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فهرست
استاد دکتر جواد حديدي ع. روح بخشان ٢

برخي از ويژگي هاي زباني و نمونه هايي از اصطالحات حقوِق حسن حبيبي ١٤
اداري و ديواني در سه قانون مهم مجلس اول دوره مشروطه
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استاد دکتر جواد حديدي (١٣١١-١٣٨١)
ع. روح بخشان

استاد دکتر جواد حديدي٬ عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي٬ در ساعت ٩
صبح روز دوشنبه ٢٩ مرداد ٬١٣٨١ در تهران درگذشت و جنازه او روز بعد٬ پس از تشييع

از برابر مسجد دانشگاه تهران٬ در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاـک سپرده شد.
دکتر حديدي از چند سال پيش به بيماري سرطان مبتال شـده بـود کـه٬ بـر اثـر آن٬
به ناچار٬ چند بار در ايران و فرانسه به عمل جراحي تن در داد؛ اما بيماري ريشهـکن نشد٬
حتي شيمي درماني نتيجه اي نداد. وي٬ از اواسط ارديبهشت امسال٬ خانه نشين شد٬ در
حالي که با روحيه اي قوي به مقاومت در برابـر بـيماري و مـبارزه بـا آن ادامـه مـي داد.
متأسفانه٬ کوشش ها و درمان و داروها نتوانست بيمار را نجات دهد و او يک ماهه آخر

عمر را سراسر در رنج گذراند.

دکتر حديدي خصوصيت ها و صفاتي داشت که کمتر کسي يکجا از همه آنها برخوردار
مي شود. يکي از صفت هاي بـارز و مـمتاز او نـظم و انـضباط بـود کـه٬ چـه در زنـدگي
ا بارز اين اجتماعي٬ چه در خانواده و چه در محيط کار٬ ظاهر مي شد. يک نمونه ساده امّ
نظم و انضباط «زندگي نامه فرهنگي» اوست که خودش تهيه و چند بار حک و اصـالح

ـکرده است٬ و ما آن را به دنبال اين گزارش نقل مي کنيم.

دکتر جواد حديدي٬ همان گونه که خودش در اين «زندگي نامه» نوشته و در مصاحبه هاي
تلويزيوني تأييد کرده و در کتاب نگاهي در آينه نيز آورده است٬ در پنجم آذر ١٣١١ در

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

نامه فرهنگستان ٥ /٤
سرمقاله ٣

استاد دکتر جواد حديدي

شهر قم متولد شد. پدر و مادرش بي سواد بودند و تحصيالت جديد را حرام مي دانستند.
او٬ که به درس و مشق بسيار عالقه داشت٬ براي تحصيل٬ به نزد مالمکتبي ها از جمله
«شاباجي» رفت که مختصري خواندن و «عّم جزو» مي دانست. سـپس٬ در مکـتب٬ بـه
ه٬ پدر را با ادامه تحصيل در تحصيل ادامه داد و٬ پس از آن که٬ به پايمردي روحانِي محلّ
دبستان موافق ساخت٬ از سال سوم شروع کرد. تحصيالت دبستاني که به پايان رسيد٬ به
دليل مشکالت مادي و اجتماعي٬ از ادامه تحصيل باز ماند؛ اما٬ در مدرسه فـيضيه بـه
تلّمذ نشست و بـه فـراـگـرفتن مـقدمات مشـغول شـد. وي٬ در ضـمن درس حـوزه٬ از
تحصيالت جديد غافل نماند و٬ در سال ٬١٣٣٠ با انبوه دردسر و دوندگي و حتي رفتن به
تهران و ديدن وزير٬ موفق به شرکت در امتحانات متفرقه متوسطه شد و ديپلم گرفت. در
همان سال٬ در امتحانات ورودي دانشگاه شرکت کرد و در رشته ادبيات فرانسه دانشکده
ادبيات دانشگاه تهران پذيرفته شد. وي٬ در سال ٬١٣٣٣ با درجه ليسانس زبان فرانسـه
فارغ التحصيل شد و براي دبيري به مشهد رفت و٬ چون در دوره ليسانس شاـگـرد اول
شده بود٬ به هزينه دولت٬ در سال ٬١٣٣٥ براي ادامه تحصيل به ژنو (سويس) اعزام شد
و٬ پس از اخذ معادل ليسانس از دانشگاه ژنو٬ در ٬١٣٣٦ به پاريس رفت و به تحصيل در

رشته دکتري پرداخت و٬ در سال ٬١٣٣٩ از دانشگاه سوربُن فارغ التحصيل شد.
دکتر حديدي٬ پس از آن٬ به ايران بازگشت و به مشهد رفت و٬ در دانشگاه مشهد٬ به
تدريس زبان و ادبيات فـرانسـه مشـغول شـد. وي٬ در راه تـقويت ايـن رشـته و تـجهيز
علوم انساني دانشگاه فردوسي ٬ اه اندازي مجله دانشکده ادبيات و ـکتاب خانه دانشکده ادبيات و ر
ـکوشش ها کرد و٬ تا سال ١٣٦٣ که بازنشسته شد٬ در آن دانشگاه به خدمات عـلمي و
آموزشي ادامه داد. در دوران بازنشستگي٬ کتاب فروشي معتبري در شهر مشهد تأسيس
ـکرد که٬ بر اثر مشکالت و موانعي٬ نتوانست پايدار بماند و دکتر حديدي به تهران آمد و٬
در مرکز نشر دانشگاهي٬ به تأسيس و اداره «ـگروه تخصصي زبان و ادبيات فـرانسـه» و
انتشار مجله اير ان شناسي و اسالم شناسِي لقمان ٬ که اـکنون وارد سال نوزدهم شده است٬
همت گماشت. اين دوره مرحله تازه اي در زندگي و فعاليت هاي فـرهنگي او بـه شـمار

مي رود.

نگارنده اين سطور٬ در بهمن ٬١٣٦٤ از نزديک با دکتر حديدي آشنا شد. پيش از آن٬ او
را به اسم مي شناخت و اثر او به زبان فرانسه با عنوان ولتر و اسالم را خوانده بود. در آن
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
٤ سرمقاله

استاد دکتر جواد حديدي

زمان٬ اين کتاب به نظرش دانش نامه اي تخصصي جلوه کرد. ولتر و اسالم ٬ از آغاز تا پايان٬
مستند است. همه اطالعات و به اصطالح داده هاي مربوط به اسالِم ولتري در آن يافت
مي شود و چيزي از قلم نيفتاده است چنان که٬ بعد از چهل و چند سال٬ نيازي به بازبيني
و بازنويسي آن احساس نشده است و٬ اـگـر در چـاپ هاي مـتعّدد تـرجـمه فـارسي آن
تغييراتي راه يافته٬ فقط از جهات فني از جمله رسم الخط بوده است نه محتوا. نگارنده٬
در آن هنگام و پيش از آن که دکتر حديدي را ببيند٬ معتقد شده بود که اـگر نويسنده اين
ـکتاب هيچ اثر ديگري تأليف نکند همين کتاب بر هّمت و وجدان عـلمِي او در تـحقيق

داللت آشکار دارد.
در آن اوقات که اين کتاب را مي خواندم٬ بي کار و خانه نشين بودم. در سال ١٣٦٤ بود
ـکه٬ به پيش نهاد يکي از دوستان و معّرفي استاد ابوالحسن نجفي٬ داوطلب همکاري با
دکتر حديدي در گروه زبان فرانسه مرکز نشر دانشگـاهي شـدم. دکـتر حـديدي٬ بـراي
آزمايش٬ يک صفحه از يکي از کتاب هاي روژه گارودي را به من داد که تـرجـمه کـنم.
سراسر اين صفحه يک جمله بود که فعل هم نداشت. ترجمه٬ که بدون فرهنگ لغت و
ابزارهاي ديگر صورت گرفت٬ مورد قبول واقع شد. دکتر حديدي موافقت خـود را بـا
استخدام قراردادي من اعالم کرد و من از اسفند ١٣٦٤ کار با گروه فرانسه و مجله لقمان را

آغاز کردم.
در دوره همکاري با مرکز نشر دانشگاهي٬ فعاليِت قلمِي دکـتر حـديدي مـحسوسًا
افزايش يافت. وقتي فهرست کتاب ها و مقاالتش را مرور مي کنيم٬ مي بينيم که غالب آنها
از سال ١٣٦٥ به بعد نوشته شده اند: هشت عنوان (چهار عنوان فارسي و چهار عنوان
فرانسوي) از کل دوازده عنوان کتاب و حداقل هفده مقاله از ٢٩ مقاله به زبان فارسي در
نشريات گوناـگون و بيش از چهل مقاله از مجموع ٤٤ مقاله به زبان فرانسه در مجله لقمان و
در بخش فرانسوي ترجمان وحي (چاپ قم) و غيره که برخي از آنها را٬ عينًا يا با حک و
اصالح٬ در مجموعه دروازه هاي آب و از سعدي تا آراـگون ـــ هردو به زبان فرانسهـــ نقل کرده
است و ما اميدواريم که بقيه آن مقاالت را هم در مـجموعه مسـتقل ديگـري بـه چـاپ
بــرسانيم. در واقـع٬ يکـي از کـارهاي مـفيد دکـتر حـديدي گـردآوري و چـاپ هـمين

مجموعه هاست.

نظم و انضباط در صدر خصايص حيات علمي و فرهنگي دکتر حديدي جاي داشت و آن
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نامه فرهنگستان ٥ /٤
سرمقاله ٥

استاد دکتر جواد حديدي

طبعًا با وظيفه شناسي همراه استـــ صفتي که٬ به تأـکيد استاد نجفي٬ در آن مرحوم بس
قوي بود. در واقع٬ وظيفه شناسي و مقررات دانـي بـا جـانش عـجين بـود. هـيچ قـراري
نمي گذاشت مگر اين که به آن عمل مي کرد. در همه جلساتـــ از تحريريه لقمان گرفته تا
شوراي مديران دايرة المعارف بزرگ اسالمي و جلسات رسمي و غـيررسمي فـرهنگستان
زبان و ادب فارسي و خالصه هر جاي ديگر که قرار يا وعده داشتـــ به موقع شرکت
مي کرد٬ آن هم شرکت فّعال. در هر جا٬ مثل تحريريه لقمان ٬ که تصميم گيري با خودش
بود٬ صورت جلسات را به دقت تنظيم مي کرد٬ براي تحريِر ماشيني به منشِي گروه مي داد
و صورت نهايي را به امضاي اعضاي تحريريه مي رساند. جلسات تحريريه لقمان معمواًل
براي بحث و بررسي مقاله ها و قبول يا رّد آنها تشکيل مي يافت و مسائل متفرقه به ندرت

در آنها طرح مي شد.
دکتر حديدي٬ همان گونه و همان اندازه که خودش مقرراتـي و وظـيفه شناس بـود٬
خوش داشت که همکارانش نيز وظيفه شناس باشند. در حـقيقت٬ مـعيار تـعيين ارزش
همکاران او همين وظيفه شناسي و رعـايت مـقررات بـود کـه مسـامحه در آن طـبعًا بـه
مؤاخذه مي انجاميد. گروه فرانسه٬ از ابتداي تأسيس تا کنون٬ پـنج مـنشِي مـاشين نويس
داشته٬ از جمله خانم َا مجد سمسار که از دانشگاه استراسبورگ بورس تحصيلي گرفت و
براي تحصيل در دوره دکتراي آواشناسي به آن جا رفت. او مبتکرترين و فعال ترين منشي
ـگروه بود. هم او و هم چند تن ديگر که پس از او با گروه هـمکاري کـردند بـه رعـايت
انضباط٬ که مدير گروه بدان سخت مقيد بود٬ ملزم بودند. البته دکتر حديدي با نـظم و
انضباط و وظيفه شناسي٬ خو گرفته بود که طبعًا در رفتارش با همکاران بازتاب مي يافت.
در زندگِي حرفه اي و علمي دکتر حديدي٬ اـگر چيزي وجود داشت که احيانًا به مذاق
ـکساني خوش نمي آمد مشکل پسندي او بود. گروه فرانسه مرکز نشر و مجله لقـمان ٬ در
طول حيات خود٬ با ده ها محقق و نويسنده و استاد ايراني و خارجي در تماس بوده است
و هنوز هم هست. در حدود دوسوم از سي عنوان کتاب هاي درسي و کمک درسي که در
ـگروه فرانسه به چاپ رسيده است محصول کار چند تن معدود از استادان پرکار و پرنََفس
و عالقه مند رشته زبان و ادبيات فرانسه در دانشگاه شهيد بهشتي است که اتفاقًا مقاالتي
هم از آنان در لقمان چاپ شده است. سخت گيري علمي دکتر حديدي٬ به خصوص در
سال هاي اخير٬ باعث سست شدن روابط برخي از آنان٬ که در کار تأليفي ايشان ضعف ها
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استاد دکتر جواد حديدي

و سهل انگاري هايي مي ديد٬ گرديد.
دکتر حديدي در مورد نسل جوان و نوخاسته که٬ در رشته زبان و ادبيات فرانسه٬ در
دانشگاه ها به تدريس اشتغال داشتند نيز مشکل پسند بود٬ باالخص وقـتي مـي ديد کـه
عده اي از آنان براي کسب درجه و ارتقاي پايه مقاله مـي نويسند و عـرضه مـي کنند. در
واقع٬ تکيه اصلي مجله لقمان در شماره هاي اخير گاه منحصرًا بر آثار مؤلفان خارجي يا

محققان ايرانِي مقيم خارج بود.
آخرين نکته در زمينه خلقيات دکتر حديدي که بايد به آن اشاره شود دقّت و امساـک
او در دادن مزايايي بود که براي آنها٬ به حساب خود٬ وجهي نمي ديد. در تمام مدتي که از
عمر گروه فرانسـه مـي گذرد دکـتر حـديدي حـتي يک بـار بـراي هـيچ يک از هـمکاران
«اضافهـکار» ننوشت تا خرج زيادي روي دست «مرکز» گذاشته نشود و حال آن که٬ در
هــمه گــروه هاي مــرکز نشـر دانشگـاهي و در هـمه ادارات و مـؤسسات و کـارگاه ها٬
«اضافهـکار» جزو مزاياي مرسوم و رايج است. هم چنين هرگز به همکاران خارجي لقمان
هيچ حق تأليفي پرداخت نشده است که البته خيلي هم بي جا نبوده است؛ چون٬ با توجه
به مبلغ اندک حق تأليف که بـا تـبديل آن بـه ارز خـارجـي بس نـاچيز مـي گردد٬ هـمان

نپرداختن «سنگين تر» مي بود.
سرانجام٬ بايد از نعمت بزرگي ياد کنم که خداوند به دکتر حديدي عطا کرده بود و آن
همسري است مهربان٬ موقع شناس٬ دل سوز و سازگار و به حد اعـلي مـتحّمل٬ کـه تـا

آخرين دم عمِر شوهرش تيمارخوار و مرهم دردهاي او بود.

زندگي نامه فرهنگي جواد حديدي (به قلم خود او)
اين جانب جواد حديدي در پنجم آذرماه ١٣١١ در قم به دنيا آمدم. تحصيالت ابتدايي
خود را در مدرسه سنايي قم به پايان رساندم. سـپس٬ از ١٣٢٦ تـا ٬١٣٣٠ در مـدرسه
فيضيه به تحصيالت حوزوي پرداختم. به موازات تحصيل در حوزه٬ دروس جديد٬ يعني
درس هاي دبيرستاني٬ را نيز ـــ بي کمک معلمـــ مي خواندم. در شهريور ٬١٣٣٠ در
مسابقات ورودي رشته زبان فرانسه شرکت کردم و پذيرفته شدم. پس از اخذ ليسانس از
دانش سراي عالي و دانشکده ادبيات٬ به عنوان دبير زبان فرانسه٬ عازم مشهد شدم. دو
سال در اين سمت کار کردم. چون در رشته خود شاـگرد اول شده بودم٬ در سال ٬١٣٣٥ از
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استاد دکتر جواد حديدي

سوي وزارت فرهنگ٬ براي ادامه تحصيل٬ به اروپا اعزام شدم. معادل ليسـانس زبـان و
ادبيات فرانسه را در سال ١٣٣٦/١٩٥٧ از دانشگاه ژنو و دکتري در اين رشته را در سال
١٣٣٩/١٩٦٠ از دانشگاه پاريس (ُسربن) دريافت داشتم. سپس٬ به ايران برگشتم و در
دانشگاه مشهد٬ به عنوان دانشيار رشته زبان و ادبيات فرانسـه٬ مشـغول کـار شـدم. در
٬١٣٤٤ از دانشياري به رتبه استادي ارتقا يافتم. ضمن تدريس و تحقيق٬ مسئوليت هاي
اداري هم بر عهده مي گرفتم. از جمله رياست اداره آموزش دانشگـاه مشـهد (١٣٤٠-
١٣٤٣)؛ مدير گروه آمـوزشي زبـان هاي خـارجـي (١٣٤٣- ١٣٥٠)؛ رئـيس کـتاب خانه
دانشکده ادبيات مشهد (١٣٤٣- ١٣٤٤)؛ مدير مسئول و صاحب امـتياز مـجله دانشکـده
ادبــيات مشــهد (١٣٤٤- ١٣٥١)؛ مـعاون دانشکـده (١٣٥٠- ١٣٥٢)؛ رئـيس دانشکـده

(١٣٥٦- ـ١٣٥٨).
پس از انقالب٬ بـراي تـدوين بـرنامه هاي آمـوزشي رشـته زبـان و ادبـيات فـرانسـه
دانشگاه هاي کشور٬ مأمور خدمت در ستاد انقالب فرهنگي شدم. اين مأموريت از بهمن
١٣٦٠ تا اواخر سال ١٣٦٢ به درازا کشيد. در اين مدت٬ سه برنامه (ادبي٬ مـترجـمي٬
دبيري) تدوين و پيش نهاد کردم که مورد تأييد قرار گرفت و٬ پس از بازگشايي دانشگاه ها٬
به اجرا درآمد. در سال ٬١٣٦٣ به درخواست خود٬ بازنشسته و٬ طبق قر اردادي٬ در مرکز
نشر دانشگاهي٬ با سمت مدير گروه تخصصي زبان و ادبيات فرانسه مشغول به کار شدم.
سال بعد٬ مجله لقمان ٬ نشريه اير ان شناسي مرکز نشـر دانشگـاهي بـه زبـان فـرانسـه٬ را
تأسيس کردم که انتشار آن هم چنان ادامه دارد. از ارديبهشت ١٣٦٧ تا کـنون٬ بـا مـرکز
دايرةـالمعارف بزرگ اسالمي٬ و از فروردين ١٣٧٥ تا کنون با مرکز ترجمه قرآن مجيد به
زبان هاي خارجي٬ همکاري مي کنم. در سال ٬١٣٧٦ به عـضويت پـيوسته فـرهنگستان

زبان و ادب فارسي انتخاب شدم.

١. آثار
الف) کتاب

١. اسالم از نظر ولتر ٬ چاپ اول٬ دانشگاه مشهد٬ مشهد ١٣٤٣؛ چاپ پنجم٬ مـرکز نشـر
دانشگاهي٬ تهران ١٣٧٤؛

٢. ايران در ادبيات فرانسه ٬ دانشگاه مشهد٬ مشهد ١٣٤٦؛
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٣. برخورد انديشه ها ٬ توس٬ تهران ١٣٥٦؛
٤. ميراث سوم ٬ ترجمه٬ انتشارات طاهر٬ تهران ١٣٦٤؛

٥. حديث عشق در شرق ٬ ترجمه٬ مرکز نشر دانشگاهي٬ تهران ١٣٧٢؛
٦. از سعدي تا آراـگون ٬ مرکز نشر دانشگاهي٬ تهران ١٣٧٣؛

٧. نگاهي در آينه ٬ نيلوفر٬ تهران ١٣٧٤؛
٨. رهروان حقيقت ٬ مرکز نشر دانشگاهي٬ تهران ١٣٨٠؛

Voltaire et l'Islam , Publications Orientalistes de France, Paris 1974;9.
Les portes de l'eau , Presses Universitaires d'Iran, Téhéran 1376/1997;10.
De Sa`di à Aragon, Editions internationales Alhoda, Téhéran 1378/1999;11.
Le Coran, voilà le Livre (traduction, commentaire et lexique des sourates12.
al-Fa¦ tih¤ a et al-Baqara), Yah¤ ya¦ 'Alav â¦ , Java¦ d Had â¦ dâ¦ , Ghom 1379/2000;

manuel) براي رشته هاي زبان de cours) ١٣. نظارت بر تدوين ٢٦ عنوان کتاب درسي
فرانسه دانشگاه هاي کشور٬ مرکز نشر دانشگاهي٬ تهران ١٣٦٣- ١٣٨٠.

ب) مقاالت به زبان فارسي
I. تأليف

١. «جهان گردان فرانسوي در ايـران»٬ مجله دانشکده ادبيات و عـلوم انسـاني مشـهد ٬ شـماره
چهارم٬ دوره اول٬ زمستان ١٣٤٤؛

٢. «برخورد انديشه ها»٬ همان ٬ شماره سوم٬ دوره پنجم٬ پاييز ١٣٤٨؛
٣. «نوجويي در شعر»٬ همان ٬ شماره اول٬ دوره ششم٬ بهار ١٣٤٩؛

٤. «در گلستان سعدي»٬ همان ٬ شماره چهارم٬ دوره هفتم٬ زمستان ١٣٥٠؛
٥. «شاعران ايراني در نمايشنامه هاي فر انسوي»٬ همان ٬ شماره اول٬ دوره ششـم٬ بـهار

١٣٥١؛
٦. «ادبيات تطبيقي٬ پيدايش و گسترش آن»٬ هـمان ٬ شـماره سـوم٬ دوره هشـتم٬ پـاييز

١٣٥١؛
٧. «در جست و جوي خيّ ام»٬ همان ٬ شماره دوم٬ دوره نهم٬ تابستان ١٣٥٢؛

ام٬ شاعر انديشه ها»٬ همان ٬ شماره سوم٬ دوره نهم٬ پاييز ١٣٥٩؛ ٨. «خيّ
٩. «ـگفتند فسانه اي و در خواب شدند»٬ همان ٬ شماره چهارم٬ دوره نهم٬ زمستان ١٣٥٢؛
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سرمقاله ٩

استاد دکتر جواد حديدي

اني»٬ همان ٬ شماره سوم٬ دوره يازدهم٬ پاييز ١٣٥٤؛ ١٠. «شب هاي اير
١١. «حافظ در ادبيات فر انسه»٬ همان ٬ شماره چهارم٬ دوره دوازدهم٬ زمستان ١٣٥٥؛

١٢. «رهروان حقيقت»٬ نامه آستان قدس رضوي ٬ دوره جديد٬ شماره مسلسل ٬٣٨ ١٣٥٥؛
١٣. «عباس بن احنف و آرمان گرايي در عشق»٬ معارف ٬ آذر و اسفند ١٣٦٩؛

١٤. «پرواز به سوي سيمرغ»٬ نشر دانش ٬ شماره پنجم٬ دوره سيزدهم٬ مرداد و شهريور
١٣٧٢؛

١٥. «زنان شاهنامه در داستان هاي فر انسوي»٬ نامه فرهنگستان ٬ شـماره هـفتم٬ سـال دوم٬
پاييز ١٣٧٥؛

١٦. «آزادي در اسالم»٬ بخش بين المللي روزنامه اطالعات ٬ شماره ٬٧٧٤٧ ص٢٠- ٬٢١
ارديبهشت ١٣٧٥؛

١٧. «نخستين ترجمه فرانسوي قرآن»٬ ترجمان وحي ٬ شماره اول٬ سال اول٬ بهار و تابستان
١٣٧٦؛

١٨. «نقدي بر ترجمه بالشر از قرآن مجيد»٬ همان ٬ شماره دوم٬ دوره اول٬ پاييز و زمستان
١٣٧٦؛

١٩. «ترجمه هاي فرانسوي قرآن از ١٦٤٧ تا ١٩٩٧»٬ دائرة المـعارف پـژوهش هاي قـرآنـي ٬
تهران ١٣٧٧؛

٢٠. «ترجمه اي يهودي وار از قرآن مجيد به زبان فرانسه» (نقد ترجمه آندره شـوَر قي)٬
ترجمان وحي ٬ شماره پياپي ٬٦ پاييز و زمستان ١٣٧٨؛

٢١. «نقدي بر دومين ترجمه قرآن به زبان فر انسه»٬ همان ٬ شماره هفتم٬ بهار ١٣٧٩؛
[ ـجـزوه مسـتقل] ـ٬ مـؤسسه دانش و ٢٢. «شاعران فرانسوي در مکتب عارفان ايرانـي»

پژوهش٬ ١٣٧٩؛
٢٣. «جبر و سرنوشت در شاهنامه فردوسي»٬ محقق نامه ٬ سينانگار٬ تهران ١٣٨٠؛

٢٤. «بوي خوش آشنايي»٬ جشن نامه استاد ابوالحسن نجفي ٬ زير چاپ؛
٢٥. «شيوه هاي تحقيق در ادبيات تطبيقي» (مجموعه سخنراني هاي نـخستين هـمايش
ادبيات تطبيقي در ايران)٬ پژوهش زبـان هاي خـارجـي ٬ دانشکـده زبـان هاي خـارجـِي

دانشگاه تهران٬ ارديبهشت ١٣٧٩؛
٢٦. «ولتر (اسالم از نظر...)»٬ براي درج در دانشنامه جهان اسالم ؛
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٢٧. «بولن ويلي يه»٬ براي درج در دايرةـالمعارف بزرگ اسالمي ؛
٢٨. «ترجمه و تفسيري روايي از قرآن مجيد به زبان فر انسه»٬ ترجمان وحي ٬ سال پنجم٬

شماره اّول٬ بهار و تابستان ١٣٨٠؛
٢٩. «برج آبي»٬ نشر دانش ٬ شماره سوم٬ سال هجدهم٬ پاييز ١٣٨٠.

II. ترجمه

ــ ترجمه حدود يک صد مقاله براي درج در فرهنگ آثار ٬ انتشارات سروش (جلد اول
اين مجموعه در اسفند ١٣٧٨ و جلد دوم آن در مهرماه ١٣٨٠ منتشر شده است)؛

Maurice) ـ٬ مجله دانشکده ادبيات Leroy) ــ «زردشت از نظر اروپاييان»٬ موريس لوروآ
و علوم انساني مشهد ٬ شماره اول٬ دوره اول٬ ١٣٤٤؛

ــ «در ويلوکيه»٬ ويکتور هوگو٬ آينه کمال ٬ مشهد٬ انتشارات هجرت٬ ١٣٥٦.

ج) مقاالت به زبان فرانسه
``Editorial'', Luqma¦ n, I, 1;1.
``Voltaire fut-il sincère dans son éloge de l'Islam?'', ibid, Iـ , 1, pp. 23-31;2.

متن فارسي اين مقاله (ترجمه ع. روح بخشان) در روزنامه اطالعات منتشر شده است؛
``H¤ a¦ fez£ dans la littérature française'', in Le mythe d'Etiemble , Didier3.
Erudition, Paris 1979;
``L'accueil fait en France à la lit térature persane' ' , in Culture Française,4.
A sso cia t io n de s E cr i va i n s d e L a n gu e F r a n ça ise , n° 3, vo l . 26,
juillet-septembre 1977;
``Ferdowsi dans la lit térature française' ' , in Revue de littérature com parée,5.
Université de la Sorbonne, nú 3, vol. XIL, 1975;
``Editorial'', Luqma¦ n, II, 1;6.
``Editorial'', ibid, III, 1;7.
``Editorial'', ibid, III, 2;8.
``Les origines persanes de Z adig, roman philosophique de Voltaire' ' , ibid,9.
IV, 1, pp. 51-63;

``Editorial'', ibid, IV, 2;10.
``Sa`dâ¦ et certains fabulistes français'', ibid, IV, 2, pp. 35-46;11.
``Editorial'', ibid, V, 2;12.
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استاد دکتر جواد حديدي

``La presse de langue française en Iran'', ibid, V, 2, pp. 9-20;13.

Le ـ٬ وابسـته بـه Journal ¦Luqma ـ٬ در نشـريه n متن فرانسوي اين مقاله٬ عالوه بر مجله
دانشگاه روزنامه نگاري پاريس٬ و متن فارسي آن (تـرجـمه ع. روح بـخشان) در نشـريه

رسانه ٬ وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي٬ درج شده است؛
``Editorial'', ibid, VI, 1;14.
``Le s re ligions de la Per se a ncienne dan s l ' Ø uvre roman esque de15.
Voltaire'', ibid, VI, 1, pp. 9-25;
``Editorial'', ibid, VI, 2;16.
``La fatalité dans le Sha¦ hna¦ meh de Ferdows â¦ '', ibid, VI, 2, pp. 28-40;17.
``Editorial'', ibid, VII, 1;18.
``Editorial'', ibid, VII, 2;19.
``La Perse ancienne au théâtre classique français'', ibid, VII, 2, pp. 9-20;20.
``Editorial'', ibid, VIII, 1;21.
``Editorial'', ibid, VIII, 2;22.
``Les Nuits persanes'', ibid, VIII, 2, pp. 9-23;23.
``Editorial'', ibid, XI, 1;24.
``Les portes de l'eau'', ibid, IX, 2, pp. 9-23;25.
``Editorial'', ibid, X, 1;26.
``Naissance et développement de l' iranologie en France' ' , ibid, X, 1, pp.27.
37-52;
``Editorial'', ibid, X, 2;28.
``Editorial'', ibid, XI, 1;29.
``U n polyptyque incomplet de la médecine chinoise t raduit en persan ' ' ,30.
ibid, XI, 2, pp. 31-39;
¤At` ـ`` t¤ a¦ r et les poètes français'', ibid, XII, 1, pp. 25-38;31.
``La liberté en islam'', trad. Yah¤ ya¦ `Alavâ¦ , ibid, XIII, 1, pp. 7-21;32.
``Les premières rencontres entre l'Iran et la France'', ibid, XIII, 2, pp. 7-26;33.
``La première traduction française du Coran'', in Les Portes de l'eau , 1997,34.
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collaboration de Yah¤ ya¦ `Alavâ¦ , Tarjuma¦ n-e Wah¤ y, Ghom, vol. I, 2,
1376/1997, pp. 165-203;
Versets 58-112, sourate ``La génisse'', ibid, II, 1, pp. 166-206;36.
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``Khayya¦ m, poète des idées'', Luqma¦ n, XV, 1, pp. 29-51;40.
``Khayya¦ m en France'', ibid, XV, 2, pp. 37-55;41.
`̀ Introduction ' ' à Mélanges littéraires et mystiques, Nasrollah Pourjavady,42.
PUI, 1998/1377, pp. 5-6;
``Méthodologie de littérature comparée'', Luqma¦ n, XVI, 2, pp. 39-49;43.
``De la nécessité d'une nouvelle traduction du Coran en français'', Yah¤ ya¦44.
`Alavâ¦ , Java¦ d H¤ adâ¦ dâ¦ , Tarjuma¦ n-e Wah¤ y, numéro de série: 7, août 2000,
pp. .182-152 ـ

د) مقاالت به زبان انگليسي
``Persian in French Literature'', Encyclopaedia Iranica;1.
``Teaching French in Iran'', Encyclopaedia Iranica.2.

٢. شرکت در مجامع علمي متعدد.

٣. عضويت در مجامع بين المللي
انسوي زبان٬ ١٩٧٥؛ ١. عضو انجمن نويسندگان فر

٢. عضو انجمن اير ان شناسي اروپا٬ ١٩٨٧؛
انسوي زبان٬ ١٩٨٨. ٣. عضو انجمن مطبوعات فر

٤. جوايز علمي و فرهنگي
١. مدال درجه يک علمي٬ براي احراز رتبه اول در دانش سراي عالي٬ وزارت فـرهنگ

سابق٬ ١٣٣٣؛
انسوي زبان٬ ٬١٩٧٦ براي کتاِب ٢. جايزه ادبي انجمن نويسندگان فر

Votaire et l'Islam , Publications Orientalistes de France, 1974;

٣. جايزه بهترين تحقيق در علوم انساني براي «خيام در ادبيات فر انسه»٬ دانشگاه مشهد٬
١٣٥٢؛

٤. لوح تقدير و جايزه کتاب سال٬ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي٬ براي ترجمه کتاب
حديث عشق در شرق ٬ ١٣٧٣؛

٥. لوح تقدير و جايزه کتاب سال٬ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي٬ براي کتاب از سعدي
تا آراـگون ٬ ١٣٧٤؛
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