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چکیده

کتــب الاوائــل ) (awail=beginingsو کتــاب گینــس )(Guinnessدر دو
دنیــای متفــاوت (شــرق و غــرب) امــا بــا یــک هــدف مشــترک (بــرآوردن
نیازهــای علمــی) پــا بــه عرصــه حیــات گذاشــتهاند (تاریخچــه) ولــی
هماننــدی و بیماننــدی آن دو در زمــان و چگونگــی بــرآوردن نیازهــا،
بــر اهــل دانــش ،چنــدان روشــن و شــفاف نیســت( .مســأله) موضوعــی
کــه تاکنــون پاســخی درخــور نیافتــه اســت( .پیشــینه) ازایــنرو ،مقالــه
درصــدد اســت بــه ایــن پرســش کــه کدامیــک از آن دو مقدمنــد و از
چــه وجــوه تمایــز و تشــابه در روش و محتــوا برخوردارند؟(ســؤال) پاســخ
دهــد .بــه نظــر میرســد ایــن دو ،در ســیرت و صــورت ،مشــابهتها و
مغایرتهایــی دارنــد ،امــا کتــب الاوائــل از تقــدم برخوردارنــد و اثبــات
تقــدم در زمــان و اثبــات غنــای علمیتــر آنهــا ،نشــاندهنده شــکوه و
عظمــت فرهنــگ و تمــدن اســامی اســت( .فرضیــه) نگارنــده در پــی آن
اســت تــا ضمــن نشــان دادن تقــدم الاوائــل در جهــان اســام ،غنــای
آنهــا را از حیــث محتــوا نســبت بــه غــرب بــه تصویــر بکشــد( .هــدف)
شــیوه تحقیــق ،تطبیقــی اســت و بــا تکیــه بــر منابــع متقــدم و متأخــر ،بــه
تبییــن ســیر تطــور و ویژگیهــای کتــب اوائــل و گینــس میپــردازد.
(روش) دســتاورد مقالــه حاضــر ،افــزون بــر اثبــات تقــدم علــم اوائــل در
میــان مســلمانان ،بــرای نخســتین بــار ،وجــوه تشــابه و تمایــز کیفــی و
ک ّمــی ایــن دو اثــر را بــه لحــاظ محتــوا و روش نشــان میدهــد( .یافتــه)
واژگان کلیدی

کتب االوائل ،کتاب گینس ،نخستینها ،ترینها و اسالم.

 .1استادیار گروه تاریخ اسالم دانشگاه باقرالعلوم( نویسنده مسئول)Z.roholahiamiri@yahoo.com-
 .2مدرس سطح  3جامعه الزهراءtayyebi110@yahoo.com -

تاریخ دریافت1394/1/26:

تاریخ پذیرش1394/3/30:

 ₪ 90سخن تاریخ /شماره  21ـ سال نهم ـ بهار و تابستان 1394

مقدمه
تکریــم و بزرگداشــت قهرمانــان ،پهلوانــان ،ترینهــا و اولینهــا در هــر رشــته و زمینــه
از علــوم ،فنــون و افعــال ،در نهــاد آدمــی نهفتــه و یادکــرد از ایــن افــراد و اعمــال ،همــاره
بــا حــس ســپاس و تحســین همــراه بــوده و در هــر دورهای بــه شــکلی صــورت میگرفتــه
اســت .اینکــه در طــول تاریــخ بشــر ،ثبــت رکوردهــا و توجــه به"نخســتینها" یــا بــه تعبیــر
علــوم اســامی ،االوائــل و "ترینهــا" کــه بیشتــر نقطــه تمرکــز کتــاب گینــس اســت،
از چــه زمانــی مــورد توجــه مــردم و اهــل علــم قــرار گرفتــه بــه خوبــی مشــخص نیســت،
امــا اصــل اقبــال مــردم و نیــاز بــه دانســتن اینگونــه گزارشهــا ،در منابــع پیشــین دیــده
میشــود .امــروزه در دنیــای غــرب نیــز هــر اقدامــی کــه فــردی بــرای نخســتین بــار انجــام
میدهــد و یــا عملــی شــگفتانگیز و عجیــب بــه شــمار آیــد ،بــا عنــوان رکــورد )(Record
یعنــی نهاییتریــن امتیــاز ،در کتــاب گینــس ثبــت میگــردد و در حقیقــت رکــورددار ،فــردی
اســت کــه بــرای نخســتین بــار امتیــاز جدیــدی کســب کــرده و بــه یــک معنــا گینــس ،افزون
برترینهــا ،بــه نخســتینها نیــز توجــه دارد .محتــوای ایــن کتــاب بــا کتــب الاوائــل از برخــی
جهــات یکســان و در پــارهای مــوارد متفــاوت اســت کــه در بخــش پایانــی مقالــه بــه تطبیــق
آن دو پرداختــه خواهــد شــد .آنچــه قابلتوجــه و تأمــل اســت ،برخــی وجــوه تشــابه بیــن
اوائلنــگاری و نــگارش کتــاب گینــس اســت بــا ایــن تفــاوت کــه کتــب الاوائــل از قــرن دوم
هجــری بــه نــگارش درآمــده و کتــاب گینــس از نیمــه قــرن بیســتم میــادی یعنــی حــدود
دوازده قــرن پــس از الاوائــل تدویــن شــده اســت .در منابــع موجــود ،در پــی بیــان انگیــزه
نــگارش کتــاب گینــس ،تصریــح شــده اســت کــه «هیــچ کتــاب مرجعــی وجــود نداشــت کــه
جوابگــوی پرس ـشهایی از ایــن قبیــل :کــدام پرنــده بیشتــر پــرواز میکنــد؟ باشــد و بــه
درج آمــار و ارقــام و رکوردهــا پرداختــه باشــد( ».غفــاری )3 :1376 ،بنابرایــن ،قدمــت کتابــی با
موضــوع اولینهــا و یــا ترینهــا بــه بیــش از هفتــاد ســال نمیرســد و انگیــزه ابتدایــی آن،
ثبــت رکوردهــای ورزشــی بــوده؛ چنانکــه اولیــن جــزوه و یــا کتــاب گینــس تنهــا بــه ثبــت
رکوردهــای ورزشــی پرداختــه و ســپس بــه گســتره دانشهــای دیگــر کشــیده شــده اســت.
مفهومشناسی
تعریــف خاصــی بــرای واژه "گینــس" در لغتنامههــای انگلیســی آورده نشــده و

نگاهی تطبیقی به کتب االوائل و کتاب گینس؛نخستینها و ترینها 91 ₪

تنهــا از افــرادی یــاد شــده کــه نــام گینــس دارنــد؛ امــا در ایــن بخــش ،دو مفهــوم کلیــدی
"رکــورد" و "اولیــن" قابــل بحــث و بررســی اســت .در نوشــتار حاضــر ،دو مفهــوم ســازنده
"رکــورد" در کتــاب گینــس و "اولیــن" در کتــب الاوائــل اهمیــت ویــژهای دارنــد کــه
معناشناســی آنهــا در پیشــبرد رونــد مقالــه مؤثــر اســت.
واژه رکــورد )(Recordدر اصــل فرانســوی اســت کــه در فرهنــگ لغــات انگلیســی ،بــه
معنــای ثبــت کــردن اطالعــات در فروشــگاه و یــا رایانــه اســت بهگونـهای کــه در آینــده
بــه راحتــی یافــت شــود) (Longman,2000:1373و در کتــب لغــت فارســی بــه معنــای
نهاییتریــن امتیــاز در یــک بــازی ورزش (دهخــدا ،1377 ،ذیــل واژه) و نصــاب هــر
چیــز آمــده ،امــا واژه اول ،اســم تفضیــل اســت بــه معنــای پیشتــر ،نخســت و آغــاز کار.
(دهخــدا ،1377 ،ذیــل واژه) در کتــاب التعریفــات جرجانــی (م )816.در تعریــف ایــن واژه
ـر ُه ِمــن جِنسِ ـ ِه ســابِق ًا َعلَیـ ِه َو ال ُمقَا ِرنـ ًا لَـ ُه؛ فــردی که از
آمــده اســتَ «:فــر ٌد ال یکـ َ
ـون غَیـ ُ
جنــس او غیــر خــودش نــه پیــش از وی و نــه همزمــان بــا او نباشــد( ».جرجانــی ،بیتــا،
ج )17 :1البتــه تهانــوی (م )1158.معنــای همیشــه و پیوســته (مســتدام) را هــم بــرای
"اول" در نظــر گرفتــه اســت( .تهانــوی ،1996 ،ج )289 :1در مجمــوع ،بــا توجــه بــه
مــوارد یــاد شــده ،میتــوان معانــی پیشــین ،پیشتــر ،نخســتین ،بیســابقه (الیکــون...
ســابق ًا علیــه) ،بینظیــر (ال مقارنـ ًا لــه) و پیوســته را بــرای "اول" آورد.
بــه بیــان دیگــر ،تعریــف لغــوی اول کــه ریشــه واژه "اوائــل" اســت ،در مقایســه بــا
رکــورد ،و از نظــر مفهــوم اصطالحــی ،گونــهای نوشــتار تاریخــی در جوامــع اســامی
اســت کــه بــه ارائــه گزارشــی از اولینهــا میپــردازد .گفتــه شــده از لفــظ "االوائــل"
بــرای نخســتین مخترعــان اشــیاء و اولیــن اشــیائی کــه اختــراع و ابــداع شــد ،اســتفاده
میگردیــد( .غــازی )30 :1982،مصطفــی ابــن عبــداهلل ،کاتــب چلبــی ،مشــهور بــه
حاجــی خلیفــه (م )1067.کــه از تاریخنویســان بــزرگ ُتــرک مســتعرب بــود ،در کتــاب
کشــفالظنون آورده کــه علــم اوائــل ،علمــی اســت کــه بــه وســیله آن ،وقایــع و
حــوادث بــر اســاس مواطــن و نَ َســب شــناخته میشــوند و موضــوع و غایــت ایــن علــم
مشــخص اســت کــه از فــروع علــم تاریــخ و علــوم اجتماعــی بــه شــمار میآیــد امــا در
کتــب موضوعــات ،نامــی از آن بــه میــان نیامــده اســت( .حاجــی خلیفــه ،بیتــا ،ج:1
 )199در صبحالاعشــی نیــز کتــب اوائــل جزئــی از معرفــت تاریخــی بــه شــمار مـیرود.
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(قلقشــندی ،بیتــا ،ج)470 :1
نبایــد اصطــاح "االوائــل" را کــه نوعــی از تاریخنــگاری اســت بــا معنــای لغــوی
آنکــه پیشــینیان و یــا تاریــخ گذشــتگان و یــا علــوم اولیــه اســت ،یکــی دانســت ،گرچه در
مــواردی در کتــب الاوائــل بــه مــوارد مذکــور نیــز پرداختهانــد .بــرای نمونــه ،ابنندیــم
(م )380.در بابــی بــا عنوان"کتبــه فــی اخبــار االوائــل" تألیفــات ابنکلبــی را آورده کــه
کتــاب حدیــث آدم و ولــده ،کتــاب عــاد الاولــی و الآخــره ،کتــاب اصحــاب الکهف
و ...از جملــه ایــن آثــار اســت (ابنندیــم )109 :1393 ،و در آنهــا از نخســتینها ،گزارشــی
آورده نشــده و بــه یقیــن ،مــراد وی اقــوام ،تاریــخ انبیــا و انســانهای پیشــین اســت .در
حقیقــت اولینهــا ،بــه کســانی بــر میگــردد کــه کاری بیماننــد را بــرای مرتبــه اول
آغــاز میکننــد و پیوســته بــا همیــن وصــف متقــدم یــا اولیــن باقــی میماننــد .ممکــن
اســت گفتــه شــود کــه "رکــورددار" و "اولیــن بــودن" از لحــاظ ماهیــت بــا هــم تفــاوت
دارنــد؛ امــا بــا توجــه بــه مفهومشناســی دقیــق ،از زاوی ـهای دیگــر و بــا نگاهــی بهتــر
بــه ایــن مســأله میتــوان نگریســت .بــه نظــر میرســد رکــورد در گینــس بــا اولیــن در
اوائــل ،از حیــث اینکــه هــر دو آغازگــر یــک حرکــت جدیــد ،بیســابقه و بینظیــر
هســتند ،یکســان بــوده ،تنهــا تفــاوت آنهــا در اســتدامت کار اســت ،بــه ایــن معنــا کــه
اولینهــا در اوائــل بــرای همیشــه اولیــن هســتند ،امــا رکوردشــکنان در گینــس ممکــن
اســت در ســالهای بعــد بــا شکســته شــدن رکــورد توســط دیگــری ،از مقــام اول خــارج
گردنــد و یــا حداقــل اول بــودن آنــان بــه همــان ســال دســتیابی بــه رکــورد منحصــر
باشــد .بــرای مثــال ،اولیــن کســی کــه آخــر هفتــه را جمعــه نامیــد بــرای همیشــه در
ایــن عمــل ،اول اســت امــا معلــوم نیســت اولیــن کســی کــه بزرگتریــن کتــاب جهــان
در ســال  2011را نوشــت همیشــه اولیــن باشــد؛ زیــرا در ســالهای بعــد ممکــن اســت
کتابهــای بزرگتــر نگاشــته و در گینــس ثبــت گــردد ،مگــر آنکــه گفتــه شــود،
رکــورددار هــر ســال بــرای همیشــه از اولینهــای همــان ســال اســت کــه در ایــن
صــورت معنــای اســتدام بــدون قیــد در قــول تهانــوی را بــر نمیتابــد.
اواخــر در لغــت از واژه آخــر بــه معنــای پایــان مشــتق شــده و معنــای لغــوی آن
پایاندهنــدگان اســت .از نظــر اصطــاح اوائلنــگاران ،آخریــن کســانی کــه عملــی را
تــا زمــان نــگارش کتابــی بــا موضــوع اوائــل ،انجــام دادهانــد و بــه طــور معمــول نــام و
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یــا عمــل آنهــا در پایــان ایــن کتــب فهرســت میشــود ،اواخــر گوینــد کــه در مــوارد
نــادری بــه طــور مســتقل هــم آورده شــده اســت .افــزودن فصولــی بــا عنــوان "االواخــر"
در کتابهــای اوائــل در جهــان عــرب و اســام ،موجــب میشــود کتــب اوائــل و
گینــس از نظــر محتــوا بــه هــم نزدیکتــر شــوند؛ زیــرا بــه طــور معمــول در "االواخــر"،
معنــای رکــورد نهفتــه اســت و بنــا بــه نقــل علــی دده ســکتواری (م )1007.در کتــاب،
محاضــره الاوائــل و مســامره الاواخــر ،ســیوطی (م )911.در کتــاب الوســائل الــی
معرفــه الاوائــل افــزون بــر مطالــب ابوهــال عســکری (م )395.مــوارد دیگــری از جملــه
"مســتدرکات اوائــل" و نیــز فهرســتی از اواخــر را بــه آن افــزود و ســکتواری بــه آنچــه
ســیوطی آورده بــود ،مــواردی دیگــر اضافــه نمــود؛ بــه گون ـهای کــه  37فصــل را بــه
اوائــل اختصــاص داد و  4فصــل بــه اواخــر؛ (ســکتواری ،بیتــا :مقدمــه؛ معلــوف:1327 ،
 )419البتــه گفتنــی اســت کــه نجاشــی بــرای شــیخ صــدوق (م )381.کتابــی بــا عنــوان
کتــاب الاواخــر ذکــر میکنــد (نجاشــی389 :1416 ،؛ طهرانــی ،1403 ،ج )470 :2و در
مقدمــه مجموعــه آثــار شــیخ صــدوق ،در بحــث تألیفــات وی ،بــه ایــن کتــاب اشــاره شــده
اســت .بنابرایــن ،میتــوان گفــت اواخرنویســی بــر خــاف ادعــای ســکتواری ،ســالها
پیــش از ســیوطی و در قــرن چهــارم صــورت گرفتــه و حتــی کتــب مســتقلی بــا ایــن
موضــوع بــه نــگارش درآمــده اســت.
در لغــت بــه معنــای درگرفتــن تمامــه چیــزی ،شــامل گشــتن ،برابــر کــردن ،موافــق
نمــودن و...آمــده اســت (دهخــدا ،1377 ،ذیــل واژه) امــا آنچــه در اثــر حاضــر بــا عنــوان
بررســی تطبیقــی مطــرح میشــود ،مقایســه کتــب الاوائــل و کتــاب گینــس از حیــث
ک ّمــی و کیفــی و از دو منظــر محتوایــی و روشــی اســت و وجــوه تشــابه و تمایــز ایــن دو
اثــر بــه بحــث گذاشــته خواهــد شــد.
انگیزه تدوین کتب االوائل و گینس
عالقــه بــه نکوداشــت قهرمانــان و اولینهــا در هــر علــم و عمــل ،برتریــن انگیــزه
را درکتــاب االوائــل ابوهــال عســکری مییابیــم کــه نــه اولیــن بلکــه جامعتریــن و
کاملتریــن کتــاب در ایــن زمینــه اســت .وی وقتــی میبینــد اکثــر و عمــوم مــردم
و حتــی گروهــی از خــواص ،از اولیــن کارهــا و اســامی و امــور نخســتین میپرســند و
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کتابــی نمییابنــد کــه همــه ایــن مــوارد در آن گــردآوری شــده باشــد ،کتــاب مســتقلی
مشــتمل بــر ایــن نــوع اخبــار مینویســد( .عســکری )18 :1408 ،بنابرایــن ،نیــاز عمــوم
و حتــی پــارهای از خــواص جامعــه و نبــودن آثــاری از ایــن دســت ،ضــرورت نــگارش
ایــن نــوع آثــار و انگیــزه نگارنــدگان را رقــم زده اســت .همچنیــن عشــق بــه آگاهــی از
ســرآغاز پدیدههــای جهــان ،پیوســته کنجــکاوی مردمــان را برمیانگیــزد .و در میــان
اعــراب ،ایــن کنجــکاوی باعــث شــد تــا نویســندگان مســلمان ،از اواخــر قــرن دوم ،بــه
نــگارش اوائــل دســت زدنــد( .آذرنــوش ،1380 ،ج )408 :10شــاید هــم بــر اســاس حکــم
"الفضــل للمتقــدم" (ابنندیــم68 :1393 ،؛ ابنخطیــب بغــدادی ،1417 ،ج366 :2؛ ابــن
مســکویه ،1421 ،ج )13 :6کــه پــس از شــعر عــدی بــن الرقــاع بــه ضربالمثلــی معــروف
تبدیــل شــد ،در طــول زمــان ،کتابهایــی بــا موضــوع اولینهــا نگاشــته شــده باشــد.
ایــن شــعر عبــارت اســت از:
1
بکاها مـکان الفضــل للـمتقدم
ولکن بکت قبلی فهیج لی البکاء
امــا منابــع موجــود ،انگیــزه تدویــن کتــاب گینــس را یــک نیــاز شــخصی برشــمردهاند.
گفتــه شــده هیوبیــور 2،مدیرعامــل کارخانــه نوشابهســازی گینــس بــا جمعــی از دوســتانش
کنــار رودخانــه اســانی (در جنــوب شــرق ایرلنــد) بــه شــکار آبچلیــک طالیــی (مــرغ
بــاران) رفتــه بودنــد .شـبهنگام کــه بــه کاخ ییالقــی محــل اقامتشــان بازگشــتند ،بحثــی
بیــن او و دوســتانش درگرفــت بــر ســر اینکــه "آیــا آبچلیــک طالیــی ســریعترین
پرنــده اروپــا اســت یــا باقرقــره"؟ امــا بــرای تعییــن یــا تأییــد ایــن مطلــب ،هیــچ کتــاب
مرجعــی وجــود نداشــت کــه پرسـشهایی از ایــن قبیــل را پاســخ گویــد و بــه درج آمــار و
ارقــام و رکوردهــا پرداختــه باشــد .ایــن فکــر همــواره بــا او بــود تــا دوازده ســپتامبر 1945
کــه از دو بــرادر بــه نامهــای نوریــس و رأس مــک ویرنــر (ویرنــز) کــه در آن هنــگام یــک
دفتــر گــردآوری آمــار و اطالعــات در لنــدن داشــتند ،دعــوت کــرد تــا جــزوهای گردآورنــد
و بــه فهرســت "ترینهــا" در زمینههــای گوناگــون اقــدام کننــد کــه ثمــره آن نــگارش
کتابــی در  196صفحــه بــود .ایــن اثــر در  27اوت  1955در لنــدن بــا نــام رکوردهــای
 .1لیکــن او پیــش از مــن گریســت و پــس از آن بــود کــه احســاس گریســتن در مــن غلیــان کــرد  /گریــه او بــر
مــن تقــدم داشــت و فضیلــت بــرای کســی اســت کــه متقــدم اســت.
2. Hugh Beaver.
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گینــس منتشــر شــد و ســپس توســعه یافــت( .غفــاری)3 :1376 ،
مروری بر سیر تطور اوائلنگاری به زبان عربی تا قرن پنجم
از آنجــا کــه قدمــت اوائلنــگاری بــه دوازده قــرن پیــش میرســد ،بــرای بررســی
ســیر نــگارش آثــاری از ایــن دســت ،بایــد فصــل مســتقلی را گشــود و بــه بررســی
مهمتریــن کتــب الاوائــل پرداخــت .ازایــنرو ،کاوش و پویــش در کتــب الاوائــل بــه
لحــاظ گســتردگی آنهــا و قدمــت بیشتــر ،بــه ناچــار نســبت بــه کتــب گینــس حجــم
بیشتــری خواهــد یافــت .کهنتریــن کتــاب بــا عنــوان الاوائــل ،مربــوط بــه اواخــر
قــرن دوم و منســوب بــه هشــام بــن محمــد بــن ســائب معــروف بــه ابنکلبــی (م)206.
نســابه مشــهور عــرب اســت( .نجاشــی )434 :1416،البتــه ابنندیــم ،مجموعــهای از
کتــب ابنکلبــی بــا موضــوع اوائــل را فهرســت میکنــد کــه ظاهــراً بــا اصطــاح
مــورد نظــر مــا تفــاوت دارد و چنانکــه بیــان شــد ،مــراد وی آثــاری بــا موضــوع تاریــخ
پیشــینیان اســت نــه االوائــل( .ابنندیــم )109 :1393 ،گرچــه در معجمالادبــا کــه
مجموعــه تصنیفــات ابــن کلبــی بــه نقــل از ابنندیــم از ابوالحســن کوفــی آورده شــده،
نــام کتــاب الاوائــل دیــده میشــود( .یاقــوت حمــوی ،1400،ج :19ص )289ســپس
الاوائــل مدائنــی (م 215.یــا  )225در اوایــل قــرن ســوم بــه نــگارش درآمــد (ابنندیــم،
 )116 :1393کــه از ایــن دو کتــاب تنهــا نامــی در میــان آثــار پســین دیــده میشــود.
در کتــاب هدیهالعارفیــن اســماعیل پاشــا بغــدادی (بغــدادی ،بیتــا ،ج :1ص)266
زراد کوفــی (م )224.اشــاره شــده اســت .همچنیــن در
ســراد یــا ّ
بــه کتــاب الاوائــل ّ
کتــاب الفهرســت (شیخطوســی )354 :1417،یــک کتــاب الاوائــل بــرای ابویحیــی
احمدبنداوودبنســعید فــزاری ،جرجانــی (م )254.نــام بــرده شــده کــه بــه اوائلنــگاری
در نیمــه اول قــرن ســوم مربــوط اســت.
در قــرن ســوم ،افــزون بــر کتــب مذکــور ،برخــی ماننــد ابنابیشــیبه (م،)235.
ابنحبیــب بغــدادی (م ،)245.ابنقتیبــه دینــوری (م )276.و ابنابیعاصــم (م)278.
در کتابهــای خــود المعــارف ،المصنــف ،الآحــاد والمثانــی و المنمــق ،بــاب
یــا فصلــی را بــه مبحــث اوائــل اختصــاص دادنــد .نیــز ابنرســته (م )290.در کتــاب
الاعلاقالنفیســه ،بابــی بــا عنــوان "اوائــل" دارد و گفتــه شــده شــاید کتــاب اوائــل کــه
بــرای احمدبنمحمدبنخالــد برقــی (م )274.ذکــر شــده ،بخشــی یــا فصلــی از کتــاب
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معــروف المحاســن وی باشــد( .غــازی)31 :1982 ،
در قــرن چهــارم ،حــدود نــه و بنــا بــه نقلــی هشــت (آذرنــوش ،1380،ج )409 :10
کتــاب اوائــل بــه نــگارش درآمــده اســت کــه عبارتانــد از:
حرانــی (م )318.کــه در بیشتــر منابــع اهــل ســنت
 .1حســین بــن ابــی مشــعر ،ابوعروبــه ّ
ماننــد فتحالبــاری و عمــدهالقــاری ارجاعــات فراوانــی بــه کتــاب الاوائــل وی دیــده میشــود.
(عســقالنی ،بیتــا ،ج520 :8؛ العینــی ،بیتــا ،ج246 :19؛ ســمعانی ،1408،ج)44 :4
 .2ابراهیمبنمحمــد بیهقــی (م.قــرن  )4در کتــاب المحاســن والمســاوی در فصــل
"محاســن معرفــه االوائــل" بــه اولینهــا اشــاره دارد.
 .3طبرانــی (م )360.کــه بنــا بــه نقــل غــازی (غــازی )31 :1982 ،اولیــن کســی اســت
کــه الاوائــل را بــه شــکل مســتقل نگاشــت و ابوهــال عســکری پــس از وی ،بــه نگارش
موســوعهای بــا عنــوان الاوائــل پرداخــت؛ در حالــی کــه عمــوم محققــان ،ابوهــال
عســکری را نخســتین نگارنــده اوائــل بــه صــورت مســتقل میداننــد( .حاجیخلیفــه،
بیتــا ،ج200 :1؛ معلــوف)419 :1327 ،
 .4شــیخ صــدوق (م )381.کــه در کتــاب خصــال مطالبــی آورده و میگویــد« :در
کتــاب اوائــل نقــل کــردهام ».ایــن کتــاب در دســترس نیســت؛ امــا بــه طــور معمــول،
تراجمنــگاران در بیــن تألیفــات او از الاوائــل یــاد میکننــد.
 .5ابــو بکــر احمدبنحســینبن مهــران دینــوری مصــری (م )381.کــه کتــاب وی در
دســترس نیست.
 .6ابوعبیــداهلل محمدبنعمــران مرزبانــی خراســانی (م )384.کــه آقابــزرگ طهرانــی
ســال وفــات او را  378قمــری میدانــد .ابنندیــم (ابنندیــم )146 :1393 ،تعــداد
صفحــات کتــاب اوائــل او را  150صفحــه ذکــر کــرده اســت؛ امــا ابوریحــان بیرونــی در
آثــار الباقیــه عــن القــرون الخالیــه ،کتــاب الاوائــل مرزبانــی را شــامل هــزار صفحــه
میدانــد( .بیرونــی562 :1422،؛ یاقــوت حمــوی ،1400،ج 6:2583؛ ابنندیــم:1393،
 )148بــه گفتــه ابوریحــان بیرونــی ،ایــن کتــاب دربــاره اخبــار پیشــین و ...بــوده اســت.
 .7ابوهــال عســکری کــه کاملتریــن کتــاب مســتقل را در مــورد اوائــل نگاشــت .بــر
اســاس مقدمــه نویســنده ،کتــاب مشــتمل بــر ده بــاب اســت .بــرای مثــال ،بــاب اول بــه قریش
و اولیــن اعمالــی کــه بــه دســت آنــان در جاهلیــت اتفــاق افتــاده ،اختصــاص دارد و بــاب دوم ،به
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اولیــن امــور عمــوم مــردم در عصــر جاهلــی میپــردازد (ابوهــال عســکری)18 :1408 ،
 .8کتــاب الاوائــل ابوعبــداهلل محمدبنعباسبنعلیبــن ماهیــار معــروف بــه
حجــام (م()385.طهرانــی ،1403 ،ج471: 2؛ حســن )426 :1409 ،کــه در منابــع پســین
ابن ُ
از آن اســتفاده شــده امــا در دســت نیســت.
 .9محمدبنعبــداهلل ابوجعفــر حمیــری قمــی (م .قــرن )4کــه بنــا بــه نقــل تســتری،
(تســتری ،1419،ج )367 :9او کاتــب امــام عصــر (عــج) بــود .دلیــل ایــن مطلــب ،وجــود
کتابهــا و توقیعاتــی اســت کــه از وی در آثــاری چــون الکافــی و الغیبــه شــیخ طوســی
دیــده میشــود .کتــاب وی نیــز موجــود نیســت.
از مجموعــه آثــار بــا عنــوان "اوائــل" در قــرن چهــارم ،تنهــا ســه مــورد الاوائــل
بیهقــی ،طبرانــی و ابوهــال عســکری بــر جــای مانــده اســت( .غــازی )31 :1982 ،و
بــا نگاهــی بــر آثــار ســدههای بعــدی ،آشــکارا میتــوان دریافــت کــه بســامد کتــاب
ابوهــال بســیار بیــش از دیگــر آثــار اســت.
ابومنصــور عبدالملکبنمحمدبناســماعیل نیشــابوری (م )429.در قــرن پنجــم در
کتــاب لطایفالمعــارف در فصــل اول بــه "اوائــل" پرداختــه اســت .در اکثــر نوشــتههای
مربــوط بــه ترتیــب تاریخــی کتــب الاوائــل ،بــه اثــر دیگــری در ایــن قــرن اشــاره نشــده
و تنهــا در مقالــه کتــاب الاوائــل ،بــر اســاس ترتیــب مذکــور در کتــاب الاوائــل محمــد
مقــدس اصفهانــی ،نــام محمدبنابوالقاســم راشــدی بــدون ذکــر تاریــخ وفــات و مشــخصات
کامــل وی بــه عنــوان نویســنده الاوائــل در کنــار نــام ابومنصــور نیشــابوری دیــده میشــود.
(زادهــوش  )23 :1383امــا فــرد یادشــده ،محمدبنابیالقاسمبنابیالشجاعالراشــدیاله
مدانــی (ابوالمظفــر)(م )611.اســت کــه بنــا بــه نقــل کحالــه (کحالــه ،بیتــا ،ج،)140 :11
فقیــه و اصولــی و متوفــای ســال  611قمــری بــوده و بنــا بــه نقــل ذهبی«لــه مصنفــات
فــی علــم االوائــل»؛ "بــرای او تألیفاتــی در علــم اوائــل وجــود دارد(".ذهبــی ،1407 ،ج:44
 )91پــس بــه طــور مشــخص ،از اوائلنویســان قــرن پنجــم بــه شــمار م ـیرود .البتــه در
برخــی منابــع بــه نــام ابویعقــوب ،اسحاقبنســلیمان اســرائیلی طبیــب قیروانــی (م)430.
صاحــب کتــاب الاوائــل و الاقاویــل (بغــدادی ،بیتــا ،ج )275 :2برمیخوریــم کــه بایــد
در زمــره اوائلنگاریهــا در قــرن پنجــم برشــمرد .ابنندیــم در بابــی بــا عنــوان "ذکــر مــا
وجدتــه مــن الکتــب المصنفــه فــی االداب لقــوم لــم یعــرف حالهــم" ،بــه کتــاب الاوائــل
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سعیدبنســعدون عطــار اشــاره میکنــد کــه تنهــا نــام نویســنده آن مشــخص اســت و
توضیــح دیگــری نــدارد( .ابنندیــم )197 :1393 ،بــه طــور مشــخص ،حیــات ایــن فــرد
بــه قبــل از وفــات ابنندیــم (م )380.برمیگــردد؛ زیــرا وی بــه تألیفــات تــا زمــان خــود
پرداختــه اســت .بــه عبارتــی سعیدبنســعدون تــا قبــل از نیمــه قــرن چهــارم میزیســته
اســت .در الذریعــه کتابهــای الاوائــل دیگــری کــه بــه رشــتههای خاصــی از علــوم
اختصــاص دارد ،ماننــد اوائلالتحریــر میرزامنشــی در اخــاق و آداب از قــرآن و حدیــث و
امثــال و اشــعار ،الاوائلالعلویــه شــیخ ســراجالدین حســن کهنــوی در حکمــت علــوی و
اوائلالمقــالات شــیخ مفیــد (م )413.نیــز آورده شــده اســت( .طهرانــی ،1403،ج)472 :2
شــیخ مفیــد در ایــن کتــاب ،نخســتین گفتارهــا دربــاره آیینهــای برگزیــده عقایــد رســمی
شــیعیان را مــیآورد کــه میتــوان آن را از اوائلنگاریهــای اواخــر قــرن چهــارم و یــا
اوایــل قــرن پنجــم بــه شــمار آورد.
بنــا بــه نقــل نگارنــده مقالــه "اوائــل" در دایرهالمعــارف بــزرگ اســلامی ،از قــرن
پنجــم تــا ســال نــگارش مقالــه یــاد شــده یعنــی  ،1380بیســت کتــاب بــا موضــوع
"االوائــل" بــه نــگارش درآمــده اســت کــه مــواردی از آن در مقالــه ذکــر شــده و مــا بــه
جهــت پرهیــز از درازگویــی ،از بازنــگاری آن میگذریــم( .آذرنــوش ،1380،ج)409 :10
همچنیــن در ایــن کتــاب پــس از معرفــی کتــاب الدلائــل فــی احــکام النجــوم بــه
نقــل از نویســنده آورده شــده کــه وی پــس از دیــدن کتــاب الاوائــل فــی صناعــه النجــوم
بــه نــگارش ایــن کتــاب پرداختــه اســت( .طهرانــی ،1403،ج )315 :26بنابرایــن ،آن کتــاب
در علــم نجــوم بــوده کــه کتــب مربــوط بــه اوائلنــگاری بــه آن توجــه نداشــتهاند .گفتنــی
اســت کــه بیشتــر تألیفــات اوائلنــگاران از قــرن پنجــم بــه بعــد دربــاره کتــب اوائــل
اســت نــه خــود مبحــث اوائــل کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود:
 .1محاســن الوســائل فــی علــم الاوائــل ،نگاشــته بدرالدیــن محمدبنعبــداهلل
شــبلی ســبکی (م)769.؛
 .2اقامهالدلائل علی معرفه الاوائل ،نگاشته ابنحجر عسقالنی (م)852.؛
 .3الوسائل الی معرفه الاوائل ،نگاشته سیوطی (م)911.؛
 .4محاضره الاوائل و مسامره الاواخر ،نگاشته شیخ علی دده سکتواری (م)998.؛
 .5ازهــار الخمائــل (الجمائــل= الجمــال) فــی وصــف الاوائــل ،نگاشــته مولــی
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محمدبنعثمــان معــروف بــه بدوقــه کیــن راده الرومــی (م)1013.؛
 .6زبدهالرســائل فــی معرفــه الاوائــل ،نگاشــته یحییبنیعقــوب قــادری شــامی،
(م.)1040.
گفتنــی اســت یکــی از کتــب اوائــل کــه در آثــار بعــدی زیــاد از آن اســتفاده شــده،
کتــاب الاوائــل اســماعیلبنهبهاهلل موصلــی معــروف بــه اســماعیل موصلــی (م)655.
اســت .ایــن کتــاب در قــرن هفتــم بــه نــگارش درآمــده و البتــه نویســنده در مــوردی از
آن بــا عنــوان الاوائــل ابــن اباطیــش یــاد میکنــد( .قلقشــندی ،بیتــا ،ج )444 :2در
خزانـهالادب (بغــدادی ،1998،ج )64 :7و الاغانــی (اصفهانــی ،1415 ،ج )415 :2نیــز بــه
نمونههایــی از اولینهــا از کتــاب الاوائــل اســماعیل موصلــی اشــاره شــده اســت .بــا
اینکــه کتــاب یادشــده مربــوط بــه بعــد از قــرن پنجــم اســت ،بــه علــت اهمیــت و نیــز
میــزان تأثیــر آن بــر آثــار پســین در مقالــه حاضــر مطــرح شــد.
در مجمــوع ،بــا توجــه بــه ســیر تاریخــی کتــب الاوائــل تــا قــرن پنجــم ،میتــوان
گفــت کــه در قــرن ســوم ،افــزون بــر کتــب مســتقل بــا عنــوان الاوائــل ،گزارشهــای
زیــادی از اولینهــا بــه عنــوان بــاب و یــا فصلــی در کتــب مفصــل روایــی ،ادبــی و
تاریخــی گنجانــده شــده ،امــا در قــرن چهــارم خیزشــی بــرای اوائلنــگاری بــه صــورت
مســتقل دیــده میشــود و میــزان آثــاری بــا ایــن عنــوان بــه طــور چشــمگیر افزایــش
مییابــد .در قــرن پنجــم ،شــاهد کاهــش چشــمگیری در اوائلنــگاری هســتیم کــه بــا
توجــه بــه وجــود زمینههــای مناســب بــرای نــگارش ،بررســی علــل آن ،مجالــی دیگــر
میطلبــد .اوائلنــگاری از قــرن پنجــم تاکنــون ،دســتخوش تغییــر اساســی شــده و
در ایــن دســت آثــار ،بــه جــای پرداختــن بــه گزارشهــای اولینهــا ،بحــث روی کتــب
الاوائــل و ارائــه فهرســت از ایــن آثــار ،کانــون توجــه نویســندگان میشــود.
کتب االوائل و گینس به زبان فارسی
در ســال  1378خورشــیدی ،کتابــی بــا عنــوان نخســتینها بــه زبــان فارســی نوشــته
کاظــم ســعیدپور توســط نشــر فقــه در قــم به چــاپ رســید .در حالی کــه بســیاری از علمای
ایــران ،بــا تأســی از علمــای متقــدم اســامی ،کتابهایــی بــا عنــوان الاوائــل بــه زبــان
عربــی نگاشــته بودنــد؛ عالمانــی چــون طباطبایــی یــزدی حائــری( ،م ،)1313.سیدحســن
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موســوی عاملــی کاظمــی (م ،)1354.سیدمحســن امیــن و هبهالدیــن شهرســتانی  -کــه
البتــه تنهــا نســخه خطــی ایــن کتــاب بــا عنــوان الاولیــات فــی اوائــل المــوادات
و المخترعــات مــن العلــوم و الصناعــات در کتابخانــه شــخصی نویســنده موجــود
اســت -و عالمــه محمدتقــی شوشــتری (م )1374.کــه کتابــی بــا عنــوان الاوائــل دارد.
در مــورد ترجمــه کتــاب گینــس ،گفتــه شــده ایــن کتــاب تــا ســال  1376خورشــیدی
بــه  45زبــان از جملــه بــه زبــان فارســی ترجمــه شــده اســت( .غفــاری )2 :1376 ،البتــه
بنــا بــه نقــل کتــاب الکترونیکــی پنجــاه ســال رکوردهــای جهانــی گینــس ،ایــن
کتــاب تــا زمــان نــگارش کتــاب یادشــده ،در بیــش از صــد کشــور دنیــا و بــه بیــش
از  23زبــان ترجمــه شــده اســت! آخریــن کتــاب رکوردهــای جهانــی گینــس در ســال
 2013توســط مرکــز نشــر  Hit Enterainmentدر  272صفحــه و در بریتانیــا چــاپ شــد
کــه بــه احتمــال یکــی از آن ترجمههــا بــه زبــان فارســی اســت .بــه طــور معمــول،
در ایــران مجموعههایــی از قبیــل "ترینهــا" "اولینهــا" (االوائــل) و غیــره را در
رده کتابهــای شــگفتیهای جهــان قــرار میدهنــد .از جملــه ایــن آثــار ،کتــاب
ترینهــا ترجمــه کتــاب ( Guinness book of world recordsرکوردهــای جهانــی
گینــس) اســت کــه در ســال  1363هجــری خورشــیدی بــرای نخســتینبار بــا ترجمــه
ســیف غفــاری چــاپ شــد و ســپس توســط نشــر فاختــه بــا هــمکاری نشــر نــو در
تهــران بــه ســالهای  1370و  1376بــه چــاپ مکــرر رســید .نیــز میتــوان بــه کتــاب
اولینهــای ایــران ،نگاشــته خلیــل محمــدزاده اشــاره کــرد کــه اولیــن دایرهالمعــارف
موضوعــی دربــاره اولینهــا را در ایــران نگاشــت و توســط انتشــارات ورق در ســال
 1376بــه چــاپ رســید .ایــن کتــاب از میــان  129کتــاب و چهــل نشــریه اســتخراج
شــده و در  29زمینــه موضوعــی قــرار گرفتــه اســت و همچنــان کــه از عنــوان آن
برمیآیــد شــامل اولینهــای ایــران در حوزههــای مختلــف از سیاســت و اقتصــاد و
فرهنــگ اســت .بنابرایــن ،اوائلنــگاری در ایــران بیشتــر بــه ترجمــه آثــار نظــارت
دارد و بــه جــز چنــد نمونــه انگشتشــمار ،اثــر مهمــی دیــده نمیشــود .در پــی چــاپ
کتــاب گینــس کــه در مــواردی مرزهــای اخالقــی در آن حفــظ نمیشــد ،طرحــی بــا
عنــوان "الخیــرات" و یــا "گینــس اســامی" در ســال  1389پیشــنهاد شــد(ical.ir) .
پیشــنهاد و نامــه ســیدمرتضی ســراجی ،طــراح ایــن فکــر در ســال  1389مطــرح گردیــد
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و طــرح گینــس اســامی در  25آگوســت  2011رقــم زده شــد(nws.miu.ac.ir) .

تطبیق کتابهای االوائل و گینس
هــر نوشــتاری دارای دو بخــش محتــوا و روش اســت کــه بــرای تطبیــق دو اثــر بایــد
بــه بررســی ایــن دو قســمت پرداخــت .منظــور از محتــوا ،دادههــا و اطالعاتــی اســت کــه
بــه خواننــده انتقــال مییابــد و مــراد از روش در مقالــه حاضــر ،روش گــردآوری اطالعــات
بــرای تدویــن و تنظیــم ایــن کتــب ،کیفیــت انتخــاب و همچنیــن روش چینــش و ارائــه
مطالــب آن اســت.
 .1تطبیق محتوای کتباالوائل و گینس

از نظــر محتــوا مــوارد متشــابه و متمایــزی در دو اثــر یادشــده دیــده میشــود کــه بــا
در کنــار هــم قــرار دادن آنهــا ،میتــوان نتایــج قابــل قبولــی بــه دســت داد .ایــن مــوارد
را در دوبخــش وجــوه تمایــز و وجــوه تشــابه پــی میگیریــم:

 -1-1وجوه تمایز در محتوا

وجــوه تمایــز کتــب الاوائــل و گینــس را بــه لحــاظ محتــوا ،میتــوان در مــوارد ذیــل
ترســیم کرد:
 -1-1-1موضــوع کتــب الاوائــل چنانکــه بیــان شــد ،از فــروع علــم تاریــخ و علــوم
اجتماعــی اســت و جزئــی از معرفــت تاریخــی بــه شــمار م ـیرود( .حاجیخلیفــه ،بیتــا،
ج199 :1؛ قلقشــندی ،بیتــا ،ج )470 :1گرچــه بعدهــا دامنــه آن بــه ادبیــات عــرب هــم
کشــیده شــد؛ امــا کتــاب گینــس بــه تمــام دانشهــا و اقدامــات انســانی و امــور طبیعــی
بــدون هیــچ حــد و مــرزی میپــردازد و بــه گســتره خاصــی از علــوم تعلــق نــدارد.
 -1-1-2بــه طــور معمــول در کتــب الاوائــل بــه اولینهــا پرداختــه میشــود نــه بــه
ترینهــا و از ایــن جهــت بــه لحــاظ محتــوا محــدوده آنهــا خاصتــر از گینــس اســت؛ از
جملــه :اولیــن کســی کــه لبــاس دوخــت؛ اولیــن کســی کــه قربانــی کــرد؛ اولیــن طبیــب
نــزد عــرب و اولیــن کســی کــه روز هفتــم هفتــه را جمعــه نامیــد؛ امــا در مــورد محتــوای
کتــاب گینــس گفتــه شــده کــه پیــش از ایــن ،رکوردهــای مربــوط بــه اقدامــات انســانی
و وقایــع طبیعــی در کتــاب گینــس ثبــت میشــد ولــی اخیــراً تمایــل گینــس بیــش از
هــر چیــز بــه ســمت ثبــت رکوردهــای انســانی رفتــه اســت .در ایــن کتــاب گینــس کــه
بــا توجــه بــه انگیــزه نــگارش آن در ابتــدا رکوردهــای ورزشــی بیشتریــن حجــم آن
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را شــامل میشــد ،امــروزه مجموع ـهای از دســتاوردهای انســانها و در واقــع ،اقدامــات
انســانی و پدیدههــای طبیعــی (ســایت فــرارو )1393/1/14 :کــه متمایــز از دیگــر انــواع
آن اســت ،گــردآوری میشــود؛ از جملــه :کوتاهتریــن و بلندتریــن زن و مــرد دنیــا،
پرفروشتریــن کتــاب جهــان ،پیرتریــن زوج جهــان ،بزرگتریــن نقاشــی کــودکان در
جهــان ،بزرگتریــن اســب دنیــا و. ...
 -1-1-3از وجــوه تمایــز در محتــوای دو اثــر ،ایــن اســت کــه در کتــب الاوائــل،
بیشتــر بــه مضامیــن فرهنگــی و علمــی در طــول تاریــخ پرداختــه شــده امــا در گینــس،
بــه هــر کســی کــه کاری عجیــب و منحصــر بــه فــرد کنــد و یــا بــه هــر عمــل و صفــت
شــگفتانگیز و بیســابقه میپردازنــد کــه گاه از اولینهــا هســتند و گاه در زمــره
برترینهــا قــرار میگیرنــد.
 -1-1-4در کتــب الاوائــل بــه کارهایــی پرداختــه شــده اســت کــه اســتدامت داشــته
و مــورد قبــول و عمــل مــردم جامعــه ،اعــم از عــوام و خــواص قــرار گرفتــه ،در حالــی کــه
صرفنظــر از جلــد اول کتــاب گینــس ،دیگــر مجلــدات آن بــه جدیدتریــن رکوردهــا در
ســالهای جــاری اختصــاص دارد؛ بــرای مثــال گینــس  1909رکوردهــای ایــن ســال را
در بــردارد امــا در الاوائــل ،نگارنــده بــه اولینهــای تاریــخ تــا زمــان خــود میپــردازد.
 -1-1-5منبــع بســیاری از اخبــار موجــود در کتــب الاوائــل ،تخیــات و خرافــات بوده
و بــه مــرور زمــان بــر وســعت ایــن تخیــات و بــه تبــع آن ،بــر حجــم مجموعههــای
اوائــل افــزوده شــده( ،آذرنــوش ،1380 ،ج )409 :10امــا گاه در مــورد تاریــخ اســام،
اطالعــات مفیــد و منحصــر بــه فــردی یافــت میشــود کــه ارزشــمند و بــه دور از
هرگونــه خرافــه ،ســوگیری و تعصبــات اســت؛ امــا در مــورد گزارشهــای کتــاب گینــس
از آنجــا کــه مســتند بــه مــدارک مشــهود و اندازهگیــری بــوده و صحــت و ســقم خبــر
در مراحــل گوناگــون ارزیابــی میشــود ،و از تصاویــر اســتفاده میکنــد ،موجــب ارزش
بیشتــر گزارشهــا شــده و آن را دارای اعتبــار و قطعیــت بیشتــری کــرده اســت.
البتــه در مــواردی ،گرایشهــای سیاســی و اعتقــادی حاکــم بــر نظــام ســلطه جهانــی در
گزینــش و انتخــاب برترینهــا در آن بیتأثیــر نبــوده اســت.
 -1-1-6عنصــر زمــان در کتــاب گینــس بســیار اساســی اســت؛ از ایـنرو ،رکوردهــای
هرســال در یــک مجموعــه جمــع میشــود ،ماننــد گینــس  2012کــه تنهــا بــه رکوردهــای
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همــان ســال میپــردازد؛ امــا در الاوائــل ،مــواد کتــاب بــه تناســب محتــوا و موضــوع و
اولیــن بــودن در هــر زمانــی تنظیــم میشــود و بــا وجــود ایــن کــه شــاخهای از دانــش
تاریــخ اســت ،عنصــر زمــان در آن بــه طــور مســتقل دارای خصوصیــت نیســت.
 -1-1-7کتــب الاوائــل بــه طــور معمــول بــر افــراد انســانی و گفتــار یــا فعلــی
تکیــه دارد کــه از آنــان صــادر میشــود ،امــا در فهرســت رکوردهــای جهانــی گینــس،
بــه پدیدههــای طبیعــی و شــگفتیهای دنیــای حیوانــات نیــز پرداختــه میشــود ،ماننــد
کوچکتریــن گاو جهــان و یــا بلندتریــن گیــاه جهــان.
 -1-1-8در کتــب اوائــل گرچــه تعصبــات و گرایشهــای قومــی ،دینــی و مذهبــی
دخالــت داشــته ،در نقــل گزارشهــا از مرزهــای اخالقــی گــذر نکــرده ،در حالــی کــه
برخــی از گزارشهــای گینــس بــه دور از اخــاق و ادب اســت و تصاویــری از شــنیعترین
حــرکات انســانی و یــا رفتارهــای مربــوط بــه حریــم خصوصــی افــراد دیــده میشــود کــه
البتــه بــا اجــازه خــود آنــان صــورت میگیــرد امــا انتشــار آن از نظــر عفــت عمومــی
درســت نیســت .بــرای نمونــه ،طراحــان گینــس ،هیــچ ابایــی ندارنــد تصویــر فرقـهای از
زنــان و مــردان کامـ ً
ا برهنــه را در حــال عبــور از خیابانــی شــلوغ نشــان میدهــد و ایــن
حرکــت را از ترینهــا برمیشــمرند! از ایــن روی در ترجمــه گینــس  2005بــه حــذف
آنهــا تصریــح شــده اســت( .ســهرابی)3 :1388 ،
 -1-2وجوه تشابه در محتوا

وجوه تشابه و اشتراک کتب الاوائل و کتاب گینس عبارتند از:
 -1-2-1هــر دو از نظــر انگیــزه نــگارش چنانکــه در بخشهــای پیشــین نوشــتار
مطــرح شــد ،یکســان هســتند و بــرای پاســخگویی بــه نیــاز جامعــه بشــری و در پــی
حــس کنجــکاوی نســبت بــه شــناخت اولینهــا و ترینهــا تدویــن شــدهاند.
 -1-2-2هــر دو بــه عمــل و یــا پدیدههایــی توجــه میکننــد کــه بــرای نخســتین
بــار بــه شــکل ثبــت شــده صــورت گرفتهانــد و اولیــن بــه حســاب میآینــد .بــا مطالعــه
و دقــت در فهرســت مطالــب ترجمــه کتــاب گینــس  2005و نیــز دیگــر مجلــدات آن ،بــه
تشــابه مــورد نظــر میتــوان پــی بــرد؛ زیــرا اولینهــا در حــرف "الــف" و نخســتینها
در حــرف "ن" حجــم نســبت ًا زیــادی از صفحــات را بــه خــود اختصــاص دادهانــد؛ افــزون
بــر آنکــه در متــن کتــاب و بــه هنــگام توضیــح مــوارد ،بــا عناویــن دیگــر دیــده میشــود
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کــه ایــن موضــوع بــرای اولیــن بــار بــه ایــن شــکل اتفــاق افتــاده اســت.
 -1-2-3هــر دو اثــر بــه گــزارش مــوارد بیســابقه میپردازنــد کــه تــا قبــل از
ثبــت عمــل ،وجــود نداشــته و بــرای اولیــن بــار اتفــاق افتــاده اســت؛ بــرای مثــال در
اوائــل میخوانیم":اولیــن کســی کــه لبــاس دوخــت ،ادریــس نبــی بــود" و در گینــس
آمــده اســت" :زوجــی کــه در فضــا عروســی کردنــد" و ایــن کارهــا پیــش از ایــن ســابقه
ـتین بــار اتفــاق افتــاده اســت؛ گرچــه در گینــس واژه اولیــن بــرای
نداشــته و بــرای نخسـ 
آنهــا بــه کار بــرده نشــده اســت.
 -1-2-4هــردو بــه ترینهــا میپردازنــد؛ البتــه در اوائــل فقــط بــه مقدمتریــن
فــرد و یــا مقدمتریــن عمــل پرداختــه میشــود (زیــرا اول اســم تفضیــل اســت)؛ امــا
گینــس هــم بــر مقدمتریــن (اولینهــا) و هــم برترینهــای دیگــر ماننــد بزرگتریــن،
طوالنیتریــن و ...متمرکــز اســت .از جملــه اولینهــای گینــس عبارتنــد از؛ اولیــن
اســتفاده از ترســیم  DNAبــرای رد محکومیــت متهــم (ســهرابی ،)143 :1388 ،اولیــن
بمــب گــوگل (ســهرابی ،)145 :1388،اولیــن پــرواز انســان توســط فرانســوا پیالتر در ســال
 1783کــه  26متــر از زمیــن باالتــر رفــت (ســهرابی ،)250 :1388،اولیــن جنگافزارهــا
(ســهرابی ،)159 :1388،اولیــن دریافتکننــده ژن درمانــی (ســهرابی ،)142 :1388،اولیــن
نوشــتهها (ســهرابی )260 :1388،و. ...
 -1-2-5هــر دو بــه رخــدادی میپردازنــد کــه در عصــر خــود بینظیــر بــوده و
همزمــان اتفاقــی هماننــد آن بــه وقــوع نمیپیونــدد .ممکــن اســت گفتــه شــود در
رخدادهــای ثبتشــده در الاوائــل ،ایــن مســأله تقــدم بــرای همیشــه حفــظ شــده و
اســتدامت دارد ولــی در رکوردهــای گینــس ،امــکان وقــوع رکــوردی جدیــد در زمانــی
دیگــر بعــد از آن وجــود دارد و بــه اصطــاح ،رکــورد شکســته میشــود .بــه نظــر
میرســد رکوردهــای پیشــین هــم بــا توجــه بــه زمــان ثبــت و نســبت بــه مــوارد مشــابه
در زمــان خــود ،ایــن اســتدامت را دارنــد و رکــوردار ایــن مقطــع بــرای همیشــه در رکــورد
خــود اولیــن اســت و رکوردشــکن بعــدی در امتیــاز جدیــد اولیــن بــه شــمار میآیــد.
 .2تطبیق روش تنظیم کتب االوائل و گینس

از نظــر روش گزینــش و تنظیــم و تدویــن گزارشهــا ،تفاوتهــا و شــباهتهایی در
دو اثــر یــاد شــده مشــاهده میشــود کــه عبارتنــد از:

نگاهی تطبیقی به کتب االوائل و کتاب گینس؛نخستینها و ترینها 105 ₪
 -2-1وجوه تمایز در روش

برخی از این وجوه تمایز عبارتاند از:
 -2-1-1مــاک تنظیــم مطالــب در کتــب اوائــل ،صرفـ ًا شــهرت آنها در بیــن مردم
و یــا ثبــت آنهــا در منابــع متقــدم بــوده اســت ،امــا چهــار مــاک بــرای رکوردهــای قابل
ثبــت در کتــاب گینــس وجــود دارد :نخســت اینکــه هــر رکــوردی بایــد قابلاندازهگیــری
باشــد؛ ازای ـنرو مــواردی چــون زیباتریــن و زش ـتترین کــه مــواردی کام ـ ً
ا ســلیقهای
هســتند ،در ایــن کتــاب جایــی نــدارد .معیــار دوم ایــن اســت کــه هــر رکــورد بایــد
قابلاثبــات و تأییــد باشــد ،در صورتــی کــه رکــوردی بــه دســت آیــد و نتــوان هیــچ
دلیلــی بــرای اثبــات آن آورد ،در کتــاب رکوردهــا ثبــت نمیشــود .همچنیــن بایــد قابــل
شکســتن باشــد؛ بنابرایــن اگــر رکــوردی باشــد کــه بــرای هیچکســی امــکان شکســتن
آن وجــود نداشــته باشــد ،بــه عنــوان رکــورد ثبــت نمیشــود؛ بــرای مثــال ،میتــوان
گفــت فــردی نمیتوانــد مدعــی رکــور ِد داشــتن بیشتریــن عکــس از مادربــزرگ خــود
شــود ،در صورتــی کــه معلــوم اســت او فقــط ســه عکــس دارد و ایــن ســه عکــس هــم در
اختیــار ایــن فــرد اســت .معیــار چهــارم هــم ایــن اســت کــه رکــورد بایــد بــر یــک معیــار
مبتنــی باشــد .بــرای مثــال گفتــه شــود ســریعترین ماشــین یــا پیمــودن طوالنیتریــن
مســیر و نمیتــوان مدعــی رکــورد طوالنیتریــن مســیر بــا ســریعترین خــودرو شــد.
)(aftab.irبــه ایــن معنــا کــه یــا بایــد طوالنیتریــن مســیر مــاک ســنجش باشــد و یــا
ســریعترین خــودرو مــاک باشــد نــه هــر دو ،تــا تنهــا بــه یــک معیــار توجــه شــود .در
مــورد مــاک اول ،در میــان رکوردهــا در ســالهای اخیــر بــه ایــن نــوع رکوردهــا نیــز
برمیخوریــم ماننــد "زیباتریــن دختــر جهــان" و شــاید مــاک موردنظــر در شــمارههای
اولیــه در نظــر گرفتــه میشــد.
 -2-1-2در کتــب الاوائــل از تصویــر اســتفاده نشــده و گزارشهــا بــه صــورت
متنــی اســت؛ امــا در گینــس در همــه مــوارد از تصاویــر اســتفاده شــده و همیــن مســأله
بــه اعتبــار گزارشهــای آن و نیــز جذابیــت بــرای مخاطــب افــزوده اســت .گفتنــی
اســت کــه نبــود تصویــر در کتــب الاوائــل بــه علــت محــدود بــودن امکانــات در زمــان
ثبــت آنهــا بــوده و کتــاب گینــس بــه علــت جــوان بــودن و اتصــال بــه عصــر انفجــار
اطالعــات و بهرهمنــدی از دنیــای دیجیتــال ایــن ویژگــی را دارد.
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 -2-1-3کتــب الاوائــل بــه طــور معمــول بــه صــورت فــردی نگاشــته میشــود امــا
تحقیــق ،تدویــن و تنظیــم کتــاب گینــس گروهــی و زیرنظــر و بــا حمایــت مالــی مؤسســه
گینــس بــه نــگارش در میآیــد کــه وابســته بــه کارخانــه گینــس اســت.
 -2-1-4مخاطبــان کتــاب گینــس تــوده وســیعی از مــردم اعــم از باســواد و بیســواد،
بافرهنــگ و بیفرهنــگ و عالــم و جاهــل را شــامل میشــود؛ زیــرا تصاویــر ،بیانگــر
گزارشهــا هســتند و در بیشتــر مــوارد ،نیــازی بــه داشــتن ســواد بــرای مطالعــه ندارنــد
و عمــوم مــردم جهــان از مخاطبــان ایــن کتــاب بــه شــمار میآینــد ،امــا محــدوده
مخاطبــان کتــب الاوائــل خاصتــر اســت؛ یعنــی عمومـ ًا افــراد باســواد و عالقهمنــد بــه
تاریــخ بشــر و بــه ویــژه مــردم جهــان اســام و بــه طــور خاصتــر ،عربزبــان و یــا آگاه
بــه زبــان عربــی از جملــه مخاطبــان ایــن کتــب هســتند.
 -2-1-5نگارنــدگان کتــب الاوائــل بــه طــور معمــول از ادبــا ،تاریخنویســان و
نســابه مشــهور در قــرن
شــخصیتهای برجســته جهــان اســام ماننــد ابنکلبــی (مّ ،)206.
دوم ،طبرانــی (م ،)360.ابوهــال عســکری ،ســیوطی( ،م )911.و غیــره بودهانــد ،امــا کتــاب
گینــس توســط عالــم و یــا ادیــب خاصــی بــه نــگارش نیامــده و حتــی فکــر اولیــه آن نیــز
توســط فــرد شــناخته شــده در بیــن دانشــمندان غربــی شــکل نگرفــت و بــه پیشــنهاد یــک
کارخانـهدار بــود و بــه عبارتــی در فضــای تجــاری طــرح ابتدایــی آن پیشــنهاد شــد.
 -2-1-6روش گــردآوری گزارشهــا در کتــب الاوائــل ،اینگونــه بــوده اســت
کــه گزارشهــا در آثــار اولیــه از روایــات شــفاهی گرفتــه و ثبــت و ضبــط میشــد و
در آثــار پســین از مجموعــه مطالــب موجــود در آثــار و میــراث مکتــوب تاریخــی ،روایــی
و ...آنچــه مربــوط بــه اولینهاســت ،گزینــش و جمـعآوری شــده و در یــک اثــر مســتقل
بــا عنــوان " کتــاب الاوائــل" تنظیــم گردیــده ســپس در مــواردی ،اطالعــات جدیــد در
مــورد اولینهــای زمــان نگارنــده کتــاب نیــز بــه آنهــا افــزوده میشــد؛ امــا در کتــاب
گینــس گزارشهــا ابتــدا از طریــق خــود فــرد و یــا افــراد آگاه بــرای مؤسســه گینــس
ارســال و پــس از ارزیابیهــای همهجانبــه و تهیــه اســناد و مــدارک کافــی ،جامــع و
مســتند بــه تصاویــر و فیلمهــای ویدیویــی ،طــی مســیر تعریــف شــده در مؤسســه ،ثبــت
میشــود و در صورتــی کــه ماننــد آن از دیگــری گــزارش نشــده باشــد و بــه فــرد مــورد
نظــر منحصــر شــود ،در مراســم ویــژه هــر ســاله اعــام و گواهــی ثبــت در گینــس بــه
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وی اعطــا شــده و نــام و عمــل یــا ویژگــی خاصــش بــا عکــس و اَســناد مربــوط بــه آن در
کتــاب گینــس همــان ســال درج میگــردد .شــاید بتــوان ادعــا کــرد علیرغــم سیاســی
بــودن و تأثیــر برخــی تعصبــات کــه از گســترش ســایه ســنگین نظــام ســلطه غــرب
بــر ایــن کتــاب ناشــی میشــود ،محتــوای آن نســبت بــه کتــب الاوائــل از اســتحکام
بیشتــری در اســناد و مــدارک برخــوردار اســت.
 -2-2وجوه تشابه در روش

مواردی از وجوه تشابه در روش اشاره میکنیم:
 -2-2-1در هــر دو اثــر ،تنهــا بــه ارائــه گــزارش اولینهــا و یــا ترینهــا بــدون
تحلیــل و بررســی و یــا توضیــح اضافــی و بــه دور از هرگونــه انتــاج بــرای ارســال
پیــام اخالقــی ،اعتقــادی و تبلیغــی پرداختــه شــده و صــرف آگاهیبخشــی بــه مخاطــب
موردنظــر اســت.
 -2-2-2بــرای انتخــاب گزارشهــا در هــر دو مــورد ،محدودیــت خاصــی از نظــر
مــکان ،زمــان و مرزهــای اعتقــادی و غیــر آن وجــود نــدارد؛ ازایـنرو ،اولیــن جملههــای
فالســفه یونانــی در کتــب اوائــل عربــی دیــده میشــود .بــرای نمونــه ،ذکــر شــده کــه
نخســتین کســی کــه جملــه "ایهــا االنســان اعــرف نفســک" را گفــت ،طالیــس یونانــی
بــود .نیــز نخســتین کســی بــه شــمار میرفــت کــه پیــش از وقــوع خورشــیدگرفتگی و
ماهگرفتگــی از ایــن دو اتفــاق خبــر داد .در گینــس نیــز ترینهــای همــه نقــاط جهــان
بــا هــر ملیــت و قومیــت و دیــن و مذهــب از جملــه مســلمانان ،اهالــی مشــرق زمیــن و...
ثبــت میشــود.
 -2-2-3گسســته بــودن گزارشهــا و اطالعــات از یکدیگــر بــا وجــود دارا بــودن
یــک عنــوان کلــی و عــام از وجــوه تشــابه کتــب اوائــل و کتــاب گینــس اســت .گرچــه
پیــش از ایــن بیــان شــد کــه الاوائــل اساســ ًا از شــاخههای دانــش تاریــخ اســت ،در
تنظیــم گزارشهــا گسســتگی موضوعــی دیــده میشــود.
نتیجه
نــگارش کتــب الاوائــل بــا هــر انگیــزه شــخصی و یــا اجتماعــی در بیــن مســلمانان،
از تقــدم زمانــی چشــمگیری نســبت بــه کتــاب گینــس برخــوردار اســت کــه از نظــر
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موضــوع و انگیــزه نــگارش شــباهتهای زیــادی بــا ایــن کتــب دارد .دورتریــن کتــاب
الاوائــل بــه اواخــر قــرن دوم میرســد ،در حالــی کــه اولیــن کتــاب گینــس در کمتــر
از هفــت دهــه پیــش تدویــن شــده کــه ایــن نشــاندهنده جامعیــت و تقــدم علــوم در
جوامــع اســامی اســت .گرچــه کتــاب الاوائــل ابوهــال عســکری جایــگاه ویــژهای دارد
و ارجاعــات فــراوان بــه آن در آثــار پســین دیــده میشــود ،پیــش از آن آثــار زیــادی بــا
عنــوان الاوائــل بــه نــگارش درآمــده اســت .بــرای مقالــه حاضــر به ترتیــب دســتاوردهای
ذیــل را میتــوان برشــمرد:
 بــا مطالعــه دقیــق محتــوای کتــاب گینــس و تطبیــق آن بــا کتــب الاوائــل بــهلحــاظ محتــوا و روش ،میتــوان گفــت کتــاب گینــس نوعــی اوائلنــگاری در عصــر
حاضــر اســت کــه بــه ثبــت رکوردهــای اقدامــات انســانی و یــا ترینهــای طبیعــی
میپــردازد و بــا وجــود تمایــز و تفاوتهایــی در گســتره محتوایــی و روشــی ،از ســنخ
همــان آثــار بــه شــمار م ـیرود.
 بــا افــزودن فصلهایــی بــا عنــوان "االواخــر" در کتــب الاوائــل ،میــزان تشــابهایــن دو اثــر بیــش از پیــش میشــود؛ زیــرا اواخــر یــا آخرینهــا بــه عبارتــی همــان
رکوردشــکنها و آخریــن افــرادی هســتند کــه کاری ویــژه انجــام دادهانــد.
کتــب الاوائــل و کتــاب گینــس ،از جهــت محتــوا و روش ثبــت اولینهــا و ترینهــا،دارای وجــوه تشــابه و تمایــزی هســتند کــه تطبیــق ایــن وجــوه بــا یکدیگــر ،افــزون
بــر آنکــه بــه گســترش ســطح آگاهــی جامعــه علمــی نســبت بــه آنهــا میانجامــد،
موجــب اثبــات جامعنگــری علمــی مســلمانان وجهــان اســام و تقــدم آنــان در تمــدن و
دانــشوری نســبت بــه جهــان غــرب اســت.
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کتابنامه

الف) کتب

ـ آذرنــوش ،آذرتــاش ( .)1380اوائــل ،دایرهالمعــارف بــزرگ اســلامی ،تهــران،
مرکــز دائرهالمعــارف بــزرگ اســامی ،ج.10
ـ ابنمســکویه ( .)1421تجاربالامــم ،تحقیــق الدکتــور ابوالقاســم امامــی ،تهــران،
دارســروش للطباعــه والنشــر ،ج.6
ـ ابنندیــم ،محمدبناســحاق ( .)1393الفهرســت ،ترجمــه مجتبــی مینــوی و تجــدد،
تهــران ،دانشــگاه تهران.
ـ اصفهانی ،ابوالفرج ( .)1415الاغانی ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،ج.2
ـ بغــدادی ،ابنخطیــب ( .)1417تاریــخ بغــداد ،تحقیــق مصطفــی عبدالقــادر عطــا،
بیــروت ،دارالکتــب العلمیــه  ،ج.2
ـ بغــدادی ،اســماعیل پاشــا (بیتــا) .هدیــهالعارفیــن ،بیــروت ،داراحیــاء التــراث
العربــی ،ج 1و .2
ـ بغــدادی ،عبدالقادربنعمــر ( .)1998خزانــهالأدب ،تحقیــق محمدنبیــل طریفــی و
إمیــل بدیعالیعقــوب ،بیــروت ،دارالکتــب العلمیــه  ،ج.7
ـ بیرونــی ،ابوریحــان ( .)1422الآثــار الباقیــه عــن القــرون الخالیــه ،تهــران ،مرکــز
نشــر میــراث مکتــوب.
ـ تســتری ،شــیخ محمدتقــی ( .)1419قاموسالرجــال ،قم ،مؤسســه النشراإلســامی
التابعــه لجماعهالمدرســین ،ج .9
ـ تهانــوی ،محمدعلــی ( .)1996موســوعه کشــاف اصطلاحــات الفنــون و العلــوم،
بیــروت ،مکتبــه لبنــان ناشــرون ،ج.1
ـ حاجی خلیفه (بیتا) .کشفالظنون ،بیروت ،داراحیاء التراثالعربی ،ج.1
ـ حســین ،ســیداعجاز ( .)1409کشــفالحجب والأســتار ،قــم ،مکتبــه آیــه اهلل
العظمــی المرعشــی النجفــی.
ـ حموی ،یاقوتبن عبداهلل ( .)1400معجمالأدباء ،بیروت ،دارالفکر .ج 6و .19
ـ دهخــدا ،علیاکبــر ( .)1377لغتنامــه ،تهــران ،مؤسســه انتشــارات و چــاپ
دانشــگاه تهــران.
ـ سکتواری ،علی دده (بیتا) .محاضره الاوائل و مسامره الاواخر ،بیروت ،دارالکتاب.
ـ ســمعانی ،عبدالکریــم محمدبنمنصــور ( .)1408الأنســاب ،تحقیــق تقدیــم و تعلیــق
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عبــداهلل عمــر البــارودی ،بیــروت ،دارالجنــان للطباعــه والنشــر والتوزیــع ،ج.4
ـ سهرابی ،محمدرضا ( .)1388رکوردهای جهانی گینس  ،2009تهران ،پیام عدالت.
ـ شــیخ طوســی ( .)1417الفهرســت ،تحقیــق ،الشــیخ جوادالقیومــی ،قــم ،مؤسســه
نشــرالفقاهه .
ـ طهرانی ،آقابزرگ ( .)1403الذریعه  ،بیروت ،داراألضواء ،ج 2و .26
ـ ظریفیــان صنعــتکار ،بهنــام؛ جعفــری ،امیرجعفــری؛ مؤسســه گینــس؛ جاهــد
عفیــف ،ســالومه (بیتــا) 50 .ســال رکوردهــای جهانــی گینــس ،تحــت نظــر کلــر
فالــکارد ،تهــران ،نشــر ارونــد( .کتــاب الکترونیکــی)
ـ عســقالنی ،ابــن حجــر( ،بیتــا) .فتحالبــاری ،بیــروت ،دارالمعرفــه للطباعــه
والنشــر ،ج.8
ـ عسکری ،ابوهالل ( .)1408الأوائل ،طنطاء ،مصر ،دارالبشیر الثقافه و العلوم.
ـ العینی (بیتا) .عمدهالقاری ،بیروت ،دارإحیاء التراثالعربی ،ج.19
ـ غفاری ،سیف ( .)1376ترینها ،تهران ،نشر فاخته با همکاری نشر نو.
ـ قلقشــندی ،أحمدبنعلــی (بیتــا) .صبــح الأعشــی فــی صناعــه الإنشــا ،تحقیــق
محمدحســین شــمسالدین ،بیــروت ،دارالکتــب العلمیــه  ،ج 1و .2
ـ کحالــه ،عمــر رضــا (بیتــا) .معجمالمؤلفیــن ،بیــروت ،مکتبــه المثنــی و دارإحیــاء
التراثالعربــی ،ج.11
ـ نجاشــی ( .)1416فهرســت اســماء مصنفــی الشــیعه (رجالالنجاشــی) ،قــم،
مؤسســه النشــر اإلســامی التابعــه لجماعــه المدرســین.
ب) مقاالت

ـ زادهــوش ،محمدرضــا (" ،)1383کتــاب االوائــل "،کتــاب مــاه دیــن ،شــماره ،82
ص .25-23
ـ غازی ،محمدجمیل (" ،)1892االوائل" ،مجله الجدید ،شماره .32-30 ،255
ـ معلوف ،عیسی اسکندر ( "،)1327االوائل" ،مجله المقتبس ،مجلد  ،4جزء .424-419 ،7
ج) سایتها

 Icah.irـ
 http://www.aftabir.comـ
 http://news.miu.ac.irـ
 http://fararu.comـ

