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هىسخاو ّلن تا لشو هزذهن هیالدی باسها بش اهمیت ايتمال هیشاث یىيايی و بهخقىؿ یىيايیهآببی
به ّالن ّشبی دس تاسیخ ّلن تأکیذ کشده ايذ و دس بیاو اسصػ و اهمیت ایى پذیذه بآشای ّلآن ّشبآی
یىيايیهببی و التیًی تْلل يىسصیذه ايذ .بایذ گفت که بذوو تىره به پزیشػ هیآشاث ّلمآی یىيآايی اص
عىی هغلماياو يمیتىاو به ورىد آهذو ّلن دس دوسۀ اعالهی سا بهدسعتی فهمیذ و اص ىآش دیرآش
فهن کاهل دعتاوسدهای ّلن یىيايی يیض بذوو تىره به بخؾی اعاعی اص آوکه تًها به صباو ّشبی به را
هايذه اعت  -هخل آحاس آپىلىيیىط و دیىفايتىط – هیغش يیغت .به همیى تشتیب دسک سابيۀ هیاو ّلآن
یىيايی و ّلن التیًی يیض هغتلضم بشسعی هتىيی به صباو یىيايی اعت که ایآى هتآىو ابتآذا بآه ّشبآی و
عپظ به التیًی تشرمه ؽذهايذ.
با دس يَش گشفتى ایى ؽشایو ؽایذ ايتَاس داؽته باؽین که ايبآىهی اص تضمیمآاد دلیآك دس نًآیى
هىمىّی که بشای تاسیخ ّلن باعتاو و کالعیک وارذ اهمیت خافی اعآت دس دعآت باؽآذم اهآا
نًیى يیغت .تضمیماد دس ایى هىمىُ ايذکًذ و ایى تضمیماد ايذک يیض تًها اص یک صاویه به هىمآىُ
يراه هی کًًذ و فمو به هىمىُ تشرمه دس ایآى دوسه اهمیآت هیدهًآذّ .آالوه بآش ایآى بیؾآتش ایآى
تضمیماد هىمِ واصذی يغبت به ايتمال ّلىم داسيذ که باّج ؽآذه اعآت دس تضلیآل ايتمآال ّلآىم
دناس اؽتباه ؽىيذ صیشا آوها دیذگاهی کلیيرش ايفْالی و دايؾمًذهضىس اختیآاس کشدهايآذ .دیآذگاه
کلی يرش به ايتمال ّلىم یا فلغفه دیذگاهی اعت که خىد سا به بشسعی تشرمهها هضذود کشده و همآۀ
آوها سا به یک نؾن يراه هی کًذ دس يتیزه هماو يراهی سا به ايتمال ّلىم یىيايی داسد کآه بآه ايتمآال
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فلغفۀ یىيايی .اص عىی دیرش ایى دیذگاه ايفْالی اعت صیشا بآش تأییآذ آيچآه هیتآىاو آو سا لآايىو عآه
هشصله ياهیذ تکیه هی کًذ .لايىو عه هشصله لايىيی اعت ياٍش به تشتیآب هًيمآی و تآاسیخی ايتمآال
ّلىم به صباو ّشبی که آو سا به عه هشصلۀ تشرمه رزب و تىلیذ خالق تمغآین هیکًآذ .و عآشايزام
ایى که ایى دیذگاه دايؾمًذهضىس اعت اص آو صیج که فشك هیکًذ که رشیاو ايتمال دايؼ فلغفی و
ّلمی تًها اص ىشیك کتابهای تشرمه ؽذه اهکاوپزیش اعت.
دس بشابش ایى هىمِ هیتىاو هىمِ دیرشی ايتخاب کشد که بش دیذگاههایی هتفاود اعتىاس اعآت.
دس همابل دیذگاه کلیيرش به تاسیخ هیتىاو سوؽی هبتًی بش تفکیک سا ّشمه کشد که يه تًها بش تمایض
هیاو ّلن و فلغفه بلکه بش تمایض هیاو ّلىم هختلف يیض تأکیذ داسد .دس همابل تقىیش پزیشػ ايفْالی
ّلىم يیض هی تىاو تقىیشی اص تضىل و فْالیت هزذد دس یک یآا نًآذ ؽآاخۀ ّلمآی و صتآی گآاهی
اصیای آو سؽتهها سا لشاس داد .اها دس هىسد دیذگاه عىم بایذ برىین که اگشنه دسعت اعت کآه ايتمآال
ً
ً
دايؼ دس عيش رغشافیایی یا فشهًری اتفاق يمیافتذ بلکه لضوها صبايی اعت و دايؼ یىيايی يیض اعاعا
ً
دس هًاىك هلًیهبب پا گشفته بىد که پظ اص اعالم عاکًاو ایى هًاىك صبايؾاو و اکخشا دیًؾآاو سا يیآض
ّىك کشديذ اها ايتمال ّلىم تًها بهواعيۀ دايؾمًذاو يبىد بلکه بشخآی هتآىو دیآىايی دس لآشو دوم
هزشی تشرمه ؽذه بىديذ که هن ؽاهل ّلن اوصاو و ّلن هغاصی و فًىو گزؽتراو هیؽذيذ و هآن
هًذعه دايؼ ابضاسهای ایغتابی يىسؽًاخت و کؾاوسصی سا دس خىد رای داده بىديذ .اها هًىص بایآذ
تاسیخ ایى هغیشهای دیرش ايتمال ّلىم يیض يىؽته ؽىد.
به هش صال الصم به رکش اعت که ها دس ایى هىمىُ با هؾکل کمبىد تضمیك هىاره هغتین .اهآا بآا
ایى همه بایذ بش اهمیت سابيۀ هیاو تشرمه و تضمیك تأکیذ کًن صیشا پاعخ تمام پشعؼها به تىره به
ایى سابيه بشهیگشد د .نرىيه همکى اعت کغی دسباسۀ هتشرماو و آحاس تشرمه ؽذه کاس کًذ بیآيکآه
به ؽشایو و اوماُ تضمیك دس ایى دوسه تىره داؽته باؽذ؟ بهساعتی که بشسعی سوػهآای تشرمآه دس
آو دوسه بذوو تىره به هيالْاد ّلمی رذیذ و تضمیماد صبايؾًاعآی هیغآش يیغآت .دس ایآى همالآه
هیکىؽن تا اص دو لغضػ بش صآزس باؽآن :اول افآشاه دس يقآایش سوػؽًاعآايه و دعآتىسالْملهای
فاماليه به ایى دلیل عاده که گىیًذۀ آوها هن خىدػ يمیتىايذ آوها سا به کاس ببًذدم و دیرش ایىکآه
عشآ باعتاوؽًاعی یک ّباسد خاؿ بشوم و دس دام خلو ايتمال واژهها با ايتمال هفاهین بیفتن.
صال ب شسعی بشخی خقىفیاد کاس تشرمه دس آو دوسه سا با رکش دو هخال آغآاص هآیکًن بیآيکآه
واسد رضئیاد فشاواو ؽىم یکی اص ایى هخالها اص سیامی اعت و دیرآشی اص يىسؽآًاختم عآپظ بآا
تىره به ایى دو هخال يراهی دوباسه به يکاتی که گفتن خىاهین ايذاخت.
لشو عىم هزشی دس بغذاد دوسهای اعت که يهنت تشرمه دیرش اص هشاصآل ابتآذایی خآىد ّبآىس
کشده و واسد هشصلۀ تاصه ای ؽذه بىد که ایى دوسه تا صهاو اود يهنت تشرمه اداهه داؽت .اص يهنآت
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تشرمه پیؼ اص ایى دوسه اىالّاد کمی دس صذ ًّىاو سعالهای تشرمه ؽذه بالیهايذه اعتم بشای
هخال ابى يذین يىؽته که تشرمهای اص همذهۀ تئىو بش مجسطی ورآىد داؽآته اعآت .اهآا اسراّآاد
پشاکًذه لادس يیغتًذ تقىیش لابل اّتمادی اص فْالیت تشرمه دس هشاصل ابتذایی به دعت دهًذ بلکآه
فمو پیؾراهاو يهنت تشرمه سا به ها هْشفی هیکًًذ .اها دس دوسهای که هذ يَش هاعت و بهومىس
اص اهمیت بیؾتشی اص هشاصل ابتذایی تشرمه بشخىسداس اعت تشرمه بخؾی اص فْالیآت گغآتشدهتشی
ؽذه بىد که هیتىاو ایى فْالیت گغتشده سا «يهادیًه ؽذو ّلن» ياهیذ.
1

پیؾشفت يهادیًه ؽذو ّلن با گغتشػ بشخی ؽاخههای يىعاخته همشاه بىد ؽاخههایی نآىو ّلآن
ً
لغت فمه الهیاد تاسیخ تفغآیش و غیآشه کآه هغآتمیما بآا راهْآۀ يآىیى آو دوسه عآاصهاودهی و
ایذئىلىژی آو دس استباه بىديذ .دس هیايۀ لشو دوم هزشی ّلن لغت ّلآن تفغآیش الهیآاد و فمآه بآا
عؤاالد تاصه ای هىاره ؽذه بىديذ و اص ایى سو تْذاد دايؾمًذايی که به ایى سؽتهها اؽتغال داؽآتًذ و
تْذاد سعالههایی که دس ایى سؽتهها يىؽته هی ؽذ به ىشص لابل تىرهی سو به افضایؼ گزاؽت دس ایى
دوسه تخقـ رایراه ویژهای یافت و به همیى دلیل هکتبهای سلیبی به ورىد آهذيذ که ؽاخقآۀ
افلی آو ها تخققی بىديؾاو بىد .اها دس بغذاد و دس لشو عىم هزشی بىد که صشکت يهادیًآه ؽآذۀ
ّلن به هیشاث ّلمی یىيايی و بهىىس اخـ ّلىم سیامی يیض سعیذ .دس والِ ّاللههًآذی بآه هیآشاث
یىيايی تا صذی به تضمیماد دس صال ايزام دس سؽتههای اعالهی هشبىه هیؽآذ .هخآال خآىب ایآى
استباه صکایاد هتىاتشی اعت که دسباسۀ بشخی هتخققاو ایى سؽتهها بشای هخال خلیل بى اصمذ
فشاهیذی دايؾمًذ ّلن لغت ورىد داسد .با تىره به ایى يکته هیتىاو فهمیذ که نشا ایى صشکت پیؼ
اص لشو عىم هزشی به هیشاث یىيايی يشعیذم و نشا کاس يهادهای تشرمه دس بغذاد به خال بشخی اص
يَشاد هًضقش به تشرمه آحاس ىبی و اصکام يزىهی که عىدهًذی ّملی داؽتًذ يمايآذ بلکآه ایآى
يهادها همضهاو به تشرمه دس سؽته های هختلف نىو ىب و هًذعآه و يزآىم يیآض اؽآتغال داؽآتًذ.
ً
کاهال اؽتباه اعت که کاس تشرمه دس آو دوسه سا به آحاس ىبی و اصکام يزىهی هضذود کًین.
اها نشا يهادیًه ؽذو هیشاث ّلمی یىيايی دس آو صهاو و هکاو خاؿ ؽشوُ ؽذ؟ بشای آو دو دلیل
ً
هیتىاو دس يَش گشفت دلیل اول هؾخقا ورىد یک يیاص ارتماّی اعآت .تمآام تضمیمآاد دسبآاسۀ
ايتمال ّلىم اص ّالن یىيايی به تمذو اعالهی به صکایاد و والْیاتی اؽاسه داسيذ کآه يؾآاو هیدهآذ
نرىيه خلفا و دیرش صاهیاو به عاخت کتابخايهها و سفذخايهها هبادسد وسصیذهايذ و عخاوتمًذايه
دس پیؾبشد تشرمه و تضمیك کىؽیذهايذ .اها آيچه هغفىل بالیهايذه ایى اعت که دس ؽشایو تآاصۀ ایآى
دوسه هیتىاو افشاد و صتی گشوههای هؾخقی سا یافت که سلیب یکذیرش بىديذ .ورىد ایى گشوههای
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سلیب اص یکعى و هىلْیتهای ارتماّی که بشای تشرمه و تضمیك ایزاد ؽذه بىد اص عىی دیرآش اص
ّىاهل وسود ّلن یىيايی به بغذاد ایى «ؽهش ّلمی» پیؾشفته بآىد .بایآذ هتآزکش ؽآىم کآه دس بیآت
الضکمۀ هْشو بغذاد هًزمايی نىو یضیی بى ابآیهًقآىس هتشرمآايی نآىو صزآاد بآى هيآش
هتشرن اللیذط و بيلمی ىط و سیامیذايايی نىو خىاسصهی گشد هن آهذه بىديآذ .اهآا گآشوه سلیآب
دیرشی اص دايؾمًذاو يیض ورىد داؽت که با بیت الضکمه دس استبآاه بىديآذ .ایآى گآشوه هتؾآکل اص
بشادساو بًىهىعی هالل بى هالل صمقی هتشرن آپىلىيیىط و يیض هتآشرن و سیامآیداو بشرغآته
حابت بى لشه بىد .همچًیى هی دايین بشخی اص دايؾمًذاو يضد صًیى بآى اعآضاق و کًآذی گآشد آهآذه
بىديذ .ایى ؽشایو باّج ؽذ تا يهنت تشرمه ابْاد گغتشدهای بیابذ نًاوکه دس صذ فافل نًذ دهه
اصول اللیذط عه باس و مجسی بيلمیىط دو باس و همچًیى آحاس دیرشی اص اللیآذط و بيلمیآىط
تشرمه ؽذيذ و صتی مخزوطات آپىلىيیىط يیض تشرمه ؽذ و دس صذ فافل یک لشو آحاس دیرآشی اص
رملآه سعآائل هتْآذدی اص اسؽآمیذط هفآت همالآه اص کتآاب حسطا دیىفآايتىط و آحآاس هآشوو
اعکًذسايی و پاپىط يیض به ّشبی بشگشدايذه ؽذ.
اها کاس َّین و گغتشدۀ تشرمه يَن و تشتیب هؾخقی يذاؽت .یًْی نًیى يبىد که آحآاس عآاده یآا
آحاس يىیغًذگاو هتمذم ابتذا تشرمه ؽىد .اگشنه هیتىاو گفت که کاس تشرمه فْآالیتی اص پآیؼ بشياهآه
ً
سیضی ؽذه يبىد .اها يبایذ گماو کًآین هتشرمآاو هتآىيی سا کآه تقآادفا بآه دعتؾآاو هیسعآیذ تشرمآه
هیکشديذ .بلکه دسعت بشّکظ ؽىاهذی اص هتشرمآاو آو دوسه دس دعآت اعآت کآه يؾآاو هیدهآذ
تشرمه بشای آوها کاسی هذفمًذ بىده به ایى ؽکل که ابتذا هتًی سا بشای تشرمه بشهیگضیذيذ و عپظ به
پیذا کشدو يغخ خيی آو الذام هیکشديذ .عه خقىفیتی که گفتین یًْی گغآتشده بآىدو کآاس تشرمآه
يَامهًذ يبىدو آو و ایًکه عاهايذهی هذفمًذ داؽت دلیلی داسد .ایى دلیل استباه ّمیك هیاو تشرمه و
تضمیك اعت دلیل وامضی که بهلذس کافی بش آو تأکیذ يؾذه اعت .استباه هیاو تشرمآه و تضمیآك بآه
ایى ؽکل بىده اعت که بش اعاط ؽشایو یا تضمیك همذم بش تشرمه بآىده یآا همضهآاو بآا آو فآىسد
هیگشفته اعت صتی گاهی تشرمۀ هتًی دیرش دس صىصهای يضدیک به یک هىمىُ باّج هیؽذه اعآت
تا صهیًهای بشای تضمیك دس آو هىمىُ فشاهن آیذ .دس ايتها بایذ برىین که همآیى استبآاه هیآاو تشرمآه و
تضمیك دس آو دوسه دلیل دوم يهادیًه ؽذو ّلن دس بغذاد لشو عىم هزشی اعت.
هذ اص تشرمۀ هتىو ّلمی دس آو دوسه يىؽتى تاسیخ ّلن يبىده اعت بلکه هآذ افآلی ایآى
بىده که هتىو الصم به صباو ّشبی فشاهن آوسده ؽىد تا دس تشبیت هضممآاو و پیؾآبشد تضمیمآاد هآىسد
اعتفاده لشاس گیشيذ .بشای هخال هذ اص تشرمۀ احش اسؽمیذط آعاو کشدو پژوهؼ دسباسۀ ايذاصهگیشی
هغاصتها و صزنها بىد و يه يىؽتى تاسیخ ایى هىمىُ خاؿ یا يىؽتى ؽشصی بش احش اسؽآمیذط.
ایى هغئله ههن اعت صیشا بش ايتخاب هتىو بشای تشرمه و يیض سوػ و ؽکل تشرمه تأحیشگزاس بآىد .بآه
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ّباسد دیرش دسک يَن پًهاو دس تشتیب و تىالی ايتخآاب هتآىو بآشای تشرمآه فمآو بآا اسرآاُ بآه
فْالیتهای تضمیماتی همضهاو با آوها هیغش اعت.
اها يهنت تشرمه ّالوه بش عه خقىفیتی که گفتین خقىفیت نهاسهی يیض داسد .خقىفیت
نهاسم ایى اعت که تشرمه اغلب کاس هضمماو تشاص اولی نىو صًیى بى اعآضاق حابآت بآى لآشه و
ً
لغيا بى لىلا بىده که به صباو یىيايی تغلو داؽتًذ .اگشنه ّمآذۀ آحآاس ّلمآی هغآتمیما اص یىيآايی و
بذوو هشارْه به هتى عشیايی تشرمه ؽذهايذ اها کاس دايؾمًذاو به هًْای هتى يیض هشبىه هیؽذ صیشا
رًبههای ادبی یک هتى هیتىايغت تْبیشهای هختلف و صتی فىسد فضیش آو سا اص يَش دوس داسد.
اها بشای دسک بهتش خقىفیاتی که دسباسۀ تشرمه به آو اؽاسه کشدین بایذ به نًذ هخال گىیآا يیآض
تىعل رىیین .ل زا هى دو هخال صیش یکی اص سیامیاد و دیرشی اص يىسؽًاخت سا بشگضیذهام.
2

بشای ؽشوُ به عشآ تشرمۀ هفت هماله اص کتاب حسطا دیىفآايتىط هآیسوین کآه همچًآاو افآل
یىيايی نهاس هماله اص آو هفمىد اعت .اها پیؼ اص بشسعی تشرمۀ ّشبی حسا دیىفآايتىط رکآش دو
يکتۀ همذهاتی مشوسی اعت.
يکتۀ اول به يىُ کاس دیىفايتىط و هذ او اص يراسػ ایى کتاب بشهیگشدد او ممى همذهه بش هماله
اول هیيىیغذ که او هیخىاهذ یک «يَشیۀ صغاب» فشاهن آوسدًّ .افش عاصيذۀ ایى يَشیآه اّآذاد دس
هماو هًْای اللیذعیايذ یًْی کخشتی اص واصذها و بخؼهای کغشی يیض هخآل کغآشهایی اص همآادیش دس
يَش گشفته هیؽىيذًّ .افش ایى يَشیه فمو اّذاد «بًفغه» يیغتًذ بلکه داسای ايىاًّذ .دیىفايتىط به عه
يىُ ّذد اؽاسه هیکًذ :اّذاد خيی اّذاد هغيش و اّذاد هزغن .ايىاُ دیرش اّذاد با تشکیب ایى عآه
ً
يىُ به دعت هیآیًذ و تىاو هش يىُ لضوها هنشبی اص 2یا  3بایذ باؽذ .لزا بیهىده اعآت کآه دس هغآائل
هتى یىيايی یا ّشبی حسا به ديبال تىاوهای  5یا  7باؽین .با تىره به ایآى يکتآه هیتآىاو فهمیآذ کآه
عاختاس کتاب حسا دیىفايتىط هبتًی اعت بش تشکیب ايآىاُ هختلآف اّآذاد بآا یکآذیرش دس ؽآشایو
هؾخـ و به کمک اّمال صغاب همذهاتی .بشای هخال یافتى دو هکْبی کآه هزمىّؾآاو یآک هشبآِ
هیؽىد یا تمغین یک هشبِ داده ؽذه به هزمىُ دو هشبِ .دس هىسد هش هغآئله بآشای بآه دعآت آوسدو
همذاس رىاب بایذ تا آيزا پیؼ سفت که «دس هآش دو عآىی ستغآاوی فمآو اص یآک يآىُ سّآذد بآالی
بمايذ» .دیىفايتىط دس رشیاو صل هغئله اص رایرزاسی صز و ايتمال ايىاُ ّذد اعتفاده هیکًذ یا به
ّباسد بهتش اص سوػهای ربشی بهشه هیگیشد .لزا گاه گفته ؽذه که کتآاب حسطا دیىفآايتىط کتآابی
ً
ربشی اعت اها نًیى يیغت و ایى کتاب والْا سعالهای دس ّلن صغاب اعت.
يکتۀ دوم به ابتذای لشو عىم هزشی و خىاسصهی بشهیگشددم ولتآی او ربآش سا بآهًّىاو ؽآاخهای
هزضا اص سیامیاد بًیاو يهاد و کتاب هْشوفؼ سا بآه ّلآن ربآش اختقآاؿ داد .ایآى کتآاب ؽآاهل
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هزمىّهای اص تضلیل هْادالد عیالۀ هشتبۀ اول اعت .دس تمآاهی فقآىل ایآى کتآاب ابتآذا هغآائل
هيشس هی ؽىيذ و عپظ با به کاس بغتى هفاهین و افيالصاد ربشی تاصه ابذاُ ؽذه صآل هیؽآىيذ.
ً
ربشداياو بْذ اص خىاسصهی هخقىفا ابىکاهل يیآض هيالآب فقآل هشبآىه بآه تضمیآك دس تضلیآل
هْادالد عیاله سا بهًّىاو رضء الیًفکی اص ربش اداهه داديآذ بآی آوکآه اىالّآی اص کتآاب حسطا
دیىفايتىط داؽته باؽًذ.
بْذ اص رکش ایى دو يکته به هغئلۀ استبآاه هیآاو تضمیآك و تشرمآه بشهیگآشدین .تشرمآۀ حسطا
ً
دیىفايتىط هخال رالبی اعت اص تشرمهای که تضمیماتی کاهال پیؾشفته صهیًهعاص آو بىده اعآت .صیآشا
تشرمۀ آو دس دوسۀ ههن تضمیك سوی تضلیل هْادالد عیاله -یا به صباو سیامیاد هآذسو هْآادالد
دیىفايتىعی گىیا -فىسد گشفت .اص همیى سوعت که هتشرن کتاب ًّىاو رذیذ «فًاّة الزبش» سا
به آو داده بىد که يه به واژگاو یىيايی تْلك داؽت و يه به رهًیت سیامیداياو یىيايیهبب .ایى تشرمه
که دس اود تض میماد پشداهًه سوی ربش ايزام ؽذ بْذتش سوی کاس ربشداياو لشو نهاسم هخل ابىالىفآا
بىصرايی و بهخقىؿ کشری تأحیش گزاؽت.
خقىفیاد واژگايی و عبکی ایى هتى ربشی يیض تًها با تىعل به ؽشایيی که دس آو کآاس تشرمآه
فىسد گشفته لابل تىمیش اعت .ایى تشرمه خىايًذه سا با ٍاهش ربشیاػ اگشنه دس لالب يىؽتاس
ً
ؽرفتصده هیکًذ صیشا هتشرن تْمذا بآشای اسرآاُ بآه هىرآىداد ربآشی و يیآض اّمآال ربآشی کآه
دیىفايتىط به کاس بشده اص واژگاو خىاسصهی و رايؾیًايؼ اعآتفاده کآشده اعآت .بآشای هخآال واژهای
ً
یىيايی که هْمىال دس ّشبی به ضلع تشرمه هیؽىد دس ایى تشرمه اغلب به جذر تشرمه ؽذه اعآت
واژهای که فمو به واژگاو ربشی تْلك داسد .یا بهىىس هؾابه «هزهىل صغاب» بهافيالس ربشی شئ
و «دیًاس» به مال و «هکْب» به کعب بشگشدايذه ؽذهايذ .واژۀ جبز بهتًهایی رایرضیى ّباسد یىيايی
«امافه کشدو يىُهایی که اص هش عمت دو ىآش کآن ؽآذهايذ» و واژۀ مقابلط بآهتًهایی رآایرضیى
ّباسد یىيايی «کاعتى یک يىُ هؾابه اص يىُ هؾابه» ؽآذه اعآت .ایآى ايتخآاب واژگآاو بهومآىس
يؾايرش تْبیش کتاب حسا دیىفايتىط اص هًَش ربآش خآىاسصهی اعآت .البتآه دیىفآايتىط دس تآاسیخ
سیامیاد اعالهی تًها بهًّىاو علف خىاسصهی ؽآًاخته يمیؽآىد بلکآه پژوهؼهآای سیامآی او
به ىىس کاهل دس بخؾی اص ربش دوسۀ اعالهی که به تضلیل هْادالد عیاله اختقاؿ داسد و با ًّآىاو
استقزا ؽًاخته هیؽىد آهذه اعت.
خىؽبختايه بش خال هْمىل دسباسۀ هتشرن کتاب حسا دیىفايتىط اىالّاد کافی دس دعت
اعت .هتشرن آو لغيا بى لىلا اعت که بهًّىاو ىبیآب فیلغآى و دايؾآمًذ ؽآهشد داسد اهآا او
سیامیذاو هن بىدم سیامیذايی که دس ّلن ربش صهايۀ خىدػ تبضآش داؽآت .او سعآائل هختلفآی دس
هًذعه و آیًههای عىصاو يىؽته اعت و همچًیى يام او با سوػ ربشی خيأیى گشه خىسده اعت .او دس
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عه صباو ّلمی دوساو خىدػ یًْی یىيايی عشیايی و ّشبی اعتاد بىد و به عبب همآیى اعآتْذادها
بىد که به بغذاد فشاخىايذه ؽذ تا پیؼ اص عال 255ق دس آيزا با گشوههای هختلفی که رکآش کآشدین-
یًْی دايؾمًذاو صلمۀ بًىهىعی و دايؾمًذاو صىل کًذی به کاس ّلمآی بپآشداصد .او بآه دسخىاعآت
خلیفۀ بْذی یًْی هغتْیى (252-242ق) آحاس یىيايی هختلفی سا تشرمه کشد و همچًیى سعآاالتی
سا به يام اهشا وصسا ّاهالو خشاد و دیرش صاهیاو يراؽت .دس هیاو صاهیاو او بایذ اص یضیی بى هًزن
یاد کشد که هؤعظ يمىيهای اص بیت الضکمه به ؽکل خقىفی و دس ابْاد کىنک بىد.
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هخال دوم بآشخال هخآال اول بآه صآىصۀ سیامآیاد هضآل تْلآك يآذاسد بلکآه يمىيآهای اعآت اص
کىؽؼهای کهى بشای اعتفادۀ ّملی اص سیامیاد .ایى هخآال بآه هيالْآۀ آیًآههای عآىصاو هشبآىه
هیؽىد که اص خالل يىؽتههای سیامیذاياو اعکًذسايی و بیضايغی هْشو ؽذه اعت و هن به لضاً
ّلمی و هن به لضاً ؽًاختؽًاعی هىمآىُ رآالبی اعآت .دس هيالْآۀ آیًآههای عآىصاو هآذ
هفشوك عاخت وعیلهای فًی اعت بشای تىلیذ پذیذهای که دس ىبیْت ورىد يذاسد تا با کمک ایى
وعیلۀ فًی یک يیاص ّملی بشآوسده ؽىد .اول اص همه بایذ گفت کآه ّمآذۀ يىؽآتههای سیامآیذاياو
اعکًذسايی و بیضايغی فمو به ّشبی بالیهايآذه اعآت .دايؾآمًذاو بیضايغآی لآشو ؽؾآن هآیالدی و
دايؾمًذاو هغلماو لشو عىم هزشی کاس پژوهؼ دس صهیًآۀ آیًآههای عآىصاو سا پآی گشفتًآذ و البتآه
ً
خىاهین دیذ که هش یک اص ایى دو دعته دالیل کاهال هتفاوتی بشای ايزام ایى کاس داؽتًذ .بًا به گفتآه
ً
دیىکلظ آیًههای عىصاو اصتماال هن اعلضهای تأحیشگزاس بىديذ هن وعیلهای بشای سوؽى کشدو هْابذ
هًرام رؾىها و هن ابضاسی بشای ايذاصهگیشی هذد ىىل سوص .هيالْۀ آیًههای عىصاو اص لآشو ؽؾآن
هیالدی به بْذ بآه عآبب افغآايۀ اسؽآمیذط و ّاللآهای کآه سیامآیذاياو بضسگآی نآىو اللیآذط
اسؽمیذط و آپىلىيیىط به آو يؾاو داده بىديذ رایراه ویژهای یافت .افغايۀ هْشوفی ورآىد داسد کآه
اسؽمیذط هًرام هضافشه ؽهش عیشاکیىص به کمک نًآیى آیًآههایی ياوگآاو هاسعآلىط سا آتآؼ صد.
همیى افغايه بىد که سیامیذاياو سا بشايریخت تا دسباسۀ همکى بىدو نًآیى کآاسی تضمیآك کًًآذ .اص
یکعى ایى افغايهها و اّتباس آو و اص دیرش عى اهیذ به يتیزآهبخؼ بآىدو و هآؤحش بآىدو آو رایرآاه
خافی به يَشیۀ آیًههای عىصاو داد که دايؾمًذاو سا به عمت آو رلب کشد.
دس لشو عىم هزشی يیض تمایل ؽذیذی به تضمیك گغتشده دسباسۀ آیًههای عىصاو ورىد داؽت کآه
ً
با تشرمۀ همضهاو یا تمشیبا همضهاو بخؼ ّمذهای اص هتىو یىيايی ؽآًاخته ؽآذه دس آو دوسه همآشاه
بىد .لغيا بى لىلا دس ياههای يیاص ارتماّی به نًیى تضمیمی سا نًآیى بیآاو هیکًآذ« :تآى يیآض بایآذ
بذايی– خذا تى سا دس همام ّالیت صفٌ کًذ -که هشدم بآه اعآتفاده اص آیًآههای عآىصاو ّاللههًذيآذ.
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ؽاهاو و خلفا دس پی آو بىدهايذ اها تًها ستىايغتهايذ آیًهای تشتیب دهًذ که سهکايی دس فافلۀ عآی
رساّی سا آتؼ بضيذ .آوها فمو ستىايغتهايذ آیًهای تشتیب دهًذ کآه تآا نًآیى فافآلهای سا ؽآْلهوس
عاصد .اها اگش کغی بتىايذ آیًهای بغاصد که سهکايی دس فافلۀ فذ رساّی سا آيؼ بضيذ آیا او سا پیاهبش
يخىاهی خىايذ؟» کًذی به پیؾًهاد لغيا بى لىلا تىره کشد و سعآالهای دس آیًآههای عآىصاو بآه يآام
خلیفه هْتقن يىؽت که دس اداهه به ایى سعاله خىاهین پشداخت.
الصم اعت ابتذا برىیین که دسباسۀ آیًه های عىصاو نآه سعآاله هایی بآه ّشبآی تشرمآه ؽآذه
بىديذ :الف -سعاله ای اص دیىکلظ که افآل یىيآايی آو هفمآىد ؽآذه اعآت ب -سعآاله ای اص
آيتمیىط تشالغی 1که بخؾی اص افل یىيايی آو هفمىد ؽذه اعت د -احشی اص دیآذیمىط 2کآه
افل یىيايی آو هفمىد ؽذه اعت د -احشی اص يىیغًذه ای بآه يآام دتآشوهظ 3کآه هًآىص اىآالُ
بیؾتشی دسباسۀ آو دس دعت يیغتم افل یىيايی ایى احش يیض هفمىد ؽذه اعت .با تىرآه بآه ایآى
فهشعت هی تىاو فهمیذ که دايؾمًذاو هغلماو به همۀ آحاس یىيايی دس ایى صهیًه دعتشعی داؽتًذ
و فمو ليْه ای اص بىبیى 4اص يَش آو ها دوس هايذه بىد .وامش اعآت کآه رمآِ آوسی ایآى آحآاس و
تشرمۀ آو ها يمی تىايغت تقادفی باؽذ بلکه اساده ای ورىد داؽت تا تمام آحاس هىرآىد دس ایآى
صهیًه فشاهن آیذم کاسی که رهى دايؾمًذاو آو دوساو سا به خىد هؾغىل داؽته بىد .همۀ ؽآىاهذ
يؾاو هی دهذ که هتىو یىيايی دسباسۀ آیًه های عىصاو رغتزى ؽذه ايذ پیذا ؽذه ا يذ و عآپظ دس
صهاو هًاعب به ّشبی تشرمه ؽذه ايذ .ایى تشرمه ها دس لشو عىم هزشی و دس بغآذاد دس صآالی
فىسد گشفته اعت کآه دايؾآمًذاو همچًآاو دسگیآش تضمیآك دس ایآى صهیًآه بىديآذ .پیؾآشفت
دايؾمًذاو هغلماو يغبت به دايؾمًذاو پیؼ اص آو ها دلیل سوؽًی بش استبآاه هیآاو تضمیآك و
تشرمه اعت .همایغۀ تشرمۀ سعالۀ آيتمیىط تشالغی با سعالۀ تألیفی کًذی بش اعاط آو يمىيۀ
خىبی اعت که هی تىايذ ههش تأییذی بشای استباه هیاو تشرمه و تضمیك باؽذ.
نًاوکه گفتین آيتمیىط سعالهای هشتبو با آیًههای عىصاو بآه يآام «دسبآاسۀ ابضاسهآای هکآايیکی
رالب» داسد که ليْهای اص آو بهفىسد لغىی و تضتاللفَی به ّشبی تشرمه ؽذه اعت .البته ایآى
يىُ تشرمه هىسد تمزیذ کًذی بىد .دس ایى تشرمه يه تًها گاهی اص پظ تشکیآب ياهًاعآب رمآالد
افل یىيايی آوها سا هیتىاو تؾخیـ داد بلکه هتشرن يیض هشگاه هًْی واژهای سا يمیدايغته آو سا به
هماو صباو افلی و بذوو تغییش دس هتى آوسده اعت .بشای هخال واژۀ یىيايی آهبىلئىط 5تىعو هتشرن
ایى سعاله به ّشبی دس لشو عىم هزشی به اآلمبولوس بشگشدايذه ؽذه اعت .ایى واژه هیچگاه تشرمآۀ
1. Anthemius of Tralles.
2. Didymus.
3. Detrums.
4. Bobbio.
5. ἀ μβολεὐ ς.

بررسی انتقال علىم یىنانی به عربی

هًاعبی يیافت و هتشرماو رذیذ سعاله يیض به هماو ساه هتشرن هغلماو سفتًذ نًاوکه هتشرمايؼ اص
لشو هزذهن به ایىعى بشای ایى واژۀ یىيايی هْادلی بهتش اص  emboleپیذا يکشديذ.
به احش آيتمیىط بشهی گشدین که با ىشس ایى پشعؼ آغاص هی ؽىد :فاسٓ اص ایى که نه فقل یآا
نه عاّتی اعت نرىيه هی تىاو تشتیبی داد که هيمئى باؽین ؽْاُ خىسؽآیذ همیؾآه دس یآک
يميۀ هؾخـ خىاهذ ا فتاد؟ او بشای پاعخ به ایى پشعؼ عشآ بشسعی آیًه های بینی گىو سفت.
اص خالل ابى بشسعی ها هی تىاو دسیافت که او با خافیت دوکآايىيی بینآی و خآىاؿ هزايآب
به خىبی آؽًا بىده اعت.
اها آيتمیىط فهمیآذ کآه بآا اعآتفاده اص آیًآههای بینآیگىو يمیتآىاو تىمآیش داد کآه نرىيآه
اسؽمیذط ياوگاو سوهی سا آتؼ صد .بًابشایى يىؽت« :اصآيزاکه هیچ لکۀ يًری بش يام اسؽآمیذط سوا
يیغت و دس يمل ایىکه او کؾتیهای دؽمى سا با اعتفاده اص اؽْۀ خىسؽیذ آتؼ صده اعت اتفآاق آسا
ً
ورىد داسد پظ بایذ هًيما پزیشفت که ایى هغئله لابل صل اعآت ».دس اداهآه آيتمیآىط هیگىیآذ:
«کاس ؽْلهوس کشدو به صذالل بیغت و نهاس باصتاب يیاص داسد» .دس يتیزه او هزمىّهای هتؾآکل اص
هفت آیًۀ ؽؼ ملْی ىشاصی کشد که یک آیًه دس هشکض بىد و ؽؼ آیًۀ دیرش صىل آو لآشاس داؽآتًذ و
ملِهای هؾتشک ؽؼ آیًه با آیًۀ هشکضی يمؼ لىال سا ایفا هیکشديذ .هزمىّه ىىسی تًَین ؽذه بىد
که همۀ ؽْاُهای هىاصی که بش هشکض هش یک اص هفت آیًه هیتابیذ به یک يميۀ هؾخـ باصتاب داده
هیؽذ .آيتمیىط عپظ بذوو اسائۀ احباد امافه هیکًذ که بشای يتیزۀ بهتش نهاس یا پآًذ هزمىّآۀ
هفت آیًهای بایذ بهکاس گشفته ؽىد .ایى ليْه اص سعالۀ آيتمیىط با بشسعی آیًه عهىی پایاو هییابذ.
اها کًذی دس سعالۀ خىد پظ اص يمل ایى بخؼ اص احش آيتمیىط هیافضایذ« :ایى نیضی اعآت کآه
آيتمیىط هیگىیذم صال آو که آيتمیىط يه هیچ گضاسه سیامی سا بذوو احباد هیپزیشد بهخقىؿ دس
فًاّت هًذعه و يه هیچ نیضی سا بذوو دلیآل ومآِ هیکًآذ .او تىمآیش داده اعآت کآه نرىيآه
هیتىاو آیًه ای عاخت که بیغت و نهاس ؽْاُ سا به یک يميه باصتاب دهذ اها يؾاو يذاده اعت کآه
نرىيه هیتىاو يميهای سا که ؽْاُها دس یک فافلۀ هْلآىم اص هشکآض عآيش آیًآه بآه هآن هیسعآًذ
هؾخـ کشد».
کًذی با نًیى ؽیىۀ ايتماد آؽکاس اص پیؾیًیاو هىافك يبىد اها هذ او اص بیاو ایآى هيلآب ىآشس
هغئلۀ همرشایی ؽْاُهای باصتابیذه دس یک يميه و هغئلۀ تْییى فافلۀ ایى يميۀ همرشایآی بآىد .بآا
ىشس ایى هغئله او ساه رذیذی دس هيالْۀ آیًههای عىصاو گؾىد و بش آيتمیىط پیؾی گشفت.
سعالۀ کًذی با بشسعی هزمىّهای هتؾکل اص دو آیًۀ هغيش که سوی دو عيش هتماىِ لآشاس داسيآذ
آغاص هیؽىد .او يتایذ الصم اص ایى بشسعی سا به دعت هیآوسد و بیاو هیکًآذ کآه نرىيآه هیتآىاو آیًآۀ
هخشوىی ؽکل عاخت .پظ اص ایى هىمىُ يیض آیًههای کشوی سا هيالْه هیکًذ .بایذ تىره داؽت که
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ایى بشسعیهای ايتهای سعالۀ کًذی دس ليْۀ آهىيیىط يیاهآذه اعآت و کًآذی يیآض کآاس آهىيیآىط دس
هيالْۀ آیًههای بینیگىو سا اداهه يذاده اعت .اها کًذی دس بخؼ عىم سعالهاػ به هغئلۀ هيشس ؽذه
تىعو آيتمیىط بشهیگشددم یًْی ایىکه نرىيه هیتىاو هزمىّهای اص بیغت و پآًذ آیًآۀ ؽؼمآلْی
عاخت که بتىايًذ ؽْاُهای خىسؽیذ سا به یآک يميآه دس هشکآض آیًآهها باصتآاب دهًآذ و هیکىؽآذ تآا
کاعتیهای هتى آهىيیىط سا يیض بشىش عاصد .کًذی احباتی به دعت هیدهذ که بآشای هزمىّآۀ ؽآؼ
آیًه صىل یک آیًۀ هشکضی دسعت اعتم اها دس اداهه خىدػ هن بی آوکه احباتی ّشمه کًذ هیگىیذ که
يتیزۀ به دعت آهذه بشای ایى هزمىّه بشای هزمىّههای دیرشی اص آیًهها يیض دسعت اعتم که البتآه
صش دلیمی يیغت .بْذ اص ایآى لغآمت کًآذی هیکىؽآذ تآا بآا پیؾآًهاد عآاخت هزمىّآۀ آیًآهای
پیچیذهتش اص آهىيیىط پیؾآی بریآشد و نًآیى هیيىیغآذ کآه« :هیخآىاهین آیًآهای پیچیآذهتش اص آیًآه
آهىيیىط بغاصین که هش تْذاد ؽْاُ سا که بخىاهین به يميهای سوی ّمىد والآِ بآش هشکآض آیًآه باصتآاب
دهذ ».ىشس او بشای ايزام ایى کاس اص ایى لشاس بىد :کًذی اص یک بیغت و نهاسملْی هًتَن یک هشم
بیغت و نهاسملْی هًتَن هیعاصد که عيىس آو آیًه هغتًذ و ؽْاُهای خىسؽیذ که بآه لغآمتی اص
هش عيش که بهىش لاّذه اعت تابیذه هیؽىيذ به یک يميه سوی هضىس هشم باصتاب داده هیؽىيذ .او
هکاو ایى يميه سا بش اعاط دو عيش اص هشم که يغبت به هضىس آو هتماسيًذ تْشیف هیکًذ.
پایاو سعالۀ کًذی بشسعی عاخت آیًهای با ليش هؾخـ اعت که ؽآْاُها سا بآه يميآهای هؾآخـ
باصتاب هیدهذ .ایى کاس که اداهه کاس آيتمیىط اعت هغآتلضم تشعآین یآک عآهمی بآا کآايىو و هضآىس
هؾخـ بهوعیلۀ يمآاه و هزايبهاعآت .احبآاد کًآذی بآشای ایآى هغآئله سوؽآىتش و سوؽآمًذتش اص
احبادهای دايؾمًذاو لبلی اعت اها يمیتىاو آو سا ابذاُ خافی دس ایى صىصه للمذاد کشد.
4

پظ اص بیاو هخالها به هيلب افلی بضج خىد باصهیگشدین .بایذ گفت کآه تضلیآل دو هخآال فآىق
یکی دس هىسد کتاب حسا دیىفايتىط و دیرشی دس هىسد آیًههای عىصاو بیايرش دو ؽآکل اص سابيآۀ
دیالکتیک هیاو تضمیك و تشرمه اعت .دس هخال کتاب حسا دیىفايتىط دیذین کآه تشرمآه يآه تًهآا
هضقىل سويذ راسی تضمیماد بىد بلکآه باّآج ؽآذ تآا کتآاب دیىفآايتىط بخؾآی اص یآک سويآذ
تضمیماتی ؽىد که به صىصۀ دیرشی غیش اص صىصۀ کتاب دیىفايتىط تْلك داؽت .اها دس هخآال آیًآههای
ً
عىصاو تضمیك و تشرمه همضهاو با یکذیرش فىسد هیگشفت و دايؾآمًذاو تْمآذا بآا نهآاسنىب
رهًی يمادايه به عشآ آحاس تشرمه ؽذه هیسفتًذ و آؽکاسا هیکىؽیذيذ تا اص يَش ّلمی يغبت به ایآى
آحاس پیؾشفت کًًذ .اها دو هخال هزکىس تًها ؽآکلهای ایآى سابيآۀ دیآالکتیکی يبىديآذ ؽآکلهای
دیرشی يیض ورىد داؽت که دس اداهه با رکش دو هخال دیرش بهىىس خالفه به آوها هیپشداصم.
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گاهی همکى اعت که تشرمه دس ّیى صال هشصهای آو دايؼ سا يیض با ابذاُ يَشیهای تاصه رابزا
کًذ .بشای هخال حابت بى لشه هتشرن همذهۀ کتاب حسطا يیکىهآاخىط گشاعآایی هیگىیآذ کآه
يیکىهاخىط اّذاد هتضاب سا بذوو ّشمۀ يَشیهای بشای آوها رکش کشده و نًیى يَشیهای دس اصطول
اللیذط هن يیاهذه اعت .لزا خىد هتشرن یًْی حابت بى لشه سوی ایى هغآئله کآاسکشد و او بآىد کآه
اولیى يَشیۀ اّذاد هتضاب سا پشوسايذ.
هخال دوم به تشرمۀ دو ؽاهکاس یًْی اصول اللیذط و مخزوطات آپىلىيیىط هشبىه هیؽىد .دس هآىسد
ایى کتابها تشرمهها بهؽذد هىسد يیاص خىد هتشرماو همکاساو هنّقآشاو و صاهیايؾآاو بآىد صیآشا
آوها خىاهاو گغتشػ تضمیماد يه فمو دس آو صهیًۀ ّلمی خاؿ بلکه دس همۀ صهیًههای ّلمی بىديذ.
بشای هخال اگشنه هتشرن اصول صزاد بىد اها ؽًاخت اصطول دس غًآای تضمیمآاد هًذعآی همکآاساو
صزاد -يخغتیى هتشرن اصول -تأحیش بغضایی داؽت و بشای همکآاس دیرآشػ دس بیآت الضکمآه یًْآی
خىاسصهی يیض هفیذ بىد .خىاسصهی اص هفهىم «سوػ هًزش بهیمیى» و اص احبادهای افآیل اللیذعآی تآأحیش
پزیشفت و ایى تأحیش دس عاختى ّلن يىیى ربش تىعو او يمؼ اعاعی داؽت.
فکش هیکًن هخالهای فىق بهلذس کافی سوؽى هیکًذ که نشا بشای دسک ايتمآال ّلآن یىيآايی بآه
ّشبی بایذ ابتذا به سابيۀ دیالکتیکی هیاو تشرمه و تضمیك تىره کشد .نًیى اعت که ولتی پیچیآذگی
سابيۀ هیاو تضمیك و تشرمه سا دس يَش بریشین دیرش يمیتىايین دو سویکشد صیش به ايتمال ّلن یىيايی به
ّشبی سا بپزیشین :سویکشد اول که ایى سوصها بیؾتش و بیؾتش هىسد ايتماد لشاس هیگیشد هماو اعآت کآه
پیؾتش ممى ىشس هشاصل عهگايۀ تشرمه رزب و تىلیذ خالق بهًّىاو عآه هشصلآۀ هتآىالی ّلآن و
فلغفه دس تمذو اعالهی به آو اؽاسه کشدین .اها سویکشد دوم سویکشدی اعآت کآه تشرمآۀ ّلمآی و
تشرمۀ فلغفی هش دو سا به نؾن یک هىرىدیت عاده يراه هیکًذ و تفاودها سا به يفِ تؾابهها کًاس
هیگزاسد .نًیى سویکشدی سا هیتىاو هن يضد ىشفذاساو فشمیۀ پزیشػ ايفْالی ّلآن یىيآايی تىعآو
هغلماياو دیذ و هن صتی يضد کغايی که به يَشیۀ رزب هیشاث یىيايی تىعو هغلماياو اّتماد داسيذ.
وامش اعت که نًیى سویکشدی يه تًها دسعت اعت بلکه ؽاهل فشمیاد هتًالنی يیض هغت .صیآشا
صتی اگش فمو دس هىسد تشرمۀ ّلمی هن بخىاهین فضبت کًین يمیتىاو نًیى هىمآْی سا اختیآاس
کشد و دس هىسد همۀ تشرمههای ّلمی يَشیهای یکغاو فادس کشد .بشای سد نًیى يراهی فمو کآافی
اعت تىرهماو سا به تفاود تشرمه آحاس ىبی و تشرمۀ آحاس هشبىه به ّلىم دلیك رلب کًینّ .الوه بش
ایى دیذین که صتی دس تشرمۀ آحاس هشبىه به ّلىم دلیك يیض سابيۀ دیالکتیکی هیآاو تشرمآه و تضمیآك
یکغاو يیغت و نًذیى صالت هختلف داسد .دس والِ فمو سوؽی که هبتًی بش بشسعی رذاگايۀ ايىاُ
تشرمههاعت هیتىايذ تماهی صاالد همکى سابيۀ هیاو تشرمه و تضمیك سا سوؽى کًذ.
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