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 پیشگفتار

بییای تاده ادات بای      هی  ر دی ر   تتة زبین م ارف وی دیی ر دی ویش   وغیینات اخین بنقیمهر
م ر  آن ود یس م واسیل تعن چهای  تاینن میت اب باه ر بای       « تیننان بسزة اربی خنادین»قیی 

اقاد از: نیصان ی هنخای دی اتیقیی      رم ة قخ ت م رمی غزقس  ویشیهیر تده ادت؛ اییین نیای ت 
قی م م عسر دعد. صنف قظن از اییکه نیسان ر   ر یق ادت یی قه مظیفة مؤلف میسچهن  رامغی

 آن ادت که کتیبی بدنرازر ماود تنایط زینین: 
 . مطیبق بنقیمة دنهصل ر   بیتد؛1
 . موه واسیسی م آمسزتی آن  س  بیتد؛  2

 قییز کید؛  آقکه ام  ا از مطیلعه بی .  اهیمی  کی  مد ّ  بیتدی بی3

آقکه آقین از ب اس  ر  کا   ر      قش سیین وییة آمسزتی راتته بیتدی بی. بنا  را4
 قییز  کیید؛ م مشی کت ر  نفت م تیسر ک دی اب ی  بی

 خساقی بناق،یزر.  . بس کی کیم  راقش سیین  ا ر  متن5

ق،ی قدة این دطس  کستیده ادت بی معیی هی  ماذکس  ایان م مسناه  ا هاناه  کیاد امای       
 ن وسهیق ییهته ادت رام   بی خساقیدنین ننامی ادت.  اییکه وی چه میزا

بیییاد بسکاه     هی مؤلفین  نییت دنهصل  ا قنم   قمای   نسقه کتیف معمسپً ر  ودمین این
کیید که بای میزاقای از قسداین بتاسان آن  ا ر        ا  اقتخیف می وعدار دطس  م ابییت متن  ا به نسقه

ای  م مطایبق دنهصال ر       م مسنه چیین قکنرهیک قیم یل واصیسی ود یس کنر. می ر  این 
ره  صیده از نیصن ی ره  صیده از هنخیی ره  صیده م ده م امّط از میاسچهن  م ره  صایده از    

مدااه  صاایده م م اامّط همااناه باای  ایاا  یعیاای ر  م مااسا چهاال  بننزیااده 1م ااعسر دااعد دااسمین
ری،ن تیننان میت ب باه ر بای    وسقیایت. ق،ی قده بن آن بسر که از چهی  تینن مذکس  م قیز از 

 تنح بننزیید امی به دیب طسپقی تدن مییبث از آن چش  وستید.  غزقه اتعی   بی

                                                                                                                                              
.  ر  دنهصلی تعن م عسر دعد ویقزره  صیده ادت م می بنا  ونهیز از اهزایش ب   کتیف باه ره  صایده اکتفای    1

 کنری .
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 هیدت:    هی  ری،ن این م مسنه این  میژنی

ا  ر  داتییش    راقی  که خساقادن  صایده    ای . می  هیچ  صیده یی م مّطی  ا کسویه قکنره 
ا  راقش سیین امنمزین باه یالاین قیخستاییید ادات     ه ن تخصیت ونک یی ویویک  نن وی   بن

هنچاه ه ات م بای هماة      های    که بنا  می قیز خستییید قی تی امای بییاد راق ات کاه ایان      همچیین
بخشی از اربییت میدت م انان بداذینی  کاه     هی بیتد  هی  قی مایی که ممکن ادت ر  آن  مییلغه

های ر  ای ایر آن ماؤرن      آیاد م قانم ت    د مای ا  ادت وی یخی م بن ب تن زمین ودی  اربییت ودیده
وسان بی معیی های  وای یخی     وسان کنر؛ بسکه می  ادت هیچ مسقسنی م مفهسمی  ا از آن طنر قمی

بای   ماث ً   های  ام  ا    واساقی  هنخای دی اتیقی م داتییش      قالد کانر. ر  ایان قالاد م بن دای قمای     
زا  دیل ویش ری،ن بسره ادت. قالد وای ی   معیی هی  امنمزین ب ی ی  زینا امنمز ری،ن ادت م ه

ا   ا قییید از قظن رم  راتات بتای     م هنهیگ نذتتة می قنم ت را ر م ر  این قالد هیچ ودیده
 انن به معیی هی  امنمزین می  ا خسش قییید. 

ای  که ویش از ذکن  صیدهی وسقیای کسویه ر  بایف کسّیَات آن بیایم ی  م ر       کستیده 
ای . ر  مسا ر لزمی باه مفهاسی م     کیی . ر  تنح بن معیی کنرن بیت وی  قفشنره وییین آن  ا تنح

ای . اییکه به کادای   ای  امی ر  وسقیح مفنرات اقدکی  اه وفصیل وسییده  میظس  کسی اتی ت کنره
تاسر امای ایان تایسه  ا       وزئییت وسوه تده ادت بی خساقادن تانح بانا  خساقیاده مشاخ  مای      

التاصای ن    ای . معمسپً هی غ  چهل دیل ر  مطیلعه م ود یس متن بننزیده بنادی  و نبة بیش از
اقد م مالصّن مای معسمایقی  کاه      هی  وینامسن آن قعیف  هی م باث  می از قظن اط ا م اتناف بن ماژه

کیای  م    کیی  م ذهن راقش سیین  ا به وزئییت هدایت قمای   ر  ود یس به اتی ات کسّی ب یده می
های دایختی  م وای ی  م هسیات را قاد م ک ای کاه ماتن           اق،یازی . ماژه   ین  ا بنقمیکی کیم  آق
قیچی  بیید به این مسا ر وسواه راتاته بیتاد م الیتاه وسواه باه        کید به  کید یی مطیلعه می  ود یس می

 خساقی قی ت.  وسوهی به موسه ری،ن ر  متن  نسقه مسا ر رلیل بن بی این

اپطیای  م    ی  متدامل چسن هنهیگ هی دی مامد معین م قیظ ه  هی از هنهیگ  معیی ماژه 
های از   تییدای ماژه  های م  یشاه   به مینادتی   ب ان اقاس   م امثایل ایان     دخنرهخدا م  قیمة  لغت
وألیف مامد  تییختی زبین هی دی هنهیگ  یشه)وصایح مامد معین( م  بنهین  یطعهی   بیتیه
های   نسقه مییاع  اختصی  ر  بیشتن مسا ر از ذکن اینرمدت ادتخناج تده ادت. بنا   نییت  ب ن

 ای .    ای  مییع وسقیح  ا ذکن کنره  خسررا   تده ادت امی ر  مسا ر  که پزی ریده

ایا  م هان    هن ماژه یی ونکیب یی وعیین  ا ر  قخ تین تعن  که آمده ادات وسقایح راره   
ای  بسکه  نییات اختصای     کنا  قکنرهویهی وسقیح  ا و نیه که ر  دیین اتعی  وکنا  تده ادتی قه
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ایا .   ای ؛ امی بن مییی  قخ تین وسقیح آن  ا ر   اهیمی  تنح ههندات کانره    ا ا ویا ه  قداره
ایا . ویی،ایه تانح  ا از طنیاق      نسقه مسا ر  ا ر  متن اتعی  بای داتی ه قشاین راره    ننمهی از این

 وسان ر ییهت. ههندت  اهیمی می

 تییدای  ن ویهی وسوه به مفنرات قی ت م واسیل آن از قظان زییاییی  چسن غنض از خساقدن مت 
ایا  امای ر  آغایز ر       های  ا قامن تانح آم ره     م ماتسا قیز اهمیت خیص را ر بنخی از این قکته

 ای :  باثی وفصیسی به چهی  مطسب ونراخته

یال  . چسن ویسقد وی ی  م اربییت ویسقد  ادت قین  تییی آقکه اربیایت  ا باه ریاد واس   1
قییز قی ات باه هماین دایب ر  بخشای از ایان        ق،نر از آمسختن وی ی  بی  وی یخی م اوتمینی می

 ای .    میاث رم قمییی از وی ی  غزقسیین به ردت راره

 . بخش ری،ن رم قمییی ادت از اربییت ر  نصن غزقس . 2

 . ر  بیف چهی  تینن مس ر قظن ودانیقه مطیلیی آماده ادات. هادف از ایان بخاش آن     3
 هی  اقتخیبی  ا بخساقد.   ادت که خساقیده بی ذهیی آمیره متن

. بنا  اییکه خساقیدنین ننامی بی مییبع مطیلعه آتیییی بیشتن  ویدا کیید م ر  صاس ت  4
های  ا    ا  از کتایف   قییز م ن  ه بتساقید ر  بیف مسقسا این کتایف بیشاتن مطیلعاه کییاد م مسناه     

 ای .    معنهی کنره

هی معیی هییی چاسن تاهنت م اهمیات م زییاییی ر  قظان        هی م م مّط   صیدهر  اقتخیف  
ای  وای    ردت قی ت م هناز م قشیب را ر. کستیده ننهته تده ادت. م مسنة اتعی  هن تینن یک

دانایی   هی  اربییت رم ه م قمیییدة هکن م تخصیت م دایک داخن    اتعی  اقتخیبی بییق،ن میژنی
 تینن بیتد. 

های  مشایبه آن ادات؛ امای ایان امکاین  ا بانا          وان از کتایف   نه اهزمنب   این م مس 
همکی ان ننامی هناه  کنره ادت که از هن ک ی که بخساهیاد م باه هان میازان کاه پزی بداقیاد       

 هییی  ا بن نهدة راقش سیین ب،ذا قد. ود یس کیید یی مطیلعة بخش

قکیای ؛ امای ر  اییکاه     ایا  کاه خطای     معنمف ادت که بشن وییزالخطیدت. ب یی  کستیده
زره   راقی . رام   بی تمیدات. انان باه خطاییی بنخس ریاد تا،فت        ای ی قمی  چالد   مدفید تده

 هی  بعد به قیی خسروین ریت خساهد تد.   قشسید. به مؤلف اط ا بدهید ر  چیپ
قسی    ئیس دیزمین دامت رکتان ابماد       اکیسن که کی  وییین ییهته م این مالدمه  ا می

ر  قالیف خیک کشیده ادت.  ماقش تیر بایر م یایرش وایمران. ددیدا،زا   از ایشاین م       م  
 ئیس ماتنی کیسقی دیزمین م مدین دیبق نانمه اربیایت هی دای آ ای  رکتان هایون  م مادین        
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 ار م رمدتین ننامی آ ییین رکتن نیدالندسل تایکن  م رکتان هاؤار     کیسقی آ ی  رکتن مسدس 
. هنیاک از قیمینرناین ر  منابسای ر  ویشاینر مالادمیت کای        مسلسر  بن ق،ی قاده هانض ادات   

 اقد م مشسّق.   ون از همه وشتییین بسره اقد م مه   کستیده
اقاد م ماسا ر   ا    ر ات خساقاده   آ ی  رکتن نیدالندسل هنمون متن  ا وایش از چایپ باه   

 اقد. دعی ایشین ر  وینادت،ی متن مشکس  ادت. متذکن تده
های    پوس ر  آدییش م آ زمهی  خسر  ا هدا  مشغسلیت هم نی دنکی  خیق  مهنقیز

 داد. از قایمینره قیاز     این بیده کنره ادت م انن تکییییی م  قییتد این کی هی به داناق یی قمای  
 ددید،زا ی.  

 کی .    بنا  هم،ین وید دتی م تیر  م وسهیق آ زم می
 

 محمد غالمرضایی
 استاد بازنشستة دانشگاه شهید بهشتی

 1400ار به تهران 


