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چکیده
کتــب الاوائــل (awail=beginings) و کتــاب گینــس  (Guinness)در دو 
دنیــای متفــاوت )شــرق و غــرب( امــا بــا یــک هــدف مشــترک )بــرآوردن 
ــی  ــه( ول ــته اند )تاریخچ ــات گذاش ــه حی ــه عرص ــا ب ــی( پ ــای علم نیازه
ــا،  ــرآوردن نیازه ــی ب ــان و چگونگ ــدی آن دو در زم ــدی و بی مانن همانن
ــی  ــدان روشــن و شــفاف نیســت. )مســأله( موضوع ــش، چن ــل دان ــر اه ب
ــه  ــن رو، مقال ــینه( ازای ــت. )پیش ــه اس ــور نیافت ــخی درخ ــون پاس ــه تاکن ک
ــد و از  ــک از آن دو مقدمن ــه کدام ی ــش ک ــن پرس ــه ای ــت ب ــدد اس درص
ــوا برخوردارند؟)ســؤال( پاســخ  ــز و تشــابه در روش و محت چــه وجــوه تمای
ــابهت ها و  ــورت، مش ــیرت و ص ــن دو، در س ــد ای ــر می رس ــه نظ ــد. ب ده
ــات  ــد و اثب ــدم برخوردارن ــل از تق ــب الاوائ ــا کت ــد، ام ــی دارن مغایرت های
ــکوه و  ــان  دهنده ش ــا، نش ــر آن  ه ــای علمی ت ــات غن ــان و اثب ــدم در زم تق
عظمــت فرهنــگ و تمــدن اســامی اســت. )فرضیــه( نگارنــده در پــی آن 
ــای  ــان اســام، غن ــل در جه ــدم الاوائ ــن نشــان دادن تق ــا ضم اســت ت
ــه تصویــر بکشــد. )هــدف(  ــه غــرب ب آن  هــا را از حیــث محتــوا نســبت ب
شــیوه تحقیــق، تطبیقــی اســت و بــا تکیــه بــر منابــع متقــدم و متأخــر، بــه 
ــردازد.  ــس می پ ــل و گین ــب اوائ ــای کت ــور و ویژگی ه ــیر تط ــن س تبیی
ــل در  ــم اوائ ــدم عل ــات تق ــر اثب ــزون ب ــه حاضــر، اف )روش( دســتاورد مقال
ــی و  ــز کیف ــوه تشــابه و تمای ــار، وج ــرای نخســتین ب ــان مســلمانان، ب می
ــه( ــد. )یافت ــان می ده ــوا و روش نش ــاظ محت ــه لح ــر را ب ــن دو اث ــی ای کّم
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مقدمه
 تکریــم و بزرگداشــت قهرمانــان، پهلوانــان، ترین هــا و اولین هــا در هــر رشــته و زمینــه 
ــراد و اعمــال، همــاره  ــه و یادکــرد از ایــن اف ــوم، فنــون و افعــال، در نهــاد آدمــی نهفت از عل
بــا حــس ســپاس و تحســین همــراه بــوده و در هــر دوره ای بــه شــکلی صــورت می گرفتــه 
اســت. این  کــه در طــول تاریــخ بشــر، ثبــت رکوردهــا و توجــه به"نخســتین ها" یــا بــه تعبیــر 
ــس اســت،  ــاب گین ــز کت ــر نقطــه تمرک ــه بیش ت ــا" ک ــل و "ترین ه ــوم اســامی، االوائ عل
از چــه زمانــی مــورد توجــه مــردم و اهــل علــم قــرار گرفتــه بــه خوبــی مشــخص نیســت، 
ــده  ــع پیشــین دی ــه گزارش هــا، در مناب ــه دانســتن این گون ــاز ب ــال مــردم و نی امــا اصــل اقب
می شــود. امــروزه در دنیــای غــرب نیــز هــر اقدامــی کــه فــردی بــرای نخســتین بــار انجــام 
 (Record) می  دهــد و یــا عملــی شــگفت انگیز و عجیــب بــه شــمار آیــد، بــا عنــوان رکــورد
یعنــی نهایی تریــن امتیــاز، در کتــاب گینــس ثبــت می گــردد و در حقیقــت رکــورددار، فــردی 
اســت کــه بــرای نخســتین بــار امتیــاز جدیــدی کســب کــرده و بــه یــک معنــا گینــس، افزون 
برترین هــا، بــه نخســتین ها نیــز توجــه دارد. محتــوای ایــن کتــاب بــا کتــب الاوائــل از برخــی 
جهــات یکســان و در پــاره ای مــوارد متفــاوت اســت کــه در بخــش پایانــی مقالــه بــه تطبیــق 
ــن  ــل اســت، برخــی وجــوه تشــابه بی ــه خواهــد شــد. آنچــه قابل توجــه و تأم آن دو پرداخت
اوائل نــگاری 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 
جواب  گــوی پرســش هایی از ایــن قبیــل: کــدام پرنــده بیش تــر پــرواز می کنــد؟ باشــد و بــه 
درج آمــار و ارقــام و رکوردهــا پرداختــه باشــد.« )غفــاری، 1376: 3( بنابرایــن، قدمــت کتابــی با 
موضــوع اولین هــا و یــا ترین هــا بــه بیــش از هفتــاد ســال نمی رســد و انگیــزه ابتدایــی آن، 
ثبــت رکوردهــای ورزشــی بــوده؛ چنان کــه اولیــن جــزوه و یــا کتــاب گینــس تنهــا بــه ثبــت 
رکوردهــای ورزشــی پرداختــه و ســپس بــه گســتره دانش هــای دیگــر کشــیده شــده اســت.

مفهوم		شناسی
ــده و  ــی آورده نش ــای انگلیس ــس" در لغت نامه ه ــرای واژه "گین ــی ب ــف خاص تعری
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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 
ــد کــه  ــژه ای دارن ــاب گینــس و "اولیــن" در کتــب الاوائــل اهمیــت وی "رکــورد" در کت

معناشناســی آن هــا در پیشــبرد رونــد مقالــه مؤثــر اســت.
واژه رکــورد (Record)در اصــل فرانســوی اســت کــه در فرهنــگ لغــات انگلیســی، بــه 
معنــای ثبــت کــردن اطاعــات در فروشــگاه و یــا رایانــه اســت به گونــه ای کــه در آینــده 
بــه راحتــی یافــت شــود(Longman,2000:1373)  و در کتــب لغــت فارســی بــه معنــای 
ــر  ــاب ه ــل واژه( و نص ــدا، 1377، ذی ــازی ورزش )دهخ ــک ب ــاز در ی ــن امتی نهایی تری
چیــز آمــده، امــا واژه اول، اســم تفضیــل اســت بــه معنــای پیش تــر، نخســت و آغــاز کار. 
)دهخــدا، 1377، ذیــل واژه( در کتــاب التعریفــات جرجانــی )م.816( در تعریــف ایــن واژه 
آمــده اســت:» َفــرٌد ال یکــوَن َغیــُرُه ِمــن ِجنِســِه ســابِقًا َعلَیــِه َو ال ُمَقاِرنــًا لـَـُه؛ فــردی که از 
جنــس او غیــر خــودش نــه پیــش از وی و نــه هم  زمــان بــا او نباشــد.« )جرجانــی، بی تــا، 
ــرای  ــم ب ــتدام( را ه ــته )مس ــه و پیوس ــای همیش ــوی )م.1158( معن ــه تهان ج1: 17( البت
ــه  ــه ب ــا توج ــوع، ب ــوی، 1996، ج1: 289( در مجم ــت. )تهان ــه اس ــر گرفت "اول" در نظ
ــابقه )الیکــون... ــر، نخســتین، بی س ــی پیشــین، پیش ت ــوان معان ــاد شــده، می ت ــوارد ی م

ســابقًا علیــه(، بی نظیــر )ال مقارنــًا لــه( و پیوســته را بــرای "اول" آورد.
بــه بیــان دیگــر، تعریــف لغــوی اول کــه ریشــه واژه "اوائــل" اســت، در مقایســه بــا 
ــامی  ــع اس ــی در جوام ــتار تاریخ ــه ای نوش ــی، گون ــوم اصطاح ــر مفه ــورد، و از نظ رک
ــل"  ــظ "االوائ ــده از لف ــه ش ــردازد. گفت ــا می پ ــه گزارشــی از اولین ه ــه ارائ ــه ب اســت ک
ــداع شــد، اســتفاده  ــرای نخســتین مخترعــان اشــیاء و اولیــن اشــیائی کــه اختــراع و اب ب
ــه  ــهور ب ــی، مش ــب چلب ــداهلل، کات ــن عب ــی اب ــازی،1982: 30( مصطف ــد. )غ می  گردی
ــاب  ــود، در کت ــرک مســتعرب ب ــزرگ ُت ــه از تاریخ نویســان ب ــه )م.1067( ک حاجــی خلیف
ــع و  ــیله آن، وقای ــه وس ــه ب ــت ک ــی اس ــل، علم ــم اوائ ــه عل ــف  الظنون آورده ک کش
حــوادث بــر اســاس مواطــن و نََســب شــناخته می شــوند و موضــوع و غایــت ایــن علــم 
مشــخص اســت کــه از فــروع علــم تاریــخ و علــوم اجتماعــی بــه شــمار می  آیــد امــا در 
ــا، ج1:  ــه، بی ت ــی خلیف ــت. )حاج ــده اس ــان نیام ــه می ــی از آن ب ــات، نام ــب موضوع کت
199( در صبح  الاعشــی نیــز کتــب اوائــل جزئــی از معرفــت تاریخــی بــه شــمار مــی رود. 
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)قلقشــندی، بی تــا، ج1: 470(
ــوی  ــای لغ ــا معن ــگاری اســت ب ــی از تاریخ ن ــه نوع ــل" را ک ــد اصطــاح "االوائ نبای
آن کــه پیشــینیان و یــا تاریــخ گذشــتگان و یــا علــوم اولیــه اســت، یکــی دانســت، گرچه در 
مــواردی در کتــب الاوائــل بــه مــوارد مذکــور نیــز پرداخته  انــد. بــرای نمونــه، ابن ندیــم 
ــار االوائــل" تألیفــات ابن کلبــی را آورده کــه  ــه فــی اخب ــا عنوان"کتب ــی ب )م.380( در باب
کتــاب حدیــث آدم و ولــده، کتــاب عــاد الاولــی و الآخــره، کتــاب اصحــاب الکهف 
و... از جملــه ایــن آثــار اســت )ابن ندیــم، 1393: 109( و در آن هــا از نخســتین ها، گزارشــی 
آورده نشــده و بــه یقیــن، مــراد وی اقــوام، تاریــخ انبیــا و انســان های پیشــین اســت. در 
ــه اول  ــرای مرتب ــد را ب ــه کاری بی مانن ــردد ک ــر می  گ ــانی ب ــه کس ــا، ب ــت اولین ه حقیق
ــا اولیــن باقــی می ماننــد. ممکــن  ــا همیــن وصــف متقــدم ی آغــاز می کننــد و پیوســته ب
اســت گفتــه شــود کــه "رکــورددار" و "اولیــن بــودن" از لحــاظ ماهیــت بــا هــم تفــاوت 
ــا نگاهــی بهتــر  ــه مفهوم  شناســی دقیــق،  از زاویــه ای دیگــر و ب ــا توجــه ب ــد؛ امــا ب دارن
بــه ایــن مســأله می تــوان نگریســت. بــه نظــر می رســد رکــورد در گینــس بــا اولیــن در 
ــر  ــابقه و بی نظی ــد، بی س ــت جدی ــک حرک ــر ی ــر دو آغازگ ــه ه ــث این ک ــل، از حی اوائ
هســتند، یکســان بــوده، تنهــا تفــاوت آن هــا در اســتدامت کار اســت، بــه ایــن معنــا کــه 
اولین هــا در اوائــل بــرای همیشــه اولیــن هســتند، امــا رکوردشــکنان در گینــس ممکــن 
اســت در ســال های بعــد بــا شکســته شــدن رکــورد توســط دیگــری، از مقــام اول خــارج 
گردنــد و یــا حداقــل اول بــودن آنــان بــه همــان ســال دســت  یابی بــه رکــورد منحصــر 
ــرای همیشــه در  ــد ب ــه نامی ــه را جمع ــه آخــر هفت ــن کســی ک ــال، اولی ــرای مث باشــد. ب
ایــن عمــل، اول اســت امــا معلــوم نیســت اولیــن کســی کــه بزرگ تریــن کتــاب جهــان 
در ســال 2011 را نوشــت همیشــه اولیــن باشــد؛ زیــرا در ســال های بعــد ممکــن اســت 
ــود،  ــه ش ــه گفت ــر آن ک ــردد، مگ ــت گ ــس ثب ــته و در گین ــر نگاش ــای بزرگ ت کتاب ه
ــن  ــه در ای ــت ک ــال اس ــان س ــای هم ــه از اولین ه ــرای همیش ــال ب ــر س ــورددار ه رک

صــورت معنــای اســتدام بــدون قیــد در قــول تهانــوی را بــر نمی تابــد.
ــوی آن  ــای لغ ــده و معن ــتق ش ــان مش ــای پای ــه معن ــر ب ــت از واژه آخ ــر در لغ اواخ
ــی را  ــه عمل ــانی ک ــن کس ــگاران، آخری ــاح اوائل ن ــر اصط ــت. از نظ ــدگان اس پایان دهن
تــا زمــان نــگارش کتابــی بــا موضــوع اوائــل، انجــام داده انــد و بــه طــور معمــول نــام و 
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ــد کــه در مــوارد  ــن کتــب فهرســت می شــود، اواخــر گوین ــان ای ــا عمــل آن هــا در پای ی
نــادری بــه طــور مســتقل هــم آورده شــده اســت. افــزودن فصولــی بــا عنــوان "االواخــر" 
ــل و  ــب اوائ ــود کت ــب می ش ــام، موج ــرب و اس ــان ع ــل در جه ــای اوائ در کتاب ه
گینــس از نظــر محتــوا بــه هــم نزدیک تــر شــوند؛ زیــرا بــه طــور معمــول در "االواخــر"، 
ــه نقــل علــی دده ســکتواری )م.1007( در کتــاب،  ــا ب معنــای رکــورد نهفتــه اســت و بن
ــی  ــائل ال ــاب الوس ــیوطی )م.911( در کت ــر، س ــامره الاواخ ــل و مس ــره الاوائ محاض
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 
ــه  ــه 37 فصــل را ب ــه ای ک ــه گون ــود؛ ب ــه نم ــواردی دیگــر اضاف ــود، م ســیوطی آورده ب
اوائــل اختصــاص داد و 4 فصــل بــه اواخــر؛ )ســکتواری، بی تــا: مقدمــه؛ معلــوف، 1327: 
419( البتــه گفتنــی اســت کــه نجاشــی بــرای شــیخ صــدوق )م.381( کتابــی بــا عنــوان 
کتــاب الاواخــر ذکــر می کنــد )نجاشــی، 1416: 389؛ طهرانــی، 1403، ج2: 470( و در 
مقدمــه مجموعــه آثــار شــیخ صــدوق، در بحــث تألیفــات وی، بــه ایــن کتــاب اشــاره شــده 
ــر خــاف ادعــای ســکتواری، ســال ها  ــت اواخرنویســی ب ــوان گف ــن، می ت اســت. بنابرای
ــن  ــا ای ــب مســتقلی ب ــی کت ــه و حت ــرن چهــارم صــورت گرفت پیــش از ســیوطی و در ق

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 
ــث  ــس از حی ــاب گین ــل و کت ــب الاوائ ــی مطــرح می شــود، مقایســه کت بررســی تطبیق
کّمــی 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
ــزه  ــن انگی ــم و عمــل، برتری ــان و اولین هــا در هــر عل ــه نکوداشــت قهرمان ــه ب عاق
ــن و  ــه جامع تری ــن بلک ــه اولی ــه ن ــم ک ــکری می یابی ــال عس ــل ابوه ــاب االوائ را درکت
ــردم  ــوم م ــر و عم ــد اکث ــی می بین ــت. وی وقت ــه اس ــن زمین ــاب در ای ــن کت کامل تری
ــند و  ــتین می پرس ــور نخس ــامی و ام ــا و اس ــن کاره ــواص، از اولی ــی از خ ــی گروه و حت
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کتابــی نمی یابنــد کــه همــه ایــن مــوارد در آن گــردآوری شــده باشــد، کتــاب مســتقلی 
ــر ایــن نــوع اخبــار می نویســد. )عســکری، 1408: 18( بنابرایــن، نیــاز عمــوم  مشــتمل ب
ــگارش  ــن دســت، ضــرورت ن ــاری از ای ــودن آث ــه و نب ــاره ای از خــواص جامع ــی پ و حت
ایــن نــوع آثــار و انگیــزه نگارنــدگان را رقــم زده اســت. هم چنیــن عشــق بــه آگاهــی از 
ــان  ــزد. و در می ــان را برمی  انگی ــکاوی مردم ــته کنج ــان، پیوس ــای جه ــرآغاز پدیده ه س
اعــراب، ایــن کنجــکاوی باعــث شــد تــا نویســندگان مســلمان، از اواخــر قــرن دوم، بــه 
نــگارش اوائــل دســت زدنــد. )آذرنــوش، 1380، ج10: 408( شــاید هــم بــر اســاس حکــم 
ــن  ــدادی، 1417، ج2: 366؛ اب ــب بغ ــم، 1393: 68؛ ابن خطی ــدم" )ابن ندی "الفضــل للمتق
مســکویه، 1421، ج6: 13( کــه پــس از شــعر عــدی بــن الرقــاع بــه ضرب المثلــی معــروف 
ــته شــده باشــد.  ــا نگاش ــا موضــوع اولین ه ــی ب ــان، کتاب های ــل شــد، در طــول زم تبدی

ایــن شــعر عبــارت اســت از:
ولکن بکت قبلی فهیج لی البکاء          بکاها مـکان الفضــل للـمتقدم1

امــا منابــع موجــود، انگیــزه تدویــن کتــاب گینــس را یــک نیــاز شــخصی برشــمرده  اند. 
گفتــه شــده هیوبیــور،2 مدیرعامــل کارخانــه نوشابه ســازی گینــس بــا جمعــی از دوســتانش 
ــرغ  ــی )م ــه شــکار آبچلیــک طای ــد( ب ــوب شــرق ایرلن ــه اســانی )در جن ــار رودخان کن
بــاران( رفتــه بودنــد. شــب هنگام کــه بــه کاخ ییاقــی محــل اقامتشــان بازگشــتند، بحثــی 
ــریع ترین  ــی س ــک طای ــا آبچلی ــه "آی ــر این  ک ــر س ــت ب ــتانش درگرف ــن او و دوس بی
پرنــده اروپــا اســت یــا باقرقــره"؟ امــا بــرای تعییــن یــا تأییــد ایــن مطلــب، هیــچ کتــاب 
مرجعــی وجــود نداشــت کــه پرســش هایی 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 نام هــای نوریــس و رأس مــک ویرنــر )ویرنــز( کــه در آن هنــگام یــک 
دفتــر گــردآوری آمــار و اطاعــات در لنــدن داشــتند، دعــوت کــرد تــا جــزوه  ای گردآورنــد 
و بــه فهرســت "ترین هــا" در زمینه هــای گوناگــون اقــدام کننــد کــه ثمــره آن نــگارش 
کتابــی در 196 صفحــه بــود. ایــن اثــر در 27 اوت 1955 در لنــدن بــا نــام رکوردهــای 

1. لیکــن 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، 1376: 3(
مروری	بر	سیر	تطور	اوائل	نگاری	به	زبان	عربی	تا	قرن	پنجم

ــرای بررســی  ــرن پیــش می رســد، ب ــه دوازده ق ــگاری ب ــه قدمــت اوائل ن از آن  جــا ک
ــی  ــه بررس ــود و ب ــتقلی را گش ــل مس ــد فص ــت، بای ــن دس ــاری از ای ــگارش آث ــیر ن س
ــه  ــل ب ــب الاوائ ــش در کت ــن رو، کاوش و پوی ــت. ازای ــل پرداخ ــب الاوائ ــن کت مهم تری
لحــاظ گســتردگی آن هــا و قدمــت بیش تــر، بــه ناچــار نســبت بــه کتــب گینــس حجــم 
ــر  ــه اواخ ــوط ب ــل، مرب ــوان الاوائ ــا عن ــاب ب ــن کت ــت. کهن تری ــد یاف ــری خواه بیش ت
قــرن دوم و منســوب بــه هشــام بــن محمــد بــن ســائب معــروف بــه ابن  کلبــی )م.206( 
ــه ای از  ــم، مجموع ــه ابن ندی ــی،1416: 434( البت ــت. )نجاش ــرب اس ــهور ع ــابه مش نس
ــاح  ــا اصط ــراً ب ــه ظاه ــد ک ــت می کن ــل را فهرس ــوع اوائ ــا موض ــی ب ــب ابن  کلب کت
مــورد نظــر مــا تفــاوت دارد و چنان کــه بیــان شــد، مــراد وی آثــاری بــا موضــوع تاریــخ 
ــه  ــا ک ــه در معجم الادب ــم، 1393: 109( گرچ ــل. )ابن ندی ــه االوائ ــت ن ــینیان اس پیش
مجموعــه تصنیفــات ابــن کلبــی بــه نقــل از ابن ندیــم از ابوالحســن کوفــی آورده شــده، 
ــپس  ــوی،1400، ج19: ص289( س ــوت حم ــود. )یاق ــده می ش ــل دی ــاب الاوائ ــام کت ن
الاوائــل مدائنــی )م.215 یــا 225( در اوایــل قــرن ســوم بــه نــگارش درآمــد )ابن ندیــم، 
ــود.  ــده می ش ــار پســین دی ــان آث ــی در می ــا نام ــاب تنه ــن دو کت ــه از ای 1393: 116( ک
در کتــاب هدیه  العارفیــن اســماعیل پاشــا بغــدادی )بغــدادی، بی تــا، ج1: ص266( 
ــن در  ــت. هم چنی ــده اس ــاره ش ــی )م.224( اش ــا زّراد کوف ــّراد ی ــل س ــاب الاوائ ــه کت ب
ــی  ــرای ابویحی ــل ب ــاب الاوائ ــک کت ــی،1417: 354( ی ــت )شیخ  طوس ــاب الفهرس کت
ــگاری  ــه اوائل ن ــرده شــده کــه ب ــام ب ــی )م.254( ن ــزاری، جرجان احمدبن  داوودبن  ســعید ف

ــوط اســت. در نیمــه اول قــرن ســوم مرب
ــیبه )م.235(،  ــد ابن  ابی  ش ــی مانن ــور، برخ ــب مذک ــر کت ــزون ب ــوم، اف ــرن س در ق
)م.278(  ابن  ابی  عاصــم  و  )م.276(  دینــوری  ابن  قتیبــه  )م.245(،  بغــدادی  ابن  حبیــب 
ــاب  ــق، ب ــی و المنم ــاد والمثان ــف، الآح ــارف، المصن ــود المع ــای خ در کتاب ه
ــاب  ــته )م.290( در کت ــز ابن  رس ــد. نی ــاص دادن ــل اختص ــث اوائ ــه مبح ــی را ب ــا فصل ی
الاعلاق  النفیســه، بابــی بــا عنــوان "اوائــل" دارد و گفتــه شــده شــاید کتــاب اوائــل کــه 
ــاب  ــی از کت ــا فصل ــی ی ــده، بخش ــر ش ــی )م.274( ذک ــد برق ــرای احمدبن  محمدبن  خال ب
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ــازی، 1982: 31( ــد. )غ ــن وی باش ــروف المحاس مع
ــوش،1380، ج 10: 409(  ــی هشــت )آذرن ــه نقل ــا ب ــه و بن ــرن چهــارم، حــدود ن در ق

ــد از: ــه عبارت ان ــده اســت ک ــگارش درآم ــه ن ــل ب ــاب اوائ کت
1. حســین بــن ابــی مشــعر، ابوعروبــه حّرانــی )م.318( کــه در بیش تــر منابــع اهــل ســنت 
ماننــد فتح البــاری و عمــده   القــاری ارجاعــات فراوانــی بــه کتــاب الاوائــل وی دیــده می شــود. 

)عســقانی، بی تــا، ج8: 520؛ العینــی، بی تــا، ج19: 246؛ ســمعانی،1408، ج4: 44(
2. ابراهیم  بن  محمــد بیهقــی )م.قــرن 4( در کتــاب المحاســن والمســاوی در فصــل 

"محاســن معرفــه  االوائــل" بــه اولین هــا اشــاره دارد.
3. طبرانــی )م.360( کــه بنــا بــه نقــل غــازی )غــازی، 1982: 31( اولیــن کســی اســت 
کــه الاوائــل را بــه شــکل مســتقل نگاشــت و ابوهــال عســکری پــس از وی، بــه نگارش 
ــال  ــان، ابوه ــوم محقق ــه عم ــی ک ــت؛ در حال ــل پرداخ ــوان الاوائ ــا عن ــوعه  ای ب موس
ــه،  ــد. )حاجی  خلیف ــتقل می دانن ــورت مس ــه ص ــل ب ــده اوائ ــتین نگارن ــکری را نخس عس

ــوف، 1327: 419( ــا، ج  1: 200؛ معل بی ت
ــد: »در  ــی آورده و می گوی ــال مطالب ــاب خص ــه در کت ــدوق )م.381( ک ــیخ ص 4. ش
کتــاب اوائــل نقــل کــرده ام.« ایــن کتــاب در دســت  رس نیســت؛ امــا بــه طــور معمــول، 

ــد. ــاد می کنن ــل ی ــات او از الاوائ ــن تألیف ــگاران در بی تراجم  ن
5. ابــو بکــر احمدبن  حســین  بن مهــران دینــوری مصــری )م.381( کــه کتــاب وی در 

ــت  رس نیست. دس
ــی  ــزرگ طهران ــه آقاب ــانی )م.384( ک ــی خراس ــران مرزبان ــداهلل محمدبن  عم 6. ابوعبی
ســال وفــات او را 378 قمــری می دانــد. ابن ندیــم )ابن ندیــم، 1393: 146( تعــداد 
صفحــات کتــاب اوائــل او را 150 صفحــه ذکــر کــرده اســت؛ امــا ابوریحــان بیرونــی در 
آثــار الباقیــه عــن القــرون الخالیــه، کتــاب الاوائــل مرزبانــی را شــامل هــزار صفحــه 
می  دانــد. )بیرونــی،1422: 562؛ یاقــوت حمــوی،1400، ج 6:2583؛ ابن ندیــم،1393: 
148( بــه گفتــه ابوریحــان بیرونــی، ایــن کتــاب دربــاره اخبــار پیشــین و... بــوده اســت.

ــر  7. ابوهــال عســکری کــه کامل تریــن کتــاب مســتقل را در مــورد اوائــل نگاشــت. ب
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 می  پــردازد )ابوهــال عســکری، 1408: 18(
بــه  معــروف  ماهیــار  ابوعبــداهلل محمدبن  عباس  بن  علی  بــن  الاوائــل  کتــاب   .8
ابن  ُحجــام )م.385()طهرانــی، 1403، ج2 :471؛ حســن، 1409: 426( کــه در منابــع پســین 

از آن اســتفاده شــده امــا در دســت نیســت.
9.  محمدبن  عبــداهلل ابوجعفــر حمیــری قمــی )م. قــرن4( کــه بنــا بــه نقــل تســتری، 
)تســتری،1419، ج9: 367( او کاتــب امــام عصــر )عــج( بــود. دلیــل ایــن مطلــب، وجــود 
کتاب هــا و توقیعاتــی اســت کــه از وی در آثــاری چــون الکافــی و الغیبــه شــیخ طوســی 

دیــده می شــود. کتــاب وی نیــز موجــود نیســت.
ــل  ــورد الاوائ ــا ســه م ــارم، تنه ــرن چه ــل" در ق ــوان "اوائ ــا عن ــار ب ــه آث از مجموع
ــازی، 1982: 31( و  ــده اســت. )غ ــای مان ــر ج ــی و ابوهــال عســکری ب ــی، طبران بیهق
ــاب  ــامد کت ــه بس ــت ک ــوان دریاف ــکارا می ت ــدی، آش ــده  های بع ــار س ــر آث ــی ب ــا نگاه ب

ــار اســت. ــش از دیگــر آث ابوهــال بســیار بی
ابومنصــور عبدالملک  بن  محمد  بن  اســماعیل نیشــابوری )م.429( در قــرن پنجــم در 
کتــاب لطایف  المعــارف در فصــل اول بــه "اوائــل" پرداختــه اســت. در اکثــر نوشــته های 
مربــوط بــه ترتیــب تاریخــی کتــب الاوائــل، بــه اثــر دیگــری در ایــن قــرن اشــاره نشــده 
ــر اســاس ترتیــب مذکــور در کتــاب الاوائــل محمــد  ــه کتــاب الاوائــل، ب و تنهــا در مقال
مقــدس اصفهانــی، نــام محمدبن  ابوالقاســم راشــدی بــدون ذکــر تاریــخ وفــات و مشــخصات 
کامــل وی بــه عنــوان نویســنده الاوائــل در کنــار نــام ابومنصــور نیشــابوری دیــده می شــود. 
)زادهــوش 1383: 23( امــا فــرد یادشــده، محمدبن  ابی  القاسم  بن  ابی  الشجاع  الراشــدی  اله

ــا، ج11: 140(،  ــه، بی ت ــه )کحال ــه نقــل کحال ــا ب مدانــی )ابو  المظفــر()م.611( اســت کــه بن
فقیــه و اصولــی و متوفــای ســال 611 قمــری بــوده و بنــا بــه نقــل ذهبی»لــه مصنفــات 
فــی علــم االوائــل«؛ "بــرای او تألیفاتــی در علــم اوائــل وجــود دارد.")ذهبــی، 1407، ج44: 
91( پــس بــه طــور مشــخص، از اوائل  نویســان قــرن پنجــم بــه شــمار مــی رود. البتــه در 
ــی )م.430(  ــب قیروان ــوب، اسحاق  بن  ســلیمان اســرائیلی طبی ــام ابویعق ــه ن ــع ب برخــی مناب
ــد  ــه بای ــم ک ــا، ج2: 275( برمی خوری ــدادی، بی ت ــل و الاقاویــل )بغ ــاب الاوائ صاحــب کت
در زمــره اوائل نگاری هــا در قــرن پنجــم برشــمرد. ابن ندیــم در بابــی بــا عنــوان "ذکــر مــا 
وجدتــه  مــن الکتــب المصنفــه  فــی االداب لقــوم لــم یعــرف حالهــم"، بــه کتــاب الاوائــل 
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ــت و  ــخص اس ــنده آن مش ــام نویس ــا ن ــه تنه ــد ک ــاره می کن ــار اش ــعدون عط سعیدبن  س
ــرد  ــن ف ــات ای ــور مشــخص، حی ــه ط ــم، 1393: 197( ب ــدارد. )ابن ندی ــح دیگــری ن توضی
ــان خــود  ــا زم ــات ت ــه تألیف ــرا وی ب ــردد؛ زی ــم )م.380( برمی گ ــات ابن ندی ــل از وف ــه قب ب
ــرن چهــارم می زیســته  ــل از نیمــه ق ــا قب ــی سعیدبن  ســعدون ت ــه عبارت ــه اســت. ب پرداخت
ــوم  ــی از عل ــته های خاص ــه رش ــه ب ــری ک ــل دیگ ــای الاوائ ــه کتاب ه ــت. در الذریع اس
اختصــاص دارد، ماننــد اوائل  التحریــر میرزامنشــی در اخــاق و آداب از قــرآن و حدیــث و 
امثــال و اشــعار، الاوائل  العلویــه شــیخ ســراج الدین حســن کهنــوی در حکمــت علــوی و 
اوائل  المقــالات شــیخ مفیــد )م.413( نیــز آورده شــده اســت. )طهرانــی،1403، ج2: 472( 
شــیخ مفیــد در ایــن کتــاب، نخســتین گفتارهــا دربــاره آیین هــای برگزیــده عقایــد رســمی 
ــا  ــارم و ی ــرن چه ــر ق ــای اواخ ــوان آن را از اوائل نگاری ه ــه می ت ــی آورد ک ــیعیان را م ش

اوایــل قــرن پنجــم بــه شــمار آورد.
بنــا بــه نقــل نگارنــده مقالــه "اوائــل" در دایره  المعــارف بــزرگ اســلامی، از قــرن 
ــوع  ــا موض ــاب ب ــت کت ــی 1380، بیس ــده یعن ــاد ش ــه ی ــگارش مقال ــال ن ــا س ــم ت پنج
"االوائــل" بــه نــگارش درآمــده اســت کــه مــواردی از آن در مقالــه ذکــر شــده و مــا بــه 
ــوش،1380، ج10: 409( ــم. )آذرن ــگاری آن می گذری ــی، از بازن ــز از درازگوی ــت پرهی جه

هم چنیــن 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، ج26: 315( بنابرایــن، آن کتــاب 
در علــم نجــوم بــوده کــه کتــب مربــوط بــه اوائل نــگاری بــه آن توجــه نداشــته  اند. گفتنــی 
ــل  ــب اوائ ــاره کت ــد درب ــه بع ــرن پنجــم ب ــگاران از ق ــات اوائل ن ــر تألیف اســت کــه بیش ت

اســت نــه خــود مبحــث اوائــل کــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود:
ــداهلل  ــن محمدبن  عب ــته بدرالدی ــل، نگاش ــم الاوائ ــی عل ــائل ف ــن الوس 1. محاس

ــبکی )م.769(؛ ــبلی س ش
2. اقامه  الدلائل علی معرفه الاوائل، نگاشته ابن  حجر عسقانی )م.852(؛

3. الوسائل الی معرفه الاوائل، نگاشته سیوطی )م.911(؛
4. محاضره الاوائل و مسامره الاواخر، نگاشته شیخ علی دده سکتواری )م.998(؛

ــی  ــته مول ــل، نگاش ــف الاوائ ــی وص ــال( ف ــل= الجم ــل )الجمائ ــار الخمائ 5. ازه
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ــی )م.1013(؛ ــن راده الروم ــه کی ــه بدوق ــروف ب ــان مع محمدبن  عثم
ــامی،  ــادری ش ــوب ق ــته یحیی  بن  یعق ــل، نگاش ــه الاوائ ــی معرف ــائل ف 6. زبده  الرس

)م.1040(.
گفتنــی اســت یکــی از کتــب اوائــل کــه در آثــار بعــدی زیــاد از آن اســتفاده شــده، 
ــی )م.655(  ــه اســماعیل موصل ــروف ب ــی مع ــل اســماعیل  بن  هبه   اهلل موصل ــاب الاوائ کت
اســت. ایــن کتــاب در قــرن هفتــم بــه نــگارش درآمــده و البتــه نویســنده در مــوردی از 
ــا، ج2: 444( در  ــندی، بی ت ــد. )قلقش ــاد می کن ــش ی ــن اباطی ــل اب ــوان الاوائ ــا عن آن ب
خزانــه  الادب )بغــدادی،1998، ج7: 64( و الاغانــی )اصفهانــی، 1415، ج2: 415( نیــز بــه 
ــا  ــت. ب ــده اس ــاره ش ــی اش ــماعیل موصل ــل اس ــاب الاوائ ــا از کت ــی از اولین ه نمونه های
این کــه 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، می تــوان 
گفــت کــه در قــرن ســوم، افــزون بــر کتــب مســتقل بــا عنــوان الاوائــل، گزارش هــای 
ــی و  ــی، ادب ــل روای ــب مفص ــی در کت ــا فصل ــاب و ی ــوان ب ــه عن ــا ب ــادی از اولین ه زی
تاریخــی گنجانــده شــده، امــا در قــرن چهــارم خیزشــی بــرای اوائل نــگاری بــه صــورت 
ــه طــور چشــم  گیر افزایــش  ــوان ب ــن عن ــا ای ــاری ب ــزان آث ــده می شــود و می مســتقل دی
ــا  ــگاری هســتیم کــه ب ــرن پنجــم، شــاهد کاهــش چشــم  گیری در اوائل ن ــد. در ق می یاب
توجــه بــه وجــود زمینه هــای مناســب بــرای نــگارش، بررســی علــل آن، مجالــی دیگــر 
ــده و  ــی ش ــر اساس ــت  خوش تغیی ــون، دس ــم تاکن ــرن پنج ــگاری از ق ــد. اوائل ن می طلب
ــار، بــه جــای پرداختــن بــه گزارش هــای اولین هــا، بحــث روی کتــب  در ایــن دســت آث

ــون توجــه نویســندگان می شــود. ــار، کان ــه فهرســت از ایــن آث الاوائــل و ارائ

کتب	االوائل	و	گینس	به	زبان	فارسی
در ســال 1378 خورشــیدی، کتابــی بــا عنــوان نخســتین ها 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، کتاب هایــی 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 هبه  الدیــن شهرســتانی - کــه 
ــوادات  ــل الم ــی اوائ ــات ف ــوان الاولی ــا عن ــاب ب ــن کت ــا نســخه خطــی ای ــه تنه البت
ــود  ــنده موج ــخصی نویس ــه ش ــات در کتابخان ــوم و الصناع ــن العل ــات م و المخترع
اســت- و عامــه محمدتقــی شوشــتری )م.1374( کــه کتابــی بــا عنــوان الاوائــل دارد. 
در مــورد ترجمــه کتــاب گینــس، گفتــه شــده ایــن کتــاب تــا ســال 1376 خورشــیدی 
بــه 45 زبــان از جملــه بــه زبــان فارســی ترجمــه شــده اســت. )غفــاری، 1376: 2( البتــه 
ــن  ــس، ای ــی گین ــای جهان ــال رکورده ــاه س ــی پنج ــاب الکترونیک ــل کت ــه نق ــا ب بن
ــه بیــش  ــا و ب ــاب یادشــده، در بیــش از صــد کشــور دنی ــگارش کت ــا زمــان ن ــاب ت کت
از 23 زبــان ترجمــه شــده اســت! آخریــن کتــاب رکوردهــای جهانــی گینــس در ســال 
2013 توســط مرکــز نشــر Hit Enterainment در 272 صفحــه و در بریتانیــا چــاپ شــد 
ــه طــور معمــول،  ــان فارســی اســت. ب ــه زب ــا ب ــال یکــی از آن ترجمه ه ــه احتم ــه ب ک
در ایــران مجموعه هایــی از قبیــل "ترین هــا" "اولین هــا" )االوائــل( و غیــره را در 
ــاب  ــار، کت ــن آث ــه ای ــد. از جمل ــرار می دهن ــان ق ــگفتی های جه ــای ش رده کتاب ه
ــی  ترین هــا ترجمــه کتــاب Guinness book of world records )رکوردهــای جهان
گینــس( اســت کــه در ســال 1363 هجــری خورشــیدی بــرای نخســتین  بار بــا ترجمــه 
ــو در  ــر ن ــم  کاری نش ــا ه ــه ب ــر فاخت ــط نش ــپس توس ــد و س ــاپ ش ــاری چ ــیف غف س
تهــران بــه ســال های 1370 و 1376 بــه چــاپ مکــرر رســید. نیــز می تــوان بــه کتــاب 
اولین هــای ایــران، نگاشــته خلیــل محمــدزاده اشــاره کــرد کــه اولیــن دایره  المعــارف 
ــال  ــارات ورق در س ــط انتش ــت و توس ــران نگاش ــا را در ای ــاره اولین ه ــی درب موضوع
ــاب و چهــل نشــریه اســتخراج  ــان 129 کت ــاب از می ــن کت ــه چــاپ رســید. ای 1376 ب
ــوان آن  ــه از عن ــان ک ــت و هم چن ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــه موضوع ــده و در 29 زمین ش
ــاد و  ــت و اقتص ــف از سیاس ــای مختل ــران در حوزه ه ــای ای ــامل اولین ه ــد ش برمی آی
ــارت  ــار نظ ــه آث ــه ترجم ــر ب ــران بیش ت ــگاری در ای ــن، اوائل ن ــت. بنابرای ــگ اس فرهن
ــه انگشت شــمار، اثــر مهمــی دیــده نمی شــود. در پــی چــاپ  ــه جــز چنــد نمون دارد و ب
ــا  ــی در آن حفــظ نمی شــد، طرحــی ب ــواردی مرزهــای اخاق ــاب گینــس کــه در م کت
 (ical.ir) .ــا "گینــس اســامی" در ســال 1389 پیشــنهاد شــد عنــوان "الخیــرات" و ی
پیشــنهاد و نامــه ســیدمرتضی ســراجی، طــراح ایــن فکــر در ســال 1389 مطــرح گردیــد 
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(nws.miu.ac.ir)  .و طــرح گینــس اســامی در 25 آگوســت 2011 رقــم زده شــد
تطبیق	کتاب	های	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، داده هــا و اطاعاتــی اســت کــه 
بــه خواننــده انتقــال می یابــد و مــراد از روش در مقالــه حاضــر، روش گــردآوری اطاعــات 
بــرای تدویــن و تنظیــم ایــن کتــب، کیفیــت انتخــاب و هم چنیــن روش چینــش و ارائــه 

مطالــب آن اســت.
 1. تطبیق محتوای کتب  االوائل و گینس

از نظــر محتــوا مــوارد متشــابه و متمایــزی در دو اثــر یادشــده دیــده می شــود کــه بــا 
در کنــار هــم قــرار دادن آن هــا، می تــوان نتایــج قابــل قبولــی بــه دســت داد. ایــن مــوارد 

را در دوبخــش وجــوه تمایــز و وجــوه تشــابه پــی می گیریــم:
1-1- وجوه تمایز در محتوا

وجــوه تمایــز کتــب الاوائــل و گینــس را بــه لحــاظ محتــوا، می تــوان در مــوارد ذیــل 
ــیم کرد: ترس

1-1-1- موضــوع کتــب الاوائــل چنان کــه بیــان شــد، از فــروع علــم تاریــخ و علــوم 
ــا،  ــه شــمار مــی رود. )حاجی  خلیفــه، بی ت اجتماعــی اســت و جزئــی از معرفــت تاریخــی ب
ج1: 199؛ قلقشــندی، بی تــا، ج1: 470( گرچــه بعدهــا دامنــه آن بــه ادبیــات عــرب هــم 
کشــیده شــد؛ امــا کتــاب گینــس بــه تمــام دانش هــا و اقدامــات انســانی و امــور طبیعــی 

بــدون هیــچ حــد و مــرزی می پــردازد و بــه گســتره خاصــی از علــوم تعلــق نــدارد.
 2-1-1- بــه طــور معمــول در کتــب الاوائــل بــه اولین هــا پرداختــه می شــود نــه بــه 
ترین هــا و از ایــن جهــت بــه لحــاظ محتــوا محــدوده آن هــا خاص تــر 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 
ــل گینــس بیــش از  ــراً تمای ــی اخی ــت می شــد ول ــاب گینــس ثب ــی در کت ــع طبیع و وقای
هــر چیــز بــه ســمت ثبــت رکوردهــای انســانی رفتــه اســت. در ایــن کتــاب گینــس کــه 
ــم آن  ــن حج ــی بیش تری ــای ورزش ــدا رکورده ــگارش آن در ابت ــزه ن ــه انگی ــه ب ــا توج ب
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ــات  ــع، اقدام ــه ای از دســتاوردهای انســان ها و در واق ــروزه مجموع را شــامل می شــد، ام
ــواع  انســانی و پدیده هــای طبیعــی )ســایت فــرارو: 1393/1/14( کــه متمایــز از دیگــر ان
آن اســت، گــردآوری می شــود؛ از جملــه: کوتاه تریــن و بلندتریــن زن و مــرد دنیــا، 
ــودکان در  ــی ک ــن نقاش ــان، بزرگ تری ــن زوج جه ــان، پیرتری ــاب جه ــن کت پرفروش تری

ــا و... . ــن اســب دنی ــان، بزرگ تری جه
ــل،  ــب الاوائ ــه در کت ــن اســت ک ــر، ای ــوای دو اث ــز در محت ــوه تمای 3-1-1- از وج
بیش تــر 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 
شــگفت انگیز و بی ســابقه می پردازنــد کــه گاه از اولین هــا هســتند و گاه در زمــره 

برترین هــا قــرار می گیرنــد.
4-1-1- در 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 
صرف نظــر از جلــد اول کتــاب گینــس، دیگــر مجلــدات آن بــه جدیدتریــن رکوردهــا در 
ســال های جــاری اختصــاص دارد؛ بــرای مثــال گینــس 1909 رکوردهــای ایــن ســال را 

در بــردارد امــا در الاوائــل، نگارنــده بــه اولین هــای تاریــخ تــا زمــان خــود می پــردازد.
5-1-1- منبــع بســیاری از اخبــار موجــود در کتــب الاوائــل، تخیــات و خرافــات بوده 
ــر حجــم مجموعه هــای  ــه تبــع آن، ب ــر وســعت ایــن تخیــات و ب ــه مــرور زمــان ب و ب
ــام،  ــخ اس ــورد تاری ــا گاه در م ــوش، 1380، ج10: 409( ام ــده، )آذرن ــزوده ش ــل اف اوائ
ــه دور از  ــمند و ب ــه ارزش ــود ک ــت می ش ــردی یاف ــه ف ــر ب ــد و منحص ــات مفی اطاع
هرگونــه خرافــه، ســوگیری و تعصبــات اســت؛ امــا در مــورد گزارش هــای کتــاب گینــس 
از آن  جــا کــه مســتند بــه مــدارک مشــهود و اندازه گیــری بــوده و صحــت و ســقم خبــر 
ــب ارزش  ــد، موج ــتفاده می  کن ــر اس ــود، و از تصاوی ــی می ش ــون ارزیاب ــل گوناگ در مراح
ــت.  ــرده اس ــری ک ــت بیش ت ــار و قطعی ــده و آن را دارای اعتب ــا ش ــر گزارش ه بیش ت
البتــه در مــواردی، گرایش هــای سیاســی و اعتقــادی حاکــم بــر نظــام ســلطه جهانــی در 

ــت. ــوده اس ــر نب ــا در آن بی تأثی ــاب برترین ه ــش و انتخ گزین
6-1-1- عنصــر زمــان در کتــاب گینــس بســیار اساســی اســت؛ از ایــن رو، رکوردهــای 
هرســال در یــک مجموعــه جمــع می شــود، ماننــد گینــس 2012 کــه تنهــا بــه رکوردهــای 
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همــان ســال می پــردازد؛ امــا در الاوائــل، مــواد کتــاب بــه تناســب محتــوا و موضــوع و 
اولیــن بــودن در هــر زمانــی تنظیــم می شــود و بــا وجــود ایــن کــه شــاخه ای از دانــش 

تاریــخ اســت، عنصــر زمــان در آن بــه طــور مســتقل دارای خصوصیــت نیســت.
ــی  ــا فعل ــار ی ــانی و گفت ــراد انس ــر اف ــول ب ــور معم ــه ط ــل ب ــب الاوائ 7-1-1- کت
ــی گینــس،  ــا در فهرســت رکوردهــای جهان ــان صــادر می شــود، ام ــه از آن ــه دارد ک تکی
ــد  ــه می شــود، مانن ــز پرداخت ــات نی ــای حیوان ــه پدیده هــای طبیعــی و شــگفتی های دنی ب

ــان. ــاه جه ــن گی ــا بلندتری ــان و ی ــن گاو جه کوچک تری
8-1-1- در کتــب اوائــل گرچــه تعصبــات و گرایش هــای قومــی، دینــی و مذهبــی 
ــه  ــی ک ــرده، در حال ــذر نک ــی گ ــای اخاق ــا از مرزه ــل گزارش ه ــته، در نق ــت داش دخال
برخــی از گزارش هــای گینــس بــه دور از اخــاق و ادب اســت و تصاویــری از شــنیع ترین 
حــرکات انســانی و یــا رفتارهــای مربــوط بــه حریــم خصوصــی افــراد دیــده می شــود کــه 
ــی  ــت عموم ــر عف ــار آن از نظ ــا انتش ــرد ام ــورت می گی ــان ص ــود آن ــازه خ ــا اج ــه ب البت
درســت نیســت. بــرای نمونــه، طراحــان گینــس، هیــچ ابایــی ندارنــد تصویــر فرقــه ای از 
زنــان و مــردان کامــًا برهنــه را در حــال عبــور از خیابانــی شــلوغ نشــان می دهــد و ایــن 
ــذف  ــه ح ــس 2005 ب ــه گین ــن روی در ترجم ــمرند! از ای ــا برمی ش ــت را از ترین ه حرک

آن هــا تصریــح شــده اســت. )ســهرابی، 1388: 3(
2-1- وجوه تشابه در محتوا

وجوه تشابه و اشتراک کتب الاوائل و کتاب گینس عبارتند از:
ــتار  ــای پیشــین نوش ــه در بخش ه ــگارش چنان ک ــزه ن ــر دو از نظــر انگی 1-2-1- ه
ــی  ــه بشــری و در پ ــاز جامع ــه نی ــرای پاســخ  گویی ب ــد، یکســان هســتند و ب مطــرح ش

ــده اند. ــن ش ــا تدوی ــا و ترین ه ــناخت اولین ه ــه ش ــبت ب ــکاوی نس ــس کنج ح
ــرای نخســتین  ــد کــه ب ــی توجــه می  کنن ــا پدیده های ــه عمــل و ی 2-2-1- هــر دو ب
بــار بــه شــکل ثبــت شــده صــورت گرفته انــد و اولیــن بــه حســاب می آینــد. بــا مطالعــه 
و دقــت در فهرســت مطالــب ترجمــه کتــاب گینــس 2005 و نیــز دیگــر مجلــدات آن، بــه 
ــف" و نخســتین ها  ــا در حــرف "ال ــرا اولین ه ــرد؛ زی ــی ب ــوان پ ــورد نظــر می ت تشــابه م
در حــرف "ن" حجــم نســبتًا زیــادی از صفحــات را بــه خــود اختصــاص داده انــد؛ افــزون 
بــر آن کــه در متــن کتــاب و بــه هنــگام توضیــح مــوارد، بــا عناویــن دیگــر دیــده می شــود 
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کــه ایــن موضــوع بــرای اولیــن بــار بــه ایــن شــکل اتفــاق افتــاده اســت.
ــل از  ــا قب ــه ت ــد ک ــابقه می پردازن ــوارد بی س ــزارش م ــه گ ــر ب ــر دو اث 3-2-1- ه
ــال در  ــرای مث ــاده اســت؛ ب ــاق افت ــار اتف ــن ب ــرای اولی ــت عمــل، وجــود نداشــته و ب ثب
ــود" و در گینــس  اوائــل می خوانیم":اولیــن کســی کــه لبــاس دوخــت، ادریــس نبــی ب
آمــده اســت: "زوجــی کــه در فضــا عروســی کردنــد" و ایــن کارهــا پیــش از ایــن ســابقه 
نداشــته و بــرای نخســتین   بــار اتفــاق افتــاده اســت؛ گرچــه در گینــس واژه اولیــن بــرای 

آن  هــا بــه کار بــرده نشــده اســت.
ــن  ــه مقدم تری ــط ب ــل فق ــه در اوائ ــد؛ البت ــا می پردازن ــه ترین ه ــردو ب 4-2-1- ه
ــا  ــت(؛ ام ــل اس ــم تفضی ــرا اول اس ــود )زی ــه می ش ــل پرداخت ــن عم ــا مقدم تری ــرد و ی ف
ــن،  ــد بزرگ تری ــر مانن ــای دیگ ــم برترین ه ــا( و ه ــن )اولین ه ــر مقدم تری ــم ب ــس ه گین
طوالنی تریــن و... متمرکــز اســت. از جملــه اولین هــای گینــس عبارتنــد از؛ اولیــن 
ــن  ــهرابی، 1388: 143(، اولی ــم )س ــت مته ــرای رد محکومی ــیم DNA ب ــتفاده از ترس اس
بمــب گــوگل )ســهرابی،1388: 145(، اولیــن پــرواز انســان توســط فرانســوا پیاتر در ســال 
ــر رفــت )ســهرابی،1388: 250(، اولیــن جنگ افزارهــا  ــر از زمیــن باالت 1783 کــه 26 مت
)ســهرابی،1388: 159(، اولیــن دریافت  کننــده ژن درمانــی )ســهرابی،1388: 142(، اولیــن 

نوشــته ها )ســهرابی،1388: 260( و... .
ــوده و  ــر ب ــود بی نظی ــر خ ــه در عص ــد ک ــدادی می پردازن ــه رخ ــر دو ب 5-2-1- ه
ــود در  ــه ش ــت گفت ــن اس ــدد. ممک ــوع نمی پیون ــه وق ــد آن ب ــی همانن ــان اتفاق هم  زم
ــده و  ــظ ش ــه حف ــرای همیش ــدم ب ــأله تق ــن مس ــل، ای ــده در الاوائ ــای ثبت  ش رخداده
ــی  ــد در زمان ــوردی جدی ــوع رک ــکان وق ــس، ام ــای گین ــی در رکورده ــتدامت دارد ول اس
ــر  ــه نظ ــود. ب ــته می ش ــورد شکس ــاح، رک ــه اصط ــود دارد و ب ــد از آن وج ــر بع دیگ
می رســد 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 

ــد. ــمار می  آی ــه ش ــن ب ــد اولی ــاز جدی ــدی در امتی ــن اســت و رکوردشــکن بع ــود اولی خ
2. تطبیق روش تنظیم کتب االوائل و گینس

ــا و شــباهت هایی در  ــا، تفاوت ه ــن گزارش ه ــم و تدوی ــش و تنظی از نظــر روش گزین
دو اثــر یــاد شــده مشــاهده می شــود کــه عبارتنــد از:
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1-2- وجوه تمایز در روش
برخی از این وجوه تمایز عبارت اند از:

1-1-2- مــاک تنظیــم مطالــب در کتــب اوائــل، صرفــًا شــهرت آن ها در بیــن مردم 
و یــا ثبــت آن هــا در منابــع متقــدم بــوده اســت، امــا چهــار مــاک بــرای رکوردهــای قابل 
ثبــت در کتــاب گینــس وجــود دارد: نخســت این کــه هــر رکــوردی بایــد قابل اندازه گیــری 
ــن و زشــت ترین کــه مــواردی کامــًا ســلیقه ای  ــن رو مــواردی چــون زیباتری باشــد؛ ازای
ــد  ــورد بای ــر رک ــه ه ــت ک ــن اس ــار دوم ای ــدارد. معی ــی ن ــاب جای ــن کت ــتند، در ای هس
ــچ  ــوان هی ــد و نت ــت آی ــه دس ــوردی ب ــه رک ــی ک ــد، در صورت ــد باش ــات و تأیی قابل اثب
دلیلــی بــرای اثبــات آن آورد، در کتــاب رکوردهــا ثبــت نمی شــود. هم چنیــن بایــد قابــل 
شکســتن باشــد؛ بنابرایــن اگــر رکــوردی باشــد کــه بــرای هیچ کســی امــکان شکســتن 
ــوان  ــال، می ت ــرای مث ــود؛ ب ــت نمی ش ــورد ثب ــوان رک ــه عن ــد، ب ــته باش ــود نداش آن وج
ــزرگ خــود  ــد مدعــی رکــورِد داشــتن بیش تریــن عکــس از مادرب گفــت فــردی نمی توان
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 
ــا پیمــودن طوالنی تریــن  ــال گفتــه شــود ســریع ترین ماشــین ی ــرای مث مبتنــی باشــد. ب
ــد.  ــودرو ش ــریع ترین خ ــا س ــیر ب ــن مس ــورد طوالنی تری ــی رک ــوان مدع ــیر و نمی ت مس
 (aftab.ir)بــه ایــن معنــا کــه یــا بایــد طوالنی تریــن مســیر مــاک ســنجش باشــد و یــا 

ســریع ترین خــودرو مــاک باشــد نــه هــر دو، تــا تنهــا بــه یــک معیــار توجــه شــود. در 
ــوع رکوردهــا نیــز  ــه ایــن ن مــورد مــاک اول، در میــان رکوردهــا در ســال های اخیــر ب
برمی خوریــم ماننــد "زیباتریــن دختــر جهــان" و شــاید مــاک موردنظــر در شــماره های 

ــه می شــد.  ــه در نظــر گرفت اولی
ــورت  ــه ص ــا ب ــده و گزارش ه ــتفاده نش ــر اس ــل از تصوی ــب الاوائ 2-1-2- در کت
متنــی اســت؛ امــا در گینــس در همــه مــوارد از تصاویــر اســتفاده شــده و همیــن مســأله 
ــی  ــت. گفتن ــزوده اس ــب اف ــرای مخاط ــت ب ــز جذابی ــای آن و نی ــار گزارش ه ــه اعتب ب
اســت کــه نبــود تصویــر در کتــب الاوائــل بــه علــت محــدود بــودن امکانــات در زمــان 
ثبــت آن هــا بــوده و کتــاب گینــس بــه علــت جــوان بــودن و اتصــال بــه عصــر انفجــار 

ــی را دارد. ــن ویژگ ــال ای ــای دیجیت ــدی از دنی ــات و بهره من اطاع
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3-1-2- کتــب الاوائــل بــه طــور معمــول بــه صــورت فــردی نگاشــته می شــود امــا 
تحقیــق، تدویــن و تنظیــم کتــاب گینــس گروهــی و زیرنظــر و بــا حمایــت مالــی مؤسســه 

گینــس بــه نــگارش در می آیــد کــه وابســته بــه کارخانــه گینــس اســت.
4-1-2- مخاطبــان کتــاب گینــس تــوده وســیعی از مــردم اعــم از باســواد و بی ســواد، 
ــر  ــر، بیان  گ ــرا تصاوی ــود؛ زی ــامل می ش ــل را ش ــم و جاه ــگ و عال ــگ و بی فرهن بافرهن
گزارش هــا هســتند و در بیش تــر مــوارد، نیــازی بــه داشــتن ســواد بــرای مطالعــه ندارنــد 
ــدوده  ــا مح ــد، ام ــمار می آین ــه ش ــاب ب ــن کت ــان ای ــان از مخاطب ــردم جه ــوم م و عم
مخاطبــان کتــب الاوائــل خاص تــر اســت؛ یعنــی عمومــًا افــراد باســواد و عاقه منــد بــه 
تاریــخ بشــر و بــه ویــژه مــردم جهــان اســام و بــه طــور خاص تــر، عرب زبــان و یــا آگاه 

بــه زبــان عربــی از جملــه مخاطبــان ایــن کتــب هســتند.
5-1-2- نگارنــدگان کتــب الاوائــل بــه طــور معمــول از ادبــا، تاریخ نویســان و 
شــخصیت های برجســته جهــان اســام ماننــد ابن  کلبــی )م.206(، نّســابه مشــهور در قــرن 
دوم، طبرانــی )م.360(، ابوهــال عســکری، ســیوطی، )م.911( و غیــره بوده انــد، 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 

کارخانــه دار بــود و بــه عبارتــی در فضــای تجــاری طــرح ابتدایــی آن پیشــنهاد شــد.
6-1-2- روش گــردآوری گزارش هــا در کتــب الاوائــل، این گونــه بــوده اســت 
ــد و  ــط می ش ــت و ضب ــه و ثب ــفاهی گرفت ــات ش ــه از روای ــار اولی ــا در آث ــه گزارش ه ک
در آثــار پســین از مجموعــه مطالــب موجــود در آثــار و میــراث مکتــوب تاریخــی، روایــی 
و... آنچــه مربــوط بــه اولین هاســت، گزینــش و جمــع آوری شــده و در یــک اثــر مســتقل 
بــا عنــوان " کتــاب الاوائــل" تنظیــم گردیــده ســپس در مــواردی، اطاعــات جدیــد در 
ــه آن هــا افــزوده می شــد؛ امــا در کتــاب  ــده کتــاب نیــز ب مــورد اولین هــای زمــان نگارن
ــس  ــرای مؤسســه گین ــراد آگاه ب ــا اف ــرد و ی ــق خــود ف ــدا از طری ــا ابت ــس گزارش ه گین
ــع و  ــی، جام ــدارک کاف ــناد و م ــه اس ــه و تهی ــای همه  جانب ــس از ارزیابی ه ــال و پ ارس
مســتند بــه تصاویــر و فیلم هــای ویدیویــی، طــی مســیر تعریــف شــده در مؤسســه، ثبــت 
می شــود 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 می گــردد. شــاید بتــوان ادعــا کــرد علی رغــم سیاســی 
ــرب  ــلطه غ ــام س ــنگین نظ ــایه س ــه از گســترش س ــات ک ــی تعصب ــر برخ ــودن و تأثی ب
ــب الاوائــل از اســتحکام  ــه کت ــوای آن نســبت ب ــاب ناشــی می  شــود، محت ــن کت ــر ای ب

ــوردار اســت. ــدارک برخ ــناد و م ــری در اس بیش ت
2-2- وجوه تشابه در روش

مواردی از وجوه تشابه در روش اشاره می کنیم:
ــدون  ــا ب ــا ترین ه ــا و ی ــزارش اولین ه ــه گ ــه ارائ ــا ب ــر، تنه ــر دو اث 1-2-2- در ه
ــال  ــرای ارس ــاج ب ــه انت ــه دور از هرگون ــی و ب ــح اضاف ــا توضی ــی و ی ــل و بررس تحلی
پیــام اخاقــی، اعتقــادی و تبلیغــی پرداختــه شــده و صــرف آگاهی بخشــی بــه مخاطــب 

موردنظــر اســت.
ــر  ــی از نظ ــت خاص ــورد، محدودی ــر دو م ــا در ه ــاب گزارش ه ــرای انتخ 2-2-2- ب
مــکان، زمــان و مرزهــای اعتقــادی و غیــر آن وجــود نــدارد؛ ازایــن رو، اولیــن جمله هــای 
فاســفه یونانــی در کتــب اوائــل عربــی دیــده می شــود. بــرای نمونــه، ذکــر شــده کــه 
نخســتین کســی کــه جملــه "ای هــا االنســان اعــرف نفســک" را گفــت، طالیــس یونانــی 
ــه شــمار می  رفــت کــه پیــش از وقــوع خورشــیدگرفتگی و  ــود. نیــز نخســتین کســی ب ب
ــاط جهــان  ــز ترین هــای همــه نق ــر داد. در گینــس نی ــاق خب ــن دو اتف ماه گرفتگــی از ای
بــا هــر ملیــت و قومیــت و دیــن و مذهــب از جملــه مســلمانان، اهالــی مشــرق زمیــن و... 

ــود. ــت می ش ثب
ــودن  ــا وجــود دارا ب ــات از یک دیگــر ب ــا و اطاع ــودن گزارش ه 3-2-2- گسســته ب
یــک عنــوان کلــی و عــام از وجــوه تشــابه کتــب اوائــل و کتــاب گینــس اســت. گرچــه 
ــت، در  ــخ اس ــش تاری ــاخه های دان ــًا از ش ــل اساس ــه الاوائ ــد ک ــان ش ــن بی ــش از ای پی

ــود. ــده می ش ــی دی ــتگی موضوع ــا گسس ــم گزارش ه تنظی

نتیجه
 نــگارش کتــب الاوائــل بــا هــر انگیــزه شــخصی و یــا اجتماعــی در بیــن مســلمانان، 
ــر  ــه از نظ ــت ک ــوردار اس ــس برخ ــاب گین ــه کت ــبت ب ــم  گیری نس ــی چش ــدم زمان از تق
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ــاب  ــن کت ــب دارد. دورتری ــن کت ــا ای ــادی ب ــگارش شــباهت های زی ــزه ن موضــوع و انگی
ــر  ــاب گینــس در کم  ت ــن کت ــی کــه اولی ــرن دوم می رســد، در حال ــه اواخــر ق الاوائــل ب
ــوم در  ــدم عل ــت و تق ــن نشــان  دهنده جامعی ــه ای ــن شــده ک ــش تدوی ــه پی ــت ده از هف
جوامــع اســامی اســت. گرچــه کتــاب الاوائــل ابوهــال عســکری جایــگاه ویــژه ای دارد 
و ارجاعــات فــراوان بــه آن در آثــار پســین دیــده می شــود، پیــش از آن آثــار زیــادی بــا 
عنــوان الاوائــل بــه نــگارش درآمــده اســت. بــرای مقالــه حاضــر به ترتیــب دســتاوردهای 

ــمرد: ــوان برش ــل را می ت ذی
ــه  ــل ب ــب الاوائ ــا کت ــق آن ب ــاب گینــس و تطبی ــوای کت ــق محت ــه دقی ــا مطالع - ب
ــر  ــگاری در عص ــی اوائل ن ــس نوع ــاب گین ــت کت ــوان گف ــوا و روش، می ت ــاظ محت لح
ــی  ــای طبیع ــا ترین ه ــانی و ی ــات انس ــای اقدام ــت رکورده ــه ثب ــه ب ــت ک ــر اس حاض
ــنخ  ــی، از س ــی و روش ــتره محتوای ــی در گس ــز و تفاوت های ــود تمای ــا وج ــردازد و ب می پ

ــه شــمار مــی رود. ــار ب همــان آث
ــزان تشــابه  ــوان "االواخــر" در کتــب الاوائــل، می ــا عن ــی ب ــا افــزودن فصل های - ب
ــان  ــی هم ــه عبارت ــا ب ــا آخرین ه ــر ی ــرا اواخ ــود؛ زی ــش می ش ــش از پی ــر بی ــن دو اث ای

ــد. ــام داده ان ــژه انج ــه کاری وی ــتند ک ــرادی هس ــن اف ــکن ها و آخری رکوردش
-کتــب الاوائــل و کتــاب گینــس، از جهــت محتــوا و روش ثبــت اولین هــا و ترین هــا، 
ــزون  ــا یک دیگــر، اف ــن وجــوه ب ــق ای ــزی هســتند کــه تطبی دارای وجــوه تشــابه و تمای
ــد،  ــا می انجام ــه آن ه ــه علمــی نســبت ب ــه گســترش ســطح آگاهــی جامع ــه ب ــر آن ک ب
موجــب اثبــات جامع نگــری علمــی مســلمانان وجهــان اســام و تقــدم آنــان در تمــدن و 

دانــش  وری نســبت بــه جهــان غــرب اســت.
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ــران،  ــلامی، ته ــزرگ اس ــارف ب ــل، دایره  المع ــاش )1380(.�اوائ ــوش، آذرت ـ آذرن
ــامی، ج10. ــزرگ اس ــارف ب ــز دائره المع مرک

ــور ابوالقاســم امامــی، تهــران،  ــق الدکت ـ ابن  مســکویه )1421(. تجارب الامــم، تحقی
دارســروش للطباعــه  والنشــر، ج6.

ـ ابن ندیــم، محمدبن  اســحاق )1393(. الفهرســت، ترجمــه مجتبــی مینــوی و تجــدد، 
تهــران، دانشــگاه تهران.

ـ اصفهانی، ابوالفرج )1415(. الاغانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج2.
ـ بغــدادی، ابن خطیــب )1417(. تاریــخ بغــداد، تحقیــق مصطفــی عبدالقــادر عطــا، 

بیــروت، دارالکتــب العلمیــه ، ج2.
ــراث  ــاء الت ــروت، داراحی ــن، بی ــه   العارفی ــا(. هدی ــا )بی ت ــماعیل پاش ــدادی، اس ـ بغ

ــی، ج1 و 2. العرب
ـ بغــدادی، عبدالقادربن  عمــر )1998(. خزانــه   الأدب، تحقیــق محمدنبیــل طریفــی و 

إمیــل بدیع  الیعقــوب، بیــروت، دارالکتــب العلمیــه ، ج7.
ـ بیرونــی، ابوریحــان )1422(. الآثــار الباقیــه  عــن القــرون الخالیــه، تهــران، مرکــز 

نشــر میــراث مکتــوب.
ـ تســتری، شــیخ محمدتقــی )1419(. قاموس  الرجــال، قم، مؤسســه  النشراإلســامی 

التابعــه  لجماعه   المدرســین، ج 9.
ـ تهانــوی، محمدعلــی )1996(. موســوعه  کشــاف اصطلاحــات الفنــون و العلــوم، 

بیــروت، مکتبــه  لبنــان ناشــرون، ج1 .
ـ حاجی خلیفه )بی تا(. کشف  الظنون، بیروت، داراحیاء التراث  العربی، ج1.

ــه  اهلل  ــه  آی ــم، مکتب ــتار، ق ــف  الحجب والأس ــیداعجاز )1409(. کش ــین، س ـ حس
ــی. العظمــی المرعشــی النجف

ـ حموی، یاقوت  بن عبداهلل )1400(. معجم  الأدباء، بیروت، دارالفکر. ج  6 و 19.
ـ دهخــدا، علی اکبــر )1377(. لغت نامــه، تهــران، مؤسســه انتشــارات و چــاپ 

ــران. ــگاه ته دانش
ـ سکتواری، علی دده )بی تا(. محاضره الاوائل و مسامره  الاواخر، بیروت، دارالکتاب.

ـ ســمعانی، عبدالکریــم محمدبن  منصــور )1408(. الأنســاب، تحقیــق تقدیــم و تعلیــق 
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عبــداهلل عمــر البــارودی، بیــروت، دارالجنــان للطباعــه  والنشــر والتوزیــع، ج4.
ـ سهرابی، محمدرضا )1388(. رکوردهای جهانی گینس 2009، تهران، پیام عدالت.

ــم، مؤسســه   ــق، الشــیخ جوادالقیومــی، ق ـ شــیخ طوســی )1417(. الفهرســت، تحقی
نشــرالفقاهه .

ـ طهرانی، آقابزرگ )1403(. الذریعه ، بیروت، داراألضواء، ج2 و 26.
ــد  ــس؛ جاه ــه گین ــری؛ مؤسس ــری، امیرجعف ــام؛ جعف ــت کار، بهن ــان صنع ـ ظریفی
ــر  ــر کل ــت نظ ــس، تح ــی گین ــای جهان ــال رکورده ــا(. 50 س ــالومه )بی ت ــف، س عفی

ــی( ــاب الکترونیک ــد. )کت ــر ارون ــران، نش ــکارد، ته فال
ـ عســقانی، ابــن حجــر، )بی تــا(. فتح البــاری، بیــروت، دارالمعرفــه  للطباعــه  

والنشــر، ج8.
ـ عسکری، ابوهال )1408(. الأوائل، طنطاء، مصر، دارالبشیر الثقافه و العلوم.

ـ العینی )بی تا(. عمده  القاری، بیروت، دارإحیاء التراث  العربی، ج19.
ـ غفاری، سیف )1376(. ترین ها، تهران، نشر فاخته با همکاری نشر نو.

ـ قلقشــندی، أحمدبن  علــی )بی تــا(. صبــح الأعشــی فــی صناعــه  الإنشــا، تحقیــق 
محمدحســین شــمس الدین، بیــروت، دارالکتــب العلمیــه ، ج1 و 2.

ـ کحالــه، عمــر رضــا )بی تــا(. معجم  المؤلفیــن، بیــروت، مکتبــه المثنــی و دارإحیــاء 
التراث  العربــی، ج  11.

ــم،  ــی(، ق ــیعه )رجال  النجاش ــی الش ــماء مصنف ــت اس ــی )1416(. فهرس ـ نجاش
ــه  المدرســین. ــه  لجماع مؤسســه النشــر اإلســامی التابع

 ب( مقاالت
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