
 ِکتاْبسازِی 
سه  َچندان!!!
َتلی 

ْ
به ُمناَسَبِت ِاْنِتشارِ َمق
که تَرَجمۀ ناخوَبش از 

بوالقاِسِم پاَینده نیست!
َ
أ

132-174

اهمیت اخبار تاریخ طبری درباره واقعه عاشورا،  چکیده: 
کربال  واقعه  تاریخ  جویندگان  از  بسیاری  توجه  دیرباز  از 
از  بخشی  است.  داشته  معطوف  کهن  کتاب  این  به  را 
اهمیت اخبار عاشورایی طبری، به بهره وری گستره طبری 
از  پاینده  ابوالقاسم  بازمی گردد.  ازدی  ابومخنف  روایات  از 
جمله مترجمانی است که تاکنون بنابر بر روایت طبری از 
ابومخنف به ترجمه مقتل امام حسین )ع( دست یازیده 
استشهاد  عنوان  تحت  کتابی  در  پور  انوری  حسین  است. 
در  که  طبری(  تاریخ  از  )ع(  الحسین  )مقتل  )ع(  الحسین 
سال 1397 توسط انتشارات شرکت چاپ و نشر بین الملل 
برگرفته  را  پاینده  ترجمه  است،  شده  آراسته  طبع  زیور  به 
به  طبری  تاریخ  حسیننی  مقتل  عربی  متن  همراه  به  و 
صورت عربی به فارسی متقابل، منتشر کرده است. هدف 
نویسنده در نوشتار پیش رو، نقد این کتاب می باشد. وی در 
راستای این هدف، نخست پس از بیان مطالبی درخصوص 
طبری و کتاب تاریخی اش، نقدهای مطرح شده بر آن را مورد 
بحث قرار می دهد. سپس، موضوع ترجمه های ابوالقاسم 
را مطرح می سازد. در  از جمله ترجمه تاریخ طبری  پاینده 
انوری  که  را  ترجمه ای  پور،  انوری  کتاب  نقد  هدف  با  نهایت، 
پور در کتابش به نام ترجمه پاینده به چاپ رسانده با آنچه 
مورد  رسیده،  چاپ  به  طبری  تاریخ  ترجمه  در  پاینده  از 

مقایسه قرار داده و شاهدمثال هایی ارائه کرده است.

الحسین،  استشهاد  کتاب  پاینده،  ابوالقاسم  کلیدواژه ها: 
طبری،  جریر  محمدبن  طبری،  تاریخ  الحسین،  مقتل 
صدر  تاریخ  کتاب،  نقد  اسالم،  تاریخ  پور،  انوری  حسین 

اسالم، واقعه عاشورا، مقتل حسیننی، کتابسازی.
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ْ

الم - )َمق ْیِه السَّ
َ
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ْ
ِاسِتشهاد ال

الم - از تاریِخ َطَبری(،  ْیِه السَّ
َ

ُحَسْین - َعل
ْ
ال

بوالقاِسِم پاَینده، ِگردآَوَرنده: ُحَسْیِن 
َ
ُمَترِجم: أ

ْنَورٖی پور، چ: 1، ِتْهران: شرکِت چاپ و َنشرِ 
َ
أ

ل، 1397 هـ.ش.
َ

ِمل
ْ
َبْیَن ال



Double Plagiarism: on the Occasion of the 
Publication of a Maqtal Whose Bad Transla-
tion is not by Abulqasem Payande
By: Juya Jahanbakhsh

Abstract: The importance of the news included 
in History of the Prophets and Kings (Tarikh al-
Tabari) regarding the event of Ashura has long 
attracted the attention of many seekers of the 
history of Karbala event to this ancient book. 
Part of the importance of Tabari’s Ashura news 
goes back to Tabari’s extensive use of Abu Me-
khnaf Azodi’s narrations. Abulqasem Payande 
is one of the translators who has so far trans-
lated maqtal of Imam Hossein (AS) according 
to Tabari’s narration of Abu Mekhnaf. Hos-
sein Anvaripoor, in a book entitled Isteshhād 
al-Hossein (AS) (Maqtal al-Hussein (AS) from 
the Tarikh al-Tabari)), which was published in 
1397 by the International Publishing Company, 
has used Payande’s translation and published 
it in the form of Arabic to Persian translation 
along with the Arabic text of maqtal al-Hos-
sein from Tarikh al-Tabari. The author’s goal 
in the following article is to criticize this book. 
To this end, he first discusses the presented 
critiques of Tabari and his historical book. 
Then, he discusses the topics of Abulqasem 
Payande’s translations, including the translation 
of Tarikh al-Tabari. Finally, in order to criticize 
Anvaripoor’s book, he compares the translation 
that Anvaripoor published in his book under 
the name of Payande’s translation with what has 
been published by Payandeh in the translation 
of Tarikh alTabari and provides examples.

Key words: Abulqasem Payande, isteshhad 
al-Hussein, maqtal al-hussein, Tarikh al-Tabari, 
Muhammad bin jarir Tabari, Hussein An-
varipoor, history of Islam, book review, the 
history of early Islam, Ashura event. 

ث للكتب،
ّ
 التلفيق املثل

مبناسبة انتشار أحد املقاتل الذي مل يقم بترمجته السّيئة أبو القاسم 
پاينده

جويا جهانبخش

يخ الطبري حول  اخلالصـة: منـذ قـدمي الزمان، لفتت أمّهّية أخبار تار
يخ هـذه الواقعة  واقعـة عاشـوراء أنظـار الكثيـر مـن طـّاب معرفـة تار
يعـود جانـب من هـذه األمّهّية اليت متتاز  يـق. و إىل هـذا الكتـاب العر
هبـا أخبـار الطبـري العاشـورائّية إىل اسـتفادته الواسـعة مـن روايـات 

أبو خمنف األزدي.
 مـن املترمجـن الذين أقدمـواـ   حّت 

ً
يعـّد أبـو القاسـم پاينـده واحـدا و

 عـى 
ً
اآلن ـ  عـى ترمجـة مقتـل اإلمـام احلسـن عليـه السـام اسـتنادا

رواية الطبري عن أيب خمنف.
فـه حتـت عنوان استشـهاد 

ّ
وقـد بـادر حسـن أنـوري پـور يف كتـاٍب أل

يخ  اإلمام احلسن عليه السام )مقتل احلسن عليه السام من تار
الطبـري(، والـذي صـدر سـنة 1397 عـن انتشـارات شـركة الطباعـة 
يّب  إرفاقهـا بالنـّص العـر والنشـر الدولّيـة، إىل اقتبـاس ترمجـة پاينـده و
يّب  كتابـه بشـكٍل عـر يـخ الطبـري، ليصـدر  للمقتـل احلسـيين يف تار

فاريّسٍ متقابل.
والذي هيدف إليه كاتب املقال احلايل هو نقد هذا الكتاب. ويف هذا 
خيي،  السـياق يبـدأ ببيـان بعـض املطالـب حـول الطبري وكتابـه التار
ومناقشـة مـا يوّجـه إليـه مـن النقـود. مّث ينتقـل إىل موضـوع أعمـال 

يخ الطبري. الترمجة اليت أجنزها أبو القاسم پاينده ومهنا ترمجة تار
ويف ختـام املقـال، ينتقـل الكاتـب إىل نقـد كتـاب أنوري پـور، فيقوم 
مبقارنة الترمجة اليت أوردها أنوري پور يف كتابه بعنوان ترمجة پاينده، 
يـخ الطبري، مع  مـع تلـك الـيت قام پاينده نفسـه بنشـرها يف ترمجة تار

اإلشارة إىل بعض األمثلة عى ذلك.
املفـردات األساسـّية: أبـو القاسـم پاينـده، كتـاب استشـهاد احلسـن، 
يـر الطبـري، حسـن  يـخ الطبـري، حمّمـد بـن جر مقتـل احلسـن، تار
يـخ صـدر اإلسـام،  يـخ اإلسـام، نقـد الكتـاب، تار أنـوري پـور، تار

واقعة عاشوراء، املقتل احلسيين، جتميع الكتب.
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شــــــــنو!«1 َهم  این  شنیَدســــــــتی؛  َجریــــــــر»ِدَگرهــــــــا  پــــــــوِر  یــــــــِگ  ُمرده ر

َکـش از بـاراِن َبْخشاِیشـهاِی ایـَزدی سـیراب بـاد! -، َدر َجهـاِن داِنـش و  کـه خا ـد ْبـِن َجریـِر َطَبـری -  ُمَحّمَ
گراْنَسنِگ  لیِف مایه َور و 

ْ
ْند و آوازه ای َارجَمْند داَرد. بویژه دو َتأ

َ
َاندیشه و دیْن َورزِی ِإسالمی، نامی َبس ُبل

َمم َو الُملوك(، و ُدُومی، ُمَسّمٰی 
ُ
یخ األ ُسل َو الُملوك )یا: تار یخ الّرُ لی، ُمَسّمٰی به تار ّوَ

َ
یخ و َتْفسیر، أ ْی َدر تار و

ویـِل الُقـرآن(، از َارَزْنده َتریـن آِبْشـخورهاِی 
ْ
ویـِل آِی الُقـرآن  )یـا: جاِمـِع الَبیـان َعـن َتأ

ْ
بـه جاِمـِع الَبیـان َعـن َتأ

مرِو ایـن دو موضوع و َدر 
َ
مـان َنمی ُکَنـم هیچ داِنْش ِپژوِه راسـتین َدر َقل

ُ
گ ُکَهـن َدر موضـوِع خـود بُشـمار انـد و 

فتارهـا و داَوری و کاِوش و ِپژوِهـش َپرداخته اسـت، خویش را از 
ُ
گ ِگـردآَورِی  کـه َطَبـری َدر آن بـه  حیطـه ای 

مانی نیست 
ُ
گ ِگِرفته اند، و  لیف الَبّته ُخرده ها نیز 

ْ
این دو آِبْشخوِر َسرشار بی نیاز َتواَند دید. َبر این َهردو َتأ

ِعْصَمُة 
ْ
ْغـِزش و کوتاهـی َبرَکـران َنبـوده اسـت - و ال

َ
زیـر از ل

ُ
گ کاِر خویـش، بنا ـد ْبـِن َجریـِر َطَبـری، َدر  کـه ُمَحّمَ

ِت آن دو ماْمنامـۀ سـُترگ َنمی کاَهـد و َهْمُچنـان  ِلَمـْن َعَصَمـُه اهلُل -؛ لیـک ایْن َهمـه، از َارج و شـاِخصّیَ
یـخ و َتفسـیر  َکالِن َطَبـری َدر تار بیشـینۀ ُخرده گیـران نیـز اینجـا و آنجـا، ُمسـَتقیم و ناُمسـَتقیم، از َدسـتآَورِد 
سـَترۀ َتگاپوهـاِی ِعلمِی َعظیـِم این داِنشـٖی َمرِد َمردانۀ دیده َور 

ُ
گ و دیگـر داِنشـها َبهـره َور انـد و خویْشـَتن را از 

َبرَکران َنمی داَرند و َنمی َتواَنند داشت.

کـه َبْخـِش ُبُزرگـی از قال وَمقال هـا َدربـارۀ َطَبـری و میـراِث دَرخشـاِن َفرَهنگـی و ِعلمـِی  فتـه َنباَیـد ِنهـاد 
ُ
گ نا

یـخ و َتْفسـیِر  سـلوِب َتألیـِف آثـاری چـون تار
ُ
هـی بـه أ َکْم َتَوّجُ او نیـز، یکَسـره َمحصـوِل "سـوِء َتفاَهـم" و َپیآَمـِد 

اوست.

که  ردیده است، َبر َمْجموعه ای از "َنْقْل"ها ِاحِتوا داَرد 
َ
گ لیف 

ْ
ُکَهن" َتأ ثانۀ  ِت ُمَحّدِ که َبر ُبْنیاِد "ُسّنَ این آثار 

ِکتاب نیز آنها  ِگردآَوَرندۀ  رَدد و َدر ِاْعِتبار و َارز َهْمسـان نیسـت و خـوِد 
َ
گانـه ای بازمی گ َهریـک بـه قاِئـِل ُجدا
را َهم َارز و َهْمسان َنمی دیده است.

َکرده و آَورده اسـت  زاراِن پیش از خود را َدْرج 
ُ

یْخگ زاِرشـهاِی تار
ُ
گ َکالنی از  ِکتاِب خود َمْجموعۀ  َطَبری َدر 

خباِر ایشان ُمْمِکن 
َ
قوال و أ

َ
َکالِن َطَبری َدسْتیابِی ما را به أ ِکتاِب  که ِامروز بیشینۀ آثاِر آنان از َدست َرفته و 

یخی ُوقوف  گرانمایۀ َطَبری َبـر ِرواَیتهاِی ُمخَتِلف حوِل یک واِقعۀ تار ِکتاِب  ِر 
َ

ـذ
ُ

ردانیـده اسـت. مـا از َرْهگ
َ
گ

ر َبرمی َتوانیم َسـنجید، و نیز چون ُمواِفِق شـیوۀ 
َ

گـوِن ِروایـات را از یـک واِقعـه با یکدیگ می یابیـم، و ُصـَوِر گونا
یابِی َسـَند و  یان را نیز َمحفوظ داشـته اسـت، می َتوانیم به َارز ثانه َسـَنِد ُمشـَتِمل َبر َزنجیرۀ نامهاِی راو ُمَحّدِ
ْخبار را از 

َ
یم و َغّث و َسـمیِن أ باْزشناسـِی یک یِک ناِقالن و ِاعِتبارَسـنجِی َسـَندِی َهر ِرواَیت نیز َدسـت یاز

ردانیم.2
َ
گ ر ُمْمتاز 

َ
یکدیگ

ِت ُدُوِم بْیِت »ُکنون َرزِم ُسـهراب و ُرسـَتم شـنو / دَگرها شنیَدسـتی؛ این َهم شـنو« اسـت که َدر ُشـماری از َدسْتنوْشـتهاِی َاْرْجدار و ُمعَتَبِر شـاهنامه 
َ
1. ل

ق، َدفتِر دّوم ]کذا بَتشدیِد الواو[، چ: 1، کالیُفرنیا و نیویورک، 1369هـ.ش.، ص 115.
َ
ر: شاهنامه، به کوِشِش: َجالِل خاِلقِی ُمطل

َ
ُمنَدِرج است. نگ

ر:
َ
ِکتاب، نیز نگ یِخ َطَبری و َنحوۀ چیِنِش َمطاِلب َدر آن  2. َدربارۀ این َمْنَهج َدر تار

ْشـر و  ـالم ِللّطباَعة و الّنَ د أمحزون، ط: 2، القاِهَرة: دار الّسَ ثین، د. ُمَحّمَ َبرّی و الُمَحّدِ حاَبـِة ِفـی الِفتَنـة ِمـن ِروایـاِت اإِلمـاِم الّطَ  َتحقیـُق َمواِقـِف الّصَ
ـم، 1393 

ْ
یـِخ ِإسـالم، َرسـوِل َجْعَفریـان، چ: 1، ِتهـران: َنْشـِر ِعل رَجَمـة، 1428 هــ.ق.، صـص 191 -  198و 166 - 168؛و: َمنابـِع تار یـع و الّتَ وز الّتَ
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گون از حْیِث ِاعِتبار  گونا قواِل 
َ
خبار و أ

َ
ثانه و َنقِد َمتن و َسَند بوده و میاِن أ هِل َمْنَهِج ُمَحّدِ

َ
خوِد َطَبری نیز أ

َتفاوت می ِنهاده است.  

ف را  ِ
ّ
َیِت داِنِش ِرجال و َسَندشناسی عاری اند و بویژه َمْنَهِج ویژۀ مَؤل

ْ
بیشینۀ خواَنندگاِن عادی که از ِحل

ُکدام َنْقل را َفراَتر می نشانیده  َدر چیِنِش َنْقل ها نیک َنمی شناَسند و َنمی داَنند او َدر نگاِه ِاعِتبارَسنجانه 
ـد بـِن َجریـِر  گاه ناَهْمسـاز را َپذیُرفتـۀ ُمَحّمَ ُکـدام را ُفروَتـر، از َسـِر بٖی ُوقوفـی، غاِلـِب ایـن َنْقل هـاِی  اسـت و 
ی  َطَبـری می ِانگاَرنـد و بـه عنـواِن َقـول و َقبـوِل َطَبری َمجاِل َطرح می ِدَهند، و گاه ُدُرسـت از َهمین َدر، َبر و

می شوَرند و ُخرده ها می گیَرند و به چه و چه ها َمْنسوَبش می داَرند.

بـا آن  َفرَهنـِگ ِإسـالم  یـخ و  کـه َعـواّم و َخـواّصِ خواَننـدگاِن تار ُزْمـرۀ ُدشـوارَترین ُپرِسشـهائی  از  َدر واِقـع، 
یِخ َصدِر ِإسـالم  یِخ َطَبری َدر شـناخِت تار  -: آیا تار

ً
که - َمَثال َیند، ُپرِسشـهائی اسـت از این َدسـت  یارو رو

یـِخ َطَبـری  یـِخ یکـی دو َقـرِن َنُخسـِت ِإسـالمی می َتـوان َبـر تار گاهـی از تار َمنَبـِع ُمعَتَبـری اسـت؟ آیـا َبـراِی آ
َکرد؟ ِاعِتماد 

یکِی نمایانی َهست.  َدر پاُسخ به ُچنین ُپرِسشهائی، ُدشوارِی بسیار و بار

یِخ او َدربارۀ ُرْخدادهاِی َصدِر ِإسالم  ِکتاِب تار ۀ داِنْشَوراِن ُمَسلمان است و 
ّ
ِجل

َ
براستی َشْخِص َطَبری از أ

م آورده َبَسـنده 
َ
را بـه آنچـه َطَبـری َدربارۀ َصدِر ِإسـالم َبـر َقل

َ
ـذ

ُ
گ تـی اسـت؛ لیـک نگاهـی  َهّمّیَ

َ
َمْنَبـِع بسـیار باأ

زاِرشـهاِی 
ُ
گ ِگراْنبـار از  ِکـم و  کـه او مـا را بـا َمجموعـۀ ُبـُزرگ و َسرشـار و َانبوهـه ای ُمَترا اسـت تـا روَشـن داَرد 

ْسـلوِب ِرواَیـت 
ُ
ـت و َعقیـَدت و ِجَهْتگیـری و أ

َ
کـه از حْیـِث ِدّق رداَنـد 

َ
ی می گ یـارو رانـی رو

َ
یـان و دیگ ْخبار

َ
أ

کْیـِف ِاعِتبـاِر ُسـَخِن  َکـّم و  َهْمسـان و َهْم طـراز نیسـَتند و َدر یـک َرده َبنـدِی ِاعِتبـاری جـاْی َنمی گیَرنـد و 
بوِمْخَنف و َسـْیف بِن ُعَمر و ابِن 

َ
َکسـانی چون: أ گانه باَید به آن َپرداخت؛  که ُجدا َهریک َمقوله ای اسـت 

َبیر و ُزْهری و ابِن ِإْسـحاق و واِقدی و َوْهب  َکلبی و َعواَنة بِن َحَکم و َنصر بِن ُمزاِحم و َمداِئنی و ُعرَوة بِن ُز
ْحبار و ... .3

َ
َکْعُب األ ْه و  بِن ُمَنّبِ

ثان - ُدُرسـتِی  کـه - ُمواِفـِق شـیوۀ بیشـینۀ ُمَحّدِ یخـش بِإشـاَرْت یـادآَور ُشـده اسـت  َطَبـری خـود َدر آغـاِز تار
ی"  ِکتـاب َنْقـل و ِرواَیـت می ُکَنـد پاَیْنـدان نیسـت و "ُعهـده" َبـر "راو َمْضمـون و ُمْحَتـواِی َهرآنچـه را َدر ایـن 
َکرده و َنه َهمۀ  که نه َهر َخَبری را َنقل  ت َنَکرده و پْیداست  ِب َمسؤولّیَ

ْ
ی َهم از خود َسل

ّ
است. الَبّته او بُکل

خبار را َهم َاْرز و َهم َعْرض و َهم طراز ِاْنگاشته است. 
َ
أ

که َبر آْن "ِإشاَرت" ِاْشِتمال داَرد، بخوانید: ُسَخِن خوِد َطَبری را 
ـی راِسـُمه  ّنِ

َ
ْحَضـرُت ِذْکـَره فیـِه ِمّمـا شـرطُت أ

َ
ُکّلِ مـا أ  اْعِتمـاِدی فـی 

َ
ّن

َ
ا أ

َ
ِکتاِبنـا ٰهـذ اِظـُر فـی  ـم الّنَ

َ
َیْعل

ْ
» ... َول

هـ.ش.، صص 227 - 231.
ـة(، َیحَیـی بـن ِإبراهیـم بـن َعلـّی الَیحَیـی، الریـاض: دار  َبـرّی )َعصـر الِخالَفـة الّراِشـَدة / ِدراَسـة َنقدّیَ یـِخ الّطَ بی ِمْخَنـف فـی تار

َ
ّیـات أ ـر: َمرو

َ
3. نگ

العاِصَمة، 1410 هـ.ق.، ص 11.
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َنا ُمسـِنُدها ِإلٰی ُرواِتها فیه، دوَن 
َ
ِتی أ

َّ
کُرها فیِه، َواآلثار ال َنـا َذا

َ
ِتی أ

َّ
خباِر ال

َ
یـُت ِمَن األ مـا ُهـَو َعلـٰی مـا رو

َ
ِفیـِه، ِإّن

ْخباِر 
َ
َکاَن ِمن أ ـم ِبَما 

ْ
 الَیِسـیر الَقلیل ِمْنه، ِإْذ کاَن الِعل

َّ
فـوِس، ِإل ُعقـوِل َواسـُتنِبط ِبِفَکـِر الّنُ

ْ
ْدِرَك ِبُحَجـِج ال

ُ
مـا أ

 بِإخباِر 
َّ

م ُیدِرْك َزماَنُهم، إل
َ
ْم ُیَشـاِهْدُهم ول

َ
نباِء الحاِدثیَن، َغیُر َواصٍل ِإلٰی َمن ل

َ
کاِئٌن ِمن أ الَماِضیَن وَما هو 

ِکتاِبی ٰهذا  ُفوِس؛ فما َیُکْن فی  اِقلیَن، دوَن السِتْخراِج بالُعُقوِل، والسِتْنباِط ِبِفَکِر الّنُ الُمْخِبریَن وَنْقِل الّنَ
ُه 

َ
ْم َیْعِرْف ل

َ
ـُه ل

َ
ّن
َ
ْجِل أ

َ
و َیْسَتْشـِنُعُه4 َسـاِمُعُه، ِمْن أ

َ
ا َیسـَتنِکُرُه َقاِرُئُه، أ ِمـْن خبـٍر َذَکرنـاُه َعـن َبعـِض الماِضین ِمّمَ

ِتَی ِمن ِقَبِل َبعِض 
ُ
ما أ

َ
ِإّن ُه لْم ُیْؤَت فی ٰذلك ِمْن ِقَبِلنا، َو

َ
م أّن

َ
َیْعل

ْ
 َمْعنی ِفی الَحقیَقِة، فل

َ
ِة ول ّحَ َوْجًها ِفی الّصِ

ْیَنا.«5.
َ
َى ِإل ّدِ

ُ
ْینا ٰذِلَك َعلٰی َنحِو َما أ ّدَ

َ
ما أ

َ
ا إّن

َ
ِإّن ْیَنا؛ َو

َ
َناِقِلیِه ِإل

ـد بـِن َجریـِر َطَبـری و  کـه خواَننـدۀ جویـاِی دیدگاْههـاِی خـوِد ُمَحّمَ َغـَرض، ُدُرسـت و َبیوسـیده آن اسـت 
ْ
ال

ْفتآَورِد 
ُ
گ ثورات بازشناَسد و َهر َنقل و 

ْ
ی را َدر َنْقل و َنْقِد َمأ یخ و ...، َمْنَهِج و "ِاختیاراِت" او َدر َتفسیر و تار

ِر رای و َپَسـْند و قوِل 
َ
گویه گ ِکتـاِب او ُمنَدِرج اسـت، وا ُکَهـن" َدر  ثانـۀ  ِت ُمَحّدِ کـه ِبنـا َبـر َهمـان "ُسـّنَ َطَبـری را 

م َنِدَهد.
َ
ُمْختاِر َشخِص او َقل

مـاِی شـیعه و ُسـّنی دیـده می َشـَود، 
َ
کـه َدر آثـاِر بسـیاری از ُعل ُکَهـن"  ثانـۀ  ِت ُمَحّدِ یکـی از ویژگیهـاِی "ُسـّنَ

که َدر آنها َهسـت و  قواِل ناَمْقبول را به واِسـطۀ َبعِض َفواِئدی 
َ
خباِر ِضعاف و َحّتٰی أ

َ
ثان، أ که ُمَحّدِ آَنسـت 

فـاِت خود َنْقل و 
َّ
کـه بـه َهنـگاِم "َجمـِع َقراِئـن" و "َتقوَیت یا َتضعیِف ُظنـون" داَرند، َدر مَؤل کارُبـردی  خاّصـه 

ت 
َ
ِی خویش می داَرند، با َغْفل ت را َفرا رو که آثاِر پْی گیَرندگاِن این ُسـّنَ ْحیاًنا َپسـینیانی 

َ
کرده اند، و أ َثْبت 

شاَیند و از 
ُ
ی َزباِن َطْعن و َتْعریض می گ صلی بوده است، َبر و

َ
ِن أ حوِظ َنَظر و َمْنظوِر ناِقل و ُمَدّوِ

ْ
از آنچه َمل

خبار او را آماِج َسرَزِنش و نکوِهش می ساَزند.
َ
باِب َنْقِل آن أ

خیر َدر َنقِد َحدیْثنامه هاِی َکالِن  َمشاِیِخ 
َ
بسیاری از آنچه َجماَعِت َمْنسوب به "روَشْنِفکری" َدر سالهاِی أ

فته اند و گاه َعرصۀ َنقِد َحدیث 
ُ
گ سراَرُهم - 

َ
َس اهلُل أ

َ
ُکلینی و َمْجِلسی - َقّد ِعظاِم َحدیِث خودمان چونان 

را بـه َفراخنـاِی لودگـی و "َچّکگـی" َبـَدل سـاخته اند، راسـت از َهمیـن َدر اسـت؛ َیعنی از بـاِب راه َنُبرَدن به 
ُکَهن". ثانۀ  ِت ُمَحّدِ حوظ َدر "ُسّنَ

ْ
ْغراِض َمل

َ
َمناِهِج َمْسلوک و آداِب َمْعمول و أ

 َدر َتفسـیرش که 
ً

کـه ِاسـِتْنباِط َدقیـِق قـوِل ُمْختـاِر او، َمَثـال ـد بـِن َجریـِر َطَبـری از آن َکسـان اسـت  خـوِد ُمَحّمَ
َکسی نیست. کاِر َهر  گونه گون است،  قواِل 

َ
نده از أ

َ
گ آ

باِت  ْفِت َبرناِیْشـتی هاِی ناُسـتوده و َتَعّصُ
َ
گ َسـف از آ

َ
که َمَع األ ن  هِل َتَسـّنُ

َ
یکی از داِنشـمنداِن َحدیْث ِپژوِه أ

ْهـِل َمذَهـِب خویش َقوٖی َدسـت 
َ
ُکَهـن" َنـزِد أ ثانـۀ  ِت ُمَحّدِ باِطـل نیـز َبرَکـران نیسـت لیـک َدر شـناخِت "ُسـّنَ

ْزَکـٰی! -، بـا ِعناَیـت 
َ
ِتـی ِهـَی أ

َّ
انـا ِلل عنـٖی: دکتـر َبّشـار بـِن َعـّواد بـن َمعـروِف َبْغـدادی - َهـداُه اهلُل َو ِإّیَ

َ
اسـت، أ

ویِل 
ْ
ویِل آِی الُقـرآن  )یا: جاِمِع الَبیـان َعن َتأ

ْ
بـه َهمیـن ویژگـِی َتْفسـیِر َطَبـری ُمَسـّمٰی بـه جاِمِع الَبیـان َعن َتأ

4. ُنسخه َبَدل: َیْسَتْبِشُعُه.
قاِهَرة: دارالَمعاِرف، 

ْ
بوالَفْضل ِإبراهیم، ط: 2، ال

َ
د أ َبرّی، َتحقیق: ُمَحّمَ د بن َجریر الّطَ بوَجْعَفر ُمَحّمَ

َ
ُسـل َو الُملوك(، أ یخ الّرُ َبرّی )تار یخ الّطَ 5. تار

1971 م.، 1 / 7 و 8.
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َکرده و َدر توجیِه کاِر خود  ی َدر َتفسیر ِاهِتمام  قواِل ُمختاِر و
َ
ر به ِاسِتخراِج أ

َ
الُقرآن(، با َهْمکارِی َبعِض دیگ

از ُجمله نوشته است:
قیَن ِإلـٰی َمعِرَفِة  فیَن و الُمَتَشـّوِ

َ
َکثیـُر ِمـَن الُمَثّق

ْ
ِکتاًبـا َضخًمـا یْعجـُز َعـن ِقراَئِتـِه ال ْصَبـَح "جامـُع الَبیـان" 

َ
»... أ

فسـیِر و  َکثیـَرِة ِفـی الّتَ
ْ
 َعّمـا فیـِه ِمـن ِذْکـِر الخِتالفـاِت ال

ً
یـَن ِبـِه، َفْضـال ُمْخَتّصِ

ْ
ِکتـاِب اهلِل َتعالـٰی ِمـن َغیـِر ال

َبرّی  ِک الّنـاس ِلُمراِد الّطَ عیَفـِة، و َعَدِم ِإدرا
َ

حادیـِث الّض
َ
َکْثـَرِة األ ـِة، و  َغوّیَ

ُّ
ـة و الل حوّیَ قاِئـِق الّنَ

َ
الِقـراَءاِت و الّد

ُک الَمعاِنی  ْیِهم ِإدرا
َ
ُکّلِ ٰهذا و َیْصُعُب َعل ّبِی، َفصاَر الّناُس َیِتیهوَن فی   َمن َرِحَم َر

ّ
ِمَن الْسـِتدلِل ِبها، ِإل

َعقـِل 
ْ
َکبیـٌر َعلـٰی َتْکویـِن ال ُکّلِ ٰهـذا َخَطـٌر  راَد َتْثبیَتَهـا، و ِفـی 

َ
ـُف َو أ ِ

ّ
ِتـی َقَصَدهـا الُمَؤل

َّ
للت و اآلراِء ال

َ
و الـّد

ِة.«6. سالمّیَ ِ
ْ

ُعلوِم ال
ْ
ًصا ِفی ال الُمسِلِم ِحیَنما ل َیُکوُن ُمَتَخّصِ

یید و ِاعِتماِد خوِد 
ْ
َدر َهمین َتفسیِر َکالِن َطَبری، َبسا َنْقلها َهست که َسَند آن یا ُمحَتواِی آن مورِد َپَسند و َتأ

شـتگان )َصحابه و تاِبعان و 
َ

ذ
ُ
گ د بِن َجریِر َطَبری َنبوده اسـت، لیک آنها را آَورده تا نموداِر ِاْسـِتْنباِط  ُمَحّمَ

فتارها و َنْقل ها 
ُ
گ واجویی بدیـن 

ُ
گ غـاِت ُقـرآن و سـیاِق ِعبـاراِت ُقرآنی باَشـد، و 

ُ
َنسـلهاِی َپـس از ایشـان( از ل

ْسناد و ِإْسناِد آن ِإْبهام باَشد لیک َدسِت 
َ
که ای َبسا َدر أ شعار و آثاِر َعَرِب َقدیم است 

َ
واجویی به أ

ُ
گ ماَننِد 

َکم نموداِر کارُبردهاِی َزبانی و ِاسـِتْنباِط َنسـلهاِی پیشـین از َمعانی اسـت، و این فاِئَدت، َنه چیزی اسـت 
که َحّتٰی َدر ِإسرائیلّیاتی  َکرد. ای َبسا  خباِر ُمعَتَبِر َفقیْه َپَسند ِاْقِتصار باَید 

َ
حادیِث ِصحاح و أ

َ
که َدر آن َبر أ

یافت و خواِنِش ایشـان از  که ُفالن تاِبعان َدر َفهم و َتْفسـیِر َبْهمان آیاِت ُقرآن آَورده اند، َشـواِهدی َبر َنحوۀ َدر
ِت آنها َبر نوِع َفْهم 

َ
ت و ناُاسـتوارِی آن ِإسـرائیلّیات، َمقوله ای اسـت، و َدلل آن آیه یافت َشـَود. َعَدِم َمْقبولّیَ

که َدر َسـده هاِی َنُخسـت، خوانندگاِن ُقرآن،  َکْشـِف این  ر؛ و 
َ

یانشـان، َمقوله ای دیگ و خواِنِش ناِقالن و راو
گون، از ُجمله: َهمین  گونا که از ِخالِل َمناِبِع  زیر 

ُ
گ کاری است َضرور و نا چه َفْهمی از آیاِت آن داشته اند، 

د بِن َجریِر َطَبری، هوْشیارانه، َانبوهی از  مثاِل ُمَحّمَ
َ
یخی، صوَرت می گیَرد؛ و أ سناِد َفرَهنگی و َشواِهِد تار

َ
أ

ِگرد آَورده اند.7 سناد را از َبراِی ما 
َ
این َشواِهد و َقراِئن و أ

د بِن َجریِر َطَبری، باَینده  َکشیدیم و َهمُچنان باقیست«. ... َنْقِد میراِث ِعلمی و ِروایِی ُمَحّمَ »سخن دراز 
ر، جاِنِب ِإْنصاف را َنباَید از َدست ُفروِنهاد و بویژه َارج 

َ
و شاَینده است؛ لیک َدر این َنْقد، چون َهر َنْقِد دیگ

کارنامۀ سترِگ َطَبری را َنباَید َدر َبراَبِر ِنقاِط َضعِف آثاِر او، یْکَسره خوار و نابوده ِانگاشت. کار و  کارآَمدِی  و 

کتور َبّشار َعّواد َمعروف - و - ِعصام 
ُ

یه: الّد
َ
َق َعل

َّ
ُه َو َعل َقُه َو َضَبَط َنّصَ

َ
َبُه َو َحّق

َّ
یِل آِی الُقرآن، َهذ و

ْ
ِکتاِبِه جاِمِع الَبیان َعن َتأ َبرّی ِمن  6. َتْفسیر الّطَ

ة، 1415 هـ.ق.، 1 / 18.
َ
َسة الّرِسال فاِرس الَحَرستانّی، ط: 1، َبْیروت: ُمَؤّسَ
ر: 

َ
ْیَکردی به میراِث َطَبری، نگ 7. َاز َبراِی ُچنین رو

َج  ِکر، راَجَعـُه َو َخّرَ د شـا ْیه: َمحمود ُمَحّمَ
َ
ـَق َعل

َّ
َقُه َو َعل

َ
َبـرّی، َحّق ـد بـن َجریـر الّطَ بوَجْعَفـر ُمَحّمَ

َ
یـِل الُقـرآن(، أ و

ْ
َبـرّی )جاِمـِع الَبیـان َعـن َتأ  َتْفسـیر الّطَ

فتاِر ِپژوَهنـده -، نیـز: 453 و 454 و 458 - از َمتِن 
ُ
ـة، 1 / 16 و 17 - از پیْشـگ قاِهـَرة: َمکَتَبـة ابـن َتیمّیَ

ْ
ِکر، ط: 2، ال ـد شـا حَمـد ُمَحّمَ

َ
حادیَثـه: أ

َ
أ

ُمَحّشی -، هاِمش.
ر:

َ
ْیَکرد ناِقدانی نیز داَرد. نمونه را، نگ این رو

علـی 
َ
قاِهـَرة: الَمجِلـس األ

ْ
بیـع، ال حٰمـن َر ـد َعبدالّرَ کتـوَرة آمـال ُمَحّمَ

ُ
ـة(، الّد ّیَ َغـِة و الَمصـاِدِر الِعبر

ُ
َبـرّی )ِدراَسـة ِفـی الّل اإِلسـرائیلّیات فـی َتْفسـیر الّطَ

وقاف(، 1422 هـ.ق.، ص 143 و 144.
َ
زاَرة األ ة )و ؤوِن اإِلسالمّیَ ِللّشُ

ر ولی از حوَصلۀ ُسَخنگاِه ما بیرون است. ْیَکرِد یادُشده و ُمخاِلفاَنش، َبْحثی بغاَیت َضرو رِی َدقیق میاِن رو َبحِث بیشَتر و داَو
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د ُمرَتضـٰی َعسـَکری )1293 - 1386 هــ.ش.( - َرَفـَع اهلُل َدَرَجَتـه -، َدر یکـی از  مـه آَیـةاهلل َسـّیِ
ّ

َانوشـه یاد َعال
یِخ َصحیِح ِإسالم، از ُجمله می َفرماَید: کِی راِه َتدویِن تار َبیاناِت ُپرُخروِش خویش َدر َتبییِن ُدُرْشْتنا

پایِی  ُکَننـد، از ُارو کـه ِامـروز َهمـۀ َکسـانی کـه می خواَهند زندگانـِی َپیامبر را َبرَرسـی  ـر َنـه ایـن اسـت 
َ

»... َمگ
ّما با 

َ
َمسـیحی و َیهودی تا ُمَسـلماِن ِمصری و ایرانی، َنُخسـتین بار به سـیرۀ ابِن ِهشـام ُمراجعه می ُکَنند؟ أ

کـه َمـن َپـس از سـالیاِن دراِز َتحقیـق و َبرَرسـی ُمعَتِقـَدم - و این ِاعِتقـاد را َبر َزبان  ـْف باَیـد بگوَیـم  َکمـاِل تأّسُ
که  ر َنه این است 

َ
که: َهنوز سیره نویسی َحقیَقْت پوْش تر از ابِن ِهشام َنیامده است! َمگ می آَوَرم تا بماَند - 

یِخ َطَبری ُرجوع می نماَید، و بسـیاری از  ُکَند، به تار یِخ ِإسـالم را ببیَند یا َتحقیق  امروز َهرَکس بخواَهد تار
یِج  که او َدر َترو ّما َمن ُمعَتِقَدم 

َ
خین می داَنند؟ أ ماِی َمکَتِب خالَفت، او ]= َطَبری[ را ِإماُم المَوّرِ

َ
ُبُزرگاِن ُعل

بوده است. خان ُر گوِی ِسبَقت از َهمۀ ُمَوّرِ َمجعولت، 

ُکنون چهار  ِم این َبنـده، تا
َ
کـه َعظیْم َتریـن َسـّدِ راِه َفهـِم ِإسـالَمند، باَید شَکسـته َشـَوند. از َقل ... ایـن ُبت هـا 

ِگِرفته است. از این َمرَحَمِت ُخداونِد  یِخ َطَبری موِرِد َنقد و َبرَرسی َقرار  ِجلد ِکتاب َطبع ُشده، و َدر آنها تار
ِکتابها،  کـه بـه َدسـِت ایـن َبنـدۀ َضعیـِف خـوَدش، ایـن ُبـِت ُبـُزرگ را شَکسـته اسـت. بـا ایـن  ِکَرم  َمّنـان شـا
یعنـی دو ِجلـد َعبـداهلل بـِن َسـبا و دو ِجلد َخْمسـون و ِماَئة َصحابّی ُمْخَتَلق، َطَبـری َدر َنَظِر َحقیَقْت جوِی 

بی َطَرف، شَکسته ُشده است.

یِخ ِإسـالم و َجّعالن و َتحریْف ُکَنندگان را تشـخیص َنِدهیم و تا َطَبری و ابِن ِهشـام و  ... ما تا َبدآموزاِن تار
تهاِی َمنفِی  تهاِی ُمثَبِت ِإسـالم را خواهیم شـناخت و َنه َشـخصّیَ پیَروانشـان را ُمعَتَبر بدانیم، َنه َشـخصّیَ

آن را.  ...«8 .9

ْیـِه َرْحَمـًة واِسـَعًة - َدربـارۀ َطَبـری و 
َ
مـه َعْسـَکری - َرْحَمـُة اهلِل َعل

ّ
مْن َبنـده الَبّتـه بـا ایـن شـیوه داَورِی َعال

ِت آن را ناشـی از ُخصوصّیـاِت 
َ

ت و ِحـّد
َ

مثـاِل ایشـان َهْمداسـتان نیسـَتم و َقـدری از ِشـّد
َ
ابِن ِهشـام و أ

مـه َعْسـَکری و شـور و "َحمـاس" و خـوی و خٖیـِم خـاّصِ ایشـان َدر َنقد و موِضعگیـری می داَنم10؛ 
ّ

روحـِی َعال
ّقی َفرموده و به 

َ
ِق َسـخْتکوِش َخـدوم َتل ـر َچنـد و چـوِن ماَجـرا َهمین گونه باَشـد که این ُمَحّقِ

َ
گ لیـک َحّتـٰی َا

یِخ َطَبری و سـیرۀ ابِن ِهشـام یْکَسـره بی َارج و  َزبان آَورده اسـت، باز َنباَید پْنداشـت ماْمنامه هائی چون تار
بی ِاعِتبار می َشَوند!! ... ُچنین نیست!

کـه َوقتـی  ـَة َمْثـَواه - اسـت  َجّنَ
ْ
ـَب اهلُل َثـَراه و َجَعـَل ال مـه َعْسـَکری - َطّیَ

ّ
ُکِنـِش خـوِد َعال عـاِی َمـن، 

َ
ـواِه ُمّد

ُ
گ

د ُمرَتضـٰی َعسـَکری، چ: 2، ِتْهـران: َمرَکـِز َفرَهنگی ِاْنِتشـاراتِی ُمنیر، 1385هــ.ش.، 1 / 437  ـالم[ َدر ِإحیـاِی دیـن، َسـّیِ ِئّمـه ]َعَلْیِهـُم الّسَ
َ
8. َنقـِش أ

و 438. 
ر:

َ
9. از َبراِی َنظیِر َهمین ایستارها از آن َفقید، نگ

َخزاِئن 
ْ
ینّی، ط: 1، َبْیروت: ال عالِم الِعراِق و َغیِرِهم / 1900 - 2000(، الّدکتور جوَدت الَقزو

َ
ینّی )فی َتراِجِم الَمنسّیین و الَمعروفین ِمن أ یخ الَقزو  تار

راث، 1433 هـ.ق.، 28 / 306 و 307. إِلحیاِء الّتُ
ر: 

َ
10. از َبراِی وقوف َبر روحّیاِت آن عالِم ُمجاِهد، نمونه را، نگ

ینّی، ط: 1، 1433 هـ.ق.، 28 / 302 و 303. ینّی، الّدکتور جوَدت الَقزو یخ الَقزو تار
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ْیـه - را بـه نـگاِرش َدرآَرد11، بـاز بیـش از َهمـه َبـر 
َ
ُمُه َعل

َ
ـَواُت اهلِل َو َسـال

َ
ـَهداء - َصل

ُ
دالّش می خواَهـد َمْقَتـِل َسّیِ

ِکتابهائی که ِروایاتشان َدر این باب  ثیر( یا 
َ
ِکتابهائی که َبر آن ُمّتکی اند )ماَننِد الکاِمِل ابِن أ یِخ َطَبری و  تار

با َنْقلهاِی َطَبری آِبْشخوری ُمشَتَرک داَرد )ماَننِد اِلرشاِد شْیِخ ُمفید(، تکیه می ُکَند12.

ْیب، یکی  که آن را پوِشـش می ِدَهد، بی هیچ َشـّک و َر یخ"  یِخ َطَبری، َدر َپْهنه ای از "تار ِکتاِب تار باری، 
یْخنامه هـاِی  یخـی و آِبْشـخوِر ُبنیادیـِن َبرخـی از َبرَجسـته َترین تار نجینه هـاِی "َنْقْل"هـاِی تار

َ
گ َارَزنده َتریـن 

یخی  مرِو تار
َ
ثیر، َدر آن َقل

َ
بوَعلِی مسکویه و ابِن أ

َ
یْخنگاراِن ُبُزرگ و َفرَهنگ آَفرینی چون أ سَپسین است. تار

خیص و 
ْ
زاِرشهاِی َطَبری را باْزَتدوین و َتل

ُ
گ یِخ َطَبری است، ُعْمَدًة - و َنه َهمه جا -  که َتحِت پوِشِش تار

د بـِن َجریِر َطَبری بوده  ِکتاِب مایه َوِر ُمَحّمَ یْخنـگارِی ایشـان، َهمانا  َکرده انـد و آِبْشـخوِر ُبْنیادیـِن تار َتْحریـر 
است13.

یـِخ جهـان" می داَنند14؛ و مایۀ َسـرَفرازِی ماسـت که یک  ِکتـاِب تار یـِخ َطَبـری را "ُمِهْم َتریـن و َقدیْم َتریـن  تار
ـزاراِن ُمْخِلـِص ِإسـالم و ُقـرآن و َتربَیْت یافتـگاِن َمکَتـِب ُپرُفـروِغ َوْحـِی 

ُ
مان و یکـی از ِخدَمْتگ

ْ
ایرانـِی ُمَسـل

ـر َمعـاِرِف 
َ

ت و فقـه و دیگ ِکتـاب و ُسـّنَ کـه ُعمـِر خـود را َوقـِف شـناخَتن و شناسـانَدِن  َکسـی  ـدی و  ُمَحّمَ
لیِف ُمنیف است.

ْ
خین" و َفراَهم آَوَرندۀ این َتأ َکرده است، "َشْیُخ المَوّرِ ِإسالمی 

ْنجـی اسـت ُفزوْن مایـه و بیْش َبهـا؛ و آْن َهمـه شـیبیَدِن َفرهیختگاِن َقدیـم َبر آن، و 
َ
گ یـِخ َطَبـری، براسـتی  تار

لیْف بدان، بیراه و نابجا َنبوده است.
ْ
واِن َتأ

َ
ی آَوری از أ آْن َهمه رو

ِکتاب و  َعزیزِبـاهلل، َفرمانـَرواِی فاِطمِی ِمْصر )فـ: 386 هــ.ق.( که او را به 
ْ
ُکُتـِب ال کـه َتنهـا َدر ِخزاَنـۀ  آَورده انـد 

ـالم - ننوشـته  ْیِه الّسَ
َ
َح اهلُل ُروَحه - به طوِر ُمسـَتِقل ِکتابی َدر َشـرِح َشـهاَدِت ِإمام ُحَسـْین - َعل ّوَ ْه داَرند که َعاّلمۀ َعسـَکری - َر 11. داِنْشـَوران َتَوّجُ

گانه نیز ُمنَتِشر نموده اند.  َکرده و ُجدا رده است؛ سَپْس َتر آن را ِانِتزاع  م آَو
َ
ِکتاِب َارَزندۀ َمعاِلم الَمْدرَسَتْین به َقل بوده؛ َبلکه این َمْقَتل را َدر ِضمِن 

َرنـده:  ِگردآَو دَعلـِی جـاودان،  د ُمرَتضـٰی َعسـَکری، بـه َهمـراِه ُمَقّدمـه ای از: ُاسـتاد ُمَحّمَ ـالم -، َعاّلمـه َسـّیِ 12. َسـنج: َمْقَتـِل الُحَسـْین - َعَلْیـِه الّسَ
سـۀ إیمـاِن مانـدگار، چ: 1، ُقـم: ِاْنِتشـاراِت ُمطیـع، 1392هــ.ش. / 1434 هــ.ق.، ص 33 و 35 و 36 و 40 و 42 و 43 و 44 و 45 و 49 و  ُمَؤّسَ

50 و 51 و ... .
کاری است  ِکتاِب  َطَبری، از این دیدگاه، خود  ثیر و 

َ
یه و ابِن أ بوَعلِی مسکو

َ
یْخنگارانی چون أ یْخنامه هاِی تار رانه میاِن تار

َ
13. َبرَرسِی َسْنِجشگ

ن می داَرد. زاران را از "َنْقْل"هاِی َطَبری ُمَبّیَ
ُ
یْخگ ّقِی این تار

َ
یی و َتل که نوِع َبْهره جو َمعنٖی دار 

ِه ُشماری از ِپژوَهندگاِن ُمتوِن ِإسالمی را به خود َمْعطوف داشته است.  رانه ای، از دیرباز، َتَوّجُ
َ
ُچنین َبرَرسی هاِی َسْنِجْشگ

دکه ِاْختیار ُشده بوده 
ْ
ر نول که به پیْشِنهاِد تئودو کارل بروِکلمان )1868 - 1956 م.(،  رشناِس بناِم آلمانی،  از ُجمله، موضوِع ِرسالۀ دکترِی خاَو

یِخ َطَبری بود. ثیر با تار
َ
و َدر ساِل 1890م. َدر استراسبورگ به چاپ نیز َرسیده است، َبررسِی رابطۀ کاِمِل ابِن أ

سـناِد َمجِلـِس شـوراِی 
َ
یراِیـش: رودولـف ِزلهایـم، َترَجمـۀ: ِمهـراِن َارَزنـده، چ: 1، ِتهـران: ِکتابخانـه، مـوزه و َمرَکـِز أ ـر: خاِطـراِت کارل بروِکلمـان، و

َ
)نگ

ِإسالمی، 1397 هـ.ش.، ص 12 و 84(.
ر: 

َ
ْکر نیز نگ ِ

ّ
خیرالذ

َ
َدربارۀ موضوِع أ

عـاِت 
َ
یـخ الکاِمـل(، َعلـِی سـاالرِی شـادی، چ: 1، ِتْهـران: ِپژوِهْشـگاِه ُعلـوِم ِإنسـانی و ُمطال ثیـر )َنقـد و َبرَرسـِی تار

َ
یْخنگـرِی ابـِن أ یْخنـگاری و تار  تار

َفرَهنگی، 1397 هـ.ش.، صص 84 - 97.
ثیر بود« و بی َشک 

َ
صلِی ابِن أ

َ
رۀ طوالنِی َچندین َقرنی منبِع أ یِخ َطَبری براِی دو ثیر، هرَچند »تار

َ
ْه داشت که ِفی الَمَثل َدر باِب َهمین ابِن أ باَید َتَوّجُ

یِخ َطَبری را تا َحّدی  ثیر متِن تار
َ
فت »ابِن أ

ُ
ّقی َنباَید َکرد؛ بلکه می توان گ

َ
ثیـر را َتنهـا »ناِقـِل« َمطاِلـِب َطَبـری َتل

َ
»َدر رأِس مناِبـِع او َقـرار داَرد«، ابـِن أ

یختـ«ـه. )همان، ص 84 و 85(.  راند«ه است و »آن را َدر َطرح و قالبی نو ر َپرَو
یـِخ َطَبـری بـه ِانگلیسـی َترَجمـه  ِکتـاِب تار ـه(، س 9، ش 33، َبهـاِر 1376 هــ.ش.، ص 152 )از َمقالـۀ »چگونـه 

ّ
14. َسـنج: ایران شناسـی )َمَجل

ِم َمحموِد ُامیدساالر(.
َ
ُشد؟« به َقل
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که  ِکتاِب َاْرْزَمند ِنگاْهداری می ُشـده  َدب ِاهِتمامی َبلیغ بوده اسـت، باِلغ َبر بیسـت َدسْتنوشـت از این 
َ
أ

ف بوده است15. ِ
ّ
یکی از آنها به َخّطِ خوِد ُمَؤل

که ِای َبسا تا دیرَزمانی َپس از این، ما، َدر  که َنه َتنها ِامروز،  کنون َدر ِدماغ داَرم، این است  که َهم َا َخیالی 
یِخ َطَبری َبهرۀ بسـیار خواهیم ُجسـت، و َسـَزنده َتر آن اسـت که  زیـر از تار

ُ
گ یْخِپژوهانـۀ خـود، بنا کارهـاِی تار

ُکنیم و با  بِی َتْفریطی یا إیجابِی ِإْفراطی، َدر َطریِق ِاسِتفاده از آن َبصیَرت حاِصل 
ْ
به جاِی ایستارهاِی َسل

چشماِن باز به باْزخوانی و باْزَفْهمِی این میراِث َارْجداِر َفرَهنگی بکوشیم.

د َحَسن آل یاسین16 و ُجز ایشان،  مه َعسَکری و شْیخ ُمَحّمَ
ّ

ُشماری از داِنْشَوراِن بیِنْشَمند چونان خوِد َعال
َکرد  گامهائی َدر راِه این باْزخوانِی ُخَجسته و باْزَفْهمِی َفرُخنده َبرداشته اند؛ لیک بدان گامها َبَسنده َنتوان 

کوِششهاِی َهمین ناِقدان و َصْیَرفیان نیز َهْمُچنان َمْفتوح است. و باِب باْزخوانی و باْزَفْهمِی 

یادگاِر پاَینده
بوالقاِسـِم پاَیْنده اسـت 

َ
یِخ َطَبری به َزباِن فارسـی، َترَجمۀ زنده یاد أ کاِمِل َمتِن ُبُزرِگ تار یگانه َترَجمۀ ِنسـَبًة 

ْحَمة. ْیِه الّرَ
َ
- َعل

یـِخ َبلَعمـی" ِاْشـِتهار یافتـه، َچنـدان آزاد و َتحریرآمیـز و  کـه بـه نـاِم "تار یـِخ َطَبـری  ُکَهـِن تار َترَجمـه و َتحریـِر 
یْخنامه هائـی َعلٰی ِحـَده  یْخنامـه ای َعلٰی ِحـَده َدرُشـمار اسـت؛ َبـل تار کـه خـود تار فانـه بـوده اسـت  ُمَتَصّرِ
)چون بیش از یک َتحریر از آن َدر َدست است و میاِن َتحریرها َتفاُوت هاِی َچشمگیر و نمایان َهست(.

ـر یـا بـه طـوِر ُمسـَتِقل بـه َزبـاِن فارسـی 
َ

ِکتابهـاِی دیگ یـِخ َطَبـری نیـز ِضْمـِن  َبخشـهاِی کوَچـک یـا ُبُزرگـی از تار
َدرآمده اسـت که یادَکرَدنی َترینشـان، کوِشـِش َارَزندۀ َانوشـه یاد ُاسـتاد دکتر علیِرضا شـاپور َشْهبازی است 

یِخ َطَبری17. - َرِحَمُه اهلُل َتَعالٰی - َدر َترَجمۀ َبخِش ساسانیاِن تار

بوالقاِسِم پاَیْنده است.
َ
یِخ َطَبری، َهمان َترَجمۀ زنده یاد أ کاِمِل تار باری، یگانه َترَجمۀ ِنسَبًة 

بوالقاِسـِم پاَیْنـده )1287 - 1363 هــ.ش.(، نویَسـنده و ُمَترِجـم و روزنامه نـگاِر نامـی و َهْمُچنیـن از ِرجـاِل 
َ
أ

کاِر نوشـَتن و َترَجَمـه صاِحب َسـلٖیقه  مـی َروان و روَشـن داشـت و َدر 
َ
کـه َقل ـوی اسـت18 

َ
سیاسـِی َعصـِر َپهل

ـالم ِللّطباَعة و  د أمحزون، ط: 2، القاِهَرة: دار الّسَ ثین، د. ُمَحّمَ َبرّی و الُمَحّدِ حاَبـِة ِفـی الِفتَنـة ِمن ِروایاِت اإِلماِم الّطَ ـر: َتحقیـُق َمواِقـِف الّصَ
َ
15. نگ

رَجَمة، 1428 هـ.ق.، ص 169.  یع و الّتَ وز ْشر و الّتَ الّنَ
د َحَسن آل یاسین، ط: 3، َبْیروت: َمنشورات دار َمکَتَبة الَحیاة، 1397 هـ.ق.  یخ ُمَحّمَ َبرّی، الّشَ یِخ الّطَ ة فی تار ّدَ ر: ُنصوص الّرِ

َ
16.نگ

یـِخ َبْلَعمی(، َترَجمه ]و[ َتحقیـق و َتعلیقات: َعلیِرضا  یـِخ َطَبری و ُمقایسـۀ آن با تار یـِخ ساسـانیان )َترَجمـۀ َبخـِش ساسـانیان از کتـاِب تار 17. تار
شاپور َشْهبازی، چ: 1، ِتْهران: َمرَکِز َنشِر داِنْشگاهی، 1389 هـ.ش.  

ر:
َ
ًة نگ

َ
بوالقاِسِم پاَیْنده، ِعجال

َ
گاهی هاِی زندگینامه نگاشتی َدربارۀ أ 18. از َبراِی آ

یـژۀ ُمجَتبـٰی میُنـوٖی[، چ: 1، ِتْهـران: َفرَهنـِگ ُمعاِصـر، 1385هـ.ش.، صـص 320 - 329؛و:  راِن ُمعاِصـِر ایـران، هوَشـنِگ ِاّتِحـاد، ]ج9: و
َ
ِپژوِهشـگ

یه، چ: 1، ِتْهران: َنْشِر َقْطره، 1383 هـ.ش.، ص 548 و 549؛و: َبرَرسِی َترَجمه هاِی ُقرآِن َکریم:  ناِدره کاران، ایَرِج َافشار، به کوِشِش: َمحموِد نیکو
ِد َسـمیعی،  یِر َنَظِر: ُمَحّمَ َکریم"(، ز لِی ُقرآِن 

َ
ِمل

ْ
بوالقاِسـِم پاَینده )از "سلسـله  نشسـتهاِی ُقرآن ِپژوهِی َدوازَدُهمین نماِیشـگاِه َبْین ال

َ
َترَجمۀ مرحوِم أ

یژه صص 10 - 12 و 37 - 41 و 55 - 60؛و: داِنشـنامۀ  یراِیـِش: حسـین علِی طاِهـری، چ: 1، ُقـم: ُصبـِح صـاِدق، 1384 هــ.ش.، بو ری و و ِگـردآَو
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تِی ِإسـالمی - و بـه  ِاصِطـالِح  بـود. پاَینـده َدر َنَجف آبـاِد ِاصَفهـان زاده ُشـد. َقـدری َتحصیـالِت ُعلـوِم ُسـّنَ
بگـی اش َدر َنَجف آبـاد و ِاْصَفهـان )1301 - 1309 هــ.ش.( 

َ
کـه بـه روزگاِر َطل ی" - داشـت  ِاْمـروز: "حـوَزو

ّیـاِم َجوانـی َدر زّیِ َدسـتارَبندان بـود. ایـن "آقـا شـیخ 
َ
شـت، و بـه َهمیـن ُمناَسـَبت نیـز، َچنـدی َدر أ

َ
بازمی گ

که َدر َهمین داِنش اندوزی هاِی  تی  بوالقاِسِم َنَجف آبادی"ِی آن روز و "پاَینده"ِی سَپسین، از توشۀ َعَربّیَ
َ
أ

رچه با َزبانهاِی انگلیسی و َفرانسه نیز َقدری آشنائی یافت، 
َ
گ بگی َفراَهم آَوْرد تا پایاِن ُعْمر َبْهره ها ُبرد و َا

َ
َطل

ِر َهمین َعَربٖی دانی و آشـنائی با ُمتوِن ِإسـالمی به یادگار 
َ

ذ
ُ

مـی اش را از َرهگ
َ
ُمِهْم تریـن و ماندگارَتریـن آثـاِر َقل

یافت  ِکتاِب سال را َدر َکریم، جایزۀ ِبهَترین  که َدر ساِل 1336 هـ.ش.، به خاِطِر َترَجمۀ ُقرآِن  ِنهاد؛ ُچنان 
شـته و به یکی 

َ
ذ

ُ
که ُشـْهَرَتش از َمرزهاِی ایران َهم َدرگ کتاَبش نیز َنْهُج الَفصاَحه ُشـد  ندآوازه َترین 

َ
َکرد، و ُبل

لیِف 
ْ
َکریم و َتأ ِکناِر این دو یادگاِر َارْجدار، َیعنی َترَجمۀ ُقرآِن  ردیده است. َدر 

َ
گ از َمْتنهاِی َهَمگانی َتبدیل 

گانه اسـت -، َترَجمه هاِی جاُافتادۀ او از  فتاری ُجدا
ُ
گ فت وگـوی از َهریـْک خـوراِی 

ُ
کـه گ َنْهـُج الَفصاَحـه - 

یـِخ َطَبـری، َدرخـوِر  ْنبیـه و اِلشـراف، و الَبّتـه تار َهـب و الّتَ
َّ

یـِخ َعـَرب و ُمـروُج الذ یـِخ سیاسـِی ِإسـالم و تار تار
که َهنوزست، زنده و "پاَینده" و مورِد ِاسِتفاده اند. یادَکرد و َهنوز 

َکرده، بدین پایه  مِی پاَینده، خاّصه آنچه َدر َزمینۀ َطْنْزنویسی و داستاْن نویسی 
َ
ر َتجاِرِب َقل

َ
بیشَترینۀ دیگ

َمْقبول َنُیفتاده است.

یُکم و بیست وُدُوِم َمجِلِس  تهاِی سیاسِی پاَینده، و از آن ُجْمله: نماَیندگی اش َدر دوره هاِی بیست و َفّعالّیَ
 َدر َپِس َپسیْن َترین لیه هاِی 

ً
زیده ُشده بود -، ِاحِتمال

ُ
ِت َنَجف آباد َبرگ

َ
ی َهم - که َدر آنها به ِوکال

ّ
شوراِی ِمل

گوَینده و شَنَونده َبرَنمی َانگیَزد.19 رَدد و َرْغَبِت َچْندانی َدر 
َ
ی واِقع می گ شایاِن ِذْکِر َحیاِت َفرَهنگِی و

ی َپـس  زیـده ُشـد. و
ُ
ـوی نیـز َبرگ

َ
ِکتابخانـۀ َپْهل پاَینـده، بـه واِسـطۀ َعَربٖی دانـی اش بـه َتَصـّدِی َبخـِش َعَربـِی 

کـه او نیـز َمـردی َعَربـٖی دان بـود -، بدیـن ِسـَمت  شـِت ِإمـاِم شوشـَتری، ُمَتَصـّدِی پیشـیِن َبخـش - 
َ

ذ
ُ
از َدرگ

ردید.20
َ
گ َمْنصوب 

بوالقاِسـِم پاَیْنـده، َهمیـن ُبْعـِد 
َ
مـِی َانوشـه یاد أ

ْ
ِت َفرَهْنگـی و ِعل فتـه َشـَود: ُمِهْم َتریـن َجنبـۀ َشـْخصّیَ

ُ
گ ـر 

َ
گ َا

زاف َنباَشد.
َ
گویا ُسَخنی َبرگ ُکَهن است،  ی از َزباِن َعَربِی  َترُجمانِی و

یـِر َنَظـِر: ُغالمَعلـِی َحـّداِد عـاِدل، ُمعـاِوِن ِعلمـی: َحَسـِن طارمـِی راد، ج 5، چ: 1، ِتْهـران: ُبنیـاِد داِئـَرة الَمعـاِرِف ِإسـالمی، 1379  َجهـاِن ِإسـالم، ز
ین،  ّر ـِم مالـِک ُحَسـینی(؛و: ِشـبِه خاِطـرات، دکتر َعلِی ِبْهـزادی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت َز

َ
بوالقاِسـم« بـه َقل

َ
هــ.ش. )ص 502 و 503: »پاَینـده، أ
1375 هـ.ش.، صص 129 - 140.

ر، 
َ
َزدگـی و بی ِدماغی یاد َکرده اسـت )َسـنج: ُمرده کشـاِن جوزان و شـانزده داسـتاِن دیگ

ْ
19. خـوِد پاَینـده َهـم از َبعـِض َتگاپوهـاِی سیاسـی َاش بـا ِدل

ْت نمائـی ِاعِتمادی 
َ
یـدان، 1357 هــ.ش.، ص 255 و 259(؛ لیـک شـاَید َبـر ایـن َمالل بوالقاِسـِم پاَینـده، چ: 2، ِتْهـران: سـازماِن ِاْنِتشـاراِت جاو

َ
أ

ـِم ُقـدَرت و سیاَسـت َدسـت و پـا می َزَننـد و پیوسـته نیـز از ِاشـِتغاِل سیاسـی ِإظهـاِر 
َ
عانـه َدر عال

َ
َکـم نیسـَتند َکسـانی کـه مول َکـرد. ...  ـی َنباَیـد 

ّ
ُکل

م می ِدَهند و َهرگز َبرَنمی تاَبند. ... به َتعبیِر َعوام )که 
َ
ری از ِنهاِد ُقدَرت را از ُزمرۀ "َمحظورات" َقل ت و ِإبراِز بیزاری می ُکَنند َولی َدر َعَملْ دو

َ
َمالل

نجه ای: »َنخواهم 
َ
گ رآمیِز َحکیم ِنظامِی 

َ
یز و َشّک این َبنده َدر ُشماِر ایشاَنم(: "با َدست َپس می َزنند و با پا پیش می َکَشند"؛ و به َبیاِن َنْغز و ِدالو

َید و خواَهد به َصد جان« )ُخسرو و شیرین، به ِاهِتماِم: َوحیِد َدستِگردی ، چ: 1، طهران: َمطَبَعۀ َارَمغان، 1313 هـ.ش.، ص 146(. گو
فت وگو با: َعبدالُحَسْیِن آَذَرنگ؛ َعلِی َبْهرامیان؛ صاِدِق َسّجادی؛ َعلِی َهَمدانی، چ: 

ُ
گ فته ها: خاِطراِت دکتر ِعناَیت اهلِل ِرضا، َدر 

ُ
گ 20. َسنج: نا

1، ِتْهران: َنشِر ناَمک، 1391هـ.ش.، ص 283.
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ْند و حوَصله ای 
َ
تی ُبل یِخ َطَبری، َهمین گونه که َهست، کاری ُبُزرگ است و نموداِر ِهّمَ َترَجمۀ پاَیْنده از تار

ر«  سـناد و ِرواَیتهاِی مکّرَ
َ
ردیده، »با َحذِف أ

َ
گ کـه َبر ُپشـِت َصفحۀ عنواَنـش َدرج  َفـراخ؛ لیـک  َنه َتنهـا آنسـان 

است21، َدر َبعِض جاْیها، ُافتادگی ها و َمْحذوفاتی َهم داَرد. 

کـه َدر پاُسـِخ  َجسـته را 
ُ
گ کارزارهـاِی روِز عاشـورا، ُسـرودۀ ُنْه بْیتـِی "َکْعـب بـِن جاِبـِر"  ـزاِرِش 

ُ
گ نمونـه را، َدر 

فتـه بـوده اسـت، و ِحکاَیـِت پاُسـخگویِی َمْنظوِم "َرضّی بن ُمْنِقِذ َعبدی" و سـه بْیِت َمْنقول از 
ُ
گ خواَهـَرش 

م 
َ
نصـاری،22 َهمـه را، یْکَسـره و بـی هیچ ِإشـاَرتی از َقل

َ
ْی و َهْمُچنیـن َمتـِن َرَجـِز َمْنقـول از َعْمـرو بـِن َقَرَظـۀ أ و

زاِرشـهاِی 
ُ
گ کـه ایـن ُنصـوص، َبخشـی از  َکـرده اسـت؛ حـال آن  ـزاِرِش َطَبـری را ناِقـص 

ُ
گ انداْختـه23 و َمتـِن 

یـِخ َطَبری ِاهِتمام  زاِرشـهاِی تار
ُ
گ ـه و حاَجِت َکسـانی اسـت که به اینگونه  راِجـع بـه روِز عاشـورا و مـوِرِد َتَوّجُ

ْی شایسته بوده است َحتًما به  ُکُتِب َمقاِتل و ُجز آن پْی  می گیَرند و از این رو داَرند و ُنصوِص َطَبری را َدر 
فارسی َترَجَمه َشَود.24

ْیه -، شنیَدم 
َ
َزمانی از ُاستاِد َفقیِد ِمْهرآییَنم، رواْنشاد َجمشیِد َمظاِهری )ُسروشیار( - ِرْضواُن اهلِل َتَعالٰی َعل

کـه )گویـا بـه خواسـتارِی أولیـاِی "ُبْنیـاِد َفرَهنِگ ایران" که بانِی ِاْنِتشـاِر َترَجمۀ َمذکور بـود(، یکی از ُفَضالِی 
صِل َعَربی َبرَسـنجیده بوده و ُافتادگی ها را که 

َ
َعَربـٖی دان )کـه آن َمرحـوم ناَمـش را نیـز ُبـرد( ایـن َترَجمه را با أ

ِکتاب  ِگردآورده و آن را آمادۀ چاپ می داشته است؛ َولی َپساْن َتر از آن  د می بوده است 
َّ
به اندازۀ یک ُمَجل

که َنُشد! ِل َترَجَمۀ پاَینده می بود، َخَبری َنُشد  که ُمَکّمِ

دکتر َعلِی ِبْهزادی، روزنامه نگاِر َمشهوِر ُمعاِشِر پاَینده، نوشته است:

یـاد َبحـث ُشـده. َبعضـی آنهـا را َتحسـین می َکرَدنـد، َولـی ِعّده ای  بوالقاِسـِم پاَیْنـده، ز
َ
»َدربـارۀ َترَجمه هـاِی أ

فَتند َترَجمۀ 
ُ
کـه می گ یِخ َطَبری شـنیَدم  بـه َترَجمه هـاِی او إیرادهائـی داشـَتند؛ از ُجملـه، َدربـارۀ َترَجمـۀ تار

ری لِزم داَرد.«25.
َ

دیگ

می نویَسم:
َترَجمـۀ َمْتنهائـی َمْدَرسـی و َعمیـق و َعریـق چونـان َمکتوبـاِت َمسـعودی و َطَبـری، و َفراَتـر از اینها: ُنصوِص 
ق َهم باَشـد و أوقاِت  کاِر یک ُمَترِجِم عادی نیسـت. ُمَترِجِم ُچنین َمْتنها باَید خوْد ُمَحّقِ ت،  ِکتاب و ُسـّنَ

بوالقاِسِم پاَینده، ج 1، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُبنیاِد َفرَهنِگ 
َ
د بن َجریِر َطَبرى، َترَجمۀ: أ ُسل و الُملوک(، ُمَحّمَ یخ الّرُ یِخ َطَبرى )یا: تار ر: تار

َ
21. نگ

ایران، 1352 هـ.ش.، ُپشِت َصفحۀ عنوان / ُمقاِبِل ص 1.
قاِهـَرة: 

ْ
بوالَفْضـل ِإبراهیـم، ط: 2، ال

َ
ـد أ َبـرّی، َتحقیـق: ُمَحّمَ ـد بـن َجریـر الّطَ بوَجْعَفـر ُمَحّمَ

َ
ُسـل َو الُملـوك(، أ یـخ الّرُ َبـرّی )تار یـخ الّطَ 22. َسـنج: تار

دارالَمعاِرف، 1971 م.، 5 /  433 و 434.
بوالقاِسـِم پاَینـده، چ: 2، ِتْهـران: شـرکِت ِانِتشـاراِت 

َ
ـد بـن َجریـِر َطَبـرى، َترَجمـۀ: أ ُسـل و الُملـوک(، ُمَحّمَ یـخ الّرُ یـِخ َطَبـرى )یـا: تار 23. َسـنج: تار

ساطیر، 1362 هـ.ش.، 7 / 3034 و 3035.
َ
أ

یَکرِد اندیشگِی "ُعْثمانیان" َدر واِقعۀ عاشوراست )َسنج:  ری رو
َ
24. َهمان ُسرودۀ "َکعب بن جاِبِر" خود از َمظاِهر و َشواِهِد نمایاِن ُحضور و ُکِنْشگ

دِرضـا ِهداَیْت َپنـاه، چ: 2، ُقم: ِپژوِهشـگاِه حوزه و داِنْشـگاه، 1389 هــ.ش.، ص 179( که از َبراِی  َکرَبـال، ُمَحّمَ ـِر ُعْثمانـی َدر واِقعـۀ 
ُ

بازتـاِب َتَفّک
ِت بسیار است. َهّمّیَ

َ
ری، واِجِد أ

َ
ُکِنْشگ َفْهِم ُمسَتقیم و َتحلیِل ُدُرسِت آن ُرخداِد خونبار، َفهِم این ُحضور و 

ین، 1375 هـ.ش.،  ص 139. ّر 25. ِشبِه خاِطرات، دکتر َعلِی ِبْهزادی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َز
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که خوِی روزنامه نگاری  می 
َ
ُکَند. َزبان و َقل کاِر َفْهمیَدن و َفْهمانیَدِن بسیاری از ِعبارات  َفراوانی را َدر َسِر 

ـر صاِحـِب این 
َ
گ ـرَدد، َحّتـٰی َا

َ
گ ـران 

َ
کـه بـه سـوداهاِی سیاسـی نگ و َطْنْزَپـردازی َبـر آن چیـره َشـَود26 و ِذْهنـی 

بوالقاِسـِم پاَیْنـده باَشـد، خـوراِی ُچنان 
َ
ـردان چـون أ

َ
ْم گ

َ
ِذْهـن و َزبـان، نویَسـنده ای چیره َدسـت و ُپرَتـوان و َقل

گیرا داشـَتن، چیزی اسـت، و  رم و 
َ
گ ِم 

َ
کارهاِی ُعْمْرخواِه طاَقْت سـوِز تاْب ُرباِی حوَصله َفرسـاْی نیسـت. َقل

ر.
َ

ق و ُنکته َسنج و َمتْن ِپژوه بوَدن، چیِز دیگ ق و ُمَدّقِ ُمَحّقِ

ِت َعَدِد 
َّ
گویا ِقل بوالقاِسـِم پاَیْنده راِه ِإْفراط پْیموده انـد، و 

َ
کـه َبرخـی َدر سـتاِیِش َترُجمانِی أ ُچنیـن می نماَیـد 

لـ"ــی داشـته باَشـند!، به ُفزونِی  ِم فارسـِی "قابِل َتَحّمُ
َ
که َهم َعَربی بداَنند و َهم َقل ُمَترِجماِن َبرَجسـته ای نیز 

م بود27، َمَدد َرسانیده است.
َ
ی َمردی فاِضل و خوْش َقل که به َهر رو روَنِق بازاِر پاَیْنده 

کـه پاَینـده، فارسـی و َعَربـی را بـه یـک انـدازه  َدْبشناسـاِن معاصـر ُمعَتِقدنـد 
َ
َدْبدانـان و أ

َ
َهرَچنـد »بعضـی از أ

که َوقتی خواَننده ای َمشـغوِل ُمطالعۀ َترَجمه هاِی پاَینده  می دانسـت و َهمین َمهاَرت باِعث ُشـده اسـت 
َثر َترَجمه ]می[باَشـد، و به ِعباَرِت دیگر، ]َترَجمه هاِی پاَیْنده[ بوِی َترَجمه 

َ
که این أ اسـت، ِإحسـاس َنُکَند 

ْی، مـا را بـه ُچنیـن داَوری هـاِی  َنمی ِدَهنـد«28، َبرَرسـِی ُدُرسـت و َدقیـِق َترَجمه هـاِی پاَیْنـده، بـه هیـچ رو
رَدد.

َ
ِإْغراق آمیز َرْهنمون َنمی گ

ت نیسـت و بیش از آن که خاْسـْتگاهی داِنشـی و ِپژوِهشـی  به َنَظر می َرَسـد این داَوری ها، َمْقرون به واِقعّیَ
کافی از َبراِی َبرَرسِی ناِقدانۀ  که حوَصله ای  کی است  گوَینده ای ُمّتَ داشته باَشد، َبر َعواِطف و َهَیجاناِت 

فت وگوْی َنداشته است.
ُ
گ ِت مورِد  ِم َشخصّیَ

َ
یْخته هاِی َقل ر

َکریم نیز َهست. کارنامۀ َترُجمانِی پاَینده َترَجمۀ ُقرآِن  َدر 

َکریم، از حْیِث پیْشـُبرِد َنْثِر فارسـِی َترَجَمه، و از َچْشـم انداِز ِإرائۀ َترَجَمۀ ُقرآن به َنْثری  َترَجمۀ پاَینده از ُقرآِن 
قانگی،  ت و ُمَحّقِ

َ
َکریم بوده اسـت29؛ لیک از حْیِث ِدّق یِخ َترَجَمۀ ُقرآِن  روَشـن و َروان، ُنقطۀ َعطفی َدر تار

ردیده. 
َ
گ مـی و دینـی ُمواِجه 

ْ
واِن ُظهـور و َزمـاِن ِاْنِتشـار، بـا ُخرده گیری هـاِی َبعضـی از ُنْخبـگاِن ِعل

َ
از َهمـان أ

َد اهلُل َمْضَجَعـه -، از َنُخسـتین َکسـانی بود که َرْسـًما َدربارۀ این  ـری - َبـّرَ ُاسـتاِد َشـهید، آَیـةاهلل ُمرَتضـٰی ُمَطّهَ
د  َکـرد و َبر این َترَجمه َنْقدی نوشـت31.30 همُچنین َانوشـه یاد ُاسـتاد َعاّلمه َسـّیِ َترَجَمـه ِإظهـاِر َنَظـِر ِانِتقـادی 

ل و عاّمه َپَسـند.« ) 
َ

ـب از ُزمـرۀ ِقّصه هـاِی ُمبَتذ
َ
غل

َ
ـه ای َهفتگـی بـود و مطاِلَبـش أ

ّ
تـی ]َهـم[ نامـۀ َصبـا را ُمنَتِشـر می َکـرد کـه َمَجل

َ
26. »پاَینـده ... ُمّد

یه، چ: 1، ِتْهران: َنْشِر َقْطره، 1383 هـ.ش.، ص 548(. ناِدره کاران، ایَرِج َافشار، به کوِشِش: َمحموِد نیکو
ر:

َ
ردید، نگ

َ
گ ه اش ُمنَجر 

ّ
که به َتعطیلِی َمَجل یِج آن، و نیز آن ِاشِتباهاِت پاَینده  ۀ َعواْم َپَسند و ِشِگرِد پاَینده َدر َتبلیغ و َترو

ّ
َدربارۀ این َمَجل

 ِشبِه خاِطرات، دکتر َعلِی ِبْهزادی، چ: 1، 1375 هـ.ش.، صص 130 - 137. 
ر:

َ
َکرده اند، نگ حَمِد شاملو ِنثاِر َنثِر او 

َ
مثاِل أ

َ
که أ یسی، و ستاِیشی  ِم َتواناِی پاَینده، از ُجمله: َدر داستاْن نو

َ
27. َدربارۀ َقل

 ِشْبِه خاِطرات، دکتر َعلِی ِبْهزادی، چ: 1، 1375 هـ.ش.،  ص 138 و 139.
بوالقاِسِم پاَینده، چ: 1، ُقم: ُصبِح صاِدق، 1384 هـ.ش.، ص 37.

َ
َکریم: َترَجمۀ مرحوِم أ 28. َبرَرسِی َترَجمه هاِی ُقرآِن 

29. َسنج: داِنشنامۀ َجهاِن ِإسالم، 5 / 502.
30. نیز َسْنج: همان، همان ج، همان ص.

31. این َنْقد، َنُخستین بار به چاپ َرسید َدر:
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کـه  یـد  ْسـَکَنُه َفسـیَح َجّناِتـه -، نـگاِرِش َنْقـدی َمْبسـوط را َبـر ایـن َترَجمـه آغاز
َ
ـِد َفـرزان - َرِحَمـُه اهلُل و أ ُمَحّمَ

ِگردآَورَدند، بازچاپ ُشد32. که  ۀ َیغما ِاْنِتشار می یافت و َپساْن َتر َدر َمجموعۀ َمقالِت آن ُبُزرگ  ّ
َدر َمَجل

که به َتعبیِر  کوَچک تا َمواردی را  غِزشـهاِی 
َ
مه َفرزان َبر َترَجمۀ پاَینده، َسـخت ُخرده بینانه بود و از ل

ّ
َنقِد عال

خـوِد َفـرزان »ُرسـوائی«33 بـود، شـاِمل می ُشـد. الَبّتـه ایـن َنْقـد هیچـگاه بـه َفرجـام َنَرسـید؛ و َدر آن َزمـان، َدر 
که »آن جناب را از نوشتِن  ِت ِانِقطاِع نگاِرش و َنْشِر آن ِسلِسله َمقالت را »عاِرضۀ چشِم« ُاستاد 

َّ
َیْغما، ِعل

َکرَدند؛ لیک ُپشِت َپردۀ داستان َنه این بود. یاد منع می ُکَند«34 عنوان  ز

کـه  ـَدُه اهلُل ِبواِسـِع َرْحَمِتـه -، َهنگامـی  ـۀ َیْغمـا، َرواْنشـاد ُاسـتاد َحبیـِب َیْغمائـی - َتَغّمَ
ّ
بـه ِرواَیـِت ُمدیـِر َمَجل

واِسطه پْیغام 
ْ
ۀ َیْغما به چاپ می َرَسد، پاَیْنده بال ّ

ِاْنِتقاداِت َفرزان از َترَجمۀ پاَیْنده َدر دو سه ُشماره از َمَجل
ـه اش را توقیـف 

ّ
کـه َیْغمائـی و َمَجل ُکَننـد و َتْهدیـد می ُکَنـد  کـه از نوشـَتن و چاْپ َکـرَدن خـودداری  می ِدَهـد 

می ُکَند.35

َکرد؟ ... َیْغمائـی َتصریحی َنَکرده اسـت؛ َولی  کـه بَتواَنـد ُچنین َتْهدیـدی  ـر پاَیْنـده چـه کاره بـوده اسـت 
َ

َمگ
ُکـدام ِإداره؟ ...  کـه تـو ُعْضـو هسـتی َمـن رئیـس َهسـَتم«36. ...  کـه: »َمـن جـواب دادم: َدر آن ِإداره  نوشـته 

ی با صاِحبِدلنست"؟! که َیْغمائی داده، َطعنۀ خالی است یا "ُسَخن را رو َنمی دانیم. ... َجوابی 

فته می َشـَود که یْکَچند نیـز - به َهمراِه "َعلِی َدشـتِی" 
ُ
گ ـذ بـوده اسـت.  َهرچـه َهسـت، پاَیْنـده، َمـردی ُمَتَنّفِ

حٰمـِن َفراَمـرزی" - َدر کاِر "سانسـوِر" َمْطبوعـات بـا ُحکوَمِت َوْقت َهْمکاری داشـته  َمْعلوُم الحـال و "َعبدالّرَ
ّقی می َکرده اند!37 

َ
کاِر خود را "سانسور" َنمی داِنسته و "راهنمایِی" نویَسندگان َتل که ایشان  است؛ ولو آن 

ِقّصـه، َهرَچنـد َیْغمائـی پاُسـخی ُدُرشـت ِفِرسـتاد، بـا َبرخـورِد ناَجوانَمردانـۀ پاَینـده، عاِقَبت ِرشـتۀ ِاْنِتشـاِر 
ْ
ال

هـِل َجـَدل و ِجـدال َنبـود، ُدنبالـۀ َبحـث را َنِگِرفـت و 
َ
کـه أ آن َمقـالِت ِاْنِتقـادی ُبریـده ُشـد و بظاِهـر »َفـرزان 

کـه ِإدامـه ِدَهـد  َکـرَدم  َکـرد و َهرچـه ِالِتمـاس  َنْقـِد او ناَتمـام ماْنـد«38. َیْغمائـی می گوَیـد: »فـرزان جـاْی تهـی 
کـه »َدر َترَجمـۀ آیـات ِاشـِتباهاتی بسـیار دارد« و می تواِنسـت  ْی، پاَیْنـده، بـا آن  َنَپذیُرفـت«39. ... بـه َهـر رو

ۀ َیْغما، س 11، ش 118 )ُاردیِبِهشِت 1337 هـ.ش.(، صص 78 - 84. ّ
َمَجل

 َپساْن َتر باْزچاپ ُشد َدر:
بوالقاِسـِم پاَینده، چ: 1، ُقم: 

َ
نـات، س 3، ش 12 )1375 هــ.ش.(، صـص 96 - 104؛و:  َبرَرسـِی َترَجمه هـاِی ُقـرآِن َکریـم: َترَجمـۀ مرحـوِم أ ـۀ َبّیِ

ّ
َمَجل

ُصبِح صاِدق، 1384 هـ.ش.، صص 43 - 53؛و: ... .
گیالنی، چ: 1، ِتهران، 1356 هـ.ش.، صص 344 - 414. حَمِد ِإداره چِی 

َ
ر: َمقاالِت َفرزان، به ِاهِتماِم: أ

َ
32. نگ

ر: َهمان، ص 409.
َ
33. نگ

ر: َهمان، ص 410.
َ
34. نگ

یسـی )َبرِگِرفتـه از َمَجّلـۀ آَینـده(، به کوِشـِش: ایـَرِج َافشـار، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َطالیـه،  زگاِر َمَجّله نو ـر: خاِطـراِت َحبیـِب َیْغمائـی از رو
َ
35. نگ

1372 هـ.ش.، ص 66.  
36. َهمان، َهمان ص.

ر: ِشبِه خاِطرات، دکتر َعلِی ِبْهزادی، چ: 1، 1375 هـ.ش.، ص 132. 
َ
37. نگ

38. َهمان، ص 139.
یسی، به کوِشِش: ایَرِج َافشار، چ: 1، 1372 هـ.ش.، ص 66 و 67.   زگاِر َمَجّله نو 39. خاِطراِت َحبیِب َیْغمائی از رو
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کاِر خـود َحـّظِ واِفـر بَبـَرد، بـا آن  ـِد َفـرزان َدر ِإصـالح و ِبْهسـازِی  د ُمَحّمَ ْتَمندانـی چـون َسـّیِ ْهلّیَ
َ
از ِاْنِتقـاداِت أ

س 
َ

َبرخـورِد ناَتراشـیده وار، َطریـِق ِاسـِتداَمِت آن َمقاله هـا را ناَهْمـوار سـاخت و »َفرزان را از ایـن خدمِت ُمَقّد
که  ِد َفرزان  د ُمَحّمَ مه َسّیِ

ّ
ِر ُسَخْن َسنِج َبصیری چون َعال

َ
ران را از َنْقدهاِی روَشنگ

َ
بازداشت«40 و خود و دیگ

ت، َدر میاِن فاِضالن و َسرآَمدان ُمشاٌر  ت و َعَربّیَ َدبّیَ
َ
ِئّمۀ أ

َ
َدر َهمان َعصِر خود و با ُوجوِد ُحضوِر َنواِبغی از أ

ردانید.41   
َ
گ َبنان بود، َمْحروم 

ْ
ِبال

ری نیز داشت.
َ

ِکناِر ستاَیْندگاِن نامداَرش42، ُمنَتِقداِن َسْخْتگیِر ُخرده بیِن دیگ َترَجمۀ پاَینده، َدر 

ـَدُه اهلُل بُغْفَراِنه! - که َدر کار و باِر داِنش، و از ُجمله:  مـه ُمجَتبـٰی مٖیُنـوٖی - َتَغّمَ
ّ

نمونـه را، ُاسـتاِد زنده یـاد َعال
ْبع َترَجمۀ َکسی چون پاَینده را آنَقدرها ِجّدی َنمی ِگِرفت  "َترَجمه"، َسْخْتگیری هاِی بسیار داشت43، ِبالّطَ

40. َهمان، ص 67.
ْخکام می ُشده است.

ْ
یاده تل یا پاَینده، از ُبْن، از باَبِت َنقِد ِجّدِی َترَجمه هایش ز گو  .41

یراِیِش َترجمـۀ پاَینده را از ِکتاِب  ر ُشـده اسـت که و یراِیش یادآَو یش از کاِر و  َبقـاُؤه -، َدر َبیـاِن خاِطـراِت خو
َ

ُاسـتاد دکتـر َفتـُح اهلِل ُمجتبائـی - َطـال
یـِخ َعـَرِب فیلیـپ َخلیـل ِحّتـی او َبـر ُعهـده داشـته اسـت و َبـر َسـِر این ِکتـاب، کاَرش بـا ُمَترِجم به "ُفحش و ُفحْش کاری" َکشـیده اسـت! ...  تار

َید:  ُاستاد ُمجَتبائی می گو
یراِیش نیست و باَید از  فَتم: قاِبِل و

ُ
گ صاًل ُمطاَبَقت َنداَرد. به ]ُهمایوِن[ َصنَعتٖی زاده 

َ
َکرَدم و دیَدم أ ُکَنم. با َمتن ُمقابله  یراِیش  »ِکتاب را داَدند که و

َیش  یرزمین داشـت که تو ُکن! فرانکلین یک ز سـۀ فرانکلین. به َمن َخَبر داَدند که: آقا! فرار  نو َترَجمه َشـَود. َوقتی آقاِی پاَینده َفهمید، آَمد ُمَؤّسَ
فَتنـد: این ُفحش هایـش را داد و َرفت. تـو کاَرت را ِإدامه بـِدْه. َبعد 

ُ
ـمه ها قایـم ُشـَدم. َوقتـی دادوقـال َتمـام ُشـد، گ ـمه بـود. َرفَتـم بیـِن ُمَجّسَ ُمَجّسَ
َکرَدند.«  ر 

ُ
ِکتاب َتَشّک یراِیِش  ِکتاب ُمنَتِشر ُشد و ُپشِت ِجلِد آن از َمن َبراِی و

یا / ماْهنامۀ سیاسی - َفرَهنگی، ش 62 / ساِل َهْشُتم، آباْن ماِه 1398 هـ.ش.، ص 123(. ) َاندیشۀ پو
ر:

َ
قواِل َبعِض این ستاَیندگاِن ناْمدار، نگ

َ
42. از َبراِی ُمالَحَظۀ أ

یدان، 1357 هـ.ش.، ُپشـِت ِجلد )که َبر آن،  بوالقاِسـِم پاَینده، چ: 3، ِتْهران: سـازماِن ِاْنِتشـاراِت جاو
َ
ر، أ

َ
ت و سـیزَده داسـتاِن دیگ

َ
 ظلماِت عدال

حٰمـِن َفراَمرزی و  بوالقاِسـِم پاَینـده از ُقـرآِن َمجیـد" َثبـت ُافتـاده؛ َنَظرّیاِت َکسـانی چـون عبدالّرَ
َ
ّیـاِت داِنشـمندان دربـارۀ َترجمـۀ أ "نمونـه ای از َنَظر

مینی و َصدِر َبالغی(.
َ
یْن کوب و َعاّلمۀ أ ّر َکَمره ای و دکتر ِرضازادۀ َشَفق و دکتر َعبدالُحَسْیِن َز آیةاهلِل 

ر:
َ
43. از َبراِی ُوقوف َبر َمرتبۀ َسْخْتگیرِی ُاستاد مٖیُنوٖی َدر این باره، از ُجمله نگ

َدبّیـاِت فارسـی)َمجموعۀ َمقاالت(، به کوِشـِش: ماْه ُمنیـِر میُنوی، چ: 1، ِتهران: ِانِتشـاراِت تـوس، 1381 هـ.ش.، صص 597 - 
َ
سـَترۀ أ

ُ
میُنـوی َبـر گ

612 / َمقالۀ »َدربارۀ َترَجمۀ به فارسی«.
نابادی به چاپ َرسیده بوده است و سَپس با َانَدکی َدسْتکاری 

ُ
گ یِن  ِد َپرو این َمقالۀ بسیار خوانَدنِی ُاستاد میُنوی، پیشَترها َدر َجشْن نامۀ ُمَحّمَ

َرند به: 
َ
که خواهاِن ُنسخۀ َدستکارٖی َنُشده اند، بنگ َدبّیاِت فارسی باْزچاپ ُشده. آنان 

َ
سَترۀ أ

ُ
گ َدر میُنوی َبر 

ـِد روَشـن -، چ : 1،  ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت توس، صص 421  بوالقاِسـمی - بـا َهمـکارِی: ُمَحّمَ
َ
یـِر َنَظـِر: ُمحِسـِن أ نابـادی ، ز

ُ
یـِن گ ـِد َپرو َجشـْن نامۀ ُمَحّمَ

.442 -
َید:  ُاستاد میُنوٖی، نمونه را، َدر َهمان َمقاله می گو

که َترَجمۀ آلمانِی  صِل انگلیسِی شکسپیر بَشَود، ُچنان 
َ
که َهْم ُرْتبۀ أ ُکَنند  که نماِیشهاِی شکسپیر را به فارسی چنان َترَجمه  ع َبنده ایَنست 

ُ
»َتَوّق

بانی  یاده اسـت و ما فارسـٖی َز ع ز
ُ
صِل انگلیسـِی آنها. الَبّته این َتَوّق

َ
یسـت َهْم ُرْتبۀ أ باِن آلمانی شاْهکار آن نماِیشـها آن طور که َمن شـنیده ام َدر َز

باِن انگلیسی را َهم ِمثِل شکسپیر بداَند.«  که َز یم، چه َرَسد به این  که تالِی شکسپیر باَشد َندار
َدبّیاِت فارسی، ص 609 و 610(.

َ
سَترۀ أ

ُ
گ )میُنوی َبر 

َید:  نیز َدر َهمان َمقاله می گو
َتر از ایَنسـت. از َترَجمه هاِی خوَدم  ِع َبنده بسـیار باال

ُ
ّما َتَوّق

َ
دَعلِی ُفروغی بسـیار َپَسـندیده اسـت، أ ُملک و َمرحوم ُمَحّمَ

ْ
»َترَجمه هاِی َمرحوم ناِصرال

باِن فارسـی را َهمـان َقدر خوب  َبعضـی را می َپَسـنَدم َولـی َنـه َهمـه را. َمـن می خواَهـم یـک َنَفـر کـه ِکتابـی َدر بـاِب فیزیِک اتمـی َترَجمه می ُکَند َز
مِر فیزیِک اتمی همان 

َ
یَسد، َدر أ یَسد که ُفالن عاِلِم َفرانَسوی یا انگلیسی یا امریکائی یا روسی زباِن خودش را خوب می داَند و می نو بداَند و بنو

باِن ِکتابی را کـه می خواَهد َترَجمه ُکَند  َقـدر وارد باشـد کـه ُفـالن عاِلـِم روسـی و ُفـالن عاِلـِم امریکائـی و ُفالن عاِلِم آلمانی َدر آن ِرشـته واِرَدنـد، َز
یَسد که َهرَکس به ِاصِطالحات واِرد  َکما هو َحّقه بَفهَمد و ُچنان مفهوم بنو ب را 

َ
که َتماِم َمطل نیز به َقدِر َهمان عاِلم بداَند. ِدّقت داشته باَشد 

ُکَند. ...«  باَشد فوًرا َمعنِی ِعباراِت او را ِإدراک 
)همان، ص 611 و 612(.

بـاِن خودشـان را خـوب َنمی داَننـد؛ و ثانًیا، َدر  ، َز
ً

ال ّوَ
َ
یَسـندگان و ُمَترِجمـان ُخـرده می گیـَرد کـه أ ُاسـتاد میُنـوٖی، َدر ایـن َمقالـه، بُدُرسـت َبـر غاِلـِب نو
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و مـوِرِد ِانِتقـاد َقـرار مـی داد. مٖیُنـوٖی َحّتـٰی َدر خطابـه ای که به یاِد َفرزان و َپس از َوفاِت او َدر داِنْشـگاِه ِتهران 
ـْه َنمی داَند که َوقِت َمرِد  َکـرده اسـت،  َترَجمـۀ پاَینـده را از ُقـرآن، به خودِی خود َچندان ُمسـَتِحّقِ َتَوّجُ إیـراد 
ر آن َترَجمه مورِد ِاْنِتقاِد 

َ
گ که َا غالِط آن َشَود! َبل بَصراَحت می گوَید 

َ
گرفَتِن أ داِنشَمندی چون َفرزان َصرِف 

گرامی َترین و  مانان 
ْ
که از َبراِی ُمَسل ِکتاِب ُبُزرگی است  که َترَجمۀ  این داِنشَمند واِقع ُشد، بدان َسَبب بود 

ِکتابها به ُشـمار می آَید44. ... به ِعباَرتی بی َتعاُرْف َتر - به َعقیدۀ مٖیُنوٖی -: َترَجَمۀ پاَیْنده، َچندان  برتریِن 
َکریم باِعث  ت و َارِج ُقرآِن  َهّمّیَ

َ
ُکَند، لیک أ که َمردی چون َفرزان بخواَهد آن را ِاْنِتقاد  َارِزش َنداشته است 

ْه باَشد! آَمده است تا َصرِف َوقت َدر َنقِد این َترَجمه ُمَوّجَ

ِه  مثاِل پاَینده َچندان َارَزنده َهم َنمی بود و به خودِی خود َارِزِش َتَوّجُ
َ
گر کاِر أ َحق نیز َهمین است که َحّتٰی ا

دآشـنا َوظیفـه داشـتند بـه خاِطـِر ُقـرآن َهم که ُشـده، بدان ِاعِتنـا کنند و  ویـژه َنمی داشـت، بـاز عاِلمـاِن َتَعّهُ
ِکتاِب ُخدا داشـته اسـت، بـه خوانَدن و َبرَرسـیَدن و  کـه بـا  ـِت فوَق العـادۀ موضـوع و َرْبطـی  َهّمّیَ

َ
بـه واِسـطۀ أ

ِعیارَسنجیَدِن آن َوْقعی بِنَهند. 

ُکدام آشنا  ُکدام َفرِد مسلمان و یا  فته است -: »... 
ُ
گ که َدر موضوع و موِضعی ُمشاِبه  به قوِل خوِد َفرزان - 

ت و ِاهِتمـام َدر آن 
َ
ـت را بـه ایـن موضـوع َنِدَهـد و یـا از َنَظـِر دّق َهّمّیَ

َ
َکمـاِل أ یـِخ ِإسـالم می َتواَنـد  َدب و تار

َ
بـه أ

ر ُغباری َبر دامِن ُقدِس آن یافت َدر َصَدِد َتکانیَدِن آن َبرَنیاَید؟«45. 
َ
گ َرد و َا

َ
َننگ

که از آن َترَجمه می ُکَنند خوب َنمی داَنند و  یَسـند یا َترَجمه می ُکَنند واِرد نیسـَتند؛ و ثاِلًثا، آن زباِن خارجی را  که َدر آن چیزی می نو موضوعی 
آنچه را می خواَنند نیک َدرَنمی یاَبند )َسنج: َهمان، ص 598(.

وی، َدر َهمین مقاله، بَصراَحت نوشته است: 
کتِب ِعلمی و  ِسَنۀ َغربی 

ْ
ل

َ
خیر از َعَربی و ُترکی و أ

َ
که َدر این سی چهل سالۀ أ سامِی چند َنَفر ُمَترِجم را َدر َبراَبِر چشم داَرم )َشصت و َچند َنَفر( 

َ
»أ

خیری 
ْ
ِلفبا یاد می ُکَنم و َتقدیم و َتأ

َ
َکرده اند. این اسـمها را به َترتیِب حروِف أ َدبی و داسـتان به فارسـی َترَجمه و ُمنَتشـر 

َ
یخی و أ نیمه ِعلمی و تار

از جهاِت دیگر َدر آن ِرعاَیت َنمی ُکَنم:
میری، کاظِم 

َ
هی، َمنوچهِر أ

ٰ
فکاری، َرحَمِت ِإل

َ
حَمدی، َجهانگیِر أ

َ
حیِم أ حَمـد، خانِم ِمهرِی آهی، َعبدالّرَ

َ
یاْن پـور، جـالِل آِل أ حمـِد آرام، یحیـٰی آر

َ
أ

نابادی، 
ُ
گ یـِن  ِد َپرو بوالقاِسـِم پاَینده، ُمَحّمَ

َ
حَمِد بیَرشـک، أ

َ
ِمْهـر، م.آ. ِبه آذین، أ

ْ
ـِر بالیـوزی، فریـدوِن َبـدره ای، َمنوچهـِر ُبُزرگ

َ
نصـاری، َحَسـِن ُمَوّق

َ
أ

یوش،  یِز دار ری، ُحَسـْیِن َخدیوَجـم، َپرو
َ
ری، خانـِم َزهرا خاْنل

َ
یـِز ناِتـِل خاْنل میرُحَسـْیِن جهاْنبگلـو، کیـکاووِس َجهاْنـداری، َپرو

َ
ایـَرِج پزشـک نیا، أ

صَغِر 
َ
یْن کوب، خانِم عصمـِت َسـّتارزاده، َعلی أ ّر ُحَسـْیِن َز

ْ
یاَبنـَدری، َمسـعوِد َرَجب نیـا، ُفـؤاِد روحانـی، َعبدال خانـِم سـیمیِن داِنْشـَور، َنَجـِف َدر

دهادِی  دِرضا َشـفیعِی َکدَکنی، ُمَحّمَ حَمِد َسـمیعی، خانِم َفَرنگیِس شـادمان، ُمَحّمَ
َ
ُسـروش، ِإسـماعیِل َسـعاَدت، ُحَسـیِن َسـعاَدِت نوری، أ

وی، ُمصَطفٰی ُقلِی عماد، 
َ
بوالَفضِل َطباَطبائی، ُبُزرِگ َعل

َ
بوالقاِسـِم طاِهری، أ

َ
بوطاِلِب صارمی، َحَسـِن َصّفاری، َمحموِد صناعی، أ

َ
شـفیعیها، أ

یِز  رز، َمحموِد کیانوش، َفتـح اهلِل ُمجَتبائی، َپرو ِد قاضی، َحَسـِن کاْمشـاد، َکریِم کشـاَو ةاهلِل فوالدَونـد، َحَسـِن قاِئمیان، ُمَحّمَ َحمیـِد عناَیـت، ِعـّزَ
صَغـِر ُمهاِجـر، َیحیـٰی َمهَدوی، 

َ
ـد، َعلی أ دَعلـِی ُمَوّحِ َمرزبـان، شـاهُرِخ ِمْسـکوب، ِرضـا َمشـاِیخی، خانـِم َبـدرِی َمـاّلح، ُحَسـْیْنَعلِی َمـاّلح، ُمَحّمَ

ُحَسـْیِن نوشـین، ُحَسـْیْنَعلِی هـَروی، باِقِر هوشـیار، ُغالْمَعلِی 
ْ
بوالَحَسـِن َنَجفی، َسـعیِد َنفیسـی، َعبدال

َ
عبدالُحَسـیِن مْیَکـده، ِمهـرداِد َنبیلـی، أ

ر. 
َ
َوحیِد ماَزنَدرانی و ِعّده ای دیگ

َیم ِعّدۀ َمعدودی  ت خوانده ام. می َتواَنم بگو
َ
َکمال بِدّق َکرده اند، بسـیاری را َبنده دیده و َچندتائی را َتمام و  که این َذواِت ُمحَتَرم  از َترَجمه هائی 

که َترَجمه  یَسـند، َهم با موضوعی  از این َشـصت َهفتاد َنَفر جاِمِع َشـراِیِط سـه گانه بوده و َهسـتند، َیعنی َهم فارسـی را خوب می داَنند و می نو
َکرده انـد آشـنا بوده انـد، و َهـم زبانـی را کـه از آن َترَجمـه می َکرده انـد خـوب می داِنسـَتند؛ َولی بسـیار دیگر از آنها َزحَمت بی فایده َکشـیده اند و به 
که این َترجمۀ غلِط آنها  یرا  یاِن غیِرقاِبِل ُجبران َزده اند، ز عِی َترَجمۀ آن ُشده اند ز

َ
که ُمّد ِکتابی  صل خیاَنت َروا داشته اند و به 

َ
ِف أ نوشتۀ ُمَصّنِ

ِکتاب َهمین  ِکتاب َبرَنمی آَید و چون میزاِن َمعِرَفِت مردم به حاِل آن  ر درصدِد َترَجمۀ َصحیِح آن 
َ
تا َوقتی که َدر َدسِت َمرُدم َهست َکسی دیگ

ْه َنمی ساَزد.«  ِکتاب را مورِد َتَوّجُ َکرده است َترَجمۀ ثاَنوِی  که َدر ِذهِن َمرُدم  ط بوده است، َتأثیری 
َ
َترَجمۀ َغل

)َهمان، ص 610 و 611(.
44.  َنقِد حال، ُمجَتبٰی مٖیُنوٖی، چ: 1، ِتْهران: شرکِت ِسهامِی ِانِتشاراِت خوارزمی، 1351هـ.ش.، ص 465.

گیالنی، چ: 1، ِتْهران، 1356 هـ.ش.، ص 237. حَمِد ِإداره چِی 
َ
45. َمقاالِت َفرزان، به ِاهِتماِم: أ
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نـِد بی ماَنندی که َدر دیِن ُمبیِن ِإسـالم داَرد، این اسـت که 
َ
َکریـم و پایـگاِه ُبل ُمقَتضـاِی َارج و ُحرَمـِت ُقـرآِن 

طراِف آن، از َبذِل َنْفس و َنفیس َنَیندیَشـند 
َ
وهام از أ

َ
ِعیارَسـنجاِن َبصیر، َدر خدَمت به آن و ُزداِیِش غباِر أ

ِکتاِب ُخدا،  یغ َنُکَنند و أوقاِت خویش را از راِه ِخدَمت به ساَحِت  و از هیچ َسختکوشی و جاْنَفشانی ِدر
ُکجا، َشراَفت َبْخَشند. که َهست و به َهر شیوه و َهر  َهر ِخدَمتی 

ـر َدر یـک آیـۀ ُقـرآن َفنا َشـَود؛  َدب، »ای کاش َهمـۀ ُعمـِر مـا َدر راِه تدّبُ
َ
هـِل ُقـرآن و أ

َ
فتـۀ یکـی از ُفَضـالِی أ

ُ
گ بـه 

چه ِبهَتر از این؟!«46. 

که ِاْنِتشـار می یاَبد و  کارهاِی - به ِاصِطالْح - ُقرآنِی َسـزاواِر َنْقِد َعنیف  خیر، َانبوهِی ایْن همه 
َ
َدر سـالهاِی أ

کوًرا"! -، براستی 
ْ

ْم َیُکْن َشْیًئا َمذ
َ
ن ل

َ
گوْی: "َمحروم"( می ماَند - "َکأ ر خواهی 

َ
گ الَبّته از َنْقد نیز "َمصون" )و َا

کـه َدر َعرصه هـاِی  ـواِه ُقصـور و َتْقصیـِر بسـیاری از آن بسـیاران 
ُ
گ جـاِی ِاسـِتْعجاب اسـت و اسـتٖیحاش، و 

َرم 
َ

دینـی و َفرَهنگـی و ... "َتَصّدی"هـاِی آوازه َدراْندازانـه داَرند و کوتاهی هاِی بی َاْنداَزه. ... »زٖین ِقّصه ُبگذ
ْند«47!

َ
که ُسَخن می َشَود ُبل

َکریم، از این َمْنَظر، کاری َسَزنده بود. بماَند  ِر ُقرآِن 
َ

باری، َدسْتیازِی َفرزان به َترَجَمۀ پاَیْنده یا َهر َترَجمۀ دیگ
زیِنشـی بـه پـاره ای از َمواِضِع َنْقِد 

ُ
گ فته ها و ُمراجعۀ 

ُ
گ کـه اْی َبسـا از َبعـِض  کـه َترَجَمـۀ پاَیْنـده َهـم ایْن َقدرهـا 

که این َترَجمه َدر روزگاِر خود، - ُچنان  ّقی می َشَود، ُسست و ناَتنُدُرست َنبود و باَید ِإْنصاف داد 
َ
َفرزان َتل

ِم َترَجمۀ ُقرآن به َزباِن فارسی َمحسوب می ُشد و پاَیْنده َدر این َترَجَمه 
َ
شت - "ُنقطۀ َعطفـ"ـی َدر عال

َ
ذ

ُ
که گ

َکشیده«48 است. ری: - »َزحمِت بَسزایی  - به َتعبیِر شادَروان ُمَطّهَ

ْغِزشـهاِی پاَیْنـده َدر َترَجمـۀ َمتنهـاِی َقدیـم، خاسـته از "ُسـرَعِت 
َ
گـوْی، َبخشـی ُبـُزرگ از ل فـت و 

ُ
گ بـی هیـچ 

بال 
ْ
ْتخواْه، فاِرُغ ال

َ
َکثَرِت َمشاِغل و َشواِغلی بود که او را َدر این کاِر ُپرَزْحَمِت ِدّق ْی َدر کاِر َترَجَمه و  َعَمِل" و

ذاْشت. 
ُ
َنمی گ

َکـش از بـاِرِش َبْخشاِیشـهاِی ایـَزدی سـیراب  کـه خا اوسـتاَدم، شـادَروان َجمشـیِد َمظاِهـری )ُسروشـیار( - 
ـر بـه َسـْهو و ِنْسـیان ُدچـار َنیاَمـده و َتْخلیطـی َنَکـرده باَشـم، َهمانـا 

َ
گ هـِل َفرَهنـگ )کـه َا

َ
بـاد! -، از یکـی از أ

بوالقاِسـِم 
َ
ِکتابُفـروش بود - و ُسـْبَحاَن َمن لَیْسـهو! -( َنْقل می َفرمود که زنده یاد أ َمرحـوِم "َجعَفـرِی َتبریـزِی" 

که می خواْند،  یِخ َطَبری، َمتِن َعَربی را َدر َدسـت می ِگِرفت و َهمین طور  کاِر َترَجمۀ َهمین تار پاَینده، َدر 
فوِظ او را به َتحریر آَورده َمکتوب می نمود 

ْ
ُمشاَفَهه به َزباِن فارسی َترَجمه می َکرد و ُمْنشیی داشت که َمل

ْ
بال

که َمردی با آن  یِخ َطَبری، با این َعَظَمت، به َهمین شیوه َترَجمه می ُشد! ... می گوَیم: اْی َبسا  ِکتاِب تار و 
َهمه ِاْشـِتغالِت ِاجِتماعی و سیاسـی و ...، ُجز به َهمین شـیوه نیز َنمی توانسـت ایْن همه آثار و َمکتوبات 

ِن  دهـادِی مـَؤّذِ ـِم ُمَحّمَ
َ
ردیـن و ُاردیِبِهشـِت 1376 هــ.ش.، ش 43، ص  41/ َمقالـۀ »ُمقایسـۀ دو فرهنـِگ ُقرآنـی«، بـه َقل 46. آینـۀ ِپژوِهـش، َفرَو

جامی.
47. حاِفظ.

ری. ِم ُمرَتضٰی ُمَطّهَ
َ
بوالقاِسِم پاَینده« به َقل

َ
ه(، س 3، ش 12، ص 97 / از َمقالۀ »َنقِد َترَجمۀ ُقرآِن آقاِی أ

ّ
نات )َمَجل 48. َبّیِ
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ذاَرد!
ُ
گ از خویشَتن به یادگار 

که:  ُکَنم  ْین" - این را َهم َعرض 
َ
َکمانکان - و به ِاْصِطالِح شاِیع: "َبْیَن الِهالل َدر میاِن 

دَحَسِن  این شیوۀ َترَجمه، َمْسبوق به ساِبقه نیز َهست؛ و َمْن َبنده را به یاِد َوْصفی می َانداَزد که زنده یاد َسّیِ
َکرده  ِکرمانشـاه و ُمقیـِم َتبریـز(  هـِل 

َ
ـٰی - از ُاسـتادش "دکتـر محّمدخـاِن کفـری" )أ

َ
َتقـٖی زاده - َرِحَمـُه اهلُل َتَعال

ِکتاِب فرانسـه را به دسـت  فتـه بـوده اسـت: »ایـن َمـرد َترَجمـۀ از فرانسـه را بسـیار َروان می َکـرد ُچنـان که 
ُ
گ و 

ِکتاِب فارسـی َدر َدسـت  مـان می َکرد 
ُ
گ کـه ِإنسـان  ِی آن ُچنـان َروان بـه فارسـی می خواْنـد  می ِگِرفـت و از رو

ـر، َدر َزمینـۀ َترَجَمـه ِعـالوه َبـر "ُاسـتاد"، "ُدْزد" َهم بود!  کـه ایـن َفرانسـه داِن ُمَتَبّحِ داَرد و می خواَنـد«49. بماَنـد 
دخاِن کرمانشـاهی چاپ ُشـده اسـت َدر واِقع از او نیسـت و از  کـه بـه نـاِم دکتر ُمَحّمَ و »َترجمـۀ ژیـل بـالس 
که ِامروز همگان می داَنند[ میرزا  ِت آن ُدزدی اسـت و ُمَترِجِم َحقیقِی آن ... ]ُچنان  باِء بسـِم اهلل تا تاِء َتّمَ

کال«! زیده َتر َبَرد 
ُ
گ که: »چو ُدزدی با چراغ آَید  فت َسنائی 

ُ
گ َحبیِب ِاصَفهانی بوده است«50!! ... راست 

ردیم به شیوۀ َترُجمانِی زنده یاد پاَیْنده:
َ
بازگ

ّیِ حـاٍل، شـیوۀ َترُجمانـِی پاَیْنـده، َهـر طـور که بوده باَشـد، به َضـروَرِت کارهاِی َفراوان و َمْشـَغله هاِی 
َ
َعلـٰی أ

مان 
ُ
َکران َنبوده51؛ و شتاْبکاری َدر َترَجمه، بی گ ُپرُشماِر َمرد، از شتاْبَزدگی، و به َتَبِع آن: ِاْشِتباْهکاری، َبر 

ِکتابهاِی َمدَرسی، آَفتی ُبُزرگ و عْیبی نمایان است. لیک - ُچنان که ِإشاَرت  َدر َمْتنهاِی "پَدروماَدردار" و 
کاسـتی هاِی َفـراواِن  کـه َعلٰی َرْغـِم  َکـرد  َرفـت - جاِنـِب ِإْنصـاف را َنباَیـد ُفروِنهـاد و ایـن را َهـم ِاْعِتـراف باَیـد 
یـِخ َطَبـری و  تـی چـون تار َهّمّیَ

َ
بوالقاِسـِم پاَینـده از َمْتنهـاِی جاْنـدار و ُپرأ

َ
موجـود و َمْشـهود َدر َترَجمه هـاِی أ

َهِب َمسـعودی، َهنوز که َهنوزسـت، َتنها َطریِق َدسـتَرِس عاّمۀ فارسـٖی َزبانان به َمتِن ِنسـَبًة کاِمِل 
َّ

ُمروج الذ
ری َهنوز َترَجمه ای ِبهَتر یا 

َ
ُکَهن، َهمین َترَجَمه هاِی پاَیْنده است، و هیچ ناِشر و ُمَترِجِم دیگ ِکتابهاِی  این 

کاِمِل این یادگارهاِی میراثِی َارج آَور َعرضه َنَکرده است. بی َشک َهرَکس  َحّتٰی َبراَبر - و یا: ُفروَتر! - از َمتِن 
ـت َفراَهـم چیَند و آسـتیِن ِإرادۀ ُچنیـن کاری را َبرَزَند، از ُمراَجَعه بـه َترَجَمه هاِی پاَیْنده و  کـه دامـاِن ِهّمَ َهـم 

ْی بی نیاز َنخواَهد بود. َبهره جویی از َتجِرَبۀ و

ری، 
َ

یـِخ َطَبری، به "ویراِیـش" و بازنگ َکشـید؟!"52 ... نیـاِز َترَجمـۀ پاَیْنده از تار "ُسـَخن بیـن درازی چـه باَیـد 
کـه بـدان َخسـتو َنباَشـد54؛ ... لیـک  َکـرد  هـِل َفْضـل اسـت53 و هیـچ راْیَمنـِد بٖیِنْشـَور ُسـراغ َنتـوان 

َ
َمعـروِف أ

49. َنقِد حال، ُمجَتبٰی مٖیُنوٖی، چ: 1، ص 507.
50. َهمان، َهمان ص.

ر:
َ
یژگِی شتاْبَزدگی و ِاْشِتباْهکاری َدر َترَجمه هاِی پاَینده، نیز نگ 51. َدربارۀ و

بوالقاِسِم پاَینده، چ: 1، ُقم: ُصبِح صاِدق، 1384 هـ.ش.، ص 20.
َ
َکریم: َترَجمۀ مرحوِم أ َبرَرسِی َترَجمه هاِی ُقرآِن 

52. ِفردوسی.
ر:

َ
شت، نیز نگ

َ
ذ

ُ
گ 53. َافزون َبر آنچه 

بوالقاِسِم پاَینده، چ: 1، ُقم: ُصبِح صاِدق، 1384 هـ.ش.، ص 21.
َ
َکریم: َترَجمۀ مرحوِم أ  َبرَرسِی َترَجمه هاِی ُقرآِن 

فتـه: »ترجمـه تـا انـدازه ای کهـن اسـت. بـا ایـن 
ُ
گ ـه و َبرَرسـی َقـرارداَدِن َبخشـی از آن -  54. یکـی از ُمعاِصـران، َدربـارۀ َترَجمـۀ پاَینـده - بـا مـورِد َتَوّجُ

دصاِدِق روحانی، چ: 1، ُقم:  ى، َترَجمۀ: ُمَحّمَ دهادِى یوُسـفِی َغَرو ّف، َتحقیق: ُمَحّمَ همه خالی از ِإغالق و ِإبهام اسـت.«  )َترَجمۀ َوقَعة الّطَ
سۀ َفرَهنگِی ٰطٰه، 1397 هـ.ش.، ص 40(. ُمَؤّسَ
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َدر  »َسـرها  و  َپذیُرفتـه  کوتاهـی  کی هـا  َرْغَبْتنا ْنـداِی 
َ
ُبل و  اسـت  ِگِرفتـه  َپسـتی  ت هـا  ِهّمَ کـه  َعصـری  َدر 

یِخ َطَبری، ُمْغَتَنم است و بسیار ُمْغَتَنم. ِگریباَنست«55، َهمین َترَجَمۀ زنده یاد پاَیْنده از تار

یِخ َطَبری به َزباِن فارسـی ِنهاده َشـَود، باَید َهرآینه ِبْهَتر و ُمْمتاْزَتر  ر َهم روزی ِبناِی َترَجمه ای دوباره از تار
َ
گ َا

ْیه ِإْحسـاِن یارشـاِطر و َبر َدسـِت ُشـماری از 
َ
سـوٌف َعل

ْ
ْل َتر از آن َترَجمه باَشـد که به ُسلِسـله ُجْنبانِی َمأ و ُمَکّمَ

کارهاِی  ِپژوَهندگاِن خاَوری و باْخَتری به َزباِن انگلیسی صوَرت َپذیُرفته است و َسرَمْشقی است از َبراِی 
تانه.56  ْنْدِهّمَ

َ
ُبُزرِگ ُبل

الم - به ِرواَیِت َطَبری و َترَجمه اش ْیِه الّسَ
َ
َمْقَتل الُحَسْین - َعل

ـالم  ْیِه الّسَ
َ
یـِخ َطَبـری َدربارۀ واِقَعۀ عاشـورا و ماَجراِی خوْنباِر َشـهاَدِت ِإمام ُحَسـین - َعل ْخبـاِر تار

َ
َهّمّیـِت أ

َ
أ

ُکَهن َمْعطوف داشته است. ِکتاِب  َکرَبال را به این  یِخ واِقعۀ  ِه بسیاری از جوَیْندگاِن تار -، از دیرباز َتَوّجُ

ِخ  سـَتردۀ َطَبـری از ِروایـاِت ُمـَوّرِ
ُ
گ خبـاِر عاشـورائِی َطَبـری - و َنـه َهمـۀ آن -، بـه َبْهـره َورِی 

َ
ـِت أ َهمّیَ

َ
َبخشـی از أ

ـرَدد58؛ و الَبّته ُجز 
َ
ْزدی57، بازمی گ

َ
بوِمْخَنـف لـوط بـِن َیْحَیی بـِن َسـعیِد أ

َ
َبرَجسـتۀ ِعراقـِی َسـدۀ ُدُوِم ِهْجـری، أ

ت َکرد.
َ
ْخباِر عاشورائِی خوَرْنِد ِاعِتنائی َدر تاریِخ َطَبری َهست59 که َنباَید از آنها َغْفل

َ
بوِمْخَنف نیز، أ

َ
ِروایاِت أ

َیم: می گو
که از َقضا َبراِی  کار باَشد،  ِم پاَینده َدر این 

َ
ر ُمراد "کهْن شیوگی" )/ آرکائیزِم / archaism( َقل

َ
گ َمقصود از "کهن"بوَدِن َترَجمه را بروشنی َدرنیافَتم. َا

یِخ َطَبری"، بسیار نیکوست. َترَجمۀ َمْتنی دیرینه سال چون "تار
که  م - 

َ
ْحن و شیوۀ َقل

َ
ر - خاّصه َترَجمه هاِی متوِن َمدَرسی )کالسیک / classic(، ُمهم تر از ِبْهسازِی ل

َ
باری، َدر َترَجمۀ پاَینده، و َهر َترَجمۀ دیگ

ْغالِط ِعلمی و ُاْفتادگی هاست.
َ
َدر جاِی خود بسیار ُمهم است -، ُزداِیِش َسْهْوها و َبدَفهمٖی ها و أ

کالِم او نیز، َمعلوَمم َنُشد. ِت 
َ
یَسندۀ ُمعاِصر، َنقِش »با این همه« و َشأِن ُظهوِر این َتعبیر میاِن دو ل ِضْمًنا، َدر ِإظهاِر َنَظِر این نو

55. به قوِل َسراَیندۀ زمستان.
ر:

َ
ت، نگ َهّمّیَ

َ
56. َدربارۀ این َترَجمۀ باأ

یِخ َطَبری به ِانگلیسی َترَجمه ُشد؟«  ه(، س 9، ش 33، بهاِر 1376 هـ.ش.، صص 152 - 156)/ َمقالۀ »چگونه ِکتاِب تار
ّ
ایران شناسی )َمَجل

ِم َمحموِد ُامیدساالر(.
َ
به َقل

ر: 
َ
بوِمْخَنف، نگ

َ
57. َدربارۀ أ

یِر َنَظِر کاِظِم موَسوِی ُبْجنوردی، ج6، چ:1، ِتْهران: َمرَکِز داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسالمی، 1373هـ. ش. )صص 213  داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسالمی، ز
ة(، َیحَیی  َبرّی )َعصر الِخالَفة الّراِشَدة / ِدراَسة َنقدّیَ یِخ الّطَ بی ِمْخَنف فی تار

َ
ّیات أ ِم "َعلِی َبهرامیان"(؛و: َمرو

َ
بوِمْخَنف« به َقل

َ
- 220: َمقالۀ »أ

حاَبِة ِفی الِفتَنة ِمن ِروایاِت اإِلماِم  بـن ِإبراهیـم بـن َعلـّی الَیحَیـی، الریـاض: دار العاِصَمة، 1410 هـ.ق.، صص 27 - 57؛و: َتحقیُق َمواِقِف الّصَ
رَجَمة، 1428 هـ.ق.، صص 187ـ 189؛و:  یع و الّتَ وز ْشر و الّتَ الم ِللّطباَعة و الّنَ د أمحزون، ط: 2، القاِهَرة: دار الّسَ ثین، د. ُمَحّمَ َبرّی و الُمَحّدِ الّطَ
فی و َنقِد َمناِبِع عاشورا،  م، 1393 هـ.ش.، صص 133 - 139 و 392 - 395؛و: ُمَعّرِ

ْ
یِخ ِإسالم، َرسوِل َجْعَفریان، چ: 1، ِتْهران: َنْشِر ِعل َمنابِع تار

روهی 
ُ
گ د َعْبداهلِل ُحَسـْینی، چ: 2، ُقم: ِپژوِهْشـگاِه ُعلوم و َفرَهنِگ ِإسـالمی، 1388 هـ.ش.، صص 57 - 80 ؛و: َدرسـنامۀ َمقَتْل ِشناسـی،  َسـّیِ

ـّف،  سـۀ َقدیُم اإِلْحسـان، 1393 هــ.ش.، صـص 73 - 77 و 104؛و: َوقَعـُة الّطَ یَسـندگان، به ِاهِتمـاِم: روُح اهلِل َعّباسـی، چ: 1، ِتْهـران: ُمَؤّسَ از نو
هِل 

َ
مّی أل

َ
دهادی الیوُسـفّی الَغَروی، ط: 3، َبْیـروت: الَمْجَمع العال ـیخ ُمَحّمَ ْزدّی الغاِمدّی الکوفّی، َتحقیق: الّشَ

َ
بوِمْخَنـف لـوط بـن َیْحَیـی األ

َ
أ

ْزدّی الکوفّی، 
َ
بوِمْخَنف لوط بن َیْحَیی األ

َ
ـالم -، 1433 هــ.ق.، صـص 16 - 81؛و: ِکتـاب الَجَمـل و ِصّفین و الّنهـروان، أ ْیِهـُم الّسَ

َ
الَبْیـت - َعل

َسة دار اإِلسالم، 1423 هـ.ق.، 9 - 45.  َقه: َحَسن حمید الّسنید، ط: 1، ]ُقم؟:[ ُمَؤّسَ
َ

َجَمَعُه و َحّق
ْیِه َو آِله - تا سـاِل 132 هـ.ق. 

َ
ی اهلُل َعل

َّ
که به بازۀ َزمانِی َوفاِت َپیامَبر - َصل بوِمْخَنف َهسـت 

َ
یِخ َطَبری َنزدیک به شْشـَصد ِرواَیت از أ 58. َدر تار

مات و سْیر و ماَجراِی َنهَضِت ُحَسْینی راِجع است. 
َ

رَدد و به ِاْحِتسابی "یکَصد و َپنج" ِرواَیِت آن به ُمَقّد
َ
بازمی گ

ر:
َ
نگ

ة(، َیحَیی بـن ِإبراهیم بن َعلّی الَیحَیی، الریـاض: دار العاِصَمة،  َبـرّی )َعصـر الِخالَفة الّراِشـَدة / ِدراَسـة َنقدّیَ یـِخ الّطَ بی ِمْخَنـف فـی تار
َ
ّیـات أ  َمرو

1410 هـ.ق.، ص 6 و 14 - 18.
که بظاِهر از َمْقَتِل َعّماِر ُدهنی َمْنقول است.  59. از آن ُجْمله، َبْخشی 
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عاِت 
َ
بوِمْخَنـف َهـم که ُشـده اسـت60، َهْمـروزگاراِن مـا َدر ُمطال

َ
ْخبـاِر عاشـورائِی أ

َ
ـِت أ َهّمّیَ

َ
بـاری، بـه خاِطـِر أ

یِخ َطَبری و ُنصوِص عاشورائِی آن ِاهِتمامی دوَچندان َمْعطوف داشته اند. عاشورائی به تار

بوِمخَنف" َدر َدست 
َ
خیر به ناِم "َمقَتِل أ

َ
ِت ِاْنِتساِب َمْقَتلی که َدر ُقروِن أ ه به َعَدِم صّحَ ُکنون، بویژه با َتَوّجُ تا

ْه بدان که شـورَبْختانه  ـر از آن ِاسـِتفاده می َکرده انـد،61 و َهمُچنین با َتَوّجُ ّخِ
َ
مـاِی ُمَتأ

َ
بـوده اسـت و َبعـِض ُعل

ر: 
َ
َدربارۀ این َمْقَتل و َنقِل َطَبری، نگ

تِی َسرْدرودی، چ:3، ُقم: ِاْنِتشاراِت خاِدُم الّرِضا  ِد ِصّحَ الم -، ُمَحّمَ یِخ ِإمام ُحَسْین َعَلْیِه الّسَ ْیَکردی به َتحریْف شناسِی تار عاشوراِپژوهی - با رو
د َعْبـداهلِل ُحَسـْینی، چ: 2، ُقـم: ِپژوِهْشـگاِه ُعلـوم و َفرَهنـِگ ِإسـالمی،  فـی و َنقـِد َمناِبـِع عاشـورا، َسـّیِ - ع -، 1388هــ. ش.، ص 25 ؛و: ُمَعّرِ
ـم داده اسـت(؛و: َحقیَقـِت عاشـورا ) از عاشـوراِی 

َ
زاِرش هـاِی َجعلـی و غیِرواقعـی« َقل

ُ
1388 هــ.ش.، صـص 141 - 148)کـه آن را َدر ُزمـرۀ »گ

ُکُتـٍب  ـی ِمـْن  ـِد ِاسـَفْندیاری، چ: 1، ِتْهـران: َنشـِر نـْی، 1398هــ.ش.، ص 119؛و: الُمَتَبّقٖ ـالم - تـا َتْحریفـاِت عاشـورا(، ُمَحّمَ ُحَسـْین - َعَلْیـِه الّسَ
ْنصاری، َتهّیه و َتْنظیم: ِپژوِهْشـَکدۀ 

َ
یخ(، َجْمع و َترتیب: َحَسـِن أ َمْفقوَدٍة )بازسـازِی َچند َمتِن شـیعی، ُسـّنی و ُمعَتِزلی َدر َحدیث، َکالم و تار

مّیۀ ُقم: ُشـعبۀ ِاصَفهـان، 1395 هـ.ش.، صص 482 - 
ْ
ُمطالعـاِت ِإسـالمِی ِاْصَفهـان، ج 1، چ: 1، ِاْصَفهـان: َدفَتـِر َتْبلیغـاِت ِإسـالمِی حـوزۀ ِعل

سـۀ َقدیُم اإِلْحسـان، 1393 هــ.ش.،  یَسـندگان، به ِاهِتمـاِم: روُح اهلِل َعّباسـی، چ: 1، ِتْهـران: ُمَؤّسَ روهـی از نو
ُ
گ 488؛و: َدرسـنامۀ َمقَتْل ِشناسـی، 

ص 71 و 104 و 105.
بوِمْخَنف َنبوده است. 

َ
ِکتاِب أ که بظاِهر از  َکرده  َکلبی َنقل  د بِن ساِئِب  َهمُچنین َطَبری ِروایاتی را از ِهشام بن ُمَحّمَ

ر:
َ
نگ

یَسندگان،  روهی از نو
ُ
گ م، 1393 هـ.ش.، ص 401 و 402؛و: َدرسنامۀ َمقَتْل ِشناسی، 

ْ
یِخ ِإسالم، َرسوِل َجْعَفریان، چ: 1، ِتْهران: َنْشِر ِعل  َمنابِع تار

سۀ َقدیُم اإِلْحسان، 1393 هـ.ش.، ص 104 و 105.   به ِاهِتماِم: روُح اهلِل َعّباسی، چ: 1، ِتْهران: ُمَؤّسَ
خبار و "ُشمول 

َ
ِت" ُمْعَتناِبِه أ بوِمْخَنف را بدین پایه باال ُبرده است، َافزون َبر "قدَمِت" َچشمگیِر َمْنَبع و "َکّمّیَ

َ
ْخباِر عاشورائِی أ

َ
ِت أ َهّمّیَ

َ
60. آنچه أ

یانۀ َبعِض  ٖی گو
ّ
ُکل عاِی 

َ
ِت" ِنْسبِی موارِد ُمناَقَشْت خیز و َتردیدَبرانگیِز آن است. از این َچشم انداز، َبرخالِف ُمّد

َّ
زاِرشها، "قل

ُ
گ ِت" ِنْسبِی  و جامعّیَ

ِبـِه یوُسـفی، چ: 1، ِتْهـران: َنقِد َفرَهنگ، 1398 هــ.ش.، ص 30، هاِمش(، َمواِضِع  ز یـن، رو یـِخ ُپرچاِلـِش ِإسـالِم آغاز ُمعاِصـران ) َفرازهایـی از تار
ْسـبه، قاِبـِل ِاعِتماد و موثوق  َیم: ِبالّنِ زاِرشـهاِی او را، َبـر َسـِر َهـم، و بـاز می گو

ُ
ْسـبه، َکـم اسـت، و َهمیـن، گ بوِمْخَنـف، ِبالّنِ

َ
زاِرشـهاِی أ

ُ
ُمناقشـه َدر گ

رداَند.
َ
می گ

َعْیِن َمْنسـوب به ِاسـَفراینی، که "َمقاِتِل َبرسـاخته" به ُشـمار 
ْ
بوِمْخَنف ِنسـَبت داده می ُشـد یا  نور ال

َ
61. َدربارۀ َمقاِتلی چون َمقَتِل موجودی که به أ

ْیَکرِد "ِإْفراطی" و "َتْفریطی" ُشیوع داَرد. می آَیند، دو رو
یی  ی از آنها ِإْعـراض می ُکَنند و ُچنان موِضعـی می گیَرند که گو

ّ
ِت این آثـار، بُکل

َ
صال

َ
ْیَکـرِد َکسـانی اسـت کـه بـه واِسـطۀ َعـَدِم أ ْیَکـرِد ِإْفراطـی، رو رو

ِکتابها، "َذْنِب الُیْغَفر" است! هی بدین  کوچْک َترین َتَوّجُ
صِل ایـن َمعنٰی، 

َ
ـِت ایـن آثـار، َدر َبراَبر َپذیـِرِش أ

َ
صال

َ
ـِت ِاْنِتسـاب و َعـَدِم أ ْیَکـرِد َکسـانی اسـت کـه َعلٰی َرغـِم ُوضـوِح َعـَدِم صّحَ ْیَکـرِد َتْفریطـی، رو رو

َثر َشـَوند و خواسـته یا ناخواسـته 
َ
یخِی أ ـِت تار

َ
صال

َ
عـِی أ

َ
ّیِ َنحـٍو کان! َوْجهـی َبـراِی ِاْنِتسـاب بَتراَشـند و ُمّد

َ
ُمقاوَمـت می ُکَننـد، و می کوَشـند تـا بـأ

یـخ -،  ْیـه َدر َحدیـث و تار
َ
باالَفْضـل َسـالُم اهلل َعل

َ
ـر: َسـّقاِی َمعِرَفـت - سـیماِی َحضـَرِت أ

َ
ِگل بَینداَینـد )نمونـه را، نگ خورشـیِد َحقیَقـت را بـه 

فتارهـا و 
ُ
گ ثـورات در َتـرازو - 

ْ
باِقـِر َفّخـاِر طالخونچـه ای، چ: 1، ِاْصَفهـان: ُاقیانـوِس َمعِرَفـت، 1387 هــ.ش.، صـص 173 - 176؛ و َسـْنج بـا: َمأ

ـم، 1393 هــ.ش.، 
ْ
یـا جهاْنَبْخـش، چ: 1، ِتْهـران: َنْشـِر ِعل ثـورات -، جو

ْ
حادیـث و َمأ

َ
خبـاِر َمْشـکوک و َنْقـد و ِعیارَسـْنجِی أ

َ
ُجسـتارهائی دربـارۀ أ

ِت َمتِن  ر داشته، ُرسوائِی ِاْنِتساب را نادیده می گیَرند، و َبرخی، َمْجعولّیَ ِکتاب را از َنَظر دو یَکرد، َبرساختگِی  رباِب این رو
َ
ص 183(. َبعِض أ

َطت آمیـز ُفرومی کاَهنـد، َنظیـِر ایـن کـه: آری! »ایـن کتـاب را نمی تـوان خالی از َنقص داِنسـت« و 
َ
عیاتـی َرقیْق َتـر و ُمغال

َ
یـن و ُمّد موجـود را بـه عناو

الم - َمْنسوب به  ُحَسْین - َعَلْیِه الّسَ
ْ
َعْین فی َمشَهِد ال

ْ
خباِر این منبع ماننِد سایِر منابع خالی از ِإشکال نیست« ) ُمْنَتَخِب نور ال

َ
»بعضی از أ

کالتی، چ: 1، ِتهران: ِاْنِتشاراِت َارَمغاِن طوبٰی، 1397 هـ.ش.، ص 27(!!! ِإسحاِق ِاسَفراینی، َترَجمه و َتحقیق: َعلِی  بو
َ
أ

که:  ُمقَتضاِی َتحقیق آنست 
شـتگاِن 

َ
ذ

ُ
گ که به َهر روْی َفهم و َبرداشـِت َبْعِض  یم، و َنه ارِزشـَمندی این َمناِبع را از این حیث  َنه بیهوده َبرسـاختگِی ُچنان َمناِبعی را ُمْنِکر َشـو

یم. َکرَبال ِرواَیت می ُکَنند، نابوده ِانگار ما را َدربارۀ واقعۀ 
بوِمْخَنـف ِنسـَبت داده می ُشـده اسـت و بَیقیـن می دانیم که آن 

َ
خیـر بـه أ

َ
ُعمـوِم َمقاِتـِل ناُمعَتَبـر، و از آن ُجملـه: آن َمْقَتـِل موجـود کـه َدر َسـده هاِی أ

ردیده است، 
َ
گ خیر َتصنیف 

َ
دواِر أ

َ
َعْیِن َمْنسوب به ِاسَفراینی که پیداست َبسی َپس از او و َدر َهمین أ

ْ
بوِمْخَنف نیست، یا  نور ال

َ
صلِی أ

َ
َمقَتِل أ

به َهر روْی، ُجزئی از ُتراِث عاشـورا به ِحسـاب می آَیند و َاندیشـه ها و َانگیزه ها و َبرداشـتهاِی َپسـینیان را حوِل عاشـورا و پرداخَتن به آن آینگی 
یِخ ِفْکر و َفرَهنِگ دینی. بماَند کـه این َمتنها، گاه َبر  سـناِد َفرَهنگـی و َمنابعـی َارزنـده انـد از َبراِی َبرَرسـِی تار

َ
می ُکَننـد. َپـس، از ایـن َچْشـم انداز، أ

خوذ از َمناِبعی قدیْم َتر که اکنون َدر َدسِت ما نیست نیز ِاشِتمال داَرند. لذا بازخوانِی ِانِتقادی و بسیار ُمحتاطانه و 
ْ
َبرداشت ها و ِرواَیت هائی َمأ

یاده ِقَصصی و عامیانه باَشد. گاه ز َرتی َفرَهنگی است؛ َهرَچند ساختاِر این َمناِبع،  ُنکته َسنجانۀ آنها، َدر جاِی خود، َضرو
یـک از ِدِل  ـل نیـز چونـان َدسـْتمایه ای َبـراِی َکشـِف َبرخـی َحقاِئـق مـوِرِد َتحلیـل و َبرَرسـی واِقع می َشـَود و ِنکاتی بار

َ
سـاطیر و َافسـانه هاِی ِمل

َ
زه أ ِامـرو

یخـی و َفرَهنگـی داَرد. آیـا َمقاِتـِل داسـتانی و ُمْختارنامـه و ... و ...، باَیـد از ایـن میانه ِاسـِتثنا َشـَوند و َبر َحَسـِب  آنهـا بـَدر می َکَشـند کـه َارِزِش تار
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بوِمْخَنـف َدر ایـن موضـوع بـه َدسـِت ما َنَرسـیده اسـت،  کوِششـهائی َچند نیز 
َ
صلـِی أ

َ
لیـِف أ

ْ
ُنسـخه ای از َتأ

ِگِرْفته است. ِکتاِب َطَبری صوَرت  بوِمْخَنف و ِاْنِتزاِع آن از 
َ
ُکَهن و َازَدسْت َرفتۀ أ براِی بازسازِی َمْقَتِل 

د  َسـّیِ آَیـةاهلل  مـه 
ّ

َعال ِگرداِن  شـا از  َغّفـاری،  آقـاِی  اسـت62.  َغّفـاری  َحَسـِن  آقـاِی  کوِشـِش  ُجْملـه،  آن  از 
بوِمْخَنـف، بـه َتعبیـِر خـودش 

َ
کـه َمْنقـولِت َطَبـری را از أ ـب اهلُل َثـراه -،  ِشـهاب الّدیِن َمرَعشـِی َنَجفـی - َطّیَ

کاِر خـود را بـه سـاِل  َکـرده اسـت،  ِتقـاط« و »َجْمـع و َتْبویـب« 
ْ
ِکتـاب نوشـته(، »ِال کـه َبـر  فتاری 

ُ
)َدر پیشـگ

لِت  رِم َتَحّوُ
َ
گ رما

َ
گ ّیاِم ُپرَحراَرِت"ِانِقالب" و 

َ
َثر، با أ

َ
1398 هـ.ق. به پایان ُبرده  و ِاْنِتشار داده است. َنْشِر این أ

ْفـکار بـه چیزهـاِی 
َ
ْذهـان و أ

َ
کـه َدر آن غاِلـِب أ ردیـده اسـت 

َ
گ ُبْنیـادِی سیاَسـت و ِاجِتمـاع َدر ایـران ُمقـارن 

َکمَتر دیده  بوِمْخَنـف 
َ
ْی نیـز ایـن بازسـازِی َمْقَتِل أ ـری ُمْنَصـِرف و ُمْنَعِطـف بـوده؛ و اْی َبسـا از َهمیـن رو

َ
دیگ

ُشده است.63 

ٰی ِلما ُیِحّبُ و َیرَضی - اسـت که 
َ
َقُه اهلُل َتعال

َ
ی - َوّف دهادِی یوُسـفِی َغَرو کوِشـِش ُاسـتاد شـْیخ ُمَحّمَ ر، 

َ
دیگ

گـون َترَجمـه ُشـده اسـت64. َهرَچنـد َانگیـزۀ ِابِتدائـِی  َکرده انـد و بـه َزبانهـاِی گونا یـج  آن را بسـیار َتْبلیـغ و َترو
ِگردآَوَرنـده بـوده اسـت65، ِإتمـاِم کار َدر این باره به درازا َکشـیده و عاِقَبْت  ایـن کار از سـالها پیـش َدر ِذهـِن 
م 

ُ
ویراسـِت َنُخسـِت ِکتاب َدر سـاِل 1367 هـ.ش. ِاْنِتشـار یافته اسـت، و ِلذا واِقع این اسـت که َفْضِل َتَقّد

ِگِرفته  که غاِلًبا نادیده  می 
ُ

فتۀ ایشـان اسـت؛ َفْضِل َتَقّد
ُ

کاِر پیشـگ َدر این باره از آن آقاِی َحَسـِن َغّفاری و 
ف َنماْنده و موِرِد  ی، َدر َحّدِ ویراسِت َنُخستیَنش ُمَتَوّقِ می َشَود. ... باری، این ِپژوِهِش آقاِی یوُسفِی َغَرو

ِگِرفته است67.66 ری َهم َقرار 
َ

بازِنگ

م 
َ
سناِد ارِزشَمند بیْکباره نابوده و نادیده به َقل

َ
ْق نماِی ُجموداندیش این أ رِی ُمْشتی ُمَحّقِ

َ
کوَتْه بینانه و دیدگاْههاِی ناشی از ِقْشریگ َصالْحدیِد 

َرَوند؟! ... هرگز!  
فیسـة بقلـم  عالیـِق الّنَ ْزدّی الغاِمـدّی، َمـَع الّتَ

َ
ـالم -، لـوط بـن َیحَیـی بـن َسـعید بـن ِمخَنـف بـن سـلیم األ 62. ِکتـاب َمْقَتـل الُحَسـْین - َعَلْیـِه الّسَ

د  ـّیِ ـق آَیِةاهلِل الُعْظَمـٰی الّسَ ـة ِلَحضـَرِة الَعاّلَمـة الُمَحّقِ ةاإِلسـالم و الُمسـِلمین الحـاّج میـرزا َحَسـن الَغّفـارّی، ُقـم: َمْنشـورات الَمکَتَبـة العاّمَ ُحّجَ
م الَحرام 1398 هـ.ق. َجفّی، ُمَحّرَ ِشهاب الّدین الَمرَعشّی الّنَ

ر: 
َ
63. از َبراِی َبرخی ُمالَحظاِت ِاْنِتقادی حوِل آن، نگ

ت اهلِل جوَدکی،  ْزدی، َترَجمه و َشرح: ُحّجَ
َ
بوِمْخَنف لوط بِن َیحیٰی أ

َ
الم -(، أ َمْقَتِل الُحَسین ) َنُخستین َمقَتِل َمکتوِب ِإمام ُحَسْین - َعَلْیِه الّسَ

د َمهدِی َجعَفری، چ: 1، ُقم: خْیمه، 1393 هـ.ش.، ص 45 و 46. د ُمَحّمَ با ُمَقّدمۀ: دکتر َسّیِ
بانهاِی فارسی و انگلیسی و فرانَسوی و ُترکِی ِاستانبولی و ُترکِی آَذربایجانی و ُاردو َترَجمه ُشده است. ِکتاب، به َز 64. این 

َسنج: 
سـۀ َفرَهنگـِی ٰطـٰه، 1397 هــ.ش.،  دصـاِدِق روحانـی، چ: 1، ُقـم: ُمَؤّسَ ى، َترَجمـۀ: ُمَحّمَ دهـادِى یوُسـفِی َغـَرو ـّف، َتحقیـق: ُمَحّمَ َترَجمـۀ َوقَعـة الّطَ

ص 38.
َسـداهلِل َمَدنِی َتبریزی - َرَفَع اهلُل َدَرَجَته -، َدر یکی از َمجاِلِس ُسـَخنرانی  َدر َنَجِف 

َ
د أ فته ُشـده اسـت که َبذِر این َطرح را َشـهید آَیةاهلل َسـّیِ

ُ
گ  .65

کاشته است.  شَرف، َدر ِذهِن ُاستاد یوُسفی 
َ
أ

َسنج: 
سۀ َفرَهنگِی ٰطٰه، 1397 هـ.ش.، ص 18 و 19. ّف، چ: 1، ُقم: ُمَؤّسَ َترَجمۀ َوقَعة الّطَ

دهادی الیوُسفّی الَغَروی، ط: 3، َبْیروت: الَمْجَمع  یخ ُمَحّمَ ْزدّی الغاِمدّی الکوفّی، َتحقیق: الّشَ
َ

بوِمْخَنف لوط بن َیْحَیی األ
َ
ّف، أ 66. َوقَعُة الّطَ

الم -، 1433 هـ.ق. ْیِهُم الّسَ
َ
هِل الَبْیت - َعل

َ
مّی أل

َ
العال

ر: 
َ
67. از َبراِی َبرخی ُمالَحظاِت ِانِتقادی حوِل آن، نگ

ت اهلِل جوَدکی، چ: 1، ُقم: خْیمه، 1393 هـ.ش.، ص 46. ْزدی، َترَجمه و َشرح: ُحّجَ
َ
بوِمْخَنف لوط بِن َیحیٰی أ

َ
َمْقَتِل الُحَسین، أ

ف" ِنهاده اند از این حیث که "عنوانی ساختگی" است مورِد ِانِتقاد  ِکتاِب خود را " َوْقَعة الّطَ که ُاستاد یوُسفی ناِم  ُاستاد َرسوِل َجْعَفریان، این را 
م، 1393 هـ.ش.، ص 138، هاِمش.

ْ
یِخ ِإسالم، َرسوِل َجْعَفریان، چ: 1، ِتهران: َنْشِر ِعل ر: َمنابِع تار

َ
َقرار داده اند. نگ
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ُکنون َچْند بار َترَجَمۀ ُنصوصی را که  َقُه اهلُل َتَعالٰی - است که تا
َ
ت اهلِل جوَدکی - َوّف ر، کوِشِش آقاِی ُحّجَ

َ
دیگ

خیًرا با َمتِن َعَربِی این ُنصوص نیز َهْمراه ساخته اند.68 
َ
َکرده است ِانِتشار داده و أ بوِمْخَنف َنقل 

َ
َطَبری از أ

فته، ُجْملگی مورِد ُمطالعه و 
ُ

کناِر َتالشـهاِی پیْشـگ که َزمانی باَید َدر  ری نیز بوده اسـت69 
َ

کوِششـهاِی دیگ
َبرَرسِی ِاْنِتقادی واِقع َشَود.

بوِمْخَنف به َترَجمۀ َمْقَتِل ِإمام ُحَسْین - َعَلْیِه 
َ
ُکنون ِبنا َبر ِرواَیِت َطَبری از أ َدر میاِن َجمیِع َترُجمانانی که تا

که الَبّته َنه به طوِر ُمسَتِقْل،  بوالقاِسِم پاَینده نیسَتند 
َ
ندآوازگِی أ

َ
یده اند، هیچیک به ُبل الم - َدست یاز الّسَ

یاخت و َپرداخت. کار َدست َدر یِخ َطَبری بدین  َبْل َدر ِضمِن َترَجمۀ تار

ُکَهن، َترَجمۀ زنده یاد  ِکتابی زیِر ِعنواِن واِقعۀ عاشـورا َدر َمناِبِع  َحدیث َدر ُقم َدر 
ْ
پیش از این یْک بار دارال

بوالَفْضل 
َ
د أ سـاطیر َبرگرفته و با َمتِن َعَربـِی َتصحیِح ُمَحّمَ

َ
یـِخ َطَبـرِی چاْپ َکـردۀ ِاْنِتشـاراِت أ پاَینـده را از تار

ـر نیـز بـا َترَجمه هـاِی 
َ

ُکَهـِن دیگ ِکتـاب َچنـد َمقَتـِل  َکـرده70  و بـه چـاپ َرسـانیده بـود. َدر ایـن  ِإبراهیـم َهمـراه 
ـدِی  ـِد ُمَحّمَ ردیـده. آقـاِی ُمَحّمَ

َ
گ کـه ایـن ُنصـوص از آنهـا َبرگرفتـه ُشـده اسـت، َدرج  ِکتابهائـی  ُمَترجمـاِن 

کـه َترَجَمه هـا ِإشـکالی ُمحَرز یـا َافزودگِی  کـه ُجـز َمـواردی َانـَدک  فته انـد 
ُ
گ ِکتـاب  مـۀ ایـن 

َ
رْی َشـْهری َدر ُمَقّد

ِکتاِب  فـی َنُشـده اسـت.71 َمواِضـِع ایـن َمـواِرد، َدر  کاِر ُمَترجمـان َتَصّرُ غیـِر َضـرور یـا ُافتادگـی داشـته اند، َدر 
ـًة َنمی دانیـم چه جاْیهائـی از َترَجمۀ زنده یاد پاَینـده َدر این کار 

َ
ص َنُشـده اسـت؛ ِلـذا ِعجال

َ
یادُشـده ُمَشـّخ

َتغییر داده ُشده باَشد.

ْنَورٖی پور
َ
ِاسِتْشهادنامۀ أ

عاِی خود، َترَجمۀ پاَینده را َبرگرفته و به  که یکی از ُمعاِصراِن ما، َبر َحَسِب اّدِ گیتی آَنست  از شگفتیهاِی 
یِخ َطَبری - به َتعبیِر خودش: - »به صورِت "عربی به فارسِی متقابل"«  َهْمراِه َمتِن َعَربِی َمْقَتِل ُحَسْینِی تار
الم  ُحَسْین - َعَلْیِه الّسَ

ْ
الم - )َمْقَتل ال ُحَسْین - َعَلْیِه الّسَ

ْ
کرده و ناِم آن را ِاسِتشهاد ال ]کذا[ )ص 5( چاپ 

یِخ َطَبری(، ِنهاده است؛ ولی ...! - از تار

ُکَنم! َقدری َصْبر داشته باشید تا َعرض 

رده و نامی  لیفـی َپدید آَو
ْ
رده و َتأ بوِمْخَنف داِنسـته اند َدر ِکتابی ِگرد آَو

َ
َبعیـد می داَنـم ایـن ِاْنِتقـاد وارد باَشـد. آقـاِی یوُسـفِی َغـَروی َنْقلهائـی را کـه از أ

رِی آقاِی یوُسـفی با آن َتفاُوِت بسـیار داَرد، َدر اینجا  بوِمْخَنف که بی َشـْک ِگردآو
َ
لیِف أ

ْ
صلـِی َتأ

َ
َهـم بـراِی آن ِاختیـار َکرده انـد. پاْیَبنـدی بـه نـاِم أ

فـاِت آقـاِی یوُسـفِی َغـَروی اسـت و ایشـان کوشـیده اند ِروایاِت 
َّ
بوِمْخَنـف نیسـت. از ُمَؤل

َ
فـاِت أ

َّ
ـف" از ُمَؤل الِزم َنبـوده اسـت. ... آری! " َوْقَعـة الّطَ

کاِر آقاِی یوُسفی، ِإْشکاالِت ِجّدٖی َتر از این َتسمیه داَرد! ن ساَزند. ... ...  بوِمْخَنف را َدر آن بازُجسته از نو ُمَدّوَ
َ
َمْقَتُل الُحَسْیِن أ

د َمهدِی َجعَفری، چ:  د ُمَحّمَ ت اهلِل جوَدکی، با مقّدمۀ: دکتر َسّیِ ْزدی، َترَجمه و َشرح: ُحّجَ
َ
بوِمْخَنف لوط بِن َیحیٰی أ

َ
ر: َمْقَتِل الُحَسین، أ

َ
68. نگ

1، ُقم: خیمه، 1393 هـ.ش.، ص 11 - 13. 
ـِد  یَعـه(، ُمَحّمَ ر

َّ
ـالم - َدر الذ ـالم - )بـه َضمیمـۀ: ِإمـام ُحَسـْین - َعَلْیـِه الّسَ یخـِی ِإمـام ُحَسـْین - َعَلْیـِه الّسَ ـر: ِکتاْبشناسـِی تار

َ
ـًة، نگ

َ
69. ِعجال

زاَرِت َفرَهنـگ و ِإرشـاِد ِإسـالمی، 1380هــ.ش.، ص 74؛و: َدرسـنامۀ َمقَتْل ِشناسـی،  ِاسـَفندیاری، چ: 1، ِتْهـران: سـازماِن چـاپ و ِاْنِتشـاراِت و
سۀ َقدیُم اإِلْحسان، 1393 هـ.ش.، ص 71. یَسندگان، به ِاهِتماِم: روُح اهلِل َعّباسی، چ: 1، ِتْهران: ُمَؤّسَ روهی از نو

ُ
گ

گـروِه سـیره نگارِی ِپژوِهْشـَکدۀ ُعلـوم و َمعـاِرِف َحدیـث، چ: 1، ُقـم: سـازماِن چـاپ و َنْشـِر  ُکَهـن، به کوِشـِش:  70. َسـنج: واِقعـۀ عاشـورا َدر َمناِبـِع 
َحدیث،  1395 هـ .ش.، ص 6 و 7 و صص 10 - 315. 

ْ
دارال

71. َسنج: َهمان، ص 9.
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َکمَتـر از یـک َصْفحـه  ـالم -، سـاختاِر بسـیار سـاده ای داَرد:  ُحَسـْین - َعَلْیـِه الّسَ
ْ
ِکتـاِب ِاسِتْشـهاد ال صـِل 

َ
أ

َثر دانسـته ُشـده اند؛ آنـگاه َمتِن َعَربِی َمْقَتِل ُحَسـْینِی 
َ
کـه »ِگردآَوَرنـده«ِی أ نَورٖی پـور« 

َ
ُمَقّدمـۀ آقـاِی »ُحَسـْیِن أ

که ُمقاِبِل َهر َصفحۀ َعَربی ِنهاده ُشده است. ... به عباَرتی، َمتِن َعَربی  یِخ َطَبری با َترَجمۀ فارسِی آن  تار
یِخ َطَبری َبرِگِرفته اند و َترَجمۀ فارسـی را  صِل َعَربِی تار

َ
 َهم َمْشـکول و ُمْعَرب نیسـت72 -، از أ

ً
کاِمال که  را - 

نَورٖی پور« به عنواِن 
َ
َکرده اند و آنگاه ناِم آقاِی »ُحَسـْیِن أ ـش ِنهـاده  و چـاپ 

َ
ـر َبرِگِرفتـه  و ُمقاِبل

َ
نیـز از جـاِی دیگ

ِکتاب ِنهاده ُشده است. ِی  »ِگردآَوَرنده« رو

ْح، و ِاْهِتماِم آقاِی »ُحَسْیِن 
َ
کاری َدر این َحد، بی هیچ َتعاُرف، چیزی است از َمقولۀ "ِکتاْبسازِی" ُمْصَطل

ِکتـاب، و َنـه  ْطگیـر و َصفحـه آرا نیسـت. َنـه َمتـِن َعَربـِی 
َ
کاِر ُمَتعـاَرِف ُحروْفنـگار و َغل نَورٖی پـور«، َفراَتـر از 

َ
أ

بوالقاِسـِم پاَینده« ِنسـَبت داده اند، هیچیک "َپر و َپخش" َنبوده تا آقاِی 
َ
که به زنده یاد »أ َترَجَمۀ فارسـِی آن 

نَورٖی پور« َحّتٰی این َقَدر 
َ
ُکَنند! ... آقاِی »ُحَسـْیِن أ َکـرده "ِگردآَوری"اش  نَورٖی پـور« َبـذِل ِاْهِتمامـی 

َ
»ُحَسـْیِن أ

بوالقاِسـِم پاَینـده 
َ
یـِخ َطَبـرِی زنده یـاد أ ِکتاْبشـناْختِی َترَجمـۀ تار صاِت 

َ
کـه ُمَشـّخ بـه خـود َزحَمـت َنداده انـد 

سـاطیر همـان را بارهـا باْزچـاپ 
َ
َکـرد و سـَپس ِاْنِتشـاراِت أ کـه َنُخسـتین بـار ُبْنیـاِد َفرَهنـِگ ایـران ُمنَتِشـر  را 

ِکتاْبشـناْختِی  صاِت 
َ

بوالقاِسـِم پاَینـده« باَیـد َبرگرفتـه از آن باَشـد، یـا ُمَشـّخ
َ
زیـر َترَجمـۀ »أ

ُ
گ َکـرده اسـت و بنا

خـوذ باَشـد، بـه َدسـت ِدَهنـد. 
ْ
زیـر َنـّصِ َعَربـِی ایشـان باَیـد از آن َمأ

ُ
گ کـه بـاز بنا ِکتـاِب َطَبـری را  َمتـِن َعَربـِی 

ُکدام چاپ / ویراسـِت  ُکجا آَورده اند و َنه می گوَیند َمتِن َعَربی را از  ایشـان َنه می گوَیند َمتِن فارسـی را از 
مـه ای َتحلیلـی َبـر َمْتنهـا می نویَسـند و َنـه هیـچ حاشـیۀ توضیحـی یـا 

َ
یـِخ َطَبـری َبرگرفته انـد73 و َنـه ُمَقّد تار

ِی ِکتاب  ِه، ناِم خود را به عنواِن »ِگردآَوَرنده« َبر رو ِ
ّ
ُکل ِانِتقادی َبر َنّصِ َعَربی و َترَجمه می َافزاَیند! ... َمَع ٰهذا 

ذاَرند. ... باَرَک اهلُل فی َصْفَقِته!... َصَدَق َمن قال: »ِعْش َرَجًبا َتَر َعَجًبا«! ... َبْل َرحَمِت ایَزِد ُمَتعال 
ُ
می گ

فت:
ُ
گ که  ِف ُدمَیُة الَقْصر باد  َبر باَخْرزِی ُمَصّنِ

َهــــــــَوٰى َعَجَبا
ْ
ْیَنا ِفی ال

َ
ن َرأ

َ
ــــــــٰی أ

َ
ْمَثاِل: "ِعْش َرَجَبا"!74ِعْشــــــــنا ِإل

َ ْ
ــــــــُهوِر، َو ِفی األ  الّشُ

ُکلَّ

َکمَتـر از یـک َصفحـه اِی خویـش، َچنـدان خـود را َرْنجـه َنَفرموده انـد تـا َدر  ْنَورٖی پـور َدر َهمـان ُمَقّدمـۀ 
َ
آقـاِی أ

ِب َمنِطقی باَشد و َدر این دو 
ُ
م انداز می ُکَنند، نوعی َترتیب و َتَرّت

َ
که َقل همان َچند ُجملۀ سادۀ َدِم َدستیی 

ستردۀ ُجمله هاِی ُدعائِی 
ُ
گ ذاری هاِی قاِبِل ُمناقشه نیز ُتهی نیست -، ُحضوِر 

ُ
گاه از َحَرَکْتگ بِی یادُشده - که  ْه َدر َمتِن َعَر 72. ُنکتۀ جالِب َتَوّجُ

ـالم« و ...( َدر َمتـن اسـت بـی هیـچ ُقاّلب و ِنشـانۀ َبراْفزودگی. حال آن که بیشـینۀ این ِعبـارات َدر َمتِن  ْیـِه الّسَ
َ
راِیـج َدر میـاِن مـا شـیعیان )»َعل

ماَنتی باَید شُمرد.
َ
شاده َدستانه را َدر َمتن، ِمصداِق نمایان بی أ

ُ
گ ِف  د بِن َجریِر َطَبری نیست و اینگونه َتَصّرُ ِکتاِب ُمَحّمَ بِی  َعَر

یـش َفضاِی زبانـی و َفرَهنگـِی َمتن را دگرگون َنسـاَزند،  صلـی را پـاس داَرنـد و بـه ِدلخـواِه خو
َ
یژگیهـاِی َفرَهنگـِی َمتـِن أ ـر ُچنیـن طاِبعـان، و

َ
گ بـاری، َا

خالقـی و ِعلمـی اسـت، این فاِئده نیز حاِصل می َشـَود کـه َدرمی یابیم َاز َقضا َمتِن ِکتاِب َطَبرِی ُسـّنی، از 
َ
صلـی أ

َ
ماَنـت" کـه أ

َ
َافـزون َبـر "ِرعاَیـِت أ

د بن َجریر  بوَجْعَفـر ُمَحّمَ
َ
ُسـل َو الُملـوك -، أ یخ الّرُ َبـرّی - تار یـخ الّطَ ـر: تار

َ
ـی خالـی نیسـت )نمونـه را، نگ

ّ
ُجمله هـاِی ُدعائـِی شـیعٖی مآب نیـز بکل

قاِهَرة: دارالَمعاِرف، 1971 م.، 5 / 467(؛ و این، َسزاِی ِعناَیِت بسیار است.
ْ
بوالَفْضل ِإبراهیم، ط: 2، ال

َ
د أ َبرّی، َتحقیق: ُمَحّمَ الّطَ

یراسـته و سـامان  بوالَفْضل ِإبراهیِم ِمْصری و
َ
د أ یـِخ َطَبـری، َهمـان اسـت کـه زنده یاد ُمَحّمَ یراسـِت تار رانه َتریـن و

َ
یْک نگ یـا ُاسـتوارَترین و بار 73. گو

الم  د أمحزون، ط: 2، القاِهَرة: دار الّسَ ثین، د. ُمَحّمَ َبرّی و الُمَحّدِ حاَبِة ِفی الِفتَنة ِمن ِروایاِت اإِلماِم الّطَ داده است )َسنج: َتحقیُق َمواِقِف الّصَ
رَجَمة، 1428 هـ.ق.، ص 170(. یع و الّتَ وز ْشر و الّتَ ِللّطباَعة و الّنَ

رناؤوط - و - ُترکی ُمصَطَفٰی، ط: 1، َبْیروت: 
َ

حَمد األ
َ
َفدّی،  َتحقیق و ِاعِتناء: أ ْیَبک الّصَ

َ
74.  ِکتاب الوافی بالَوَفیات، َصالح الّدین َخلیل بن أ

بّی، 1420 هـ.ق.، 17 / 15.  راِث الَعَر دار ِإحیاِء الّتُ



181  آینۀ پژوهش
سالسیویکم،شمارۀاّول،فروردینواردیبهشت1399

نقدکبیرسیبکتان
سْااککک سِیزا ناچ ه !ااد !ه 159

مِر ُعجابی َمجاِل ُظهور َنیاَبد.
َ
م جاری َنَشود و أ

َ
َکِلمه ُمَقّدمۀ ِاسِتْعجالی، َحرِف ناَمربوطی َبر َقل

ْه َفرمایید: بدین َفرماِیِش ایشان َتَوّجُ
»طبـری از نظـر مذهبـی، سـّنی مذهب بـوده ولـی تعصـب شـدید نداشـته اسـت )عثمانی مذهـب نبـوده 

است( ...« )ص 5(.

که »تعصب شـدید نداشـته اسـت«،  شـته از َتعبیِر َحْشـوآلوِد »از نظر مذهبی، سـّنی مذهب بوده«، این 
َ

ذ
ُ
گ

ر؛ و ُمالَزَمتی میاِن این دو َمْعنی 
َ

که »عثمانی مذهب نبوده است«، چیزی است دیگ چیزی است، و این 
که از  َهب َنبوده اند، و ای َبسـا ُعْثمانیاِن بنام 

ْ
که ُعْثمانی َمذ ِب َسـختگیر  نیسـت. ای َبسـا ُسـّنیاِن ُمَتَعّصِ

قاِت دینی!، عاری بوده اند.
ُّ
ِب دینی، َبل: َتَعل َتَعّصُ

ْقـراِن ایشـان، ُعْثمانیانـی ُتندرو بودند 
َ
مثـال و أ

َ
َمّیـه و أ

ُ
َکرَبـال و ُدشـَمناِن آِل َعبـا از َبنی أ در میـاِن َقَتلـۀ َدشـِت 

کـه َدر َهمین ماَجراِی  ب! ... َیزیـد و َیزیدیانی  ـِد َمذَهبـی داشـته باَشـند، تا چه َرَسـد بـه َتَعّصُ بـی آنکـه َتَقّیُ
قسـاِم ُفجورهـاِی نمایـان 

َ
نـواِع ِفْسـِق ُعریـان و أ

َ
هـل أ

َ
َکرَبـال از موِضْعگیری هـاِی ُعْثمانیانـه ِإبـا َنداشـَتند، آیـا أ

دواِر میانه 
َ
َکثیری از َحناِبلۀ أ یخ داشـته ایم - ِمثِل  بی َدر درازناِی تار َنبوَدند؟ ... َدر ُمقاِبل، ُسـّنیاِن ُمَتَعّصِ

غاِن ُحّبِ  ِ
ّ
جـان و ُمَبل َعیـاِت ُعْثمانیان و از ُمَرّوِ

َ
َکثیـری از َمزاِعـم و ُمّد کـه َنه َتنهـا ُعْثمانـی َنبودنـد، ناِقـِض   -

یه - به ُشمار می آَمَدند.
َ
واُت اهلِل و َسالُمُه َعل

َ
بی طاِلب - َصل

َ
میِرُمْؤِمنان َعلّی بِن أ

َ
أ

کـه از  فتیـم، ُمْجَملـی بـود و ِإشـاَرتی؛ و َشـرِح ایـن َعـَدِم ُمالَزَمـت را، َمجالـی َفـراخ می باَیـد 
ُ
گ آنچـه َدر اینجـا 

نجائِی َمقاِل حاِضر بیرون است. 
ُ
گ

ِکتـاب  َکمَتـر از یـک َصفحـه اِی  کـه َدر َهمـان ُمَقّدمـۀ  ْنَورٖی پـور 
َ
ـر َفرماِیـِش دیگـِر آقـاِی أ

َ
بـاری، بدیـن دیگ

ْه َفرمایید: م انداز َفرموده اند، َتَوّجُ
َ
َقل

یـخ اسـالم و ایـران اسـت و بـه همیـن جهـت ابوعلـی  یـخ طبـری از مهمتریـن اسـناد قـرن سـّوم در تار »... تار
یخی ارزشی ویژه  که از لحاظ ادبی و تار بلعمی متوفای قرن چهارم در اولین ترجمۀ آن به فارسی دری - 

دارد - دارای شهرت ویژه ای شده است.« )همان ص(.

که:  کالِم ایشان این ُشد  ّبِ 
ُ
ل

یخ طبری از مهمترین اسناد قرن سّوم ... است«، »ابوعلی بلعمی ... در اولین ترجمۀ آن ...  چون »... تار
دارای شهرت ویژه ای شده است«!

کـه »ابوعلـی بلعمـی ... در اولیـن ترجمـۀ آن ... دارای شـهرت  هـذه َقضایـا قیاسـاُتها َمَعهـا! ... از ُبـْن ایـن 
َعمی است داراِی ُشهَرِت 

ْ
لین َترَجمه که َمْنسوب به َبل ّوَ

َ
ویژه ای شده است«، َدقیًقا َیعنی چه؟! ... َیعنی أ

َعمی به واِسـطۀ آن َترَجمه َمشـهور ُشـد؟ ... »ابوعلی بلعمی ... در اولین ترجمۀ 
ْ
ویژه ُشـد؟ ... یا: َیعنی َبل
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آن ...« چه صیغه ای است؟! ... َرِحَم اهلُل َمْن قال: »می ِنَهم َپریشانی َبر َسِر َپریشانی«75!  

ْه َفرمایید: ْنَورٖی پور َتَوّجُ
َ
ِر آقاِی أ

َ
 بدین َفرماِیِش دیگ

»ارزش تاریخ طبری به قدری ست که محققان عرصۀ عاشوراپژوهی را بدان نیازمند نموده ...« )همان ص(. 

یْخنامه ها و یکـی از َمراِتِب عالِی  کهـاِی َارجَمندِی تار کـه یکی از ِمال از ایـن َبیـان ُچنیـن ُمسـَتفاد می َشـَود 
کـه »محققـان عرصـۀ عاشـوراپژوهی« بـدان َمنَبـع »نیازمنـد« َشـَوند! ... بـه  یخـی، آَنسـت  ارِزِش َمنابـِع تار
یخی چه َقـدر ارِزش داَرد، ببینید عاشـوراِپژوهان بدان  ـر خواسـتید بدانیـد ُفـالن َمنَبِع تار

َ
گ ـر، َا

َ
عبـارِت دیگ

ِکتـاِب َچنـدان َارِزْشـَمندی نیسـت؛ چـون َقرنها  یـِخ ِهـرودوت  سـاس تار
َ
نیازَمنـد ُشـده اند یـا َنـه. َبـر َهمیـن أ

َبـع - بیشـینۀ  ْبـع و ِبالّتَ پیـش از عاشـورا نـگاِرش یافتـه اسـت و بـر َوقاِیـِع عاشـورا ِاْشـِتمالی َنـداَرد و - ِبالّطَ
کاری نیست! عاشوراِپژوهان را با آن َسر و 

ْنَورٖی پـور لُبـد ُچنیـن َمْقصـوِد َسـخٖیف 
َ
کـه آقـاِی أ آری! ... َمـن َهـم ِدمـاغ و َفـراِغ لغ َنـداَرم و نیـک می داَنـم 

کـه  َکرده انـد، َهمیـن اسـت  م انـداز 
َ
کـه َقل و ُمْضِحکـی َنداشـته اند؛ لیـک لِزمـۀ آن ِعبـاَرِت َسرَسـرِی ناُپختـه 

م اْنداز می ُکَنند 
َ
فتیم! ... ُمْقَتضاِی ُسَخنشـان را َفرانموَدم و َبرشـکافَتم تا داِنسـته آَید آنچه بِاْسـِتْعجال َقل

ُ
گ

واِزِم َسخٖیف و ُمْضِحکی پیدا می ُکَند!!!
َ
و به ُحدود و ُقیوِد آن نیک َنمی َاندیَشند، چه ل

کـه ِإشـاَرت َرفـت - اینگونـه َسرَسـری گرفَتِن کار و ایـن َنْحـوه "َوّصالـی"ِی َسُبْکسـارانۀ آن َمتِن َعَربِی  ُچنـان 
ِکتـاِب تـازه َبـرآَورَدن از ِدِل آن، ِمصـداِق باِرِز "ِکتاْبسـازٖی" اسـت؛ و  ـری و 

َ
َطَبـری بـه ایـن َترَجمـۀ فارسـِی دیگ

ِکتاْبسازان، َدسِت َکم با ِاسِتفاده از ِإمکاناِت  َکزین میان چه َبر خواَهد خاست«! ... بماَند که  »پیداْست 
یَنتی و  مـۀ ُمَتعـاَرف یـا َچنـد حاشـیۀ ز

َ
ِکتابهـاِی َدِم َدسـتی، از "کارسـازٖی َکرَدِن" یـک ُمَقّد ُدْنیـاِی َمجـازی و 

ِکتاِب   یـغ َنمی َفرماَیند؛ َولی »ِگردآَوَرنده«ِی کوشـاِی  ِکتاِب َبرسـاختۀ خویش ِدر ِإْقحـاِم آن بـه َصـْدر و ذْیـِل 
م َرنجه َنَفرموده اند و از این حْیث، حاِصِل ِاهِتماِم 

َ
الم - بدین اندازه نیز َقل ُحَسْین - َعَلْیِه الّسَ

ْ
ِاسِتشهاد ال

ایشان َسْهل انگارانه َتر و "ِکتاْبسازٖی"ِی دوَچندان است!

ـالم -، نه "ِکتاْبسـازٖی"ِی دوَچْندان، که   ُحَسـْین - َعَلْیِه الّسَ
ْ
ِکتاِب  ِاسِتشـهاد ال بلکه ِإجازه َفرمایید بگوَیم: 

َکرد! "ِکتاْبسازٖی"ِی سه َچْندان است!!! ... چگونه؟ ... َعرض خواَهم 

این َترَجمه از پاَیْنده نیست!
َزمین  بپــــــــوْی  می باَیَدت،  شــــــــگْفتی   ر 

َ
گ ــــــــر َعجاِئب  می باَیَدت، بجــــــــوْی َزمان« »َا

َ
وگ

)َقطراِن َتبریزی(76  
بوالقاِسـِم پاَینده" َهمراه سـاخته اند؛ 

َ
که َمتِن َعَربِی َطَبری را با َترَجمۀ "أ عی اند 

َ
ْنَورٖی پور، ُمّد

َ
آقاِی ُحَسـْیِن أ

و الَبّته ُچنین نیست!!!

ِد عاِملی. 75. شْیخ َبهاءالّدین ُمَحّمَ
ِد َنخَجوانی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ققنوس، 1362 هـ.ش.، ص 311. 76. دیواِن َحکیم َقطراِن َتبریزی، از روِی ُنسخۀ َتصحیْح ُشدۀ َمرحوِم ُمَحّمَ
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بوالقاِسـِم پاَینـده" بـه 
َ
ْنَورٖی پـور بـه نـاِم َترَجمـۀ "أ

َ
کـه آقـاِی أ ـب َنَفرماییـد! ... بیاییـد َترَجمـه ای را  هیـچ َتَعّجُ

بوالقاِسـِم پاَینـده بـه چـاپ َرسـیده و بارهـا نیـز 
َ
یـِخ َطَبـرِی زنده یـاد أ چـاپ سـپارده اند بـا آنچـه َدر َترَجمـۀ تار

ُکنید! ردیده است، َبرَسْنجید و آنگاه داَوری 
َ
گ باْزچاپ 

َمْن َبْنـده جاْیهائـی از آن را َبرَسـْنجیده ام و بـه َنتایجـی َرسـیده ام. از ُجْملـه -به ِاصِطالِح شـاِیع َدر َتداُول:- 
َکم  گو َبرَرسـیده اسـت، بیش و  َکـم َدر جاهائی که این ُدعا کـه ایـن َترَجمه، َدسـِت  "کاِشـف بـه َعَمـل آَمـد" 
کـه َدر َبعـِض َمنشـوراِت آن ِنهـاد آمده  َحدیـِث ُقـم اسـت از ُنصـوِص َطَبـری، 

ْ
َهمـان َترَجمـۀ َترُجمانـاِن دارال

نَورٖی پور که گویا به این َترَجَمه عالقۀ زاِئدالَوصفی داَرند77 آن را َبرِگِرفته و با َدستکاری هائی 
َ
است، و آقاِی أ

بوالقاِسِم پاَینده" ِانِتشار داده اند!!!78 
َ
به ناِم "أ

ِکتاب بخوانیم و َبرَسنجیم. ُشما بیایید تا با َهم از آغاِز 

ِکتاِب َطَبری، این است:  َنّصِ َعَربِی 
با الَولید - قال: 

َ
یصـّی - َو یکَنی أ َثَنا أحمد بن جناب الَمّصِ

َ
: َحّد

َ
ریـر، َقـال

َ
َثِنـی َزَکرّیـاء بـن َیحَیـی الّض

َ
»َحّد

ِبـی َجعَفٍر: 
َ
: ُقلُت أل

َ
ْهِنّی، قـال

ُ
َثَنا َعّمـار الّد

َ
: َحّد

َ
سـد بـن َعبـِد اهلل الَقْسـِرّی، َقـال

َ
َثَنـا خاِلـُد بـن َیزیـد بـن أ

َ
َحّد

ی 
َ
بی ُسـْفیاَن َعل

َ
َیـُة َوالَولیـُد بـُن ُعْتَبَة بـِن أ : مـاَت ُمعاِو

َ
ـی َحَضرُتـُه؛ قـال َکأّنِ ـٰی  ْثِنـی ِبَمْقَتـِل الُحسـْیِن َحّتَ َحّدِ

َة، 
َ

ـَرُه، َفَخَرَج ِإلـٰی َمّک
َ

ّخ
َ
رِنـی َوارُفق، َفأ ّخِ

َ
ـُه: أ

َ
 ل

َ
 َبْیَعَتـُه، َفَقـال

َ
ُخـذ

ْ
ُحَسـْیِن بـِن َعِلـّیٍ ِلَیأ

ْ
ـی ال

َ
رَسـَل ِإل

َ
الَمدیَنـِة، َفأ

ْینا - 
َ
سـنا َنحُضـُر الُجُمَعَة َمَع الَواِلـی، َفاْقُدم َعل

َ
یَك ول

َ
نُفَسـنا َعل

َ
ُهم: ِإّنا َقد َحَبسـَنا أ

ُ
هـُل الکوَفـِة َوُرُسـل

َ
تـاُه أ

َ
َفأ

بی طاِلٍب 
َ
ُحَسْیُن ِإلٰی ُمسِلِم ْبِن َعِقیل بِن أ

ْ
: َفَبَعَث ال

َ
ی الُکوَفِة -؛ قال

َ
ْنَصارّیُ َعل

َ
ْعَماُن بُن َبشیٍر األ وکاَن الّنُ

ٰی  ْیِهْم. َفَخَرَج ُمسِلٌم َحّتَ
َ
ا َخَرْجَنا ِإل

ً
َکاَن َحّق ، فإْن  َکَتُبوا ِبِه ِإلّیَ ی الُکوَفِة، َفاْنُظْر َما 

َ
ُه: ِسْر ِإل

َ
 ل

َ
ِه، َفَقال ابِن َعّمِ

ْیِن، وَکَتَب ُمسِلٌم 
َ
ِلیل

َ
َحُد الّد

َ
َصاَبُهْم َعَطٌش، َفَماَت أ

َ
ِة، َفأ ّیَ ا ِبِه ِفی الَبّرِ ْیِن َفَمّرَ

َ
 ِمْنَها َدِلیل

َ
َخذ

َ
َتی الَمِدیَنَة، َفأ

َ
أ

ی الُکوَفِة.«79.
َ
ِن اْمِض ِإل

َ
ُحَسْیُن أ

ْ
ْیِه ال

َ
ُحَسْیِن َیسَتْعِفیِه، َفَکَتَب ِإل

ْ
ی ال

َ
ِإل

شـا« بوده 
ُ
که َبعِض َمْنشـوراِت دارالَحدیث، َبراِی ایشـان »بی نهایت ... راهگ َعَبرات، بَتصریح َفرموده اند 

ْ
کتاِب َقتٖیل ال 77. َجناِب ایشـان، َدر 

یا این راْهگشایی،  گو ل، 1395 هـ.ش.، ص 30(؛ و 
َ
نَورٖی پور، چ: 1، ِتْهران: شرَکِت چاپ و َنشِر َبْیَن الِمل

َ
ر: َقتٖیل الَعَبرات، ُحَسْیِن أ

َ
است )نگ

َکرده ایم! مثاِل َبندۀ َشرَمنده َخیال 
َ
که أ یید: »بی نهایت«َتر!!!( از آن بوده است  َبسی بیش از آن و ناُمَتعاَرْف َتر )و ُشما بگو

َحدیـث بیـش از اینهـا "َنـدار" و خودمانـی و "جـان  َدر یک قالـب" بوده اند!؛ چـه، َدر ِکتاِب َقتٖیل 
ْ
نَورٖی پـور بـا َترُجمانـاِن دارال

َ
یـا آقـاِی أ 78. الَبّتـه گو

رده اند! رده و ِإرجاعی َهم َنداده و به روِی ُمباَرِک خود نیز َنیاَو َحدیث را آَو
ْ
الَعَبرات َهم َدر َبعِض َمواِرد َترَجمۀ َترُجماناِن دارال

نمونه را، َسنج:
َحدیث،  1395 

ْ
ـالم - َبـر پایـۀ َمناِبـِع ُمعَتَبـر، َترَجمـۀ: ِمْهریزی - و - َمسـعودی - و - ُمـرادی، چ: 4، ُقـم: دارال  َشـهاَدْت نامۀ ِإمـام ُحَسـْین - َعَلیـِه الّسَ

ل، 1395 هـ.ش.، ص 202 و 203 )َترَجمۀ َرَجز(.
َ
نَورٖی پور، چ: 1، ِتْهران: شرَکِت چاپ و َنشِر َبْیَن الِمل

َ
هـ .ش.، 2 /  166 ؛و: َقتٖیل الَعَبرات، ُحَسْیِن أ

و:
ـالم - َبـر پایـۀ َمناِبـِع ُمعَتَبـر، چ: 4، 2 / 229 ؛و: َقتٖیـل الَعَبـرات، 1395 هــ.ش.، ص 132 و 133 )َترَجمـۀ   َشـهاَدْت نامۀ ِإمـام ُحَسـْین - َعَلیـِه الّسَ

َرَجز با یک َدسْتکارِی ُجزئی(.
و:

الم - َبر پایۀ َمناِبِع ُمعَتَبر، چ: 4، 2 / 220 ؛و: َقتٖیل الَعَبرات، 1395 هـ.ش.، ص 154 )َترَجمۀ َرَجز با یک   َشهاَدْت نامۀ ِإمام ُحَسْین - َعَلیِه الّسَ
َدسْتکارِی ُجزئی(.

قاِهَرة: دارالَمعاِرف، 
ْ
بوالَفْضل ِإبراهیم، ط: 2، ال

َ
د أ َبرّی، َتحقیق: ُمَحّمَ د بن َجریر الّطَ بوَجْعَفر ُمَحّمَ

َ
ُسل َو الُملوك(، أ یخ الّرُ َبرّی )تار یخ الّطَ 79. تار

1971 م.، 5 / 347.
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کشته شدن حسین را با من بگوى تا چنان بدانم  گفتم: »حدیث  گوید: ابوجعفر را  پاَیْنده80: "عمار دهنی 
گویی آنجا حضور داشته ام«  که 

کـه  کـم مدینـه بـود و حسـین را پیـش خوانـد  یـه مـرد، ولیـد بـن عتبـة بـن ابی سـفیان حا گفـت: »وقتـی معاو
کن.«  گفت: مهلت بده و مدارا  بیعت از او بگیرد، اما حسین 

که ما خویشـتن  ى آمدند  کوفه و فرستادگانشـان پیش و ولید مهلت داد و حسـین سـوى مکه رفت. مردم 
را براى تو نگه داشته ایم و با ولیتداران به نماز جمعه حاضر نمی شویم، پیش ما آى.

کوفه بود. کم  گوید: در این وقت نعمان بن بشیر انصارى حا

کوفه برو و  گفت: »به  گوید: حسـین، مسـلم بن عقیل بن ابی طالب، پسـر عموى خویش را پیش خواند و 
یم.«  گر درست بود سوى آنها رو در مورد آنچه به من نوشته اند بنگر تا ا

که او را از راه بیابان ببردند و دچار تشنگی  گوید: مسلم روان شد تا به مدینه رسید و از آنجا دو بلد گرفت 
شدند و یکی از دو بلد جان داد.

کـه او را از ایـن کار معـاف دارد، امـا حسـین بـدو نوشـت: »به طـرف کوفه حرکت  مسـلم بـه حسـین نوشـت 
کن«" )ص 2916 و 2917(. 

ْیِه 
َ
فتم: جریان کشته شـدن حسـین - َعل

ُ
گ ـالم -  ْیـِه الّسَ

َ
استشـهاد81: "عّمـار ُدهنـی گوَیـد: بـه إمـام باقـر - َعل

گویا خود، حضور داشته ام. که  گونه  کن، آن  الم - را برایم تعریف  الّسَ

کـه ولیـد بـن ُعقبـة بـن ابی سـفیان، والـی مدینـه بـود. او بـه سـوی  یـه از دنیـا رفـت، در حالـی  فرمـود: »معاو
کار را  ـالم - به او فرمود: این  ْیِه الّسَ

َ
ی بیعت بگیرد. حسـین - َعل ـالم - فرسـتاد تا از و ْیِه الّسَ

َ
حسـین - َعل

کن«.  تأخیر بینداز و مدارا 

کوفـه و  کـرد. پـس مـردم  ـالم - از مدینـه بـه سـمت مّکـه حرکـت  ْیـِه الّسَ
َ
کـرد و امـام - َعل ولیـد نیـز چنیـن 

کرده ایم و در نماز جمعه  که: ما خود را وقف شـما  ـالم - رسـید  ْیِه الّسَ
َ
نامه هایشـان به دسـت حسـین - َعل

کوفه بود. کم، شرکت نمی کنیم. پس نزد ما بیا. در آن هنگام، نعمان بن بشیر انصاری، والی  حا

ـالم -، در پی مسـلم بن عقیل بن ابی طالب، پسـر عمویش فرسـتاد و به وی فرمود: »به  ْیِه الّسَ
َ
حسـین - َعل

گر درست است، به سمت آنان حرکت کنیم«. سمت کوفه حرکت کن و در آنچه برایم نوشته اند، بنگر، تا ا

ساطیر، 
َ
بوالقاسِم پاَینده، ج 7، چ: 4، ِتْهران: شرکِت ِاْنِتشاراِت أ

َ
د بن َجریِر َطَبرى، َترَجمۀ: أ ُسل و الُملوک(، ُمَحّمَ یخ الّرُ یِخ َطَبرى )یا: تار 80. تار

1374 هـ.ش.
َرنده: ُحَسـْیِن  ِگردآَو بوالقاِسـِم پاَینده، 

َ
یـِخ َطَبـری(، ُمَترِجـم: أ ـالم - از تار ُحَسـْین - َعَلْیـِه الّسَ

ْ
ـالم - )َمْقَتـل ال ُحَسـْین - َعَلیـِه الّسَ

ْ
81. ِاسِتشـهاد ال

ل، 1397 هـ.ش.
َ
ِمل

ْ
ْنَورٖی پور، چ: 1، ِتْهران: شرَکِت چاپ و َنشِر َبْیَن ال

َ
أ
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کـرد. آن دو، او را از بیابان  مسـلم، از مّکـه بیـرون آمـد تـا بـه مدینـه رسـید. از مدینـه دو راه نمـا با خـود همـراه 
که یکی از دو راه نما ُمرد. بردند و تشنگی شدیدی بر آنان هجوم آورد، تا آن جا 

الم -  ْیِه الّسَ
َ
کرد؛ ولی حسین - َعل الم - نامه نوشت و درخواست استعفا  ْیِه الّسَ

َ
مسلم برای حسین - َعل

کن«." )ص 7(. کوفه حرکت  در پاسخ نوشت: »به سمت 

کشته شـدن حسـین  فتم: جریان 
ُ
گ ـالم -  ْیِه الّسَ

َ
دارالحدیث82: "ـ به نقل از عّمار ُدْهنی -: به إمام باقر - َعل

گویا خود، حضور داشته ام. که  گونه  کن، آن  الم - را برایم تعریف  ْیِه الّسَ
َ
- َعل

کـه ولیـد بـن ُعْقبـة بـن ابـی  سـفیان، والـی مدینـه بـود. او بـه سـوی  یـه از دنیـا رفـت، در حالـی  فرمـود: »معاو
کار را  ـالم - به او فرمود: این  ْیِه الّسَ

َ
ی بیعت بگیرد. حسـین - َعل ـالم - فرسـتاد تا از و ْیِه الّسَ

َ
حسـین - َعل

کن«.  تأخیر بینداز و مدارا 

کوفـه و  کـرد. پـس مـردم  ـالم - از مدینـه بـه سـمت مّکـه حرکـت  ْیـِه الّسَ
َ
کـرد و امـام - َعل ولیـد نیـز چنیـن 

کرده ایم و در نماز جمعۀ  که: ما خود را وقف شـما  ـالم - رسـید  ْیِه الّسَ
َ
نامه هایشـان به دسـت حسـین - َعل

کوفه بود. کم، شرکت نمی کنیم. پس نزد ما بیا. در آن هنگام، نعمان بن بشیر انصاری، والی  حا

ـالم -، در پی مسـلم بن عقیل بن ابی طالب، پسـر عمویش فرسـتاد و به وی فرمود: »به  ْیِه الّسَ
َ
حسـین - َعل

گر درست است، به سمت آنان حرکت کنیم«. سمت کوفه حرکت کن و در آنچه برایم نوشته اند، بنگر، تا ا

کـرد. آن دو، او را از بیابان  ـه بیـرون آمـد تـا بـه مدینـه رسـید. از مدینـه دو راه نمـا بـا خود همـراه 
َ

مسـلم، از َمّک
که یکی از دو راه نما ُمرد. بردند و تشنگی شدیدی بر آنان هجوم آورد، تا آن جا 

الم -  ْیِه الّسَ
َ
کرد؛ ولی حسین - َعل الم - نامه نوشت و درخواست استعفا  ْیِه الّسَ

َ
مسلم برای حسین - َعل

کن«." )ص 329 و 330(. کوفه حرکت  در پاسخ نوشت: »به سمت 

َعَجب! ... می بینید؟!
ْ
ل

َ
یا ل

َحدیث است.
ْ
بوالقاِسِم پاَینده َبسته اند، َهمان َترَجَمۀ دارال

َ
ِم أ

َ
ْنَورٖی پور به َقل

َ
آنچه آقاِی أ

َحدیث را، َحّتٰی با ِحْفِظ َسجاَوندی و ویژگیهاِی 
ْ
ْنَورٖی پور َترَجَمۀ دارال

َ
ْه است که آقاِی أ بسیار جاِلِب َتَوّجُ

ْنَورٖی پور َحّتٰی 
َ
َکرده اند و آنگاه آن را به زنده یاد پاَینده نسَبت داده اند! ... آقاِی أ َرسم الَخّطی اش، رونویس 

ْه   َتَوّجُ
ً

یْختـۀ خامـۀ َترُجمانـاِن دارالَحدیـث را عْیًنـا َتکـرار َفرموده اند و َمَثـال ناَهمواری هـا و و گرفتاری هـاِی ر
یـِخ َطَبـری والـِی َمدینـه »الولیـُد بـُن عتبة بِن أبی ُسـْفیان« اسـت، َدر حالی  کـه َدر متـِن َعَربـِی تار َنَکرده انـد 
ْنَورٖی پور هم »ولید بـن ُعقبة بن 

َ
کـه َدر َترَجمـۀ دارالَحدیـث، »ولیـد بـن ُعْقبـة بـن ابی  سـفیان« آمده. آقـاِی أ

د َمحمـوِد َطباَطبایی نژاد  ـدِی رْی َشـْهری، بـا َهمکارِی: َسـّیِ ـد ُمَحّمَ ـالم - َبـر پایـۀ َمناِبـِع ُمعَتَبـر، ُمَحّمَ 82. َشـهاَدْت نامۀ ِإمـام ُحَسـْین - َعَلیـِه الّسَ
هادِی 

ْ
گروِه سـیره نگارِی ِپژوِهْشـَکدۀ ُعلوم و َمعاِرِف َحدیث، َترَجمۀ: َمْهدِی ِمْهریزی - و - عبدال د طبا ئی، َتحقیق:  د روح اهلِل َسـّیِ - و - َسـّیِ

َحدیث،  1395 هـ .ش.
ْ
ِد ُمرادی، 2ج، چ: 4، ُقم: سازماِن چاپ و َنشِر دارال َمسعودی - و - ُمَحّمَ
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ِکتاِب خودشان، َدر َصفحۀ ُمقاِبل )َنّصِ َعَربی(، »الولیُد بُن عتَبَة  که َدر  ابی  سفیان« آَورده اند، در حالی 
هی َنیافته اند! که از ُبْن َتَنّبُ بِن أبی ُسْفیاَن« َدرج ُشده است و بدین ناَهمسانی َتنبیهی َنَکرده و ای َبسا 

کـن«. ...  کار را تأخیـر بینـداز و مـدارا  رِنـی وارُفـق« نوشـته اند: »ایـن  ّخِ
َ
َحدیـث، َدر َترَجمـۀ »أ

ْ
َترُجمانـاِن دارال

کار می َرَود و َمرُدماِن َفرهیخته َتر  »چیزی را تأخیر انداختن« َدر فارسِی ِامروز غاِلًبا َدر ُمحاوراِت عامیانه به 
رنی«  ّخِ

َ
که َدر َمتِن َعَربی »أ از َتعبیِر َانَدَک ُمَتفاوِت »چیزی را به تأخیر انداختن« ِاسِتفاده می ُکَنند. بماَند 

کار را به تأخیر بینداز« نیز نیست؛ َبلکه َیعنی: َمرا واَپس دار، َمرا  که َترَجمۀ َدقیقش َحّتٰی »این  آَمده است 
بوالقاِسِم پاَینده از َتعبیِر »مهلت بده« َبهره ُبرده که یکَسره ُمَتفاِوت 

َ
ران َقرار ِده، .... ... زنده یاد أ

َ
َپس از دیگ

ِف  ماَنـت و بـی هیـچ َتَصـّرُ
َ
ْنَورٖی پـور َدر اینجـا نیـز بـا حفـِظ أ

َ
اسـت و از َمقولـۀ َنْقـِل بـه َمْضمـون. ... آقـاِی أ

َکرده و الَبّته به  "پاَینده" ِی ازهمه جابی َخَبر ِنسَبت داده اند!  َحدیث را َنقل 
ْ
ِبْهسازانه ُسَخِن َترُجماناِن دارال

ـالم - رسـید«!  ْیِه الّسَ
َ
َحدیـث نوشـته اند: »مـردم کوفـه و نامه هایشـان بـه دسـت حسـین - َعل

ْ
َترُجمانـاِن دارال

َدبّیاِت فارسـی نیسـت. ... غاِلـِب َعواِم 
َ
ـص َدر أ ... ُوقـوف َبـر ناَهمـوارِی ِإنشـائِی ایـن ُجملـه، گـروگاِن َتَخّصُ

کوفـه و نامه هایشـان«،  کـه »مـردم  ة"83 َدرمی یاَبنـد  ـِلیقّیَ ـِلیَقة" و "ِبالّسَ فارسـٖی زبان نیـز، بـه قـوِل َعَربهـا: "ِبالّسَ
ر َهم از آداِب نگاِرش و ویراِیش َسرِرشـته ای داشـته باَشـند، نیک می داَنند که به 

َ
گ »رسـیدند«، نه »رسـید«. َا

طـوِر عـادی َبـراِی »مـردم کوفـه و نامه هایشـان«، آن َهـم َبر َسـِر َهـم، ِفْعِل ُمْفَرد بـه کار َنمی َبَرنـد و آن "َمرُدم" که 
کار می َرفت(، َنه  کارمی َبَرند به َمعناِی ُمفَرِد آَدمی است )که َدر ِلساِن ُقَدما بسیار به  ِفْعِل ُمْفَرد از َبرایش به 
َدبِی 

َ
یان است و َدر ماَنحُن فیه نیز ُچنین است(. ... با ایْن همه، هاِضمۀ أ َمجموِع آَدمیان )که َزبانَزِد ِامروز

ْغِزِش ُحروْفِنگاشـتی 
َ
ـوار َنیافتـه و َحّتٰی ِاحِتمـاِل ل

ُ
گ َحدیـث را نیـز نا

ْ
ْنَورٖی پـور ایـن َنوالـه از َترَجمـۀ دارال

َ
آقـاِی أ

فت وگـوی، فارسـٖی نویِس توانائـی بـود. 
ُ
گ کـه بی هیـچ  َهـم َنـداده و بی َپـروا بـه کاِم خامـۀ پاَیْنـده ِنهـاده اسـت 

کوفـه و  کـه نوشـته اند: »مـردم  َحدیـث 
ْ
ْنَورٖی پـور  و َنـه َترُجمانـاِن دارال

َ
کـه َنـه آقـاِی أ ... َعَجْب َتـر ایـن اسـت 

گیَرم »نامه هایشـان« به  گویا از خود َنُپرسـیده اند:  ـالم - رسـید«،  ْیِه الّسَ
َ
نامه هایشـان به دسـت حسـین - َعل

ـالم - َرسـیده باَشـد؛ خوِد »َمرُدم« که به »َدسـِت« آن َحضَرت َنَرسیده اند! این چه  یِه الّسَ
َ
»َدسـِت« ِإمام - َعل

ـالم - رسـید«؟!! ... چـه  ْیـِه الّسَ
َ
َمعنـی داَرد کـه بگوییـم: »مـردم کوفـه و نامه هایشـان بـه دسـت حسـین - َعل

تاه أهُل 
َ
ـر بماَنـد ایـن کـه از ُبْن َدر َمتِن َعَربِی َطَبری، سـخن از »ُرُسـل« اسـت َنـه نامه ها )»فأ

َ
بگوَیـم؟! ... دیگ

هم«(! ... باری، پاَیندۀ َفقید، بی َدرافتادن بدین پیچ وتاب ها، نوشته بوده است: »مردم کوفه 
ُ
الکوَفِة َوُرُسل

و فرستادگانشان پیش وى آمدند«.

َفَصاَحِة ِمْن َقوِلِهْم: 
ْ
ْی: ِبال

َ
ِة وِهَی َمْنسوَبٌة أ ِلیِقّیَ  ِبالّسَ

ُ
: َیْقَرأ ٍم، َوِقیلَ

ُّ
ْی: ِبَطِبیَعتِه، ال ِبَتَعل

َ
ِلیَقِة، أ  ِبالّسَ

ُ
ُة. َوُفالٌن َیْقَرأ ِجّیَ ِبیَعُة َوالّسَ ِلیَقُة: الّطَ 83. »َوالّسَ

َغِتِه.«
ُ
ْیِه َول

َ
 َعل

َ
ِذی َنَشأ

َّ
ْی: بَطْبِعِه ال

َ
ِة أ ِلیِقّیَ : بالّسَ ُقوُکم، َوقیلَ

َ
َسل

َحوَزة، 1405هـ.ق. / 1363هـ.ش.، 10 / 161(
ْ
َدب ال

َ
ْفریقّی الِمْصرّی، ُقم: َنْشر أ َعَرب، ابن َمْنظوراإِل

ْ
) ِلساُن ال

:
َ

حٍن؛ قال
َ
ِب ل ِد ِإْعراٍب، وال َتَجّنُ ِته وطبیَعِته، ِمن َغیِر َتَعّمُ ْی: َسجّیَ

َ
ُم علٰی َسِلیَقِته أ ِ

ّ
تی َیسَترسُل فیها الُمَتَکل

َّ
َغة ال

ُّ
ْی: الل

َ
ُة أ ِلیِقّیَ »... الّسَ

ِلســــــــاَنُه ــــــــوُك 
ُ
َیل بَنْحــــــــِوّیٍ  ْســــــــُت 

َ
ْعــــــــِرُب«َول

ُ
فأ  

ُ
ُقــــــــول

َ
أ َســــــــِلیِقّیٌ  ِکــــــــن 

ٰ
ول

)همان، همان ج، همان ص(.
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َحدیث، َدر َترَجمۀ »َکَتَب ... َیسَتعِفیه« نوشته اند: »نامه نوشت و درخواست استعفا کرد«. 
ْ
َترُجماناِن دارال

ک، و ثانًیـا ناَدرخـور. َدر خـوِد واژۀ »ِاسـِتعفا«، نوعـی َدرخواسـت   َحْشـْونا
ً

ل ّوَ
َ
کـه َتعبیـری اسـت، أ پیداسـت 

َکـم داَرد، و  ِی َفصاَحت پارَسـنگی  کـرد«، َدر َتـرازو ُمنـَدِرج اسـت. َپـس »نامـه نوشـت و درخواسـت اسـتعفا 
از َچشم انداِز شیواُسَخنی، َتعبیِر ُمسَتقیِم َسلیمی نیست. َافزون َبر آن، »ِاسِتعفا« را َدر فارسِی امروز َبراِی 
کـه او را از این کار  مـان َهمـان »نوشـت 

ُ
َتَصّدی هـاِی َرسـمی و دیوانـی بـه کار می َبرنـد و َتعبیـِر َدرخورَتـر بی گ

م آورده است. َرِحَمُه اهلل!
َ
که پاَینده به َقل ُمعاف دارد« است 

بوالقاِسـِم پاَینـده و بـه نـاِم او 
َ
َحدیثیـان را َدر َدفتـِر أ

ْ
یخته هـاِی خامـۀ دارال ْنَورٖی پـور، َهمـان ر

َ
بـاری، آقـاِی أ

َکرده اند! َتْخلید 
٭

یم: ِکتاب ِنگاهی بَیْنداز به میانه هاِی 
َنّصِ َعَربی از این َقرار است: 

َقوُم 
ْ
ا َدَنـا ِمْنُه ال ّمَ

َ
: َفل

َ
ُحَسـْیِن؛ َقال

ْ
ْیـِه اْبَنـُه َعِلّیَ بَن ال

َ
ـه ُیْدَعـٰی لِحًقـا َحَمـَل َعل

َ
ُحَسـْیِن َفـَرٌس ل

ْ
»... کاَن َمـَع ال

اِس:   الّنَ
َ

ْعلٰی َصْوِتِه ُدَعاًء ُیْسِمُع ُجّل
َ
ِتِه َفَرِکَبَها، ُثّمَ ناَدٰى بأ

َ
َعاَد ِبَراِحل

ْیُکم ِمن 
َ
ْعَتِذَر ِإل

َ
ٰی أ 86، َوَحّتَ ّیَ

َ
ُکم َعل

َ
85 ل ِعَظُکم ِبَمـا ِلَحّقٍ

َ
ٰی أ وِنی84 َحّتَ

ُ
ـاُس! ِاْسـَمعوا َقْوِلـی َول ُتْعِجل هـا الّنَ أّیُ

َکسرۀ جیم ِنهاده ُشده است. بوالَفْضل ِإبراهیم، َصریًحا واِضًحا َضّمۀ تاء و 
َ
د أ یراستۀ ُاستاِد زنده یاد ُمَحّمَ َبرِی و یخ الّطَ 84. َدر  تار

حَمـد َزکـی َصْفـَوت )الُجـْزء الّثانـی: الَعصر األموّی، ط: 1، شـرکة َمکَتَبـة و َمطَبَعة ُمصَطَفی 
َ
ـة الّزاِهـَرِة أ بّیَ َدر َجْمَهـَرة ُخَطـب الَعـَرِب فـی ُعصـوِر الَعَر

ردیده است.
َ
گ والِده بِمصر، 1352 هـ.ق.، 2 / 44 ( »وال ُتْعجلونی« با ِإظهاِر َضّمۀ تاء و َجزِم َعین َدرج 

َ
بّی و أ

َ
البابی الَحل

می َافزاَیم:
ر، »وال تعجلونی« آمده است، َولی َدر َبعِض َمناِبع ِمثِل ِإرشاِد شْیخ ُمفید و ِإعالم 

َ
یِخ َطَبری - ُچنان که یاد ُشد - و نیز َدر َبعِض َمنابِع دیگ َدر تار

عمان  د بن الّنُ د بن ُمَحّمَ بوَعبداهلل ُمَحّمَ
َ
ِعباد، أ

ْ
ر: اإِلرشاد فی َمعِرَفِة ُحَجِج اهلِل َعَلی ال

َ
ظیِم عاِملِی شامی )نگ ّر الّنَ

ُ
الورٰیِی شْیخ َطْبِرسی و الّد

راث،  ط: 1، َبْیروت: دار الُمفید، 1414 هـ.ق.، 2 / 97؛و: ِإعالم  الم - إِلحیاِء الّتُ ْیِهُم الّسَ
َ
سة آل الَبْیت - َعل الُعْکَبرّى الَبغدادّى، َتحقیق: ُمَؤّسَ

الم - إِلحیاِء  ْیِهُم الّسَ
َ
سة آل الَبْیت - َعل بوعلی الَفْضل بن الَحَسن الّطبرسّی، َتحقیق و َنْشر: ُمَؤّسَ

َ
ْیخ أ

َ
مین اإلسالم الّش

َ
عالِم الُهدٰى، أ

َ
ٰى بأ الَوَر

هامیم، َجمال الّدین یوُسف بن حاِتم بن فوز بن مهّند الّشامّی 
َ
ِة الّل ِئّمَ

َ
ظیم فی َمناِقب األ ّر الّنَ

ُ
راث، ط: 1، ُقم، 1417 هـ.ق.، 1 / 458 ؛و: الّد الّتُ

ْشر اإِلسالمّی، 1420 هـ.ق.، ص 552( آَمده: »وال تعجلوا«. سة الّنَ المشغرّی العاِملّی، ط: 1، ُقم: ُمَؤّسَ
سـول - داَم ُعاله -، که َدربارۀ این َنص با ایشـان رای َزده و از روَشنگری هاشـان ُنکته آموزی  دِرضا ابن الّرَ د ُمَحّمَ داِنْشـَوِر َارجَمند، آقاِی دکتر َسـّیِ

َکرده راِجح می ُشماَرند. َکرده ام، به جاِی »وال تعجلونی«، خواِنِش »وال َتعَجلوا بی« را پیْشِنهاد 
ُکُتب، ناَهمداستانی َهست. یِسش، َدر میاِن طاِبعاِن  85. َدر خواِنِش این نو

حَمـد َزکـی َصْفـَوت )الُجـْزء الّثانـی: الَعصر األموّی، ط: 1، شـرکة َمکَتَبـة و َمطَبَعة ُمصَطَفی 
َ
ـة الّزاِهـَرِة أ بّیَ َدر َجْمَهـَرة ُخَطـب الَعـَرِب فـی ُعصـوِر الَعَر

کاِماًل. « َمشکول است  والِده بِمصر، 1352 هـ.ق.، 2 / 44 ( َهم »ِلَحّقٍ
َ
بّی و أ

َ
البابی الَحل

ّیِِد َهمین خواِنش است. بوالَفْضل ِإبراهیم َضبط ُشده نیز ُمَؤ
َ
د أ یراستۀ ُاستاِد زنده یاد ُمَحّمَ َبرِی و یخ الّطَ که َدر  تار  » »لحّقٍ

ـالم - )ُمَنّظَمة اإِلعالِم اإلسـالمّی(،  ْیِه الّسَ
َ
ـالم -، َمعَهد َتحقیقات باِقِرالُعلوم - َعل َکِلماِت اإلماِم الُحَسـْیِن - َعَلْیِه الّسَ ر: َموسـوَعة 

َ
همُچنین نگ

د َمْحمـود الَمَدنـّی، ُقـم:  ـّیِ حَمدیـان - و - الّسَ
َ
د ُحَسـْین َسـّجادی تبار - و - َمْحمـود األ ـّیِ ـریفّی - و - الّسَ ِإعـداد ِقسـِم الَحدیـث: َمْحمـود الّشَ

ة (، ط: 1، 1425 هـ.ق.،  ص 506.  ّیَ مور الَخْیر
ُ
وقاف َو األ

َ
ْسَوة )الّتاِبَعة لُمَنّظمة األ

ُ
ِانِتشارات أ

ْیِه 
َ
ُمْؤِمنین - َعل

ْ
میرال

َ
ِد َدشتی، چ: 6، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت أ الم -، ُمَحّمَ ِکتابها )از ُجمله: َفرَهنِگ ُسَخناِن ِإمام ُحَسْین - َعَلْیِه الّسَ باری، َدر َبعِض 

رده انـد که ُدُرسـتِی آن جاِی دَرنگ اسـت و  « خوانـده و آَو ـّیَ
َ
ُکـْم َعل

َ
َحـّقٌ ل

َ
«، »ل ـّیَ

َ
ُکـْم َعل

َ
ـالم -، 1386 هــ.ش.، ص 161(، بـه جـاِی »ِلَحـّقٍ ل الّسَ

َشرحی می خواَهد بیرون از حوَصلۀ این ُسَخْنگاه.
عمـان الُعْکَبـرّى الَبغـدادّى،  ـد بـن الّنُ ـد بـن ُمَحّمَ بوَعبـداهلل ُمَحّمَ

َ
ِعبـاد، أ

ْ
ِکتابهـا )از ُجملـه: اإِلرشـاد فـی َمعِرَفـِة ُحَجـِج اهلِل َعَلـی ال 86. َدر َبعـِض 

ظیم فی َمناِقب  ّر الّنَ
ُ

ـراث،  ط: 1، َبْیـروت: دار الُمفیـد، 1414 هــ.ق.، 2 / 97؛و: الـّد ـالم - إِلحیـاِء الّتُ ْیِهـُم الّسَ
َ
سـة آل الَبْیـت - َعل َتحقیـق: ُمَؤّسَ

ْشر اإِلسالمّی، 1420 هـ.ق.،  سة الّنَ هامیم، َجمال الّدین یوُسف بن حاِتم بن فوز بن مهّند الّشامّی المشغرّی العاِملّی، ط: 1، ُقم: ُمَؤّسَ
َ
ِة الّل ِئّمَ

َ
األ
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م یُکن 
َ
ْسَعَد، ول

َ
ِلك أ

ٰ
ُکْنُتْم بذ َصَف،  ْعَطْیُتُموِنی الّنَ

َ
ْقُتْم َقْوِلی، وأ

َ
ِری، َوَصّد

ْ
ُتْم ُعذ

ْ
ْیُکم، فإْن َقِبل

َ
َمْقَدِمی َعل

ْمَرُکْم َوُشـَرَکاَءُکْم 
َ
ْجِمُعوا أ

َ
ْنُفِسـُکْم، ﴿َفأ

َ
َصَف ِمْن أ ْم ُتْعُطوا الّنَ

َ
َر، ول

ْ
ُعذ

ْ
ی ال وا ِمّنِ

ُ
ْم َتْقَبل

َ
ِإْن ل ّیَ َسـِبیٌل، و

َ
ُکْم َعل

َ
ل

ـی 
َّ
ِکَتـاَب َوُهـَو َیَتَول

ْ
 ال

َ
ل ـِذی َنـّزَ

َّ
ـَی اهلُل ال  َوِلّیِ

َ
 ُتْنِظـُروِن﴾؛ ﴿ِإّن

َ
ـّیَ َول

َ
ـًة ُثـّمَ اْقُضـوا ِإل ْیُکـْم ُغّمَ

َ
ْمُرُکـْم َعل

َ
 َیُکـْن أ

َ
ُثـّمَ ل

اِلِحیَن﴾.  الّصَ

َخاُه 
َ
ْرَسـَل ِإلْیِهـّنَ أ

َ
، َفأ ْصَواُتُهّنَ

َ
ا ِصْحـَن َوَبَکْیـَن، َوَبکـٰی َبَناُتـُه َفاْرَتَفَعـْت أ

َ
َمـُه ٰهـذ

َ
َکال َخَواُتـُه 

َ
ـا َسـِمَع أ ّمَ

َ
: َفل

َ
قـال

.87».  ُبَکاُؤُهّنَ
َ

َیْکُثَرّن
َ
َعْمِری ل

َ
، َفل ْسِکَتاُهّنَ

َ
ُهَما: أ

َ
 ل

َ
ا اْبَنُه، َوقال اَس ْبَن َعلّیٍ َوَعلّیً َعّبَ

ْ
ال

که علی بن حسین را بر آن نشانده بود. پاَینده: "گوید: حسین اسبی همراه داشت به نام لحق 

کـه  ى رسـیدند مرکـب خویـش را خواسـت و برنشسـت و بـا صـداى بلنـد  گویـد: وقتـی جماعـت نزدیـك و
کار من شـتاب مکنید تا دربارۀ حقی  بیشـتر کسـان می شـنیدند گفت: »اى مردم سـخن مرا بشـنوید و در 
گفتار مرا پذیرفتید و سخنم را  گر  که به چه سبب سوى شما آمده ام، ا که بر شما دارم سخن آرم و بگویم 
گر نپذیرفتید و انصاف  ید و ا که بر ضد من دسـتاویزى ندار کردید و انصاف دادید نیکروز می شـوید  باور 
کـه منظورتـان از خودتـان نهـان نباشـد و دربـارۀ مـن  ندادیـد شـما و شـریکان )عبادت(تـان یـك دل شـوید 
کرده و هم او دوستدار  کتاب را نازل  که این  کنید و مهلتم ندهید. یاور من خدایی است  هرچه خواهید 

شایستگان است.«

گریسـتند و  نیـز  گویـد: و چـون خواهرانـش ایـن سـخن را شـنیدند بانـگ زدنـد و بگریسـتند، دخترانـش 

ـْیخ  َ
مین اإلسـالم الّش

َ
عالِم الُهدٰى، أ

َ
ٰى بأ ر ) ِإعالم الَوَر

َ
« آمده اسـت، و َدر َبعِض دیگ ّیَ

َ
ُکـْم َعل

َ
«، »یحـّق ل ـّیَ

َ
ُکـْم َعل

َ
ص 552(، بـه جـاِی »ِلَحـّقٍ ل

ـراث، ط: 1، ُقـم، 1417 هــ.ق.، 1 /  ـالم - إِلحیـاِء الّتُ ْیِهـُم الّسَ
َ
سـة آل الَبْیـت - َعل بوعلـی الَفْضـل بـن الَحَسـن الّطبرسـّی، َتحقیـق و َنْشـر: ُمَؤّسَ

َ
أ

ـد بـن  ـد بـن ُمَحّمَ بی الکـرم ُمَحّمَ
َ
بوالَحَسـن َعلـّی بـن أ

َ
یـخ، ِعّزالّدیـن أ ـر)از ُجملـه: الکاِمـل فـی الّتار

َ
ُکـْم«، و َدر َبعـِض دیگ

َ
ـّیَ ل

َ
458(، »یحـّق َعل

شـر،1385  باَعـِة َو الّنَ شـر - و - دار َبْیـروت ِللّطِ باَعـِة َو الّنَ ثیـر، َبْیـروت: دار صـاِدر ِللّطِ
َ
ـْیبانّی الَمعـروف بــ: ابـِن األ َعبدالَکریـم بـن عبدالواِحـد الّشَ

د  ـالم - از َمدینه تـا َکرَبال، ُمَحّمَ ـر) ُسـَخناِن ُحَسـْین بـِن َعلـی - َعَلْیِهَمـا الّسَ
َ
«، و َدر َبعـِض دیگ ـّیَ

َ
ُکـْم َعل

َ
هــ.ق. /1965 م.، 4 / 61(، »یجـب ل

.» ّیَ
َ
ُکْم َعل

َ
ِکتاب، 1381 هـ.ش.، ص 220(، »ُهَو َحٌق ل یراِیِش ُدُوم، چ: 9، ُقم: بوستاِن  صاِدِق َنْجمی، و

رخوانانۀ ساده سازانه 
َ
فاِت ِدگ ر، ناشی از َتَصّرُ

َ
یخت هاِی دیگ یِخ َطَبری َضْبط ُشده است، و ر که َدر تار صیل َهمان است 

َ
َحدس می َزَنم َضبِط أ

یا َنقِل به َمعنٰی یا ... است؛ و َحقیقِت حال را الَبّته ُخداْی می داَند - ُسْبحاَنُه و َتَعالٰی!
ر َضْبط ُشـده اسـت؛ و این 

َ
«، چیزهاِی دیگ ّیَ

َ
ُکْم َعل

َ
یـِخ َطَبـری َبرِگِرفته انـد، بـه جاِی »ِلَحـّقٍ ل َدر َبعـِض ِکتابهـا، بـا آن کـه َنـّصِ مـورِد َبحـث را از تار

جاِی شگفتی و دَرنگ است.
یِخ  فتۀ خودشـان - َنّصِ مورِد َبحث را، از صفحـۀ 423 از ِجلِد پنجِم تار

ُ
ـّف، بـا ایـن که - به گ نمونـه را، آقـاِی یوُسـفِی َغـَروی َدر کتـاِب َوقَعـُة الّطَ

کرده و »محّمد أبی الفضل إبراهیم« َضبط  بوالفضل ِإبراهیم« )که الَبّته آقاِی یوُسفِی َغَروی َضبِط ناِم او را َتصحیح 
َ
یراستۀ »محّمد أ َطَبرِی و

ْیِهُم 
َ
هـِل الَبْیت - َعل

َ
مّی أل

َ
دهـادی الیوُسـفّی الَغَروی، ط: 3، َبْیـروت: الَمْجَمع العال ـیخ ُمَحّمَ ـّف، َتحقیـق: الّشَ ـر:  َوقَعـُة الّطَ

َ
َفرموده انـد!!! / نگ

رده اند: »]َیـ[ـحّق لکم علّي« )همان، ص 237(؛ و این،  فت وگوی را ُچنین آو
ُ
گ الم -، 1433 هـ.ق.، ص 320( َبرِگِرفته اند، عباَرِت مورِد  الّسَ

َکرده است. بوالفضل ِإبراهیم« )یا به قوِل ایشان: »محّمد أبی الفضل إبراهیم«!( َضْبط 
َ
که زنده یاد »محّمد أ َنه چیزی است 

می َافزاَیم:
شـر ِللَمْجَمع  د ُمرَتَضی الَعسـَکرّی، ط: 2، ُقم: مرکز الّطباَعة و الّنَ ـّیِ ر: َمعاِلم الَمْدرَسـَتْین، الَعاّلمة الّسَ

َ
َعاّلمه َعسـَکری َدر َمعاِلم الَمْدرَسـَتْین )نگ

« نیز،  ّیَ
َ
ُکـْم َعل

َ
ـالم -، 1426 هــ.ق.، 3 116 و 117( ایـن ُخطبـه را َنْقـل فرمـوده و َدر اینجـا بـه جـاِی »ِلَحـّقٍ ل ْیِهـُم الّسَ

َ
هـِل الَبْیـت - َعل

َ
مـّی أل

َ
العال

»الحق لکم علي« َضبط َکرده، و سَپس َدر هاِمش نوشته است: » رواها ابن نما في مثیر األحزان في الیوم السادس من المحرم و راجع الطبري 
َخذ َسْهو َنَفرموده است؟!

ْ
ط. اروبا 2 / 229 - 230.«. ... آیا َدر ِذْکِر َمأ

قاِهَرة: دارالَمعاِرف، 
ْ
بوالَفْضل ِإبراهیم، ط: 2، ال

َ
د أ َبرّی، َتحقیق: ُمَحّمَ د بن َجریر الّطَ بوَجْعَفر ُمَحّمَ

َ
ُسل َو الُملوك(، أ یخ الّرُ َبرّی )تار یخ الّطَ 87. تار

1971 م.، 5 / 424.



181  آینۀ پژوهش
سالسیویکم،شمارۀاّول،فروردینواردیبهشت1399

نقدکبیرسیبکتان
سْااککک سِیزا ناچ ه !ااد !ه 167

صدایشـان بلنـد شـد کـه عبـاس بـرادرش و علی پسـرش را فرسـتاد 
کـه بدینـم قسـم گریۀ بسـیار خواهند  و گفـت: »خاموششـان کنیـد 

کرد.«" )7 / 3022 و 3023(. 

ـالم -، اسـبی به نام لِحق بود که  ْیِه الّسَ
َ
استشـهاد: "با حسـین - َعل

الم -، بر آن سوار می شد.  ْیِه الّسَ
َ
فرزندش امام زین العابدین  - َعل

الم - نزدیک شد، به نزد  ْیِه الّسَ
َ
هنگامی که دشمن به حسین - َعل

َمرکبـش ]لحـق[ بازگشـت و بـر آن اسـب، سـوار شـد و بـا بلندترین 
گوش همه مردم رسید: »ای مردم!  که به  صدایش، چنین ندا داد 
ید،  که بـر من دار سـخنم را بشـنوید و عجلـه نکنیـد تـا بر پایه حّقی 
گـر پذیرفتیـد و  اندرزتـان دهـم و دلیـل درآمدنـم بـر شـما را بگویـم. ا
یدیـد، سـعادتمند  کردیـد و بـا مـن إنصـاف ورز سـخنم را تصدیـق 
گـر دلیل و عذرم را نپذیرفتید و  ید، و ا می شـوید و راهـی بـر مـن ندار
ِگرد  یدید، "ساز و برِگ خویش و شریکانتان )بتان( را  ِإنصاف نورز

گام پیش نهید و به من،  که می کنید، بر شما پوشیده نباشد. به دشمنی من،  کاری  ید و هیچ چیز از  آور
کرده است؛ و او، سرپرسِت صالحان است"«. کتاب را نازل  که این  مهلت ندهید"."ولّی من، خداست 

کردنـد و  گریـه  گریسـتند. دخترانـش نیـز  کـه خواهرانـش ایـن سـخن را شـنیدند، صیحـه زدنـد و  هنگامـی 
الم - و پسرش علی  ْیِه الّسَ

َ
الم -، برادرش عّباس بن علی - َعل ْیِه الّسَ

َ
گرفت. حسین - َعل گریه شان، بال 

که به جانم سوگند،  کنید  کت  الم - را به سوی آنان فرستاد و به آن دو فرمود: آنها را سا ْیِه الّسَ
َ
کبر[ - َعل ]ا

گریه ها خواهند داشت!" )ص 194(. بس 

ْیِه 
َ
که فرزندش امام زین العابدین  - َعل الم -، اسبی به نام لِحق بود  ْیِه الّسَ

َ
دارالَحدیث: "با حسین - َعل

الم - نزدیک شد، به نزد َمرکبش  ْیِه الّسَ
َ
که دشمن به حسین - َعل الم -، بر آن سوار می شد. هنگامی  الّسَ

گوش همۀ مردم  که به  ]لحق[ بازگشـت و بر آن اسـب، سـوار شـد و با بلندترین صدایش، چنین ندا داد 
ید، اندرزتان دهم و دلیل  که بر من دار رسـید: »ای مردم! سـخنم را بشـنوید و عجله نکنید تا بر پایۀ حّقی 
یدید، سـعادتمند  گـر پذیرفتیـد و سـخنم را تصدیق کردید و با من إنصاف ورز درآمدنـم بـر شـما را بگویـم. ا
یدید، ﴿سـاز و برِگ خویش  گر دلیل و عذرم را نپذیرفتید و ِإنصاف نورز ید، و ا می شـوید و راهی بر من ندار
کـه می کنید، بر شـما پوشـیده نباشـد. به دشـمنی  یـد و هیـچ چیـز از کاری  ِگـرد آور و شـریکانتان )بتـان( را 
کرده است؛ و او،  کتاب را نازل  که این  گام پیش نهید و به من، مهلت ندهید"."ولّی من، خداست  من، 

سرپرسِت صالحان است"«.

کردنـد و  گریـه  گریسـتند. دخترانـش نیـز  کـه خواهرانـش ایـن سـخن را شـنیدند، صیحـه زدنـد و  هنگامـی 
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الم - و پسرش علی  ْیِه الّسَ
َ
الم -، برادرش عّباس بن علی - َعل ْیِه الّسَ

َ
گرفت. حسین - َعل گریه شان، بال 

که به جانم سوگند،  کنید  کت  الم - را به سوی آنان فرستاد و به آن دو فرمود: آنها را سا ْیِه الّسَ
َ
کبر[ - َعل ]ا

گریه ها خواهند داشت!"  )1 / 811 و 812(. بس 

ب هـا 
ّ

َحدیثیـان اسـت بـا ِحْفـِظ َهمـان ُقال
ْ
نَوری پـور نوشـته اند، رونویـِس َهمـان َترَجمـۀ دارال

َ
آنچـه آقـاِی أ

کـه َدر آن بـوده، و الَبّتـه بـا َافزایـِش   هـاِی َنه َچنـدان بجـا 
ْ

ب و حّتـٰی َبعـِض ویرگول
ّ

و َافزونه هـاِی َدروِن ُقـال
َحدیثیان »همۀ مردم« نوشـته اند، 

ْ
که دارال  آنجا 

ً
َقدری ُمسـاَمَحِت َرْسـُم الَخّطی و ولنگارِی ِنگاِرشـی. َمَثال

نـده و نوشـته اند: »همـه مـردم«. ... شـاَید بَفرماییـد ایشـان بـه شـیوۀ ُشـماری از 
َ

ـر را ُفروافگ
َ

ایشـان یـاِء ُمَصّغ
ُکنیـم بـا »پایـۀ حّقی« َدر  شیواُسـَخناِن روزگاراِن دور، »همـه« را ِإضافـه َنَکرده انـد. ... بسـیار خـوب! ... چـه 

که َدر نوشتۀ ایشان »پایه حّقی« ُشده است؟! َحدیثیان 
ْ
نوشتۀ دارال

٭

یم: ِکتاب می َرو واِخِر 
َ
رو به أ

َنّصِ َعَربی از این َقرار است: 
: َهِنیًئا 

ُ
َراَب َوَتُقول ِسِه َتْمَسُح َعْنُه الّتُ

ْ
َسْت ِعْنَد َرأ

َ
ٰی َجل ٰی َزْوِجَها َحّتَ

َ
ِبّیِ َتْمِشی ِإل

ْ
َکل

ْ
ُة ال

َ
: َوَخَرَجِت اْمَرأ

َ
»َقال

ُة!  َجّنَ
ْ
َك ال

َ
ل

َسَها َفَشَدَخُه، َفَماَتْت 
ْ
َعُموِد! َفَضَرَب َرأ

ْ
َسها ِبال

ْ
ٰی ُرْسَتَم88: ِاْضِرْب َرأ ٍم ُیسّمَ

َ
َجْوَشِن ِلُغال

ْ
 َشِمُر بُن ِذی ال

َ
َفَقال

َمَکاَنَها.«89.

ى بنشست و خاك از آن  کلبی برون شد و به طرف شوهر خویش رفت و بر سر و پاَینده: "گوید : زن آن مرد 
پاك می کرد و می گفت: »بهشت ترا خوش باد.«

گویـد: شـمر بـن ذى الجوشـن، بـه غالمـی رسـتم نـام گفـت: »سـرش را بـا چماق بزن.« و رسـتم سـر او را بزد و 
بشکست و در جا بمرد." )ص 3040 و 3041(.

گفـت: بهشـت،  َکلبـی بـه سـوی شـوهرش آمـد و نـزد او نشسـت و غبـار را از او ُزدود و  استشـهاد: "همسـِر 
گوارایت باد!

گفت: با عمود خیمه، بر سرش بکوب. شمر بن ذی الجوشن، به غالمش رستم 
کوبید و سرش شکست. سپس همان جا، جان داد." )ص 229(. او بر سِر آن زن 

بـی بـه سـوی شـوهرش آمـد و نـزد او نشسـت و غبـار را از او ُزدود و 
ْ
َکل گفـت: ... همسـِر  دارالحدیـث: "... 

َبِر تاء. بوالَفْضل ِإبراهیم به َز
َ
د أ یراسِت ُمَحّمَ 88. ُچنین است َدر و

قاِهَرة: دارالَمعاِرف، 
ْ
بوالَفْضل ِإبراهیم، ط: 2، ال

َ
د أ َبرّی، َتحقیق: ُمَحّمَ د بن َجریر الّطَ بوَجْعَفر ُمَحّمَ

َ
ُسل َو الُملوك(، أ یخ الّرُ َبرّی )تار یخ الّطَ 89. تار

1971 م.، 5 / 438.
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گوارایت باد! گفت: بهشت، 

گفت: با عمود، بر سرش بکوب. شمر بن ذی الجوشن، به غالمش رستم 
کوبید و سرش شکست. سپس همان جا، جان داد." )2 / 91(. او بر سِر آن زن 

ْنَورٖی پور به ناِم پاَینده َنْشر داده اند، با َترَجَمۀ راستیِن پاَینده بسیار َفْرق 
َ
ُمالحظه می َفرمایید که آنچه آقاِی أ

َحدیث؛ با یک َتفـاوت! ... آن َتفاوت 
ْ
داَرد، و َدر َحقیَقـت رونوْشـتی اسـت از َهمـان َترَجمـۀ َترُجمانـاِن دارال

َحدیـث، َدر َترَجَمـۀ »الَعموِد« َمْسـطور َدر َنّصِ َعَربی نوشـته اند: »عمود«، 
ْ
َهـم ایـن اسـت کـه َترُجمانـاِن دارال

که ناُدُرست َهم به َنَظر می َرَسد. ْنَورٖی پور »عمود« به »عمود خیمه« َبَدل ُشده! 
َ
ولی َدر ِرواَیِت آقاِی أ

یکـی از َمعانـِی واژۀ "َعمـود" الَبّتـه چـوِب خْیمـه اسـت؛ لیـک ایـن َتنهـا َمعنـاِی واژۀ "َعمـود" نیسـت؛ بلکـه 
که َدر َفرَهنگها نیز َمْسـطور و  یک َمعناِی بسـیار شـایع و َمعروف و ُپرکارُبرِد واژۀ "َعمود" َدر َمتنهاِی َقدیم - 

رز" است90. 
ُ
گ ری از َقبیِل 

َ
رز" یا "َرزم افزاِر دیگ

ُ
کور ُافتاده -، "گ

ْ
َمذ

ـرز"، ِعالوه َبر ُمتـوِن َعَربـی91، از روزگاراِن دور، َدر 
ُ
گ ـری از َقبیـِل 

َ
ـرز" یـا "َرزم افـزاِر دیگ

ُ
واژۀ "َعمـود" بـه َمعنـاِی "گ

ِنگاِرشها و َسراِیشهاِی فارسی نیز ِاسِتْعمال ُشده، و از ُجْمله، بارها َدر شاهنامه ِی ِفردوسی92 و ُشماری از 
کار َرفته است. یخِی َقدیِم ما به  ر ُمتوِن داستانی و تار

َ
دیگ

که از ُمتوِن بسیار ُمعَتَبِر َزباِن فارسی است می خوانیم: خی 
ْ
ِکتاِب فارس نامهِی ابن الَبل نمونه را،  َدر 

یافت و َعمودی بر سر او زد و بر جای بکشت ...«93.  کیُخسرو َدر دنباِل شیده می تاخت تا او را در  ...« 

یِخ طبری َهم، ُغالِم َشِمر94 که َدر میداِن  فت وگوِی ما از تار
ُ
گ َغَرض، ُچنین می نماَید که َدر عباَرِت مورِد 

ْ
ال

ـرز" را نیز َافزودیم؛ چرا کـه َدر َبعِض ُمتوِن 
ُ
ـری از َقبیِل گ

َ
زم افـزاِر دیگ ـرز" گرفته انـد؛ لیـک مـا َمعنـاِی "َر

ُ
90. غاِلًبـا َدر َفرَهنگهـا »َعمـود« را بـه َمعنـاِی "گ

که ماِتناِن آن ِعبارات میاِن این دو َفرق می ِنهاده اند. کناِر َهم ُسَخن َرفته است و ُچنان می نماَید  رز« َدر 
ُ
َقدیم، از »َعمود« و »گ

فته است:
ُ
گ مان 

ْ
َمْسعوِد َسْعِد َسل

م
َ
رده از عال رز و َعمود و َخنَجر و ِخْفتانِســــــــالِح نــــــــاِدره بی َحــــــــد َفــــــــراز آَو

ُ
گ ِز تیغ و ناَچــــــــخ و 

ز، 1339 هـ.ش.، ص 445(. َسۀ چاپ و ِاْنِتشاراِت پیرو ) دیواِن َمْسعوِد َسْعِد َسْلمان، به َتصحیِح: َرشیِد یاسمی، ِتْهران: ُمَؤّسَ
رز"، به َنقل از ِفردوسی آمده است:

ُ
َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل »عمود« به َمعناِی "گ

ُ
َدر ل

گــــــــران  ــــــــرِز 
ُ
گ بــــــــه  و  َعمــــــــود  و  تیــــــــغ  رانبــــــــه  ْنــــــــداو

ُ
گ َرســــــــِم  ُبــــــــَود  چــــــــون  ُچنــــــــان 

که  که َدر َدسـتَرس داشـَتم، َنیافَتم. بْیت، ظاِهًرا از ِفردوسـی نیسـت؛ لیک ایْن َقَدر َهسـت  ْسـبه ُمعَتَبِر شـاهنامه  این بْیت را َدر َبعِض ُنَسـِخ ِبالّنِ
شتگان.

َ
ذ

ُ
گ ُسَخنی است از 

ر: 
َ
91. از َبراِی این واژه، نیز نگ

ة،  ة العاّمَ قافّیَ ؤون الّثَ د سلیم الّنعیمّی، ُمراَجَعة: َجمال الخّیاط، ج 7، َبغداد: دارالّشُ زی، َترَجَمة: د. ُمَحّمَ ینهارت دو ة، ر بّیَ َتکِمَلة الَمعاِجم الَعَر
یِز َاتاَبکی، چ:  َدب(، َپرو

َ
ّیـاِم َعَرب تا نوَتریـن واژگاِن ِعلم و أ

َ
بـی - فارسـی / از دیرینـه أ ُبـردِی َفـرزان )َعَر 1992 م.، ص 303؛و: َفرَهنـِگ جاِمـِع کار

ز، 1378 - 1380 هـ.ش.، 3 / 1906. 1، ِتْهران: َنْشر و ِپژوِهِش َفرزاِن رو
92. َسْنج: 

َسـۀ َتأ۟لیـف ]و[ َترَجمـه و َنْشـِر آثـاِر ُهَنـری »متـن«، 1390 هــ.ش.، 2 / 1662؛و: واژه نامـۀ  َفرَهنـِگ شـاهنامه، دکتـر َعلـِی ِرواقـی، چ: 1، ِتْهـران: ُمَؤّسَ
گالله ُهَنری، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1396هـ.ش.، ص 286. ق، به کوِشِش: فاِطمه ِمهری - و - 

َ
شاهنامه، َجالِل خاِلقِی ُمطل

ساطیر، 
َ
سون، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت أ

ْ
ن نیُکل ِ

ّ
ل

َ
ینولد أ 93. ِکتاِب فارس نامه، ابِن الَبلخی، به َسعی و ِاهِتمام و َتصحیِح: گای لیْسِتراْنج - و - ر

1385 هـ.ش.، ص 46.
فته 

ُ
گ یِر شین و ُسکوِن میم( َهم  که از دیرباز، َهم َدر فارسی و َهم َدر َعَربی، »ِشْمر« )به ز یِر میم( -  َبِر شین و ز 94. َدربارۀ َضْبِط ناِم »َشِمر« )به َز
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که راه بُیفَتد  رز که َجنگ افزاری اسـت ُمَتعاَرف، َبر َسـِر آن َزن ُفروکوفته باَشـد، نه آن 
ُ
گ َجْنگ بوده اسـت با 

ِن بیچاره  ُکـدام خْیمه؟!( بیاَوَرد و با آن َبر َسـِر َز و بـَرَود یـک َعمـوِد خْیمـه )تـازه - َدر میانـۀ آَوردگاه -: َعمـوِد 
که لُبد َدر میانۀ مْیدان  که ُغالِم َشـِمر  کارزار َقْحِط َجْنگ افزار آَمده بوده اسـت  ر َدر مْیداِن 

َ
بکوَبد! ... َمگ

کوْفَتِن َکسـی، آن َهم یک  ـالح"( َهـم بـوده اسـت، بخواَهد  بـراِی  ِکی الّسِ ٖیناَوْنـد" )به ِاصِطـالِح َعـَرب: "شا "ز
ل َشَود؟!! ِن بی سالح، به عموِد خْیمه ُمَتَوّسِ َز

٭

یم؛ ِعباراتی بسیار ساده: از آِخرین َصَفحات َهم نمونه ای بیاور
َنّصِ َعَربی از این َقرار است: 
بو ِمْخَنٍف: 

َ
 ِهَشاٌم: قال أ

َ
»َقال

نَصاِرِه 
َ
ْهـِل َبیِتِه َوِشـیَعِتِه َوأ

َ
ُم - ِجـیَء بـُرُءوِس َمْن ُقِتـَل َمَعُه ِمْن أ

َ
ـال ْیـِه الّسَ

َ
ُحَسـْیُن ْبـُن َعلـّیٍ - َعل

ْ
ـا ُقِتـَل ال ّمَ

َ
َول

ُن  شـَعِث، َوَجـاَءْت َهواِز
َ
ًسـا، َوَصاِحُبُهْم قْیُس بُن األ

ْ
َثـَة َعَشـَر َرأ

َ
ِکْنـَدُة ِبَثال یـاٍد، َفَجـاَءْت  ِإلـٰی ُعَبْیـِد اهلِل بـِن ِز

ِة  َسٍد ِبِسّتَ
َ
ًسا، َوَجاَءْت َبُنو أ

ْ
ًسا، َوَصاِحُبُهْم َشِمُر بُن ِذی الَجْوَشِن، َوَجاَءْت َتمیٌم ِبَسْبَعَة َعَشَر َرأ

ْ
ِبِعْشِریَن َرأ

ًسا.«95.
ْ
ِلَك َسْبُعوَن َرأ

ٰ
ْرُؤٍس، َفذ

َ
َجْیِش ِبَسْبَعِة أ

ْ
ْرُؤٍس، َوَجاَء َساِئُر ال

َ
ِحٌج ِبَسْبَعِة أ

ْ
ْرُؤٍس، َوَجاَءْت َمذ

َ
أ

که از خاندان و  کسانی را  کشته شد سر  گوید: وقتی حسین بن علی - علیه السالم -  پاَینده: "ابومخنف 
یاد آوردند. کشته شده بودند پیش عبیداهلل بن ز ى  یاران و شیعیانش با و

مردم کنده سیزده سر آوردند و سرشان قیس بن اشعث بود. مردم هوازن بیست سر آوردند و سرشان شمر 
بن ذى الجوشـن بود. مردم تمیم هفده سـر آوردند. مردم بنی اسـد، شـش سـر آوردند. مردم مذحج هفت 

سر آوردند. بقیه سپاه هفت سر آوردند؛ و این همه هفتاد سر بود." )7 / 3082(.

که: گوید  که ابوِمخَنف  گوید  استشهاد: "هشام 
که از اهل بیت و پیروان و  کسـانی را  کشـته شـد، سـرهای  ـالم -  ْیِه الّسَ

َ
که حسـین بن علی - َعل هنگامی 

یاد آوردند. یاران او شهید شده بودند، نزد عبیداهلل بن ز

که رئیس آنها، قیس بن اشـعث بود. ]قبیله[ هواِزن، بیسـت سـر آوردند  ِکنده، سـیزده سـر آوردند  ]قبیله[ 
که شمر بن ذی الجوشن، رئیس آنها بود. ]قبیله[ تمیم هفده سر و بنی اسد، شش سر و َمذِحج، هفت سر 

که هفتاد سر می شود." )ص 299(. و بقّیه لشکر، هفت سر آوردند 

ر:
َ
ُشده است، نگ

یا َجهانَبخش، چ:  ف: هادِی َنَجفی، َترُجمان: جو ِ
ّ
الم -(، ُمَؤل بی َعبِداهلِل الُحَسْین - َعَلیِه الّسَ

َ
ّف َمقَتل اإِلمام أ زنامۀ عاشورا )َترَجمۀ َیوم الّطَ رو

مّیۀ ُقم: ُشْعبۀ ُاستاِن ِاصَفهان، 1397 هـ.ش.، ص 23، هاِمش.
ْ
1، ِاصَفهان: َدفَتِر َتْبلیغاِت ِإسالمِی حوزۀ ِعل

قاِهَرة: دارالَمعاِرف، 
ْ
بوالَفْضل ِإبراهیم، ط: 2، ال

َ
د أ َبرّی، َتحقیق: ُمَحّمَ د بن َجریر الّطَ بوَجْعَفر ُمَحّمَ

َ
ُسل َو الُملوك(، أ یخ الّرُ َبرّی )تار یخ الّطَ 95. تار

1971 م.، 5 / 467 و 468.
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دار الَحدیث: "به نقل از ابومخنف:
که از اهل بیت و پیروان و  کسـانی را  کشـته شـد، سـرهای  ـالم -  ْیِه الّسَ

َ
که حسـین بن علی - َعل هنگامی 

یاد آوردند. یاران او شهید شده بودند، نزد عبیداهلل بن ز

که رئیس آنها، قیس بن اشـعث بود. ]قبیلۀ[ هواِزن، بیسـت سـر آوردند  ِکنده، سـیزده سـر آوردند  ]قبیلۀ[ 
که شـمر بن ذی الجوشـن، رئیس آنها بود. ]قبیلۀ[ تمیم، هفده سـر و بنی اسـد، شـش سـر و َمذِحج، هفت 

که هفتاد سر می شود."  )2 / 381(. سر و بقّیۀ لشکر، هفت سر آوردند 

َحدیثیان اسـت، البّته باز با 
ْ
باقِی ِعبارات، رونویِس َترَجمۀ دارال

ْ
کوتاِه آغازین، ال که ُجز عباَرِت  می بینید 

َحدیثیـان را نیز عْیًنا َتکرار 
ْ
ـر! ... ناَهمـوارِی نمایاِن َترَجمۀ دارال

َ
ولْنـگارِی ِنگاِرشـی و ِإْسـقاِط یاْءهـاِی ُمَصّغ

 می نویَسـند: »سـیزده سـر آوردنـد که رئیس آنها، قیس بن اشـعث بود«؛ و پیداسـت 
ً

کـه َمَثـال َکرده انـد؛ آنجـا 
 نوشته َشَود: »... و رئیس 

ً
که َمَثال این، جاِی ُمناسبی از براِی َربِط ُجمله با "که" نیست. ... َسَزنده آن بود 

کـه واژۀ »رئیـس« نیـز َدر ایـن َمقـام َچنگـی بـه ِدل َنمی َزنـد و َدر این  آنهـا، قیـس بـن اشـعث بـود«. ... بماَنـد 
کارُبرِد واژه هائی چون »َسرَکرده« و »َفرمانِدْه« و ماَننِد اینها َسَزنده َتر می نماَید. جایگاه، 

٭

دیـِب پیشـاُوری )ح 1260 - 1349 
َ
حَمـِد أ

َ
د أ مـه َسـّیِ

ّ
ک َبـر آن ٰزادَمـرِد َفـْرِد بسـیاردان، یگانـۀ دوران، َعال خـا

گیتی َهمه!«96.  که می َفرمود: »شگفتٖیست َهْنجاِر  هـ.ق.( خوش باد! 

که از َهمان َمتْن َترَجمه ای  ری 
َ

ُکَند و به ناِم دیگ که آَدمی َترَجَمۀ چاْپ ُشده و َمعروِف یکی را رونویس  این 
کاِر َغریبی  نورٖی پور به ُچنیـن 

َ
َمْشـهور و ُمَتـداَول داَرد ِانِتشـار ِدَهـد، کاری اسـت َبـس َغریـب؛ لیـک آقـاِی أ

َکران!«97. یده اند؛ و به قوِل َقْطراِن َتبریزی: »شگفتهاِی جهان را َپدید نیست  َدست یاز

َحدیِث آرزوَمندی
ـت و ِاعِتبـار،  َهّمّیَ

َ
ْجـزاِی آن، َدر أ

َ
َکالن، و أ ِکتابـی اسـت  یـِخ َطَبـری،  فتیـم، تار

ُ
گ کـه زیـْن پیـش نیـز  ُچنـان 

کـه بـه خـود َمْعطـوف  قانـه  یـِخ َطَبـری،  َدر َمباِلغـی از ِاْهِتمـام و ِاْعِتنـاِی ُمَحّقِ َهـم َاْرْز نیسـَتند. پاره هـاِی تار
داشته اند نیز َهمسان نیسَتند.

ِکتـاِب ُبـُزرگ و َاْرْجَمنـد بـوده اسـت؛ چـه، یـک بـار  ْجـزاِی َبْختیـاِر ایـن 
َ
یـِخ َطَبـری، از أ َبْخـِش ساسـانیاِن تار

یِخ َطَبری  نـدی )1836 - 1909م.(، َدر َصـَدِد َتْصحیـح و َنْشـِر تار
َ
کـه ِدخویـه، خاورشـناِس نامـِی ُهل آنـگاه 

کار از خاَورشناساِن بناِم َهْمروزگاِر خویش یاری ُجست و َتصحیح و َتحقیِق َهر پارۀ آن  َبرآَمد و َبراِی این 

میرَکبیر، 1363 هـ.ش.، 2 / 1030.
َ
سۀ ِاْنِتشاراِت أ کَبِر ِدهُ۟خدا، چ: 6، ِتْهران: ُمَؤّسَ

َ
مثال و ِحَکم، َعاّلمه َعلی أ

َ
96. أ

ِد َنخَجوانی، چ: 1، ِتهران: ِاْنِتشـاراِت ققنوس، 1362 هـ.ش.، ص  97. دیواِن َحکیم َقطراِن َتبریزی، از روِی ُنسـخۀ َتصحیْح ُشـدۀ َمرحوِم ُمَحّمَ
.311
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ِدِکه / 1836 - 1930 م.(، خاورشناِس َبرَجستۀ 
ْ
ِدِکه )ِتئوُدر ُنل

ْ
را از یکی از ایشان خواستار ُشد، ِتئودور نول

ردیـد، و بـه شـیوۀ َمْعهـوِد خویـش بـه َغـوِر این 
َ
گ آلمانـی، َتصحیـح و َتحقیـِق َبْخـِش ساسـانیان را ُعهـده دار 

که َدر َزبانهاِی یونانی و لتینی و ُسریانی داشت، َتْقریًبا از َهرآنچه َدر این َزبانها  ری  کار ُفرو ُشد، و با َتَبّحُ
َدربارۀ ساسـانیان نوشـته ُشـده بود َبْهره ُجسـت و َدسـتآَوردهاِی خویش را با َمناِبِع َعَربی و فارسـی َتْطبیق 
ِی َمتِن ِعْبرِی  موِد باِبلی را از رو

ْ
ت خواْند، و َتل

َ
کارنامه هاِی َشهیداِن َنْصرانیان را به َزباِن ُسریانی بِدّق َکرد؛ 

رانیـد و به َمَدِد هوِش 
َ

ذ
ُ
گ پائـی( از َنَظـر  ِی َترَجمه هـاِی ُارو َکـرد، و آثـاِر نویَسـندگاِن َارَمنـی را )از رو آن ُمطالعـه 

یخـی و زباْنشـناْختِی خـود َدر غاِلـِب آنچـه حـوِل ساسـانیان ِپژوهید، َتقریًبا ُسـَخِن آِخر را  َسرشـار و َشـّمِ تار
یِخ ساسـانیاِن َطَبری َدر ُحدوِد  فت.  َنتیجۀ ُمطالعات و َتحقیقاِت خویش را به صوَرِت َتعلیقاتی َبر تار

ُ
گ

یِخ  َکـرد و َتصحیـِح َمتـِن َعَربـِی آن نیز به سـاِل 1882 م. ُجـزِو تار پانَصـد َصفحـه بـه سـاِل 1879 م. ُمنَتِشـر 
ردیـد، َهمـان 

َ
گ کـه بـه سـاِل 1879 م. ُمنَتِشـر  َطَبـری ِانِتشـار یافـت.98 آن َتحقیـِق َنفیـِس نولدکـه ِی آلمانـی 

َب اهلُل َثـراه -، زیِر نـاِم ایرانیان  یاِب خویـی - َطّیَ مـۀ َفقیـد، َانوشـه یاد َعّبـاِس زر
ّ

ـِم ُاسـتاِد َعال
َ
کـه بـه َقل اسـت 

و َعَربهـا َدر َزمـاِن ساسـانیان، بـه فارسـی َدرآَمـد و َنُخسـتین بـار بـه سـاِل 1358 هــ.ش. َدر تهـران از سـوِی 
یِخ َطَبری،  ر نیز، َبْخِش ساسـانیاِن تار

َ
ی ِانِتشـار یافت و َپسـاْن َتر نیز بازچاپ ُشـد99. باِر دیگ

ّ
َانُجَمِن آثاِر ِمل

ند و َمَحّلِ ِاهِتمامی جانانه ُشد؛ و آن، َهنگامی بود که زنده یاد ُاستاد دکتر َعلیِرضا شاپور 
َ
ُعرضۀ ِإقبالی ُبل

یِخ َطَبری  کتاِب تار ْیه -، َترَجمۀ َبخِش ساسانیان را از 
َ
َشْهبازی )1321 - 1385 هـ.ش.( - َرْحَمُة اهلِل َعل

زاِرشـهاِی َطَبـری را 
ُ
گ کوشـید َهمـۀ  رانه َقـرار داد و 

َ
یـِخ َبْلَعمـی مـورِد ِاهِتمامـی ِپژوِهشـگ و ُمقایسـۀ آن را بـا تار

یخی و زباْنشـناْختی  ْه به ِپژوِهشـهاِی تار ُکَند و با َتَوّجُ ِگرد آَوَرد و به فارسـی َترَجمه  دربارۀ ساسـانیان یکجا 
خیـر مـورِد ِعیارَسـنجی و َنْقـد و َتحلیـل و توضیـح َقـرار ِدَهـد. حاِصـِل ایـن 

َ
و باستاْنشـناْختِی یکَصدسـالۀ أ

یِخ ساسـانیان،  کـه َهْفـت سـال بـه درازا َکشـید100، زیِر نـاِم تار شـِت ایـراِن ساسـانی 
َ

ذ
ُ
َتحقیـِق پیگیـر َدر سرگ

َکشـیده بود، به سـاِل 1389 هـ.ش.  َسـف ِپژوَهنـده َرخـت بـه َسـراِی باقـی 
َ ْ
کـه َمَع األ َسـف َدر َزمانـی 

َ
و َمَع األ

عاتِی 
َ
ُمنَتِشر ُشد و َهرَچند دیدگاِن نویَسنده اش را روشن نَکرد، ِامروز چونان یکی از مایه َورَترین َمناِبِع ُمطال

یخی َدر اختیاِر داِنشـیان و ِپژوِهشـیاِن روزگاِر ماسـت و مایۀ دیده َوری بسـیاری از دوستداراِن  این دورۀ تار
یِخ این بوم و َبر. تار

ُکَهْنسال است101؛ َمَع ٰهذا،  ِکراَمنِد  یْخنامۀ  یِخ َطَبری، از َبْخشهاِی بسیار ُمِهّمِ این تار َبْخِش ساسانیاِن تار

د صاِدِق َسّجادی، چ: 1، ِتْهران: َمرَکِز داِئَرةالَمعارِف ُبُزرِگ ِإسالمی )ِسلِسلۀ  یی، به ِاهِتماِم: دکتر َسّیِ یاِب خو ر، َعّباِس زر
َ
ردی دیگ ر: َبزم آو

َ
98. نگ

ِکتابخانه(، 1386 هـ.ش.، ص 342 و 343. ِاْنِتشاراِت َبخِش 
عاِت َفرَهنگی، به ساِل 1378 هـ.ش.

َ
99. َدر ِتْهران، از سوِی ِپژوِهْشگاِه ُعلوِم ِإْنسانی و ُمطال

ر: 
َ
100. َدربارۀ آن نگ

یِخ َبْلَعمی(، َترَجمه ]و[ َتحقیق و َتعلیقات: َعلیِرضا شاپور  یِخ َطَبری و ُمقایسۀ آن با تار کتاِب تار یِخ ساسانیان )َترَجمۀ َبخِش ساسانیان از   تار
َشْهبازی، چ: 1، ِتْهران: َمرَکِز َنشِر داِنْشگاهی، 1389 هـ.ش.، صص 2 - 8.  

ل" ِنسَبًة َفراوان نیست. ّوَ
َ
سناد و َمناِبِع نوشتارِی ایرانِی َمشروح و َمبسوِط َدسِت أ

َ
یِخ ساسانیان، "أ که َدر تار یژه از آن روْی  101. بو

ـه -، س 9، ش 33، 
ّ
رۀ ساسانی سـت« ) ایران شناسـی - َمَجل یـِخ ایـراِن دو یـِخ َطَبـری ُمِهْم َتریـن َمْنَبـِع تار کـه: »تار  َبعـِض راْیَمنـدان ُمعَتِقَدنـد 

رد از  فتآَو
ُ
ِم َمحمـوِد ُامیدسـاالر - َدر گ

َ
یـِخ َطَبـری بـه ِانگلیسـی َترَجمـه ُشـد؟« به َقل ِکتـاِب تار َبهـاِر 1376 هــ.ش.، ص 153 / از َمقالـۀ »چگونـه 

ْیه ِإْحساِن یارشاِطر -(.
َ
سوٌف َعل

ْ
َمأ
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ِإسـالمِی آن نیسـت. بـه َتعبیـِر خـوِد  ـِت َبْخـِش َصدِر َهّمّیَ
َ
خاّصـه َبـراِی مـا ُمَسـلمانان، بـی هیـچ  َتردیـد، بـه أ

ِکتاِب  یِخ ِإسـالم ... اسـت« و »هیچ  ِل تار یِخ َطَبری َدر َشـرح و َبیاِن بسـیار ُمَفّصَ دکه، »ارِزِش ُعمدۀ تار
ْ
نول

ُکَند«102. ر نمی تواَند از این َنَظر با آن َدعوِی َبراَبری 
َ

َعَربِی دیگ

ـالم - از َبْخشـهاِی  ْیـِه الّسَ
َ
یـِخ ِإمـام ُحَسـْین - َعل یـِخ َطَبـری، َبْخـِش تار ِإسـالمِی تار تـازه َدر َبْخـِش َصدِر

و بِإشـاَرْت 
َ
کـه پیـش از ایـْن ول ت َتـر و واِجـِد ِامتیـازاِت ویـژه و َبرَجسـتگی هاِی نمایانـی اسـت  َهّمّیَ

َ
بسـیار باأ

فتآَوردهایـش از 
ُ
گ فتیـم بارهـا - از بـاِب 

ُ
گ کـه  ْی نیـز بـه َشـرحی  از َبعـِض آنهـا ُسـَخن داشـتیم. از َهمیـن رو

ردیده اسـت؛ 
َ
گ هـِل ِعلـم واِقـع 

َ
مـِی َبعـِض أ

َ
ـه و ِاهِتمـاِم َقل کـه ُشـده -، مـورِد َتَوّجُ زدی هـم 

َ
بوِمْخَنـِف أ

َ
َمْقَتـِل أ

که باَید  عات، َهنوز آن 
َ
کارها، َنه َدر َژرفاِی َتحقیق و َنه َدر َپهناِی ُمطال که هیچیک از این  لیک َافسـوس 

یِخ َطَبری صوَرت گرفته است،   قاِبِل ُمقایسه با آنچه َدر َتحقیِق َبْخِش ساسانیاِن َهمین تار
ً

نیست، و َمثال
که نگاِه جوَینده  هی  که ِاْنِتشـار می یاَبد، َعلٰی َرغِم عنوانهاِی جالِب َتَوّجُ کارها نیز  که از  َنتواَند بود. َبرخی 
ِکتابسـازی و َتالُعِب خاْمکارانه  را به خود می َکَشـد، یا َتکراِر ناسـودَمنِد َسـهل انگاری هاِی شـاِیع اسـت، یا 

ْنَورٖی پور!
َ
ُحَسْیِن آقاِی أ

ْ
با َمآِثِر َفرَهنگی و میراِث َمکتوِب پیشینیان؛ ماَننِد َهمین  ِاسِتشهاد ال

َبْخِش  باِب  َدر  کرَدند،  َطَبری  تاریِخ  ساسانیاِن  َبْخِش  با  َشْهبازی  و  ِدِکه 
ْ
نول آنچه  ِسْنِخ  از  کاری  جاِی 

ِکتاب، خالی  الم - َدر این  ْیِه الّسَ
َ
ِإسالمِی تاریِخ َطَبری، و بُخصوص َبْخِش تاریِخ ِإمام ُحَسْین - َعل َصدِر

است.

سباِب کار َهمه َجمع نیست؛ و َدر واِقع، ُچنان نیست 
َ
َافسوس و هزار َافسوس که از براِی َبرآورَدِن این آرزو، أ

َبرَدستی که با داِنِش کافی و هوشیارِی وافی  که ُمْقَتضی موجود باَشد و ماِنع َمْفقود. نویَسندۀ ُنکته َسنج و َز
کار َدست یاَزد، بَحق از "ِکبریِت  گیَرد و بدین  م َدر َدست 

َ
و آزمودگِی و بیِنِش تیز و نگاِه موْی شکاف َقل

ُوجودَتر است. از غاِلِب ُمَتَصّدیاِن "َمناِصِب نگاِرشی و ِپژوِهشی" که َدر ِاْشِتغاِل َتماْم َوقت به 
ْ
ْحَمر" َعزیزال

َ
أ

َکرد. ع َنَتوان 
ُ
ِد ُچنین ِخدَمتی را َتَوّق راَنند، َتَعّهُ

َ
ذ

ُ
ْع روزگار می گ م و َتَمّتُ ِإفادات و ِإفاضات َدر َتَنّعُ

کـه ِدلی بینا و عاِشـق می خواَهد. بـه َتعبیِر یکی  ِاْشـِتغال بـه ُچنیـن کارهـاِی َمردانـه، نـه َفَقـط َدسـتی توانا، 
کـه بارهـا از یافـِت ُنکته ای ُتندَتـر َزده، و از نایافِت  ـَب اهلُل َثـراه -، »ِدلـی  َدبـاِی صاِحبـِدِل روزگاِر مـا - َطّیَ

ُ
از أ

َدقیقه ای َافُسرده«103 باَشد.

بانه و َمواِجْب گیرانۀ خویش 
َ
میـاِل جاْه َطل

َ
َهَوسـبازانی کـه بیـش از کاِر ِجـّدِی فاِئده َبخـش، َدر پِی ِإرضاِی أ

نۀ َمحاِفِل َانبوه، در این َعواِلم توفیقی َنداَرند! و چه ِبهَتر!
َ
گ یَنِت َمجاِلِس باُشکوه و آ اند و ز

عـاِت 
َ
یـاب، چ: 2، ِتْهـران: ِپژوِهْشـگاِه ُعلـوِم ِإْنسـانی و ُمطال دکـه، َترَجمـۀ َعّبـاِس زر

ْ
ر نول بهـا َدر َزمـاِن ساسـانیان، ِتئـودو یـِخ ایرانیـان و َعَر 102. تار

َفرَهنگی، 1378 هـ.ش.، ص 13 و 14.
ردان: ِرضـا َاْنزابی نژاد، چ: 1، َمْشـَهد: ِاْنِتشـاراِت داِنْشـگاِه 

َ
بوَمْنصـور َثعاِلبـی نیشـابوری، پارسـٖی گ

َ
ُمضـاِف و الَمْنسـوب، أ

ْ
ُقلـوب ِفـی ال

ْ
103.  ِثمـاُر ال

ِفردوسِی َمْشَهد، 1376 هـ.ش.، ص شانزَده.
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ی باَید، َجهاْنسوزی؛ َنه خامی، بیَغمی!«. »َرهرو

یـِخ  کـه براسـتی َمقَتـل الُحَسـْین - ع - از تار بـا ایْن َهمـه نومیـد نیسـتیم؛ َهمُچنـان از آرزوَمندی هاسـت 
رانه، از طراِز 

َ
زاِرشـی ُجسـت وجوگ

ُ
گ یسـت، بـا ِپژوِهـش و  ُکَهـِن مایه َور کـه َسـزاواِر ُچنیـن َمتـِن  َطَبـری، آنسـان 

یـِخ ِإسـالم را روَشـنی  فتیـم، سـامان داده َشـَود و َچشـماِن ُمنَتِظـِر دوسـتداراِن ُمطالعـۀ ِجـّدی َدر تار
ُ
گ آنچـه 

مولی َبر َمتنی ویراسته از َنّصِ َعَربِی َطَبری با َترَجمه ای َسنجیده به َزباِن فارسی، 
ْ
ِکتاِب َمأ َبخَشد. ُچنان 

ُکَند،  کـه َمعلومـاِت َمْتن را توضیح و َتبییـن و َتْکمیل و َتصحیح  و ُمَقّدمـه و َحواشـی و َتْعلیقـاِت ُمفیـدی 
ِاْشِتمال خواَهد داشت. 

هِل ِاسِتطاَعِت ِعلمی و َفرَهنگی  اند، گاْمهائی 
َ
ر َکسانی که از أ

َ
گ یان داَرد َا تا ُحصوِل ُچنان َمْطلوبی، چه ز

َکم با  ِکتابسـازی هاِی ُمْهَمل و َوّصالی هاِی لطاِئل َتنگ سـاَزند و َدسـِت  َولـو کوتاْه َتـر َبرداَرنـد و َمجـال را َبـر 
 بـا ِبْهسـازی و َتْحشـیه و َتْعلیـِق َهمیـن 

ً
ِانِتشـاِر َبرگردان هائـی موثوْق َتـر و ِپژوِهشـیانه َتر از آنچـه َهسـت و َمَثـال

ِکتابها  ُکَنند؟! ... از ِاْنِتشاِر ُچنین  یم َنزدیْک َتر  که دار َترَجمۀ زنده یاد پاَینده یا ُجز آن، ما را بدان َمْطلوب 
َدر جاِی خویش نیک شادمان و َبْهره َمند خواهیم ُشد. 

فت:
ُ
گ که  َکشِی ایالقی، است؛  َحق به َدسِت آن َسراَیندۀ روزگاِر سامانیان، ُترکِی 

َبنــــــــٖی آَدم  امیــــــــِد  هــــــــزار  َبــــــــر"104! "َچندیــــــــن  َفردا  ــــــــرَدِن 
َ
گ بــــــــه  ُشــــــــده  طوقی 

ْکالن! ْیِه الّتُ
َ
ْوِفیُق و َعل    ِمَن اهلِل الّتَ

   ِاْصَفهان / 1398 هـ.ش.

ـری، چ: 1، ]ِکرمان؟[: َنْشـِر پانـوس، 1370هـ.ش.،  شـعاِر شـاِعراِن بی دیـوان َدر َقرنهـاِی 5/4/3 ِهجـرِی َقَمـری، َمحمـوِد ُمَدّبِ
َ
حـوال و أ

َ
104. َشـرِح أ
ص 72.


