اخبـــار

برریس زندگی و آثار استاد
محمد حسن عرب
مرتضی بدخشان
ایــن نوشــتار بــه زندگی ،تحصیالت و بررســی آثار اســتاد فقید محمدحســن عرب ،از محققین و پژوهشــگران
معاصــر دزفولــی پرداخته اســت .در ابتدا مروری کوتاه بر دوران زندگی و تحصیالت وی شــده اســت ،ســپس
آثاری که به صورت کتاب ،چاپ و منتشــر شــدهاند ،بررســی شــده ،بعد از آن تقریضهای ایشان بر کتب ذکر
گردیده و در پایان عناوین مقاالت ایشان آورده شده است.

زندگی و فعالیتهای استاد عرب

ٔ
خانواده روحانی در شهرستان
استاد محمدحسن عرب فرزند شیخ محمد ،در سال  1319خورشیدی در یک

دزفول چشــم به جهان گشــود .در ســال دوم ابتدایی ،با فوت پدر ،گرد یتیمی بر سرش نشست .مادرش که
از خانــوادهای روحانــی و مأنــوس بــا قــرآن بود ،با وجود مشــکالت مالی ،مســئولیت خطیر تربیــت و تحصیل
فرزند را به عهده گرفت .استاد عرب با پشتیبانی و تشویق مادر ،تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در دزفول
به پایان رســاند .اســتاد محمدحســن عرب در ســال  1343به اســتخدام آموزش و پرورش شهرستان دزفول
دوره تربیت معلم را طی کند .سپس موفق شد در ٔ
درآمد و همزمان با تدریس ،توانست ٔ
رشته زبان و ادبیات
فارســی در دانشــگاه جندیشــاپور اهواز به تحصیل بپردازد .بعد از گذراندن لیســانس ،به عنوان دبیر زبان
و ادبیــات فارســی در دبیرســتانهای دزفــول مشــغول بــه کار شــد .اســتاد در هنــگام تدریــس در کالس یا در
فعالیتهای دبیرســتان همواره ســعی داشــت همــراه با آموزش علم ،دیانــت را نیز به جوانــان آموزش دهد.
استاد محمدحسن عرب در دوران انقالب اسالمی همراه و همگام با انقالبیون به فعالیتهای سیاسی علیه
رژیم پهلوی پرداخت و بعد از پیروزی انقالب اســامی ،مســئولیت ٔ
اداره آموزش و پرورش شهرســتان شــوش
را پذیرفت .پس از آن به دزفول آمد و در مرا کز تربیت معلم به تدریس پرداخت .با کشت نهال دانشگاه آزاد
اســامی در برخی از شــهرهای ایران ،اســتاد عرب از پیشــگامان ٔ
اولیه هیئت مؤســس و جزء اولین مدرســین
دانشــگاه آزاد اســامی واحد دزفول به شــمار میرفت .ایشــان در این دانشــگاه در ســمتهای قائممقامی،
معاونــت مالــی اداری ،پژوهشــی و فرهنگــی خدمــت کردنــد و تــا نفسهای آخر به عنــوان دبیر هیئــت امنا و
مشــاور فرهنگی ریاســت واحد مشغول خدمت بودند .اســتاد محمدحسن عرب در سال  1379با چند تن از
فرهنگدوســتان دزفولی ،پایههای مؤسســه فرهنگی دزفولشناســی را بنا نهاد و مدیر عاملی آن را تا پایان
حیات پربارش به عهده داشــت .به ٔ
گفته اعضای این مؤسســه که قریب به هفتاد نفر از اســاتید دانشــگاهی

ٔ
مجموعه
و مدرســان آمــوزش و پــرورش و نیروهای فرهنگی هســتند ،اســتاد عرب به عنوان پدر معنــوی این
علمی فرهنگی بود و با تشــویقهای اســتاد عرب اعضای این مؤسسه توانستند در یک دهه و نیم از فعالیت
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پرثمــر خــود ،عــاوه بــر برنامههای علمی و فرهنگی پخششــده در صدا و ســیمای جمهوری اســامی ایران،
مقــاالت مختلفــی از موضوعــات تحقیقــی خــود را در همایشهــای منطقهای ،ملــی و بینالمللــی ارائه یا در
مجالت علمی ـ پژوهشــی به چاپ برســانند .عالوه بر آن بیش از هشــتاد عنوان کتاب را در موضوعات مربوط
به دزفول یا موضوعات تخصصی دیگر به عالقهمندان تقدیم نمایند.
اســتاد عــرب عــاوه بــر تشــویق دیگــران بــه مطالعــه و پژوهــش ،خــود نیز بــه طــور پیوســته در حــال تحقیق
ٔ
زمینــه مســائل ادبــی ،فرهنگــی و تاریخــی بــود .از آثــار پربرکت این اســتاد فرزانه کــه به صورت
و پژوهــش در

کتاب به زیور چاپ آراســته شــده اســت عبارتند از :اولواألمر مسلمین یا والیت فقیه ،تحقیقی در مورد رسائل
ُ َّ
ٔ
علمیه دزفول ،ال (الالییهای محلی دزفول با سه گویش محلی ،فارسی و التین) ،منبع و
علمیه و مدارس
مرجعشناسی در ادبیات و علوم انسانی (این کتاب هم ا کنون جزء کتابهای درسی دانشگاهی است) ،لغز
و معماهای عارف دزفولی ،شــیوههای پژوهش در ادبیات و علوم انســانی (این کتاب در دانشــگاهها و مرا کز
تربیت معلم تدریس میشود) ،مثلهای دزفولی یا معادالت ادبی (تطبیق ضربالمثلهای دزفولی با اشعار
فارســی) ،عشــق دمشق (سفرنامهای به ســوریه قبل از جنگ داخلی آن) ،اندیشــمندان دزفول (با همکاری
آقــای لطیفپور) ،دانشـ ٔ
ـنامه اما کــن (جغرافیای قرآن مجیــد) ،القاموس الحدیث  /فرهنــگ نمونه ،فرهنگ
ٔ
در ثمین/زندگانی ٔ
مائــده معنــویّ ،
جامعه
نامــه آیــتاهلل معــزی دزفولــی .جا دارد که ایــن آثار گرانســنگ به
علمی ،صاحبان قلم و اندیشه معرفی شوند.

بررسی آثار
محمدحســن عرب در طول زندگی بابرکتش تحقیقات و پژوهشهای زیادی داشــته اســت که نتایج آنها به
صورت کتاب یا مقاله یا تقاریظ بر کتب تدوین یا به صورت سخنرانیهای علمی ارائه گردیده است .در این
مقاله آثار مکتوب ایشان که به صورت کتاب منتشر شدهاند بررسی شده است.

ٌ َّ
 .1ال ،الالییهای محلی دزفول

ایــن کتــاب بــا همکاری اســتاد گرانمایه ،شــادروان ســیدمحمدعلی امام ،پژوهشــگر معاصر دزفولــی و آقای
ٔ
رشــته تحریر درآمده اســت .این کتاب عــاوه بر پیشگفتار مرحوم اســتاد امام ،داری
عظیــم محمــودزاده به
دو مقدمــه از مؤلفین اســت .در این کتاب ،الالییهای محلــی ،بر مبنای موضوع و محتوا و پیامی که دارند
بــه یــازده بخش تقســیم شــده کــه ٌمراجع را بــرای دریافت هــدف خود کمــک مینماید .در پایــان این کتاب
بــرای فهــم معنی لغوی واژههای محلی ،واژهنامهای افزوده شــده اســت .این کتــاب در  177صفحه در پاییز
ٔ
وســیله انتشــارات افهام در  300نســخه به چاپ رسیده است و در همان سال مورد استقبال عموم
 1378به
همشهریان قرار گرفت و نسخ آ ن نایاب شد.
بنا به گفته استاد عرب این کتاب قبل از چاپ در ٔ
دوره لیسانس ،تحت عنوان تطبیق الالییهای دزفولی با
ترانههای باباطاهر عریان و فائز دشتســتانی زیر نظر آقای دکتر وحیدیان اســتاد دانشگاه جندیشاپور اهواز،
به عنوان پایاننامه با نمره  Aمثبت دفاع شده بود ،سپس با نظر مؤلفین همکار و با جرح و تعدیلهایی با
نام الالییهای محلی به چاپ رسید.

 .2اولواالمر مسلمین یا والیت فقیهٔ ،
ویژه جوانان
ایــن کتاب شــامل یک پیــش گفتار ،یک مقدمه ،دو فصل و یک نمایه اســت .فصل اول اختصاص به معنی
والیت از نظر لغت و اصطالح دارد .سپس والیت تشریعی و اهمیت و نقش فقه و فقاهت را بیان کرده است.
در فصل دوم به پاســخ بعضی از شــبهات و القائاتی پرداخته که گاه در جامعه مطرح میگردید و در قســمت
آخر به لزوم والیت فقیه در دوران غیبت کبری اشاره شده است .این کتاب در بهمن ماه سال  1377توسط
انتشارات ماندگار در تهران به چاپ رسید.
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 .3اندیشمندان دزفول

ٔ
مؤسسه فرهنگی
این کتاب در سال  1384با همکاری آقای احمد لطیفپور ،از پژوهشگران دزفولی و عضو

دزفولشناســی تألیف شده اســت .کتاب دارای یک پیشگفتار مشترک از مؤلفین است .سپس مقالهای در
مورد گویش دزفولی دارد و بعد از آن به وضعیت دزفول در انقالب اسالمی و دوران جنگ تحمیلی پرداخته
است .در بخش دیگری از کتاب ،به بیان زندگی ٔ
نامه عدهای از فحول دینی و علمی اشاره دارد و در پایان به
معرفی گروهی از صاحبان قلم و ادیبان و شعرای مشهور پرداخته است.
این کتاب در ســال  1384با تیراژ هزار نســخه و به همت انتشــارات فرهنگ مکتوب در  220صفحه به چاپ
رسیده است.

.4انقالب در گذر تاریخ
ایــن کتــاب در اســفندماه  1389توســط انتشــارات مانــدگار در تهران در  3000نســخه به چاپ رســیده اســت
و شــامل یــک مقدمــه و ســیزده فصل اســت کــه از نزول وحی بر رســول گرامی اســام(ص) تا پیــروزی انقالب
اســامی در بیســت و دوم بهمــن  1375را بررســی کــرده اســت .در ایــن کتاب ســعی شــده نشــان داده شــود
کــه چگونــه پیــروان اهلبیت در طول تاریخ ،هرگاه فرصت مناســبی به دســت میآوردنــد در تحقق حکومت
ً
شیعی اهتمام ورزیده و بعضا متناسب با نوع فهم شیعیان به تشکیل حکومت دینی اقدام نمودهاند و برای
ّ
مد نظر نبوده ،چنانکه در مصر فاطمییان موفق به تشــکیل حکومت شــیعی شــدند
آنان مکان جغرافیایی ِ
و حمدانیــان در ســوریه و ســربداران و آلبویــه و صفویــان در ایــران و در نهایت جمهوری اســامی با امامت و
رهبری امام خمینی به شــکل نوینی از نظام حکومتی که مردم رکن اصلی آ ن را تشــکیل میدهند موفق به
تشکیل حکومت گردید.

.5تحقیقی در مورد رسائل عملیه و مدارس عـلم ٔ
ـیه دزف ــول
این کتاب در چهار فصل تنظیم شده و دارای یک پیشگفتار و یک تقریظ از حجتاالسالم و المسلمین حاج
ســیدمصطفی فار غ دزفولی ،روحانی مبارز و دومین نماینده مردم دزفول در مجلس شــورای اسالمی است.
ٔ
دربــاره پایگاههای حفظ تشــیع و مراحل مرجعیت اســت .ســپس اشــارهای بــه اهمیت مرجعیت
فصــل اول
متمرکز ،از زمان شیخ اعظم ،انصاری دزفولی و معرفی علما و حجج اسالم و مجتهدین صاحب رساله تا امام
خمینــی (رحمــه اهلل علیــه) دارد .همچنین اشــارهای بــه تاریخ فقاهــت در دزفول و مدارس علمیه داشــته و
ٔ
ترجمه علما و چگونگی فعالیت مدارس علمیه و همچنین مجتهدین صاحب رساله دارد.
بیانی مختصر در
در فصل دوم اشــارهای به ریشــهیابی دســتورات و احکام دینی ،از جمله قرآن ،ســنت ،اجماع و عقل نموده
و به تعریف اجمالی حدیث و ضابطین حدیث و کتب اربعه و حوزههای علمی شــیعه پرداخته اســت .فصل
ســوم به معرفی اولین ٔ
حوزه علمیه در قرن ششــم در دزفول و مدارســی که در طول تاریخ در دزفول تأســیس
شــده اختصاص دارد .فصل چهارم به پیوســتها و معرفی بعضی از مجتهدان بزرگ و نظرات بعضی از علما
اختصاص یافته است .این کتاب در سال  ،1378توسط انتشارات ماندگار در تهران در  153صفحه و در هزار
ٔ
زمینه معرفی رسائل
نسخه به چاپ رسیده است .توضیح اینکه این کتاب اولین کتاب مستقلی است که در
عملیه و حوزههای علمی دزفول به چاپ رســیده و نســل حاضر را با چگونگی وضعیت علمی این کهنجای
به زبان ساده آشنا میسازد.

ٔ
.6دانشنامه اما کن جغرافیایی قـرآن مجیـد
در آغاز این کتاب مقالهای با عنوان اشارهای به علم جغرافیا و علل نگرش مسلمین به ضرورت فرایض دینی
بــه ایــن علم آمده و ســپس هدف از موضوع تحقیــق در جغرافیای اما کن قرآن مجید بــرای خوانندگان بیان
شــده اســت .مؤلف با دقت و وســواس علمی نام مکانهایی که به طور صریح یا با اشــاره در تمام سورههای
ً
ّ
حد توان و امکانات موجود ،با اســتفاده از مدارک نســبتا مطمئن به
قرآن مجید آمده شناســایی کرده و در ِ
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توضیح جغرافیایی آنها پرداخته اســت .در این کتاب  140مقاله آورده شــده اســت که هر کدام به نام یکی از
ً
اما کن اختصاص دارد و در آن روشــن شــده که این مکان از نظر جغرافیای سیاســی قبال جزء کدام ســرزمین
بوده و ا کنون به کدام کشور تعلق دارد .همچنین روشن مینماید که در طول تحوالت سیاسی ،آن سرزمین
دارای چه نامهایی بوده و ا کنون با چه نامی معروف اســت یا اینکه مکان مورد بحث در آن زمان روســتایی
ً
بوده که امروز به شــهر تبدیل شــده یا عکس قضیه روی داده یا اینکه کال آن مکان از بین رفته اســت .روش
َ
کار در ایــن کتاب به گونهای اســت که خواننده بهآســانی متوجه میشــود که یک اســم َعلــم جغرافیایی ،در
قرآن چند بار و در چند ســوره و در کدام آیه ذکر شــده و در هر آیه برای بیان چه غرضی آمده اســت .عالوه بر
ّ
ٔ
نقشــه
حد توان به گوشــههایی از حوادث تاریخی که در آن مکان رخ داده نیز اشــاره دارذ و
نکات مذکور در ِ
ّ
حد میسور آورده شده است.
جغرافیایی آن در ِ
در پایان برای سهولت دستیابی پژوهشگران ،نمایههای اعالم با ذکر شماره صفحات آورده شده است .این
کتاب در سال  1388در  677صفحه توسط انتشارات فرهنگ مکتوب به چاپ رسیده است.

ُ
.7د ِّر ثمین

این کتاب نگاهی اســت اجمالی در موضوع زندگی و خاندان آیتاهلل شــیخ میرزا محمدعلی معزی دزفولی.

مؤلف خود ســالها از محضر ایشــان کســب فیض نموده و با بســیاری از شــا گردان ایشــان رفتوآمد داشــته
اســت .نویســنده در این کتاب ابتدا مطالبی را در مورد شــهر عالمپرور دزفول و افتخارات فرهنگی آن آورده و
ســپس برای آشــنایی خوانندگان با خاندان معزی بهویژه آیتاهلل محمدعلی معزی مطالبی را افزوده است.
این کتاب در سال  1390توسط انتشارات ماندگار به چاپ رسیده است.

.8شیوههای پـژوهش در ادبیات و علوم انسانی

این کتاب پیش از چاپ ،در مرا کز تربیت معلم دزفول به وسـ ٔ
ـیله مؤلف تدریس میشــده اســت و از آنجا که
متــن ایــن کتاب با ســرفصلهای درس روش تحقیق در رشـ ٔ
ـته کارشناســی زبان و ادبیات فارســی هماهنگ
بود ،در زمســتان  1380توســط انتشــارات ماندگار تهران در ده فصل و در  120صفح ه به چاپ رسید و سالها

در دانشگاهها و مرا کز علمی منطقه استفاده میشد.
کتــاب مذکــور دارای یــک پیشگفتــار و یــک مقدمــه اســت و در فصــول مختلــف آن شــیوه و روش پژوهــش و
چگونگی انتخاب موضوع تحقیق ،روشهای جمعآوری اطالعات موردنیاز و در نهایت چگونگی جمعبندی
و نتیجهگیری از کار تعلیم داده شده است.

.9عشق دمشق

ٔ
ســفرنامه مؤلــف به کشــور ســوریه اســت کــه در ســال  1370خورشــیدی اتفــاق افتاد.
کتــاب عشــق دمشــق

نویسنده سعی کرده که دیدهها و شنیدههای خویش را که روزانه یادداشت میکرده ،به ترتیب تاریخ رخداد
ٔ
خواننده خود عرضه نموده و نوشــتار خــود را با آیات و
طبقهبنــدی و بــا بیانــی ســاده و رســا در قالب رمان به
ٔ
احادیث و گاهی با بهکاربردن اشــعار و ضربالمثلهای مناســب به نوشــته خود جال و جذابیت بخشــد .در
این کتاب به عناوینی نظیر اصحاب کهف و بزرگانی که در دمشق مدفوناند اشاره نموده است .وی از شهر
قنیطره به نام شهر شاهد و همچنین از بلندیهای جوالن که در جنگ اسرائیل و سوریه به دست دشمن
صهیونیســتی افتاد یاد کرده اســت .این کتاب در سال  1383توسط سازمان کارفرمایان جوان به انتشارات
ٔ
مطالعه این کتاب برای زائران حرم مطهر حضرت
بوستان کتاب سپرده و در  3000نسخه چاپ و منتشر شد.
زینب کبری خالی از لطف نیست.

.10فرهنگ مائده معنوی
کتابی اســت در  1110صفحه که در دو مجلد در ســال  ۱۳۹۳با تیراژ  2000نســخه توسط انتشارات دانشگاه آزاد
اســامی واحــد دزفــول به چاپ رســیده اســت .در صفحــه اول این کتاب ،مؤسسـ ٔـه فرهنگی دزفولشناســی
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اخبار

ٔ
تاریخچه
معرفی شده و ﭘس از آن مقدمهای در  31صفحه آورده شده که در آن به ضرورت فرهنگنویسی و
ٔ
انگیزه تألیف ایــن کتــاب ،روش کار و در نهایت عالئم رمزی
آن و ســپس بــه تعریــف واژه و علــم پرداختــه و به
بهکاررفتــه در کتــاب اشــاره شــده اســت .فرهنــگ حاضــر بــرای پژوهشــگران در موضوعات حدیــث ،حقوق،
سیاسی فقهی ،قضایی ،احکام ،اخالق اصول ،اعالم ،تاریخی ،تجویدی ،تفسیری و جغرافیایی مفید فایده
ً
است .مثال در باب (حاء) چنین آورده شده است« :حدیث متشابه :حدیثی است که از متن آن مراد معصوم
دانسته نشود ،مگر به کمک قراین».

 .11القاموس الحدیث ،فرهنگ نمونه

ٔ
زمینه شــناخت و توضیح واژگان قرآن مجید .این کتاب در بهار  ،1390در دو
فرهنگ نمونه کتابی اســت در
ٔ
جلد و در  1086صفحه توســط انتشــارات فرهنگ مکتوب و با همت و مساعدت مالی خانواده مرحوم استاد
فقیــد مرحــوم حاج محمدحســین نظامیپور به چاپ رســیده اســت .در این کتاب عالوه بــر مقدمه ،حدود
ٔ
شــیوه تدوین آن است .سه بخش
یکصد صفحه آورده شــده که حاوی نکات ارزنده در شــناخت کتاب اهلل و
اساسی کتاب شامل مفردات ،ترکیبات و اعالم است .شیوه و روش واژهیابی این قاموس به گونهای انتخاب
شــده که از دانشآموزان ســال ســوم راهنمایی با دانســتن ترتیب حروف الفبای فارسی تا اهل علم و دانش،
ریشه یک کلمه میتوانند به ٔ
با یافتن ٔ
کلیه مشتقات آن مصدر در کل قرآن مجید که در آیات و سور مختلف

قرآن مندرج است از آن بهرهمند شده و با ٔ
آیه مربوطه و معنی خاص آن واژه در همان آیه آشنا شوند.

مبنــای ایــن کتــاب تفســیر نمونـ ٔـه  27جلدی آیتاهلل مــکارم شــیرازی اســت و کمبودهــای آن از منابع قابل
اطمینان دیگر اخذ شــده اســت .در زیر هر واژه با حروف رمز نشــانی مأخذ ذکر شــده که با مراجعه به مقدمه
میتوان به مفاهیم این رموز پی برد.

 .12لغز و معماهای عارف دزفولی
 .13کتــاب لغــز و معماهــای عارف دزفولی ،یادداشــتهای شــعری ادیــب فقید ،مرحوم مالعبدالحســین بن
محمدهــادی حــکا ک متخلــص به عارف دزفولی اســت که حاوی حدود دویســت بیت بــا مضامین مختلف
ٔ
درباره این کتاب آورده است« :از آنجا که ذوق آ ن مرحوم ،سرشار از لطائف و نکتههای ادبی و
است .مؤلف
طنزی بود ،مؤلف به تنظیم و تنقیح و تصحیح آن اقدام و به حل پاســخ لغز و معماها با همکاری دوســتانی
که در کتاب از آنان یاد شــده پرداختم و مجموع اشــعار را با توجه به درون ٔ
مایه آنها به دوازده فصل تقســیم
خانواده آن مرحوم ،بهویژه ٔ
ٔ
نوه بزرگوار
و پاســخ آنها را نیز در دوازده فصل تنظیم نموده و باهمت و همکاری

وی ،آقای محمدهادی عارفیان در سال  1380توسط انتشارات وصل چاپ گردید».
ٔ
ٔ
درباره تعریف لغز و
انگیزه بازنگری در آثار عارف و توضیحاتــی
ایــن کتــاب بــا یک مقدمه به قلم مؤلف و بیــان
ٔ
معما و بیان تفاوتهای آن دو شروع شده است .سپس برای معرفی آن مرحوم ،زیستنامه وی که به قلم
خودش نگارش شده آورده شده است.
کتاب با ابیاتی چند و با سپاس از خداوند سبحان شروع ،سپس در نعت رسول گرامی اسالم و ٔ
ائمه طاهرین
اشعار سروده شده است .در پایان کتاب واژهنامهای به منظور درک درست خوانندگان از واژههای بهکاررفته
در کتاب افزوده شده است .این کتاب در  57صفحه با تیراژ هزار نسخه به چاپ رسیده است .مرحوم عارف
گرچه ممکن اســت به منظور تلطیف روح و پرکردن اوقات خالی و فراغت مردم دســت به این کار زده باشــد،
ولی در عین حال نکتههای آموزندهای را نیز به خواننده اهدا مینماید .اســتاد عرب اشــعار این مجموعه را
عالوه بر تصحیح ،تقطیع نموده و بحر هر کدام را مشخص و با الفبای عروضی عرضه نموده است تا عالوه بر
انبساط روح خوانندگان ،برای دانشجویان ٔ
رشته زبان و ادبیات فارسی نیز به کار آید.

.14مثلهای دزفولی یا معادالت ادبی
ایــن کتــاب مجموعــهای از مثلهــای دزفولــی اســت کــه در ســال  1381و در  147صفحــه بــا تیــراژ یــک هــزار
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نســخه توســط انتشــارات افهام چاپ و منتشر شده اســت .کتاب دارای
ٔ
رابطــه آن بــا تفکــر و
پیشگفتــاری اســت کــه در آن اشــارهای بــه زبــان و

ٔ
دربــاره اهمیــت زبــان مشــترک نکتههایی را
اندیشــه مینمایــد .ســپس
ٔ
درباره چگونگی تولد و مرگ واژهها بحث میکند .ســپس اشاراتی
بیان و

ٔ
دربــاره خودکمبینی صاحبان بعضی از
به زبانهای رســمی و نکتههایی
گویشها به خوانندگان میدهد و در نهایت به علل و عوامل جمعآوری
ضربالمثلهــای محلی میپــردازد .در این کتاب چهارصد ضربالمثل
محلــی دزفولــی با اشــعار فارســی تطبیق داده شــده و هــر ضربالمثل با
خط فارسی و فونتیک و آوایی نوشته شده است و سپس معنی و محل
کاربرد آن ضربالمثل در محاوره و گفتوگو بیان گردیده است .در پایان
کتابٔ ،
کلیه واژههای محلی به ترتیب الفبای فارسی معنی شدهاند.

.15منبع و مرجعشناسی در ادبیات و علوم انسانی
ایــن کتــاب دارای یــک پیشگفتــار و یــک مقدمــه اســت و بــه ترتیــب به
معرفــی کتــب مرجع نظیــر فرهنگهــا ،دایرةالمعارفهــا ،دانشنامهها،
معجمهــا ،کتابشناســیها ،اطلسهــا ،گیتاشناســیها ،تذکرههــا،
طبقــات و کشــکولها میپردازد .مؤلــف روش چگونگی اســتفاده از این
کتــب را به زبان ســاده بــه خوانندگان آموزش میدهــد .این کتاب که در
ســال  1380توســط انتشــارات مانــدگار در دوازده فصــل و  ۱۸۰صفحــه با
تیراژ سه هزار نسخه به چاپ رسیده است ،به دلیل هماهنگی متون آن
با ســرفصلهای درس مرجعشناســی در مقطع کارشناسی ٔ
رشته زبان و
ادبیات فارسی ،به عنوان کتاب درسی دانشگاهی در دانشگاهها و مرا کز
علمی منطقه مورد استفاده دانشجویان بوده است.

مقاالت
در ایــن قســمت لیســت مقــاالت اســتاد فقید محمدحســن عــرب که در
مجــات و مطبوعــات کشــور چــاپ گردیده اســت ،به ترتیب ســال آورده
شده است.

اخبار
خرداد .1376

 .۸آشــنايی بــا مركــز دزفولشناســی ،رسـ ٔ
ـانه جنــوب ،شـ ٔ
ـماره  ،11خــرداد

.1380

 .۹بطانــه در قــرآن ،هفتهنامـ ٔـه فرهنــگ خوزســتان ،شـ ٔ
ـماره  ،141مــرداد
.1381
 .۱۰دزفولیهــا جيــل را فرامــوش نكننــد ،جــام جــم ،شـ ٔ
ـماره  ،723آبــان
.1381

ٔ
نشريه
 .۱۱مؤسســه فرهنگی دزفولشناسی ،بايگانی تاريخ كهن دزفول،
ٔ
شماره  ،1778آبان .1382
آفرينش،
ٔ
شماره
 .۱۲كتابشناسی تحليلی شهرستان دزفول ،فرهنگ خوزستان،
 ،248ارديبهشت .1383

ٔ
ٔ
شماره  ،70اردیبهشت .1385
رسانه جنوب،
 .۱۳قل عيدی چيست؟،
 .۱۴آشــنایی با محلههای دزفول ،دژپل ،ســال اول شـ ٔ
ـماره اول ص  8و
ٔ
شماره دوم ص .7

ٔ
شماره  15سال
 .۱۵جایگاه زبان و ادبیات فارسی و علوم انسانی ،دژپل،
چهارم ،دیماه .1389

نامه رسـ ٔ
واژه َ«کت» ،هفته ٔ
ـانه جنوب ،شـ ٔ
 .۱۶تحقیقی در مورد ٔ
ـماره ،94
ص .3

تقاریظ

ٔ
ٔ
صفحه .15
سجده خونين،
 .۱تقريظ بر كتاب
ٔ
 .۲تقريظ بر كتاب شجرهنامه سادات رودبندی و داعی.
 .۳تقريظ بر كتاب از مسجد جمكران قم تا مسجد كجبافان دزفول.
 .۴تقريظ بر كتاب زن و آزادی.
 .۵تقريظ بر كتاب تاريخ دزفول.

ٔ
شــماره  ،204مهرمــاه
 .۱دزفــول از پيشــينه تــا حــال ،كيهــان فرهنگــی،
.1362

ٔ
 .۲زندگی ٔ
ٔ
شــماره  ،4دیماه
ماهنامــه دزفول فردا،
نامــه عــارف دزفولــی،

.13 74
ٔ
 .۳ضيايی دزفولی ،ســتارهای از آســمان فقاهت ،ماهنامــه دزفول فردا،
ٔ
شماره  ،4ديماه .1374

 .۴رســالت معلم ،رســالت انبيا ،هفته ٔ
ٔ
شماره ،96
نامه فرهنگ آفرينش،
اردیبهشت .13 74
ٔ
ٔ
ٔ
ماهنامه
نماينده مردم شوش و انديمشک،
زندگینامه شــهيد دانش
.۵
دزفول فردا ،ارديبهشت .1375

ٔ
ٔ
شماره  ،10تيرماه .1375
ماهنامه دزفول فردا،
 .۶دزفول سرزمين قلم،
ٔ
ٔ
ٔ
شــماره ،21
ماهنامــه دزفــول فــردا،
ازيادرفتــه دزفــول،
 .۷نيــل صنعــت
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