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کتاب پزشکی بزرگی؛ کامل الصناعه الطبیه
که تا حدودي ناشناخته مانده است

2، ادیب خضري1سید محمد خالد غفاري

0871-6131280تلفن: )مؤلف مسؤول(سنندج، ایران،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،.1
ghaffari_seyyedmohammadkhaled@yahoo.com

، سنندج، ایرانکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، معاونت پژوهش و فناوري.2

دهیچک
توان به جرأت میوان دانش عرضه داشته است تاریخ طب ایرانی اسالمی پزشکان نامور و کتابهاي پزشکی ارزشمندي را به جه
اند فنّ پزشکی را به جایگاه امروزي آن در جهان گفت با ترجمه این کتب و استفاده از تجارب ممتد این اطبا بوده که غربیان توانسته

» کُنّاش ملکی«معروف به » لطّبیهکاملُ الصنّاعۀِ ا«و کتاب ارزشمند او » علی بن عباس مجوسی«برسانند. یکی از این طبیبان بزرگ، 
رةالمعارف بزرگ پزشکی ایران و اسالم هستند که با گذشت بیش از یرازي سه دا» حاوي«ابن سینا و » قانون«است. این اثر در کنار 

ه اطباي قدیم و جدید، مؤلّف نسبت بي. دید انتقاد1اي از آنها به عمل نیامده بوداخیر هیچ ترجمههزار سال بر تألیف آنها، تا سه دهه
یکی از ها و مداواي آنها، و حساسیت نویسنده به شیوه آموزش و فنّ تألیف، این کتاب را به و جامعیت کتاب درخصوص بیماري

مؤلّف متن کتاب در دو بخش نوشته شده؛ بخش نخست شامل طب نظري (که توسط تبدیل کرده است. هاي طب سنتی ستون
دانشگاه مک گیل ـمطالعات اسالمی دانشگاه تهرانمؤسسهه مجلد به فارسی برگردانده شده و از سوي در سمسؤول این مقاله 

اي و به شیوه کتابخانهبوده توصیفی ،این مقاله) و بخش دوم دربرگیرنده مباحث طب عملی است. کانادا چاپ و منتشر شده است
مندان تاریخ پزشکی و طب سنّتی و ترجمه آن به عالقهثرالعاتی را در مورد اکوشد تا به معرّفی کتاب و ترجمه آن پرداخته و اطّمی

ایران ارائه نماید.
بیماري، درمانکامل الصناعۀ الطبیه، حاوي رازي، قانون بوعلی سینا، : مات کلیديکل

17/11/91پذیرش: 17/11/91اصالحیه نهایی: 1/12/90وصول مقاله:

شمسـی  1369ژار) بـه فارسـی ترجمـه شـد و سـید محمـود طباطبـایی نیـز از سـال          توسـط عبـدالرحمن شـرفکندي (هـه    » قانون در طب«مسی ش1362ـ از سال 1
هایی از آن را به فارسی برگردانده است.بخش
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مقدمه
فنّ پزشکی ایران در طی مسیر تکامل خود، ادوار مختلفـی را  

هــاي یههــاي آیــین زردشــتی و توصــآمــوزه.گذرانــده اســت
زردشت پیامبر به آلوده نکردن آب و خاك و آتـش و گیـاه   
و پرهیــز از دســت زدن بــه مردگــان و پــاك کــردن خــود از 

بـا  .کندمییاد » مکتب پزشکی مزدیسنا«ها به عنوان آلودگی
انقراض هخامنشیان و استقرار حکومت سـلوکیان (جانشـینان   

مکاتـب  اسکندر) در ایران، تأثیر مکتـب بقراطـی یونـانی بـر     
دوره حکومـت  ایـن عصـر تـا    و شـود  پزشکی ایران آغاز می

دوره حکومـت . )1(یابـد اشـکانیان ادامـه مـی   چهارصد سـاله 
ق.م) دوران طالیی دانش و هنر ایرانـی  224ـ 652ساسانیان (

از و یافــتاســت. در ایــن دوره فــنّ پزشــکی رونــق بســزایی 
گاه هــاي ایـن شــکوفایی، بیمارسـتان و دانشــ  بـارزترین نمونـه  

).2(در خوزستان بوده استشاپورنديج
با عنایـت خاصـی   اسالمیپس از انقراض ساسانیان، در دوره

علمـی  مختلـف داشـت، نهضـت   که اسالم بـه علـوم و فنـون    
هـاي اسـالمی آغـاز شـد و در ایـن      عظیمی در همه سـرزمین 

کـرد. اي همچون علم دین پیـدا  جایگاه ویژه،میان، علم طب
بـه دسـتور مـأمون    » بیت الحکمه«علمی بزرگ تأسیس مرکز
قمـري) در بغـداد بـه ایـن     198ــ 218عباسـی ( هفتمین خلیفه

نهضت شتاب بیشتري بخشید و در این میـان، کـار ترجمـه و    
برگرداندن مواریث فرهنگی و آثار علمی دیگـر ملـل بـویژه    

اي کتب طبی ایران و یونان و هند به زبان عربی اهمیت ویـژه 
یافت.

بـا قـرون وسـطی و    ،ن رستاخیز بزرگ علمی دنیاي اسـالم ای
رو خبري دنیاي غرب مصادف بود؛ از اینتاریکی و بیدوره

توان گفت که بخـش قابـل تـوجهی از جایگـاه     به جرأت می
ـآثـار گرانبهـاي ایرانـی   رفیع علمی غربیـان مرهـون ترجمـه   

اسالمی است و یکی از آثار ارزشمند طبی این دوره، کتـاب 
است.» کامل الصناعۀ الطبیه«

مؤلّف کتاب
تــألیف » ملکـی «، موسـوم بــه  »کامــل الصـناعۀ الطبیــه «کتـاب  

مشهور به مجوسی » ابوالحسن علی بن عباس اهوازي ارجانی«
» ابوماهر موسی بن یوسف بـن سـیار  «یا ابن المجوس، شاگرد 

» فناخسـرو عضـدالدوله دیلمـی   «است. مؤلف، پزشک دربـار  
و قمري فـوت کـرده  384مقتدر آل بویه بوده و در سال امیر

یـا  » ملکـی «به سبب انتساب بـه عضـدالدوله، ایـن کتـاب بـه      
ــاش« ــیکُنّ ــا »ملک ــاش«ی ــديکنّ ــت.  » عض ــده اس ــهور ش مش

اطّالعات ما در مورد نویسنده محدود اسـت. از نظـر جایگـاه    
علمی اثر، در کتاب چهار مقالـه نظـامی عروضـی سـمرقندي     

» کامـل الصـناعۀ  «،قمري نوشته شـده 552یا 551سال که در 
حـاويِ محمـد   «، »سـتّه عشـرِ جـالینوس   «هـاي  در کنار کتـاب 

ذخیره«، و »قانون بوعلی«، »صد بابِ بوسهل مسیحی«، »زکریا
هاي طبی مبسوطی که به عنوان یکی از کتاب» خوارزمشاهی

یـد، نـام   نمارا به خواندن آنها توصیه می، اطبانظامی عروضی
برده شده و حکایـت ششـمِ مقالـه چهـارم (مقالـه طـب) ایـن        
کتاب به یکـی از معالجـات ابتکـاري مؤلّـف آن، اختصـاص      

یافته است.

کار مؤلّف در این کتابشیوه
نویسنده، بناي کار خود را در تألیف این کتاب، بر چهار پایه 

گذاشته است:
نگهـداري  را کـه بـراي   آنچـه  در مباحث علمی و نظـري،  . 1

ها و آشـنایی بـا   تندرستیِ تندرستان و شناخت طبیعت بیماري
هـا و عـوارضِ آنهـا مـورد نیـاز اسـت، بیـان        هـا و نشـانه  سبب

کند.می
را ذکــر فقــط آنهــایی در بحــث از مــداوا بــا دارو و غــذا، . 2

کند که درستی آنها به تجربه به اثبات رسیده است.می
ان، در اغلب موارد به سـخنان  درباره استفاده از نظر پیشینی.  3

کند.بقراط (ابقراط) و جالینوس استشهاد می
کند که پزشـکان  هنگام معرّفی داروها، آنهایی را ذکر می. 4

به کار بردند؛ زیرا این پزشـکان  و عراق و فارساقلیم چهارم
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1392بهاردهم / جلمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان /دوره همجله ع

اغلب داروهاي تجویز شده توسط یونانیان قدیم را رد کـرده  
بودند.

متن کتاب
امل الصـناعه دایرةالمعـارف گونـه بزرگـی در طـب      کتاب ک

علمی و عملی است که در دو جزء بزرگ تألیف شده است. 
بـاب  265مقالـه و  10جزء (بخـش) اول ایـن کتـاب، داراي    

مباحث نظـري و علمـی فـنِّ    است که به تصریح مؤلّف، همه
ترتیب خاصی بیـان شـده   وطب تا آن روزگار در آن با نظم 

بـاب دارد؛ بـاب اول   25نخست از این ده مقالـه،  است. مقاله
ــه مقدمــه (صــدر الکتــاب) اختصــاص داده شــده   در آن، وب

مؤلّــف پــس از ســتایش و ســپاس پروردگــار بــه توصــیف و  
گوید چـون  پردازد و سپس میتمجید عضدالدوله دیلمی می

از میان آثـار پزشـکان پیشـین و متـأخّرین کتـابی نیـافتم کـه        
مسائل فنّ طب و احکام آن باشد، خواسـتم  دربرگیرنده همه

براي خزانه کتاب وي، کتاب طب کاملی تألیف کنم کـه در  
چیزهــایی کــه پزشــک بــراي نگهــداري تندرســتی  آن همــه

تندرستان و مداواي بیماران، بدان نیازمند اسـت، گـرد آمـده    
باشد.

وي به عنوان پزشکی صاحبنظر و آشنا به فنّ تألیف به انتقـاد  
تب برخی از پزشکان نامدار قدیم و جدید و شـیوه کـار   از ک

ــألیف مــی  ــان در ت ــردازد و از بقــراط و جــالینوس آغــاز  آن پ
کند تا بـه ابوسـهل مسـیحی و محمـد بـن زکریـاي رازي       می
. گیـرد نان خـرده مـی  آرسد و از جهاتی بر کار هریک از می

ضمن ستایش بقراط به عنوان نخستین کسی کـه در فـنّ   مثالً
ی به تألیف پرداخته است، در کارهـاي وي دو اشـکال   پزشک

هـاي فراوانـی کـه    یکی اینکـه در میـان کتـاب   :بیندعمده می
هـاي  در کتـاب ؛تألیف کـرده، کتـاب جـامعی نـدارد؛ و دوم    

خود ایجازي را به کار برده که معناي بسیاري از سـخنان وي  
دربـاره  ).3(را غامض و نیازمند شـرح و تفسـیر کـرده اسـت    

هـاي فراوانـی در   گویـد: او کتـاب  نوس ضمن تکریم میجالی
هریک از موضوعات پزشکی نوشته؛ امـا چـون بـراي اثبـات     

آورد و سخنان مخالفین را نیـز  ات خود دالیل متعدد میینظر
کند، کار به تکرار و تطویل کشـیده اسـت.   میبا استدالل رد 

اب : گرچه در کتعقیده داردمحمد بن زکریاي رازي درباره
مسائل فـنّ پزشـکی را ذکـر کـرده، امـا      همه» طب منصوري«

چون قصد وي اختصار بوده، هیچ موردي را به تمامی شـرح  
کتـاب دیگـر   خصوصنقد و بررسی وي در). 4(نداده است

گویـد: رازي  بسیار مفصل است. او مـی » حاوي«رازي، یعنی 
) پزشـکی (متطببـین  در این اثر آنچه را کـه دارنـدگان حرفـه   

امـور طبیعـی ماننـد    مـورد امـا در ه؛بیان نمود،بدان نیازمندند
ها چیزي نگفته و نیز ها و اخالط و اندامدانش عناصر و مزاج

از معالجه بـا دسـت (دسـتکاري، جرّاحـی)، سـخنی بـه میـان        
ذکر کرده نه نظمـی دارد، و نـه   نیز که نیاورده است. آنچه را 

چنـان کـه   و نـه آن ،هـاي آمـوزش اسـت   بر شیوه یکی از راه
کتـاب  دانش و آشنایی او با چگـونگی تـألیف بهینـه   شایسته

است، آن را به مقاالت و فصول و ابواب تقسیم کرده است.
وي براي بیان چگونگی کـار خـود در ایـن کتـاب، بیمـاري      

را به عنوان نمونه بررسی کرده و به تفصـیل بـه   » الجنبذات«
پـردازد  تـا شـیوه کـار     بیان ماهیت و چگونگی درمان آن می

ها و اسباب و عالئم آنها نشان دهد.خود را در معرّفی بیماري
اي اخالقـی و علمـی و حرفـه   يهـا باب دوم، در بیان توصـیه 

بقراط است و بکـارگیري آنهـا را بـراي کسـی کـه بخواهـد       
.داندپزشکی عالم و وارسته باشد، ضروري می

اي است کـه  هشتگانههاي (مبادي)باب سوم، درباره آغازینه
پیش از هر داز نظر مؤلّفان آن روزگار، خواننده هر کتاب بای

، »غرض از تألیف کتـاب «د از نچیز آنها را بداند و آنها عبارت
، »شیوه آموزش آن«، »آنویژهشهرت و نشانه«، »منفعت آن«
(یعنی چه کتابهـایی را بایـد   » جایگاه آن در میان دیگر کتب«

صـحت انتسـاب   «، »نـام مؤلّـف  «آن بخوانـد)،  پیش یا پس از 
».بندي مطالب کتابشیوه تقسیم«، و »کتاب به مؤلّف

اسـم و  دهد و دربارهاین آغازینه را توضیح میاو سپس همه
خـاص آن  گویـد نشـانه  نشانه خاصِّ کتاب (سمۀِ کتاب) مـی 

است.» اَلملکی، کامل الصّناعه«
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این کتاب پـس از برشـمردن   آموزش خود در شیوهمورددر
را » تقسـیم «پنجگانه متداول آن روزگار،هاي آموزشی روش

کند.بعنوان شیوه آموزشی بکار رفته در این کتاب معرّفی می
گوید شیوه تقسیم در ایـن کتـاب، تقسـیم بـه اجـزا و      میوي 

جـزء  ؛شـود مقاالت است و این کتاب به دو جزء تقسیم مـی 
خصـوص امور نظري طـب اسـت و جـزء دوم در   اول درباره
امور عملی.

جزء دوم کتاب همچون جزء اول داراي ده مقالـه اسـت کـه    
صــفحه بــزرگ (در چــاپ 608بــاب و مجموعــاً در 501در 

هاي عملی فنّ طب اخیر دهلی نو) تحریر شده و در آن، جنبه
اواي همـه  یعنی چگونگی نگهداري تندرستی تندرستان و مد

هاي شناخته شده تا آن روزگار، تشریح شده است.بیماري
مؤلّــف بــه امــر نگهــداري تندرســتی (حفــظ الصــحه) توجــه  

باب دارد، بدان 31اول این جزء را که اي داشته و مقالهویژه
اول ایــن مقالـه پـس از ذکــر   باختصـاص داده اسـت. در بـا   

رسـتی اسـت و   گوید هدف نهایی فـنِّ طـب، تند  مقدماتی می
بنابه نظر پیشینیان این فن، حفـظ تندرسـتی مهمتـر از معالجـه     
ــت و در     ــود اس ــتان موج ــتی، در تندرس ــرا تندرس ــت؛ زی اس
بیماران، معدوم؛ و حفظ موجود، ارزشمندتر از طلب مفقـود  

است.
پـردازد و مـداواي   وي سـپس بـه بحـث مـداوا و معالجـه مـی      

مـداواي بـا   «سـت،  کنـد: نخ ها را به دو نوع تقسیم میبیماري
». مداواي با دست (دستکاري، جرّاحی)«، و دوم »دارو و غذا

کـه بخـش اعظـم جـزء دوم     » مـداوا بـا دارو و غـذا   «بحث از 
330هشتم و مجموعاً کتاب، یعنی، از مقاله دوم تا آخر مقاله

داروهـاي  «بحـث مـداوا بـا    ،باب را بـه خـود اختصـاص داده   
است، داروسازيدربارهدر مقاله دهم کهفقطاست و » مفرد
.شودمیوردهبه میان آ» داروهاي مرکّب«بحث
(جرّاحـی) اسـت،   » معالجـه بـا دسـت   «نهم که در مورد مقاله

را بـه سـه   » کار با دسـت «باب است. در باب اول 110داراي 
کار «و » کار در گوشت«، »کار بر عروق«کند: نوع تقسیم می

ا بـه دو قسـمت تقسـیم    ر» کار بر عروق«؛ سپس »در استخوان

یعنی، گشودن » هاي ناجهنده (وریدها)کار بر رگ«نماید: می
کــه » ن)هــاي جهنــده (شــراییکــار بــر رگ«د)، و رگ (فصــ

ن و معالجـه آماسـی کـه    یعبارت است از بریدن و قطع شـرای 
را نیـز در سـه   » کـار دسـت در گوشـت   «نـام دارد.  » ابورسما«

، »شـود انجـام مـی  کاري که با حجامـت «دهد: دسته جاي می
» گیردکاري که با بریدن و قطع کردن و دوختن صورت می«

و در پایـان کـار دسـت (جرّاحـی) در     ». کار با داغ کـردن «و 
جــا انــداختن «کنــد: اســتخوان را نیــز بــه دو نــوع تقســیم مــی

جا انـداختن  «و » هاي استخوان شکسته و بستن آن (جبر)تکّه
».استخوان دررفته مفصل

هاي کتابترجمهجایگاه و
آنچـــه دربـــاره جایگـــاه کتـــاب کامـــل الصـــناعه در میـــان 

شــود، همــان اســت کــه  نگــاران پزشــکی تکــرار مــی تــاریخ
قمري) وزیر سالطین ایـوبی در  568ـ642الدین قفطی (جمال

ایــن اثــري اســت عــالی و «نگاشــته: » تــاریخُ الحکمــا«کتــاب 
گـرد  اي است مفید کـه علـم و عمـل در آن    برجسته و سفینه

این اثر شهرت و محبوبیت . آمده و به طور شایسته تنظیم شده
خاص یافت و تا زمان تألیف قانون بوعلی سینا همچنان مورد 

» الملکـی «معالجه عموم بود و قانون موجب شـد کـه کتـاب    
فراموش شود و از محبوبیت آن کاسته گردد. کتاب الملکـی  

).5(»حاظ نظرياز نظر طب عملی برتر است و قانون از ل
زهراوي و » تصریف«رازي و » حاوي«کامل الصناعه همراه با 

ابن زهر تا قرن شـانزدهم مـیالدي در اروپـا تـدریس     » تیسیر«
در قرن یازدهم مـیالدي آن را بـه   » قسطنطین افریقی«شد. می

مـدتها در مـدارس اروپـا    و نام خود به التین برگردانـده بـود   
میالدي این 1127در سال » اصطفان انطاکی«شد. تدریس می

1492. این ترجمه در سـال  برگردانداثر را بار دیگر به التین 
میالدي چاپ شد و در این چاپ بود که نـام مؤلّـف حقیقـی    

).6(آن آشکار گشت
هاي دوم و سوم از جزء بخش تشریح کامل الصناعه که مقاله

ت مـیالدي در اروپـا تحـ   1903گیرد، در سال اول را دربرمی
به زبـان فرانسـه بـه چـاپ     » سه رساله در تشریح عرب«عنوان 
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فؤاد سزگین یکی از پژوهشگران مشـهور مؤسسـه  ). 7(رسید
تاریخ علوم عربی و اسالمی در دانشـگاه فرانکفـورت آلمـان    

نویسـد  تصویري خود از کامـل الصـناعه مـی   در مقدمه نسخه
یخی هـاي تـار  این کتاب از آن جهت که مؤلّف، دگرگونی«

علم طب را مورد بررسی قرار داده و نقد و برآورد درستی از 
کار پیشینیان خود نموده و تصویر درستی از سطح علمی فـنّ  
طب در روزگار خود ارائـه داده اسـت و تـوجهی جـدي بـه      

، اسـت لزوم هماهنگی میان طب نظري و طـب عملـی داشـته    
ــاریخ  ــدیر ت ــاب و تق ــه  اعج ــب را برانگیخت ــم ط ــاران عل نگ

).8(»است
قمري در الهور به چاپ 1283متن عربی کتاب ابتدا در سال 

). 8(سال بعد دوباره در بـوالق قـاهره چـاپ شـد    11رسید و 
چاپ تصویري فؤاد سزگین است. وي ،دیگر این کتابطبع

آن را از میان نسخ دستخط موجـود در کتابخانـه   اصل نسخه
سه تاریخ علوم دانشگاه استانبول انتخاب کرد و از سوي مؤس

عربی و اسالمی وابسته به دانشگاه فرانکفورت آلمان در سال 
میالدي بـه صـورت تصـویري بـه چـاپ      1985قمري/ 1405

بار دیگر از سوي انجمن مرکزي پـژوهش در  ،رساند. کتاب
میالدي در دهلـی نـو   2005قمري/ 1426طب یونان در سال 

احیـاي طـب   مؤسسـه  «طبع، اثربه چاپ رسید. آخرین چاپ 
قـم اسـت کـه بـه سـفارش مؤسسـه مطالعـات تـاریخ         » طبیعی

ــل [در ایــران] آن را تصــحیح  اســالمی و مکم پزشــکی طــب
شمسی به چاپ رسانده است.1387کرده و در سال 

نخستین ترجمه این کتاب به زبان فارسی، همین ترجمه جـزء  
مؤلّف مسؤول این مقاله است که از سوي مؤسسه توسطاول 
دانشگاه مک گیـل کانـادا   ـلعات اسالمی دانشگاه تهرانمطا

هـاي  در خصـوص چـاپ  در سه مجلّد به چاپ رسیده اسـت. 
این کتاب الزم است دو نکته افزوده شود:

ــاپ. 1 ــور ( چ م) و بــوالق قــاهره  1866ق/ 1283هــاي اله
م) از روي 2005ق/ 1426م) و دهلـــی نـــو (1878ق/ 1294(

ها و اغـالط  د و زوائد و افتادهانبوالق چاپ شدههمان نسخه
شمسی) نیز گرچه از 1387زیادي دارند. متن چاپ اخیر قم (

ي مختلف تصحیح شده، اما اصل آن بیشـتر  روي شش نسخه
همان نیز رو این متن بر مبناي همان نسخه بوالق است؛ از این

ها را دارد.عیب
کــه ،هــاي مبتنــی بــر آندر نســخه بــوالق و دیگــر نســخه. 2
هاي الهور و دهلی و قم، در آخر مقاله سوم بارتند از نسخهع

فـی الجملـۀ الثالثـۀ مـن     «جزء اول، مبحثی الحـاقی بـا عنـوان:    
آمده که پر از غلط و ابهام و افتادگی است » المقالۀِ السابِقۀِ...

ها نیست.و در دیگر نسخه

گیرينتیجه
یاري از علـوم و  اسالمی ما در زمینـه بسـ  ـعلمی ایرانیپیشینه

فنون بویژه ریاضی و طب و نجوم، پیشینه پر افتخاري است تا 
هاي امـروزین دنیـاي غـرب    توان گفت پیشرفتجایی که می

هاي علمی مدیون آثار علمـی دانشـمندان   در برخی از عرصه
دیروزین ماست و کتب ارزشمندي کـه از سـوي دانشـمندان    

اب درسـی غربیـان   هـا کتـ  ایرانی تألیف شده و قرنـاسالمی
بوده، شاهد این مدعاست.

در فنّ » کامل الصناعه الطبیه«یکی از این آثار ارجمند کتاب 
پزشکی است که به ادعاي مؤلّف همه ابعـاد نظـري و عملـی    

تا زمان مؤلّف  در برگرفته است. هدف این را شکی زدانش پ
پزشـکی مقاله، معرّفی این کتاب و ترجمه اخیر آن به جامعـه 

حجم انبوهی از تجربیات بـالینی و  از آنجایی که .ایران است
شایسته است بـا روشـهاي   ودانش در طب سنّتی انباشته شده 

این کتـاب و  مطالعه شوند،علمی و تحقیقات وسیع استخراج 
نظایر آن که جایگاه منیعی در بـین کتـب طـب سـنتی قـدیم      

یگاه طـب  دقّت نظر اطباي قدیم و جاخواهد توانستدارند، 
گـروه  «حتـی در مراکـز تحقیقـاتی جدیـد نظیـر      دررا ،سنّتی

در معاونـت پژوهشـی دانشـگاه علـوم     » تحقیقاتی طب سـنّتی 
بهتر نشان دهد.پزشکی تهران 

تشکر و قدردانی
بنـاي ترجمـه کتـاب کامـل الصـناعه و مقالـه       وشکل گیري 

منتج از آن با اشراف و نظارت استاد گرانقـدر دکتـر مهـدي    
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127سید محمد خالد غفاري
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قق صورت گرفته و در اینجا مولفان این مقاله سپاس خود مح
را از این بزرگوار ابراز می دارند.
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