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دررمیارۀراخم رنش مۀرگزارش میراثر)دورۀردوم،رسالرنهش،رمیارۀرسومر

ورچهارم،ری دادرـرآبانر1394،ر70-71(ریقالهرایربارعنوانر»نگاهمربهر

چاپر بهر للحضرة العلیا «ر سمطررالعلی  کتابر تازۀر تصحمحر

رسیدهراست.ردررآغازرالزمریمردانشرازرآقایردکت ریحرنرپوریختارر

تر
ّ
ب ایرنقدروریع فمرامنرکتابرسپاسگزاریرکنشرکهرآنررارباردق

ورتوّجهرخواندهروربهربخشرهایرآنرجداگانهرورویژهرتوجهرک دهرور

ب ایره کدامرنکاتمرراریتذک رمدهراند؛رورنمزرازرآنررورکهرنقدر

ایشانرررارینصفانه،رعلیمروربهردوررازرگومهرورکنامهرهایررامجردرر

ب خمرنقدهارمافتش.رکاشرامنرمیوۀرپرندمدهردررنقدنویرمربیشر

ازرپیشررواجرمابد.رهیچنمنرازرس دبم ریحت مروردستراندرکارانر

نش مۀروزمنرگزارش میراث تشک ریمرکنش.

بعدرازرخواندنرنومتۀرایشان،رحرمرجزرقدردانمردررخودر

نمافتش؛رازرامنرروریمرخواستشرتنهاربهرماددامتمرتشک آیمزربرندهر

کنشرولمربعدربهرنظ مررسیدرکهرخوبراستردربارۀرچندریوردرازر

توضمحاتمر دارد،ر بحثر جایر نظ ر بهر کهر ایشانر گومزدهایر

بدهش.ربناب امنربهرهیانرت تیبمرکهردررنومتۀرایشانرآیده،رینرنمزر

نکاتمررارمادآورریمرموم.

تارمخر یثلر یتونمر ازر »تأثم پذی یرسیطرالعلمر درربحثر

میمنمرورنفثةالیصدور«ریمرنویرند:

بهرکارررفتنرت کمباتمرازرقبملررویررزیه،رالسیّیا،رعلمرال سشر

رو...روریصطلحاتر
ً
فمرایثالها،رصورترحال،رنعش،رهلّشرجّ ا

یعیولردموانمرازرامنرقبملردرردوریتنرنشانۀرتأثم رمکمرب ر

دمگ یرنیرت.ر)پوریختار،ر1394:ر68(

ردرستراست،رایاردرریقدیۀریوردربحث،رپیشر
ً
امنرگزارهرکایال

ازرذک رامنریواردر)ازرصفحۀرسمرورمشربهربعد(ریواردریتعددیرازر

امنراقتباسرهارورتأثم پذی یرهارذک رمدهراستروریواردرمادمدهر

دررکناررآنهارریؤمدرامنرادعاربهرمیارریمرروند.ر

ناقدریحت مردررهیمنربخش،ریقایرۀرامنراث ربارعقدالعلی 

للموقف االعلیررارالزمردانرتهراندر)هیانجا(.رپیشت رنمزرعالیۀرفقمدر

یحیدرقزومنمر)ناص الدمنرینشم،ر1394:ریقدیۀریصحح،رپنجاهرروردو(ر

امارهرک دهراندرکهر»آنرکتابر)عقدالعلی(ردررنث رورمیوۀرتارمخرنگاریر

یؤلفر نگارنده،ر گیانر بهر ایار بودهراست«؛ر ینشمر س یشقر

سمط العلی للحضرة العلیا تنهارازرنامرعقد العلی للموقف االعلی 

الگوب داریرک دهراست،روگ نهریمانرامنردورکتابرمباهترهایر

درخوررذک یربهرجزرچندربیترمع ریشت کربهرنظ رنمایدرورامنر

قرنشد.رالبتهریمرپذی مرکهر
َّ
سخنرعالیهرقزومنمرب ایرینریحق

یمربایرتربهرهیمنریشابهترردرریقدیهرامارهریمرمد.رر

درر تارمخرنگاریر »میوۀر عنوانر پوریختار،ر جنابر

سیطرالعلم«ررارنوعمرتک اررعنوانرقبل،رمعنمر»ینشراوردرر

تارمخرنگاری«ردانرتهراند.رینظوررنگارندهرازر»ینش«،رچنانرکهر

ور ازرخویر ناممر رفتارر ور آیدهراست،راخالقر ف هنگرهار درر

خصلترهارورعادترهایررفتاریررمخصراستر)نک:رفرهنگ 

بزرگ سخن(رکهربارمیوۀرتارمخرنگاریرکهربهرنگاهریؤلفربهرتارمخر

ریتفاوتراستروریطالبرامنردورعنوانرهشر
ً
نظ ردارد،ریرلیا

بمانگ رامنرتفاوتراست؛رچنانرکهرذملرامنرعنوانربهرینصفر

بودنرورنقدربمرط فانۀراورازرامخاصروراستغنایرطبعراورامارهر

منرینشم،ر1394:ربیرتررورپنجررـربیرترورمش(.
ّ
مدهراستر)نک.رناص الد

درربحثردربارۀرنث رسمط العلی ورویژگمرهایربالغمرآن،ر

تص محرک دهرامرکهر»دررامنجاربنارندارمرکهربهرم حرورتفصملربهر

امنرصنامعرورآرامهرهاربپ دازمرورتنهاربهرذک رچندرنیونهربرندهر

یمرکنش«،رورآقایرپوریختارر)1394:ر68(ردررامنربارهرنومتهراند:ر

»ارائۀرامنرنیونهرهاراگ چهرالزمراست،رایاربهرتنهاممرتحلملربالغمر

نث رکتابرنیرت«.رحقمقترامنراسترکهراگ ریمرخواستشربهر

ادبمر آرامهرهایر ازر ِمرپ ر
ّ
فن تحلملربالغمرامنریتنریصنوعرور

بپ دازم،ریمربایرترفصلمریشبعربهرامنریقدیهریمرافزودمرکهر

مبیمیمضبشتسا

عضورهمأتریؤلفانریؤسرۀرلغترنایۀردهخدا
m_mirshamsi85@yahoo.com

یکایض وکایرب
یلل ولایا یکس ضایکوۀزیت وی
صت یتاحیاینی رب یتاحیضوت
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گ چهریفمدرولمریبحثمرجداگانهربود.رای ادردمگ رامنراسترکهرر

»یواردرمادمدهرویژۀرسمط العلی نیرتندروردررسای ریتونریشابهر

دمدهریمرموند«.رامنرسخنمردرستراست،رچ ارکهرغالبریتونر

نث رفنمروریصنوعرازرامنردست،رچنمنریشابهترهاممردارندرور

رصنامعرادبمریقولهرهایریشخصمرهرتندرکهردرریتونر
ً
یعیوال

ادبمرکیابیشربهرکارریمرروند؛رولمرامنکهرامنریتنرآرامهرهایر

خاصمردامتهربامدرکهردرریتونردمگ ربهرکاررن فتهربامد،رینربهر

چنمنریواردیرب خوردرنک دم.

دربارۀرویژگمرهایرزبانمرورنحویرامنراث رنومتهراند:

رویژگمرهیۀریتونرنث رفنمراسترور
ً
مایلریواردیراسترکهرتق مبا

اختصاصربهرسمط العلی ندارد.رخوبراسترضینرذک رامنر

اگ ر هرتند،ر یشت کر فنمر نث ر یتونر درر یواردر امنر کهر نکتهر

سمط العلی ازرامنرنظ رویژگمرهایرینحص یردارد،رآوردهرموند.ر

بمانرویژگمرهایرزبانمرکتاب،رمیوۀر میوۀرپیشررگ فتهرمدهردرر

یعیولرمعنمرذک رویژگمرهایرزبانمرغالبراث راست.رگاهرامنر

ویژگمرهارخاصرورماذندرورگاهرییکنراستردرردمگ ریتونر

هشرحوزهرورهشردورهرورهشریوضوعرنمزربهرکارررفتهربامند.رب می دنر

امنریشت کاتربارسای ریتونریمرتواندربهراطالۀرکالمربینجایدرور

رمتۀرتوجهروردقترخوانندهررارازرهشربگرلد؛رجدایرازرامنکهر

پ داختنربهرچنمنرای یراستقصارورپژوهشمریبروطرراریمرطلبدر

کهریمربایرتریتکمرب رب رسمرورتجزمۀریتونریصنوعردورق نر

پیشرازرامنراث ربامد.

دربارۀر»یتنرسیطرالعلمرللحض ةرالعلما«رآقایرپوریختارر

یواردیرازرتصحمحرهایربهرجاروردرستررارب می دهراند.رازرایشانر

بریاررسپاسگزارمرورتنهارذک ردورنکتهرراربایرتهریمردانش.ردربارۀر

ضبطرواژۀر»تگش«،رنظ رایشانردرستراست؛رینریمربایرتر

یرتنداترخودررارب ایرت جمحرامنرضبطرب رصورترپ کارب دت ر

آنر)=رتکش(رذک ریمرک دمرکهریتأسفانهرازرقلشرافتادهراست.رب ایر

ضبطر»تگش«ربنگ مدربهرتعلمقاترجامع التواریخ )رمیدالدمنر

درسترت ر »تگش«ر آنجارضبطر درر 1922(.ر 3/ر 1394:ر فضلرهللا،ر

دانرتهرمدهروربهرف هنگردورف راستنادرمدهراست،ره چندرینردرر

فه سترف هنگردورف رآنررارنمافتش.

کهر استر گفتنمر »ینتِظش«.ر واژۀر دربارۀرضبطر دمگ ر یوردر

یصدرر»انتظام«رکهر»ینتظش«رازرآنریشتقرمده،ریصدررالزمر

استرورازرآنراسشریفعولرساختهرنشدهراست.ربنگ مدربهرلغت نامۀ 

دهخدارورهیچنمنریقالۀر»غلطریشهور«رعبدال سولرخمایپورر

)1328:ر102(.

دربارۀر»ماددامترهایری بوطربهرنامرجایرها«،رگفتهرمدهرکهر

ر
ً
نامرکهرظاه ا امنر دادهرنشدهراست.ر دربارۀر»ینغانم«رتوضمحر

صفترنربمراست،رجزورنامرکرانرآوردهرمدهرورتوضمحرآنرنمزر

)نک.ر استر یندرجر کرانر نامر بهر ی بوطر ماددامترهایر ذملر

منرینشم،ر1394:ر253(.ر
ّ
ناص الد

دربارۀر»ماددامترهایرجایع«،رنومتهراندرعبارترکناممر»حرابر

جورورحبهرازرت ازورب خاست«رنمازربهرتوضمحردارد.رامنرت کمبر

کناممردررواژهرنایهروریالحظاترلغویر)هیان:ر269(رذملرعنوانر»ازر

ب ایر آیدهراست.رهیچنمنر کاالمم«ر ب خاستنرحرابر ت ازور

نشربود«رنمزردررجایر
ُ
عبارتر»امارترایشانرُحکشرورطاعتشانرغ

خودر)هیان:ر346(رتوضمحرالزمرآوردهرمدهراست.رر

ازر نیونهرهاممر آقایرپوریختارر نقدروریع فمریذکور،ر درر

یواردرایتمازرتصحمحرجدمدرب رتصحمحرپیشینرازرنظ رضبطر

واژهرهاربهردستردادهراند.رنگارندهربهرامنرفک رافتادرکهرایرکاشر

اختصاصر یوضوعر امنر بهر بخشمر یصحح«ر »یقدیۀر درر

یمرمافتروردسترکشریواردریهشرامنرتفاوترهارفه ستروارربمانر

یمرمد.رحالرامنرف صترراریغتنشریمرمیارمرورمیاریرازرامنر

»تصحمحاتر دستۀر دور بهر رار آنهار یمرتوانر کهر تصحمحاتر

قماسم«رور»تصحمحاترب راث رخوانشردقمقردسترنومترها«ر

بخشرک د،ردررامنجاریمرآورم.رگفتنمراسترکهرامنرتیایزهارور

تصحمحاتردرربخشر»تتیۀرتارمخ«ر)هیان:ر143-155(رکهرکارر

تصحمحرفقطرب راساسرمکردسترنومتراماصوفمهرصورتر

گ فته،ربریاررچشیگم راست.ر

لتال یلویایتۀیکس ضایربیتصوسیدصتیلاشتیلو

اثارتروجوهرازروجوبر)ص90(ربهرجایر»اثارتروجوه«

اخت انر)ص144(ربهرجایر»افت اق«

أدِِررالحقر)ص3(ربهرجایر»داررالحق«

استجیاعر)ص132(ربهرجایر»استیاع«

استظاللر)ص154(ربهرجایر»استقالل«

استمعابر)ص150(ربهرجایر»اسباب«

امبالشر)ص154(ربهرجایر»اسبابش«

أصفمر)ص150(ربهرجایر»ایحم«

اعتیادر)ص144(ربهرجایر»اعتقاد«



142

دربارۀ 
نوشته های
 پیشین

م
ر
می

ی مشریم 

رب یتاحیضوت
 
اینی

 یتاحی
صت

یی
ایکوۀزیت و

 ض
س

ایا یک
 ول

ایربیلل
 وک

یض
یکا

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 13۹4

افت اعر)ص20ر(ربهرجایر»اقت اع«

انفاذر)ص78(ربهرجایر»انقماد«

امتامر)ص143(ربهرجایر»اقتام«

ایزدر)ص150(ربهرجایر»احید«

امفادر)ص105(ربهرجایر»انفاذ«

بالرعدر)ص90(ربهرجایر»بالرعل«

بختر)ص150(ربهرجایر»هیت«

بلغاقر)ص135(ربهرجایر»بنفاق«

بمربمربانص ر)ص72(ربهرجایر»بمربمربانظ «

بمرقمیتر)ص138(ربهرجایر»بمررقمب«

بمرنربمر)ص145(ربهرجایر»بمرنفرم«

الت ابر)ص94(ربهرجایر»النوائب«

فاتر)ص154(ربهرجایر»تصنعات«
ّ
تصن

تصنمفر)ص143(ربهرجایر»سیف«

تطّ فر)ص19(ربهرجایر»تطّ ق«

تطّ قر)ص116(ربهرجایر»تطّ ف«

تطّ قر)ص98(ربهرجایر»وط ق«

تقالمبر)ص122(ربهرجایر»یقالمد«

توّرطر)ص66(ربهرجایر»توسط«

ثی هر)ص123(ربهرجایر»به ه«

ات«
ّ
جنباتر)ص96(ربهرجایر»جن

جوارر)ص152(ربهرجایر»خوان«

جهودیر)ص145(ربهرجایر»جیادی«

چ خر)ص144(ربهرجایر»جیع«

چربمدهر)ص136(ربهرجایر»جنبمده«

چمزر)ص150(ربهرجایر»هن «

حایهر)صر31(ربهرجایر»حویه«

ر)ص143(ربهرجایر»ط د«
ّ
حط

حیلوهار)ص146(ربهرجایر»حیاوها«

خصلتر)ص143(ربهرجایر»فضملت«

خالقتر)ص146(ربهرجایر»خالفت«

دستر)ص155(ربهرجایر»تب«

دهقنتر)ص130(ربهرجایر»دررصنعت«

ذوذؤابهر)ص62(ربهرجایر»دودابه«

رجمیمر)ص145(ربهرجایر»ذنبم«

ریهر)ص82(ربهرجایر»ذیه«

رماحمنر)ص136(ربهرجایر»رماض«

زیمنر)ص145(ربهرجایر»غزنمن«

سپ دهر)ص124(ربهرجایر»تنمده«

سلکر)ص75(ربهرجایر»یرلک«

سیلرینهی ر)ص89(ربهرجایر»رسیدهریهتش«

مبابر)ص150(ربهرجایر»نبات«

رمیومگانر)ص17(ربهرجایر»میوگاه«

هر)ص123(ربهرجایر»ضامعه«
ّ
صاخ

ص ایتر)ص144(ربهرجایر»صولت«

صنعتر)ص144(ربهرجایر»صف«

ضواریر)ص19(ربهرجایر»ض اری«

ضمقرالیراقر)ص22(ربهرجایر»حرنرالیراق«

الطودر)ص92(ربهرجایر»الف د«

عتبانر)صر19(ربهرجایر»غران«

ع مفرت ر)ص33(ربهرجایر»غ مبرت «

عفمفرازارر)صر41(ربهرجایر»عفمفرکشرآزار«

عقدر)ص17(ربهرجایر»عهد«

فشارشر)ص116(ربهرجایر»فراد«

قحیهر)ص125(ربهرجایر»یحّیه«

قومر)ص144(ربهرجایر»لؤم«

کتابتر)ص48(ربهرجایر»کفامت«

لبر)ص10(ربهرجایر»آب«

لرائقهر)ص145(ربهرجایر»لرابقه«

لهرارسلهار)ص92(ربهرجایر»لهرسلیها«

لئمیمر)ص145(ربهرجایر»لبیبم«

یالر)ص80(ربهرجایر»ایوالر«

ق«
ّ
قر)ص91(ربهرجایر»یتیل

ّ
یتخل

یتشّی ر)ص122(ربهرجایر»یتنرش«
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آاثر رد دست چاپ

صيد مرواريد
المناص في احوال الغوص والغّواص

به  ملّقب  بندرعّباسی  احمدخان  حاج  محّمدعلی خان بن  اثر  مرواريد  صيد  كتاب 
كتابخانۀ  نشريات  جزو  1308ش  سال  در  بار  نخستين  1320ش(  )د.  سديدالّسلطنه 
طهران، زير نظر خود مؤّلف به چاپ رسيده است. موضوع اثر، صيد مرواريد و مسائل 
مرتبط با آن است. نويسنده در اين كتاب به شيوۀ صيد مرواريد، اصطالحات رايج ميان 
ميان،  اين  در  و  است  پرداخته  صيد  اعضای  ميان  اجتماعی  روابط  نيز  و  صّيادان 
گاهی های مرتبط با اين  اّطالعات اقتصادی، قوم شناسی، جغرافيايی و بسياری از آ
موضوع را در دسترس خواننده نهاده است. اين اثر را می توان مهم ترين اثر تأليفی به 

زبان فارسی دربارۀ صيد مرواريد به شمار آورد.


