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):میالدي  865– ق .ه 251( محمد بن زکریاي رازي 

زمین مغرب و مشرق در اسالم بالینی طبیب بزرگترین -    
  :ها کتاب  
 رازي طبی هاي یادداشت و مطالعات افکار، نمودار : " الطب فی الحاوي " -

 پزشکی زندگی مدت تمام در
  استادان نظر در کتاب این اهمیت .باشد می " الطب فی المنصوري "-

  در که بیرونی نظر طبق . است بوده زیاد بسیار وسطی قرون اروپاي پزشکی
  .دارد تالیف 184 وي که است نوشته کرده، تحقیق رازي تالیفات

  قرون تا ) الحصبه و الجدري فی مقاله ( " سرخک و آبله درباره رساله "-
  .است شده می تدریس زمین مغرب طبی محافل در جدید

  را وي غرب و شرق در .است داشته معروفیت خوبی به نیز " سراالسرار " -
. نگریستند می مسلم استاد عنوان به کیمیا و پزشکی هاي میدان در



ابداعات و اختراعات رازي
دخالت دادن فـعـل و انفـعاالت شیمیایی در طب براي اولین بار -        

پی بردن به خاصیت سمی جیوه براي اولین بار  -        
بدست آوردن الکل از تـقطیر مواد قـندي و نشاسته ایی براي اولین بار  -
تـهـیه کردن آرسنیک بصورت خالص و شرح دقیق آن -
از تـقـطیر نوشادر) اسید کلرئیدریک(بدست آوردن جوهـر نمک  -

استفاده و بکار گیري از پنبه در طب براي اولین بار -      

انجام بررسی هاي علمی در مورد بیماري هاي واگیردار و شناخت دو بیماري حصبه و آبله از همدیگر -      

تشخیص و تفکیک بیماري سرخک از آبله -      

استفاده از پوست روده گوسفند براي دوختن محل جراحی به عنوان بخیه-      

درمان بیمار هاي روان تنی و استفاده از روش هاي روانشناختی در طب براي اولین بار -     

تقسیم بندي کلیه اشیاي عالم به سه طبقه حیوانات، نباتات و جامدات -     



 کتاب در )ایتالیا( پادوا طب تاریخ استاد کاستیلیونى،  
 رازي الحصبه و الجدري کتاب درباره ،طب تاریخ خود،
:است نوشته چنین

 کتاب ،رازى راثآ ترین مهم از یکی طب، تاریخ نظر از« 
  بر تحقیقاً کتاب این . ... است سرخک و آبله درباره وى

 طبیبى شخصى مالحظات و انهعالم بسیار تجارب اساس
 این .است کرده معاینه دقّت به را بیمار که است عملى
  درباره ما که است دقیقى و پژوهشى اثر نخستین کتاب

».شناسیم مى عفونى بیماریهاى



  بال شهرهاى در بار چهل به نزدیک کتاب این 
  چاپ پاریس و لندن و آلمان گوتینگن و سویس

  و ها ترجمه تعداد که رسد مى نظر به .است شده
  از بیش »الحصبه و الجدري « کتاب چاپهاى
  است اسالمى تمدن در طبى کتب دیگر از بسیارى

  رازى کتاب اهمیت دهنده نشان مطلب این و
.است



نمونه اي از نسخه
المنصوريکتاب   

فی الطب رازي



تندیس محمد زکریاي رازي



مجوسی اهوازي
)ق 318- 384( اهوازي مجوسی بن علی : طبیب نام      
قمري هجري چهارم قرن )روانشناس و جراح( پزشک :شغل     
  “ الطبیعیه الصناعه کامل کتاب“ : کتاب    

)عملى( پراکتیکال قسمت و تئورى بخش دو از متشکل : کتاب مشخصات      
  پزشکی اخالق و روانی بیماریهاي و اعصاب علوم فیزیولوژي، آناتومی، :کتاب هاي بخش     

 و شرائین بریدن انوریسم، درمان فصد، دست، جراحی تقسیمات :قبیل از کتاب تخصصی موضوعات     
 فتق درمان مثانه، سنگ جراحی ها، کیست درمان ها، دمل شکافتن عضالت، هاي جراحی آنها، بستن

 بدون و زخم با توام بدن مفاصل و ها بند رفتگی در و بدن هاي استخوان شکستگی انواع درمان ها،
. ...و )بسته و باز شکستگی ( زخم

 و ترجمه بار چندین میالدى 1500 سال حدود در کتاب این که است ذکر قابل  : کتاب هاي ترجمه     
 ،پزشکان استفاده مورد بسیار اثر این .شد چاپ فرانسه و هلند ایتالیا، در میالدى 1525 سال حدود در

 طبی آثار مشابه کتاب، این مطالب بندي طبقه و تنظیم نحوه .است گرفته قرار اروپا جراحان بویژه
 .است یافته اختصاص ”اهوازي پندنامه“ مبحث به ارزشمند اثر این دوم باب .است امروزي



ابداعات علی بن مجوسی اهوازي
  استخوان جراحی و عضالت جراحی ، عروق جراحی : دسته سه به جراحی  بندي تقسیم -

  توصیف :قبیل از جراحی ابزارهاي بارة در سودمند اطالعات ارائه و جراحی مقولۀ به علمی نگاه داشتن - 
  نوعی توضیح مقراض، منقاش، سناره، :مثل جراحی هاي ابزار ها، رگ بریدگی دوختن براي ابریشم نخ

  جنین کردن خارج براي دیگر وسیله چند و )چشم پلک کوتاهی بیماري( شَتره مداواي براي سوزن
  .شراسیف جمله از مادر، بدن از مرده

بدن مختلف اعضاي به خون شدن رسانیده و بدن مویرگی سیستم کاشف -

بار اولین براي رحم حرکات توصیف -

بار اولین براي )واگ( اعصاب دهم زوج توصیف -

بار اولین براي آنها بین ضخیم بافت و چپ و راست بطن توصیف و قلب شرح -

بار اولین براي زادي مادر ناهنجاري شرح -



بوعلی سینا
  افشته روستاي در )قمري هجري چهارم قرن( م 980 سال در تولد :بیوگرافی     

)کنونی ازبکستان(
 سالگی 10 در قرآن کل نمودن حفظ -
 )ناتلی( خود زمان فیلسوف از گیري بهره با سالگی 18 در فلسفه اتمام-
زمین باختر در " پزشکان امیر " لقب دادن-

  ”الطب فی قانونال “ : کتاب   
 سال 20 اثر نگارش مدت انجامیدن طول به    
کلمه میلیون یک حدود داراي   
  عنوان به اروپا مختلف پزشکی علوم دانشگاههاي در 18 قرن تا اثر این تدریس   

 ارزشمند طبی مرجع یک
 هاى زبان به جهان سراسر پزشکى هاى دانشکده در اثر این تدریس و ترجمه   

  ) اروپا در آن بار 15 حداقل چاپ( مختلف
.دارد قرار اهمیت سوم درجه در شفاء و قانون از بعد که ”نبضیه رساله“  



ابداعات بوعلی سینا
مهمترین شخصیت در پایه گذار پزشکی نوین-
شناخت قدرت طبیعت داروها از طریق آزمایش-
انجام آزمایشات سم شناسی-
بخیه زدن اعصاب براي اولین بار-
توصیف اولین بار بیماري واگیري التهاب کیسه مغز و دستور معاینه تشخیصی و -

تفکیکی براي امراض التهاب غیرواگیر کیسه مغز و مننژیت
سینه پهلو، التهاب ریه، دمل کبد، تفکیک : بیان روش تجزیه وتشخیص بیماریهاي -

عالیم بیماریهاي روده درد و درد کلیه، فلج عضالت صورت
)عالئم و راه هاي درمان بیماري(توصیف درد عصب سه قلو شامل -
شرح فیستول راه اشکی براي اولین بار-
استفاده از موسیقی درمانی در اختالالت روحی و روانی براي اولین بار-
تشخیص انتقال بیماریها از راه هوا-
توصیف حالت هاي مختلف روانی و اظهار نظرهاي روانپزشکی موثر-
توصیه به استفاده از فورسپس در زایمان هاي همراه با دیسترس جنینی-
افتراق مدیاستنیت با پلورزي-



:نویسد مى غرب در سینا ابن علمى مقام درباره »ون شوگو«     

 در که کنیم نمى پیدا وسطا قرون در طب و فلسفه درباره اى رساله ما«       

 چه هر و باشد نشده ارادت اظهار و تمجید و تعریف سینا ابن به نسبت آن

 نه که گردد مى معلوم حقیقت این شود، مى بررسى باره این در بیشتر

 بلکه اند؛ شده مند بهره وى افکار و آراء از اروپایى دانشمندان تنها

  مى شمار به اروپائیان فکرى گذاران بنیان از یکى او که شود مى محقق

.»آید



 :است نوشته چنین سینا ابن کتابهاى درباره گوستاولوبون  
  قرن شش تا و شده ترجمه زبانها بیشتر به سینا ابن کتابهاي«

  تمام در و است بوده پزشکی علم مرجع او کتابهاى
  کتابهاى همان ،درسى کتاب تنها ایتالیا و فرانسه دانشگاههاى

  پیش سال پنجاه تا پلیه مون شهر دانشگاه در و بود، سینا ابن
.»شد می تدریس نیز

  دانشکده در« :نویسد مى باره این در نیز دورانت ویل   
  پزشک دو از رنگى تصویر دو پاریس، دانشگاه پزشکی
.»سینا ابن دیگرى و است رازى یکى که اند آویخته مسلمان



حجۀ الحق
شیخ الرئیس

ابن سینا هللاحسین ابن عبدا





اخوینی بخارایی

که ” مقانعی“شاگردان از بخارایی، ابن احمد اخوینی ربیع : نام طبیب
محمد بن زکریاي رازي پزشک و فیلسوف بزرگ وي نیز شاگرد 

.  ایرانی بود
“  فی الطبالمتعلمین هدایه “اثر جاودانه طبی، :  کتاب

از .  باب در سه قسمت است 200این اثر بزرگ مجموعا مشتمل بر     
جمله کتب مهم و مفیدي است که سالهاي متمادي مورد استفاده 

مهمترین موضوعات . طالبان دانش پزشکی و پزشکان سنتی بود
.روانپزشکی در این کتاب قابل مشهود می باشد





منصور هروي
 پنجم سده اوایل و چهارم سده اواخر در مشهور داروساز و پزشک هروي منصور ابو : نام

.است زیسته می
 هجري پنجم قرن فارماکوپه اولین »االدویه حقایق عن نیهاالب« : کتاب

 جانوران، و دارویی گیاهان و داروها و بیماریها فارسی اسامی و لغات لحاظ از کتاب این     
 ، رفته می کار به درمانها در که موادي قلم 583 اثر این در .است ارزشمند و غنی بسیار
 اثر این فهرست .است موجود وین کتابخانه در اثر این فرد به منحصر نسخه .است آمده

 کتابها، نام اشخاص، داروها، بدن، اعمال اندام، بیماریهاي، اخالط، مواد، :شامل ارزشمند
.باشد می خاص اصطالحات و لغات اوزان، ها، خوراکی افزارها، جانوران،

 شمسی 1329 سال در .است شده ترجمه التین زبان به م 1833 سال در اثر این : ترجمه  
 1344 سال در همچنین .بود نوشته تعلیقاتی و حواشی کتاب این بر بهمنیار احمد آقاي

 ”پزشکی مفردات “ عنوان تحت کتاب این براي اي مقدمه مینوي مجتبی آقاي شمسی
 .است کرده چاپ

  



جرجانی
  دیده گرگان در قمري هجري 434 سال به که جرجانی اسماعیل سید : طبیب نام     

 تألیفات خاطر به پزشکی در جرجانی اسماعیل سید شهرت بیشتر .گشود جهان به
  دانشمندان( مجموع در و فالسفه و پزشکان زمان آن تا زیرا .است فارسی به وي

  کامل فهم قابل ، ها زبان فارسی براي که نوشتند، می عربی به را خود هاي کتاب
.نبود

  ”خوارزمشاهی ذخیره “: کتاب    
  واقع در و است طبی کتب بزرگترین از یکی پارسی پزشکی و ادب نظر از ذخیره    

 عصر تا گرانقدر، بسیار اثر این .باشد می پزشکی المعارف دایره دوره یک
 .است بوده پزشکی کتاب ترین رایج ،)آن تالیف از پس  سال 600 یعنی( صفویه

 وي بنام است، شده نامگذاري ”آزمایشگاه روز“ که ایران در فروردین 30 سال هر
.باشد می مزین



ابداعات جرجانی
توصیف آناتومی عصب بینایی-
توصیف دقیق مایعات داخل بافتی بدن-
شرح ظریف عفونت هاي پوستی و دست بندي آنها بر اساس نوع  -

زخم
توضیح فوق العاده و شگفت انگیز مبحث تومورها، تقسیم بندي  -

”ساغیروس و سرطان“ضایعات به دو نوع نرم و سخت به نام هاي 
توصیف شرایط جغرافیاي، آب و هوایی و بیماریهاي رایج محل  -

زندگی منطقه مربوطه
شرح رابطه گواتر و اگزوفتالمی براي اولین بار-
استفاده از میل براي کسانی  : استفاده از آالت جراحی خاص مانند-

که قادر به باز کردن چشم خود نبودند





منصور بن الیاس
 769( قرن طبیب الیاس، ابن یوسف ابن منصور : نام    

  )م 1390 / ق 792 / ش
 شهر متولد -      
ریوي خون گردش جریان کاشف اولین -    

 کتاب مهمترین ”منصوري تشریح ”کتاب : کتاب     
  ) شناسی کالبد ( پزشکی رنگی مصور

 استخوان :شامل بدن دستگاه 5 دربارة :کتاب فصول    
ها سرخرگ و ها سیاهرگ ها، ماهیچه اعصاب، ها،





خواجه رشیدالدین فضل اله همدانی
)ق.ه 645( همدانی اهللا فضل رشیدالدین خواجه : نام  
 جمله از ،ایلخانی دولت مقتدر وزیر و نامی سیاستمدار   

 فرمانروایی روزگار مشهور و نامدار نگاران تاریخ پزشکان،
.بود نیز شاعر و ادیب عالم، فاضل، مردي او .است مغوالن

 فضل رشیدالدین خواجه بودن پزشک به توجه با  : رشیدي ربع  
 طبابت، امر به ایلخانیان سایر و خان غازان وافر عالقه و ...ا

 برخوردار اي ویژه اهمیت از رشیدي، ربع در دارالشفا جایگاه
 ربع در مجهز و مجزا واحد یک که بیمارستان یا دارالشفا .بود

  در زیرا بود، پزشکی دانشکده یک درحکم است، بوده رشیدي
 را دانشجو ده تا پنج بیماران، مداواي بر عالوه پزشکی هر آنجا
 .دادند می طب علم تعلیم



 دسته دو به آید، برمی رشیدي ربع وقفنامه از که چنان  رشیدي ربع دارالشفاي پزشکان     
 مختلف هاي رشته در که وقت تمام پزشکان .شدند می تقسیم وقت نیمه و وقت تمام
 چشم نفر یک عمومی، امراض پزشکیار یک و پزشک یک شامل بودند، پزشکی علم

 بود، ) مجبر ( بند شکسته پزشک نفر چند و جراح نفر چند یا یک ) کحال ( پزشک
 و رشیدي ربع از خارج در کار حق و بودند رشیدي ربع رسمی استخدام در اینان که

 و هند دیار از حاذق طبیب پنجاه تعداد .نداشتند را ربع از متولی اجازه بدون خروج
.داشتند فعالیت رشیدي ربع در والیات دیگر و شام و مصر و چین

 عالوه به و داشتند عهده به را رشیدي ربع مسافران و کارکنان مداواي عمومی پزشکان     
 رشیدي، ربع مسافران و کارکنان بر عالوه هفته، هر شنبه پنج و دوشنبه روزهاي در

 می مداوا و ویزیت هم را تبریز شهر بیماران و رشیدي ربع از خارج مراجعان عموم
 به ها صبح باید طبیبان این ) تعطیل روزهاي از غیر ( هفته دیگر روزهاي در .کردند

 روزهاي و ظهرها از بعد ( بیماران مداواي مواقع در .پرداختند می دانشجویان تدریس
  یعنی .کردند می کمک او به و بودند طبیب دستیار دانشجویان، ) پنجشنبه و دوشنبه

 می آموزش طبیب همراه عملی صورت به ظهرها از بعد و تئوري صورت به ها صبح
.اند دیده

 می چینی طبی اثر یک که ”نامه تنکسوق“ کتاب مترجم رشیدالدین خواجه : کتاب        
.است افزوده اثر این علمی ارزش به ارزشمند، بسیار مقدمه یک درج با باشد،









بهاءالدوله رازي
هجري دهم و نهم قرن ایرانی عارف و پزشک رازي، بهاءالدوله : نام     

  .اند کرده ذکر نوربخشی محمدحسین را او اصلی نام .باشد می
 در و فارسی به ”التجارب خالصه“ رازي بهاءالدوله کتاب مهمترین :کتاب     

 باب 28 در و کلمه 350 ، 000 حدود حاوي کتاب این .است پزشکی
 معالجات گزارش و شرح به موارد از بسیاري در نویسنده و شده نوشته
 بزرگ پزشکان از بارها و است پرداخته پزشکان دیگر و پدرش خود،

 سینا، ابن ، رازي ، قرّه بن ثابت ، جالینوس ، بقراط چون گذشته،
 التجارب خالصه اثر .است نموده خیر ذکر ... و ، جرجانی سیداسماعیل

 با مقایسه قابل و ارزش با بسیار پزشکی مشاهدات و تجربیات جنبۀ از
 مهم مآخذ از کتاب این .است رازي زکریاي محمدبن پزشکی تجربیات

 .است جهان کهن پزشکی درسی متون بهترین از و صفویه دورة در طب
 ثبت و شرح و بیماریها عوارض و عالئم به توجه رازي، بهاءالدوله روش
 کتب مهمترین زمرة در را او کتاب حال، هر در .است بوده آنها دقیق

  .اند داده قرار پزشکی



حکیم مومن
.باشد می یازدهم قرن پزشک ، تنکابنى زمان محمد میرزا بن مومن محمد : نام      

  خواص و سنتى طب زمینه در درخشان آثار از “مومن حکیم تحفه ” : کتاب    
  از حدوداً آن قدمت که است درمانى طبیعى مواد و ها روغن ها، کانى گیاهان،

 مطالعات حاصل و نتیجه در »مومن حکیم تحفه« .باشد می صفویه زمان
  دوران آن در عموماً که است توجه قابل .است خود دوران در آن نویسنده
  شده مى آموخته تواماً و فلسفه و حکمت همراه به که پزشکى علم تحصیل

  هواى و حال و چهره دیدن صورت به استاد حضور در یادگیرى شکل ،است
  مرکبه و مفرده گیاهان و تغذیه( نویسى نسخه و گیرى نبض ،)معاینه(بیمار

  این هنوز مان کشور در پیش قرن نیم حدود تا چنانچه است، بوده )دارویى
  است قدیم طب زمینه در گرانمایه کتب از اثر، این .است داشته وجود روش

  هم هنوز و قرارگرفته قدیم علوم پزشکان تحقیق مورد سال 300 حدود که
  است ایران و اسالم در طبى کتب ترین ارزشپر از یکى کتاب این.دارد قرار
 ارزشمند کتاب این .است بوده مفید و پویا کامل، نظیر، کم خود نوع در که
  حیوانى معدنى، و طبیعى منشاء با گیاهى داروهاى با ها بیمارى درمان زمینه در
.است غیره و





عقیلی خراسانی
  طبیب ، شیرازي خراسانی عقیلی علوي حسین محمد سید : نام     

  نموده زندگی خانواده اي در  که قمري هجري 12 قرن بزرگ
  .بوده اند خود روزگار در طب عرصۀ بزرگان از همه که

  مفصل ترین از شاید عقیلی، از برجامانده کتاب هاي : کتاب
 “ الجوامع مجمع “ او اثر مهمترین .باشد مانده يبرجا طبی کتب
  خالصۀ و االدویه مخزن کبیر، قرابادین : شامل خود که است

.می باشد الحکمۀ
  “ عملی، و نظري طب کامل دوره یک شامل  “ خالصه الحکمه “    

   “ کبیر قرابادین “ و دارویی مفردات حاوي  “ مخزن االدویه
.باشد می آن ها تهیه نحوه و ترکیبی داروهاي شامل



مدرسه عالی دارالفنون
 1190( قمري هجري 1268 سال در نیز ایران در اروپا، در علوم پیشرفت با زمان هم     

 کبیرامیر منظور .گردید تأسیس دارالفنون ،امیرکبیر همت با )میالدي1850 و شمسی
 و اروپا جدید فنون و حرف ،صنایع با ایران مردم کردن آشنا دارالفنون، تأسیس از

 به که بود شده تقسیم شعبه شش به تأسیس بدو در دارالفنون .بود ایران در آنها توسعه
:از بودند عبارت ترتیب

  
مدرسه طب و داروسازي -1
مدرسه ریاضیات و مهندسی -2
مدرسه معدن شناسی -3
مدرسه نظام و موزیک - 4
مدرسه ادبیات -5
)نقاشی(مدرسه هنرهاي زیبا  -6



  اصلی رشته هاي ار یکی عنوان به تاسیس ابتداي همان از پزشکی    
  مدرسه در پزشکی دوره اولین .می شد شناخته دارلفنون در

  به دارالفنون سنتی طب معلمان . شد شروع نفر 14 با دارالفنون
:اند بوده ذیل شرح

میرزا احمد طبیب کاشانی
میرزا عبدالوهاب
میرزا کاظم محالتی
 سلطان الحکما ( میرزا ابوالقاسم نائینی(
میرزا سید علی



تاسیس دانشگاه تهران
  آقاي توسط 1307 سال از تهران دانشگاه تاسیس طرح کلیات     

  حکمت آقاي وقت فرهنگ وزیر به حسابی محمود دکتر
  سال در نیز تهران دانشگاه تاسیس تفصیلی طرح .شد پیشنهاد
  آقاي تالش هاي با و شد تقدیم فرهنگ وزیر به و تهیه 1310
  در طرح این مجلس، نمایندگان با وي مذاکرات و حسابی دکتر
 از 1313 سال در و رفت ملی شوراي مجلس به 1312 سال

  ، مدارس از هریک سال، همان در . گذشت مجلس تصویب
  . بود طب دانشکده آنها از یکی که شدند نامیده دانشکده
  دانشگاه در 1313 سال در پزشکی دانشکده اولین بنابراین،

.یافت تاسیس تهران



اهمیت متون و نسخ خطی طبی
 با ما آشنایی بر عالوه ، خطی نسخ محتواي درباره پژوهش و تحقیق          

.دارد پی در را گذشتگان دانش به نسبت آگاهی افزایش کتب، متن
 بشري فکر اعظم قسمت : گوید می الجزائري شناس کتاب » الخوري « 

 خطی نسخه سفر و سیر و است کرده پیدا انتقال خطی نسخه طریق به
 هاي کتاب معرفی .است شده دنیا نقاط اقصی در بشري افکار سیر باعث
 خدمت در گام نخستین خصوصی و عمومی هاي کتابخانه در نهفته خطی

 ، نیابند دست خطی هاي نسخه به محققان چنانچه .است علم عالم به
 موضوع این البته و بود خواهد نافرجام آنان کوشش و ناقص تحقیقتشان

 شناساندن و مختلف ها نسخه معرفی با مگر ، گرفت نخواهد انجام
 غیر و اسالمی کشورهاي هاي کتابخانه کنار و گوشه در که ذخایري
 و نگاري فهرست ضرورت و اهمیت واقع در و است آرمیده اسالمی
 شد خواهد تر شفاف آن نتایج و اثرات ، فواید بیان با شناسی کتاب



اهم فوایدي که کارشناسان براي فهرست نگاري و کتاب شناسی ذکر 
:  نموده اند ، عبارت است از 

 شناساندن آثار ارزشمند و گرانقدر ناشناخته
  دستیابی آسان و سریع به نسخه هاي اصل یا خط مولف
 اطالع محققان از شمار نسخه هاي مختلف کتابها بویژه نسخه ها نفیس و مورد

اعتماد 
 استخراج یادداشت هاي ارزشمند و بسیار سودمند در ابعاد مختلف تاریخ
 اطالع شیفتگان دین و دانش از مساعی بی وقفه آباء و نیاکان در راه علم و دانش
 انس و الفت محققان با چهره هاي ناشناخته و غربت زده نسخه ها خطی و

پیشگیري از زوال ابدي نسخه ها در مخازن بسته کتابخانه ها وچنان که برخی از 
آنها از بین رفته باشد با فهرست نگاري ، نام و نشانشان در کتب فهرستی بجاي 

.  ماند 
  امکان اطالع و پیگیري موارد سرقت نسخه ها بوسیله ثبت و ضبط همه مشخصات

آنها در فهرست و نیز تسهیل پیگیري اعاده نسخه هاي به یغما رفته توسط دالالن  
.     بین المللی

 آشنایی با چهره هاي علمی گمنام ، هنرمندان و مالکان نسخه هاي خطی.











تشکر از توجه شما عزیزانبا 


