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 چکیذه
 

ترٗي هتَى ًثر فارظٖ ٍ ًخعتت٘ي   ٗکٖ از کْي ترجؤ تفع٘ر عبرٕکتاب 

تترٗي   ٍ تفع٘ر قرآى بِ زباى فارظٖ اظت. اٗي کتاب ٗکٖ از هْتن   ترجوِ

گ٘ترٕ   ّتإ ًخعتت٘ي شتک     شتٌاتتٖ رر رٍرُ  هٌابع، برإ هغالعات زباى

فارظتٖ ًتَ ٍ هٌبعتٖ هْتن بترإ بررظتٖ ظت٘ر تفع٘رًَٗعتٖ فارظتتٖ ٍ         

حتوٍر پٌاتاُ ظتاه کتِ از      ّإ فارظٖ قرآى کرٗن اظت. پتط از  ترجوِ

گتررر، رر اٗتي رظتالِ، تصتح٘حٖ      ًخعت٘ي ٍ تٌْا تصح٘ح اٗي کتاب هٖ

اًتقارٕ از جلو چْارم آى، ارائِ شوُ اظت. ّوف از اٗي کتار ارائتٔ هتتي    

ّتإ بعتوٕ رر زهٌ٘تٔ     هٌقّحٖ از کتاب بَر کِ هبٌإ هغالعات ٍ پصٍّش

زباى فارظتٖ رر  ّإ   ّا ٍ تفاظ٘ر کْي فارظٖ، ٍ شٌاتت ٍٗصگٖ ترجوِ

قرٍى اٍل٘ٔ بعو از اظالم باشو. برإ اًاام اٗي کتار بت٘ش از ظتٖ ًعتخٔ     

ّإ رات  ٍ تارج کشَر شٌاظاٖٗ ٍ تْ٘تِ شتو ٍ ً تِ     کتاب، از کتابخاًِ

ًعخِ کِ هربَط بِ هالو چْارم کتاب بَر، اًتخاب ٍ تصتح٘ح اًتقتارٕ   

ضَعات ّا ٍ بعضٖ هَ ّإ هختلف ًعخِ بر اظاض آى اًاام شو. ٍٗصگٖ

کلٖ رر بتارٓ ارتر رر هقوهتِ تَضت٘ح رارُ شتو. هتتي کتتاب بتر اظتاض          

ّتا   بوه تاًَارُ با ًعخٔ پارٗط تصح٘ح ٍ ًعخِ ّإ ّن ترٗي ًعخِ اص٘ 

بِ عَر کاه  ارائِ گررٗو. رر بخش تعل٘قتات ً٘تس، تَضت٘حات ب٘شتترٕ     

 ّإ کتاب آٍررُ شو. ّا ٍ ٍاشُ رربارٓ برتٖ ضبظ
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 پیشگفتار

آٌوزیًَ بٕ ؾعػط و رُػ   سصاوُص ٌْاف را ؽاکطـ کٕ توفیق داد تا آسطیَ بطگ از  دفتط داِؼ

تطیَ تطحٍػٕ و تفػػیط فارغػی  کَٗ ،بْا بط كوؿ فاىب تطحٍۀ تفػیط ظبطیکالـ وذی آراغتٕ ؽود. 

ٌشتيف دارای اٍٖیت و ارزش اغت. ٍٖیَ ارزش و اؾتبار غبب ؽصٔ اغػت  وحؤاز  وكطآف ٌخیص 

 دو ٌلػاالت ٌتؿػصّ ٖػا  کتاب وٖای داِؾخویی  ُإٌ ٖا و پایاف تا آجار پژوٖؾی ٌشتيفی اؾً از رغاىٕ

یقٍػایی ٌطذػوـ ذبیػب ٖا چاپ ٌفػّرد  دربارۀ ایَ ٌتَ ًٌٗ فارغی پصیص آیص کٕ ٌبْای ؾٍصۀ آف

ٌّا آیا ، بودٔ اغت اغػت  ؽػصٔ ای از آیات کػٕ در آف درج ٌتْی کٕ در ایَ تفرید آٌصٔ و تطحٍٕا

اُص؟ تػا چػٕ ذػص  ٍٖاف کتابی اغت کٕ حٍؿی از ؾيٍای ٌاوراءاىْٗط در كطف چٗػارـ ٖخػطی ُوؽػتٕ

ٌٍکَ اغت دسو و تفطؼ کاتباف و ؾواٌو بیطوُػی، ٌػتَ را از ـػورت اـػيی سػود دور کػطدٔ 

 باؽص؟

ؽصٔ، ٌتػیلَّ اغػت کػٕ ایػَ تفػرید در  ُوؽتٕپ ٌفّرد یقٍایی ٖای ٌشتيفی کٕ بط چا با ُلص

آؽکار اغت کٕ ٖط ترلیق ـػریری از یػک ابؿاد ٌشتيف اُرطافاتی را از ٌتَ اـيی داؽتٕ اغت. 

 ایَ کتابکٕ از اُتؾار  ای در چْص دٖٕ، ؛ از ایَ روُیازٌْص داؽتَ ٌتَ ـرید و ٌْلّد آف اغت ،اثط

ٌعػطح  ،ایَ ذػوزٔ بارٖا از غوی فضال و داِؾٍْصافِ  آف،از  ٌْلّد یتفریرارائۀ  ضطورت گضؽتٕ،

 .ؽصٔ اغت

اغت کٕ بٕ ٍٖطاٖی چْص تػَ از  تطحٍۀ تفػیط ظبطیتفرید کتاب ایَ رغاىٕ بشؾی از ظطح 

 یٖػا ص بٕ زبػافیٌطنظ تطحٍٕ كطآف ٌخ»با ذٍایت اؽطؼ ـادكی و  بٕ غطپطغتی دکتط ؾيی دوغتاف

بشػت ای از ایَ کتاب اُخػاـ ؽػود،  ْٖگاٌی کٕ ٌلّطر ؽص تفرید دوبارٔ آفاز ؽصٔ اغت.« یسارح

ُیػظ كػػٍتی از آف  فػت کػٕطارزؽٍْص بط ؾٗصۀ ایْخاُب كطار گ بشؾی از ایَ کار و اُخاـیار ؽص 

 . رغاىۀ دکتطی بْصٔ ؽص ٌوضوع

با اغتفادٔ از ٍٖۀ اٌکاُاتی کػٕ  کٕآف بودٔ اغت  ٌتَ،ایَ  تفریددر ْٖگاـ  ٌٌَْتٗای غؿی 

در زٌاف ٌطذوـ یقٍایی ٌوحود یا در دغتطس ایؾاف ُبود، ٌتْی بػا بیؾػتطیَ اذتٍػاؿ ّظدیکػی بػٕ 
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َِ آُچٕ از ساٌۀ ٌؤىّ  ٌّػ ،ؾطضٕ ؽود ،آف تطاویصٔ اغت فاف ُشػتی ٖایی غػبب  ا ٌواُػؽ و ٌرػصودیتا

 ط ُگطدد.ٌیػّ ،کار دِ ٖا و ابؿا ٍٖۀ زٌیْٕدر  ،رغیصف بٕ آف کٍاؿ ٌعيوبکٕ ؽود  ٌی

ٖای ٌشتيف داسػو و سػارج کؾػور  کتاب از کتابشإُ گوُاگوف یٖا تٗیّۀ ِػشٕ ،اّوىیَ ٌطذيٕ

از  ِػػشٕ پْجو غػیذػصود  .ٖا ؽص ِػشٕ ایَ ای از تالش ٌا ـطؼ یافتَ بشؼ ؾٍصٔبودٔ اغت کٕ 

ادؾػا کػًْ ایػَ  تػواًُ . بٕ حطئت ٌیگطدیصتٗیٕ  چٗارـ ایَ تؿصاد بیؼ از غٕ و ؽٓاغایی ایَ کتاب

تاکْوف در استیار ٖیچ ؽشؿ یا گطوٖی ُبودٔ اغػت و  ،صٌٔکٕ از ایَ کتاب گطدآ ٖا تؿصاد از ِػشٕ

 اىبتٕ تالش ٌا در ایَ زٌیْٕ ٍٖچْاف ادإٌ دارد.

و بطسی از ٌػػائو اغاغػی دربػارۀ ایػَ ای ُٕ چْصاف ٌففّ  ٌٕابتصا در ٌلصّ  ،در رغاىۀ پیِؼ رو

 ،بػیار گفتٕ ؽصٔتکطاری و ٖای  از ذطؼ، ایَ بشؼدر کتاب ظطح ؽصٔ اغت. غؿی ٌا آف بودٔ کٕ 

د. در گطدکْص، ٌعطح  از وحؤ اثط کٍک ٌی پطٖیظ ؽود و ٌػائو چاىؾی کٕ در روؽَ ؽصف وحٗی

 ، ازی ؽصٔ اغت. از ایػَ تؿػصادٌؿطف ،ٖای ؽٓاغایی ؽصٔ و بٕ دغت آٌصٔ ایَ بشؼ بٕ احٍاؿ ِػشٕ

پػع از اغتفادٔ ؽػصٔ اغػت.  ،ٕ ِػشٕ ٌػتلیًٍا در تفرید حيص چٗارـ کٕ ٌوضوع ایَ رغاىٕ بودُُٔ 

َِ  ،آف توضیراتی ،بشؼ تؿيیلات ُیظ، درپایاف در  ٖا آٌصٔ اغت. بصؿ ٌفرَّد ٌخيّص چٗارـ با ِػشٕ ٌت

 صٔ اغت.ؽ ارائٕ ،)ٌتَ و ذاؽیٕ( ٖا و کيٍات کتاب بطسی بشؼتکٍیيی دربارۀ 

ٍاُی کػٕ افتشػار ؽػاگطدی ایؾػاف را دارـ داًُ از زذٍات ٍٖۀ اغتاداف و ٌؿيّ  بط سود الزـ ٌی

ٌصیطیت گطؤ زباف و ادبیػات  ،کتط ابواىلاغً رادفطد حْاب ـكصر گظاری ٍُایً. از اغتاد گطاف غپاس

ارؽػص و دکتػطی، کػٕ در دورۀ کارؽٓاغػی فارغی پژوٖؾگأ ؾيوـ اِػاُی و ٌعاىؿػات فطْٖگػی، 

 ٍّ بػا پػضیطش راٍْٖػایی و ؽصُص و در پایاف ُیظ ىعف سود را زذٍات فطاواُی را از حاُب بْصٔ ٌتر

اؽػطؼ ـػادكی کػٕ غطپطغػتی  دکتط ؾيی آكایط فطاواف دارـ. از ایَ رغاىٕ ٌضاؾف ٍُودُص، تؾکّ 

از ایَ کار را بط ؾٗصٔ گطفتْص، از بابت اؾتٍادی کٕ ٍُودُص و بشؾی تفرید ٌخٍوؾۀ ٖفت حيصی 

دکتػط آكای اغتاد ٌؾاور ایَ رغاىٕ بودُص، غپاس و اٌتْاف فطاواف دارـ. از  ُیظ را بٕ بْصٔ غپطدُص و
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ذػیَ ُخفصری کٕ در دورۀ کارؽٓاغی ارؽص و دکتطی ٍٖوارٔ از ىعف و ؾاظفت سػویؼ در ذػق 

 گظارـ. غپاسدار و  ٌّْتو پضیطفتْص کٕ اغتاد ٌؾاور ایَ رغاىٕ باؽٓص،  اُص بْصٔ دریـ ُکطدٔ

 ،ٖای ایؾػاف حْاب آكای ابواىفضو سعیبی کٕ تؾویق و توـیٕ گطاٌیحای آف دارد از دوغت 

از ٍٖچْػیَ ٍُػود، كػصرداُی ٍُػایً.  ٌطا بطای ٌؾارکت در ایَ کار بػظرگ تؾػخیؽ و تطفیػب ٌی

ٌطکػظی  ۀٖػای ٌوحػود در کتابشاُػ تٗیػۀ ٌیکطوفیيً بػطایدوغت ؾظیظـ آكای ٌٗصی ؾيیایی کػٕ 

ٍّػص ؾٍػادی ذػاکطی کػٕ  ٍُودُصداِؾگأ تٗطاف تالش فطاواف  و ُیظ ساًُ دکتط فطیبا ؽػکوٖی و ٌر

 دار ٖػتْص، تؾکط ٍُایً. صات دیگط ایَ کتاب را ؾٗصٔخيّ تفرید ٌ

ٖای داِؾػخویی ٌػطا ـػبورإُ  ٖای غاؿ در پایاف غپاس ویژٔ دارـ از ٍٖػط ؾظیظـ کٕ غشتی

ٖػیچ  ،ر و ٌادر ؾظیظـ کٕ در ؽکط ٍٖۀ آُچٕ ٌػطا ارزاُػی داؽػتْصتاب آوردٔ اغت و  پصر بظرگوا

قیطاً »ُتواًُ کطد حظ دؾای ٍٖوارٔ از درگأ سصا کٕ  ـَ ٍٗا َکٍا َربَّیاُی  ٍْ  سصاوُػص ٌػَ، یا)« َربِّ اْرذ

سالـػۀ آرزوٖػای و بطای دستطکػاًُ کػٕ  .(کٕ بپطوردُص ٌطا سطدکی ببشؾای ایؾاف ٖط دورا چْاف

 ایَ دؾاسصاوُص را در درگأ دارـ و تٍاـ آرزوٖایً از  و بٗطوزی غؿادت اٌیص ،دراز پصرُص دور و

ُّی أغئَيُ اليّٗ» کٕ ًحوی ٌی ٍُکَ ً ا  ِٕ ِؾي  َسیٍط أذاَط بِ
ِّ
ٌَِ کو ِٕ  َک   َؽػّط أذػاَط بِػ

ِّ
ٌَِ کػو و أؾوُذ بَِک 

ٍُک  «.ِؾي

 واىّػالـ 

 تٗطاف  -1195زٌػتاف 
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 هقذهه

از  ،ذضػطتآف ٖای ٌشتيف ٌؿخػظۀ بػظرگ  ، حْبٕاٌبط اغالـ )ص( قّظوؿ وذی بط پی از زٌاف

تط ٌفػاٖیً  تط و اـیو و تالش بطای درک ؾٍیق ،بالفت كطآف تا اذکاـ و دغتورات ٌفرف ؽطیف

ٍٖاف  اكواـ ٌشتيف ؾطب از کٕ ی فیط ٌػيٍاُاف بودٔ اغت. از آُخا ٌورد توحٕ ٌػيٍاُاف و ذتّ  ،آف

، ُیاز بٕ تبییَ و ؽطح بطسی از ٌفاٖیً و اىفاظ كطآف ُصاؽتْصآفاز درک ـرید و روؽٓی از بطسی 

ُیظ ذکایت از آف دارد کٕ پیاٌبط اکػطـ )ص( و پػع از  ٖای تاریشی روایتؽص.  آیات اذػاس ٌی

تػصریج بطسػی از  پطداستْص. بٕ از آیات و اىفاظ ٌیبطسی  ایؾاف ـرابٕ و تابؿیَ بٕ ؽطح و توضید

 ،دیگط از حٍيٕ تورات و دیگػط ٌْػابؽ كفػؿ غػاٌیدیْی ٖای کتب  كفؿ كطآف بط اغاس روایت

-ٖا و روایات ًٖ کٕ ٌورد تأییص بطسی داِؾٍْصاف ٌػػيٍاف ُبػود  ای كفٕ ٕ پارٔؽطح دادٔ ؽص واىبتّ 

اـ اغػطائیيیات ٌعطح ؽص کٕ بٕ ُػ -ویژٔ از حاُب یٗودیاف ٌػيٍاف ؽصٔ چوف کؿب االذبار و ....  بٕ

 ؽٗطت یافتٕ اغت.

ٍّص بَ حطیط بَ یظیػص ظبػطی)ػاٖطًا  ؽ( ٌفّػػط، ٌػوّرخ، ٌرػّصث و فلیػٕ 115 -111ابوحؿفط ٌر

ُشػتیَ کػی بود کٕ ٌبادرت بٕ تفػیط ٍٖػۀ آیػات  ،ٌؿطوؼ كطف غوـ و اوایو كطف چٗارـ ٖخطی

تػأىیف کػطد کػٕ  اىلطآف آی حاٌؽ اىبیاف ؾَ تأویوتفػیط ٌؿطوؼ سود را بٕ ُاـ كطآف ٍُود. ظبطی 

ِـ  ،سػود ،اگطچٕ ظبطی ؛ٌؿطوؼ ؽص  طیط کبیتفػ و تفػیط ظبطیبٕ  بػط کتػاب سػویؼ  «تفػػیط» ُػا

اٌػاـ »و  «ابواىٍفػػطیَ»بػا ؾْػواف ظبػطی  از ،اٍٖیػت و تلػصـ ایػَ تفػػیطبػٕ غػبب  .بودُْٗادٔ 

سیَ اٌػاـ اىٍػورّ ب بػٕ وی را ٌيلّػُیظ  تاریز ظبطیچْاُکٕ اٍٖیت و غتطگی  ُصا یادکطدٔ«اىٍفػطیَ

 .کطدٔ اغت

بػطای بصیٗی اغت با گػتطش اغالـ در غطزٌیَ ایطاف، ُیاز بٕ تطحٍٕ و تفػػیط کتػاب اىٗػی 

تػالش ایطاُیػاف اگػط چػٕ  د.ُاپضیط بو ، ضطورتی احتْابآؽٓایی ُصاؽتْص ؾطبیٌطدٌاُی کٕ با زباف 

ٌّػا  ،آفازؽػصٔ بػود بطای درؾ و دریافت ٌرتوای آیات كطآف از زٌاف آؽٓایی بػا اغػالـٌػيٍاف  ا

بْػا بػٕ كػوؿ  .ٖخطی روُق ؾيٍػی یافػت نالـ اىٗی بٕ زباف پارغی از كطف چٗارـ ٕ و تفػیطتطحٍ
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ٌْفور بَ ُوح بَ ُفػط غػاٌاُی اغت،  تطحٍۀ تفػیط ظبطیٌؾٗوری کٕ بطگطفتٕ از ٌلصٌۀ کتاب 

ؾيٍػاء » از حٍؿی از ؾيٍای ٌاوراءاىْٗط بػطای حػواز تطحٍػٕ و تفػػیط بػٕ فارغػی فتػوا سواغػت 

ٌاوراءاىْٗط را گطد کطد و ایَ از ایؾاف فتوی کطد کٕ روا باؽػص کػٕ ٌػا ایػَ کتػاب را بػٕ زبػاف 

 «پارغی گطداُیً؟

ٌػط آف کػع را  روا باؽص سواُصف و ُبؾتَ تفػیط كطآف بٕ پارغی» و آُٗا ًٖ فتوا دادُص کٕ  

 را ؾيٍػا ای از ایػَ ؾصٔاٌیط غاٌاُی بٕ ٖط روی  (0  1، جتطحٍۀ تفػیط ظبطی) .«کٕ او تازی ُصاُص

 تفػػیط ظبػطیٌأٌور کطد تا  اُص، ُبودٔ ،کٕ بط سالؼ ظبطی چْصاف ٌؾٗور و از ٌؿاریف زٌاف سود

 را بٕ فارغی بطگطداُْص.

در تطحٍۀ فارغی، اغٓادٖای ٌػتَ اـػيی را کػٕ  تفػیط ظبطیٌتطحٍاف بط اغاس ٍٖیَ ٌلصٌٕ 

ص فطاًٖ کطدُص و غپع ؾػالؤ بػط تطحٍػۀ آیػات چٗو ٌفرف بودٔ، ذضؼ و آف را در بیػت ٌخيّ 

و بیػت ٌخيػص در  ابتصاٖای یاراف پیاٌبط اکتفا کطدٔ و کتاب  كطآف بٕ فارغی بٕ ٌتوف اسبار و كفٕ

 (2  ٍٖاف  . بٕ. )ُکیافتٕ اغتٖفت ٌخيص کاٖؼ  غپع بٕ

آیػات  اليفغ آیات كطآُی و غپع تفػػیط ُشػت تطحٍۀ ترت  ؽاٌو دو بشؼ اغت کتابایَ 

 ارغی.زباف فبٕ 

 پیشینۀ پژوهش

 تفػػیط ظبػطی تطحٍۀٖخطی ُوؽتٕ اغت کتاب 1111کٕ در ذیلؿصۀ ای  ؾالٌٕ كظویْی در ٌلاىٕ

ُوؽتٕ ؽصٔ کٕ از كظویْػی سواغػتٕ بػود  ایطاِؾٗط.ایَ ٌلاىٕ در پاغز ٌصیط ٌخيۀ کْص فی ٌیرا ٌؿطّ 

 ُویػص   كظویْی در پاغز ٌی ورا ٌؿطفی کْص. « كصیٍتطیَ کتاب در زباف فارغی ذاىیٕ»کٕ 

آُچٕ ٌؿطوؼ اغت ایٓػت کٕ كصیٍتطیَ کتابی بظباف فارغی کٕ بؿػص از اغػالـ  تػا 

ىیف کْوف باكی ٌاُصٔ اغت ؾبارت اغت از غٕ کتاب کػٕ ٖػط غػٕ در ازٌْػۀ ٌتلاربػٕ تػأ

 تطحٍػۀ تفػػیط -دوـ.  تطحٍۀ تاریز کبیط ابو حؿفط ٌرٍص بَ حطیػط ظبػطی... -اوؿ اُص. ؽصٔ

کتابی اغت در ٌفطدات ظب ٌوغوـ بٕ کتاب االبٓیٕ ؾػَ  -غوـ.  کبیط ٍٖاف ظبطی اغت...

 (120-121  1121)كظویْی، ذلایق االدویٕ... .
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کْص  ِػشۀ  ٖای ایَ کتاب ُیظ تْٗا از وحود دو ِػشٕ ابطاز اظالع ٌی ِػشٕ یفكظویْی در ٌؿطّ 

پاریع و ِػشۀ ٌوزۀ بطیتاُیا کٕ اىبتٕ ِػشۀ دوـ را ٌؾػتٍو بػط غػورۀ فاترػٕ تػا غػورۀ اىٍائػصٔ 

 داُص کٕ ُادرغت اغت.  ٌی

وكػت در  ؾضو فطْٖگػػتاف کػٕ آف  فطْٖگػتاف ایطاف از ٌرٍص كظویْی ،ؽٍػی1117در غاؿ 

ٖای کتب سعی اروپػا دارُػص  فٗطغتٕ وغیؽ و دغتطغی کٕ ب  سواٖؼ کطد با اظالع ،یع بودُصپار

آُٗػا اكػصاـ ؽػود.   بطسی از کتب ادبی و تاریشی فارغی را اُتشاب و ٌؿطفی فطٌایْص کٕ در چػاپ

ٖایی ُػاـ  از ِػػشٕ ،کْػص ای کٕ در بٍَٗ ٍٖاف غاؿ ارغاؿ ٌی در ُإٌ ،در پاغز ُیظ ٌرٍص كظویْی

ٌّ  ،طدب ٌی  کْص  یاد ٌی تطحٍۀ تفػیط ظبطیو  تطحٍۀ تاریز ظبطیا پیؼ از ٖط چیظ از ا

یادگار   و از ٍٖٕ چیظ بؿلیصۀ ایْخاُب دو کتاب بػیار ُفیع بظباف فارغی اغت کٕبك

ؾٗص غاٌاُیاف اغت و تاکْوف در ایطاف گویا کٍتط کػی باٍٖیّت فوؽ اىؿادۀ ایَ دو کتاب 

اِؾػاء زبػاف   ٌوضوع و ٌْػصرحات و ٖػً از ذیػث سػوبیبطسوردٔ ًٖ از ذیث ٌعيب و 

ذیثیػات   فارغی و ُٗایت غادگی و رواُی و غالغت و ؾضوبت و ففاذت آف و از حٍیؽ

دیگط فی اىواكؽ غطٌؾق چیظُویػی اٌػطوزۀ ایطاُیػاف ٌیتواُْػص واكػؽ گػطدد و بػا غػيیلۀ 

ٌتْاغب و   وؽ اىؿادٔاٌطوزی حاٌؿۀ ایطاُی در تليیو از اغتؿٍاؿ کيٍات و تؿبیطات ؾطبی ف

حػّصی   کاٌال وفق ٌیصٖص و بْرو كعؽ و یلیَ ؽایػتۀ آِػػت کػٕ ظػطؼ توّحػٕ و اٖتٍػاـ

ٌبػّطز   اؾضاء ٌرتطـ فطْٖگػتاف و وزارت فطْٖ  كطار گیطد و بصغتیاری ؾصۀ از فضالی

بػؽ و اُتؾػار آف درحۀ اوؿ از روی ِػز بػیار كصیٍی ٌلابيٕ و تفرید ؽصٔ و غػپع بع

ؾبارت اغت یکی از تطحٍۀ تاریز ظبػطی و دیگػطی تطحٍػۀ تفػػیط  وآف د اكصاـ ؽود و

-105)  دو در اواسط دوىت غاٌاُیاف در ؾٗص ٌْفور بػَ ُػوح غػاٌاُی ٍٖاف ظبطی کٕ ٖط

تػطیَ ٍُوُػۀ   تطیَ و غػادٔ بظباف فارغی تطحٍٕ ؽصٔ اغت و ٖطدو بٗتطیَ و غيیع (122

 (155  1119)كظویْی،  اِؾاء زباف فارغی اغت.

 بطد  در ادإٌ ُیظ چْص ِػشۀ آف را ُاـ ٌیو 

از   ِػػػز تطحٍػػۀ تفػػػیط ظبػػطی در ُٗایػػت ُػػصرت و دورۀ کاٌػػو آف در ٖیچیػػک

ٌخيػص   ٖای ٌؿطوؼ دُیا گویا ٌوحود ُیػت وىی در ظٗطاف در چْصغاؿ كبو ؽؼ کتابشإُ
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ٌػصٔ آ  از ایَ تفػیط از بلایای کتابشاُۀ ٌلبطۀ ؽیز ـفی اىصیَ اردبیيی در اردبیػو بصغػت

ٌوحػود   و یک ٌخيص بػیار ُفیع كصیٍی از آف ًٖ در کتابشاُۀ آغتاف كصس رضوی اغت

اغت و یک ٌخيص دیگط در کتابشاُۀ ٌيی پاریع و یک ٌخيص دیگػط در کتابشاُػۀ ٌػوزۀ 

بطیتاُیٕ در ىْصف کٕ باذتٍاؿ بػیار كوی از ٌخٍوع ایَ ٌخيصات یک دورۀ کاٌو از ایػَ 

 (151)ٍٖاف   .کتاب را ٌیتواف اغتشطاج ٍُود

ٖؾت ِػشٕ از ایػَ کتػاب را ٌؿطفػی  یقٍاای در ٌخيۀ  در ٌلاىٕ 1111ٌختبی ٌیْوی در غاؿ 

 گویص   و غطاُخاـ ٌیکْص ٌی

ٖط وكت ٌفًٍ ؽصیص کٕ ایَ کتاب را چْاُکٕ بایص و ؽایص بعبؽ بطغاُیص و یکػی از 

تٍػاٌی ایػَ  کاسٗای باغتاُی زباف فارغی را از اُلطاض ٌرفوظ داریص ذق آِػت کٕ از

ارزد کػػٕ آف را سػػوب  اگػػط کػػاری غػػظاوار کػػطدف باؽػػص بػػ ف ٌػػی .ِػػػز اغػػتفادٔ کْیػػص

 (115 -110  1111)ٌیْوی، .بکْْص

)پع از اُتؾار  تطحٍۀ تفػیط ظبػطی بػٕ  1111ای کٕ در غاؿ  ٌطتضی ٌصرغی چٗاردٖی در ٌلاىٕ

 کْػص کػٕ ْػی بیػاف ٌیای از ؾالٌػٕ ٌرٍػص كظوی ٌْتؾط ؽص ، سػاظطٔ وذیصدر ٌخيۀ وغیيۀ یقٍایی(

 ساىی از ىعف ُیػت  سواُصف آف

سصا رذٍت کْاد ٌرٍص ؾبص اىوٖاب كظویْی را. ُگارُصٔ ُػاچیظ ایػَ غػعطٖا بْػا بػا 

ای یک یا دو بار بٕ ّظد وی ٌیطفت، یکی از روزٖای غشت بیٍػاری آف  اؽارات او ٖفتٕ

بظرگػاف ادب  ٌطد، ٌرٍص ؾيی فطوفی، اكباؿ آؽتیاُی، دکتػط فْػی و تْػی چْػص از بظرگ

وحودش بودُص، فطوفی از كظویْػی سواغػت تػا او را وـػیتی کْػص،   وار گطد ؽٍؽ پطوإُ

تفػػیط  ۀاـطار فطوفی بیٍار فطزإُ و ٖوؽٍْص را بطاُگیشػت و فطٌػود آرزو دارد تطحٍػ

ظبطی چاپ ؽود!!ایَ غشَ حٍؿیت ٌا را غشت ٌتأثط غاست!!یا ليؿخب!!ٌرٍص كظویْی 

ایْک در بػتط بیٍاری گطفتار ؽصٔ یگإُ   ٌت در اروپا بایطاف آٌصٔپع از غاىیاف دراز اكا

ٖا ٌیکْص تا بپاس دوغتی یػک ؾٍػط ٖفتادغػاىٕ  دوغت دیطیْٕ و ُیطوٌْصش از او سواٖؼ

ؾيٍی و ادبی ٌیٍْایص!! آری   کاری اُخاـ دٖص!!در بطابط درسواغت یک کار سصاپػٓصإُ

کػً فػطاًٖ  فطوفی كبوؿ ٌیٍْایص، ٌلصٌات کػار کػً چْیَ کْْص بظرگاف چو کطد بایص کار،
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یقٍػائی از   ذبیػب تفػریدؽص،ایْک ؽؼ حيص از تطحٍػٕ تفػػیط ظبػطی بػٕ کوؽػؼ و 

 (11  1111)ٌصرغی چٗاردٖی، .اُتؾارات داِؾگأ تٗطاف ٌْتؾط ؽصٔ

ُشػتیَ بػار بػٕ  تطحٍۀ تفػیط ظبطیؽود غطاُخاـ کتاب  چْاُکٕ در ُلو كوؿ باال ًٖ دیصٔ ٌی

از  و ش. در ٖفت ٌخيص بٕ چاپ رغیص1111تا  1119ٖای  ؽادرواف ذبیب یقٍایی ظی غاؿکوؽؼ 

) و تطحٍػۀ آیػات كػطآف  تطحٍۀ تفػیط ظبطیتْٗا ویطایؼ  ،آف زٌاف تا کْوف ٌتَ ویطاغتۀ یقٍایی

 رود. در ضٍَ آف( بٕ ؽٍار ٌی

ِػػشۀ  کػٕ در دغػت داؽػتٕ، تطحٍػۀ تفػػیط ظبػطیٖای ٌتؿصد  ٌطذوـ یقٍایی از ٌیاف ِػشٕ

ٖای دُیػا  ٖای ٌوحػود در کتابشاُػٕ از ٍٖػۀ ِػػشٕ»کتابشاُۀ غيعْتی )گيػتاف( را کٕ بػٕ كػوؿ او 

گاُۀ آف ٌؿيوـ و ٌؾػشؿ و  تط و ػاٖطًا کتابت آف از ٍٖٕ اكصـ و آفاز و اُخاـ ٌخيصات ٖفت اـیو

( ، اـػػو كػػطار دادٔ و 7  ٌلصٌػػٕ، 1، جتطحٍػػۀ تفػػیط ظبػػطی« )بػاخسطٔ اـػػو آف بصغػػتطس اغػػت

اگط بشواْٖص یػک »ٖا را در ذاؽیٕ بٕ دغت دادٔ اغت. بٕ ُؼط یقٍایی  ٖای گظیصۀ غایط ِػشٕ ضبط

ِػشٕ را ٌتَ كطار دْٖص و ٌوارد استالؼ ؾبارات ِػز را در ذیو ـفرات بیاورُػص، فػطع چْػصیَ 

 (11  1)ٍٖاف، ج« گطدد. ؾویؼ اذٖاف ٌیؽود و ٌوحب ت بطابط اـو ٌی

تط یػا ٖػً دورٔ بػا ِػػشۀ  ٖای یقٍایی بود کٕ كػصیً ر بیَ ِػشٕٖای دیگطی ُیظ د اىبتٕ ِػشٕ

ٖای آف را  بطسػی ضػبط 0.ؽ. کٕ یقٍایی در حيص ٖ 021اُص؛ ٌاُْص ِػشۀ بورغا ٌوّرخ  گيػتاف بودٔ

آغتاف كصس رضوی ، سطاحچی اوفيػو ، پػاریع و ...  1111ٖای  در ذاؽیٕ آوردٔ اغت و یا ِػشٕ

 رغٓص. تط از ِػشۀ گيػتاف ُیظ بٕ ُؼط ٍُیکٕ اگطچٕ تاریز ُصارُص اٌا ٌتأسط

یقٍایی در چاپ ایَ کتاب ُٗایت کوؽؼ را بٕ کار بػتٕ تا ٌتَ چاپی ؾیَ ِػػشۀ کتابشاُػۀ 

ٖػایی  د کوؽؼ کطدٔ تا کيٍاتی را کٕ در ِػشۀ اغاس ُاٌؾشؿ اغػت یػا آفغيعْتی باؽص. ٌفرِّ 

اؽتٕ ؽصٔ، ٍٖٕ را ؾیْػًا بػٕ ِػػشۀ ٖا ُابخا گض ٖای آف کٕ بؿضی از ذطوفؾاف بی ُلعٕ اغت یا ُلعٕ

چاپی ٌْتلو کْص و تْٗا در ٌواردی چْص دغت بٕ تفرید زدٔ اغت. یقٍایی بارٖا از کوؽػؼ سػود 
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؛  7، ص1؛ ج 0، ص1در ٌعابلت دادف ِػشۀ چاپی با ِػشۀ اغاس غشَ گفتٕ اغت. )ُک  ٍٖاف، ج

 (1، ص2؛ ج 1، ص0ج

ُیظ  رواكی،  ؛ 211 -215  1115ٌرلق، ُص )ُک  ا بط ٌتَ ویطاغتۀ یقٍایی اُتلادٖایی وارد کطدٔ

 (.121 -101  1110؛ ُیظ  ـادكی،  11-21  1101

 تطیَ اُتلادٖا ایَ اغت کٕ  ًٌٗ

دارای  ،ِػشۀ گيػتاف )ِػشۀ کتابشاُۀ غيعْتی ایطاف(  کػٕ ٌبْػای چػاپ یقٍػایی اغػت -اىف

ٖای دیگط ایَ کتاب و ٌتوف  ٖای گویؾی اغت کٕ ساّص ایَ ِػشٕ اغت و در ِػشٕ بطسی ویژگی

( و با توحٕ بٕ ایَ کٕ ایَ کتاب در 117  1112ؽود یا ُادر اغت )ُک  ـادكی،  دیگط یا دیصٔ ٍُی

باؽػص؛  ٖای ٍٖیَ ذوزۀ زباُی ِػشۀ اغاس بایص دارای ویژگی ،ذوزۀ زباُی ٌاوراءاىْٗط ُوؽتٕ ؽصٔ

ٖای آف در  تط اغت اٌا ضػبط ٖای ٌوحود كصیٍی از ایَ رو ایَ ِػشٕ اگط چٕ ِػبت بٕ اکثط ِػشٕ

ٖا درج ؽػصٔ بٗتػط،  ٖای چاپ یقٍایی کٕ در پاُوؽػت بصؿ تط ُیػت. بطسی ِػشٕ ٌوارد بػیار اـیو

 تط از ٌتَ اغت. تط و اـیو تط، کَٗ ـرید

ٖای ٌتفػاوت غػایط  ای از ضػبط وردف گظیػصٖٔا تْٗػا بػٕ آ بصؿ یقٍایی در اُتشاب ِػػشٕ -ب

اگط بشواْٖص یک ِػشٕ را ٌتَ كطار دْٖػص و »ٖا در ذاؽیٕ بػٓصٔ کطدٔ اغت. بٕ ُؼط یقٍایی  ِػشٕ

و ٌوحػب  ؽود ٌوارد استالؼ ؾبارات ِػز را در ذیو ـفرات بیاورُص، فطع چْصیَ بطابط اـو ٌی

( در واكػؽ ٌػتَ ویطاغػتۀ یقٍػایی 11  ٌٕلصٌػ،1، جتطحٍۀ تفػیط ظبطی « )گطدد. تؾویؼ اذٖاف ٌی

در ٌلصٌٕ تفطید کػطدٔ کػٕ ایػَ  ،را بط سود دارد، اٌا او سود« بٕ تفرید و اٖتٍاـ»ٖطچْص ؾْواِف 

تواُْص ٌعٍئَ باؽٓص کٕ ٌتَ فارغی  ٌی»بيکٕ دارُصگاف ِػشۀ چاپی تْٗا  ،ُکطدٔ« تفرید»ٌتَ را 

غيعْتی ایطاف ٌوحود اغت بٕ استیار سویؼ  را کٕ اکْوف در کتابشاُۀ تطحٍٕ و تفػیط ظبطیِػشۀ 

( با توحٕ بٕ آُچٕ یقٍایی دربارۀ ٌوارد تفطؼ و تفرید در ٌتَ سود بیاف کػطدٔ 0  )ٍٖاف« دارُص.

تواف ُتیخٕ گطفت کٕ ٌتَ چػاپی او ٌػتَ ِػػشۀ سعػی ٌرفػوظ در کتابشاُػۀ  ( ٌی11و11  )ٍٖاف



 

 س 

 

ٖا یػاد کػطدٔ  وأ و پػٓص سود در پاُوؽػتٖایی کٕ یقٍایی بٕ دىش بصؿ غيعْتی اغت ٍٖطأ با ِػشٕ

 اغت.

رفً ایْکٕ یقٍایی در چاپ ایَ کتاب ُٗایت کوؽؼ را بٕ کار بػتٕ تػا ٌػتَ چػاپی  ؾيی -پ

 ای ٌوارد ِػشۀ چاپی ٌعابق ِػشۀ ؾکػی ُیػت. ؾیَ ِػشۀ کتابشاُۀ غيعْتی باؽص، در پارٔ

ب در کتابشاُػۀ ٌطکػظی اؽطؼ ـادكی با ٌلابيۀ چاپ یقٍایی با ِػشۀ ؾکػػی ایػَ کتػا ؾيی

(. ایػَ 121-101  1110،ـػادكیٖا را ِؾػاف دادٔ اغػت ) داِؾگأ تٗطاف ٌواردی از ایَ ؾصـ تعابق

 ٌوارد ؾبارتْص از 

ػی دارد کػٕ بػٕ ؾيػت  در بؿضی ٌوارد ضبط کيٍػٕ .1 ـّ ای در ِػػشۀ اـػو، ؽػکو سا

ٌتصاوؿ آف تبصیو کػطدٔ ُاؽٓاستٕ بودف بطای ٌفرِّد، وی آف را فيط پْصاؽتٕ و بٕ ـورت رایج و 

در چْص ٌورد « را»ٍُای   اغت و گاٖی ایَ تفطؼ در ٌتَ را ًٖ ذکط ُکطدٔ اغت. بطای ٍُوُٕ ُلؼ

بصؿ کػطدٔ « را»ُوؽتٕ ؽصٔ و ػاٖطًا ٌفّرد آف را فيط اُگاؽتٕ و بٕ « ر»در ِػشۀ سعی بٕ ؽکو 

اغت. ایَ ویژگی  بٕ ٍٖاف ـورت باكی ٌاُصٔ« ر»کٕ  1،س171،ص1اغت. )بٕ حظ یک ٌورد در ج

 ؽود. )ٌکتوب در ری(  دیصٔ ٌی 002در بطسی ٌتوف دیگط از حٍيٕ در تطحٍۀ كطآف 

 در بؿضی ٌوارد تفاوت ٌتَ چاپی با ِػشۀ سعی بٕ ؾيت بصسواُی ِػشٕ اغت. .1

ای بٕ ایػَ  گاٖی ضبط ِػشۀ سعی فيط بودٔ و در ٌتَ چاپی تفرید ؽصٔ، اٌا اؽارٔ .1

 تفرید ِؾصٔ اغت.

ای کٕ در ٌتَ آٌصٔ تفریف ؽصٔ اغت اٌػا ٌفػرد  رغص کيٍٕ ؼط ٌیدر ٌواردی بٕ ُ .1

 بٕ ـورت ـرید کيٍٕ اؽارٔ ُکطدٔ اغت.

ای در ِػشۀ سعی ٌؾکوؿ ضبط ؽصٔ و ایَ ضبط با تيفغ رایج آف کيٍٕ  گاٖی کيٍٕ .0

ٖا در ِػشۀ چاپی ٌْؿکع ِؾصٔ  ٖای كصیً و زباف اٌطوز ٌتفاوت اغت وٌتأغفإُ ایَ ضبط در ٌتَ

 (.121-101  1110)ـادكی،«.َغتارگاف»ٖا(و )بٕ حای ٌػئيٕ« ٌػيٗا» اغت؛ ٌاُْص
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ٖا بیَ ِػشۀ سعی کتابشاُػۀ غػيعْتی و  ٍٖچْیَ ٌوارد دیگطی از ایَ اؽتباٖات و ؾصـ تعابق

 (07ػ15 اىف 1111غیصآكایی،  چاپ یقٍایی بطؽٍطدٔ ؽصٔ اغت. )رک. بٕ  ذاحی

 سالـٕ ایْکٕ 

ٖػایی فیػط  ٖا بؿضًا ٌتؿيّق بٕ ذوزٔ بی ُبودٔ اغت و واژٔاوالً  ِػشۀ اغاس یقٍایی ِػشۀ ٌْاغ

از ٌاوراءاىْٗط اغت بٕ ؽکيی ضبط ؽصٔ اغت کٕ ِؾاف دْٖػصۀ ٌشتفػات زبػاُی ٌقػایط بػا زبػاف 

 ٌاوراءاىْٗط اغت.

 ٖا بٕ ـورت گظیٓؾی ؾٍو ؽصٔ اغت. ٖا و استالؼ ضبط بصؿ جاُیًا  در اُتشاب ِػشٕ

ٖػای كابػو غػتایؼ وی، در تفػرید یقٍػایی  رفً تالش جاىثًا  بطسالؼ گفتػۀ یقٍػایی و ؾيػی

ؽود و دارُػصگاف ِػػشۀ چػاپی  اغاس دیصٔ ٌی اؽتباٖات كابو ٌالذؼٕ و استالفات زیادی با ِػشٕ

را کػٕ اکْػوف در کتابشاُػۀ  تطحٍٕ و تفػیط ظبطیٌعٍئَ باؽٓص کٕ ٌتَ فارغی ِػشۀ »تواُْص  ٍُی

 «.صغيعْتی ایطاف ٌوحود اغت بٕ استیار سویؼ دارُ

 نویسنذه یا نویسنذگاى کتاب

 تطحٍػۀ تفػػیط ظبػطیؾباس زریاب سویی ُشػتیَ کػی بود کٕ بیاف کطد آُچػٕ بػٕ ؾْػواف 

تطحٍۀ تفػػیط ُیػت. زیطا  اىبیاف حاٌؽایْک در استیار ٌاغت، تطحٍۀ تفػیط بظرگ ظبطی با ؾْواف 

 تفػیط ظبطیًٖ از ُؼط ٌفاٖیً و ٌؿاُی و یا ریشت دروُی و ًٖ از ُؼط غاستٍاف بیطوُی با  ظبطی

، زریػاب سػوییُیػػت)ُک   تفػػیط ظبػطیتطحٍۀ   تطحٍۀ تفػیط ظبطی،تفاوت دارد و درذلیلت 

بؿصٖا آذرتاش آذرُوش ٍٖیَ ٌوضوع را تأییص و تأکیص ٍُود کٕ بایص از بٕ کار بطدف  .(1151 1119

را بػطای آف پیؾػٓٗاد  تطحٍػۀ رغػٍیبطای ایَ اثط پطٖیظ ٍُود و سود ُػاـ  ٍۀ تفػیط ظبطیتطحُاـ 

ظبطی  حاٌؽ اىبیافبا ٍُود. ُکتۀ كابو ذکط آف اغت کٕ ٖط کػی با ٌلایػۀ چْص ـفرٕ از ایَ کتاب 

 .ُصاردحاٌؽ اىبیافارتباط چْصاُی با  تطحٍۀ تفػیط ظبطییابص کٕ  ٌیدر

 در ٌلصٌۀ کتاب آٌصٔ را چگوُٕ بایص توحیٕ کطد ذاؿ پطغؼ ایْخاغت کٕ آُچٕ 



 

 ف 

 

ٕ یػؾي اليّػٕط اىّعبػطی رذٍػ  یػت ٌرٍص بَ حطیط بظرگػت از روایتفػ َ نتابیاو 

اوردُػص از بقػصاد چٗػو یرا ب َ نتػابیػاتطحٍٕ نطدٔ بظباف پارغی و دری رأ راغػت، و 

ط یػغػوی اٌ اوردُػصیُبؾتٕ بظباف تازی و باغٓادٖای دراز بود، و ب َ نتابیاٌفرف بود 

َ. یًٗ احٍؿیؾي اليّٕو رذٍ  یص ٌؼفّط ابوـاىد ٌْفور بَ ُوح بَ ُفط بَ اذٍص بَ اغٍؿیغ

و ؾبارت نطدف آف بػٕ زبػاف تػازی و چْػاف  َ نتابیاپع دؽشوار آٌص بط وی سواُصف 

َ یػَ را تطحٍٕ نْص بظباف پارغی. پع ؾيٍاء ٌاوراءاىْٗط را گطد نػطد و ایسواغت نٕ ٌط

 ً.یرا بظباف پارغی گطداُ َ نتابیاؾاف فتوی نطد نٕ روا باؽص نٕ ٌا یاز

ٍٖاُا كطآف کػطیً اغػت، «  ایَ کتاب»تطدیص ُصاریً کٕ ٌطاد ُویػٓصٔ از »گویص   آذرُوش ٌی

ٖای ٌطبوط بٕ كطآف کطیً، اٌیط غاٌاُی را بٕ فتػوای ؾيٍػا ُیػاز  زیطا بطای تطحٍۀ تفػیط یا داغتاف

ٌّ  ،(12  1170)آذرُوش،« ُبود. چٕ دارُص ُیػت؛  ؽٓی کٕ ایؾاف بیاف ٌیا بٕ زؾً ٌا ٌػئيٕ بصاف روا

تواُص بٕ آف كعؿیتی کػٕ  ٍُی« ایَ کتاب»ایْکٕ غیاؽ کالـ در ؾبارات پیؾیَ ِؾاف از آف دارد کٕ 

بٕ  ٍٖگیحٍالت پیؾیَ در « ایَ کتاب» دٖص ِؾاف ٌیػاٖط کالـ گویص كطآف باؽص و  آذرُوش ٌی

ٖای ٌطبػوط  بطای تطحٍۀ تفػیط یا داغتاف»فطض کٕ  اٌا ایَ پیؼ ،اؽارٔ دارُص تفػیط بظرگ ظبطی

آذرُوش بػصیٗی کػاُی چوف  چْاف بطای ،«بٕ كطآف کطیً، اٌیط غاٌاُی را بٕ فتوای ؾيٍا ُیاز ُبود

ٌۀ کتاب گطدیػصٔ اغػت کػٕ اگطچػٕ ٌْعلػی بػٕ ُؼػط تأویيی از حٍالت ٌلصّ  غببکٕ  صٔداِػتٕ ؽ

 کتاب غازگار ُیػت. ٌتَاٌا چْصاف با  ،رغص ٌی

  اٌا در ادإٌ ٍٖیَ ٌلصٌٕ بیاف ؽصٔ اغت

اف یػؾػاف از ٌیَ حٍاؾت ؾيٍا را تػا ایص ٌيم ٌؼفط ابو ـاىد ایط غیپع بفطٌود اٌ

َ نتاب را تطحٍٕ نْْص. پػع تطحٍػٕ یار نْْص تا ایتط است تط و ؾاىً ؼ ٖط نصاـ فاضویسو

فهْصُص و اكتفار نطدُص بط ٌتػوف اسبػار  یدراز ب یاغٓادٖاَ ٌفرف ینطدُص ]و از حٍيٕ ا

ً غبؽ، تػا یُ یهیَ چٗاردٔ ٌخيّص فطو ُٗادُص ٖط یػت ٌخيّص غاستْص، از حٍيٕ ایَ را بیو ا

ٕ اىػالـ تا آف گػٕ نػٕ ٌرٍػص بػَ یقاٌبط ؾيیط كطآف باؽص از پع وفات پیحٍيٕ ٍٖٕ تفػ

قػاٌبط یچٗو و پػْج بػود از ٖخػطت پفص و یطوف ؽص و آف اُصرغاؿ غیَ حٗاف بیط ازیحط

ط كطآف و یػت ٌخيص تٍاـ ؽص. و تفػیَ بیگط فطو ُٗادُص تا ایٕ اىػالـ، و ؽؼ ٌخيص دیؾي
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َ یطاف ٌؤٌْاف نٕ بودُص تا بػصیاٌ یٖا قاٌبط نٕ بودُص از پع او، و كفٕیاراف پی یٖا كّفٕ

ق و یػاىتوف اليّػٕف را. و بیػم غػبؽ تشفیػ یً اُصر ٖفت ٌخيص، ٖػط ٌخيػصیاد نطدیوكت 

 (7-2ص، 1، جتطحٍۀ تفػیط ظبطیاىؿفٍ . )

 ٌلصٌۀ ایَ کتاب غٓصی اغت کٕ بط چْص ٌػئيٕ دالىت دارد 

 ایَ کتاب ُشػتیَ تطحٍۀ آیات كطآف بٕ فارغی )دغت کً در ٌاوراءاىْٗط( اغت. -1

 ایَ تطحٍٕ بط اغاس فتوایی بود کٕ در حواب اغتفتای اٌیط غاٌاُی بیاف ؽص. -1

اُص بشؼ تفػیط را با تيشػیؿ از تفػػیط بػظرگ  ای کٕ گفتٕ ز ٍٖیَ ؾيٍا بٕ ؽیؤتؿصادی ا -1

 اُص. ظبطی بطگطفتٕ

اگػط تواف ُتیخٕ گطفت کٕ  ، ٌیگویْص یا بٕ اـعالح ٌتطحٍاف کتاب ٌی ٌؤىّفاف بط اغاس آُچٕ 

، کتاب آٌصٔ ٌتَ را سالـٕ کْػیً ۀرا اغٓادٖای دراز بیفکْیً و ٌعابق آُچٕ در ٌلصٌ تفػیط ظبطی

ظور کػٕ بیػاف ؽػص  اٌػا ٍٖػاف ،ُاٌیً بطغیً ٌی تطحٍۀ تفػیط ظبطیبایص بٕ اثطی ؽبیٕ آُچٕ اٌطوزٔ 

 آف را رد کػطدٔ اغػت. ایَ ارتبػاط را درُیافتػٕ و ،کتاب با ٌتَ ؾطبی ۀزریاب سویی بؿص از ٌلابي

تطحٍۀ تفػیط چْاُکٕ بطسی ٌؿتلصُص اظالؽ ُاـ  ،اُص تأکیص ٍُودٔ بط آف دیگطاف ُیظ ُؼط او را تأییص و

و تطحٍػٕ آذرُػوش  و آذرتاش بط ایَ کتاب ُادرغت اغت و بایص ُاـ دیگطی بط کتاب ُٗاد ظبطی

 داُص. را ُاـ ٌْاغبی ٌی رغٍیتفػیط 

کتاب چٕ اـطاری بط اُتػاب اثط سػویؼ بػٕ ظبػطی  ٌؤىّفاف پطغؼ ٌعطح اغت کٕ ایَ ذاؿ 

اُص از ُػاـ وی بػطای  دارُص؟ آیا ـطفًا بٕ ساظط حایگأ رفیؽ ؾيٍی و دیْی ظبطی اغت کٕ سواغػتٕ

از ؽػیوۀ کػار سػود با ایَ حظئیػات  ،اثط ٌؤىّفاف اؾتبار اثط سود بٗطٔ بگیطُص؟ در ایَ ـورت آُچٕ 

از كفػۀ ذطیػق و ُػاـ اـػراب  حایی کٕ ـراب کٗفیا بطای ٌثاؿ در كفۀ اچیػت؟  ،گویْص ٌی

و ایَ ذکایت ذطیق و ُاـ ایَ غ  اُصر ِػػشت ایػَ کتػاب »سواُیً   ؽود چْیَ ٌی کٗف یاد ٌی

 ؛از ٌتَ رغاىۀ ذاضػط 115)ص« ُبود و ىیکَ از ؾيٍا ؽٓیصٔ آٌصٔ بود، بصیَ کتاب اُصر ُبؾتٕ آٌص.

اگط روش ٌتطحٍاف ترطیطی کاٌالً آزاد بػودٔ  (ٖای ٌوحود ایَ ؾبارت آٌصٔ اغت. و در تٍاـ ِػشٕ

پطغػؼ و اغػت؟  بیاف ؽصٔ ،در اـو کتاب ،چطا در ٍٖۀ ترطیطٖا ُبودف ُاـ غ  و ذکایت ذطیق



 

 ق 

 

ایَ کتػاب و اُتػػاب آف بػٕ ظبػطی ض ُاـ طّ تؿٌفّػطاف كصیً ٖیچ یک ٌ و چطا ؾاىٍافدیگط ایْکٕ 

 اُص. ُْٗادٔ ٖیچ یک از کاتباف ُاـ دیگطی بط ایَ اثطیا اُص و  ِؾصٔ

ٌػا رغػیصٔ بٕ دغػت  تاکْوف غی ِػشٕ سعی از ایَ اثط ذصودٍٖاف ظور کٕ بیاف سواٖص ؽص 

تطحٍػۀ تفػػیط ای ُػاٌی حػظ  ٖایی از آف را ؽاٌو ٖػتْص و در ٖػیچ ِػػشٕ کٕ ٖط یک بشؼ اغت

رفً تأکیػص  ؾيػیو  ٌػا ٍٖچْػافاز ایػَ رو  .بط آف ُٗػادٔ ِؾػصٔ اغػتتطحٍۀ کبیط ظبطی  یاظبطی

 سواُیً. ٌی تطحٍۀ تفػیط ظبطی، ایَ کتاب را بٕ ٍٖیَ ُاـ ٌؿطوفؼ ،رأیاف وی و ًٖ آذرُوش

ایػَ غػٓص »گویػص   ٌی ،ابطاز تطدیص کطدٔ ُیظ ٖایی از ٌلصٌٕ ت بشؼآذرُوش در ـرّ  آذرتاش

ت ایَ غٓص بٕ ـورتی کػٕ بػیار ًٌٗ تاریشی در آفاز کتاب تطحٍۀ تفػیط ظبطی آٌصٔ. ٌا بٕ ـرّ 

و ػػاٖطًا تطدیػص وی بیؾػتط در ( 12  1170)آذرُػوش، « اؾتٍاد کاٌو ُصاریً.ایْک در دغت اغت 

ٖایی اغت کٕ از ؽیوۀ کار ٌتطحٍاف )افکْصف اغٓادٖای دراز و ...( غػشَ رفتػٕ اغػت )ُػک.  بشؼ

 (.002  1175آذرُوش، 

 فایصٔ ُیػت  ت ٌلصٌٕ توحٕ بٕ ایَ ُکات بیدر باب اـاىت یا ـرّ 

کٕ حيص اوؿ کتػاب را ؽػاٌو ٖػػتْص )و در ـػفرات اوؿ سعی باكی ٌاُصٔ ٖای  ٍٖۀ ِػشٕ -1

 اُص. ٌلصٌٕ را آوردٔ ،افتادگی ُصارُص(

تْٗا غٓص تاریشی کٕ ٌػئيۀ اغتفتای اٌیط غاٌاُی از ؾيٍای ٌاوراءاىْٗط را در بػاب تطحٍػۀ  -1

را دارُػص ایػَ  ٖایی کٕ آفاز حيص اوؿ در ٍٖۀ ِػشٕ و ٍٖیَ ٌلصٌٕ اغت ،دارد آیات كطآف بیاف ٌی

یکػی از ٌلػصٌاتی ؽصٔ اغت. اٍٖیت ٌػئيٕ آف اغت کٕ پضیطش ٍٖیَ روایت تاریشی  بیافٌػئيٕ 

ٌبْػای  ،ٌػٕکْص و رّد ایػَ ٌلصّ  اغت کٕ آذرُوش ُؼطیٕ تطحٍۀ رغٍی سود را بط ٌبْای آف بیاف ٌی

 د.غاز ٌی غػتتاریشی آف ُؼطیٕ را 

ی ُیػت ٖا بٕ ذصّ  اُصکی آٌصٔ اغت )تفاوت ٖای ٖای ٌشتيف با تفاوت ٌتَ ٌلصٌٕ در ِػشٕ -1

یؿْػی در  ؛ .(سواٖػص ؽػص دادٔ ٌگط در حٍيۀ آسط کٕ ؽػطح کٕ در اـو ٌوضوع تقییطی ایخاد کْص

ٖا ًٖ ٌػئيۀ اغتفتاء و ًٖ روش تطحٍٕ یا اكتباس از اثط ظبطی بػٕ ٍٖػیَ ـػورت بیػاف  ٍٖٕ ِػشٕ
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باؽص بشؼ دوـ آف ُیظ ـػرید اغػت ؽصٔ اغت. بٕ بیاُی دیگط اگط بشؼ اوؿ ٌلصٌٕ ـرت داؽتٕ 

 و باىؿکع.

 گویص  با ایَ کتاب ٌی تفػیط ظبطیبا تأییص ؾصـ ارتباط  ُیظ ؽاٖطخ ٌرٍص بیگی

ؽایص بتواف گفت ایَ اؽتبأ یا ىقظش ؾيٍی را اوىیَ بار ادوارد بطوف ٌطتکػب ؽػص کػٕ 

ِػشٕ سعی ایَ تفػیط را تطحٍٕ فارغی تفػیط ظبطی گٍاف کطد. و گفتٕ او ٌبْائی ؽص بػطای 

ـػفا و ؾيػی اکبػط ؽػٗابی و  اليّٕدیگط داِؾٍْصاف و ادیباف ٌاُْص  ٌيک اىؾؿطاء بٗار و ذبید 

ی بٕ ذػاب آوردُص کػٕ در كػطف تفػیط را ٍٖاف تطحٍٕ فارغی تفػیط ظبطکٕ ایَ … دیگطاف 

در چٗاردٔ حيص تطحٍٕ ؽصٔ اغت! و ذبیب یقٍػائی ٖػً بػا اؾتٍػاد بػٕ  )ٌتَ  چٗارًٖ( ـچٗار

  1171 )ٌرٍػصبیگی، .ٍٖیَ اكواؿ درـصد چاپ ایَ کتاب با ُاـ تطحٍٕ تفػیط ظبطی بطآٌص

11) 

اُص کػٕ از ادوارد بػطاوف تػا  ظػالع ُصاؽػتٕاُػص یػا از آف ا ُکطدٔاىبتٕ ایؾاف بٕ ایَ ُکتٕ توحٕ 

اُػص ُػٕ  ٖا ایَ ُاـ را بٕ کار بطدٔ اُص کٕ کاتباف ِػشٕ ٍٖگی بٕ ُاٌی اغتْاد کطدٔ ؽٗابی و دیگطاف،

گضاری کتاب كطار دادٔ باؽٓص. ایؾػاف در اداٌػٕ ُؼػط حػاىبی ارائػٕ  ایَ کٕ گٍاف سود را ٌبْای ُاـ

 اُص  کطدٔ

داؽت کػٕ تطحٍػٕ  یتواف چْیَ بطداؽت یتط و با توحٕ بٕ ٌلصٌٕ کتاب ٌ دكیق یصو با دی

 یبيکػٕ تفػػیط ظبػط ،اكتباس ِؾصٔ اغػت یدر ٖفت حيص ٌػتلیًٍا از تفػیط ظبط یتفػیط ظبط

آف تطحٍػٕ  یاز رو یتطحٍٕ گطدیصٔ و بؿص از آف ؽشؿ جاىث یابتصا بصوف ذکط اغٓاد بٕ فارغ

 :تأىیف کطدٔ اغتایَ تطحٍٕ ٖفت حيص را  یفارغ

تػواف  یو آُچٕ ٌػ .ٖفت ٌخيص ی،بیػت ٌخيّص بٕ زباف فارغ ی،چٗو ٌفرف بٕ زباف تاز

ٌفػرف تفػػیط  یؽػاٌو غػ ،دربارٔ ایَ چٗو ٌفرف گفت ایَ اغت کٕ ایَ چٗو ٌفػرف

چْاُکػٕ درٌلصٌػٕ آف آٌػصٔ  ،بودٔ یكطآف و دٔ ٌفرف تاریز باؽص کٕ ٖط دو از روایت ظبط

بؿػص آف ... تطحٍٕ ؽػص  یدر چٗاردٔ ٌخيص بٕ زباف فارغ یٌفرف ؾطب یبؿص از آف غ ...اغت

از  ،پع از آف ... ًٖ بیػت حيص گؾت یدٔ ٌفرف را در ؽؼ ٌخيص تطحٍٕ کطدُص کٕ بط رو
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و 11  )ٍٖػاف. در ٖفت حيص اكتباس گطدیػص یکتاب ،ایَ کتاب بیػت حيص و ٌْابؽ دیگط یرو

11) 

در »گویػص   ٌلّصٌۀ کتاب ُیػت، کٕ سود ٌیػاٖطًا آُچٕ ٌرٍصبیگی را بٕ ایَ ُتیخٕ رغاُصٔ 

کتػاب بػٕ  ۀواضػد از ٌلصٌػ یٌعيب ،ُگاؽتٕ ؽصٔ اغتی باب ایْکٕ ایَ تفػیط بٕ وغیيٕ چٕ کػ

 (11)ٍٖاف   «آیص. یدغت ٍُ

ُٗػا تفػػیط دٖص کٕ کتاب ٌوحود از ٌْابؽ ٌشتيفی اغتفادٔ کطدٔ کػٕ یکػی از آ وی ِؾاف ٌی

تػاریز ابػوؾيی  ،کتاب غػیط ،تاریز ظبطی دیگطی چوف ٌْابؽایْکٕ از بٕ و با توحٕ . ظبطی اغت

اغػتفادٔ ؽػصٔ و در ٌػتَ ایػَ  تفػیط ٌلاتػو و تفػیط ابَ ؾباس ،کتاب فتَ ،کتاب ٌبتصا ،غالٌی

ُتیخٕ گطفتٕ اغت کٕ ؽشؿ جػاىثی از روی تطحٍػٕ فارغػی ؾيٍػای  ؽود، تفػیط ُیظ ُاـ بطدٔ ٌی

ػػاٖطًا  .را تػأىیف کػطدٔ اغػت یٌاوراءاىْٗط و با اغتفادٔ از ٌْابؽ دیگط ایػَ تطحٍػٕ ٖفػت حيػص

ٖای سود از ٌتَ کتاب و ترلیػق در  ٌرٍصبیگی بصوف اغتفادٔ از ِػز دیگط و تْٗا بط اغاس یافتٕ

 چاپ یقٍػایی را تفػػیط کػطدٔ اغػت. ٌلصٌۀ کتاب در ٌقؾوشٌْابؽ بٕ ایَ ُتیخٕ رغیصٔ و ٌتَ 

 ٌرٍصبیگی سود بیاف کطدٔ اغت  

کٕ در ٌتَ آف ٌضکور اغػت و ُیػظ  یٌْابؿ یبا توحٕ بٕ ٌعاىؿٕ تٍاـ ایَ تفػیط و بطرغ

اـ کٕ ٌتطحً و یا  و دیگط ٌْابؽ ٌوحود بٕ ایَ ُتیخٕ رغیصٔ یآف با تفػیط ظبط یتعبیل یبطرغ

در  یاغت و بؿص از آف کٕ تفػیط و تاریز ظبط یؽشؿ جاىث ،دكیلتط ٌؤىف آف بٕ تؿبیط بٗتط و

بػا اغػتفادٔ از دیگػط ٌْػابؽ آف را در  یا گوُػٕ او اكتباس ،ی بطگطداف ؽصبیػت ٌخيص بٕ فارغ

 (22)ٍٖاف  ٖفت ٌخيص تأىیف کطدٔ اغت.

َِ  تواُص ؾصـ تعابقِ  ٌی ٕاىبتّ ایَ ُؼط  ٌّػ ،وحیٕ کْصٌوحود با تفػیط ظبطی را ت کتابِ  ٌت آیػا ا ا

ضػٍَ آُکػٕ در  ؟کْص اجباترا یافت کٕ ایَ ذصس را  كاظؿی دىیوتواف  ٌیٖای ٌوحود  در ِػشٕ

ای کتػاب را در چٗػاردٔ یػا ٔ کٕ بیاف کْص ؾصّ ۀآؽکاری ُیػت كطیْ ،ٌفّرد یقٍایی کتابِ  ۀٌٌلصّ 

کتػابی در ٖفػت  ،بػط ٌبْػای آف ،در زٌاُی دیگط ،و ؽشفی دیگط باؽٓص بیػت حيص فطاًٖ آوردٔ

 .حيص تْؼیً کطدٔ باؽص




