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 به نام خداوند جان و خرد ...

از آغاز پیدایی نثر فارسی که  آیدبه شمار می فارسی نثرهای مهم از گونهمتون تاریخی 

های گوناگون تاریخی نیز بسیار آثار ارزشمندی در این حوزه به وجود آمده است و در دوره

ها و در آنزبانی سبکی و های وجود ویژگی مورد توجه بوده است. قدمت بیشتر این آثار و

موجب شده است که آثار،  در نثر این گونه ازها و عوامل ادبی جنبهگیری از همچنین بهره

 با مطالعه و بررسی قرار گیرد.فارسی  متون تاریخی از دیرباز مورد توجه پژوهشگران ادب

این دسته از متون، عالوه بر آگاهی یافتن از حوادث و رویدادهای مقاطع تاریخی کشورمان، 

شنا ای آی و بالغی نیز با مسایل و موضوعات تازهتوان از منظر مطالعات زبانی و سبکمی

های گوناگون این دسته از جنبه زم است به صورت تخصصی به بررسیاز این رو الشد؛ 

نهاد جمعی از استادان و فرهیختگان، به پیشآثار پرداخت. با توجه به اهمیت موضوع، 

آنچه در این  .پژوهی، به بررسی متون تاریخی اختصاص یافتچهارمین همایش متن

های استادان و پژوهشگران ادب فارسی ها و یافتهمجموعه گرد آمده است، حاصل پژوهش

به فرهنگ و ادب ایران زمین است  مندانهای تاریخی و عالقهی پژوهشو محققان حوزه

.دمندان قرار گیرعالقه و امید است مورد عنایت و استفاده
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 المصدورنفثهمبالغه و اغراق در 

 
  6مه محمدنژادمعصو

  2فائزه جنیدی دکتر

 

 چکیده

آن  یرادخاص ا یمطالب و نحوه یانب یژگیبه و یاثر ادب یکشناخت هرچه بهتر  یبرا

؛ برقرار است یاثر و ذهن و روح صاحب اثر ارتباط تنگاتنگ یکزبان  ین. بشودیتوجه م

اند. از جمله الفاظ واژگان و ی،و احساسات و یشهدر انتقال اند یسندهنو یکچرا که ابزار 

ن الدیاشاره کرد. شهاب مبالغه و اغراقبه  توانیاست، متخیّل  یشکه باعث زا یامکانات

( را پس از تازش مغوالن به ایران و ـه 631) المصدورنفثهنسوی  یدریمحمد خرندزی ز

 انویسد و در آن به شرح دردهبا نثری شاعرانه می« الدین خوارزم شاهجالل»کشته شدن 

ین ااست به نثر.  یدر واقع شعر المصدورنفثهگفت  توانیپردازد. مهایش میدریو دربه

است و سعی شده است مبالغه و اغراق المصدور نفثهی مبالغه و اغراق در مقاله درباره

ـ  ییفمقاله توص ینروش به کار رفته در اهای زیدری نسوی در آن نشان داده شود. گویی

 یلتحل و المصدورنفثه هایاغراقبه استخراج  یف،گونه که پس از تعر ینابه  ؛است یلیتحل

 ها پرداخته شده است. آن

 

 زیدری نسوی. ،المصدورنفثهمبالغه، اغراق، ها: کلیدواژه
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 مقدمه
ور در بافت با غ یعنی وجـود دارد، یو افکار صاحب نوشته ارتباط تنگاتنگـ یاتنوشته و روح یکسبک  ینب

. میآشنا شو یسندهنو یاو عواطف آن شاعر  یاتبا عمق افکار، روح توانیمیم یسندهنو یاشاعر  کیکالم 

الدین خوارزم جالل»هـ( را پس از تازش مغوالن به ایران و کشته شدن  631) المصدورنفثهنسوی  یدریز

مش را به ماهر کال یچون زرگر یو پردازد.هایش میدرینویسد و به شرح دردها و دربهمی« شاه

 یهدر بحبوح یدریز پرورد.شاعرانه می هایآفرینییالخ یو به مینا آرایدیم یزبان یهاگهر ینترسخته

های خود برد و گاه چنان با اغراقیدست به قلم م یرشدامنگ هاییبتمص یانب ینهب و غارت مغول برا

 کند.شبرد که مرز واقعیت و خیال درهم میآدمی را در تخیّل فرو می

 

 ی تحقیقپیشینه

ه ب توانیها مآن ینوشته شده است که از جمله یادیمقاالت زالمصدور نفثه یینهدر زم

نقد  "(،1340مهربان) یقه، از صد" المصدورنفثهنگاهی تازه به ویژگیهای زبانی و بالغی "

 ییابر سخن آر یدرآمد "(، 1385از احمد طحان) " المصدورنفثهو بررسی زیباشناختی 

بر  ینگاه"(، 1388از احمد فاضل) "ینسو یدریز المصدورنفثه در ییمعنا یو ظرفتها

 جناس در"، (1349از معصومه محمدنژاد) "یسماز منظر پارناس المصدورنفثه

 یکه صرفا به مقوله ی( اشاره کرد؛ امّا پژوهش1347از معصومه محمدنژاد) "المصدورنفثه

 باشد، تا کنون انجام نشده است. پرداخته المصدورنفثه در اغراق

 

 المصدورنفثهو  یسندهنو یهدربار

الدین محمد بن احمد بن علی بن محمّد منشی خُرَندِزی زَیَدری نَسَوی معروف به شهاب»

الدین نَسَوی یا زَیَدری مطلق، یکی از نویسندگان محمّد زَیدَری یا شهاب زَیَدری یا شهاب

ست. وی از یک خاندان ا اول قرن هفتم هجری یهگ نیمبسیار معروف و از منشیان بزر

نزدیک شهر زَیدَر در اختیار داشت، و « خُرَندِز»یی را به نام بزرگ خراسان بود که قلعه

چون زَیدَر از َاعمالِ شهر نسا بود بدین سبب نسبت او را خُرَندِزی، یا َزیدَری، یا نَسَوی، یا 

 (1154: 1/ 3ج ، 1364صفا، «)اند.آنها نوشته یههم

 و المصدورنفثه یو اینامهیبرآمده از آثار زندگ یزاز هر چ یشاو ب یزندگ یهدربار آگاهی

او  آید،یکه از آن آثار برم( است و چنانیهجر 634)حدود  ینُکبرنیم ینالدجالل یرتس

از جانب  یهجر 611( بوده و در سال یمنسا )در خراسان قد یدر خدمتِ حاکمانِ محلّ

ه پول ب ینارانجام رسالت با هزار د یحمزه بن محمد برا ینالدنصره مبه نا یشاناز ا ییک

. در رودیخراسان م یخوارزمشاه و وال ینالدبرادر سلطان جالل الدین،یاثدربار سلطان غ

ر ب یآمده و در ر یراناز هند به ا ینالدسلطان جالل یکه به تازگ شودیراه، باخبر م یانم
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 و پوشدیخود چشم م یتاست. پس بناچار از انجام مأمور هغلبه کرد الدینثیابرادرش غ

و از آن به بعد،  پیونددیاو م ی. در حدود همدان به اردورودیم ینالددربار جالل یبه سو

 یوقت 611. در سال بردیبه سر م ینالدهمواره در مالزمت سلطان جالل ینالدشهاب

ا به ر یسندگیو نو یریشود، منصبِ دبیوارد مراغه م انیجگرفتن آذربا یبرا ینالدجالل

بود؛ همواره نزد او  یشغل باق یندر ا ینالدعمرِ جالل یانو او تا پا دهدیم ینالدشهاب

 ینشد. نسو یبهرگز از دربار او غا یاسیس هاییتمأمور یاها سفارت یبرخ یماند و جز برا

 بود. و سفرها همراه پادشاه هایلشکرکش یهدر هم

ر د یخت،مغول بار اول بگر یخوندر شب ینالدکه جالل یسال یعنی 618تا سال  ینسو»

متفّرد بود و  یو دولت یو در مشاغل دربار یافتخدمت او بود، و در اواخر، سمت وزارت 

دور شد  ینالددر آن سال از او دور ماند و به رسالت شام مأمور شد. بعد از آن که از جالل

رفت و در پناه  یّافارقینبه مَ 614و عاقبت در  یدگرد یمیعظ یهایبختدچار بد ینسو

شدن سلطان را که کبوتر  یزو در آن جا خبر ناچ یدالمظفر اقامت گزصاحب آنجا الملک

ردارد را در ب یعوقا یناز ا یارا که خالصه المصدورنفثه یهو رسال یدبه نامه آورده بود بشن

بهار، .«)کرد یفسلطان و دولت او نگاشته است تأل فواتاله بر سوزناک در آن رس اییهو مرث

 (417ـ416: 1356

 یکه به نثر یخیتار یهااست اما برخالف کتاب یـ ادب یخیتار یکتاب المصدورنفثه

 117حجم ـ اثر نسبتا کم یناست.  ا« و مؤثر یزسخت دالو»اند سخت مصنوع اما مرسل

 ییهااز جهت ذکر گوشه یگراز نظر نوع نگارش و د یکیدارد:  یتصفحه ـ از دو جهت اهم

 «. بَثّ َشکوی»و « حسب حال»به صورِت  یرانا یخاز تار

 یهکرده است. غلب یانالفاظ و عبارات ب ینترخود را در قالب مصنوع یو معان یممفاه نسوی

 تابک یناز آنکه ا یشپ شودیاست که موجب م یالو صور خ یادب یعو صنا یانب یابزارها

  به شمار آورند. یبدانند، اثر ممتاز ادب یخیرا تار
های بالغی، همراه با نازک های ادبی و نکتهای است از انواع آرایهمجموعه المصدورنفثه

اندیشی، خیال پردازی و جوالنگاه احساسات و عواطف است که از این جهت نه تنها بر 

تاب ک ینهای شعر نیز برتری دارد. در ابسیاری از نثرهای شاعرانه که بر بسیاری از دیوان

 یرا در خود جا یدرون یهقاف یکه نوع یمرو به رو هست یتمیکیو ر رقصانبا نثر موزون، 

های وصفی، استعاری و . ترکیبزندیموج م یبه کلمات در اثر نسو یفتگیداده است. ش

افتد. گری میا از جلوههای نهفته و آشکار واژگانی آن تنیده شده و جدا از آنهکنایی در الیه

از این رو گزارش تاریخ در آن بیش از آنکه غایت باشد سبب است و پیش از آنکه هدف 

 باشد وسیله است. بیان وقایع بدان منظور است که زیبایی و اوج فن بیان نمودار گردد.
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که  است یّلعاطفه و تخ یخوردگشعر گره»که  یریمشعر بپذ یهرا دربار یفتعر یناگر ا

( پنج عنصر عاطفه، 43: 1378 کدکنی،یعیشف«)شکل گرفته است. ینآهنگ یدر زبان

ت. طبع اس یقابل بررس ینثر نسو ی( و شکل در ساختار شعریقیزبان، آهنگ)موس یّل،تخ

نویسنده بر خواص تمامی کلمات آگاه است و گاه طنین و نیروی مرموز آنها  یهشاعرگون

نخست مدیون تخیّل وسیع  یههد. غنای گفتار او در درجدرا در تناسب با یکدیگر قرار می

یابد و سپس آن را در نشانه گاه ذهن اوست که از طریق آن به تجسّم و تصویر دست می

ه ب زندیموج م یزنثر دالو ینا یجا یدر جا یسندهاحساسات نو یانطغ نشاند.خواننده می

 .الدین خوارزم شاه سر داده استکه سوزناکانه در مرگ مرادش جالل هایییهدر مرث یژهو
 (Exaggeration)اغراقو  المصدورنفثه
 و نگارش نوع نظر از یکی: دارد اهمیت جهت دو از ـ صفحه 117 ـ حجمکم نسبتا اثر این ،المصدورنفثه

 به ینسو یدریز. «شَکوی بَثّ» و «حال حسب» صورتِ به ایران تاریخ از هاییگوشه ذکر جهت از دیگر

عنصر اغراق در »کالم خود افزوده است.  تخیّلبه  یارهم بس یقطر ینمند است و از اعالقه اغراقکاربرد 

کنار دیگر صور خیال، یکی از نیرومندترین عناصر القاء در اسلوب بیان هنری است و 

ی شفیع«)دهد.کلی و عمومی بسیاری از شاهکارهای ادب فارسی ... را تشکیل می یهزمین

 ( 135ـ138: 1357کدکنی، 

ترین عاملی که شاید مهم» است.  هنری بیان اسلوب در ءالقا عناصر نیرومندترین اغراق از

ت تر از آنچه هسنمایی است یعنی چیزی را بزرگبخشد بزرگتأثیر جادویی به سخن می

تر نمودن برای قدرت تأثیر بخشیدن به کالم نشان دادن و به عبارتی آن چنان را آن چنان

اغراق و غلو ترفندهایی هستند برای نشان دادن »  (105: 1387ن کامیار، وحیدیا«)

خبری ندارند؛ به عبارت دیگر زبان خبر از  یهعواطف و احساسات گوینده و هرگز جنب

: 1387)وحیدیان کامیار،  «نشان دادن عواطف و احساسات شدید، ناتوان است.

( 58: 1368شمیسا،«)کذب است. اساس مبالغه و اغراق و غلو همانند تشبیه بر»(104

، ی بیشتری از اغراق همراه باشدای که با صنایع ادبی به ویژه درجهاصوالً تشبیه و استعاره

رسد هر تشبیهی در دل خود درجاتی تر خواهد بود؛ البتّه به نظر میگمان زیباتر و جذّاببی

شدّت و ضعف در تشبیهات گوناگون از اغراق را به همراه داشته باشد، ولی این مسئله با 

خنور بین ی سشگفتی تشبیه ناشی از پیوندی است که گوینده»گوناگون متفاوت است. 

یک چیز معمولی و یک امر عادی و یا امری خیالی و موجودی شگفت و ممتاز به بهترین 

( همین امر شگفت انگیز سبب به وجود آمدن 61: 1367تجلیل،«)کند.تعبیر برقرار می

های عمده تشبیه است ؛ زیرا متعجّب ساختن و حیرت آفرینی یکی از ویژگیاغراق است

 و از این جهت نیز به همراهی اغراق با تشبیه بیشتر پی خواهیم برد.
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بیه، ی هر تشدر باب ارتباط استعاره با اغراق نیز باید گفت؛ صورت تکاملی و خالصه شده

 داشته باشد، استعاره نیز از این رابطهاستعاره است؛ وقتی تشبیه ارتباط روشنی با اغراق 

: 1350یرازی،ش«)آمیزتر و زیباتر است.استعاره نسبت به تشبیه مبالغه»خالی نیست. بلکه

731 ) 

ای به صورت طبیعی اغراق است؛ یعنی، حاصل هر تشبیه و استعاره»تر به بیانی خالصه

 ( 174: 1350میسا، ش«)ایم.گوییم قد او مانند سرو است، اغراق کردههمین که می

 المصدورنفثهاغراق در 

سیالب  جهان برهم شورانیده است، و فتنه کارِ امواجِ مِت که تالطُدر این مدّ»

بال چنان باال گرفته   ردانیده، طوفانِگفای خود ران را جُسروَ سرهایِ امفای ایّجَ

بای ر رُصَبَ مِ ماغَ قِ رومتعیّن گشته، بُ ممات حیات را گذر بر جداولِ  که کشتیِ 

  (1)ص«ل شدهبای متبدّر رُسَ سامِ حُ ریقِبَه ب "مهُارَبصَأَ فُخطَیَ رقُالبَ ادُکَیَ"

 بال چنان باال گرفته که کشتیِ  طوفانِ »با عبارت المصدور نفثهاز همین پاراگراف اوّل 

آغاز این کتاب  مبالغه و اغراق را شاهدیم و« متعیّن گشته ممات جداولِ حیات را گذر بر 

 یاس، احسالمصدورنفثهدر آغاز  یریتصو ینچن ای از براعت استهالل باشد.تواند نمونهمی

 نیا یسنده،ای که سرآغاز خبریِ نوکند، به گونهیم از عمق فاجعه را به خواننده منتقل

، عبارت ینا .کرده است یزمتما یش،همتراز خو یادبیخی تار یگرکتاب را از جمع کتب د

 عمق درد راوی است. یهبرمالکنند بلند یهمچون آه

 (16)ص «از مسام به جای عرق خون چکد»

اوست آن نیک عهدی که أَبنایِ عهد در وفایِ عهد غبارِ او نتوانند  »

  .یک عهدی محبوب نسوی بخشیده استتأکیدی اغراق گونه به ن (8)ص«شکافت.

 شود: ت دیده میااغراق در این عبار

و روِز روشن را از غبارْ شبِ تاریک کرده، و شِب تاریک را از شعلة آتْش روزِ »

 (36)ص «روشن گردانیده

 (99)ص«آنکه تیغ در میغ نشاندی»

نده و از رِبْقَة بندگی جز سروْ آزادی نجُسته، خسرو سیّارگان را اگر ب »

 یرِ د را تا دبنازید، عُطارِنوشتند، میان میخ را اگر خطِّ امبالید، مرّیخواندند، میمی

دِ درگاهش گویند، شبانه روزی حضرتش خوانند، دایم قلم زن بود، و ماه را تا بَری

 (78)ص«قدم زن
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خیزان،که هرگز کام  بخت افتان و ام که از شکایتِا، خواستههَولِطُبِ ةِصَّقِال عَمَ»

 سهمی از اقسامِ در پی نداد، و قاذمَ -ناخوش هزار شربتِ مراد شیرین نکرد، تا

جگر نرسانید، فصلی چند ه مصائب ب دل نگردانید، که هزار تیرِ آرزو نصیبِ

جان آمده بر او حاوی ه ب دلِ وی است ونطَوع بر او مُلُضُ ءِحناأَ از آنچه بنویسم، و

واجب بینم، و از  دل پردازی -د یکدل نیستوَان کاین همه غم درو بُ و )ع( -

را  آن ندارد، و دود آن چهره خرشید های خویش که کوه پای مقاساتسرگذشت

 "تَکَاُد السَّمواتُ یَتَفَطَّرَْن مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وََتخِرُّ اْلجِبَالُ َهدًّا  "تاریک کند 

ل را واطِ رِعماأَآن  استیعابِ تطویل انجامد، وه روایی قلیل که تفصیل آن بسَ

 (9)ص«ق گرداند، در قلم آرم.ستغرمُ

 شود.دیده میاغراق در کل عبارت 

ن را از جای بر دارد، هالثَ ضوی ورَ ایع خویش، که  آسیبی از آن ارکانِقبذی از ونَ»

 ییققش» مگو که: قرار گرداند، برقلم ران.ر زمین را بیقاو نهیبی از آن کره باوَ

 و نیک اندوهگین بد وه دارم، که بر شود شفیقی نثّ أغم واندوه مته نیست، که ب

 (5ـ8)ص«اکَ.بَأَََاکَ لَْم یَِلدْهُ رُبَّ اٍَخ لََک یَهْوَ« ر گردد. بشِستَمُ

 شود.در کل عبارت دیده میاغراق 

او نتوانند شکافت.  عهد غبارِ عهد در وفایِ بنایِأَاوست آن نیک عهدی که »

  (8)ص«یافت. او نتواند طافت گردِ اوست آن لطیف طبعی که آب در لَ

 .دارد اغراقعبارات 

 تار چون عکسِ  تاتار در شبِ صحرا از نیرانِ... اجوّار مَفّکُ  افواجِه حوالی گنجه ب»

 (19)ص...«شنیدهوی ایشان می های و گوی و سویْ گفت و راچهاز  دید، ودریا می

 یااز انبوهی لشگر و تشبیه لشگر به در اغراقیحوالی گنجه مواج: 

 مُْقفِرُ اْلعَرَصَاتِ وَ مَنْزُِل عِزٍّ                             مَدَارُِس آیَاتٍ َخلَْت مِنْ ِتالَوهٍ»

 اماکنِ فردوس آسا: ِعراصِ«. وِشهَاخَاِویَهٌ َعلَی عُرُ»و بساتیِن جَنَّت صفت:  حدائق

نَا مِنْ قَرْیَهٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا فَتِْلکَ مَساکِنُهُمْ لَمْ تُسْکَْن وَکَمْ اَْهلَکْ«. »قَاعاً صَفْصَفاً»

 (  16)ص««مِنْ بَعْدِهِْم اِال قَلِیالً وَ کُنَّا نَْحنُ الْوَارِثینَ.

 گویاست از شدت ویرانگی و ویرانگری. اغراقیاز ویرانی کامل مکان و  کنایهکل عبارت 
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 و عَیْث، آن رِقَطْ غَیْثی و تیغ، آن َرشِّ میغی و عَذاب، آن وِحَشْ سحابی لیکن» 

 ند،گذشت ارمن حدود بر لشکر، قصدِ بر کَبْر، آن لِحَمْ و ابری ضَیْم، آن حِرَشْ غَیْمی

 .نَوَشت در طَیر جَناحِ  بَلْ، ال، سیر، به سرعتِ  مراحل و منازل و

 کارزار سوی او رفتن حرصِ  ز گفتی

 است پس از بوده او مقابل در که دشمن                                                       

 خصم به صفِّ شتابش ز شناختن نتوان

 (31ـ33)ص«است کس یک است نهاده روی که جایگه کان                                 

 شود.دیده میاغراق در کل عبارت 

 و اتباع و یاران و دوستان و دولت ارکان و پادشاه بر پرخون دیدة به هزار درون»

 (39)ص «گریست.می متعّلقان

 روشن وزِر آتشْ شعلة از را تاریک شبِ و کرده، تاریک شبِ غبارْ از را روشن روزِ»

 (36)ص«گردانیده

 به مَجَرَّه تا به هر راه، قوم، آثارِ تِحَیا حَبّاتِ مارسیرت حرصانِ مور آن و»

 و کردند،می استکشاف به سحاب تا سراب، به هر ایشان، مَقامِ از و جُستند،می

 آنکه از پیش تا یازان، مغَما از برق چون مظَال تاریکی در و تازان، شام بِصَوْ بر

 لاقِت صفِّ  درگردد، پرده صبحْ چونْ و باشند، کشیده شمشیر زند، تیغ آفتابْ

 (91)ص«دریده

 مِنْ الْمَرْءُ یَِفرُّ یَوْمَ »: فرماید وحی زبان چنانکه رستاخیز، اهوالِ  و محشر احوالِ»

 و ،نشاندی میغ در تیغ آنکه. شد دیده عِیان «بَنِیهِ وَ صَاحِبَتِهِ وَ  اَبِیهِ وَ اُمِّهِ  وَ أخِیهِ

 هدفِ  تیرْ  دَرَقِ  از و بتاختی، جنگ وقتِ  به چنگ و برفتی، شیر روی در به شمشیر

 گور اصطیاد وقت را بهرام و برآویختی، با سِماک گاهنیزه  به و ساختی، تیر

 (93ـ99)ص«پنداشتی

کوه با همه سربلندی کمرِ خدمت بسته، و از رِبْقَة بندگی جز سروْ آزادی نجُسته، »

ان خ را اگر خطِّ امبالید، مرّیخواندند، میخسرو سیّارگان را اگر بنده می

 حضرتش خوانند، دایم قلم زن بود، و ماه د را تا دبیرِنازید، عُطارِنوشتند، میمی

رتْ پادشاهان آن دِ درگاهش گویند، شبانه روزی قدم زن، بر سبیلِ مُخامَرا تا بَری

 (78)ص«ت اعتصام کرده.و تَباع به حَبْلِ طاعت رت نموده وطرف به مُظاهَرتْ مُجاهَ
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ه از ک -ر از بُنِ دندان گرسنگان برکند، و به پیش خوردِ سگانِ تاتارتِ ثُغوخُالال»

 (61)ص«دهان بیالود. -ف در شریعت هّمت الزم آیدآن تعفُّ

کشید، و ذکِر م مییِ آن مذموم سیرت به إِبرانستی که شرح َمساوو اگر نه آ»

اندازد، به حکمِ أُذُْکرُوا اْلفَاسِقَ بِمَا دور می حِ آن لئیم طبیعت از مقصود و مراممَقاب

ازکشیدی، و تقرُّب به رسول اهلل، صَلَّی اهللُ عَلَیِْه وَ سَلَََّّم، که بْ ببِ إِطنافِیهِ، أَطنا

د، گردان چاشنیی از خبائثِ آن بدرگ که دریا را نجس« الغِیبَةَ لِلْفَاسِقِ»فرمود: 

کند )ع( سگ دامن پوستین  ایراد کردی، و نَبْذی از ناپاکیِ آن ناپاک که چون نشر

 (61ـ63)ص«یند، دربندی چندکاغد بیاوردمی.ازو در چ

میدانی دراز فراپیش امید  داده، و از این نَمَط براین منوال رسنی فراخْ فرا امل»

دادم، و به سَوْفَ و رُبَّمَا کام نوید نهاده، به لَعَلَّ و عََسی خویشتن را خوشابی می

نِ مجلس سلطنت را پروانه نشانده است، و ثَْهال که شمعِکرد؛ غافل از آنخوش می

 لِم گشته، بِنایِ با مُنْثَکِ هندی به برگِ ِهنْداز پای درآورده، بالرَ رَجا و رُخا بیخ آور

 قُر را شکار کرده، آهویِم شده، تِیهوی نَحیف سُنْ مُنهد یمارار به لگدکوبِ بوتسِنِمّ

نهادْ خراب  نَقِ واهی شاهی بنیاد را خَدَرْضعیفْ غَضَنْفَر را افگار گردانیده، خورنقِ

مَوْت شده، شاهْ ناباخته مات گشته، بیخبر از آن که کرده، مرده قابضِ جانِ َملَکُ الْ

 (53ـ59)ص«سرنوشتِ کُلُّ حًَیّ سَیَمُوْتُ مُسَجَّل کرده است. احاکمِ قض

ای خالف عادت در ، حادثهاغراقتوصیف در  غایت تکلّف و حد اعالی تصنع است و با 

ع توسط پروانه، از پای درآوردن کوه امید توسط زبان ایجاد کرده است: خاموش شدن شم

نسیم، رخنه دار شدن شمشیر به وسیله کاسنی، ویران شدن بنای رفیع سنمار در زیر 

 لگدکوب غم خورک و ...

 و چه سروَر! به تنهایی هزار گروه، و به خویشتن لشکری انبوه،»

  زین نشستهری بر میانِجهانی در قبایی چُست بسته        هِزَبْ

 و با فلک ُمعاالت به میانِ انگشت فرو رفت، و لشکری که بدان با روزگار ُمعادات

ع پرورش  مِصادِ زین بالیده، و از رضاعِو چه لشکر! همه در مَهْ  -توان کرد

 (81)ص«دیده

 (110)ص«دخون از دل سنگِ سنگدل بگداز»

 شود:سرایی برای مراد خویش غرق در اغراق میدر مرثیه



 
 

 
 
 

 63      المصدورنفثهمبالغه و اغراق در 

 نی،. شد محجوب به غروب پس کرد، روشن را تاریک جهانِ که بود، آفتاب »

. دنوردی در طبِسا پس گردانید، سیراب را زمین فتنة خشکسالِ  که بود، سحاب

 ازب بود، شاهی بستانِ گلِ بسوخت، پس برافروخت، بود، سلطنت مجلسِ شمعِ

 چرخِ  .بخفت پس گشت، بیدار بود، اسالم اهلِ  خفتة بختِ. بپژمرید پس خندید،

 سپ گردانید، زنده را مرده جهانِ بود، مسیح. برآشفت پس بیارامید، بود، آشفته

 چه. رفت َمغاک در و کشید، انتقام چینیان از بود، کیخسرو. رفت به افالک

 کار آخِرِ وارچراغ بود، سلطنت دیدة نورِ! جویم؟می چه تعسّف این از و! گویم؟یم

 (95)ص«غَرِیباً عَادَ وَ غَرِیباً بَدَأ بود، اسالم بانی نی، نی،. بمُرد و برآورد، ایشعله

اندوه  و یزانگغم یرفتن و راه کج کردن است؛ امّا فضا یراهب یعبارت تعسّف به معن یندر ا

 که واژه دهدیقرار م یرآنچنان مخاطب را تحت تأث ینالدبر مرگ سلطان جالل یسندهنو

 .شودیو اندوه خوردن( متبادر م یغتأسف )در

آسمانْ در این ماتم کبود جامه تمامست. زمین در این مصیبت خاک بر سر  »

بسست. شفق برسمِ اندوه زدگان رخسار بخونِ دل شسته است. ستاره برعادت 

ان بر خاکستر نشسته است. صبح در این واقعة هائل اگر جامه مصیبت رسیدگ

دریده است، صادقست. ماه در این حادثة مشکل اگر رخ بخون خراشیده، 

بحقَّست... سحاب در این غم اگر بجایِ آب خون بارد، بجای خود است. دریا در 

 (98)ص «این ماتم اگر کف بر سرآرد، رواست.

 یریگ یجهنت

تابی . کدارد یخیتار ییاست که محتوا یعیبد یعها و صنایهی مملو از آرا، اثرالمصدورنفثه

های خود را در قالب زیباترین الفاظ و عبارات بیان کرده است که مفاهیم و معانی و پیام

وید های این اثر است تا بگای از زیباییاست. هدف این نوشتار کوتاه، تنها آشنایی با گوشه

 کند و او را بهی اغراق، خواننده را غرق در تخیّل میر بردن آرایهنویسنده چگونه با به کا

برد. زبان این متن زبانی تصویری است که خالقیت و قدرت بیان دنیای خیالی فرو می

ها، خواننده را به تهییج ها و اغراقنهد و از ورای مبالغهی ظهور میخالقش را به منصه

 کشاند.   می
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 ارگفتهای مسعود غزنوی به خوارزمشاه بر اساس نظریة کنشتحلیل نامه

 
 6مریم آیاد

 2محمّدجواد مهدوی

 چکیده

های گیری از تکنیکزبان با بهرهبررسی مکاتیب سلطانی نویسندگان بزرگ فارسی

گی ات انسانی و چگونیابی به برداشت آنان از ارتباطشناسان راه مناسبی برای دستزبان

ست. در این پژوهش شان از امکانات زبان برای محقّق ساختن اهداف سیاسیگیریبهره

متن دو نامۀ مسعود غزنوی به خوارزمشاه، که توسّط بونصر مشکان تنظیم شده است، با 

عرّفی گفتار به اختصار مشود. ابتدا نظریۀ کنشگفتار بررسی میاستفاده از نظریۀ کنش

اند و نوع هر یک از گفتارهای موجود در دو نامه تشخیص داده شدهده و سپس کنشگردی

گفتارهای موجود در دو نامه از نظر بسامد با آنها تعیین شده است. در ادامه، انواع کنش

ها، بونصر گفتارها در این نامهاند. با توجّه به نسبت کاربرد انواع کنشیکدیگر مقایسه شده

ییر شرایط سیاسی و موقعیّت مسعود نسبت به خوارزمشاه میزان استفادۀ با توجّه به تغ

گفتارها را تغییر داده است. همچنین با توجّه به بسامد باالی خود از انواع کنش

گفتارهای های پیرو و کشمکش سیاسی مخاطب با مسعود، تعداد کنشوارهجمله

 غیرمستقیم در متن احتمااًل زیاد است.

 

تاریخ بیهقی، بونصر مشکان، کنش گفتار، کنش منظوری، کنش  :کلید واژه ها

 غیرمستقیم
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 درآمد -6

بونصر مشکان از شخصیّت های مهم و تأثیرگذار تاریخ بیهقی است. بیهقی به دو ویژگی     

او فراوان اشاره کرده است: اوّل خصوصیّات اخالقی واال و دوم کاردانی و سیاست و توانایی 

توان به مکاتیب بونصر مراجعه کرد و أیید صحّت اّدعای دوم بیهقی میدر دبیری. برای ت

اش در القای های مورداستفادهبا بررسی آنها نگاه او به ارتباطات انسانی و تکنیک

آمیز و محتاطانۀ مطالب مورد نظر به مخاطب را دریافت. در این پژوهش ، دو نامۀ مسالمت

اند، از که قطعًا توسّط بونصر مشکان نگاشته شده مسعود غزنوی به خوارزمشاه آلتونتاش،

 اند. گفتار مورد بررسی قرار گرفته تاریخ بیهقی برداشت شده و بر اساس نظریۀ کنش

 بحث -2

 معرفی نظریه -2-6

نش ک»گفتار نخست توسّط جان آستین مطرح گردید. آستین اصطالح نظریۀ کنش    

ر شوند به کان واژه ها و جمالت انجام میرا برای نامیدن اعمالی که با فرآیند بیا« گفتار

برد. او به طور کلّی سه نوع کنش را مطرح کرد که به صورت مرتبط با هم در بیان هر پاره 

ین گفتارها، یا به قول آستنظریۀ کنش گفتار این رویکرد به پاره»انجام می شوند:  iگفتاری

 ivو کنش تأثری iiiکنش منظوری ،iiگفتارها، را به کار می برد. او میان کنش بیانیکنش

 (Allott, 2010: 201)« انجام یافته توسّط یک گوینده تمایز قائل می شود.

ها است که صرفًا شامل انتقال معنای ظاهری ترین سطح کنشکنش بیانی ابتدایی    

نخست یک کنش بیانی وجود دارد، که کنش اصلی سخن است، تولید »باشد: الفاظ می

 (Yule, 1996: 48)« نی معنادار.یک عبارت زبا

ینده شوند، بلکه گوگفتارها هرگز مطلقًا با هدف آن که بیان شده باشند بیان نمیپاره    

با گفتن آنها قصد دارد کاری انجام دهد، مثالً احساس خود را بیان کند یا شنونده را وادارد 

. دهیمکرد در ذهنمان شکل میگفتار را با نوعی عملما یک پاره»عمل خاصّی را انجام دهد: 

این دومین مقصود است، یا کنش منظوری. کنش منظوری از طریق قوّۀ ارتباطی یک 

کنش منظوری در میان سه کنشی که  (Yule, 1996: 48)« پذیرد.گفتار صورت میپاره

 "تارگفکنش"عموماً اصطالح »ترین است: شوند مهمگفتار انجام میحین تولید یک پاره

 (Yule, 1996: 49)« شود که معنای کنش منظوری دهد.چنان تفسیر می دقیقاً 

شود. گفتار انجام میهایی است که در بیان یک پارهکنش تأثیری سومین سطح کنش    

وجود  گفتاریکنش تأثیری معموالً به اندازۀ دو کنش پیشین آشکار نیست، امّا در هر پاره

 کنیم بدون آن که قصد داشتهبا یک عمل تولید نمی گفتارقطعًا، ما فقط یک پاره»دارد: 
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 :Yule, 1996)« باشیم تأثیری داشته باشد. این سومین مقصود است: کنش تأثیری.

48) 
های منظوری پیشنهاد کرده بود. پس ای برای کنشدستهبندی پنجآستین یک طبقه    

های بازنگری او در دیدگاه»از او جان سرل، فیلسوف آمریکایی، کار آستین را دنبال کرد: 

ن های مرتبط با آشناسی و حیطهگفتار در زبانآستین کارآمدترین نسخۀ نظریۀ کنش

دسته ای که آستین تعیین کرده سرل از میان پنج (Allott, 2010: 226)« بوده است.

 ها در تعاریفرا بدون تغییر حفظ کرد و ضمن تغییر نام سایر دسته vبود، تنها یک دسته

ورت های منظوری به صبندی کنشآنها تغییراتی ایجاد نمود. با اعمال تغییرات سرل، طبقه

 زیر درآمد:

گفتارها هستند که جهان های اعالمی نوعی از کنشکنش: »viهای اعالمیکنش -1

شما »در جمالتی چون  (Yule, 1996: 53)« دهند.را با ادا شدنشان تغییر می

)اگر از زبان فردی که صالحیّت گفتن « تید.از این پس رئیس این مؤسسه هس

 آن را دارد بیان شوند( کنش اعالمی انجام گرفته است.

دارند گوینده گفتارها هستند که اظهار مینوعی از کنش: »viiهای اظهاریکنش -1

تمام جمالتی  (Yule, 1996: 53)« کند موضوع چیست یا چه نیست.فکر می

کند شامل کنش اظهاری هستند. ا بیان میکه گوینده در آنها صرفاً مطلبی ر

دیروز به آنجا »، «امروز جمعه است»گنجند: بسیاری از جمالت در این دسته می

 و...« رفتم

گفتارها هستند که احساس گوینده را بیان نوعی از کنش: »viiiهای عاطفیکنش -3

، «آرزو دارم»هایی چون جمالتی که شامل واژه (Yule, 1996: 53)« کنند.می

 رند.گی، و... هستند یا چنین مفاهیمی را بر دارند در این دسته قرار می«متنفرم»

د گیرگفتارها هستند که گوینده به کار مینوعی از کنش: »ixهای ترغیبیکنش -9

دهندۀ جمالت نشان(Yule, 1996: 54)« تا دیگری را وادارد کاری انجام دهد.

 . شامل کنش ترغیبی هستند.، و..«خواهش کردن»، «پرسیدن»مفاهیمی چون 

یرند گگفتارها هستند که گویندگان به کار مینوعی از کنش: »xهای تعهّدیکنش -7

افعالی  (Yule, 1996: 54)« تا خود را به ]انجام[ عملی در آینده متعّهد کنند.

 کنند.جمله را حاوی کنش تعهّدی می« سوگند خوردن»و « قول دادن»چون 

« قیمغیرمست»یا « مستقیم»در نظریۀ کنش گفتار مطرح کرد  دیگر مفهومی که سرل    

برد گفتار مستقیم به کار میای که کنشبه قول سرل، گوینده»گفتارهاست: بودن کنش

دهند منتقل کند؛ ]در ها در موقعیّت ارتباطی بروز میای را که واژهخواهد مفهوم لغویمی
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 (Cutting, 2002: 19)« وجود دارد.این جا[ ارتباط مستقیمی میان صورت و عملکرد 

روبرو  گفتار مستقیمگفتار معنای صریح آن را اراده کند، با کنشاگر گوینده با بیان پاره

هستیم. مثاًل در جریان صحبت دوستانۀ دو نفر که هیچ یک از آن دو سیگاری نیستند 

 هاری دانست.را حاوی کنش منظوری اظ« توانم بوی سیگار را تحمّل کنم.من نمی»جملۀ 

فردی »گفتار مستقیم است: گفتار غیرمستقیم، چنان که پیداست، عکس کنشکنش    

 خواهد معنای متفاوتی از معنای آشکارگفتاری غیرمستقیم را به کار می گیرد میکه کنش

 «ظاهری را منتقل نماید؛ ]در این حالت[ صورت و عملکرد مستقیماً با هم ارتباط ندارند.

(Cutting, 2002: 19)  در مثال باال اگر مخاطب سیگاری باشد یا فرد سومی، که صدای

 گرفته چیزیشنود، در حال سیگار کشیدن باشد؛  کنش منظوری صورتگوینده را می

 بینیم که ظاهر جمله حاویمی« لطفاً در حضور من سیگار نکشید.»شبیه این جمله است: 

ل کنش ترغیبی غیرمستقیم است. تعیین رسد ولی در واقع شامکنش اظهاری به نظر می

گفتار دشوار است؛ چون نیاز به دانستن شرایط تولید گفتارهای غیرمستقیمِ یک پارهکنش

ها به هر حال وجود دارند و در بسیاری اوقات بسامدشان بیش از گفتار دارد. اما آنپاره

 گفتارهای مستقیم است.کنش

 پیشینه -1-1

اند، دهگفتار نگاشته شه زبان فارسی با استفاده از نظریۀ کنشاز میان آثار معدودی که ب    

 تحلیل ژانر شطح بر اساس نظریۀ کنش»تنها موردی که به بررسی آثار ادبی پرداخته است 

ر های شطحی بنوشتۀ زرقانی و اخالقی است. این مقاله با بررسی مواردی از گزاره« گفتار

به دنبال یافتن پاسخ دو سؤال اساسی است: اساس شرح شطحیّات روزبهان بقلی شیرازی 

نظریه  توان برای تکمیل اینگفتار در تحلیل آثار ادبی کارآیی دارد و آیا میآیا نظریۀ کنش

 (61: 1341پیشنهادهایی عرضه کرد؟ )زرقانی و اخالقی، 

 رپردازند که بهایی میهای شطحی مورد نظر، به گزارهنویسندگان پس از بررسی گزاره    

 -شوند؛ اّما از لحاظ خاستگاه روانیهای اظهاری محسوب میبندی سرل کنشاساس طبقه

ها به تفاوت معنای اوّلیّه و هایی عاطفی هستند. آنان در توجیه این گزارهعاطفی کنش

کنند و عامل بافت را در تشخیص این مورد گفتار اشاره میها در نظریۀ کنشثانویّۀ گزاره

ی، های اّدعاینند. همچنین نویسندگان در صالحیّت شطّاح برای ادای گزارهداتأثیرگذار می

ت کنند و صالحیّها، تردید میبه ویژه با توجّه به پارادوکسیکال بودن برخی از این گزاره

ند. دانشطّاح را وابسته به موقعیّت مخاطب نسبت به منظومۀ فکری عرفان و تصوّف می

 (55)همان: 

 مسعود به خوازمشاه آلتونتاش یهار نامه کنش های منظوری د -1-3
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 موقعیّت شخصیت ها -2-9-6

خوارزم والیتی وسیع و دور از پایتخت غزنویان بود. موقعیّت استراتژیک خوارزم سبب     

شده بود که تا زمان محمود غزنوی این والیت خارج از قلمرو پادشاهی ایران و دارای 

( تنها عامل حفظ قدرت غزنویان در 511و  510: 1388پادشاهی مستقل باشد. )بیهقی، 

( 199و  134: 1736خوارزم، قدرت آلتونتاش و وفاداری او به ایشان بود. )باسورث، 

گذاری رسمی مسعود، در هرات به خدمت او آمد. ، پیش از تاج911آلتونتاش در سال 

و دیگر  قریبگرچه برخورد مسعود با آلتونتاش در این دیدار دوستانه بود، دستگیری علی 

قرائن مبنی بر بدگمانی مسعود به امثال آلتونتاش سبب شد آلتونتاش از ماندن نزد مسعود 

و )بیهقی،  (134: همان)زده شود و شبانه و پنهانی به سمت خوارزم حرکت کند وحشت

. نخستین نامۀ مورد بررسی، در این موقعّیت نوشته شده است. غرض  (59و  53: 1388

گوید فراغ دل خوارزمشاه و رفع بدگمانی نامه چنان که مسعود به بونصر میاز نوشتن این 

کوشد بدگمانی خود را پنهان کرده، از (. مسعود در این نامه می56او بوده است )همان: 

مند آلتونتاش دلجویی کند تا از همراهی او برای اتّحاد با قدرخان در برابر علی تگین بهره

 (134: 1736شود. )باسورث، 

ای که مسعود برای برانداختن و قتل هجری قمری خوارزمشاه از توطئه 913در سال     

( مسعود 305: 1388او طرّاحی کرده بود باخبر شد و به مقابله با آن برخاست. )بیهقی، 

کوشد از مّتحد شدن در دومین نامۀ مورد بررسی، که در این زمان نوشته شده است، می

تر شدن مسأله جلوگیری کند. هرچند از پیش اطمینان د و بغرنجآلتونتاش با دشمنان خو

دارد که آلتونتاش دیگر هرگز نزد او نخواهد آمد و رابطۀ دولت غزنوی با او هرگز به حالت 

برمال شدن توطئه سبب شد که (. »319و  306دوستانۀ پیشین باز نخواهد گشت )همان: 

الزاماً به خدمت پوشاندن خطای بزرگ  مهارت و سیاست تمام کارگزاران دستگاه غزنوی

خداوندانشان درآید. موقعیت سوق الجیشی التونتاش به عنوان بارویی در برابر قراخانیان 

 ( 78: 1736)باسورث، « و ترکمانان خطیرتر از آن بود که به دیگری تفویض شود.

 تعیین کنش های نامة اوّل -2-9-2

 :الزم است ها کنش نییتع ۀنحو مورد در ذکر نکاتی ها، داده ۀارائ از شیپ   

 رفتهگ نظر در یبررس نیا در دینبا جمالت از یبرخ که برسد نظر به است ممکن -1

 اما. است و مشترک معمول دوران آن یادار یها نامه در وجود آنها که چرا ؛شدند یم

 یسک به خطاب رانیا یاسیس قدرت نیبزرگتر از هانامه نیا که میریبگ نظر در یوقت

 دیانب حیصر طور به را سخنان از یاریبس و است قدرت موضع در هم او که شودیم نوشته

 ،(است شده نوشته صلح و جنگ انیم یحالت در که دوم ۀنام در ژهیو به) گفت او به
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 اشدب آلتونتاش به ینکات شدن ادآوری عبارات نیا انتخاب از بونصر هدف که آن احتمال

 او ۀفاداست احتمال است استمداریس و هوشمند یفرد بونصرکه این  ضمناً . شودیم شتریب

 . کند یم شتریب را میرمستقیغ یگفتارها کنش از

 نظر در گرید جمالت مانند( 791: 1381 دورد،یفرش) «رویپ یهاوارهجمله» -1

ن علّت ای. است شده ذکر آنها در شده افتهی یمنظور کنش و اندشده گرفته

 یگرید ۀوارجمله ای و کند حذف جمله از را هاآن توانستیم بونصر که است

  یردف ۀنوشت با که داشت ادی به دیبا هم نجایا در. ببرد کار به آنها یجا به

 . کند دنبال را یخاصّ  هدف دیبا او عبارتِ هر و میهست روبرو رکیز

ره
ما
ش

 

نوع 

 کنش

 جمله 11

 بسم اهلل الرحمن الرحیم  اظهاری 1

 1و الدعا بعد الصدر  اظهاری 1

ما با دل خویش حاجب فاضل عّم خوارزمشاه آلتونتاش را تا بدان   عاطفی 3

 جایگاه یابیم

 که پدر ما امیر ماضی بود × عاطفی 9

 که از روزگار گذشته تا امروز او را بر ما شفقت و مهربانی بوده است  عاطفی 7

 که پدران را باشد بر فرزندان × عاطفی 6

 ان وقت بود که...اگر بد  اظهاری 5

 پدر ما خواست که... × اظهاری 8

 وی را ولی عهدی باشد × اظهاری 4

                                                           
در این جدول و همچنین در جدول بعدی )مربوط به دومین نامه( نشان دهندۀ جمله واره  1ستون 1 

 های پیرو می باشد.

این باید جانشین چند جمله باشد که در متن اصلی نامه وجود داشته و به این صورت خالصه شده اند. 2 

آن جمالت دسترسی نداریم به مسامحه همین یک جمله را با حذف فعل در نظر می چون به اصل 

 گیرم.
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 و اندران رای خواست از وی  و دیگر اعیان  ترغیبی 10

 از بهر ما را جان بر میان بست  اظهاری 11

 تا آن کار بزرگ با نام ما راست شد × اظهاری 11

 1و اگر پس از آن ]بود[  اظهاری 13

 چون حاسدان و دشمنان دل او را بر ما تباه کردند × عاطفی 19

 1و درشت ]کردند[ × عاطفی 17

 تا ما را به مولتان فرستاد × اظهاری 16

 خواست که آن رای نیکو... بگرداند × اعالمی 15

 رای نیکو که در باب ما دیده بود × اظهاری 18

 نی داردخلعت والیت عهد را به دیگر کس ارزا × اعالمی 14

 چنان رفق نمود × عاطفی 10

 و لطایف الحیل به کار آورد × اظهاری 11

 تا کار ما از قاعده برنگشت × اظهاری 11

 و فرصت نگاه می داشت × اظهاری 13

 و حیلت می ساخت × اظهاری 19

 و یاران می گرفت × اظهاری 17

 تا رضای آن خداوند را به باب ما دریافت × ترغیبی 16

 به جای باز آورد × ترغیبی 15

 و ما را از مولتان باز خواند × ترغیبی 18

                                                           
 حذف شده است. 5فعل به قرینۀ فعل جملۀ 1 

 حذف شده است. 19فعل به قرینۀ فعل جملۀ 1 
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 و به هرات باز فرستاد × ترغیبی 14

 و چون... چندان نیابت داشت  اظهاری 30

 وچون قصد ری کرد × اظهاری 31

 و ما با وی بودیم × اظهاری 31

 و حاجب از گرگانج به کرمان آمد × اظهاری 33

 در باب ما برادران به قسمت والیت سخن رفتو  × اظهاری 39

 و در نهان سوی ما پیغام فرستاد  ترغیبی 37

 امروز البتّه روی گفتار نیست × ترغیبی 36

 انقیاد باید نمود × ترغیبی 35

 به هرچه خداوند بیند × اظهاری 38

 و فرماید × ترغیبی 34

 و ما آن نصیحت پدرانه قبول کردیم  اظهاری 90

 و خاتمت آن برین جمله بود  اظهاری 91

 که امروز ظاهر است × اظهاری 91

 و چون... نامه یی که نبشت  اظهاری 93

 چون پدر ما فرمان یافت × اظهاری 99

 و برادر ما را به غزنین آوردند × اظهاری 97

 و نصیحتی که کرد  ترغیبی 96

 و خویشتن را که پیش ما داشت  اظهاری 95

 و از ایشان باز کشید  اظهاری 98

 بر آن جمله بود که...  اظهاری 94
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 1مشفقان و دوستان به حقیقت گویند × ترغیبی 70

 و نویسند × اظهاری 71

 حال آن جمله با ما بگفتند  اظهاری 71

 و حقیقت روشن گشته است  اظهاری 73

 و کسی که... توان دانست که...  اظهاری 79

 ل وی برین جمله باشدکسی که حا × اظهاری 77

 که اعتقاد وی در دوستی و طاعت داری تا کدام جایگاه باشد × عاطفی 76

 و ما... توان دانست که...  اظهاری 75

 ما که از وی به همه روزگارها این یکدلی و راستی دیده ایم × اظهاری 78

و حلّکه اعتقاد ما به نیکوداشت و سپردن والیت و افزون کردن م × عاطفی 74

منزلت و برکشیدن فرزندانش را و نام نهادن مر ایشان را تا کدام 

 جایگاه باشد

 پیش از... حرکت کرده بود  اظهاری 60

 پیش از آن که نامه بدو رسد × اظهاری 61

 1و روی به خدمت نهاده ]بود[  عاطفی 61

 و ما می خواستیم که...  عاطفی 63

 لخ بریماو را با خویشتن به ب × اظهاری 69

 یکی آن که در مهمات ملک که پیش داریم × اظهاری 67

 با رای روشن او رجوع کنیم × ترغیبی 66

                                                           
 گویند به معنای نصیحت کنند به کار رفته است. 96در اینجا به قرینۀ جملۀ 1 

 است. حذف شده 60فعل به قرینۀ جملۀ 1 
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 1که معطّل مانده است چون مکاتبت کردن... × اظهاری 65

 علی تگین را که همسایه است × اظهاری 68

 1و درین فترات که افتاد بادی در سر کرده ]است[ × عاطفی 64

 بدان حدّ و اندازه که بود × اظهاری 50

 و به امیدی که داشته اند × عاطفی 51

 مراد می بود که... × عاطفی 51

 این همه به مشاهدت و استصواب وی باشد × ترغیبی 53

 و دیگر، اختیار آن بود تا... × اظهاری 59

 وی را بسزاتر بازگردانیده شود × ترغیبی 57

 یم تا...اما چون... دستوری داد  ترغیبی 56

 چون اندیشیدیم که... × اظهاری 55

 چون خوارزم ثغری بزرگ است × اظهاری 58

 که او از آنجای رفته است × اظهاری 54

 و ما هنوز به غزنین نرسیده × اظهاری 80

 و باشد که... × اظهاری 81

 دشمنان تأویلی دیگرگونه کنند × اظهاری 81

 که... 3و نباید × ترغیبی 83

                                                           
در متن از اینجا تا دو خط بعد )به امیدی که داشته اند رسانیدن( جزء این جمله است که برای رعایت 1 

ایجاز حذف شد و چهار جمله وارۀ پیرو که در این بخش وجود دارند در شماره های بعدی فهرست شده 

 اند. 

 حذف شده است. 68فعل به قرینۀ جملۀ 1 

یستن در دورۀ زمانی مورد نظر، باید و نباید در این بررسی فعل سوم شخص با توجه به کاربرد فعل با3 

 مفرد در نظر گرفته شده اند.
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 در غیبت او آنجا خللی افتد × ظهاریا 89

 تا برود × اظهاری 87

 و وی را... نامه ها رسیده بود که...  اظهاری 86

 چنان که عبدوس گفت × اظهاری 85

 فرصت جویان می جنبیدند × اظهاری 88

 و دستوری بازگشتن افتاده بود  ترغیبی 84

 در وقت به تعجیل تر برفت  اظهاری 40

 و عبدوس به فرمان ما بر اثر وی بیامد  اظهاری 41

 و او را بدید  اظهاری 41

 و زیادت اکرام ما به وی رسانید  اظهاری 43

 و باز نمود که...  اظهاری 49

 چند مهمّ دیگر است بازگفتنی با وی × اظهاری 47

 و جواب یافت که...  اظهاری 46

 چون برفت × اظهاری 45

 ازگشتنمگر زشت باشد ب × عاطفی 48

 و شغلی و فرمانی که هست × ترغیبی 44

 1و باشد × ترغیبی 100

 به نامه راست باید کرد × اظهاری 101

 و چون... ما رای حاجب را درین باب جزیل یافتیم  اظهاری 101

                                                           
حذف شده است. از این رو این جمله هم دارای  44مسندالیه شغلی و فرمانی است که به قرینۀ جملۀ 1 

 کنش ترغیبی است
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 و چون به درگاه آمد × اظهاری 103

 و این نکت باز گفت × اظهاری 109

 واجب کرد و از شفقت... هم این  اظهاری 107

 و از شفقت و مناصحت وی که دارد بر ما و بر دولت × اظهاری 106

 که چون... بشتافت  اظهاری 105

 که چون دانست × اظهاری 108

 که در آن ثغر خللی خواهد افتاد × اظهاری 104

 چنان که معتمدان وی نبشته بودند × اظهاری 110

 تا به زودی بر سر کار رسد × اظهاری 111

 که این مهمّات که... به نامه راست شود  اظهاری 111

 که می بایست که... × ترغیبی 113

 با وی به مشافهه اندر آن رای زده آید × ترغیبی 119

 اما یک چیز بر دل ما ضجرت کرده است  عاطفی 117

 می اندیشم که...  عاطفی 116

 نباید که... × ترغیبی 115

 را که کار این است که... حاسدان دولت × اظهاری 118

 جهد خویش می کنند × اظهاری 114

 تا که برود × اظهاری 110

 و گریزد × اظهاری 111

 و دل مشغولی ها می افزاید × عاطفی 111

 چون گزدم که کار او گزیدن است × اظهاری 113
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 بر هر چه پیش آید × اظهاری 119

 سخنی پیش رفته باشد × اظهاری 117

 و ندانیم که...  اریاظه 116

 آنچه به دل ما آمده است × عاطفی 115

 حقیقت است × اظهاری 118

 1یا نه ]حقیقت نیست[ × اظهاری 114

 اما واجب دانیم که...  اظهاری 130

 هر چیزی که از آن راحتی و فراغتی به دل وی پیوندد × عاطفی 131

 ددر هر چیزی که... مبالغتی تمام باش × اظهاری 131

 رای چنان واجب کرد که...  اظهاری 133

 این نامه فرموده آمد × ترغیبی 139

 1و به توقیع ما مؤّکد است  تعهّدی 137

 و فصلی به خّط ما در آن است  اظهاری 136

 عبدوس را فرموده آمد   ترغیبی 135

 و بوسعد مسعدی را که... مثال داده شد  ترغیبی 138

 مسعدی را که معتمد و وکیل در است از جهت ویو بوسعد  × اظهاری 134

 تا آن را به زودی نزدیک وی برند × اظهاری 190

 و برسانند × اظهاری 191

 و جواب بیارند × اظهاری 191

                                                           
 کلّ جمله حذف شده و واژۀ نه جانشین آن شده است.1 

 لطان در نامه تأکیدی بر تعهّد و التزام او به عنایت های آمده در نامه است.توقیع س1 
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 تا بر آن واقف شده آید × اظهاری 193

 و چند فریضه است  اظهاری 199

 1تبت کردن...که چون... آن را پیش خواهیم گرفت چون مکا  اظهاری 197

 چون به بلخ رسیم در ضمان سالمت × اظهاری 196

 ادام اهلل تأییده × عاطفی 195

 تاوزارت بدو داده آید × اعالمی 198

 ما را به نشابور خدمتی کرد بدان نیکویی × اظهاری 194

 بدان سبب محلّ سپاه ساالری یافت × اعالمی 170

 د که...و نیز آن معانی که... بای  ترغیبی 171

 و نیز آن معانی که پیغام داده شد × اظهاری 171

 بشنود × اظهاری 173

 و جواب های مشبع دهد × اظهاری 179

 تا بر آن واقف شده آید × اظهاری 177

 وبداند که...  اظهاری 176

 ما هرچه از چنین مهمّات پیش گیریم × اظهاری 175

 گفتاندر آن با وی سخن خواهیم  × ترغیبی 178

 چنان که پدر ما امیر ماضی... گفتی × ترغیبی 174

 رضی اهلل عنه × عاطفی 160

 که رای او مبارک است  عاطفی 161

                                                           
از اینجا تا سه خط بعد )محلّ سپاه ساالری یافت( جزء این جمله است که برای رعایت ایجاز حذف 1 

 شد و چهار جمله وارۀ پیرو که در این بخش وجود دارند در شماره های بعدی فهرست شده اند. 



 
 

 
 
 

 91      های مسعود غزنوی به خوارزمشاه .....تحلیل نامه

 باید که...  ترغیبی 161

 وی نیز هم برین رود × اظهاری 163

 1و میان دل را به ما می نماید  ترغیبی 169

 تر و صواب و صالح کارها می گوید بی حشمت  ترغیبی 167

 که سخن وی را نزدیک ما محّلی است سخت تمام  عاطفی 166

 تا دانسته آید  اظهاری 165

 1حاجب فاضل خوارزمشاه... برین نامه اعتماد کند  ترغیبی 168

 ادام اهلل عزّه × عاطفی 164

 و دل قوی دارد  عاطفی 150

 که دل ما به جانب وی است  عاطفی 151

 ن لقضاء حقوقهواهلل المعی  اظهاری 151

 تعیین کنش های نامة دوم -2-9-9

نوع  شماره

 کنش

 جمله 1

حاجب فاضل عمّ، خوارزمشاه،... ما را امروز به جای پدر   عاطفی 1

 3است

 ادام اهلل تأییده × عاطفی 1

                                                           
جمله وارۀ پیرو و جزء  167، این جمله و جملۀ 163نسبت به فعل جملۀ  ییر شکل افعالبه علت تغ1 

محسوب نشده اند. بلکه جمالت امری با شکل ظاهری استمراری هستند که از ویژگی های  161جملۀ 

 زبان دورۀ تاریخی مورد بحث است.

 از اینجا به بعد جمالتی است که به خطّ مسعود نوشته شده اند.1 

لی که از مثا»صوّر می کنم بسم اهلل الرحمن الرحیم ابتدای نامه به استناد قرار گرفتن پیش از عبارت ت3 

  ( نباید جزء نامه محسوب شود.317: 1388)بیهقی، « حضرت... نبشتند به آلتونتاش خوارزمشاه
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 و دولت رذا بزرگتر رکنی وی است  عاطفی 3

ش اظهار و در همۀ حالها راستی و یکدلی و خدای ترسی خوی  اظهاری 9

 کرده است

 و بی ریا میان دل و اعتقاد خویش را بنموده  اظهاری 7

 که آنچه... آن است که...  اظهاری 6

 که آنچه به وقت وفات پدر ما امیر ماضی... کرد × اظهاری 5

 رحمۀ اهلل علیه × عاطفی 8

 و نمود از شفقت و نصیحت ها... × اظهاری 4

 استگان را به غزنینکه واجب داشت نوخ × اظهاری 10

 واجب نکند که... × اظهاری 11

 هرگز فراموش شود × اظهاری 11

و پس از آن آمدنی به درگاه از دل و بی ریا و نفاق، و نصیحت   اظهاری 13

 1کردنی در اسباب ملک و تأیید آن بر آن جمله ]است که...[

 که تاریخی بر آن توان ساخت × اظهاری 19

 کس که... توان دانست که...و آن   اظهاری 17

 و آن کس که اعتقاد وی برین جمله باشد × عاطفی 16

 و دولتی را که... چنین وفا دارد × عاطفی 15

و دولتی... که پوست و گوشت و استخوان خویش را از آن  × اظهاری 18

 داند...

 اردو حقِّ نعمتِ خداوندِ حال و خداوندِ گذشته را به واجبی بگذ × عاطفی 14

                                                           
 حذف شده است. 6فعل به قرینۀ فعل جملۀ 1 



 
 

 
 
 

 91      های مسعود غزنوی به خوارزمشاه .....تحلیل نامه

 و جهد کند تا... × اظهاری 10

 تا به حقهایِ دیگرِ خداوندان رسد × عاطفی 11

 که در دنیا و عقبی نصیبِ خود از سعادتِ تمام یافته باشد × اظهاری 11

 و حاصل کرده × اظهاری 13

 ]حال او[ چنان ]است[ که...  اظهاری 19

 گفته اند: ... × اظهاری 17

 اً عاشَ سعید × اظهاری 16

 و ماَت حمیداً  × اظهاری 15

 وجودش همیشه باد  عاطفی 18

 و فقدِ وی هیچ گوش مشنواد  عاطفی 14

 و چون... ما خجل می باشیم  عاطفی 30

و چون از جانبِ وی همه راستی و یکدلی و اعتقاِد درست و  × عاطفی 31

 هوی خواهی بوده است

 مت می کنیمو اعتقاد نیکوی خویش را که... مال  عاطفی 31

 اعتقاد نیکوی خویش... همیشه در مصالح او داشته ایم × عاطفی 33

 امّا برشهامت و تمامی حصافت وی اعتماد هست که...  عاطفی 39

 که به اصل نگرد × ترغیبی 37

 و به فرع دل مشغول ندارد × ترغیبی 36

 و همان آلتونتاش یگانۀ راست یکدل می باشد × ترغیبی 35

 و اگر او را چیزی شنوانند  ریاظها 38

 یا شنوانیده اند  اظهاری 34
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 یا به معاینه چیزی بدو نمایند که...  اظهاری 90

 که از آن دلِ وی را مشغول گردانند × عاطفی 91

 شخصِ امیر ماضی... را پیِش دل و چشم نهد  ترغیبی 91

 انار اهللُ بُرهانَه × عاطفی 93

 نواختها و جاه و نهادِ وی نگرد و در نعمتها و  عاطفی 99

 1نه اندر آنچه حاسدان و متسوِّقان پیش وی نهند ]نگرد[ × عاطفی 97

 آنچه حاسدان و متسوِّقان پیش وی نهند × اظهاری 96

 که وی را آن خرد و تمیز و بصیرت و رویَّت هست که...  اظهاری 95

 توانند گردانید که زود زود سنگِ وی را ضعیف در رود بنه × اظهاری 98

 و ما از خدای عزَّوجل توفیق خواهیم که...  عاطفی 94

 که به حقهایِ وی رسیده آید × عاطفی 70

 و هُوَ... ولیُّ ذلک و الُمتفَضِّل و المُوَفِّق بمنِّه و وسعۀِ رحمته  اظهاری 71

 سُبحانَه × اظهاری 71

 و ما چون... بوسهل زوزنی به ما پیوست  اظهاری 73

 و ما چون از ری حرکت کردیم × اظهاری 79

 تا تخت ملک پدر را ضبط کرده آید × اظهاری 77

 و به دامغان رسیدیم × اظهاری 76

 و ور به روزگار ما را خدمت کرده بود  اظهاری 75

 و در هوایِ ما محنتی بزرگ کشید  اظهاری 78

 و به قلعتِ غزنین مانده  اظهاری 74

                                                           
 حذف شده است. 93فعل به قرینۀ فعل جملۀ 1 



 
 

 
 
 

 93      های مسعود غزنوی به خوارزمشاه .....تحلیل نامه

 چنان نُمود که...به ما   اظهاری 60

 که وی امروز ناصح تر و مشفق ترِ بندگان است × اظهاری 61

 و پیِش ما کس نبود از پیران دولت که...  اظهاری 61

 که کاری را برگزاردی × اظهاری 63

 یا تدبیری راست کردی × اظهاری 69

 و روی به کاری بزرگ داشتیمی  اظهاری 67

 ر هر بابی سخن می گفتناچار چون وی... د  اظهاری 66

 چون وی مقدَّم تر بود × اظهاری 65

 و ما آن را به استصواب آراسته می داشتیم  اعالمی 68

 و مرد منظورتر می گشت  عاطفی 64

 و مردمان امیدها را در وی بستند  عاطفی 50

 چنان که رسم است × اظهاری 51

 وس و جز ایشانو تنی چند دیگر بودند چون طاهر و عبد  اظهاری 51

 او را منقاد گشتند  عاطفی 53

 و حالِ وی بر آن منزلت بماند تا...  اظهاری 59

 تا ما به هرات رسیدیم × اظهاری 57

 و برادرِ ما را جایی بازنشاندند × اظهاری 56

 و اولیا و حشم و جملۀ لشکر به خدمتِ درگاه ما پیوستند × اظهاری 55

 مرد می برگزارد که...و کارها این   اظهاری 58

 که پدریان منخزل بودند و منحرف × اظهاری 54

 تا کارِ وی بدان درجه رسید که...  اظهاری 80
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 که از وزارت ترفُّع می نمود × عاطفی 81

 و ما چون... صواب آن نمود که...  اظهاری 81

 و ما چون کارها را نیکوتر بازجستیم × اظهاری 83

 و پس آن را بنگریستیمو پیش  × اظهاری 89

 و این مرد را دانسته بودیم × اظهاری 87

 1و ]این مرد را[ آزموده ]بودیم[ × اظهاری 86

که خواجۀ فاضل ابوالقاسم احمد ابن الحسن را... از هندوستان  × ترغیبی 85

 فرمودیم تا...

 ادام اهللُ تأییدَه × عاطفی 88

 تا بیاوردند × اظهاری 84

 1و دست آن محنت دراز را از وی کوتاه کردیم  اظهاری 40

 و وزارت را به کفایتِ وی آراسته کردیم  اعالمی 41

 و این بوسهل را نیز به شغِل عرض مشغول کردیم تا...  اعالمی 41

 تا بر یک کار بایستد × اظهاری 43

 و مجلسِ ما از تسحُّب و تبسُّط وی برآساید × اظهاری 49

 د خویش را بَِندیدراه رش  اظهاری 47

 آن باد که... از آنجا دور نشد  عاطفی 46

 آن باد... در سرِ وی شده بود × عاطفی 45

                                                           
 حذف شده اند. 87فعل و مفعول به قرینۀ فعل و مفعول جملۀ 1 

در متن چاپ مورد استفاده، نقطه پس از آراسته کردیم قرار دارد و با احتساب آن این جمله و جملۀ 1 

است. به عقیدۀ نگارنده بهتر  81هستند که خود پیرو جملۀ  85جمله واره های پیرو جمله وارۀ  41

 را مستقل به حساب آوریم. 41و  40بگذاریم و در نتیجه جمله های  40جملۀ است نقطه را پیش از 



 
 

 
 
 

 16      های مسعود غزنوی به خوارزمشاه .....تحلیل نامه

 و از تسحُّب و تبسُّط باز نایستاد تا بدان جایگاه که...  اظهاری 48

 که همۀ اعیانِ درگاه ما به سبب وی دلریش و درشت گشتند × عاطفی 44

 ه... استعفا خواستندو از شغلهایی ک × اظهاری 100

 شغلهایی که بدیشان مفوَّض بود، که... × اعالمی 101

 که جز بدیشان راست نیامدی × اظهاری 101

 و کس دیگر نبود که... × اظهاری 103

 که استقاللِ آن داشتی × اظهاری 109

 و دلها از ما و کارهاِی ما برداشتند × عاطفی 107

 پیوست و خلل آن به ملک × اظهاری 106

 و با این همه زبان در خداوندانِ شمشیر دراز می کرد  اظهاری 105

 و در بابِ ایشان تلبیسها می ساخت  اظهاری 108

 چنان که اینک در باِب حاجب ساختست  اظهاری 104

 و دلِ وی را مشغول گردانیده  عاطفی 110

 و قائد ملنجوق را تعبیه کرده  اظهاری 111

 ز وی بازاری ساختهو ا  اظهاری 111

 و ما را بر آن داشته که...  ترغیبی 113

 که راِی نیکو را در باِب حاجب... بباید... × ترغیبی 119

 حاجب که مر ما را به جای پدر و عّم است × عاطفی 117

 رای نیکو را ... گردانید × عاطفی 116

 و چون... فرمودیم تا...  ترغیبی 115

 کارِ این مرد از حدّ بگذشتو چون  × اظهاری 118
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 و خیانتهاِی بزرگِ وی ما را ظاهر گشت × اظهاری 114

 تا دسِت وی از عرض کوتاه کردند × اعالمی 110

 و وی را جایی نشاندند × اظهاری 111

 و نعمتی که داشت پاک بستدند × اظهاری 111

 تا دیگر ُمتَهوِّران بدو مالیده گردند × اظهاری 113

 و عبرت گیرند × یعاطف 119

 و شک نیست که...  اظهاری 117

 که معتمداِن حاجب این حال را تقریر کرده باشند × اظهاری 116

 1و وجوهِ آن را باز نموده ]باشند[ × اظهاری 115

و اکنون بعاجلِ الحال فرزندِ حاجب را، ستی، ولَدی و معتمَدی،   عاطفی 118

 نواختی تمام ارزانی داشتیم

 و حاجبی یافت  المیاع 114

 و پیِش ما باشد عزیز چون فرزندی  عاطفی 130

که کدام کس بود این کار را شزاوارتر از وی به حکمِ پسر پدری   عاطفی 131

 و نجابت و شایستگی

 و این در جنبِ حقهایِ حاجب سخت اندک است  عاطفی 131

به حاجب  و اگر تا این غایت نواختی بواجبی از مجلسِ ما  عاطفی 133

 نرسیده است

 اکنون پیوسته بخواهد بود تا  عاطفی 139

 تا همه نفرتها و بدگمانیها که... زائل گردد × عاطفی 137

                                                           
 حذف شده است. 116فعل به قرینۀ فعل جملۀ 1 



 
 

 
 
 

 19      های مسعود غزنوی به خوارزمشاه .....تحلیل نامه

 نفرتها و بدگمانیها که این مُخلِّط افگنده است × عاطفی 136

 و خواجۀ فاضل به فرمانِ ما معتمدی را فرستاد  ترغیبی 135

 ادتر نبشتو درین معانی گش  اظهاری 138

 و پیغامها داد  اظهاری 134

 چنان که از لفِظ ما شنوده است  اظهاری 190

 باید که...  ترغیبی 191

 بر آن اعتماد کند × عاطفی 191

 و دل را صافی تر از آن دارد که... × عاطفی 193

 که پیش از آن داشت × عاطفی 199

 ده آید بغتۀً و آن معتمَد را به زودی بازگردانی × ترغیبی 197

 و آنچه... به تمامی درخواهد × اظهاری 196

 و آنچه درخواست است × اظهاری 195

 و به فراغِ دِل وی بازگردد × عاطفی 198

 چه بدان اجابت باشد باِذن اهلل  تعهّدی 194

 

 تحلیل داده ها -2-1

نظر در نمودارهای زیر کنش های منظوری موجود در دو نامۀ مسعود به خوارزمشاه از 

 بسامد با هم مقایسه شده اند:



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      11

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

داری های اظهاری با اختالف معنیچنان که در نمودارهای باال مشخّص است، کنش  

ها هستند و از نظر نسبت کاربرد هم بیش از نیمی از آنها را در پربسامدتر از سایر کنش

اعالمی اظهاری عاطفی ترغیبی تعهدی

نامۀ اّول 4 108 27 32 1

نامۀ دوم 6 85 46 11
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 11      های مسعود غزنوی به خوارزمشاه .....تحلیل نامه

ادّعا کرد که هدف اصلی بونصر از  توان با توجّه به این نکتهشوند. میهر دو نامه شامل می

 نوشتن این دو نامه انتقال نظرات مسعود و تحلیل او از شرایط به خوارزمشاه بوده است.

ها را در نامۀ اوّل های ترغیبی بیشترین تعداد کنشهای اظهاری، کنشپس از کنش    

وز از عّمال و اند. وقتی توجّه کنیم که هنگام نوشتن نامۀ اوّل آلتونتاش هنشامل شده

شن ها روآید علّت کاربرد باالی این کنشمتّحدان قابل اطمینان دولت غزنوی به شمار می

تواند به آلتونتاش فرمان بدهد و منتظر اطاعت شود. بونصر اطمینان دارد که مسعود میمی

لویحًا تهای فراوانی از نوع ترغیبی، که مستقیماً یا او باشد؛ از این رو در نگارش نامه کنش

 رد.ببه قرار داشتن مسعود در موضع قدرت و دستور صادر کردن او اشاره دارد، را به کار می

در مقابل، نامۀ دوم در شرایطی نوشته شده که هیچ اطمینانی به اطاعت آلتونتاش از     

مسعود وجود ندارد. از این رو بونصر در نگارش نامه جانب احتیاط را نگاه داشته و بسامد 

ش های ترغیبی را که در نامۀ قبلی او نوزده درصد بوده است به هفت درصد کاهش کن

شود و در دهد. لحن آمرانۀ نامه با کاهش یافتن بسامد کنش های ترغیبی کمتر میمی

های عاطفی، که در این نامه بسامد آن ها تقریباً دو کوشد با کاربرد کنشعوض بونصر می

شناسی آلتونتاش نسبت به محمود و یادآوری رابطۀ حق برابر شده است، به تحریک حسّ

های عاطفی بسامد باالیی دوستانه و نزدیک او با غزنویان بپردازد. در نامۀ اّول هم کنش

اند، امّا در زمان نوشتن نامۀ دوم احتمال اطاعت خوارزمشاه از فرامین مسعود به داشته

های ار خوارزمشاه با استفاده از کنشصفر میل کرده است و تنها امید بونصر کنترل رفت

 عاطفی است. 

ها را تشکیل های اعالمی و تعهّدی در هر دو نامه درصد بسیار کمی از کنشکنش    

 توان از آن صرف نظر کرد.دهند که میمی

های پیرو و جمالت مستقل در دو نامه با هم وارهدر نمودارهای زیر درصد کاربرد جمله    

 ند:امقایسه شده

 

جمله 
واره 
های 
پیرو
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جمالت 
مستقل
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گفتارهای غیرمستقیم مستلزم اطّالع دقیق از شرایط چنان که گفته شد تشخیص کنش    

گفتارها است که موضوع بحث در این پژوهش نیست. از این موجود در هنگام تولید پاره

 توان با قطعیتها نمیگفتارهای مستقیم یا غیرمستقیم موجود در نامهرو در مورد کنش

 هایتوان حدس زد به دلیل درصد باالی کنشتوجّه به نمودارهای باال مینظر داد. اما با 

های قابل حذف و به ویژه با توجّه به کشمکش سیاسی مسعود با وارهشده از جملهتشکیل

گفتارهای غیرمستقیم در هر دو نامه باید زیاد باشد. احتمااًل ها، تعداد کنشمخاطب نامه

های ترغیبی غیرمستقیم ود در متن در واقع کنشهای اظهاری موجبسیاری از کنش

 داری با یکدیگر ندارد.های پیرو در دو نامه تفاوت معنیوارههستند. درصد جمله

 خالصه و نتیجه -2-1

 توان ذکر کرد:دو نکتۀ زیر را به عنوان نتیجه می    

ر ظها شرایط و موقعیّت مسعود و خوارزمشاه را با دقّت مدّ نبونصر در نگارش نامه -1

های منظوری که در نامه به کار خواهد برد را قرار داده و بر اساس شرایط، کنش

 انتخاب کرده است.

واره های پیرو و همچنین وضعیت متزلزل مخاطب با توجّه به بسامد باالی جمله -1

توان احتمال داد که تعداد میان دوستی یا دشمنی )به ویژه در نامۀ دوم( می

 در هر دو نامه قابل توجّه است.  گفتارهای غیرمستقیمکنش
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 6931آذر ماه 

 

بازخوانی روانشناسانه داستانی از زندگی فارابی بر اساس فرآیند 

 هیپنوتیزم

 
 *6یمیرابوالقاسم سیدمجید

 2زادهخلیل نسرین

 

 چکیده

 بین مطالعات اند.های اخیر گسترش سریعی یافتهای در سالین رشتهعلوم و مطالعات  ب

 کردن خارج با استرقاد ادبی، هایبررسی و تحلیل در نوینی رهیافت عنوان به ایهرشت

 فکری جدید هایافق گشودن یزمینه ادبیات، محوریت حفظ عین در انزوا از ادبیات

 شناسی، زبان جمله از) را انسانی علوم هایرشته سایر با ادبیات یطهراب برقراری و

 مطالعات تنگناهای از بسیاری تواندمی همچنین، د.آور فراهم (فرهنگی مطالعات و هنر

.نقل شده شود ادبی مطالعات حوزه گسترش و تنوع غنا، ،موجب ردهک برطرف را علمی

 نده سپس آنها رافارابی به مجلسی وارد شده و با نواختن ساز در ابتدا افراد حاضر را خندا

گریانده و در نهایت خوابشان کرده و مجلس را ترک کرده است. اغلب معاصرین کل 

داستان را اغراق و توهم می پندارند. به نظر می رسد این موضوع باید دوباره با توجه به 

اطالعات میان رشتگی بررسی شده  میزان درستی آن سنجیده شود. مقاله ی حاضر در 

ین موضوع را با توجه به فرآیندهای مغزی و تغییرات آن و با توجه به دانش صدد بر آمده ا

 مغز و هیپنوتیزم دوباره بررسی کند. روانشناسی،
 

 های خواب: فارابی، هیپنوتیزم، موسیقی، امواج مغزی،  چرخهکلید واژه

                                                           
 ،)دانشگاه خوارزمی(، مشاورمرکز روانشناسی پیوند، تهران، بلوارمیردامادبالینی روانشناسی ارشدکارشناس 1* 

 )نویسنده مسؤل(.
 کرج ،ایشگاه علوم و فنون هستهعلمی پژوهعضو هیات ،استادیار 2
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 مقدمه .6

 بین لعاتمطا اند.های اخیر گسترش سریعی یافتهای در سالعلوم و مطالعات  بین رشته

 کردن خارج با استرقاد ادبی، هایبررسی و تحلیل در نوینی رهیافت عنوان به ایهرشت

 فکری جدید هایافق گشودن یزمینه ادبیات، محوریت حفظ عین در انزوا از ادبیات

 شناسی، زبان جمله از) را انسانی علوم هایرشته سایر با ادبیات یطهراب برقراری و

 مطالعات تنگناهای از بسیاری تواندمی همچنین، د.آور فراهم (هنگیفر مطالعات و هنر

زاده )علویشود ادبی مطالعات حوزه گسترش و تنوع غنا، ،موجب ردهک برطرف را علمی

 (.301: 1341،و فضائلی

یا حل  و رشتگی عبارت است از: فرآیند پاسخگویی به سؤالمیان ،کالرک بر اساس نظریه 

یچیدگی بسیار زیاد، قادر به پرداختن آن توسط یک رشته علمی یک مسئله که بدلیل پ

 های مختلف از چندین رشتهخاص نبوده و نیاز به ائتالف و تجمیع آراء برگرفته از نگرش

ها منتهی به شناخت، علمی ضرورت داشته باشد. بدین نحو، بکارگیری طیفی از روش

 (.1384هم خواهدآورد)دانشگر، امیر، تری از موضوع مورد بحث را فراتر و دقیقدرک عمیق

 

 پیشینه تحقیق .2

یا خدای خواب یونان  « خواب»به معنای  hypnos اصل واژه هیپنوتیزم از واژه یونانی

. این واژه برای اشاره به ارتباط و تعامل میان دو فرد و یا فردی مشتق شده استباستان 

 سعی می کند بر ادراک، احساسات، با گروهی به کار می رود که در آن یکی )هیپنوتیزم گر(

. (1341)میگنا،افکار و رفتار دیگری)هیپنوتیزم شونده( تأثیر گذارد

امروزه آن را خوابواره معادل سازی  است خواب شبیه چون اما نیست، خواب هیپنوتیزم

 شریب مکتوب ازتاریخ قبل به عمال هیپنوتیزم  ن شواهد نشان دهنده وجودولیاکرده اند. 

 می دیده عناصری زمین، کره روی بدوی اقوام تمام و درمانی مذهبی درمراسم .گردد می

ی م بدواقوا مراسم روی مطالعه با .دارند  هیپنوتیزمی خلسه به زیادی شباهت که شوند

واز آ که تلقین همراه با می کنند تصورمی شودزندگی  درآفریقاواسترالیا، که هنوزهم

بدن  د()انجما توام با تثبیت چشم وکاتالپسی های کوبه ای یکنواخت،ضربه موسیقائی،

را در مراسم  هیپنوتیزم ردپای(. 1341ت)مقاالت روانشناسی، انجام می گرفته اس

ای ، روشه جادوگری، رقصهای خاص بومیان آفریقایی، مراسم آیینی سرخپوستان آمریکا

 غیره بهو  سال قبل، آیینهای مذهبی 3000خاص شفابخشی مؤبدان زرتشتی ایران در

 از علمی استفادۀ در پیشرو اقوام هندیها و ایرانیان مصریها،. نمود مشاهده توان می وضوح

 متفکران وجود و علم درخشان سابقۀ و تمدن تاریخ قدمت به توجه با و بوده علم این

http://hypnotismbidaar.com/?p=217
http://hypnotismbidaar.com/?p=217
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اودانه شده، این اعتقاد تاریخی دور از ذهن نمی باشد. ج تاریخ در اننامش که تیزهوشی

برای مثال می توان از مانی نام برد. مانی آنچنان مهارتی در هیپنوتیزم داشت که یکی از 

هیپنوتیزورهای آمریکایی، مانی را بزرگترین هیپنوتیزوری می داند که تاریخ بخود دیده 

انی نقل می کنند، شباهتی عجیب با تکنیکها و پدیده است. بسیاری از کراماتی که از م

(. 1384)جمالیان، گیردهای هیپنوتیزمی دارد که امروزه هم مورد استفاده قرارمی

طبیعی ذهن است که با تغییر در درک، تصویر سازی، تلقین  حالتی از تغییر هیپنوتیزم

مپاتیک که با تحریک هیپنوز س ؛استهیپنوز دو گونهپذیری و تمرکز همراه می باشد. 

پوست و مناطق مختلف حتی جنوب ایران است و در رقصهای برخی بومیان افریقا و سرخ

مش پاراسمپاتیک و آرا مو هیپنوز پاراسمپاتیک که ت شوداز این روشها استفاده می عدر واق

 (.1349جمالیان، ) بردرا باال می

و سادوک( یک روش روان درمانی هیپنوتیزم، بر اساس کتاب مرجع روانپزشکی )کاپالن 

است که با تغییر حالت هوشیاری و روندی پیچیده در مغز با استفاده از سه مؤلفه 

تمرکز)جذبه(، انفکاک و کاهش آگاهی محیطی و تلقین پذیری، مخاطب را در شرایطی 

نی عتمرکز )جذبه(، به م. قرار می دهد که می تواند فرایند درمان هیپنوتیزمی را به کار برد

غوطه وری عمیق در درک، تخیل و یا یک تجربه انتزاعی است. کسانی که میل به جذب 

بیشتری دارند، قدرت هیپنوتیزم پذیری بیشتری نیز دارند. انفکاک، به معنی جداسازی 

عناصر ذهن و رفتار از هم است. تلقین پذیری، به معنی تطابق آسان موضوعات با جهات 

به کمک هیپنوتیزم، دسترسی بیشتر به  .نوتیزم استهیپنوتراپیست، در طول هیپ

به بیمار،  ؛فرایندهای ناخودآگاه و تغییر در حافظه یا درک، فراهم می شود و برای مثال

، ی نسبتٌا بزرگی داردالقاء می شود که درد را به عنوان یک جسم در نظر بگیرد که اندازه

)محمدی و چک و کوچک تر سازدو به او القاء می شود که آرام آرام آن جسم را کو

 (.1346همکاران، 

 

 مراحل هیپنوتیزم .6.2

در حالت هیپنوتیزم ذهن قادر خواهد شد صرفا روی یک موضوع یا تعداد محدودی از 

موضوعات متمرکز شود و توجه نسبی به محیط و اطراف تقریبا قطع می شود. بدین ترتیب 

باشد قویتر از حالت عادی است. تمرکزی که فرد در حالت هیپنوتیزم می تواند داشته 

درحالت هیپنوتیزم تلقین پذیری فرد و قدرت تخیالت و تصویر سازی ذهن افزایش می 

یابد و هرچه درجه هیپنوتیزم عمیق تر شود این خصوصیات نیز قویتر می گردند. در 
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 رهمین راستا برخی از نظریه پردازان اعتقاد دارند که هیپنوتیزم چیزی جز یک تمرکز برت

 )همان منبع(. نیست

گام زیر به صورت متوالی و دقیق اجرا  حداقل سه برای انجام موفقیت آمیز هیپنوتیزم باید

 :گردد

 آماده کردن ذهن بیمار برایاولیه،  یا صحبت مناظره. 1

 کانونی کردن توجه )تمرکز ذهن(. 1

 القای خواب هیپنوتیزم. 3

 

 . امواج مغزی و تغییرات آن در خواب 6. 9

صورت  (Brain wave) "امواج مغز"یپنوتیزم یک حالت طبیعی است که با تغییر ه

پذیرد. این مطلب و در واقع این تعریف از پدیده هیپنوتیزم در بسیاری از کتب معتبر می

 امواج این. است شده بیان (1389 ،. رفیعی ادوارد ای و همکارانهیلگارد ) کتاب نظیر 

تاثیر پدیده تغییر امواج مغز . هستند (Theta) و تتا a)(Alph آلفا امواج  شامل مغزی

 را می توان در ریلکسیشن و مدیتیشن و مراقبه به وضوح دید.

سیکل در ثانیه است. امواج باالی  10امواج مغزی فردی که بیدار است در حالت معمول 

 بوده خارج یفیزیک دنیای با ارتباط برای که شودمی نامیده "بتا امواج"سیکل در ثانیه  19

اما مغز امواج اس.  معمولی حواس از استفاده ویا مکان و زمان با گیری ارتباط برای و

 ودلتا تتا لفا،آ ترتیب به که دیگری نیز دارد که سیکلهای پایینتری نسبت به امواج بتا دارد

 آنها زانگامیه و نیستند فیزیکی دنیای با ارتباط برای "دلتا و تتا" امواج البته که هستند

 اطارتب رویا، دیدن برای امواج این از. نیستیم ومکان زمان به آگاه که کنیممی استفاده

به طور کلی . شود که با آگاهی درونی ما مرتبط استه میاستفاد شهود و ومعنوی روحی

سیکل در  19تا  5در حالت آرامش، فرکانس امواج مغز ما بیشتر شامل امواج آلفا، یعنی 

در این حالت هردو نیمکره مغز فعالیت دارند و دارای بهره هوشی باالتری ثانیه است. 

 کنیم. حل  هستیم و قادریم مشکالت را راحت تر

 تواند ادامه داشته باشد.دامنه حاالت هیپنوتیک، از امواج آلفا آغاز و تا امواج دلتا می

تا امواج تتا و دل هیپنوتیزم با عمق سبک، در امواج آلفا و با عرصه متوسط و سنگین در

در واقع هیپنوتیزم شرایط طبیعی مغز در امواج خاص است و زمانی که د. افتاتفاق می

 می  دهد. بنا بر این اگرچهامواج مغز در شرایط خاصی قرار گیرد، حاالت هیپنوتیک رخ می

 هیپنوز  اصوال که تعاریفی  اما دانست آلفا موج در مغز قرارگرفتن را  هیپنوتیزم شروع توان
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 ،نیست )سایت امواج مغزی قبول قابل چندان داند، می آلفا موج روی مغز، گرفتن قرار را

1341 .) 

 
 دامنه و آدمی  ، به انواع مختلف امواج مغزی1و همچنین در شکل. 1و  1های . در جدول

 گردد. می بیان حاالت این از یک هر در مغز های قابلیت و شده اشاره آنها فرکانس

 

 : امواج مختلف مغز انسان با توجه به حاالت و توانایی های آن.6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.6931 ،عطااله عقیلیان: کارکرد امواج مختلف در مغز)2جدول 
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 (.2266،جفریهای مرتبط به آن). امواج مختلف مغزی با طول موج6شکل 

 

 

 خواب و چرخه های خواب  .6.1

 NREM-REM ات زیادی در بدن و مغز ما رخ میدهد و چرخه ای به نامخواب اتفاق در

به معنای حرکات   Rapid Eye Movementمخفف عبارت REM شودتکرار می

 میباشد. طی مرحله ی  REM-non نیز مخفف عبارت NREM سریع چشم است و

REM چشم ها به سرعت در جهات مختلف حرکت میکنند که این اتفاق در زمان دیگر ،

آغاز میشود و سپس یک  NREM به طور عمومی، فرآیند خواب با دوره ی. رخ نمیدهد

اتفاق می افتد و این چرخه ممکن است بارها در طول  REM دوره ی کوتاه از مرحله ی

 در مرحله ی” خواب دیدن“یک خواب شبانه تکرار شود. جالب است بدانید که فرآیند 

 REMمرحله ی. اتفاق می افتد  NREM  ، مرحله ی متفاوت تشکیل شده  سهخود از

 دقیقه طول بکشد. برای رسیدن به مرحله ی 17تا  7است که هر مرحله میتواند بین 

REM  مرحله از سهفرد باید هر NREM دقیقه پس از  40معموال . را طی کرده باشد
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 10حدود  REM شروع میشود و اولین REM ، مرحله ی خوابماینکه به خواب رفتی

 ، مدت زمانREM-NREM طول خواهد کشید و در ادامه، با تکرار چرخه یدقیقه 

REMهای بعدی افزایش میابد طوری که در آخرین سیکل، ممکن است مرحله ی 

REM در این مرحله ضربان قلب افزایش میابد و فرد سریعتر . تا یک ساعت طول بکشد

مغز در این مرحله  به دلیل فعالتر شدن” خواب دیدن“نفس میکشد. همچنین فرآیند 

رو فرد ممکن است در طی یک خواب شبانه، چندین خواب یا  شروع میشود. از همین

  (.3)جدول .رویای متفاوت داشته باشد

 

 

 :  مراحل مختلف چرخه خواب.9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغیییرات امواج در دو مرحله خواب  .6.1

 اساس بر  یت حرکتی است،این وهله که فاقد فعال :(NREM) مرحله خواب آرام یا کند 

  IV-III-II-I شود و بر حسب ریتم و طیف امواج به چهار مرحلهص میمشخ کند امواج

گسترش  IV تا خواب عمیق مرحله I  مرحله سبک خواب از که مراحلی شود.تقسیم می

 .یابندمی

I.  در این مرحله امواج تتا غلبه دارند. 

II.   شامل یک خواب کند و سبک است

 .شوندآن امواج دوکی شکل ثبت میکه در خالل 
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III.   مرحله سه را به علت اهمیت امواج

 .در نظر گرفت  IV و II توان به عنوان مرحله گذار بیندلتا می

IV.   مرحله ی خواب واقعی است که بر

 و شودمی مشخص  هستند خواب عمیق مرحلهی تقریبًا کامل امواج دلتا که اساس غلبه

را به صورت یک مجموعه یک مرحله کلی در  IV و III مراحل توانمی دلیل همین به

 ستنخ شیوه  .دارد وجود خواب بیان شیوه دو بین تمایز امکان کلی طور به  نظر گرفت.

و شیوه دوم مبین  (I,II مراحل ) کندمی مطابقت سبک خواب و  رفتن خواب به  وهله با

 (.1( )شکل.IV و III  خواب عمیق است )مراحل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDUCTOR/SCIO.2003تغییرات امواج مغزی و مراحل  خواب : 2شکل 

 

            

 

   (REM)خواب متناقض . مرحله6.1

ی  خواب متناقض در واقع خواب عمیقی است که در خالل آن فرد عماًل در برابر همه

ی  مالحظه قابل افزایش با اینجا در دیگر عبارت به  محرک های بیدارکننده مقاوم است.
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پذیری مواجه هستیم. اما به رغم تفاوت آشکار این آستانه در خالل  ی تحریک آستانه

ه به هلو دو این در مغز الکتریکی نگاری موج  نتایج  خواب متناقض با وهله های بیداری،

 همین مبین نیز  اند و استفاده از اصطالح متناقض در مورد این وهله خوابهم نزدیک

 سپس  شود.دقیقه پس از خواب آرام عمیق ظاهرمی 40تناقض معموال خواب ماست.  نکته

. شودمی ترطوالنی متناقض خواب زمان مدت عمیق خواب مدت طول کاهش تدریج به

ل یک شب به موزات طول مدت بیداری قرد قبل از آغاز خال در عمیق آرام خواب کمیت

. نیست وابسته بیداری زمان مدت به متناقض خواب که حالی در یابدمی افزایش  خواب،

 دهد،می اختصاص خود به را درصدخواب 60 تا 70 تقریبا تولد بدو در که متناقض خواب

یابد. به ه تدریج کاهش میب سپس رسد،می درصد 30 تا 17 به زندگی دوم سال پایان در

 های خواب ) خواب کند وطور کلی در قلمرو خواب از کودکی تا بزرگسالی تعداد چرخه

یابد چون با افزایش مدت زمان هر چرخه مواجه هستیم که از خواب متناقض ( تقلیل می

د )دانشنامه شهری رسدقیقه در بزرگسالی می 40سالگی به  10دقیقه در  50حدود 

 (.7و  9، 3( )شکل های  1349 ،مشهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soheir ELghonemy (2001). چرخه خواب  3شکل .

 

 

  



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      11

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Everyday Anthropology (2017). چرخه خواب 1شکل .

 

 

 

 Hypnosis and healthمقایسه  امواج  مغز در  هیپنوتیزم و خواب . 6. 1

(2221) 

 در آگاهی تغییرات الگوی امواج مغزی عامل تغییرات رفتاری در هیپنوتیزم است . کاهش

بسیار کمی بین  تفاوت های.شود می منعکس مغزی موج الگوی در بیداری سطح زیر

 (.1494،الگوهای امواج مغزی در خواب و بیداری وجود دارد)بروگوین

EEG  مطالعات بر روی برخی اما است خواب مشابه هیپنوتیزم در امواج تغییرات اگرچه

 و ابخو با پایین فرکانس امواج هیپنوتیزم همبستگی و رابطه  افزایش تحت افراد از ها

 موج اطالعات. دادند نشان کامل را با بیداری باالتر فرکانس امواج کاهش رویاهای خواب و

 است فرضیه ای با مطابق الگو این اما نیست، ذهن عملکرد از قطعی شاخص یک مغزی

 ناخودآگاه ذهن و شود می خاموش هیپنوتیزم طی در آگاهانه ذهن که بیان می کند 

 .(1015،کند)هریس می بازی را بیشتری نقش

 

 غز در هیپنوتیزم. تغییرات م6.1

 کرده مطالعه دهد می رخ هیپنوتیزم طول در که مغز مغزی قشر در را الگوهایی محققان

 د،دادن کاهش را مغزی قشر چپ نیمکره فعالیت درهیپنوتیزم افراد مطالعات، این در. اند

 اعصاب و مغز متخصصان. یافت افزایش اغلب راست نیمکره در فعالیت که حالی در
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ه و مقایس  اساس بر را آن. است منطقی کنترل مرکز مغز، قشر چپ یمکرهن که معتقدند

 مقابل، در راست، نیمکره. کند می عمل هم آیی ها و قراردادها  و استدالل استتنتاج،

 که ای فرضیه با چپ نواحی فعالیت کاهش. کند می کنترل را خالقیت و تخیل کنترل

 دهد داده و مسدود می کند، می قرار ثیرتأ تحت را آگاهی کننده مهار نفوذ هیپنوتیزم

 هک کند می حمایت ایده این از مغز راست مغز فعالیت افزایش برعکس،. است متناسب

 وجه هیچ به این شواهد . کننده و مسلط بر روان است تحریک و خالق ناخودآگاه ذهن

ود حالت مسدناخود آگاه را از  هیپنوتیزم بر این است که اعتقاد اما نیست،  کننده قانع

طبیعی است که می توان تم های فرعی  خارج کرده و آن را رها می کند)همان منبع(.

 .بسیاری ایجاد کرد اما اصلی ترین آنها شامل گروه های زیر می شود

هیپنوتیزم  های فعالیت در تخصصی مغز اسکن بر اساس آلمان در 1006 سال مطالعه

 را اویرتص که ای لیتشان کمتر می شود منطقهنشان داد دو منطقه در طی هیپنوتیزم فعا

 کند. محققان می کنترل منطقه ی که تضادها و کشمکش ها را را و کند می پردازش

 دهد می ننشا شواهد. افتد می اتفاق مغز قشر در تغییراتی هیپنوتیزم طی در که دریافتند

 و تخیل لکنتر معتقدند اعصاب و مغز متخصصان که مغز، راست نیمکره در فعالیت

 نترلکه ک مغزی، قشر چپ نیمکره در فعالیت در هیپنوتیزم افزایش می یابد و  خالقیت،

 (. 1017،یابد)سوکول می کاهش منطقی را در دست دارد،

 

 . رویاهای هیپنوتیزمی6 .3

که فرد در حالت هیپنوتیزمی از ارزیابی واقعیت دست می کشد و تحت تأثیر "می دانیم 

می تواند فرد را ترغیب کند تا اطالعات جدیدی  موضوع ی گیرد، اینخیاالت خود قرار م

به گزارش خود اضافه کند هم چنین درگیرشدن وی با خیاالت و فانتزی ها گاه باعث 

 (.1341 ،)فیروز آبادی"دمخلوط شدن این اوهام با واقعیت می شو

 

 . اثر تم های موسیقی بر روان 6. 62

ول تح تطبیقی در نقش که  موسیقی کنند می استدالل( 1004) تامپسون و لیوینگستون

 یم و راهنمایی نقش ایفا متقابل درک ،بروز احساسات در روابط دارد. این رویکرد از بشر

(. به همین خاطر، در یک موسیقی  ما ممکن است صداهای 105: 1451 ،کند )مورر

 درونی انسان مانند خنده و گریه و فریاد را بشنویم. 
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 طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی .6.66

طبیعی است که می توان تم های فرعی بسیاری ایجاد کرد اما اصلی ترین آنها شامل  

 هستند؛ گروه های زیر

 آرام بخش .1

 فرح بخش .1

  حزین .3

 (هیجانی)هیستریکال .9

 نیروبخش .7

  شیدایی .6

 (. 1341،()محمدی به نقل از ایمانی شوره دلیخواب آور)سبک ساز .5

می خنداند و هم می تواند ما را بگریاند. به عنوان مثال؛ موسیقی  موسیقی هم ما را

تعزیه ما را می گریاند و اغلب موسیقی های فولکولوریک و عامیانه مناطق بخصوص 

 موسیقی جشن ها ما را شاد می کنند و گاه می خندانند.

 

 . هیپنوتیزم و زمان 6. 62

ا زمان حقیقی گزارش شده است. فرد درک طول زمان در هیپنوتیزم کمتر از زمان عادی ی

هیپنوتیزم شده به دالیل مختلف طول زمان بودن در هیپنوتیزم را کمتر حس می 

 -118 -115:  1013.  فرسون و پالتیچیز، 106 - 107:  1001کند)بایون  و  کین، 

ساعت هم نوشته اند)تی  7تا  1طول زمان ماندن فرد را  در هیپنوتیزم را حداکثر (.  114

 (.1019 ،جی

 

 . هیپنوتیزم به وسیله موسیقی6. 69

تحقیقات سال های اخیر اطالعات متفاوتی را در باره هیپنوتیزم به وسیله ی موسیقی 

بیان می کند .نتایج این تحقیقات اغلب نشان می دهد موسیقی به صورت مستقل با 

  (.1011،درجات پایین هیپنوتیزم در ارتباط است)کن ناوی

 

 نوتیزم گروهی. هیپ6. 61
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 جتماعیا گونه یک باشند؟ چونکه ما افراد با کار از تر ساده تواند می هیپنوتیزم گروهی چرا

 اجتماعی ظریف های نشانه به شدت به شویم، می متولد که ای لحظه همان از و هستیم

 جمعی هدف یک برای افراد از گروه یک که هنگامی. هستیم حساس ماست، اطراف در که

 تمرکز و عمیق تنفس به شروع کس هر و شود می آرام اتاق سپس و ند،شو می جمع

 این.تجربه را فراهم کند  تشدید و افزایش توجهی قابل طور به تواند می کند، می داخلی

 نوانع به گروه زیرا کند، می تر ساده هیپنوتیزور را  کار هستند، گروه در همه که واقعیت

 (.1015کند) کائو جو،  می عمل ماش کلمات برای قدرتمند کننده تقویت

 

 .  کری خوابوارگی و فراموشی در هیپنوتیزم6. 61

افرادی که هیپنوتیزم می شوند، می پندارند که پاسخ آن ها نتیجه ی عملکرد  تقریباً تمام

هیپنوتیزم گر است. در حقیقت، این فرد هیپنوتیزم شونده است که با آمادگی ذهنی خود 

ت. زمانی که تفکر انتقادی فرد به حالت تعلیق در آید، رفتاری آغاز کننده ی عمل اس

تلقین شده به شکلی خودکار و بدون آن که سازوکارهای منطقی و ارزیابی کننده ی مغز 

در آن دخالتی داشته باشد، انجام می شود و زمانی که تلقینی پس از تلقین دیگر پذیرفته 

 ،1348، )فیروز آبادی ل تر پیدا می شودشد، قابلیت بیش تری برای قبول تلقینات مشک

1341.) 

هلیگارد کری خوابوارگی)از سر و صدای محیط غافل بودن( جدا شدن از محیط را به طرز 

عملی در هیپنوز نشان می دهد. مشاهده گری پنهان حالتی اصلی از هیپنوتیزم است که 

 ، یت و همکاراناسم)آزمودنی از همه چیز حتا حالت های خود در هیپنوز باخبر است

 .(1454 ،. کارلفورد،  هیلگارد1389،رفیعی

 

 . تبدیل خواب و هیپنوتیزم به یکدیگر 6. 61

خواب طبیعی ممکن است  تبدیل به هیپنوتیزم شود و باالعکس  هیپنوتیزم در صورتیکه 

برای فرد هیپنوتیزم شده مزاحمت ایجاد نشود تبدیل به خواب طبیعی شود که اینها 

مال شوند، احتبرخی از افراد که از  هیپنوتیزم  به راحتی خارج نمیوتیزم است. مراحل هیپن

دارد هیپنوزشان  عمیق شده و از مرحله هیپنوتیزم عمیق  به خواب طبیعی وارد شده باشند  

،  1346و نباید از عدم خروج  آنها از هیپنوتیزم  نگران بود )سایت رشد. خواب مصنوعی. 

 (.1019 ،و همکاران ، روردری1444اسمیت  

 

 . شباهت ها و تفاوت های خواب و هیپنوتیزم6. 61
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خواب هیپنوتیزم اگر چه به خواب عادی شباهت دارد، با این حال بسیار از آن متفاوت است. 

کند و هم در خواب هیپنوز، معمول هم خواب است و هم بیدار، هم به طور مستقل فکر می

د. حال آنکه در خواب معمولی چنین نیست. در حالت های تحت تاثیر تلقینات عامل قرار دار

قرار می گیرد پس  نوع رویا دیدن فرد با  REM عمیق هیپنوتیزمی  فرد در شرایط خواب

خواب معمولی نزدیک می شود اما در شرایط معمولی رویای فرد هیپنوتیزم شده القایی است 

 (. 1017 ،)والکین 

 

 مغز. رابطه موسیقی و زبان در 6 .61

 رارق توجه مورد شناختی روان شاخه های مختلف عنوان به زبان و موسیقی سنتی، طور به

 سیقیمو و گفتار جدایی مناطق  مورد در تر قدیمی های نظریه در دوگانگی این. اند گرفته

 در یموسیق عملکرد و چپ سمت در گفتاری توابع عملکرد که یعنی  است، شده منعکس

: 1459،)چیارللو و برو برجسته مقاله مثال، عنوان به. است گرفته قرار مغز راست نیمکره

 زبان اطالعات و موسیقی پردازش در نیمکره دو هر از متفاوتی های نقش بر ( و 145

 مرکزمت سریالی و تحلیلی ای، گزاره پردازش برای را بیشتر چپ نیمکره و کرده تمرکز

 دیدگاه این. و توصیفی جانبه همه تقابل،م روابط برای را متخصص راست نیمکره و میداند 

 و مدرن مغز تصویربرداری های تکنیک ظهور علت به عمده طور به اخیر های سال در

 با . تاس شده کشیده چالش به مغز عملکرد بررسی برای نوروفیزیولوژیک اقدامات بهبود

 و عصبی های زمینه مورد در جدید کامال دیدگاه نوآورانه، رویکردهای این از استفاده

 دهد یم نشان اخیر مطالعات های یافته. است یافته تکامل گفتار و موسیقی روانشناختی

 فتارگ در عناصر از تعدادی و هستند بسیاری های جنبه دارای گفتار و موسیقی توابع که

 می گفتاری توابع عملکرد که دارد وجود جدیدی شواهد هستند. درگیر نیز موسیقی و

 های دیگری نشان داده اند که پژوهش . بالعکس و ببرد سود موسیقی توابع از تواند

 یقیموس عملکرد بین تعامل اینکه یا و زبان عملکرد و موسیقی های مهارت بین تعامالت

 (.6( )شکل 1011،است )جانکه مفید آوایی درک برای زبان و
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 ،ی موسیقی)ملینته لیندا: بخش های مختلف مغز در رابطه با درک آوای1شکل 

2261.) 

 

 اساییشن سریع  بتوانند بهتر است ممکن نوازندگان مغز بررسی ها  نشانگر آن است که

 یلتبد برای را زیادی تمرین آنها زیرا آورند؛ بدست را اطالعات به مناسب پاسخ و زمینه

 ا،بانه هز دو دیگر، سوی از. کنند می حرکتی های پاسخ به شنوایی و بصری های محرک

. هندد می نشان رقابتی رفتارهای مدت طوالنی تنظیم و ها محرک به قوی واکنشی پاسخ

 بهبود لکنتر به نسبت را مغز عملکرد زبانه، دو تجربه و موسیقی تجربه اگرچه بنابراین،

 .( 1019 ،مگان یابد ) می بهبود آنها نیز مغز عملکرد های جنبه بخشد، می

خوشی و خیال انگیزی است به این دلیل ، ملودی مولد لذتمحرک بیولوژیک و  ،تمری

کوچک ترین کنش ریتمیک و نوای موزون روح و جسم را بر می انگیزد و تحریک می 

در ه غیر الهام و ،تداعی ،حافظه ،از سوی دیگر موسیقی با عناصر ذهنی مانند تخیل. کند

اما بیش از هر چیزی  است. آمیخته که در نتیجه از آن مقوله ای شناختی به وجود آورده

موسیقی سیستم عواطف )لیمبیک( مغز را به سرعت  موسیقی نیاز عاطفی و احساسی است.

تحریک می کند و به تحریک احساسی و فرافکنی حالت های درونی و هم حسی منجر 

 می تواند موجب، می شود و در بسیاری از مواقع زندگی که کالم و بیان پاسخگو نیست

 . (همان منبعها را وسعت بخشد) م حسی شود و از همه مهم تر احساسهمدردی و ه
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 . داستان حضور فارابی در مجلس سیف الدوله حمدان6.  63

آورده است فارابی جمعی را با نواختن موسیقی خواب کرده  االعیان وفیات در خلکان؛ ابن

و در  غداد زیستدر ب روزگاری فارابی چوناست. اصل داستان چنین نقل شده است: 

غداد از ب یافت آگاهی علم این کوشید و بر رموز و دقایق تا سر حد کمال فلسفه آموختن

 غداد بهدر ب بود که سیاسی او اضطرابات کوچ از علل یکی که نیست رفت، و شک حلب به

ر ابونص چون اند که. آوردهبود حمدان الدوله روزگار سیف در این امیر حلب .بود رسیده هم

بود او  معارف یفضأل در همه مجلس، مجمع و آن -در آمد الدولهسیف مجلس به فارابی

 بود، و او همیشه پوشیده ترکان لباس که اند در حالیدر آورده الدولهسیف خدمت را به

 ینجا کهگفت: کجا بنشینم؛ ا فارابیاو را گفت: بنشین.  الدولهپوشید، سیفرا می لباس این

 مردم ایهشانه از روی فارابی تویی. پس گفت: آنجا که الدولهتویی؟! سیف یا آنجا که منم

با  د کهبو خاصی را بندگان الدوله سیف. رسانید الدولهمسند سیف و خود را به گذشت به

گفت:  حاجبان به زبان را شناختی؛ با آن آن کسی و کم گفتی سخن ییاویژه زبان آنها به

دهد او را  را پاسخ بپرسم، اگر نتواند همه از او مطالبی فرو گذاشت، من ادب شیخ این»

 که ر کنیا امیر، صب»گفت:  پادشاه یویژه زبان آن ابونصر به« کنید یا بسوزانیدش! بیرون

را  بانز ماند. پرسید: آیا تو این شگفت الدولهسیف« است. وابسته آن عواقب به کارها همه

 سخن به حاضر در مجلس با عالمان گاه دانم. آنمی هفتاد زبان دانی؟ گفت: آری، منمی

 فروتر، تا جملگی دیگران او برتر و بهتر بود سخن سخن فنون یپرداخت و در همه

کرد و  کار منصرف آنها را از آن الدولهاو بنویسند؛ سیف قریراتفروماندند و خواستند تا ت

 :کرد و او را گفت با ابونصر خلوت

  خوری؟می آیا چیزی-

  ابونصر: نه-

 نوشی؟می آیا چیزی -

  ابونصر: نه -

  بشنوی؟ چیزی که خواهیالدوله: میسیف-

  ابونصر: آری-

د با ماهر بودن فن در این که کسانی دستور داد. تمام راناحضار خنیاگ به الدولهسیف پس

ر او ب فارابی مگر اینکه ننواخت از آنها چیزی یک حاضر آمدند. هیچ موسیقی آالت انواع

 !و گفت: خطا کردی گرفت عیب

  دانی؟می چیزی هم صنعت گفت: در این الدولهسیف

 !مو نیکو دان دانم ابونصر: آری
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در آورد و آنها  به چوبهایی کرد و باز کرد و از آن بیرون ییکیسه خویش از میان گاه آن

بار  را باز گشاد و این بخندیدند؛ ابونصر آن همه مجلس کرد و بنواخت. حاضران را ترکیب

را  ر آنگبار دی بگریستند؛ فارابی حاضران یکرد و بنواخت، همه دیگر ترکیب طرزی به

 به یانمجلس یبار همه دیگر بنواخت؛ این ییگونه را تغییر داد و به آن بگشود و ترکیب

 نامیده قانون که اند: آلتیآمد. گفته و بیرون گذاشت آنها را خوابیده رفتند. فارابی خواب

ماند بیشتر می و افسانه داستان به سخن این که نیست شک .اوست هایشود از ساختهمی

 به تنیس از فایده خالی تحقیق در ضمن داستان آوردن گاهگاه چون واقعیت، ولیکن تا به

  (.1387،)کانون ایرانی پژوهشگران حکمت و فلسفه  کردیم مبادرت داستان این نقل

 در این داستان چهار نکته اساسی وجود دارد :

 ماد به نفس و شجاع فارابی از نظر روانشناسیشخصیت مقتدر و با اعت .1

 تسلط فارابی به هفتاد زبان به ادعای خودش .2

 خنداندن گریاندن افراد با ساز دست ساز توسط فارابی .3

 خواباندن به وسیله موسیقی با ساز دست ساز .4

 

 . شخصیت مقتدر فارابی6.  22

ای این ویژگی ه ود.ویژگی های فردی که برای هر فرد متمایز است تعریف میش ،شخصیت

این موارد با سنجیدن عکس  احساس کردن و رفتار کردن است. شامل نحوه ی فکر کردن،

روان شناسان در بحث از شخصیت،  .العمل فرد در موقعیت های خاص ترکیب میشوند

ویژگی هایی که یک فرد را از افراد  بیش از هر چیز به تفاوت های فردی توجه دارند، یعنی

ز می کنند. روان شناسان در مورد تعریف دقیق شخصیت اتفاق نظر ندارند دیگر متمای

، سایت 1381)اتکینسون، هیلگارد، به نقل از دکتر محمدنقی براهنی

و در زبان ( Personalitc)لغت شخصیت که در زبان التین (.1384روانشناسی،

دارد.  (Persona)خوانده می شود، ریشه در کلمه التین  (Personality)آنگلوساکسون 

این کلمه به نقاب یا ماسکی گفته می شود که بازیگران تئاتر در یونان قدیم به صورت 

خود می زدند. به مرور معنای آن گسترده تر شد و نقشی را نیز که بازیگر ادا می کرد، در 

بر گرفت. بنابراین ، مفهوم اصلی و اولیه شخصیت، تصویری صوری و اجتماعی است و بر 

شی که فرد در جامعه بازی می کند، ترسیم می شود. یعنی در واقع، فرد به اساس نق

اجتماع خود شخصیتی ارائه می دهد که جامعه بر اساس آن، او را ارزیابی می نماید )همان 

انگیزه دادن یا روحیه بخشیدن به دیگران برای به  توانایی دستور دادن، رهبری،منبع(. 

اینگونه افراد در مقابل رویدادهای  .ه اهدافشان استچالش کشیدن خودشان یا رسیدن ب
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ر شوند. در برابگوناگون با رفتار خود که قوی، محکم، آرام، موقر و متین است مشخص می

سانه )ر دارندکنند. ثابت و استوار در مسیر هدفشان گام برمیفشارهای زودگذر مقاومت می

رسیدن به هدفهایی هستند که به اشخاص سالم همواره در تالش (. 1016، دکتر سالمت

زندگی شان معنی می بخشد و پیوسته با هیجان یافتن مقاصدی تازه رویارو هستند. 

ماد افراد با اعت ت.زندگی خالی از تنش و رو به ثبات محکوم به روان نژندی اندیشه زاد اس

 وبه نفس به دلیل داشتن دانش و آگاهی کافی در  کارهای تخصصی شان دارای یقین 

اطمینان هستند و عموما شخصیتی کاریزماتیک دارند. اصوال در فرهنگ های کهن افراد 

بزرگ به صورت افرادی که مسلط به رموز خفیه و اسرار غیبی هستند و نیروی آنها ماورایی 

است نگاه می گردند و همین نکته باعث قدرت تلقین پذیری دیگران به وسیله  آنها بوده 

هان به تاثیر پذیری وقتی وجود داشته باشد امکان هیپنوتیزم جمعی است. یعنی تمایل پن

را می توان قطعی فرض کرد. بخصوص که برخورد اول و دوم  فارابی چنین چیزی را به 

جمع القا کرده است که با مردی بزرگ رو رو هستند به نظر نگارندگان اگر اصل داستان 

بوده است و فارابی از ابتدا قصد به  را تا حدودی  درست فرض کنیم این برخورد عمدی

 چالش کشیدن خلیفه و اطرافیانش را داشته است.

 

 . تسلط فارابی به هفتاد زبان به ادعای خودش6.  26

تمرکز فارابی در مطالعات زبانی معنی است. معنی شناسی فارابی از نوع معنی شناسی 

، بلکه سی زبان ویژه نیستشناشناسی او معنیفلسفی منطقی است و به همین دلیل معنی

دهندۀ های مختلف نشاندهد. اشارات به زبانطرحی کلی برای همه زبانها به دست می

به   ،.)داوری اردکانیوقوف فارابی به زبانهای فارسی، سُغدی، عربی، سُریانی و یونانی است

ی تایید م (. این نوشته حداقل تسلط فارابی را به پنج زبان1343،نقل از پایگاه شهر کتاب

کند. امروزه اگرچه روایت های متفاوتی از دانستن و صحبت کردن زبان های مختلف تا 

چندین زبان به وسیله دانشمندانی از قبیل ویلیام جیمز و دیگران   وجود دارد)ویکی 

(. 1347، (. گزارش هایی تا حدود هفتاد زبان هم امروزه دیده می شود)کریمی1015،پدیا

است و قادر به بستن کفش  57کودک عقب افتاده ای با ضریب هوش  حتا کریستوفر که

 .(ebooks.pdf)زبان را بیاموزد  17خودش نیست توانسته 

هفتاد وپنج زبان را ادعا کرده است. اگر چه فارابی  فارابی بر اساس این متن  دانستن زبان

فارابی تعداد  چند زبان می دانسته  اگر روایت را درست قلمداد کنیم به نظر می رسد

هفتاد و پنج زبان را برای تاثیر پذیری و ضربه دوم روانی برای آمادگی کار نهایی خویش 

 بیان کرده است و می توان در صحت آن تردید کرد. 
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 . فارابی و آوازو موسیقی و زبان6.  22 

ه حنجره انسان را کامل ترین ساز ذکر کرد "جامع االلحان و شرح ادوار"عبدالقادر در 

است : باید دانست که اکمل آالت بعد از حلوق انسانی عود جدید کامل است. شایان ذکر 

است که عبدالقادر در شرح ادوار حنجره انسان را در خانواده ی سازهای بادی قرار داده 

 از است.  پیش دانسته ساز ترین کامل را انسان ه ی حنجر عبدالقادراست. در این راستا 

 سازهایی راستا این در و شده قائل چنین جایگاهی انسان ی حنجره ایبر نیز فارابی او

 بتوانند بهتر یا و باشند داشته انسان صدای به بیشتری شباهت که کرده معرفی کاملتر را

 دلیل به را انسان ه ی حنج فارابی است مشهود چنانچه .نمایند تقلید را صدای انسان

 نای انواع و رباب چون راستا سازهایی این در و دانسته کاملتر صدا ممتد اجرای توانایی

است  کرده معرفی انسان صدای ی کننده تقلید بهترین صوت امتداد قابلیت سبب به را

 موسیقی خصوصاً داشت آگاهی خویش زمان علوم کلیۀ به فارابی (.1384، )ذاکر جعفری

 آواز و تنواخ می عود کودکی در وی .دانست می را آن عملی هم و تئوری هم که

 (. 1385)رضایی ،  خواند می
قصۀ معلم ثانی )فارابی( مشهور است که خندانید و گریانید و اگرچه اغلب میگویند: 

خوابانید در یک مجلس و همه در حال خواب بودند که از مجلس بیرون رفت و این کار با 

. نون خواندیک آلت موسیقی انجام داد به واسطۀ تغییر ترکیب و ظاهرا نواختن بوده بد

.. ( در .، با توجه به اینکه در گذشته به موسیقی صبغه ی الهی می دادند) ناظمی لطیف

جوامع معتقد به خدا دیا خداوندان احتمال تاثیر پذیری اش بر روان بیشتر از امروزه بوده 

 است با اینحال امروز نیز از تاثیر آن برای خواب و هیپنوتیزم استفاده می شود)وانگ

(. به همین خاطر داستان باال تا خدی می تواند درست باشد. بخصوص که  1011 ،هویی

فارابی هم از کودکی ساز می زده و هم آواز می خوانده و هم حنجره را به مثابه ساز می 

دانسته و در روزگاران دور اغلب نوازندگان همزمان با نواختن آواز نیز می خواندند به نظر 

 دن و القا باید از کالم و اختماال آواز نیز استفاده کرده باشد. برای تخت تاثیر قرار دا

دارد و در فرهنگ اسالمی نیز چنین است. ابونصر  )و رقص(موسیقی پیوندی دیرینه با شعر

ا هفارابی، معتقد بوده است که اقاویل شعر اگر با موسیقی همراه شوند، عنصر تخیل در آن

: 1388، .)محفوظ افزایدانفعاالت نفس در برابر اثر می ترخواهد شد و بر میزان فعل وافزون

 (.8/197سال 
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فارابی با دانستن چند زبان و استادی در موسیقی از نظر مغزی گسترش زیاد ارتباطی این 

دو ناحیه درا دارا بوده است و همین امور در کنار دانستن فلسفه و آواز قدرت روانی او را 

 صد چندان کرده است. 

گارندگان با توجه به تسلط آواز به عنوان ساز از نظر فارابی و آواز خواندن وی از به نظر ن

کودکی احتماال فارابی قبل از ساز صحبت کرده و آواز نیز خوانده است تا اثر تلقین پذیری 

 را به باالترین حد خود برساند.اگرچه روایت اینگونه نیست .

 

 افراد با ساز دست ساز توسط فارابی . مرحله خنداندن گریاندن و خواباندن6. 29

مرحله خنداندن و گریاندن  هم به احتمال قوی در شرایط  هیپنوتیزمی بوده است  اما از 

اگر چه  تحت فرمان هیپنوتیزور قرار دارند اما نسبت   نوع هیپنوتیزم هوشیاری که افراد

ندیدین و گریستن به به دنیای خارج هوشیاری دارند و همه چیز را به یاد می آورند  و خ

احتمال قوی با فرمان کالمی حین نواختن همراه بوده است. ضمن آنکه در این فاصله 

افراد دیر هیپنوز شونده هم خود بخود تحت تاثیر هیپنوتیزور قرار گرفته و هیپنوز می 

 نمکاا این تنها نه. است همراه فرد به منحصر مزایای با گروه یک با کار حال، این شوند. با

 تجربه قدرت بلکه کنید، کمک افراد از بسیاری به زمان همان در شما که دهد می را

 .کند تقویت را هیپنوتیزم تأثیر و عمق تواند می بزرگی گروه در هیپنوتیزم

اما در مرحله سوم که خواب  وارگی کامل بوده و به مرور تبدیل به خواب طبیعی شده 

گیریم حداقل بیست دقیقه می توان افراد را به اگر فرض خروج فارابی را درست باست. 

راحتی در هیپنوتیزم نگاه داشت . به نظر می رسد همین زمان برای خروج فارابی از مجلس 

 کافی بوده باشد.

 

 گیری. بحث و نتیجه2

o یت منتفی نیست اما شخص، این احتمال که این داستان با تخیالت آمیخته شده باشد

بی در داستان  ظاهرا نشان از آن دارد که از ابتدای ورود مقتدر و کاریزماتیک فارا

 قصد نشان دادن خود و تسلط ش  بر چیزی غیر متداول در موسیقی را داشته است.

o در هیپنوتیزم از طریق چشم می توان به راحتی دیگران را تحت تاثیر قرار داد، 

اشد نها قویتر ببخصوص اگر مخاطبان گروه باشند و زمینه باورهای متافیزیکی در آ

احتمال تاثیر پذیری بیشتر است. موضوعی که در باره داستان فارابی صادق است. 

باورهای غلط در هیپنوتیزم و شاخ و بال دادن های بعد از آن اصل موضوع را زیر 

 سوال برده است.
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o  با توجه به اینکه حنجره در طبقه بندی فارابی جزو سازها محسوب می شده و

از به عنوان یک ساز و بهترین نوع آن آشنایی داشته به نظر برای احتماال به آو

رساندن افراد به درجات باالی هیپنوتیزم باید از گفتار به نوعی استفاده می کرده 

است بخصوص که فارابی به باالبردن قدرت تخیل در همزمانی ساز و آواز آگاه بوده 

 است. 

o ر از ذهن نیست بخصوص که فارابی هم عدد هفتاد زبان را دانستن اگرچه امروزه دو

چند زبانه بوده است و هم موسیقی می دانسته که همین امر هم نشان دهنده ضریب 

هوشی باال و هم تغییرات وسیع مثبت در مغز او از نگاه علم است .ما دقیقا نمی 

دانیم فارابی چند زبان را بلد بوده است اما این عدد بیشتر به شگردی برای تابع 

 ن روان دیگران شبیه است.کرد

o  برخورد اولیه با خلیفه هم نشان از فردی با اعتماد به نفس باال و هدفمند است که

 شخصیت پویا و کاریزماتیک فارابی را می رساند .

o  با توجه به فرهنگ جامعه آن روزگار و اعتقاد به نیروی خدایی و متافیزیکی خاص

توانسته است با حد اقل کالم به درجات  برای بزرگان  به نظر شاید موسیقی حتا می

 باالی هیپنوتیزمی نیز افراد را برساند 

o  کری خوابوارگی در شرایطی از هیپنوتیزم اتفاق می افتد که احتمال درستی آن در

این داستان نیز ممکن است .اگرچه  به نظر می رسد این داستان تاحدی با وهم و 

 تخیل آمیخته شده است.

o دن به وسیله موسیقی امروزه پذیرفته شده . اما معلوم نیست که خنداندن و گریان

در مرحله خنده و گریه هم افراد هیپنوتیزم بوده اند  یا نه در شرایط عادی قرار 

داشتند و موسیقی همراه با کالم بوده است یا نه؟ .در هر صورت  آن را  مقدمه ای 

 ان فرض کرد . برای ورود به مرحله نهایی می توان هیپنوتیزم می تو

o گر فرض کنیم فارابی مثل یک هیپنوتیزور معمولی محیط را ترک کرده باشد آنگاه ا

به طور خودکار درجه باالی هیپنوتیزم به خواب تبدیل شده است که شاید ترک 

فارابی از مجلس هم برای نشان دادن قدرتش به حاضران بوده باشد و به نوعی خمار 

 کردن آنان. 
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https://www.slideshare.net/SoheirELghonemy/sleep-and-sleep-disorders-45076128
http://www.everydayanth.com/man-sleep-makes-me-so-tired-tips-and-strategies-to-feel-out-your-optimal-sleep-cycle
http://www.everydayanth.com/man-sleep-makes-me-so-tired-tips-and-strategies-to-feel-out-your-optimal-sleep-cycle
http://www.abouthypnosis.com/hypnosis-and-sleep.html
http://www.abouthypnosis.com/hypnosis-and-sleep.html
https://www.howstuffworks.com/
https://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/extrasensory-perceptions/hypnosis4.htm
https://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/extrasensory-perceptions/hypnosis4.htm
https://www.quora.com/How-long-can-you-stay-hypnotized
https://www.unk.com/blog/the-secrets-to-effective-group-hypnosis
https://www.unk.com/blog/the-secrets-to-effective-group-hypnosis
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4015388
http://www.abouthypnosis.com/hypnosis-and-sleep.html
https://drsalamatx.com/personality-and-a-strong-character
https://fa.wikipedia.org/wiki/%20ویلیام_جیمز_سیدیس
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سایت مجله فن کند. (.یک نفر می تواند به چند زبان صخبت 1347کریمی حمیده )-

 آوری موبنا

https://www.mobna.com/308506/-مهم-ترین-افراد-چند-زبانه-ی-دنیا-در

 html.طول-ت
 موالنا جاللدین محمد بلخی و موسیقی. سایت خانه موالنا فرانکفورت)...(.   ناظمی لطیف -

http://maulanahaus.de/PojoheshHaa/MaulanaWaMusik.asp 
 

- Wang Hui Li Ke 2012. Method for promoting fast sleep by 

playing hypnosis music.  
https://patents.google.com/patent/CN102790822A/en 

 

https://www.mobna.com/308506/مهم-ترین-افراد-چند-زبانه-ی-دنیا-در-طول-ت.html
https://www.mobna.com/308506/مهم-ترین-افراد-چند-زبانه-ی-دنیا-در-طول-ت.html
http://maulanahaus.de/PojoheshHaa/MaulanaWaMusik.asp
https://patents.google.com/patent/CN102790822A/en
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 گشا و تاریخ طبریدر تاریخ جهان« آغاز قرامطه»مقایسه روایت مشترک 

 
 6آبادیاکرم حسن

 چکیده

تاریخ طبری و تاریخ جهانگشای جوینی از منابع تاریخی معتبری هستند که یکی در قرن 

نگارش در آمده است. مورخین و پژوهشگران  سوم و دیگری در قرن پراضطراب هفتم به

 اند و این دو تألیفورزیدههای خود به آنان  بسیار استناد از گذشته تا امروز برای پژوهش

 »اند. در هر دو کتاب مطلبی با عنوان های تاریخی دانستهرا منبع مناسبی جهت فعالیت

تحقیق مدخل مشترک دو کتاب به صورت مشترک ارائه شده است. این «  آغاز کار قرامطه

ا ها ررا مقایسه و بررسی کرده است. هچنین وجوه افتراق و  اشتراک و دالیل  این تفاوت

با رویکرد فرامتنی مورد تحلیل قرار داد ه است. در پایان محقّق گردید که عوامل فرامتنی  

یری طبری ستأثیر بسیار زیادی بر نگارش تاریخ از سوی دو مورخ گذاشته است. تاریخ 

منظم و منطقی را در نگارش طبری دنبال نموده است به این صورت که ابتدا منشأ پیدایش 

قرامطه و جغرافیای ایشان ، وجه تسمیه، بنیان مالی، چگونگی محبوبیت سپس احکام و 

گشا: ابتدا به دلیل مذهب خویش و سپس به اعتقادات را بیان کرده است اما تاریخ جهان

و حضور در دستگاه مغوالن کلیتی منفی ارائه نموده و در همان  ابتدا به خاطر همراهی 

صورتی شتابزده به کشتار و آزار حاجیان، دزدین حجر االسود . . به وسیله  قرامطه اشاره 

 نگاری را به بوته فراموشی سپرده است.کند و سنت تاریخمی

 

 گشا، آغاز قرامطه: تاریخ طبری، تاریخ جهانکلیدواژه
 

 

 

 

 

 

                                                           
  Akram.hasanabadi@ yahoo.com                   . کارشناس ارشد ادبیات و پرورش تطبیقی. دبیر آموزش.1
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 مقدمه

تعدّد منابع تاریخی با روایات تاریخی مشترک عالوه بر اعتباریابی، سنجش، صحت و سقم 

ا و هکند تا عالوه بر موارد گفته شده، به فرامتنتاریخ، برای محقّق این امکان را فراهم می

های مهم دست پیدا کند. همچنین علت ارائه متفاوت از یک تاریخ مشترک را به پیرامتن

ست آورد. همچنان که خواند میر هم در فواید دهگانه علم تاریخ بر این موضوع تأکید د

ورزد؛ ممارست این فن کسی را دست دهد و بر اقوال مختلفه اطالع یابد، داند که آنچه می

موافق روایات ثقات باشد مختار و صادق و هرچه مخالف بود مردود و کاذب خواهد بود 

 (.11: 1.ج.  1380ز باطل او را حاصل گردد )میرخواند، الجرم شرف امتیاز حقّ ا

برای قضاوت در مورد مورّخین و آثارشان تا با جامعه و حوادث پیرامون آن روزگار مورخ 

توانیم به درستی با تاریخ رابطه برقرار کنیم و قضاوتی و دیدگاه آنان آشنا نباشیم نمی

رانند که بعد سخنی نمی»اذعان دارند صحیح در مورد آن داشته باشیم. مگر اینکه خود 

ها در تاریخ نگریسویهها و یکحب و بغض« از اعصار مختلف گویند شرم باد مورخ را 

کنند. برای نگاری از مسائلی هستند که محقّق را به سمت و سوی واقعی رهنمون نمی

 ز نظر گذراند.همین است که به هر اثر تاریخی و هر منبعی  باید توجه نشان داد و آنرا ا

های مختلف به این موضوع در مورد قرامطه منابع و مراجع معتبر و متعددی به زبان

اند و نقاط ضعف و قوّت اند و این بازه زمانی تاریخی را با اهمیّت از نظر گذراندهپرداخته

از غاند. ما نیز به دلیل اشتراک این مبحث )آطرفانه و یا مغرضانه داوری نمودهآنان را بی

به سراغ این دو تاریخ با اهمیّت « تاریخ جهانگشا»و « تاریخ طبری»کار قرامطه( در دو 

 یرفته به صورت تطبیقی به موارد اشتراک و افتراق و دالیل، آن اندازه که در حوصله

 پردازیم.مقاله است به آن می

انتظار دارد در  در مورد اغاز کار هر نهضت و یا قیام و یا یک جریان تاریخی هر خواننده

 گیری آن، مناطق جغرافیایی، چگونگی امرارابتدا به منشأ پیدایش آن فرقه چگونگی شکل

معاش و مسائل مالی و ادامه حیات آن و فتوحات و جنگ و نبردهای احتمالی آن، تزهای 

عقیدتی و سیاسی، احکام مذهبی و اعتقادات آن فرقه و یا گروه و در نهایت سقوط و خارج 

ی متن تاریخی، روندی بسیار منظم از چرخه تاریخ بررسی شود. در حقیقت خوانندهشدن 

کند. انتظار و التذاذ مخاطب از خواندن متن تاریخی زمانی و تحلیلی از مورّخ طلب می

ری گیگونه جهتشود که بر مداری منظّم  با ثبات حرکت کرده باشد بدون هیچحاصل می

 خاص سیاسی مذهبی و ...



 
 

 
 
 

 11      در تاریخ .....« آغاز قرامطه»وایت مشترک مقایسه ر

شود که چه عواملی سبب شده است که در یک ن مقاله به این سؤاالت پاسخ داده میدر ای

های بسیاری در متن دیده شود ؟ شخصیت مورخ و دیدگاه عنوان مشترک تاریخی تفاوت

 او تا چه اندازه در نگارش اثر گذار است؟ 

 

 پیشینه

اند. از راستی به انحاء مختلف بررسی شده گشای جوینیتاریخ جهانو  تاریخ طبری 

و  اگشتاریخ جهانآزماییهای مختلف تا مسائل ادبی. عنوان مشترک )آغاز کار قرامطه( در 
اند. اما به طور جداگانه بر روی هر کدام تحقیقات مقایسه و بررسی نشده تاریخ طبری

صحیح جلد با عنوان:  13بسیار انجام شده است.  به عنوان مثال محمد البرزنجی کتابی در 
م المنتظبه کتاب « آغاز کار قرامطه»تألیف نموده است و در مورد  ضعیف تاریخ طبریو 

احوال و ابن جوزی ارجاع داده است. کتاب دیگری از علی اکبر شهابی است که در مورد 
 تاریخاست که در این تحقیق از قسمتهای مختلف آن استفاده شده است.  آثار طبری
ه  ی نمایشی:کهاو زوایا ررسی شده است. از نظر ظرفیتهمچنین از بیشتر ابعاد  جهانگشا

 زاده عبداهلل حکیم، بررسی شدهجنبه تراژیک آن به وسیله  نویسندگان نعمت اهلل ایران

خ تاریای تحت عنوان بررسی و تحلیل تشبیهات و استعارات است. از نظر ادبی ، مقاله
 اند.ه رشته تحریر درآوردهکه فریدون طهماسبی و پگاه تالوری آن را ب گشاجهان

 

 قرامطه -6

قرامطه دوره تاریخی مهمی است که از نظر مورخین اهمیّت این بازه زمانی هیچگاه دور 

های مختلف به آن پرداخته شده است. بخشی از تاریخ سیاسی مذهبی نمانده و از جنبه

ظری ای و از منوهاست و کتب تاریخی و بعضاً ادبی هرکدام به شیما با قرامطه پیوند خورده 

اند و گروهی خصمانه اند. گروهی منصفانه ابعاد آن را بررسی نمودهبه آن توجه نشان داده

گروهی که ورای جغرافیای سیاسی و مذهبی قرامطه بودند نگاه نسبتًا  اندبه آن نگریسته

-ف داشتهاند. گروهی به هنرهای زمان آنان توجه خود را معطوتری به آن داشتهبینانهواقع

های آخر قرن سوم هجری با تشکیل فاطمیان به بار اند؛ نهضت شیعی اسماعیلی در دهه

ی امردان علم و هنر مصر جایگاه ویژهنشست. صرف نظر از تاریخ سیاسی با تالش بزرگ

فام و های زرینهای از اشیاء تولیدی، منسوجات عالی زربفت، سفالینهیافت. گزارش

: نقل در جان 1358اند ) اتینگهاوزن، . عصر فاطمی به دست دادههای زرین . . تندیس

(. بعضی کتب معتبر عالوه بر معرفی این دوره تاریخی حتی جزییات را هم 109احمدی، 

گونه آمده است؛ عباسیان این  تاریخ سیاسی اسالماند. مثال در کتاب از نظر دور نداشته
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کردند و این کار به نزد اسماعیلیان نیز رواج برای نامه رسانی از کبوتر نیز استفاده می

رساند. حمدان قرمط ی پرندگان به یاران خود میداشت عبداهلل میمون اخبار را بوسیله

گران اسماعیلی در ایران این رسم را دانند گذارمذهب قرمطیان در عراق و همه دعوتبنیان

اند و ریخی فراز و فرودی داشتهی تا(. قرامطه مانند هر دوره611: 1360) ابراهیم حسن،

ی اجتماع تأثیراتی قابل توجّه و تأمّل از خود به یادگار ها بعد بر بدنهدر زمان خود و تا قرن

 اند.گذاشته

های این بخش از تاریخ بپردازد. اکثر ی جنبهاز حوصله این مقاله خارج است که به همه

ند و ابه این بخش از تاریخ نظر داشته ها قبل تا کنون بسیارخوب و کاملمورخین از قرن

 اند به قول فردوسی پاکزاد:مطالبی را که باید بیان کنند بیان کرده

 اندرفته اند                                بر باغ دانش همهسخن هرچه گویم همه گفته 

 مقایسۀ دوکنیم و سپس به هدف اصلی مقاله ی مهم اشاره میما در اینجا به چند مؤّلفه

 پردازیم.متن مشترک )ابتدای کار قرامطه( و  علت وجوه اشتراک و افتراق می

 

 پیدایش قرامطه  6 -6

دانند. سرعت ی آنان میگشایی تازیان و سلطهای علت پیدایش این فرقه را جهانعده

آنان  یی اول هجری مانندی نداشت، لیکن سلطهانگیز جهانگشایی تازیان در سدهشگفت

ی اول سدۀ چهارم هجری به همان سرعت رو به زوال ی سوم و نیمهی دوم سدهر نیمهد

نهاد. مؤثرترین عامل تجزیه، قدرت شگرفی بود که به صورت فرقۀ گمنامی ظهور کرد و 

نسبت به تازیان و اسالم و همچنین  ی دیرینهای مبدل شد. کینهبه زودی به سلسله

اش قداحی و مردی ایرانی بود، ن میمون نامی را  که پیشهکران، عبداله ببلندپروازیی بی

های غیر تازی سیادت دینی و فرمانروایی (. طایفه11:  1351به قیام واداشت )دخویه، 

دند؛ کرتازیان را نکوهش کرده برای رهایی از سیادت سیاسی و روحی بیگانه کوشش می

انتشار فلسفه یونانی در عصر افزاییم که مقتضیات جدید که از آن شمارست بر آن می

ها تقویت شود و راهی عباسی در میان روشنفکران، موجب شد که شک دینی در میان آن

برای پایداری در برابر دین گشوده شود، از سوی دیگر کمبود فرهنگ طبقه عامه و نفوذ 

 ها در میان ایشان عاملی بود  که پذیرفتن هر دعوتی را از جانب ایشان تسهیلخرافه

کرد بدین گونه جنبش اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی غیر نژادی آغاز گشت. می

قصد جنبش این بود که همه ناراضیان را از هر نژاد و هر دین در جو همکاری و آزادگی 

ای جدید بنیاد نهند که در آن از فکری گرد آورد و جامعه موجود را ویران کرده جامعه

د خبری نباشد. جنبش جدید از کوفه سرکشید. چون کوفه استثمار و حکومت دین و نژا



 
 

 
 
 

 13      در تاریخ .....« آغاز قرامطه»وایت مشترک مقایسه ر

مرکز مهم فرهنگی بود، فلسفه یونان و جنبش زندیقان میان روشنفکران انتشار یافت. 

 ها وها در میان ایشان فزونی گرفت، از سویی دیگر شهر کوفه مرکز جهل و اسطورهشک

را آماده ساخته بود تا هرگاه  خرافات بود، عقاید بت پرستانه کهن رواج یافته بود و آنها

مصلحت اقتضاء کند عقایدشان را به دور افکنند. بدینسان جنبش اسماعیلیان و قرمطیان 

: 1350ها پرداخت )لویس، نشأت یافت و دعوت به شکلی انتظام یافت که به جذب قوم

19- 16 .) 

ن سبب پدیدآمداند: و در پدیدآمدن مذهب قرامطه بعضی اینچنین به این موضوع پرداخته

مذهب قرامطه آن بود که جعفر صادق را، رضی اهلل عنه، پسری بود نام وی اسماعیل، پیش 

پدر فرمان یافت؛ و از اسماعیل پسری ماند نام او محمد؛ این محمد را  غالمی بود حجازی، 

نام او مبارک؛ خط باریک که آن را مقرمط خوانند نیک نبشتی. از این جهت او را قرمطویه 

قب کردند. مردی از شهر اهواز با این مبارک دوست بود؛ نام او عبداهلل میمون قداح؛ روزی ل

این خداوند تو محمد بن اسماعیل با من دوست بود؛ و اسرار خویش با من » او را گفت: 

گفته است و آنگاه سخنانی چند عرضه کرد از حروف معجم از زفان ائمه، آمیخته از کالم 

ظ فیلسوفان آنگاه مبارک سوی کوفه شد و عبداهلل سوی عراق....) طوسی، اهل طبایع و الفا

 اند.ها به شیوع قرامطه اشاره کرده(. و این گونه تاریخ171ق. :  707 -941

 های قرامطه نام 2-6

« ظمالمنت»های مختلفی بر آنان گذاشته شده است. در کتاب های تاریخ ناماز سوی کتاب

 اند.طه گذاشتههای زیادی بر قرامنام

و أما القابهم : فانهم یسمون االسماعیلیه ، والباطنیه ، و القرامطه ، والخرمیه ، والبابکیه ،  

والمحمرۀ ، و السبعیه، والتعلیمیه. واما تسمیتهم باالقرامۀ: ففی سبب ذلک أقوال: أحدهما: 

، و کان کوفیا. أنهم سموا بذلک؛ ألن أول من أسس لهم هذه المحنۀ محمد الوراق المقرمط

والثانی أن لهم رئیساً من السواد من األنباط، یلقب: بقرمطویه فنسبوا أالیه. والثالث: أن 

قرمطاً کان غالمًا السماعیل بن جعفر فنسبوا الیه؛ ألنه أحدث لهم مقاالتهم. والرابع أن 

ه: بعض دعاتهم نزل برجل یقال له: کرمیۀ، فلما الخامس: أن بعض دعاتهم رجل یقال ل

کرمیۀ فلما رحل تسمی باسم ذلک الرجل، ثم خفف االسم فقیل قرمط ... )ابن جوزی،  

745  :184-143 ) 

 امامی وجامگان، هفتو القاب ایشان اسماعیلیه، باطنیه، قرامطه، خرمیه، بابکیه، سرخ»

د دلیل است: اول دلیلی که قرامطه نامیده شدن 6تعلیمیه. و اما و جه تسمیه به قرامطه به 

گذار قرمط است و او اهل کوفه این است که به خاطر محمد الوراق قرمط است که پایه

گذاری، رئیس آنها بود که نبطی بود و ملقّب به قرمطی بود. سوم بود. دومین دلیل نام
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اینکه قرمطی غالم اسماعیل بن جعفر بود. چهارم اینکه بعضی دعات بر مردی به نام کرمیه 

ارم اینکه مردی که کرمیه نامیده شده بود بعدها به خاطر تسهیل فرود آمده بودند چه

 «شدن این واژه کرمیه به قرمطیه تبدیل شد. 

: به ورزدگونه تأکید مینامه برخرمی بودن قرمطیان اینخواجه نظام الملک هم در سیاست

داده؛  قوتاند و ایشان را اند، باطنیان با ایشان یکی شدهدینان خروج کردههروقتی که خرم

و هرگاه که باطنیان خروج کنند، خرمدینان با ایشان یکی شوند و به تن و مال، ایشان را 

قوت دهند؛ که اصل مذهب هر دو در دین و در فساد و معنی یکی است .و باطنیان را به 

و  اند و بهاند، نامی و لقبی بوده است لیکن به معنی همه یکیهر وقتی که خروج کرده

اسماعیلی خوانند و به قم و کاشان و طبرستان و سبزوار سبعی خوانند، و به  حلب و مصر

بغداد و ماواراءالنهر و غزنین قرمطی و به کوفه مبارکی و به بصره راوندی و برقعی و به ری 

خلقی، و به گرگان محمّره، و به شام مبیّضه و به مغرب سعیدی و به لحسا و بحرین جنّابی 

ایشان خویشتن را تعلیمی خوانند و مانند این و مقصود ایشان همه  و به اصفهان باطنی و

آن باشد تا چگونه مسلمانی براندازند و خلق را گمراه کنند و در ضاللت اندازند 

 (.  154-158. :  707-941)طوسی،

 سرانجام قرامطه 9-6

نها ل آها بعد از درخشندگی از اوج به حضیض رسیدند و افوقرامطه همچون بیشتر تاریخ 

ی خالفت معز، دعوت قرامطه سخت در تاریخ ثبت شده است. از همان نخستین سالها

از آغاز روزگار خالفت »نویسد: می 380تخفیف یافت. صاحب الفهرست در حدود سال 

ای داعیان پرهمّتی پرداختند و در هر ناحیهمعزّ که قرمطیان در همه جا به دعوت می

ل است که امر قرمطیان رو به افول نهاده، شمارۀ داعیان سا 10بودند، اینک نزدیک به 

ها بود (. سال119: 1351شود )دخویه، کاهش یافته و کتابی دربارۀ آیین آنان نشر نمی

افکندند و همان نامشان مایۀ ها هراس میکه قرمطیان دیگر آن مردمانی نبودند که در دل

ان یا اسماعیلیان ایران و سوریه از سر وحشت امیران و اقوام بود. نقششان به دست قرمطی

شناسیم و مدت دویست سال جهان را از آوازۀ گرفته شد، که ما با نام حشاشین می

پیروزیهای مخوف خود پرکردند. اما تاخت و تاز تاتارها در زمان هالکو، عامل شکست این 

اهمیّت  گری، برای همیشهها بوده است. چون قدرت اینان از بین رفت، قرمطیفرقه

 (.117سیاسی خود را از دست داد )همان، 

ی دوم دولت فاطمی وزیران گونه اتفاق افتاد. در نیمهو اما سقوط فاطمیان در مصر هم این

قدرت مطلقه بودند و در اواخر این دوره نزاع و خصومت  بین اصحاب السیف )وزیران( 

ی که شیر کوه امیر سن رمقی و سستی دولت فاطمی به حدی رسیده بودشدت گرفت. بی
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مذهب  و هم پیمان خلیفه بغداد به وزارت تعیین شد و زمینه سقوط سریع دولت قدرتمند 

اسماعیلی مصر را فراهم آورد. وزارت او بیش از دوماه به درازا نکشید و صالح الدین ایوبی، 

ناصر  ک الکردار فاطمی، صالح الدین را با لقب الملبرادرزاده او جانشین شد. خلیفه سست

خلعت وزارت بخشید؛ او قاضیان اسماعیلی مذهب را خلع کرد بعد از مرگ خلیفه فاطمی 

صالح الدین به طور رسمی نام خلیفه عباسی را قرائت کرد و طرفداران فاطمی را از دم 

                                                                                                                                                                                                                                                                           (.46 -47: 1354تیغ گذراند؛ آثار آنان را محو کرد )ناصری طاهری،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                تاریخ طبری       -2  

ی اول قرن سوم سپری گردید و هنوز کتب تاریخ مسلمانان منحصر قرن دوم هجری و نیمه

بود. پیدایش تاریخ عمومی و تاریخ «  طبقات»و « مغازی»و « فتوح» به همان  سیره 

: 1357جهان در میان مسلمین بعد از این تاریخ در میان مسلمین رواج یافت. )شهابی، 

« عقوبیی»کتاب تدوین کرد ابن واضح مشهور به « تاریخ عمومی»(. نخستین کسیکه در91

تألیف ابوجعفر محمد بن جریر                               « تاریخ بزرگ»است. بعد از تاریخ یعقوبی، 

هجری در بردارد. مؤلف در آغاز  301جریر طبری است که از آغاز خلقت تا حوادث سال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ب،                                                                                                                           کتا

ام بر راویان ام و گفتهی کتاب ما بداند که بنای من در آنچه آوردهبیننده»دارد اذعان می

بوده است نه حجّت عقول و استنباط نفوس، به جز اندکی، که علم اخبار گذشتگان به 

( این جمله خود گواهی  6: 1ج  1364)طبری،. . . «  خبر و نقل به متأخران تواند رسید

 است بر صداقت مؤلف. 

درباره تاریخ طبری پس از نام بردن « مروج الذهب»مسعودی در کتاب نفیس خود به نام 

و اما تاریخ ابوجعفر طبری که برتری بر » . . .  نویسد: جمع کثیری از مورخان چنین می

هاست، جامع انواع خبرها و آثار و حاوی اقسام فنون از آن ترکتب دیگر تاریخ دارد و افزون

( مورخ عالّمه ابوالحسن علی بن ابوالکرم معروف به 93: 1357باشد )شهابی، و علوم می

 در مقدمه کامل التواریخ نوشته است:« ابن اثیر جزری»

زد ذکور در نو ابتدا کردم به تاریخ بزرگ، تألیف امام ابوجعفر طبری زیرا کتاب م». . . . 

 باشد . . . )همان(. عموم محققان مورد اعتماد و در موارد اختالف محل رجوع می

 شود اشاره کرد که ابوعلی بلعمی وزیردر اعتبار این کتاب به نکتۀ حائز اهمیّت دیگری می

دانشمند، این تاریخ را با نثر شیوای خود ترجمه نموده و قسمتهایی به آن افزوده و کتاب 

ی هایتألیف نموده است که در فارسی کتاب مهمی در قرن سوم است. با از مؤلفه جدیدی

گیریهای مذهبی، سیاسی، کند دوری از هرگونه جهتکه خواندن تاریخ را گواراتر می

تن کند. برای نوشاش دور میجغرافیایی و دیگر تعصباتی است که مورخ را از انجام وظیفه
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بینی را از چشم دور نمود و به د عینک بدبینی و خوشتاریخ و حتی خواندن تاریخ بای

صحت و سقم اخبار و روایات با مستندات معتبر، مسائل تاریخی را ارزیابی کرد. در نهایت 

 ی خواننده واگذار نمود. شود؛ قضاوت را به عهدههمچون مطلبی که بایک سؤال تمام می

 تاریخ جهانگشا -9 

هجری( تا  396الذّهب مسعودی )وفات  کتاب مروجو  ریتاریخ طب، تاریخ یعقوبیبعد از 

قرن هفتم هجری چندان ترقی محسوسی در نوشتن کتب تاریخ عمومی در میان مسلمانان 

م کپیدا نشد و بر تواریخ مدوّنه پیش، مطلب قابل ذکر و اعتنایی افزوده نگردید تا آنکه کم

. دولت و خالفت عباسی در عراق، دول اسالمی عرب در گوشه و کنار  رو به انقراض گذارد

دولت فاطمیین در مصر و دولت امویین در اندلس از میان رفت  و دول ترک و بربر و کرد 

و مغول جانشین آنان گردید و مردم ممالک اسالمی داخل دوره و عصر جدید شدند 

رونق  (. از این رو در صدد ثبت وقایع جدید و مهم تاریخی  آمدند و بر 93: 1355)شهابی، 

ست شاگتاریخ جهانتاریخ نویسی افزودند. یکی از آثار مهم و معتبر تاریخی در قرن هفتم 

که دوره تاریخی حمله مغول، خوارزمشاهیان، اسماعلیان و  فتح قالع اسماعیلیه را مورد 

 بررسی قرار داده است. 

یست و ب ی ششصددر سنه گشاجهانعالء الدین ابوالمظفر عطاملک جوینی مصنّف کتاب 

که خود در دیباچه گوید هم از اوایل جوانی همچون و سه هجری متولّد گردید. چنان

که سنّ او به بیست رسد به کار تحریر و دیوان اشتغال نمود و در سلک اجدادش قبل از آن

 (.11: 1387خواصّ دبیران امیر ارغون منخرط گردید ) تاریخ جهانگشا، 

مغول بود و بیشتر حوادث را از نزدیک مشاهده نموده  او در سفر و حضر همراه خاندان

است. به واسطه علّو مکانتی که در خدمت پادشاهان مغول داشته و دائما ًبا عظماء و اشراف 

آوری حکایات و روایات اقوام مغول به واسطۀ آن قوم محشور بوده بالّطبیعه وسایل جمع

اکمل میّسر بوده است باألخره  سماع شفاهی از ثقات رجال آن طایفه وی را به نحو

عالءالدین اشارت دوستان را امتثال نموده مشاهدات و مسموعات خود را در قید کتابت 

 (.17آورد و کتاب حاضر را از آن ترتیب داد )همان، 

ای هتاریخ جهانگشای جوینی یکی از کتب معتبر و منبع بسیار قابل اعتماد برای پژوهش  

که مورخان ایرانی و غیر ایرانی بر آن صحه گذاشته اند؛ مؤلف  تاریخی است. کتابی  است

 اند.و کتاب را ستوده

کوب و عباس اقبال آشتیانی و دیگران کتاب را در همچنان ادیبانی از جمله بهار ، زرین

. اندای را در مورد کتاب و مؤلف ارائه کردهاند و نکات خوب و برجستهبوتۀ نقد قرار داده

 پردازیم.چند نمونه می به اختصار به
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 فرماید:به عنوان مثال سعدی در ستایش جوینی می

 فنون فضل تو را غایتی و حدّی نیست/ که نفس ناطقه را قدرت بیان ماند

 ای در کمال فضل و ادب/ که تاقیامت ازو در کتب نشان مان تو معن زائده

 (.13: 1368)شعار، 

نظیر است . . . هرچه در خصوص وع خود بیدر موض گشا(تاریخ جهانکتاب عالءالدین )

ام، تاریخ خوارزمشاهیان و اسماعیلیان و مغول در کتاب خود )تاریخ عمومی بزرگ( آورده

 منقول از آن کتاب است. )ابن عبری، )ابوالفرج طبیب ملطی(

 عالءالدین» گوید: این چنین می وصّاف الحضره و یا عبداهلل بن فضل اهلل شیرازی در

یوان عطاملک جوینی که به حلیت عقل و سجاحت خلق و تبحر در فنون و تفنّن صاحب د

در اصول فضایل . . . آراسته بود، با وجود اشتغال به امور ملک و ملت گاه گاه قلم به دست 

آورد، تا خاطر عاطرش به تألیف کتاب تاریخ گرفت و آثاری بدیع در نثر و نظم پدید میمی

 نمای معانی خواند، راغب شد . . . ا جام جهانگشای که باید آن رجهان

 ذکر آغاز قرامطه در تاریخ طبری -1

دهد: در این سال خبر آمد که قومی به نام را اینگونه شرح می« آغاز کار قرامطه»طبری 

اند، آغاز کارشان از آنجا بوده که یکی از ناحیت قرمطیان در سواد کوفه به جنبش آمده

ه آمده بود و در محلی از سواد به نام نهرین اقامت گرفته بود و خوزستان به سواد کوف

خورد و بافت و از کسب خویش نان مینمود، برگ خرما میزاهدی و بیزاری از تجمل می

 کرد ونشست از کار دین با وی سخن میکرد، چون کسی به نزد وی مینماز بسیار می

ه نماز مقرر بر مردمان به هرروز و شب گفت کخواند و میرغبتی به دنیا میاورا به بی

پنجاه نماز است و این، در آن محل که بود، از وی شیوع میافت. سپس به آنها گفت که 

گفت که به کند. از این باب سخنانی با آنها میسوی امامی از خاندان پیمبر دعوت می

 . در آن دهکده یکینشست. . . آنگاه بیمار شد و مدتی بر کنار راه افتاده بوددلهاشان می

برد و چشمانی داشت قرمز سخت قرمز، که مردم دهکده بود که بر گاوان خویش بار می

 نامیدند که به نبطی به معنی قرمز چشم است.به سبب قرمزی چشمانش او را کرمیته می

آنگاه مردم دهکده را به کار خویش خواند و مذهب خویش را برای آنها توصیف کرد. مردم 

و  کرفتشد یک دینار از او میه از وی پذیرفتند. وقتی کسی به دین وی در میآن ناحی

رد کها را دعوت میگیرد. بدینسان ببود و مردم آن دهکدهگفت که این را برای امام میمی

پذیرفتند. آنگاه دوازده نقیب از آنها گرفت و دستورشان داد که مردم را به که از وی می

 «. ایدبن مریمشما چون حواریان عیسی» به آنها گفت: دین خویش دعوت کنند، 
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کشتکاران آن ناحیه به پنجاه نماز مقرر که گفته بود بر آنها واجب است از کارهای خویش 

بازماندند. هیصم در آن ناحیه امالکی داشت و خبر یافت که کشتکاران وی در کنار آبادانی 

چه خدا بر آنها فرض کرده به هر شب و اند. در این باب پرسش کرد، که آنکوتهی کرده

 اند.هروز پنجاه نماز است و بدان از کارهای خویش بازماند

هیصم کس به طلب کرمیته فرستاد که او را به نزد وی بردند، از کارش پرسش کرد که 

قصّه خویش را با هیصم بگفت و او قسم یاد کرد که وی را خواهد کشت. پس دستور داد 

اقی بداشتند و در را بر او قفل کردند. هیصم کلید را زیر متکای خویش نهاد تا وی را در ات

 ی وی بود حکایت آن مرد را شنیدو به نوشیدن سرگرم شد. یکی از کنیزکانی که در خانه

و بر وی رقت آورد و چون هیصم بخفت کلید را از زیر متکای وی برگرفت و در را بگشود 

 ل زد و کلید را به جای خود نهاد.و مرد را برون آورد و در را قف

صبحکاهان هیصم کلید را خواست و در را گشود و وی را نیافت. این خبر شایع شد و 

پس از آن در جای دیگر « به آسمان رفت»مردم آن ناحیه  بدان مفتون شدند و گفتند: 

 ندنمودار شد و در جمعی از یاران خویش و دیگران را بدید که از حکایت وی پرسش کرد

ا که در چشم آنه« تواند با من بدی کند و قدرت این کار را ندارد.کس نمیهیچ»که گفت: 

ی شام رفت و به نام ناک شد و سوی ناحیهبزرگ شد. پس از آن مرد بر جان خویش بیم

مردی که در منزل وی بوده بود، یعنی صاحب گاوان، کرمیته نامیده شد، آنگاه سبک شد 

 و گفتند قرمط. 

های سواد قرمط مردی بود از سواد کوفه که غله» اند که گفته بود: حمد بن داوود آورهاز م

 «برد. نام وی حمدان بود و لقب قرمط داشت.را بر گاوان خویش می

پس از آن کار قرمطیان و مذهبشان آشکار شد و در سواد کوفه فزونی گرفتند. طایی، 

یک از آنها ساالنه یک دینار مقرر داشت و احمد بن محمد، از کارشان خبر یافت  و بر هر

گرفت. پس از آن جمعی از کوفه بیامدند و کار قرمطیان را به از این راه مالی گزاف می

بینند که شمشیر بر امت اند و چنان میسلطان وانمودند که دینی به جز اسالم آورده

ن ان را از سلطان نهامحمد رواست مگر آنکه با آنها بر دینشان بیعت کنند، و طایی کارش

 دارد. اما کسی به آنها توجه نکرد و از آنها گوش نگرفت که برفتند. می

رفتن قرمط به سواد کوفه پیش از کشته شدن ساالر زنگیان بود، زیرا یکی از یاران ما از  

سوی ساالر زنگیان شدم، و بدو »سلف زکرویه آورده که گفته بود: قرمط به من گفت: 

ذهبی هستم و صد هزار شمشیر پشت سر من است، یا من گفتگو کن، اگر گفتم من بر م

آیم و اگر صورت ی آن مذهب اتفاق کردیم با همه کسانی که با منند سوی تو میدرباره

و سپس به مصداقهایی از « روم. گفتمش: به من امان بده. که بداد.دیگر بود، از نزد تو می
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آغاز قرامطه »کند  و به ماجرای اب و نبیذ اشاره میاحکام قرمطیان از جمله نماز روزه شر

 دهد.می« پایان

 ذکر آغاز قرامطه در تار یخ جهانگشا -1 

ی ثمان و سبعین و مائتین که ظهور قرامطه بود و به روزگار خلیفه معتمد خلیفه در سنه

برو گردآمدند شرح آن در تواریخ مذکور است و اول ایشان حمدان قرمط بود. چون جمعی 

در سواد کوفه خروج کرد و دست به قتل مسلمانان و نهب اموال و سبی ذراری برآوردند 

ی ایشان عظیم گشت. خلفا از شد و فتنهو در شهرهای عراق و شام افتاد و در بادیه می

ل فتند و حاجّ را قتکار ایشان عاجز شدند و بر بحرین مستولی شدند و بعد از آن به مکّه ر

کردند و چاه زمزم از کشتگان انباشته کردند و حجر اسود را پاره کردند و مدت بیست و 

پنج سال ایشان داشتند و ملوک اسالم به صد هزار دینار خواستند که باز خرند نفروختند. 

ن آبعد از بیست و پنج سال به کوفه آوردند و در جامع کوفه بینداختند و خطی نوشته با 

بنهادند که ما این سنگ را به فرمانی برده بودیم و به فرمانی باز آوردیم. اهل اسالم حجر 

با مکه بردند و به جای خود بنهادند. سپس به ادامه ماجراهای اسماعیلیان و جانشینان 

 پردازد.آنان می

 گشاگفتارهای فرامتنی تاریخ طبری و تاریخ جهان-1

شترک دو تاریخ، قرن سوم و قرن هفتم است. حوادثی که بازه زمانی مورد بررسی متن م

در این دو دوره اتفاق افتاده است بسیار مهم است و تأثیری بسزا و عمیقی بر وجه تاریخی 

 شود یکی تاریخیهمچنین ادبی گذارده است. دو متنی که در این دو دوره بررسی می

شا گوایی است و تاریخ جهانر ادبی است. تاریخ طبری تاریخی -است و دیگری تاریخی

نگاری بیشتر از آن که به مثابه در نظر مورخان کالسیک ایران، تاریخ .ادبی است -تاریخی

صیف در تو "برتلس"است. هنری بوده  -ی علمی تلقّی شود، یک تجربۀ علمییک پیشه

 هدر آن هنگام نگارش رخدادهای تاریخی ن»نگارد: تاریخ نویسی عهد سامانی چنین می

 شد )چون سبکی نزدیک به ادبیات ارزیابی و برشمرده میهمچون کار علمی بلکه هم

نگاری در ایران نقل در زرقانی(، این ویژگی بخشی از سنت تاریخ 145: 1359برتلس، 

ی افشاری، از خصلت ادبی های نوشته شده در عهد مغول و حتی تا دورهاست و مثال تاریخ

 (.994: 1388ی، باالیی برخوردارند )زرقان

طبری، »فا ی صموفق و نسبتاً آغازین سنت تاریخ نویسی است. به گفته تاریخ طبری تجربه

ی نثر عربی تا موقع«. ایرانی نژادی است که در غنی ساختن ادب عربی سهم به سزایی دارد

 (.74: 1355که کتاب ایرانی وارد دیوان رسائل نشده بودند اثر قابل توجهی نداشت )صفا، 
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 –ی فرامتنی، فرامتن دینی عقیدتی است که علوم مختلف قرون سوم ترین نکتهاما مهم

چهارم و هفتم را تحت الشّعاع قرار داه است؛ اسالم خیلی زودتر از بعضی از ادیان دیگر 

ی دچار تشعّب و تفرق گردید. دیری از رحلت حضرت رسول نگذشت که چندین فرقه

به شعب جدید منقسم گردیدند. کشور ایران هم مانند  بزرگ پدیدآمد و هریک از فرق

ی کشاکش و مبارزات این فرق و شعبه مختلف بود. )صفا، سایر ممالک اسالمی عرصه

( ظهور هریک از این فرق و بحث و مشاجره در صحت یا بطالن معتقدات آنها 91: 1364

جتماعی و ادبی ملت در میان مسلمانان ایران سه قرن اول هجری و قرون بعد در افکار ا

 (.93نیز مؤثر بوده و از هریک آثاری در ادبیات فارسی باقی مانده است )همان، 

های مورد بحث ما است که فرامتن زبانی دومین فرامتن با اهمیّت و تأثیر گذار در دوره

-شود. همچنین از فرامتنی کالم در جای خود از آن صحبت میبرای جلوگیری از اطاله

توان به فرامتن فرهنگی اشاره کرد فرهنگ حاکم بر دو مؤلّف و اثرشان میهای دیگر 

فرهنگ مسّلط و بی چون و چرای دینی است. طبری عالم به انواع علوم دینی تا آنجا 

ای نوپای دینی است او خود اش جامعهپیش رفته که پیروانش را جریریه گویند. جامعه

لخ تعصّب را در زمان حیاتش دیده است. ی دینی در امان نمانده و طعم تاز هجمه

های آن عطاملک نیز دوره پرآوازه مغول را با جغرافیای وسیع آن همراهی نموده ستیزه

 تردید اثری بهخاندان با اسماعیلیان فتح قالع ایشان همه و همه در نگارش کتاب بی

 اند. سزا داشته

دو فرا متن مهم  یعنی زبانی  های موجود در زمان طبری و جوینی  بهاز میان فرامتن

پردازیم الزم به ذکر است که فرامتن عقیدتی و دینی به عنوان اولین و عقیدتی می

 ی و تأثیرگذار این دو متن است. عنصر تعیین کننده

 :زبانی فرامتن -6-1

. این جریان عربی مآب، در سه قرن نخستین به دلیل وسمت بیگانگی که بر جنبش 

لیت آن را نداشت که به محور اصلی ادبیات ایران تبدیل شود اما به حک شده بود، قاب

اعتبار پیوندی که با فرهنگ و ادب این مرز و بوم برقرار کرد و هم به اعتبارقداست زبان 

ها بعد در کنار ادبیات دری حضور جدی و پررنگ خود را حفظ عربی، توانست تا قرن

 (.151: 1388کند. )زرقانی، 

تر به استیالی زبان عربی در سه قرن اول نگاهی بیندازیم اهیم واقع بینانهشاید اگر بخو

باید گفت در بعضی مواقع متون عربی به غنای ادبیات کمک فراوانی کرده است. ترجمه 

گروهی  لهی تفسیر طبری بوسیابوعلی بلعمی با نثری شیوا و ترجمه تاریخ طبری به وسیله

 لیفاتی است که مورد توجه و بررسی واقع شده است.   از مفسرین ماوراءالنهر از تأ
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در قرن هفتم به دلیل سلطه خانمان برانداز مغول و استیالی آن خاندان بر فرهنگ و 

تمدن ایرانی ویژگیهای زبانی خاصی را به همراه خود آورده است ضمن اینکه همچنان 

 زبان عربی به حیات مکتوب خود ادامه داده است.

یل همراهی با این خاندان و گمارده شدن در کارهای دیوانی و سفر به اقلیم عطاملک به دل

مغول در اثر گرانبهای خود بسیار از واژگان مغولی استفاده نموده است. ازطرفی واژگان 

گشا به چشم میخورد اثری بارزش که چنین عربی امثال عربی آیات قرآنی فراوانی در جهان

 نموده است.ای کمی متن را دیریاب مشخصه

 عقیدتی: فرامتن 1-2

نظیری در سه قرن اول، مذاهب اسالمی خواه در ایران و خواه در خارج از آن با شدت کم

وان تیی بود که مییافت. اختالفات مسلمین در این زمینه به درجهکرد و رواج میظهور می

 یآمد و پایهگفت: بیشتر فرق و نحل خارج از اندازه مسلمین در همین سه قرن بوجود 

ایجاد فرق دیگر هم در این سه قرن نهاده شده است. علت این امر آن بود که در نخستین 

ی اسالمی هنوز مسلمین، خاصه مسلمانان غیر عرب در جستجوی حقایق های دورهقرن

الخصوص یافتن معتقدات اسالمی از میان دین اسالم و درک و حل معظالت آن و علی

ودند، و در این میان اختالفات سیاسی و مناقشات مسلمانان در معتقدات قدیم خود ب

مسائلی از قبیل خالفت، امامت، حد و رسم ایمان و کفر، و چگونگی ادای وظایف دینی و 

لبه ای غبایست ادامه داشته باشد تا از این میان عدهدنیوی به ضرورت در این سه قرن می

تری از مسلمانان گردد. پیداست که این ی بیشجویند و معتقداتشان مورد قبول عده

های فکری مسلمانان و در نتیجه در شعر و نثر هم مؤثر افتاد، مناقشات در افکار و اسلوب

ی دینی مسلمانان در این ایام گردید. گذشته از آنکه خود موجب ایجاد ادبیات پر دامنه

 (.15 -16: 1355)صفا، 

مختلف بر سر سه موضوع اساسی صورت گرفت: اختالفات مسلمین و تشعّب آنان به شعب  

اول جانشینی: از این راه سه دستۀ اصلی اهل سنت و جماعت، شیعه و خوارج به وجود 

آمدند. دوم اختالف در اصول عقاید. از این راه قدریه، جبریه، معتزله، کرامیه، نجاریه، 

در قرن دوم و سوم ی آنها ی دیگر که از میان همهحلولیه و اهل تناسخ و چندین حرفه

هجری معتزله بیشتر نفوذ داشته و در حیات فکری مسلمین مؤثّر بوده است. سوم اختالف 

 بر مسائل عملی دین و به عبارتی اختالف در فروع )همان(.

اختالف در فروع منجر به ظهور مذاهب در مسائل فقهی گردید مانند: حنفیه، مالکیه، 

طبریه  یاند و فرقهی اثنا عشریهجعفریه که همان شیعهشافعیه، حنبلیه، داوودیه، ثوریه، 

 (.18-15که پیروان محمدبن جریر طبری )همان: 
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و اما این اندازه مسلم است که طبری در زمان حیات متهم به تشیع و دوستی حضرت 

ی همین اتهام پس از مرگش، از ترس علی علیه السالم و ائمه اطهار  بوده است. در نتیجه

 کند تمایلتعصبان اهل سنت و جماعت ، او را در شب دفن کردند. آنچه تأیید میعوام و م

او را به تشیع آنست که مردم طبرستان و گیالن از همان اوایلی که به دین مقدس اسالم 

 رودرآمدند، اکثر آنان شیعی مذهب بودند و به دوستی اهل بیت شهرت داشتند از این

ادات علوی در زمانهایی که خلفای اموی و عباسی در های شیعیان و سیکی از پناهگاه

 (.30:   13صدد آزار  آنان بودند جبال طبرستان و گیالن بود )شهابی،

در عصری که طبری نشو و نما یافت مردم طبرستان عمومًا پیرو حضرت علی السّالم و 

 نیز از جهت توان استنباط کرد که طبریاوالد بزرگوار او بودند. از مجموع این قرائن می

تأثیر محیط و خانواده و پرورش ابتدایی قطعًا شیعه و یا متمایل به تشیع بوده است 

 )همان(.

طبری در فروع احکام و مسائل فقهی  خود مذهب خاصی داشت  که از مجموع احادیث 

ت ی سنیک از ائمّه اربعهو اخبار و کلمات  فقها و محدثان استنباط کرده و در فروع از هیچ

رد کی آنان دارد پیروی نمیمدار  احکام و مسائل در مذهب اهل سنّت بستگی به گفته که

اند در فروع معروف شده« جریریه»و در زمان طبری و بعد از او جمعی از علمایی که به نام 

 (.  31کردند )همان، و مسائل فقه از طبری پیروی می

زمان تألیف جهانگشا چنگیز کیش  گشا: درو اما فرامتن عقیدتی در زمان تألیف جهان

شمنان داشت و دیگر فرمانروایان گرایشی به مسیحیت پیدا کرده بودند و به هر حال به 

کوشد اعمال این فرمانروایان را انسانی و حتی اسالم نگرویده بودند. جوینی دست کم می

 گرد و فراتر ازنی آسمانی جلوه دهد. به قوانین و یاساهای ایشان با نظر تأیید میاشاره

ی آنان توجیهی ربانی میابد و ظهور مغول را مصداق حدیث این، برای اعمال وحشیانه

کند که خروج لشگر بیگانه )مغول( سبب داند و اذعان میپیامبر )زویت لی األرض...( می

 (.19: 1368گردد )شعار، « ترتر و شمع دین افروختهلوای اسالم افراخته»شود که می

داند و ی ایشان را اشارت الهی میگذارد: سلطهالبته پا را از این هم فراتر میجوینی  

کشتار مردم مسلمان و ویرانی بالد اسالم را تنبیه الهی که به دست چنگیز انجام گرفته 

است میشمرد. مضمون توجیهی جوینی چنین است: چنانکه قوم نوح را با طوفان آب، 

گونه عذابها از امت محمد )ص( برداشته شده ،  ما اینو ثمود را با صیحه عذاب کرد، ا

(. فرهنگی: فرهنگ دینی همه جا بر قلم 17تنها عذاب سیف روا دانسته شده )همان، 

کند. در بیان حوادث جوینی حکم فرماست. حوادث را با معیارهای دینی ارزشیابی می

ت همواره مبانی  دین دوران مغول که محور آنها چنگیز و دیگر حاکمان دوران مغول اس
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اه گیرد. آنگبیند. گاه فرهنگ دینی او رنگ عرفان میاسالم و مشیت الهی را در کار می

نیازی خداوند است که شود! باد بیکه اوراق قرآن مجید در میان قاذورات لگدکوب می

 وزد و سامان سخن گفتن نیست )همان(.می

فعی مذهب بوده است و قسمت اعظم ی مهم  دیگر اینکه، جوینی اهل سنت و شانکته

هد دکتابش را در جلد سوم اختصاص به مذاهب باطنیان و اسماعیلیان، خلفای فاطمی می

های ناروا به آنان ها به لحنی انتقاد آمیز سخن گفته و احیاناً نسبتجا از این فرقهو همه

کر دینی خود اوست )شعار، ی این امر اوّاًل هواداری از هالکو، و ثانیاً تفداده است. انگیزه

1368 :17.) 

 «گشاآغاز قرامطه درطبری و جهان»بررسی دو ماجرای تاریخی  -1

کند. در این برش زمانی ابتدا طبری شروع کار قرامطه را با منشأ پیدایش قرامطه آغاز می

گیرد؛ زاهدی که شود، سپس معرفی دقیق فردی صورت میجغرافیای قرامطه معرفی می

پردازد و در ضمن به کار موعظه و واقعی دارد؛ به کسب و کاری حالل می خصوصیاتی

ر کند و حتی یادآوباشد. طبری او را انسانی بسیار منزّه معرفی میتبلیغ هم مشغول می

شود؛ این خصلت او سبب جمع شدن افراد بیشتر در اطراف او هستند. یعنی تأکید بر می

شود که ایشان در آغاز کار، مردم آور میو در ادامه یادزهد و تقوای منشأ آغازین قرامطه. ا

داند. طبری ماجرای حبس مرد مبلغ قرمطی به دستور هیصم را با را حواریان مسیح می

هد دکند و آزادی او بوسیله حیله کنیز را  به خوبی شرح میدقت و ظرافت خاصی بیان می

کند که مردم برای پذیرش خرافات و در همین قسمت از خرافات عامیانه پرده برداری می

  تواندآمادگی کامل دارند به این صورت که اگر فردی ظاهر موجه دینی داشته باشد می

صاحب کراماتی باشد و از اتاق محصور به آسمان عروج کند او از بیان این قسمت در 

اب وکند. در جی قرامطه را بیان میگیرد  سپس وجه تسمیهی خوبی میتاریخش نتیجه

وع شود: شیسؤال ابن داوود که  از حکایت قرمط پرسیده بود. به سادگی توضیح داده می

 دارند. کار قرمطیان، اطالع به خلیفه و اینکه آنان شمشیر را بر امت محمد روا می

برد که مربوط به از مکتوبی نام می« آغاز کار قرامطه»طبری در قسمت پایانی عنوان 

شود و از حلول قرمط در کتوب، قرامطه در حد مسیح مطرح میقرامطه است. در این م

شود . سپس از شهادت دادن چگونگی  وقت نماز، ذکر رکوع، سجده، برپایی مسیح ذکر می

روزه، زمان آن و احکام نبرد که هر که با آن نبرد کند کشتنش واجب است و هرکه نبرد 

ند. کدار و پنجه دار صحبت میشود. همچنین نخوردن حیوان نیشنکند جزیه گرفته می

« حمدان قرمط»طبری در پایان این مبحث به موضوع گفت و گو و اهمیّت آن از سوی 

گوید : حمدان داند؛ طبری میکند  اورا شخصی صاحب منطق و گفت و گو میاشاره می
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گوید من بر مذهبی هستم و صدهزار شمشیر رود به او میقرمط به سمت ساالر زنگیان می

شت سر من است، با من گفت و گو کن، اگر اتفاق کردیم با هه کسانی که با منند سوی پ

روم. تا نیمروز گفت و گو کردم و در پایان آیم  و اگر صورت دیگر بود، از نزد تو میتو می

معلوم شد که او سر مخالفت دارد، به نماز برخاست، من روان شدم و از شهر وی برون 

 رفتم.  شدم و به سواد کوفه 

را با نام بردن از « آغاز کار قرامطه»گشا عطا ملک جوینی در جلد سوم تاریخ جهان

کند؛ سپس شتابزده در سواد کوفه و موقعیت جغرافیایی آنان آغاز می« حمدان قرمط»

ردازد. پبه بیان قتل عام مسلمانان و آزار از سوی قرامطه به شرح ابتدای کار قرامطه می

یشود آور مبیند. عطاملک در ادامه یادقرامطه را نقطه مقابل مسلمانان میاو با این نکته 

. گرفتندبردند و فرزندان آنان را به برده میکه قرامطه اموال مسلمین را به یغما می

مستولی شدن آنان بر بحرین فتنه در عراق و شام و نارضایتی خلفا همچنین رفتن به 

ی حاجیان را از دیگر اقدامات ه زمزم از کشتهمکه و قتل عام حاجیان و پر شدن چا

دارد که سنگ به پردازد و بیان میکند . سپس  به حجر االسود میقرامطه بیان می

ه اند؛ ملوک اسالم بی آنان تکه شده است و بیست و پنج سال نگهداری نمودهوسیله

د ودر ه کوفه آوردنصدهزار دینار خواستند که بخرند و نفروختند. بعد از بیست و پنج ب

اند. بعد از این به  شرح مبسوطی از جامع انداختند و مکیان بر سر جایش گذاشته

 پردازد.جانشینان قرامطه می

اگر بخواهیم نقاط اشتراک این عنوان واحد را در دو تاریخ بررسی کنیم باید گفت: تنها 

اسامی شهرهایی است که نقاط اشتراکی این دو روایت از دو مورخ نقاط جغرافیایی است؛ 

 در آن نام برده شده است مانند سواد کوفه و بهرین.

وجوه افتراق در این دو روایت تاریخی بدین شرح است. در تاریخ طبری جریانی تاریخی 

و  شدنیگیری سیاسی و مذهبی آغاز شده است. روایت با تعالیمی پذیرفتهبدون جهت

قرامطه زهد و ورع است. همچون بزرگان همه شود سرمنشأ ادیان آغاز می مطلوب همه

شود مواردی که آمادگی رغبت به دنیا معرفی میادیان مردی اهل کسب و کار و تالش و بی

گونه جهت گیری از کند. طبری هیچافراد را برای پذیرش راحت مذهب جدید آماده می

وت مذهبی میان شود. با توجه به تفادهد و حب و بغض در آن دیده نمیخود بروز نمی

ز گونه رفتار حاکی انویسنده و قرامطه در بیان ویژگی این برش از تاریخ نویسنده هیچ

از  ی موجهیدهد. برعکس با بیان و تأکید بر بعضی از ویژگیها چهرهتعصب به خرج نمی

 گذارد.قرامطه به نمایش به جای می
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ات. پرداختن به خرافات از ازجمله پرداختن به عبادات زیاد، درستکاری و دیگر خصوصی

در یک حادثه کامال اتفاقی و دامن نزدن به آن از « حمدان قرمط»جمله ناپدید شدن 

دارد ای نموارد قابل توجهی دیگری است که بیانگر این است که طبری به خرافات عالقه

کند برای جلوگیری از و خرافات جایگاهی در مذهب او ندارد. طبری ماجرا را مطرح می

توانند افراد را تطمیع کند برای میشود که شایعات ی آن و دیگر اینکه متذکر میشاعها

بهره برداری از آن و تحمیق عوام. به رسمهایی همچون جمع کردن اعانه برای پیشرفت 

دینی قرامطه و پرداختن رشوه برای در امان ماندن از آسیب حکومت به زیبایی در همان 

کند قرامطه شمشیر را بر امت محمد روا ای عنوان مید. در جملهکنمتن کوتاه اشاره می

پردازد تازه آن هم به شرط بیعت از بین داند و بیشتر از این به جنگجویی قرامطه نمیمی

 خواهد رفت.

و گو و تسامح و تساهل هستند آنچنانکه در  بیند که اهل گفتاو قرامطه را افرادی می

 ی مذهبگوید که با من گفت و گو کن، اگر دربارهبه او میماجرای ساالر زنگیان قرمط 

روم و ساالر آیم در غیر این صورت از نزد تو میاتفاق کردیم با همه افرادم به نزد تو می

 دهد . . .خواهد و او به راحتی به او امان میزنگیان امان می

ارت اموال برده گرفتن آنان گشا ابتدای کار قرامطه را با قتل و عام مسلمانان غتاریخ جهان

کند. با بیان ای بسیار خشن از قرامطه معرفی میکند و با همین جمالت چهرهغاز می

کوبد. بیان کشتن حاجیان و پرشدن چاه زمزم از آنان بر شدت طبل خشونت قرامطه می

ماجرای تکه شدن حجراالسود و ضبط و تصرف آن به مدت طوالنی از جمله مسائل مهم 

 گشا بوده است.ک جوینی در کتاب تاریخ جهانعطامل

 علت وجوه افتراق روایت آغاز کار قرامطه -8

 توانگشا به این موارد میبا بررسی عنوان مشترک آغاز قرامطه در تاریخ طبری و جهان

اشاره کرد: ابتدا دیدگاه فکری مورخ و داشتن طرحی منظم نسبت به حوادث تاریخی از 

ردار است. طبری در نگارش آغاز قرامطه سعی نموده است به این ای بر خواهمیت ویژه

مسایل مهم پاسخ بگوید: اصل و منشأ قرامطه چگونه پدید آمده است؟  حوزه جغرافیایی 

فعالیت آنان چه مناطقی بوده است؟ مسایل و احکام  اعتقادی قرامطه چگونه بوده است؟ 

-جنگ و در مورد مسلمانان داشتهی قرامطه چیست؟ چه دیدگاهی در مورد وجه تسمیه

اند؟ قرامطه چه احکامی دارند؟ . . . و برای پاسخ به سواللت خود به طور دقیق مواردی را 

 پردازد.کند به موضوعات مهمی میکند. با هر حکایتی و مطلبی که مطرح میروایت می

ه از قرامط کند تصویری کلیدر بخش اول اغاز قرامطه طبری به جزییات دقیق اشاره می 

ها مانند زهد، های طبری همه و همه هدفدارند. او با طرح این گزارهدهد گزارهنشان نمی
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بیزاری از تجمل، خرما بافی حمدان قرمط، کسب و کار تالش، عبادت بسیار، توصیه به 

-رغبتی به دنیا و سخنان و رفتار دلنشین بزرگ قرامطه و حضور در میان اجتماع میبی

ن کند که قرامطه برای مقبولیت عام به چنین رفتارها و حرکاتی نیازمند بودند خواهد عنوا

کردند. طبری با طرح ماجرای حمدان قرمط و با هوشیاری سعی در جلب طرفداران می

ذارد گدر نخلستان بر موضوع درستکاری، ساده زیستی و منفعل نبودن قرامطه صحه می

ورزد که برای جلب آرا عمومی این کته تأکید میو با طرح چنین حکایاتی مجددا بر این ن

 کند؛ حرمت وی نزد مردم فزونی یافت.بهترین روش است. طبری خود تأکید می

وجه تسمیه و ارتزاق و منابع مالی قرامطه قسمت با اهمیت دیگری برای طبری است که 

ش افراد و گستر دهد. بعد از تأمین منابع مالی به تدریج نوابی برای جذبدر ادامه شرح می

شود. در قسمت بعدی از طرح بیماری قرمط، حبس او همکاری گری انتخاب میقرمطی

دهد و هدف او از توضیح این قسمت بیان پذیرش خدمتکار در رهایی او را توضیح می

شایعه در جوامع برای مقبولیت عام از سوی رهبر قرمط است. طبری با بیان این موضوع 

 ع همیشه درصددایجاد خرافات و پذیرش آن است.شود جوامیادآور می

در پایان طبری از مکتوبی که در مورد قرامطه است و به دستش رسیده است مواردی را 

ی گری به سوی مسیح که او عیسی است و حلول روح او در پیکرهکند دعوتذکر می

رسیدن به  ای برایانسان نمودار شده است . . . و این اسامی مختلف چیزی جز وسیله

 اند.هدف نیست. همچنانکه مورخین و مولفین بر این مسئله تأکید نموده

توان ای از مقدمات و وسایل ابداع شد که به حق میبرای رسیدن به این هدف، مجموعه

د: شهای ضعیف انسانی تکیه میی جنبهانها را به صفت شیطانی متصف ساخت. روی همه

ه بند و باری، به متفکران فلسفه، بسربه هوا آزادی و حتی بیبه مومنان پارسایی، به افراد 

شد. مثال به یهودیان مسیح، به هایی عرضه میقشریان نوید بهشت، و به عوام معجزه

ترسایان فارقلیط، به مسلمانان مهدی، و به مشرکان و کافران ایران و سوریه خداشناسی 

ه بستند کا آرامش و ثبات به کار میداشتند و این اسلوب را چنان بفلسفی ارزانی می

شد هدف آن را نادیده گرفت، درخور تحسین هرچه بیشتر ی شگفتی است و اگر میمایه

 (. این موضوع در کتبی دیگر هم مؤکد شده است. 1351:11بود. ) دخویه، می

و اما االشاره ألی مذاهبهم: فان مقصودهم األلحاد، و تعطیل الشرائع، و هم یستدرجون 

الخلق ألی مذاهبهم بما یقدرون علیه، فیمیلون ألی کل قوم بسبب یوافقهم و یمیزون من 

(. اشاره به مذاهب ایشان: 143، 11: ج745یمکن ان ینخدع ممن الیمکن... )ابن جوزی، 

مقصود آنها کفر و الحاد و توقف شریعت است، جذب تدریجی مردم به مذهبشان تا جایی 
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توانند آنها به ه مردم تمایل دارند زیرا با آنها موافق هستند و میکه امکان دارد آنها به هم

 طور حتم فریب دهند . . .

تاریخ کامل ابن اثیر هم در بیان آغاز کار قرامطه همین شیوه و نظم طبری را دنبال نموده 

 ی کوفه گروهیکند: در این سال در حومهاینگونه آغاز می« آغاز کار قرمطیان»بعد ازعنوان 

 گونه که از آییننمود . . . آننبیدند که قرمطیان شناخته شدنداو زهد و پرهیزگاری میج

اند که در آن چنین آمده:  مسیح کلمه خداوند است اند ایشان کتابی آوردهقرمطیان آورده

 (9940: 777و مسیح مهدی میباشد. . . . ) ابن اثیر، 

ند کاصل و منشأ در حد یک نام اکتفا میگشا ابتدا به اما عطاملک جوینی در تاریخ جهان

داند. او به مانند و تمام اتفاقات و شیوع قرامطه را در جمع شدن مردمان در اطراف او می

کند. او در این صفحه نه تنها  از یک طبری سیری منظم و منطقی از قرامطه ارائه نمی

عام  ئلی از قبیل قتلگیرد بلکه با طرح نمودن مسامینگار منصف  بسیار فاصلهتاریخ

حاجیان ربودن حجراالسود و مسائلی از این دست که قداست زیادی مسلمانان برای آن 

 ی مخاطب است . قائل است سعی به همراه نمودن عقیده

 نتیجه 

« ءاتعاظ الحنفا»و کتاب « المنتظم»، «تاریخ کامل»های تاریخی، همچون با بررسی کتاب
ی رسیم. بیشتر کتب به صورتاریخ در مورد آغاز قرامطه میمقریزی به سیر منظم نگارش ت

ای که نسبت به آنان اند. با هر نظر و عقیدهرا بیان نموده« آغاز کار قرامطه»خطی و منظم 

اند. با توجه به اینکه طبری دومین نگاری را هم در نظر داشتهاند اما اصول تاریخداشته

ی تاریخ نگاری منّظم او سبب شده از هم شیوهباشد بی تاریخی در عصر خود میتجربه

ی تاریخ او را با تغییراتی است؛ دیگران راه او را به عنوان مورّخ معتبر ادامه دهند و شیوه

آغاز کار »ی مهم دیگر این که جریر طبری راقم سطور بسیار کم  دنبال کنند. نکته

گیریهای د گر چه بعضی جهتسازاختالف مذهبی خود را با قرامطه آشکار نمی«  قرامطه

های شیعیان در آن دیار را بی گذاری قیامهای او در طبرستان و پایهاو را به دلیل ریشه

 ای با او و تعصّبی که بعضی دراند. سرگذشت و اختالف عدهارتباط با این موضوع ندانسته

ریر اختالف اند خود گویای این است که از نظر محمد بن جمواجهه با طبری نشان داده

گاری نها به سنت تاریختوان با وجود اختالفنظر امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است و می

گشا باید همچون تاریخ طبری به فرامتن عقیدتی و اجتماعی هم پایبند بود. در مورد جهان

بسیار اثر گذار بوده است. مذهب « آغاز کار قرامطه»اشاره نمود این فرامتن در تألیف 

ملک و همراهی او با سردمداران مغول در فتح قالع و نابودی آثار اسماعیلیه چگونه عطا

خی ی تاریتأثیر خود را نگذاشته باشد. هر دوره« آغاز قرامطه»ممکن است در نگارش بخش 
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شود به طور حتم باید از همه جوانب به آن نگاه کرد اما در آغاز کار قرامطه که بررسی می

 نگری شده است.نگری و کلیر حتم یکسویهگشا به طودر جهان

ی آن به مفاهیمی از هادر مدخل تاریخ طبری در بخش سخن از آغاز کار قرامطه درگزاره

کنیم؛ در کاری، بیعت، منطق گفتگو برخورد میجمله نماز، تقوی، زهد، روزه، درست

اموال، سبی گشا در همین مدخل به مفاهیمی چون، قتل، نهب صورتیکه در تاریخ جهان

 ذراری )به برده گرفتن فرزندان(، قتل عام حجاج، قطعه کردن حجراالسود برخورد میکنیم.
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 مرد شاعران با زن شاعران ادبی تاریخی متون تطبیقی مطالعه

 
 1فتانه امانت 

 چکیده
 دبا در تأثیری و فعالیت چه زنان است؟ پذیرفته خود در گونه چه را زنان حضور فارسی ادبیات

 مهم ) ی،فارس معاصر شعر های دگرگونی و پیشرفت گذاری،پایه در زنان تأثیر و اند؟داشته پارسی

 قاجار اهش ناصرالدین از پس کلی، دید یک است؟با بوده چگونه فارسی( زبان ادبی ی جلوه رینت

 اکنونهم که ای گونه به آمد، پدید ایران زنان عملکرد و موقعیت در چشمگیری های دگرگونی

 تهگذش از ممتازتر بسیار موقعیتی و اعتبار از و آورده دست به چشمگیری امتیازهای ایرانی زن

 هنری، فرهنگی، علمی، مراکز در ایرانی مرد همراه و همدوش تقریبا و است شده ورداربرخ

 آراستن در آنان تأثیر و زنان دخالت. دارد فعال حضوری نظامی گاه حتی و سیاسی اقتصادی،

 در. نیست پایه یک به گوناگون های دوران در عامیانه های داستان حوادث ایجاد و هاصحنه

 و قوی دخالتی روزمره زندگی در و جستندمی شرکت اجتماعی کارهای در زنان که روزگاری

 به زنان که ای دوره هر در و یافتندمی تری بیش اهمیت ها داستان در طبعا داشتند، فعاالنه

 تأثیر و اهمیت از مانند،می باز اجتماعی کارهای در دخالت از و شدندمی رانده انزوا ی پرده پشت

 نزما در مگر اند،نداشته چشمگیری حضور نویسیداستان ی حوزه در زنان. دشمی کاسته آنان

 این در.است بوده شعر ی عرصه در تر بیش ادبیات در زنان بزرگ و اصلی تأثیر بنابراین معاصر،

 به ا تقریب کدام هر که( صفارزاده طاهره فرخزاد، فروغ اعتصامی، پروین) زنان شعر بررسی با مقاله

 انمرد شعر با آنان اشتراک و افتراق وجوه به دارند، تعلق ایران اجتماعی های دگرگونی از ایدوره

 این بررسی از و پرداخته( گرمارودیموسوی علی سپهری، سهراب بهار، محمدتقی) معاصرشان

 )که مرد شعر با زن شعر تفاوت عبارتی به. پردازیممی مرد شاعران شعر فکری سطح به مقایسه

 ای است بینخوش. دارد...  و اعتقادی مذهبی، گرایانه،ملی احساسات مثال ای ویژه احساسات آیا

 آیا ست؟ا گونه چه (... جنگ و صلح عشق، زندگی، مرگ، مانند مسایلی به نسبت او تلقی بدبین،

 و روند به یا دارد تماس هاپدیده سطح و بیرون با عینی، و برونگرا یا است ذهنی و درونگرا او اثر

 ... گراعشق یا است فردگرا است؟ پرداخته عمق

 

 تاریخ  –مرد  –زن  –: شاعر  کلید واژه

                                                           
 Fa.amanat@gmil.com                                                       دانشجوی رشته دکتری ادبیات فارسی 1
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 مردان با زنان شعر عاطفی و تصویری تمایز وجه

 شعر در ابعاد این چه و سازدمی جدا مردان شعر از را زنان شعر ابعادی، و هاجنبه چه

 های موضوع در که است حقیقتی خیر یا شودمی دیده هادوره تمام در فارسی زن شاعر

 شاعران با زن شاعران میان زیادی های شباهت اندرز و پند مدح، وصف، قبیل از شعری

 به اصال یا و زنان شعر بودن تقلیدی دلیل به است ممکن شباهت این شود؛می دیده مرد

 مشابهی ی عاطفه و لحن و زبان و تصویر که باشد ها موضوع این خود های ویژگی دلیل

 از زنانه شعر شناخت عامل ترین مهم» گفت بتوان شاید شعرهای نوع این در. طلبدمی را

 تیح زبان و تصاویر» نه «کرد جو و جست نگرش و اندیشه ی نحوه در باید را مردانه شعر

 که ایحوزه تنها رسدمی نظر به تفکر، ی شیوه جز به.« باشد مردانه صد در صد زبان اگر

 عاشقانه شعرهای و غزل ی حوزه داد، تشخیص مردانه شعر از را هزنان شعر آن در توانمی

 انتومی و کنندمی جلوه شخصی ی حیطه در عواطف و احساسات که اینجاست زیرا است؛

 اگونگون هایرشته میان از زن که رسدمی نظر به چنان. کرد تعیین را آن ی گوینده جنس

 کمال به است توانسته نویسیمانر و سرایی غزل مکاتبه، های قسمت در فقط ادبی

 جاییه و رزمی شعرهای سرودن و نویسیمقاله ادبی، انتقاد نویسی،درام در و کند هنرنمایی

 که هستند ادبی های شکل همین زیرا. است نگذاشته جای بر خود از مهمی نام ابدا

 هب هآمیخت هم زن زندگانی ی عمده بخش و سازندمی نمایان را انسان شخصی احساسات

 .است احساسات ی نتیجه و عشق

 ینا به گویی پاسخ برای دارد؟ روشنی بازتاب فارسی شعر در زنان ی ویژه عواطف آیا اما

 یا اندوه عاطفه، از منظور بی افکنیم؛ نظری عاطفه معنای به نخست است بهتر پرسش

 و کندمی احساس خویش در ایحادثه رویداد از شاعر که است اعجابی یا حماسی حالت

 هب تواننمی. باشد داشته شرکت احساس این در وی با که خواهدمی شنونده یا خواننده از

 نتقلم خویش خواننده به را عاطفی حالتی هنرمندی که باشد آن امکان که پذیرفت یقین

 همین به استناد به. باشد کرده احساس خویش جان در را حالت آن خود که آنبی کند؛

 مرد و زن شعری هایتفاوت اجمال به بعدی هایبخش در و گیریممیپی را مطلب موضوع

 .نمود خواهیم بیان را

 

  اعتصامی پروین

 ار موضوعی اصلی روند گنجد،نمی مقاله این در پروین زندگی ی تاریخچه که جا آن از

 . کنیممی دنبال است فکری لحاظ از او شعرهای  ی بنمایه و محتوا  همان که



 
 

 
 
 

 33      مطالعه تطبیقی متون تاریخی ادبی شاعران زن .....

 زبان از پرندگان، زبان از را خویش روح لطافت و مادری مهر خود، های عهقط در پروین

 رد گاه و است غمگسار و دلسوز مادری گاه. کندمی بیان بیچارگان زبان از فقیر، مادران

 است مادری وظایف نگران بیشتر او. دارد مقامی جامی و عطار و روم مالی یا زندگی اسرار

 مردانه را حق لطف قطعه و افتدمی خدا لطف یاد به شود،می خسته هااندیشه از وقتی

 از نیز حال همان در و سازد،می آشنا باالتر افکاری و حقایق با را خواننده و سرایدمی

 روح که را اهریمن نفس، نگران است مادری هم باز و داردنمی بر دست مادریش ی وظیفه

 تشکیل داند،می آدمی پاک جان کمین در جا همه دارد، کینه دوزخی وجود آن با آریایی

 .پنداردمی زندگی ی نتیجه را صدا و سربی و آرام سعادت  و مهربان ی خانواده

 گویی ست،ا متین و پخته بسیار معنی و فکر لحاظ از پروین شعر: »نویسدمی یوسفی دکتر

 دگیزن اگونگون هایجنبه و انسان درباره را خود تفکرات و تأمل حاصل توانا گریاندیشه

 افکار سرچشمه از باب این در او گمانبی. آورده است قلم به اجتماعی و اخالقی نکات و

 باشد، هپذیرفت تکرار و تقلید رنگ سخنش که آن نه اما است شده مندبهره نیز پیشنیان

 .« است برخوردار اصالت از بیان طرز و اندیشه در بلکه

 سخت حال عین در ولی است، صمیمی و پاک و عفیف و فرمانبردار و مطیع زنی پروین

 زا تخیلش. گداست و پادشاه و فقیر و غنی ضعیف، و قوی شر، و خیر دوگانگی دربند

 گوناگون یادهای ریختن هم در به هرگز ولی. کندمی کار حیوانات و اشیاء زبان طریق

 شعرش. ندارد توجهی یادها، مکانی و زمانی دیوارهای برداشتن میان از و حافظه

 .  نیست دهنده تکان و انگیزاعجاب حال، و پرشور انگیز،هیجان

 مسایل از خبری ها آن در که است این او دیوان شعرهای های ویژگی بارزترین از یکی

 ایلمس این به تر بیش او نیست، است، آن از سرشار فارسی شعر که عاشقانه و عیاشی

 ندسعادتم و عاقالنه و پاک زندگی یک گونهچ تا بدهد یاد خود میهنان هم به که پرداخته

 . است آموزشی بیشتر او شعرهای. کنند دنبال را

 به که چند هر چرخد،می مردم غم و رنج مذهب، کوشش، و کار بر پروین ی اندیشه مدار

 اریج مسایل و سیاست به زمان، اقتضای چه و داشته که ایخواهرانه و لطیف روح اقتضای

 .نیست محدود ای ویژه حوادث و زمان مکان به او شعری قلمرو و است نپرداخته آن

 در که عشقی آن نه لکن نکرده، اشاره عشق به تر بیش باری چند شعرهایش در پروین

. نبود آن...  و رخسار زردی و یار جور که عشقی. دادندمی درس مجنون و لیلی مکتب

 کجای هیچ در سبب همین به است، مادی هایعشق از دور به و الهی عشق شاعر منظور

 پرنده برای آرزوها این و بینیمنمی باشد شده آرزو آن در مردی مصاحبت که شعری آن،

 .ندارد مفهومی هم دفتر این ی چرنده و
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 نیست حق نام جز اینکته هم، آن در/   نیست ورق یک جز را عشق کتاب

 بسیار سازد،می مطرح یششعرها در بارها را آن و است، قایل زن برای پروین که مقامی

 هادپیشن و داشته نظر در ایرانی مسلمان زن برای تجدد مدعیان که است مقامی از باالتر

 قادر و مستحق سازنده، قدسی، موجودی او خود چون پروین شعر زن اند،کرده تحمیل و

 ار مرد و زن حقوق وی. است برومندی فرزندان پروردن و هانیکی آفرینش و شدن دانا به

 .اندنکرده بیان یکسان را حق این مرد شاعران تر بیش که حالی در داندمی یکسان

 دامان در علم، باغ از ایمیوه داشت که   کامروا و بزرگ شد کسی مرد چه زن، چه

 :داندمی دانستن در را مرد و زن میان تفاوت آرزو نهال ی قطعه در یا و

 تاس کودن دختر و هشیار پسر کس، نگوید ات/  آموختن علم قدر بداند دختر هر که به

 هب محتوا بندیدسته به توجه با پروین های قصیده ی همه موضوع ی خالصه  رو این از

 :شودمی ارائه زیر صورت

 دنیا، از دوری اخالقی، اندرزهای و پند پروین های قصیده ی همه موضوع ی خالصه( 1

 آن مقابل در و تن نکوهش عمر، دنبو زودگذر جهان، کاری فریب مقابل در هوشیاری

 حکیمی مانند پروین ها این ی همه در و است هنر و فضل و عقل و روان و روح از تجلیل

 .کندمی گو و گفت خود شعرهای ی خواننده با تجربه با و پیر

 ناختش قدرت داشتن: است صورت این به پروین پیام هم تمثیلی های قطعه قسمت در( 1

 بیچارگان هب کمک دیگران، به نسبت بدگویی و نفاق از دوری و دیگران با یکرنگی ها، ارزش

 . دنیا از دوری و

 کمک و دیگران حقوق رعایت: خوردمی چشم به ها پیام این هم ها مثنوی قسمت در( 3

 .هنر و علم از تجلیل و شناسی،وقت ناتوان، به

 ندچ از پس بالفاصله است، یاجتماع مضمونی دارای که این با نیز دیوان غزل تنها در( 9

 .کنیممی برخورد درو و کاشتن یا و اندرز و پند چون مطالبی به بیت

 و ثروت میان هماهنگی عدم و اجتماعی های مناشقه آثار پروین، شعرهای در تدریج به

 مضمون که است این پروین شعرهای مورد در توجه قابل مسایل از. خوردمی چشم به فقر

 آغازین بینی در هم آن غزل یک از اگر و ندارد چنانی آن نمودی شعرها در عاشقانه های

 عاشقانه مسایل به گذرا اشارتی که بگذریم قطعه 3 تا 1 گذرای و آغازین های بیت نیز و

 .شودنمی دیده پروین شعر در موضوع این از نشانی هیچ دیگر دارد

 ستا یافته بازتاب شعرهایش در پروین ی زنانه عمیق عواطف آیا که این ی درباره قضاوت

 شعرش در شاعر عواطف بازتاب مالک را کالمی عنصر هر اگر زیرا است؛ مشکل خیر، یا

 باشند، اعرش یک زنانگی روح نشانگر که کالمی عناصر از بسیاری کنیم اذعان باید بدانیم
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 برخی دیگر سوی از است، شده وارد پروین شعر در...  و عدس ماش، سوزن، نخ،: قبیل از

 اوست، ی مادرانه ی عاطفه و زنانه روح نشانگر که شوندمی دیده هم معنایی هاینشانه

 و وگ و گفت هایصحنه یا و داردمی بیان یتیم دختران زبان از که هایی اندوه و درد نظیر

 عاطفی هایجنبه ی همه اگر اما. گذاردمی نمایش به مادر عنوان به حیوان از مراقبتی

 ی عاطفه و است ناتوان خود عواطف بازتاب در بگوییم باید دهیم، قرار مالک را انسان

 هعاطف غیرشخصی صورت به فقط. است نیافته بازتاب شعرش در شاعر ی زنانه عمیق

 آن شاعر خود گاه هیچ که ایعاطفه شودمی دیده گذرا و دیگران هیئت در هم آن مادری

 .نکرد تجربه را

 بسیار تکراری، های واژه به او دیوان در و است متوسط پروین شعرهای های واژه ی دایره

 .است او فکری خاص نظام نمایانگر تکرار این که بدانیم باید اما. کنیممی برخورد

  بهار و پروین

 هب بهار الشعرایملک پروین، زمان مرد شاعران با باشیم داشته ای مقایسه بخواهیم اگر

 .است انتخاب ترین

 و سار زیبایی عین در و زیباست تصنع و تکلف هرگونه از دوری عین در راالشعملک شعر

 الفاظ کاربرد با تمام، و عالی های توصیف و بدیع های تشبیه و تازه معانی و فصیح، و روان

 البق و بیان بهار شعر. اوست شعری های ویژگی از صحیح های ترکیب و فصیح و اصیل

 بینیروشن که هست ایهارزند های نوآوری او لفظ و معنی در اما دارد، را گذشتگان شعر

 گاه و یافت محدود گرایشی نو قالب به او. نمایدمی اجتماعی و سیاسی مسایل در را او

 . است آورده پدید امروز هایچهارپاره پیکره با را خود شعر

 ادبیات و انتقادی و اجتماعی و انقالبی و سیاسی به توانمی موضوع نظر از را او شعر

 :رسیممی هایی عنوان چنین به بندیدسته این با. کرد تقسیم عاشقانه شورانگیز

 :اطهار ائمه و پیامبر ستایش  -6
 از پروین دیوان در اما است شده داده اختصاص امر این به الشعراملک از زیادی شعرهای

 . نیست خبری مذهبی شعرهای گونهاین

 سیار و ثابت فرمانبرند ار کاو/  رسالت سپهر اختر آن زهرا

 ساالر و سید پدرش گیتی بدو آن/   سرور یازده ماه فرخنده فاطمه

 :وقت حاکمان و پادشاهان به اندرز و پند -2
 ردهک توجه جالب و مهم بسیار هاینمونه این از یکی به عبرت آیینه بندترکیب در بهار

 حکایت و تمثیل صورت به او که تفاوت این با کرده عمل بهار چون نیز پروین است

 .دهدمی اندرز و پند یا و گیردمی انتقاد باد به را پادشاهان
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 :سال های فصل توصیف -9
 یتکرار های موضوع از دیگر یکی طبیعت، گوناگون هایجلوه و سال های فصل توصیف

 رداختهپ کم طبیعت و ها فصل توصیف به پروین دیوان در که حالی در است، بهار دیوان در

 جا هر و است معنی عوالم و قلب عواطف شرح در پروین ی العادهخارق قدرت است شده

 ردهک آشکار را خود زیباشناسی دید و تخیل ضعف پرداخته طبیعی ایمنظره وصف به که

 .است

 :انقالبی و سیاسی شعرهای -1
 رانهشاع خالقیت دوران سال 10 که پروین اما است بهار دیوان دیگر مهم های موضوع از

 لپایما سخن آزادی حق آن طی در که بود رضاشاه روایی فرمان سال بیست همان دقیقا او

 سویی از که چند هر. است شده کنار بر کشور اجتماع و سیاست ی صحنه از جبرن شد،

 محیط نیر دیگر سوی از نداشتند، سیاسی مسایل کردن عنوان به تمایلی زنان خود

 نتیس تربیتی با که پروین مانند جوان زنی استعداد اییشکوف برای نیز ایران اجتماعی

 .نداشت سازگاری چندان بود شده بزرگ

 :عاشقانه شعرهای -1
 بویی و رنگ او های تغزل و ها غزل تر بیش است زیاد بهار شعر در عاشقانه شعرهای

 اربه ی گفته به و دارد وجود گونهغزل چند و غزل یک پروین دیوان در اما دارد، اینچنین

 کوتاه های قصیده باید را غزل شش پنج آن نبوده، پروین طبع مالیم سازیغزل چون»

 .«خواند

 مفاخره -1
 و الفاظ با را خود شعر متفاوت علل و ادعاها با گاهی امروز تا قدیم از شاعران تر بیش

 هیاگ و است سخنرانی در بلندشان پایگاه خور در و جا به گاهی که اندستوده تعبیراتی

 عریش ی قطعه یک در فقط پروین. است تر نزدیک مقدار کم مدعیان گزاف و الف به نیز

 را خود شود، دیده مرگش از پس خواسته می یعنی ساخته، خود مزار سنگ برای که

 خویش اندیشه و علم و شعر متعدد، شعرهای در بهار، اما. است نامیده «ادب چرخ اختر»

 کندمی یاد خویش جهانگیر شهرت و مقام عظمت از جا هر اندنم ناگفته البته) ستایدمی را

 .(خیزدبرمی حاسدان حسد و غمازان سعادت، با مقابله به حقیقت در

 بها و قدر است یافته من ز شعر که منم/  شعرا اگر یافتند بها و قدر شعر ز

  فرخزاد فروغ

 به ار زنانه های هوس تر بیش ،(عصیان دیوان، اسیر،) نخستش کتاب سه در فرخزاد فروغ

 و وصیخص زندگی از زنانه تصویرهای ایجاد سوی به( دیگر تولدی) با ولی کشیدمی نظم
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 شخص که رساندمی را وضعی وی اثر دومین دیوار. است گراییده خود محیط اوضاع

 خود از دنیای در را خود که چرا. شکند درهم را سنتی های محدودیت تمام خواهدمی

( یانعص) اثرش سومین در. است کرده حصار دیواری را برش و دور که یابدمی در بیگانگی

 ألهمس و را شیطانی هویت انسانی هویت ی شده کشف مضمون ترینعمیق و ترینساده

 .است کرده عرضه را اجبار و اختیار فلسفی بنیادی

 آن بر را یمخاطب هر اول دید در آن کاربرد و هاواژه برخی بسامد و فروغ هاینوشته نوع

 دیوار چهار در که زنی است، زن ها قطعه این شاعر که بدهد را احتمال این که داردمی

 هک جسارتی با و ایستدمی خانوادگی معمول اخالقیات و هاسنت برابر در خانگی اسارت

 تگف توان می که سازدمی مال بر را خود غریزی تمایالت و احساسات تنها اوست، ی ویژه

 .اوست ی ویژه محتوا، و فکر لحاظ از هم و تصویر نظر از هم

 و سطحی مسایل با درگیر که زنی( من) چهارچوب از اول کتاب سه در محتوا و فکر

 و کندنمی نگاه عمیقا ایمسأله هیچ به او. رودنمی فراتر است افتاده پا پیش و ظاهری

 را شخوی ابتدایی اساتاحس و عواطف که ماندمی پرشتابی گزارشگر چون او. اندیشدنمی

 پروابی و پردهبی سطحی، احساسات این ابراز در و کندمی منعکس راحتی به و سرعت به

 :خوانیممی اسیر شعر دفتر از هوس شب شعر در مثال راند،می سخن

 من بفشرد خویش بر/ خویش بر بفشردم که خواهمشمی/ سرشار خود تمامی از/ سرشار

 ردنگ الی البه در/  را توانا و گرم بازوان آن/  سخت پیچد یچد،پ به هستیم بر/  را شیدا

 به دم گیر در/  بازیگر سرکش هایشعله چون/  هایشنفس نسیم کند گردش/  موهایم و

 آتشین لذت/  جویم شررش پر هایبوسه در/ بستر در بماند خاکسترم/  گیرد در همهمه

 /... را هاهوس

 و زندگی روزمره تجربیات بین که گیردمی رچشمهس این از فروغ، شعر سادگی شاید

 .ندارد وجود ایفاصله آوردمی در شعر صورت به او که چیزی

 سرپ به خطاب شعرهایی عشق، های سختی و معشوق از گله عاشقانه، تند احساسات بیان

 طالق از پس شاعر خود خانه که رونقبی و متروک ایخانه از تصویری ی ارایه شوهر یا

 جمله از است جامعه مقابل در سرکشی و عصیان نوعی که هاییگونه سطح نیز و است

 عبارت دوم دوره های کتاب محتوای. است فروغ شاعری اول ی دوره کتاب سه محتواهای

 اندیگر با رابطه عدم و پریشانی و اضطراب شب و تاریکی احساس مرگ، احساس از است

 خاطر به آن آمدن آرزوی و کودکی دوران های یادآوری رابطه، این ایجاد برای تالش و

 .بود آن در که صمیمیتی
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 .است شاعر زنان پیشتاز زنانه عمیق روحیات و عواطف بازتاب ی زمینه در فرخزاد فروغ

 هم و دارد را خود ی ویژه گوییرک و صمیمیت زن یک عواطف بازتاب زمینه در هم او

 و. دارد آشکار و روشن بیانی زن یک هدیدگا از اجتماعی های وجدان بیان ی حوزه در

 خوردبر مسایل با رو به رو از همیشه و گوید سخن پرده پشت از ندارد میل گاه هیچ فروغ»

 «کند می

 را شعرهای آن توانمی که زندمی حرف صریح و صمیمی چنان آن شعرهایش در فروغ

 .دانست «شخصی ادبیات» از بارز اینمونه

 : گویدمی و است آگاه شاعرانه عمیق ی عاطفه و صمیمیت مسأله به خوب فروغ خود

 عرشانش به ربطی هیچ رفتارشان که شناسممی را هابعضی. بودن انسان یعنی بودن شاعر»

 همرتب دو شود؛می تمام بعد هستند، شاعر که گویندمی شعر وقتی فقط یعنی. ندارد

 آدم این های حرف من. حقیر حسود بدبخت نظرتنگ شکموی حریص آدم یک شوندمی

 .«دهممی اهمیت تر بیش زندگی به من. ندارم قبول را

 فرخزاد فروغ و  سپهری سهراب

 دوره آن از و جو و جست ی دوره تا شعرش ابتدایی ی دوره از که است شاعری سپهری

 ختهشنا هم امضاء بی حتی که) مختص شعری زبان و مشخص فکری خط یافتن ی دوره تا

 پیدا «دوستی» باشد پیدا «عشق» آن در که جهانی. جویدمی را آرمانی جهانی( شودمی

 نهاد اندوه شرق» و «حیات مرطوب سمت» ،«آب و اشیا عکس» ،«آب» ،«کلمه» و باشد

 .باشد پیدا «بشری

 کندمی درک را خود زمان سیاسی و اجتماعی مسایل فرخزاد شد گفته که گونه همان اما

 آرمانی جهان آخر، تا سپهری ولی. دهد می رهایش بازتابشع در گوناگون های شکل به و

 اگر و. ماندمی دور زمان سیاسی اجتماعی، های جریان از و. کندمی حفظ را خود ذهنی و

 . بیندمی خالی را آن برد،می را «سیاست» که افتدمی «قطاری» به چشمش احیانا

 (154 برگ آب، پای صدای. )رفتمی خالی چه و بردمی سیاست که ، دیدم قطاری من

 ینا با هستند، یکدیگر چون تقریبا احساسات شدت و حاالت بیان در فرخزاد و سپهری

 بدون و پروابی خویش شخصی احساسات و آرزو ها،خواسته بیان در «فرخزاد» که تفاوت

 (.اول دوره کتاب سه در ویژه به) گویدمی سخن ایمالحظه گونه هیچ

 رفاص نفسانیات بیان به او. کندمی ابراز را هایشخواسته و مایالتت ندرت به سپهری ولی

 از یجدید مرز به او. کندنمی منحصر نفسانی عوالم به را خود ی تجربه و کندنمی اکتفا

 رپ و پاک روشن، زالل، شعریش، تصاویر آن در که است؛ یافته دست شاعرانه صمیمیت
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 از را او که است حاکم او شعر فضای رب خاصی قداست گویی و کنندمی جلوه اشراق

 .داردمی باز مادی جهان به پسندهایش و عالیق به اندیشیدن

 اعرش پیشه» که آنجایی از است، سهراب شعر های ویژگی از دیگر یکی ستایی طبیعت

 گوناگون هایچهره نمودن ترسیم در را خاصی هایظرافت و حساسیت است «نقاشی

 در و. تاس پرداخته طبیعت توصیف به تر کم فروغ که حالی رد. گیردمی کار به طبیعت

 .است رانده سخن سطحی، و ضعیف بسیار پرداخته امر این به که جا، دو یکی

 و سپهری شعرهای از برخی مشترک های ویژگی از دیگر یکی مستقیم بیان ی شیوه

 نانآ دوی هر مشترک های ویژگی از هم شعری ساده سطور همچنین و است فرخزاد

 . است

 و تاریخی خاص های نام به اشاره مذهبی، و دینی های اصطالح ها،آیین به اشاره

 های مسافرت که این با فرخزاد ولی. است «سپهری» شعر های ویژگی از جغرافیایی،

 هایآیه در جز بوده آشنا هم «تورات» با و است داشته کشور از خارج و داخل به زیادی

 اشاره باشد، باید یاال هایتجربه حاصل که خویش ی آمده ستد به اطالعات به زمینی

 .کندنمی

 مخالف ی دریچه از جهان به فروغ نگرش که حالی در بوده، مثبت عمدتن سهراب دید

 .است بوده

 زهاندا دارد پرشی/  مرگ وسعت با دارد پری و بال زندگی/  است خوشایندی رسم زندگی

 جذبه زندگی/  برود تو و من یاد از عادت اقچهط لب که نیست، چیزی زندگی/  عشق ی

 بش تجربه زندگی/  حشره چشم به است درخت بعد زندگی/  چیندمی که است دستی

 (140 برگ آب، پای صدای سپهری... )است تاریکی در پره

 زندگی/  گذردمی آن از زنبیلی با زنی روز هر که است دراز خیابان یک/  شاید زندگی

 / سازدمی ویران را خود تو چشمان نی نی در من، نگاه که/  دودیستمس لحظه آن شاید

... آویخت خواهم ظلمت دریافت با و ماه ادراک با را آن من که/  است حسی این در و

 (171 برگ دیگر، تولدی فرخزاد)

  صفارزاده طاهره

 .است شیعه مذهب ویژه به دینی مسایل به توجه صفارزاده شعرهای های ویژگی از

 شدن، گم شدن، دور حس که مردیست مؤمن های دست صفیر/  آیدمی اذان ناب ایصد

/  آیممی عظیم نمازی سوی به من و/  چیندمی بر من سالم هایریشه ز/  را شدن جزیره

... زمان امتداد در حوادث هایقبله و/  دود تیره راهنمای/  و است خیابان هوای از وضویم

 (41 برگ دوم، دفتر)
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. یدآ می شمار به او فکری ویژگی دیگر جهان، مهم وقایع به اشاره و سیاسی مسایل بیان

 این دیگر و. دارد نظر جهان و ایران سیاسی های جریان به آثارش ی همه در معموال او

 .طبیعت با ماشین عصر و پالستیک قرن با مذهب و عرفان تقابل به اشاره که

 مستقیم غیر و دارد متعدد هایاشاره خویش «بودن زن» به شعرهایش خالل در صفارزاده

 شخوی تولد از که که جایی آن مثلن. دهد می بارتاب زنان به نسبت را جامعه های دیدگاه

 : نویسدمی چنین کندمی یاد

/  ادنه فرو سقفی زیر در/  را بطنش سنگین بار/  مادرم که جایی/  امندیده را زادگاهم من

 آجرهای درز و/  بخاری سوراخ در/  کوچکم قلب های تاک یکت نخستین/  ستزنده هنوز

 و/  پدرم به/  مادرم نگاه/  اتاق دیوار و در بر/  شرمسار نگاهی جای پیداست و/  کهنه

 !...دخترست/  گفت ایخفه صدای/  پدربزرگم

 کردن مطرح حتی عامیانه، های اصطالح محاوره، زبان کارگیری به با معموال صفارزاده

 وردنآ از دلیل، همین به شاید. شود ترنزدیک مردمی زبان و شعر به کندمی تالش ا،شعاره

 دراز و دور هایاشاره و رمز از و. ورزدمی خودداری بیگانه های زبان از اسامی، و هاواژه

 .پوشدمی چشم

 صفارزاده طاهره و  گرمارودی موسوی علی

 است هسرایند «بودن زن» نمایانگر که اییهواژه بسامد کارگیری به در فقط صفارزاده، شعر

 هایتفاوت محتوا، و فکر ویژه به دیگر، گوناگون هایجنبه از و. است مشترک زنان شعر با

 حفظ همچنان مردان، شعر با را خود خاص تمایز وجه سو، دیگر از. دارد آنان با آشکاری

 آثار در مارودیگر. است مشترک فکری خط یک در گرمارودی با وی شعرهای. کندمی

 (پاره چاره و شکسته بحور) نیمایی شعر در هم و فارسی شعر کهن های قالب در هم خود،

 .است کرده آزمایی طبع سپید شعر در هم و

 خویش دینی های گرایش و مذهبی عقاید بیان به شعرهایش تر بیش در گرمارودی

 رنظ این از و. است دهسرو متنوعی شعرهای مذهبی، گوناگون های مناسبت به و پرداخته

 نخل سارسایه» ،«خزان در بهار» های قطعه. است مقایسه قابل صفارزاده شعرهای با

 آیند می شمار به شعرهایی زیباترین از «نور خاستگاه» و «غم قامت باد افراشته» ،«والیت

 .است سروده هامناسبت همین به که

 گیگسترد به که. است روز وقایع و سیاسی مسایل به توجه او، شعر های ویژگی دیگر از

 شعری هایویژگی از آن گوناگون هایهجلو و طبیعت به توجه و. است پرداخته آن به

 .است پرداخته طبیعت به ندرت به صفارزاده که حالی در اوست
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 عرضه ها کلمه قالب در که است یافته شکل هایاندیشه گرمارودی و صفارزاده شعر

 کندیم عرضه را ایاندیشه که است یافته شکل هایی کلمه واقعی شعر که آن حال. شودمی

 یعنی تصویر؛ تا دارد جریان خودش خاص معنای به اندیشه تر بیش دو، آن شعرهای در.

 و خواندمی فرا جدیدی دانستنی به را خواننده که است ایاندیشه و فکر دارای شعرشان

 .آوردمی پدید او در را تأثر نوعی ی زمینه

 وباسل که شودمی رو به رو شاعری با خواننده و بهاترند گران ها فرصت صفارزاده، شعر رد

. بیندمی تفکر و اندیشه لحاظ از تر بیش بار با و موجزتر و فشرده زبانی در را گرمارودی

 و تلمیح صورت به قرآن آیات و قصص و مذهبی تعبیرهای کارگیری به با آنان، دوی هر

 سیاست. اندبخشیده شعرهایشان به ای ویژه بوی و رنگ محوری، ستسیا و مداری جهان

 متمایل مستقیم بیان و گوییصراحت سمت به را آنان دو، هر آثار مجموعه هر در محوری،

 برای ایجاذبه زبانی اسلوب نظر از گرمارودی و صفارزاده شعرهای حال این با. کندمی

 .است نداشته جوان نسل

 :یریگنتیجه و بندیجمع

 به یعنی. هستند( گرابرون) گراواقع معاصر شاعر مردان و زنان تر بیش معموال -1

 مردان: که تفاوت این با دارند، توجه سیاسی و اجتماعی های تحول و جامعه رویدادهای

 رویدادهای و مسایل طرح به بازتر دیدی با اجتماع، در جانبه همه حضور علت به شاعر،

 اجتماع و خانه هایمحدودیت که جا آن تا و حال فراخور به زنان و پردازندمی گوناگون

 رتأثی تحت و بخواند را دیوانش که شودمی پیدا ایخواننده تر کم که پروین. دهد اجازه

 قالب در همچنین او. نگیرد قرار( جامعه ستمدیدگان و محرومان با) او های همدردی

 مردم هتوج ترتیب این به و. کندمی ترسیم را زمانه زورگویان و ستمکاران ی چهره تمثیل

 ایمان» و «دیگر تولدی» کتاب دو در نیز فروغ. کندمی جلب مشکالتشان و مصایب به را

 و اجتماع به تازه نگرشی با و آیدمی بیرون محوری خود از «سرد فصل آغاز به بیاوریم

 نخستین در و شاعری ازآغ همان از هم صفارزاده طاهره و. کندمی نظر آن متعدد مسایل

 و مشکالت طرح به «قرن کودک»  ی قطعه با «مهتاب رهگذر» شعرهایش ی مجموعه

 عهقط تمام تقریبن دیگرش، آثار در و پردازدمی سیاسی حدودی تا و اجتماعی رویدادهای

 .گیرد میبر در مذهبی بعدها و سیاسی اجتماعی، های مضمون را او شعری های

 اسیسی و اجتماعی مسایل ترعینی طرح به تر، بیش عمل آزادی دلیل به مرد، شاعران اما و

 هب را شعرهایش بهار ی اندازه به شاعری تر کم شاید ایران ادبیات تاریخ در. پردازندمی

 با نظر این از و. باشد داده اختصاص زمان سیاسی و اجتماعی تاریخی، رویدادهای ثبت

 .نیست قیاس قابل شاعری هیچ
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 است داده نشان توجه اجتماعی و سیاسی مسایل به تر کم که دوره این شاعر مردان از

 انتقاد مورد جهت این از و کرده اختیار گراییدرون که کرد اشاره سهراب به توانمی

 اجتماعی، مسایل به شعرهایش سرتاسر در که هم گرمارودی. گیردمی قرار معاصرانش

 .دهدیم نشان تمام و تام توجه مذهبی و سیاسی

 کیی گفتن، شعر مردان، از حادتر احساساتی با و خانوادگی و عاطفی مسایل بیان در -1

 هک پروین. است کرده جلوه مردان شعر در تر کم که است زنان شعر های ویژگی از دیگر

 صاصاخت نوا بی و سرپرستبی کودکان ی چهره ترسیم به را شعرهایش از باالیی بسامد

 کودکان گوناگون حاالت توصیف به مادرانه نقش ایفای و تمام مندیهنر با و است داده

 دو یکی و نخستینش کتاب سه از قطعه چند در که هم فروغ. است پرداخته خردسال

 شعرهای در که حالی در. است کرده مطرح را مادری مهر و عاطفه دیگر کتاب دو در قطعه

 .ریمخومی بر عاطفه و احساس با شعری به ندرت به مردان

 انزن تر بیش ولی. ترندراحت احساساتشان بروز در زنان شناسی، روان نظر از چند هر -3

 شگرای و عالیق ابراز از و هستند بندپای مذهبی و اجتماعی آداب و اصول به ایرانی شاعر

 حجب با کنندمی اشاره «ندرت به» اگر یا و. کنندمی خودداری خصوصی و شخصی های

 .است مستقیم غیر و پوشیده و حیا و

 پروین» بیتی چند و هزارپنج دیوان در. نیستند مفاخره اهل معمولن شاعر، زنان -9

 :گویدمی خود از جا دو یکی در فقط «اعتصامی

 .است پروین ادب چرخ اختر/   است بالین سیهش خاک که این

 هابار رسی،فا ادب ی دیرینه مرسوم و معمول سنت از تبعیت به شاعر مردان که حالی در

 .بالندمی خود شعرهای به و سازندمی مطرح را خویشتن

 جنسی، دیدگاه از که مردی معشوق مرد، معشوق داشتن از فارسی شعر فروغ زمان تا -7

 رب توانمی نیز و. است مانده محروم باشد، شده تصویر و دیده زن یک جسمانی و عاطفی

 مرد شاعران چشم از را بیرون و درون هانج ما، زن شاعران غالب که کرد تأکید نظر این

 ما .اندبوده میان زنبور معشوقی خال و خط و سیاه زلف عاشق آنان همانند و اندکرده نگاه

 ردم شاعران که حالی در. ایمنداشته خود ادبیات در جهان به عمیقی ی زنانه نگاه گاههیچ

 ی عالقه به فراوانی به آنان شعر در و اندداشته اشاره مساله این به شعرهایشان در آغاز از

 .خوریممی بر خود زن معشوق و زن به خود

 اگر و پیداست او بودن زن هاینشانه ها ترکیب و ها واژه ی حوزه در پروین شعرهای در

 یک او خود که حالی در. است مادرانه ی عاطفه است شده منعکس شعرش در ایعاطفه

 فروغ فارسی ادبیات ی سابقه سال دویست و هزار اتقریب از پس اما. است نبوده مادر
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 مونمض و کرد مطرح فارسی شعر در بار  نخستین برای جدید تصاویری با را هایی موضوع

 سخن خود خصوصی زندگی ی درباره ندرت به جز کهن شاعران مثال آفرید؛ جدید هایی

 به را ودخ ی زنانه ایه نگاه توانست که بسا چه داشت شعر به او که تسلطی با. اندنگفته

 مانهصمی و عاطفی ادبیات غنای به و کند بلندی شعرهای به تبدیل بیرون و درون جهان

 .بیافزاید ما ی

 ی ویژه عواطف آن همراه و تصاویر ی ارائه به شاعر زنان که بود فروغ از پس حال هر به

 دتش با دیگر سوی زا و. فروغ خوبی و مهارت به نه البته. پرداختند خود شعرهای ی زنانه

 .بود همراه هایی تفاوت و ها ضعف و

 ادبی اصول و هاقافیه رعایت و شعری هایقالب کارگیری به وسعت مردان شعر در -6

 .خوردمی چشم به زنان شعر از تر بیش

 رد هاواژه از برخی بسامد که حالی در. هستند ترخالق آفرینیترکیب در شاعر مردان -5

 شاعر بودن زن به را خواننده امر همین که دارد؛ مردان شعر با داریمعنی تفاوت زنان شعر

 .کندمی متوجه

 .دارد مردان شعر با خاصی تمایز وجه زنان تر بیش شعر فکری نظر از -8

 .است مردان شعر از محدودتر ادبی، ی زمینه در زن شعر ی حوزه -4

 .هستند مردان از ترپیشگام عاطفی، و احساسی مسایل بیان در زنان -10

 مچش به معاصر جوان زن شاعران شعر با برخورد نخستین در که اینکته ترین مهم -11

 زن شاعران شعرهای تر بیش. است شعری الزم استقالل نداشتن و اصالت کمبود خوردمی

 ینا در هم دلنشین تصویرسازی تأثیر از حتا که بینممی و است دردآور و سوزناک جوان

 دست زن شاعران شعر در است بزرگ شاعران کار اصالت چه آن و نیست ریخب شعرهای

 للع از یکی توانمی سادگی به. است تقلید مورد کار رویه تنها و است مانده باقی نزده

 رانشاع تر بیش. دانست آنان زندگی شرایط اشتراک فزخزاد، فروغ شعر به شاعرها توجه

 لیاص مظهر را «عشق» خویش سنی موقعیت یلدل به نیز و زندگی شرایط علت به ما زن

 «عاشقانه» اصطالح به آنان شعرهای مجموع از 80۸ حدود در و اندبرگزیده خود شعر

 . است

 استفاده ها قدیمی فن و فوت همان از یا دارند؛ روش دو تصویرسازی در زن شاعران

 و تکراری و کهنه ولی است معنی با و روشن شعرشان اگر خود، به خود که کنندمی

 بسیار اما تازه تصاویر ساختن به دست نو موج شعر از تقلید به یا. آید می شمار تقلیدیبه

 اصول نکردن رعایت همین شانا گوییپراکنده علل از یکی شاید و زنندمی ذهن از دور

 تر بیش گذشته در تنها نه که شودمی دیده رو این از. است شعری اجزاء آفرینش در
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 ،است داشته تقلیدی ایجنبه عواطف بازتاب نیز و تصاویر جهت از زن عرانشا شعرهای

 ادامه همچنان عواطف سازی پنهان حتا و تقلید ی جنبه هم فروغ از پس حتی بلکه

 .شودمی دیده ندرت به امروزی مرد شاعران شعر در که چیزی. یابدمی

 :منابع

 کبیرامیر انتشارات ان؛تهر -اول چاپ ایران، نوین ادبیات یعقوب؛ آژند، -1

 زمان کتاب ناشر تهران؛ -دوم چاپ مس، در طال رضا؛ براهنی، -1

 نگاه.  تهران؛ -چهارم چاپ ،(سپهری سهراب) ما زمان شعر (1353محمد؛) حقوقی، -3

 مدبّر.  تهران؛ -اول چاپ ایران، شاعر زنان (1359مهدی؛ ) حسینی،شاه -9

 مردان؛ شعر با آن تفاوت و زنان شعر هایگیویژ (1359طاهره؛) تحصیلی،صادقی -7

 تهران

 امیرکبیر.  انتشارات تهران؛ -پنجم چاپ ادبی، (نقد1353) عبدالحسین؛ کوب،زرین -6

 معاصر.  زن شاعر شش آثار در دلتنگی بررسی (1355معصومه؛) خدادادی، -5

 انقالب آغاز تا فارسی شعر ابتدای از زنان شعر بر (.نگرشی1359) ؛...اانام البرزی، -8

 اسالمی

 مروارید انتشارات تهران؛ -اول چاپ فرخزاد، فروغ به نگاهی (1351سیروس؛) شمیسا، -4

 .علمی انتشارات تهران؛ -سوم چاپ روشن، چشمه (1350غالمحسین؛) یوسفی، -10
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 های گفتاری نگاهی به کنش

 از تاریخ بیهقی «دو زاهد» داستان  هایشخصیتدر 

 
 6معصومه محمودی

 

 چکیده:

های پنهان الیه، امکان آشکارسازی های گفتاری موجود در متنتجزیه و تحلیل کنش

های نهفته در گفتگوهای به کار الیه. کندفراهم میجایگاه اجتماعی آنها را و  هاشخصیت

ظریه کنش گفتاری سرل قابل بررسی و آشکارسازی رفته در تاریخ بیهقی، با توجه به ن

ادبی، نویسنده از -است و نشان از مهارت بیهقی در روایت متن دارد. در این اثر تاریخی

هر چهار نوع کنش گفتاری عنصر گفتگو برای شخصیت پردازی سود بسیار برده است. 

 یم شده در  داستاندر گفتگوهای ترسهای متفاوت، با فراوانی ،سرلمطرح شده در نظریه 

های به کاررفته در بافت گفتار نقش آفرینان و بررسی کنش دو زاهد قابل مشاهده است

ان دهد. داستها را نسبت به جایگاه خود و دیگران نشان میمتن بیهقی، موضع شخصیت

های نهفته در نوشتار بیهقی است که در طول آن در گفتار هر دو زاهد نمونه ای از ظرافت

ای آنها  کنش گفتاری خاصی را می ها با توجه به جایگاه، باور و اندبشهز شخصیتیک ا

 توان مشاهده کرد. 

 

 های گفتاری، تاریخ بیهقی، داستان، شخصیت پردازیکنش کلیدواژه:
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 مقدمه

 های گفتاری است و بخشتاریخ بیهقی به عنوان یک متن ادبی تاریخی، سرشار از کنش

 های اجتماعیها بیان شده است. زمینهاجتماعی از طریق گفتار شخصیت مهمی از تعامالت

ها و ارتباط آنها نمایان های گفتاری شخصیتو تاریخی حاکم بر متن از میان نوع کنش

ها در تاریخ بیهقی گذارد. هرچند شخصیتشود و جایگاه اجتماعی آنها را به نمایش میمی

اما نویسنده در این متن دوباره آنها را خلق کرده است اند های تاریخیبرگرفته از واقعیت

پیوندد. و  به عنوان راوی فقط با شرح رویدادهای نمایشی،سلسله رخدادها را به هم می

شود و توانایی های داستان موجب پذیرش آنها در نزد مخاطب میپرداخت هنری شخصیت

ردار است. این مهارت از طریق نویسنده در ترسیم سیمای آنها از اهمیت  به سزایی برخو

برای معرفی »شود و در واقع دریک اثر دراماتیک ها نمایان میگفتار و اعمال شخصیت

آورد تا شخص به اقتضای خلق و خوی خود در چهارچوب شخصیت موقعیتی فراهم می

 (18: 1366مکی، «)دهد خود را معرفی کند.آن داستان با اعمالی که انجام می

مهمی از پرداخت و تجسم شخصیت است و توضیح روایی شخصیت را گفتگو بخش »

( گفتگو در 91: 1387دهد و جوهر و فردیت می بخشد.)نوبل،کند و جان میتوصیف می

های داستانی است که هر فرد با توجه ها، زیر مجموعه ای از رفتار شخصیتمیان شخصیت

کند. بیهقی با ها میایر شخصیتبه ذهنیات و درونیات خود، اقدام به برقراری آن با س

ها عالوه بر پیشبرد روایت، ابعادی از ویژگی های آنها را برقراری گفتگو در میان شخصیت

گذارد. دقت و ظرافت در این امر تاریخ بیهقی را به متنی بی مانند بدل نیز به نمایش می

ننده را با خویشتن کرده است  که در عین تاریخی بودن همچون رمان و داستان دالویز خوا

بارها آشکارا و آگاهانه داستان و روایت » ( در این اثر 105: 1376کند.)یوسفی،همراه می

های خالقانه چربیدن جنبه»( و به جهت 618: 1380)احمدی،« اندتاریخی درهم تنیده

«. زند تا تاریخدرآن بر واقعیت تاریخی، تاریخ بیهقی بیشتر پهلو به قصه می

 (43: 1386)میرصادقی،

در میان قطعات پرکنش، تصویری و نمایشی تاریخ بیهقی داستان دو زاهد یکی از 

ای آن هگیری شخصیتهای موفق بیهقی است که به ویژه  عنصر گفتگو در شکلنمونه

نقش به سزایی دارد و داستان را به پیش می برد؛ ایجاد ارتباط منطقی میان اجزای داستان 

زنمایی اندیشه و منزلت فکری اشخاص، روابط آدم ها و تصویر سازی با عنصر گفتگو، به با

-107: 1366و فضاسازی داستان در قالب مکالمه و انتقال آن به مخاطب می انجامد.)مکی،

( متن تاریخ بیهقی سرشار از گفتارهایی است که انعکاس دهنده فضا و عملکرد 108
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فتار شخصیت نیز گنجانده شده اجتماعی اشخاص است و توصیف این اعمال در قالب گ

 است. 

 کنش زبانی هر یک از تحلیلکوشد تا نشان دهد که چطور با در این مقاله نویسنده می 

هایی از ذهنیات های داستان دو زاهد از تاریخ بیهقی، موقعیت اجتماعی و الیهشخصیت

 شود. آنها پدیدار می

 ست عبارتند از:پرسشهایی که این مقاله در صدد پاسخ گویی به آن ا

 های گفتاری در این متن بیشتر به کار رفته  است؟چه کنش -1

ها با توجه به جایگاه و موقعیت اجتماعی خود از کنش گفتاری خاصی آیا شخصیت -1

 اند؟استفاده کرده

های نهفته در گفتار شخصیت ها توانسته احواالت درونی آنها را نمایان آیا کنش -3

 سازد؟

 

 پیشینه

توجه به کنش گفتاری سرل، چندین متن مورد بررسی قرار گرفته است که  باتا به حال 

های فارسی زنان و های گفتار در پیامکمقایسه کنش» اند: های زیر از آن جملهمقاله

با پژوهش سید محمد حسینی معصوم و فاطمه « مردان جوان بر اساس طبقه بندی سرل

با جنسیت و طبقه اجتماعی در  کنش های گفتاری و ارتباط آن»( 1349)خاوری؛ 

تحلیل خطبه پنجاه و نهم »و ( 1347)از مریم جاللی و معصومه صادقی « گرشاسب نامه

تحلیل متن شناسی زیارت نامه »و مقاله (1340)از سیده مریم فضائلی« نهج البالغه...

 و مقاله های دیگر؛ اما در( 1384) از مهدی رجب زاده و همکاران« حضرت امام رضا...

مورد متن تاریخ بیهقی بر اساس کنش گفتاری سرل تحقیقی تا به حال صورت نگرفته  

 است. 

 بحث

 نظریه کنش گفتار سرل:  -1

گفتمان مجموعه پیچیده ای از رفتارهای زبانی به هم مرتبط و پی در پی است که به 

 یابد و به لحاظ مضمون وای نوشتاری گفتاری و نشانه شناختی تجلی میصورت نمونه

 (66: 1001ها متعلق است.)وداک، درونمایه به هم مرتبط است و به انواع خاص گونه

: 1009تحلیل گفتمان نوعی یافتن ارتباط میان زبان و رفتار اجتماعی است )یورگنسن،

های گفتمان است که به عنوان گرایش مطالعاتی ( و تحلیل کنش گفتاری از زیرشاخه50

هایی مانند انسان شناسی، قوم نگاری، در رشته 1450ا ت 1460ای از اواسط میان رشته
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اختار مند سهای علوم اجتماعی و انسانی که به مطالعه نظامشعر، زبان شناسی و دیگر رشته

( یکی 5: 1385و کارکرد و فرآیند تولید گفتار و نوشتار عالقمند بودند، پیدا شد.)فرکالف

های گفتاری آن متن است که در لیل کنشهای متن، تحیابی به ناگفتههای دستاز روش

های عمومی کاربرد زبان، بیشترین توجه را به خود معطوف میان مسائل مطرح در نظریه

های ( در واقع مبحث ارتباط زبان با رفتارهای اجتماعی در دهه116داشته است.)لوینسون،

ت تواند در تحلیل و شناخ( که می50: 1009اخیر مطرح شده است)یورگنسن،

 های متن کارآمد باشد. شخصیت

های مهم گفتارشناسی درون متنی است. هر کنش گفتاری نظریه کنش گفتار از نظریه

های مختلف گوینده متمایز عملکرد چندین کنش در آن واحد است که از طریق جنبه

ها را به سه دسته بیانی، کنش منظوری و کنش تاثیری تقسیم شود. آستین این کنشمی

گذارد ( آستین  بین گفتارهای کنشی و غیر کنشی تفاوتی نمی43-41د.)آستین: کنمی

کنند نیز کنشی و حتی پاره گفتارهایی را که حالت و وضعیت امور را توصیف می

 (301: 1445داند.)لوینسون،می

های هرچند آستین نقش مهمی در ارائه نظریه کنش گفتار دارد اما این نظریه در اندیشه

سرل تاثیر بسیاری داشته و در حوزه زبان شناسی وارد شده  جان راجز

 ( 151: 1383است.)صفوی،

بنابراین نظریه کنش گفتاری جان سرل در ادامه نظریه آستین شکل گرفت که طبق آن 

( و بر اساس آن توجه عمیق 301، 1000آید)برینتون:هر گفتاری یک کنش به شمار می

( و 913: 1001شود)اسپیسا،های گفتاری میکنشبه بافت جمله، سبب تغییر نگرش به 

های گفتاری است. تمام های انسانی از البالی کنشپیامد آن، دریافت رفتارها و کنش

رویکردهای روش شناختی و نظری تحلیل گفتمان، زبان را در بافتی که در آن به کار رفته 

( و سعی در دست 1: 1004است به منظور درک کاربرد زبان مطالعه می کنند)وراهام،

هایی ههای پنهان ناگفتیابی به متن و تحلیل معانی ناپیدا و زیرین گفتار دارند؛ این الیه

خواهد یا است که نویسنده، به دالیل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ... نمی

های گفتاری زبان را به اظهاری، ترغیبی، عاطفی، تعهدی تواند بازگو کند. سرل  کنشنمی

 (18: 1464کند.)سرل،و اعالمی تقسیم می

هایی شود چارچوبها شنیده میصداهایی که از میان متن به عنوان کنش گفتار شخصیت

گذارد که نظر بسیاری از منتقدان را در گر میرا برای تفسیر و تحلیل در اختیار تحلیل

تئوری سرل  ( بنابراین بر اساس114:1445جهان به خود جلب کرده است. )لوینسون، 

های گفتاری افراد در پنج گروه اظهاری، ترغیبی، عاطفی، تعهدی و اعالمی جای که کنش
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های ارتباط اجتماعی نهفته در زبان به عنوان عامل ارتباط، توان به تحلیلگیرد میمی

 دست یافت. 

 
 :دو زاهد داستان های  گفتاریتحلیل کنش -1

ا نشیند امار رود هیرمند می رود و در کشتی میامیر مسعود یک روز برای تفریح به کن

آب رود را به درون کشتی می ریزد و امیر و اطرافیان که وحشت کرده اند به شتاب  امواج

شود و فردای آن روز تب او را خود را به ساحل می رسانند و در این میان امیر زخمی می

ه به شکرانه سالمت دو کیس گیردبه بستر بیماری می اندازد. پس از بهبودی تصمیم می

زر از زرهایی که محمود غزنوی در جنگ هندوستان با خود آورده است، به قاضی بست، 

های ابوالحسن بوالنی و پسرش، ببخشد که در فقر و تنگدستی به سر می برند. بونصر کیسه

زر را به نزد قاضی می برد. قاضی و پسرش با گفتن اینکه در جنگ های سلطان محمود 

ها طبق آیین پیامبر اسالم انجام شده است یا نه از پذیرفتن دانند غزوهمراه او نبوده و نمیه

وجود موجود و بی نیازی از زرها می کنند. وضع م ند و اظهار قناعت بهنزها سرباز میکیسه

آن  گوید که رفتار یکی ازابوالفضل بیهقی پس از ذکر این تاریخ حکایت دو زاهد را باز می

به رفتار قاضی و پسرش شبیه است. در این داستان هارون به دیدار دو زاهد شناخته دو 

شده که با هیچ درباری ارتباط ندارند می رود و در پایان گفتگوها کیسه ای از زر هدیه 

. کنددهد. یکی از  زاهدان اهل دنیاست و کیسه را می پذیرد و دیگری از آن پرهیز میمی

شود به ویژه که خواننده متن در طول روایت  با آن مواجه می هاییدیالوگ ها و کنش

کند که چطور با درایت و زیرکی سعی های شخصیتی وزیر هارون،  فضل را نمایان میالیه

هارون برای دیدار با زاهدان دارد و می کوشد از موضع فرادست با زاهدان در انجام خواسته

 د.سخن گفته  و مسیر گفتگوها را مدیریت کن

ارتی های گفتار یا به عبهای گفتاری در این داستان در پی دریافتن کنشبا تحلیل کنش

 های منظوری بیهقی هستیم.کنش

این داستان از چهار شخصیت اصلی هارون)خلیفه عباسی(، فضل ربیع )وزیر هارون( و دو 

 کنش بر اساس زاهد به نام های عمری و ابن سماک تشکیل شده است. در این بخش

 داستان دو زاهد مورد بررسی قرار می گیرد. ،گفتارهای مطرح شده در نظریه سرل

 های گفتاری اظهاری: کنش

کند نشان ای که بیان میاین نوع از کنش، تعهد گوینده را نسبت به صدق گزاره 

« عقیده»( در این نوع از کنش گوینده سعی دارد تا حالت روانی18: 1464دهد.)سرل،می

نده منتقل کند و کلمات گفته شده با جهان بیرون مطابقت یابد. گوینده سعی را به شنو
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کند عقیده خود را درباره درستی یا نادرستی مطلبی اظهار کند و چنین کنشی  رویکرد می

دهد و با افعال تاییدی و تدلیلی، اثباتی، او را نسبت به صدق گزاره و باورهای او نشان می

این کنش قابل  (17: 1454شود.)سرل، ی و تشریحی بیان میتعریفی و توصیفی، تفسیر

 گیرد. های خبری قرار میصدق و کذب است و بیشتر در قالب جمله

کنند اما با توجه به ها از کنش اظهاری استفاده میدر داستان دو زاهد تمام شخصیت

 ش ازجمالتی که از هر شخصیت نقل شده، وزیر در گفتگوهای خود از کنش اظهاری بی

 ها بهره برده است. دیگر کنش

هارون و فضل دهد. زمانی کهکنش اظهاری در گفتار وزیر، در مواجهه با دو زاهد رخ می

به نزد عمری می روند گفتارها کوتاه است و اثباتی؛اما در مواجهه با ابن سماک گفتارها 

شنیده بود در برابر  هارون از زبان عمریشود و فضل آنچه را در تایید جایگاه طوالنی می

ابن سماک به کار می گیرد تا به گمان خود مانع از چاپلوسی و افزون گویی ابن سماک 

شود؛ اما ابن سماک از آنجایی که بیمی از هارون و فضل ندارد و از مال و منصب دنیا بی 

 هکند و وی را در جایگاهای ترغیبی  امری استفاده مینیاز است در برابر فضل از جمله

 دهد. پایین تری نسبت به خود قرار می

در ابتدای ورود به خانه عمری ، عمری پس از پایان دادن به نمازش در همان ابتدای 

خواهد تا خود را معرفی کنند و پس از آگاهی از جایگاه و موقعیت سخن از آنها می

بر همه  گوید که خلیفه، جانشین پیامبر است و اطاعت از اوها، به وزیر میشخصیت

خواندند تا خلیفه به زحمت نیفتد.  در مسلمانان واجب است و باید او را به نزد هارون می

 گوید :پاسخ فضل می

( و عمری در کنشی عاطفی 989:  1376)بیهقی، « اختیار خلیفه این بود که او آید.» 

حرمت خدای عز و جل حرمت  و حشمت او بزرگ کناد چنان که » کند: خلیفه را دعا می

 )همان(« بنده او بشناخت.

سپس هارون دستور می دهد تا پند و اندرزی بگوید و در این هنگام عمری از گفتارهای 

 کند.اظهاری توصیفی و ترغیبی  استفاده می

 های گفتاری ترغیبی:کنش

های گفتاری گوینده سعی در ترغیب مخاطب به انجام کاری دارد. این در این نوع از کنش

( گفتارهای 17: 1454)سرل،. ری با اجبار و دعوت، تمنا یا خواهش همراه استکنش گفتا

ها در دو زاهد نیز با توجه به جایگاه اجتماعی گوینده متفاوت است. ترغیبی شخصیت

های گفتاری ترغیبی افراد داستان با داشتن موقعیت و جایگاه اجتماعی برتر، امری کنش

کمیل این نوع از کنش گفتار به صورت عملی انجام و گاه متضمن اجبار و توبیخ است. ت
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شود که با اطاعت شنونده از فرمان همراه است. در کنش ترغیبی گوینده سعی در می

بقت شود، مطاواداشتن شنونده به انجام کاری دارد و جهان بیرون را با کلماتی که بیان می

 (61: 1007دهد.) سافورت جوندا،می

های گفتاری بیش از همه از کنش دو زاهد، در میان کنشهارون در داستان شخصیت

خواهد تا کند. هارون در آغاز داستان از فضل میترغیبی آن هم از نوع امری استفاده می

دهد مقدمات دیدار از دو زاهد را مهیا کند؛ سپس در هنگام دیدار از دو زاهد نیز دستور می

 ترغیبی وزیر در این داستان بسیار قابل توجه هایتا پند و اندرزی به او تقدیم کنند. کنش

هارون فضل را به نزد خود می خواند و از تمایل خود برای دیدار دو زاهد  است. زمانی که

یق کند تا به طور دقگوید. فضل با کنش ترغیبی تمنایی از هارون درخواست میسخن می

 خواسته و نقشه خود را بازگو کند:

باشد که چه اندیشیده است و چگونه خواهد و فرماید تا بنده  فرمان امیرالمومنین را»

 (983: 1376بیهقی،«)تدبیر آن بسازد.

وزیر نیز در مواجهه با  دو زاهد از این کنش بهره برده است. زمانی که عمری هارون را 

ای عمری » گوید کهکند، فضل خطاب به عمری میدهد و به آتش دوزخ اشاره میپند می

 (989)همان: « چند از این درشتی؟ بس باشد تا

در برابر این کنش ترغیبی تحذیری، عمری که در مواجه با موقعیت اجتماعی باالتر واقع 

که  کندکند. پس از رفتن به خانه زاهد دیگر ابن سماک، فضل گمان میشده، سکوت می

 هایکنشتر از هارون و فضل وزیرش می داند برای همین ابن سماک نیز خود را فرودست

ا دهد تبرد و به گمان خود فرصت چاپلوسی به زاهد نمیاظهاری بلندباالیی به کار می

خواندند تا خلیفه به زحمت نیفتد؛ اما مانند عمری نگوید که کاش او را به نزد هارون می

برخالف پیش بینی فضل، ابن سماک اهل دنیا نیست و به جهت اینکه چشمداشتی به 

گوید که کند بلکه بسیار گستاخ است. فضل مینه تنها چاپلوسی نمیمال و منصب ندارد 

ه باید دهد کخلیفه دلش خواسته ترا ببیند و به اینجا آمده و ابن سماک با خشم پاسخ می

گرفت و بی موقع خلوت عبادت مرا به هم نمی زد. فضل آنچه را که از از من اجازه می

بر مسلمانان شنیده، برای ابن سماک بازگو  عمری در مورد اطاعت از خلیفه و وجوب آن

کند؛ اما ابن سماک حقانیت خالفت هارون را زیر سوال می برد و هارون مجبور به می

خواهد تا پندش دهد. ابن سماک مداخله شده، گفتگوی آن دو را پایا داده، از زاهد می

کند. اهد اعتراض میترساند و فضل باز به زهارون را از روز قیامت و بازخواست الهی می

گیرد تفاوتی گفتگوی خود با هارون را پی میدر برابر کنش ترغیبی وزیر، ابن سماک با بی
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و در پایان نیز با استفاده از کنش ترغیبی از پذیرفتن کیسه زر خودداری کرده و آنها را 

 (986کند.)همان: ترک می

ری تری به کار رفته است. عمدر گفتار ابن سماک در مقایسه با عمری کنش ترغیبی بیش

کند. معنای سکوت دو زاهد در برابر کنش گفتار بیشتر از کنش اظهاری استفاده میاما 

ترغیبی وزیر کامال با هم متفاوت است. وقتی هارون از پند عمری دگرگون شده می گرید 

سکوت  کند و از او می خواهد تا به گفتار خود پایان دهد. عمریوزیر عمری را سرزنش می

هارون از جانب ابن سماک  دهد. در هنگام موعظهکند و هارون کیسه زر را به او میمی

کند؛ اما ابن سماک در عین افتد و فضل به سخنان زاهد اعتراض مینیز همین  اتفاق می

بی توجهی به فضل و کنش ترغیبی که در گفتار او نهفته است، همچنان به گفتگوی خود 

  (986: 1376کند.)بیهقی،اعتبار میاده و فضل را نیز در نزد هارون بیبا هارون ادامه د

 های گفتاری تعهدی:کنش

گوینده خود را متعهد به انجام عملی در آینده می سازد. این گفتار با قول  ،در این کنش

 (16: 1454دادن، سوگند خوردن و نظیر آن همراه است.)سرل، 

 هایها و ساختهایی در گزینش واژهه شود، سرنخهای گفتاری به دقت واکاویداگر کنش

هایش شود که حاکی از نوع رابطه آفریننده اثر با شخصیتنحوی یافت می

ای ها از نظر محتوا و شکل نشانه( با توجه به اینکه گفتار شخصیت119: 1340است.)فاولر،

را به جایگاه توان این نوع کنش گفتاری ( می84: 1385هاست)ریمون، از خصائل شخصیت

 اجتماعی افراد ارتباط داد. کنش گفتاری هارون در مواجهه با دو زاهد تعهدی است:

 (989: 1376)بیهقی،« آن را بشنویم و بر آن کار کنیم.» 

 (987)همان: « ام تا سخن تو بشنوم و مرا بیداری افزاید.بدین آمده» 

 

 های گفتاری عاطفی:کنش

وینده درباره اوضاع و شرایطی که در محتوای گزاره آمده کنش عاطفی بیان حالت روانی گ 

است. در این کنش صدق و حقیقت گزاره بیان شده بدیهی و مسلم فرض 

)سرل،  با تبریک، درود و تحسین قدردانی و ناسزا همراه است. ( و17: 1444شود)سرل،می

روی صمیمیت زند و از ( در خطاب هارون به فضل که او را یا عباسی صدا می16: 1454

گفتاری عاطفی وجود دارد. همچنین در گفتار هارون  داند، کنشاو را از خاندان خود می

توان کنش عاطفی را در مورد ابن سماک نیز که با تحسین همراه است می

( و همچنین زمانی که از اعراض کنندگان زر و سیم یا می 986:  1376دید.)بیهقی،

 (987کند.)همان: 
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 ری اعالمی:های گفتاکنش

این کنش با اعالم و اجرا همراه است و فاصله زمانی میان گفتار و عمل وجود 

شود و (کنش اعالمی، اگر انجام شود تغییراتی در جهان ایجاد می15: 1454ندارد.)سرل،

ای برای مخاطب مانند محکوم و منصوب کردن است.) هدف آن اعالم شرایط تازه

های گفتاری اعالمی تولید کننده یک رابطه در کنش( شخصیت گوینده 13: 1005آالن،

علی و معلولی در گفتار و عمل است. درواقع در کالم گوینده یک اجرا نهفته است: انتصاب 

و گماردن، فرمان آغاز و پایان، عطا و بخشش از موضع قدرت. چنین کنشی  در متن دو 

ه به دو زاهد را حالل شود که زرهای پیشکش شدزاهد فقط در گفتار هارون دیده می

 (986و  989: 1376دانسته است.)بیهقی، 

گفتارهای هارون الرشید در بیشتر موارد کوتاه و آمرانه اوست. در داستان دو زاهد نویسنده 

 های مختلفدهد که فضل، وزیری زیرک و کاردان است که در موقعیتبا ظرافت نشان می

خواهد تا مقدمات رفتن به نزد دو ز فضل میکند. زمانی که خلیفه ااز خلیفه حمایت می

زاهد را تا آخر شب آماده کند و یه نزد خلیفه بیاید، فضل با سرعت دستور هارون را  اجرا 

داند فضل بسیار زیرک و کاردان است و رود. خلیفه میکرده، عصرهنگام به نزد خلیفه می

نابراین عصرهنگام آماده حرکت بسیار زودتر از مهلت تعیین شده، به حضور او خواهد آمد ب

ها از رسد. این همه با توصیف رفتار شخصیتشود و فضل نیز خیلی زود از راه میمی

در  کند.ها دخالت نمیآید و بیهقی خود در شناساندن مستقیم شخصیتداستان بر می

ها می توان احواالت های گفتاری شخصیتگفتگوها نیز چنین است و با توجه به کنش

 نی آنها و موقعیت اجتماعی ایشان را دریافت.درو

های از میان دو زاهد، عمری اهل دنیا و ابن سماک از آن گریزان است. بیشترین کنش

گفتاری از نوع ترغیبی مربوط به گفتگوهای فضل، هارون و ابن سماک است. در گفتگوی 

هاری های اظششود. کنبا عمری، کنش گفتاری اظهاری بیشتر از کنش ترغیبی دیده می

ری گنهفته در گفتارهای ابن سماک و عمری از نوع اتوصیفی است اما عمری قدرت خلیفه

دهد و ابن سماک قدرت خداوند و اهمیت و خوش چهره بودن هارون را مورد اشاره قرار می

 روز قیامت را.

 نهای ترغیبی درگفتارهای فضل در برابر ابن سماک بی پاسخ می ماند و این نشاکنش

دهنده جایگاه باالتر ابن سماک در برابر وزیر است و از قدرت معنوی این سماک ناشی 

 شود. می

های این داستان، فقط هارون و ابن سماک از کنش گفتاری عاطفی از میان شخصیت

دهد) تاریخ برخوردارند. این کنش در گفتار هارون زمانی که فضل را مورد خطاب قرار می
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و در هنگام ستایش مردان بی توجه به مقام و مال دنیا، به کار رفته ( 989: 1376بیهقی،

 (987همان: است.)

گفتارهای اظهاری در داستان دو زاهد از زبان فضل و عمری و ابن سماک بیان شده است 

ها به توصیف و شرح وضعیت خود های اصلی هستند و به کمک این کنشکه نقش آفرین

یگران را نسبت به یک موقعیت تعیین و اثبات می کنند. در می پردازند یا موضع خود یا د

اری های گفتاین میان به ویژه فضل و ابن سماک به عنوان صاحبان قدرت هر یک با کنش

اظهاری تالش در اثبات و تایید قدرت و تفکر خود دارند و در مقابل، گفتارهای اظهاری 

برای خود قائل است، جنبه توصیفی فردی مانند عمری  که در جایگاه پایین تر اجتماعی 

 و تشریحی دارد. 

ها با داشتن پایگاه های گفتاری اظهاری شخصیتبنابراین در داستان دو زاهد کنش

هاری اظ اجتماعی برتر به نوعی موید وضعیت فکری و عملکرد آنهاست و در مقابل گفتار

خدمت پاسخ گویی به  تر در برابر خلیفه و وزیرش، درعمری با موقعیت اجتماعی پایین

ی گفتاری هاهای گفتاری آنها و برای تایید جایگاه و تایید نظر آنهاست.  بررسی کنشکنش

دهد که چطور توصیف و ترسیم سیمای بازیگران این گزارش متن مورد نظر نشان می

های روایی و نوشتاری گیرد و ظرافتتاریخی از خالل گفتگوها و رفتار اشخاص شکل می

آورد و این همه در متن را در مرز باریکی از میان تاریخ و هنر به حرکت در میبیهقی 

 ها و پیشبرد روایت است.تایید مهارت بی بدیل بیهقی در پرداخت شخصیت

 نتیجه

 این داستانبرند. ساختار با گفتار خود قصه را پیش می شخصیت هادر داستان دو زاهد 

-در این اثر تاریخی های راوی.چارچوب نقل قولر دنه وها شگل گرفته است بر پایه گفتگ

توان جایگاه اجتماعی و اندیشه ها میادبی با توجه به کنش  گفتاری هر کدام از شخصیت

هر چهار نوع کنش گفتاری سرل در گفتگوهای ترسیم شده در  داستان آنها را دریافت. 

 هایو  کنش کسان نیستفراوانی آنها با یکدیگر یهرچند  دو زاهد  قابل مشاهده است

گفتاری به کاررفته در بافت گفتار نقش آفرینان داستان، نشان از موضع آنها نسبت به 

ها از موقعیت جایگاه خود و دیگران دارد. همچنین با وجود آنکه برخی از شخصیت

 هایاجتماعی و پایگاه یکسانی برخوردارند اما تفاوت در اندیشه و درونیات آنها، کنش

های به کار های پنهان کالمشان قرار داده است. این ظرافتی متفاوتی را در الیهگفتار

های ها، نمایانگر مهارت بیهقی در روایت متن و شخصیت پردازیرفته در گفتار شخصیت

اوست. در متن دو زاهد از تاریخ بیهقی، در گفتار صاحبان کنش اظهاری اثباتی و کنش 

شخصیت هایی که خود را در موقعیت پایین تر می بینند ترغیبی )تحذیری( و در گفتار 
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کنش اظهاری توصیفی و ترغیبی بیشتر دیده می شود. با وجود جایگاه اجتماعی یکسانی 

که دو زاهد دارند اما به جهت تفاوتی که در اندیشه و درونیات آن دو هست، کنش گفتاری 

توجهی آنها نسبت به دنیا و  متفاوتی در سخن آنها وجود دارد که نشان از توجه با بی

 صاحبان قدرت دارد.
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 منابع

 ، تهران: مرکز7( ساختار و تاویل متن چاپ 1380احمدی، بابک)

( تاریخ بیهقی، تصحیح علی اکبر فیاض، چاپ 1376بیهقی ابوالفضل محمدبن حسین) 

 دوم، مشهد: دانشگاه فردوسی

 استانی بوطیقای معاصر ترجمه ابوالفضل حری، تهران: نیلوفر( روایت د1385ریمون کنان )

 زبان شناسی و رمان، ترجمه محمدغفاری، تهران:نی 1340فاولر، راجر)

(تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه فاطمه شایسته پیران و دیگران، 1385فرکالف نورمن)

 هاتهران: دفتر مطالعه و توسعه رسانه

 : سوره مهر انعنی شناسی، تهر( درآمدی بر م1383صفوی، کورش)

 ( شناخت عوامل نمایش، چاپ اول: سروش1366مکی، ابراهیم ) 

 تهران: سخن 7( ادبیات داستانی چاپ 1386میرصادقی جمال )

 ، تهران: سروش1(راهنمای نگارش گفتگو، ترجمه عباس اکبری، چ 1387نوبل، ویلیام) 
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 های خطیها و نسخهها و بازتاب آن بر کتابخانهماندپایداری و ناپایداری دو

 بازمانده از سدة هفتم« اختیارات منظوم»گانة پژوهش موردی: دستنویس ی

  

 6محمدحسین سلیمانی

 2مهران رضایی

 چکیده

های سلطنتی و یا خاندانی دهد که پس از هر یورش کتابخانهتاریخ ایران نشان می

ها و به اند. به سخن دیگر با نابود کردن گنجینهدستخوش پراکندگی و گاهی نابودی شده

نمودند. ور پیشین را پایش و یا مهار میهای اندیشهروها و خاستگاهها نیآتش سپردن کتاب

های خطی به فراز و فرود تحوالت سیاسی وابسته بوده است. سرنوشت بسیاری از نسخه

هایی است. دست به ها و ناآرامیها بازگوکنندۀ چنین نابسامانیهای آغازین نسخهبرگ

تواند نشانگر چنین رابطۀ ها میملک نسخهدست شدن قدرت با نو به نو شدن مهرهای ت

هایی که پیش از سدۀ هشتم کتابت و تا امروز برجای رو نسخهمعناداری بوده باشد. ازین

ز اهمیت باشند ا ویژه اگر مشکول کتابت شدهها بهشمارند. این نسخهباشد بسیار کم مانده

است که تا  اختیارات منظومه های یگانو ارزش دوچندانی برخوردارند. یکی از این نسخه

نماید که این نسخه در زمان نگارش نسخۀ دیگری از آن شناخته نشده است. چنین می

ها به سده پنجم و ششم و شاید های سدۀ هفتم کتابت شده باشد، ولی خود سرودهآغازه

 که به پیشتر از آن نیز برسد. اختیارت منظوم در گنجینۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی با

شود. این نسخۀ خطی از زمان نگارش تا رسیدن به گنجینۀ نگهداری می 7381شمارۀ 

کتابخانه سرگذشت پرفرازونشیبی را سپری کرده است. این نوشتار برآن است تا نخست 

ای هر چند کوتاه به شناسی این سرگذشت را بکاود و سپس دریچهاز نگرۀ نسخه

 های آن بگشاید. های سبکی سرودهویژگی

کتابخانۀ آستان  7381اختیارات منظوم، کتابخانۀ سلطنتی صفویان، نسخۀ  کلیدواژه:

 قدس رضوی

                                                           
 . دانشجوی دکتری تاریخ ایران پس از اسالم دانشگاه خوارزمی نویسندۀ مسؤول  1

Soleymani99@gmail.com 
 دانشجوی دکتری تاریخ ایران پس از اسالم دانشگاه تهران .1
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 مقدمه .6

های سلطنتی و یا خاندانی دهد که پس از هر یورش کتابخانهتاریخ ایران نشان می

ها و به اند. به سخن دیگر با نابود کردن گنجینهدستخوش پراکندگی و شاید نابودی شده

ند. نمودور پیشین را پایش و مهار میهای اندیشهها نیروها و خاستگاهابآتش سپردن کت

های خطی به فراز و فرود تحوالت سیاسی وابسته بوده است. سرنوشت بسیاری از نسخه

هایی است. دست به ها و ناآرامیها بازگوکنندۀ چنین نابسامانیهای آغازین نسخهبرگ

تواند نشانگر چنین رابطۀ ها میهای تملک نسخهدست شدن قدرت با نو به نو شدن مهر

دهد. های خطی بازتاب تحوالت تاریخی را نشان میمعناداری بوده باشد. بررسی نسخه

هایی است که در کف جامعه پدیدار بوده های تملک نشانگر دگردیسیمهرها و یادداشت

  است.

دادهای سهمناک روزگار از سوی دیگر دفتر شعر بسیاری از شاعران کهن با گذر از رخ

نوس یا ها به دلیل نامأناپیدا و یا نابود شده است. نیز کهنه بودن زبان یا ترکیبات نوشته

ای برای رونویسی کاتبان های سپسین، انگیزهدشوار بودن آن برای تودۀ مردم در دوره

 گسترشهای چشمگیر رشد و کرد و سرانجام آنکه فرارودان و خراسان، کانونپدیدار نمی

های زردپوست و مغول گشته و پیرو قبیله درپیهای پیها، دستخوش یورشاین سروده

آن هزاران کتاب و دیوان و صدها کتابخانه درین گیرودار زیر سم ستوران و یا در آتش 

بسیاری  (.360: 1380)ن.ک: تاریخ ادبیات در ایران، نادانی و کوردلی برای همیشه از میان رفت 

اتب شده است. کها تنها برای گنجینه و خزانۀ امیران کتابت میای این کتابخانههاز نسخه

های اند، نام و لقببردار شدهنام« برسم خزانه»های ها که به نسخهدر این دستنویس

شده را درون یک ترنج زرین و او فراهم می« برسم خزانه»سلطان یا امیری که نسخه 

پیرامون با الجورد یا شنگرف، مذهّب و مرصُع به  های نوربخشخورشیدسان با شرفه

دید، ها آسیب مینگاشته است. شوربختانه نخستین جایی که در یورشای درخور میگونه

های کهنی که تا پیش از سدۀ های شاهی بودند، بنابراین نسخهها یا گنجینههمانا خزانه

 باشند، بسیار تا به امروز بازمانده ها بوده وها و خزانههشتم کتابت و از آن این گنجینه

شمارند. نیکبختانه دفتر شعر برخی از شاعران کهن از تکانۀ رخدادها جان بدر برده کم

است که تا زمان  اختیارات منظومها نسخۀ خطی و یگانۀ نویساست. یکی از این دست

 هایغازهنماید که نسخه در آنگارش نسخۀ دیگری از آن شناخته نشده است. چنین می

ها در سده پنجم و ششم شاید که پیشتر از سدۀ هفتم کتابت شده باشد، ولی خود سروده

بها و بسیار ارزنده در گنجینۀ کتابخانۀ آستان آن سروده شده باشد. این دستنویس گران

شود. این نسخۀ خطی از زمان نگارش تا رسیدن نگهداری می 7381قدس رضوی با شمارۀ 
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ار کتابخانه سرگذشت پرفرازونشیبی را سپری کرده است. این نوشتار به گنجینۀ ماندگ

ی هر اشناسی این سرگذشت را بکاود و سپس دریچهبرآن است تا نخست از نگرۀ نسخه

 های آن بگشاید. ها و سبک سرودهمایهچند کوتاه به درون

 «اختیارت منظوم»سرگذشت نسخهً خطی  .2

 . صفوی2-6

کدام امیر یا سلطان رونویسی شده، ولی « برسم خزانۀ»ه بر ما پوشیده است که نسخ 

آید ( برمی11«)=یب»( و برگ 11«)=یا»دیدهای برگ چنانکه از برخی مهرها و عرض

نتی آثار راه یابد در گنجینۀ کتابخانۀ سلطپیش از آنکه به گنجینۀ کتابخانۀ سرکاِر فیض

 که در میان ژان شاردنده است. شخانۀ دارالسلطنۀ اصفهان نگهداری میصفویان در دولت

ق. باشندۀ اصفهان بوده از کتابخانه 1085م/ 1655ق. تا 1083م/ 1653های سال

های یابیم که کتابخانه بازدید و با کتابداران آن سخن گفته است. از گزارش او درمیدولت

ترزمین باخ هایهای پارسی، تازی و ترکی بوده که برخی زبانتنها به زباناین کتابخانه نه

هایى را که به دار خواهش کردم آن دسته از کتاباز کتاب»گرفته است: را نیز دربرمی

خانه دو صندوق هاى ملل مغرب زمین است به من نشان بدهد. جواب داد در کتابزبان

 شودها وجود دارد که در هر یک پنجاه یا شصت مجلّد نگهدارى مىمحتوى این نوع کتاب

 ها وترین آنها را به من نشان داد. بعض آنها کتب دینى کاتولیکاز بزرگو چند مجّلد 

هاى دینى ما را از غارت جزیره هرموز هاى تاریخى و ریاضى بود. کتاببرخى دیگر کتاب

 که هفتاد هشتاد سال پیش اتفاق گرى خانه سفیر هلشتینهاى دسته دوم را از تاراجکتاب

بتا اى نسخانهمنشى سفیر دانسته که کتاب را اولئاریوساند. وى افتاده به چنگ آورده

خانه و کارگاه صحافى مخزن بزرگ جامه یا خلعت خوب داشته است. در کنار این کتاب

ای که دست کم بخشی از شگفت آنکه کتابخانه(. 1995: 1351)سفرنامۀ شاردن، «خانه است

ق. همگام با 1137خود به سال  از راه غارتگری گرد آمده بود، شاردنآن بنا به روایت 

 های یگانه ویورش افغانان به دارالسلطنۀ اصفهان دستخوش تاراج شد و جملگی نسخه

 ارزندۀ آن به سویی پراکند. 

 

    

مهر کتابدار کتابخانۀ سلطنتی صفویان در  مهر شاه سلطان حسین صفوی

 دولتخانۀ اصفهان 
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شهر جمادی الثانی سنه  11بتاریخ »سلطنتی دید کتابدار کتابخانۀ هرروی در عرضبه

رساله در نجوم »شود: های نسخه چنین بازنمایی مینام و ویژگی« ئیلتخاقوی 1107

ندارد. درنگ آنکه سجع  1«دار که اول رامنظوم، قطع بقطع سمرقندی، جلد تیماج ترنج

 ود: شدید دیده میمهر هشت گوش شاه سلطان حسین بن شاه سلیمان در ذیل عرض

 بعزّ و شرف     « سلیمان»رسید از   از غالمی شاه نجف« حسین»

 

نماید که کتابداران و گنجوران گنجینۀ کتابخانۀ سلطنتی صفویان در دولتخانۀ چنین می

داده، دست کم هر پنج سال یک بار دارالسلطنۀ اصفهان اگر رویداد چشمگیری رخ نمی

اند، زیرا یکی از اثر مهر یکی کردمی« داخل عرض»ها را بازدید و آن را به اصطالح نسخه

« ق.1110شهر ذوالقعدۀ  11»یابیم که در درمی« محمود»از گنجوران کتابخانه بنام 

دید دیگری در ذیل یادداشت یاد شده بر لبۀ عطف بیرونی کاغذ نگاشته و مهر عرض

 المعبود، عبده الواثق باهلل»چارگوش دشوارخوان خود را که قلم آن نستعلیق و اثر آن 

فرجامین « ق. 1115قعدۀ الحرام سنۀ شهر ذی 8»را بر آن برجای گذاشته است. « محمود

اهلل »ای با نقش شود. مهر دایرهدیدی است که در این دوره بر نسخه نگاشته میعرض

و یک یادداشت مالی به خط سیاق بر پشت نخستین برگ برجای « 1030محمدعلی 

کند که دستنویس در واپسین سالهای فرمانروایی شاه عباس پدیدار میمانده این گمان را 

بزرگ به گنیجینۀ ذولتخانه راه یافته و پیش از آن نشانی از مالک یا مالکان پیشین برجای 

 نیست.  

 . افشاری2-2

خانۀ صفویان نگاشته شد که با یورش برخی از افغانان به دارالسلطنۀ اصفهان، دولت

های کتابخانۀ نیز با پیروی آن به هر سوی پراکند، در این هنگام کتابدستخوش تاراج و 

های ق. بخشی از کتاب1197نادرقلی یا نادرشاه سپسین با بیرون راندن افغانان به سال 

در مشهد وقف « بر مدارس سرکار مقدس»خانه را گردآوری و با رقمی آن را این کتاب

حضرت ساللۀ العالی آن که کتّاب عالی 1197شرح رقم به تاریخ شعبان سنه »کند: می

مستوفی سرکار فیض آثار طومار کتب مفصله را که در این وقت بندگان سکندرنشان عالی 

اند که بر مدارس سرکار مقدس نشان و مقرر فرمودهاز اصفهان ارسال این آستان فیض

به نحوی مقرر  وقف نموده و وکالء عالی حسب الفرمان کتب مرسوله مذکوره را مالحظه و
                                                           

 اغذ و صحافی نادرست از بین رفته است. . ادامه با برش ک 11
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ه خانه مقدسحضرت کتابدار سرکار و داخل کتابنامچه قلمی و تحویل عالیبر هریک وقف

نموده و مشرف بیوتات سرکار اسم هریک مفصل توصیف قلمی نموده در دفتر سرکار ثبت 

)سند «جمع کتابدار مشارالیه نمایدو ضبط نموده موازی هفتصد جلد کتاب مفصله را ابواب

( نسخۀ 11« )= یب»یادداشت وقفی بر هامش برگ زمان اسناد آستان قدس(. ، سا71551

جلد مذکور از جمله »نگاشته شده نشان از اجرای چنین رقمی دارد: « اختیارات منظوم»

نه که از دارالسلط |هفتصد جلد کتاب وقفی بندگان سلیمان شأن والی واال شأن خراسان 

تحریراً فی شهر شعبان سنـــــه  |ه است نشان نموداصفهان ارسال این آستان فیض

عبدالحی الرضوی «. »1139یا سلطان علی بن موسی الرضا.  :[گوش. ] مهر هشت1197

ت بیس»و در « بازدید»یا « زیارت»را  اثر مهر نخستین کتابداری است که نسخه« 1199

 «آثارضئیل داخل عرض کتابخانۀ سرکار فیتخاقوی 1171و پنج شهر محرم الحرام سنۀ 

 گردانیده است.   

 

 
 

 مهر محمدرحیم بروجردی         یادداشت وقف نادرشاه بر برگی از نسخه

 اه شمتولی آستان قدس از سوی ناصرالدین 

 

 . قاجاری2-9

بتاریخ »گیرد و نخستین آن هجری را دربرمی 1310تا  1170های این دوره از یادداشت 

ه گوناز سوی یک کتابدار ناشناس و بدون هیچ« ئیلیونت 1170شهر محرم الحرام سنه 

بتاریخ « »1166العبد محمد رحیم »شود. مهر بیضوی با اثر می« داخل عرض»نشان مهری 

ها نشان داد که مهر شده است. بررسی« داخل عرض 1166شهر ذیقعده الحرام سنه  19

ق. از سوی ناصرالدین  1168یاد شده از آن شیخ عبدالرحیم بروجردی است که تا به سال 

ها نشان داد که مهر بیضوی شاه به تولیت آستان قدس رضوی گمارده شده است. پژوهش

 یرزابرادر م (ق1151-1150) نظام یراهلل وزفضل یرزاماز آن « عبده الراجی فضل اهلل»

 د. شواست که در نخستین سال تولیتش بر آستان قدس رضوی دیده می یآقاخان نور
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ربیع الثانی  6« »1158شوال المکرم »؛ «1151رمضان المبارک »که نسخه در  سرانجام آن

به « 1311جمادی الثانی  15»، «1145چهارشنبه ششم شهر شعبان المعظم »، «1184

، «ابوالقاسم الحسینی»، «عبده محمدحسن بن فضل اهلل الحسینی»ترتیب با اثر مهرهای 

مؤید الدوله ابوالفتح »، «عید االنصاریس»، «1184حاجب العتبۀ العلیۀ سلطان محمد »

از سوی دیگر متولیان و کتابداران داخل عرض شده است. « متولی باشی آستانۀ مقدسه

آثار حضرت ثامن االئمۀ سالم اهلل وقف سرکار فیض»مهر وقف چهارگوشی نیز با نقش 

 شود. رو  دیده می109رو، 64رو، 60رو، 70رو، 15های بر برگ« علیه

 ها  یشینه پژوهشبررسی پ .9

لم رساله در ع»های وقفی نادرشاه از این دستنویس با عنوان نخستین بار در طومار کتاب

این نام چنانکه در سرگذشت  ، سازمان اسناد آستان قدس(.71551نک: سند )شود یاد می« نجوم

نسخه بدان اشاره شد از یادداشت کتابدار کتابخانۀ سلطنتی صفویان بر نخستین برگ 

فهرست کتب کتابخانۀ مبارکهً »در جلد سوم گیرد. پس از آن رجای مانده نسخه ریشه میب

فارسی و چون » شود: چنین بازنمایی می« منظومه»با نام قراردادی « آستان قدس رضوی

اوّل و آخر ندارد ناظم بدست نیامد و آن به بحور و قوافی مختلفه است و ظاهراً از نسخه 

ت و تثلثات و تربیعات و مقارنات هر یک از کواکب سبعه سیاره با این است که در اتصاال

یکدیگر در بروج ابتدای دایره عظیمه محیط بر دوایر دیگر مجدوله به سی و شش شعبه 

آورده شده و نسخه در اتصاالت قمر است به کواکب دیگر در برج ثور، اول آن: دایره 

سخه: بر اسب چابکی نبود چنو سوار. خط اتصاالت قمر به کواکب دیگر در برج ثور، آخر ن

نسخ ده سطری، دو سطر به شنجرف و هشت سطر به مرکب نوشته. اوراق مجدول به 

 4گره و  1مو، عرض  7بهر و  5گره و  1. طول 109شنجرف. وقفی نادر شاه. عدد اوراق 

کتب خطی فهرست »بار دیگر در جلد هشتم  (.94: 1307فهرست کتابخانه مبارکه، مو ) 7بهر و 

« 7381»و با شماره « اختیارات منظوم»با نام قراردادی « کتابخانه آستان قدس رضوی

ر در اتصاالت قمر است به کواکب دیگر د»شود: کتابشناسی دستنویس چنین بازنمایی می

بروج اثنی عشر، مشتمل بر دوازده دایره و هر دایره مذّیل به سی و شش قطعۀ چهار بیتی 

عروضی. از آغاز نسخه دیباچه با دایرۀ اتصاالت قمر به کواکب دیگر در در اوزان مختلف 

برج حمل و قطعات سی و شش گانۀ آن افتاده است و از پایان نسخه یک صفحه که شامل 

 الخطیدو قطعه است ساقط است. نسخه، تحریر حدود اوایل قرن هفتم هجری است و رسم

و  «اشعار از قرن پنجم و ششم به نظر می رسدتوان یافت، اما دارد که کمتر نظیر آنرا می

خط نسخ، تحریر حدود اوایل »شناسی آن نیز چنین نگاشته شده است: پیرامون نسخه

سطر.  10قرن هفتم هجری، کاغذ حنایی سمرقندی و مجدول، دوایر و عناوین به شنگرف. 
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رنج دار. واقف: . جلد تیماج ضربی ت14/ 7در  15/ 3برگِ  109. 19در 15/ 8اندازۀ جدول: 

 1398هجری قمری )=  1384تا  1107. از سال 1197نادر شاه افشار. تاریخ وقف: 

گلچین معانی پس از نگارش و بازنمایی «. شمسی( شانزده نوبت داخل عرض شده است

فرهنگ های این منظومه را بازنویسی و در دستنویس در فهرست یاد شده برخی قطعه
بر سر اشعار این کتاب است که »وی در این مقاله « سخن»د. سپاربه چاپ می زمینایران

است.  نشده« به سیاق سخن قدماست و متأسفانه به دلیل نقص نسخه سرایندهً آن معلوم

روزی نسخًه دیگری بدست آید که ناقص االول »اش امیدوار است نیز نگارنده در مقاله

اش به شراب کمتر از منوچهری نبوده شناس را که عالقهنباشد تا بتوانیم این شاعر ستاره

؛ اختیارات 17تا  18/، 8: ج 1370)فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، «را بشناسیم

پژوهش دیگر نوشتار دانشورانۀ جالل (. 106تا  115: 1379منظوم یک نسخۀ کهنسال و ناشناخته، 

نسانی مشهد به چاپ دانشکدهً ادبیات و علوم ا« جستارهای ادبی»متینی است که در 

های نسخه و دربردارنۀ آگاهی« رسم الخط»وسوی آن بیشتر پیرامون رسید و سمت

اهم »های فراوانی چنین است که ارزشمندی است، چنانکه برآیند استاد با یادآوری نمونه

و  کثرت لغات»و « کنداختصاصات دستوری نسخهً مورد بحث حکایت از کهنگی متن می

سبتًا این نسخه در شمار آثار ن»نشانگر این است که « کم استعمال فارسی ترکیبات کهنه و

اهمیت دیگر در آن است که اکثر کلمات در آن با »است و نیز « قدیمی منظوم فارسی

های خطی قدیمی فارسی که تاریخ دانیم نسخهاعراب نوشته شده است و چنانکه می

تابی )ک« رسد از این مزیت برخوردارندشان حداکثر به قرن هفتم و هشتم هجری میکتابت

 (.741تا  751: 1371منظوم در اختیارات یا احکام نجوم، 

 

 های نسخه   ویژگی .1

 . جلد1-6

آرد که نسخه تا بر لَتِ پشت این گمان را پدید می« بروسان»جلد نسخه جدید و امضای 

لوی دارای جلد زمان محمدرضا بروسان صحاف و مذهّب کتابخانۀ آستان قدس در دورۀ په

نماید که جلد اصلی نسخه دارای قابلق یا سرطبل بوده، زیرا در برگ نبوده است. چنین می

گرفتۀ یک سرطبل بر کاغذ نقش بسته تا جایی که نم کاغذ  سایۀ رطوبت« 30»یا « ل»

« نشف»مرکب زیر سرطبل را به خود کشیده و به سخن دیگر مرکب بر کاغذ زیر سرطبل 

 کرده است.   

 آرایی. صفحه9-1
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اند. در پشت و روی هر برگ چهار قطعه نگاشته شده است. خط ها دارای جدولهمۀ برگ

ها درون جدول در نماید که شیوۀ کتابت سرودهها مرکب شنگرف است. چنین میجدول

های سدۀ هفتم فراگیر بوده، زیرا نسخۀ خطی ختم های سدۀ ششم و آغازهفرجامین سال

های فراوانی با دستنویس ما ق. کتابت شده از این نگر همانندی743سال  الغرایب که به

    (.1387)نک: ختم الغرایب خاقانی، یابد می

 

 شمار. برگ1-9

های پیش از سدۀ هشتم رکابه ندارد. تنها یک دستنویس بسان شمار زیادی از نسخه

های های نسخهجدنگاریها کتابت شده که از شیوۀ ابشمار ابجدی بر میانۀ صدر جدولبرگ

ر شدن شمار پیش از فراگیکند. پیداست که این برگها پیروی مینگاشتهزیج نجومی بویژه

ت. بر ها سودمند بوده اسها و  پیوستگی نوشتهداشت برگنویسی تا چه پایه در نگاهرکابه

قیج = »آغاز و با « 11یب =  و سپس« 11یا = »پایۀ این برگ شمار دستنویس ما با 

یابد. ازین رو ده برگ نخستین این کهنه کتاب پایان می« 119قید = »و سرانجام « 113

 مانند جلد آن از شیرازه گسسته است.

 و کراسه . قطع1-1

یابیم که قطع اصلی نسخه میکتابدار کتابخانه سلطنتی صفویان در پایۀ یادداشت

تایی، چهار برگ های نسخه هشتنماید که کاغذبوده است. نیز چنین می« سمرقندی»

برگ  103بندی شده است. بر پایۀ این برآورد از در راست و همین شمار در چپ، میلچه

 باید برگی کمتر از سیزده کراسه برجای مانده باشد.برجای مانده می

 . عطف بیرونی1-1

روی  ه وهای کتابخانها در صندوق کتاب و یا بر رفپندار بر آن است که در گذشته نسخه

ها بدون عنوان بر رو بازشناسی و برداشت نسخهشده، ازینیکدیگر نهاده و نگهداری می

عطف بیرونی دشوار بوده است. گزارش ژان شاردن از کتابخانۀ سلطنتی صفویان نیز 

های برجای مانده از ها در صندوق را واگویه کرده است. برخی نگارهنگهداری نسخه

 هررویکند. بهها تأیید میپنداری را دست کم در برخی زمان های خطی نیز چنیننسخه

و  «اختیارات نجوم، نظم»بنابر همین سنت نام نسخه بر عطف بیرونی و با مرکب مشکی 

 نگاشته شده است.  « اختیارات»بر لب باال 
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امضای  کتابت عنوان بر عطف بیرونی نسخه

 صحاف

نت یۀ سکتابت عنوان بر لبه باالی کتاب برپا

 کتابداری کهن 

    

 بررسی رسم الخط نسخه  -1

 . مشکول بودن1-6

ها و ای از تاریخ ما در راه ثبت و ضبط مستقل زبانها و گونهدر هیچ دوره»شوربختانه 

های ایرانی فارسی چندان کوشش نشده، از این روی از چگونگی و چیستی این گویش

از  ایهایی از آنها را در پارهیست و تنها نشانهها آگاهی درستی در دست نها و گویشگونه

الخطی های رسمیکی از ویژگی : یازده(.1369)قرآن قدس، توان یافت های کهن مینوشته

 .نماید، مشکول بودن آن استمانند میکه از نگرهای گوناگونی کم« اختیارات منظوم»

 یا نوشته بودند چگونهبدرستی دانسته نیست که پیشینیان ما آنچه را که سروده و 

اند و نیز خوانش امروزین ما تا چه اندازه با آنان دگرسان است. در این راستا خواندهبرمی

را این ظوم اختیارات منترین ویژگی کاتب دستنویس پایه نبوده باشد که برجستهشاید بی

ـ و نیز تنوین و گانۀ ـُــــِـــَ های سهای مشکول و با حرکتها را به گونهبدانیم که واژه

های کهن است که سکون ضبط کرده است. دستنویس کنونی در رستۀ یکی از سروده

برای  مانند و ارزندهای کمضبط بسیاری از واژگان دورۀ کتابت را ثبت کرده و نمونه

شناسی زبان در آن ویژه گونههای میانه و بهشناسی سدههای زبانژرفانگری در پژوهش

 آید.می ها بشمارسده

 . شیوة کتابت حروف1-2

ای پیرامون رسم الخط دستنویس نگاشته چنانکه یادآوری شد پیشتر نوشتار دانشورانه

هایی که اینجا بدان . نمونه(1371)نک: کتابی منظوم در اختیارت یا احکام نجوم، شده است 

 شود برای نخستین بار بازنمایی شده است.می پرداخته

و بریده « ءـ»یک عین کوچک « غ»ن حرف برای بازشناختن آن از باالی ای -کتابت ع

 شود.دیده می

کوچک و بریده برای بازشناختن آن « حـ»زیر این حرف و درون قوس آن یک  -کتابت ح

 کتابت شده است.   « ج»از 
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 های کاتب. سبک کتابت یا لغزش1-9

ها خزانه هایستۀ نسخهانگیزی که شایدستی و هوشیاری ستایشکاتب با ریزنگری، چیره

های روی نادرستیهای امیران و سالطین بوده به کتابت نسخه پرداخته، ازینو گنیجنه

ای با دو حرکت ضبط شود. درنگ بر واژگانی که یک واک از واژهناچیزی در آن دیده می

ا ههاست. برخی واژهها بر واکشده که به گمان ناشی از لغزش کاتب یا جابجایی حرکت

های پشین یا پسین نامشکول ضبط شده است. برخی نیز در مصرعی مشکول و در مصرع

 های اوست چنینند: چنینی که ناشی از سبک کاتب و یا لغزشهای ایندیگر از ویژگی

با دو حرکت ـَـِ ضبط شده « ع»و « ر»رباط و عمارت که حرف  -دوحرکت زیر یک حرف

 (.311، 143های است )قطعه

مانند ِشاِعر، تِاثیر، مُِساعِد، زِاهِد، سِاِعد، حِاکم، بِنِای، نَشاِط، ابتِدِاِ،  -ز الفکسره پیش ا

و  114؛ دوبار: 105، 151، 343دوبار،  353، 151، 134، 140های حِسِاب، تِاِثِیر )قطعه

 (. 100، 106؛ 119

 ایِ)قطعهمانند مُویِ، ُمشتَریِ، خُذَ -در آخر کلمات و در جایگاه سکون« ی»کسره زیر 

314 ،130 ،131.) 

که حرف دوم و سوم « فاسد»، «اول»مانند  -دو سکون در کتار هم یا التقای ساکنین

( که دانسته نیست از 377(. و یا دَرَخَت )قطعۀ 100، 361های همراه سکون است )قطعه

 های کاتب.  شیوۀ تلفظ است یا لغزش

یا رگ گشادن نگاشته « فَصد»که بجای  «فَضد» -های فاحشهای نمایان یا غلطنادرستی

 (. 364شده است )قطعۀ 

کاتب روش یک دستی را کتابت برخی واژگان نداشته و گاهی یک واژه را با  -دستینایک

 دو شکل ضبط کرده است. 

 های سبکیویژگی -1

 . وزن و قافیه1-6

ۀ در سدهای سبکی شاعران در نیمۀ نخست سدۀ پنجم و بلکه پیشتر از آن از ویژگی

مهارت گویندگان و قدرت آنان در تلفیق کالم و بیان مضامین و افکار »توان به چهارم می

تازه بودن مضامین و افکار که شاعران را قادر به آوردن تشبیهات تازۀ »، «بدیع و فصاحت

از تعقید و ابهام و »که در آن « سادگی و روانی کالم و فکر در آن»و نیز « بدیع کرد

: 1380)تاریخ ادبیات ایران، « یابیمریک دور از ذهن و ذوق در آن کمتر اثری میخیاالت با

مواد تشبیه خود را از »اند که کوشیده( در آغاز سدۀ پنجم شاعران بیشتر می360 -63

عالم خارج گیرند و درنتیجه تشبیهات آنان محسوس یا تشبیهات مرکبی شده است که 
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(. نیز در شعر 363: 1380تاریخ ادبیات ایران، »باشد  ها بر محسوسات نهاده شدهاساس آن

دگردیسی وزن و فرگشت یا تکامل آن به نیکی دیده شده که فارسی سدۀ چهارم و پنجم 

تر شدند، گرچه که برخی ها نیز دلنشینتر و وزنها در بحرها آساندر پی آن گنجیدن واژه

پرده شدند )نک: تاریخ ادبیات ایران، های سپسین به فراموشی سهای این دوره در دورهوزن

گیری شاعر از اختیارات شاعری زمان و قافیه و نیز بهره (. تنوع در وزن360 -61: 1380

است که خود دستمایۀ و  اختیارات منظومهای شعری سرایندۀ ناشناختۀ خود از ویژگی

 بایستۀ پژوهشی جداگانه است.

   

 . موسیقی و افزارهای آن1-2

های سدۀ پنجم بیشتر با الحان ماید که در شعر فارسی سدۀ چهارم و آغازهنچنین می

( و چنانکه 361-63: 1380شده است )تاریخ ادبیات ایران، موسیقی همراه و ساخته می

ا ها رها و گوشههای اختیارت منظوم نیز بسیاری از افزارها، پردهپیداست سرایندۀ سروده

بربط، بریشم، چنگ، چغانه، دف، رباب، روذ، ساز، »ون شناخته است. وی از سازهایی چمی

 نام برده است: « طبل، طنبور، کمانچه، نای
 کُو بَدانَذ زَذ چُو بَربَطْ نای وَ چُونْ دَف چنگْ رَا  رَنگ وَ فُسونْ وَانکَسِی رَا دِه شَرابِ جَورْ بِی

 پ(11)نسخه اختیارت منظوم، 

انگیز در مجالس سماع به وسیلۀ ها و ابیات دلانهاستفادۀ صوفیه از تر»در شعر این سده 

رو نیز سراینده (. در قطعات پیش363: 1380قوّاالن مشهور است )تاریخ ادبیات ایران، 

بهره « رقص بسوری، چارپاره، سماع، سرود، گوینده، قوّال، ناییان»بارها از واژگانی چون 

  رو(.11)نسخه اختیارت منظوم، « ان جَام جانْ تَازَه کُن قَوَّال رَا َاز خُوردَنِ »گرفته است: 

 .  بازنمودن یا وصف1-9

های شاعران این دوره وصف در سبک شعر فارسی آغاز سدۀ پنجم از مهمترین هنرنمایی

برخی  اختیارت منظوم( با این گزاره سرایندۀ 367: 1380است )تاریخ ادبیات ایران، 

های خود جای داده است. برای نمونه سروده ساختارکشنده را در  هایها و بازنماییوصف

ه نمایاند، آتشی کدر بیتی که سَعد نبودن سفر را هنگام مجاسدۀ مشتری در برج ثور می

 دهد:جلوه می« زُبانهبی»افروزند را گهی کوتاه برمیکاروانیان در منزل

 تْه اسبانَزُیبِ یرفَسَ  اَتشِ یکِ یرَازِ  اَندَر سَفَر َمکُوشْ و حَضَر رَا مَکُْن رَهَا      

 رو(4)نسخه اختیارت منظوم، 
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ی دستچیره اختیارات منظومهای شعری شاعر ناشناختۀ قطعات یکی از مهترین ویژگی

ای را به لرزش در بازنمودن تصویر آدمیان است. در بیتی لرزش سر و دست خُمار از می

 کند:تن در پاییز مانند می

 ن َو دَاذَنْ ُافتَذوَگَرتْ رَای بَمی خُوَردَ

 یَا بَذَانْ دِه کِی بَلَرزَذْ سَر و دَستش ز خَُمارْ 

 

بِکَسِی دِهْ چُو تُو خُورِدی کِـ بُوذ  

 طَلَبِینَان

 سَلَِبیچُون بَلَرْزَذْ گَهِ پَایِیْز تَن اَْز بِی
 رو(45)نسخه اختیارت منظوم، 

 هاهای اخالقی سرودهمایهدرون -1

های شعری های سدۀ چهارم در شعر پارسی فراگیر و از ویژگیحکمت و وعظ در آغازه

(. 368: 1380)نک: تاریخ ادبیات ایران، یابد سدۀ پنجم است که در دورۀ سلجوقی تکامل می

  شود. برای نمونه:دیده میاختیارات منظوم های مایه پند و اندرز در بیشتر قطعهدرون
 . پرهیز از دروغ5-1

 مَشْنَو َلفِْظ خِلَاف وَ مسپَرْ رَاهِ ِسِتیزْ  َو مَدْرَو بَار دِرِیغْ مَفِکَن تُخم دُرُوغْ

 پ(1)نسخه اختیارت منظوم، 

 . کژی نجستن، نیکویی سگالیدن5-1

 وَرْ بایَذِْت کِ رَاست شَوذْ کَارِخُرَّمِی

 

 کَژِّی مَجوی َو دَاذ دَه و نِیکُویی سِگَالْ  

 پ(5)نسخه اختیارت منظوم، 

 توزیاز خشم و کین پرهیز. 1-9 

 تُوزِیمَسْپَر رَِه خِشْم وَ ِحقْد وَ ِکین  دَرْ مَجلِس مَی ز مِهْر وَ لُطفِ جَان

 رو(11)نسخه اختیارت منظوم، 

 . خرد و خردورزی5-9
 شَوَذْ دُرَّاعَۀ عِلمِ تُو اَْز زَرِّ خِرَذ مَْعلَمْ   تُو گَر خُوَاهِی کِی دَر َعالم عَلَم گَردِی بَـپیرُوزی

 رو(6)نسخه اختیارت منظوم، 

 . توصیه به فروتنی5-7

 کُو بَنْدَِگی کُنَْذ هَمَه کَْس رَا نَه َاز َکمِی  تَرْ َمیِ نِشَاطْوَانْرا دِهْ اَز مَِیانَه فِزُون

 پ(47)نسخه اختیارت منظوم، 
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 دوامی روزگار. بی5-6

 زِیز َذلِیلْ َو گَِهی ذَلیْل َعزِیزْگَهِی عَ  شَرابْ نُوشْ وَ طَربْ کُنْ کِـ رُوزَِگارْ کُنذْ 

 رو(47)نسخه اختیارت منظوم، 

 نشینی و شادخواری. خرم5-5

جهان ذهنی شاعر با غم و اندوه بیگانه است. گویی که تا پیش از یورش مغوالن اندوهی 

ی برروی هم زندگان»گستر نبوده است. بر اندیشه و روان شاعران سدۀ پنجم و ششم سایه

های شعرای این عهد بیشتر آنان را به طرف لهو و آوردن افکار و شگذرانیمرفه و خو

    (.368-64: 1380)تاریخ ادبیات در ایران، «مضامینی که الزمۀ آن باشد کشانیده است

 دَمِیبَا دِلبَرِی مَُساعِْد خُوشْ سَاْز هَمْ  خُرَّم نشینْ و شاذْخُوَر وَ َکاِم دِل فِزَای

 پ(47م، )نسخه اختیارت منظو

 و علم   پندار سراینده از دانش -1

دهد که مخاطب سراینده توده مردم نبوده که بیشتر درباریان ها نشان میمایۀ سرودهدرون

ای است که حکمت، و بلکه برگزیدگان و نخبگان جامعه بوده است. سراینده زادۀ زمانه

دانشمندان پرآوازۀ ایرانی  و تمدن اسالمی به کوشش ها به اوج خود رسیدهعلوم و دانش

قطعۀ سروده شده بیش  349سازد. سراینده در و مسلمان عصر طالیی خود را سپری می

بهره گرفته که نشان از ارج « علم»بار از واژۀ  15و « تعلیم و تعلم»های بار از واژه 35از 

ن اندوزی به روزگار وی و به گمان آشنایی و شاید چیرگی وی بر ایدانش و دانش

علم احکام، علم ادب، علم »کند: های گوناگون علم یاد میهاست.  نیز از شاخهدانش

تدریس، علم تنجیم، علم تواریخ، علم حکمت، علم حکمی، علم دین، علم رمز، علم شاعری، 

جدای از این یادکردها از علومی انتزاعی و مجازی «. علم شمار، علم نجوم، کیمیا و جدل

 نیز یاد کرده است. « لم عشرت و علم طربعلم صهبا، ع»همچون 

 پندار سراینده از جنگ و افزارهای جنگی -3

های های سدۀ پنجم َمیدانهای شمار زیادی از سرایندگان سدۀ چهارم و آغازهدر سروده

)نک: تاریخ ادبیات در ایران، اند های آنان بازنمایی شدهجنگ، جنگاوران و پهلوانان و هنرنمایی

آالت حرب، آالت »ترکیباتی چون اختیارات منظوم به های در سروده(. 67-369: 1380

 «کین، اسلحه راندن، اهل سالح، خداوندان سالح، سالح حرب، سالح کین، سالح سپاهی

تیر، جوشن، خنجر، درقه، رانین، سپر، کمان، کوپال، گرز، »خوریم. افزارهایی چون برمی

حمله سبک، شبیخون، کمان کردن، کمان »الحات و نیز اصط« موزه، میتین، نشانه، نیزه
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شود. دانسته است که در ها دیده میدر مَیان بیت« کشیدن، سپر ساختن، سپاه ساختن

نموده است، پس ویژه اسب دشوار میگذشته جنگاوری بدون چارپایان و ستوران به

 اشتهد «سواری»و « بیع براذین»جهت نیست که اختربینان ساعت سعد و نحس برای بی

 اند.   گفتهها میسخن« مرکب راهوار»از اختیارت منظوم و شاعران از جمله سرایندۀ 

 

 بندی و نتیجه جمع

ها روند. دگردیسی زمانه و برافتادن دودمانهای خطی آینۀ تحوالت تاریخی بشمارمینسخه

ای های تازهاشتانجامید. مالکان تازه مهرها و یاددها میگاه به پراکندگی و نابودی نسخه

یرۀ زمانه های چهای رونویسی از کتابها با گفتماننگاشتند. دیگر آنکه زمینهها میبر نسخه

برجای مانده است که نشان از  ها تنها یک نسخهرابطه معناداری دارد. از شماری از متن

 لیل زبانهای دیگر آن در بسامد رخدادها نابود شده و یا اینکه به دآن دارد که یا نسخه

ی کردند. نوشتار کنونویژه و تخصصی آن مردم اقبالی به رونویسی یا استنساخ آن نمی

ابخانۀ کتدر  بررسید و نشان داد که نسخه نخستاختیارات منظوم را نخست نسخۀ یگانۀ  

سلطنتی صفویان و درون دولتخانۀ دارالسلطنۀ اصفهان نگاهداری و برافتادن دودمان 

آثار که نام کتابخانۀ آستان قدس رضوی در دورۀ زمامداری سرکار فیضصفوی به کتابخانۀ 

های نسخه یک به یک واکاوی شد. سرانجام صفویان و افشاری بوده راه یافته است. ویژگی

های سبکی نسخه پرداخته شد و برآیند سخن آنکه گرچه که خط کاتب به به ویژگی

های سبکی و با درنگ به ویژگی ماند ولیهای سدۀ هفتم میهای خط آغازهویژگی

 شود.     ها بازمانده از سدۀ پنجم و ششم و بلکه پیشتر از آن پنداشته میمایۀ آن سرودهدرون
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 برگی از نسخۀ یگانۀ اختیارات منظوم  
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 دبیپژوهی امجموعه مقاالت چهارمین همایش متن

 6931آذر ماه 

 

 معرفی آثار برجسته ابوعلی مسکویه 

 و ویژگی های محتوایی آنها در زمینه اندیشه سیاسی

                                                                                               

 6محمد رضا روزبهانی

 

 چکیده:

( در عصر طالیی آل بویه زندگی کرده 911 – 310ابوعلی مسکویه رازی ) ابن مسکویه ، 

است، دوره ای که بواسطه فضای فرهنگی ناشی از روحیه تسامح و تساهل آل بویه زمینه 

ساز بوجود آمدن اندیشه ها و تفکرات بدیعی بود که منجر به رنسانس علمی و فرهنگی 

فیلسوف  م و ایران شد، وی بواسطه جامعیتی که داشت در کسوت یکالدر جهان اس

را نوشته و در هیئت یک ادیب و کارگزار « تهذیب االخالق » متخصص حکمت عملی 

را به رشته « تجارب االمم» را و بعنوان یک مورخ « جاویدان خرد» حکومتی اندرزنامه 

تحریر درآورده است . دستاورد این پژوهش که بصورت توصیفی فراهم شده این است که 

بی که در آثارش صرفًا به مباحث نظری در زمینه سیاست برخالف افرادی همچون فارا

ذیب ته» توجه داشتند،آثار مسکویه به لحاظ محتوایی در عین توجه به مباحث نظری در 

« جاویدان خرد » راهکارهای عملی را نیز ـ همچون خواجه نظام الملک ـ در « االخالق 

 مورد توجه قرار داده است .« تجارب االمم » و 

 

  مسکویه، تهذیب االخالق، جاویدان خرد، تجارب االمم.اژه: کلید و

 

 

 

 

                                                           
دکترای تاریخ ایران دوره اسالمی ازدانشگاه تهران، استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فرهنگیان  -1

 تهران. 
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 مقدمه:

( در عصر طالیی آل بویه زندگی 911 – 310ابوعلی مسکویه رازی ) ابن مسکویه ، 

کرده است، دوره ای که بواسطه فضای فرهنگی ناشی از روحیه تسامح و تساهل آل بویه 

یعی بود که منجر به رنسانس علمی و زمینه ساز بوجود آمدن اندیشه ها و تفکرات بد

م و ایران شد، وی در آثارش پیوند ظریف و دقیقی میان واقعیت و الفرهنگی در جهان اس

آرمان ایجاد کرده است و مدینه فاضله ای که او در نظر دارد بر خالف مدینه فاضلۀ 

آنرا  شرعافالطون دست یافتنی است و انسان می تواند با محبت ، عشق و رعایت قوانین 

بچنگ آورد ، این خصوصیت کامالً در سه اثر برجسته او هویدا است ؛ نظریه پردازی ، 

که جهانی « جاویدان خرد » و « تهذیب االخالق » آرمان گرایی و نصیحت و پند و اندرز 

خیال انگیز و شیرین را مجسم    می کنند بوسیله بیان واقعیت های تلخ و درد آور تاریخی 

کنترل و تعدیل می شوند و تعادلی منطقی میان علم و عمل ، واقعیت « االمم  تجارب»در 

. بنابراین نگرش و اندیشه سیاسی مسکویه از دو وجه نظر و  1و آرمان ایجاد می کنند 

عمل توامان برخوردار است و در ثانی به واسطه اعتقادات استوار مذهبی و تاکید بر رعایت 

و  1ز منظر یک فقیه هم به امر سیاسی توجه داشته استقوانین شرع در حوزه سیاست ا

همین جامع نگری است که اندیشه سیاسی او را از دیگران متمایز می کند. البته متفکران 

بسیاری که در خالل این مقاله از ایشان فراوان نقل شده ،و نام اثرشان در فهرست منابع 

ته اندکه نگارنده  به آنها توجه ویژه آمده، در باره محتوای آثار ابن مسکویه سخن ها گف

و در خالل آن  هداشته است. ما در اینجا سه اثر فوق الذکر ابن مسکویه را معرفی کرد

 ویژگی های محتوایی اشان را مشخص می کنیم :

 
 ) کتاب الطهاره = طهاره النفس = طهاره اعراق ( : 3تهذیب االخالق -1

صر ، ایران و بیروت چاپ شده است . خواجه این کتاب مکرر در هند ، استانبول ، م

نصیرالدین طوسی آن را با تغییر و تکمیل به فارسی گزارش داده اخالق ناصری نامیده 

است . دو ترجمه دیگر یکی از بانو امینه بیگم اصفهانی و دیگری از ابوطالب زنجانی هست 

یق به انگلیسی و که این یکی با نام کیمیای سعادت چاپ شده است . این کتاب را زر

.عبدالرحمن بدوی در مقاله ای تحت  9محمد آرکون به فرانسه نیز ترجمه کرده است 

ضمن معرفی مختصر مسکویه فصول مختلف کتاب تهذیب   7«ابن مسکویه » عنوان 

االخالق را بررسی کرد . و به این نتیجه رسیده است که ابوعلی مسکویه در کتاب تهذیب 

فالطون و بروسن و بیش از آن دو از جالینوس نیز اقتباس کرده ولی االخالق اگر چه از ا

بهره مندی او از ترجمه و تفسیر اخالق نیکو ماخس ) نوسته ارسطو ( بنحو بارز بسیار 
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بیشتر بوده است . الزم بذکر است که فالسفه مسلمان به تبعیت از ارسطو حکمت را به 

دیگر حکمت نظری ، حکمت عملی را دو قسمت تقسیم کرده اند . یک حکمت عملی و 

هم به سه بخش تقسیم می کنند : تهذیب االخالق ، تدبیر منزل و سیاست مدن . عمده 

شهرت و عالیق مسکویه عمدتًا معطوف به اخالق و تفکر سیاسی بود . او فلسفه را یگانه 

ع قسمت . در واق 6آموزش حقیقی ) ادب حقیقی ( و راه رستگاری ) نجاه ( معرفی می کند 

عمده فعالیت مسکویه در فلسفه به بحث دربارۀ علم اخالق اختصاص دارد و او به تمام 

 »معنی یک متفکر علم اخالق است . از تالیفات او که دربارۀ اخالق است سه کتاب    

به دست ما رسیده است که « جاویدان خرد » و « تهذیب االخالق » ، « ترتیب السعاده 

است در این کتاب « تهذیب االخالق » آثاری که از او مانده کتاب  مدار و نظم و ترتیب

به صراحت و بنحو کامل شخصیت مؤلف و آراء و نظریاتی بیان شده است که به شهادت 

راوی امین و دقیقی مثل ابوحیان توحیدی بسیاری از اهل تفکر زمانه با مسکویه در این 

را در مشرق شناسانده مجموعه ای است از آراء . این کتاب که نام او  5آراء شریک بوده اند 

اخالقی افالطون ، ارسطو ، جالینوس و احکام شریعت اسالم جز این که در این میان 

تهذیب »، البته ناگفته نماند که 8همانطوریکه بیشتر گفتیم تأثیر ارسطو بیشتر است 

ه می گیرد . دارای سیماهای بدیع نیز هست که ازفکر خود مسکویه سرچشم« االخالق 

به معنی عشق ( را که ارسطو از آن غافل مانده بود از نو  erosمسکویه اهمیت اورس )

زنده کرد و آن را در راههای تازه ای بکار برد . همچنین وی از عشق میان معلم روحانی 

و شاگرد سخن می گوید به طریقی که در منابع یونانی یافت نمی شود ، اما بعدها در 

صر مسیحیت مشاهده می گردد . نفوذ پاره ای از عناصر ایرانی پیش از مغرب زمین ع

و هم در جاویدان خرد  می توان مشاهده « تهذیب االخالق » اسالم را در مسکویه هم در 

. کتاب تهذیب االخالق نمودار آشکاری از فلسفه اخالق مسکویه است و قسمت  4کرد 

. در این کتاب مسکوبه  10متکی است عمده شخصیت و موقعیت علمی او بر این کتاب 

آراء خویش را در باب نفس و قوی و ماهیت افعال آن بسط می دهد و آنرا بدرستی تقسیم 

و تبویب می کند . در خلق و استواری آن بحث می کند و آنرا تعریف می کند و مراتب 

ق و مردم را در پذیرش آن بیان می کند و در باب سعادت و اصول اخالقی بحثی دقی

فلسفی می کند و امراض نفس و اسباب عالج آنها را نشان می دهد و این همه را در نهایت 

 .  11بی نظری و استواری رأی بیان می کند 

این کتاب نخستین کتاب شامل و معتبر اخالقی است که به شیوه فلسفی نوشته 

جه نصیر طوسی ، شده است و پس از او اغلب عالمان اخالق از قبیل ابوحامد غزالی ، خوا

جالل الدین دوانی ، مهدی نراقی و بسیاری دیگر از آن کتاب الهام گرفته اند و در حقیقت 
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بعنوان نمونه خواجه نصیر الدین طوسی بحث  11چیزی به مندرجات آن نیفزوده اند 

را اگر نگوئیم عیناً تقریبًا با بعضی تغییرات و « اخالق ناصری » تهذیب االخالق در کتاب 

مسکویه گرفته است و در سه چهار بیت در « تهذیب االخالق » بجایی ها از کتاب جا

مقدمه کتابش دربارۀ کتاب مسکویه می گوید : جانم فدای کتابی که همه فضائل را در 

مسکویه غرض از تالیف کتاب  13خود جای داده و ضامن تکمیل اخالق عموم مردم است 

 ند : تهذیب االخالق را اینگونه بیان می ک

غرض از تالیف کتاب این است که بدانیم بایستی چگونه خلقی و صفاتی برای خود 

تحصیل نمائیم که تمام افعال و اعمال اختیاری ما بو چه نیکو واقع گردد و صدور افعال 

 .  19نیک از ما سهل و آسان شود 

 
 جاویدان خرد ) آداب العرب الفرس ( : -1

از پهلوی به عربی ترجمه کرد و بعدها مسکویه اصل آن را حسن سهل برای مأمون 

چیزهایی بر آنها اضافه کرد . بخشی از متن این کتاب را امین عامل به روایت کرخی در 

چاپ کرد. همه کتاب را عبدالرحمن بدوی نا  147 -196ص  10جلد « اعیان الشیعه » 

خورشیدی  3781و سپس در تهران  17م  1471آگاه از روایت کرخی در قاهره به سال 

. از این کتاب چند ترجمه  16چاپ کرد « الحکمه الخالده » صفحه با نام ساختگی  381در 

فارسی یکی توسط ارجانی ) تقی الدین محمد شوشتری ( به تصحیح ثروتیان و یکی 

جاویدان » و در نهایت یک ترجمه و تالیف با نام  15ترجمه قزوینی به تصحیح دانش پژوه 

 وجود دارد . 18توسط محمد کاظم امام « هوشنگ شاه پیشدار خرد ـ پند از 

البته ناگفته نماند که همۀ این نوشته حاوی مقدمه هایی فاضالنه است که در معرفی 

 کتاب و شخصیت مؤلف آن بسیار مفید هستند .

در معرفی کتاب مقدمتاً باید گفت که یکی از قدیمی ترین و در عین حال مربوط 

نی با روش نظریه پردازی مب« رهیافت اندرز نامه نویسی » لیل سیاست ترین بسترهای تح

 . 14بر تجربه های تاریخی است 

نوشته هایی که با عناوین مشخص اندرزنامه ، نصایح ، نصیحت ، اخالق و آداب 

شناخته شده اند و صدها کتاب دیگر از نوع کلیله ، گلستان ، بوستان ، تحفه الملوک ، 

بوس نامه ، روضه االنوار محقق سبزواری ، سخنان کوتاه عرفا و کتب و ابواب جنان ، قا

رساالت پند آموز مربوط به توصیه ها و ارشادهای عرفانی و دینی و اخالقی قابل تحقیق 

اندرزنامه » و مبحث  10و بررسی در بخش حکمت عملی ادبیات و فلسفه دوره اسالمی 

 است .« نویسی 



 
 

 
 
 

 611      ..... ی ابوعلی مسکویه و ویژگیمعرفی آثار برجسته

داز است و در همان حال به تاثیر امثال و حکم و مسکویه یک فیلسوف نظریه پر

 »اندرز در میان مردم و پادشاهان واقف است بدین خاطر سعی می کنندنه تنها از طریق 

سخن « جاویدان خرد » و کتبی از این دست بلکه از طریق اندرزنامه « تهذیب االخالق 

هم داستان کرده و در خود را میان همگان برد و عقول مردم را در اندیشیدن با خود 

 تربیت جامعه سهمی داشته باشد .

مسکویه دربارۀ غرض از تالیف کتاب می گوید همه سخنان ، وصیتها ، نصیحت ها 

و آداب و حکمتهایی که در این کتاب از اهل فارسی ، هند ، عرب و روم جمع آوری کرده 

د و از طریق آن نقس خود است بخاطر این بوده  که جوانان و بزرگساالن از آنها پند گیرن

را بشناسند و دیگران را هم به راه راست بیاورند ، البته در انجام این کار بدست آوردن 

جاویدان خرد » . مسکویه عنوان  11مزد  و ثواب از حضرت اهلل تعالی نیز مد نظر بوده است

اند این می د را برازنده کتاب خویش می داند چرا که غرض از نوشتن این گونه کتابها را« 

که دانسته شود عقول همه ملت ها راه یگانه ای را می پیمایند که با گوناگونی کشورها و 

گذشت زمان دستخوش دگرگونی نمی شوند و هیچ امری آن عقول را در دوره ها و زمانۀ 

وی به قدرت اقناع و تأثیر حکایت  11نسلهای مختلف از مسیر آنها نمی تواند منحرف کند 

توجیه و تثبیت دیدگاههای فلسفی و تاریخی خود کامالً واقف است و سعی او در جهت 

محدود به انتخاب و جمع آوری اقوال معتبر و کلماتی که مورد غفلت قرار گرفته بوده شده 

است و در واقع مسکویه با این انتخاب هم صورت و هم مضمون احکام را قبول کرده است 

خص او بوده و هیچ کس دیگر نمی توانسته است آن را اما نه به این معنی که ابتکار ش

گرد آورد بلکه اهمیت او در این است که بعنوان مظهر خودآگاهی قومی که منشاء و مصدر 

ذوق و قریحه ابداع و احیاء آثار است سخن می گوید . تا زمان ما هم نیروی اقناع و قدرت 

به این دارد که چه کسی و با چه  الغای نقل آیات و قرآنی ، حدیث و شعر و غیره بستگی

استعداد و جامعیتی و تا چه حد آن را با مراعات فصاحت بیان و اخالقی بودن مضمون و 

ایجاد در لفظ و کمال معنی آنها را در متن کالم آورد ه است گفتاری که نقل اقوال در آن 

ارت و فراوان است به این قصد تدوین نمی شود که نکات جدیدی را کشف کند و تج

حقایق تازه ای را بیان کند بلکه ما را متذکر به حقایقی می سازد که قبالً آزموده شده و 

رفتار و کردارهای مثالی و عالی را که حال در زندگی جزء حوادث عبرت آموز تاریخ است 

 ( .13احیاء می کند ) اهیمت حکایت در همین است 

 
 تجارب االمم : -3
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را « عواقب الهمم و تعاقب الهمم » دنباله « االمم تجارب » بعضی در پی عنوان 

افزوده اند که اصالت ندارد . ازاین کتاب نسخه های خطی فراوانی وجود دارد که کامل 

 364ترین آنها نسخه کتابخانه ایاصوفیا است که حوادث را از روزگار پیشد ادیان تا سال 

آقای ابوالقاسم امامی به لحاظ ه . ق در شش بخش بیان کرده است . این نسخه به گفته 

. خاور شناسانی مانند کایتانی ، آمد روز ،  19قدمت و صحت نسبی بسیار ارزشمند است 

مارگلبوث و لسترنج جهت نشر ، عکس ، تصحیح ، نوشتن مقدمه و ترجمه آن به زبان 

انگلیسی کوشش هایی کرده اند و ظاهراً تالش ایشان فقط در مورد بخش های یکم ، 

م و ششم نسخه ایاصوفیا بوده و بخش های دوم ، سوم و چهارم را که مربوط به حوادث پنج

ه . ق . است را بررسی نکرده اند آقای علی نقی منزوی بخش های مربوط  138تا  133

ه . ق . را با توجه به نسخه ایاصوفیا و جلد پنجم و ششم  364تا  189به حوادث سالهای 

مه کرده و تحت عناوین جلد پنجم و ششم منتشر کرده آمد روز تحقیق ، چاپ و ترج

است که این ترجمه و مقدمه فاضالنه آن بسیار مفید است . ضمناً آقای محمد فضائلی هم 

قسمتی از تجارب االمم را ترجمه کرده که با توجه به ترجمه های دقیق تر و مفصل تر 

شان برای ترجمه خود نوشته اند نیازی به مراجعه به آن نیست اال اینکه از مقدمۀای که ای

 .می توان بهره گرفت 

اما کامل ترین ترجمه متعلق به جناب دکتر ابولقاسم امامی است که توسط انتشارات 

سروش منتشر شده است که عالوه بر ترجمه روان و سلیس متن دارای مقدمه ای مفصل 

 و محققانه ای هم است . 

 ربی تجارب االمم را هم تصحیح کرده اند .البته الزم به ذکر است که ایشان متن ع

محتوی این کتاب به سبب اشتمال بر فواید تجربی و اخالقی برای درک سیاست 

امرا و عقالوی وقت حائز اهمیت است گذشته از این که دربارۀ سلسله ساسانیان حاوی 

یان اطالعات پر ارزشی است . از جهت آگهی به اوضاع تاریخی ایران در زمان فرمانروا

سلسله های آل زیار و آل بویه نیز دارای اهمیت است . وی نه تنها از اسناد موجود زمان 

 خود استفاده کرد .

بلکه از اسناد بایگانیهای دولتی نیز بهره گرفته است . و برخالف مؤلفان قبل از خود 

 . 17به نوشتن شرح وقایع اکتفا نکرد . بلکه سعی کرده که اهمیت حوادث را درک کند 

به گفته دکتر زرین کوب در بین مورخان اسالمی توجه به سودمندی تاریخ ـ اینکه 

از تجارت گذشته می توان در رویدادهای آینده سود برد ـ هیچ جا بقدر تاریخ ابوعلی 

مسکویه به طور خود آگاه و جدی دنبال نشده است و کار عمده مسکویه ارزیابی گذشته 

یخ عصر خود را آکنده از قصه های بی فایده و خواب آور است و تجارب آن ، وی که توار
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می دید کوشید از این میان فقط آنچه را برای عامه سودمند و تجربه آموز است در تاریخ 

خویش بیاورد . از این رو در تاریخ خویش از سرگذشت انبیاء و معجزات آنها که دیگر از 

و حتی از احوال پیغمبر اسالم   16آنها کسی بهره یی نمی توانست یافت صرف نظر کرد 

)ص( نیز به اجمال راجع به جنبه سیاسی سرگذشت ایشان اکتفا نمود. در صورتیکه از 

تاریخ ایران قدیم نسبت به فوایدی که در عمل از آن حاصل می توانست شد مفصل تر 

جارب سخن رانده و شاید ایرانی نژاد بردش هم در این طرز کار بی اثر نبود . بهر حال ت

االمم یک نمونه شرقی است از آنچه ممکن بود در مکتب تاریخ نگاری توسیدید یا پولی 

 . 15پیوس در دنیای اسالم بوجود آید 

مسکویه نه تنها به سودمندی تاریخ توچه دارد بلکه در بررسی اشخاص و حوادث 

را به دقت نثار کاماًل جانب انصاف را رعایت کرده و آنها را با معیار سنجیده و مدح و ذم 

 .18آنها می کند

به گونه ای که مارگلیوث بی طرفی مسکویه را ستوده و می گوید وی هیچ گاه در 

مقام مخفی نگاهداشتن جرایم و معایب حکام روز که در بین آنها زندگی می کرد بر 

 .14نیامد

مسکویه نه تنها در مورد پادشاهان باستانی ایران و وزرای ایشان به قضاوت می 

نشیند و الفاظ عادل ، ظالم ، مدیر ، با هوش و ... را دربارۀ ایشان به کار می برد بلکه دربار 

معاصر خود هم به قضاوت می نشیند : از نسنجیدگی و سوء مدیریت معزالدوله  می گوید 

، جوانی و گستاخی ابوالفتح بن عمید را 30، محسنات مهلبی و ابن عمید را می شمارد

. در عین اینکه 31، رکن الدوله را فاقد خصوصیات پادشاهی می داند31نکوهش می کند

از ابن بقیه ـ وزیر خلیفه ـ  33عضد الدوله را مدح می گوید او را خالی از عیب نمی داند 

، سیاست های علی بن عیسی وزیر خلیفه مقتدر  39به خاطر بی لیاقتی اش انتقاد می کند 

ر دیگر که با مرور کتاب تجارب االمم قابل مشاهده و موارد بسیا 37عباسی را می ستاید 

 است .

جدا از توجه به سودمندی تاریخ و انصاف در بررسی افراد و حوادث اثر وی از نگاه 

روش شناختی با اصولی که نزد تاریخ نویسان باختر زمین و مورخان معاصر به کار بسته 

هیر خود طبری که هدف می شود خویشاوندی نزدیک دارد . مسکوبه بر خالف سلف ش

عمده اش گردآوری مایه های تاریخی و ارائه همگی آنها به سامان شایسته بود . بر آن شد 

تا تاریخش همچون ساختی اندام وار تصنیف گردد و از این رهگذر اندیشه های بنیادین 

 چنان که سراسر تصنیف را به هم می پیوندند ، عنصری آفریننده در سراسر اثر شود . در

صفحات ابن اثر عنصری بچشم می خورد که جای آن در سایر تصنیف های تاریخی این 
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مرحله خالی است تجارب االمم آشکارا کاری است بر آمده از ذهن استداللی که در پرتو 

برداشتی واال از هدف و وظیفه مورخ عمل می کند و ی بدان خشنود نیست که بر 

در یک نظم گاه شناختی بسنده کنند . چه ولی  گردآوردی مایه های تاریخی و ارائه آن

براین باور است که رویدادهای گذشته با شبکه ای از شئون و مصالح بشری به هم پیوند 

 . 36داشته است 

اینجاست که می توان او را مانند رشید الدین فضل اهلل و ابن خلدون از پیشگامان 

ان است . در واقع مسکویه در باب تاریخ . اال اینکه وی پیشگام ایش 35فلسفه تاریخ دانست 

از پیشینیان خود یک پله باالتر است. در تجارت   38استداالل حکیمانه و فلسفی کرد . 

االمم مسکویه هر چند یک تاریخ نگار است. لیکن او فیلسوفی است که به تاریخ نگاری 

ای مادی آن را، پرداخته است او به نقل ساده رویدادها بسنده نمی کند بلکه انگیزه ه

 . 34فرایندهای هر یک و تاثیر متقابل آنها را در یکدیگر نیز بررسی می کند

« جاویدان خرد » سخن خود را با نقل قسمتی از مقدمه محمد ارکون بر  در پایان،

 خاتمه می دهیم :

( و بعد در کتابخانه عضد الدوله 360-373در کتابخانه ابن عمید ) "مسکویه  "او » 

( مواد و اجزاء یک منتخب و اسناد مربوط به قسمت قبل از اسالم کتاب 366-351) 

را گرد آورد و در این مورد یقین حاصل کرد که عقول تمام امم متوافی  "تجارت االمم"

در طریق واحد است و با اختالف بقاع مختلف نمی شود و به تغییر زمان ، تغیر نمی پذیرد 

اب. انحرافی در این طریق پدید نمی آید و بعبارت و در طی قرون و آمدن و رفتن احق

دیگر عقلی وجود دارد که ازلی و ابدی و ورای امور تاریخی و مافوق این قبیل امور است 

و بشر بمدد آن می تواند قواعد و احکام منطق و اخالق، سیاست و ما بعدالطبیعه را باز 

لبی که ابن مسکویه در شناسد و به تدریج به سعادت قصوی برسد. این است که مط

 تجارب"و  "جاویدان خرد "بصورت بحثی و نظری بسط داد. و در کتب "تهذیب االخالق"

 «.با ذکر حکم رموز و وصایا و مسیر حقیقی رؤسًا به آن صورت واضح داده است  "االمم

 نتیجه گیری:

ارت تج"ابن مسکویه نماد برجسته دوران طالیی تمدن ایرانی اسالمی است. و سه اثر

آینه تمام نمای اندیشه سیاسی  اوست. در  "جاویدان خرد "و  "تهذیب االخالق"،  "االمم

این مقاله ویژگی های این نوشته ها از ابعاد مختلف آنها مورد بررسی قرار گرفت و این 

نتیجه حاصل شد که از طریق آنها هم می توان سطح اندیشه زمانه وی را شناخت و هم 

یاست در اندیشه سیاسی او، که در جستجوی یک زندگی عقالنی و اینکه به جایگاه س

 انسانیست، پی برد. 
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 6931آذر ماه 

 

 العلی از صاحب نفثه المصدورهای مؤلّف سمطاقتباسات و بهره وری

 
  6محسن شفیعی بافتی

 چکیده:

نی اترین اثر ناصرالدّین منشی کرمالعلیا که معروفترین و مهمّ کتاب سمط العلی للحضره

ه.ق( و به نثر فنّی متمایل به مصنوع نگاشته شده  516است، دراوایل قرن هشتم )سال 

است. موضوع این کتاب، تاریخ حاکمان قراختایی کرمان است. حکومتی که براق حاجب 

همزمان با آشفتگی کار خوارزمشاهیان و تقریبا همزمان با حمله مغول در کرمان بنیان 

ه در آغازکار خویش سمت ریاست دیوان رسایل در دربار پادشاه نهاد. ناصرالّدین منشی ک

خاتون را بر عهده داشته است، خود شخصاً شاهد برخی وقایع بوده و این موضوع، اثر 

الدّین محمد دهد. شهابای قرار میتاریخی او را از حیث صحّت مطالب در جایگاه برجسته

ه، نفثه المصدور را در شرح ایّام بالتکلیفی و الّدین خوارزمشاخُرَندِزی نَسَوی، منشی جالل

الدّین دری در پی حمله و هجوم مغول به ایران و دور افتادن خود از سلطان جالل_دربه

نوشته است. تاریخ تألیف نفثه المصدور تقریبا هشتاد و سه سال پیش از تألیف کتاب 

الدّین منشی کرمانی آید که ناصرالعلی للحظره العلیا است. اگر چه به نظر میسمط

ی تاریخ یمینی متأثّر بوده است ولی تأثیر وی در العلی از ترجمهی تألیف سمطدرشیوه

. این خوردالمصدور و نیز اقتباس از آن به چشم میبکارگیری برخی عبارات و جمالت نفثه

-مطسپذیری و اقتباسات ناصرالدّین منشی کرمانی مؤلّف مقاله در پی بررسی میزان تأثیر

 الدّین محمد زیدری نسوی است.العلی از شهاب

 

-المصدور، اقتباس، ناصرالدّین منشی کرمانی، شهابالعلی، نفثهسمطکلمات کلیدی: 

 الدّین زیدری نسوی
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 :مقدمه -6

ا هها و صلحگام با تحوّالت سیاسی و اجتماعی و جنگنثر فارسی در طول تاریخ و هم

توان نثر هایی شده است و از این رو میها و اثرپذیریگذاریدستخوش فراز و فرودها و اثر

فارسی را به ادواری تقسیم کرد و یا آثاری را که دارای مشخصات و مختصات مشابه 

ونی های گوناگهستند را در یک گروه قرار داد. برای سبک نگارش نثر فارسی دسته بندی

در نگارش آثار، مرسل یا سلیس و  ی اساسی و سبک اصلیاند اما دو شیوهدر نظر گرفته

 : پنج و شش( 1356روان و دیگری فنی و مزیّن است. )مدبری،

دو اثر منثور مورد بررسی در این مقاله، هر دو از آثار نثر فنی و مزیّن هستند که پس 

ه سنگ و نویسندگانشان، باز آشنایی با نثر فنی و سپس معرّفی اجمالی این دو اثر گران

 شود.میهای اثر متأخّر از متقدّم پرداختهوریسات و بهرهبررسی اقتبا

 ی پژوهش:پیشینه -2

سنگ نفثه المصدور و سمط العلی چندیدن بار توسط پژوهشگران و هر دو اثر گران

محققان مورد بررسی شرح و تحریر قرار گرفته است. دکتر امیرحسین یزدگردی، نفثه 

اره دکتر منصور ثروت تحریری نوین از نفثه اند و دگربالمصدور تصحیح و شرح کرده

اند. دکتر یزدگردی در ضمن توضیحات و المصدور را در دسترس عالقمندان قرار داده

مط اند. کتاب سهای ناصرالدین منشی کرمانی نیز اشاره کردهتعلیقات به برخی اقتباس

اند و در سال مرحوم عباس اقبال آشتیانی تصحیح و چاپ کرده 1318العلی را در سال 

و  هانیز خانم مریم میرشمسی تصحیحی منقّح به انضمام تحریر و نیز فهرست 1349

نون اند ولی تا کتعلیقاتی جدید از سمط العلی در اختیار عالقمندان و پژوهشگران قرار داده

پژوهشی مشخّصاً به بررسی اقتباسات ناصرالدّین منشی کرمانی از نفثه المصدور نپرداخته 

  است.

 بحث:-9

 . نثر فنی:9-6

اریخ ریزی شد و کتاب تهای نثر فنّی در قرن پنجم و سبک غزنوی پینخستین شالوده

بیهقی سرآغاز گذار از ساده به فنی بود. این ویژگی نگارشی توسط برخی منشیان مشهور 

ی مشخّص در نثر یعنی دربار سلجوقیان و غزنویان و سپس خوارزمشاهیان به یک شیوه

گذاران این سبک منشیان و صاحبان دیوان رسالت و مزیّن تبدیل شد واز آنجا که پایهفنّی 

 : هشت(1356است. )مدبری، شدهاند به سبک منشیانه نیز شناختهبوده
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مراد از نثر فّنی و مصنوع، نثری است که بنای آن بر آرایش سخن و تناسب الفاظ و »

موازنه و ترصیع و تضمین مزدوج و ایهام معانی نهاده شده است، همچون آوردن سجع و 

و تضاد و مراعات نظیر و ارسال مثل و حسن تعلیل و مبالغه و اغراق و غلوّ و نیز اطناب در 

وصف به طریق استعمال مترادفات لفظی و ایراد جمل متوازن و متقارن و تضمین آیه و 

ات علوم در بیان ها و استفاده از مصطلححدیث و خبر و شعر و مثل و استشهاد بدان

تعبیرات و اصرار در آوردن تشبیهات و استعارات بدیع و ابداع کنایات جدید و دیگر بدایع 

 : دو(1349)شهاب الدین زیدری نسوی،« لفظی و معنوی کالم

ود ششویم، گرایش نویسندگان به تصنّع و تکلّف بیشتر میهرچه از قرن ششم دور می

دهد. از -الشّعاع خود قرار میعالی نثر فنی را تحت هایبه طوری که این افراط، ویژگی

اوایل قرن هشتم، فّنی نویسی دچار ضعف شده و آثار مهم و مطرح و ارزشمند کمتر پدید 

ی اواسط قرن ششم تا اوایل آید. مهمترین اعصار تسّلط این شیوه نگارش در فاصلهمی

شود. از آثار برجسته این یهای ادبی و تاریخی مشهور تألیف مقرن هشتم است که کتاب

-توان به ترجمه تاریخ یمینی، مرزبان نامه، گلستان، تاریخ جهانگشا و نفثه-دوره می

مصار تجزیه اال»المصدور اشاره کرد. اوج تکلّف و تصنّع را می توان در تاریخ بزرگی به نام 

ن هفتم و اوایل تر است و در اواخر قرشناخته« تاریخ وصّاف»، که بانام «و تزجیه االعصار

 قرن هشتم تآلیف شده است، دید.

ند انویسی تألیف شدهبرخی از آثار مهم دوره نثر فنّی که در طول دو قرن نخست فنی

عبارتند از: کلیله و دمنه، مقامات حمیدی، تاریخ بیهق، عقدالعلی للموقف االعلی، منشآت 

ار لعلی للحضره العلیا، نسایم االسحخاقانی، راحه الصدور و آیه السرور، نفثه المصدرو، سمط ا

من لطایم االخبار و نیز دره االخبار و لمعه االنوار و بسیاری آثار برجسته و ارزشمند دیگر. 

-: هشت1356هر سه کتاب نام برده اخیر، آثار ناصرالدّین منشی کرمانی هستند. )مدبری، 

ها کشف مهمتر آن پانزده(. برخی کتب متصوفه نیز از یادگارهای این عصر است که

 (188:1:ج 1386المحجوب، اسرارالتوحید و تذکره االولیا است. )بهار، 

 توان مختصراً بیان کرد:برخی خصوصیّات اصلی نثر فّنی را به شرح زیر می

.اطناب: که از طریق مترادفات فراوان، آوردن نعوت و القاب، جمالت متعاطف، 1

 ستاجمالت بلند،تعارفات و تمّلقات عملی شده توصیفات زیاد، عبارات و جمالت معترضه،

.تاثیرپذیری از زبان و ادبیّات عربی: که خود را در درصد باالی کلمات عربی، واژگان 1

و ترکیبات ادبی ادبّیات عربی، گاه جمله بندی به شیوه عربی، نقل اشعار و ضرب المثل 

 دهد.عربی نشان می

 می.تأثیرپذیری بسیاز از ادب و متون اسال3
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 .اصطالحات علمی از علوم مختلف عقلی و نقلی9

 .نقل اشعار فراوان فارسی با ذکر نام شاعر و گاه بدون ذکر نام آن7

 .استفاده زیاد از صنایع و بدایع لفظی و معنوی6

 . استفاده از زبان شاعرانه یا صور خیال متعّدد5

 عد برخی لغات مغولی. وجود لغات مشکل که عمدتًاعربی هستند و از قرن هفتم به ب8

 و ترکی نیز بدان اضافه شد. )پیشین: پانزده و شانزده(

 نفثه المصدور: 9-2

نورالدّین محمّد بن احمد بن علی بن محمد المنشی النسوی »مؤلّف نفثه المصدور 

از شهر نسا  611الدین مینکبیرلی خوارزمشاه است. نسوی در کاتب و ویزر سلطان جالل

ه در خدمت ری بود به خراسان رفت و مأمور بود که خزانه و مالی به از نزد والی آنجا ک

الدّین بر الدّین در شهر ری برساند و چون در این وقت سلطان جاللدربار سلطان غیاث

الدّین، غالب آمده بود، آن مال را به سلطان برسانید و خود نیز در زمره برادرش، غیاث

که  618ب کاتب انشاء برگزیده شد و تا سال به منص 611خدمتگزاران وی درآمدو در 

الدّین در شبیخون مغول بار اول گریخت در خدمت او بود و در اواخر سمت وزارت جالل

سال ازو دور بماند و به رسالت شام یافت و در مشاغل درباری و دولتی متفرّد و در آن

 (.5:3:ج1386)بهار،« مأمور شد

الدّین عد از واقعه کشته شدن سلطان جاللنسوی نفثه المصدور را چهار سال ب 

خوارزمشاه و در طی مدتی که در میّافارقین اقامت داشته است خطاب به یکی از اعیان 

وارزمشاه الدّین خکه قتل سلطان جاللخراسان به نام سعدالدّین نگاشته است. با توج به این

ه المصدور یا باید همان هجری قمری رخ داده است، تاریخ تألیف نفث 618در نیمه شوال 

هجری قمری باشد. نسوی هفت سال بعد کتابی  633هجری قمری و یا اوایل  631سال 

: 1349الدّین منکبرنی نگاشته است. )شهاب الدین محمد نسوی، را با عنوان سیره جالل

 هفتاد و نه(

و  ،المصدور به معنی خلطی است که مبتال به درد سینه از سینه بیرون افکند هنفث»

مجازاً به سخنی گفته میشود که از اندوه و مالل دل، شکایت، نالـه و دردمنـدی درونـی 

 (114:1385)صادقی،« برخیزد و گوینده را بدان راحت و آسایشی روی نماید

در نثر نفثه المصدور چند نکته قابل توجه است: نثر نسوی به رغم مصنوع و متکلّف 

حال دارای پیام است. وی به زیبایی و استادانه از تشبیه، بودن، بسیار قوی، زیبا و در عین 

است و به هنگام و به موقع از ها بردهای از صنایع شعری بهرهاستعاره، کنایه و پاره

 (11و 11: 1341است. )ثروت، استشهادهای قرآنی استفاده کرده
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 سمط العلی للحضره العلیا: 9-9

شی کرمانی پسر عمده الملک منتجب سمط العلی کتابی است که ناصرالدّین من»

هجری در تاریخ قراختاییان کرمان به نام  510-517الدّین منشی یزدی فیمابین سنوات 

امیر معروف ایسن قتلغ نویان که از امرای بزرگ الجایتو و ابوسعید بوده به رشته تألیف 

اریزی را عقیده :ح(. مرحوم دکتر باستانی پ1369)ناصرالدّین منشی کرمانی،« استآوردهدر

شروع کرده و در  517بر این است که ناصرالدّین منشی، سمط العلی را در اواخر سال 

(. وی در 91:1340هجری قمری به پایان رسانیده است. )مؤلف ناشناخته، 516اوایل سال 

ی سمط العلی را به نام ابوسعید بهادرخان و وزیرش خواجه ابوسعید نگاشت. ه.ق تتمه 510

-االخبار درمیی درّهتاریخ به بعد از وی اطالعی در دست نیست تا اینکه از مقدّمهاز این 

االخبار  و است و کتاب درّهه.ق در عراق یا آذربایجان بوده 514یابیم که وی در حوالی 

 530یا  514العلی منشیانه و متکّلفانه است را در سال االنوار را که همچون سمطلمعه

اللّه همدانی، ترجمه کرده است. )ناصرالدّین محمّد، پسر رشیدالدّین فضلالدّین برای غیاث

 : چهل دو و چهل و سه( 1384منشی کرمانی، 

ا جاگرچه او خود در سراسر کتاب خویش هیچ»ناصرالدّین منشی اصالتاً یزدی است و 

صیح فالسیر و به نام خود اشاره نکرده است لیکن مؤّلفین دیگر مثل خواندمیر در حبیب

ی کرمان، همه او را ناصرالدّین خوافی در مجمل و محمدبن ابراهیم در تاریخ سالجقه

-ای که موالنا مجدالدّین عبدالرحمن بن شهاباند و به عالوه از قطعهمنشی کرمانی خوانده

-ح میواض« ناصرالدین»اللّه تورانپشتی در مدح مؤلّف گفته ... لقب او یعنی الدّین فضل

:الف(. ناصرالدین که در ایّام کودکی داغ یتیمی را 1361الدّین منشی کرمانی، )ناصر« شود

گیرد. الدّین ابوالحسن علی یزدی قرار میکند تحت تربیت عموی خود شهابحس می

عموی دیگر ناصرالدین منشی، نصیرالملک ظهیرالدّین محمود از اصحاب دیوان بوده است 

است. ناصرالدین در رجان را بر عهده داشتهکه مدّتی سمت ریاست دبیران ناحیه سی

بیند که خود در ها میها و ذلّتدستگاه حکومت قراختاییان کرمان فراز و فرودها و عزت

 و(-کند.)همان: جالعلی بدان اشاره میضمن وقایع تاریخی در سمط

یکی از عموهای ناصرالدّین از علمای شافعی بوده و از این رو شاید بتوان گفت که 

چه از متن کتاب او دریافت است ولی بر اساس آنناصرالدّین نیز بر همان مذهب بوده

-شود، وی یا تمایالت شیعی داشته یا شخصی به دور از هرگونه تعصّبات مذهبی بودهمی

است. وی در ابتدای کتاب پس از حمد و ستایش پروردگار و حضرت محمد )ص( به ذکر 

کند تا و در ستایش امیرالمومنین علی )ع( تالش میپردازد و مدح خلفای راشدین می

حق مطلب را ادا کند. در جایی دیگر که سخن از معاویه ابن ابوسفیان و پسرش یزید 
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و  توان دریافتآورد، بنابراین آنچه که میآید سخنان تندی را علیه ایشان بر زبان میمی

ه، از تعصّبات کورکورانه و با قاطعیت بیان کرد این است که او بر هر مذهبی که بود

 است.عنادورزی با دیگر مذاهب و فرق اسالمی به دور بوده

طرفی را پیشه کرده است و از افراد که نگاری نیز راه انصاف و بیناصرالدّین در تاریخ

کند. )ناصرالدین منشی طرفانه میاند نقدی بیگاه برخی از آنها مخدومانش بوده

 (:بیست و پنج1349کرمانی،

سبک انشای کتاب، مثل سایر آثار مؤلّف، بسیار مغلق و پیچیده و منشیانه است و »

ترکیبات و لغات عربی مهجور فراوان دارد، عالوه بر آن لغات مغولی نیز در آن فراوان دیده 

ی کار العلی را در واقع دنباله(. برخی سمط91:1340)مؤلف ناشناخته،« شودمی

ن دانند که حتّی اگر چنین نباشد ناصرالدّیاثر افضل کرمانی می «عقدالعلی للموقف االعلی»

منشی، حدّاقل در گزینش نام برای اثر تاریخ خود به عقدالعلی نظر داشته و تحت تأثیر 

لعلی ای نگارش سمطاست. اما تردیدی نیست که شیوهآن، این نام را برای اثر خود برگزیده

اللّه صفا، : چهارده(. این سخن استاد ذبیح1356دبّری،متأثّر از ترجمه تاریخ یمینی است )م

 اند نقل شده،العلی انجام دادهی خانم میرشمسی بر تصحیحی که بر سمطکه در مقدمه

 کند:به وضوح جایگاه و توان نویسندگی ناصرالدّین و سبک او را بیان می

دانه همراه با کلمات ناصرالدّین حقاً از منشیان زبردست روزگار خود بود. نثر او استا»

ها منتخب و فصیح است و اگرچه مفردات و ترکیبات عربی در آن زیاد است امّا همه آن

ها مشهود نیست. با مایگی گوینده در استعمال آنای از بیبه جای خود نشسته و نشانه

این حال باید ناصر منشی را از سردستگان نویسندگانی دانست ک در قرن هفتم و هشتم 

اس ی او در اسصنّع در سخن و به کاربردن انواع تزیینات در آن مشتاق بودند و شیوهبه ت

بینیم با اختالفات بیش و کم که و بنیاد همان است که در نزد همه منشیان متصنّع می

:بیست و 1349)ناصرالدین منشی کرمانی، « ها از دیگری استوجه امتیاز هریک از آن

 هشت(

العلی، آثار برجای مانده از ناصرالدّین ی سمطیانی، در مقدّمهمرحوم عبّاس اقبال آشت

 ۀالعلیا و نیز درّه االخبار و لمعـ هللحضرالعلی سنگ سمطمنشی کرمانی را دو اثر گران

کند که ای محکم و متقن اثبات میداند ولی مرحوم محّدث ارموی با بیان ادلّهاالنوار می

نیز از آثار ناصرالدّین منشی کرمانی است « خبارنسایم االسحار من لطایم اال»کتاب 

 یه(-: ح1369)ناصرالدین منشی کرمانی،

 : اقتباسات سمط العلی از نفثه المصدور9-1
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یی المصدور الگوها گرفته تا جاالعلی از نفثهناصرالدّین منشی کرمانی در تألیف سمط

در جدول زیر، عبارات وام که گاه برخی عبارات را عینًا در اثر خویش تکرار کرده است. 

ده های ذکر شاست. مرجع نشانیشدهرو آوردهبهالمصدور، روی ناصرالدّین از نفثهشدهگرفته

 المصدور تصحیحالعلی، تصحیح مریم میرشمسی و برای نفثهدر جدول زیر برای سمط

 دکتر امیرحسین یزدگردی از انتشارات توس است.

 
 سمط العلیعبارات  عبارات نفثه المصدور 

نشانی  

عبارت در 

 متن

نشانی عبارت در  عبارت

 متن

 عبارت

. 18ص 

-1سطر 

7 

از ابتدای صباح تا انتهای 

-رواح، بصید آهو و خربط می

نشست، و به ضرب نای و بربط 

ه پیوست، بغبوق با صبوح می

نغمات خسروانی از نقمات 

خسروانه متغافل شده، و به 

اوتار مالهی از اوطار پادشاهی 

 متشاغل گشته...

-16. سطر 64ص

18 

سلطان شب و روز 

خود را به عیش و 

طرب مستغرق داشت 

و به نعمات خسروانی 

از نقمات ]خسروانه[ 

غافل و به اوتار مالهی 

از اوطار پادشاهی 

 متشاغل گشت.

. 37ص  

سطر 

11-13 

ی غدّار در این خاک توده

اَطوَل اعمار یافته گیر، عاقبت 

دنیست. روی در خاک لحد نها

تر شربتی از جامِ حیات کامل

خورده گیر، سرانجام شربت 

 مرگ چشیدنی است.

. سطر 111ص 

18-10 

در این سرای غرور 

اطول اعمار یافته گیر، 

عاقبت در تنگنای 

لحد پهلو بر زمین 

نهادنی است. 

خوشگوارتر شربتی از 

قدح حیات آشامیده 

پندار، سرانجام جام 

 حِمام چشیدنی است.
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 سمط العلیعبارات  عبارات نفثه المصدور 

نشانی  

عبارت در 

 متن

نشانی عبارت در  عبارت

 متن

 عبارت

. 91ص  

 9و3سطر 
زاهدِ پگاه خیزِ صبح بر قسّیس 

سیاه گلیمِ شب استیال یافت، 

عروسِ شام جهاِز زر از 

های آسمان در هم طاقچه

 چید.

. سطر 103ص

13-17 

سلطان به وقتی که 

پیر جهان این گنده

چادر قیری در سر 

کشید و عروسِ شام 

زیورِ زر از روی صحن 

های آسمان و طاقچه

 فروچید

. 78ص 

-8سطر 

10 

خسرو سیّارگان را اگر بنده 

بالید، مرّیخ را خواندند، میمی

-نوشتند، میاگر خط امان می

نازید، عُطارد را تا دبیر 

 زنحضرتش خوانند، دایم قلم

بود و ماه را تا برید درگاهش 

 زنروزی قدمگویند، شبانه

دو سال و کسری در  5-9. سطر4ص

حضرتی که اگر از 

پیشگاه عظمِت آن، 

ّیارگان را خسرو س

خواندند، بنده می

زیبید، مرّیخ را اگر می

دادند خط امان می

نازید، عطارد تا می

دبیر آن بارگاهش 

زن خوانند، دایماً قلم

بود، ماه ]را[ تا برید 

آن درگاهش دانند، 

زن، شبانروزی قدم

منشی ممکّن و 

صاحب سّر مؤتمن 

 شد
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 سمط العلیعبارات  عبارات نفثه المصدور 

نشانی  

عبارت در 

 متن

نشانی عبارت در  عبارت

 متن

 عبارت

. 56ص 

-7سطر 

4 

 تا آبی بر روی کار بازآورد، آب

از دیده رُفته، تا به طلِب 

منصب برخاسته، بس به رو 

خفته، مَذَلَّت چارپایی بسیار 

کشیده، تا از منزلت خری 

فراتر آمده، در عراق بسی 

دری ورزیده تا به نهاوند پرده

کارش باال گرفته، نرم و 

درشت فراوان چشیده، تا به 

 تصدّر رسیده

. 199ص

 17-13سطر

تا به طلب منصب 

به رو برخاسته بس 

خفته تا آبی به روی 

آورد، آب از کار باز

دیده رُفته، مذلّت 

چارپایی بسیار 

ی کشیده، از مرتبه

خری فراتر آمده، 

سخت و درشت 

فراوان چشیده تا به 

 منصب رسیده

. 55ص 

سطر 

 5و6

آبی که زچشم رفت کی آید 

باز؟ و قِدمًا قیلَ: من النَت 

 اسافلُهُ صَلُبَت اعالیهُ 

. سطر 196ص 

 3و1

قِدَماً قیل: من النَت 

اسافلُهُ صَلُبَت اعالیهُ. 

آبی که ز چشم رفت 

 کی آید باز.

من النَت اسافلُهُ صَلُبَت اعالیهُ: هر که را اسافل سهل و نرم افتد، سخت رو )و بی آزرم( شود 

تنه، سرین و نشیمنگته های پایین(. کسی که اسافلش )اندام189:1349)نفثه المصدور.

شود )ناصرالدین اش )مغز و قلب( سخت میهای باالییشد )مخنّث شد( اندامشخص( نرم 

 (343:1349منشی کرمانی،

-58ص 

-11سطر

و  11

 54ص

  1سطر

لَِفقدِالرّجالِ و خُلُوِّ المیدانِ،  

-دست گرفته، آوردند، و علی

رغم استحقاق و اهلیّت و 

کوری مردمی و انسانیّت او را 

 به دیوان نشاند

-6. سطر130ص

8 

شغل استیفا لفَقد 

الرّجال و خُلُّو 

المیدان، کوری 

مردمی و انسانیّت و 

رغم بزرگی و اهلیّت 
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 سمط العلیعبارات  عبارات نفثه المصدور 

نشانی  

عبارت در 

 متن

نشانی عبارت در  عبارت

 متن

 عبارت

الدّین را بر تاج

ابوبکرشاه سعدالدّین، 

تباری بدکرداری بی

مطعونی مأبون، مقرّر 

 داشته آمد.

. 80ص 

 6-3سطر

مَتی فَرزَنتَ یا » از این جانب:

بیذق؟!  بَِم تَصَدَّرَت یا 

دادند، و از واز میآ« احمق؟!

 آن طرف:

نه ارث و نه اکتساب، نه زیب 

 و نه فر

ای گردش روزگار خاکت بر 

 سر

. سطر 130ص 

11-17 

دور و نزدیک چون او 

-دیدند، میرا می

 گفتند:

نه ارث و اکتساب نه 

 زیب و نه فر

ای گردش روزگار 

 خاکت بر سر

و ترک و تازیک بر 

راندند: مَتی زبان می

 ذق؟ و بِمَ فَرزَنتَ یا بی

 تَصَدَّرتَ یا احمق؟

ی شطرنج[ چون فرزین شدی؟، مَتی فَرزَنتَ یا بیذق؟!  بِمَ تَصَدَّرتَ یا احمق؟: ای پیاده ]مهره

 (.385:1349ای احمق به چه دستاویزبر صدر نشستی؟ )ناصرالدین منشی کرمانی،

. 88ص  

-8سطر 

10 

ی پادشاهی و سروری که مایه

و  -ودی نصرت الهی بو مادّه

چه سرور! به تنهایی هزار 

گروه، و به خویشتن لشکری 

 انبوه

سطر  -66ص 

10-18 

-سلطان حجّاج که مایه

ی ی شاهی و مادّه

نصرت الهی بود، با 

لشکری جرّار و سپاهی 

نامدار، همه ناموران 

جنگجوی قراختایی و 
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 سمط العلیعبارات  عبارات نفثه المصدور 

نشانی  

عبارت در 

 متن

نشانی عبارت در  عبارت

 متن

 عبارت

 جهانی در قبایی چست بسته

 هزبری بر میان زین نشسته

شکن دالوران سپه

انی که در مهد زین کرم

بودند و از رضاع بالیده

مصاع پرورش 

دیده...سلطانِ بهام 

نخوت و شهنشاه کیوان 

هیبت خود به تنها هزار 

-گروه و به خویشتن

داری و فرّ و شکوه 

 لشکری انبوه

جهانی در قبایی چست 

 بسته

هزبری در میان زین 

 نشسته

 گیری:نتیجه-1

توان دریافت که صاحب سمط العلی عبارات، می با بررسی جداول باال و مطابقت دادن

المصدور اثر خود را به رشته تحریر ای قریب به هشتاد و سه سال پس از نفثهکه با فاصله

المصدور تأثیر پذیرفته است. البته باید این نکته را نیز مّد نظر قرار است، از نفثهدرآورده

و  برداریالمصدور بهرهفقط از نفثه داد که این جمله بدان معنی نیست که ناصرالدّین

العلی به تصحیح مریم میرشمسی آمده است، بلکه چنانکه در مقدّمه سمطاقتباس نموده

ناصرالدّین در نگارش سمط العلی از کتب بسیاری تأثیر پذیرفته است که از آن میان 

 توان به ترجمه تاریخ یمینی نیز اشاره کرد.می

المصدور بسیار آگاهانه و هنرمندانه بوده به نحوی ین از نفثههای ناصرالدّبرداریبهره

اند که اصاًل نشانی از تکلّف که کلیه عبارات و ابیات چندان در جای خود خوش نشسته
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شود و این خود نشان از تسّلط و اشراف کامل ناصرالدّین نمیها دیدهنویسنده در آوردن آن

 بان عربی و فارسی دارد.بر فنّ نویسندگی و شناخت دقیق او از ز

المصدور در ضمن بیان تاریخ الدّین محمد نسوی مؤلّف نفثهناصرالدّین، همچون شهاب

المصدور در قیاس با سمط العلی بیشتر پردازد. هرچند که نفثهبه شرح حال خود نیز می

 حال نویسی را دارد ولی سمط العلی نیز از این ویژگی عاری نیست.جنبه شرح

ین منشی کرمانی در سایر آثار خود، جمالت و عبارات و اصطالحاتی مشابه ناصرالدّ

کار برده نیز دارد و در تألیف آن آثار نیز از آثار دیگران اقتباساتی العلی بهآنچه در سمط

داشته است. عبارات و جمالت مشابه در هر سه اثر برجای مانده از ناصرالدین منشی 

 مریم میرشمسی مفصّالً در جداولی آمده است.  کرمانی در تعلیقات تصحیح بانو
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  :منابع

 .تهران: امیرکبیر1386. سبک شناسی(. 1386بهار، محمدتقی)

 . تهران: علمی1341. درد دل )تحریر نوین نفثه المصدور((. 1341ثروت، منصور)

. امیرحسین نفثه المصدور(. 1349شهاب الدّین محمد خرندزی زیدری نسوی)

 . تهران: توس1349و توضیح(. یزدگردی)تصحیح 

-. پژوهش«بررسی کنایه و انواع آن در نفثه المصدور(. »1385صادقی، محمد)

 131-116. 5ی ادب حماسی. سال چهارم. شماره نامه

. کرمان: 1356. فرهنگ لغات نثرهای فنی و مصنوع(. 1356مدبری، محمود)

 خدمات فرهنگی کرمان(

. محمد ابراهیم باستانی قراختاییان کرمانتاریخ شاهی (. 1340مولف ناشناخته)

 . تهران:علم1340پاریزی)تصحیح و مقدمه و تحشیه(.

. عباس اقبال آشتیانی سمط العلی للحضره العلیا(. 1361ناصرالدین منشی کرمانی)

 . تهران:اساطیر1361)تصحیح(. 

. مریم سمط العلی للحضره العلیا(. 1349.)________________

 . تهران:انتشارات دکتر محمود افشار1349پژوهش(.  میرشمسی)تصحیح و

-. میرجاللنسایم االسحار من لطایم االخبار(. 1369.)________________

 . تهران: اطالعات1369الدّین حسینی ارموی )تصحیح و مقدمه و تعلیق(. 

. تصحیح و تحقیق درّه االخبار و لمعه االنوار(. 1384.)_______________

 . تهران:حکمت.1384علی اوجبی. 
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 ی اول مظفرالدین شاه قاجاربررسی اشکاالت زبانی سفرنامه

 
 6فاطمه جعفری کمانگر

 2محمد صادق ولی پور لندی

 چکیده

ایی ی آغاز تجدد و نوگری حکومت قاجارها دورهبا توجه به این که قرن سیزدهم و دوره

آید، نه تنها سیاست و اجتماع بلکه فرهنگ و ادبیات نیز در نوع در کشور به حساب می

است. آغاز نهضت  خود از آثار این تجدد برکنار نماند و تحوالت چشمگیری را شاهد بوده

ی ساده نویسی فارسی به نوعی با روی کار آمدن سلطنت قاجارها به خصوص از دوره

ه بعد و مشروطه پیوند خورده است. هر چند بسیاری از آثار این سلطنت ناصرالدین شاه ب

ثار توان تأثیرات زبانی این آعصر از نظر ادبی چندان قابل توجه نیستند، با این وجود نمی

را بر روی نثر معاصر نادیده انگاشت. پژوهش حاضر با بررسی یکی از آثار نوشته شده در 

ین شاه، اشکاالت زبانی این اثر را مورد بررسی قرار ی اول مظفرالداین عصر یعنی سفرنامه

داده و به این نتیجه دست یافته است که این اشکاالت در تمام مقوالت کلمه شامل اسم، 

صفت، حرف و قید چه از نظر صرفی و چه از نظر نحوی کم و بیش موجودند.  فعل،

ای از ست، تعداد عمدهها از مختصات نثر عصر قاجار ااشکاالتی که اگرچه بخشی از آن

 زند.ی نثر مظفرالدین شاه است که سبک شخصی او را رقم میها ویژهآن

 

 : سفرنامه، عصر قاجار، مظفرالدین شاه، سبک شناسی، اشکاالت زبانی واژگان کلیدی
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 مقدمه-6

های سیاسی و اجتماعی، دوران ی پادشاهی قاجاریان علی رغم تمام عقب ماندگیدوره

واملی آید. عگسترده در نوع نگرش ایرانیان و به عبارتی عصر بیداری به شمار میتحوالت 

هایی از خاک کشور، سفرهای پیاپی دولتمردان نظیر شکست از روسیه و جدا شدن بخش

ها با علوم و فنون جدید، عرصه را برای تحوالت فکری به کشورهای غربی و آشنایی آن

 وطه باز کرد. فرهنگی و... منتج به مشرسیاسی، 

واکنش ایرانیان از شاه و درباریان تا مردم عادی در مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب بهت 

 ی سنتیو حیرتی بود که هم نتایج بیدارکنندگی داشت و هم از خود باختگی. جامعه

های گوناگون نه آمادگی پذیرش الگوهای غربی را داشت و نه ظرفیت آن را ایران در حوزه

ضوع موجب چند الیگی فرهنگ به شدت سنتی ایرانیان شد )خاتون آبادی، و این مو

 (؛ به طوری که ایرانیان را در این عصر بین سنت و مدرنیته سرگردان کرد.90: 1340

پسر و ولیعهدش مظفرالدین میرزا برتخت  1313بعد از مرگ ناصرالدین شاه قاجار در سال 

که به مقام پادشاهی رسید و علی رغم سال داشت  97سلطنت قاجارها تکیه زد. وی 

های زیادی از عمر خود جوانی، فردی علیل و بیمار از نظر روحی و جسمی بود. وی سال

را در تبریز و دور از پایتخت گذرانیده بود و همین امر او را فردی بسیار ساده و زودباور و 

وش طینتی ( و شاید همین سادگی و خ183-187: 1357بی اطالع بارآورد )شمیم،

مظفرالدین شاه، راه را برای پایان دادن به استبداد صغیر گشود. وی بالفاصله بعد از رسیدن 

به سلطنت در شرایطی که دولت ایران از نظر اقتصادی وضعیت بسامانی نداشت با 

های روسی برای مالقات سران خارجی و مداوای بیماری خود سفر اروپا استقراض از بانک

ت. این پادشاه در طول یازده سال زمامداری خود سه بار به اروپا سفر کرد. را در پیش گرف

ه.ق. صورت گرفت و نزدیک به هفت ماه طول کشید؛  1315سفر اول او در اواخر سال 

ه.ق. صورت گرفت و شش ماه ادامه داشت و سفر سوم او در  1310سفر دوم او در سال 

مدت شش ماه به طول انجامید )میری، ه.ق. انجام شد و این سفر نیز به  1313سال 

ها با کشورهای برقرار کردن آن  (. همین سفرهای شاهان قاجار و  ارتباط114: 1356

ی جدیدی از تحوالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به سوی مردم ایران اروپایی، دریچه

  .گشود که یکی از این تحوالت سوق یافتن نگارش فارسی به سمت ساده نویسی بود

های ی سره نویسی در زبان فارسی، هرگز این شیوه مانند دههی دیرینهبا وجود پیشینه

پایانی قرن سیزدهم و قرن چهاردهم مورد توجه جدی قرار نگرفت؛ از این رو این دوره را 

 ی نگارشای از سره نویسی قلمداد کرد. در حقیقت این شیوهتوان سرآغاز فصل تازهمی

ان فارسی از واژگان بیگانه به خصوص واژگان عربی معطوف بود به که به پاکسازی زب
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های روشنفکری و رواج موازات گسترش نهضت تجدد خواهی و شکل گیری نخستین حلقه

ی ی بحث و گفتگوهای جدید به ویژه ناسیونالیسم پدید آمد و در دایرهتدریجی اندیشه

(. عوامل 100: 1388 دری نیا،جدی نویسندگان و نظریه پردازان ادبی قرار گرفت )ص

توان از موجبات تحول نثر قرن سیزدهم یعنی زمان سلطنت قاجارها به بسیاری را می

های توان به آوردن چاپخانه در ایران، رواج ترجمه از زبانشمار آورد که از آن جمله می

رواج  ،خاطره نویسی، نوشتن کتب درسی، انتشار روزنامه فرنگی، رواج سفرنامه نویسی،

افکار جدید و آزادی خواهانه و انتقال این افکار با زبانی ساده به مردم، ورود ترکیبات جدید 

از ترکی و عربی جدید به فارسی، ورود زبان فرانسه به فارسی، مقامه نویسی، نمایشنامه 

 ی حرفنویسی، نوشتن کتب ادبی در علوم جدید برای جوانان و نوشتن به همان گونه

( مواردی از قبیل برقراری ارتباط با فرنگستان، 188-184: 1341ره کرد. )شمیسا، زدن اشا

اعزام دانشجو به خارج از کشور، ورود استادان خارجی به کشور، نهضت ترجمه، توسعه 

ترین عواملی است توان به موارد قبلی افزود که از مهممطبوعات و صنعت چاپ را  نیز می

: 1381سمت ساده نویسی را در پی داشته است )یاحقی، که تحول نثر و حرکت آن به 

 افزاید وی مخاطبان ادبیات می(. طبیعی است که رواج ساده نویسی هم بر گستره114

دهد؛ به طوری که این نهضت حتی هم تولید کنندگان انواع ژانرهای ادبی را گسترش می

 شاهان قاجار را نیز به سمت نویسندگی سوق داد.

هایی از او برجای مانده است که هم اه یکی از شاهان قاجار است که نوشتهمظفرالدین ش

از نظر تاریخی و هم از نظر زبانی در تاریخ و ادبیات ما بسیار قابل تأمل است. وی از هر 

های مفصلی همراه با جزئیات قابل تأمل تهیه کرده است که سه سفرخود به اروپا سفرنامه

ی اول و دوم او کمی بعد از مراجعت او به کشور، دند. سفرنامهها موجوی آنامروزه هر سه

های مردم در زمان حضور به صورت چاپ سنگی منتشر شد؛ اما به دلیل شروع نارضایتی

ی سوم او بالفاصله چاپ نشود و شاه در سفرسوم فرنگ مصلحت دیده شد که سفرنامه

( www.khabaronline.ir :10 /10/1340تصحیح و چاپ آن با تأخیر صورت پذیرد.) 

البته مظفرالدین شاه تنها شاه قاجار نبود که به سفرنامه نویسی پرداخت، بلکه پیش از او 

ر به هایی در شرح سفپدرش ناصر الدین شاه نیز در خلق سفرنامه دستی داشته و سفرنامه

 داخل و خارج ایران از او برجای مانده است.

توان بنا به دالیلی دانست: نخست این که یسی را میگرایش شاهان قاجار به سفرنامه نو 

توان از جمله ادوار تاریخی ایران به شمار آورد که سفرنامه نویسی در ی قاجار را میدوره

ها عمومًا ساده و بی پیرایه است و آن بسیار رایج بوده است؛ ددیگر این که زبان سفرنامه

ی متون ادبی ندارد  و سدیگر این که سوژهنیازی به تبحر و زبان آوری خاص مانند سایر 



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      612

ها که عبارت است از سفر و اتفاقات سفر سوژه ای دم دست است و این دقیقًا سفرنامه

همان چیزی است که برخی از شاهان قاجار را که کثیر السفر نیز بودند برمی انگیخت تا 

  .های واقعی بنگارندشرح سفرهای خود را به صورت سفرنامه

 

  مسئله بیان-2

های مغول و تیموری که تا عصر صفویه نیز سبک پیچیده و پر از ابهام نثر نویسان دوره

رواج داشته است و تعدادی از نویسندگان عصر زندیه و افشاریه نیز از آن پیروی کردند، 

ی قاجار به تدریج به ساده نویسی بدل شد و افرادی مانند قائم مقام، لسان الملک، در دوره

و رضا قلی خان هدایت و مورخین دیگر این عصر به رواج سبک جدید کمک کردند سپهر 

 (.911: 1357)شمیم، 

ی سبک که به فراخور شتابزدگی در تحوالت اجتماعی، طبیعی است که این تغییر شتابزده

سیاسی و فرهنگی کشور و حرکت به سمت مدرنیزاسیون اتفاق افتاد، همراه با اشکاالتی 

با سواد شدن قشر بیشتری در این عصر و جرأت و جسارت نوشتن و سرودن  نیز بوده است.

ی عامه، شعر و نثر فارسی را از فخامت و استواری خارج کرد و سبک به سمت طبقه

 های زبانی و نگارشی میل کرد. عامیانگی و به خصوص غلط

 ی با فرهنگشاهان قاجار که طلیعه داران سفر به کشورهای اروپایی بودند، ضمن آشنای 

ی اروپایی را در و تمدن اروپایی، تاثیر پذیری از نوع نگارش روزنامه نگارانه و ساده

ی های خود متبلور ساختند و به نوعی در نهضت ساده نویسی فارسی که از دورهنوشته

ی دارالفنون و ارتباط مستقیم و تأسیس مدرسه قاجارها و به فراخور پیدایش مطبوعات،

با کشورهای اروپایی و... به وجود آمد نقش داشتند. مظفر الدین شاه به عنوان  غیر مستقیم

ی تجدد ایرانی به نوعی با نام او و نهضت مشروطه و آزادی یکی از شاهان قاجار که دوره

هایی نیز از او خواهی در عصر او گره خورده است از جمله شاهان قاجار است که نوشته

ای انیهای او و اشکاالت زبامه بر جای مانده است. بررسی نوشتهالبته بیشتر در قالب سفرن

خورد عالوه بر این که ما را با سبک خاص نوشتار او به عنوان که در آثار او به چشم می

ی بسیاری از کند، ریشهاند آشنا میمعدود شاهانی که از خود اثری بر جای گذاشته

 سازد.اشکاالت زبانی امروز ما را نیز آشکار می

ه ی اول مظفرالدین شابر این اساس پژوهش حاضر با هدف یافتن اشکاالت زبانی سفرنامه

ترین اشکاالت صرفی، نحوی و کاربرد نادرست نگاشته شده است و در پی یافتن مهم

ها فراتر از ای که برخی از آنشود؛ اشکاالت زبانیواژگان است که در این اثر مشاهده می

 نویسنده داشته باشد مختص عصر قاجارهاست. این که اختصاص به
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ها است که آیا سفرنامه اول مظفرالدین بنابراین این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش

شود؟ شاه دارای اشکاالت زبانی است؟ چه نوع اشکاالت زبانی بیشتر در این اثر مشاهده می

صر های سبکی عرا از ویژگیها شود آنآیا این اشکاالت زبانی مختص نویسنده است یا می

 قاجار نامید؟ 

 

 ی پژوهش:پیشینه-9

( 1343( )شمیسا: 1341( )شمیسا: 1353در کتب سبک شناسی موجود مانند )بهار: 

( از سبک نویسندگی قرن سیزدهم و عصر قاجار نیز مانند سایر اعصار 1351)عبادیان: 

ی دوره و نهایتاً اشکاالت زبان سخن گفته شده است و به طور عمومی به اشکاالت زبانی این

تی تر را باید در مقاالترین نویسندگان این دوره اشاره شده است؛ اما بررسی اختصاصیمهم

 اند.های نثر این دوره را مورد بررسی و واکاوی قرار دادهجست که ویژگی

اند (  به بررسی نثر روزنامه نگاری عصر قاجار پرداخته1385( و غالمی )1386جنیدی ) 

های سبکی این نوع نثر را به طور کلی و بدون اشاره به نقاط قوت و ضعف آن و ویژگی

( عالوه بر طبقه بندی نثر متون عرفانی و فلسفی 1385اند. حاج آقا بابایی )بیرون کشیده

قاجار به بررسی سبک شناختی این آثار نیز پرداخته است و البته نه به شکلی مستقل به 

( به بررسی 1347این نوع از نثرها نیز اشاره کرده است. امین زاده )اشکاالت زبانی 

ی قاجار با رویکرد دستوری زبانی پرداخته و عالوه بر های منثور حج در دورهسفرنامه

ج که های حهای زبانی و دستوری به طور کلی به برخی از اشکاالت زبانی سفرنامهویژگی

( به طور اختصاصی 1380ده است. خاتمی )اند اشاره کردر عهد قاجار نوشته شده

های ادبی این اثر را مورد ی دوم مظفرالدین شاه را مورد بررسی قرار داده و ویژگیسفرنامه

 کند و کاو قرار داده است.

شود در بین مقاالت موجود، مقاله ای که با تأکید بر سبک اما چنان که مشاهده می 

زبانی یکی از نویسندگان عصر قاجار را مورد  شناسی فردی، به طور اختصاصی اشکاالت

بررسی قرار داده باشد تا کنون نگاشته نشده است. بر این اساس پژوهش حاضر در صدد 

ی اول مظفرالدین شاه قاجار که تاکنون مورد است به بررسی اشکاالت زبانی سفرنامه

 بررسی قرار نگرفته است بپردازد. 

 

 تعاریف و کلیات:-1

سبک »د: گویبهار به عنوان پیشتاز سبک شناسی ایران در تعریف سبک می ملک الشعرای

ته ی گداخی نقرهدر لغت تازی به معنی گداختن و ریختن زر و نقره است و سبیکه پاره
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 "طرز خاصی از نظم یا نثر"را گویند، ولی ادبای قرن اخیر، سبک را مجازًا به معنی  

: 1353)بهار، « اروپاییان نهاده اند Styleبرابراستیل اند و تقریبا آن را در استعمال کرده

ی ( ایشان سبک در اصطالح ادبیات را روش خاص ادراک و بیان افکار به وسیله1؛ 1ج

دانند و معتقدند سبک در معنای عام خود ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر می

صول خویش یعنی آثار تحقق ادبی یک نوع ادراک در جهان است که خصایص اصلی مح

سازد )همان(. به تعبیری دیگر، سبک سامان و حرکت تفکر منظوم یا منثور را مشخص می

ها دانسته شده است. هر پدیده و اثر فرهنگی بیانگر نوعی ی چیزها و پدیدهآدمی درباره

ابد. یپیوندی است که ذهن و زبان آدمی در گفتار و نوشتار می سبک است؛ زیرا سبک،

(. 4: 1351ک در واقع کنش و واکنش معنی و شکل در گفتار و نوشتار است )عبادیان،سب

بیشتر به معنی طرز نگارش و ترکیب و تألیف کالم است. « سبک»در آثار کهن عربی، 

ی ظاهری و بیرونی کالم توجه داشتند و به فکر و بینش قدما در بحث سبک به جنبه

 ی گفتارهای فارسی مراد از سبک زبان و شیوهشتهپرداختند. معمواًل در نوگوینده می

ی عناصر غیر منطقی یا ( و مراد از سبک شناسی مطالعه143: 1343است )شمیسا، 

(. در علم سبک شناسی، سبک یکدوره یا 91؛ 1، ج1353فرامنطقی در زبان است )بهار، 

. گیردیی خاص به عنوان سبک فردی مورد بررسی قرار مسبک یک شاعر یا نویسنده

های گوناگون ادبی، فکری و زبانی بررسی کرد و سبک توان از جنبهسبک یک اثر را می

 های آوایی، لغوی و نحوی زبان است. ی ویژگیشناسی زبانی، خود در برگیرنده

ی های زبانی این عصر به بررسپژوهش حاضر با تأکید بر سبک شناسی عصر قاجار و ویژگی

پردازد که به نوعی سبک شخصی وی ی اول مظفرالدین شاه میاشکاالت زبانی سفرنامه

شود. البته این اشکاالت زبانی فقط مختص مظفرالدین شاه نبود. غالب نیز محسوب می

راین نویسند؛ بنابنویسند و برای چه میدانستند چه مینویسندگان عصر قاجار اصالً نمی

 داد. ندگی عصر قاجار را تشکیل میناپختگی و خام و ابتدایی نویسی به نوعی سبک نویس

سبک این عصر از یک سو مغلق و پیچیده و سرشار از صنایع بدیعی دوران گذشته بود که 

برای ادای مسائل روز مناسب نبود و از سوی دیگر نثر جدید هنوز جایگاه خود را نیافته 

دیگران در هم های کهنه و قدیمی خود را با اشعار خود و بود. نویسندگان، همان دانسته

کردند )آرین پور، ها و مجالت تهیه میها مقاله و مطالبی برای روزنامهبافتند و از آنمی

توان چیزی بین نثر فارسی و نثر عربی دانست؛ به ( نثر فارسی این عصر را می17: 1385

طوری که که نه شباهت به عربی داشت و نه فارسی. مخلوطی از الفاظ تازی و فارسی بی 

های بی سرو پای بود. نثری غیر قابل های زشت و روابط بی رویه و جملهه و ترکیبمز

توجه از حیث اصول زبان دری، به کار انداختن لغات فارسی، افهام و سهولت و از هر حیث 
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توان به موارد (. از مهم ترین ویژگی سبکی این عصر می385:  3فاسد و خراب )بهار ج

 ذیل اشاره کرد:

ی لغات و تعبیرات خارجی به زبان فارسی، ساده بی پیرایه و خارجی و ترجمه ورود لغات

ها و اروپاییان، ایجاد ای و تقلید از ترکآزاد شدن نثر، عدم دقت کافی در نثرهای روزنامه

 های قدیمی، قوتلغات عربی ساختگی و فارسی و تازی مرکب بی سابقه، فراموشی فعل

رود لغات فرنگی، ورود مصادر و افعال عربی مجهول و گرفتن مطابقت صفت و موصوف، و

ی ترکی به زبان فارسی، ورود مصادر زیاد در باب استفعال، حذف ترکیباتی به صیغه

ایجاز و اختصار مطلوب، پیدایی لغات علمی بی سابقه یا به صورت  ها،بسیاری از مترادف

ن به سادگی و خلوص به (، گرایش زبا901-907: 3ترجمه شده یا به عین لفظ )بهار ج

، 1385ها و به دلیل پیروی از همان اصول ساده نویسی زبان اصلی )آرین پور: دلیل ترجمه

135.) 

ی قاجار، نثر نسبت به زمان صفویه و بلکه تیموری بهبود یافت و هر چند هر چند در دوره

ز کاسته شد ) های آن نیبه همان اسلوب قبل از خود عمدتاً ساده بود، تا حدودی از غلط

 های نثرشود بیشتر آنچه به عنوان ویژگی(؛ اما چنان که مالحظه می181: 1341شمیسا، 

شود به نوعی اشکاالت نثر است که در متون این دوره به چشم قاجار بر شمرده می

خورد؛ به طوری که شاید بتوان وجه غالب نثر قاجار را اشکاالت زبانی آن به شمار می

تحقیقات مستقلی نیز بر روی اشکاالت نثر قاجار به خصوص نثر مطبوعاتی هر چند  آورد.

ترین اشکاالت زبانی نثر این دوره این دوره انجام شده است؛ در مجموع از جمله مهم

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: می

های های مکرر از جمعهای جمع و مثنی با استفادهی نشانهکاربردهای نادرست در حوزه

 های عربی به خصوصی فراوان از قیدهای جمع و مثنی عربی، حشو، استفادهسر و نشانهمک

مفعولی، آوردن ترکیب « را»ی ی نادرست از نشانهقیدهای تنوین دار، استفاده

ی مکرر از مصدرهای عربی،  ساختن مصدرهای در جمالت مرکب، استفاده« اگرچه...اما»

جنس و شمار، فاصله انداختن میان اجزای فعل  جعلی، مطابقت صفت و موصوف از نظر

ی معادل آن، مرکب، حذف همکردهای فعلی، استفاده از فعل مرکب به جای فعل ساده

(، کاربرد 16-90: 1341کاربرد بی شمار صفت مفعولی به جای فعل )خاتمی و دیگران، 

ی هدی به کلمهای عربی به خصوص قیدهای تنوین دار، دادن نقش قیی قیدبیش از اندازه

هیچ در معنی هرگز و اصالً، کاربرد ضمیر شخصی او برای غیر جانداران، حذف فعل یا 

های زیر (؛ البته به ویژگی64-59: 1347بخشی از جمله بدون قرینه و... )امین زاده، 

مکرر از کلمات ترکی و اروپایی، تتابع کلمات عربی،  یتوان موارد دیگری نظیر استفادهمی
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گیری ساختار نحوی جمالت عربی برای جمالت فارسی، آوردن افعال در وجه  به کار

(.  تتابع اضافات، تنوین دار آوردن کلمات 91-98مصدری را نیز اضافه کرد )جنیدی، 

های جمع فارسی، به کار گیری فعل ترکی و اروپایی، استفاده از پسوند جات به جای نشانه

 آیند.شکاالت مرسوم زبانی در نثر قاجار به شمار میدر معنای غیر مرسوم و... از دیگر ا

 

 بحث و بررسی:-1

ی فارسی است از اهمیت ی نثر سادهشناخت و بررسی سبک قاجار از آنجا که طلیعه

ها که در عهد قاجار رواج چشمگیری یافتند و بسیاری برخوردار است به خصوص سفرنامه

نی ی سابق، با سبکی ساده و زباانه و منشیانههایی کاماًل متفاوت از نثر متکلفبا ویژگی

روان نگاشته شدند و حتی شاهان این عصر را نیز به نوعی مجذوب خود کردند؛ به طوری 

های پر اهمیت این دوره به دست شاهان این عصر نگاشته شده که تعدادی از سفرنامه

 است. 

هایش بعضی به قلم خود او ناصر الدین شاه از جمله شاهان قاجار بوده است که سفرنامه

ی فرنگستان ( و سفرنامه1185ی کربال )و بعضی به قلم دیگران تدوین شده است. سفرنامه

مظفرالدین شاه نیز به   (.3: 1380هایی به قلم خود اوست )خاتمی، ( سفرنامه1140)

 هسیاق پدر، سفرهایی به اروپا داشته است و ذکر سفرهای خود به ممالک فرنگ را نیز ب

ی فرنگ باقی مانده که تحت عنوان ی تحریر درآورده است.  از او سه سفرنامهرشته

ی اول مظفرالدین شود. سفرنامهی اول و دوم و سوم مظفرالدین شاه شناخته میسفرنامه

ی روزنامه»شود: شاه که در این پژوهش مد نظر است توسط خودش اینگونه معرفی می

ی طهران به ممالک فرنگستان و دربار دول متحابه اروپ است اولین سفر ما از دارالخالفه

ایم و تا روز مراجعت به طهران انشاء اهلل تعالی که به یاری خداوند تعالی عزیمت نموده

یوماً فیوماً شرح وقایع و حاالت این سفر خیریت اثر بطور ساده نگارش میشود فی شهر 

هفده هجری مطابق سیچقاق ییل ترکی یکهزار و سیصد و  1315ذی الحجه الحرام سنه 

( این سفرنامه که به صورت چاپ 9: 1315 )مظفرالدین شاه،« میالدی 1400و سال 

ک ی مباری دانشگاه تورنتو به نام سفرنامهسنگی موجود است، هم اکنون در کتابخانه

 ی عکس آن در اینترنت قابل دستیابی است. پژوهششود و نسخهشاهنشاهی نگه داری می

ی اینترنتی نگاشته شده است و اشکاالت زبانی این سفرنامه حاضر بر اساس همین نسخه

فعل، صفت، حرف و قید مورد بررسی قرار داده است که در ذیل به را در مقوالت اسم، 

 ها پرداخته خواهد شد.آن
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 اسم  1-6

 ی واژگان اروپاییالف( کاربرد بی رویه

ی نخست مظفرالدین شاه به سیاق آثار پیشین ر سفرنامهاگرچه استفاده از واژگان عربی د

و هم عصر، به کرات مشاهده می شود، ورود واژگان اروپایی نیز به فراخور ارتباطات خارجی 

شاهان قاجار با ممالک فرنگ در آثار این عصر و به خصوص آثار شاهان این عصر که ارتباط 

ب می شود. استفاده از این واژگان در مستقیم با کشورهای اروپایی داشتند، به شدت با

ها یا علی رغم وجود معادل ی مظفرالدین شاه یا به دلیل نبود معادل فارسی آنسفرنامه

 آن کلمه در زبان فارسی است:

سواره سه فوج توپخانه  دیویزیون قشونی که امروز سان دادند از این قرار بود پیاده دو -

 (.173دو فوج. )همان: 

دستمان درد میکرد و خستگی دیروز هم باقی بود در منزل به جایی نرفتیم  امروز چون -

ولی  ی کوبلن برویمو بعد به کارخانه تروکادروو  اکسپوزیونبا این که قرار داده بودیم به 

که  سینمو فتگرافو تاالر جشن رفتیم که در آنجا  اکسپوزیوندر ساعت نه بعداز ظهر به 

 (. 173میدهند. )همان:  عکس مجسم و متحرک است نشان

 (.174اند. )همان: راه ایران را ساخته پانورامایبعد به باالخانه رفتیم که  -

ها درو دیوارش به قالی مزین و مفروش شده استاسیونهم مانند سایر  استاسیوناین -

 (.76است. )همان: 

ج کنیم. )همان: آن را بیاورند که در روزنامۀ خودمان در راپرتهرچه تحقیقات پلیس شد  -

171.) 

جدیدی برای وضع باقیماندۀ  پروگرامهمینطور جناب اشرف صدر اعظم قرار دادیم که  -

 (.175مسافرت ما نوشته شود. )همان: 

 

 ی مکرر از مصدر صناعیب(  استفاده

به اسم ساخته می شود. در زبان « یت»مصدر صناعی در زبان عربی با اضافه کردن پسوند 

این پسوند باید از مصدر بودن پس از این اسم ها استفاده کرد. )نیکوبخت، فارسی به جای 

 «یت»( حال آن که در این اثر استفاده ی مکرر از مصدر صناعی با پسوند 63-61: 1387

 مشاهده می شود:

و آسودگی این مخلوق  رفاهیتامیدوار بغض و کرم پروردگار چنانیم که اسباب راحت و  -

 (.31د. )همان:از هر جهت فراهم آی
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 تحجریدستهای گل را که توی این آب میگذارند فوراً روی آن بسته میشود که حالت  -

 (.145میرساند. )همان: 

از جانب جناب رئیس جمهوری فرانسه مسیو )امیل لوبه( بعضی عرایض کرد ما هم اظهار  -

 (.47فرمودیم. )همان:  ممنونیت

ا او ب مشغولیتالسگه در حضور ما ایستاد برای اعتضاد السلطنه را فرمودیم آمد توی ک -

 (.91صحبت میداشتیم. )همان:

 

 های مکسر عربیج( جمع بستن مجدد جمع

در سفرنامه بارها مشاهده شده است که جمع های مکسر، مفرد در نظر گرفته شده اند و 

 اند:های جمع، جمع بسته شدهمجدداً با نشانه

 (.80. )همان: اسبابهای خرید بعضی موثق الملک را فرستادیم از برا -

 (.191از او ابتیاع کردیم. )همان:  جواهراتبعضی  -

 (.191ناپلئون مرقوم و منقور نموده اند. )همان:  فتوحاتی سنگی مصر تفصیل در مناره -

شهر تبریز را پرسیدیم و به عرض رسانید. )همان:  اموراتاز موثق الدوله گزارش حاالت و  -

36 .) 

 

 مع مکسر بستن واژگان غیر عربی د( ج

ی مظفرالدین شاه بارها در حالی که جمع مکسر ویژه ی واژگان عربی است، در سفرنامه

 اند:مشاهده شده است که  واژگان فارسی به پیروی از واژگان عربی، جمع مکسر بسته شده

 ینخواتی های طبیعی که درست کرده بودند من و امپراطریس رفتیم به چادر جمعاز پله-

 (.110محترمه مثل ملکۀ یونان که دختر عمو و زوجۀ دائی اعلیحضرت امپراطورند. )همان: 

 (.91و روسای عشایر ساوجبالغ. )همان:  خوانینمظفر الملک حاکم ساوجبالغ و مکری  -

و احکام به حضور آورد.  فرامیناز خواب که برخواستیم وکیل الدوله قدری نوشتجات و  -

 (.10)همان:

 

 های جمع عربیه( جمع بستن واژگان غیر عربی با نشانه

برای  «ات»ی جمع مونث عربی یعنی ی نخست مظفرالدین شاه به کرات نشانهدر سفرنامه

 واژگان فارسی و حتی اروپایی استفاده شده است:

تا یک ساعت و نیم از شب گذشته با جناب اشرف صدر اعظم مشغول صحبت و القیای  -

 (.4دیم )همان: بو فرمایشات
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 (.11بود. )همان:  گمرکاتمیرزا نصر اهلل مدیر -

زیر دست کمی گردش کردیم.  باغاتها و نماز خواندیم و سوارشدیم رفتیم توی سبزه -

 (.8)همان: 

و عرایض نزد او جمع  تلگرافاتمیرزا محمد خان وکیل الدوله را احضار فرمودیم قدری  -

 (.14حظه فرمودیم. )همان: شده بود به حضور آورد همه را مال

یادی به ز تلگرافاتدر تاالر بیرونی روی صندلی نشستیم وکیل الدوله با نوشتجات و  -

 (.11حضور آمد. )همان: 

 

 « ها»به جای «  جات»ی مکرر از پسوند و(  استفاده

اگر به معنی دسته و گروه استفاده شود کاربردش در زبان فارسی بی اشکال است؛ « جات»

ی جمع استفاده شده است. کاربرد پسوند به عنوان نشانه« جات»در سفرنامه بارها  اما

 است:« ها»در معنی « جات»ی خود تأکیدی بر استفاده« اقسام»ی همراه با کلمه« جات»

بعد چون آن نوشتجات روسی و آلمانی و ترکی بود دادیم که خودش بدهد بندیم  -

 (.5رند )همان: السلطان ترجمه نموده به حضور بیاو

 را خوانده نوشتجاتراجع به وزیر خارجه و غیر بود. خلوت فرمودیم و  نوشتجاتبعضی  -

 (. 8جواب دادیم)همان: 

 (.4الزمه هم به توسط ایشان به عرض رسید )همان:  نوشتجاتبعضی عرایض و  -

تماع سینه زن بارد و آمده سینه زدند و نوحه گری کردند و ما اس جاتدستهشب باز  -

 (.31نمودیم )همان: 

اند که در جای خودش بمرتبۀ زیر فرو میرود و در پائین باال خانۀ آنجا میزی تعبیه کرده -

 (.117و مشروبات و غذاها روی آن میچینند )همان:  جاتمیوهاقسام 

 

 ز( حشو

ی مظفرالدین شاه، مظاهر حشو بیشتر در کاربرد مترادفات و عطف کلماتی به در سفرنامه

 یکدیگر که دقیقًا از نظر معنایی یکی هستند، مشاهده می شود:

 فرمایشو  صحبتوزیر دربار عصر از شهر آمد او را در اندرون به حضور خواسته قدری  -

 (.6فرمودیم )همان: 

به قدر دو هزار تومن هم جناب اشرف صدر اعظم و وزیر دربار و سایر ملتزمین رکاب و  -

 تیدرس صحیحه نقد به جناب حاجی میرزا ابوالمکارم که شخص نمود اعانتو  کمکنوکرها 

 (.19است بسپارند )همان: 
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 (.17گردد )همان:  مقدورو  میسرانشاءاهلل پس از مراجعت از فرنگ به هر قدر که  -

تجارتی از بابت حمل و نقل امتعه و مال التجاره حاصل گردد )همان:  سودو  صرفهو هم  -

16.) 

 خوشحالو  مسرورقلباً  شعفو  شوقهالی شهر با این همه خوشوقتی و ما هم از دیدن ا -

 (.11بودیم )همان: 

 

 فعل  1-2

 الف( به کارگیری افعال نامأنوس

در این اثر گاه افعالی مشاهده می شود که یا مخالف قیاس صرفی هستند یا با استفاده ی 

 تند:نادرست از همکرد فعلی، دوجزء فعل مرکب با یکدیگر همخوان نیس

 (.68)همان:  بنمایدندشخص باید به فرصت و مهلت درک لطف و لذت آن را -

 (.168)همان:  خواستیم آمدندنایب السلطنه از شهر به استقبال آمده است به حضور -

 (.195به تماشای معدن نفط برویم )همان: ایم قرار دادهامروز بعد از ظهر -

 

 فعل: ی مکرر از صفت مفعولی به جایب( استفاده

صفت مفعولی چنان که از اسم آن نیز بر می آید صفت است نه فعل و تنها بخشی از افعال 

 صحیح« بودن»و « استن»ماضی نقلی و ماضی بعید است و ذکر آن بدون افعال معین 

نیست مگر این که فعل معین بعد از آن به قرینه حذف شوند. در حالی که در سفرنامه به 

 لی به جای فعل استفاده شده است.طور مکرر از صفت مفعو

 هشدساعتی استراحت نمودیم و عصر سوار کالسکه  خوردهمراجعت به منزل کرده، ناهار -

 (.84رفتیم )همان: 

 (.40ما را بیدار کرد )همان: آمدهامروز صبح دکتر کاک -

: نصرف ناهار شد )هما آمدهاز آنجا به تیراندازی رفتیم بعد به منزل  کردهقدری تماشا -

45.) 

 (.105خوابیدیم. ) آمدهبه منزل  برخاستهخالصه سه پرده تیاتر را ماندیم بعد 

یم. به راه افتاد شدهمراجعت کردیم بعد سوار ترن  رفتهاز آن اتاق در جلو شهر برای تماشا -

 (.111)همان: 

 

 ج( فاصله انداختن میان اجزای فعل مرکب
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 ه بیفتد چون این فاصله درک ارتباط بینبه طور کلی بین اجزای فعل مرکب نباید فاصل

 (194: 1385عناصر سازنده ی فعل را دشوار می کند. )ذوالفقاری، 

 (.59بمانیم )همان:  نمودهشام  صرفبعد رسیدیم به استاسیونی که باید در آنجا -

 (.85)همان:  کردیمبه منزل  مراجعتدر آنجا قدری با آن صحبت داشته -

 (.88)همان:  کردیمازی مردم را ب تماشایقدری ایستاده -

 اند چندان علتی نیستو گفته کردهبر سالمت مزاج ما  تصدیقاجماالً شنیدیم که آنها -

 (.40)همان:

به شهرهای  حملچوب زیادی از جنگل بریده و دسته کرده کنار راه گذاشته بودند که -

 (.53)همان:  نمایندروسیه 

 

 ارد( عدم مطابقت فعل و فاعل از نظر شم

بین فعل و فاعل در زبان فارسی از نظر شمار هماهنگی وجود دارد، اما در سفرنامه بارها 

دیده شده است که فعل مفرد برای فاعل جمع و فعل جمع برای فاعل مفرد به کار برده 

 شده است:

موریگانچی و اند ها در طرفین ارس به تماشا آمدهها و مسلمانجمعیت زیادی از روس-

 (.91)همان:  هستهم  رهقزاق و غی

همان: ) میکننداز دیدن آن حیرت  انسانکار بسیار عظیمی است و سقف مرتفعی دارد که -

83.) 

خواهند در جلو امارت که قشون ساخلوی ایران می میکندعرض  آمیرال و حاکم ایوان -

ا م آمده همانطور که رسم دارند باعلیحضرت امپراطور دعا میکنند در حضور ما بایشان و

 (.77دعا کنند )همان: 

ها را پدر بر پدر دیده و میشناسیم به ما چون همۀ آن بینمهم این اشخاص را که می ما -

 (.175اثر میکند )همان: 

 (.80ها را دیدم )همان:آن میامدیمکه  منبعد 

 

 ه( عدم تطابق افعال مربوط به یک نهاد 

به یک نهاد بر می گردند از نظر  گاه در سفرنامه مشاهده شده که شناسه ی افعالی که

 شخص و شمار یکی نیستند:

رود در کنار رودخانه رن سیر و سیاحت کامل نموده از طرف دیگر که بباغ وحش می -

 (.139)همان:  شدیمپیاده  رسیدبآنجا 
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 (.80)همان: دیدمها را آن آمدیمبعد من که می -

 یمنکردتیم و برگشتیم دیگر مجال ولی ما در شهر پطرزبورغ خط راه آهن که مکرر رف -

 (.118)همان:  بکنمو سیاحت کامل  ببینمهیچ جا را 

 بستندو  باز کردوزبر دربار را خواستیم به حضور آمد دست ما را به حضور ایشان  -

 (.33)همان:

های کوچک و باغچه زدآنجا سابقًا تماماً یک قطعه چمن بود حاال وضعش را به هم  -

 (.34وضع سابق از حاال بهتر بود )همان:  اندکردهگلکاری 

 

 و( کاربرد نادرست افعال گذاشتن و گزاردن

این اشکال را بیشتر از آن که بتوان غلط امالیی نامید شاید بهتر باشد ندانستن تفاوت 

معنایی این دو واژه دانست که اولی به معنی قرارد دادن و دومی به معنی ادا کردن است 

می شود گذاشتن به معنی قرار دادن به جای گزاردن به معنی ادا و چنان که مشاهده 

 کردن به کار رفته است:

ی ایران در کمال آسودگی هستند نمود از اینکه همۀ ارامنه شکرگذاریاو هم اظهار  -

 (.77)همان: 

مهام خارجۀ آذربایجان و میرزا نصراهلل مدیر گمرکات بود )همان:  کار گذارنایب الوزاره و  -

11.) 

 یشکرگذارها هم اظهار امیران تبلیغ تفقد و دلواپسی ما را به آواز بلند بآنها نموده آن -

 (.71کردند )همان:

 (.117خودشان را به ما معرفی نمودند )همان:  کارگذارانایشان هم تمنا و  -

 

 صفت 1-9

 الف( مطابقت صفت و موصوف از نظر جنس و شمار

گیرد. در ندارد و در تطابق با موصوف قرار نمی در زبان فارسی صفت، جنس و شمار

ی مظفرالدین شاه به کرات مطابقت صفت و موصوف از نظر جنس و شمار مشاهده سفرنامه

 شود که این امر بر نفوذ گسترده ی نحو عربی بر زبان فارسی حکایت دارد.می

ق عرب عرا عتبات عالیاتو  مکۀ معظمهتقریبا دو سال است که به مشهد مقدس و -

 (.10مشرف گشته )همان:

 (.47میداشتیم )همان:  صحبت متفرقهامیر بهادر جنگ و جمعی دیگر همراه بودند و -
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تمام راه را با وزیر دربار و وزیر همایون توی کالسکه به توصیف و تحسین این صفای -

 (.75پروردگار مشغول بودیم )همان:  قدرت کاملۀطبیعی و 

والدۀ محترمۀ  یم تا اعلی حضرت امپراطور و امپراطریسمدتی توقف نمود راحت کرد-

 (.119و خانوادۀ سلطنتی آمدند )همان:  امپراطریس حالیهایشان و 

 (.46گذشت )همان: بود تقریباً پنجاه سال از عمرش می زن نجیبهخیلی -

 

 ب(آوردن صفت مونث برای واژگان جمع غیر عربی

نیست برای واژگان جمع غیر عربی صفت  در حالی که در زبان فارسی صفت دارای جنس

 های مونث آورده شده است:

است )همان:  فابریکهای مختلفهدر ایالت ماغلوف در هزار وششصد و پنجاه و شش باب -

56.) 

در ذیل کشتیرانی  رودخانهای مفصلۀهای آمد و شد در حکومت ماغلوف در روی راه-

 (.56میشود )همان: 

 (.10)همان:است  دهات متفرقهدست چپ - 

 (.4هم به توسط ایشان به عرض رسید )همان:  عرایض و نوشتجات الزمهبعضی -

از قزاق و غیره هم خیلی آمده و همراه هستند )همان:  صاحب منصبان مختلفهها غیر این-

99.) 

 

 ی زبان عربیج( آوردن صفت مفرد مونث برای جمع مکسر به شیوه

لحق به جمع مکسر باشد صفت آن می تواند مذکر در زبان عربی اگر جمع برای عاقل و م

( با وجود این که در زبان فارسی صفت مونث وجود 303: 1355یا مونث بیابد. )شرتونی، 

ندارد این قاعده در نثر مظفرالدین شاه نفوذ کرده و صفت مونث برای اسامی جمع مکسر 

 آورده شده است:

مشغول بودیم دو سه  اسفار سابقهات با سایر عمله جات که در حضور بودند به مذاکر-

 (. 33ساعتی خوابیدیم )همان: 

ما در آذربایجان است )همان:  امالک خالصۀاز آنجا گذشته به سعد آباد رسیدیم که از -

39.) 

 (.88خریداری شد )همان:  اشیاء متفرقهدر آنجا انگشتری و بعضی -

 مکاتب ابتدائیهسهای علمی و مدارس دیگر نیز هست از قبیل مدر مدارس مزبورهغیر از -

 (.56اند )همان: و غیرها که به جهت اطفال و دخترهای فقیر ساخته
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قرار دولتی بگذاریم  تجار داخلهامیدوارم انشاءاهلل از این سفر که مراجعت فرمودیم با -

 (.90)همان:

 

 د( استفاده از اسم به جای صفت

اص به جای صفت نسبی با پسوندهای در این اثر به خصوص در مورد برخی از واژه های خ

 از اسم استفاده شده است:« ین»یا « ی»صفت ساز 

و خیلی با طراوت بود )همان:  آفتاب امروز صبح که از خواب برخواستیم هوا صاف و-

136.) 

 (.161است و کم کم میبارد )همان:  ابرصبح که برخواستیم دیدیم هوا -

 (.183و مثل هوای زمستان بود )همان:  هابر و مصبح که از هوا برخواستیم هوا -

 (.11غریبی بود )همان: طوفانو  ابر تیرههوا -

 (.15شدیدی شد و باران سختی بارید )همان:  رعد و برقو  ابرهوا -

 

 حرف 1-1

 الف( به کار بردن ترکیب اگرچه... اما...

جمله ی  و مترادف های آن استفاده شود،« اگرچه»هرگاه در جمله ای در جمله ای از 

اما در سفرنامه به کرات (؛ 161: 1385آغاز شود )ذوالفقاری، « ولی»یا « اما»بعدی نباید با 

 این ترکیب مشاهده می شود:

  (.85عصر هوا باز شد )همان:  امابارید باران مختصری می اگرچهصبح -

 (.106دیگران خیلی تعریف و تحسین میکردند )همان:  اماما خوشمان نیامد  اگرچه -

 (.110دوباره مراجعت به روسیه میکنیم )همان: اماتا وسط فرنگستان آمده  اگرچه -

 (.174نسیم سردی میوزید )همان:  اماآفتاب بود  اگرچههوا در نهایت برودت بود  -

 

 قید 1-1 

 ی مکرر از قیدهای تنوین دار الف( استفاده

های های عربی به خصوص فعلز فعلی مکرر ااز اشکاالت زبانی پرکاربرد نثر قاجار استفاده

ی مظفرالدین ی استفاده از آن در سفرنامه( که دامنه91: 1341تنوین دار است)خاتمی، 

 شاه بسیار گسترده است: 

بصیرت و آگاهی  خصوصاً و وضع تبریز  عموماً ی ما از وضع آذربایجان هیچ کس به اندازه-

 (.115ندارد )همان:
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بارد و هوا خیلی برودت می اتصاالً دیم از اول ماه محرم تابحال امروز در میانج اتراق کر -

 (.14دارد )همان: 

 (.97به جزیره رسیدیم )همان:  سالماًبحمداهلل  -

 (.91به چادر طویله پناه برده و شب را در آنجا به سر برده است )همان  اظطراراًعاقبت -

 
 ب( ساختن قید با تنوین دار کردن کلمات غیر عربی 

سفرنامه بارها مشاهده شده است که با تنوین دار کردن کلمات غیر عربی و حتی در 

ی اشکال در به کارگیری بی اروپایی قید ساخته شده است. این نکته نه تنها در مقوله

گنجد؛ بلکه نویسنده با تنوین دار کردن کلمات غیر عربی، قیدهای تنوین دار می یاندازه

 رقم زده است: اشکال زبانی دیگری را نیز 

خبر رسید که وزیر امور خارجه روس )کنت  تلگرافاً گذرد الحال که یک ساعت از شب می -

 (.41مراویف( غفلًه فوت شده است )همان: 

کسالت ما را اطالع دهد )همان:  تلگرافاًبه )ایرال آرسنیف( گفتیم باعلیحضرت امپراطور -

115.) 

 

 نتیجه گیری: -1

آید، ای برای نثر امروز به شمار میهجری از آنجا که طلیعه تحوالت نثر قرن سیزدهم

دارای اهمیت بسیاری است. از آنجا که مسیر ساده شدن نثر کالسیک فارسی در این عصر 

ای هموار شد، وجود اشکاالت صرفی و نحوی در آن طبیعی است. به به طور شتابزده

اثر یکی از ادیبان عصر قاجار خصوص که آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، 

ندگی ی نویسنیست؛ بلکه اثر یکی از شاهان این عصر است. شاهانی که در این عصر داعیه

ها پیدا شده بود و آثاری که بیشتر سفرنامه و شرح حال بود از خود بر جای گذاشتند. در آن

ه عالوه بر این ک مظفرالدین شاه قاجار که به پیروی از پدر به سفرنامه نویسی روی آورد،

اثری خلق کرد که از نظر تاریخی بسیار اهمیت دارد، از نظر زبانی نیز اثری قابل پژوهش 

هایی را را به وجود آورد. این اثر عالوه بر این که همچون سایر آثار هم عصر خود ویژگی

کشد از اشکاالت زبانی های سبک عصر قاجار است با خود یدک میکه تحت عنوان ویژگی

ش است. ای نثر قاجار و برخی مختص نویسندهنیز مبرا نیست؛ اشکاالتی که بعضی ویژه

ی انواع کلمه مانند اسم، فعل، صفت، حرف و قید و هم در این اشکاالت که در همه

شود. بیشتر ناشی از عدم اطالع نویسنده از مختصات نثر ترکیبشان با یکدیگر مشاهده می

 های بیگانه است. ی الگو برداری از نثر زبانن و در نتیجهفارسی یا عدم پایبندی به آ
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 شود، بیشترینهای عصر قاجار مشخص میبا بررسی این اثر و مقایسه با سایر نوشته

های نثر عهد قاجار است که نه فقط در اشکاالت زبانی موجود در این اثر به نوعی ویژگی

شود. مواردی مانند ورود بیش مشاهده مینثر مظفرالدین شاه بلکه در اکثر آثار این دوره 

ها به تبع موجود نبودن معادل فارسی آن در اثر مورد از اندازه لغات خارجی که اکثر آن

گیرند، تتابع واژگان عربی، مطابقت صفت و موصوف از نظر جنس و شمار، استفاده قرار می

صادر جعلی و... را های عربی برای کلمات فارسی، ساختن می مکرر از نشانهاستفاده

ها در نثر قاجار نمی توان از که علی رغم فراگیر بودن آن توان از این دست برشمردمی

 ها به عنوان اشکاالت زبانی غفلت کرد.وجود آن

ی هشوند در سفرنامهمچنین بسیاری از موارد نیز که اشکاالت زبانی نثر قاجار محسوب می

شوند؛ به عنوان مثال جمالت بسیار کم مشاهده میمظفرالدین شاه مشاهده نمی شوند یا 

فاصله افتادن بین فاعل و فعل یا تتابع واژگان عربی که در بسیاری از  پیچیده و تو در تو،

ی اول مظفرالدین شاه چندان محسوس نیست و شود در سفرنامهآثار این عصر دیده می

ره که در سوابق زمان برای ملوک وهلل المنه بمقاصد عالیه و فواید منظو»مواردی مانند: 

نمود از ی ستیز و جدال ممتنع و محال میجهان حصول اینگونه امانی و آمال بی غایله

منهل صافی وداد و مصافات و حسن مراودت رسمانه و یمن مسافرت دوستانه فایز و نایل 

ملکه محقق در محضر انور و اقدس شاهنشاه افخم ایران خلداله »( و 9)همان: « گردیدند...

است که مقصود از ایجاد بنی نوع انسانی اصالح معاش و معاد و محفوظی ایشان است از 

ی حیات بشری وجود سلطنت تعدی و فساد فالجرم برای حفظ و حراست گوهر گرانمایه

( 61)همان: « ی باهره عقال و شرعا واجب و اهم استی بازله و تحقق حکومت قاهرهعادله

قل های چاپخانه یا نهای خود شاه نیست بلکه نوشتهآید نوشتهچشم می که در این اثر به

 های نوشته شده به اوست. قول مستقیم نامه
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 منابع

 ، تهران: زواراز صبا تا نیما( 1385آرین پور، یحیی )

بررسی منتخبی از سفرنامه های منثور حج در دوره ی ( »1347امین زاده، نرگس )

 ،فصلنامه ی تحقیقات جدید در علوم انسانی، «"زبانی -دستوری"قاجاربا رویکرد 

 .61-81 ،11ی شماره

 جلد، تهران: امیرکبیر 3، سبک شناسی( 1353بهار، محمد تقی )

کتاب ماه ، «ی مشروطههای نثر مطبوعاتی در دورهویژگی( »1386جنیدی، فائزه )

  90-77،   115ی ، شمارهادبیات

طبقه بندی و بررسی نثر متون عرفانی و فلسفی ( »1385رضا )حاج آقا بابایی، محمد 

 101-111، 38ی ، شمارهمتن پژوهی ادبی، «قاجار

، «شعر و نقاشی در عصر قاجار، چالش سنت و مدرنیته( »1340خاتون آبادی، افسانه. )

 77-34ی دوم، ، شمارهادبیات پارسی معاصر

« رالدین شاه به اروپا از نظر ادبیی دوم مظفبررسی سفرنامه( »1380خاتمی، احمد )

 3-4، 17ی ، شمارهمیراث یآیینه

سایه ی نثر قاجار بر شیوه ی نگارش ( »1341خاتمی، احمد؛ اصغری طرقی، مژگان )

 . 11-93، 10ی ، شمارهی ادب فارسیفصلنامه، «فارسی امروز

 ، تهران: علمراهنمای ویراستاری و درست نویسی( 1385ذوالفقاری، حسن)

ی محمد جواد شریعت، تهران: ، ترجمه9 مبادی العربیه( 1355رتونی، رشید )ش

 اساطیر

 ، تهران: میتراسبک شناسی نثر( 1341شمیسا، سیروس )

 ، تهران: میتراکلیات سبک شناسی( 1343شمیسا، سیروس )

 ، تهران: مدبر ایران در دوره ی سلطنت قاجار(  1357شمیم، علی اصغر.)

ی مجله« ی تاریخی و مبانی نظری سره نویسیپیشینه( »1388صدری نیا، باقر )

 44-115، صص 67، شماره ی ادبیات و علوم انسانی تبریز

 ، تهران: آوای نوردرآمدی بر سبک شناسی در ادبیات( 1351عبادیان، محمود )

پژوهشنامه « های نثر روزنامه نگاری دربار قاجاربررسی ویژگی( »1385غالمی، علی )

 . 165-188، صص 5ی ، شمارهادب حماسی

 ( سفرنامه ی اول مظفرالدین شاه، چاپ سنگی1315مظفرالدین شاه )
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سفر شاهان قاجار به فرنگ )سفرهای ناصر الدین شاه و مظفر ( »1356میری، رزیتا )

 104-191، 9، شماره ی تاریخ معاصر ایران« الدین شاه قاجار به اروپا( 

 ، تهران: چشمهنویسی زبان معیار مبانی درست( 1387نیکوبخت، ناصر )

 ، تهران: جامجویبار لحظه ها (1381یاحقی، محمد جعفر)

از آب درمانی تا دارویی که شاه برای تقویت  -ی سوم مظفر الدین شاه به فرنگ سفرنامه

(  1340دی  10گرفت و باعث مرگش شد. )

http://www.khabaronline.ir/detail/141859/culture/book 

 

http://www.khabaronline.ir/detail/191874/culture/book
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مهر و "های نسخه شناختی و تصویر نگاری نسخه خطی بررسی ویژگی

 در کتابخانه ملی ایران "مشتری

 ( 161111)کد شناسایی:  

 6الهام شمشیری

 2اکبریمرضیه 

 9زهرا موسوی خامنه

 

 چکیده:

است که توسط  تبریز های خطی قرن هشتم هجری در یکی از نسخه "مهر و مشتری"

سروده شده است. موضوع آن داستان عشق و محبت صادقانه مهر  محمد عصار تبریزی

پسر شاپور و مشتری پسر وزیر شاه به یکدیگر است. هر چند هر دو عاشق در راه عشق 

افتند، ولی در پایان همدیگر را ها و نامالیمات زیادی شده و از وطن دور میسختیگرفتار 

های استنساخ شده از نسخه اصلی یابند. در این پژوهش سعی شده است یکی از نسخهمی

بررسی و مشخصات نسخه یعنی نام مولف، کاتب، زمان و مکان کتابت و  "مهر و مشتری"

آغاز و انجام نسخه ذکر شود. نسخه اصلی بدست خود عصار تالیف، تعداد و اندازه اوراق، 

اند. روش تحقیق در این های زیادی بعد از آن تحریر شدهکتابت شده است اما نسخه

 تحلیلی همراه با تفسیر تصاویر است. _پژوهش توصیفی

 

 ها: نسخه خطی، نسخه شناختی، مهر و مشتری، عصار، عشق نامهکلیدواژه

 

 
 

 

                                                           
 elhamshamshirii@gmail.comتهران )س(رشد،صنایع دستی دانشگاه الزهراکارشناسی ا فارغ التحصیل1

 rasaa911@yahoo.com تهران  )س(فارغ التحصیل کارشناسی ارشد،صنایع دستی دانشگاه الزهرا1 
  ahra.ac.irz.mousavikhameneh@alz  تهران )س(دانشگاه الزهرا هیئت علمی 3

mailto:elhamshamshirii@gmail.com
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 مقدمه:

از محمد بن محمد عصار تبریزی که نسخه اصلی آن  "مهر و مشتری" منظومه

هـ. ق و به شماره  589به خط عصار است و در کتابخانه عارف حکمت مدینه به سال 

 شود.نگهداری می 401/41

ها و های خطی بسیاری از مهر و مشتری در ادوار مختلف، در حوزهنسخه

های استنساخ شده پژوهش حاضر یکی از نسخهشود. در های جهان نگهداری میکتابخانه

گیرد که در کتابخانه ملی تهران  با کد شناسایی از مهر و مشتری مورد بررسی قرار می

اتی تر است. اطالعشود و از نظر تاریخ کتابت به نسخه اصلی نزدیکنگهداری می 819696

و  ه اصلی کاملاز کاتب نسخه مورد بررسی در دست نیست ولی نسخه با توجه به نسخ

سطری و به خط نستعلیق کتابت شده است  11صفحه  999خوانا است. نسخه مذکور در 

 مجلس به تناسب متن و موضوع دارد.5و 

مهر و مشتری سرگذشت پسران شاپور حاکم شهر استخر و وزیرش است، بخت 

دلداده و خورد و تا زمان مرگ مهر و مشتری از همان ابتدا و پیش از تولد به هم گره می

بینند و وصال  یکدیگر مانند. هرچند در راه عشق نامالیمات زیادی میعاشق یکدیگر می

 بینند.را تنها در روز مرگ می

ها برای بررسی و مشاهده ها و موزههای مجازی کتابخانهدر این پژوهش از پایگاه

ا، هامی نسخههای مختلف مهر و مشتری بهره برده شده است. طی بررسی آنالین تمنسخه

نسخه مذکور به دلیل نزدیکی تاریخ کتابت آن به نسخه اصلی و همچنین طبق سخن 

ی دستنویس عصار کتابت شده، کاتب نسخه در انتهای نسخه، این نسخه از روی نسخه

 انتخاب شده است.

 هاست، به شرح زیر است:سواالتی که این مقاله درصدد پاسخ به آن

 چیست؟ "مهر و مشتری"سخه خطی و مصور های نسخه شناختی نویژگی

در تصاویر نسخه مهر و مشتری، آیا تأثیر پذیری از مکتب نگارگری زمان خود دیده 

 شود؟می

توصیفی و همراه با روش -تحلیلی روش تحقیق پژوهش، این موضوع به توجه با

 آوری نسخه شناختی و با هدف شناخت و معرفی نسخه مذکور انجام شده است. گرد

 جازیم هایپایگاه و اسنادی ای،کتابخانه منابع از گیریبهره با پژوهش این نیز در العاتاط

یل شناختی و سپس به تحلنسخه  هایویژگی ابتدا .است صورت گرفته هاها و کتابخانهموزه

 تصاویر از پایگاه کتابخانه ملی تهران تهیه شده است. های نسخه پرداخته شده است.نگاره

 حقیق:پیشینه ت
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ا ههای گوناگون در موزههای خطی بسیاری از مهر و مشتری متعلق به دورهنسخه

ها تنها دو کتاب و یک ها و جستجوشوند. در بررسیهای جهان نگهداری میو کتابخانه

منظومه  اند.پایان نامه بدست آمد که به بررسی و تحلیل منظومه مهر و مشتری پرداخته

، مقدمه، تصحیح، توضیحات و تعلقات( به کوشش دکتر رضا مهر و مشتری )عشق نامه

مصطفوی سبزواری که بر اساس نسخه تحریر یافته در عصر شاعر نوشته شده و توسط 

چاپ شده است. در کتاب مذکور،  1357انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی و به سال 

ن گفته و این نسخه نویسنده در چند پاراگراف از نسخه مورد مطالعه در این پژوهش سخ

 داند.های کتابت شده میترین نسخهرا یکی از کامل

کتاب دیگری که به کوشش بهروز ایمانی توسط انتشارات آیدین به چاپ رسیده  

 تصویر نمای ،"تبریزی عصار محمد بن محمد از مشتری، و مهر منظومه"است، با عنوان 

 سال به تبریزی عصار خط به ،مدینه حکمت عارف کتابخانه 401/41 شماره دستنویس

 زیتبری عصار مشتری و مهر بازیافته، منظومه احوال، آثار، اشعار به کتاب مقدمه در .ق589

 و امع نمایه االبیات، ها، کشفپیوست دستنویس، تصویر نیز پایان در. است شده اشاره

 .آمده است کتابنامه

مثنوی مهر و مشتری  تصحیح و توضیح"پایان نامه آقای احد محمدی با عنوان 

برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی  "از محمد عصار تبریزی

به تحریر در آمده است، نمونه دیگری از مطالعات انجام شده بر روی  1381در سال 

 منظومه مهر و مشتری است.

و به بررسی  ها به عنوان جامعه آماری انتخاب شدهدر هر سه نمونه، یکی از نسخه

ها بررسی نشده اند. نسخه مورد بررسی در این پژوهش در هیچ یک از پژوهشپرداخته

 است.

 

 آشنایی با عصار؛ مولف مهر و مشتری

موالنا شیخ شمس الدین حاجی محمد عصار تبریزی از عرفا و سخنوران قرن 

ادگاه و محل دانند، زهشتم هجری است. زمان تولد ایشان را اوایل قرن هشتم هجری می

دانند. هـ .ق می 543یا  541سکونت او تبریز و تاریخ  تأیید شده وفات ایشان را سال 

 دانشمندان و عرفا و سخنوران از تبریزی عصار محمد حاجی الدین شمس شیخ موالنا

 اداست شعری و علوم نجوم و ریاضیات مانند؛ عقلی علوم در زمان خود بوده است. وی نامی

 همه از دور به و عارف مردی عصار .داشت تخلص "عصار" شعر در و ودب نظر صاحب و

 دولت و حکام مداحی به توجهی هیچ و بود، خاکی جهان این تملقات و دنیوی تعلقات ی
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 و زبان و فرهنگ حفظ به وی خاص عالقه مشتری و مهر سرودن انگیزه .نداشت مردان

 آثار : .زمان حکام دستور به نه ت،بوده اس گذشته علمی میراث و ایرانی و فارسی ادب

)مصطفوی  (فارسی ادبی فنون در)"القوافی تعداد فی وافی" و "مشتری و مهر" مثنوی

 (10-17. ص 1357سبزواری، 

 

 مشتری و مهر اصلی نسخه

 خسرو وزن در و مثنوی قالب شعر و ادبیات است. در  "مهر و مشتری"موضوع 

 در 41/401 شماره به مشتری و مهر .است تبی 1 1071 دارای و شده سروده شیرین و

 خود قلم به ق589 االولی جمادی اوایل در و است محفوظ مدینه حکمت عارف کتابخانه

 مولیمع خط او و کرده تحریر نسخ خط به را نسخه عصّار. است شده کتابت تبریزی عصّار

 و گرفته ارقر ستونی دو جدولی احاطه در ابیات. است خوشنویسی هایجلوه از عاری و

 یرتحر شنگرف به عنوان سر. است شده ترسیم سیاه رنگ به و است مزدوج جدول خطوط

 درون و یافته تزیین شرفه با که مذهّب ای کتیبه با است سر لوحی دارای نسخه و یافته

 اوراق تعداد. است شده قلمی درشت ثلث خط به "الرحیم الرحمن اهلل بسم" عبارت آن،

 (11. )همان، ص است برگ115  نسخه،

عصار در این منظومه عالوه بر تأثیر پذیری از خسرو و شیرین نظامی، به گل و نوروز 

 ( 31خواجوی کرمانی نیز توجه دارد. )همان. ص 

 معرفی نسخه خطی مهر و مشتری 

 مهر و مشتری     عنوان نسخه

  (819696کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران )کد:  محل نگهداری

/ مذهب / کاتب 

 محل کتابت

 نامشخص

 هـ .ق 889 تاریخ کتابت

 نخودی بخارائی نوع کاغذ

 ها با خط نسخعنوان –نستعلیق   نوع خط

                                                           
 کسی که این دفتر فرخنده خواند / اگر در خاطرش گردد که داند  1 

 که ابیات بدیعش را عدد چیست    / بگویش پنج الفست و صدو بیست   
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 در متن آبرنگ تصویر و مجلس هفت دارای هاتعداد نگاره

 چند ، زر با  هاسرفصل الجورد، و شنجرف و زر مذهب سرلوحه تذهیب

 دو هامصرع میان سیاه، و زر سطور دور جدول ، میناتور صفحه

 سیاه و زر جدول

 147*  131 ابعاد نسخه

 سطر کامل در اکثر صفحات 11  تعداد سطور

 )به همراه چند صفحه توضیحات کاتب( 999 تعداد صفحات

 تیماج سرخ  جلد نسخه

نقص و افتادگی

 :نسخه های

 .شودمی دیده اوراق در لکه و افتادگی آب آثار

 ،  منبع: نگارندگان819696.نسخه شناسی مهر و مشتری کد:1 جدول
 عنوان اصلی و فرعی نسخه:

بود که بعدها به دلیل نام قهرمانان  "عشق نامه"نامی که عصار بر منظومه نهاد 

 (1شهرت یافته است. )همان، ص  "مهر و مشتری"اصلی داستان به 

 که مستحسن نباشد قول گفتار  بس ای عصار از این گفتار بسیار  / "

 1"سخن کوتاه کن بر دار خامه        /   رقم زن به بیاض عشق نامه 

 موضوع نسخه خطی مهر و مشتری

 پسر "مهر" میان است پاک دوستی و عشق "مهر و مشتری" منظومه موضوع

 .وزیرش پسر "مشتری" و استخر شاپور، حکمران شهر

حبت، وفاداری و عدالت در این منظومه دوستی، صداقت، درستکاری، عشق و م

گردد. آنچه در ها منجر به صلح و دوستی و امنیت میمحور اصلی است و اغلب صحنه

آید صناعات بدیعی از جمله: جناس، طباق، منظومه مهر و مشتری بسیار به چشم می

ر، در انظیر، ایهام، تناسب و تلمیح است. تاریخ اتمام مهر و مشتری به تصریح عصمراعات

 هر از» هـ .ق است. عشقی 558پایان منظومه، پنج ساعت رفته از روز دهم شوال سال 

 عشقی دیگری تعبیری به و«  ریایی گرد از پاک»  و «مبرا شهوت هر» از و«  معرا علت

                                                           
 . دو بیت پایانی منظومه " بیان مراتب عشق و مقامات آن "1 
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 ینا در عصار. ماندمی استوار میانشان حیات پایان تا کودکی زمان از که. است افالطونی

 باز را خود آمیز حکمت های و اندیشه شمارد می غنیمت را رصتیف هر دلکش منظومه

 (11. ص 1357)مصطفوی سبزواری، پردازدمی خوانندگان اندرز و به نمایدمی

 

  است: چنین مشتری و مهر خالصه اما

 ،دانا داشت وزیری و کردمی زندگی استخر در نام شاپور ، کامروا پادشاهی"

 وزیر و پادشاه روزی.  داشتند کم را فرزند فقط زندگی های بهره از دو آن

 قرص کدام هر به که رسندمی پیری به کوه دامنه در. گردندمی شکار عازم

 زا پس و کنندمی چنین. شوند بارور و همسرانشان بخورند تا دهدمی نانی

 وزیر و پسر مهر را شاه پسر نام که. آیندمی دنیا به دو پسر همزمان مدتی

روند و برهم عاشق ذارند. مهر و مشتری با هم به مکتب میگمی مشتری را

ا پیوندد و بشوند. بهرام پسر حاجب شاه نیز با موافقت شاه به آن دو میمی

ورزد و به کمک معلم در میان رود. اما بر آنان حسد میها به مکتب میآن

اندازد تا خود به مهر نزدیک شود. به توطئه بهرام و آن دو جدایی می

گردد از رفتن فرزندش به مکتب جلوگیری واست شاه وزیر مجبور میخ

خوانند و مشتری نیز با پسر یکی از خادمان کند. مهر و بهرام با هم درس می

به نام بدر دوستی خود را پایدارتر میکند. مهر و مشتری همچنان در فراق 

و شاه از گردد گذرانند، میان آنان نامه نویسی آغاز مییکدیگر روزگار می

کند و مهر را آید. مشتری را از کشور خود اخراج میاین جهت به خشم می

افکند، مهر پس از آزادی به همراه دوستان خود کاخ پدر را به زندان می

گردد. سوانح و وقایع گوناگونی کند و به دنبال مشتری روان میترک می

به شهر خوارزم آید. مهر از این سو برای هر یک از دو دلداده پیش می

-کند. دختر کیوان، شاه خوارزم بر او عاشق میها میرسد و هنرنماییمی

پذیر که مشتری بندد اما فقط زمانی ازدواج با او را میشود و مهر بدو دل می

گذرد و مهر با اجازه شاه کیوان همراه ناهید به را یافته است. مدتی می

ها در فراق فرزند خود بود، از مدتگردد. شاپور پس از اینکه استخر باز می

گردد و او را به جای خود بر تخت شاهی بازگشت او به وطن شادمان می

گذراند اما همچنان بر سر عشق خود است. تا نشاند. مشتری در انزوا میمی

شود. و این دو دلداده میرد و مشتری نیز در پی او روان میسرانجام مهر می

هان خاکی گذاشته بودند در یک روز هم فرمان که در یک روز پا بدین ج



 
 

 
 
 

 631      شناسی و تصویرنگاری .....های نسخهبررسی ویژگی

گردند و ناهید نیز در همان حق را لبیک گویند و جنب یکدیگر دفن می

میرد و روز می

پس از چندی 

یاران مهر نیز 

روند. از دنیا می

مهر را پسری 

هست شاپور 

نام، او را بر 

-تخت می

نشانند وی نیز 

پاید دیری نمی

و به سرابستان 

 "شتابد...می

)مصطفوی 

 (13-11. ص  1357سبزواری،

 

 های نسخه بررسی شدهویژگی

 مرصع سر لوح  و یک زرین جدول دارای رقم بدون است و  نسخه نستعلیق خط

خوانا  و شده محو که شده نوشته کلماتی آن میان در ثلث خط با که مذهب شمسه یک و

 ،است شده نوشته بازر خوش تاریخ نسخ و بخط کتاب آخر و دو صفحه هاعنوان نیست،

 باشد.می متن در آبرنگ تصویر و مجلس هفت دارای

ها در کادرهای مستطیل شکل نوشته شده است و گاهی ابیاتی به شیوه عنوان

 اند.چلیپا نگارش یافته
پایگاه  ، منبع:چلیپا نویسی در منظومه مهر و مشتری: 1 تصویر

 مجازی کتابخانه ملی ایران
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 که بکات توضیح به توجه با و دارد دیگر هاینسخه بر اضافی ابیاتی نسخه این

 سرودن از پس باید عصار که گرددمی مستفاد چنین نوشته، مصنف نسخه روی از راآن

. 1357)مصطفوی سبزواری،  .باشد افزوده آن بر ابیاتی و کرده نهایی نظر تجدید منظومه

 (6ص 

ها، تذهیب با رنگ در نسخه مذکور، تنها در دو صفحه آغازی در بین دو جدول مصرع

 طالیی کار شده است.

 ه خالی در ابتدا و انتها است.آغاز و انجام صفحات نسخه با یک صفح

 توضیحات کاتب:

  : عبارتست این شامل کتاب آخر صفحه دو

 خاتمته لیا فاتحته من الکتاب هذا مقابله من الفراغ قداتفق المنتسخ فی المصحح انتسخ"

و هو   ناظم الکتاب هذا تنمیق من فرغ کتب و الشریف بخطه المصنف انتسخها نسخه مع

 یوم  هضحو شانه اهلل اصلح محمد العصار التبریزی محمد بن محمد بن الغفار عبادهلل احقر

 االعظم الصاحب لخدمه تحفه و تذکره جعل هجریه سبعمائه و ثمانین سنه عاشورا

 اءملج و الفضال مربی الشیم و الکماالت انواع مستجمع الحکم و العقل ارباب مستخدم

 حمودم سلطان والدین الدنیا االلقاب فی االطناب عن المستغنی االلباب اولی قبله الضعفا

  ." صدره و مسنده مکان و رفع فخره و عزه لوی اعلی و قدره جالل تعالی اهلل عظم

 عبارات پایانی کتاب چنین است:

 و الحمد المصطفویه الهجریه 889 سنه اولی شهر جمادی اواخر فی الشریف الکتاب تم"

و  الطاهرین الطیبین آله محمد و علی یر خلقهخ علی و السالم و الصلوه العالمین رب هلل

  ." اجمعین عترته الطاهرین

ای که با نسخه آید که این نسخه را از روی نسخهاز نوشته کاتب در پایان نسخه برمی

 مصنف آن محمد بن محمد عصار تبریزی مقابله شده، نوشته است.

 آغاز و انجام نسخه

 نسخه اصلی یکی است. آغاز و انجام نسخه افتادگی ندارد و با

 : هخسن ازآغ

 عشق خاتم نقش اوست نام که / عشق عالم پادشه نام به

 مهر مشتری را غمش جنس جان به /  چهره بر داغ ز عشق را ثواب

 :هخسن امجان

 گردان خیر بر ما کار ختم که / قرآن ختم و انبیا ختم به

 خاتمه نیک ایمان قولم بر که / فاطمه بنی حق به الهی
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 هانگاره

 

 

 

 
 
 
 

 را، منبع: همان مهر کیوان شاه فرمودن : طلب 5 تصویر

 مهر را سوار بر کشتی، منبع: همان: 3 تصویر

 مهر در راه، منبع: همان صفت شیر کشتن:  4تصویر

 

 ، منبع: همانبمکت در یمشتر و مهر: 2 تصویر
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( در نسخه مورد نظر مربوط به کودکی مهر و مشتری و به 1اولین نگاره )تصویر شماره 

 مکتب رفتن آن دو است.

 چنین با تحفه و مفتوحه بردند / به دانشمند دانا دل سپردند"بیت  

چو در تعلیمشان اِستاد استاد / در 

در دو  "دارشادشان بروی بگشا

کادر مستطیل شکل در باال و 

سمت چپ نگاره نوشته شده 

 است.

، مهر را 3تصویر شماره 

سوار بر کشتی به تصویر کشیده 

چو آن مهوش بدان  "است و بیت 

کشتی در آمد / فغان از مردم 

اشاره دارد به  "کشتی بر آمد

مهر با یاران از  خالصی یافتن"داستان گرفتار شدن مهر و یارانش در طوفان و منظومه 

و نجات یافتن مهر از  "رسیدن کشتی تجار در آن دریا به مهر"و  "دریای خونخوار

 طوفان.

 براند"تصویر شده است.  "صفت شیر کشتن مهر در راه"، برای منظومه 9تصویر شماره 

و تحسین یاران و همراهان  "آهوی شیرافکن بر شیر / تب چون برق خارا سوز شمشیر ...

 در پی دارد.مهر را 

 ازدواج مهر و ناهید، منبع: همان: 7 تصویر مناجات مهر با حق تعالی، منبع: همان:  6تصویر

 : صحنه مرگ مهر، منبع: همان 8تصویر
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به تصویر  "طلب فرمودن شاه کیوان مهر را"، برای منظومه 7تصویر شماره 

کشیده شده است. که این مالقات در نهایت به ازدواج مهر و ناهید، دختر شاه کیوان 

 شود.منجر می

، ازدواج مهر و ناهید را نشان 5و تصویر  "مناجات مهر با حق تعالی"، 6تصویر 

 ای از تصویر نشان داده شده است.ر گوشهدهد که مشتری دمی

 دهد.، صحنه مرگ مهر را نشان می8و تصویر شماره 

 چند بندی ترکیب بشکنند، را نقاشی تخت سطح که آن بی تبریزی نقاشان"

 ها، رنگ تبریز، تصویری هنر در. شود می گسترده باال به پایین از که آفرینند می سطحی

 رسند؛ می نظر به ضروری اندازه، یک به اجزاء، تمامی و هستند آرام و حّساس و پرمایه

 ان،یکس اهمیت با طبیعی مناظر کاری ریزه و معماری کاری زینت و آدمیان پیکر یعنی

 (45) اشرفی. ص "شوند. می ظاهر

 یراتتأث و هاسنت بیانگر هشتم سده اوایل و هفتم سده اواخر از مانده باقی نسخ"

 احدو مکتبی در دقتی بی با حالت بهترین در که است چینی و عربی ایرانی، همخوان نا

 و کم که داشتند وجود نیز نگارگری محلی مهابت زمان، هم این، وجود با. اندشده جمع

 (118-115. ص 1381بای،  کن.)"بودند متکی درباری سبک به بیش

  

 گیری:نتیجه

محفوظ  "مهر و مشتری"در پژوهش حاضر ابتدا به نسخه شناسی نسخه خطی 

های انجام شده در کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران پرداخته شد. طبق بررسی

ها و خوشنویسی در شرایط مشخص شد، نسخه مذکور از حیث سالمت و کیفیت برگ

 مناسبی است. افتادگی آغاز و انجام و افتادگی صفحات و ابیات نداشته و کامال خوانا است.

نه حاشیه نویسی از کاتب نسخه نبود و تنها در گوطبق مشاهدات کل نسخه هیچ

چند صفحه پایانی اطالعاتی از نسخه توسط کاتب نوشته شده بود. تنها اطالعاتی که 

بدست نیامده است اطالعات مربوط به کاتب و هنرمند نگارگر نسخه و همچنین تاریخ 

 دقیق تصویر سازی نسخه است.

 889 سال به که مشتری، و مهر قانهعاش منظومه کتابت تاریخ گرفتن نظر در با

 و کاتب مشخصات به دسترسی عدم و محل کتابت آن که در تبریز بوده و است ق.هـ

 های هنرینهم و جریان سده در نگارگری هایویژگی به توجه با همچنین و اثر، تصویرگر

 ینیچ عناصر وجود: کرد بیان چنین را منظومه این هاینگاره ویژگی توانمی آن زمان،

 یوپرسپکت که نشانگر طبیعت است، بوته و گل تعدادی و( 9 شماره تصویر)  هاکوه مانند
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 و غنچه هایلب پیوسته، بهم ابروهای گرد، هایصورت. است تخت تصویر در شده رعایت

 .هستند هانگاره بارز این هایویژگی از خمار هایچشم

 ادرک از تصاویر زدگی بیرون. است شده کتابت تصویر در متن از بخشی گاهی

 تصویر از بغیر است روشن سبز رنگ به تصاویر تمامی در "مهر" لباس رنگ. شودنمی دیده

 جزییات به پرداختن از و است بوده موفق تصویرسازی در حدی تا تصویرگر. 6 شماره

 .است کرده خودداری

 

 منابع:

 فرهنگستان هنر (. مکتب نگارگری شیراز. تهران: انتشارات1385آژند، یعقوب. ) -

(. همگامی نقاشی با ادبیات)ترجمه رویین پاکباز(. تهران: 1365اشرفی، م.م. ) -

 نشر نگاه

های تصویر (. بررسی تطبیقی ویژگی1349سامانیان، صمد، پورافضل، الهام. ) -

-نگاری و نسخه شناسی کلیله و دمنه آل اینجو و آل مظفر. دو فصلنامه علمی

 .84تا 51. 17پژوهشی دانشگاه هنر. 

(. هنر ایلخانی و تیموری) ترجمه یعقوب 1341شراتو، امبرتو، گروبه، ارنست. ) -

 آژند(. تهران: انتشارات مولی

فر(. تهران: موسسه (. نگارگری ایرانی)ترجمه مهناز شایسته1381بای، شیال. )کن -

 مطالعات هنر اسالمی

هنری مکاتب نگارگری های ها و ویژگیمایه (. تعامل نقش1388تبار، آمنه. )مافی -

شی پژوه -. دو فصلنامه علمی"گذر سیاوش از آتش"های ایرانی با نظری به نگاره

 . 10مطالعات هنر اسالمی. 

(. تصحیح و توضیح مثنوی مهر و مشتری از محمد عصار 1381محمدی، احد. ) -

 تبریزی)رساله کارشناسی ارشد(. دانشگاه تبریز. ایران

(. مهر و مشتری)عشق نامه(. تهران: انتشارات 1357مصطفوی سبزواری، رضا. ) -

 دانشگاه عالمه طباطبایی

(. قابل دسترسی 1347سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران. ) -

 /http://www.nlai.irدر آدرس: 

 (. قابل دسترسی در آدرس:1347بانک اطالعات کتب و نسخ خطی. ) -

 http://www.aghabozorg.ir/search.aspx    

 

http://www.nlai.ir/
http://www.aghabozorg.ir/search.aspx
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 پیوست:

 "مهر و مشتری"تصاویر برخی صفحات نسخه خطی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : شمسه اول منظومه9 تصویر

 : صفحه آغازین منظومه01 تصویر
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 : صفحه آخر منظومه و شروع نوشته کاتب00 ویرتص

 : ادامه نوشته کاتب. آثار آب گرفتگی در این برگ مشخص است.02 تصویر
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 : صفحه آخر نسخه03 تصویر
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 6931آذر ماه 

 

-معرفی مرقع خطوط و نقاشی محفوظ در کاخ گلستان با تاکید بر ویژگی

  6192های بصری رقعه 
 6یریالهام شمش

 

 چکیده:

آید. های ایرانی در کنار متون ادب فارسی، بخش ارزشمند در هنر ایران بشمار مینگاره

. ن این دو شیوه بیانی شده استنزدیکی میان هنر و ادبیات سبب ایجاد وجوه مشترکی میا

 ایران هنر تحوالت بیان به تصویری صورت به که است مصور هنر تاریخ همانند مرقع

ها ای غنی از نگارهشود مجموعهکه در کاخ گلستان نگهداری می 1631پردازد، مرقع می

و خوشنویسی مکتب صفوی را دارا ست و توسط نورالدین محمد الهیچی و به تاریخ 

فهرست مرقعات کاخ "ه.ق کتابت شده و توسط بدری آتابای در کتابی با عنوان  1096

به چاپ رسیده است. در پژوهش حاضر سعی بر این است با روش توصیفی و  "گلستان

های خطی ، جهت بهره گیری تحلیلی با هدف آشنا شدن هنرمندان و عالقمندان به نسخه

خطوط و نقاشی پرداخته شود و الزم به ذکر از محتوای کتاب، به بررسی و معرفی مرقع 

های زندگی روزمره خود را ها و آثار خود بازتابی از صحنهاست هنرمندان در تک نگاره

 دادند.نشان می

 

، جامی، کاخ 1631نسخه خطی،  مرقع خطوط و نقاشی، رقعه دفتر  کلید واژگان:

 گلستان. بدری آتابای

 

 

 

 

 

 

                                                           
 elhamshamshirii@gmail.com          فارغ التحصیل کارشناسی ارشد صنایع دستی دانشگاه الزهرا تهران. 1
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 مقدمه:

های بدیع و مانند خطوط زیبای اساتید فن و نقشزیبایی صوری و ظاهری 

اعجاب انگیزی است که از تناسب، استقامت، توازن، حسن انتظام حروف و خطوط و 

خطوط " 1توان در مرقعهای فوق را میها حاصل شده باشد. ویژگیهمچین تلفیق رنگ

ه د نظر ککه از مرقعات محفوظ در کاخ گلستان است، مشاهده کرد. نسخه مور "و نقاشی

شود، توسط نورالدین محمد الهیچی در ذی الحجه در کتابخانه کاخ گلستان نگهداری می

هجری قمری کتابت شده است. مرقع از تصاویر گوناگون و  کتابت به خطوط کتابت  1096

 ممتاز مزین است.

پژوهش حاضر با مشاهده رقعه مورد نظر که بعنوان پیکره اصلی مطالعاتی  

ای و مراجعه حضوری به کتابخانه کاخ گلستان و مطالعه ا روش کتابخانهانتخاب شد، ب

اطالعات و مشخصات نسخه که به همت بدری آتابای نسخه شناسی شده است، معرفی و 

مرقع مذکور است.  1631گردد. پیکره مطالعاتی این پژوهش برگی  از دفتر شماره ارائه می

که نگارگر مرقع مشخص  1096حجه الحرام یبر طبق شناسنامه مرقع، تاریخ کتابت در ذ

مرد در  دو"نیست و مرقع توسط کاتبان مختلف کتابت شده است. رقعه مورد نظر تصویر 

 ( است.141: 1373)آتابای،  "حال باده گساری

ای که برای پژوهش حاضر و با موضوع مرقع خطوط و نقاشی انجام تنها پیشینه

ه ب فهرست مرقعات کتابخانه سلطنتیه با عنوان شده بود، پژوهش بدری آتابای است ک

 شود.چاپ رسیده و در کتابخانه کاخ گلسان نگهداری می
 

های بدری طبق بررسی "خطوط و نقاشی"نسخه شناسی و مشخصات مرقع 

 آتابای به شرح زیر است:

 616مرقع به شماره ردیف "

  "خطوط و نقاشی "مرقع اسم کتاب:

متر، به کاغذ سمرقندی متن و حاشیه.مرقع با سانتی 1/91*8/15: رحلی با ابعاد قطع 

 خطوط نستعلیق، شکسته، ثلث، رقاع کتابت شده است.

: نورالدین محمد الهیچی برسم یادگار جهت برادر عزیز خواجه اسم کاتب و تاریخ کتابت

هجری قمری. شاه قاسم بدرالسلطنه هرات  1096علی بیک نوشته شده در ذی الحجه 

نواب بیرام علی چکنی نوشته شده... به قلم نستعلیق، احمد الحسینی، شاه  االمرحسب

                                                           
album 1 
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محمود، داورکیا الحسینی، سلطان علی المشهدی، عبداهلل بدون تاریخ قلم نستعلیق، مالک 

 هجری قمری به قلم نستعلیق. 468دیلمی به تاریخ 

 م شبانی ازچهار رقعه نقاشی آب و رنگ تصویر حضرت موسی هنگانام نقاش و تاریخ: 

علیقلی، سه رقعه نقاشی آب و رنگ تصویر یه شیخ و دیگری تصویر اسبی الغر و نحیف 

که کالغی مشغول خوردن خون اوست و دیگری تصویر دهقانی است که بیل در دست 

 دارد، بدون رقم.

چهار رقعه نقاشی تصویر یک زن که شاخه گل در دست دارد، تصویر یک زن هندی که 

موسیقی است و دیگری تصویر دو مرد در حال باده گساری و یک تصویر مشغول نواختن 

 ای از شخم زدن زمین بوسیله دو زارع و گاو آهن که نیمه تمام است از رضای مصور.صحنه

مرقع مورد بحث شامل اشعار پراکنده و متفرقی است که وصالی و قطعه توضیحات: 

امیرخسرو دهلوی، خواجه حافظ  سازی شده بخطوط مختلف اشعار حکیم نظامی گنجوی،

شیرازی، یک غزل شعر بزبان ترکی، چند غزل از شیخ اجل سعدی شیرازی، قسمتی از 

مناجات خواجه عبداهلل انصاری، جامی، چند سطری مطالب عرفانی و نامه ای از نواب 

همایون به حاکم کابل برای تایید و تحسین از سالله دودمان کورگانی در هندوستان و 

دیگر خطاب به بیگلربیگی قندهار در حسن انتخاب حاکم قندهار. متاسفانه هر دو  نامه

نامه فقط چند سطریست نا تمام و ناقص که بصورت دو رقعه در این مرقع وصالی شده 

 باشد بدون راقم است.است. قلم شکسته و ثلث و رقاع که شامل فقط یک سطر می

ضی از قطعات گل اندازی و تشعیر سازی کاغذ سمرقندی ضخیم متن و حاشیه. حواشی بع

دارد. متن بعضی از قطعات زرافشان و بین السطور طال اندازی دندان موشی و تزیینات گل 

های زرین و رنگارنگ دارد. سجع مهر ناصر الدین شاه در پیشانی قطعه دوم و مرقع و برگ

هر مشیر السلطنه، در تمامی قطعات. سجع م 1314و سجع مهر کتابخانه دولت علیه ایران 

 اهلل و رضا الحسینی.حسین بن هدایت

 11سطر کتابت دارد و  17-10-10قطعه متصل بهم که به تفاوت  31دارای  قطعات:

 مجلس تصویر هم در همان قطعات وصالی شده است. 

بر اصحاب دولت و ارباب مکنت واجب و الزم است که بعد از تالوت قرآن کریم و آغاز:  

سماع احادیث رسول امین علیه الصلوات و السالم و تعلیم کتب ائمه دین  فرقان قدیم و

 در مطالعات کلمات حکمت آمیز و تأویل در حرکات موعظه انگیز مستغرق شوند...

 ای دل و دیده هر دو خانه تو   /    سر من خاک آشیانه تو پایان:    

 ی عاشقانه توهاآید            /    از غزلجامیا بوی درد می        
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مقوای روکش چرم ساغری مشکی وسط ترنج دو سر ترنجی ضربی زمینه آلبالویی  جلد: 

ای زمینه آلبالویی رنگ گل برجسته. پارچه گلدار گلی گل برجسته با یک حاشیه کتیبه

 رنگی.

 (141-184: 1373)آتابای،  "پارچه گلدار رنگی اندرون جلد:

 

 

 های بصری پیکره مطالعاتی:ویژگی

نگارگر برای نگاره خود کادر مستطیل شکل و عمودی در نظر گرفته و دو پیکره انسانی را 

در مرکز نگاره با زمینه نخودی رنگ ترسیم کرده است. در فضای نخودی رنگ مرکز در 

پایین و باالی نگاره، کادرهای مستطیل افقی و عمودی برای متن نوشتاری در نظر گرفته 

در نگاره، بخشی ازغزل جامی است در حقیقت نگارگر مضمون است. نظام کالمی موجود 

 است را به تصویر کشیده است.  "عشق"اشعار  که همان 

نظام کالمی یا همان نظام نوشتار در باالی سمت راست در ستون عمودی نوشته 

توان احتمال داد نگارگر برای به تصویر کشیدن شده است. در واقع با توجه به ابیات، می

از غزل جامی به عنوان پیش متن استفاده کرده است.در نگاره فوق دو بیت دیگر نیز  نگاره

نوشته شده است که یکی در باالی نگاره )سخن چون زان دهن گویم حدیثم مختصر 

گردد / دگر نام لبش گیرم و دهانم ش... گردد( و دیگری در کادر مستطیل و در پایین 

لخ لب خود ز ما شنو / شیرین حکایتی است ز بهر نگاره نوشته شده است.) جانا حدیث ت

 خدا شنو(

نگارگر از هرگونه فضاسازی خودداری کرده و تنها دو پیکره را در فضایی درمرکز 

نگاره تصویر کرده است که نشان دهنده اهمیت دو پیکره است. آنچه در همه ابیات صریح 

 ت.بیان شده است، حکایت عشق، کامیابی و رسیدن به معشوق اس
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هـ.ق  4جامی  شاعر قرن  "فاتحه الشباب"برای نگاره فوق، غزلی  از دیوان 

 انتخاب و کتابت شده است.. تنها از دو بیت ابتدایی غزل در نگاره کتابت شده است.

 رتنشیری آن از گفتن سخن و شیرین /     خنده  تر   شیرین دهان ز لب و لب ز دهانت ای

 ترشیرین سخنان شیرین همه از هست /  گرچه          را طوطی سخن الف تو لب با نرسد

در دیوان فاتحه الشباب جامی اشعار رنگ دوستی و عشق و مسائل فلسفه و 

های عرفانی و صوفیانه افکار شاعر های دیگر جامی که جهتاخالق دارد بر خالف دیوان

 1333) منبع: آتابای،  1332پیکره مطالعاتی: برگی از مرقع : 2 تصویر
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ها معانی عاشقانه و دهد و در آنرا غزل تشکیل می یابد. اکثر دیوان جامیوسعت می

اند. اما در همه جا مسائل تصوف و عرفان در پرده عشق و عاشقی مطالب عارفانه افاده یافته

 (10-15. ص 1358اعال، بیان یافته است. )افصح

 غزل جامی:

 رتشیرین نآ از گفتن سخن و شیرین /     خنده  تر   شیرین دهان ز لب و لب ز دهانت ای

 ترشیرین سخنان شیرین همه از هست گرچه/            را طوطی سخن الف تو لب با نرسد

 رتدر دل تنگ لبت همچو شکر شیرین است   /     لیک در دیده خونهبه فشان شیرین

 رتکام دل گرچه شد از شور غم عشق تو تلخ    /    جان شیرین منی بلکه ز جان شیرین

 رتخود بزنی قند بود             /     صورتی از تو کشیدن نتوان شیرینکلک تصویر اگر 

  ترشیرین روان سرو ای تو قد از /       نیست      است شیرین قدم به تا سر ز گرچه نیشکر

 رتشیرین دهان به آتش از ناید ای /       نکته      عجب چه نشکیبد گر لبت وصف از جامی

گارگری ایران همواره تصویر انسان جایگاه ویژه داشته و در ن انسان در نگاره:

توجه به پیکر انسانی در متن فکری و فرهنگی هر دوره تعریف شده است. یکی از تغییراتی 

هـ.ق( به وقوع پیوست، توجه به پیکر انسانی است.  11 – 10که در مکتب اصفهان )قرن 

یبا کل صفحه را به خود اختصاص یابد و تقرانسان در نقاشی این دوره نقش محوری می

 (1340آید.)خواجه احمدی عطاری، دهد و انسان صورت موضوع اصلی در میمی

ارتباط و در عین حال همگرایی نگارگری با ادبیات و همچنان همسویی فنون 

های انسان نگاری در مکتب اصفهان که شعر با فنون نگارگری بوده است. برخی از ویژگی

 شود:هم دیده میدر نگاره مذکور 

 تصویر انسان در مرکز و محور نقاشی قرار گرفت. .1

های مختلف با موضوعات ها به صورت تک چهره یا تعدادی محدود در حالتنمایش پیکره .1

 عاشقانه در حال تفرج یا در حال انجام کار.

ط در ها که صفحات خگیری کلفت و نازک )تند و کند( در ترسیم پیکرهبه کارگیری قلم .3

 ند.کدهد و توجه بیشتری را به پیکره جلب میها حجم بدن را نشان میضی از قسمتبع

 ها و حاکمیت پیکره به کادربزرگ کشیدن پیکره .9

 های عادی)همان(ظهور انسان و نمایش حاالت و اطوار انسان .7

 کسی چه به یا چیزی چه به کسی چه که این روایی الگوهای در نگاه در نگاره:

 ایرانی نگارگری آثار در موجود اینشانه منابع است.بیشتر بنیادین احثمب کندمی نگاه

 اینشانه منابع ها،نگاره این بیشتر در که بدین معنا اند؛تعاملی الگوی و روایی الگوی دارای
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 ترکیب و ساختار در منابع این گاه اند وشده بندی ترکیب یکدیگر با هارمونی و تعامل در

 (1349)خیری، .کندمی ایفا یژهو نقشی نیز اثر بندی

 ایرانی های نگاره در نیز چشم گوشه نگاه از و خیره نگاه از ارتباطی دیگری شبکه

 های گفتمان که از است پنهان گاه و برهنه و رک گاهی خیره، نگاه این نوع .دارد وجود

 هوس بازی و ترکیب یک ارتباطی شبکه شود. این می ناشی مردانه قدرتی و جنسیتی

 بین تواند می که است اجتماعی منبع، کنشی کند. اینمی ایجاد تصویر کل در لودی راآ

 خود معنایی بار و افتد غیرتعاملی اتفاق یا تعاملی شکل به واکنشگر و تکننده مشارک چند

 آورد. )همان( به دست جامعه بستر در مسلط فرهنگی و اجتماعی های گفتمان از نیز را

 شخو و باریک ظاهر در که اینان که است معتقد تصاویر نای درباره سیوری راجر

. هستند صفوی عصر نوین اجتماعی نظام نوع نشان دهنده هستند، تهی درون اما از اندام

 جستجوی در نه و است زیبایی جویای ایبیننده محتاج و بیشتر غیر معنوی هنر این

 واقعی ایدنی به متعالی دنیای از گرایش تغییر افزایش دهنده باز نشان مسئله این و معنی

 تحت خواه: دانست اروپاییان فرهنگی تاثیرات از توان هم می را آن که است آن لذات و

 و نگفره متعارف معیارهای بردن سوال زیر با یا آمده باشد وجود به اروپایی نقاشی تاثیر

 (111تا  106 .1381بای،)کن. باشد یافته جلوه ایرانی هنر

ی انگارگری مکتب اصفهان،ویژگی انسانی و مادی گرایانهاره: تحلیل فضای نگ

ان های جوانکه در انسان مداری یا اومانیسم غربی است، دارد. نگارگر با تصویر کردن چهره

های درخشان و پر زرق و برق به های فاخر با رنگزیبا و تناسب زیبایی اندام در لباس

در این نگاره بیشتر نمایش دلدادگی و عشق و  بخشد.ها رنگ میهای انسانی پیکرهویژگی

ای عاشقانه مد نظر بوده است و کمتر به بیان رنج و سختی عاشقی پرداخته بیان لحظه

ای آرام و دلپذیر را از این ارتباط به تصویر کشد. شده و نگارگر ترجیح داده است صحنه

شان داده است. نوع ترسیم نگارگر به خوبی متن شعر جامی را در حالت و چهره دو پیکره ن

ت قراب "لب و دهان"ی غزل جامی از ها بسیار تغزلی و زیباست و با بیان عاشقانهپیکره

رکت و ح ها به یکدیگر، نوع نشستن دو پیکرهدارد. نحوه ترسیم سرها، نوع نگاه پیکره

 ها به بیان پیام عاشقانه داستان کمک کرده است.دست پیکره

ر وفادار مانده است و عنصری برخالف شعر در نقاشی وجود نگارگر به معنای شع

ندارد ولی باید در نظر داشت نگارگر عشق را با تصویر کردن دو مرد در حال باده گساری 

ها در تعامالت دهد نشانهو عشق بازی نشان داده است، اما آنچه مشخص است،  نشان می

شوند که در آن تولید محیطی می شوند و در نهایت بخشی از فرهنگاجتماعی تولید می

 اند. شده
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 گیری:تحلیل و نتیجه

 هایبرداشت و فکری هایاندوخته ذهنی، محتویات حاصل هنری، اثر که آنجا از

 سابقه هک اندیشید نتیجه این به توان می است، خویش پیرامون زندگی از هنرمند متفاوت

 قرار شناسایی مورد ضروری امری مثابه به را خود تمدن و جامعه تصویری بیوگرافی و

 .دهیم

دو طرف بیانی، ادبیات فارسی و نگارگری سنتی ایرانی، گستره عظیمی از نمادها 

باشند که در تعامل با یکدیگر و در اثر ارتباط با این دو مقوله فرهنگی، بسیاری از می

ین سیر و حرکت، ها در ااند و برخی از آنای دیگر گردیدهنمادها از یک حوزه وارد حوزه

 ها در متنتوان گفت؛ نگارهاند اما در کل میدچار تغییر در معنا با همتای دیگر خود شده

نند و کهای نوشتار را منعکس میبه صورت قابی تصویری هستند که بسیاری از ویژگی

 توان فقط به شناختباشد. اما نمیها مستلزم شناخت و آگاهی از نمونه ادبی میبررسی آن

 نمادهای متنی برای دستیابی به نمادهای نگارگری بسنده کرد.

-صحنه رقص، ، های عاشقانهصحنه را صفوی عصر نگارگری موضوعات از بخشی

 ارتجس و جرئت این با آن از پیش تا که دهندمی تشکیل... مبتذل و و عوامانه خلوت، های

 نمایش در هم و هانگاره تک در هم واقع در نقوش این. آمدنددرنمی عمومی به نمایش

 اما نامیم،می مبتذل را هاصحنه گونه این ما اگرچه و یافتندمی نمود های روزمرهصحنه

 اند.شدهمی محسوب روزمره از زندگی بخشی واقع در
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 منابع و ماخذ:

 (. فهرست مرقعات کتابخانه سلطنتی. تهران: چاپخانه زیبا1373آتابای، بدری. ) -

(. دیوان جامی؛ فاتحه الشباب نورالدین عبدالرحمن بن احمد 1358د، اعالخان.)زاافصح -

 . تهران: مرکز مطالعات ایران1جامی. مقدمه و تصحیح جلد

اصغر شیرازی و محسن مراثی و خشایار اللهی، حبیب و علیاحمدی، علیرضا، آیتخواجه -

ن سده دهم و یازدهم (. بررسی انسان نگاری در نقاشی مکتب اصفها1341قاضی زاده. )

 41تا  81: ص 9هجری قمری. نشریه مطالعات تطبیقی.

ای (. نگاه به مثابه یک منبع نشانه1349لر، اشرف و فرزان سجودی.)خیری، مریم، موسوی -

 74: ص 16در نگارگری ایرانی)تا اواسط دوران صفوی(. نامه هنرهای تجسمی و کاربردی. 

 64تا 

 موسسه تهران: فر،شایسته مهناز ترجمه ایرانی، رگرینگا (.1381) .ر شیال بای،کن -

 اسالمی. هنر مطالعات

 ،«خّطی هاینسخه انتقادی تصحیح و پردازینسخه تاریخ» ،(1354) نجیب هروی، مایل

 100ص اسالمی، شورای مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه،: تهران
 

 

 

 

 
 

 





 

 پژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن

 6931آذر ماه 

 

 کاربردشناسی جمالت پرسشی در نفثه المصدور

 
 6مریم بختیاری

 چکیده:

ــگردهای نحوی مؤثرین  ــد. ش ــینی جمله ها می باش معنا برآمده از بافت و روابط همنش

شیوه های معناآفرینی و گسترش آن قلمداد می شود و بر این اساس جمله های متفاوتی 

ــی و امری ب ــش ــد مختلف به کار می روند و از مثل عاطفی، خبری، پرس رای انتقال مقاص

 ی معنایلحاظ کاربردشـناسـی قابل بررسـی هسـتند. در حوزه ی کاربردشناسی مطالعه

پنهان مدّ نظر است. معنایی که مخاطب با کشف روابط بافت و موقعیت کالم بدان دست 

ت بپذیرد. در تواند نقش هایی متفاومی یـابـد. از این رو جملـه در بافت های مختلف می

این نقطه دســتور، ســاختار، بالغت و معنا به هم می پیوندند و معنی جمله های مختلف، 

ــهاب الدین محمد  ــته ی ش ــدور نوش ــی را مطرح می کنند. نفثه المص ــش همچون پرس

گاه درخشــان پیوند زبان در ســاخت و معناســت و این مقصــود و خرندزی نســوی تجلی

ـــش پژوهش کـاربرد جمله های مختلف برای اغر اض متنوع ظهور می یابد. بنابراین پرس

حاضـر این اسـت که کاربرد جمله های پرسـشـی در نفثه المصدور چیست؟ نسوی با به 

کارگرفتن جمله های پرســشــی عالوه بر ایجاد تنوع در بافت و گفتار و مؤکد کردن کالم 

حضــورش را در خود، خواننده را به نوعی از حال و هوای متکلم وحده بودن متن خارج و 

این پیکره که شــرح مصــائب اســت دخیل کند. همچنین نویســنده با به کارگرفتن انواع 

عناصـر بالغی و شگردهای زبانی در ضمن این پرسش ها موجب تأثیر و ترویج بهتر گفته 

 شود.های خود می

 

 کلمات کلیدی: شهاب الدین نسوی، جمالت پرسشی، کاربردشناسی، عاطفه، معانی
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 همقدم-6

نفثه المصـــدور نوشـــته ی شـــهاب الدین محمد خرندزی زیدری نســـوی یکی از متون 

ی تاریخی و ادبی قرن هفتم اســت. این کتاب نثری متصــنع همراه با بســیاری برجســته

ــت  که در روزگار  ــتفاده از ادب عربی اس ــنایع لفظی و معنوی و همراه با افراط در اس ص

ی آن دوران را در خود کش های فتنههجوم تاتار شــرح فشــرده و مســتقیمی از کشــا

( زرین کوب 1369:197گنجـانـده. یان ریپکا این کتاب را ذیل متون تاریخی ذکر کرده )

ـــتر ادبی ) ـــفـا آن را از امهات کتب تاریخی و ادبی  118: 1357این کتـاب را بیش (؛ ص

ـــا آن را از آن جهت که از طرفی در تاریخ غارت مغوالن 3/1-118: 1363) ـــمیس ( و ش

ادبی محســـوب می -وشـــته شـــده و از ســـویی عواطف نویســـنده را دربردارد تاریخین

(. بـا کمی توجـه و تأمل در متن و نیز از عنوان کتاب متوجه خواهیم 197: 1358کنـد)

شـد این کتاب صـرفاً برای ثبت وقایع تاریخی نوشـته نشده و حتی می توان گفت بحث 

جهانگشای  جوینی محوریت ندارد و در فرع تاریخی در آن مانند تاریخ بیهقی و یا تاریخ 

قرار گرفته؛ در این متون خواننده درگیر متن اسـت و حتی گاه در مقام قضاوت و داوری 

قرارمی گیرد. نفثه المصـدور نوعی شـکواییه و شـرح مصایب نویسنده است. دیالوگی در 

؛ فس استشود و هر چه هست نوعی مونولوگ و به تعبیری حدیث ناین کتاب دیده نمی

 تا جایی که گاهی نویسنده ناچار است عقل را طرف گفتگوی خود قرار دهد:

]عقل[ به یکتایی و ســـاده دلی ســـرزنش کرده که: به کدام مشـــتاق شـــداید فراق می 

 (7: 1346نویسی؟! و به کدام مشفق قصه اشتیاق می گویی؟! )نسوی: 

 (46پویی؟! )همان، و هادی عقل تحذیر می کرد که: جان بر کف دست تا کجا می 

در پس این روایتِ درونگرایانه که متن کتاب را تماماً شـامل می شود، نقش و ساختمانی 

کـه خواننـده را معطوف به خود قرار دهد و از حال و هوای تک گویی بیرون بیاورد قابل 

 ها، نقش پرسشی است. تأمل و بررسی است. از جمله ی این نقش

ی همان حدیث نفس و شکواییه نویسنده صدور، گاهی ادامهباید گفت پرسش در نفثه الم

است که برای تنوع در ساخت یک دست جمالت و البته تکرار و تاکید در مضمون، مورد 

ــت.  ــخنی »توجه قرارگرفته اس ــتفهام آن هنگام که بر عواطف خواننده داللت کند س اس

ــتراک پیدا می کند ــود و با جمله ی عاطفی وجه اش ــیدورد، )فر« مؤکد می ش : 1381ش

117 .) 

نویسـنده گاهی از متکلم وحده بودن خود خسته شده و می خواهد وجود مخاطب را در 

ضـمن متن احساس کند به همین دلیل بر آن است تا با آوردن جمله ی پرسشی به این 

ــدن با   ــت یابد. از طرفی دیگر خواننده به محض مواجه ش ــته خود تا حدودی دس خواس



 
 

 
 
 

 261      المصدورکاربردشناسی جمالت پرسشی در نفثه

گویی و شکواییه نویسنده خارج می شود حال و هوای یکدست تکجمله ی پرسـشی، از 

کند. پرسش گاهی در و حضـور خود را به آن جهت که طرف پرسش قرارگرفته حس می

تأکید و تصـدیق همان مطالب پیشـین ذکر شـده اسـت منتها در ساختمان و ساختاری 

ها در پرســـشمتفاوت. خواننده جواب را در جمالت پس و پیش پرســـش می یابد. اکثر 

نفثه المصـــدور به آنگونه نیســـت که مخاطب را در جواب دادن به فکر فرو برد؛ به بیانی 

ــنده  ــت. هرچند نویس ــش در اینجا نوعی افزونی قدرت تأثیر و القای معانی اس دیگر پرس

ــی یا عربی یا تلمیح به احادیث و آیات، جمالت  ــتفاده از ابیات فارس ســعی دارد که با اس

فضای یکنواخت متن را عوض کند ولی در نهایت می بینیم که غلبه با نقش معترضه و ... 

است؛ اما در پرسش با جهشی  -خود راوی–خبری )سوم شخص( یا اول شخص -ارجاعی

تازه، ذهن ملول مخاطب در ساختار و جواب آن با گونه و ساختاری جدید روبرو می شود 

، نقش ها و البته مفاهیم دیگر القا و جانی دوباره پیدا می کند. در ژرف ســاخت یک نقش

می شــود. این بحث در علوم بالغت با نام معانی و در زبانشــناســی با نام کاربردشــناســی 

 شود که در ادامه توضیح داده خواهد شد. شناخته می

 پیشینه ی پژوهش-2

در راســتای نفثه المصــدور کارهای علمی بســیاری صــورت گرفته اســت. در مقاله ای با 

( به بررسی 103-118: 1347)خزانه دارلو، « گزاره های انشایی در نفثه المصدور»عنوان 

جمله های پرسـشـی، امر، نهی، ندا، تمنی و دعا پرداخته شــده است اما با دید تخصصی 

کاربردشـناسـی و تأثیر عناصـر بالغی و زیبایی شــناســی بر روی جمالت پرســشی نفثه 

 المصدور مقاله ای دیده نشد.

 پژوهش محدوده ی-9

بررسـی جمالت پرسـشـی در کتاب نفثه المصدور به تصحیح امیرحسن یزدگردی، چاپ 

 1346پنجم، 

 چارچوب نظری-1

 جمله -6-1

 ی آغاز است. ها بهترین نقطهبه هنگام تعریف و بررسی دانش نحوی، توجه به جمله

یف در تعر (.14:1354)اسکولز، « باشدمیشـناسـی اصـل و اسـاس زبان بررسـی جمله»

شـود که از یک یا چند گروه ساخته به واحدی از زبان گفته میجمله : »اسـتآمدهجمله 

(. 4: 1380پذیر باشــد )وحیدیان کامیار، شــده باشــد و به دو قســمت نهاد و گزاره بخش

ــان جمله را چنین معنی کردهبرخی دیگر از زبان ــناس ــت از زبان که »اند: ش ــورتی اس ص

ایانی و معنایی کامل باشــد و در ســاختمان صــورت زبانی دارای آهنگی خاص و درنگی پ
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ـــیع ـــاختمانی دارد که دارای آهنگ  جمله از یک طرف ،تری به کار نرود. بنابراینوس س

ای اسـت و از طرف دیگر دارای خصــوصیتی معنایی خاص و درنگ و صـورت نحوی ویژه

جمله را چنین  نیز اسـت و آن معنای کامل اسـت. زبان شناسانی چون هاکت و بلومفیلد

جمله صـورتی است از زبان که در ساختمان صورت زبانی دیگری به کار  اند:تعریف کرده

های زبانی دیگری در ساختمان آن به کار رفته رود، در حالی که ممکن اسـت صورتنمی

  (.87: 1381 )فرشیدورد، «دنباش

 ی پرسشیجمله-2-1

به چهار  ی معنایینظر مفهوم و وظیفه از را ها در بیشــتر کتاب های دســتور زبان، جمله

 کرده اند. بندیتعجبی )عاطفی( تقسیم-9ی امر-3 پرسشی-1 خبری-1دسته: 

ــیدورد   ــایی  -3فعلی  -1خبری  -1: هایبه جمله را از جهات مختلفه جملنیز فرش انش

ــیمهابی فعل و همچنین جمله -9 ــترده و عادی تقس ــرده، گس ــتی فش  بندی کرده اس

فعل را اصــلی و ی خبری، فعلی، انشــایی و بیتوان چهار جمله( که می88-84: 1381)

ی کاربرد جمله ی پرسـشـی کسب انگیزه داد. ها قراری آنمابقی جمالت را زیر مجموعه

ــی  ــش ــت. کلمات پرس ــت که اطالعی از آن نداریم اس خبر و اطالع یافتن از چیزی هس

سـشی ممکن است به وسیله ی کلمه ی کسـب خبر را بر عهده دارند. جمله ی پروظیفه

و یا بدون آن  و از طریق لحن  صورت گیرد. برخی از جمالت پرسشی با  های پرسـشـی

وجود ســاختار خاص خود طرح پرســش را بر عهده ندارند و هدف از کاربردشــان تأثیر 

بیشـتر بر مخاطب و انتقال پیام به طرز غیر مسـتقیم است. شمیسا در کتاب معانی خود 

(. در اینجا دیگر جمله 197: 1384خواند )شمیسا، ه از سوال ها را سوال بالغی میاینگون

ی پرسـشـی دارای مضمون تک محوری و یک بعدی نیست و هدف نویسنده هم پرسش 

تا موضوع  است که سبب می شودهمین مسأله در معنای واقعی  و انتظار جواب نیسـت. 

جه قرار گیرد و آن چگونگی وصول و مورد تو پرسـشـیهای مهم دیگری در تحلیل جمله

همه چیز در ظاهر  ؛ زیرایابی به ژرف سـاخت این جمالت استتر دسـتبه عبارتی دقیق

کند اما مقصــودش عالوه بر کالم نیســت. چه بســا نویســنده و گوینده مطلبی را بیان می

 ،جا توجه به ژرف ساخت جمالتینا . درباشـدمی چیز دیگری _یا جدای از ظاهر_ظاهر

 نماید. ضروری می

ـــت و در علمی کـه در آن عمدتاً کاربرد مجازی جمالت و معنای ثانوی آن» ها مطرح اس

، علم معانی نام دارد. رودآن سـخن از عدول از مقصـد و هنجار عادی و اصلی جمالت می

این بحث  (.19: همان« )ی اصـلی علم معانی آشـنایی با روح و ظرافت سـخن استفایده

 ی با عنوان کاربردشناسی مورد توجه قرار می گیرد.در زبانشناس
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 کاربردشناسی-9-1

که چه میزان پیام بیش از اینشـــوند. ها جزو پیام محســـوب میبخش بزرگی از ناگفته  

توانسته به خواننده منتقل شود، بحثی است که در کاربردشناسی چه که بر زبان آمده آن

 شود. به آن پرداخته می

 معنایی که گوینده یا نویسنده آن را منتقل ؛یعنی بررسی منظور گویندهکاربرد شناسی »

می کند و شـنونده یا خواننده ی متن برداشـت می کند. کاربرد شناسی بیشتر با تحلیل 

منظور افراد از پاره گفتارهایشــان ســر و کار دارد تا با معنی خود کلمات یا عباراتی که به 

  (.11: 1385)یول، « بردکار می

صــرفاً از معنای کلمه های به کار رفته در  کاربردشــناســیمعنی در  این ترتیب،به      

ما نوشته ای را می خوانیم یا سخنی را  شود. وقتی کهنمیاستنباط جمله ها و عبارت ها 

ـــعی می کنیم نـه تنها معنای کلمه ـــنویم، معموالً س ها را بفهمیم، بلکه چیزهای می ش

برساند، درک کنیم مقصود خود را ا نویسـنده قصـد دارد با آن دیگری را هم که گوینده ی

در بافت و یا یک کلمه معنای یک جمله در کاربرد شــناســی (. 197-199 : 1359)یول، 

بافِت یک هم»شود. ها در جمله میبافتاین امر سبب توجه به زنجیر هممورد نظر است. 

ـــت از مجموعه کلمه اند. عبارت یا جمله به کار رفتههایی که در همان کلمـه، عبارت اس

(. 196)همان، « ی مورد نظر داردها تأثیر زیادی بر تصور ما از معنای کلمهبافتزنجیر هم

ارای ددر متن ادبی بیشــتر از ســایر متون کاربردشــناســی،  فنو باألخص  بافتتوجه به 

ـــت آن ارتباط پیدا معنی در زبـان غالباً در ارتباط با بافت حاکم بر کاربرد . »اهمیّـت اس

کند. بافت حاکم بر ایراد کالم که همان بالغت در معنی وســـیع کلمه اســـت، امروزه می

 در فهم معنی کالم مؤثر -شدکه در گذشته با معنی مربوط پنداشته می–بیش از منطق 

ت در بافتواند سخنان متکلم را دریابد. شود؛ به همین سبب مخاطب بهتر میدانسـته می

آنجا که در سطح داللت اولیه به معنایی قابل قبول و قانع کننده داللت نمی  متن ادبی از

ـــانه ها برای داللت معانی ثانوی می : 1381)پورنامداریان، « گرددکند خود نظامی از نش

ــعر  توانهمین امر را می (.104-110 ــبب زیبایی ش ــت؛س هدف چیزی جز »را زی دانس

نیست جز ساختن آینه برای روان انسان خالقیت هنری نیسـت و خالقیت هنری چیزی 

ــد و هرگز در ا در طول تاریخ. زیبایی هنر زمانی ــته باش ــت که تأثیرات خویش را داش س

  ؛(96: 1387 )شفیعی کدکنی،« چشم جلوه نکند

ی را در این دانست که بسیاری پرسشی با توجه به این مبانی می توان زیبایی یک جمله

این یعنی توجه به بحث  این ســاختار پرســشــی خود دارد ودر پس  را از مفاهیم و معانی

کاربردشـناسـی زبان. شاید نخستین کسی که از کاربردشناسی استفهام بحث کرده است 
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زمخشـری باشـد. وی معتقد اسـت سـؤال صرفاً برای کسب خبر استفاده نمی شود بلکه 

ف، شود )شوقی  ضیبرای بیان معنای مجازی  تقریر، تحکم، تعظیم و ... نیز اسـتفاده می 

1383 :393 .) 

 نقش عناصر بالغی در تأثیر جمله های پرسشی-1

همانگونه که مشخص است کارکردهای ادبی و تصویرسازی ها و زیبایی شناسی های پی 

-درپی در این متن دست در دست هم داده اند تا متنی تاریخی با غلبه ی محوریت ادبی

ـــنده برای بیان بهت ـــود. نویس ر منظور در جای جای متن کتاب به ویژه عـاطفی خلق ش

جمالت پرسـشی شگردهای مختلفی را در خدمت می گیرد تا معنای غیرمستقیم را بهتر 

ـــگردها توجه  و مؤثرتر بـه خواننده ی خود انتقال دهد. به هنگام تحلیل ابیات به این ش

 شده است.

 کاربردشناسی جمالت پرسشی-1

ی جمله های پرسـشـی بالغی برشمرده اند. صاحب مقاصـد و معانی کاربردیِ فراوانی برا

معالم البالغه از این نوع اسـتفهام با نام استفهام مجازی و تولیدی یاد کرده است و معانی 

 زیر را برای آن ذکر کرده است:

اســـتبطاء، تعجب، تنبیه، امر، نهی، اســـتبعاد، تحســـر، اســـتیناس، وعید، تهکم و تقریر 

 (191-199: 1370)رجایی، 

مقدم و اشـرف زاده مقاصـد: انکار، تعجب، تحقیر، ریشخند، سرزنش، تعظیم، تنبیه  علوی

( و جلیل تجلیل: حســـرت، تعجب، 61: 1381و آگـاهی، بیـان انـدوه و تجاهل العارف )

( را آورده اسـت. شمیسا برای اینگونه از پرسش ها 30: 1359ارشـاد، دردمندی و تذکر )

اســت که مهمترین آنها عبارتند از: تشــویق، بیســت و هشــت معنای کاربردی ذکر کرده 

 (. 137: 1384توبیخ، بیان عجر، تعجب، شمول حکم، بیان منافات، تمنا، امر و نهی )

ترین کارکردهای کاربردی پرسـش که ممکن است همزمان چندین منظور و کاربرد مهم

 ادبی عبارت است از: -دیگر را نیز شامل شود در این متن تاریخی

 حسر و دردبیان ت-6-1

با توجه به فضـا و موضوع کتاب، بیان تحسر و درد از بسامدهای پرکاربرد اینگونه پرسش 

 دراین کتاب است. 

نویسنده حدیث نفس می کند و گاهی درد و افسوس و حسرت خود را در قالب جمله ی 

 پرسشی اینگونه بیان می کند:
می گویم؟! و از این تعّسف چه می کیخسررو بود از چینیان انتقام کشید و در مغاک رفت. چه 

 (95: 1346)نسوی:  جویم؟!
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تمنی حبّ وطن و هوای اهل و مسکن زمام ناقه طبع سوی خراسان می کشید. چه می گویم؟! 

 (46)همان، و نیک غلط می کنم 

پرسـش در ساختارهای: چه می جویم؟! چه می گویم؟! چکنم؟! و امثال این موارد بسیار 

 یث نفس نویسنده را نشان می دهد.است و اوج تحسر و حد

حبّ وطن در هیأت سـوارکاری است که مرکب )طبع( را به سوی موطنش می کشد این 

میل و کشـیدگی در شروع جمله با خلق این طرفین تشبیه ملموس و به خوبی به تصویر 

 کشیده شده است.

ــود هوای خا ــیده می ش ک و خانه و البته در ادامه می گوید: اگر طبع من به موطنم کش

 نیست:

 (46)همان:  چه وطن؟! و کدام مسکن؟! 

 وجود دوستی که آنجاست دل من را به آن منزلگاه می کشاند:

 و ما حبّ الدیار شغفن قلبی                             و لکن حبّ من سکن الدیارا
دارک فوات به هر قدمی که نه بر جاده قرار زده ام امروز ندمی روی نموده همگی همت بر است

 (661موقوف )همان:  -و آن روز که بگذشت کجا باز آید؟!–مصروف و بقضای گذشته 

جمله ی پرسـشی به عنوان جمله ای معترضه آمده، مضمون این تحسر هر چند در ابراز 

دردمندی نویسـنده است، ذهن مخاطب را به این نکته وا می دارد که قدر زمان را بداند. 

ر هر چه بعدها ســعی کند ک ه آن را جبران کند نمی تواند. این پرســش عالوه بر تحســّ

 نویسنده، نوعی بیان نصیحت برای خواننده است. 

که صــفحات پایانی کتاب اســت نویســنده مدام با آوردن  111تا  110در صــفحات بین 

 جمالت پرسشی تأمل خواننده را درباره ی زندگی دردمند خود برمی انگیزاند:
امید بیهوده و به  کار بند شررده دل خویش بر نمی آمدماگرچه با  مدت چهار سررال اسررت که

خرسندی می نمود. و یا لیت در مقاسات آن قصه که پیش دوست و دشمنم خجل  گردانید دل 

با من می سراختی تا انگشرت به لب باز نهادمی و دستیاریی که صبر تا این غایت نمود پایدار 

 بیش ازین در نسرراختبدین حال که در آنم  ارهدل بیچبردی تا پای بیفشررردمی. چه کنم؟! 

 ( 622)همان: 

 کارم               راز تو ز سینه بر زفان نگذارم  به جان رسانداگر  هجر تو

 دارم دلی پرو   بسته زبانماز دیده اگر برون تراود چه کنم؟!             من 

بند، به نوعی در  همانگونه که مشـاهده می شود مضمون جمالت پرسشی موجود در این

قسـمت های دیگر نیز تکرار شده . هدف از ایجاد پرسش، جهش خاطر مخاطب از حالت 

 یکنواخت جمالت و اندکی به تأمل واداشتن اوست. 
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ــی  ــش ــر و اندوه را در جمله پرس تک تک کنایات موجود، عبارات، واژگان و ... تأثیر تحس

 شدت بخشیده است. 
 منسید او به قصاد واجب دیدند جز محمد منشی که محمد بسرا ده رانده که همشهریان تفق

و « حال آن دوست دتخوش تصاریف دهر به چه رسیده است؟»انگاشرته اند. روزی نگفت که: 

  «آن در کشاکش تغاییر احداث افتاده گوییا از بخت چه دید؟»که  هرگز به خاطرش نگذشت

 (622ض؟ أقدّمه فضل؟ )همان، أضاقت به حال؟أطالت له دید؟                أأخره نق

آیا حال وی به تنگی کشــیده؟و یا دســتی به ســوی وی دراز گشــته؟آیا نقصــانی وی را باز پس 

 انداخته؟یا افزونی وی را به پیش افگنده؟

ــفت  ــی، آوردن ص ــی و منس ــنده با ایجاد جناس خط بین منش و کمتر « ده رانده»نویس

 ل زمانه اش بیشتر نشان می دهد. انگاشتن خود از او، شدت این شکایت را از اه

« حال آن دوست دتخوش تصاریف دهر به چه رسیده است؟»نویسنده با آوردن این پرسش 

ــنده کتاب  ــر احوال نویس و ادامه ی آن، مخاطب را به فکر فرو می برد که واقعاً چه بر س

 آمده و چرا مهجور مانده؟!

خاطب می خواهد که خود به قضاوت از م« خودگیر » در ادامه نویسنده با آوردن عبارت 

 بنشیند:
تخم نیکی نیز »خودگیر: که بدان حدود اجرت قاصرردی باز پس نگذاشررته ام، بتوان گفت که: 

 )همان(؟! «بنکاشته ام
بار عدم التفات و قلت مباالت یاران منافق و دوستان ناموافق چند بر دل سنجی؟! در تعجبم تا 

 (6)همان،  ه چگونه خورد؟!این دل ضعیف چندین سال این همه غص

 این نمونه، مفید تعجب نیز می باشد. 

دراینجا هم تمام مطالب و مضــمون ها در ســایر قســمت های متن تکرار شــده و این 

 استفهام تأثیر آن را شدت بخشیده است.
!)همان، و هبّ جدّی زوی لی االرض طرّا                                    ألیس الموت یزوی ما زوی لی؟

91) 

و چنین انگار که بخت من سـراسـر زمین را برای من جمع کرده و فراهم آورده است آیا 

 پراگند و دور نمی گرداند؟! مرگ آنچه بخت برای من فراهم آورده نمی

 (88)همان، با خود می گفتم: نفسی که پای بند طمع نگشته است پای بند کیست؟! 

 اظهار ناگریزی و ناچاری-2-1

ده گاه گزیر و چاره خود را از بیان کاری به مخاطب عرضه می کند. گویی مخاطب نویسن

از چرایی انجام کار سـؤالی کرده است و نسوی به این سوال مقدّر او پاسخ داده. از طرفی 
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اگر هم خواننده این چنین سـوالی نداشـته باشد زمانی که با این پرسش مواجه می شود 

 برایش روشن می شود:خواه ناخواه اهمیت انجام آن 
 با این همه که قالب نیم خسته از کشتی امل بر لوحی شکسته مانده است: 

 من غرقه دریای غمم کس گوید                       با غرقه که: بر سفینه نقشی می کن؟!

تیز تاز قلم به دسرت گرفته و قصرد آن کرده که شطری از آتش حرقت در سطری چند درج 

 کنم.  

ا نسوی اوج ناگزیری خود را در نوشتن کتاب بیان کرده است. واجبی در کار بوده در اینج

که قلم به تقریر گرفته اسـت. نویسـنده اوج ناامیدی و سختی کار را با آوردن این مطلب: 

آیا کسـی از شـخصـی که در حال غرق شدن است می توان تقاضا کرد بر کشتی نقشی »

داده است. خواننده متوجه خواهد شد که نویسنده، به بهترین وجه ممکن نشان « بنگار؟!

 این سطور را در چه وضعیت و چه شرایط روحی سختی نگاشته است. 

ترکیبات: نیم خسـته، لوحی شـکسـته، غرقه ی دریای غم نهایت درماندگی را نشان می 

 دهد.

 این پرسش مفید استفهام انکاری نیز می باشد.

وید که با این حال قلم به دست گرفته و این وقایع نویسـنده بعد از آوردن این بیت می گ

 را ثبت و ضبط کردم.

 (6)همان،  اما چه کنم؟!که ایام مصابرت در دارازی گویی از روز محشر زاده

در اینجا نیز نویســنده به بیان ناگزیری و ناچاری خود از ســبب تألیف و بیان احوال خود 

 می پردازد.

 بیان بزرگی و سختی کار-9-1

ینجا نویسنده پرسشی طرح می کند که جواب آن به بزرگی و سختی کار اشاره دارد. در ا

گوید این کار سخت است قالب پرسش را به کار می گیرد تا با نویسنده در کنار اینکه می

 درگیر کردن خواننده، او را از حالت تک گویی خارج کند.
دست رفته و منزلی چون عقبه پرگری قوت که ماده قوّت مردم خصروصاً پیاده رو تواند بود از 

 در پیش. و لبنان که در وصف آن: «و ما  ادریک مالعقبه»

  و هو الشتاء وصیفهن شتاء؟!و عقاب لبنان و کیف بقطعها     

 لبس الثلوج بها علی مسالکی     فکانها ببیاضها سوداء

م ر زمستان چگونه توانگریوه ها دشوار کوه لبنان که تابستان آن در سردی همانند زمستانست د

 طی کرد؟!

 (106)همان، آمده است در سردی بدو عبده نویسد
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ـــدن با آیه قرآنی  و مضـــمون بیت،  «و ما  ادریک مالعقبه»خواننـده به محض مواجه ش

تصـویر سختی و بزرگی را در ذهن ترسیم می کند. این در حقیقت می تواند تصویری از 

  ان شده است.سختی اوضاع باشد که در  قالب پرسش بی

 سرزنش و مالمت-1-1

سـرزنش در جمالت پرسـشـی نیز بیشتر به شخص نویسنده برمی گردد. نسوی در جای 

جای کتاب به خاطر مسائل مختلف، خود را مالمت می کند و با انواع پرسش از خود، بار 

تأســف را در متن دوچندان می کند. البته پرســش و مضــمون آن به گونه ای اســت که 

ه هنگام خوانش، خود را طرف پرســش می داند و این مالمت را در جانب  خود مخاطب ب

 نیز فرض می کند.

نســوی بعد از آنکه مدتی در خوی می ماند میل خراســان می کند؛ در کمال دردمندی و 

کسـی، عقل و دل را چونان همنشینی در کالمش  وارد می کند. این شاید پرسش هر بی

 شد. خواننده ی کنجکاو از او با
شروق مشاهدت طلعت همایون خداوندی آتش پای می گردانید و هادی عقل تحذیر می کرد 

و دل که از تقلبش قلب می خوانند گاه رشررته فرا « پویی؟!جان بر کف دسررت تا کجا می»که: 

 ؟!...«ألم یأن أن یثنی الجموح لجام»هوای نفس داده می گفت: 

چرا بی حساب و کتاب گرد جهان می گردد  در ادامه نویسنده خود را مالمت می کند که

 کند که می داند نتیجه ای در آن نیست.همت برای چیزی معطوف می

اسـتنباطی که نویسـنده از نام دل می کند و صفتی که به دنبال این استنباط به آن می 

 دهد )دل که از تقلبش قلب خوانده می شود( آرایشی زیبا به کالم بخشیده است. 
ذاک البتغاء العلی أمد فما السرماء مصرعد همتت را از طلب معالی سآمتی نیامده  و لیس وراء 

است؟! و دلت را از انقطاع خانه و اهالی ندامتی روی ننموده؟! تا چند هرزه گرد جهان گردیدن 

 (.45)همان،  و بی حساب فراز و نشیب دویدن؟!

د به گونه ای است که برخی از سـرزنش ها عالوه بر اینکه متوجه خود نویسـنده می شـو

 خواننده را درگیر این مالمت کرده و نصحیتی در پی دارد.

 برخی از نکات ادبی که باعث تأثیر بیشتری در مضمون متن می شود عبارتند از:

 انقطاع خانه: استعاره از دنیای فانی 

 کنایات و عباراتی چون: بی حساب و کتاب دویدن، هرزه گردجهان گردیدن

ه نیز با این ســوال و درد هم ذات پنداری می کند که این نشــان دهنده ی البته خوانند

 چند وجهی بودن معانی ثانوی است.  
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دندان از جهان باید کشید. به کدام خوشی که داری بیش از این عمر بی فایده می خواهی؟! و 

 (105)همان، ای امتداد این زندگانی بیحاصل می جویی؟! به چه خرمی که یافته

 ون چه خوشی؟! اگر خوشی دست دهد                    صد کاسه به نانی چو عروسی بگذشتواکن

دست برداشتن از این دنیای فانی « دندان از جهان کشیدن»نویسـنده با آوردن کنایه ی 

 را به بهترین شکل آورده است و تأثیر گفته خود را دوچندان کرده است. 

 مون ماقبل است. نیز بیتی که آمده تایید کننده ی مض

 (115همان، )أبعد االربعین محرمات:      تماد فی الصبابه و اغترار؟! 

آیا پس از چهل سـالگی هم ارتکاب کارهای ناشــایسـت، دیر پاییدن در عشــق و شــوق و 

 فریفتگی و بی خبری؟

 ندامت-1-1

 (61)همان،  خود آمدن چه بود؟ که پایم شکسته باد!

 شمول حکم-1-1

، مفهوم حصر و «شمول حکم»منظورشناسی -یِ دارای کاربردشناسیجمله های پرسـشـ

 قصر را نیز با خود دارند و با همین شیوه منظور خود را مؤکد می گردانند:
از مدت مفارقت تا امروز چهارسال و چیزیست که دیده بر راه مانده است. با چندین مسافت و 

 (10)همان،  دالور خطر نماید؟!چندین آفت جز باد کدامین پاور سفر کند؟! و کدامین 

فقط باد می تواند این مسـیر را طی کند )اغراق(. نویسنده در صدد است تا ناممکن بودن 

کار را با پرسـش مفید استبعاد بیان کند. این پرسش مفید استفهام انکاری نیز  می تواند 

 می باشد.    

مان، )هه جز نفاق چه کار آید؟! از قلم که چون بر سیاه نشیند سپید عمل کند و بر سپید سیا

7) 

 فقط سیاهی و نفاق از آن بر می آید. 

 (94)همان،  کدامین سرو را داد او بلندی     که بازش خم نداد از دردمندی؟!

دراین بیت حکمی فراگیر بیان شـده است. پس از هر نعمت و افزونی و بلندی، کاهش و 

 نزولی در راه است.

حکم، بسـیار بجاست. این مصداق برای خواننده ملموس می نوع انتخاب مصـداق در این 

 و در عالم واقع بارها و بارها شاهد این تصویر بوده است.   باشد چراکه در طبیعت

 (90)همان،  یک روز که خندید که سالی نگریست؟!

 استبعاد-1-1
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نویســـنده برای آنکه اوج دوری یک مســـأله را از مســـأله ی دیگر نشـــان دهد از جمله 

 کند. تأثیر این ساختار مسلماً بیشتر از بیانتعجبی مفید اسـتبعاد استفاده می-سـشـیپر

 ی دو امر را نشان دهد:یک جمله ی ارجاعی ساده است که بخواهد فاصله
پرسان پرسان  -أین من المشتاق عنقاء المغرب؟!-چهار سرال و چیزیست که از صادر و وارد 

 (11)همان،  احوال او بوده ام

جا و سیمرغ کجا؟! منظور آنکه جوینده ی عنقا مغرب هرگز به آن دست نتواند مشـتاق ک

 یافت.
و چه می گویم؟! أین الغراب و هویّ  –پروانره اهلی بره تبراعرت و نیابت هر حاسررد و معاند 

 (16)همان،  بیرون آمد -العقاب؟!

 زاغ کجا و پرواز کجا؟! مرغان ضعیف را با بازان شکاری چه مناسبت؟!

 فهام انکاری    است-1-1

یک جمله خبری منفی را  شخصدر استفهام انکاری جواب سؤال منفی است، به عبارتی 

. این نوع پرســش در نفثه آورد و غرض او تکذیب و انکار اســتبه صــورت پرســشــی می

شود. نویسنده به المصـدور بسـیار اسـت و نوعی روش سـبکی در پرسش او محسوب می

، منظور را به صورت پرسشی مطرح می کند تا عالوه بر جای آوردن مداوم جمالت منفی

ـــاختـاری متفاوت در بین نقش های جمله، نظر خواننده را جلب کرده و بجای  ایجـاد س

ــاخت در  آنکه همان منظور را دوباره با جمله ارجاعی یا عاطفی بیاورد به صــورت ژرف س

 پاسخ خواننده قرار می دهد:
حٍ و جرحاً علی جرحٍ آزرده باشرری به مرهم یک هفته کجا اندامی که به سررالها قرحاً علی قر

مندمل شرود؟! بنای وحشرتی که بر ترادف دهور و تعاقب شهور گسترده باشی به یکدم آزرم 

 (15)همان،  کجا مضمحل شود؟!

تأکید در این گونه پرسـش ها بسـامد باالیی دارد. نویسـنده می گوید: صلح بعد از سالها 

نمی شـود و این دشـمنی به یکباره فراموش نخواهد شــد. نسوی  عداوت به یکباره انجام

این تاکید و خبر را برای مخاطب خود به صـورت پرسشی می آورد تا او نیز درباره ی آن 

تأمل کرده و به همان جوابی برسـد که موکد و منظور نویسنده است. این حالت در سایر 

 صورت های مثالی زیر نیز آمده است: 
ونه به لشرکری دهند که به دسرت خویش جناح آن شکسته اندو قلب آن بی جواب تاتار چگ

 (18)همان،  هیچ موجبی که از آن جانب باعث شود خسته؟!
لیک درین مقام که ثانی الحال ضرر منتظر است ثقت کلی از کدام روی روی نماید؟! و مادامی 

 (14همان،) که در مستقبل توقع شر متصور است اعتماد اصلی از چه دست دهد؟!
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ــش های پی در پی، حالتی نو  ــت اما با پرس ــمن یک معنی اس همه ی این مطالب، متض

ــش هایی  ــت. تمامی پرس در مورد یک پیام و یک یافته و تأثیر خود را دوچندان کرده اس

 گوشزد است که متضمن مفهوم نهی برای مخاطب می باشد. 
ر اینکه حتی اگر جانب شر در تأکید د« منتظر و مستقبل»نویسـنده با آوردن دو واژه ی 

« روی»نیز باشد باید احتیاط را رعایت کرد. جناس تام در کلمه ی  -نه هم اینک–آینده 

 به آرایش کالم کمک کرده است. 

 تجاهل العارف-3-1

 این شیوه ی بالغی بیش از هر چیز بیانگر نهایت تعجب و شگفتی گوینده است:

 (113؟ )همان، ز آن بردندی کجا رفته استندانم که تا آن خالل که نسخه مکارم ا

 استهزاء-62-1

چه صالح توقع توان کرد از حرام زاده ای که در نزوان امهات سیرت تیوس پسندیده باشد؟!  و

 (61)همان، و در ایتیان مارم و اخوات مذهب مجوس گزیده؟! 

 طنز-66-1
اده و لکن چه سود؟! پادشراه سرران لشرکر را جمع کرده و زمام بسط و قبض را به مخنثی د

پیشرروی که عمده کار و عده استظهار بود استفراهلل چه عمده؟! و چه استظهار؟! ما حال قوم 

 ( 38)همان، انت اشجعهم قلباً؟! 

در اینجا نسـوی از اینکه فرماندهی سـپاه جالل الدین به کسـی رسیده که استحقاقی در 

گوید که: چیســت حال گروهی که  آن ندارد اظهار تأسـف می کند و در پایان به طنز می

 تو دلیرترین آن ها باشی؟!

این سـطور دارای اسـتفهام مفید اسـتبعاد نیز می باشــند. یعنی تو کجا و پشت گرمی و 

 رهبری مردم کجا؟!
خلقی از اسرای ارمن که به خوی اجتماع یافته در آن راه سخت و هوای سردپیاده و بی لباس 

 (101)همان،  یه دار آنان بودم بنگر که چگونه باشد احوال همه!با من که مقدم و بارساالر و ما
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 نتیجه گیری:

راز ماندگاری نفثه المصـدور بیش از هر چیز محصـول زبان اوست. هنر زبانشناسانه ی او 

مهارت قبض و بسـط معنا در ساختارهای مختلف را به او ارزانی داشته و به همین سبب 

غی ظرفیت تأثیر و لذت باالیی بخشــیده اســت. اســت که به جمله های پرســشــی و بال

ناگریزی و ناچاری، بیان بزرگی و سختی کار،  مواردی از جمله: بیان تحسـر و درد، اظهار

سرزنش و مالمت، ندامت، شمول حکم، استبعاد، استفهام انکاری، تجاهل العارف، استهزاء 

د. ژرف ساخت این و طنز از صـورت های بالغی غالب پرسـش در نفثه المصـدور می باش

جمالت هرچند در سـاختمان پرسـشـی پیوند بسـیار عمیقی با احساسات نویسنده دارد. 

نسـوی بر آن اسـت تا با خلق پیاپی جمالت پرسشی، متن را از حالت تک صدایی خارج 

ــمن این جمالت  ــر بالغی در ض کرده و مخاطب را وارد متن کند. نیز به کارگرفتن عناص

 کرده است.    تأثیر آن را دو چندان
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 تهران

(. این کیمیای هستی )مجموعه مقاالت(. گردآورنده: 1387شفیعی کدکنی، محمد رضا )

 ولی اهلل درودیان. چاپ اول. تبریز: آیدین

 (. سبک شناسی نثر. چاپ دوازدهم. تهران: میترا1385)شمیسا، سیروس 

 (. معانی. چاپ دوم. انتشارات میترا: تهران1384) ------------

 (. تاریخ تطور علوم بالغت. ترجمه ی: محمدرضا ترکی. تهران: سمت 1383شوقی  ضیف،)

 سی(. تاریخ ادبیات ایران. جلد سوم. چاپ سوم. تهران: فردو1363صفا، ذبیح اهلل )

 (. از گذشته ی ادبی ایران. تهران: الهدی1357عبدالحسین، زرین کوب )

 (. معانی و بیان.چاپ سوم.تهران: سمت1381علوی مقدم، محمد و رضا اشرف زاده )

(. جمله و تحول آن در زبان فارسی. چاپ سوم. تهران: انتشارات 1381فرشیدورد، خسرو  )

 امیرکبیر

صل زبان امروز بر پایه زبانشناسی جدید. چاپ دوم. (. دستورمف1389) -------------

 تهران: سخن

. چاپ دوم. تهران: 1(. دستور زبان فارسی 1380وحیدیان کامیار، تقی و غالمرضا عمرانی )

 سمت

 (. نگاهی به زبان. ترجمه ی نسرین حیدری. چاپ دوم. تهران: سمت1359یول، جورج )

ه ی: محمد عموزاده مهدریجی. چاپ سوم. (. کاربردشناسی زبان. ترجم1385) --------

.تهران: سمت
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 از نظر دستور تاریخی " رای نهادی" بررسی کاربرد

 تفسیر کشف االسرار میبدی درگزیده
 6مهدی صحافیان

  2دکتر علیرضا عابدیان

 9رضا بهرامی تربتی

 چکیده

صرف و نحوی زبان را در دوران گذشته  قواعد  دستور زبانی است که دستور تاریخی،

 دکنبحث می قواعد ی تاریخ پیدایش و رواج و متروک شدن اینکند و دربارهبررسی می

کند که یک زبان ویک واژه چگونه تغییر و توراز این بحث میدساین به عبارت دیگر،   .

دستور تاریخی یا دستور قدیم    .تحول یافته تا صورت امروزی خود را پیدا کرده است

 قواعد طوری که بدون یادگرفتنبه،  برای فهم و تفسیر متون کهن بسیار سودمند است

.  مایدنگذشته برای ما غیر قابل فهم میصرف و نحو قدیم، بسیاری از آثار و   ابدال و تخفیف

متون تاریخی ما شناسنامه فرهنگی ماست.  بنابراین برای شناخت و بررسی به همین علت 

آنها باید از دستور تاریخی بهره گرفت. یکی از این موارد بررسی دستور تاریخی ، پس واژه 

« را»داشته است.  باشد، که در گذشته  کاربرد های زیادیدر متون کهن می« را»ی 

شود نهادی یکی ازآن تقسیمات دستوری است، که عدم توجه به این نوع کاربرد باعث می

تا معنای جمله تشخیص داده نشود و مراد نویسنده مبهم یا اشتباه برداشت شود. در این 

حوه بررسی و سپس ن  "را  "مقاله نگارنده برآن است ابتدا پیشینه ی تاریخی پس واژه ی 

نهادی و در نهایت نمونه هایی از رای نهادی در گزیده تفسیر کشف  "رای  "بردی کار

 االسرار بررسی می شود.

 

 را ، دستور تاریخی ،  رای نهادی ، تفسیر کشف االسرار.ها: کلیدواژه
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 مقدمه

را  زبان فارسی هایها و تواناییژگییمجموعه قواعدی است که و  دستور زبان فارسی

هایی دارد، شباهت های هندواروپاییزبان دهد. دستور زبان فارسی با بسیاری ازنشان می

 .هایی که از ریشه هندوایرانی هستندخصوص زبانبه

ترین است. نامی است که در ابتدایی زبان فارسی نو نام  پارسی دری یا دَریفارسی 

دهم میالدی به ده زسشده و کاربرد آن اداده می زبان ادبی پارسی نو های تاریخی بهبرهه

، مقدسی ؛319، صاستخری همچون)  عربی هایطور گسترده در نوشتهبعد به

در منابع دوران اسالمی، .  استارسی تصدیق شده( و متون پ940، صابن حوقل ؛337ص

 دهد کهاند و تمامی آنها نشان مینیز نوشته« دری»و « پارسی دری»نام زبان پارسی را 

پارسی  ای ازشاخه هیک نوع خاص از زبان پارسی است و این زبان ادام« دری»

 . است خوارزم در میانه

توجه به  .،دارای پیشینه ای استزبان فارسی دری یکی از آن تقسیم بندیهای دوره یی 

یم . تر بیابشود که معنای لغات را دقیقپیشینه آن که زیرساخت زبان ماست؛ باعث می

به تعریف  «را»پس واژه  .  است "را  "یکی از مقوالت دستوری  تکواژ یا پس واژه ی 

است و کلمه  مفعولنه و نشا های نشانهحرفیکی از  زبان فارسیبرخی از دستورنویسان 

« را» ،بنابر تعریفی دیگرند. کآید نقش مفعولی پیدا میمی« را»یا گروهی که پیش از 

حرف و  حرف ربطاست و اصوالً تمامی حروف از جمله حرف اضافه و  حرف اضافهنوعی 

 .ندارد« را»نما هستند و این امر اختصاصی به حرف کلمات نشانه و نقش ، ندا

یاد  معرفهح نه مفعول صریبه عنوان نشا« را»دستورهای سنتی زبان فارسی عمدتاً از 

در کتاب دستور زبان  دانشگاه میشیگاناستاد زبانشناسی فارسی  گرنوت ویندفور .اندکرده

فارسی خود ادعا کرده است که بعید است بتوان تکواژی را در زبان فارسی یافت که به 

زبانشناس و فارسی دان  ژیلبر الزار .ه باشدمورد تتبع فنی و دقیق قرار گرفت« را»ه انداز

 " و کنش نحوی آن در فارسی« را »تکواژ  "ای با عنوان ه فرانسوی نیز در مقالهبرجست

 را در بربگیرد« را»مجموع کاربردهای تکواژ  ای پیدا نشده کههنوز هیچ قاعده :نویسدمی

نماید. رود توجه به کار می« را»و به تمامی آنها و نیز به مواردی که در آنها مفعول بدون 

شده و کمتر به آن توجه شده است، که در کاربرد تاریخی استفاده می "را  "یکی از انواع 

خی کهن نسبت به زمان ی نهادی است. بسامد کاربرد آن در متون تاری«را » 

از نظر ادبی  -که افزون برفواید معنویش  –حاضربیشتراست؛ از جمله این متون کهن 

 ارزشمند و دارای خصوصیات قابل توجهی است ، تفسیر کشف االسرار می باشد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%88%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%88%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%B1%D8%A8%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%B1%D8%A8%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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و عظیم ترین و قدیمی ترین تفسیر  قرآن کتابی در تفسیر کشف االسرار و عدۀ االبرار

قمری است. این کتاب  710در دهه  ابوالفضل رشید الدین میبدی وشتهن   عرفانی فارسی،

که هم اکنون در دست نیست( و در ده )  خواجه عبداهلل انصاری بر اساس تفسیر الهروی

. مولف در تنظیم مطالب سه مرحله و به تعبیر خودش سه نوبت در استجلد نوشته شده

   نظر گرفته  است .   

ی از نوادر زبان فارسیکی  خصوصیات دستوری این سه نوبت کامال همانند نیست . اما

است که مانند گنجی ثمین هزاران فایده علمی و ادبی و لغوی و تاریخی را به پارسی 

دارد و صدها لغات و اصطالحات رائج در قرن پنجم و ششم هجری که زبانان تقدیم می

است، در این گنجینه وجود دارد و طالبان ادب و لغت و صرف دوره اوج ادبیات فارسی بوده

 . و از آن بهره مند توانند شدو نح

 و پیشینه ی آن  :  "را  "
به  "به معنی    radاز ریشه     radiyاین کلمه در پارسی باستان به صورت  -

مثال زیر که برداشت از سطر شش و بکار می رفته است:  "علت  ، به سبب ....

شان است کاربرد آن را در متون آن زبان ن داریوش بزرگ کتیبه بیستونهفت 

 .نه دو نقطه ):( نشانه مرز واژه استدهد. در این مثال نشامی

- avahyarādiy:vayam:Haxāmanišiyā:ahyāmahy   ... 

 «. شویمبدین علت ما هخامنشیان خوانده می»   

    /radiy/  به عنوان حرف اضافه موخره و همچنین با ترکیب با ضمیر اشاره 

/ava/  بصورت کر اضافهبه معنی آن، در حالت مفرد مذ ، /avahya radiy/  به

 در حالت مفعول فیه از ریشه /radiy/ آمده است که خود کلمه معنی بدان جهت

/rad/ باشدبه معنی دلیل و علت می. 

 

که در مواردی  ثبت شده rād/rāy این حرف نشانه بصورت فارسی میانهدر  -

همچون عالمت مفعول صریح،عالمت مفعول غیرصریح، بیان علت، بیان مقصود، 

کریستوفر   . رفتمسندالیهی، خطاب و تخصیص بکار می بیان مرجع، حالت
 که: نویسد می زبان پارتیدر بررسی کاربرد این تکواژ در فارسی میانه و  برونر

rāy در فارسی میانه و rād کاربرد  برونر .  شده استدر پارتی به کار برده می

این حرف نشانه با مفعول صریح را در فارسی میانه یک تحول متأخر دانسته و 

شود. در فارسی نوین مشاهده می زبان پهلویاین کاربرد تنها در متون  :گویدمی

صریح ه مفعول ه عنوان نشانب« را»نه کاربرد کالسیک )فارسی قدیم( دام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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ر نقش مفعولی متممی، توان در چهاه کاربرد آن را میگسترده شد و عمد

: 1364. ) دبیرمقدم ،  ور، و مفعول صریح دانستهرهمفعول غیر صریح، مفعول ب

30) 

برای نشان دادن کسی یا چیزی به کار می روند که کار   rayدر فارسی میانه ، -

برای نشان دادن کسی یا چیزی به کار می رود که   oبرای آن انجام می گیرد و 

 اند :کار به سوی آن انجام می شود . شواهد ذیل ، از فارسی میانه ترفانی 

   Az dur gyag amad hem den ray ( Acta  9, 41 ). 
 از دور جای آمدم دین را . 

Adda …. Napsa o den wizid ( Acta 9, 40 ). 
 ادا ، نپشا ) نام پیروان مانی ( را برای دین گزید. 

Ud fraz o xwadawann mad (Acta 9, 45 ). 
ست که به سوی مانی می آید ( و فراز به سوی خداوندگار آمد ) بهرام ساسانی ا

. 

 به عنوان نشانه مفعول هم به کار می رود .   rayدر متون متاخر فارسی میانه  -

Us an zan ray ne ozad ( K.IX , 22). 
 و آن زن را نیوژد.

  در معانی "رای  "و در فارسی میانه مانوی نیز به شکل   "را  "در پازند به صورت  -

 بکار رفته است .« مورد ، برای  به سبب ، درباره ، در» 

نشانه مفعول ،   (ra) "را  "در کتاب فرهنگ ریشه شناسی فارسی آمده است :  -

)   ajra، آ ra؛ پهلوی آ "برای  "  radiyدر   radرای ، برای . پارسی باستان 

Germme  ZDMGXLIV 676 NO.141 (   پشتوLara jar   همراه مفعول (

 "به جهت  "،  "برای  "نی اصلی این حرف که به معنی با واسطه برای ( . از مع

در حالت  "را  "بوده است . پیدایش  "آنچه راجع است  "،  "به مناسبت  "، 

 (17:  1343نهادی توجیه می گردد . )خالقی مطلق، 

در بیان سبب و علت ، تنها در ترکیبات این  "را  "در فارسی متداول امروز کلمه  -

افه دیگر باقی مانده است : چرا ؟ ) = چه ؟ + را ( ، زیرا ) از کلمه با حرف های اض

 + ای + را ( 

به فارسی دری رسیده است، همیشه پس از   "را  "که به صورت    ray کلمه ی -

اسم یا ضمیر واقع می شود ، و می توان آن را از جمله ی پسوندها شمرد . با 

درساختمان کلمه ) صرف (  پسوندهای دیگر این تفاوت آشکار را دارد که آنها

تاثیر دارند و این یک در ساختمان جمله ) نحو ( موثر است .شاید مناسبتر باشد 
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بخوانیم .اصوال موارد استعمال این کلمه  "حرف نشانه"که آن را در فارسی امروز 

در فارسی دری دوره نخستین بسیار متعدد است  که  بعضی از آنها را می توان 

ای محلی منسوب دانست ، و بعضی دیگر استعمال عام بوده به یکی از گویشه

است .ازاین موارد گاهی کاربرد آن متروک شده  و بعضی دیگر که استعمال آنها 

،تعمیم یافته است . در هرحال مطالعه  چگونگی تحول  درآغاز عمومیت نداشته

متون  رمعانی این کلمه و موارد  استعمال آن مستلزم تحقیق و تتبع وسیع تری د

 (389- 387: 1366قدیم است .) ناتل خانلری ، 

به کار می رود آن است که این جزء  "را  "موردی که بیش از موارد دیگر کلمه  -

نشانه مفعول صریح باشد یا غیر صریح ، یعنی  هرگاه فعل ، متعّدی یا الزم المتمّم 

یا  ه آن کلمهباشد ، عمل فعل از فاعل به کلمه یا گروه دیگری سرایت می کند ک

گروه را مفعول ) صریح یا غیرصریح(گویند .  حال چه مفعول اسم باشد چه ضمیر 

شیوع عام دارد  –با چند استثناء  –، و چه مفرد و چه جمع ، این وجه استعمال  

 و تا امروز نیز در زبان نوشتن رایج است :

 الف( بعد از اسم مفرد ) عام ، خاص ( :

وسی هرون را بکشت وما هرون را دوسترداشتیم ازموسی بنی اسرائیل گفتند که م -

 (703؛1)بلعمی

 ( 189هرگز بیمار را متهم مکن  ) قابوس  -

 ب( بعد از اسم به صیغه جمع ، یا اسم جمع :

 (958؛ 1موسی ... بنی اسرائیل را به مصر باز آورد )بلعمی  -

 ( 149خازنان را بخواندند ) بیهقی  -

 جمع :ج ( بعد از ضمیر مفرد یا 

 ( 145برادر مرا خوارج کشته اند ) سیستان  -

 ( 88خواهم که ایشان  را بگیری ) سیاست  -

اما در زبان این دوره موارد متعددی دیده می شود که مفعول صریح بدون حرف  -

 به کار رفته است و این گونه استعمال در نظم بسیار متداول است : "را  "نشانه  

( 730و بنی اسرائیل از جور کوشان برهانید ) بلعمی الف( عتنیل بن قیس ملک بگرفت 

 = بنی اسرائیل را

 ( = یونس .... را 686؛ 3ب( یونس علیه السالم طلب کردند و نیافتند ) طبری 
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مثال این مورد در نظم و نثر این دوره فراوان است و غالبا تشخیص فاعل از مفعول ، 

ه از ساختمان جمله : )همان : تنها از روی سیاق عبارت و معنی آن ممکن است ن

387-388) 

 ( = دختر را 169آن دختر به شب به خانه وی فرستاد ) بلعمی -

( = دختران 169این خال دانست که دختران هردو یعقوب بخواهد بردن ) بلعمی -

 را   

در انشای میبدی غالبا مفعول بعد از فعل آورده می شود ولذا در بسیاری از جمله  -

ومسندالیه زودتر داده شده ، دریافت معنی آسانتر می گردد:) ها ربط بین مسند 

 (48: 1357رکنی ، 

 (911/ 7آن مرد گفت راهب را که از امل می پرسم )  -

 (611/  10خواطرضمائر و سرائر اسدار در نیابد دقایق حقایق او را ) -

 استاد فروزانفر در شرح خصایص دستوری کتاب معارف نوشته اند :  

به آخر مفعول صریح و نیز موجب فعل )مفعول « را»ین عالمت دانم که امی» -

گردد و متداول دراستعمال الجله(و به مضاف الیه )در موقع فک اضافه ( متصّل می

آن همین است که گفته آمد؛ ولی در داستان سمک عیارو کتاب فردوس المرشدیه 

سیار برای ( شواهد ب1493در مقامات شیخ ابواسحاق کازرونی )طبع استانبول ،

توان دید....و در معارف بهاء ولد نیز نظیر استعمال آن در مسند الیه و فاعل می

 (108شود . ) همان : آن بندرت دیده می

 (135،ص 1مانند:که ایشان را با اهل هنر آمیغی داشتندی )بهاء ولد ،ج -

 درکشف االسرار نیز به ندرت بدین استعمال برمی خوریم مانند: -

 (1/145! پدرومادر ما را فدای تو بادا )یا رسول اهلل  -

 (1/513آن عابد را از بهر خدا و تعصب دین خشم گرفت )  -

 "مر"در بسیاری ازمتون این دوره گاهی درهمه موارد وگاهی دراکثرموارد ،حرف  -

درپی مفعول می آید؛ میبدی هم مکرر استعمال کرده  "را"برسرمفعول و حرف 

 (111است : )همان : 

ه مرحق رامی گویی عبارت ازاوآسانست واشارت بدو روان )میبدی، اگرقرب بند -

10/143) 

 (5/19غالیه کردیم مر عارضی را که از شراب شوق تو رنگی گیرد )میبدی،  -

این علما مرعام را پند دادند وگفتند ثواب خدای تعالی بدان جهان مرمومنان را  -

 (987بهتر ) بلعمی
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 ( 311عمی ما مر این دین را مخالف نباشیم ) بل -

 در جمله ای که فعل آن مجهول است می آید : "را  "گاهی حرف  -

 (77نماز دیگر منکیتراک را حاجبی داده آید )بیهقی  -

 (75فردا شمایان را مثال داده آید ) بیهقی  -

دارد ، یعنی اثر فعل به نهاد جمله برمی گردد  "فعل ناگذر  "در جمله هائی که  -

اگر نهاد با ضمیر مفعولی ادا نشود همیشه با که به صورت مفعول ادا می شود 

 همراه است : "را  "حرف 

 (44الف( پرویز را خشم آمد ) سیاست 

 (   103ب( قادر را سخن موبد خوش آمد ) سیاست 

نشانه متمم فعل ) مفعول بواسطه ( است در استعمال با بعضی  "را  "گاهی کلمه   -

و به جای آن حرفهای اضافه مانند : از ، به ، از افعال ، و این شیوه امروز متروک شده 

با، و مانند آنها به کار می رود ؛ به عبارت دیگر بعضی از فعلها در دوره نخستین فارسی 

دری مفعول صریح می گرفته اندو امروز با مفعول بواسطه استعمال می شوند  .) 

 (194-198: 1353خانلری، 

 ( 119؛ 1بلعمی  پدر را پرسیدی که از کارها چه بهتر ) -

 (946؛ 1همه قصّه خویش موسی را بگقتند ) بلعمی  -

 ( 981؛ 1موسی دعا کرد تا او را حیله ای آموزد )بلعمی  -

 (958، 1برایشان بیرون آمد ، یعنی ایشان را مخالفت کرد ) بلعمی   -    

 تعلق در جمله هایی می آید که فعل  آن "رای  "با عنوان  "را  "نوعی دیگر  - 

و تغییر فعل به فعلی از مصدر  "را  "باشد و بتوان با حذف   "بودن "از مصدر

درقدیم ازاستعمال  "را"داشتن همان مفهوم را از آن دریافت کرد.استعمال این

 (346مفعولی نیز بیشتراست.)همان : "رای"

 ( 796؛  1او را وزیری بود نام گرشاسب ) بلعمی  - 

 ( 763، 1سنگ ) بلعمی گویند او را بساطی بود صد فر - 

 برای  بیان سبب و علت می آید : "را  "گاهی کلمه  -

 ( 110؛ 1به پیش مادر برخاست ، حق مادر را ) بلعمی -

 ( 137جبریل حرمت آن سوگند را بازگشت ) طبری   -

و مانند آنها را می  "برای ،ازبهر، به قصد ، به منظور "معانی « را » گاهی کلمه  -

 (104: 1357در کشف االسرار فراوان به کار رفته :) رکنی ،  "را"نوع رساند . این 

 (7/106بضاعتی از شما بستد شفقت را. باز پنهان رد کرد نفی مذلت را )میبدی،  -
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قوم را دید که جنگ را تجهیز می کردند و میعاد ابوسفیان را کار می ساختند   -

 (1/370)میبدی ،

ت مریم را رطب پدید آورد از آن درخت خشک رب العزه معجزه عیسی را وکرام -

 (6/31)میبدی، 

 ؛به معنای برای )میبدی(« را» موارد دیگر 

در آن آیینه نگاه کردم منزل خود درخاک دیدم و مرا مونس نه سفری دراز در  -

پیش و مرا زاد نه ، زندانی تافته دیدم ومرا طاقت نه قاضی دل دیدم و مرا محبت 

 (190نه )ص 

 (191که سوخته منم و سوخته را جز درگرفتن روی نیست)صگفت:زیرا  -

مرد یگانه را سر عشق میانه نیست             عشق میانه در خور مرد یگانه  -

 (193نیست)ص 

 ( 198زین نادره تر کرا بود هرگز حال؟    من تشنه و پیش من روان آب زالل)ص  -

 (171د ...)ص کسی را که این دوست در راه بود اگر به هزار کوی فرو شو -

 (177بر درگاه ما دل را بارست  و نیز هیچ چیز دیگر را بار نیست)ص  -

 (113مرا تا باشد این درد تنهایی )ص  -

اگرکسی را در دنیا از مرگ ایمنی بودی که از ذریت آدم هیچ کس را آن قربت  -

 (60.... نبود که وی را بود )ص

 (30: 1369)انزابی نژاد،الهی نام تو ما را جواز ، و مهر تو ما را جهاز  -

 (14ور نه منّت او بودی رهی را چه جای وصل او بودی )همان :  -

 نشانه مفعول جمله است : "را  "گاهی  -

شادی بدین بهار چو می بینی                 چون بوستان خسرو صحرا را  -

 (166)ناصرخسرو،ص

 (155-156: 1341گاه جانشین کسره اضافه است : )ابوالقاسمی ،  -

چون شاخ گوزن بر درتو                     قامت شده خم ، غضنفران را )خاقانی،  -

 (33ص

 نهادی : "را  "کاربرد 
است . نتیجه ای که بعد « فاعل » آمدن آن بعد از نهاد  "را  "یکی  ازموارد کاربرد  -

 از جمع آوری شواهد و دسته بندی آنها گرفته شد این است که :

 بعد از نهاد در فعل های ناگذر : "را"مال الف( استع
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مقصود از فعل های ناگذر ، فعل هایی است که به ظاهر مفعول می پذیرد اما مفعول 

صوری در واقع فاعل منطقی است . در این گونه فعل ها شناسه )ضمیرفاعلی ( بکار 

) نمی رود و فعل ها همیشه یکسان و با ساخت مفرد در می آید و به جای شناسه 

ضمیرفاعلی ( ، ضمیر مفعولی به دو صورت جدا و پیوسته بکار می رود . این فعل ها 

 همیشه یکی از حاالت انفعالی را بیان می کند و از گروه فعل های مرکب است :

 (381، 1مرا باور نمی کرد که ارمن شاه نامه نوشت ) سمک عیار، ج -

 (311، 9مرا فراموش شد )سمک عیار ج -

 (135او را رد کنم )تاریخ بیهقی ، شرمم می آید که  -

 (311قائد بیچاره را بد آمد ) تاریخ بیهقی ،  -

 بعد از نهادی که نایب فاعل است : "را  "ب( 

در تاریخ بیهقی است که ساختار ویژه ای  "را  "یکی از قابل تامل ترین موارد کاربرد 

فعل مجهول در این  بعد از نائب فاعل ) نهاد جمله مجهول ( است. "را  "نیز دارد ، 

ساخته  "آمدن  "و در سایر موارد به کمک مصدر  "شدن  "جمالت به کمک مصدر 

شده است . در تمام جمالت فعل به صورت سوم شخص مفرد آمده است . ازاین رو 

نائب فاعل با فعل از نظر شخص و شمار مطابقت ندارد . برخی دستوردانان آن را حرف 

 اه با نهاد آمده است . نشانه ای می دانند که همر

 ( 105او را به قلعت غزنین نشانده آید . )تاریخ بیهقی ،  -

 ( 84وی را بسزاتر باز گردانیده شود. ) تاریخ بیهقی ،  -

بعد از نهاد جمله ) فاعل ،  مسندالیه ( می آید . اما استعمال  "را "گاهی کلمه  -ج 

ند متن است . گمان می رود که این کلمه در این مورد عمومیت ندارد ومختص به چ

خاص یک یا چند گویش محلی باشد. در این مورد گاهی فعل جمله متعدی یا الزم یا 

 (387: 1366مجهول یا اسنادی است : ) ناتل خانلری ، 

 (708؛  1بلعم را بدان خواسته میل کرد ) بلعمی  -

 ( 105؛ 1هر گروهی را فوج فوج بر او همی گذشتند ) بلعمی  -

نه .... همچون آب بودی و کس را ندانست که آن آبگینه است ) بلعمی آن آبگی -

 (756؛1

 (948؛ 1آسمان را آن روز بترکد و پاره پاره شود ) مجید  -

 بعد از نهاد در جمله ای که فعل آن از افعال تابع پذیر است : "را  "د( 
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ودن را نوعی معنی خاص  از قبیل برعهده داشتن و موظف ب "را  "در این استعمال 

می رساند. فعل تابع پذیر در این جمله ها بیشتر از مصدر ) بایستن ( است :) رکنی ، 

1357 :108-104) 

 (3/334اگرما او )محّمد( راتصدیق کنیم مارا تبع وی باید بود )میبدی، -

رسول خدا)ص( باخالدبن ولید گفت این عمّ تواست .شّروی تراکفایت  -

 (4/111بایدکرد)میبدی، 

 (8/167که ماهردو گروه را چشنده عذاب می باید بود )میبدی،  "قون انا لذائ" -

 (119: 1ای برادر تو را به طلب خورشید شاه باید رفتن ) سمک عیار ، ج -

 (799پیر را نشاید که به قوال دهد. ) کشف المحجوب ،  -

 بعد از نهاد بی آنکه معنی خاصی به جمله بدهد :  "را  "ذ( 

بعد از نهاد ، بازمانده  "را  "دس می زنند شاید آمدن این آقای دکتر مهرداد بهار ح

فاعل منطقی در جمله هایی با فعل ماضی متعدی در فارسی میانه باشد که در آن ، 

فعل به صیغه مجهول برده شده و به مفعول صوری ) نایب فاعل ( نسبت داده می شده 

 است . 

عل ناگذر ، تطابق  فعل است وجه مشترک این نوع جمله ها برخالف جمله هایی با ف

با فاعل منطقی از نقطه نظر شخص . مانند: تورا با من چه کینه در دل داری ؟ ) سمک 

 (  163،ص 1عیار، ج

برخالف فعل های ناگذر که فعل همیشه با ساخت مفرد استعمال می شود . مانند: ما 

 را خوش آمد

کتابی را »و « ه دیدید اینجاستزنی را ک»  در مثال  "را"در مورد  دبیرمقدمدکتر نظر

روح. روح داریم و هم غیرذیهم ذی این است که : «استکه به من دادید گم شده

اند نکته و مطلب من این است که فعلِ بندِ پایه الزم است و علت اینکه استادان گفته

، نهاد است، «اینجاست»نسبت به « زن»را اینجا به کار نبرید این است که « را»

با مسندٌالیه درست نیست. بنده عرضم این است که « را»الیه است و آوردن مسندٌ

ها، تحلیل دیگری است. ما اگر خودمان را از تحلیل، تحلیل نادرستی است. تحلیل این

ها پیش ها هست جدا بدانیم و با آنتحوالت رشته و یا آن مفاهیمی که در نظریه

رویم. لطفًا زنی میشویم و به سوی گمانهمیهاغافل نرویم، درواقع از بعضی از تبیین

عول ی مف«را»، «را»این «. زنی را که دیدید اینجاست»به این دو نکته توجه بفرمایید: 

را بعد از « را»گاه این صریح نیست، بلکه فقط کارکرد گفتمانی و مبتدایی دارد. هیچ

زنی که دیدید را »وییم توانیم بگتوانید بیاورید. ما هیچ وقت در فارسی نمیفعل نمی
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موصولی را تبدیل به الزم  هاز سوی دیگر، کافی است که من فعل جمل«. اینجاست

مردی را که آمد دوست قدیمی من »بکنم و مثاًل این مثال ساختگی را به کار ببرم: 

هایی در پذیرند. بنابراین ظرائف و پیچیدگیزبانان این را نمیوجه فارسیهیچبه«! بود

)فرهنگستان زبان و ادب فارسی  .وجود دارد که ما نباید از نظر دور بداریم« را» کاربرد

  ، آسیب شناسی زبان فارسی (

خانلری در کتاب دستور تاریخی زبان فارسی این بحث رابا عنوان فاعل منطقی مطرح 

 (310کرده است:   )ص

و ضمیر  با آوردن اسم -که تابع آنها مصدر است -فعل های کمکی غیر شخصی » 

شوند .اسم و ضمیر در این صورت از نظر دستوری منفصل و ضمیر متصل ،شخصی می

اعل ف "تو را "مفعول فعل کمکی اند ،اما از نظر منطقی فاعل آنها هستند. ...در شاهد ذیل، 

 با آن دوم شخص مفرد شده است:« باید»است. « باید» منطقی

 گسترد باید در رهش دام ز پیش آن که او جوید ز من کام        تو را

 ( 101)ویس و رامین،ص                                                            

فاعل منطقی باید است . باید با آن،دوم شخص مفرد شده است  "مرا "در شاهد ذیل، 

: 

 مرا شاید به خواری جان سپردن         ز درد دلبر خود جان نبردن

 ( 108)ویس و رامین،ص                                                            

فاعل منطقی بباید است.بباید با آن،اول شخص جمع شده  "ما را "در شاهد ذیل، 

 است:

 گهی گویند او خود کیست باری       که ما را زو بباید بردباری

 (        48)ویس و رامین،ص                                                            

             

 

نهادی در  گزیده کشف االسرار )انزابی نژاد، نواخوان بزم صاحبدالن « را»موارد کاربرد 

 ( 1388، تهران:

 (786فخار گلی خشک باشد که وی را آواز و پر خوان بود. ) ص

 ( 84لم یکن ثم کان را چون سزد  که وصال لم یزل و ال یزال جوید) ص 

 (101آنکه و را اندیشه مکه افتاد ) ص

 (103.... و مجاز را بر حقیقت راه نیست )ص
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لم یکن ثم کان را با لم یزل و ال یزال چه آشنایی؟قدم را با حدوث چه 

 ( 117مناسبت؟)ص

 (15یعنی که هر ملکی را روزی مملکت به آخر رسد و زوال پذیرد )ص

 (14و خویش را از ناز بپرهیزیدم )ص

 (15ا نوایی بود وسخن را جایی بود)صاگر مر

اگر کسی را با گل کار افتد گل بوید و اگرکسی را به خار باغبان افتد خار دردیده 

 (31زند)ص

 (33عاشقان درد را با سالمت دار السالم چه کار؟)ص

 (37موسی را نظر با خود آمد که چون من کیست؟  )ص 

است او را بار محنت کشیدن وشربت  آری هر که وصل ما جوید و قرب ما خواهد، ناچار

 (34اندوه چشیدن)ص

 (90اگر دعوی دوستی مات درست بودی تو را پروای دیگری  نبود )ص

 (91شیخ را به آن آیت وقت خوش گشت)ص

 توضیح:وقت شیخ خوش گشت .وقت شیخ نهاد است.

 (93یکی را خود از دیدار ساقی چندان شغل افتاد که با شراب نپرداخت .)ص

 (97ز برای یار بد دیده به کار       اکنون چکنم به دیده بی دیدن یار)ص ما را 

 (96دانست که ایشان را به جواهر میلی باشد)ص 

 (94دعا کنم که وصالت خجسته باد مرا )ص 

آن را که در لباس خلقان مقامش دارالملک عزت بود و اعلی علیین، دور از خلقان چه 

 (70زیان؟)ص 

مهربان چنان بردبار است،که لطف و مهربانی او گنهکار را بیشمار  من چه دانستم که آن

 است.

 (69)ص 

 (  64مرد بیحاصل نیابد یار با تحصیل را           سوز ابراهیم باید درد اسماعیل را  )ص

 (53هر کسی را بر آنجاست که وی نشاند  )ص 

را رفتن نیست که ت گفت یا علی امروز به حکم نجوم در طالع تو نگاه کردم و ترا روی

 (59نصرت نخواهد بود.)ص 

ثفیان ثوری را عادت بودی که جز در صف آخر نایستادی ...بندگان را با صدر عزت  

 (56چه کار     )ص 

 (81گوید ما را درین گوشه سرای اندوه با نام او خوش است)ص 
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 (89آن را که وصال یار دلبر باید      از خویشش فراق یکسر باید)ص 

باید آدم دست از گردن حوا بیرون کن که تو را دست در گردن نهنگ عشق مییا  

 (87کرد. )ص

 (81باید کرد.)صتو را به قدم ریاضت  و به پا آخر در مالمت به آفاق فقر سفر می

 ( 88ما خود به خود، خود را بسنده بودیم.)ص

 (114خویشتن را با آن تشریف وتبجیل نداد و فریفته نگشت)ص 

 (111ه در این راه جان و دل به کارست او را با وصل تو چه کارست؟)ص او را ک

 (119هر که را ایمان قوی تر بالء وی بیشتر)ص 

 (115ما را به شما آرزوئی هست برآرید     )ص

 (118آید )صشما را باز باید رفت که از این حدیث بوئی همی

هره آن باشد که حدیث کسی که هنوز از فرمان محمود چنین پرهیز کند او را چه ز

خلوت کند و صحبت ترا خوش است که هر کس ترا به جای منست مرا بتر که هیچکس 

 (130به جای تو نیست. )ص 

 (133-131اگر چه قهرست از درگاه او ،ما را با این قهر خوشست)ص 

 (133بلعام را که اسم اعظم دانست و از عرش تا ثری بدید سگ خواند )ص 

 (139آمد مفطرو خلق را از عذر وی خبر نه....)صآنگه  از سفر باز 

 (137پس از آن چنان گشت که کس را بر وی رحمت بیامد ) ص 

گفت از بهرآنکه امروز از بهر بیمار هیچ پدید نکردم کس را نیز بما رحمت نیامد )ص 

135) 

 (138هر زینهاری و هر خواننده ای را به سرای جوانمردان و پناه کریمان جای بود)ص

را که بر جاه و قبول خلق فرماید قومیبر زبان اشارت بر ذوق اهل معرفت هجرت می و

 (134آرام دارند)ص 
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ی خردی و به ظاهربی مقداریشان ، نقشی اساسی در ابالغ معنی به حروف با همه

ین عهده دارند و از آنجا که همچون دیگر ابزار زبان دچار دگرگونیهاست ، عدم شناخت ا

دگرگونی معنی را پیچیده و خواننده را سردرگم می کند. اگرچه حروف معنای مستقلی 

نداشته و برخالف دیگر اقسام کلمه از استقالل معنوی محروم است و در ظاهر اهمیّت 

فعل ، قید ، صفت ، اسم و ترکیبات و تعابیر را ندارد ، ولی فراوانی کاربرد آن ها در کالم 

همی در زیبایی و رسایی و خوش آهنگی نوشته ایفا نمایند. موجب می شود نقش م

همچنین نداشتن استقالل معنایی ، به نویسنده این توانایی را می دهد که بتواند به گونه 

ا ر "های مختلف از آن ها  بهره ببرد . این تاثیر موجب شده برخی دستور نویسان حرف 

 بنامند.« ابزارهای جمله سازی »را   "

ه به ک در ادبیات کالسیک دری و فارسی نوین در موارد زیر بکار رفته است "را"نشانه  

 به عنوان حرف اضافه موخره .   (1علت گستردگی تمام موارد ذکر نشده است : 

 ( .تخصیصالیه و عالمت خاص )عالمت مضاف عالمت( به عنوان 1

   (  ، عطف بیان  ( برای بیان مفاهیم خاص )بیان سوگند، مقابله3

 .(    مفعول صریح یا غیر صریح 9 

 ( به عنوان ویژگی سبکی خاص جهت بیان مفاهیم گوناگون . 7 

 . ( به عنوان حرف زائد که مورد آن بسیار نادر است6

 ( فک اضافه  5 

 ( را تبدیل فعل یا مالکیت   8

ود و بی ( را نهادی که در روزگار ما یا نشانه ای از آن نیست یا نادیده انگاشته می ش4

هایی در بنابراین ظرائف و پیچیدگیتوجهی به آن با موارد دیگر اشتباه گرفته می شود . 

 . وجود دارد که ما نباید از نظر دور بداریم« را»کاربرد 
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 فهرست منابع

 (،دستور تاریخی زبان فارسی، انتشارات سمت،تهران.1341ابوالقاسمی،محسن،) -1

، ویرایش دوم ،انتشارات 1(،دستورزبان فارسی1387،حسن،)احمدی گیوی وانوری -1

 فاطمی ، تهران. 

(، سمک عیار ، با مقدمه و 1373االرجانی ، فرامرزبن خددادبن عبداهلل کاتب،) - 3    

 تصحیح پرویز ناتل  خانلری، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ، تهران.

جلد، 1بدیع الزمان فروزانفر،(،به تصحیح 1333بهاء ولد،محمدبن حسین، معارف ،)- 9

 اداره کل نگارش وزارت فرهنگ.

(، تاریخ بیهقی ، به کوشش خطیب رهبر، انتشارات سعدی 1368بیهقی ، ابو الفضل،) - 7   

 ، تهران.

 (، فرهنگ ریشه شناسی فارسی ، مهرافروز ، اصفهان.1343خالقی مطلق، جالل ،) - 6   

درزبان فارسی، مجله زبانشناسی،  "را " (، پیرامون1364دبیرمقدم،محمد،) -5   

 نشردانشگاهی، تهران.

(، مبانی علمی دستور زبان فارسی ، انتشارات نوین ، تهران ، 1361شفایی ، احمد،) -8   

1361. 

(، تاریخ طبری ، ترجمه ابوالقاسم پاینده ، انتشارات 1364طبری ، محمدبن جریر،) -4  

 اساطیر،تهران.

(،دستورمفصل امروزبرپایه زبانشناسی جدید،انتشارات 1381،)فرشیدورد، خسرو - 10

 سخن ، تهران .

(،برگزیده کشف االسرار و عدۀ االبرار، ،به 1381میبدی،رشید الدین ابوالفضل،)-11 

 کوشش رکنی یزدی،محمد مهدی،تهران،،سمت.

ر (،نواخان بزم صاحبدالن،گزینش و گزارش دکت1388میبدی،رشید الدین ابوالفضل،) - 11

 رضا انزابی نژاد، انتشارات جامی.  

 ، نشرنو ، تهران.3(،تاریخ زبان فارسی ، ج1388ناتل خانلری ، پرویز ، ) -13

(، دستورتاریخی زبان فارسی، به کوشش عفت مستشارنیا 1353ناتل خانلری، پرویز،) -19

 ،انتشارات توس، تهران.

 ، بابک.(، دستور زبان فارسی 1377ناتل  خانلری ، پرویز،) -17

 (، دستورکاربردی زبان فارسی ، انتشارات رهنما ، تهران .    1351نوبهار ، مهرانگیز ،) -16

(،کشف المحجوب ، نسخه چاپ 1336هجویری غزنوی،ابو الحسن عثمانی جالبی، ) -15

 ژوکوفسکی .  
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 .(، چاپ دوم1355مولف نامعلوم ، تاریخ سیستان ، تصحیح ملک الشعرای بهار ،) -18

 

 

 



 

 پژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن 

 6931آذر ماه 

 

 بررسی آداب دبیری در کتاب تاریخ جهانگشای جوینی

 
 6علیرضا عابدیان

  2محدثه السادات رضایی

 9رضا بهرامی تربتی 

 

   چکیده:

یکی از مشـاغل مهم و با ارزش در ایران باسـتان دبیری بوده است. کسانی که در کسوت 

ـــاهان و درباریان در ارتباط بودند و به این جهت افرادی که دبیری د ر می آمدند با پادش

ــغل انتخاب می ــب دار برای این ش ــل و نس ــناس و اص ــرش ــدند باید دارای خانواده س ش

بودند. صـاحب کتاب تاریخ جهانگشـا، عطاملک جوینی از چنین حاندانی است که در می

هیئت دبیری توانا، به تصویر کشیده است.  کتاب ارزشـمند خود وقایع دوران مغول را در

در این جسـتار به بررسـی آداب دبیری در کالم جوینی پرداخته شـده است تا با تکیه بر 

مبانی و اصـول علم دبیری از خالل متن تاریخ جهانگشـا اصول و آیین دبیری نشان داده 

آن، مترادف شــود. در این کتاب اصــول دبیری عبارت اســت از: انتخاب واژه و موســیقی 

ها و حوادث، دقت در آوردن واژگـان، نظـام منطقی کالم، ذکر عوامل ایجاد و وقوع پدیده

ثبت و ضـبط مشـاهدات در کالم، انعکاس اوضاع اجتماعی، آگهی از تاریخ و استشهاد به 

حوادث تاریخی، دیداری کردن کالم، کاربرد قرآن و احادیث، کاربرد ضــرب المثل، کاربرد 

 استفاده از شگردهای ادبی، توصیف در کالم و حسن ختام.   شعر در نثر،

 

 :عطاملک جوینی، تاریخ جهانگشا،آئین دبیری.واژگان کلیدی
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ها و فنونی داشــته است ها، مهارتدر گذشـته دبیری نیاز به فراگیری دانش  مقدمه:

ی با ویژگی ی دبیر شدند.های خاص برای این هنر و فن و علم برگزیده میکه افراد خاصـّ

نحو، معانی، بیان،  هایی همچون علم لغت، صرف،علم اسـت چون مبتنی بر علوم و دانش

ـــت قوانین قرائت،  بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، ـــت. همچنین هنر اس تاریخ و ... اس

 چون سخن هنری با زیبایی در پیوند است. 

ــکل گر ــول دبیری که بنیاد آثار دبیران برپایۀ آن ش ــیفتهمبانی و اص ــت، بخش از  اس

ـــی حاصـــل میطریق آموزش ـــت. این آموزههای درس ـــده اس ای از تجارب ها، آمیزهش

ــالم و ... بوده ــوری،فرهیختگان یونان و روم، ایران قبل از اس ــت. )آش ( 95-97: 1376اس

بخشـی دیگر از این اصـول از طریق انتقال تجارب استادان و دبیران سرآمد و باتجربه در 

 است. آمدهلت و دربارها، حاصل میهای رسادیوان

هنر نویسـندگی، میراث فرهنگی است که از ایران باستان شروع شده است )محّمدی 

(. این میراث، با ورود اسالم به ایران و پیوند فرهنگ ایرانی ـ اسالمی 187: 1359مالیری،

 ممزوج شد.  های اقیانوس کرانه ناپیدای قرآنتر با گنجغنای خاصّی یافت و از همه مهم

ـــالتی  ـــتفاده از آن در پی ایفای رس دبیران با به کارگیری توانمندی زبانی خود و اس

ـــتن فرمانبزرگ برای اهـداف اجتماعی بوده ـــتوار خود به نوش ها، اند و با قلم توانا و اس

های مهم برای کارگزاران حکومتی در ها، احکام و نامهنامهها، بخشنـامههـا، آییندادقرار

پرداخته اند. های دیگر میهای مهم برای پادشاهان و امیران کشورل کشور و نیز نامهداخ

بسـا که قلم مقتدر یک دبیر، از شـمشیر فرمانروایان یک کشور در نشان دادن قدرت آن 

 تر بوده است.کشور و دفع خطر و تحقّق مصالح آن، کارآمد

ان در دور»یابیم که: درمی های پادشاهی ایراندر بررسـی پیشـینۀ دبیری در سـلسله

را « آرامی»هخامنشـیان، شغل دبیری از زمان داریوش شکل گرفت. داریوش خط و زبان 

ـــت. ( 48: 1381)بویس، « پـذیرفـت و دبیران آرامی زبان را در دربار خود به کار گماش

داریوش برای ادارۀ بهتر امور، کشـور را به بیست منطقۀ حکومتی تقسیم و برای ادارۀ هر 

نطقه یک شـهربان منصـوب کرد. همچنین یک دبیر همراه او به آن منطقه فرستاد که م

ـــهربـان بود و روابط بین حکومت  عالوه بر امور معمول دبیری، نـاظر اعمـال و رفتـار ش

توان گفت از زمان داریوش، توانمندی دبیران مرکزی و آن منطقه را زیر نظر داشــت. می

دار مقامات مهمّ حکومتی قرار گرفت و دبیران عهده برای امور مهمّ کشـــوری مورد توجّه

 (188: 1386شدند. )گیرشمن، 

هایی به وجود آمد که در دورۀ اشـکانیان و ساسانیان، در سازمان اجرایی کشور بخش

امور مکاتبات و ثبت وقایع را بر عهده داشتند؛ عالوه بر آن به طور غیر مستقیم مسؤولیّت 
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ـــیـاســـت کتابت دیوانی هم در دوران » را نیز بر عهده گرفتند. گـذاری امور مملکتی س

داب و رســوم خاص یافت. ترجمۀ آثار یونانی، التینی، ســاســانیان شــکلی ثابت گرفت و آ

هندی نیز در عهد شـاپور اوّل شروع شد و مخصوصاً در عهد خسرو اّول که سلطنت وی، 

ق گرفت. در دربار شـــود، ترجمۀ این آثار روندورۀ حقیقی نهضـــت ایرانی محســـوب می

های رســـیده از کشـــورهای دیگر را ترجمه ســـاســـانی، دبیران مترجمی بودند که نامه

ـــخ میمی ( در این دوره دبیران نفوذ 140: 1366)خطیبی، « دادند.کردنـد و بـدان پاس

فراوانی در دستگاه دولتی داشتند و به عنوان یک گروه کارآمد و اندکی بعد، به گونۀ یک 

ر در امور شناخته شدند و امور مهمّ کشوری را بر عهده گرفتند و به دلیل نظطبقۀ صاحب

ـــیـاری، دقّـت و آگاهی ـــتند بیشجانبههای همهنبوغ، هوش ترین ترین و مهمای که داش

ـــاورت و مدیریّت در امور مهم به آنان واگذار می ـــد و کارهای فکری مانند وزارت، مش ش

 (77: 1375گزیدند. )خیّام، میحاکمان حامیان خود را از میان آنان بر

فردوسی در زمینۀ دبیری سخنی بسیار زیبا دارد. او از قول بزرگمهر حکیم، دبیری را 

کند و دبیران برجســته را در شــمارِ نزدیکانِ ها توصــیف میبرترین و ارجمندترین پیشــه

 گوید:داند و میپادشاه می

ــد را ــرزن ــوز ف ــام ــی ــری ب ــی  دب

ـــانـد جوان را بــه ت  خــتدبیری رس

ـــت از پیشـــه  ها ارجمنددبیری اس

 چـــو با آلت و رای باشد دبیــــــر

 

 

 

ــد را ـــتــی بود خویش و پیون  چـو هس

ــخــت ــــزاوار ب ــــزا را س ــاس ــد ن ــن  ک

ــد ــن ــل ــردد ب ــده گ ــن ــگ ــرد اف  وز او م

ــا ناگزیر  نشــینــــــــــد بــــــــــرِ پادش

 

(113: دفتر هفتم/ 1386)فردوسی،   

ناد بر پایۀ اس لمراتبدستورالکاتب فی تعیین امحمّدبن هندوشـاه نخجوانی در کتاب 

ـــد: ابن قتیبه در کهن می ـــت:  عیون ااالخبارنویس ام که در کتب عجم خوانده»آورده اس

های بینا و موبد موبدان، دبیران را چنین ســتوده اســت: نویســندگان پادشــاهان، چشــم

اند و هیچ کس از وزیری که در خدمت پادشاهی های گویای ایشانهای شنوا و زبانگوش

(. به همین 68-64: 1469)هندوشاه نخجوانی، « باشـد، سـعادتمندتر نیستخوشـبخت 

د. انهای حکومتی و در شمار بزرگان بودهسبب دبیران از جملۀ رازدانان و رازداران دستگاه

های شناخته شده و برجسته انتخاب شـاهان هم مقیّد بودند که دبیران خود را از دودمان

 کنند. 
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نگاری و ترّسل است، نامهنون دربارۀ دبیران مطرح شـده: آنچه تاکپیشرینه پژوهش

ـــوم دبیری کتــابهـا بودهآن ـــت. دربـارۀ آداب و رس هــای هــای متعــدّدی بــا عنواناس

الرسـائل، دسـتور دبیری، آیین دبیری، دستور الکاتب فی تعیین المراتب و ... نوشته کتاب

ــده ــت که در تمامی این آثار به لوازم و مواد نامهش ــده اری پرداختهنگاس ــت اما به ش اس

 است.نشدهموضوع نویسندگی آنان به مفهوم هنری و علم دبیری، پرداخته 

 

« er»است و افزونۀ « نوشتن»به معنی « Dip»دبیر از ریشه  ریشه یابی واژه دبیر:

 (.83: 1388)کلباسی،« دبیر»شود نشانۀ صفت فاعلی است که در جمع می

ــی، در لغت نامه دهخدا دبیری  ــی بودن، عمل دبیر و منش به معنای دبیر بودن، منش

ــت  ــتن، هنر کتابت و قرائت آمده اس ــواد، خط داش ــوادخوانی، س ــندگی، س کاتبی، نویس

 : ذیل واژه دبیر(.1339)دهخدا،

ـانی به دوران اسالمی راه یافت و تقریباً با همان مفاهیم مشابه در  ـاس اصـطالح دبیر از عصـر س

( در بیشتر منابع اسالمی 137: 1368رفت. )میر احمدی، به کار می تشـکیالت دیوان اسـالمی هم

اند از جمله طبری، مرغنی، ابن بلخی آوردن خط و نوشتن به زبان فارسی را به تهمورث نسبت داده

ای آمده است: تهمورث سی سال پادشاهی کرد ابریشم و پشم بافت های اسطورهو فردوسـی.در نقل

ه به او نسبت داده شده آموختن دبیری است. گفته شده تهمورث دیوان را به و.... از جمله کارهایی ک

نامه ( در نوروز73: 1388اطاعت درآورد و از آنان نگارش آموخت و به مردمان آموزش داد )آموزگار، 

( 15: 1375هم آمده اسـت: تهمورث دیوان را در اطاعت آورد ... و مردمان را دبیری آموخت )خیّام، 

 نخستین کسی که دبیری بنهاد تهمورث بود . بنابراین

ـاهان آمده است : تهمورث پس از آن که راز خطوط هفتگانه را از اهریمن به دست در کارنامۀ ش

گوید به گمان ایرانیان، ( . ابن ندیم می18: 1370آورد ســوار بر او جهان را پیمود.)کریســتن ســن، 

ید فرمانروا شد و دیوان را در اختیار گرفت، نوشـتن از دورۀ جمشـید آغاز شـد و هنگامی که جمشـ

ابلیس فرمانبردار او شد. جمشید به او دستور داد آن چه در اندیشه دارد آشکارکند، ابلیس نوشتن را 

 (48: 1356به او آموخت. )تفضّلی، 

عت آلودی و رفباور به این که نوشـتن از موجودات دیگر به انسان رسیده است شاید ریشه در راز

ار اگر چه انسان با شرفِ گفت»داشته باشد. در نوروزنامۀ خیّام آمده است : « نوشـتن»ندی مرتبۀ و بل

آن است که انسان را از پایۀ « دبیری»و نطق از حیوانات ممیّز است، چون نوشتن نداند ناقص بود و 

(.  76: 1375م، )خیّا« خوانده شود.« منشی»و « فقیه»و « امام»و « عالم»دون به پایۀ بلند رساند تا 

یا  اصل یا بازاریو منع کرد هیچ بی»نامه نیز دبیری از مشاغل ارزشمند دانسته شده است: در فارس

 (.43: 1387)ابن بلخی، « زاده دبیری آموزدحاشیه
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عروضی در کتاب چهار مقاله به توضیح ماهّیت دبیری نظامیاصرول و مسرائل دبیری: 

 «ت دبیری و کیفیت دبیر کامل و آنچه تعلّق بدین دارددر مـاهیّـ»پردازد و بـا عنوان می

کند. از دیدگاه او دبیری بنیادش بر نوشتن هدفمند دبیری را به طور مبسـوط تشریح می

 (451: 1388برای چرخاندن امور ملک و ملت است.)محبّتی،

وان تبندی و تبویب مفاد سخن نظامی عروضی در باب دبیری، سخن او را میبا دسته

ـ اصول و 3های دبیر  ـ ویژگی1ــ ماهیّت دبیری  1اختصار به سه بخش تقسیم کرد: به 

 مبانی دبیری.

دبیری صـناعتی است مشتمل بر قیاسات خطابی و بالغی، منتفع در »ماهیّت دبیری: 

مخاطباتی که در میان مردم اسـت بر سـبیل محاورت و مشاورت و مخاصمت، در مدح و 

اب و احکام وثاق و اذکار سوابق و ظاهر گردانیدن ترتیب و ذمّ و سـاختن وجوه عذر و عت

، 1381)نظامی عروضـی، « آید.نظام سـخن در هر واقعه تا بر وجه اولی و احری ادا کرده 

توان چنین استنباط کرد (یعنی دبیری علم، فن، هنر و مهارت اسـت. از این سخن می14

ـــت. هدف در خطابه ای از خطابه و علوم بالغی )بیان، کـه دبیری آمیزه معانی، بدیع( اس

ــاوره،  ــت، در دبیری نیز همین اهداف درگونۀ محاوره، مش اقناع و برانگیختن مخاطب اس

ــتعطاف و اغرا و  ــیف از  …مخاصــمه و برای مدح، ذم، حیلت، اس ــت. این توص مدّ نظر اس

 نامید.« بیانیّۀ دبیری قدیم»توان دبیری را می

ـــتفـاده های فکری و مهارتی خود از جمله از توانمنـدی از نگـاه نظـامی، دبیر بـا اس

ـــات خطابی و بالغی، به حل و عقد امور میبه ـــاع جامعه را کارگیری قیاس پردازد و اوض

کند. با کند و اقتدار حاکمیّت را در بعد فکری و اجرایی، رهبری میمـدبّرانـه هـدایت می

برد و ســخن او قدرتی می ای جان به دردرایت و تدبیر او، گاه ملک و لشــگری از مهلکه

یابد؛ بدین سـبب صالح و فساد ملک وابسته به دبیر برتر از قدرت نظامی یک کشـور می

تواند داند، صناعت می( نظامی عروضی دبیری را صناعت می451: 1388اسـت. )محبّتی،

د کندو معنا را در برداشـته باشد: فن و هنر. نظامی عروضی در ادامه، سخنانی را بیان می

 گونه دسته بندی کرد: ها را اینتوان آنکه با توجه به معنای صناعت می

قیاسات خطابی و بالغی، منتفع در مخاطبانی که در »...اسـت: « فن»آنچه مربوط به 

میان مردم اسـت بر سبیل محاورت و مشاورت و مخاصمت، در مدح و ذّم و احکام وثائق 

ظام سخن در هر واقعه تا بر وجه اولی و احرا و اذکار سـوابق و ظاهر گردانیدن ترتیب و ن

 (14: 1381عروضی، )نظامی« آید. ادا کرده
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آنچه در حوزۀ هنر مطرح اسـت: به کارگیری این صناعت )دبیری( در حقیقت مبتنی 

منتفع در...[ حلیت و اســتعطاف و اغراء و …»]بر سـخن و سـخنوری و کالم هنری اسـت 

ـــاختن وجوه عذر و عتاب و گردانیـدن اعمـال و خرد گرد بزرگ ـــغال و س ، «…انیدن اش

حســـن »هـای هنری دانســـت بـه گونۀ هـا و تعلیـلتوان چـاره جوییرا می« حیلـت»

 های ادبی.«تعلیل

این گونه است که ترتیب و نظام سخن و « استعطاف»تأثیر این صـناعت )دبیری( در 

شود و مخاطب یگیرد که موجب نفوذ در دل مخاطب مها، طوری شـکل میگزینش واژه

در لغت دلجویی کردن معنا شــده اســت و مراد « اســتعطاف»کند. را با خود همراه می

 همان راه پیدا کردن در درون مخاطب و در او تأثیر کردن است.

بزرگ گردانیدن اعمال و »دهد و برانگیختن و ترغیب کردن به  کاری معنا می« اغرا»

 در ذهن و ضمیر مخاطب، مراد است.همان دخل و تصرّف « خرد گرانیدن اشغال

به معنای فراهم کردن کالمی مناســـب، برای توجیه « ســـاختن وجوه عذر و عتاب»

انجام دادن یا ندادن بعضـی کارها و بیان سـخنانی که مبیّن نارضــایتی و خشم است. در 

ــی،  ــی که نظامی عروض ــناعت به کارگیری توانمندی« دبیری»بخش های هنری در را ص

کرده است، در حقیقت کالم هنری ادبی را مدّنظر داشته است و این مفاهیم  کالم تعریف

ــاعر نام  ــالحیّت ش ــعر و ص را با عباراتی متفاوت در مقالت دوم نیز که در ماهیّت علم ش

شـاعری صـناعتی اسـت که شـاعر بدان صناعت »گوید: جا مینهاده، آورده اسـت؛ در آن

ـــات منتجه بر آن وجه که معنی خرد را بزرگ اتّفـاق مقدّمات موهمه کند و التئام قیا س

ــورت  ــت را در ص ــت باز نماید و زش گرداند و معنی بزرگ را خرد و نیکو را در خلعت زش

 (93: 1381)نظامی عروضی، « نیکو جلوه کند.

ـــریفدبیر باید کریم»گوید: هـای دبیر مینظـامی دربـارۀ ویژگی ـــل، ش العرض، االص

ب الرّأی باشــد و از ادب و ثمرات آن قســم اکبر و حظّ اوفر الفکر و ثاقالنّظر، عمیقدقیق

نصــیب او رســیده باشــد و از قیاســات منطقی بعید و بیگانه نباشــد و مراتب ابنای زمانه 

 (14)همان:« شناسد و مقادیر اهل روزگار داند.

ـــی و نقد و ارزیابی از جملۀ بایدها در کار  ـــائل روزمره و توانایی بررس آگـاهی از مس

اسـت، دبیر باید از مسـائل روز جامعه مطّلع باشـد و سیر حوادث و علل آن را در دبیری 

 های الزم به بررسی امور بپردازد.نظر داشته باشد و در ارزیابی امور با دقّت و آگاهی

وجّه به بینی و تریز»باشد؛ یعنی « …النّظر و دقیق»گوید: دبیر باید نظامی عروضی می

ک های درونی یبینی و نگاه عمیق به الیهظریف»و « دراک ســریعبینی و اتیز»، «جزئیات

ظاهر گردانیدن ترتیب »گوید: الزمۀ کار نویسندگی است و در آخر می« موضـوع و واقعه
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ـــخن در هر واقعه تا بر وجه اولی و احری ادا کرده آید. در این عبارت چینش « و نظام س

ــیدخاصّ واژه ــکل ممکن برای رس ــت که ها را به بهترین ش ــود، بیان کرده اس ن به مقص

 است.« نظام خاصّ سخن»بخشی از کار دبیر، به کارگیری همین 

ــی در باب دبیری می ــت که آنچه نظامی عروض ــد در حقیقت مبتنی بر این اس نویس

شــخص متقاضــی دبیری، قبالً کســب علم و دانش الزم و تحصــیل در این زمینه را طی 

 -1علم    -1ت: دبیری بر چهار رکن استوار است: توان گفکرده اسـت. بر این اساس، می

 هنر  -9ـ مهارت   3فن   

 سخن نظامی عروضی در باب اصول و مبانی دبیری به اختصار چنین است:

و ثمرات آن. « ادب»مندی از ـ بهره1الرأی بودن. الفکر و ثاقبالنّظر و عمیقــ دقیق1

توجّه بودن به مسائل ـــ بی7گاه آنان. ـــ شناختن افراد و جای9ـــ آشنایی با علم منطق. 3

ـ بر کناری از 8ـ رعایت حرمت مخاطبان. 5ـ رعایت حرمت مخدوم در نوشتن. 6دنیوی. 

ـــ رعایت 10بردن عناوین. کارروی در بهـــ رعایت میانه4ستیز با صاحبان جاه و حشمت. 

ــار در کالم. 11تقدّم معانی بر الفاظ.  ــــ اختص ــــ بهره11ـ ـ  13تلف. مندی از علوم مخـ

ـــ عادت به خواندن 19شاگردی کردن نزد استادان و یادگیری لطایف و ظرایف از آنان.  ـ

 هایبقرآن و اخبار پیامبر )ص( و آثار صـحابه، امثال وحکم عربی و فارسی و مطالعه کتا

 مهمّ گذشتگان و شعر شاعران معروف عربی و فارسی.

ا به دبیری اختصاص داده است و آن ر نامهقابوس «باب سی و نهم»عنصـرالمعالی نیز 

نامه، مواردی نام نهاده اسـت. نویسندۀ قابوس« در آداب و آیین دبیری و شـرط کاتب»را 

ـــار مطرح را در این بـاب آورده و نکات مهمی را درباب ویژگی های دبیر در نهایت اختص

 کرده است: 

ـــ خطّ نیکو داشتن. 1 ـــ قادر بودن بر سخن. 1ـ ـــ استمرار مداوم 3ـ ـ 9در نوشتن. ـ

ـــ استفاده از آیات و احادیث و اخبار رسول در سخن. 7اسـتفاده از استعاره در کالم.  ـ 6ـ

ـ عالی سخن 8های افراطی. ــ نپرداختن به لفّاظی5های مأنوس در کالم. استفاده از واژه

ـــ اطّالع از امور و 11های رمزی. ـــ درک کردن سخن10ـــ به اختصار گفتن. 4گفتن. 

ـ مرّتب 19ــ قدرت محاسبه داشتن. 13ــ سرّ و راز را نگهداشتن. 11راد دیوان. اعمال اف

ــــ داشتن اطالعات الزم در مورد کارها و مسائل مرتبط 17کردن مسائل و امور. یادداشت

 و ارائۀ آن در صورت لزوم. 

ــار که می ــتعداد، در خاتمه باب در مورد این اختص ــا و اس توان از آن به فراخورِ اقتض

توانم داد و اندر هر پیشـه و اندر هر شـغلی تمام داد سخن نمی»گوید: ها کرد میاساقتب

توانم کرد. چون از هر نوعی که سخن دراز گردد و از مقصود باز مانم و ناگفته نیز یله نمی
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جا استخراج ها اوفتد که از چراغی فراوان طرفی گفتم اگر به گوش دل بشـنوی ترا از آن

 (.117: 1369)عنصرالمعالی، « روختن.ها بتوان افچراغ

 

عطاملک جوینی از جملۀ اصررول دبیری در کتراب تاریخ جهانگشررای جوینی: 

بزرگترین مورّخان و نویسـندگان ایرانی در قرن هفتم هجری اســت، وی از خاندان بزرگ 

ـــاغل بزرگ دولتی بوده ـــدّی مش ـــت که همواره متص ـــاحـب دیوانان جوینی اس اند، ص

( عطاملک جوینی از آغاز 14: 1361است.)نظامی عروضی،«العرضشریفاالصل و کریم»او

های دیوانی شـــد واز عمّال و رجال و مورّخان معروف اوایل دوره مغول به جوانی وارد کار

آید. عطاملک به مدت پانزده سال در خدمت امیر ارغون به سمت دبیری استیفا شمار می

د سفر به همراه این امیر به مغولستان سفر و رسالت و کارپردازی موسوم بوده است و چن

ها درباره احوال مغول اطالع کافی برای نوشتن تاریخ خود کرده و در ضـمن همین سـفر

شد و در مجموع فراهم کرد، یک سـال پس از فتح بغداد، حکومت بغداد به جوینی واگذار

های علمی و سـال وی حکمران بغداد وعراق عرب بود که در مدت حکمرانی خود کار 19

 فرهنگی و عمرانی زیادی انجام داد.

 عطاملک جوینی از»نویسد: در مورد او می تاریخ نظم و نثر در ایراننفیسـی در کتاب 

ترین مورخین و نویسـندگان ایران اسـت و در نثر فارســی منتهای قدرت را داشته بزرگ

ــ ــتعمال کلمات وجمل و ترکیبات عربی گاهی افراط  کرده اس ــی، « ت.فقط در اس )نفیس

1363: 136) 

عطاملک نویسـندۀ متصـنّعی است که در عین رعایت جانب صنعت و عالقه به تزیین 

کالم، جانب زیبایی سـخن و اصالت معنی را نیز فرو نگذاشته است و حّتی در بسیاری از 

ـــنّع و آرایش کالم  موارد از بابت مراقبت در بیان مطالب تاریخی،آموختگی خود را با تص

اســت. )خبره زاده، ش کرده و کالم خویش را به شــیوۀ ســاده نویســان انشــا نمودهفرامو

1350 :1 /3  ) 

ها و ذکر اشعار او در مطاوی سـخن به آوردن آیات و احادیث و استناد و یا تمثل بدان

ــی توجّه دارد؛ کتاب  ــاعربی و فارس عالوه بر آن که در زمرۀ بهترین آثار تاریخی  جهانگش

رود. جوینی در بیان کالم لۀ کتب درجه اوّل ادب فارسی به شماره میفارسی است از جم

خویش به اصـول و شـرایط نویسـندگی پایبند است که از رهگذر بررسی و مطالعه تاریخ 

 است از: مورد نشان داد که عبارت 11توان اصول و مبانی دبیری را در جهانگشا می
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کند را با ثنای الهی شروع می جهانگشاعطاملک جوینی آغاز کتاب ( حسرن آغاز: 6

 …گیری از صنایعی همچون سجع، موازنه، جناس، تشبیه ، تضاد و وحسـن آغاز را با بهره

 آورد.فراهم می

های ادبی وصــنایع حســن مطلع آغاز کتاب با مدح پیامبر )ص( و به کارگیری شــگرد

ر گوید شروع کامیپردازد؛ یابد و سـپس به تاریخ شـروع کار میلفظی و معنایی ادامه می

واشجار به خاصّیت گریۀ ابر  …»بهاری آغاز شده است:  ها و بارانمصـادف با شـکفتن گل

بهار خنده زنان شــوند انتعاشــی گرفتند و بوســیلت آن بار دیگر ارتیاشــی یافتند امتثال 

ـــاهده افتاد  فرمان ربّانی را که انظروا الی آثار رحمۀ اهلل کیف یحیی االرض بعد موتها مش

 باصره بصیرت به مطالعه آن مشرّف گشت و سامعۀ حقیقت بندای:

 جان برافشایند کان آرام جان آمد پدید ایّها العشاق باز آن دلستان آمد پدید

( و اندکی تغییر 30سوره روم ) 70( با استناد به آیه 116: 1387)جوینی، « مشـنّف. 

تعلیل تأمّل درآثار رحمت الهی به « انظروا»به « فـانظر»در واژۀ آغـازین آیـه و تبـدیـل 

 پردازد.می

عطاملک در ضمن سخن خود از اشعار فارسی و عربی به مناسبت کالم استفاده کرده 

 است و مضمون اشعار در تأیید وتکمیل و توسعۀ معنایی سخن اوست.

حسن مطلع و به عبارت »گوید: در مورد حسن مطلع می« فنّ نثر»خطیبی در کتاب 

مه یا  آغاز نثر و شعر از سایر ارکان با مراعات دقایق فّنی، به نسبتی بیش دیگر تمایز مقدّ

چه درمتن ملحوظ اســت در شــمار صــنایعی اســت که به طور طبیعی، شــاعران و از آن

ای آن را درآثار خود به کار برند و با دقّت در انتخاب کوشــند تا به گونهنویســندگان می

ـــیق جمل و عبارات مطلع  ی، )خطیب« تر و گیراتر ترتیب دهند.کالم را زیباالفـاظ و تنس

ـــیقی گزینی و دقّت در گزینش واژه( خطیبی دراین مطلـب به به119: 1386 ها و موس

ی تر مورد توجّه قرار داده و زیبایلفظی و معنایی، در شروع کالم نسبت به بقیه متن بیش

 سته است .آغاز کالم را در جذب مخاطب مؤثّرتر از سایر اجزای متن دان

شـیوۀ جوینی بر این است که هر فصل و مطلب، حکم یک  تاریخ جهانگشـادر کتاب 

ای براعت استهالل گونه دارد که خواننده از آن در نوشتۀ جداگانه را دارد که درآن مقدّمه

یابد مطالب پسین چه خواهد بود، آن گاه با مهارت خاصّی که هیچ انقطاعی در سخن می

شود از این مقدّمه به اصل مطلب گریز ننده به سـهولت متوجّه آن نمیدهد و خوارخ نمی

 زند که نوعی حسن تخلص است.می

« خاندر چگونگی احوال مغول پیش از عهـد دولت و خروج چنگیز»در آغـاز فصـــل 

کند: که پرندۀ خوشــبختی و ســعادت اســت شــروع می« هما»حســن آغازی را با کلمه 
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را مأوی خواهد ساخت و صدای ادبار آستانه دیگری را همای اقبال چون آشـیانه کسـی »

مالزمت نمود اگر چه میان ایشـــان درجات نیک متفاوت اســـت آن یکی در اوج دولت و 

دیگری در حضــیض مذلّت اما مقبل را قلّت آلت وضــعف حالت از ادراک به مقصــود مانع 

 نیست:

 اگر او نجوید بجویدش دولت هر آنکو مهیا بود دولتی را

ـــاک موجود نافع نه، الجدّ مالم یُعنه الجدُّ و مـد بر را کثرت عدّت و فرط اهبت از امس

 «ایشـان را دست رد بر پیشانی نتواند نهاد و اذا اقبل اقبل و اذا ادبر ادبر.غدّار، و تدبیر انسـان 

 (190: 1387)جوینی، 

ایع قاست به نوعی مبیّن تفکر جبری بودن اوست که همه وآنچه در شروع فصل آورده

ـــت الهی مرتبط می دانـد و توجیـه اعمال و وقایع و حوادث را این گونه رقم را بـه خواس

 زند.می

نویسندگان و ادیبان ادب فارسی به فراخور نیاز و اقتضای موقعّیت، سرازی : ( واژه2

ـــخن خویش به کار می گیرند تا تأثیر کالم هـای جدید را میواژه ـــازند و آن را در س س

 های برساخته افزونی بخشند. گیری از این واژهرهخویش را با به

ـــت که واژه های جدیدی را برای عطاملک جوینی نیز از جملۀ این دبیران توانمند اس

ه ب تاریخ جهانگشاهای فصیح و زیبا را در سـازد و ترکیبتنوّع و غنای سـخن خویش می

 برد.کار می

 «بها خواست.د و از مرور اعالم داد و نعلاو بظاهر مولتان بود ایلچی به قباچه فرستامرور »

 (637)همان: 

ــتاده، ترکیبی « بهانعل»ترکیب  ــواری و تاختن و پاداش پیک و فرس به معنای مزد س

 الزحمۀ نواختن وموسیقی.به معنی حق« بهاابریشم»برساخته و زیبا است همچون 

ها گفت تا از سـرزفانی کردند یمه ایشــان را نصیحت ]سـه کس از اوصـاف الناس [»

به معنی سخنی « سرزفانی»( ترکیب 170)همان: « …مخالفت و مکاشفت اجتناب نمایند

که از سـر زبان برخاسـته است نه از دل و تأمل وتفکّر، سخن نیندیشیده وناپخته، کاربرد 

 های جدید است.واژهای از توانایی عطاملک در ساخت این ترکیب درمتن نمونه

به معنی «مردینه»( واژه111)همان:« ه بودند روی بدو نهادند.و در شــهر آنچ مردین»

 ذکور،ترکیب جدید و بدیعی است. 

هایی، رعایت نثر هم مانند نظم دارای موسیقی است اما با تفاوت( موسریقی واژه: 9

 مقدّمۀ شاهنامۀ ابومنصوریموسـیقی واژه در متون اوّلیۀ نثر ادب فارسی از نخستین اثر، 

ـــندگان و دبیران زبان آگاه بودههمواره مورد تو ـــت چنانجّـه نویس هدایت که مقدّمۀ اس
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ــیقی واژگان در متون رو به فزونی می المتعلّمین د تا رونثری آهنگین دارد، توجه به موس

ــتین نثر  تاریخ بیهقیآن جا که در  ــیقی واژگان را می بینیم، در دورۀ نخس اوج این موس

 طبیعی و به دور از تکلّف و تصــنّع اســت اما در فارســی توجّه به موســیقی واژگان، کامالً

ها به منظور دورۀ دوّم نثر فارسـی،موسـیقی متن برسـاخته و مصـنوع است، انتخاب واژه

است و نثر از روال طبیعی خود خارج شده است و تزیین و سـازی صـورت گرفتهصـنعت

 ایی خود را در صنعتآراستن کالم به صنایع ادبی از اهداف مهم نویسنده می باشد تا توان

ه است کنظر بر آن داشته تاریخ جهانگشاسـازی نشان دهد. عطاملک جوینی در سرتاسر 

ها و هم های ادبی وموســیقی حاصــل از آهنگ جملهگیری ترفندکالم خویش را با به کار

های متن که حاصـل از انواع موسـیقی تاریخ جهانگشـاآوایی حروف مزیّن کند، از این رو 

 ها است مملو و سرشار است.چین کردن واژهدست گزینش و

ـــا: ای از کاربرد واجنمونـه واج آرایی: ها ریاحین و گلها در مرغزار»آرایی در جهانگش

شــکفته و از شــگفت آن فاختگان در مدح باغ و راغ با هزار دســتان بهزار دســتان، صــد 

 ( 189: 1387)جوینی، .« داستان سراییده... 

چون غبار »شده است: که فراوان در جهانگشـا به کار گرفته تضـاد، شـگردی تضراد:

های کوچلک و توق تغان نشسته شد و اندیشه ایشان از پیش خاطر برخاست پسران فتنه

ـــده و دهـه را مرتب و مبین کرد و جناحین و طالیه  امرای بزرگ و نوینـان و هزاره و ص

)همان: « ه در حرکت آمد.معین و یاسـای نو فرمود و در شـهور سنه خمس عشره و ستای

147) 

)همان: « تمشـیّت چنین ملکی که از مبتدی مشـرق تا منتهی مغرب رسـیده است.»

407) 

ــمگیر دارد: سررجع:  ــجع کاربردی چش ــا س ــام را پیالۀ مدام »در جهانگش نواله حس

 (110)همان: « پندارند.

« ون.آب غضـارت ونضارت با روی عالم آمد ... و بساطین چون خواتین چست و موز»

 (405)همان:

 (405 )همان:« از بام تا شام شراب خوردی.»

ـــت: جناس:  ـــا اس ـــیقی لفظی در جهانگش هیچ کاری »جناس از عوامل ایجاد موس

دانست نمود و مصلحت کار نمیحدّ میدانست که از میان بیرون جهد، جهد و جدّ بینمی

در وفایی کنیم عذر غگر بیداد به علّت آنکه با ولی نعمت یعنی سلطان او بدان رضـا نمی

ی نماییم. ]و[را چه محل نهیم و از مالمت  )همان: « تقریع مسـلمانان به کدام بهانه تفصـّ

145) 



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      211

 ترین متونیکی از اصــول و مبانی مهم دبیری که از قدیمی( دیداری کردن کالم: 1

ان بر دیدگهمواره مورد توجّه نویسندگان بوده است تالش برای تجسّم امور و وقایع در برا

 مخاطب بوده است تا کلمات بتواند صحنه را در مقابل چشم خوانندگان به وجود آورند.

کند تا های تصـــویری تالش میجوینی در جـای جـای کتاب خویش با گزینش واژه

 مخاطب را به عرصۀ دیدار بکشاند و صحنه را در برابر دیدگان او مجسّم سازد.

ان و تا اسب»...نج ومناسب نبرد و کالم نمایشی: اصطالحی از عرصۀ شطر« بندفرزین»

 (117)همان: « …پیادگان شاه را بر رقعۀ حرب فرزین بند باشد

ـــترده و نمایشـــی: « پیچیدند» )همان: « …و او را بر بام پیچیدند …»با مفهومی گس

148) 

ای دیداری، معنی منصرف شدن را به معنی منصرف شدن به گونه« پای باز کشیدن»

 (111)همان: « اهالی تسکینی یافتند و از اندیشۀ خطا پای باز کشیدند.»دهد: نشان می

ها ها و ذکر اســتخالص شــهرآن قســمت که به شــرح جنگاوری تاریخ جهانگشــانثر 

ای است که حتی پردازد به شدّت حماسی و کوبنده است و قدرت تجسیم آن به گونهمی

ـــحنهناخود ـــاهد وقایع ی میها را در ذهن خواننده تداعآگاه ص کند و خواننده خود را ش

 شـاهنامۀ فردوسیهای کتاب، نویسـنده گوشـه چشـمی هم به بیند که در این بخشمی

به » ]خانغایر[آورده اســت:  شــاهنامهاســت و در خالل ســخن خود اشــعاری از داشــته

ز اکنان و کنان و از کردار نااندیشــیده پشــت دســت به دندانخویشــتن بر باره آمد نظاره

لشـکر انبوه و گروه باشـکوه صـحرا را دریایی دریافت در جوش و هوایی از بانگ اسبان با 

 برگستوان و زئیر شیران در خفتان درغلبه و خروش: 

 بجوشید دریا بآوای کوس هوا نیلگون شد زمین آبنوس

 سپاهی که آن را کرانه نبود به انگشت لشکر بهومان نمود

ها جمع شدند هر حلقه ساختند و چون تمامت لشکر و لشـکر گرد بر گرد حصار چند

 (145)همان: « …رکنی را به جانبی نامزد کرد 

 ( کاربرد کلمات و واژگان مترادف1

ـــود تا فهم بهتر و عمیق تری را برای کلمات مترادف موجب غنای واژگان زبان می ش

ــعۀ معنایی در کالم به  خواننده فراهم آورد،در دورۀ اوّل نثر این واژگان مترادف برای توس

کار رفته اسـت تا شمول معنایی وسیعی را ارائه کند اّما جوینی در کتاب خویش به وفور 

ــت تا آن ــتفاده کرده اس ــبب از مترادفات اس ــتفادۀ فراوان از کلمات مترادف س جا که اس

اطناب در کالم او شده است و نثر تزیینی شده است و دیگر توسعۀ معنایی، هدف نیست 

 زیین، هدف است.بلکه ت
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یکی از مشخّصه های نثر دورۀ دوّم کاربرد اطناب فراوان است که سبب تکلّف و تصنّع 

 متن می شود. 

 (115)همان: « از بلدان و امصار و اقاصی و اقطار روی بدانجا نهاد.»

 (118)همان: « شهر و حصار در خرابی و ویرانی با یکدیگر مقابل شد.»

یکی از علل برجسـتگی و زیبایی نثر نویسندگان گشرا: بندی در نثر جهان( جمله1

 کننده نیست، درآثارمند این است که نوشتۀ آنان یکنواخت و خستهصـاحب سبک و هنر

این گونه نویسـندگان، سـاختمان جمالت با توجّه به حال و مقام سـخن شکل می گیرد. 

درشت و گاه مالیم  شود و گاه تند، گاهشـود، سـخن گاه کند میجمالت کوتاه و بلند می

 الفضل بیهقیو آرام، گاه شـاد و آهنگین و گاه ناهموار؛ سـرآمد این نویسـندگاِن توانا، ابو

اسـت.این همه به اقتضـای معانی مورد نیاز مطرح می شـود همچنان که نظامی عروضی 

و در سیاق سخن آن طریق گیرد که الفاظ متابع معانی در آید و سخن کوتاه »نویسد: می

ــود و کاتب را مکثار خوانند. .« گردد زیرا که هرگاه معانی متابع الفاظ افتد ســخن دراز ش

در دورۀ دوّم نثر فارسـی از این اصـل مهم و اسـاسـی دبیری عدول شده است و تمایل و 

ذوق نویسـندگان به سـمت و سـوی اطناب پیش می رود و این ویژگی مشخّصۀ بارز این 

 شود.آثار می

ــعراء بهار دملک  ــابندی نثر ر مورد جملهالش عطاملک گاهی گرم »گوید: می جهانگش

شـود و گاه از فرط ایجاز و اختصار خواننده را به زحمت های بالطایل میاطناب و تطویل

انـدازد امّـا بـه طور کلی اطنـاب و ایراد مترادفات از لفظ و جمله بر ایجاز غلبه دارد و می

 (50/ 3: 1350)بهار، « به هم در فشرده است.ها از این روی بلند و درهمان حال جمله

ـــبب تغییر روزگار و تأثیر فلک دوّار و گردش دون و اختالف عالم بوقلمون »  و به س

مدارس درس مندرس و معالم علم منطمس گشــته و طبقه طلبه آن در دســت لگدکوب 

فتار حوادث پای مال زمانه غدّار و روزگار مکار شـدند و به صـنوف صروف فتن و محن گر

ــدند و در حجاب تراب متواری ماندند. ــیوف آبدار ش « و درمعرض تفرقه و بوار  معرّض س

 (115: 1387)جوینی، 

 شود:دیده می جهانگشاهای کوتاه نیز در جمله

قند به رفع او باز رســانید لشــکر را از ســمرکرد و زحمت میبه نواحی او تاختن می» 

 (199)همان: « خواند و به جانب روان کرد.

چون پای از جنگ کشـیده بودند دسـت شـفقت بر ســرایشــان گستردند و به جان »

همان: )« ببخشــیدند و چند ســرور محدود را که با جنتمور زیادیتی گفته بودند بکشــند.

101) 
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ــرح احوال از ذکر جلوس قاآن ابتدا می» ــار ش ــیوه التزام ایجاز و اقتص رود و در آن ش

به مطالعه مبارک مکرّم کنند مؤلّف این حکایت را  کنـد تـا جمـاعتی که این کتاب رامی

 (180)همان:« بمکثاری نسبت ندهند و غرض از تقریر این معلوم کنند.

ـــت، دوازده واژه و در آن هفت فعل یعنی هفت  مثل اعالی ایجاز، بیان واقعه بخارا اس

زو پرسیدند یکی از بخارا پس از واقعه گریخته بود و به خراسان آمده حال بخارا ا»جمله! 

 (115)همان: « گفت: آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.

ـــیری عطاملک در گزارش وقایع وحوادث واقعیّت( نظرام منطقی کالم: 1 ها را با س

ـــحنه کنـد تـا مخاطب همطبیعی و منطقی بیـان می گام با او پیش رود و خود را در ص

 حاضر ببیند.

سلطان سنجر را بگرفتند و او را به روز بر تخت پادشاهی  حشـم غز اسـتیال یافتند و»

 (709: 1387)جوینی، « داشت.نشاندندی و شب در قفص آهن میمی

ها جمع گشـته بودند به دروازه شهرستان نزول کرد جنگ آغاز نهادند مردی لشـکر»

 (161)همان: « دویست از دروازه بیرون رفتند و حمله بردند.

عطاملک با بیان عوامل و دالیل ها و حوادث: و وقوع پدیده( ذکر عوامل ایجاد 1

وقوع حادثه، درصـدد است تا دالیل پیدا و پنهان یک رخداد را برای مخاطب بیان کند و 

 به تحلیل بپردازد تا مخاطب از حادثه و واقعه اطّالع یابد.

انب تصور غایر چون دانست که ماده این آشوبها اوست و به هیچ وجه ابقا را از آن ج»

حد دانســت که از میان بیرون جهد، جهد و جدّ بیتوانســت کرد و هیچ کناری نمینمی

داد به عّلت آنک با ولی دانست و بدان رضا نمینمود و مصـالحت را مصـلحت کار نمیمی

ـــلطان اگر بی وفایی کنیم عذر غدر را چه محل نهیم و از مالمت و تقریع نعمـت یعنی س

 (145)همان: « هانه تفصّی نمائیم.مسلمانان به کدام ب

)همان: « جمعی از امرای ایغور را بیاوردند و ســبب گناهی که کرده بودند بکشــتند.»

198) 

 (177)همان: « سبب آنک تا اونک خان باز قوّت نگیرد بر عقب او لشکر فرستادند.»

ـــائلی که خواننده کتاب( دقّرت و احتیاط درکار نویسررندگی: 3 های یکی از مس

هایی که شامل دستوری است و یا باشد به خصوص کتابیخی باید به آن توجه داشـتهتار

ــله ــلس ــاهان س ــأله برای تقدیم به خانان و پادش ــت، مس ــده اس ــته ش های مختلف نوش

ـــت که در این آثار به چشـــم میکاریکاری و محافظهمالحظه خورد؛ عطاملک هایی اس

کند، لیک برای گزارش وقایع و بیان میجوینی در کتـاب خود از مغوالن بـه احترام یـاد 

ای را که در واقع جز برای آرایشگری حقایق روزگار خویش، اسلوب بیان و سبک منشیانه
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د و ها را بگویکند تا با پنهان کردن حقایق در زیر نقاب زرّین،گفتنینیســـت اختیـار می

ــالمی به در برد.)جوینی، ــت( او در1384خود هم از این میان جان س ــائل  : هش کنه مس

که در صــدد مدح مخادیم خود بوده اســت، تفحّص و تعمّق زیادی داشــته اســت و با آن

ـــت حاقّ مطلب را به قلم آورده از تملّق و مداهنه هرجـا بـه وقـایع عمده ای برخورده اس

( گویی عطاملک هم به توصـیه نظامی عروضی 3/71: 1350)بهار، خودداری کرده اسـت.

توان، سـعی کرده است که ضمن رعایت جایگاه مخدوم حقایق  عمل کرده اسـت و تا حدّ

دبیر باید عرض مخدوم »گوید: را فدای مصـلحت خویش نکند چنانکه نظامی عروضی می

را از مقامات ترّسل از مواضع نازل و  مراسم خامل محفوظ دارد و در اثناء کتابت و مساّق 

 (14: 1361عروضی،نظامی «)ترسّل بر ارباب حرمت و اصحاب حشمت نستیزد.

در جای جای سخن خویش به  جهانگشاتاریخمؤلف ( ضرورت پاسداری مخدوم: 62

ـــت مخـدومان خود می حق تعالی اروغ او را به تخصـــیص »پردازد: تحلیـل و بزرگـداش

منتهی در کامرانی عمر دهاد و های بیمنکوقاآن که پادشاهی بس عاقل وعادل است سال

 (191: 1387)جوینی، « داراد. شفقت او بر سر خالیق پاینده

تقبیل عتبه بارگاه پادشـــاه جهان، فرمان ده زمین و زمان، »آورد: و در جای دیگر می

مادۀ نعمت امن و امان خان همۀ خانان، منکوقاآن که فتح و نصرت بر اعداء دولت و دین 

 (116ن: )هما« به لواء او معقود باد و سایۀ همایونش بر همۀ جهانیان ممدود، دست داد.

و « عدل انوشـیروانی»های معروف حتی در توصـیف عملکرد مخدومان خود از عبارت

ــتفاده می« عقل فریدونی» ــت اس ــهره عام و خاص اس اخبار عدل »گوید: کند و میکه ش

انوشیروانی در حذای آن مکتوم بود و آثار عقل فریدونی در ازای آن معدوم نمود، نفحات 

اطراف عالم را معطّر گردانید، وآفتاب عواطف پادشاهانه او شـمال شمایل انصاف شامل او 

آدم را منوّر کرده، باد شمشیر آبدارش آتش در خرمن دشمن خاکسار انداخته، اصناف بی

مطیعان و بندگان حضرتش سریر خیمه بر ثریّا افراخته، مخالفان از خوف بأس و سطوت 

ان: )هم« ه را به میل کشیده.او شـراب وبیل چشیده، دست سیاست و هیبت او چشم فتن

116) 
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یکی از اصـول و بایدهایی که دبیر ( دقت در ثبت و ضربط مشاهدات در کالم: 66

باید به آن توجه داشـته باشد دقّت و احتیاط در ثبت مشاهدات و نقل حوادث و رویدادها 

ـــت تا آنچه را از می ـــنده اس ـــد که الزمۀ این مهم تیزبینی و تیزفهمی دبیر و نویس باش

آورد با ظرافت و دقّت در کالم خویش های معتبر خود به دســت میمشــاهدات و شــنیده

ـــطه بیاورد. عطاملک ی مقامی عالی و منصـــبی رفیع که در دولت مغول جوینی به واس

العین مشاهده کرده یا بدون واسطه داشته است اطّالعات و مطالب خویش را غالباً به رأی

اند شــنیده و ضــبط مرانی که با آن ایّام هم عصــر بودهاز ثقات قوم شــنیده اســت و از مع

نموده و از معتبران مغول هم کسب اطّالع کرده است که اطّالعات آنان در نهایت اتقان و 

 (317)همان: « …شخصی از دوستان مقبول قول حکایت گفت که»استحکام است: 

ت اجتماعی همواره بین امر نویســـندگی با تغییرا( انعکاس اوضرراع اجتماعی: 62

ای تنگـاتنـگ وجود دارد. چـه در مواردی کـه جـامعـه ای بر اثر جنگ یا موجود رابطـه

کشـورگشـایی جانشـین جامعۀ پیشـین شـده باشد و چه در هنگامی که تحوّل داخلی و 

شــود که با توافق خود ای، موجب میســیاســی اســت و یا زمانی که پویایی درونی جامعه

ای ســـنتی دســـتخوش تحوّل گیرد و زمانی که جامعهجامعه، تغییراتی در آن صـــورت ب

هایی که خلّاقیّت های برجســتۀ آفرینش هنری یعنی دورهشــود. بررســی همۀ دورهمی

ها با تحّوالت دهد که این دورهرسـد، نشان میهنری به اوج شـدت و پیچیدگی خود می

 (15: 1354نامبرده رابطۀ تنگاتنگ دارند. )دووینو،

در واقع انعکاســی از اوضــاع اجتماعی عصــر جوینی را با بیانی  اتاریخ جهانگشــکتاب 

ــکر به »کند: دقیق بیان می ــحرا راندند و بر لش ــی که بود به ص از خلق مرد و زن هر کس

دند کس ابقا نکرنسبت شمار بر عادت معهود قسمت کردند و تمامت را بکشتند و بر هیچ

من ابقا کنید تا مرواریدی بزرگ دارم  و به وقت آنکه فارغ شـدند عورتی را دیدند گفت بر

ام شـــکم او را بشـــکافند و بدهم. بعد از مطالبت مروارید گفت آن مروارید را التقام کرده

« افتند.شکجا برداشتند و بدین سبب بفرمود تا شکم کشتگان را میحبوب مروارید از آن

 (136: 1387)جوینی، 

از طرز بیان خاّص عطاملک و احساسات  ایدر بیان واقعۀ جانگداز کشتار مغول نمونه

ن چو»آوریم: او را که در  تشــبیه بهاریۀ کوتاه و زیبایی، برائت اســتهالل آورده اســت می

ـــبزه چون دل مغمومان از جای  ـــید س خبر قدوم ربیع به ربع مســـکون و رباع عالم رس

 شیون وبرخاسـت و هنگام اسـحار بر اغصـان اشجار بلبالن بر موافقت فاختگان و قماری 

ـــاطین و نوحـه گری آغـاز کردند و بر یاد جوانانی که هر بهار بر چهرۀ انوار و ازهار در بس

گفت باران بارید و میها اشــک میگســار بودندی ســحاب از دیدکش و غم متنزّهات می
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نمود که کرد و فرا میاســت و غنچه در حســرت غنجان از دلتنگی خون در شــیشــه می

ام، گفت شکفتهکرد و میرخانِ بنفشه عذار جامه چاک میف گلگل بر تأسّخنده اسـت، 

داد که آسمان رنگم، سرو آزاد پوشید و اغلوطه میسـوسن در کسوت سوگواران ازرق می

 کشیدگاه بر میاز تلهّف هر سـرو قامتی خوش رفتار به مدد آه سردی که صباح هر سحر

 (197)همان: « …کرد و آنرا تبختری نام نهاده بودپشت دو تا می

هر یک از ابناء ســوق در زیّ اهل فســوق » گوید: در انتقاد از اوضــاع حاکم جامعه می

ـــتوری و هر مزوّری وزیری و هر مـدبّری دبیری و هر  ـــتـه و هر مزدوری دس امیری گش

مسـتدفی مسـتوفیی و هر شیطانی نایب دیوانی و هر کون خری سر صدری و هر شاگرد 

اهی و هر فرّاشـی صاحب دور باشی و هر جافیی کافیی و هر پایگاهی خداوند حرمت و ج

ــتار بندی بزرگوار  ــی رئیســی و هر غادری قادری و هر دس ــی و هر خســیس خســی کس

مال با جمالی وهر حمّالی از  مساعدت اقبال با فسحت  دانشـمندی و هر جمالی از کثرت

 (118ـ 114)همان: « حالی.

جوینی رونق و عطاملکتاریخی:  ( آگهی از تراریخ و اسررتشررهاد به حوادث69

باید پرداخت وتقیید اخبار تاریخی می»طراوت اخبار وقایع تاریخی را برابر چشـــم دارد: 

وآثار او را مجموعه سـاخت که ناسـخ آیات قاصره و ماحی روایات اکاسره شود و هر چند 

 و بر رای ارباب فصــاحت و فظانت و اصــحاب درایت و کفایت پوشــیده نماند که غضــارت

ـــنعت و  ـــطۀ مربّیان این ص نضـــارت چهره آداب و رونق و طراوات اولوااللبـاب بـه واس

 ( 116)همان: « پرورندگان این حرفت تواند بود.

ها و دقایقی را جوینی در خالل آوردن حکایات نکته( اسررتشررهاد به حکایات: 61

ـــخن خود بیان میمطرح می د و با کنکنـد و پس از مطرح کردن آن ارتبـاط آن را با س

 کند. آوردن حکایتی نغز و دلکش تأثیر سخن خود را در خواننده دو چندان می

مقصـــود از اثبات حکایات و تاریخ »گوید: وری از حکایات تاریخی میاو در فایده بهره

معانات تجارب مجرّب شود و به مطالعۀ امثال این مقاالت مهّذب آن است تا مرد عاقل بی

 (178)همان: « گردد.

ـــت مغوالن، بیجو کند: نیازی خداوند را مطرح میینی با آوردن حکایتی از عمل زش

ط مغوالن که امیر امام  ـــّ ـــدن اوراق قرآن در میان قاذورات توس در مـاجرای لگدکوب ش

پرسد موالنا چه حالتست زاده میالدّین مقتدای سـادات از امام عالم رکن الدین امامجالل

ـــت یا بیداین  نیازیزاده گفت: خاموش باش، باد بیموالنا امام»اری؟ کـه ببینم خواب اس

 (119)همان: « وزد، سامان سخن گفتن نیست.خداوند است که می
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آموزی و حاصـــل عملکرد دیگران را در کالم عطاملک عبرتها در کالم: ( عبرت61

ن شـود، هدف اصلی او در آورددر کالم آنان دیدن و از آن درس گرفتن به وفور دیده می

 تاریخ مغوالن و ذکر حوادث آن پند و اندرزی برای دیگران و آیندگان است.

ازین حکایت مرد بینا »گوید: در ذکر احوال سـلطان سعید محمّد و اختالل کار او می

ای است اندر خشم، سیاه کاره سپید چشم، بداند که عاقبت و فرجام دنیا این اسـت مکّاره

شرت او سرشته با معاسرت، گندم نمای جو فروش مواصـلت او سـر رشـته مفاصلت و معا

ـــنـائی پرنیان پوش. طالبان درعقب او  ـــت زهری عســـل نوش. عجوزۀ در جلوۀ حس اس

 (606)همان: « مدهوش.

ـــم روزگار می ـــیوه و رس ـــاحب »گوید: و درجـایی دیگر در باب ش و روزگار کدام ص

 (358)همان: « استحقاق را تربیت کرد که بازش نینداخت.

گیری از قرآن و مضــامین آن در بهرهرد قرآن و حدیث و مضررامین آن: ( کارب61

های نخسـتین بوده است و از اصول دبیری کالم دبیران موجب غنای نثر فارسـی از دوره

عادت باید کرد به خواندن کالم رب العّزه و اخبار »گوید:کـه نظـامی عروضـــی میچنـان

( در دورۀ دوّم نثر، اوج استفاده از 14: 1361نظامی عروضی،.«)مصـطفی و آثار صـحابه... 

شود ها مشاهده میاز آن ها و تأویلآیه و حدیث و توجه به معانی و مفاهیم آن و دریافت

 باشد.و قرآن دانی دبیر و توجّه او به مفاهیم آن از لوازم مهم در کار نویسندگی می

دن آیات و در مطاوی ســـخن به آور تاریخ جهانگشـــاعطاملک جوینی در جای جای 

که تعداد برد چنانها توجّه دارد و به وفور از آن بهره میاحادیث واســتناد و یا تمثّل بدان

ــا حدود  ــد و حدود مورد می 160آیات قرآنی موجود در جهانگش مورد حدیث در  90باش

 نثر او به کار رفته است:

ــان به اند ارواآن جماعت که فســق و فجور و قتل و تهمت و ایذای خلق کرده» ح ایش

اند لیکن غلبه جهل راست. حشـرات و سـباع و بهایم حلول کردست و بدان سبب معّذب

 (151ـ 153: 1387( )جوینی، 116)شعراء، آیه « یقولون ماال یفعلون.

آنچه از وقایع واقع شود از تخریب بالد و تفریق عباد از نکبت اخیار و استیالی اشرار »

 «.قال اهلل تعالی: عسی ان تکرهوا شیئًا و هو خیرلکم ها درضـمن آن مُدرَج باشـدحکمت

 (131ـ  133: 1387( )جوینی،116)بقره آیه 
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از دیگر خصـــوصـــیّات نثر جوینی، کاربرد امثال و حکم المثل: ( کاربرد ضرررب61

فارســی درفحوای کالم اســت که بر جزالت متن افزوده اســت تعداد این امثال و حکم در 

 ست:مورد ا 18حدود  جهانگشا

آرد و آب عّمان را کسـی که بدین موضـع قماشی آورد زیره است که به کرمان تحفه می»

 (191)همان: « نوباوه

 «پیر درخشت پخته آن بیند هر چه در آینه جوان بیند»

(765)همان:   

مورد امثال و حکم عربی را در کتاب خود  49عالوه بر آن عطـاملک جوینی در حدود 

ــت  که ب ــت: به کار برده اس ــی به کار رفته اس ــتر از امثال و حکم فارس در »ه مراتب بیش

.)همان «اند اجِع کلبک تیبعکامثال عجم چنین است که از سگ سیر شکار نیاید و گفته

195) 

ــی و ( کاربرد شررعر: 61 ــعار عربی و فارس ــخن خود به ذکر اش جوینی در مطاوی س

برد او متناسب با ن خویش بهره میها برای تأکید سخها توجّه دارد و از آناسـتناد به آن

موضـوع، ابیات شـعر فارسـی را بسـیار به جا ومناسب به کار برده است که تعداد آنها در 

 باشد.می شاهنامۀ فردوسیمورد آن از  55بیت است که  911مجموع 

آنچ اسـرارست کسی را خود بدان اطّالع و وقوف نیست که در آن دریا غّواصی کند. »

آن افق پرواز تواند بود یا کدام فهم و وهم را از آن وادی گذر و جوازع،  کـدام طـایفـه در

 من از کجا سخن سرّ مملکت ز کجا و ما یعلم الغیب الّا اهلل

 «بدین پرده اندر ترا راه نیست از این راز جان توآگاه نیست

(133: 1387)جوینی،   

 بیشتر دارد و شـره و حرص هر روز در زیادت اسـت وغلبۀ نهمت هر سـاعت استیال»

 پند این گویای نه به زفان مانع نه و نصیحت او را در گوش عقل قبول رادع نه:
 پند ننیوشی از این گویای ناگویاتو خود می جهان هزمان همی گوید که دل در من نبندی به

 چه بازی عشق با یاری کزو بی ملک شد دارا جان شد اسکندرچو جویی مهر بد مهری کزو بی

 «سیماها برون آردهمی این پیرخوشچه بازی ینی تو هر ساعت کزین سیماب گون خیمهبنمی

(378)همان:   



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      211

نثر دورۀ دوم عرصـــۀ ارائه و نمایش های ادبی در کالم: ( اسررتفاده از شررگرد63

صـنایع ادبی اسـت. وفور شـگردهای ادبی ذهن و زبان و ضمیر نویسنده و مخاطب را پر 

ها به سختی های ســنگین صــنایع و لّفاظیمفاهیم در زیر الیهکرده اسـت. معانی و ارائۀ 

کشــد و خواننده ســرگردان در ها در تزیین کالم به افراط میکشــد، خود نمایینفس می

شـود و مجالی برای توجّه به معانی ندارد. نمونۀ شگردهای ادبی های متن میرمزگشـایی

 اند از:در جهانگشا عبارت

 «ه سـر از دروازه بیرون کند تا روزگار لباس سوگوار پوشید.و مجال آن نه ک: »کنایه

 (161همان: »

و لشـکر مغول به عدد هر مددی آتش افروختند و در حال برباد پایان روان شدند و »

 (741)همان: « …خاک در چشم روزگار کردند

بامدادی که شاه سیارۀ علم از افق »: به کارگیری استعاره در وصف خورشید: استعاره

 (110)همان: « رقی مرتفع گردانید.ش

آن بیچارگان را خبر نه، »نما: گیری از پارادوکس در وصــفی متناقصبهره پارادوکس:

 (199)همان: « شبی که بامداد بود از جماعت اسرا و هنود اثر نمانده بود.

توصــیفات نغز و زیبایی  تاریخ جهانگشـاعطاملک جوینی در ( توصریف در کالم: 22

عالم از اختفای نیّر اعظم چون روی گناهکاران سیاه شد و پشت زمین تاریک  روی»دارد: 

( جوینی در توصــیف شــب با اســتفاده از تشــبیه کالمی 181)همان: « مانند شــکم چاه.

 گوید:مخیّل را ارائه کرده است او در وصف روز چنین می

 (163)همان: « بامداد که آفتاب برقع سیاه از روی چو ماه برداشت.»

پردازد: طاملک در وصــف زاهدی، به توصــیف او از طریق وصــف غذا و لباســش میع

« زاهدی بود او را زاهد آهو پوش گفتندی طعام و لباس او از گوشـت و پوسـت آهو بود.»

 (701)همان: 

اگر زمین را نســبت به »کند: جوینی در اهمیّت نیشــابور، آن را این گونه وصــف  می

 «نجوم آن گردد و نیشابور از میان کواکب زهرۀ زهرای آسمان باشد. بالد به مثابتفلک توان داد 

 (151: همان)

ـــازد و ( حسررن خترام: 26 کالم پایانی باید نظر خواننده را با خویشـــتن همراه س

احسـاسـات موردنظر را در مستعمان برانگیزاند. عطاملک جوینی در انتهای مقدمۀ کتاب 

خواست حق تقّدست اسماؤه آن بود که »د: گویحسـن ختامی را فراهم آورده است و می

آن جماعت از خواب غفلت متیقّظ شــوند النّاس نیام فاذا ماتوا انتبهوا واز ســکرت جهالت 
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افاقتی یابند وبدان ســبب اعقاب واوالد ایشــان را تنبیهی باشــد و اعجاز دین محمّدی نیز 

 (138)همان: « در اوج آن حاصل شود.

ردازد و پبه تعلیل کلّی حوادث می« نیام فاذا ماتوا انتبهوا النّاس»با استفاده از حدیث 

 کند.آن را توجیه می

در نثر عطاملک جوینی در پایان حکایات نوعی مؤخّره آمده اســت که معموالً آمیخته 

ـــت.در ذکر خانان قراختای و احوال آنان می و »گوید: بـه مطالب حکمی عبرت انگیز اس

وزگار آن طایفه آمد آن کس که اسیر زندان بود امیرخان چون هنگام زوال کار و تراجع ر

 آن قوم گشت وگورخان را گورخانمان شد و تمامت قوم او سرگشته و پریشان شدند:

 «…بکاری نیاد آن کار و کیائی  چو وقت آمد نماند آن پادشائی

(781همان: )   
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نمودار عصــر تاریخ جهانگشــا نوشــته عطاملک جوینی در قرن هفتم گیری: نتیجه

ســیاســی آن  –مغول اســت که از خالل جمالت این کتاب می توان به اوضــاع اجتماعی 

عصـر پی برد دبیری در این عصـر نیز یکی از مشاغل و مناصب مهم درباری به شمار می 

رفته اســت . عطاملک جوینی نویســنده ای اســت که در عین رعایت اصــول تزیین کالم 

 ی را حفظ کرده است.جانب زیبایی کالم و اصالت معن

وی در شــیوه نگارش کتاب تاریخ جهانگشــا هر فصــل و مطالب آن را نوشــته ای  

ای براعت استهالل گونه می آورد تا اصل جداگانه فرض کرده اسـت  که برای آن  مقدمه

موضوع برای خواننده روشن شود و بعد از آن با ترفند و مهارتی خاص از آن مقدمه خارج 

می پردازد که این را می توان نشان از تبحر و کار آمدی جوینی و سبک و به اصل مطلب 

انتخاب  شود و درخاص او در عرصـه دبیری دانست. شروع کالم وی با ثنای الهی آغاز می

آورد، وی عوامل ایجاد و وقوع پدیده ها و حوادث گزینی روی میواژه و موسیقی آن به به

ب از خالل آن با اوضــاع اجتماعی و ســیاســی جامعه کند تا مخاطرا با دقت نظر بیان می

ازد و پردآشـنا شـود. وی دبیری است که با آگاهی از مسائل تاریخی به توصیف وقایع می

کند و با چاشنی شعر های رایج میالمثلکالم خویش را مزین به قرآن و احادیث و ضـرب

 بخشد.به نوشته خود حالوت می
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. تصحیح غالمحسین نامهقابوس(. 1369زیار )المعالی کیکاوس. وشمگیربنعنصر

 سوم.یوسفی. تهران: علمی و فرهنگی. چاپ 

.به کوشش جالل خالقی مطلق.تهران:مرکز شاهنامه(.1386فردوسی.ابوالقاسم.)

 دائرۀالمعارف بزرگ اسالمی. چاپ اوّل.

. ترجمۀ رشید یاسمی. تهران: ایران در زمان ساسانیان(. 1350کریستین سن. آرتور. )

 ـ کوشش. چاپ اول. راستی نو

.تهران:پژوهشگاه علوم ی امروزساخت اشتقاقی واژه در فارس(.1388کلباسی.ایران.)

 انسانی و مطالعات فرهنگی.چاپ چهارم.

. ترجمۀ محّمد معین. تهران: تاریخ ایران از آغاز تا اسالم(. 1386گیرشمن. رومن. )

 دنیای کتاب.

 .تهران:سخن.چاپ اوّل.از معنا تا صورت(.1388محبّتی. مهدی.)
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 اسالم و آثار آن در تمدّن فرهنگ ایران پیش از(. 1359محمّدی مالیری. محمّد. )
 . تهران: توس. چاپ اوّل.اسالمی و ادبیات عربی

. تهران: موسسه نظام حکومت ایران در دوران اسالمی(. 1368میراحمدی. مریم. )

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 . تصحیح علّامه قزوینی. تهران: جامی. چاپ اوّل.چهار مقاله(. 1381نظامی عروضی. )

تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم (. 1363)نفیسی. سعید.
 .تهران: فروغی. جلد اوّل. هجری

. به اهتمام دستور الکاتب فی تعیین المراتب(. 1469هندوشاه نخجوانی. محمّد. )

 .عبدالکریم علی اوغلی زاده. مسکو. جزء اوّل از جلد یکم
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 6931آذر ماه 

 

 ی مرکب در متون تاریخی صفویجمله هایویژگی
 

 6فرانک جهانگرد

 2دربندی ساداتمائده 

 

 چکیده:

-های متوالی در جملههای سبکی متون تاریخی عصر صفوی اطناب و عطفیکی از ویژگی

در  ی مرکبهای پیاپی سبب افزایش بسامد جملهنویسی است. گرایش به اطناب و عطف

کب ی مرهای جملهاست. بنابراین بررسی ویژگی ی ساده در این متون شدهقیاس با جمله

تحلیلی مورد نظر این پژوهش است. بدین منظور پنج متن -ی توصیفیاین متون به شیوه

ها صفحه نمونه گیری شد، سپس نمونه 90تاریخی صفوی انتخاب شدند و از هر متن 

-یها نشان ممارگیری شد. بررسیآپایان بسامد هر دسته  بندی شدند. دربررسی و دسته

ی مرکب بیشتر از بسامد جمله-1شود که دهد که در این متون میل به اطناب سبب می

ی متوالی تا ی مرکب وابستگی بندهای وابستهدر جمله-1ی ساده باشد. بسامد جمله

وابستگی، وابستگی های مرکب در حداقل نیمی از جمله -3هشت بند گسترش یابند. 

وجود تری از جمالت را بههای پیچیدههای مکرر صورتعطف -9شود. موازی نیز دیده می

ی مرکب پایه به جملهی ساده یا همآورند. شامل جمالتی که حاصل عطف جملهمی

 ی مرکب وابستگی به هم. وابستگی است و یا عطف دو جمله

 

پایه، بند، اطناب، متون تاریخی ی مرکب همهی مرکب وابستگی، جملجمله کلید واژه:

 صفوی
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 مقدمه

ی حاکم در هر عصر سه در نثر فارسی همواره متأثر از هدف مؤلف، کارکرد متن و اندیشه

توان شناخت. در نثر تاریخی عصر صفوی شاهد ی نثر مرسل، فنی و مصنوع را میگونه

ا ای دیگر نثر فنی یو مرسل و دستهای از متون نثری ساده سه گونه نثر هستیم. دسته

ی ی نثر ساده و تاریخ شاه صفای نثر مصنوع دارند. تاریخ عباسی نمونهبین بین و دسته

ی ی نثر مصنوع این دوره است. نثر تاریخی نثر فنی یا بین بین و تحفۀالعالم نمونهنمونه

ی متوالی و اطالههای این دوره چه مرسل، چه فنی و چه مصنوع در هر صورت حاوی عطف

د ی خودورهسخن است و مرسل یا متکلف بودن متن این دوره در قیاس با دیگر متون هم

شود. مشخص است که نثر تاریخی صفوی حتی اگر مرسل هم باشد، در قیاس تعیین می

ی سخن است و در هر صورت خالی از تکلف با نثر مرسل قرن پنجم مملو از اطناب و اطاله

 نیست.

ی مرکب در پنج متن تاریخی صفوی وهش پیش رو اطناب سخن در سطح جملهدر پژ

السیر، تاریخ شاه صفی، جامع مفیدی و تحفۀالعالم  مورد شامل تاریخ عباسی، خالصۀ

 شود.ها ارائه میبررسی قرار گرفته است و خصوصیات آن

 پیشینه پژوهش

ب انجام شده است، شامل ی مرکی ساختار جملهدربارهکه تاکنون  های تاریخیبررسی

 و« های نحوی زبان فارسی در نثر قرن پنجم و ششم هجریویژگی»فصل دوم از کتاب 

ای هویژگی»شود. در کتاب می« جمله و تحول آن در زبان فارسی»هایی از کتاب نیز بخش

 یی مرکب وابستگی در متون قرن پنجم و ششم تحت عنوان کلی جملهجمله« نحوی

ی مرکب وابستگی و انواع جمله هایبندشود و بحث مربوط به تعداد یمرکب بررسی م

پایه و وابستگی ی مرکب شامل هماقسام جمله« جمله و تحول آن»بندهاست. در کتاب 

های مرکب وابستگی در گیرند و به دنبال آن جملهها مورد بررسی قرار میو اقسام بند

نیز بخشی  «مبانی علمی ستور زبان فارسی»اب شوند. کتالتفهیم و تاریخ بیهقی بررسی می

های ی مرکب دارد و شامل توجهات ارزشمندی است که در کتابی جملهمفصل درباره

ی مرکب ها تاریخی پیرامون جملهطور که واضح است، بررسیشود. هماندیگر دیده نمی

ن حاصل از ایشود تا نتایج است. بنابراین تالش میمربوط به متون قرن پنجم و ششم 

ی نثر قرن پنجم و ششم مقایسه شود تا پژوهش تا حد امکان با نتایج موجود درباره

 های سبکی جمله مرکب در حد امکان شناخته شود.تفاوت

 مبانی نظری پژوهش

 تاریخچه جمله مرکب
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ای از تاریخ بشری است که بدیهی است که پیدایش جمله مرکب مربوط به چنان دوره»

های کهنی چون پارسی باستان نیز  سندی مکتوب در دست حتی در مورد زباناز آن دوره 

تون با های بیسنیست و نمی توان تاریخ تقریبی آن ها را نیز تخمین زد. در سنگ نبشته

شود که در آن ها ابزار گرامری جمالت وابسته همراه با فراکردهای پیرو تعیینی برخورد می

الیق وابستگی بکار رفته است. . . جریان تشکیل جمالت کاملی نیز برای بیان ع بتاً سن

ها تکامل نسبی خود را بدست ی زبان پارسی باستان در دوران هخامنشیمرکب وابسته

آورده است.پس باید نتیجه گرفت که پیدایش و تکامل جمالت مرکب بدون تردید خیلی 

دون کمترین تردیدی پیش از این دوران بوده است.  از سوی دیگر، خود جمالت مرکب ب

محصول پیشرفت تفکر بشری در مراحل بعد از تشکیل جمله ساده است. محصول دوره 

ها ی حیات و طبیعت نه تنهای مرکب و پیچیدهایست که بشر می توانسته است در پدیده

به ارتباطات و عالیق داخلی آن ها پی ببرد، بلکه قادر بوده است که این عالیق را نیز با 

ابزارهای گرامری مناسب بیان نماید و مسلم است که این عمل نیز محصول  عناصر و

چگونگی پیدایش جمالت مرکب  پس هرچه در خصوص جریان تجرید در تفکر می باشد.

اع توان شرایط و اوض. البته می تواند باشد،. .چیزی جز فرضیه نمی شود، مسلماًگفته می

اند، حدس زد و به طور تقریبی پیشرفت کرده و احوالی را که در آن شرایط جمالت مرکب

های مشخص تاریخ هر قوم از قبیل پیشرفت توان مدعی شد که پدیدهتعین نمود. مثال می

ها و در مکاتبات مختلف های دولتی و دادگاهها، استعمال زبان واحد در دستگاهدولت

 ایع و غیره منجر بهی بازرگانی و دانش و هنر و صندیپلوماسی، همچنین بسط و  توسعه

برای  تواند دلیلیاما این مطلب نمی پیشرفت سیستم عمومی جمالت مرکب گردیده است.

)شفایی، «تعیین تاریخ پیدایش جمالت مرکب )ولو به طور تقریبی( در دسترس ما بگذارد.

1363 :195-198). 

 جمله مرکب

باشد و بیش از یک واره ی بزرگ آنست که در داخل آن جملهی مرکب یا جملهجمله»

های ربطی و عناصر و ادوات مسند یا یک فعل داشته باشد و در آن حروف ربط و گروه

باشد. حروف و عناصری از قبیل: و، یا، نه . . .نه، هم . . . هم، دستوری دیگری به کار رفته

 (116: 1389)فرشیدورد، «اگر، که، چون، زیرا، اگرچه، هرچند، مگر و غیره.

 شود.پایه تقسیم میپایه و ناهمی مرکب همب به جملهی مرکجمله

پایه و زنجیری به یکدیگر پایه از بیش از یک جمله که به طور همهای مرکب همجمله»

ایه پهایی که به طور همشود. از لحاظ زبانی، برای تعداد جملهیابند، تشکیل میپیوند می

 پایه از پیوند دو یا چندهای مرکب همهجملگردد، محدودیتی نیست.به یکدیگر افزوده می
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پایه با یکی از حروف عطف یا حروف ربط های همشود. جملهی اصلی تشکیل میجمله

ه گردند.بها به یکدیگر مربوط میو جز این« ولی»،«اما»، «یا. . . یا»، «و»پایگی، یعنیهم

های شود. جملهگفته میی پایه پایه، جملهی مرکب همی جملههای سازندههریک از جمله

ی نحوی خاص با یکدیگر ندارند، گونه رابطهپایه هیچی مرکب همی جملهی سازندهپایه

ی تواند به تنهایی پایه مستقل است و از این رو مییعنی از لحاظ نحوی و معنایی هر جمله

 (.100و  81: 1381مشکوۀالدینی، «)نیز به کار رود.

ی وابسته که ی پایه)اصلی( و یک یا چند جملهاز یک جمله پایههای مرکب ناهمجمله»

 یشود. در جلو جملهگردد، تشکیل میی پایه ظاهر میهای نحوی جملهدر یکی از جایگاه

رود، از جمله: که، تا، اگر، چون، پایگی به کار میوابسته، معموال یکی از حروف ربط ناهم

ی مرکب یک فراکرد اصلی در هر جمله(. »101: 1381الدینی، )مشکوۀ«زیرا، زیرا که . . 

یم. خوان« فراکرد پایه»هست که غرض گوینده بیان معنی آن است. این فراکرد اصلی را 

« وفراکرد پیر»آید، می« فراکرد پایه» یک یا چند فراکرد دیگر که برای تکمیل معنی

ی پایه و پیرو آمده (. در جایی دیگر نیز درباره138: 1388خانلری، «)شود.خوانده می

ی پیرو یا وابسته آنست که در آغاز یا وسط آن یکی از حروف ربط یا وارهجمله»است:

ی پیرو آنچه از سخن باقی وارههای ربطی وابستگی باشد. پس از برداشتن جملهگروه

 ( 111: 1389فرشیدورد،«)ی پایه است.وارهماند، جملهمی

وی کیک ناپذیر نحفت وسته یک واحد تام، کامل و ضمناً جمله مرکب اعم از وابسته یا پی»

ی جمله مرکب و به اصطالح مصالح ساختمانی اختالطی  است. اجزاء متشکله وارتباطی  و

آن البته در اصل عبارت از جمالت ساده  بوده اند، منتها این جمالت ساده با یک رسته 

ند و چنان در تار و پود یکدیگر آمیزو آهنگی و گرامری چنان در هم می ارتباطات معنوی

دهند و ی ساده از دست میه استقالل نحوی خود را به عنوان جملهککنند رسوخ می

طبیعی است که پس از تشکیل  یک واحد تام و کامل  واحد جدیدی به وجود می آورند.

ها از هم مقدور نیست. تشکل گرامری و انساد آهنگی در خود جمله دیگر تفکیک آن

ی آن. بنابراین اجزاء نه در اجزاء متشکله ،شودبه عنوان یک واحد نحوی ظاهر میمرکب 

 .(194 :1363شفایی، ) «توان بدون قید و شرط خاصی حتمی جمله نامید.مزبور را نمی

ی مرکب نیز به هیچ وجه مساوی حاصل جمع جبری معانی اجزاء عمومی جمله یمعنا»

دو جزء )دوفراکرد( معنای جدیدی به وجود  زشمتشکله اش نیست، بلکه در نتیجه آمی

توان یافت. اگر فکر مندرج در فراکرد آید که آن معنا را در هیچ یک از دو جزء نمیمی

بنامیم و فکر عمومی موجود در جمله مرکب   b و فکر مندرج در فراکرد پیرو را   aپایه را 

آید ، بلکه این فکر به نمی بدست   a+b=cبنامیم، این فکر عمومی از فرمول  c را هم 
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 استعمال و فکر دو ترکیب نتیجه ɛمی تواند فرموله شود که در آن   a+b+ɛ=cتصور

 (.170: همان)«.است صوتی و گرامری وسایل و عالیق رشته یک

 یشمار ویژگهای بیامکان تولید و نیز درک جمله»ای زایاست و از طرف دیگر، زبان پدیده

ی امکان های زبان بر پایهها و قاعدهزایایی ساخت دهد. ویژگیمی زایایی زبان را نشان

 (.11: 1381الدینی، مشکوۀ«)شود.ها مشخص میهرچه طوالنی کردن جمله

ی مرکب وابستگی شاهد دو نوع وابستگی، شود که در جملهی زایایی سبب میقاعده

ه توالی فراکردهای پیرو ب» وابستگی متوالی و وابستگی موازی باشیم. در وابستگی متوالی

ها به عضو اسمی از فراکردهای پیرو قبلی آیند و از دومی به بعد هر یک از آنیکدیگر می

 .(339: 1363شفایی، «)باشند.مربوط می

دو یا چند فراکرد پیرو به طور موازی به یک یا چند عنصر از فراکرد » در وابستگی موازی

ابستگی موازی آنست که فراکرد پایه دارای چند عضو د. نوع دیگر ونگردپایه مرتبط می

باشد و هر نهاد یا متمم و یا . . . برای خود فراکرد جنس)چندنهاد یا چند متمم . . .( میهم

ای دارد. یک نمونه دیگر از وابستگی موازی موجود است و آن اینست که پیرو جداگانه

جنس از فراکردپایه مربوط هم فراکرد پیرو واحدی در عین حال به دو یا چند عضو

 .(333-331همان: «)باشد.

یه الی معطوف و معطوفی مرکب مطرح است رابطهی دیگری که در رابطه با جملهمسئله

ی مرکب وابستگی ی بند پیرو با بند پایه در جملهپایه و رابطههای مرکب همدر جمله

، زمانی، توزیعی، خالفی، های سببیپایه عالقهاست. شفایی برای جمالت مرکب هم

نوع  16( و برای جمالت مرکب وابستگی 151شمرد)همان: میای و چگونگی را برمقایسه

ای، شرطی، خالفی، ای، زمانی، مکانی، سببی، نتیجهبند پیرو شامل: تعیینی، گزاره

 (.301-301کند)همان:  ای، بیانی را شناسایی میای، مطابقهچگونگی، مقداری، مقایسه

 روش کار

 خالصةالسیر. 1.تاریخ عباسی یا روزنامه مالجالل، 1پنج متن تاریخی عصر صفوی شامل 

. 7.جلد سوم از جامع مفیدی  9تاریخ شاه صفی، .3تاریخ روزگار شاه صفی صفوی، 

 اند.در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسین. برای بررسی برگزیده شده تحفةالعالم

های دستور وجود دارد، برای پرهیز از ها در کتابگذاریبا توجه به تنوعی که در نام

ی مرکب پایه، جملهی مرکب همهای جملههای متعدد اصطالحگذاریتشطط، از بین نام

 ود. شکار برده میپیرو برگزیده شده است و در متن اصلی مقاله به  -وابسته و بند پایه

 جمله مرکب در متون تاریخی عصر صفوی
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ی سخن در مقدمه گفته شد، رسم رایج در تاریخ نگاری عصر صفوی اطاله طور کههمان

نویسان نثری مورد قبول است که به زیور تفصیل آراسته شده است و در ذوق و طبع تاریخ

 السیر آمده است: باشد. چنان که در خالصۀ

ی آن عهجا که رسایی طبع بلند و ادراک ارجمند مظهر عدل و احسان بود، از مطالاز آن» 

 ی فرقدان بگذرانید. بهچند ورق درجه و اعتبار این خاک نشین اخالصمند بیمقدار از پایه

لفظ گهربار درر نثار فرمودند که این تآلیف است و نه تصنیف، باید که در ایجاز و پاکی 

کالم سعی نمایی و چون به نوشتن حاالت زمان رسی رسم اجمال را منسوخ ساخته، 

 (18: 1368محمد معصوم، «)به زیور تفصیل زیب و زینت دهی.جمال عبارت را 

 

بنابراین تاریخ نگار که قصدش شرح احوال و اعمال شاه است، تا حد ممکن به اطناب و 

پردازد تا مورد توجه قرار گیرد و با معیارهای مورد پذیرش سازگار باشد. میل به تکلف می

 دهد.ان میجمله نویسی در چند مرحله خود را نش اطناب در

افزایش بسامد جمالت مرکب و کاهش بسامد جمالت ساده یکی از پیامدهای گرایش به 

 پایه ساز وهای ربط هماطناب است. تاریخ نگار این دوره، با به کارگیری پی در پی حرف

شود، نشان داده می 9آفریند. به طوری که در جدول ساز مکررًا جمالت مرکب میوابسته

ی این متون بیشتر از بسامد جمالت ساده است. جمالت مرکب در همهبسامد مجموع 

کنیم، حتی در نثرهای ساده تری چون تاریخ عباسی که در این جدول مشاهده میچنان

چنان جمالت مرکب با رود و همفراتر نمی 30۸و تاریخ شاه صفی بسامد جمالت ساده از 

 بر جمالت ساده غلبه دارد.  64۸

-ناب در جمله نویسی در متون تاریخی صفوی افزایش تعداد بندهای پایهدیگر پیامد اط

 ی زایایی زبان تعداد بندهایپیرو در وابستگی متوالی است. به این معنا که مطابق قاعده

یکی پایه و دیگری پیرو، به سه و یا چهار بند  تواند از دو بند،ی مرکب وابستگی میجمله

شاهد جمالت مرکب وابستگی با ساختارهای ساده تر و  افزایش یابد. در نثرهای مرسل

ر تهای کمتر هستیم، اما در متون نثر فنی جمالت مرکب وابستگی پیچیدهتعداد بند

 شوند. صدیقیان در کتابشوند و جمالت مرکب وابستگی با بندهای بیشتر دیده میمی

ت مرکب وابستگی های نحوی زبان فارسی در نثر قرن پنجم و ششم هجری، جمالویژگی

 بیشترین بند را دارد، ی مرکب وابستگی کهدهد. آن جملهرا  از دو تا پنج بند نشان می

 ایست از تاریخ بیهقی که نثری فنی یا بین بین دارد:جمله
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ی اگر بر غالمان سرایی حجت کنید تا بخرد باشند که چون به آموی رسیم از خزانه»

به نقل از صدیقیان،  373: 1319بیهقی، «)نشوید. خوارزمشاهی صلتی داده آید، بدنام

1383 :37.) 

نگاران صفوی به اطناب سبب شده است که در متون تاریخی این دوره گرایش تاریخ

جمالت مرکب وابستگی تا هشت بند وابسته از نوع وابستگی متوالی نیز گسترش پیدا 

ی جمله تحفةالعالمو  لسیرخالصةادر سه متن از این پنج متن یعنی تاریخ عباسی، کند. 

شود و در میان این سه دیده می 1۸تر از بندی هرچند با بسامد کم 6مرکب وابستگی 

ز دیده متوالی نی ی مرکب وابستگی با هشت بند وابستهجمله تحفةالعالممتن، در متن 

 .شودمی

نشان  اشواهد زیر جمالت مرکب وابستگی از شش تا هشت بند از نوع وابستگی متوالی ر

 دهند:می

 مرکب وابستگی شش بندی

ی اقبال ی احوال آن نور حدقهچون آثار دولت و کمال اقبال و سعادت را در ناصیهو »

چه بعد از شاه چنانکه  به کرات بر زبان دررفشان جاری ساختند مشاهده نموده بودند؛

 احفاد نوبت پادشاهیجنت مکانی شاه طهماسب اناراهلل برهانه با وجود تعدد اوالد و کثرت 

بعد از ما به حسب اقتضاء قضا نوبت سلطنت و  رسید؛ ی او بودیم،به ما که فرزند زاده

: 1368)محمد معصوم، .« خواهد رسید ی ماست،فرمانروائی به سام میرزا که پسر زاده

31.) 

 مرکب وابستگی هفت بندی

و متعارف اهل مملکت ایران چون در سوالف ازمنه و احیان الی اآلن معمول که، دیگر آن»

که در صعود و مصاعد حضور آستان شوکت و جالل و عروج معارج وصول به  آن است

ی شاهی و مطالعه طالیع ی بازعات و ناصیهآسمان سعادت و اقبال هنگام نظر بر اشعه

و از آن در مکالمات  مطالع انوار طلعت شاهنشاهی به جای تحیّت و سالم سر فرود آورند

روزی یکی از مقرّبان درگاه و حجّاب بارگاه، در مقام استعالم این ده تعبیر نمایند، به سج

که امرا و ارکان دولت به  که رخصت هست به عرض رسانیدیا نی،  که رخصت بار هست

 (.35: 1388)فندرسکی،  «سجده بیایند؟

 مرکب وابستگی هشت بندی

مدیدگان و داد هر مظلومی از با آن که جهت فریادرسی مظلومان و تدراک احوال ست»

حقّی به مرکز خویش رساندن، موافق معمول آبای کرام و دستور ظلم ستاندن و حق هر ذی

ی خانهمعهود اجداد عظام، هر روزه صدر و دیوان بیگی بر در کریاس چرخ اساس دولت
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س ککه هیچ نکه جهت دیوان کردن ایشان بر کنار میداهمایون قریب باالقاپی درموضعی 

، هاز طلوع آفتاب تا ظهر نشست، تعیین یافته، را از وصول به ایشان حاجبی و مانعی نباشد

آن اعلیحضرت از کمال اهتمام در معدلت و نمایند،ی خدمت خویش اشتغال میبه وظیفه

آگاه و نهایت کاردانی و تفطّن و انتباه، بل به نصفت و احتیاط مقتضای عقل کامل و دل

که صاحبان دیوان گاهی بنابر مبادا که ی آنو الهام ربّانی به اندیشه محض سروش یزدانی

که در مقام ی خویش یا بنابر رعایت جمعی از صاحب شوکتان قوی دست اغراض فاسده

راه از شاه، الحقیقه غرض فاسدی استکه آن هم فی، حکایت بعضی از ظالمان ناس باشند

، و انصاف ورزیدن عدول و انحراف نمودهی عدل حکم به راستی و درستی کردن و شیوه

-چشم از حق پوشند و از وخامت عاقبت حیف و میل و نمک حرامی اندیشه نکرده، فی

خود به نفس نفیس، اکثر الحقیقه در هدم و تخریب بنای عمرو دولت خویش کوشند، 

 دگرد گیتی نورد، آفتاب تابان، بر سمناوقات به تقریب سیر و شکار چون شهنشاه جهان

و با مواکب افزون از کواکب به جنبش درآمده،  زرّین نعل هالل رکاب کهکشان عنان برآمده

 (.90: 1388)فندرسکی، « آورد.آسمانی به کام دل مظلومان به گردش درمی

است. با مراجعه به جدول آورده شده 1بسامد هریک از جمالت مرکب وابستگی در جدول 

ی ی مرکب وابستگی متوالی یک جملههای وابستهبند کنیم که هرقدر تعدادمشاهده می 1

 شود. بیشتر شود، بسامد آن جمله کمتر می

پایه در جمالت مرکب وابستگی غالبا از نوع تعیینی است. به آن -ی بندهای پیرورابطه

ا آید و به توصیف، تعیین یبند پیرو برای یکی از اعضای اسمی بند پایه می»معنی که 

دهد (. بررسی آماری نشان می307-309: 1363شفایی، «)پردازد.ن آن میتبیین پیرامو

که مؤلفان در جهت اطناب سخن و نوشتن جمالت طوالنی از بندهای پیروی تعیینی 

تر باشد، بسامد بندهای پیروی برند و هرچه متنی متکلفبیش از دیگر انواع بهره می

ریخ عباسی که نثری مرسل دارد، بسامد شود. به طوری که در تاتعیینی در آن بیشتر می 

العالم که نثری مصنوع است، بسامد است و در تحفۀ 01/11۸بندهای پیروی تعیینی 

رسد. به دیگر سخن، مؤلفان متون مورد بررسی از می 48/38۸بندهای پیروی تعیینی به 

سخن  تیجهکنند و در نبندهای پیروی تعیینی برای توصیف و تفصیل بیشتر استفاده می

ار ی مرکب به ککشانند. در مثال زیر سه بند پیروی تعیینی در یک جملهرا به درازا می

 رفته است:

ی پادشاهان ایران آن ی قاطبهی مضبوطهبا آن که دستور ملوک سوالف زمان و قاعده»

رادران ، بگشتندکه بر تخت سلطنت و پادشاهی متمکّن میبوده که هریک از ابنای ملوک 

ز ا« الأرحام بین الملوک»، به مقتضایهای جگر ایشان بودندکه پارهران خود را بل پس
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خود دور و مهجور و در تنگنای محصور داشته به تنقیص عیش و تضییق معاش، خاطر 

پرداختند، و اکثر ایشان به این هم اکتفا نکرده، ایشان را جز غم خویش از هر خیالی می

ن از نور بینش عاری و عاطل نموده، جهان روشن را بر های ایشابه میل یا به قلع، چشم

ساختند و این صاحب سعادت رحیم دل عاقل کامل، جهت جمع ایشان تیره و تار می

ی رحم و رضاجویی حضرت خالق و حزم و احتیاط الزم شاهی و کردن میان رعایت صله

یق، بعضی از خال فکرهای دور مصالح و حکم پادشاهی ناشی از میل به فتنه و فساد طبایع

، که ممنوع بودندبه منع اشرار ناس از مالقات ایشان و سّد آن باب، به دستور معهودی 

و در مقابل آن، ابواب انواع تفقّد و عطوفت و اصناف شفقت و مرحمت بر چهره اکتفا فرمود 

 .(34: 1388)فندرسکی،  «آمال ایشان مفتوح نمود.

ای برای بیان عضو غیر مستقل در ندهای پیروی گزارهب-1از بین دیگر انواع بندهای پیرو، 

بند -3بند پیروی سببی برای بیان سبب و دلیل عمل مندرج در بند پایه، -1بند پایه، 

بند پیروی متتمی در جایگاه -9 ،د پایهبنبرای بیان زمان عمل مندرج در زمانی پیروی 

سامدهای غالب را دارند که در هایی بواسطه در بند پایه، با تفاوتمتمم باواسطه یا بی

 خواهد آمد.  3جدول

یکی دیگر از پیامدهای میل به اطناب در جمله نویسی وابستگی موازی است. مسلم است 

ی پیرو یا پایه مختص متون عصر صفوی نیست، اما میل تاریخ نویسان عطف به بندهاکه 

ی که در پنج متن مورد دهد، به طوراین دوره به اطناب، وابستگی موازی را افزایش می

جمالت مرکب وابستگی، وابستگی موازی دارند و هر چه متن  70۸بررسی، حداقل 

شود، درصد جمالتی که وابستگی موازی دارند، بیشتر است. چنان که در تر میمتکلف

از جمالت وابستگی موازی دارند. جدول  57۸ترین این متون است، العالم که مصنوعتحفۀ

 دهد.متن موردنظر نشان می 7تگی موازی را در بسامد وابس 1

هایی که وابستگی موازی دارند، تمام امکانات زبانی از جمله عطف یک جزئی، چند درجمله

شود. درصورتی که در متون نثر مرسل تمامی سان و ناهمسان دیده میجزئی و عطف هم

پیرو یا پایه نشان داده ی بعد عطف به بندها در دو مثالشوند. ها دیده نمیاین صورت

های معطوف به است، بندها خط کشیده شدههایی که زیر آنشود. در مثال اول، بندمی

ی پیش از خود هستند که هریک یک جزئی هستند؛ اما در مثال دوم، ی پیرو یا پایهبندها

 ددو معطوف به بند پایه وجود دارد، که اولین معطوف دو جزئی است و خود شامل یک بن

 پیرو و یک بند پایه است و دومین معطوف یک جزئی است.

 وابستگی موازی: عطف یک بندی
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چون خاطر فیض مظاهر از امور کلیه فراغت یافت، به جهت سیر جباخانه که رشک فزای »

، در روز پنج شنبه سیم ماه مذکور قدم ی طبرک واقع بوددر قلعهی چین است و نگارخانه

لشکریان را ، و میهمانان آن روز را به خوشدلی و شادکامی گذرانیدهبا امرا رنجه فرموده، 

 (.95: 1368محمدمعصوم، .«)فراخور حال به انعامات شامل سرافراز نمودند

 وابستگی موازی: عطف دو بندی

به فراغت خاطر در چون از آن امور دلگیر گشت؛ همت بر مثوبات اخروی گماشت و »

 و ی مصلی عتیق ساخته بود، منزوی گردیدتبار در محلهمنزل خود که در ایام قدرت و اع

 (.3/901: 1390مستوفی بافقی،.«)به نوشتن خطوط اشتغال نمود

 وابستگی موازی: عطف همسان

به صورت عطف بند همسان، چه از نظر تعداد اجزا و چه از نظر تقدم  در مثال الف عطف

 ست. ی همسان ایرو یا چند بند پایهو تأخر اجزا، به بند پیش از خود و تشکیل چند بند پ

بعد از دو سال خدمت و جانسپاری چون عنان یکران دولت و شهریاری از قزوین به »الف(

جمعی از یاران که همیشه در آتش رشک تقرب ی اصفهان معطوف گردانید، دارالسلطنه

زلت یب؛ هها انگیختکردند، وسیلهبضاعت چون ماهی در تابه زندگانی میی بیاین کمینه

های امید دوخته ی اشراف را که به امید راستی آن کیسهو تقصیری خدمت چندین ساله

از آن آستان که ؛ بودم، گرفته، به دیگری رجوع کردهداشتم و منتظر وقت وفای آن می

)محمد «سنگ آن را به جای پرنیان بستر و بالین ساخته بودم، محروم کردند.

 (.319: 1368معصوم،

 موازی: عطف ناهمسان وابستگی

در دو مثال بعد، عطف به صورت عطف بند ناهمسان، در تعداد اجزا یا در تقدم و تأخر 

 ی ناهمسان است.اجزا، به بند پیش از خود و تشکیل چند بند پیرو یا چند بند پایه

در حین مطالعه »بند پایه است و « التماس از حضرات مخادیم عظام آن» در مثال ب، 

گویی عندلیب گلشن زیاده»بند پیرو و یک جزئی است و « اعتراض نگشایندزبان به 

طوف بند مع« فصاحت که هنوز در باغ امید نشو نما نیافته، به کم دیگران حساب نمایند

به بند پیرو و دو جزئی است که عطفی ناهمسان از نظر تعداد اجزاء به بند پیروی پیش از 

 خود است. 

اند، التماس از ت تفاوت یک سال کم و زیاد را اذعان فرمودهچون اکثر ارباب طبیع»ب(

گویی زیادهو  در حین مطالعه زبان به اعتراض نگشایندکه حضرات مخادیم عظام آن

عندلیب گلشن فصاحت که هنوز در باغ امید نشو نما نیافته، به کم دیگران حساب 

 (.3/119: 1390)مستوفی بافقی، «نمایند.
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و بند معطوف به آن هر دو دو جزئی هستند. اما تقدم و تأخر بندهای  یهدر مثال ج، بند پا

رهاد دستان فبا آن چابک» ی این دو یکسان نیست؛ به طوری که بند پیروی پایه-پیرو

 یی زنگارگون، که یاد از سجادهاندیشه، بساط سبزهفن و پیشه و بهزاد شیوگان دقیق

پایه -به صورت پیرو« دادند.پیرایه جنت می های آب زالل صافیداد، به حوضخضر می

ردند کزار به پرگار افکار نقش میاشکال مختلفه بر روی سبزه» است؛ اما بند معطوف به آن 

 پیرو است.-به صورت پایه« چون از مشاهد آن ظاهر و الیح بود.که برهان قدرت قادر بی

دستان گشت، با آن چابکو هر خجسته مکانی که محل ورود رایات نصرت آیات می»ج( 

-ادهی زنگارگون، که یاد از سجاندیشه، بساط سبزهفرهاد فن و پیشه و بهزاد شیوگان دقیق

دادند و اشکال مختلفه بر های آب زالل صافی پیرایه جنت میداد، به حوضی خضر می

د آن چون از مشاهکردند که برهان قدرت قادر بیزار به پرگار افکار نقش میروی سبزه

 (.78: 1388تفرشی، «)ظاهر و الیح بود.

ها نیز ی الف، ب و ج رسم کرد. همانطور که در شکلهای زیر را برای جملهتوان شکلمی

شود، هر سه جمله، مرکب وابستگی سه بندی هستند. به طوری که هر یک مشاهده می

 ی. برای شاهد دستهدر محور افقی سه بند وابسته دارند، اما در محور عمودی تفاوت دارند

ها به صورت عطف بندهای همسان با بند پیش از خود هستند، شکل جمله اول که عطف

 به صورت زیر است:

 ی الف(جمله

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

های ناهمسان با بند پیش از خود ها به صورت عطف بندی دوم که عطفبرای دسته

 های زیر را رسم کرد:توان شکلهستند، می

 

 پیرو

 پایه

 پایه پیرو

 پایه
 پایه پیرو

 پایه
 پایه پیرو
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 ی ب( جمله

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ی ج(جمله

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایشود، عطفشناختی این متون که سبب اطناب میهای سبکیکی دیگر از ویژگی

پایه را به وجود های مرکب همترین شکل خود، جملهمتوالی بین جمالت است که در ساده

د بررسی در اکثر قریب به اتفاق دهد که در متون مورآورند. بررسی آماری نشان میمی

ی های پایه برقرار است، یعنی دو جملهی زمانی بین جملهپایه، عالقهجمالت مرکب هم

دهند. در مواردی هم کنند که همزمان یا متوالی رخ میپایه دو واقعه یا پدیده را بیان می

ر ی زی. نمونهشودها( دیده میی سببی و گاهی توزیعی)توصیف و تصویر پدیدهعالقه

 دهد:های پایه نشان میی زمانی بین جملهپایه را با عالقهی مرکب همجمله

 پیرو

 پایه

 پایه

 

 پیرو

 پیرو

 پایه پیرو

 

 پایه پیرو
 پایه پیرو

 پایه

 پیرو پایه
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آباد و دوشنبه نوزدهم محرم به عزم رفتن به اصفهان از اشرف کوچ شد و نزول به فرح»

 (.334: 1366منجم یزدی، «)واقع شد.

ی در متون تاریخی آورد و همگهای مکرر به وجود میاز دیگر امکانات زبانی که عطف

ی مرکب وابستگی به هم ی ساده و یک جملهشوند، عطف یک جملهصفوی دیده می

 های زیر: است.همانند مثال

پناه، آقاخضر وزیر ی عامره مصحوب وزارت و غفرانهفت تومان به جهت ایشان از خزانه»

ی لّی مزکّی در سالالیه را به سفر خیر اثر مشهد مقدس معمشارٌ ، کاشان به همدان فرستاده

رفتند، در سال هزار و که عرش آشیانی پیاده از صفاهان به زیارت امام الجن و االنس می

 (.34: 1388)تفرشی،« ده طلب داشتند و مغمور نوازشات فراوان نمودند.

 

 وند: شپایه و یک جمله مرکب وابستگی معطوف میی مرکب همدر حالتی دیگر یک جمله

سالم االالعارفین شیخ جمالصلی کبوترخان مقابل مزار منور سلطاننخست به تعمیر م»

الدین محمد تازیکو بود و به سبب امتداد ایام خراب ی متحدثات خواجه شمسکه از جمله

معماران و بنایان را طلب داشت و در ساعتی ، و بایر گشته بود پیشنهاد همت ساخته

 (.3/957: 0139مستوفی بافقی،.«)مسعود طرح عمارت انداخت

-شوند که دو حالت میی مرکب وابستگی به یکدیگر عطف میدر حالت دیگر دو جمله

 توانند داشته باشد:

 ی مرکب وابستگی همسانالف( عطف دو جمله

ه و در پای-وابستگی عطف شده در تعداد بند، یا در تقدم و تأخر بندهای پیرو دو جملهاگر 

ید. آها یکی باشند، این حالت به وجود میدر نوع بندصورتی که هر دو دو جزئی باشند، 

ی مرکب وابستگی دو جزئی همسان ی عطف دو جملهمثال اول نمونههای زیر، در مثال

مثال دوم  و یا پیروی وصفی است.است که در هر دو، بند پیرو جانشین صفت متمم 

دو هم در تعداد ی مرکب وابستگی سه جزئی همسان است که هر ی عطف دو جملهنمونه

 پایه یکی هستند.-تقدم و تأخر بند پیروو هم در 

ای است که از سیمای ظاهر حال هرکس، صفات حدّت حدس و تندی شعورش در مرتبه»

و  باطن خمیر ذات و سرشت و از خطوط پیشانی هرکس دفتر سرشت او را تواند خواند

عوام در آن پایه که چیزی ازو کارآگاهی و اطّالعش برامور انام و کیفیت اوضاع خواص و 

 (.71: 1388)فندرسکی،«مخفی نتواند ماند.

اند به نوعی تعظیم سادات صاحب سعادات را که کوکب سماء رسالت و در دریای والیت»

علمای عالی درجات را و  پذیر ساختندکرد که لوح ضمیر به صورت کمال محبتش نقش
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و مصابیح عرفان واضح و روشنست به  که از مشارق رای هدایت نمایشان مشکوۀ ایمان

ای ملحوظ عین عاطفت و مرحمت گردانید که از روی فراغت به افاده و استفاده مثابه

 (.3/113: 1390مستوفی،«)پرداختند.

 ی مرکب وابستگی ناهمسانب( عطف دو جمله

ه و در پای-های پیرووابستگی عطف شده در تعداد بند، یا در تقدم و تأخر بند اگر دو جمله

صورتی که هر دو دو جزئی باشند، در نوع بندها اختالف داشته باشند، این حالت به وجود 

ی مرکب وابستگی دو بندی ی عطف دو جملههای زیر، مثال اول نمونهآید. در مثالمی

پیرو جانشین قید یا  بند ،ها اختالف دارند. در اولیناهمسان است که دو بند در نوع بند

است و در دومی بند پیرو جانشین صفت نهاد یا بند وصفی است. مثال دوم، بند قیدی 

ی مرکب وابستگی ناهمسان است که دو بند در تعداد اجزاء ی عطف دو جملهنیز نمونه

ی مرکب وابستگی دوم دو ی مرکب وابستگی اول سه جزئی و جملهاختالف دارند. جمله

 جزئی است.

فرمود، چنانچه دیوان حقایق بیان آن به نظم اشعار گویا میو پیوسته زبان الهام بیان »

ایاب ابیاتی که مشعر به طلوع آفتاب در آن کتاب افادتو  صف آرای میدان طریقت مشهور

 .(3/3: 1390مستوفی بافقی،)«.دولت سالطین حشمت آیین صفوی نشان است معروف

عنایات فراوان و تفقدات  فر، جمشید فریدون افسر، شاهنشاه قدردان بهخسرو سلیمان»

لی میرزا، قالحضرت العلیۀ العالیۀ، عباسپایان، قامت قابلیت ولد مهتر و فرزند بهتر مقرببی

که به شرف موجه قورچی شمشیر، که از قدیم به ایشان حواله است، کامیاب بود، به سامی 

بدیشان  ل خراسان، ایاالت هرات و بیگلر بیگی کی بلند ارجمند خانی سربلند ساختهمرتبه

برادر دیگر خان مشارٌالیه که ایالت و والیت ماروچاق به ایشان تفویض مفوض کردند و 

-145: 1388تفرشی،.«)ی سریر اعلی طلب داشتندیافته بود، حسن قلی خان را به پایه

148.) 

 های تحقیقیافته

 باشد:بسامد جمالت در پنج متن تاریخی بررسی شده به شرح زیر می

 ی متوالی(: جمالت مرکب وابستگی)تعداد بندهای وابسته1جدول

 
 

بدون 

وابستگی 

موازی

15153.74%10148.56%5348.18%6143.57%3725.00%

با وابستگی 

موازی
13046.26%10751.44%5751.82%7956.43%11175.00%

281208110140148

تحفةالعالم جامع مفیدی تاریخ شاه صفی خالصةالسير تاریخ عباسی

ی
ستگ

ب واب
ت مرک

جمال
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 : جمالت مرکب وابستگی)وابستگی موازی(1جدول  

 

 

 
 

مرکب دو 

بندی
18565.84%13363.94%7568.18%9769.29%6141.22%

مرکب سه 

بندی
6422.78%4923.56%2522.73%3222.86%3624.32%

مرکب 4 

بندی
279.61%178.17%76.36%96.43%2617.57%

مرکب 5 

بندی
41.42%83.85%32.73%21.43%1510.14%

مرکب 6 

بندی
10.36%10.48%00.00%00.00%42.70%

مرکب 7 

بندی
00.00%00.00%00.00%00.00%42.70%

مرکب 8 

بندی
00.00%00.00%00.00%00.00%21.35%

281208110140148

تحفةالعالمجامع مفیدیتاریخ شاه صفیخالصةالسيرتاریخ عباسی
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 : بندهای پیرو3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند پیرو

%2312.99%2010.64%148.33گزاره ای

%63.39%2613.83%3118.45زمانی

%116.21%3317.55%3520.83سببی

%6938.98%6936.70%3722.02تعیینی

%105.65%126.38%31.79خالفی

%84.52%52.66%127.14نهادی

%2514.12%115.85%2414.29متممی

%31.69%10.53%10.60مقایسه ای

%31.69%31.60%63.57چگونگی

%116.21%52.66%42.38شرطی

%21.13%00.00%10.60بیانی

%00.00%10.53%00.00مطابقه ای

%00.00%10.53%00.00مقداری

%10.56%10.53%00.00نتیجه ای

%52.82%00.00%00.00مکانی

168188177

تحفةالعالمخالصة السيرتاریخ عباسی



 
 

 
 
 

 211     تاریخی صفوی ی مرکب در متونجملهویژگی 

 : جمالت9جدول

 
 

 نتیجه

 وجودی سخن و اطناب در جمله نویسی سبب بهدر متون تاریخی صفوی میل به اطاله

نویسی شود. گرایش به اطناب پیامدهای زیر را در جملهب میآمدن جمالت دشوار و دیریا

های ای چون تاریخ عباسی و چه نمونههای سادهدر متون تاریخی چه نمونه -1دارد: 

بسامد مجموع جمالت مرکب بیشتر از بسامد جمالت ساده  تحفةالعالممصنوعی چون 

ی بندهای وابسته -1رود. میفراتر ن 31۸ی ساده در باالترین بسامد خود از است و جمله

یابد، به طوری که شاهدیم که در سه متوالی در میان جمالت مرکب وابستگی افزایش می

در یک  وی متوالی ی مرکب وابستگی را تا شش بند وابستهمؤلفان جمله متن از پنج متن

ی در وابستگی مواز -3یابد.هم گسترش میی متوالی متن از سه متن تا هشت بند وابسته

به این ترتیب، مؤلفان متون تاریخی شود. حداقل نیمی از جمالت مرکب وابستگی دیده می

ی مرکب وابستگی در وابستگی متوالی و موازی جمالت صفوی با افزایش بندهای جمله

ها بیشتر باشد، متن دشوارتر دهند و هر اندازه تعداد این بندطوالنی و دیریابی را ارائه می

 خواهد بود. و دیریاب تر

%2612.04%7924.09%6630.13%5916.71%19131جمله ساده

جمله مرکب 

همسانی
12720.61%6919.55%3013.69%9027.44%2812.96%

جمله مرکب 

وابستگی

28145.61%20858.92%11050.22%14042.68%14868.52%

جمله مرکب 

ساده/همسا

نی-وابستگی

172.75%164.53%104.56%133.96%136.02%

جمله مرکب 

وابستگی-

وابستگی

0010.28%31.36%61.83%10.46%

مجموع 

جمله های 

مرکب

42568.99%29483.29%15369.86%24975.91%19087.96%

مجموع 

جمله ها
616353219328216

تحفةالعالمجامع مفیدیتاریخ شاه صفیخالصةالسيرتاریخ عباسی
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وابستگی و -پایهی مرکب ساده/همی مرکب چون جملههایی از جملههمچنین صورت-9

توان نشان داد که البته مختص این متون نیست و در متون وابستگی را می-وابستگی

 ها باید در بسامدشان باشد.ها را یافت و تنها اختالف آنتوان آنهای دیگر نیز میدوره

 فهرست منابع

 . تهران. زوار.سبک شناسی(. 1381ار، محمدتقی.)به

نژاد. . تصحیح محسن بهرامتاریخ شاه صفی(. 1388الحسینی التفرشی، محمد حسین.)

 تهران: میراث مکتوب.

 . تهران: نوین.مبانی علمی دستور زبان فارسی(. 1363شفایی، احمد)

قرن پنجم و ششم  های نحوی زبان فارسی در نثرویژگی(. 1383دخت.)صدیقیان، مهین
 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.هجری

 . تهران: سخن.دستور مفصل امروز(. 1389فرشیدورد، خسرو.)

 . تهران. امیرکبیر.جمله و تحول آن در زبان فارسی(. 1381)_____

. در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسین تحفةالعالم(. 1388فندرسکی، ابوطالب موسی.)

 عفریان. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.تصحیح رسول ج

تاریخ روزگار شاه صفی  خالصةالسیر(. 1368بن خواجگی اصفهانی.)محمد معصوم
 . تهران: علمی.صفوی

. تهران: 3. تصحیح ایرج افشار. ج جامع مفیدی(. 1390مستوفی بافقی، محمد مفید.)

 کتابفروشی اسدی.

. مشهد: ی گشتاریدستور زبان فارسی بر پایه نظریه(. 1381ی. )مشکوۀالدینی، مهد

 دانشگاه فردوسی مشهد. 

. تصحیح ی مال جاللتاریخ عباسی یا روزنامه(. 1366الدین محمد.)منجم یزدی، مالجالل

 اهلل وحیدنیا تهران: وحید.سیف

 . تهران: توس.دستور زبان فارسی(. 1388ناتل خانلری، پرویز.)
Abstract 

One of the stylistic characteristics of Safavid era historical texts is 

prolixity .As a result of prolixity, the number of complex and 

compound sentences in comparison with simple sentences is more 

in historical texts. So study on complex and compound sentences 

is considered based on descriptive-analytical method. In the 

beginning, five historical texts were chosen and forty pages were 

sampled from each text. Then samples were analyzed and 

categorized. In the end, the number of each category was 
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measured.Studies show that prolixity causes that 1-the amount of 

complex and compound sentences is more than simple sentences 

2-writers of historical texts of Safavid era developed number of 

complex sentence’s consecutive clauses to eight clauses.3- At 

least half of the complex sentences have parallel clauses.4-some 

forms of sentences have been written, as a result of using so many 

coordinate conjunctions, including simple/compound-complex 

sentences and complex- complex sentences.  

Keywords:COMPLEX SENTENCES, COMPOUND SENTENCES, 

CLAUSES, Prolixity SAFAVID HISTORICAL TEXTS 





 

 پژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن

 6931آذر ماه 

 

بررسیِ سه چاپِ انتقادیِ تاریخ بیهقی با تمرکز بر مسائلِ مربوط به 

 تصحیحِ متن
 سیدی(-های نفیسی، فیاض، و یاحقی)چاپ

 

 6سید پدرام رسولی

 

 چکیده

ن نوشتار بررسی زوایایی از سه چاپ انتقادِی تاریخ بیهقی است که عبارتند از هدف ای 

چاپ سعید نفیسی، چاپ دکتر علی اکبر فیاض، و چاپ مشترک دکتر مجمدجعفر یاحقی 

ی آماری چهار شاخص در تصحیح متن و و مهدی سیدی. تمرکز این پژوهش بر مطالعه

هاست که به تصحیح متن های این چاپنیز بررسی آن دسته از نکات مندرج در مقدمه

ارتباط مستقیم دارند. چهار شاخص یاد شده پیروی یا چشم پوشی از ضبط نسخه)های( 

های مفرد، و ها، میزان اعتماد به ضبطاساس، پیروی یا چشم پوشی از ضبط اغلب نسخه

با  و میزان به کار گیری تصحیح قیاسی هستند. در پایان با بهره گیری از روشی عینی

های به دست آمده از یک چشم پوشی از مشهورات یا نظر شخصی، و بر اساس تحلیل داده

های مرتبط پرداخت، توان به نقد کّمیِ این سه تصحیح در حوزهی آماری مناسب میجامعه

ها در سرنوشتِ تصحیح متن ها را بازشناخت، و اهمیت شرایِط نسخههای موفق آنویژگی

توان به نکاتی گزینش مآخذ را مشاهده نمود. از نتایج به دست آمده می ی کارآمدِ و نحوه

 سودمند برای تصحیح متون مشابه نیز دست یافت.

 

 بیهقی، تصحیح، نفیسی، فیاض، یاحقیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 

ها بر هیچ کس پوشیده نیست. آدمی همواره و شاید اهمیت همیشگی تاریخ برای انسان

ز کتابت، به حفظ کردن تاریخ به مثابه سند هویت خود مبادرت ورزیده از ادوار پیش ا

های مختلف زمانی، به اَسناد و است. در ایران، با نظر به مکتوباتِ برجای مانده از برهه

خوریم که مؤید اهمیت همیشگیِ تاریخ نزد مردم این سرزمین است. هایی برمینوشته

 یکه تحول تاریخ نگاری در ایران و گذر از مرحلههرچند پژوهشگرانی چنان اندیشیده اند 

آمیختگی تاریخ و اسطوره، در زمان استیالی مغوالن و پس از آن به وجود آمده است 

ی مغول توان از اهمیت آثار تاریخی پیش از دوره(، اما نمی11: 1360)اشپولر و همکاران، 

 چشم پوشید. 

ی مغوالن، تاریخ م و تا پیش از دورهاز میان آثار تاریخی در ایرانِ پس از اسال

ترین تألیفاتی است که خوشبختانه به زبان فارسی نگاشته شده است و بیهقی یکی از مهم

از قرن نهم هجری قمری به این سو، مورد توجه روزافزون طالبان قرار گرفته است )بیهقی، 

ن گفته و نوشته شده ی اهمیت آن فراوا: هشتاد و سه(. در معرفی این اثر و درباره1388

است و نیازی به تکرار مطالب گفته شده نیست و برای آشنایی با کلیات این اثر باید به 

 .1های ارزشمند استادان و پژوهشگران رجوع کردنوشته

 

با اندکی تسامح میتوان پذیرفت که تصحیح انتقادی متن عبارت است از به دست   

ی که از زیر قلم نویسنده ای خارج شده یا از بیان تر به متن اصلیدادن متنی هرچه نزدیک

. 1(13: 1340شاعر یا گوینده ای تراوش یافته، و امروزه مورد پژوهش ماست )جهانبخش، 

ی تصحیحات ژوکوفسکی، برون، نیکولسن، و عالمه قزوینی به ایرانیان این فن با ارائه

از چاپ سید احمد ادیب شناسانده شده است و تاریخ بیهقی بخت آن را داشته که پس 

توان هجری قمری( که به رغم ارزشمند بودن، نمی 1305پیشاوری )چاپ طهران به سال 

ی دیگر مورد توجه جدی مصححان قرار بگیرد. ، سه مرتبه3آن را تصحیح انتقادی نامید

کبر انخستین تصحیح مورد نظر، چاپ سعید نفیسی، دومین تصحیح چاپ مستقِل علی

ن تصحیح چاپ مشترک محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی است که ازین فیاض، و سومی

 شود.سیدی خوانده می-پس به اختصار چاپ یاحقی

 

هایی که برای بررسی یک تصحیح انتقادی، مورد مطالعه در این نوشتار، ویژگی

قرار گرفته اند عبارتند از: پیروی یا چشم پوشی از ضبط نسخه )های( اساس )نسبی(، 
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های مفرد، و میزان ها ، میزان اعتماد به ضبطچشم پوشی از ضبط اغلب نسخهپیروی یا 

-ها به صورت اجمالی تبیین میبه کار گیری تصحیح قیاسی. ذیالً هر یک از این ویژگی

 گردد:     

ا ههایی را مبرز ساخته و آنالف( اگر در تصحیح یک اثر، مصحح نسخه یا نسخه

ه رود کهای اساس نسبی قرار دهد، انتظار میدستنویس را به عنوان دستنویسِ اساس یا

تری داشته باشند و بر اساس ها در روند تصحیح متن، نقش پررنگآن نسخه یا نسخه

ا نیز هتوان به اهمیت نسبی نسخهها میمیزان بهره گیری از آن دستنویس یا دستنویس

یا عدم پایبندی مصحح را به  توان پایبندیپی برد. در مواردی با بررسی همین مقوله، می

 روش تصحیح معلوم کرد.

ها به صورت کلی از اعتبار چندانی برخوردار نیست. این ب( ضبط مفرد نسخه

بدان معناست که اگر نسخه ای به عنوان دستنویسِ اساس از اهمیت ویژه ای برخوردار 

متن  غالبًا در ها نداشته باشد،نباشد و یا ضبط آن، برتری مشهودی بر ضبط سایر نسخه

گردد. البته باید به خاطر داشت که این موضوع، به گیرد و در حاشیه ذکر میجای نمی

اید ی هر موردی بمانند سایر قواعد عمومیِ تصحیح متن، همیشگی و ثابت نیست و درباره

 به صورت مستقل به بررسی پرداخت.

هاست. ی نسخهی مقابل ضبط مفرد، ضبط مورد توافق اغلب یا همهپ( نقطه

ها را پذیرفت چرا که احتمال وجود غلط مشترکی غالباً باید ضبط مورد توافق تمام نسخه

که پس از تولید متن و به دست نُسّاخ متعدد، مستقالً پدید آمده باشد، بسیار ضعیف است. 

تواند با احتیاط تام ها مورد پذیرش نیست مصحح میی نسخهدر مواردی که ضبط همه

ها هم شرایطی مشابه را برای مصحح به یح قیاسی بهره ببرد. ضبط اغلب نسخهاز تصح

ها ، از احتمالِ صحتِ ضبِط آورد اما احتمالِ صحتِ ضبطِ موردِ توافقِ اغلب نسخهوجود می

 تر است. ها کمی دستنویسموردِ توافقِ همه

ایط شرت( تصحیح قیاسی ابزاری است خطیر که مصحح با اتکا به دانش خود و 

یری کند. بهره گهای متن، برای رسیدن به هدف تصحیح متن از آن استفاده میدستنویس

-نسخهدرصد تعداد  1,7تر از ی ادبی، کماثرِ مصحَّح و برجسته 17از تصحیح قیاسی در 

(. تصحیح قیاسی اگر بر اساس 193، 1346ی گزارش شده در هر اثر است )رسولی، هابدل

ها باشد یکی از ابزارهای یرد و در راستای اصالح غلط مسلَّمِ نسخهشواهد عینی صورت پذ

 مفید تصحیح انتقادی ست.
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این نوشتار، متناظر با سه چاپ یاد شده از تاریخ بیهقی، در سه بخش کّلی تنظیم 

گردیده است که در هر بخش نخست به بررسی کلیات چاپ انتقادی و سپس به سنجشِ 

مهم فنِ تصحیح انتقادی، در هر سه کتاب پرداخته شده  هایچهار خصوصیت از ویژگی

ه ی اثر به مسائِل مربوط باست. در بررسِی کلیات اثر، تمرکز بر نکاتی ست که در مقدمه

تصحیح و چاپِ انتقادی اختصاص یافته است. در بخش سنجش و تطبیقِ خصایص مهم 

تِن تاریخ بیهقی، این های اصلی متصحیح، با استفاده از نمونه گیری آماری از بخش

-ها مقایسه میخصایص در هر یک از تصحیحات، مشخص شده و سرانجام با دیگر چاپ

ر مورِد بررسی ب یآمد، حجمِ نمونهتر از نتایجی که به دست میگردد. برای اطمیناِن بیش

)(2اساس این فرمول تعیین شده است: 
zs

d
 n=  که در آنz  ،سطح اطمینانs  انحراف

ها ، دهد. برای بررسیی مناسب را نشان میحجم نمونه nی خطا، و حاشیه dارد، استاند

در نظر گرفته  0,7درصد، و انحراف استاندارد  7خطا  یدرصد، حاشیه 47سطِح اطمینان 

 یتنها آن هنگام که مطالعه 9کند.صفحه معرفی می 387شده است که حجم نمونه را 

نمود، از عدِد حاصل از قطعی و معناداری را گزارش می تری از موارد، اختالفاتِتعدادِ کم

این فرمول چشم پوشی شده است. برای دوری از اطناب و پرهیز از منحرف شدن مباحث، 

های سه گانه که مطمح نظر بوده بسنده شده، و از نقل به ارجاع دادن به مواردی از چاپ

 شواهد از متن این سه چاپ خودداری شده است.  

 

 ی پژوهشهپیشین

 

در بررسی پاره ای از مطالب مربوط به کلیات تصحیح در هر اثر، از مقاالتی استفاده شده 

است که در معرفی منابع مشخصات آنان ذکر خواهد شد اما رویکرد کّلی و تطبیقی این 

-ها ندارد و در بخش نمونه بردارینوشتار نسبت به تصحیحِ متن سابقه ای در سایر پژوهش

ی تحصیلی نگارنده برای اخذ های آماری نیز پیشینه ای به جز پایان نامهیلها و تحل

 ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی مشاهده نگردیده است.درجه

 

 تاریخ بیهقی به تصحیح سعید نفیسی

 

صفحه  606و در خورشیدی،  1314 در سالِ ،نفیسی حِمصحَّ تاریخ بیهقیِ  نخستِ  مجلدِ

، و متن حمصحِّ ایِصفحه 6زیر است: مقدمۀ  های کتاب به قرارِت. بخشبه چاپ رسیده اس

این  دومِ مجلد  صفحه. 600ها در بدلهای ایضاحی و نسخهبه همراه پاورقی ،اصلی کتاب
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 190ای، ای دو صفحهشامل دیباچه خورشیدی به چاپ رسید که 1316اثر در سال 

 پیشاوری بر چاپ طهران و حواشیِ  ادیبِ تاریخ بیهقی، حواشیِ  باقیمانده از متنِ  یهصفح

صفحه  630و در خورشیدی  1331سال مجلد سوم اثر به  صفحه است. 118نفیسی در 

تعلیقات نفیسی بر تاریخ بیهقی است اما در حقیقت چندان ارتباطی  یو ادامه چاپ شده

ت مجلد نخس از هابررسی ما بیرون است. برای بررسی یبه تاریخ بیهقی ندارد و از دایره

 صفحه انتخاب شده است 170صفحه و از مجلد دوم  131
مورد  هایمبنای چاپ نفیسی، دو چاپ کلکته و طهران است و دستنویس 

هجریِ  1105 مکتوب به سالِ)متعلق به محمدعلی ناصح و  «ن»او با رموز  یاستفاده

 (یازدهم ه قرنِاحتماالً مربوط ب)دستنویسی متعلق به عالمه دهخدا و  «د»و  (قمری

: و(. همچنین یک مجلد از چاپ طهران با حک و اصالح 1314مشخص شده اند )بیهقی، 

دهد میدر کتاب نشان « ح»فردی ناشناس در دسترس نفیسی بوده که آن را با رمز 

 : هـ(1314)بیهقی، 

 ی نفیسینکات مربوط به مقدمه

د توان به چنان کرده است میتصحیح متون عنو یاز نکاتی که نفیسی در مقدمه درباره

 مورد اشاره کرد: 

که آن را تهیه ی دو خاورشناس به دلیل امانت داریِ  کلکتهچاپ  به نظر مصحح،

 .تصحیح قرار گرفته است بوده و اساسِ طهران از چاپِ تربه )مورلی و ناسولیس(، کرده اند

ادن برای نشان د ز(، یکی)یعنی کروشه و پرانتدر متن  های به کار رفتهدو عالمت از نشانه

، و در موارد طهران است چاپِ  و دیگری برای نشان دادن اضافاتِ  ،کلکته اضافاِت چاپِ

ی ضبطی که در مآخذ موجود بوده، همواره ها( دربارهاختالفِ این دو چاپ )و شاید نسخه

ی، قبیه)چاپ کلکته در متن آمده مگر در مواردی که متن این چاپ مسلماً غلط بوده است 

ی قیاس از تصحیحِ اندنادرست بوده  طهران و کلکته، ؛ در بسیاری موارد که چاپ: ز(1314

 (.ـه :1314بیهقی، )و یا ذوقی( کمک گرفته شده )

 حیحِ تص در زمانِ مصحح با بیان شرایط دشوارِکوتاه نفیسی، که  یی مقدمههدربار

صفحه و نیز  6 فید بودنِ اینرغم مباید خاطر نشان کرد که علی ،رسداثر به پایان می

 طالبِ م بایست رئوسِمی بخش از نوشتهوجود دارد، در این  کتاب توضیحاتی که در پایانِ

 نخست یصفحههریک از موارد مذکور در  یو درباره ،شدمربوط به زندگیِ مؤلف بیان می

در متن تالیف اثر، موضوعات تاریخی و اجتماعی مطرح شده  ی)نام کتاب، دوره دیباچه

 گردید.میمطالبی مشروح ارائه  ،و...(
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 نکات مربوط به متن مصحَّحِ نفیسی

 

مورد طهران  چاپِو کلکته  چاپِ اضافاتِ ،کتاب منتخب هایقسمت یهمطالعبا 

تا چه میزان بر  ،متن در حجمِ ،حمصحِّ  که اعتمادِ  مشخص گرددتا  شمارش قرار گرفت

مورد از  1783و  کلکته مورد از چاپِ 1448 ، این صفحات بوده است. در چاپاین دو 

 93 حدود ، نسبت به کلِ اضافات،به متن راه یافته بود. با این حساب ،تهران چاپِ  اضافاتِ 

این  .استکلکته مورد اعتماد بوده  چاپِ  متنِ ،درصد 75 هران و حدودِط چاپِ  متنِ ،درصد

چاپ  تر بودنِهرچه کامل تاقِ ، مشحِمصحِّ باشد که  آن یهنشان دهند دتوانموضوع می

خست نچراکه  ،متون چندان پذیرفتنی نیست در تصحیحِ ،این امرالبته و  ،بوده است خود

 تصحیح متن که شاید بتوان آن را به کل متن هم تعمیم داد، عمومیِاز یکی از اصول 

 هایِ خهسن طرد و محوِ یکی از دالیلِدیگر آنکه و  ،دور شده است ضبط کوتاه، یعنی برتریِ

و این رویه باعث دوری  متن است حجمِ  یهباردر یهمین کمال گرای ،حجم اما اصیلکم

ا مذکور ب . البته باید توجه داشت که بسیاری از مواردِشودمتن مصحَّح از متن اصیل می

مضبوطی از آن در دست نیست، و  هایاقتضای متنی چون تاریخ بیهقی که نسخهنظر به 

این  چنانتواند توجیه پذیر باشد اما هممی ،چون نفیسی زبردستی ادیبِ زبانی  شمِّنیز 

باید یادآوری کرد که غالب این  روند.خطا خیز به شمار می از مواضعِ  ،های متنبخش

 هستند که به متن راه یافته اند. مفردی هایاضافات، در حکم ضبط

 سیدی-یاحقی حیحِآن با تص یهو مقایس صفحه از کتاب 97 تصادفیِ  در بررسیِ 

 چاپِ  و اضافاتِ  ،بوده نامُوَجّه درصد( 50)بیش از  تهران چاپِ اضافاتِ معلوم شد که اغلبِ 

 مواردیولی در  ،ه استجَّوَمُ دُرُست واژگان و ترکیباتِ ی ارائهدر اغلب  هرچندکلکته هم 

تأیید اضافات این چاپ مورد از این چاپ به متن راه یافته،  ،اضافه و ربط که حروفِ

 که برسیدی هم -یاحقی در چاپِ، هااین ضبطو کهن نیست،  یهیاب شدهای دستنسخه

 هچنانند ک ،. بسیاری از این اضافاتاند نیامدهمتعدد فراهم شده،  هایمبنای دستنویس

ا و هنسخه بودنِ با توجه به متأخر ،کرد؛ به عالوهمشکلی پیدا نمی نیز هاآن بدونِ متن 

ا ت کرده اندبعدی به متن الحاق  ادوار دیگران و در رابسیاری از این اضافات  یقیناً ،هاچاپ

 ،ر رادشوارت ضبطِ  برتریِ فراگیرِ فرض است که اصلِ  حمصحِّتر خوانده شود. بر متن ساده

ت توان گفمی از این منظر پیش چشم داشته باشد. ، پس از آزمودن دقیق،تصحیح در امرِ 

 ،لکتهک چاپِ ارجحیتچندان هم به  (،نخست در مجلد تر)بیش متن نفیسی در تصحیحِکه 

 بند نبوده است و این انحرافی از روشِپای یا اساس نسبی، اساس آن به عنوانِ و قرار دادنِ

د موجو هایِو حتی نسخه ،چاپ لوط بودن هر دوغآید. البته با وجود مبه شمار می ،تصحیح
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ر به جای تأکید ب ،آن بود که در مقدمه ترهستند، بهمتأخر هم  ۀًکه عمد ،بیهقی از تاریخِ

به عنوان روشِ مختار برای تصحیح  التقاطی روشِ: هـ ، ز(، 1314چاپ کلکته )بیهقی، 

 شد.میمعرفی 

ها و تعداد اندک مآخذ نفیسی بدلبا توجه به یکدست نبودن روش گزارش نسخه

-نمیاغلب یا جمیع نسخه)چاپ(ها پیروی یا عدم پیروی او از ضبط مورد توافق  یدرباره

توان آماری دقیق ارائه کرد، و نیز در بسیاری مواضع کتاب، مخصوصا در مجلد دوم، چنین 

رسد که که تنها اختالفات دو چاپ طهران و کلکته گزارش شده است و در این میبه نظر 

ارد یتی ندموضوع هاضبط مفرد یا پیروی و عدم پیروی از اغلب نسخه یحالت بحث درباره

مورد، آشکارا از ضبط یک یا  65اما برای حفظ یکدستی آمارها باید گفت که مصحح، در 

 متن هادو مأخذ استفاده کرده و ضبط دیگر مآخذ را نپذیرفته است. مواردی را که در آن

 مفرد آورد. هایبایست در شمار ضبطمیبر اساس ضبط یک نسخه فراهم آمده، 

وان تمیو طهران به عنوان دو مأخذ اساس کار نفیسی،  با پذیرش دو چاپ کلکته

چشم پوشی از ضبط این دو نسخه را به عنوان عدول از اساس نسبی در نظر گرفت. در 

 شود.  میمورد عدول از ضبط اساس نسبی دیده  150تمامی صفحات بررسی شده 

بر ا رقیاسی  اغلب تصحیحِ ،حباید گفت که مصحِّ  ،قیاسی تصحیحاتِ  یهدربار

 قیاسی که دلیلِ  معدودی تصحیحاتِ است. با وجودِ انجام دادهه جَّوَقرائن محکم و مُ مبنایِ

 ،این تصحیحات یهعمد ،(166 :1314بیهقی، آن موارد معلوم نیست ) قیاسیِ  تصحیحِ

 :1314بیهقی، ی شعری )ها( ، ضرورت339 :1314بیهقی، ) هابراساس ریخت ضبط نسخه

هجری  7و  9 قرونِ در زبان فارسی  و قواعدِ  ،(335 :1314بیهقی، کالم ) سیاقِ  (،330

تعداد کل تصحیحات قیاسی، به فرض دقت  ( بوده است.168 :1314بیهقی، )قمری 

مورد است که حدود  109و با احتساب تکرار موارد مشابه و یکسان،  هابدلنسخهگزارش 

 ایهه و سایر موارد مربوط به ضبطمورد آن به اعالم تاریخی و جغرافیایی اختصاص یافت 87

 عام هستند. 

این  یهگونه هستند: عمد 9هایی همراه است که نفیسی با پاورقی حِ مصحَّ متنِ

 یهطهران هستند. دست کلکته و چاپِمتعلق به چاِپ های بدلها مربوط به نسخهپاورقی

ناصح هستند که با متعلق به دهخدا و  خطیِ  یههای دو نسخبدلها، نسخهدیگر پاورقی

 چاپِ  ه برها مربوط به حاشیپاورقی دیگرِ یهدست مشخص شده اند. «ن» و« د» عالمتِ

 آخرِ یهو دست ،باشدمی لکتهک چاپِ  یا حواشیِو  ،جواهری محمدعلیِحواشی  طهران،

 دهد. نفیسی تشکیل می خودِ  توضیحاتِ  ،ها را همپاورقی

فقرات  تعدادِ ها روشن شد که اختالفِاورقیمتن و پ صفحه از آغازِ  55 با بررسیِ 
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ها را به خوبی پاورقی تواند شرایطِمی ،ها در همین صفحاتاین دستههر یک از مربوط به 

های چاپ هایِبدلنسخهها مربوط به پاورقی درصدِ 51,1ه، صفح 55آیینگی کند. در این 

ایضاحی  نکاتِ  ،ها راپاورقی مورد( از 161) درصد 13,9 .مورد( 873بود ) هرانو ط لکتهک

مورد(  131) درصد 11« د»و  «ن»های های مربوط به نسخهبدلو نسخه ،تشکیل داده

 حدودِ  ،هم لکتهچاپ ک و حواشیِ هرانچاپ طحاشیه بر  دادند.ها را تشکیل میپاورقی

 یِ تفکیک در بررسیِند. های این بخش را تشکیل داده بودمورد( از پاورقی 71) درصد 9,3

از  درصد 87,4نتایج بدین قرار بود:  ،آغازین یهصفح 70در  ،مجلد دوم هایپاورقی

 8,9کلکته و طهران بودند.  دو چاپِ  اختالفاتِ  مورد( مربوط به گزارشِ  744) هاپاورقی

 جواهری بودند. و حواشیِ  هرانط چاپِ  اشیه برمربوط به ح هامورد( از پاورقی 74)درصد 

 (مورد 6) درصد 0,8 و تنها ،ایضاحی بود هایِ( نیز مربوط به پاورقیمورد 33)درصد  9,5

 در بر داشت.را دهخدا و ناصح با متن  خطیِ یهاختالف دو نسخ ،هاپاورقی از تمامِ

 یهصفح 55 با بررسیِ ،طهران و کلکته های مربوط به دو چاپِ بدلنسخه از میانِ

 ،متن یههای حاشیبدلنسخهاز  ددرص 83 روشن شد که حدودِ مجلد نخست پایانیِ 

 است.کلکته  ها نیز متعلق به چاپِبدلاز نسخه درصد 15 و حدودِ  ،طهران مربوط به چاپِ

 ،تصحیح انتخاب شده اساسِ کلکته که به عنوانِ جا به چاپِنفیسی در ایناز این منظر 

، شِ التقاطیاساس با گرایش به رو-نسخه تری نشان داده است و از روشِبندی بیشپای

 50دانسته شد که دوم نیز  مجلد 810تا  560 صفحاتِ هی ندارد. در بررسیِجَّوَنامُ انحرافِ

 طهران بوده و حدودِ متعلق به چاپِ رجوع، موردِ  هایمربوط به چاپ هایِبدلنسخه درصدِ 

 ضبطِ  طهران در تعیینِ  چاپِ  سهمِ  افزایشِ رغم علی کلکته. مربوط به چاپِ ،هم درصد 30

 همان چاپِ  نخست، مجلد به مانندِ ،کارنسبِی گفت که اساِس  بایدچنان هم ،متن صحیحِ

 .باشدمیکلکته 

اشاره  هابدلنسخه گزارشِ یهتوان به طریقمی ،انتقادی یهسازوار قوتِ  از نقاطِ 

ش رغمِ روعلیای که ( به گونه«د»و  «ن» خطیِ یهدو نسخ )البته با در نظر نگرفتنِ ،کرد

 یِهاو حاشیه هرانط و لکتهک هایچاپ ضبطِشود تا مینفیِ ثبت، دقِت گزارش باعث م

 ست که در گزارشِا آن ،این قسمت دیگرِ  مثبتِ  یهنکت .به خوبی دریافت ،این دو چاپ را

 ،ارش شوند بلکهزمعنا گ زِ یِّمَمُ هایِمعنا نبوده که تنها ضبط ،اصلی محورِ ،هابدلنسخه

هم  هابدلنسخه ارشِزگ یهالخطی هم ذکر شده است. شیوو رسم گویشی هایتفاوت

و ضبط هر دو چاپ کلکته و طهران را  ابهام ندارد ،معدود روشن است و جز در مواردِ 

 . توان بازشناختمی
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-نیز به جز دقیق نبودن گزارش ضبط هابدلنسخهگزارشِ  منفی بخشِ از نکاتِ

-آمیختگی مطالب دیگر با نسخهتوان به می، «ن»و ناصح « د»دو دستنویس دهخدا  های

 ها در پاورقی، اشاره کرد. بدل

این موضوع  هابدلنسخهاین چاپ وارد است و گزارش به یکی از انتقادهایی که 

باعث شده که است تاریخی  هایامال موردِبی دُُرست کردنِدهد، میرا به خوبی نشان 

هقی، بی) یابدبه متن راه  جدیدتر ضبطِ  ،آنها و به جایِآورده شود حاشیه ضبط صحیح به 

( عالوه بر این 13شمارۀ  511، 7شمارۀ  510: 1316(، )بیهقی، 10ی شماره 150 :1314

 حِ تصحی موازینِ الفِ بر خِ تاریخی، نگارش و گویشِ  یعنی حفظ نکردنِ ،که این موضوع

دیگر  .ناپذیر است هم توجیه دشوارتر ضبطِ برتریِکُّلیِ  اصلِ، با این فعل تضادِ  متن است،

از چاپ  مجلدیک و اصالحات  هیعنی حاشی ،«ح»ضبط از روی  انتخابِ ،منفی یهنکت

خطی  هایضبطی را ارائه کرده که بعداً نسخه ،هرچند در مواردی این حاشیه .طهران است

 ،1 یشماره 605: 1316)بیهقی،  (،5ی شماره 181: 1314بیهقی، )کرده اند تأیید آن را 

هی ارائه جَّوَنامُ این حاشیه غلط است و یا ضبطِ  ،( اما در بعضی موارد11 یشماره 631

 510، 1ی شماره 610: 1316)بیهقی، ، (11ی شماره 339: 1314بیهقی، ) کرده است

 گمنام معلوم نیست و ارزیابیِ آن حاشیه نویسِ  مآخذِ مأخذ یا از آنجایی که  .(6ی شماره

آید می به نظرسان از آن بهره برد. البته بدین ،ت، نباید در تصحیح متنها غیر ممکن اسآن

است طهران نداشته  چندان چیزی کم از چاپِاز نظرِ صحت،  که این حواشی و اصالحات،

ارای د یا چاپی نسخه توان به عنوانِچون نمی و به همین دلیل مورد توجه نفیسی بوده اما

 باید یادآوری کرد .بهتر است صرفاً در حاشیه گزارش گرددمعلوم به آن اعتنا کرد،  هویتِ

 تهلکو ک هرانط هایضبط در چاپِ  هو اغلب زمانی ک ،گیر نیستچشم ،این موارد تعدادِ  که

« ح»که  نیزموارد برخی در  .خوردمیح نبوده ، این تصحیحات به چشم مصحِّ  پسندِ  موردِ

باز در حاشیه مانده  ،طهران برخوردار بوده اپِچ از تأییدِ حتی کرده ودرست را ارائه  ضبطِ 

  .(8ی ، شماره518 : 1316بیهقی، ) است

خارجی بهره گرفته شده که  ، بعضاً از منابعِ هاپاورقی یهمتن و تهی در تصحیحِ

است.  تازی اشعارِ  یا تصحیحِ  ،ماکناشخاص و اَ عالمِاَ دقیقِ  ضبطِ  مربوط به تعیینِ تربیش

 او متین و هاینفیسی پذیرفتنی است و استدالل نظراتِ ،موارد در اغلبِ اعالم، یهدربار

فیاض و نیز در  در تصحیحاتِ ها( و حتی بعد7ی ،شماره 319 :1314بیهقی، ع است )قنِمُ

ا بهبود توانست اثر رمیای که پذیرفته شده است. دراین باره نکتهو سیدی یاحقی  تصحیحِ

 در مقدمه به صورتِ  نمود اگرتصحیح شده بود، و مناسب می اشاره به این مواردِ ،ببخشد

ه هموار ،اینکه نسخه یا چاپیشد. برایِ نمونه، تذکر داده میی لّکُ  موردی و یا به صورتِ
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 جایِ  توانست بهمی ،ضبط کرده «نیالتکین»را  «التکینین»و یا  «چسنک»را  «حسنک»

 لِقاب که بخشِ ردداده شود. باید اضافه کر در پاورقی، یک بار در مقدمه تذکر مکرَّ آمدنِ

حدس زدِن شود که میاعالم  قیاسی هم مربوط به همین بخشِ توجهی از تصحیحاتِ 

بیل این ق کند. در تصحیحِمینفیسی حکایت  یهگسترد از دانشِصورتِ صحیحِ ضبط، 

 افیایی هم بهره بردهتاریخی و جغر بِ تُرا و کُعَشُ دواوینِ مانندِ ،دیگر ح از متونِموارد، مصحِّ

  ( 6ی شماره 300 :1314بیهقی،است )

 اکبر فیاضتاریخ بیهقی به تصحیح علی

-اکبر فیاض دو بار اقدام به تصحیح تاریخ بیهقی نمود که چاپ نخست در سالدکتر علی

 1370و با یاری دکتر قاسم غنی، و چاپ دیگر به کوشش شخص او و در سال  1319 های

صفحه از چاپ نهاییِ اثر است  387گیرد میر اینجا مورد بررسی قرار منتشر شد. آنچه د

و با تعلیقاتی اندک پس از مرگ فیاض از سوی انتشارات  7مصحح یکه بدون مقدمه

به اهتمام دکتر محمدجعفر یاحقی برای باِر  1383دانشگاه مشهد منتشر شد و در سال 

 چهارم تجدید چاپ شد.

وش التقاطی استفاده کرده است اما بر اساس فیاض برای تصحیح متن از ر 

، N ،B هاینسخهو  Aاین نوشتار خواهد آمد، چاپ ادیب با رمز  یشواهدی که در ادامه

M ،F ،K و ،D  نسخه و چاپ تاریخ بیهقی هستند، بیش از  11از میان مآخذ فیاض که

در تصحیح متن،  توان انتظار داشت که فیاضمیهمه مورد توجه او بوده اند. بنابر این 

 گاهی به روش اساس نسبی یا بینابین نزدیک شده باشد.

 نکات مربوط به متن مصحَّحِ فیاض

ها ست و مصحح، همخوانی متن و نسخهدر چاپ فیاض منفی هابدلنسخهروش گزارش 

توان در روش فیاض برای ی پسندیده ای که میرا به ندرت گزارش کرده است. نکته

ا هنشان داد مشخص کردن دقیق عبارتی ست که محل اختالف نسخه اهبدلنسخهگزارش 

بوده است بدین صورت که عالوه بر شماره گذاری معمولِ ضبطِ موردِ اختالف، مصحح، 

را مقابل آن ثبت  هابدلنسخهی مورد بحث را نیز در پاورقی آورده و واژه، عبارت، یا جمله

 نموده است. 

ا هتوان به گزارش نامنظم نسخهی انتقادی میازوارهاز نکات منفی این بخش از س 

ت ها به صورسازد که ضبط برخی نسخهاشاره کرد که بعضاً مخاطب را دچار این تردید می

( به گونه ای که به جز چاپ 4ی شماره 96: 1383، بیهقیسلیقه ای گزارش شده است )

اطمینان از ضبط سایر  توان در همه جای متن، بانمی N، و M ،Bهای ادیب و نسخه

ها سخن گفت. این موضوع در مواردی چشمگیرتر است که در فقره ای تنها نسخه
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ناهمخوانی یک دستنویس گزارش شده و در فقره ای دیگر، مأخذ ضبط متن و ناهمحوانی 

 (.  3و  1ی شماره 78: 1383، بیهقیها )تمام دستنویس

درصد مربوط به گزارش  47ی، های صفحات مورد بررساز میان تمام پاورقی 

ضبط  یو سایر موارد مربوط به نکات ایضاحی، بیان احتماالت گوناگون درباره هابدلنسخه

ی عربیات متن و موضوعات تاریخی ست. هرچند این ها، و به ندرت بحث دربارهنسخه

آید اما بهترین حالت، موضوع نسبت به چاپ نفیسی، بهبودی چشمگیر به حساب می

بایست در از سایر مطالبی ست که بنا به تشخیص مصحح می هابدلنسخهسازیِ جدا

 پاورقی ارائه گردند.

 

مورد، مصحح  15صفحه از متن مصحَّحِ فیاض معلوم شد که در  387در بررسی 

 6مورد از ضبط مورد توافق  164پیروی کرده است و در  هانسخه یاز ضبط اغلب یا همه

به  ییآمار واضح است که مصحح اعتنا نیبر ا بنا شیده است.چشم پو ترنسخه یا بیش

هرچند در چاپ مشترک غنی و  ،نداشته است هانسخه یهمه ایضبط مورد توافق اغلب 

در مواردی که "نام ابوالحسن کرجی آمده است که  یفیاض در قسمت تعلیقات، درباره

ی رعایت اصل با خاء ثبت کردیم با خاء نوشته بودند )یعنی کرخی( ما نیز برا هاهمه نسخه

( که این موضوع 649: 1319)بیهقی،  "و لزوم تصحیح آن را هم در غلطنامه یاد آور شدیم.

به صورت کلی، نشان از آگاهی فیاض نسبت به اهمیت ضبط مورد توافق اغلب یا جمیع 

 دارد. هانسخه

 117 شده است در ینسخ چشم پوش عیجم ایکه از ضبط اغلب  یجز موارد به

 هستند Aچاپ ادیب با رمز  از ۀً است که عمد افتهیبه متن راه  هامورد ضبط مفرد نسخه

 FموردM (10  ،)موردB (31  ،)موردN (98  ،) هایمفرد نسخه هایمورد( و ضبط 51)

تواند میموضوع  نای. اند داشته سهم متن ضبط انتخاب در هم موردK (13 )مورد(، و  17)

نشان  هانسخه رینسبت به سا N سیدستنوچاپ ادیب و  صحح را بهم تراعتماد افزون

 دهد.

ی استفاده از چاپ یک متن در تصحیح مجدد آن، باید خاطر نشان کرد درباره

ها هستند، ها، با مراتبی که خاص هر متن است، التقاطی از نسخهکه چون اغلب چاپ

د. اگر مصحح از ضبط مختار های خطی در روند تصحیح دخیل باشننباید به مانند نسخه

مصححی دیگر تبعیت کند، سه احتمال وجود خواهد داشت: الف( مصحح، منبع خود را 

ی مصححِ پیشین قرار داده است ولو اینکه آن نسخه را ندیده باشد، ی مورد استفادهنسخه

ب( مصحح از ضبطی با مأخذ مجهول بهره برده است، پ( مصحح از ضبطی استفاده نموده 
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تصحیح قیاسی مصحِح پیشین است. در حالت نخست ضبط مختار، از یک نسخه که 

ان توان در حاشیه بدانتخاب شده و نه از یک چاپ؛ حالت دوم پذیرفتنی نیست و صرفاً می

های قدیم و جدید قابل توجیه نبود اشاره نمود؛ و در حالت سوم نیز اگر ضبط دستنویس

ی شود که به صورت کلن بهره برد. مالحظه میتوان از تصحیح قیاسی مصححان پیشیمی

-بدلنسخههای قبلی یک متن، صرفاً برای مشاوره و بهره گیری از شایسته است چاپ

 های خطی.یشان مورد رجوع قرار بگیرند و نه به عرض نسخهها

-در انتخاب ضبط هاسهم نسخه زانیتوان از ممی ترمهم هاینسخه نییتع یبرا

به مثابه ، هابدلبا فرض دقت گزارش نسخهرا  هانسخه نیکرد و ا مفرد استفاده های

، N ایهنسخهدستنویس ادیب و  بیترت نیدر نظر آورد. به ا یاساس نسب هایسیدستنو

B ،M ،F ،K و ،D رو عدول از ضبط  نیداشته اند و از ا تیمآخذ اهم ریااز س شیب

ام توان در تمی است اما نمیاس نسباس هایعدول از ضبط نسخه به مانندها آن یشنهادیپ

ها مصحح را مورد نقد قرار داد چرا که این موارد، برای پیروی نکردن از ضبط این نسخه

جدول میزان . ی اساس معرفی نشده اندها از سوی مصحح به عنوان نسخهدستنویس

 مأخذ را چنین است: 7عدول از ضبط 

 

 

 

 
     

جدول میزان 

انحراف از 

-ضبط نسخه
پنجگانه  های

به استثنای 

تصحیحات 

 قیاسی

-دسته 9شود که در می دهید یاسیق حیتصحمورد  194شده  یصفحات بررس در

 یخیوط به اعالم تارمرب ی،اسیق اتحیتصح از تمام مواردِ  مورد 36. رندیگیم یجا یکل ی

 عام هایمربوط به ضبط مورد 56و  ها و روزها،مورد مربوط به تاریخ 13یی، ایو جغراف

در  نیهمچن. اختصاص داردسایر موارد نیز به تصحیح اشعار تازی و سایر عربیات است. 

 ،یبا استفاده از منابع خارج حیتصح ایو  یاسیق حیاز تصح برخی از اشعار یا عبارات تازی،

 .(9ی شماره 109: 1383، بیهقی) استفاده شده شده است

 M 1147عدول از 

 A 1151عدول از 

 B 441عدول از 

 N 895عدول از 

 F 677عدول از 

 9861 مجموع موارد
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 تاریخ بیهقی به تصحیح محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی

و از سوی  1388تصحیح دکتر محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی نخستین بار در سال 

صفحه منتشر شد که مجلد نخست  1866انتشارات سخن در دو جلد و مجموعاً در بیش از 

ی مصححان، متن کتاب، ملحقات متن، و دو فهرست اعالم تاریخی و اعالم شامل مقدمه

شود و مجلد دوم حاوی تعلیقات عام، تعلیقات تاریخی، تعلیقات جغرافیایی، جغرافیایی می

 و فهارس گوناگون کتاب است. 

 

 سیدی-یاحقی ینکات مربوط به مقدمه

 

ار است که مقدمه ای همان گونه که مصححان اشاره کرده اند، برای نخستین ب

هشت(. این و : سی 1384، بیهقیشود )جامع بر چاپی انتقادی ار تاریخ بیهقی نگاشته می

مقدمه با گزارش کار مصححان آغاز شده است و با بیان مطالبی پیرامون مؤلف )بیهقی(، 

های تاریخ بیهقی، و سرانجام ضرورت و روش تصحیح، اثر )تاریخ بیهقی(، معرفی نسخه

های توان آن را دیباچه ای جامع دانست. نخستین بخش مقدمه که بیش از قسمتمی

ست های مختلف تاریخ بیهقی اپیشین به تصحیح متن مربوط است، بخش معرفی تصحیح

-که در آن، چاپ کلکته، چاپ ادیب پیشاوری، چاپ سعید نفیسی، چاپ موسوم به غنی

داده است، با بسط کافی و احتوا بر  فیاض، و چاپ فیاض که دانشگاه مشهد آن را نشر

 ها نیز بررسی شده است. نکاتی سودمند معرفی شده اند و جوانبی از آن چاپ

 

ها اختصاص یافته است که در آن سه چاپ بخش بعدیِ مقدمه به معرفی نسخه

دستنویس با شرح کافی معرفی شده اند. مضاف بر  11کلکته، ادیب، و نفیسی به همراه 

ی شناسایی نسخه 7ی دیگر نیز به طور اجمالی شناسانده شده اند و از خهنس 11این، 

و دو(. در : صد و یازده تا صد و سی 1384، بیهقینشده هم ذکری به میان آمده است )

مأخذِ نخستین، تاریخ کتابت نسخه، محل نگهداری آن،  19های مهِم معرفی دستنویس

اوراق و صفحات هر دستنویس، و تعداد مشخصات ظاهری نسخه مانند نوع خط، تعداد 

ی های مهمهای دستنویس، روابط آن با سایر نسخ، یادداشتسطور در هر صفحه، افتادگی

شود، و هر موضوع مفید و مهم دیگری که مربوط ی اوراق نسخه دیده میکه در حاشیه

ادی از تعدها باشد بیان گردیده است. به عالوه در معرفی به آن نسخه یا دیگر دستنویس

ها عکسی از صفحات ابتدایی و انتهایی نسخه ارائه شده است که در شناخت هر دستنویس

 کند. دستنویس و مجسم کردن شرایط تصحیح متن به مخاطب کمک می
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تر مورد توجه بوده اند با رمزهای سیدی بیش-هایی که در تصحیح یاحقینسخه

W ،N ،X و ،U  مشخص شده اند و دستنویسT  ی پس از آن چهار نسخه در مرتبههم

 و یک(.: صد و بیست 1384،  بیهقیپنجم اهمیت قرار دارد )

 

بنابر آنچه مصححان در مقدمه نگاشته اند، برای فهم متن که در تصحیح آن به 

صورت مستقیم تاثیرگذار است، نخستین منبعی که مورد توجه قرار گرفته، خود تاریخ 

ی بوده که از نظر زمانی و مکانی به تاریخ بیهقی نزدیک بیهقی و سپس متون نظم و نثر

ی مثبت دیگری که در اینجا به چشم و هفت(. نکته: صد و چهل 1384،  بیهقیبوده اند )

خورد دریافتن لزوم وجود فهارس گوناگونی است که پژوهش در متنی چندوجهی و می

 و هشت(.  و چهل  : صد1384،  بیهقیسازد )مهم چون تاریخ بیهقی را آسان می

 

ی مقدمه محل تأمل است. این موضوع که به جهت از سوی دیگر اما چند نکته

،  بیهقیاز روش فیاض تبعیت شده ) هابدلنسخهتقدم فضل و فضل تقدم، در گزارش 

و چهار(، با نظر به اشکاالتِ آن روش، پذیرفتنی نیست. با توجه به : صد و چهل 1384

ن تصحیح با تصحیح فیاض که تنها در ضبط واژگان بالغ بر هزار ی ایهای عمدهتفاوت

هم به گونه ای  هابدلنسخه(، شایسته بود روش گزارش 11: 1341مورد است )سیدی، 

 شد.کارآمدتر تبدیل می

هایی پیرامون دیگر آنکه در بررسی روش تصحیح هر اثر ممکن است پرسش

های یرد که مطرح کردن آن پرسشتصحیح انتقادی آن متن در ذهن مخاطب شکل بگ

ایی هاحتمالی و پاسخ آنها در مقدمه، برای تشریح روش تصحیح متن مفید است پرسش

های ها ، معیار امتیاز نسخهازین دست که: با صرف نظر از رده بندی تاریخی نسخه

 های عمومی تصحیح متن مانند برترهای آنها چیست؟ آیا و تا کجا سنجهچهارگانه و ضبط

بودن ضبط دشوار، برتر بودن ضبط کوتاه، و... مورد پذیرش مصححان بوده است؟ شرایط 

ی برتر نیست، چه بوده است؟ تا چه میزان پذیرش ضبطی که مورد توافق نسخ چهارگانه

از منابع خارجی در تصحیح متن مخصوصاً در تصحیح عربیات، اشعار، و اعالم بهره گرفته 

هایی دیگر از در چه مواردی استفاده شده است؟ و پرسششده است؟ از تصحیح قیاسی 

ی اثر مطرح گردد و پاسخ به آنها روشمندی تصحیح توانست در مقدمهاین دست که می

های مناسبی از این گونه ایضاح تر برای مخاطبان مجسم سازد. نمونهمتن را هر چه بیش
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( 113: 1388کدکنی )عطار، ی منطق الطیر مصحَّحِ دکتر شفیعی روش تصحیح، در مقدمه

 توان دید.    ( می18تا  13: 1366ی مصحَِّح دکتر خالقی مطلق )فردوسی، و شاهنامه

 

 سیدی-یاحقی نکات مربوط به متن مصحَّحِ

 

سیدی با متن مصحح فیاض به هزار -همانگونه که اشاره شد اختالف متن مصحح یاحقی

گذارد و مواردی حیح مجدد متن صحه میگردد که این موضوع بر ضرورت تصمورد بالغ می

: صد و سی و شش 1384های مفید مصححانِ این چاپ را نیز خود آنها )بیهقی، از یافته

(. 116، 117: 1347تا صد و چهل و سه( و پژوهشگران دیگر گزارش کرده اند )رستگاری، 

. آیدمار میشود که از نقاط ضعف این چاپ به شاما از سویی دیگر مواردی نیز یافت می

ها (، سهو در گزارش دقیق ضبط نسخه173: 1340اشکاالت ویرایشی )ساکت و همکاران، 

(، مسائل مربوط به تعلیقات )سالمیان و همکاران، 1347)موسوی هفتادر و همکاران، 

 . 6آیند(، و نکاتی دیگر که استحسانی به نظر می1340

  

خورد بی نظمی در روش م میبه چش هابدلنسخهاولین ایرادی که در گزارش 

ی انتقادی گزارش است و این بی نظمی، متأسفانه در چند جهت از این بخش از سازواره

هاست؛ به گونه ای که نه ضبط خورد. نخست آنکه، گزارش ناقص ضبط نسخهبه چشم می

توان دانست و نه ضبط سایر های چهارگانه )یا پنجگانه(ی معتبرتر را همواره مینسخه

ی (؛ و این نقیصه ایست که توان نقِد همه جانبه6ی شماره 1: 1384ها را )بیهقی، خهنس

کند. برای رفع این اشکال دو راه عام و یک راه روشِ مصححان را از مخاطب سلب می

هاست که هرچند ی متون اینچنینی وجود دارد: راه نخست، گزارش کامل ضبط نسخهویژه

ا باشد، اما بهامیی ضبط دستنویسها آشکار سازی همه جانبهمزایایی دارد که یکی از آن

های کتاب همراه است. شاید نتوان با گزارش کامل ضبط بیش از بیست اتالف ظرفیت

دستنویس، در هر صفحه از کتاب چیزی فراتر از دو سه سطر از متن را نوشت. راه دوم 

د )در تر هستنهایی که مهمخهست به این صورت که ضبط نسهابدلنسخهگزارشِ انتخابیِ 

ا هاینجا چهار یا پنج نسخه(، به صورت کامل و در پاورقی گزارش شود و ضبط سایر نسخه

به صورت انتخابی در پاورقی یا به صورت کامل در انتهای کتاب بیاید. در این روش، از 

ی بی هابدلنسخهتوان دریافت و نیز ازدحام های اصلی را تمامًا میسویی ضبط نسخه

کند، تبدیل نمی 5«جامع االغالط والنسخ»ی انتقادی را به اهمیت، این بخش از سازواره

های سایر نسخه را ندارد و حتی در اما از سویی دیگر این روش فواید گزارشِ کامل ضبط
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، به انتهای کتاب هابدلنسخهو انتقال بخشی از گزارش  هابدلنسخهصورت گزارش کامل 

 ها دری انتقادی به اندازه ای نیست که با گزارش آنیِی این بخش از سازوارهباز هم کارا

سد، رها و روش تصحیح به نظر میپاورقی برابری کند. راه سوم که با توجه به شرایط نسخه

ست به این صورت که با تعریف یک چهارچوب و با هابدلنسخهگزارش روشمند بخشی از 

ها گزارش شود و از ثبت یی معیَّن از ضبط نسخههاحفظ وحدت رویه، تنها قسمت

اختالفاتی که به نظر غیر مفید است، چشم پوشی شود. این روش با وجود اینکه نسبت به 

-ی مصحح وابسته خواهد بود و نیز تعیین ضبطتر به نظر و سلیقههای پیشین بیشروش

ی فاسد و بی اهمیت هاها امری خطیر است، اما از بیهودگی گزارش ضبطهای مهم نسخه

ی گزارش ها ، به وحدت رویهکاهد و در کنار دسته بندی نسخههای متأخر مینسخه

 ها کمک خواهد کرد.بدلنسخه

وجود دارد، یکدست نبودن روش  هابدلنسخهمشکل دیگری که در گزارش 

های حاشیه ای، گاهی رمز هاست. به عنوان مثال برای گزارش ضبطگزارش ضبط نسخه

ها آورده شده و گاهی تنها به ذکر اینکه چند نسخه ضبطی را دارند اکتفا شده است. خهنس

 150: 1384و یا برخی موارد از تصحیحات قیاسی صریحاً مشخص شده اند )بیهقی، 

، بیهقیمعین شده اند )« ت ق»(، حال آنکه اغلب موارد با حروف اختصاری 5ی شماره

دن بعضی تصحیحات در تعلیقات گوشزد شده است (، و قیاسی بو6ی شماره 19: 1384

 تا جایی هابدلنسخه(. به صورت کلی باید گفت که گزارش 1ی شماره 3: 1384، بیهقی)

که ممکن است باید مکانیکی باشد و از سخن گفتن با مخاطب در آن بخش پرهیز شود. 

ان به این مهم توبا به کار گرفتن و معرفی کردن تعدادی عالمت اختصاری و نشانه می

های موفقی از این روش را در آثار مصححانی چون ریتر، سایه، و خالقی دست یافت. نمونه

 توان مشاهده کرد.مطلق می

 

به مانند این بخش از تصحیح فیاض، در اینجا نیز نکاتی چند به جز گزارش 

میان  نکات دردر پاورقی ارائه گردیده است. باید دانست که بیان توضیحات و  هابدلنسخه

ی انتقادی امر موجهی نیست و بهتر است نکات ایضاحی به صورت کلی در جایی سازواره

ک ست، بهتر است با ی دیگر بیان شوند و یا اگر بنای مصحح، آوردن این نکات در پاورقی

 جدا شوند.  هابدلنسخهخط افقی از قسمت 

  

رسد که بتوان به ه نظر میهای مصححان بها و بررسیبا توجه به شرایط نسخه 

صورت عام، هر ضبط مختار را، با محکی یکسان سنجید. برای سهولت انتقال مطلب 
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ها را بر اساس بهره مندی از توان از گونه ای دستگاه مختصات استفاده کرد که ضبطمی

های چهار)پنج(گانه و نیز همسویی با ضبط اغلب یا جمیع نسخ ی تایید نسخهپشتوانه

های فاسدی که غلط مسلَّم ی ضبط. پیداست که نباید چنین معیاری را دربارهسنجید

بایست در تمامی موارد با هوشیاری و احتیاط ها هستند به کار برد و مصحح مینسخه

تر از معیارهای عام تمام جوانب گزینش یک ضبط را بسنجد و تنها برای اطمینان بیش

 کمک بخواهد.

 

 
، W ،N ،X ،U هایاز دستنویس چند نسخهوانی با ضبط همخ                 

T 
 

 

 

 

 
              

 چند نسخههمخوانی با ضبط    

 

 

ای هها آنهایی هستند که موافق با ضبط نسخهترین ضبطدر این مختصات قوی

ت که در س ترین ضبط نیز تصحیح قیاسیها باشند و ضعیفمعتبرتر و سایر دستنویس

 ات جای دارد.ی صفر مختصنقطه

 

ی خطی به دست نسخه 15مصححان بیان داشته اند که برای تصحیح متن، 

از میان »و پنج(، در حالی که در متن آمده است که : صد و چهل 1384آورده اند)بیهقی، 

(. گذشته از ابهام این دو 1ی شماره 1: 1384)بیهقی، « نسخۀ مورد استفادۀ ما... 16

ی انتقادی یک اثر مصحَّح، که از سه بخش معمول و مهمِ سازواره جمله، باید در نظر داشت

ها، معرفی عالئم به کار رفته در کتاب، و بخش گزارش ها و رموز آنیعنی معرفی نسخه

ن تریشود و بخش آخر که مهم، در دو بخشِ نخست گونه ای تسامح دیده می هابدلنسخه

ها و وجود دارد. هرچند معرفی نسخه هاییی انتقادی اثر است، ضعفقسمت سازواره

های مورد استفاده به صورت مبسوط انجام شده است، اما بهتر آن بود که پیش از چاپ

ها، تاریخ کتابت و محل نگهداریشان به صورت فهرست وار ها ، رموز آنآغاز متن نسخه
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حَِّح مینوی ی مصتوان در کلیله و دمنههایی از این فهرست را میشد. نمونهآورده می

: سی و سه 1366ی مصحَّحِ خالقی مطلق )فردوسی، ک( و شاهنامه-: یط1386)منشی، 

های به کار رفته در کتاب هم بهتر آن ی معرفی نشانتا سی و چهار( مشاهده کرد. درباره

)با تصحیح)؟(( « ب ت»)تصحیح قیاسی( و یا « ت ق»یی چون بود که عالیم اختصاری

توان دانست که آیا تمام خوانندگان اثر معنای این اختصارات ه نمیشد، چراکمعرفی می

توان به دیوان هایی از توضیح این اختصارات مییابند یا نه. باز هم برای نمونهرا در می

 ی یادشده اشاره کرد.حافظ و شاهنامه

 

-فقره نسخه 7000صفحه از متن تاریخ بیهقی که شامل بیش از  387در بررسی 

بدل است، مشخص شد که در نسخه 13شود و سهم هر صفحه به صورت متوسط بدل می

مورد،  98ها برگزیده شده است. در مورد ضبط مختار بر اساس اغلب یا جمیع نسخه 67

ها بوده و یا در گزارش مصححان به ذکر مطابقت ضبط متن مطابق با ضبط تمام نسخه

 8رد دیگر هم ضبط متن هماهنگ با مو 15ها بسنده شده است. در متن با اغلب نسخه

 تر بوده است.نسخه یا بیش

 

های متن مطابق با ضبط مفرد یکی در مقابل این دسته، ضبط برخی از قسمت

مورد است. از این میان 177های مفرد در صفحات یاد شده هاست. تعداد ضبطاز نسخه

مورد متعلق به  W ،16 ی مورد متعلق به نسخه N ،95 ی مورد متعلق به نسخه 77

مورد  M ،9 ی مورد مربوط به نسخه 6(، Aمورد متعلق به چاپ ادیب ) X ،19 ی نسخه

 ی مورد مربوط به نسخه 3، و نیز Y ی مورد مربوط به نسخه B ،3 یمربوط به نسخه

Rهای باشد. از هر یک از دستنویسمیU ،T ،D ،S ،C ،Z(و چاپ نفیسی ،L نیز )ضبط  1

است  Wو  Nهای تر دستنویسراه یافته است. این آمار بیانگر اهمیت بیشمفرد به متن 

دهد. از میان و چاپ ادیب نزد مصححان خبر می X ی و همچنین از مبرز بودن نسخه

و های مفرد دی نخست تا پنجم اعتبار قرار گرفته بودند، ضبطهایی که در مرتبهنسخه

 در مد نظر مصححان قرار نگرفته اند. مرتبه، چندان  1با بسامد  Tو  Uدستنویس 

، و W ،N ،X ،Uهای مورد از ضبط نسخه 3766در صفحات مذکور مجموعًا در 

T ها برگزیده شده است. البته به دلیل عدم چشم پوشی شده و ضبط مختار از سایر نسخه

توان به نتیجه ای دقیق دست ، نمیT یها، مخصوصاً نسخهگزارش کامل ضبط این نسخه

ها با توجه به روش افت و نیز به دلیل الزامی نبودن پیروی کامل از ضبط این نسخهی

-ی اساس در تصحیح به روش نسخهتوان این موارد را با عدول از ضبط نسخهتصحیح، نمی
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توان دریافت که میزان عدول از اساس برابر دانست، اما با نگاهی تفکیکی به این آمار می

ها تر از سایر نسخهکم Xو میزان عدول از ضبط دستنویس  تر،بیش Nضبط دستنویس 

ا هتواند اعتماد کلّیِ مصححان را نسبت به نسخهبوده )یا گزارش شده( است. این آمار می

های یک نسخه نشان دهد. با در نظر ی آنان را به گزارش کردن دقیق ضبطو یا توجه ویژه

ها مورد قبول ر از سایر دستنویستکمN ی های نسخهگرفتن احتمالِ نخست، ضبط

بیش  N ی مصححان واقع شده است اما اگر احتمال دوم را در نظر داشته باشیم، نسخه

های این دستنویس با دقت ها مورد توجه مصححان بوده و از این رو ضبطاز سایر نسخه

-هخنستری گزارش گردیده است. این ابهام نیز یکی دیگر از معایب گزارش ناقص بیش

عدول  U یمورد از ضبط نسخه 570ها باید افزود که در ی سایر نسخهست. دربارههابدل

مرتبه  673چشم پوشی گردیده.  Wهای دستنویس مورد از ضبط 680شده است و در 

رسد تمام موارد عدول از چشم پوشی شده که البته به نظر نمی Tهم از ضبط دستنویس 

 دهد.ه میزان عدول را در موارد گزارش شده نشان میضبط این نسخه را شامل شود، بلک

 

 

 

 

 

 

 
 

انحراف از ضبط  جدول میزان 

پنجگانه به  هاینسخه

تصحیحات  استثنای 

 قیاسی

 

تأیید  ست که موردهاییاط است، تعداد ضبطی دیگری که از این بررسی قابل استنبنکته

ه ها بها که از سایر نسخههای پر اهمیت مذکور نیست. تعداد این ضبطهیچ یک از نسخه

صفحه از متن تنها یک مورد اینچنینی  19مورد است که یعنی در هر  67متن راه یافته اند، 

-گذارد و اهمیت نسخهشود. این موضوع بر مدعای مصححان در مقدمه، صحه میدیده می

 دهد.های مبرز را به خوبی نشان می

 

 N 401عدول از 

 U 570عدول از 

 W 680عدول از 

 T 673عدول از 

 X 781عدول از 

 3766 مجموع موارد
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در سه  ۀًباشد که عمدمورد می 105تعداد تصحیحات قیاسی در صفحات مذبور، 

ها به صورت عام، تصحیح قیاسی تواریخ گیرند: تصحیح قیاسی ضبطدسته جای می

نیمی از موارد، به )روزهای هفته و ماه(، و تصحیح قیاسی اعالم افراد و اماکن. تقریباً 

ربوط ی دیگر متصحیح قیاسی عام اختصاص دارد و نیم دیگر به صورت مساوی به دو مقوله

ی تصحیحات قیاسی عام باید دانست که اجتهاد مصححان مبنای اصلی شود. دربارهمی

وان تاین گونه تصحیح است و در این موارد تنها با داشتن شواهد کافی و دالیل مقنع می

شان را نقد کرد و مواردی از این دست انتقادها از جانب پژوهشگران مطرح شده کار ای

(؛ البته در این مقوله، تصحیحات مربوط به اشعار عربی و 113: 1347است )رستگاری، 

تواند محل مناقشه باشد چرا که دانسته نیست که آیا متن اشعار کهن فارسی همواره می

بوده، با متن اصیل یکسان است یا نه؛ و دیگر آنکه در یی که در دسترس مؤلف اشعار تازی

های شاعران کهن، و خاصه معاصران بیهقی )مانند عنصری(، بدون بسیاری از سروده

ای قابل اطمینان از اشعار آنان، ضبط اصیل شعرها بر ما روشن نیست و داشتن نسخه

. ارد نظر قطعی صادر کردهای مربوط به این موی درستی یا نادرستی ضبطتوان دربارهنمی

ی تصحیحات قیاسی مربوط به روزشماری به دو دلیل باید مبنای هر گونه تصحیحی درباره

های تطبیقی و نرم افزارهای رایانه ای. نخست آنکه در خود کتاب بیهقی باشد و نه تقویم

ای ههای هجری قمری به خورشیدی و میالدی، در نرم افزارها و تقویمتبدیل گاهشماری

ک تواند در یهای حسابی و یکسان است که همواره میتطبیقی، معیارِ سنجش، الگوریتم

. دیگر آنکه ممکن است برخی از اشتباهات از 8یا دو روز با واقعیت تفاوت داشته باشد

های دیگر کتاب و مشهورات، برای جانب خود مؤلف بوده باشد و دقتی که بنا بر بخش

شود، در این مورد چندان نباشد. در تصحیِح قیاسی گرفته میهای بیهقی در نظر گزارش

تر است و با احتیاط و البته در دست داشتن ضبط صحیح اعالم، میزان حساسیت اندکی کم

 توان از تصحیح قیاسی بهره برد.تر، مییا موجه

 

 نتیجه گیری

 

ند، کترین عاملی که سرنوشت هر تصحیح را مشخص میبه شرط اهلیت مصحح، مهم

ز ها بیش اهای آن متن است. در مورد متونی چون تاریخ بیهقی دستنویسشرایط نسخه

 یی زمانی خود عامل ایجاد فاصلهدارند و این فاصله قرن با زمان تألیف متن فاصله 9

حان ی مصحست. برای تصحیح این متون باید از روش التقاطی پیروی کرد که همه زبانی

ِص ها با تشخیشیوه به تصحیح متن پرداخته اند اما هر یک از آن سه چاپ یاد شده، بدین
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تر مورد توجه قرار داده اند. در این میان ها را بیشبرتریِ نسبیِ چند دستنویس، آن نسخه

 تری بر پیروی از مآخذِ اساس تصحیح خود داشته است.نفیسی تأکید بیش

ست. هابدلنسخهرش ترین اشکال مشترک در میان این سه چاپ روش گزامهم 

شایسته است در تصحیحات اینچنینی، در کنار دسته بندی نسخه ها، از روش بهتری 

 استفاده شود. هابدلنسخهبرای گزارش 

های برتر یا اساس در هر سه چاپ چشمگیر است میزان پیروی از ضبط نسخه 

-پ یاحقیمورد و در چا 38مورد، در چاپ فیاض  150به گونه ای که در چاپ نفیسی 

ی نسخه)چاپ(های برتر دیده شد. تفاوت فراوان این مورد عدول از ضبط همه 67سیدی 

فقره از چاپ نفیسی با دو چاپ دیگر معلول مضبوط نبودن دو چاپ کلکته و طهران است 

 65ها در چاپ نفیسی که اساس کار او بوده اند. میزان چشم پوشی از ضبط اغلب نسخه

ضبط یکی از دو چاپ کلکته یا طهران پیروی شده. در چاپ فیاض مورد است و غالباً از 

مورد پیروی از ضبط  15شود و ها دیده میمورد چشم پوشی از ضبط اغلب نسخه 164

ها پیروی مورد از ضبط جمیع یا اغلب نسخه 67سیدی تنها در -ها، و در چاپ یاحقیآن

نفیسی در این بخش و بخش  رغمِ کم اعتبار بودن آمار مربوط به چاپشده است. علی

بینیم که میزان چشم بعدی که البته معلولِ مآخذِ اندک و نامضبوط اوست، باز هم می

تر از چاپ نفیسی پوشی از ضبط مورد توافق اغلب یا جمیع نسخ در دو چاپ اخیر بیش

ی گزینش مصحح در یافتن ضبط تر و بهتر، دایرههای بیشاست چراکه با داشتن نسخه

تر خواهد بود و الزامی به تبعیت از جمیع نسخ نیست. تعداد ضبط مفرد در فراخ مناسب

-مورد است. در این فقره چاپ یاحقی 177مورد، و  117مورد،  61هر چاپ به ترتیب، 

تر بوده و البته علت این موضوع اتکای فراوان فیاض به چاپ سیدی از چاپ فیاض موفق

با تصحیح قیاسی به متن راه یافته اند در چاپ نفیسی هایی که باشد. تعداد ضبطادیب می

مورد است که باز  105سیدی -مورد، و در چاپ یاحقی 194مورد، در چاپ فیاض  109

ها و نابسامان بودن ضبطِ مواردی چون عربیات، َاعالمِ تاریخی هم با توجه به شرایط نسخه

ن بهره گیری از تصحیح قیاسی ها، این میزاها در اغلب دستنویسو جغرافیایی، و تاریخ

 نماید. موجه می

سیدی -ی مقدمه و فهارس و تعلیقات هم باید گفت، تنها در چاپ یاحقیدرباره

ی تواند سرمشقها ارائه شده که با اصالحاتی اندک، مینمونه ای قابل قبول از این قسمت

 برای تصحیح متون اینچنینی باشد. 

 

 



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      962

 منابع

 هاها و مجموعهکتاب

ترجمه و تدوین «. تکوین تاریخنگاری ایران(. »1360لر، برتولد و همکاران )اشپو .1

  19تا  13یعقوب آژند. تاریخنگاری در ایران. تهران: نشر گستره. 

(. تاریخ بیهقی. محمدجعفر 1384بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی ) .1

 یاحقی و مهدی سیدی، چاپ سوم. تهران: سخن

. با مقابله و تصحیح و حواشی و تعلیقات 1بیهقی، ج (. تاریخ1314ــــــ ، ) .3

 سعید نفیسی، تهران: ادب

. با مقابله و تصحیح و حواشی و تعلیقات 1(. تاریخ بیهقی، ج1316ــــــ ، ) .9

 سعید نفیسی، تهران: دانشگاه تهران

 (. تاریخ بیهقی. به تصحیح دکتر غنی و دکتر فیاض. تهران1319ــــــ ، ) .7

. تاریخ بیهقی. به تصحیح دکتر علی اکبر فیاض و به اهتمام (1383ــــــ ، ) .6

 دکتر محمدجعفر یاحقی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد

(. راهنمای تصحیح متون. چاپ سوم. تهران: میراث 1340جهانبخش، جویا ) .5

 مکتوب

(. منطق الطیر. مقدمه تصحیح و 1388عطار، فریدالدین محمد بن ابراهیم، ) .8

 فیعی کدکنی. چاپ هفتم. تهران: سخنتعلیقات محمدرضا ش

. بکوشش جالل خالقی مطلق. 1(. شاهنامه، ج1366فردوسی، ابوالقاسم، ) .4

 Bibliotheca Persicaنیویورک: 

(. ترجمه کلیله و دمنه. تصحیح و توضیح مجتبی مینوی 1386منشی، نصراهلل ) .10

 طهرانی. چاپ سی و دوم. تهران: امیرکبیر 

 مقاالت

«. سیدی از تاریخ بیهقی-نقدی بر تصحیح یاحقی(. »1347رستگاری، رضا ) .1

 131تا  105. 1347آیینه میراث. بهار و تابستان 

نقد و بررسی تصحیح جدید (. »1340ساکت، سلمان ؛ آدینه کالت، فرامرز ) .1

 155تا  194. 151شماره «. تاریخ بیهقی. جستارهای ادبی

تعلیقات دکتر یاحقی و نگاهی به (. »1340سالمیان، غالمرضا ؛ یاری، سهیل ) .3

 65تا  63. 77کتاب ماه ادبیات. شماره «. سیدی بر تاریخ بیهقی

پاژ. شماره «. تفاوتهای بارز دو تصحیح تاریخ بیهقی(. »1341سیدی، مهدی ) .9

 91تا  11. 11



 
 

 
 
 

 969     بررسی سه چاپِ انتقادیِ تاریخ بیهقی با تمرکز ....

گزارش واقعیت (. »1347موسوی هفتادر، سید رضا ؛ رسولی مهربانی، رادمان ) .7

 هاین تاریخ بیهقی در ضبط مهمترین نسخهبررسی میزان امانت داری مصححا

 108تا  85. 6نقد کتاب ادبیات. شماره «. مورد استفاده

 هانامه پایان

ای و تطبیقی در روند تصحیح متون پژوهشی نمونه(. 1346رسولی، سید پدرام ) .1

ادبی فارسی از محّمد قزوینی تا جالل خالقی مطلق. پایان نامه برای دریافت 

ارشد زبان و ادبیات فارسی به راهنمایی دکتر مصطفی موسوی. درجه کارشناسی 
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 هانوشتپی
باس های عتوان به پژوهشاز منظر محققان ایرانی، می تاریخ بیهقیبرای شناختن بهتر  1

اقبال آشتیانی، سعید نفیسی، مجتبی مینوی طهرانی، و شماری از مقاالت مندرج در 

 ی بیهقی رجوع کرد.نامهیاد
محورِ مجموعه ای از به کارگیریِ روشمند و مخاطبشاید بهتر باشد که تصحیح متن را  1

لوازم منطقی برای دستیابی یا نزدیک شدن به صورتی از یک متن که مورد نظر 

نتقادی تصحیح ا»ی آن بوده است. این تعریف عالوه بر اشتمال بر تعاریف دیگر پدیدآورنده

بایست به پیروی از روشی مدون باشد که دارد که تمام اقدامات مصحح می، بیان می«متن

در معرض نقد مخاطبان است، و همچنین محدودیت نظری مشخصی برای به کارگیری 

 های منطقی در جهت دستیابی به هدف تصحیح متن، وجود ندارد.روش
واهیم دید. نفیسی به چندین در بررسی چاپ نفیسی پاره ای از مشکالت چاپ ادیب را خ 3

( و در 787، 768: 1314مورد از تصرفات ناشر چاپ طهران اشاره کرده است )بیهقی، 

سیدی نیز به مشکالت روش کار ادیب اشاره ای شده است )بیهقی، -ی چاپ یاحقیمقدمه

 : نود و چهار( 1384

 توان از فرمول(، معین و زیاد نباشد میNی آماری)اگر حجم جامعه 9
𝑁(𝑧2)(𝑠2)

𝑁(𝑑2)+(𝑧2)(𝑠2)
 

n= .برای تعیین حجم نمونه استفاده کرد 
از دکتر فیاض چاپ شده است « های خطی تاریخ بیهقینسخه»ی مقاله در ابتدای اثر 7

 ارائه گردیده است. 1394که در مجلس بزرگداشت بیهقی در سال 
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خورد که به روش یا اجتهاد مصححان چشم میدر تمام مقاالت یاد شده، مواردی به   6

 توان خرده ای بر آنها گرفت.باز بسته بوده و نمی
ه در ها کی کامل اختالف نسخهی روش ارائهشفیعی کدکنی دربارهعبارتی ست از دکتر  5

 ، دویست و سی و دو(.1388شود )عطار، کار برخی معاصران دیده می
 30روزه باشند، و یا چهار ماه متوالی  14سال  هر سه مثال اگر سه ماه متوالی در یک  8

 هایها در محاسبهروزه شوند، روز نخست ماه بعد در واقعیت، با روز نخست این ماه

گیرند، ممکن است تا روزه در نظر می 30و  14های قمری را متناوباً الگوریتمی، که ماه

 دو روز اختالف داشته باشد.

 



 

 پژوهی ادبین همایش متنمجموعه مقاالت چهارمی

 6931آذر ماه 

 

 مقایسه شیوه تاریخ نویسی در تاریخ بیهقی و تاریخ گردیزی

 
 نفیسه آقاخانی6

 

 چکیده:

تاریخ بیهقی)تاریخ دوره غزنویان( و تاریخ گردیزی )از آغاز خلقت تا پایان سلطان مودود 

ر مرسل هستند. بن مسعود غزنوی( دو متن تاریخی مهم و برجسته دوره سامانی و نث

اگرچه هر دو در یک دوره زمانی )عهد سامانی( نگارش  یافته اند ولی در تاریخ نویسی 

خود به ویژه دوره غزنویان، با شیوه ای متفاوت به گزارش رخدادهای سالطین غزنوی 

پرداخته اند. این مقاله در نظر دارد با بررسی و مقایسه متن تاریخ دوره غزنویان در دو 

بور، وجوه اشتراک و افتراق شیوه تاریخ نویسی این دو تاریخ نگار را مورد تبیین کتاب مز

تحلیلی با ارائه شواهد است. باتوجه به  -و تحلیل قرار دهد. شیوه ما در این مقاله توصیفی

آنچه در پی می آید می توان گفت تاریخ گردیزی تنها یک متن تاریخی است که به 

حوادث تاریخی می پردازد و در برخی موارد نیز می تواند گزارشی کلی از رخدادهای و 

مکمل تاریخ بیهقی باشد ولی تاریخ بیهقی متنی فراتاریخی است که بادقت و ریزبینی 

خود تاریخ غزنویان را در قالب داستان گزارش می کند که عالوه بر تاریخ، از آن حظ ادبی 

 و اخالقی نیز می توان برد.

 

 نویسی، تاریخ بیهقی، تاریخ گردیزی، زین االخبار، غزنویان. : تاریخکلید واژه ها
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 مقدمه:

از مهم ترین آثار تاریخی منثور سده های نخستین ادب فارسی و سبک مرسل دوره 

یزی مشهور به تاریخ گرد "زین االخبار"و  "تاریخ بیهقی"سامانی و غزنویان؛ دو اثر گرانقدر 

 صر به خود به روایت بخشی از تاریخ پرداخته اند.            می باشند که هریک با شیوه ای منح

زین االخبار تالیف ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود گردیزی است که به نام مولف 

ناسب را به م« االخبارزین»نویسنده این کتاب، نام  آن به تاریخ گردیزی نیز مشهور است.

این کتاب  .مودود غزنوی ـ برگزیده است الملۀ عبدالرشید بننام مخدوم خویش ـ زین

شامل تاریخ عمومی جهان از آغاز خلقت تا زمان مولف آن یعنی پایان عهد سلطان مودود 

بن مسعود غزنوی و جشن ها و آداب مردمان گوناگون است. گردیزی محضر درس استاد 

وی در  هجری( را درک کرده و به همین جهت کتاب تاریخ 900ابوریحان بیرونی )متوفی

بعضی از فصول شباهت بسیاری به شیوه نگارش ابوریحان در کتاب آثارالباقیه دارد. آخرین 

هجری است. نثر  931واقعه ای که در تاریخ گردیزی نگارش یافته است مربوط به سال 

این کتاب ساده و روان و متمایل به شیوه نویسندگان عهد سامانی است که نویسنده آن 

جانب ایجاز را رعایت کرده و از تطویل و ورود در جزئیات  کوشیده است در آن

عبدالحی  االخبار یا تاریخ گردیزی را نخستین بارزین (55: 1363بپرهیزد.)صفا، 

در  بنیاد فرهنگ ایران تصحیح کرده است و سپس( دانشگاه کابل استاد)حبیبی

  .است چاپ و منتشر کرده 1395 سال
 

 

همتای ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، از دبیران رسائل  کتاب تاریخ بیهقی اثر بی

سلطان محمود و مسعود غزنوی است که در سی مجلد به ثبت تاریخ و وقایع نیم قرن از 

سلطنت غزنویان )از سلطنت محمود تا ایام سلطان ابراهیم( پرداخته و متاسفانه جز پنج 

قایع سلطنت سلطان مسعود مجلد از آن)مجلد پنجم تا مجلد دهم از آن( که شامل و

غزنوی است، باقی نمانده است. به همین دلیل تاریخ وی به نام های تاریخ آل محمود، 

جامع التواریخ، تاریخ آل سبکتگین، تاریخ مسعودی نیز مشهور گشته است. بیهقی زمان 

 هجری نقل کرده است. 998نوشتن تاریخ خود را سال های آخر عمر خود و سال 

می بینیم این دو مورخ در یک دوره زمانی زندگی کرده و در مدتی نزدیک همانطور که 

به یکدیگر به تالیف دو کتاب تاریخی خود پرداخته اند. قسمت های پایانی تاریخ گردیزی 

والیت امیر ناصر دین اهلل ... ابو سعید مسعود یمین الدوله "یعنی باب هشتم از آن با عنوان 

ان با مجلدات باقی مانده از تاریخ بیهقی که شامل حوادث را می تو "رحمه اهلل علیهم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B7
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روزگار پادشاهی امیر مسعود است تطابق داد. در ادامه به بررسی و مقایسه شیوه تاریخی 

نویسی این دو مورخ در گزارش های خود از این وهله مهم تاریخی پرداخته و وجوه تمایز 

 ررسی قرار می دهیم.  و تشابه سبک نویسندگی آن دو را مورد تحلیل و ب

درباره کتاب زین االخبار تنها دو پژوهش صورت گرفته زیر یافت شد: اول سلسله گزارش 

های دکتر سعید نفیسی که در تصحیح خود از بخش های مختلف تاریخ زین االخبار 

( که در نشریه 1386از محمد گلبن) "بررسی زین االخبار"منتشر ساخته اند و دوم مقاله 

چاپ شده است. برخالف زین االخبار درباره تاریخ بیهقی پژوهش های  "یراثآینه م"

(، 1386بسیاری به عمل آمده از جمله مجموعه مقاالت در یادنامه ابوالفضل بیهقی)

( 1381)جهاندیده، "بیهقی و ساختار روایت"(، 1383)رضی،"داستان وارگی تاریخ بیهقی"

ه به پژوهش درباره این دو اثر پرداخته اند ولی و ... می توان اشاره کرد. آثاری که اگرچ

هیچکدام به موضوع مورد بحث در این مقاله اشاره ای نداشته اند. هدف از این مقاله 

بررسی و مقایسه شیوه نویسندگی و تاریخ نگاری این دو مورخ از تاریخ عهد غزنویان بویژه 

از  ی و با ارائه شواهدیتحلیل -سلطنت سلطان مسعود غزنوی است که با شیوه توصیفی

 متن این دو کتاب صورت می گیرد.

وجوه تشابه و تمایز در این دو اثر تاریخی را می توان در ذیل سه عنوان اصلی مورد نقد و 

بررسی قرار داد. اول روشی که این دو مورخ برای روایت کردن رخدادهای تاریخی برگزیده 

به آن ها متوسل شده اند و سومین مورد  اند. دوم منابعی که برای ثبت وقایع تاریخی

شیوه نگارش متن دو تاریخ است که در ذیل آن سبک ادبی و طرز نویسندگی آن دو با 

 یکدیگر مقایسه می شوند. در ادامه به تبیین و تشریح هریک از این موارد می پردازیم:  

 شیوه روایت تاریخ: -6

زارش و ثبت رویدادها استفاده کرده صاحبان کتب تاریخی از روش های متفاوتی برای گ

اند که سه شیوه تاریخ نگاری روایی، تاریخ نگاری تحلیلی و تاریخ نگاری ترکیبی از جمله 

آنهاست. در تاریخ نگاری روایی که ساده ترین نوع تاریخ نویسی بشمار می آید، معموال 

ختلف بنوعی راوی نویسنده رویکرد انتقادی به تاریخ ندارد و نگاه وی به موضوع های م

محور است که بجای تحلیل وقایع تنها به گزارش و روایت کردن آن ها بسنده می کند. 

در تاریخ نگاری تحلیلی، نویسنده عالوه بر گزارش و روایت رویدادها به تحلیل و تفسیر 

آن ها و شرح چرایی و چگونگی رخدادها می پردازد. در این روش مورخ می کوشد تا علت 

جامعه کنونی را در گذشته پیدا کند. در روش ترکیبی نویسنده با دیدگاهی مشکالت 

انتقادی روایت های توصیفی را مقایسه و بررسی کرده و با توجه به اندیشه و شرایط 

: 1387اجتماعی خود روایت واحدی از گذشته را استخراج می کند.)عالم زاده و سجادی،
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ردیزی از تاریخ دوره غزنویان حاکی از آن ( بررسی شیوه گزارش های بیهقی و گ91-93

است که هر کدام از آن دو به یکی از این روش های مذکور گرایش داشته اند. گردیزی 

کوشیده است برخالف بیهقی، رخدادها و تاریخ را بصورتی موجز و مختصر گزارش کند. 

 ی روایی ووی از هر توصیف و تحلیل اضافه بر اخبارش دوری جسته است و تنها به نقل

کوتاه از هر دوره بسنده می کند. گردیزی کوشیده است که تاریخ خود را به صورت 

گزارشی مختصر از مجموعه های رخدادهای تاریخی، مسائل مهم و اساسی در ثبت وقایع 

تاریخی مثل زمان لشگرکشی ها، فتوحات جنگی، امور مملکت داری و حاکمیت پادشاهان 

د، بی آنکه درباره هر کدام از این موارد به نقد و داوری بپردازد و بزرگ تاریخ و ... ثبت کن

یا به مسائل اخالقی مانند پند و موعظه و یا عبرت گیری اشاره داشته باشد. لذا شیوه وی 

را می توان از نوع تاریخ نگاری توصیفی دانست زیرا او از هر گونه اطناب و تطویل در 

وتاه و موجز وی در ذکر توالی وقایع نیز حاکی از کالمش دوری می جوید. عبارت های ک

همین سبک نگارش وی در تاریخ نویسی است. ویژگی دیگر تاریخ گردیزی تاکید وی بر 

آوردن تاریخ دقیق هر واقعه و رخداد تاریخی است به طوری که در گزارش خود از بر تخت 

الم را رعایت کرده است، نشستن محمود غزنوی، عالوه بر آنکه جانب ایجاز و اختصار در ک

امیر » در همین بند دوبار به ذکر دقیق سالی که رخدادها اتفاق افتاده اند می پردازد:

محمود بر تخت سلطنت نشست و خلعت بپوشید و تاج بر سر نهاد، و خاص و عام را بار 

 هداد، اندر ذی العقده سنه تسع و ثمانین و ثلثمائه. پس از بلخ سوی هرات رفت اندر سن

تسعین و ثلثمائه، و از آنجا به سیستان شد، و خلف بن احمد را اندر حصار اسپهبد محاصره 

کرد، و خلف کسان اندر میان کرد، و بامیر محمود صلح کرد که صدهزار دینار بدهد، و 

( بهار همین ایجار و تقید گردیزی به ذکر رؤوس 381: 1363گردیزی،«) خطبه بر وی کند.

دانسته است که وی میدانی فراخ برای جوالن قلم نداشته باشد و لذا مطالب را دلیل آن 

( 70: 1،ج1350از تاریخش حظی بیشتر از مطالعه تاریخ گذشتگان نمی توان برد.)بهار،

این در حالی است که ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود ضمن ثبت رویدادها و وقایع، کوشیده 

د توجه قرار دهد. برای مثال بیهقی حتی متن است تا ریزترین مسائل تاریخی را نیز مور

هر نامه یا نوشته ای که در زمان خود باعث رخدادی بزرگ و تاریخی گشته است را از قلم 

نینداخته است و چنانچه از آن سیاهه ای در دست داشته است به کتابت آن در تاریخ 

 ن نگاشته شده استخود پرداخته است. مانند نامه ای که بخط بونصر مشکان برای قدرخا

و یا نامه حره ختلی به امیرمسعود برای لشکرکشی به غزنین و بازپس گیری سلطنت از 

امیر محمد و یا نامه امیر مسعود به آلتونتاش که هریک از این نامه ها به دلیل اهمیت 

تاریخی که دارند بطور دقیق در تاریخ بیهقی آورده می شوند. از طرف دیگر چون بیهقی 
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ه شغل دبیری خود در بطن اکثر رخدادهای تاریخی قرار داشته است لذا هر واقعه بواسط

ای را که شاهد آن بوده است به دقت مورد واکاوی و نقد و داوری خود قرار می دهد تا 

جایی که از ذکر و گزارش تاریخ دور می افتد. همین ویژگی ها و گرایش به نوعی تاریخ 

بدیل تاریخی ت -تاریخ بیهقی به نوعی متن اخالقینگاری تحلیلی سبب شده است که 

شود که هر خواننده عالوه بر بهره تاریخی، نوعی حظ ادبی و اخالقی نیز از آن ببرد. برای 

مثال وی در جای جای سخن خود پس از گزارش رخدادهای تاریخی، سیری انفسی در 

ت او رف» ارش می کند:پیش می گیرد و خواننده را به پند گیری و عبرت آموزی از آن سف

و آن قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند ... احمق مردا که دل در این جهان بندد! 

( بیهقی در تعریف و تمجید نثر 158: 1340بیهقی،«) که نعمتی بدهد و زشت بازستاند.

اگرچه این » داستانی خود و تعریض به کتاب های تاریخی پیش از خود می نویسد:

ز تواریخ دور است. چه در تواریخ چنان می خوانند که فالن پادشاه فالن ساالر اقاصیص ا

را به فالن جنگ فرستاد و فالن روز جنگ یا صلح کردند. این آن را بزد و بر این بگذشتند. 

همان( با توجه به آنچه گفته شد تاریخ گردیزی را «)اما من آنچه واجب است به جای آرم.

صرفاً تاریخی قلمداد کرد که ضمن رعایت ترتیب و توالی وقایع می توان از زمره آثار 

تاریخی، ذکری موجز و مختصر از هر واقعه گزارش می کند بی آنکه آن ها را مورد نقد و 

تحلیل و یا داوری خود قرار دهد. در حالی که تاریخ بیهقی تاریخی است ادبی و اخالقی 

طفی با شخصیت ها، سرگذشت ها و که خواننده ضمن مطالعه تاریخ نوعی روابط عا

 رخدادها پیدا می کند.

 منابع مورد استفاده: -2

از فحوای کتاب گردیزی اینچنین استنباط می شود که وی در ثبت وقایع تاریخی خود، 

چند منبع عمده را مد نظر داشته و به آن ها رجوع کرده است. اول آن دسته اخباری 

بوده است، مانند اخبار لشکرکشی امیر محمود به  هستند که خود شاهد و ناظر بر آن ها

والیت های هندوستان، خراسان، خوارزم و عراق و ... که در گزارش خود نیز بدان اشاره 

اما این اخبار بیشتر از آن بودست که به رأی العین خویش بدیدم، که امیر » می کند:

خراسان و به خوارزم و به  محمود رحمه اهلل اندر هندوستان چه کردست و به نیمروز و به

( دوم گزارش هایی است که 380: 1363گردیزی،«)عراق چگونه قلعه ها گشاده است...

مبتنی است بر برداشت های تاریخی گردیزی از آنچه که شنیده و برگزیده آنرا 

من از جمله اخبار این خاندان » التقاط)سخن چیدن( کرده و در تاریخ خود بیاورده است:

همان: «)هلل ثباتها، آنچه خوش تر و عجب تر بود التقاط کردم و اینجا بیاوردم.را ادام ا

چنین حکایت » ( و یا روایتی که از احمد بن ولک گردیزی همشهری خود می آورد:354
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( سوم آن دسته از 617همان:...«)کرد مرا احمد بن ولک گردیزی که مردی را مار گزید 

ذشتگان خوانده و یا شنیده است مانند اخبار دوران اخبار و روایاتی که از کتاب های گ

آغاز کردیم به گفتن اخبار یمین الدوله رحمه اهلل علیه بر » پادشاهی امیر محمود غزنوی:

طریق ایجاز و اختصار از آنچه از همه اخبار که خواندیم، هیچ چیزی را آن حال نبود که 

و از کتب خواندیم، و شاید بود که اخبار او را، که آن چیزها دیگر به استماع شنیدیم 

 همان( گردیزی«)مصنفان و راویان اندران تصنیف ها و اخبار کم و بیش آورده و گفته اند.

در تاریخ خود به نام برخی از منابع مورد استفاده خود اشاره کرده است از جمله: کتاب 

احتمال زیاد در هجری( که به  300اخبار واله خراسان اثر مفقود ابو علی سالمی)متوفی

فصل واله خراسان گردیزی از آن بهره جسته است. کتاب اعالق النفسیه ابن رسته)حدود 

 170هجری( هم در برخی موارد مأخذ گردیزی بوده است. کتاب ابن خرداذبه)حدود  140

هجری( و مسالک و ممالک اثر  190هجری(،ربع الدنیا) توزیع الدنیا( از ابن مقفع )حدود 

هجری( که این کتاب ها اکنون در  366 جیهانی وزیر سامانیان بلخی )حدود ابوعبداهلل

چنین گوید ابوعمر و عبداهلل المقفع اندر :»دست نیست و از آثار مفقوده بشمار می روند 

کتاب ربع الدنیا .... این بود معارف ترکان که یافته شد، بعضی از مسالک و ممالک جیهانی، 

 ( 5همان: «)و بعضی از کتاب عبیداهلل خرداذ به. و بعضی از تواضع الدنیا،

ابوالفضل بیهقی نیز در نگارش کتاب تاریخ خود به مانند گردیزی و آن طور که خودش 

ذکر کرده است به منابع چندی نظر داشته است: اول آن دسته از وقایعی که شخص بیهقی 

هد و ناظر آن بوده و به واسطه سالها دبیری و مالزمت دیوان رسایل سالطین غزنوی شا

تعلیق کرده است و در سالهای پایانی عمر خویش در کتاب تاریخ خود به ثبت و ضبط آن 

و مرا که بوالفضلم این روز نوبت بود، این همه دیدم و بر تقویم این » ها پرداخته است:

و گواه عدل برین چه »( و یا آنجا که می آورد:151: 1340بیهقی،...«)سال تعلیق کردم 

گفتم تقویمهای سالهاست که دارم با خویشتن همه بذکر این احوال ناطق، هرکس که باور 

ندارد بمجلس قضای خرد حاضر باید آمد تا تقویمها پیش حاکم آیند و گواهی دهند و 

( دوم نقل مطالب از زبان افراد ثقه و کسانی که 886همان:«)ایشان را مشکل حل گردد.

و من که این تاریخ پیش گرفته ام، التزام این قدر بکرده ام تا » بر گفتارشان اعتماد دارد:

 (  1100همان:«)آنچه نویسم یا از معاینه من است یا از سماع درست از مردی ثقه.

یکی از منابع مهم و مشترک بین دو کتاب تاریخ بیهقی و تاریخ گردیزی، آراء و اقوال  

بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است ابوریحان محمد خوارزمی بیرونی حکیم و دانشمند 

که به اشکال گوناگون در دو کتاب حضور یافته است. گردیزی محضر شریف استاد دانشمند 

بوریحان بیرونی را درک کرده و از فحوای کتاب زین االخبار اینچنین بر می آید که در 
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ار الباقیه آثنوشتن این کتاب به دو کتاب معروف ابوریحان بیرونی یعنی کتاب ماللهند و 

( 11: 1363نظر داشته است، اگرچه نامی ازین کتب در اثر خویش نیاورده است. )گردیزی،

گردیزی آنچنان که در تاریخش اذعان کرده است بخش های مربوط به اعیاد و جشن های 

بدان که عید های مسلمانان بسیار » مسلمانان را از کتب خواجه ابوریحان آورده است:

مذهبی آن را استعمال کنند، من آنچه یافتم بخاصه از کتب خواجه  است که اهل هر

( ابوریحان نزد ابوالفضل بیهقی نیز دارای مقام 994همان: «)ابوریحان رحمه اهلل بیاوردم.

و منزلتی واالست، بیهقی اگرچه ابوریحان بیرونی را ندیده است ولی بارها در تعلیقات 

و پیش ازین مدتی دراز کتابی »اشاره میکند: تاریخی خود به مرجع سخنش که وی باشد

دیدم بخط استاد ابوریحان و او مردی بود در ادب و فضل و هندسه و فلسفه که در عصر 

( و یا آنجا که می 1100: 1340بیهقی،...«) او چنو دیگری نبود و بگزاف چیزی ننوشتی 

ونیان شوم، چنان که در این اخبار خوارزم چنان صواب دیدم که بر سر تاریخ مأم» گوید:

از استاد ابوریحان تعلیق داشتم که باز نموده است که سبب زوال دولت ایشان چه بوده 

همان( بیهقی در ماجرای خطبه خواندن ابوالعباس به نام محمود غزنوی و فتنه «)است..

 من که بوریحانم مر» خوارزم از زبان بیرونی درباره اخالق بوالعباس اینچنین می آورد که:

 همان(«)او را هفت سال خدمت کردم، نشنودم که بر زبان وی هیچ دشنام رفت.

 طرز نویسندگی: -9

از مهم ترین خصیصه های ادبی تاریخ گردیزی ایجاز و اختصار وی در کالم است، به طوری 

که در اکثر بحث های وی با سلسله جمالت خبری موجز و کوتاهی رویرو هستیم که 

زارش تاریخی است. مانند سه سطر زیر از تاریخ سلطان محمود هرکدام مشتمل بر یک گ

که در آن با چندین جمله موجز خبری به تبیین رخدادهای مهمی از تاریخ حکمران 

و اندر ثلث و اربع مائه غرجستان را بکشاد، و شارشاه غرجستان :» غرجستان پرداخته است 

ث و اربع مائه به آخر رسید، را بیاورد و بند کرد و بشهر مستنگ فرستاد و چون ثل

ابوالفوارس بن بهاءالدوله از کرمان به بست بنزدیک امیرمحمود رحمه اهلل آمد بزینهار، از 

( شخص گردیزی در 343: 1363گردیزی،«)برادر خویش ابوشجاع، و سه ماه بغزنین ببود.

ه کردیم ب آغاز» در کالمش اشاره کرده و می گوید: "اختصار"ضمن تاریخ غزنویان به این 

گفتن اخبار یمین الدوله رحمه اهلل علیه بر طریق ایجاز و اختصار، از آنچه از همه اخبار 

خوانده ایم ... شاید بود که مصنفان و راویان اندران تصنیف ها و اخبار کم و بیش آورده و 

( وی در جایی دیگر 381همان:«)گفته اند از بهر تعجب سخن را، و عزیز کردن کتاب را.

ان می کند که من باب پرهیز از اطناب و تطویل در نگارش و ضبط تاریخ است که بی

آنچه خوش تر و عجب تر بود التقاط کردم و اینجا بیاوردم، و هرچند » مختصر می نویسد:
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( این 354)همان: « که بتوانستم مختصر کردم اگر بشرح مشغول گشتمی بسیار آمدی.

و تشریح مطالب گرایش دارد و گاه یک جمله را  درحالی است که کالم بیهقی به اطناب

در یک بند تمام بیان می کند. از بارزترین نمونه های اطناب در کالم بیهقی به داستان 

بردار کردن حسنک وزیر می توان اشاره کرد. اگرچه می توان داستان وی و بر دار شدنش 

گزارش تاریخی با گریز را در یک یا دو صفحه خالصه کرد ولی بیهقی در جای جای این 

زدن به احساسات شخصی و عاطفی خود آن را آنچنان طوالنی ساخته است که در ده 

صفحه گنجانیده شده است. بیهقی درباره علت این اطناب در کالمش اینچنین می 

میخواهم که داد این تاریخ بتمامی بدهم و گرد زوایا و خبایا برگردم تا هیچ چیز » نویسد:

شیده نماند و اگر این کتاب دراز شود و خوانندگان را از خواندن ماللت افزاید، از احوال پو

 (10: 1340بیهقی،«)طمع دارم بفضل ایشان که مرا از مبرمان نشمرند.

ویژگی دیگر تاریخ بیهقی پرداختن به شخصیت ها و صحنه پردازی ها، توصیف و تحلیل 

الم به صنایع ادبی، اشعار و عبارت های شخصی از رخدادها، پند و اندرزها و آراستن ک

های عربی است که نثر وی را به نوعی داستان نویسی نزدیک سازد. اگرچه این تزیین 

کالم وی به نثر فنی شباهت دارد ولی بسامد آن در تاریخ بیهقی چندان نیست که نوشته 

یخ در تار وی را از روانی و سادگی و گیرایی سبک مرسل دور سازد. به عنوان مثال بیهقی

خود، ضمن پرداختن به لشگرکشی امیرمسعود، سپاهیان خسته و ناتوان وی را در راه مرو 

و دیگر روز الجمعه الثانی من شهر رمضان کوس بزدند و » را اینچنین توصیف می کند:

امیر برنشست و راه مرو گرفت، اما متحیر و شکسته دل می رفتند. بدان مانست که گفتی 

گرمایی سخت و تنگی نفقه و علف نایافت و ستوران الغر و مردم روزه  بازشان میکشند،

به دهن.... و طرفه آن آمد که آب هم نبود در این راه و کسی یاد نداشت تنگی آب بر آن 

( همانطور که می بینیم 616همان:«)لون، که به جویهای بزرگ میرسیدیم هم خشک بود.

رودخانه ها برای تصویرسازی خستگی و بیهقی با توسل به هر موضوعی مانند خشکی 

درماندگی سپاه مسعود مدد می جوید. این در حالی است که لشگرکشی ها در تاریخ زین 

االخبار موضوعی است که گردیزی به سهولت از کنار آن عبور کرده است و هیچ وصفی از 

 وضعیت سپاهیان در جنگ ها ارائه نکرده است. 

و تاریخ گردیزی در طرز نگرش این دو مورخ به رخدادهای وجه تمایز دیگر تاریخ بیهقی 

تاریخی است. گردیزی نسبت به مسائل و موضوعات نگاهی کلی نگر دارد و از هر رخدادی 

تنها به کلیات آن می پردازد در حالی که بیهقی در گزارش خود از جزیی ترین مسائل نیز 

ن اشخاص، رنگ و جنس لباس، غافل نمانده است. وصف های بیهقی از طرز لباس پوشید

کفش و دستار اشخاص، خصلت های اخالقی افراد، پرداختن به مراسم ها و جشن ها و 
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طرز میزبانی و آرایش درباریان همه و همه نشان از جزیی نگر بودن دیدگاه بیهقی دارد 

که باعث شده است خواننده تصویر هر واقعه را به کمال و تمام بتواند در ذهن مجسم 

د. در حالی که گردیزی تنها به ذکر رؤوس مطالب و مسائل مهم و اساسی در تاریخ ساز

می پردازد و از ورود به جزئیات و حواشی تاریخی پرهیز می کند. شاید بتوان علت این 

ویژگی گردیزی را در حجم وسیع تاریخ مورد بررسی وی جستجو کرد. گردیزی کتاب 

ایران یعنی از نخستین پادشاهان ایرانی یعنی طهمورث خود را از ابتدایی ترین زمان تاریخ 

و جمشید و ضحاک و ... آغاز کرده است و  تا پایان سلطنت سلطان مودود بن مسعود 

غزنوی نیز به نگارش و ضبط آن پرداخته است، همین گستردگی تاریخ مورد نظر وی را 

د ه فایده تاریخی ندارمی توان از دالیلی دانست که وی را از تبیین و تشریح مطالبی ک

 بازداشته است.

علیرغم اینکه این دو مورخ در یک عصر و دوره سبک ادبی)نثر مرسل( قرار داشته اند ولی 

در مختصات ادبی نیز دارای وجوهی متمایز از یکدیگرند. نثر گردیزی نثر ساده و روان 

ت عرب است. دوره سامانی است که عاری از هرگونه لغت مهجور و سجع پردازی های لغ

زین االخبار همچون تاریخ های پیش از خود مانند تاریخ سیستان یا تاریخ بلعمی و ترجمه 

تفسیر طبری از هرگونه آرایه های ادبی و استشهاد و تمثیل به دور است به طوری که 

هیچ بیت یا عبارتی به عنوان شاهد مثال در آن یافت نمی شود. این در حالی است که ما 

به عنوان نمونه ممتاز سبک مرسل و نثر بینابین مرسل و فنی میشناسیم که هم بیهقی را 

سادگی و روانی تاریخ گردیزی را دارد و هم از آرایه های ادبی و تلمیح و اقتباس های 

 ادبی خالی نیست.  

 نتیجه گیری: 

ریخ ااز مقایسه متن دو کتاب تاریخ بیهقی و تاریخ گردیزی می توان دریافت که این دو ت 

اگرچه در روایت تاریخ به ویژه تاریخ عهد غزنویان یکسان عمل کرده و گزارشی واحد ارائه 

داده اند ولی شخصیت ابوالفضل بیهقی و آراء و عقاید او و از طرف دیگر جایگاه دبیری او 

سبب شده است که تاریخ وی برخالف گردیزی تنها یک اثر خشک و بی روح تاریخی 

ثر وی داستانی است از سرگذشت شخصیت هایی واقعی در عهد محض نباشد، بلکه ا

غزنویان که با نگاه جزئی نگر و نقادانه بیهقی و تصویر آفرینی های بدیع وی، تاریخ این 

دوره را گزارش می دهد. بیهقی کوشیده است با گزارش های تحلیلی خود از وقایع تاریخی 

ر رخداد همسو کند و در پایان نیز او را خواننده را با احساسات و عواطف روحی خود از ه

به پندگیری و عبرت آموزی از تاریخ گذشتگان اندرز دهد. این در حالی است که گردیزی 
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هدفی جز ثبت و ضبط تاریخ ندارد و از عواطف خود نیز در این مسیر مدد نمی جوید لذا 

 خواننده از اثر وی بهره ای جز تاریخ نمی تواند ببرد.  
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 منابع:

، بکوشش خلیل خطیب رهبر، تهران، تاریخ بیهقی(: 1340بیهقی، محمد بن حسین)

 انتشارات مهتاب.

 ، تهران، نشر امیرکبیر.سبک شناسی(: 1350بهار، محمد تقی)

 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.لغت نامه(: 1355دهخدا، علی اکبر )

 ، تهران، انتشارات امیرکبیر.نه سخنگنجی(: 1363صفا، ذبیح اهلل )

 تهران، انتشارات فردوسی.تاریخ ادبیات در ایران، (: 1364ــــــــــــــــ )

، تهران، تاریخ نگاری دراسالم(: 1387عالم زاده، هادی و سجادی، محمد صادق) 

 انتشارات دانشگاه تهران.

تصحیح و تحشیه  (،زین االخبار)تاریخ گردیزی(: 1363گردیزی، عبدالحی بن ضحاک)

 و تعلیق عبدالحی حبیبی، تهران، نشر دنیای کتاب.

، بهار و 35و 36، مجله آینه میراث، شماره بررسی زین االخبار(: 1386گلبن، محمد )

 .1386تابستان 
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 6931آذر ماه 

 

 و  لزوم تصحیح مجدد آن« مواهب الهی»
 پرویزحیدری6
 دکترجمشیدمظاهری)سروشیار(2

 9دکتر سیّد مهدی نوریان

 چکیده   

ادبی نوشتۀ معین الدّین بن جالل الدّین محمد یزدی مشهور  -کتابی است تاریخی« مواهب الهی»

.  وی از علمای دینی و رجال متنفّذِ آل مظفّر در قرن هشتم بود. 565-576به معلّم بین سالهای

تاب دربارۀ خاندان مظفّر است که به سفارش و تشویق امیر مبارز الدّین مواهب الهی اوّلین ک

. این ( به پایان رسید586-533( آغاز گردید و در دهۀ نخست حکومت شاه شجاع )500-567)

تاریخ دودمانی به جهت اشتمال بر وقایعِ تاریخی و شرح حال رجال خاندان مظفّری )به ویژه 

های تاریخی است. مؤلّف، مطالب را یا از دیدار ترین کتابردیف موثّقمبارزالدّین و شاه شجاع( در 

نوشته و یا از افراد ثقه شنیده است و چون دیگر  –که مالزم و منشی شاه شجاع بوده  –خود 

کاری و کتمان حقایق خالی نیست. اغلب حوادث مندرج در تواریخ سفارشی از مبالغه و مالحظه

کرمان، اصفهان، فارس و لرستان است. عمدۀ مطالب کتاب دربارۀ  کتاب مربوط به شهرهای یزد،

های امیران مظفّری:امیر مبارز و طلبیهای امیر مبارز با شاه شیخ ابواسحاق است و توسعهجنگ

( و معاصر بودن برخی 547-536پسرش شاه شجاع. قلمرو گستردۀ آل مظفّر در عصر فترت )

بر اهمیّت تاریخی این خاندان افزوده است.  -و نیز بودندکه ممدوح ا –شاهان مظفّری با حافظ 

بی ها و صنایع ادپردازینثر فنّی کتاب در ادامۀ تواریخِ فنّی و متکلّف فارسی است و پُر از عبارت

گوناگون و ابیات فارسی و عربی. این امر استفاده و استخراج نکات تاریخی کتاب را دشوار ساخته 

های ایران موجود است. سعید نفیسی ی فراوانی از این کتاب درکتابخانههااست. خوشبختانه نسخه

ای متأخّر و نامعتبرِ را از روی نسخه -( 579)تا فتح شیراز -شمسی بخش اوّل کتاب1316در سال 

است. این چاِپ ناتمام به علّتِ شتابکاری و ویرایش نکردن ناشر و قرن یازدهمی تصحیح کرده

 کند.نسخه، ضرورت تصحیح مجدّد را الزام میها و اغالطِ کاستی

یزدی، نثر فنّی، تاریخ عصر حافظ، ضرورت معلّم الدّین معین الهی، : مواهبهای کلیدیواژه
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 مقدمه  

فرمانروایان مغول و وزرای آنان برای حفظ و زنده نگه  های هفتم و هشتم قمریدر سده

، کردند. روزگار نامساعدحق حاکمیّت آنان، به تاریخ توجّه داشتن نام نیاکان مغول و اثبات

حوادث بزرگ و اطّالعات فراوان بر تالش آنان افزود. نثر این تواریخ تحت تأثیر زبان عربی 

طلبی نویسندگان درباری به اطناب انجامید و در آنها لفظ پردازی و تصنّعات سبکی و تنوّع

( جای توصیف تاریخی قابل 117: 1366)روزنتال، « ای تکراری و آمادهعبارات کلیشه»و 

های گذشته، موضوع جالبی برای مشاهده، روشن و دقیق را گرفت و نثر ساده و روان تاریخ

؛ 619، 616،610: 1388نگاری به نثر فنی و متکلّف گردید )لوتر، قرایح شعری در تاریخ

 (. 1366:103روزنتال،

های پس از آن را در سامانیشکست از غز و مغول و بی ایران قرن هشتم، زهرابۀ»      

،کشتار خائنانه و فاجعه آمیز بزرگان، از 1کامِ خود داشت. قتل و مرگ زود هنگام ایلخانان

نهاد؛ غالبانی های بزرگ، خواه ناخواه، همۀ حق را در چنگ غالبان میهم پاشیدن خاندان

مظفر[  که همسایگانی بودند دائم در  با دولت مستعجل]چون حکومتهای آل اینجو و آل

های (. دودمان41-1340:81: چهل و چهل و یک؛کمیلی،1385)عابدی، « نزاع و کشاکش

مظفّری و اینجو عالوه بر همسایگی و اختالفات مِلکی، ستیز فکری و عقیدتی نیز داشتند 

 در پِس اشعار که از آنها دو رقیب خونین برای نبردهای توانفرسا با جنبۀ دینی ساخت.

هاِی الدّین هروی و اطنابهای رکنحافظ و عبید در اردوگاه شیخ ابواسحاق، و سروده

 (. 166: 1383توان دریافت )دالوند،مواهب الهی این ستیز فکری و عقیدتی را می

هفت تن از امیران مظفّری به حکومت یزد و سایر نواحی مجاور رسیدند که برخی از    

ای بر بخشهایی از ایران فرمانروایی داشتند. مدّت حکومت خاندان ر و عدّهآنان بر یک شه

(. این سلسۀ در تاریخ 190/ 1: 5913( بود )آل داوود،547-513مظفّر هفتاد و هفت سال )

ایران به دو دلیل از اهمیّت برخوردارند: نخست قلمرو گستردۀ حکومتی آنان، گاهی در 

و  های نامدار و بزرگی چون حافظیگری وجودِ شخصیتو دحدِّ مرزهای امروزی ایران 

اند.با این حال اهمیّت فرهنگی آنان عضدالدّین ایجی که با دربار آل مظفّر سر وکار داشته

 -1371:107؛ براون،16 -17: 1369است )نوائی، بیش از توانایی متوسط سیاسی آنان بوده

 (.1381:706؛باسورث،108

(در امر به معروف و نهی از منکر و 574 -518ارزالدّین مظفّری)سختگیری امیر مب      

صداقتی فرزندانش با هم، جنگ داخلی میان خاندان آل مظفر را به دنبال ناآرامی و بی

گرایی تسنّن الدّین در حکومت متشرعانه و بنیادامیر مبارز(. 61: 1386داشت )لیمبرت، 

تمنّای » ۀ اقتدار، تصرّف سراسر ایران و( به قصد تحکیم، توسع1383:166)دالوند،
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( و تکمیل توبۀ دوم خود )انجوی 194التواریخ،نطنزی،منتخب«)جهانگیری

بیعت کرد  573( با نمایندۀ خلیفه عباسی مصر، المعتضد باهلل، در سال 1396:53شیرازی،

د ها پس از حملۀ مغول به ایران، مجدًا نام خلیفه را وارد کرو در سکّه و خطبه

 (. 111 -108/ 1383:1؛ غنی،1/199: 1395)ستوده،

غضب آزادی جمعی از نویسندگان مزدور و مسکین و فضالی شکمبارۀ روزگار، این میر

آمیز به نام او گفتند و القاب مبالغهمی« غازی اسالم و موعود مائه سابعه»کُش را 

را در خدمت جور و  گرفتند و علم و دانشکه از سلطان مستمری میافزودند، چرامی

(. صاحِب مواهب الهی هم 81، 57: 1396استبداد و ریا درآورده بودند )انجوی شیرازی، 

یکی از فضالی وابسته به دربار مظفّری بود. او برای پرهیز از بیان القاب و اوصافِ امیر 

(؛ و دبرد )معلّم یزدی،مواهب الهی، صفحات متعدرا به کار می« خالفت پناه»مبارز تعبیرِ 

 تر است تا به القاب ملوک ودیگر القاب امیر در کتاب به القاب فقهاء و علمای دین شبیه

 (.119 -113/ 1383:1امرا )غنی،

 شیخ جوِّ فرهنگی و ادبی درباراسحاق بود. او ابوشیخشاه شجاع، وارِث دستگاه و دربار 

-)باستانیساختخود متمایلبه ر با قربانی کردن پد مظفّر بود،آل را که ضدِّ ابواسحاق

-مظفرّی، در کودکی نزد معیندوستِ امیر ادب(. این118: 1355؛همو،91:1380باریزی،

خواند. وی با شرکت در جلسات بحث علمی، رفتار نیکویی با علما الدّین معلّم یزدی درس 

و محافل دینی  و اهل فضل داشت و بر رعایت شأن آنان اهتمام. در عصرِ او مدارس، معمور

 (. 111/ 1387:1مزیّن بود و زبان و ادِب عربی و فارسی رونق عظیم داشت )ستوده،

از شاه شجاع آثاری منظوم و منثور به عربی و فارسی موجود است. البته او را           

ست دان -با وجود لفظ و معنی سخیفِ گهگاهی -توان در ِاعداد گویندگان زبان فارسینمی

-339/ 1383:1؛ غنی،81-81آل مظفّر،؛کتبی،تاریخ ر91-ر91یزدی،مواهب الهی،)معلّم 

حافظ، شیرازی،دیوانکند)حافظیاد می« جامع علم و عمل»(. حافظ از او با صفِت 361

199.) 

کند و نسل بعد، راحت گذار و فعّال تالش میها، نسلِ بنیانبه روال رایج در حکومت     

د های کوچک تقسیم شالدّین مملکت به بخشت است. با مرگ امیر مبارزفعالیّطلب و بی

(. عمل شاه شجاع 33: 1355و قدرتِ مرکزی دولتِ مظفّری از میان رفت )باستانی پاریزی،

زادگان از اشتباهاتِ او بود که باعث اختالف و جنگ در تقسیم مملکت بین برادران و برادر

(. 136/ 1387:1س سلطنت را به همراه داشت )ستوده،بین آل مظفّر گردید و تزلزِل اسا

با این حال، آل مظفّر در زمان حکومت شاه شجاع وسیعترین قلمرو را داشت و شاه شجاع 

 کرد.تقریباً بر تمامی مناطق ایران کنونی حکومت می
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امش در سایۀ پایداری سیاسی و آر -با وجود حمایتِ اینجوها و مظفّریان از شاعران          

تحولی زبان، نشان عدم تحول و تحولّی در زبان رخ نداد و ثبات و بی -نسبی در فارس

سکون اجتماعی در این عصر بود. نثر در این دورۀ انحطاط زبان، به جای تکامل، زشت و 

(. آمیختگی زباِن ادب فارسی با زبان عربی، 1340:183پریشان و نارسا شد )مسکوب،

لی و پیچیدگی در ظاهر کالم برای فرار از بیان معنی و صنعت مغو -تداول لغات ترکی 

هانِ اعتنایی به جسازی نامطلوب از آثار این انحطاط بود. افکارِ تاریک، ناامیدی، یأس و بی

ثبات، پُر وحشت و پریشانی ثبات در کالم اهل ادب، نشان از زندگانی بیاعتبار و بیبی

-:1357 کدکنی،؛شفیعی393و  314، 311 -310/ 1-3: 1386عصرِ فترت داشت )صفا، 

95.) 

 الدّین یزدیحال و کار معین -1

 خانواده و تحصیالت -1-1

معین الدّین یزدی از علمای حدیث و فضالی معروف و نویسندگان قرن هشتم            

از (. وی 1336:3/333)افشار،اند(. نام او را علی نوشته31/ 1383:1( است )غنی،584)د: 

. موالنا 1(ر38الهی،کند )معلّم یزدی،مواهبیاد می« جالل الدّین محمّد» پدرش با نامِ

الدّین محمّد از علمای عهد خود و از مالزمان امیر مبارز الدّین محّمد بود و رتبۀ جالل

استادی طالب مدارس دینی را داشت و از افراد موثّق و منابعِ روایتِ تاریخ مواهب الهی 

داند و از او  با  ر(. جالل الدّین خود را مدیون قوام الدّین صاحب عیار می38)همان،بود 

  (.پ49همان،است)کردهکند، چراکه پانزده سال مخارجش را تأمین قدردانی یاد می

 

 -دّینالدر آغاز اسم معین« میر»بر ذکر لفظِ  عالوه« الذریعه»آقا بزرگ تهرانی در کتابِ      

معین الدّین معلم یزدی ابن »اسم کامل او را چنین آورده است:  -سادات استکه مختص 

)آقا بزرگ « الدّین یزدی؟(میر معین الدّین یزدی )= میر معزّ»و « علی بن جالل الدّین

نویسد: او از (. آقا بزرگ در ادامه می1064/ 9-4، 1903؛همو،138/ 13: 1903طهرانی،

 کندتخلّص می« منطقی»و نثر، ماهر و دیوان شعری دارد و  وزرای آل مظفّر بوده و در نظم

در دسترس نیست  -فعالً -(. دیوانی که آقابزرگ یاد کرده9/1058-4؛ همو،191/ 16)همو، 

الدّین هم نامی از آن نرفته است . معین الدّین تنها در دو موضع و در فهرسِت آثار معین

ام[ یاد کرده و دو بیت آنگونه که سروده«]ْدتُکَما انشَ»کتاب مواهب الهی، از اِنشاد شعر:

ر(. البته مشخص نیست برخی 117ر،100مواهب الهی،معلّم یزدی،است)به عربی نقل کرده

و فعالً در منابع  -که بدون اشاره به نام شاعرشان آمده-از ابیات فارسی و عربی کتاب

  از سرودۀ اوست یا نه؟ -شعری نتوانستیم سراغی از آن بیابیم
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ا برد. البته معلوم نشد که آیآقا بزرگ از پسر او با نام قاضی میر حسین میبدی هم نام می

اپ از او چ« منشآتِ  میبدی»امیر حسین قاضی میر بن معین الدّین حسینی میبدی که 

شده است، نسبتی با معین الدّین معّلم یزدی دارد یا نه؟ در مقدمۀ این 

ن مطلب دربارۀ مؤلّف منشآت، از حبیب السیر آمده که تری( نزدیک18:1356کتاب)فروهر،

ای در آن نیست و مصحّحِ کتاب هم دربارۀ ارتباط وی با صاحِب مواهب الهی چنین اشاره

( 409/404/411چیزی نیاورده است و با توجه به سالِ کُشته شدن این قاضی میبدی)

 رسد که وی پسر معلّم یزدی بوده باشد.بعید به نظر می

معین الدّین یزدی دربارۀ زندگی خود، تنها به تحصیالت و کارهای سیاسی و          

است. وی بعد از کسبِ مقدّمات علوم، دو سه اش در دستگاه آل مظّفر اشاره کردهفرهنگی

سال در شیراز در محضر درس عضدالدّین ایجی، از علمای بزرگ شافعی قرن هشتم، تلّمذ 

وم سکّاکی، کشّاف زمخشری، شرح اصول ابن حاجب و شرح مفتاح العل»نمود و کتابهای 

های کتابهای مواقف و جواهر )= عیون جواهر( را نزد ایشان به درس خواند. وی کتاب

سهروردی در عرفان « عوارف المعارفِ»در فقه شافعی و بخشی از « کشّاف العلوم و حاوی»

-پ 119ر،108 واهب الهی،را نزد استادش، عبداهلل فقیه نجم آموخت )معّلم یزدی، م

 پ(.130ر،117

-الدّین پس از کسب کماالت به علّت تقرب و شهرت پدرش نزد امیر مبارزمعین           

 599از سال  -از امرای دربار مظفّری -الدّین و با معرفی امیر اختیار الدین حسن قورچی

ان رفت و در آنجا به در یزد از مکتب به دربار و خدمت آل مظفّر راه یافت. سپس به کرم

شهرت یافت. شاه شجاع « معلّم»مجلس درسی دائر کرد و به همین سبب به  597سال 

پ ؛ 107کرد )همان، در مجلس درس او شرکت می -تقریبًا در سیزده سالگی –

(. 110( و او معلّم شاه شجاع بود )کاتب،تاریخ جدید یزد،ص1144/ 1 -3: 1386صفا،

بازگشت از سفرِ حج  به مدرّسی دارالّسیادۀ یزد منصوب  پس از 577بعدها در سال 

 (.78)کتبی،تاریخ آل مظفّر،صشد

ای زندگی زاهدانه -در گذشته و حال -معّلم یزدی چون طالب علمان ایرانی           

نفاق بود )معّلم داشت و در روزگار پُر نفاق و تزویر، درویشی پاکباز و مخلصی بی

های عرفانی، و به سنّت (. وی در پی اخالق فردی و آموزهر115یزدی،مواهب الهی،

( بارها از خویش در متِن مواهب الهی و 371: 1357مترسّالن و کاتبان درباری )خطیبی، 

 کند:ترجمۀ رشف النصایح با کلمات و ترکیبات متواضعانۀ ذیل یاد می

ترین چاره، من بنده، کماین درویش، این فقیر، این بنده، این کمینه، این مسکین، این بی»

الدّین هم زمانی که او را تحسین و امیر مبارز«. سر و پافقرا، هدهد ضعیف مقدار، ذرّۀ بی
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ه کار را ب« فالن درویش»کند تا تاریخ آل مظفّر را به سالی تمام کند، تعبیرتشویق می

ه ستیزی (. وی مانند فضالی قرن هشتم در فلسفر 8برد )معلّم یزدی،مواهب الهی،می

 (.14 -15: 1367، تعصب باالیی دارد )مایل هروی، « رشف النصایح»همچون مؤلّف کتابِ 

یزد، «دار بندکِ»ای در اهرستان به موضع معین الدّین یزدی بعد از احداِث مسجدی عالی

)مستوفی بافقی،جامع دنیا رفت و در گنبد مسجد مزبور مدفون گردیداز  584در سال

 (.330 -314مفیدی،ص

 مذهب -1-1

غالب مردم ایران به ویژه در قلمرو دولت آل مظفّر، اهل تسنّن و شافعی مذهب بودند و   

ساخت )حمداهلل میها الّسیادهدر کنار آنان سادات، محترم، و دولت آل مظفّر برای آنان دار

ن (. مؤلّف مواهب الهی در  ای165 -1395:1/167ستوده،؛ 138مستوفی،نزهۀ القلوب،ص

 اند. ابراهیم رّزقانی عارفِکند و استادانش از بزرگانِ مذهب شافعیفضای دینی زندگی می

کند هم شافعی مذهب مجاور آرامگاه عبداهلل خفیف که نام کتاب معّلم یزدی را انتخاب می

رای ب الدّین و شاه شجاعکه امیر مبارز-است. معین الدّین یزدی در ذکر نام خلفای عبّاسی

سنّت، دعای ویژۀاهل -روعیت و گسترش حکومت خود، با آنان بیعت کردندکسبِ مش

برد و آن جای تردیدی رضی اهلل عنه، و برای شاهان مظفّری، ظّل اهلل را به کار می

مان الدّین و عثگذارد که او نیز چون علمای وابسته به دربار مظفّری مانند قاضی عضدنمی

ار نگهمچون منشی کرمانی، تاریخاست، اگرچهعیای بر تسنّن شافالدّین کوهگیلویه

-؛همو،نسائم االسحار،ص30ص کرمانی،سمط العلی،قراختائیان کرمان، در آثارش)منشی

ند)معلّم کالسّالم چون مؤّلفی شیعه با اوصاف عالی تجلیل میالمؤمنین علی علیهاز امیر(11

از « الذریعه»ت که آقا بزرگ در پ(.احتماالً به همین دلیل اس37-ر37یزدی،مواهب الهی،

  معین الّدین یزدی یاد کرده است.

پ( به ابراهیم رزّقانی،عارف شافعی مذهب، 8اگر توجّه صاحب مواهب الهی)همان،          

ای به تصوّف خود الدّین یزدی اشارههرچند معین -را از مقولۀ توجّه مرید به مراد بدانیم

توان این می -اش معلوم استاب درویشانه و سلوک زاهدانهندارد، اّما خاکساری او در الق

التوحید را تأکیدی بر مذهبِ تسنّن شافعی معین الدّین سخن محّمد بن منوّر در اسرار

خود به هیچ صفت روا نباشد در طریقت که مرید جز بر مذهبِ پیر خویش »یزدی دانست: 

 «سکنات، مخالفتِ پیر خویش روا داردباشد و به هیچ چیز و هیچ نوع از اعتقاد و حرکات و 

 (.10/ 1: 1366کدکنی، )شفیعی

 ارتباط با آل مظفّر  -1-3
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الدّین یزدی در دولت آل مظفّر، نقِش فرهنگی و سیاسی داشته است. این معین          

الدّین در دورۀ دو نقش در کنار هم و بدون جدایی بوده است. عمدۀ نقش فرهنگی معین

( بود و یا از آن دوره آغاز گردید و نقش سیاسی او مربوط به 574 -518لدّین )اامیر مبارز

 (.586 -574عهد شاه شجاع )

 نقش فرهنگی:  -1-3-1

السیادۀ یزد ( و در دار597معین الدّین یزدی به عنوان مدرّس دینی در کرمان )          

گردد؛ آل مظفّر میشود و مبلّغ و مروّج حکومتِ دینی ( به تدریس مشغول می577)

السّیاده حریص حکومتی که به ساختن بناهای مذهبی چون مسجد و مدرسۀ دینی و دار

کند. شاه شجاع در و مشتاق است و از دین و دینداری برای کسب مشروعیت استفاده می

اش را دارد و همیشه جانبِ معلّم خویش شود و مقام شاگردیمجلس درس او حاضر می

الّدین، تربیت و آموزش دینی پ(. امیر مبارز173الهی ،)معّلم یزدی، مواهب داردرا نگه می

خواهد تاریِخ دودمانِ مظفّری را بنویسد سپارد و از او میاش، شاه منصور، را به او مینوه

 ر (.161)همان،

 نقش سیاسی:  -1-3-1

سبت به شاه شجاع الدّین یزدی بارها دوستداری، اخالص و نگرانی خود را نمعین          

ر( و در مالزمت بارگاه شاه شجاع 101-پ 100ر، 181کند )همان،در مواهب الهی بیان می

یابد به انشای فتح نامه پس از پیروزی بر شاه محمود و ثبتِ نامِ نیکِ اقوامِ مطیع دستور می

ی که یشود؛ اُسرااسحاق پذیرفته میپ(. شفاعتش دربارۀ اُسرای سپاه شیخ ابو185)همان،

وی به عنوان سفیر صلح و تجدید پیمان  ر(.175است )همان:حکمِ قتل آنان صادر شده 

اش، شاه یحیی، چندین بار مأموریت میان شاه شجاع و برادرش، شاه محمود، و برادر زاده

ها دچار مشکل شود و بارها در این سفارتیابد و در هر بار مورد لطف و تعظیم واقع میمی

کند تا آنکه در دد و همه را به خاطر ولی نعمتش، شاه شجاع، تحمّل میگرو سختی می

-اش باشدخواهد که این آخرین کار سیاسیاش از شاه شجاع میآخرین مأموریت سیاسی

 پ(.118-ر115پ ،149-ر149)همان:

 آثار معین الدّین یزدی  -1-9

اثرش که جداگانه در سطور  بر مواهب الهی، مهمتریناز معین الدّین یزدی عالوه           

 هایاند  که از این بین، دو اثر )شمارهآیندۀ به آن خواهیم پرداخت، چندین اثر ذکر کرده

 ( از او نیست:7و  9
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ر( از این کتاب به عنوان اثری در تاریخ 5)همان،مواهب الهی. اساس السلطنه: در متن1

مواهب الهی به طور مفصّل آمده آن در کتاب که بخشی از مطالبشودآل مظفّر یاد می

 نشده است.است، ولی تا به حال در جایی اثری از آن یافت

ای است به فارسی و عربی در تهنیّت وصلت شاه شجاع با دختِر . نزهۀ المسرور: رساله1

-ر( در نسخه173-ر199که جزوِ متن مواهب الهی )همان، 575امیر سلطانشاه به سال 

ای از آن نیز در دانشکدۀ ادبیّات دانشگاه تهران ه است و نسخههای موجود در ایران آمد

استنساخ شده است  4و  8ج موجود است که به خط نسخ در قرن 188/ 4به شمارۀ 

 (.1384:10/671دارد  )درایتی،  برگ 9و 

 شیخ شهاب الدّین« رشف النصایح االیمانیّه و کشف الفضایح الیونانیۀ». ترجمۀ 3

برای شاه  559(: این کتاب را در سال 631)د:محمّد سهروردی ابوالحفص عمر بن

ای به ترجمۀ متصرّفانۀ ترجمۀ او شباهت گونه»یحیی از عربی به فارسی گردانید. 

دارد با این تفاوت که معّلم ]یزدی[ « عوارف المعارف»الدّین محمود کاشانی از کتابِ عزّ

متوجّه بوده و نکاتی از اطالعات و در ترجمه فقط جانب رشف الّنصایح سهروردی را 

تتبعاتِ خود را همراه فواید عصری ]اجتماعی و فلسفی[ بر آن افزوده است؛ در دیباچه 

گانه و دو خاتمه. او چون مؤلّف کتاب در فلسفه ستیزی و پیشگفتارهای ابوابِ پانزده

(. این کتاب را مایل هروی در سال  14 -1367:15متعصّب است )مایل هروی

  شمسی تصحیح و چاپ کرده است.1367

. قوانین و قواعد و آدابِ ترّسل و انشا: نخستین بار علی اصغر حکمت در کتاب 9

الدّین محمّد عّباسۀ شهرستانی، او را همان ای به قلم معینبا چاِپ نامه« پارسی نغز»

اه شجاع ها را که ظاهراً برای شالدّین معلّم یزدی دانست، زیرا روش این نامهمعین

ای در دانست و در آن نامهفراهم شده است، با روش مواهب الهی ماننده و یکسان می

رشتۀ چامه سرایی )فن عروض( است که به قوام الدّین صاحب عیار یا قوام الدّین حسن 

از وزرای شاه شجاع نوشته شده است)در سطور بعدی به آن خواهیم پرداخت( و 

ن خطاب به خواجه منوچهر از پارسیان یزد به فارسی سَره ای در آنامهنامه/عهدپیمان

(. در نامۀ 56: 1330آمده است و نام شاه شجاع را در آن به کار برده است )حکمت،

درویش ناتوان، بندۀ »چاپی حکمت، نویسنده به شیوه صاحب مواهب الهی، خود را 

هم در تعلیقاِت (. ایرج افشار 58 -55کند )همان: خطاب می« کمینه و این بندگی

، نوشتۀ علی اصغر حکمت را آورده و به نسخۀ موجود در کتابخانۀ مّلی «تاریخ یزد»

الدّین همایی که در مقدمۀ (؛ امّا جالل134 -138: 1393است )افشار،تهران اشاره کرده

یعنی معین الدین عباسّه « م»نوشتۀ کاتبِ نسخۀ « مصباح الهدایه»تصحیح خود از 
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( بحثی دربارۀ یکی بودن 1313:110را نقل کرده)همایی، 555تاریخ شهرستانی به 

باح مص»الدّین معلّم یزدی ندارند. البته سال چاپ کتابِ الدّین عبّاسۀ با معینمعین

 -یبه درست -حکمت است. سعید نفیسی« پارسی نغز»مقدّم بر چاپ کتاِب « الهدایه

 (.576: 1363این اختالط را اشتباه می داند )نفیسی،

)به خط نسخ و  1/1948های از این اثر دو نسخه در کتابخانۀ مجلس به شماره           

)به خط نستعلیق و  9/136( و دیگری به شمارۀ 167-131، از برگ4و  8کتابت قرن 

ای از آن در کتابخانه مرکزی ( موجود است و نسخه74-98بدون تاریخ کتابت، از برگ 

( 81-11)به خط نسخ و بدون تاریخ کتابت، از برگ 165/ 3 دانشگاه تهران به شماره

مکتوبِ مذکور علی اصغر حکمت   9/136شود. تنها در نسخۀ مجلس به شمارۀ نگهداری می

به همراه مکتوبی در هزل و جواب آن آمده است . چندین دلیل بر صحّت نظر سعید 

ا معّلم نبودن عبّاسۀ شهرستانی ب نفیسی در ردِّ انتسابِ این اثر به معین الدّین یزدی و یکی

 توان ذکر کرد:یزدی می

اثر مسلّم معین الدّین یزدی « مواهب الهی»در « عّباسۀ شهرستانی». نام و انتساب 1

اند و کتاب او را به نیامده است و نیز در آثاری که بعد از وی دربارۀ آل مظفّر نوشته

. مؤلّف این 1است؛ ای نشدهنام اشارهاند، به این عنوان منبع دست اول استفاده کرده

کند و نامد و از قطب این سلسله تمجید میاثر خود را از صوفیان فرقۀ حیدری می

برد که هیچکدام از  این صفِت صوفی صافی را برای حضرت رسول)ص( به کار می

. نحوۀ شروع کالم و سالم و درودش بر پیامبر 3مذکور نیست؛ « مواهب الهی»موارد در 

و یارانش و نیز نحوۀ کاربردِ آیات و میزان استفاده از ابیات عربی این اثر متفاوت با 

. پرهیز از کاربرد الفاظ عربی برای فاضلی چون معین الدّین 9است؛ « مواهب الهی»

یزدی با حافظۀ سرشار از مفردات و ابیات عربی و استفاده از فارسی سره، دور از ذهن 

. مکتوب در هزل و جواب آن که همراه مکتوِب مذکوِر 7ست؛ و زبان این عالم دینی ا

( آمده است از زبان 9/136علی اصغر حکمت تنها در نسخۀ دوِم مجلس) به شمارۀ

 عفیف و مؤدّبانۀ معین الدّین یزدی، این عالِم دین، بسیار بعید است.

یست در اای در عروض: این رساله به گفتۀ مؤلّف،معین شهرستانی، مقدمه. رساله7 

علِم عروض فارسیان. مؤلّف، این رساله را به قوام الّدین جالل مشتهر به گلدگز به 

است و در اغلبِ صفحات این عنوان خدمتی جهت برخورداری از عطایا تقدیم کرده

ابیاتی به عنوان « مؤلّف گوید»رساله از اشعار خود،که عاشقانه و مغانه است، با ذکرِ 

خدایش » است:رساله را با  این عبارات فارسی به پایان بردهاست و شاهد، ذکر کرده

کننده را یا خود کاتب را سهوی افتاده باشد، به ذیلِ عفو بیامرزاد که اگر تصنیف
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در  این رساله«. نظیرش نگردد هرگز از حالی به حالیبپوشند؛ خدایست آنکه ذات بی

سطور باال مورد بحث  ای که درنسخه -(53-65از برگ 6/136نسخۀ مجلس )شمارۀ

آمده است و مانند رسالۀ قبلی، از آنِ معین الدّین شهرستانی است. در حاشیۀ  -بود

صفحۀ اوّل رساله به نقل از تاریخ گزیده به سال مرگ خواجه قوام الدّین حسن از وزرا 

وی پرو دولتمردان شیخ ابواسحاق اشاره شده است که به خصایص پسندیده و فضل

است. این یادداشت در حاشیه نسخه با و مؤلّف رساله هم به آن اشاره کردهشُهره بوده 

مطلبی که علی اصغر حکمت دربارۀ قوام الدّین صاحب عیار یا قوام الدّین حسن از 

سازگار نیست و از سوی  –مذکور در توضیحات رسالۀ قبلی  –وزرای شاه شجاع آورده 

مؤلّف مواهب الهی باشد، چراکه معین  توان پذیرفت که مؤّلف رساله هماندیگر نمی

الدّین یزدی در دربار آل مظفّر که مخالف آل اینجوست، حضور دارد و در تاریخ خود 

آورد و خود هیچ ارتباطی با آنان از وابستگاِن دربارِ اینجو جز مواقعِ نیاز مطلبی نمی

 است.         نداشته

 تاریخ مواهب الهی -1-9-1

 ابمحتوای کت -1-9-1-1

کتاب مواهب الهی در تاریخ آل مظفّر است از ابتدای ظهور این دودمان تا سال           

الدّین یزدی به خواستاری و تشویق ، اواسطِ سلطنت شاه شجاع. این کتاب را معین 565

الدّین بر فصاحت و بالغت آغاز کرد. در امر امیر مبارز 575الدّین محمّد از سال امیر مبارز

 ر (. 8کتاب در عرض یکسال تأکید )معلّم یزدی،مواهب الهی، و اتمام

( عمدتاً در شهرهای شیراز 565 -575الدّین این کتاب را در طول ده سال )معین          

( 574 -518الدّین )کند و آغاز کتاب در سالهای پایانی حکومت امیر مبارزو یزد تألیف می

اسحاق اینجو زی بر رقیب دیرینه، شاه شیخ ابو( است. پیرو575و مصادف با فتح شیراز )

تأثیر نیست، زیرا چنین پیروزی با رویکرد دینی، ( در پیدایش این اثر بی578 -511)

نیازمند ثبتی جاودانه با عباراتی پُر طمطراق و آمیخته به هنرهای لفظی و معنوی بود 

 (.1383:167)دالوند،

از عرفای مجاور آرامگاه شیخ کبیر،  -اد ابراهیم رزّقانیمؤلّف نام کتاب، را به پیشنه          

گذارد و در مواضعِ مختلف، از کتاب با تعابیرِ می« مواهب الهی» -عبداهلل خفیف، در شیراز

 8کند )معلّم یزدی،مواهب الهی،یاد می« نامهنامه، تاریخِ همایون و تاریخِ همایونهمایون»

را دو بار به کار « روزنامۀ صبح صادق»تاب، تعبیرِ پ(. دربارۀ محتوای ک 41پ، 91پ، 8ر،

پ(. نام این کتاب را برخی پژوهندگان ادب و تاریخ ایران با  41پ،  8برده است )همان،

اند که با توجه به آمدن نام کتاب در متِن کتاب، صحیح یاد کرده« مواهب الهیه»نام 
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؛ 56: 1388؛ یوسفی،576، 1363:189نفیسی،؛718-1354:715)اقبال،باشدنمی

 (.136/ 1381:3جعفریان،

الدّین یزدی جهتِ اختصار و جلوگیری از تکرار و اطناب در القاب امیران معین          

 خالفت پناه و سلطنت»الدّین و شاه شجاع به ترتیب از تعابیر مظفّری، برای امیر مبارز

است )معلّم یزدی،مواهب کتاب اشاره کردهکند و به این امر هم در آغاز استفاده می« پناه

ت مولّف، از این دو ولی نعم مدحی، بیانگر تعظیم فوق العادۀ -ر (. این تعابیرِ وصفی 8الهی،

 است.

های ای است. تاریخکتاب مواهب الهی به علّت محتوایش جزءِ تواریخ دودمانی/ سلسله     

، زیرا مأخوذ از مآخذ و اسناد رسمی و دودمانی غالباً اطالعات و معلومات مفیدی دارند

روایات رجال و اشخاص مطّلع است، با این حال از تملّق و اغراق در القاب و عناوین، دروغ 

کنار نیست و این سیرتی است ها برآلود و جانبداریهای تعصبپردازی،مزاج گویی، داوری

؛ 99 -93: 1351کوب، ن)زرّیاست نویسی در زبان فارسی روا بودهکه از آغاز تاریخ

 (.1368:10نفیسی،

نوشتند که از لحاظ بالغی، سبک ای را مقامات و دبیران دربار میتاریخ سلسله          

 تاریخِ »ها معادلِ پیچیدۀ دیوانی)منشآت( را وارد تاریخ نگاری کردند. این گونه تاریخ

غی نقش مهمی در انتقال نزد محققان غربی است که در آن شگردهای بال« بالغی -اخالقی

(. چنین تواریخی قرار بود اِقناع کننده باشد 17 -1341:19کند )میثمی،پیام مورّخ ایفا می

، با روایتی متقاعد کننده و اطمینان بخش. از طرفی مخاطبان نه بازگو کننده صرف وقایع

و دشمنان نیز  شوند و مخدومان هم آزرده خاطرتر زود قانع میهای بلیغدرباری با نوشته

 (.367 -379یابد )همان: شوند و تفسیرهای مجازی هم مجالی میبرانگیخته نمی

نویسندۀ مواهب الهی در پی ارائۀ تصویری معنادار از اعماِل دولتمرداِن مظفّری           

آمیز، زیرا مؤلّف چون دیگر مورّخان بخش است و هم ستایشاست و کتابش، هم مشروعیّت

و تاریخش محلِّ « شریِک قدرت، معمار، مفسِّر خطِّ مشی و اقتداِر دربار است»درباری، 

اند ثبت و ضبطِ بزرگی اعمالِ مخدومانش است که تجسّمِ حکومت و سرمشقِ فضایل

(. البته مؤلّف با گزینشِ روایات، از طرحِ قتلِ علی سهل، پسرِ خردساِل 154، 361)همان: 

کند)معّلم یزدی،مواهب پوشی میمبارزالدّین چشممیراسحاق، و کور نمودِن اشاه ابو

 کند. پ( و تنها وقایِع خوشاینِد مخدومانش را ثبت می180-ر180پ،118الهی،

 های تاریخ نگاری مواهب الهیویژگی-1-9-1-1

ر و بیانگر حوادث دوران اب مواهب الهی به عنوان اوّلین تاریخ دودمانی آل مظفّتک         

ع ارزش است و منب از پادشاهان این خاندان بر نواحی جنوبی ایران بسیار با دو تنحکومت 
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ف تاریخ را طوری آید. مؤلّهای بعد درباره آل مظفر به حساب میخان دورهورّممهم برای 

برخی  انش،برای رعایت پسند مخدوم . وینویسد که مخدومان خویش را آزرده نکندمی

-هاین مالحظ ۀنمون ؛زندتغییر و گزینش مواد تاریخی میو دست به  داندازمی وقایع را جا

 کند و قتلین است که سکوت میهای سیاسی او در واقعۀ کور نمودن امیر مبارزالدّ کاری

 .دهدمی  پسر خردسال شاه ابوسحاق را به بیماری نسبت

یات، ه از آمعین الدّین یزدی به جای بررسی دقیق زمینه و دالیل وقایع با استفاد           

د خواهپردازد و در اکثر موارد هم میاحادیث و ابیات به توجیه، تعلیل و پیش بینی می

برای اعماِل مخدومانش پشتوانۀ دینی بیابد، به همین سبب گاه شکست و پیروزی امیراِن 

 پ،107پ، 115ر، 143)همان،دهدمظفّری را به فاعلیت خداوند، قضا و روزگار نسبت می

شیوۀ  ،توصیف و اطنابهای ادبی ،ایکلیشه عباراتِ  ،ابیاتاستفاده از گویی و کلی (.ر106

عالوه بر  خود از منابع روایتِ مؤلّفحقایق. کردن و پنهان یش متن آرااوست برای 

شجاع شاهو  ، مخبران صادق و معتمدالقولافراد ثقه و اکابر ،علمابه مشاهدات شخصی، 

-144ر،156پ،185پ، 119پ،111ر، 38پ، 61 پ، 74پ، -ر78است )همان، کردهاشاره

 پ(. 110پ،

معلّم یزدی  با تأکید بر همراهی دین و دولت )مُلک و مِلّت(، یکی از دالیل توبۀ           

 -ر180ر،158ر، 156داند )همان،الدّین محّمد را جمع دین و دولت میامیر مبارز

پ(. او با تأکید بر  116رار حکومت ضروری )همان،پ(ورعایت عدل و انصاف را برای استم

کند دعوت به جنگ را توجیه می -در سایه شمشیر بودن بهشت -حدیث نبوی

-175)همان،داندپ( و نیز جنگ را برای رسیدن به مقام واال ضروری می110ر،44)همان،

رۀ مملکت پ( و ادا137ر، 115یابد )همان،ر( و زورمندی را دلیل تصاحب حق می164پ،

 پ(. 78را نیازمند شمشیر و قلم )همان، 

 شاعرانگی  مواهب الهی-1-9-1-3

معلّم یزدی با استفاده از ابیات فارسی و عربی به ترسیمِ فضای شاعرانه اثر کمک کرده و 

است. وی در توصیف میدانِ جنگ، تا حدّی کتاب را از تاریخ صرف بودن دور کرده

وی ای ابیات نظامی گنجری  از توصیفاتِ غیر دقیق و کلیشهجنگاوری سربازان و شاهِ مظفّ

ات فارسی که نظامی از شاعران زاهد و اخالق مدار ادبیّچرا گیرد،نامه بهرهبه ویژه اسکندر

م دائ حاکمه آنر که هیأت است و زمینه و فضای شعری اسکندرنامه هم با تاریخ آل مظفّ 

پژوهان، نثرِ فنی و مصنوع را از خی از ادباست. البته برسازگارتر  در حال جنگ است،

آوردنِ عبارات مغلق، تتابع اضافات، استعارات »دانند، زیرا مقولۀ شبه ادبی و غیرشاعرانه می
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کند و آن را به معمّا و آثار مغلق نزدیک و تشبیهات دور از ذهن، نثر فنی را از شعر دور می

  (.1381:1/517)فرشیدورد،« سازدمی

 پذیری مواهب از پیشینیانتأثیر -1-9-1-9 

مؤلّف مواهب الهی در نوشتن تاریخ چون دیگر مؤلّفان تاریخ در ایران، در شیوۀ           

نفثۀ »گیری از تعبیر تأثیر از پیشینیان نیست. در چند موضع با بهرهبیان و محتوا بی

دور را و رقابت با نفثۀ المصجویی مستقیم، ادعای برتریبر بیان تأثیر غیر عالوه« المصدور

نوشته  575سلطانشاه را که در سال دارد و رسالۀ تهنیّت وصلت شاه شجاع با دختر امیر

نهد و خواهان قیاس روزگار شاد و نام می« نزهۀ المسرور»المصدور، است، بر وزن نفثۀ

ست )معّلم المصدور زیدری ا خوشگوار خود با روزگار پریشان و غم افزای عهد مؤلّف نفثۀ

ر(. البته زبان مؤدّبانۀ مؤلّفِ مواهب الهی از زبان دور از  141ر،191یزدی،مواهب الهی،

 نزاکتِ گه گاهی صاحِب نفثۀ المصدور متمایز است.

اثرِ ناصرالدّین منشی کرمانی در تاریخ « سِمط العُلی ِللحَضرَۀ العُلیا»مؤلّف از         

 76و 38-35توان صفحاتِ ر پذیرفته است. برای نمونه میقراختائیان کرمان نام بره و تأثی

 . ر مواهب الهی مقایسه کرد31پ،30هایبا برگ( را 1361کتاب سمط العلی)چاپِ اقبال،

 ناتمامی کتاب -1-9-1-3

ای به ختم کتاب و یا ناقص ماندن آن مؤلّف مواهب الهی در پایان کتاب، اشاره          

مل یا عواملی موجب گردیده است که مؤلّف کتابش را ادامه ندارد و معلوم نیست چه عا

فاصله  (584 -565ازندهد در حالی که میان اتمام کتاب و مرگ مؤلّف، بیست و دو سال)

 توان به عنوان دالیِل احتمالی برای ناتمامی کتاب ذکر کرد: است. موارد ذیل را می

شاه شجاع، زیرا تاریخ نگاری اغلب  های داخلی و ضعِف اقتدار. اوضاعِ آشفته و جنگ1

با ثبات اجتماعی، نظِم سیاسی و امنیِت اقتصادی همراه بوده 

های مؤلّف آنگونه که در مأموریتِ عَقد صلح آزردگی. دل1(؛ 1341:187است)میثمی،

بین شاه شجاع و شاه یحیی آشکار است و مؤلّف به شرط اینکه، این مأموریت، آخرین 

پذیرد و با اتمام کار دیوانی خود، از تاریخ سیاسی او باشد، آن را میمأموریت دیوانی/ 

. قناعت 3کشد؛نویسی که آن هم در راستای آن وظیفۀ درباری بوده است، دست می

طلبی مؤّلف که با افزایشِِِ سن، این تمایل هم افزوده شده است و سلوک زاهدانه و انزوا

بر این عاِلم دین و مدرّسِ حوزه خوشایند توجّهی شاه شجاع به مسایل دینی هم و بی

که به هنگام پیوستن به دربار امیر مبارز، او را مروّج و احیاگر دین چرانبوده است، 

  یابد.می
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بیست و هشت سال بعد از انقراض دولت آل مظفّر، محمود کُتبی، تاریخ آل مظفر      

( 565ل مظفّر تا سال تألیف کرد که بخش نخست کتاب)از ظهور آ 813را در سال 

ای است از مواهب الهی معین الدّین یزدی، و بخش دیگر کتاب، شامل وقایع این خالصه

، انقراض آل مظفر به دست امیر تیمور، افزودۀ کُتبی است. 547تا  565خاندان از سال 

 رهای مواهب الهی، به زبانی سها و پیچیدگیتاریخ آل مظفّر، به دور از استعارات، اطناب

راست، فشرده و بی شاخ و برگ است و هدفِ مؤلّف، نوشتن تاریخی جامع و مفید، و به 

شیوۀ روان و آشکار است و این امر موجب شده است که تاریخ آل مظفّر در مقایسه با 

ها، لحن و نحوۀ روایت و بیان دالیل وقایع تمایز مواهب الهی، از نظر زبان و سبک، توصیف

ین کتاب حایز اهمیت است کاربرد بیتی از حافظ از زبان امیرمبارزالدّین ای در ابیابد. نکته

( در حالی که میان این دو رابطۀ دوستانه نبوده است و 74است)کتبی،تاریخ آل مظفّر،ص

( از 888کتابخانۀ مّلی پاریس)کتابتدر تمام کتاب مواهب الهی جز دو بیت در نسخۀ 

الدّین هم تنها در ترجمۀ رشف ست و معینحافظ آن هم بدون تسمیۀگوینده نیامده ا

توجّهی مؤلّف بیاست. ( به یک بیت حافظ استشهاد کرده1367:355النصایح )مایل هروی،

مواهب الهی به ابیات حافظ به علّت  اختالفِ مشرب و عقاید سیاسی و اجتماعی حافظ با 

 عصرانش، بهظ در آثار همامیر مبارز و وابستگان دربار اوست و از طرفی کاربرد  شعر حاف

های بیت کند.سرعت انتشار شعر حافظ در زمان حیاتش، حّتی از زبان مخالفانش اشاره می

 مذکور به ترتیب چنین است:

 مدّعی خدا بکنددار         که رحم اگر نکندتو با خدای خود انداز کار و دل خوش

 (                                                                             188حافظ،ص)حافظ شیرازی،دیوان 

                                                                         *** 

 نه هرکه آینه سازد سکندری داند    نه هر که   چهره   برافروخت   دلبری  داند

 کاله داری و آیین سروری داند    نشستنهاد و تند کژ]کج[نه هرکه طرف کله

 (  183)همان،ص

                                                                         *** 

  خبر بمیرد در درد خودپرستیبا مدّعی مگویید اسرار عشق و مستی                 تا بی

 (316)همان،ص

البته حافظ در اصطالح محتسب که جزو اصطالحاتِ کلیدی دیوانش است به طنز و   

یر سفاک و انتقاد متوجّه محتسبان ریاکار روزگار و از سویی امیر مبارزالّدین محمّد، ام

( که قابل مقایسه با برخی از سطور مواهب 311-311: 1350مرائی مظفّری است)دادبه،

جام شراب »های امیر مبارز و رفتار ریاکارانۀ او: کردنالهی است، به ویژه در گزارش توبه
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حد ادب نهاد، بیزد یا پای در منکرات می]...[و هرکه دست بر محرّمات میبر سنگ زد

ای ه]...[داستان شکست مالهی چنان شایع و مستفیض شد که کمانچه بدان نالهیافت.می

]...[در ایّام ]...[چهرۀ مبارک، که افروختۀ جامِ مدام بود، سیمای متعبّدان گرفتکردزار می

]...[از مستقرّ سریر خسروی تا مقصورۀ جامع رنج ترجّل جمعات به رسم زاهدان دیندار

انگیز به امید رحیق مختوم، نبید نشوه» پ(؛93-ر93،مواهب الهی،معلّم یزدی «)کشیدمی

المثانی مبّدل و سماع ارغوانِ ]...[ترنّم اوتار مثانی به زمزمۀ سبعاز التفات محروم گشت

]...[و حکایت قد و قامت به حدیثِ اذان افزای معوّض گشتسرای به صیتِ حفّاظِ روحنغمع

گریست و بر گریۀ صراحی، برق خنده رباب، رباب می ]...[بر نالۀو قامت بدل پذیرفت

 ر(.43)همان،« زدمی

 ساخِت کتاِب مواهب الهی -1-9-1-7

 قصایِد منثور -1-9-1-7-1

از قرن ششم به بعد، با حملۀ مغول و نابودی دربارهای باشکوه، زوال قصیده آغاز 

ارند و به جای آن شود و مردم دیگر به قهرمانان دروغینِ شاعران مدّاح عقیده ندمی

گیرد. در متون نثر فنی به تقلید از ساختمان پردازی رونق میغزل، مثنوی و داستان

-:1357بهار،اند که بهار در سبک شناسی)و محتوای قصیدۀ مدحی، قطعاتی نقل کرده

. خوانده است« تحلیل شعری»( این گونه استفاده از مضامین شعری را در نثر، 1/151

؛ 159 -1357:167)خطیبی،صیدۀ منثور( در نثر فنی معمول بوده استاین شیوه )= ق

(.                                                              .           301 -141؛ 1381شمیسا، 

اند: در قصاید مدحِی ادب گذشته، برای ساختمان قصیده چهار بخش مشخص کرده

. شریطه. مؤلّف مواهب الهی بارها 9. مدح ؛3تخلّص ؛ .1. تشبیب یا نسیب یا تغزّل ؛1

پ( ، ساختِ قصیده مدحی را دربارۀ مخدومان مظفّری آورده 31در نثرِ کتاب)مثالً در

های مؤلّف در این ها و جمالتِ مترادف و مضمون پردازیاست. اساسِ اطناب و توصیف

توان قصاید منثوری های کتابِ مواهب الهی را میگیرد و عمدۀ بخشحوزه شکل می

پنداشت که با رشتۀ روایات تاریخی به هم پیوسته است و ابیات فارسی و عربی هم به 

ن است تا قدرت القایی متعنوان مکمّل، تأیید کننده و تقویت بخش مطالب منثور آمده

ود شای فراهم میدهد. گاه متن منثور بر مبنای این ابیات به صورت مقدمهرا افزایش 

ج و نتیجۀ کالم به ابیات ختم گردد. کثرت جمالت دعایی فارسی و عربی کتاب تا او

ز را در آمیترین توصیفاتِ جانبدارنه و مبالغههم در این راستاست. معلّم یزدی برجسته

 16پ،  67ر،  10ر،  149آورد )همان،می تفضیلِ شاهاِن مظفّری بر پهلوانان شاهنامه
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ی مدایحِ فارسی، رسم متداول این است که ممدوح در سبک شناس»ر(، چراکه  95پ، 

 (.                                                     1341:166)آیدنلو،« شودبر اشخاصِ داستانی شاهنامه برتری داده می

 ها گونهمجالس -1-9-1-7-1

ارشاد آن را  اندرز و ظ،وع شود که فردی به طریقِمجالس به سخنانی عنوان می          

وردگار عربی در ستایش پر ۀبیان کند و دیگران آن را بنویسند. مجالس با خطب منبربر سر 

گردد و مشحون از آیه، شود و با مناجات همراه میت رسول و اصحاب وی آغاز مینعو 

 ۀل و داستان است. نمونه چنین مجالسی، مجالس سبعثَفارسی و عربی، مَ  حدیث، شعر

 (. :ذیلِ مجلس1383،الدین است )مصاحبموالنا جالل 

 نافضال و اساتید مدارس دینی روزگار خود است و در بی از ف مواهب الهی کهمؤلّ          

ر، 95 ،ر10پ، 14معّلم یزدی،مواهب الهی،کید دارد )أو فضال مبالغه و ت لماع صافِوا

 ،تشبیه ،تمثیل ،گویان منبری، از مضمون پردازیبه شیوه مجلس . اور(108 پ،105

کند تا پذیرش مطالب خویش را به جهت یکسانی می جمالت مترادف و اشعار استفاده 

مخاطبان افزایش دهد و سخنان خود را القا کند و شنونده را اقناع. وی در پایان  فرهنگِ 

فرستد اصحاب و پیروانش سالم و درود می ،خاندان ،هر بخش کتاب عمدتاً بر رسول خدا

عبارات یا با ذکر کند و تنها در چند مورد بدون ذکر این وره حمد را ذکر میو آیۀ اول س

 خدا دن متن، از ذکر صلوات و حمدِ شبه علت طوالنی عبارت دعایی در دورن متن، 

کاربرد این گونۀ درود و دعای پایانی چون شیوۀ اهل منبر در خاتمۀ  خودداری نموده است.

های کتاب را در فواصل زمانی نوشته که مؤلّف بخش بخشدسخن ، این احتمال را قوّت می

  است. زنی نویسندهو این دعاها نشانگر پایان هر فصل و قلم

 «معنادار از تاریخ روایتِ»و  تعلیمی تاریخ است  کردِه کارف دائماً متوجّمؤلّاز آنجا که        

کتاب  ارِومجالس جوید، تشخیص و تعیین دقیق ساختِادبی می هایاطناب را در میانِ

با  -توان در متنمجالس را می ۀبیان سازند و لحن ۀممکن نیست، ولی عناصر و شیو

دّین یزدی الهای معینگونهبا این تفاوت که در مجالس پیگیری کرد -فواصلی کوتاه و بلند

رِ ثساده، روان و رایج مجالس مواجه هستیم؛ آن گونه که در ن هایکمتر با زبان، نثر و واژه

جهت نیست که معین (. بی1386:466توان دید )فاضل، اَمالی مجالس صوفیه آشکارا می

برآمده از شیوۀ مجالس وعظ و تذکیر)شفیعی  -الدّین یزدی به نظام موسیقایی کالم

 کند. در اغلب صفحات کتاب توجّه می –( 766: 1341کدکنی،

مۀ خاتبه شیوۀ تحمیدیّه و  از کتابآغ نمونه برجسته مجلس گویی مؤلف بخشِ          

 .  (پ115-ر119؛ همان،ر9-پ1معّلم یزدی،مواهب الهی،) کردتوان مشاهدهکتاب می

          سبک مواهب الهی -1-9-1-6
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سبکی مصنوع و مملو از لغات عربی و صنایع بدیعی و اشعار و امثال  ،مواهب الهیکتاب     

 ر پیِف د. البته آنگاه که مؤلّدارد دگان درباریو نویسن منشیانفارسی و عربی به شیوه 

و نیز در مواقعی که قصدش  آیدمی    خویش با زبانی عفیف بر  عواطف و احساساتِ  بیانِ

 امّا وَجه غالب ،بردره میهاز جمالت روان و به دور از تکلّف ب تنها بیان روایتِ تاریخی است،

ترین مختصۀ ادبی مواهب الهی، اطناب رجستهباست.  شاعرانهو گاه  مصنوع نثری ه،نویسند

گردد موجب میآن ( و 151: 1351نثر مصنوع بر اطناب است )یوسفی، یبنااست؛ چراکه 

اسلوب شعری و  تمام تکلّفات نثر فنی را بپذیرد و از توالی و تسلسل معنی دار  ،که نثر

نویسنده برای  .(1357:195،197،دور شود )خطیبی -که هدف اصلی است -نثر تاریخی

 برد: ره میههای ذیل بگویی و به درازا کشاندن مطلب از شیوهمفصّل

 ؛هامترادف ذکرِ .9؛مدحی پیاپی عبارات و جمالتِ  .3 ؛جمالت معترضه .1؛توصیف. 1

 تتابعِ.5؛ یاپیپ راتِ اتشبیهات و استع طرحِ .6؛مراعات النظیر تناسبات و ذکرِ رعایتِ.7

 .4؛وف به هم با واو ربط به همراه جمالتی با وجه وصفی فعلطمع جمالتِ . 8؛ اضافات

 ؛استفاده از آیات و احادیث و ابیات فارسی و عربی

 3مواهب الهی سی و تصحیحِ یسعید نف -3

ش( با توجه به 1397 -1159)سعید نفیسی ، برایکوبینعبدالحسین زرّ          

، نویسنویسنده، نمایش نامه ، منتقد،خ، ادیبمورّ» آورد:جامعی می اشتغاالتش توصیفِ 

 .(99: 1371کوب،ین)زرّ« مترجم، پژوهشگر و روزنامه نگار ،شاعر، لغت نویس، زبان شناس

 ین سیوطییفات به جالل الدّألع توّنین همایی، نفیسی را از جهت کثرت و تجالل الدّ

ب نفیسی بود و وق و مطلوشمع ،(. کتاب و مطالعه367: 1397 ،کند )هماییمی   مانند 

رکار در آثار ادبی و و پُ دسترهیای چنویسنده در خواندن و نوشتن استمرار داشت. او

 -کنندگان فرهنگ ایرانیاز منتقل نفیسی خاندانِ .(914: 1358حاد، )اتّ بود تاریخی

ین به علم و ادب و دای دِالی زبان و اَ عتهای بعد بود و عمر خود را بر ااسالمی به نسل

 .(14 -18: 1381ی، ئ)نوا انیان گذراندایر

ر ب  در تصحیحات خود بر شیوه/ مکتبِ سرعت بودند و سعید نفیسی و یارانش

(. نفیسی در مقدمۀ دیوان جنید شیرازی 1387:381دادند )دادبه،کمیّت کار اهمیّت می

یکی از عقاید دیرین من]...[ این است که هرچه از »نویسد: )شاعر قرن هشتم( می

یندگان قدیم زبان فارسی به دست آید، غنیمتی بزرگ است که از مردمک دیده بیشتر گو

باید در نگاهداری آن کوشید و هرچه زودتر به دست کتاب چاپی سپرد تا از دستبرد 

سی را بر ینف ایرج افشار، بصیرتِ(. 5: 1354)نفیسی، « روزگار ایمن گردد و جاودان بماند
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)نظم و  متنِ  سی و هفت ،اشکه در عمر هفتاد و یک سالهداند خطی کم مانند می نسخِ

 .(390-338: 1340،؛ همو710: 1384مختلف تصحیح نمود )افشار،  نثر( با موضوعاتِ

د ی بر آثار چنطرکار بودن نفیسی، موجب ورود اغالنویسی و پُشتابزدگی و تند          

او به زبان و فرهنگ ایران سرچشمه  دمتِ آثاری که همه از عالقه و خ ؛ای او شدهزار صفحه

های متوِن مصحَّح سعید نفسیی دالیل مختلف دارد دقّتی. افزایش اغالط و بیگرفتمی

؛ کار وی در تصحیح در جهت حفظ و چاپ آثار خطی سرعتِ. 1 رود:که به آنها اشاره می

؛ های اصیلبه نسخه نداشتن دسترسی .3؛ قیاس و ذوقی گیری از تصحیحِبهره .1

بنابراین  .چاپ شدهکار ِ عدم بازنگری و اصالحِ .7؛ ی آن روزگارچاپامکانات  .کمبودهای9

 با سرعت به نفیسید آثاری که لزوم تصحیح مجدّ  ،ترهای قدیمیبا پیدا شدن نسخه

 یابد. می  ، ضرورتبود تصحیح آنها پرداخته

دو سوم کتاب را شامل  ش( از کتاب مواهب الهی، تقریبا1316ًنسخۀ چاپی سعید نفیسی )

شود. در این چاپ صفحه به صفحه و گاه خط به خط، ضرورت تصحیح مجّدد کتاب می

که بیشترین اختالف، افتادگی و افزودگی را نسبت به چهار چرابه وضوح نمایان است، 

 نسخۀ قدیمی دارد که در قرن  هشتم و نهم کتابت شده و در ایران موجود است. 

ج  -191ها از نظر درستی عبارات و کلمات، نسخۀ شماره ترین نسخهیحاقدم و صح     

متعلق به دانشکده ادبّیات دانشگاه تهران است که در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران 

ها با آب طال، در قرن شود. این نسخه به خِط نسخ خوش و خوانا و عنواننگهداری می

 118عصر شاه شجاع استنساخ شده است و  هشتم و )با توجه به ترنج صفحه عنوان( در

سطر و بدون ترقیمه )تاریخ کتابت(. با توجه به تغییر  11برگ دارد و تقریباً در هر صفحه 

-ر(، این نسخه دو کاتب داشته50ر،76خطّ کاتب در دو موضع)معّلم یزدی، مواهب الهی ،

قیو( که بیش از دو : 1390است. این نسخه، نسخۀ محمد قزوینی بوده )باستانی پاریزی،

سوم آن با نسخۀ دیگر مقابله شده است و نشانۀ بالغ )= بلغت المقابله( در حاشیۀ هفت 

پ( ثبت است و  46پ،  58ر،  50ر،  99پ،  15ر، 11صفحه )معلّم یزدی، مواهب الهی ،

تصحیحات و اضافاتی با خط و قلمی غیر از خط و قلم متن، به خط مؤلّف در حاشیۀ متن 

)= صحیح و مطابقت «ص و ط»های کننده از نشانه(. مقابله339: 1336است )افشار، آمده 

 ر(. 137ر،  5ر،  7شد( استفاده نموده است )معلّم یزدی،مواهب الهی،

ش( دربارۀ نسخه خطی مورد 1316سعید نفیسی در مقدمۀ کتاب مواهب الهی )          

خ کتابت ندارد اما از کاغذ و رسم الخط این نسخه تاری»استفاده خود چنین نوشته است: 

غلط پیداست که در قرن یازدهم فراهم شده است]...[ این نسخه با همۀ اعتبار ]...[ بی

ه نقطنیست و گاهی کاتب خطاهای فاحش کرده و چیزی را از قلم انداخته و کلمات را بی
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ند اکرده در آن ماگذاشته و آنچه توانستم در تصحیح آن کوشیدم اما باز غلطهای درست ن

رساند ]...[ این مجلّد تقریبًا یک نیمه از بختانه به اصل مطلب و تاریخ زیانی نمیو خوش

 )نفیسی،« متن کتابست و نیمۀ دیگر با فهرست و حواشی پس از این چاپ خواهد شد

1316 :13- 17.) 

چاپ  مۀنسخه مورد استفادۀ سعید نفیسی برای ما شناخته نیست. نفیسی در مقد      

نویسد:این نسخه در قرن سیزدهم متعلّق به طراز یزدی شاعر و سپس خود از این کتاب می

اب از بقیۀ کت  است و فعالً مشخص نیست که درکجاست.در دست وحید دستگردی بوده

ها و حواشی که نفیسی در مقدمه از آن سخن )که تقریباً یک سوم آن است( و فهرست

به جهت متأخر  -ر بخش چاپی هم اغالط و اشتباهات فراوانگفته است، خبری نیست و د

به چاپ راه یافته است و نفیسی هم  -و تک نسخه بودنِ دستنوشتِ مورد استفاده نفیسی

( فرصت بازنگری و 17حوصلگی و حوادث ناگوار )همان: به علّت شتابزدگی، رنجوری، بی

 اصالحِ نسخۀ چاپی را نیافته است.

ج متعلق به دانشکده ادبیّات  -191ی سعید نفیسی با نسخۀ شماره اختالفاِت نسخۀ چاپ

توان به دو بخش تقسیم نمود: الف( اختالفاتی که مربوط به نسخه دانشگاه تهران را می

خطی مورد استفاده نفیسی بوده است؛ ب( اختالفاتی که به تصحیح نفیسی مربوط 

نسخۀ خطی نفیسی باید به  شود. موارد بخش اول را به جهت دسترسی نداشتن بهمی

توان موجود و مشخص نیست، نمی -فعالً –دیدۀ احتیاط نگریست، و چون این نسخه 

درباره رسم الخط آن صحبت کرد. با توجه به حذف کلمۀ امیرالمؤمنین از مقابل نام خلفای 

 عباسی، کاتبِ آن شیعه بوده است.

 اختالفاتِ مربوط به نسخۀ خطی نفیسی -3-1

ها به صورت مختلف در آمده است؛ مثالً در های فصل/بخشا تمام عنوان. بخشی ی1

 چاپ نفیسی. 56صفحۀ 

قبل از ابیات که گاه هیچکدام نیامده است « نظم/ شعر». یکسان نبودن کاربرد لغت 1

 )صفحات متعدد(.

 و ... . 101، 46، 3ها؛ مثالً: صفحاِت . جا به جا آمدن ابیات و عبارت3

نقطه گذاری که نفیسی به آن در مقدمۀ کتاب اشاره نموده و موارد دقتی در . بی9

 اصالحی را در پای صفحه مشخص نموده است )صفحات متعدد(.

. افزودگی بر متن از یک حرف و کلمه و عبارات و بیت تا چند خط؛ مثالً صفحاِت 7

 و ... . 185، 109، 101
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تا چند سطر؛ مثال صفحاتِ های متن از یک کلمه و عبارت و شعر گرفته . کاستی6

 و ... . 195، 13، 18، 19

های ناخوانای نسخه به صورت نقطه چین در صورت چاپی آمده است؛ مثاًل . بخش5

 .101، 141صفحاتِ 

 اختالفات مربوط به تصحیح نفیسی -3-1

 ها اغلب در حدود حرف و کلمه است )صفحات متعدد(.. افزودگی1

 و ... . 18ذاری، مثالً صفحۀ . افزودگی و کاستی در نقطه گ1

 های امالیی؛ مثل: بال )فال(، میزان )نیران(، اوطار )اوتار( و ... .. غلط3

. اصرار در نوشتن تاء زائد عربی در همه کلمات به صورت تاء کشیده )ت( در اغلب 9

 صفحات،شاید به علّت کمبودهای موجود در حوزۀ نشر آن روزگار.

 . مثل: قصر )قاصر(، فر )فرّه( و ... .. افتادگی در حروف کلمات7

 . اعراب ابیات و عبارات عربی ذکر نشده است )در تمام صفحات(.6

 . افزودگی و کاستی در عالیم تشدید، مد، تنوین و همزه )در صفحات متعدد(.5

 توالج و»گذاری نادرست بین حروف یک کلمه؛ مثالً بین دو هجای کلمات . فاصله8

( و گاه دو مصراع را پیوسته به هم، 31و  14ته است )صفحاِت فاصله گذاش« چاالک

 .134و  135به صورتِ نثر نوشته و گاه نثر را جدا به صورت شعر؛ مثالً صفحات 

با  «به» . به شیوه نسخه و یا شیوۀ رایج عصرِ مصحّح، در اغلب صفحات حرف اضافۀ4

اصی شود؛ مثالً به اقی میکلمۀ بعد پیوسته نوشته شده است که موجب ابهام و بد خوان

 را به صورت باقاصی آورده است .

 50صفحۀاست به اعداد ریاضی از. تبدیل تاریخ و سنوات که به حروف عربی آمده10

)و البته باز را نوشته است 631عدد«ستمایهاثنتین و ثالثین و»به بعد؛ مثالً به جای

 ت یا در نسخۀ او(.معلوم نیست که این کار به سلیقۀ نفیسی بوده اس

؛ «واو ربط» های ِگرد به جای آمدنصفحات متعدّد وگرد درو های . شباهت نقطه11

 و....  134، 18، 7مثالً صفحاتِ 

. عالیم نگارشی اغلب نادرست و نا به جا به کار رفته است و پاراگراف بندی نیز در 11

 مواردی به شیوۀ صحیح صورت نگرفته است.

ادر توان صهای نفیسی به متن در داخل قالب، حکم یکسانی نمیزودگی. دربارۀ اف13

ج متعلق به دانشکده ادبیّات  -191کرد، زیرا هم موارد صحیح و مطابق نسخۀ شماره 

 دانشگاه تهران دارد و هم موارد نادرست و مختلف.

 نتیجه
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، اوّلین و معین الدّین معّلم یزدی از علما و فضالی عصر مظفّری است که مواهب الهی

مستندترین کتاب در تاریخِ آل مظفّر را نوشته است؛ خاندانی که در عصر فترت) از 

ای از ایران قرن هشتم حکومت داشت مرگ ابوسعید تا ظهور تیمور( بر بخش گسترده

و در پی سیاست دینی خود بر ترویج و تشویق دین و علمای دینی همّت گماشته 

چون دیگر تواریخی سفارشی مورد حمایت هیأت حاکمه، بودند. این تاریخِ دودمانی هم

دهد و در جهتِ کتمان حقایق روایتی معنادار و جانبدارنه از روزگار و حوادثش ارائه می

و گو خوشامدِ مخدومان از نثر فنی بهره دارد تا آسانتر به شیوۀ شاعران مدّاح و قصیده

دانی مؤلّف به فضل و عربی در ترسیم سیمای مطلوب و آرمانی مخدومان موفق شود.

ای هاست. با موجود بودن نسخهاخالقی کمک کرده -او در آراستن و ارائۀ تاریخی بالغی

تر این کتاب در ایران، ضرورت تصحیح مجّدد چاپ سعید نفیسی از صحیح و قدیمی

شود؛ کتابی که سعید نفیسی حدود یک سوم آن را در سال مواهب الهی نمایان می

-چاپ کرد. این چاپ به علّت متأخّر بودن نسخۀ اساس، اغالط، افتادگیشمسی 1316

های تر از روی نسخهها، موارد ناخوانا و عدم اصالح و بازنگری ناشر، محتاج چاپ منّقح

تر است تا پژوهندگاِن تاریخ و ادب ایران که دربارۀ این خاندان و قدیمی و درست

 مند گردند. نبع دست اول بهرهکنند، از ممسائل مربوط به آن تحقیق می

 یادداشت

-جمشیددکترمتن مواهب الهی را همراه مقدمه و تعلیقات با راهنمایی استادانم   #

به عنوان پایان نامه دکتری تصحیح نوریان مهدیمظاهری)سروشیار( و دکترسیّد

 از آن دفاع کردم.  15/11/49و در تاریخ 

. ناسازگاری آب و هوای 1کند:الیلی ذکر می.موحد برای مرگ زودهنگام ایلخانان د1

اعتقاد به جادو برای عالج 3خواری ؛. افراط آنان در شهوات و باده1ایران با مغوالن ؛

 (.1356:141ها)موحّد،بیماری

آورده است )کاتب،تاریخ جدید « جمال الدّین».تاریخ جدید یزد، نام پدر او را 1

عنوان و هم در مقدمۀ ترجمۀ رشف ( و نجیب مایل هروی هم در 110یزد،ص

-النصایح سهروردی نام پدر معلّم یزدی را جمال الدّین نوشته است )مایل هروی،

1367 :16.) 

خوشبختانه از مواهب الهی نزدیک به سی دستنویس موجود است که در .»3

انگلستان )کمبریج، لندن و آکسفورد(، ایران )تهران، تبریز و مشهد(، ترکیه 

د که دو انآباد( و آلمان )توبینگن( پراکندهفرانسه )پاریس(، هند )حیدر )استانبول(

تای آنها پیش از مرگ نویسنده و هفت دستنویس دیگر در کمتر از یکصد سال 
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 -10های ها هم متعلق به سدهاند و بقیۀ دستنویسپس از مرگ او نگارش یافته

عتبری از آن بر جا مانده های کافی، خوانا، سالم و مهجری هستند. دستنویس 13

است که هرگونه مشکل فنی در این زمینه را به خوبی برطرف 

ها شانزده نسخه در ایران موجود (.از این نسخه167 -1383:169دالوند،«)سازدمی

 (.391-1384:10/391است)درایتی،

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع 

المعارف بزرگ اسالمی.)جلد دوم(. زیر نظر  دایره«. آل مظفّر(. »1359آل داوود، سیدعلی.)

 کاظم موسوی بجنوردی. چاپ دوم.تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی.
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التصانیف الشیعه. قسم الرابع من الیالذریّعهق(.1903)آقا بزرگ طهرانی، محمد محسن.

 واء.بیروت: دارالض.  جزء التاسع  و الجزء الثالث و العشرون. الطبۀ الثالثه

(. مقدمه وگزینش و تعلیقات.دفتر خسروان)برگزیدۀ شاهنامۀ 1341آیدنلو، سجاد.)

 فردوسی(. تهران: سخن.

 (.پژوهشگران معاصر ایران.)جلد چهارم(. تهران: فرهنگ معاصر.1358اتّحاد، هوشنگ.)

 (.یادداشتهای قزوینی.)جلد سوم(.تهران: دانشگاه تهران.1336افشار، ایرج.)

صحیح.تاریخ یزد. جعفر بن حسن جعفری.تهران: بنگاه ترجمه و نشر (. ت1393. )——

 کتاب..

 (.سواد و بیاض)مجموعۀ مقاالت(. )جلد دوم(. تهران: اساطیر.1384.)——

 81مجلۀ بخارا. سال چهاردهم.شمارۀ«.کتابشناسی آثار سعید نفیسی(.»1340.)——

 .1340شهریور-.مرداد

صحیح و تعلیقاِت سِمط العُلی للحضرۀ العُلیا، در (.مقدمه و ت1363)اقبال آشتیانی، عباس.

تاریخ قراختائیان کرمان. ناصرالدّین منشی کرمانی.تحت نظر عالمه محمد قزوینی.چاپ 

 دوم. تهران: اساطیر.

(. تاریخ مغول، از حملۀ چنگیز تا تشکیل دولت تیموری.چاپ هفتم. تهران: 1354. )——

 امیرکبیر.

 (.شاه منصور،پهلوان گرز هفده مَن. قم:خرّم.1355) یم.باستانی پاریزی ،محمد ابراه

های اسالمی جدید، راهنمای گاهشماری و (.سلسله1381باسورث،کلیفورد ادموند.)

 ای.تهران:مرکز باز شناسی اسالم و ایران)انتشارات باز(.تبارشناسی.ترجمۀ فریدون بدره

جامی.ترجمه و حواشی علی اصغر  (.تاریخ ادبّیات ایران، از سعدی تا1371براون، ادوارد.)

 حکمت. چاپ سوم. تهران: ابن سینا.

شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی.)جلددوم (. سبک1357بهار، محمد تقی]ملک الشعرا[.)

 و سوم(. چاپ هشتم. تهران: امیرکبیر.

نطنزی، معین الدّین. منتخب التواریخ معینی . به اهتمام پروین استخری. تهران: 

 .1383اساطیر:

قزوینی. به کوشش رضا کاکائی  -حافظ شیرازی، شمس الدّین. دیوان حافظ. تصحیح غنی

 .1358دهکردی.چاپ دوم. تهران: ققنوس. 

کتبی ، محمود. تاریخ آل مظفّر. تصحیح و تحشیۀ عبدالحسین نوایی. چاپ دوم. تهران: 

 .1369امیرکبیر. 
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رش مغوالن تا زوال ترکمانان.)جلد (. تاریخ ایران اسالمی، از یو1381جعفریان، رسول.)

 سوم(.چاپ دوم. تهران: مؤسسۀ فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر.

 پارسی نغز.تهران: کمیسیون مّلی یونسکو در ایران.(. 1330)حکمت، علی اصغر.

-اقی.دبیرسیمحمدتحشیۀوتصحیح باالقلوب.بکر. نزههابیبنمستوفی،حمداهللحمداهلل

 1358امروز. دیثطه؛حنشرقزوین:

 (. فن نثر در ادب فارسی. چاپ دوم. تهران: زوّار.1357خطیبی، حسین.)

ای هدربارۀ حافظ، برگزیدۀ مقاله«.شرح بر حافظ پیراسته از لطافتها(. »1350دادبه، اصغر.)

-308(.زیر نظر نصراهلل پورجوادی.چاپ دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.ص1نشر دانش)

311. 

-علی میرتدوینوتألیفبهار.الشعرایملکنامۀارج«.شناسیحافظوبهار»(.1387).——

 انصاری. تهران: میراث مکتوب.

کتاب ماه تاریخ و «.مواهب الهی نیم قرن در انتظار تصحیح(.»1383دالوند،حمیدرضا.)

 .1383شهریور -.تیر11-4.شمارۀ5جغرافیا. سال

های ایران)دنا(.)جلد هفتم و دهم(. تهران: (. فهرستوارۀ دستنوشته1384درایتی، مصطفی.)

 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

نگاری در اسالم.ترجمۀ اسداهلل آزاد. چاپ دوم. مشهد: (.تاریخ تاریخ1366روزنتال، فرانتس.)

 مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

 .1. شمارۀ10. سالپیام نوین«.دربارۀ سعید نفسی(. »1371کوب، عبدالحسین.)زرّین

 (.تاریخ ایران بعد از اسالم.چاپ ششم. تهران: امیرکبیر.1351.)——

 (.تاریخ آل مظفّر .)جلد دوم(. تهران: دانشگاه تهران.1395ستوده، حسینقلی.)

(.تاریخ آل مظفّر.)جلد اوّل(.چاپ دوم.تهران: دانشگاه تهران، مؤسسۀ 1387. )——

 انتشارات و چاپ.

التوحید فی مقامات الشیخ (. مقدمه و تعلیقات. اسرار1366ضا.)شفیعی کدکنی، محمدر

 آگاه.ابی سعید میهنی. محمّد بن منوّر.)جلد اول(.تهران:

(.تصحیح و مقدمه.تاریخ نیشابور. ابوعبداهلل حاکم نیشابوری. ترجمۀ محمد 1357.)——

 بن حسین خلیفه نیشابوری. تهران: آگه.

 شناسی نگاه عرفانی.تهران:سخن.درآمدی به سبک(.زبان شعر در نثر صوفیه،1341.)——

 (.انواع ادبی. چاپ نهم. تهران: فردوس.1381شمیسا، سیروس.)

(.تاریخ ادبیّات در ایران  و در قلمرو زبان پارسی، از اوایل قرن هفتم 1386صفا، ذبیح اهلل.)

  تا پایان قرن هشتم هجری.)جلد سوم بخش اول و دوم(.چاپ چهاردهم.تهران: فردوس
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(.مقدمه و تصحیح روضۀ االنوار خواجوی کرمانی.تهران:میراث 1385عابدی،محمود.)

 مکتوب. 

(. قوانین و قواعد و آدابِ ترسّل و انشا. 8عباسۀ شهرستانی، محمّدمعین الدّین.)ق 

 .4و  8. کتابت قرن 8.]نسخۀ خطی[تألیف قرن1948/ 1 تهران:کتابخانۀ مجلس به شماره

 136/ 9آدابِ ترسّل و انشا. تهران:کتابخانۀ مجلس به شمارۀ .قوانین و قواعد و ——

 . بدون تاریخ کتابت .8.]نسخۀ خطی[تألیف قرن

.قوانین و قواعد و آدابِ ترسّل و انشا.تهران: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره ——

 . بدون تاریخ کتابت .8. تألیف قرن165/ 3

تاریخ فارس و مضافات و ایاالت مجاوره در قرن (. تاریخ عصر حافظ، 1383غنی، قاسم.) 

 هشتم.)جلد اوّل(. چاپ نهم. تهران: زوّار.

نامه،مقاالت تقدیمی به محقق«. جستاری در نثر تعلیمی صوفیّه(.»1386فاضل، علی.)

بخش.)جلد استاد  دکتر مهدی محقق. به اهتمام بهاء الدّین خرّمشاهی،جویا جهان

 مفاخر فرهنگی.دوم(.تهران: انجمن آثار و 

(.دربارۀ ادبیّات و نقد ادبی.)جلد دوم(.چاپ چهارم. تهران: 1381فرشیدورد، خسرو.)

 امیرکبیر.

-الدّینمعینبنحسینمیبدی. قاضیتصحیح و مقدمه.منشآت(.1356نصراهلل.)فروهر،

 تهران: نقطه؛ میراث مکتوب.میبدی.

یرج افشار.)جلد سوم(.تهران: (. یادداشتهای قزوینی. به کوشش ا1336قزوینی،محمد.)

 دانشگاه تهران.

کاتب، احمد بن حسین بن علی. تاریخ جدید یزد. به کوشش ایرج افشار.چاپ دوم.تهران: 

 .1375امیرکبیر.

(.مقدمه و تصحیح.سندبادنامه. محمد بن علی ظهیری 1381الدّینی، محمدباقر.)کمال

 وی تمدنها.سمرقندی. تهران: میراث مکتوب؛مرکز بین المللی گفتگ

نامۀ «. شناختی آنتعبیر سلطانی و فواید زبانی، ادبی و مردم(. »1340کمیلی، مختار.)

 .1340. تابستان1. شمارۀ11فرهنگستان . دورۀ 

یادنامۀ «.بررسی تطبیقی تاریخ بیهقی و آثار دورۀ سلجوقی(.»1388لوتر، کِنِت آلن.)

م. مشهد:دانشگاه فردوسی ابوالفضل بیهقی. به کوشش محمدجعفر یاحقی.چاپ چهار

 مشهد.

زاده.شیراز:مؤسسۀ (.شیراز در روزگار حافظ. ترجمۀ همایون صنعتی1386لیمبرت،جان.)

 فرهنگی و پژوهشی دانشنامۀ فارس. 
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(. تصحیح و مقدمه و توضیح.رشف النصائح االیمانیه و کشف 1367مایل هروی، نجیب. )

معین الدّین جالل الدّین محمد. مشهد:  الفضائح الیونانیه.شهاب الدّین سهروردی. ترجمۀ

 چاپ و نشر بنیاد.

مفید.جامع مفیدی. به کوشش ایرج افشار.)جلد سوم(.بخش اول. مستوفی بافقی، محمد

 .1390تهران:چاپخانۀ رنگین. 

گفتگو(.اقلیم حضور، یادنامۀ «.)دربارۀ سیاست و فرهنگ(.»1340مسکوب، شاهرخ.)

 ی.تهران: افکار. شاهرخ مسکوب. به کوشش علی دهباش

-مجلّد(.چاپ چهارم.3ج)در1المعارف فارسی.دایرۀ(.سرپرست.1383مصاحب،غالمحسین.)

 امیرکبیر،کتابهای جیبی.تهران:

ق(. کتابخانه ادبیات دانشگاه تهران.به شماره  584)د:معلم یزدی،معین الدّین. مواهب الهی.

ق .تاریخ کتابت ندارد] قرن 565-576ج در کتابخانۀ مرکزی.]نسخۀ خطی[ تألیف  -191

8 .] 

ناصرالدّین. نسائم االسحار من لطائم االخبار در تاریخ وزراء. تصحیح، مقدمه  منشی کرمانی،

 .1369و تعلیق میرجالل الدّین حسینی ارموی]محدث[.چاپ دوم.تهران: اطالعات. 

 (.ابن بطوطه.تهران:طرح نو.1356موحد،محمد علی )

نگاری فارسی)سامانیان، غزنویان و سلجوقیان(.ترجمۀ (.تاریخ1341میثمی، جولی اسکات.)

 محمد دهقانی. تهران: ماهی. 

نطنزی،معین الدّین.منتخب التواریخ معینی. به اهتمام پروین استخری.تهران: 

 .1383اساطیر.

نسوی،محمد ابن احمد. نفثۀ المصدور . تصحیح و تحقیق امیر حسن یزگردی.چاپ دوم. 

 1350تهران:ویراستار.

الدّین بن (.تصحیح و مقدمۀ مواهب الهی در تاریخ آل مظفّر. معین1316نفیسی،سعید.)

 جالل الدّین محّمد معّلم یزدی. )مجّلد اوّل(.تهران:اقبال.

(. تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی از آغاز تا پایان قرن دهم 1363. )——

 نتشارت فروغی.هجری. )جلد اول و دوم(.چاپ دوم. تهران: ا

گشا، در خاندان زند.میرزا محمد صادق موسوی (.دیباچه بر تاریخ گیتی1368. )——

 نامی اصفهانی. با دو ذیل و تحریر و تحشیۀ عزیزاهلل بیات.تهران:امیرکبیر.

(.مقدمه.دیوان معین الدّین جنید شیرازی. به کوشش احمد کرمی.تهران: 1354. )——

 ما.
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به روایت سعید نفیسی،خاطرات «. ید نفیسی و خاطراتشدربارۀ سع(. »1381. )——

 سیاسی، ادبی، جوانی. تهران: نشر مرکز.

تعلیقات.مصباح الهدایۀ و مفتاح وتصحیح(.مقدمه،1313الدّین.)همایی،جالل

 الکفایۀ.عزّالدّین محمود بن کاشانی. تهران: چاپخانۀ مجلس.
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Abstract   
  "Mavaheb-e- Elahhi "is a history - literature book of written by Jalal- od-Din 

al -Din Mohammad Yazdi, known as teacher's who lived between 756 - 767 

A.H. He was one of the religious scholars and influential figures in the eighth 

century had Al-e- Mozaffar.  "Mavaheb-e- Elahhi" was the first book about 

Mozaffar dynasty that was started by order and encoragment of Amir 

Mobarez- Ed-Din and finished in the first decade of Shah Shuja's rule (733-

786 A.H). This dynastic history of the inclusion of historical events and family 

history Mozaffari (especially Mobarez-El-Din and Shah Shuja) is in a row, of 

the most authoritative historical books writer has written his materiel from 

their meeting-he has Shah Shuja courtier- or has heard from trusty people. 

And like other ordered historical book isn’t empty of truth reservation. Most 

of the events mentioned in the Book of Yazd, Kerman , Isfahan , Fars and 

Lorestan and the war between Amir Mobarez and  Amir Sheikh Abu Ishaq 

and his and his   son expansionist.  Al- e-Mozaffar had extensive territory in 

the age interval (795- 736 A.H) and the contemporary of some Mozaffari 

kings with Hafez – who had praised him – the family has added historical 

significance. The book's prose is filled with the continuation of the Persian 

Chronicles Stylized and processing industries and lines of Persian and Arabic 

literature. This made it difficult to use and historical aspects of mining . 

Versions of many of these books are available in different cities and countries. 

Saeed Nafisi in 1326 A.H correct The first part of the book (until the year 754 

A.H and conquered events Shiraz) from a recent and invalid version from the 

eleventh century to be corrected. This review of published incomplete due to 

lack rashness Saeed Nafisi and shortcomings and errors Edition, require 

fighter further correction may be needed so the four versions of the author's 

approach to age - which in the present- along with the printed version Saeed 

Nafisi, " Mavaheb-e- Elahhi "and the introduction of the book was correct and 

the annotation was added to the list of. 

 

     Keys word: Mavaheb-e- Elahhi, Jalal- od-Din Mohammad Yazdi, certain 

date Al-e-Mozaffar, Stylized prose, history of Hafez , further correction 
 



 

 یپژوهی ادبمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن

 6931آذر ماه 

 

 بررسی اصول روایت در تاریخ جهانگشای جوینی

 
  1*مرضیه درویشی                                                           

 چکیده:

داستان و روایت یکی از انواع ادبی است که شاعران و نویسندگان زبان و ادبیات ایران و 

در ذهن مخاطب خویش می گذارند. کاربرد این  جهان با به کارگیری آن، تأثیر بیشتری

روش باعث می شود که خواننده اثر ادبی حوادث را عینی و ملموس تر حس کند و گاهی 

با قهرمانان و شخصیت های اثر همزاد پنداری کند و به طور محسوس خود را در جریان 

ار ثار بزرگ و ماندگوقایع و گفت وگوها ببیند. در زبان و ادبیات فارسی بخش عمده ای از آ

شاعران و نویسندگان در قالب داستان و روایت بیان شده است، به طوری که می توان راز 

ماندگاری این آثار را همین داستان و روایت گونه بودن آن ها دانست. تاریخ جهانگشای 

 هجوینی نیز یکی از آثار مهم تاریخ و ادبیات ایران است که از این شیوه بی بهره نماند

است و می توان ساختار روایی و ویژگی های روایت و داستان را در آن مشاهده و بررسی 

تحلیلی کوشیده است با مطالعه تاریخ جهانگشای -کرد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی

جوینی )با تأکید بر جلد اول(، به بررسی اصول روایت از جمله زاویه دید و انواع آن، 

ازی، لحن و فضا در آن بپردازد. آنچه که در پایان این پژوهش شخصیت پردازی، صحنه پرد

به دست آمد نشان می دهد که تاریخ جهانگشای جوینی یک اثر صرفاَ تاریخی نیست بلکه 

روایتی از تاریخ ایران است که نویسنده در آن کوشیده است با صحنه پردازی ها در ذکر 

اننده را به مطالعه و شناخت بهتر این وقایع و به کارگیری لحن خاص در هر موقعیت، خو

برهه از تاریخ ترغیب کند. همچنین با توصیف و معرفی هر یک از شخصیت ها، آن ها را 

 به درستی به مخاطب می شناساند. 

 

 : تاریخ جهانگشا، عناصر روایت، زاویه دید، شخصیت پردازی.کلید واژه ها

 
 

                                                           
 ن و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهاندانش آموخته کارشناسی ارشد زبا -1

 MARZI_D1369@YAHOO.COM 
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 . مقدمه:6
تم زبان و ادبیات فارسی، تاریخ جهانگشای جوینی یکی از مهمترین آثار منثور قرن هف

است که اهمیت آن از لحاظ تاریخی، بر همگان آشکار است. به طوری که آن را اصلی 

ترین منبع تاریخی که وقایع حمله مغول به ایران در آن بیان شده است، معرفی کرده اند. 

تگزاران و دیوانساالران (، که از خدم613-681نویسنده اثر عالءالدوله عطاملک جوینی )

پادشاهان مغول است اثر خود را طبق رسم زمانه و شغل دیوانی خویش، تکلف آمیز و 

منشیانه تصنیف کرده است اما این تکلف خواندن اثر را همچون دیگر آثار مصنوع خسته 

 کننده نکرده است. زیرا نویسنده با به کارگیری زبان روایی و ایجاز بی نظیر مخاطب را به

 مطالعه این تاریخ تلخ از ایران زمین جذب می کند. 

تاریخ جهانگشای جوینی در سه جلد نگاشته شده است که نویسنده در جلد اول آن پس 

از نوشتن مقدمه ای مفصل به بیان حال قوم مغول و آداب و رسوم آن ها می پردازد. 

م ترین آن ها می توان جوینی در نوشتن این جلد از منابعی استفاده کرده است که از مه

به کتاب خود او، تاریخ سری مغوالن، اشاره کرد. اما بیشتر اطالعات او از دیده ها و شنیده 

، 1389های خود در سفری است که به پایتخت مغوالن، قراقورم، داشته است.)پور صفر: 

سای یا»( این جلد از تاریخ جهانگشا به تفصیل از قوانین چنگیزخانی که معروف به 131

است و همچنین از خروج او و فتوحاتش و شرحی درباره قوم اویغور و عقاید و « چنگیز

رسوم آن ها می گوید. لشکرکشی و فتوحات چنگیزخان به ماوراءالنهر و ایران و قتل عام 

و نابودی و تخریب آن سرزمین ها و برانداختن حکومت خوارزمشاهیان تا وفات چنگیز از 

در جلد اول است. جلد دوم به کلی مربوط به حکومت خوارزمشاهیان دیگر وقایع ذکر شده 

و وقایع مربوط به این خاندان و پادشاهان آن ها و ملوک ترک یعنی، قراختاییان و 

گورکانیان، است. و جلد سوم شامل اطالعاتی درباره تاج گذاری منکوقاآن و ایام پادشاهی 

سرگذشت اسماعیلیان و نابودی آن هاست  او و حرکت هالکو به ایران و همچنین احوال و

 (. 1385)جوینی: 

تا کنون درباره تاریخ جهانگشا تحقیقات و پژوهش های بسیاری انجام گرفته است که در  

 این مقاله به ذکر چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم: 

« انگشتطور زبان متون تاریخی از ترجمه تاریخ طبری تا تاریخ جها»رساله ای با عنوان 

که در آن به ویژگی های زبانی هر یک از کتاب های تاریخی پرداخته شده است 

بررسی تطبیقی اصول روایت در تاریخ بیهقی و »(. پژوهشی دیگر به نام 1355)آذرمینا،

که توسط علی حسن سهراب نژاد و عبدالصمد حق نظر انجام شده است و « تاریخ بلعمی

های روایی و داستانی در هر یک از این دو اثر مهم  در آن نویسنده کوشیده است ویژگی
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ادبی و وجوه تفاوت و تشابه و نقاط ضعف و قوت هر کدام را به صورت تطبیقی -تاریخی

مورد بررسی قرار دهد. از دیگر پژوهش هایی که در زمینه تحلیل روایی صورت گرفته به 

کرد که در آن ساختار روایی می توان اشاره « تحلیل زبان روایت در تاریخ بیهقی»مقاله 

تاریخ بیهقی مورد نقد و بررسی بررسی قرار گرفته است. آثاری که هرچند در زمینه های 

مرتبط با موضوع این مقاله کار شده اند ولی هیچکدام به صورت مستقل، عناصر روایت یا 

ن دان چنیادبی جوینی مورد بررسی قرار نداده اند. فق-داستان را در اثر ارزشمند تاریخی

 پژوهشی ما را بر آن داشت که در پژوهشی مستقل به تبیین و تحلیل این موضوع بپردازیم.

ذکر این نکته الزم است که میان نظریه پردازان و محققان )ایرانی( تقریبًا، روایت پردازی 

و داستان نویسی یکسان دانسته شده اند و تفاوت و مرز مشخصی بین تعریف این دو 

است. آمیختگی این دو مقوله ادبی در تعریفات پژوهندگان از آن ها مشخص  تعریف نشده

 «داستان»در فرهنگ اصطالحات ادبی جهان، تألیف جوزف شیپلی، »است به طوری که 

چنین تعریف شده است: داستان اصطالحات عامی است برای روایت یا شرح و روایت 

روایت بازگویی اموری »گفته اند:  (. در مورد روایت نیز31: 1387)میرصادقی، « حوادث

است که به لحاظ زمانی و مکانی از ما فاصله دارند. گوینده حاضر و ظاهراً به مخاطب و 

 (.16: 1383)توالن،« قصه نزدیک است، اما رخدادها غایب و دورند

در پژوهش پیش رو، از میان عناصر داستان و روایت به اصلی ترین عناصری که در آثار 

ه طور مشترک به آن ها پرداخته شده است می پردازیم. از طرف دیگر به نظر پژوهشی ب

می رسد در متون تاریخی همچون تاریخ جهانگشا، همه این عناصر قابل دریافت و بررسی 

نیست زیرا نویسنده قصد قصه پردازی ندارد بلکه خواننده را برای مطالعه حقایق زمان 

 خویش ترغیب می کنند.

 ی: . بحث و بررس2

در ادامه مطلب زاویه دید و انواع آن )اول شخص، دانای کل نامحدود، دانای کل محدود و 

زاویه دید دانای کل نمایشی(، شخصیت پردازی، لحن، فضا و صحنه پردازی در تاریخ 

 جهانگشای جوینی که روایتی از تاریخ مغول است مورد بررسی قرار می گیرد. 

 ودزاویه دید دانای کل نامحد -2-6

زاویه دید دانای کل نامحدود را با نام زاویه دید سوم شخص نیز می شناسیم. در این روش 

راوی به طور نامحدود بر آنچه که در مجموعه فضاهای داستان رخ می دهد آگاه است. از 

گذشته، حال و آینده باخبر است و افکار و احساسات پنهان همه شخصیت های داستان 

  .1را به خوبی می داند
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زاویه دید جوینی در تاریخ جهانگشا، به استثنای چند مورد، زاویه دید دانای کل نامحدود 

است. زیرا همانگونه که پیش از این گفتیم تاریخ جهانگشا حاصل دیده های خود جوینی 

است و او در عمده وقایع زمان خویش حضور داشته است و بر همه وقایع و اتفاقات دور و 

. تاریخی بودن اثر نیز یکی از دالیل مهم بهره گیری از این زاویه دید نزدیک آگاهی دارد

 است. 

در آغاز این کتاب جوینی چگونگی احوال مغول و گذشته آنان را در قبل و بعد از خروج 

پیش از خروج چنگز خان، ایشان را سری و حاکمی »چنگیز، این گونه وصف می کند: 

ای جدا جدا بوده اند و با یکدیگر مّتفق نه، و دایم  نبوده است؛ هر قبیله ای یا دو قبیله

میان ایشان مکاوحت و مخاصمت قائم بوده و بعضی، سرقه و زور و فسق و فجور را از 

مردانگی و یگانگی می دانسته اند و خواسته، خان ختای از ایشان می خواسته است و 

میته های دیگر و شراب  گرفته و پوشش از جلود کالب و فارات و خورش از لحوم آن ومی

از البان بهایم و نقل از بار درختی به شکل ناژ که قسوق گویند.... ؛ تا چون رایت دولت 

چنگز خان افراشته گشت و از مضایق شدت به فراخی نعمت رسیدند و از زندان به بستان 

 (.145: 1385)جوینی،« و از بیابان درویشی به ایوان خوشی..

 دودزاویه دید کل مح -2-2

گاهی نویسنده، روایت داستان را به یکی از شخصیت های داستان می سپارد و یا دیده ها 

و شنیده های دیگران را نقل می کند. در تاریخ جهانگشا معموالً زاویه دید، کل نامحدود 

یا همان دانای کل است. به دلیل اینکه نویسنده و راوی آن خود در جریان عمده وقایع 

 در جایی از کتاب می بینیم که جوینی از زبان پدر خویش می گوید: بوده است. اما 

پدرمحکایت گفت در اثنای انهزام ، وقت توجّه از بلخ، روزی سلطان بر سر پشته ای بر »...

 (.394)همان: « سبیل استرواح فرو آمد؛ به محاسن خود نگاه می کرد و از زمانه تعجّب

 زاویه دید دانای کل نمایشی -2-9

جوینی خیلی جزئی و دقیق واقعه ای را روایت می کند. توصیف دقیق صحنه به  گاهی

همراه گفت و گوی میان شخصیت ها و حاالت آن ها، زاویه دید را دانای کل نمایشی می 

 کند:

شخصی از آنجا بیامد و زانو زد که از شیراز به آوازه مکرمت و برّ پادشاه آمده ام، که »...  

ام بسیار و قّلت استظهار؛ و ملتمس پانصد بالش است که مقدار قرض مردی عیالدارم با و

من است. فرمود تا بر وفق ملتمس او بدادند .... دیگر، درویشی به حضرت او آمد و ده دوال 

بر چوبی بسته، زفان به دعا گشاده، از دور بایستاد. نظر مبارکش چون بر او افتاد و 

دایی بزکی داشتم، گوشت آن را نفقه عیال کردم استکشاف مهم او کردند، نمود که در خ
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و پوست جهت سالح داران دوال ساختم و آوردمو دوال ها به دست گرفت و فرمود که 

 (. 347-349)همان: « مسکین آنچه از بز بهتر بوده است، جهت ما آورده است....

 زاویه دید اول شخص -2-1

قرار می دهد و به نوعی زاویه دید  جوینی در جایی در آغاز جلد اول، خود را در صحنه

 اول شخص را برمی گزیند و از زبان خود به روایت تاریخ می پردازد: 

هالکو مرا به جانب بغداد بفرستاد. بر قرار شغل ترکات در تمامت آن والیات برقرار بود، »

امثال  و رفع آن شیوه کردم و باج ها که از زمان قدیم در بالد تستر و یبات بود، برانداختم.

)همان:  «این یاسه ها بسیار است؛ اثبات هر یک طول و عرض گیرد بر این قدر بسنده گیرد

111.) 

 شخصیت پردازی -2-1

اهمیت شخصیت داستان و روایت و نمایش دادن و شناساندن آن برای مخاطب در حدی 

است که می توان گفت فقط برای طرح و ترسیم شخصیت است که داستان را طرح و 

.شخصیت هایی که داستان را پیش می برند می توانند ساده یا جامع  1ورش داده اندپر

)بغرنج(، ثابت )ایستا( یا گسترش پذیرنده )پویا(، نمونه یک نوع و یا شخصیتی ممتاز و 

خاص باشند. اصلی یا فرعی، قهرمان، ضد قهرمان و یا سیاهی لشکر بودن از ویژگی های 

 .3دیگر شخصیت های داستان است

جوینی در تاریخ جهانگشا، به درستی به شخصیت ها مخصوصاً شخصیت های مغولی 

پرداخته است. به طوری که این اثر را از منابع اصلی و مهم شناخت تاریخ مغول می دانند. 

 او در آغاز این گونه چنگیز خان را معرفی می کند: 

تاز گردانیده بود و به تیقّظ حق تعالی چون چنگیز را به عقل و هوشمندی از اقران او مم»

و تسلّط از ملوک جهان سرفراز،  تا آنچه از عادت جبابره اکاسره مذکور بود و از رسوم و 

شیوه های فراعنه و قیاصره مسطور، بی تعب مطالعه اخبار و زحمت اقتفا به آثار، از صحیفه 

وکت به کسر شباطن خویش اختراع می کرد و آنچه به ترتیب کشور گشایی معقود بود و 

اعادی و رفع درجه موالی عاید، خود تصنیف ضمیر و تألیف خاطر او بود، که اگر اسکندر 

با استخراج چندان طلسمات و حل مشکالت که بدان مولع بوده است، در روزگار او بودی، 

از حیلت و ذکای او تعلیم گرفتی و از طلسمات حصن گشایی، هیچ طلسمی بهتر از انقیاد 

 (100: 85)جوینی،« و نیافتیو اذعان ا

جوینی برای شناساندن چنگیز که از شخصیت های اصلی و تأثیر گذار این تاریخ است هم 

از توصیف و هم از برشمردن اقدامات او استفاده می کند. گاهی نیز در صدد مقایسه چنگیز 
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ها نیز  آن با دیگر پادشاهان معاصر و پیش از او بر می آید تا جایی که چنگیز را نسبت به

 برتری می دهد. 

عطاملک در جلد دوم، دالوری ها و ایستادگی سلطان جالل الدین خوارزمشاه را در مقابل 

 سپاه مغول، این گونه توصیف و ستایش می کند: 

و به حمله های متواتر متعاقب، که اگر در آن حالت پور زال بودی جز راه گریز »... 

 (. 131 :1)همان، ج « نسپردی، مقاومت کرد

تاریخ جهانگشای جوینی را به طور کلی می توان فرهنگ اشخاص تاریخ مغول و 

خوارزمشاهیان و ترکان دانست، زیرا راوی آن تالش می کند تمامی شخصیت های این 

تاریخ، از جمله همسران و نوادگان چنگیز تا درباریان او و همچنین پادشاهان سلجوقیان، 

 عرفی کند. خوارزمشاهیان و مغوالن را م

 لحن -2-1

لحن پردازی  در روایات تاریخی، با توجه به ذکر داستان ها و وقایع، متغیر است. جوینی 

نیز در ذکر هر واقعه لحن مخصوص خود را دارد. به عنوان مثال در ذکر قواعد چنگیز خان 

 و شرح احوال او، از لحن محکم و حماسی استفاده می کند: 

و سایه حشمت همایون چنگز خان و اروغ او، کار مغول از آن  به فرّ دولت روز افزون»

چنان مضایق و تنگی به امثال چنین وسعت و نیکی رسیده است و دیگر طوایف را همچنین 

کار با نظام گشته و روزگار قوام گرفته و هر کس کع استطاعت آن نداشته که از کرباس 

 «ار و سی هزار بالش نقره و زر می کندبستر سازد، سودا با ایشان، به یک نوبت، پنجاه هز

 )همان: ....(.

و آنجا که واقعه استخالص بخارا را شرح می دهد با لحن بسیار دردناک و تأسف بار به از 

رونق افتادن مسلمانی اشاره می کند و جنایات و ستمی که لشکریان مغول بر مسلمانان 

 روا داشتند را با لحن اندوهگین شرح می دهد: 

تن را بگرفت و بعد از آن اهالی این نواحی را انتقال از دین محمدی الزام کرد و میان خ»...

دو کار مخیّر، یا تقّلد مذهب نصاری و بت پرستی یا تلبّس به لباس ختاییان، چون تحویل 

به مذهب دیگر ممکن نبود از غایت اضطرار به کسوت ختاییان مکتسی گشتند ...اذان 

ؤمن منقطع شد و مدارس در بسته و مندرس گشت و روزی در مؤذن و توحید موحد و م

ختن ائمه کبار را به صحرا راند و با ایشان در مذاهب بحث آغاز نهاد از ایشان امام عالءالدین 

محمد الختنی با او سؤال و جوابی نمود بعد از تقدیم تکالیف بر در مدرسه لو را بر دار 

رونق چه بی رونق که یکبارگی محو شد و ظلم و آویختند.... و به کلی کار مسلمانی بی 

 (. 111)همان: « فساد نامتناهی بر کافّه بندگان الهی مبسوط شد



 
 

 
 
 

 916     بررسی اصول روایت در تاریخ جهانگشای جوینی

لحن نگران عطاملک جوینی را از به خطر افتادن دین وقتی می بینیم که خواب سلطان  

 محمد خوارزم شاه را گزارش می کند: 

روی خراشیده، موی ها پریشان و سلطان شبی در خواب اشخاص نورانی را دیده بود، »

کالیده، جامه سیاه، بر مثال سوگواران پوشیده، بر سر زنان نوحه می کردند. از ایشان 

 )همان(.« پرسید که شما کیستید، جواب دادند که ما اسالمیم

گاهی نیز لحن جوینی در بیان اندیشه ها و باورهای دینی از جمله تفکرات مبتنی بر قضا 

اِذا اَقبَل اَقبلَ و اِذا َادبرَ اَدبرَ و اگر به حیلت و شوکت و »... میز می شود:و قدر، حکمت آ

مال و نعمت کاری میسر شدی، ملک و دولت از خاندان ملوک گذشته به دیگری انتقال 

نکردی و چون نوبت زوال دولت ایشان در رسید، نه حیات و عزایم و آراء، ایشان را 

جنود و قوت پای مردی نمود......همای اقبال، چون  دستگیری توانست کرد و نه غلبه

آشیانه کسی را مأوی خواهد ساخت و صدای ادبار، آستانه دیگری را مالزمت نمود، اگر 

چه میان ایشان درجات نیک متفاوت است، آن یکی در اوج دولت و دیگری در حضیض 

 (.311)همان،« یستمذلت، اما مقبل را قلت آلت و ضعف حالت از ادراک به مقصود مانع ن

در جایی از تاریخ جهانگشا لحن شکوه آمیز از جوینی را می بینیم. آن جا نفرین و دشنامی  

این چه بازی هاست »که از ستم مغوالن در دل دارد را به روزگار و فلک نسبت می دهد: 

که روزگار، دم به دم، از زیر حقه فلک، به چابک دستی، چنان که دستش نمی توان دید، 

بیرون می آورد. یا خود بی از آن که دست در میان آرد، آن جام هر مذاق را در دست می 

(. 110: 1)همان، ج« نهد، و هیچ دست نمی دهد کعبتین را، که دست بر دستی باز زنند

در ادامه همین شکایت، او همچون دوست خیرخواه به پند و نصیحت می پردازد و لحن 

 ای دوست این کار به»که پیش از این از او دیده نشده بود: دلسوزانه ای به کار می گیرد 

دست تدبیر نیست. انگشت فرا او مکن که گزند یابی. پای بر مرکز تفویض و توکل محکم 

 )همان(. « دار، کهتا از پای نیفتی و قدم در منه، تا پایت نگیرند

و  لحن سنگین اما به طور کلی می توان گفت که لحن جوینی در روایت تاریخ جهانگشا

جدی و گاه خشن است که در سراسر متن حفظ شده است. این لحن ناشی از موضوع اثر 

 یعنی تاریخ مغول، محیط زندگی و شغل عطاملک در دربار مغول است.

 صحنه پردازی -2-1

در داستان و داستان پردازی، صحنه یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار به حساب می آید. 

دو شیوه: توصیف صریح و مستقیم و توصیف آمیخته با گفت و گو می  این عنصر مهم به

تواند رویدادها، کنش شخصیت ها و همچنین کیفیت ارتباط مخاطب با وقایع و اشخاص 

داستان را تحت تأثیر مستقیم خود قرار دهد. در واقع صحنه و محیط بستر رویدادها است 
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وه نمودن داستان می شود )میرصادقی، و نادیده گرفته  شدن آن، باعث خالف واقعیت جل

1387 :995 .) 

نویسنده این اثر چون در حال روایت یک اثر تاریخی است و در عمده وقایع زمان خود  

حضور داشته است و آنچه را که دیده و شنیده، و یا در زمان و مکان خاصی اتفاق افتاده 

تواند صحنه ای بیافریند و است را روایت می کند. در واقع نویسنده اثر تاریخی نمی 

 خالقیت خود را در آفرینش صحنه ها دخالت دهد.

جوینی در آغاز جلد اول تاریخ جهانگشا، مکان اقامت قوم تاتار را این گونه برای مخاطب 

تتار را موضع اقامت و و منشأ و مولد وادٍ غیر ذی ذرع »خویش توصیف و مجسم می کند: 

ت از هفت هشت ماهه راه است؛ طرف شرقی با والیت است با طول و عرض، دور آن زیاد

ختای دارد و طرف غربی با والیت اویغور و شمال با قرقیز و سلکنای و جنوب با جانب 

 (. 146: 1)جوینی،ج« تنکُت و تبّت

بالیغ بود. موضعی نزه رایق، از سمرقند تا کنار بیش»همچنین محل اقامت جغتای که 

و مصیف آن، المالیغ و قوناس بود که در بهار و تابستان با  منزلگاه ملوک را الیق، مربع

بستان ارم مشابهت داشتی و گوهای بزرگ که ایشان کول خوانند، جهت اجتماع مرغان 

آبی در حدود او ساخته؛ و دیهی نیز بنا فرمود نام آن قتلغ، پاییز و زمستان در مراوریل 

 «احل، انبارهای اطعمه و اشربه ترتیب دادهمر انتهایایال روزگار گذرانیدی و از ابتدا تا 

 (.971)همان: 

 

 فضاسازی -2-1

فضاسازی در نوشته های تاریخی، چندان جایگاهی ندارد مگر مواقعی که هدف مورخ و 

راوی آن ایجاد فضای خاص عاطفی و تأثیرگذار بر مخاطب باشد. نویسندگانی چون جوینی 

بر تاریخ نگاری، ترسیم فضاهای مسلط بر  و بیهقی از جمله مورخانی هستند که عالوه

جامعه زمان خود است. رعب و وحشت حاصل از جنگ ها، قوانین و رسومات درباری، 

نگرانی ها و اضطراب ها از فضاسازی هایی است که جوینی با توصیفات خود بر تاریخ 

 جهانگشا مسلط می گرداند. 

شن به نام جغتای را این گونه جوینی فضای خفقان آور زمان حکومت خان با تهور و خ

و یاساهای باریک که بر امثال مردم تازیک تکلیف ماالیطاق بودی، ».... توصیف کرده است: 

دادی؛ مثل آن که گوشت بسمل نکنند و به روز در آب روان ننشینند و نظرای این؛ و 

 یاسای گوسفند از مذبح شرعی ناکشتن به همه مالک بفرستادند و در خراسان مدتی
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ن: )هما« گوسفند را کسی ظاهراً نکشت و مسلمانان را بر اکل مردار تکلیف می نمودند

914  .) 

و اهل »در ذکر واقعه نیشابور با فضای پر استرس و ناامیدانه در جامعه رو به رو می شویم: 

نشابور یاغی گری صریح می کردند و به هر کجا فوجی مغوالن نشان می دادند، رنود را 

ند تا ایشان را می گرفتند؛ و آن زمان در نشابور اسعار، غالیی تمام گرفت و می فرستاد

مردم را از خروج منع می کردند و بدین سبب اکثر خالیق مضطرّ گشتند....اهالی نشابور 

چون دیدند که کار جّد است و این قوم نه آنند که دیده بودند، باز آنک سه هزار چرخ 

سیصد منجنیق وعرّاده نصب کرده و از اسلحه و نفط در خور  بردیوار باره بر کار داشتند و

این تعبیه داده، تمامت را پای سست شد و دل از دست برفت هیچ روی ندیدند جز آنکه 

« قاضی ممالک، رکن الدّین علیّ بن ابراهیم المغیثی را به خدمت تولی فرستادند

 (.379)همان:

 

 نتیجه -9

یت در تاریخ جهانگشای جوینی پرداخته شد. یافته در پژوهش حاضر به بررسی اصول روا

 های این پژوهش عبارت است از اینکه: 

جوینی در تاریخ جهانگشا در اغلب موارد با زاویه دید دانای کل نامحدود یا همان سوم 

شخص، به روایت پرداخته است و این می تواند به این دلیل باشد که او در جریان وقایع 

ته و از کارگزاران درباری بوده است. و دیگز اینکه در گزارش آثار زمان خویش حضور داش

تاریخی بهترین شیوه روایت همین شیوه دانای کل است. دیگر شیوه های زاویه دید به 

 تعداد محدود به کار گرفته شده بود که در متن پژوهش به آن ها اشاره شد.

شتر به معرفی شخصیت های جوینی در شخصیت پردازی تقریباً موفق بوده است. او بی

اصلی پرداخته است، چنانکه در متن اثر مطالعه کردیم به میزانی که به معرفی چنگیز 

خان و فتوحات او و یا سالطین خوارزمشاهی پرداخته است به شخصیت های فرعی اعتنا 

نکرده است. اما تاریخ جهانگشا می تواند فرهنگ اشخاص تاریخ مغول معرفی شود زیرا از 

ر نامبردگان این برهه از تاریخ بسیار غنی است. توصیف صحنه و صحنه پردازی در نظ

تاریخ جهانگشا بسیار دقیق و جزئی انجام شده است. جوینی با دقت محل اقامت و زندگی 

 پادشاهان مغول را برای مخاطب وصف می کند. 

بیان می  لحن جوینی به طور کلی جدی است اما لحن او با توجه به موضوع خاصی که

کند، تغییر می کند. لحن حماسی و خشن، لحن حکمت آمیز و لحن پندآمیز او را در 
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تاریخ مشاهده کردیم. فضایی که در سراسر این اثر سایه افکنده است، سرشار از خشونت، 

 اضطراب و وحشت است. 

 

 پی نوشت: 

 .50: 1389، یونسی، 45: 1386رک: مارتین،  -1

 .703: 1380رک: آلوت،  -1

 .33: 1385ک: مبانی داستان کوتاه، مصطفی مستور، ر -3
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 قرآن کریم.

تطور زبان متون تاریخی از ترجمه تاریخ طبری تا تاریخ (: 1355آذرمینا، محمد تقی. )

 ، رساله دکتری، دانشگاه تهران.جهانگشا

رجمه علی محمد حق شناس، تهران، ، ترمان به روایت رمان نویسان(: 1380آلوت، میریام. )

 مرکز. 

، ماهنامه کتاب چگونگی تألیف جهانگشای جوینی و اهمیت آن(: 1389پورصفر، غالمرضا. )

 .11ماه تاریخ و جغرافیا، ش

، ترجمه ابوالفضل حری، زبان شناختی بر روایت –درآمد نقادانه (: 1383توالن، مایکل جی. )

 تهران، بنیاد سینمایی فارابی.

 ، به اهتمام احمد خاتمی، تهران: علم. تاریخ جهانگشای(: 1385نی، عطاملک محمد. )جوی

 به کوشش محمد قزوینی، تهران، افراسیاب.تاریخ جهانگشای، (: 1381........................................ .)

 ، ترجمه محمد شهبا، تهران، هرمس.نظریه های روایت(: 1386مارتین، واالس. )

 ، تهران، مرکز. مبانی داستان کوتاه(: 1385مستور. )مصطفی 

 ، تهران، سخن.عناصر داستان(: 1387میرصادقی، جمال. )

 .، تهران: نگاههنر داستان نویسی(: 1389یونسی، ابراهیم. )
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 اردبیلی الدّینی شیخ صفیجستاری بر قرآن خطّی مجموعه

 
 6صابر صفایی 

 2سیده زهرا رحیمی

   چکیده

های خّطی متعدّدی وجود دارد امّا های شیخ صفی الدّین اردبیلی قرآنی موزهدر مجموعه

 ی اینها از لحاظ زیبایی و تنوّع در کتابت دارای ارزش فراوانی است. اندازهیکی از  قرآن

ه و همچنین از نظر نوع خوشنویسی با ها کمی بزرگتر بودی نسخهنسخه نسبت به بقیه

ها متفاوت است. در کتابت این قرآن از خطوط محقّق، ریحانی، ثلث و کوفی سایر نسخه

های خطّی و آثار میراث فرهنگی خاطر اهمیّت نسخهتزیینی مورّق استفاده گردیده است. به

بررسی و معرّفی  سعی بر این است که به نماید. دراین مقالهبررسی این آثار ضروری می

ای انهکتابخ –الدّین اردبیلی، به روش تحلیلی ی جهانی شیخ صفیقرآن مزبور از مجموعه

پاره )سی جزو( و در قطع رحلی نگارش و تهیه شده صورت سیپرداخته شود. این قرآن به

است. در تزیینات و تذهیب این قرآن از نقوش اسلیمی و خطایی استفاده شده و همچنین 

های اصیل هنرهای اسالمی های دیگر صفحات، رنگها و گل آیهفحات افتتاح، نشاندر ص

کار گرفته شده است. رنگ تزیینات در صفحات افتتاح هر جزو با نوع رنگ و ایرانی  به

ها که عمومًا به خطّ نسخ ایرانی آمیزی دیگر جزوات متفاوت است. برخالف سایر قرآن

یحان است که در مواقعی با خطّ نسخ آمیخته شده و در است در این قرآن، خّط پایه، ر

 شود.این مقاله با عنوان خطّ ریحانی معرّفی می
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 مقدمه

ای خوشنویسی و دو رکن اساسی در کتاب آرایی مصاحف شریف و هنر اسالمی هنره

های خطّی و مصاحف قرآنی با کار رفته درنسخهتذهیب هستند. تزیینات وآرایه های به

های ایرانی، خّط خوش دارای جایگاه شوند. در بررسی کتابت نسخهعنوان تذهیب یاد می

-علّت ثبت کالم وحی، همواره اولین و مهمای است ودر جهان اسالم، خوشنویسی بهویژه

اه را در میان هنرهای بصری داشته است. هنر  خوشنویسی در کتابت و کتاب ترین جایگ

آرایی متون مذهبی، علمی، هنری و غیره کاربردی اصلی و تاثیری اساسی داشته و دارد 

خاطر اهمّیت هنر خوشنویسی بر کسی پوشیده نیست. اهمیت و ارزش هنرهای  به همین

ی تحلیل و بررسی نسخ پژوهشی در زمینه –های خّطی، خالء نسبی علمیسنتی و نسخه

 ی شیخ صفی الدین  باعث ضرورت پرداختن به این موضوع شده است.خطی در مجموعه

ی ی جهانی بقعههای مجموعهی خطّی موجود در موزهدر این مقاله به معرّفی نسخه    

ف اصلی هدنوشته شده است. « ریحانی»الدّین اردبیلی پرداخته شده که به خطّ شیخ صفی

ی خطّی مزبور و موضوع پژوهش، تحلیل و بررسی نوع خّط نسخه و معرفی کامل نسخه

 است.

 -کاربردی؛ از منظر ماهیت و روش، توصیفی -نظری این پژوهش براساس هدف،     

ی عکاسی از چند جزوهای و میدانی )ها، کتابخانهتحلیلی و از حیث روش گردآوری داده

الدین اردبیلی، به منظور ی شیخ صفیجزوی موجود در بقعه در دسترس از قرآن سی

 باشد.( میی خطّیمعرفی نسخه

نسخ، » در کتابت و تحریر متن و سرسوره های قرآن مورد بحث مقاله از خطوط سنّتی

ی ها مقال دیگراستفاده به عمل آمده که توضیح آن «ثلث، ریحان و کوفی تزیینی مورّق

« خط ریحانی»ت به طور مختصر در خصوص آشنایی با خصوصیّات طلبد اما الزم اسرا می

 باشد مطالبی ارائه شود. که خط اصلی نسخه می

 
 

 خّط ریحان 2-6

باشد، توسّط می« محقّق، ریحان، نسخ، ثلث، توقیع، رقاع»خطوط ششگانه که شامل: 

ق گردیده های جلیل و طومار)که خود از خطّ کوفی مشتشیرازی از خطّ مقله بیضاویابن

-بوّاب )قرن پنجم ه.ق (پایهی ابنوسیلهها بهابداع شدند و سپس اصول و قواعد آن بودند(

 گذاری شده است. 



 
 

 
 
 

 913     .... یخ صفیی شجستاری بر قرآن خطی مجموعه

 ایدانند، ولی پارهخطّ ریحان را بعضی مشتق از محقَّق و گروهی مشتق از نسخ می»     

وقتی محقّق به  هم رفتهتر است. رویهای خطّ ثلث را هم دارد، اگرچه از آن ظریفویژگی

(. ریحان خطّی است 38: 1381سحاب،«)خوانندی نسخ نوشته شود، آن را ریحان میاندازه

شبیه به محقّق، که سالها بعد ازآن پدید آمد. به نحوی که آن را باریِک محقّق نیز نام 

 (.907:  1340اند)مقتدایی، ابن عباسی،نهاده

گفتند، لکن آشکار است که همچنین بعضی خّط ریحان را مشتق از خطّ نسخ می        

طور عمده در اثر تر است. بههای خّط ثلث را داراست، اگر چه از آن بسیار لطیفویژگی

ای هرا با نام مشابه گیاهی که ساقههمین لطافت است که بعضی محقّقان به خطا نام آن

 (.  69:  1369)ذابح، « شمارندبسیار لطیف دارد پیوسته می

مقله قلم ریحان را برای نوشتن قرآن و ادعیه، قلم ثلث را برای تعلیم خوشنویسی، ابن»     

قلم رقاع را برای امور دیوانی) محاسبات(و .... و قلم نسخ را برای کتابت قرآن ابداع 

 (17: 1383آژند،«.)کرد

ودر ندرت با هم تداخل دارند در خّط محقّق و ریحان، حروف، به»ویژگی خطّ ریحان:     

توانند روی هم سوار شوند. در اعراب گذاری و شوند ولی مییک سطر کنار هم نوشته می

کوچک تری که تقریبًا  تزئیناتِ خطّ ریحان نیز مانند خطّ ثلث، از قلم
3

قلم اصلی است  1

 (. 99: 1385صفایی،«)شودشود که باعث ایجاد تنوّع و زیبایی بیشتر اثر میاستفاده می

خطّ ریحان از نظر سطح و دور، فاصله، تداخل و شکل حروف، مانند خطّ محقق است »     

» ی (. به عنوان مثال، اندازه-1-ی حروف است) تصویرو تنها تفاوت آنها از لحاظ اندازه

(. نسبت 97: 1385همان،«)در ریحان شش نقطه  ودر خطّ محقق هشت نقطه است« الف 

« سطح ،چهار دانگ و نیم و دور ،دانگ و نیم یک»یحان دور و سطحِ خطّ ر

 (.-1-) تصویر (65: 1394است)راهجیری،
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 اثر صابر صفایی ) نگارنده(  –خطّ ریحان  -باال  -1-تصویر

 
 74: 1355خّط نسخ ریحانی. ابن بواب، -پایین – 1-تصویر 

 طّ ریحانیالدّین اردبیلی به خی شیخ صفیقرآن بقعه -2

 الدّین اردبیلیی شیخ صفیمشخصات ظاهری و نسخه شناسی قرآن بقعه 6-2

پاره )سی جزو( تهیه، کتابت و تجلید شده است که از سی صورت سیاین قرآن به     

های مختلف الدّین اردبیلی و موزهی شیخ صفیجزو، بیست و دو جزو آن در مجموعه

این مجموعه نیز در معرض نمایش عمومی قرار گرفته  باشد. جزواتی ازاردبیل موجود می

 دوم که دروویک و بیستهای اول، پانزده، هفده، بیستی این مقاله از جزواند. برای تهیه

ی شناسنامه جزو اول، کارشناسان میراث، دسترس بودند استفاده شده است. در صفحه

 د.انجلد آن را معمولی و نوع کاغذ را ترمه معرّفی کرده

 



 
 

 
 
 

 916     .... یخ صفیی شجستاری بر قرآن خطی مجموعه

 مشخصات جلد

متر هستند. جلد میلی 170*330ی تقریبی های این قرآن در قطع رحلی به اندازهجزوه

جزوات این قرآن از نوع جلدهای مملوک بوده و دارای سرطبل هستند. جلدها به رنگ 

مشکی و از جنس چرم تیماج بوده و همچنین دارای نقوش هندسی از جمله دوایر و 

 اند.زر ناب تزیین شده ها هستند که باجدول

 مشخصات کتابتی

صفحه آرایی زیبا، آرام بخش و متناسب با سطور و نشان های جزو، نیم جزو و غیره از 

 باشد. ی شیخ صفی میخصوصیّات مثبت قرآن بقعه

 

 
ی اسراء به خّط کوفی مورق یا ، سر سوره 17ی افتتاح جزو صفحه -3-ی تصویرشماره

 خّط ریحانی برگدار، متن سوره به
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ای تنظیم و تحریر شده است. تعداد صفحهطور میانگین به صورت سیهر جزو به     

سطر است امّا در صفحات افتتاح هرجزو، چون دارای تذهیب ی جزوات نُهسطرها درهمه

هستند از سطور کمتری نسبت به صفحات دیگر استفاده شده است. به عنوان مثال در 

ی جزوات مانند جزو نج سطر گنجانده شده است ولی در بقیهجزو اول در هر صفحه پ

« بسم اهلل الرّحمن الرّحیم»پانزدهم، هفدهم و بیست و سوم صفحات اول با احتساب 

 سطری نوشته شده اند. سه

ها در جزوها یکسان نبوده و متفاوت از یکدیگر است. رنگ مرکب مورد نوع خطّ سرسوره

بوده و با تحریر مشکی نمایان شده اند. در هفت جزو از ها طال استفاده برای سرسوره

بیست و دو جزو موجود در مجموعه از خطّ کوفی تزئینی برای نوشتن سرسوره ها استفاده 

شده و در پانزده جزو دیگر سرسوره به خطّ ثلث و ریحان است. رنگ مرکب مورد استفاده 

یر مشکی در زمینه زرپوش ی صفحات افتتاح، سفیداب است که با تحردرخّط سرسوره

ها اکثراً با نقوش اسلیمی تحریردار تزئین یافته است. نگارش یافته اند و خطوط سرسوره

 در کتابت متن اصلی، اعراب و اعجام از مرکب مشکی استفاده شده است. 

 تزیینات

برای ارج نهادن به کالم وحی و همچنین به خاطر ایجاد فضای مطلوب بصری جذّاب و 

نسبت به سایر متون، معموالً از تذهیب و به ندرت تشعیر در حواشی صفحات  متنوّع

ی خوشرنگ نگارش و کتابت شده شده است. در این قرآن که روی کاغذ ترمهاستفاده می

ی صفحات دارای کمند هستند و کمندها با استفاده از رنگ طالیی در وسط و است همه

ی انجام یافته است. در صفحات افتتاح دو تحریر ظریف مشکی در اطراف کمند طالی

ود شالدّین اردبیلی تذهیب نسبتاً پرکاری مشاهده میی شیخ صفیجزوهای قرآن مجموعه

یری گی خطایی، به رنگ طالیی با قلمهای سادهالی سطور با گلکه دراین صفحات، البه

هایی به اده از برگالی سطور با استفاند. همچنین تزئینات البهو تحریر مشکی تزیین شده

کاری و به رنگ الجورد انجام شده که به غنای تصویری صفحه منجر گردیده صورت حل

های اصیل باشد که از رنگمی«الجورد و طال »است. رنگ غالب در تذهیب این قرآن 

هنراسالمی و ایرانی هستند. ذکر این نکته ضروری است که این دو رنگ  هرگاه در کنارهم 

ی بیشتری بخشیده اند. شکل اده قرارگرفته اند همدیگر را کامل کرده و جلوهمورد استف

ها، شنگرف و های طال در گلپر و با استفاده از رنگها با یک گل ششی اتمام آیهنشانه

 (.6-7-9 -ی الجورد در سرگل و اطراف مشخص گردیده است)تصاویرشماره

قرآن در صفحات افتتاح در قالب یک  تزیینات تذهیب، سرسوره، عناوین وهمچنین متن

مستطیل عمودی طرّاحی شده اند که در هر صفحه، مستطیل مزبور به سه قسمت تقسیم 
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شده است. تقسیم کادر مستطیل به ترتیب از باال به پایین بدین صورت است که یک 

چهارم به سرلوح و عنوان سوره و دو چهارم به متن قرآن و یک چهارم باقیمانده برای 

ی انگارش محلّ نزول سوره و تعداد آیات اختصاص یافته که ان هم در داخل یک لوح کتیبه

های است. یک نشان هم  به صورت افقی و در جهت اشاره به بیرون صفحه به کتیبه

ای هآمیزی آن هم از رنگمستطیلی کوچک در باال و پایین وصل گردیده است که در رنگ

 (.6 -ی ه شده است)تصویرشمارهطالیی، الجورد و مشکی استفاد

 یهای افتتاح جزوات، بقیهها طالیی و تحریر مشکی دارند. غیر از سرسورهخط سرسوره

ی تزیینی هستند و فقط با استفاده از جدول از ها در این قرآن بدون لوح و کتیبهسرسوره

متفاوت از هم های سرسوره ها  ها جدا گردیده اند. رنگ پس زمینه در کتیبهسایر نوشته

است. به عنوان نمونه در جزو اول که سرسوره به خطّ ثلث و سفیداب است رنگ پس 

زمینه با استفاده از طالیی و قهوه ای تزیین شده است اما در جزو یازدهم خّط ثلث 

تزیین  ی زرپوشسرسوره و تزیینات اسلیمی به رنگ سفید با تحریرمشکی بر روی زمینه

ی سرسوره به خطّ کوفی تزیینی و رنگ جزو دوم که کتیبهشده است. همچنین در 

 یی کتیبه، تزیینات اسلیمی به رنگ فیروزهسفیداب با تحریر مشکی است در پس زمینه

 (.6 - 7-یسبز و تحریر مشکی بر روی طال تزیین شده است)تصاویرشماره
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 911     .... یخ صفیی شجستاری بر قرآن خطی مجموعه

های متفاوت، گها، با خطوط و رنها و سرلوحتعدادی از سرسوره  -7-ی تصویرشماره

 عکس و تهیه نگارنده.

 
ی شیخ صفی الدین اردبیلی، شماره . مجموعه17ی افتتاح جزو صفحه -6-ی تصویرشماره

 ، ، عکس: نگارنده.138موزه : 

ی کارشناسان تهیه شده قید نشده است رقم و تاریخ در شناسنامه اثر که به وسیله

د گیرها انجام می در صفحات پایانی قرآنی کتابت هم که معموالً همچنین امضاء و انجامه

کار رفته، نوع جلد و روش خطوط خوشنویسی، موجود نبود ولی با توجه به نوع تزئینات به

 (.138های ششم یا هفتم هـ ق است )قرآن بقعه، شماره موزه احتمااًل مربوط به سده
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یخ صفی الدین صفحات افتتاح جزو اول قرآن کریم. مجموعۀ ش -5-یتصویر شماره

 138اردبیلی، شماره موزه : 

 خصوصیات  قرآن شیخ صفی از نظر خوشنویسی 2-2

خط غالب در این قرآن خطّ ریحان و آمیخته به نسخ است که ما در این مقاله با عنوان      

نماییم. خطّ پایه و اصلی در این قرآن، ریحان است ولی اِعراب و معرفی می« ریحانی » 

 تر شدن بحث به توضیح وباشد. برای روشنف آن  برگرفته از خطّ نسخ میبسیاری ازحرو

من که ض« اهلل»استفاده از تصویر نیاز است و به این منظور به بررسی فرم لفظ جالله 

« اهلل»پردازیم. فرم و شکل کلمه داشتن ارزش معنوی، زیبایی بصری خاصی نیز دارد، می

 (8-یباشد. ) تصویر شمارهدر  خّط نسخ می« اهلل»ی زهاندادر این قرآن دقیقًا شبیه و هم

 

 
 ) مقایسه خطوط( -8-یتصویرشماره

 

 

 
 قرآن مجموعۀ شیخ صفی«سین»دندانه  – 4-یتصویرشماره

 



 
 

 
 
 

 911     .... یخ صفیی شجستاری بر قرآن خطی مجموعه

-ویرباشند که در) تصهمچنین شکل بعضی از کلمات مطابق با قواعد و شکل خطّ نسخ می

 ( قابل مشاهده است. 10

 

 
حروف و کلمات خطِّ نسخی مورد استفاده در قرآن شیخ صفی)عکس  –10یتصویرشماره

 و تهیه : نگارنده(

نوشته، مسلماً به هردو خط نسخ و ریحان مسّلط بوده است. کاتبی که نسخ ریحانی می    

 ی شیخآید که  چون خوشنویِس جزوات قرآن بقعهاز بررسی صفحات قرآن چنین برمی

ر همین دلیل از انواع خطوط دوط ششگانه مسّلط بوده و بهالدّین اردبیلی نیز به خطصفی

 .  نوشته است« ریحانی»کتابت این مجموعه استفاده نموده و درنهایت این قرآن را به خطّ 

 گیرینتیجه -1

ق.( و خاندانش ابداع،  318ی  ابن مقله)ف که خطوط ششگانه به وسیلهبعد از این     

دلیل کاربرد بسیار مندتر شدند، بهق.( قاعده 913بواب)ف ی  ابن تکمیل و سپس به وسیله

ی د. نکتهشزیاد کتابت و استنساخ قرآن، از خطوط کوفی، ریحان و نسخ بیشتر استفاده می

مهمی که وجود دارد این است که کاتب و خوشنویس که معموالً فردی عارف و فاضل نیز 

ین صورت به مخاطب ارائه نماید تا سهم بود سعی بر این داشت که کالم الهی را به زیباتر
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های جهان ادا کرده باشد لذا برای جذابیت و خود را نسبت به معرفی ذات الهی و زیبایی

 مود. نتنوع بیشتر، دست به ابداعاتی در به وجود آوردن یک سبک و روش خوشنویسی می

دی وجود دارد امّا های خّطی متعدّهای شیخ صفی الدّین اردبیلی قرآنی موزهدر مجموعه

ها از لحاظ زیبایی و تنوّع دراستفاده از قلم های مختلف کتابت و خوشنویسی یکی از  قرآن

ه ها کمی بزرگتر بودی نسخهی این نسخه نسبت به بقیهدارای ارزش فراوانی است. اندازه

 و همچنین از نظر نوع خوشنویسی با بقیه متفاوت است. در کتابت این قرآن از خطوط

تفاده اس« محقّق، ریحانی، ثلث و کوفی تزیینی مورّق» خوشنویسی متنوعِ زیادی از جمله 

پاره )سی جزو( و در قطع رحلی نگارش و تهیه شده صورت سیگردیده است. این قرآن به

است. در تزیینات و تذهیب این قرآن از نقوش اسلیمی و خطایی استفاده شده و همچنین 

های اصیل هنرهای اسالمی های دیگر صفحات، رنگها و گل آیهدر صفحات افتتاح، نشان

کار گرفته شده است. رنگ تزیینات در صفحات افتتاح هر جزو با نوع رنگ و ایرانی  به

آمیزی دیگر جزوات متفاوت است و از تنوع زیادی برخوردار است. برخالف سایر قرآن ها 

خطّ پایه، ریحان است که در مواقعی با  که عموماً به خّط نسخ ایرانی است در این قرآن،

ی شیخ صفی الدین اردبیلی خطّ نسخ آمیخته شده است به عنوان مثال در قرآن مجموعه

باء و ... و  -یاء –دندانه های: سین  -هـ  –ب  -ک  -بخشی از حروف مانند حروف) الف

خط ریحانی » و بقیه به « خط نسخ » ع و کلمه هلل ( به  -ل -ر –قسمتی از حروف : م 

 باشند.می« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 913     .... یخ صفیی شجستاری بر قرآن خطی مجموعه

 منابع

(. ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه قرآن کریم. تهران: 1355بوّاب، علی بن هالل.)ابن

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

(. هنرهای دستی و سیر تحول آن در 1340عباسی، ادریس. ؛ مقتدایی، علی اصغر. )ابن

 ایران. تهران: جمال هنر.

(. گلچینی از قرآن های خطی موزه دوران اسالمی، هنر اسالمی. 1357قدیر.) افروند، 

 تهران: نشر موزه ملی ایران. 

 . خوشنویسی در خدمت کتابت قرآن مجید. تهران:  قدیانی. 1358سرشت،مرتضی. پاک

( خط و خوش نویسی، جلد دوم: خطوط 1384موسوی جزایری، سید محمد وحید )

 آباننسخ و ثلث ،تهران، نشر 

 راهجیری، علی. تاریخ مختصر خط و سیر خوشنویسی در ایران. تهران: نشر عماد. 

م.( مصور الخط العربی. مکتب النهضه البغداد، دار  1480ه،  1900زین الدین، ناجی.) 

 القلم بیروت.

( اطلس چهارده قرن هنر اسالمی)ج دوم، هنر خوشنویسی از آغاز 1381سحاب، عباس )

 ن: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب. تا امروز(. تهرا

 ( اسداهلل آزاد. تهران، انتشارات قدیانی. 1368شیمل، آن ماری) 

 (تعلیم خط. تهران، انتشارات سروش. 1356فضائلی، حبیب اهلل )

 .138موزه  مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی. شماره قرآن کریم، جزواتی از قرآن.

تان خیال. تهران: وزارت فرهنگ وآموزش عالی، نشرسازمان (گلس1365کریمی، فاطمه )

 میراث فرهنگی کشور با همکاری کمسیون ملی یونسکو در ایران. 

و برنامه پژوهش  سازمانتهران:  .تاریخ هنر ایران(1385)منصور، ایران؛ دوالو، محمدی

 .مدرسهانتشارات آموزشی،  ریزی

 داری. تهران: سمت.(کتابخانه و کتاب1387مزینانی، علی )

(چهل آینه، چهل سوره حمد از قرآن های نفیس کتابخانه و موزه 1341یوسفی، حسین)

 ملی ملک. مشهد:آستان قدس رضوی. 

 مقاله ها و نشریه ها

 

کتاب ماه هنر، خرداد و تیر، «ریشه های نشانه های نوشتاری،(. »1383چارئی، عبدالرضا. )

51-43. 
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 ،  8آموزش تاریخ، شماره «تاریخچه تکوین خط نستعلیق،» ( .1380منصور. ) چهرازی،

یعقوب. خوشنویسی در قلمرو مکتب هرات،کتاب ماه هنر، نشر خانه کتاب،  آژند،

 .1383تهران،

حمید رضا. خط و خوشنویسی در گذر زمان،کتاب ماه هنر، نشر خانه کتاب،  قلیچ خانی،

 .1383تهران،

 .1385ندیشه، شماره اول،نامه صفای افصل .(1385صفایی، صابر)

ذابح، ابوالفضل. خوشنویسی در جهان اسالم، هنرهای تجسمی،تهران، بهار و تابستان 

1369 

 

 



 

 پژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن

 6931آذر ماه 

 

 اعتبار سنجی تاریخ جهانگشا 

 های مؤلف و شیوه تاریخ نگاری ویاز منظر موضع گیری

 
 6رزیجرانیابوالفضل صالحی م

 2سپیده ملکی

 چکیده

مأخذ حوادث عصر مغول  ترینمهمعطاملک جوینی،  کتاب تاریخ جهانگشای جوینی اثر فاخر

ی دولتی در دستگاه مغوالن بوده است، در ابتدای امر، هاسمتاست. ازآنجاکه جوینی دارای 

اسی . پرسش اسدریگیمتاریخی که وی نگاشته است، از حیث اعتبار تاریخی مورد تردید قرار 

یان ب به تا چه اندازه جوینی،»که این جستار در پی پاسخ گویی به آن بوده عبارت است از: 

برای پاسخ دادن به این پرسش، کتاب تاریخ جهانگشای « حقایق تاریخی التزام داشته است؟

به روش استقرایی بررسی شد و اطالعات به دست آمده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 

یک شخصیت  عنوانبهگرچه طبیعی است عطاملک جوینی  دهدمییجه پژوهش نشان نت

ی اپارهدرباری تا حد زیادی در مدح سروران خویش سخن سرایی کند، اما در عین حال در 

زیرکانه و آگاهانه در باب حقایق تاریخی موضع گیری کرده است.  صورتبهی متن هاقسمتاز 

تخاب پردازد؛ پس انپردازی حوادث نیز میو نظریه نقدبهلکه جوینی فقط واقعه نگار نیست ب

ا در ر هایریگنثر فنی و مصنوع خود یک راهکار بوده، به این معنی که نویسنده این موضع

های رنگارنگ پوشانده تا از شدت صراحت آن قامت اصطالحات و عبارات پیچیده و آرایه

گشا بیشتر از تواریخ معاصر خود مقرون به نقدهای این امر این است که تاریخ جهان علت بکاهد.

شخصی مؤلف است و این کار با شرایط اجتماعی عصر مؤلف امری خطیر بوده است پس برای 

ارائه این نقدها، آگاهانه سبک نگارش خود را بجای ساده، فنی و مصنوع برگزیده است، براین 

یک همسویی فکرشده و آگاهانه  اساس بین شیوه تاریخ نگاری مؤلف و نوع سبک نگارش وی

 وجود دارد.

 

 گیگیری نویسنده، سبک نویسند: تاریخ جهانگشا، راستی آزمایی متن، موضعواژگان کلیدی

                                                           
 abolfazl_salehi@alumni.ut.ac.ir                        رسی دانشگاه تهرانکارشناس ارشد زبان و ادبیات فا1 

  sepideh.maleki91@gmail.com                فارسی دانشگاه شهیدبهشتیارشد زبان و ادبیاتکارشناس1 



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      912

 مقدمه

ی تاریخ چنگیز و جانشینان او حاصل قلم زنی مورخ و ادیب ایرانی، عنی تاریخ جهانگشای،

در دربار مغوالن دارای  شاخانواده( است. وی و ق .هـ 613-681عالءالدین جوینی )

مشاغل درباری از جمله صاحب دیوانی بودند و حتی به مناصب باالتر نیز ترقی یافتند. 

حضور در دربار سبب آشنایی مؤلف با مسائل سیاسی و اجتماعی از نزدیک گردید و 

 هک شودمی یمردم رگریتصو ملک عطامقدمات نگاشتن تاریخی مستدل را فراهم آورد. 

 حفظ در یسع یرانیا کی عنوانبه یو. اندگرفته قرار مغوالن تاز و تاخت و مهجو مورد

 لیتحل عنوانبه کندمی یسع گاهیجا نیا در و دارد؛ شیخو یمعنو و یماد یها ارزش

 تلق و اتیجنا شرح به و سازد انینما را متجاوز گاهیجا خ،یتار انیب بر عالوه منصف یگر

 تینها اثر جایجای در مغوالن یواقع یمایس میترس در یو. بپردازد مغوالن هایغارت و

 یجهت از و است سمت یدارا مغوالن دربار در که آنجا از امّا. گیردمی به را شیخو یسع

 جامان گوناگون یترفندها یریگ کار به با همراه را امر نیا مغوالن یوحش یخو به توجه با

 اعاوض از یآگاه و توجه به اما کندمی یمعرف دوگانه یرفتار با را سندهینو امر نیا. دهدمی

 اام است مغول دربار منصبان صاحب از ملک عطا .است هیتوج قابل رفتار نیا یو روزگار

 یرانیا کی عنوانبه و بردارد دست قتیحق انیب از ایلحظه که شودنمی باعث موضوع نیا

 و اهیس ۀچهر اندنیمان از دست و کند فراموش مغوالن اتیجنا انیب در را خود رسالت

 .بردارد داشتند، روا رانیا یشهرها در که یاتیجنا و ستم و مغوالن حکومت حیقب

 پژوهش نهیشیپ 

 بر« مغول ستیزی عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشای»احمد خاتمی و همکار در مقاله 

عه طالاند تا با ماند و در این مقاله کوشیدههای ملی میهنی جوینی صحه گذاشتهدغدغه

ها و انتقادهای عطاملک جوینی را شناسایی و استخراج کنند و تاریخ جهانگشای، نگرانی

های نویسنده آن را به خواننده ارائه دهند. تفاوت کار ای از مغول ستیزیدر قالب مجموعه

ای هاین پژوهش با پژوهش مذکور در این است که ما در این جستار صرفاً به موضع گیری

ایم و از آنچه از راه ایهام و تأویل و تفسیر کلمات و معانی ی نویسنده پرداختهشفاف و علن

انی های ایرها و اسطورهافسانه»ایم. خاتمی در مقاله دیگرش تحت عنوان ادبی است گذشته

های یترین ویژگترین و موفقتصریح کرده است یکی از مهم« در تاریخ جهانگشای جوینی

 وحشی گری مغوالن است.« غیرمستقیمبیان »تاریخ جهانگشای 

 عطاملک جوینی و شیوه تاریخ نگاری وی

 صاحب محمد نیالد مشش خواجه برادر و نیالد بها پسر ینیجو ملک عطا عالءالدین

 مشاغل یمتصدّ همواره خاندانش همه که بود قابل یرانیدب و فاضل یخاندان از وانید



 
 

 
 
 

 919     .... گیریاعتبارسنجی تاریخ جهانگشا از منظر موضع

 خدمت در ملک عطا و بودند مغول و یخوارزمشاه ،یسلجوق حکومت در یدولت بزرگ

 به بار نیچند پادشاه نیا همراه به و بردمی سر به رارغونیام ژهیوبه مغول، پادشاهان

 آن ینواح و آنجا حکومت بغداد فتح از پس هالکو که 679 سال در و کرد سفر مغولستان

 و بود یارسپ زبان مقام یعال یادبا از خود ،یدوست ادب بر عالوه عطاملک. سپرد بدو را

 یفاتتأل گرید از. اوست حهیقر و ذوق قدرت و دانش و فضل وفور بر یشاهد جهانگشا خیتار

-یخیتار کتاب ینیجو یجهانگشا. است رساله کی و «االخوان تیتسل» نام به یکتاب او

 رابرب در نیزم رانیا ۀنیرید تمدّن ختنیر فرو و انیخوارزمشاه انقراض علل که است یادب

 هیلیماعاس ۀفرق سرگذشت زین و او ریزخون اتباع و زیچنگ شرفتهیپ هایعلّت و ارتات حادثه

 اریبس و هستند یمنبع ،یخیتار قیحقا ذکر لیدل به کتاب نیا. است آورده در نگارش به را

 .(465: 3 ج ،1353 بهار،) است باارزش

 613 سال در یو والدت رسید،می دیالرشهارون ریوز «عیرب بن فضل» به ملک عطا نسبت

 سرگرم یوانید یکارها به ینوجوان همان در پدر تیترب تحت برادرش و او داد، یرو یهجر

عالمه  .افتندی ییواال منصب و مقام مغوالن ویژهبه دوره آن حاکمان دربار در و شدند

ی در مقدمه مبسوطی که بر کتاب تاریخ جهانگشای نگاشته خاندان جوینی و عطا نیقزو

ترین و خانواده صاحب دیوانان یکی از قدیمی»کند: گونه معرفی میملک را این 

 نجیب ایران و اباً و جدٍّ در دولت سلجوقیه و خوارزمشاهیه و مغول هایخانوادهمشهورترین 

که ) یوانیدو غالبًا وظیفه صاحب  اندبودههمواره مصدر خدمات عمده و مشاغل جلیله 

 فهیوظیه و عایدات مملکت و تقریباً معادل بوده با عبارت بوده از اداره نمودن امور مال

مالیه حالیه( محول بدیشان بوده است و  وزارتدر ایران در این اواخر یا  الممالکیمستوف

بدین جهت است که غالب افراد این خانواده معروفند به صاحب دیوان...عالءالدین عطاملک 

گوید  چنان که خود در دیباچههجری متولد گردید و  613جوینی منصف کتاب در سنه 

هم از اوایل جوانی قبل از آن که سن او به بیست رسد، به کار تحریر و دیوان اشتغال نمود 

 .1(58: 1، ج 1341)جوینی، « و در سلک خواص دبیران امیر ارغون منخرط گردید
 ندودب کوشا وستهیپ روزگار، آن دانش و علم گسترش در ملک عطا ویژهبه ینیجو خاندان 

 و مغول یوحش قوم هجوم اثر بر نبود خاندان نیا یپرور فضل و یدوست دانش اگر و

 و یفرهنگ راثیم از ما امروز آنان، دست به نیسرزم نیا یفرهنگ آثار از یاریبس ینابود

 خان ن،آ فتح و هیلیاسماع قالع به هالکو حمله از پس. میافتینم یزیچ خود ۀنیرید تمدن

 ۀنکتابخا تا کرد درخواست هالکو از ملک عطا اّما. کرد صادر را هالعهق سوزاندن فرمان مغول

 و بماند امان در ینابود از بود یخط یهانسخه و باارزش آثار از یسرشار منبع که آنجا

 باارزش یهانوشته و ینجوم آالت و سینف کتب از یاریبس و رفت «دژ مونیم» به خود
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 آثار نیهم بعدها که نمود منتقل خود ۀکتابخان به را هاآن و شد مانع سوزاندن از را آنجا

 .(11 و 11: 3 ج 1366 صفا،) دیگرد مورّخان و دانشمندان از یاریبس ۀاستفاد در مورد

 لقاب و ریچشمگ زین بغداد در رانیا بر عالوه عطاملک، یفرهنگ و یاجتماع ،یعلم خدمات

 «مستعصم» ۀواقع از بعد که را یشهر و گماشت همت بغداد یآبادان به یو. است نیتحس

 در هک بود آن یکی او کین یکارها از و کرد آبادان بود، شده رانیو یعباس ۀفیخل نیآخر

 نیریش آب تا نمود صرف سرخ زر نارید هزار صد آن بابت از و کرد حفر ینهر نجف نیزم

 عطا .(91 :3 ج ،1383 ،یتیآ) داد سامان و سر را زراعت وضع و آورد کوفه به را فرات

 ،منکوقاآن دولت در ویژهبه مغوالن، حکومت ریدب و نگار خیتار و سندهینو و بیاد ملک

 در که است یحوادث از جاودانه یسند جهانگشا او ماندگار اثر و است بوده هالکو و ارغون

 فراتر ندکیم یسع ملک عطا اثر نیا نگارش در. است گذشته انیرانیا بر خیتار از برهه کی

 یو هدافا که ینحو به کند فایا یاساس نقش و کند ییفرسا قلم صرف نگار خیتار کی از

 نشیچ نحوه» که یاگونه به. است گذار ریتأث محتوا در چه و لفظ در چه اثر، جایجای در

 به ار هاآن ساخته شیپ طرح و یآگاه و اندنگرفته قرار هم کنار یتصادف صورتبه اتیروا

 ریغ صورتبه که یحوادث از است یملموس یتوال کتاب یهاتیروا درواقع. بردمی جلو

 .(7: 1389،یارج)«اندآمده هم کنار در یتصادف

 ندازها آن تا یرانیا ۀختیفره نسل بازماندگان نیآخر از یکی عنوانبه کوشدیم ملک عطا

 انیرانیا بر که یستم و رنج و مغوالن ۀددمنشان و درنده یخو و زشت ۀچهر دارد توان که

 ریزونخ غیت از را خود تواندیم که ییجا تا ریمس نیا در و بکشد ریتصو به را است فتهر

 انیب در دارد مغوالن دستگاه در که یمنصب و اتیح فرصت از و داردمی امان در مغول

 سخن یاگونه به یشیاند دور با یو. بردمی را بهره تینها گانگانیب برابر در مردم مقاومت

 وصف در که چنان. شود گرانید و خود یزندگ افتادن خطر به باعث دامبا که دیگویم

 اریاخت یدشمن یعنی یگریاغی رسم و راه مردم اگر: »است آمده مغوالن یزیخونر

 هرش یاهال تمام عام قتل و شهر یرانیو و شانیا وندیپ و فرزند و زن قتل حکم کردند،یم

 (85: 1389 ،یانیقد.«)شدیم صادر

 رب که یامقدمه در ممکن انیب نیترکامل به کتاب نیا تیاهم انیب در ینیقزو عالمه

 یعنی ،یجهانگشا موضوع تیاهم واسطهبه: »آوردمی نیچن نویسد،می جهانگشا خیتار

 عصر، آن در عیمواض نیا در گرید یفیتأل فقدان و هیلیاسماع و هیخوارزمشاه و مغول خیتار

 اعاظم از یو چه است؛ بوده فراهم کتاب نیا فیألت در را ینیجو که ییایمزا ۀمالحظ با

 غالب و نموده سفر مغول ممالک عرض و طول در دراز یهاسال و بوده مغول دولت رجال

 ارباق و آباء و دهیشن قوم ثقات از واسطه بال ای کرده، مشاهده ینیالعیرأ به خود را عیوقا
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 الموت تیالص عیشا کتابخانه و دان بوده مغول و هیخوارزمشاه دولت مالزمان از همه یو

 صرفت به تماماً به هوالکو فرمان به است، آن از مستخرج کتاب نیا هیلیاسماع خیتار که

 میعظ شهرت فیتأل زمان همان از یجهانگشا کتاب مالحظات، نیبد. بود آمده در ینیجو

 غالب که است نیا. است دهیگرد خواص وثوق طرف و دهیرسان هم به عامه قبول و افتهی

 را آن و اندکرده نقل کتاب نیا از رسماً هم او از نیمتأخر ای مؤلف نیمعاصر از نیمورخ

 (119: 1 ج، 1341 ،ینیجو.«)اندداشته محسوب خود معتبره مآخذ از یکی

 

 تاریخ نگاری یا مدیحه سرایی یا هردو؟

صر حکومت عکند که تاریخ نگار مطابق میل و اراده شیوۀ سنتی تاریخ نگاری ایجاب می

خود به ذکر حوادث تاریخی بپردازد، این نکته زمانی که مورخ خود جزئی از بدنه دولت و 

آن که جیره خوار حکومت است  واسطهبهکند، مورخ حکومت باشد بیشتر رخ عیان می

دستِ بازی برای بیان حقایق صریح و عریان ندارد. گذشته از این موضوع مالحظات 

توان ی در امر تاریخ نگاری را نیز میدغدغگیبونیت خویش، شخصی مورخ مثل حفظ مص

به این مورد اضافه کرد تا دریابیم برای آن که به اصل و حقیقت یک جریان تاریخی پی 

ای در پیش پای ما است. در این جایگاه اگر موردِ پژوهش ما صرفًا ببریم چه مصائب عدیده

نار توجهی و عبور کردن از کتوجه کنیم. بی اثر باشد ضروری است تا به قرائن ثانویه متن

 گردد و راهی به ده نخواهد برد.این قرائن سبب ابتر شدن خوانش درست متن می

 کرده است،عطا ملک جوینی یکی از مورخانی بوده است که از پهلوی حکومت تغذیه می

ت بوده است. های دولتی از جمله وزاراو با درباریان حشر و نشر داشته است و دارای سمت

تواند ترک مناصب دولتی کند و متعهدانه تاریخ نگاری کند مورخ متعهد در این موضع می

اما تاریخ او هرچقدر مقرون به حقیقت باشد تا زمانی که از سمت حکومت وقت حمایت 

شود. راه دیگر برای مورخ قریب به فراموشی و نابودی منجر میمادی و معنوی نشود عن

تا هم از مزایای حکومتی  که در کسوت دولتی و حکومتی خود بماند متعهد آن است

( و هم کتاب خود را با ...استفاده کند )دسترسی به اسناد و حضور در دربار و سفرها و

حمایت حکومت جاودانه سازد و از دستبرد حوادث مصون دارد؛ براین اساس عطاملک 

ت. جوینی در دیباچه تاریخ جهانگشای جوینی آگاهانه و عاقالنه راه دوم را برگزیده اس

و مع هذا چون چند نوبت دیار ماوراءالنهر و ترکستان تا سرحد ماچین و اقصی »نویسد: می

و اروغ اسباط چنگز خان است و واسطه ِعقد مُلک ایشان،  مملکتچین که مقر سریر 

 ع گذشته رااحوال معاینه رفت و از معتبران و مقبول قوالن وقای مطالعت افتاد و بعضی

و از التزام اشارت دوستان که حکم جزم است، چون چاره ندید، عدول  استماع افتاد
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، و محقق گشت استو امتثال امر عزیزان را حتماً مقضیاً دانست، آنچه مقرر  نتوانست کرد

حکایات را به تاریخ جهانگشای جوینی موسوم  نیا مجموعهدر قید کتابت کشید و 

جوینی در مصاحبت امیر ارغون بارها به  (.183و 181: 1، ج1341)جوینی، « گردانید

امیر ارغون یکی از امرا و سرداران هالکو بوده است و نکته آن دربار مغوالن راه یافته بود. 

جاست که وی زمانی که برای باز پس دادن محاسبات اموال به دربار پادشاهان مغول 

شده ( این امر سبب می54ده است )همان: بررفته است عطاملک را نیز همراه خود میمی

در  الواقعاست جوینی با چشم خود بسیاری از وقایع و اسناد تاریخی را مشاهده کند و فی

که بنا به گفته خود  بطن ماجراهای تاریخی باشد. در یکی از همین سفرها بوده است

یه شخصاً علت توصخواهند که به کتابت تاریخ مغول اقدام کند مدوستانش از وی می مؤلف

یاران و دوستان عطاملک به خاطر همین حضور در دربار و امکاناتی که این حضور ایجاد 

دانستند اگر عطا ملک از این کرده بوده است. باری ایشان جای حیف و افسوس میمی

یشتر کنند. در توضیح ببرده است و برای همین به وی توصیه نوشتن میامکانات بهره نمی

 عنوان منشی مخصوصب باید خاطر نشان کرد عطاملک جوینی عالوه بر اینکه بهاین مطل

کرد در جریان امیر، در سفرهای متعدد به قراقوم )پایتخت مغوالن( او را همراهی می

قورلیتای )مجلس شور مغوالن( به تخت نشستن منگوقاآن، وی یک سال و نیم در این 

احوال مغوالن به دست  دربارهی فراوانی هایهآگای در این سفرها نیجو شهر به سر برد.

آورد و بسیاری از وقایع را به چشم خود دیده است. وی در حمله به قالع اسماعیلیه و 

ذخایر علمی  نیز بوده و جلوی نابودی و تباهی بخشی از خان هوالکوسقوط بغداد همراه 

ی هاکتابه و برخی را گرفت. وی آالت نجوم رصدخان هیلیاسماعی هاکتابخانهو هنری 

 نفیس را جدا کرد و الباقی توسط مغوالن سوزانده شد.

کند، اول به سفر به که اشاره رفت خود جوینی به چند نکته مهم اشاره می طورهمان 

مناطق مختلف، دوم به دیدن وقایع به چشم خود و سوم شنیدن مطالب از افراد مطمئن. 

 عطاملک»ب دولتی جوینی ممکن بوده است. بدون شک تمام این امکانات در سایه منص

رچه که اگ زندیمجوینی با تکیه بر پایه رفیعی که در دولت مغول دارد، دست به کاری 

مورد توجه و خواست سردمداران و مخدومان اوست، اما در حقیقت گزارشی  ظاهربه

 ایران زیرکانه از حوادث ناگواری است که به دست قومی سفاک و ستمگر بر مرز و بوم

)خاتمی و « رفته و امنیت و علم و دین و فرهنگ ایرانیان را مورد تعرض قرار داده است

 (18: 1384همکار، 

لزوم توجه به فرامتن )مقتضیات اجتماعی و سیاسی عصر مؤلف( بسیار  در این جایگاه

ضروری است. مخاطب باید بداند عطا ملک جوینی چندان عرصه رک گویی و صراحت 
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ته است، در عوض یک موقعیت ویژه داشته است، آن هم حضور در دربار مغول لهجه نداش

و مصاحبت ایشان در سفرها و طبیعتًا دیدن خیلی از وقایع و حوادث به چشم یا شنیدن 

آنان توسط افراد مطمئن. جوینی آگاهانه و عاقالنه این موقعیت ناب ضربه نزده است، او 

های آشکار و اما باز در همان ظاهر کالم قرینه کوشددر ظاهر امر به مدح مغوالن می

و ایضاً کوشش در انتقال این حقایق  مطعنی وجود دارد که نشان از حقیقت جویی نویسنده

تواند به درک جدیدی از این اثر و حوادث دارد. مخاطب آگاه با شناسایی این قراین می

ی هاحهیمدزدن پرده و حجاب  ذکر شده در آن دست یابد و با تمسک به این قرائن با کنار

کتاب با حقیقت عریان حادثه آشنا گردد. خود جوینی در دیباچه کتاب از مخاطبان 

صورت افراطی در رد آن بکوشند خواهد به این متن نگاهی معتدل داشته باشند و نه بهمی

ت و نبه شرط اما وار تأملیمتوسط»و نه آن را متنی تمام و کمال و بری از عیبی ببینند 

(، براین اساس شیوه 189:  1،ج1341)جوینی، « دیانت واجب دارد، َخیر االمُور أوسطها

در وجه مثبت آن است، چراکه مؤلف « یکی به نعل و یکی به میخ زدن»جوینی در واقع 

تهم م صورت نیابنابر مقتضیات جامعه جبر داشته است تا مغوالن را مدح کند که در غیر 

است، اما در ورای این حرکت متعارف دست به کاری نامتعارف نیز  دهیگردیمبه خیانت 

ها، فسادها دهد که زیرکانه پرده از خونریزیزند و ظواهر کالم را طوری کنار هم قرار میمی

 توانی ناگزیر میهایمداحها و دارد، طوری که از بدنه این لفاظیو ظلم این جماعت بر می

 حمله مغول بر ایران مشاهده نمود.تصویری شفاف و واقعی از آثار 

 

 های نویسندهموضع گیری

گردد موضع ی که به شناخت عمیق حوادث و این تاریخ منجر میانهیقرترین مهم

موضع  ی خویش است.هاییگوداستانهای زیرکانه مؤلف در پس و پیش و حین گیری

حقیقت گویی است، های جوینی در خالل بازگو کردن داستان مؤید اهتمام وی به گیری

شود و به جایگاه یک مورخ متعهد در اینجاست که او از لباس یک مداح صرف خارج می

، بنابراین عطا ملک در بیان حوادث هرچند رنگ و لعابی به آن ابدییمو ملتزم ترقی 

دارد اما دهد و مغوالن را یاری کننده دین الهی و استمداد گر اسالم محمدی بیان میمی

برای جلوگیری از تبعات بعدی و آنچه اهمیت دارد چکیده و کلیت  اً روشی استاین صرف

 روشنی درباره آنان موضع گیری هم کرده است.حوادث است که نویسنده گاهی به
د داندر دیباچه کتاب جوینی ابتدا مغوالن را مصداق محقق کننده حدیث نبوی می مثالً

ز تواند بود که بعد ا ترمعجزه از این قوی»شود اسالم به دست ایشان افراخته می که پرچم

 ملک سیبلغ و مغاربها و مشارقها فأریت األرض لی زویتششصد و اند سال، تحقیق حدیث 
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تا بدان لوای اسالم  ...در ضمن خروج لشگر بیگانه میسر شود؟ منها لی زوی ما امتی

(. در این سطور جوینی 186:  1، ج1341)جوینی، « ترافروختهشود و شمع دین  ترافراخته

 رسد اما سطور بعدیدهد که عجیب به نظر میگسترش اسالم را به کفار مغول نسبت می

نویسنده با این مقدمه فضا  های نویسنده را در بردارد، گوییجایی است که موضع گیری

سالم ا بوی»بخواند: « ناپاک»کند تا ابتدا مغوالن را به واسطه کفرشان به اسالم را نرم می

مشام ایشان را معطر نگردانیده بود و آواز تکبیر و اذان سمع ایشان را ذوق نداده و جز پای 

( و سپس ایرانیان را 186)همان:« ناپاک َعبدهُ الالت و العُزی خاک ایشان را بنسوده

آن جماعت که »اند: رسیده« شهادت»خواند که در حمله مغول به مرتبه جماعتی می

)همان: « ...اند و آن افضل و اکمل درجات است بعد از مرتبه نبوتهدرجه شهادت یافت

کارگیری لفظ شهادت (. باید دانست شهادت ایرانیان به دست مغوالن و اساسًا به188

ز کشته ا اما کند.نشان دهنده تقابل اسالم و کفر است و موضع گیری نویسنده را آشکار می

د که نشان از تقابل اسالم و کفر دارد. جعفر شعار برعنوان شهدا نام میشدگان ایرانی به

 حکم ینیجو قلم بر جا همه ینید فرهنگ»کند: در این باره به نکته مهمی اشاره می

 نکته نیا( 19: 1368 شعار،.« )کندمی یابیارزش ینید یارهایمع با را حوادث و فرماست

 که یعبارات و جمالت از دهاستفا با دارد یسع ینیجو که باشد موضوع نیا دیمؤ تواندمی

 است، افتهی را خود ۀژیو کاربرد و مفهوم انیناریا ناخودآگاه در و است نید از برگرفته

 و ییآشنا برخالف عبارات نیا یطرف از. دارد انیب دهیپوش را خود یذهن مفهوم و منظور

 با و داشتهن یخاص مفهوم اساساً و بوده ناشناخته مغوالن یبرا انیرانیا انیم بودن شهره

 عدم ۀدهند نشان واقع در و است داشته رواج مغوالن زمان در که ینید یآزاد به توجه

 یو و است ریتقد قابل ینیجو ۀهوشمندان ۀاستفاد نیا است، انیاد به آنان تیحساس

 بردمی موضوع نیا از را استفاده تینها

که به دست مغوالن کشته  کندیاد می« مؤمنان»عنوان در جای دیگر جوینی از اهل مرو به

، 1341)جوینی، « انداخترا چون شتران ماهار زده... در طغار خون می مؤمنان»شدند: 

( بازهم لفظ مؤمن و تقابل آن با کافر یک موضع گیری صریح از نویسنده است. 139: 1 ج

 برای همین است که احمد خاتمی جوینی را خالق نوعی .مانانیایبکشتن باایمانان توسط 

آن توانسته حقایق را بیان کند. وی تاریخ جهانگشا و مؤلفش  لهیوسبهداند که گفتار می

 ی که بر ایرانیان آن روزگارشماریبنقل حوادث ناگوار و مصائب »کند: معرفی می گونهنیا

دهد که آتش آن دامن ی تحت تأثیر قرار میاگونهرفته است، خواندن این کتاب را به 

کند... عطاملک با و او را متهم به همکاری با مغوالن می ردیگیما نیز نویسنده کتاب ر

ن، در آ لهیوسبههوشیاری و تیز بینی، به خلق و ایجاد نوعی از گفتار دست زده است که 
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، ثبت و نگهداری دقتبهی از مخدومان خویش، وقایع حمله مغول را نیز، بردارفرمانعین 

ی معتبر بر جای سندایشان در ویرانی سرزمینش  یهاخشونتکند و از سفاکی ها و 

های گوناگون، گذارد. وی در ضمن نقل تاریخ، پرده از چهره مغوالن برداشته و به شیوه

 (15: 1384)خاتمی و همکار، « مغول ستیزی خود را نشان داده است

 ندیبیم« عذاب و تنبیه»یک  منزلهبهجوینی در دیباچه تاریخ جهانگشای سیطره مغول را 

شود علت آن است که مسلمین حاکم می نیمسلمو اعتقاد دارد اگر قوم مغول بر جامعه 

 کندچراکه خداوند قومی را که اصالحگرانند تباه نمی اندرفتهاز راه صالح و درستی بیرون 

 (.149تا  141: 1 ج، 1341جوینی، )

ا کلماِت ستایشگرانه او رپردازد ماهرانه و در انبوه جوینی زمانی که به توصیف چنگیز می

ق ح» کند:به دور از مطالعه و رنج تحصیل معرفی می و اعمالش را صرفاً غریزی و سوادیب

تعالی چون چنگزخان را به عقل و هوشمندی از اَقران او ممتاز گردانیده بود و به تََیقظ و 

از رسوم و  تا آنچه از عادت جبایره اکساره مذکور بود و تسلط از ملوک جهان سرافراز

های فراعنه و قیاصره مسطور، بی تعب مطالعه اخبار و زحمت اقتفا به آثار، از صحیفه شیوه

(. جوینی بنابر قاعده و از آنجا که 144و  148)همان: « کردباطن خویش اختراع می

انجام داده است اما ماحصل  الظاهریعلدر مدح این خاندان قلم بزن، این کار را  ستیبایم

سطور چیزی جز این نیست که چنگیز اهل مطالعه تاریخ پیشینیان نبوده است و این 

کرده است و آنچه عقل و هوشمندی توصیف شده صرفاً از روی میل شخصی حکومت می

بی تَعَب مطالعه اخبار و زحمت اقتفا به آثار از صحیفه باطن اختراع »است در واقع همان 

 است.« کردن

کند حمله مغول چیزی جز خرابی و آشفتگی ینی تصریح میدر ذکر استخالص بخارا جو

ی نیجو( 189)همان: « آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند»نبوده است: 

 کند تا از تبعاتنقل می« یکی از اهالی بخارا»این عبارت در قالب یک حکایت و از زبان 

زند. برای همین موارد اصلی را میالواقع حرف اما فی ؛احتمالی این جمله مصون بماند

خود درباره جوینی بر این باور است « سبک شناسی»ی بهار در کتاب الشعراملکاست که 

که وی یک چاپلوس و مداحِ صرفِ مغوالن نبوده؛ بلکه در ذکر کلیت حوادث و وقایع 

 یبجا یجا خلدون ابن ۀمقدم ۀویش به» همواره به ذکر حقایق تاریخی پرداخته است

 راضانق و انیخوارزمشاه شکست یقیحق علل در یاجتماع حیصح اصول و یفلسف مسائل

 اتباع و زیچنگ کار شرفتیپ در گرید یواقع یهاعلت و تاتار ۀحادث برابر در انیرانیا تیمدن

 خیرتوا بلکه یفارس کتب در و است فرد به منحصر خود عالم در که است آورده او ریزخون

 ،است ننموده تعمق و تفحص مسائل کنه در نحو نیا به یکس ،خلدون ابن یسوا یتاز
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 یخیتار قیحقا ذکر از باز است، بوده خود میمخاد مدح صدد در آنکه با نیا از گذشته

 و آورده قلم به را مطلب حق است، برخورده عمده عیوقا به که هرجا و ننموده یخوددار

 کالم از که چنان(. 73و  71: 3، ج 1380)بهار،  .«است کرده یخوددار مداهنه و تملق از

 اتیاجن و هاخونریزی بر عالوه نقاد مورخ کی عنوانبه ملک عطا داستیپ بهار الشعرایملک

 زا سخن و خوارزمشاهیان حکومت به زیگر با و پردازدمی رانیا یرانیو علل انیب به مغول

 و ریتقص حد یلکتمم گرید سردمداران و بزرگان و خاتون ترکان مادرش و محمد سلطان

 علومم را است شده نینش ابانیب یقوم دست به یرانیو نیا مسبب که را کی هر یکوتاه

 برابر در دفاع و برخورد در هم که ییخطاها و خبط علت به» که یسردمداران. داردمی

 اب و کردند ترفروزان را فتنه نیا آتش و دادند نشان خود از مملکت اداره در هم و مغوالن

 اعتقاد ترک، پادشاه ۀنابخردان اعمال ،یحکومت کارگزاران و عمال بودن صفت لمونبوق

 یانریا و رانیا جهنم ان،یلشکر نیب اختالف و یپراکندگ و عوام استوار جهل ،ییجبرگرا

 یمانیسل.« )گشت رابیس جوان و ریپ زن، و مرد خون از هاابانیب ۀدیتفت نیزم و شد کامل

 (60: 1343 همکار، و

 

 تخاب نثر فنی، یک راهکار در تاریخ نویسی راستینان

ی در خواندن متن اثر ادوبارهخواننده باید دقت بیشتر و  هایریگبا توجه به این موضع 

الن ی ایرانی توسط مغوهانیسرزمداشته باشد. کلیت متن یک سلسله حوادث درباره فتح 

توجه بیشتر به بدنه متن نشان از  تأیید نموده اما ظاهراً راها است که وزیرِ مورخ هم آن

 واقعه ذکر شده قتیحق وهای دقیق و زیرکانه مؤلف دارد که پرده از عمق موضع گیری

دارد. شاید یکی از دالیلی که جوینی نثر فنی و مصنوع را برای سبک نوشتاری خود 

نیش  دی سنگین بتوانهاعبارتکند همین است تا در انبوه کلمات و ترکیبات و انتخاب می

گشا اگر نثر جهان قطعاًخود ایشان متوجه شوند،  آنکهیبی خود را به مغوالن بزند هاهیکناو 

فضل اهلل )دوره زمانی مورد بحث تاریخ  نیدالدیرش« جامع التواریخ»مانند کتاب 

 هایریگجهانگشای و جامع التواریخ تقریباً یکسان است( ساده و سهل بود مجال این موضع 

؛ بنابراین عطاملک جوینی با برگزیدن نثری که مشحون از شدیمد و ناچیز بسیار محدو

اطناب و سجع و موازنه و تضمین و اقتباس آیات و احادیث و درج اشعار و امثال عربی و 

فارسی و صنایع بدیعی و مراعات نظیرهای پیچیده و غیره و ذلک است یک فرصت بزرگ 

الزم است تیری از نقد و کنایه بر پیکر این قوم  برای خویش مهیا کرده است تا هرآنجا که

ی که اثرات زخم آن را خود مغوالن حس نکنند و در عین حال طوربهظالم و جابر بزند 

ی هاشیستاجوینی در این راه موفق بوده است چراکه با تمام  شکیبآیندگان را آگاه کند. 
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قی مانده همان نفرت و افسوس ی که وی از قوم مغول انجام داده است آنچه باطمطراقپر 

جوینی در لفافه عبارات »نویسد: حافظ فرمانفرمائیان در این باره می از ایشان است.

مصنوعی و نقل آیات شریفه و اقوال سایر نویسندگان و گویندگان از قبیل فردوسی مقاصد 

ی وبخبهها خاص خود را به وجهی بیان داشته است که احساسات و غرور ملی وی از آن

 (.88: 1335فرمانفرمائیان، )« آشکار است

ر دل د دیگویمدر جلد سوم تاریخ جهانگشای، جایی که جوینی در باب فتح الموت سخن 

های به زبان عربی، به زبان گیلکی ترکیبات و عبارات پیچیده و تو در تو و درج تضمین

شمشیر زنان احمدی  صاحب دعوتاِن اسماعیلی، ذبیحِ »خواند.: مغوالن را حرامزاده می

خطاب داشت و اِنَّ الکافرینَ ال مَولی لَُهم،  -فَاهَا بِفِیِهم –گشته، موالناشان که اللهمّ موالنا 

( مفهوم عبارت آن است که پیشوای 191و  190: 3، ج 1341)جوینی، « مولی موالن شد

ان( و موالن اسماعیلیان، بنده حرامزادگان )مغوالن( شد. مولی به معنی بنده )اسماعیلی

دریافت این معنی از این عبارت از  شکیبجمع مول به معنی حرامزاده )سپاهیان مغول(. 

و جوینی نیز با علم به این موضوع با سود  دیآیمنکته سنجان و سخن سنجانِ آینده بر 

دهد و علناً به سپاهیان مغول ناسزا جستن از نثر فنی موضع گیری خود را انجام می

دهد اما آن را در تی گاهی که جوینی در کالم خود صراحت بیشتری خرج میگوید. حمی

 چون»آورد که حفظ جوانب احتیاط را نیز کرده باشد: کنار یک ستایش فرمایشی می

: 1 ج ،1341 ،ینیجو) «بازگشتند را حزم التزام گانهیب لشکر کرد، غروب النیم آفتاب

در جوار متصف کردن ایشان به حزم و  . صراحتِ دشمن و بیگانه خواندن مغوالن(309

و هم مغوالن  دیگویمدوراندیشی شیوه و راهکاری است که جوینی با آن هم حقیقت را 

 یچندان ییآشنا یفارس زبان با مغوالن که ییجا آن از یطورکلبهکند. را تحریک نمی

 دهنبو نشانتوا در یادب یهاهیآرا انواع به شده آراسته ۀدیچیپ جمالت فهم ای نداشتند

 ار مغوالن اتیجنا و عیوقا و آوردمی رو یسینو متکلف و یفن سبک به سندهینو است،

 والن،مغ انیم در جهانگشا ۀنگارند یزندگ به توجه با و دارد؛می انیب تمام صراحتبه یگاه

 اندک اریبس اثر کل در خاص اصطالحات و اشخاص نام جز یمغول مستعمل واژگان کاربرد

 به خود خیتار ترپردهیب و ترراحت انیب یبرا نیا از نشود واقع مغوالن فهم ردمو تا است

 ار یفن نثر آگاهانه و دارد؛می نیمز هاهیآرا انواع به را سخن و آوردمی رو متکلفانه زبان

 دجل بودن ترمتکلف لیدال از یکی احتماالً » جهت نیهم از .ندیگزیم بر اثر نیا یبرا

 مغول هحمل و مغول اقوام خیتار انیب لیدل به جلد نیا که است نیا گشاجهان خیتار نخست

 یرپوشس زین ینوشتار خاص نوع نیا و است گرفته قرار مغوالن توجه مورد شتریب رانیا به

 همکار، و یگدلیب بزرگ.«)است بوده سندهینو یزیست گانهیب زانیم از آنان قیعم فهم بر
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 انیب به اتیکنا و استعارات و هاتیتشب انواع یریگ ربکا با وستهیپ سندهینو .(75: 1347

 دست خیتار انیب بر عالوه یخاص یهنرمند با و پردازدمی مغوالن اتیجنا و هایستمگر

 کتاب و داردمی روشن انیب نیبهتر به را خود یریگ موضع و زندیم اتیجنا نیا لیتحل به

 رد نخست جلد در چنانکه. »کندمی خارج طرفانهیب و صرف ینگار خیتار کی از را خود

 که آنجا متن، که شودمی مشاهده ماوراءالنهر و بخارا چون یمناطق و شهرها استخالص

 آنجا و است همراه یادب فنون انواع با و بایز کلمات با است یرانیو از قبل شهرها فیتوص

 زا مملو ای یخیتار ینثر با غالباً  هاستآن یغارتگر و مغول اتیجنا زمان به مربوط که

 .(75همان،.« )میهست روبرو دشوار و مغلق کلمات

نکته دیگر که باید در این قسمت گفته شود آن است که این تفاوت ظاهری بین تاریخ 

به تفاوت محتوایی و شیوه ارائه  رودیمکه انتظار  طورهمانجهانگشا با جامع التواریخ 

جامع التواریخ ساده است و فرصت که گفتیم نثر  طورهمانمطالب هم منجر شده است. 

برای نقد کردن محدود است، روش تاریخ نگاری رشیدالدین فضل اهلل نیز مبتنی بر نقل 

که گفتیم متن تاریخ جهانگشا تفصیل و نقد حوادث  طورهمان، اما 1بدون نقد نهاده است

 نکهیاابشود و و سوانح است، جوینی فقط ناقل تاریخ نیست بلکه گهگاه ناقد آن هم می

های ایشان را کتمان الظاهر به هواخواهی مغوالن نوشته شده است اما وحشی گریعلی

اریخ طور کلی تنماید. بهکشاند و موضع گیری میکند و حتی آنان را به بوته نقد مینمی

ی مؤلف ی شخصهاهینظرجهانگشا تاریخی است که بیشتر از تواریخ معاصر مقرون به نقد و 

نثر فنی برای همین است که از شدت صراحت این نقدها کاسته شود در  است، انتخاب

امکان ایراد این نقدها نبود، مؤلف با برگزیدن نثر فنی هم حقایق را  صورت نیاغیر 

د، دارکند و هم خود را از تبعات حقیقت گویی مصون می، هم آیندگان را آگاه میدیگویم

 شده کرفو نوع سبک نگارش وی یک همسویی  براین اساس بین شیوه تاریخ نگاری مؤلف

 و آگاهانه وجود دارد.

 

 یریگجهینت

 

عطا ملک جوینی خالق تاریخ جهانگشای جوینی مورخی است که فقط ناقل تاریخ نیست 

زند و مغوالن را که مخدومان وی بودند مورد تعریض ی خود بر آن نقد میهاروشبلکه به 

. وی در این با استفاده از شگردهای نویسندگی و آرایه دهدقرار می دشنامو کنایه و حتی 

های وی موضع گیری پردازد.پردازی و انتخاب نثر مصنوع و فنی به موضع گیری می

 ارائه ی عربیهانیتضمی ادبی و هاهیآراآگاهانه و زیرکانه و در قامت اصطالحات دینی و 
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و در عین حال حقایق راستین  ریز مغول را به خود ظنین نکندگردیده است تا طبع خون

عنوان شخصیتی که در درباره مغول آمد و شد داشته را به آیندگان منتقل سازد. جوینی به

طور طبیعی از خیلی از امکانات بصری و شنیداری و اسنادی برای نگارش تاریخ است به

نحو  های بهی خاص در بیان موضع گیریاوهیشبوده است و با برگزیدن  مندبهرهخود 

احسن توأمان هم مصونیت خود را حفظ کرده است و هم تاریخ را در سلک عبارات پر 

ع خود، مواض طمطراق به رشته نثر درآورده است. شیوه تاریخ نگاری جوینی مبتنی بر ایراد

ها در قالب عبارات و اصطالحات فنی و مصنوع است خواننده این نقد رویدادها و بیان آن

 به خوانش این اثر بپردازد. هایژگیوبر این  تاریخ باید با علم

 

 

 :نوشتیپ

 ( هستند.1341از کتاب عطاملک جوینی ) ارجاعات درون متنی .1

 به بعد 4. صفحه 1338رشیدالدین فضل اهلل همدانی،  رجوع کنید به .1
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 مانده از مطالعه در تاریخ ادبیاتای مغفولای: جنبهخودانتقادی تذکره

 
 6مهرداد نصرتی

 2یداله جاللی پندری

 

 چکیده:

اه گشاعر یا نویسنده در جای "منتقد-وحدت پدیدآور"نقد خویشتن آن است که در شرایط 

منتقد اولیه، به نقد اثر، روش، نگرش و یا شخصیت ادبی خویش بپردازد. منتقد اولیه، در 

ر جز پدیدآور مورد نظشود که هر خوانندۀ منتقدی بهمقایسه با منتقد ثانویه تعریف می

ای( آن است که نامهای)زندگیاست. خودانتقادی ادبی انواعی دارد. خودانتقادی تذکره

ادبی، نسبت به شرایط، موقعیت و مسائل زندگی خویش انتقاد کند. این نوع پدیدآور اثر 

الشکوی دارد، اما از آنجا که شامل اعالم رضایت از موقعیت نقد، فصل مشترکی با شواهد بثّ

یوۀ شای و بهیابد. در تحقیق حاضر که با روش کتابخانهشود، حوزۀ وسیعتری مینیز می

ست، تالش خواهیم کرد تا با استفاده از شواهدی که از متون توصیفی انجام شده ا-تحلیلی

ها، مقاالت و امثال آن، نثر و نظم و سخنان پدیدآوران ادبی در مقدمۀ کتب، یادداشت

ای)با توجه به هر دو جنبۀ مثبت و آوریم، تعریفی روشن از خودانتقادی تذکرهبدست می

ید را بر روی متون ادبی خواهد گشود ای جدمنفی آن( ارائه دهیم. چنین تعریفی دریچه

تر در مورد تاریخ ادبیات کمک خواهد کرد. از ای برای تحقیقات مفصلو به ایجاد زمینه

توان دریافت که  شعرا و نویسندگان ادب فارسی، در آثار خود، های این تحقیق مییافته

ند، اش اشاره کردههای ناسازگار زندگی خویمتنی، نه تنها به جنبهصورت درونیعنی به

بلکه در موارد متعدد، چگونگی مساعدت شرایط اجتماعی با زندگی فردی خویش را نیز 

اند. قدرشناسی حاکم وقت نسبت به مورد توجه قرار داده و نسبت به آنها اظهار نظر کرده

 شاعر و موافقت معشوق با شاعر عاشق از جملۀ این موارد است.

 

 تاریخ ادبیات؛ تذکره؛ شکایت؛ رضایتخودانتقادی؛  کلمات کلیدی:

                                                           
 .yazd.ac.irmehrdadnosrati@stu             مدرس گروه ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، . دانشجوی دکتری و1
  jalali@yazd.ac.ir                                                              . استاد گروه ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، 1
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 مقدمه:  .1

وسیلۀ آن، است که به( دانش یا هنری بوده Criticismنزد ادبای قدیم، نقد ادبی)

های زیباشناختی، گرفته و بررسی مؤلفهبررسی و ارزیابی ارزش آثار ادبی صورت می

آن  نها، وظیفۀشناختی، در متون به منظور کشف بهترین و واالترین آساختاری و معرفت

در مطالعات نوین، نقد دیگر محدود به مفهوم قدیم آن، یعنی تعیین خوبی و  .بوده است

بدی اثر نیست، بلکه الزمه، ادامه و مکمل آن است که این وظایف را از طرق گوناگون، 

دهد. از جملۀ آنها، تأویل، های منتقد نسبت به اثر انجام میشامل مجموعۀ کنش و واکنش

عنوان و حتی دور ریختن و سوزاندن اثر و خصوصاً بررسی شأن و جایگاه خویش به تفسیر

: 1383یک ادیب)و از طریق مجاری ادبیات، چون شعر و داستان و...( است.)ن.ک: شمیسا، 

( Auto-Criticism«)خودانتقادی»(، یا Self-Criticism«)نقد خویشتن( »19-11

پردازد.)فرهنگ دیدآور به نقد اثر خویش میروشی در نقد ادبی است که طیّ آن، یک پ

تر از متن ادبی است ( دامنۀ نقد)و نیز، خودانتقادی(، وسیعself-criticismوبستر، ذیل 

( ممکن است به روش و یا نگرش ادبی پدیدآور بپردازد. Auto-criticsو خودمنتقدان)

سندۀ ادبی( خود اقدام برای انجام عمل خودانتقادی، الزم است تا پدیدآور)شاعر و یا نوی

قد منت»به نقد اثر، روش، نگرش و یا شخصیت ادبی خویش کند. به چنین پدیدآوری 

ر جز پدیدآور مذکویعنی، هر منتقدی به« منتقد ثانویه»گوییم که در مقابل می« اولیّه

 گاهی(، آ، متن و خوانندهگانۀ نقد)یعنی؛ نویسندهشود. با توجه به محورهای سهتعریف می

نی اثر متمتنی و برونهای دروناز مؤلّفه« منتقد ثانویّه»نسبت به « منتقد اولیّه»مضاعف 

 شود. خویش، زوایای تاریکی از متون را روشن خواهد کرد که موجب ارتقاء آن می

خودانتقادی ادبی انواعی دارد. مسألۀ پژوهش حاضر ارائۀ تعریفی  بیان مسأله: .1-1

ای( است، یعنی نقد خویشتنی که موضوع نامهی)زندگیاروشن از خودانتقادی تذکره

محوری آن، موقعیت، شرایط و مسائل و اتفاقات زندگی پدیدآور باشد، خصوصاً اگر این 

 اظهار نظرهای انتقادی از مجاری ادبی مانند شعر و داستان صورت پذیرد. 

 

چنین نقدی، دو جنبۀ رضایتمندی و نارضایتی  اهمیت و ضرورت تحقیق:  .1-1

های گیرد. جنبۀ نارضایتمندی آن، معموالً در مطالعۀ جلوهاعر از مسائل مذکور را در برمیش

الشکوی طرح شده است، اما از آنجا که نقد صحیح، شامل هر دو جنبۀ مثبت و منفی بث

مسائل است و از طرفی، جنبۀ رضایتمندی شاعر و نویسندۀ ادبی در نقدهای منتقدان 

ر ته است، معرفی این ضلع مغفول مانده، راهگشای نگرشی وسیعکمتر مورد توجه واقع شد

 خصوص، خودانتقادیبه آثار ادبی خواهد بود. دیگر اهمیّت تعریف انواع نقد خویشتن و به
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گردد و ساز پرداختن پدیدآوران به این مقولۀ مهم میای، در آن است که زمینهتذکره

های جدیدی را بر روی منتقدان ریچهجهت مطالعات تاریخ ادبیات از منظری نوین، د

گشاید. همچنین، شناخت این نوع، به انجام خودانتقادی توسط شاعران و نویسندگان می

کند و موجب آشنایی پژوهشگران و یافته و نهایتاً ارتقای متون کمک میبا روشی سازمان

 شود.های ادبی میمندان با فضای بعد از خالقیّتعالقه

 

ای و بررسی ها با روش کتابخانهآوری دادهاین تحقیق، جمع روش تحقیق: در .1-3

واهد شپذیرد. برای تحصیل این هدف، برخی ها با شیوۀ تحلیل و توصیف صورت میداده

اشارات ای که شامل هر دو وجه موضوع است و از میان بیانات و یا خودانتقادی تذکره

های آثار، شعر، داستان، مقدمه شاعران و نویسندگان ایرانی)و گاهی خارجی( در خالل

، مورد مطالعه قرار داده و تالش استهای ایشان استخراج شدهها و مصاحبهیادداشت

 ای فراهم آوریم. های تذکرهیافته را برای مطالعۀ خودانتقادیکنیم راهکارهای سازمانمی

 

ه کنقد خویشتن سابقۀ مفصلی در تاریخ ادبّیات جهان دارد ادبیّات تحقیق:  .1-9

متأسفانه چندان مورد توجه محققان قرار نگرفته است. شاعران و نویسندگان متعددی 

اند. برخی از این اظهار نظرها دربارۀ شخصیت، نگرش، روش و آثار ادبی خویش سخن گفته

ها، متنی، مانند مقدمهتوان در منابع بروندرون متون ادبی است و برخی دیگر را می

-ها فاقد سازمانمثال آن یافت. البته تقریبًا همۀ این خودانتقادیها، مقاالت و امصاحبه

بث الشکوی در شعر »یافتگی یک نقد خوب هستند. یحیی طالبان در مقالۀ 
پردازد. خسرو ( به مطالعۀ انتقادات این شعر از زندگی خویش می1351)«خاقانی

ی از موارد خودانتقادی ا(، به پاره1353)دربارۀ ادبّیات و نقد ادبیفرشیدورد در کتاب 

ردازی پکند و برای نمونه؛ از مولوی و نقد او نسبت به قافیهتوسط شاعران قدیم اشاره می

های خود که با عنوانِ ها و نامهفروغ فرخزاد در مصاحبه(.  119و  113نویسد.)صصمی

ی ( منتشر شده است، از طرز کار، روش و شگردها1357)جاودانه زیستن، در اوج ماندن

نقد شعر درگاهی، در کتاب  محمود( 181و  181گوید.)صصکار شاعری خود سخن می
(، ذیل عنوان 1355)یاز آغاز تا عصر جام رانیدر ا ینقد ادب یهاوهیش یبررس، رانیدر ا

گوید که عمدۀ نقدهایی که در گذشتۀ ادبی ایران وجود دارند)که برخی می "معیارنقد بی"

( سیروس شمیسا 331-395ارزش است.)صصنقدهایی بی(، شبهاز آنها نقد خویشتن است

ای از شواهد های نقد در ایران، پاره(، ذیل عنوان: برخی از جریان1358)نقد ادبیدر کتاب 

( غالمحسین 88-49کند.)صصخودانتقادی توسط شاعران کهن را مطرح می
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در (، 1380)ه.ش 1331سیر نقد شعر در ایران، از مشروطه تا زاده در کتاب غالمحسین

جای پرداختنِ به باب ادامۀ مفاخرات شاعران و نویسندگان، از عهد قدیم تا دورۀ معاصر)به

د گویمیگردد(، از قول ملک الشعرای بهار نقد علمی خویشتن که موجب ارتقاء متن می

که شاهین تندرکیا، از تجدّدخواهان ادبی بوده و تحت تأثیر غرب، نثر و نظم را درهم 

معادل نثر  proseمعادل شعر و  poemیخته و نامی در عوض پرواِم)که تلفیقی از آم

های است( یعنی نثم)نثر+ نظم( را بر آنها نهاده بود. تندرکیا علیرغم آنکه در باب نثم

هم ریختن شعر فارسی و تقلید کورکورانه از غرب کرده، کاری جز بهجا خویش غلوّهای بی

های خود جای نقد خویشتن، طی این غلوّها، به ستایش شاهیناست. او بهانجام نداده

خود مشت و محمّدابراهیم باستانی پاریزی در کتاب ( 137-190پردازد.)صصمی
اب، اصلی این کتموضوع کند. (، با زبانی طنز، نسبت به خطاهای خود انتقاد می1389)مالی

هات خود در تصحیح کتب هایی از اشتبا. وی با آوردن نمونهاست روش تحقیق تاریخ

 ای،تخیّل مکالمهمیخائیل باختین در کتاب  هد.دتاریخی، این مسأله را توضیح می
مدرنیسم، (، ضمن طرح نظریّات خود پیرامون پست1385)جستارهایی دربارۀ رمان

کند که یک متن، با همان کند. وی بیان میمباحثی را در باب خودانتقادی مطرح می

تواند داللت عمیقی بر دنیای درون شناختی، میعنوان یک مصنوع زبانجایگاه خود به 

 تواند به خودهای متفاوتی میگوید: خودانتقادی شکلخود داشته باشد. برای مثال می

 (913کند.)صبگیرد. یکی از این اشکال، مؤّلف را در جریان نوشتن رمان مطرح می

یشتن و شیوه تعلیمی فرید الدین نقد خو»ای با عنوان محمدعیسی ویلی در مقاله
هـ.ق( نتیجه  790-618عطار نیشابوری) تذکره االولیاء( با تحلیل مقدمۀ 1385)«عطار

تواند کاری انجام بدهد. بنابراین، ها، سالک نمیگیرد که بدون اقرار به خطاها و لغزشمی

 در کتاب نژادیپارس رجیا( 35ای برخوردار است.)ص خودنقادی در تصوف از جایگاه ویژه
شاعر معاصر  این یهاآثار و نامه دربارۀکه  یضمن مطالعات ،(1388)یو نقد ادب جیوشی ماین

 ق،یآن، شاعر نسبت به عال یّکه ط کندمیاشاره  یاست، به موارد متعددانجام داده

 اتیّصوصخ  و کندیم دهیکه از شعر خود دارد، ابراز عق ییهداف و آرزوهاو ا هاخواسته

کیوان باژن ( 55.)صدهدیم حیدر سرودن شعر توض را شیخو یروش ابداع یو فرع یاصل

(، 1388)مهدی غبراییدر کتابی از مجموعۀ تاریخ شفاهی ادبّیات معاصر ایران، با عنوان 

های غبرایی در باب تأثیر محیط جغرافیایی سرسبز الهیجان و محیط خانوادۀ خودانتقادی

مقدمات فرانقد مهرداد نصرتی در کتاب ( 10دهد.)صیح میایدئولوژیک را بر شعر او توض
 1011ها و نظریّات نقد ادبی از زمان افالطون تا پایان سال (، مجموعۀ روش1340)ادبی

های مرکزی و فرعی هر روش و را گردآوری کرده، ضمن ارائۀ شناسنامۀ هریک، مؤلّفه
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کتاب، ضرورت ورود منتقدان معاصر کند. وی در این آور هر کدام را معرفی میمنتقدان نام

پردازی و تأمین نیازهای روز این حوزه مورد بحث و ی نظریههاادب فارسی را به عرصه

( میشل فوکو را panopticonismدهد. او همچنین نقد سراسربینی)بررسی قرار می

در  (کند که طّی آن، منتقد ثانویّه به چگونگی عملکرد منتقد اولیّه)پدیدآوربررسی می

یک ضیافت ( رسول رخشا در کتاب 154-183پردازد.)صص خودسانسوری می
است. او در (، گفتگوهای احمدرضا احمدی با مطبوعات را گردآوری کرده1341)خصوصی

 متنی آثار خویش و-متنی و برون-این گفتگوها به نقد خویشتن از مناظر مختلفِ درون

سارا ( 119پیمایند، پرداخته است.)صموده و میکه مسیر او را پیبازنمود آنها در کسانی

ق اخال»: با عنوانبه راهنمایی محسن نورایی خود  ارشدیکارشناس ۀنامانیپای در عربشاه
پردازد و (، به اهّمیت نقد خویشتن از منظر اخالق می1341)«نقد در نهج البالغه

 تیّبه رسم یالماست که در فرهنگ اس یاجتماع یهادهیاز پد یکی ،نقدنویسد: می

شد، ر یبرا یاساس یمقوله عامل نیسبب است که ا نیشناخته شده است. اهمّیت  نقد بد

با  که دهدینشان م یپژوهش به روشن نیا .شودیفرد و جامعه محسوب م ییایو پو یتعال

نقد از منظر امام  اخالقِ  اصول مطرح در (از یدست کم برخ)توانیبر نهج البالغه م هیتک

از  یماراصول ناظر به انتقادکننده و ش نیاز ا یرا استخراج نمود. برخ )علیه السالم(یعل

 ماصول ناظر به انتقادکننده عبارتند از: تقدّ نیترها معطوف به انتقادشونده است. مهمآن

 ها،یستگیشا انیص کردن انتظارات، بادبیّات مناسب، مشخّ یریکارگبه شتن،ینقد خو

عف و ض یابیشهیگرفتاران، ر خیاز توب زیت، پرهقرآن و سنّ یهاو آموزه میانطباق بر تعال

ف به اصول معطو نیترمهم .اریمع نییت در کالم و تععفّ ،یه بر استدالل منطقیفساد، تک

و حسین خسروی ( 60.)صاست یریبر انتقادپذ دیتأک و انتقاد شونده، استقبال از نقد

در مذمت شعر و شاعری از ۀ حلیل قصیدت ،نقد خویشتن»در مقالۀ  حسین یزدانی
(، پس از طرح چند فرضیه برای یافتن انگیزۀ اصلی انوری از نکوهش شعر 1343)«انوری

مندی از مراتب فضل و کمال، کنند که وی به دلیل بهرهو شاعری، این فرض را اثبات می

الی به دلیل نیاز مدانسته و چون از روی ناچاری و بهشاعری را دون شأن خود می

ها شاعری، از کارنامۀ خود ناخشنود بوده و به نقد کار سرایی پرداخته، پس از سالمدیحه

 یمعرف»ای تحت عنوان: ( مهرداد نصرتی در مقاله104-139است.)صصخود پرداخته
(، 1343)«ادبیّات و هنر یفرانقد ۀمند در مطالعو نظام دیجد یروش ۀبه منزل ،یخودانتقاد

ناسی، شخودانتقادی پرداخته، ضمن مطالعۀ پیشینۀ این واژه از مناظر واژه به بررسی مسألۀ

کند. شناسی و ادبّیات، ضرورت آن را از مناظر مختلف تحلیل میایدئولوژی، سیاست، روان

ها و های انتقادی موجود در روشوی در ادامه، با بررسی تغییرات محتمل و ممکن مؤّلفه
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پردازد که پژوهش حاضر در می اتی از یک روش پیشنهادینظریّات پیشین، به طرح کلّی

( احمد شاملو در کتاب 5483-5447صدد ایجاد زمینه الزم برای پیشنهاد آن است.)صص

( که توسط مجید 1343)های احمد شاملو به ع. پاشاییتهران، خیابان شیخ هادی، نامه

، ی مرتبط با خودانتقادیعباسی گردآوری شده است، به یکی از جدیدترین مناظر نقد ادب

پردازد. در این شیوه که مّد نظر می (Marketing Approachبا عنوان نقد بازاریابی)

منتقدان معاصر است، به مهمترین مسائل مربوط به طراحی، چاپ، توزیع و  فروش کتاب 

(، 1343)مجموعه اشعارهره صفّارزاده در کتاب ( طا159-157شود.)صصپرداخته می

ها که دارد. در یکی از این مصاحبه و یک مصاحبه ، سخنرانیشعر، چند نامهعالوه بر 

محمّد حقوقی با این شاعر و محقّق انجام داده، پس از اظهار نظر دربارۀ نیما یوشیج 

( نیما یوشیج در 435طور کلّی( شعر، مشخصات اشعار خویش را بیان می کند.)صو)به

( وازریک درساهاکیان در 949)ص .استپرداخته (، به نقد خویشتن1343)هانامه کتاب

ای از گفتگوها با چارلز سیمیک، جیمز تیت، (، مجموعه1349)در صحبت اهل قلمکتاب 

 همراهور، مایکل هنری هایم، ایوان کّلیما و بیلی وایلدر بهمانوئل پوییگ، ویلیام وی

ورو ویرجینیا ولف، رائول ریهایی از اسالونکا دراکولیچ، ارهان پاموک، پریمو لِوی، نوشته

ور، ادوارد آلبی، پل آستر، کریستوفر و پابلو مدینا و نیز مقاالتی از مل گاسو، ریچارد سی

است. در این کتاب مجموعه ریکز، ایزرایل هارویتز و تام بیشاپ را گردآوری و ترجمه کرده

ی شده آورجمع زبان،شواهدی از نقد خویشتن عملی توسط بهترین نویسندگان غیرفارسی

ن گوید: طرز فکر و حرف زدآفریند میهایی که میاست. مثالً پوییگ در رابطه با شخصیّت

-ها را میهای خاص آهنگین و تصویری دارند. من این کیفیّتهای من، کیفیّتشخصیّت

هفت صدا، همچنین آثار دیگری مانند: ( 105دهم.)صگیرم و بافت خودم را به آنها می
تاریخ نقد (، 1375)گیلبرت، تا گیلبرت با هفت نویسندۀ امریکای التینمصاحبۀ ری

(، 1353پور، )آرینسال ادب فارسی 170از صبا تا نیما، تاریخ (، 1353-1355)ولک، جدید

(، 1355)تودوروف، منطق گفتگویی میکائیل باختین(، 1365)یوسفی، دیداری با اهل قلم

درآمدی بر (، 1381)کاخی، وی شاعرانگفتگ(، 1355)احمدی، حکایت گفتگوی من با
)جمعی از نویسندگان، نویساز روی دست رمان(، 1388)ال. گورین، های نقد ادبیشیوه

رمان ( و 1384)اسدی، مدرنیسم نیما(، 1384)متولی، نویسنده زن 11گفتگو با  (،1388
 اشاراتی به نقد خویشتن دارند. ( 1384)آلوت، به روایت رمان نویسان

 

 بحث: .1
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ادامه، پس از تعارف عملیاتی الزم، به مطالعۀ شواهدی از اظهارنظرهای پدیدآوران  در

پردازیم که در آنها به جایگاه و شأن خویش اشاره کرده و احتماالً این موقعیت را ادبی می

 اند.مورد نقد و بررسی قرار داده

ل و شرایط، مسائای آن است که پدیدآور اثر ادبی، به نقد موقعیت، خودانتقادی تذکره

عنوان یک ادیب بپردازد. به تعبیر دیگر، از میان سه محور اصلی اتفاقات زندگی خود به

-نقد ادبی، یعنی متن، خواننده و پدیدآور، در اینجا موضوع اصلی پدیدآور است. الزم به

یادآوری است که در خودانتقادی، سهمی از محور خواننده نیز به بحث پدیدآور تعلق 

د، چرا که در واقع پدیدآور در حکم خوانندۀ منتقد و نخستین انتقاد کنندۀ اثر، گیرمی

 روش، نگرش و یا شخصیت خود است.

ای، پدیدآور اگر به اثر خویش بپردازد، ارتباط آن را با موقعیت در خودانتقادی تذکره

سنجد. مثاًل ممکن است شاعری شکایت کند که شعرش را و شرایط زندگی خویش می

ی اگوید که قوۀ تشخیص کافی ندارند. پدیدآوری که به خودانتقادی تذکرهای کسانی میبر

پردازد اگر روش خود را در ادبیات نقد کند، به موقعیت و شرایطی که منطبق و یا می

غیرمنطبق با الزامات موقعیت خویش است، نظر دارد. همچنین اگر نگرش ادبی خویش را 

ت یابد و اگر به شخصیموقعیت و شرایط زندگی خود می بررسی کند، نسبتی بین آن و

خویش بپردازد، موقعیت و شرایطی را که در آن قرار گرفته است، مدّ نظر قرار داده و اعالم 

 کند.رضایت و یا نارضایتی می

شود. بنابراین، ها)هر دو( میها و بدیآنچه الزم به تذکر است اینکه نقد، شامل خوبی

فتن موقعیت خویش توسط یک پدیدآور ادبی همان قدر انتقادی است مثبت و مناسب یا

در  وفورگذاری بهالشکوی و گالیهکه اعالم شکایت و گالیه و امثال آن. اگرچه بحث بث

مطالعات ادبی مشهود است، منظر اخیر، یعنی اعالم رضایت، چندان مورد توجه منتقدان 

این دو، یعنی شکایت و رضایت هر دو با و پژوهشگران ادبی واقع نشده است، حال آنکه 

 کنند.هم وجه انتقادی را شکل داده و تکمیل می

نفثه »توان شواهدی برای هر دو جنبۀ مذکور یافت، مثال بارزی که در آن می

نویسنده و شاعر قرن هفتم، متولد )الدین خرندزی زیدری نسویشهاباثر  ،«المصدور

چنان بوده که مدتی را در آسایش او زندگی  ت.اس (ه.ق 695شیروان و متوفی به سال 

شاهانه گذرانیده، سپس دستخوش تالطمات حاصل از حملۀ تاتار شده و دوباره در پناه 

حاکمی دیگر آرام گرفته است. زیدری با استفاده از قدرت بیان خویش در نظم و نثر، در 

در خدمت امرای  ابتدا زیدری ای خویش پرداخته است.نامهالمصدور، به نقد زندگینفته

 611و از سال پیوسته الدین محلی نسا بوده و بعدها در عراق و آذربایجان به سلطان جالل
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ر آسیای صغی ۀتاتار، آوارۀ در حملوی سپس  رسیده است.دیوان انشاء ه.ق به سمت صاحب

نجا نهایتاً در میافارقین خود را به خدمت ملک ایوبی رسانده و هما شده وو آذربایجان 

نفثه المصدور . کرده استتقدیم  اوه. ق تالیف و به  631کتاب نفثه المصدور را در سال 

 تاتار به ایران ۀدر آن با نثری مصنوع، برخی حوادث ناگوار زمان حملمؤلف است که  اثری

 .گویدهای سابقش میآسانیرا شرح داده و گاهی از تندر آن اوضاع  خویشو سرگردانی 

-ای از نقد خویشتن با محور زندگیشود، مجموعهور که از نام آن حاصل میاین اثر همانط

ای از شکایت ضمن خودانتقادی الشکوی دارد. نمونهنامۀ مؤلف است که بیشتر جنبۀ بث

  ای در نفثه المصدور:تذکره
در این مدّت که تالطم امواج فتنه کار جهان برهم شورانیده است، و سیالب جفای 

سموم عواصف هرچند بر عموم آب از روی  ...سروران را جفای خود گردانیدهایّام سرهای 

همگنان برده، نکبای نکبت حال من پریشان حال بیکبارگی برهم زده، تا قاطع أرحام 

که قالب « 8»حیات، یعنی سیف، در کار آمده، صلت رحم بکّلی مدروس شده، بازین همه 

  /من غرقه دریای غمم، کس گوید" ه استنیم خسته از کشتی أمل بر لوحی شکسته ماند

تیزتاز قلم که هنگام مهاجرت خفیر ضمایر و  "؟!«کنبر سفینه نقشی می»با غرقه که: 

ترجمان سرایر است، بدست گرفته، و قصد آن کرده، که شطری از آتش حرقت، که ضمیر 

اندوه،  یعنیبر آن انطوا یافته است، در سطری چند درج کنم؛ و از این صدرنشین دلگیری، 

ام که از شکایت بخت افتان و خیزان، که هرگز خواسته ...آمیز فروخوانمحکایت شکایت

مذاق درپی نداد، و سهمی از اقسام آرزو  -کام مراد شیرین نکرد، تا هزار شربت ناخوش

نصیب دل نگردانید، که هزار تیر مصائب بجگر نرسانید، فصلی چند بنویسم، و از آنچه 

)ع( و ان کاین همه غم درو  -بر او منطوی است و دل بجان آمده بر او حاویأحناء ضلوع 

ات پای مقاسپردازی واجب بینم، و از سرگذشتهای خویش که کوهدل -بود  یکدل نیست

 (1-3: 1350.)زیدری، در قلم آرم... آن ندارد، و دود آن چهره خرشید را تاریک کند

هایی از اعالم وی نیست، بلکه نمونهالشکبا وجود این، این اثر فقط حاوی بث

 توان در نفثه المصدور مالحظه کرد: ای خویش را نیز میرضایتمندی ضمن بررسی تذکره

درگاه مبارک سالطین بیت ایّوبی و ملوک خاندان عادلی، کعبه فتوّت، و صفا و مروه 

ه در معرفتی کپس بهدایت سعادت و ارشاد بخت، بنابر سابقه ... این خانه، صفا و مروّتست

این خاندان مبارک، خدایگان کریم،  تشبیب این  دعا تقریر رفته است، روی بدرگاه خالصه

سلطان رحیم، ملک مظفّر، ال زال ملکه قرین الدّوام، ما قرنت الّلیالی باألّیام، و تکاملت 

مَّ رَأَیْتَ نَعِیمًا وَ َو إِذا رَأَیَْت ثَ" .القرون باألعوام، و مدّت علی الّلیل جالبیب الظّالم، نهادم

ال َیسْمَعُوَن فِیها "و اینک چهار سال شد، که عصا القرار در این دار القرار که "مُلْکًا َکبِیراً
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وْلٌ وَ ال فِیها غَ"ام و این آستان را که علی الحقیقۀ آشیان امانست انداخته "لَغْواً وَ ال تَأْثِیماً

ساخته، منظور نظر رأفت و مشمول انواع کرامت و عاطفت  مأوای خود "ال هُمْ َعنْها یُنَْزفُونَ

و مدد قناعت من، عیش  -انقطاع بادکه بی -روزگار میگذرانم، و از مادّه إنعام این پادشاه

 (117-115)همان: .قوی دست داده است

ی الشکوای در شرایط شکایت: این بخش، در عمل همان مباحث بثخودانتقادی تذکره

ران و نویسندگان در ادبیات ایران و جهان است. آثار متعددی مطلقاً به های شاعو گالیه

این موضوع اختصاص یافته و حتی آثار بیشتری وجود دارد که شامل آن است. تعدد چنین 

آثاری موجب شده است که تحقیقات متنوع و فراوانی نیز در باب آنها صورت بگیرد. در 

ا که در آنها، شاعر و یا نویسندۀ ادبی، از موقعیت ای رذیل برخی شواهد خودانتقادی تذکره

کند و همچنین مطالعاتی را که پیرامون آنها و شرایط زندگی خویش اعالم نارضایتی می

 کنیم.انجام شده است، مرور می

شود. مثالً بهار، شهر گاهی نارضایتی شاعر از محل زندگی خود موجب خودانتقادی می

 کند:ین نقد میاش، تهران را چنمحل زندگی

 بهتان و دروغ و غیبت و فحش سبیل  شهریست پر از همهمه و قاال قیل

 مردیم از این زندگی ای مرگ، دخیل!  خستیم از این همهمه ای گوش، امان!

 (709: 1: ج1380)دیوان اشعار بهار،   

 

-و مغنیها نامهای در آن ظهور پربسامدی دارد، ساقیاز مواضعی که خودانتقادی تذکره

شود. مثاًل وفور دیده مینامه بهنامه و مغنیها است. شکایت از حال خود، در ساقینامه

 ای به مطلع:نامهالدین آرتیمانی در ساقیرضی

 اتعقل آفرینان دیوانهه ب  اتالهی به مستان میخانه

 پردازد:به انتقاد از حال خراب و دماغ پرشان خویش می

 شراب ز شب مانده باقی کجاست  کجاستپریشان دماغیم، ساقی 

: 1353الدین آرتیمانی، )دیوان رضی  

357) 

ایِ متضمنِ شکایت را در آن های خودانتقادی تذکرهتوان نمونهاز دیگرجاهایی که می

ند، کاست که در آن، شاعر از زندانی شدن خویش شکایت می« حبسیات»فراوانی یافت، به

ی از اند. یکتر جایگاهی در دربار حاکم داشتهنویس، پیشسیهدر حالیکه اغلب شاعران حب

ق.( است که 938-718نویسان در ادبیات فارسی، مسعود سعد سلمان)معروفترین حبسیه

 سراید:زندگی خویش در شرایط زندان را با استفاده از بیانی مصور و خالق چنین می
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 سرمدرد و تیمار دختر و پ  تیر و تیغ است بر دل و جگرم

 غم وتیمار مادر و پدرم  هم بدینسان گدازدم شب و روز

 از غم و درد آن دل و جگرم  جگرم پاره است و دل خسته

 نه بدیشان همی رسد خبرم  رسد مرا ز ایشاننه خبر می

 سود کم کرد با قضا حذرم  نایباز گشتم اسیر قلعه 

 به میان بر دو دست چون کمرم  کمر کوه تا نشست من است

 از زمین گشت منقطع نظرم  از بلندی حصن و تندی کوه

 سر فرود آرم و در او نگرم  من چو خواهم که آسمان بینم

 چون هما سایه افکند به سرم  بینم از همه کیهانپست می

 (15: قصیدۀ 1380)دیوان سعدسلمان،   

 

اعر، از اینکه توان یافت که در آن، شهمچنین آثار متعددی را در ادبیات فارسی می

عنوان یک شاعر زندگی کرده، ابراز ندامت کرده و زندگانی خویش را مورد انتقاد قرار به

داده است. مثاًل انوری در قصیدۀ شعر و شاعری که یکی از معروفترین قصاید اوست، به 

 پردازد و از آن شکایت و گالیه دارد:نقد زندگی شاعرانۀ خود می
 تا ز ما مشتی گداکس را به مردم نشمری  عر و شاعریای برادر بشنوی رمزی ز ش

...   

 هم تو حاکم باش تا هم زانکه بفروشی خری  کنی ضایع ازو تاوان مخواهعمر خود خود می

...   

 پروریای مسلمانان فغان از دست دشمن  دشمن جان من آمد شعر چندش پرورم

 به است و جای آنکه دیوان بستریموجب تو  گر مرا از شاعری حاصل همین عارست و بس

 (979: 1351)دیوان انوری،   

خاطر رفتار و یا نگرش سابق خود است. مثالً دیگر، خودانتقادی زندگی پدیدآور، به

علت آنکه بخشی از آن را در عالم کند و بهملک الشعرای بهار، زندگی خود را نقد می

 پردغل سیاست گذرانده است، در اثری با مطلع:

 جان گرفتم خسارت از عمری پس  ای تاوان گرفتمدلبر بوسه ز

اش را نادانی از خویشتن شکایت دارد و چنین رفتاری را راه شیطان و علت اصلی

 داند:خویش می

 ز نادانی ره شیطان گرفتم  غا مدتی کاندر سیاستیدر

 مواهب آنچه از یزدان گرفتم  نمودم خیره صرف میل مخلوق
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 مگرفت رضوانکه آن را روضه   اندرین تاریک دوزخدو ده سال 

 (664: 1: ج1380)دیوان اشعار بهار،  

همچنین از موارد نارضایتی و انتقاد شعرا از زندگی خود، عشق به آن یاری است که 

ای از این دست خودانتقادی را در وفا، ولی با رقیب سازگار است. نمونهنسبت به شاعر بی

 های او نقد خویشتن فراوان است:ابیم که در غزلیغزلی از حافظ می

 بختم ار یار شود رختم از این جا ببرد  نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد

 (118: غزل 1388)دیوان حافظ،   

 
  

در مقایسه با این همه شکوا و شکایت  ای در شرایط رضایت:خودانتقادی تذکره

 ماند، اعالمدر حوزۀ نقد ادبی معموالً مغفول می ای کهشعرا، وجه دیگر خودانتقادی تذکره

( از موقعیت و شرایطی است که در آن زندگی و auto-criticرضایت ادیب خودمنتقد)

سه در مقای«)الرضابث»یا « نامهرضایت»نوعی های ذیل که بهکند. نمونهاثر ادبی خلق می

شود که در شواهدی مطرح میالشکوی( است. اگرچه به ظاهر، این شواهد در مقابل با بث

گذاری و طرح شکایت از موقعیت و نویس، به گلهنویس و یا درامآنها ادیبِ شاعر، داستان

ی اپردازد، در واقع اینها در مقابل آنها قرار نداشته، بلکه روی دیگر سکهشرایط خود می

ای هرا برای نمونه است و به تعبیر دیگر، اینها حکم الزم و مکمل« نقد ادبی»واحد، به نام 

توان در مدایح یافت. جایی که ادیب، خود را در قبلی دارند. بسیاری از این شواهد را می

یابد و به شکرانه، از خدمات و عنایاتی که شامل سایۀ قدرت و ثروت دیگران آسوده می

ا یکند. البته گاهی هم فقط اعالم رضایت از اوضاع زندگی حال او شده است، قدردانی می

زید. مثالً، نقد محل زندگی که متضمن رضایت باشد، در غزلی محلی است که در آن می

 با مطلع:

 خداوندا نگه دار از زوالش  مثالشخوشا شیراز و وضع بی

 از حافظ شیرازی و بر این گونه است:

 

 بخشد زاللشکه عمر خضر می  ز رکن آباد ما صد لوحش اهلل

 آید شمالشآمیز میعبیر  میان جعفرآباد و مصال

 بجوی از مردم صاحب کمالش  به شیراز آی و فیض روح قدسی

 که شیرینان ندادند انفعالش  که نام قند مصری برد آنجا

 (154)همان: غزل   
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همچنین خودانتقادی، همراه با اعالم رضایت از شرایط زندگی و نگرش خویش به 

 مثالً: شود.وفور در رباعیات خیام دیده میجهان، به

 شوید گردابر از رخ گلزار همی  ست خوش و هوا نه گرم است و نه سردروزی

 کند که می باید خوردفریاد همی  بلبل به زبان حال خود با گل زرد

 (54: رباعی 1389)رباعیات خیام،   

 

شاهدی برای خودانتقادیِ متضمن اعالم رضایت از زندگی در پناه حاکمان و ثروتمندان 

 ای از انوری با مطلع:ر قصیدهرا د

 ار قلم تو بنان ز نووی مرتبه   را کرم تو دست ز تازه ۀای قاعد

 توان دید:در مدح وزیری که در آن زمان به قدرت رسیده است، می

 ...یارب چه کمالی تو عرب را و عجم را  دین عرب و ملک عجم از تو تمامست

...   

 غمخوارتر از گرگ شبان نیست غنم را  انصاف بده تا در انصاف تو بازست

...   

 را نعم بود قوی اعزازآوازه   مردم طایفه هرزین پیش به اندازه 

 بیچاره نعم چون تو شدی مایه کرم را  امروز در ایام تو آن صیت ندارد

 تر از ابر بود زادن نم راآماده  دودی که سر از مطبخ جود تو برآرد

 (9قصیدۀ : 1351)دیوان انوری،   

 
در باب نقد شعر و شاعری و اعالم رضایت از آن توسط شاعران شواهد متعددی را در 

توان یافت. شاعران معموالً در ضمن سرایش تفاخر نسبت به قدرت قلم می« مفاخرات»

-اند، اعالم رضایت و سرور میشان شاعر شدهصورت ضمنی از اینکه در زندگیخویش، به

 غزلی با مطلع: کنند. مثالً عطار در
 به امید وصل جان را، خط جاودان فرستی  اگر از نسیم زلفت اثری به جان فرستی

-آور بودن خویش را چنین نقد میشاعر و زبان

 کند:

  

 به جواهری که از دل به سر زبان فرستی  چه عجب بود ز عطار اگر آیدش تفاخر

 (577: غزل1380)دیوان عطار،   
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تن که متضمن اعالم رضایت باشد، در بطن اشعاری است که شاعر گاهی نیز نقد خویش

گوید. مثالً حافظ در اعالم رضایت از سازگار شدن یار، طیّ آن، از موافقت یار سخن می

 سراید:وفایی و هجر، در غزلی  چنین میپس از بی

 زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد  روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

 عاقبت در قدم باد بهار آخر شد  فرمودمه ناز و تنعم که خزان میآن ه

 نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد  شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل

 گو برون آی که کار شب تار آخر شد  صبح امید که بد معتکف پرده غیب

 همه در سایه گیسوی نگار آخر شد  های دراز و غم دلآن پریشانی شب

 قصه غصه که در دولت یار آخر شد  ورم نیست ز بدعهدی ایام هنوزبا

 که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد  ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد

 حد و شمار آخر شدشکر کان محنت بی  در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را

 (166: غزل 1388)دیوان حافظ،   

 

                                            

 گیری:نتیجه .9

نقد خویشتن یعنی نقدی که در آن شاعر یا نویسنده در جایگاه منتقد اولیه، خود به 

پردازد، انواعی دارد. خودانتقادی نقد اثر، روش، نگرش و یا شخصیت ادبی خویش می

 لای( آن است که پدیدآور اثر ادبی، نسبت به شرایط، موقعیت و مسائنامهای)زندگیتذکره

زندگی خویش انتقاد کند. نقد صحیح آن است که هر دو جنبۀ مثبت و منفی مسائل را 

ای، دو جنبۀ شکایت و رضایتمندی دارد. وجه شامل شود. در نتیجه، نقد خویشتن تذکره

-مندی شعرا و نویسندگان ادبی است، اما وجه رضایتالشکوی و گالیهشکایت همان بثّ

الشکوی است. نقد خویشتنی که متضمن د از مبحث بثمندی موجب وسعت دایرۀ این نق

های شکایت است، موضوعاتی همچون نقد محیط و شرایط زندگی و حوادث و دشواری

یرد. گوفا و امثال آن را دربرمیآن، رفتار نادرست گذشته، عشق به محبوبی ناسازگار، بی

ضایت شاعر و نویسندۀ ماند، اعالم روجه دوم که در مباحث انتقادی معموالً مغفول می

ادبی از محیط، شرایط و اتفاقات مطلوب زندگی پدیدآور است. در این تحقیق معلوم شد 

مندی نیز به وقایع زندگی و شأن های رضایتکه شعرا و نویسندگان ادب فارسی، از جنبه

لی جمتنی، در اثنای آثار ادبی تصورت دروناند و این اشارات بهاجتماعی خود اشارتی کرده

ای و خصوصاً وجه رضایتمندی پدیدآور از نامهیافته است. پرداختن به خودانتقادی زندگی

تری در حوزۀ ادبیات خواهد بود. با ورود جدی های وسیعزندگی خویش، راهگشای پژوهش
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دست خواهد آمد که روشنگر زوایایی از ای بهمحققان به این بحث، آثار ارزشمند پژوهشی

شرایط اختصاصی و اجتماعی زمان خویش است که تا کنون مورد توجه زندگی ادبا در 

 واقع نشده است.
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 منابع

 

 ، تهران: نشر پارپیرار.مدرنیسم نیما(، 1384اسدی، مجید.)

، به اهتمام محمدتقی مدرس دیوان انوری(، 1351انوری ابیوردی، علی بن محمد.)

 شر علمی فرهنگی.رضوی، چاپ چهارم، تهران: ن

به کوشش احمد کرمی،  .دیوان رضی الدّین آرتیمانی (،1353.)آرتیمانی، رضی الّدین

 .تهران: انتشارات ما

ن: تهرا ،از صبا تا نیما، جلد سوم با عنوان: از نیما تاروزگار ما(، 1377پور، یحیی)آرین

 نشر علمی.

جم: علی محمد حق شناس، ، متررمان به روایت رمان نویسان(، 1384آلوت، میریام)

 تهران: نشر مرکز.

یا رؤ یهترجم ،ای، جستارهای دربارة رمانتخیل مکالمه (،1385.)میخائیل ،باختین

 .نشر نی: انتهر ،ر آذرپو

 .علم : نشرتهران، خود مشت و مالی(، 1389.)محمد ابراهیم ،باستانی پاریزی

بهار، ویرایش دوم، تهران: نشر  کوشش چهرزاد، بهدیوان اشعار(، 1380بهار، محمدتقی.)

 توس.

 ، ترجمۀ: داریوش کریمی،منطق گفتگویی میکائیل باختین(، 1355تودوروف، تزوتان.)

 تهران: نشر مرکز.

، ترجمه محسن سلیمانی، نویساز روی دست رمان(، 1388جمعی از نویسندگان.)

 تهران: نشر سوره مهر.

، تصحیح: عالمه محمد یرازیدیوان حافظ ش(، 1388.)محمد نیالدشمسحافظ، 

 کوشش: ناهید فرشادمهر، چاپ هشتم، تهران: نشر گنجینه.قزوینی و دکتر قاسم غنی، به

نقد خویشتن تحلیل قصیده در مذمت » (1340.)حسین ،یزدانیو  حسین ،خسروی

 .تابستان ،5شماره   ،3دوره  ، زبان و ادب فارسی هینشر ،«شعر و شاعری از انواری

با تصحیح، مقدمه و حواشی محمد علی ، رباعیات خیام (،1389).ابراهیم خیام، عمربن

فروغی و قاسم غنی؛ همراه با ترجمه انگلیسی فیتزجرالد؛ به کوشش بهاءالدین 

 .خرمشاهی، تهران: انتشارات ناهید

 .دینشر مروار :، تهراندر صحبت اهل قلم ،(1349.)کیوازر ان،یدرساهاک
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 رانیدر ا ینقد ادب یها وهیش یبررس)رانیشعر در ا نقد  (،1355درگاهی، محمود.)

 .امیرکبیر  : نشرتهران ،(یاز آغاز تا عصر جام

اشعار مسعود سعد سلمان: با شرح لغات و  دهیگز(، 1380سعد سلمان، مسعود.)
 ی.و فرهنگ یانتشارات علم، تهران: لسان نیاهتمام: حسبه، باتیترک

 ن: نشر فرودس.، تهرانقد ادبی(، 1358شمیسا، سیروس.)

 ، تهران: پارس کتاب.مجموعه اشعار طاهره صفارزاده(، 1343صفارزاده، طاهره.)

مجلۀ ادب و زبان فارسی،  ،«بث الشکوی در شعر خاقانی»(، 1351طالبان، یحیی.)

 .9بهار شمارۀ 

 ، تهران: نشر چشمه.یهاد خیش ابانیتهران، خ(، 1343.)دیمج ی،عباس

، به راهنمایی: محسن نورایی، «خالق نقد در نهج البالغها»(، 1341. )سارای، عربشاه

 .دانشگاه مازندران الهیّات، ارشدیکارشناس هنامانیپا

دیوان عطار: شیخ فریدّالدین محمد عطار  (،1380).عطار، محمد بن ابراهیم
 .به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی ،نیشابوری

 6992سیر نقد شعر در ایران، از مشروطه تا  (،1380غالمحسین.)زاده، غالمحسین

 ، تهران: نشر روزنه.ه.ش

 تهران: نشر امیرکبیر. ،دربارة ادبیّات و نقد ادبی(، 1353فرشیدورد، خسرو.)

 ، تهران: نشر زمستان.گفتگوی شاعران(، 1381کاخی، مرتضی.)

هفت نویسنده امریکای  مصاحبه ریتا گیبرت با: -هفت صدا (، 1333گیبرت، ریتا.)

 ، ترجمۀ: نازی عظیما، تهران: نشر آگه.التین

 ، تهران: نشر نیلوفر.نویسنده زن 66گفتگو با (، 1384متولی، مهرشید.)

 ،امیرحسن یزدگرد :تصحیح و توضیح، نفثه المصدور( 1350.)نسوی، محمد بن احمد

 تهران: نشر ویراستار.

 ، کرمان: نشر مؤلف.ادبی مقدمات فرانقد(،  1340نصرتی، مهرداد.)

مند در مطالعۀ خودانتقادی، به منزلۀ روشی جدید و نظام معرفی»(،1343ــــــــــــــ)

نهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب  نشریه، «فرانقدی ادبّیات و هنر
 ، خراسان شمالی، بجنورد. فارسی

 ،«ید الدین عطارنقد خویشتن و شیوه تعلیمی فر»(، 1385ویلی، محمدعیسی.)

 ، فروردین.17، شمارۀ نشریه اطالعات حکمت و معرفتترجمه: علیرضا رضایت، 
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 ، تهران: نشر علمی.دیداری با اهل قلم(، 1365یوسفی، غالمحسین.)

 د( دیگر منابع:
Merriam-Webster’s web: www.merriam-

webster.com/dictionary/autocriticism 
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 وقایع نگاری در نگارگری ایران دوره افشار
 ه.ق 6616نمونه موردی: نگاره فتح دهلی از نسخه خطی جهانگشای نادری 

 

 1اکرم رفیعی 

 

 چکیده

نی در به تصویر کشیدن موضوعات مختلف، به دو صورت کلی عمل کرده اند. نگارگران ایرا

گروهی با استفاده از تخیل خود به بازآفرینی داستان ها و روایات حقیقی و گاه تخیلی در 

قالب تصاویر و عناصر خیالی پرداخته اند. گروهی نیز در این بازآفرینی، روایتی مستند از 

ریخ جهانگشای نادری روایتی مستند از دوره افشار است که به قلم رویداها ارائه داده اند. تا

میرزا محمد مهدی استر آبادی نگاشته شده است. از این کتاب نسخه ای خطی به تاریخ 

ه.ق موجود است که دارای چهارده نگاره رنگی است. در این پژوهش، نگاره فتح  1151

رسی ساختار نگاره، چگونگی روایت نقاش هند از این نسخه به عنوان نمونه انتخاب و با بر

از این رویداد مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد که نقاش گمنام این اثر، 

با استفاده هوشمندانه از ترکیب بندی، انتخاب صحیح محل قرار گیری افراد، نحوه ترسیم 

آنچه را که در مورد دو سپاه ایران و هند و همچنین استفاده هدفدار از عناصر مختلف، 

این رویداد دیده یا شنیده است به درستی و با دقت تمام به تصویر کشیده است. این 

پژوهش نشان می دهد که برخالف باور رایج، آثارهنری در ادوار تاریخی ایران صرفا با 

هدف لذت بصری بیننده خلق نشده است. بلکه گاه حقایقی پنهان از تاریخ یک ملت را 

رده اند. از این رو هر برگ از نگارگری ایرانی، به شرط نگاه عمیق و موشکافانه می باز گو ک

تواند فراتر از لذت بصری، نکاتی مهم از تاریخ و فرهنگ این سرزمین را برای محققان و 

 پژوهشگران آشکار سازد.

 

 جهانگشای نادری، نگارگری، نسخ خطی، هنر دوره افشارکلمات کلیدی: 

 

                                                           
 rafiee261@gmail.com                                                                      کارشناس ارشد نقاشی -1
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 مقدمه

های متمادی منبع الهام مهمی ه های خطی و به بیان کلی تر کتاب ها ، تا قرننسخ    

ها، جدا کردن برای نقاشان ایرانی به شمار می رفت. تا آنجا که که در بسیاری از دوره

های ایرانی از نسخ خطی کاری غیر ممکن به نظر می رسد.  بسیاری از این آثار در نقاشی

ن صورت، به تصویر درآمدند. هرچند بسیاری از این نگاره ها دوره های مختلف به زیباتری

به جهت دقت و مهارت در اجرا، به عنوان یک اثر مستقل تصویری نیز  قابل بررسی می 

باشند، لیکن در کنار ظرائف چشم نواز گاه عالوه بر لذت بصری، موید و مبین وقایعی 

  خاص از تاریخ و یا حوادث اجتماعی دوران مختلف است.

از جمله این متون، تاریخ جهانگشای نادری است که شرحی از رویدادهای تاریخی     

ایران در دوره افشار است. از این کتاب، نسخه ای خطی به قلم میرزا محمد مهدی استر 

ه.ق موجود است. این کتاب چهارده تصویر رنگی چشم نواز  1151آبادی متعلق به تاریخ 

مورد  "فتح هند"ر این پژوهش یکی از این نگاره ها با عنوان و بدون رقم)امضا( دارد. د

تحلیل ساختاری و به جهت ارتباط با متن رویداد مورد بررسی قرار گرفته است. در این 

بررسی به چند مورد توجه شده است. نخست به بررسی ساختار نگاره و محل قرارگیری 

نهایت میزان وفاداری نگارگر به عناصر و چگونگی ترسیم آنها پرداخته خواهد شد و در 

 آنچه در مورد رویداد دیده یا شنیده است مورد بررسی قرار می گیرد. 

روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی و در تحلیل نگاره ها ضمن نگاهی به 

منابع موجود، تکیه بر برداشت نگارنده از تصویر بوده است. استفاده از منابع به صورت 

انه ای و در بخش تصویر نگاره با مراجعه به بخش دیجیتالی کتابخانه مرکزی اصفهان کتابخ

 انجام گرفته است. 

 پیشینه پژوهش

دو مقاله موجود است. یکی به  -از منظر و نگاه بصری-درباره کتاب جهانگشای نادری    

 "نادری یمعرفی یک نسخه مصور تاریخ جهانگشا"قلم عبدالعلی ادیب برومند که با عنوان 

مجله هنر و مردم به چاپ رسیده است. در این مقاله نویسنده  88در شماره  1375در سال 

به معرفی دقیق نسخه مذکور پرداخته است و نگاره ها را از نظر تاریخی دارای ارزش و 

اعتبار باالیی می داند. همچنین در این مقاله ویژگی های چهارده نگاره موجود در نسخه 

ه اختصار بیان شده است. در مقاله دیگری به قلم تیرداد همپارتیان با عنوان ه.ق ب 1151

بررسی نگاره های نسخه خطی جهانگشای نادری که در مجله مطالعات هنر اسالمی در 

به چاپ رسیده است، چهارده نگاره موجود در این نسخه از نظر بصری مورد  1387سال 
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اله، ارزشمند و به جهت آشنایی با این نسخه نفیس، ارزیابی دقیق قرار گرفته اند. هر دو مق

 دارای اهمیت است. 

تا زمان نگارش این مقاله، به نوشته ای که به این روش متن رویداد و نگاره را مورد مقایسه 

 و مقابله قرار دهد دیده نشد و یا از نظر پژوهشگر پنهان مانده است. 

 مختصری از تاریخ ایران در دوره افشار 

ه.ق بساط سلسه صفوی  1137ز حمله افاغنه به اصفهان و سقوط این شهر در تاریخ پس ا

( با فروپاشی 17:1357که قرن ها با اقتدار در ایران حکومت کرده بود برچیده شد. )شمیم، 

حکومت صفوی به علت از بین رفتن هسته مرکزی حکومت، دوران آشفتگی و هرج و مرج 

و هرج و مرج سرانجام با تجمیع قوا توسط فردی به نام در ایران آغاز شد. این آشفتگی 

نادر قلی افشار که توانست رقیبان کوچک و بزرگ خود را یکی یکی از میان بردارد کنترل 

با هدف کسب قدرت، جمعی از اعیان و  1198( نادر در سال 83: 1380شد. )شعبانی،

غان دعوت کرد و همین جا کدخدایان و ریش سفیدان بالد ایران را به اردویی در دشت م

بود که آنها نادر را در ازای شروطی که وی همه آنها را پذیرفت به سلطنت انتخاب کردند. 

( حکومت نادر بر ایران دوازده سال به طول انجامید و همین مدت 511:1380)پیرنیا،

ر ککوتاه نیز بیشتر به تهیه قوا، لشکر کشی و  ضد و خورد گذشت. مهم ترین این این لش

 کشی ها گسیل شدن سپاه به سمت هند بود که سرانجام به فتح این سرزمین منجر شد. 

 نگاهی اجمالی به نگارگری نسخ خطی و کتاب آرایی در ایران 

( در 1-1را می توان در دورۀ پیش از استقرار اسالم )قرن  نقاشی ایرانیریشه های هنر    

بین النهرین یعنی دیوارنگاری، تندیس سازی  هنرهای باستانی نواحی ایران، آسیای میانه و

و صنایع دستی جست و جو کرد. در ایران عهد ساسانی نیز صفحات کتب خطی قدیمی 

طبق آنچه در منابع مختلف بر  (101-101 :1381)پولیاکووا،  را با نقاشی می آراستند.

طرح و  است و آمده است، تصویر گری در کتب ایرانی، بر پایه نقاشی مکتب مانوی استوار

البته  (100:1381رنگ در نقاشی مانوی نقش برجسته ای را ایفا می کند.)شریف زاده،

برخی از صاحبنظران از جمله پوپ، به این مقوله با دیده تردید می نگرند. پوپ می نویسد: 

تعیین سهم واقعی نقاشان مانوی تا به زمان حال غیر ممکن است. چون تا زمان کشف "

از نقاشی مانوی در شهر مخروبه ای در نزدیکی تورفان و چند دیواره نگاره قطعاتی چند 

بر روی معبدی که بعدها معبد مانوی نامیده شد، نمونه ای از هنر مانوی شناخته نشده 

بود. حتی امروز هم بقایای ارزشمند این هنر شکوفا به قدری پراکنده و محدود است که 

ا نمی دهد. اما این آثار به لحاظ رنگ آمیزی و ی هیچ نوع مقایسه و سنجشی راجازه

طراحی شباهت بسیاری با آثار متاخر ایران دارد. و این تاثیرات و الهامات مانوی به احتمال 
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نه تنها در استخوان بندی خود امپراطوری اسالمی باقی مانده است بلکه یقین است که 

ه آنها پناه گرفته بودند ادامه نقاشان مانوی هنر خویش را در مناطق شرقی یعنی جایی ک

 ( 15:1384)پوپ، "دادند. و به شکوفایی جریان توانمند سنن و قواعد جدید کمک کردند.

با اینهمه مشهورترین و ارزنده ترین نمونه های هنر تصویری ایران را می توان بر صفحات    

امروزه به عنوان ( در واقع آنچه 8: 1340های خطی و مرقعات مالحظه کرد. )پاکباز،نسخه

ای ارزشمند از تصویرگری کتب خطی است. این رابطه نقاشی ایرانی می شناسیم، مجموعه

 آیدینها منجر به تولید آثار فاخری از این دست شده است. تنگاتنگ در برخی از دوره

  ( این پیوند را چنین توصیف می کند:1آغداشلو )

مد سفارش دهنده نقاشی شد. اما پیش از ه طور کلی از زمانی که ادبیات به وجود آب»

شکل گیری ادبیات به صورت رسمی نقاشی شکلی مجرد داشت. آنچه از تصاویر حکاکی 

شده در غارها به جا مانده حاکی از آن است که انسان ابتدایی بر اساس انگیزش های 

های غار البته انسان  ست.طبیعی و امیال و آرزوها یا دنیای ذهنی خود نقاشی می کرده ا

نشین هم حماسه های مشخصی داشته اند که شکار، پیروزی انسان بر حیوانات و یا موانع 

طبیعی را بازگو و سینه به سینه نقل می کرده اند. نقاشی های بازمانده از این دوران 

تصویری از آرزوهای انسان غارنشین است در پیروزی بر طبیعت و یا تحقق امری جادویی. 

این حماسه های شفاهی خود عملی جادوگرانه بوده است. زیرا آنان تصور حتی تصویرگری 

ه در اینک..می کرده اند هر چه را که به تصویر بکشند در جهان واقعی متحقق خواهد شد .

نقاش یا هنرمند تصویرگر به جهان اطرافش نگاه می کند و آن را به تصویر می کشد، 

هنوز ادبیات به مرحله ای نرسیده است که  تردیدی نیست . اما این در زمانی است که

 (1) «.نقاشی یا هنرهای تجسمی دیگر را به خدمت خود در آورد

 هنر ایران در دوره افشار

هرچند دوران کوتاه حکومت نادر شاه بیشتر در لشکر کشی و جنگ گذشت و فرصت     

بیر یا به تع چندانی برای شکوفایی هنر نگارگری در بر نداشت اما جریان فرنگی سازی

( به کندی ادامه یافت. نسخه مصور جهانگشای 3محققانی چون ادیب برومند ایرانی سازی)

نادری یکی از آثار ممتاز و منحصر به فرد این دوره محسوب می گردد. )پاکباز، 

197:1340) 

لی اصاز دیگر آثار به جا مانده از این دوره می توان به یک دیوار نگاره الحاقی به تاالر     

کاخ چهلستون اشاره کرد که به پیروزی نادر شاه در جنگ کرنال اشاره دارد. این نقاشی 

در اسلوب و روش نقاشی های نسخه خطی جهانگشای نادری را به یاد می آورد. با وجود 

هنرمند  "محمد صادق"( بر روی این اثر مشخص می گردد که توسط 9رقم صادق الوعد )
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( دو تک چهره رنگ و روغنی 197: 1340شده است. )پاکباز، چیره دست این دوره اجرا

 از نادرشاه نیز از این دوران بر جای مانده است.

 

 

 

 

 

 

 درباره جهانگشای نادری 

جهانگشای نادری کتابی است در شرح زندگی و فتوحات نادرشاه افشار )که اندکی قبل     

یرزا محمد مهدی استر آبادی منشی و بعد از حکومت وی را نیز در بر می گیرد( و به قلم م

و مورخ دربار نادری نوشته شده است. نام کتاب مبین آن است که مورخ تنها به شرح 

فتوحات نادر پرداخته و به همین دلیل از بیان برخی موارد دیگر مثل شرایط اجتماعی و 

ات فرهنگی مردم آن دوران چشم پوشی کرده است. تاریخ جهانگشای نادری حاوی اطالع

ارزشمندی در باره رخدادهای زمان افشاریه، جنگ ها و فتوحات نادر و رویدادهای زمان 

وی است. هرچند نثر وی خالی از تکلف و تملق نیست اما به جهت نزدیکی مورخ به 

حوادث و وقایع آن را یک منبع دست اول برای تاریخ این دوره می دانند. اهمیت این 

نسخی است که در مکتب کتاب آرایی ایرانی اسالمی  نسخه از آن جهت است که آخرین

تولید شده و دیگر آنکه نقاشی های این کتاب تاثیرات قابل توجهی بر هنر نقاشی بعد از 

( نسخه خطی مربوط به این کتاب مربوط به سال  53:1387خود نهاده است.)همپارتیان،

یب برومند است و در ه.ق است. این نسخه متعلق به مجموعه شخصی عبدالعلی اد 1151

این مقاله نگاره ای از این نسخه مورد بررسی قرار گرفته و بنابر گفته ایشان، تنها نسخه 

نگاره رنگی و نفیس است.  19مصور موجود از این کتاب است. این نسخه نفیس دارای 

 از سوی نشر سروش با مقدمه ای از ادیب برومند به چاپ رسید. 1350این نسخه در سال 

 "فتح هند"سی و تحلیل نگاره برر
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 ماخذ: کتابخانه دیجیتال مرکزی اصفهان–ه.ق  1151نسخه خطی  -جهانگشای نادری-نگاره فتح دهلی -1شکل 

 

 در بخشی از متن تاریخ جهانشگای نادری فتح هند چنین توصیف شده است:

نثار  و سعادتخان  افتاد. لشکر آن در انهزام و برتافت، هندیان لشکر از سعادت اینکه ...تا "

 خود اتباع و اقرباء با نحو بهمان داشتند، او که بر هودج فیل قرار برادرزاده خان محمد

 یک پسر گشته زخمدار بود، سلطنت الیه مدار و سپهساالر که دوران، خان و گرفتار زنده

 خودش درآمده، اسارت بقید دیگرش ولد خان میاعاشور و مقتول برادرش خان مظفر با او

 قشون سردار خان واصل .درگذشت بود، افتاده که کارگر زخم، آن بعلت دیگر روز نیز

اشرف  کوکه و خان حسن میر و خان یادگار و افغان خان شاه داد با شاه محمد خاص

 قریب بودند، با معتبر امرای از که خان، احمد علی و خان بیک عاقل و خان اعتبار و خان

 شمشیر عرضه ایشان لشکریان از هزار سی و عظمای دیگر و خوانین و امراء از نفر صد

 نظام الملک با شاه محمد .پیوستند گرفتاری بسلسله زنده کثیر جمعی و گشته آبگون زهر

 دولت اعالم اعالء و صفوف تسویه خود به اردوی قریب چون اعظم وزیر خان الدین قمر و

 و مرّ و بیحد خزائن .دندز تحصن بذیل دست خویش بازگشته به معسکر بودند، نموده

 افزون بیشمار اثاثه و بسیار غنائم با را امرائی و پادشاهی توپخانه های و کوه پیکر فیالن

 )جهانگشای نادری( ".درآمدند تصرف بحیطه
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( نادر سوار بر اسب در جلوی تصویر ترسیم شده است و 1در نگاره فتح دهلی )شکل 

( 188: 1375نادرشاه آورده شده است.)برومند،سردار سپاه هند با دستان بسته به نزد 

سوار بودن نادر و پیاده بودن سردار سپاه هند فتح نادر و شکست سردار هندی را نشان 

می دهد. پیروزی نادر و شکست سردار سپاه هند در بخش مهمی از کادر به تصویر کشیده 

 می شوند. است و سپاهیان هر دو جبهه در پس زمینه یا بک گراند تابلو دیده 

 محل قرار گیری نادرشاه در نگاره فتح هند -1شکل 
مشاهده می شود در نگاره فتح  1همانطور که در بخش مشخص شده در شکل شماره 

هند بخش بزرگی از تصویر به محل قرارگیری نادرشاه سوار بر اسب اختصاص یافته است. 

ایران باشد که در آن اشخاص  این مورد می تواند نشانه ای از آن سنت قدیمی در نگارگری

مهم تر بزرگتر ترسیم شده و یا بخش بیشتری از تصویر را اشغال می کردند. در این نگاره 

نیز بازیگر اصلی نادر است. اوست که در هیبتی درخور یک فاتح نبرد را هدایت کرده و 

ه حضور باکنون رهبر سپاه دشمن را دست بسته مقابل خویش دارد. بیش از یک سوم تابلو 

او اختصاص یافت است که بی شک به نقش کلیدی و مهم او در این نبرد اشاره می کند. 

تیرداد همپارتیان در مقاله بررسی نگاره های نسخه خطی جهانگشای نادری حضور دو 

حیوان اسب و فیل را دو نماد مهم کشور هند و ایران می داند و معتقد است نقاش بصورت 

میان این دو سرزمین را نشان دهد. این تعبیر ظریف و هوشمندانه تلمیحی خواسته نبرد 

 ای است که می تواند تا حدود زیادی بر واقعیت منطبق باشد. 
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 مقایسه فضای اختصاص یافته به هر یک از دو سپاه -3شکل 

اگر با یک خط فرضی محل قرار گرفتن هر یک از دو سپاه را از هم جدا کنیم، مشاهده 

شود که بیش از دو سوم فضای کلی کادر به نادر و سپاهش اختصاص یافته است.  می

نقاش با این ترکیب هوشمندانه و غلبه سپاه ایران در ترکیب بندی کادر، پیروزی سپاه 

 ایران بر سپاه هند را به تصویر کشیده است. 

  
 مقایسه نحوه طراحی دو سپاه  -9شکل 
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آشکار میان نحوه ترسیم دو سپاه دیده می شود. تفاوت  9در بخش مشخص شده شکل 

سپاه منسجم و یکپارچه نادر و مقایسه با سپاه از هم گسیخته و رو به زوال هند نشان 

دیگری از پیروزی و فاتح شدن آنان دارد. انسجام و یکپارچگی سپاه نادر در تصویر می 

 نماید.  تواند به تالش وی برای تشکیل یک لشکر منسجم و قدرتمند اشاره

 
 نحوه طراحی فیگور نادر نشسته بر اسب  -7شکل شماره 

نحوه نشستن نادر با دستی بر کمر و دستی دیگر  7در بخش مشخص شده تصویر شماره 

بر خنجر قابل توجه است. این نوع نشستن بعدها در هنر دوره زند و قاجار نیز ادامه می 

اهده می گردد. نحوه نشستن نادر دقیقا مش 1یابد. نمونه هایی از این تصاویر در جدول 

ود شحالتی است که سالها بعد در پیکرنگاری درباری و آنچه از شاهان قاجار ترسیم می

( این الگو از زمان صفویه در کار هنرمندانی چون محمد زمان دیده 1می بینیم. )جدول 

هجری  1054به  شود. در یک اثر بی رقم که منسوب به همین هنرمند و احتماال متعلقمی

قمری است شاه عباس را در همین حالت در حضور سفیر هند نشان می دهد. این الگو 

 یابد. یابد و با اندکی تغییر در جزییات به دوره قاجار راه میدر نقاشی زند ادامه می

شاه عباس، بدون رقم -اواخر صفویه 

 منسوب به محمد زمان)بخشی از اثر(

اجار، رقم دوره قاجار فتحعلی شاه ق

 میرزا بابا
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 (1380نحوه طراحی فیگور نشسته شاهان از اواخر صفویه و قاجار ماخذ: آرشیو نگارنده و )پاکباز، -1جدول 

 نتیجه گیری

بخش مهمی از نگارگری ایرانی شامل کتاب آرایی نسخ خطی است. در این راه نگارگر     

از تماشای نقش ها و رنگ های بدیع و چشم نواز در  ایرانی عالوه بر ایجاد لذت بصری که

بیننده ایجاد می کند،  گاه بیان گر برشی از تاریخ این سرزمین و یا حوادث اجتماعی و 

فرهنگی مردمان ایران است و از این راه حقایقی را پیش چشم بیننده آشکار می سازد. 

شای نادری متعلق به تاریخ از نسخه خطی تاریخ جهانگ "فتح هند"در این پژوهش نگاره 

ه.ق مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی نگاره مشاهده می شود که نقاش با دقت و  1151

ظرافت تمام از عناصر بصری در جهت بازآفرینی یک رویداد بهره گرفته است. استفاده 

هوشمندانه از ترکیب بندی، انتخاب صحیح محل قرار گیری افراد، نحوه ترسیم دو سپاه 

همچنین استفاده هوشمندانه از عناصر موجود، نگاه تیز بین نقاش به صحنه را نشان می  و

دهد. در این مرحله هدف نقاش از یک بازآفرینی صرف یک واقعه و یا ایجاد لذت بصری 

فراتر رفته و مفاهیم عمیق تری را به مخاطب ارائه می دهد. نتایج اینگونه پژوهش ها از 

استفاده قرار گیرد. نخست اینکه مطالعه و پژوهش در این آثار  دو جهت می تواند مورد

می تواند بخشی از تاریخ، فرهنگ و شرایط  اجتماعی سرزمین ایران را روشن سازد و در 

به عنوان الگویی در اختیار هنرمندان و نقاشان جوان قرار گیرد. تا در خلق آثار قدم بعدی 

از نگاهی سطحی فراتر رفته به مدد عناصر بصری و خط و رنگ و فرم خالق آثاری باشند 

 که بدیع، بیانگر و جریان ساز باشند.  

 پی نوشت: 
 نقاش و هنرمند معاصر ایران.ن -1
 زدهم مرداد سال هشتاد و سه درخبرگزاری میراث فرهنگی درج شده است.این مصاحبه در تاریخ نو - 1
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برخی از صاحبنظران چون رویین پاکباز این جریان را فرنگی سازی و برخی دیگر آنرا نه تقلیدی از  -3

هنر غرب بلکه یک روش کامال ایرانی شده می دانند و بر آن نام ایرانی سازی می نهند. برای اطالع بیشتر 

 ریخ نقاشی ایران نوشته پاکباز و مقاله ادیب برومند مراجعه شود. به تا

 محمد صادق آثار خود را با نام آقا صادق هم امضا کرده است.   -9
 منابع 

(. معرفی یک نسخه مصور تاریخ جهانگشای نادری. 1375ادیب برومند، عبدالعلی )

 97-90مجله هنر و مردم: تهران. صفحات  88شماره 

 (. نقاشی ایرانی از دیر باز تا امروز. زرین و سیمین: تهران1340یین)پاکباز، رو

 (. سیرو صور نقاشی ایران. ترجمه یعقوب آژند. نشر مولی : تهران1384پوپ، آتور اپهام)
 . روزنه: تهرانیضیف رهزه قیقحو ت همرجت .یرانای اتیو ادبیاشقن(1381،ی، آ )ووااکیولپ

 ( ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه خیام: تهران 1380یرنیا، حسن، آشیتانی اقبال )پ

 (. شاهنامه و پیوند ادبیات موسیقی و نقاشی. کتاب ماه هنر1381شریف زاده عبدالمجید) 

 (. تاریخ ایران در عصر افشاریه. ج اول. سخن: تهران 1380شعبانی، رضا)

هجری.  13و  11کودتای رضاخان میر پنج. تاریخ قرن  ( از نادر تا1357شمیم، علی اصغر )

 مدبر: تهران

 آغداشلو.آیدین با مصاحبه .  83مرداد 14مصاحبه:  درج نراقی، سولماز، تاریخ

فرهنگی میراث خبرگزاری

/NSite/FullStory/News/?Id=82993&Serv=0&Shttp://www.chn.ir
Gr=0 

( . بررسی نگاره های نسخه خطی جهانگشای نادری مجله 1387همپارتیان، تیرداد)

 46-53مطالعات هنر اسالمی. صفحات 

 .منابع تصاویر: کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی اصفهان

http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=82993&Serv=0&SGr=0
http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=82993&Serv=0&SGr=0
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هنری -ی نظامی تهماسبی در بستر تاریخیهای خمسهتحلیل نگاره

 مکتبِ نگارگریِ تبریزِ صفوی
 6نژادسارا حاجی

 چکیده
های ی فردوسی در جایگاه دوم کتابی نظامی پس از شاهنامههای مصور خمسهمنظومه

شار از تصاویر گیرد که سرمصورسازی شده قرار دارند؛ زیرا که نظامی از زبان شعری بهره می

 تهماسبی که آخرین ی نظامیهای خمسهتجسمی است. در این مقاله تالش بر این است که نگاره

ی مهم مکتب تبریز صفوی است با توجه به بستر اجتماعی، تاریخی و هنری نسخه و دومین پروژه

. دکننده بررسی و تحلیل شوهای هنرمندان مشارکتمکتب نگارگری تبریز صفوی و ویژگی

ای از اوج سبک شکوهمند و تهماسبی را جلوه ی نظامیهای خمسهبسیاری از هنرپژوهان نگاره

های در ابتدای مقاله بنیان دانند.ترین دستاورد تاریخ نگارگری ایرانی میترین و غنیمتکامل

ی شود. سپس در بخش بعدی نگارگران هنرآفرین نسخهمکتب نگارگری تبریز صفوی شرح می

در  زمینه بتوانشود تا با این پیشهای سبک آنان معرفی میی نظامی تهماسبی و ویژگیخمسه

ی نظامی را تحلیل کرد. در طی مقاله تالش بر این است که به های خمسهبخش نهایی نگاره

ها شواهدی بیش از تصویرگری صرف و روایتگری محض را آیا نگاره سؤاالت زیر پاسخ داده شود.

و تغزلی است؟  های عاشقانهها متاثر از منظومهگذارند؟ چگونگی ترسیم نگارهبه نمایش می

تهماسب در طی کتابت شود؟ شاهها دیده میای از نبوغ یا خالقیت هنرمند در این نگارهجلوه

گریزی  ی هنری نظامی توجه خاصی نسبت به مسائل مذهبی داشت. روحیهنسخه خمسه

های فرما باشد. در نگارههای این نسخه اندوه ژرفی حکمنگارهتهماسب باعث شده که در شاه

ی عاشقانه و تغزلی نظامی با ی تهماسبی، جهان خیالی متاثر از پنج منظومهی خمسهنسخه

شود. در ها دیده میسنگشده در پشت تختهچندان درخشان، پر از حیوانات پنهانهای نهرنگ

غ و های این نسخه نبواند. در بسیاری از نگارهورایی ترسیم شدهما های انسانیها پیکرهاین نگاره

های رنگارنگ و صخرهبرای نمونه، کند. نوازی میصورت آشکاری چشمخالقیت هنرمند به

های فرد نگارههای منحصربهها از ویژگیشده در صخرههای انسان و سایر موجودات پنهانپیکره

اندام » یمحمد در تبدیل ظرایف شعری به تصویر در نگارهننبوغ و دقت سلطا. محمد استسلطان

جنون بردن پیرزن م»ی بسیار ستودنی است. میرسیدعلی در نگاره« سارشستن شیرین در چشمه

                                                           
ارشد پژوهش هنر از دانشگاه هنر و معماری تهران  یکارشناسی هآموختدانش1 

 sara.hajinajad@gmail.comمرکز
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ی مردم را به ی مرسوم تصویرسازی را رها کرده و کارهای روزمرهشیوه« را به در خرگاه لیلی

تفاوت با فرد و مین است که با سبکی کامال منحصربهنمایش کشیده است. نبوغ میرسیدعلی در ا

جان را به نمایش گذاشته است. میرزاعلی مهارتی استادانه نگاهی تیزبین و با وسواس اشیای بی

ندی ب در ترسیم شخصیت و رفتار درباریان صفوی از خود نشان داده است. آثار او رئالیسم، فضا

 خصوصی در نگرش به طبیعت و انسان دارد.به یمنطقی و نگاه روانکاوانه دارد و شیوه

 

ی نظامی تهماسبی، مکتب نگارگری تبریز صفوی، مکتب تبریز خمسه: واژگان کلیدی

 محمد، آقامیرک.دوم، سلطان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 123     .... ی نظامی تهماسبی در بسترهای خمسهتحلیل نگاره

 مقدمه

پروران قرار دارد. گواه این ادعا ها است که مورد توجه ادیبان و ادبی نظامی سدهخمسه

ی های بزرگ دنیا است. خمسهخانهی نظامی در کتابی خطی خمسهاران نسخهوجود هز

ده برداری شدست گشته و به دست کاتبان نسخهبهاش دستدورهنظامی بیش از متون هم

ای است مرکب از پنج کتاب منظوم که به پنج گنج نیز مشهور است مجموعه است. خمسه

خواند گوید، آن را گنجینه میسخن میو هرگاه نظامی در بین آثارش از خمسه 

االسرار، خسرو و شیرین، لیلی اند از: مخزن(. این پنج گنج عبارت11: 1386فر، )شایسته

نامه و پیکر و اسکندرنامه. اسکندرنامه شامل دو بخش است که شرفو مجنون، هفت

با پنج گنج یا  ها نام نظامی(. در طول سده399-397: 1341نامه نام دارند )صفا، اقبال

هایی ی او و مثنویخورد و پس از او شاعران با افتخار به تقلید از شیوهخمسه گره می

(. نظامی در ابتدای 13: 1389نژاد، انزابی) سرایندهمنام یا با اندک تفاوتی در نام می

 آورد:نامه نام این پنج گنج را بدین گونه میشرف
 های نو انداختمتهو نکا در...های کهن ساختمبسی گنج

 که سستی نکردم در آن کار هیچ...سوی مخزن آوردم اول بسیچ

 به شیرین و خسرو درآمیختم...و چرب و شیرینی انگیختما وز

 در عشق لیلی و مجنون زدم...جا سراپرده بیرون زدموز آن

 پیکر فرس تاختمسوی هفت...ین قصه چون باز پرداختما وز

 زنم کوس اقبال اسکندری...کنون بر بساط سخن پروری

 (631: 1388)نظامی، 

 

ی نظامی برای اهل هنر از آن جهت است که نظامی از زبان شعری بهره اهمیت خمسه

(. اشعار نظامی در مرز 134: 1340گرابر، ) گیرد که سرشار از تصاویر تجسمی استمی

ی ی زندگی روزمرههابین نقاشی و ادبیات قرار دارد زیرا که نظامی در دیوان خمسه تجربه

کشد. او در دیوان خمسه احساسات های فراوان به تصویر میکاریها را با دقت و ریزهانسان

ای که از طریق های پرمعنیکند و پیامو عواطف ناب را به مخاطب منتقل می

کند برای دریافت نیازمند تامل، اندیشه و ممارست مخاطب هایش منتقل میتصویرپردازی

 (.10: 1386فر، نظامی است )شایستهدر آثار 

 ها،ی نظامی به علت حجم اثر و موضوع داستاندر نگاه اولیه، پنج مثنوی بلند خمسه

خراش خسرو و شیرین، کسب ها سرگذشت دلرسد. این منظومهحماسی به نظر می

پیکر، سفر اسکندر به پایان ی بهرام گور از هفت شاهدخت هفتمعارف روحی و عاشقانه
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الم و داستان پر از محنت لیلی و مجنون و ... را بیان کرده است. در هر یک از این ع

ی بعضاً های عاشقانههای مجلل، شکار، صحنههای سنتی نبرد، ضیافتها قصهمنظومه

انگیز، سفرهای عجیب یا دیدارها و رؤیاهای دور از انتظار همچون دیدن زنان بالدار شهوت

ی پری رویان وجود دارد منظور نظارهن بهرام گور در محلی بهتوسط اسکندر، پنهان شد

 (.134-190: 1340)گرابر، 

ی نظامی، عاشقانه و تغزلی ی خمسهنگاری دو مضمون عمدهاز منظر مطالعات شمایل

پایان و نافرجامی در طلب عالم دیگر یا ارضای است. در مضامین این اشعار جستجویِ بی

منظری دیگر، این جستجو به دنبال کسب بصیرت فکری و روحی شود. از امیال دیده می

و نیز وحدت با تمام اشیا و موجودات است که احتمال اعتقاد به وحدت وجود در اشعار 

آفریند که در آن آورد. اعتقاد به وحدت وجود، زبانی از تصاویری را میغنائی را پیش می

: 1340بینی هستند )گرابر، عی جهانها و حیوانات هم نماد و بخشی از نودرختان، گل

( و از طرفی دیگر قهرمانان نظامی همیشه در حال کسب کماالت معنوی 190-134

 (.191: 1340هستند )گرابر، 

های ی فردوسی در جایگاه دوم کتابی نظامی پس از شاهنامههای مصور خمسهمنظومه

های به فرمان شاهان در دوره(. این کتاب 191: 1340مصورسازی شده قرار دارند )گرابر، 

بهاترین نسخه، متعلق مختلف و تحت حمایت آنان مصورسازی گشته اما بدون شک گران

ر، فتهماسب تصویرسازی شده است )شایستهی صفوی است و تحت فرمان شاهبه دوره

تهماسبی با  ی نظامیهای خمسه(. در این مقاله تالش بر این است که نگاره8: 1386

های ه بستر اجتماعی، تاریخی و هنری مکتب نگارگری تبریز صفوی و ویژگیتوجه ب

ه های مختلف و بکننده بررسی و تحلیل شود. با وجود اینکه در کتابهنرمندان مشارکت

ی نظامی مورد تحلیل قرار گرفته، اما در یک حالت جامع، های خمسهصورت گزیده نگاره

ی نظامی، شرایط اجتماعی، تاریخی و هنری مورد هابیات خمس کامل و در ارتباط با متن

های مکتب آوری نشده است. برای آغاز پژوهش ابتدا بنیانپژوهش قرار نگرفته و جمع

نگارگری تبریز صفوی شرح داده خواهد شد. در این بخش شرایط مکتب نگارگری تبریز، 

اسماعیل و هی زمامداری شاهای نگارگری شده و سبک مورداستفاده در دورهنسخه

شود. سپس در بخش بعدی نگارگران هنرآفرین میطور کامل توضیح داده تهماسب بهشاه

شود تا با این های سبک آنان معرفی میی نظامی تهماسبی و ویژگیی خمسهنسخه

ی نظامی را تحلیل کرد. برای بررسی های خمسهزمینه بتوان در بخش نهایی نگارهپیش

پس شود؛ سها ابیاتی از داستان مربوط به نگاره بیان میامین نگارهبهتر و آگاهی با مض

شود و به سؤاالت پژوهش پاسخ ی موردنظر است آورده میمطالبی که در ارتباط با نگاره
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ها شواهدی بیش از تصویرگری صرف و روایتگری محض را به نمایش آیا نگاره شود.داده می

ای و تغزلی است؟ جلوه های عاشقانهتاثر از منظومهها مگذارند؟ چگونگی ترسیم نگارهمی

های ای از دیدگاهشود؟ نشانهها دیده میاز استعداد نهفته یا خالقیت هنرمند در این نگاره

 توان یافت؟ها میاجتماعی، سیاسی و وضعیت مردم در بین نگاره

 

 های مکتب نگارگری تبریز صفویبنیان

یلخانان تا قبل از به حکومت رسیدن صفویان مرزهای سال پس از فروپاشی ا 170حدود 

اسماعیل (. شاه981: 1341مشخص و انسجام سیاسی در ایران وجود نداشت )آژند، 

 ها، تصرف هرات و کسبی صفوی بود. او پس از شکست ازبکگذار حقیقی سلسلهبنیان

ه داد. تبریز را ب قویونلوها توجه خود را به قسمت مرکزی و غربی ایران اختصاصقلمرو آق

(. 105: 1343گذاری کرد )رهنورد، م. تاج 1701ه.ق یا  405پایتختی برگزید و در سال 

صفویان نظام سیاسی مقتدری را با کمک قزلباشان به وجود آوردند. آنان برای رهایی از 

مستحیل شدن در همسایگان عثمانی و مغولی خویش با رسمیت بخشیدن به تشیع مفهوم 

(. از این زمان به بعد تمام 981: 1341آژند، ) هویت ملی را به وجود آوردند جدیدی از

های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در این راستا سامان داده شد ها و گرایشگیریتصمیم

(. در واقع با ظهور دولت صفوی فصل جدیدی در تاریخ ایران گشوده 711: 1341)آژند، 

های بنیادی جدیدی پدیدار یران پدید آمد. نهادی اهای جدیدی در جامعهشد. مؤلفه

: 1387اقتصادی جدیدی شدند )آژند، -گشتند و باعث به وجود آمدن ساختار اجتماعی

18.) 

خان تعدادی از اسماعیل به هنگام لشکرکشی به هرات و شکست دادن شیبانیشاه

توان به بهزاد، دان میی این هنرمنهنرمندان هرات را به همراه خود به تبریز آورد. از جمله

آژند، ) گشا، میرمصور و میرسیدعلی اشاره کردمحمد، قاسمعلی چهرهآقامیرک، حاجی

های فرهنگی و هنرهای تجسمی ایران (. نوعی وفاق و هماهنگی در بنیان705: 1341

اسماعیل نهاده شد. این قضیه باعث شد که بسیاری از هنرمندان از سایر نقاط توسط شاه

ه تبریز مهاجرت کنند و مکتب تبریز را دوباره شکوفا بسازند. در نتیجه فرایند ایران ب

ی تیموریان ی تیموری جهت معکوس به خود گرفت زیرا در دورهمهاجرتی هنرمندان دوره

با حمایتی که از هنرمندان به عمل آورده شده بود از سمت غرب کشور به شرق ایران 

(. گردهمایی هنرمندان مناطق مختلف و 986: 1341آژند، ) مهاجرت کرده بودند

یدگی تنهای گوناگون در تبریز باعث آشنایی و همکاری آنان شد و در نهایت به درهمرشته

ی (. در نتیجه اولین کتابخانه986: 1341آژند، ) های گوناگون هنری منجر شدرشته



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      192

کل گرفت. دیگر شهای سبک ترکمانان، تیموریان و نواحی سلطنتی تبریز با ترکیب کتاب

ی همایونی خویش گمارد. او در اسماعیل، بهزاد را به ریاست کتابخانهشاه ه.ق 415در 

ی ی کار خود سازد و از جادهفرمانش از بهزاد خواست که در این حرفه راستی را پیشه

صداقت منحرف نشود. از تمامی فرماندهان لشکری و کشوری هم خواسته شده که او را 

(. در این فرمان مسئولیت کتابت و تذهیب 705: 1341آژند، ) ولیت یاری دهنددر این مسئ

کشان، جدول ها، نظارت بر کار هنرمندان اعم از کاتبان، نگارگران، مذهبان،فرمان

ژند، آ) ی او بوده استشویان و سایر کارکنان کتابخانه بر عهدهکاران، زرکوبان، الجوردحل

1387 :96.) 

ی صفوی با الگو قرار دادن سه مکتب مهم هنری آن زمان ریز دورهمکتب نگارگری تب

یعنی مکتب هرات، مکتب ترکمانان شیراز و مکتب ترکمانان تبریز شکل گرفت و با ترکیب 

(. 711: 1341آرایی مکتب تبریز به کمال رسید )آژند، این سه سنت هنری کتاب

ها بندیتکامل را پیمود. ترکیب گرایی و رئالیسم مکتب هرات در مکتب تبریز راهطبیعت

ی زندگی پررونق شد. هنرمند در محور توجه قرار های روزمرهتر شد. ترسیم صحنهپیچیده

های پیشین بر ها رواج پیدا کرد. خوشنویسی که در طول سدهگرفت و رقم زدن نگاره

یی را ت واالای پیدا کرد و نگارگری اهمیتدریج جایگاه ثانویهسایر هنرها پیشی داشت به

(. با اینکه هنرمندان خراسان و شیراز استقالل هنری 717: 1341به دست آورد )آژند، 

ری دستگی در نگارگ خویش را حفظ کرده بودند ولی انسجام سیاسی، نظامی و مذهبی یک

ی فردوسی و متون غنائی مکتب تبریز به وجود آورد. متون حماسی همچون شاهنامه

دیوان حافظ در این مکتب موردتوجه قرار داشت و مورد کتابت  ی نظامی وهمچون خمسه

 (.711: 1341و نگارگری قرار گرفت )آژند، 

ی صفوی ایجاب کرد شناختی نو از هنر به وجود بیاید. با حمایت و هنرپروری شرایط دوره

ه.ق اهمیتی درخور یافت و در محور  10ی ی نخست سدهآرایی در نیمهصفویان هنر کتاب

(. 918: 1349ها قرار گرفت. درنتیجه بر ارج و اهمیت نگارگر افزوده شد )بلر و بلوم، هنر

آرایی بر سایر هنرها همچون قالیبافی و خصوص هنر کتابالعاده از هنر و بهحمایت فوق

ها ها وارد قالیتدریج نقوش نگاره(. به936: 1349بافی نیز تأثیرگذار بود )بلر و بلوم، پارچه

بندی های اسلیمی داد. این انقالب در طرحهای هندسی جای خود را به طرحینهشد و زم

ها حاکی از این است که برخی از طراحان قالی شروع به کار با الگو کردند )بلر و بلوم، قالی

1349 :935.) 

 ی وافری به ترسیم محیطنگارگران مکتب تبریز صفوی به پیروی از سنت بهزاد، عالقه

های کوچکشان بازنمودی از دنیای کردند نگارهر روزمره داشتند. آنان سعی میزندگی و امو
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بود. گرایانه بودن نی آنان به معنی طبیعتگرایانهپیرامونشان باشد اما این رویکرد واقع

ن آثار روشن در ایبعد نمایی همانند رعایت پرسپکتیو و رعایت سایه اثری از ترفندهای سه

ها، تزئینات معماری و جزئیات منظره پر می فضای نگاره با پیکرهشود و تمادیده نمی

های دیگری در الدین بهزاد ویژگی(. پس از درگذشت کمال41: 1388شد )پاکباز، می

هیه تری تی بزرگها نسبت به گذشته در اندازههای مکتب تبریز ظهور کرد. نگارهنگاره

(. 711: 1341یشتری داشتند )آژند، شده لطافت و ظرافت بهای طراحیشدند. پیکره

وازنی های متبندیهای درخشان و متنوع ترکیبنگارگران مکتب تبریز با استفاده از رنگ

(. برخالف پرهیز هنرمندان هراتی در استفاده از 73: 1389اند )گودرزی، به وجود آورده

ار زادانه به کهای گرم، هنرمندان مکتب نگارگری تبریز صفوی هر ترکیب رنگی را آرنگ

از قسمت  در برخی از موارد قسمتی از نگاره .(198: 1346 ،یگراند)بینیون و گیرند می

ها دوبعدی است و (. فضای این نگاره73: 1389باالی کادر بیرون زده است )گودرزی، 

حال عمق دارد. هم یکپارچه است و هم ناپیوسته. ممکن است هر بخش از نگاره درعین

یدادی مستقل باشد و امور به تصویر درآمده دارای پیوستگی مکانی و زمانی محل وقوع رو

رفانی شک بینش عبیند. بیی وقایع را در یک آن میی تصویر همهنباشند. در واقع نگرنده

ساحتی تاثیر گذاشته است و اوج کمال و انسجام  رایج در ایران بر این نوع فضاسازی چند

(. هنرمندان صفوی 43: 1388دهد )پاکباز، ران را نشان مینظام زیباشناختی نگارگری ای

برای دستیابی به شکوه و جالل بیشتر به زرافشان کردن کاغذ، استفاده از کاغذهای ابروباد 

های گوناگون و پر کردن حواشی کاغذ با تشعیر سخت براق در صفحات متناوب با رنگ

: 1346 ،)بینیون و دیگرانپرداختند میها رنگ یا با درختان و شاخ و برگحیوانات طالیی

198). 

ها است. ها به مکتب تبریز صفوی کاله قزلباشی پیکرهترین دلیل منتسب کردن نگارهمهم

ها کاله دوازده تَرک قزلباشی به ها و پارچهها، قالیی دهم در نگارهی نخست سدهدر نیمه

پوش مردانه است که از کالهی (. کاله قزلباشی یک سر983: 1341آژند، ) خوردچشم می

شده که بر روی آن دستاری دوازده بار پیچیده شده قرمز یا سیاه با تاجی بلند تشکیل

 شود(. این کاله معموال با یک چوب باریک قرمز رنگ ترسیم می86: 1388پاکباز، ) است

هماسب ت(. بعد از درگذشت شاه110: 1343رهنورد، ) ی کاله بیرون زده استکه از میانه

شود و شود. رنگ عصای موجود در کاله عوض میها کمیاب میوجود این کاله در نگاره

ای در اکثر موارد گواه بر این رود. وجود این کاله در نگارهشان کاله قزلباشی از بین می

 (.106-105: 1388حسن، ) گرددمیی صفوی براست که تاریخ نگاره به اوایل دوره
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اتب تر بین مکن شانزدهم میالدی به دلیل حمایت درباری، ارتباط نزدیکی اول قردر نیمه

شرق و غرب و رشد و انتشار تکنیک، اوضاع مناسبی برای تحول نگارگری وجود داشت. 

بنا به همین دالیل در این برهه از تاریخ، سبکی به وجود آمد که بسیاری از منتقدان آن 

ی بسیاری از آثار هنری مکتب صفوی باقی مانده هادانند. نمونهرا اوج سبک ایرانی می

های ظرافت و تزیین شکوهمند است وبرق سنجیده، کمال آرماناست که اوج تجمل، زرق

ی غنی و لطیف دربار صفوی نسبت به دربارهای پیشین است. در این که حاکی از سلیقه

ها رو به کمال هستند. رههای نگابندیهای مورداستفاده اعال هستند. طرحدانهها رنگنگاره

هایی ها به ایستایی گرایش دارند. بیشتر موضوعات نگارگری شده صحنهبندی نگارهترکیب

های شاهانه دار و یا باغهای مجلل طاقهای فاخر بر گرد غرفهاز زندگی درباری با پوشاک

یدی رسم وتاب جداندام که با حالت دلربا و پیچهستند. پسران و دختران زیبا و خوش

ها ی مرکزی در این نگارهنوازند. پیکرهاند لمیده و مشغول عیش و نوشند یا نغمه میشده

، اما در عین (198: 1346 ،)بینیون و دیگرانی مشخص شهریار وقت است معموال چهره

: 1389ها بر شخصیت اصلی تمرکزی وجود ندارد )گودرزی، در برخی از این نگارهحال 

73) 

 
 

 اسماعیلگری تبریز به هنگام زمامداری شاهمکتب نگار

گذار دولت صفوی خود نیز طبع شعر داشت. تخلصش خطایی بود و به اسماعیل بنیانشاه

ی اهدایی به سلطانعلی میرزا در سال ی شاهنامهسرود. مشاهدهترکی و فارسی شعر می

یار موثر بود. نویسی بساسماعیل به نگارگری و خوشمند کردن شاهه.ق در عالقه 844

اسماعیل ی شاههای نسخ مصور دورهی مزبور، نگارههای شاهنامهبندیظرافت، دقت و رنگ

 توان آنهایی که میاز نخستین کتاب (.983: 1341را تحت تاثیر قرار داده است )آژند، 

ی به شماره 1ی نظامی توپقاپی سرایرا به مکتب نگارگری تبریز نسبت داد. خمسه

H.762 (. کتابت این نسخه از زمان تیموریان آغاز گشته و پس 713: 1341ست )آژند، ا

اسماعیل صفوی افتاده و تکمیل شده است های بسیار به دست شاهدست شدنبهاز دست

ی ترکمان است. نگاره 10ی صفوی و نگاره 4(. این کتاب دارای 53: 1341بای، )کن

شوند. های این مکتب محسوب میهترین نگارهی ترکمان این کتاب از بهای دورهنگاره

(. با نگاهی به 713: 1341های مکتب تبریز دارای کاله قزلباشی هستند )آژند، نگاره

اسماعیل در نگارگری هماهنگ با ی شاهشود که سلیقههای این خمسه آشکار مینگاره

                                                           
Topkapı Palace1.  
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ی (. نسخه54: 1341بای، بیگ است )کنهای نگارگران دربار ترکمانان یعقوبویژگی

شده داستان جمال و جالل از محمد آصفی است. اسماعیل تکمیلدیگری که توسط شاه

شود. کتابت نگهداری می 1ی دانشگاه اُپساالدر کتابخانه ONova 2ی این کتاب با شماره

سخه های نخستین این نهای نگارهی سلطانعلی قائنی بوده است. پیکرهاین نسخه بر عهده

ها ی بعدی پیکرهنگاره 39ر تیموری و کالهی کوتاه در زیر دستار هستند اما در دارای دستا

اسماعیل در (. دیوان شعر شاه713: 1341دارای کاله دوازده ترک قزلباشی هستند )آژند، 

اکنون با آرایی شد. این نسخه هماش کتابه.ق در هنگام زمامداری 410-416های سال

محفوظ است اما شوربختانه کامل  1ی سکلر واشنگتنانهدر نگارخ s.860060ی شماره

ت صورهای این نسخه در باب زندگی درباری است و بهنیست و آسیب دیده است. نگاره

اسماعیل را به همراه داشته است. دقت نگارگر در تبدیل ظرایف قطع حمایت کامل شاه

 (.713: 1341توجه است )آژند، معنایی شعر به تصویر بسیار قابل

 

 تهماسبمکتب نگارگری تبریز به هنگام زمامداری شاه

فرزندش تهماسب را حاکم هرات  ه.ق به سبب اهمیت هرات 411اسماعیل در سال شاه

تهماسب خردسال در هرات به یادگیری علوم دینی، فلسفه، تاریخ، ادبیات، نمود. شاه

الدین بهزاد تاد کمالخوشنویسی و نگارگری همت گمارد. هنرمندان بسیاری از جمله اس

 تهماسب در هرات بودند و بعدها هنگام مهاجرتش به تبریز او را همراهی کردندمالزم شاه

نویسانی همانند مال عبدی نیشابوری، استاد شاه محمود (. خوش987: 1341آژند، )

محمد مصور، استاد آقامیرک نیشابوری و مال رستمعلی هروی و نگارگرانی همانند سلطان

د، آژن) تهماسب بودندهانی، میرمصور و دوست دیوانه از دیگر استادان و مالزمان شاهاصف

ی بسیاری به هنر و هنرمندان تهماسب در اوایل سلطنت خویش عالقه(. شاه986: 1341

اش به هنر ه.ق عالقه 475گرفت اما از سال محمد مشق میداشت. او در تبریز از سلطان

صدراعظم قاضی جهان در کنار درگذشت استادان بزرگی فروکش کرد. برکنار کردن 

داد. اش مجالی به او نمیی بیش از اندازهمحمد و آقامیرک و مشغلههمچون بهزاد، سلطان

ی هنری او تأثیرگذار بود و تهماسب در ذائقهپارسامنشی و تقوا پیشه کردن شاه

ی (. نفوذ علمای شیعه985-988: 1341آژند، ) نسبت به هنر از بین برد خاطرش راتعلق

گیری علمای تشیع تهماسب با کشورهای همسایه، خردههای شاهلبنان و بحرین، درگیر

ی توابین را تهماسب برای عدم حضور او در محافل صوفیان باعث شد که عهدنامهبه شاه

                                                           
Uppsala2.  

Arthur M. Sackler Gallery3.  
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ای پارساگرایانه ه.ق رویه 437(. پس از جنگ جام در سال 11: 1340جوانی، ) امضا کند

(. عدم پختگی 79: 1340جوانی، ) در پیش گرفت و بر اجرای شریعت بیشتر همت گمارد

تراز سایر هنرمندان معاصرش دلیل دیگری است که برای و موفقیت هنری او هم

(. سیاست دوری 76: 1340جوانی، ) شودگردانی او از هنر عنوان میسرخوردگی و روی

در میان قشر مرفه جامعه رونق بگیرد و  گزینی او از هنر باعث شد که هنر نگارگری

های بسیاری از چهرهای بود. از این دوره تکچهرههای تکی این کار رواج نگارهنتیجه

ی دختران و پسران جوان و سالخوردگان به دست آمده است. نوشتن مرقع که از دوره

وری آندان با جمعتیموریان و ترکمنان شروع شده بود در این دوره تغییر پیدا کرد. هنرم

ای، قطعات طراحی و خوشنویسی مرقعات زیبایی فراهم کردند و بر چهرهاین تصاویر تک

نگاری هنر ایران از این مقطع آغاز گشت و برخی از ای افزودند. نخستین تاریخآن دیباچه

 های مهممیرزا از تاریخچهمحمد بر مرقع ابراهیمی دوستها همانند دیباچهاین دیباچه

تهماسب گزینی شاه (. با وجود دوری717و  711: 1341آژند، ) آیدهنر ایران به شمار می

های هنری وجود داشت ی او زمان مناسبی برای بالندگیساله 70از هنر در طی حکومت 

(. شاید بتوان ادعا کرد که 711: 1341آژند، ) های هنری غنی و بااهمیتی اجرا شدو پروژه

 ی صفوی بلکه کل تاریخ نگارگری ایرانهای نه تنها دورهترین نسخهسترین و نفیدرخشان

(. از طرفی دیگر جایگاه مهم 717: 1341آژند، ) اندتهماسب دوم تولید شدهدر زمان شاه

ی مکتب تبریز صفوی بنا به این دلیل است که مکاتب نگارگری هندی و عثمانی بر پایه

 (.77: 1389گودرزی، ) نا شده استی مکتب تبریز بهنرمندان مهاجرت کرده

اه، ی شتدریج خصوصیات درباری به خود گرفت. چهرهتهماسب نگارگری بهی شاهدر دوره

ی صفویان عالقه به تصویرگری طورکلی در دورهشد. بهشاهزادگان مشابه زنان کشیده می

رای خطوط شد و داها در ابتدا با مداد طراحی میها زیاد بود. تصویرگری چهرهچهره

ی تیموری (. کتاب ظفرنامه111: 1343پیوسته، روان و شفاف بود )رهنورد، همبه

ی کاخ گلستان شده و اکنون در موزهتهماسب تهیهاحتمال در اوایل حکومت شاهبه

نگاره و دو صفحه  19ی نفیس دارای (. این نسخه84: 1341شود )رهنورد، نگهداری می

محمد دهد به دست سلطانرقمی آورده شده که نشان می ی آخرسرلوح است. در صفحه

عضد تذهیب این نسخه را بر عهده داشته و نگارگرش بهزاد بوده  نور کتابت شده، میر

دستی که در پرداخت جزئیات این نسخه خام(. ازآنجایی109: 1341است )رهنورد، 

ی بهزاد شدهختهآشکاری وجود دارد و در خود تصاویر مشکل بتوان اثری از سبک شنا

مثنوی  .(171: 1346 ،)بینیون و دیگرانتوان مطلب مذکور را پذیرفت یافت، نمی

آرایی شده است. تهماسب کتابه.ق به دست شاه 430ی گوی و چوگان در سال عاشقانه
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ی نظامی ی خمسهی بدون رقم و تذهیبی دلکش است. نسخهنگاره 16این نسخه دارای 

محمد نور کتابت شده و ه.ق به قلم سلطان 431در سال  1یویورکی متروپولیتن نموزه

ی سکلر و نیویورک زاده است. دیوان حافظ موزهمحمد و شیخهایی از سلطاندارای نگاره

ی بدون تاریخ است. کاتب این نسخه مشخص نیست ولی در تبریز کتابت نگاره 9دارای 

اسماعیل اهدا شده میرزا فرزند شاهمدر این نسخه به سا« جشن عید»ی شده است. نگاره

 (.717: 1341میرزا نیز مشهور است )آژند، جهت این نسخه به دیوان حافظ سامو ازاین

را  به  بتهماسی شاهشاهنامهیعنی  ی مکتب تبریز صفویترین نسخهتهماسب باشکوهشاه

ر انتها به آرتور سر برآورده و د 1ی روچلیدسلطان سلیم دوم هدیه کرده؛ سپس از مجموعه

شده ی هوتون نیز مشهور جهت، این نسخه به شاهنامهفروخته شده است. ازاین 3هوتون

میالدی اوراق این نسخه را از هم جدا کردند و به  1480های است. شوربختانه طی سال

 950×318(. قطع این نسخه 103: 1340 ،های خصوصی و دولتی فروختند )گرابرمجموعه

زرافشان با  بزرگ برگ 591 متر ومیلی 164×155ی ارای فضای قاب شدهو د مترمیلی

ت. سرخی بوده اسصفحات پایانی این نسخه گم شده اما دارای تزئین گلنگاره است.  178

ی (. این پروژه930: 1349 ،بلر و بلوم؛ 717: 1341 ،)آژند کاتب این نسخه مشخص نیست

ه.ق  418تهماسب از رای اهدا شدن به شاهاسماعیل بفرمان شاهاحتمال بهعظیم به

و مسلم است که این نسخه  (134: 1389 ،ه.ق به اتمام رسیده )آژند 496شده و در شروع

تهماسب و تحت فرمان او تکمیل شده است اسماعیل در زمان حیات شاهپس از فوت شاه

بوده و در  برگ نخستین این نسخه 100محمد ناظر کتابت سلطان(. 87: 1341)رهنورد، 

ترین درخشان (.715: 1341 ،ی کار میرمصور نظارت را بر عهده داشته است )آژندادامه

های مکاتب هرات و آمیزی سنتی صفوی که از همی سبک اصیل و متکامل دورهنمونه

ی نظامی تهماسبی تهماسبی و خمسهی شاهتوان در شاهنامهتبریز به وجود آمد را می

: 1388محمد نقش بسیار مهمی در این تلفیق داشته است )پاکباز، نمشاهده کرد. سلطا

ی دوران های این نسخه، سبک نگارگران برجستهدیگر در ترسیم کل نگارهعبارتی(. به85

 ها اثرمحمد پدیدار است و محتمل است که بسیاری از این نگارهصفوی از جمله سلطان

ی جایگاه رفیع نسخه(. از طرفی دیگر 111: 1388محمد باشند )حسن، شاگردان سلطان

مامی ی تدهندهتهماسبی در تاریخ نگارگری ایران بدان سبب است که نشانی شاهشاهنامه

های این های نگارگری ایران در مراحل گوناگون تعالی آن است. در نگارهجزئیات سبک
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ا، گستردگی هبندیشود و ازنظر انسجام ترکیبالعاده دیده مینسخه مالحتی خارق

ی واالی تمام دوران ها و طال اندازی نمونههای رنگی، بزرگی قطع، مقیاس طراحیطیف

ی مهم مکتب تبریز آخرین نسخه و دومین پروژه. (715: 1341 ،رود )آژندبه شمار می

 طور مفصل شرح داده خواهد شد.ی نظامی است که در ادامه بهصفوی خمسه

 

 ی نظامی تهماسبیخمسه

ثبت شده  or.2265ی با شماره 1ی بریتانیای نظامی تهماسبی در موزهی خمسهنسخه

ی ی شاهنامهتر از نسخهمتر و کوچکمیلی 360×170است. قطع این نسخه در حدود 

ی نظامی ی خمسهمحمد اشاراتی به این نسخههای دوستتهماسبی است. در نوشته

ه.ق کتابت  497-494مود نیشابوری در شود. این نسخه توسط شاه محتهماسبی دیده می

محمد، آقامیرک، میرسیدعلی، میرزاعلی و مظفرعلی شده و چهارده نگاره به قلم سلطان

: 1341آژند، ) ه.ق محمدزمان نیز سه نگاره به این نسخه افزوده است 11ی دارد. در سده

زن و سلطان پیر»، «معراج پیامبر»ی نظامی با نام ی خمسه(. چهار نگاره944و  715

ه منسوب ب« بهرام گور در شکار شیران»و « ساراندام شستن شیرین در چشمه»، «سنجر

ی نظامی رقم ی خمسه(. در پنج نگاره113: 1343رهنورد، ) محمد هستندسلطان

های آقامیرک در (. نگاره131: 1343و رهنورد،  944: 1341آژند، ) آقامیرک آمده است

 «نوشیروان و گفتگوی مرغان در ویرانه»، «مجنون در بیابان»از اند ی نظامی عبارتخمسه

سرگرم شدن »و  «گذاری خسروتاج»، «دو حکیم متنازع»ی درباری همچون و چند صحنه

(. 108: 1388و حسن،  119: 1343)رهنورد، « های عاشقانهخسرو و شیرین با داستان

ه ب «جنون را به در خرگاه لیلیبردن پیرزن م»ی نظامی به نام تنها یک نگاره از خمسه

ی های خمسه(. دو عدد از نگاره119: 1343پوپ، ) دست میرسیدعلی کار شده است

اند از (، این دو نگاره عبارت701: 1341شود )آژند، نظامی به میرزاعلی نسبت داده می

، ولش)« سرایی باربد برای خسرونغمه»و « شناختن نوشابه اسکندر را از روی صورتش»

هم دارای رقم مظفر علی هست « شکار گورخر توسط بهرام»ی نگاره (.57و  54: 1384

(Binyon, 1928: XVI .)اند ای که محمدزمان به این نسخه افزوده است عبارتسه نگاره

بزم »و « ی گاو بر دوش در برابر بهرام گورفتنه»، «بهرام گور در حال کشتن اژدها»از: 

« دیدار مجنون و پدرش در بیابان»ی محتمل است نگاره«. بهرام گور و شاهدخت هندی

(. 191: 1388پاکباز، ) از محمدزمان نیز برای الصاق به همین نسخه طراحی شده باشد

ای از تصاویر های طالیی و نقرهنواز با رنگدر اطراف صفحات این نسخه تشعیری چشم
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 193     .... ی نظامی تهماسبی در بسترهای خمسهتحلیل نگاره

(. صفحات 918: 1349بلر و بلوم، ها و درختان وجود دارد )وحوش و پرندگان در البالی گل

قابل مشاهده  13و  11نشین آذین بسته است که در تصویر نخستین خمسه را تذهیبی دل

ی تهماسب برای تجلید کتاب از شیوه(. صحافان دربار شاه169: 1389است )آژند، 

اند. جلد این نسخه از درون و های چرمین بهره بردهصنعتگران هراتی در ساخت جلد

ومرغ و مناظر طبیعی است. برای طور کامل کتاب را پوشانده و دارای نقوش گلرون بهبی

نگاشتن نقوش ظریف از روش ضربی و برای آستر جلد و چرم جلد از کاغذ روغنی بهره 

 (.176: 1343پرایس، ) اندبرده

مجموع (. 918: 1349بلر و بلوم، ) اندها فضایی را خالی گذاشتهدر متن کتاب برای نگاره

: 1341آژند، ) است صورت مجزا کار شده و سپس در جای خویش چسبانده شدهها بهنگاره

ه یافتها هستند و از سه طرف کادر اختصاصتر از فضای ورقها درشت(. برخی از نگاره715

بندی، مفهوم، اجرا و پرداخت ها از نظر ترکیب(. نگاره918: 1349بلر و بلوم، ) اندبیرون زده

تهماسب توجه (. در طی کتابت این نسخه شاه715: 1341آژند، ) رای هماهنگی هستنددا

تهماسب بر کتابت این گریزی شاه ی هنرخاصی نسبت به مسائل مذهبی دارد. روحیه

(. برای نمونه در این نسخه هنرمندان تمایل 77: 1340جوانی، ) نسخه تأثیرگذار بوده است

های پرتاللو، (. رنگ113: 1343رهنورد، ) ر استفاده کنندهای گرم کمتداشتند که از رنگ

های خاموش استفاده جای آن از رنگشود و بهزنده و روشن برای نگارگری انتخاب نمی

ها نیز تا جایی که امکان دارد شود. به خاطر مراعات جو اجتماعی مضامین نگارهمی

ها در این نسخه شبیه اخت صخره(. طرز پرد77: 1340جوانی، ) اندمحترمانه انتخاب شده

ها کیفیت آرمانی دارد و در تهماسبی است. چگونگی تصویرسازی چهرهی شاهبه شاهنامه

(. روح زمینی و 87: 1341بای، کن) عصرش قرار داردی نگارگری همپیوند با شیوه

گرایانه و تصویرسازی حال آسمانی سبک ترکمانی با کمال و زیبایی طبیعتدرعین

ها، سازی(. پیکره111: 1343رهنورد، ) گرفته از بهزاد تلفیق شده استانی نشئتجسم

ها رهنگاها متعادل و متوازن بندیها در سبک تبریز و ترکیبپردازیها و منظرهبندیرنگ

ت ها اسها در فضای آزادی همانند باغبندیکاسگی دارد. بیشتر ترکیببا سبک هرات هم

های درباری بندی ایرانی رعایت شده است. صحنهتی ترکیبها اصول سنو در آن

(. در آسمان چند 715: 1341آژند، ) تهماسب استهای دربار شاهی ویژگیدربرگیرنده

های نسخ خورند. این ابرها در اکثر نگارهی این نسخه ابرهای حلقوی به چشم مینگاره

: 1387گری، ) زیینی چینی هستنداند و برگرفته از اشکال تکار رفتهی صفوی به دوره

ای از اوج سبک شکوهمند، تهماسبی را جلوه ی نظامیهای خمسهنگاره 1(. بینیون111
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 ،یگران)بینیون و دداند ترین دستاورد فن نگارگری ایرانی محسوب میترین و غنیمتکامل

1346 :171). 

 

 ی نظامی تهماسبیی خمسهمعرفی نگارگران هنرآفرین نسخه

ای بازسازی زندگی عات کافی در مورد هنرمندان عصر صفوی وجود دارد و تا اندازهاطال

هنرمندان این عصر دور از دسترس نیست زیرا برخالف رسوم روزگار پیشین در بیشتر 

های هنرمندان در کنار تاریخ اتمام نگاره وجود دارد. در ی صفوی رقمهای دورهنگاره

ها و مرقعات اطالعات بسیار مناسبی ن تواریخ، تذکرهی دوم منابعی مکتوبی همچودرجه

ی مقاله نگارگرانی که (. در ادامه945: 1341آژند، ) دهداز هنرمندان در اختیار قرار می

نمونه  11شوند. پس از معرفی نکارگران، ی این نسخه مشارکت داشتند معرفی میدر تهیه

 شود.و تحلیل می ی نظامی تهماسبی معرفیهایشان در خمسهاز نگاره

 

 محمدالف: سلطان

مر های عمحمد بیشتر سالمحمد عراقی معروف به سلطانمحمد تبریزی یا سلطانسلطان

ه.ق ثبت شده  410-475های اش در میان سالخویش را در تبریز گذراند. فعالیت هنری

ی خانهاز کارکنان کارگاه هنری کتابیکی محمد (. دوست945: 1341 ،است )آژند

محمد تهماسب بود و به خوشنویسی و تصویرگری همت گمارده است. دوستسلطنتی شاه

 با احترام و تکریم و بسان میرزاابراهیم محمد معاشرت داشته و در مرقعاز نزدیک با سلطان

(: 15: 1389 ،ستوده است )آژندگونه ایندست از او یادکرده و هنر او را استادی چیره

الدین الصمد، استاد نظامالمحتاج به لطفالزمانالدوران و فریداالون فییاول، نادرالعصر ف»

محمد که تصویر را به جایی رسانیده که باوجود هزار دیده فلک مثلش ندیده، سلطان

جاه والیت دستگاه حضرت سکندر حشمت جمازجمله صنایعش، که در شاهنامه اعلی

 ی تصویر ون است که شیرمردان بیشهپوشاپناه محرر و مصور است، موضع پلنگدین

ریش و از حیرت صورتش سر در ی تحریر، از نیش قلمش دلپلنگان و نهنگان کارخانه

در این « پوشانموضع پلنگ»منظور از عبارت  (.366: 1346 ،اند )بینیون و دیگرانپیش

 (.15: 1389 ،)آژند است ی تهماسبیدر شاهنامه «دربار کیومرث»ی معروف نگاره متن

 هایششود. در مقطع هنری اول نگارهمحمد به دو مقطع تقسیم میزندگی هنری سلطان

های ها حتی در نگارهی پیش از صفویان است. برخی از این پیونددارای ارتباط با دوره

رؤیت است. شواهد اصلی مقطع دوم زندگی هنری او در تهماسبی قابلی شاهشاهنامه

(. تنها دو نگاره از 187: 1355 ،است )سوچکمیرزا جمع شده امهای دیوان حافظ سنگاره
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ها متعلق به دیوان حافظ ی رقم اوست. این نگارهمحمد وجود دارد که دربردارندهسلطان

 مستی»ی و نگاره« مجلس جشن و سرور و طرب»ی اند از نگارهمیرزا هستند و عبارتسام

میرزا ه.ق برای سام 435-434های لاین دیوان حافظ بین سا«. الهوتی و ناسوتی

بارگاه »ی از میان آثار او نگاره (.945-948: 1341 ،)آژند ی صفوی کار شده استشاهزاده

(. 85-41: 1388 ،ی اوج میان دو سنت شرقی و غربی قرار دارد )پاکبازدر نقطه« کیومرث

رگری بهزاد ی نگای نگارگری خویش را با شیوهمحمد با درایت بسیار شیوهسلطان

های تهماسبی تلفیقی از رنگی شاهمحمد در شاهنامههماهنگ کرده است. آثار سلطان

 ی مکتبرخشان، شاد و پرتحرک مکتب نگارگری ترکمانان تبریز و ساختار پیچیده

ی نگارگری او در شاهنامه حاکی از این شیوه (.81: 1341 ،باینگارگری هرات است )کن

نت نگارگری مجالس شاهنامه آشنا بوده و از این سنت بسیار بهره است که او کامال با س

ی تهماسبی شاهمیرزا و شاهنامههای دیوان حافظ سامهایش در نگارهاست. پیکربندی برده

خصوص رنگ قرمز، زرد، آبی و سبز دارای های او بهبندیپیچیده و متنوع است اما رنگ

ی دیوان حافظ سام میرزا، جز دو نگارهبهمحمد نظمی چشمگیر هستند. اگرچه سلطان

توان آثار وی را های یادشده میسایر آثار خود را رقم نزده است اما با توجه به ویژگی

های منسوب به او در نسخ دیوان ی نگارهمقایسه (.38-34: 1349 ،تشخیص داد )آژند

ت که وی ی نظامی تهماسبی حاکی از این اسی تهماسبی و خمسهحافظ، شاهنامه

 (.139: 1343 ،هنرمندی با چندین سبک متفاوت بوده است )رهنورد

 دشکوهمنمحمد را هنرمندی ممتاز در رنگ پردازی و استاد مسلم سبک بینیون، سلطان

وانات ها و حیکند: او هنرمندی تیزبین نسبت به حرکات طبیعی انسانداند و اضافه میمی

ها اند و در نمایش حرکات فیگوراندازه لطیفسبانش بیهای انسانی او موزون و ااست. پیکره

ی منسوب به او (. هیچ دو نگاره179: 1346 ،همتاست )بینیون و دیگرانهنرمندی بی

ی دیگر در حال تکامل ای به نگارههمانند هم و تابع یک قانون اجرا نشده و گویی از نگاره

های های موجود در نگارهیکرههای پ(. رنگ لباس133: 1343 ،و تحول است )رهنورد

محمد معموال زرد، نارنجی، قرمز روشن، سبز روشن و بنفش الجوردی است. برای سلطان

کند. همین امر های زمینه از رنگ آبی تیره، سبز سیر استفاده میکارینقوش و کاشی

دیده  تری تیره بیشتر به چشم بیایند و برجستهشود نقش آدمیان روی این زمینهباعث می

هایش ابرهای محمد در نگارهی دیگر سلطان(. مشخصه139: 1343 ،شوند )رهنورد

-104: 1343 ،)پوپ ای به سبک چینی است که متفاوت با کار سایر هنرمندان استآرایه

108.) 
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 ب: آقامیرک

محمد از میرمصور و آقامیرک نیز یاد شده که محمد عالوه بر سلطانی دوستدر دیباچه

. (931-933: 1349 ،)بلر و بلوماند گشایی کردهی تهماسبی هنرنمایی و چهرهنامهدر شاه

-461های الدین میرک حسنی اصفهانی معروف به آقامیرک در بین سالسید آقا جالل

محمد او را از نوادر روزگار های هنری بود. دوسته.ق در تبریز مشغول به فعالیت 436

گشایی ی نظامی تهماسبی چهرهتهماسبی و خمسه یدانست که در شاهنامهخویش می

پیشه، لوند، بدل، هنرمند ارجمند، عاشقاحمد نیز او را نگارگری بیکرده است. قاضی

(. 944: 1341آژند، ) تهماسب را داشتداند که مالزمت شاهمصاحبت و مرد خردمند می

مذهبی به حد افراط  ی پیامبر بود. شاه که خود در مسائلاو سیدی اصفهانی و از ذریه

 ،)بینیون و دیگرانتعصب پیدا کرده بود او را به عنوان مقرب خاص خود انتخاب کرد 

1346 :179). 

 های ابریهای به آقامیرک نسبت داده شده، آسمان زرافشان و یا آبی است و تودهدر نگاره

 از ابرهای چینی های آقامیرک با آسمان پرخورد. آسمان نگارهها به چشم میدر این نگاره

(. اگرچه 108: 1343تفاوت بارزی دارد )پوپ، محمد نسبت داده هایی که به سلطاننگاره

ا های آقامیرک بهای نگارهبندی و تنوع رنگآقامیرک شاگرد بهزاد بود، اما سبک ترکیب

 اکباز،پ) محمد به سبک بهزاد پایبند مانده استبهزاد متفاوت است اما بیشتر از سلطان

های او از ها خود را از تاثیرات بهزاد رها ساخت. پیکره(. او هنگام ترسیم پیکره41: 1388

هایش در هنگام ترسیم اند، زیرا که در نگارهپردازی نشدهنظر حالت و چهره شخصیت

های آرمانی برای به های محدودی بهره گرفته و از تیپها و حرکتها، از ژستپیکره

(. 106-105: 1343ان، مردان و زنان استفاده کرده است )پوپ، نمایش گذاشتن جوان

 های دربار حالت مجلل و خشکی دارندهای مربوط به صحنهها در نگارهدیگر پیکرهعبارتبه

های البسه با گیاهان پیچان و نرم، نقوش لطیف، مایه(. در ترسیم نقش111: 1387گری، )

از معاصران خود بسیار پیشی گرفته بود. های مشبک، نقوش ساییده شده و غیره طرح

های سبک او است و در ترسیم جزئیات دقت بسیاری به خرج عشق به جزئیات از شاخصه

پاکباز، ) انگیز دارندهایش حالتی پرکشش و هیجان(. نگاره106: 1343پوپ، ) داده است

ن ی ساختی تمامی مصالح مناسب براتهماسب سرپرست تهیه(. به دستور شاه41: 1388

ی نظامی رقم آقامیرک آمده ی خمسه. در پنج نگاره(86: 1384ولش، ) ها بودریزه رنگ

ی نظامی های آقامیرک در خمسه(. نگاره131: 1343و رهنورد،  944: 1341آژند، ) است

ی و چند صحنه« نوشیروان و گفتگوی مرغان در ویرانه»، «مجنون در بیابان»اند از عبارت
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سرگرم شدن خسرو و شیرین »و « گذاری خسروتاج»، «دو حکیم متنازع» درباری همچون

 (.108: 1388و حسن،  119: 1343)رهنورد، « های عاشقانهبا داستان

 

 ج: میرسیدعلی

ه.ق در تبریز چشم به جهان گشود. بنا  417میرسیدعلی فرزند میرمصور بود و در سال 

آقامیرک آموزش دید و از مهارت پدرش  محمد واحمد در نزد پدر، سلطانبه گزارش قاضی

پردازی و دقت او در ترسیم جنگجویان، تجهیزات و البسه بسیار  پیشی گرفت. ریزه

های چوپانی نیز مهارت (. او در ترسیم صحنه700-701: 1341آژند، ) توجه استقابل

شته ایش گذاجان را به نم(. با نگاهی تیزبین و با وسواس اشیای بی41: 1388پاکباز، ) دارد

گمان ما از بود این اشیا آگاه نبودیم. ریزترین چیزها در هایش بیو در نبود نگارگری

ای به نقوش انتزاعی از خود نشان العادهشده زیرا او توجه فوقهایش با دقت ترسیم نگاره

ها، آرایش ستون پله چند صحنه در یکی از نگاره (.83و  87: 1384ولش، ) داده است

های روزمره، غنای ی نگارگران صحنهعالقه به مناظر بیرون شهری، در زمرهعشق و 

: 1343همباز او است )پوپ، های سبک بیکاری خاص، روانی زیبا، صراحت از خصیصهریزه

های میرسیدعلی و میرمصور به این دلیل مورد توجه قرار دارند (. در حقیقت نگاره119

(. تمام تالش 87: 1341بای، کن) شوندده میها دیگرایی بسیاری در آنکه واقع

ویر کند. بیند تصهایش بر این بود که اشیا را به آن صورتی که میمیرسیدعلی در نگارگری

ای با رؤیا و تخیل ندارد و بر جزئیات زندگی روزانه متمرکز است. آثار او او میانه

ین اسناد فرهنگی محسوب تری شرح جزئیات زندگی روزانه است و از باارزشدربرگیرنده

بردن پیرزن »ی نظامی به نام (. تنها یک نگاره از خمسه138: 1343رهنورد، ) شودمی

(. 119: 1343پوپ، ) به دست میرسیدعلی کار شده است «مجنون را به در خرگاه لیلی

تهماسب از هنر با پدرش میرمصور به نزد فرمانروای هند همایون پس از رویگردانی شاه

نی رفت و در آنجا بسیاری از هنرمندان محلی را پرورش داد. بدین ترتیب مکتب گورکا

 (.43: 1388پاکباز، ) نگارگری گورکانی هند توسط شاگردان بهزاد شکل گرفت

 

 چ: میرزاعلی

ی محمد بود. بنا به نوشتهه.ق در تبریز به دنیا آمد. او فرزند سلطان 417میرزاعلی در سال 

ی گشایی همانند نداشت و در هنگام پدرش در کتابخانهارگری و چهرهاحمد در فن نگقاضی

ه.ق دارای مناظری دلربا، حسی  490ی تهماسب نشوونما داشت. آثارش در دههشاه

(. مهارتی استادانه در ترسیم 701-701: 1341آژند، ) ملموس و چشمی جستجوگر است
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های (. نگاره41: 1388پاکباز، ) شخصیت و رفتار درباریان صفوی از خود نشان داده است

ای که از او باقی مانده است ممکن است بازنمایی از اطرافیان شاه و روحیاتشان چهرهتک

. دو عدد از (57: 1384ولش، ) ی نامهربانی نیستندها دارای چهرهچهرهباشند. این تک

 بندی منطقی وشود و دارای رئالیسم، فضای نظامی به او نسبت داده میهای خمسهنگاره

خصوصی در نگرش به ی به(. میرزاعلی شیوه701: 1341آژند، ) نگاه روانکاوانه است

های فرد به انسان و طبیعت، شیوهبهطبیعت و انسان دارد. در آثارش نگرش منحصر

اش شدههای شخصیتی خاص، نوع تزییناتش به کار گرفتههمتا، تکرار تیپبندی بیترکیب

وار دستارها دیده پشتهای سنگبسیار مرتب پیچیده شده و قوس همانند دستارهای

 .(81: 1384ولش، ) شودمی

 ح: مظفرعلی

ی زادهجام، خواهرمظفرعلی بن حیدر علی تبریز تبریزی ملقب به مظفرعلی از اهالی تربت

 483ه.ق فعالیت هنری داشت و در  450تا  410بهزاد و شاگرد او بود. مظفرعلی از حدود 

نگار یعگشای بدابدیل و چهرهرا نگارگری بی در قزوین درگذشت. اسکندربیک منشی او ه.ق

ستون ی همایون و مجلس ایوان چهلخانههای دولت دولتکند و طراحی نقاشیخطاب می

نویسد آخر کار را به جایی رسانید ی او میاحمد نیز دربارهکند. قاضیرا به او منسوب می

تهماسب اجازه یافته بود که دانستند. او از جانب شاهی استاد بهزاد میهکه مردم او را قرین

رقم نقاش شاهی را به کار ببرد. عالوه بر نگارگری در خطاطی و سرودن شعر نیز بسیار 

فرد داشت و شان مهارتی منحصربهی ترسیم اسبان و سواریدست بود. او در زمینهچیره

بیگ (. صادق700: 1341آژند، ) ار سایر هنرمندان استآثارش در این زمینه متفاوت با آث

ی وارثان کلک بهزاد افشار، مظفرعلی به همراه تعدادی دیگر از هنرمندان را در زمره

هایی همچون شکوه تزیین، وفور رنگ و آورد. در آثار این دسته از نگارگران ویژگیمی

 (.41: 1388پاکباز، ) شودپرمایگی مشاهده می

 

 ی نظامی تهماسبیی خمسههای پرآوازهارهمعرفی نگ

 قابل انتساب به آقامیرک« نوشیروان و گفتگوی مرغان در ویرانه»ی : نگاره6
 دور شد از کوکبه خسروان...صیدکنان مرکب نوشیروان

 خسرو و دستور و دگر هیچکس...مونس خسرو شده دستور و بس

 ابدید دهی چون دل دشمن خر...شاه در آن ناحیت صید یاب

 شان تنگتروز دل شه قافیه...تنگ دو مرغ آمده در یکدیگر

 چیست صغیری که به هم میزنند...گفت به دستور چه دم میزنند
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 گویم اگر شه بود آموزگار...گفت وزیر ای ملک روزگار

 ای از بهر زناشوهریستخطبه...این دو نوا نز پی رامشگریست

 از او بامداد شیربها خواهد...دختری این مرغ بدان مرغ داد

 نیز چنین چند سپاری به ما...کاین ده ویران بگذاری به ما

 جور ملک بین و برو غم مخور...آن دگرش گفت کزین درگذر

 زین ده ویران دهمت صد هزار...گر ملک اینست نه بس روزگار

 کاه براورد و فغان برگرفت...در ملک این لفظ چنان درگرفت

 حاصل بیداد به جز گریه چیست...دست بسر بر زد و لختی گریست

 (95: 1388)نظامی، 

های از جای ، کاشیختهیفروردر باالی کادر سمت چپ، دیوارهای  قرارگرفتهجغدان 

های و سگ لمیده در ویرانه همگی بیانگر حال و هوای شوم شده، ماران و چلپاسهکنده

تند شکنی هسل هیزمشود که در حاشکن دیده میاین فضا هستند. در پایین کادر دو هیزم

های طبیعت هستند. در قسمت راست کادر نهری که نمادی از فقر، جهالت و تاراج زیبایی

شود که بنا به هوازدگی اکنون به رنگ سیاه در آمده است. که با نقره کار شده دیده می

دو غزال از نهر دیگری در پشت ویرانه در حال نوشیدن آب هستند. در قسمت باالی کادر 

ر و بل) شوندهای در حال پرواز دیده میاش و بلدرچینلک با دو فرزند تازه متولدشدهلک

 .(937: 1349بلوم، 

های پاییزی همچون زرد، نارنجی و قرمز برای درختان، ی زیاد از رنگآقامیرک با استفاده

های متالطم و در هم ها و به تصویر کشیدن آسمان با رنگها و دیوارهای کاخصخره

ی آبی، آبی سیر، سفید و طالیی در غم و افسردگی موجود در تصویر تاکید کرده یچیدهپ

هنرمند برای بهتر تصویر کشیدن این حکایت اخالقی و (. 13: 1386فر، )شایستهاست. 

تعلیمی و القای فضای زوال و دلتنگی به استفاده از خالقیت هنری خود فضای 

ی . نوستالژی ویرانه(936: 1349بلر و بلوم، ) استانگیزی را به آفرینش درآورده خاطره

 ریتاثگاه به مقدار های ایرانی کمتر همانندی دارد و هیچموجود در این نگاره در میان نگاره

فوی ی نگارگری صترین صحنهی این نگاره ترسیم نشده است. این نگاره کالسیکگذار

اند. آقامیرک نگارگری بخش یختهاست که در آن عقل و احساس در نهایت توازن به هم آم

حال رقم میرمصور در این ای از این نگاره را به خود اختصاص داده است و درعینعمده

شود. میرسیدعلی فرزند میرمصور نیز تالشی زیادی برای اتمام این نگاره نگاره دیده می

شود که ی کمرنگی بر روی دیوار ایوان دیده می(. کتیبه65: 1384ولش، ) استنموده 

 .(937: 1349بلر و بلوم، ) استحاوی یک بیت شعر به همراه رقم میرمصور 

 عمارت دل ویران دردمندان کن...عمارتی به از این نیست در جهان خراب
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 ه.ق 496عمل میرمصور در سال 

 

 محمدقابل انتساب به سلطان« پیرزن و سلطان سنجر»ی : نگاره2
 انه فردای خود آباد کردهرکه در این خانه شبی داد کرد...خ

 دست زد و دامن سنجر گرفت...پیرزنی را ستمی درگرفت

 اموز تو همه ساله ستم دیده...امکای ملک آزرم تو کم دیده

 با تو رود روز شمار این شمار...گر ندهی داد من ای شهریار

 بینمتوز ستم آزاد نمی...بینمتداوری و داد نمی

 تو به ما بین که چه خواری رسد از...از ملکان قوت و یاری رسد

 ایتا توئی آخر چه هنر کرده...ایعالم را زیر و زبر کرده

 خرمن دهقان ز تو بیدانه شد...مسکن شهری ز تو ویرانه شد

 (71-73: 1388)نظامی، 

ه.ق مشابهت دارد.  470و  490های سبک نگارگری این نسخه به سبک مهذب دهه

های این کتاب فرسوده شدند و در هنگام و دیگر نگاره های این نگارهشوربختانه حاشیه

(. 64: 1384ولش، ) استانگاری بریده شده سهل اثر برتعویض سمت چپ این نگاره 

های هایی که دارای قامت و اندامها و انسانمحمد هماهنگ با سبک معاصر از اسبسلطان

. و تحرک چندانی ندارندند استفاده کرده است. فیگورهای نگاره شکیل هستند اکشیده

 کندآید و جلوه میی پیرزن و سایر فیگورهای نگاره به چشم میتقابل بین اندام خمیده

 .(89: 1341بای، کن)

. نگاره تشکل اسبندی بیضیمحمد این نگاره نیز دارای ترکیبهمانند بیشتر آثار سلطان

سمت رزن روا شده است. در قبندی شده که بیانگر ستمی باشد که بر پیای ترکیبگونهبه

ها یورش خواهد شود که بر کبکباالی کادر شاهین شکاری در دستان قوشچی دیده می

ها است. آسمان تیره با ابرهای ی قراولسالح نیز همانند کبک در احاطهبود. پیرزن بی

 سمت چپ کادر نمادی هیالیمنتهی ی نور آفتاب از گوشهسوئرفته و کور پیچان و درهم

( و این ابرهای در حال گذر از 166: 1389آژند، ) دارداز این است که هنوز امیدی وجود 

دهند. عاقبت سلطان در اثر روی خورشید، پیشاپیش خبر از واقعی در حال وقوع می

ش های تحت سلطنتعدالتی ورزیدن، قسمتی از سرزمینتوجهی به سخنان پیرزن و بیبی

 .(13: 1386فر، )شایستهرا از دست خواهد داد 

توان ها میی حیوانی و انسانی است. در برخی از صخرههامرخینهای این نگاره پر از صخره

ترکیب عناصر گیاهی، شاخ و برگ (. 64: 1384ولش، )تا سه نیمرخ را شناسایی کرد. 

ها، روی جلدها، حواشی های انسانی و حیوانی که بیشتر در حواشی نسخهها، صورتکگل
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شود؛ اصل ششم نگارگری ایران است و به برگی و غیره از آن استفاده میهای تکنگاره

آرایی ی ششم هجری وارد هنر کتابنقاشی واق معروف است. نقاشی واق تقریباً از سده

ی نخست . در مرحلهه استبا گذشت زمان اشکال متفاوتی به خود گرفت وایران شده 

های حیوانات مختلف را بود و سپس صورتک ترکیبی از عناصر گیاهی و صورت انسان

های انسانی و گیاهی عناصر گیاهی را رها کرد و ی صفوی صورتکشد. در دورهشامل می

های های رنگارنگ و پیکره(. کشیدن صخره161: 1343 ،ها جلوه یافت )آژنددر صخره

های رهفرد نگاهای منحصربهها از ویژگیانسان و سایر موجودات پنهان در صخره

های رنگارنگ و تا هبا بازنمایی کومحمد سلطانمحمد است و در این نگاره نیز سلطان

ان ی آدمیاست. بااینکه قرار دادن چهره آمیز برتری خود را به نمایش گذاشتهحدودی اغراق

کاررفته است اما حالت روانی، جاافتادگی و محمد نیز بهها پیش از سلطاندر میان صخره

ای که در نگاه کلی به تصویر طبیعی و مناسب با موضوع به نظر بیاید گونهصویر بههویت ت

دیگر او بیش بیان(. به133: 1343 ،خورد )رهنوردمحمد بیشتر به چشم میدر آثار سلطان

ها، از سایر هنرمندان معاصرش توانایی دارد که حالت و مفهوم داستان را در فرم صخره

ای گونههای پیرامونی این نگاره به(. صخره81: 1341 ،بایکند )کنگیاهان و آسمان بیان 

و  های مجلس هستند. گویی صخرهکل صحنهبه نمایش درآمده است که گویی ناظر به

محمد سلطاندر حقیقت اند. جمادی تبدیل به نامی شده است. ها هم جان گرفتهسنگ

 ،ای تنگاتنگ با مفهوم نگاره دارد )آژندنوعی از نقاشی واق را به نمایش گذاشته که رابطه

گرایانه تر از بازیگران اصلی ها بسیار طبیعتگهگاه این چهره 1نظر ولش (. از156: 1343

 ،ها معلوم نیست و شاید ارواح عالم باشند )ولشاند و نقش اصلی آنشدهنقاشی ترسیم

ها و ان در صخرههای پنهمحمد با کشیدن چهره(. در تفسیر دیگری سلطان33: 1384

های اجتماعی بیان اش را از دردها خواسته طبیعت را به شهادت بگیرد و آگاهیکوهستان

های بینوا و ای که بر لب فریاد دارند، صورت انسانشدههای مسخکند. او با نقش صورت

ی هایی که گویی فاقد امکانات روزمرهاند و انسانمفلوک که چشم به آسمان دوخته

دستی با کشیدن اند، در نظر داشته تضاد درون جامعه را مطرح سازد. او با چیرهحیات

ی آن دوران هستند، زده که نمادی از جامعهی زنان، مردان و کودکان رنجور و ماتمچهره

: 1341 ،ها داشته است )کاشفیعدالتیها و بیغفلت شاهان در برابر نابرابریای به اشاره

ی آنان تاکید روزی و روح پژمردهها بر تیرهی این چهرهد و پژمردههای سر(. رنگ19-13

 (.17: 1341 ،دارد )کاشفی

 

                                                           
9. Stuart Cary Welch 
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 قابل انتساب به آقامیرک« دو حکیم متنازع»ی : نگاره9
 شد سخنی چند ز بیگانگی...با دو حکیم از سر همخانگی

 کز دو یکی خاص کند خانه را...در طمع آن بود دو فرزانه را

 ساخته خویش دو شربت خورند...گی بگذرندکز سر ناساخت

 ترستشربت زهر که هالهل...ترستدلتا که درین پایه قوی

 ی سنگ سیه را گداختنکز عف...خصم نخستین قدری زهر ساخت

 زهر مدانش که به از شکرست...پرورستداد بدو کین می جان

 زهر به یاد شکر آسان بخورد...شربت او را ستد آن شیر مرد

 رهگذر زهر به تریاک بست...پخت و بدو درنشست نوش گیا

 شمع صفت باز به مجلس شتافت...سوخت چو پروانه و پر باز یافت

 آن گل پر کار تر از زهر او...داد به دشمن ز پی قهر او

 ترس بر او چیره شد و جان بداد...دشمن از آن گل که فسونخوان بداد

 گل ز توهم بمردوین به یکی ...عالج از تن خود زهر برده آن ب

 ای از خون دل آدمیستقطره...هر گل رنگین که به باغ زمیست

 (50-51: 1388)نظامی، 

نماید توصیف دقیق پوشاک درباریان و توجه میای که در این نگاره بسیار جلبنکته

ها، ظروف میوه و دستارهایی که با دقت بر روی تهماسب است. گلهای دربار شاهویژگی

از نکات ظریف این نگاره است. پوزخند و دست زدن حکیم پیروز و طرز به سر رسم شده 

خورد توجه را جلب خورده و کالهی که بر روی زمین غلت میزمین افتادن حکیم شکست

های منسوب به آقامیرک همانند این (. در بسیاری از نگاره51: 1384ولش، ) کندمی

گیری درختان، قسمت ثال چگونگی جایشود. برای متصویر هارمونی متوازنی دیده می

 اند و حالت تعلیق در مخاطبتخت، حکیمان، اشراف و نجیبان بسیار حکیمانه انتخاب شده

 .(53: 1384ولش، ) آورندبه وجود می

 

 محمدمنسوب به سلطان« ساراندام شستن شیرین در چشمه»ی : نگاره1
 شستمه موی میدر آن منزل که آن ...قضا را اسبشان در راه شد سست

 میان گلشن آبی دید روشن...طوافی زد در آن فیروزه گلشن

 که بیش آشفته شد تا بیشتر دید...چو لختی دید از آن دیدن خطر دید

 که باشد جای آن مه بر ثریا...عروسی دید چون ماهی مهیا

 چو ماه نخشب از سیماب زادهداده... سیماب ۀنه ماه آیین

 پرندی نیلگون تا ناف بسته...هدر آب نیلگون چون گل نشست



 
 

 
 
 

 113     .... ی نظامی تهماسبی در بسترهای خمسهتحلیل نگاره

 گل بادام و در گل مغز بادام...همه چشمه ز جسم آن گل اندام

 کردبنفشه بر سر گل دانه می...کردز هر سو شاخ گیسو شانه می

 که دارم در بن هر موی ماری...کرد کاریاگر زلفش غلط می

 عجب بین کافتاب از راه گشته...بدان چشمه که جای ماه گشته

 شده خورشید یعنی دل پر آتش...دیدار آن بلور دلکش شه از

 (137: 1388)نظامی، 

این نگاره بازنمایی داستان عشق خسرو پادشاه ایران و شیرین شاهدخت ارمنی است. آنان 

بدون آنکه همدیگر را از نزدیک ببینند دل در گرو عشق همدیگر بستند. شیرین تنها 

ده است. شیرین برای دیدن یار رهسپار ایران است ی خسرو را دیبار تمثال نقاشی شدهیک

روز با اسب سیاهش شبدیز تاخته است. از قضای روزگار خسرو نیز برای و هفت شبانه

ی راه شیرین برای رفع خستگی سوی ارمنستان در سفر هست. در میانه دیدن شیرین به

محمد در این طان. سل(169: 1389آژند، ) رسددر حال آبتنی است که خسرو از راه می

بندی دیده موضوع رایجی را به تصویر کشیده است و نوآوری خاصی در ترکیب نگاره

ها که های انسانی و حیوانی نهفته در صخرهرخهای رنگارنگ و نیمشود. صخرهنمی

طورکلی در شود. بهمحمد است در این نگاره دیده میهای سلطانی بارز نگارهمشخصه

 کار رفته است ای بهالعادهخصوص اسب مهارت خارقو حیوانات به ترسیم صور آدمی

ای ارمنی است بنا (. صورت شیرین برخالف متن شعر که شاهزاده137: 1343رهنورد، )

داشتنی این ی دوستی چینی است. نکتهبه رسوم معمول نگارگری آن دوره دارای چهره

ی شبدیز اسب شیرین برای مادیان هنگاره که نمایانگر استعداد خاص نگارگر است شیه

ی اسب شیرین، درختان پر شکوفه، ابرهای لغزان، (. شیهه111: 1387گری، ) خسرو است

ها باحالتی مغموم و غمناک نمادی از عشق این دو دلداده ها و بتهی خروشان، گلچشمه

ار بسیمحمد در تبدیل ظرایف شعری به تصویر (. دقت سلطان169: 1389آژند، ) هستند

که اشاره به نشستن شیرین « در آب نیلگون چون گل نشسته»ستودنی است. مصرع 

های متراکم جاری دارد در این نگاره ای که از میان صخرههمچون گلی در میان رودخانه

جب گزیند و بسیار متعجان تصویری به خود گرفته است. خسرو از دیدن این صحنه لب می

 نگرد.به او می

 

 دارای رقم میرزاعلی« سرایی باربد برای خسرونغمه»ی : نگاره1
 غم دیدار شیرین بردش از دست...ملک چون شد ز نوش ساقیان مست

 وزو درمان طلب شد درد خود را...طلب فرمود کردن باربد را

 گرفته بربطی چون آب در دست...در آمد باربد چون بلبل مست
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 د سی لحن خوش آوازگزیده کر...ز صد دستان که او را بود در ساز

 گهی دل دادی و گه بستدی هوش...ز بی لحنی بدان سی لحن چون نوش

 ز رود خشک بانک تر در آورد...ببربط چون سر زخمه در آورد

 تیز ۀهمی زد باربد در پرد...نواهائی بدینسان رامش انگیز

 ملک گنجی دگر پرداخت آن روز...به هر پرده که او بنواخت آن روز

 (181-183: 1388)نظامی، 

کنند و اوقاتی را با هم خسرو و شیرین پس از ماجراهای طوالنی باالخره با هم دیدار می

های باربد کنند. خسرو و مالزمانش در این صحنه در حال گوش دادن به نغمهسپری می

ی ای عاشقانه برای عشق خسرو و شیرین است. در گوشههستند که در حال نواختن نغمه

شود که در حال ای دیده میچپ فرزند مریم همسر خسرو به همراه ندیمهباالیی سمت 

دهد. این پسر به خاطر عشق به رو میی در پیشبازی با تیرکمان است و خبر از فاجعه

ی خسرو کشد. در پایان داستان شیرین پس از آمدن به دخمهشیرین پدر خویش را می

 .(54: 1384ولش، ) کشدای میخود را با دشنه

 

 دارای رقم میرسیدعلی« بردن پیرزن مجنون را به در خرگاه لیلی»ی : نگاره1
 شد شاد به این چنین شماری...چون دید زن اینچنین شکاری

 آن بند و رسن همه در این بست...زان یار بداشت در زمان دست

 برد رسن به گردن او رامی...بنواخت به بند کردن او را

 زنجیر به پای و غل به گردن...ناو داده رضا به زخم خورد

 مستانه سرود برکشیدی...ای رسیدیچون بر در خیمه

 در خوردن سنگ رقص کردی...لیلی گفتی و سنگ خوردی

 (358: 1388)نظامی، 

 وردخهای تغزلی و رمانتیک، آرامش مناظر روستایی به چشم میجای حالتدر این نگاره به

ی مرسوم تصویرسازی را رها کرده و کارهای روزمره ی(. نگارگر شیوه135: 1343رهنورد، )

(. این نگاره بیشتر از آنکه معرف 113: 1388حسن، ) مردم را به نمایش کشیده است

بندی ی روستایی و چوپانی است. اساس ترکیبی اصلی داستان باشد نمایشگر صحنهسوژه

ستان است در قسمت ی اصلی دانگاره بر خطوط مایل قرار گرفته است. مجنون که سوژه

ی پرانی به او هستند. در گوشهمرکزی پایین کادر قرار دارد و کودکان در حال سنگ

، گری) شود که در حال پارس کردن به مجنون استپایینی سمت راست سگی دیده می

های افراشته شده زنان در حال انجام کارهای روزمره هستند. (. در سایر خیمه110: 1387

دارد. در قسمت باالی کادر زن دیگری در نی کادر زنی از جوی آب برمیدر قسمت پایی



 
 

 
 
 

 116     .... ی نظامی تهماسبی در بسترهای خمسهتحلیل نگاره

کنند و یکی از آنان در ها پاسداری میحال دوشیدن گوسفندی است. دو چوپان از گله

(. میرسیدعلی دقت زیادی را صرف ترسیم 113: 1388حسن، ) حال نواختن نی است

ریتم و چگونگی ترسیم هیزم شکسته جزئیات موجود در نگاره کرده است. برای مثال میان 

ه شود کشده و نقوش اسلیمی سقف چادر هماهنگی وجود دارد. با کمی توجه دریافته می

ولش، ) کار رفته است دمد بهانگیزی در ترسیم دختری که بر آتش مینمایی شگفتواقع

1384 :87.) 

 

 دارای رقم آقامیرک« مجنون در بیابان»ی : نگاره1
 وز طعنه و خوی خلق رسته...سن گسستهوحشی شده و ر

 با بیخ نباتهای خضرا...خو کرده چو وحشیان صحرا

 با دام و ددش هماره آرام...نه خوی دد و نه حیطه دام

 در خدمت او شده شتابان...هر وحش که بود در بیابان

 لشگرگاهی کشیده بر راه...از شیر و گوزن و گرگ و روباه

 او بر همه شاه چون سلیمان...ایشان همه گشته بنده فرمان

 در سایه کرکس استخوانش...از پر عقاب سایبانش

 کز خوی ددان ددی بریده...شاهیش به غایتی رسیده

 برداشته شیر پنجه از گور...افتاده ز میش گرگ را زور

 آهو بره شیر شیر خورده...سگ با خرگوش صلح کرده

 پایش به کنار در کشیدی...آهو به مغمزی دویدی

 بر ران گوزن سر نهادی...ردن گور تکیه دادیبر گ

 از خوی پلنگی اوفتاده...درنده پلنگ وحش زاده

 در قلبگه ددان نشسته...او چون ملکان جناح بسته

 با صحبت او نداشت کس کار...از بیم درندگان خونخوار

 (347-346: 1388)نظامی،  

سبز، خرمایی و طالیی برای های مختلف آبی، بنفش، آقامیرک در این نگاره از تونالیته

وخم، ی دلگشا بهره برده است. در این نگاره جویباری پرپیچروح بخشیدن به این منظره

 اند. در پسهای شاداب، پرندگان و حیوانات وحشی به زیبایی تمام به نمایش درآمدهگل

، بز رطبع آقامیرک آشکار است. در مرکز تصویای از شخصیت شوخی این نگاره جرعهپرده

 که درآید. درحالیپاورچین از صخره پایین میشود که پاورچینای دیده میکوهی فربه

: 1384ولش، ) کننداند و غرش میپایین صخره ببر و پلنگ برای تصاحب او کمین کرده

86). 
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نگاره با مهارت و پختگی بسیار زیادی به تصویر در آمده است. حیوانات گوناگونی با دقت 

، پردازیاند و از نظر رنگصورت پراکنده ترسیم شدهای بهای کامال صخرهنظرهزیاد در م

ا هروشنهای نگاره با سایهسازی و صراحت کامال موزون و هماهنگ هستند. صخرهخصیصه

، ها به هم پیچیده است )پوپای سیر با گلاند ولی مرغزار با سبزینهگوناگون پرداخت شده

یاری مجنون، تمام حیوانات را کردن تنهایی و بی ای برجسته(. آقامیرک بر105: 1343

صورت جفت به نقش کشیده است. مجنون در این نگاره در حال نوازش غزالی تصویر به

 (.13: 1386فر، شده که چشمان این غزال یادآور چشمان محبوب اوست )شایسته
 با وحش چو وحش گشته همدم...کز همدم وحشیان نبد کم

 آهوان چاالک...بود آهوکی عجب شغبناکزان جمله 

 مجنون که به آهوان نظر داشت...با او نظری تمام تر داشت

 او را بر خویش خواند پیوست...هر ساعت سود بر سرش دست

 چشمش همه روزه بوسه می داد...می کرد ز چشم دلستان یاد

 

 محمداثر سلطان« معراج پیامبر»ی : نگاره1
 جبرئیل آمده براق به دست...سر بلندیش راز پایه پست

 برنشین کامشب این یتاق تراست...سرعت برق این براق تراست

 سبز پوشان در انتظار تواند...عطر سایان شب به کار تواند

 گوش کرد این پیام گوش نواز...چون محمد ز جبرئیل به راز

 گوش را حلقه غالمی داد...زان سخن هوش را تمامی داد

 این ز دیو آن ز دیو مردم دور...جوردو امین بر امانتی گن

 واین امین خرد به قول و دلیل...آن امین خدای در تنزیل

 وین شنید آنچه بود سر کالم...آن رساند آنچه بود شرط پیام

 شد ز مهر مراد نقش پذیر...در شب تیره آن سراج منیر

 طوق زر جز چنین نشاید یافت...گردن از طوق آن کمند نتافت

 تازیش زیر و تازیانه به دست...براق نشست برق کردار بر

 کبک علوی خرام جست ز جای...چون در آورد در عقابی پای

 (938-934: 1388)نظامی، 

 محمد در قلمرو مضامین دینی ارائه کرده استترین اثری است که سلطاناین نگاره عالی

گاه رآمده اما هیچ(. در بسیاری از آثار خطی این موضوع به تصویر د111: 1343رهنورد، )

ن، حس) دستی رسیده باشدچنین به موفقیت و چیرهشناسیم که اینهنرمندی را نمی

های باز و ی روحانی، بالهای باالروندهگیری از فرممحمد با بهره(. سلطان111: 1388



 
 

 
 
 

 911     .... ی نظامی تهماسبی در بسترهای خمسهتحلیل نگاره

های آتش و تکه ابرهایی به فرم اژدها ما را با سفر معنوی پیامبر ی فرشتگان، شعلهبسته

های آتشی . ابرهای قسمت پائینی کادر و شکوه زبانه(84: 1384ولش، ) راه کرده استهم

خیل و محمد تعنوان عنصر تزئینی به کار نرفته بلکه سلطانکه پیامبر را احاطه کرده به

(. بااینکه 111: 1387گری، ) تصور خود از این ماجرا را به نمایش گذاشته است

ه های پیشین در آن تکرار نشدت ولی عناصری از نگارهبندی این نگاره سنتی استرکیب

است. اصالت فرم و رنگ این نگاره را تبدیل به اثری باشکوه کرده است. این نگاره دارای 

کاررفته در های به(. رنگ714: 1341آژند، ) بندی دورانی استفضایی ماورایی و ترکیب

پرداخت ابرها و پرتوهای آتش دور  های اشراقی است. چگونگیاین نگاره تاللوای از رنگ

های مکمل لباس (. رنگ136: 1343رهنورد، ) محمد داردسر پیامبر نشان از سبک سلطان

زمینه و خاکستری های رنگارنگشان در مقابل رنگ آبی تیره و سرد پسها و بالفرشته

د شدن دارد. جهت وارمیابرها در تصویر تحرک به وجود آورده و چشم را به گردش وا

 ای ترسیم شده است که بر شخصیت مرکزی تایید کندگونهفرشتگان در تصویر نیز به

(. پیشاپیش پیامبر جبرئیل در حال حرکت است. بین جبرئیل و 111: 1343رهنورد، )

شود که در دستش بخوردانی دارد. در قسمت چپ پیامبر ای دیده میپیامبر فرشته

های دیگر وردانی دیگر در دست دارد. فرشتهشود که بخی دیگری دیده میفرشته

: 1388حسن، ) بها، لباس و غیره در دست دارندهایی پر از میوه، گوهرها، تاجی گرانطبق

ی ایشان پوش بر چهره دارد زیرا چهره ی پیامبر نمایان نیست و گویی رخ(. چهره111

ایان های دربار صفوی نمانهتر از آن است که به تصویر درآید. در این نگاره نشبسیار مقدس

است. برای نمونه پیامبر کاله صفوی بر سر دارد. فرشتگان نیز در هیات درباریان صفوی 

آمیزی وقار اشراف و معصومیت ی براق نمودی از درهماند. چهرهبه نمایش درآمده

 (.84: 1384ولش، ) فرشتگان است

ی یکی از آرایی ایرانود. ابر در کتابشی نگاره چند تکه ابر دیده میپایینقسمت بیشتر در 

شود. به نقوشی چون موج آب، پیچان و بریده از ی نگارگری محسوب میاصول هفتگانه

ز به ای نیهای گوناگون اسطورهگویند. این نقوش گاه شکلهم در نگارگری ایرانی ابر می

آژند ت یافته است )که ابر منشا چینی داشته به ابر چینی هم شهرگیرند. ازآنجاییخود می

ی هفتم هجری با گفتند. ابر چینی از سدهمی 1( و در زبان چینی به آن چی197: 1343

: 1343شود )آژند ورود مغوالن به ایران به فراوانی در آثار سفالی و نگارگری ظاهر می

 رمنظور نشان دادن آسمان ابرآلود، در شرایط مقتضی این شکل از ابها به(. در نگاره196

                                                           
10. Chi 
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محمد یافت )آژند توان در آثار سلطانشک میهای ابر را بیکاربرد دارد. زیباترین جلوه

1343 :197.) 

 

 محمدمنسوب به سلطان« شکار بهرام شیران را»ی : نگاره3
 با دلیران آن دیار و دمن...روزی اندر شکارگاه یمن

 گوی برد از سپهر و بهرامش...شه که بهرام گور شد نامش

 کاسمان با زمین یکی شد راست...دور ناگهان برخاست گردی از

 سوی آن گرد شد چو باد روان...اشقر انگیخت شهریار جوان

 در نشسته به پشت و گردن گور...دید شیری کشیده پنجه زور

 شه کمان برگرفت و کرد کمین...تا ز باال در آردش به زمین

 درست در زه آورد و درکشید...تیری از جعبه سفته پیکان جست

 سفت و از هردو سفت بیرون جست...سفته بر سفت شیر و گور نشست

 پیش تیری چنان چه درع و چه درق...سوفار در زمین شد غرقه تا ب

 تیر تا پر نشست در دل خاک...شیر و گور اوفتاد و گشت هالک

 شاه بهرام گور خواندندش...بعد از آن شیر زور خواندندش

 (963-969: 1388)نظامی، 

های منسوب شده به نگاره به سبک قدیم اجرا شده و از نظر کیفیت با نگارهاین 

کند. یکی از دالیلی که این نگاره را به میرزا برابری نمیمحمد در دیوان حافظ سامسلطان

 هایهای پلنگ است. با توجه به نگارهی خالکند طراحی ماهرانهمحمد منسوب میسلطان

های محمد دست توانایی در ترسیم جزئیات خالکه سلطان محمد آشکار استدیگر سلطان

بیشتر  اشاش نسبت به هنرمندانگیی ماهرانگیای که جنبهپلنگ دارد و انتساب این نگاره

م محمد با ترسیبندی این نگاره ساده است اما سلطاناست به همین دلیل است. ترکیب

گری، ) ازه به آن بخشیده استاست جانی ت خرسی که در حال پرتاب سنگ به طرف پلنگ

1387 :111.) 

 

 منسوب به مظفرعلی« شکار گورخر توسط بهرام»ی : نگاره62

ی ی نظامپیکر خمسهاز قسمت هفت« داستان بهرام با کنیزک خویش»این نگاره برای 

مصور شده است. بهرام به همراه مالزمان و کنیزک چینی خویش به شکار رفته و 

جز کنیزک چینی لب به مدح شکار کرده است. تمامی مالزمان او بهگورخرهای بسیاری را 

ه شود و بکند تا گورخری از دور پدیدار میاند. بهرام مدتی صبر میو ستایش او گشوده
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پسندد شکار کند. ای که کنیزک میگوید که میل دارد این گور را به نحوهکنیزک می

 گوید:کنیزک در پاسخ به بهرام گور می
 سر این گور در سمش دوزی...اید که رخ برافروزیگفت ب

 گر شد ز بد بسیچی اوچاره...شاه چون دید پیچ پیچی او

 ای در کمان گروهه نهادمهره...خواست اول کمان گروهه چو باد

 آمد از تاب مهره مغز به جوش...صید را مهره درفکند به گوش

 رونتا ز گوش آرد آن عالقه ب...سم سوی گوش برد صید زبون

 گوش و سم را به یکدیگر بردوخت...تیر شه برق شد جهان افروخت

 دستبردم چگونه می بینی...کنیزک چینی گفت شه با

 کار پر کرده کی بود دشوار...گفت پر کرده شهریار این کار

 گرچه دشوار شد بشاید کرد...هرچه تعلیم کرده باشد مرد

 (983: 1388)نظامی، 

ر ی معروفی را به تصویهای این نسخه است که واقعهنگاره تریناین نگاره یکی از نفیس

کشیده که در آن بهرام گور در شکارگاه با یک تیر پای گورخری را به گوشش دوخته 

شود )بینیون و دیگران، دیده می« عمل استاد مظفرعلی»است. بر روی این نگاره عبارت 

محمد ی با آثار منسوب به سلطانهای زیاداین نگاره را دارای شباهت 1(. پوپ177: 1346

داند )پوپ های واال و ستایش در خود میداند و آثار او را در حالت کلی دارای ارزشمی

1343 :113.) 

 

 منسوب به میرزاعلی« شناختن نوشابه اسکندر را از روی صورتش»ی : نگاره66
 به زر در گرفت آهنین راه رارا...برآراست نوشابه درگاه 

 گرفته معنبر ترنجی به دست...اهنشهی برنشستبر اورنگ ش

 فرستاده را در سرای آورند...یین بجای آورندآبفرمود ک

 بجای آوریدند فرمان او...وکیالن درگاه و دیوان او

 سوی تخت شد چون خرامنده شیر...فرستاده از در درآمد دلیر

 ی فریبنده دیدیبهشتی سرا...نهانی در آن قصر زیبنده دید

 بساط زمین گشته عنبر سرشت...آراسته چون بهشت پر از حور

 داشت آیین آزادگان نگه...سکندر به رسم فرستادگان

 فرستادگی کرد بر خود درست...درودی پیاپی رساندش نخست

 (514-510: 1388)نظامی، 

                                                           
Arthur Upham Pope11.  
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جا شده این نگاره به هنگام مرمت خمسه در اواخر قرن یازدهم ه.ق از جای خویش جابه

شود که متن نگاره دید منتقل شده است. با کمی توجه دریافته میاست و به محل ج

دهد که ای از دربار را نشان میمربوط به داستان خسرو و شیرین است اما نگاره صحنه

شناسد. میرزاعلی در این نگاره عادات عجیب و نقاط نوشابه اسکندر را از روی صورتش می

گرایانه واکاوی کرده و به تصویر و کمالصورت موشکافانه ضعف درباریان صفوی را به

شود که فردی دیده میهای او ویژگی منحصربه. در نگاره(57: 1384ولش، ) کشیده است

ی ریشداری های منسوب به او چهرهمتفاوت با آثار سایر هنرمندان دیگر است. در نگاره

ها و ازیپردکه اغلب سر خود را مایل نگه داشته، بارها تکرار شده است. رنگ

های او بر آثار بهزاد چیرگی دارد ولی با آثار آقامیرک و قاسمعلی دارای ارتباط سازیمنظره

 (.119: 1343است )پوپ، 

 

 گیرینتیجه

ی نظامی توجه خاصی نسبت به مسائل مذهبی تهماسب در طی کتابت نسخه خمسهشاه

ای یرگذار بوده به گونهتهماسب بر کتابت این نسخه تأثگریزی شاه ی هنرداشت. روحیه

های های گرم کمتر استفاده کنند. آنان رنگکه هنرمندان نگارگر تمایل داشتند که از رنگ

 های خاموشجای آن از رنگکنند و بهپرتاللو، زنده و روشن برای نگارگری را انتخاب نمی

که امکان دارد ها نیز تا جایی گیرند. به خاطر مراعات جو اجتماعی مضامین نگارهبهره می

فرما است. در های این نسخه اندوه ژرفی حکماند. گویا در نگارهمحترمانه انتخاب شده

ی عاشقانه و ی تهماسبی جهان خیالی متاثر از پنج منظومهی خمسههای نسخهنگاره

های نه چندان درخشان، پر از حیوانات پنهان شده در پشت تغزلی نظامی با رنگ

ین شود. در ا، دیده میشناسی ترسیم شدههای با علم به مسائل گیاهها و گلسنگتخته

 اند.ماورایی و به دور از سازوکار دنیوی ترسیم شده های انسانیها پیکرهنگاره

ازی نوصورت آشکاری چشمهای این نسخه نبوغ و خالقیت هنرمند بهدر بسیاری از نگاره

 دهش های انسان و سایر موجودات پنهانپیکره های رنگارنگ وصخرهبرای نمونه، کند. می

محمد در . سلطانمحمد استهای سلطانفرد نگارههای منحصربهها از ویژگیدر صخره

 آمیزهای رنگارنگ و تا حدودی اغراقهبا بازنمایی کو «پیرزن و سلطان سنجر»ی نگاره

مایش ای به نگونهاره بههای پیرامونی این نگصخره است. برتری خود را به نمایش گذاشته

م ها هها و سنگی مجلس هستند. گویی صخرهکل صحنه درآمده است که گویی ناظر به

ا و ههای پنهان در صخرهمحمد با کشیدن چهرهاند. در تفسیر دیگری سلطانجان گرفته

 های اجتماعی بیاناش را از دردها خواسته طبیعت را به شهادت بگیرد و آگاهیکوهستان
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زده که ی زنان، مردان و کودکان رنجور و ماتمدستی با کشیدن چهرهکند. او با چیره

ها و غفلت شاهان در برابر نابرابریای به ی آن دوران هستند، اشارهنمادی از جامعه

محمد در تبدیل ظرایف شعری به تصویر در نبوغ و دقت سلطانها داشته است. عدالتیبی

گون در آب نیل»بسیار ستودنی است. مصرع « سارشیرین در چشمه اندام شستن»ی نگاره

 ای که ازکه اشاره به نشستن شیرین همچون گلی در میان رودخانه« چون گل نشسته

ی های متراکم جاری دارد در این نگاره جان تصویری به خود گرفته است. نکتهمیان صخره

بدیز ی شخاص نگارگر است شیهه داشتنی دیگر این نگاره که نمایانگر استعداددوست

 اسب شیرین برای مادیان خسرو است.

بیند هایش بر این بود که اشیا را به آن صورتی که میتمام تالش میرسیدعلی در نگارگری

ای با رؤیا و تخیل ندارد و بر جزئیات زندگی روزانه متمرکز است. برای تصویر کند. او میانه

ی مرسوم تصویرسازی شیوه« مجنون را به در خرگاه لیلیبردن پیرزن »ی مثال در نگاره

ی مردم را به نمایش کشیده است. این نگاره بیشتر از آنکه را رها کرده و کارهای روزمره

ی روستایی و چوپانی است. نبوغ ی اصلی داستان باشد نمایشگر صحنهمعرف سوژه

ن و با تفاوت با نگاهی تیزبیفرد و ممیرسیدعلی در این است که با سبکی کامال منحصربه

 گمان ما از بودهایش بیجان را به نمایش گذاشته و در نبود نگارگریوسواس اشیای بی

 این اشیا آگاه نبودیم. 

میرزاعلی مهارتی استادانه در ترسیم شخصیت و رفتار درباریان صفوی از خود نشان داده 

رش به خصوصی در نگی بهوانه و شیوهاست. آثار او رئالیسم، فضابندی منطقی، نگاه روانکا

شناختن نوشابه اسکندر را از روی »ی طبیعت و انسان دارد. برای نمونه میرزاعلی در نگاره

صورت موشکافانه و عادات عجیب و نقاط ضعف درباریان صفوی را به« صورتش

 گرایانه واکاوی کرده و به تصویر کشیده است.کمال
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تهران:  .ی مهرداد وحدتی دانشمندترجمه .مروری بر نگارگری ایرانی(. 1340گرابر، اولگ )

 فرهنگستان هنر.

 ی عربعلی شروه. تهران: نشر دنیای نو.. ترجمهنقاشی ایران(. 1387گری، بازل )
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. به تصحیح وحید دستگردی. به اهتمام گنجویی نظامی کلیات خمسه(. 1388نظامی )
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 قابل انتساب به آقامیرک« نوشیروان و گفتگوی مرغان در ویرانه»ی : نگاره1 ریتصو

 (69: 1384)ولش 



 
 

 
 
 

 116     .... ی نظامی تهماسبی در بسترهای خمسهتحلیل نگاره

 
: 1384)ولش  محمدقابل انتساب به سلطان« پیرزن و سلطان سنجر»ی : نگاره1 ریتصو

64) 
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 (50: 1384)ولش  قابل انتساب به آقامیرک« دو حکیم متنازع»ی : نگاره3 تصویر



 
 

 
 
 

 119     .... ی نظامی تهماسبی در بسترهای خمسهتحلیل نگاره

 
)ولش  محمدمنسوب به سلطان« ساراندام شستن شیرین در چشمه»ی : نگاره9 ریتصو

1384 :56) 
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: 1384)ولش  دارای رقم میرزاعلی« سرایی باربد برای خسرونغمه»ی : نگاره7 ریتصو

58) 



 
 

 
 
 

 111     .... ی نظامی تهماسبی در بسترهای خمسهتحلیل نگاره

 
 دارای رقم میرسیدعلی« بردن پیرزن مجنون را به در خرگاه لیلی»ی : نگاره6 ریتصو

 (81: 1384)ولش 
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 (85: 1384)ولش  دارای رقم آقامیرک« مجنون در بیابان»ی : نگاره5 ریصوت



 
 

 
 
 

 111     .... ی نظامی تهماسبی در بسترهای خمسهتحلیل نگاره

 
 (41: 1384)ولش  محمداثر سلطان« معراج پیامبر»ی : نگاره8 ریتصو
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 (150: 1389آژند، ) محمدمنسوب به سلطان« شکار بهرام شیران را»ی نگاره: 4 ریتصو



 
 

 
 
 

 113     .... ی نظامی تهماسبی در بسترهای خمسهتحلیل نگاره

 
 ,Binyon)منسوب به مظفرعلی « شکار گورخر توسط بهرام گور»ی : نگاره10 ریتصو

1928: XVI) 



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      112

 
منسوب به میرزاعلی « شناختن نوشابه اسکندر را از روی صورتش»ی : نگاره11 ریتصو

 (59: 1384)ولش 



 
 

 
 
 

 116     .... ی نظامی تهماسبی در بسترهای خمسهتحلیل نگاره

 
 (Binyon, 1928: I) ی نظامی تهماسبی: صفحات نخستین خمسه11 ریتصو
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(Binyon, 1928: II) ی نظامی تهماسبی: صفحات نخستین خمسه13 ریتصو



 

 پژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن

 6931آذر ماه 

 

 نامههای شرطی در قابوسساخت صوری جمله

 
 6سیده عاطفه بقایی

 چکیده:

نامه براساس چارچوب های شرطی در قابوسدر این پژوهش به بررسی ساخت صوری جمله

ز دو بند پایه یا جزای ای متشکل ا( پرداختیم. جملۀ شرطی، جمله1358نظری ماهوتیان )

ر، اگ»شرط و پیرو یا شرط است. بند شرط اغلب با یکی از کلمات ربط شرطی همانند 

آید. کلمۀ ربط و مقدم بر بند جزای شرط می« که و...شرط اینکه، درصورتیهرگاه، به

های شرطی زبان فارسی را داراست. به منظور بیشترین بسامد وقوع در جمله« اگر»شرطی 

نامه مورد بررسی قرار گرفت که در واژه از کتاب قابوس 7000مطالعه، تعداد تقریبی این 

ها به این نتیجه جملۀ شرطی بدست آمد. با بررسی این جمله 80این مجموعه، تعداد 

و در بقیۀ جمالت یکی از کلمات ربط « اگر»جمله کلمۀ ربط شرطی  91رسیدیم که در 

وجود داشت. در هیچ یک « ی، گر، اگرچه، هرکه، کهچون، تا، هر، وگرنه، کاشک»شرطی 

ون ای بداز جمالت، ترتیب تقدم بند شرط بر جزای شرط برعکس نشده بود و هیچ جمله

 کلمۀ ربط شرطی وجود نداشت. 

 

 امه.نساخت شرطی، حرف ربط شرط، بند شرط، بند جزای شرط، قابوس واژگان کلیدی:
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 مقدمه

رطی از زمان ارسطو تا به حال مورد توجه فالسفه بوده است. های شساخت منطقی ساخت

ای جهانی هستند و بررسی و تحلیل ها وجود دارند و پدیدههای شرطی در همۀ زبانجمله

شناسان را به خود مشغول شناسان و روانهاست که ذهن فالسفه، زبانها قرناین جمله

های شرطی، به طور مستقیم ه( جمل1004کرده است. طبق نظر تراگو و همکاران )

های متناوب، نامعلوم کنندۀ توانایی گوینده برای استدالل آوردن در مورد موضوعمنعکس

ا هو احتماالت تحقق نیافته هستند. درک ساختار مفهومی و رفتاری موجود در این جمله

های دهای استنباطی و فراینو تعبیر و تفسیر آنها نیازمند درک بنیادی نسبت به روش

(. در این پژوهش با توجه به iv: 1004شناختی و زبانی انسان است )تراگو و همکاران، 

های شرطی در کتاب اهمیت بررسی این ساخت در زبان و در مطالعات تاریخی، ساخت

نامه مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. ابتدا مروری بر مطالعات پیشین در زمینۀ قابوس

داد و به معرفی و توضیح چارچوب نظری مورد استفاده که  ساخت شرطی انجام خواهیم

پردازیم و در پایان نیز بحث و تحلیل ( است، می1358چارچوب نظری ماهوتیان )

 گیری بیان خواهد شد. های شرطی و نتیجهجمله

 پیشینۀ پژوهش 

دامه، ا شناسان ایرانی و دردر این بخش از مقاله، ابتدا مطالعات پیشین پژوهشگران و زبان

 شوند.  شناسان غیرایرانی در زمینۀ ساخت شرطی بررسی میمطالعات پیشین زبان

افزاید که ( جملۀ پیرو همیشه توضیحی به جملۀ پایه می1377طبق نظر ناتل خانلری )

این توضیح گاهی دربارۀ زمان وقوع فعل پایه است، گاهی علت، گاهی قرض و گاهی شرط. 

ی وجود داشته باشد انجام یافتن فعل پایه مسلم نیست زیرا هرگاه در جملۀ پیرو، شرط

 آوردن بندصورت فعل اصلی نیز انجام نخواهد گرفت. وی اگر آن شرط محقق نشود در آن

 خانلریداند. شرط را برای بیان یکی از مفاهیم فرض ساده، احتمال یا بیان امر محال می

فارسی برای افعالی که وقوع آنها مسلم پردازد که در ادبیات قدیم به ذکر این نکته می

اند. این صیغۀ خاص را که در جمالت مرکب شرطی بردهنبوده است، صیغۀ خاصی بکار می

 «ی»رفته است، با افزودن حرف چه در فعل جملۀ پایه و چه در فعل جملۀ پیرو بکار می

این وجه را «. یبدید، تو مرا بودمیاگر من آنجا »اند مانند ساختهبه آخر هر صیغه می

خانلری، وجه تردیدی نامیده است و یکی از موارد استعمال آن را در جملۀ مرکب شرطی 

رفته های مختلف ماضی و مضارع بکار میداند و مانند وجه اخباری و التزامی در زمانمی

 )سعدی(. از« بودمی* نکو سیرت و پارسا  کردمیگر آنها که خود گفتمی »است. مانند 

(. 179-196: 1377شود )خانلری، از این وجه در فارسی امروز استفاده نمینظر وی 
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داند های شرطی را متشکل از دو بند اصلی و وابسته می( جمله1369وحیدیان کامیار )

آید و وابسته شرطی است برای آن. البته ممکن است پایه قبل که پایه در جواب شرط می

آیند را عبارت از: که معموالً در آغاز وابسته میاز وابسته بیاید. وی حروف ربط شرطی 

که، بشرط آنکه، بشرط اینکه، مشروط بر اینکه، که، بشرطیاگر، چنانچه، هرگاه، درصورتی»

های فرانسه و انگلیسی وجه داند. از نظر وی در فارسی امروز برخالف زبانمی« وگرنه و اال

شود. اری، التزامی و امری استفاده میهای وجوه اخبشرطی وجود ندارد و از همان صیغه

فعل بند وابسته از وجه اخباری یا التزامی و فعل بند پایه از وجه اخباری یا التزامی یا 

در بیان شرط « که»( معتقد است 1359(. نجفی )99: 1369امری است )وحیدیان کامیار، 

آید جه التزامی میپیش از فعل به و« که»خواهد بود و در این کاربرد « اگر»به معنای 

ها خردشان ها را هم که غرق بکنند عاقبت انگلیسها هزار تا از این کشتیآلمان»مانند 

نجفی معتقد است این معنی در متون قدیم و فارسی ادبی نیز به کار رفته «. کنند.می

ی، )سعدی، گلستان، چاپ یوسف« قحبۀ پیر از نابکاری چه کند که توبه نکند؟»است مانند

در آغاز جملۀ شرطی « اگر»برای بیان جزای شرط همراه با « که»(. از نظر نجفی 140ص 

در آغاز جملۀ « که»آید. در این کاربرد، ساخت عبارت به این صورت است که حرف می

(. از نظر 1359شود )نجفی، آغاز می« اگر»آید و جملۀ اول یا مقدم با حرف ربط دوم می

است. وی « اگر، ار یا گر»ۀ پیرو شرطی در فارسی دری با ساخت جمل (1357ابوالقاسمی )

تواند پیش از جزای شرط بیاید یا پس از آن. از طرفی شرطی معتقد است جملۀ شرط می

کند وجه ای که شرطی ممکن را بیان میتواند ممکن یا ناممکن باشد و در جملهمی

رع التزامی ندارد( و در جملۀ اخباری و التزامی )تنها ماضی التزامی، چون فارسی دری مضا

تواند به جز رود. البته جزای شرط میجزای شرط وجه اخباری، امری و دعایی بکار می

ن ای که شرطی ناممکموارد مذکور، پرسشی و تعجبی هم باشد. از نظر ابوالقاسمی در جمله

، القاسمیرود )ابوشود، در بند شرط و جزای شرط وجه اخباری و تمنایی بکار میبیان می

1357 :344-908 .) 

های زبانی معتقد است در حالت عادی ( در جهانی چهاردهم از جهانی1463گرینبرگ )

آید. البته های شرطی، بند شرط قبل از نتیجه یا جزای شرط میها در جملهدر همۀ زبان

صورت ها، شود اما در دستورِ همان زبانها هر دو ترتیب استفاده میدر بسیاری از زبان

هایی نیز مانند ترکی وجود عادی تقدم شرط بر جزای شرط عنوان شده است. البته زبان

دارند که در آنها حتماً باید شرط قبل از جزای شرط بیاید و تحت هیچ شرایطی ترتیب 

شناختی ( در مطالعۀ رده1486کامری )(. 81: 1463برعکس درست نیست )گرینبرگ، 

ها را به عنوان کند که در منطق، شرطین موضوع اشاره میهای شرطی، ابتدا به ایساخت



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      111

کنند، که این دو گزاره عبارتند از شرط و جزای شرط. ای بین دو گزاره تعریف میرابطه

اگر شرط و جزای شرط هر دو درست باشند یا شرط غلط باشد و جزای شرط درست باشد 

رد نظر درست خواهد بود و یا اگر شرط و جزای شرط هر دو غلط باشند، کل گزارۀ مو

شود. وی که شرط درست باشد و جزای شرط غلط باشد، گزاره غلط میفقط در صورتی

خصوصیت جمالت شرطی را در وجود رابطۀ منطقی و رابطۀ سببی بین بند شرط و جزای 

بر این دو خصوصیت، الزم است برای تشخیص کند که عالوهداند و اشاره میشرط می

ای هها باید یکسری ساختیعنی زباناز معیارهای صوری نیز بهره بریم.  های شرطیساخت

صوری داشته باشند که نقش اصلی آنها کدگذاری و نمایش ساخت شرطی باشد. -نحوی

کند که عبارتند از: ترتیب های شرطی معرفی میوی چهار پارامتر مختلف برای ساخت

(. از 83-55: 1486)کامری،  ع زمانیدار کردن شرط، درجۀ فرضی بودن و مرجبند، نشان

-طهگر رابهای شرطی مقید یا غیرمقید که نشان( بکار بردن نشانه1007نظر کراکوفسکی )

ته ها هستند. البترین شیوه برای نمایش ساخت شرطی در زبانی شرطی هستند، متداول

یا ترتیب  مواردی نیز وجود دارند که ساخت شرطی نشانۀ آشکاری ندارد و در این موارد

که دو کند و یا اینکلمات در بند نخست برای شناسایی آن به عنوان بند شرط کفایت می

توان به عنوان بندهای شرط و جزای شرط تعبیر کرد )کراکوفسکی، بند مجاور را می

1007 :73.) 

 بحث 

( به رشتۀ تحریر درآمده است. از نظر 1358این مقاله براساس چارچوب نظری ماهوتیان )

آید. شود و قبل از بند پایه میشروع می« اگه»( بند شرطی اغلب با 1358ماهوتیان )

 است که« چنانچه»تر است رود و رسمیبر آن حرف ربط دیگری که کمتر بکار میعالوه

 چنانچه فرصت»آید مانند جملۀ بند قیدیِ دارای این حرف ربط نیز قبل از بند پایه می

د شروع کرد و پس از بن« مگه اینکه»توان با رطی منفی را میبند ش«. دارید برید تبریز

کلیدو »های آغاز کرد و آن را قبل از بند پایه آورد. وی نمونه« تا»پایه قرار داد و یا با 

اهد عنوان شرا به« دمتا شام نخوری دسر بهت نمی»و « بهش نده مگه اینکه پولو بهت بده

ها با بند شرطی به این ی در رابطه با تطابق زمان(. و95: 1358آورده است )ماهوتیان، 

نکته اشاره کرده است که اگر بند پایه به زمان حال باشد، بند شرطی در وجه التزامی 

توان بند پایه و پیرو را به می«. مونماگه بمونی خونه منم می»خواهد بود؛ مانند جملۀ 

-دیده می« موندمونه منم میموندی خاگه می»صورت استمراری نیز آورد که در جملۀ 

رود، بند پایه به زمان ها بکار میشود. از طرف دیگر با بندهای نامحدود که مصدر در آن

د؛ تواند بیایهای مذکور نیز میهایی به جز زمانآید البته به زمانگذشتۀ ساده یا حال می
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یدن سر درد در اثرِ کم خواب»و « در اثِر کم خوابیدن سر درد گرفت»که در جمالت 

معتقد است که التزامی یا اخباری بودن  (. ماهوتیان70شود )همان: مشاهده می« گیرهمی

فعل بند شرطی بستگی به صادق یا کاذب بودن معنی بند شرطی یا میزان احتمال وقوع 

 اند از: آید که عبارتآن دارد. از نظر وی بند شرطی در چند صورت با وجه التزامی می

جزای شرط هر دو به زمان آینده مربوط باشند، در این صورت هر اگر شرط و  .1

 «. مونماگه بمونی خونه منم می»دو به زمان حال خواهند بود مانند 

ته در آن بکار رف« بودن»اگر بند شرط به واقعه یا حالتی ممکن اشاره کند و فعل  .1

 «-»بند قاعده است و زمان حال التزامی آن پیشوبی« بودن»باشد. البته فعل 

 «.   مونیماگه خسته باشه نمی»گیرد مانند نمی

اگر بند شرط به شرطی ممکن در زمان گذشته اشاره کند و جزای شرط مربوط  .3

به حال یا آینده باشد، در این صورت ساخت شرطی با زمان گذشتۀ التزامی بیان 

 «.زنماگه نرسیده باشه تلفن می»شود؛ مانند می

توان از التزامی یا اخباری ردید نباشد، در این صورت میاگر در بند شرط شک و ت .9

 «.  خوای به پروازت برسی زود باشاگه بخوای/می»استفاده کرد مانند 

یند آهای شرطی که با وجه التزامی میپردازد که دیگر ساختماهوتیان به ذکر این نکته می

این  شروع شده باشند که« بدون اینکه، پیش از اینکه و مگه اینکه»آنهایی هستند که با 

(. از نظر ماهوتیان جملۀ شرطی در 131: 1358ها چندان رایج نیستند )ماهوتیان، ساخت

 اند از: رود که عبارتچند صورت با وجه اخباری بکار می

به شرطی غیرممکن در زمان حال یا گذشته اشاره شده باشد. در این صورت، بند  .1

-اگه می»شوند مانند شتۀ استمراری بیان میشرط و جزای شرط هر دو با زمان گذ

 «. کردمتونستم شغل پاریسو قبول میاگه می»و « گفتمدونستم چرا بهت می

وان تافتد اشاره شده باشد. در این حالت میبه عملی که قبل از عمل دیگر اتفاق می .1

 «. اگه زود رفتند به من تلفن بزن»از زمان گذشتۀ اخباری استفاده کرد مانند 

به عملی که در گذشته اتفاق افتاده اشاره شده باشد. در این صورت از زمان گذشتۀ  .3

 «. دماگه پولو گم کردی بهت قرض می»شود مانند ساده استفاده می

استفاده « بودن»به شرطی ممکن در زمان حال اشاره شده و در بند شرطی از فعل  .9

اگه غذا »خواهد بود مانند نشده باشد. در این حالت بند شرط به زمان حال ساده 

 «.خوردند اذیتشون نکنمی
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توان به جای وجه التزامی از اگر شک و تردیدی در شرط نباشد. در این حالت می .7

« خوای به پروازت برسی زود باشاگه می»زمان حال اخباری استفاده کرد مانند 

 (.133: 1358)ماهوتیان، 

شخص و زمان( های غیرمحدود )بیه و صورتها در تمام وجواز نظر ماهوتیان تمایز زمان

ها معموالً مطلق هستند اما مواردی نیز وجود دارد که زمان فعل با زمان وجود دارد. زمان

های شرطی از زمان گذشته برای بیان شرط انجام عمل منطبق نیست. در برخی از ساخت

اگه اسمشو »نند کنند مانامعلوم زمان حال و نیز برای بیان جزای شرط استفاده می

همچنین اگر جملۀ شرطی مربوط به عملی در زمان حال باشد «. گفتمدونستم بهت میمی

دهند مانند و نتیجۀ عمل پس از آن بیاید آن را با زمان گذشتۀ سادۀ اخباری نشان می

( 1364طبق نظر صفا )(.  116: 1358)ماهوتیان، « اگر دیر رفتند به مامان تلفن بزن»

ترین کتب فارسی اواخر قرن پنجم هجری است. این نامه از مهمیا نصیحت نامهقابوس

کتاب را امیر عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار از امرای 

دانشمند خاندان زیاری تألیف کرده است. وی از جمله امیرزادگان و مقتدرین محلی در 

که از اشارات امیر کیکاوس در کتاب مذکور  طورقسمتی از طبرستان بوده است. همان

مشهود است، پدرش اسکندر دارای حکومت بوده است و کیکاوس او را امیر ماضی نامیده 

او  نامه را برایاست. عنصرالمعالی پسری به نام گیالنشاه داشته است که کتاب قابوس

ین سبب در کتاب نوشت. وی مردی دانشمند و مطلع از غالب فنون زمان خود بود و به هم

مذکور، در بسیاری مباحث مختلف وارد شده است و مقدمات بسیاری از فنون را به سادگی 

و روشنی بیان کرده است. وی در این کتاب به قصد تربیت فرزندش، همۀ رسوم اعم از 

داری، اجتماعی و علوم و فنون متداول زمان خود را مورد بحث رسوم لشکرکشی، مملکت

( معتقد است که این کتاب حاوی اطالعات متنوع و مفیدی 1364ت. صفا )قرار داده اس

در مسائل مختلف مربوط به فرهنگ و آداب و عادات ایران در قرن پنجم است و از این 

حیث منحصر است. روش نگارش عنصرالمعالی در این کتاب همان شیوۀ نثر مرسل فارسی 

گان بوده است. از خصوصیات آن های چهارم و پنجم معمول نویسنداست که در قرن

توان به کهنگی زبان و عالقۀ مؤلف به آوردن بسیاری از اصطالحات و تعبیرات و می

ای ونهگترکیبات به صورتی که در زبان فارسی اوایل قرن پنجم بوده است، اشاره کرد. به

ن خیلی نامه است، اما زبان و شیوۀ نگارش آزمان با سیاستنامه تقریبًا همکه قابوس

   (.  400-848: 1364رسد )صفا، نامه به نظر میتر از سیاستکهنه
نامه مشخص شد که ساخت شرطی در های شرطی بدست آمده از قابوسبا بررسی جمله

ها اغلب از دو بند کتاب مذکور همانند ساخت شرطی در زبان فارسی معاصر و دیگر زبان
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های یل شده است. نکتۀ جالب توجه در جملهپایه یا جزای شرط و بند پیرو یا شرط تشک

جملۀ شرطی، بند جزای شرط بر بند  80یک از این مورد بررسی آن است که در هیچ

شرط تقدم نیافته است و در همۀ جمالت شرطی پیکره، بند شرط بر بند جزای شرط 

 انتوهای کالمی مختلف میکه در زبان فارسی معاصر در بافتمقدم بوده است. درحالی

موارد بسیاری از تقدم بند جزای شرط بر بند شرط را مشاهده کرد. برای نمونه در 

 های زیر بند شرط بعد از بند جزای شرط آمده است: جمله

 .(76: 1386باشد )بهنود،  پادشاه دختر اگر حتی شده، خلق بدبخت زن .1

 انمشکدا بهر و بخواهیم فرهنگ از دیگر معلم یک که گذاشتیم این بر را قرار .1

نباشد  تعطیل مدرسه بعدازظهری هیچ اینکه بشرط بدهیم درس ساعت هجده

 .(96: 1397)آل احمد، 

 .(6: 1371دیدی )دولت آبادی،  اگه خوبیی بدو کن حالل مارم .3

اند. ای به عنوان کلمۀ ربط شرطی استفاده کردههای شرطی از کلمه یا نشانهاغلب ساخت

 های شرطی رابیشترین بسامد وقوع در ساخت« اگر»در زبان فارسی کلمۀ ربط شرطی 

های زیر که از فارسی معاصر گیرد مانند جملهدارد و اغلب در آغاز بند شرط قرار می

 هستند:

اگر عمل محمود قاتل نفرت عموم را برانگیخته بود جنایات اصغر سلب امنیت کرده  .1

 (.901: 1351بود )شهری، 

کرد صورتم را به کف دستش لبم نزدیک میاگر انگشتان آسیه یک حبه قند را به  .1

 (.16: 1341دادم )نجدی، تکیه می

وان به عن« اگر»نامه نیز اغلب کلمۀ ربط شرطی های شرطی بدست آمده از قابوسدر جمله

جمله با کلمۀ ربط شرطی  91جملۀ شرطی بررسی شده،  80نشانۀ شرطی بوده است. از 

 ربرد این کلمه نشان داده شده است: های زیر کاآمده بودند. در جمله« اگر»

: 1337نامه، اگر منجم باشی جهد کن تا بیشتر رنج در علم ریاضی بری )قابوس .1

161.) 

 (.68اگر در فراق باشی در عذاب باشی )همان:  .1

 (.117اگر کسی را توبیخی خواهد که بکند، پنهان از خلق کند )همان:  .3

 هایلمۀ ربط شرطی وجود ندارد مانند جملههای شرطی، کدر زبان فارسی در برخی از جمله

 زیر: 

 (. 81: 1339شوند )هدایت، سر برهنه در مبال بروند دیوانه می .3

 (.5: 1341چای ها )نجدی، ببین پنجره باز نباشه، می .9
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ای وجود نداشت که های پیکرۀ مذکور، هیچ جملهاما نکتۀ قابل توجه این بود که در جمله

ر رفته باشد و در همۀ جمالت شرطی کلمۀ ربط شرطی وجود بدون کلمۀ ربط شرطی بکا

 داشت. 

 هایکلمات و عبارات دیگری نیز وجود دارند که در ساخت« اگر»جز کلمۀ ربط شرطی به

ی آید. کلمات و عباراتاز آنها بدست می« اگر»توانند بیایند و همان معنای شرطی شرطی می

که، بشرط آنکه، بشرط اینکه، مشروط بر اینکه، یکه، بشرطچنانچه، هرگاه، درصورتی»مانند 

 شود:هایی از این دست دیده میهای زیر نمونهدر جمله«. وگرنه و اال و... 

هرگاه تحقیقات و کاوش مفصل تری راجع باینگونه افکار بنمائیم به حقیقت این مطلب  .7

 (.10: 1339پی خواهیم برد )هدایت، 

 (.81: 1339کند )هدایت، بچه زیاد پیدا می هرکس سر سفره زیاد نان خرد بکند، .6

 (.96: 1375تن، عصمت را هر چه زودتر ببریمش مشهد بهتر است )چهل .5

 (.73: 1363شرم نباشید )علوی، دهم به شرط اینکه بیبله هر چه بخواهید می .8

 رویم.چنانچه باران ببارد، بیرون نمی .4

های نامه نیز برخی از جملهب قابوسهای شرطی بدست آمده از پیکرۀ مذکور از کتادر جمله

اند. هبیان شد« چون، تا، هر، وگرنه، کاشکی، گر، اگرچه، هرکه، که»شرطی با کلماتی مانند 

 شود:  هایی از این دست مشاهده میهای زیر نمونهدر جمله

 (.11: 1337نامه، چون پرسند جز راست مگوی )قابوس .1

 تا نخواهند کس را نصیحت مکن )همان(.  .1

 (. 113هرکه دشمن را خوار دارد، زود خوار گردد )همان:  .3

 (.119باید که خطبه و سکه بنام من کنی وگرنه بیایم و ری را بستانم )همان:  .9

کاشکی من هرگز کاتب نبودمی تا دوستی با چندین علم و فضل بخط من کشته  .7

 (.140نشدی )همان: 

بخفتی و بیاسودی و از  هر جای که رسیدی گر ایمن بودی و اگر مخوف، بنشستی و .6

 (.116هیچکس نیندیشیدی )همان: 

 (.111اگرچه افتاده باشی، غیرت و حمیت کار بند )همان:  .5

 (.68هر عاشق که مفلس باشد بمراد نرسد )همان:  .8

 (.10سخن که ازو بوی هنر نیاید ناگفته به )همان:  .4

 گیری نتیجه

نامه پنج هزار واژه از این وسهای شرطی قابدر این مقاله به منظور بررسی صوری جمله

جملۀ شرطی وجود داشت.  80کتاب به طور تصادفی انتخاب کردیم. در این پیکره تعداد 
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های شرطی در زبان فارسی، ها همانند جملهبا بررسی این جمالت دریافتیم که در این جمله

دارد. در دو بند شرط و جزای شرط وجود دارند و بند شرط مقدم بر بند جزای شرط قرار 

های بررسی شده، بند شرط پیش از بند جزای شرط وجود داشت و ترتیب همۀ جمله

شود، برعکس که در زبان فارسی معاصر ترتیبی مجاز است و در بسیاری از موارد استفاده می

های مذکور کلمۀ ربط شرطی وجود داشت و بکار نرفته بود. نکتۀ دیگر آنکه در همۀ جمله

ها کلمۀ ربط شرطی بیان نشده بود. کلمات ربط شرطی که در این جمله ای بدونهیچ جمله

 «. اگر، چون، تا، هر، وگرنه، کاشکی، گر، اگرچه، هرکه، که»بودند از  دیده شد عبارت
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 ابن ندیممعرفی کتاب الفهرست 

 
 6رقیه سلطان بیگی چورسی 

 2علی اکبر حسینی سده

 9فاطمه حاجی قاسملو 

 چکیده

الفهرست جامع ترین و کهن ترین کتابشناسی موجود در تمدن اسالمی است که محمد 

م را در ده فن تنظیبن اسحاق معروف به ابن ندیم آن را تدوین نموده است . وی این کتاب 

نموده است که با فن لغت آغاز و با اخبار کیمیا گران به پایان می رسد این کتاب عالوه 

بر انعکاس اوضاع علمی ، وضعیت سیاسی و فرهنگی جامعه اسالمی آن دوره زمانی را نیز 

حکایت می کند. الفهرست بیشتر به مثابه ی دانشنامه ای است که به جای بحث وبررسی 

ق در علوم مختلف ، به ذکر فهرست آثار پرداخته است ، به ویژه اینکه بسیاری از عمی

مطالب مذکور را نقل قول دیگران تشکیل می دهد .ابن ندیم ضمن تالش برای حفظ آثار 

گذشتگان و جلوگیری از نابودی مطالب آنان ، در جای جای کتاب با آوردن عبارت های 

نکرده و در واقع خود را از تهدید های نهاد سیاست مختلف صحت و سقم مطالب را قبول 

و یا افراد و همچنین گروه ها و مذاهب مختلف رهانیده است.می توان گفت که الفهرست 

یگانه کتاب اسالمی و در حکم دایره المعارف است. در این مقاله سعی بر این است تا با 

 ابن ندیم و همچنین تأثیری بازخوانی این کتاب و همچنین واکاوی در آن به سبک وسیاق

  او در رشد علوم پی برد. 
 

 واژگان کلیدی : الفهرست ، ابن ندیم، تمدن اسالمی .
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 مقدمه 

الفهرست فی اخبار العلماء المصّنفین من القدماء و المحدثین  "یا  "الفهرست "کتاب     

ـــنّفوه من الکتب ـــماء ما ص ـــحاق معروف به ابن ندیم یکی  "و أس از منابع محمد بن اس

ارزشـمند بلکه اولین و قدیمی ترین منبع کتابشـناسی در تمدن اسالمی می باشد که در 

هجری قمری نگارش یافته و به خوبی منعکس کننده اوضـاع علمی و سیاسی 355سـال 

ـــحاق ندیم ، کتاب خود را ده فن مرتب کرده  ـــد.محمد بن اس زمان ماقبل خود می باش

کیمیا خاتمه می یابد . ابن ندیم در کتاب خود، عالوه  است که با فن لغت شروع و به فن

بر معرفی نویسـندگان کتابها به موضوع آنها نیز اشاره کرده و فصول کتابها، قسمت هایی 

ـــلی را هم عینـا نقل می نماید. امانتداری وی در نقل مطالب و حفظ برخی از  از متن اص

ا می توان گفت در این اثر ، شـکل ها و صـورت های کلمات بسـیار قابل توجه است ؛ لذ

 اوضاع علمی و نقش نهادهای سیاسی در وضع علوم به خوبی انعکاس یافته است .

 پیشینه تحقیق 

بررسـی های انجام یافته درباره ی ابن ندیم نشـان می دهد که اطالعات نویسندگان      

ادرست عات ندرباره ی ابن ندیم بیشـتر برگرفته از الفهرست و گاه مشتمل بر برخی اطال

اســت. با توجه به فقدان منابع درباره ی ابن ندیم که به ســبب بی توجهی نویســندگان و 

تذکره نویسـان بوده است ، احوال و فعالیت های علمی ابن ندیم در هاله ای از ابهام باقی 

 مانده است.  

به  "المی دایره المعارف بزرگ اس  "با بررسی و و مطالعه مقاله ی ابن ندیم در کتاب     

دســت آمده که اطالعات اندکی در خصــوص ابن ندیم در دســت اســت. آنچنان که آمده 

است خطیب بغدادی در خصوص این نویسنده سکوت کرده و آن را دلیل بر اختالف نظر 

با وی در خصـــوص این نویســـنده ســـکوت کرده و آن را دلیل بر اختالف نظر با وی در 

 (93,99:1358)انصاری،کرده اند.خصوص مسائل انتقادی و مذهبی ذکر 

ـــت :  "تـاریخ تاریخ نگاری  "نظر مؤلف کتـاب     ر د» درباره ابن ندیم و کتابش این اس

واقع ، در فهرسـت ابن ندیم فصـلی طوالنی به تاریخ نگاران ، تبارشـناسان ن= نسابین  ، 

ل صسـرگذشـت نگاران ن = کتاب التراجم  و نظیر آنها اختصـاص یافته است که میان ف

 (96:1366)آزاد،«.های مربوط به دستور زبان و شعر قرار دارد

ابن ندیم کاتب و رواق بوده و » بر این عقیده اســت که  "ریحانه األدب  "مؤلف کتاب     

در نتیجه ی این دو حرف به تمامی مؤلفات دینی و فلســـفی و تاریخی و ادبی لغت عرب 

ـــت  وقوف یـافتـه و به تألیف و تدوین همچون کتابی همچنین همین «. موفق آمده اس

ابن ندیم از علمای نجوم نیز معدود و » مؤلف به نقل از ســید بن طاوس آورده اســت که 
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ــت او برهانی قاطع بر تبحّر و احاطه ی کامل وی  ــری بود و کتاب فهرس منجم علوی مص

 (171)مدرسی،بیتا:«.می باشد

ـــت که در ذیل به درباره ابن ندیم اظ  "نامه مورخین "مؤلف کتاب       هار نظر کرده اس

این کتاب یکی از جالب ترین و نفیس ترین آثاری است که به زبان »آن اشاره می شود : 

عربی نوشته شده و آن مشتمل است بر فهرست کتاب های تألیف شده تا زمان مؤلف که 

 در موضــوع های مختلف نوشــته شــده اند . در حقیقت حکم یک دایره المعارف را دارد و

ــت. این کتاب حاوی اطالعات عمومی  ــالمی اس ــناد پردازش تاریخ و تمدن اس یکی از اس

تاریخی اســت ، که در منابع دیگر دیده نمی شــود. می توان گفت که الفهرســت یگانه 

کتاب اسالمی است که در آن به تفصیل درباره انواع خط هایی که در ایران قبل از اسالم 

. حتی مؤلف شـکل بعضی از آنها را رسم کرده که مورد اسـتعمال بوده بحث شـده اسـت

ـــایی منـابع و مـآخـذ تـاریخ ایران می نماید ـــنـاس  « .همین امر کمـک زیـادی بـه ش

 (107،106:1389)نصیری،

 
 

 زندگی نامه ابن ندیم

ابن ندیم ، ابوالفرج محمد بن ابی یعقوب اســـحاق ، کتاب شـــناس ، فهرســـت نگار ،     

، که به ســبب بی  "الفهرســت "نده ی اثر معروف م و نویســ10ق/9محقق بغدادی ســده

توجهی نویســندگان و تذکره نویســان ســده های بعدی ، درباره ی احوال و فعالیت های 

 علمی او آگاهی اندکی در دست است.

یاقوت حموی در شـرح حالی مختصـر که برگرفته از الفهرست است، به ستایش از ابن    

ـــان می دهد ،  ندیم و این اثر او دانش مؤلف را در ـــی و علوم مختلف نش ـــناس کتاب ش

قفطی با ذکر نام او ، تبحرش را در کتابشــناسی می  (101:1381)حموی،پرداخته اسـت.

ـــتـاید ـــالم  "پس از این دوره ، ذهبی در (5:1364)قطفی، س ـــرح حال  "تاریخ االس ش

 (348:1904)ذهبی: .مختصری درباره وی آورده است

دیم گزارشــی که خود او در الفهرســت درباره ی مالقاتش با در مورد تاریخ تولد ابن ن     

ـــت داده  390فقیـه خـارجی ، ابوبکر بردعی در  ، تا (930:1381ابن نـدیم، )ق بـه دس

ـــت. با توجه به اطالعاتی که ابن ندیم از آثار و عقاید بردعی در این  ـــاس حدودی راهگش

ت ، از بلوغ علمی برخوردار دیدار گردآوری کرده ، می توان دریافت که وی در زمان مالقا

ـــت . دیـدار ابن نـدیم از کتابخانه ی علی بن احمد عمرانی نیز در این باره قابل  بوده اس

 (707)همان: تأمل است
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 "الفهرست  "در مورد شـغل او به نظر می آید وی ورّاق بوده باشد. اما در خود کتاب     

ـــیاری ا را  "وراق "ز موارد می توان در این بـاره ناهمگونی به چشـــم می خورد ؛ در بس

مربوط به پدر و در برخی موارد به خود ابن ندیم نسبت داد. به هر روی دلیل استواری بر 

 وراق بودن ابن ندیم در دست نیست. 

در مورد تحصیالت و استادان ابن ندیم نیز اطالعات اندکی در دست است ، زیرا بعید      

نقل کرده ، در  "الفهرست  "بدون واسطه در نیسـت مشـایخی که ابن ندیم سخنانش را 

ــد و وی ، تنها برای تکمیل کتاب خود از گفته های آنان بهره برده  ــتاد وی نباش واقع اس

باشــد. در میان این مشــایخ می توان از ســری بن احمد کندی، ابوعلی بن ســوار کاتب ، 

نحوی ، ابودلف  ابوالحســـن علی بن هــارون بن علی بن یحیی از آل منجم ، ابوالفتح ابن

ـــلیمان منطقی  ینبوعی ، ابوالخیر ابن خمار و مهم تر از همه ابوســـعید ســـیرافی ، ابوس

 سجستانی ، ابوالفرج اصفهانی ، ابوعبیداهلل مرزبانی و احتماال یحیی بن عدی نام برد. 

با دقت در الفهرست می توان استنباط کرد که ابن ندیم باعلوم مختلف آشنایی نسبی     

اســت و احتماال در برخی زمینه ها صــاحب نظر بوده اســت. از آن جمله اســت:  داشــته

 ادبیات عرب و علوم اوائل ، به ویژه فلسفه و تاریخ فلسفه.

ق نوشته و مقریزی 380زمان درگذشـت ابن ندیم محل اختالف اسـت. صفدی آن را     

و را اوایل همچنین زمان مرگ ا؛در بغداد ضبط کرده است  380شـعبان  10چهارشـنبه 

  .ق هم ذکر کرده اند 7سده 

 
 

 کتاب الفهرست

الفهرست فی اخبار العلماء المصنفین من القدماء و المحدثین  "یا  "الفهرست  "کتاب    

، مهم ترین کتاب ، و کاری بی سابقه ، در زمینه گزارش  "و أسـماء ما صـنّفوه من الکتب

ــال ــرق اس ــالم ، به ویژه ش ــت جنبش تألیف در دنیای اس می ، در طول چهار قرن نخس

اسـالمی اسـت . این کتاب ، در واقع، نخسـتین نگاه فراگیر به فرهنگ اسالمی را تا زمان 

ـــازد ، فرهنگی که امتیازش پرتوافکنی بر تمام جریان های  ـــکار می س خود برای مـا آش

فکری اســت ، آن گونه که تمدن اســالمی ، به طور کلی ، هیچ کتاب مشــابهی را تا آغاز 

 وران چاپ در پایان قرن پانزدهم میالدی در خود سراغ ندارد. د

محمد بن اسحاق ندیم کتاب خود را در ده فن تنظیم نموده است. در شش مقاله اول     

، از جمله به موضوعات اسالمی پرداخته است. مقاله اول به عنوان مدخل کتاب ، مشتمل 

اســامی کتب شــرایع آســمانی ، آنگاه  بر مباحثی اســت درباره زبان و لغات امم مختلف ،
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قرآن و بحث مصاحف و اخبار قاریان . این مقاله شامل سه فن است . مقاله دوم درباره ی 

نحوی ها و لغت شـناسـان اسـت. این مقاله نیز شـامل سـه فن اسـت. مقاله سوم درباره 

ان و مورخان و نسـب شـناسـان و کتب سیره است . این مقاله در سه فن به اخبار اخباری

نسـابان و صاحبان احداث و آداب پرداخته است. مقاله چهارم درباره شعر و شاعری است 

که ابن ندیم آن را به دو فن تقسیم کرده است. مقاله پنجم درباره کالم و متکلمین است 

که به پنج فن تقسـیم شـده اسـت. مقاله ششم درباره فقه و فقها و محدثان است که ابن 

به هشت فن تقسیم کرده است. چهار مقاله پایانی کتاب ، به موضوعات ندیم این مقاله را 

غیر اسالمی مربوط است. مقاله هفتم درباره فلسفه و علوم قدیمه و کتب ریاضیات و طب 

است که ابن ندیم این بخش را به سه فن تقسیم کرده است. مقاله هشتم درباره حکایات 

در سه فن بیان شده است. مقاله نهم درباره و خرافات و شعبده بازان و ساحران است که 

مذاهب و باورهای کهن، زنادقه ، مذاهب اهل هند و چین و دیگر امم است مشتمل بر دو 

فن. مقاله دهم که آخرین مقاله اســت درباره اصــحاب کیمیا و اهل صــنعت ، از فالســفه 

 قدیم و جدید است. 

ـــت، تالش ابن نـدیم در این مباحث، همان طور که در مقدم     ه کوتاه کتابش آورده اس

می کنـد تـا از کتـاب هـای همه امم از عرب و عجم که موجود و به زبان عربی بوده، در 

انواع علوم و اخبار مؤلفان آنها و طبقات ایشـــان و انســـاب و تاریخ والدت و مقدار عمر و 

مدن هر زمان وفات و شهرهای محل سکونت و مناقب و زشتی های آنان از ابتدای پدید آ

 ق را پوشش دهد. 355علمی تا زمان خود یعنی سال

آگاهی هایی که ابن ندیم در این کتاب گرد آورده ، شـــگفت انگیز اســـت و آن را به      

صـــورت کتابی منحصـــر در نوع خود درآورده اســـت . وی در مقاله هفتم برای نمونه به 

مانان، و نقش مهمی که بهترین  صــورت چگونگی انتقال فرهنگ یونانی به اعراب و مســل

)همان:تلخیص صــفحات آن آثار در زمینه علوم محض داشــته اســت، نشــان می دهد.

ـــائبین ، مانویان، مزدکی ها،  (939،995 در مقاله نهم ، مهم ترین آگاهی ها را درباره ص

ـــت ما  خرمی هـا، زنادقه و مذاهب اهل هند و چین را با ترکیه بر منابع نادری که به دس

ـــیده ، ا همچنین آگاهی هایی که وی در مقاله پنجم درباره معتزله ، و  .رائه می دهدنرس

 ..نیز حالج و اسماعیلیان می دهد بسیار مهم است

همـان طور کـه از مقـدمـه این کتاب برمی آید، این کتاب آئینه ی قســـمتی از علوم    

لم اپیشـینیان و سـیر تکامل بشر است که نهضت های علمی ، و باالخص نهضت علمی ع

اسالمی تا قرن چهارم هجری در آن جلوه گر بوده ، و از آن زمان تا امروز و شاید قرن ها 
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ــود که از این کتاب  ــده ، و می ش ــته ش بعد کمتر کتابی در تاریخ آداب ملل و نحل نوش

 چیزی اقتباس نکرده و یا نکنند.

لیه فهرستی از ک از مقدمه کوتاه این کتاب برمی آید که ابن ندیم مصمم بوده است تا    

ــده بود، با تراجم  ــندگان عرب و غیر عرب تألیف ش ــط نویس آثاری که به زبان عربی توس

ــان می دهد که محتوای این کتاب  ــت نش ــت دهد. اما مطالعه الفهرس مؤلفات آنها به دس

 گسترده تر از آن است که مؤلف در مقدمه وعده داده است

اهی و گ وال پیشینیان خود ، همت گماشتهابن ندیم در الفهرسـت به بررسـی و نقد اق   

ــندگان ، به بحث پرداخته ، یا کتابی را خوانده و  ــاب کتاب ها به نویس نیز درباره ی انتس

ـــطالحات  .درباره ی آن اظهار نظر کرده اســـت  وی گاه در مورد راویان و محدثان از اص

روش محدثان اســتفاده کرده و در بعضــی مواقع به « ثقه فی الحدیث » حدیثی همچون 

به راویان کتاب ها نیز اشاره کرده است. گاه به تحریرهای گوناگون یک کتاب پرداخته  و 

 در برخی موارد به مشهور یا متروک بودن کتاب اشاره کرده است.

 سبک نگارش ابن ندیم 

از مقدمه ی کتاب الفهرست ، شیوه و سبک نگارش ابن ندیم نمایان و معلوم می دارد     

د پایه اقتصـاد در بیان مطلب ، و اسـتعمال کلمه داشته است. سبک نوشتن او ، تا چه ح

همان سبک سخنگویی و محاوره ی معمولی است، و جمله ی معترضه که گاهی به درازا 

کشـیده و خالی از تأثیر در سالست و روانی عبارت نیست ، در نوشتجاتش زیاد دیده می 

تصاد در جمالت تعمد داشته ، تا بتواند یک شـود و شـاید در مختصـر نویسی و رعایت اق

ـــهل التناول و قابل حمل و نقل ، و  کتـابخـانه را در یک کتاب کوچکی جای دهد که س

رفیق طریق باشد و این کاررا هم با بهترین صورتی انجام داده است. از شرحی که در آخر 

ـــود که کتاب خود را در دو جزء  یعنی دو جلد مقـاله چهارم آورده، چنین فهمیده می ش

 بقیه کتاب بوده است.  ،ترتیب داده بود ، که جزء اول چهار مقاله، و جزء دوم

 افکار و اندیشه های ابن ندیم 

اختالف نظری که در مورد مذهب ابن ندیم دیده می شــود از تشــتت و گوناگونی آراء     

ای گفته ه وی در الفهرست ریشه می گیرد. با توجه به تسامح وی می توان محملی برای

به ظاهر متناقض او و راهی جهت روشن تر شدن گزارش هایش ، به ویژه در بخش فقه و 

ـــت بر میـل او بر اعتزال داللـت دارد . از آن  کالم ، ارائـه نمود . قرائن موجود در الفهرس

جمله اسـت : نقل اظهارات معتزله  ، در باب پیامبر )ص( به عنوان ســرچشمه ی اندیشه 

ر و مدح ابن ابی دواد معتزلی  که از مؤلفان نبود ، تنها به دلیل دفاعش از ی اعتزال ؛ ذک

اهل العدل و  "؛ اطالق عنوان  "بدعت گذار "و  "مخلص "اعتزال و معتزلـه بـه دو گروه 
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بر اهل سـنت  ؛ ذکر ابوالحســن اشعری در  "حشـویه  "بر معتزله و در مقابل  "التوحید 

ــو "و  "مجبّره  "بخش متکلمان  ــیر می توان گفت که ابن ندیم در  ،"یهحش با این تفاس

 .باب اعتزال و معتزله اطالعات کافی داشته است 

ابن ندیم پیامبر)ص( را همچون فردی شـیعی می ســتاید و برای شــیخین ، دیگر          

 را به کار نمی برد ،« رضــی اهلل عنه » خلفا و کســانی چون طلحه ، زبیر و عایشــه تعبیر 

» فت که بر مذهب اهل ســنت و جماعت نبوده اســت. باید افزود که از عبارت می توان گ

چاپی برای عمربن خطاب و دیگران  "الفهرســت  "که در برخی موارد در کتاب « ترضــیه

دیده می شـود ، در نسـخه های اصلی اثری از آن نیست ، از این رو می توان دریافت که 

قرائن دیگری نیز وجود  (93:1358انصاری،)این تعابیر توسـط ناسخان اضافه شده است .

ــه ــیع وی داللت کند : ذکر تعبیر خاص ــیعیان و   عامه  دارد که می تواند بر تش  برای ش

برای اهل سنت ؛ نقل روایتی از واقدی مبنی بر آنکه علی )ع( معجزه ی پیامبر)ص( بوده 

ن همه با دقت اسـت. سـتایش از هشـام بن حکم که به امامت امام صادق )ع( گروید با ای

در روش ابن ندیم در الفهرسـت و نیز اطالعات نسبتا محدود و گاه مغلوط وی از تشیع و 

تعبیرش نسـبت به شـیخ مفید که گفته اسـت : او را دیدم و بسـیار دانشمند یافتم ، می 

توان چنین اســتنباط کرد که ابن ندیم ، گرچه شــیعی مذهب و از لحاظ فکری ، معتزلی 

 جهت فقهی ارتباط زیادی با جامعه ی امامیه ی بغداد نداشته باشد. بوده است ، از 

با دقت در بخش مربوط به ابوحنیفه در الفهرســت می توان چنین اســتنباط کرد که      

ابن ندیم به او و مذهب حنفی هم عالقه داشـته است ؛ چه در شرح حال ابوحنیفه وی را 

 بسیار ستایش کرده است. 

 یم جایگاه علمی ابن ند

ــمند تدوین      ــت را در چهارچوبی علمی و روش ــحاق ندیم ، کتاب الفهرس محمد بن اس

کرده اسـت .این کتاب به عنوان تنها منبع اسـاسی برای شناخت منابع فکر و ادب و علم 

در طول چهار قرن نخســت اســالمی به شــمار می آید. موضــوعی که هیچ عالم مســلمان 

 دیگری جز او بدان نپرداخت . 

مان طور که از مقدمه این کتاب برمی آید ، کتاب ابن ندیم فهرستی از نهضت علمی ه   

و ادبی اسـالم و تراوشات آن به عالم غرب بوده که به دنیا نشان می دهد اسالم چگونه از 

 غرب چیزهایی گرفته و آنها را به صورت بهتری درآورد. 

 توانایی های علمی ابن ندیم در تدوین الفهرست

ـــت ، اثر وی یـک دایره المعارف  ابن     نـدیم دارای توانـایی هـای علمی بی نظیری اس

فرهنگی اسـت. وی در علوم لفظی و عقلی از آگاهی و اسـتواری خاصی برخوردار است و 
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نسبت به جریان های مذهبی حاکم بر دورانش و نیز ادیان توحیدی و همین طور دوگانه 

شعبده بازان و دیگران آگاه است . مخصوصا پرسـتی ، صـائبیان ، حرانی ها و سـاحران و 

اطالع وی در خصــوص جریان های مذهبی و ســیاســی دوران ، در جای جای کتاب وی 

 قابل مالحظه است. 

گوید: گویا ابن ندیم این کتاب را برای یکی از بزرگان نوشــته اســت در اول کتاب می     

 41و نیز در صـــفحه« لنتایج...تشــرأبّ إلی ا النفوس )أطال اهلل بقاء الســید الفاضــل(»

 « . …و نسأل اهلل البقاء لمن صنفنا له و لنا فی عافیۀ و أمن و کفایۀ»گوید: می

ـــامی مؤلفان مانند       ـــاله ها و اس ابن نـدیم تنها یک تدوین گر عناوین کتاب ها و رس

 تبرخی دیگر از فهرسـت نویسـان آن زمان نیست ، بلکه ابن ندیم این کتاب ها را به دق

وی در همین  "قرات "خوانده و در این زمینه پی گیر بوده اســـت ، اگر صـــرفا به تعبیر 

کتاب درباره علوم عربی که ضمن آن قرآن کریم  76الفهرسـت بسنده کنیم، وی بیش از 

، انسـاب ، علم کالم و کتبی در موضوع مذاهب و فرقه اسالمی بوده ، خوانده است. بیش 

طق و ادیان مانوی و دیصـانی و سحر و شعبده خوانده است. کتاب در فلسـفه و من 17از 

ـــت کنیم ، باید بگویی "یافتم  "یا  "دیدم  "اگر کتاب هایی را که با تعبیر آن را  م فهرس

ـــاخه های ان مالحظه کرده و تعبیر  150که بیش از   "کتاب در علوم عربی و ادبی و ش

ی در این اثر گرانسنگ خود نزدیک به را بکار برده و اال شـاید بیش از اینهاست. و "دیدم

 عنوان کتاب اعم به عربی نوشته شده باشد یا ترجمه بوده باشد ، یاد کرده است.   1400

پیگیری های دقیق وی نسبت به کتاب ها ، اماکنی که این کتاب ها در آنجاها هست،     

ود از یک کتاب یا کتاب هایی که تألیف آنها کامل شده و آنها که ناقص مانده، اجزاء موج

مفقود، کتب منسوب و برساخته به نام افراد، کتاب هایی که در خارج از بغداد برای مثال 

در خراســان و مصــر و غیره وجود دارد و دیگر بررســی های مهم کتابخانه ای که انســان 

 کمتر نظیرش را یافته از دیگر نشانه های شایستگی های اوست. 

این کتاب ها به صـورت محدود انتشار » لبی دارد، مثال این که ابن ندیم گاه تعابیر جا    

ا ی« کتاب های وی کمیاب است» یا « تنها در دسـت وراقین یافت می شـود» یا « یافته 

ــت»  ــده و موجود اس ــت مردم » یا «کتب در این زمینه  زیاد تألیف ش این کتاب در دس

نیامد ،ولی سخنانش را به خاطر کتابی از ایشان به دست » و یا «  موجود و متداول است

عبارتی از   (958:1381)ابن ندیم «می سـپردند و الفاظش را نوشته و آویزان می داشتند

این قبیل که می تواند نشان دهنده اوضاع خاص علمی و سیاسی و نیز اشراف وی بر کار 

 . تألیفی خود باشد.یکی از کارهای مهم ابن ندیم شناساندن آثار گروه خوارج است 

 روش تدوین الفهرست
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 ابن ندیم برای تدوین کتابش از روش های زیر استفاده کرده است :   

 رجوع به فهرست های مختلف

ـــت هایی که علمای پیش از وی فراهم آورده بودند ، مانند حنین       ابن ندیم به فهرس

ــفه عمومی و بخصــوص در  ــت های یحیی بن عدی در فلس ــحاق در طب یا فهرس بن اس

 فات ارسطو ، همچنین فهرست جابربن حیان مراجعه کرده و استفاده نموده است. تألی

 مراجعه به کتابخانه ها 

ــته ،      ــناخت فراوان آثار و کتابها داش ــتیاق زیادی به ش با توجه به این که ابن ندیم اش

تنها به فهرسـت های موجود از تألیفات در زمینه های علمی گوناگون بسنده نکرده است 

ه دائمـا در رفـت وآمـد به دارالکتب محلی و خزانه الکتب های عمومی بوده و از آنها بلکـ

بازدید می کرده اســت.  در رأس این دارالعلم ها بیت الحکمه و گنجینه مشــهور آن بوده 

است. ابن ندیم از کتابخانه های دیگری غیر از بیت الحکمه استفاده می کرده است که از 

ن حسین معروف به ابن ابی بعره است که درباره وی می گوید: آن جمله کتابخانه محمدب

ـــهر تازه مدینه حدیثه بود و من هیچ »  ـــاکن ش او فراوان کتـاب جمع آوری کرده و س

گنجینه ای مثل کتابخانه او را ندیدم که شامل شماری از غریبه و اسماء در نحو و لغت و 

نه علی بن یحی منجم که آن را . همین طور کتابخا(51.)همان:«ادب و کتب قدیمی بود 

ـــیس نمود. همچنین از دیگر کتابخانه هایی که دیده و از آنها  برای فتح بن خـاقـان تأس

بهره برده می توان به کتابخانه های ابن حســین عبدالعزیز بن ابراهیم بن حاجب نعمان ، 

انه علی تابخکاتب دیوان در روزگار معزالدله بویهی و کتابخانه ابوعلی بن ســوار کاتب  و ک

 بن احمد عمرانی در موصل  و همین طور کتابخانه ابوبکر صولی را نام برد.

 پیگیری های علمی و پرسش از علما:

ـــش از علمـا و مترجمـان دربـاره کتـب مفقود و نادر از        پیگیری هـای علمی و پرس

ــت. وی در این مورد نیز بر افراد مورد اعتما ــیات کاری ابن ندیم بوده اس ــوص د تکیه خص

کرده است و در جای جای کتاب خود به این موضوع اشاره نموده و آن را در قالب عبارت 

 های زیر آورده است: 

 (16)همان:از یکی از رومیان درباره خط رومی پرسیدم .

 (38)همان:از یک دانشمند یهودی در این باره سوال هایی نمودم و او چنین جواب داد.

 (34)همان:.ندان است پرسیدم از یونس کشیش که از دانشم

این نسخه را بخط ابوعلی بن مقله یافتم و مقتضی می دانم به همان ترتیب و الفاظش در 

 (106)همان:اینجا بیاورم.

 (949)همان: .در کتابی بخط ابن جهم این حکایت را خواندم 
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 (778)همان:این را بخط ابن حفیف دیده ام. 

در قســمت های مختلف کتاب خود از آنها اســتفاده  و عباراتی از این دســت که ابن ندیم

 نمود که به نمونه های دیگری از این موارد اشاره می کنیم :

 (108)همان:این بود آنچه که ... نوشته بود.

 (719)همان: .و بهمین جا نقل گفته های ... به پایان می رسد

 .کسی که اعتماد به فضلش دارم به من گفت

 اوضاع زمان نویسنده

ـــالمی      ـــانس اس دوره ای کـه ابن نــدیم زنـدگــانی می کرده و برخی آن را  دوره رنس

ــی و از طرف  نامگذاری کرده اند، از یک طرف آغاز تجزیه امپراطوری بزرگ خالفت عباس

ــالمی  ــکل گیری و تکامل حکومت های محلی مقتدر در ممالک مختلف اس دیگر دوره ش

ی و تدریجی تسلط مطلق خالفت عباسی است. در حقیقت این دوره به دلیل کاهش نسب

ـــکوفایی ملل و اقوام مختلف را فرآهم آورد. از تمامی قلمرو حکومت  ـــد و ش ، زمینه رش

ــایر بالد  ــیان باقیمانده بود ، س ــت عباس ــی به غیر از بغداد و اطراف آن که در دس عباس

 اسالمی در دست حکومت های مستقل و نیمه مستقل اداره می شد . 

ــری که با قرن چهار     ــالمی  نامید ؛ عص ــر طالیی تاریخ تمدن اس م هجری را باید عص

وضـع جدید سیاسی اجتماعی در زمان خلفای عباسی و قدرت یافتن جریان های شیعی 

دیلمیان و آل بویه و تضـارب افکار و اندیشـه های سـیاسـی و اجتماعی ، اوضاع جدیدی 

 "بغداد "در مرکز خالفت اســالمی برای ارائه آثار و اندیشــه ها فراهم شــد ؛ عصــری که 

اعم از شـیعی و سنی و زیدی و اسماعیلی و حتی متفکران اقوام و  _اندیشـمندان بزرگ 

ــه ی دیدگاه ها و  ــلمان در زمینه های مختلف علوم و فنون به عرض ملل مختلف غیر مس

 د. دننظریات خود پرداختند و آثار بدیعی را پدید آوردند و برای آیندگان به یادگار نها

ــرایط زمانی و مکانی در بروز و ظهور علوم مختلف و همچنین به وجود آوردن چهره     ش

های درخشــان علمی بســیار اثرگذار می باشــد. با توجه به الفهرســت ابن ندیم ، از حیث 

ـــالمی  تکـامـل علوم و ظهور علمای بزرگ قرن چهارم  هجری قمری مهمترین دوره اس

ــت . در این قرن بزرگترین ع ــعب علوم عقلی و اس لمای دورهی اســالمی در هر یک از ش

ــوم در این  ــلمانان در قرون دوم و س نقلی ظهور کردند و در حقیقت حاصــل زحمات مس

قرن برداشته شد ه است. اگرچه مقدمات انحطاط علوم عقلی نیز در این دوره فراهم آمد. 

ــم که دور ــش ــلط ترکان و لیکن اثر آن در دوره بعد یعنی نیمه دوم قرن پنجم و ش ه تس

 قدرت تسلط فقهاست ، آشکار شد. 
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ـــده چهـارم را رویکرد حاکمان و امیران دولت های      از طرف دیگر می توان ویژگی س

مستقل و نیمه مستقل به علم دوستی و دانش پروری دانست. از این میان دولت آل بویه 

کوشــش های  ســرآمد دانش پروری بوده اســت. این خاندان از یک ســو وارث مســاعی و

پیشـین دانشمندان مسلمان بودند و از سوی دیگر با حمایت و پشتیبانی از اهل دانش و 

فرهنگ موجبات تعالی و رشــد فزاینده علم و معرفت را فراهم ســاخته و مشــعل آن را 

 فروزانتر کردند. 

 باب های تاریخی در الفهرست ابن ندیم

را می توان دریافت کرد، از جمله این در کتاب ابن ندیم بعضـــی از باب های تاریخی     

ــی های او )بابک( ،  ،باب ها می توان به اخبار خرمیان بابکی  ــرکش ــباب پیدایش و س اس

ان ، تابع ،پادشـاهان و رئیسـانیکه رمی بزندقه میشـدند ، روسـاعائبیان حرنانی در اسالم 

اره ترکان و سخن درب ،حالج و مذاهب او، خوارج ، سـبب نامیده شـدن شـیعه به این نام 

 همجنسانشان ، سخن درباره مذاهب اسماعیلیه ، اخبار مانویان و ... اشاره کرد. 

در این کتاب درباره خاندان ها نیز می توان اطالعاتی به دست آورد، از جمله : خاندان     

خـانـدان ابوامیه  ، خاندان ابوعتاهیه ، خاندان ابوعینیه مهلبی ، خاندان ابوهیاج ،  ،ابونجم

ـــین ،  ،خـانـدان ثوابـه بن یونس خـاندان حمدون، خاندان منجم ، خاندان طاهربن حس

 خاندان معذل، خاندان یقطین  و... هستند.

از دیگر مواردی که در کتاب ابن ندیم به چشــم می خورد : معرفی وی از افســانه های    

ا م آنها رفارسـیان می باشـد. در این بخش از کتابش به آنها اشـاره کرده است و سپس نا

آورده و درباره سیرت و افسانه های حقیقی از پادشاهان خود به معرفی پرداخته است. از 

جمله کتاب هزاردســتان، کتاب المرس، کتاب خزاعه و نزهه ، کتاب مشــک زنانه و شــاه 

زنان، کتاب نمرود ملک بابل، کتاب رسـتم و اسفندیار ، کتاب بهرام شوش، کتاب التاج و 

 ملوکهم، کتاب خدای نامه و.... ماتفائلت فیه 

ابن ندیم به معرفی ماه های ســریانی نیز پرداخته اســت: نیســان، ایار، حزیران، تموز،     

 .آب، ایلول، شباط، اذار از جمله این ماه ها هستند

از این کتاب می توان فهرسـت جامعی از قبایل صدر اسالم و تا زمان خود نویسنده به     

نویسـنده در معرفی افراد به قبایل آنها نیز اشــاراتی داشــته است. از دسـت آورد زیرا که 

جمله این قبایل که نامشــان در این کتاب ذکر شــده اســت میتوان به قبایل ذیل اشــاره 

داشـت : بنی اسـد خزیمه ، بنی عدی، بنی سـعد ، بنی عکل، بنی حشم ، بنی حمدان ، 

 بنی سلیم ، بنی شیبانی و....

 ختلف در الفهرست جایگاه علوم م    
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علوم اسالمی بویژه در بغداد و کشورهای شرقی خالفت عباسی تا پایان قرن چهارم و      

اوایل قرن پنجم هجری در مدارج ترقی سـیر می کرد، که مطالعه در الفهرسـت ابن ندیم 

 ما را به این مهم رهنمون می شود. 

 ریاضیات

آموختن حساب نشان نمی دادند ، زیرا در در صدر اسالم عرب ها چندان عالقه ای به     

آن دوره جمع آوری کنندگان مالیات ها وظیفه حسابدار را بر عهده داشتند که معموال از 

برگزیده می شــدند. اما پس از دوره فتوحات و آغاز شــهرنشــینی  میان موالی و اهل ذمه

ه عربی ، نیازمندی به حســاب بیش از پیش احســاس شــد و با برگرداندن علوم دیگر ب

حسـاب هم جزء آن علوم ترجمه و رایج شـد. زیر بنای دانش ریاضی در اسالم مبتنی بر 

ــندگان یونانی به عربی  ــیاری از نویس علوم یونانی بود ، در جریان نهضــت ترجمه آثار بس

ترجمه شـد و به سرعت ریاضی دانان اسالمی از سطوح دانسته های ریاضی دانان یونانی 

انشمندان یونانی شرح های بسیاری نوشتند و بسیاری از دانسته های گذشـتند ، بر آثار د

آنان را توسـعه بخشـیدند . ابن ندیم در کتاب خود بخشی از فن دوم از مقاله هفتم را به 

به ذکر اخبار علماء ریاضی و تألیفاتشان اختصاص داده و البته از دانشمندان غیر مسلمان 

جمله مهم ترین دانشمندانی که وی در این بخش به  از .نیز افرادی را معرفی کرده است 

آنها اشاره می کند ، می توان افراد زیر را برشمرد : اقلیدس ، ارشمیدس، بطلمیوس ، بنو 

ــند بن علی یهودی،  ــنان، س ــرانش، ابراهیم بن س ــاکر ، ثابت بن قره و پس ــی بن ش موس

ــحاق ابراهیم بن ح ــر جعفر بن محمد بلخی ، بتانی، ابواس بیب فزاری ، محمد بن ابومعش

 موسی خوارزمی.

 نجوم  

با تأسـیس بیت الحکمه و رصـدخانه هایی چند توسط مأمون و با ورود متون نجومی     

یونان زمینه برای رشـد جدی اخترشـناسـی اصیل اسالمی که پیوند تنگاتنگی با ترقیات 

ه مســلمانان در ریاضــیات داشــت آماده شــد. در واقع به محض تأســیس بیت الحکم

اخترشـناسـان دسـت به کار شـدند . در نجوم دانشـمندان اسـالمی با اســتفاده از سنت 

ــمندی از خود برجای  ــتاوردهای نجومی ایرانیان و هندیان ، آثار ارزش ــی و دس بطلمیوس

گذاشـتند . این تأثیر به طور آشـکار از نخستین منجم اسالمی در عصر عباسیان ، محمد 

ــ ــده دوم هجری آغاز ش ــان ، فزاری ، در س ــمن معرفی ایش عنوان از  7د که ابن ندیم ض

ـــان ، فن دوم از مقـاله هفتم  ـــان را ننیز معرفی میکنـد.  عالوه بر ایش کتـاب هـای ایش

الفهرسـت افراد دیگری از منجمین را به همراه تألیفاتشـان معرفی می نماید که می توان 

ـــاره کرد: یوحنـا بن یونس قس، ابوجعفرخـازن ، ابو الوفـاء ، انطاکی و ...  بـه افراد زیر اش
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ـــارتی  ـــازندگان آنها نیز اش همچنین در ادامه همین بحث ابن ندیم به آالت نجومی و س

نموده است که از جمله می توان بطلمیوس ، ابن خلف مروروزی ، فزاری و احمد بن علی 

 .بن عیسی را نام برد

 فیزیک و مکانیک 

می شــد. علم حیل جمع کلمه عربی  دانش مکانیک نزد مســلمانان علم الحیل خوانده    

حیله به معنی شـگرد است . در طبقه بندی علم از نظر دانشمندان اسالمی ، دانش حیل 

ـــاخـه هـای علوم تمهیـدی یا تعلیمی ، در ردیف علم عدد و  در آخرین رده بنـدی از ش

ابو نصــر فارابی در  .هندســه و مناظر و نجوم و موســیقی و اثقال بشــمار می آمده اســت

ــ ــاب احص ــاخه های علم تعالیم به حس اءالعلوم ، این علم را در کنار علم اثقال یکی از ش

آورده است، که علم تعالیم شامل علوم عدد ، هندسه ، نجوم ، مناظر ، موسیقی ، اثقال و 

حیل اسـت که خود یکی از شاخه های کلی تر علوم اسالمی در کنار زبان ، منطق ، علم 

ــمار می آید . ابن ندیم در فن دوم از مقاله هفتم به طبیعی، علم الهی ، و علم  مدنی به ش

 این علم پرداخته و مؤلفان و کتاب هایی را نیز معرفی نموده است .

ــخن      ــیات ، نجوم و فیزیک س ــطور پیش که در مورد علومی همچون ریاض دقت در س

ــود که با توجه به اینکه ابن  ــده ، ما را به این مهم رهنمون می ش ندیم همه این گفته ش

علوم را در یک فن از مقاله خاص مورد بررســی قرار داده اســت ، در تقســیم بندی کتاب 

 خود به احصاءالعلوم فارابی نظر داشته است. 

 
 

 طب 

علم طب مانند علم نجوم از نخسـتسـین علومی بود که در بین مسلمانان رواج یافت و    

در واقع (15:1363)زرین کوب،.واقع شد مورد توجه خاص مسـلمانان و خلفا و امرای انها

ــالمی با ترجمه کتاب های یونانی و هندی آغاز  علم طب به معنی معروف آن در دوره اس

می شــود. در اوایل خالفت عباســی توجه و عالقه مندی به آثار پزشــکی و علمی فرهنگ 

های قدیم تر ، به ویژه یونانی، معطوف گشــت. این امر بی شــک به تشــویق پزشــکان 

مسیحی درباری بود که به سریانی و یونانی می خواندند یا سخن می گفتند. پس از آنکه 

کار ترجمه در مقیاسی بزرگ رونق گرفت ، نظریه ها و اعمال پزشکی یونان و روم شرقی 

ـــکی افراد مهــذب آن روزگــار جــای گرفــت   .کــامال پــذیرفتــه شـــد و در روش پزش

 (713:1381یتی،وال)
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ـــوم     از مقاله هفتم کتاب خود را به پیدایش طب و اخبار اطبا از قدما و ابن ندیم فن س

متاخران و نام کتاب ها و ترجمه ها و تفسـیرهایی که داشـته اند ، اختصــاص داده است. 

وی پس از توضیح مختصری در مورد پیدایش این علم و اولین پزشکان ، تعدادی از اطبا 

ــا ــلمان را نام برده و تألیفاتش ــکان قدیمی غیر مس ــت و پس از ان پزش ن را نیز آورده اس

مسـلمان و کتاب هایشـان را ذکر کرده اسـت. ابن ندیم قبل از نام بردن طبیبان صاحب 

محمد بن اســـحاق گوید ما چند نفری از طبیبان را نام بردیم که » تألیف می نویســـد : 

ه تا این ی را کتصنیفاتان به دست ما نرسیده و کتابی از آنان به عربی نقل نشده جز آنهای

ـــتند و کتاب  ـــته ایم و حاال به ذکر آن طبیبانی می پردازیم که تألیفاتی داش زمان دانس

. «هایشان به ما رسیده به عربی درآمده است و از بقراط سرآمد طبیبان شروع می نماییم

وی پس از بقراط و شــاگردان وی و تألیفاتشــان از ارجیجانس ،  (713:1381)ابن ندیم،

ــو  ــان را نیز می آورد ، جالینوس ــلمان نام برده و آثارش تعدادی دیگر از  طبیبان غیر مس

آنگاه به پزشـکان اسالمی پرداخته و پس از حنین بن اسحاق ، ابوزکریا یحیی بن ماسویه 

را معرفی و پس از ذکر تعدادی دیگر به ذکر ابوبکر محمدبن زکریای رازی پرداخته و آثار 

 ذکر می نماید . وی را در بیش از چهار صفحه 

 کیمیا  

ـــت که از ایام خیلی پیش      یکی از مهمترین قســـمت های علوم طبیعی علم کیمیاس

حکما در تحقیق آن کوشــیده و تا هزاران ســال ســال دیگر  دانشــمندان از آن اســتفاده 

خواهند کرد. اگرچه موضوع و محمول این کلمه از یونان در عربستان آمد ولی باید گفت 

ه )زادمانند سـایر علوم که در اسـالم به حد کمال رسـیدند تکمیل شده است. کیمیا هم 

ـــیم بندی به چند فن ، (10:1360دزفولی، ابن ندیم مقاله پایانی کتاب خود را بدون تقس

به اخبار کیمیاگران و اهل صـنعت از فالسفه باستانی و نوآموختگان اختصاص داده است. 

ه شــروع این علم و ارتباط آن با طلســمات و ذکر پس از بیان مقدمه ای کوتاه دربار وی

ـــندگان و آثار آنها ، می  عقاید محمد بن زکریای رازی ، قبل از پرداختن به معرفی نویس

محمد بن اســحاق گوید: این دو گروه ، همه دارای کتاب ها و علومی در این » نویســد: 

ا در نقل آن خود را مبری صنعت بودند ولی خداوند با این چیزها داناتر از همه است ، و م

 (631)همان:«. از هر عیب و خطایی می دانیم

مورد اخبــار  10وی همچنین در ضـــمن بحـث کوتـاهی از همین گروه ، در بیش از     

ه حتی اشاره ب "اهلل اعلم "کیمیا و فلسـفه را از قول دیگران آورده و ضمن عباراتی مانند 

ــت.  این دارد که کتاب های این گروه را اطراف ــیده اس ــت وی رس ــتان ها به دس کوهس

هرمس دانشـــمند بابلی ، اســـطانس از رومیان اســـکندریه ، خالدبن یزید بن معاویه بن 
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ابوسفیان ، جابربن حیان، محمدبن زکریای رازی از جمله افرادی هستند که ابن ندیم به 

اله کوتاه را ذکر اوضـاع و آثارشـان پرداخته و با عبارت خداوند از همه داناتر است این مق

  .به پایان رسانده است

 فلسفه 

فلسـفه در جهان اسـالم در قرن سوم هجری / نهم میالدی ، با ترجمه ی متون یونانی    

به عربی آغاز شد. نخستین فیلسوف مسلمان که آثاری از وی برجای مانده ، یعنی کندی 

 (314:1368)نصر:، در جهان مغرب نیز شهرت داشته است.

ـــفه و علوم قدیم "م مقاله هفتم را تحت عنوان ابن ندی     نامیده و در فن اول این  "فلس

ـــرح  ـــفه از طبیعیین و نام منطقیین و نام کتاب ها ، ترجمه ها و ش مقاله در اخبار فالس

هایی که داشـته اند اعم از آنهایی که موجودبوده و یا ذکری از آنها شده و موجود نیست 

 ردیده است ، سخن رانده است.ویا موجود بوده و بعد نایاب گ

ابن ندیم ضـمن مقدمه ای نسـبتا بلند در اول این فن به ذکر اسـباب زیاد شدن کتاب    

ــط مأمون ، یکی از  ــطو توس ــمن حکایتی از خواب دیدن ارس ــفه پرداخته و ض های فلس

مأمون از راه » اسباب نشر کتاب های فلسفه را همین خواب ذکر کرده است و می گوید: 

ه که با پادشـاه روم داشـت در مقام اسـتفاده برآمده و از او خواست که اجازه دهند مکاتب

ـــتانی که در خزاین آنجا بود چیزهایی را  چنـد نفری را بـه روم روانـه داد تا از علوم باس

ـــان نداده ولی باالخره  ـــاه روم در ابتدا روی موافقت نش انتخـاب و بـا خود بیاورند. پادش

ابن ندیم پس از ذکر اســـامی فرســـتادگان به روم ، نام  .اد...پذیرفته و جواب مســـاعد د

مترجمان را ذکر نموده و بالفاصـــله مترجمان فارســـی به عربی را نیز نام می برد که در 

رآس آنها ابن مقفع و خاندان نوبخت را می آورد . مترجمان هندی و نبطی موضوع بعدی 

ـــخ ـــد   وی پس از پرداختن به اولین س ـــفه از نگاه افراد همین فن می باش نگو در فلس

مختلف به معرفی افالطون از کتاب فلوطرخس و آثار او می پردازد  ، و پس از ان ضــمن 

ـــیت وی را نیز می آورد. ابن ندیم در ادامه پس از معرفی تعدادی  ـــطو ، وص معرفی ارس

 نویسـنده و کتاب در این زمینه به شـرح در مورد فالسـفه اسالمی از جمله افراد زیر می

پردازد : یحیی نحوی ، کنــدی ، احمــد بن طیــب، فــارابی ، ابو یحیی مروزی ، متی بن 

 یونس و... 

 منطق 

در واقع مسـلمین در منطق که به مناسـبت ارتباط با آن با ارسطو مربی اسکندر یک     

ـــهرت یافت با عالقه مطالعه کردند و از آن نه فقط  چند نزد آنها به میراث ذی القرنین ش
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الت و در علم اصول بهره بردند بلکه در توسعه ی خود منطق هم پیشرفت هایی در مجاد

 (119:1363)زرین کوب، .کردند

ـــامی کســـانی که در این زمینه کارهایی انجام داده اند  در فن اول از      ابن ندیم به اس

 مقاله هفتم پرداخته است.

 قرائت 

اینکه در فن اول و دوم از چگونگی ابن نـدیم در اولین مقـالـه از کتـاب خود را پس از    

لغات عرب و عجم ، توصـیف اقالم و خط ها ، نام کتاب های دینی ادیان مختلف ، سخن 

می راند فن ســـوم از این مقاله را در ســـتایش قرآن و نام کتاب هایی که در علوم قرآنی 

و  ، می نگاردتألیف گردیده و تاریخچه قراء و نام راویان و شواذی که در قرائت داشته اند 

 .سوره مبارکه فصلت را در وصف قرآن در اول این فن ذکر می کند 91آیه 

بـاب نزول قرآن و ترتیب نزول آن، ترتیب قرآن در مصـــحف های مختلف ، اخبار قرا    

ــول )ص(، اخبار مربوط به  ــرت رس ــبعه و نام راویان، گرداورندگان قرآن در زمان حض س

ن ، کتاب هایی که در تفســیر قرآن تألیف شــده اند، کتاب راویان مختلف ، نام قاریان قرآ

هایی که در معانی و مشکالت و مجاز قرآن تألیف شده اند، کتاب هایی که در لغات قرآن 

تألیف شـده اند ، کتاب هایی که در قرائت قرآن تألیف شده اند ، کتاب هایی که در نقطه 

ای قرآن تألیف شده اند، کتاب هایی و شکل قرآن تألیف شده اند، کتاب هایی که در المه

که در وقف و ابتداء در قرآن تالیف شـده اند ، کتاب هایی که در اختالف مصــاحف تألیف 

شده اند، کتاب هایی که در وقف تمام تألیف شده اند ، کتاب های تألیف شده در مواردی 

ه ألیف شــداز قرآن که الفاظ و معانیش یکی اســت، کتاب هایی که در متشــابهات قرآن ت

اند، کتاب هایی که در هجاء قرآن تألیف شده اند ، کتاب هایی در مقطوع و موصول قرآن 

تألیف شـده اند، کتاب هایی که در اجزاء قرآن تألیف شده اند ، کتاب هایی که در فضائل 

قرآن تألیف شــده اند، کتاب هایی در عددآیات قرآن تألیف شــده اند از اهل شــهرهای 

ای تألیف شده در نطول و احکام قرآن ، کتاب های گوناگونی که درباره مختلف ، کتاب ه

قرآن تألیف شـده اند و نام گروهی از متأخران از قاریان قرآن ، جزء مباحثی است که ابن 

 .ندیم در این بخش از کتاب خود به طور مفصل در مورد آنها سخن رانده است

 فقه و حدیث 

ص( ، دومین منبع مهم معارف اسالمی است. مسلمانان حدیث به معنای گفتار پیامبر)    

با درک اهمیت این منبع به جمع و تدوین این گفتارها اقدام کرده و آثار بسیار ارزنده ای 

پدید آورده اند. تدوین هزاران اثر حدیثی نشان می دهد که مسلمانان ، از آغاز تا کنون ، 

ر دوران معاصر نیز اندیشمندان مسلمان پس از قرآن ، بیشتر به حدیث توجه کرده اند. د
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با نگاهی دوباره به میراث روایی ، کوشـش گسترده ای را برای بهره جستن هرچه بیشتر 

از این منبع عظیم آغاز کردند و با تأســیس دانشــگاه ها ، مراکز تخقیقاتی حدیثی و... در 

 این راه  گام های مؤثری برداشتند.

ب خود را در هشــت فن تقســیم بندی کرده و به فقه و ابن ندیم مقاله شــشــم از کتا    

فقیهان و محدثان پرداخته اســت. این مقاله به ترتیب در اخبار و اصـــحاب و کتاب های 

مالکی ، ابوحنیفه، امام شافعی، داود، فقهای شیعه، فقهای اهل حدیث، ابوجعفر طبریو در 

وم از این مقاله در خصوص نهایت اخبار فقهای شـراه و کتاب هایشـان می باشد. در فن د

اخبار ابوحنیفه و عراقیان اصـحاب او و اصحاب الرای می باشد، ابن ندیم ضمن صحبت از 

  .« واهلل اعلم» طحاوی و اعتقادات وی، چنین بیان می کند: 

 کالم

ــــت    ـــفــه بوده کــه رنــگ دنیــای خویش را داش ـــالمی نوعی فلس )زرین .کالم اس

ســت در پنج فن به کالم و متکلمان اختصــاص دارد. مقاله پنجم الفهر (104:1363کوب:

شــیعه و امامیه  بحث درباره آغاز امر کالم، و متکلمان از معتزله، مرجئه، و اخبار متکلمان

موضوعاتی   و خوارج و اسـماعیلیان و همچنین متکلمان مجبره و حشویه و زیدیه و غاله

 هستند که ابن ندیم در این بخش به آنها پرداخته است. 

آنجا که ابن ندیم در آن از اخبار علماء و متکلمان خوارج ســـخن رانده اســـت ، درباره    

و همه  محمد بن اســحاق گوید، روســا این گروه بســیارند» این فرقه چنین می نویســد: 

صـاحب تألیف نیسـتند و ممکن است کسانی را که ما صاحب تألیف ندانیم کتابی داشته 

«. ، زیرا کتاب های آنان در خفاء نگهداری می شودباشـند که بدسـت ما نرسـیده اسـت 

 (390:1381)ابن ندیم،

همچنین مطلبی از ابن ندیم درباره مذاهب اســـماعیلیه در این مقاله وجود دارد که با     

ابوعبداهلل بن رزام ، در کتابیکه بر رد اسماعیلیه نوشته و پرده » این عبارت آغاز می شود: 

فتاری دارد که ما آنرا با همان الفاظ در اینجا می آوریم و عهده از مذاهب آنان برداشـته گ

 (198)همان:«. دار صدق و کذب او نیستیم

 هنر  

ابن ندیم در مقدمه کتاب خود پس از پیش گفتاری بســـیار کوتاه ، فهرســـت مقاالت     

ـــد را آورده و آنجا که در مقاله  ـــت مطالب کتاب می باش دهگانه کتاب را در واقع فهرس

شـتم در اسـمار و خرافات و عزائم و سحر و جادو صحبت می کند، فن اول این مقاله را ه

فن اول ، در اخبار داستان سرایان و خرافه گویان و نقاشان » به این شـکل ذکر می کن : 

 (6:)همان«.) صورتگران( و نام کتاب هایی که در داستان سرایی و خرافات تألیف کرده اند
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» ن اصـــلی کتاب فن اول مقاله هشـــتم را با این عبارت آغاز کرده : ولی با مراجعه به مت

مقاله هشتم از کتاب الفهرست در اخبار علماء و کتاب هایی که تصنیف کرده اند مشتمل 

بر سـه فن . فن اول در اخبار مسـامران و افسـانه گویان و نام کتاب هایی که در اسمار و 

ـــانه تألیف کرده اند دقت در متن این فن از مقاله ما به کتابی در  و با (734)همان:« افس

 زمینه هنر برخورد نکردیم. 

البته در زمینه شـــعر و کتاب های باقیمانده از شـــعراء ، ابن ندیم مقاله چهارم کتاب     

خود را در دو فن تقریر و فن اول را به شـاعران دوره جاهلیت و شاعران دوره اسالمی که 

ند، اختصــاص داده و در فن دوم به شــاعران دوره اســالمی و دوره جاهلیت را دریافته بود

  .کتاب هایشان پرداخته است

 مراکز آموزشی در الفهرست 

ــاره می کند و از آنها       ــی بغداد اش ابن ندیم در جای جای کتاب خود به مراکز آموزش

ـــاجـد، درگاه و منازل وزیران و امیران ، کتابخانه ها و دارالعلم  ها ، بازار نـام می برد. مس

وراقان و رونویسـان ، مکتب خانه ها ، منازل علما و دانشـمندان و بیمارستان ها از جمله 

 این مراکز هستند. 

 مساجد 

انعکاس حضـور در مسـاجد را ، به عنوان مرکزی برای تعلیم ، در جای جای الفهرست    

 شود: ابن ندیم می توان مشاهده کرد که ذیال به مواردی از آنها اشاره می 

به پیرمردی که در مســـجد اذان می گفت و مردم را قرائت نماز می آموخت گفت » ...  

فاتحه الکتاب را بخوان و او را تفســیر نمود و به همین گونه آن مرد تمامی قرآن را خواند 

 (113)همان:.« و او تفسیر کرد

 (118همان:)«.عبدالعزیز بن محمد )سرخسی(.... و در مسجد ترجمانیه مجلس داشت » 

ــبح ها به »  ــجد انباریان ص ــلیمان مغیره... و در مس ابو عبداهلل بن محمد بن عرفه بن س

 (138)همان:.«مذهب داود فقه را تدریس می نمود

 درگاه و منازل وزیران و امیران 

ابن ندیم فن دوم از مقاله سوم کتاب خود را در اخبار پادشاهان و افراد صاحب دیوان      

ــته و تال ــت که نمونه ای از آنها در ذیل نگاش ش این افراد را به خوبی منعکس نموده اس

 ذکر می شود.

عبداهلل بن معتز بن متوکل بن معتصـم بن رشید بن مهدی ... فصحاء عرب به دیدارش » 

 (141)همان:.« می آمدند... 
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ـــت که علی بن یحیی بن منجم »   فتح بن خـاقـان بن احمد ، مرد ... کتابخانه ای داش

رایش جمع آوری کرد و بزرگتر و نیکوتر از آن دیده نشد و خانه اش مرکز فصحاء اعراب ب

 (141)همان:« . و علماء کوفه و بصره بود 

. «و در خانه یکی از روسـا، که گویا عبیداهلل بن سـلیمان باشد ، مجلسی نمودند و ... »... 

 (113)همان:

 کتاب خانه ها و دارالعلم ها

که قبال در خصوص مراجعه ابن ندیم به کتاب خانه های مختلف برای  غیر از مواردی    

ــت ، به عنوان نمونه های دیگر از  ــته گذش ــطور قبلی این نوش نگارش کتاب خود، در س

 وجود کتابخانه ها و دارالعلم ها ، در زیر مواردی را ذکر می کنیم :

 (16)همان:«.ابن ابی حریش که صحاف خزانه الحکمه مأمون بود» 

 (10)همان:«.من در خزانه مأمون جزوه ای دیدم که بر آن نوشته شده بود...  »

 (183)همان:«.ابوحسان حسن بن عثمان زیادی ... کتابخانه بزرگ و خوبی داشت» 

حسـن بن موسی نوبختی به جمع آوری کتاب عالقه مند بودو چیزهای زیادی را نسخه »

 (943)همان:«.دبرداری کرده بو

 رونویسان  بازار وراقان و

ابن ندیم در جای جای الفهرسـت از بازار وراقان، صـحافان و رونویسان صحبت کرده و    

 اخبار مربوط به آنها را آورده است که در ذیل به ذکر چند نمونه اکتفا می شود. 

جزء بود  98یکی از وراقان ، کتاب العین را از خراسان به بصره آورد و در 198در سال » 

ما شـــنیده بودیم که این کتاب در خراســـان و در خزینه (نار آنرا فروخت ، دی 70که به 

 (57.)همان: «طاهریه است 

ـــحــافی می »  ـــهر ص ابومــالــک عمروبن کرکره اعرابی در بــادیــه آموزگــاری و در ش

 (55)همان:«.کرد

ـــحافی می کرد »  ـــلمه بود و کتابهایش را ص ـــان که نامش رفیع بن س  «.دمـاد ابوغس

 (49)همان:

 (133)همان:«. حسن خط و شیوه نیکویی در ضبط معروف ، کارش وراقی بودو ب» 

عالن بن ... شـعوبی ، از نژاد ایران و روایه ایسـت که بانساب ، مثالب و منافرات معرفت »

ــته و ویژه برمکیان بود، و در بیت الحکمه برای مأمون و برمکیان نســخه برداری می  داش

 (157)همان:«. کرد

 مکتب خانه ها
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یکی دیگر از مراکز آموزشــی مهم مکتب خانه ها می باشــد ، به نظر می رســد که در     

مکاتب دوره آل بویه مواد درسـی مانند فلسفه و منطق و کالم بیشتر مورد توجه قرار می 

گرفت و در این مکتب ها، دانشــمندان مســیحی، یهودی ، نصــرانی و مســلمان با هم در 

ند و کتاب های مختلف فلسفس را ترجمه و تصحیص یکجا به بحث و مناظره می پرداخت

و نسخه برداری می کردند به طوری که در مکتب یحیی بن عدی ، بنا به گفته ابن ندیم 

ــته و به  ــخه به خط خود خود نوش ــیری طبری دو نس : یحیی بن عدی می گوید از تفس

  .پادشاهان اطراف فرستادم 

 منازل علماء و دانشمندان 

دیگری که در گسترش تعلیم و تربیت علوم اسالمی نقش بسزایی داشته از مکان های    

اسـت خانه های دانشـمندان و یا در معنای عام منازل شـخصی افراد بوده است. در صدر 

)شبلی  اسـالم و قبل از هجرت ، محل اجتماع پیامبر و یارانش خانه ی ارقم بن ارقم بود.

مراکز علم آموزی در الفهرســت را می  انعکاس وجود منازل در لیســت(89:1318نعمانی،

 توان از نمونه های زیر بدست آورد : 

 (117:1381)ابن ندیم:«.و در منازل بنی شیبان کودکانشان را درس می داد » ... 

ابوالحسـین عبداهلل بن محمد بن سـفیان ، در خانه ابوالحسـن علی بن عیسی آموزگار » 

 (138)همان:«. بود

 «.ی بر محمد بن موســی قرائت داشــته ، و در خانه او آموخته و... ثابت بن قره ... ، و» 

 (940)همان:

 بیمارستان ها 

یکی دیگر از مراکز تعلیم و تربیت بیمارسـتان ها بودند . به نظر می رسد در دوره ابن     

ـــت. ابن  نـدیم عالوه بر درمان بیماران نیز به عنوان مراکز تعلیم و تربیت نیز کارایی داش

ـــاراتی به ندیم ن ـــحبت از اخبار طبیبان ، اش ـــوم از مقاله هفتم به هنگام ص یز در فن س

 بیمارستان نموده که در اینجا ذکر می کنیم : 

سـابور بن سـهل رئیس بیمارسـتان جندیسـابور و از فضالء و علماء برجسته بود و این » 

ــتان ها و دواخانه ــت : کتاب االقرباذین که در تمام بیمارس ها با آن عمل  کتاب ها از اوس

 (718)همان:«.نمایند...

کتاب ســـســرد، ده مقاله که یحیی بن خالد دســـتور تفســـیر آن را بمنکه هندی در » 

   (736)همان: .«بیمارستان داد و به منزله کناش است

 تیجه گیرین
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کتاب ابن ندیم نه تنها به مثابۀ دانشنامه ای است که تاریخ فرهنگ، ادبیات و مذهب      

ق( به شکل بدیعی به تصویر می کشد، 9ار قبل از اسـالم تا عصـر نویسنده )سدۀ را از ادو

بلکه خصــوصــیات کتاب شــناســی نیز دارد و چنان که از مقدمۀ کوتاه آن بر می آید ابن 

ندیم مصـمم بوده اسـت؛ تا فهرسـتی از کلیۀ آثاری که به زبان عربی توسـط نویسندگان 

ـــده بوده، بـا تراج ـــت دهد، اما مطالعۀ عرب و غیرعرب تـألیف ش م مؤلفـان آنهـا به دس

الفهرسـت نشان می دهد که محتوای این کتاب گسترده تر از آن است که مؤلف خود در 

مقدمه وعده داده اسـت. گرچه پیش از تألیف الفهرسـت، آثاری معدود و مختصربا عنوان 

وت است، فافهرست تألیف شده بوده، ولی شیوۀ تدوین آن آثار با روش ابن ندیم بسیار مت

سدۀ نخستین اسالمی  9به طوری که می توان الفهرسـت را یگانه کتاب شناسی عمومی 

 و حتی مدتها بعد از آن به شمار آورد.

یکی از مزایای بارز این کتاب، وسعت نظر و بی طرفی و روشنفکری نویسنده آن است     

عی داشــته و با های اســالمی دیدگاه وســیکه نســبت به همه مذاهب اســالم و همه فرقه

علمای مذاهب گوناگون همعصـر خود رابطه و گاهی دوسـتی داشته، آثار هر مذهب را از 

ــیعه امامیه را  ــوص ش ــیعه بخص ــنت و ش جمله کتاب های معتزله و اهل حدیث، اهل س

ـــت، همچنین نظر خود را بـه علوم دینی و آثـار کتـب مـذهبی محدود  معرفی کرده اس

از جمله موســیقی و غنا و مغنیان مشــهور و ارباب علوم  ننموده، بلکه همه فنون و علوم

 غریبه را مد نظر داشته است.
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الفهرسـت؛ ترجمه : محمد رضا تجدد؛ انتشارات : (1381)* ابن ندیم محمدبن اسـحاق ؛ 

 اساطیر با همکاری مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها ؛تهران، چاپ :اول 

مقاله ابن ندیم ؛ برگرفته از دایره المعارف بزرگ اســالمی ؛ (1358)؛  * انصــاری ، حســن

 انتشارات وزارت و فرهنگ ارشاد اسالمی ؛ تهران چاپ اول 

ـــید جعفر  (1355)* دهخـدا ،علی اکبر؛ لغـت نـامه دهخدا ؛ زیر نظر : محمد معین ، س

 شهیدی ؛ انتشارات : دانشگاه تهران ،تهران، چاپ  دوم،

ق( ؛ 900-381تاریخ االسالم )حوادث سال های ه.ق(1904)ن احمد ؛ * ذهبی ،محمد ب

 به کوشش: عمر عبداالسالم تدمری؛ بیروت

ـــداهلل آزاد ؛  (1366)*روزنتـال ، فرانتس ؛ ـــالم؛ ترجمه : اس تـاریخ تـاریخ نگاری در اس

 انتشارات : آستان قدس رضوی ؛ مشهد ، چاپ دوم 

ــماره کیمی  (1360؛)*زاده دزفولی ،ظهیراالســالم  ــالم ، اردیبهشــت و خرداد، ش ا در اس

 .63و61

ــارات : امیرکبیر ؛ تهران، چاپ (1363)*زرین کوب ،عبدالحســین؛  کارنامه اســالم ؛ انتش

 سوم 

ـــلبی نعمـانی ؛  تـاریخ علم کالم ؛ ترجمـه : محمد تقی فخر داعی گیالنی ؛ (1318)*ش

 انتشسارات : رنگین ؛ تهران 

انباه الرواه ؛ به کوشــش: محمد ابوالفضــل ابراهیم ؛ (،1364)* قفطی ، علی بن یوســف ؛ 

 قاهره 

ـــی ، محمـدعلی ؛ ریحانه االدب فی تراجم المعروفین بالکنیه و اللقب یا  )بی تا(،*مـدرس

 کنی و القاب ؛ کتابفروشی خیام ، تهران 

علم وتمدن در اسالم ؛ ترجمه : احمد آرام؛ انتشارات : علمی (،1386)*نصر، سید حسین؛

 ی؛ تهران و فرهنگ

نامه مورخین )ایران و اســالم ( ؛ انتشــارات : قراقوش؛ خوی، (1389)*نصــیری ، بهروز ؛ 

 چاپ اول 

پویایی فرهنگ و تمدن اســـالم و ایران؛ انتشـــارات : وزارت (،1381)*والیتی ،علی اکبر؛ 

 امورخارجه ؛ تهران 

عبدالمحمد آیتی؛ معجم االدباء ؛ ترجمه : (،1381)*یاقوت حموی ، یاقوت بن عبداهلل؛ 

 .انتشارات : سروش ) صدا و سیما(، تهران
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 خوزستان در احسن التقاسیم و مردم فارس دینی مروری بر عقاید

 
 6فاطمه حاجی قاسملو

 2رقیه سلطان بیگی چورسی

  9علی اکبر حسینی سده

 چکیده

 زا نگارنده کتاب احسن التقاسیم،یکی مقدسی احمد بن محمد اهللعبد ابو الدین شمس

 در هک است ،کتابی التقاسیم احسن. است بوده هجری چهارم قرن نویسندگان ترین بزرگ

ان و در این می.استشده نوشته گوناگون هایسرزمین به راجع توضیح و جغرافیا رابطه با

به جهت دارا بودن  .ز ثبت و ضبط کرده استآداب و زبان و دین مردمان آن اقلیم ها را نی

 خوردار بر زیادی اهمیت از که گفت توان این اطالعات که امروزه در دست ماست، می

 انادی سایر بر اسالم دیانت و یافت تمام انتشار اسالمی فرهنگ چهارم قرن اواخر از.است

 مواجه نهایی و قطعی شکست با ایران بالد ی همه در زردشتیان مقاومت و آمد غالب

 مقدسی طی گردش.نمود گری جلوه اسالمی ی صبغه به ایرانی فرهنگ نتیجه در گردید

در اکناف جهان و ایران اشاره ای به ادیان و عقیده مردمان آن اقلیم داشته است.در این 

مقاله سعی بر آن شده است تا ادیان مردمان خوزستان و فارس ،با استنادات موجود در 

تقاسیم مورد واکاوی قرار گیرد.با توجه به متن کتاب ،این اقلیم پیروانی از کتاب احسن ال

 آئین مسیحیت،یهود،زردشت،صابِئی ،سنی و شیعه دارد.

 

 : احسن التقاسیم،مقدسی،عقاید،ادیان.کلیدواژه
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 مقدمه 

 رخیب سبب مغلوب هایملت از مالیات أخذ و اسالمی نخستین قرون در مسلمانان فتوحات

 قاعب و شهرها ارتباطی هایراه شناخت به نیاز نتیجه در. شد عربی حکومت ضد بر اهقیام

 هاینیرو ایران، در مخصوصاً اجتماعی و تاریخی هایضرورت به بنا.گشت پدیدار تابع ملل

 یروهاین رشد با همراه. کردند تکامل سیر به شروع شهرها، ورپیشه قشرهای و تولیدکننده

 .گرفت رونق تجارت و بازارها و یافت ترشگس شهرها تولیدکننده،

 و کاالها نقل و حمل و تجارت برای ها راه شناخت به نیاز شهرها، در تجارت رشد با    

 مصرف و تولید که کاالهایی انواع و مختلف هایسرزمین مردم شناخت به نیاز نیز

 .گردید احساس کردند،می

. شد آغاز سوم قرن از ممالک و مسالک کتب نعنوا با نویسی جغرافیا و جغرافیا به توجه   

 گذر محل ها،پل ها،کاروان توقف محل کاروانسراها، ها،راه مسافت معرفی به کتب این

 اقتصاد، مورد در را خود هایشنیده و مشاهدات کتب این نویسندگان پرداختند،می هاراه

 ارائه خود جغرافیایی کتب در اجتماعی رسوم و آداب و دینی هایفرقه و هازبان مذاهب،

 .کردند

 کتب نبهتری از یکی االقالیم معرفۀ فی التقاسیم أحسن جغرافیایی، کتب انبوه میان از

 جهان مختلف نقاط فرهنگی هایپژوهش و شناختی مردم اهمیت لحاظ به جغرافیایی

 طالعاتا از بزرگی و گرانبها یمجموعه بار نخستین برای مقدسی. است ایران ویژه به اسالم

 .است کرده آوری جمع ها ملّت ورسوم آداب و اعتقادات تجارت، مورد در

چنانکه گفته شد،احسن التقاسیم کتابی در علم جغرافیا است ولی اطالعات ذی قیمتی از 

آداب و رسوم و تاریخ و ادیان ملل را به رشته تحریر می کشد.و از این باب می توان گفت 

 ار است. که از اهمیت زیادی بر خورد

 احسن التقاسیم

 الدینشمس احمد بن محمد از است کتابی عنوان االقالیم معرفۀ فی التقاسیم احسن

. استشده نوشته گوناگون هایسرزمین به راجع توضیح و جغرافیا رابطه در که المقدسی

 یاییجغراف اطالعات سند و ترکستان تا اسپانیا کشور از اسالمی شهرهای مورد در او کتاب

 یدنآفر برای متعدی هایمسافرت و زیاد تالش او کتاب، نویسنده گفته به. دارد فراوانی

 .شد متحمل کتاب

 نیز ار فارسی مؤلف حال عین در است شده تألیف فصیح عربی زبان به التقاسیم احسن»

 واژگان همچنین است، کرده استفاده درستی به هم فارسی های جمله از و فهمیده خوب

 (. 664 ، 6 :1353منزوی،)« است گنجانده عربی های جمله رد را فارسی



 
 

 
 
 

 123    مروری بر عقاید دینی مردم فارس و خوزستان ....

 کتاب ی مقدمه در تنها نه که رسیده خود ی درجه نهایت به مقدسی در سجع به میل»   

 :است برده کار به را آن نیز متن های قسمت اغلب در بلکه آن، یخاتمه و هافصل آغاز و

 افیهق نثر و سجع به وعالقه شده شتهنو کوتاه اشارات و کمیاب تعبیرات و مسجع عبارات

 (.151:1354کراچکوفسکی،)« است آشکار کتاب این در دار

 مقدسی

 رنق نویسندگان ترین بزرگ از یکی مقدسی احمد بن محمد عبداهلل ابو الدین شمس

 ابو الدین شمس» کتابش های نوشته دست از یکی در او است. نام بوده هجری چهارم

 تر شبی او ولی است، آمده «بشاری مقدسی شامی بناء ابوبکر بن احمد بن محمد عبداهلل

 است. یافته شهرت بشاری و مقدسی نسبت دو به

 بندر «طولون بن احمد» عهد در و داشته شهرت که است بوده «بناء» یک ی وی نواده

 معمارانه عقاید و تمایالت ابراز ضمن گاه گاه اش، نوه کتاب در امر این و ساخته را «عکا»

 دهکده به مقدسی مادری خاندان.   است یافته بازتاب برده، ارث به خود نیای از که ای

 که طوری به یافته، نسبت( کنونی دامغان و سمنان ناحیت« ) قومس»  توابع از «بیر» ی

 نواحی از یکی ، قومس و بسطام ناحیت از من های خال ی ریشه و اصل: »  گوید می خود

 تشناخ به را او ،[ایرانی] قرابت و[ شامی] نسبت عامل دو  که ابس و«  است بوده دیلمان

 (.1/ 1 :1361مقدسی،) است برانگیخته اسالمی جهان از نیمی

 سىک اگر: »نویسد می کتابش از قسمتی در که چنان بوده پرست وطن بسیار مقدسی

 را هانج دو نیکى که است کسى پرسنده اگر دید، باید بهترند؟ شهرها کدام که بپرسد

 موز انگور، گوز، خرما، مانند گوناگون هاىمیوه و هوا و آب خوشى و ارزانى با] خواهدمى

 کی بصره در که این و «المقدس بیت به برو: گویند ،[زندگانى گشایش و خنک آب با

 بیت را همه پاسخ وی پرسد، می آنچه هر جهت، هر از شهرها بهترین باب در وی از ایرانی

 مردی تو: »گوید می کرده، سرزنش را وی ایرانی آن که چندان ،دهد می المقدس

 (.98 همان،) «کنی ادعا نیست پسندیده و پذیرفته تو از که را آنچه نباید هستی پژوهشگر

 در دهم قرن اواخر در که است این ارجح ولی نیست، معلوم دقیقاً مقدسی وفات سال

 است. گذشته در 340 سال حدود

 مذهب مقدسی

 و فارس مرکزیت با مذهب شیعه دیلمیان که این از نتیجه در.  بود مذهب حنفی مقدسی

 سبب همین به.  است نداشته رضایتی ، داشتند استیال ایران از وسیعی مناطق بر شیراز

 سرزمین آن مردم عادات و اخالق خصوص در شیراز آن مرکز و فارس والیت بررسی در
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 عیس عمدتا و پرداخته بررسی به تنگی نظر و ضبغ و حبّ نوعی با آنان زندگی یوشیوه

 .است داشته آنان از انتقاد در

 :است گفته  اسالمی های سرزمین «زنهاریان و ها مذهب» عنوان به فصلی در مقدسی   

 عراق کشور باب در که واحوالی اوضاع سبب به را ابوحنیفه مذهب     من، ها، مذهب از»

 (.76/ 1 همان:)«ام برگزیده کنم، می یاد

 رد ویژه به بوده، گرا سنت ایرانیان مذهب واقع در «حنفی» مذهب که، این به توجه با   

 تتمایال وی کتاب جای جای در داشته، دلبستگی آنجا به مقدسی که خراسان ی ناحیه

 .شود می دیده نیز شیعی

 روایت او ی درباره و بوده معاویه هوادار که شخصی با واسط مسجد در وی جمله، از   

 و اند شمرده رافضی را او که چندان است، کرده نزاع گفته می دروغی آمیز مدح های

 ،(9همان:) یابد می رهایی آشنایان از برخی توسط به که آن تا اند ساخته دردسر برایش

 و کنند می  تشنیع را وی که آنجایی تا پرداخته مباحثه به ها سنی با هم اصفهان در

. رسدمی فرا کاروان که بدهند دستش به کاری اند خواسته می و خوانند می اش رافضی

 ودهب حنیفه ابو پیرو تر بیش که را بغدادیان های مذهب نزاع، آن بیان از پس بغداد، در

 به «بابها عَلی و العِلم َمدینۀ أنا» حدیث ی درباره فقیهی با: گوید می و کرده یاد را اند

 خود و ،(156 همان،) است دانسته می معتبر «شافعی» را حدیث این که پرداخته مباحثه

 عیشاف آغاز در نیز او که رسد، می نظر به چنین و کرده اشاره «علی» حقانیت به آشکارا

 .است برگزیده را حنفی مذهب سپس بوده

 .است پرداخته فقهی مذاهب نفوذ میزان و مذهبی تعصبات بررسی به همچنین مؤلف 

 و انعم در شیعیان:»است گفته چنین مذاهب دیگر و شیعیان ذنفو یدرباره نمونه برای

 رد این و زیستند می نهان در عمان در معتزلیان اما بودند، آزاد المقدس بیت در کرامیان

 جای درجای زیرا حاکم؛ اسماعیلیان فشار نه بود،  سلفی قشریان فشار اثر

 (.61 همان،)«داشتند ای آوازه حنبلیان حتی و دیگر های مذهب و مصرفاطمی،معتزلیان

. دآم راست مرا یافتم، کار این ی شایسته آنچه هر که چندان: »گوید می خود مقدسی    

 مغربی، مصری، فلسطینی، مقدسی،: مانند. شدم خوانده نام شش و سی به راه این در

 د،زاه صوفی،ولی،عابد، ،[شیخ فرائضی،] فقیه مقری ،[ل خ.  مسلمی] سلمی خراسانی،

 بغدادی عراقی، غریب، خطیب، مؤّذن، امام، مذکّر، تاجر، ،(صحاف)=  مجلّد ورّاق، ،سیّاح

. رسول راکب شیخ، دانشمند، استاد، فرائضی، متعّلم، متفقه، کری، متؤدب، حنیفی، شامی،

 است هایی جای بسیاری از و ام کوچیده ها بدان که است شهرهایی گوناگونی از ها این

 (.64همان:)«ام آمده در ها بدان که
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 (هجری چهارم قرن) خوزستان و فارس در موجود ادیان

 به انآن افزون روز گرایش بر و اسالم به نسبت ایرانیان ارادت و عالقه بر زمان گذشت با   

 رنق اواخر از. شد می افزوده پیشین رسوم و آداب و قبلی های آیین ترک و الهی دین این

 ومتمقا و آمد غالب ادیان سایر بر اسالم دیانت و فتیا تمام انتشار اسالمی فرهنگ چهارم

 نگفره نتیجه در گردید مواجه نهایی و قطعی شکست با ایران بالد ی همه در زردشتیان

 .نمود گری جلوه اسالمی ی صبغه به ایرانی

 شایع اسالم دین خوزستان و کردستان و آذربایجان چون ایران مرکزی و غربی ایاالت در

 مدتی تا آن، نواحی و فارس مخصوصا کرمان، و یزد تا اصفهان قم، های هرش اما بود، تر

 زیادی زردشتیان میالدی دهم قرن تا و داشت نگه دور مذهبی تحوالت از را خود مدید،

 .اند زیسته می نواحی این در

 ود،ب زردشتی پیروان با اکثریت فارس، مخصوصا و خوزستان در شد ذکر که گونه همان

 می یمتقس زیر گروه چهار به که بودند ساکن ها سرزمین این در نیز ادیان سایر پیروان اما

 :شدند

 زردشتیان – 1

 مسیحیان – 1

 یهودیان – 3

 (. 74/ 1 همان:) صابِئیان – 9

 61 آیه در و کرده معرفی کتاب اهل عنوان با را ادیان سایر پیروان قرآن در خداوند   

 ینآی به که کسانی و اند آورده ایمان که کسانی: »یدفرما می آنان مورد در بقره ی سوره

 حصال عمل و آورند ایمان رستاخیز روز و خدا به گاه هر صابئیان و ونصاری گرویدند یهود

 مذاهب آیات، این از تأسی به اعراب «است مسلم پروردگارشان نزد پاداششان دهند، انجام

 محترم ذمه اهل نام به مذاهب این و شناختند رسمیت به را وصابئی مسیحی یهودی،

 با ازدواج حق مسلمانان حتی نشد، شناخته رسمیت به ابتدا در زردشتی آیین اما ماندند

 در کتاب اهل ی زمره در نیز آیین این پیروان عمر زمان در. نداشتند را زردشتی زنان

 انایش:  که است عمر ی گفته به پس مجوس، اما: »است گفته باره این در مقدسی. آمدند

 (.74/ 1 همان:) «آورید شمار به کتاب اهل مانند را

 زردشتیان –1

 می را باستان ایران دینی بزرگ شخصیت آن، با که است نامی زرتشت یا زردشت   

 مانز آن در. بودند زردشت پیرو ایرانیان از زیادی گروه اشکانی حکومت زمان در. شناسیم

 روحانیان نارضایتی موجب همه از بیش ضوع،مو این و نداشت وجود کشور در واحدی دین
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 تیزردش دین طرفدار و فارس فرمانروای که را بابکان اردشیر دلیل همین به شد زردشتی

 .کردند کمک بود،

 لسلهس تأسیس با خود و کرده مغلوب را پنجم اردوان یعنی اشکانی پادشاه آخرین اردشیر،

 مورد دین این و ساخت منظم را زردشتیان دینی امور و رسید حکومت به ساسانی ی

 رقرا کشور رسمی دین اول شاپور حکومت زمان در و گرفت قرار ساسانی حکومت حمایت

 یرانا در خود حیات به نیز اسالم از پس آیین این. شد ممنوع ادیان سایر تبلیغ و گرفت

 خت،سا ممکن سرزمین این در را زردشت آیین حیات و فعالیت که عمده عامل داد، ادامه

 عزلت در پیروانش شد موجب که بود دین این پیروان طرف وخراجاز جزیه منظم پرداخت

 بر آزار و تعقیب از دور مسلمین، ی ذمه در  فارس مثل امنی نواحی در احیاناً  و روستاها

 (.160:1368کوب، زرین) بمانند جا بر پا خود آیین

 هجری، چهارم قرن در که بود رسفا ی ناحیه ایران، جنوب در زردشتیان ی عمده مرکز   

 یرازش در که طوری به بود رایج نواحی این در کامالً زردشتیان آداب و زردشت آیین و دین

 یروانپ برای اسالم طرف از که را عالماتی و نشانه که این بدون زردشتیان فارس، پایتخت

 ندبود حرکت در آزادانه کنند، نصب خود های لباس به بود شده معین اسالمی غیر ادیان

 سراسر نمودند، می عمل زردشتیان رسوم و عادات طبق بر موارد بسیاری در اهالی و

 (115:1353، اصطخری) بود زردشتیان از پر چهارم قرن تا نیز مجاور شرقی نواحی

 وجود زردشتیان حضور ی سابقه آن در که بود شهرهای فارس از یکی کازرون شهر  

 برخی حتی و بودند زردشتی کازرون مردم عموم( بویه آل ی دوره) زمان این در. داشت

 .دداشتن زردشتی نسب و اصل برجسته روحانیان از برخی بعضاَ  و مسلمان های خانواده از

 ضمه اهل سایر از تر بیش مسلمانان نزد فارس زردشتیان احترام و نفوذ چهارم قرن در  

 زردشتی برای بویه آل ی دوره که شده موجب علت سه نگارنده، ظنّ به که است بوده

 :باشد تنشی بدون و آرام ی برهه ایران مذهبان

 .بویه آل امیران مذهبی آزادی و مذهبی مدارای و تسامح و تساهل سیاست

 لیم تمایالت دارای خود بویه آل و شدند می محسوب قدیمی و اصیل ایرانیان زردشتیان،

 .نگریستند می احترام ی دهدی به گروه این به نتیجه در و بودند گرایانه

 اب مدارا و احترام با مسلمانان نتیجه در شدند می محسوب کتاب اهل از زردشتیان چون

 .      کردند می برخورد ها آن

 ها آتشکده

 و دباش نداشته ای آتشکده که نبود شهری یا جایی فارس در اسالمی ی اولیه قرون در   

 می محترم بسیار را ها آتشکده ها آن و بود دیگر مذاهب از تر بیش زردشتیان تعداد
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 بسیار های آتشکده فارس در: »گوید می فارس های موردآتشکده در حوقل ابن. شمردند

 و ای ناحیه و شهری زیرا شد، آگاه ها آن به توان می دیوان طریق از تنها و دارد وجود

 هک معروف های دهآتشک ی جمله از. دارد فراوان های آتشکده آنکه مگر نیست روستایی

 هب معروف ، کاریان ی آتشکده دهند، می اهمیت دیگران از تر بیش ها آن بزرگداشت به

 سومین را آن نیز العالم اشکال کتاب مؤلف که (93:1366 حوقل، ابن« ) است نارفرا

 کتاب ی نویسنده(. 196 :1368جیهانی،) است دانسته آذربایجان و بلخ از بعد آتشکده

 کدهآتش ترین عمده را کاریان ی آتشکده «ساسانیان و پارتیان روزگار در انایر های شهر»

 ستهدان باشد، می دارابجیر و فارس خلیج کرانه و سیراف میان در که زردشتی روحانیان ی

 .است

 مج که را آتشی انوشیروان گویند: »نویسد می کاریان ی آتشکده مورد در مسعودی   

 مجوسان آمد اسالم چون و برد کاریان به بوده خوارزم شهر رد و میکرده احترام آن به شاه

 تندگذاش کاریان به را آن از قسمتی و کنند راخاموش آتش این مسلمانان که کردند بیم

 ماند، جایب دیگری شد خاموش اگریکی تا بردند فارس بیضای و نسا به را دیگر قسمتی و

 هب خانه این و دارند می بزرگ را آن انمجوس که دارند ای آتشکده نیز اصطخر در ایرانیان

 (. 1/607:،1359 مسعودی)«است معروف وی نام به و است بوده قدیم روزگار

 نوشته و نموده اشاره داشت قرار کاریان روستای در که کاریان ی آتشکده به مقدسی

 می سو همه به را آن آتش و دارند گرامی بسیار که هست آن در ای آتشکده»است

 زردشتیان و بود دارا دارابن به منسوب که جره ی آتشکده و( 635/ 1 :1366دسی:مق)«برند

 (.   93 :1366حوقل، ابن)خوردند می سوگند بدان تأکید مقام در

 ابن و داشت قرار خوزستان نزدیکی در خواندند می بارین را آن که دیگر ی آتشکده   

 ارینب نام به جور ی برکه دیکینز در نیز ای آتشکده: »گفته آتشکده مورداین در حوقل

 سی هک خوانده چنین آنجا در که کرد نقل من به دانست می پهلوی زبان که کسی و است

 (96همان: ) «است شده خرج آن بنای برای درهم میلیون

 رد دیگر ای آتشکده: »است کرده معرفی چنین را فارس دیگر های آتشکده حوقل ابن

 عروفم ساسان در مقابل شاپور در دیگری و است( انسیاوش) سیوخشین به معروف شاپور

 ای آتشکده جا همان در و جفته به موسوم ای آتشکده کازرون در و است جنبدکاوس به

 و تاس هرمز نام به دیگری و کارنیان نام به ای آتشکده شیراز در کواذن، به معروف دیگر

 یرازش از را آتشکده این و است منسریان نام به ای آتشکده سوکان ی قریه شیراز در نیز

 به یزد راه چپ طرف در و آن میلی یک و شیراز شمال در سوکان ی قریه و دید توان

 (.93 همان:) «است واقع خراسان
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 مسیحیان –1

 آراء و اعتقادات بر مبتنی و بود یهودی دین درون در جنبشی آغاز در که مسیحیت   

 در. آورد دست به پیروانی ایران، غربی حینوا در توانست کرد، آغاز را خود حرکت یهود

 و نندک تبلیغ آزادانه را خود عقاید توانستند می دین این پیروان ساسانی، حکومت اوایل

 .شد ایران سرزمین در مسیحیت آیین پیروان افزایش موجب عامل این

 هنرودخا کنار در اردشیرخُره ی کوره فارس، در مسیحیان کلیسای مرکز اسالم از پیش   

 (. 1/388 :1355اشپولر،) بود طاب ی

 مسیحیان تعداد که دهد می دست به را اطالع این فقط  هجری 9 قرن از موجود اخبار

 در. است بوده زردشتیان از تر کم ولی یهودیان، از تر بیش هجری 318 سال در فارس در

...  ستنده یاندک نیز نصارا: »نویسد می مقدسی است، داشته وجود کلیساهایی نیز شیراز

 اردشیرخره، کوره همسایگی در(. 610/ 1 :1361مقدسی،) دارند طیلسان پوشیدن حق

 یزن وشوشتر اهواز و شوش در کردند، می زندگی مسیحی تعدادی نیز، شاپور جندی یعنی

 مسیحی مذهبی جمعیت مسلمین ی غلبه زمان در. اند داشته وجود آیین این پیروان از

 لمث نیز آنجا در مسیحیان و است داشته وجود شوش در یحیمس دیر یک با نیرومندی

/  1 :1355اشپولر،) اند دیده مزاحمت کمتر مسلمین طرف از نقاط سایر در مسیحیان

388.) 

 دندبو مسیحیت آیین پیرو خوزستان ساکنین از کمی تعداد مقدسی کتاب اساس بر

 فارس در زردشتی و حیمسی یهودی، ادیان وجود نیز اصطخری(. 610/ 1 :1361مقدسی،)

 ها سرزمین این در موجود های دین مورد در وی ی نوشته اما نموده تأیید را خوزستان و

 : است نوشته و کرده اشاره نیز وسامری صابئی ادیان به وی است، متفاوت کمی

 تمامت و هست نیز سامری و صابئی و باشد می گبر و ترسا و جهود پارس دیار در اول»

 بسیاری زا و بیشتراند گبران دیار این در ها ملت تمامت واز نیست پیدا یک یچدیگره ادیان

 اند نزدیک ایشان با ترسایان بسیاری به آن ار بعد. دارند غلبه مملکتی همه در هست که

 .اند جهودان عدد در ایشان ترین کم و

 تمامت عهد مقدی در بود ایشان ملکان ایام در چه هر و ها آتشکده و گبران های کتاب اما

 را خود دین و مانده مخلد ایشان دست به غایت تا و است رسیده میراث به را ایشان

 کهآن جهت نیست خانه پارس از بیشتر جایی هیچ را گبران و دارند می موقر و مستحکم

 (115 :1353اصطخری،)«است بوده آنجا ایشان های وکتاب دین و ملکان[ ی] ها خانه

 یهودیان –3
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 ودشناسیخ از عبارت دینشان گرفتند، نام یعقوب بازماندگان یا اسراییل بنی که نیهودیا   

 .بود عمران پسران هارون و موسی پیامبری به اقرار و

 نمی مسیحیان اهمیت و کثرت به تعدادجمعیت لحاظ از ایران در یهود آیین پیروان   

 عیتجم پر مراکز و ندشد می تقسیم ایران سرزمین نواحی تمام به آنان جمعیت رسیدند،

 تمام بین از. است بوده خراسان و کوهستان خوزستان، فارس، هجری چهارم قرن در آنان

 :1355اشپولر،) شد می محسوب یهودیان مهاجرنشین ترین بزرگ شوشتر و اهواز شهرها،

 /343 ،341         .) 

 دهکر اشاره نکته نای به تنها خوزستان، در یهود آیین پیروان تعداد مورد در مقدسی   

 ودر(610/  1 :1361مقدسی،) «بسیارند نه نیز مجوس و یهود اندکند، نصارا: »که است

 «بیشترند یهودیان از آنجا در مجوسان: »نویسد می فارس یهودی جمعیت مورد در ادامه

  (673/ 1 همان:)

 صابئیان –9

 بودند پرست ایکت ابتدا از که بودند ایرانیانی پذیرفتند، را صابئی دین که کسانی جمله از   

 ناب) گرویدند آیین این به ایرانیان از گروهی و آورد را صابئی دین ضحاک که این تا

 او به صابئیان از گروهی پرداخت، دعوت به زردشت که زمانی(. 106 :1363بلخی،

 انصابئی( 65 :1381دمشقی، انصاری) ماندند باقی خود نیاکان دین بر گروهی اما پیوستند،

 نزبا کردند، می زندگی شوشتر در برخی و دزفول آبادان، خرمشهر، شهرهای در تر بیش

 ای اشاره هیچ کتابش در مقدسی(. 117 :1371میریان،) بود شوشتری ها آن ی لهجه و

 . است ننموده خوزستان و فارس در صابئی جمعیت وجود به

 وجماعت سنّت مذاهب

 السنۀو اهل یعنی سنی مردم اکثریت هم و حکومت هم اسالمی ی اولیه قرون در   

 پیامبر بر تقریر و قول و فعل تنها قرآن از پس که( 168/ 1355:1 اشپولر،) بودند الجماعۀ

 دانستند.مشهورترین می سنّت مأخذ را اربعه خلفای و شمردند می شرع احکام مالک را

 : از عبارتند جماعت و سنت مذاهب

 تثاب بن نعمان ابوحنیفه مذهب–1

  انس بن مالک مذهب–1

  شافعی ادریس بن محمد مذهب–3

  حنبل بن احمد مذهب –9

  ظاهری مذهب -7

 (. 196 :1368کوب، زرین) شد نمی تفرقه موجب چندان و ئیجز مذاهب این اختالفات
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 مذهب. بودند شافعی و حنفی مذهب بر و حدیث اهل مردم اکثریت نیز فارس ایالت در 

 فقهی مذهب و داشت را پیروان ترین بیش سنت اهل ی ارگانهچه مذاهب میان از حنفی

 اهل میان واسط حد کردند، می پیروی علی و عثمان عمر، ابوبکر، محمد، از که شافعی

 اهل به و آمیخته هم در را رای اهل و حدیث اهل گرایش که چرا بود، رأی اهل و حدیث

 مذاهب این به ملحق هم هانیاصف علی بن داود به منسوب داودیان، شدند، مشهور حدیث

 نینچ فارس مردم دینی عقاید مورد در مقدسی بودند، برخوردار موقعیتی واز بود چهارگانه

 :  است نوشته

. سیارندب نیز[ شافعی و] بوحنیفه پیروان ولی بوده حدیث اصحاب مذهب بر همگانی رفتار»

 هیچ در که] هستند مسلط کارمندان و قضات بر و دارند درس های مجلس نیز داودیان

 (.673/ 1 :1361مقدسی،[« )نبینی آن از بیش جا،

 و فقیهان شهر این در حنفی مذهب و کردند می زندگی زیادی حنفیان اهواز در   

 جندی رد. بودند مالکی مذهب پیرو نیز گروهی حنفیان بر عالوه و داشت بزرگی پیشوایان

 مذهبی هر هم رامهرمز در و بودند شافعی و حنفی مذهب دو پیرو مردم تستر و شاپور

 (.  610/ 1 همان:) داشت وجود

 در افراطی مذهبی گرایش یک حنبل، بن احمد ظهور زمان از بویه آل آمدن از پیش   

 در. ندنامید می حنابله بودند وابسته گرایش این به که را گروهی. بود آمده وجود به بغداد

 زلهمعت و شیعه و سنت اهل های فرقه سایر و دهکر معرفی واقعی سنی را خود حنابله اصل،

 مردم جمله از بودند مذهب این پیرو خوزستان مردم از گروهی. دانستند می بدعت اهل را

 نزاع رغم به که است مهم نکته این به توجه(. 610/ 1همان:) آن اطراف نواحی و شوش

 فعالیت مذهبی فمختل های گروه چهارم، قرن اسالمی ی جامعه در موجود مذهبی های

 عالمان از برخی ی خانه به که حمالتی از نظر صرف. اند داشته را خود انگیز رقابت های

 می اعمال خاصی مذهبی گرایش ای، منطقه هر در آنکه دلیل به اسالم، دنیای شده، می

 (. 160 :1388جعفریان،) است داشته باالیی ظرفیت شد

 جهنتی توان می اسالمی ی اولیه قرون اریخیت و جغرافیائی کتب مطالب به توجه با   

 زندگی هم کنار در جماعت و سنت مذهب چهار هر پیروان خوزستان و فارس در که گرفت

 مذاهب این اختالفات  اما. داشتند اختالف هم با فقه مسائل در چه اگر اینان. کردند می

 . است شده نمی محسوب افتراق  ی مایه چندان سنت ی ائمه نزد در

 تشیّع ذهبم

 و جنوب در نتوانست نامید، میانه ی شیعه را آن توان می که امامی دوازده ی شیعه    

 1/318 :1355اشپولر،) کند مستحکم وسیعی محیط در را خود ی پایه فارس و غرب
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 شیعه مذهب پیرو ساحلی های سرزمین و ارجان مردم فقط مقدسی ی عقیده به(. 315و

 مروشیان میان گاهی بودند، شیعه گروهی نیز اهواز در(.  673/  1 :1361مقدسی،) بودند

 ، 613همان،) گرفت درمی جنگ بودند سنی که فاضلیان با بودند شیعی که( روسیان)

610.) 

 و فارس در مذهبان شیعه تعداد قلّتِ عِلّت که شود می مطرح سوال این اینجا در    

 است؟ ودهب چه مذهب شیعه بویه آل حاکمیت وجود با خوزستان

 ایران مردم رسمی مذهب عنوان به شیعه مذهب هنوز زمان آن در که است این پاسخ   

 ذهبم تغییر مورد در اجباری و خشونت دیگر ادوار مانند به که آن دیگر. بود نشده انتخاب

 . افتاد اتفاق صفویه روزگار در که امری نداشت، وجود مردم

 لتع به ایران جنوبی مناطق کلی طور به و ستانخوز و فارس که دانیم می ما همچنین   

 از کیی النهرین، بین ی منطقه و فارس خلیج جنوب نشین سنی عمدتا نواحی با نزدیکی

 های مهاجرت ی نتیجه در که بود صفویه ی دوره از قبل تا نشینان سنی های پایگاه

 وهگر از یوسیع طیف اسالمی فتوحات جریان در مناطق این به عرب قبایل ی گسترده

 .شدند ساکن بخش این در مذهب سنی های

 ودوج امابا داشتند شیعی های گرایش بودندو گرویده اسالم به طبرستان در بویه آل  

 ات شیعه شعائر اظهار در بغداد بر غلبه آغاز در که آن با حتی و خود تشیع اظهار در اصرار

 لدنبا به باز اند رفته پیش مه صحابه سبِّ و طعن و علی آل حق غاصبان از تبرّی حدی

 منع صدد در باشد کرده الزام عام شورش و فتنه رفع که مواردی در جز بغداد در استقرار

 زرین) اند آمده نمی خویش مشایخ عقاید با ها آن مخالفت از جلوگیری یا سنت اهل شعائر

 مروقل تمام القضاتی قاضی منصب تفویض جهت به عضدالدوله حتی(. 958 :1368کوب،

 ظاهری مذهب به مقدسی نزد بود، مذهب ظاهری که الحسن بشرین ابوسعد به خود

 (.958همان:)شد منسوب

 چهی که آن شرط به آید پدید فقهی گوناگون های نظریه که دادند اجازه بویه آل دولت 

 مذاهب از هریک نکند و تهدید را ها آن حکومت فقهی، های نظریه این از استفاده با کس

 از تقیّه دوران این در مخصوصاٌ بودند، آزاد رسومات و اعیاد و مراسم اجرای در ها فرقه و

 دهند. انجام را خود مذهبی مراسم آزادانه توانستند ها آن و شد برداشته شیعیان

 قمناط این همچنان شیعه، دیلمیان حاکمیت وجود با شد سبب باال در شده ذکر عوامل   

 .گیرد قرار سنی اکثریّتِ های گروه تاثیر تحت

 معتزله ی فرقه
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 محلی اخالق و آداب و روانی احوال به مذهبی درعقاید تفاوت و مذهبی های گرایش   

 در مذاهب رهبران های دعوت یا حکومت ی سابقه تابع نیز حدی تا و داشته بستگی

 جای هر از تر بیش چهارم قرن اهواز در مثال عنوان به. است بوده مختلف های سرزمین

 کی هر که هم بر بار تن دو حتی که آنجا تا است، داشته رواج معتزله عقاید ایران دیگر

 حبتص حقایق و تأویل باب در یکدیگر با راه بین در اند، کرده می حمل را سنگینی بار

 (.16 ، 15 :1366حوقل، ابن) اند کرده می

 زمرک و افتهی توسعه جنوبی های وشهر خوزستان در معتزله مشرب فیلسوف ی فرقه 

 هبصر ی کتابخانه از پس ها مجموعه غنای نظر از که بوده رامهرمز ی کتابخانه آن اصلی

 (.615/  1 :1366مقدسی،) است داشته را دوم مقام

 هاشم ابو فرزندش و( ق 303 م) جبائی علی ابو قرن این در معتزله رهبران ترین مهم   

 رد ها آن های اندیشه اما اند، زیسته می بویهی عصر از پیش که بودند( ق 311 م) جبائی

 . است بوده رایج بسیار چهارم قرن

 ممرد تر بیش: »است نوشته و دانسته معتزلی را خوزستان مردم تر بیش مقدسی    

 از برخی و دورق و رامهرمز و اهواز تر بیش و مکرم عسکر مردم ی همه اند بوده معتزلی

 (.107 :1368جیهانی، ) «ندا داشته مذهبی چنین جندیشاپور مردم

 مفسر و محدث و فقیه هزاران بلکه صدها، بزرگ، های شهر از یک هر در دوران آن در   

 مه النّاس عوام حتی و بودند آگاه دینی تعالیم و مبانی از مردم نتیجه در و داشته وجود

 المیک مباحث وجود به مقدسی و کردند می مباحثه و مناظره یکدیگر با کالمی مسائل در

 :است گفته و کرده اشاره عسکر شهر در

 رسد مشغول مسجد در ظهر تا که بینی را دانشمندان. سوادند با بیشترشان عسکر، در»

 راییگ اعتزال با و انداخته مردم چشم از را خود کالم علم به آلودگی با ایشان ولی هستند

 در .گویند می بد ایشان به وامع و اندرزگران که آنجا تا ، اند شده جدا مسلمانان دیگر از

 در انهبیگ. شود کشته زهر با که هست کرمی و است کیفر دارویش که هست بیماری آنجا

 (.611/ 1 :1361مقدسی،) «نتواند زیست آنجا

 ،حدیث قرآن،: جمله از علوم انواع تحصیل به مردم و بود گرم دانش و علم بازار شوش در   

 (.604 همان،) دپرداختن می جماعت و سنت و ادب

 است داشته رواج ساحلی های وسرزمین ارجان مردم میان در تنها فرقه این فارس در امّا

 (. 671و 1/673 مقدسی،)

 حوقل ابن و اصطخری نظر از خوزستان و فارس مردم دینی عقاید
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 شهرهای تر بیش و ارجان و مهروبان تا سیراف از را فارس خلیج سواحل مردم اصطخری   

 که شده متذکر و دانسته حنفی یعنی( جبر و قدر) بصره اهل مذهب پیرو را گرمسیر

 مذهب پیرو را جهرم مردم تر بیش اما است داشته کمی نفوذ میانشان در اعتزال مذهب

 سردسیر شهرهای مورد در و دانسته خُره اهل مخصوص را شیعه مذهب و داند می اعتزال

 مذهب چنانکه بوده جماعت و سنت مذهب البغ فسا و اصطخر[  و] شیراز در: »گوید می

 (.115 :1353اصطخری،) «است بوده حدیث مذهب فتوی پارس اهل بر غالب و بغداد اهل

 دانش اهل و طبقات بهترین و مردم ی همه ترین دامن پاک را ایران مردم حوقل ابن   

 روز فرکی باب در ایشان بیشتر: »گفته فارس اهالی مذهب مورد در و است کرده ذکر

 ممرد تر بیش وی ی عقیده به «گرایند می معتزله به و دارند را بصریان مذاهب قیامت

 ینواح مردم ی عقیده مورد در و اند بوده جبائی عبدالوهاب پیرو و قرمطی گرمسیر نواحی

 :است گفته فسا و اصطخر و شیراز جمله از سردسیر

 در و داشته حشویه مذهب غالباً  فسا و اصطخر و شیراز مردم قبیل از سردسیرات مردم»

 ی همه از( جزا روز) وعید وعده به شان اعتقاد...  اند بوده حدیث اهل مذاهب تابع فتوی

 (.  16، 74 :1366حوقل، ابن)«است پاکدلی و حقیقت مبنای بر و استوارتر مردم

 تصوّف

 سمنعک تصوف که حالی در هستند اسالم در مذهبی اصلی انواع معرف تشیع و تسنن   

 از ای جامعه یا گروه صوفیه. است مذهب دو هر در روحانی و درونی حیات ی کننده

 تزکیه رایب سختگیرانه غالباً هایی شیوه گرفتن پیش در با که اند شیعه یا سنی مسلمانان

 (. 319 :1340مقدم، جاللی) کنند می جستجو را خداوند به تقرّب روحانی، ی

 ی نوشته به. کند می یاد ماوراءالنهر و ایران در بسیاری یکرام های خانقاه از مقدسی   

 خالی گری دریوزه و خاکساری ورزی، تعصب پرهیزگاری،: صفت چهار از کرامی مقدسی،

 (.673 ، همان) آوازند پر شیراز در صوفیان(.1/78 :1361مقدسی،) نیست

 بکارطل و دآم در شوش صوفیان ی حلقه به مقتضیاتی در که کند می حکایت مقدسی   

 مسافران و زائران مقصود و منظور. گرفت جای ایشان دل در و شد آنان حقیقت و طریقت

 می بذل و گرفت می دادند، می هدیه او به پول های کیسه و ها جامه که طوری به. شد

 بوده شوش صوفیان جمع در مدتی مقدسی چه اگر(. 610، 611/ 1 :1361مقدسی،) نمود

 از تن اماچند. است نیاورده میان به حالج جمله از صوفیه، مشایخ از صحبتی اما

 زا اند کرده حالج به اشاراتی خود جغرافیایی کتب در مقدسی عصر هم جغرافیانویسان

 :گوید می چنین اصطخری جمله
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 و مشهور دین و مظاهر از و اند کرده تمّسک مشهور غیر[ ی] ها دین به فرس از قومی»

 انجامد می شناعت و( صعاده) فظاعت به ایشان ذکر که کرده راضاع خود واجداد ابا معروف

 الافع از باشد مجاملت از ونوعی عصبت از ضربی ایشان افعال اهمال که بودی آن نه اگر و

 انجامد قباحت اظهار و فضاحت به هرچه از اما. آمدی کرده یاد ایشان ی سّیئه و حسنه

 به که چندان مردم اخبار و حاالت از ضیبع در وقوف اما است الیق کردن اعراض و صفح

 بود خواهد خود ما خدای از و نباشد دور عقل از نشود مودی و مفضی او مذمت و نقصان

 جحال منصور بن حسین ی قضیه و حکایت حکایات، این از مشهورتر و تر معروف چه وآن

 و شعار را تعباد و صالحیت و بود حالج مردی او عمر اول و بود بیضا اهل از او و است

 یم ترقی طبقه بر طبقه او منقبت و منزلت روز هر و شد متجلی بدان و ساخت خود دثار

 و شهوانی نفس را کس هر که گفتی می پیوسته که انجامید جایی به او حالت تا کرد

 ددگر پاک و منقی دنیاوی نائت و رجس از تعالی حق عبادت و طاعت در حیوانی و عصبی

 بر و داند واجب اجتناب و احتراز رویه افعال از و شده مشغول صالحه اعمال به او دل و

 و شهوات دفع و ترک در و گریزد صبر پناه در بهیمی شهوات و جسمانی لذات مفارقت

 انمک صدق مقعد در باشد قادر و غالب خود ی ستمکاره گردنکش برنفس محظورات منع

 و ردیه افعال از او طبع که آنگاه و دباش سایر او پاک روح الوی درجات در همیشه و یابد

 ۀلصلواا علیه - مریم بن عیسی که تعالی اهلل روح ماند صاف بشریه ی ناپسندیده اخالق

 زبان بر او دل از حکمت های چشمه و کند نزول جان و دل در است بوده آن از - والسلم

 و باشد حق افعال شود صادر وی از چه هر تا گردد تعالی حق و منقا و مطاع و شود روانه

 ملوک و امرا و کرد دعوت خود نفس به را مردم و باشد تعالی حق( آن از) او نواهی و اوامر

 ارسپ به که کردند اقتراح و الحال بسیار است آن نزدیک آنچه و کوهستان و جزیره و عراق

 از طمع و نشد داده جای اجابت محل در ایشان التماس و شعاعت البته. کند مراجعت

 و امرا و حجاب و شد مقیم دارالخالفه به و بگذاشت را ایشان و برداشتند ملتمس بولق

 قضات و عقول ارباب تمامت که رسید جایی به حال تا. کرد می دعوت را خدام و حواشی

  زنده  را منصور حسین. گرداند گمراه را بسیار خلقی اندک مدتی به که ترسیدند مفتیان و

 (.190 :1353اصطخری،) بمرد آنگاه تا کردند دار بر

 رهف ادعای که را حالج چون کسانی اندیشان، دگر ی همه مآبانه، سنی کتابش، در یاقوت

 اسالم های فرقه عنوان به چند هر. خواند می مشرک و الوهیت مدعی اند، داشته ایزدی ی

 (11/ 1 :1383حموی، یاقوت) دارد قبول

 نتیجه گیری
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دسی،مذهب و آئین مردمان این اقلیم ) فارس و خوزستان( با توجه به احسن التقاسیم مق

 یرانیانا را به چهار گروه تقسیم می کند؛زردشتیان،مسیحیان،یهودیان،صابِئیان .زردشتیان،

 می احترام ی دیده به گروه این بویه ،به آل و شدند می محسوب قدیمی و اصیل

ن بوده معرفی میکند مقدسی به آتشکده هایی را که عبادتگاه زردشتیا.نگریستند

.مسیحیت از دیگر آئین های گرویده مردم فارس است که مقدسی  به آن اشاره می کند 

.اما تعداد آن ها کم است .در این اقلیم مجوسان )یهودیان(جمعیت بیشتری را تشکیل می 

دهند.مذهب تشیع نیز جمعیت نسبتا کمی  از این اقلیم،را به خود اختصاص داده است 

 . بودند شیعه مذهب پیرو ساحلی های سرزمین و ارجان مردم فقط مقدسی ی هعقید .به
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 منابع و ماخذ

 لسترنج،نشر گای و نیکلسون آلن رینولد (،تصحیح1363) نامه، فارس بلخی، *ابن

 دوم چاپ دنیا،تهران،

 یر،امیرکب تشاراتان شعار، جعفر توضیح و ترجمه حوقل، ابن سفرنامه (،1366حوقل،) *ابن

  دوم تهران ،چاپ

 و علمی انتشارات ،1اسالمی جلد نخستین قرون در ایران (تاریخ1355) برتولد، اشپولر، *

 تهران  ،.فرهنگی

 ری،تست عبداهلل اسعدبن محمدبن ترجمه مسالک، و ممالک ابراهیم، ابواسحق اصطخری، *

 .1353 افشار، ایرج کوشش به

 عجایب فی الدهر (،نخبۀ1381) طالب، ابی بن محمد نالدی شمس دمشقی، * انصاری

  اول اساطیر، تهران، چاپ انتشارات البحر، و البر

 غروب تا طاهریان طلوع از) دوم دفتر اسالمی ایران (،تاریخ1388) رسول، * جعفریان،

 معاصر، اندیشه و دانش فرهنگ جوان،مؤسسه اندیشه کانون کوشش به ،(خوارزمشاهیان

 تهران

، سخن  انتشارات دوم، چاپ جهان، ادیان اجمالی تاریخ (،1340مسعود،) مقدم، ی*جالل

 تهران

 انتشارات کاتب، االسالم عبد بن علی ترجمه العالم، اشکال (،1368ابوالقاسم،) * جیهانی،

 رضوی قدس آستان

 فرهنگی، تهران میراث سازمان انتشارات البلدان، (،معجم1383) یاقوت، بغدادی، * حموی

 آل تاپایان ساسانیان پایان از) 1ایران مردم (،تاریخ1368) عبدالحسین، کوب، رین* ز

  اول تهران چاپ امیرکبیر، انتشارات ،(بویه

 انتشارات پاینده، ابوالقاسم ترجمه ، 1الذهب جلد (مروج135) حسین، بن علی * مسعودی،

  پنجم چاپ تهران، فرهنگی، و علمی

 موسوی نظرکاظم ،زیر6اسالمی جلد بزرگ المعارف (،دایرۀ1353) علینقی، *منزوی، 

 اول اسالمی،تهران ،چاپ بزرگ المعارف دایرۀ بجنوردی،مرکز

 األقالیم جلد معرفۀ فی التقاسیم احسن (،1361احمد،) ابن محمد عبداهلل ابو * مقدسی،

   ایران، تهران مترجمان و مؤلفان شرکت منزوی، علینقی ترجمه ،1و1

مصطفوی،  کتابفروشی خوزستان، سرزمین تاریخی (،جغرافیای1371) عباس، *میریان،

 تهران.
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 6931آذر ماه 

 

 مردم خوزستان و فارس ی)فولکلور(عامه فرهنگ

 با استناد به کتاب احسن التقاسیم 

 
 6علی اکبر حسینی سده

 2فاطمه حاجی قاسملو

 9رقیه سلطان بیگی 

 دهچکی

است، و هر اجتماعی خواه ابتدائی خواه  فرهنگ ی سازنده اجزای از یکی فولکلور

 یجزی مدرن،نمونه هایی از آن را در پیشینه فرهنگ و سنت های خود دارد؛چرا که فولکلور

 رسوم و او به شمار می آید،آداب جامعه اجتماعی میراث از و انسان آموخته های سنت از

 سایر مردم برای و «سنّت» ، منطقه همان مردم برای ، منطقه هر فولکلور رفتارهای و

شود. زبان ،خوراک،پوشش، آداب  می شناخته منطقه آن خاصِّ «فولکلور» عنوان به ، نقاط

و رسوم و... از مواردی هستند که در فرهنگ عامه مورد بررسی قرار میگیرند؛ نگارندگان 

وزستان و فارس را که در کتاب احسن در این مقاله بر آن هستند تا فولکلور مردم خ

 مذهب حنفی التقاسیم مقدسی منعکس شده است را مورد واکاوی قرار دهند. مقدسی

 سیعیو مناطق بر شیراز و فارس مرکزیت با مذهب شیعه دیلمیان که این از نتیجه در.  بود

 و ارسف والیت بررسی در سبب همین به.  است نداشته رضایتی ، داشتند استیال ایران از

 با آنان زندگی یوشیوه سرزمین آن مردم عادات و اخالق خصوص در شیراز آن مرکز

 شتهدا آنان از انتقاد در سعی عمدتا و پرداخته بررسی به تنگی نظر و بغض و حبّ  نوعی

 .است

 

 فولکلور،فرهنگ،مقدسی،احسن التقاسیم کلیدواژه:

                                                           
 hoseinisedeh@ut.ac.ir                                               تهران دانشگاه امامیه کالم دکتری دانشجوی -1

 ghasemlof@yahoo.com            دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی-1

   تاکستان واحد اسالمی آزاد دانشگاه اسالمی ملل تمدن و تاریخ کترید دانشجوی -3
 soltanbeygi124@gmail.com 

 



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      121

 مقدمه 

 رنق نویسندگان ترین بزرگ از یکی یمقدس احمد بن محمد عبداهلل ابو الدین شمس

 نوشته دست از یکی در او نام. نیست معروف خود کامل نام با که است بوده هجری چهارم

 مقدسی شامی بناء ابوبکر بن احمد بن محمد عبداهلل ابو الدین شمس» کتابش های

 ت،اس یافته شهرت بشاری و مقدسی نسبت دو به تر بیش او ولی است، آمده «بشاری

 ناحیه آن قدس ی جنبه از اورشلیم در مسلمانان که است نامی به مربوط نخستین سبتن

«( Maqdes» مقدس بیت) یا«( Moqaddas» مقدس بیت) که اند شده خوانده بدان

 .اند جسته تمسک بدان گیر سخت دانان لغت که است همان آخر وجه این گویند، نیز

 امروز تا را آن«( Maqdesi» مقدسی) یعنی عربی بزرگ های خاندان از یکی که این

 اشتهار و انتشار تر بیش بسی«( Moqaddasi)» مقدسی» وجه منتها،. است کرده حفظ

 به آن با را کتابش که شعری قطعه در آخری ریخت این به خود مقدسی که شاید. دارد

 نموده اشاره «مقدسه حکمۀ» تعبیر پیرامون لفظی بازی یک ضمن در برده، پایان

 (.948 :1361مقدسی،)است

 احسن التقاسیم

 کتابی تنها این ظاهراً و است شده تألیف هجری 357 سال در التقاسیم احسن کتاب   

 و گفتار پیش یک از کتاب این(.1/1 :1361مقدسی،) است کرده تألیف مقدسی که است

 و رددا بر در را کتاب هفتم یک از بیش  آن گفتار پیش و است شده تشکیل بخش دو

 یختار اصطالحات، بیان جغرافیا، پیشگامان کتاب، تدوین روش: است مطالب این ملشا

 هم شهرهای ها، گاههایش،رودخانه ترس و دریاها محتویات، فهرست تذکر، چند تألیف،

 آن بندی دسته و مذاهب سرزمین، هر های ویژگی مؤلف، بیان ی شیوه ها، لهجه نام،

 سرزمین نمای و ها اقلیم کارگزاران، برای جدولی ای، افسانه های بارگاه و گنبد ها،راهها،

 زمینه تمام در مسلمانان های سرزمین شناخت را کتابش تألیف از هدف مقدسی. اسالم

 .است کرده عنوان اقتصادی و طبیعی اوضاع و اجتماعی زندگی های

 فولکلور

 معنی بهlore  و عامه و مردم،خلق،عوام معنی بهfolk  کلمه دو از مرکب فولکلور:فولکلور

 می تشکیل را فولکلور کلمه هم روی جز دو این.باشد می...و آگاهی،دانش،معلومات

 رسوم و آداب و ها افسانه و اشعار یا عامه دانش و فرهنگ به توان می را فولکلور واژه.دهند

فولکلور یا فرهنگ و ادب عامه،که مجموعه »به عبارتی دیگر.کرد ترجمه مردم های باور و

ید،اندیشه ها،آداب و رسوم،قصه ها،ترانه ها و اشعار و ابتدایی یک ملت را به وجود می عقا

آورد،با فرهنگ خواص و ادبیات یا شعر ئ نثر رسمی آن ملت تفاوت هایی دارد و خود می 
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تواند به عنوان نوعی مستقل در ردیف دیگر انواع ادبی یک زبان مطرح شود و مورد بررسی 

 ( 136:1359قرار گیرد.)رزمجو،

 تر دقیق مطالعه با و است مطرح شناسی مردم علم در که است اصطالحی درواقع فولکلور

 رد که شود می اطالق اعتقادی های رفتار و ها ها،باور دانستنی از ای مجموعه به فولکلور

 نسل و سینه به سینه آن منطقی و علمی های فایده گرفتن نظر در ،بدون مردم توده بین

 که ودش می گفته علمی به یا و باشد رسیده ارث به زندگی های تجربه صورت به نسل به

 ادبیات» .کند می بحث مردم ی عامه فرهنگ و ها،ادب ،سنت رسوم و آداب خصوص در

 آن هک کند می پیروی قواعدی از بنابراین دهد می شکل را ادبیات از بخشی فولکلوریک

 در یککالس ادبیات همانند و هستند اعتبار یدارا نیز کالسیک ادبیات توسعه برای قواعد

 ادبیات از هایی بخش.کشند می تصویر به را آن تغییرات و کند می رشد اجتماع دایره

 رارق استفاده مورد ادبیات تاریخ آوردن دست به در ابزاری عنوان به توانند می فولکلور

 ریبش جوامع ملی انوجد تقریر و تاریخی سند عنوان به فولکلور ادبیات جایگاه.گیرد

 (13،19:1389سیپک،)«.است توجه شایان

 باستان و مورخ توماس ویلیام توسط میالدی1896  سال در بار نخستین فولکلور اصطالح

 در.افتی راه انگلیسی زبان ی محاوره زبان در آن از بعد و شد برده کار به انگلیسی شناس

 گیاه فواید نام به کتابی در1306 الس در هدایت صادق وسیله به ابتدا نیز فارسی زبان

 برده کار به تربیت و تعلیم ی مجله در1317 سال در یاسمی رشید توسط سپس و خواری

 . شد

 ویژگی های فولکلور

 می زمتمای فرهنگی های فعالیت دیگر از را آن که باشد می مهم ویژگی سه دارای فولکلور

 .سازد

 .است شده بنا کهن و قدیمی تمدن اصول و میراث بر فولکلور-1

 هگون هر از عاری و.نیست ،همراه منطقی استدالل و علمی روش گونه هیچ با فولکلور-1

 .است نظری پیرایش و فکری روشن آرایش

 رشانکنا شود،در ترکیب آنها با اینکه فولکلوربدون جدید تمدن اصول اشاعه درجریان-3

 این.ندک می حفظ نخورده دست ریباتق را قدیمی بسیار عناصری نتیجه در و گیرد می قرار

 (105،1356:میرصادقی.)یابد می تجلی عامیانه هنرهای در خصوصا پدیده

 موضوع فولکلور

 بر ابن ، است عامّه زندگی مختلف های جنبه بررسی ، فولکلور مطالعه موضوع که جا آن از

 نوع دو ایدار ، جامعه آن افراد که دارد وجود جوامعی در فولکلور گفت توان می این
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 تمام که ای جامعه در زیرا باشند؛( نخبگان) خواص و( بازار و کوچه مردم) عوام پرورش

 واهدنخ وجود فولکلور ، باشند داده تشکیل فرهیخته و کرده تحصیل افراد را آن اعضای

 شتننو و خواندن حتی که - رشدنیافته و بَدَوی بسیار جوامع مورد در ، برعکس یا و داشت

 از بسیاری عقیده به اما دهد؛ نمی معنا ، فولکلور کلمه بردن کار به نیز - انندد نمی هم

 ، دیگر بعضی که چند هر) ندارند خارجی وجود هرگز جوامعی چنین ، فولکلورشناسان

 (.دانند می اجتماعات گونه این از ای نمونه را استرالیا وحشی قبایل

 فرهنگ عامه
کلمه بین المللی فولکلور گرفته شده است.در زبان فرهنگ عوام در زبان فارسی معادل »

فارسی فولکلور را فرهنگ عامه و فرهنگ عوام و دانش عوام ترجمه کرده 

 (37:1385اند.)محجوب،

 ابداع 1896 سال در که است اصطالحی مشخص طوربه مردمی فرهنگ یاعامه فرهنگ

 تهگف مشترکی معناهای نهمچنی و رفتارها طبیعت، در ها انسان زندگی ی نحوه به و شد

 دوست، میهن) دارند کار و سر آن با مره روز زندگی در جامعه مردم یعامه که شود می

17:1380) 

 سطح) نخبگان فرهنگ با قیاس در و قبال در که است ایواژه عامّه یا مردمی فرهنگ   

 هک است یفرهنگ باال سطح فرهنگ. رودمی کاربه( پایین سطح) ایتوده فرهنگ و( باال

 کاربه لمیع یا ادبی زیباشناختی، سنّت یک بستر در که فرهنگی نخبگان از گروهی توسط

 ،نقّادی و نقد معیارهای و شودمی آفریده گروهی، چنین نظارت تحت حداقل یا مشغولند

 فرهنگ. شودمی اعمال آن مورد در دقّت با کننده،مصرف مورد در ایمالحظه اندک بدون

 پرداخته و ساخته جمعی هایرسانه توسط که است محتوایی آن مختصر، ورطبه توده،

 هانآ بین وسط حدّ و نوع دو این قبال در. شودمی تولید انبوه بازار برای صرفاً  و شودمی

 "امّهع فرهنگ" یا "مردمی فرهنگ" نامبه آن از که شودمی یاد دیگر فرهنگی شکل یک از

 ستا جمعی هایرسانه بر مقدّم و شودمی ناشی مردم از هک فرهنگی یعنی شود؛می تعبیر

 (.69,66:1387کوایل، مک)

 ومرس و قیافه،آداب و چهره پوشاک، عادات، و اخالق زبان، نظیر مضامینی فرهنگ نوع این 

 شود؛ می شامل را مردم

که در این مقاله ،تالش شده است تا با بررسی این موارد،چهره ای از فرهنگ عامه مردم 

 خوزستان و فارس، با استناد به کتاب مقدسی نمایانده شود.

 زبان -6
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 نیازها، توانند می طریق این به که هاست انسان بین ارتباطی عوامل ترین مهم از یکی زبان

 میان در دیگران با را خود درونی روحیات و حاالت ذهنی، های اندوخته احساسات،

 ربرخوردا زیادی اهمیت از فرهنگ های شاخصه از یکی عنوان به زبان بنابراین. بگذارند

. گردد می بشری جوامع انسجام و وحدت باعث ها انسان میان در زبانی اشتراک و است

 .شوند می تقسیم زبانی های خانواده بزرگ گروه سه به دنیا در ها زبان

 .دنیاست زبانی گروه ترین گسترده و ترین بزرگ که اروپایی و هند های زبان ـ1 

 .آسیایی ـ آفرو یا سامی و حامی های زبان ـ1 

 .است شرقی آسیای مناطق مردم زبان که شرقی آسیای های زبان ـ3 

 می تقسیم شاخه چهار به و دارد قرار اروپایی و هند های زبان گروه در ایران مردم زبان   

 (8،17:1359راوندی،) است ایرانی زبان های شاخه از یکی فارسی زبان. شود

 اقلیم هشت این مردم زبان: »گوید می چهارم قرن ایران مردم زبان مورد در دسیمق   

 می نامیده فارسی ها آن همگی ترند، پیچیده دیگران و دری ها آن از برخی است، عجمی

 روشن توانم تا جایش در را این و نمودار ها آن در گنگی و آشکار ها آن اختالف و شوند

 مقدسی)«آورد خواهم جهان در ادعا اثبات برای را قوم هر سخن ی نمونه و کرد خواهم

355:1361/1) 

 فارس مردم زبان –الف

 : اند گفته می سخن زبان سه به فارس مردم

 زبان این از روزمره گفتگوی در و بوده ها آن ی محاوره زبان که فارسی زبان اول    

 دربارهای تشکیل از پس بعد، به چهارم و سوم قرن از زبان، این. اند کرده می استفاده

 و پارسی دری،: مانند مختلف اسامی به و آمد در رسمی صورت به اسالمی عهد مشرق

 آن نثر و شعر زبان یافت، اداری و درباری ی جنبه چون زبان، این. شد خوانده فارسی

 و شاعری به شروع زبان بدین نویسندگان، و شاعران اندک اندک و شد نیز نواحی

 دوسیفر دقیقی، رودکی، مانند مسلمی استادان که نگذشت چندی و کردند نویسندگی

 بزرگ های کتاب و آوردند پدید گرانبهایی آثار لهجه بدین و کردند ظهور چهارم قرن در

 و صرف اصول از برخی زمان، گذشت با و کردند منتشر و نوشته لهجه همین در نثر به

 راه این از شد، معمول متأخر قرون در که ای لهجه و جست راه آن در عربی زبان اشتقاق

 (.13 :1359راوندی،) آمد پدید

 می سخن بدان که فارسی زبان: »گوید می فارس مردم محاوره زبان مورد در حوقل ابن   

 عموم فهم قابل و مختلف که الفاظی مگر فهمند می را آن فارس مردم ی همه و گویند

 (76:1366حوقل، ابن) «نیست
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 زبان ی زاده اصل در خود زبان این است، پهلوی زبان شده، یاد آن از که یدوم زبان اما   

 به بیستون و جمشید تخت های نبشته سنگ در آن های نمونه که است باستان فارسی

 .است رسیده ما

 سلسله این پادشاهان سلطنت درعهد. انجامید طول به قرن چهار مدت ساسانی ی دوره   

 یپارس فرزند زبان، این. گردید زردشتی معابد زبان و تیاف رسمیت پهلوی زبان و خط

 هب ایرانیان از بسیاری پنجم و چهارم قرن در. رود می شمار به جدید فارسی پدر و باستان

 (19,17:1359راوندی،) داشتند آشنایی پهلوی زبان و خط

 میعج های کتاب که زبانی: »گوید می چنین پهلوی یعنی دوم زبان مورد در حوقل ابن   

 رایب ایرانیان که است پهلوی شود می نوشته بدان زردشتیان مکاتبات و وقایع شرح و

 (77:1366حوقل، ابن) «دارند تفسیر به احتیاج آن فهمیدن

 انزب بر عربی زبان تسلط. است بوده عربی زبان داشته، رواج فارس در که سوم زبان   

 مقاومت وسایل ی همه مغلوب اقوام میدان، این در. گرفت صورت آرامی به مغلوب اقوام

 یلیخ دینی حتی و سیاسی مسائل به ها آن که شد معلوم بسیار موارد در. بردند کار به را

 .اند داشته دلبستگی خود زبان از تر کم

 مکاتبات مخصوص که دانسته عربی زبان را درفارس رایج سوم زبان نیز حوقل ابن   

 و اه دیوان و پادشاه مکاتبات که است عربی زبان یگرد[ زبان: »]گوید می و بوده درباری

 (75:1366حوقل، ابن) «است بدان مردم یعامه

 جهله بد به کوتاهی اشاره تنها ننموده، فارس در متداول زبان به ای اشاره هیچ مقدسی   

: تاس نوشته دری زبان خصوص در کتابش از قسمتی در .او است نموده شیراز مردم بودن

 این هالبت. برند کار به بسیار فایده بی خود سخن در را گفتا و دانسته ی ملهج ایشان»

 هنوشت بدان شاهان های نامه نامندکه دری را زبان اینگونه روی آن از و باشد می دری زبان

 درباریان که است زبانی زیراکه شده، ساخته در ی ریشه از و رسد می وی به و شود می

 (.1/941 :1366ی،مقدس)دارند می گفتگو بدان

 خوزستان مردم زبان  -ب

 فارسی خوزستان مردم زبان اسالمی نخستین قرون نویسان جغرافی و مورخان آثار در   

 کتب این در. است شده اشاره نیز خوزی زبان به آن کنار در و است شده ذکر عربی و

 خوزی، جمله از است شده اشاره ایرانی گویش چهل از بیش به جغرافیایی و تاریخی

 شده شمرده ساسانی ی دوره در ایران متداول های زبان از که خوزستان مردم گویش

 ریانیس و عبرانی پارسی، عربی، های زبان با عصر آن اهل صریح اقرار به بنا زبان این. است

 نیست طاخ و است نبوده کافی آن تحریر و تلفظ برای عربی الفبای حتی نداشته، ارتباطی
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 :1383حموی، یاقوت) آید حساب به «االمی» زبان بقایای آخرین از ویژه ی لهجه این که

1 /314 .) 

 این ممرد که داشته اعتقاد و دانسته روشن و فصیح بسیار را خوزستان مردم زبان مقدسی

: ستا گفته او اند، بوده مسلط بسیار عربی و فارسی زبان دو هر به چهارم قرن در سرزمین

 تازی با را خود فارسی ایشان. نباشد خوزستان زبان از تر یحفص عجم های سرزمین در»

 بینی را کسی!« کن قطعا کار این! کن وصال کتاب این: »گویند چنانکه آمیزند، می بسیار

 یگرید پنداری گوید، می سخن تازی به بازگشته ناگهان:کند می گفتگو فارسی دارد که

 «شنوب» جای به کشند، می را سخن ایانپ دارد، طنین گفتارشان. داند نمی خوبی بدین را

 (.  619/ 1 :1366مقدسی،) «نامند «خیمال» را «کباد» ،!«ببخش: »گویند

 نیزبا» کند می اشاره که باشد می رامهرمزی برده، نام آن از مقدسی که دیگری گویش   

 (. 619 ، 617 همان:) «شود نمی فهمیده که دارند

 وعادات اخالق  -2

 این که شود می گفته خود همنوعان با انسان رفتار چگونگی به رکلد عادات و اخالق

 انزم طی در که است منطقه هر طبیعی امکانات اقلیم، طبیعی، محیط از منبعث رفتار

 ار منطقه هر مردم رفتار و اخالق و گذاشته تأثیر انسان رفتار چگونگی بر طوالنی های

 در دخو القوانین روح کتاب در ویفرانس معروف ی نویسنده منتسکیو. کند می مشخص

 دخو،تن سردسیری، مناطق مردمان: نویسد می جامعه هر مردم رفتار و اخالق بر اقلیم تأثیر

 توجه با. هستند رئوف و مهربان هایی انسان گرمسیری، مناطق مردمان و جنگجو خشن،

 و خالقا دارای مناطق این مردمان کل در خوزستان و فارس مناطق اقلیمی موقعیت به

 . اند نبوده تندخو و خشن خیلی های انسان و بوده متعادل رفتار

 فارس مردم عادات و اخالق–الف

 و فارس مرکزیت با مذهب شیعه دیلمیان که این از نتیجه در. بود مذهب حنفی مقدسی

 در ببس همین به. است نداشته رضایتی داشتند استیال ایران از وسیعی مناطق بر شیراز

 وشیوه سرزمین آن مردم عادات و اخالق خصوص در شیراز آن مرکز و فارس یتوال بررسی

 انتقاد رد سعی عمدتا و پرداخته بررسی به تنگی نظر و بغض و حبّ نوعی با آنان زندگی ی

 .است داشته آنان از

 چهل سن در و شیراز یعنی فارس مرکز در را خود کتاب او دانیم می که آن وجود با 

 نامیرا حاکمیت تداوم از پس فارس و شیراز که دانیم می همچنین. دکر تدوین سالگی

 امالک نتیجه در و رسید شکوفایی و رونق به عضدالدوله طالئی دوران در ویژه به بویه آل

 مراحل رد شکوفایی فرایند در هنوز شیراز بویه دولت تشکیل ابتدای در که است مشخص
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 رزمینس مرکز»:کند می توصیف گونه این را زشیرا مقدسی استدالل این بر. بود ابتدائی

 سند،ناپ عادات با لهجه بد مردمش بود، ساز تازه و تنگ کثیف، شهری شیراز، یعنی فارس

 لوتی، درستکارانشان داشتند، ادیب نه و خوب های راه نه و اعتماد قابل حاکم نه

 فتارگ فشار، در  ها هرا تنگی از بازار مردم. بودند ستمگر پادشاهانش فاسق، بازرگانانشان

 میک ارتفاع درها رفتند، می گرمابه به لنگ بی. بود کردارشان از غیر ایشان تر بیش

 بودند، دایر ها خانه فاحشه  خورده، می درها ی پنجره به سرشان سبب همین به داشتند

 ردمم. کردند می صحبت کنایه و نیش با مردم ندیده، راست راه و نچشیده داده لذت مردم

 خششب در ها ویژگی دیگر و زیرکی و هنرها خود برای مهربان بیگانگان با بازرگانان و رفهم

 .(630، 676/ 1 همان:) «داشتند رویی خوش و

 رد فارس مردم: خواندم بود عضدالدوله ی کتابخانه در که کتابی در: »گفته مقدسی   

 را خراج ترین سنگین ،مردمند شکیباترین ستم برابر در و زیراند، به سر سلطان پیروی

 دادگر هیچ فارس مردم: دیدم آن در نیز. پذیرند می را ذلت ترین پست و پردازند می

. داشتند را دو هر ناپسند و پسندیده های عادت از فارس مردم(. 665/ 1 همان:) ندیدند

 زردشتیان آداب کردند، می بندی آذین ها بازار زردشتیان مخصوصاً  کافران، های جشن در

 کند می وصف چنین را فارس بازرگانان جایی در وی(. 690 همان،) شد می برده کار هب

 (.96 همان،) «است فارس در ها آن ترین فسق پر و بازرگانان»

 دلتنگی احساس و بوده صبور حذر و سفر در که اندوز مال و حریص مردمانی فارس مردم

 این ردمم. کردند انتخاب را جارتت شغل شان تر بیش دلیل این به شاید نداشتند، غربت و

 و رسیدند می شهرت به شدند می ساکن که شهری هر در وطنشان از خارج در سرزمین

 ساحلی های شهر از یکی که سیراف(.75:1366حوقل، ابن) شدند می معروف مردم بین

 به زمینسر این مردم. بودند مشغول دریایی تجارت به ساکنینش بود ایالت این به متعلق

 در را عمرشان از طوالنی های مدت گاهی که بودند عالقمند شغلشان و دریا به ریقد

 هلچ که بود شهر این اهالی از شخصی ماجرا این شاهد. گذراندند می دریا روی بر کشتی

 هب خود طرف از را کسی شد، می نزدیک خشکی به موقع هر و نشد خارج کشتی از سال

 پیدا یرتعم به نیاز کشتی که زمانی و کند تهیه شهر از را او مایحتاج تا فرستاد می ساحل

 مامت تعمیرات تا شد می دیگری کشتی سوار بلکه رفت نمی ساحل به هم باز کرد می

 (.78 همان:) شود

 هریش هیچ زمین مشرق در. پوشند می تمیز لباس: »گفته شیرازیان مورد در بطوطه ابن

 مگر رسد نمی دمشق ی پایه به مردم خوشگلی و ها وآب ها باغ و بازارها زیبایی لحاظ از

 عفاف،آراسته و دین و سداد و صالح زیور به شهر آن زنان خصوصاً  و شیراز مردم شیراز
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 و دپوشانن می را خود منزل از رفتن بیرون هنگام و کنند می پا به موزه شیرازی زنان. اند

 ابن)«شود نمی نمایان آنان بدن از چیزی که طوری به افکنند می رخ بر برقع

 (.170 ، 171/ 1 :1356بطوطه،

 او در مردم: »گوید می شیراز مردم مورد در بطوطه ابن عصر هم مستوفی اهلل حمد   

 جا آن اهل و دارد نکو اثری و دارند( صلعم) رسول آثار و اند نسب صحیح بزرگ سادات

 دیهک از اما. است یاربس نوا بی او در و قانع کسبی کمتر به  و اعتقاد پاک و نهاد درویش

 تموّلم شیرازی و اند غریب اکثر جا آن متموّالن مشغول کسبی به البته و باشند محترز

 درجه تعالی حق عبادت و طاعت به و اند ساعی خیرات در جا آن اهل اکثر و افتد نادر به

 اند هگفت اولیا برج را او سبب بدین و است نبوده خالی اولیا از مقام آن هرگز و دارند عالی

 (.151 :1381مستوفی،) «اشقیاست مکمن پیشوایان طمع و ناانصافی سبب به اکنون اما ،

 خوزستان مردم عادات و اخالق -ب

 طبیعی مواهب دارای ای، جلگه سرزمین این بود، آباد و سرسبز سرزمینی خوزستان

 در لفمخت های پیشه و ها شغل در زیادی های انسان بود، شده سبب که بود بسیاری

 از قلیما بهترین را اقلیم این مقدسی. شوند ساکن سرزمین این در گوناگون تاریخی ادوار

 زمینسر این مردمان منش و رفتار عادات، موارد تر بیش اما دانسته عجم ی هشتگانه اقالیم

 : است گفته و داده قرار نکوهش مورد را

 رسم ودش نمی یافت ایشان از تر فصیح اقلیم هشت در و نیست تهی دانشمند و فقیه از»

 سرزمینی چه. شناسم نمی آن از به جایی اقلیم هشت در من. دارند نیکو ها شوخی و

 و بازرگانی همه آن با و ند مردم بدترین مردمش  نبودند بد مردمش اگر بود قدر گران

 ند،ندار را دیگران زیرکی و هوش باز تردستی، و هنر همه آن با و دارند ایشان که درآمد

 ازرگانیب به و کنند می پرتاب غربت به را ایشان رسند می جوانی به فرزندانشان که همین

 علم از و شوند می سرگردان شهر به شهر آمد، در برای پس فرستند، می گردی جهان و

 خوی ، «اند حبی» نیکانشان  جوالهند ایشان بیشتر. ]اند نصیب بی[  اندکی جز] ادب و

 نه. دارند نامردمی و خشکی و جفا مردمش[. ]دارند زشت اخالق ،وحشی سران و جاهلیت

 و گویند می سخن دیو همچون شهرند در خوب ای همسایه نه و سفر در خوب همراهی

 603 و 607/ 1 :1361مقدسی،)«مذهبند در غالی و حسود ،[دارند آشکار ها خانه فاحشه

. ) 

 سرزمین این ورسوم آداب گاه ،کرده سفر اسالمی مختلف های سرزمین به که مقدسی   

 مردم رسوم به را خوزستان مردم رسوم مثال، عنوان به است کرده مقایسه هم با  را ها

 شهراهواز وصف به کتابش از درقسمتی وی(. 611 همان:) است دانسته نزدیک عراق
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 و تنگ ولی سرزمین این مرکز اهواز: » است وگفته پرداخته شهر مردم وعادات واخالق

 انهبیگ. پاک دلی نه و خوب زندگانی  نه و پاک نژادی نه و دارند دین نه مردم است، وبدب

 ترین بد در شگون بد و بد مردمی محروم آرام زندگی از نیز بومی ، سرگردان آن در

 فقیه پیشوایی نه همچنین هستند متقلب و ورز تعصّب و جو دستی پیش مردمی شهرانند

 مجلس فقیهشان نه و دارد رئیس شهرشان نه و زبان خوش قاری نه دانا گری اندرز نه و

 (.613/ 1 همان:) «اند آوازه کم اندرزگرانش. گزارد

 اهواز مردم:»گوید می وی دارد، مشابه نظری اهواز مردم وخوی خلق مورد در نیز یاقوت   

 که تنیس شهر هیچ. هستند خود کشور از مردم پاترین گریز و ترین بخیل و ترین لئیم

 ام،بن هنری هیچ. آنند جستجوی در و دوست مال بسیار که نیابی خوزیان از گروهی آن رد

 یاقوت)«باشد دستی آن در را ایشان که نیست جهان در پسندیده روشی و واال ادبی

 (.367/  1 :1383حموی،

 جهانگرد هر آن تبع وبه دارند را خود خاص رسوم و وآداب وخوی خلق سرزمین هر مردم

  گاهو هم به شبیه نظراتشان گاهی داشته، ها منش این از برداشتی هم نویسی وجغرافی

 اخالقی خصوصیات درمورد ودوبد مستوفی نظر بعدی سطر چند در بوده، هم از متفاوت

 توصیف چنین هجری 8 قرن در را شهر این مردم مستوفی شود، می آورده شوشتر مردم

 نبود یفضول و فتنه هیچ ایشان در و مشغول خود به و طبع سلیم و اعتماد نیکو: »کند می

 چند دوبد(. 166 :1381مستوفی،) «افتد نادر به متمول ایشان در و باشند سرمایه کم و

 و مشهورند جوابی حاضر و زیرکی و چابکی به ایران در شوشتر مردم:»گوید می بعد قرن

 وجد و حال اهل میمرد شوشتر ساکنان چون و دارند شباهت ها اصفهانی به زمینه این در

 اگر. است اوصاف همه از باز شعبده و نوازنده و رقاص و لوطی از پر شهر سرورند، و

 طور به چند هر ندارد، کمی دست هم بیعاری در. است معروف گویی بذله به شوشتری

 اما بزنند گزاف و الف اخالق شدید رعایت به توجه در توانند نمی ها ایرانی معمول

 مقدسی(. 391و 1351:393دوبد،) «ترند بیش مردم ی بقیه از زمینه ینا در ها شوشتری

 لقب آن به هوایی و آب لحاظ از و دانسته پایین سطح در دانش نظر از را شوشتر مردم

 عادات مورد در همچنین مقدسی(. 611/ 1 :1366مقدسی،) است داده خوزستان بهشت

 کتاب در کند و می اشاره انشفقیه وتعدد ها آن مالی تمکّن به شاپور جندی مردم

 ودهب فقیر و عابد و زاهد مردمانی که است، شده اشاره آبادان مردم به ابرو حافظ جغرافیای

 (.85 :1357ابرو، حافظ) اند

 پادشاهان وخوی اخالق -پ
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 اخالق:»است گفته چنین اطرافیانشان و بویه آل نوازی مهمان خصوص در حوقل ابن

 اه دیوان کارگزاران قبیل از سلطان اطرافیان و ندما و بومیان و ایشان خادمان و پادشاهان

 تهیه و مقرری تعیین و جوانمردی غالباً  شوند می وارد آنان بر که کسانی نیز و ایشان جز و

 کردن آماده و طعام فراوانی و ها خوردنی با سفره به بخشیدن رونق و مختلف غذاهای ی

 به نکردن تظاهر و پست اخالق و زشت سخنان از دوری و غذا از پیش میوه و شیرینی

 این در یکدیگر با رقابت و سفره و جامه و خانه کردن زیبا در روی زیاده و زشت کارهای

 ابن) «باشد می است شایع آنان ی همه میان در که دانشی و ظاهر ادب و مورد

  (75 :1366حوقل،

 مردم پوشش –3
 با ارتباط در مختلف مناطق. است یعیطب محیط با انسان سازگاری واقع در پوشاک

 ضاعاو و شرایط گزند از ماندن دور به برای گذشته ادوار طول در اقلیم حاکمیت چگونگی

 عینی نمود از مسکن و پوشش که اند گردیده طبیعت با سازگاری نوعی به مجبور اقلیمی

. هستند تیمتفاو های پوشش دارای اقلیمی متفاوت مناطق در مردم این بنابر. است آن

 فرهنگ صورت به و گرفته قرار منطقه هر ی استفاده مورد زمان طول در ها پوشش این

 طول در فرهنگی عوامل سایر همانند نیز پوشش اما. است آمده در منطقه مردم عمومی

 دهپسندی و زیباترین و ترین راحت تا گردیده صیقل و صاف محیط آن مردم توسط زمان

 در البته .گیرد قرار مردم استقبال مورد و انتخاب داشته نیز عام مقبولیت که پوشش ترین

 دخالت آن کیفیت در و بوده موثر نیز خطه آن مردم عقاید و اعتقادات منطقه هر پوشش

 هر مردم طرف از آن پذیرش و مختلف مناطق در اسالم مقدس دین وجود. است داشته

 هم حدی تا اسالمی پوشش گردیده باعث سرد اقالیم در چه و گرم اقالیم در چه منطقه

 . آید وجود به مردم پسند عامه متفاوت های مدل با اما شکل

 اسلب در پوشیدند، می لباس زندگی و کار حسب بر مردم ی توده مختلف، های دوره در   

 نزری) بود مالحظه قابل مردم عموم در اقلیم، اقتضای از ناشی تأثیر سرزمین یک مردم

 (.84 :1368کوب،

 گرفته فرا ایرانیان از را پوشیدن لباس آداب اعراب که دهد می نشان قرائن و شواهد   

 تداش عمومیت عباسی حکومت های سرزمین تمام در بیش و کم پوشش طرز این و بودند

 سرتاسری، بلند پیراهن اعراب  ی اولیه لباس ».ایران جنوبی های سرزمین در جمله از

 نای و بردند کار به و آموختند ایرانیان از را قبا و شلوار سپس بود، ردا یا و عبا و عمامه

 اباعر که بود زمان این از گرفتند دست به را امور ی اداره ایرانیان که افتاد اتفاق زمانی
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 «کردند. تبعیت  ایرانیان از پوشیدن لباس جمله از رسوم و آداب از بسیاری در

 (.498 :1364زیدان،)

 گروه. شدند می مشخص شان لباس با رجال مهم گروه سه سالمیا ی اولیه قرون در   

 به. بود طیلسان ها آن مخصوص لباس که بودند، فقیهان و قضات همان که عالمان اول

 چنین فارس سرزمین در اما. آمد می شمار به احترام قابل پوشش یک امر، این ی واسطه

 قرب و ارج پوشش این و ندپوشید می طیلسان صنفی و قشر هر از مردم ی توده نبود،

 ارزشی آنجا در را پوشان طیلسان: »گوید می مقدسی چنانچه بود داده دست از را خود

 یدمد مستان بسیار. است نادان و دانا ناکس، و کس هر لباس آنجا در این که زیرا نیست

 نعام شدم می وزیری نزد طیلسان با من گاه هر. کشانند می را آن که شده رها طیلسان با

 از یکی دراعه،(.4/ 1 مقدسی،) «یافتم می راه رفتم می( جبه) دراعه با گاه هر و شدند می

 ، بود باز آن جلوی که دراز ای جامه دراعه بود، چهارم قرن در استفاده مورد های لباس

 رنظ در ارزش حیث از و بود نویسندگان مخصوص لباس این مقدسی ی نوشته به بنا

 در: »گوید می چنانچه. بود پوش طیلسان از تر محترم پوش راعهد دوره آن مردم عمومی

 ورهد گدایان آنجا در من] باشد[  نویسندگان] دراعه به بلکه طیلسان به نه ارزش شیراز

 زنی دهاتی حجامتگر و جوالهیه پوشاک که ام دیده طیلسان با نیز را( چارپاداران) و گرد

 (.679/  1 :1361مقدسی،[« )است

 دندبو دولتیان سوم گروه و بود ایرانی کوتاه قباهای ها آن مخصوص پوشش که دوم گروه

 فرهنگ در کردند می استفاده رسمی لباس عنوان به قبا از نیز ها آن چهارم قرن در که

 ناسسرش ویژگان که آنجا تا. بود سیاه قشر این قبول قابل و رسمی رنگ دوره آن پوشش

 یا ماما نزدیک] شبستان به جمعه، نمار در توانستند نمی سیاه قبای با جز جمعه روزهای

 قبا و رفت گرداندند برش بود آمده دراعه با بار یک رجال از یکی.  شوند وارد[ خلیفه

 بعدا اما بود مرعی جامع مساجد های شبستان ی  همه در رسم این و. آمد باز و پوشید

 و خطیب فقط 900 لسا حدود در: »نویسد می بغدادی خطیب چنانکه گردید منسوخ

 سیاه های لباس پوشیدن(. 114 :1361متز،) بپوشند سیاه قبای بودند موظف مؤذنین

 قاعده این از نیز فارس سرزمین و بوده مرسوم اسالمی های سرزمین تر بیش در رنگ

 ندپوشید می سیاه مردم ی توده فارس در که، کرده اشاره مقدسی است، نبوده مستثنی

 (. 679/ 1 :1361مقدسی،)

: فارس مردم ی جامه اما: »گوید می کارگزارانش و سلطان پوشش مورد در حوقل ابن   

 و پوشند می دراعه هستند، ایرانی چه اگر آنجا سالطین گاهی و پوشد می قبا سلطان

 کاتبان های جیب چون آن های جیب و پهن گریبانش و تر گشاده جلوش آنان ی دراعه
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 یزن کمربند. بندند می حمایل با را شمشیرها است بلند های کاله هایشان عمامه زیر در و

 رتغیی سلطان ی جامه ما زمان در و است خراسانیان آن از تر کوچک کفشهایشان و دارند

 و( قاضی مخصوص کاله) دنیه قضات و پوشند می دیلم ی جامه او یاران غالباً زیرا یافته،

 یراهنپ و طیلسان و گذارند می سر به ده،ش باالزده گوش نزدیک از آن به شبیه های کاله

 وطیلسان وقبا است عراق کاتبان های جامه چون کاتبان های جامه. پوشند می جبه و

 (. 107 :1368جیهانی،) «پوشند نمی

 بود، نحو یک به پادشاهان، و تجار و فارس اصلی ساکنان ی موزه و عمامه و طیلسان   

 (.638 :1386فقیهی،) بود باسل دوخت و پارچه جنس مرغوبی در تفاوت

: نویسد ومی کرده تأیید فارس مردم بین را ردا و طیلسان از استفاده نیز حوقل ابن   

 ارد و طیلسان قبیل از است بازرگانان و کاتبان ی جامه وسط حد آنجا بومیان ی جامه»

 جامه و جبّه و پیراهن و( خمیده نا) ناشکسته کفش و عمامه و خز و قومسی های پارچه و

 جامه و جویند می برتری یکدیگر بر پوشی خوش و لباس زیبایی در اینان و آستردار های

 می خوزستان مردم های جامه مورد در سپس. «است عراقیان های جامه مانند هایشان

 پیراهن، قبیل از است عراق مردم های جامه مانند نیز خوزستان مردم پوشش: »گوید

 75 :1366حوقل، ابن) «پوشند می چادر و ازار ندرت به مردم از برخی و عمامه و طیلسان

، 16) 

 وخوزستان فارس مردم ی وقیافه چهره –1

 شرایط و هوایی و آب  لحاظ از را خوزستان و فارس سرزمین ممالک و مسالک علمای   

 و پوست رنگ سپس و کرده تقسیم گرمسیر و سردسیر ی منطقه دو به  جغرافیایی

. اند کرده توصیف چنین مناطق آن هوای و آب نوع اساس بر را نانآ جسمی خصوصیات

 و سفید ای چهره و زیاد موهای با تنومند و درشت اندامی دارای سردسیر مناطق مردمان

 چرده سیه و کم موهای با وضعیف کوچک ای جثه گرمسیر نواحی مردم

 چرده سیه و اندامالغر را شوشتر و شیراز مردم مستوفی(. 107 :1368جیهانی،)بودهاند

 مردمش: »است گفته ترب مردم مورد در و( 166 ،151:،1381مستوفی،) کرده توصیف

 (.166 ، 165)همان: «باشند چرده سیاه و قوت صاحب و باال دراز و هیکل قوی

 نیمردما شیرازیان: »گفته و پسندیده قیافه و شکل حیث از را شیراز مردم بطوطه ابن

 و زیبایی لحاظ از شهری هیچ زمین مشرق در. پوشند می زتمی لباس و اندامند خوش

 ، 171/ 1 :1356بطوطه، ابن) «شیراز مگر رسد نمی دمشق ی پایه به مردم خوشگلی

 جمله در تنها نکرده وخوزستان فارس مردم ی وقیافه چهره به ای اشاره مقدسی(. 170

 (.607 ، 619 /1 :1381مقدسی،) است کرده اشاره رامهرمز مردم سر پهنی به ای
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 اجتماعی آداب –1

 به مقدسی. داشت وجود خانه فاحشه اسالم، جهان شهرهای از بعضی در دوره این در   

 فحشا های خانه: »است گفته و کرده اشاره شوش و شیراز شهرهای در اماکن این وجود

 دیگر جای در(. 604 ، 676/ 1 :1361مقدسی،) «خورد چشممی به جامع مسجد در جلو

 الماس ننگ شیراز رسوم: »است گفته و داده قرار تقبیح مورد را شیراز رسوم تابشک از

 (. 1/95 همان:) «است

 بد های چیز: »است نوشته و نداشته مساعدی نظر نیز شیراز زنان ی درباره مقدسی  

 گل سنجد درخت وقتی: »نویسد می  هرات زنان ی ودرباره «ام شنوده ایشان ی درباره

 (.694/  1 همان:) «شوند می جوی جفت و شهوت مست گربه مثل کند، می

 جهنتی در. بود داده قرار بازدید مورد را مختلف شهرهای و بود سنج نکته فردی مقدسی   

 بر. است داشته وسواس نوعی مردان، و زنان جنسی رفتارهای و حجاب و عفاف مسائل به

 گاه و اغراق ی دیده با ستا نموده سعی خود، مذهبی خشکِ تفکرات پیرو اساس، این

 کی دیدگاه از که نماید منتشر ای گونه به فارس در را مسایل این خاص بینی تاریک

 و حجاب رعایت به توجهی دیلمی شیعی حاکمان مذهب، سنی فرد یک ویژه به خواننده

 و تسامح و تساهل سیاست از بخشی فحشا مراکز رشد و بندوباری بی و ننموده عفاف

 .است بوده حاکمان این القیدی

 اب مقایسه قابل مسائل این مورد در مقدسی ی گزنده قلم و ادبیات ی شیوه طرفی از   

 وردآ دست به  منبعی توان می سختی به اصل در و نیست دوران این منابع از کدام هیچ

 .اشدب نگریسته آداب و جنسی مسائل دیدگاه از پارس سرزمین به تاریک چنین این که

 هک بدان: »است گفته و داده قرار تعریف مورد را شیراز در  عرفه مراسم گزاریبر مقدسی

 مسجداقصا، در ختمه شب مکه، در رمضان: زیباست اسالم کشور جای پنج در چیز پنج

 «کهم در عاشورا ایلیا، در شعبان نیمه بغداد، در آدینه شیراز، در عرفه اصقلیه، در عید دو

 (.1/178 :1361مقدسی،)

 و شد، می محسوب ادبی بی نوعی مجالس، در و بازار و کوچه در برداشتن، سر از هکال   

 نام به مردی گردید، می مجازات داشت می بر سر از کاله پادشاه، مجلس در کسی اگر

 زندان و مجازات انواع به و برداشت سر از عمامه عضدوالدوله مجلس در روزی ابوهیثم،

 دهنبو آداب به نکردن عمل برای او برداشتن سر از امهعم که گردید معلوم تا شد محکوم

 و بپوشاند را سرش طوالنی مدتی در تواند نمی است، زیاد سرش حرارت چون بلکه است،

 (.508: 1386فقیهی،) شد آزاد زندان از  امر، این ثبوت از پس

 تدفین آداب –1
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 ردوا بزرگی چون که بود صورت این به خوزستان و فارس های سرزمین در تدفین آداب   

 را وا القاب، و صفات ذکر با و بلند صدای با که بودند کسانی شد، می سوگواری مجلس

 اندکی را دل تا پوشیدند می نعلین و شمشک تر بیش و( 811 همان:) کردند می معرفی

 ( . 676/ 1 :1361مقدسی،) کند خشک کمی و بخشد نرمش

 اسالمی، مراسم جنب در قدیمی عادات دتیم تا نیز اموات سپردن خاک به مورد در   

 آنجا ساکنان که شود می داده خبر فارس و خراسان از چنانچه. نمود حفظ را خود هستی

 ینا کردند، می عریان دفن از پیش کمی را خویش مردگان اجساد بودند شافعی که آن با

 .بود خاموشی ی دخمه در زردشتی اموات سپردن از بودی یاد عمل

 دو رد کنندگان تشیع گروه خوزستان در که بود ترتیب این به تدفین مراسم و بآدا     

 عقب از ها زن و تابوت پیشاپیش در مردان فارس در ولی کردند، می حرکت تابوت طرف

 یزن گاهی. بود همراه نی و طبل کنندگان تشیع با حال هر در بودند، حرکت در تابوت سر

 آمد می بوجود نزاع بستگان بین مذهبی مراسم یاجرا حق سر بر که افتاد می اتفاق

 لباس با را خود صورت و سر که رسمی  معزّیان عزاداری  مراسم در. ( 677/ 1 همان:)

 تمخ بر عادت که) نقاط سایر ف خال بر و کردند می دعوت پوشانیدند، می مخصوصی های

 معلوم قرار از. شدند می جمع مسجد در تمام روز سه عزاداران( بود جاری قبر سر بر قرآن

/ 1:همان) خوریم برمی عادتی چنین به نیز فارس در بلکه نبوده دیلمیان قرار تنها این

677) 

 نماز آداب –1

 برآمدگی تا بامداد از عوام برای مغرب تا دانشمندان روزه همه نماز از پس فارس در   

 هب پیاده بزرگ تا وچکک از عرفه روز. داشتند خوانی قرآن یا ذکر فقه، ی جلسه آفتاب،

 کرذ و قرآن تعقیبات، نماز دو میان. شدند می پراکنده عصر نماز از پس و رفتند می نماز

 نماز سرزمین این مردم. داشتند مجلس مغرب و عصر نمازهای از پس و گذاردند می

 چند در ایشان آدینه روزهای. انداختند می جلو را کودکان و خواندند می بار دو را تراویح

 از پس جامع مسجد در. بود مزیّن جامعش مسجد به شیراز شهر. آمدند می گرد جا

 می نبرم دور به پیامبر بر صلوات با و گفتند می تکبیر[ شام مانند] جمعه نماز برگزاری

 دشاه خود برای را عادل اشخاص فقط. گفتند می اذان کشش بی جمعی دسته گشتند،

 (. 679/ 1 همان:) گرفتند می

 ختم ایشان برای تا شدند، می جمع پیشنماز دور به عصر نماز از پس خوزستان در   

 یم چپ و راست به خطیب گفتند، نمی  تهلیل جمعه نماز از پس. بخواند دعا و بگیرد

 (. 611 همان،) آوردند می بر ضجه دعا با مصر و شام مردم مانند ها نماز از پس نگریست،
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 اناحس و صدقه شیرازی زنان: »گوید می شیراز زنان انبوه اجتماعات مورد در بطوطه ابن   

 جمعه و شنبه پنج و دوشنبه روزهای که است این ایشان رسوم غرایب از و دهند می زیاد

 این حاضرین ی عده گاهی و آیند می گرد واعظ بیانات استماع برای شهر بزرگ جامع در

 دست به که بادبزنی با کدام هر گرما شدت از و رسد می تن هزار دو یا هزار به مجالس

 انبوهی این به زنان اجتماعات که ندیدم شهری هیچ در من و زند می باد را خود دارد،

 خطبه مواقع در اسالمی شهرهای از بعضی مردمان(.171/ 1:1356 بطوطه، ابن) «باشد

  (. 59:1361متز،) بود شهرها این ی جمله از شیراز که زدند، می چادر مسجد حیاط در

 بر که مردم دعوت و تجمّع مرکز ی مثابه به را خود نخستین رنگ مسجد، فارس در   

 صحبت برای مردم. بود کرده حفظ است اجتماعی ضرورت یک شناسی جامعه اساس

 دهخوان شعر قصاید آنجا در. کردند می حکایت را شب وقایع ها روز و رفتند می آنجا کردن

 زمرک ترتیب همین به و پرستان ساده و گان یشهپ عاشق گاه وعده همچنانکه شد، می

 (. 51 همان) بود نیز برها جیب و کلّاشان و برداران کاله مهم

 خاصی شکوه و جلوه جمعه روز صبحگاهان ختمشان و قرائت های مجلس شیراز در   

 یکون کرد نمی اشتباه گیرنده امال و کننده امال اگر اسناد، در ایشان رسوم و آداب. داشت

 مخصوصاً  روزانه جماعت نماز با و بود مانند بی اقلیم هشت در ایشان جامع مسجد ود،ب

 (.691/ 1 :1361مقدسی،) بود آباد جمعه روز

 ها کتابخانه -1

 های کتابخانه وجود. است علم به جامعه هر ارزشگذاری و اهمیّت گویای ها کتابخانه   

 به اسالم مقدس دین. است جامعه آن در دانش و علم رشد بیانگر جامعه هر در متعدد

 به( ص) اسالم گرامی پیامبر روزی که طوری به. است قائل ای العاده فوق ارزش علم

 و عبادت به گروه یک که کند می مشاهده مسجد در را گروه دو و شود می وارد مسجد

 وهگر دو فضیلت مورد در حضرت آن از وقتی. بودند مشغول علمی مباحث به دیگر گروه

 .هستند یکسان فضیلت نظر از گروه دو هر گوید می جواب در حضرت آن شود می السو

 در.است قائل زیادی اعتبار و ارزش دانش و علم به اسالم که گردد می مشخص این بنابر

 تابک وزن ی اندازه به کردند می تألیف یا و ترجمه را کتابی که کسانی اسالم صدر زمان

 گینویسند و دانش و علم بازار نتیجه در. گرفتند می اجرت طال جمله از گرانبها فلزات از

 . داشت رونق دیگر ی دوره هر از بیش دوره این در

 برتری و امتیازات دارای دیگر، اعصار به نسبت کتابخانه، و کتاب لحاظ از بویه، آل عصر   

 و ینبهتر ادب، و علم از رشته هر در زمان، این در که جایی تا است بوده خاصی های

 وجود به معلو های گنجینه و ها کتابخانه ترین شکوه با و شد نوشته ها کتاب ترین نفیس
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 عراق، و ایران شهرهای بسیاری در دوره، آن در که کرد اذعان حقیقت این به باید. آمد

 دانش و لمع به مندان عالقه نیاز مورد کتب تمام تقریباً  که گردید تأسیس هایی کتابخانه

 مراجعه ها آن به دانشمندان روز هر و بود دسترسی قابل سهولت به و آمده ردگ ها آن در

 بویه آل دوران های کتابخانه از. کردند می استفاده ها آن از خود آثار تدوین و تهیه در و

 رد عضدالدوله ی کتابخانه داشت، عصر آن دانش و علم تولید در مؤثری بسیار نقش که

 تمام اب اسالم جهان های کتابخانه بارز مصادیق از یکی انه،کتابخ این شک بی. بود شیراز

 و 664/  1:،1361مقدسی،) گردید توصیف این از پیش که است مشخصاتی و ها ویژگی

 بزرگ قصر در بود، داده انجام ای گسترده تمدنی خدمات فارس در که عضدالدوله(. 668

 اختس بزرگی ی کتابخانه ،کرده وصف شکوه با بسیار را آن مقدسی که شیراز، در خود

 هرکتابی هک شده گفته. کرد بغدادمنتقل رابه کتابخانه بغدادآمد،آن به عضدالدوله که زمانی

(. 161 :1388جعفریان،)  داشت وجود وی ی کتابخانه در بود شده تألیف زمان این تا که

 بنا حیات ی تذکره در که بخارا، در سامانیان ی کتابخانه با توانست می کتابخانه این

 (.190/ 1 :1359راوندی، ) کند رقابت است، رفته سخن آن از سینا

 رتصو و ها کتاب از و دیده نزدیک از را کتابخانه این که است کسانی جمله از مقدسی   

 جزئی و دقیق بسیار توصیف این در او. است گرفته بهره آن دیگر نفایس و( ها نقشه) ها

: ستا کرده بیان اینگونه جا، آن در کتب نگهداری یهشیو و مزبور ی کتابخانه مشخصات

 یناظر و کتابدار متصدی، که داشت وجود ها اتاق از یکی در ای کتابخانه مکان، این در»

 664/ 1 :1361مقدسی،.) بودند شده برگزیده آن ی اداره برای شهر معتمدان از( مشرف)

، 668) 

 مردم یمهعا دید کتابنویسی و کتابخوانی و کتابخانه فرهنگ ترویج با بویه آل ی دوره در

 ساخت هک شد ساخته متعددی های کتابخانه اساس این بر. کرد تغییر مقوله این به نسبت

 سپ همچنین. بود گذار تاثیر منطقه هر اقتصادی انفعاالت و فعل در خود ها کتابخانه این

 نای در کتابداران ان،کاتب آموختگان، دانش طلّاب، از بخشی ها کتابخانه این ساخت از

 نهگو این پیدایش هوادار ها خانواده نتیجه در. پرداختند می اشتغال و فعالیت به مراکز

 ای گوشه در کوچک چند هر ها کتابخانه آوردن وجود به از راضی حتی و بودند موسسات

 .بودند مساجد از

 لابوالفض ارسی،ف علی ابو چون زمان این اساتید و دانشمندان به نسبت نیز مردم دید

 حسینت و مثبت نگرشی همواره علم ابن صوفی، ابوالحسن سجستانی، ابوسلیمان عمید،

 تراماح ی دیده با ها خانواده میان در دانش و علم تحصیل بستری چنین در. بود برانگیز

 .شد می نگریسته مقبولیت و
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 وخوراک اطعام  -3
 ی مشاهده از ها عرب و شد فتح ها عرب دست به مصر و فارس اسالم، پیدایش از پس   

 و افورک مثالً  بکنند چه دانستند نمی که طوری. افتادند وحشت به ها سرزمین این تمدن

 را بیگانه های خوراکی پختن طرز زودی به و شناختند ایران فتح از پس را لواش نان

 وراکخ معاویه بار نخستین. کردند تقلید ها ایرانی از همه از بیش مورد این در و آموختند

 نوعی مثال عنوان به. کردند تقلید او از مردم و داشت معمول را ایرانی های شربت و ها

 شتگو و سرکه و گوشت آب از عبارت آن و گفتند می «سکباج» آنرا که کردند تهیه غذا

 از دیگر و است داشته لقب( خورشت بهترین) سیدالمرق ها عرب میان که بود، کبک

 یگرید شیرینی لوزینه قسم همین است، شیرینی نوعی که بود پالوده وزر آن های خوراکی

 (.495 ، 498 :1364زیدان،) ساختند می گالب و گردو مغز و شکر و بادام از که است

 یمن خوانی هر بر و گستردند می مردم برای خوان پانصد روزانه ایران پادشاهان از بعضی   

 رفظ و شراب یا شیر از پر های کاسه و عسل یا لواح مقداری نان، گرده ده بریان، گوسفند

 اجتماعی رسوم و آداب از قسمت این در مسلمانان. نهادند می بریان ماهی از پر هایی

 (.  438 همان،) نمودند اقتداء ایرانیان به دیگر های قسمت از بسیاری مانند

 آن پخت نگیچگو به و داشته بسیاری اهمیت دوره آن مردم زندگی در نان شک بی   

 متنوع های پخت دارای ایران، مردم مرسوم غذای این و است شده می داده زیادی اهمیت

 آن هب کتابشان جای جای در نویسندگان سایر و مقدسی چنانکه. است بوده متفاوتی و

 .اند کرده اشاره

 دنپخت می نیز نان برنج از که این جز داشت، را اول مقام خوزستان مردم تغذیه در گندم

  برنجی نان پخت که شهرهایی از یکی( 164 :1361متز،) بود برنج مردم ی توده خوراک و

 پخت را شهر این بودن گرم دالیل از یکی یاقوت بود، اهواز داشت رواج شدت به آن در

 شبی خوراک آنکه افزاید می شهر گرمی بر که چیزها از: »گوید می و داند می برنجی نان

 جاهپن نزدیک روزانه پس است، خوشمزه آن گرم تنها که است، نجینبر نان آنجا مردم تر

(. 367/ 1 :1383حموی،) «بیفزاید شهر گرمی بر آن بخارهای و کنند روشن تنور هزار

 تعریف نیز اش پاکیزه های خورش از اهواز، خوب های نان به اشاره ضمن نیز مقدسی

 ومتذکر کرده یاد ارجان و ازشیر شوش، شهرهای ی خوشمزه های نان از وی. است کرده

 . کنند می استفاده تر بیش برنجی نان از ها اهوازی مانند هم شوش مردم که شود می

 زا سبب همین به بودند دریا نزدیک خوزستان و فارس های آبادی و شهرها تر بیش چون

 غذای که شهرآبادان جمله آن از کردند می استفاده غذاهایشان درپخت ماهی گوشت

 بی ماهی نوع یک به کتابش نیزدر است.اصطخری بوده ماهی گوشت مردمش اصلی
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 بسیار و داشته وجود دارابگرد شهر اطراف خندق در که کرده اشاره تیغ بی و استخوان

 . است بوده لذیذ

 غذاهای پز و پخت در فارس مردم که برد پی توان می مقدسی های نوشته و ها گفته از

 ار بریانی جز به  ها آن دیگر های خوراکی و آش مقدسی که چرا داشتند، تبحر مختلف

 . است داده قرار تمجید و تعریف مورد و پسندیده

 شیخ ی زاویه به رسیده کازرون شهر به سفرش مسیر در که هنگامی بطوطه ابن   

 در: »است آورده زبان بر چنین را تجربیاتش و برده سر به آنجا در را شب و رفته ابواسحاق

 بمرک است خوراکی هریسه. دهند می هریسه باشد، که کس هر مسافر برای معموالً اینجا

 شیخ ی زاویه به که را مسافری. خورند می نازک نان با را آن و روغن و گندم و گوشت از

 ضیافت در روز سه کم دست که آن مگر دهد ادامه خود سفر به گذارند نمی شود وارد

 کشپیش که بوده سرزمین این قبول مورد های خوراکی از خوراکی این شک بی. بماند آنان

 (. 168/ 1 :1356بطوطه، ابن) «کردند می میهمانش

 مهرگان و نوروز جشن -62
 همچنین. است نوین روز معنای به روز و نو جزء دو از است، مرکب ی واژه یک نوروز   

 ی هریش کلمه این اصل. شود می گفته نیز خورشیدی سال ماه اولین از روز نخستین به

 در و آمد پدید پیشدادی ی دوره پادشاه چهارمین جمشید روزگار در نوروز. دارد پهلوی

 در هرمز: »است آورده االشراف و التنبیه در مسعودی آمد، در آیین صورت به او پادشاهی

 سنت و کرد نام نوروز را روز آن پس نشست( دادگری) مظالم به فروردین ماه نخست روز

 (.146 :1359عودی،مس) «گشت

 به جمشید پس: » که است آمده چنین دمشقی انصاری از دیگر ای افسانه روایت در   

 به هک این جمله از کنند، می نقل هایی شگفتی و معجزات انسان این از. رسید شهریاری

 وا داشته، پادشاهی آدمیان و پریان بر و بوده اقلیم هفت فرمانروای وی ایشان ی عقیده

 هب هوا در سوی هر و نشست آن بر و بسازند ای گردونه وی برای تا داد فرمان را شیاطین

 و بود ماه فروردین اول روز نشست، مرکب آن بر وی که روزی نخستین پرداخت، گردش

 (.933 :1381دمشقی، انصاری)خواند نوروز را روز آن و آمد برون خویش فروغ روشنی با او

 یانقالب با یک هر که کردند می تقسیم قسمت دو به را سال ایران فالت های آریایی   

 انقالب هنگام یعنی. بودند انقالب دو این سرآغاز مهرگان و نوروز جشن.  شد می شروع

 اشتهد پاس مهرگان جشن زمستانی انقالب زمان در و شد می گرفته نوروز جشن تابستانی

 زا قبل ایران در که است بوده جشنی مهرگان و نوروز جشن که معتقدند برخی شد، می
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 بوده ساکن ایران فالت در که ها آریایی از قبل اقوام و است داشته وجود ها آریایی ورود

 . اند کرده می عمل آن به اند

 زمستان اول را آن و رسید می مهرگان عید نوروز عید از بعد روز نه و چهل و یکصد   

 سرداران به روز آن در شد، می محسوب اعیاد ترین بزرگ از نوروز کنار در و شمردند می

 ایه لباس تر بیش و زندگی اثاثه و انداز زیر عامه و شد می داده نشان و خلعت درباریان و

 می هدیه سلطان برای رعایا که بود آن در عید این خصوصیت. کردند می عوض را خود

 هب خسروانی درهم یک همراه و گفت ای قصیده بود زندانی صائی بار یک چنانکه بردند

 (. 169 :1361متز،) فرستاد عضدالدوله خدمت

 مهر، ماه در و ماه هر شانزدهم روز مهر، روز شد، می برگزار تابستان پایان در جشن این   

 عامه مهرگان و شد می نامیده عامه مهرگان که شد می برگزار مهرگان عید روز همین

 هم خاصه مهرگان. )گرفتند می جشن روز این در فارسیان که بود ماه مهر شانزدهم روز

 ادد شکست را ضحاک روز این در فریدون که دلیل این به( بود ماه مهر یکم و بیست روز

 آهنگر ی کاوه به مالئکه روز این در و گردانید ارواح مقرّ و محل روز این در را اجساد و

 کردند. کمک

 و دمالیدن می تنشان بر یدمشکب روغن پادشاهان، که بود چنان روز این در ایرانیان رسم

 اولین .نهادند می سر بر خورشید شکل به هایی تاج و پوشیدند می زیور و زر پر های لباس

 یوهم از پر سبد یک با بود موبدان موبدِ رسید، می پادشاه خدمت به روز این در که کسی

 می وازندگانن روزی چنین در. بود شده دمیده ها آن بر تبرّک برای وردهایی دعاهاو که

 در رسم این.شدند می شرفیاب پادشاه نزد به خود ی طبقه بر بنا مردم ی همه و نواختند

 بود. مرسوم نیز نوروز عید

 ار کسانی و کنند لغو را اعیاد این تا کردند کوشش دوم عمر خالفت زمان در مسلمانان   

 فشار تحت فرستادند، می باالتر مقامات برای متداولی هدایای کلی طور به موقع این در که

 به که بود وابسته ایران مردم احساس و اندیشه به عمیق چنان رسم این اما. دادند قرار

 مانز در ویژه به عباسیان کار گرفتن اوج با و کرد باز جایی خود برای پیروزمندانه زودی

 در حتی و بغداد در) النهرین بین در حتی و شد متداول جا همه در کامال بویه آل

 مانز از برخی در جشن این نیز آفریقا شمال و مصر سوریه، در شد گیر همه رسمی(بصره

 دانش و رسوم و آداب نداشتند دوست که شد.ایرانیان می برگزار نامنظم طور به ها

 امانام بر و کرده ترجمه عربی زبان به را ها آن شود، سپرده فراموشی ی ورطه به پدرانشان

 تهپذیرف قانون صورت به را ها آن ایشان، از تایید گرفتن با و ودندنم می عرضه خود زمان

 شماری گاه مورد در رفتار این ی نمونه. کردند می شیعه مذهب و اسالم دین وارد شده،
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 ادقجعفرص امام نزد به خنیس بن معال نام به ایرانی شخصی توسط که شمسی تاریخ و

 جنبه شیعیان میان در نوروز جشن رو ینا از و شد معروف نوروزیه حدیث به و شد برده

 گرفت. خود به مذهبی ی

 عیدهایی فصول این حسب بر که دانسته فصل چهار را ایرانیان سال آثارالباقیه در بیرونی   

 یکی اعیاد این جمله از. شد می جا به جا عیدها این روز کبیسه، در اهمال به که داشتند

 محسوب بزرگی روز طبیعت شدن زنده علت به که بود نوروز یعنی ماه فروردین اول روز

 روز پنج که رسد می نظر به چنین. است بوده روز آن در جهان خلقت آغاز شد، می

 منا خردادروز که ششم روز که آن حال بود همگانی جشن یعنیعامه نوروز سال نخستین

 .است بوده بزرگان و پادشاهان جشن یعنی خاصه نوروز داشت،

 آب دمان سپیده و افروختند می آتش هنگام شب خویش عیدهای در یانایران ی همه 

 اشتهگذ جا به هوا در زمستان که را هایی عفونت افروزی آتش پنداشتند می پاشیدند، می

 این آمدن از و کند می یادآوری نوروز رسیدن فرا از را مردم همچنین و یرد می بین از

 آلودگی از ها تن گردانیدن پاکیزه برای یزن آن ریختن و پاشی آب. دهد می آگاهی عید

 هاست. آتش دود

 این در که است گفته و نموده مهرگان و نوروز عیدهای به کوتاه ای اشاره تنها مقدسی

 رد وی. پرداختند می پایکوبی و جشن به زردشتیان با همراه فارس مسلمان مردم اعیاد

 می عید مجوسان با را هرگانم و نوروز ایشان: »گوید می چنین کتابش 676 ی صفحه

 (.676/  1 :1361مقدسی،) «گیرند

 

 نتیجه گیری

رسوم  و ها،آداب عقاید،اندیشه مجموعه عامه،  ادب و فرهنگ یا فولکلور 

است؛شاید بتوان کتاب کتاب احسن التقاسیم مقدسی را  ملت یک ابتدائی،زبان،پوشش 

شد چرا که اطالعات جامع و  بهترین دایره المعارف فرهنگی خوزستان ، فارس متصور

کاملی درباره مردمان آن روزگاران این خطه را شامل می شود. فرهنگ و سنن مردم این 

 گفت ایدب زبان با ارتباط اقیلم در این کتاب به بهترین حالت ممکن،منعکس شده است.در

 اآنه یجمله از که. است بوده متداول گویش 90 از بیش ایران درسرزمین دوره دراین

 هاشار داد می تشکیل را خوزستان مردم یعامه زبان گویش که خوزی گویش به توانمی

 .کردند می محاوره عربی و پهلوی فارسی، زبان سه به دوره این در فارس مردم. کرد
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 این در. شد می انجام نی و طبل همراه به چهارم قرن در سپاری خاک و تدفین مراسم   

 برکهمت اماکن در تر بیش امواتشان تدفین که دادند می جیحتر شیعیان آن از پس و دوره

 . دسپردن می خاک به مشهد و کربال و نجف در را شدگان فوت خاطر خاطر همین به و باشد

 و بودند عمومی های میدان و مجالس و باشگاه به شبیه هجری چهارم قرن در مساجد    

 جلسات علما. شدند می حاضر دمسج در داوری امور برای  هم قاضیان که حدی به تا

 . دادند می تشکیل مساجد در را مباحثه و درس

 .بودند خوردار بر خوبی رونق از بویه آل دوران در خصوص به چهارم قرن در کتابخانه    

 خوراک. شد می ترویج امیران و وزیران طرف از بلکه علما طرف از تنها نه علم به گرایش

 مقدار به خود غذای در آنها اما شد می تهیه ماهی تگوش و گندم از خوزستان مردم

 اهواز مردم خوراک ترین مهم برنجی نان که طوری به کردند می استفاده هم برنج زیادی

 دگرفتن می جشن را عید دو سال ساکنین این اقلیم از ایران،در. است بوده چهارم قرن در

 یم جشن که دیگری عید و ودب شمسی سال شروع روز اولین نوروز عید آنها از یکی که

 جشن را روز این نوروز جشن از روز 194 شدن ازسپری پس که بود مهرگان جشن گرفتند

 .گرفتند می
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 منابع و ماخذ

 (،1356الطنجی،) اللواتی عبداهلل بن محمد عبداهلل ابی الدین بطوطه،شمس *ابن

  ششم اگه،تهران، چاپ سفرنامه، انتشارات

 انتشارات شعار، جعفر توضیح و ترجمه حوقل، ابن سفرنامه (،1366قل،)حو *ابن

 .1دوم،جلد چاپ ، امیرکبیر ،تهران

 عجایب فی الدهر نخبۀ (،1381طالب،) ابی بن محمد الدین شمس دمشقی، انصاری *

 اول اساطیر ،تهران چاپ انتشارات البحر، و البر

 غروب تا طاهریان طلوع از) دوم تردف اسالمی ایران تاریخ (،1388رسول،) جعفریان، *

 اندیشه و دانش فرهنگ مؤسسه: تهران جوان، اندیشه کانون کوشش به ،(خوارزمشاهیان

 معاصر

 انتشارات کاتب، االسالم عبد بن علی ترجمه العالم، اشکال (،1368ابوالقاسم،) جیهانی، *

 رضوی قدس آستان

 و تصحیح ابرو، حافظ رافیای(جغ1357) خوافی، عبداهلل الدین شمس ابرو، حافظ *

 اول تهران ،چاپ بنیان ، سجادی، انتشارات صادق تحقیق

فرهنگی  میراث سازمان انتشارات البلدان، (،معجم1383) یاقوت، بغدادی، حموی *

 ،تهران

 شرکت آریا، حسین محمد (،ترجمه135خوزستان ،) و لرستان سفرنامه بارون، *دوبد،

 فرهنگی تهران و علمی

 از ایران های سلسله و ها حکومت) ایران اجتماعی تاریخ (،1359مرتضی،) ،راوندی *

 سوم امیرکبیر ،تهران،چاپ انتشارات ،(مشروطیت استقرار تا اعراب جمله

 قدس آستان فارسی،نشر زبان در آن آثار و ادبی (،انواع1359رزمجو،حسین،) *

 سوم رضوی،چاپ

 آل تاپایان ساسانیان پایان از) 1یرانا مردم تاریخ (،1368عبدالحسین،) کوب، زرین *

 اول  تهران ،چاپ امیرکبیر، انتشارات ،(بویه

 انتشارات جواهرکالم، علی ترجمه اسالم، تمدن تاریخ (،1364جرجی،) * زیدان،

  ششم امیرکبیر ، تهران،چاپ

سروش،  اخگری، نشر محمد ایران،ترجمه فولکلور و (،ادبیات1389سیپک،ییری،) *

 لاو تهران،چاپ

 سمت،تهران بویه،انتشارات آل (تاریخ1386اصغر،) علی فقیهی، *
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 ذکاوتی علیرضا ترجمه هجری، چهارم قرن در اسالمی (،تمدن1361) آدم، متز، *

 امیرکبیر،تهران قراگزلو،انتشارات

 ،نشر ذوالفقاری، حسن کوشش به ایران عامیانه (،ادبیات1385جعفر،) محجوب،محمد *

 دوم ، تهران چاپ چشمه

 به القلوب، نزهۀ نصر، محمدبن بن بکر ابی بن (،حمداهلل1381) قزوینی، مستوفی *

 امروز ،قزوین حدیث دبیرسیاقی،انتشارات محمد تصحیح

: پاینده، ابوالقاسم ترجمه ، 1الذهب جلد (،مروج1359) حسین، بن علی *مسعودی،

  پنجم تهران، چاپ فرهنگی، و علمی انتشارات

 األقالیم جلد معرفۀ فی التقاسیم (،احسن1361) احمد، ابن محمد عبداهلل ابو مقدسی، *

 ایران تهران مترجمان و مؤلفان شرکت منزوی، علینقی ترجمه ،1و1

 دفتر اجاللی، پرویز ترجمه جمعی، ارتباطات (،نظریه1387) دنیس، کوایل، مک *

 ها ،تهران رسانه توسعه و مطالعات

 اول، انتشارات چاپ عامه، فرهنگ یعموم (،پژوهش1380) محسن، دوست، میهن *

 توس تهران

 سوم علمی،چاپ داستانی،نشر (،ادبیات1356صادقی،جمال،) میر *

 اخگری،تهران،نشر محمد ایران،ترجمه فولکلور و (،ادبیات1389*سیپک،ییری،)

 اول سروش،چاپ

 .سوم علمی،چاپ داستانی،نشر (،ادبیات1356صادقی،جمال،) میر*
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 بررسی و مقایسه ده کتاب تاریخی 

 ها به زبان فارسیاز منظر توجه نویسندگان آن

 
 6طاهره قاسمی دورآبادی

 2علی محمدی

 چکیده

گاه خود را در نزد ایرانیان حفظ کرده است، در زبان فارسی برای همیشه اهمیت و جای

بی در زبان فارسی، این دو زبان، همواره در کنار هم بوده و با طول هزار سال نفوذ زبان عر

های منثوری که در این که، کتابایناند. باهم تعامل داشته و در تکامل هم مؤثر بوده

ی زبان عربی بوده است، اما ما متوجه اهمیت پژوهش بررسی شده، به نحوی تحت سیطره

ه شویم. این اهمیت بای حفظ این زبان میزبان فارسی برای نویسندگان و تالش آنان بر

، «بلعمی»گیرتر است. برخی از نویسندگان، از جمله های تاریخی، چشمویژه در کتاب

 اند وها و برابرهای زیادی برای واژگان تازی ساخته، دیگران، مترادف«راوندی»، «بیهقی»

 اثر، اغلب به زبان فارسی کلی، نویسندگان این دهطوراند. بهبه غنای زبان فارسی افزوده

تر از شعرهای عربی در آثار خود درج و از اشعار زیبای شاعران پارسی بیش توجه کرده

که زبان عربی را بر زبان « تاریخ یمینی»مترجم کتاب « جرفادقانی»اند و امثال کرده

ورت صشوند. سیر استفاده از واژگان تازی بدین دهد، به ندرت دیده میفارسی ترجیح می

شود و تری در این متون دیده میهای چهارم و پنجم، واژگان تازی کماست که در قرن

چنین تأثیر و نفوذ فرهنگ و تمدن ایرانی شوند. همتر میها بیشهای بعد این واژهدر قرن

های بعدی تر از سدههای سوم و چهارم بسیار بیشها، در سدهو غلبه آن بر این کتاب

یسندگان این مقاله این است که توجه نویسندگان به زبان فارسی را در ده است. تالش نو

 اثر منثور پارسی بررسی کنند.

 

 نویسی، زبان فارسیتحلیل، نثر فارسی، تاریخ ها:کلیدواژه

                                                           
   taherehghsemi87@yahoo.com                                                   دکتری دانشگاه بوعلی سینا همدان -1
    khoshakdam.ali2@gmail                                                    .سینا همداناستاد دانشگاه بوعلی -2
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 .مقدمه6

های قدیمی های هند و اروپایی است. این زبان جزء زبانزبان فارسی زیر مجموعه زبان

رسد. پس از ورود اعراب به ایران، خط تغییر چند هزار سال می دنیاست و قدمت آن به

یافت. ایرانیان در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم خط جدید خود، یعنی خطی را که 

کار بردند و آثار خود را با این خط نوشتند. بعد از ورود اسالم  از عربی اخذ کرده بودند به

ی به زبان فارسی نوشته نشده، یا اگر نوشته شده، به ابه ایران، حدود سه قرن هیچ نوشته

که بارها، زبان و خط عربی در امور دیوانی دست ما نرسیده است. در طول هزار سال با این

گاه خود و اداری رسمیت یافت، باز هم این عوامل باعث نشد که زبان فارسی ارزش و جای

ن فرهنگ و زبان فارسی خود مردم نگهبان راستی»را از دست دهد. البته باید گفت که 

دانستند و دانشمندانی ایرانی ها زبان عربی نمی(، چون آن39: 1351)کشاورز، « بودند

هایشان سینا، که به خاطر رسمی بودن زبان عربی، کتابمانند ابوریحان بیرونی، غزالی، ابن

 زبانشان، اینی و فارسنگاشتند؛ از آغاز قرن چهارم، به خاطر مخاطبان ایرانرا به عربی می

ای چنین دانشمندان نیز اغلب آثارشان یا خالصهها را به زبان پارسی بازگردانیدند. همکتاب

ی احیاء العلوم ها را به زبان پارسی ترجمه کردند. مانند کیمیای سعادت که خالصهاز آن

ب بود ر به این سباند. این کای عالیی که به زبان فارسی نوشته شدهنامهاست و نیز دانش

ان های تاریخ، اغلب به زبدانستند، ضمن این که باید گفت کتابکه مردم ایران عربی نمی

ها مربوط به نگارش تاریخ ایران است و مورد اند؛ چون اغلب این کتابفارسی نوشته شده

دانستند و همین عامل یکی از علل ترجمه ی قوم ایرانی. مردم زبان عربی نمیاستفاده

از  صفاریان و سامانیان»تأثیر نبودند. ها هم بیشدن بسیاری از متون است. البته حکومت

چون سالح سیاسی در برابر تازیان، برای تحصیل استقالل کامل استفاده زبان فارسی، هم

چنین وزیرانی مانند بلعمی در چنین عصری (. هم35: 1، ج1351)کشاورز، « کردندمی

ی برخی از وزیران سامانی مانند ابوالفضل بلعم»اهلل صفا می نویسد:  کردند. ذبیحزندگی می

یل شدند یا افرادی از قبها و کتبی از قبیل کلیله و دمنه میمشوق شاعران در نظم داستان

یات صفا، )تاریخ ادب« گماشتندبوعلی بلعمی خود به تألیف کتبی به زبان فارسی همت می

 (.309: 1364، 1ج 

گویان ایی که در زمان سامانیان از عربی به فارسی به عمل آمد، پارسیهپس از ترجمه

های اصیل و مستقلی به زبان فارسی پدید آوردند و از آن جمله آن چه اندک اندک تألیف

« األنبیه عن حقابق االدویه»ه.ق( و  366ی شاهنامه ابومنصوری )به دست است مقدمه

نین دانشنامه عالیی ابوعلی سینا که وی خود چ، هم«حدود العالم»موفق هروی و کتاب 

به نقل )«. تا فایده آن عام باشد»گوید به پارسی نوشته سبب تألیف آن را ذکر کرده، می
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های هجری قمری، کتاب 999و  990های (. پس از آن بین سال34: 1، ج1351از کشاورز، 

، این «تاریخ سیستان»، و گردیزی« زین األخبار»تاریخ نوشته شدند، مانند تاریخ بیهقی، 

های مهم زبان فارسی هستند. سپس نوشتن به زبان فارسی مقبول افتاد ها از کتابکتاب

های هندوستان، آسیای صغیر، بغداد و ترکستان چین را فراگرفت. )بنگرید به و سرزمین

 (.91: 1، ج1351کشاورز، 

 های ترکی و مغولیتند، زبانهای دیگری که با زبان فارسی تعامل داشپس از عربی، زبان

گاه آن خطری را که زبان عربی داشت، نداشتند. بنابراین، زبانی که ها هیچبود. این زبان

توانسته بود در برابر زبان تازی مقاومت کند؛ توانست به راحتی در برابر این دو زبان 

اه مهمی قابل ی عثمانی، برای زبان فارسی جایگها، خصوصًا در دورهترک» مقاومت کند.

ی شعر و ادبیات، آثار خود را اند. در نتیجه، بسیاری از عالمان ترک، به ویژه در حوزهشده

اند. در زبان ترکی که پس از زبان عربی از زبان فارسی بیش از هر به زبان فارسی نوشته

ه فتها به کار رزبان دیگری متأثر شده بود، برخی کلمات عربی تبار به صورت فارسی آن

 (.111: 1381)ایشلر و سلسله سبزی، « است

ها ها را جدی نگرفتند و مدام به تقبیح آنگاه این زباننویسندگان ایرانی، هیچ

ی گشا، زمانی که زبان به انتقاد از مردم دورهپرداختند. برای نمونه نویسنده تاریخ جهانمی

ند و تحرمز و نمیت را صرامت کذب و تزویر را وعظ و تذکیر دان»گوید: گشاید، میخود می

و شهامت نام کنند ... و زبان و خط ایغوری را فضل و هنر تمام شناسند، هریک از ابنای 

چه مالحظه (. چنان119: 1، ج1358)جوینی، » السوق در زی اهل فسوق امیری گشته

ان گنویسی هم همین رویه را نویسنددادند. در تاریخکنیم، زبان فارسی را ترجیح میمی

ن شدند و نویسندگان در نوشتها اغلب به زبان فارسی نوشته میدر پیش گرفتند. تاریخ

 نویسان بزرگی چونکلی، تاریخطورهای تاریخ به زبان فارسی، تعمد داشتند. بهکتاب

بلعمی، بیهقی، و دیگران در احیای زبان و ادب فارسی سهم بزرگی دارند. آنان در حقیقت 

ان زبان فارسی هستند. جایگاه فردی مانند بلعمی، بعد از بزرگانی چون دارحافظان و پاس

 فردوسی قابل ذکر است. 

ها به زبان فارسی این پژوهش مقایسه ده کتاب تاریخی از منظر توجه نویسندگان آن

 پرداخته است.

 

 های تاریخی. اهمیت کتاب2

گاه و منزلتی خاصی ایهای تاریخی، از جهای منثور فارسی کهن، کتابدر میان کتاب

های تاریخ، نخستین آثار منثور تاریخ ادبی ایران است که ایرانیان برخوردارند. زیرا کتاب
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که در اواخر قرن سوم و اوایل سده چهارم خط جدید خود یعنی خطی را که از پس از آن

د. داختنها، به احیاء زبان خویش پرعربی اخذ کرده بودند، به کار بردند و با همین کتاب

شاعران با سرودن شعرهایی به زبان فارسی، در سده سوم زبان فارسی را حیاتی تازه 

های های تاریخی هستند که با نگارش کتاببخشیدند. پس از آنان این نویسندگان کتاب

تاریخ، آن هم با زبان فارسی، گذشته درخشان سرزمین خود را به نگارش درآوردند. تاریخ 

ترین تفسیر قرآن صورت گرفته است، برای جمه است که از بزرگبلعمی، نخستین تر

چنین نخستین کتاب تاریخی به زبان اند؛ هممردمی که به زبان عربی آشنایی نداشته

ن اند و این بر اهمیت ایهای تاریخی به زبان فارسی نگاشته شدهفارسی است. اغلب کتاب

ه شده از زبان عربی هستند. در هر صورت ها نیز ترجمها افزوده است. برخی از کتابکتاب

فهمیدند و این ها در درجه اهمیت قرار داشتند. مردم زبان تازی را نمیمردم و فهم آن

ای که متعلق به مردم های تاریخیها بود. کتابمسئله اساسی برای نگارش این کتاب

اده ترجمه ای سونهبایست به پارسی نوشته شود. در نهایت کتاب به گپارسی زبان است، می

( و 6: 1373)بلعمی، « اندکه پیرزنان ایرانی هم قادر به استفاده از قرائت آن بوده»شد 

 های بعدی. دیگر این که نمونه و الگویی بود برای ترجمه

ر جعفست که گرد آورد ابیی بزرگو بدان که این تاریخ نامه»خود بلعمی گفته است: 

رحمه اهلل که ملک خراسان ابوصالح منصور بن نوح فرمان محمد بن جریر یزید الطبری 

داد دستور خویش را ابوعلی محمد بن محمد بن البلعمی که این تاریخ نامه را که از آن 

 پسر جریر است، پارسی گردان هرچه نیکوتر، چنان که اندر وی نقصانی نباشد.

 هایها و آیتیار و حجتهای بسپس گوید، چون اندر وی نگاه کردم و بدیدم اندر وی علم

ها دیدم بسیار، رنج بردم و جهد و ستم بر خویشتن قرآن و شعرهای نیکو و اندر وی فایده

 («.3: 1، ج1379)بلعمی، « نهادم و این را پارسی گردانیدم، به نیروی ایزد عزوجل

، در ابتدای قرن ششم هجری از عربی به «تاریخ بخارا»ی کتاب قباوی در مقدمه ترجمه

که باید بگوییم همین کتاب در نیمه دوم سده چهار فارسی ترجمه شده است. ضمن این

ی سامانیان به زبان عربی نوشته شده و به امیر سامانی تقدیم شده است. هجری، در دوره

ی این ی کتاب در باب دلیل ترجمه(. قباوی در مقدمه10: 1363)بنگرید به النرخشی، 

ابونصر احمد بن محمد بن نصر القباوی که ابوبکر محمد بن چنین گوید »گوید: متن می

جعفر النرشخی، کتابی تألیف کرده است به نام امیر حمید ابومحمد نوح بن نصر بن ]احمد 

بن[ اسماعیل السامانی رحمه اهلل تعالی در ذکر بخارا و تألیف این کتاب به عربی بود به 

ربی تر مردم به خواندن کتاب عثمائه و بیشعبارت بلیغ در شهور سنۀ اثنین و ثلثین و ثل

رغبت ننمایند. دوستان از من درخواست کردند که این کتاب را به فارسی ترجمه کن. 
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، النرخشی«)فقیر اجابت کرد، ترجمه کردم در جمادی االول سنه اثنین و عشرین و خمسأۀ

1363 :1.) 

« خ یمینیتاری»ارسی ترجمه شد، ی فارسی زبانان از عربی به فکتاب دیگر که برای استفاده

است. جرفادقانی در ادب عرب ممارست داشته و به خواندن کتبی که در این باب نوشته 

شده بود، همت گماشته و به علم تفسیر قرآن که در آن زمان متداول بود؛ نیز عالقه فراوان 

(. کار 113 – 119: 1359که خود نیز اشاره کرده است. )یمینی، نشان داده است. چنان

 ی کتاب تاریخ یمینی است که خود او به این مطلب اشاره کرده است. مهم او ترجمه

اشارت کرد که کتاب یمینی کتابی مفید است و با قلت اجزاء و خفت حجم مشتمل است »

بر شرح مواقف و مقامات سلطان غازی محمود ابن سبکتگین رحمه اهلل و برخی از احوال 

بویه و از اخبار و آثار ملوک طوایف و امراء اطراف هم بعضی یام آلآل سامان و نبذی از ا

را متضمن است. صواب آن است که آن را به عبارتی که به افهام نزدیک باشد و ترک و 

تازیک را در آن ادراک افتد، به پارسی نقل کنی و از اسلوب کتاب فراتر نشوی و از تکلف 

ت چه بداهلغات غریب تمسک نسازی و بدان و تصلف مجانبت نمایی و به الفاظ بشع و

خاطر و سخاوت طبع دست دهد، قناعت نمایی تا من به مشاطگی این عروس قیام نمایم 

جا متوجه (. این8: 1359)جرفادقانی، « و ژیف این بضاعت پیش امیر به امیری برکار کنم

ازی دم زبان تشویم که دلیل اصلی ترجمه این متن تاریخی این است که مراین نکته می

 شد. بعد خود جرفادقانیی عموم باید ترجمه میها برای استفادهدانستند و این کتابنمی

ه و این حسن»... رغم میلش، به زبان فارسی ترجمه کرده است. گوید که کتاب را علیمی

با سوابق ایادی و عواطف و سوالف عواید و عوارف که در مدت عمر از ساحت جالل و سدت 

م و افضال او یافته ام، مضاف کردم و به نقل این کتاب از تازی به پارسی مشغول شدم انعا

ربیع االخر سنه ثالث و ستمائه و اهل خبرت و معرفت دانند که در لغت عجم مجال فی

 (.4: 1359)جرفادقانی، « زیادتی تأنقی نیست

 

 . حضور و نفوذ فرهنگ ایرانی9

که باز فرهنگ و تمدنی کهن و درخشان داشت؛ آن زمانیایرانیان که نسبت به اعراب از دیر

از نظر نظامی در برابر مهاجمان شکست خورد و میهنشان به دست بیگانگان افتاد، هرگز 

که بل»و به هیچ رو از لحاظ روحی شکست نخوردند و خود را به ضعف و زبونی نسپردند؛ 

و ادب و هنر است به نبرد تر و مؤثرتری که دانش تر و اطمینان بخشبا سالح برنده

های ملی را در سر پرورانید و داری زبان و آیینبرخاست و به ویژه، اندیشه مقدس نگه

چنان برافراشته و ها برد، تا امروز درفش استقالل میهن همدرین راه بسیار کوشید و رنج
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ان فارسی، که زب(. و این36: 1، ج1379زبان شیرین پارسی زنده و جاویدان است. )بلعمی، 

زبانی است که در تمدن بشری و در تمدن جهانی مؤثر بوده، بلکه سطح فرهنگ و تمدن »

های اطراف، تأثیر (. این زبان، بر روی ملت47: 1370)چوهدری، « بشری را باال برده

 نیکویی داشته است.

 اداشتن زبان فارسی تأثیرگذار بودند. ذبیح اهلل صفهای ایرانی در زنده نگهحکومت

ها نویسد: برخی از وزیران سامانی مانند ابوالفضل بلعمی مشوق شاعران در نظم داستانمی

شدند یا افرادی از قبیل بوعلی بلعمی خود به تألیف و کتبی از قبیل کلیله و دمنه می

 (.309: 1، ج 1351)صفا، « گماشتندکتبی به زبان فارسی همت می

ترین ی بلعمی و بزرگادبی دولت سامانیان و خانواده کارترین شاهبه حق باید گفت جاودانه

خدمت آنان به زنده نگه داشتن زبان فارسی این بود که کتاب تاریخ طبری را به زبان 

نامه نیست. این کتاب منبع اطالعاتی مهمی از که کم از شاهفارسی ترجمه کردند. کتابی

ابع مهم محققان اروپایی در تاریخ و چه، از منایران پیش از اسالم را در خود دارد، چنان

سن ترجمه بلعمی را به عنوان یکی از منابع که کریستنچنان»ادبیات ایران بوده است. 

تاریخ ایران در زمان ساسانیان و تألیف دیگرش )سلطنت کواذ اول و کمونیسم مزدکی 

ده رتباط منابع عمبرگزیده و در تاریخ ایران در زمان ساسانیان در موارد بسیاری از قبیل: ا

ها عربی و فارسی )درباره ساسانیان( و کتاب فال در عصر ساسانیان که درین ترجمه نام آن

گذاری ساسانیان و زندگی خسروپرویز و ی تاجو هم مطالبی از آن آمده است و شیوه

معاشقه شیرین و فرهاد و درفش کاویان از ترجمه بلعمی به وسیله ترجمه زوتنبرگ 

 (.30- 31: 1371)بلعمی، « رده استاستفاده ک

در سده سوم، حکومت طاهریان، و بعد از آنان صفاریان و سامانیان که از سلسله نژادهای 

ایرانی ظهور کردند و شاعران و داشنمندان را به سرودن شعر به زبان فارسی و نگارش به 

و  ب دانش و هنراین زبان تشویق کردند. این دوره زمان مناسبی بود که ایرانیان به کس

ادب پرداختند. بسیاری از آثار از زبان عربی به فارسی ترجمه شد. از جمله کتاب ترجمه 

تفسیر طبری، اثر محمد بن جریر طبری که به دست بلعمی ترجمه شد. با این که کتاب 

ای است از تفسیر قرآن، سرگذشت بسیاری از پادشاهان ایرانی در این کتاب ذکر ترجمه

: 1371)بلعمی، « گفتار اندر حدیث کیومرث و اختالف مردم اندر کار او»مانند: شده است. 

گفتار اندر حکایت پادشاهی »(، 118)همان: « گفتار اندر پادشاهی هوشنگ»(، 111

پادشاهی »(، 130)همان: « گفتار اندر حدیث پادشاهی جمشید»(، 118)همان: « تهمورث

اندر »(، 193)همان: « اهی ضحاک تازیاندر حدیث پادش»(، 131)همان: « بیوراسپ

گونه که به ذکر سرگذشت و حکایت ( ... او همان193)همان: « حدیث افریدون بن اثفینان
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ای مانند پردازد به سرگذشت شاهان ایرانی(، می313)همان: « ایوب صابر»پیامبرانی مانند 

 (، نیز پرداخته است. 371)همان: « منوچهر و پادشاهی او»

لی حابود، در« کیومرث»خوانیم که اولین انسان روی زمین ونه، ما در این متن میبرای نم

داند و دیگر می« آدم»اند، اولین انسان را هایی که پس از این نوشته شدهکه متن

و اندر شاهنامه »اند. مند تلقی نشدهیک، مانند این کتاب ارزشهای ایرانی هیچاسطوره

که از گاه بیرون آمدن آدم )ع( از بهشت ]تا[ به روزگار  بزرگ ایدون گوید پسر مقفع

پیغامبر ما )ص( شش هزار و سیزده سال است و پنج هزار و نهصد سال نیز گویند و ایدون 

گویند که نخستین کسی که اندر زمین آمد آدم بود او را کیومرث خواندند و محمد بن 

ی بهرام بن مهران نین گوید وز نامهالجهم البرمکی ایدون گوید و زادویه بن شاهویه هم چ

ی ساسانیان موسی بن عیسی الخسروی و هاشم بن قاسم اصفهانی هم ایدون گوید وز نامه

ی پادشاهان پارس ایدون گویند و فرخان موبد موبدان یزدگرد آگاهی اصفهانی و از نامه

 م باز چند استچنین، وز فرود ایشان به دویست سال برسد که یاد کنیم از گاه آددهد هم

و ایشان همه برین گفتار دهقانان گرد آمدند که ما یاد خواهیم کردن و این گزارش که 

کنیم ]از گفتار دهقانان کنیم[ که این پادشاهی اول به دست ایشان بود و کم و بیش 

گیر نبود و هرگاه که از دینان بس جایهای ایشان دانستند زیرا که روزگار بیسال

پیغامبری افتد یا از پادشاهی به پادشاهی و روزگار و مدت برآید، آن رسم و پیغامبری به 

، 1379)بلعمی، « آیین فرامش کنند و هرکه از پس ایشان آید رسم آن پیشین بگرداند

 (.7- 4: 1ج

های سه و چهار و پنج هایی که در سدهاشاره به فرهنگ و تمدن و سنت ایرانی در کتاب

شته ها نوای است که بعد از این زمانهای تاریخیتر از کتاببیشاند، بسیار هجری نوشته

ها شروع به نوشن فرهنگ و تمدن خود های سه و چهار، ایرانیاند. برای این که سدهشده

کردند و توجه به فرهنگ و سنت قوم ایرانی تعمدی است، بعدها این مورد کم کم رنگ 

ها ن سالهایی که در ایاریخ بلعمی و دیگر تاریخبازد. در تاریخ بلعمی، تاریخ سیستان، تمی

 گیر است.اند، توجه به فرهنگ و سنت ایرانی بسیار چشمنوشته شده

تر کتاب به ذکر حال پادشاهان قبل از اسالم پرداخته برای نمونه، در تاریخ بلعمی بیش 

 است و البته بلعمی در این کار، تعمدی داشته است. 

رامتین کندزی بزرگ است ... و افراسیاب بنا کرده ... و اندر »است: در تاریخ بخارا آمده 

ست که وی دو هزار سال زندگانی یافته است و وی دو هزار سال کتب پارسیان چنان

(. سپس به طور 19: 1363)النرخشی، «. زندگانی بافته است و وی مردی جادو بوده است

 (.18آورد )همان: ن به میان میخسرو سخمفصل باز هم از سیاوش و افراسیاب و کی
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های ایرانی، تمام توجه ایرانیان زمان با پاگرفتن حکومتهای سه و چهار، به ویژه همدر سده

به حفظ فرهنگ و سنت ایرانی بود. نویسندگان نیز در این زمان، همه توجه خود را معطوف 

جوم مغوالن، فرهنگ های بعد، با شروع عرفان و هبه حفظ فرهنگ ایرانی کردند. در سده

های سوم و چهارم تر مورد نظر و توجه بود. بنابراین، هرچه از سدهو سنت ایرانی دیگر کم

 شود. تر میگیریم، از بسامد توجه به سنت و فرهنگ ایرانی کمو پنجم فاصله می

 گر این بسامد است:نمودار به خوبی بیان

 

 
 

 

 . تأثیر ساختار نحوی زبان عربی 1

 اریخ بلعمی. ت1,9

ایم، دارای ساختار و نحو فارسی هستند. البته های تاریخی که بررسی کردهاغلب کتاب

کلی، ساختار زبان طورجا شده باشند، اما، بهها جابهممکن است تحت تأثیر ترجمه واژه

ی نثر عربی است که ای ترجمهفارسی است. سبک تحریر تاریخ بلعمی، هرچند تا اندازه

اه در طرز اسلوب فارسی تأثیر بخشیده، اما، مترجم سعی داشته که هرچند خواه ناخو

های فارسی برگرداند و اسلوب فارسی را ها و ترکیبهای عربی را به لغات و واژهبتواند واژه

سپاس و آفرین مر خدای کامران و کامکار و »از دست ندهد. در تاریخ بلعمی آمده است: 

، آن کش نه همتا و نه انباز و نه دستور و نه زن و نه فرزند، ی زمین و آسمان راآفریننده

همیشه بود و همیشه باشد و بر هستی او نشان آفرینش پیداست، آسمان و زمین و شب 

های (. ساختار زبان فارسی است. واژه1: 1، ج1379)بلعمی، « و روز و آن چه بدو اندرست
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است، بسیار قابل توجه است. نویسندگان های عربی ساخته فارسی که بلعمی در برابر واژه

ان »های فارسی، تعمدی در نگه داشتن زبان فارسی داشتند. این دوره، با به کار بردن واژه

تکفروا فأن اهلل غنی عنکم و الیرضی لعباده الکفر و ان تشکروا یرضه ]لکم[. گفت اگر 

یکن ست و او را زیان ندارد و لنیاز افرمانی کنید و نعمت مرا ناسپاسی کنید او از شما بیبی

 (. 11: 1، ج1379)بلعمی، « نپسندد

ها نیز فارسی است. گاهی به بینیم که ساختار فارسی است. واژهدر مثال بعدی هم می

الذی جعل لکم االرض فراشاً و السماء بناء و »اند. جا شدهها جابهخاطر تأثیر ترجمه واژه

لم نجعل أ»گوید: مرات رزقًا لکم و جای دیگر میأنزل من السماء ماء فاخرج به من اث

اره واالرض مهاداً. یک جای این زمین را بساط گفت و یک جای بستر خواند و یک جای گاه

روند و خواند، به روز این زمین ]خلق را چون[ بساطی است هر سو که خواهند برو همی

یدم بر آسمان آفتاب بیافر به شب چون بستر بود و گهواره که برو بخسبند و ایدون گفت

تاب نبودی، بدین جهان اندر تاب ازیرا کین جهان تاریک آفرید و اگر آفتاب و ماهو ماه

روشنایی نبودی و آفتاب و ماهتاب را روشنایی هر دو یکی بود، از نخست که این جهان را 

و  ز و ماهچنان بماندی، کس شب از روز ندانستی و نشناختی و شمار روبیافرید و اگر هم

سال کس نشناختی و ندانستی و وقت هر نماز ندانستندی، پس خدای عزوجل جبریل را 

ید تر شد و شب از روز پدبفرستاد تا پر بر روی ماه بمالید تا روشنایی ماه از آن آفتاب کم

 «. ستآمد و سال و ماه و شمارها ]همه[ پدید آمد و این نعمتی ]سخت[ بزرگ

ها، تا حدودی از این شده به همین قرارند، تنها یکی از این کتاب های بررسیاغلب کتاب

 است. « تاریخ بیهقی»قاعده مستثناست و آن 

 . تاریخ بیهقی1,9

در میان آثار منثور فارسی، تنها تاریخ بیهقی است که ساختار نحوی آن با دیگر متون 

ایج زبان فارسی به کار ی معمول و رها را به شیوهفارسی متفاوت است. او برخی از جمله

 گذار بوده است؛های بیهقی تأثیربرد. اما  ساختار نحوی زبان عربی بر برخی از جملهمی

زبان عربی، »های نثر این کتاب است. ها و جذابیتحال، این ویژگی، از زیباییاینبا

 ترین تأثیر را بر دستگاه دستوری تاریخ بیهقی گذاشت، به همین دلیل، کیفیتبیش

ترکیبی تعدادی از جمالت بیهقی به سیاق زبان فارسی نیست. اما در این راه چندان مبالغه 

)یوسفی آملی و محرابی « ورزد که ساختمان زبان فارسی را یک سره متزلزل کندنمی

 (.171: 1358کالی، 

 (.670: 1، ج1380)بیهقی، « بسا رازا که آشکارا خواهد شد روز قیامت»برای نمونه: 
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دار، یافتم امیر را در خرگاه، تنها بر تخت نشسته و دویت و کاغذ در پیش م با پردهبرفت»

: 1، ج1380)بیهقی، « دار، و او از نزدیکان امیر بود آن روز، ایستادهو گوهر آیین خزانه

87.) 

ای ندارد؛ باعث شده که ساختمان تاریخ بیهقی از این جهت که نحوی تکراری و کلیشه»

تر مواقع ذهن خود را به التذاذ ادبی اثرگذار باشد و خواننده در بیش جمالتش در ذهن

 (. 11: 1354دیده، )جهان « نزدیک کند

 گشا. تاریخ جهان3,9

هیچ گشای جوینی نیز ساختار زبان فارسی بر این کتاب غلبه دارد؛ بهدر کتاب تاریخ جهان

ای هنیست. شاید برخی از واژهروی، ساختار و نحو زبان به زبان عربی یا مغولی متمایل 

عربی یا ترکی و مغولی در این کتاب دیده شود، اما ساختار و ترکیب زبان فارسی است. 

قبایل و شعوب بسیار است اما از آنج به اصلت و بزرگی از میان قبایل اکنون معروف »مانند: 

بیله سرور آن قی قیات است که آبا و اجداد چنگیزخان است و بر دیگر قبایل مقدم قبیله

 (.136: 1، ج1358)جوینی، « اندبوده

ر تچنگیزخان را از خواتین و سراری فرزندان ذکورًا و اناثًا بسیار بودند و خاتون بزرگ»

یسونجین بیکی بود و در رسم مغول اعتبار فرزندان یک پدری به نسبت مادران باشد مادر 

: 1، ج1358)جوینی، « حان باشدتر، به نسبت آن فرزند را مریت و رجهر کدام بزرگ

134.) 

 

 . تازش و نازش زبان پارسی 1

 . تاریخ بلعمی1. 7

های ایرانی نژاد بودند، در طبرستان در روزگار کودکی طبری خاندان طاهریان که از سلسله

ای هکرد و قرن سوم هجری بدین صفت در تاریخ ایران متمایز است که خاندانحکومت می

ران و دانشمندان بزرگ درصدد برآمدند عظمت دیرین کشور خویش را نژاد و وزیایرانی

های ایرانی صفاریان و تجدید کنند و استقالل را به ایران برگردانند. از این رو سلسله

طاهریان و سامانیان و به ویژه اسپهبدان طبرستان و جز آنان در نواحی خراسان و طبرستان 

های علمی و تاریخی و سرودن عران را به تألیف کتابو دیگر ایاالت ایران دانشمندان و شا

کردند و در نتیجه جنبشی و انقالبی به وجود آمد که ایرانیان شعر به زبان پارسی تشویق 

ها انگیخت و محیطی مساعد برای متجلی ساختن نبوغرا به کسب دانش و هنر و ادب برمی

حدیث تفسیر و تاریخ ایرانی بودند.  تر عالمان فقه وکه بیشو استعدادها پدید آمد چنان

 (. 93: 1، ج1379)بنگرید به بلعمی، 
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شود و تعمدی در به کار بردن در کتاب تاریخ بلعمی، به زبان پارسی ارج گذاشته می

بدان که این تاریخ نامه »گوید: پارسی سره وجود دارد. خود بلعمی در مقدمه کتاب می

جریر یزید الطبری رحمه اهلل که ملک خراسان جعفر محمدبن آورده ابیست گردبزرگ

ابوالصالح بن نوح فرمان داد دستور خویش را ابوعلی محمد بن محمد البلعمی را که این 

تاریخ نامه را که از آن پسر جریر است، پارسی گردان سره نیکوتر، چندان که اندر وی 

های بسیار و ی علمنقصانی نباشد. پس گوید چون اندر وی نگاه کردم و بدیدم اندر و

ها دیدم بسیار، پس رنج بردم و های قرآن و شعرهای نیکو و اندر وی فایدهها و آیتحجت

جهد و ستم بر خویشتن نهادم و این پارسی گردانیدم به نیروی ایزد عزوجل و در تاریخ 

اقدام به این ترجمه اختالفاتی است و سندی در مجمل التواریخ است که این اختالف را 

 (.18: 1371بلعمی، «)سازدرطرف میب

ای است که به زبان فارسی اهمیت داده است و تا حد امکان از به کار بردن بلعمی نویسنده

هایی که در فارسی معادل مأنوس و آشنا به ذهنی داشته های بیگانه و به ویژه، واژهواژه

 ، «صعب»، «حرب»ها، مانند باشد، خودداری کرده، مگر برخی واژه

تاریخ بلعمی از مقدمه شاهنامه زیادتر لغت تازی دارد و ما »ی کتاب گوید: بهار در مقدمه

 (.8 - 10: 1،ج 1364)بهار، « ایملغات معروف تازی آن را در کتاب پیشین یاد کرده

 . راحۀ الصدور1. 7

س پاس»گو را در کتابش ذکر کرده است: او در ابتدای متن، ابیاتی چند از شاعران پارسی

از جهان آفرین کردگار // خداوند نیسان و فصل بهار / خداوند فصل تموز و خزان // خداوند 

هرچیزی اندر جهان / خرد را و جان را نخست آفرید // که هستند مر بندها را کلید ... 

ای است که از شعر شاعران فارسی زبان بسیار (. او شاید تنها نویسنده1: 1387)راوندی، 

ه ای است کتوان گفت که تنها نویسندهچنین میخش بهره گرفته است. همدر متن تاری

د ای باشتر در تاریخش درج نموده است. شاید به خاطر عالقهاز شعر شاعران عرب زبان کم

ها هایی است که تعداد آنکه او به زبان و اشعار فارسی دارد. گاهی حتی این اشعار، قصیده

سد. از فردوسی، فرخی، جمال الدین اصفهانی، ... اشعاری را ربه بیش از چهل بیت نیز می

 ذکر کرده است.

گوید و این به خاطر ارادت زیادی است که های دینی کهن ایرانی بد میگاهی او از کتاب

اند و برای مبرا بودن از گرایش به این ادیان. اغلب مردمان آن عصر به دین اسالم داشته

و کتب دهریان پلیدترست، پیش آرند که فالن ظالم چندین آن کتب که از زند و استا »

 «بها بستند، تفصیل کنند و بستانندالسالح و نعلدستارچه و نزوله و شراب بها و مال

 (. 33)همان: 
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و سبب تألیف این کتاب آن بود که در شهور ثمانین و خمس مائۀ، خداوند عالم رکن الدنیا 

ای بود از اشعار، خال دعاگوی زین الدین جموعهو الدین طغرل بن ارسالن را هوای م

کردند و در کرد، صورت هر شاعری مینوشت و جمال نقاش اصفهانی آن را صورت میمی

زدند و نوشتند و آن حکایت را صورت رقم میآوردند و مضاحکی چند میعقبش شعر می

« غیبی»ان را آراست و به لطف طبع مضاحکی چند ساختی، خداوند عالم مجلس بدان می

در آن حال امیر الشعرا و سفیرالکبرا شمس الدین «. جیبی»خواندی و بعضی مسموعات را 

ی تتماج گفته است، حکایت کرد که سید اشرف احمد بن منوچهر شصت کله که قصیده

دید تا کرا طبع شعرست، مصراعی به من داد گردید و میها میبه همدان رسید در مکتب

سه بیت گفتم، به سمع رضا اصغا فرمود و مرا بدان بستود و حث و  تا بر آن وزن دو

تحریض واجب داشت و گفت از اشعار متأخران چون عمادی و انوری و سید اشرف و بلفرج 

چه طبع تو بدان میل کند، قدر نامه، آنرونی و امثال عرب و اشعار تاری و حکم شاه

نامه مواظبت نمای تا شعر به خواندن شاهدویست بیت از هرجا اختیار کن و یاد گیر و بر 

غایت رسد و از شعر سنایی و عنصری و معزی و رودکی اجتناب کن. هرگز نشنوی و 

های بلندست، طبع تو ببندد و از مقصود باز دارد، شمس الدین شصت نخوانی که آن طبع

ان: مکله گفت من و چند کس دیگر این وصیت را به جای آوردیم، به مقصود رسیدیم )ه

 خواند.( می74)همان: « هاها و سردفتر کتابنامشاه»نامه را (. در جایی شاه75 - 78

 . ترجمه تاریخ یمینی3. 7

ایم؛ تنها جرفادقانی است که به طور از میان ده اثری که در این پژوهش بررسی کرده

دیگر  داری کرده و زبان فارسی را ناتوان شمرده است.مستقیم از زبان عربی جانب

ا ، این کار را ب«تاریخ وصاف»اند، مانند داری کردهنویسندگان، اگر هم از زبان عربی جانب

اند، اما به صورت مستقیم، های فراوان تازی و اشعار و امثال تازی نشان دادهآوردن واژه

ه بی امرای عراق گوید که همهجا راوندی میاند. البته، یکعربی را بر فارسی ترجیح نداده

و این دعاگوی بدان سبب از ان »های پارسی مشغول بودند. تحصیل هنر و خواندن کتاب

تر مرا فرمودی که به سبب ی او بیشحضرت تقریب و ترحیب یافت و تکحیل نوشته

معرفت خط آن چه دعاگوی کردی، بهتر نمودی و به امرای عراق به تحصیل هنر و خواندن 

اند، مصراع: از خانه به کدخدای ماند همه چیز و فتهکتب پارسی مشغول بودند؛ حکما گ

 )راوندی،...« اند افضل اهلل ما من اهلل به علی عباده علٌم و عقٌل و ملٌک و عدل نیز گفته

1361 :99.) 

کلی، جرفادقانی زبان عربی را بر زبان فارسی ترجیح داده است. زمانی که ابوالعباس طوربه

ده سواد خوانزبان فارسی درآورده بود، او را سرزنش کرده و بی وزیر، مکتوبات دیوانی را به
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وزیر، ابوالعباس در صناعت دبیری بضاعتی نداشت و به ممارست قلم و مدارات »است. 

ه بازار کردند و بادب، ارتیاض نیافته بود و در عهد او مکتوبات دیوانی را به پارسی نقل می

ت به فضل و فضایل شیخ جلیل ]خواجه احمد فضل کساد شده بود ... و چون مسند وزار

، جرفادقانی«)حسن میمندی[ آراسته شد، کوکب کتاب از مهاوی هبوط به اوج شرف رسید

1359 :108.) 

اگر کسی مکتوبات این ضعیف در نظم و »با توجه بدین حقیقت، اقرار جرفادقانی را که: 

... و معلوم شود که اگرچه کودن  نثر تازی مطالعت کرده باشد، مگر آبی به روی کار باز آید

توان ی او، می(. از این گفته11همان: «)رو استام خوشام حرون است، مرکب تازیپارسی

چنین نتیجه گرفت که انشای عربی وی بر فارسی برتری داشته است. با توجه به چند 

ای دهقصیده که از اثر طبع خود در کتاب نقل کرده، این معنی پیداست. از جمله قصی

الزال همهمۀ الحمام الساجع // هی األیک بلعب »است در رثای طغرل سلجوقی به مطلع: 

(. و نیز قصیده سی و پنج بیتی است در مدح وزیر ابوالقاسم 919)همان: « بالفؤاد الجازع

 «دع یا عذول فقد طلبت محااًل  // کیف السلو و زعموا االجماالً»علی بن حسین به مطلع: 

 (. انشا و شعر عربی او برتر از فارسی است.936 – 990)همان: 

خنش گوید که سکند و میصحبت می« تاریخ یمینی»در جایی دیگر از نثر شیوا و زیبای 

 ی او بنگردگوید اگر کسی به ترجمه، و می«بدایع اعجاز ظاهر کرده»است و « سحرحالل»

او، خواهد گریست. بعد  ارزش است، در کنار سخن فصیح و زیبایکه چگونه سخیف و بی

که؛ گوید که به دو دلیل نخواسته است که متن را به تکلف و تنوق بکشاند، اول اینمی

عرصه عربیت فسحتی تمام »که ماند. دیگر اینفهم مردم به آن نرسد و معنا در حجاب می

 هو اتساعی کامل دارد و اگر کسی مکتوبات این ضعیف در نظم و نثر تازی مطالعت کرد

باشد، مگر آبی به روی کار بازآید و عیار این کلمات را صالحی و عوار این ترهات را  

ام ام حرون است، مرکب تازیاصالحی ظاهر گردد و معلوم شود که اگرچه کودن پارسی

ام نیک نو است ام خلق است، حله مفوف عربیرو است و اگرچه کسوت مهلهل عجمهخوش

ایام آل بویه که روز بازار فضل و فضایل بود و غواصان ادب و و اگر در زمان آل سامان و 

یافتند و از روضه هنر در دریای مروت و فتوت ایشان درهای ثمین و جواهر نفیس می

های جزیل و ایادی و عوارف ایشان مرتعی خصیب و مربعی انیق داشتند و به صلت

لیب نوای خوش شدند، در ریاض نعم ایشان چون عندتشریفات جمیل متحظی می

کردند، بدیع نبود، امروز که بازار قبول زدند، یا چون سار بر کنار گلزار ترنمی به نوا میمی

راکد است و آتش غیرت اکابر خامد و فضل فضول و مردم از اهل علم ملول و درخت 

صناعت نامثمر، اگرنه این حشاشه مکرمت و بقیه اکابر صاحب عادل سید الوزراء اطال اهلل 
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دادی و به رواج کار و نفاق بازار ایشان مار المعالی به طول بقائه، هنروران را دل باز میاع

نمودی، رقم سواد بر بیاض کشیدن حرام بودی و التفات به مخازن کتب اهتزازی می

کند که کتاب را ترجمه کردم، با این که در (. بعد هم ذکر می11)همان: « محظور گشتی

این حسنه با سوابق ایادی و عواطف و سوالف عواید »ندگی نیست. زبان فارسی مجال نویس

ام، مضاف کردم و عوارف که در مدت عمر از ساحت جالل و سدت انعام و افضال او یافته

و به نقل این کتاب از تازی به پارسی مشغول شدم، فی ربیع االخر سنۀ ثالث و ستمائۀ و 

)جرفادقانی، « ل زیادتی تأنقی نیستاهل خبرت و معرفت دانند که در لغت عجم مجا

1359 :18.) 

 گشا. تاریخ جهان9. 7

بان گر توجه او به زعطاملک از ابیات عربی در متن تاریخش استفاده کرده است و این بیان

عربی است. او با استفاده از صنایع بدیعی اعم از لفظی و معنوی و عناصر بیانی فرم و شکل 

اگرچه او در این راه مقداری دچار افراط شده است، اما »ست. ادبی مناسبی را خلق کرده ا

: 1380)عباسی، « کتاب او هم چنان یکی از متون معتبر نثر پارسی به شمار می آید

(. او از شعر شاعرانی مانند ابونواس، ابوالعتاهیه، ابوتمام، ابن معتز، ابوطیب المتنبی و 193

 دیگران در شعرش استفاده کرده است. 

 

 های تازی نفوذ و ظهور واژه. 1

های پنجم، تغییری در نگارش متون فارسی به وجود آمد و آن ورود لغات تازی به در سده

ا هکه این واژهها افزدوده شد و تا جاییهای فارسی است که روز به روز بر شدت آننوشته

ه جایی رسید ها زیاد نیود بهای سه و چهار اندک بودند و شمار و بسامد آنکه در سده

داد. برخی از نویسندگان این دوره، ها را عربی تشکیل میکه بیش از هفتاد درصد واژه

 پردازی بود وگویی و لغتقصدشان از نوشتن فقط اظهار بالغت و قدرت نمایی در سجع

گوید: که نویسنده تاریخ وصاف میخود متن در درجه دوم اهمیت قرار داشت. چنان

آرای ارباب حقایق باشد که محرر و منشی را غرض از تسوید این بیاض  معلوم رای بالغت»

ه این چمجرد تقیید اخبار و آثار و تنسیق روایات و حکایات نیست فحسب و اال خالصه آن

اوراق به ذکر آن استغراق یافت در موجزترین عبارتی کاللمحۀ الدالۀ مصوناً عن االطاله و 

)شیرازی، « زواید و شواهد و امثال محرر شدیبی مختصرترین اشارتی کسلسال الزالل

ی های مقتدر آن روزگار، که عربی از همهحال، زبان فارسی در برابر زباناین(. با7: 1396

ها شد، برای همین ایرانیتر بود و به زبان دین نیز محسوب میتر و پرصالبتها نیرومندآن

ند، مقاومت کرد و زبان عربی نتوانست جای از همان ابتدا، برای آن نوعی تقدس قایل بود
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درست است که زبان فارسی از زبان عربی تآثیر پذیرفته، باید گفت که زبان  آن را بگیرد.

رود. ی زبان به شمار میعربی نیز از زبان فارسی تأثیر گرفته است و این فقط یک مبادله

لل، غت گرفته است تا از سایر ماند که عرب از زبان فارسی بیشتر لبسیاری بر این عقیده»

به همین دلیل، ائمه لغت عرب، هرگاه در اصل لغتی تردید کنند که از کجاست، آن را از 

(. جرجی زیدان همین نظر بهار را تأیید 131: 1، ج1364)بهار، « لغات فارسی دانند

 ور،هایی مانند مسک، عنبر، نرجس، بنفش، قرنفل، سمدارد که واژهکند و بیان میمی

سنجاب، دیباج، خز، سندس و... از زبان فارسی به زبان عربی وارد شده اند. )بنگرید به 

های بسیاری از زبان فارسی به تازی ترجمه شده چنین، کتاب(. هم38: 1441زیدان، 

حکایت بهرام جور، شاهنامه فردوسی، قصه رستم و اسفندیار، وصیت اردشیر »است. مانند 

 (.116، 1354)شکیب انصاری، « روانو کتاب درسیره انوشی

گان، ادبا که، نویسندتآثیر زبان عربی، بر زبان فارسی، بیش از هر زبانی بوده است، تا جایی

اند، و علمای فارسی زبان، که آثار جاودانه و منحصر به فرد خود را به یک فارسی نگاشته

، بیهقی، جهانگشای جوینی اند. از جمله، تاریختأثیر شدید زبان عربی قرارگرفتهو تحت

گلستان سعدی، اشعار موالنا، اشعار حافظ وبسیاری دیگر، که بدون دانستن معنای لغات 

های عربی، فهم آنها عربی و در بسیاری از موارد، بدون آشنایی با ساختار جمالت و عبارت

 ممکن نیست.

ا، به هفت شمیس ، تألیف سیروس«سبک شناسی نثر»پذیری از زبان عربی در کتاب تأثیر

 نوع تقسیم شده است: 

های عربی چون غربا، خدم، ... و نیز مصادر عربی چون . ورود لغات عربی، از قبیل جمع1

 بخل، کرم.

 . ایراد کلمات تنوین دار: به طرز دستور عربی مانند مغافضۀً، حقاً 1

 ها.های تازی بدون قصد ارسال مثل، مانند بیش تر سرفصل. جمله3

 بندی به طرز خاصی که مخصوص عرب است.. شکل9

 ی مجهول. آوردن فعل ماضی و مضارع به شیوه7

 . ایراد موازنه و سجع6

 (.70 – 71: 1389)شمیسا، « . استعمال مفعول مطلق به تقلید از عربی5

های پنجم و ششم به بعد، به نثر فارسی افزوده شد، بر تعداد ی این موارد که در سدههمه

ی قبل تغییر فاحشی ای که در مقایسه با دورهگونههای تازی افزوده شد. بهواژهو فراوانی 

ها بین پنج (، کاربرد این واژه161-384در دوره فرمانروایی سامانیان )»دهد. را نشان می

تا ده درصد بود و پس از آن، واژگان عربی به حدی فزونی یافت که درنیمه سده چهارم و 
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های پنجم و جری میزان آن به پنجاه درصد و در نیمه دوم سدهنیمه اول سده پنجم ه

 (.157: 1، ج1364)بهار، « درصد افزایش یافت 80قرن ششم و هفتم و هشتم به 

راحۀ الصدور »ها عربی هستند. مانند کتاب راوندی که عنوانشدر این دوره، عنوان کتاب

 حتیها اغلب عربی است. متن ها عربی است. اشعار داخلعنوان فصلاست. « و آبۀ السرور

تر از قصاید عربی است. نویسندگان ها هم عربی است. شعرهای داخل متن بیشعنوان فصل

 اند.ی وافریبه زبان عربی عالقه

سیادت و بدری بر افق سعادت، مه ترین امیر ابوالفضل »برای نمونه، از ترجمه تاریخ یمینی: 

و در علو درجت چون فرقدین بودند و در شهرت فضل ترین امیر ابو ابراهیم و هر دو که

تر و نظم او چون تر بود و فراید عرب را جامعچون نیرین و ابوالفضل در لطایف ادب بارع

 (.106: 1359)جرفادقانی، « وشی صنعاء و چهره عذراء بدیع و رایق بود

 در سلک اکابر»: «خواندمیر»هاست از گر عربی بودن اغلب واژهی دیگر که بیانیا نمونه

وزرای عظام و اعاظم فضالی الزم االقدام سمت انتظام داشت، و دراین ایام دولت و امثال 

 (.58، 1315)خواندمیر، « واوان وزارت و استقالل رایت جود و سخاوت برافراشت

 گر این بسامد است:نمودار به خوبی بیان
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شوند. زبان فارسی نیز از این های دیگر متأثر میبانگذارند و از زها بر هم تأثیر میزبان

قائده مستثنی نیست. زبان فارسی از زبان عربی بیش از هر زبانی متأثر شده، البته بر زبان 

 ها مانند ترکی و مغولی نیز برگذار بوده است. عالوه بر این برخی از زبانعربی نیز تأثیر

اند و گاه تهدیدی برای زبان فارسی به حساب نیامدهاند، اما هیچگذار بودهاین زبان تأثیر

اند؛ بلکه گاهی بر این ها نشان ندادهنویسندگان و شاعران چندان گرایشی به این زبان

 اند. ها تاختهزبان

گاه و منزلتی خاصی های تاریخی، از جایهای منثور فارسی کهن، کتابدر میان کتاب

، نخستین آثار منثور تاریخ ادبی ایران است که ایرانیان های تاریخبرخوردارند. زیرا کتاب

که در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم خط جدید خود یعنی خطی را که از پس از آن

 ها، به احیاء زبان خویش پرداختند.عربی اخذ کرده بودند، به کار بردند و با همین کتاب

های ایرانی، تمام توجه فتن حکومتزمان با پاگردر سدههای سه و چهار، به ویژه هم

ایرانیان به حفظ فرهنگ و سنت ایرانی بود. نویسندگان نیز در این زمان، همه توجه خود 

های بعد، با شروع عرفان و هجوم مغوالن، را معطوف به حفظ فرهنگ ایرانی کردند. در سده

وم های سچه از سدهتر مورد نظر و توجه بود. بنابراین، هرفرهنگ و سنت ایرانی دیگر کم

 شود. تر میگیریم، از بسامد توجه به سنت و فرهنگ ایرانی کمو چهارم و پنجم فاصله می

در میان آثار منثور فارسی، تنها تاریخ بیهقی است که ساختار نحوی آن با دیگر متون 

ر ای معمول و رایج زبان فارسی به کها را به شیوهفارسی متفاوت است. او برخی از جمله

 گذار بوده استهای بیهقی تأثیربرد. اما  ساختار نحوی زبان عربی بر برخی از جملهمی

های پنجم، تغییری در نگارش متون فارسی به وجود آمد و آن ورود لغات تازی به در سده

ا هکه این واژهها افزدوده شد و تا جاییهای فارسی است که روز به روز بر شدت آننوشته

ها زیاد نبود به جایی رسید های سه و چهار اندک بودند و شمار و بسامد آنکه در سده

های سوم و های عربی در سدهداد. واژهها را عربی تشکیل میکه بیش از هفتاد درصد واژه

های پنجم و ششم و هفتم حجم عظیمی را تشکیل چهارم، بسامد پایینی دارد؛ در سده

 دهد.می
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 الکتبهنگاهی به ساختار و سبک عتبه

 
  6الهام حسن شاهی

 چکیده

 رسلت است، درباری نگاری نامه و ترسل از ایبرجسته و شاخص نمونه الکتبهکتاب عتبه

کتبه الاست. نثر عتبه بوده دور گذشته در ایران دربارهای مهم مشاغل از یکی نگاری نامه و

و مترسالنه قرن ششم هجری و دوره سلجوقی است و  دیوانی نثر نمونه و نماینده جامع

همواره مورد توجه وستایش دبیران و فصحای هم عصر و بعد از او بوده سرمشق کار آنان 

 اصلی ویژگیهای که است آن اول وهلۀ در پژوهش اصلی قرار گرفته است. حال پرسش

 ترسل کیسب مختصات انیاًث چیست؟ انشا و ترسل آثار در ویژه به سلجوقی دوره نثر سبک

 سادگی غمر به  کاتب احمد ترسل نثر چگونه است؟ سبک الکتبهعتبه و ساختار کتابت در

 تهاست، الب منشیانه و فنی نثرهای شمار سلجوقی، در دورۀ نثردر کلی جریان با مطابق

 همقال .میباشد مصنوع و فنی نثر به عصر این در درباری دبیران و مترسالن عمده گرایش

 این یسبک مختصات بیان اثر وی، به و کاتب احمد مختصر معرفی ضمن تا برآنست حاضر

 .بپردازد اثر و تشریح ساختار آن

 

 سلجوقی دورۀ انشاء، و کتابت الکتبه،عتبه شناسی، سبککلیدی:  کلمات
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 مقدمه

رئیس  والدین بدیع جوینی منشی الکتبه منتجبیکی از منشآت قرن ششم کتاب عتبه   

ای از مکاتیب دیوانی و اخوانی دیوان رسایل سلطان سنجر است این اثر گرانبها مجموعه

نگاری و ترسل مورد توجه و تقلید دبیران و منشیان دربارها است که تا قرنها در فن نامه

از  الکتبه در حقیقت اولین نمونهبوده است. نکته قابل توجه در این اثر این است که عتبه

صنوع گذاران نثر مالدین از پایهباشد در عین اینکه منتجبآثار در ادبیات فارسی میچنین 

و متکلفانه در رسایل فارسی است با این اوصاف بررسی و تحلیل سبکی و ساختاری آن 

 رسد.ضروری به نظر می

 در این وجیزه تالش بر این است که به پرسشهایی از این دست پاسخ بگوییم: ویژگیهای   

 هایلفهمو میگنجد؟ مقوله این در نیز مترسالن آثار آیا و کدامند سلجوقی دوره نثر بکس

 اطالعاتی رمختص شکل به ابتدا راستا این در الکتبه چیست؟عتبه ترسل نثر سبک اصلی

 در و بیان سلجوقی دورۀ نثر سبک ترسل و هایشاخصه الکتبه،کاتب، عتبه احمد دربارۀ

 عنوان ثر، بها از متن مختلف بخشهای الکتبهعتبه نثر سبکی یهاییویژگ تحلیل برای ادامه

  .شد خواهد بیان و بررسی نمونه

 پیشینه و روش تحقیق

در مورد این اثر مترسالنه سده ششم هجری تنها چند مقاله جهت معرفی این اثر نگاشته    

ز علی ا« الکتبهبررسی و معرفی کتاب عتبه»توان از: مقاالت شده که به عنوان نمونه می

الکتبه و عتبه»از فیروز مردانی، « فارسی ادب در نگاری نامه و ترسل»رضاییان، 

 سیاست باب در ارزش با منبع یک» از زهرا ریاحی زمین، « الدین بدیع جوینیمنتجب

از رسول جعفریان یاد کرد. لیک تاکنون در زمینه کتاب « (الکتبۀعتبه از گزارشی) اسالمی

-به پژوهشی درخور صورت نگرفته است. روش پژوهش در این نوشتار توصیفیالکتعتبه

 ای انجام گرفته است. تحلیلی است که به شیوه کتابخانه

 الدین بدیع جوینیالکتبه و منتجبعتبه

 شمگیرو بن قابوس نوادگان از جوینی بدیع الدینمنتجب به ملقب کاتب احمد بن علی   

 ریختا از. جهانگشاست تاریخ مولف جوینی عطاملک عالءالدین اجداد از و قابوسنامه مولف

 سال در دبیری آموختن قصد به که دانیممی تنها نیست دست در اطالعی او وفات و تولد

 اورمش بیهقی ظهیر الدین شرف نزد به  تحصیالت اتمام از پس و رفت مرو به. ق. ه 716

 شیوه از الدین شرف اما. شد کار هب مشغول رسایل دیوان در و رفت عزالدین سپهساالر

 نهمی در. کردمی تنقیح و اصالح را کاتب احمد بن علی منشآت و نبود راضی او نگارش

 و تضرع( ع) رضا امام آرامگاه کنار در و کرد سفر مشهد به خود مخدوم همراه به روزگار
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 زا پس ود،ش مزین بالغت و فصاحت به کالمش و یابد مهارت دبیری کار در تا نمود دعا

 خود مخدوم به را آن نسخه و نوشت را عصر بزرگان از یکی نامه جواب ابتهال و زاری این

 همین یاری به کاتب احمد بن علی. پسندید اورا کار بار این بیهقی الدین شرف.  رسانید

 سلطان. نوشت عربی زبان به اینامه فتح 719 سال در و یافت راه سلجوقی دربار به مرد

 سلطان یمند و منشی تا گرفت باال بدیع الدینمنتجب کار و نمود تحسین را اثر نای سنجر

 قلعه و کشید لشکر خوارزم به خوارزمشاه آتسز با جنگ برای سنجر 791 سال در. شد

 وطواط رشید و انوری مناظره و مشاعره ماجرای نبرد این در کرد، محاصره را هزاراسب

 هب را رشید خورد قسم او و داشت پی در را سنجر سلطان رنجش نهایت در که آمد پیش

 الدینمنتجب پایمردی به سرانجام که شد، متواری هم وطواط رشید و کند پاره هفت

 ناصرالدین امر به را خود کتاب الدینمنتجب. گذشت در وطواط خون از سلطان بدیع،

 مکتوب دو اما. دکر تدوین 798 تا 718 سالهای بین توسی الملک نظام خواجه فرزند طاهر

 که سنجر زاده خواهر خان محمد الدین رکن به است راجع که میشود دیده اثر این در

 است بوده 771 سال به سنجر گذشت در کرد، حکومت خراسان در مدتی او وفات از پس

 تکمیل و بازبینی 798 سال از پس را خود کتاب بدیع الدینمنتجب گفت میتوان بنابراین

 این ماا بدوست منسوب نیز «الکتبهعبرات» و «القلمرقیه» نامهای به کتاب دو. است کرده

 (15-16: 1354است. )رضاییان،  نرسیده ما دست به اثر دو

 ار مجموعه واین: »مینویسد چنین کتاب نام درباره کتابش مقدمه در الدینمنتجب   

 ضاعتب این ناسندگانش و صناعت آن دانندگان آنکه امید به شد نهاده نام الکتبهعتبه

 7ص«فرمایند. شفقت و عنایت نظر به آن در تامل

 الکتبه و ساختار آن:ترسل و عتبه

 عربی لغت، لفظی در ترسل واژۀ.  و ترسل است انشا و کتابت زمینۀ در الکتبهعتبه اثر    

 دنبنویس مختلف خطوط به برآورده، هم به نثر و نظم از ایپاره که است چیزی آن»  و است

«  شوند مطلع عبارت و خط قسم هر از تا دهند خواندن برای را دبستان اطفال و

 که»  اثری عنوان به ترسل از فارسی ادبیات تاریخ در اته هرمان ( 80: اکبرآبادی، بی تا )

 گونه آن فن این( . 196 : 1377اته، . )بردمی نام«  قائلند خاصی اهمیت را آن مشرق اهل

 او چه .است داشته وجود نیز اسالم از قبل ایران در کندمی بیان فهرستال در ندیمابن که

 قباد، اردشیر، جمله از ساسانیان روزگار به متعلق که شماردمی بر را مکتوبات زیادی تعداد

 ،حکومتی فرمان منشور، قالب در وزیر یا شاه طرف از که است، پرویز خسرو و انوشیروان

 زراو و شاهزادگان و پادشاهان از مختلف افراد به مکاتیب انواع دیگر و نامه امان نامه، فتح

 ناشیر،م امثله، بر متشمل اثری الکتبهعتبه .است شده نوشته...و رعیت زعمای و وبزرگان
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 سلطان جانب از دبیریش دوران طول در کاتب احمد که است رقاعی و اجوبه و مراسالت

 زدن در الگو عنوان به است، و نوشته کممال سایر سالطین و صدور و بزرگان به سنجر

 و تابتک موازین بیان اثر، تالیف از نویسنده قصد البته. است بوده مطرح کاتبان و مردم

 موضوعات در مکاتیب کردن بیان با دارد قصد بلکه نیست، نظری صورت به دبیری

 ایران رد .دهد دست به مردم عامۀ نیز و کاتبان برای عملی سرمشقی و الگو گوناگون،

 انزب به رسمى مکاتیب هجرى، پنجم قرن تا مستقل هاىدولت تشکیل آغاز از اسالمى،

 محمود سلطان وزیر اسفراینى، ابوالعباس پنجم، قرن در اما شد؛ مى انشاء عربى

 سىفار هاىنامه نگارشِ  براى قواعدى و برگرداند فارسى به عربى از را دیوانى غزنوى،زبان

 این از هک یافت بیهقى تاریخ در توانمى را فارسى ترسّالت هاىمونهن نخستین. نمود وضع

 امام این، از پس. است برخوردار خاص نظمی و فصاحت از مشکان بونصر هاىنامه میان،

 کردند؛ تدوین خود مکاتیب و هانامه از اىمجموعه همدانى القضات عین و غزّالى محمد

 را آنها باید و دانست مرسوم اخوانى و ادارى هاىنامه نوع از توان نمى را آثار این اما

 :1359)رزمجو،  اند.یافته نگارش نامه قالب در که آورد حساب به دینى و عرفانى رساالتى

143-149) 

 هاىنامه از مستقل مجموعۀ نخستین الکتبۀ عتبۀ شد، اشاره آغاز در که گونههمان   

 لوباس به بسیارى شباهت کتاب این رشنگا شیوۀ. است فارسى زبان اخوانى و دیوانى

 شمار هب عبدالحمید پیرو را بدیع الدینمنتجب توانمى حدى که تا دارد؛ کاتب عبدالحمید

 تتح ششم قرن اوایل و پنجم قرن در فارسى مکاتیب انشاى شیوۀ کلى، طور به. آورد

 ( 315-316 :1357 خطیبى،. )است عبدالحمید مستقیم تأثیر

 رایشگ خوارزمى ابوبکر و العمید ابن شیوۀ به نگار فارسى دبیران ششم، قرن طاواس از اما   

 در وطواط رشید. کردند وارد فارسى مراسالت به را پردازى عبارت و تصنّع و یافتند

. کرد پیروى العمید ابن روش از شود،مى خوانده االفکارابکار که خود، رسائل مجموعۀ

 التوسّل گرفت؛ پى در را خوارزمى ابوبکر روش الترسّل الى لالتوسّ در نیز بغدادى بهاءالدین

 فراوانى. دانست ششم قرن دربارى و فّنى نثر هاىنمونه بهترین از یکى باید را الترسّل الى

 آیات تضمین دیگر، صنایع و موازنه و سجع و مترادفات کثرت عربى، عبارات و واژگان

 تابک این سبکى هاىویژگى از قرینه بدون فعالا حذف و امثال، و اشعار و احادیث و قرآنى

 اتیبمک اهلل، فضل رشیدالدین منشآت همانند متکلف آثارى نیز دیگر هاىقرن در است

 متابع آنها اکثر که آمد پدید...  و میبدى میرحسین قاضى منشآت گاوان، الدین عماد

 ( 79: 1388)صاحبی،  .العمیدند ابن اسلوب
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 دیوانی لرسای. شودمی تقسیم توقیعی و اخوانی دیوانی،:  دسته سه به رسایل حقیقت در   

 اداری و رسمی مکاتبات کلی طور به و امراء و وزراء و  سالطین و خلفاء هاینامه شامل

 هایمجموعه زیر عهود و مبایعات ها،فرمان و مناشیر ها،فتحنامه جهاد، رسایل. است

. شودیم یاد نیز سلطانیات عنوان با دیوانی یلرسا از. دهندمی تشکیل را دیوانی رسایل

 از مابقی و است سلطانیات نوع از آن آغازین مکتوب 33 است نامه 69 شامل الکتبهعتبه

 . اخوانیات گونه

 هاییامهن فرمانها و مناشیر. فرمانهاست و مناشیر حاوی بیشتر کتاب این دیوانی رسایل   

 همچون مهمی مشاغل و مناصب تفویض در هخلیف یا سلطان جانب از بیشتر که بود

 دارای منشور. رسیدمی حاکم توقیع به و شدمی نوشته...  و سپهساالری ، امارت وزارت،

 :قرار بدین بود ساختاری و ارکان

 مورد مقام احراز برای او شایستگی و نامه مخاطب ستایش در بود ایمقدمه که خطبه -1

 .شدمی استفاده نیز قرآنی ثاحادی و آیات از بخش این در. نظر

 .مفوض شغل عظمت و اهمیت بیان -1

 .او ستایش و مخاطب القاب و نام -3

 .بود مخاطب به دستورهایی شامل که وصایا -9

 .بود مخاطب به نسبت مردم آحاد و منصبان صاحب دیگر وظایف بیانگر وظایف -7

 خاتمه -6

موجود در این بخش ) سلطانیات ( به های الکتبه فهرست منشورها و نامهدر کتاب عتبه

 باشد:شرح ذیل می

 تقلید تدریس مدرسه نظام نیشابور                                     .1

 تقلید قضاء نیشابور .1

 تقلید ایالت و والیت مازندران  .3

 تقلید عمل جرجان و نواحی آن .9

 تقلید ریاست مازندران .7

 مثال هم در معنی ریاست مازندران .6

 گرگان تقلید والیت .5

 تفویض قضاء نوقان و دیههای طوس .8

 تفویض تدریس چند مدرسه در بلخ .4

 تقلید خطابت سرخس .10

 تقلید ایالت والیت .11
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 تفویض ریاست سرخس  .11

 نیابت ایالت شهر ری .13

 تفویض قضاء گلپایگان .19

 تقلید نیابت دیوان استیفاء به مرو .17

 تفویض نیابت وزارت دیوان طغرا  .16

 تقلید قضاء و خطابت استرآباد  .15

 گرگان اوقاف دیوان نیابت تولیت .18

 گرگان اوقاف تولیت تفویض  .14

 تفویض ریاست بسطام .10

 تقلید قضاء نیشابور .11

 تفویض قضاء حکم و لشکر حضرت .11

 تفویض عمل .13

 تفویض شحنگی جوین .19

 استمالت  .17

 منشور تقلید نقابت سادات .16

 تقلید قضاء طوس .15

 منشور تقلید عمل مرو به نیابت دیوان .18

 نوعی دیگر .14

 ت حضرتمنشور ایالت برسبیل نیاب .30

 منشور ایالت و شحنگی بلخ .31

 منشور تفویض شحنگی ترکمانان .31

 در معنی احتساب مازندران .33

 منشور اقطاع مازندران .39

 در معنی شحنگی ترکمانان .37

 منشور ریاست اصحاب امام شافعی  .36

 مکتوب آخر .35

 مکتوب آخر .38

 نهدوستا و رسمی غیر هایینامه اخوانیات. است اخوانیات شامل الکتبهعتبه دوم بخش   

 یموضوعات فارسی و عربی اخوانیات در. است نویسنده درونی احساسات و احوال بیانگر و

 .شودمی مطرح اعتذار و استعطاف تهنیت، مدح، دوستی و اشتیاق شرح همچون شاعرانه
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 ادبی، نایعص کاربرد و اند دیوانی رسایل به نسبت بیشتری ادبی جنبه دارای مکتوبات این

 اراید اخوانیات. دارد بیشتری رواج آنها در خیال صور و آمیز غراقا توصیفات تغزلی، معانی

 :است ارکانی چنین

 مکتوب: صدر رکن -1 

 دعایی، عبارات تحیات، و سالم شامل ادبی و مسجع است متنی قسمت آغازین نامه و   

 هگ بخش این در. مخاطب عناوین و القاب و گوناگون، عبارات شاعرانه و مسجع توصیفات

 به بعد( 919: 1357)خطیبی،   .است شدهمی درج فارسی و عربی بیاتا گاه

 اشتیاق: شرح رکن-1

رین هاست که بهتاین رکن از نظر سبک انشاء و نگارش زیباترین و بهترین بخش نامه   

تجلی گاه هنر نمایی نویسنده است. در این رکن که به بیان عواطف و احساسات گوینده 

شود و طبیعی است که با انواع صور ارد سخن شاعرانه مینسبت به مخاطب اختصاص د

 خیال و شگردهای زیبا سازی کالم و تناسبهای لفظی و معنایی همراه گردد.

 مکتوب: خاتمه -3

 زبان به نامه صدور تاریخ بیان و فارسی و عربی ادعیه حاوی هاست کهبخش پایانی نامه   

 به بعد( 911: 1357ی، ) خطیب.است به همراه حمد و نعت بوده  عربی

 یا شکایات جواب در حاکمان که شودمی اطالق بلیغ و موجز هایینامه به توقیعات اما

 صیبن بی متونی چنین داشتن از الکتبهعتبه. نویسندمی خود کارگزاران درخواستهای

 .است مانده

 ویژگیهای سبکی دوره سلجوقی:

 ه درنیمه اول قرن ششم نگارش یافتهالکتبدر مورد سبک کتاب گفتنی است که عتبه   

ای نثر مرحوم بهار در کتاب سبک شناسی است. بنابراین با استناد به طبقه بندی دوره

این کتاب متعلق به دوره دوم نثر فارسی است که در نهایت به شیوه نثر فنی متصل 

 شود.می

ی شعر و نظم با ستارگان افتخار ادب فارسی است. در این قرن نه تنهاقرن ششم از ادوار پر   

چون نظامی، سنایی، خاقانی، عطار، امیر معزی، انوری و ... بر تارک آسمان ادب ایران 

درخشد بلکه در حوزه نثر هم قرن ششم دوران اوج وکمال نثر فارسی است و در زمین می

هیچ دورانی از ادوار کهن ادب پارسی نثر مانند قرن ششم اوج و تعالی نداشته است. 

گارش کتابهای مهم نثر در موضوعات مختلف در این قرن مانند کلیله و دمنه، تفسیر ن

دی، الصدور راونکشف االسرار، تفسیر ابوالفتوح رازی، تمهیدات عین القضات همدانی، راحه

مکاتیب سنایی، منشآت خاقانی، حدایق السحر رشید وطواط، ذخیره خوارزمشاهی، 
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ای به اندازه قرن ششم ست که از نظر کمی نیز هیچ سدهمقامات حمیدی و... بیانگر آن ا

: 1358نویسندگان نام آورو آثار منثور ارزشمند و متنوع به خود ندیده است. )دانش پژوه، 

 به بعد(  14

 زبان» :گویدمی ششم و پنجم قرنهای در فارسی نثر تحول استاد ذبیح اهلل صفا درباره   

 چون و آورد دست به را خود پختگی و رسایی کمال هاکتاب این در دری فارسی یعنی ادبی

شود، درنتیجه طرز تعلیم و تربیتی که رایج بود دوره تکامل ادبیات محسوب می قرن دو این

شیوه نویسندگان در همه این آثار استوار و استادانه و خالی از هر گونه عیب وخللی است. 

خواه در نثر ساده خواه در نثر مصنوع  حتی باید گفت بسیاری از شاهکارهای نثر فارسی را

 ( 10: 1363صفا ، «) در این دوره باید جستجو کرد.

سد: نویمرحوم بهار در کتاب سبک شناسی در خصوص مختصات نثر این دوره چنین می   

در نثر قرن ششم مانند شعر به استعمال صنایع و تکلفات صوری و سجعهای مکرر و » 

معنی و مختلف اللفظ متوسل گردیدند و در همان حال برای های مترادف الآوردن جمله

اظهار فضل و اثبات عربی دانی الفاظ و کلمات تازی بی شمار به کار برده شد و شواهد 

شعری از تازی و پارسی بسیار گردید و تلمیحات و استدالالت از قرآن کریم در همه آثار 

از از سوء ظن عوام و خواص کتب این قرن پدیدار آمد و حتی بعضی فالسفه برای احتر

 (    198، 1: ج1364بهار، « ) خود را با آیات  احادیث آراستند.

سیر نثر فارسی درترسل و نامه نگاری نیز به همین گونه است یعنی در آغاز نثر فارسی    

گردد. در نثر ساده و بی تکلف است و بتدریج دچار آفت اطناب و تکلف و تصنع می

همچنین سلطانیات که  –گردد هایی که میان افراد معمولی رد و بدل میامهاخوانیات یا ن

خورد و نیز همین فساد و انحطاط به چشم می –های اداری و دیوانی است عنوان نامه

 شود.) زرین کوب،نهایتا به صعوبت ارتباط بین عامه مردم و نویسندگان عصر منجر می

1357 :133) 

و تحوالت ناگزیر، همواره بین زوال یک سبک و آغاز سبک جدید  اما در کنار این تغییر   

توان دید و این دوره یک دوره وجود دارد که در آن ویژگیهای هر دو سبک را همزمان می

نامند. در این دوره ویژگیهای سبک قبلی سیر نزولی و انتقال را دوره بینابین می

دوره مورد بحث در آثاری مانند خصوصیات سبک بعدی سیر صعودی دارند. چنان که در 

الصدور و ترجمه تاریخ یمینی و چهار مقاله نظامی عروضی مختصات نثر فنی و راحه

 بینیم. مصنوع و ویژگیهای نثر ساده و مرسل را با تفاوت در بسامدها یک جا می
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ای دخیل هستند هر شاعر البته از آنجا که عوامل زیادی در پیدایش سبک فردی و دوره   

ای سبک خاص خود را دارد که اثرش را از دیگر آثار متمایز ای در هر دورهو نویسنده

 (    16: 1351سازد.) عبادیان، می

الدین از صنایع لفظی و معنوی که شعرا و نویسندگان این دوره در آثار خود به منتجب   

شته از موارد لزوم وفور از آنها استفاده کرده اند به طور متعادلی بهره گرفته است و گذ

سعی نموده کلمات و عبارات خود را در نهایت ساللست و در عین حال جزالت بیان کند. 

او معتقد است وظیفه دبیر بیان مقصود و مطلوب سخن است و اگر به صنایع متکلف لفظی 

مفلقان و بلغای »ماند. کالم او در این مورد چنین است:و معنوی بپردازد از مقصود دور می

اند اال که قرینه و سجعی بی وزگارسخن نثررا از تکلف سجع و ایراد قراین مصون داشتهر

تکلف ایراد متعاقب و متواتر گردد که آن پسندیده دارند به سبب آن که چون دبیر خاطر 

بر سجع و تتبع قوافی گمارد از مقصود سخن و مطلوب فحوا بازماند و از جاده غرض 

 «فایده افتد و بالغت در سالست لفظ و ایجاز معنی است.درمضله اطناب و تطویل بی 

های او بیش از هر چیز استحکام و جزالت ( به همین دلیل بر نوشته1: 1389)احمد کاتب، 

 اما کرده استفاده استعاره و توام با سادگی حکم فرماست. او در مواردی از سجع جناس

 الدینمنتجب کالم در ملموس و دمشهو طور به چه آن. است نکشانده ابتذال به را سخن

 مکاتبات ملزوم و الزم هااطناب این است معتقد بهار استاد. است اطناب شودمی دیده

 در یغزنو نثرابوالمعالی اساس و برپایه مراسالت شیوه دارند اعتقاد ایشان. است دیوانی

 متر.ک  دمنه و ودرکلیله است زیادتر الکتبهعتبه در اسجاع آنکه جز است دمنه و کلیله

:» دگویمی که است نامه مرزبان در وراوینی سعد سخن واقعی مصداق الکتبهعتبه نثر   

 تابک این مورد در سبکی مهم نکته.« آویخته جزالت با وسالست درآویخته متانت از لطف

 ستا آن در فارسی کهن و نادر ترکیبات و لغات و دیوانی خاص اصطلالحات فراوان کاربرد

: 1364)بهار، . است درآورده کلمات قبیل این از ارزش با ایمجموعه صورت به را کتاب که

 به بعد ( 868

 اساس و پایه بر مراسالت» دقیقا چنین مى نویسد: عتبه سبک دربارۀ بهار الشعرا ملک   

 زمال که هم هایىاطناب و است زیادتر این در اسجاع اینکه جز است، غزنوى ابوالمعالى نثر

 و کلیله در دو هر این و شود مى دیده منشآت آن در باشد، مى دیوانى مکاتبات مملزو و

 (  864  ،3 ج:  1364 )بهار،« نیست. دمنه

 اربردک گفتیم، که گونه همان زیرا اند؛نکرده دقت کتاب این متن در الشعرا ملک گویا   

 در احمد بن على خود این، بر افزون نیست؛ فراوان عتبه در سجع، همچون ادبى، صنایع

 ر،روزگا بُلغاى و ُمفلقان و »گوید:  مى پردازى قرینه و سازى سجع نقد در کتاب، مقدمۀ
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 کلفت بى سجعى و قرینه که الّا اند،داشته مصون قراین ایراد و سجع تکلّف از نثر سخن

 (1 :1389 )احمد کاتب، «دارند. پسندیده که آن گردد، متواتر و متعاقبس ایراد،

 کتابی دانست بینابین نثری را آن میتوان و است سلجوقی دوره منشآت از الکتبههعتب    

 یکل طور به. مرسل نثر خصایص از هم و هست اثر آن در مصنوع نثر هایویژگی از هم که

 :نمود خالصه زیر موارد در میتوان را آن سبکی هایویژگی

 .میشود ماللت موجب مواردی در که اسهاب و اطناب -

به  سازد وطناب مهمترین ویژگی نثر فنی است زیرا آن را از انواع دیگر نثر متمایز میا   

تر های قبل بیشهای نثر فنی را پذیرا باشد. در نثر دورهدهد تا دیگر ویژگیآن امکان می

خورد تا اطناب. تکرار نیز نشانه ابتدایی بودن زبان است، اما در نثر فنی تکرار به چشم می

نویسد. در نثر ساده تواند موجز بنویسد و نمیای است که نویسنده میگونه اطناب به

ها در طول یکدیگرند ، چنان که اگر جزیی از جمله حذف شود ارتباط وقایع از بین جمله

ها در عرض یک دیگر قرار دارند به نحوی که در بسیاری رود اما در نثر مصنوع جملهمی

ب را حذف کرد بی آن که به اصل موضوع خللی وارد شود. توان بخشی از مطلاز مواقع می

باالترین حد اطناب را در نثرهای انشایی از قبیل ترسالت و » استاد خطیبی معتقد است: 

یابیم که هدف آن انتخاب و استعمال هر چه بیشتر لفظ در برابر مکاتیب و مقامات می

ی ورود هر گونه تکلف و تصنع معنی است و چون بیان معنی در آن مقصود نیست راه برا

 (196: 1357خطیبی، «) درآن گشوده و هموار است.

اطناب در این اثر در سطح واژگانی با آوردن صفات و کلمات مترادف )مترادفات(، تنسیق    

 الصفات، القاب و عناوین پی در پی:

له ید الدوکه ایالت والیت مازندران باهتمام جتنب محروس امیر اسفهساالر اجل کبیر مؤ»

و الدین، معین االسالم و المسلمین ایناج بلکا صوابک ابوالوفا متعال التاجی خالصه امیر 

المؤمنین ادام اهلل تأییده حوالت فرمودیم و زمام حل و عقد و حبس و اطالق و جملگی 

اوامر و نواهی در دست و اقتدار او نهادیم و نیابت خوش در تقدیم مصالح مسلمانان و 

همات آن دیار از سپاهی و رعیت و توانگر و درویش و شریف و وضیع ارزانی ترتیب م

داشتیم و علیی الخصوص رعایاء شهر گرگان و نواحی آن از ترک وتازیک حضری و بدوی 

به وی سپردیم و ...تا آنکه از کمال شفقت و دیانت و حسن عقیدت و شیمت او در تقدیم 

و اقامت حدود شرعی بر متعدیان و مفسدان  عدل و انصاف و انتصاف و اغاثت مظلومان

   17ص« معهود و مألوفست در حق ایشان به جای آرد...

های ربطی توضیحی و معترضه دعایی و ها  با آوردن جمالت مترادف جملهو در جمله 

 غیره اعم از فارسی و عربی:
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 تازه گشت و اکنون این حفاوت و شفقت که بر فرزند اعز عالءالدوله و الدین بود از س»

معول و اعتماد بر خصال حمید و شیم مرضی و کمال فطنت و حسن طریقت او در التزام 

مناهج عبودیت مضاعف شد و محل و درجه او از آنچه معهود بود ترقی گرفت و علی 

مروراالیام نصیب او از انعام در تزاید خواهد بود و مکان و مقام او پیش تخت در ارتقاء و 

ایم و به وی تعلق داشتست از اقطاع و ایجاب پیش ازین به اسم او فرموده اعتالء و هرچه

بر موجب مشروع دیوان حماه اهلل آن اسباب و امالک بر وفق حجت و قباله بر قرار متقدم 

او را مسلم و بر وی مقررست و همه تعرضها از آن زایل و منقطع و این مثال صادر گشت 

دور و نزدیک حسن رأی ما به تازگی در حق فرزند اعز تا از همه جوانب ترک و تازیک و 

تصور کنند و بر کیفیت معتقدی که به غایت صفا در حق او هست در دست وکال و 

معتمدان او مقرر دارند و عالیق منازعت و مزاحمت از آن بریده گردانند و حرمت ایشان 

زادت نواب آن دیوان زیادت از گذشته دارند و دانند و از حکم فرمان نگذرند و از است

   90ص« بپرهیزندو شکر ایشان مغتنم شمرند و به مراجعت حاجت نیارند...

و در الیه کالمی با آوردن آیه، حدیث، ضرب المثل، داستان و اشعار فارسی و عربی   

های آن در ادامه در مورد آیات و امثال و اشعار خواهد آمد(  و در معنی با بیان )نمونه

 دهد.ا نشان میجزییات خود ر

  .جمالت و عبارات و واژگان سطح در گوناگون مترادفات از گیری بهره -

سجع و قرینه پردازی از آغاز قرن ششم به طور جدی پا به عرصه نثر نهاد و به دنبال    

آن، رعایت سجع و توازن و ایراد قراین موجب شد که نویسندگان این سبک خود را به 

ند و با پرداختن به الفاظ و مفردات و صنایع لفظی توجه خود را به دامان زبان عربی بیفنن

شود تا قراینی دارد و در میان توده عظیمی از مترادفات غرق میظاهر الفاظ مصرف می

 برای سجع و موازنه ایجاد کند.

در هر عهدی و در میان هر فرقتی و امتی، معانی سخن را به لغتی و عبارتی دیگر کسوتی »

 1ص«بوده است که اصحاب فطنت و ارباب حکمت و... و حلیتی

جمله اکابر و فحول علماء... او را مطواع و منقاد و از وی مستقبل و مقتبس و بر تعظم و »

 5ص«تقدیم جانب او و بر ثناء و اطراء مثابر و مواظب.

 33ص«و به اشادت درجات و انالت طلبات و اعداد اسباب فراغ دل ایشان...»

 58ص«ب و حساب و سیئات بر حسب مواعید و وعید، معدّ و عتید.ثواب و عقا»

مشتمل بر غرر و درر و نتف و طرف و فضل و افضال و عتاب و اعتاب در آن تأمل »

 ص108«کردم.می
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 زانمی مشهور منشآت دیگر با مقایسه در البته که عربی عبارات و واژگان وفور -

 .است کمتر آن عربی غریب عبارات و واژگان

رواج ادبیات عرب بین طبقه درس خوانده، نفوذ روز افزون اسالم در ایران و توسعه    

مدارس دینی در سراسر کشور به عالوه اظهار فضل و اثبات عربی دانی مترسالن و 

نویسندگان از جمله عواملی بودند که سبب شدند بسیاری از لغات و اصطالحات و ضرب 

راه یابند عالوه بر اینکه نثر فنی نو چهره نیز برای  ها و اشعارعربی به نثر فارسیالمثل

رعایت سجع و دیگر صنایع شعری و مختصات نثر فنی با آن دامنه وسیع، لغات و کلمات 

 الزم را در اختیار نداشت لذا سیل لغات عربی به زبان فارسی سرازیر شد.

 الکتبه نیز واژگان عربی فراوان است:در عتبه

لطاف صنایع سبحانه و تعالی در حق ما که به غایت شکر آن رسیدن از جالیل عواید و ا»

متصور نیست یکی آنکه مارا در حجر دولت دولت چنین پادشاهی که... اسکندر ثانیست 

پرورش داده است و به اخالق جمیل او متخلق و متحلی گردانیده و اقتباس از انوار شیم 

را شاکریم و مقابله آن را به خدمت مرضیه و خصال حمیده او کرامت کرده و ما نعمت 

    19ص«منقاد و معتقد و اهلل و تعالی ولی التوفیق.

 شود:و ترکیباتی از جنس ترکیبات ذیل در این کتاب به وفور دیده می

/اقصی 16/متفق علیه16/مرهونه باوقاتها/روساء االقالیم/مشارالیه95علی االطالق/حرس اهلل

/جمیع 51/ابواب المال70ترادف الشهور/36/علی رؤوس االشهاد16االمکان

 138/عدیم النظیر115االحوال

 های آن خواهد آمد.امثال و اشعار عربی هم فراوان است که نمونه

متن در مقایسه  در اندک میزانی به عربی ابیات و اقوال و احادیث و آیات درج -

 .با متون فنی مصنوع مشابه

آیات و احادیث در نثر فارسی به تقلید از عربی  درج و تضمین اشعار و امثال و استعمال   

از اوایل قرن ششم به غایت تکلف انجامید و به صورت یکی از ویژگیهای عمده نثر این 

 دوره درآمد.

اقتباس از آیات و احادیث و امثال و عبارات عربی بیشتر در بخش اول مجموعه مورد    

از دیوان سنجر صادر شده این نوع  نظر یعنی در مکاتیب رسمی و مناشیر و احکامی که

شود و اغلب آیات و احادیث موجود در کتاب در همین بخش مندرج اقتباس دیده می

 است در عوض اشعار و امثله عربی و فارسی در این بخش بسیار اندک است.

در مقابل درج و تضمین اشعار فارسی و عربی در بخش اخوانیات بیشترین سهم را دارد    

خورد و اغلب به صورت ناتمام ی که آیه و حدیث کمتر در این قسمت به چشم میو در حال
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و با اشاره به برخی از کلمات برجسته آنها آمده است.در مجموع آمیختگی نظم و نثر در 

هایی از چگونگی اقتباس آیات و های سلطانی است. نمونههای اخوانی بارزتر از نامهنامه

 الکتبه:امثال در عتبهاحادیث و استعمال اشعار و 

گاهی از آیات و احادیث به صورت اشاره به یک یا چند کلمه مشخص و برجسته از آنها    

بهره گرفته است به نحوی که آیه و حدیث مورد نظر به محض مشاهده این اشاره به ذهن 

 مخاطب متبادر گردد و متوجه آن شود:

 6ص«و ائمه علم شریعت را که ورثه انبیاءاند...»

که هر چه این معنی نموده شود، همچون استبضاع تمر باشد به هجر و کمون به »

 111ص«کرمان.

از احوال خویش و اعزه که ایزد تعالی بعد اشتعال الرأس شیبا ارزانی داشتست، اعالم »

 135ص«کنم.می

 هاند اما شیواما در بیشتر موارد آیات و احادیث به طور کامل و یا بخشی از آن، ذکر شده

نقل این آیات و احادیث در بخشهای مختلف این کتاب متفاوت است برخی از این روشها 

 آوریم:را برای نمونه می

 آورد:آیه و حدیث را به صورت مضاف الیه در ادامه جمله می-

و آن را وسیلت و ذریعت فوز و نجات یوم ال ینفع مال و ال بنون اال من آتی بقلب سلیم »

 39ص«سازد.می

 196ص«امید آنکه بشارت ال تثریب علیکم الیوم شنود و بدین طرف آمد.به »

 زند:به جمله فارسی پیوند می« که»آیه و حدیث را به وسیله حرف ربط -

وبی شک مجلس رفیع الزال رفیعا از آن مسؤول تواند بود، که کلکم راع و کلکم مسؤول »

 ص110«عن رعیته.

امع اولوااللباب رسید که ال ادری بأی البشارتین اسر، و از زفان گوهربار و نداء فلک به مس»

 133ص«بقدوم جعفر؟ ام خیبر بفتح

 آورد:آیه و حدیث را به عنوان مثال و در پی ادات تشبیه می-

اند و او را کما اند و هر چه داشته است، ببردهجماعتی از قطاع الطریق به وی رسیده»

 77ص«ولدته امه بگذاشته.

 163ص«المغشی علیه مانده بودم.و ساعتی دیگر ک»

 46ص«و اورا کلحم علی وضم بی تیمار بگذاشتن و چشم از وی برداشتن...»

 آورد:آیه و حدیث را در جهت تکمیل معنی عبارت فارسی می-
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و ترتیبی کند که از آن، ذکر جمیل و ثواب جزیل منتشر و مدخر گردد  و آن قرار آثار »

 ص94«یها و هو خیر الوارثین مؤبد و مخلد ماند.الی ان یرث اهلل االرض و من عل

دانم که آن مجلس را یوم تبلی السرائر از این تصور در مقام خجلت و موقف یقین می»

 103ص«اعتذار بباید ایستاد.

اما در مورد استفاده از اشعار عربی و فارسی در متن این کتاب باید چنین نگاشت که در 

تکمیل معنای متن و در ادامه آن و بدون واسطه آورده برخی موارد این اشعار را برای 

 است:

خواسته است که از عوایق ایام فرصتی یابد و به خدمت حضرت خداوندی شتابد و و می»

 این نیت را کار بندد:

 و اذا لم یکن من الرزق بد            

 161ص«فتتبع مطالع االقبال                                             

 پیوندد:و گاهی این اشعار را با یک واسطه از جمله حرف ربط که به متن می

و از غایت هزت و نشاط به شوق مطالعت آن کلمات، گفتی ندا در عالم ارواح و نفوس »

 دادند که:

 هذا هو السحر الحالل و لیس من

 ذهن البریه مثله یتوقع                                      

 ه یخص بخاطر اال و صاحب

 131ص«یصغی ألسرار السماء و یسمع...                                  

 واژگان، که گوناگون هاینامه از است ایمجموعه الکتبهعتبه مطالب، تکرار -

  .است یکنواخت و یکسان آنها بیشتر محتوای حتی و آیات عبارات،

ها باعث شده زبان و لحن مشابه آنها و هدف غایی در حقیقت محتوای یکسان نامه   

نویسنده به یک سمت و جهت کشانده شود و واژگان و عبارات هم در آنها تکراری و 

های آن در متن به قدری فراوان و واضح است که نیازی به تکرار یکنواخت گردد. نمونه

 رسد.   ها به نظر نمیآن

 .شودمی دیده آن در  موازنه و سجع قبیل از ادبی صنایع از برخی گهگاه -

سجع نیز یکی از ویژگیهای عمده نثر فنی است، جمالت در این گونه از نثر به صورت    

ردد. هر گشود تبدیل میتر تقسیم میهای طوالنی که گاه خود به چند قرینه کوتاهقرینه

یاق سها از کلمه یا ترکیب در هر قرینه نظیری لفظی در قرینه مشابه خود دارد، لذا جمله

گردند که تقلیدی کامل های متوازن و مسجع تبدیل میطبیعی خود خارج شده به قرینه

شود در آن این قراین به هر اندازه بیشتر به شعر نزدیک می» از دو مصراع شعر است 
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مناسبات لفظی بیشتر و پیوستگی معانی کمتر است و پیداست که در چنین آثاری رشته 

به  گسلد و باز همن متضاد یا مترادف و متشابه  پیاپی از هم میاصلی معنی با ایراد قرای

 ( 60: 1357خطیبی، « ) پیوندد.هم می

 سجع متوازی:

 165ص«که دنیا عرصه فناست نه سرای بقا و موضع فرار است نه منزل قرار.»...

 سجع مطرف:

 4ص«و بر هر چه در عالم موجودست، از فضل او اثر فیض جودست.»

   سجع متوازن: 

های آفریدگان، های جهانیان، محمودست و در همه دلافاضت عدل و احسان به همه زبان»

 80ص«محبوب.

 هدید متن در نیز غزنوی و سامانی دوران فارسی مرسل نثر هایویژگی از برخی -

 .شودمی

خوریم که از الدین به عبارات و جمالتی بر میها و ترسالت منتجببا بررسی نامه   

های توان آنها را در زمره نثرهای نثر فنی بر خوردار نیست بلکه میت و ویژگیخصوصیا

نثری است ساده و روشن مبتنی بر جمالت کوتاه و »مرسل و ساده قلمداد کرد یعنی: 

( نثری که در آن 36: 1358شمیسا، «) کلمات فارسی و خالی از لغات عربی و مهجور.

دی که معنی را تمام و کامل و رسا منتقل کند. وظیفه لغت تنها بیان معنی است در ح»

به همین مناسبت نیز در این قسم از نثر از میان سه شیوه مختلف ایجاز و مساوات و 

شود و دو رکن کالم یعنی لفظ و معنی دوشادوش اطناب معموال مساوات انتخاب می

 (76-5: 1357خطیبی، « ) روند...یکدیگر پیش می

ی است شود سبکدر سبک شناسی با عنوان بینابین شناخته میاین سبک نوشتار که    

خورد که در آن نثر فنی آمیخته با نثر مرسل است و در سایر آثار این دوره هم به چشم می

 الدینتوان دید و نمونه آن در نثر منتجباز جمله نمونه بارز آن را در کلیله و دمنه می

 فراوان است:

اند که رعایاء آن ناحیت از سیف الدین و به سمع ما رسانیده آن شغل به وی ارزانی داشته»

د او را کوشسپرد و در تخفیف و آسایش ایشان میشاکرند و با ایشان طریق پسندیده می

 61ص«بر آن محمدت فرمودیم و این مثال به تازگی صادر گشت... 

 ست.گر ااستفاده از صنایع بدیعی کمابیش در این اثر و دربطن جمالت آن جلوه-

های توان به کثرت استعمال صنایع بدیعی و آرایهاز دیگر خصایص عمده نثر فنی می   

ادبی اشاره کرد. انواع جناس، مراعات النظیر، تضاد، قلب و... در نثر این دوره بازتاب 
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چشمگیری دارند. در نثر فنی تناسب الفاظ و هماهنگی لفظی و معنوی میان کلمات بسیار 

دگان و دبیران همت خود را در ایجاد این تناسب و هماهنگی مصروف است و نویسن

ل و های قبتوان یافت که با سایرکلمات عبارتای میداشتند به حدی که کمتر کلمهمی

 انجامد.بعد از جهتی متناسب نباشد.این تالش در نهایت به تولد نثر فنی و متکلفانه می

 جناس تام:

محروس دام محروسا رسید واز مطالعه آن زوایح اخالص  چون در این وقت مطالعه جانب»

 88ص«یافته شد...

 جناس ناقص:

 130ص«امارت امارت بر ارباب بالغت و برهان مهارت در سیاقت عبارت آن است...»

 جناس قلب:

 15ص« و رقبه هر یک از ایشان در ربقه و خدمت ماست.»

 جناس لفظ:

 13ص«هد بود.و در عاجل و آجل از کار ایشان مسؤول خوا»

 جناس خط:

 10ص«و چون از کسی جنایتی و خیانتی بیند،...»

 مراعات النظیر:

چون آتش خواهی در رسید و آبی بر آتش اشتیاق ما زد و خاک در روی اومید من کهتر »

 117ص«پاشید و همچون باد بر گذشت.

 تضاد:

 8ص«و رضا و سخط ما از نتایج شکر و شکایت او دانند.»

 تلمیح:

 11ص«هر جایی که بوده ست، ید بیضا نموده ست. او در»

 حسن مطلع:

ها و بیشتر اخوانیات احمد کاتب با آیه قرآن و یا اشعار عربی و فارسی آغاز برخی از نامه   

شود که با مضمون و موضوع نامه متناسب و هماهنگ است و به نوعی برائت استهاللی می

اطب را آماده مواجهه با مضمون مکتوب سازد که ذهن مخرا در شروع نامه فراهم می

 سازد.نماید و تأثیر نامه را در خواننده دو چندان میمی

هرچند روزگار مرا در پای حوادث انداختست و از من مظلوم محنت زده دست خوشی »

 ای که، ساخته به درجهبر
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دل و جان من زمانه یک تیر بال نماند در جعبه چرخ                          کان بر          

 نزدست

نویسم زهی وقاحت و صفاقت چه گیرم و نادانسته هذیان میشیداوار قلم به دست می

 جای کتابتست مرا و چه روز تحریر و تحبیر،

« رمانی الدهر باالرزاءحتی                         فؤادی فی غشاء نبل                          

 113ص

 باب محتوا     الکتبه ازاهمیت عتبه

 یاربس اینمونه که کتاب نثر جهت از یکی: است اهمیت حایز جهت دو از الکتبهعتبه   

ر که د است ششم قرن در سالجقه دولتی هایدستگاه در فارسی نثر انشای از ارزشمند

 این خصوص در سطرهای پیشین سخن گفتیم سبک و شیوه سخن آن را واکاویدیم و

. آنهاست حاوی کتاب این که اجتماعی و فرهنگی و تاریخی مهم اطالعات جهت از دیگر

 دوره اجتماعی و درباری ورسوم آداب نصبها، و عزل به توانمی کتاب این مطالعه با

 از اعم مختلف افراد اختیارات و وظایف دولتی، هایدستگاه بر حاکم قوانین سنجری،

 چهره و برد پی... و رعیت ،مقطع مشرف، مستوفی، شحنه، والی، خطیب، حاکم، قاضی،

 کرد. ترسیم ذهن در را زمان آن اجتماع

 روشنها برای اهمیت این فرامین از دید تاریخی روشن است. آن چه می ماند، اهمیت آن  

 نای در. است زمان آن در موجود سیاسی نظام و روزگار آن بر حاکم سیاسی بینش کردن

 یاسیس نگرش اصولی، لحاظ از که رودمی کار هب تعبیرهایی معمول، طور به فرامین، قبیل

 فرامین این در چه آن که است روشن .دهدمی نشان را امارت و خالفت دستگاه بر حاکم

های سیاسی حاکم بر زمان وی و اندیشه عبارتی به یا کاتب افکار از ناشی بخشی آمده،

 ل،معمو طور به. نداکرده می صادر وزیر بخشی دیگر، دستورهایی بوده که شخص شاه یا

 اب دبیر، و شده می ریخته نگاری فرمان یا نگاری نامه رسمی قالب در وزیر یا شاه اوامر

 قرآنی، آیات از خود، ادبی تخصص از استفاده

.به هر روی، حتی آن چه صرفًا اند کرده می ارائه را آن حکیمانه کلمات یا امثال احادیث،

افکار حاکم بر دستگاه و درگاه را منعکس می کرده کرده، دقیقًا از قلم کاتب تراوش می

ها که بگذریم، فرامین مزبور، یکی از ها و لفاظیاست. به همین دلیل، از عبارت پردازی

 -منابع بسیار ارزشمند برای دریافت درست فلسفه و اندیشه سیاسی و راه کارهای دینی 

 طور د. فرامین یاد شده، بهباشسیاسی در اداره امور سیاسی و حکومتی آن روزگار می

 معمول، شامل چهار بخش عمده است: 



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      111

ابتدا یک مقدمه کلی که دید و بینش سیاسی در ارتباط با دولت و حکومت و روابطش  الف:

 با مردم یا علما در آن ارائه شده است. 

های شخصی که به عنوان امیر، قاضی، محتسب یا منصب در مرحله بعد نام و ویژگی ب:

انتخاب شده آمده که ضمن آن، دانش، مدیریت و تسلط و تجربه وی بر وظیفه و دیگری 

 منصب مورد نظر مورد توجه قرار گرفته است. 

ها و تکالیفی که بر دوش وی نهاده شده به تفصیل یا به در مرحله سوم از مسئولیت ج:

 اجمال سخن گفته شده است. 

و ملی موجود در شهر خواسته شده تا با در نهایت، از سایر طبقات و نهادهای دولتی  د:

تمام وجود از وی حمایت و اطاعت کرده و او را در کارهایش یاری رسانند تا بتواند وظایفش 

 را به خوبی انجام دهد. 

این فرامین که باید منتخبی از فرامین دیوان رسائل سلطان سنجر باشد، در چند زمینه    

شغل تدریس، اوقاف، حسبه، خطیب، نیابت وزارت است: امارت و ریاست شهرها، قضاوت، 

 طغرا و نقابت سادات و چند مورد دیگر.

در نخستین بخش از فرامین، کلیاتی آمده که به نوعی نگرش کلی سیاسی کارگزاران    

دهد. روشن است که در یک ترین مفاهیم نشان میدولت سلجوقی را درباره برخی از مهم

ح این مفاهیم نیست؛ اما همین مقدار نیز که در حد چند فرمان، امکان توضیح و تشری

 سطر این کلیات آمده، قابل توجه است.

ها که به طور معمول در آغاز یا بخش آغازین فرامین آمده، چند اصل مطالعه این عبارت

 را یادآور شده است: 

 عدالت سبب ثبات دولت است؛ چه اول قاعده جهان داری، افاضت عدلت است.  -1

 رعایت حقوق مردمان به عنوان مصداق عدل، سبب ثبات دولت است.  -1

 اساس پادشاهی و جهان داری بر آباد ساختن است.  -3

 آباد ساختن جز با رعایت عدل و انصاف ممکن نیست.  -9

 اساس دولت و قاعده ملک بر پایه احیای معالم دین و شرع و اقامه حدود الهی است.  - 7

 دین، سبب ثبات دولت و مملکت است.  احترام به عالمان -6

های الهی است و بهترین شکرگزاری از بقای دولت و دوام آن، نتیجه شکر نعمت -5

 های الهی رعایت حقوق مردمان است. نعمت

تشیید قواعد امور دینی و تمهید مصالح شرعی از دالیل بسطت مملکت و دولت است.  - 8

 خداوندی است.های تمشیت امور دین مصادق شکر نعمت
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دوام دولت و نظام مملکت از آثار و نتایج رعایت احوال رعایا است که یک تکلیف الهی  -4

 است. 

ها تکلیف الهی ثبات و دوام دولت بر دو مفهوم عدل و احسان است که رعایت آن -10

 است. 

دو مفهوم عدل و احسان در تمامی ادیان و مکاتب پسندیده است و هر کسی برای  -11

 جرای آن، نظر و طریق خاص خود را دارد. ا

سلطان مصداق ظل اللّه فی االرض بوده و ملک و دولت را خداوند در اختیارش نهاده  -11

 است. سلطان و همه کارگزاران در برابر خداوند مسئول خواهند بود. 

 بیشترین مفهومی که در این فرامین آمده، درست به مانند تمامی متون سیاسی که در   

دنیای اسالم نگاشته شده، مفهوم عدل است. این مفهوم برگرفته از قرآن است و به همین 

ها یاد شده دلیل، همراه مفهوم احسان، به عنوان دو پایه و اساس برای جهان داری از آن

-66-60-78-73-98-91-90-34-35-33-30-11) مطابق با مطالب صفحات است.

 الکتبه(عتبه 67-59-80-81-87-4-10

دومین بخش فرامین، نام بردن از فردی است که برای آن مسئولیت انتخاب شده که در  

هاست که می های او پرداخته شده است. در بیان همین ویژگیضمن آن، به بیان ویژگی

یعی طب های سیاسی حاکم بر کارگزاران دولت سلجوقی پی برد.توان به برخی از دیدگاه

 های خاصی در نظر گرفته شده است. ناسب، ویژگیاست که برای هر منصبی، به ت

یک ویژگی کلی که در بسیاری از موارد لحاظ شده، بستگی خانوادگی افراد و انتخاب    

است. در اصل،  "خاندان قدیم"های بنام و اصیل در اصطالح ها از اهل بیوتات و خاندانآن

ین دوره، اصالت خانوادگی های مختلف درایک مالک مهم برای انتخاب افراد برای سمت

ها در بسیاری از موارد به طور موروثی، مناصبی چون ریاست شهر، قضا است. این خاندان

ها، یکی از اند. اعتقاد به انتخاب افراد از این خاندانو یا تدریس را به عهده داشته

 بارتها در گزینش می باشد که معموال در فرامین با عترین مالکترین و رایجاساسی

چون از عادات دولت ما معهود و متعارف است حقوق اسالف در اخالف رعایت فرمودن و "

 بیان می کند. "جاه و جای پدران به فرزندان سپردن

در این زمینه، انتخاب سادات، همواره مورد توجه بوده و به عنوان یک امتیاز از آن در    

که کسی جز از این خاندان برگزیده  حکم یاد می شده است. البته در مورد نقابت سادات

-71) همان، صفحاتنمی شده؛ اما جز آن نیز، سید بودن یک ویژگی قابل ذکر بوده است.

56-14-16-33-57-63-90-96-66-79-81-67-75) 
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ها و وظایفی که به عهده این افراد گذاشته شده، در بخش سوم این فرامین، مسئولیت   

ه احترام آن که این اشخاص خود به وظایف خویش واقفند، آمده است. البته در مواردی، ب

 از آن یادی نشده است.  

وظایف یاد شده در این فرامین، برخی کلی و برخی موردی و متناسب با شغلی است    

که به شخص واگذار شده است. یکی از وظایف کلی که در بیشتر این فرامین آمده، احترام 

است که به هر روی به عنوان طبقه اعیان، حافظ نظام  های برجسته شهرنهادن به چهره

اجتماعی جامعه و ارکان قوام آن هستند. در یک مورد، به حاکم ری نوشته شده است که 

و بر احترام و توقیر و تبجیل و اعزاز از سادات و ائمه و علما و صلحا و مشایخ و اهل "

 بیوتات 

 های این افراد و مشورتذاشتن به آراء و دیدگاه. در ادامه نکته دیگر، احترام گ"متوفر باشد

 (10-51-8.)همان، صفحات ها استدر امور با آن

ای که در این فرامین آمده، درخواست سلطان از بزرگان و اعیان و مسئوالن آخرین نکته   

شهر برای احترام نهادن به صاحب منصب تازه وارد است. در اصل، بدون همراهی مردم، 

 تها درخواسمسئول کار دشواری است. به همین دلیل، در این فرامین از آنموفقیت یک 

ند کهایش بپذیرند و مطابق آن چه وی حکم میشده تا ریاست او را در کارها و مسئولیت

 (14-8)همان صفحاتراند، عمل کنند.و فرمان می

 فرجام سخن

 ت؛اس فارسى زبان وانىاخ دیوانى و هاىنامه از مستقل مجموعۀ نخستین عتبۀالکتبۀ   

 رچنده. دانست فارسى ادبیات در نوین نوعى و موجد سبک را آن نویسندۀ باید بنابراین

 أثیراتىت زبان فارسى، در نگارىنامه شیوۀ اما است، داشته رواج باستان ایران نگارى در نامه

 و مقدمه با را نامه هر بزرگ، است؛ این کاتب پذیرفته عربى مکاتبات اسلوب از فراوان

 تباطىار کوشد مى نماید،تقسیم مى مختلف ارکان به را مکتوب ، آغازداستهالل مى براعت

. دجویمى بهره منطقى ادلّۀ براهین و از آثارش در و کند ایجاد نامه هاىمیان بخش منطقى

 خصایص از معترضه، جمالت کارگیرى به و مترادف کلمات و نعوت، جمالت بردن کار به

 گیرد؛مى بهره ادبى دیگر صنایع و سجع از کالم تضاعیف در گهگاه او. اوست کسب اصلىِ

: از عبارتند هانامه این هاىشود ویژگىنمى متمایل پردازى در سجع افراط به هرگز اما

 هاىبخش به نامه تقسیم استهالل، براعت و نویسى دیباچه مطالب، بیان در اسهاب

 باتقری مهم اثر این است مخاطب. گفتنی درخور هاىستایش و هالقب کاربرد و گوناگون

 شمش قرن در سالجقه عموما و سنجر دربار از مانده باقی نثر ترسلی و انشایی یادگار تنها

         است.
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 تحلیل عناصر ادبی درّه نادره
 )با تکیه بر بدیع لفظی(

 6فاطمه حسین پور

 2زهره احمدپور

 چکیده

ده ش نوشته فارسـی است که به نثر مصـنوعه متن ترین و متکّلف ر نادره دشوارتریند

. قصد مولف نوشتن متنی فنی و دشوار است و تاریخ نویسی در مرحله دوم برای او است

در دره نادره  -تکیه بر بدیع لفظی –اهمیت دارد. هدف این مقاله بررسی عناصر ادبی 

: بدیع لفظی در ادبیت دره نادره چه جایگاهی دارد؟ است. سوال اصلی پژوهش این است

روش تحقیق تحلیل محتوا است بدین صورت که مصادیق بدیع لفظی در دره نادره مورد 

بررسی قرار گرفته است و پس از بررسی آمار و بسامد آنها در سه محور اصلی سجع، 

ه نادره در انسجام و توازن ،جادیا درجناس و تکرار مورد تحلیل قرار گرفته است. سجع 

نقش اساسی دارد. استرآبادی به خوبی از  انواع جناس برای هر چه مصنوع تر کردن نثر 

 رگید یسو از و کند یم کالم در یقیموس جادیا سو کی از جناس .خود بهره جسته است

تکرار بیشترین بسامد را در میان انواع بدیع لفظی می شود.  مختلف یمعان یتداع سبب

 ادبی بر عهده –نادره دارد و نقش زیادی در موسیقیایی کردن این کتاب تاریخی در دره 

 دارد.

 

 دره نادره، نثر مصنوع، بدیع لفظی، سجع ، جناس ، تکرار. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

تاریخ ایران از آغاز روی  بهاست که  میرزا محمدمهدی استرآبادی تالیف دُره نادره کتاب

تا کشته شدن او در فتح آباد قوچان و روی دادهای یک ساله ایران کار آمدن نادر شاه 

ترین متن به نثر مصنوع این کتاب دشوارترین و متکلفانه پردازد.می پس از مرگ وی

رود؛ زیرا نویسنده خود به انگیزه پدید آوردن چنین نثری به نوشتن فارسی به شمار می

کم تری برخوردار بوده است. از زمان پیدایی آن پرداخته و تاریخ نویسی نزد او از اهمیت 

این اثر )کمابیش سه سده(، گاهی ادیبان و فاضالن روزگار بدان روی آورده و گاهی از آن 

اند. روزگاری این کتاب قبله نامه نویسان بوده است و روزی آماج طنز و دوری کرده

دست شدن در امال از بر ریشخند متعلمان. اگرچه زمانی واژگان دره نادره را برای چیره 

گنجاندند، دیری نگذشت که همان جمالت ها میهایی را از آن در نامهکردند و بخشمی

ای خواندند و نویسنده آنها را سفیهی خودخواه و دیوانه« تطویل بالطائل»یا « ترهات»را 

ندن آن یاوه سرا برشمردند. باری، هر ادیب و مترسلی خود را از ورق زدن این کتاب و خوا

های مصنوع مانند داند و اثر خامه میرزا مهدی خان را همچون دیگر متنبی نیاز نمی

 د.خوانمرزبان نامه، سندبادنامه، نفثۀ المصدور و تاریخ وصاف می

نثر کتاب یک نواخت نیست و به گفته مصحح دانشمند کتاب، آن را در فصاحت همچون 

بد. چرنفثۀ المصدور در جاهایی بر آن می توان دانست و حتیمتون ادبی سده ششم نمی

نویسد یا دیدگاهش را دیدگاه یا داوری نویسنده را درباره کسانی که شرح حالشان را می

آید، از شعرهای عربی یا آیات و روایتی که در متن درباره روی دادهایی که پیش می

راندن  و« ر قندهاربیان تسخی»توان فهمید؛ چنان که در گنجاند، به نیکی میکتابش می

لبته ا«. فانظر کیف کان عاقبۀ المفسدین»کند: افغانان از آن جا، سخنش را چنین آغاز می

گفتارهای صریح او نیز درباره دشمنان نادر شاه یا توصیف شاهان افشاری به ویژه نادر کم 

 .نیست

 محتوای کتاب

یست رود و نویسنده بینیمی از صفحات این کتاب حاشیه و تفسیر کلمات متن به شمار م

برابر بیش تر از آنچه در خور گفتن بوده، لفظ و کالم به جای تاریخ به خورد خواننده داده 

و  های نظامیو بیش از اینکه نشان دهنده چهره تاریخی نادر شاه و بازگو کننده کشاکش

ده است. های ادبی خود فراهم آورها و تردستیای برای خودنماییسیاسی او باشد، زمینه

نماید. نخستین عنوان کتاب پس های تاریخی دره، اندک میاز این رو، درون مایه گزارش

کند و از چگونگی چیرگی اشاره می« اختالل ممالک ایران»از دیباچه بلند و دشوار آن، به 

 د.دهافغانان بر اصفهان گزارش می
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و نشستن اشرف افغان  جلوس طهماسب شاه و پایان یافتن دوران پادشاهی محمود افغان

های بعدی کتاب است. نویسنده هم در جای او و کشته شدن خاقان، درون مایه گزارش

« نرایات همایو»چنین به دگرگونی احوال نادرشاه و تصرف مشهد مقدس و بر پایی نهضت 

کند و با توصیف چگونگی تسخیر اصفهان و فتح ارومیه و تبریز و به سوی هرات اشاره می

آن جنگ ابراهیم خان با افغانان و شکست خوردنش، از بازگشت سپاه نادر به پس از 

 د.دهخراسان خبر می

گزارش درباره ازدواج کسانی مانند رضاقلی میرزا، جنگ و صلح شاهان افشاری با 

در به های نادشمنانشان، رسیدن افراد به پادشاهی یا عزل و کشته شدن آنان، لشکرکشی

هایی که در دوران افشاریان رخ داد، شرح م و دیگر فتوحات و تصرفهند و بخارا و خوارز

حال جانشینان وی و ویژگی و شمار فرزندان و بازماندگان آنان، کشته شدن نادر و سرانجام 

ترین پادشاهی علی شاه و جلوس شاهرخ میرزا در خراسان و ابراهیم خان در تبریز، مهم

ف یا توصی« تذهیب قبه نجف»از روی دادها مانند روند. برخی های کتاب به شمار میبخش

 د.انهایی مانند قلعه کالت، در پی این مباحث اصلی آورده شدهمکان

هایی که در آن دوران روی داده است، کمابیش تصویری های نویسنده درباره جنگگزارش

ه ویژه های درازمدت شاهان افشار بنمایان و نیکو از چگونگی مراودات سیاسی و برنامه

نهد و او را از حوادث خرد و گفت وگوها و کارهای تاثیرگذار نادر، پیش روی خواننده می

 .کنددر این روی دادها آگاه می

اما به هر روی  استمترسالنه و ظرافت کاری های  انگیزه اصلی نویسنده خودنمایی

ر تابش را بر اثتوان یافت و کهای تاریخی سودمند و درخوری نیز در نوشته وی میگزارش

انبوهی و انباشتگی واژگان دیریاب فارسی و تازی و آیات و احادیث و امثال و اشعار عربی 

ت خوانده نادره نادرا های منشیانه،و برخورداری از صنایع لفظی گوناگون و کرشمه کاری

 اند.

هم مکتاب دره نادری نمونه به اوج رسیده نثر  فنی  و مصنوع است ویکی از ویژگی های 

نگارش شده اند استفاده از بسیار زیاد از صنایع بدیع لفظی  عآثاری که به نثر فنی  و مصنو

 نیا در و دارد کالم ییبایز به یوافر توجه سندهینو فنی و مصنوع نثر  دردر نوشتار است. 

الفاظ  ردکارب یگاه بلکه ستین مفهوم یالقا یبرا  معنا خدمت در  تنها لفظ گرید نثر نوع

 .دارد تیاهم سندهینو یبرا یادب ی گونه نیتر بایز به

 به و نآ مناسبات و لفظ به یفن نثر توجّه» :است آمده نیچن نیا یپارس فن نثر کتاب در

 ی طهراب از ،یلفظ  محسّنات گاه چیه کنیل ;است شتریب کالم ظاهر شیآرا گر،ید عبارت

 و صنایع باتیترک و الفاظ  از یا پرده  در یمعان نثر، نوع نیا در.... کاهد ینم یمعنو
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 و مجاور و کلمات مفردات با  تناسب جادیا یپ در الفاظ و است نهفته و دهیپوش یلفظ

خطیبی، «)د.آورن یم در نیرنگ یریتصو صورت به را نثر تقارن، و یهماهنگ به توجّه

1366 :346 ) 

و جناس  سجع و اطناب در نثر مصنوع، انواع صنایع لفظى و معنوى چون

در این نوع از نثر همانگونه که . رودو غیره به کار مى استعاره و تلمیح و تقابل و تضادو

ز و عالوه بر استفاده ا از نام آن پیداست، نویسنده با لفاظی عباراتی مصنوع می نویسد

سجع و به کار بردن اشعار و شواهد عربی و فارسی و آیات قرآنی و احادیث و اصطالحات 

علمی و لغات مهجور و استعارات و تشبیهات مختلف، کالم خود را به شیوه ای مصنوع با 

ایی هتفنن»پیرایه ای و ظرایف ادبی و صنایع لفظی می آراید و البته مراد از این صنایع 

است که در الفاظ و عبارات می شود و همین تنوعهاست که کالم را در واقع از صورت نثر 

بیرون می آورد و به جانب شعر که محل هنرنمایی گوینده است، متمایل می سازد. بنابراین 

اتخاذ چنین شیوه ای در نگارش از آن جهت که نویسنده زحمت اظهار مهارت و بیان 

ود می دهد، قابل توجه است و از این جهت که نگارنده مطالب تخیالت شعری را به خ

ساده خود را در لباس عبارات متکلف می پوشاند و به جای توجه به مقصود اصلی، به 

مقاصد فرعی می پردازد، کار او به منزله نقض غرض در امر نویسندگی و مانع ایراد آزادانه 

ه یا فنی، نویسنده ناگریز است خود را ب معانی تلقی می شود. بعالوه در شیوه نثر متکلف

دامان زبان عربی بیفکند، زیرا زبان فارسی تاب تحمل ایراد صنایع گوناگون خصوصاً 

له و این گونه صنعتهای لفظی را بیش از اندازه ثو مما ترصیع و جناس و سجع استعمال

باعث راه یافتن تعداد فراوانی از لغتهای غیر  ندارد و به همین جهت مبالغه در این روش،

 . الزم عربی به زبان پارسی است

دره نادره تألیف میرزا مهدی خان استرآبادی )قرن دوازدهم( نمونه هایی اعال از نثر متکلف 

 . تیا فنی اس

کتاب دره نادره جلوه ظاهری آن بسیار برجسته است و در این کتاب لفظ تا حد بسیار 

سازی از عوامل مختلفی زیادی مورد توجه قرار گرفته است. استرآبادی برای این برجسته

که ذکر شده است بهره برده است ولی یکی از عوامل مهم این برجسته سازی لفظ در 

بسیار زیاد از بدیع لفظی است. سه بخش مهم بدیع لفظی  کتاب دره ی نادره استفاده

عبارت اند از سجع، جناس و تکرار که این سه صنعت در کتاب دره نادره به وفور یافت 

گیرد. هریک از این سه شوند و استرابادی برای نیل به مقصد خود  از آن ها بهره میمی

کی از عوامل مهمی هستند که زبان روش در دره نادره نمونه های بسیار زیادی دارند و ی

تاریخ نویسی استرآبادی را در جهت رسیدن به هدفش در به وجود آوردن  زبانی آهنگین 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%AD
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%AD
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%B1%D8%B5%DB%8C%D8%B9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%B1%D8%B5%DB%8C%D8%B9
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چشم نواز در جهت القای معنای خاص در کتابت تاریخ دوره نادرشاه یاری  و تزیین شده و

 می کنند.

 پیشینه تحقیق

و مورد توجه و فهم بسیاری از مخاطبان از آنجایی که کتاب دره نادره از متون دشوار است 

نمی باشد کمتر مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته است. ارزشمندترین پژوهشی که در 

این زمینه انجام گرفته است تصحیح عالمانه عالمه جعفر شهیدی است )استرآبادی، 

 دهای(، پژوهشهای دیگری که در زمینه دره نادره انجام گرفته است شیوه ها و شگر1385

(، 1347(، بازخوانی چند مثل از دره نادره )پاشایی، 1341اطناب در دره نادره )آذرمینا، 

( و ...به 1341نگاهی به نثر فنی بر مبنای مقایسه نفثه المصدور و دره نادره )محمدیان، 

نظر می رسد در زمینه عناصر ادبیت در دره نادره پژوهش خاصی انجام نشده است. این 

است که عناصر ادبیت در دره نادره را تحلیل و بررسی کند. به خاطر  پژوهش بر آن

گستردگی عناصر ادبی در دره نادره فقط بحث بدیع لفظی مورد بررسی قرار گرفت. روش 

پژوهش تحلیل محتواست که پس از مطالعه دره نادره موارد ادبیت متن استخراج و تحلیل 

 گردیده است.

 بحث اصلی

 یاه ییبایز و کالم یها شیآرای نمونه ای است که بر پایه نادره دره کتابنثر مصنوع 

 ، جعس تکرار، رینظ یمعنو و یلفظ عیصنا از استفاده با سندهینو و است استوار سخن

ر . ددیافزا یم خود ومانایی سخن  کالم آراستن در نیتضم و اتیآ  از اقتباس...  و جناس

یدا می ای پین این کتاب از نظر بالغی اهمیت ویژهتاریخی است به زبان ادبی؛  بنابرا  واقع

کند. استفاده از صنایع ادبی در این کتاب به قدری زیاد است که می تواند منبع بسیار 

ارزنده ای برای بررسی انواع آرایه های ادبی باشد. در این پژوهش جنبه های بالغی این 

 کتاب در  بدیع لفظی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 سجع -6

جع یکی از ابزار مهم در بدیع لفظی است که در موسیقی کالم و بر قراری تناسبات س

سجع یکی از روش هایی است که با اعمال آن، در سطح »لفظی نقش بسیار زیادی دارد. 

دو یا چند کلمه )یک جمله( یا در سطح دو یا چند جمله )کالم( موسیقی و هماهنگی به 

ونی می یابد.مدار بحث تسجیع دو نکته تساوی یا عدم وجود می آید یا موسیقی کالم افز

: 1340شمیسا.«)تساوی هجاها و همسانی یا عدم همسانی آخرین واک اصلی)روی( است.

 یهنر و ممتاز یکارکرد از اغلب سجع ،یعرب  آثار تبع به زین یفارس ادب متون در( 33

 انیم در انسجام و زنتوا ،جادیا یبرا سجع. است برخوردار یادب اثر نشیآفر جهت. در
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 و سجع استعمال راه از که یادب یها ریتصو» . دارد برجسته ینقش یادب متن یاجزا تمام

 ،ینکدک یعیفش).«گردد یادب کالم در ابهام به منجر تواند یم شود، یم حاصل آن رینظا

در مثال زیر می بینیم که نویسنده به وسیله سجع، نثر را تا مرز شعر بودن  (5: 1385

 یش برده است:پ

فرحی بی برح فرجی بی ترح و بال و رحمتی بال ،بال و زحمتی ، و نعمت مصون از نقمت »

 (13: 1385استرآبادی.«)و مسرت محدود و نامحدود و لذتی غیر مجذوذ ونا محدود.

همان طور که مشاهده می کنید   کنار هم  آمدن سجع های متوازی فرح و برح .رحمت 

ت، مجدود و محدود، بر آرایش کالم و موسیقایی شدن هر چه و زحمت ، نعمت و نقم

بیشتر متن می افزاید ) باید این نکته توجه داشت که سجع متوازی موسیقیایی ترین نوع 

سجع محسوب می شود( و نویسنده را در رسیدن به نثری هر چه مصنوع تر یاری می 

 و دهد یم نظم آن به و دکن یم تیتقو را یهنر متن یقیموس ، سجع از استفاده»کند. 

 171:  1384 ، خبازها) «.ردیپذ یم صورت آن. در یساز نهیقر ، یمعان شدن مرتب یبرا

) 

پیشتازان کوکبه اقبال از اصطکاک و اصطفاق  سنابک مراکب سیمین سم »

 ( بین اصطکاک و اصطفاق سجع متوازی وجود دارد.360: 1385استرآبادی.....«)

ت مشتغل و برخی از عراض کفاح و نفاح  منتقل گردیدند رزم مجالحت و مکالح»...

 (310همان :.«)

 یرو نیهم از. کندی م یهنر را آن و دهد یم رییتغ شاعرانه نثر به را یعاد نثر سجع

مونه . ناست یفارس و یعرب زبان در یسینو مقامه و یفن نثر اساس ، سجع که اند گفته

 های دیگر از کاربرد سجع در دره ی نادره:

سر عسگر گوهر ارزنده زندگی را مغتنم شمرده به برد تدبر تدثر و بحرز تحرز تحیز »

 (331همان : «)جست.

وتصافوا بالصفاح و صفحوا بالکفاح  و تواصلوا بالقواطع و تناقعوا بالمقامع و تسارعوا الی »...

زوا ارعوا و تناجالمواقع و تصارعوا فی المصارع . تناوحوا و تنافحوا وتکادحوا و تکافحوا و تق

و تناجروا و تعافروا و تعاقروا و تنافروا و تناقروا و تناصلوا و تناضلوا و تجاولوا و تجاولوا و 

 (330همان: ...«)تجدلوا و تجلدوا 

بر سر و روی عرایس غرایس چمن و عسالیج اغال گلشن از اوراق رائفی الیق نثار »...

 (354همان : «)کرد.

واع سجع منبع غنی و بسیار ارزشمندی باشد و سجع بسامد بسیار این کتاب برای یافتن ان

 باالیی دارد.
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 جناس -2

 یانمع یتداع سبب گرید یسو از و کند یم کالم در یقیموس جادیا سو کی از جناس

 هتوج جلب و کوشش جادیا و لیتخ گسترش بهو «...  گردد یم واحد یلفظ مختلف

 (8: 1351 ل،یتجل) « است. هنر و ییبایز. جادیا عوامل از نیا و انجامد یم شنونده

 دباش یکلمات یک باشد چنان صنعت نیا: ”  اند گفته جناس فیتعر در نیهمچن

: 1337، اطوطو) .« است قسم هفت نیا نظم ای نثر در نبشتن ای بگفتن گریکدی مانند

( در متن دره نادره نمونه های بسیاری از انواع  جناس را می توان یافت تا حدی 6

میتوان گفت جناس مهم ترین آرایه ی ادبی است که در این کتاب به کار رفته  که

است که سبب برجسته سازی موسیقی در متن شده اند کالم را از سطح عادی به 

 سطح ادبی و فراتر از این به نثر مصنوع تبدیل کرده اند.

امداد  و به بنات گلگون ثیاب نبات را در مهد بستان پستان پر لبان بر لبان گذاشت»

های آتشی را با آب و تاب تمام از خاک برداشت جمایل خماایل مکرمتش  باد بامدادی گل

 (5و6: 1385استر آبادی .«)سرو را از لطف شاح و حمایل شاخ، مایل بر بر. کرد.

روش تجنیس یا جناس یا هم جنس سازی یکی دیگر از روش های است که در سطح  

موسیقی به وجود می آورد یا موسیقی کالم را افزون می  کلمات یا جمالت، هماهنگی و

 کلمات که یطور به هاست واک شتریب چه هر یکینزد بر یمبتن سیتجن کند.روش

. استرآبادی در همان آغاز شود متبادر ذهن به آنها بودن همجنس ای ندینظرآ به همجنس

این خود نشان دهنده کالم خود در دره از آرایه جناس به این شکل رو نمایی می کند  و

و از پرتوی پر نور عقل فیاض اشنای اسنای »ی اهمیت آرایه جناس در این اثر است.: 

( که 1و1نفیس نفس کل را با سنای بهی و بهای سنی آشنای ظهور و بروز کرد.)همان: 

بهای هم جناس بهی وبه ترتیب در اشنای اسنای، جناس خط، در نفیس نفس  و 

 ارد.زاید)مطرف( وجود د

 نمونه های  دیگر :

 (18همان :«)هر معنی مغنی کعبی در لفظش...»

 (31همان :«)چندین پشت بست و بر پشت بست»...

( جناس مطرف بین مبالغت 64همان :«)و چون در عرصه بالغت تبلیغ زمام مبالغت کند.»

 و بالغت.

 (689همان: «)و همان قصه بد نامی قصه او و غصه روحانی غصه او آمد.»

در شبی ( »93همان: «)گلبن این مدعا در خلد خلد و جنان جهان چنان غنچه گشاشد.»

از نهار بهار خوشتر و از صباح عید و صباح غید دلکش تر و زمانی مزدوج بفرح و ساعتی 
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منزه از برح و ترح نیرو برح برج سعادت با زهره زهرا افترا یافت،یعنی در شب پانزدهم 

چین و ختن ، ختن شد و چین جبین دهر عالی از ازه ورجب بار حب و شرف ناحیه ت

 (176همان: «)چنین عیش دالویز ازاحت پذیرفت.

همان طور که در نمونه های باال دیده می شود استرآبادی به خوبی از  انواع جناس برای 

هر چه مصنوع تر کردن نثر خود بهره جسته است و برای مشاهده بیشتر این آرایه در دره 

 افی است  فقط این کتاب را ورق بزنید.نادره ک

با بررسی انواع جناس در  دره نادره می توان گفت که :بسامد جناس خط در دره نادره 

نسب به بقیه انواع جناس بیشتر به چشم می خورد که از نظر ظاهری مدام چشم با  کلمات 

ت است این اسنوشته شده شبیه به هم رو به رو  می شود. و نکته ای که بیانش ضروری 

جناس در کنار یکدیگر قرار می گیرند و بدون شک درکنار  که اغلب در متن آرایه سجع و

هم قرار گرفتن دو آرایه سجع و جناس بر موسیقی و تزیین هر چه بیشتر کالم می افزایند.    

 نکته ی پر اهمیت دیگر آن است که  جناس خط در اکثر موارد همان سجع متوازی است.

 تکرار -9

 ترین مباحث زیبایی شناسی و بالغت در ادبیات است تکـرار یکی از مهمترین و بنیادی

آهنـگ و موسـیقی، وحدت، انسجام، نظم و هارمونی خاص و بار تأکیدی، عاطفی،  باعث

تکرار در زیبا شناسی هنر از مسائل اساسی است. سو » در متون ادبی می شود. و یالقاگر

ندگان به سبب تکرار و تناوب است که زیباست. صداهای غیر سوی ستاره ها ، بال زدن پر

موسیقایی و ما منظم که در آن تناوب و تکرار نیست باعث شکنجه روح می دانند حال 

: 1340شمیسا.«)آن که صدای قطرات باران که متناوباً تکرار می شود آرام بخش است.

83) 

د می آورد و عالوه بر آن بر نثر تکرار واژه و ساختن ترکیبات نو معنای خاص را به وجو

نویسنده لطافت و زیبایی خاصی می بخشد. غالبا نویسنده برای تاکید روی مفهوم یا واژه 

ای خاص از تکرار بهره می گیرند تا این گونه اهمیت آن را برجسته جلوه دهد و  مفهوم 

 مورد نظرش را سریع به مخاطب القا کند.

 دینما یم وزع متکلم که است چنان صنعت نیا»: است آمده نیچن نیا تکرار فیتعر در

 اوردیب کلمه در را ینیمع حرف که شود ملزم یعنی ، درهرکلمه را یتهج حروف از یحرف

 (139: تا ی،ب سردار رزاآقایم) «.

از انواع مختلف تکرار آن در دره نادره مورد توجه بیشتر است تکرار واج هاست که بر 

می افزاید که می توان این همه تکرار حروف را در دره نادره  موسیقی کالم هر چه بیشتر
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ناشی از استفاده زیاد آرایه سجع و جناس دانست که اساسشان بر پایه تکرار و همانندی 

 هر چه بیشتر واژه است.

فرایس فرانس نقمت سازند تا خورشید موکب فیروز از افق هندوستان طالع و کوکب »...

در شرق المع شود. أرسل علیهم لهذه العارضۀ عرضا عریضا کوکبه گیتی فروز مجددا 

 ( 915: 1385استر آبادی.«)معارض ثجاج و بحر عجاج...

 (705همان : «)...از راه بلوچستان بالیق مقصد را بطریق الیق بل الیق پیموده...» 

عاقبت دولت پر داللش تعب و عقبات عقاب عقبی در عقب  کاری آغاز »  

 (647همان:«)کن...

از تفرج و تفریح در آن ممنتزهات دلشین  شاهین شاهی البصربه تطیر اشکره عقاب » 

 (737همان  : «)شد.

تکرار واج ها بر موسیقی هر چه بیشتر کالم می افزاید. نمونه های که در باال برای سجع 

 و جناس ذکر شد نیز نمونه این هم حروفی ها هستند.

 به را یفکر ای دهیعق که است یا لهیوس نیبهتر و است ریتاث عوامل نیتر یقو از تکرار

 (84: 1358 ،. پور یعل) «. کند یم القا یکس

استرآبادی سعی کرده است تا حد ممکن واج های یکسان را در کنار هم قرار دهد و در 

این راه  از سجع ، جناس و تکرار حروف بهره جسته است و به حد اعلی موسیقی کالم را 

ایش داده است. همان طور که قبل هم گفته شد بدیع لفظی یکی از مهم در کتاب خود افز

ترین عوامل در ایجاد نثر فنی و مصنوع است که استرآبادی با مهارت بسیار خود از آنها 

به بهترین شکل استفاده کرده است  تا کالم خود را هر چه بیشتر مصنوع کند.و کتاب 

ی اول از نظر ادبی و بالغت و به ر درجهتاریخش را به کتابی تبدیل کرده است که د

خصوص بدیع لفظی اهمیت دارد.درست است که این شیوه نگارش از اواخر قرن ششم 

شروع شده بود و استرآبادی مبدع آن نیست ولی این شیوه نگارش)فنی و مصنوع( در 

خود  کتاب دره نادره او به اوج خود می رسد.و  واستر آبادی در کتاب دره نادره به هدف

 که نشان دادن قدرت نویسندگی اش است می رسد.
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 نتیجه گیری

نثر فنی و مصنوع برای شکل گیری و به اوج رسیدن خود از عوامل موسیقایی و بالغی ، 

اصطالحات دشوار، آیات و احادیث و... بهره می گیرد. یکی از  مهم ترین عوامل در شکل 

ربردش در برجسته سازی ظاهر اثر و گیری نثر فنی و مصنوع بدیع لفظی است که کا

 بخشیدن موسیقی کالمی به آن است. دره نادره بدون شک نمونه برجسته  و به اوج 

رسیده نثر فنی و مصنوع است که در آن  استر آبادی برای متکلف کردن و برجسته سازی  

 هر چه بیشتر متن از بدیع لفظی)سجع، جناس و تکرار( بهره جسته است.

و تبدیل شدن نثر به نثر فنی و  ردره نادره  نقش این عوامل در موسیقی کالم با بررسی د

توان گفت این عوامل در رسیدن مولف به نثری آرایش یافته مصنوع مشهود است.  می

برای بیان قدرت نویسندگی نقش پر رنگ و مهمی ایفا کرده اند. و کتاب تاریخی دره نادره 

نگار تبدیل کرده اند و سبب شده اند جنبه لفظی در حد را  به متنی آهنگین و پر نقش و 

تاریخی کتاب در سایه ارزش ادبی آن قرار گیرد و در درجه دوم  شاعلی خود باشد و ارز

 باشد. 
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 چکیده

تاریخ عمومی است که در نیمه ی سده دهم هجری در سمرقند تاریخ ابوالخیرخانی یک 

نگاشته شده، یعنی در زمانه ای که خانات ازبک بر فرارودان حکمروا شده اند. این تاریخ 

تا کنون تصحیح و منتشر نشده و لذا در عرصه مطالعات تاریخ نگاری ایران توجهی به آن 

حلیل بینامتنی نگاهی کلی به اثر و نشده است. این پژوهش بر آن است تا با رویکرد ت

زمینه ی آفرینش آن بیاندازد، و بر این مساله تامل کند که جدال ها و جریان های 

اجتماعی و فرهنگی در فرارودانِ سده دهم هجری چه نقشی و چه بازتابی در گزینش و 

د رتدوین روایت ها در این تاریخ داشته اند. سپس به صورت موردی بخش پیشدادیان مو

بررسی قرار می گیرد. در این بررسی بر مبنای رویکرد نقد متن ژرار ژنت تغییراتی که 

تاریخ ابوالخیرخانی)به مثابه ی یک بیش متن( بر سه پیش متنِ اصلیش یعنی تاریخ 

بناکتی، طبقات ناصری و شاهنامه فردوسی اعمال کرده است مورد تحلیل قرار می گیرد 

 مل می شود.و بر چرایی این گشتارها تا

 

تاریخ ابوالخیرخانی، تاریخ نگاری، بینامتنیت، خانات ماوراءالنهر، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -6

همزمان با قدرت گیری صفویان در غرب فالت ایران، شیبک خان ازبک نیز در حال جدال 

از  ند وبرای کسب قدرت در آسیای مرکزی بود؛ اگر صفویان از دل ترکمانان عراق رویید

لنهر به عرصه ءاماورا برخی جهات میراث دار آنان بودند، ازبکان در گیر و دار با تیموریانِ

با زوال تیموریان ماوراالنهر از سویی، و رانده شدن  ی سیاستِ جهان ایرانی وارد شدند.

قبایل ترک و مغوِل شمال دشت قپچاق به سوی جنوب از سوی دیگر، شرایط برای روی 

خانات ازبک در ماورالنهر فراهم شد. این دوره که از اواخر سده نهم هجری تا کار آمدن 

استیالی روسیه تزاری بر آسیای مرکزی، به طول انجامید، را شاید بتوان یکی از منحط 

ترین اعصار تاریخ آسیای مرکزی دانست، و به دالیل گوناگون، علی رغم غنای شایان توجه 

 در مورد این دوره صورت گرفته است.منابع موجود، پژوهش های کمی 

خانات ازبک بر سرزمینی حاکم شدند که اگرچه در دوره تیموری حیات شهری آن تا 

حدودی نوزایی شده بود، اما در پی شرایط سه سده ی گذشته ی آن با مسائل و دشواری 

آن روبرو بود. ازبک ها نیز جدای از  و با گسست ها و بحران های گوناگونی های متعدد

که مهاجمان ناخوانده ای به منطقه بودند، از سطح فرهنگ و تمدن نازل تری نسبت به 

 منطقه ی میزبان برخوردار بودند.

همه ی این تضادها و بحران ها، در عرصه ی تاریخ نگاری نمود داشت، در واقع تاریخ 

ه د کبهترین متنی است که در آن می توان در خصوص این که کجا ایستاده ایم و چه ش

بدین جا رسیدیم تامل کرد؛ ضمن آن که به طور کل تاریخ)به مثابه ی روایت( نقش 

 برجسته ای در راستای تثبیت قدرت و تعریف مشروعیت سیاسی برای یک حاکم دارد.

نظریه بینامتنیت ناظر به دو امر کلی است: نخست این که متن بازتابی از جدال ها و 

یگر این که هر متن جزئی از شبکه ی معناست، و باید جریان های دنیای واقع است، و د

 آن را در تعامل کالمیش با دیگر متن ها در نظر گرفت.

تاریخ »نظر به این مقدمات، در این پژوهش کوشیده ایم متن تاریخی موسوم به 

را واکاوی کنیم. این متن تنها تاریخ عمومی هست که در عهد  1«ابوالخیرخانی

جری( نوشته شده، و در تحلیل بینامتنی آن کوشیده ایم به هر دو شیبانیان)قرن دهم ه

بحث یاد شده توجه کنیم، نخست پیوندهای بینامتنی این متن با متون پیش از 

خود)بدیهی است تاریخ های عمومی نسبت به دیگر انواع تاریخ، بیشتر متکی به متن های 

دال ها و جریان های این عصر پیش از خود هستند( را تحلیل نموده ایم و دوم تاثیر ج

 بحران زده بر متن را درنگریسته ایم.
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 پیشینه پژوهش -2

در مورد تاریخ خانات ماوراءالنهر سال ها پیش اشپولر در مقاله اش در تاریخ اسالم کمبریج 

گفت: باید اذعان کرد که تاریخ نگاری این دوران هنوز به صورت دقیق بررسی نشده است، 

در این زمینه بررسی کند به پاره ای آثار تحقیقی روسی متکی است  آن که می خواهد

 1که وارسی مراجع اصلی آنها نیز غالبا میسر نیست.

چند دهه بعد نیز شاهدیم تغییری در این وضع حاصل نشده، چنان که منصور صفت گل 

ون نمی گوید: پژوهش های مربوط به تاریخ نویسی ایرانی و البته گونه ی فارسی آن تا ک

رونق چندانی نداشته است...؛الگوی یاد شده درباره ی پژوهش های مربوط به تاریخ نویسی 

در آسیای مرکزی نیز کاربرد دارد. به نظر می رسد که به رغم اهمیت چشمگیر تاریخ 

نگاری این حوزه، شاید به دالیل پیش گفته تا کنون پژوهشی جامع درباره این موضوع 

 3انجام نشده است.

در ایران فرارودان دوره خانات،  تاریخ نگاریو در خصوص تاریخ که گفته اند،  چنان

 .پژوهشی انجام نشده است

اری تاریخ نگدر زبان انگلیسی چند مطلب خیلی مختصر و البته نه چندان جدی در مورد 

موجود است، از جمله نوشتاری کوتاه از یوری برگل در مورد تاریخ نگاری دوره خانات 

رکزی در دانشنامه ایرانیکا که بیشتر حکم معرفی کوتاهی از منابع را دارد؛ مقاله آسیای م

ی روبرت مک چسنی در مورد تاریخ نگاری آسیای مرکزی در عصر خانات، در تاریخ 

ادبیات فارسی به ویرایش احسان یارشاطر، که از طرح تا داده با مشکالت عدیده ای روبرو 

خصوص تاریخ نگاری منغیت ها پژوهش کرده اند و فون کوگلگان نیز در  کهست؛ آن

همو مقاله ای در ایرانیکا در خصوص ؛ کتابی به زبان آلمانی در این زمینه منتشر کرده اند

تاریخ نگاری خانات دارد که چندان مطلبی در مورد تاریخ نگاری شیبانیان در بر ندارد. 

ری آسیای مرکزی منتشر کرده تاریخ نگابا موضوع رون سال و اسکات لوی درس نامه ای 

اند، که جدا از این که مشکلِ در نظر گرفتن تاریخ منفک از ایران برای آسیای مرکزی را 

 .فاقد تحلیل و بررسی است، دارد

در تاجیکستان هم پژوهش هایی انجام شده، که عمدتا نقد ادبی هستند؛ از جمله کتاب 

موالنا بنایی هروی که به نوعی از  عبدالغنی میرزایف پژوهشگر شهیر تاجیک در مورد

نخستین پژوهش هایی بود که در تاجیکستان با اسلوب نوین صورت گرفت؛ و همچنین 

پژوهش ارزشمند عثمان کریم اوف در مورد ادبیات فارسی در عصر شیبانی که به فارسی 

 منتشر شده است و در این پژوهش هم از آن بهره گرفته ایم.هم ترجمه و 
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-لیل تاریخ نگاری ایران، در غرب پژوهش هایی در مورد تاریخ نگاری عربیدر خصوص تح

ولی در خصوص تاریخ  اسالمی منتشر شده از جمله پژوهش های روزنتال و رابینسون.

گاری تاریخ ن بابنگاری فارسی کمتر پژوهش شده است، کتاب ارزشمند اسکات میثمی در 

در خور توجهی است، پژوهش دکتر فارسی در عصر سامانی، غزنوی، سلجوقی پژوهش 

ابوالفضل رضوی در خصوص تاریخ نگاری ایران در دوره اسالمی که در واقع تحلیل تاریخ 

 .است شایان توجهینگاری یعقوبی، مقدسی، گردیزی و ابن فندق است، نیز پژوهش 

 تحلیل تاریخ نگاری صفوی پژوهش هایی انجام داده، از جمله کتابی موردشعله کوئین در 

که تاریخ نگاری صفویان از آغاز تا فرمانروایی شاه عباس را با تاکید بر دیباچه های تواریخ 

 مورد بررسی مورد تحلیل قرار داده است.

با همه این ها باید افزود، تاریخِ تاریخ نگاری ایران تا کنون آن چنان که باید و شاید مورد 

ریخ نگاری دوره ایلخانی علی رغم تحلیل قرار نگرفته است؛ به طور مثال در خصوص تا

وجود آثار بسیار برجسته ای چون تاریخ جهانگشا، جامع التواریخ و تاریخ وصاف، هیچ 

که کیفیات تاریخ نگاری این دوره را مورد بررسی و تامل قرار  نمی شود پژوهشی یافت

ی، مرتضو داده باشد؛ البته برخی از حیث ادبی به این موضوع پرداخته اند همچون منوچهر

 ولی از دیدگاه تاریخی این شکاف وجود دارد.

در باب تحلیل بینامتنی از متون تاریخ نگاری و حماسی ایران در چند سال اخیر مقاله 

تحلیل بینامتنی »هایی نوشته شده است، از جمله مقاله ی فرشته محمدزاده با عنوان 

دو مقاله ی حامد صافی در  ، و«راحه الصدور و شاهنامه بر مبنای ترامتنیت ژرار ژنت

 تحلیل بینامتنی شاهنامه.

الزم به ذکر است در مورد تاریخ ابوالخیرخانی که موضوع اصلی این پژوهش است در ایران 

و تا جایی که نگارنده در زبان های انگلیسی و فرانسه جستجو کرد هیچ مطلبی نوشته 

 نشده است.

 

 مبانی نظری -9

و چه در غرب تحلیل تاریخ نگاری چندان مورد توجه نبود،  تا چند دهه پیش چه در ایران

صر اجتماعی از عسیاسی و تاریخ غلبه ی نگاه اثبات گرا و عینی گرا و رویکردهای تاریخ 

روشنگری تا چند دهه ی پیش، منجر به این شده بود که منابع صرفا همچون آیینه ی 

بشوند؛ از این رو تحلیل تاریخ هر چند ناقصی از اوضاع و احوال گذشته در نظر گرفته 

 در حاشیه ی پژوهش ها مورد توجه نبود. منبع نگاری مگر به عنوان نقد

از چند دهه ی پیش، مطرح شدن نظریات جدید در فلسفه زبان و بحث گفتمان، بر نگرش 
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بر تاریخ نیز تاثیر گذاشت؛ این فرآیند با نظریات هایدن وایت به اوج خود رسید؛ وایت با 

تاریخِ شکل گرفتن تاریخ در اروپای مدرن و مطرح کردن تاریخ همچون گونه ای  بررسی

ادبی به واقع بسیاری از نظرات غالب در باب ماهیت و چارچوب های تاریخ را به چالش 

 کشید.

در دریافت جدید از تاریخ، تاریخ به مثابه ی روایت، مساله ی مهمی است که فرآیند شکل 

که روایت را شکل می دهند، بینامتنیت متون تاریخی، تاثیر گرفتن آن، گفتمان هایی 

زیرساخت های اجتماعی و الیه های ایدئولوژیک فرامتنی بر متن شایسته ی بررسی و 

تامل هستند، از این روست که تحلیل تاریخ نگاری همچون فرآیند تولید و انتقال متن 

گفتمان های غالب، اهمیت  های تاریخی با توجه به زیرساخت های اجتماعی و سیاسی و

 پیدا می کند.

تاریخ نویسی حقیقی، در واقع از طریق کاربرد فرمول های مشترک آن با عرصه ی روایت 

ساخته شده است...؛ این بدان معنی است که تاریخ همواره نقل و « زمینه پردازی»یا 

عملیاتی است  روایت است، و شیوه ی درک و دریافت آن وابسته به فرآیندها، رویه ها، و

کنش های بازنمایی شده را تضمین می کنند. نکته ی دومی را نیز « زمینه سازیِ»که 

باید مورد لحاظ قرار داد؛ تاریخ به چارچوب ژانر روایی تعلق دارد، و هویت ساختاریِ 

نگارش داستانی و تاریخی نیز متکی به واقعیت است. ولی این نکته به معنای نفی معقولیت 

ه گرفتن قابلیت فهم پذیری نیست. مقایسه و بررسی تبیین ها بدون در نظر گرفتن یا نادید

روایت و بررسی روایت بدون در نظر گرفتن تبیین ها کار بسیار ساه لوحانه ای است، زیرا 

فهم و دریافت تاریخی در چارچوب روایت، و با کمک ابزار روایی، ترتیبات آن و ترکیب 

 9های آن صورت می گیرد.

ری، اگر نگاه امثال هیدن وایت و انکر اسمیت و ریچارد جنکینز در در نظر گرفتن تاریخ با

همچون متن ادبی در همه زمان ها و مکان ها صدق نکند، دست کم در خصوص تاریخ 

نگاری ایران دوره اسالمی صدق می کند. در این دوره مورخان خودشان هم اذعان داشتند 

می نویسند و حتی بالغت و صنایع ادبی متن ها هم  که تاریخ را همچون متنی ادبی

 داشت. اهمیتبرایشان 

در تصور نوین از تاریخ، تاریخ نه گزارش کردن بی چون وچرا و بی طرف جهان واقع، بلکه 

همواره بازنمایی دنیای واقع است، لذا هر آن چه در این بازنمایی دخیل است و می تواند 

شد. بر خالف تصور رایج، این دیدگاه نوین نسبت به دخیل باشد شایسته ی تامل می با

خ را به چالش نمی کشد، بلکه افق های نوینی به تاریخ نگری و یتاریخ، نه تنها دانش تار

تاریخ نگاری می گشاید. همچنین اگر در برداشت سابق مورخ همچون راوی خنثی و 
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وی بسی ارتقا می یابد  انتقال گر داده ها تصور می شد؛ در برداشت نوین نقش و جایگاه

و همچون یک کنش گر و منتقد که با جهان مواجه می شود و آن را به روایت بدل می 

 کند در نظر گرفته می شود.

پذیرفتن پیش فرض های فوق، عوارض متعدی در پی دارد؛ نخست این که اگر تاریخ را 

 تاریخ بررسی خودِهمچون متن ادبی در نظر بگیریم، بررسی تاریخ نگاری بسی بیشتر از 

اهمیت می یابد، دوم این که در این صورت می توان از طیف وسیعی از نظریات تحلیل 

؛ از همه مهمتر زبانشناسی و نقد ادبی در خصوص تحلیل تاریخ نگاری بهره گرفت

 بینامتنیت که می تواند افقی روشن برای مطالعات تاریخ نگاری در برابر ما بگشاید.

ارائه شده است، به ما می نماید که  7«بینامتنیت»یی که ذیل اصطالح تنوع و تفاوت آرا

باید از بینامتنیت ها سخن گفت. اما همه ی این دیدگاه های ارائه شده در باب بینامتنیت 

در یک مبنا اشتراک دارند و آن این که متن را نه همچون نظامی مستقل و خودبسنده 

 دیگر متن ها در نظر گرفت. بلکه باید در بستگی ها و پیوندهایش با

در ترجمه و تفسیر آرای میخاییل  1466نخستین بار ژولیا کریستوا در مقاله ای در سال 

باختین به فرانسه، از اصطالح بینامتنیت بهره گرفت. البته خود او این بحث را پی نگرفت؛ 

 6د.ا پیش بردنولی دیگر نظریه پردازان بینامتنیت با ارجاع به کار و آرای او بحث خود ر

علی الخصوص روالن بارت نظریه ی بینامتنیت یک کنش « تل کل»برای حلقه ی 

روشنفکرانه به حساب می آمد که از طریق آن اوال با فضای رسمی آکادمیک تسویه حساب 

می کردند و ثانیا بینامتنیت در تعریف آنان نظریه ای رادیکال محسوب می شد از این 

یر سوال می برد. فضای فرهنگی دهه شصت فرانسه به شدت چپ جهت که اصالت اثر را ز

ی آنان در نظر گرفته م« انقالبی بودن»زده بود، و به نوعی عیار نظریات و روشنفکران در 

 5شد، مفهوم بینامتنیت برای نسل اول بانیان آن را باید در چنین فضایی درک کرد.

ار ژنت، با اعراض از این کنش روشنفکرانه اما نسل دوم نظریه پردازان بینامتنیت به ویژه ژر

و کوشش برای کاربردی کردن نظریه ی  بینامتنیت به مثابه ی نظریه ای روش شناسانه 

برای نقد متن، گامی اساسی در جهت تعین و آکادمیک کردن نظریه ی بینامتنیت 

 برداشتند.

ری( یکردی روشنفکیکی از مهم ترین وجه تفاوت های نسل اول بینامتنیت)به مثابه ی رو

و نسل دوم بینامتنیت)به مثابه ی نظریه ای در نقد ادبی( بحث ردیابی و تبارشناسی متن 

، اما 8بود. روالن بارت آشکارا می گفت نمی توان پیوندهای بینامتنیِ متن را بازیابی کرد

به ت گرچه بینامتنی»نسل دوم نگاه متفاوتی داشتند؛ نامورمطلق در این مورد می نویسد: 

ویژه بینامتنیت نخستین، کنشی انکاری و انتقادی نسبت به نقد منابع محسوب می شود 
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و می کوشد آن را نفی کند، اما تاثیری که از آن پذیرفته، کمتر از دیگر جریان های مرتبط 

نیست. در واقع، نقد منابع به دو شکل با بینامتنیت مرتبط می شود؛ نخست با بینامتنیِت 

نفی نقد منابع استوار شده است و به همین دلیل همواره می کوشد آن را نخستین که بر 

انکار کند و دیگر بینامتنیت دوم که با نقد منابع آشتی می کند و به نوعی به آن توجه 

دارد. ]البته[ در مورد ارجاع و منبع، یادآوری این نکته نیز بسیار مهم است که نقد منابع 

ه واقعیت و میمسیس تاکید می کردند و می کوشیدند تا و نقد سنتی غالبا بر ارجاع ب

روابط فرامتنی و تاثیرات مسائل طبیعی و اجتماعی بر متن را مورد بررسی و روشنگری 

 4«قرار دهند، اما بینامتنیت در همه ی گونه های آن بر روابط بینامتنی تاکیدی ویژه دارد

ره شاخصی است. وی با بهره گیری از میان چهره های نسل دوم بینامتنیت، ژرار ژنت چه

 از دستاوردهای پیشین کوشید طرحی جامع و کاربردی در نقد متن پی بریزد.

در دیدگاه ژنت نه نمادهای منفرد یا آثار منفرد، بلکه شیوه هایی مورد توجه قرار می 

گیرند که نشانه ها و متن ها از آن طریق توسط نظام ها، رمزگان ها، رویه های فرهنگی، 

و آداب و آیین های قابل توصیف خلق شده و در چارچوب آن ها ایفای نقش می کنند. از 

این جهت، به نظر می رسد گرایش اساسی طرح ساختارگرا گرایش به امر بینامتنی باشد، 

چون چنین طرحی وجود موضوعات یکتا را منکر شده، بر سرشت نظام مند و رابطه بنیاد 

 10ر آثار هنری، تاکید می گذارند.آن ها، چه متون ادبی چه دیگ

شکل گرفته؛ اصطالح  11«ترامتنیت»بوطیقای ساختارگرای ژرار ژنت گرد نظریه ی 

ترامتنیت ناظر به همه ی نمودهای بینامتنی ممکن است، و به پنج دسته تقسیم می شود. 

ن انخست، بینامتنیت که مفهوم بسیار جزئی تری از معنای آن نزد نسل اول نظریه پرداز

حضور بالفعل »و « حضور همزمان دو متن یا چندین متن»بینامتنیت دارد و به معنای 

 این اصطالح را مد نظر دارد.« یک متن در متنی دیگر

 به معنای حالتی که متنی با متن دیگر در رابطه ی تفسیری قرار گیرد. 11«ورامتنیت»دوم 

 «.فت او از یک اثرانتظارات خواننده و دریا»به معنای  13«سرمتنیت»سوم 

به معنای هر آن چه از بیرون متن در ارتباط با متن قرار گرفته و  19«پیرامتنیت»چهارم 

 فهم خوانندگان از متن را جهت می دهد.

که به نوعی همان بحثی است  17«بیش متنیت»و پنجمین و گسترده ترین مورد یعنی 

 عبارت است از برگرفتگی متنی از که منتقدان دیگر از مفهوم بینامتنیت مد نظر دارند و

متن مادر. این برگرفتگی را در دو نوع کلی دسته بندی کرده است شامل هم 

 16گونگی)تقلیدی( و تراگونگی)تغییری(.
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بیش متنیت نیز همانند بینامتنیت رابطه ی دو متن ادبی یا هنری را بررسی می کند. اما 

ه بر اساس هم حضوری که بر اساس این رابطه در بیش متنیت بر خالف بینامتنیت ن

برگرفتگی بنا شده. در بیش متنیت حضور عینی و بی کم و کاست بخشی از متن در متن 

مورد نظر نیست، بلکه تاثیر متن در متن بررسی می گردد. به بیان دیگر در بینامتنیت 

نش یحضور متنی در متن دیگر رخ می دهد اما در بیش متنیت تاثیر و الهام بخشی در گز

( می گویند با متن hypertextمتن تعیین کننده است. متن ب که آن را بیش متن)

( نامیده می شود و شیوه پیوند این دو چنان است hypo textپیشین الف که پیش متن)

 که متن ب تفسیر متن الف نباشد.

 ژنت انواع رابطه فزون متنی را در یک جدول ارائه می کند. بر اساس این جدول رابطه

( تقسیم transformation( و دگرگونی)imitationبیش متنیت به دو گونه ی تقلید)

می گردد. در بیش متنیت تقلیدی مولف بیش متن در تالش است تا پیش متن حفظ 

شود، اما در وضعیت جدید. در دیگرگونگی، پیش متن دچار تغییر و دیگرگونگی می شود. 

( و satirical(، هجو)playful( تفنن)moodروابط تقلید و دگرگونی در سه حالتِ)

 ( ایجاد می شوند.seriousجدی)

( نامیده می transformationاز نظر ژنت تغییر متون برای آفرینش اثر جدید گشتار)

( و گشتار quantitative transformationشود. گشتار به دو نوع گشتار کمی)

غییر در حجم پیش ( تقسیم می گردد. تpragmatic transformationکاربردی)

متن)گسترش یا کاهش( گشتار کمی است. کاهش یک متن می تواند به سه شیوه انجام 

( متن روبرو هستیم. در این صورت نویسنده excisionشود. در حالت نخست ما با برش)

بخشی از بیش متن به صورت جراحی گونه ای حذف می شود. این نوع از کاهش در حوزه 

( متن می توان concisionت می گیرد. حالت دوم را تراش)ی مضمون و محتوا صور

نامید. در آن شیوه نویسنده بخشی از متن را به شیوه ای شبیه تراش یک مجسمه برای 

زیباتر شدن حذف می کند. این شگرد برای مقاصد زیبایی شناسی و سبکی است. نوع 

ن همزمان به کار ( است که دو شیوه ی برش و تراش در آdigestسومِ کاهش، تخلیص)

(، extensionگرفته می شود. افزایش یک متن نیز به سه شیوه ی انبساط)

( است. در این سه شیوه نیز به amplification( و فزون سازی)expansionگسترش)

ترتیب با افزودگی مضمون، افزودگی سبکی و زیبایی شناختی و تلفیق این دو روبرو 

 هستیم.

در بسیاری از وقایع و مضامین اصلی داستان است. این گشتار  گشتار کاربردی شامل تغییر

( و trans motivation(، انگیزه)trans valuationنیز به انواع گشتار ارزش)
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( قابل تقسیم است. ممکن است انگیزه ی پیشنهادی در trans modalizationکیفی)

یزه گشتار انگ پیش متن بدون تغییر در بیش متن ذکر شود، که این ساده ترین حالت

است. در حالت دیگر، انگیزه  ی موجود در پیش متن حذف می شود. در حالت سوم 

ممکن است انگیزه ای در بیش متن جای انگیزه ی موجود در پیش متن را بگیرد. گشتار 

ارزش نیز به سه دسته تقسیم می شود. در حالت نخست، بیش متن دچار ارزش گذاری 

، بدین صورت که شخصیت داستان با اصالح ارزشی مربوط ( می شودrevaluationمکرر)

به رفتارها و انگیزه ها به صورتی بهتر ارائه می شود. در حالت دوم بیش متن دچار ارزش 

( می شود که قهرمان داستان از بزرگی قهرمانانه اش تنزل می باید devaluationکاهی)

که یک اثر ادبی، اثر پیش از خود  و به شالوده ی بشری عوامانه منصوب می شود؛ و یا این

 transرا مسخره می کند. حالت سوم گشتار ارزش، جایگیزینی و دگر ارزشی)

valuation است. که بیش متن آنچه را که در پیش متن خود بی ارزش بوده ارزش می )

دهد و یا چیزی ارزشمند را در آن بی ارزش می کند. گشتار کیفی یک گشتار کامال شکلی 

شتار کیفی در واقع دگرگونی در شیوه ی ارائه و نمایش بیش متن است که خود است. گ

 intel( و گشتار بیناکیفیتی)inter modalizationبه دو نوع گشتار کیفی درونی)

modalization تقسیم می شود. در گشتار کیفی درونی تغییر و دگرگونی در کارکرد )

ر در ژانر است. اما در گشتار بیناکیفیتی درونی و شیوه ی روایتگری و نمایش بدون تغیی

( و یا یک نمایش به یک روایت citamard( به نمایش)narrativeممکن است که روایت)

 15تبدیل شود.

ما در این پژوهش از سویی بر بینامتنیت همچون انعکاس صداهای اجتماع در متن نظر 

رن دهم فرارودان چگونه داریم)نظریه ی باختین(، و می کوشیم نشان دهیم بحران های ق

در تاریخ ابوالخیرخانی انعکاس پیدا کرده. و دوم با مطالعه ی موردی بخش پیشدادیاِن 

تاریخ ابوالخیرخانی بر مبنای ترامتنیت ژرار ژنت، می کوشیم تا جای ممکن پرده از 

 چگونگی تعامل کالمی این متن با متن های پیش از خودش برداریم.

حث اصلی، به عنوان تکمله و مالحظه ای بر مبانی نظری طرح شده، اما پیش از ورود به ب

 الزم است به دو نکته اشاره شود:

نخست این که نقد ادبی در غرب مبتنی بر خوانش متن بوده است، نه برعکس. یعنی 

میخاییل باختین با مداقه و تامل بر آثار داستایفسکی، تودوروف با تامل بر دکامرون، 

ا پژوهش در فولکلور روسی، روالن بارت با نقد آثار بالزاک و منتقدان دیگر والدیمیر پراپ ب

بر آثار دیگر، به نظریه ای در باب خوانش و نقد متن دست یافتند. در ایران نیز الزم است، 

البته با بهره گیری از نظریات گوناگون، و با بهره گیری از بحث های سنتی بالغت، به نقد 
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استخراج نظریه و روش شناسی متناسب با کیفیات ادب فارسی  متون ادب فارسی برای

 دست یازیده شود.

دوم این که باید پرسید آیا همه ی متون سنتی ایران ظرفیت نقد و تحلیل بینامتنی را 

 دارند؟

باختین هر متنی را چند صدایی نمی داند و اساسا رمان مدرن و به وِیژه آثار داستایفسکی  

ومحوری می شمارد. روالن بارت البته در باب کتاب مقدس هم نقد را دارای خصلت گفتگ

بینامتنی کرده است، ژرار ژنت نظریه ای عام برای نقد متن ارائه داده. با توجه به نظریات 

گوناگون و گستردگی ادب پارسی، این موضوع)یعنی نسبت نقد و نظریات بینامتنیت با 

با این حال نمی توان منکر شد که از میان ادب فارسی( کماکان جای بحث و تامل دارد. 

متون ادبی سنتی ایران دستکم متون حماسی و تاریخی خصلت بینامتنی دارند و نقد 

بینامتنی در باب این متون موضوعیت دارد. زیرا به تعبیر ریچارد جنکینز اساسا تاریخ 

 18)تاریخ نگاری( برساخته ای بینامتنی و زبانی است.

 

 یرخانیتاریخ ابوالخ -1

 ،تاریخ نگاری فرارودان در عصر خاناتهر گونه تحقیق در باب معرفی کلی اثر:  -1-6

یک فهرست نگاری دقیق و تشریحی از منابع و سپس تصحیح انتقادی آنها را می طلبد، 

که هنوز تا آن مرحله فاصله ی زیادی وجود دارد؛ و کارهایی که فعال صورت می گیرند، 

 د.حکم یک درآمد را دارن

کوگلگان با جستجو در فهرست های نسخه های خطی برآورد می کند مجموعا حدود 

؛ 14( به رشته تحریر درآمده اند1410-1700دوره خانات)فرارودانِ هفتاد متن تاریخی در 

 از این آمار مشخص است ما با یک میراث تاریخ نگاری غنی در این دوره روبرو هستیم.
نسخه شناسی که انجام داده می گوید تنها تاریخ  یوری برگل بر اساس پژوهش های

عمومی که درعصر شیبانیان نوشته شده تاریخ ابوالخیرخانی است و تنها تاریخی است که 

در میانه ی عصر شیبانی نگاشته شده؛ باقی تاریخ ها یا متعلق به دوره شیبک خان هستند 

 10و یا مربوط به عبداهلل خان دوم.

نتوانستم هیچ مطلب در « مسعودی عثمان کوهستانی»نی کتاب یعدر خصوص مولف 

جایی)از جمله در تذکره های این عصر( پیدا کنم، در اثر نیز هیچ اشاره ای به خودش 

نمی شود، به جز آن که از چند اشاره اش به نظر می رسد هنگام تالیف کتاب سالخورده 

 بحث اشغال نمی کند. چندان جایی در« مولف»باری، در تحلیل بینامتنی  بوده است.

این اثر همان طور که گفته شد یک تاریخ عمومی است که تاریخ عالم را از آدم تا زمانه 
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ی خودش پی می گیرد. تاریخ ابوالخیرخانی بیش از هر چیز متکی به تاریخ بناکتی و 

طبقات ناصری است. طبق حساب نگارنده تاریخ ابوالخیرخانی مجموعا بیست و سه بار از 

خ بناکتی و دوازده بار از تاریخ بناکتی نقل قول کرده است. به جز آن با تطبیق روایتی تاری

که نگارنده انجام داد، مشخص شد بیشینه ی کتاب برگرفته از این دو کتاب است، البته 

تاریخ ابوالخیرخانی از فرم تا محتوا در مباحث دخل و تصرف زیادی کرده است، لذا می 

همچون پیش متن برای تاریخ ابوالخیرخانی در نظر گرفت. در ادامه به توان این دو اثر را 

 صورت موردی بخش پیشدادیان را بر این اساس تحلیل خواهیم کرد.

جدا از بحث نوشته شدن کتاب زبان فارسی و نثر کتاب که از حیث روان و بی تکلف بودن 

آوردن فراوان از اشعار  بی سابقه است؛ نکته ی جالبی که باید به آن اشاره کرد، نمونه

شاعران ایران همچون فردوسی، نظامی، سعدی، حافظ، خاقانی، عطار، جامی، عنصری و 

؛ به طور مثال در دیباچه ی کتاب در بخش کوتاه حمد خدا، امیرخسرو دهلوی است

چهارده بیت بدون نام شاعر نقل کرده است، با جستجویی که نگارنده انجام داد از این 

، پنج بیت از نظامی، چهار بیت از عطار، دو بیت از جامی، دو بیت از سنایی چهارده بیت

و یک بیت از موالنا هستند و این مساله بینامتنیت گسترده ی تاریخ ابوالخیرخانی با شعر 

 فارسی را می رساند که پژوهش علی حده ای را می طلبد.

لکه ب نیست، صنوع رایج استارجاع به اشعار صرفا به عنوان زینت متن که در متن های م 

 .است نیز نقل شعر زیاد شده به عنوان منبع تاریخی

به طور کل می توان گفت متن اهمیت زیادی برای اهل قلم ایرانی قائل شده، مثال کل 

خالفت عباسی را حذف می کند و تنها اشاره می کند که ابن سینا و ابوسعید در زمان 

نه از جایگاه فردی از امت اسالمی بلکه از جایگاه  خلفای عباسی بودند؛ این یعنی مولف

یک ایرانی به تاریخ می نگرد؛ که از تمام تاریخ خلفا که قطعا به روایت ها و حکایت های 

آنان هم دسترسی داشته تنها مسائلی برایش جذابیت دارد که با ایران و فرهنگ ایرانی 

ان یک گشتار کاهشی برش گونه به این مساله را به تعبیر ژرار ژنت می تو تناسب دارد.

 حساب آورد.

در تمام کتاب صفت های برگرفته از قهرمان های شاهنامه برای توصیف از جمله خود 

و این نیز از حیث بینامتنیت مساله شایان توجهی  عبداللطیف خان به کار گرفته می شود

 است.

اب به چشم می خورد؛ ارادت بی نظیر مولف کتاب به فردوسی و شاهنامه در همه جای کت

چنان که پس از آن همه مدحی که از محمود می کند و در واقع جایگاه رفیع و همچون 

یک الگوی پادشاهی برای او قائل است؛ اما به تاسی از جامع التواریخ می گوید: از چندان 
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مملکت و حشمت و عظمت و شوکت و نعمت فراوان و خزاین بی شمار....که سلطان 

داشت آثاری نمانده است، اما به واسطه ی سخنوری فردوسی و عنصری  محمود غزنوی

نام ننگ آن شهریار کامکار بر روی ورق روزگار باقی مانده است و به تمامی لیل و نهار و 

گردش فلک دوار از دفتر روزگار محو نخواهد گشت و شجاعت رستم نامدار و عالم گشایی 

فلک اقتدار به جهۀ فردوسی عالی مقدار بر  اسفندیار و ذکر هفت خوان آن دو پهلوان

صحایف روزگار مرقوم است. گر نبودی شعر فردوسی به روی روزگار * کس چه دانستی 

 11«ز حال رستم و اسفندیار

و هر گاه قرار است از شاهنامه نقل قول مستقیم  احترام یاد می شود؛همواره از فردوسی با 

صاحب »، «رفردوسی عالی مقدا»همچون:  شودشود، از فردوسی با اصطالحاتی یاد می 

حکیم ابوالقاسم فردوسی »و  «هصاحب شاهنامه علیه الرحم»، «هشاهنامه قدس اهلل روح

 «.یتوس

بخش حماسی و اساطیری این کتاب عمدتا مقتبس از شاهنامه است، و این در تاریخ های 

این متن را  عمومی بی سابقه می باشد، و حتی می توان بخش پیشدادی تا ساسانی

که در ادامه به صورت همچون تحریر و نثری کالسیک از شاهنامه مورد توجه قرار داد. 

 موردی در باب پیشدادیان این مساله را به بحث خواهیم گذاشت.

پس از شکست بابر در نبرد زمانه و زمینه ی خلق تاریخ ابوالخیرخانی:  -2-1

آغاز حیات سیاسی ماوراالنهر  و درفصلی نهجری،  418سرنوشت ساز غجدوان در سال 

خنجی و به زعم من آغاز خان خانی ماورالنهر را از این تاریخ باید دانست. روزبهان  شد

مملکت ماورالنهر را در میان اعمام » غلبه بر بابرپس از عبیداهلل خان شیبانی می نویسد 

لطاف بزرگوار و اقران و اخوان قسمت فرمود، و تخت سمرقند را به حضرت عم عمیم اال

نامدار خود مقرر فرمود، و دیگر نواحی را به  اخوان تقسیم کرد، و خود به وطن مالوف که 

 11«خطه بخاراست ...معاونت فرمود

این تقسیم بندی تبدیل به یک سنت شد، پس از آن خانیت بخارا به اوالد عبیداهلل خان 

 .تعلق گرفت

ند، خود ابومنصور کوچ کونچی خان عموی اوالد کوچکونچی خان در سمرقند روی کار آمد

پس از وی فرزندش عبداللطیف خان در سمرقند حاکم بود،  436تا  418شیبک خان از 

بر تخت سمرقند نشست، و تاریخ ابوالخیرخانی نیز به نام و برای او تالیف شده؛ نکته جالب 

ر صدد تمجید این است که مولف کتاب لحنی اندرزگرانه نسبت به خان دارد، و چندان د

او بر نمی آید. به هر حال کثرت نسخ تاریخ ابوالخیرخانی و وجود نسخه ای از این اثر که 

خوشنویسی شده و دارای مینیاتورهای متعدد است، به نظر می رساند کتاب مقبول افتاده 
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 است.

ف یاین که تاریخ ابوالخیرخانی در دربار عبدالطیف خان نوشته شده، به علم دوستی عبداللط

صحبت »خان نیز برمی گردد، خواجه حسن نثاری در مورد عبداللطیف خان می نویسد: 

شریفش بی علما و فضال نبود؛ و در تمجید حفاظ کالم مجید سعی بلیغ می فرمود. و 

سمرقند در ایام دولت و سلطنتش رشک بالد شده بود...؛ و خان مذکور...علم تاریخ را نیکو 

 13«یز وقوفی داشتمی دانست و از علم نجوم ن

استقرار خانات را توضیح می داد، حجم انبوهی از  ظهور تاریخ نگاری خانات می بایست

ست؛ ا سیاسی نوشته های تاریخی در مدتی کوتاه نشانه ی یک بحران در فهم و مشروعیت

کمتر دوره ای را می توان یافت که در ادب فارسی صفا در این مورد می گوید:  ذبیح اهلل

این عهد به نوشتن کتاب در تاریخ توجه شده باشد؛ شماره ی این گونه کتاب ها مانند 

 19بسیار و در میان کتاب های تاریخ آنها که جنبه ی تفصیل داشته باشند زیاد است.

متون تاریخی که می بایست زمانه اشپولر در خصوص تاریخ نگاری دوره خانات می گوید: 

انست به تکرار یا حداکثر به جابه جایی داده های ای متحول را در بر می گرفت نمی تو

موجود اکتفا کند. شرایط جدید و تحوالت تازه تفسیر مجدد را ضروری می ساخت، حتی 

ولی اتفاقا تاریخ نگاری دوره خانات در تناسب با  17اگر مبنای فلسفی تغییر نمی کرد.

اریخ نگاری این دوره . ولی در تویژگی های جدید دست به تحول فلسفی و محتوایی نزد

از جمله تاریخ ابوالخیرخانی می توان بازتابی از جدال ها و گسست ها و بحران های این 

عصر را درنگریست؛ و بی شک کاراترین رویکرد برای نقد این جدال ها در عرصه ی متن، 

 نظریه ی بینامتنیت است.

نگ مهاجران دشت قپچاق یکی از این جدال ها، تفاوت و گاه تضاهایی بود که میان فره 

تاریخ نگاری  مساله که درمک چزنی می گوید یک و مردم بومی فرارودان وجود داشت؛ 

آشتی دادن فرهنگ اسالمی و سنت های به چشم می خورد کوشش برای دوره خانات 

 16.مغولی بود

مورد  ناشپولر معتقد است تقابل با ایران در تاریخ نگاری خانات تاثیر گذار بوده، وی در ای

می نویسد: مخالفت قاطع دینی با ایران چنان در آثار تاریخی تاثیر گذارد که صدق وقایع 

نامه های ایرانی آن زمان را نمی توان بی چون و چرا پذیرفت. نوشته های تاریخی اهالی 

آسیای میانه بر مخالفت معنوی با ایران تاکید دارند. ضرورتی که آنها در نگرش و ارزیابی 

تاریخی از دیدگاه خاص خود احساس می کردند موجب افزایش تعداد این گونه  وقایع

 15نوشته ها گردید.

ال تقابل با تشیع در تاریخ نگاری ازبک اص. به نظر من پذیرفتنی نیست نظر اشپولرین ا
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مطرح نیست، بلکه به جهت غلبه تصوف که تساهل میان مذاهب را مد نظر دارد، چندان 

ی در حیات فرهنگی این عصر ندارد. برای مثال تاریخ ابوالخیرخانی تعصبات مذهبی جای

مفصال ائمه شیعه را با مدح نام می برد؛ که البته در این زمینه بیش از این که مولف 

آگاهانه عمل کرده باشد به نظر من تحت تاثیر تاریخ بناکتی بوده است؛ در مهمان نامه 

شاره می کند و در تذکره مقیم خانی به زیارت بخارا به زیارت حرم امام هشتم شیعیان ا

هر یک از خان های شیبانی و هشترخانی از مزار امام علی در مزار شریف و اوقاف و 

 18سازندگی آنها در آنجا اشاره می کند.

و با اصطالحات « طایفه ی قزلباش»و « فرقه ی شر»حکومت صفوی هم اگرچه همچون 

ود اما بر خالف نظر اشپولر این تقابل چندان جای تخفیف آمیزی از این دست وصف می ش

مهمی در تاریخ نگاری شیبانیان ندارد. به طور مثال در تاریخ نسبتا حجیم شرف نامه 

شاهی حافظ تنیش که به شرح جنگ های عبداهلل خان می پردازد، تنها چند اشاره جزئی 

 به درگیری با صفویان می شود.

در تاریخ نگاری خانات مطرح می شود، اتفاقا صفویان عموما به ندرت نیز « ایران»تقابل با 

توصیف می شوند، و این یعنی تقابل با صفویان الزاما به معنای تقابل « ترکمان های عراق»

با ایران نبوده است. روزبهان خنجی صریحا این تفاوت میان صفویان با مردم ایران را مد 

 14.نظر دارد

تقابل های این عصر فرارودان است طوایف و قبایل مهاجر گفتیم یک جریانی که سویی از 

دشت قپچاق هستند، یک جریان دیگر که تقابل مهم دیگری را تشکیل می دهند اهل 

می توان چنین در نظر قلم ایرانی هستند که نماینده مردم بومی به حساب می آیند. 

اند، عثمان کریم اوف گرفت که مولفان آگاهانه در راستای تداوم فرهنگ ایرانی کوشیده 

وقتی شیبانیان روی کار آمدند، نخبگان و روشنفکران توانستند به »: چنین نگاهی دارد

نحوی، راه و رسم مملکت داری را به دولتمردان بیاموزند و در نتیجه، در حیات علمی، 

اما در واقع طبقه اهل اقلم بیش از آن که  30«فرهنگی، هنری تغییر و تحول پدید آمد.

اهانه عمل کرده باشند، میراث دار سنتی بودند که آن سنت ضامن تداوم فرهنگی بود، آگ

و به نوعی کنش گر بودن آنان با تولید متن هایی بر اساس پیوند بینامتنی با متن های 

 گذشته صورت می پذیرفت.

، باید مبرای این که تاثیر بینامتنی اندیشه ایرانشهری بر تاریخ نگاری دوره خانات را دریابی

نخست به زبان نظر بیافکنیم، این که تاریخ نگاری خانات به زبان فارسی نوشته شده است 

بسیار حائز اهمیت است؛ شاهرخ مسکوب در مورد نسبت تاریخ و زبان و پیوند به هم 

جوش خورده ی این دو به عنوان شالوده ی ملیت ایرانی می گوید: دانش و تاریخ، بدون 
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خودش « تاریخِ»، اما سخن هم که حاملِ دانش و تاریخ است بدون موضوع ندارد« سخن»

به وجود نمی آید. با کمی آسان گیری می شود گفت که دانش و تاریخ در حکم جان، و 

زبان در حکم تن است. آن جان در این تن به دنیا می آید و صاحب صورت می شود و 

فارسی نیز حامل اندیشه ایرانشهری و در نتیجه ادب  31این تن بدون آن جان، زندگی ندارد.

طباطبایی در این زمینه می گوید: همین  وجوه متنوع اندیشه ایرانشهری  جوادمی شود، 

بود که به تدریج، با استوار شدن شالوده ی ادب فارسی، از کانون های نخبگان در همه ی 

اهم آمد. قلمروهای ادب فارسی گستره شد و زمینه های تداوم فرهنگی ایران بزرگ فر

اهمیت یافتن ادب فارسی به تدریج آن را به کانون تجلی روح ایرانی تبدیل کرد و موجب 

شد که سرو ایران، به رغم وزیدن بادهای سَموم هجوم ها و یورش های پی در پی اقوام 

 31بیگانه، همچنان پایدار و استوار باقی بماند.

زمین و مردمان آن است. اگرچه  ادب زبان فارسی بخش بزرگی از میراث فرهنگی ایران

این میراث فرهنگی را ایرانیان آفریده اند، اما تردید نیست قلمرو ادب فارسی و گستره ی 

دورن مایه های آن بسی از مرزهای ایران فراتر می رود و، چنان که به تکرار گفته ایم، 

راث می است. نیازی به گفتن نیست که ادب فارسی مهم ترین بخش این« ایرانشهری»

فرهنگی است و در کانون آن قرار دارد، اما ادب فارسی همه ی آن میراث فرهنگی نیست، 

بلکه خود ادب فارسی نیز هم چون جلوه ای از اندیشه ای است که ما آن را ایرانشهری 

نامیده ایم. احیای زبان فارسی در آغاز دوره ی اسالمی حادثه ای مهم به شمار می آید و 

زبان به محملی برای انتقال اندیشه ی ایرانشهری تبدیل شد....؛زبان فارسی  به تدریج همین

و ادب آن دو مکان تکوین و انتقال اندیشه ایرانشهری بوده اند...؛ تاریخ میراث ایران زمین، 

تاریخ اندیشیدن ایرانی است و این تاریخ اندیشیدن در صورت های گوناگونی پدیدار شده 

یخ ادبیات موجب شده است توضیح شیوه ها و نمودهای گوناگون که فروکاستن آن به تار

  33.اندیشیدن ایرانی ممکن نشود

تاریخ نگاری شکلی از اندیشیدن است و تاریخ نگاری ایرانی نیز صورتی از ادب اساسا 

به جهت این که نویسندگانشان همواره تولید متن را بر پایه ی  این هر دوو فارسی است، 

ایی به به تعبیر جواد طباطب و بینامتنیت ادب فارسی استوار می کردند، الگوهای پیشینی

ون . در تاریخ نگاری ایرانی همچبدل شده بودند «مکان تکوین و انتقال اندیشه ایرانشهری»

در کانون متن قرار دارد؛ از این جهت که تاریخ نگاری ایرانی « شاه»سیاست نامه نویسی، 

 امه های ایران باستان شکل گرفته است.تحت تاثیر و در تداوم خدای ن

در دوره شیبانی اگرچه شاه به معنای ایرانی و با پاردایم های شاهی ایرانی در عالم واقع 

ا در اماساسا ایالت و طوایف مهاجر تمایلی به حاکمیت متمرکز نداشتند؛ و  نداشت،وجود 
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عالوه بر آن ارزش  ؛تاریخ نگاری دوره خانات همین خان ها همچون شاه وصف می شوند

« رعیت پروری»و « احسان با خلق»و « به سامان کردن امور»و « عدل شاهی» چونهایی 

های اساسی اندیشه ایرانشهری هستند؛ به مثابه ی سنجه ی کردار شاهان در  مولفهکه از 

 کماکان مطرح هستند. و از جمله تاریخ ابوالخیرخانی تاریخ نگاری این دوره

انی در مقدمه در مورد جایگاه شاه در نظام آفرینش این سخن رایج در تاریخ ابوالخیرخ

تواریخ ایرانی را تکرار می کند که بار هدایت بشری و انتظام امور عالم بر دوش علما و 

 39.شاهان است که دین و دنیا را بپایند

در  ینتاریخ ابوالخیرخافره ایزدی در اندیشه سیاسی ایرانشهری جایگاه برجسته ای دارد، 

 37.آغاز کتاب بحث نسبتا مفصلی در این مورد می کند که بی سابقه است

نه تنها موضوع کتاب است، بلکه کردار و گفتار پادشاهان « شاهان پیشین»به طور کل 

ایران زمین همواره در روایت تاریخ ابوالخیرخانی مورد توجه قرار گرفته و همان طور که 

سیاسی بلکه همچون یک مقام برجسته الهی مورد توجه گفته شد شاه فراتر از یک مقام 

حضرت رسالت پناه صلی »است تا جایی که مولف به عنوان یک مسلمان ادعا می کند: 

اهلل علیه وسلم به زمان او مباهات و مفاخرت نمودی؛ پیمبر که در عدل نوشیروان * به 

در عهد انوشیروان  رخ گشت چشم و چراغ جهان، همی گفت از ظلم از آن ساده ام * که

 36«زاده ام

اساسا یک هدف اهل قلم ایرانی اعم از مورخان و سیاست نامه نویس های دربار این بود 

که با الگو سازی از شاهان ایران باستان برای مهاجمانی که بر تخت و تاج ایران مسلط 

واجه لکشاه و خشده اند، تداوم فرهنگی ایران را بپایند. کاری که خواجه نظام الملک برای م

رشید برای غازان خان کردند، مسعودی کوهستانی نیز با الگوسازی از تاریخ  ایران باستان 

 چنین کوششی را پی می گیرد.

عناصر اجتماعی مختلف و گاه به طور کل در یک جمع بندی باید گفت در این عصر 

اسی ت های سیمتضادی در فرارودان حضور داشتند، پیشینه ی تاریخی پر تالطم نیز سن

متعددی بر جای نهاده بود و الجرم یک بحران مشروعیت سیاسی شکل گرفته بود. که 

هم ، زیرا تاریخ نگاری محوری دارد نقشتاریخ نگاری فراودان  فهمنقد این بحران در 

؛ و از محصول این بحران است و هم به جای خودش می کوشد بر این بحران غلبه کند

عبیر میخاییل باختین متن هایی که در جوامع دارای گسست همه مهمتر این که به ت

 های گوناگون جامعه می شوند.«صدا»تولید می شوند، بازتابی از 

شی برای چه کوش از جمله تاریخ ابوالخیرخانی باید بنگریم که تاریخ نگاری دوره شیبانیان

لیل وجودی توضیح تسلط ازبک ها بر فراروادان ارائه داد؟ چگونگی جایگیر شدن و د
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حاکمیت خانات ازبک را چگونه تبیین کرد؟ در باب این که کجا ایستاده اند و چرا و 

چگونه، در باب تشرح روند، تداوم، خواستگاه، پیوندها و گسست ها چه کوششی به عمل 

یکجانشین چطور حل -مهاجر و قوم بومی-آمد؟ تفاوت سنت ها و روایت های قوم مهاجم

صداهای مختلف اجتماع چگونه در گزینش روایت ها و تدوین جدال ها و  و فصل شد؟

 متن اثرگذار بوده اند؟

این که نیم قرن پس از فرو افتادن تیموریان و سلطه ی خانات ازبک بر فرارودان، یک 

تاریخ جامع به رشته ی تحریر در می آید، نشان می دهد که پس از تثبیت قدرت، توضیح 

ده اند الزم می نموده است و این نکته ی مهمی است که برای این که کجای تاریخ ایستا

هری های اندیشه ی ایرانش مولفهاین تاریخ به زبان پارسی و با توجه به  گفته شدچنان که 

 نگاشته می شود.

 نگاهی به فصل بندی و پیش متن های تاریخ ابوالخیرخانی:-9-1

و  تند از تاریخ بناکتیگفتیم مهمترین پیش متن های تاریخ ابوالخیرخانی عبارت هس

طبقات ناصری، اما مولف هر کجا بر اساس موضوع از پیش متن های دیگری نیز بهره 

گرفته، مثال در بخش مغول عالوه بر دو اثر ذکر شده تا حدود زیادی از جهانگشای جوینی 

هم بهره گرفته. در بخش پیشدادیان و کیانیان نیز تا حدود زیادی از شاهنامه فردوسی 

ه برده است. حال پرسش این جاست که مولف چگونه با بهره گیری از سه روایت بهر

متفاوت تاریخ بناکتی، طبقات ناصری و شاهنامه فردوسی توانسته است روایتی یکدست 

در قالبی نو ارائه دهد؟ توجه به تفاوت روایت های پیش متن ها بحث مهمی است، زیرا 

برمی گردد. پس الزم است پیش از بررسی  به تفاوت در خاستگاه و زمینه ی روایت

چگونگی پیوند و بستگی تاریخ ابوالخیرخانی با سه متن فوق، نخست ببنیم این سه ماخذ 

 هر یک چه خاستگاه و زمینه ای دارند.

در مورد مآخذ و منابع شاهنامه فردوسی و در مورد فضای فکری و اجتماعی که شاهنامه 

ه تفصیل سخن گفته اند. شاهنامه فردوسی به لحاظ در آن خلق شده است پژوهشگران ب

بینامتنی بسیار پیچیده است، روایت های اساطیری و حماسی و تاریخی با خاستگاه های 

متعدد و با روایت های گوناگون گرد آمده اند، و فردوسی نیز نظمی متناسب با وضعیت 

یرانی و خاستگاه طبقه زمانه به آن ها داده است. چیزی که مسلم است، خاستگاه قومی ا

 دهقانان ایرانی در شاهنامه نقش محوری دارد.

طبقات ناصری، پس از حمله مغول توسط شخصی مذهبی)قاضی القضات منهاج السراج 

در حیرت و بغض است و در واکنش « بغداد به دست کفار افتاد»جوزجانی( که از این که 

روایت های قومی ایرانی ندارد و صریحا  به همین رویداد نوشته شده؛ این اثر دید مثبتی به
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در تواریخ عجم که شاهنامه فردوسی از آنجا نقل کرده است »...در این مورد می گوید: 

طبقات ناصری در  35«بسیار است، و قول آتش پرستان از ره صدق و صواب بعید است

 اخذ کرده، و وهله اول روایت هایش در باب تاریخ پیشدادیان و کیانیان را از تاریخ طبری

 گه گاه از مقدسی و مسعودی جهت تکمیل روایت بهره برده است. 

تاریخ بناکتی، در سایر بخش ها تخلیص گونه ای است از جامع التواریخ خواجه رشید 

فضل اهلل همدانی، اما در بخش پیشدادیان و کیانیان تا حدود زیادی از تاریخ طبری و 

 لسیر بهره برده است.سپس از جوامع الحکایات عوفی و غررا

یعنی ما شاهد هستیم سه منبع تاریخ ابوالخیرخانی کامال خاستگاه ها و نگاه های متفاوتی 

در رابطه با تاریخ اساطیری ایران دارند. و این مساله مهمی است که تاریخ ابوالخیرخانی 

 رد؟بیین کچگونه با این تفاوت روایت ها برخورد کرده؟ و این برخورد را چگونه می توان ت

در این باب نخست باید به جایگاه پیشدادیان و کیانیان در صورت بندی تاریخ اشاره کرد. 

همین طور که در جدول مشاهده می شود؛ هر یک از تواریخ فوق به حسب خاستگاهشان 

فرم متفاوتی دارند؛ تاریخ بناکتی به تاسی از جامع التواریخ در صدد ارائه ی تاریخ جهانی 

ن امر را نیز باید با توجه به شرایط نوین شکل گرفته پس از حمله مغول درک است و ای

کرد. طبقات ناصری دغدغه اش ارائه ی تاریخ اسالم است و به لحاظ فرم و محتوا تاریخ 

انبیا و خلفا در آن برجسته سازی شده. اما در تاریخ ابوالخیرخانی با توجه به شرایط جدید 

 هاد می شود و این امر در گزینش محتوا نیز تاثیر گذاشته است.در فرم ارائه ی تاریخ اجت

 

 تاریخ بناکتی طبقات ناصری تاریخ ابوالخیرخانی

 باب اول: انبیاء و خلفا:

طبقه دوم از باب اول: 

 پادشاهان بنی امیه

طبقه سوم از باب اول: 

 خلفای بنی عباس

باب دوم: ملوک فارس و 

 سالطین عجم:

ا ان تطبقه اول: از پیشدادی

 ساسانیان

طبقه دوم: اخبار سالطین 

عظام و ملوک کرام که در 

 طبقه اول: انبیاء

 طبقه دوم: خلفای راشدین

 طبقه ی سوم: بنی امیه

طبقه ی چهارم: خلفاء بنی 

 عباس

 طبقه پنجم: ملوک عجم

 طبقه ششم: ملوک یمن

 طبقه هفتم: طاهریون

 طبقه هشتم: صفاریون

 طبقه نهم: سامانیون

 طبقه دهم: ملوک دیالمه

 قسم اول: انبیاء

 قسم دوم: ملوک فرس

سب مطهر قسم سوم: ن

محمد مصطفی و شرح 

حال و شعب خلفای 

راشدین...تا آخرین خلفای 

 بنی عباس

قسم چهارم: سالطین..که 

در ایام خلفای بنی عباس 

به استقالل در ایران 

 پادشاهی کرده اند
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ایام خلفای بنی عباس در 

 ایران پادشاهی کرده اند

ذکر احوال چنگیزخان و  

پدران کیوان مکان و 

 فرزندان کشورستان او

گفتار در ذکر دولت صاحب 

 قران امیر تیمور گورکان

گفتار در بدایت حال و 

 ظهور دولت...ابواالفتح

 محمد شیبانی خان

 طبقه یازدهم: غزنویان

 هم: سلجوقیهطبقه دوازد

طبقه سیزدهم: ملوک 

 سنجریه

طبقه چهاردهم: ملوک 

 نیمروز و سجستان

 طبقه پانزدهم: ملوک کرد

طبقه شانزدهم: 

 خوارزمشاهیه

طبقه هفدهم تا بیستم: 

ملوک غور و شنسبیه و 

 شمسیه

طبقه بیست و یکم: ذکر 

 وقایع اسالم و خروج مغل

 قسم پنجم: تاریخ یهود

قسم ششم: تاریخ نصاری و 

 افرنج

قسم هفتم: تاریخ ممالک 

 هندوستان

 یقسم هشتم: تاریخ ختا

 قسم نهم: تاریخ مغول

 

 

 با توجه به این فهرست تطبیقی چند نکته به نگاه می آید: 

بر خالف تاریخ بناکتی و طبقات عدم نظم تاریخ ابوالخیرخانی در فصل بندی:  -6

ناصری که تقسیم بندی منسجمی دارند و در بهره بردن از اصطالحات طبقه و قسم، دقت 

تاریخ ابوالخیرخانی گاهی از باب، گاهی از طبقه و قسم در کافی را به خرج داده اند، اما 

 جاهای متفاوت بدون در نظر گرفتن نظم کلی کتاب بهره گرفته.

 تاریخ ابوالخیرخانی تا حدود زیادیتاثیر پذیرفتن از طبقات ناصری در زمینه فرم:  -1

ید: فصل بندیش را از طبقات ناصری اخذ کرده، اگرچه خودش در این زمینه می گو

اگرچه سالطین عجم و کیانیان و پیشدادیان و ساسانیان به حسب زمان پیش از خلفای »

راشدین و عباسیان بوده اند اما چون نسب ایشان به حضرت سیدالمرسلین... متصل است 

 38«مناسب آن نمود که حاالت و واقعات ایشان را تقدیم نموده به بیان آورده شود

ر تاریخ بناکتی تاریخ جهانی است و طبقات ناصری اگتوجه ویژه به خراسان:  -9

تاریخ اسالمی، تاریخ ابولخیرخانی بیش از هر چیز تاریخ ایران است که با تاکید بر 

مثال تاریخ سلطنت آل بویه که مرتبط با خراسان نبوده  منطقه خراسان نوشته شده.

 و طبقات بناکتی؛ این در حالی است که تاریخ شدهحذف  ابوالخیرخانی است از تاریخ
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ن ای .اندبع مولف، مفصال تاریخ دیالمه را شرح داده ابه عنوان مهمترین من ناصری هر دو

 نکته را به تعبیر ژرار ژنت می توان یک گشتار کاهشی برش گونه به حساب آورد.

گفتیم تاریخ ابوالخیرخانی از سوی طبقه ی اهل قلم ایرانی  تاکید بر هویت ایرانی: -9

تواریخ پیشین ایرانی و در واکنش به سلطه ی قومی بیگانه بر فرارودان به رشته  بر پایه ی

تحریر درآمده، و با توجه به این زمینه، هویت ایرانی در آن بسیار پررنگ است. در تاریخ 

ایران محمل رفت و آمد شاهان است و مسلما ایران درمتن اصالت دارد)و نه ابوالخیرخانی 

مغولی(، لفظ ایران فراوان در متن به کار گرفته شده، طوری که جهان اسالم یا اولوس 

شاید بتوان ادعا کرد پر بسامد ترین اصطالح جغرافیای سیاسی در کتاب است، طوری که 

مملکت »گاه در هر صفحه چند بار نام ایران تکرار می شود؛ جدا از اصطالحاتی چون 

اسالم از صفاریان تا سامانیان و غزنویان  در تاریخ ابوالخیرخانی، شاهان ایران پس از؛ «عجم

اخبار سالطین عظام و ملوک کرام که در »و سلجوقیان ذیل این عنوان قرار گرفته اند: 

 34«ایام خلفای بنی عباس در مملکت ایران پادشاهی کرده اند

ان و ایرسه بار تقسیم جهان در متن روایت شده که در هر سه مورد تبار ایرانیان و تقابل 

 90.مطرح شده است ورانت

نام می برد و حمله  «مملکت توران»علی رغم این که خواستگاه و سپاه چنگیز را  مولف

با این حال سلطنت ایلخانان را  ،ی آنان به ایران را حمله از توران به ایران نگاه می کند

 د.می نامد و آنان را همچون شاه نام می برد و وصف می کن 91«سلطنت در ایران زمین»

 این طرز تلقی از ایلخانان مغول در تاریخ نگاری ایران را باید میراث خواجه رشید دانست.

برای طبقات ناصری سقوط خلفا یک بحث  درگذشتن معاصریِت برخی مباحث: -7

معاصر است، اما برای تاریخ ابوالخیرخانی ضرورت طرح این مساله دیگر وجود ندارد، و 

ت عباسی و سقوط آن بسیار کوتاه ارائه می شود؛ این مساله عمال شاهد هستیم تاریخ خالف

 را یک گشتار کاهشی برش گونه در نظر گرفت.

ازبک از دست یازیدنِ صرف به مشروعیت مغولی خانات مشروعیت خاندان حاکمه:  -6

ناتوان بودند، و مشکل این جاست که صرفا هم نمی توانستند خودشان را در تداوم تاریخ 

ار بیاورند؛ تاریخ ابوالخیرخانی کوشیده است بر این مشکل غلبه کند ولی منطقه به شم

بحران مشروعیت و حاکمیت ازبک ها بسیار ژرف تر از آن بود که بتوان با تاریخ نگاری بر 

آن غلبه کرد؛ اگرچه به هر حال فرِم نگارش تاریخ جامع، مشروعیت را برای حاکم زمانه 

چنان که رابینسون در مورد غایت گرایی تاریخ نگاری  یعنی عبدالطیف خان خلق می کند،

مساله این است که تمامی  عمومی اوایل عباسیان و مناسبت آن با قدرت می نویسد:

چارچوب تاریخ قبل از اسالم بر اساس زنجیره ای از جوامع گذرا و هدایت شده از سوی 
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معه ی اسالمی تحت رهبری پیامبران و یا پادشاهان سامان یافته بود تا نشانه ی ظهور جا

پیامبر و خلفای عباسی باشد.تاریخ عمومی نزد طبری هم چنین سمت و سوی غایت 

و همچنین جامع التواریخ خواجه رشید که همه روایت ها را تطبیقا با هم  91.گرایانه دارد

پیش می برد تا به حمله مغول می رسد، گویی که تمام تاریخ مقدمه ای بوده است بر 

ایلخانیان. در واقع می توان گفت شکل و قالب تاریخ های جامع کامال در تناسب  حاکمیت

در تاریخ ابوالخیرخانی نیز فرم  با قدرت حاکمی که در زمان آن کتاب تالیف می شد بود.

روایت تاریخ همین حالت را دارد؛ در این متن تاریخ از روایت انبیا و خلفا تا پیشدادیان و 

یش و پس از اسالم ایران ادامه پیدا می کند تا به ابوالخیرخان که نیای کیانیان تا شاهان پ

خان است می رسد. و در مقدمه و پایان و گاه میان تاریخ نیز حمد و مدح عبداللطیف 

 خان بر مشروعیت تاریخی او تاکید می کند.

 مطالعه ی موردی بخش پیشدادیان: -1-1

و ایشان یازده تن آمد، مدت »ه بر می شمارد: تاریخ ابوالخیرخانی پیشدادیان را این گون

این روایت و شناخت  93«پادشاهی ایشان دو هزار و چهارصد و هشتاد و پنج سال بود

پس از آن تک تک شاهان را به صورت سالشمار معرفی  99برگرفته از تاریخ بناکتی است.

 می کند.

 کتی را می آورد. و یکتاریخ ابوالخیرخانی نخست روایت تاریخ بناپادشاهی کیومرث: 

 ، این لقب در شاهنامه«گلشاه»نکته از طبقات ناصری نیز به آن می افزاید یعنی لقب 

حه صاحب شاهنامه قدس اهلل رو»فردوسی و تاریخ بناکتی نیامده. سپس با اشاره با این که 

 یابیات نخستینِ شاهنامه در باب کیومرث را می آورد. هشت بیت ذکر م 97«گفته است:...

که می توان آن ها را به تفاوت در  96شود که گاه واژگانی با متن شاهنامه تفاوت دارد.

نسخه های شاهنامه نیز ربط داد، اما گاه مصرع عوض می شود که شایان توجه است، مثال 

نخستین به کوه اندرون »مصرع دوم از بیت هفتم شاهنامه)تصحیح خالقی مطلق( آمده: 

؛ این 98«سوی عدل و دانش همی کرد رای»خ ابوالخیرخانی: و در تاری 95«ساخت جای

تغییر به تعبیر ژنت یک گشتار جایگزینی ارزشی است؛ در روایت های نخستین  کیومرث 

نخستین انسان است، پس از اسالم در برخورد روایت های اسالمی و ایرانی، کیومرث از 

روایت  بوالخیرخانی نیز با نقلنخستین انسان به نخستین پادشاه تبدیل می شود، تاریخ ا

تاریخ بناکتی، همین ایده را پی می گیرد و با ذکر این که وی از فرزندان آدم بوده، چنین 

با  94«اول پادشاهی که عالم را در تحت تصرف و فرمان خود درآورد»می شناساندش : 

م به نظر توجه به این مساله دیگر ذکر این که وی در کوه اندرون جای ساخته است، الز

نمی رسد، و تاریخ ابوالخیرخانی این مصرع را با مصرعی متناسب با روایتی که عرضه کرده 
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است، عوض می کند. طبقات ناصری هم ذکر کرده که کیومرث برهنه بود و با ددان سر و 

 کار داشت، اما به همین دلیل تاریخ ابوالخیرخانی آن را حذف کرده است.

هنامه به صورت گزینشی ذکر می شوند و باقی حذف می شوند، همچنین تنها ابیاتی از شا

می توان این تغییر را در دستگاه نظری ژنت یک گشتار کاهشی تراش گونه به حساب 

 آورد، زیرا حذف ها عموما با معیار زیبایی شناسی هستند تا به جهت محتوا.

رش ک گشتار کاهش باما حذفی که از تاریخ بناکتی و طبقات ناصری کرده است، را باید ی

گونه به حساب آورد، زیرا به قصد تغییر محتوا و مضمون صورت گرفته است. تاریخ بناکتی 

و طبقات ناصری از آن جایی که هر دو تحت تاثیر تاریخ طبری هستند، هر دو روایت های 

گوناگون را ذکر می کنند، و نسبت کیومرث با روایت های سامی را مشخص می کنند. اما 

خ ابوالخیرخانی این مباحث را حذف کرده، زیرا از قطعیت مطلب می کاهد، تاریخ تاری

 ابوالخیرخانی قصد دارد روایتی قطعی و یکدست عرض کند.

همچنین گشتار ارزش گذاری مکرر را نیز شاهد هستیم، وی روایت طبقات ناصری)که آن 

ظالمان »نه بسط می دهد: هم از طبری گرفته( که کیومرث با اوالد قابیل جنگید را این گو

را که از اوالد قابیل بودند دفع کرد و فسق و فجور را از میان مردم دور کرد و آیین عدل 

این گشتار ارزش گذاری مکرر را باید  70«و داد پیدا آورد و بنیاد ظلم و بیدار را ویران کرد

 در پرتوی جدال مهاجمان بیگانه و مردم بومی که پیشتر گفتیم درک کرد.

همچنین پیوندهای بینامتنی از شاهنامه تنها به صورت ارجاع آشکار شعر نیست، بلکه 

 از شاهنامه را نیز شاهد هستیم.« نثرسازی»

داستان سیامک چه در تاریخ بناکتی و چه در طبقات ناصری وجود ندارد، تنها سیامک: 

ک را از شاهنامه از وی نام برده می شود. اما تاریخ ابوالخیرخانی مفصال داستان سیام

فردوسی نقل می کند. مطالب عمدتا نقل مستقیم از ابیات شاهنامه است، اما گاه نثرسازی 

را نیز شاهد هستیم، روایت به طور کل دچار گشتار کاهش تراش گونه شده است؛ یعنی 

 تنها برخی ابیات شاهنامه در باب سیامک نقل شده است.

پادشاهی عالم و عادل »اریخ بناکتی که نخست با گزاره نخست تپادشاهی هوشنگ: 

می آغازد و سپس با ذکر عدالت وی از طبقات ناصری تکمیل می کند. که البته در « بود...

این نقل روایت یک گشتار افزایش گسترشی را نیز شاهد هستیم. سپس به همین ترتیب 

ه نام حکمی بروایت های بناکتی و طبقات ناصری در باب توجه وی به علم و تالیف کتاب 

جاودان خرد را ذکر می کند. و باز بر سر شاهنامه می رود و از شاهنامه و طبقات ناصری 

در این زمینه نیز یک گشتار کاهشی  در باب توجه وی به عمران دنیا سخن می گوید.

 71تراش گونه را شاهد هستیم.
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یومرث و در زمینه ی طهمورث عالوه بر خطوط کلی که در بحث کپادشاهی طهمورث: 

هوشنگ ذکر کردیم)یعنی نثرسازی ابیات، نقل تطبیقی روایت ها با گشتار کاهشی تراش 

گونه، حذف نسب شناسی تطبیقی با روایت های سامی)همچون یک گشتار کاهشی برش 

گونه(( یک گشتار دگرگونی ارزشی شایان توجه را نیز شاهد هستیم، یعنی توجه طهمورث 

قات که در طب« صائبی ها»و « بوداسفر»در هندوستان به نام و پیامبری « دین ادریس»به 

را حذف کرده است، با توجه به این که گفتیم تاریخ ابوالخیرخانی از سوی  71ناصری آمده

طبقه اهل قلم تاجیک به رشته تحریر درآمده تا برای مهاجمان از شاهان ایرانی الگوسازی 

ل توجه طهمورث به ادیان دیگر نوعی انحراف کند، این مساله را می توان دریافت، زیرا نق

محسوب می شود و از الگو بودن وی می کاهد. برعکس ما شاهد هستیم تاریخ 

ابوالخیرخانی با افزودن الفاظی که در زبان روزمره ی تالیف ارزش تلقی می شوند چون 

 می کوشد نوعی گشتار ارزش گذاری مکرر را اعمال کند. 73«خداترس»

اتی که تاریخ ابوالخیرخانی بر شاهنامه در حین نثرسازی اعمال کرده این یکی از تغییر

« اهرمن»متناسب با فضای اسالمی صورت داده است، مثال   79است که ارزش گذاری مکرر

نوشته  «رب العالمین»تبدیل کرده است و توفیق طهمورث را از بابت « ابلیس لعین»را به 

 است:

 

 76لخیرخانیتاریخ ابوا 77شاهنامه فردوسی

برفت اهرمن را به افسون ببست * چو بر 

 تیزرو بارگی برنشست

زمان تا زمان زینش برساختی * همی 

 گرد گیتیش برتاختی

طهمورث دیوبند به توفیق و ]حمایتِ[ رب 

العالمین، ابلیس لعین را مانند اسبان در زیِر 

 زین کشید... 

 

شید را با بیتی از شاهنامه می آغازد تاریخ ابوالخیرخانی داستان جمپادشاهی جمشید: 

و با نقل روایت تاریخ بناکتی در باب ابداعات جمشید بحث را ادامه می دهد. سپس بحث 

تقسیم طبقاتی جامعه را از طبقات ناصری نقل می کند و برای هر بخش بیتی از شاهنامه 

م. شاهد هستی نیز می آورد. به طور کل ما یک گشتار کاهشی تراش گونه  و برش گونه را

چنان که بسیاری از مطالب شاهنامه چون بنیانگذاری جشن نوروز را می توانست بیاورد 

 75ولی به کلیات امر بسنده کرده است.

داستان ضحاک در تاریخ بناکتی و طبقات ناصری بسیار کوتاه است، پادشاهی ضحاک: 

به نثر درآورده، و می توان و تاریخ ابوالخیرخانی کال بر شاهنامه تکیه کرده است و آن را 
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با یک گشتار کاهشی « پیش متن»گفت داستان ضحاک را مفصال از شاهنامه همچون 

تراش گونه و گاه گشتار ارزشی نقل کرده است. گاه گشتار ارزش گذاری مکرر را نیز شاهد 

، گاه نیز  78«فقرا و مساکین را سیر ساختی»هستیم مثال در مورد مرداس می افزاید: 

بیامد سروش »راتی در تناسب با فضای اسالمی اعمال کرده، مثال در شاهنامه آمده: تغی

به الهام سبحانی و تایید ربانی از »و در تاریخ ابوالخیرخانی چنین آمده:  74«خجسته دمان

 60«آن حال خبردار شد

یک نمونه را برای این که مشاهده شود تاریخ ابوالخیرخانی چگونه نظم شاهنامه را با 

گشتار کاهش تراش گونه و گاه گشتار ارزشی به نثر درآورده است، ارائه می کنیم. در 

جدول زیر بیت هایی که از شاهنامه در نثرسازی تاریخ ابوالخیرخانی حذف شده اند 

برجسته شده اند، نکاتی که به لحاظ گشتار ارزشی در روایت تاریخ ابوالخیرخانی جای 

 د.تامل دارند نیز برجسته شده ان

 61تاریخ ابوالخیرخانی 61شاهنامه فردوسی

ز بیم سپهبد همه راستان * بدان کار 

 گشتند هم داستان

بدان محضر اژدها ناگزیر* گواهی نبشتند 

 برنا و پیر

همانگه یکایک ز درگاه شاه * برآمد 

 خروشیدن دادخواه

ستم دیده را پیش او خواندند * بر 

 نامدارانش بنشاندند

روی دژم * که برگوی بدو گفت مهتر به 

 تا ز که دیدی ستم

خروشید و زد دست بر سر ز شاه * 

 که شاها منم کاوه ی دادخواه

یکی بی زیان مرد آهنگرم * ز شاه 

 آتش آید همی بر سرم

تو شاهی و گر اژدها پیکری * بباید 

 زدن داستان، آوری

از بیم ضحاک ستمگر همه نامداران کشور 

محضر نوشتند و نام های خود را در آن 

ثبت کردند و در آن حال ناگاه او دادخواه 

از دربارگاه برآمد، ضحاک دادخواه را طلبید 

و پرسید که بر تو ظلم و ستم رسیده است؟ 

کاوه گفت ستم از تو به من رسیده است، 

بکشید و مغز او را به فرزند مرا آورده که 

ماران تو دهند، ضحاک فرمود که پسر او را 

پیش طلبید آورده به او سپردند و کاوه را 

و با او حکایت نیک گفت و او را از انعام 

و فرمود تا نام  و شفقت خود امیدوار کرد

خود را در آن محضر نویسد، کاوه چون 

محضر را بدید بدرید و دود آتش حسرت از 

مد و روی به جانب پیران و فرمان سر او برآ

روایان کشور و امرای لشگر کرد و گفت 

شیطان شمایان مرداِن دیو و راهنمایان  

اید، این ظالم بیدادگر بد رفتار را  لعین

 چون عادل و نیکوکار نوشته اید؟
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اگر هفت کشور به شاهی تراست * 

 چرا رنج و سختی همه بهر ماست

با من بباید گرفت * بدان تا  شماریت

 جهان ماند اندر شگفت

مگر کز شمار تو آید پدید * که نوبت 

 ز گیتی به من چون رسید

که مارانت  را مغز فرزند من * همی داد 

 باید ز هر انجمن

سپهبد به گفتار او بنگرید * شگفت 

 آمدش کان سخن ها شنید

بدو باز دادند فرزند اوی * به خوبی 

 اوی بجستند پیوند

بفرمود پس کاوه را پادشا * که باشد بدان 

 محضر اندر گوا

چو برخواند کاوه همه محضرش * سبک 

 سوی پیران آن کشورش

خروشید کای پای مردان دیو * بریده دل 

 از ترس گیهان خدیو

همه سوی دوزخ نهادید روی * سپردید 

 دل ها به گفتار اوی

نباشم بدین محضر اندر گوا * نه هرگز 

 شم از پادشابراندی

 

بخش منوچهر نیز مانند بخش ضحاک تا حدود زیادی از شاهنامه پادشاهی فریدون: 

سبت به دیگر بخش ها تفصیل بیشتری دارد. نخست از جمله ی طبقات اخذ شده و ن

هر چه ضحاک به ظلم ستده بود، او بازداد و خلق را به عبادت »ناصری می آغازد که 

اینجا شاهد  63«خدای تعالی بازخواند و از کفر منع کرد و آتشکده ها و بتخانه ها برانداخت

کرده  را حذف« آتشکده»ا نقل کرده ولی لفظ هستیم که تاریخ ابوالخیرخانی عینا متن ر

و این با توجه به گرایش ایران گرایی تاریخ ابوالخیرخانی که گفتیم قابل درک است، این 
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حذف را می توان یک گشتار کاهشی برش گونه محسوب کرد. سپس کمی از عدل و 

 احسان و عمران گری فریدون خودش تفصیل می دهد که می توان آن را یک گشتار

افزایشی انبساطی در نظر گرفت. سپس روایت تقسیم جهان توسط فریدون میان سه 

  69فرزندش را از تاریخ بناکتی می آورد و با اشعار شاهنامه فردوسی پُره اش می کند.

در باب باقی روایت تاریخ ابوالخیرخانی از فریدون، خطوط کلی که در مورد روایت ضحاک 

ی نثرسازی ابیات شاهنامه با گشتار کاهش تراش گونه ترسیم کردیم صدق می کند، یعن

و گاه برش گونه؛ و گاه گشتار ارزشی متناسب با فضای خلق تاریخ ابوالخیرخانی. نکته ی 

مهمی که در باب روایت تاریخ ابوالخیرخانی از فریدون شایان ذکر است، این است که 

، و باقی روایت حذف شده استتمرکز کال بر داستان تقسیم قلمرو و کین ایرج می باشد. 

 این مساله را نیز می توان یک گشتار کاهشی به حساب آورد.

در روایت کوتاهی که از منوچهر عرضه کرده و از هر سه منبع مزبور پادشاهی منوچهر: 

هم در آن بهره گرفته، یک گشتار شایان توجه وجود دارد. در تاریخ بناکتی تنها اشاره 

ولی تاریخ ابوالخیرخانی چنین  67ر زمان وی به نزد فرعون فرستاد.شده که خدا موسی را د

موسی علیه الصلوۀ و السالم در زمان او بود، منوچهر به او ایمان آورده »آن را بسط داده: 

این مساله را هم می توان گشتار افزایشی انبساطی  66«و فرعون در عهد دولت او غرق شد

ری مکرر. به طور کل در روایت منوچهر بر عدل و به حساب آورد و هم گشتار ارزش گذا

 براندازی بنیاد ستم توسط او تاکید کرده است.

در روایت کوتاهی که از نوذر عرضه کرده، از روایت تاریخ بناکتی آغاز پادشاهی نوذر: 

کرده و با ذکر چند بیت از شاهنامه فردوسی بحث را به پایان برده. در این روایت نیز شاهد 

مولف با توجه به شرایط زمانه اش بحث نقش بیداد در سقوط یک شاه و نقش هستیم 

 65عدل در تعالی دولت را برجسته سازی کرده است.

نکته ی بسیار مهمی که وجود دارد این است که تاریخ بناکتی و طبقات افراسیاب : 

تاریخ ناصری هر دو فصلی ویژه برای افراسیاب مابین نوذر و زاب باز کرده اند، ولی 

ابوالخیرخانی از روایت فردوسی پیروی کرده و فصلی برای افراسیاب در نظر نگرفته و این 

اوال نشان می دهد در زمینه فصل بندی و محتوا در وهله اول به شاهنامه نظر داشته، و 

دوم نشان می دهد با توجه به شرایط تالیف کتاب)یعنی حاکمیت ازبک ها بر ماوراءالنهر( 

 ن نداده که برای افراسیاب تورانی حق حاکمیت در نظر بگیرد.تمایلی نشا

که در باب زاب آورده است، نخست متکی  کوتاهی روایت درپادشاهی زاب طهماسب: 

به شاهنامه و سپس طبقات ناصری است، و بر پیروزی او بر افراسیاب و آبادگری او تاکید 

 کرده.
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رشاسپ اشاره ای نکرده و تاریخ طبقات ناصری کال به گپادشاهی گرشاسپ بن زاب: 

بناکتی هم تنها اشاره ای کوتاه به او کرده است، مولف نیز همان مطلب کوتاه تاریخ بناکتی 

را نقل کرده و با ابیاتی از شاهنامه در باب ویرانی روزگار پس از مرگ گرشاسپ آن را 

 ن می رساند.کامل کرده است. و در نهایت بحث را به کیقباد و روی کار آمدن کیانیا

 

 نتیجه -1

در قرن هفتم هجری خالفت عباسی پس از پنج سده توسط مغوالن از میان می رود، 

حاکمیت مغوالن نیز چندی بعد اضمحالل می یابد، و در نتیجه بینادهای مشروعیت 

بخشی همچون نهاد دینی، اشرافیت و خاندان سلطنتی همه محو شده یا خدشه دار شده 

منطقه ی فرارودان با موجی از مهاجرت ایالت و قبایل ترک و مغول از اند. در این میان 

دشت قپچاق مواجه می شود که بر منطقه سیادت می یابند اما به دالیل پیش گفته نمی 

توانند حاکمیتی بر پا سازند. و جدالی میان مردم بومی و ایالت مهاجر، میان فرق مختلف 

منطقه را با بحرانی مواجه می کند که به صوفی، و جدال میان خان های شهرها این 

 بهترین شکل ممکن آن را در تاریخ نگاری این عصر می توان درنگریست.

تاریخ ابوالخیرخانی چنان که شرحش رفت از سویی می کوشد با ایجاد مشروعیت سیاسی 

 یبرای خان سمرقند وی را از ماهیت ایلیاتی خود دور سازد و به شاه تبدیل کند. و از سوی

می کوشد با گزینش و تدوین و بازروایی تاریخ در تناسب با شرایط جدید نسبت به شرایط 

 موجود واکنش نشان دهد.

چنان که از بررسی بخش پیشدادیان این تاریخ مشخص شد، تاریخ ابوالخیرخانی بر سه 

کتاب طبقات ناصری، تاریخ بناکتی و شاهنامه فردوسی )همچون پیش متن( استوار شده 

شتارهایی متناسب با زمینه ی خلق اثر بر آن اعمال کرده. در زمینه شاهنامه عمدتا و گ

شده اند و الفاظ متناسب با زبانِ روزمره ی اثر دگرگون شده است، « نثرسازی»شعرها 

روایت ها به صورت تطبیقی ارائه شده اند و در این گزینش و تدوین، گشتار کاهشی تراش 

هستیم. تاریخ ابوالخیرخانی همچنین نسب شناسی تطبیقی با گونه و برش گونه را شاهد 

روایت های سامی که تاریخ بناکتی و طبقات ناصری از تاریخ طبری نقل کرده بودند را به 

 طور کل حذف کرده است تا روایتی قطعی تر و پذیرفتنی تر ارائه دهد.

که  برای خان هایی« شاهان پیشین»همچنین گفتیم تاریخ ابوالخیرخانی می کوشد تا از 

درکی از مناسبات شهری ندارند الگوسازی کند، در این الگوسازی بیش از هر چیز مسائل 

مربوط به عدل و داد برجسته سازی شده اند که می توان آن را واکنشی به شرایط ناپایدار 

 زمانه در نظر گرفت.
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 تاریخی عصر ایلخانی-ای متون ادبیکارکرد رسانه

 
 6کمررضا زرین

 2 مرتضی محسنی     

 چکیده:

ها، از مباحث مورد توجه جهان معاصر است. ها بر زندگی، باورها و رفتار انسانتأثیر رسانه

ترین مسائل انسان دخالت کنند و بر خصوصیها به کمک فن جدید توانستند در رسانه

ا هها منحصر به عصر حاضر نیست؛ عمر رسانهسالیق و رفتارهای او اثر گذارند. تأثیر رسانه

و تأثیر آن به درازای عمر روابط میان بشر است. پیش از عصر چاپ، سنت شفاهی بر نظام 

های سیاسی با آمد. قدرتشمارمیها به ترین رسانهارتباطات حاکم بود و آثار ادبی از مهم

ای هکوشیدند تا اهداف سیاسی خود را پیش ببرند. از جمله نمونهی ادبیات میکمک رسانه

تاریخی عصر -تاریخی است. در این مقاله، متون ادبی-ای، متون ادبیاین کارکرد رسانه

ی، شماری نگاریخای بررسی شده است. ایلخانان با تقویت تارایلخانی از دیدگاه نقش رسانه

از ادیبان فاضل، دستگاه خود را مورد حمایت مادی و معنوی قرار دادند تا به نگارش تاریخ 

بپردازند. نویسندگان این متون، با زبانی ادبی به روایت تاریخ پرداختند و در قالب بازنمایی 

ر این ظر بوقایع، به برآوردن منافع سیاسی ایلخانان کمک کردند. دستاورد این پژوهش نا

معرفی  تاریخی، کوشیدند خوارزمشاه را به عنوان تنها مقصّر فاجعه-است که متون ادبی

چنین با پیوند مغوالن به سنت شهریاری کنند و نقش چنگیزخان را نادیده بینگارند؛ هم

ایران و معرفی آنان به عنوان آبادگران ملک و حامیان دین، مشروعیت ایلخانان را برآورده 

ای خویش برآیند و نقشی ی وظایف رسانهاین متون توانستند به خوبی از عهدهکنند. 

 های امروزی ایفاکنند.مشابه رسانه

 

-سازی، چارچوببانی، برجسته: رسانه، متون تاریخی عصر ایلخانی، دروازههاکلید واژه

 سازی. 
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 مقدمه -6

های غربی از سوی آنان ی تمدنهای شرق آسیا و گشودن دروازهخروج مغوالن از استپ  

زمین است. رهبری چنگیزخان از اقوامی پراکنده ترین اتفاقات تاریخ سیاسی مشرقاز مهم

رین تای کوتاه، یکی از بزرگو بیابانگرد مغول، نظامی متشّکل و منّظم ساخت و در دوره

لب تا قهای تاریخ را تشکیل داد؛ امپراتوری بزرگی که مرزهایش از شرق آسیا امپراتوری

 اروپا گستردش یافته بود. 

سوز به دست آوردند؛ اما با توقف ای وحشیانه و تمدنمغوالن این امپراتوری را با شیوه  

ی سرآمده و نوبت ادارهگری بهفتوحات شرقی و غربی دریافتند که دیگر زمان ویران

تند که مغول دریافکرانه فرارسیده است. پس از چنگیز، امپراتوران متصرفاتی متکثّر و بی

های مألوف و مرسوم آن ندارند؛ به تعبیر مشاور چینی اوکتای ای جز حکومت با شیوهچاره

توان بر پشت اسب بر آن اگرچه امپراطوری بر پشت اسب تسخیر شده است، نمی»قاآن: 

 (.87: 1341هال،«)حکومت کرد

ازمند کسب مشروعیت بودند؛ ی ممالک نیامپراتوران مغول مانند دیگر حاکمان برای اداره  

آنان به ایجاد پیوندی میان خود و مردم نیاز داشتند، به خصوص که خاطرات تهاجم 

ی مغول مانع از ایجاد ارتباطی سازنده میان حاکمان و مردم بود. امپراتوران مغول وحشیانه

 فتح هایهای بومی سرزمینبرای ایجاد مشروعیت، ابزاری جز پناه بردن به دامن فرهنگ

چنان مجذوب فرهنگ چینی شد که ی چنگیزخان آنشده نداشتند؛ قوبالی قاآن، نواده

رفته (. ایلخانان ایران نیز رفته81: 1341پایتخت را از قراقروم به پکن منتقل کرد)بیانی،

گرفتار افسون فرهنگ و هویت ایرانی شدند؛ از عصر محمودغازان تا پایان دولت 

 (.117مغوالن حامیان جدّی و پیگیر فرهنگ ایران بودند)همان: ه.ق(، 536-649ایلخانی)

 یساالری ایرانی بود. گرچه آنان برای ادارهاز اقدامات مهم فرهنگی ایلخانان، احیای دیوان

ای نداشتند و ناگزیر از پیروی الگوی ایرانی بودند، احیای شده برنامههای فتحسرزمین

مات فرهنگی ایجاد کرد؛ وزیران نیرومند و دانای ساالری بستر مناسبی برای خددیوان

 اهلل همدانی با حمایتالدین جوینی، خالدی زنجانی و رشیدالدین فضلایرانی چون شمس

 ی مغول برداشتند. های حملههای مهمی در جبران ویرانیایلخانان گام

ی ایلخانان و با نگاری است. در دورههای فرهنگی رشد یافته در این دوران تاریخاز زمینه

-نویسی ایجاد شد. این جریان بر دوش سنت تاریخحمایت آنان جریان نیرومندی در تاریخ

رد گی ایلخانان به تاریخ بهره برد تا برخالف توقف و عقبنگاری اسالمی ایستاد و از عالقه

ربه جنگاری، رونق و پیشرفت را تهای ادبی و فرهنگی در دوران مغوالن، تاریخدیگر زمینه
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نگاری، عالوه بر تقویت فرهنگ و ادب پارسی، کند. البته مغوالن با تقویت سنت تاریخ

 کردند.ای را دنبال میاهدافی سیاسی و رسانه

 های پژوهشپیشینه و پرسش -2

 ی پژوهشپیشینه -1-1

تاریخی عصر ایلخانی و هویت سیاسی -ی متون ادبیهای بسیاری دربارهگرچه پژوهش  

ا ای این متون بانجام شده است، پژوهش مستقلی که بر تطابق کارکردهای رسانهآن دوره 

ها که به تقویت های رسانه استوار باشد، یافت نشد. در این میان بعضی پژوهشنظریه

اند، تا حدّی به کارکرد سیاسی این متون نزدیک هویت ملی در متون عصر ایلخانی پرداخته

گشای ی هویت ایرانی در تاریخ جهاننمودهای برجسته»اند؛ برای نمونه مقاالت شده

-های هویت ایرانی در بینش تاریخانگاره»(، 1388بیگدلی، علیجانی و بزرگ«)جوینی

دستاورد حافظان »( و 1343رضوی، ابوالفضل و جودکی، محمدعلی، «)ی بناکتینگارانه

( در 1341فیاض، وشمحسنی و ان«)ی ایلخانیاسالمی در دوره-فرهنگ و تمدّن ایرانی

ماهیت سیاسی حضور شاعران در »ی ها مقالهاند. عالوه بر اینباره دستاوردهایی داشتهاین

( به کارکرد سیاسی شعر 1381راد، مصطفی، خلعتبری، اللهیار و ناصری«)دربار غزنویان

 است.ی غزنوی و تأثیر آن بر افکار عمومی پرداختهدوره

 های پژوهشپرسش -1-1

 های سنتی قابل انطباق است؟های جدید رسانه با کارکرد رسانهآیا نظریه -1-1-1

های امروزی را بر تاریخی عصر ایلخانی چگونه نقشی معادل رسانه-متون ادبی -1-1-1

 عهده داشتند؟

 چارچوب مفهومی -9

 هاتأثیر رسانه -3-1

د های جدیایش رسانهها شده است. با پیدای به کارکرد رسانهدر قرن بیستم توجه ویژه

هایی چون اخبار دیداری، اهمیت رسانه برای انسان بیشتر شد. این چون تلویزیون و پدیده

نامیده «ی جهانیدهکده»خوانده و جهان پهناور در این عصر، « عصر ارتباطات»دوران،

یت ها واقعرسد آنها چنان است که به نظر میی نفوذ و تأثیر رسانهشد. در عصر ما گستره

ی اهمیت و کارکرد های متعددی دربارهسازند؛ بنابراین نظریهرا برای مخاطبان خویش می

های مختلفی درباره مطلق یا رسانه مطرح شده است. از آغاز عصر تلویزیون تاکنون، نظریه

ها طرح شده است. شکی نیست که عصر ما، شاهد بیشترین تأثیر نسبی بودن قدرت رسانه

 «تزریق»ی ها را عرصهانسان است؛ بیلبوردهای بزرگ و جذّاب، خیابانرسانه بر زندگی 

ترین فضاها های رنگارنگ و پرهیاهوی عمومی حتی در خصوصیاند و رسانهها کردهداده



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      191

؛ اندهای مجازی رشد روزافزونی داشتهی گذشته رسانهکنند. در چند دههنیز ما را رها نمی

ها در کنار ما است. از مذاهب ی اوقات و مکانه در همههای تلفن همرااینترنت روی گوشی

کوشند های محلی تا احزاب سیاسی، همه میهای تروریستی و از تجارتآسمانی تا گروه

ی اها ارتباط برقرار کنند. بدیهی است زیستن در این فضای رسانهتا با ما از طریق رسانه

گذارد. اما آیا وجود رسانه و کارکردهای آن چقدر بر اندیشه، رفتار و باورهای ما تأثیر می

 منحصر به عصر حاضر است؟

 ها در گذر زمانرسانه -3-1

فرستد، رسانه وجود دارد. را برای مخاطبی میهرجا که پیامی وجود دارد و منبعی آن

ی آن است. از زمانی که ها همواره ایجاد ارتباط میان منبع پیام و گیرندهکارکرد رسانه

بی مورخ اند.آرنولد توینها حضور داشتهها ارتباط وجود داشته است، رسانهسانمیان ان

ها، سه دوره برای حیات بشر قایل است: انگلیسی بر اساس نقش ارتباطات و کارکرد رسانه

های رفتکه در آن سرعت ارتباطات کُند و سرعت اتفاقات و پیش« پیشاتاریخ»(عصر 1» 

که سرعت تحوالت از سرعت ارتباطات پیشی « تاریخی»( عصر 1 معرفتی کُندتر از آن بود.

( عصر 3ای که چندین قرن به درازا انجامید و تحوالت بسیاری را سبب شد. گرفت؛ دوره

: 1381معلوف،«)حاضر که در آن سرعت ارتباطات بر سرعت تحوالت پیشی گرفته است

 ا برای گستره و نوع کارکردتوان سه عصر مختلف رمیبی، (. بر اساس الگوی توین45-48

 ها از هم تمییز داد:رسانه

به  «علم بالغت، یعنی هنر ارتباط گفتاری و نوشتاری»الف( دوران باستان: در این عصر 

(. در آن دوران سنت 17: 1341ی آن روزگار مورد توجه بود)بریگز و برک،عنوان رسانه

ار، ارتباط میان مردم را فراهم ی آن روزگشفاهی حاکم بود و ادبیات به عنوان رسانه

ها خانهها بیشتر وابسته به حضور در فضاهای عمومی مانند مساجد و قهوهکرد. ارتباطمی

بود. در این دوران انتقال اطالعات سرعت « آگورا»( و یا در سنت یونانی 35: 1341)کارگر،

ن ترینر به عنوان مهمهای آن عصر چندان متنوّع و متکثّر نبودند. هکمی داشت؛ اما رسانه

های ها، رسانهها و آیینها، نقاشیکه شمایلآید؛ چنانی آن دوران به حساب میرسانه

 (.11: 1341های مسلط مانند کلیسا بودند)بریگز و برک،مهمی برای حفظ قدرت

در آلمان در  ب( دوران میانه: با اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ و انتشار روزنامه

(، دورانی که سنت 19: 1341زاده،ها وارد دورانی جدید شدند)مهدیم. رسانه1970 یدهه

رفته جای خود را به سنت مکتوب داد و ارتباط دیداری، جانشین ارتباط شفاهی رفته

ها گسترده و تعداد مخاطبان بیشتر شد. ی تأثیر رسانهشنیداری شد. از این دوران، دایره
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های عمومی نبود، بلکه رسانه به ام نیازمند حضور در مکاندر عصر چاپ دیگر انتقال پی

 رفت. سراغ مخاطب می

های گروهی مانند ج( عصر جدید: روند عصر میانه با آغاز عصر جدید و سربرآوردن رسانه

نی یافت ها افزایشی باورنکردی نفوذ رسانهتلویزیون و اینترنت شتاب بیشتری گرفت؛ حوزه

 یی برفی متعلّق به این عصر است؛ گلولهیشتر شد. الگوی گلولهو شّدت تأثیر آن نیز ب

کند، در حالی که در آید، حجم بیشتری پیدا میی کوه پایین میبرفی هرچه از دامنه

 د.شی برفی از مرکز، از اندازه و میزان تأثیرش کاسته میگذشته، با دور شدن گلوله

 است؟های رسانه مختص به عصر حاضر آیا نظریه -3-3

ها گرچه اند. این نظریهها طرح شدهها و تأثیر آنی رسانههای متعددی دربارهنظریه  

دهند، تا حدّ مطلوبی در تحلیل کارکردهای های جدید را مورد بررسی قرار میرسانه

های دوران قدیم نیز کاربرد دارند. گرچه با تغییر سنت شفاهی و شنیداری به کتبی رسانه

توان ها ایجاد شده است؛ همچنان میغییرات زیادی در کارکرد و قدرت رسانهو دیداری، ت

ف های مختلی رسانهها در بارههای پیشین رفت. نظریههای جدید به سراغ رسانهبا نظریه

 شود.و دوران متعدد آن فصل مشترکی دارند که به آن پرداخته می

ها اثرات معناداری رسانه»ه ها درباب رسانه ناظر بر این هستند کتمامی پژوهش

هابر افکار و رفتار مردم است که توجه و (. تأثیر رسانه315: 1388کوئیل،مک«)دارند

ها و به دنبال آن افکار عمومی مردم جلب ها را برای در اختیار گرفتن رسانهی قدرتعالقه

ها ها کمک رسانکوشیدند تا بکرده است. صاحبان قدرت از دوران باستان تاکنون همواره می

های مناسب برای مشروعیتخویش بسازند و اهداف به افکار عمومی جهت دهند تا پایه

سیاسی خود را پیش برند. بعضی از کاربردهای رسانه، در شمار اهداف مهمی است که 

( 1( فهم روابط قدرت 1»های سیاسی از دوران باستان در پی آن بودند، مانند: قدرت

(. 98: 1341زاده،مهدی«)( ایجادنظم و کنترل و ثبات3تدار مستقر حمایت از نظم و اق

پوشی نیست. شاید از توجه به این عوامل برای هیچ حکومتی در هیچ زمانی قابل چشم

گاه شاعران بزرگ بودند تا به کمک آثار آنان که این رو است که دربارها همواره پناه

رفتند، اهداف سیاسی خود را تعقیب کنند: های نیرومند و مؤثر باستان به شمار میرسانه

دهند، در ها، امروز انجام میهای تحت کنترل و رهبری دولترسانه یهکاری که مجموع»

: 1389شفیعی کدکنی،«)جماعت شعرا یعنی شاعران درباری بوده است یهگذشته بر عهد

47.) 

هداف برد انیان برای پیشای داشته است. سامادر تاریخ ایران میانه، ادبیات نقش رسانه  

 یسیاسی خویش در تقویت هویت ایرانی و ایجاد دوگانگی با خالفت عباسی، به رسانه



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      112

(؛ آنان شاعران بزرگی را به دربار خویش 154: 1341ادبیات متوسّل شدند)فروزانی،

خواندند، بعضی آثار علمی، ادبی و مذهبی را از زبان عربی به فارسی برگرداندند و 

(. 67: 1388را گردآوری کردند)صفا، -ای ایران پیش از اسالماسطورهتاریخ –ها هخداینام

 ی این اقدامات در بستر ادبیات شکل گرفت.همه

ی جهت فقدان ریشهدوران حکومت غزنوی، روزبازار شاعران و ادیبان بود. غزنویان به  

یاز بسیاری به رسانه ی مذهبی و فرهنگی بودند؛ از این رو نملی، نیازمند تقویت وجهه

 -ای از فضل و ادب نداشتکه پادشاه بهرهبا آن-داشتند. دربار سلطان محمودغزنوی نیز 

: 1384فرد،رسید)میرباقریمیزبان شاعران پرشماری بود که تعدادشان به چهارصد می

-(؛ این شاعران وظیفه داشتند به کمک اعجاز زبانی، سلطان غزنوی را پادشاهی دین159

 (.919: 1343دوست معرفی کنند)فروزانی،، نیرومند و رعیتپناه

گرفته شد. دربار سلطان سنجر، مأمنی برای شاعران این سنت در زمان سلجوقیان نیز پی  

بزرگ بود؛ در این دربارها، ادیبان و دانشمندان ضمن تقویت ادب و فرهنگ پارسی، نقش 

هایی که باید پادشاهان را نیرومند، د؛ رسانهکردنهایی کارآ را برای پادشاهان ایفا میرسانه

  کردند.پناه و بخشنده معرفی میپرور، دیندوست، فرهنگرعیت

ی ایلخانی در شکلی دیگر روی نمود؛ایلخانان کمر به تقویت سنت این سنت در دوره  

ن غوالهایی نیرومند بسازند. متاریخی رسانه-نویسی بستند و کوشیدند از متون ادبیتاریخ

؛ چنگیز اقوام مغول را وادار (15: 1341)هال،پیش از دوران چنگیزخان کتابت نداشتند

گاری نبهاستفاده از خط اویغوری کرد. احتماالً مغوالن تحت تأثیر فرهنگ اویغوری به تاریخ

ا رنگاری نداشتند و غالباً آنمند شدند؛ گرچه اویغورها درکی درست و علمی از تاریخعالقه

حکایتی نقل شده که  طبقات ناصری(.در 190: 1371آمیختند)بارتولد، ها میانهبا افس

(؛ در این 143: 1385)شمیسا،و نگاه دقیق چنگیزخان به تاریخ است ی عالقهکنندهبیان

ماند و تصوّری است که آیندگان از او مشغولِ نامی است که از او میحکایت، چنگیز دل

 .(761: 1341سراج،دارند)منهاج

ت ی این سنرسد ریشهنظر مینگاری در دوران اسالمی رواج و اقبال داشت. بهسنت تاریخ

های عمومی در دوران های پهلوی در دوران ساسانی بازگردد؛ اما نگارش تاریخنامهبه خدای

های (. متون ارزشمندی به زبان41ــ89: 1389کوب،اسالمی مرسوم و معمول بود)زرین

ون تاریخ طبری، تاریخ مسعودی و تاریخ بیهقی تا پیش از عصر پارسی و عربی همچ

ده، های ادبی تعطیل شی ایلخانی برخالف دیگر سنتایلخانی نوشته شده بودند. در دوره

(. ایلخانان به تشویق فضالی دستگاه خویش 16: 1381نگاری رواج و رشد یافت)بهار،تاریخ
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-سنگی چون تاریخ جهانون ارزشمند و گرانپرداختند تا به نگارش تاریخ روی آورند و مت

 االنساب تحت حمایتالتواریخ، تاریخ بناکتی، تاریخ گزیده و مجمعگشای جوینی، جامع

نویسی در خارج از مرزهای ایلخانی نیز ادامه داشت و متونی ایلخانان نوشته شد. البته تاریخ

لتاریخ، خارج از مرزهای افیالدین منکبرنی و الکاملچون طبقات ناصری، سیرت جالل

 دولت ایخانی پدید آمد.

 های کارکرد رسانهچند نظریه درباره -7-3

ای معاصر های رسانهترین نظریهشوند، شماری از مهمنظریاتی که در ادامه مطرح می  

-اند، در بررسی نظامهای عمومی امروز مطرح شدهها گرچه برای رسانههستند؛ این نظریه

-روند و گاه باهم عمل میها گاه درهم فرومیدیرین نیز مؤثرند. این نظریه ایهای رسانه

دست ما های هستند که در قالب آن اخبار و اطالعات بهها فرآیندیکنند؛ در واقع این

 شود.رسد و فهمیده میمی

شمار، تعداد ها از میان اخبار و اطالعات بی(: رسانهGate Keepingبانی)دروازه -3-7-1

کنند. این گزارش وابسته به اهمیت خبر، اصالت گزینند و گزارش میحدودی را برمیم

ها نقش دربان دژهای دوران منبع، اهداف، تمایالت و سالیق رسانه است. در واقع رسانه

ز نمایند و تنها به تعدادی اکنند، متقاضیان ورود به شهر را بررسی میپیشین را ایفا می

-بانی میدهند؛ به این فرآیند، دروازهی ورود میترتیبی خاص اجازههم با متقاضیان، آن

 گویند:

 بانی مختص وسایل ارتباطاند. دروازهبانی را فرآیند کنترل اطالعات تعریف کردهدروازه»  

توان نوعی بانی را میشود. دروازهفردی را نیز شامل میهای بینجمعی نیست و کانال

رچوب اصلی یک رویداد و تبدیل آن به خبر در نظر گرفت؛ فرآیند برساخت مجدّد چا

یعنی افرادی که شاهد رخ دادن رویدادی هستند، برخی جزییات را عبور داده و به بقیه 

 (.11: 1341شومیکر،«)دهندی عبور نمیاجازه

ای و یا اخباری خاص نیست؛ این فرآیند های جدید رسانهبانی مختص به نظامدروازه  

بان اطالعات ی ارتباطات دارد. ما هریک به صورت بالقوّه، دروازهدمتی به اندازهطبیعی، ق

و رویدادهای زندگی و پیرامون خویش هستیم. این فرآیند گاهی معطوف به منافع و امیال 

بانی به عنوان ابزاری در جهت گسترش هژمونی خود های سیاسی از دروازهما است. نظام

 .(107برند)همان:می بهره

سازی فرآیندی است که در آن (: برجستهAgenda Settingسازی)برجسته -3-7-1

-هدف برجسته»کوشند موضوعاتی را به اولویت افکار عمومی تبدیل کنند؛ ها میرسانه

شود، در طی زمان در افکار عمومی نیز چه در رسانه برجسته میسازی آن است که آن
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ها موضوعی را در مقابل مخاطب رسانه(. McCombes,2005: 546«)برجسته گردد

ای که فکر و ای برای آنان بسازند، مسألهکنند تا از آن مسألهدهند و تالش میقرار می

ها در رسانه»هایشان قرار گیرد:حواس مخاطبان را به خود مشغول سازد و در میان اولویت

ر انی ندارند؛ اما دکه مردم چگونه بیندیشند، موفقیت چندبیشتر اوقات در تعیین این

 (. Cohen,1963: 13«)العاده موفقندی آن بیندیشند، فوقچه مردم دربارهتعیین آن

ی آن افراد درباره»کنند تا ها در قالب تصویرسازی، موضوعاتی را مطرح میرسانه  

 & Lang«)بیندیشند، از آن بدانند و نسبت به آن ابراز احساسات کنند

Lang,1966:468های بانی دارد؛ شماری از دادهظریه ارتباط نزدیکی با دروازه(. این ن

شوند و مورد تأکید بیشتر بندی میهای رسانه، در سطحی باالتر اولویترد شده از دروازه

گیرند. تمرکز توجهات بر موضوعاتی خاص، در حاشیه قرار گرفتن موضوعاتی دیگر قرار می

سازی، اظهار نظر افراد معتبر، موثّق و مرتبط با های برجستهخواهد انجامید. یکی از راه

 (.60: 1341زاده،موضوع است)مهدی

سازی آن است (: اگر هدف برجستهFramingبندی)سازی یا چارچوبچارچوب -3-7-3

ای چگونه فکر کردن را نیز تا اندازه»سازی ی چه فکر کنند، در چارچوبکه مردم درباره

-پرداخته شده است به آنان تحمیل می درچارچوبی که از پیش ساخته و

 (.93: 1341کارگر،«)کنند

ها چارچوب»ای طبیعی برای فهم مطالب و رویدادهاست؛ سازی پدیدهچارچوب  

و ادراک واقعیت را تعیین  ی ارائهساختارهای شناختی اساسی و بنیادی هستند که نحوه

-ها طرحتفسیر کنند. چارچوبکنند تا بتوانند دنیای اطراف خود را و به فرد کمک می

گذراند. ی ادراک و فهم ما از واقعیت تأثیر میهای شناختی هستند که بر نحوهواره

ای که معنایی خاص را به ذهن گونهی میان متن و اطالعات بهسازی به رابطهچارچوب

-هشوند]برجستها بر بعضی موضوعات خاص متمرکز میکند، اشاره دارد. رسانهمتبادر می

: 1341زاده،مهدی«)دهندها را در چارچوب معنایی خاصی قرار میسازی[ و سپس آن

81 .) 

های ارائه شده، هرگونه بازنمایی و روایت از سوی راوی و مخاطب محتاج بر اساس تعریف

ی پیام اتفاق سازی است. این فرآیند هم از سوی فرستنده و هم از سوی گیرندهچارچوب

نمودهایی از واقعیت برگزیده »افتد آن است که سازی اتفاق میچارچوبچه در افتد. آنمی

(. Ardevol-Abreu,2015: 424«)شودها میشوند و توجه و تأکید بیشتری بر آنمی

اده بلیزا«)سازی استی برجستهبندی، بسط نظریهبعضی معتقدند که چارچوب»از این رو 

توان ارتباط ان بسیاری نیز دارد؛ گرچه می(. البته این نظر، مخالف117: 1341و افخمی،
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-سازی نمیشده شامل چارچوبی صفات برجستههمه»زیادی میان این دو نظریه یافت؛ 

سازی رسد که چارچوب(. عالوه بر آن، به نظر میMcCombes.2005:546«)شود

سازی، بر موضوع متمرکز سازی است؛ چراکه برخالف برجستهسطحی باالتر از برجسته

 (.Ardevol-Abreu,2015: 426های ارائه و بازنمایی متمرکز است)نیست، بلکه بر راه

-مهارت چارچوب»سازی با ادبیات و کارکردهای زبانی ارتباطی مستقیم دارد. چارچوب

-ی کلیدی بنا شده است: زبان، اندیشه و پیشسازی بر سه مؤلفه

 ترین است، با پنجترین و ابتداییی زبان که ساده(. مؤلفهFairhurst,2005:168«)بینی

-( اصطالحات و تکیه1( استعاره 1»سازی مداخله دارد: ابزار کلیدی در فرآیند چارچوب

-جا(. چنانکه مشخص است، چارچوبهمان«)ها( داستان7( اطناب 9( تضاد 3ها کالم

 سازی، ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ با زبان دارد و به نوعی رویکردی ادبی است.

ها (: بر اساس این نظریه پیامReinforcement Theoryی استحکام)نظریه -3-7-9

کنند. این نظریه تأثیری آنی ندارند و در جهت تقویت عقاید و باورهای قبلی عمل می

های ارتباطی به پیام»ی نخست معتقد است که جریان ارتباط، دو مرحله دارد؛ در مرحله

-مهدی«)رودی بعدی، به میان مردم )پیروان( میلهرسد و در مرحمی« رهبران افکار»

کنند، در فرآیند بان را بازی می(. بر این اساس رهبران افکار نقش دروازه73: 1341زاده،

سازند؛ در این فرآیند، رهبران ها را مینمایند و چارچوبسازی نقش ایفا میبرجسته

 اند. «منفعل»و پیروان « فعّال»

 بحث و بررسی -1

 تاریخیمورد بررسی-متون ادبی -9-1

ی ایلخانی مورد بررسی قرار گرفته است. هر تاریخی دوره-در این پژوهش سه متن ادبی 

ی ااول دوران ایلخانی هستند و در تقویت جریان رسانهسه متن مورد نظر از منابع دست

ف، بستر تألیای این متون با شرایط و اند. کارکرد رسانهایلخانان نقش مهمی ایفا کرده

 همچنین موقعیت مؤلف پیوندی عمیق دارد:

تاریخی دوران ایلخانی -گشا اولین متن ادبیگشای جوینی: تاریخ جهانالف( تاریخ جهان

جهانگشا، چنان که از است و دیگر متون تا حّد زیادی مرهون و مدیون این متنند. تاریخ

وشته شده است و وقایع را تا سال ی روزگار و زندگی چنگیزخان نآید دربارهنامش برمی

ی ی این متن از مقامات بلندپایهکند. عطاملک جوینی، نویسندهه.ق.دنبال می 678

رفت، برادرش به مدت ربع دستگاه ایلخانی بود؛ پدرش از معتمدین مغوالن به شمار می

داشت.  ها حکومت بغداد را بر عهدهی ایلخانیان بود و خودش سالکارهقرن، وزیر و همه
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جوینی از مقرّبین اولین ایلخان مغول، هوالکو خان بود و به یاریِ حمایت مغوالن اقدام به 

 نگارش تاریخ کرد.

-ی عهد ایلخانان توسط یکی از مقتدرترین و بزرگالتواریخ: این کتاب در میانهب( جامع

ر همدانی د اهللالدین فضلهای دستگاه آنان نگارش یافته است. خواجه رشیدترین چهره

عهد سه ایلخان واپسین، که دولت مغول به تقویت فرهنگ و بازسازی ایران همت گماشت، 

وزیر اعظم بود. او از سوی ایلخان غازان مأمور شد تا تاریخی جامع بنویسد و در این راه از 

ترین متون آن روزگار التوریخ که از مهممنابع مالی و معنوی حکومت استفاده کند. جامع

 ه.ق به پایان رسید. 510رود، در سال شمار می به

االنساب است. این ی ایلخانی، مجمعتاریخی دوره-االنساب: آخرین متن ادبیج( مجمع

ای که از وابستگان دستگاه ایلخانی بود، نوشته شده است. متن به دست محمد شبانکاره

 537این متن در سال  االنساب در آخرین روزهای حکومت ایلخانی به پایان رسید؛مجمع

هم خوردن اوضاع، از ی تقدیم به ایلخان ابوسعید بود که با مرگ ایلخان و بهه.ق. آماده

 ه.ق. انجام شده است. 593میان رفت. بازنوشت این متن بعد از پایان عهد ایلخانی در سال 

 کردند؟ها را ایفا میتاریخی عصر ایلخانی چگونه نقش رسانه-متون ادبی -9-1

-های مدرن، ایلخانان و دستگاه اداری آنان به فکر استفاده از متون ادبیر غیاب رسانهد

ی عمده از جمله: ها چند وظیفههایی نیرومند افتادند. این رسانهتاریخی به عنوان رسانه

بر عهده داشتند. به عنوان نمونه، « حمایت از نظم و اقتدار مستقر و ایجاد کنترل و ثبات»

 تاریخی ایلخانی بررسی-ای متناسب با آن در متون ادبیدو تصویرسازی رسانه دو پروژه و

 شود:می

ی ویرانگر مغول و مبرّا ساختن مغوالن در الف( تلطیف خاطرات تلخ ایرانیان از حمله

 گیری فاجعه.شکل

-های شهریاری ایرانیب( ایجاد مشروعیت برای ایلخانان از طریق اتّصال آنان به سنت

 و تصویرسازی مثبت.اسالمی 

ای نبود؛ اما این کارکرد نیز در حین تاریخی منحصر به کارکرد رسانه-هدف متون ادبی  

ر شود، کوشیدند تا بهایی که ذکر میروایت تاریخ قابل مشاهده است. این متون به شیوه

 وای این متون الزم است به دافکار عمومی تأثیر بگذارند. پیش از بررسی کارکرد رسانه

 نکته توجه شود:

های قطعی و (تأثیرگذاری بر افکار عمومی به ویژه در دوران قدیم الزاماً نیازمند داده1

تواند فرد می»است که: های مرتبط با رفتار افکار عمومی آمدهمطمئن نبود. در نظریه
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 های مطمئنی شکل نگرفته باشند،ی موضوعی افکاری داشته باشد که بر اساس دادهدرباره

 (. 65: 1349الزار،«)بلکه فقط بر اساس قصه و داستان و اقوال دیگران باشند

یرد گها روز به روز از قطعیت فاصله می( این نکته را باید به خاطر آورد که کارکرد رسانه1

شود.این ها کاسته میهای آنها و تحلیلو از اعتماد عمومی به مطلق بودن صحّت گرازش

ول مشغکه دلتر از آنها در اختیار ارباب قدرتند و بیشانند که رسانهدروزها دیگر همه می

با گذشت زمان، »کنند؛ گزار حرکت میحقیقت باشند، در جهت اهداف نهادهای سیاست

ی ها بدون جانبداری به ارائهشواهد بیشتری برای این دیدگاه فراهم شد که رسانه

تر رویم، (. بنابراین هرچه عقب116: 1341ی،زاده و افخم)زابلی« زنندموضوعات دست نمی

 شود.ها بر افکار عمومی بیشتر میقطعیت تأثیر رسانه

ای ههای نیرومند مشابه، به کمک سنتتاریخی عصر مغول، در فقدان رسانه-متون ادبی  

آن روزگار که بر سنت شفاهی و کارکرد بالغی رسانه استوار بود، در جهت اهداف ذکر 

های شاخص و تأثیرگذار ردند. به طور کلی نویسندگان این متون از چهرهشده اقدام ک

شدند و جامعه شمرده می« رهبران فکری»فرهنگی ایران بودند؛ کسانی که نخبگان و 

نقشی اساسی داشته باشند. در ادامه اهداف ذکر « پیروان»توانستند در تأثیرگذاری بر می

-گیرد و شواهدی از متون ادبیبررسی قرار می های ارائه شده موردشده در قالب نظریه

 شود:تاریخی مورد نظر ارائه می

 تلطیف خاطرات و کاستن از شدّت فاجعه -9-1-1

ی مغوالن چنان نبود که بتوان از آن سخن نگفت؛ گری و رفتارهای وحشیانهشّدت ویران  

ند، در ذکر جنایات و مند بودکه از حمایت ایلخانیان بهرهتاریخی با آن-الحق متون ادبی

دانیم، های مغوالن میشدّت خشونت آنان حق مطلب را ادا کردند. هرچه ما از بدرسمی

حاصل تراوش قلم نویسندگانی چون جوینی است. با این حال، این متون در توجیه و 

-ای خود را به خوبی انجام دادند. متون ادبیی مغوالن، کارکردرسانهتوضیح علت حمله

ی مغول تمرکز کردند. بر اساس این روایت: چنگیزخان ر روایتی خاص از حملهتاریخی ب

آمیز و بازرگانی با سلطان خوارزمشاه بود؛ در این میان او ی صلحدرپی روابط دوستانه

بازرگانان گستاخ و طمّاع ایرانی را بزرگوارانه نواخت و به همراه هیأتی از بازرگانان مسلمان 

رد. بازرگانان، اسیر طمع سلطان و حاکم اترار شدند و ناجوانمردانه مغول رهسپار ایران ک

از دَم تیغ گذشتند. چنگیزخان کوشید تا بازهم با سلطان مصالحه کند؛ اما رفتار خصمانه 

چه شد. ی خوارزمشاه، خان مغول را ناگزیر از حمله به ایران کرد و شد هرآنو متکبّرانه

تاریخی دوران ایلخانی تکرار شده است، -متون ادبیی در این روایت رسمی که در همه

 های نظری زیر قابل بررسی است:مؤلفه
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تاریخی، تقصیر حمله به ایران بر گردن -بانی: در تمامی متون ادبیدروازه -9-1-1-1

سلطان محمد خوارزمشاه انداخته شده است و این متون چندان به دیگر مقصّران حادثه 

ع ای مانبانانی حرفهر سلطان نپرداختند. این متون چون دروازهچون چنگیز، خلیفه و ماد

هایی مرتبط با نقش دیگر مقصّران فاجعه شدند. به عنوان مثال مورخی چون از ورود داده

ری گیکرد، از نقش خلیفه در شکلاثیر که کیلومترها دور از محل فاجعه زندگی میابن

نی چون نسوی به نقش نامبارک مادر سلطان ( و مورخا8 :1377،اثیرابنفاجعه سخن گفت)

( اما مورخان ایلخانی تنها بر نقش سلطان خوارزمشاه تأکید 75: 1350اشاره کرد)نسوی،

 ها را ندادند. ی ورود به دیگر گزارشکردند و اجازه

: 1387جوینی،«)موجب سلطانغدر بی»و « خوییدرشت»، «خردیبی»جوینی بارها از   

« زیروتیره»و « غرور»، «دوراندیشی»اهلل، از فقدان د؛ رشیدالدین فضلکن( یاد می75-74

ای نیز این ادعاها را ( و شبانکاره391-339: 1359اهلل،گوید)رشیدالدین فضلسلطان می

کوشند تا با (. در مجموع این متون می190-138: 1363ای،کند)شبانکارهتکرار می

ی دار، سلطان محمد را مقصّر منحصر به فرد حملههایی جهتی گزارشبانی و ارائهدروازه

 مغول نشان دهند.

ی مغول به ایران، مانند های مختلف حملهسازی: در میان انگیزهبرجسته -9-1-1-1

همسایگی دو پادشاه نیرومند، سودای فتح چین برای خوارزمشاه و سودای فتح غرب در 

خردی خوارزمشاه تکیه ول و حرص و بیسر چنگیزخان، این متون بر داستان بازرگانان مغ

 ند.ی مغوالن به نمایش گذراسازی این اتفاق، توجیه مناسبی از حملهاند تا با برجستهکرده

نها اند و تهای سیاسی سلطان و خان را فراموش کردهتاریخی ایلخانی انگیزه-متون ادبی  

 که سلطان در کشتنغ از ایناند. فارهای مغول متمرکز شدهبر ماجرای کشته شدن بازرگان

بازرگانان به ظنّ جاسوس بودنشان محقّ بوده است یا نه، تمرکز این متون و تکرار پیاپی 

سازی است. جوینی نخستین منبع ایلخانی است ی واضحی از برجستهاین موضوع، نمونه

با (، سپس رشیدالدین 130: 1387کند)جوینی،که این داستان را با آب و تاب روایت می

( 339: 1359اهلل،کند)رشیدالدین فضلرونویسی از دست جوینی شرح واقعه را تکرار می

 (.190: 1363ای،پردازد)شبانکارهکم و کاست این واقعه میای نیز به بیان بیو شبانکاره

ع الشعای مغول تحتهای حملهسازی این واقعه، دیگر انگیزهنمایی و برجستهبا بزرگ  

لیلی رود؛ دترین دلیل حمله به شمار میا به امروز، کشتن بازرگانان، معروفقرار گرفت و ت

 سازی این متون مطرح شده است.که درست یا غلط، با برجسته

-چیز برای چارچوبسازی دیگر همهبانی و برجستهسازی: با دروازهچارچوب -9-1-1-3

اران نگنی توسط این تاریخی نهایی داستاتاریخی آماده بود. در مرحله-سازی متون ادبی
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دارد و روایت شد که دامن چنگیزخان را تا حّد امکاناز آلودگی حمله به ایران منزّه می

کند. این روایت، نخستین بار توسط جوینی بیان شد و ها را متوجه سلطان میپیکان نگاه

از  تانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این داسسپس در متون بعدی با شّدت و مبالغه

کند که چنگیزخان، ناامید از همکاری سلطان در انتقام خون بازرگانان حالتی روایت می

گشاید تا او را رود و دست دعا به سوی خداوند آسمان میای میگناهش، بر باالی تپهبی

 به علت این جنگ ناخواسته، مورد عقوبت قرار ندهد:

. آتش غضب چنان اشتعال گرفت که آب تندباد خشم، خاک در چشم صبر و حلم انداخت»  

از دیدگان براند و اطفای آن جز به اراقت دمای رقاب ممکن نشد. و هم در این تف، تنها بر 

روز تضرّع کرد که هیجان ای رفت و سر برهنه کرد و روی بر خاک نهاد و سه شبانباالی پشته

 (.78: 1387جوینی،«)ام، قوّت انتقام بخشاین فتنه را من مبتدی نبوده

د ی ثبات و سکون نمانخبر قتل بازرگانان  چنان در دل چنگیزخان اثر کرد که او را ماسکه»ن

 نهسربرهای رفت و کمر در گردن انداخت و و هم در آن تفت و تاب خشم، تنها بر باالی پشته

گفت: ای خدای روز به حضرت حق تضرع و زاری کرد و میروی بر خاک نهاد و سه شبان

ام، از تأیید خود مرا قوّت ی تاژیک و ترک! هیجان این فتنه را حّدی نبردهای آفریننده بزرگ!

هشّاش و بشّاش به شیب  ازآنجادر خود اثر بشارتی احساس کرد،  بعدازآنکهانتقام بخش. و 

 (.399: 1359اهلل،فضل رشیدالدین«)آمد، عازم بر ترتیب و استعداد کار کارزار

گیر رسید، عنان تماسک و تمالک از دست او برفت و از مع شاه جهانچون این خبر به س»  

 کرد و روی به خاکای بشد و زاری و گریه میروز بر پشتهقرار شد و سه شبانهتاب خشم بی

اه دانی که من در این گنگفت: خدایا مرا بر این تازیکان ظالم مسّلط گردان که تو مینهاده می

ان نکردم و بنیاد وحشت از من نیست. پس آوازی شنید که برو که قدم نبودم و قصد ایشپیش

 (.139: 1363ای،شبانکاره«)ی جهان به تو دادندتو را بر ایشان مسّلط کردند و همه

سازی است. رفتار چنگیزخان پیش از حمله به ایران در ی اعالی چارچوباین روایت، نمونه

ا فردی مهربان، معتقد، خداترس، منزجر قالب چارچوبی مشخص تصویر شده است که خان ر

 کند. ی خداوند معرفی میگون و نظرکردهریزی، اسطورهاز خون

رفتن بر بلندای کوه و راز و نیاز با خداوند، سنتی شناخته شده برای ایرانیان بود. در شاهنامه،   

تاب شود، پیش از پرها برای نجنگیدن با اسفندیار ناامید میگریی چارهزمانی که رستم از همه

ظر پی کیانی را که نی فرختیری که مقدّر است تا بر چشم اسفندیار بنشیند و این شاهزاده

دارد و از ناگزیری و ناچاری خویش ی زرتشت است، بکشد؛ دست به سوی آسمان بر میکرده

زخان، یی این گناه گرفتار نشود. رستم همچون چنگ«پادافره»کند تا به به خداوند تضرّع می

هایش در جهت نریختن خون گیرد که در این فتنه، آغازگر نبوده و تالشخداوند را شاهد می
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-(. اتّصال چنگیزخان به این تصویر، نوعی چارچوب376: 1386ثمر گشته است)فردوسی،بی

ر ایلخانی تاریخی عص-سازی مؤثر است. باید اشاره شود که شاهنامه تأثیری بسیار بر متون ادبی

بیت از شاهنامه را در تاریخ جهانگشا آورده  100ای که جوینی بیش از گونهته، بهگذاش

 (.61: 1341بیگدلی،جانی و بزرگ)علیاست

از طرفی دیگر مشابه این رفتار چنگیز در آداب مغولی نیز گزارش شده است. او پیشتر،   

 خان چنینلتونهنگامی که در تکاپوی ساختن امپراتوری مغول بود، پیش از حمله به آ

رار احترامی قخان سفیر چنگیز را مورد بیرفتاری را انجام داده بود. در آن اتفاق نیز آلتون

نخست بفرمود: تا جمله »داد و به زندان انداخت؛ چون خان مغول از این رفتار آگاه شد: 

 وشب سرها برهنه کردند،  قبایل مغول در پای کوهی جمع شدند و تمامت، سه روز و سه

کس طعام نخورد و نگذاشتند که جانور بچه را شیر دهد، و خود در خرگاهی سه روز هیچ

کردند که: تنگری روز جمله فریاد میرفت و طناب در گردن خود کرد و در سه شبانه

تنگری!بعد از سه روز، بامداد روز چهارم از خرگاه بیرون آمد و گفت: تنگری مرا نصرت 

-منهاج«)خان بازخواهیمی خود را از آلتونتا کینه بخشید، اکنون ساخته شویم

 (.795: 1341سراج،

در این دو گزارش، چنگیز بدون خواست خود وادار به جنگیدن شده است، پس تقصیر   

اند. های اعمال شده بر گردن پادشاهانی است که در حق خان مغول بدعهدی کردهخشونت

ای، مبالغه در روایت این ز جوینی تا شبانکارهتاریخی، ا-که در روایات متون ادبیجالب آن

ی کند، رشیدالدین از احساس بشارتشود؛ جوینی تنها روایت را بازنمایی میواقعه بیشتر می

ه آورد کای سخن از هاتفی به میان میگوید و در نهایت شبانکارهدر قلب چنگیزخان می

ت چگونه اطالعاتی که اولین بشارت این پیروزی را به چنگیزخان داده است. مشخص نیس

بیان نکرده، به سمع آخرین راوی این عهد رسیده و در  -جوینی–راوی عهد ایلخانی 

 النساب وارد شده است. مجمع

 ی مغول را تلطیفی حملهتاریخی کوشیدند تا فاجعه-ای، متون ادبیدر این روند رسانه  

 بانانیرند. آنان در ابتدا همچون دروازهکنند و تا حدّ امکان، چنگیزخان را از آن برکنار دا

ی ورود به وقایعی مرتبط با روایت مطلوب خود را دادند، سپس شماری خبره، تنها اجازه

سازی کردند و در نهایت چارچوبی ساختند که بازنمایی این رویداد را از وقایع را برجسته

خرد و برخالف میل م و بیای از سرناچاری، انتقامی مقدس از سلطانی ظالبه عنوان حمله

 باطنی چنگیزخان نشان دهد. 

 ایجاد مشروعیت برای ایلخانان-9-1-1
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ران بخشی به امیتاریخی عصر ایلخانی تمامی کوشش خود را برای مشروعیت-متون ادبی  

های مدرن، تصویری آرمانی و آشنا از ایلخانان مغول به کار بستند. این متون همچون رسانه

پناه و در مسیر سنت شهریاری ری که امیران مغول را عادل، آبادگر، دینساختند؛ تصوی

های این متون نیازمند پژوهشی دیگر است، اما داوری گزارشداد. ارزشایرانی قرار می

 ها در موارد گفته شده قابل ارزیابی است:ای آنکارکرد رسانه

ند؛ جوینی در گزارشی از اتاریخی از آبادگری ایلخانان بسیار سخن گفته-متون ادبی

عمارت و رونق آن بقاع بعضی با قرار اصل رفته و بعضی »گوید: بازسازی ماوراءالنهر می

(. رشیدالدین از آبادی جهان در عهد مغوالن گزارش 51: 1387جوینی،«)نزدیک شده است

ایتو های عصر غازان و اولجای آبادی( و شبانکاره747: 1359اهلل،دهد)رشیدالدین فضلمی

 (.151-164: 1363ای،شمارد)شبانکارهرا برمی

نیم. بیهای متعدّدی در متون تاریخی میدر وصف عدالت و بخشندگی مغوالن نیز گزارش  

پناهی مغوالن نیز سخن گفته شده است. پس از دوران غازان حتی در این متون از اسالم

ما پیش از آن ایلخانان به ادیانی مغوالن در حمایت از اسالم اقدامات مهمی انجام دادند؛ ا

ی بر اچون بودیسم و مسیحیت گرایش بیشتری داشتند. با این حال بازهم متون رسانه

کنند؛ جوینی از احترام اوگتای به پیامبر اسالم پناهی مغوالن تأکید میدوستی و دیناسالم

-می ( و از گسترش اسالم در دوران ایلخانی تمجید171: 1387گوید)جوینی،می

-کند )رشیدالدین فضل(. رشیدالدین حمایت منکوقاآن را از اسالم ذکر می195کند)همان:

( و غازان را در خلوص 117داند)همان:(، اوج اسالم را در عهد غازانی می781: 1359اهلل،

(. 400سنجد)همان:دینی با اصحاب تراز اول پیامبر چون اویس قرنی و سلمان فارسی می

( 195: 1363ای،کارهداند)شباناوگتای قاآن را در مسیر دین محمدی میای نیز شبانکاره

 (.175شمارد)همان:و ایلخانان عصرش مانند ابوسعید بهادر را اولواالمر می

کنند؛ جوینی ی شهریاری ایرانی تصویر میتاریخی، ایلخانان را در ادامه-متون ادبی  

(، 181: 1387خواند)جوینی،از فریدون می تر از انوشیروان و خردمندترمنکوقاآن را عادل

مغبوط و محسود ادوار عهود دارا، اردوان، افریدون و »خان را رشیدالدین عهد غازان

« زمینشهنشاه ایران»(؛ هوالکوخان را 1: 1359اهلل،داند)رشیدالدین فضلمی« انوشیروان

(. 9کند)همان:( و اولجایتو را به جمشید پیشدادی همانند می18خواند)همان: می

 (.158: 1363ای،نامد)شبانکارهمی« فریدون وقت»ای نیز ابوسعیدبهادر را شبانکاره

ناه و پکوشند تا ایلخانان را پادشاهانی عادل، دینتاریخی عصر ایلخانی می-متون ادبی  

پیرو سنت ایرانی معرفی کنند تا به این وسیله برای آنان مشروعیت ایجاد نمایند. برای 

جوه شود، وهایی مفید با این نگرش روایت میبانی تنها دادهد این مشروعیت، با دروازهایجا
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گردد و چارچوبی مانند تشبیه ایلخانان به سازی میی این گزارش برجستهتأیید کننده

 شود.  ای ایران ساخته میپادشاهان اسطوره

 

 

 

 گیرینتیجه -1

ی ار تعلّق دارد، بسیاری از کارکردهای رسانههای رسانه به جهان معاصگرچه طرح نظریه  

اغ توان سرمنحصر به عصر حاضر نیست. از زمانی که پیامی برای مبادله وجود داشت، می

ها بیش از سنّت مکتوب بر سنت ها را گرفت. پیش از پیدایش صنعت چاپ، رسانهرسانه

وم و هنر به ویژه ادبیات های آن روزگار، آداب و رسترین رسانهشفاهی تمرکز داشتند؛ مهم

ی اتوانست بر مردم تأثیرگذار باشد و کارکرد رسانهی بالغت میبودند. ادبیات به واسطه

گذاری دربارهای دوران قدیم بر هنر قابل قبولی ارائه دهد. بخشی قابل توجهی از سرمایه

های جدیدی گذاری امروز در قالبای آن بود. این سرمایهعلت کارکرد رسانه و ادب به

 های نیرومندجریان دارد؛ در دوران گذشته، شاعران توانا و زبردست، اهمیتی مشابه رسانه

د کوشیدنو متنوّع ارتباط جمعی در عصر حاضر داشتند؛ بر این اساس صاحبان قدرت می

ای، اهداف سیاسی خویش را پیش برند. این سنت در تا با در اختیارگرفتن آن ابزار رسانه

هارا در توجه ایلخانان های قابل توجهی دارد؛ یکی از این نمونهی ایران نمونهانهقرون می

 کنیم. تاریخی مشاهده می-به متون ادبی

اریخی، ت-ی چندانی از علم و دانش نداشتند، کوشیدند تا در قالب آثار ادبیمغوالن که بهره

بی داشتند که به اهداف سیاسی خویش را پیش برند. این متون از یک سو خاصیتی اد

انجامید و از سویی دیگر از ماهیتی تاریخی برخوردار افزایش اثرگذاری بر مخاطب می

 تاریخی-ی متون ادبیکرد. همهبودند که بستری مناسب برای اهداف سیاسی فراهم می

عصر ایلخانی به قلم نویسندگانی سرشناس، از میان گارگزاران حکومت نوشته شدند؛ 

ای ارتباط طی شود؛ این کرد تا فرآیند دومرحلهاد مؤثر کمک میانتخاب این افر

ی روایت و بازنمایی آنان کردند و از دریچهرا بازی می« رهبران فکری»نویسندگان نقش 

 یافت.جهت می -پیروان-افکار عمومی مردم 

 از اینای برداری رسانهریزی ایلخانان برای بهرهتوان به طور قاطع از برنامهگرچه نمی  

ای آثار مشهود و مشخص است. دو نمونه از هرحال کارکرد رسانهمتون سخن گفت؛ به

ای این متون تاریخی در پژوهش حاضر بررسی شده است؛ نخست، تالش کارکردهای رسانه

ی مغول به ایران و برداشتن تقصیر آن از گردن چنگیزخان. ی حملهبرای تلطیف فاجعه
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سازی برای ایلخانان. این متون کوشیدند تا ایلخانان را یتدوم، تبلیغ در جهت مشروع

ی شاهنشاهی تاریخی حافظ فرهنگ ایران، حامی دین اسالم، عادل و با کفایت و در ادامه

ی ایلخانی برای رسیدن به این هدف، شگردهایی را به ایرانی معرفی کنند.مورّخان دوره

« ازیسسازی و چارچوببانی، برجستهدروازه»هایی مانند شباهت با نظریهکار بستند که بی

 نیست.

ا و ههوشیارانه، تنها روایت« بانیدروازه»تاریخی عصر مغول با -نویسندگان متون ادبی  

ای به نقش خلیفه و های مرتبط با اهدافشان را وارد این متون کردند؛ مثاًل اشارهگزارش

ظر . سپس با تکیه بر نکات مورد نطبیعی بودن درگیری میان چنگیزخان و سلطان نکردند

هایشان پرداختند؛ برای نمونه بر موارد عناصر مورد نیاز روایت« سازیبرجسته»خویش به 

« سازیچارچوب»پناهی مغوالن تکیه کردند و در نهایت با مرتبط آبادگری و دین

ن اهازبردستانه کوشیدند تا رفتار مغوالن را در افکار عمومی توجیه و مشروعیت پادش

ایلخانی را تأمین کنند؛ روایت مربوط به مناجات چنگیز پیش از حمله به ایران که به 

سازی ی خان مغول اشاره دارد و شبیهصورت ضمنی به تأیید آسمانی رفتار وحشیانه

 دست است.ای پارسی، از اینایلخانان با پادشاهان اسطوره
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The function of Ilkhanid literay-historical  works as means of 

media 
The influence of media on people`s lives,  beliefs and behavior is one of the 

most significant  issues of the day. the new technology enabled media to 

interfere with the most  personal issues of man (people)  and affect their 

behavior and interests . however the impact of media is not bound to the 

present era in fact media and its influentially are as old as human relationships.  

Before the printing age, oral tradition was the dominant force in the  

communication system and literary works were amongst the most important 

means of it media. by having literature serving them as a media political 

powers endeavored to advance their political goals. Literary historical texts 

are among the examples of this function of media. this article studies the 

functionality of Ilkhanid literary-historical works as means of communication 

as media.The Ilkhanid encouraged historiography and supported a number of 

their scholars both virtually and financially to write history. authors of these 

works narrated history in a literary language and by presentment of events 

they helped the Ilkhanid dynasty to reach political benefits. this research 

concludes the literary-historical works tried to show  Khawrazmshah as the 

only one  worthy of  blame in the occurrence of calamity  and ignore Genghis 

khan. they also legalized the Iilkhanid by  linking  the Mongols with Persian 

monarchy tradition, representing them as people who  reclaim the land and 

support Islam. These texts successfully fulfilled their tasks and obligations as 

means of  media and  play a role similar to that of today's media. 
Key words: Media, Ilkhanid historical works, Gatekeeping, Agenda Setting, 

Framing 

 



 

 

 پژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن

 6931آذر ماه 

 

 صفوی دوره از نویافته مصور نسخه شاملو، شاهنامه معرفی
  

 6حمیده کیخسروی کیانی
 
 

 :چکیده

 1008مضان سال ر 15شاهنامه شاملو نسخه نفیس نویافته ایست که،در روز چهارشنبه 

نگاره،دو  99خان شاملو در دارالسلطنه هرات اتمام یافته است. نسخه ه.ق به سفارش حسین

به خط نستعلیق جانی ابن محمدقاسم  سرلوح مذهب و دو لچکی در صفحه انجامه دارد و

 د.شوموزه نیاوران نگهداری میاکنون در کتابخانه کاخ است و« اصح کرمانی»مشهور به 

که نسخه فوق موردبررسی پژوهشگران قرار نگرفته است، در پژوهش حاضر، ایننظر به 

 باشد. در اینهای آن میشناختی نگارههدف اصلی معرفی شاهنامه شاملو و بررسی سبک

 شاهنامه  شاملو مربوط به کدام دوره تاریخی -1گردد :میان دو سؤال اصلی مطرح می

شناختی کدام مکتب نگارگری ایران ی سبکهانسخه موردبحث دارای مشخصه -1است؟ 

صورت ها بهسبک شناختی، گردآوری داده-هست؟ با بهره جستن از روش کیفی و توصیفی

شده است. نتایج حاصل از این دادههای فوق پاسخای و از نوع بنیادی، به پرسشکتابخانه

گری ایران، همچون پژوهش نشان خواهد داد که نگارگران این نسخه از الگوهای قبلی نگار

د. انها، بهره جستهمکاتب نگارگری هرات، قزوین و مشهد در جهت اعتالی کیفیت نگاره

اهنامه توان بیان کرد که شها و تاریخ اتمام نسخه، میبر سبک نقاشی نگارههمچنین با تکیه

گرفته است و یکی از نسخ درباری نفیس شاملو در بستر نگارگری مکتب اصفهان شکل

 گردد.عصر صفوی محسوب می گاه سلطنتی هرات درکار

 

 شناسی،نگارگری ایران،هنر صفویکلیدواژه: شاهنامه شاملو،سبک
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 مقدمه:

های مصور شاهنامه بیش از هر اثر ادبی دیگری در ایران مصور شده است و نسخه

شده است.نسخه مصور موردبحث این  پژوهش به سفارش ارزشمندی تا به امروز شناخته

ه.ق صورت انجام پذیرفته 1008ه.ق(در سال 1018_1005خان شاملو حاکم هرات)ینحس

 شود.موزه نیاوران نگهداری میاست و اکنون در کتابخانه کاخ

ها بمند به حوزه نگارگری ایران به وجود چنین اثر نفیس و گرانعدم آگاهی افراد عالقه

نخورده و م و تقریبًا دستدوره خود همچنان سالرغم بسیاری از آثار همکه علی

 نماید.باشد ضرورت انجام این پژوهش را مشخص میدسترس میقابل

گارها شناختی ندغدغه اصلی این پژوهش  معرفی این نسخه نفیس و سپس بررسی سبک

ها ندیبها و قاببندییابی به این مهم به بررسی ساختار ترکیبباشد که برای دستمی

ناختی شوتحلیل و بررسی سبکها خواهیم پرداخت . تجزیهگ گذاری،پالت رنگی و نحوه رن

 این موارد انجام پذیرفته است: ها با توجه به نگاره

کاربرده شده در هر اثر هنری خواهد های بهشناسی:که به چگونگی اجزا و فرم.ریخت

 پرداخت.

 بندی و ساختار اثر خواهد پرداخت.بندی:که به چگونگی ترکیب.ترکیب

پردازد که عمومًا روش هنری و سبک آثار .گونه شناسی:که به بیان و چگونگی عواملی می

کند.در ادامه امید است بتوان جایگاه این نسخه را  در بستر نگارگری صفوی را معرفی می

 تا حدودی مشخص نمود.

شناختی موردتوجه قرارگرفته و در این پژوهش نظریات فرمالیستی برای بررسی سبک

ناصر ها،عبندیها،ترکیبرندگان درروند تحقیق بدون توجه به چرایی استفاده از رنگنگا

ی رنگ گذاری به لحاظ ساختار ها وبندیتزئینی،عناصر نمادین و...تنها به بررسی ترکیب

 شود. و در چهارچوب نظریه فرمالیست پرداخته می

شناسی، علمی، جامعههای تاریخی، است، و پژوهش« خود متن»محور توجه فرمالیسم 

 روانشناسی و نیت مولف در حاشیه قرار دارند. 

 معرفی نسخه

 مرحوم تألیف« های ایرانشاهنامه» کتابِ در نه نبودن، دسترس در علت به نسخه، این

 زادهشریف عبدالمجید سید« نامه نامور» در کتاب نه و( 1357) نجفی محمدباقر سید

 اند،معرفی کرده و بررسی را ایران هایکتابخانه در ودموج هایشاهنامه هر دو که( 1350)

 نیز یایران نقاشی ترقدیمی شناسی پژوهشگراننسخه آثار در. است نشده برده آن از نامی

با  خود جامع کتاب در نیز سچوکین ایوان بخصوص. شوددیده نمی نسخه این از نشانی
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 les peintures des manuscris de shah abbas I à la fin des" عنوان

safavis" (1964) دوره پایان تا اول عباسشاه های دورۀنسخه معرفی به آن در که 

 .است خبری نداده آن از پرداخته صفوی

 پاورقی در ولش آنتونی که یادداشتی است نسخه، این مورد در پیگیریقابل اطالعات تنها

 سال در« Artists For the Shah» عنوان با کتاب خود 153 صفحه از 38 شماره

 خانگرانه حسینحمایت نقش به مربوط که یادداشت این در ولش. آورده است 1456

 تازگیبه که کندمی اشاره یازدهم است، سده اوایل هرات در آراییکتاب هنر از شاملو

 دارای که شدهفروخته ساتبی حراج در قمری هجری 1008تاریخ  به ایشاهنامه( 1457)

, 153) است شدهتهیه شاملو خانحسین سفارش به و است بوده امضا دونب نگاره 99

Welhc,1976 .)موردبحث شاهنامه مشخصات با یقیناً موردنظر ولش، نسخه مشخصات 

 مخصوص فرح دفتر به است، نشده روشن هنوز کهنحویبه و یکسان است پژوهش این

 به مناسبت 1377 سال عیدروز  در تا شدهخریداری او توسط یا و یافتهراه پهلوی

 دفتر در ازآنپس نسخه این. شود اهدا شاه به دودمان پهلوی شاهنشاهی سال پنجاهمین

 تا اینکهمانده؛ بویژه ناشناخته و پنهان محققان دیدۀ از و شدهمی مخصوص نگهداری

 ابخانهکت مسئول گفته بر اساس. نبوده است مقدور آن به دسترسی انقالب از پس هاسال

ز ا رونمایی زمان تا و یافتهانتقال کاخ کتابخانه به 1354 از سال نسخه این نیاوران، اخک

 .است نبوده دست در اطالعی آن وجود از 1340 خرداد در آن

 

 نسخه جلد -

 با را شاهنامه پهلوانان رزم دالوری و جنگجویی، که نسخه این روغنی جلد هاینقاشی

نقاشی  درسمی نظر به اگرچه هستند، امضا فاقد ند،اتصویر کشیده به چشمگیری زیبایی

 قاجار دوران نقاشان هوای کار و حال هانگاره این. باشد ساخته را هاآن خبره و دستقوی

 رد را آن نظیر کمتر که فردمنحصربه العادهمهارتی فوق و باظرافت اما دهندمی نشان را

سازی  فرنگی شیوه به مذکور هایصحنه. دید توانمی دوره نامدار این نقاشان کار

 نقاشی پردازانه روشن حجمسایه با و ابری آسمان و هاکوه ها،درخت با گرایانهطبیعت

 روغنیرنگ نقاشی با نقاش که است ها معلومرنگ گذاری و زدنقلم نحوه از. اندشده

 االتو ح کاتحر پهلوانان، پیکر. است کردهمی کار نیز شیوه آن به بوده و آشنا خوبیبه

 هاقلم رد و جرمی هایدر رنگ احساس این و است زندگی حس از سرشار ها،آن چهرۀ

 نشان متنوع هایحالت در و پرحرکت بسیار هاهای آناسب و سواران شود؛می دیده

 .اندشدهداده
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 خط ارتفاع ها،سازیهم صورت مقابل گروه دو صورتبه هاپیکره چیدمان و بندیترکیب

 هاآن نظیر قاجار دوره از پیش تا که است نحوی زمینه به منظره نمایش نحوه و افق

 روغنی شیوه و نقاشان جلدساز هنرمندان آثار میان در حالدرعین. نیست شدهشناخته

 امضای بدون هاینقاشی در مگر شود،دیده نمی هانقاشی این برای نظیری دوران، این

و  الملک صنیع هایسازیصورت در و دیگر ایشاهنامه جلد و روی پشت در مشابهی

 .یکشب و کتاب هزار برای سوارکاران جنگ هایصحنه از او هاینقاشی از برخی

 مبارزه و نماییقدرت نمایشی مشغول کامالً هاییحرکت با هاپهلوان جلد، روی نگارۀ در

 را زانو یباال تا که یکسانی و زرین مشبک هایو زره رزم لباس هاآن همۀ. هستند

 ورد به شالی سردارند و بر قرمز و سیاه پرهای با طالیی خُودی. دارند تن پوشاند، برمی

 ییک شوند؛می دیده صحنه وسط در بدون ریش هایچهره با جوان پهلوان دو. اندبسته آن

 داری راریش پهلوان دیگری و داده قرار هجوم مورد شمشیر با خود را مقابل سوار هاآن از

 ریشدار جنگجویان. کردن اوست پرتاب آماده و برده هوا به یکدست با اسبش روی زا

 در .اندهقرارگرفت یکدیگر مقابل صحنه، طرفین کمان در و تیر و شمشیر و گرز با دیگری

« علی یا محمد یا اهلل یا» و نوشتۀ خورشید و شیر نقش با سیاه پرچمی راست، سمت

 دیده پرچم چوب انتهای بر دمان اژدهایی کهدرحالی شده است نقاشی سواران سر باالی

 فتح و اهلل من نصر» با نوشته قرمز پرچمی نیز چپ سمت پهلوانان سر باالی بر. شودمی

. ودشمی دیده سرشیر به شبیه حیوانی کله آن انتهای چوب در که شده نقاشی« قریب

 مختلفی و درختان هاتپه ها،کوه افق، در و یافتهتجسم همواری دشت در مجلس رزم این

 .اندرا پرکرده آسمان ایکردهپف ابرهای و شده نقاشی

 ارهنگ. است شده ظرافت نقاشی و کیفیت همین، با مشابهی رزم صحنۀ نیز جلد پشت

 نشان است، شده بلند عقب پاهای روی که اسبی بر را سوار جوانی پهلوان جلد، پشت

 پرتاب و آماده کرده بلند هوا به هایشاناسب روی از را جنگجو دو پهلوان، این .دهدمی

 خُود و زره بالباس، و جلد نگاره روی جنگجویان شبیه مذکور پهلوان دو. هاستآن کردن

 شجاعت مورد در و شده خیره صحنه این به سوار چپ، سه سمت در. اندشده نقاشی هاآن

 آوریرزم ایستاده و صفبه سوار تعدادی نیز راست سمت در. کنندمی جوان صحبت پهلوان

 پوشش به شبیه نگاره، های اینپیکره جامه و دستارها. کنندمی نگاه را جوان پهلوان

 و افسران لباس به نیز جوان پهلوان و لباس است ایران 11 و 11 هایسده مردمان

  .است هشد نقاشی جلد روی نقاشی مشابه نیز نگاره این زمینۀ .ماندمی اروپایی شاهزادگان

 

 نسخه داخل -
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 ت؛اس پایین و باال در یادداشت مختصر دو دارای جلد از بعد اول ورق در صفحه نخستین

 سمت پائین گوشه و no: 1352: است شده با مداد یادداشت چپ سمت باال گوشه در

 .احمدی 161: است شدهنوشته فارسی به با مداد چپ

 مخصوص دفتر توسط ای نسخهاهد متن نوشتن برای تازه ورق یک اول، ورق از پس

 پنجاهمین به مناسبت کتاب اهدائیه ،(سه صفحه روی)ورق  این پشت. است شدهاضافه

 پهلوی محمدرضا ، به[1377] 1737 فروردین اول روز در پهلوی پادشاهی سال تأسیس

 . است شدهانجام تحریری استادانه خط به پهلوی فرح امضای با

 :است شده یادداشت سطر در دو افقی خط چند زیر اتکلم این پنجم، صفحه باالی در 

 اندرون مصور، برون جلد صفحه، دو سرلوح ،(است شدهنوشته سیاق به 77) 77 تصویر

 نسخه صحافی مرمت و هنگام احتماالً و قاجار دوره به مربوط یادداشت این خط .قرمز فوم

 مالی مرکب و شدگیکپا آثار نیز همین صفحه وسط در. است شدهنوشته دوران این در

 را مبارکه کتابخانه کلمات توانمی زحمتدارد که به وجود احیانًا مهرهایی و هایادداشت

 ترلمفص یادداشت از یک بخشی کلمه، دو این. داد تشخیص صفحه وسط شدگیپاک در

 رقاجا نتیسلط کتابخانه با را آن ارتباط اما خواندن نیستقابل آن مابقی متأسفانه که است

. است هشدتهیه قاجاری نفیس گالبتون ترمه از نیز نسخه لفافه که همچنان .دهدمی نشان

 قاجار سلطنتی کتابخانه از آن و خروج نسخه مرمت از پس هاشدگیپاک این احتماالً 

عد ب شده حاشیه قسمت روی هاشدگیپاک و مالی مرکب چراکه لکه است گرفته صورت

 صمخصو دفتر به رسیدن از پیش نسخه تا این احتماالً .است شده کشیده نیز مرمت از

 .است شدهمی خصوصی نگهداری ایکتابخانه در

 

 شاهنامه آغاز مذهّب حاشیة و سرلوح -

 دهش تزئین امضایی زیبای بدون بسیار سرلوح با است، شاهنامه آغاز که بعد صفحه دو 

 هاآن بین که ستون دو در عنوان بدون آن و متن است مقدمه فاقد شاهنامه، این. است

 ای دارایدوصفحه سرلوح این. شودمی آغاز سرلوح همین از محرر شده، و اندازی طال

 در آن نمونه که است های زیباییختایی و هااسلیمی از مرکب تشعیری و مرصع تذهیب

 رتشعی حاشیه روی ها شرفه اینکه بخصوص شود،دیده می کمتر دوره این آراییکتاب

 اندازی طال میان سطرها و اندشدهنوشته سطر 4 در سرلوح درون اشعار. اندشدهکشیده 

 رنگ دارای سرلوح این. است شده رنگارنگ تزئین و ظریف هایبرگ و هاگل با و شده

 شدهفادهاست بیشتر ایرانی آراییکتاب در نهم سده از پس معموالً است که پررنگی الجوردی

  است. اجراشده مترمیلی 330 در 180 اندازه رد صفحات از یک هر در و است
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 در. است قرارگرفته محرر زر پهن از پس تند، سرنج و الجوردی رنگ ها،کشیجدول در

 دالجور با نیز تعدادی و ممتاز سفیداب با هاعنوان نیز بیشتر متن داخل هایعنوان سر

 هاعنوان سر از عضیب .اندشدهنوشته مرصع مذهب زمینۀ روی نستعلیق خط به رنگکم

 هایحاشیه وسط در الجوردی ظریف هایبا اسلیمی سفید زمینه روی طالیی بارنگ هم

 .اندشده مرصع نگاشته مذهب

 فحاتص تمامی که توضیح این یابد بامی ادامه سرلوح از بعد صفحات در شاهنامه متن ادامه

 دارای و شده حاشیه و متن آن مرمت و تجلید همزمان با قاجار دوره در احتماالً 

 30 تا 14 چهارستون شامل صفحه هر. است مترمیلی 170×137 به ابعاد کشیجدول

 14 شامل صفحه هر. متر استمیلی شش نیز هاستون میان فاصله که است متریمیلی

 با چلیپایی، و مورب صورتبه اشعار هم هااز صفحه بعضی در و است( بیت 78) سطر

 گر،دی ذکرقابل نکته .است شدهنوشته مذهب هایختایی از ییبسیار زیبا هایترکیب

 نسخه تراس هایصفحه پائین رکامه کلمات به با توجه که است هاصفحه از بعضی افتادگی

 هب توجه با همین موضوع. هستند تشخیصقابل چپ، هایصفحه شروع مغایرت کلمات و

 مشخص تصویر، 77 برداشتن پنجم مبنی صفحۀ باالی یادداشت و ناقص ابیات تعداد

 مفقود هایورق درمجموع. اندمفقودشده یا کنده نسخه های اینورق از تعدادی که کندمی

 سفید صحافی قاجاری هنگام در نیز صفحه یک. است بوده مصور صفحۀ 10دارای 

 ت.اس شدهنوشته صفحه پائین باال و هایکتیبه بیت چهار فقط و است شدهگذاشته

 ازنظر تفاوت این اگرچه شود؛دیده می هاصفحه از بعضی خط در تفاوتی که کرد اضافه باید

 و بودن ترچاق حدودی تا و مرکب تیرگی در تفاوت نیست، ولی زیاد چندان خط عیار

 و متن و تجلید از صحافی، پس که نیز رکامه کلمات. شودمی خط مشاهده تر بودنروان

 ویژگی همین نیز، اندشدهاضافه نسخه ای پائینهحاشیه به قاجار دوره در شدن حاشیه

طور به مرمت هنگام در هاصفحه از بعضی که گرفت نتیجه شودبنابراین می رادارند؛

 .اندشده بازنویسی نسخه اصلی متن با متناسب ایاستادانه

 

 شاملو شاهنامه هاینگاره -

 اب اگرچه. است نگارگریهای مکتب دارترینریشه از یکی محصول نسخه، این هاینگاره

 سدۀ اخراو در قزوین مکتب تحوالت اصفهان میراث به قزوین از سلطنتی کتابخانه انتقال

 ردانشاگ و عباسی رضا و صادقی پیشتازی با آنجا در و شد جدید منتقل پایتخت به دهم

 در تدااب این تحول آتش که کرد فراموش نباید اما رسید، پختگی به و یافت او گسترش

 جوان رضای و محمدی کاشانی، صادقی، اصغر موالنا همچون استادانی آثار در و زوینق
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 ماا یافتهانجام هرات در اگرچه نسخه این ساخت کتابت و بنابراین شد؛ ورشعله که بود

 اوایل سدۀ و دهم سدۀ اواخر نقاشان آثار با آشکار پیوندی آن هایاجرای نگاره شیوۀ

 سال حوالی تا هنرمندانی که خالقیت درواقع. دارد اصفهان وبالخص قزوین در یازدهم

 کوفاییش به اصفهان مکتب در از یکسو بودند، فعال قزوین سلطنتی کتابخانه در 1006

 شد دنبال شاملو خان حسن و خانحسین کتابخانه در هرات و در دیگر سوی از و رسید

. شودمی ها دیدهنقاشی در هنرمند یک از بیش قلم درمجموع. گرفت قرار موردحمایت و

 پیکر اتتناسب کهنحویبه اند،نقاشی شده اندامی کشیده و قدبلند زنان هانگاره از برخی در

 رد که خصوصیتی همان شوند؛می دیده قدبلندتر مردان و از است معمول از بلندتر هاآن

 پردازی،صخره نگاری، چهره در. شودمی دیده مو من محمد او شاگرد و آثار محمدی

 یزن هایینگاره در. شودمی دیده تفاوت قلم نیز هانگاره در آمیزیرنگ و هااسب کشیدن

 گربه و سگ مثل خانگی حیوانات تصاویر اصفهان، های مکتبرقعه نگاری معمول شیوۀ به

 هالبت و است مانده ناتمام نیز هانقاشی از تعدادی آمیزی زمینهرنگ. شده است نقاشی

 ودبه وج هانقاشی از تعدادی در هاصفحه از بعضی چسبندگی واسطهبه نیزهایی آسیب

در  که خوبی هایبندیو ترکیب اجرا ظرافت آمیزی،رنگ در مهارت درمجموع،. است آمده

 نفیس نسخه این تهیۀ از نشان شود،می مذهب دیده صفحات و هانقاشی یمجموعه

 .دارد سفارش درباری یک عنوانبه

 
 

 

 

 

 

 

 موزه نیاورانجلد شاهنامه شاملو با لفاف ترمه گالبتون، منبع: کتابخانه کاخ
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 موزه نیاورانصفحه انجامه، منبع، کتابخانه کاخ
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 برگه معرفی نسخه
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که در آن نام کتابخانه  بخشی از تصویر

خان شاملو حامی نسخه دیده حسین

 موزه نیاورانمنبع: کتابخانه کاخ شودمی

که در آن نام کتابخانه  بخشی از تصویر

خان شاملو حامی نسخه دیده حسین

 موزه نیاورانمنبع: کتابخانه کاخشود، می

 

 موزه نیاورانجلد نسخه، منبع: کتابخانه کاخ
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 موزه نیاورانمنبع: کتابخانه کاخ سرلوح و حاشیه مذهب،

 

 هاشناختی نگارهو بررسی سبک لیوتحلهیتجز

 ت:زیرانجام پذیرفته اسها با توجه به موارد شناختی نگارهوتحلیل و بررسی سبکتجزیه

کاربرده شده در هر اثر هنری خواهد های بهکه به چگونگی اجزا و فرم شناسی:ریخت-

 پرداخت.

 بندی و ساختار اثر خواهد پرداخت.که به چگونگی ترکیب بندی:ترکیب-

پردازد که عموماً روش هنری و سبک که به بیان و چگونگی عواملی می گونه شناسی:-

 کند.رفی میآثار را مع

 

 یریگجهینت

نحوه  بندی وی انتخاب ترکیبچگونگ کلیه نگاره های نسخه بر اساس نحوه رنگ گذاری،

ی یج حاصله محصول بررسنتا ی قرارگرفته است.موردبررستأثیرپذیری از مکاتب قبلی 

 نگارنده است:
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 باشد.*کادر  تصاویر منتخب رادیکال چهار می

 شدهاستفادهسانی و جانوری در این یازده نگاره از شابلون *در طراحی برخی فیگورهای ان

 است.

مساوی  قسمت 9*کادر تصویر در اغلب موارد توسط یک خط عمودی و یک خط افقی به 

 شده است.یمتقس

در محدوده  عموماً  چرخد،یم هامحور آن داستان حول *شخصیت یا اشخاص اصلی که

 شده است.یمترسوسط کادر 

 های اصلی در مربع شاخص صورت گرفته است.یتشخصاندک طراحی موارد  جزبه*

 کشاند.یم*خطوط راهنمای پنهان در اثر چشم مخاطب را به سمت واقعه اصلی 

 ام( وینقزو ،مشهد یا نگارگران این نسخه از میراث مکاتب قبلی خود )هرات، *نگارگر، 

 .اندبردهره بسیار ها بهی بصری نگارههاارزش ها در جهت غنایگرفته و از آن

های شفاف و زنده رنگ عموماًی،...معمار یل و ادوات،وسا ،هاجامههای بکار رفته در *رنگ

 باشد.می

گیری از دانش بصری خویش *هنرمند نگارگر با توجه به داستان حاکم بر نگاره و بهره

 تنموده اس ی به نسبت تیره و خاکستری استفادههارنگاز  بارغمی تراژیک و هادرصحنه

 بر سواد باالی بصری او. است ییدیتأاین مسئله  که

 هاییخاکسترین،...از زم ،هاصخره*هنرمند نگارگر برای پر کردن فضاهای وسیع همچون 

 روحی استفاده نموده است.

کنار هم و با رعایت  در سبز و قرمز،_های مکمل همچون آبی و نارنجی *استفاده از رنگ

 میزان تناسب

 تصوربه عموماً آبی و نارنجی که  دورنگاده بدیع نگارگر یا نگارگران نسخه از *استف

 است. شدهاستفادهمتقارن 

 شود.ها دیده نمییک از نگارهیچه*منبع نوری مشخصی در 

آخر یعنی طراحی جزئیات باقی  مرحله تخت، صورتبهها * بعد از به کار بردن رنگ

یات جزئ ،هالباسی طراح ،عناصر صورت ر پیکره،ین مرحله شامل جزئیات ها ماند.یم

 شود.یمیری نهایی گقلمو بناها و  هالباستزئینی  نقوش ،هامنظرهیوانات و ح ،هاگل

ی نسبتاً خشک به نگاره اضافه نموده موقلمها را با کارییزهر*نگارگر و یا نگارگران برخی 

 است.
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سفید دیو سفید در شاهنامه الزامی  ها همچون رنگکه کاربرد برخی از رنگیدرحال*

واقعیت این است که ) ها باشد.های ثابت نمادگرایی رنگشاید از معدود نمونه اما است،

ی قیمتی همچون فیروزه هاسنگیی به رنگ طال یا سایر هاآسمانهای متداولی مانند رنگ

های یجواست یا  ها وجود داردکه بیانگر برخی استعاراتو الجورد، در تعدادی از نگاره

ار های خالف آن نیز بسی؛ اما نمونهاندیاه شدهس رنگ که فقط به خاطر اکسید شدن،یانقره

 کل صورت به یکرنگ است. معموالً و  شدهدادهقرمز نشان  ندرتبههای افراد گونه است:

آسمان  درواقع خورد.صفوی به چشم نمی اواخر دورهیرگی شب در نگارگری ایران تا ت

شبح  یهاانسانتیره و یا  آسمان ی مشعل به دست،هاانس آننه با نبود نور، بلکه با  شب

 مشابهیی هاها( شاخصهبردهها یا دیگر یقاییآفری تیره )هاچهره شود.یمگونه مشخص 

تواند یمیشان تیره نقاشی شده است و تنها از این طریق هاصورت فقط یدپوستان دارند،سف

بندی در ترکیب نیز بیشتر به خاطر ریتم و هماهنگی هالباس رنگ د.ها را تشخیص داآن

ی یهااسب طورمعمولبهطرف دیگر در نگارگری ایران  از یی دیگر.نمادگراتا هر نوع  است

دهد یا آبی تصویر شده است که نشان می بنفش ،قرمز یرمتعارف همچون نارنجی،غبه رنگ 

بندی بها و ترکیای است که باید با بازی رنگیکل تر از تأثیریتاهمکمها رنگ طبیعی آن

 کند بلکه برداشتی مفهومی ازی نمیسازدوبارهبیند یمنگارگر آنچه را  درواقع القاء شود(.

 آن دارد.

ه یزی زمانی صورت گرفته کآمرنگ بیانگر این نکته است که: هانگاره* دقت در جزئیات 

ی نگاره ناقص ما را قادر به بررسی روند تعداد ست.ا شدهانجامکامل  طوربهطراحی نگاره 

 سازد.ها میرو به رشد آرایش رنگ

 

 توان چنین نتیجه گرفت که:یآمده مدستبهبا توجه به مستندات تصویری 

ها از الگویی خاص پیروی و یا نگارگران این نسخه برای طراحی این نگارهنگارگر  -

 دارای ساختاری متقارن و یکسان هستند. ماًعموها بندییبترک چراکه .اندنموده

و یا نگارگران این نسخه از مواریث مکاتب قبل خود در جهت غنای نسخه  نگارگر -

 .اندبردهموردنظر بهره بسیار 

عناصر نگارگری مکتب اصفهان  با نظر به اینکه از ( و1008نسخه )توجه به تاریخ اتمام  با -

موردنظر از نسخ نفیس  نسخه است، شدهاستفادهبا وضوح ی و تمامبههای موجود در نگاره

 و در مکتب نگارگری اصفهان سلطنتی هرات در کارگاهشده در دوره صفوی یگردآور

 باشد.یم
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 منابع و مأخذ: فهرست 

 هنر فرهنگستان ی در نگارگری ایران،پردازمنظره ،1389یعقوب، آژند،

 سمت و نگارگری ایران،ی در تاریخ نقاشی ، پژوهش1354 یعقوب آژند،

 سمت ی نظری هنرهای تجسمی،مبان ،1388یب،حب آیت اللهی،

 انتشارات ،تهران یعقوب پوپ آژند، ترجمه نقاشی ایران، و صوریر س ،1355آرتور ایهام،

 مولی

 مرکز نشر یقت و زیبایی،حق ،1359،بابک احمدی،

 ، رموز نهفته در نگارگری، تهران1385،یامیر حسینی، مرتض

 محمد ایرانمنش، ترجمه یر تاریخ نقاشی در ایران،س ،1356یل،باز /گری،لورنس ون،بینی

 امیرکبیر انتشارات ،تهران سوم، چاپ

 ین و سیمینزر ی ایران از دیرباز تا امروز،نقاش ،1384ین،روئ باز،پاک

 ققنوس مجید پروانه پور، ترجمه ی تاریخ هنر،مبان ،1341 ینادا نوئل پوک گرانت،

 بهار ،تهران حسین نیر، ترجمه یی با مینیاتورهای ایران،آشنا ،1364ایهام، ورآرت پوپ،

 هنر فرهنگستان زینب رجبی، ترجمه یی،آراکتابو فنون  آداب ،1384یو،ا پورتر،

 ،تهران تا قرن دهم هجری، از آغازی به هنر نقاشی ایران نگاه ،1357،اکبر تجویدی، 

 وزارت فرهنگ انتشارات

 نشر ،تهران ناهید محمد شمیرانی، ترجمه دربارهای ایران، هنر ،1380،عالابوال ،سودآور 

 کارنگ

با پژوهشی سازمان میراث فرهنگی  معاونت ،نامور نامه 1350ید،عبدالمج یدس زاده،یفشر

 ی تهرانهاموزهی همکار

 هنر فرهنگستان های مکتب نقاشی اصفهان،یانبن ،1387،اصغر جوانی،

 1343،سمت وتحلیل آثار هنری،یهتجز ان،ی آواکیبت چارلز جنسن،

هنرهای  موزه :تهران ی نگارگری ایران،شاهکارها ،1389تدوین(،) یدعبدالمج حسینی راد،

 معاصر

 سمت آرایی(،کتاب) یاسالمیخ ایران در دوره تار ،1341،زهرا رهنورد، 

 مؤسسه ،تهران ابوالقاسم سحاب، ترجمه یخ نقاشی در ایران،تار ،1354،محمدحسن زکی، 

 کارتوگرافی سحاب

 موسسه ،(کامل متن) فردوسی ابوالقاسم حکیم شاهنامه ،1375ابوالقاسم  حکیم فردوسی، 

 ...تهران یرکبیر،ام انتشارات
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 دانشگاه یعقوب آژند، راجر، اسکراتن جان،هاسپرز  شناسی،فلسفه هنر و زیبایی

 1343تهران،

 کتابخانه خوانساری، سهیلی داحم تصحیح به هنر، گلستان 1371احمد قاضی قمی،

 تهران منوچهری،

 سروش، سبحانی،. ه توفیق دکتر ترجمه هنروران، مناقب 1364 مصطفی افندی، عالی 

 .تهران

 هنر تهران دانشگاه مهدی حسینی، ترجمه ی ایران،نقاش ،1341یال،ش کن بای،

 .لندن سوم، لدج ایران، قدیم نقاشان آثار و احوال ،1350 یمحمدعل تبریزی، زاده کریم 

آستان قدس  انتشارات ابوالحسن سرو قد مقدم، ترجمه ایران، هنر ،1356،آندره گدار،

 رضوی

 سروش هنرهای تجسمی، نامهواژه ،1367یب،حب ،معروف یز،پرو مرزبان،

 شناسی، انتشارات دانشگاه تهرانیباییزهنر و  ، فلسفه1343،راجر ،اسکراتن ،جان هاسپرز،

 

 مقاالت:

 عهمجمو طوبی، انتشارات ،تهران اسالمی،-شناسی ایراتییباییز ،1354یب،حب ی،آیت الله

 جهان اسالم. دوساالنهمقاالت همایش 

از دوره صفوی،  یافتهبرای معرفی شاهنامه نو ی، پژوهش1341،یدحسینی راد، عبدالمج 

 9، ش 18زیبا دوره  یهنرها

دومین کنفرانس  هایی، مجموعه سخنران1356)شاهنامه نگاری(، یراننگارگری ا 

 نگارگری ایران، انجمن هنرهای تجسمی

 ایران و هنر یشناس، عالم خیال و مفهوم فضا در مینیاتور ایران، مجله باستانیننصر، حس

کوشش بهمن نامور  ( بهحضور شاهنامه در هنر ایران) یااسطوره متن بینانشانه 

 تهران ،1384مطلق،
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 6931آذر ماه 

 

 رزم شاعرانه در بزم تاریخ

 «نگاهی به احسن التواریخ،روملو وشاعرانه هایش»
 

 6عباس فاتحی

 چکیده

ه.ق را  487ه.ق تا 805سن التواریخ، تالیف سترگ حسن بیگ روملو،شرح حوادث سال های اح

(اشاره می کند،پایان  435دربرمی گیرد.با این که نویسنده مستقیما به سال ومحل تولد خویش)

حیات وی هنوزدرابهام قراردارد..روملو که  با سمت قورچی وبامنصب سپاهیگری دررکاب سالطین 

،بخش هایی از اثرخود را درخالل همین گیرودارهای میدان رزم نوشته که این صفوی جنگیده

امردرفضای عاطفی وشاعرانه اثرش بی تاثیر نبوده است. این تالیف دردوازده مجلد نگاشته می 

شودکه درروزگارما دوجلد باقی مانده آن به چاپ رسیده است.در جستارکوتاه پیش رو ،نخست 

همراه با ویژگی های شخصیتی وعلمی وی ارائه می شود که دراین شرح حال مختصر نویسنده 

قسمت صداقت نویسنده درتاریخ نگاری نیزقابل تامل وژرف نگری است.سپس دیدگاه صاحب 

نظران درخصوص اوضاع نثرعصر مولف وتقسیم بندی آثارمنثوراین دوره ارائه می گردد. درادامه 

رود آن  به اختصار تحلیل خواهد شد. ساختارتاریخ نویسی احسن التواریخ از زاویه نوع نثر وفراز وف

سال است که بخشی 185احسن التواریخ  دردوجلد باقی مانده به ترتیب و براساس تشریح حوادث 

از این وقایع درزمان حیات نویسنده روی می دهد. درهمین مبحث استقبال،اقتباس و...روملو 

رواداشته است. ازمیان انواع ادبی ماده تاریخ وتذکره ازدیگران بعضی از تاریخ شناسان را به تفک

گونگی بخش هایی ازاین کتاب اهمیت ادبی وتاریخی دارد. انعکاس اشعارخود نویسنده ودیگر 

شعرا در سراسراین تالیف مقوله مهمی است.روملو با این که خود نیز اهل ذوق بوده ،دیوان شاعران 

ت.کثرت درج این اشعاردراحسن التواریخ گاهی آن را وخصوصا شعرای بزرگ رااز نظرگذرانده اس

به تاریخ منظوم تبدیل می کند.بعضی ازاین اشعاربه قدری شهره اند که نویسنده نامی از سراینده 

اش نبرده است. در بخش شاعرانه های روملو ،با تاکید بربعد حماسی این اشعار به بررسی زمینه 

 های آن خواهیم پرداخت.

 احسن التواریخ،حسن بیگ روملو،استشهاد شاعرانه،اشعار حماسیواژگان کلیدی:

 

                                                           
کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی ومدرس زبان و ادبیات فارسی درآموزش وپرورش ومراکز آموزش عالی  1 

  missed.bahar@gmail.comشهرستان ابرکوهـ یزد
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 مقدمه

متون تاریخی و ادبی ایران از ارزشمندترین بخش های میراث مکتوب این سرزمین به 

شمار می رودکه هم پژوهندگان تاریخ را به عرصه ادبیات آورده  وهم مشتاقان ادبیات را 

 به بزم تاریخ دعوت کرده است.

بی ـ تاریخی از دیرباز تاریخ ادبیات ایران را پربار،پرتپش ،مستند وپژوهش این متون اد

آفرین ساخته است.درتداوم همین مسیر از آغازتاکنون آثار ادبی وتاریخی بسیاری با کلک 

توانای نویسندگان ایرانی درقرن های نهم ودهم هجری قمری نگاشته شده است که در 

 ی درخشد.این میان نام حسن بیگ روملو نیز م

ه.ق درقم متولدشده است،پس 435امیرحسن بیگ روملو که بنا به گفته خودش درسال 

ازنگارش احسن التواریخ آن را به شاه اسماعیل ثانی تقدیم می کند.این مورخ عصر صفوی 

که دارای رتبه ومقام نظامی بود،اثرخودرا درچندین مجلد می نگارد که فقط دو جلد آن 

 487تا 805.مجلدات موجود به ترتیب وقایع وحوادث سال های به دست مارسیده است

هجری قمری رامنعکس می سازد که بخش هایی  از آن را ،بنا به اقتضای شغل نظامی 

 اش،خود شاهد وناظر بوده است.

میالدی درهند به چاپ  1431احسن التواریخ را نخستین بار،سی.ان .سدون درسال 

حسین نوایی این کتاب را با تصحیح وتحشیه وارائه رسانمیده است.درایران دکتر عبدل

 فهرستها ونمایه های ارزشمندی تجدید چاپ کرده اند.

منبع اصلی در این پژوهش کوتاه کتاب احسن التواریخ به تصحیح دکتر نوایی است که 

به همت انتشارات اساطیر درسه جلد منتشر شده است.با وجود تحقیقاتی 1389درسال 

ینه این اثر تاریخی صورت گرفته،هنوز هم می توان از زوایای جدیدی به که تاکنون درزم

 تفحص در آن پرداخت.

روملو ـ که البته تاریخ نگارست تا شاعرـ نثر خود رابا صورخیال، آرایه های ادبی وخصوصا 

به اشعار خود ودیگران آراسته است ودرمیان سطور احسن التواریخ سلوک ادبی وشاعرانه  

 را می توان دید.وی را آشکا

 

بیت درآن به کاررفته که 1016بابررسی اشعار موجود دردومجلد باقیمانده این اثر تاریخی 

بیت یعنی بیشتر 1166درمتن اصلی به جزئیات آن خواهیم پرداخت .ازمجموع این ابیات 

 آنها رنگ وبوی حماسی دارندکه قابل تامل وتفحص است.

،ابتدا به شرحی کوتاه اززندگی حسن روملو می  در این پژوهش کوتاه احسن التواریخی

پردازیم وسپس احسن التواریخ رابه اختصار معرفی می کنیم.دربخش بعدی نگاهی به 
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شاعرانه های حسن روملو درمجلدات موجود کتابش داریم و خصوصا  انتشاراشعارحماسی 

که بسیاری از  را درسراسر این کتاب مورد توجه قرار می دهیم .ذکر این نکته الزم است

محققان فرهیخته و ارجمند دراین زمینه به ارائه واشاعه نظرات ارزشمند خود پرداخته 

اند اما نویسنده این چند سطر مختصرـ با منابعی که قابل دسترسی بودند ـ به قصد 

بازخوانی این کتاب ،نوشته ای کوتاه را به نگاه نکته سنج خوانندگان  تقدیم می کند.بی 

رد نواقص آن چراغ راهی برای پژوهش های آینده خواهد بود.درپایان از استاد شک بازخو

عزیز وفرهیخته ام جناب آقای دکترکهدوئی به خاطر تشویق استادانه ومشاوره 

 راهگشایشان کمال تشکررادارم.

 مورخ قورچی، قورچی مورخ

 حسن بیگ روملو درمسیر زندگی-الف

و صفوی با کلک لغزان و ذهن رقصان مورخانی  تار و پود تاریخ ایران در عصر تیموری

گره خورده است که یا خود در صحنه های تلخ و شیرین ان حضور داشته اند یا این که 

فقط شنیده اند و به قدر تشنگی از سرچشمه های صداقت دیگران چشیده اند. حسن بیگ 

یش نظاره گر روملو در زمره مورخانی است که اغلب در عرصه رزم و بزم تاریخ عصر خو

 گرایش رنگارنگ روزگار در دست ابنای دهر بوده است.

هنوز می توان »با وجود آن که تمام مجلدات احسن التواریخ به دست، نرسیده است. 

از خالل سطور کتاب مطالبی به دست آورد و این قورچی مورخ را بهتر 

ت نیست اما وی در .( از سرانجام این مورخ اطالع دقیقی در دس75:1389نوایی،«)شناخت

در این سال راقم » هـ.ق از سرآغاز زندگی خود می نویسد: 435ضمن شرح حوادث سال 

 (1103:1349روملو،«)حروف حسن روملو در بلدۀ قم متولد شد.

در سیر تبار شناسی وی به قبیله روملو می رسیم که بنا به گفته خودش و اسکندر 

لباشان بودند و در امور لشکری و کشوری صفویه روملو از اویماقهای مهم قز» بیگ ترکمان 

شرکت داشتند و از آن جمله نیای حسن بیگ یعنی امیر سلطان روملو والی قزوین و 

ساوجبالغ بود و عده ای از سربازان )قوشون( در اختیار داشت و نواده اش حسن بیگ به 

 (1664:1350صفا،«.)دفعات از او در کتاب خود یاد کرده است

خت هیئت مسلحانه این تاریخ نگار باید گفت که همواره در کنار نامش به برای شنا

واژۀ قورچی بر می خوریم. در توضیح این عنوان مینورسکی در تعلیقات خود بر تذکره 

قورچیان یعنی بازماندگان سواران عشیره ای و ایلیاتی سابق . آنان »الملوک می گوید:

شیر و خنجر و تیر و سپر مسلح بودند کاله اصلی مانند مخازن اسلحه به کمان و تیر و شم

بود  کاله سرخی-که به همان مناسبت نام قزلباش گرفته بودند -این جنگجویان ترکمان 
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که پدر شاه اسماعیل برای مریدان خویش انتخاب کرده بود. اما در جنگ ها خود به سر 

د. سبیل های بلند نیز از می گذاشتند که دارای زرهی زنجیردار بود و به گونه ها می افتا

 ( 73:1358)میرزا سمیعا،« مشخصات قورچیان بود

گره خوردگی نام حسن دوملو با عناوین رایج آن روزگار براساس موازین سازمان اداری، 

او به هر حال به او یماق های قزلباش تعلق داشت شغل او »نظامی و حکومتی بوده است:

ی گری داشت و به اصطالح از افسران سپاه سپاهگیری و با درجه سلطانی سمت قورچ

تهماسبی بود و به سبب مقام و مرتبه ای که حائز شده بود با عنوان بیگ از او یاد شده و 

گاه به مناسبت درجه ای که در قشون داشت با عنوان سلطان مذکور 

 (1651:1350صفا،«)افتاد.

تاب خود را به شاه حسن روملو پس از ورود به کارهای دیوانی و نظامی صفویه، ک

( بنابراین تألیف کتاب در عهد شاه 75:1389اسماعیل ثانی هدیه نموده است. )نوایی،

تهماسب و به نام پسرش اسماعیل میرزا که بعد از پدر با عنوان شاه اسماعیل دوم به 

هـ.ق( آغاز شد. این تقدیم تاریخی پس از مرگ تهماسب  489ـ 487سلطنت رسید. )

هـ.ق از شاه تهماسب نام می  489ست.روملو وی با یادآوری متوفیات سال اتفاق افتاده ا

بردکه ازمیان توضیحات همین بخش می توان به تبارشناسی بخشی از صفویه دست 

 (71:1358یابیم)ر.ک:جنابدی،

 

 روملو در ترازوی علم و اخالق-ب

دهد.  نشان میسیر در احسن التواریخ، احوال بیرونی و درونی این نویسنده، را بیشتر 

وی که هم اهل قلم و صاحب ذوقی بی قرار است و هم جنگجویی مسلح میدان دار، بی 

شک آثار بزرگی را ورق زده و دل به دریای مواج معانی و بیان و بدیع زده است. سطر 

نشان از  فضل و ادب مولف آن حسن بیگ روملو خبر می »سطر احسن التواریخ 

 (1651:1350صفا،«)دهد.

از این اشاره شد حسن بیگ روملو با این که در رکابی سالطین عصر، احسن پیش  

 »التواریخ را می نگارد، در عین حال به کسب علم و فضیلت و هنر نیز همت می گمارد:

حسن بیگ بدین که نبیره امیر  سلطان است  اکتفا ننموده، جوانی را به کسب کماالتی 

از آنان به نام مالک دیلمی قزوینی که از  در خدمت استادان زمان گذراند و از یکی

خوشنویسان زمان بود، نام می برد و می گوید: در علم شاگرد موالنا جمال الدین محمود 

شیرازی بود. راقم این حروف، ذره بی مقدار حاشیۀ شمسیه پیش او 

 (1651:1350صفا،«)خواند.
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لطان روملو از مورخان با وجود این که در آن روزگار حسن بیگ یا امیرحسن یا حسن س

( ولی با افتادگی شاعرانه 1664:1350مورد استناد در تاریخ عهد صفوی بوده است.)صفا،

راقم این کلمات پریشان و محرر این » ای خود را در برابر مورخان دیگر ناچیز می شمارد:

مقاالت بی سامان حسن، نبیرۀ  امیر سلطان روملو که خود را خاک اقدم مورخان می 

 (844:1389روملو،«)ند.دا

در مورد صداقت نویسنده در تحریر تاریخ، این نکته قابل توجه است که حسن روملو 

خود شاهد حوادث و تحوالت تاریخی است که گاه تصاویری را با جزئیات و بی پروا و 

 »سینمایی ارائه می دهد. چنان که در توصیف مرگ محمد کره، حاکم ابرقو، می نویسد:

 درشان فرمود تا محمد کره را مانند حسین کیا به قفس آهنین مقید نمودند:خاقان اسکن

 چو مرغش اسیر قفس ساختند  سمند غضب بر سرش تاختند

 به زندان آهن گرفتار شد   تنش را قفس دام ادبار شد

و نیز عسل بر بدنش مالیده تا از نیش زنبوران الم فراوان بدان جاهل رسید. القصه 

تا وقتی که خاقان اسکندرشان از یورش طبس معاودت فرمود در میدان مدتی محبوس بود 

اصفهان، کره را با جمعی نوکرانش که عبدی بیگ از ابرقو آورده بود، 

( در جایی دیگر از نوشته های 188:1380()طاهری،1007:1389روملو،«)سوزانیدند.

ـ با توصیفاتی بی نظیر در معارفه شاه صفوی استنباط می تهماسب »کنیم که: حسن روملو 

در عنفوان جوانی به نثر نویسی و ساختن شعر و نقاشی و بویژه خرسواری عشق فراوانی 

داشت چنان که برای نخستین بار در تاریخ ایران، خر صاحب جلی زربفت و زین زرین 

 (170:1380طاهری«)گردید!

از سر  ددر کنار این توصیفات جزئی و کلی باید گفت که حس تملق گویی وی که شای

ـ در اکثر موضع گیری های احسن التواریخ، استقالل  اضطرار و یا مراتب درباری بوده است 

شخصیتی و صداقت نویسندگی وی را در نگاه خوانند. آزاده زیر سوال می برد. چشم پوشی 

تاریخی و عجیب وی بر بعضی جنایات سالطین عصر، همواره زیر تازیانه نقد خوانندگان 

وقتی مرد مجهولی صد تومان و دویست تومان بگیرد، مسلماً مردی شناس »روزگار ماست:

رح ش»اصیلی چون نبیره امیر سلطان روملو )حسن روملو( که در آن روزگار سوادی داشت 

ای خوانده بود و تاریخ سلسلۀ علیه صفویه را در حال نوشتن « شرح شمسیه»و « تجرید

ین امر باعث شد که مرد فرومایۀ ستم کار هرزۀ بود، مبلغی کرامند گرفته است و ظاهراً هم

افیونی خونخواری چون اسماعیل میرزا را مورد صنایع لطف آفریدگار و شهریار عالی تبار 

و ناسخ کرم حاتم و عدل نوشیروان بداند و برتمام جنایات عظیم و فراوان وی در مدت 

 (43:1389نوایی،«)کوتاه، یک ساله پرده پوشی کند.
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روملو در تنگنای مسیر زندگی درباری و مسیر دلمردگی تاریخ نگاری،  حس صادقانه

خواسته و ناخواسته، وی را در آیینۀ اظهار و زنگار کتمان گرفتار کرده است؛ به طوری که 

بی پرواترین  »این قبض و بسط نویسنده تحلیل گران را به تیز بینی و بازبینی وا می دارد:

ر تهماسب ـ حسن روملو ـ  در کتاب احسن التواریخ حقایقی که یکی از مورخان معاص

گفته است، از سطح سخنان کلی تجاوز نمی کند. با این که دربارۀ خست و فرومایگی 

تهماسب داستان های فراوانی از معاصران وی بر جای مانده است. احسن التواریخ حسن 

نظر عرضه می دارد و  روملو در قالب عبارت هایی دو پهلو، تصویر دقیقی از این مرد تنگ

گاه تصاویر مبهم از شاه و آوردگاه ارائه می دهد. از آن جمله شرح می دهد که چه گونه 

در خالل چهار روزی که سلطان سلیمان قانونی تبریز را در تصرف داشت به علت کمبود 

خواربار وعلوفه، گروه زیادی از سپاهیان عثمانی و دست کم پنج هزار اسب و شتر و استر 

تلف شدند و سلطان سلیمان که از سرداران سرخ کاله پریشان خاطر و ناراحت شده بود 

جز بازگشت چاره ای ندید. حسن روملو از زخمی شدن سلطان سلیمان سخنی به میان 

نمی آورد اما درباره، تلفات قشون عثمانی به طور پراکنده رقم هایی به دست می 

 (170-169:1389طاهری،«)دهد.

ر این نویسنده می توانست جانب صداقت را بیشتر رعایت کند هم صاحب یقیناً اگ

 احسن التواریخ بود و هم عنوان دار احسن المورخین!؟

ضمنا باید گفت که یکی دیگر از ابعاد شخصیت روملو، برداشت یا سرقت وی از آثار 

دیگران است. تفصیل این موضوع دراین بحث وبررسی کوتاه نمی 

 ( 68-68: 1389(و)نوایی،36-93:1358گنجد.)رک:جنابدی،

 

 پایان روملو در گرد و غبار تاریخ-ج

 

از پایان زندگی روملو، مستندات دقیقی در دست نیست. اسکندر بیک ترکمان، صاحب 

عالم آرای عباسی، که چند بار از حسن روملو با عنوان مورخ یاد کرده، در جریان پناهندگی 

شاه تهماسب « حضار بساط عزت» هـ.ق( او را از 471همایون پادشاه به شاه تهماسب )

معرفی نموده است و می گوید: این همراهی اردو و مقام و مرتبه ای که نصیب حسن بیگ 

هـ.ق( برقرار بود و بعد از آن از او  487شده بود تا آغاز پادشاهی شاه سلطان محمد )

 (1653:1350خبری نداریم.)صفا،

به « هـ.ق 480حسن روملو کتاب را در سال »که  مصحح احسن التواریخ معتقد است

پایان برد و بر اثر خستگی و دل سردی از اوضاع و خاصه نرسیدن حقوق چندین ساله، 
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دیگر قصد ادامه نداشته است ولی ناگهان با مرگ شاه تهماسب و جلوس شاه اسماعیل 

هـ.ق( می  480ـ 489ثانی، قلم بر می دارد و حوادث و وقایع را در فاصله بین سال )

نویسد و آن جمله را به نام شاه اسماعیل ثانی می نماید. اما ستاره اقبال این پادشاه 

هـ.ق افول کرد و روملو به ناچار دریغا گوی مخدوم می شود  487خونخوار صفوی در سال 

و باالجبار شاه جدید را ستایش می کند و حقوق چهارده ساله را مجدداً گرفته و به نوشتن 

خ ادامه می دهد تا این که علل دیگر ناگهان مانع این خیال آمد و روملو کتاب را در تاری

 (61:1389هـ.ق قطع کرده است.)نوایی، 487ضمن میان وقایع سال 

سرنوشت مبهم روملو و احیاناً پایان تلخش مثل بسیاری از نویسندگان ابن سرزمین 

وصول مطالبات و آن همه تملقات نامعلوم است. شاید روملو پس از آن همه تالش برای 

مبتنی بر اضطرار و آمیخته به پستی و دنائت طبع، ناگهان دچار عارضه ای شده و خرقه 

تهی کرده و دفتر از  نیک و بد روزگار فرو بسته است یا آن که به علت دلبستگی فراوان 

مخالفین  به شاه اسماعیل ثانی، دچار مأموران غالظ و شداد دولت و گرفتار حبس و بند

 (61:1389می گردد و احیانًا به دست آنان از میان می رود.)نوایی، 

 

 نگاهی به احسن التواریخ

احسن التواریخ از آثار منثور عصر صفوی است. این کتاب در دو قسمت تحریر شده 

هـ.ق )آغاز سلطنت شاهرخ( شروع می  805است که قسمت اول ان با رویدادهای سال 

هـ.ق یعنی سال جلوس شاه سلطان  487کتاب به حوادث سال  شود و در قسمت دوم

( ذکر این نکته الزم است که کتاب 1653:1350محمد خدابنده پایان می پذیرد. )صفا،

دیگری نیز به همین نام )احسن التواریخ( شهرت دارد که مولف آن محمد فتح اهلل بن 

و فتحعلی خان قاجار است  محمد تقی ساروی، شاعر و مورخ پرآوازه دورۀ آقا محمد خان

اگر این فقیر این تاریخ را احسن التواریخ می گوید و بدین معنی »که بنا به گفته خودش 

به خویشتن می نازد، هر آینه بیهوده نخواهد بود. اما بعدها فتحعلی خان این کتاب را به  

 ( 4:1351طباطبایی مجد،«)دو نسبت مسمی به تاریخ محمدی گردانید

ن التواریخ روملو در عهد شاه تهماسب آغاز و به نام پسرش شاه اسماعیل تألیف احس

هـ.ق( آغاز  489ـ  487میرزا که بعد از پدر با عنوان شاه اسماعیل دوم به سلطنت رسید. )

 (1659:1350شد.)صفا،

این کتاب ارزشمند در میان اهل نقد و نظر و به دالیلی مورد عنایت ویژه قرار گرفته 

 ختصار بدان اشاره می گردد:است که به ا
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ـ نخست این که تا آن روزگار هیچ کتاب مستقلی در باب تیموریان یعنی بازماندگان 

 تیمور در دست نبود.

 ـ بها دادن به تاریخ تیموریان.

 (35-34:1389ـ انشا نسبتاً روان حسن بیگ روملو.)نوایی،

 

 ر نثر احسن التواریخ

نشیب های زیادی را پشت سر نهاده است. اگر چه نثر فارسی در ادوار پیشین، فراز و 

سعدی با تصنیف گلستان، آرایش و آرامش را در نثر به نمایش می گذارد ؛ در دوره های 

در عهد تیموری »بعد پراکندگی و شدت و ضعف آثار منثور، نمودار می گردد. تا این که 

 د و این حاالت در عهدنثر فارسی با تعجیل و شتاب به طرف انحطاط و پستی راه می پوی

صفوی نیز برقرار است بلکه قدری هم شدت پیدا می کند و تأثیر فساد و تیره بختی و 

فالکت چند قرن گذشته و فرار مردم آزاده و اهل ذوق و بیم تیغ استبداد دولت مزبور به 

ـ  1035خارج ایران .... باعث شد که در عصر اعتالی صفویه یعنی زمان شاه عباس اول )

 ( 111:1380شمیسا،«)هـ.ق( ایران از نویسنده قوی دست خالی بماند. 487

استاد ملک الشعرای بهار در جلد سوم کتاب سبک شناسی ضمن برشمردن علل 

به انواع زیر تقسیم می کند و « ایران و هند»انحطاط نثر فارسی سبک نثر این دوره را در 

 ی دهد:احسن التواریخ را در ردۀ نثرهای بین بین قرار م

 ـ نثر منشیانه: شرف الدین علی یزدی1

 ـ نثر بین بین: عالم آرای عباسی، احسن التواریخ1

 ـ نثر هندی3

 ـ نثر ساده: عالم آرای شاه اسماعیل و اسکندر نامه9

 (197-178:1394ـ نثرهای علمی : آثار شیخ بهایی. )بهار،7

ن التواریخ را در زمرۀ آثار برخی از محققان معاصر نیز با تأئید نظر استاد بهار، احس

تاریخی این دوره بر شمرده اند. که انشای آن نه مانند نثرهای ساده، غیر متکلفانه و بدون 

پیرایه های لفظی است و نه مانند نثرهای منشیانه، مغلق و متکلفانه؛ بلکه به نثری بینابین 

 ( 48-49:  1381نوشته شده است.)ر.ک:سبحانی، 

نیز در مورد نثر این اثر تاریخی قابل تدبر است و از جمله این دیدگاه های متفاوت 

مع در ج» مسائل استقبال یا اقتباس و یا سرقت نویسنده از آثار هم عصران خویش است:

آوری و تهیه مطالب کتاب خود از چند مأخذ معین و مشخص استفاده نموده و در این 

ات و تعبیرات عبدالرزاق سمرقندی و استفاده و اقتباس تا آن جا پیش رفته که عین عبار
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قاضی ابوبکر تهرانی و خواند میر را در تألیف خویش نقل کرده است . این طرز اقتباس 

شاید عبارات احسن التواریخ را از لحاظ شیوۀ نگارش از اصالت انداخته باشد. )نوایی، 

1389 :51 ) 

جیهات تا حدی مطول با این حال انشای کتاب هرچند در هنگام توصیف ها و مقام تو

و مالل آور است ولی در ذکر مطالب بسیار روشن و صریح و شفاف است بدین معنی که 

در وقت تشریح و ذکر مسایل تاریخی، نثر حسن بیگ ساده و صادق است ولی در بیان 

سختی جنگ ها و استواری قلعه ها و کشتن و کوشش سپاهیان، سخنانش تکراری و 

 (34: 1389نوایی،  ده است. )مفصل و مطول و خسته کنن

تفاوت دیدگاه هایی که در مورد نثر احسن التواریخ ذکر شد زمانی برجسته تر می 

گردد که دکتر صفا شیوۀ انشای احسن التواریخ را آراسته و یک دست و نشان از فضل و 

 (1651: 1350ادب مؤلف ان می داند. )صفا،

 ر ساختار تاریخ نویسی  احسن التواریخ

 487تا  805ز این اشاره شد آنچه از احسن التواریخ باقی مانده، وقایع سالهای پیش ا

هـ.ق را در بر می گیرد. این کتاب مثل اغلب آثار منثور با تحمیدیه خداوند آغاز می شود 

 می رود:)ص( و نویسنده با ابیات زیر به استقبال نعت پیامبر 

 لتکه بروی ختم شد حکم رسا  محمد در دریای جاللست

 «............ انا فتحنا »شجاع عرصۀ              «اسری»سوار چابک میدان 

 (103:1389)روملو،

هزاران درود برآن بدر منیر بیضا، گوهر درج عال، مخصوص به »و در ادامه با عبارات:

امیرالمؤمنین و امام المتقین علی مرتضی، دو بیت ذیل را در ستایش « هل اتی»سورۀ 

 کند: ایشان ذکر می

 علی ولی سرور کل غالب           امام الوری مظهراً للعجایب

 (109:1389)روملو،« اگر رند فاسق وگر شیخ تائب زده دست در دامن اعتصامش

مؤلف پس از آن، وقایع این سال ها را به ترتیب و توالی نقل می کند که عدد سالها به 

ان هر قسمت  با عبارت هایی مثل: زبان عربی و فهرست حوادث به زبان فارسی است. عنو

وقایع، گفتار در وقایع، حاالت و قضایا زینت یافته است. در پایان وقایع هر سال به اختصار 

را ذکر می کند. مطالب این بخش برخالف متن مطول « متفویات»و « وقایع متنوعه»

ن پناه اندرین سال، شاه دی» کتاب، گاهی چنان موجز می شود که به نیم خط می رسد:

 (1199:1389)روملو،« در تبریز قشالق نمود.
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از میان انواع ادبی ،ماده تاریخ و پیوند آن با تذکره نویسی جوالن بسیاری در احسن 

التواریخ دارد. مؤلف ضمن آن که کتابش را شامل اخبار و آثار سالطین صفوی همچون 

ال سالطین رومیه و و نیز محتوی است بر احو» شاه اسماعیل برمی شمارد، می گوید:

چغتای و خانان ازبکیه و مشاهیر علما و صدور و وزرا که معاصر ایشان بوده اند.اطالعاتی 

که حسن بیگ در مورد قسمت اخیر یعنی احوال علما و صدور وزرا داد. با اخبار مبسوطی 

که دربارۀ شاعران و خطاطان آورده بسیار قابل توجه است. وی از جلدهای ششم و هفتم 

تاب خود ـ که در دست نیست ـ نام می برد که شرح حال ابن مقله و یاقوت مستعصمی ک

 (1653ـ 1657: 1350صفا، «. ) در آن نوشته شده است

بدین ترتیب بخش هایی از کتاب، تذکرۀ ارزشمندی در جهت بازشناسی حیات 

مشخص می شاعران، نویسندگان و ... است. به گونه ای که حتی گاهی روز وفات آن ها را 

موالنا عبدالرحمن جامی در » هـ.ق می نویسد: 848سازد. برای نمونه در ذیل وقایع سال 

این سال در روز جمعه، هجدهم محرم الحرام، در هرات از دارالمالل به دار القرار انتقال 

نموده در جنب موالنا سعدالدین کاشغری مدفون شده مدت عمرش هشتاد و یک سال 

 (843:1389)روملو،« بود.

در سایه همین تذکره نویسی در قلب تاریخ، شأن سرایش بعضی اشعار نیز مشخص 

 450می شود. از جمله شعری از محتشم کاشانی که در روز دوشنبه، بیست و هفت رجب 

 هـ.ق، به مناسبت انتقال طبیب عصر، موالنا نورالدین محمد، از این عالم سروده شده است:

 که شد تا چه غایت به بیداد مایل    را دال بنگر این بی محابا فلک

 (1931:1389)روملو،

 شاعرانه در بزم تاریخ

از ویژگی های ساختاری و ارزندۀ این اثر، اشعاری است که به مناسبت های مختلف 

در تار و پود آن به چشم می خورد. این شعرها با عنوان های نظم، بیت، شعر و مصراع 

ریخ است. براساس همین ویژگی، آمیختگی متن کتاب زینت بخش قلمرو نثر احسن التوا

با صور خیال، آرایه های لفظی و معنوی، آیات، احادیث و امثال و ... مبحثی ارزشمند، 

چشمگیر و دل نواز است که حسن شاعرانگی حسن روملو را بیشتر نمایان می سازد که 

 در صفحات پیش رو بنا به ایجاز به آن خواهیم پرداخت.

 

ار در احسن التواریخ نشان می دهد که حسن بیگ روملو با دیوان شاعران درج اشع

معروف مأنوس بوده است و به اقتضای موضوع  خود از آن بهره جسته و با مطالب قبل از 
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آن پیوند داده است. مثاًل حسن پادشاه در  مراوده و مکاتبه میان خودش و مراد بیگ در 

 ه است:هـ.ق این  بیت حافظ راآورد 853سال 

 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد   گرت هواست که معشوق نگسال پیوند

 اینک به برخی ازابیات مشهور تضمین شده در احسن التواریخ اشاره می شود:

 چو بیژن در میان چاه او من   شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک

 )منوچهری (

*** 

 اغ بهشتگرش بر نشانی به ب  درختی که تلخ است  وی را سرشت

 به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب   ور از جوی خلدش به هنگام آب

 همان میوۀ تلخ بار آورد         سرانجام گوهر به کار آورد 

 )فردوسی(

*** 

 وز هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا  منسوخ شد مروت و معدوم شدوفا

 )سنایی (

*** 

 احزان شود روزی گلستان غم مخور کلبۀ   یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور

 دائماً یکسان نماند حال دوران غم مخور    دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت

 هان شو نومید چون واقف نه ای زاسرار غیب      باشد اندر پرده بازیهای بنیان غم مخور 

 )حافظ(

*** 

 می گیرند گر فلکشان بگذارد که قرار  خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی

 )حافظ (

*** 

  اگر چون خار بر خاکم کشی خاک درت گردم

 وگر چون گرد بر بام دهی گرد سرت گردم

 که این بیت  دردیوان هاللی جغتایی چنین است:

  اگر چون خاک پامالم کنی خاک درت گردم

 وگر چون گرد بر بام دهی گرد سرت گردم

*** 

 یدا نه کیوان نه تیر  )فردوسی(نه بهرام پ  شبی چون شبه روی شسته به قیر 
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*** 

 مانند پنبه دانه که در پنبه تعبیه است       اجرام کوههاست نهان درمیان برف

 )کمال اصفهانی (

*** 

 چو کژدم که با خانه کمتر شود )سعدی( شر اندیش هم بر سر شر شود

*** 

 ودمنه(ولی از درد او بر جانش داغی )کلیله     درخشان الله در وی چون چراغی

همین که قاضی جهان به »روملو فقط یک بار از حافظ به صورت مستقیم نام می برد:

 شرف سجدۀ شکر مشرف شد؛ این بیت خواجه حافظ را خواند که:

« ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم  از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم

 ( 1350:1389)روملو،

 سه بیت دیده می شود: هـ.ق، 461در ضمن متوفیات سال 

 نخل از کجا چردکه گیا زهر ناب شد عاقل کجا رود که جهان دار ظلم شد

 خوناب قبه قبه به شکل حباب شد  از سیل اشک بر سر طوفان واقعه

 اجرام را وقایۀ ظلمت حجاب شد  افالک را پالس مصیبت لباس گشت

 (1381:1389)روملو،

 ع زیر است:که یادآور قصیده، معروف خاقانی با مطل

 آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد       وان نیل مکرمت که شنیدی سراب شد

 بعضی از استشهادات شاعرانه، روملو، مصراع های معروف است:

 عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

 که مصراع دوم آن در آثار سعدی چنین است:

 «دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست »

 هـ.ق آمده است: 436ر در شرح وقایع سال این مصراع مشهو

 (1141:1389)روملو،« با آل علی هر که در افتاد ور افتاد» 

 مصراع زیر ـ از حافظ ـ نیز جالب توجه است:

 « در پس آینه طوطی صفتم داشته اند» 

جوالن شعر در نثر احسن التواریخ به گونه ای است که گاه اشعاری کامل را به صورت 

آورد و شاعران پرآوازه، یا کم آوازه ای را به عرصه تاریخ می کشاند. در تشریح استشهاد می 

هـ.ق غزل زیبای سید عمادالدین نسیمی رابا مطلع زیر ذکر می کند که  835وقایع سال

 در کشمکشی عاشقانه جان بر سر این غزل گذاشته است:
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وی خدا چشمی که بود خودبین کی ر حق بین نظری باید تا روی تو را بیند

 ( 399- 396:  1389بیند.... )روملو،

اهمیت مضاعف این اشعار زمانی است که میان شخصیت های تاریخی رد و بدل می 

هـ.ق عبید خان ازبک قطعه مثنوی می سراید و آن را برای خواجه  438شود. در سال 

زیر  امیر بیگ ـ که وزیر غازی خان بود ـ می فرستد و خواجه در جوابش غزلی با مطلع

 می سراید:

 « زنهار عرضه کن برایشان پیام را ای باد اگر بر اهل بخارا گذر کنی» 

 و با تضمین بیتی از حافظ ان را به پایان می رساند:

 بیتی که گفته حافظ شیرین کالم را باشد جواب دعوی خانی که کرده ای

 کاید به جلوه سرو صنوبر خرام را  چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان»

 (1106 - 1105:  1389)روملو، 

خواجه جالل الدین خواند امیر تبریزی که بعد از وفات میرزا شاه حسین به وزارت می 

 رسد این رباعی را در روزی که خلعت وزیری می پوشد،می سراید و می خواند:

 رفتی تو و چون شب سیه شد روزم  ای نور دو دیدۀ جهان افروزم»

 « کایام تو را بکشت و من می سوزم م به همگویا من و تو دو شمع بودی

 (1136:1389)روملو،

شعری کامل به زبان هروی نیز از شاعری، شیر علی نام، که به موالنا بنایی مشهور بود 

هـ.ق آمده است که وی به زبان محلی، هرویان را هجو  418در پایان شرح وقایع سال 

 کرده است با مطلع:

خشی نیکی و میشی مرد کالن  انچو نه هال و هوال تو هلل ج»

 (1051:1389)روملو،

 از استشهادات روملو به زبان عربی، بیتی از حضرت علی)ع( نیز جلب توجه می کند:

 «یوم لم یقدر او یوم قدر  ای یومی من الموت افر»

 (1140:1389)روملو،

 هـ.ق هنگام شکست لشکر روم از زبان شاعری نقل می شود: 490رباعی زیر در سال

دیدم دو هزار مرده بی گور و   رفتم بسوی سلطانیه آن طرفه چمن» 

 کفن

 « باد سحر از میانه برخاست که من گفتم که بکشت این همه عثمانی را

 ( 1118:1389)روملو،

 که به وضوح یادآور رباعی های معروف خیام است.
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نق نما و رو گره خوردگی شعر در تاریخ از دیرباز در فرهنگ تاریخ نویسی ایران نشو و

داشته است. بسیاری از مورخان یا خود اهل ذوق بوده اند و یا این که با تضمین شعر 

دیگران به نثر خود تجلی شاعرانه داده اند. پیش از این اشاره شد که شهسوار احسن 

التواریخ، حسن روملو، اثر خود را با چاشنی شعر آمیخته و به آن سیمای شاعرانه بخشیده 

وی در کنار هنر نویسندگی، سر سوزن ذوق خود را به خدمت گرفته و در  است. بی شک

ایستگاه های مناسب با حال و هوای توصیفات تاریخی، ابیاتی را می گنجاند. این گشت و 

گذار شاعرانه روملو باعث شده است که گاهی بخش هایی از تاریخ منثورش به صورت 

 تاریخ منظوم در آید:

 گریزان به سر حد بغدادرفت   آباد رفت پس آن گه از ان عشرت»

 (1154:1389)روملو،

 هـ.ق( می سراید: 864یا در مورد محاربۀ علی پاشا با امرای مصر )

 دالور دلیران آیین غرور  سواران مصری زاندیشه دور»

 که از خشکیش باز نشناختند  زدریا برآن سان برون تاختند

 « ه گوشوارپی گوش ماهی شد   رکاب ستوران دریا گذار

 (850:138)روملو،

هـ.ق پس از سرودن ابیات زیر به تشریح جنگ میرزا الغ  871در ضمن وقایع سال 

 بیگ و میرزا عالء الدوله می پردازد:

 که در سلطنت کرد اساسی عجیب  مظفر الغ بیگ کشورگشای»

 میسر شدش فتح و فتحی غریب  چو لشکر به سوی خراسان کشید

 « ان فتحاً قریب»به تاریخ گفت:  شخرد از پی نصرت لشکر

 (991:1389)روملو،

، بسیار پایان یافته« ان فتحنا قریب»سرودن ابیاتی همانند بیت اخیر که با ماده تاریخ 

و از مجال این مبحث خارج است اما به هر حال عالقۀ وافر نویسنده را به تاریخ منظوم و 

 ساختن ماده تاریخ نشان می دهد. 

 

 آوردگاه تاریخ رزم حماسی در
تاریخ نه عرصه دلدادگی عاشقانه و نه افتادگی عارفانه است. از دل تاریخ معموالً صدای 

شیهۀ اسب ها، شیون زن ها و تاخت و تازهای خونرنگ و قبض و بسط اقالیم را می شنویم 

 تکه در زیر تازیانه نگاه رمز آلود نویسندگان با ابهام و اظهار نوشته می شود و حکایت پش

 بر زین و زین به پشت سران، سالطین و پهلوانان را منعکس می سازد.
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آمیختگی شعر با تاریخ در کنار تملق و دروغ پردازی و از فرش به عرش بردن سالطینی 

که جور پیشگی مسلک آنها بوده است؛ باعث می شود اشعاری که از دل برآید بر دل 

نداشته باشد چرا که چهره حقیقی مورخ ننشیند و خواننده با گوینده هم حسی و همدلی 

در پشت حجاب مصلحت اندیشی و در تار و پود دهش مادی و جهش درباری گم شده 

 است.

شعر ما با رویکرد غنایی تاریخ گذشته را تلطیف ؛ با حس حماسی آن را استخواندار و 

رینی و با شی استوار می سازد ؛ با نگاه تعلیمی تاریخ را در محضر اندرز و حکمت می نشاند

مدح، کام آزادگی را تلخ می کند! بی شک تاریخ دراز آهنگ ما در برابر شعر گلرنگ، باید 

پاسخگو باشد زیرا شعر صادقانه در خدمت تاریخ بوده است و تاریخ گاه شعر را در مسیر 

با این که حوزه ی نثر بسیار گسترده تر از نظم » دروغ به بیگاری گرفته است.به هر حال: 

ی باشد اما اغلب از نظم در تکمیل نثر بهره گرفته می شود و اغلب نثر نویسان با اقتباس م

از کالم شاعران بر تنوع، جذابیت و تأثیر سخن خود افزوده اند. براین اساس بازتاب شعر 

را در نثر تمام دوره های تاریخ ادبیات شاهد هستیم و کمتر متونی را می توان یافت که 

روی نکنند چه متون نثر ادبی چه سیاسی و چه تاریخی و .... اما نوع و میزان از این امر پی

حضور نظم در متون نثر متفاوت است و عوامل گوناگونی از قبیل تحوالت اجتماعی، 

 (1:1341)رادمرد،احمدی،« سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... در این امر دخیل می باشد.

می توان از این قاعده مستثنی دانست. وی نیز حسن روملو در این آوردگاه، تاریخی نن

به اقتضای روزگار، شعر خود و دیگران را به پیشگاه دربار و شاه و وزیر و دربان پیشکش 

کرده است. رویکرد وی در استشهادهای شاعرانه بر مبنای حوزه های حماسی، مدحی، 

گاه ویژه ای دارد. حضور غنایی، تعلیمی و .... است و در این میان بسامد اشعار حماسی جای

اشعار حماسی و تأثیر شاهنامه بر گستره ادب فارسی همه محققان را به ستایش این 

سترگ نامه ایران ترغیب می کندبه گونه ای که این تأثیر فرهنگی فردوسی باعث همزبانی 

پیوستگی و پایداری فرهنگی و تاریخی ما در گرو شاهنامه » و همدلی ایرانیان شده است:

است در گرو این نامور نامۀ هزاره هاست که در آن « اکنونی»ست. اگر گذشته ما هنوز ا

پاره ها همچون پاره ها پیوند گرفته اند و یکباره و یکپارچه شده اند و ناچاره ها بدل به 

 (9:1387)کزازی،«. چاره ها

بلور ت روزگار نویسنده که عصر تداوم تاریخ نگاری های رنگارنگ است با اشعار حماسی

خاصی یافته است. بویژه آن که قسمتی از کتاب در روزگاری نگاشته شده که مورخ خود 

 شاهد و ناظر حوادث سالطین صفوی بوده است.
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از آنجا که امرای صفوی، ایجاد ملتی واحد با مسئولیتی واحد در برابر دشمنان را هدف 

د علم نمایند. بر همین اساس قرار داده بودند، تالش می کردند که فقط با هویت ایرانی ق

 که حسن روملو ،روی کار آمدن شاه اسماعیل را با این شعر آغاز می کند:

 فرازنده اختر کاویان  فروزنده تاج و تخت کیان»

جالب است که بسیاری از صفات پادشاه عجم که در شاهنامه فردوسی ذکر شده در 

 (301:1349)سرافرازی،« مورد شاهان صفوی به کار می رود.

در راستای احیای حماسه ملی و انعکاس آن در افکار عمومی جامعه عصر صفوی و نیز 

انتشار آن در البالی متون ادبی و تاریخی، شاهنامه فردوسی جایگاه ممتازی در میان آثار 

اغلب آثار تاریخی قرن نهم و دهم به »ادبی و تاریخی قرن نهم و دهم دارد به گونه ای که 

ه طور پراکنده از تمام قسمت های شاهنامه استفاده کرده اند. در بررسی صورت متنوع و ب

از میان حدود یکصد و پنجاه اثر منثور در قرن نهم و دهم، چهل و شش اثر تاریخی 

« تفکیک و پس از بررسی سی و سه اثر که دارای ابیات شاهنامه بودند، شناسایی شدند.

 (1:131341)رادمرد،احمدی،

در خصوص تأثیر شگرف شاهنامه در اجتماع و ادبیات صفوی، اسامی نکته قابل توجه 

شاهزادگان و فرزندان ذکور است که در جاهای احسن التواریخ نمودار می شود. این اسامی 

 به پنج شاخه تقسیم می گردد:

ـ 3ـ اسامی و القاب شاهنامه ای ـ شیعی، 1ـ اسامی صرفاً شاهنامه ای و ایرانی، 1»

ـ اسامی و 7ـ اسامی و القاب شاهنامه ای ـ عربی، 9اهنامه ای ـ ترکی، اسامی و القاب ش

 ( 307:1349سرافرازی، « )القاب شاهنامه ای، ترکی و مذهبی

    

انتخاب اسامی شاهنامه ای را توسط بنیان گذار سلسله »در راستای همین مبحث 

وی  ان گفتصفوی برای فرزندانش، نمی توان تصادفی و بدون هدف دانست بلکه می تو

با حماسه های ملی ایران آشنایی داشت و عاجالنه و عاقالنه می خواست فرهنگ و تمدن 

 (303:1389)سرافرازی،...«. ایرانی را احیا نماید 

اشعار حماسی با رسیدن روملو به جوانی و میان سالی اوج می گیرد. به نظر می رسد 

ا کتاب داشته است. تولد روملو بنکه وی  به دستی به شمشیر و سالح و به دستی قلم و 

هـ.ق بوده است. در جدول آماری زیر تعداد ابیات  435به گفته مستقیم خودش در سال 

 و تفکیک آن براساس قرن، نوع ادبی و ... ارائه شده است:
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 بیت 1019 تعداد ابیات احسن التواریخ

اشعار با رنگ و بوی حماسی وبروزن 

 شاهنامه

 بیت 1166

 بیت 578 حی، تعلیمی، غنایی و...اشعار مد

 بیت 917 4اشعار حماسی تا پایان قرن

 بیت 891 10اشعار حماسی تا پایان قرن

 هجری قمری 435 سال تولد نویسنده

 

با نگاهی به آمار فوق می توان گفت :ابیاتی با رنگ و بوی حماسی زینت بخش اغلب 

مدحی، غنایی و تعلیمی کمیت صفحات احسن التواریخ است و نسبت به سایر شعرهای 

 بیشتری دارد. ضمن آن که بعضی ابیات که حماسی اند اما بر وزن شاهنامه نیستند:

گروهی قوی به جنگ و فوالد پیشه  که چون موم سازند خارا به »

 (474:1389تیشه)روملو،

 در عوض ابیاتی بر وزن شاهنامه هستند که حماسی نیستند مثل دو بیت زیر:

 دگر در ببندی ره بام هست  اکنون نداریم دست به در بستن»

 « درون آید از روزنت بی حجاب                 در خانه بندی چو بر آفتاب

 (557:1389)روملو،

 که یادآور این بیت سعدی است:

 در ار بندی سر از روزن بر آرد   پری رو تاب مستوی ندارد

مناسب ترین منبع برای تکمیل  [ اغلب شاهنامه را10و  4مورخین این دوره ]قرن »

و تقسیم و غنا بخشیدن به اثر خود می دانند و از جای جای شاهنامه در سرتاسر آثار خود 

بهره می برند. برخی از ابیات شاهنامه چنان برای آنان جلب توجه می کند که نمی توانند 

را می توان در حتی از تکرار چندین بارۀ آن صرف نظر کنند. این توجه ویژه به شاهنامه 

اهتمام مورخان به زنده نگه داشتن شاهنامه وتاریخ ایران وزبان فارسی و حماسه های 

 (1:1341رادمرد،احمدی«.)ایرانی دانست... 

 با این که نویسنده فقط یک بار مستقیم و با بیت زیر از فردوسی نام برده است:

 ت هشت زسم ستوران درآن پهن دشت         زمین شش شد و آسمان گش

 ( 1188:1389)روملو،

 در اغلب صفحات کتاب فضای عاطفی و حماسی شاهنامه به چشم می خورد.
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 (1191:1389سری پر ز کینه دلی پر زقهر  )روملو، ز اطراف لشکر درآمد به شهر

 که یادآور این بیت فردوسی است:

 سر پر زکین، لب پر از باد سرد  به شهر اندر آمد دلی پر زدرد

 نمونه ذیل تاثیرپذیری ازفردوسی به وضوح مشهودست:در ابیات 

 چو برق درخشنده پوالد تیغ  ز گرد سواران هوا بست منع

 زمین شد زسم ستوران ستوه   دهاده بر آمد زهر دو گروه

 (510:1389)روملو،

*** 

 به دریا رسانیده سیالب خون  چکاچاک شمشیر الماس گون

 دنکشان خون شده می لعل گر  کله خود با جامه گلگون شده

 (868:1389)روملو،

*** 

 به یک بار بازو برافراختند  چو بر یکدگر چشم انداختند

 صالح از میان رفت یک بارگی  دواندند بر یکدیگر بارگی

 ستیزه کنان در خروش آمدند                چو گرداب قلزم به جوش آمدند 

 (884:1389)روملو،

ی را از خود در یک جا می آوردبرای نمونه ازابیات زیر گاهی بیتی را از شاهنامه و ابیات

 بیت اول ازشاهنامه است:

 به ماهی نم خون و بر ماه گرد   فرو رفت و بر رفت روز نبرد

 به زیر زمین چرخ را آب برد  ز بس سیل خون از زمین تاب برد

 (103:1389چو عشاق از این ساغر سرنگون )روملو، حریفان زجام فنا خورده خون

عالوه بر رویکرد ملی صفویه به احیای حماسه های ملی، از علل تموج اشعار متأثر از 

شاهنامه در احسن التواریخ می توان به حضور نویسنده از میدان رزم تا بزم تاریخ اشاره 

کرد. حضور مستقیم نویسنده، در تاخت و تازهای نظامی و برداشت های تصویری از 

که گزارش مصوری از میدان جنگ، ضبط و صحنه هایی  حوادث و وقایع باعث شده است

راقم » را در چارچوب نثر و نظم خلق کند. روملو آشکارا این موضوع را تأیید می کند:

هـ.ق( تا این سال که  498حروف حسن روملو از وقت نهضت شاه دین پناه به دزفول )

جمیع اسفار همراه  هـ.ق( رسیده است به 480تاریخ هجری به سنۀ ثمانین و تسعمائه )

«. اردوی گردون شکوه بوده اکثر وقایع را به رأی العین مشاهده نموده است

 (1180:1389)روملو،
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بنابراین سمت لشکری نویسنده تاثیری شگرف در به کارگیری اشعار حماسی داشته 

حسن روملو، مورخ قورچی، نه تنها شاهد جنگ ها و وقایع بوده، بلکه خود در »است زیرا 

اربات مکرر و متعدد دوران شاه طهماسب با شورشیان داخلی از جمله گرجی ها و مح

هـ.ق( شاه طهماسب به گرجستان 471کردها شرکت داشته است. هنگامی که در سال )

حمله برد حسن روملو ـ که همواره حاضر رکاب بود ـ در این محاربه شرکت مستقیم 

 (75:1389جسته است. )نوایی،

های احسن التواریخ به قدری سپاهگیری نویسنده ملموس است  در بعضی از قسمت

که حتی مکان حضورش را در میدان مشخص می کند و خواننده را به نزدیک ترین صحنۀ 

 جنگ می برد:

در ان روز راقم این حروف ، حسن روملو، به پشته ای که مشرف به قلعۀ زلم بود با »

 ( 1336:1389)روملو،« جمعی کردان جنگ کرده ... 

اقتضای شغل نظامیگری این تاریخ نگار؛وی را از میان سایر جنگجویانی که در رکاب 

سلطان می جنگیدند متمایز می سازد. بنابراین این قورچی مورخ، علم فتح را به هوای 

در جنگ » سالطین بر می افراشته و قلم را به خاطر تاریخ نگاری در دوات می زده است:

دمت می کرده است. از آن جمله در یورشی که شاه تهماسب ها با سمت قورچی گری خ

در آن »هـ.ق( به گرجستان برد، وی جزء قورچیان بود و نوشته است که  473به سال )

دوران راقم این حروف، نبیره امیر سلطان روملوف با جمعی از  قورچیان روملو و چینی با 

فاق شاه قلی نام ،قورچی چینی، فوجی از گبران بی ایمان دچار گشته ،این کمینه به ات

حمله کردیم. ایشان را متفرق ساخته و جمعی را مجروح و بی روح کرده، اسیر چند گرفته، 

«. ) معاودت نمودیم غازیانی که رفیق ما بودند از کمال دالوری یک قدم پیش ننهادند

 (1301: 1389روملو،

ی ـ که حس نبرد را القا مترکیب های خود ساخته و البته تقلیدی و به شیوه فردوسی 

 کند ـ در احسن التواریخ به وضوح و وفور دیده می شود:

 بر آن کوه باال نهادند پای   جنگ آزمای پلنگینه پوشان

 (445:1389)روملو،

*** 

 که پیشش یکی بود دریا و کوه        دریا شکوهشتابان شد آن سیل 

 (1031:1389)روملو،

*** 

 بیاراست صفی چو البرز کوه  قیامت شکوهاز آن سوی ،خان 
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 ( 1071:1389)روملو،

*** 

 و پنجه در همچو شیرپلنگ افکن   ده و دو هزار از یالن دلیر

 همه دشمن جان اهل خالف             تیغ خارا شکافهمه صاحب 

 (489:1389)روملو،

*** 

 بجنبید گیتی کران تا کران  سپاه گرانز جنبیدن آن 

 مین پرده ها بسته بر روی روزز  ستوران هنگامه سوززسم 

 کمرگاه گاو زمین می شکست              خرامیدن شرزه شیران مست

 (1097:1389)روملو،

بخشی دیگر از این ترکیبات به اشعار مدحی و ... مندرج در کتاب بر می گردد که باید 

 در نوشتاری دیگر پنجره ای نو بر آن گشود.

نه نویسنده، صور خیال ،صحنه آرایی، اغراق جنگ افزارهای جدید و مرسوم در زما

 گونگی و توصیف میدان های رزم را نسبت به آوردگاه های شاهنامه متمایز می سازد:

از جانبین چون سحاب بهاری به جای قطره های باران، سنگ قزغان و فرنگی و » ... 

 تفنگ ریزان شد.

 گشت هزاران کوه در دریا روان  چو سنگ توپ از کشتی جهان گشت

 که در آستین داشت نقل فرنگ                       تفک شد زخون ساقی بزم جنگ

 « مه نو چو ابروی خوبان سیاه                       ز دودو تفک اندر آن رزمگاه

 (1954:1389)روملو،

*** 

 همه برج ها برج آتش همه   تفک همچو فواره سرکش همه

 (530:1389)روملو،

مبارزان جنود روم از جوانب » عرابه و توپ و تفنگ نیز نام می برد:در جایی هم از 

 هجوم کرده، به انداختن توپ و تفنگ شروع نمودند:

 زدودش فلک تیره مه در محاق   تفنگ آتش فشان در این کهنه طاق

 (1998:1389)روملو،

*** 

 نمایان چو خرطوم پیالن مست   عرابه چو پیل و تفکها به دست

 (1083:1389)روملو،
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هـ.ق( سالح های جنگی قدیم و  489روملو در ابیاتی که همراه با شرح وقایع سال )

نوین را همراه با فضا سازی میدان رزم به صورت شبکه ای معنایی به قول قدما اعنات 

 ذکرمی کند به گونه ای که تمام ابیاتش وضعیت جنگی دارند:

 داغ دل وزان غنچه حاصل همان  غنچه باغ دل تفکیالن را »

 تفکتهی کرده قالب به سان   یک به یک تفکها از  نیزهنی 

 مرد کمینگاهنشسته اجل در   نبرد کمانخدنگ بال در 

 ز احسان مبخل جگر سوزتر  ها زغم آتش افروزتر تفک

 نشان کرده چون عاشقان سینه را  کینه را ناوکرسد در نظر 

 تیرن فرو شسته سیالب بارا  غبار غم از جان برنا و پیر

 دراو صد دل آویخته پیکانز  زلف پرحلقه انگیخته زره

 خم نه سپهر از می الله رنگ  مستان جنگ خونلبالب شد از 

 تیرشده آبله پای  پیکانز  دار و گیرهر سو در آن  خسته زبس

 « به رخ پرده الله گون بسته مهر  کنار سپهر خون شفق گون  شد از

 (1707:1389)روملو،

حس حماسی روملو الزم است به تاریخچه ساخت تفنگ و انعکاس  در پایان مبحث

آن در احسن التواریخ اشاره کنیم. مولف تذکره الملوک با استناد به احسن التواریخ می 

آشکارا بر می آید که در ایران سال ها پیش از شاه عباس به طرز کاربردن اسلحه :»نویسد 

ال توپ و تفنگ را به دست غازیان شاه آتشی شناسایی داشتند. احسن التواریخ استعم

)میرزا « م( ثبت کرده است 1771هـ.ق ) 474تهماسب در محاصره ارجیش به سال 

هـ.ق به سرگذشت پیدایش  804(البته روملو در تشریح وقایع سال 71-1358:77سمیعا، 

تفنگ در بالد فرنگ در الگای فرانسه اشاره می کند که مصحح کتاب این نظر را مبتنی 

بر مسامحه می دانند : منظور روملو را از تفنگ همان سالح فتیله ای سرپرست که در 

 (138:1389ایران شمخال نامیده می شد. )روملو،

از دیگر نکات تأمل برانگیزی که در ذیل موضوع حماسه در احسن التواریخ باید به آن 

رنوشت شاعری و هـ.ق به س 481اشاره کنیم این است که روملو در بخش متوفیات سال 

که ستایشگر شاه اسماعیل میرزابوده _حکایت مرگ میرزا قاسم گنابادی می پردازد.او 

رابطه اش با این سلطان شباهت زیادی به فردوسی و محمود غزنوی دارد. وی _است 

شاه نامه حضرت »عالوه بر شاهرخ نامه، لیلی و مجنون و گوی و چوگان منظومه ای به نام 

میرزا قاسم گونابادی که از مشاهیر زمان خود بود در این سال مرغ »رود. س« شاه اسماعیل
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روحش قفس قالب شکسته، به ریاض قدس پرواز کرد. چون جایزۀ شاه نامه به مشارالیه 

 نداده بودند این چند بیت در شکوه گوید:

 که خاصیت این است شهنامه را   بریدم زبان طمع خامه را

 کمال زبونی و دون همتی است                       استزدونان طمع عین بی دولتی 

  «عطای لئیمان کم از مرگ نیست.     در این باغ دوران که بی برگ نیست            

 (1943:1389)روملو،

این نوشتاربا تحلیل کوتاه زندگی،آثار،شاعرانه ها وحس حماسی روملو به پایان آمداما 

د آغازی برای پژوهش های بهتری درزمینه متون بابضاعت علمی ناچیزنویسنده شای

 ادبی باشد.ان شااهلل.-تاریخی
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،انتشارات 1394،چاپ سوم،«سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی»بهار،محمد تقی،-1

 امیر کبیر

به کوشش غالمرضا طباطبایی مجد،چاپ «روضه الصفویه»جنابدی،میرزابیگ،-1

 ،انتشارات بنیاد موقوفه دکترافشار1358اول،
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محمد فتح اهلل بن محمدتقی ساروی،تاریخ محمدی یا احسن التواریخ،به اهتمام غالم -4

 رضا طباطبایی مجد،چاپ اول،تهران،انتشارات امیر کبیر

میرزا سمیعا،تذکره الملوک،به کوشش سید محمد دبیرسیاقی،چاپ -10

 ،تهران،انتشارات امیر کبیر1358سوم،

 

 مقاالت:

بازتاب شاهنامه درآثارتاریخی قرن نهم (»1341یگران ،)راد مرد،عبداهلل ود--1

 ،پایگاه اینترنتی دانشگاه فردوسی مشهد«ودهم

شاهنامه وصفویان،رواج اسامی شاهنامه ای (»1349سر افرازی ، عباس،)-1

 ،پایگاه اینترنتی راسخون«درعصرصفوی

افظ بازتاب شاهنامه در زبده التواریخ ح(»1349یاحقی ،محمدجعفر ودیگران،)-3

.،پایگاه اینترنتی راسخون«ابرو
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 های قرضی تمدّن پارسی در متون احادیثبررسی و تحلیل برخی از واژه
 (من ال یحضره الفقیهو  الکافی)بررسی موردی: کتاب 

 

 6 دکتر مریم رحمتی ترکاشوند

 2 دکتر اعظم فرجامی

 9تظریانی حدیث من

 چکیده

ها به ها از یکدیگر است؛ در زبان عربی نیز همچون سایر زبانارتباطات، عامل اصلی تأثیر زبان

یادی ی زهای بیگانهعلت همین ارتباطات فرهنگی، اقتصادی، دینی و ... با دیگر کشورها، واژه

، ن واژگان دخیلبه این زبان وارد شد که به تدریج رنگ و بویی عربی به خود گرفت، به ای

شود. به علت روابط گستردۀ بین دو قوم عرب و فارس که بر هیچ واژه گفته میمعرّب یا وام

جاهلیت، واژگان فارسی فراوانی از زبان فارسی به زبان  کسی پوشیده نیست، از همان زمان

زبان ها حامل معنای خاصی از تمدن زبان مبدأ به عربی راه یافته است که هر کدام از آن

باشند. این واژگان عالوه بر متون ادبی در قرآن و متون احادیث نیز یافت می شوند. مقصد می

واژه فارسی که در دو کتاب  300تحلیلی از بین حدود  -پژوهش حاضر با روش توصیفی

ی و به بررسی معناییافت شد، "من ال یحضره الفقیه"و  "الکافی"تاریخی اهل تشیع یعنی 

که نزد پیروان این مذهب از  -ژه از واژگان دخیل فارسی در این دو کتاب وا 36ساختاری 

، پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمدن مادی -اهمیت واالیی برخوردارند

فارسی بیشترین تاثیر را بر زبان و فرهنگ عرب بر جای گذاشته است و واژگان فارسی در 

اند و با همان معنای رایج در زبان ییر معنایی خاصی نداشتهطول دورۀ انتقال به زبان عربی تغ

ها هنگام انتقال به مبدأ در زبان مقصد به کار رفته اند اما از نظر ساختاری، بسیاری از واج

های زبان عربی زبان مقصد دگرگون شده و کلمات فارسی از نظر ظاهری، برخی از ویژگی

اند و برای فهم بهتر احادیث، شناخت و...( را پذیرفتهمانند )ال، تنوین، جمع مکسر عربی، ات 

 نماید.  ها ضروری میاین کلمات و بررسی آن

 .من ال یحضره الفقیه، الکافیواژه فارسی، وامزبانشناسی تاریخی، متون دینی،  ها:کلید واژه

                                                           
 rahmatimaryam88@gmail.com                     «     رازی»ه . استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگا 1
 azamfarjami@yahoo.com                              «       رازی». استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه  1
  commontazeryani.00@gmail.      « رازی». دانشجوی کارشناسی ارشدرشته علوم قرآن وحدیث دانشگاه  3
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 . مقدمه1

و و حال تکاپ زبان ابزاری برای انتقال و ارتباط با بشریت است و از گذشته تا کنون در

ها پیوسته در حال گسترده هاست زبان عربی نیز همچون سایر زبانارتباط با سایر زبان

توان به زبان ها میترین این زبانهای دنیاست که از مهمگیری از سایر زبانشدن و وام

 و ها پیش از اسالم به زبان عربی راه یافتندهای فارسی از قرنفارسی اشاره کرد. وام واژه

 1000ها را بین تعداد آن»پس از اسالم چنان گسترده شدند که در چهار قرن نخستین 

ی گیری زبانی هرگز نشانه(. این وام13، 1381)آذرنوش، « کلمه برآورد کرده  اند 1700تا 

توان شود. زبانی را نمیهای یک زبان پویا محسوب مینقص یک زبان نیست و یکی از نشانه

های فرهنگی و اجتماعی در ها تعامل نداشته باشد، و به دگرگونیگر زبانیافت که با دی

های وام گرفته شده (. به این واژه33ش،  1381زاده، ی خود حّساس نباشد )رجبگستره

گویند. بعد از ظهور اسالم و فتح ایران توسط اعراب، ایرانیان نه و قرضی، معرب نیز می

لکه تعداد این واژگان از قبل بیشتر شد در این خصوص تنها مغلوب فرهنگ اعراب نشدند ب

ی تازیان زبان فارسی را نابود نساخت، هرچند به تدریج بر آن گوید: حملهشاه حسینی می

ی پارسی (. و تأثیر عمیق و گسترده138ش،  1373تاثیر بزرگی گذاشت )شاه حسینی، 

نی گلدزیهر و بروکلمان بر در تاریخ عرب به حدی است که دو خاور شناس طراز اول، یع

ای در پیدایش علم تاریخ تازیان بازی کرده این عقیده شدند که تاثیر فارسی نقش عمده

(. البته، روح ایرانی همیشه تسخیر ناپذیر بوده است و 1/193م،  1443است )بروکلمان، 

 ر تمدنی مظاهها وقتی ایران را فتح کردند، به جز دین که خدایی بود، تقریبا همهعرب

ی شتوانهشدند، با پفارسی را با آغوش باز پذیرفتند. ایرانیان نیز که به تدریج مسلمان می

عظیم فرهنگی خود، چنان خدمتی به اسالم کردند که نظیر آن را در هیچ یک از کشورهای 

 (.13ش،  1379توان یافت )آذرنوش، عربی نمی

یافت و با توجه به اینکه بعد از قرآن، این واژگان پس از اسالم به قرآن و احادیث راه  

احادیث مهمترین منبع شناخت دین اسالم به شمار می رود و نزد مسلمانان دارای اعتبار 

فراوانی است، بنابراین فهم و شناخت دقیق معانی احادیث و بررسی واژه های دخیل 

ه از حضره الفقیفارسی در این احادیث ضروری است. و با توجه به اینکه الکافی و من ال ی

رود و همچنین به دلیل اینکه نویسنده ترین منابع حدیثی شیعه به شمار میجمله مهم

این دو کتاب ایرانی بودند و با زبان فارسی نیز به خوبی آشنایی داشتند، به همین جهت 

تصرف در احادیث به کار برده این احتمال وجود دارد که واژگان فارسی را بدون دخل و 

ها وجود داشت که های فارسی فراوانی در آنبا بررسی کامل کتب مذکور، واژه باشند.

واژه است اما به علت پرهیز از حجم زیاد مقاله، مجبور به برگزیدن  300ها حدوداً تعداد آن
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ا هها و میوهها، ظرفیکی از موضوعات شدیم که به دلیل تناسب موضوعی میان خوراکی

در این پژوهش، فقط به بررسی واژگان قرضی فارسی مرتبط با  ها،و جنبه مادی بودن آن

 شود.این موضوعات، پرداخته می

 معرفی دو کتاب الکافی و من ال یحضره الفقیه -6-6

به  یق( به لحاظ وثاقت سند )که با سند قطع 318)د  ینیاثر ابوجعفر کل ،یکاف کتاب

 اتیوار یمحتوا رشیبر پذ رحمه اهلل ینیثقه االسالم کل یضمن ی( و گواهدهیدست ما رس

ر د یدارد، نقطه عطف یو گاهیداز د تیآن که حکا یهاها و بابکتاب نیعناو زیکتاب و ن

به طور  یبه طور عام و قرآن شناس یپژوهنید یدر عرصه و یعیمدارک و اسناد کهن ش

 یانکه از نظر زم هیفقلا حضرهیمن ال کتاب (.ش 1347)نجارزادگان،  دیآیخاص به شمار م

تاکنون مدار  عمل  فی. از زمان تأادیآیبه حساب م عهیکتاب از کتب اربعه ش نیدوم

کتاب را  نیق( ا 381صدوق )د.  خیبوده است. ش یدر استنباط احکام شرع عهیش یفقها

از بزرگان اهل معرفت به نام ابوعبداهلل محمد بن حسن بن اسحاق بن  یکیبه درخواست 

 انشینگاشت. ا "نعمت"بن جعفر )ع( معروف به  یبن موسبن اسحاق  نی]الحسن[ الحس

 که بتواند به آن رجوع کند و مورد اعتمادش سدیدر فقه بنو یصدوق خواست تا کتاب خیاز ش

و  یپاسخگو و کاف یراز یایمحمد بن زکر بیالط حضرهیباشد و همچنان که کتاب من ال

و در موضوع فقه و  شودیده مخوان هیبه اختصار الفق یکتاب گاه نیادر طب بود،  یشاف

: چون دیگویم هیاست. ابن بابو یشده و در موضوع خود جامع و واف فیحالل و حرام تأل

 یکردم )همان جا( )غرو فیآن را تصن افتمیکتاب  ینبزرگ مرد را اهل استفاده از ا نیا

 (.ش 1383 ،یدانیو جاو ینینائ

 ی پژوهش. پیشینه2

های گسترده ای صورت گرفته است و منابع آن پژوهشدر مورد معربات فارسی در قر

های جفری، تونجی و ادی شیر در قرن معاصر، از اهم این فراوانی در دسترس است. کتاب

هایی که در این زمینه صورت گرفته، شوند. از جمله دیگر پژوهشمنابع محسوب می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

واژه که دانشمندان علوم قرآنی معتقد  96ی خود هنامش( در پایان 1349کریمی )

بودند ریشه و اصل این واژگان فارسی است را مورد بررسی قرار داده است که  در نهایت 

تعدادی از آن واژگان فارسی و تعدادی نیز غیر فارسی تشخیص داده شد. وی سپس 

ران بررسی کرد و ی زمانی در ایی فارسی داشتند، بر اساس دورهکلماتی را که ریشه

 ی پهلوی و نزدیک به اسالم نسبت داده شد.درنتیجه  بیشتر  این واژگان به دوره
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 «استبرق»و « ابریق»ی معرب فارسی ش( به بررسی دو واژه 1341پسند وکرمانی )شاه

در قرآن پرداخته که در ابتدا آن دو واژه را از نظر معرب نویسان، لغویان و مفسران بررسی 

 های این دو کلمه پرداخته اند.سپس به نقد ترجمهکرده و 

ب، مناقی بررسی معربات فارسی در احادیث به غیر از مقاله ای که توسط اما در زمینه

ورت ص هیقابل توج پژوهش نگاشته شده است، تاکنونتا(یعابد )ب یو عبدالله فردیآذر

 یسهیو مقا یفارس یاژهو 68 یبه بررس که نویسندگان در مقاله ی مذکور ؛نگرفته است

و  یتنوع واژگان همشخص شد تیکه در نها اندها در کتب اربعه و صحاح سته پرداختهآن

. پژوهش حاضر بر اساس علم زبانشناسی است شتریکتب اربعه از صحاح سته ب یموضوع

تطبیقی، به بررسی و تحلیل برخی از واژگان قرضی فارسی در متون احادیث شیعه پرداخته 

ها، به صورت آماری به تکرار هر واژه و بررسی ساخت س از دسته بندی موضوعی واژهو پ

ها مشخص گردد که تمدّن ایران پردازد تا از طریق بار معنایی واژهمعنایی و ظاهری آن می

 ها بر این متون تاریخی و به صورت کلی بر زبان عربی تأثیر گذاشته است. در کدام حوزه
 

 من ال یحضره الفقیهو الکافی  فارسی در کتابهایهای . وام واژه9
ه کار ب« من ال یحضره الفقیه»و « الکافی»های تاریخی واژگان فارسی فراوانی در کتاب

های مختلف تمدن باستان ایران مخصوصا تمدّن رفته است  که از نظر معناشناسی بر حوزه

از حجم زیاد مقاله، به سه  کند که در این پژوهش برای پرهیزمادی ایرانیان داللت می

گروه معنایی از این واژگان و به تغییرات مختلف کلمات دخیل فارسی از نظر صرفی و 

 شود.نحوی و ساختار ظاهری که یکی از مباث مهم علم زبانشناسی است، پرداخته می

 ها. خوراکی6.9

 . اآلمص6.6.9

 یطعام یا پرورندمیسرکه  در را گوشت خام، خوراکی است که زیمعرّب خاماین واژه، 

که  سکباج سرد یشوربا. آمص( یماده لی)دهخدا، ذ است پوست گوساله و از گوشت

(.این واژه تنها در یک 11ش،  1386)ادّی شیر، دارند میروغن آن را پس از سرد شدن بر

 هبه همین معنای به کار رفته در زبان مبدأ به کار رفت من ال یحضره الفقیهحدیث از کتاب 

 است:

عن لحوم الخیل و الدواب و البغال و الحمیر، فقال: »و سأل محمد بن مسلم أبا جعفر علیه السالم 

ه،  1913)ابن بابویه، « و هو الیحامیر اآلمصحالل ... و البأس بأکل لحوم الحمر الوحشیۀ و البأس بأکل 

3/337.) 

سبان و خران و استران و چهارپایان اهلى )محمّد بن مسلم از امام باقر علیه الساّلم از خوردن گوشت ا

حالل است ... و اشکالى نیست به خوردن گوشت گورخر، یا گوسفندان »پرسید، امام علیه الساّلم فرمود: 
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د سازنوحشى که از گوشتشان براى ساختن نوعى آش ترش که با بلغور و سرکه و چیزهایى دیگر مى

 (.961_9/961، ش 1365 ه،ی)ابن بابو« کننداستفاده مى

 . باذنجان2.6.9

اند که باد این عقیده( و برخی بر1/69و1ش،  1145معرّب بادنجان است )صفی پوری، 

ای است موکّل در تزویج و نکاح، و نُکان جمع ُنک: نوک پرندگان در فارسی نام فرشته

 های جن است. درست این است که بادنجاناست بنابراین باذنجان در فارسی به معنی نوک

ش،  1386ای سریانی است و در اصل به معنای ابن الجُنَیه است )ادی شیر، مشتق از واژه

16.) 

 به همین معنا به کار رفته است؛ الکافیاین واژه در سه حدیث 

عدۀ من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن بعض أصحابنا قال: قال أبوالحسن الثالث علیه السالم لبعض 

فإنه حار فی وقت الحرارۀ و بارد فی وقت البرودۀ معتدل فی االوقات  الباذنجانن استکثروا لنا م»قهارمته: 

 (.6/353ش،  1365)کلینی، « کلها جید على کل حال

براى ما زیاد بادمجان تهیه نما؛ زیرا در هنگام »امام هادى علیه السّالم به یکى از پیشکاران خود فرمود: 

« اوقات معتدل و در هر حال و حالتى خوب است هدر همت. اس گرما، گرم است و در هنگام سرما، سرد

 (.8/135ه،  1388)کلینی، 

 . البرنیّ 9.6.9

 نیتربهبهترین انواع خرما  و مفرد آن برنیه است.  ای ازگونهو آن ی فارس کیمعرب برن

 یو خوش مزه که به گرد نیریش بسیارو  متمایل یردسرخ که به ز اینوع خرما، زرد 

 از کتاب تاریخی ثیحد پنجواژه در  نیای برنی و برنیک(.)دهخدا، ذیل ماده. است لیاتمم

 برای نمونه: معنا به کار رفته است؛ نیبه هم یالکاف

علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن عمرو بن عثمان، عن أبی عمرو، عن رجل، عن أبی عبداهلل علیه السالم 

ه و یذهب باالعیاء و ال ضرر له و یذهب بالبلغم و مع کل یذهب بالداء و ال داء فی البرنیخیر تمورکم »قال: 

 (.6/397ش،  1365)کلینی، « تمرۀ حسنۀ، و فی روایۀ اخرى یهنئ و یمرئ و یذهب باالعیاء و یشبع

 برد، هیچها را از بین مىاست. بیمارى« برنى»بهترین خرما، خرماى »امام صادق علیه السّالم فرمود: 

برد. هیچ ضررى ندارد و بلغم را درماندگى )از کار و سخن گفتن( را از بین مى ضررى در آن وجود ندارد،

در روایت دیگر چنین آمده است: خرما غذا را گوارا  زداید و همراه هر دانه خرما یک حسنه است.مى

 (.8/159 ه، 1388 ،ینی)کل «آوردبرد و سیرى مىسازد، درماندگى را از بین مىمى

 . الثرید1.6.9

های نان را در شوربای ی فارسی ترید است. تلیت نوعی از طعام که پارهواژه معرب

عنا م نیبه هم یالکاف ثیحد پانزدهواژه در  نیای ثرید(.گوشت تر کنند )دهخدا، ذیل ماده

 نمونه: یبه کار رفته است؛ برا
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بداهلل علیه مد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن یحیى، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی ع

 و کلوا من جوانبه فإن البرکۀ فی الثریدال تأکلوا من رأس »السالم قال: قال أمیر المؤمنین علیه السالم: 

 (.6/146ه،  1365)کلینی، « رأسه

ت هاى آن بخورید، زیرا برکبلکه از کناره نخورید، از باالى ترید» امیر مؤمنان على علیه السّالم فرمود:

 (.8/60ه،  1388)الکافی، « در باالى ترید است

 . جوزینج1.6.9

(.این واژه در 56ش،  1386پزند )ادّی شیر، معرب گوزین، حلوایی که از مغز گردو می

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: الکافییک حدیث 
 1365)کلینی، « على االخرى ویناولنی جوزینجۀکان ابوالحسن علیه السالم یضع »و روى نادر الخادم قال: 

 (.6/148ش، 
 ،ینیداد )کلنهاد و آن را به من مىرا بر جوزینه دیگر مى اىنادر خادم گوید: امام کاظم علیه الساّلم جوزینه

 (.8/63ه،  1388

 . الدباء1.6.9

 یعلف اهانیاز گ یادار دستهگوشت ۀویم(. 49ش،  1386معرب دُبّا، کدو )اّدی شیر، 

 الکافیی کدو(.این واژه در شش حدیث )عمید، ذیل ماده مختلف دارد یهاکه انواع و اندازه

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: من ال یحضره الفقیهو یک حدیث 

عدۀ من أصحابنا، عن أحمد بن أبی عبداهلل، عن أبیه، عن بعض أصحابنا، عن أبی الحسن موسى علیه 

ی علیک نه قال له: یا علأهلل صلى اهلل علیه و آله علیا علیه السالم کان فیما أوصى به رسول ا»السالم قال: 

 (.6/351ش،  1365)کلینی، « فکله فإنه یزید فی الدماغ و العقل الدباءب

هاى پیامبر صلّى اللّه علیه و اله به امیر مؤمنان از وصیت»راوى گوید: امام کاظم علیه الساّلم فرمود: 

فرمود: اى على! بر تو باد به کدو! آن را بخور؛ چرا که آن نیروى مغز را زیاد و  على علیه الساّلم این بود که

 (.8/131 ،ه 1388 ،ینی)کل «بخشدعقل را فزونى مى

روى موسى بن بکر الواسطی عن أبی الحسن موسى بن جعفر علیهما السالم قال: سمعته یقول:  و

ه،  1913)ابن بابویه، ...« د فی الدماغ، یزی الدباءاللحم ینبت اللحم، و السمک یدیب الجسد، و »

3/371_371.) 

 فرمود:از امام هفتم موسى بن جعفر علیهما الساّلم شنیدم که مى»موسى بن بکر واسطى گوید: 

کند، و کدو یا ملخ دریائى مخ را تقویت رویاند و خوردن ماهى بدن را آب مىخوردن گوشت، گوشت مى

 (.9/981ش،  1365)ابن بابویه، ...« کند مى

 . دردی1.6.9

(. 1/914تا، )رامپوری، بیشود  نیته نش قیرق یزیهر کدورت که در چشراب تیره و 

(. 1/345ه،  1905و مهنا،  384ه،  1357)بستانی،  چرکى روغن و مانند آن در تهِ ظرف

و یک حدیث  الکافیاین واژه در یک حدیث  ی دردی(.دهخدا، ذیل مادهمطلق شراب )

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: ره الفقیهمن ال یحض
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علی بن إبراهیم، عن أبیه، و محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبی عمیر، و علی بن 

قلت له: رجل اشترى زق زیت فوجد فیه »حدید، عن جمیل بن دراج، عن میسر، عن أبی عبداهلل )ع( قال: 

أن ذلک فی الزیت لم یرده و إن لم یکن یعلم أن ذلک فی الزیت رده على  ، قال: فقال: إن کان یعلمدردیا

 (.7/336ش،  1365)کلینی، « صاحبه

روغنى را خریده و در آن رسوب  ۀبه امام صادق علیه السّالم عرض کردم: مردى خمر»میسّر گوید: 

واند آن را پس بدهد، ولى تدانسته که از ابتدا در روغن بوده است نمىفرمود: اگر مى مشاهده کرده است.

 (.7/714ه،  1388)کلینی، « تواند پس بدهددانسته که در آن روغن رسوب هست، مىاگر نمى
ه،  1913، نیز همین است )ابن بابویه، من ال یحضره الفقیهمضمون حدیث مرتبط در 

3/150.) 

 . السکباج1.6.9

ست و مرکب از دو شود، معرّب ِسکبا اخورشی است که از گوشت و سرکه درست می

( و آن 138ش،  1386ی سِک به معنای سرکه و با به معنای خوراک است)ادّی شیر، واژه

نان خورشی است که از سرکه و گوشت و ادویه خوشبو و نبات ترتیب دهند و گاهی میوه 

به همین  الکافیی سکباج(.این واژه در دو حدیث خشک را هم اندازند )دهخدا، ذیل ماده

 کار رفته است؛ برای نمونه:معنا به 

محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم عن معاویۀ بن وهب، عن أبی اسامۀ زید 

 1365ی، )کلین« بلحم البقر سکباجاالشحام، قال: دخلت على سیدی أبی عبداهلل علیه السالم و هو یأکل 

 (.6/318ش، 

 حضرت آن حالى در شدم یابشرف الساّلم علیه ادقص امام آقایم خدمت»: گوید شحّام زید اسامه ابو

 (.8/104ه،  1388)الکلینی، « فرمودمى تناول گاو گوشت همراه سرکه خورش

 . السکر3.6.9

این واژه در (.1/774تا، رامپوری، بیکنند. )می نیرین شا آمعرب شکر که طعام را ب

معنا به کار رفته است؛  به همین من ال یحضره الفقیهو دو حدیث  الکافیسیزده حدیث 

 برای نمونه:

عدۀ من أصحابنا، عن أحمد بن أبی عبداهلل، عن عدۀ من أصحابه، عن علی ابن أسباط، عن یحیى بن 

 یا بشیر بأی شئ تداوون مرضاکم؟ فقال: بهذه االدویۀ»بشیر النبال قال: قال أبوعبداهلل علیه السالم البی: 

االبیض فدقه وصب علیه الماء البارد و اسقه إیاه فإن الذی  السکرفخذ  المرار، فقال له: ال إذا مرض أحد کم

 (.6/339ش،  1365)کلینی، « جعل الشفاء فی المرارۀ قادر أن یجعله فی الحالوۀ

 پدرم گفت: با کنید؟اى بشیر! بیماران خود را با چه چیزى مداوا مى»امام صادق علیه الساّلم فرمود: 

اى شکر سفید را آسیاب پدرم فرمود: نه، هرگاه یکى از شما بیمار شود، تکهاین دواهاى تلخ. حضرت به 

کن و روى آن آب سرد بریز و آن را به بیمار بنوشان؛ به راستى که آن کسى که شفا را در تلخى قرار داد، 

 (.8/198ش،  1388)کلینی، « توانایى آن را دارد که شفا را در شیرینى نیز قرار دهد

 بین. السکنج62.6.9
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نوشیدنی است مرکب از سرکه و عسل و مراد از آن هر چیز ترش و شیرین است )اّدی 

(. سکنگبین، شربتی که از سرکه و انگبین و شکر درست کنند 138ش،  1386شیر، 

به همین معنا به کار رفته  الکافیی سکنگبین(.این واژه در دو حدیث )معین، ذیل ماده

 است؛ برای نمونه:

بت کت»ا، عن سهل بن زیاد، عن منصور بن العباس، عن جعفر بن أحمد المکفوف قال: عدۀ من أصحابن

و الجالب و رب التوت و رب التفاح و رب  السکنجبینإلیه یعنی أبا الحسن االول علیه السالم أسأله عن 

 (.916_6/915ش،  1365)کلینی، « السفرجل و رب الرمان فکتب حالل

امام کاظم علیه الساّلم نامه نوشتم تا در خصوص سکنجبین، گالب، به »جعفر بن احمد مکفوف گوید: 

 «انار سؤال کنم. حضرت علیه الساّلم در جواب نامه نوشت: حالل است به و ربّ سیب، ربّ توت، ربّ ربّ

 (.8/367، ه 1388 ،ینی)کل

 . الشهد66.6.9

آن، معرب  ( و موم3/345ه،   1904و فراهیدی،   7/9615ش،   1381عسل) انوری، 

این واژه در (. 661ش،  1146صفی پور، شِهاد )(. جمع 173ش،  1386شهد )ادّی شیر، 

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: الکافیسه حدیث 

عدۀ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علی بن عقبۀ، عمن ذکره، عن أبی عبداهلل 

و کانت سایحۀ فبغت على االمیاه  الشهدأشد بیضا من اللبن و أحلى من  کانت زمزم»علیه السالم قال: 

 (.6/386ش،  1365)کلینی، « فأغارها اهلل جل وعز و أجرى علیها عینا من صبر

 از ترشیرین و شیر از سفیدتر زمزم پیشین، هاىزمان در»فرمود:  السّالم علیه صادق امام: گوید راوى

 نزمی در را آن متعال خداوند بنابراین. شد یاغى دیگر هاىآب بر پس. بود روان زمین روى بر و بود عسل

 (.8/165ه،  1388)الکلینی، « نمود جارى «صبر» از اىچشمه آن، روى و برد فرو

 . الشیراز62.6.9

ماستی که آبش   (198ش،  1386فارسی محض به معنای ماست چکیده، )ادّی شیر، 

(. 3/786ش،  1363گویند )داعی االسالم، ای میهرا گرفته باشند و به آن ماست کیس

(.این واژه در 7/9638ش،  1381شود )انوری، خوراکی که از ماست، شِوید و شیر تهیه می

به همین معنا به کار رفته است؛ برای  من ال یحضره الفقیهو یک حدیث  الکافیدو حدیث 

 نمونه:

لرحمن بن أبی نجران، عن صفوان بن یحیى، محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن عبدا

تغدیت معه فقال لی: أتدری ما هذا؟ قلت: ال، »عن العیص بن القاسم، عن أبی عبداهلل علیه السالم قال: 

 (.6/338ش،  1365)کلینی، « االتن، اتخذناه لمریض لنا فإن أحببت أن تأکل منه فکل شیرازقال: هذا 

انى ددق علیه الساّلم صبحانه خوردم، حضرت به من فرمود: مىخدمت امام صا»عیسى بن قاسم گوید: 

س ایم، پاالغ است. ما آن را براى بیمارمان تهیّه کرده« شیراز»؟ گفتم: نه. فرمود: این این چه غذایى است

 (.178_8/174ه،  1388 ،ینی)کل« خواهى از آن بخورى، بخور!اگر مى
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 لشیرازاعن لحوم الخیل والدواب ... وال بأس بألبان االتن و»وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر علیه السالم 

 (.337_3/336ه،  1913)ابن بابویه، « المتخذ منها...

محمّد بن مسلم از امام باقر علیه الساّلم از خوردن گوشت اسبان و خران و استران و چهارپایان اهلى 

االغ و یا طعامى که از شیر پخته و جوشیده  و نیز خوردن شیر ماچه»... پرسید، امام علیه السّالم فرمود: 

 (.961_9/961 ش، 1365 ه،ی)ابن بابو« کنند بدون اشکال است ... آن حیوان براى مریض تهیّه مى

 . الطبرزد69.6.9

و منظور از آن « تبرزد»، فارسی معرّب و به معنای شکر است، به فارسی «الطَّبرزذ»

( 3/945ه،  1919راشیده شده است )ابن منظور، چیزی است که با تبر و تیشه اطراف آن ت

سه شکل معرّب از آن است )جوهری، « َطبَرزَن»و « َطبَرزِل»و « طَبَرزَذ»نقل است که 

به همین معنا به کار رفته است؛ برای   الکافی(.این واژه در دو حدیث 1/766ه،  1356

 نمونه:

أو قال بعض أصحابنا، عن الرضا علیه  أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن الرضا علیه السالم

 (.6/333ش،  1365)کلینی، « یأکل البلغم أکال الطبرزدالسکر »السالم قال: 

 ،ینی)کل« بردطور کامل بلغم را از بین مىامام رضا علیه السّالم فرمود: شکر طبرزد به»یاسر گوید: 

 (.8/194ه،  1388

 . الفالوذ61.6.9

ه پزند و فالُوذ و فالوذق نیز گفتاست که از آرد گندم میفارسی معرّب و نوعی شیرینی 

( شیرینی است که از آرد و آب و عسل ساخته 3/703ه،  1919شود )ابن منظور، می

شود و در نزد عرب از بهترین انواع شیرینی است و معرّب از پالوده است )اّدی شیر، می

شناختند جاهلی این واژه را میآید که مردم عصر ( از روایات چنین بر می181ش،  1386

و شکل جاهلی آن فالوذ و فالوذق بوده اما در اشعار جاهلی به کار نرفته است و این واژه 

ش، 1388در عصر عباسی به صورت فالوذج به ادبیات راه یافته است )آذرنوش، 

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: الکافیاین واژه در سه حدیث  (147_141

نعوا کنا بالمدینۀ فأرسل إلینا اص»ابن فضال، عن یونس بن یعقوب، عن أبی عبداهلل علیه السالم قال: 

 (.6/311ش،  1365)کلینی، « و أقلوا فأرسلنا إلیه فی قصعۀ صغیرۀ فالوذجلنا 

 اما در مدینه بودیم امام صادق علیه الساّلم براى ما پیام فرستاد که براى م»یونس بن یعقوب گوید: 

 (.8/118ه،  1388 ،ینی)کل «پس ما آن را در کاسه کوچکى براى ایشان فرستادیم اى بسازید.اندکى فالوده

 . الکامخ61.6.9

شودو معرّب کامَه پنیری که با نان به عنوان خورش درآمیزند و به آن المری گفته می

ی خورش ( مأخوذ از فارسی کامه، جمع آن کوامخ، نوع105ش،  1386است )ادّی شیر، 

ی کامخ(، اما برخی آن را شود؛ آب کامه )عمید، ذیل مادهکه از شیر و ماست تهیه می

گرفته شده و از معرّبات عصر عباسی  kamakدانند که احتماال از پهلوی نوعی ترشی می
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(.این 156ش،  1357است که در التبصر بالتجاره جاحظ نیز ذکر شده است )آذرنوش، 

به همین معنا به کار رفته  من ال یحضره الفقیهو یک حدیث  فیالکاواژه در یک حدیث 

 است؛

محمد بن یحیى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدق بن 

سألته عن الدن یکون فیه الخمر هل یصلح »صدقۀ، عن عمار بن موسى، عن أبی عبداهلل علیه السالم قال: 

 (.6/915ش،  1365)کلینی، ...« أو زیتون؟ قال: إذا غسل فال بأس،  کامخ أن یکون فیه خل أو ماء أو

 توان دراز امام صادق علیه السّالم پرسیدم: آیا خمى که در آن شراب بوده مى»عمّار بن موسى گوید: 

 ،ینی)کل..« : هنگامى که آن شسته شود، ایرادى ندارد.فرمود آن سرکه، آب، آبکامه با زیتون قرار داد؟

 (.336_8/335ه،  1388

أس المجوس، و الب  کوامیخالبأس ب»و فی روایۀ عبداهلل بن سنان عن أبی عبداهلل علیه السالم قال: 

 (.3/319ه،  1913)ابن بابویه، « بصیدهم السمک
 اشکالى نیست به خوردن»در روایت عبد اللَّه بن سنان از امام صادق علیه السّالم آمده است که فرمود: 

 ش، 1365 ه،ی)ابن بابو« اندهاى مجوس و نیز به ماهى که آنها صید کردهوشیده یا خامههاى جدوغ

9/996.) 

 . کُسب61.6.9

ای ای معرّب است و گفته شده به معنای کنجاله و کلمه، کلمه«الکُسب»یا « الکُسبَج»

یا (.  ُکنجاره 187م،  1466نامند )جوالیقی، ی مردم آن را کسبج میفارسی است. عامه

شود، عصاره و جوهر روغن و چربی ی چیزی که خشک میکنجارق، آنچه از شیره و عصاره

به همین معنا به کار  الکافی(.این واژه در سه حدیث 739ش،  1350را گویند )بیرونی، 

 رفته است؛ برای نمونه:

لحم کلن ویهزلن فهو الوأما اللواتی یؤ»... عنه، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبوعبداهلل علیه السالم: 

 (.6/317ش،  1365)کلینی، ...«  الکسبالیابس و الجبن و الطلع و فی حدیث آخرالجرز و 

کنند عبارتند شوند و الغر مىچیزهایى که خورده مى»...  راوى گوید: امام صادق علیه الساّلم فرمود:

ه،  1388 ،ینی)کل ...«  اره روغنحدیثى دیگر آمده: گردو و عص درخرما.  ۀاز: گوشت خشک، پنیر و شکوف

8/103.) 

 . الکعک61.6.9

ه،  1919و ابن منظور،  9/1607ه،  1356نان،  فارسی معرب است )جوهری، 

 ریش ینان خشک که از آرد خشکه بی کعک(. (. معرب کاک )دهخدا، ذیل ماده10/981

و یک  فیالکااین واژه در سه حدیث (.1101ش،  1146صفی پور، و روغن پخته شود. )

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: من ال یحضره الفقیهحدیث 

أحمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن هشام بن سالم قال: قال أبوعبداهلل علیه السالم: 

أو  عککإذا وضع أحدکم یده على رأسه أو لحیته و هو محرم فسقط شئ من الشعر فلیتصدق بکفین من »

 (.9/361ش،  1365)کلینی، « یقسو
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وقتى یکى از شما در حال احرام دستش را بر سر یا ریش خود بگذارد »امام صادق علیه الساّلم فرمود: 

 (.9/151ه،  1388 ،ینی)کل« و چیزى از مو بیافتد، بایستى پس دو مشت کعک یا سویق صدقه دهد

 . الماست61.6.9

(  به معنی جغرات 751ه،  1919)فیومی، معرب ماست فارسی و به ترکی، پَاغَْرتَ 

گرم و  ریزدن ش هیکه از ما یلبن ۀفراود(. 1/149، 1315)ماست چکیده( است )رامپوری، 

ی ماست(.این واژه در یک )عمید، ذیل ماده شودیم دیبستن آن در اثر گرم ماندن تول

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: الکافیحدیث 

یه وال یضره فلیصب عل الماستمن أراد أکل »ى رفعه إلى أبی الحسن علیه السالم قال: محمد بن یحی

 (.6/338ش،  1365)کلینی، « الهاضوم، قلت له: و ما الهاضوم قال: النانخواه

هرکس خواست ماست بخورد و آن به گوارش او آسیب نرساند باید بر »امام کاظم علیه الساّلم فرمود: 

ه،  1388 ،ینی)کل «خواه؟ فرمود: نانچیست «کنندههضم» بریزد. عرض کردم: «هضم کننده»روى آن 

8/175.) 

 . المزر63.6.9

است مست کننده  یزیو آن چ ندی(. بوزه را گو7/3180تا، ، بیشراب بوزه )ناظم االطباء

 9/1001ش،  1391، . )برهانندیگو یذنب یکه از گندم وگاورس و جو سازند و به عرب

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: الکافیدر دو حدیث این واژه (.

علی بن إبراهیم عن أبیه، و محمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن أبی عمیر، عن 

قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله: الخمر من »عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبی عبداهلل علیه السالم قال: 

« رمن الشعیر، و النبیذ من التم المزرر من الکرم، و النقیع من الزبیب، و البتع من العسل، و خمسۀ: العصی

 (.6/341ش،  1365)کلینی، 

پیامبر خدا صلّى اللّه علیه و اله فرمود: شراب از پنج چیز به دست » امام صادق علیه الساّلم فرمود:

 (.8/154ه،  1388 ،ینی)کل «زر از جو و نبیذ از خرماآید: عصیر از انگور، نقیع از مویز، بتع از عسل، ممى

 . المیبه22.6.9

که از به و  ستدارویی ی میبه(.)دهخدا، ذیل ماده+ به [  یبه ] م یاز م فارسی معرب

جات است )ثعالبی، از ادویه (.1117، 1146صفی پور، ) دهند بیدوشاب ترت ایشراب 

و فیروز  10/775ه،  1911ابن سیده،  و 1/595ه،  1919و ابن منظور،  331ه،  1919

 الکافی(.این واژه در یک حدیث 1/917ه،  1919و مرتضی زبیدی،  1/153ه،  1917آبادی، 

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه:

کتبت إلى »محمدبن یحیى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهیم بن مهزیار، عن خلیالن بن هشام قال: 

نعمد إلى السفرجل فنقشره ... أیحل  المیبهسالم جعلت فداک عندنا شراب یسمى إبی الحسن علیه ال

 (.6/915ش،  1365)کلینی، « شربه؟ فکتب ال بأس به مالم یتغیر
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به حضور امام کاظم علیه السّالم نوشتم: فدایت شوم! نزد ما نوشیدنى است »خلیالن بن هشام گوید: 

ه ؟ امام علیآیا نوشیدن آن جایز است ...گیریم، ت به را مىکه براى درست کردن آن پوس« میبه»به نام 

 (.8/366ه،  1388 ،ینی)کل «الساّلم در پاسخ نامه نوشت: ایرادى ندارد؛ تا هنگامى که تغییر نکند

 . الهیرون26.6.9

ای از خرما از فارسی هیرون و گونه (.5/630، ه 1919 ،یدیزب یمرتضخرمای معروف )

نوعی از نی میان پر است که به عربی به آن قصب  ( 138 ش، 1386 ر،یش ی)اداست 

این واژه در دو حدیث  (.9/1906ش،  1391، )برهان گویند و گل آن مثل پنبه استمی

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: الکافی

 الساباطیأبوعلی االشعری، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبۀ بن میمون، عن عمار 

، لهیروناکنت مع أبی عبداهلل علیه السالم فأتى برطب ... فقال لی: عد علی ما فیه فعددت حتى بلغت »قال: 

فقال لی کل منه سبع تمرات حین ترید أن تنام وال تشرب الماء، ففعلت: وکنت ارید أن أبصق فال أقدر 

داهلل ى یعتدل طبعک ففعلت، فقال أبوعبعلى ذلک فشکوت إلیه ذلک فقال لی: اشرب الماء قلیال وأمسک حت

 (.398_6/394ش،  1365)کلینی، « علیه السالم: أما أنا فلوال الماء ما بالیت أال أذوقه

اهرن به من  ...در حضور امام صادق علیه السّالم بودم مقدارى رطب آوردند. »عمّار ساباطى گوید: 

فت: درخت خرما دارد؟ گفتم: آرى. گفت: ؟ گفتم: آرى. گگفت: آیا در باغ خود درخت خرما دارى

به  یشانهاى باغت را براى من نام ببر. من درختان را نام بردم تا به درخت خرما هیرون رسیدم. ادرخت

 ،ینی)کل« خواهى بخوابى هفت دانه خرماى هیرون بخور، اما پس از آن آب نخورمن گفت: هنگامى که مى

 (.8/181ه،  1388

 ها. ظرف2.9

 االبریق و اباریق. 6.2.9

گیرند. معرّب آبری یا آبریز، ظرف سفالین دار که با آن وضو میآفتابه، آوند چرمین لوله

است « إبرِیه»ی ابریق( این کلمه همان ی آب است )دهخدا، ذیل مادهشراب و یا کوزه

ریختن آب »و یا « راههآب»(  که در زبان فارسی به دو معنای 167م،  1466)جوالیقی، 

ی حمام، سطل و هرچه که به شکل آنها ( به دلو، کاسه13آمده است )پیشین، « ه آرامیب

به همین  الکافی(.این واژه در دو حدیث 19ش،  1386شود )ادّی شیر، باشد نیز اطالق می

 معنا به کار رفته است؛ برای نمونه:

دخلت »لی الوشاء قال: علی بن محمد بن عبداهلل، عن إبراهیم بن إسحاق االحمر، عن الحسن بن ع

)کلینی، ..« .یرید أن یتهیأ منه للصالۀ فدنوت منه الصب علیه فأبى ذلک  إبریقعلى الرضا )ع( و بین یدیه 

 (.3/64ش،  1365

یاب شدم که در پیش روى حضرتش خدمت امام رضا علیه السّالم شرف»گوید:  حسن بن على وشّاء

را براى نماز آماده نماید، من نزدیک رفتم تا بر دست مبارکش خواست به وسیله آن خود اى بود مىآفتابه

 (.1/154ه،  1388 ،ینی)کل...«  آب بریزم، ولى حضرت از این عمل امتناع نمود

 . إجّانه2.2.9
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ی أجن(  و مانند است )ابن منظور، ذیل ماده« إّکانه»و به فارسی « أجاجین»جمع آن 

از سنگی 1«الوک»ریزند و مانند ب و مثل آن میای است که در آن آنیم خُم یا نیم کوزه

ی اجانه(.این واژه در شویند )دهخدا، ذیل مادهاز گل و غیر آن است که در آن جامه می

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: الکافیسه حدیث 

عن أبی  محمد بن یحیى، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن أبی محمود، عن أبیه رفعه،

إن یوسف علیه السالم لما کان فی السجن شکا إلى ربه عزوجل أکل الخبز وحده »عبداهلل علیه السالم قال: 

و  إجانۀو سأل إداما یأتدم به  وقد کان کثر عنده قطع الخبز الیابس فأمره أن یأخذ الخبز و یجعله فی 

 (.6/330ش،  1365)کلینی، « میصب علیه الماء و الملح فصار مریا فجعل یأتدم به علیه السال

هنگامى که حضرت یوسف علیه الساّلم در زندان بود، از خوردن نان »امام صادق علیه الساّلم فرمود: 

هاى خالى به خداوند شکایت نمود و درخواست خورشى نمود. نزد حضرت یوسف علیه الساّلم تکه نان

اى قرار دهد و آب و نمک بر خشک را در پیالههاى خشک فراوانى بود. خداوند به او دستور داد که نان

« دادوجود آمد و حضرت یوسف علیه الساّلم آن را خورش خود قرار مىبه« مرى»روى آن بریزد. پس 

 (.8/190ه،  1388 ،ینی)کل

 . جام9.2.9

های پهلوی است، ( و از جمله واژه55ش،  1386ی فارسی جام )ادّی شیر، معرّب واژه

 نوشند، پیاله، ساغر )عمید، ذیلره، آبگینه، یا مانند آن که با آن شراب میظرفی از طال، نق

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: الکافیی جام(.این واژه در دو حدیث ماده

علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن فضال، عن علی بن عقبۀ، عن حمزۀ، عن إبراهیم بن هالل قال: 

فیه ذهب و فضۀ أشتریه بذهب أو فضۀ؟ فقال: إن کان تقدر على تخلیصه فال،  جام)ع(:  قلت البی عبداهلل»

 (.7/170ش،  1365)کلینی، « و إن لم تقدر على تخلیصه فال بأس

توانم جامى را که در آن طال و به امام صادق علیه السّالم عرض کردم: آیا مى»ابراهیم بن هالل گوید: 

توانى آن را خالص کنى و جداسازى جایز ؟ فرمود: اگر مىنقره خریدارى کنم نقره به کار رفته با طال یا

 (.7/780ه،  1388 ،ینی)کل «توانى آن را خالص کنى، اشکالى نداردنیست، ولى اگر نمى

 . الحب1.2.9

، . )لسان العرب هیخم آب . خاب میخُنْب . خنب . خمره . خنبره . ن فارسی  معرب

آن قرار  یدسته دار را رو یکه کوزه یچهارچوببزرگ،  یکوزه ای . کوزه(1/147ه،  1919

صفی پوری، کرامت سرپوش کوزه است ) ،«حباً و کرامۀً»و از این قول است:  دهندیم

و  احباب، حبابگوید که: به معنای کوزه استو جمع آن . ابو حاتم می(111ش،  1146

 (. 110 م، 1466ی، قی)جوالاست  حَببۀ

                                                           

    (ی الوکعمید، ذیل ماده( )lāvak) کنند ريکه در آن خم یظرف بزرگ .
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ه ب من ال یحضره الفقیهو شرح مترجم در یک حدیث  الکافیک حدیث این واژه در ی

 همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه:

ماء وخرجت منه صب من الماء ثالث أکف، و حب فإن دخلت حیۀ فی »... و قال الصادق علیه السالم: 

« یربحبل أتخذ من شعر الخنزاستعمل الباقی، و قلیله و کثیره بمنزلۀ واحدۀ. و ال بأس بأن یستقى الماء 

 (.1/10ه،  1913)ابن بابویه، 

و اگر مارى در خمره آبى داخل شده و سپس بیرون آید، باید به »... امام صادق علیه الساّلم فرمود: 

اندازه سه کف )مشت( پر از آن بیرون ریخته شود و باقى آب مورد استفاده قرار گیرد، چه مقدار آب کم 

دو یک حکم دارد. و استفاده از طنابى که از موى خوک تهیّه شده در آب کشى از چاه باشد یا زیاد، هر 

 (.17_1/16 ش، 1365 ه،ی)ابن بابو «مانعى ندارد

 . الطَست1.2.9

های آن تبدیل به تاء شده و به این شکل درآمده بوده که یکی از سین« طَسّ»در اصل 

و « الطَّسّ (. »1/107ه،  1917 نیز آمده است )فیروزآبادی،« طشت»است و به صورت 

(، 6/113ه،  1919های دیگر این کلمه است )ابن منظور، نیز شکل« الکسَّه»و « الطَّسّه»

(.این 168ش،  1386است )اّدی شیر، « َتشت»ظرفی مسی برای شستن دست و معرّب  

من و  در دو حدیث  الکافی به صورت طست و دو بار نیز طشت آمدهواژه در پنج حدیث 
 به صورت طست به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: ال یحضره الفقیه

عدۀ من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، وأحمد بن محمد جمیعا، عن ابن محبوب، عن یونس بن یعقوب، 

بعث أبوالحسن علیه السالم غالما یشتری له بیضا فأخذ الغالم بیضۀ أو »عن عبدالحمید بن سعید قال: 

)کلینی، « یأهفتق طشتامر بها فلما أتى به أکله، فقال له مولى له: إن فیه من القمار، قال: فدعا ببیضتین فق

 (.7/113ش،  1365

ابو الحسن علیه الساّلم نوجوانى را فرستاد تا برایش تخم مرغ بخرد، وى » عبد الحمید بن سعید گوید:

مى که آن را آورد حضرت تناول فرمود، یکى رفت و یک یا دو تخم مرغ خرید و با آن قماربازى کرد و هنگا

از دوستان )یا غالمان( آن حضرت عرض کرد: قمار نیز در این تخم مرغ بود! آن حضرت تشتى خواست و 

 (.7/188ه،  1388 ،ینی)کل« تخم مرغى را که میل فرموده بود، قى کرد

 . قَوصَره1.2.9

(.  نقل 7/109ه،  1919 ظرفی است ساخته شده از نی برای حمل خرما )ابن منظور،

(. این واژه 155م،  1466داند )جوالیقی، ای عربی نمیاست که ابوبکر بن درید آن را واژه

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: الکافیدر یک حدیث 

قلت البی بصیر: احب أن تسأل أبا »أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سیف التمار قال: 

ر فیها تمر مشقق، قال: فسأله أبوبصی قوصرۀفیهما بسر مطبوخ ب قوصرتین)ع( عن رجل استبدل  عبداهلل

عن ذلک، فقال )ع(: هذا مکروه، فقال أبوبصیر: و لم یکره؟ فقال: کان علی بن أبی طالب )ع( یکره أن 

یکره  علی )ع(یستبدل و سقا من تمر المدینۀ بوسقین من تمر خیبر الن تمر المدینۀ أدونهما و لم یکن 

 (.7/188ش،  1365)کلینی، « الحالل
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دوست دارم از امام صادق علیه السّالم در مورد مردى »سیف تمّار گوید: به ابا بصیر عرض کردم: 

بپرسى که دو سبد خرماى نارس پخته شده را با یک سبد خرماى رسیده )و هسته جدا کرده( عوض کرده 

ه،  1388 ،ینی)کل «و امام علیه السّالم فرمود: این مکروه است است. ابو بصیر نیز از آن حضرت پرسیده

7/931.) 

 . الکأس1.2.9

ی شراب، کاسه و مجازاً شراب است )عمید، کاس، جمع آن کاسات  به معنای پیاله

به همین معنا به کار رفته است؛ برای  الکافیی کاس(.این واژه در یک حدیث ذیل ماده

 نمونه:

بداهلل بن إسحاق العلوی، عن محمد بن زید الرزامی عن محمد بن سلیمان علی بن محمد، عن ع

حججنا مع أبی عبداهلل علیه السالم فی السنۀ التی »الدیلمی، عن علی بن أبی حمزۀ، عن أبی بصیر قال: 

ر و ثولد فیها ابنه موسى علیه السالم، فلما نزلنا االبواء وضع لنا الغداء و کان إذا وضع الطعام الصحابه أک

أطاب، قال: فبینا نحن نأکل إذا أتاه رسول حمیدۀ فقال له: ... فقال لی: إنه لما کانت اللیلۀ التی علق فیها 

فیه شربۀ أرق من الماء و ألین من الزبد و أحلى من الشهد و أبرد من الثلج  کاسبجدی أتى آت جد أبی ب

 (.387_1/385ش،  1363)کلینی، ...« و أبیض من اللبن 

ج ح همراه امام صادق علیه السّالم بودیم در سالى که پسرش موسى متولد شد؛: »گویدیر مىابو بص

اد زی داد،و وقتى آن حضرت به یارانش غذا مى براى ما صبحانه آوردند، وقتى در ابواء فرود آمدیم، بودیم.

در آن شبى  ود:فرم ... ى حمیده آمد و گفتما مشغول خوردن بودیم که فرستاده کرد،و خوب تهیه مى

تر از آب و نرمتر از کره و رقیق که نطفه جدم بسته شد شخصى جامى نزد پدرش آورد که در آن شربتى،

 (.1/94ه،  1388 ،ینی)کل...«  تر از برف و سفیدتر از شیر بود،و به او خوراندتر از عسل و خنکشیرین

 . الکوز1.2.9

ست ا« کُوزَه»یا « کَوَاز»است. معرّب گفته شده که ظرفی سفالین، دارای دسته و لوله 

ز آمده نی« اکتازَ »یعنی با کوزه نوشید و « کازَ، یَکُوزُ، کَوزاً»ی آن گفته است و عرب درباره

 (.110ش،  1386است )ادّی شیر، 

به همین معنا به کار  من ال یحضره الفقیهو دو حدیث  الکافیاین واژه در سه حدیث 

 رفته است؛ برای نمونه:

ما أخذ منک العاشر فطرحه »السکونی عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علی علیهم السالم قال:  روى

 (.1/14ه،  1913)ابن بابویه، « ال تحسبه من زکاتک الکوزفهو من زکاتک، و ما لم یطرح فی  کوزهفی 

ر کوزه انداخت، از چیزى که مأمور مالیات عشریّه از تو گرفت و آن را د»امام علىّ علیه السّالم فرمود: 

 ش، 1365 ه،ی)ابن بابو «زکات تو است، و چیزى که در کوزه نینداخت آن را از زکات خود به حساب میاور

1/330.) 

 . میوه ها9.9

 . االترج6.9.9
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است و تُرُنج معادل « تُرَنج»، معرب «التُّرُجَّه و األُترُجَّه و األُترُج و التُّرُنجَه و التُّرُنج»

( اُترُج و اُترُنج همان لیمو، بادرنگ، بالنگ است 77ش،  1386)ادّی شیر،  دیگر آن است

گویند و در برخی از روستاهای اهواز می« طرنج»که عوام و مخصوصاً اهالی نیشابور به آن 

ها و شود که این واژه عربی شده است. در شوش اهواز، طالبیبه آن تُرُنگ گفته می

هایی است که شود و همان بالنگانگشت گفته میپنج هایی وجود دارد که به آنگرمک

ها ها بسیار خوب است و به تمامی مکانشبیه دست و انگشتان دست هستند، بوی آن

و یک حدیث  الکافی(.این واژه در ده حدیث 15_17ش،  1350اند )بیرونی، قابل حمل

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: من ال یحضره الفقیه

عدۀ من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن أبی الحسن الرضا علیه 

 (.6/360ش،  1365)کلینی، « االترجالخبز الیابس یهضم »السالم قال: 

 (.8/105ه،  1388 ،ینی)کل «کندنان خشک، نارنج را هضم مى» امام رضا علیه الساّلم فرمود:

ال بأس أن تشم االذخر و القیصوم و »بی عبداهلل علیه السالم أنه قال: و روى معاویۀ بن عمار عن أ

 ترجاالالخزامى و الشیح وأشباهه و أنت محرم. و روى على بن مهزیار قال: سألت ابن أبی عمیر عن التفاح و 

ه،  1913)ابن بابویه، « و النبق و ما طاب من ریحه، فقال: تمسک عن شمه و أکمله و لم یرو فیه شیئا

1/371.) 

باکى نیست که در حال احرام، اسپند، و قیصوم، و خزامى و شیح، و »امام صادق علیه السّالم فرمود: 

امثال این گیاهان را استشمام کنى. و على بن مهزیار گفت: ابن ابى عمیر را از سیب و اترج و نبق، و بوى 

« و در این باره چیزى روایت نکردخوش آنها سؤال کردم، وى گفت: از بوئیدن و خوردن آن خوددارى کن 

 (.3/134 ش، 1365 ه،ی)ابن بابو

 . التوت2.9.9

 است که« التُّوثُ»ای فارسی است که معرّب شده و اصل آن التُّوتُ، گفته شده کلمه

قرار داده و این واژه را به « ت»را به جای حرف « ث»عرب آن را معرّب نموده و حرف 

(. 40م،  1466شود، افزوده است )جوالیقی، اخته میواژگان دیگری که از این ماده س

هایی ، درختش بزرگ با برگCو  Bآور و دارای ویتامین دار و شیرین، ادرارای است آبمیوه

ن ی توت(.ایرسد )معین، ذیل مادهنسبتًا پهن است که به مصرف خوراک کرم ابریشم می

 ست؛ برای نمونه:به همین معنا به کار رفته ا الکافیواژه در دوحدیث 

لیه کتبت إ»من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن منصور بن العباس، عن جعفر بن أحمد المکفوف قال: 

فرجل و رب التفاح و رب الس التوتیعنی أبا الحسن االول علیه السالم أسأله عن السکنجبین و الجالب و رب 

 (.916_6/915ش،  1365)کلینی، « و رب الرمان فکتب حالل

به امام کاظم علیه الساّلم نامه نوشتم تا در خصوص سکنجبین، گالب، » بن احمد مکفوف گوید: جعفر

 «حضرت علیه الساّلم در جواب نامه نوشت: حالل است انار سؤال کنم. به و ربّ سیب، ربّ توت، ربّ ربّ

 (.8/367ه،  1388 ،ینی)کل
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 . الجوز9.9.9

درخت ( 1/156، 1385و ازدی،  1/953م،  1488الجَوز، فارسی معرّب )ابن درید، 

و « جوزه»و نوعی خوردنی است که مفرد آن  (308ه،  1357گردو، میوه گردو )بستانی، 

(.7/330ه،  1919است )ابن منظور، « جَوزات»جمع آن   

به همین معنا به کار  من ال یحضره الفقیهو سه حدیث  الکافیاین واژه در سه حدیث 

 رفته است؛ برای نمونه:

الحسین بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدی، عن یعقوب بن یزید، عن عبداهلل 

بن جبلۀ، عن إسحاق بن عمار قال: »قلت البی عبداهلل علیه السالم: الصبیان یلعبون 

بالجوز و البیض و یقامرون، فقال: ال تأکل منه فإنه حرام« )کلینی، 1365 ش، 

7/119.)  

ها با گردو و تخم مرغ بازى صادق علیه السّالم عرض کردم: بچّهبه امام »اسحاق بن عمّار گوید: 

ه،  1388 ،ینی)کل «ر، چون حرام استوها مخکنند. فرمود: از آنکنند و بر سر این چیزها قمار مىمى

7/140.)  

إن عبداهلل بن »روی عن الصباح بن سیابۀ قال: قلت البی عبداهلل علیه السالم:  و

لک، قال: إنا نستقرض الخبز من الجیران فنرد أصغر منه أو أبی یعفور أمرنی أن أسأ

أکبر، فقال علیه السالم: نحن نستقرض الجوز الستین و السبعین عددا فیکون فیه 

(.3/188ه،  1913)ابن بابویه، « الصغیرۀ  و الکبیرۀ فال بأس  

أبى یعفور مرا دستور  به امام صادق علیه السّالم عرض کردم که عبد اللَّه بن»صباح بن سیابه گوید: 

کنیم و کوچکتر ها نان قرض مىداده است که از شما سؤال کنم و گفته است: ما گاهى از اوقات از همسایه

ستانیم شصت عدد و آن چیست؟ در پاسخ فرمود: ما خود گردو بقرض مى دهیم حکمیا بزرگتر پس مى

(.171_9/173 ش، 1365 ه،ی)ابن بابو« هفتاد عدد و در آن کوچک هست و بزرگ نیز هست، عیبى ندارد  

 . الخربز1.9.9

( 135ه،  1918 ،یخفاجو  1/14ه،  1365و ابن اثیر،  5/151ه،  1911خربزه )ازهری، 

دابوقه هم آمده است که عرب به آن  هندوانه به معنی است و  است معروف یا وهیو آن م

ش،  1391، )برهاناست  ، نیز آمدهمانند اشنان یاهیگگوید و همچنین به معنای  می

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: الکافی(.این واژه در دو حدیث 1/517

محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبی عبداهلل علیه السالم 

 (.6/361ش،  1365)کلینی، « الخربزکان رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله یأکل الرطب ب»قال: 

پیامبر صلّى اللّه علیه و اله همواره به خوردن رطب با خربزه عالقه » امام صادق علیه الساّلم فرمود:

 (.8/111ه،  1388 ،ینی)کل« داشت

 . الرازقی1.9.9
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 یهماد لیذ د،یعمو  111ش،  1386دانه، می، باده )ادّی شیر، انگور مالحی، انگور ریز

.این واژه در سه حدیث (3/3989، تابی)ناظم االطباء،  دراز دیاز انگور سپ ینوعی(. رازق

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: الکافی

محمد بن یحیى، عن عبداهلل بن جعفر، عن عبدالعزیز بن زکریا اللؤلؤی، عن سلیمان بن المفضل قال: 

ب و الرط الرازقیلت من الجنۀ: العنب سمعت أبا الجارود یحدث عن أبی جعفر علیه السالم قال: أربعۀ نز»

 (.394_6/370ش،  1365)کلینی، « المشان و الرمان االملیسی و التفاح الشیسقان

رت کرد که آن حضجارود شنیدم که از امام باقر علیه الساّلم نقل مى از ابو»سلیمان بن مفضّل گوید: 

 ،ینی)کل« مشان، انار دشتى و سیب شیسقاناند: انگور رازقى، رطب چهار میوه از بهشت نازل شده فرمود:

 (.8/189ه،  1388

 . الفرسک1.9.9

 ای که دارای پوست نازکاز آن،  ینوع ا( ی3/1961ش،  1391شفتالو )برهان قاطع، 

 (.1101، 1146پور،  ی)صفگردد  ی خود شکافتهکه از هسته ییشفتالو ای است سرخ رنگ

ست ا افتهیراه  یاست که به زبان فارس یونانیواژه  نیاست ظاهراً ا یمعرب از فرسک فارس

 یب یشفتالو ق،یچالزه، زل تاالنه، های دیگر آننام (.158_154، ش 1386 ر،یش ی)ادّ

 ی فرسک(.است )دهخدا، ذیل ماده لیشلو  شفترنگ، پرز

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: الکافیاین واژه در یک حدیث 

... و »أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی قال: قلت البی عبداهلل )ع(: علی بن إبراهیم، عن 

 1365)کلینی، « و أشباهه فیه زکاۀ؟ قال: ال... الفرسکیحول علیه الحول ففیه الصدقۀ و عن الغضات من 

 (.3/711ش، 

دار مانند زه و آباز حضرتش درباره چیزهاى تا ...گوید: به امام صادق علیه السّالم گفتم: حلبى مى

 (.798_8/794ه،  1388 ،ینی)کل...  : نهفرمودها زکات دارند؟ هلو و مانند آن پرسیدم که آیا آن

 . موز1.9.9

)عمید، ذیل  دیآیبه عمل م یریگرمس یکه در نواح یو گوشت ده،یدراز، خم یاوهیم

عروف بوده، اما م منیدر مصر و  وهیم نیمعروف است، با آنکه ا یاوهیو می موز( واژه

این  (.91، ش 1354اند )آذرنوش، پنداشته یاز اصل هند ایو  یهمگان نام آن را فارس

 به همین معنا به کار رفته است؛ برای نمونه: الکافیواژه در سه حدیث 

عدۀ من أصحابنا، عن أحمد بن أبی عبداهلل، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن یحیى بن موسى 

دخلت على أبی الحسن الرضا علیه السالم بمنى و أبوجعفر الثانی علیه السالم على فخذه » الصنعانی قال:

 (.6/360ش،  1365)کلینی، « و یطعمه موزاو هو یقشر له 

یاب شدم، دیدم امام در منا به حضور امام رضا علیه الساّلم شرف»یحیى بن موسى صنعانى گوید: 

 ،ینی)کل «خوراندکند و به او مىحضرت براى او موز پوست مى جواد علیه الساّلم روى پاى حضرت بود و

 (.8/104ه،  1388
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 نتیجه

در طول تاریخ، زبان فارسی، تاثیر بسزایی بر زبان و ادبیات عرب داشته است به طوری 

، رفتهکه این واژگان حتی در متون احادیث که مرجع فقه و احکام مسلمانان به شمار می

واژه از واژگان  36ین مقاله که به بررسی معناشناختی وساختاری  رخنه کرده است. در ا

ها در کتب ها و تعداد تکرار آنها و میوهها، ظرفی معنایی خوراکیفارسی در سه دسته

پرداخته شده است، مشخص شد که غالب  "من ال یحضر الفقیه"و  "الکافی"احادیث 

اختار عربی به خود گرفت به طور مثال: واژگان فارسی پس از ورود به زبان عربی شکل و س

 که« ال»ی و ...( پس از ورود به زبان مقصد نشانه دیثر، دباء، مصبرخی واژگان مانند )آ

های منحصر به فرد زبان عربی است را پذیرفته اند، برخی کلمات نیز مانند از ویژگی

رخی شود، و بمی ی مثنی در زبان عربی محسوبکه نشانه« ینِ»با گرفتن «( قوصرتین)»

دیگر از واژگان با ریخته شدن در قالب جمع مکسر عربی، )مانند کوامیخ که جمع مکسّر 

ف که در زبان عربی حر نیسکنگبهای آن به حروف دیگر)مانند کامخ است( و یا تغییر واج

اند. ای عربی به خود پوشاندهشده است( جامه« چ»تبدیل به « گ»وجود ندارد و « گ»

ها اند اما در معنای آنها تغییر ساختار ظاهری داشتهتیب هرکدام از این واژهبدین تر

رفت که در زبان مبدأ استفاده تغییری ایجاد نشده است و به همان معنایی به کار می

 الکافیشد و همچنین در این پژوهش مشخص شد که تعداد واژگان فارسی در کتاب می

و همچنین روشن شد که تمدن مادی ایران بر  است من ال یحضره الفقیهبیشتر از کتاب 

توان از احادیث زبان عرب تاثیر زیادی داشته است به طوری که بازتاب و نمود آن را می

 یاد شده یافت.
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و شرح ابی االشبال  احمد محمد شاکر. . بتحقیق الکالم األعجمی علی حروف المعجم

 اُعید طبعه باالفست فی طهران. 

: دار . محقق: محمد کشاش. بیروته. شفاء الغلیل 1918خفاجى. احمد بن محمد.  -

 الکتب العلمیۀ. 

 . تهران: دانش.فرهنگ نظامش.  1361داعی االسالم. محمد علی.  -

ت آنالین واژه یاب . سایی دهخدانامهلغتدهخدا. علی  اکبر.   -

http://www.vajehyab.com 
ه ب غیاث اللغاترامپوری. غیاث الدین محمد بن جالل الدین بن شرف الدین. بی تا.  -

 کوشش: محمد دبیر سیاقی. تهران: کانون معرفت.

 .14ی ی فرهنگستان. شماره. مجله نامهها در زبان ژاپنیواژهوامزاده. هاشم. رجب -

. ی پهلوی(تمدن و فرهنگ ایران )از آغاز تا دورهش.  1373اصرالدین. حسینی. نشاه -

 تهران: انتشارات موسسه علوم بانکی.
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جا: ه. منتهی االرب فی لغه العرب، بی 1146صفی پوری. عبدالرحیم بن عدالکریم.  -

 نا.بی

. سایت آنالین واژه یاب فرهنگ عمیدعمید. حسن.  -

http://www.vajehyab.com 
نگاهی به روش تدوین سند در کتاب ش.  1388غروی نائینی. نهله/ جاویدانی. نیره.  -

 .88-116. ص 68. مجله مطالعات اسالمی. شماره من الیحضره الفقیه

 : نشر هجرت. قم .العینه.  1904فراهیدى. خلیل بن احمد.  -

 : دار الکتب العلمیۀ.. بیروتالقاموس المحیطه.  1917. فیروز آبادى. محمد بن یعقوب -

. المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعىه.  1919فیومى. احمد بن محمد.  -

 : موسسه دار الهجرۀ.قم

. تحقیق: علی اکبر غفاری. تهران: دار الکافیش.  1363.کلینى. محمد بن یعقوب -

 الکتب اإلسالمیۀ. 

، تحقیق: غفاری، علی اکبر، تهران: دار الکافیش.  1365.حمد بن یعقوبکلینى. م -

 الکتب اإلسالمیۀ.

ترجمه:  متن و ترجمه کتاب نفیس فروع کافیش. 1388کلینى. محمد بن یعقوب.  -

 مترجمان. قم: قدس. 

: شیرى. بیروت . محقق: علىتاج العروسه.  1919مرتضى زبیدى. محمد بن محمد.  -

 دار الفکر.

. سایت آنالین واژه یاب فرهنگ فارسی معینمعین. محمد.  -

http://www.vajehyab.com 
 بیروت: دار الکتب العلمیۀ.  .لسان اللسانه.  1913. مهنا. عبد اهلل على -

. ب کافی، بررسی و ارزیابی حدیث کمیت آیات قرآنی در کتانجارزادگان. فتح اله -

 .10-10دوفصلنامه حدیث پژوهی، سال اول. شماره اول. ص 

 .. تهران: کتابفروشی خیامفرهنگ نفیسیتا. نفیسی)ناظم االطباء(. علی اکبر. بی -
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 پژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن

 6931آذر ماه 

 

 آرای عباسیدر تاریخ عالم« گراییکهن»

 
 6مسروره مختاری

 

 چکیده

 از جمله منابع تاریخی مهمی است آرای عباسی، اثر اسکندربیگ منشی ترکمان،اریخ عالمت

. این اثر عالوه بر داشتن مایۀ تاریخی الزم، از نظرگاه استکه از عصر صفویان به جای مانده

زبانی، ادبی، سبک و اسلوب بیان نویسنده حائز اهمیت است. جستار حاضر، با استناد به 

یکی  گرایی یا آرکائیسم را به عنوانتوصیفی کهن –ای و با شیوۀ تحلیلی نهمنابع کتابخا

است. حاصل پژوهش نشان کردهادبی مطالعه –ساز در این اثر تاریخی از عوامل برجسته

این کتاب عالوه بر ارائه اطالعات مفید تاریخی در باب ترتیبات دیوانی، اداری  دهد کهمی

ه لحاظ احتواء بر بسیاری لغات و اصطالحات مهجور و نادر از و اوضاع اجتماعی آن عصر، ب

کارگیری هنریِ ها و شگردهای زبانی مؤلف در بهواژه اهمیّت بسیاری برخوردار است و

ها و ترکیبات کهن، یکی از عوامل مهم در جایگاه و اعتبار این اثر در میان منابع متعدّد واژه

ر این اثر شاخص عصر صفوی، بیانگر اطالعات تاریخی عصر صفوی است. سبک و سیاق نث

های پیشن، بخصوص از تاریخ بیهقی دارد. این های جامع نویسنده از آثار سدهو آگاهی

میان متون ادبی فارسی، از مرحلۀ آغازین آن تاکنون، جدایی و دهد که نکته نشان می

زمان  که از نظر های ادبیاست و مناسبات بینامتنی، میان سبکگسستگی وجود نداشته

 شود.و مکان پیدایش باهم اختالف دارند نیز، مشاهده می

 

 ی.گرایزدایی، کهنآرای عباسی، اسکندربیگ منشی، آشنایی: تاریخ عالمهاکلیدواژه

 

 

 

 

                                                           
 mmokhtari@uma.ac.ir                           . استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی. 1
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 مقدمه .6

ترین وقایع تاریخ مملکت و ملت ایران به طور تشکیل دولت صفویه در ایران یکی از مهم

ور عام است. پس از ظهور اسالم و انقراض دولت ساسانی ملت خاص و آسیای غربی به ط

: 1361و مملکت ایران در حدود نهصد سال از وحدت سیاسی و ملی محروم بود. )والتر، 

های سیاسی صفویان به لحاظ فکری در جامعۀ آن روزگار (. چند جنبه از ویژگی5ص 

-ویژگی است. اعم اینانعکاس یافتهنگاری صفویان ها در تاریختأثیرگذار بود که این اندیشه

 ها عبارت بودند از:

تشکیل دولتی نیرومند، تا حدودی متمرکز و در چارچوب مرزهای تاریخی که منجر  .1

 به رشد مفهوم آگاهی ملی در آثار مورخان شد.

ای منجر به طرح تقویت نظام سیاسی سّنتی ایرانیان، حکومت پادشاهی سلسله .1

ایرانی در رابطه با حکومت صفویان شد که اندیشۀ  نظرات مشروعیّت بخشِ کهنِ 

 (.181: 1386محور اصلی این تفکّر بود. )ر. ک. آرام، « فرّۀ ایزدی»

تعدادی از محقّقان جدید، عصر صفوی را تا حدودی با قرون جدید منطبق       

گوید: یک نظام حکومتی که از لحاظ اهمیّت و یافتند. هانس رویمر در این باره می

تبار با دولت عثمانی قابل مقایسه باشد، ابتدا در عهد صفویه در ایران ایجاد شد. اع

های حکومتی و فرهنگی قدیم در ایران را تداوم دولت صفوی بیش از دو قرن سنّت

ای به مملکت و مردم آن داد که اهمیّت تاریخی دارد. استقرار بخشید و شکل ویژه

های که مبنای تاریخی داشت، ایجاد سازمانمجدّد نظام پادشاهی و تصرّف قلمروی 

دولتی و نظامی در اشکال جدید، رواج مبانی اعتقادی شیعۀ دوازده امامی به عنوان 

مذهب رسمی، تطبیق اسالم با سنن و فرهنگ ایران، ارتقای فارسی دری به زبان 

رسمی و اداری در ایران عصر جدید، پیدایش فرهنگی ویژه که در معماری حتی تا 

مروز، به نقطۀ اوج خود رسید و به عالوه در زندگی اقوام ایرانی، منتج به ثمراتی ا

 (.171 -170، صص 1380شایان توجه شد. )ر. ک. هانس روبرت رویمر، 

 

 بیان مسأله و ضرورت پژوهش .6-6

 نگاری، یکی ازعصر صفویان، به لحاظ کثرت وقایع و حوادث، از نظر تعداد منابع تاریخ

آید. در این دوره حدود چهل اثر ا در تاریخ ایران تا زمان خود به شمار میهترین دورهغنی

ظ به ای از این لحانگاری هیچ سلسلهنگارانه پدید آمد که به احتمال قوی آثار تاریختاریخ

رسد. انگیزۀ اصلی تألیف اکثر آثار این دوره را مسائلی مانند: دستور و پای این عصر نمی

اس تکلیف مورخان برای درج اعمال و رفتار آنان به منظور تشکر درخواست شاهان، احس
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، دهد. )آراماز وجود و امنیّت ایجاد شده توسط آنان و تقرّب به مرکزیّت قدرت تشکیل می

 (.118پیشین: 

 از جمله آرای عباسیعالمکتاب  از میان آثار تاریخی به جا مانده از عصر صفویان،      

ای خاص و مهم ترین تصویر را از دورهترین و مفصلکه روشن منابع تاریخی مهمی است

از تاریخ ایران و اوضاع حکومتی، سیاسی، اجتماعی، شرح حال بعضی از مشاهیر زمان شاه 

عباس و همچنین از طرز تفکر مذهبی پادشاهان صفوی )بخصوص شاه اسماعیل دوم( به 

 های مهمی دارد. یکی از مختصاتابلیتاست. این کتاب از نظر ادبی و زبانی نیز قدست داده

گرایی نویسنده است. تحقیق و مطالعه گرایی یا کهنزبانی این اثر از نظر زبانی، باستان

تواند وجوه امتیاز این اثر از آثار معاصرانش را بیش از پیش تبیین دربارۀ این مبحث، می

  کند.

 

 معرّفی تاریخ عالم آرای عباسی .6-2

 

از عهد حمزه  است که( 6219 -311)منشى  گبی رتألیف اسکنداسی، آرای عبّ تاریخ عالم

. اگرچه از استتدوین کرده 1017ل زنده بوده و تاریخ خود را در میرزا تا شاه عباس اوّ

و ( 467لو )تألیف:تألیف حسن روم التواریخاین عصر کتاب تاریخی دیگری به نام احسن

ت و روشنى به اهمیّ در دست است، اما السیرحبیبالتواریخ )تاریخی عمومی( و لب

در احوال و اعمال پادشاهان صفوی از آغاز حکومت این . این اثر، آراى عباسى نیستعالم

 «تاریخ عالم آرای عباسی»نام  سلسله تا مرگ شاه عباس و ذکر حوادث مهم آن عهد به

به این علت « راعالم آ»است. تصوّر می رود که مؤلّف، نام کتاب خود را به تألیف شده

-المتاریخ ع»اهلل بن روزبهان خنجی پیش از او کتابی به نام است که فضلموسوم کرده

بود که سراسر در انتقاد از حکومت صفوی و پادشاهی شاه تألیف کرده« آرای امینی

 )اسکندربیگ« اسماعیل اوّل و شرح اعمال خشن و دشمنی و جدال اهل تسنّن و تشیّع بود

 مقدّمه، ص شانزده(. :1381منشی، 

 

 ساختار تاریخ عالم آرای عباسی در یک نگاه .6-9

ترین منابع تاریخ صفویه، و به خصوص در باب حوادث و وقایع دوران شاه این کتاب از مهم

آید. مجلد اوّل: گزارش احوال اجداد صفویان عباس اوّل، از مآخذ دست اوّل به شمار می

حال پادشاهان این سلسله تا جلوس شاه عباس  یابی به سلطنت و نیز شرحپیش از دست

( و مشتمل بر یک مقدّمه و دوزاده مقاله است. مجلد یا صحیفۀ دوم شرح وقایع 446اوّل )
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ق است. مجلد  1017تا  446های سالۀ نخستین پادشاهی شاه عباس اّول یعنی سالسی

( 1038باس )ق تا مرگ شاه ع 1016یا صحیفۀ سوم حاوی شرح حوادث تاریخی از سال 

 است و با گزارش مرگ او که اسکندر بیگ خود ناظر و راوی آن است پایان می پذیرد.

آرای عباسی )به لحاظ اشتمال بر اطالعات تاریخی( بخش ترین بخش تاریخ عالممهم      

دوم آن است. این بخش حاوی شرح وقایعی است که اسکندربیگ به اقتضای شغل خود 

است. استفادۀ نویسنده از اسناد دولتی و تماس با دولتمردان ا بودههناظر بسیاری از آن

است. در این بخش از کتاب، هر تری بخشیدهحکومت، به این بخش از اثر وی اعتبار بیش

فصل با ذکر سال ترکی و معادل هجری قمری آغاز شده و به همین شیوه، به ترتیب 

 است. ههای سلطنت شاه عباس اخبارِ وقایع بیان شدسال

 

 . مبانی نظری پژوهش2

ها در سلسله آثار ادبّیات جهانی و در اصل محصول ترین حلقهدبیّات فارسی یکی از مهما

 های متقابلی است که در طولفرایندی عظیم از مبادالت فرهنگی، برخوردها و تأثیرپذیری

و هنر کالمی هر  ادبیّات از اقسام هنر و مجموعه تظاهرات هنری است.ها تکوین یافتهقرن

مادّۀ ادبیّات است، برای راه یافتن به دنیای ادبّیات، باید با  ·جا که زبانملّت است. از آن

های اختیاری و قراردادی زبان و کارکردهای گوناگون آن آشنا شد. زبان که عبارت از نشانه

ر ارد و دمند با ادبیّات ارتباطی تنگاتنگ داست، به عنوان یک  پدیدۀ مستقل و نظام

ه طور کحقیقت ادبیّات چیزی جز کاربرد ویژۀ زبان برای آفرینش زیبایی نیست. همان

کند، در کارکرد ادبیِ زبان، ارتباط بیان می «فرایندهای ارتباط»در نظریۀ  1«یاکوبسن»

شود. برای درک عناصر در کانون توجّه واقع می« پیام»کند و به سوی خود زبان میل می

تی یک اثر ادبی نیز، باید در خودِ اثر و عناصر و شالودۀ آن اثر ادبی تمرکز شناخزیبایی

 کرد.

با پیدایش فرمالیسم، تحوّل چشمگیری در نقد ادبی رخ قرن بیستم  سومِ ۀاواخر ده      

بارزترین ویژگی این »مقارن بود. مدرنیسم  ۀبا اواخر دور تقریباً داد، این تحوّل

ها و هنجارهای ادبی گذشته و معیارهای متعارف دگرگونی، گسستن از سنّت

تبلور گسست از سنن ادبی مالیسم (. در حقیقت فر8: 1355)علوی مقدّم،  «پیشین بود.

ها و منتقدان بزرگ مکتب پراگ، فرمالیستم بود. مدرنیس یکی از پیامدهایگذشته و 

ه به مصداق، خودِ نشانه ها بدون توجمطالعاتی دربارۀ زبان و کارکردهای آن آغاز کردند. آن

                                                           
 Roman Jakobson. . 1 
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هایش، بیش از هر های ادبی ساختارگرا، با همۀ اختالفرا مورد توجّه قرار دادند. نظریه

پردازان بزرگِ فرمالیسم همچون مند شد. نظریهجنبش ادبی از فرمالیسم روسی بهره

 ایی، از دانش زبانشناسی در نظریۀ صورتگر3و ایخن باوم 1تودوروف 1یاکوبسن، شکلوفسکی،

 بهره بردند. 

سازی زدایی یا غریبها مطرح کردند، آشناییترین مباحثی که فرمالیستیکی از مهم      

(Defamiliarization)  بود.این اصطالح از جمله مفاهیم کاربردی در نظریات نقد هنری

های لیستگروه از فرمابار  ویکتور اشکلوفسکی نمایندۀ نخستینو ادبی است که نخستین

پرداز مکتب پراگ، و بعدها لیچ، زبانموکارفسکی، نظریه .به کار برد 1414وس در سال ر

د بر این باور بودنها شناس انگلیسی نیز این موضوع را در مطالعات خود دنبال کردند. آن

ها از سازی یا پیچیده کردن چیزها و دور کردن آنکه وظیفۀ هنر ناآشنا کردن و غریب

بنابراین است.  (deformation of reality)تغییر دادن واقعیات عدت و روزمرّگی و 

شاعر و یا هنرمند این است که با غریبه کردن مفاهیم آشنا و مشکل کردن  ۀنظریه، وظیف

ادراک را  تر کرده و لحظهها و افزودن بر دشواری، مدت زمان درک خواننده را طوالنیفرم

 .شودمی د لذت و ذوق ادبیبه تعویق بیندازد، بدین سان باعث ایجا

سازی زبان لغات زدایی هم جنبۀ معنوی و هم جنبۀ لفظی دارد. در برجستهآشنایی      

کند و و عبارات غیر منتظره و غریب و برجسته در حالت خودکاری زبان وقفه ایجاد می

ه جتوجه خواننده را جلب می کند و کالم را از خطر کلیشه و تکرار نجات می بخشد و تو

یعنی از موضوع به تکنیک و روش « چگونه گفته شد؟»به « چه گفت؟» خواننده را از 

 بیان و خود زبان که در ادبیات موضوعیت دارد، جلب می کند.

د، ای که شیوۀ بیان جلب نظر کنسازی به کارگیری عناصر زبان است به گونهبرجسته      

هنگامی که شاعری  خودکاری باشد.غیرمتعارف باشد و در مقابل خودکاری زبان، غیر

خواهد از این زبان به عنوان ابزار بیان شعری استفاده کند، زبان از فرم و حالت معیار، می

شود. به عبارت دیگر شاعر با شکستن خط معیار زبان با ی شعر میخارج شده وارد عرصه

جابجایی بعضی های متناسب و گاه حتی ها و واژهکمک وزن، صور خیال، انتخاب ترکیب

« سازیبرجسته»کند. به این کار او جمله، زبان را از هنجار کالم روزمره دور می ارکان

 رکردیکا –رود ها صرفاً جهت ایجاد ارتباط به کار نمیگونه متنگوئیم. پس زبان در اینمی

 موضوعیت عرصه این در خود بلکه – داشت روزمره گفتار یا علمی هایمتن در زبان که

                                                           
. Victor Shklosky. 1 

2 . Tzvetan Todorov. 

enboum.. Boris Eich 3 
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-آور میهای زندگی ما همواره بر اثر عادت، ماللبه نظر شکلوفسکی ادراک .کندمی پیدا

کند تا ای برای دیدن فراهم میهای نامنتظرههای ناآشنا و شیوهشوند، اما هنر، رویکرد

: 1381لند،)هار مینیبها را میبار، آناشیا را ببینیم که گویی نخستین ایگونههبتوانیم ب

191). 

افزایی . قاعده1 افتد:سازی زبان به دو صورت اتفاق میها برجستهطبق نظر فرمالیست     

افزایی افزودن برخی  از قواعد، در زبان عادی و هنجار است. البته در قاعدهکاهی. . قاعده1

عمل در شعر فقط استفاده از سطح آوایی واژگان و ایجاد یک نظام موسیقیایی ایجاد 

انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار است به این ترتیب کاهی، قاعده کند.می افزاییقاعده

رود، اثر خود را پدید که شاعر یا نویسنده با کاهش قواعدی که در زبان خودکار به کار می

-شناختی و عناصر ادبی نمودی عینی پیدا میآورد. به شکلی که کارکردهای زیباییمی

و  تر باشند، نشانگر نبوغتر و ادبیصر به میزانی که هنرمندانهکنند. این کارکردها و عنا

 توانمندی ادبی نویسنده هستند.

هنجارگریزی واژگانی،  :یابدمی تحقق طریق چند ازهنجارگریزی )فراهنجاری(     

هنجارگریزی نحوی، هنجارگریزی آوایی، هنجارگریزی نوشتاری، هنجارگریزی معنایی، 

 جارگریزی سبکی، هنجارگریزی زمانی.هنجارگریزی گویشی، هن

 

عه ادبی مطال –را در یکی از متون تاریخی « گراییکهن»که جستار حاضر با توجه به این

کند و این مبحث از اقسام هنجارگریزی زمانی است، در ادامۀ بحث به اقسام و شقوق می

 شود.پرداخته میها از متن مورد مطالعه این نوع از هنجارگریزی با ذکر شواهد و مثال

 

 بحث و بررسی .9

 آرای عباسی. مصادیق هنجارگریزی زمانی در تاریخ عالم9-6
کار شود، بههای شاعرانه که به نوعی عدول از هنجار محسوب مییکی از شگردها و شیوه

هایی است که در زبان خودکار رایج نیستند و درواقع واژگانی هستند که در بردن سازه

اند یا اکنون کاربرد کمی دارند. به این اند. سپس با گذر زمان مردهدهگذشته متداول بو

تواند از گونۀ زمانی زبان زیرا شاعر می»گویند: گرایی نیز مینوع هنجارگریزی، باستان

اند و امروزه واژهتر در زبان متداول بودهکار ببرد که پیشهایی را بههنجار بگریزد و صورت

 (.79: 1353)صفوی، « اندکهنههای نحوی ها و ساخت
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توغّل نویسنده در متون کهن و نتیجۀ گرایی در یک اثر، ترین دالیل کهنیکی از عمده      

های قدیمی سخن است. الزم به ذکر است، هرگونه کاربرد آشنایی کافی وی با سازه

ه آن دست آید،های کهن در شعر یا نثر، از مصادیق هنجارگریزی زمانی به شمار نمیصورت

گرایی که به شکل هنری و زیبا در متن به کار رود و بر از واژگان یا مصادیق دیگر کهن

گریزی حاصل هنجارادبیّت متن بیفزاید، از مصادیق این نوع از هنجارگریزی خواهد بود. 

 ییدازییکار بردن آشناهخالقیت ذهن در ب ۀجیو نت دهدیاتفاقی است که در کلمات رخ م

نیست بلکه آن قسم که زبان  ییزداییگریزی سبب آشناهر نوع هنجار»ت است. در کلما

و لذت درک ادبی او را  داردیتر وامو مخاطب را به تأمل بیش سازدیرا ناآشنا و غریب م

ک شناسانه و حسی یکه امکانات دیگر معنا یهنجارفرا گریدعبارت؛ یا بهبخشدیفزونی م

 . (348: 1340)احمدی، «شودیم ییزداییفریند، موجب آشنااثر را بیازماید و یا بیا

آرای چه گذشت، هنجارگریزی زمانی در اثر مورد مطالعه )تاریخ عالمبا توجه به آن      

 های زیر قابل واکاوی و مطالعه است. عباسی( در بخش

 

 کاربرد واژگان کهن و مرده )آرکائیسم(  .9-6-6

ایی است که در زبان فارسی معاصر شاعر یا نویسنده جزء زبان همنظور از واژگان مرده واژه

ها را دوباره زنده معیار نیست و نویسنده  بنا به تشخیص نیروی ذوق و احساس خود آن

ای تقریباً برد. استفاده از کلمات و اصطالحات کهن در شعر پدیدهکار میکند و بهمی

ر متون منثور نیز، زمانی که زبان نقش تر ملل جهان مرسوم است دجهانی و در شعر بیش

 کند.شعری دارد، بروز و ظهور پیدا می

آرای عباسی، بخصوص در مقّدماتی که نویسنده در وصف جایگاه و پایگاه در تاریخ عالم     

واژگان را در جای مخصوص به خود صفوی آورده است، معنوی، دینی و عرفانی پادشاهان 

نثر وی را از زبان معیار دور ساخته و آن را برجسته و متمایز  کار برده کهای بهبه گونه

های زیر از آن جمله شود. نمونهاست. این نوع واژگان غالبًا در اسم و فعل دیده میکرده

 است: 

، زبان معجز بیان در رسیدیحضرت رسالت ص در بیان نسب خویش چون بعدنان  -

 (.5: 3701)اسکندربیگ منشی، ...«. فرمودیو  کشیدیکام 

چون آن ماه صیام نو شدی بحرمسرای خود تشریف برده لیالً و نهارًا بطاعت و » -

 (.13)همان:  «.عبادت مشغول بودی

نویسنده، یای استمرار را در پایان فعل به سیاق سبک خراسانی، متناسب با بافت 

 است که ناهماهنگی محسوس نیست. متن آورده
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بقلعه رفتند و همانساعت مؤمن بی با طبقة یافته  رخصتایشان در کما اضطرار » -

«. سرافراز شدند...  کورنشاوزبکیه و عزیزان و اضراف قوم بیرون آمده بسعادت 

 (613)همان: جلد دوم، ص 

بر رخسار طفل این آرزو میزد که توهنوز  طپانچهگاهی مؤدب عقل دوراندیش » -

سری زنی و ت و همابجدخوان دبستان دانشی، با دانشوران روزگار چه الف مشارک

ارباب استعداد سازی چه مراتب علیای سخن باالتر از آن  مهزلبیهوده چرا خود را 

)همان:  «عزت او رسد سرادق است که دست هر کوتاه همت بی سرانجام بدامان

 (.3جلد اول، ص 

مایگان بازار دانش گنجایشی ندارد از آنچه در تنگنای حوصلة بشریت خاصه تنک» -

هر ادب بر دل زنم و بدست عجز و بیچارگی در دامن اعتذار آویخته ساکت بوده م

 (.1، ص 1)همان: جلد  «.گویا گردانم بدینمقالبیان  زبان محمدت

بر وی قرار گرفت جفر چاه زمزم  منصب حجابتکلید خانة کعبه بدست او درآمده » -

 (. 8)همان: جلد اول، ص  «.در زمان او وقع یافت

 «تباه و زبدة سجاده نشینان خداآگاه بود در تقوی و ورع و ارباب یقظه و ان قدوة

پرهیزکاری و طاعت و عبادت درجة عالی داشته بدستور والد ماجد در کلخوران 

اردبیل که مولد و منشأ او بود رحل اقامت انداخته خالیق آن دیار از انفاس قدسیة 

 (.11، ص 1)همان، جلد «. آن بزرگوار اقتباس انواع سعادت مینمودند

 اند:کار رفته. کاربرد واژگان که در معنای قدیم خود به9-6-2

برخی از واژگان که در زمان حال کاربرد دارند، در گذشته با معنایی متفاوت مورد 

اند. برخی از شاعران بار دیگر معنای گذشتۀ این واژگان را در گرفتهاستفاده قرار می

 اند. بخشیدهها حیاتی نو شعر خود زنده کرده و به آن

ن: )اسکندربیگ، پیشی« األخبار...دو پسر بود، بقول مؤلف روضه الصفا و خالصة رااو »  -

 )او دو پسر داشت(.(.    8، 1ج

)همان: «. همایونش در تجلی و دافع ظالم ایام و لیالی بود جبهةآرا از آن نور علم» -

 (.5، ص 1جلد 

 

 کاربرد. کاربرد واژگان کم9-6-9

نده گیری هنرمندانۀ نویسآرای عباسی، بهرهگرایی در تاریخ عالممصادیق کهن یکی دیگر از

کاربرد است. به این معنی که نویسنده، در ترکیبات اضافی، وصفی، تشبیهی از واژگان کم

مول روز چندان معکند که در زبان معیار آنو استعاری از ترکیبات و تعبیراتی استفاده می
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های ذهنی و نیروی سیّال و ندربیگ منشی با کاربست اندوختهو مرسوم نیست، اما اسک

است از این ظرفیت زبان به خوبی بهره ببرد. مطالعه در تاریخ تخیل تیزپرواز خود توانسته

گرایی بیش از انواع دیگر در این اثر دهد که این نوع از کهنآرای عباسی نشان میعالم

جای این اثر و اشراف نویسنده بر شاعرانه در جایبازتاب دارد. دلیل این امر کاربست نثر 

ها را در جایگاه خود ها و داشتن ذخایر لغوی بسیار غنی از زبان فارسی است که آنواژه

 است.هنرمندانه به کار گرفته

 هایی از این نوع:نمونه

بر رخسار طفل این آرزو میزد که تو  طپانچه گاهی مؤدب عقل دوراندیش» -

سخن باالتر از آن است که  مراتب علیایدبستان دانشی...  ابجد خوانهنوز 

)اسکندربیگ «. عزت او رسد سرادقهمت بیسرانجام بدامان دست هر کوتاه

 (.3، ص 1، جلد 1370منشی، 

قلم را از تکاپوی عرصة تکلف  عنان کمیتاز آن شیوه ناپسندیده احتراز نموده » -

دق عاریست بر صفحة بیان و عبارات آرائی کشیده داشت و آنچه از حلیة ص

 (.7)همان: «. نگاشت

 (.11)همان: نشینان خداآگاه بود. ارباب یقظه و انتباه و زبدة سجاده قدوة» -

نش همایو ناصیةاز اوان طفولیّت انوار کرامت یزدانی راه یافته، فتوحات آسمانی از » -

 (.11)همان: ص  «.المع و درخشان بود

 

 . کاربرد مخفّف واژگان9-6-1

آرای عباسی، استفاده از مخفف گرایی در کتاب تاریخ عالماز دیگر از مصادیق کهن یکی

واژگان به سبک و سیاق قدیم است. این شیوه کاربرد مخصوصاً زمانی که نثر شاعرانه 

افتد. اسکندربیگ منشی در مواضع مختلف از کتاب یاد شده در تر اتفاق میباشد، بیش

فرسایی کرده و زبان و بیانی شاعرانه را برگزیده و ی قلموصف جاه و مقام پادشاهان صفو

 است.از مخفف واژگان در ترکیب جمالت خود بهره برده

ألمر ااما چون طبع سلیم حقانیت سرشت آن حضرت باموری که خالی از حقیقت نفس»...

 )اسکندربیگ منشی،«. باشد اقبال ننماید...  گوبیهدهو آلوده بتکلفات سخن سرایان 

 (.7یشین: پ

 (.11)همان: بدست/یوسف از آنروی بزندان نشست آردمرد به زندان شرف 

ای افزا پ، آنانکه بدین آرزوی غفلتنی بنان و قلم را قدرت تحریر و یارای گزارش آن»... 

اند سرگردانان بادیة حیرتند. صدرنشینان کوی نادانیند جسارت بر شاهراه مقصود نهاده
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، نشأه صمدیّت در دریافتها که به گمانِ دورافتاده اند و آنکه از جهان هوش و خرد 

  .                (1)اسکندربیگ، پیشین:  «. بزم دانش شمع یقین، افروخته...

 

  گرا. کاربرد تضمین و تلمیح در جهت باستان9-6-1

د اساخت تشبیه و تناسب دارد؛ زیرا ایجتلمیح، اشاره به داستانی در کالم است و دو ژرف

رابطۀ تشبیهی بین مطلب و داستانی است و همچنین بین اجزاء داستان تناسب وجود 

(. این صنعت بدیعی، غالباً با ایجاز همراه است و در برخی از 40: 1389دارد. )شمیسا، 

کند و در برخی دیگر، منجر به تتابع اضافات و ایجاد ابهام و موارد افادۀ شباهت نیز، می

شود. نویسندگان، با استفاده از این شگرد بدیعی، زبان متن را به پیچیدگی در متن می

 اند.زبانی مخیّل تصویری و شاعرانه مبدّل ساخته

آرای عباسی های نثر تاریخ عالمحضور تلمیح در انواع مختلف آن، یکی از ویژگی       

فیّه، های قرآن، احادیث، سرگذشت مشایخ صواست. تلمیح به آیات، روایات، داستان

های اساطیری، تاریخی، عاشقانه و... از تلمیحاتی است که در کتاب مورد مطالعه داستان

مندی از تلمیح دست به هنجارگریزی زده و به اسکندر بیگ منشی، با بهرهشود. یافت می

شعر خود ظرفیت هنری باالیی بخشیده است. این شگرد هنری به زبان نثر وی شکوه و 

ها و روایات تاریخی و مذهبی اشاره ت. این شاعر توانا گاه به داستاناسجلوۀ خاصی داده

کرده و این مسئله بر زبان آرکائیک اثر وی تأثیر گذاشته است. اشارات و تلمیحات وی 

ران علم نظبندی صاحبمطابق با تقسیمبرگرفته از فرهنگ دینی، مذهبی و عرفانی است. 

 ود:شها پرداخته میشقوق و اقسامی است که به آن بدیع، تلمیح در اثر مورد مطالعه دارد

 . تلمیح دینی9-6-1-6

-لاز ابتدای شک علما و فقهاحکومت صفویّه از زیرساخت دینی مستحکمی برخوردار بود. 

بودند و به مرور ، در مهام امور، مشاور شاهان و وزرا و حکام متنفّذِ محّلی گیری سلسله

صفویه،  وردار شدند که در مسائل مختلف فتوا دادند.زمان، از چنان قدرت و نفوذی برخ

بودند، خود را از که ترویج مذهب شیعه را اساس سیاست خویش قرار دادهبه سبب آن

وب، کدیدند. )ر. ک. زرینجهت تقویت مبانی دولت و سلطنت به مدایح شعراء محتاج نمی

اشت که بتواند تشویق و حمایت های ادبی بدان اندازه وجود درو فعالیت( از این179: 1386

باشد. اگرچه سالطین صفویه و امراء قزلباش به دلیل توجّه فقهاء و متشرّعه را در پی داشته

به امور سیاسی و نظامی بیش از شعر، به نثر و مخصوصاً تاریخ نویسی روی آوردند، اما 

 نثرهای باقی مانده از این عصر، از ذوق و قریحۀ شعری خالی نیست.   
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حضور چنین ساختار نیرومندی، موجب شد که شاعران و نویسندگان آثار خود را با صبغۀ 

ا هدینی همراه کنند. یکی از نمودهای بارز این شیوه، پرداختن به تلمیحات دینی بود. آن

با استفاده از این شگرد، از زبان معیار فاصله گرفتند و با تعالی بخشیدن به ظرفیّت زبان 

 سازی دست زدند.هخود، به برجست

 شاه با دین و داد عدل اساس    خلف صدق مرتضی عباس

 که ازو  روزگار  خــرم  باد     تا ابد  پادشــاه عالــم باد

 (1، ص 1)جلد                                                   

را  خصالواالگهر مرتضویآزمایی و اخبار کشورگشایی آن شهر آثار شجاعت و رزم»... 

در انجمن حدیث آرای بدین نمط گزارش داده که بعد از واقعه شهادت برادر صفوت نهاد 

و تسلط ارباب بغی و عناد، صفویان پاک اعتقاد آن در برج والیت را که ولیعهد برادر 

 (.17)اسکندر بیک، پیشین:  ...«نامدار بود

 

 . تلمیح به داستان ها و اقوال مشایخ صوفیّه9-6-1-2

آثار دورۀ صفویّه کمابیش بروز و ظهور داشت، چرا که صوفیان از ابتدای ان و تصوّف در عرف

گیری سلسلۀ صفویه در ساختار حکومتی نقش اساسی داشتند. از همان آغاز حکومت شکل

ند و با مساعدت و معاضدت از او، اسماعیل بنیانگذار سلسله گرد آمدصوفیان گرد شاه

تصوف در قرن هشتم و نهم در »صفویه را میّسر ساختند.  تأسیس حکومت مّلی و مستقل

های فراوانی در گوشه و کنار ایجاد شد ایران، به صورت یک گرایش عمومی درآمد. خانقاه

و مردمان زیادی از هر سوی، برای دیدار شیخ و تجدید عهد با وی و استفاده دینی و علمی 

های این دوره، خانقاه ترین خانقاهمهم شدند. یکی ازها میو حتی تفریحی، راهی خانقاه

( آغاز شد و به تشکیل 537الدین اردبیلی )م اردبیل است که به شیخوخیت شیخ صفی

دولت صفوی انجامید؛ بنابراین طبیعی بود که دولت صفوی، بنای خود را بر پایۀ قدرت 

یاسی قدرت س خانقاهی و نیروهای اصلی آن که قزلباش نامیده شدند، استوار کند. صفویان

خویش را با کمک قزلباشان و صوفیان به دست آوردند و آن زمان که به قدرت سیاسی 

فریان، )جع «ها همین گروه بودندها سال بعد، تنها پایگاه مستحکم آندست یافتند، و تا ده

1341 :598 .) 

یران قبل از ظهور صفویه، هم تشیع و هم تصوّف جایگاه ارزشمندی در نزد مردم ا      

 ...ان وهای بزرگ صوفیه، نظیر سربداران، حروفیان، نوربخشینهضتکه داشتند. چندان

های نهم تا دوازدهم، تصوف ایرانی تحوالتی سدهدر فاصلۀ  همگی شیعه مذهب بودند.

پشت سر گذاشت. ابتدا با رشد مذهب شیعه، پیوند عمیقی بین تصوّف و تشیّع برقرار شد، 
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و ارکان آن داشتند. در تشکیل حکومت صفویه  ای درش عمدهبه طوری که متصوفه نق

سدۀ یازده و دوازده، با مخالفت علما و فقها و برخی از اقدامات افراطی قزلباشان، اقبال 

به تعبیر بَحرانی چند عّلت، اسباب افول تصوّف در  مردم از اهل تصوف به تنفر بدل شد.

ها که سبب شده بود لباش و خودسری آن( مفاسد اخالقی میان صوفیان قز1ایران شد: 

( کثرت جماعت قلندران و درویشان الاُبالی که 1خطری برای حکومت محسوب شوند؛ 

ها درویشان های رسمی ارتباط نداشتند به آنآمدند و چون با سلسلهغالباً از هند می

های ( انحصارطلبی صوفیان صفویه که در ذم و طردِ دیگر سلسله3گفتند؛ شرع میبی

مدخل تصوف، : 1383)پازوکی،  «( نفوذ علما و فقهای مخالف تصوّف9کوشیدند؛ صوفی می

 (.384ـ  340، صص 5جلد 

که از مشایخ صوفیه به تلمیح یاد کرده است، در مواضع اسکندربیگ منشی ضمن این      

 لاست. در جلد اوّمختلف از کتاب خود از سیر و سلوک پادشاهان صفوی نیز سخن گفته

 است:الدین چنین آوردهآرا درباره سیر و سلوک شیخ صفیاز کتاب تاریخ عالم

مدتی باکتساب فضایل و کماالت صوری پرداخت و ذوق سیر و سلوک و ادراک »

مشکالت عالم معنی برو غلبه کرده قدم در وادی مجاهده و ریاضت نهاد. چون میدانست 

ب حال میسر نیست گاه در مزار شیخ که عروج بر معارج کمال بی ارشاد مرشدی صاح

ه الطایففرخ اردبیلی و گاه مرقد شیخ ابوسعید که این هر دو بزرگوار از مریدان شیخ

دین ال_شیخ جنید بغدایند بعبادت میگذرانید و گاهی در بر عارف ربانی شیخ شهاب

 المحمود آمری بسر میبرد و طالب مرشد کامل میبود. آوازة علو حال وسمو درجات افض

الدین بزغش شیرازی شنیده محرک طلب داعیه او را بجانب شیراز در شیخ نجیب

 (.11، ص 1)اسکندربیگ، پیشین: جلد «. حرکت آورد

رای آها، در تاریخ عالمچه گذشت، دور از انتظار نیست که نوع دیگر از تلمیحبنابر آن      

نان و شطحّیات آنان باشد. از های مشایخ صوفیّه و اقوال و سخعباسی، تلمیح به داستان

 میان مشایخ صوفیّه، داستان های .....

و چون صیت مقاماتش بلندآوازه گشت از بنات مکرمه اشرف قوم عفیفه صالحه صائمه 

، ص 1: ج 1370)اسکندربیگ، «. بود... رابعة زمانالدهر قائمه اللیل دولتی نام داشت که 

11.) 

 . تلمیح اساطیری9-6-1-9

ها یاد شد، تلمیح به عناصر اساطیری از انواع دیگر تلمیحات هایی که از آنلمیحعالوه بر ت

بین، رستم، رخش، مندرج در آثار مورد مطالعه است. عناصر اساطیری مانند: جام جهان

 هایها و عبارات و جملهسیمرغ، هما، تاج کیانی و ... از عناصری است که در قالب ترکیب
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جا که اسکندربیگ، اند. از آنثرـ  در این اثر بازتاب پیدا کردهمختلف ـ اعم از نظم و ن

گری از قریحۀ شاعری نیز برخوردار بود، عالوه بر استشهاد به ابیات عالوه بر کاتبی و منشی

های شاعران مختلف و گاه تضمین برخی از ابیات و مضامین شاعران متقدّم، در سروده

جا که در قداست وی در دیباچه جلد اوّل، آنخود تلمیحی به عناصر اساطیری دارد. 

 است: کند چنین آوردهمطالبی را تقریر می« سخن»

 تاج کیرانیسخن مرغی است کاندر پرفشانی       فرررو  بارد   ازو   

 نشیند  اسکندربر سر نشیند         به باال دست  هما کسی را کین 

 (3: ص 1370ربیگ منشی، )اسکند                                     

و اسم مبارک جد بزرگوارش شاه جنت  سکندرشأننام نامی والد ماجدش را نواب »... 

)همان:  «.مکان علیین آشیان و اسم شریف جد اعالیش خاقان سلیمان شد در قلم آورد

9.) 

آراسته صوفیه صافیه خاندان قدس نشان  بفر طلعت همایونیهدایت و ارشاد را »... 

)همان: «. ز خدمت آن صافی سریرت استفاضه انوار فسض و موهبت مینمودندصفویه ا

17.) 

، آیینه رونمای نمای دولت حیدریجام جهانآرای آسمان جاه و جالل، آفتاب جهان»... 

، )اسکندر بیک...«  ممالک کیانگیر  عشری سلطان سالطین نشان تختمذهب حق اثنی

 (.17پیشین: 
 کند:وی نیز با این تعبیر از وی یاد میدر وفات شاه اسماعیل صف

و  خسرو عهداللذات بر ملک حیات آن چنانچه عادت قدیمة روزگار غدار است هادم»

 (.99)همان:  «.تاختن آورد... کیقباد زمان

ی هانویسنده در برخی دیگر از تلمیحات اساطیری، عناصر اساطیری را در ترکیب      

ت متن که بر ادبیّاست. این قبیل از ترکیبات، ضمن ایندهتشبیهی یا استعاره به کار بر

است. در این کتاب، غالب تلمیحات انگیز کردهافزوده، بیش از پیش متن را شاعرانه و خیال

 هستند. « عنصر اساطیری + اسم معنی»ای با ساختار؛ اسطوره

 . تضمین9-6-1

یا سخن مشهور در بین سخن های ادبی و به معنی آوردن آیه، حدیث، تضمین از آرایه

 رد،بیاو خود سخن در دیگر شاعری از را  بیتی یا  چنین، اگر شاعر، تمامی مصراعاست. هم

 در داشته، رواج وی از پیش که را  مثلی اینویسنده یا شاعر اگر. شودمی خوانده تضمین

 د.شووده خود بیاورد نیز تضمین خوانده میسر یا نوشته میان
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از کالم بزرگان، آیات و احادیث و امثال و ... بدون تردید سخن یا شعر شاعر  استفاده      

دید وسیع و وسعت اطالعات ادبی کند و بیانگر میتر ثیر کالمش را بیشأتر و ترا وزین

شاعر یا نویسنده با استفاده از این صنعت ادبی بر ظرفیت زبانی  شاعر یا نویسنده است.

ز کند. امی  تر به مخاطب عرضه و بیان خود را زیباتر و ادبی سخن خود می افزاید و زبان

ازی سرو استفاده از تضمین یکی از مصادیق هنجارگریزی زبانی و از عوامل برجستهاین

 است.

آرای عباسی، به تکرار از این آرایۀ ادبی بهره برده اسکندربیگ منشی در تاریخ عالم     

( و...  از 175(؛ از موالنا )جلد اول ص 195اول ص  است. تضمین شعری از نظامی )جلد

جمله در ابتدای جلد اوّل، مضامینی را از فردوسی دربارۀ ارزش و جایگاه سخن تضمین آن

 است.کرده

 ببین تا از آثار پیشینیان     چه باقی بود جز سخن در جهان

 1چرا وصف این نامور شهریار    نمــاند به گیتی ز تو یادگار

 (3: ص 1370)اسکندربیگ،                                

 

 گیرینتیجه .1

ر اوج و گآرای عبّاسی اثر اسکندربیگ منشی ترکمان، به لحاظ تاریخی، روایتتاریخ عالم

ای از تاریخ باشکوه ایران است. این اثر به لحاظ اعتبار و قابل اعتماد بودنِ حضیضِ دوره

زئیات نگاری، پرداختن به جخی پیشین، رعایت اصول تاریخنویسنده، استفاده از منابع تاری

قیمت تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و و دقایق امور، اشتمال بر اطالعات ذی

اقتصادی جایگاه خاصّی در بین آثار تاریخی به جای مانده از عصر صفویان دارد. نویسنده 

تقدّم تاریخی، ادبی، عرفانی و گری و توغّل در متون مبه دلیل اشتغال در منصب منشی

های متمادی به خوبی بهره حماسی و... از ذخایر زبان و ادبیّآت فارسی در طول سده

-باستان گرایی یاادبی، کهن –است، بر این اساس، یکی از مختصّات این نثر تاریخی گرفته

ائیزم که آرکگرایی است. جستار حاضر با مطالعۀ کتاب تاریخ عالم آرای عباسی، نشان داد 

یا هنجارگریزی زمانی یکی از شگردهای مهم نویسنده در شاعرانه بودن کالم و از عوامل 

گیری از واژگان های مرده، بهرهاست. استفاده از واژهمهم و تأثیرگذار در ادبیّت متن بوده

ه دکاربرد، تلمیح در انواع مختلف آن اعم از تلمیحات دینی، عرفانی، اساطیری و استفاکم

گرایی در اثر مورد مطالعه است. حاصل سخن ترین مصادیق کهناز آرایۀ تضمین از مهم

است که های رایج زمان و آثار متقّدم، باعث شدهکه آگاهی نویسنده از علوم و دانشاین

های مرسوم در این دوره، دور باشد و نویسنده به طور مایگیها و کمنثر نویسنده از سستی
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ناخودآگاه بتواند با مهارت تمام، بین تاریخ و ادبیات نقبی بزند. زبان و شیوۀ خودآگاه یا 

ای هبیان نویسنده در مواضع مختلف از این اثر تاریخی، دلنشین، گوشنواز و آمیخته با آرایه

یری گلفظی و معنوی است. آمیختگی نثر با شعر، استفاده از تلمیح، تضمین، استشهاد، بهره

د: انواع تشبیه و استعاره و... عالوه بر ارزش تاریخی، از نظر ادبی نیز، از صورخیال مانن

 است.ارزش و اعتبار خاصّی به این اثر بخشیده
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 های نقد ادبی معاصر. تهران: سمت.(. نظریه1355علوی مقدم، مهیار. ) -

. درآمدی تاریخی بر نظریه ادبیات از افالطون تا بارت(. 1381هارلند، ریچارد. )

 تهران: چشمه ترجمۀ علی معصومی، 
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 نفثه المصدور از روایتِ تصویری مکتوب تا رمان روایی مدرن

 
 6محمد طرغه

 چکیده:

ست. آور ارود ، که تنوع اَشکالِ آن شگفت ترین عناصر ادبیات به شمار میروایت یکی از اساسی

ها و حتی در گفت و تبی، تصاویرها، ایماها و اشارهتوان در زبان شفاهی، کبُعدهای آن را می

توان گفت که روایت با تاریخ بشری آغاز شنودهای روزانه جستجو کرد. با این توصیف می

های دیداری و شنیداری است. نسوی که در نقثه الصدور به صورت روایی ، احساس و تجریهشده

ی های پیِش رو ، روایت ادبی خود را به حوزهیکند. برای عبور از ناهموارخود را باز آفرینی می

ی نبهج ی بصری سازی زبانی است.کشاند. این حوزه مربوط به جنبهروایت تصویری مکتوب می

ترین و گیرد ، که استعاره مهمبصری سازی زبانی در متون روایی بر اساس بالغت شکل می

زه را به قلمروی بدل کرده است که نسوی در نفثه المصدور این حو ترین روش آن است.اساسی

ها ، از جمله ایده و تفکر خود، و گاهی شکوه و درد دل ، و بث الشکوایه را بعضی از گفتمان

 گری نسبت به وضع موجودها نوعی عصیانتوان گفت که اینتر بیان کند، و به صراحت میراحت

خطراتی که دیده و شنیده ، وصف، بوده است که نویسنده در فضای آن روزها توانسته، خاطرات و 

ها ، به هر دلیلی، باز مانده است، پناه بر زبانِ استعاری به و هرگاه زبان وصف از بازآفرینی آن

ترین ترین و مطمئنی روایت تصویری مکتوب، مهمببرد. در این میان حوزهمفهوم متافیزیکی آن 

این نوع متون روایی، امروزه ردِ پای خود ی نفثه المصدور بوده است. ی پیش روی نویسندهحوزه

، و در غرب به یک شوندهای روایی، باز یافته است، که با حدیث نفس بیان میرا در قالب رمان

ن مان نویسانی از جمله: رومنوع سبک رمان فراگیر تبدیل گشته است. در این میان می توان به ر

، و در ایران هم،  به نویسندگانی مانند هوشنگ ، ویرجینیا وولفروالن، هرمان هسه، ویلیام فاکنر

در این نوشتار سعی بر این است که روایت  گلشیری، عباس معروفی، رضا قاسمی و... اشاره کرد.

ی هاتصویری مکتوب تعریف و علت انتخاب آن از طرف نویسنده، و ردِ پای آن که امروزه در رمان

 خورد ، بررسی شود.مدرن به چشم می

 

 ،رمان روایی .یری مکتوب، روایت، روایت تصونفثه المصدور ها:هکلیدواژ

                                                           
 ی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباددانشجوی دوره 1

Taraga54@gmail.com 



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      191

 مقدمه:

ای قلمداد کرد در زمینه خاطره نویسی ، یادداشت برداری توان نوشتهنفثه المصدور را می

نماید نفثه ایام جنگ ، بث الشکوی، گالیه نامه ، شکوه نامه و... . اما آنچه بدیهی می

توان در هیچ یک از موارد باال  دسته بندی، و قالب  المصدور را به طور قطعیت نمی

مشخصی برای آن تعریف کرد. به همین خاطر تعریف کردن قالب مشخصی، افق این 

نوشتار نیست. هم چنین از نظر تاریخی نیز حاوی مطالبی است که درست نمی نماید 

 گوید:مثالً : آنجا که می

.... گِرد در گرفتند و زمانی دراز وقوف چندین جای عفاریت صعالیک و علوج اکراد، » 

شحیح ضاع فی الترب خاتمه، بر سر ما ایستاد، و از کنار تا کنار، یک به یک را بازجُست. 

چون هیچ نیافتند، بر اینکه تقربا الی اهلل، به اسم تارتار و خوارزمی قربان کنند، اتفاقاتی 

 (134:1341نسوی، «. )  کردند، تهّدی من به عربیت که که زبان ایشانست، ... 

ها از این در صورتی است که زبان کردها ، زبان عربی نیست. ولی این گونه کم و کاستی

ند، اکاهند. در این مورد دیگران هم اظهار نظر کردهی ادبی بودن نفثه المصدور نمیجنبه

 ست، ونفثه المصدور را نمی توان اثری تألیفی و تاریخی در مفهوم واقعی آن دان» که 

دقتی در ذکر نام اشخاص و جاها و ذکر تاریخ و وقوع حوادث که الزمه تاریخ نویسی است 

 (.16:1341ثروت ، «. ) در آن پیدا نیست

ان تواما نوع زبانی که نویسنده برای درد دلها و خاطرات و خطراتی که دیده است، که می

 کرد، قابل بحث و تبیین گری نویسنده نسبت به وضع موجود قلمدادآن را نوعی عصیان

 است.

ی تنگاتنگ بین نویسنده و شاعران و حاکمیت با توجه به فضای حاکم آن روزگار و رابطه

داشت که به صورت آشکار ، نویسنده را بر آن وا می -حداقل در وضع ظاهریش-، 

توانست نسبت به وضع موجود، اعتراض داشته باشد و با میل خود، درد دلها و نمی

های خویش را بنویسد. به همین خاطر فوران نیروی درونی و واقعی نویسنده، در شکوه

ی نفثه المصدور هم، دقیقاً در چنین وضعیتی جاهای دیگری سر بر می آورد .نویسنده

گر مخدوم خود، جالل الدین خوارزم شاه است و از قرار گرفته است. از طرفی ستایش

او را نمی پسندد، این حالت دوگانگی در نویسنده،  طرف دیگر، کارهای دور از عقل و منطق

باعث شده که او زبان روایتی را انتخاب کند که هر دو بستر را  شامل شود، یعنی هم 

گر مخدوم خود باشد و هم انتقاداتی که بر وی وارد است، بیان کند. به همین ستایش

کشاند تا با این زبان ب میی زبان روایِت تصویری مکتوخاطر زبان روایت خود را به حوزه

، آنچه در دل دارد، روایت کند، به همین خاطر نویسنده به ناچار از پیچیدگی زبان و لفافه 
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ها به ها می برد. چنین استعارههای در روایتگویی استفاده می ند و پناه بر استعاره

 گار آن رابه طوری که گویی از لحاظ بصری، قاپ شده، ان»توصیفات خود جان می دهند، 

به صورت قاپ تصویر یا از طریق ذره بین با تلسکوب یا تصویر بازتابیدن از فانوس جادویی 

 (.87:1346بال «. ) و یا نمای قاپ شدهای در لنز دوربین  عکاسی می بینیم

 

ی ی گذشتههاالمصدور به علت نثر آن که فنّی است، نسبت به کتاب: کتاب نفثهپیشینه

تر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مقاالتی ه صورت  نثر هستند، کمادبیات ایران که ب

 المصدور زیدری نسویتحلیل شناختی نفثه»اند از جمله: چند در این زمینه مد نظر بوده

از لیال حر و محمد علی خزانه دارلو، « با تکیه بر سه مفهوم پر بسامد )دل، غم و روزگار(

مصدور نسوی از دکتر محمد حکیم آذر. در همین زمینه الهمچنین تحلیل محتوای نفثه

المصدور از صدیقه های زبانی و بالغی نفثهنگاهی تازه به ویژگی» ی توان به مقالهمی

درد »ها نام برد، کتاب ارزشمند مهربان هم اشاره کرد. منابع دیگری که می توان از آن

است. در زمینه روایت هم،  از دکتر منصور ثروت« دل، تحریر نوین نفثه المصدور

های روایت از بال میکه و دیگران، مرزهای روایت از ژرار ژُنِت، آثاری ی نظریهدانشنامه

 اند. هستند که هر یک به نحوی در شکل گیری این نوشتار کارآمد و مفید بوده

 معرفی:

د زیدری محمی اوّل قرن هفتم، : کتابی است به نثر فنّی که در نیمهالف( نفثته المصدور

ر ی رنجوی تحریر درآورده است. کتاب در واقع واگویه های نویسندهنسوی آن را به رشته

ا های خود رای است که با استفاده از تعبیرهای ادبی و بالغی توانست واگویهو درد دیده

 به نثر شاعرانه تبدیل نماید.

و پس از مدتی  الدین زیدری نسوی بعد از کشته شدن سلطان جالل الدینشهاب»

سرگردانی  در بالد آسیای صغیر و آذربایجان به میافارقین نزد ملک مسعود از سالطین 

آورد. المصدور را به نگارش در میجا کتاب مشهور خود نفثهرود و در آنکرد ایوبی می

الدین، و بالیا و های سپاهیان مغول با جاللکتاب یاد شده در خصوص جنگها و درگیری

های شده و نیز در توصیف مصیبت و سختیهای است که بر سلطان وارد میدشواری

 المصدور ثروت(. )به نقل از مقدمه نفثه«. فراوانی است که خود مولف تحمّل نموده است

 ب( نوشتار یا رمان روایی و ُنمایی: 

ازگو ا برشود که نویسنده از زبان خود یا اوّل شخص، آنهای گفته میبه نوشتار یا داستان

نامه یا زندگی رویداد یا رویدادهای تاریخی، سرگذشت>داستان خواه واقعی »کند. می

. گوید. ..را بازمی <افسانه یا قصه، داستان کوتاه، رمان>خواه خیالی  <ی خودنوشتنامه
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ای دیداری یا شنیداری را بازآفرینی کند. خواهد احساسی یا تجربهگونه نوشتار میاین

خواهد یک یا چند تجربه یا برداشت حسی خود را به ا وصف و نمایش مینویسنده ب

خواننده برساند. هدف اصلی نویسنده آن است که به یاری زبان کسی یا چیزی یا جایی یا 

رویدادی را چنان نشان بدهد یا بنمایاند که خواننده، بتواند آن کس یا چیز یا جا یا رویداد 

 «.درا به روشنی در خیال خود ببین

 (.11:1343)مولوی، 

اگر »گویی است. شود، به صورت تکدر این نوع نوشتار، که از زبان اوّل شخص بیان می 

صحبت کننده به محیط دور و بر حاضر خود، واکنش نشان بدهد، تک گویی درونی او، 

گذرد. تک گویی او بعضی از کند که در همان موقع در اطراف او میداستانی را تعریف می

 کند. شود، مرور میادث گذشته را که با زمان حال تداعی میحو

ی صحبت کننده، نه زمان دست آخر اگر تک گویی او اساساً واکنشی است، سیر اندیشه

ی داستان است. تک گویی درونی، خود کند و نه یادآور زمان گذشتهحال را گزارش می

یاهو از ویلیام فاکنر و امواج و خانم های خشم و هداستانی است با زمانِ نامشخص. ... رمان

 (.737:1349)میرصادقی، « اند.دالووی اثر ویرجنیاوولف به این شیوه نگارش یافته

 بحث و بررسی: 

توان جایگاه آن را ها میها و خصوصاً در رمانروایت یعنی گفتن، که بیشتر در نوشته

 شود.ها مینامهعینی و نمایشنشان کرد، و نشان دادن، که بیشتر مربوط به چیزهای دست

ای از بازنمود روی داد یا رشته»در ادبیات، تعریف متداول روایت، عبارت است از: 

 ( 104:1346ژُنِت، «) ی زبان ، به ویژه زبان نوشتاری.رویدادهای واقعی یا خیالی به وسیله

ث کردن ، ی خلق نوشتار است سه نوع دیگر بحروایت خود یکی از اَشکال چهار گانه»

 «.توصیف نمودن و تفسیر کردن هستند

 (.134:1343) مقدادی ،  

 روایت بدون توصیف»گیرند و می توان اذعان کرد که ها به وسیله توصیف جان میروایت

وجود ندارد هر چند این به این معنا نیست که توصیف بدون روایت وجود نداشته باشد. 

ای فرمان بردار که وجودش همواره ضروری هتوصیف اصوالً در خدمت روایت است ، بند

 (.115:1346ژُنِت «. ) بینداست و هرگز آزادی را نمی

در کل توصیف دو نقش اساسی در روایت ها به عهده دارند یکی نقش تزئینی و دیگری 

 نقش توضیحی و نمادین است. 

می شوند  یبه توصیف های بلند و دقیق که درنگ هایی در متن روایتی تلق»نقش تزئینی 

ی ها صرفًا جنبهو هدف از کاربردشان سرگرم کردن مخاطب است. پس این قبیل توصیف
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اند. هایی که در بناهای باستانی به کار رفتهها و سردیسدیسزیباشناختی دارند مثل تن

ها شاید توصیف سپر آخیلس در سرود هیجدهم ایلیاد ی این توصیفترین نمونهمشهور

 (118باشد. )همان 

دومین نقش توصیف توضیحی و نمادین آن است. این نقش در دوران ما رواج بسیار دارد »

زیرا نویسندگانی چون دوبالزاک آن را بر فرم رمان تحمیل کردند. در آثار این نویسندگان 

ها خصوصیات روحی آنان را ی شخصیترئالیست، توصیف ظاهر ، لباس و اسباب و اثاثیه

مان زکند. به بیان دیگر، ظاهر، لباس و اثاثیه به طور همتوجیه می آشکار و در عین حال

 ( 118همان: «. ) هایندنشانه، علت و معلول شخصیت

 فرهنگ لغات دنیای نوین وبستر دو تعریف برای کلمه ی توصیف کردن ارائه می دهد:»

 رگفتن یا نوشتن در مورد چیزی ، گزارش دقیق جزئیات یک چیز با کلمات به تصوی

 «. کشیدن 

 (143:1341) لمباردی، به نقل از دهقانی، 

ی روایت است بگذریم ، چیزهایی که زبان تصویری را اگر از توصیف که موتور محرکه

 دهند استعاره و تشبیه هستند.تشکیل می

تشبیه به عنوان شکلی از گفتار که در آن دو چیز لزوماً متفاوت، با یکدیگر مقایسه »

ایسه از لحاظ کالمی و نمود خارجی با استفاده از کلماتی مثل ))مانند(( شوند. این مقمی

 223به نقل از همان:  -) فرهنگ لغت هریتیج امریکنیا همچون تعریف شده است. 

) 

استعاره ) بر طبق فرهنگ قرن بیستم چمبر ( شکلی از گفتار که در آن درباره ی یک »و 

شبیه چیز دیگریست مانند وقتی که به چیز به نحوی صحبت می شود که انگار درست 

 (104همان :«. ) شودیک آدم وحشی، ببر گفته می

آنچه بدیهی است استعاره می تواند توسعه یافته باشد. )) یک استعاره توسعه یافته می 

تواند بر تمام داستان سایه بیفکند مثل شخصیت اصلی داستان فراستس کافکار در رمان 

. بیندی بزرگ در رختخواب میی یک حشرهی دگردیس یافتهمسخ ، که خود به گونه ا

. «رسید که در آن تمام داستان کنایه از چیز دیگر داردای از استعاره میدر اینجا به درجه

 (111) همان:

 کشاند. منظور از نثر شاعرانه ، نثری است کهزبان تصویری، اثر را به بستر نثرِ شاعرانه می

 م دارد.مثل شعر آهنگین، و ریت

نسوی با استفاده از تشبیه، استعاره، کنایه و نماد ، بستر نثرش را به نثر شاعرانه کشانده 

ها ، از یک شگرد دیگر که آن هم در شاعرانه کردن نثرش مؤثر است، است و عالوه بر این
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استفاده کرده که آن هم تجانس آوایی است، که می توان گفت یکی از پرکاربردترین فن 

ه در نفثه المصدور است. البته در این نوشتار، استعاره، در مفهوم متافیزیکی آن نویسند

 چه کهگیرد، و به طور کلی آنی موارد باال را در خود میکار گرفته شده است که همهبه

 شود. مربوط به فرازبان است را شامل می

ی خارج از موضوع بحث مربوط به روایت عینی از جمله نمایش نامه ها و تصاویر گرافیک

است و ما بیشتر به دنبال روایت ادبی هستیم که در کل به دو صورت روایت نوشتاری و 

 اند.روایت تصویری مکتوب تقسیم بندی شده

 های بودند که در باال اشاره شد. مراد از روایت نوشتاری، همان تعریف و توضیح

ای از احساس و یا تجربه»ن اماروایت تصویری مکتوب، نوشتاری است که نویسنده در آ

 کند. نویسنده با وصف و نمایشها، استفاده میدیداری یا شنیداری خود برای بازآفرینی آن

خواهد یک یا چند تجربه یا برداشت حسی خود را به خواننده برساند. هدف اصلی می

ا هد ینویسنده آن است که به یاری زبان یا چیزی یا جایی یا رویدادی را چنان نشان بد

بنمایاند که خواننده بتواند آن کس یا چیز یا جا یا رویداد را به روشنی در خیال خود 

(. روایت تصویری مکتوب، به عبارتی تلفیقی از روایت گفتن و 11:1343مولوی، «)ببیند.

های گوناکون از نشان دادن است. در این مورد، پرسی لوباک در بررسی روایت در رمان

یری ی ماهر با به کارگنویسنده» را چنین بیان نمود. ا جیمز جویس ، آنتولستوی گرفته ت

تلفیقی از این دو شکل ) گفتن و نشان دادن ( از آفات هر یک می گریزد و اثری منسجم 

ارائه می دهد. به عنوان مثال ، هنری جیمز با استفاده از حضور راوی، ضمن حفظ اختصار 

توانسته است با حفظ اختیارات نویسندگی خود ، به  و رعایت فاصله ی خود از داستان ،

 (134: 1343)به نقل از: مقدادی،«. خوبی گفتن و نشان دادن را با یکدیگر تلفیق کند

ی تعبیرش کرد، و موتور متحرکه« بصری گونگی در روایت ادبی» همچنین میکه بال به 

 این گونه روایت را استعاره دانست.

مؤثر بصری سازی در متون روایی ، استعاره به شمار می رود  معموالً یکی از روش های»

ای شود که معنای تحت الفظی آن که می توان منجر به )) دیده شدن(( یک چیز به شیوه

کند و تنها از طریق بصری سازی قابل دست یابی است. افزون بر این، فضایی را آشکار نمی

اری های دیدی بصری و بازنمایی موقعیتشود از طریق تصویرهاکه در روایت بازنمایی می

 (89:1346بال ، «. ) گرددترسیم می

ی وسیلهها، بهها و شنیدهروایت تصویری مکتوب، نقاشی کردن و به تصویر کشاندِن دیده

 است: عنصر وصف است. همان دیدگاه کینز است که در مورد فلوبر گفته

 . (166:1346کینز ، «.) کردرا نقاشی میهای آثارش فلوبر با توصیفاتی زبانی ، صحنه» 
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زبان تصویری مکتوب ، مربوط به بصری سازی زبانی است ، نه تصاویر گرافیکی، و آن 

عبارت است از یک روایت که در ذهن و اندیشه ی ما ، به تصویرهای تبدیل می شوند که 

ی ی از چگونگکنیم که این تصاویر ذهنی، حاکما از روی این روایت ، تصاویری مجسم می

 وضعیت زمانه است.

در واقع تصاویر به روحِ زبان نوشتار تبدیل می شوند. وارد شدن به چنین بستری ، به ناچار 

کند و های ساده و ظاهری، به الیه های زیرین و پیچیده هدایت می، نوشته را از الیه

وسط نویسنده به ت هایی است کهترین هدایت گران آن، استعاره ، تشبیه و گزافه گوییمهم

ی ی نوشتهشود که شیوهآنها طبق نفسانیات خود مانور می زند. چنین امری، باعث می

نویسنده از حالت سادگی به لفافه گویی و پیچیدگی کشیده شود، همان بستری که بیشتر 

 تصاویر زباِن روح» به زبان شعر نزدیک است تا به زبان نثر. زمانی آن جونز گفته بود 

آمیزند و از این طریق نقش درمانی ایفا می . آنها ذهن، جسم و روح را درهم میهستند

کنند. وقتی شکسپیر می نویسد: خاموش ، خاموش شمع کوتاه، در واقع از زبان استعاره 

گوید خاموش ، خانوش زندگی کوتاه ، تصویر استعاری کند. نمییا تصویر سازی استفاده می

برد، جایی که در ی شعر میسطح امور عینی و مبتذل به حوزهیا نمادین، خواننده را از 

 «. تصرف تصویر روح است

 (44:1340) آن جونز ، 

به جای هر شاهدی که دیده بودم ، تابوت شهیدی  >مثالً وقتی که نسوی می گوید: 

 (16:1341. ) نسوی ، <نهاده.

روی این بُعد بصری  شود. ازفوری تصاویری از وضعیت آن زمان در ذهن ما ، مجسم می 

 اندبردیم که تارتارها در قتل و عام کردن ، به کسی رحم نکردهروایت ، پی می

ه دهد کهای را در روایت تصویری مکتوب نشان مینویسنده با هنر و ابتکار خود ، جلوه 

ها، هر چند یک تصویر است ولی جای هزاران کلمه را پر کرده است. نویسنده سیر ویرانگری

 ها را در یک تصویر، مفهوم سازی کرده است.بدری ها و خانمان سوزیدر 

ی گر دو نوع جهان و دو نوع جهان بینی است. یک جهان پیش از حملهتصویری که بیان

ها که دنیا و سرزمین نویسنده در نهایت آرامش و به دور از دربدری و خانمان سوزی مغول

ها شکوفا ی انسانوده است که عشق و ذوق همهای ب، شاهِد شاهد بازی و زندگی روزمره

دهد که مردمان آن در نهایت خوشبختی و عاشقانه و بیدار بوده است و فضای را نشان می

ی اند ، و دیگری جهانِ بعد از آن ، یعنی وطنی که با حملهزیستن ، روزگار سپری کرده

ی ها و شاهد بازنه شاد زیستنمغوالن به ویرانه تبدیل شده و عالوه بر این که، از این گو

. تصویر اندخبری نیست ، بلکه راه نفس کشیدن و زندگی کردن را نیز از مردم ساقط کرده
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شاهد به شهید تبدیل شدن ، حاکی از کشت و کشتار و جنایات بی حد و مرز تاتارها 

ت ساست. فضای که به اندازه پهنای جغرافیای وطن ، شاد زیستن و رهایی وجود داشته ا

حال به تابوتی تبدیل گشته که راه گریز از آن مشکل شده است. این تصاویر ، تاریخی را 

 روایت می کنند که می توان وجدان تاتارها را در آن ها دید.

 چنان که پیداست ، نویسنده به دو منظور زبان روایت تصویر مکتوب را به کار گرفته است. 

 حتی مطالبش را درک کنندیکی این که حاکمان قدرت نتواند به را

 دوم اینکه آحاد مردم هم از مطالبش به راحتی سر در نیاورند

هر چند نسوی چهار سال بعد از مرگ جالل الدین خوارزم شاه ، این مطالب را می نویسد 

 کرد، هر چند بر ضدو اگر با زبان آشکار و دور از استعاره مطالب را نسبت به وی بیان می

که ارادت خاصی شد، ولی با توجه به اینیچ خطری متوجه نویسنده نمیبود ، هاو هم می

نسبت به جالل الدین خوارزم شاه داشته، هیچ وقت به زبان ساده و دور از استعاری از 

ضعف و کم و کاستی های مخدومش سخن به میان نیاورده، به همین خاطر نویسنده، 

 گیرد.یکار مزبان استعاری به مفهوم متافیزیکی آن، به

دین، الکنند ، سلطان جاللها دارند تمام اقصا نقاط ایران را تصرف میآن لحظاتی که مغول

شود، نویسنده با زبان استعاری توأم با طنز میگوید: ها به میخوارگی و شکار مشغول میشب

از ابتدای صباح ، تا انتهای رواح ، به صید آهو و خربط بر می نشست و به ضرب نای و » 

ربط غبرق با صبوح می پیوست. به نغمات خسروانی از نقمات خسروانه متغافل شده و به ب

 (. 2262:6911نسوی ، .....«. ) اوتار مالهی از اوطار پادشاهی متشاغل گشته 

 ها را ببینیم: توانیم استعارههمچنین در مثال زیر هم به وضوح می

ی بستند و روی به خوی نهادند، چهار روز ی تقدیر را بر چهار پابعداز آن، پای بسته»... 

که چندی معماران تاتار بتازگی بنا نهاده بودند و گِل آن تا  -تا مقصد خراب آباد خوی

بیشتر پاید، به خونِ دل سرشته، و اساس آن تا بسیار ماند، بر استخوان نهاده، در هر 

 (. 178:1341)نسوی، « کردم.مرحله هزار فریاد و ناله می

این  یابیم کهنگاهی بیندازیم، درمی....« چندی معماران تاتار بتازگی »تصویرهای  اگر به

های خود بر مردم آقایی های هستند. لشکر تاتار که حال در کاختصاویر حاوی چه پیام

را با اند و پایه و اساس آنها را با خونِ دلِ مردم سرشتهکنند، گِل و اساس این کاخمی

کند، که طور نقاشی میدنبال آن، نسوی وضع ظاهری شهرها را این ها. بهاستخوان آن

پنداشتم که خوی همان است و می»... کنیم: ها نگاه میی دوربین به آنگویی از دریچه

ام، تا ام و اذربیجان، که دوستی آن با جان آمیخته بود، همچنانست که دیدهبگذاشته

ه در آن وطن داشتی، غُراب تاریک  روی در او ام، مُرُوجی که با غزال آفتاب چهربدیده
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نشسته، مراتع آهوان به یکبار مرابض گرگان شده، ... رسم و آیین دین به طلی باز آمده، 

اساس قوانین اسالم خللی تمام پذیرفته، نه در دیار مروّت دّیاری، نه در رباع فتوت نافخ 

)نسوی، «. ده، و ... ناری، ممالک همه مهالک گشته، مسالک به یکبار مغارک ش

176:1341 .) 

المصدور، به چنین تصویرهای برمی خوریم که نویسنده، مانند نقاش در سراپای کتاب نفثه

ها و ظلم و جور تاتارها را نقاشی کرده، و هم درد دلهای خود را چیره دست، هم ویرانگری

 به تصویر کشیده است.

ر ا استفاده از صنایع ادبی و تجانس آوایی تصوینمونه هایی زیر از نثر شاعرانه که نویسنده ب

 کند، در اثبات ادعای ماست:هایی را نقاشی می

نسوی ، «. ) بار ساالر ایام چون یار حوادث در هم بسته ، تیغ به سر یاری در بار نهاده» 

185:1340) 

 ی زیر: همچنین در نمونه

اینده است و سیالب جفای ایام در این مدت که تالطم امواج فتنه ، کار جهان برهم شور» 

، سرهای سروران را جفای خود گردانیده طوفان بال چنان باال گرفته که کشتی حیات را 

گزر بر جداول مهمات متعین گشته ، بروق غمام بصر ربای .... به بریق حسام سر ربای 

 (.185:1340نسوی ، «. ) متبدّل شده

هایی که دیده و یا چیزهایی که و صحنه نسوی با توجه به فضای که در آن قرار گرفته

اند ، های مغوالن و جور و جفایی که بر مردم روا داشتهشنیده، توانسته است از فتنه

اند، تا جایی که گذر کشتی حیات مردم هم در دست خودشان بوده سرهایی که بریده

 طوفان بال ، است، به تصویر در آورده است. مثل تالطم امواج فتنه، سیالب جفای ایام ،

 معین کردن گذر کشتی حیات ، بُروق غَمام بصر ربای و بریق حسام سر ربای.

ها و به کار بردن تجانس آوایی ، چنان گی نویسنده در نقاشی کردن آن صحنهچیره

ی زیر اش به نثر شاعرانه تبدیل شده است. یا در نمونهسخنش را آراسته است، که نوشته

 اعلی خود رسیده است.که تجانس آوایی به حد 

کو آن پادشاه که از سر بازی به گوی بازی نپرداختی و از ابکار و عون ، ابکار و عون » 

 (101:1340نسوی ، «. ) حرب را نشناختی؟... خدود بیض را بر حدود بیض ترجیح ندادی

وده منویسنده خیلی ماهرانه و با استفاده از تجانس آوایی ، سیمای پادشاه بی تجربه و ناآز

 کند.را،  تصویر می

 دار هم است روچنان که قبالً اشاره شد، نویسنده گاهی اوقات  با زبان طنز که گاهًا نیش

ها  در واقع کند، و در واقع با بیان این گونه نوشتهها را بیان میبه مخدوم خود، آن
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ین نوع نوشته هایی که دارد با اخواهد درونِ خویش را تسکین دهد. هر چند درد و رنجمی

 ها چاره ساز نیست.

 که خود می گوید:چنانهم

در روزگار ، دُردی دَرد در داده ، قصه ی غصه آمیز که می نویسی ، گوشۀ جگر کدام » 

 «. شفیق خواهد بود

 (.141:1340) نسوی ، 

وصف و معانی وصفی ، اطناب و عبارت پردازی ، توجه به ارکان زیباسازی جمالت و »

ایت به سجع و ترصیع و قرینه سازی ، استفاده از انواع تشبیهات و استعارات عبارات و عن

های مجازی و زینتهای مختلف بدیهی ، استناد و استشهاد به آیات و کنایات و ترکیب

ها و اشعار فارسی و عربی و ... نثر این کتاب را به صورت قرآنی و احادیث نبوی و مثل

 (.117:1388اضل ، ف«. ) تابلوی رنگین درآورده است

های روایی شبیه است ی رمانهای است که بیشتر به متن شاعرانهی زیر از آن متننمونه

های روایی به این متن شبیه است. در ادامه به تر آن است که بگویم متن رمانیا خوب

 شود. هایی از این نوع نوشته، در رمان روایی اشاره مینمونه

ی دم سرد بتدریج دهان هرِ صبحْ سرد مهری آغازید، سپیدهسحرگاهان که نفس سر بمُ»

 باز کرد ، خویشتن به خرابه ای انداخته بودم.

پیش هر آفریده که حاضر شدم چون سعادتم از پیش فرا براند ، به درِ هر خانه که رفتم ، 

 وکان لم یسمعها کانّ فی اذنبه »چون کار من فروبسته بود ، قصه حال بر هر که خواندم: 

عاقبتِ کار از آن خرابه به مصِطبه ای راضی شدم. وَرَم در حالْ به رسم استغفار در « قرا

قدم افتاده و الم، بر سبیل اعتذار بر پای ایستاد، آتش تب به دمی که در شب واقعه تافته 

بود، افروخته شد، گوشت و پوست چنان از هر دو پای درآمد که انگشتها مانند اصابع 

 (.178:1340نسوی «. ) ی مریمی عاری شد.اند و کفْ چون پنجهمذری برهنه م

این نوع بیان روایی و حرف زدن با خود ، امروزه به صورت کنکرت و منظم به یکی از روش 

ی روایت را از زبان خود یا اولین های روایت رمان غرب تبدیل شده است که نویسنده همه

 شخص بازگو می کند

ت شوند به علن روایی دارند و به صورت حدیث نفس بیان میی نویسندگانی که رماهمه

ان، هایشاستفاده کردن از زبان تصویری و همچنین استفاده از فن تجانس آوایی، نوشته

نثر شاعرانه است. علت این که نویسندگان مانند ویلیام فاکنر ، هرمان هسه ، ویرجینیا 

ی آن حدیث نفس بیان می شوند همه ولف و رومن روالن دارای رمان روایی هستند که با
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ها مانند نثر نفثه المصدور حاصل جنگ بوده اند. ویلیام فاکنر آثار روایی خود را بعد از 

 کند و بی گمان عواقب جنگ بر آثارش تأثیرگزار بوده است.جنگ جهانی اول خلق می

رومن روالن  نیز آثارش را بعد از جنگ جهانی اول خلق می کنند و حتی ویرجینیا وولف،

مانند نسوی خود شاهد جنگ و کشت و کشتار بوده است و حتی حاصل آن ، کتابی است 

 می شود که در آن می نویسد: 1418تا  1419به نام خاطرات ایام جنگ که شامل سالهای 

 « )نوشتم ها میبا نوشتن این یادداشت ها من تاریخ وجداِن اروپا را هنگام جنگ ملت» 

 (.14:1375روالن، 

ای است حاصلِ جنگ جهانی اوّل،  و اکثر آثارش به صورت روایی هرمان هسه نیز نویسنده

 و حدیث نفس بیان می شوند، و نثر شاعرانه در آثارش مشهود است.

 حال در نوشته ی زیر می توان این نثر شاعرانه را حس کرد:

شود و بر میزها و شعاع باریک مردد آفتاب از شیشه ی کوچک پنجره به اتاق وارد می »

رد کای کم رنگ بازی میها بی حال ولی هوسناک، با سایهتابید و روی کف اتاقها میورق

 « و بر سقف کبود اتاق می رقصید 

 ( 93:  1347) هسه ،

 ها هم،خورد، اتفاقاً نثر  آنهای ایرانی هم به چشم میی روایی که در رماناین گونه شیوه

ی ارکستر چوبها، ی نثر رضا قاسمی در رمان همنوایی شبانهیوهشاعرانه است. حال به ش

 یابیم که نثرش شاعرانه است.  اگر نگاهی بیندازیم، درمی

من چگونه به برنارد بگویم که مرد بیابانی همیشه با سایه اش زندگی می کند ، که هر »

یا به دنبال جا می رود سایه اش را در سمت راستش دارد یا چپش  ، که هر جا می رود 

سایه اش می رود یا سایه اش را به دنبال می کشاند. که تنها یک لحظه ، فقط یک لحظه 

قاسمی ، «. ) ، بی سایه می شود. عدل ظهر وقتی آفتاب درست به فرق سر می کوبد

10:1380.) 

ویرجینیا وولف در رمان موج ها و اتاق از آن خود ، که به صورت حدیث نفس بیان شده 

ر آن از نقل قول ها و گاهًا در خالل سطور رمان از شعر هم استفاده کرده است، است و د

های ویرجینیا و در کل زبان روایی نویسنده زبان شعری است زبان شعری بودن در رمان

بعداز جنگ جهانی اوّل شرایطی پیش آمده است که »دهد: وولف، خود چنین توضیح می

شده است. به رغم وولف، بریتانیا با زبان نثر از مردم دار وظایف کثیفی در آن، نثر عهده

مالیات گرفته است و آن را هدف جنگی بیهوده کرده است. با زبان نثر، کلیسا اطالعیه 

 (. 113:1346)به نقل از بدیعی، «. صادر کرده است و مردم را به جنگ فرستاده است

ت حدیثِ نفس بیان شده است هرمان هسه نیز خصوصاً در رمان دِمِیان که آن هم به صور
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کند که در آن از دو دنیا که منظور نویسنده دنیای درونی و بیرونی خود است ، صحبت می

دهد. نام بردن های رمان را برای ما نشان میو با زبان استعاری و کنایی شخصیت

ثر به ن ها رای این نیست که آنها به منزلههای روایی آننویسندگان غرب و اشاره به رمان

نفثه المصدور مقایسه کنیم و در صدور اثبات این موضوع برآییم که آنها از نفثه المصدور 

اند ، بلکه هدف از آن، اشاره به این موضوع است که نویسنده ی نفثه المصدور تقلید کرده

 ها را بیان کرده، که امروزهها و شنیدهای، احساسات و درددل و گفتهدر قرن هفتم به گونه

به سبکی خاص در رمان تبدیل شده است. نه تنها نویسندگان ایرانی، بلکه نویسندگان و 

های اند که فاکنر، وولف، هسه و روالن نمونهرمان نویسان غرب هم بدین شیوه رمان نوشته

توان  به شازده احتجاب از هوشنگ گلشری، ها اشاره شد. در ایران هم میبودند که به آن

از عباس معروفی، همنوایی شبانه ارکستر چوبها از رضا قاسمی و ...  سمفونی مردگان 

 اشاره کرد.

ولی در این میان، رومن روالن نویسنده ای است که از نظر بیان و بازآفرینی دیده ها و 

شنیده ، و استفاده از نقل قولهای فراوان و به کار بردن زبان استعاری ، کنایی و طنزآمیزی 

ی را با نویسنده نفثه المصدور دارد. شاید دلیل اصلی اش این باشد که خوان، بیشترین هم

او هم مانند نسوی خود شاهد جنگ ، کشت و کشتار و خانمان سوزی ها بوده است. نسوی 

در قرن هفتم شاهد حمله دردمنشانه ی تاتارها بود که با چشم خود ویرانگری و چپاول 

یستم شاهد حمله دردمنشانه آلمان به سرزمینش آنها را دیده و رومن روالن نیز در قرن ب

 بوده است.

اگر نسوی در قرن هفتم در مورد ویرانگری ها و حمالت دردمنشانه ی تاتارها  چنین می 

 نویسد:

دیوان در جای اصحاب دیوان تمکّن یافته، مدارس علوم همه مدروس شده، محاضرات »... 

ق انیق، محط مجانیق شده، به جای همه به حدیث محاصرات مبّدل گشته، ریاض رساتی

ها چون کرکس هر شاهدی که دیده بودم، تابوت شهیدی نهاده. ... شیر در شارع آن خرابه

 (. 160:1340نسوی، ...« ی تاتار. مردار خوار پس خورده

 رومن روالن نیز که دوباره چنین فضاهایی برایش تکرار می شود چنین می نویسد:

خالق خود چه دیوانگی عجیبی می افزایند. هر گام که بر می دارند این آلمانها به زوال ا»

ها حکومت کنند؟ خواهند بر روی ویرانه، غرقایی از کینه ایجاد می کنند. آیا واقعاً آنها می

ها و تاتارها را به خاطر دهند. فجایع مغولترین عملیات خود را قبالً مشروح جلوه میفجیع

 (.160:1385)روالن،«. کند که از سکوت خارج شوموادار میمی آورند این جنایات مرا 
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ی غرب، حاصل جنگ جهانی اول است که بعضی ها مثل ی نویسندگان ذکر شدهآثار همه

توان به آن اشاره کرد. نسوی که صحنه های جنگ را دیده بود ، دیده اند. چیزی که می

به حدی تکان دهنده و  های جنگ و دیدن تصاویر کشت و کشتارهااین است که صحنه

اند. را، مانند نقاش چیره دستی نقاشی کردهها به ناچار آنآزار دهنده هستند که نویسنده

اتفاقاً تصویرسازی صحنه ها توسط نویسندگان ، روح ابدی به آنها  بخشده است. به همین 

ی کنیم، خود در جرگهخوانیم، احساس میدلیل هم است، وقتی که این نثرها را می

 کنیم.ها را به خوبی درک و لمس میها هستیم و آنصحنه

 

 

 نتیجه گیری:

نسوی در نوشتن نفثه المصدور ، زبان روایت نوشتاری به زبان روایت تصویری مکتوب می 

نماید نویسنده برای عصیان علیه وضع موجود چنین زبانی را انتخاب کشاند که چنین می

نویسندگان به نحوی می بایست به حکومت وابسته  کرده چرا که در زمان او شاعران و

ای را بنویسند. انتخاب زبان روایت باشند یا در راستای سیاست های آنها شعر یا نوشته

ی آن است ، زبان نوشتار از وضع ظاهری تصویری مکتوب که در آن استعاره موتور متحرکه

فاده از لفافه گویی و برد، و نویسنده با استهای زیرین آن میو سادگی به الیه

ها و فوران نیروهای درونیش را در آن تواند خواستهبرد، میهایی که به کار میپیچیدگی

جای بدهد. هدایت شدن به بستر لفافه گویی و پیچیدگی زبانی، نثر را از راستای خود به 

نم و تر کند. منظور از نثر شاعرانه، نثری است که دارای طنیننثر شاعرانه راهنمایی می

شاعرانه است. نسوی با انتخاب زبان روایت تصویری مکتوب که نهایتاً منجر به نثر شاعرانه 

نکنند  را درکشد بیشتر به دو منظور به کار برد. یکی اینکه حاکمان مقتدر به راحتی، آن

 ی آنو از طرفی دیگر ، عوام هم نتوانند آن را چنان که شاید و باید است ، بفهمند، نتیجه

مشخص است ، جنگ، و کشت و کشتاری است که تاتارها به راه انداخته اند و نویسنده 

ها را دیده و لمس کرده ، نتوانسته به راحتی از آنها بگذرد ، به همین که با چشم خود آن

 خاطر آنها را مانند نقاش چیره دستی ، نقاشی کرده است.

جالل الدین خوارزمشاه هم ناراحت  عالوه بر این چون از بعضی از کارهای مخدوم خویش

بوده است و چون نخواسته نسبت به ارادتی که به وی داشته، مردم چنین تصور کنند که 

دارد به او می تازد، زبان نوشتاری که برای کم و کاستی های وی به کار گرفته ، زبان 

 روایت تصویری مکتوب است یعنی زبانی که همه کس از آن سر در نمی آورند.
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ار دیگری که نسوی در زبان نوشتار انجام داده و باعث شده نثرش بیشتر به نثر شاعرانه ک

ای از رمان در غرب شده است به نام رمان روایی هدایت شود، امروزه منجر به خلقِ گونه

ی شود و روای اصلی آن اولین شخص است و همهکه به صورت حدیث نفس بیان می

کند. اینگونه نثر شاعرانه در آثاری مانند ویلیام فاکنر زگو میرویدادها را از زبان خودش با

، رومن روالن ، هرمان هسه ، ویرجینیا وولف و در نویسندگان ایرانی هم می توان به 

هوشنگ گلشیری، عباس معروفی ، رضا قاسمی و ... اشاره کرد. یکی از علت اصلی روی 

 پیامدهای جنگ است. آوردن چنین نویسندگانی به نثر شاعرانه ، جنگ و

ها مثل ی غرب، حاصل جنگ جهانی اول است که بعضیآثار همه ی نویسندگان ذکر شده

نسوی که صحنه های جنگ را دیده بود ، دیده اند. خصوصاً رومن روالن که ماحصل آن 

است. چیزی که می  1418تا  1419، یادداشت های ایام جنگ است که حاصل سالهای 

های جنگ و دیدن تصاویر کشت و کشتارها به کرد. این است که صحنهتوان به آن اشاره 

هارا، مانند نقاش چیره ها به ناچار، آنحدی تکان دهنده و آزار دهنده هستند که نویسنده

اند. اتفاقاً تصویرسازی صحنه ها توسط نویسندگان ، روح ابدی به آنها  دستی نقاشی کرده

 بخشده است.

د دارند از جمله این که ویرجینیا وولف، زبان نثر را زبان عهده های دیگری هم وجوعلل

ا کنند یگیرند و آن خرج جنگ بیهودن میها با آن مالیات میدار کثیفی می داند دولت

این که زبان نثر، زبان کلیسایان است که اطالعیه صادر کرده اند و مردم را به جنگ 

وی ها از رهای است که دولتنامه ها و آیین نامهاند یا این که زبان نثر، زبان بخشفرستاده

کنند ، که این هم دالیل دیگری هستند که این نویسندگان آن به مردم فرمان صادر می

به چنین نثری ، روی بیاورند ردِ پای نثر نفثه المصدور که امروزه در داستان های روایی 

، نثر متأثر هستند بلکه عواملو نمایی یافت می شود به معنی این نیست که از این نوع 

دالیل و بسترهایی که باعث بروز چنین نثری شده است، با عوامل و دالیل و بسترهایی 

که نثر رمان روایی و نُمایی در آن بوجود آمده است یکی است، و آن جنگ، صحنه های 

ها و دربدرهایی است که ماحصل جنگ هستند. جنگ، کشت و کشتارها، و خانمان سوزی

گ خانمان سوزی تاتارها ، و در جرگه بودن نویسنده در این جنگ باعث بروز نثر نفثه جن

المصدور شد. در نویسندگان غرب هم جنگ جهانی اول و عواقب آن در هر یک از 

نویسندگان خالق رمان های روایی و نُمایی ، به نحوی تأثیر گذاشت و در کل خالق رمان 

 هایی با نثر شاعرانه شدند.
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 بع:منا

، راه داستان ، فن و روح نویسندگی ، مترجم محمد گذر  1340آن جونز ، کاترین ،-1

 آبادی ، تهران ، نشر هرمس

، دانشنامۀ نظریه های روایت ، مجموعه مقاالت ، مترجم فائزه نوری  1346بال ، میکه ، -1

 زاده و امیر حسین هاشمی ، تهران ، انتشارات نیلوفر.

  1346، مهر 63، حد ذهن در روایت ادبی، سینما و ادبیات، ش1346بدیعی، منوچهر، -3

 های ایام جنگ، مترجم ،تهران، انتشارات ابتکار.، یادداشت1375الف،روالن، رومن، -9

، جان آزاد، مترجم اصغر خبر زاده، تهران، انتشارات اسرار 1385ب، روالن، رومن، -7

 دانش.

حمد غفاری مجموعه مقاالت تهران انتشارات ، مرزهای روایت ، مترجم م 1346ژُنِت ، -6

 مروارید.

فاضل ، احمد ، درآمدی بر سخن آیی و ظرافتهای معنایی در نفثه المصدور ، پژوهش -5

 .1388پاییز  3به زبان و ادبیات فارسی سال اول ، شماره 

توصیف: با کلمات به تصویر کشیدن ، مترجم آنیسا دهقانی  1341لمباردی ، کریس ، -8

 هران ، نشر افکار.، ت

، چگونه تصویر کلمه را مدرن کرد ، مترجم لکفی سینما و ادبیات  1346کینز ، الرنس ، -4

 (63ش 

 ، نامه ی نقد ادبی ، تهران ، نشر چشمه  1343مقدادی ، بهرام ، -10

 ،از نوشتن، تهران، انتشارات آگاه.(1343( )مولوی، فرشته، 11:1343مولوی، -11

، عناصر داستان، تهران، انتشارات 1349( )میرصادقی، جمال، 737:1349میرصادقی، -11

 سخن. 

، داستان دوست من، کنولپ، مترجم، سروش حبیبی، تهران، 1347هسه، هرمان، -13

 .نشر ماهی
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 6931آذر ماه 

 

 نفثه المصدور کتابی تاریخی یا ادبی؟

 المصدور(در نفثه های ادبیت)جنبه

 
 6دکتر حجت اله امیدعلی

 

 چکیده

ه ای فنی ــــ مصنوع نوشتنفثه المصدور نمونه بارز نثر ادبی ــــ تاریخی است که به شیوه

شده است. ارزش ادبی آن اگر بر وجه تاریخی آن بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست. زیدری 

ســخن آرایی نمایان کرده  نســوی به بهانه تاریخ نگاری با تســلط کامل، هنر خود را در

اسـت. کتاب او سـرشار است از صنایع بالغی و ادبی که چشم و دل هر خواننده ای را به 

خود جلب و جذب می کند. نگارنده در این جسـتار قصد دارد که جنبه هایی از ادبیت و 

ـــ ادبی را مورد بررســی قرار دهد. در ابتدا پس از ذکر  زیبایی این اثر ارزشــمند تاریخی ـ

ـــنده آن و دیدگاه ـــی، کتاب نفثه المصـــدور و نویس های مقـدمـه ای دربـاره، نثر فارس

-هـا دربـاره آثـار ادبی، جلوه هایی از زیبایی، جذابیت و ادبیت این اثر ادبیفرمـالیســـت

آرایه های جناس، سجع، تکرار، ایهام، اقتباس، مراعات نظیر و ... تاریخی بحث می شـود. 

 مد باالیی در آفرینش ادبی نفثه المصدور دارد.از جمله صنایعی است که بسا

 

 نفثه المصدور، ادبیت، نثر فنی، فرمالیسم.کلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 omidali@araku.ac.ir-h                                                استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک - 1



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      112

 مقدمه

نثر در آغاز کار، به صــورت ســاده و ابتدایی، روان و طبیعی حرکت خود را شــروع کرد و 

ا قابل ت نویسندگان مطالب و مفاهیم ذهنی و فکری خود را به آسانترین وجه می نوشتند

فهم باشـد. آنان تا حدی از الفاظ استفاده می کردند که انتقال پیام میّسر شود؛ به همین 

ــویات و مترادفات تا حد امکان پرهیز می کردند. اما نثر به این شــکل  خاطر از بیان حش

باقی نماند و با گذر زمان، در مسـیر خود دسـتخوش تحوالتی شـد که آن را از سادگی و 

ـــاخت و به تدریج توجه به انتخاب الفاظ و ظاهرآرایی های بی پیرایگی  کم کم به دور س

صـــوری در کنار بیان معانی در بین نویســـندگان رواج یافت. به همین ترتیب نثر هرچه 

ــد تا جایی که کم کم موازین نظم و  ــتر می ش پیش می رفت دگرگونی های آن هم بیش

این امر متمایل شدند که در نهایت شـعر در نثر هم رسـوخ کرد و نویسـندگان زیادی به 

ــنوع و فنی انجامید و به عبارتی می توان گفت  ــیر تکمیلی نثر به پیدایش نثر مص این س

شـــعر منثور را به وجود آورد؛ به طوری که خواننده با خواندن آن احســـاس می کند در 

ـــ چهارم شروع شد تا در حال خواندن شعر است.  قرن این روند نثر نویسی از قرن سوم ـ

 هفتم به اوج زیبایی و در نهایت تکلف خود رسید.

قرن شـشم و هفتم هجری را باید دوران تعالی نثر نویسی فارسی دانست؛ دوره ای که در 

آن نثر فارســی به پیروی از شــعر، گام های خود را به ســوی زیبایی پیش نهاد و رویکرد 

ن گرایش عظیم حتی گســـترده برای آرایش های کالمی در نثر فارســـی ایجاد شـــد. ای

ـــاس کتابهای تاریخی  ـــنـدگان کتب تاریخی را نیز تحت تاثیر قرار دادو بر این اس نویس

ــایی و انتقال معنی، بر  ــل رس ــته تحریر درآمدند که به جای تکیه بر اص ــیاری به رش بس

صـورت آرایی و تصـویر آفرینی تکیه داشـتند. پژوهشگران ادبی، این دو قرن را در تاریخ 

ــات فنی، مهم ترین ادوار به تطور نثر فا ــنایع و تکلفات و مختص ــی، از نظر الفاظ و ص رس

 (175: 1366شما می آورند.)خطیبی، 

ـــخن دارد. دیگر نثر فقط  ـــنده توجه وافری به زیبایی کالم و آرایش س در نثر فنی نویس

برای انتقال معنا نیست بلکه زیبایی و آرایش آن هم مورد توجه خاصی است تا جایی که 

اولیه بسیاری از نثرها آرایش و فضل فروشی نویسنده است تا انتقال معنی در واقع  هدف

ــعد الدین  ــکار کند. س ــنده توانایی های خود را آش ــت برای اینکه نویس نثر بهانه ای اس

 وراوینی در مقدمه مرزبان نامه به این امر اشاره ای نیک دارد.

شعر کند و بدین لحاظ هم از نظر  نثر فنی نثری اسـت که می خواهد تشـبه به»در واقع 

زبان و هم از نظر تفکر و هم از نظر مختصات ادبی دیگر نمی توان آن را نثری دانست که 

تنها هدف آن تفهیم و تفاهم و انتقال پیام به صورت مستقیم بود بلکه نثری است شعروار 
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: 1354ا، )شمیس« که مخیّل اسـت و زبان تصـویری دارد و سـرشار از صنایع ادبی است.

( صـنایعی از قبیل : موازنه، سجع، جناس، اشتقاق، مراعات نظیر، تلمیح و استدالل به 56

آیات و احادیث، اســتشــهاد به  ابیات عربی و فارســی و ... در آن به وفور یافت می شــود. 

 نفثه المصدور زیدری نسوی نمونه ای اعال از این نوع نثر است. 

سـوی از نویسندگان مشهور اوایل دوره مغول است شـهاب الدین محمد خرندی زیدری ن

هجری در شهر میافارقین نوشته است. او در این  631که کتاب نفثه المصدور را در سال 

به رشـته تحریر درآورده است همچنین  615کتاب گوشـه ای از زندگی خود را از سـال 

اع را در دوران اوضــاع و احوال ســلطان جالل الدین منکبرنی را و پریشــانی اوضــاع اجتم

حمله ویران کننده مغول بیان می کند. شـهاب الدین منشی آخرین پادشاه خوارزمشاهی 

ـــ رسمی و غیر  بود که تمامی فرامین، احکام عهدنامه ها، قرادادها و دیگر اسناد دولتی ـ

ـــ همه از زیر دست او می گذشت و در بیشتر جنگ ها خود به شخصه حاضر و  رسمی ـ

تر به اطالعات قطعی دربار و سلطان آگاه بود که بسیاری از آنها را با قلم ناظر و از همه به

 شیوای خود درتاریخ ثبت و ضبط کرده است.

نقثه المصـدور در شرح جنگ ها و درگیری های سپاهیان مغول با جالل الدین منکبرنی 

یب او بالیا و دشواری هایی است که بر این سلطان وارد شده است. همچنین نویسنده مص

و سـختی های فراوانی را که خود در این مسـیر دیده است با زبانی گیرا بیان می کند. او 

به هر بهانه ای دسـت به توصیفات مغلق می کشد و اطناب می سراید  از این رو گزارش 

تاریخ در آن بیش از آنکه هدف باشــد انگیزه ای اســت برای نشــان دادن هنرنمایی های 

ر حاشـیه می آورد. مثال آنجا که شاعر می خواهد بگوید قصد شـاعر و اصـل حوادث را د

 دارد با قلم شرح وقایع را بنویسد سخن را به وصف قلم می پردازد:

تیز تاز قلم که هنگام مهاجرت خفیر ضررمایر و ترجمان سرررایر اسررت به دست 

گرفته و قصررد آن کرده که شررطری از آتش حرقت که ضررمیر بر آن انطوا یافته 

ی چند درج کنم ... باز گفته ام که از قلم که چون بر سیاه نشیند اسرت در سطر

سرپید عمل کند و بر سریاه سپید، جز نفاق چه کار آید؟ دو زبان است؛ سفارت 

: 1381)زیدی،  ارباب رفاق را نشاید. هر چند به سر قیام می نماید سیاه کار است.

9) 

 زگار چنین می گوید:یا در همان آغاز کتاب که در توصیف اوضاع و احوال رو

در این مدّت که تالطم امواج فتنه، کار جهان بر هم شررورانیده اسررت و سیالب 

جفای ایام، سررهای سروران را جُفای خود گردانیده، طوفان بال چنان باال گرفته 
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که کشررتی حیات را گذر بر جداول ممات متعین گشررته، بُروق غمام بصررر ربای 

 (1)همان:  بریق حسام سر ربای متبدل شده. به  "یکاد البرق یخطف ابصارهم"

از همین آغاز بر خواننده روشـن اسـت که نویسنده تا چه اندازه نسبت به صنایع و فنون 

ـــطالحات و کلماتی از قبیل: تالطم  بیـان و زینـت های زبان مهارت دارد. عبارت ها، اص

، کشـــتی ممات، جداول امواج فتنه، ســیالب جفای ایام، جُفا و جفا، طوفان بال، بال و باال

ممات، بروق غمام، بریق حسـام، بروق و برق و بریق در همین چند سـطر نشان می دهد 

که زیدی چقدر به آرایش کالم توجه می کند. آشـــکار اســـت که زیدی به مقوله زبان و 

شیوه بیان عنایتی خاص دارد و با بهره گیری از صنایع مختلف ادبی در پی خلق شکل و 

برآمده است. او در این راه از همه امکانات زبانی بهره جسته است و حتی  فرم ادبی خاص

در اســتفاده از کلمات و لغات عربی و اســتشــهاد به جمالت و اشــعار عربی به راه مبالغه 

کار ه های هنری را با دقت و مهارت خاصــی بنســوی این آفرینشکشــیده شــده اســت. 

بک دوره،صاحب سبک فردی و نثر وی از گرفته که این امر موجب شـده وی عالوه بر س

 .ممتاز گرددش عصراندیگر هم

کتاب نفثه المصـدور مورد توجه شمار زیادی از محققان واقع شده است که پژوهش های 

گوناگونی بر روی آن انجام شــده اســت. از جمله: درآمدی بر ســخن آرایی و ظرافت های 

(، تحلیل ساختاری زبان غنایی )با 1388معنایی در نفثه المصـدور زیدری نسوی )فاضل، 

(، نمودهای رمانتیســم در نفثه المصــدور )بتالب 1343تکیه بر نفثه المصــدور( )ذاکری، 

(، نگـاهی تـازه بـه ویژگیهای زبانی و بالغی نفثه المصـــدور )مهربان، 1340اکبرآبـادی، 

ام در صــنعت ایه، (1349عاطفه؛ نقش و جایگاه آن در نفثه المصــدور )دهرامی، (، 1340

بررسی مفهومی و ساختاری (، 1384آفرینش سـبک هنری نفثه المصدور )قدیری یگانه، 

 ( و ... 1341آیات قرآن در نفثه المصدور )سرمدی، 

این پژوهش با هدف بررسـی عناصر ادبیت در نفثه المصدور و روش تحلیل محتوا، در پی 

املی است؟ این عوامل چه پاسخ به این سواالت است: ادبیت نفثه المصدور مرهون چه عو

 تاثیری در زیبایی و تاثیرگذاری متن بر مخاطب دارند؟ 

 بحث اصلی

نفثه المصدور حاصل تجربیات مستقیم نویسنده آن است که با یادآوری حوادث گذشته، 

آن را به گونه ای شرح حال خویش را بیان می کند از همین روی واقعیت داشتن حوادث، 

طفه نویسنده دارد. مخاطب با آنکه با متنی ادبی روبه روست نقش موثری در کیفیت عا

اما آنرا خیالی نمی بیند و به دلیل واقع داشت آن متاثر تر خواهد شد. عواطفی که در 

سخن نسوی زیدری تجلی یافته است چنان عمیق و بر امده از جان نویسنده است که بی 
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می ترسد، اندوهگین می شود، در تامل همان حس عاطفی بر خواننده نیز القا می شود. 

خویش فرو می رود و تارهای وجود او به لرزه در می آید.  تصویر سازی یکی از عناصر 

بسیار موثر در تقویت زبان است و با ایجاد تکان هایی که به مخاطب وارد می کند توجه 

افزاید. وی را به متن افزایش می دهد و بگونه ای  قدرت زبان را در انتقال عاطفه می 

تصاویر شعری بر اساس تداعی هایی که واژگان به همراه خود دارند در ذهن خواننده شکل 

می بندد. شاعر یا نویسنده از قابلیت ها و تمهیدات سخن پردازی بهره می برد تا بتواند 

 عاطفه را منتقل سازد.

ه صف از وجوعنصر قابل توجه در تقویت زبان و هماهنگی آن با عاطفۀ متن، وصف است. و 

زیباشناختی  مشترک بین نثر و شعر است. این عنصر یکی از ویژگی های نثر فنی است 

و بیش از عناصر تصویر ساز دیگر برای القای عاطفه و نشان دادن چگونگی برخورد نویسنده 

با محیط و پدیده هاست. در این نثرهای تاریخی، نویسنده جریان روایی را می شکند و 

های شعری و به خصوص عاطفه و احساس خود جود می آورد تا بتواند جلوهموقعیتی به و

را در نوشته بگنجاند. در این گونه موارد نویسنده به دلیل  شدت و رقت عاطفه و احساس 

خویش، برای شکل گیری کامل تصویری در ذهن مخاطب و انتقال عاطفه به او، به شی یا 

توصیفات متنوعی اما حاالت عاطفی یکسان از پدیده ای از منظرهای مختلف می نگرد و 

 گوید:آن بدست می دهد. مثال در توصیف لشکر تاتار می

پنجاه طلب از اطالب مالعین تاتارکانها ارکان یذبل او هضاب شمام، مانند سحاب 

که از لواقح لواحق آن را بسوابق رساند یا سیالب که تواتر انداد صواعق آن را از 

ساند لیکن سحابی حشو آن عذاب، میغی رش آن تیغ، و شواهق سوی هامون ر

غیثی قطر آن عیث و غیمی رشح آن ضیم و ابری حمل آن کبر بر قصد لشکر بر 

 (92حدود ارمن گذشتند.)همان: 

کاربرد ظرایف سخن، جناس، سجع، ایهام، آشنایی با عبارات و اصطالحات عربی و ... از 

را برای انتقال عاطفه تقویت کرده است و از یک وجوه ادبی کتاب نفثه المصدور که زبان 

روی سبک نویسنده و زمانه است و از سوی دیگر تا حد زیادی به مخاطب یا مخاطبان 

نویسنده که از طبقه دربار است و قدرت فهم  مطلب را دارد متناسب است. در زیر وجوه 

 ادبی نفثه المصدور بحث می شود:

یجاد موسیقی در کالم و از انواع قاعده افزایی است و جناس یکی از ابزارهای ا: جناس-6

و هــم مایــه یــاد  همگون واژگانعنــوان  تحتاز جنــاس، د. کارکردهای مختلفی دار

ـــمار  آراییوعی واژه نرا  شــعرآن در  کنند و کاربردمی ــــ ـــه شـــ ــــ )ر.ک. د نآورمیبـ

ــتگو، ـــ ناس است. با دقّت و ترین صنعت لفظی در نفثه المصدور جمهمّ( 77: 1381راسـ
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ــاهده تأمّل کافی، وفور و کثرت انواع مختلف و متنوع جناس را می توان در این کتاب مش

 کرد. زیباترین نوع جناس در نفثه المصدور جناس تام است:

، بالرک آبخورده سر برداشته، هزاران سر برداشتهاز آنگاه باز که فتنه از خواب 

 سر افرازبه مثال زورآزمایان  سر افرازان شده؛ سن خون خوارشرده  خونخوارتا 

 (1: 1381)زیدی،  ضمیر آمده. تیرکه نصیب هدف بودی،  تیرگشته؛ 

 کلماتی که هم سان مشخص شده اند با هم جناس تام دارند.

ـــیاری از جاها کفه ادبیت متن بر  ـــت و در بس نفثه المصـــدور تلفیق تاریخ و ادبیات اس

ـــاعرانۀ تـاریخیـت آن می چربد و در واقع ت ـــت برای هنرنمایی های ش اریخ بهانه ای اس

ــعر رو به  ــاس می کند با ش ــیاری از موارد خواننده احس ــنده. به گونه ای که در بس نویس

روست. احساس و عواطف نویسنده در تصاویر، توصیفات و تمثیالت متن نمود یافته است 

( 116: 1349دهرامی: وتوانسـته تشویش ها و اندوه مولف را به مخاطب القا کند. )ر. ک. 

در سـطر زیر شاعر با زبانی نزدیک به بیان شاعرانه و با استفاده از صنعت جناس نثر را تا 

 مرز شعر ارتقاء داده است:

با وجود ایشران تمنّی آسایش، آنجا که عقل نیست، عقل نیست و صاعقه ای که 

 (11. )همان: سیالب خون بر حزن و سهل راند، سهل نی

 معنی عاقل و دومی به معنی معقول و عاقالنه.عقل: اولی به 

ــت و  ــخت اس ــهل: اولی به معنی زمین زمین نرم و هموار در مقابل حزن که زمین س س

 دومی به معنی آسان و راحت. 

کو آن پادشرراه که از سررربازی به گوی بازی نپرداختی و از ابکار و عون، ابکار و 

)همان:  بیض ترجیح ندادی؟ عون حرب را نشررناختی؟ ... خدود بیض را بر حدود

14) 

ــیزگان و دومی به قرینه عون به معنی تهاجم و  ــت به معنی دوش ابکار: اولی جمع بکر اس

 جنگ آغازین.

عون: اولی جمع عوان به معنی زنان میانسال و دومی به معنای جنگ سخت و پی در پی 

 که در صورت ادامه سخت تر می گردد.

 ه معنی شمشیر.بیض: اولی به معنای سفید دومی ب

نظایر این آرایه در طول کتاب فراوان به کار رفته است و نشان دهنده احاطه نویسنده در 

 انتخاب و عبارات متجانس و شبیه به هم و گستردگی اطالعات واژگانی و زبانی اوست.
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از دیگر صـنایع کالمی برجسـته در نفثه المصدور استفاده فراوان او از سجع  سرجع: -2

ــت که گا ــود و بر زیبایی آن می افزاید. در کمتر اس ها با اعنات و موازنه نیز همراه می ش

صــفحه ای از نفثه المصــدور می بینیم که ســجع نداشــته باشــد. این آرایه بیشــترین بار 

صـوری را در آهنگین نمودن نثر بر عهده دارد؛ چراکه سـجع در نثر کار قافیه در شعر را 

 انجام می دهد.

انیدی، رفات بار آورده؛ زمین که از قطرات ژاله، رنگ الله فرات کره نبرات رویر

 (1)همان:   داشتی ...

نفثه المصرردوری که مهجوری بدان راحتی تواند یافت، چاره نیسررت؛ و از انین 

 المهجوری که رنجوری را در شررب دیجورِ هجر بدان شررفایی تواند بود، گریز نه.

 (5)همان: 

ه صرید آهو و خربط بر می نشست و به ضرب از ابتدای صرباح تا انتهای رواح، ب

 (18)همان:  نای و بربط، غبوق با صبوح می پیوست.

از لذّت خورد و شراب به بالله ای راضی شده، از راحت خواب و قرار به عالله ای 

 (11)همان:  قانع گشته.

از آیات، احادیث، درج و تضــمین  اقتباسویژگی بارز دیگر نفثه المصــدور  اقتباس: -9

مثال و اشـعار فارسی و عربی است. شدت و گسترۀ استفاده از این ویژگی در توصیفات و ا

روایات این کتاب به حدی اسـت که گاه بوی لفاظی و فضـل فروشی می آید. به نظر می 

رســد هدف اصــلی نویســنده در اســتفاده از آیات و امثله عربی و فارســی، پرورش معنی، 

اسب و توازن صوری و موسیقیایی و برانگیختن توجه تکمیل سخن، تأکید و تأیید آن، تن

مخاطبان اســت. شــیوه ها و چگونگی اقتباس در نفثه المصــدور بحث مفصــلی اســت که 

یکی از اصـلی ترین کارکردهای اقتباس در نفثه المصدور  تایید مجال دیگری می طلبد. 

این طریق و اسـتنادی برای مطالب و نکات ذکر شـدۀ مولف اسـت بدین صورت مولف از 

کند که باعث آورد و هم آیه یا بیتی را تضـــمین میهم تـاییـدی برای مـدعای خود می

   باشد.زیبایی شعر او و بیانگر مهارت و آگهی وی از قرآن می

بدین صرفت همه روز با یوز و باز، و همه شب در نشاط و ناز، می گذرانید و بخت 

أنَّ الرحروادثَ قَرد یَرطرُقنَ  بأولِّهِ به زبان حال می گفت: یا راقِدَ اللَّیل مسرُراً

 (10)همان: « أسحاراً.
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رویکرد دیگر مولف نفثه المصـدور به اقتباس، تفسیرهای بدیع و توضیحات شگفت انگیز 

او از آیات و روایات اسـت. در این رویکرد نویسنده برای تایید هدف مدنظر خود، متنی را 

 با تفسیر خاص خود ذکر می کند:

تِ عمر و زید و تقدیم انواع حیله و کید، قرار منصب کتابت در غیبت و به استعان

میران او و بنده للذّکر مثلُ حظِّ األُنثَیَین داد و ثلثی از أصررابات و الثُلثُ کثیرٌ با 

 (19. )همان: جانب او نهاد

یکی از اصلی ترین کارکردهای آیات قرآن در نفثع المصدور کارکرد ادبی بالغی آن است 

ــتر نثر خود به کار برده یعنی ن ــنده با رویکردی ادبی، آیات قرآن را برای زیبایی بیش ویس

های مختلف از آیات اسـت و از این طریق به بالغت شـعر خود افزوده اسـت. او به صورت

قرآن در شـعر خود اسـتفاده کرده است. گاهی مفردات لغات قرآن را در میان اشعار خود 

معنی آن، ذهن مخاطب را نیز به مفهوم آیه قرآن ســوق آورد و که ضـمن اســتفاده از می

 دهد:

و بسراتینِ جنّت صرفت: خاویهٌ علی عُرُوشَها، عِراصِ اماکنِ فردوس آسا:  حدائق

 (16.) همان: قاعاً صَفصَفاً

ـــعار خود می  آورد تا عالوه بر تزئین و تجمیل و گـاهی اوقات ترکیباتی از قرآن را در اش

 یی و ادبی آن بیافزاید. کالم خود، بر غنای معنا

سرلطانِ أ لیسَ لی مُلکُ مصرَ و هذهِ األنهاُر َتجری ِمن تحتی در بی عقل او خانه 

گرفته و سرودایِ إبنِ لی صَررحاً لعلّی أَبلُغُ األسبابَ در سر بی مغز او خایه و بچه 

 (11)همان:  نهاده؛ تا عاقبتِ کار سر در سرِ آن کرد که در سر داشت.

اســت. صنعت ایهام و  ایهام یژگی بارز دیگر در نفثه المصـدور بسـامد باالیو ایهام: -1

برداشـت دوگانه از کلمات و عبارات، یکی از مطلوب ترین صنایعی است که در کنار لفظ، 

معنـا را نیز مورد توجه قرار می دهد. گاهی با اندک پیچش یا قرار دادن کلماتی چند در 

ـــت می آید و یا چند مفهوم به ذهن کنـار هم، چنـدگونـه معنـا از کلمه ی ا جمله به دس

متبادر می شــود. ایهام در نفثه المصــدور تشــخص و برجســتگی خاصــی دارد که زیدی 

نســـوی به عمد و برای بازی با کلمات و نیز درگیر کردن اندیشـــه مخاطب به کار گرفته 

ــب وا ــف تناس ــت. با این کار مخاطب به تفکر و تأمل فرومیرود و با کش ــده اس  ژگان باش

یکدیگر به حلّ و فصل گره های متن می پردازد و احساس لذت و شادمانی دارد. با تامل 

 در نثر نفثه المصدور چندین نوع ایهام را می توان مشاهده کرد.

 ایهام در کلمه -1-6
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دو یا چند معنا حاصل شود و سـخن بـر پایـه هـر  ،ای در عبارت از کلمهبدین معنی که 

مورد در نفثه المصدور  11د. این نوع ایهام بالغ بر ی گزارش مقبولی را برتابیک از آن معان

 وجود دارد:

 (44)همان:  ان برف در آن هفته از فرط حیا آب شوند.سپیدکار 

معنای ظاهری که در آن سپیدی  -1از کلمه سـپیدکار می توان سـه معنا برداشت کرد: 

از باب استعاره عنادیه در معنی سیاهکار، در معنی بی شرم و حیا یا  -1برف منظور است. 

 برف به سپیدکار )گازر و جامه شوی( تشبیه شده باشد. -3فاسق و گناهکار 

 ( 626)همان: پیسه کالغی نزاییده بود. دو رنگدر نواحی آذربایجان عموماً زمانه 

 موهوم دو معناست: الف به معنای ریاکار و منافق که صفتی برای روزگاردورنگ بودن 

 است. ب: منظور از د. رنگ بودن اشاره به شب و روز 

 ایهام در جمله -1-2

ــورت که خوانش جمله  ــت بدین ص ــدور ایهام در جمله اس نوع دیگر ایهام در نفثه المص

 موهوم چند معنایی است. این نوع ایهام پنج بار در نفثه المصدور تکرار شده است:

 (44)همان: .« تماع یابنددر اول بهار که غزاله و بره در یک مرتع اج

در ابتدای بهار آفتاب ) غزاله( و برج حمل ) بره(  -1عبارت را می توان دوگونه معنا کرد: 

در اول بهار ) که فصل سرسبزی است( آهو و بره در یک چراگاه  -1به یکدیگر می رسند. 

 جمه می شوند.

 (4)همان:  دانستم.، حریر میکرد تیر کار میه زمهریر که ب

تیر کار می کرد موهوم سه معناست: الف بر تیر اثر می گذاشت و آن را از پا در می  به

آورد. ب: منظور از تیر ماه اول تابستان باشد یعنی گرمای ماه تیر را از پا در می آورد ج: 

 مانند تیر سریع و سیر عمل می کند.

 ت:ر انواع ایهام داراس: این نوع ایهام باالترین بسامد را به نسبت دیگایهام تناسب -1-9

هر مجهول که فاعل از مفعول شرناخت و موضروع از محمول فرق کرد، سلیمان 

 (17) همان:  وار به منطق الطیر نرسد.

مجهول در معنای انسـان ناشـناخته و نامعلوم اسـت که در معنای دستوری آن با فاعل و 

 مفعول تناسب دارد.

 (3) همان:  او صحیح نباشد.اجوفی است که تا مشتق نشود، کالم  )قلم( 

اجوف، مشـتق و صحیح عالوه بر اینکه هر کدام در معنای اصلی خود به کار رفته اند، در 

 اصطالح صرف عربی با هم تناسب دارند.
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چون در نصررب آن بزرگ، عردل و معرفرت رعرایت نکرده بود، صرررف او الزم 

 ( 16)همان:  شناخت.

ه بر معنای حقیقی، تناسب وجود دارد چون بین نصـب، عدل، معرفت، صـرف و الزم عالو

 همگی از اصطالحات صرف عربی می باشند.

نیز که از فروع آرایه ایهام اسـت بسامد قابل توجهی در نفثه المصدور  اسرتخدام -1-1

دارد. اسـتخدام ترفندی بدیع و شـگفت انگیز اما دشوار است که از عهده هر نویسنده ای 

ی توصیف دو چیز به دو لفظ نیاز دارد اما باید به جای آن بر نمی آید؛ چون نویسـنده برا

دو واژه، از یک واژه دو معنایی اســـتفاده کند. دو بعدی بودن یک واژه ایجاز را نیز در پی 

دارد و گاه پیچشی در کالم ایجام می شود که کشف آن در اندیشه مخاطب شگفت انگیز 

م که تفاوت میان استخدام و ایهام در ( اشاره می کن116: 1385است. )وحیدیان کامیار، 

در ایهام تنها با یک معنی واژه گزارش درستی از جمله بیان می شود اما » این اسـت که 

: 1386)شمیسا، « در اسـتخدام باید هر دو معنی را، در سـاختار دو جمله در نظر گرفت.

190) 

بر دشررمن، ممرالک فسرریح و عریض را درمی نوردید تا ارض، به طول و عرض 

 (30: 1381) زیدری،  ایشان چون چشم و حوصله ایشان تنگ می کرد.

تنگ کردن در ارتباط با ارض معادل عبارت کنایی عرصـــه را بر کســـی تنگ کردن ) در 

مضـیقه و تنگنا قرار دادن( اسـت. در پیوند با چشـم به چشمان ریز و جمع شده مغوالن 

له )بی صبر و تحمل( به کار گرفته اشـاره دارد و در ارتباط با حوصـله معادل تنگ حوصـ

 شده است.

خاطر از تصراریف احوال روزگار چون زف دلبران پریشان است و تن در تکالیف 

 ( 5) همان:  دهر مانند چشم خوبان ناتوان.

پریشـان در ارتباط با خاطر به معنی سـرگردان و سـرگشته و در پیوند با زلف دلبران در 

ناتوان نیز در ارتباط با تن به معنی عجز و درماندگی و در هم و ژولیده به کار رفته است. 

 پیوند با چشم خوبان به معنی بی تاب و قرار و خمار است.

ـــرار یکی از مهمترین و بنیادی تکرار: -1 ترین مباحث زیبایی شناسی و بالغت در  تکـ

ـــیقی، وحدت، انسجام، نظم و هارمونی خاص و بار  باعث ادبیات اسـت ـــگ و موسـ آهنـ

از دیگر مقوله هایی است که زیبایی  در متون ادبی می شـود. و یأکیدی، عاطفی، القاگرت

و موسـیقی نثر نفثه المصدور را دو چندان کرده است. زیدری با آگاهی دست به گزینش 



 

 
 

   
   

 113   های .... المصدور کتابی تاریخی یا ادبی؟ )جنبهنفثه

 

 

واژگان هم آوا می زند و به زیبایی دل و گوش را می نوازد. واج آرایی در بین اقسام تکرار 

 بسامد بیشتری دارد.

به نغمات خسرروانی از نقمات خسرروانه متغافل شده و به اوتار مالهی از اوطار 

پادشراهی متشاغل گشته، سرود رود، درود سلطنت او می داد و او غافل؛ اغانی 

 (18)همان:  مغانی بر مثالث و مثانی، مرثیة جهانبانی او می خواند و او بی خبر.

مجلس اعلی در شررراب؛ نهنگ  اجل دو اسرربه در پی، عُقاب عِقاب در شررتاب و

جان شِرکَر در آهنگ و ایشان در نوا و آهنگ؛ ارقم آفت در قصد جان بی درنگ 

 (91)همان:  و ایشان در زخمه و ترنگ.

 (51)همان:  و آن هزبر محارب در مخالب احداث و انیاب نوائب بر بالیده است.

ــر زیبگفتنی است که  ــول دیگـ ــون اصـ ــه به کارگیری اصل تکرار همچـ ــایی؛ از جملـ ـ

ـــاماندهی، وحدت و تأثیرگذاری اثر هنری می ـــبب س ـــب، توازن و.. س  هماهنگی، تناس

شود.این پدیده سبب تقویـت وحـدت و تمرکز است و در تناوب حرکت یا تکرار شیء در 

این اصــل بســیار دقیق و گســترده و بنیادی، در عین  .گردد فواصــل مســاوی پدیدار می

ــاگونی و تندر خود کثرت هم دا ،وحدت ــه گونـ ــوم کـ ــن مفهـ در درون آن  وعرد، به ایـ

گونه آشـفتگی که موجب نازیبایی شود، در آن نیست. به اعتباری نهفته اسـت؛ ولی هیچ

ــم و  ت که در جهت انسجام و وحدت اثر هنری به کار گرفته هارمونی اسدیگر دارای نظـ

 .شود می

بارزی دارد. از آنجایی که نویسندگان نیز در ادبیت نفثه المصدور نقش  مراعات نظیر -1

ـــت به گزینش واژگان می زنند، خواه ناخواه در  نثر فنی و متکلف در کمـال آگـاهی دس

ـــوند به گونه ای که گاه ربط بین کلمات از  دایره تـداعی هـا و گرداب آن گرفتـار می ش

ن طریق واســطه معلوم می گردد و ارتباط معنایی ضــعیف می شــود. البته زیدری از ای

ــب را بین  ــی دارد که تناس ــت اما همچنان عالقه خاص لغزش تا حدودی بر کنار بوده اس

 واژگان رعایت کند.

خرمن ارتفراع را ... چون خراک راه بره باد ضرریاع بر داد و آبِ رویی که جهت 

 (5)همان:  اکتساب آن خویشتن را به آتش سوزانیدی مانند آبِ جوی ریخت.

شرمشیر در روی شیر برفتی و به چنگ، وقِت  آن که تیغ در میغ نشراندی و به

جنگ بتاختی و از درق تیر، هدف تیر سراختی و به نیزه گاه سماک برآویختی و 

 (99)همان:  بهرام را وقت اصطیاد، گور پنداشتی.
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 جدول فراوانی عناصر ادبی در نفثه المصدور

 
 

 نتیجه گیری

ــدور  با عنایت خاص به جنبه هایی ــنده نقثه المص ــت به  نویس بالغی و زیبایی کالم دس

آفرینش متنی تاریخی می زند که جنبه های بالغی آن هم سطح و هم پایه گزارش های 

تاریخی کتاب است. او بدین وسیله می کوشد گزارشی تاریخی را با زبانی آراسته و مزین 

ر گپیش چشمان مخاطب قرار دهد. توانایی زیدری در استفاده از صنایع مختلف ادبی بیان

چشمگیر  جالب توجه و و ویژگی سبکی خاصمهارت فراوان او در فن نویسـندگی است. 

در انشـای نفثـۀ المصـدور، اصـرار و ولـع نویسنده در مراعات سجع، موازنه، قرینه سازی 

ـــنایع که موجب فضـای موسـیقیایی خاص و با بکارگیری واج های مشـترک در این صــ

نیز تـــزیین و تلمـــیح کالم به آوردن احادیث، امثال و زیبایی در نثر وی گردیده است و 

آرایه های جناس، سجع، تکرار، ایهام، اقتباس، .اشـعار عربی و فارسـی در خور توجه است

مراعات نظیر و ... از جمله صنایعی است که بسامد باالیی در آفرینش ادبی نفثه المصدور 

 دارد.
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 116   های .... المصدور کتابی تاریخی یا ادبی؟ )جنبهنفثه

 

 

 منابع

نمودهای رمانتیسم در نفثه المصدور، مجله  (،1340بتالب اکبرآبادی، محسن، )

 60 -95، صص 11پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، شماره 

 (، فن نثر در ادب پارسی، تهران: انتشارات زوار.1366خطیبی، حسین، )

ـــغری باقوت، ) ـــف اص (، عاطفه؛ نقش و جایگاه آن در نفثه 1349دهرامی، مهدی و یوس

 134 -113، صص 11بک شناسی، شماره المصدور، پژوهشهای نقد ادبی و س

(، تحلیل ساختاری زبان غنایی )با تکیه بر نفثه المصدور(، 1343ذاکری کیش، امید، )

 .138-111، صص 18فصلنامه جستارهای زبانی، شماره 

(،  نفثه المصــدور، تصــحیح و توضیح دکتر 1381زیدری نسـوی، شـهاب الدین محمد، )

 امیرحسین یزدگردی، تهران: توس.

(، درآمدی بر سخن آرایی و ظرافت های معنایی در نفثه المصدور 1388فاضل، احمد، )

 116-111زیدری نسوی، مجله پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی، شماره سوم، صص 

( صنعت ایهام در آفرینش سبک هنری نفثه المصدور، 1384قدیری یگانه، شبنم، 

 .168 -194، صص 8ماره ش فصلنامه تحصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی،

(، بررسی مفهومی و ساختاری آیات قرآن در نفثه المصدور، 1341سرمدی، مجید، )

 .111-83فصلنامه پژوهش های ادبی قرآنی، شماره چهار، صص

 (، سبک شناسی نثر، تهران: میترا.1354شمیسا، سیروس، )

 ، تهران: میترا.(، نقد ادبی، چاپ سوم از ویراست دوم1388ـــــــــــــــــــــ،)

 (، نگاهی تازه به بدیع، چاپ دوم، تهران: میترا.1386ــــــــــــــــــــ،)

 ، تهران: حوزه هنری.1(، از زبان شناسی به ادبیات، ج 1380صفوی، کوروش، )

(، نگاهی تازه به ویژگیهای زبانی و بالغی نفثه المصدور، فصلنامه 1340مهربان، صدیقه، )

 173 -193، صص 19ظم و نثر فارسی، شماره تحصصی سبک شناسی ن

 .(، بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی، چاپ سوم، تهران: سمت1385وحیدیان کامیار، تقی، )

 





 

 پژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن

 6931آذر ماه 

 

 اعتبار سنجی اشارات شاعران عصر غزنوی 

 در وقایع مسعود غزنوی بر اساس روایات بیهقی

 
 1زهره نورائی نیا

 چکیده

دوره غزنوی یکی از ادوار مهم در تاریخ سرزمین ایران به شمار می رود. حکومت غزنویان 

که دوره اوج و شکوفائی آن مصادف با روزگار فرمانروائی محمود غزنوی بود پس از او با 

 در ایران به 432حکومت پسرش مسعود ادامه یافت و سرانجام با مرگ مسعود در سال 

پایان رسید. وقایع حکومت مسعود غزنوی به تفصیل در تاریخ بیهقی آورده شده است؛ 

تاریخ بیهقی مهمترین اثری است که به عنوان سندی دست اول و در عین حال تنها منبع 

تاریخی موجود از این دوره به شمار می رود. گذشته از بیهقی در شعر چند تن از شاعران 

طنت سلطان مسعود غزنوی اشاراتی یافت می شود. مهمترین آنها این عهد نیز به وقایع سل

منوچهری دامغانی است که به بعضی از وقایع مهم سلطان مسعود دراشعارش پرداخته 

است. در این تحقیق برآنیم تا صحت و سقم این اشارات را با توجه به روایت بیهقی مورد 

شعر فارسی در تبیین رخدادهای تاریخی ارزیابی قرار داده و در عین حال به بررسی جایگاه 

 بپردازیم.

 

شاعران عهد  رخدادهای تاریخی، سلطان مسعود غزنوی، دوره غزنوی، کلید واژه ها:

 تاریخ بیهقی  غزنوی،

  

                                                           
 ری)ره( شهر گاه آزاد واحد یادگار امامادبیات فارسی دانش استادیار گروه زبان و1

nooraeenia_z5@yahoo.com 
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 مقدمه:

آگاهی و دسترسی به همه زوایای تاریخ ایران فقط با تکیه بر کتاب های مورخان امکانپذیر 

طور و تحول منابع تاریخ نگاری در ایران از قبل از اسالم نمی باشد. با توجه به سیر ت

تاکنون و پیدایش انواع گوناگونی از مدارک و منابع قابل استفاده در نگارش های تاریخی 

، ایجاد نگرشی تازه به تاریخ ایران براساس این منابع امری اجتناب ناپذیر می نماید؛ چنان 

 –روشن تاریخی -ازش در دوره های تاریککه رشته طویل منابع تاریخ نگاری که آغ

 اسطوره ای ایران قرار دارد ، مرجع اولین نگارش های تاریخی پس از اسالم شد.

. است یشعرفارس منابع، این اعتناترین ازقابل یکی. دارد متنوّعی آبشخورهای تاریخ نگاری 

 در که دان بوده قصایدی است، گردیده ثبت فارسی زبان به از اسالم پس که اشعاری اوّلین

 اوّلین اینها درواقع. اند شده سروده او های پیروزی و صفاری لیث یعقوب از ستایش

ا ب گویی واقعه پیوند هرچندکه. آمدند وجود به نگاری وقایع هدف با که بودند مدایحی

 اسانیس عهد اواخر از بازمانده اشعار ترین قدیمی چنانکه گردد، برمی اینها از پیش به شعر

 آنهایی اند؛ شده سروده هجایی وزن و در اسالم از پیش شعر با مطابق که اسالم اوایل و

 ای کرکوی آتشکده سرود چون کنند؛ می حمل را روایتی یا ای قصّه خود با که هستند

 بلخیان. شعر

از سوی دیگر هم دوشی نظم و نثر به تبع حضور پایاپای شاعران ومورخان در دستگاه  

ز مستعد بودن بستر شعر فارسی در انعکاس و برجسته سازی وقایع های حکومتی  ونی

نظامی و درپی آن  –مربوط به ممدوحانی که  سردمدار  وسلسله جنبان تحوالت سیاسی 

اقتصادی وفکری جامعة ایران بوده اند،موجب  ،دگرگونی در سایر زمینه های اجتماعی 

 اجتماعی  باشد. –ریخی در اغلب مواقع محمل رویدادهای  تا  گردیده تا شعر

در گذشته وجود شاعران  ازجمله ضروریات دربارها بود. بعضی از آنان در همة لحظات 

سفروحضربا ممدوحانشان به سرمی بردند و در فتوحات ولشکرکشی های آنان همراه می 

شدند ونظاره گر وگزارشگر حاالت ولحظات آنان بودند. بر این اساس، شعر می تواند به 

شتمال  بروقایعی  که حاصل دیده ها وشنیده های شاعر است به عنوان منبعی  دلبل.ا

 دست اوّل  در بررسی های تاریخی استفاده شود .

توصیفی فراهم آمده است ، با چنین رویکردی به  –پژوهش حاضر که به شیوه تحلیلی 

و در سال از آغاز تا پایان پادشاهی و مرگ ا -بررسی بازتاب وقایع عهد مسعود غزنوی 

در اشعار شاعران این عهد می پردازد و صحت و سقم گفته های شاعران  –هجری  432

را بر اساس روایت بیهقی می سنجد.الزم به ذکر است درباره موضوع مورد مطالعه تنها 

اشارات پراکنده ای در کتابهای تاریخ ادبیات و یا در شرح اشعار شاعران یافت می شود. 



 

 
 

   
   

 111    اعتبارسنجی اشارات شاعران عصر غزنوی در ....

 

 

ا که بطور خاص در موضوع مورد نظر به بررسی تعامل تاریخ و شعر تحقیق حاضر از آنج

 می پردازد از نوآوری بیشتری نسبت به پژوهش های پیش از خود برخوردار است.

سلسله غزنوی که با تضعیف سامانیان در ایران روی کار آمد ، بویژه در دوره پادشاهی 

ی عصر خود و حتی دوره های بعد محمود غزنوی تاثیر زیادی بر وجوه مختلف جامعه ایران

از خود گذاشت ؛ دوره پادشاهی محمود غزنوی در حقیقت دوره شکوفائی و اوج این خاندان 

بود. پس از مرگ محمود پسرش مسعود نیز کوشید تا همچون پدر کار این خاندان را 

تداوم بخشد که البته توفیق نیافت و چیزی نگذشت که با تعرض سلجوقیان به قلمرو 

 زنویان در ایران به پایان کار و زندگی اش رسید.غ

 سیمای مسعود غزنوی در اشعار شاعران و تحلیل آن بر اساس تاریخ بیهقی 
 

 نام و القاب مسعود غزنوی

به نام والقاب مسعود غزنوی  دراشعار شاعران هم عصر او  به کرّات اشاره شده است . 

ره به وقایع عهد او سروده شده، متعلّق است بیشترین اشعاری که درستایش او و نیز در اشا

به منوچهری دامغانی . منوچهری در اشعارش به نام و القاب مسعود چنین اشاره کرده 

 است:.

 (35)دیوان، 

 ملک مسعععود بن محمود بن ناصععرلدین

 اهلل

 

 که رضوان زینت طوبی برد از بوی اخالقش

 

 (  07و نیز )دیوان ،

 دولشعععاه جهعان بوسععععید ابن یمین 

 

 حععافعل خعلعق خععدا نععاصعععر دیععن امم

 

بیهقی در این باره می نویسد که چون مسعود درراه بازگشت به غزنین که دارالملک       

غزنویان بود به نیشابور رسید ، در آنجا رسولی از بغداد آمد و نعوت و القابی را از جانب 

هلل اهلل ، المنتقم من اعداء ا خلیفه به او ابالغ کرد . القابی چون ناصرلدین اهلل ،حافل عباد

 (  47، 1351، ظهیر خلیفه اهلل امیرالمومنین ...)بیهقی 

گردیزی مورخ دیگر این دوره نیز در کتابش یادآوری می کند که مسعود پیش از آن نیز   

ازجانب خلیفه به لقب شهاب الدّوله و جمال الملّه ملقّب شده بود. ) گردیزی  410در سال 

1333،414) 
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 ولیعهدی مسعود در زمان حیات پدرش  

براساس شواهد تاریخی مندرج در تاریخ بیهقی ، مسعود درهمان خردسالی توسط          

محمود به ولیعهدی انتخاب شده بود . عنصری این واقعه را درقصیده ای ضمن ستایش 

یت ازمحمود آورده  است  ؛ هرچند مضمون ابیات او خطاب به محمود است، لیکن روا

بیهقی در این باره معلوم می کند که عنصری به اشتباه این واقعه را به محمود نسبت داده 

است. بر اساس گفته بیهقی این مطالب ارتباطی به محمود و جانشینی او به جای پدرش 

ندارد . بلکه مربوط به مسعود پسراو می باشد که بیهقی عین مضامین عنصری را در 

 صری دراین قصیده ضمن اشاره به غزو محمود درغور می گوید :تاریخش آورده است . عن

 ( 123)دیوان ،

 عت کرد او به کودکی درغور چنان شععجا

 پععدر کعز اول تععایععیععد و فععّر یععزدانی

 به زندگانی خویشش به خسروی بنشاند 

 ز پشعععت اسعععب مبعارز بود پیش  پععدر 

 به چشم خویش بدید اندر آن نبرده پسر

 سعععت کمربه تخت ملک برو پیش او بب

 

مسعود را همراه با  473گزارش بیهقی در این باره به ما می گوید که محمود در سال    

خود به غزو غور برد و او پیش پدرش کارهای بزرگی کرد از جمله اینکه از پشت اسب، 

مبارز ربود و فرمانده دشمن را با یک تیر کشت که همین موجب هزیمت آنان شد و 

او را در همان خردسالی  به ولیعهدی خود انتخاب کرد . )بیهقی محمود به همین خاطر، 

1351 ،130  ) 

منوچهری در قصاید خود به دفعات شرح جنگاوری ها و شجاعت های مسعود را آورده 

 است ازجمله :

 ( 33)دیوان ،

 چون زند برمهره شیران دبوس شصت من

 

 چون زند برگردن گردان عمود گاوسار 

 ( 33و نیز)دیوان ،

 کرد هیجا و فراوان مَلِک وملک گرفت

 

 چو زین سبب شاید اگر هیچ به هیجا نشود 

 

 ( 114و نیز )دیوان ،

 بیش از همه شعاهان است در ماضی و مستقبل

 
 بیش ازهمه شعیران است درشیری و در شاری 
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 قلمرو حکومت مسعود غزنوی  

 (33منوچهری در قصیده ای می گوید )دیوان، 

 ان او را و زهمت خویشگشته یک نیمه جه

 مشعر  او را شعد و مغرب  مر او را شده گیر

 

 نپسعندد که بر آن  نیمه توانا  نشود 

 هرکرا شر  بود غرب جز او را نشود

 

 ( 37و نیز )دیوان ،

 ای خداوند خراسان و شهنشاه عرا 

 

 ای به مردی و به شاهی برده از شاهان سبق 

 

ا نواحی مشر  ایران معرفی می کند و در عین منوچهری در قصیده اش قلمرو مسعود ر

حال وعده تصرف مناطقی در غرب ایران را می دهد . فرّخی اما می گوید که مسعود نیمی 

 از مملکتش را از پدر و باقی را در جنگ به دست آورده است. 

 ( 371)دیوان، 

  پععدر ملععک یععک نیمععه یععافتی او ز ز

 

 ندگر گرفته به شععمشععیر و تیر و گرز و کما

 

در این باره اشاره صریح و مستقلی در تاریخ بیهقی یافت نمی شود لیکن ابن اثیر          

در اشاره  به  قلمرو حکومت مسعود غزنوی   -یحتمل منبع دیگری در اختیار داشته  -که

می نویسد : کشورش بزرگ و وسیع بود . اصفهان و ری و همدان و بالد دیگر را گرفت . 

ن و خوارزم و بالد راون و کرمان و سیستان و سند و رخج و غزنه و بالد طبرستان و گرگا

( بنا 13: 193غور و هند را در تصرّف داشت و بسیاری از آنها زیر چتر او بودند . )ابن اثیر،

بر آنچه از تاریخ بیهقی دریافت می شود ضعف حکومت بویژه در اواخر عهد مسعود 

 ی از مناطقی که ابن اثیر نام برده نشان نمی دهد.حکمرانی قاطعی را از مسعود در بعض

 همراهی مسعود با پدرش در تصرّف ری 

یکی از وقایع مربوط به قبل از سلطنت مسعود ، همراهی او با پدرش در تصرّف ری بود    

. پس از آن سلطان ، مسعود را در ری گذاشت و خود بازگشت . فرخی به این واقعه 

 درشعرش اشاره می کند : 

 ( 143)دیوان، 

 خععداونععدی کععه بععی نععیععروی لشعععگععر

 پععدر بععگععذاشععععت او را بععر در ری

 سعععلعیعح و لشعععگر و پیلش جععدا کرد

 

 جهععان بگشععععاد و صععععافی کرد هموار

 بععه روی لشععععگععر غععدار و  مععکععار

 غرضعععهععا بود سعععلطععان را در این کععار 
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 :فرخی در قصیده دیگری از زبان مسعود خطاب به لشگریانش به این واقعه اشاره می کند

 ( 371)دیوان،

 پععدر مرا و شعععمععا را بععدین زمین بگععذاشعععت

  داد کعه از بهرخویش سعععازم  ملکنعه سعععاز 

 

 جعدا فکنعد مرا بعا شعععما ز خان و زمان

 نه خواسعته که به جای شما کنم احسان

 

گویا این موضوع آنقدر قابل تأمل بوده که شاعران کوشیده اند تا در اشعار خود علتی موجه 

 .  برای آن ارائه کنند

 فرخی در قصیده ای می گوید :

 ( 143)دیوان،

 نععه از خععواری چععنععان بععگععذاشععععت او را

 و لعیکن خواسععععت تععا شععععاهععان بععداننععد

 هععمععی دانسععععت کععو بی سععععاز و لشعععگر

 

 نععدارد کس چون او فرزنععد را خوار

 کععه او بی کس هنر آرد پععدیععدار

 بععه پیکععار  برآیععد بععا همععه گیتی

 

 موضوع اشاره دارد :  ابوحنیفه اسکافی نیز درقصیده ای به این 

 افزار اگعر پععدرش معر او را والیععت ری داد

 کردار از آن کعه بنماید به خسعععروان هنرش

 

 نه سعععیم داد ونه زر و نه زین نه زین 

 نکرد بععا او چنععدان کععه  در خورش 

 

 (355، 1307)مدبری

 پس از آن که سلطان محمود به عزم تصرف ری و خارج کردن  اداره آن مناطق از       

دست دیالمه به راه افتاد ، پسرش امیر مسعود را نیز به همراه برد . پس ازتصرف ری او را 

در آنجا گذاشت و خود به خراسان بازگشت . گویا این رفتار محمود گویای واقعه 

ناخوشایندی برای مسعود بوده است . بیهقی درتاریخ خود چند جا به این موضوع  اشاره 

نامه ای از مسعود به قدرخان که در آن یادآوری می کند هرچند کرده است . از جمله در 

پدرش او را در زمان حیات خود به ولیعهدی گماشته بود، لیکن در سالهای آخر عمرش 

از مسعود رنجیده خاطر شد ؛ به همین سبب  او را در ری گذاشت و غزنین و هندوستان 

( در نامه دیگری خطاب به  33،   1351را به برادرش محمد واگذار کرد .  )بیهقی 

ابوبکرحصیری از بزرگان دولت محمود غزنوی می نویسد که پدرش به بهانه این سفر ، 

قصد داشت او را در ری  بگذارد تا خراسان و تخت شاهی از آن امیر محمد باشد و اینکه 

 ، 1351او را بی عدت و لشگر در آنجا ترک کرد و خود به خراسان  بازگشت . ) بیهقی 

234 ) 
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 خلع امیر محمد و برتخت نشستن سلطان مسعود

پس از درگذشت سلطان محمود و رسیدن امیر محمد به سلطنت، بزرگان و امرای     

دولت غزنوی به زودی دریافتند که امیر محمد درحد این مقام نیست و مسعود شایستگی 

 ده می شود . بیشتری در این باره دارد . این تغییر دیدگاه در شعرفرخی نیز دی

 ( 141)دیوان، 

 معلععک عععالعم تععاج ععرب و فعخعر ععجم

 بصر  آن به صعدر اندر شعایسعته چو درمغز خرد

 

 سعععید شعععاهان مسععععود ولیعهد پدر 

 وان به ملک  اندر بایسعععته چو در دیده  

 

پس تصمیم گرفتند که او را از سپاهان به غزنین بخوانند تا به جای امیر محمد به دارملک 

 ی در قصیده ای به این موضوع اشاره می کند :بنشیند . فرخ

 (299)دیوان ،

 کی بود کعان خسعععرو پیروز بخعت آید به راه

 ز آرزوی روی او دلهای ما برخاسعععته اسعععت

 عزم کی دارد کععه غزنین را بیععارایععد بععه روی

 دارملک خویش را ضعععایع چرا باید گذاشعععت

 این جهان محمود را بود و کنون مسعود راست

 مسععععود زیبععد کععدخععدایخععانععه محمود را 

 

 بخت و نصرت بر یسار و فتح و دولت بر یمین 

 چند خواهد داشعععتن دلهای ما را این چنین 

 رای کی دارد کعه بر صعععدر پدر گردد مکین

 مر سعععپاهان را چه باید کرد بر غزنین گزین

 نیسععت با او خسععروان را هیچ گفتار اندر این 

 کعدخعدای خعانععه شعععیر عرین  زیبععد عرین

 

هقی می نویسد امیر مسعود در سپاهان بود و قصد داشت که سپاهساالر تاش فراش بی      

را آنجا بگذارد و خود به جانب همدان و جبال روانه شود که ناگاه خبر درگذشت پدرش 

 (  11، 1351به او رسید . ) بیهقی 

  بهپس از آن خبر رسید که در همان شب در پی امیر محمد به گوزگانان فرستاده و اورا 

غزنین خوانده اند .  )همانجا ( پس از آن  نامه هایی به مسعود فرستادند و  از او  خواستند 

به خراسان بیاید چراکه او را ولی عهد حقیقی محمود می دانستند و معتقد بودند که کار 

( . ابن اثیر می نویسد مسعود با 13و  12سلطنت از امیر محمد بر نمی آید . )نک بیهقی ،

ن این اخبار کسی را به جانشینی خود در اصفهان گذاشت و خود عازم خراسان شد شنید

. اهالی اصفهان والی مسعود را کشتند. مسعود بازگشت و کشتار عظیمی در اصفهان به 

(آنگاه نامه ای 13: 112راه انداخت و یکی دیگر از امرایش را درآنجا گماشت . )ابن اثیر ،
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ود را در امر سلطنت به او گوشزد کرد .ابو حنیفه اسکافی به امیر محمد نوشت و تقدم خ

 ( : 355،  1307در قصیده اش به این موضوع اشاره می کند . ) مدبری 

 گسععیل کرد رسععولی سععوی برادر خویش

 کععه دارملععک تو را جز بععه نععام  مععا نععایععد

 

 پیععام داد بععه لطف و لَطف نمود هزار  

 طراز کسعععوت آفععا  و سعععکععه دینععار

 

نامه خواست که محمد جانشین مسعود در غزنین  و خراسان باشد و سکه و او در این 

 112خطبه را به نام او بگرداند و مسعود نیز به فتوحاتش در عرا  ادامه دهد . ) ابن اثیر، 

( اما امیر محمد نپذیرفت و همچنان جانشینی محمود 0-5،  1351( و نیز ) بیهقی 13:

 سکافی دراین باره می گوید :را حق خود می دانست . ابوحنیفه ا

 نداشععت سععود از آن کاینعععععة سعععادت او 

 

 گرفتععه بود زگفتععار حععاسعععدان زنگععار 

 

این که این حاسدان چه کسانی بودند و چرا و چگونه امیرمحمد را علیه امیرمسعود به     

قی هنافرمانی وامی داشتند ،درمنابع تاریخی اشارۀ صریحی به آنان نمی بینیم . در تاریخ  بی

می خوانیم که مسعود در همان آغاز پس از خلع و توقیف برادرش امیر محمد درقلعه 

کوهتیز،  کسانی را که در رساندن امیر محمد به سلطنت کوشیده بودند را مورد خشم و 

مجازات خود قرار داد . افرادی چون حاجب علی قریب و برادرش ، حسنک وزیر و حتی 

همان کسانی بودند که دل محمود را نسبت به او بد کرده  عمویش امیریوسف . شاید اینها

بودند و  اخبار دروغینی را از او به سلطان محمود می رساندند و او را نسبت به مسعود 

( درتاریخ بیهقی نوعی دسته بندی در  333،  1351بدگمان می ساختند .  )بیهقی 

وه ها با عنوان  پدریان و دستگاه قدرت غزنویان به چشم می خورد و بیهقی از این گر

( پدریان طرفداران 553،  1351پسریان یا محمودیان و مسعودیان نام می برد . ) بیهقی 

محمود و به تبع او امیر محمد بودند که  به امارت نشاندن امیر محمد را عهده دار شدند 

ریان بیاید.  پسو بعد ، از بیم مسعود او را خلع کردند و از مسعود خواستند که به دارالملک 

نیز طرفداران مسعود و از هواداران به سلطنت رسیدن او بودند . توطئه های درون دربار 

محمود و مسعود از مناسبات این دو گروه شکل می گرفت و شاید بتوان گفت یکی از 

عوامل مهم به تشتت کشاندن  مسعود در تدبیرهایش همین موضوع بود  که در وقایعی 

ساالرغازی ، حسنک وزیر و آلتونتاش روی نمود . ) نک تاریخ بیهقی ، چون واقعه سپه 

 جلد پنجم و ششم ( 

دراشعار شاعران اشاراتی به مخالفان سلطنت مسعود و خنثی شدن  طرحهای آنان آمده 

 است ؛ چنان که فرخی در قصیده ای می گوید :
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 ( 141)دیوان، 

 مرغزاری که به یک چند تهی بود ز شعععیر

 د و شععیران همه روباه شععدندشععیر باز آم

 آن کععه زین پیش درین ملعک طمع کرد همی

 رونعق دولععت بععاز آمععد وپعیعرایععه ملععک

 

 شععیر بیگانه درو کرد همی خواسععت گذر 

 همه را هیبت او خشعععک فرو بسعععت زفر

 تعا بعه زیر آمعد بعا طعاععت و فرمان ایدر 

 پیش  از این کعار چنان دیدی اکنون بنگر

 

 اتی دارد :عنصری نیز درهمین معنا ابی

 (12)دیوان،

 بدسگاالن  ناصواب اندیشه ها کردند گفت

 ناصعواب بدسعگاالن سوی ایشان بازگشت

 

 دست کی یابد به ره اندیشه های ناصواب

 بعاز آن گردد که بر گردون براندازد تراب

  

و به این ترتیب مسعود از سپاهان عازم خراسان شد . فرخی در قصایدش به آمدن او از 

 اهان اشاره کرده است . عرا  و سپ

 (141)دیوان،

 خسعععرو از راه دراز آمعد بعا همعت و کام

 تخت شعععاهی را شعععاه آمد زیبنده تخت

 

 ملععک از جنععگ عرا  آمععد بععا فتح و ظفر

 مععمععلکععت را ملکی آمععد زیععب افسعععر 

 

 وعنصری می گوید :

 (12)دیوان،
 تا شعتابان زی خراسععان آمد از سوی عرا 

 
 ک و جاه و آب چون فزایعد بنعدگعان  را قدر مل

 

 و نیز ابو حنیفه اسکافی گفته است :

 ( : 355، 1307) مدبری

 چو رایت شه منصور از سپاهان  زود

 ز پیش تا که نشابور شد بدو مسرور

 که شاه تا به هرات آمد از سپاه پدرش

 

 بسیج  حضرت  معمور کرد بر هنجار 

 پذیره ش آمد فوجی به سان ابر بهار

 هر سویی به قطارچو مور مردم دیدی  ز 

 

در تاریخ بیهقی آمده است که چون امیر مسعود  به روستای  بیهق رسید ، غازی سپه 

ساالر خراسان با لشگری مجهز و انبوه به استقبال او آمد و لشگر را بر او عرض کرد . ) 

 ( سلطان مسعود سپس به نیشابور واز آنجا به هرات و  بلخ آمد .  31، 1351بیهقی  
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ی در باره آمدن مسعود به بلخ و تاثیر این واقعه در اوضاع نابسامان مملکت می منوچهر

 گوید :

 (:114)دیوان،

 میر بعه بلخ آمعد بعا آلت و باعدت  تعا

 

 بیمعار شعععده ملکعت برخاسعععت ز بیماری

 

بیهقی می نویسد که مسعود بنا داشت کارهایی چون  تجدید معاهدات با خانیان و       

فه را در پیش بگیرد و همچنین منتظر رسیدن خواجه احمد حسن نیز مکاتبه با خلی

( . پس از آن مسعود  33، 1351میمندی  بود تا بیاید و کار وزارت را به او بسپرد. )بیهقی

روانه غزنین شد .ابوحنیفه اسکافی در باره ورود مسعود به غزنین و استقبال مردم از او 

 گفته است : 

 د که بازچو رای ععالی چونان صعععواب دی

 بعه شعععهر غزنین از مرد وزن نبود دو تن

نهاده مردم غزنین دو چشعععم و گوش به 

 راه

 بعه دار معک در آمد به سعععان جد و پدر

 

 ز بععلععخ آیععد و مععلععک را زنععد پععرگععار

 که یک زمان بود از خمرشععو  او هوشیار

 ز بهر دیععدن آن چهره چو گععل بععه بهععار

 به کام خویش رسیده و ز شکر کرده شمار

 

 (355، 1307 )مدبری
 

 وقایع دیگری که از مسعود غزنوی در اشعار شاعران راه یافته است : 

 جنگ سر جهان  

جنگ مسعود در سرجهان یا سرجاهان ازتوابع طبرستان یکی از رخداد های قبل ازمرگ    

محمود و در مدت امارت مسعود بر ری و جبال بوده است . عنصری به این واقعه اشاره 

 کرده است :

 ( :12یوان، )د

آنچه اندر جنگ سرجاهان تو کردی خسرو 

 ا

 

 بی شک از خسرو نیامد بر سر افراسیاب

 

 و نیز فرخی در قصیده ای دراین باره گفته است :       

 ( :371)دیوان ،
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 ملوک را همه  بی مال کرد و دل بشعکست

 گععزاف داری چععنععدان هععزار مععرد دلععیععر

 دالورانععی پععرحععیععلععه از سععععپععاه عععرا 

 د و با لشعععگری کم از دو هزارملعک درآمع

 چو روی کرد بعدان کوه و آن سعععپاه بدید

 به یک زمان سعععپه بیکرانه را بشعععکسعععت

 

 بر آنچه کرد سعر خسعروان به سرجاهان

 که شععوخ وار به جنگ شععه آمدند چنان 

 مععبععارزانععی بععگععزیععده از کععه گععیععالن

 همه بد اسعبه و خالی ز خود و از خفقان

 ننعدیعد کوه و سعععپه را ز هیچگونه کرا

 شععکسععتگان را بگرفت و جمله داد امان

 

اشاره فرخی درعین حال به وقتی است که سلطان محمود ، امیر مسعود را در ری  بی    

آلت و عدت و تجهیزات رها کرده  بود . ابن اثیر می نویسد سلطان محمود  پس از بازگشت  

م به تصرف بالد ابراهیاز ری یکی از شاهزادگان دیلم را به نام مرزبان بن حسن بن خرمیل 

بن وهسودان روانه کرد . ابراهیم به قزوین رفت و درآن جا با سپاهیان محمود جنگید و 

سپس به مکانی درمیان کوهها و رودها در نزدیکی سرجهان رفت و درآن جا متحصن شد 

 ف. مسعود  با اوجنگید و او را دستگیر کرده به سرجهان برد و باقی بالد و متاع او را تصر

 (13: 55کرد و به ری بازگشت . ) ابن اثیر ،

 تصرف اصفهان و گریختن عالء الدوله کاکویه 

 منوچهری در قصیده ای در این باره گفته است :

 ( :137)دیوان، 

 ساالر سپاهان چو ملک شد به سپاهان

 فرزند به درگاه فرستاد و همی داد

 زان روز مرائی شد و گشته است سبکدل

 

 مچو یکی مرغ هواییبرشد به هوا ه

 بربندگی خویش به یکباره گوایی

 ساالر سبکدل نشود میر مرائی 

 

پس از تصرف ری و بازگشت سلطان محمود از آنجا، امیر مسعود زنجان و ابهر را نیز تصرف 

کرد و پس از استقرار در ری قصد اصفهان کرد و آنجا را نیز به تصرف خود در آورد . 

ت در دست عالء الدوله ابوجعفر محمد بن دشمنزیار کاکویه حکومت اصفهان در این وق

( مسعود پس از تصرف اصفهان یکی از  233بود . ) اقبال ، تاریخ ایران پس ازاسالم ، ص 

عوامل خود را در اصفهان جانشین خود کرد و به ری  بازگشت . اهالی اصفهان جانشین 

ثیری از اهالی آن را کشت و دوباره مسعود را کشتند . مسعود به اصفهان  برگشت ؛ جمع ک

شهر را تصرف کرد و عالء الدوله را فراری داد . پس از آن به همدان لشگر کشید و چون 

در همین زمان خبر درگذشت پدرش را شنید با عالءالدوله صلح کرد و او را به نیابت از 

ی عمل کند . ) بیهق خود به امارت اصفهان نشاند . عالء الدوله نیز قول داد که به تعهداتش
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با هدف به اطاعت واداشتن  424( بیهقی همچنین می نویسد : مسعوددرسال  13، 1351

عالءالدوله تصمیم گرفت از او بخواهد که  پسرش را به درگاه مسعود بفرستد. ) همان، 

عالءالدوله ازاطاعت مسعود سرپیچید . لیکن  423( . پس ازاین باردیگردرسال  327

باردیگر  425( اودر سال  023ود در آن نواحی او را شکست دادند . ) همان، لشگریان مسع

که سال  421امارت اصفهان را از مسعود درخواست کرد. ) همانجا (  به طورکلی از سال 

هم زمان با  اوج گیری هرج و مرج در  425رسیدن مسعود به سلطنت است تا سال 

ت میان عالءالدوله و مسعود گاهی جنگ و خراسان و تعرضات ترکمانان سلجوقی ،مناسبا

 گاه صلح بود . 

 
 فتوحات مسعود در هند 

سلطان مسعود همچون پدر و جدش به غزو درهند عالقه داشت . هرچند اوضاع نا آرام     

و متشنج گوشه و کنار مملکت مجال بیشتری برای این کار در اختیار او قرار نمی داد . با 

دفع نافرمانی احمد ینالتگین گماشته پدرش درهند به آن  این حال یکی دو بار جهت

بود . ) بیهقی  429ناحیه لشگر کشی کرد . معروف ترین غزو او فتح قلعه هانسی در سال 

(در اشعار شاعران اشاراتی کلی به فتوحات او در هند آمده است . چنان که  033، 1351

 مسعودی رازی اشاره کرده است :

 و در ایران زده ای تیغ از بس که تو در هند

 

 و ز بس که دراین هردوزمی ریخته ای خون

 

 ( 323، 1307)مدبری

 (143)دیوان،

 بسا تیغ هندی که تو لعل کردی

 

 به هندوستان اندر ازخون کافر 

 

 گذر مسعود از جیحون و تعقیب بوری تگین 

ذر اشاره شده، گ یکی از وقایع مربوط به سلطان مسعود که دراشعار منوچهری نیز به آن   

 او ازجیحون و تعقیب بوری تگین است . منوچهری درقصیده ای در این باره می گوید :

 (39)دیوان،

 جیحون گذاره کردی سیحون کنی گذر

 

 ز آنسو گذار  کردی زینسو کنی مدار

 

گویا مسعود در این سفر پلی بر روی رودخانه جیحون بنا کرده که منوچهری این کار    

 پل زدن محمود بر جیحون قیاس می کند : او را با
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 پععل بر نهععادن تو بععه جیحون نبود پععل

 جز تو نبسعت گردن جیحون کسی به غل

 دوسعال یا سععه سععال در آن بود تا ببست

 در معدت دو هفتعه ببسعععتی تو ای ملک

 دریا بدآن سععپه که به جیحون گذاشععتی

 

 غعل بود بر نهعاده به جیحون بر اسعععتوار

 یحون درون هزارو انعدر نرانعد پیعل به ج

 جسعععری بر آب جیحون محمود نععامععدار

 جسعععری بر آب جیحون بعه زان هزار بار

 دریعا نکرده بود به جیحون کسعععی گذار

 

 آنگاه به شکستن سپاه بوری تگین به دست مسعود در این سفر اشاره می کند :

 ساالرخانیان را باخیل  و با حشم

 بوری تگین که خشم خدای اندرو رسید

 خراب شد و خیل او اسیرتا گنج او 

 او مار بود و مار چو آهنگ او کنی

 گرشاه ما نکشت و را بود از آن قبل

 

 کردی همه نگون و نگون بخت و خاکسار

 او را از آن دیار دوانید باین دیار 

 تا روز او سیاه شد وجان او فگار

 اندر جهد ز بیم به سوراخ تنگ غار

 کز عار و ننگ هیچ امیری نکشت مار

 
 

 زارش بیهقی دراین باره گ

آورده که پس از شکست سپاهیان مسعود به ساالری  429بیهقی دروقایع سال        

حاجب بزرگِ  او در سرخس از ترکمانان سلجوقی ، بوری تگین پسر ایلک نصر قصد آمدن 

به خراسان را داشت و این موضوع را در نامه ای به وزیر مسعود خبرداده بود . قرار شد که 

بتدا رسولی بفرستند تا دلیل  کارش را دریابند . اما پیش از آن خبر رسید که او از پنج ا

آب گذشته به ختالن آمده است . همچنین خبر های پی در پی از غارتگری های او و 

لشگر سه هزار نفری اش ازاین مناطق به گوش می رسید . سلطان مسعود تصمیم گرفت 

یر و بیشتر لشگریانش در بلخ بگذارد و خود به همراه تا پسرش مودود را به همراه وز

لشگری به تعقیب او بپردازد . بوری تگین که این خبر را شنید از پنج آب بازگشت . 

سلطان مسعود نیز از پلی که پدرش  محمود درگذشته بر رود جیحون بسته بود گذشت 

یار سرد بود و بیهقی و به کرمان رفت و ازآنجا به تعقیب بوری تگین پرداخت . هوا بس

 1351)بیهقی "درهیچ سفری به لشگریان چنین رنجی نرسید که در این سفر  "آورده که 

(  درهمین وقت نامه ای از وزیر رسید که خبر می داد داود سلجوقی با لشگری  590، 

ازترکمانان قصد آمدن به سمت جیحون و خراب کردن پل را دارند . به همین دلیل سلطان 

بی آن که موفق به دستگیری بوری تگین شود با عجله به بلخ بازگشت مسعود 

 (977.)همان،
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 شکست سلطان مسعود از ترکمانان سلجوقی 

درتمامی وقایع عهد سلطان مسعود غزنوی ، سایه ترکمانان سلجوقی را می توان دید      

ان ، با عجله . بسیاری از سفرهای جنگی او به واسطه اخبار تعدی آنان به شهرهای خراس

، ناتمام و بدون نتیجه می ماند . در سایر متصرفات غزنویان نیز امرای دیگر از این آشوبها 

استفاده کرده و به عصیان و نافرمانی دربرابر مسعود می پرداختند . به طوری که مسعود 

در سالهای آخرحکومتش هم زمان در چند جبهه با دشمنانش در حال جنگ و صلح بود 

رگان و طبرستان  با ابوکالیجار کوهی ،در ری و سپاهان و جبال با عالءالدوله کاکویه . در گ

،در نواحی ماوراءالنهر با بوری تگین ،درخوارزم با عصیان گرانی ازفرزندان آلتونتاش ،در 

 - 421هند با نافرمانی مأموران پدرش در آن مناطق و در سراسر این ایام یعنی از سال 

درگیرترکمانان سلجوقی  - 432شستن او بود تا کشته شدنش در سال که سال بر تخت ن

که بخش عظیمی از قلمرو غزنویان -بود که بگفته گردیزی  راه ورودشان را به خراسان 

 (  411، 1333گشود . ) گردیزی  413پدرش سلطان محمود ، درسال  -بود 

 کرده است :  قطران تبریزی ضمن ستایش ابوالحسن لشگری به این واقعه اشاره

 (133)دیوان،

 اگر بگذاشت از جیحون گروه ترکمانان را

 شگفتی نیست از محمود کایشان را به قهرآورد

 

 ملک محمود زابل کرد او را گر بود سنجر

 آور بدان پیالن جنگ آرای و آن گردان جنگ

 

 گردیزی می نویسد :

گذشت و به ماوراء که سلطان محمود در تعقیب علی تگین از جیحون  413در سال    

النهر رفت،گروهی از اهالی ماوراءالنهر که از آنان با عنوان بزرگان ترکستان نام برده به نزد 

محمود آمدند و از ستم امرایشان شکایت کردند و از او خواستند تا به آنان اجازه عبور از 

مواشی و جیحون و اقامت در خراسان را بدهد؛ در مقابل آنان نیز متعهد می شدند که 

جمعیت انبوهشان را در اختیار او قرار دهند.  محمود اجازه داد و آنان که درحدود 

چهارهزارخانوار بودند همراه با بنه و چهارپایانشان  به تمامی از جیحون گذشتند و در 

بیابان سرخس و فراوه و باورد فرود آمدند و خرگاههایشان را در همان جا بر پا کردند . 

(  کمی بعد که خبر دست اندازی های آنان به شهرهای خراسان  411،  1333)گردیزی

و خرابی ها  وغارتگری هایشان دراین مناطق به اطالع محمود رسید ، او تصمیم گرفت تا 

پس از شکست سنگینی که به ترکمانان   419آنان را ازخراسان بیرون کند . پس در سال 

این ترکمانان که از  423راند . در سال وارد ساخت آنها را به جنوب خوارزم  عقب 
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ماوراءالنهر و خوارزم نیز رانده شده بودند، به جانب شهرهای خراسان روی آوردند و از 

مسعود خواستند تا مناطقی را برای استقرار آنها در اختیارشان بگذارد . مسعود که دراین 

میم یشابور بازگشت و تصهنگام در جنگ با ابوکالیجار در طبرستان به سر می برد ، به ن

در نزدیکی نسا از داود سلجوقی شکست  423گرفت با آنان بجنگد . لشگریان او درسال 

( این اولین شکست غزنویان از ترکمانان بود که  075،  1351خوردند . ) نک: بیهقی

جری شدن بیشتر ترکمانان  شد. مسعود موجب ضعف روحیه سپاهیان مسعود و در مقابل 

سباشی، حاجب خود را به سرکوبی آنها فرستاد که او نیز در   429درسال   بار دیگر

(  مماطله و وقت کشی سباشی فرصت ها 503، 1351سرخس مغلوب آنان شد .) بیهقی

را از مسعود گرفت و ترکمانان به آسانی قسمت بزرگی از خراسان را تصرف کردند و طغرل 

 1351و خود را سلطان خواند . ) بیهقی در همین سال در نیشابور برتخت  مسعود نشست

 از غزنین به بلخ رفت تا آنان را تعقیب کند . 437(  مسعود در سال 554، 

آخرین نبرد مسعود با ترکمانان سلجوقی در دندانقان مرو بود که در آن سپاه صد هزار  

نفری مسعود به سهولت از سپاهیان اندک ترکمان شکست خورده منهزم شدند . 

 (933، 1351)بیهقی
 

 کشته شدن مسعود و پایان کار غزنویان در ایران

وقایع پایان کار غزنویان در خراسان و انتقال قدرت از آنان به سلجوقیان در اشعار     

شاعران دربار غزنوی بازتاب درخوری نیافته است . تنها در قصیده ای از ابوحنیفه اسکافی 

شاعر در این قصیده که پس از بازگشت مسعود به این رویداد اشاره مختصری شده است . 

از دندانقان سروده ، می کوشد این واقعه را کم اهمیت جلوه داده و از ممدوح دلجویی 

 کند .

 (  933،  1351) بیهقی 

 شععععکععر خععداونععد را کععه بععاز بععدیععدم

 چون بعه سعععالمعت به دار ملک رسعععیدی

 راسععت نه امروز شععد خراسععان زین سععان

 تو بگرفت دشعععمن تو گر بعه جنعگ تخعت

 ور تو ز خصعععمان خویش رنجه شعععدی نیز

 کعار ز سعععرگیر و اسعععب و تیغ دگر سعععاز

 خسعععرو ایعران تویی و بودی و بععاشععععد

 

 نععمععت دیععدار تو در این خرم ایوان

 بععاک نععداریعم اگعر بعمعیعرد بهمععان 

 بود چنین تا همیشعععه بود خراسعععان... 

 دیو گرفت از نخسعععت تخت سعععلیمان

 مشععتری آنک نه رنجه گشععت ز کیوان

 اصععه که پیدا شععد از بهار زمسععتانخ

 گرچه فرودست غرّه گشت به عصیان
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بیهقی درباره سرودن این قصیده می نویسد : پس ازهزیمت مسعود از برابر          

این هزیمت را در معرض خوبتر  "ترکمانان سلجوقی و بازگشت او به غزنین ، مایل بودم تا 

که در این بیست سال بودند اندرین دولت که  بیرون آورم ... کس نیافتم از شعرای عصر

بخواستم ... ازفقیه بوحنیفه  بخواستم و وی بگفت  و سخت نیکو گفت و بفرستاد. 

( مسعود پس از شکست در دندانقان به غزنین بازگشت؛ سپس تصمیم 993، 1351)بیهقی

( 1795، 1351گرفت برای جمع آوری لشگریانی از هندوان به آن مناطق سفر کند. )بیهقی

بیهقی به کشته شدن مسعود در این واقعه اشاره نکرده است ؛ لیکن ابن اثیر که گویا منابع 

دیگری در این باره در اختیار داشته می نویسد که مسعود  در راه این سفر به توطئه 

( ابو 13: 1947گروهی از طرفداران برادرش امیر محمد گرفتار و کشته شد .)نک: ابن اثیر

 کافی در بیتی از او به عنوان شاعر شهید یاد می کند:حنیفه اس

 تا بگویند که سعععلطان شعععهید افزون تر

 

 بوداز هر چععه ملععک بود بععه نیکویی خیم

 

مرگ مسعود پایان کار غزنویان در ایران بود. صریح ترین اشاره شاعران به این موضوع در 

 بیتی از سیف فرغانی  دیده می شود :

 (155)دیوان،

 خراسان به آل سلجق داد چو بوسععید

 

 نراند سعععلطان مسععععود در خراسعععان تیغ

 

با این واقعه تمامی قلمرو غزنویان در داخل ایران و ماوراء النهر از دستشان خارج شد و  

 حدود حکمرانی آنان به غزنین و سایر متصرفاتشان بویژه درهندوستان منحصر گردید . 

 نتیجه تحقیق

مود غزنوی در شعر شاعران این دوره و انطبا  آن بر بررسی وقایع سلطنت سلطان مح

روایات بیهقی نشان می دهد که اشعار شاعران بسبب همجواری و نزدیکی شاعران به 

دربارها و ذکر مشاهدات خود از وقایع می تواند به عنوان مرجعی قابل اعتنا در بررسی 

 ندیت نوشته های مورخانهای تاریخی مورد استفاده قرار بگیرد ؛ضمن آنکه تاییدی بر س

نیز می باشد. پژوهش حاضر این نکته را نیز روشن می سازد که شعر فارسی این بضاعت 

را یافته تا بتواند محمل رخدادهای تاریخی واقع شود. روایتگری شاعر از وقایع عالوه بر 

گری تافزایش اعتبارتاریخی این اشعار بر وجاهت شعر فارسی نیز می افزاید. در شیوه روای

شاعران از رخدادها ناگزیر نوعی نگاه توجیه گرایانه نیز وجود دارد که روایت مورخ توانایی 

چون بیهقی از این وقایع می تواند صحت و سقم این اشارات را روشن سازد و خالهای 

موجود در روایت شاعران را پر کند و در نتیجه، باورپذیری این رویدادها را که بخش قابل 
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از تاریخ ایران را ترسیم کرده اند در ذهن مخاطبان ایجاد کند و رسالت تاریخ  مالحظه ای

 نگاری  که همان انتقال صحیح رخدادها به آیندگان است را محقق سازد.  
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 چکیده

ی نو در هنر و ادبیات که  نتیجه تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چند دهۀ اشیوه

ادبیات شد. وارد ز آن مالیسم است که ابتدا در هنر و معماری و پس ااخیر بوده، مینی

ای است که بر پایۀ فشردگی و ایجاز بیش از حد مال( نوشتهداستانک) داستان مینی

-رود که فقط عناصر ضروری اثر، در کوتاهمحتوای اثر بیان شده است و تا جایی پیش می

 ترینصمشخ از پیچیدگی از بودن خالی و بیان ماند لذا سادگیترین شکل ممکن باقی می

  ودشمی محسوب جدید ای مقوله غرب،  در این پدیده هرچند . است آثار این هاییویژگ

از میان این آثار، سیاست نامه، اثر خواجه ؛ فراوانی دارد هایزمین نمونه ایران ادبیات در اما

محتوایی،  ایهارزش داشتن بر هایی است که عالوهنظام الملک طوسی حاوی داستان

یک نزدد و در مواردی به داستانک ننویسی داربر اصول داستان اری محکم و مبتنیساخت

، کوتاهی زمان رویدادها، ایجازها، طرح ساده، های اصلی این نمونهاز ویژگیوند. شمی

 است؛ در این نوشتار گرایی پردازی و واقع، تم جذاب، شخصیتاستفاده از عنصر گفتگو

ای به روش کتابخانه هاباین اثر گران ن ازدرچند داستا الیستیمهای مینیعناصر داستان

تاب در پنجاه فصل کهد دنتیجۀ کار نشان می ؛ودشو مبتنی بر تحلیل محتوی بررسی می

-های مینیهای داستانداستانک وجود دارد که حاوی ویژگی 36نامه، حدود سیاست

ات فارسی دبییک اآثار کالساین گونه بازنگری در بسیاری از مالیستی هستند بنابراین 

 ها آشنا کند.تواند نسل امروزی را با خوانشی جدید از این کتابمی

 

  ، عناصر داستان.نامهسیاستمالیسم، داستانک، مینی کلید واژه ها :

                                                           
 Namdari_fariba@yahoo.com                                   دکترای زبان و ادبیات فارسی . نویسندۀ مسئول1 

 lakarimi170@yahoo.comLei                                                        دکترای زبان و ادبیات فارسی . 1 

 yahoo.com72Osmanpoor@                                                    فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی3 



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      112

 مقدمه

مالیسم که در اصل مربوط به نّقاشی، موسیقی، معماری و دیگر هنرهاست امروزه مینی    

بیّات رخنه کرده و آن را تحت تأثیر خود قرار داده انگیزی در جهان ادبه صورت شگفت

های متعدّدی از جمله داستانک، مالیسم در ادبیّات منثور و داستانی با عنواناست. مینی

که  ترین تعریفیشود. کاملنویسی شناخته میواره و کوتاهداستان کوتاِه کوتاه، داستان

-مینی»ها ارائه داد چنین است: استانهای در حال تکامل این دتوان بر اساس ویژگیمی

مالیسم در ادبیّات سبک یا اصلی ادبی است که بر پایۀ فشردگی افراطی و ایجاز بیش از 

های و اختصار داستان( کوتاهی 37، 1358)جزینی، « حد محتوای اثر بنا شده است.

دهد را نمی های تکراری و طوالنیها اجازۀ استفاده از جملهمال به نویسندگان آنمینی

 دهند. بلکه در کنار متنی ساده و کوتاه، تفکّری عمیق و قابل توجّه را به خواننده ارمغان می

 ایجاز و فشردگی افراطی پایۀ بر که است ادبی اصلی یا سبک ادبیات، در مالیسممینی»

 پیش آنجا ایجاز تا و فشردگی در هامینی مالیست .است شده بنا اثر محتوای حد از بیش

 به .بماند شکل باقی کمترین و کوتاهترین در هم آن اثر، ضروری عناصر فقط که روندمی

می شمار به آثار این هایویژگی محرزترین از حرفیکم و واژگانی برهنگی دلیل همین

 مالمینی داستان  برتری مال،مینی داستان هواداران نظر طبق(. 37 :1358 جزینی،«)رود.

 تربیش ماندگاری دلیل به بلکه ، نیست آن بودن خالصه و واژگان دبودن تعدا محدود در

واقع نویسندگان  در » است؛ افراد در تاثیرگذاری میزان بودن باال و ذهن در آثار قبیل این

      و اطالعات آنان کنند،می هدیه خود آثار خوانندۀ به را ابتکار و مال خالقیتمینی

 به مفاهیم درک در تا خواهندمی آنان از و کنندمی تقسیم خواننده با خود را هایدانسته

 (. 78:1381)پارسی نژاد، .« برسانند یاری آنان

 پیشینة و هدف تحقیق:

 هایداستان شناسی ریخت ، بارت( مالیسم)جانمینی دربارۀ کلمه های چندکتاب   

و ...؛ مقاله هایی  ( و داستان مکاشفه )فرحناز علیزاده( جزینی جواد محمد مالیستی)مینی

 مالیستی مینی هایداستان بررسی پارسی، ادب و مالیسممینی نام به پارسا احمد از : سید

نامه نوشتۀ های کوتاه کوتاه در مرزباننژاد ، داستان صادقی رامین کبیر نوشتۀ دیوان در

ته شده فریبا نامداری و .... ...از مواردی است که در چند دهۀ اخیر در این مورد نوش

نامه مورد بررسی قرار مالیستی در کتاب سیاستاست.اما تاکنون عناصر داستان مینی

 مالیستی مورد توجه نبوده است. نویسی آن از دیدگاه مینینگرفته و اصول داستان

دهند اّما گوشه چشمی به ادبیّات مالیسم را به غرب نسبت میهر چند پیدایش مینی    

های داستانی از گذشته تا کنون دهد که چنین روایتمین نشان میزکهن و پر بار مشرق
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 الحکایاتهای گلستان سعدی، جوامعنمایی کرده است. داستانکدر متون نثر ایران خود

مال امروزی های مینیعوفی، مقامات شمس تبریزی و دیگر آثاری از این نوع با داستان

گیرند. در این پژوهش سعی بر ها قرار میشباهت دارند و در زیرمجموعۀ این نوع داستان

نامه نوشتۀ خواجه نظام الملک های این نوع داستان در کتاب سیاستآن است که مؤلفه

های این اثر ارزشمند به طوسی بررسی شود؛ بدیهی است  با خوانش جدید از داستان

های یاند و با ویژگالی روال داستانی کتاب قرار گرفتهخوریم که البههایی بر میداستانک

ها به مال امروزی هماهنگ و منطبق هستند و تحلیل و بررسی آنهای مینیداستان

 افزاید.  شناسایی ارزش هنری این نوع آثار می

مال سوال این است آیا می توان شباهتی بین آن چه امروزه به عنوان داستان مینی    

ند توااب پیدا کرد؟ پاسخ این سوال میهای این کتشود با برخی از داستانشناخته می

 نوع این نفوذ و موقعیت به مال،مینی هایداستان از روشن نشان دادن تصویری بر عالوه

 داستانی و هنری نقش این کار بدیهی است بپردازد  کالسیک ایران ادبیات گسترۀ در ادبی

 دهد.را بیشتر نشان می ایرانی مانند بی هایحکایت

مالیسم مکتبی نوپا و جدید است و در زمینۀ شناخت که مینین، با توجّه به اینبنابرای     

و بررسی آن در آثار کالسیک فارسی بجز چند مورد محدود، کاری صورت نگرفته است 

نامه که حاوی بهایی چون سیاستگرایی در آثار گرانشناسانۀ این کمینهبررسی نوع

تواند باشد. لذا انجام دترین موضوعات عصر حاضر میهای فراوانی است از پر کاربرداستان

رسد تا سبب معّرفی این گنجینۀ ارزشمند مطابق با این کار ضروری و کارآمد به نظر می

 سلیقه و حوصلۀ انسان امروزی گردد.  

 بحث

 پیدایش مینی مالیسم:-1

   شرایط های دیگر اجتماعی جدای از همانند تمام پدیده مالهنر و ادبیات مینی   

 منجر که اجتماعی را شرایط از برخی« بارت جان ». نیست -مکانی و زمانی –اجتماعی 

 گونه آورده است؛مالیسم شد اینیدایش و بروز مینیپ به

 ویتنام؛ جنگ از پس ملی شرایط 

 بود؛ همزمان ویتنام جنگ بحران با که میالدی 1453-56 های سال در انرژی بحران 

  بود؛ یافته رواج تلویزیون و سینما وسیلۀبه  که پذیری ساده 

 جوان؛ نویسندگان شناسی زبان و زبان دستور مقدماتی دانش سطح بودن نامطلوب 

   ؛"عصر مجالت "بی حوصلگی و عدم تمرکز حواس آدمیاِن 

  نویسی؛ انبوه و روشنفکرمآبی برابر در واکنش 
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  رتر ریکا که با تکنولوژی بسیاسی آم -اجتناب ناپذیر بودن از تاثیرات تبلیغات تجاری

 فضایی برای اصل سادگی باز کرده بود.

با نداشتن ساختار دراماتیک، کشمکش و ها، کداستان ،هااین اوصاف و نظرگاه وجودبا    

« دیدن عنیی نوشتن » عبارت تاکید بر با وگشایی، و داشتن ایجاز بسیار، زبان تصویری گره

توان آن را به هایی است که میها و نکتهای  ویژگیداراثر،  در سرسختانه جویی صرفه و

 آن بازگو کرد.عناصر و چهارچوبی برای  عنوان یک نوع ادبی برشمرد و

 مالتعریف داستان و داستان مینی-1

بنیاد و چیستی همۀ آثار ادبی روایی است که عناصری چون : « داستان»از یک منظر     

داستان از این دیدگاه همان است که »ا را می سازد. هداد و شخصیّت پیکرۀ آنزمان، روی

هایی مانند: خوب بعد چه شد؟ وقفه با پرسشدارد که بیانگیزد و آن را وامیذهن را برمی

نویسان ، از دیدگاه فرهنگ( .  79: 1358مهرورز،« )دیگر چه شد؟ ماجرا را تعقیب کند.

نی که شامل : مَثَل، افسانه، سمر، داستان اصطالح عامی برای همۀ انواع ادبیات داستا

ای عقیده دارند داستان حکایت، حسب حال، داستان، داستان کوتاه ، رمان و ...است. عده

-تانرو کار داساینبازتاب قوانین زندگی انسان در اجتماع است یا خود، یک زندگی است. از

ن تعریف کامل و جامع کاو است. با این وجود یافتنویس، همانند کار جامعه شناس و روان

از داستان کاری سخت و شاید غیرممکن است چراکه داستان به عنوان بخشی از ادبیات 

و هنر کماکان در حال رشد و زیست ماهوی خویش است و چون دیدگاه خالق در هنر 

های هنر، ارائۀ تعریفی ثابت از قضایای متغیر روندی مهارناشدنی دارد ارائۀ تعریف از شاخه

جا که هر موضوع به مثابۀ  امکان مطالعه و دریافت، نیازمند تعریف است لذا از آناست. 

 شود.چند تعریف کوتاه دیگر از داستان در ادامه آورده می

ابراهیم یونسی نخست با نفی موضوعات از داستان و ارایۀ تعاریف سلبی درصدد است     

ان اثری است کوتاه که درآن نویسنده داست:»گوید تعریفی مانع از داستان ارایه کند و می

دهد و این اثر به یاری یک طرح منظم شخصیتی اصلی را دریک واقعه اصلی نشان می

(  البته این تعریف معطوف 17: 1341)یونسی، « برروی هم تاثیر واحدی را القا می کند

 رسد.به داستان کوتاه است که در این نوشتار مرتبط به نظر می

به هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن، بر جنبۀ واقعی »گوید: می میرصادقی    

 قصه» کتاب در براهنی (  رضا13: 1341« )شودو تاریخیش بچربد داستان گفته می

 حوادث صورت به زندگی درآن ماجراهای  که است اینوشته داستان »:گویدمی «نویسی

ده پردازان این عرصه نیز مشابهت قابل (  نظر سایر ای11:  1386) .«شودمی گفته مسلسل

مال داستانی است که بر گونه که از اسمش پیداست، داستان مینیتوجهی دارد. اما همان
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مال نوعی داستان مینی»مبنای اختیار و اعمال ایجاز در داستان تا غایت ممکن باشد. 

دآمده، تا از طریق جریان آگاهانه است در جهت خلق آثار داستانی که از واژگان اندک پدی

(. 51: 1385)پارسی نژاد، « آن مباحث و مفاهیم بسیار عمیق و پیچیده مطرح گردد

مال را تعیین بدیهی است در این زمینه حد و مرز ایجاز است که ماهیت داستانی مینی

رین تاند که مهمهایی برشمردهمال ویژگیکند و مورد تاکید است برای داستان مینیمی

بر آن اتفاق نظر هست عبارتند از :  طرح ساده، ایجاز بیش از حد، محدودیت  ها کهآن

 گرایی، عدم تعدد شخصیت، زمان و مکان، واقع

 نامهنویسنده و سبک سیاست-3

در آیین فرمانروایی و کشورداری  فارسینامه یا سیرالملوک، کتابی است به زبان سیاست 

 ینآن را نوشته است. ا طوسی الملکنظامخواجه که  و اخالق و سیاست پادشاهان پیشین

کتاب از آثار مهم نثر فارسی در قرن پنجم هجری است. سبک نگارش کتاب ساده و روشن 

آید. محتوای این شمار میف است و از شاهکارهای زبان فارسی بهتکلّ و و خالی از تصنع

  .کار و تدبیر امور باور داردبه عنوان راه کاریمحافظهمداری و ، سیاستایزدی ۀفرکتاب به 

د محمّسلطنت ۀ آغاز کرد و در دور ملکشاه سلجوقینگارش کتاب را به فرمان الملک، نظام     

های گوناگون کتاب که از منابع مختلف رسانید. قطعه به پایان (711–941) بن ملکشاه

های مشاهیر، گردآوری شده، شامل اندرزهای نویسنده، منقوالت از قرآن و احادیث و گفته

های بلند آن دارای و برخی حکایت ن و امیران استشاهان و وزیرا ۀهایی دربارحکایت

نیز خواجه  نامه که آن را پنجاه فصلسیاستبنابراین،  .و زوائد است حشومکررات و 

ه بر اواخر سدۀ پنجم هایی است که داند، یکی از ماندگارترین و شیواترین کتابخوانده

 الملک در پنجاه فصل نوشته شده است.خواجه نظام وسیلۀ

 الملک در سالب به نظامنویسندۀ این کتاب ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق ملقّ      

اش را در شهر قمری در یکی از روستاهای توس خراسان به دنیا آمد. دوران کودکی 908

علوم پرداخت. در یازده سالگی قرآن را فراگرفت و  جا به تحصیلتوس گذراند و در همان

سپس در توس و نیشابور و مرو فقه شافعی و حدیث آموخت و چندی بعد در شهر بلخ به 

ا اجداد و نیاکان خواجه امّ خدمت ابوعلی به شادان درآمد و به دبیری وی اشتغال جست.

ابوالحسن علی در زمان نظام الملک از دهقانان بزرگ آن روزگار بیهق بودند و پدرش 

سلطان محمود غزنوی با حکمران خراسان همکاری نزدیک داشته است. بعدها به ادارۀ 

د شد الملک در آن منطقه متولّنظامهامور مالی و حکومتی توس انتخاب شد و ظاهراً خواج

ها هجمل .نامه ساده و روشن و زیباستثر کتاب سیاستن و بعدها به توسی شهرت یافت.

نه چیزی  ؛هر موضوعی در نهایت تمامی وضوح بیان شده است ،آهنگاه است و خوشکوت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D9%88
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ای است کامل و خوب از نثری بلیغ، انشای آن چندان با طراوت و نمونه؛ زیاد دارد و نه کم

بر باخۀ آن مقاصد نویسند آن از کنه مفاهیم و ۀدانی هنگام مطالعو زنده است که فارسی

 د.شومی

 نامه:هایی از کتاب سیاستمال با نمونه داستانکهای داستان مینیمعرفی ویژگی-9

  طرح ساده 1-9

روایت باید ساده، به دور از هر نوع پیچیدگی و فاقد پیرنگ فرعی باشد. طرح داستان     

مال طرحی ساده و برشی عرضی و ناگهانی برای آغاز روایت است. با یارِی این طرح مینی

شود. ها  در نهایت سرعت، وارد متن داستان میها و دادهترین کلمهساده، خواننده با کم

کنندۀ تمام ماجراها در شده که بتواند بازگوبیانِ کوتاه یک عقیده و صحنۀ گزینش

های محدودی باشد. در این طرح ساده، تمرکز روی حادثۀ اصلی است و هیچ رویداد کلمه

چینی است و بالفاصله مقدّمه و زمینه دهد. این طرح بدونعجیبی در داستان رخ نمی

ای رخ نداده است در فضای رنگ است که گویی حادثهکند و  چنان کمماجرا را شروع می

گی و مالیسم به دنبال سادمینی»چنین داستانی نباید منتظر معمّا و پیچیدگی  باشیم. 

ح کالسیک را در داشتن بیننده، مقداری از عناصر طراختصار است، امّا برای راضی نگه

 (61، 1381کی، )مک« کند.خود حفظ می

 

 داستانک : پل بغداد 

 -عمر خطاب -الخطّاب، به وقت بیرون رفتن پدرش ازدنیا گویند عبدالّله بن عمربن»    

ت: گف« خواهمزودتر می»گفت: « بدان جهان.»گفت: « ای پدر، ترا کی بینم؟»پرسید که 

دوازده سال برآمد که او را به خواب « در خواب بینی.شب اول یا شب دوم یا سوم مرا »

یا پدر، نگفته بودی که پس از سه شب تو »ندید. پس از دوازده سال به خواب دید. گفت: 

مشغول بودم، که درسواد بغداد پلی ویران شده بود و گماشتگان تیمار »گفت: « را بینم؟

 شتند، گوسفندی را بر آن پل دستگذآبادان کردن آن نداشته بودند، گوسفندان بر آن می

 (10، 1350)طوسی، « دادم.به سوراخی فرو شد و بشکست. تاکنون جواب آن می

به وقتِ بیرون رفتن پدرش از »ای که با تمرکز اصلی روی حادثۀ مورد نظر است. حادثه   

 و گو صورتسازی خاصی گفتگونه پیچیدگی و زمینهشود و بدون هیچمطرح می« دنیا

ای دارد و در نهایت برداشت اصلی را بر عهدۀ مخاطب گیرد. داستان روال سادهمی

رود و ارتباطی منطقی را میان حوادث ایجاد گذارد. الگوی حوادث به سادگی پیش میمی

کند. این پیرنگ ساده وابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور عقالنی و منطقی می

تواند راهنمای مهمی باشد برای نویسنده و در عین حال نظم کند. بنابراین، میتنظیم می
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پیرنگ برای نویسنده ضابطۀ اساسی است »و ترتیب متشکلی باشد برای خواننده، زیرا 

برای انتخاب و مرتّب کردن وقایع، و در نظر خواننده نیز ساخت و وحدت هنری داستان 

نه، طرحی منّظم در قالب پرسش ( در این نمو89 ،1349)میرصادقی، « آورد.را فراهم می

ایجاد شده است که زمینۀ « حساب پس دادن بعد از مرگ»و پاسخ برای بیان مفهوم 

 رساند.پرسش و پاسخ داستان هم به انتقال پیام در آن مدد می

 داستانک: ملکان عجم 

 بیشتر از ملکان عجم دوکانی بلند بساختندی، و بر پشت اسب بر آنجا بایستادندی، تا»   

متظلّمان که در آن صحرا گرد شده بودندی، همه را، بدیدندی و داد هر یک بدادندی. و 

سبب این، چنان بوده است که چون پادشاه جایی نشیند که آن جایگاه را در و درگاه و 

دار باشد، صاحب غرضان و ستمکاران آن کس را باز دارند و دربند و دهلیز و پرده و پرده

 (11، 1350)طوسی، « پیش پادشاه نگذارند.

باز هم داستان، طرحی ساده دارد که فاقد زمان ومکان است. معمّایی در آن مطرح     

وادثی شود و بر پایۀ حگشایی باشد، داستان بالفاصله شروع مینشده است که نیاز به گره

 ند. درشوبنا شده است که این حوادث با نظم و ترتیبی کلّی و ابتدایی به هم مربوط می

گیرد و این حوادث و وقایع از نظم معقول و این داستان حوادث پیاپی محور قصّه قرار می

 قابل قبولی برخوردار است.     

 ایجاز بیش از حد 1-9

که گفته شد بر گرفته از هنرهایی چون نّقاشی، موسیقی و امثال آن مال چنانمینی    

است و این سبب استفادۀ نویسندگان  ها تأکید بر ایجازاست که شعار همۀ طرفداران آن

مال های اصلی داستان مینیهاست. این پارامتر از ویژگیترین واژهها از کماین نوع داستان

ها معتقدند شود. آنای که بودن و نبودنش در متن تأثیری ندارد حذف میاست و هر واژه

رد. بده را از بین میدهد مشارکت خواننوقتی نویسنده دربارۀ موضوعی زیاد توضیح می

یک داستان کوتاه باید از اختصار معیّنی »گوید: در کتاب داستانِ کوتاه می« یان رید»

، 1356رید، « )برخوردار باشد. محبوس کردن آن در ابعادی مشخّص، کاری عبث است.

در این گونۀ داستانی، نویسنده تنها باید ببیند و سپس آنچه را دیده است مجسّم   (35

ها و و به تصویر بکشد؛ تا خواننده به عنوان فردی فعّال نه منفعل، از پِس دریافت کند

 های تصویر برآید. تأویل

ی الها و وقایع جذّاب و متنوّع است. در البهنامه کتابی است که سرشار از داستانسیاست 

ظر وتاه از نخوریم که نمونۀ کامل یک داستان کوتاِه کهایی بر میها به جملهاین نوشته
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هایی از آن پرداخته ها هستند که در ادامه به بررسی نمونهایجاز و استفادۀ حداقل از واژه

 شود:می

 داستانک: شبان 

 (10، 1350طوسی،«)شبانی که گوسفندان نگاه داشته باشد،جواب آن از او بخواهند.»

به عنوان مشخّصۀ های کوتاهِ کوتاه را های داستاناین داستان بسیاری از ویژگی     

 گیری ازآید، ایجاز بیش از حد و بهرهبرجسته در خود دارد؛ اّما آنچه بیشتر به چشم می

 نکره دارد و شناخته« ی»واژگان اندک برای بیان مفهوم است. هر چند که کاراکتر داستان 

 .های مختلف جامعه تعمیم دادتوان آن را به بسیاری از طبقهشده نیست؛ امّا گاهی می

هایی هستند که قابل ها قابل حذف نیستند. شبان و گوسفندان کلمههیچ کدام از واژه

پذیری تعمیم به همۀ افراد جامعه هستند. والدین، معلّمان، سران، حاکمان و... . لذا تأویل

 افزاید.اش میاین داستان در اوج است و این بر جاذبه

 محدودیّت زمان ومکان 9-3

کند. داستان تنها برشی از یک موقعیّت مال زمان و مکان تغییر نمیمینیهای در داستان   

ها، پردازد. از این رو در این داستاناست و به بیان یک رخداد با تعداد شخصیّت اندک می

ز تر اهای کوتاهِ کوتاه در زمانی کمزمان رویداد و حوادث بسیار کوتاه است. اغلب داستان

افتد. نویسنده در این نوع ادبی با رعایت ی چند لحظه اّتفاق مییک روز، چند ساعت و گاه

ز گذارد و اوحدت زمان، مکان، شخصیّت و مضمون، بیشترین تأثیر را بر ذهن خواننده می

 ای از روالجا که نیاز به آغاز و پایان مدوّن ندارد، تنها به نشان دادن یک وضعیّت لحظهآن

 یل زمان و مکان بیش از حد محدود است.کند به همین دلداستان اکتفا می

 داستانک: فرشتۀ مرگ 

اسپی برهنه ناگاه، اندر سرای وی )یزدگرد( آمد بر صفتی چنانکه هر که از بزرگان »   

حاضر بودند، به نیکویی این اسپ مقر آمدند، و همه کوشیدند تا او را بگیرند نتوانستند، تا 

ید، شما دور بایست»ایوان. پس، یزدگرد گفت:  پیش یزدگرد آمد و خاموش ایستاد بر کنار

برخاست نرم نرم تا برِ اسپ «. ای است که خدای تعالی، مرا فرستاده استکه این هدیه

چنان به پشت او فرود آورد. آمد و بُش اسپ بگرفت، و دست به روی اسپ فرومالید و هم

گام بر سرش کرد، و بود. یزدگرد زین و لگام خواست. لاسپ هیچ نجنبید و خاموش همی

زین بر پشتش نهاد، و تنگ استوار کرد، و آنگاه پس اندر آمد و خواست که پاردم اندر 

ای بزد مر او را بر سر دل، و بکشت، و سر از در بیرون نهاد؛ و هیچ افگند، اسپ ناگاه جفته

ق فّکس وی را اندر نیافت؛ و کس ندانست که از کجا آمد و به کجا شد. مردمان بر آن مت
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 «ای بود، فرستاده خدای تعالی، که ما را از این ستمکار برهانید.گشتند که این فرشته

 (70، 1350)طوسی، 

، برشی از یک زندگی است. )لحظۀ مرگ هافضای حاکم بر داستان مثل سایر داستانک    

مان زمال حجم بیشتری دارد؛ اّما های مینیچه داستان به نسبت دیگر داستانیزدگرد( اگر

داستان بسیار کوتاه و محدود است و در سراسر داستان این کوتاهی زمان عنصری بارز 

ای نشده است. تمامی یزدگرد اشاره« ایوانِ سرایِ»است. همچنین، به مکان نیز، بجز واژۀ 

ماجرا در چنین زمان و مکان محدودی اّتفاق افتاده است که در بردارندۀ پیام داستان است 

 کند. تاهی عمر را بازگو میکه همانا کو

در این داستان سوررئالیستی، صحنۀ مکانی و زمانی رنگ ابهامی به وجود آورده که     

به »، «کسهیچ»، «کس»، «که»های گیرد. واژههمۀ جزئیّات محیط داستان را در بر می

 کند. این فضای مبهم را به تمی جذّاب و سؤال برانگیز تبدیل می« از کجا»، «کجا

 گراییواقع 9-9

تر ای که در بیشهاست. به گونهها، رئالیستی بودن آنگونه داستاناز دیگر ارکان این    

ها مجالی برای پرداختن به امور خیالی نیست. توجّه خواننده و نویسنده بیشتر این داستان

طرح مهای بشر امروز با زبانی ساده و پیرنگی محکم به مسائل عادی زندگی است. دغدغه

 های زندگی را نادیدهکار بودن گاهی اوقات حقیقتشود. انسان بواسطۀ ویژگی فراموشمی

برد؛ لذا برای یادآوری و تأکید بر این امر، پارامتر بارز رئال بودن گیرد و یا از یاد میمی

گیرد مجال خوبی برای این یادآوری ها که زیاد وقت خواننده را نمیبرخی از این داستان

ای کوتاه است که قرار است تصویر بزرگی از گرایی به صورت جرقهت. در واقع، واقعاس

 زندگی انسان را به نمایش بگذارد. برای نمونه:  

 داستانک: دادگری اسماعیل سامانی 

اسماعیل بن احمد را عادت چنان بود که آن روز که سرما سخت بودی و برف بیشتر »   

باشد »ان آمدی، تا نماز پیشین بر پشت اسب بودی. گفتی: آمدی، تنها برنشستی و به مید

که متظلمی به درگاه آید و حاجتی دارد و او را نفقاتی و مسکنی نبود و چون به عذر برف 

و سرما ما را نبیند، ُمقام کردن و تا به ما رسیدن بر وی دشوار گردد، و چون بداند که ما 

 (11، 1350)طوسی، « ارد و به سالمت برود.ایم بیاید و کار خویش بگزاینجا ایستاده

پردازی نیست و نویسنده با طرح مسئلۀ عادی و در این داستان مجالی برای خیال    

کند که قابل انطباق با زندگی ای دربارۀ ماجرایی تاریخی، داستانی را تعریف میآموزنده

ایان داستان قوی است و گشایی ندارد، آغاز و پهاست. داستان نیاز به گرهروزمرۀ انسان

ای از گونهافتد شرح روایتفضاسازی مناسبی دارد. به عبارتی، آنچه در پیرنگ اّتفاق می
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یک واقعیّت تاریخی است که از سوی نویسنده به عنوان پیامی آموزنده، یادآوری آن خالی 

 از لطف نبوده است.  

 داستانک: تظلّم پیرزن 

لم به غزنین رفت و پیش سلطان محمود گله کرد که گویند زنی، از نشابور، به تظ»   

اع ضی»ای دادند که نامه« عامل نشابور ضیاعی از من بستده است و در تصرف خود آورده.»

این ضیاع من است، و حالش »این عامل مگر ضیاع را حجتی داشته بود، گفت: « بدو بازده.

تظلم کرد. غالم فرستادند و این دگر باره این زن به غزنین رفت و « به درگاه باز نمایم.

عامل را از نشابور به غزنین بردند و هزار چوب، بر در سرای، بزدندش، از پس آنکه او این 

د: خرید و بنفروختند؛ و گفتنچوب را به امید شفیع به بیست هزار دینار نشابوری باز می

حال ننمودی تا آناز اگرچه این ضیاع تو را درست بود، چرا به حکم فرمان نرفتی و بعد»

 (89، 1350طوسی،«)آن بفرمودیمی؟چه واجب آیدی اندرآن

ها و محسوسات، بسیار فاصله های کهنِ فارسی سعی شده است که از واقعیّتدر داستان  

گرفته نشود و برای وقایع غیرعادّی دالیلی به نسبت قابل قبول آورده شود که دستِ کم 

ول و پذیرفتنی بوده است. در این داستان روان به عنصری برای مردم روزگار خودشان معق

عامل »شود. زنی از است، اشاره می« رشوه گرفتن»ملموس و واقعی در جامعه که همان 

کند. سه کاراکتر اصلی داستان، هر کدام در بردارندۀ پیش سلطان شکایت می« نیشابور

این سه کاراکتر مربوط به زمان «. پادشاه»و « عامل نیشابور»، «زن»یک واقعیّت هستند: 

ای وجود داشته باشند از این رو و مکان خاصی نیستند و ممکن است در هر جامعه

ای اند چرا که وجود چنین افرادی در هر جامعهساز جنبۀ رئالیستی داستان شدهزمینه

 تناپذیر است. داستانی که در نهایت حاوی یک پند اخالقی است که مخاطبان را تحانکار

ها را نسبت به وجود عدالت و اجرای آن آسوده دهد و به نوعی خیال آنتأثیر قرار می

بخش حسِ خوبی در میانۀ داستان الهام« هزار چوب، بر درِ سرای، بزدندش»کند. جملۀ: می

 است

 عدم تعّدد شخصیّت  7-9

ی هستند، ها شخصیّت محدود و منحصر به فردی دارند. اغلب از مردم عاداین داستان   

؛ چرا گیردهای کمینه مورد بررسی و عرضه قرار نمیمتنوّع نیستند. شخصیّت در داستان

ها مانند بازیگرانی که تنها یک تک نقش را بازی که مجالی برای معّرفی او نیست. این

شوند و در واقع حضورشان فقط برای عرضۀ کنند سریع از صحنه دور و پنهان میمی

وار بیاید و برود. یا ماجرایی است که باید از رار است یک لحظه سایهاتّفاقی است که ق

 زبانشان به عنوان راوی تعریف شود
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 داستانک: تدبیر پادشاه 

شنودم که یکی از ملوک به گوش گرانتر بوده است. چنان اندیشید که کسانی که »     

چون حال نداند  کنند و حاجبان، سخن متظلمان با او راست نگویند، و اوترجمانی می

چیزی فرماید که موافق آن کار نباشد. فرمود که متظلمان باید که جامۀ سرخ پوشند و 

هیچ کس دیگر سرخ نپوشد تا من ایشان را بشناسم. و این ملک بر پیلی نشستی، و در 

صحرا بایستادی، و هر که را با جامۀ سرخ دیدی بفرمودی تا جمله را گرد کردندی. پس 

فتندی، گبنشستی و ایشان را پیش آوردندی تا به آواز بلند حال خویش می به جایی خالی

 (13، 1350)طوسی، « دادی.و او انصاف ایشان می

جاست که در نمونۀ حاضر کاراکتر به صورت غایب مجهول استفاده شده و جالب این    

ر به راکتتر است. پرداخت شخصیّتی، از جمله تجّسم کاکاراکتر در این داستان کم رنگ

ها بیشتر است و این بدان معناست که عدم توجّه به کاراکتر، نسبت از دیگر داستان

ای با پرداخت آن ندارد، یعنی محتوا چنان بر ساخت داستان غالب است که هر زمان رابطه

ه پردازد؛ بالزم بداند به تجسّم و توصیف و تشریح از هر کدام از پارامترهای داستانی می

در خدمت محتوای داستان قرار گیرد و این تشریح ارتباطی با ویژگی مورد نظر شرطی که 

ضعف جسمی کاراکتر « یکی از ملوک به گوش گرانتر بوده است»ندارد. در این داستان 

هایش پر رنگ شده است تا پیرنگ داستان بر آن استوار شود. این در بیش از سایر ویژگی

 در قالب غایب مجهول آمده است. « ملوک یکی از»حالی است که خودِ کاراکتر 

 داستانک: قُباد ملک 

چنین شنیدم که اندر روزگار قباد ملک، هفت سال در جهان قحط بود و برکات از » 

ر فروختند و بعضی بهایی که داشتند میآسمان بریده گشته بود. فرمود: ّعمال را، تا غله

کردند، چنانچه در همه ویشان را یاری میالمال و خزانه، دردادند، و از بیتوجه صدقه می

مملکت او، در آن هفت سال، یک تن از گرسنگی نمرده بود، بدان سبب که با گماشتگان 

 (19، 1350)طوسی، .« عتاب کرد

نوع شخصیّت در این داستان، کاراکتر تلمیحی است؛ امّا هرگز بارِ داستان روی دوش    

 قرار است، داستاِن کوتاه دیگری اّتفاق بیفتد شخصیّت نیست، بلکه بواسطۀ این داستان

ه فردی است ک« شخصیّت»های کوتاِه کوتاه ای مطلوب بینجامد، در داستانکه به نتیجه

های اخالقی و ذاتی خاصی دارد که مقصود نویسندۀ داستان بوسیلۀ گفتار و کردار ویژگی

که تکیّه بر شخص او ون اینچین اتّفاقات داستان است، بدکند و زمینهاو نمود پیدا می

 باشد.  

 سادگی زبان 6-9
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های کوتاهِ کوتاه پیدایش زبان و نثری شفاف و ملموس در ادبّیات یکی از محاسن داستان   

تن ها نوشاست که بیشتر اوقات به صورت تصویری است. در واقع در فضای این داستان

استان فرصت استفاده از عین دیدن است و کوتاهی بیش از حد و محدودیّت فضای د

باید  روایت»گوید: کند. جزینی دربارۀ نقش زبان میهای ادبی را از نویسنده سلب میآرایه

)جزینی، « انگیزی انجام شود.آالیش و به دور از هر گونه جملۀ حس بربسیار ساده، بی

1349، 14 ) 

نثری که زیادی وراجی از »گوید: ریموند کارور دربارۀ نقش زبان در آثار خودش می     

 ها راشوم. اصالً حوصلۀ این طور داستانکند و آب توی آن بسته باشند زود خسته می

کنم عجله دارم که داستان را تمام کنم. حرکات غیر ضروری را کنار ندارم. گمان می

ها تأثیر خود کند. آنهایی عالقه دارم که نامحسوس کار خود را میگذارم. به داستانمی

آورد به حرکت در میگذارند. بی آنکه نویسنده در داستان دخالت کند. او همه چیز را ا میر

  (98، 1386)طاهری، « کند تا زندگی خودش را روایت کند.و داستان را ول می

ها های کوتاهِ کوتاهی وجود دارد که زبان به کار رفته در آننامه نیز داستاندر سیاست    

جا به توضیح و شرح چند مورد از هرگونه احساسات است. در این بسیار ساده و خالی

 شود:بسنده می

 

 

 داستانک: روز قیامت   

را، تا اندرحظیرۀ ابراهیم)ص(،  او آوردندرفت، می یوسف پیغامبر)ص(، چون ازدنیا بیرون» 

ن آ هم اینجا بدارید که»السالم، بیامد. گفت: نزدیک پدران او، دفن کنند. جبرئیل، علیه

)طوسی، « باید دادن.جای او نیست. چه، او را جواب مُلک که رانده است، به قیامت می

1350 ،4) 

ای دارد و خالی از مال زبان سادههای داستان مینیاین داستان از میان ویژگی    

نواخت و بدون پیچیدگی دارد. سخن در آن سرد و خالی از احساسات است، تمی یک

که موضوع داستان مربوط به مباحث دینی و اسالمی است ولی هیجان است و با آن

گونه واژۀ دشوار عربی یا تضمین و آیات و امثال عربی در آن به کار نرفته است. این هیچ

 خواهد:پردازد و تأویل و تفسیر زیادی نمیراست به اصل مطلب میماجرا به صورت سر

 داستانک: پرویز ملک 

که ملک را نشاید که گناه چهار گروه مردم اندر گذارد: یکی  پرویز ملک چنین گوید»    

گناه آنکه آهنگ مملکت وی کند، و دیگر آنکه آهنگ حرم وی کند، و سه دیگر آنکه راز 
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ایشان نگاه ندارد و آشکارا کند، و چهارم آنکه به زبان با ملک باشد و به دل با مخالفان 

 (37، 1350)طوسی، « ملک، و در سّر تدبیر ایشان کند.

گرایانه نیست، ماجرا به های فرمزبان ساده و بی آرایش است و جایی برای پیچ و خم    

شود، زبان در حین آنکه ساده است، به دقّت حقّ مطلب را ادا ای مستقیم روایت میگونه

شود، چارچوب داستان طبیعی کند. نمادی وجود ندارد، کلیشه و تکراری دیده نمیمی

شود. سراسر داستان گفتۀ پرویز ملک است؛ امّا گونه تحمیلی روایت میهیچاست و بدون 

ها برای خواص نیست و مخاطبان کند. واژهحضور چهار گروه مردم تم داستان را جذّاب می

توانند به آسانی مطلب را دریابند. اگر چه داستان حدود سه سطر است؛ امّا در عام می

تکرار شده است؛ اّما زبان چنان ساده و روان است « مَلک» همین مجال کوتاه چهار بار واژۀ

 که این تکرار هیچ اشکالی به تنۀ داستان وارد نکرده است.

 استفاده از تم جذّاب  5-9

مایه و تمی جذّاب دارند که انگیزۀ خواننده را برای خواندن ادامۀ ها درونداستانک     

ت در مورد امری، نسبی است و ممکن است برند. اگر چه تعریف جذّابیداستان باال می

ای بین همه یکسان نباشد یا هر کسی به فراخور احساس جذّاب بودن در مورد مؤلفه

 چه درسلیقۀ خود از زبان، کاراکتر، طرح و ... در داستانی برایش خوشایند باشد؛ اّما آن

 وتاه بودن و یکها مورد نظر است صورتی کلّی از جاذبه است که به دلیل کاین داستان

جا که ذهن خواننده را درگیر کند. این تأثیر آنی، از آننوع غافلگیری در خواننده ایجاد می

منظور از قصّۀ جذّاب »شود. بنابراین کند سبب یک نوع کشش و تمایل ذهنی میمی

)جزینی، « روایت ماجرایی جالب است که ذهن خواننده را برای شنیدن تحریک کند.

1349 ،18 )  

نامه از تمی بسیار جذّاب برخوردار است که بر های کوتاهِ کوتاه سیاستبرخی از داستان   

 کند. از جمله:  خواننده شوکی ناگهانی وارد می

  :خبّاز غزنینداستانک 

شنیدم که در غزنین، خّبازان درِ دکانها ببستند؛ و نان عزیز و نایافت شد؛ و غربا و »    

ند و به تظّلم به درگاه شدند، و پیش سلطان ابراهیم از نانوایان درویشان در رنج افتاد

باری  هر»گفتند: « اید؟چرا نان تنگ کرده»بنالیدند. فرمود تا همه را حاضر کردند. گفت: 

گوید: کند و میخرد و در انبار میآرند، نانوای تو میکه گندم و آرد که در این شهر می

سلطان بفرمود تا خّباز « گذارد که یک من بار بخریم.فرمان چنین است. و ما را نمی»

خاص را بیاوردند، در زیر پای پیل افکندند. چون بمرد، بر دندان پیل ببستند و در شهر 

هر که دِر دکان نگشاید از نانوایان، با او همین »کردند که بگردانیدند، و بر وی منادی می
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هر دکانی پنجاه من نان بمانده بود و کس و انبارش خرج کردند. نماز شام بر در « کنیم.

 (73، 1350)طوسی، « خرید.نمی

های های داستانشود که از ویژگیآغاز می« شنیدم»داستان با نوعی مجهول بالغی     

انبارش خرج »، «نان عزیز و نایافت شد»ها کوتاه و تأثیرگذار است. ایرانی است. جمله

رود، بدون هیچ پیچیدگی و ابهامی. این تم جذّاب یروال داستان به آرامی پیش م« کردند

دهد؛ چرا که کند و ویژگی یک داستان واقعی را به آن میخواننده را با خود همراه می

کارکرد اصلی یک داستان، ایجاد کنش برای خواندن ادامۀ داستان است که این متن به 

خواهد سطر از داستان می خوبی از عهدۀ این کار برآمده است و خواننده با خواندن هر

شود. سایر عناصر داستان کوتاِه کوتاه چون محدودیّت زمان و مکان، بداند که بعد چه می

 عدم تعدّد شخصیّت، سادگی زبان و عنصر گفت و گو در آن آشکار است.  

  گفت و گو 8-9

ها ستاناگونه دها در اینعنصر گفت و گو بیشترین نقش را در بیان روحّیات شخصّیت     

ها کم است گفت و گوها کوتاه ولی کاربردی هستند؛ جا که حجم داستانکند. از آنایفا می

ها باید کوتاه، موجز و شاخص یعنی نقش روایت داستان بر عهدۀ این عنصر است. دیالوگ

ها نه تنها خواننده را با در نظر گرفته شوند؛ چرا که نویسنده با استفاده از این دیالوگ

کند، بلکه در پِس انتخاب گفت و گوهای هوشمندانه ها آشنا میصیّات شخصیّتخصو

سازی و تند شدن ضرباهنگ متنی دست پیدا کند. برد داستان، فضاتواند به پیشمی

 شود، بلکهسو میخواننده با خوانش گفت و گوهای به ظاهر ساده، نه تنها با داستان هم

 شناسانه دستعادی به عمق مسائل بزرگ هستیدر بیشتر از پشت این گفت و گوهای 

.« مال، به عناصر گفت و گو بسیار متّکی استنویسی مینیداستان»یابد. پس باید گفت می

 (    18 ،1349جزینی، )

 داستانک: پند ابوعلی دقّاق 

ابوعلی دقاّق روزی به نزدیک امیر ابوعلی الیاس اندر آمد که سپاهساالر و والی خراسان »    

ود. و این ابوعلی، با همه جاللت، سخت فاضل بود. چون ابوعلی دّقاق پیش وی بنشست، ب

 به دو زانو، 

 «. مرا پندی ده»ابوعلی الیاس گفت: 

 « پرسم از تو، بی نفاق جوابم دهی؟ای مییا امیر، مسئله»گفت: 

 «. زر»گفت: « مرا بگوی تا تو زر دوستتر داری یا خصم؟»گفت: «. دهم»گفت: 

گذاری و خصم راکه دوست پس چگونه است که آنچه همی دوستتر داری اینجا می: »گفت

 ابوعلی الیاس را آب در چشم آمد و «. برینداری با خویشتن بدان جهان می
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آمد؛ و نیکو پندی دادی؛ و مرا همه حکمت و فایده دو جهانی اندر این سخن در»گفت: 

 (77، 1350)طوسی، « مرا از خواب غفلت بیدار کردی.

شناسانه داده است و تنها به عنوان آرایش ها ارزشی سبکعنصر گفت و گو به داستانک     

د. در برمایه پیش میآید؛ بلکه عمل داستانی را در جهت درونو زینت داستان به کار نمی

برد و علی الیاس روال داستان را پیش میعلی دّقاق و ابواین داستان گفت و گو بین ابو

ها توان از این گفت و گوها به اندیشۀ شخصیّتهاست. امّا میتر از پاسخها طوالنیشپرس

خواهد به شخصّیت مقابل حکمتی بیاموزد. هایی میعلی دّقاق با طرح پرسشپی برد. ابو

این آموزش به صورت مستقیم نیست و بار آن بر دوش عنصر گفت و گوست که نشان 

 اند که همان کاربردینویسی آگاه بودهی به شیوۀ داستاندهد نویسندگان قدیم ایرانمی

هاست. در پایان این داستان بدون است که امروزه از نظر علمی جزء عناصر اصلی داستان

که خواننده قضاوتی بکند، پیام داستان در دیالوگی کوتاه از زبان شخصیّت اصلی به این

 «کردی.مرا از خواب غفلت بیدار »شود: مخاطب منتقل می

 نتیجه گیری:

دارای طرحی ساده و بدون پیچیدگی هستند و محدودیّت  هااز نظر ساختاری داستانک   

گیری گرایی و بهرهتم جذاب، ایجاز، زبان ساده، واقع،صیت شخ عدم تعددزمان و مکان، 

 . بیان روایت بیشتر به زبانباشدها میوگو از ویژگی های اصولی داستانکاز عنصر گفت

ز بارزترین موارد در ها که اده از حداقل کلمات است.این ویژگیسعی بر استفاو ال بوده ح

کتاب  شود.از آثار کالسیک فارسی مشاهده می مال است در بسیاریداستان مینی

ی دار)قرن پنجم( که در مورد آداب حکومتالملک طوسی، نامه نوشتۀ خواجه نظامسیاست

فصل است که در بیشتر فصول، مؤلف، نخست، مسئله را به نوشته شده است دارای پنجاه 

کند و سپس حکایاتی بلند و کوتاه با صورت دستور اخالقی و موضوعی آموزنده مطرح می

آورد. این چاشنی آیات، احادیث،  روایات و سخنانی از بزرگان در تایید سخن خود می

 7ای داستان کوتاِه کوتاه هاست که از میان بارزترین ویژگی داستانک 36کتاب حاوی 

مورد  3مورد محدودّیت زمان و مکان،  1مورد ایجاز بیش از حد،  9مورد طرح ساده، 

مورد  6مورد تم جذّاب و  3مورد سادگی زبان،  7مورد عدم تعدّد شخصیّت،  4گرایی، واقع

و از آن جا که کتاب سیاسی است و برای مقاصد باشد. عنصر گفت و گو را دارا می

های رنگ است و شخصیتگرایی در آن کمداری نوشته شده است عنصر واقعومتحک

 کنند.هایش نقش آفرینی میمحدودی در داستانک
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 نامههای کوتاِه کوتاه سیاستهای بارز در داستانآمار ویژگی
رد

 یف
های ویژگی

 مالمینی
تعدا مالهای داستان مینیشرح ویژگی

 د

 
1 

 
 طرح ساده

رویداد عجیب نیست، پیچیدگی . تمرکز روی حادثۀ اصلی است

چینی است و بالفاصله ماجرا شروع ندارد، بدون مقدّمه و زمینه

ای رخ رنگ است که گویی اصالً حادثهطرح چنان کم. شودمی

 .نداده است و نباید منتظر معّما و حقایق باشیم

 
5 

 ایجاز 2
 بیش از حد

الفاظ اندک و . رود و زبان حشوی نداردها به کار میحداقل واژه

ده دهد و خوانننویسنده مطلبی را توضیح نمی. معانی بسیار است

 .باید خاّلق و فعّال باشد

4 

 
3 

 محدودیّت
 زمان و مکان

تر از یک روز، چند ساعت و گاه چند لحظه اتّفاق داستان در کم

 زمینۀ داستان ثابت و برشی از یک زندگی است که. افتدمی

 .شودگذشت زمان و تغییر مکاِن آن احساس نمی

1 

 .پردازی وجود نداردداستان رئالیستی است و مجالی برای خیال گراییواقع 4
 .توّجه خواننده به مسائل عادّی زندگی بشر امروز است

3 
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5 

 
عدم تعدّد 

 شخصیّت

ها از افراد عادّی اجتماع است که گونه داستانشخصّیت در این

یک لحظۀ خاص از زندگی او مطرح . رمانی نداردوجهۀ  قه

سنده نوی. کندشود که پویا نیست و تغییر و تحّولی پیدا نمیمی

کند و شخصیّت مخالف حضور دربارۀ شخصیّت قضاوت نمی

 .ندارد؛ لذا کشمکش وجود ندارد

 
9 

 
6 

 
 سادگی زبان

. نواخت و سرد و خالی از احساس و هیجان استزبان یک
نویسی در سراسر داستان ه و کوچک است و سادهواژگان ساد

 .سخن هیچ آرایۀ ادبی ندارد. زندموج می

 
5 

که مورد توّجه قرار گیرد، ناگزیر از به داستان برای این تم جذّاب 7

 .گیری تم جذّاب استکار
3 
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 بررسی تطبیقی ویژگی های زبانی عشاق نامه عراقی و عبید زاکانی

 
 6 هادی حیدری نیا

 2جالیی مریم

  چکیده

ت عاشق و عشّاق نامه یا دَه نامه گونه ای از ادبیات غنایی است که در وصف عشق و حاال

اتی نیز از زبان عاشق و معشوق در البالی مثنوی می آید. در معشوق بوده و معمواًل غزلی

بین بزرگان ادب فارسی شاعران معدودی به این نوع شعر اقبال نشان داده اند از جمله: 

فخرالدّین عراقی، عبید زاکانی، اوحدی مراغه ای. فخرالدّین عراقی از بزرگان تصوّف و 

ست از این شاعر بزرگ آثار ارزنده ای برجای شاعران بلند پایۀ ایران در قرن هفتم هجری ا

عشّاق نامۀ عراقی در قالب غزل و مثنوی است و او بیشتر به مضامین عرفانی مانده است. 

و معنوی توجّه دارد و در بند لفّاظی و تصویرگری و تکلّف نیست. در بیشتر شعرهایش 

ش . مثنوی و قصیده هایشور و شوقی بی مانند که نشانۀ التهاب درونی است دیده می شود

عبید زاکانی شاعر و نویسندۀ بیشتر رنگ تحقیق دارد و فاقد لطافت غزل های اوست. 

مشهور در قرن هشتم هجری است. نیروی ابتکار در عبید زیاد است چنانکه برخی از 

 مقالهدر این ویژگیهای او همچون مثنوی عشّاق نامه به کّلی درادب فارسی تازگی دارد. 

عّشاق نامۀ عراقی و عبید زاکانی که عبارتند از: از جمله: ویژگی زبانی  ویژگیهایرسی به بر

های لغوی از قبیل کاربرد لغات و ترکیبات عربی و کاربرد لغات کهن فارسی و همچنین 

و مضارع ویژگی های نحوی سبک خراسانی و عراقی، که شامل: کاربرد ماضی استمراری 

 اخباری با ))همی((.

 . لدّین عراقی، عبید زاکانی، ویژگی های زبانیعشّاق نامه، فخرا: هاکلیدواژه

                                                           
 نویسنده مسئول(استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یزد، گروه ادبیات، یزد، ایران )  -1

Heidari_hadi_pnuk@yahoo.com 
  دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یزد، گروه ادبیات، یزد، ایران -1 
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 مقدمه

ه.ق در قریه ی کمجان به دنیا  610فخرالدّین عراقی در قرن هفتم هجری به سال 

آمد. جمله آثار او شامل: دیوان اشعار، عشّاق نامه یا دَه نامه، لمعات به نثر و نظم فارسی و 

 (.19-17،صص 1385است.)پویان، اصطالحات صوفیه 

عشّاق نامۀ عراقی یکی از شاهکارهای معروف او است که روش تازه را در مثنوی 

سرایی در ادبیات فارسی رایج کرده است. عشّاق نامه شامل ده فصل است که از جمله هر 

فصل با بیاناتی درحقیقت عشق شروع می شود و به حکایتی منظوم می پیوندد و با تغزّل 

ای نیکو به همان بحر مثنوی آن را زینت می دهد. این منظومه عالوه بر مثنوی و غزل ه

دربارۀ مبحثی از عرفان صحبت می کند که این منظومه بعداً منشأ ایجاد منظومه هایی 

 (. 31، ص 1351گردید.)نفیسی،« دَه نامه»به نام 

 ان زاکانیان بود.شتم هجری از خاندعبید زاکانی شاعر و نویسنده مشهور در قرن ه

 (.1.م، ص1444به تصنیفات و تألیفات پرداخت. )محجوب، 

، 1381از جمله آثار او شامل: جّد و هزل، نظم و نثر، عربی و فارسی است. )صفا،

 (.151ص

یکی از آثار جدّی عبید مثنوی عشّاق نامه است که در وصف حال شاعر و عشقی 

بالی بیتهای مثنوی غزلهای شور انگیز جانسوز است که در روزگاری داشته است. در ال

گنجانیده شده است. عالوه بر آن در مطایبه ها و هزلهایش تواناترین نویسنده و شاعر 

است. او در قصیده بیشتر به شیوۀ سنایی و انوری و در مثنوی به نظامی و در غزل به 

 (. 37.م، ص 1444سعدی توجّه داشته است.)محجوب،  

با ابتکار عراقی و به حکم سنّت ادبی در آمده و شعرای  این روش مثنوی سرایی

قرون بعدی از قبیل اوحدی مراغه ای، عبید زاکانی، عماد شیرازی، عمادالدّین فقیه کرمانی 

به طور کامل از عراقی پیروی کرده اند، حّتی عنوان مثنویهای خود را هم دَه نامه نامیده 

 (.756،ص 1381اند.)صفا، 

 صلی مورد استفاده برای این تحقیق عبارتند از: منابع ا        

دیوان فخرالدّین عراقی، تنظیم از اکبر خانی جزنی، انتشارات نگاه، تهران،  -1

1341 . 

 .م. 1444کلیّات عبید زاکانی، به اهتمام محمّد جعفر محجوب، نیویورک،  -1

وجود دارد که با توجّه به اینکه عالوه بر این دیوان عراقی، سه نسخۀ دیگر هم 

نسخۀ باال به عنوان منبع اصلی قرار گرفته است و درپاره ای از موارد به نسخ دیگر هم 

مراجعه شده است و در مورد کلیّات عبید هم دو نمونه بیشتر یافت نشد که نسخۀ نامبرده 
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است و گاهی هم از نسخۀ اتابکی استفاده شده است. اشعار استفاده  منبع اصلی قرار گرفته

 .ه منابع باال ارجاع داده شده استه از دو شاعر عراقی و عبید بر اساس شماره صفحه بشد

 بیان مسأله 

فخرالدّین عراقی شاعر برجسته قرن هفتم هجری است از این شاعر بزرگ آثار مشهوری 

های به جا مانده است که در کلیّات دیوان وی جمع آوری شده است. از جمله سروده

باشد. نام دیگر این نوع سروده بیت می 1063مثنوی عّشاق نامه است که شامل عراقی، 

دَه نامه است. پس از وی شاعران دیگری نیز به سرودن این گونه اشعار روی آوردند. از 

 جمله عبید زاکانی که وی نیز به سرودن این نوع شعر پرداخته است. 

شهرت عبید بیشتر به خاطر  عبید شاعر و طنز نویس معروف قرن هشتم هجری است.

آثار طنز و انتقادهای اجتماعی او است. عّشاق نامۀ او یکی از آثاری است که در این 

 تحقیق بررسی خواهد شد. 

در این تحقیق  ویژگی های دو منظومه در زمینۀ ویژگی های زبانی )واژه و ترکیب، 

 جمله( بیان می گردد. 

 سابقه و ضرورت انجام تحقیق

عّشاق نامه یکی از عنوان هایی است که شاعران و نویسندگان برای آثار خویش  

اند. برای نخستین بار فخرالدّین عراقی عّشاق نامه یا دَه گزیدهاز قرن هفتم به بعد برمی

نامه را در قالب مثنوی نگاشت که پس از وی مورد تقلید دیگر ادیبان زبان فارسی همانند 

انتقاد اجتماعی قرار گرفت. تاکنون در این زمینه از ادب فارسی های عبید با دیدگاه

هایی که در قالب مقاله و دَه نامه نویسی پژوهشی مدوّن صورت نپذیرفته است مگر نوشته

در ادب فارسی با دید تاریخ ادبیات انجام شده است، ذبیح اهلل صفا در کتاب تاریخ ادبیات 

مه ها و سرایندگان آنها را معرّفی کرده است و بعد ( تعدادی از عشّاق نا1371در ایران )

( به بررسی 1351از او نسرین محتشم در مقدّمۀ کتاب مجموعۀ آثار فخرالدّین عراقی )

 چند عشّاق نامه به طور اجمالی پرداخته است. 

( ضمن معرّفی عّشاق 1351منصور رستگار فسایی نیز در کتاب انواع شعر فارسی )

به صورت مختصر به بررسی ویژگی های ادبی آن پرداخته است. امّا نامۀ عبید زاکانی 

 د بررسی و تحلیل قرار نگرفته است.نامه ها مورویژگی های ساختاری و محتوایی عشّاق

 عشّاق نامه نویسی در ادب فارسی

دَه نامه، یکی از انواع ادبی در مقولۀ تغّزل و تغّنی است که به منظور بیان عواطف  

و احساسات عاشق و متقابالً استغنای معشوق به صورت محاوره گونه و عاشقانه سروده می 

ای از ادبیات غنایی است که معمواًل در وصف عشق شده است. دَه نامه یا عشّاق نامه گونه
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 الیعشوق بوده و معمواًل تغزّالتی نیز از زبان عاشق و معشوق در البهو حاالت عاشق و م

 نامه که فاقد نامههای بیشوند: دَه نامهها به سه دسته تقسیم می آید. دَه نامهمثنوی می

نگاری های عاشقانه است. مثل: دَه نامۀ فخرالدّین عراقی، دَه نامه های یکسویه که به 

فه است. مثل: دَه نامۀ عماد فقیه، دَه نامه های دو سویه که صورت دَه نامه های یک طر

متعارف ترین نوع دَه نامه است و بصورت دَه نامه های دو طرفه )عاشق و معشوق( به 

ای، دَه نامۀ ابن نصوح و دَه نامۀ ابن عماد همدیگر می باشد. مثل دَه نامۀ اوحدی مراغه

زبان ترکی نیز راه یافته است. شاه اسماعیل  خراسانی. دَه نامه سرایی از زبان فارسی به

اول صفوی )خطایی( دَه نامه ای به ترکی دارد. سی نامه ها در ادب فارسی به تقلید از دَه 

هایی که نامه ها سروده شده اند. مثل سی نامۀ امیرحسین حسینی هروی. دیگر دَه نامه

 تاکنون شناخته شده اند عبارتند از:

 ةروض، العّشاق رکن صاین هروی، عشّاق نامۀ عبید زاکانی حفةتدَه نامۀ موسوم به 

محبوب القلوب یا دَه نامه حریری، دَه  صحبت نامۀ همام تبریزی،، العاشقین عزیز بخاری

 (. 181-165، صص1381العاشقین شاه شجاع. )علی اکبری، نامۀ موسوم به روح 

س انی و به منظومۀ ویپیشینۀ سنّت ده نامه نویسی در ادب فارسی به سبک خراس

رسد. بعدها این سنّت در سبک عراقی توسط شاعرانی و رامین فخرالدّین اسعد گرگانی می

مانند فخرالدّین عراقی، اوحدالّدین مراغه ای، ابن عماد شیرازی و غیره دنبال می شود. 

 موضوع اصلی بیشتر دَه نامه ها ، روایت سرگذشت عاشق و معشوقی است که گرفتار بالی

هایی از طریق واسطه، اسباب وصال ها یا پیغاماند و با ارسال نامهجان سوز هجران شده

آنها فراهم می شود. این پیغام ها، ممکن است از طریق باد صبا، باد نوروزی یا قاصد میان 

عاشق و معشوق رّد و بدل شود. در برخی از منظومه های عاشقانه، نیز گهگاه در دوران 

عدد نمی رسد بلکه 10اشق و معشوق فرستاده می شود ولی تعداد آنها به هجران، میان ع

گاه به یک نامه نیز ختم می شود که به علّت شباهت زیاد از لحاظ ساختاری و محتوایی 

، برخی از آنها از نقطه دارا بودن نشان و اثری از مکتب عاشقانۀ واسوخت «دَه نامه ها»با 

 (.360، ص1375قابل بررسی هستند. )شجیعی، 

 اق نامه از نظر زبانیعشّ دو ةمقایس

زبان به عنوان پیچیده ترین نظام نشانه ای و داللتی ابزاری است برای ارتباط نوع 

فوی، صبشر با یکدیگر به مرور زمان و با رشد ذهنی بشر شکلی هنری به خود گرفته است. )

 ( 154-163، صص 1355
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در نشانه های نوشتاری تظاهر می کند. زبان اگر زبان یا در نشانه های صوتی یا 

در نشانه های صوتی آشکار شود، زبان گفتاری و اگر در نشانه های نوشتاری )خطی( 

 (3، ص1354آشکار شود، زبان نوشتاری نامیده می شود. )انوری، گیوی، 

امّا در این میان تمامی آثار هنری و ادبی در مقایسه با یکدیگر وجوه اشتراک و  

افتراقی با هم دارند. بنابر این دو عّشاق نامۀ عراقی و عبید زاکانی نیز از این دایره بیرون 

 نیستند. 

در ارتباط با محور عمودی دو عشّاق نامه و بررسی عناوین هر یک از عّشاق نامه 

ها بیشتر متوجّه می شویم که بسامد لغات عربی و واژگان فارسی در زبان دو عشّاق نامه 

آبشخور و تفکری است. به هر روی این منظومه در دو سطح مورد بررسی قرار گرفته از چه 

 است که در زیر به آن اشاره می شود: 

: سطح لغوی به مالحظه و بررسی در صد سطح لغوی یا سبک شناسی واژه ها          

 کلغات فارسی و عربی، لغات بیگانه، سره نویسی می پردازد، از این رو در تعیین سب

شخصی راهگشاست یا هنرمند رفتار ذهنی خاصی با برخی از کلمات دارد، یعنی معنی 

، 1355خاص را به آنها حمل می کند. مثل : دیو سفید و تهمتن در شاهنامه. )غالمرضایی، 

 (179ص

: اسم اعضای بدن و ترکیبات آن در عّشاق های فارسی در عشّاق نامة عبیدواژه

بار این اسامی آمده است و بعد عناصر  921را دارد که تقریباً  نامۀ عبید باالترین بسامد

 بار تکرار شده است، بیشترین بسامد را دارد.  21طبیعت که در آن کلمۀ آتش 

 دو زلفـــش کــاروان مشـک تاتار     ش چون دو جادوی سیه کارچشمدو       

 (171)کلّیات عبید:

 بالکش       مرا از عشــق او در جـــان زد آتش چشــمنخــستین روز کاین    

 (171)همان: 

 نمونه های دیگر از واژه های فارسی در عشّاق نامۀ عبید عبارتند از: 

مهر، تیر، کیوان، خاور، کاخ، کیانی، تابان، مینا، دادگستر، بارگاه، بزم، رزم، تابنده 

(؛ پروانه، پروا، 170اندیشه )ص(؛ غنوده، بیدار، درگاه، رنجوری، آزرم، ، تاب ، 194)ص

فزا، افگار، تیمار، بیمار، چاه، دشمن، گرفتار، چاره، رخسار، رخ، ، پیرایه ، چتر، خم، جان

(؛ آماج، شبیخون، جوش، گبر، شوریده، بیگانه، خِرد، پیشه، زاری، خارا، 171آستین )ص 

یوانه دستان، رام، نیرنگ، تنگ، د (؛ بستگی، خستگی، خونابه، افسون،173یغما، رهایی )ص

گیسو، نیلوفر، نرگس، غزال، نچه، ژاله، شانه، چکاوک، مستانه، (؛ سمن، گریبان، غ160)ص

(؛ خار، پری، دیرینه، ریش، دلبر، پیام، فکندن، رمیده، شکفتن، نگار، سامان، 169جگر )ص
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 نده، چادر،(؛ خور، خُرام، مهوَش، نازک، سرکش، دیده، فرخ166زرّین، ، خاور، رشک )ص

  تیغ و .....

: در عشّاق نامۀ عبید ترکیبات فارسی های فارسی در عشّاق نامة عبیدترکیب

 بسامد زیاد دارد که به آن اشاره می شود: 

             

 گشــته بلبل     ز جوش گل خروشان گشته بلبل سبــــــز پوشانمرید              

(164)کلیّات عبید:    

 من بود      خیالت روز و شب دمساز من بود همرازو  همدموصــــــالت    

(158)همان:   

 نمونه های دیگری از ترکیبات فارسی در عشّاق نامۀ عبید عبارتند از:     

(؛ 160یار، سرگرانی )صکرده، صد برگ، دولت کرده، بویسپاری، نوباوه، خویجان

پذیر، بازی، ناتمام، دلکام، بدنام، عشقرایی، دشمنآشفته اندیش،اندیش، محالخیال

-نوازی، چارهدادگان، دلدرمان، دلسال، بیدالن، سوزناک، کهنپرداز، سرافراز، بیفسون

(؛ 161اندازه )صمزاج، بدلگامی، بیزبان، شکرلب، توسن(؛ هم161سوخته )صسازی ، دل

ستانی، دل، دلبوی، سیراب، سرافراز، سنگگلناک، آغوش، خندهراز، همریزان، هممشک

خونابه فروزان، روانپند، دل(؛ مهرافروز، پیرانه153ثباتی )صبازی، بیسازی، حقّهنیرنگ

ستان، کاری، دلپیوستگان، نوحهخستگان، به غم(؛ دردمندی، مستمندی، دل157)ص

 (. 158آرام )ص نسیم، دلفزا، گلبرگ، خوشجان

 مصطلح در زبان فارسی( در عشّاق نامة عبیدواژگان عربی)

وام گیری زبان فارسی از کلمات عربی بسیار بیشتر و گسترده تر از وام گیری زبان  

عربی از زبان فارسی است. انبوهی از واژگان زبان فارسی از زبان عربی گرفته شده است و 

فردات برخی از بابها به گونه ای در مراجعه به فرهنگهای لغت فارسی در می یابیم که م

به اندازه ای فراوان است که به نظر همۀ « حروف ثاء، صاد، حروف طاء، ظاء، عین»مانند: 

 (. 70، ص1380کلماتی که با این حروف شروع می شود، عربی باشند. )خسروی،
 زارم زارتــر شـــد         درون خســـته ام بیـــمارتر شد مجـــروحدل 

 (155)کلیّات عبید: 

 دارنـــد معـــــذورمن دیوانه را ن که دل پر نور دارنـد         سخن سازا

 (181)همان: 

زمان، باقی، عنصر، مکان، جهت، جوهر، عرض، هیوال، صورت، غبرا، معلّق، محکوم، 

مأمور، طبیعت، آیت، لطف، ضمیر، معنی، مهبط، انوار، ثانی، جمال، غالم، قبله، اقبال، 
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(؛ محنت، شوق، افیون، هجران، منزل، طواف، خیال، بیت، 194صحریم، کعبه، آمال )

حقیقت، هجر، احوال، رحمت، (؛ احوال، عرضه، قصّه، اشعار، نظم، 173سودا، مداوا )ص 

 (. 181(؛ طالع، رجب، خاطر، غرض، صاحب، دعا، تحریر. )ص181معصوم، مختار )ص کرم،

گان فارسی کاربرد کمتری های عربی در مقایسه با واژدر عشّاق نامۀ عبید واژه

نامه است که تعداد لغات عربی نسبتاً زیاد است. آن هم دارند. تنها در ابیات آغازین عّشاق

به دلیل سنّت مرسوم در سرودن مقدّمه است. به این معنی که تقریباً تمام شاعران و 

 وندسرایند و به ستایش و تسبیح خداهای خویش تحمیدیه میناظمان در آغاز منظومه

آورند و در پردازند و گاهی پس از تحمید، ابیاتی را درباب آفرینش جهان میمتعال می

بیعی رسانند. بنابراین بسیار طنهایت هم با تقدیم اثر به نام پادشاهی، مقدّمه را به پایان می

گوید از عناصر اربعه، جهات، زمان و مکان، است که شاعر وقتی از آفرینش جهان سخن می

 و آسمان، جوهر و عرض، و اصطالحاتی از این دست نام ببرد: زمین 

 شش پایه باشد جهترا از مکان       مایه باشــدعنصر جهان را چار   

 نگاری صـــــورترا هسـت یاری         هیوال تا کند  عرضتا  جوهرز 

 (194)کلّیات عبید: 

 

  سطح نحوی -

در ارتباط با یکدیگر و در محور افقی منظور از سطح نحوی همان روابط واژه 

واژگانی است. در واقع هر واژه ای با واژه دیگر ارتباط معنایی دارد و به همین دلیل است 

که معنا در کلیّت جمله شکل می گیرد. بنابر این ما عناصر زبانی که در قالب نحو جمله 

ال آن می آوریم. شکل گرفته است و در ساختار جمله کاربرد داشته  است را به دنب

 (. 177، ص 1355غالمرضایی، )

 کاربرد فعل و مصدرهای فارسی در عشّاق نامة عبید

نامه جانب زبان فارسی را گرفته است و در مجموع تعداد عبید زاکانی در عشّاق

های فارسی نسبت به عربی بسیار بیشتر است. در این بخش، ها و فعلواژگان، ترکیب

فارسی که عبید به کار برده است، گاه به شکل فعل و گاه به صورت هایی از افعال نمونه

 شود: مصدری، ذکر می

 غنوده بخــت مـن بیدار گردد       گـرددگرم اقــــــبال روزی یار    

 گردد )مصدر گردیدن(

 (170)کلّیات عبید: 

 نقش در بستنخستین که خاطر خامه در دست      بر این دیبای شیرین 



 

 
 

 
 

 ، جلد چهارمپژوهی ادبیمجموعه مقاالت چهارمین همایش متن      121

 نقش در بست )مصدر نقش در بستن: عبارت فعلی(                

 (194همان: )

(؛ باختن، پروا داشتن، 170گردیدن، برآمدن، ترسیدن، دیدن، چیدن، گرفتن، مردن )ص

انداختن، ساختن، سر برآوردن، بیگانه/ دیوانه (؛ 171پرستیدن، چاره ساختن، افکندن )ص

گشتن، پیشه کردن، فشاندن، نشاندن، چشیدن، کشیدن، خواندن، برنتابد )برتافتن(، راندن 

(؛ افسوس کردن، خوردن، رام کردن، پیغام کردن، رایی/ جایی نداشتن، تمّنا/ 173)ص 

ن(، نشستن سودا ورزیدن، گشتن، ببخشای )بخشودن(، بین )دیدن(، میرم )مرد

(؛ دانستن، 169(؛ مأوا گرفتن، ناله فکندن، بازگفتن، راز گفتن، فکندن )ص 177)ص

درآمدن، نقاب گشودن، دیوانه گشتن، برون آمدن، در پای مردن، سجده بردن، تاب دادن، 

ودن، شاد بنهادن، پریشان کردن، دیوانه داشتن، نیافتن، همنشین بودن، قرین بودن، دل

 (. 150نداشتن )حاصلم نیست(، دل غمناک داشتن )ص  آزاد بودن، حاصل

نامۀ عبید های به کار رفته در عّشاقشود اغلب فعلگونه که مشاهده میهمان 

 اند. های فعلی است که در جایگاه اسناد قرار گرفتهزاکانی، شامل گروه

 ویژگی های زبان عراقی

انات طبیعی زبان او را سبک عراقی، ساختگی و قراردادی نیست و صداقت و هیج

بیشتر به زبان گفتگو نزدیک می کند و از تصّنع به دور است. وی الفاظ معمولی و کلمات 

ساده را به کار گرفته و به آنها مفاهیم رمزی و معانی شاعرانه داده است. شعر او روان است 

آن  ی درو اثری از تکلّف در آن دیده نمی شود و گاه حّتی تشخیص صنایع لفظی و معنو

 (.90، ص1381دشوار می نماید. )محتشم،

از آنجا که این شاعر شوریده، پیوسته رو به جانب محبوب دارد، آنچه می بیند         

زیبایی و رنگ و نور و تأللو است و تصویرهایی که به کار می برد، برای تجسّم و تجلّی 

همین است، صور خیالی:چون آب با تغییر شکل های مختلف آن، یعنی: ابر، برف، یخ، دریا 

جلوه های آن، چون:آفتاب، شعاع و پرتو؛ ماه؛ شیشه و بلور به عنوان  و موج؛ نور با تمام

جسم بی رنگ قابل رنگ پذیری یا ناقل نور؛ شراب عامل رنگ دهنده و حیات بخش تشنۀ 

 (.75عشق؛ آینه به عنوان مظهر انعکاس و نقش پذیری و تجّلی. )همان، ص 

رکیک شهوانی داللت داشته باشد،  در اشعار عراقی، بیتی یا کلمه ای که بر معانی        

 به چشم نمی خورد و سخن این قلندر بی پروا از نزاکت کامل برخوردار است.

از نظر دستور، یک نکته مهّم در کالم عراقی است و آن استعمال ضمیر منفصل         

منفرد مخاطب )تو(درحالت اضافه به جای ضمیر مشترک )خود، خویش( به معنای نسبت 

 و مالکیّت است چنان که هم اکنون در گویش شمال ایران متداول است، مانند: 
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 تاری توری    بنــــمای عاشـقان را از طـــرّه خواهی که همچو زلفت عالم به هم برآ

 (181)دیوان عراقی:  

 دیگر موارد دستوری در دیوان عراقی چنین است:    

 التزام: « باء»به جای « می»استعمال  -

 ، الغیاث، ای دوسـتانمی گذارمهم بنــگذار مــرا تا با ســـگان کــوی او   روزگاری 

 (15)همان: 

 «:                                                                       به»ه جای ب« با»استعمال  -

 دیر چـــه فرمان آیدتا خود از درگه تق    ید لیـکـنوطن آ با که نخواهــد که همی

 (11)همان:                                                                                   

 استعمال صیغۀ خاص در وجه الزم:  -        

 کز توســــــت همــه فســــــاد ما را      ـــی  راقع ررزادیررررینرای کاش 

 «.زاده نمی شدی»نزادیی، به معنای 

همزه( و تخفیف حروف و کلمات، هنگام اضافه شدن به ضمیر.مانند: هوات انداختن ) -

 )هوای تو(.

، 1381حذف نون از ابتدای فعل نشستن، مانند: شینند)نشینند(. )کلّیات عراقی،  -

 (. 78-74صص

 

 

 

 

 عشّاق نامة عراقی: لغات و ترکیبات عربی در                 

 «وَ ثَـــــناءَ عَلَـــیْهِ ال اُحْصی«       »اُحْصـــیما »گنگ گشتـم َدرو وَ
 (334)دیوان عراقی:                                                         

 «اِنّـــــــَهُ ناظِــــراٌ بـِنورِاهللْ»گر تو کردی به چشم خویش نگاه       

 (334)همان: 

 قادر بی عیــــب          صــــــانع عالم شهادت و غیب« ماِلکُ اْلمُْلکْ»

 (335)همان: 

اَلَّذَی ال اِلَه اِلّا هو، رَبَّنا جَلَّ قَْدرُهُ وَعَال، اولی، صُْنعْ، صانِعْ، ابداع، انواع، روح، راح 

ایجاب، سلب، اِْعمَلوا صالِحاً، اَبَدًا اربعین، صباح، کُْن فََیکونْ، طبایع، ارکان، مبدأ، معاد، 
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ذُوالْجَالِل وَالِْاکْرامْ، هُنا، هُناکَ، َاهللْ، نفی، اثبات، ال، هُوَ، افهام، اوهام، کونینَ، قاَب قوسَیْنْ، 

شرع، نواحی، سهیل، وَالْضُّحی، وَالْلَّیْلْ، تحسین، خلفا، مطهر، فضولی، طالق، خیال، فاسد، 

 (. 391-335، لمحهه )همان، صص1رفیق، رضوان، مفتح، مضاجِع خلیفه، مصالح، انکار،

 عشّاق نامة عبید:  لغات و ترکیبات عربی در -

عشـــــق انــــجامی ندارد        خرد جز عاشـــــقی کامی  حدیث             

 ندارد

 (171)کلّیات عبید: 

من کوی او بس         مرا محراب جان ابروی او  کعــبۀاز این پس               

 بـــس

 (173)همان: 

عنصر، جوهر، عرض، هیوال، صورت، غبرا، معلّق، مأمور، آیت، لطف الهی، ثانی، 

آماج، محنت، هجران، طواف. )همان، صص  حریم، کعبه، اقبال، کفر، سودایی،جمال، آمال، 

194-173 .) 

 عشّاق نامة عبید:  واژگان سره فارسی در

همانطور که مشاهده می شود چه به لحاظ کمّی و چه به لحاظ کیفی دایره واژگانی 

دو شاعر با یکدیگر قابل مقایسه نیست. عراقی عشّاق نامۀ خود را مملو از واژه های عربی 

کرده است و همین عامل یکی از دالیلی است که از روانی و فصاحت کالم او کاسته است. 

ورتی که عبید به حداقل ها در به کارگیری لغات نامأنوس عربی اکتفا کرده است. در ص

عبید برعکس عراقی با روانی و فصاحت قابل تحسینی از واژه های سره فارسی سود برده 

 است و همین عامل عشّاق نامۀ او را خواندنی تر کرده است. 

 که دریا بر نتابد یسـیلبراند       چنـــان  مــژگان شــبی هر چشممز    

 (173)کلّیات عبید: 

 خوردگان دیوانه گشتم افیون بکّلی از خرد بیـــــگانه گشـــتم        چو  

 (173)همان: 

 به نمونه های دیگری نیز اشاره می شود: 

فیروزه، ایوان، ماه، مهر، تیر، کیوان، شه)شاه(، شهنشاه، پادشاه، خاور، نیلوفری، 

تابان، نگاری)نگاشتن(، مینا، کامران، خامه، شیرین، خسرو، چراغ، کاخ، کیانی، خورشید، 

دودمان، همایون، گوهر، دریا، پرگار، جم)جمشید(، خجسته، سپاه، میر، بزم، گاه )تخت(، 

                                                           

 . خوابگاه: مضاِجع -1 
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گاه )زمان( جمشید، رزم، تابنده، سریر، پایه، گردون، جاه، افریدون، سرفرازی، باغ، تذرو، 

، آشفته، رنجور، خدا، پیوسته، زلف، پروانه، گدایی، آتش، شاهباز، زورمندی، شوریده، دیوانه

افسانه، جگر، خوناب، آب، کام، نوش، دهر، پیمانه، بُت، نام، ننگ، مدهوش، اشک، خون، 

دشنام، خروش، گوش، گردون، خیره، دود، پیاپی، زهر، هجران، منزلگاه، سنگ، خارا، 

 (173-194ویرانه )همان، صص 

 عّشاق نامة عراقی: سره فارسی در واژگان  -

همانطور که مشاهده می گردد واژه های سره فارسی در دو عشّاق نامۀ عبید و 

عراقی به لحاظ کمی و کیفی تفاوت های عمده ای دارد. عشّاق نامۀ عبید سرشار از واژه 

های ناب فارسی است. او با چیره دستی در گزینش واژگان فارسی و ریختن آنها در قالب 

 ضربی توانسته است ماهرانه تر از عراقی اثر خود را به پیش ببرد.  بحری پویا و

 هر چه موجود، ازوست بل همه اوسـت     پوستگر همه مغز هست و گر همه 

 (338)دیوان عراقی: 

 کونـــــین اوست       سالــــک راه قاب قوســــین اســت بارگاهخواجــــۀ 

 (391)همان: 

نمونه های دیگری از واژگان سره فارسی در دیوان عراقی عبارتند از: جان، روان، 

درد، کردگار، جهان، پدر، آب، خاک، آتش، باد، نیک، بد، جهان، جان، خدای، دریچه، 

خاک، چشم، گوش، زبان، نوش، گنگ، گمان، آینه، خورشید، چراغی، فراز، چار)چهار(. 

 (. 391-335)همان، صص

  

 مصادر عربی در عشّاق نامة عراقی افعال و -

 «یَجوزْ» و« الیَجوزُ»در بیابان عشــــــق ره نــــــبرد         خانه پـــــــرورد 

 (398)دیوان عراقی: 

 «ال اُحْـــصیوَ َثناء عَلَـــــــیْــهِ «          »ما اْحصی»گنــــــگ گشتم درو و

 (395)همان: 

 افعال و مصادر فارسی در عشّاق نامة عراقی -   

 از جـــــفا عشـــــــّاق نگریزنداز وفا طمــــــــع هـرگز             نبــــرند

 )طمع نبرند: مصدر: طمع نبردن(      

 (395)دیوان عراقی: 

 حمایل شدعشق در گردنــــش              مایل شددل من، چون به عشــــق 

  )مایل شدن(، )حمایل شدن( 
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 (398)همان: 

 نمونه های دیگری از افعال و مصادر فارسی در عّشاق نامۀ عراقی عبارتند از:  

نور دارند )داشتن(، داده اند، شکستند، نمی دانند، نگشادند، می پویند، می گویند، بی 

است،  طعنه (،خبرند، سپرند، مستانند )مست هستند(، می پرستانند )می پرست هستند

آورد، نظر کرد، نشست، مشکل شد، نمی دانم، افتاده، حاصل شد، شکایت مکن، بس )بس 

 (. 394-395است(، منزل شد. )همان، صص 

 افعال و مصادر فارسی در عشّاق نامة عبید -  

 بیت نخست در عشّاق نامۀ عبید به کار رفته است.  70در افعال و مصادر فارسی    
 نقش در بستنخستین دم که خاطر خامه در دست        براین دیبای شیرین 

 در مصراع دوم: نقش در بستن: عبارت فعلی       

 (194)کلّیات عبید: 

 برگرفتهامیـــــد از کفر و ایمان           برگرفتهدلــــــی دارم دل از جان 

 در دو مصراع فعل: برگرفتن. 

 (170)همان: 

 بیــش خواهدبال چندان که بیند           ریــــش خواهددرون خویش دایم 

 )ریش خواستن و بیش خواستن(            

 (170)همان:  

به نمونه های دیگر نیز اشاره می شود: فروزد، جهان آرای باشد، زمان باقی)باشد(، 

، پایه باشد، یاری هست، صورت نگاری کند، زمین بر جای باشد، قهرمانی کند، مایه باشد

معلّق باشد، محکوم باد، مأمور باد، )است(، خواهم داد، شدم، داد خواهم، مستم )مست 

هستم(، می پرستم، ندیده، گرفتارم، دم ساز شدم، چاره ساز، افکند. )کلّیات عبید، صص 

194-173 .)   

 پذیر در عّشاق نامة عبیدهای نقشگروه -

ها به کار نامۀ عبید بیش از دیگر گروهاسمی و همچنین قیدی در عشّاق هایگروه

توان بسامد باالی ابیاتی دانست که اند و بسامد بیشتری دارند. دلیل این امر را میرفته

 شامل توصیف هستند: 

 نُه ســـــــــقف میناباشد این  معلّقهمیشــــه تا فــــراز فـرش غبرا        

 راع اول: گروه قیدی: همیشه: قید زمان؛       فراز فرش غبرا: متّمم قیدی.مص

 مصراع دوم: گروه اسمی: نه سقف مینا: نهاد؛       معلّق: مسندالیه.          

 (194)کلّیات عبید: 
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 کردم آغاز شپیش افســـــانهچو این            ســازضمیر پاک آن مرغ ســـخن

 ؛       افسانه: مفعول      گروه اسمی: مصراع اول: فاعل             

 در پیشش: مضاف الیه؛           فعل: آغاز کردم. ش              

 (176)همان:  

 دانم افـــسانهدر این  هزار افســون                 دانم  دیــــوانه عالج عاشــــق

 گروه فعلی: دانم: می دانم؛    عالج عاشق: فاعل؛   دیوانه: مفعول   

 (161)همان:  هزار افسون: فاعل؛         افسانه: مفعول    

 تفاوت زبانی در عشّاق نامة عراقی و عبید

تفاوت زبانی این دو منظومه از همان ابتدا کاماًل مشخص است. سطح واژگانی 

عشّاق نامۀ عراقی بیشتر حول محور زبان عربی است، در صورتی که عشّاق نامۀ عبید 

گرایش به زبان فارسی دارد. برای نمونه می توان چند بیت نخستین این دو منظومه را 

 با لحاظ واژه گزینی با یکدیگر مقایسه کرد: چه به لحاظ موسیقی کّلی بیت ها و چه 

 عراقی: 

 

 عبید: 

همانطور که مشاهده می شود دو شاعر، چه به لحاظ واژه گزینی و چه به لحاظ 

مفهومی تفاوت هایی را با یکدیگر دارند. گویی این دو نفر تنها در نام قالب با یکدیگر 

مشترک هستند در صورتی که دست کم به لحاظ واژه های انتخابی و اتمسفر شعری)زبانی( 

 دارند. تفاوت های بنیادینی با یکدیگر 

 

 هرکـــه جـان دارد و روان دارد         واجب است آنــکه درد جان دارد

 «َصمَدِ لَْم یَــــــلِدْ وَ لَــمْ یولَدْ»حمـــد بـــی حد کـردگار احد         

 صانعی کز مطالــــــع ابـــداع          او برآرد حــــــقایق انـــــــواع

 (335)دیوان عراقی: 
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 عشّاق نامه عبید و  عراقیدر نمودار مقایسه ویژگی های زبانی )سطح لغوی( در 

 

 

 نتیجه گیری        

سرودن عّشاق نامه )دَه نامه( از منظومۀ ویس و رامین آغاز گردید، بعد از آن در 

منظومۀ خسرو شیرین این کار دنبال شد. پس ازعّشاق نامۀ عراقی، همام تبریزی در 

صحبت نامه که شباهتی به عّشاق نامه داشت این کار را دنبال کرد و پس از او شاعران 

می توان به عبید زاکانی، رکن صاین هروی، عماد فقیه دیگر دَه نامه هایی سرودند که 

کرمانی، شاه شجاع کرمانی، ابن نصوح شیرازی، ابن عماد خراسانی و غیره اشاره کرد. از 

میان دَه نامه ها، دو عشّاق نامۀ معروف از فخرالدّین عراقی و عبید زاکانی مّد نظر بوده 

ود در آنها بیان شده است و نمونه هایی است که ویژگیهای مهّم زبانی، ادبی و فکری موج

از ابیاتی که این ویژگی را دارا هستند آورده شده است. عشّاق نامۀ فخرالدّین عراقی در 

مثنوی است و او بیشتر به مضامین عارفانه و معنوی توجّه دارد و در بند لّفاظی  -قالب غزل

عبید

عراقی

 خدایا تا از این فـیــروزه ایـوان          فروزد ماه و مــهر و تیر و کیوان

 شه خــاور جهــان آرای بـاشد          زمان باقی زمـــین بر جای باشد

 جهان محکوم سلطان جهان باد            فلـــــک مـأمور شاه کامران باد

 (194)کلّیات عبید: 
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ای است ولی برخی ویژگیهو تصویرگری و تکلّف نیست. زبان شعر هر دو به سبک عراقی 

سبک خراسانی نیز در آن دو دیده می شود. در عشّاق نامۀ عراقی تلمیحات و آیات و 

 احادیث مشاهده می شود که این ویژگی بارزتر از عّشاق نامۀ عبید است. 

عّشاق نامۀ عبید سرشار از واژه های ناب فارسی و عّشاق نامۀ عراقی مملو از واژه  -

 ربی است. ها و اصطالحات ع

یکی از تفاوت های عّشاق نامۀ عبید و عراقی در ساختار درونی منظومه و محور  -

 عمودی آنها است. 

با آنکه عراقی بیش از عبید از صنایع بدیعی در عشّاق نامۀ خود استفاده کرده  -

 است امّا اثر او تا حدود زیادی تصنعی و خشک و متصلّب به نظر می رسد. 

اخالقی، عبید زاکانی با هوشمندی کامل و با استفاده  -نامۀ عرفانیبرعکسِ این مرام

از تمامی امکانات زبانی، ادبی و هنری در سپهر  ادبیات فارسی به ساحتی باالتر از فخرالدّین 

عراقی در عّشاق نامه نویسی دست پیدا کرده است. او بدون در نظر گرفتن تولید محتوای 

یا ابزار قرار دادن زبان برای تفهیم اندیشه ای اخالقی چنان  اخالقی و القای آن به خواننده

از امکانات زبانی که در دسترسش بوده استفاده کرده  است که خواننده از همان ابتدا این 

 اثر را  به عنوان یک اثر ادبی می پذیرد. 

وفور لغات و ترکیبات عربی در شعر عراقی بیشتر از عبید است و ویژگیهای نحوی  -

 عار عراقی عموماً به سبک خراسانی و کمتر به سبک عراقی است. اش
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Abstract:  
Oshaghnameh or Dahnameh is a kind of lyrical literature, usually 
describing love and conditions of lover and beloved, and some 
lyrical poems are found in rhymed couplets. Among masters of 
Persian literature, a few poets have shown interests in such a 
poem including Fakhr Al-Din Iraqi, Obeid Zakani, Ohedi 
Maragheie, etc. Fakhr Al-Din Iraqi is of masters in mysticism and 
eminent Iranian poets in 7th century. There are outstanding 
works from the poet. His Oshaghnameh is in a lyrical and rhymed 
style; he mostly focuses on mystic and spiritual themes and is not 
involved in verbiage, illustrations and ornateness. In most of his 
poems, there is a unique passion showing his internal agitation. 
His rhymed couplets and odes are mostly research oriented and 
are free of the delicacy he has used in his lyrical poems. Obeid 
Zakani is a famous poet and writer in 8th century. Obeid has a 
powerful initiative talent in a manner some of his works are 
generally new in Persian literature; for example, his 
Oshaghnameh, in rhymed couplets, is an approach to describing 
poet's story and a tragic love he has had once. In the present 
paper, the writer has compared Iraqi Oshaghnameh with Obeid's 
Oshaghnameh and studied the vocabulary ranges, rhetorical 
elements (verbal and spiritual) and content bases of both works.  
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