

سهولت  مطلب را  بر خواننده  و  در اين اطلس مراعات شده تا ضبط صحيح لغات و اعراب گذاري آن 

براي ضبط صحيح و تلفظ آن  نمي باشد. به عنوان  نيازي به رجوع كتابهاي ديگرديگر كند و  آسانمحققان 

 قبيله ؛222ص  عويرض)؛  252(صيبرين؛ وبار، صيهد نمونه به چند مورد اشاره مي شود مانند ريگستان 

 وادي عرنه ، مر الظهران ، نعمان و ملكان؛ 43نخستين اقدام كننده به نسيءبود) ص  (پاورقي از بني فقيم

  .295ص 

 براي سهل الوصول شدن مطالب جدول استفاده از.۶

ر تسريع و تسهيل موضوع كمك كه د

و  جدول هاي ترسيم شده،  به منابع شگر قرار داده است. هم چنين در بيشترپژوه كرده و آن را در اختيار

كتابشناسي جغرافيا «جدولي با عنوان  20در ص در ضمن ياد آور شويم كه  مآخذ متون اشاره شده است.

صورت عام و خاص طبقه بندي كرده سپس در قسمت ده و منابع جغرافيايي را به مآ» (توصيفات اطلس)

  كه مي توان از امتيازات اساسي وويژگي برجسته از اين اطلس نام برد. كرده است را ذكر خاص منابع آن



 
٩ 

 

 ، ارتفاع از سطح دريا ، فاصله آن»كوه هاي مشهور مدينه و اطراف آن به«عنوان  در جدولي با به عنوان مثال

 )  210آورده است(ص  و  منابع توضيحات ،محل مسجد نبوي تا 

   ه،در چه  منطقه اي واقع شد»  برخي از چشمه هاي معروف شبه جزيره«جدولي با عنوان   284يا در ص 

 را آورده است  و منابع متن توضيحات 

را به صورت جدول آمده كه درآن نام   »برخي از چاه هاي معروف شبه جزيره«با عنوان  290يا  در ص 

 پرداخته است   متن ومنابعتوضيحات  ،ه ، منطقهچا

آمده است كه به نام هاي ،ويژگي هاي چاه، پيشينه تاريخي، » زمزم دريك نگاه« با عنوان  300در ص 

 متن را آورده است.حفركننده، ويژگي هاي آب، نكته ها ، اشاره در روايات معصومان (ع) ، منابع 

را آورده است كه در آن نام جديد ، نام قديم، منطقه، سرچشمه ، » وادي هاي يثرب« با عنوان  334در ص

 .آمده استو منابع متن  توضيحات ،ريزشگاه

با » گونه هاي مشهور انگور در شبه جزيره عربستان« دو جدول آورده شده است  كه به  374*در ص 

»  هاي شبه جزيره عربستانبرخي ديگر ازميوه «توضيح نام آن انگور و چگونگي رنگ آن ودرجدول ديگر به 

همراه  نام ميوه ، واژه برابر درفارسي ، پراكندگي درشبه جزيره، توضيحات و نكته هاي لغوي  اشاره كرده 

 است.

 برخي از سيل هاي مهم در مكه تا« به عنوان نمونه برخي از آن حوادث يا مكان يا قبيله ذكر مي شود مانند*

مان وقوع سيل و در قسمي با عنوان توضيحات  به شرح آن رويداد شهرت تاريخي سيل ، ز با  »قرن سوم

به نام آن،زمان حفر، نام حفركننده يا »  چاه هاي مكه به هنگام ظهور اسالم« )؛  295ص  ( پرداخته است

نام آن، نام مالك، »  برخي ازچاه هاي يثرب در آغاز ظهور اسالم«)؛  299، توضيحات (ص مالك آن، مكان 

طرف خزرجي، محل  ،طرف اوسي ،نام جنگ»   جنگ هاي اوس وخزرج«) ؛ 306يحات (ص مكان، توض

ذكر نام تيره هاي اوس و  »   قبايل يثرب به هنگام ظهوراسالم« )؛  464وقوع ، سرانجام ،  نكات (ص 

 )498خزرج  و سپس  يهود آورده است. (ص

با عنوان نام از ثقيف ،  »ظهور اسالمپيوند هاي ازدواج ثقيف و قريش هنگام «در جدولي   536*درص 

 نسبت ، از قريش، تيره(قريش).  



 
١٠ 

 

 

   استفاده از مثل هاي و بيان اصطال حات  .7

به دنبال بارش باران ، علفهاي بياباني وسايرگونه هاي «(بهار ما چاق شد) به دنبال  كان ربيعنا مملوحا*

ي و رشد زيادي داشته باشند . درآن روزگار شتر گياهي مي روييد وسبب مي شد تا دام هاي آنان تغذيه كاف

وديگر چهارپايان ، تمام دارائي  يك عرب  بود كه زاد وولد مناسب ، ثروتمندي مالكش را در پي داشت 

در ( (بهار ما چاق شد). كان ربيعنا مملوحاوقتي با چنين پديده اي روبروي مي شدند به يكديگر مي گفتند 

 )282ص 

مردم حجاز به ويژه مكه بههنگام خشكسالي آتش بر مي افروختندكه نار االستمطار (اتش   »نار االستمطار*«

 ) 282ص ( .نام داشت طلب باران)

ص  (هايي كه بهره برداري درماني ( به ويژه بيماري هاي پوستي) داشت حمه مي گفتند. چشمه »حمه*« 

284( 

العروبه) نام داشت به دليل شكل گيري تجمع هايي  كه يكي از روز هاي هفته كه عروبه (يوم  *يوم العروبه 

كه با خطابه هاي وي(كعب بن لوي بن غالب جد هفتم رسول خدا ص ) همراه بود به روز جمعه تغيير نام 

 ). و در پاورقي آمده نام گذاري اين روز متعلق به دوره رياست قصي است.441پيدا كرد (ص 

. تصميم 1ود امور مهم اهل مكه در آنجا انجام مي شد از جمله نخستين خانه قصي بن كالب ب  *دارالندوه

.به خدمت 6.ختنه پسران،5. پايان دادن به خصومت ها،4. معامالت مهم 3. عقود ازدواج 2سازي براي جنگ 

 ) 452. بدرقه و استقبال كاروان هاي مكه (ص 7گيري گنيزان 

، سقيفه هايي در كوي ها ساخته مي شد هرچند جدا از خانه هاي مسكوني و قلعه هاي و اطم هايي *سقيفه

در منابع تاريخي تنها از  دو مورد با نام هاي سقيفه بني ساعده (شمال غربي مسجد نبوي )و سقيفه ريان 

 516(نزديك منازل بني بياضه) ياد شده است. ص 

انجام امور ديني و پيش ازاسالم قبايل يهودي يثرب مكان هايي را به نام مدراس داشتند كه براي  *مدراس

اجتماعي مي ساختند احبار يهودي مردم را در اين مكان هاجمع مي كردند و به آنان تورات مي آموختند هم 



 
١١ 

 

چنين براي حل وفصل خصومت ها واجراي احكام تعريزي و مانند آن ازآنها استفاده مي كردند .در منابع 

دعوت يهوديان به اسالم يادشده است كه با تاريخي از ورود رسول خدا ص به يكي از اين مدراس ها و 

 ) 517استناد به تورات شبهات آنان را پاسخ داد (ص 

براي  «عبارت چنين است  كهتوضيحي در باره واژه وادي آورده است پاورقي در   322ص در * وادي:

با اين حال هيچ  .معادل فارسي اين واژه از تعبيرهاي چون دره، شكرود، راه ميان دوكوه استفاده   مي شود

عرب نيست به همين دليل در اين كتاب از  كردها به طوركامل بيان كننده مفهوم وادي نزد يك ازاين ياد

 .»استفاده خواهد شد »وادي«همان واژه 

 ذكر آيات و كاربرد واژه هاي قرآني. ٨

سوره  ياتي ازاشاره به آ  اطلس شده استدر اين بخش از ذكر آيات  سبب نورانيت وجالئ بخشيدن * 

را مي توان نام )   440(ص  »سوره فيل«) و 424(درص »لعونة...وما جعلنا الرويا التي ... .الشجرة الم«اسراء،

آمده،  آيات قرآني آورده مي » كاربرد واژه هاي قرآني«اگر چه بهتر بود در جدولي كه، در آن  ستون . برد

 شد.

كه  نزد عرب مشهور بوده و ذكر شده است و در ستوني »  بارانبرخي از  واژه هاي مرتبط با «*در جدولي 

با واژه لغت باران نزد عرب اشاره كرده است. مانند: استسقا، سحاب، »  نآو كاربرد آن در قر معنا واژه «به 

 )282ص  صراد،  غمام، وابل و .. .را ذكر كرده است. (

ژه ،توضيح و كاربرد  واژه در قرآن پرداخته است. به كه به وا»  برخي از واژه هاي مربوط به نخل وخرما* « 

ذكر كرده  كه در قرآن بكار رفته، ) 372عنوان نمونه باسقه ، جذع، رطب ، طلح، عرجون و قطمير (ص 

 است .

 تعيين مسيرها و جايگاه و مساكن قبايل . ٩

 كرده است.تصوير مشخص  درحركت سپاه ابرهه ازچه مناطقي بوده به خوبي  438  و  432درص 

به مكان » «درجدولي باعنوان  450و 448*درص

تصويري با شماره  نام آن مكان [كه خانه چه كسي است و  449مشخص شده است و  در در ص  وقبيله آن



 
١٢ 

 

 كه خانه عبداهللا بن عبدالمطلب ، 4و  3، 2ازچه قبيله اي ] است اشاره كرده است. به عنوان نمونه  شماره 

 خانه ابوطالب و خانه عباس بن عبدالمطلب است مشخص كرده است.

اطالعات جزئي درباره ساكنان اطراف كعبه آمده است . دومين خانه اي كه پس از  454و  453*درص  

دارالندوه ساخته شد  ارتفاع منازل  از كعبه كوتاه تر باشد خانه هاي گرد ساخته مي شد سپس مربع ساخته 

ارد خانه  شوند و استراحت شد. حياط و ورودي خانه هاي در مكه  در نداشتند  تا زائران كعبه به آساني  و

كنند و اتاق هاي دروني در داشت و به مرور زمان ساخت  ساختمان ها تغيير و كاملتر شد.  نخستين كس 

 كه در مكه براي خانه خود در گذاشت حاطب بن ابي بلتعه بود

  ** نواقص در اين اطلس**

جلد اول (زمينه ها) به » تاريخ اسالم اطلس«باتوجه به معيارهاي بيان شده  وذكر امتيازات و ويژگي هاي 

د. بيان اين نواقص از اعتبار و ارزش واالي كتاب نخواهد كاست و  ذكر آنها در نواقص آن پرداخته مي شو

  جهت برطرف شدن نواقص در چاپ هاي بعدي است تا كتاب  از اتقان كاملي برخوردار گردد.

 از نظر ساختاري و محتوايي 

 هم خواني نام اطلس تاريخ اسالم  با اطلس ديگر: .١*س

است ، زيرا اطلس ديگري به » اطلس تاريخ اسالم « اشكال اساسي كه به ذهن مي رسد در نام اين كتاب به  

مخاطب  هجري شمسي ) شده است كه ذهن1385و  1382، 1375همين نام چند بار تجديد چاپ (درسال 

حسين مؤنس منطبق مي گردد. گرچه محتوي و چهارچوب هر » خ اسالماطلس تاري«سريع به  آشناي با آن 

ز آن دو اطلس فرق دارند، زيرا مؤلف يا  مدير پروژه هر كدام با انگيزه خاصي در تدوين آن تالش ايك 

حسين مؤنس كه  دكترآذر تاش آذرنوش آن را ترجمه كرده است » اطلس تاريخ اسالم«كرده اند. كتاب 

 وقايع به شده، ذكر عنوان در كه آنچنان و دارد تطبيق متنش دامنه و محتوا با كامل رطو [عنوان اطلس به

 فهرست و كتابنامه داراي كتاب. است پرداخته جغرافيايي گوناگون مناطق در مسلمانان و اسالم تاريخ

كتاب در بر دارد و پايان  را آن فصول محتواي تفصيلي صورت به كه باشد مي ها نقشه و مطالب مجزاي

 ] .بهتر را براي محققان ايجاد كرده است استفاده در مهمي است  كه نقش  داراي نمايه

نداشتن عنوان بخش و فصل براي موضوعات اصلي و فرعي و زيرمجموعه ها .٢*س
    آنها



 
١٣ 

 

عصر ظهور اسالم: اوضاع جهان «عناويني كلي همچون »  زمينه ها«  در جلد اول كتاب اطلس تاريخ اسالم

هر كدام  از اين  عناوين داراي موضوعات  و، »مهد ظهور اسالم : شبه جزيره عربستان«، »در هنگام بعثت

گذاري يا ه شمار هاي آن و زير مجموعه فصل ها بافصل كه بدون آنكه بخش و  تر مي باشد جزئي

 اطلس به چشم مي خورد. آشفتگي در آورده نشده است  و اينمشخص شود مشخصه اي 

شده در كتاب كه پيرامون مباحث عرضه «كه با عنوان   33به عنوان نمونه در ص  

ويژگي شش امپراتور و تمدن بزرگ جهان در عصرظهور اسالم؛ و  :ارائه كرده، آمده است 

بسترهاي پيدايي اسالم و شبه جزيره عربستان وسپس به نخستين فصل...، و در فصل پيشين... ، 

 ودر يك فصل ...، فصل بعد شهرهاي مهم شبه جزيره اشاره شده است 

 آمده، و بخش دوم و فصل هاي ديگر  آورده نشده است.»  «لب تنها در حالي كه در فهرست مطا

، نقش طبقات يا گروه هاي اجتماعي مردمبه  به حكومت، و مذهب پرداخته شده است و

وتناسب با مطالب  و روم پراكنده است ، افزوده مي شد. تصوير در بخش ايرانفرهنگ تمدن و زنان، اخالق،

ارائه شده ندارد. اگر عناويني كه ذكر شد همراه با متن آورده شود برعظمت وبزرگي  اين كار افزوده 

 خواهدشد.

تصويري از سكه هاي رايج آن زمان نشان داده شده است . از نظر فرهنگ و   82در صفحهبه عنوان نمونه   

ت كه برخي از فيلسوفان روم به تيسفون آمدند و در حمايت خسروپرويز تمدن رم پيشرفت چشمگيري داش

 اشاره به آن دارد (مبحث مربوط به ايران). 70قرار گرفتند صفحه

به خصوص مكه و مدينه اشاره نشده هم چنين به وضعيت اخالق، زنان ، فرهنگ و تمدن در 

 است و خوب بود كه به اين موضوعات پرداخته مي شد.

 ترسيم شده جداولنبودن   هماهنگ .٣* 

بيشتر جداول ترسيم شده عنوان دارد (به عنوان نمونه بنگريد به   ؛

 462 ،460، 382،  80است به عنوان مثال ص  بدون عنوانو ...)، اما برخي از آنها  536و 427، 400ص

[ برخي از  382[ نام امپراتوران ] ،  ص  80ن عناوين براي آن ها الزم است  درص يو ا بنگريد 534و

[ تاليفات در باره جنگ هاي  462ص  [ساكنان اوليه يثرب] و 460و در ص  نوشته هاي كهن در باره شتر]



 
١۴ 

 

« ن جدولي ديگر با عنوا  534[ نام تيره هاي ثقيف].  در حالي كه همين ص  534ص  اوس وخزرج ] و

 .است» برخي از بزرگان ثقيف هنگام ظهور اسالم  

موضوع عام كه به صورت  20ي )در ص در جدول كتابشناسي جغرافيا (توصيفات اطلس ؛

عنوان  ،[كه به اشتباه ثبت شده  است] »صحراها«عنوان  موضوع خاص، بايد به جاي جغرافياي عمومي و در

نام حيوانات ديگر كه كتاب و  اشاره شده است» موسوعة االبل«نام كتاب به زيرا  ،شد آورده مي»  حيوانات«

وصف «از ابوعبيده معمر بن مثني تيمي، »كتاب الخيل« مانند د.شمي ذكر  در باره آنها نوشته شده است

چرا جدول براي ). ٣٩٢ص  :و... يا كتاب در باره كلب(ر.كاز احمد حسن بسج »  الخيل في الجاهلية

 .حيوانات مانند اسب آورده نشده است  يا اشاره به كتابهاي كه در باره اسب نوشته شده نكرده ايد

اشاره كرده ايد كه »  اطلس الحضارة  االسالميه «است به  »تاريخ اسالم«ص كه  در موضوع خا  18در ص 

 به اين كتاب اشاره شده است. 19است كه در آنجا ص  » و تمدن هنر«جاي آن در 

« عمومي به كتاب  ، موضوع خاص موضوع عام مدينه و 22در ص  :

ووفات مؤلف  ،است» المنوره هتاريخ المدين«اشاره شده است كه نام اصلي كتاب  از ابن شبه» تاريخ المدينه

ص  او و درقطب الدين حنفي است كه به وفات » هتاريخ المدين« نشده است.درحالي كه كتابي به نام ذكر

در جدول كتاب شناسي جغرافيا به وفات مؤلفان اشاره شده  اشاره نشده است. و... سخاوي به وفات 22

 است.

 

در بيشترجداول منابع مطالب ذكر شده است (ر.ك:  . ذكر نشدن منابع برخي از متون و جداول:۴

جدولي بدون   80در ص به عنوان نمونه  خي از آنها ذكر نشده است.)، اما در برو... 384، 467، 222ص

معادن شبه جزيره «درجدول  258پراتور، مدت حكمراني و توضيح آمده است.  در ص عنوان،  به نام ام

« با عنوان  270در ص  و با نوع معدن (طال،نقره، مس و ...)، گستردگي در سطح ، با توضيحات»  عربستان

ماه هاي دي، تير وساالنه را آورده  و نام شهر» هات بادهاي اصلي در برخي از شهرهاي مهم عربستانج

 و .... 534، 498، 478، 470، 469ص  مانند در هم چنين در ديگر صفحات است



 
١۵ 

 

مطالب  78و  76ايران در چند صفحه بعد يعني ص » مذهب«به عنوان نمونه مطالب ارائه شده به عنوان  

از آثار تاريخي منطقه نقش « ارجاع ندارد . مي توان آنها را جزو آثار تمدني قرار داد. عبارت چنين است

 » ناميده شده رستم (نزديكي تخت جمشيد) كعبه زرتشت است كه به دليل چهار گوش بودن، كعبه

 .ذكر نكردن كاربرد واژه قرآني۵

با [توضيحات]  آورده است  ولي كاربرد واژه » برخي واژه هاي مربوط به شتر«جدولي باعنوان  385در ص 

 »برخي واژه هاي مربوط به نخل يا خرما«در جدول  372آن در قرآن  ذكرنشده است  در حالي كه در ص 

 برخي«جدول مربوط  به   374شده، آمده است.   هم چنين در در ص  استعمال» كاربرد واژه  درقرآن 

ذكر نشده است ، در حالي كه نام برخي از » كاربرد واژه قرآن آن« ».ديگراز ميوه هاي شبه جزيره عربستان

 ميوه ها در قرآن آمده است. 

  درگذشت مؤلفانهماهنگ نبودن در . ۶

به درگذشت مولفان اشاره نكرده است »  مسالك و ممالك«عنوان  در جدول منابع جغرافياي با 400درص 

آمده است واشاره به  قرن(وفات) مولف  »بالد و آثار «پايين همين جدول، جدولي با عنوان  درحالي كه در

ابن شبه در جدول كتابشناسي جغرافيا زمان درگذشت  22و نيز در ص 410هم چنين در ص شده است.  

التحفه « مؤلف  سخاوي و» هتاريخ المدين« كتابمؤلف  قطب الدين حنفي، » [المنوره] تاريخ المدينه« مؤلف

زمان درگذشت  ، در حالي كه بهاشاره نشده است و مولفان ديگر را» الطيفه في تاريخ  المدينه المشرفه

 برخي ديگر از مؤلفان اشاره شده است.

  

) ارجاع داده شد، ارجاع ذكركتاب 310(م. » كتاب طبري«*هم چنين بايدگفت وقتي به مطلبي به 

)  يا  ۴٢۴و  ۴٢٠، ۴١٩، ۴١۴در ص  ) نيازي نيست (به عنوان نمونه 630از ابن اثير(م. »

) با وجود منابع متقدم و كهن ضروري 808م. »(«ارجاع مطلب به كتاب 

 )۴٣٠و ص ۴٢٠( به عنوان نمونه در ص  به نظر نمي رسد.

 تكرار. ۶
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ديري « است . تكرار عبارت چنين است تكرار شده »آيين كنفوسيوس « عنوان  در دوسطر 164درص  *

 »آينده درخشاني برايش پيش بيني كردند.... و نپاييد كه آموزگارانش 

تصويري آورده شده است  اما توضيحي درذيل تصويري نيامده كه مربوط به  429تصوير ص  * تكرار در

يساي تاريخي غرفة آمده و توضيح داده كه محل كل 431چيست.اما همين تصوير در ابعاد كوچكتر درص

 .القليس  در مركزصنعا   است

در دوجا آمده است  بدون آنكه توضيح آمده است  با آنكه فضاي   در بخش مصر تصوير اهرام ثالثه

 اهرام ثالثه  بود. در باره  مطلبتوضيح مناسب براي 

 آنها و عدم شماره گذاري برخي از  اتفونت شماره صفحريز بودن  .٧

شماره صفحات اطلس با فونت درشت آورده شود، هم چنين تمام صفحات آن داراي * الزم است كه 

و  ص   159و 158شماره باشد كه متاسفانه  برخي از صفحات آن  ذكر نشده است (به عنوان نمونه ص

   .و ...) 406تا  398، 336و  335، 334،  333،  257و 256

 موارد ديگر. ٨

برخي از آيات ذكر شده است با توجه به فضاي موجود  صفحه، ذكرخود آيات سبب *در متون كه

 ). 456و  408، 407نورانيت مي گشت (درص  

ذيل آن تصوير موضوع آن ذكرشود  به  است كه الزم است در* برخي از 

 » نماي از مسجدالحرام و صفوف نمازگزاران«  406در ص »  نماي ديوار چين«  159و 158در صعنوان 

آورده شده وهيچ توضيحي پيرامون آن بيان نشده است درحالي كه   »چينديوار« چين . تصوير دربخش 

 جاي براي بيان مطلب وجود داشت.

قرار داده نشده است و براي چندجدول ستوني عنوان *براي جداول ستوني براي شماره(اعداد) با 

و  ۵١٠، ۵٠٨، ۴۴٢،۴٩۶، ۴٢۴، ٣٨٢، ٣٧١، ٣٢٢صباعنوان [رديف] ذكر شده است (به عنوان

 ) در غير آنها ستوني با عنوان [رديف] نيامده است.    ۵١٢

  محققان را براي يافتن مطلبي به زحمت مي اندازد. است و»  اطلس تاريخ اسالم«**
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 محتوايي

به حكومت ، آمده است. بررسي اوضاع جهان در هنگام بعثت(عصر ظهور )  عناويني كه در

 تعليم و تعلم، مذهب پرداخته است.  اجتماعي، نظام

پرداخته  ، عنوان هايي به نام  

ايرانيان پيش از اسالم با تصوير نشان داده شده است توضيحاتي به خصوص در بخش تمدن  .نشده است

وان نمونه  كنده كاري بر روي ديوارهاي سنگي و ايجاد بناهاي سنگي ، به عن66تا  56شد از ص  مي آورده

مانند طاق كسري در تيسفون،  معمار زبردستي را مي طلبد كه از برخودار از ذوق و سليقه هنري باشد تا 

بتواند آن نقش هاي زبيا را بر ديوار بيافريند و سپس كنده كاري روي آن صورت بگيرد.  همچنين در تصوير 

 هاي پادشاهان ساساني كه خود  نوعي از ضرب سكه است تمدن ايراني را بهتر جلوه گر مي ساخت.سكه 

 هم چنين به حاكميت پادشاهان ايران همزمان با بعثت پيامبر اسالم (ص) در  حجاز  اشاره نشده است. 

، نظام طبقات يا گروه هاي اجتماعي مردمبه  به حكومت، و مذهب پرداخته شده است ولي

 صوير در بخش ايران و روم پراكنده است، افزوده مي شد. تفرهنگ تمدن و اقتصادي،  نقش زنان، اخالق،

وتناسب با مطالب ارائه شده ندارد. اگر عناويني كه ذكر شد همراه با متن آورده شود برعظمت وبزرگي  اين 

 كار افزوده خواهدشد.

تصويري از سكه هاي رايج آن زمان نشان داده شده است . از نظر فرهنگ و   82در صفحهبه عنوان نمونه   

يشرفت چشمگيري داشت كه برخي از فيلسوفان روم به تيسفون آمدند و در حمايت خسروپرويز تمدن رم پ

 اشاره به آن دارد (مبحث مربوط به ايران). 70قرار گرفتند صفحه

نظام اقتصادي، نظام سياسي (بر پايه  اخالق، وضعيت ،فرهنگ و تمدنبه  

 يثرب و طائفمكه و شهرهاي مهم به خصوص   آداب و رسوم اعراب جاهلي، زنان، قبيلگي)،

 است .نشده پرداخته 

صفحه پرداخته شده است كه مي شد ادغام  17ش جانوري صفحه  و در بخ 31* در بخش پوشش گياهي 

ه شكل گيري نظام قبيلگي، انتخاب ريئس ، صفحه مطالب و تصاوير را آورد. و به جاي آن ب 15كرد و در 
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 536(البته به مناسبات طائف با مكه ص موارد ديگر پرداخته  مي شد. چگونگي روابط قبايل باهم، و

    به ذكر قبايل در مكه و يثرب ) هم چنين درجدول  پرداخته است

مطالب  78و  76ايران در چند صفحه بعد يعني ص » مذهب«*به عنوان نمونه مطالب ارائه شده به عنوان  

از آثار تاريخي منطقه نقش « ارجاع ندارد . مي توان آنها را جزو آثار تمدني قرار داد. عبارت چنين است

 » ه ناميده شدهرستم (نزديكي تخت جمشيد) كعبه زرتشت است كه به دليل چهار گوش بودن، كعب

 محتواي كتاب را متزلزل مي كند استناد به منابع غير معتبر 

برخي از منابع استفاده  38آورده است  كه در ص » گاه شمار رويدادها«جدولي با عنوان  47تا  39در ص 

 را ذكر كرده است )جلد يكم(شده در گاه شماري 

  (سپهر) ،  پيش از ميالد از2800سال  از ابتداي تا ا. 

(سپهر)  پيش از ميالد تا والدت حضرت مسيح (ع)  از 2800از سال  .ب

 وگاه شماري ايراني (احمد بيرشك)،

از سال اول ميالدي تا تولد پيامبر اسالم ص  از: ج 

 از مصطفي بن عبداهللا چلبي (حاجي خليفه)

« كه به ذهن هرمحقق و پژوهشگر مي رسد اين است كه چرا منبع اصلي ارجاعات به  كتاب  اشكال اساسي

داده شده است  كه  از منابع دست چندم به شمار مي رود  مكتوب  در قرن سيزدهم»  ناسخ التواريخ

عتبار علمي برخوردار نبوده وازطرفي به نقل مطالب افسانه اي و خرافي و نقل استفاده شده است كه از ا

تاريخ صدراسالم  فاصله زيادي دارد كه بايد  اشتباهات  تاريخي پرداخته است و نيز از نظرنگارش زماني با

 ،چرا جلد و .  بر فرض اعتبار كتاببررسي اين كتاب ومطالب آن را درجاي ديگر مورد بحث قرار داد

در عين حال بايد متذكر شد كه متن ها به منابع معتبر  رويدادها  ذكر نشده است. صفحه ارجاعات  به آن در

(تك نگاري،تاريخ عمومي، تواريخ محلي،انساب، تراجم نگاري، جغرافيا ، لغت وادب، تفسير، سيره ، 

 ارجاع داده شده است. حديث و روائي، رجال، فتوحات، تاريخ ايران و...)
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به عنوان منابع اصلي در جدول گاه شمار است در حالي كه  مغازي واقديكال اساسي ديگر ذكر كتاب اش*

هجري پرداخته است و  11اين كتاب به جنگها وسريه ها وجزئيات تنهادر فاصله زماني سال اول تا سال 

كتاب مغازي  شمار مربوط به حوادث از آفرينش تا ظهوراسالم است ، ارجاع به چون در اين جدول گاه

درگذشت حضرت آدم (بر اساس نقل درباره  39واقدي خطا (اشتباه) است. به عنوان نمونه  در ص 

ذكر شده است  شايد بتوان گفت صحيح آن اين است كه به نقل از واقدي از ابن سعد يا ديگري  واقدي)

 بوده كه به منبع آن اشاره  نشده است.   

 «نمونه هاي ديگر مانند در باره 

  ؛به زمين )ع(هبوط آدم «

  »درگذشت حضرت آدم «در باره

  ؛  »دوران پيامبري حضرت نوح«

 واقعه غدر به دست طائفه بني يربوع عليه فرستادگان حميري«  2سطر  46در ص 

مانندآن بدون ارجاع به  منابع معتبر تاريخي است .همچنين درجلوي برخي  رويدادهاي ذكرشده وبنابر اين 

 .شده است ذكر«از رويدادها 

 

با » برخي واژه هاي مربوط به شتر«جدولي باعنوان  385در ص  ذكر نكردن كاربرد واژه قرآني

در جدول  372[توضيحات]  آورده است  ولي كاربرد واژه آن در قرآن  ذكرنشده است  در حالي كه در ص 

استعمال شده، آمده است.   هم چنين در » كاربرد واژه  درقرآن  »واژه هاي مربوط به نخل يا خرمابرخي «

ذكر » كاربرد واژه قرآن آن« ».ديگراز ميوه هاي شبه جزيره عربستان برخي«جدول مربوط  به   374در ص 

 نشده است ، در حالي كه نام برخي از ميوه ها در قرآن آمده است.

ه ذكر گرديد تنقيص اثر نخواهد بود بلكه براي تكميل و پويايي واتقان كتاب ارائه شد تا اين اشكاالتي ك

دست اندركاران اين مجموعه در چاپ هاي بعدي  نواقص آن را برطرف  نمايند، و بيان اين نواقص هرگز 

جود آمده از اهميت و جايگاه آن در جامعه علمي نخواهد كاست زيرا اين نخستين اثر شيعي است كه به و



 
٢٠ 

 

است و بايد اين كار سترگ را كه در نوع خود بديع و بي نظير است ستود. انتشار چنين آثاري موقعيت 

ايران اسالمي و شيعه را در جهان بخصوص جهان اسالم حفظ كرده و نگاه هارا به سوي ما دو چندان 

 خواهد كرد. 

 


