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سنهسعنرفنسیکیسفزسشعوفیس
ً
َهیدس)یاسَشهید(1سناخیسعمدتا فزسشو

نخ تیِنسزنانساارسیسیااسمیسشرا،سولیسفوسعالوهسبوسفینس

شخصیتس نیزس وس عونی،س زنانس ارس کمسفهمیتس شاعویس

ناشناختهسفیسارستاریخساا فۀسفسالمیسارسقونسسرمسوسفوفیلس

قونسچهارمسهمسنراهسفست،سنهسطرریسکهسناشناختگیسفشسآامیس

رفسبومیسفنگیزاسکهسنهسج تسوجرسارنابسفوسبوآید.سیکیسفزس

نخ تینسفرزیانیسهایسمنانعسرفجعسنهسفوسفزسمحّمدسقزوینیس

سمهمسنعدسفزسآنس
ً
فستسارسسالس1910،س2سوستنهاسنرشتهسهایسوفقعا

یکیسنهسقامسپاولسکوفوس3سفستسوسجدیدتوینشانسفزسژیابوس

الزفر4سکهستصحیحسفنتقاایسوستوجمهسفیسفزسفشعارساارسیس

نازماندهسفزسشهیدسرفسنهسهموفهسکتابشناسیسجامعیسنهسچاپس

فندکیسمطالبس فازوانس رساندهسفست.سنرشتۀسحاضوسبوفیس

ایگوسفستسنهسزندگیسنامۀسشهید،سکهسهمچنانسسختسکایس

سبوسپایۀساوسمتنسفست،سکهسیکیسفزسآنهاسفزسآغازس
ً
مانده،سوسفساسا

فماسنهسنظوسمنسپیشسفزسفینسمقصراسآنسرفس شناختهسسنراه،س

نهسارستیسارنیااتهسفند،سوسایگویسهمینسفوفخوسارساستوسس

قوفرسگواتهسفست.س

متنسفّولسعبارتیسفزسالفهرست فننسندیم5سفستسکهسمدخلس

س
ً
شهیدسرفسمیسترفنسارساصلسطبسآنسیاات،سکهسنهسطررسب بتا

فسارنارۀسطبیب،سکیمیاگوسوس
ّ
نامتناسبیسارسمیانسشوحسمؤل

فنرنکوسمحّمدسننسزکویّایسرفزی،سجایس ایا رِفسماحد،س

گواتهسفست.سنهسطررساقیقستو،سفننسندیمسمدخلسهایسکرتاهیسرفس

ارنارۀساوسشخصسکهسنهسطویقیسناسفینسافبشمندسبزرگسارس

ِدیععمه ی ر
ار
ز
یو

ییخیب ِدیرهُش وابِی ی رعسش د

س
ً
معمرال کهس 3(س ج2/س 1903:س لندن،س بوفون،س فاوفراس نهستصحیحس االلباب،س )لباب  س

مدخلسهایسخراسرفسناسنازیسناسکاماِتسمونرطسنهسنامسشاعوسمذکررسآغازس

میسکند،سنری ندۀسمرراسنحثسماسرفسفینچنینسمعوایسکواهسفست:س»شهیدسشاعوس

شهدسخِنسشاهدکالمسنرذ«؛سفینسنکتهستوایدیسناقیسنمیسگذفراسکهسعرایس
استسکمسصامتسهاسرفسهمینطررسمیسخرفندهسفست.س)1(

نظامیسعووضیسسموقندیس)الیدن-لندن،س چهارمقالۀ  فزس فوس رک.ستصحیحس 2.س

ایگوس مطالبس نهسهموفهس قزوینیس یااافشتس 6(.س یااافشتس 127-128،س 1910:س

م تخوجسفزسنرشتهسهایسفو،سکهسپسسفزسوااتشسنهساستسآمده،سارسکنارس

یااافشتسهاییسفضاایسارستصحیحسجدیدسفینسکتابسنهسفهتمامسمحّمدسمعینس

)تهوفن،س1331:س80-83،ستعایقات(،ستجدیدسچاپسشدهسفست.

ارستصحیحسفوسفزسرسائل فلسفیّة رفزیس)قاهوه،س1939:س147-145(. 3.س

ارساشعار پراکندۀ قدیم ترین شعرای فارسی زبان )تهوفن-پاریس،س1964:سج1/س 4.س

20-21،س62-69؛سج2/س39-23(.

تصحیحساارگلس)الیپزیگ،س1871:س299(؛ستصحیحستجّداس)ویوفیشساوم،ستهوفن،س 5.س

نیستا،سناسمقدمهسفیسنهستاریخس1973:س357(.سفینسنخشسفزسالفهرست رفسفننسفنیسفصیبعةس

ارسکتابسعیون األنباء في طبقات األطباء )قاهوه،س1992/1299:سج1/س311(س

سنقلسکواهسفست.ستوجمۀسحاضوسفزسفینسعبارتسرفسمیسترفنسناستوجمۀس
ً
م تقیما

نایارسافجسسنجید:س

B. DODGE, The Fihrist of al-Nadīm (New York & London, 1970): 702.

ی ِهنسشهیدزیععشهی*

توجمه:یمرِساالریرضشش
mrazavi@princeton.edu

فینسمقالهستوجمهسفیسفستسفز:  *
de BLOIS, F. (1996). “Shuhayd al-Balkhī, A Poet and  
Philosopher of the Time of Rāzī”. Bulletin of the School of  
Oriental and African Studies, 59(2), 333-337. (DOI: 
10.1017/S0041977X0003161X)

فزسفستاام،ساکتوسسیّدسفحمدرضاسقائمسمقامی،سکهسهمستوجمۀسفینسمقالهسرفس س

مقالهس پایانس ارس کهس نرشتند،س آنس بوس یااافشتسهاییس همس نمراند،س ویوفیشس

آمدهسفستس)فعدفاستوِکسافخلسکمانکسارسمتنسبشانۀسیااافشتسهایسفیشانسارسپایانس

ـساوسمنبعساا فیس مقالهسفست(سهمچنینسفزسخانمسزهوفسحنیفیسکهسارسیااتنسیکیس

نهسمتوجمسکمکسکواند،سصمیمانهسسپاسگزفرم.

استسکمسارسنرشتهسهایسنهسفلفبایسالتینسفینسنامستاسپیشسفزسفینسنهسصررتس 1.س

Shahīdسضبطسوسنهسmartyrس)=شهید(ستوجمهسشده،سولیسآنقدرسکهسمیسافنیم،س
فینسعنرفنسهوگزسارسفاوفرسب یارسقدیمسنهسعنرفنسفسمسخاصسنهسکارسنواته،س

ناکهستنهاسنهسعنرفنسصفتیسبوفیسم امانانیسکهسارسنبواسکشتهسشدهسفندس)آنسهمس

پسسفزسموگشان(سفستعمالسشدهسفست.سنهسعنرفنسفسمساوایسزنده،سفینسصفتس

مضحکسوسارسوفقعسنیسحومتیسنهسنظوسمیسآید.سفماسلفظسهمسفمالسوسهمسوزنسآن،س

وسشهد،سنهسمعنایسع ل(،سفگوچهسب یارسنهسندرت،س
ّ
سصررتسمصغ

ً
رِس)ظاهوف ار

ز
یعنیسو

سعوِبسخانرفاهسفیسفزسزعمایسفندل ی،سیعنیس
ِّ
شرفهدیسافرا،سنهسویژهسنامسجد

هید،سفمیوسحمصس َهید،سوسهمچنینسسنامسپدربزرگسعوَمیوسننسسعدسننسشو ننیسشو

الرجال  اسماء  فی  المشتبه  کتابس ارس ذهبیس نراهسفست.س معاویه،س عهدس ارس

ظسوارِسنهسضمسارسفینس
ّ
)نهستصحیحسِاسیرنگ،سالیدن،س1881:س305-306(سبوستاف

(،سفلبتهس
ٌ
ارِسنهسعنرفنسنامسبوخیس)جماعة

ر
اوسمرراستصویحسمیسکند،سهوچندسفزسو

ندونسشاهد،سنامسبواهسفست.ساومینسفسم،سنهسفحتمالسزیاا،سارسزمانسذهبیس)قونس

هشتم(،سیعنیساورهسفیسکهستحقیوسفلقابسمحتومانۀسسنّتِیسعونیسرونقسیااتهسنرا،س

کاربواسافشته،سفماسنعیدسفستسکهسفینسم ألهسارسمرراساورهسفیسکهسمرراسنحثس

هیِدسمرراسنحثسما،سگهسگاهسنهسسالسیاسسارلس ماستسصااقسناشد.سنامسشو

تحویفسشدهسفستس)ب خسلغت فرس فسدیسصررتسسپابذس)رک.سمقدمۀستصحیحس

نهس شهیدس فمالیس ولیس افرند(،س همس رفس چهلسوهفت[(س انیوسیاقی:س ]چاپس 23س هوون:س

مسندفنیم.سنهسخصرصسترّجهسشراسکهسعرای
ّ
فندفزهسفیسه تسکهسآنسرفسم ا
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فرتباطسنراهسفند،سپسسفزسشوحسحالسفوسفماسپیشسفزساهوستس

آثارش،سجایسافاهسفست:سنمستسک یسکهسفوسرفستنهاسفلباخیس

میسخرفند،سوسدیگِسشهیِدسمرراسنحِثسما.سبوفیسروشنسکواِنس

احرفیسکالم،ستوجمهسرفسناسآخوینسجماۀسشوحسحالسرفزیس

آغازسمیسکنیم]1[:

وسعمیسایسآخوسعموه.سوسکانسیقرلسفنهسقوأسفلفا فةسعایس

فلباخی.س

خبِی عسفةییذه

هذفسکانسمنسفهلسفلباخ،سیطرفسفلبالاسوسیجرلسفالرض،س

ح نسفلمعواةسنالفا فةسوسفلعارمسفلقدیمة.سوسقدسیقالسفنس

سایس
ً
سکثیوف

ً
فلوفزیسفاعیسکتبهسایسذلک.سوسرأیتسنخطهسشیئا

عارمسکثیوة،سم رافتسوساساتیوسلمسیخوجسمنهاسفلیسفلناسس

کتابستام.سوسقیلسفنسنخوفسانسکتبهسمرجراة،سوسکانسایسزمانس

فلوفزیس

رجلییعِ یبشارِیعنیهلحسینی

وسیکنیسفناسفلح ن،سیجویسمجویساا فاتهسایسفلعام.سوسلکنس

لهذفسفلوجلسکتبسمصنفة،سوسنینهسوسنینسفلوفزیسمناظوفت،سوس

لکلسوفحدسمنهماسنقرضسعایسصاحبه.

...سوسارسپایانسعموشسنانیناسگشتس)یعنیسرفزی(.سوسمیسگفتس

کهساا فهسرفسنزاسناخیسخرفندهسفست.سخبِی عسفۀی ش:یفزس

فهلسناخسنرا،سشهوهاسرفسمیسگشتسوسزمینسمیسپیمرا.ساا فهس

وسعارمسقدیمهسرفسنیکسمیسافب ت.سوسگفتهسفندسکهسرفزیس

کتابسهایسفوسرفسارسفینسنابسفزسخراسمیسافب ت.سوسمنس

چیزهایسب یاری،سفزسسرفاسوسنیاض6،سنهسخطسخراسفوسارنارۀس

افبشسهایسگرناگرنسایدهسفم،سکهسفزسنینسآنهاسکتابسکامایسنهس

میانسموامسرفهسنیاات.سوسگفتهسشدهسکهسکتابسهایسفوسارس

خوفسانسمرجراسفست.سوسارسزمانسرفزیسمِدشیمشاشریعهی

وارِیعنیهلحسین7ینراسمکنّیسنهسفناسفلح نسکهسارسعامسپیووس

اا فۀسفوس)یعنیسناخی(سفست،سفماسفینسمواسرفس)نیز()3(سکتابسهاییس

فستسکهسخراستصنیفسکواه.8سوسنینسفوسوسرفزیسمناظوفتیس

نراهسفستسوسهوسیکسفزسآنهاسراّیهسهاییسبوسایگویسنرشتهسفست.س

هریتسناخی،سفستااساوضیسرفزی،سهمچنانسرفزآلراسفست.س

کوفوسسوسپینس9س»ب یارسمحتمل«سافب تهسفندسکهسفوسهمانس

فیوفبشهویسناشدسکهسناصوسخ ووسمیسگریدسآثارشسارنارۀس

فایانسمختافسس]2[سرفسسرفزیس»نهسفلفاظسزشتسماحدفنه«سنازگفته،س

وسچندسنارسنیزسارسنرشتهسهایسنیوونیسفزسفوسیااسشدهسفست.سفماس

فینس بوفیس حقیقیسفیس سندس هیچس کهس نمیسرسدس نظوس نهس

یک انسفنگاریسوجراسافشتهسناشد.10سناسوجراسفین،سکوفوسسوس

پینسسنیسشکسارستسگفتهسفندسکهسفینسناخیسهمانسافبشمندس

جامعسفالطوففسمشهرر،سفنرزیدسناخی،سنی ت.11سارسجایس

ایگویسفزسالفهرست12،سفننسندیمسشوحسحالیساقیقسفزسفنرزیدس

سفزستوجمۀستجّداسنقلسکوا،سپسس
ً
ارستوجمۀسحاضو،سفگوسچهسمیسشدسمتنسرفسعینا ]1[.ی

فزسمقای ۀسمتنسعونی،ستوجمۀساوسنارفسنهسفنگای یس)ارسهمینسمقاله(سوستوجمۀس

اارسیستجّدا،سرفهسارستسرفستوجمۀسمجّداسمتنسنهساارسیسافب تمستاسظوفیفس

متنسعونیسنهتوسمنتقلسشرا.سنهسهمینسسبب،سناسپیشسچشمسافشتنستوجمۀس

تجّداسوساوسنارف،ستوجمۀسنخشسمونرطسنهسالفهرست فزسمتوجمسفینسمقالهسفست.س

همچنین،سارسفصلسمقالهسمتنسعونیسنیامدهسوسآنسرفسمتوجمسارستوجمۀساارسیس

ِجخی فازواهسفست.س)نک.ستصحیحسپیشسگفتۀستجّدا،سص357(.سمت

مسّشدهتسنهسمعنایس»چوکسنریس«سمعووفسفست.سارنارۀسدساترِس)مفوا:س 6.س

س
ً
اوسترر(سسیاقسعبارتسمعنایسپاکسنریسسرفسمیسطابد،سفگوچهسفینسمعناسظاهوف

ارسهیچسقامرسیسضبطسبشدهسفست.سمجاورِتسمسشدّةس/سسشهدسوسدزستشرسارس

مفاتیح العلوم خرفرزمیس)تصحیحساانساارتن،سالیدن،س1895:س58(سهمسه تسوس

فوسضمنسبوشموانسفصطالحاتستخصصیسپیشۀسکتانتس]ارسفصِلسکتاب:سفلبابس

فلوفنعسایسفلکتانة،سفلفصلسفالّولسایسفسماءسفلذکررسوسفلدااتوسوسفالعمال[سدستشرسرفسنهس

)فلدستررسب خةس ااتوسچوکسنریسس فزس منقرلس ]فمرفل[،س رونرشتسسوجمعس

فلجماعةسفلمنقرلةسمنسفل رفا(ستعویفسکواهسفست.سمرفضعسگرناگرنیسارسب خس

ف(سوس
ّ
الفهرست وجراسافراسکهسکاتبانسمیسگریندسآنسرفس»فزساستررسفوس)=مؤل

)آنچه(سنهسخطسفوس)فست(«س)منساستررهسوسنخطه(سفستن اخسکواهسفند،سیاسآنکهس

اضاهایسخالیسرفسناقیسگذفشتهسفندس»همانطررسکهس)آنهاسرف(سارساستررسیااتیم«س

)کماسوجدناسایسفلدسترر(؛سرک.سمقدمۀسفنگای یسمینریسارستصحیحستجّدا،سصس س

1-2س)ندونسفشارهسنهسعبارتسحاضو(.سفینسمعنی،سمانندسایگوسمعانیسدستشرس

نهسمعنیسموجع،سمشتقس میانه،س اارسیس dastwarس فزس نایدسارسفصلس عونی،س
شدهسناشد.س)2(

اارگلس)نهسفشتباه(:سننسفلح ن.سارسهوساوستصحیحسفینسجماهسنهساوسنندستق یمس 7.س

شدهسفست،سنهسنحریسکهستمامسعبارتسنیسمعناسمیسشرا.

»یجویسمجویساا فتهسایسفلعامسوسلکنسلهذفسفلوجلسکتبسمصنفة«؛سفینس 8.س

کاماتسگوهسفصایسنرشتهسهایسپیشینسشدهسفند،سفماسمنسمعنایسایگویسبوفیس

آنهاسنمیسترفنمسمتصّررسشرم.

دانشنامۀ اسالمEL1[ 1[،سذیلسمدخلسرفزیس)al-Rāzī(س]ج3:س1136-1134[. 9.س

)تصحیحسعماایسحائوی،س المسافر  زاد  متنس ارس various religions.س فصل:س ]2[.س

ویوفستساوم:س96-97(،سکهسنرشتۀساوسمحققسیااشدهسم تندسنهسآنسفست،سچنینس

آمده:س»...چرسحکیمسفیوفبشهویسکهسموسمعنیسهایساا فیسرفسنهسفلفاظساینیس

عبارتسکواهسفستسفندرسکتابسجایلسوسکتابسفثیوسوسجزسآنس]و[سموامسرفسبوس

اینسحقسوسشناختسترحیدسنعثسکواهسفست،سوسپسسفزسفوس]چر[سمحّمدس

زکویایسرفزیسکهسموسقرلسهایسفیوفنسشهویس]رف[سنهسفلفاظسزشتسماحدفنهسنازس

نهس معانیس فینس فندرس رفس مقّدمسخریشس وس فستااس معنیسهایس وس فستس گفتهس

ِجخس عبارتسهایسخریشسمرحشسوسم تنکوسنگزفراه...«.سمت

قسارسکتابسفیلسوف ری، محّمد زکریّای رازی )تهوفن،س1349:س
ّ
مهدیسمحق 10.س

16-19(سمطالبسمونرطسنهسفیوفبشهویسرفسگواسآوراهسفستسوسناسفالۀسمرّجه،س

سنهسقاطع،سبوسفینسناورسفستسکهسفوسنهسفهلسناخ،سکهسفهلسنیشانررس
ً
فگوچهسفحتماال

فست،سوسندینستوتیبسممکنسنی تسکهسهمانسناخیسیااشدهسارسکتابس

فننسندیمسناشد.سس

نهسعکس،ساؤفاسسزگینس)Geschichte des arabischen Schrifttums،سالیدن،س 11.س

1970:سج3/س275(سبوسآنسفستسکهسنهسفقوبسفحتمالس)höchstwahrscheinlich(س
فینساوسناخیسیکسنفوند.

تصحیحساارگل:س138؛ستصحیحستجّدا:س153. 12.س
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وساهوستسناندیسفزسکتابسهایشسآوراهسوسنهسهمینسسببس

نمیسترفنسگمانسبواسکهسفوسهمانسایا رایسناشدسکه،سآنگرنهسکهس

منبعسماس]یعنیسفننسندیم[سفزسآنسآگاهسفست،سیکس»کتابسکامل«س

نیزسفزسخراسناقیسنگذفشتهسفست.13سولیسفینسناخیسفسوفرآمیزس

اقطسفستااسرفزیسنبراه؛سفو،سآنگرنهسکهسمنسمتنسرفسمیساهمم،س

فستاِاسشهیدسهمسنراه،سیاسنهسهوستقدیوسک یسنراهسکهسشهیدسارس

اا فهسبوسطویقسفوسمیسراتهسفست.سنهسعبارتسایگو،سرفزیسوس

شهیدسهوساوسآبشخرِرساا فیسیک انیسافشتهسفند.

اهوستسآثارسرفزی،سکهسنالااصاهسپسسفزسنخشیسکهسفینکس

توجمهسشدسقوفرسافراسوسناسقدریسفختالفسفزسطویقسیکیسفزس

آثارسنیوونیسنیزسفزسآنسآگاهیم،14سچنانکهسپیشتوسهمساریااتهسفندس

حاویساوسعنرفنسناسذکوسنامسشهیدسفست.سنخ تینسنقضیسفستس

صوان  منتخب  ارس لذت.15س ماهیتس م ألۀس ارس شهیدس بوس

فزس یکیس فزس مفّصایس س
ً
ب بتا گزیدۀس سج تانیس الحکمۀ      16س

لذفتس »تفضیلس ارنارۀس فلح ین«س ننس »شهیدس کتابسهایس

فتسنالحقیقة    ـسعایسلذفتسفلبدنسفلتیس
ّ
فلنفسسـ )فلتی(سهیسلذ

هیسإذفسحصاتسآالم«سآمدهسو،سهوچندسفزسرفزیسارسفینسگزیدهس

نامیسنیامده،سم تبعدسنمیسنمایدسکهسفینسهمانسفثویسناشدسکهس

رفزیسبوسآنسراسنرشتهسفست.سنهسهوسرویسمیسافنیمسکهسم اکس

تسچیزیسنی تسمگوسرفحتس
ّ
تس)»لذ

ّ
سابیسخراسرفزیسارنارۀسلذ

فزسرنج«سسس]3[(17سیک وهسخالِفسفخالقِسسسسس]4[سفیجانِیسفرسطرییس

فستسکهسگزیدۀسنقلسشدهسفزسرسالۀسشهیدسارسکتابسسج تانی،س

خالصهسفیسمرجز،سوستاسحدیستعدیلسیااته،سفزسآنسفست.سعنرفنس

ایگوسکهسنامسشهیدسارسآنسفستسنحثیسفستسارنارۀسمعاا،سکهس

فزسمحترفیسآنسنیسخبویم.18

فسقونسششمسوسهفتم،سارساوسنخشس
ّ
یاقرتسحمری،سمؤل

فزسمعجم  االدباء خراسوسارسعبارتیسفزسمعجم البلدان خراس)نهس

هوسسهسنگاهساقیقستویسخرفهیمسفندفخت(،سنهسنحریسفزسشهیدسمرراس

نحثسماسیااسمیسکندسکهسروشنسمیسسازاسفوسمرضرعسیکیسفزس

مدخلسهایسفثوسنخ تسنراهسفست.سمتأّسفانه،سنخشسزیاایس

فزسمعجم االدباءسفمووزهسفزسمیانسراتهسفست،سفزسجماهستمامس

نخشیسکهسمختصسفشخاصیسنراهسکهسنامشانسناسحوفسشینس

سنهسچاپسرسیدهسفندسماسرفس
ً
آغازسمیسشرا.سفماساوسکتانیسکهسفخیوف

کهس رفس محترفیسشوحسحالیس تاساستسکمس قاارسساختهسفندس

یاقرتسفزسشهیدسآوراهسسنراهسفستسنازیانیم.سنخ تینسجادس

دیسفستسکهسارسسالس1982س
َ
شانزاهمسالوافی بالوفیات َصف

چاپسشده.سفگوچهسصفدیسفشارهسفیسنهسمنبعسخراسارسشوحس

حالسشهیدسنمیسکند،19سمقاناهسناسنخشسهایسیااشدۀسکتابس

فوسمیسنای تیس نتیجهسمیسرساندسکهس فینس نهس یاقرت،سماسرفس

فطالعاتشسرفسفزسنخشسهایسمفقراسمعجم االدباء یاقرتس

گواتهسنراهسناشد.سفینسنتیجهسناسفنتشارستصحیحسجدیدیسفزس

معجم االدباء،سارسسالس1993،سنهستحقیقسفح انسعباسستأییدس

میسشرا،سکهسارسآنسنیشتوسنخشسهایسمفقراسـسفزسجماهسمدخلس

شهیدسسسـسفزس»مختصو«یسکهستاسکنرنسناشناختهسنرا،سفازواهس

شدهسفند.20سارسحقیقت،سمدخلسصفدیسوسآنچهسارسمختصوسس

یااشدهسه تسچیزیسنی تندسجزساوستحویوسکرتاهسوسناندسفزس

متنیسوفحد.سفینسمتنس]کهسنایدسهمانسمعجم االدباءسنراهسناشد[س

فسماسرفسناسنامس»فنرفلح ینس)کذفسارسهوساوسکتابسنهسجایس
ّ
مؤل

م«سیااس
ّ
»فنرفلح ن«(سشهیدسننسفلح ینسفلباخیسفلرّرفقسفلمتکا

میسکند،سوسیکیسفزسمهمستوینسفطالعاتسارنارۀسزندگیسفوسرف،س
نیزسرک.سمحقق،سهمان:س15-14. 13.ی

رک.سرسالة للبیرونی فی فهرست كتب محمد بن زكریا الرازیس)تصحیحس 14.س

کوفوس،سپاریس،س1936(.

نیوونیس)ص11،سسطو12(سعنرفنسرفسنهسصررتسفی ما جری بینه و بین شهیٍد  15.س

البلخی فی اللذةسنقلسکواهسفست.سفننسندیمس)تصحیحساارگل:س310،سسطوس5؛س

تصحیحستجّدا:س358،سسطوس22(سآنسرفسچنینسآوراهسفست:سکتاب نقضه علی شهید 

)هوساوستصحیح:سسهیل،سفماسنهسب خهسندلسهایساارگلسموفجعهسشرا(سالبلخی فیما 

ناقضه به من اللذة.

منتخب صوان الحکمة )تصحیحسافناپ،سالهه-نیریررک،س1979:س127(. 16.س

منقرلسفستسفزسنرشتۀسناصوسخ ووسارسزاد المسافر )تصحیحسعماایسحائوی،س ]3[.س

ویوفستساوم:س235(.

کوفوسس)همان:س139،سیااافشتس3(سبشانسافاهسکهسنظویۀسرفزیسارنارۀسلذتس 17.س

61(سمقتبسسفست.سک انیسکهسکرشیدهسفندس d-e(سفزستیمائرسسفاالطرنس
ً
فحتماال

فصلسفینسنظویهسوسجنبهسهایسایگوساا فۀسرفزیسرفسنهسفپیکررسبوسانند،سترّجهس

ندفشتهسفندسکهسآثارسفپیکرریسهاسارسانیایسفسالمیسنهسکایسناشناختهسنراهسفند.

موفاسفزس»فخالق«سارسفینجاسوسارسمترنساا فیس»فصرلسفخالقی«س)ethic(سفست. ]4[.س

نیوونیس)ص18،سسطوس9(:سفلّواسعایسشهیٍدسایسلغزسفلمعاا.سفننسندیمس)تصحیحس 18.ی

سناسمرراسقبلسخاطسشده[؛ستصحیحستجّدا:س
ً
اارگل:س301،سسطوس14س]ارسفصل:س5سکهسظاهوف

358،سسطوس29(سکتاب علی شهیدس)هوساوستصحیح:سسهیل،سولیسضبطسارستس

سارسب خهسندلسهایساارگلسآمده(سالبلخی فی تثبیت المعاد افرا.سعبارتس
ً
مجّداف

اوم،سنهسویژه،سحاکیسفزسفینسفستسکهسفینسرفزیسفستسکهسعقیدهسنهسمعااسرف،س

عایهسفنتقااسشهید،سنهسثبرتسمیسرساند،سوسنهسبوعکس.سارسفینسصررت،سنعیدس

فستسکهسمقصراسفزسمعااسهمانسعقیدۀسفسالمیسارنارۀسمعااسناشدس)کهسرفزیس

آنسرفسراسکواه(،سناکهسمیسنای تیسافرفیسمعنایسویژهسفیسارسنظامساکویسخراس

ق،س
ّ
رفزیسناشد.س]ارنارۀسرأیسنعضیسمحققانسایگوسارسفینسنارهسرک.سمحق

ایا رفسری،س113-112.[

الوافی بالوفیاتس)نهستصحیحسوافاسفلقاضی،سنیووت،س1982(:سج16/س198-197. 19.س

ص1422-1421. 20.س
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کهسارسهیچسمنبعسایگویسایدهسبشده،21سنهساستسماسمیساهدس

وسآنسفینکهسفوسارسسالس315قسارگذشتهسفست.سسپسسمیسگریدس

کهسفوسناسهمسشهویابش،سفنرزیدسناخیسوسفنرفلقاسمسناخیسکعبی،س

معاصوسوساوستانسنزایکیسنراهسفندسوسهمچنینسهوسسهسارسعارمس

اا فیسپیشرفسنراهسفند.سنهسعالوه،ستمامسسفیشانسارسزمانیسنزایکس

نهسهمس)ایسمدةسقویبة(سارگذشتهسفند؛سفنتدفسشهیدس)ارس315ق(،س

سپسسفنرفلقاسمس)ارس319ق(سوسارسنهایتسفنرزیدس)ارس322ق(.س

فنت اخس ارس تس
ّ
اق نهس شهیدس کهس میسکندس فضااهس یاقرتس

استسنرشتسهاسمشهررسنراهسفست.22سفوسهمچنینسششسنیتس

ننس فحمدس فنرنصوس آنهاس ارس شهیدس کهس میسکندس نقلس عونیس

فنیسرنیعة،سوزیوسعمووسننسلیث23سصفاری،سرفسهجرسکواهسفستس

)اوسنیِتسفوسناسوزنیسایگو،سارسهجرسهمانسوزیو،سارسکتابسالمحاسن 

فی النظم و النثرسموغینانیسآمده24(،سوسمیسگریدسکهسفوسنهسسالس306س

ارسنغدفاسنراهسوسهمچنینسفحمدسننسسهل،سوفلیسنامدفرسخوفسانس

کهسگماشتۀسسامانیانسنرا،سرفسهجرسکواه،سوسفزسخشمسفوسناچارس

نهسگویزسشده،سولیسپسسفزسهالکسفوسنهسناخسنازگشتهسفستس

)یعنیسارس307ق(.25س

یاقرت،سارسمدخلسفنرزیدسناخیسخرا،سنهسکتانیسفزسک یس

فمیوس مرلیس فحمدس ننس عبیدهللاس ننس فحمدس »فنرسهلس نهسنامس

فلمؤمنین«سفشارهسمیسکند،26سکهسآنسرفسنهسخطسخراسمؤلفس

ایدهسنراهسوسشاملس»أخبارسأنیسزیدسفلباخیسوسأنیسفلح نس

سمنهسماسذکوتهسایس صتو
َّ
شهیدسفلباخی«سنراهسوسمیسگریدس»اخا

گمانس فینس نهس رفس خرفنندهس »ثالثه«س لغتس فلثالثة«.س توفجمس

میسفندفزاسکهسنامیسفزسعبارتسپیشینسحذفسشدهسکهسنایدس

فنرفلقاسمسناخی27سنراهسناشد،سوسفینسگمانسفزسآنجاستقریتس

میسشراسکهسیاقرتسمنتخبیسرفسکهسفزسکتابسفنرسهلساوفهمس

کواهسنراهسناسوعدۀسفینکهسفخبارسفنرفلقاسمسعبدهللاسننسفحمدس

کعبیسناخیسرفسارسمرضعسخراسفزسرویسآنسخرفهدسنرشتسنهس

پایانسمیسرساند؛28سولیسمدخایسارنارۀسفنرفلقاسمسارسنخشس

ناقیسماندۀسکتابسنی ت.سارسهمانسمنتخب،ساوسنیتسعونیس

نقلسشدهسکهسسارسضمنسنامهسفیسآمدهسنراهسکهسشهید،سهنگامس

پناهسبوانسنهسارنارسفمیویسارسچغانیانسکهسارسمتنس»محتاجس

ننسفحمد«سنامیدهسشدهسفست،29سنهسفنرزیدساوستااه.سفینسشوحس

حالسهایسسهسگانهسآشکارفسمأخذسمدخلسشهیدسفستسکهسارس

سطررسپیشینستاخیصسکوایم.سسوفنجام،سیاقرتسارسمعجم 

ک،سقویهسفیسارسحرمۀس
َ
فن
َ
البلدان خرا30سمیسگریدسکهسَجهورذ

ـسسآنگرنهسکهسمتنسچاپیسضبطسکواهسسسـس»فنرشهیدس ناخ،سزفاگاهِس

م«سفست.سقزوینی31سحدسس
ّ
ننسفلح ینسفلباخیسفلرّرفقسفلمتکا

زاهسکهسفینجاسنخشیسفزسکنیهسفزسمتنسفاتااهسوسنایدس»فنر>فلح ن<س

کتابسقونسیازاهمیسشاهد صادق فزسمحمدصااقسفصفهانیس)نهسنقلسفزسلغتنامۀ  21.ی

اهخدف،سذیلسمااۀس»فنرفلح نسشهید«(ستاریخسوااتسفوسرفس325سذکوسمیسکند،سفماس

چنانکهسروشنسخرفهدسشد،سفینستاریخسسهریسفستسنهسجایس315.سس]نیز.سرک.س

اووزفنفو،سسخن و سخنوران،س1380:س17،سکهسهمینسنرشتۀسشاهدسصااقسرفس

مبناسقوفرسافاهسفست.[

آوفزۀسشهیدسنهسعنرفنسکاتبسارسشعویسفزساّوخیسنیزسمشهراسفستس)رک.سدیوان  22.س

فو،ستصحیحسعبدفلوسرلی،ستهوفن،س1311:س187س]چاپسانیوسیاقی:س185،سکهسفلبتهسارسهوس

اوسمصوفعس»ننشناسند«سرفسناارستسنرشته[(سکهسارنارۀسممدوحسخرا،سخرفجهس

فنرسهلسزوزنی،سمیسگرید:سخطسنری دسکهسننشناسندسفزسخطسشهید/سشعوس

گریدسکهسننشناسندسفزسشعوسجویو.

فحمدسننسفنیسرنیعةس)فینسنامسنهسهمینسصررتسارسخراسفنیاتسهمسآمده(سارسمحومس 23.س

278سنهسمنصبسوزفرتسگماشتهسشدس)بوسطبقستاریخ سیستان،سنهستصحیحسماکس

فلشعوفءسنهار،ستهوفن،س1314:س250(سوسارسآستانۀسپیووزیسفسماعیلسسامانیسبوس

کان،سوفیات االعیان،س
ّ
عموو،سارسرنیعسفلثانیس287،سنهسفوسرویسآوراس)رک.سفننسخا

نهستصحیحسفح انسعباس،سنیووت،س1968-1972:سجس6/س428(.سفحمدسننسفنیسرنیعةس

رفسهمچنینسفننسفثیوسارسالکامل فی التاریخس)نهستصحیحستررنبوگ:سج8/س192(سوس

عایسننسزیدسنیهقیس)فننساندق(سارستاریخ بیهقس)نهستصحیحسفحمدسنهمنیار،ستهوفن،س

1317:س67(سیااسکواهسفند.سنیز،سرک.سپانرشتسنعد،سو:

C. E. BOSWORTH, The History of the Saffardis of Sistan and the Maliks 
of Nimruz (Costa Mesa & New York, 1994): 20, 359.
المحاسن فی النظم و النثر،سنهستصحیحساانسگادرس)فستانبرل،س1987(:س77.سارس 24.س

ب خۀسیگانۀسفینسمتن،سهمسنامسشاعوس)»فلشهیدسننسفلح ن«،سنامسفوسارسهیچسجایس

ایگوسناسفلفسوسالمستعویفسنیامده(سوسهمسنامسمهجّرس)فحمدسننسرنیعة(ستصحیفس

شدهسفست.

قصیدۀس ممدوحس 301-331ق(،س )حکس سامانیس اومس نصوس فحمد،س رقیبس 25.س

اارسیسشهیدسفست،سکهسچندسنیتسآنسرفسعرایس)همان:س3(سنقلسکواهسفست.س

ننس فحمد<س >ننس فنرفلح نسنصوس فمیوسسعیدس نایدسچنینسخرفند:س رفس متنس س

فسماعیلسننسنصوسفل امانی.

معجم االدباء،ستصحیحسمارگایرت:سج1/س143؛ستصحیحسفح انسعباس:س 26.س

]ج1[/س275.

فینسنامسارستصحیحسجدیدسمتنسارسمیانسقالبسفازواهسشدهسفست. 27.س

تصحیحسمارگایرت:سج1/س151؛ستصحیحسفح انسعباس:س]ج1[/س281. 28.س

نخ تیِنسفمیوفنسچغانیانسکهسماسفزسفوسفطالعیسافریمس»فنرنکوسمحّمدسننس 29.س

وسننسمحتاج«سفست،سکهسفّولسنارسارسحرفاثسسالس298قسفزسفوسیااس
ّ
فلمظف

شده،سارس327قسارگذشته،سوسفنرزیدسناخیساستسکمسیکیسفزسآثارشسرفسنهس

فاوفرس نخ تینس ارس چغانیانس ]»فمیوفنس نازورت،س )قس.س کواهسفستس تقدیمس فوس

فسالمی«س/س”The rulers of Chaghāniyān in early Islamic times“[سبشویۀسایران/س
Iran،سXIX،س1981:س4(.سفلبتهسمحتملسفستسکهس»محتاجس«سیسکهسیاقرتسنامس
بواهسپدربزرگسمحّمدسناشد،سهوچندسشایدسمحتملستوسفینسناشدسکهسیکسنارس

ایگوسمتنسنیستوتیبسناشدسوسحکایتسمرراسنحثسارسوفقعسنهسمحّمدسننس
وسبوگواا.)4(

ّ
مظف

معجم البلدان،ستصحیحسووستنفاد:سج2/س168-167. 30.س

31.سچهارمقالهس)الیدن-لندن،س1910(:س127-128،سیااافشتس6؛سنهسفهتمامسمحّمدس

معینس)تهوفن،س1331(:س80-83،ستعایقات.
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فسامیسیک انسمدخلسصفدی،سکهسارس شهید...«سخرفند.س

گذشتهسفزسآنسنیسفطالعسنرایمسوسفکنرنسارساستوسسفست،سوس

مختصوسمرراسنحث،سفینسحدسسرفستأییدسمیسکنند.سهمچنین،س

فکنرنسآشکارسفستسکهسعبارتس»وسکانسایسعصوسفنیسزیاٍاس

فلکعبی«سمیسنای تیستصحیحسشراسنهس»فنیس*زیٍدس>و<سفلکعبی«.س
نخشسمونرطسنهسنحثسماسارسفینسمدخلسرفسفینگرنهسمیسترفنس

توجمهسکوا:س»فنر>فلح ن<سشهیدسننسفلح ینسناخی،سوّرفقس

م،سفزس]فهل[سآنجاس)یعنیسجهرذفنک(سنرا،سولیسارسناخس
ّ
وسمتکا

پوورشسیاات،)5(سچوفسکهسپدرشسنهسآنسشهوسمهاجوتسکوا.س

مسوسافرفیساضایایس
ّ
فنر>فلح ن<سشهیدسفایب،سشاعو،سمتکا

نرا.سفوسارسعصوسفنر*زیدس>و<س]فنرفلقاسم[سفلکعبیسزندگیس
میسکوا،سوسمنسفوسرفسارس]معجم[سفالاناءسیااسکواهسفم«.32

فینسسهسناخی،سوسهمشهویسایگوشانسکهسشاعویسفستس

نهسنامسمحمدسننسمرسیسناخی،سارسیتیمة الدّهر33سثعالبیسنیزس

ارسکنارسهمسیااسشدهسفند،سارسحالیسکهسب خۀسپاریسس)نهسنقلس

فزسقزوینی(سضبطس»شهیدسننسفلح ین«سرفسنهسجایس»سهلسننس

فلح ن«سب خۀسچاپیسافرا.س

َهید،سفنرزیدسوسفنرفلقاسمسکعبیس خالصۀیمطعب:سفنرفلح نسشو

معاصوسوسهمشهویسیکدیگوسنراهسفندسوسشوحسحالسمشتوکس

وفحدیسکهسمنبعسیاقرتسنراهسنمایانگوسفرتباطسنزایکسفیشانس

ساورسنی تسکهسنگرییمس
ً
ناسهمسفست.سندینستوتیب،سفحتماال

قسافشتهسکهساوسهمتایس
ّ
شهیدسنهسهمانساضایساکویستعا

ننابوفین،س شیعیسگوف.س س
ً
تقویبا معتزلۀس نهس یعنیس فو،س نامدفرتوس

مجااالتسفوسناسآزفافندیشسبزرگ،سرفزی،سرفسمیسترفنسارسزمینۀس

بزرگستویسجایسافاسوسآنساااعسفزسفسالمسارسبوفبوساشمنانس

افخایسوسخارجیسفست،سکهسمیسافنیمسفزسفشتغاالتسفصایس

مینسمعتزلیسنراهسفست.س
ّ
متکا

آنگرنهسکهسمعینسنقلسکواهسفستی)چهارمقاله،ستهوفن،س1331:س83،ستعایقات(س 32.ی

تقیسزفاهسنظوسایگویسافراسوسمتنسرفسچنانکهسه تسارستسمیسافندسوسآنسرفس

فینگرنهستاقیسمیسکندسکهسپدرسشهیدسفزسمعاصوینسلغریسناایهسبشین،سفنرزیااس

200قس سالس حدواس ارس کهس نراهس فلکالنی،س فلحوس ننس هللاس عبدس ننس یزیدس

ارگذشتهسفستس)رک.سسزگین:سج8/س39،س265سوسموفجعسآن(،سوستقیسزفاهسب بِتس

»فلکعبی«سرفسنهسفوسمیساهد؛سولیسنهسنظوسمیسرسدسکهسسندیسبوفیسفینسمّدعاس

وجراسندفرا.)6(س

فس»شهیدسننسفلح ین«سرفسارس
ّ
چاپسامشق،س1304:سج4/س21.سهمینسمؤل 33.س

لطائف المعارف )تصحیحسفبوفهیمسفالنیاریسوسح نسکاملسفلصیوای،سقاهوه،س1960:س

203(سنیزسذکوسکواهسفستس)نیزسرک.ستوجمۀسنازورت:س135سوسیااافشتس114(.
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یاددهوتییاشیدکتِیسیِّیهحمِرضایقائخیمقامه

پا رقهی1:سنری ندهسنامسشاعوسمشهررسقونسسرمسوسچهارمس )1(س

ارِسرفسنهسعنرفنسنامِساواس
ر
رِسضبطسکواهسوسو ار

ز
هجویسرفسو

وسشمواهسفستسوسگفتۀسذهبیسرفسبوفیسقونس
ّ
چیزیسمتأخ

هشتمسیاسآنسحدواسزمانیسمعتبوسشمواه،سولیسبوفیسقوونس

قدیمستوسنه.سفزسیکسطوف،سوارِ،سچنانکهسشفیعیسکدکنیس

)این کیمیای هستی،س245سنهسنعد(سمعارمسکواه،سالفقلسفزسقونس

اقس
ّ
پنجمسنهسعنرفنسلقبسنعضیسصرایه،سمانندسفنرعایساق

وسفمامسقشیویسوسفنرسفلح نسخوقانی،سنهسکارسراتهسوسلقبس

نعضیسشعوفسمانندسحااظسهمسنراهسفستسوسممکنسفست،س

چنانکهسارسهمانسمقالهسآمده،سناسیکسلقبسوایِ،سکهسمعناس

نیزس نی ت،س معارمس نهساقتس س
ً
ظاهوف آنس شمرلس افیوۀس وس

سناسچنینس
ً
متوفافسناشد.سفّماسارمرراسشهیدسناخیسظاهوف

لقبیسمرفجهسنی تیمسوسوارِسنامسفوست.سفزسطوفسایگو،س

فست.س نهساستس قدیمس همسچندسشاهدس ِیی ار
ر
و نامس فزس

افرقطنیس)ا.س385ق(سارسالمؤتلِف و المختلف )تصحیحس

هید«س مراقسننسعبدهللا،سص1426-1427(سارس»نابسَشهیدسوسشو

فلّشهیدس فلبصویسوسحبیبسننس فلّشهیدس نامسحبیبسننس

مصویسرفسآوراهس)هوساوسارگذشتۀسقونساومسهجوی(سوسفزسیکس

ِسسنامسهمسیااسکواهسفستس)نیزسرجرعسشراسنهسحرفشیسمصّححس ار
ز
و

وسمنانعسایگویسکهسنامسفینسفاوفاسارسآنهاسآمدهسفستسوسارسآنسحاشیهس

ذکوسشدهسفند(.سفننسماکرالس)ا.سنیمۀساومسقونسپنجم(،سعالوهسبوس

ارِسارس»نابسَشهیدسوس
ر
آنساو،ساواسایگویسرفسهمسناسنامسو

هید«سکتاب االکمالس)تصحیحسعبدفلوحمنسفلمعامیسوسنایفس شو

فلعباسی،سج5،سصس89-90(سیااسکواهسفست.سارسمنانعسجدیدتو،س

ارِسفسمیسرفیجس
ر
مانندسمشتبه ذهبی،سنناسبوسفینسنراهسکهسو

ِسهایسمعووفسنامسبواهسشدهسفست.س ار
ز
فستسوستنهاسفزسسو

سرأیساوسنارفسارسپاورقیسفّولسمقالۀسفوسرفس
ً
ننابوفین،سظاهوف

ظسنامسشهیدسناخیس
ّ
نمیسترفنسپذیوات،سولیستوایدسارستاف

هنرزسبوجاست.س)فزساوستسگوفمی،سآقایسمجیدسرشیدیان،سکهس

آثارسافرقطنیسوسفننسماکرالسوسچندسکتابسایگوسرفسارسفختیارسنندهس

نهااندسوسفزسرفهنماییشانسبوخررافرسشدمسب یارسسپاسگزفرم.(

 pairپا رقهی6:سنری ندهسمعنایسدزستشرسرفسنهسقیدسفحتمالس )2(س

copyسافب تهسفستسارسبوفبوسمسشدّةس)نری ندهسم ّراهسآوراه؛س

فاناسم راّهسرفستوجیحسمیساهند(،سکهسآنسرفسنهسrough copyسنقلس
کواهسفست.سمسشدّهسمعاالسسشهدسفستسوسچنانکهسنری ندهس

گفتهسارسمفاتیح العلوم خرفرزمیسنیزسدستشرسارسکنارس

سشهدسآمدهسوسگفتهسشدهسکهسدزستشرسرفسفزسرویسسشهدساوفهمس

میسکنند.سننابوفینسشایدسمعنایسdraftسکهسمینریسارسمقدمۀس
فنگای یسالفهرستسچاپستهوفنسبوفیسفینسلغتسارسنظوس

گواتهسچندفنساقیقسنباشدسوسdraftسنیشتوسمناسبسسشهدسس
ناشد.سخرفرزمیسآنسرفسنهسعنرفنسفصطالحیسمالیسنهسکارس

سدستشریهلعملینیزس
ِ
بواهسوسفینسهمانسفستسکهسارسفصطالح

ناقیسماندهسفست.سرک:

  Edmund C. BOSWORTH (1969). “Abū ʿAbdallāh ـ
al-Khwārazmī on the technical terms of the  
secretary’s art: a contribution to the administrative 
history of mediaeval Islam”. JESHO, XII/2, p. 128. 

نازورتسخراسفینسکامهسرفسنهسformulary،سlistستوجمهس
کواهسفست.س

ارنارۀسدستشرسوسدستشریهلعمل،سجزسلغت نامۀ اهخدفس

رجرعسشراسنه:

و  ـ یـا تحقیقـات  اداری حکومـت صفـوی  سـازمان 

حواشـی و تعلیقـات اسـتاد مینورسـکی بـر تذکـرة 

الملـوک،ستوجمـۀسم ـعراسرجبسنیـاس)تهـوفن،سکتانفووشـیس

زّوفر،س1334(:س142.

کهن تریـن فرهنگ نامۀ فارسـی دانش اسـتیفا )تصحیح  ـ

و تحلیـل بخـش لغـات و مصطلحـات المرشـد فـی 

الحسـاب(،سنهسکرشـشسنفی ـهسفیوفنـیسوسعاـیسصفـویس

آقسقاعه،س)تهوفن،سمیوفثسمکترب،س1395(:س72-74.س

سب خۀسنهاییسیاسنیمهسنهاییسفصیایسنراهس
ً
دستشرسظاهوف

کهسفزسزیوساستسیکسنری ندهسنیوونسمیسآمده،سیعنیس

سرفِاسنرشتۀسفوسنبراهسوسفوسآنسرفسپسسفزسسرفاسیاسم رّاهسس

نهسخطسخراسیاسایگویسنرشتهسنراه،سخرفهسبشوسکواهسناشدس

یاسنکواهسناشد.سارنارۀسنعضیسشرفهدسکاربواساستررس

رجرعسشراسنهسنرشتۀسموحرمسافبشسپژوهسکهسخراسفلبتهس

آنسرفسمعاالسم رّاةسافب تهسفست:

ـع، حـدود المنطـق البـن بهریـز، ناس ـ
ّ
المنطـق البـن المقف

مقدمـهسوستصحیـحسمحّمدتقـیسافبشسپژوه،س)تهـوفن،سفنجمنس

حکمت،س1357(:سهشتااسوساوس–سهشتااسوسچهار،سمقدمه.س
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سصفحۀی2 یپسیهُیپا رقهی7:سنخشیسفزسعبارتسفننسندیمس  )3(

ارنارۀسب بتسمحمدسننسزکویایسرفزیسوسشهیدسناخیس

رفسشایدسنترفنسطررسایگویسنیزستوجمهسکوا:س

سیوعوفسبشهیدسننسفلح ینسوس
ٌ
وسکانسایسزمانسفلّوفزیسرجل

یوکنیسفناسفلح ن،سیجویسمجویساا فتهس]ظ.ساا فةسفلباخی[س

ایسفلعام،سوسلکنسلهذفسفلّوجلسکتٌبسمصنفة.س

نری ندهسق متسفخیوسعبارتسرفسچنینستوجمهسکواهسفست:

… but this man (also) wrote books of his own. 

سارستوجمهسزفئدسفستسوسفزسلکنسسکهسارس
ً
فینسalsoسظاهوف

سفینطررسبوسمیسآیدسکهسشهیدسناخی،س
ً
عبارتسآمدهسظاهوف

نهسخالِفسآنسناخِیسناشناخته،س»کتابسهاییسنرشتهسکهسفزس

خراسفوسنراه«سیاس»کتابسهاییسناستوتیبسوسنظمسوساصلس

وسناب«سیاس»کتابسهاییسمدّونسوسموّتب«سافشتهسفستس

)ستصنیفسنهسهوسسهسمعناسآمدهسفست(.

)4(سپا رقهی29:سنهسخالفسآنچهستقیسزفاهس)حرفشیسچهارمقالۀس

ص17(س سخنوران،س و  )سخن  اووزفنفوس وس ص83(س معین،س

سقطعیتیسارسفینکهسمقصراسفزس»محتاجسننس
ً
گفتهسفند،سظاهوف

فحمد«سسجّدس»محّمدسننسمظفوسچغانی«سفستسنی تسوس

س
ً
فّوال ناشد،سزیوفس نارفسارستس اوس فحتمالس ممکنسفستس

یاقرتسمیسگریدسکهسفزسماجوفیسم کنتسفنرزیدسناخیس

ارساورفنسجرفنیسوسگندمسخرفستنسفوسفزسفنرعایسمنیویس

»فعرفمسکثیوه«سگذشتهسنراهسکهسشهیدسپسسفزسپیرستنسنهس

سگریاس
ً
آلسمحتاجسآنساوسنیتسرفسبوفیسفنرزیدساوستااه،سثانیا

سندیسارساستسنی تسکهسشهیدسارسفوفیلسجرفنیسنیزس

ارسخدمتسآلسمحتاجسنراهسناشد،سهوچندسضّدسآنسهمسگریاس

سندیسنهساستسنی ت.سننابوفین،سهیچسنامحتملسنی تس

کهسیاقرتسیاسمنبعسفوسارسذکوسنامسفمیوسخطاسکواهسناشند.س

صفحۀی5 یپیشیهُیپا رقهی32:سنری ندهسارسنقلسعبارتس )5(سس

یاقرتسارسمعجم البلدان،س»جهرافنکسمنسقویسناخسمنهاس

فلرّرفقس فلباخیس فلح ینس ننس شهیدس فنر]فلح ن[س کانس

لد«س م،سولدسهرسنباخسألنسفناهسفنتقلسفلیسناخ...«،س»وو
ّ
فلمتکا

د(سخرفندهسوسنهسbrought upستوجمهس
ّ
ل رفسنهستشدیدسالمس)وو

سرفهسآسانستوس
ً
کواه،سیعنیسبشرسوسنماسوستونیتسیاات.سظاهوف

فینسفستسکهسفینساعلسرفسنهستخفیفسالمسنخرفنیم،سیعنیس

شهیدسارسناخسمترلدسشد،سزیوفسپدرشسپیشسفزسترلدسفوسفزس

جایسایگوسنهسناخسنقلسکواهسنراه،سوسفزسفینجاسمعارمس

میسشراسکهسفصلسآنهاسناخیسنبراهسفست.س

پا رقهی32:سفینکهستقیسزفاهسفزسگفتۀسیاقرتسارسمعجم  )6(سس

ناخیس شهیدس پدِرس کهس کواهس فستنباطس فینطررس البلدانس

همسعصوسفنرزیااسکعبیسنراهسفزسآنجاستسکهسمتنسکتابس

معجم البلدان غاطسنراهسوسآنچهسارسسالسهایسنزایکسنهس

ماسچاپسشدهسارسفختیارسفوسنبراهسفست.سمتنسمعجم البلدانس

س
ً
ما
ّ
،سمتکا

ً
سشاعوف

ً
چنینسنراهسفست:س»وسکانسفنرسشهیدسفایبا

لهساضایلسوسکانسایسعصوسفنیسزیااسفلکعبی«.




