


95 - 94

فصلنامۀ اطالع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، 

نسخه شناسی و ایران شناسی 

دورۀ سوم، سال ششم، شمارۀ یکم و دوم

بهار ـ تابستان 1400 ]انتشار: زمستان 1401[

صاحب امتیاز:

مؤسسۀ پژوهشی میراث مكتوب

مدیر مسئول و سردبیر: اكبر ایرانی

معاون سردبیر و سرویراستار: مسعود  راستی پور

مدیر داخلی: یونس تسلیمی پاک

طراح جلد: محمود خانی

چاپ دیجیتال: میراث

نشانی مجله:

تهران، خیابان انقالب اسالمی، بین خیابان دانشگاه و 

ابوریحان، ساختمان فروردین )شمارۀ 1182(، طبقۀ دوم.

شناسۀ پستی: 1315693519

تلفن: 66490612

دورنگار: 66406258

www. mirasmaktoob. ir
gozaresh@mirasmaktoob. ir

بها: 600،000 ریال

دیوان  اصلی  نسخۀ  انجامۀ  صفحۀ  جلد:  روی 

بایقرا )حک. 873- سلطان حسین میرزا بن منصور بن 

مجموعه ای  شامل  و  او  خود  برای  کتابت شده  911ق(، 

روی  تصویر  در  نسخه آرایی.  نمونه های  بهترین  از 

مشهدی،  سلطان علی  نستعلیق  )به  انجامه  بر  افزون  جلد، 

که  شده  ترسیم  بی رقم  نگاره ای  هرات(  در  موّرخ 897ق 

میرزا  سلطان حسین  دستگاه  استادان  از  یکی  اثر  باید 

در  که  شده  آراسته  زر  افشاِن  با  نسخه  حاشیۀ   باشد. 

شده است.  اجرا  آن  بر  هم  تشعیرسازی  پایین،  بخش 

کهن ترین  از  نسخه  تشعیرسازی  هم  و  افشانگری  هم 

نمونه های شناخته شده است.
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ایسراف رثنی

دا ایراتالاام رپ الج ،ی راف رثن

A History of Persian Literature (Vol. V).  
Persian Prose.  General Editor: Ehsan  
Yarshater. Edited by Bo Utas. London:  
I. B. Tauris, 2021.

ادبیات  تاریخ  بیستیجلکیی دورۀی دزی کی
ّ
ینل پننملنی د نی

فارسییویدزیجظریترتیبیزیاجمیچاپ،یهشتملنیجلکییدستی

یهی
ّ
دهیتایدنانیبهیطبعیرسیکهیدست.1یدتابیشایلی کییقک

)33ص(،ییدهیفصلی)519ص(،یدتابیجایهی)42ص(یویجما هیدیی

یبهیپا انی
ً ّ
ییفّصلیدست.یدتابیشناسمیهریفصلییستقل

ً
نسبتا

همانیفصلیدفزودهیشکهیدست.

یاضاعی بریمیآ ک،ی پننمی کی
ّ
ینل عنادنی دزی دهی همانیگاجهی

دتاْبیسرگذشتیجثریفارسمیدزیآغازیتایعصریحاضر،یشرحی

دجادعیآنیویویژگمیهایییحتاد م،یزباجمیویبلغمیهری ک،ی

همردهیباییعّرفمیدتابیهایویرساالتیجگارشی افتهیبهیهریدکدمی

دزیآنیدجادعیدست.یدریزیریبهییعّرفمیبسیاریدجمایمیهریفصلی

یمیپرددز م:

ل.ایتنمیطاالجمیدستیبایعنادنی»یفهایمییحاریی فصلالوی

وی ذدتی شناختی وی دنشاءی جا گاهی تعللنی وسطم:ی قرونی دزی

تیفکرییدیردجمیودر2،ی1000-1۵00«،ی
ّ
ویژگمیهاییآنیدریسن

دهی داجادد،ی یَهازیی
َ
د ددنشگاهی یکّرسی یلچل،ی دایلنی تأیلفی

روجکیتحّالیویتکایلیعلمیدنشاءیویدبلرییدزیعصریسایاجمیتای

یجگارشی
ّ
قرنیجهمیردیبررسمییمیدنک.یدویدهییعتقکیدستیفن

دیردجلانیطبقیدیگاهایویجظر هیهاییعربم،یوی دنشاءیدرییلانی

وی شکی آغازی پهلایی زبانی دزی باقمییاجکهی آثاری دزی تأثلرپذیریی

اما لل پناک،ولین

یتأّسفاجهیبیشیدزیسهیجلکیدزید نیروزآیکتر نیتار خیددبمیدیردنیبهیفارسمیترجمهی 1.ا
نشکهیدستیویقردئنینشانییمیدهکیدهیدیلکییهمیبهیدجنامید نییهمیجیست.یجاشِری

ینماعهیدریدیردن،یدهییتعّهکیترجمهیویچاپیآنیباده،یجهیدریقبالیتعّهکییدهیبهی

میخادی
ّ
»بنلادییلردثیدیردجم«یدریجلا ارکیدددهیویجهینسبتیبهیوظلفۀیفرهنگم-یل

دحساسییسؤیلتییمیدنک.ی

یتاریخ ادبیات فارسیی)بکونیرضا تیجاشریدصلمیویحتمیبکونی
ِ
یجلکیدهم

ً
دخلرد

یادفقتیجاشریآنیدریدیردن(یبایجامیینیدرآوردِییتاریخ نگاری فارسی در ایران میانه،ی

بهیجحایبسیاریدبتریویجاقصمیترجمهیشکهیوی۸00ییصفحۀیآنیدثریگردنسنگیبهیدمتری

دزیجصفیداهشی افتهیدست.یدییداشییترجمییحترمیبهییاییمیفریادجکیدهی»دیردنی

یلاجه«یدریدناییدرۀیزیلنیودقعیدستیویچگاجهیدزیعنادنیترجمۀیدیشانیسری

درآوردهیدست.یعباردتیزیریعلنییتنیگل هیآیلزیویردستاریدرشکیددئرةیدیمعارفی

یتاریخ ادبیات فارسی دست:
ِ
ایرانیکا ویویردستاریجلکیدوم

Only last week we saw by chance on the web that Vol. X of A  
History of Persian Literature (Persian Historiography, ed. Charles  
Melville, 2012) has been partially translated and published with the 
long and awkward title of “Ketāb-e tārikh-negāri fārsi dar Irān-e 
miāneh” by Negārestān-e andisheh, translated by Dr. … … .  

بردیی دست،ی دیردنیشناسانی برساختۀی وی جک کی ی
ً
نسبتا دصطلحمی Persianateی 2.ا

یرزهایی دزی بلرونی دری دهی فرهنگمیدیی ی
ً ّ
دل وی هنریی ددبم،ی یظاهری تاصلفی

جغردفلا میدیردن،یبایصبغۀیدیردجمی ایفارسم،یپک کیآیکهیدست.یجگارجکهییعادلی

»دیردجمیودر/دیردجمییآب«ی ای»دیردجمیودر/یفارسمیودر«یردیبردییآنیبرگز کهیدست.

ددبی وی فرهنگی فارسمیودر،ی دیردجمییآبی ای پک کهیهایی چنلنی بارزی جماجهیهایی

خاّصمیدستیدهیتحتیتأثلریفرهنگیویددبیدیردجم/یفارسمیدریشبهیقاّرهی ایدری

آسیایییلاجهیبهیوجادیآیکهیدست.
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یتکایلی افتیوییختّصاتیویدستقللیخادیردیپلکدی
ً
تکر نا

درد،یبهییعنایی»جایهیجگاری«یِصرفیجیست،یبلکهیددردییچنانی

ویژگمیهاییبلغم،یزبانیشناختمیویوزنیویدرزشیهنرییدیی

ددد.ی تشکللی ردی فارسمی ددبلاتی دزی بخشمی ی
ً
عمل دهی گرد کی

جایسنکگانیدنشاءی)ینشیان(یجلزیجایهیجایسیهاییعادییجبادجک،ی

عملقیتر،ی بهییردتبی یطایبمی آجانی جاشتهیهایی یحتادیی زیردی

دزییاضاعاتیروزیّرهیوییعمایمی عایماجهیتریویتخّصصمیتری

ی»دنشاء«یردیبهیجاشتهیهاییغلریدزی
ّ
،ییلچلیددینۀیفن

ً
باد.یدصاال

»ترّسل«،یبهییعناییدخّصیدلمه،ییمیدشاجکیوییعتقکیدستیدهی

بهتر نیردهنمایدریبررسمیویتحلللییاهلتیوییختّصاتیعلمی

میدست:یچهی
ّ
تبیویرساالتیبهیطاریدل

ُ
دنشاء،ی»د باچه«هایید

دزیجاعی»ترّسل«یبهییعناییدخّصیدلمه،یچهیدرییاضاعاتمی

چانیفلسفه،یتار خ،یدلم،یطبیویجغردفم.یدرید باچهیهاستی

دجگلزهیهایی سیاسم-د نم،ی د کگاهیهایی بهی پژوهشگری دهی

بایستهیهایی بهیویژهییلکیوییعلارهاییبلغمیوی جگارشیوی

فانیآثاریودقفییمیشاد.یبهیعبارتیسادهیتر،ی
ّ
جگارشیدزیجظرییؤی

دنشاءیچیستیوی جایسنکگانید باچهیهایتصر حییمیدننکیدهی

یمیدننک.ی دفاعی خادی یادضعی دزی وی باشکی چگاجهی با کی

دری شاخصلّتی ددشتنی بری دفزونی آثار،ی د نی پک کآورجکگانی

عرصهیهاییددبمیویعلمم،یدغلبیجزویرجالیبرجستۀیسیاسمی

وی علقهی بادهیدجک.ی حکایتمی عایمی یقایاتی عهکهیددری وی

دحساسییسئایلّتیچنلنیرجایمیبهیتأیلفیردهنماهاییدنشاء،ی

دیشانی غایبی دهی شکی ینتهمی رسمی د نی تکدولی بهی رفتهی رفتهی

ردهنماییدنشا میدزیدوردنیخکیتیخادیبهی ادگاریبگذدرجک.

یلچلیبهیدجبالیجقلیویجقکیدجمایمیآردءییختلِفیدربابیجظری

دریگذشتهیویحال،یدیردجمیویغلردیردجم،یدربارۀییقتضلاتیوی

آددبیدنشاء،یبهیبررسمیروجکیشکلیگلرییآنیدریعصریسایاجمی

وید لممیویتکودمیآنیدریعهکیسلناقلان،یخادرزیشاهلانیتای

دتابیهایی دهّمی د باچهیهایی وی یمیپرددزدی تلمار انی دوردنی

شاخِصیهریدورهیردیبهیجحایتحسینیآیلزییودداویییمیدنکیوی

یدنشاءجگارییوییادضعی
ّ
آگاهمیها میدرزجکهیدزیدّمیویدلفیفن

فلسفم-ددبمیوییشربیهاییفکرییجایسنکگانیآنیها،یهمردهی

باییختصرییدزیشرحیحالیدیشان،یبهیدستییمیدهک.یپارهیدیی

دزیجخستلنیدتابیهایدرعلمیدنشاءیبهیقلمیجایسنکگانیدیردجمی

اب،یدزی
ّ
ویعربیبهیعربمیجاشتهیشکهیدست؛ییاجنکیرسالة الکت

عی)هریدویدریقرنی
ّ
عبکدیحملکیداتبیویادب الکبیر دزیدبنیدیمقف

دومیهنری(.ی

دزیجملۀیدتابیهاییدورۀیسلناقمیویخادرزیشاهمیدری

یاضاعیدنشاء،یدستور دبیری،یجاشتۀییحّمکیبنیعبکدیخایقی

الکتبه،یدزیینتنبیدیک نیبک عیجا نم،ی عتبة  یلهنم،یدتابی

التوّسل الی الترّسل،یدزیبهاءدیک نییحّمکیبنییؤ ّکیبغکددی،ی

ویعرائس الخواطر و نفائس النوادریدزیرشیکدیک نیوطادطی

بای دتابی چنکی جقکی وی تحلللی بهی سپسی جایسنکهی دست.ی

یاضاعیدنشاءیدریعصرییغالی)جلمۀیقرنیششمیتایپا انیقرنیهشتمی

هنری(ییمیپرددزد؛یعصرییدهیبهیجظریوی،یدنشاءیبایدجگلزهیهایی

دستی دورهی د نی تأیلفاتی جملۀی دزی باد.ی همردهی یبتکردجهی

دیزدمی بنی دبابکری دزی االلباب،ی حدیقة  و  اب 
ّ
ت
ُ
الک روضة 

یتطبّبیقاجای،ییقلمیقاجلهیدریجلمۀیدومیقرنیهفتم،یدستور 

هنکوشاهی بنی یحمکی تأیلفی المراتب،ی تعیین  فی  الکاتب 

جخنادجم،یویتحفۀ جاللی،یدزیحکلمیدیک نییحمکیبنیعلمی

دینایاسیخادری.

ذ لیبخشییرباطیبهیزیانیتلمار انی)دزیدودخریقرنیهشتمی

وی دیفاظی»صرفهیجا می بای ردی آنی یلچلی دهی جهم(ی قرنی دودخری تای

دتابیهای د نی تحلللِمی شرحی بهی یمیدنک،ی وصفی بازتایلک«ی

یچمی
َ
رسالۀ قوانین،یدثرییعلنیدیک نییحّمکیز بریمیخار م:ی

عبکدیادسعی جظامیدیک نی تأیلفی االنشاء،ی منشأ  دسفرد نم؛ی

جظایمیباخرزی؛یمخزن االنشاء،یدزیحسینیودعظیداشفم.

فصلیدّولیطاالجمیتر ِنیفصاِلیجثریفارسمیدستیویحکا تی

دزیتحقلقمیگستردهیویزحمتیبسیارییلچلیددرد.یدتابیجایۀی

د نیفصلیچشمگلریویدرخاریستایشیدست.ییعیذیک،یبا کی

گفتیدهیدارییلچلیبیشیتریپژوهشمیدریتار خیآثاریعلممی

دستیتاییعّرفمیتحلللمیدزییختّصاتیجثرید نیآثاریویتطّاری

آنیطمیپنجیقرن.

فصلاجوم.ابایعنادنی»ددبلاتیدرشادی«،یجاشتۀییایسییاریا،ی

دستادیدرسیدد انیدریدایجیوِیزیمیدرید ایتییاساچاِستز،یبهی

بررسمیدقسامییختلفیوییتنّاعیدتبیویرساالتمییمیپرددزدی

دهییاضاعیآنیهایپنکیویدجکرزیویردهنما میهاییدخلقمیدست.ی

دوید نیدستیدتابیهایردیبهیدوییقایهیتقسیمییمیدنک،یدهیضمنی

یتفاوتمیهمیهستنک.ی ددردییوجاهی ددرجک،ی د نیدهییشترداتمی
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یقایۀیدّولیشایلیدجکرزجایهیها،یجصلحتیجایهیها،یخردجایهیها،ی

ظفرجایهیهایویپنکجایهیها،یویدستۀیدومیشایلیجاشتهیها میدستی

دهیبریعلمیدالخلقیتمردزیددرجک.ییقایۀیجخستیبهیسخنانی

ی
ً
حکمتیآیلز،یدلماتیقصاریویقّصهیها مییمیپرددزدیدهیبعضا

دزیزیانیدیردنیباستان،یدهانیبهیدهانیوینسلیبهینسلیگشتهیوی

بنایمیچانیسقردط،یدفلطان،ی جلزیبهیشخصلتیهایی ی
ً
عمایا

وی دجاشیرودنی وزیر،ی بزرگمهری بابکان،ی دردشیری درسطا،ی

چهرهیهایید نمیقبلیویبعکیدزیدسلمینسبتیدددهیشکهیدست.ی

دزیویژگمیهاییبارزیدریتمایِمیدتِبیدجکرزیحار،یدختلطیجثری

ویجظمیدست.

یاریایبریتأثلریددبلاتیفارسمییلاجهی ایپهلاییدریجگارشی

چنلنیآثاری،یچهیبهیفارسمیویچهیبهیعربم،یتأدلکییمیدنک.یدزی

آیکهیدجک،ی شماری بهی دّولی یقایۀی دزی بخشمی دهی آثاریی جملۀی

جصلحةیدیملاکیهاست.یویدیاییقایۀیدومییاضاعیدتابیها می

دستیدهییبناییجظرییویفلسفمیددرجکیویریشۀیآنیهایردیبا کی

دریعلمیفلسفۀیعملمی ای»حکمتیعملم«یجستیوجایدرد:ی

حکمت،ی چهارگاجۀی فضللتیهایی پرورشی بهی دهی علممی

تیویعکدیتیتاّجهیددرد.
ّ
شناعت،یعف

یزبانیعربمیجقشیبسیاری
ْ
دریشکلیگلرییآثارییقایۀیدّول

ی
ِّ
یادد دزی بسیاریی دهی یعنای بک نی دردهیدست،ی د فای دارسازیی

بهیداریرفتهیدریددبلّاتیدرشادی،یدزیزبانیهاییپهلای،یسر اجمی

ع،یبهید نیزبانیترجمهی
ّ
ویسنسکر ت،یبهیدهتمامیدیثالیدبنییقف

ویچنکییبعکیبهیفارسمیدیروز نیبرگرددجکهیشکهیدجک.یدزید نی

اردشیر.ی عهد  وی نسرنامه،ی
َ
ت دمنه،ی و  کلیله  دست:ی جملهی

گزدرشی خالده،ی حکمت  دتابیخاد،ی دری دباعلمییسکا هی

یمیدهکیدهید نیدتابیردیبایبهرهیگلرییدزیدثرییبازیاجکهیدزی

دثری جاشتهیدست.ی خرد  جاودان  بهیجامی باستان،ی دیردنی

ودن،ی هنک دیردجلان،ی حکمِمی سخنانی شایلی دبنییسکا هی

بای دعردب،ی اجاجلانیوییسلماجانیدست.یپارهیدییدزیدتابیهای

قّصهیهایی ینماعۀی قایبی دری جصلحتی وی پنکی درونییا ۀی

دری تنظلمی افتهی حکا اتی قّصه«،ی ای دری »قّصهی دجبایهیددری ای

یاجنکی دردئهیشکهیدست،ی یتفاوتی عناو نی بهی دبادبییختلفی

دّول(یوی جاعی )دزی نامه  بختیار  وی سندبادنامه،ی دمنه،ی و  کلیله 

دزی )دزیجاعیدوم(.ییاریایدستهیدیی گلستان سعدی  وی بوستان 

دجکرزجایهیهایردیدهیبهیینظاریهکد تیشاهان،یشاهزددگانیوی

»آ نهیها می عنادنی زیری جگارشی افتهی حکایتمی یسئاالنی

یاجنکی دتابیها می دددهیدست:ی جایی شاهان«3ی بردیی

قابوس نامه،یسیَر الملوک  ایسیاست نامه،یویپنکجایهی)ینسابی

یسعادی فرزجکشی دوی یخاطبی ی
ً
ظاهرد دهی غزجایی یحمادی سلطانی بهی

ردهنما می بردیی سمرقنکیی عروضمی چهارمقالۀ  بادهیدست(.ی

دساجمیجاشتهیشکهیدهیقصکیددشتنکیدرییقامیدبلر،یطبیب،ی

دننک.ی خکیتی دیردی وی شاهانی درباری بهی شاعری وی ینّنمی

دری سعادت،  کیمیای  دری دیمی
ّ
غز یحّمکی جصا حی یخاطبی

ۀییردمیبادهیدست.ی جاها میشاهان،یویدریجاهایید گریتاد

دیمینصیحة الملوک دریدویبخشیدستی
ّ
دثرییعروفید گریغز

دهیدجتسابیبخشیدومیآنیجاییبحثیددرد.ییاریایدزیشماری

د گرییدتابیباییحتادیینصیحة الملوک  ادییمیدنکیویهری

 کیردیدزیجظرییحتادیویسبکیجگارشیویدلفلِتیردهنما میهای

میدهی
ّ
یاردیبحثیویبررسمیقردرییمیدهک.یدویلنییقایۀیدل

دهی یمیشادی دتبمی شایلی ددرد،ی جصلحتیجایهیدیی یاهلّتی

جایسنکگانیآنیهایبهیحازۀیدخلقیپرددختهیدجک،ییاجنکیاخالق 

دزی الحکمهی لطایف  جصلردیک ن،ی خادجهی تأیلفی ناصریی

ریای،یلوامع االشراق فی مشارب االخالقی
ُ
سردجیدیک نید

یعروفیبهیاخالق جاللییدزییحّمکیدودجم،یاخالق محسنیی

تأیلفیحسینیودعظیداشفم،یویاخالق حکیمییدزییحّمکی

حکلمییلرزدی)دودخریقرنیدهم(.یبرخمیدزیآثاریدرشادی،ییاجنکی

اخالق  وی سیاست نامه  قابوس نامه،ی سعادت،ی کیمیای 

یدعتنای
ّ
ناصری بهیعنادنیآثارییمتازیددبمیتایعصریحاضرییحل

ویرغبتیدهلیددبیویتعللمیویتربیتیباقمییاجکهیدجک.

فصلاثوم.یجگارشیعلمیقلصری،یدستادیددنشگاهیَسنیدیی ِگا،ی

زیریعنادنی»رسایه،ییقایه،یویدتاب:یجگاهمیبهیجثریتشر حمیوی

میددردیبهییردحلی
ّ
تحلللمیفارسم«،یدریدرجۀیدّولیجگاهمیدل

ی
ّ
حک تای وی فلسفم،ی آثاری دری بهیویژهی فارسم،ی جثری شکلیگلریی

دمتریید نم.ییعیذیک،ییختصرییجلزیبهیپارهیدییدزیگاجهیهایی

وصافلاجهی دخلقمی سیاسم،ی رساالتی یاجنکی جثر،ی جک کی

یمیپرددزد.یبهیدحتمالیز اد،ییرددیدزی»جثریتشر حمیویتحلللم«ی

دریعنادنییقایهیجثرییدستیدهیدریبلانیعلامیجقلمیویعقلمیبهی

تقسیمی بخشی سهی بهی ردی خادی جاشتۀی قلصریی یمیرود.ی داری

3. Mirrors for Princes.
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یمیدنک:یدرا خشایخستیدزتفاوتیهایییلانیجظمیویجثریدری

دردئۀییطایب،یدزییحاظیدهکدف،یساختار،یصنا عیبلغم،یوی

سهی دری تشر حم،ی جثری یمیگا ک.ی زبانیشناختمی ویژگمیهایی

رسایهی یمیشاد.ی دتابیعرضهی وی رسایه،ی یقایه،ی دصلمی قایبی

یبلنکتریدزییقایهیویداتاهیتریدزیدتابیدست.یجایسنکهی
ً
یعماال

داری بهی )یاد ح(ی آنی یشکلیجمعی
ً
یعماال دهی رد،ی »یاح«ی قایبی

یمیرود،یبهیسهیقایبی ادشکهییمیدفزد کیویدریدددیه،یداربردهایی

جثریتشر حمیردیبریمیشمارد؛یدزیجمله،ییاضاعاتیفلسفمیوی

عرفاجم.یقلصرییبریجقشیقرآنیویتفاسیریآنیدریشکلیبخشمی

تأدلکی آنی یحتادیی وی ساختاری تقا تی وی تشر حمی جثری بهی

تیهاییفلسفمی اجانیدریتحّالیوی
ّ
یمیدنک.یدزیسایید گر،یسن

رشکیفلسفۀیدسلیمیبهیُصِاریگاجاگانیتأثلریبخشیک؛یدزیجملهی

دریرشتهیهاییینطق،یدخلقیوییتافلز ک.ید نیتأثلریدریآثاری

شهابیدیک نی دبنیسینا،ی یاجنکی دیردجم،ی فلسفۀی جخستلنی

قلصریی د کهییمیشاد.ی داشاجمی دفضلیدیک نی وی ی سهروردی،ی

وی یعّرفمی ردی بزرگانی د نی فارسمی آثاری دزی پارهیدیی سپسی

جماجهیها میدزیآنیهایردیجقلییمیدنک.یوییروشییشابهمیردیدری

داری بهی عرفاجم-فلسفمی وی عرفاجمی آثاری یختّصاتی بلانی

چهرهیهایی دزی بعضمی دسایمی ذدری ضمنی دوی بردهیدست.ی

دبادیحسنی خسرو،ی جاصِری یاجنکی عرصه،ی د نی شاخصیتِری

همکدجم،ی علنیدیقضاتی دجصاری،ی عبکهللای هنایری،یخادجهی

دیم،یویغلرهم،یجماجهیها میدزیجثریآجانیردیجقلییمیدنک.ی
ّ
دحمکیغز

جایسنکه،یدری خشاجوم،یبهیتأثلریرو کردییعتزیهیبریصرفی

بردیی ردهی دابلکنی دری دسلم،ی آغاز نی دوردنی دری زبانی جحای وی

فانیجاشتهیهاییفلسفم،ییاجنکیرسائل اخوان الصفا،یدشارهی
ّ
یؤی

یمیدنکیوییمیدفزد کیدهیجخستلنییتانیفلسفمیبهیعربمیجاشتهی

یمیشک،یویمیبریدّویلنیجاشتهیهاِییفارسمیتأثلریگذدشت.ی

قلصرییدری خشاثومیدزیپژوهشیخادیبهیوضعلتیجثریدزی

دورۀیصفاییتایدوردنییعاصرییمیپرددزد.یبایتاّجهیبهییحار ّتی

ی
ً
یذهبیشیعهیدریعصریصفای،یرساالتیوییقاالتیجلزیعمایا

تابعیآنییحاریقردریگرفت.یدیبتهیگرچهیبسیارییدزیآثارید نمی

ویفلسفم-عرفاجمیبهیعربمیجاشتهییمیشک،یفللسافییشربان،ی

فقهایویعرفایییتما لیبهیفارسمیتأثلریخادیردیدریتایلکیآثاری

فارسمیدریددودریبعکییبریجاییگذدشتنک.یدرید نیبخشیجلز،ی

یاجنکی عرفا،ی وی فقهای فللسافان،ی دزی شماریی دزی قلصریی

یحّمکباقری بها م،ی شیخی الهلنم،ی عبکدیرزدقی یلصکرد،ی

یکّرسی علمی آقای وی سبزودریی یلهادیی حاجی ینلسم،ی

طهردجم،یجامییمیبردیوییختصریجماجهیها میدزیجثریبعضمیدزیآجانی

بهیدستییمیدهک.یدویتحقلقیخادیردیبایبلانیشّمهیدییدزیوضعلتی

دهی پا انییمیبرد:یزیاجمی بهی قرنیسیزدهمی دودسطی دری ددبلاتی

باجگیدصلحیطلبمیدزیگاشهیویدناریدیردنیبهیگاشییمیرسیکی

وییقاالتیویرساالتمیدریحما تیدزیآنیعرضهییمیشک.یدری

ودپسیگردیی جلروهایی حکایت،ی ضعفیهایی جاشتهیها،ی د نی

تیهایی
ّ
ددخلم،یسادجا میهاییخارجلانیدریدیردن،یعلبیویعل

تیباریبهکدشت،یویفقریوی
ّ
ددخلمیدزیقبللیبمیساددی،یوضعیرق

فاقهیو،یدریبعضمیدزیآنیها،یدهّملّتیقاجانیینکییویحکایتی

سنخی د نی دزی پارهیدیی بهی قلصریی یمیشک.ی یطرحی یشروطهی

جاشتهیهایویجایسنکگانیآنیها،یهمچانییحّمکحسینیجا ینمیوی

یلرزدی اسفییستشاردیکویه،یدشارهییمیدنکیویچنکیجماجهیدزی

آنیهایردیجقلییمیدنک.ی

وِسل،ی ز ادی قلمی بهی فارسم«،ی زبانی دری »علمی چه رم.ا فصلا

تِنس،یپژوهشگریدری
ْ
پژوهشگریعلام،یبایهمکارییساجنایبِرج

یؤّسسۀیتار خیعلمیدریبریلن،ییشتملیدستیبرییعّرفمیدتابیها،ی

رساالتیوییقاالتییهممیدهیدریقرنیچهارم،یدزیقرونیآغاز نی

تاّجهی داجانی دگرچهی شکهیدست.ی جگاشتهی دیردنی دری دسلیم،ی

یدزیآثاریعربمیهمی
ً
یجاشتهیهاییفارسمیدست،یجکرتا

ْ
جایسنکگان

فارسمی بهی زبانی د نی دزی شکهی ای جاشتهی عربمی بهی دهی ـیآثاریی

برگرددجکهیشکهیدجکییـیجامییمیبرجک.یآجانیتصر حییمیدننکیدهیغلری

دزی کیرشته،ییتانیپیشیدزیدسلمیردیدزیحلطۀیتحقلقیخادی

عربِمی دتابیهایی تفصللمی بررسمی دزی وی دردهیدجکی خارجی

جاشتهیشکهیبهیدستیدیردجلانیجلزیخادددرییدردهیدجکی.یداریعمکۀی

سنخی آجان،ی عصری فان،ی
ّ
یؤی عناو ن،ی ذدری فی ادشکهی

ّ
یؤی دوی

آنیهای دصایتی وی قلّتی
ّ

خل درجۀی وی آثارعلمم،ی دهّمی یحتادیی

دست.یگرچهیآجانیتصر حییمیدننکیدهی»تاّجهیویژهیبهیجهاتی

ددبمیویهنریید نیآثاریددشتهیدجک«،یبهیجکرتیچنلنیتلشمیردی

دردهیویدزییختّصاتیبلغمیویدرزشیهاییسبکمیآنیهایسخنمی

بررسم،ی یاردی دتابی یقاالتی غایبی دری ی
ً
دصاال گفتهیدجک.ی

یختّصاتی جحای،ی صرفم،ی ویژگمیهایی دربارۀی جایسنکگانی

ف(ی
ّ
میوییطباع/ییتکل

ّ
زبانیشناختمیویددبمیویدلفلّاتیجثری)یرسل/یفن
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دظهاریجظرییشهادییجکردهیدجک.

یقایهیدری۷یقسمتیتنظلمیشکه،یدهیقسمتیدّولیبهیتاضلحاتی

یاتمیدختصاصیددرد.یدریآنیجا،یضمنیدشارهیبهی
ّ
ویتأّیلتییقک

تمیعلامیبهی»جقلم«یوی»عقلم«یدریدجلاییدسلم،ی
ّ
تفکلکیسن

فارسم،ی برجایییاجکۀی علممی یتانی قک میتر نی دهی یمیخادجلمی

قیبهیربعیآخریقرنیچهارمیهنرییدست؛یدزیجملهیحدود 
ّ
یتعل

مینیجاشتۀیدخا نمیبخاریی
ّ
خی3۶1ق،یهدایة المتعل العالم یارَّ

)د.یحکودی3۶2ق(،یویاالبنیه عن حقایق االدویهیدزیدباینصاری

هرویی)د.یحکودی3۵4ق(.یتنّاعید نیآثاریبازیاجکهینشانییمیدهکی

یشماریآنیهایقبلیدزیآنیتار خیبیشیتریهمیبادهیدست.ی
ً
دهیدحتماال

ویرساالتی دتبی جخستلنی دهی دستی د نی یهی
ّ
یقک د گری جکتۀی

بهیجحای ویمی یمیشک،ی جاشتهی رودنی وی سادهی فارسمی بهی علممی

فزد نکهیدییدستخاشیسیلیودژگانیعربمیگرد ک.

دتبیویرساالتیدری۵یقسمتی)2-۶(یبررسمییمیشاد،یوی

2ی قسمتی ذ لی دست.ی »جتلنهیگلری«ی ی
ّ
یحل هفتمی قسمتی

ددنشنایهیهایویدلهانیشناختیهایییعروف،یبایمفاتیح العلوم 

عربمی بهی چهارمی قرنی جلمۀی دری دهی یمیشادی شروعی خادرزیمی

تأیلفیشک.یسپسیجابتیبهییعّرفمیجامع العلوم فخریردزیی

)دودسطیقرنیششم(یوینفائس الفنون شمسیدیک نیآُیلمی)دود لیقرنی

هشتم(ییمیرسکیدهیهریدویبهیفارسمیدست.یدزیینکرجاتید نی

دویدثریبریمیآ کیدهیشماریعلامیعقلمیویجقلمیتایدودخریقرنیجهمی

فارسمی ددنشنایۀی ددشتهیدست.ی دفزدیشی دجکدزهی بهیچهی هنریی

د گریجواهر العلوم همایونی،یتأیلفییحّمکیفاضلیسمرقنکیی

جامعی۶0،یدری )جلمۀیجخستیقرنی12ق(یدست.یتعکددیعلامیدری

نفایس 1۶0یویدریجواهر 120یدست.یعلوهیبرید نیددنشنایهیهایی

عمایم،یپارهیدییجاشتهیهاییددئرةیدیمعارفمیدهیبهیعربمیدریدیردنی

جاشتهییمیشکیدغلبییعادلیهاییفارسمیجلزیددشت؛یدانشنامۀ 

قطبیدیک نیشیردزییدزیجملۀی التاج  دّرة  دبنیسینایوی عالیی 

هملنییعادلیهاییفارسمیدست.

چهاری یعّرفمی شایلی ر اضمی علامی سام،ی قسمتی ذ لی

رشتۀیبنلادییدستیدهیدزیطر قیترجمه،یویبهیدحتمالیقایی

جظر ۀی رسیکهیباد:ی درثی بهی دال امی قک می دزی شفاهم،ی بهیطاری

دعکدد،یهنکسه،یجنام،ییاسیقمیجظری.یبهیعلوه،یدزیرشتهیها می

پتلک،ییکاجلک،ییخروطات،یویستارهیشناسمیبهیعنادنی
ُ
چانید

شماری یمیآ ک.ی یلانی بهی سخنی جلزی جنامی علمی دزی شاخهیدیی

شاخهیهاییفرعمیعلام،یدهیدفزدیشیآنیهایطمیقرونیچهارمیوی

پننمیسرعتیگرفتهیباد،یتایقرونیجهمیویدهمیز ادیویز ادتری

شک؛یدزیجملهیجبر،ییربعیوفقم،ییّساحم،یحسابیدهکهمی

یاجنکی رشتهیها،ی د نی دزی پارهیدیی جایسنگکدنی غلره.ی وی هنکی،ی

یبای
ً
هنکسه،یحسابیویجبر،یجنام،یویستارهیشناسمیردینسبتا

تفصللییعرفمییمیدننک،یبهیشمارییدزیدتابیهاییهریرشتهیوی

فانیآنیهاییمیپرددزجکیویآنیهایردیدزیجظریدرزشیدریتار خی
ّ
یؤی

یدرز ابمییمیدننک.یدیایدزیسبکیویسیاقیجثِریآنیهای
ً
علمییختصرد

بهیجکرتیسخنییمیگا نک.

 خشاچه رمابهیعلامیطبلعمیشایلیآثاریعلایی)هادشناسم،ی

زیزیه،ی داریزها(،ی چشمهیها،ی رودخاجهیها،ی برف،ی باردن،ی تشکلی

جغردفمی وی جاجارشناسم،ی گلاهیشناسم،ی یعکنیشناسم،ی

دختصاصیددرد.یدرید نیقسمتیبایآثارییبهیفارسم،ییاجنکی

جواهرنامۀ نظامی  آثار علوییدزیدباحاتمیدسفزدری،ی رسایۀی

)درییعکنیشناسم(یدزییحّمکیجیشاباری،یبازنامه )دریجاجارشناسم(ی

بنی جاشتۀییحّمکی )دریجغردفلا(ی جهان نامه  وی دزیعلمینسای،ی

جنلبیبکردنیآشناییمیشا م.

یاضاعی خشایراْتیددنشنایهیهاییطبّمیدست،یدزیجملهی

وی ردزی،ی زدر ّایی یحّمکی یناسم،ی عبّاسی بنی علمی آثاری

دبنیسینا.یدغلبید نیآثاریدزیعربمیبهیالتلنیترجمهیشکیویهمی

ددشت.ی پا کدری تأثلریی غربی دری همی وی دسلمی جهانی دری

ذخیرۀ  فارسم،ی بهی درسمی طبّمی دتابی شاخصیتر نی

قسمتی ذ لی دست.ی جرجاجمی دسماعللی دزی خوارزمشاهیی

پننم،یدزیبعضیآثاریجگارشی افتهیدریرشتهیهاییدایبکشناسم،ی

رفتهیدست.ی آنیهایسخنی ینکرجاتی وی فانی
ّ
یؤی ددروشناسم،ی

قسمتیششمیبهیآثارییرباطیبهیییرشتۀیدشاورزییدختصاصی

ددرد.یتار خیجگارشید نیقبللیآثاریبهیدوردنیپیشیدزیدسلمی

بازیمیگردد.یدرید نیقسمتیدزیدتابیورزنامه جامیبردهییمیشادی

دهیدریعصریسایاجمیجاشتهیشکه،یدیایددنانییاجادیجیست.ی

تأدلکی یهمی جکتۀی چنکی بری )جتلنهیگلری(ی ولپسینا خشی دری

فارسمی علمِمی یتانی ددثری یخاطبی د نکهی شکهیدست.ی کمی

یردیمیبادجکیدهیبهیعلامییختلفیعلقهیددشتنکیویمیعربمی

ی
ً
جممیددنستنک.یجکتۀیدومید نیدهیسلطلنیویرجالیدیردجمیغایبا

سفارشیتأیلفیچنلنیدتابیها میردییمیدددجک؛یدویرشتهیدییدهی

یدزیحما تیدربارهایبرخارددرییمیشکجک،یستارهیشناسمی
ً
عمایا
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یاجنکی دتابیها می دزی یمیتادنی ردی حما تی د نی باد.ی طبی وی

چهارمقالۀ عروضمیویقابوس نامه جلزیدر افت.یجکتۀید گری

شیاهیهایوییحلیهاییدجتقالیعلامیبهید گردنیدست.یپرددختنی

بهیعلامیدریدربارهایبایتشکللی»ینایس«یویدستفادهیدزیروشی

»سؤدلیویجادب«یصارتییمیگرفت،یدیایدجتقالیعلمیدزینسلمی

بهینسلیبعکیی کیخاجکدن،یحلقهیهاییتکریسیخصاصم،ی

وییکدرسیجلزیروشیهاییخاّصیخادیردیددشت.یچهارمید نیدهی

علامیدریتمایمیسطاحیددبلّاتیحضاریددشت؛ییاجنکیدستفادهی

خلقی دری گلاهیشناختمی وی جنایمی پزشکم،ی دصطلحاتی دزی

یهریدتابی
ً
تشبلهاتیویدستعاردت.یجکتۀید گرید نیدهیتقر با

ددشت.ی فارسمی بهی همی یعادیمی بهیشکلم،ی عربم،ی بهی علممی

یردغهیویسمرقنکی دری دهی د نیدهیدتبیز نمی یطلبیجایبی

یحاسبهیشکهیباد،یجخستیبهیفارسمیجاشتهیویسپسیبهیعربم،ی

تردمیویالتلنیترجمهیشک.ی

دزییعکودیدشاردتیجایسنکگانیبهیدلفلّتیجثریجاشتهیهایی

یهیهاییبعضمیدزیدتبیعلممیفارسمی
ّ
علممید نیدستیدهییقک

تیبخشیدست.یحرفی
ّ
درزشیددبمیددرجکیویخادجکنیآنیهاییذ

پا اجمید نیدویجایسنکهید نیدستیدهیبهیرغمیتنّاعییحتاد می

لعاتییایدربارۀیتار خیعلمی
ّ
آثاریذدرشکهیدریجاشتۀیآجان،یدط

دریدیردنیباینسبهیدجککیدست.

بهیباوریجگارجکه،یفصلیچهارم،یگرچهیدزیحلثیتحقلقی

عایماجهیویقابلیتقکیریدست،یبیشیتریبهیتار خیعلمییمییاجکی

تایجقکیویبررسمیجثریآثاریعلمم.

ر چارد،ی فردنسیسی جگارشی »خاشنایسم«،ی یرات.ا فصلا

هنری بخشی یکیری وی فردنسهی می
ّ
یل دتابخاجۀی سابقی دتابکدری

دهی داتاهی بسیاری دستی جاشتهیدیی یاور،ی یازۀی دری دسلیمی

جایسنکهیدریآن،یخاشنایسمیردی کمیدزییعتبرتر نیهنرهایی

یز ادیییرهانی
ّ
دیردنیبهیشماریآوردهیوید نیجا گاهیودالیردیتایحک

تایلکینسخیقرآنیوید گریدتابیهای ایهنرهایید گرییددنستهی

دزیخطاطانی بعضمی ددرجک.ی قی
ّ
تعل دتیبهیشناسمی بهیحازۀی دهی

خبرهیویدربابیجظریدریزیلنۀیخاشنایسمیجزوهیهاییردهنمای

بهی جاشتهی دهنیتر نی جاشتهیدجک.ی هنری د نی دربابی یقاالتمی  ای

دهی دستی ردوجکیی الّصدوِر  راحة  دتابی دزی فصلمی فارسمی

فیدریآنیخاشنایسمیردیبهیعنادنیعلممیتمامیعلاریتاصلفی
ّ
یؤی

ویتحلللیدردهیدهیبریدساسیآن،یآبیویدجکدزهیهاییحروف،ی

پلرویی دقلقمی بسیاری قادعکی دزی آنیهای داربردی وی ترسیمی طرزی

اطییعروفیعرب،ی
ّ
یمیدنک.یپسیدزیدرگذشتیدبنیُیقله،یخط

رشته،ی د نی جظر هیپرددزی وی خاشنایسی یستعصمم،ی  اقاتی

جهانیدیردجمیردیتحتیجفاذیخادیآورد.ی

اطانیصافمییشربیدلفلّاتمی
ّ
بهیرود تیر چارد،یخط بنای

حروفلّهی فرقۀی د نیدهی دمای بادجک،ی قائلی خطی بردیی عرفاجمی

تأثلری یمیددنستنک.ی د نمی درزشی وی وزنی ددردیی ردی حروفی

تصّافیبریدتابیتحفة المحبّین،یدویلنیرسایۀیفارسمیدربارۀی

ی
ً
دایل آن،ی ز با میشناختمی جهاتی وی خاشنایسمی قادعکی

ییفصلیپننمیبهییعّرفمیرساالتیوی
ّ
یدل

ً
آشکاریدست.یتقر با

دجادعی دربارۀی یطلبمی هلچی بهی وی یمیپرددزدی خطی دستلنهیهایی

خطاطییستعملیدریخاشنایسمیهای)قرآنیها،یدتیبهیها،یسنگیهایی

یروشنیجیستیدهی
ً
قباریویدیثالید نیها(یدشارهیجممیدنک.یدساسا

یناسبتید نیفصلیپنجیصفحهیدی،یبای»جثریفارسم«یچیست.ی

بک همیدستیدهیجثرید گریدستیویخطمیدهید نیجثریبهیآنی

ید نیجاشتۀیداتاهیدزیجظریتار خچۀی
ً
جاشتهییمیشادید گر.ی قلنا

یخاشیخادجکجمیویدرزشمنکیدست،یینتهمیربطییستقلممی
ّ
خط

بهیبحثیجثریفارسمیجکدرد.یبهیعلوه،یبهیفرضیهمیدهیدرجی

فصلمیردجعیبهیخاشنایسمیدریدتابمیبایعنادنی»جثریفارسم«ی

دجنمنیهایی دزی دوتاسی آقایی بادی حقی یمیددشت،ی ضرورتی

خاشنایسانیدیردنیدستمکددییمیدرد.یبهیدحتمالیز اد،یچنانیچهی

 ارشاطریدریقلکیحلاتیباد،یچنلنییمیدرد.یپرسشیشایستۀی

طرحیدربارۀیدتابینثر فارسیید نیدستیدهیآ ایچنلنیدثریی

دتابیهایی فهرستی بری باشکی تار خمی یروریی ی
ً
صرفا با کی

ویچانی چنکی وی جگارشی تاصلفیسبکی وی تحلللی ینثاری ای

یحتادییآنیها،ی ایهریدو؟یی

تار خیجگاریی ددبمی جنبهیهایی دری »تأّیلتمی ششت.ا فصلا

فارسم«،یتأیلفیبِرتیفردگنِریدتریشم،یدستادییطایعاتیدیردجمی

جگاهیهایی طرحی بای َبمبِرگ،ی وی بریلنی آزددی ددنشگاهیهایی دری

یتفاوتیدریگذشتهیویحالیبهیردبطۀیتار خیجگارییویددبلاتی

دزیآنیهایآغازییمیشاد:یدزی وروشیهاییپژوهشیدریهری کی

جگاهییلکیدیشعردءیبهاریویدساجمیقبلیدزیدویدریغرب،ییاجنکی

هریانیدته،یدهیجاشتهیهاییتار خمیردیتایلکدتمیددبمیدرز ابمی
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یمیدردجک،یتایتار خیپژوهانیقرنیبیستمیدهیتار خیویددبلاتیردی

دویرشتۀییستقلیبایروشیشناسمیهاییخاصیهری کییمیددجنک،ی

جایسنکهی دردهیدجک.ی خاذی
ّ
دت بینابینمی یاضعی دهی آنیها می تای وی

سپسیبهیروجکیویروشیتار خیجگارییدریفارسمییمیپرددزدیدهی

ریدزیعربمیبادهیدست.یوییبهیتار خیطبرییدشارهییمیدنکی
ّ
یتأث

فیآنیبردییدثباتیصّحتیویسقمیرود اتیدزیروشی
ّ
دهییؤی

تفاوتی بنابرد ن،ی بهرهیگرفتهیدست.ی یعمالیدریعلمیحک ثی

بک نی دست؛ی آنیهای یاضاعی دری حک ثی علمی بای تار خی علمی

وی دسلیمی دیهلّاتی دزی بخشمی حک ثیجگاریی دهی یعنمی

یمیرفتهیدست.ی شماری بهی غلردیهلّاتمی دیریی تار خیجگاریی

دباعلمییحّمکیبلعممیجلزیدهیبهیترجمۀیتاریخ طبری هّمتی

ریدزیروشیدارییحّمکیجریریطبریی
ّ
یبیشیترییتأث

ً
گماردیدحتماال

بادهیتایتادر خیفارسم.ییعیذیک،یبنایبهیعللم،یتفاوتیها می

بلنیدصلیعربمیویترجمۀیفارسمیآنیپلکدیشک،یدهی کمیدزیآنیهای

حالیویهادییددستانیسرد میترجمۀیفارسمیویحذفیدساجلکی

یتنیعربمیباد.ییاضاعیهمیپا میعربمیویفارسمیبهییسئلۀی

بهی کک گری نسبتی زبانی دوی د نی ینزیتی وی یاضعی حّساسی

یرتبطیشکهیدست.یبهیرغمید نیجظر ّه،یدهیبهیدجبالیغلبۀیدسلمی

بریدیردن،یعربمیبرییللیتحتیسیطرۀیآجانیتحمللیشکیویدری

جتلنهیدستفادهیدزیزبانیفارسمیدریحکمیجمادییقاویتیدیردجلانی

خادی جملهی دزی رتر،ی
ّ
یتأخ پژوهشگردنی باد،ی دسلمی بردبری دری

فردگنر،ییعتقکجکیدهیردبطۀیفارسمیجای)جا گز نیفارسمییلاجهی ای

تای یمیگشتی همکاریی یحاری بری بیشیتری عربمی وی پهلای(ی

یقاویتیویتقابل؛یدیشانییعتقکجکیدهیزبانیفارسمیحتمیدری

عربمی همیپایی وی همردهی شرقمی سرزیلنیهایی دردنی دسلیمی

پیشیرفت.یبایوجادید ن،یجهیتنهایدریآنیزبانییستحللینشک،ی

دری جملهی دزی درد،ی پلکدی آنی بای همی یتفاوتمی وجاهی بلکهی

تار خیجگاری.یفردگنر،یضمنییرورییتحلللمیبریروجکیتحّالی

تار خیجگارییدزیآغازیتایدودخریقرنیسیزدهمیویذدریدسایمی

یهمیتر نیدتبیتار خمیویجقکیدجمایمیهری ک،یبهید نیجتلنهی

یمیرسکیدهیویژگمیهاییتار خیجگارییدریعربمیویفارسم،یدزی

همانیآغازیدریدویطر قییتفاوتیتکایلی افت.یدرحایمیدهی

قاجهیدتخاذیدردیویبهیعلمی
ّ
جگارشیتار خیبهیعربمییاضعمییحق

بیشیتری فارسمی تار خیجگاریی باد،ی نزد کی دیحک ثیسختی

رجگیویآبیددبمیبهیخادیگرفت؛یهکفشیبیشیتریفردهمیدردنی

یشغایلّتیفکرییبادیتایثبتیویضبطیوقا عیویرود تیگری.ی

تیهایی
ّ
یدغلبیتحتیتأثلریسن

ْ
رو کردیفارسمیبهیجگارشیتار خ

بنابرد ن،ی دیردنیباد.ی رود میویحماسمیینابعیقبلیدزیدسلمی

جاشتنیویخادجکنیتار خیدریزبانیفارسمیردیجممیتادنیدزیتحّالی

د گری صۀی
ّ
یشخ درد.ی جکدی ددبمی گردیشیهایی وی ددبلّاتی

آثاری دزی شماریی شایلی دهی دستی د نی فارسمی تار خیجگاریی

یطلبی یمیشاد.ی جلزی پهلادجمی وی حماسمی تار خم،ی ینظامی

فاقمییشابهِی
ّ
د گرییدهیفردگنری ادآورییمیشاد،ید نیدستیدهیدت

آنیچهیبهییروریزیانیدریشعریفارسمیرخیدددیدریجثریجلزیرخیددد:ی

دزی لف،ی عنمی
ّ
یتک جگارشی بهی سادهی جگارشی تبک لی ی روجکی

تادر خی آنیدهی د گری یطّال.ی وی یصناعی بهی یاجزی وی یطباعی

آجانی بهی ی
ً
جگاشتهیوییعماال دیردی بهیسفارشیشاهانیوی ی

ً
عمایا

پیشکشییمیشک.ییطلبیآخرید نیدهیدزیقک میدال ّامیتایزیانی

یمیشادی جاشتهی سلسلهیدیی دربارۀی دهی تار خیها می حاضر،ی

یبایذدریشرحمیدزیسقاطیسلسلۀیقبلمی
ً
یتا

ّ
حسبییعمالییقک

بای پهلایی د نیدهیجگارشیدربارۀیخاجکدنی آغازییمیشاد،یدمای

شّمهیدییدزیدجحطاطیقاجار ه،یویپژوهشیردجعیبهیجمهاریی

دسلیمیبایتاصلفمیدزیسقاطیپهلاییشروعییمیشاد.

فصلاهفتت.ا»زجکگمیجایهیجایسم:یتذدرهیوییناقب«،یبهیقلمی

د نک اجا،ی ددنشگاهی دری تطبلقمی ددبلاتی یاِزنسکم،دستادی پُلی

یدختصاصیددردیبهیشناساجکنیدویگاجۀیزجکگمیجایهیجایسمی
ً
عمکتا

تمیدریدیردنیفرهنگم،یدهیدریفهرستیجگاشتیهایزیریعنادنی
ّ
سن

بهی ی
ً
عمایا »یناقب«ی یمیگلرجک.ی قردری »تذدره«ی وی »یناقب«ی

د نم،ی رهبردنی دارهاییشگفتیدجگلزی وی گفتهیهای شرحیحال،ی

وی یمیشادی ینحصری صافمی یشا خی وی دسلمی پلایبری بهیویژهی

ییبایغه،یددرد؛یدریحایمی
ّ
ییحنمیستایشیآیلز،یگاهیدریحک

ً
یعماال

برییمیگلردیوی دفرددیردیدری دزی دهی»تذدره«یگسترۀیوسیعیتریی

دفرددییدهیدری یهمیتاصلفاتیآنییثبتیجیست.یشماری
ً
یزویا

تذدرهییعّرفمییمیشاجکیگاهیبهیصکهایویهزدرهایسرییمیزجک،ی

یسرگذشتیطبقۀیدجتماعمی ایصنفیخاصمیردی
ً
ینتهمییعماال

ثلن،یوی
ّ
یردء،ییحک

ُ
یخاشنایسان،یدطبّاء،ید

ً
شایلییمیشاد؛ییثل

تی
ّ
سن دری وجاد،ی د نی بای سرشناس.ی گروهیهایی د گری

تاّجهی شرحیحالیجایسمیفارسم،یدویگروهیبیشیتریدریداجانی

بادهیدجک:یزعمایید ن/یشا خیصافم،یویشعرد.یبهیهملنیسببی
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

همیجخستلنیآثارییدهیعناو نیآنیهایبایودژۀی»تذدره«یشروعی

جخستلنی تذدرةیدیشعردهاست.ی وی تذدرةیدالویلاهای یمیشاد،ی

ینماعهیدزیتردجمیجاعیدّول،یتذکرة االولیاء فر کدیک نیعطاری

ترجمهی دجگلیسمی بهی ردی االولیاء  تذکرة  )دهیخادی یازنسکمی دست.ی

ییبساطیساختار،ییحتادیویینابعیآنی
ً
دردهیدست(یبهیجحایینسبتا

بیشیتری دهی یمیشادی جمله،ی ادآوری دزی وی یمیدنکی یعّرفمی ردی

یطلبی جاعی سهی شایلی دثری د نی دری ینکرجی زجکگمیجایهیهایی

یهیدییداتاهیبهیجثریییسّنع،یحکا ات،یویدقادلیوی
ّ
دست:ییقک

ترجمهی صاحبانی گفتهیهایی بهی تذدرهیها،ی دری قصار.ی دلماتی

یفضایویدهّملّتی
ً
ـیصافمیباشنکی ایعایمید نی ایشاعریـیغایبا

زیانی رو کددهایی وی آجانی دعمالی تای دددهییمیشادی بیشیتریی

یعربم،یویددثری
ً
زجکگمیدیشان.یینابعیتذدرهیهایوییناقْبیعمایا

فانیدیردجمیبادهیدست.
ّ
آنیهایدزییؤی

یازنسکمیسپسیبهییعّرفمیچنکیتذدرۀید گر،یویتفاوتیهایی

حات 
َ
آنیهایبایدثریعطارییمیپرددزد:ینفحات االنس جایم،یرش

عین الحیاتیدثریفخردیک نیعلمیصفم،یویدویجاشتۀید گر،یدثری

شاهزددۀییغال،یددردیشکاه:یسکینة االولیاء ویسفینة االولیاء.ی

دریدثریدّول،یصافمیعایمییقامی»یلانییلر«،یشیخیقادرییهایی

الهار،یویدریدویمی)بایحازهیدییبهییردتبیوسیعیتر(یفرقۀیقادر هیدری

داجانیتاّجهیقردریددرجک.

شاخص،ی چهرۀی بری کی تمردزی بای سکینه،ی وی رشحات 

بهیجاعید گرییدزیزجکگمیجایهیجایسم،ی ساختاری»تذدره«یردی

دصطلحی بهی تذدره،ی یمیدننک.ی تبک لی »یناقب«ی  عنمی

ی»جناحم«یدست.ی
ً
دیروزی،ی»فردجناحم«یوییناقبیعمکتا

یبریدیتلازدتیویدردیاتی کیشیخیصافمی
ً
درییناقبیعمایا

وییکتبیویپلرودنیدویتأدلکیشکهیدست.یجماجۀیدعلیییناقبی

اسرار التوحید،یدثرییحّمکیبنیینّاریدریشرحیدحادلیدباسعلکی

کلمات  ِمن  ور 
ّ
الن کتاب  د گْری یناقبی دست.ی دبمیدیخلری

شایلی وی عربمی بهی سهلنم،ی علمی بنی یحّمکی دزی ابی طیفور 

یدقادلیبایز کیبسطایمیویحکا اتمیدربارۀیدویدست.یدتاِبی

نور العلوم شا کیقک میتر نیدثریدزیجنسییناقبیباشکیدهی

بهیفارسمیوییشتملیبریشرحیدحادلیدبادیحسنیخرقاجمیوی

بهیزیاجمی قی
ّ
یتعل آن،ی دزی جاشتهیشکهیویینملمی ی دوی سخنانی

دیرتر،یبریجایییاجکهیدست.ی

دری وی یمیدنکی د فای یناقبی دری عمکهیدیی جقشی دردیاتی

ۀی بیشیترید نیگاجهیدتبیالدقلی کیفصلیبهیدعمالیخارقیدیعاد

یشا خیصافمیدختصاصی افتهیدست؛ییاجنکیمناقب ژنده پیل،ی

بهیقلمییحّمکیغزجای.ی دحمکیجامی دعمالییعنزهیگاجۀی شایلی

بهیعنادنی دز،ی
ّ
دبنیبز جاشتۀی الصفا،ی صفوة  دزی یازنسکمی

ودضحیتر نیزجکگمیجایهیدزیسنخییناقبی ادییمیدنکیدهیدریآنی

تیشرحیحالیجایسمیصافلاجهیرجگیسیاسمیوی»جناحم«ی
ّ
سن

بهیخادیگرفتهیدست،یزیردیدریشرد طمیجگارشی افتهیدهیدعقابی

دویتمی تأسیسی بردیی تلشی دری دردبللمی صفمیدیک نی شیخی

بادجکیدهیبهیسلسلۀیصفایییعروفیشک.ییازنسکمیپسیدزی

ذدریدویجماجۀید گریدزییناقبی)مناقب العارفیِنیدفلدمیدریینقبتی

رزیی
َ
باخ جظایمی عبکدیادسعی دزی جامی  مقامات  وی یاالجایجللیدیک نی

بهیزجکگمیجایهیهاییشعردییمیپرددزد،ی دربارۀیعبکدیرحمنیجایم(ی

دهیجخستلِنیآنیهایبایعنادنی»تذدره«،یدثریدویتشاهیسمرقنکی،ی

یاسامیبهیتذکرة الشعرا دست.یبهیدجبالید نیدتاب،یدریدورۀی

تلمار انیبایدجباهمیتذدرةیدیشعردیروبرو لمیدهیهری کیدری

ودقعیتردلبمیدستیدزیزجکگمیجایهیهاییشاعردنیویگلچلنمیدزی

ردزی،ی دحمکی دیلنی هفت اقلیم  همچانی آجان:ی سرودهیهایی

خالصة االشعار و زبدة االفکاریتأیلفیتقمیدیک نیداشم،ی

فانی
ّ
ویعرفات العاشقینیدوحکییَبللاجم،یدهیهریسهیتاّسطییؤی

دیردجمیدریهنکیتأیلفیشکهیدست.ی

قبللیتذدرهیهایدهیعمایمیخادجکهییمیشاد،ی د نی دناری دری

تذدرهیها میجلزییختّصیشاعردنی کیدوره،ی ایشاعردنیودبستهی

تأیلفی یاضاعمیخاصی سرد نکگاِنی دربارییخاص،ی ای بهی

شکهیدست؛ییاجنکیمجالس النفائِس یلرعلیشیریجاد م،یتحفۀ 

دزی رحیمیی مآثر  تهماسب،ی شاهی برددری یلرزدی سامی دزی سامیی

زیاجمی فخردیک نی دزی میخانهی تذکرۀ  وی جهاوجکی،ی عبکدیباقمی

تذدرهیهایی د نی یازنسکمی ساقمیجایهیسرد ان.ی یختّصی

گاجاگانیرد،یبستهیبهیدهّملّتیویدرجۀیتأثلرگذدرییهری ک،ی

تاصلفیویتحلللیدردهیدست.یوییبهیدرستمی ادآورییمیشادی

وی ساختاری دری تغللردتی یقکدریی بای شرحیحالیجایسم،ی دهی

ذ لی ی
ً
یزویا جهی ینتهای ددشتهیدست،ی دددیهی زیانیحالی تای قایب،ی

رضاقلمیخانی دهی یمیدفزد کی دوی یناقب.ی وی تذدرهی عناو نی

تیهاییتذدرهیجگارییدیردنیپیشایکرنیویردهی
ّ
هکد تییلانیسن

ویروشیدیروزییشرحیحالیجگارییپلاجکیزد:یریاض العارفین 

شرحی شایلی الفصحا  مجمع  وی صافلان،ی دحادلی شرحی دری
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

زجکگمیویجماجۀیدشعاریسرد نکگانیدیردجم.

وی تأّیلتی برخمی بای ردی خادی عی
ّ
یمت یقایۀی یازنسکمی

بای جملهی دزی یمیبرد؛ی پا انی بهی تاّجهی قابلی جتلنهیگلرییهایی

تاّجهیبهییعنایییغایی»تذدره«یتصر حییمیدنکیدهیتحقلقاتی

ری
ّ
یتذد جیست(ی آنی دزی جکدیی همی شرحیحالیجایسمی )دهی تار خمی

تذدرهیهای یطایعۀی دست.ی گذشتگانی دزی دیروز انی شکنی

وی فانی
ّ
یؤی درزشیهایی بهی ردجعی آگاهمیها می یمیتادجکی

بک نی بکهک،ی یای بهی بادهیدجکی آثاریی کیچنانی
ّ
یای دهی جادیعمی

شایستۀی ردی یمیبر میگذشتگانیچهیچلزها می پمی دهی طر قی

 ادآورییویبهیخاطریسپردنییمیددنستهیدجک.

فصلاهشتت.ا»ددستانیویقّصه:یسرگریمیدریقایبیددبلّات«،ی

دریپنجیبخش،یجاشتۀییهردنیدفشاری،یعضایهلئتیعلممیبنلادی

روجکی وی بهیجا گاه،یسابقهی تهردن،ی دسلیم،ی دیمعارفی ددئرةی

تحّالییقاالتمییمیپرددزدیدهیذ لیدصطلحاتمیچانیددستان،ی

قّصه،یرود تیویحکا تیگفتهی ایجاشتهیشکهیدست:ییقاالتمی

فایکلار،ی ردی آنیهای دددهیدجکی ترجلحی پژوهشگردنی غایبی دهی

ددبلاتیعایلاجه،ی ایبخشمیدزیفرهنگیعاّیهیبشمارجک.یجایسنکهی

دوردنی ینثاِری قّصهیهایی دستهیبنکی،ی جاعمی وضعی بهیینظاری

وی یمیدنک،ی تقسیمی »داتاه«ی وی »بلنک«ی بهی ردی پیشایکرنی

ددستانیهاییبلنکیردیذ لی»قّصه«یویددستانیهاییداتاهیردیذ لی

»حکا ت«یجایییمیدهک.یبهیقالیجایسنکه،یدزیقرنیششمیبهی

ددشتهیدجک:ی ردی دیردجمی قّصهیهایی جقلی شغِلی گروهی دوی بعکی

االن«ی
ّ
قّصهیهاییطاالجمیدریحلطۀیداری»یعردهیگلردن«یوی»جق

ویجقلیقّصهیهاییداتاهیدزیدشتغاالتیدهلیینبریبادهیدست.ی

فیضمنیبلانیسابقۀیقّصهیگا میدریدیردنیویدشارهیبهی
ّ
یؤی

عصری دری »گاسان«،ی بهی یعروفی قّصهیگا،ی جماعتمی وجادی

ایمیدیردجمیردیدزید گریگروهیهاییخادجنکه-جادزجکهی
ّ
ساساجم،یجق

دریدیردنییعاصر،یدهیدریآذربا نانیویدردستانیبهی»عاشق«،ی

یمیددجک،ی یتمایزی ددرجک،ی شهرتی »یلرزد«ی بهی یازجکردنی دری وی

االنیبهیجثریخادجکهییمیشادی
ّ
یبک نیسببیدهیقّصهیهاییجق

ً
ظاهرد

ایمیها(.ی
ّ
ویجهیبهیجظمی)صرفیجظریدزیدبلاتیپرددنکهیدریجاییجاییجق

االن،ییاضاعاتی
ّ
دفشارییبهیدجبالیشرحیرسمیویروشیداریجق

ددستانیهاییدیشان،ییحلیهاییدجرد،یپارهیدییدزیدصطلحاتی

ویعباردتیدلیشهیدییوییکّرریآجان،یوییعّرفمیشمارییدزیینابعی

شاهنامه  ۀید نیقّصهیگا انیداییویبرزن،ییاجنکی یاردیدستفاد

)بهیجثر(،یبهمن نامه،یگرشاسب نامه،یاسکندرنامه،یفیروزنامه،ی

دزی پارهیدیی وی هفت لشکر،ی شبستری،ی کرد  حسین  قّصۀ 

ینظایۀی ینثاری )رود تی خاورنامه  یاجنکی یذهبم،ی ددستانیهایی

بهیدستثنایی دهی یمیدنکی تصر حی خاسفم(ی دبنیحسامی خاوران نامۀ 

پنجیقّصۀیبلنکیاسکندرنامه،یداراب نامه،یقّصۀ حمزه،یَسَمک 

االنیدزی
ّ
ۀیجق عیّار ویفیروزنامه،یتمایمیقّصهیهایییاردیدستفاد

دورۀیصفاییبهیبعکیتایلکیشکهیدست.یقّصۀ حمزهییشهارتر ن،ی

یطاالجمیتر نید نیپنجیقّصۀییردمیپسنکی
ً
ویسمک عیّار دحتماال

ـیسهیصفحهیدیی بادهیدست.یدفشارییدریخللیخلصهیدییدوی

دهیدزیهری کیدزید نیچنکیقّصهیبهیدستییمیدهک،یدشاردتمیبهی

ذیک،ی یعی یمیدنک.ی آنیهای ساختاریی وی ودژگاجمی ویژگمیهایی

وی دتابیشناسمی یقایۀی دزی بیشیتری دوی درزشمنکی تاضلحاتی

یعّرفمییحتادییپنجیقّصهیدست،یتایجقکیویبررسمییختّصاتی

بلغمیویجگارشمیآنیها،یبهیعنادنیجماجهیها میدزیجثریقّصهیگا م،ی

یفارسمی
ّ
بهیویژهیدهیهلچیجماجهیدییدزییتانیدصلمیبهیزبانیویخط

عرضهینشکهیدست.

بخشیسامیدزیفصلیهشتمیدختصاصیددردیبهییعّرفمیوی

پک کی طرفی د نی بهی عهکیصفایی دزی دهی قّصهیها می درز ابمی

ایمیویتکو نیقصصیبیشی
ّ
آیکهیدست.یدریدوردنیصفا انیجق

دزیپیشیدفزدیشی افت.ید نیسنخیددبلّاتیعایلاجهیینبعیدصلمی

تفر حیوییشغایلاتیعمامییردمیدریآنیدوردنیباد.یبایپلکدیشکنی

یلانی دری قّصهی دتبی تاز عی وی تکثلری دیکانی چاپی صنعتی

قشرهاییبیشیترییدزییردمیفردهمیآیک.یدزیجملۀیدتابیهایی

یعّرفمیشکهیدرید نیبخشیابومسلم نامه،یقّصۀ ِقران حبشی،ی

ویقهرمان نامه دست.ید نیهریسهیدتاب،یبهیجظریدفشاری،یدزی

طرطاسمی دباطاهری بهی دهی دستی عهکیصفایی برساختهیهایی

پیشیتری قرنی چنکی دهی قّصهیپرددزیی شکه:ی دددهی نسبتی

بخشی ذ لی یعّرفمیشکهی دتابیهایی د گری یمیزیستهیدست.ی

بنی دربارۀیخروجییختاری مختارنامه  قّصۀییذهبمی دوی سام،ی

دبمیعبلکیثقفمیویمسیّب نامه باییاضاعیقلامییسیّبیبنیقعقاقی

)طبقیرود تیقّصه(یدریخانیخادهمیدیامیحسینعیویآزددیدردنی

فرزجکیدو،یز نیدیعابک نع،یویهمچنلنیدتابیهاییتار خم-

بوستان خیال  رستم نامه،ی حسین کرد شبستری،ی دسطارهیدیی

)تأیلفیشکهیدریهنک(یویامیر ارسالن دست.یجایسنکه،یبهیرودلی



109

نقد و
بررسی

ن
ث
 ر
اف
ر
ی  ، 
لج
 ا
رپ
م 
اا
تال

ا
یر
 ا
دا

یا
ن
ث
 ر
اف
سر
ی

م
ادج

دل
نی

ک 
کدی

ن
ی
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

قبل،یخلصهیدییدزیهری کیدزید نیسهیدثریردیبهیدستییمیدهکی

ایمیبلانییمیدنک.یدوی
ّ
ویجقشیویدهّملّتیهریدکدمیردیدریحرفۀیجق

بهیحضاریفزد نکۀیعلّاردنیویجادوگردنیدرید نیآثاریتصر حی

یمیدنکیویورودییاجاددتیخلایم،ییاجنکید ا،یغالیویپرییردی

 ادآورییمیشاد.یحنمیغلّا،یخلالیپرددزییویفاصلهیگرفتنیدزی

ایم،ی
ّ
یجق

ّ
دبیتریدردنیفن

ّ
ودقعلّاتیتار خم،یبهیقصکیهرچهیجذ

تییمیگلرد.
ّ
دریآثاریعهکیصفاییبهیبعکیشک

دریبخشیچهارم،یدزیقّصهیهاییداتاهیترییسخنییمیرودی

ایمیتحریری افتهیدست:یینظاریآثارییدستیدهی
ّ
دهیبهیسبکیجق

بردیی جاشناسی دفرددیی بهیقلمی بلکهی شفاهم،ی رود اتی دزی جهی

ییاضاعی
ْ
ایمیجاشتهیشکهیدست.یعشق

ّ
دستفادهیدریحلقهیهاییجق

بسیارییدزید نیقبللیددستانیهاست،ییاجنکیقّصۀییهریوییاهیدهی

رود تمیدستیدزیعشقیشاهزددهیِیهر،یفرزجکیخاورشاه،یبهییهری

دختریهللییغربم.ی ایقّصۀیجاشیآفر نیگاهرتاج.یجاشیآفر نی

بهیقصکی بسیاریی یرددنی دهی دستی دیشقی پادشاهی دختری

خادستگارییدزیدویبهیدیشقیرویییمیآورجک،یدیایشاهکختی

فقطیشاهزددۀیچلنم،یبهیجامیسلطانیدبردهلم،یردییمیپسنکد.یدوی

ددستانید گریدرییقایۀیعشقیویعاشقمیقّصۀ شیرویه ویقّصۀ 

ییتفاوتی
ً
وامق و عذرا،یجاشتۀیآقاییلرزدیدبردهلمیدریاجمی)ویدایل

بایودیقیویعذردییعنصری(یدست.یدفشارییدرید نیبخشیچنک نی

قّصۀید گریباییاضاعاتمید گر،ییاجنکیمکر زنان،یردییعّرفمیوی

دزی بسیاریی دتابیشناختمی یختّصاتی وی ینکرجاتی رئاسی

آنیهایردیبلانییمیدنک،ییاجنکیدلیلۀ ُمحتاله ویچهل طوطی.

تبییقتلیویددستانیهایییرتبطی
ُ
بخشیپننمیبهییعّرفمید

دستییا ۀی دهی آثاریی ددرد،ی دختصاصی دربلی ودقعۀی بهی

یدزیدورۀی
ً
دحانیویروضهیخادجان،ییخصاصا

ّ
یناقبیخادجان،ییک

صفاییبهیبعکیباد.یدزیآنیجایدهیغرضیدزیدستفادۀیدتبییقتلی

یگر اجکنیشیعلانیباده،یدریعنادنیپارهیدییدزید نیدتبی
ً
عمکتا

دوی جماجهی دفشاری،ییحضی رفتهیدست.ی داری بهی »بُکاء«ی یفظی

دتابیردیبایعنادنیطوفان البُکاء،یتأیلفییحّمکدبردهلمیجاهریی

)د.ی12۵3ق،یشاعرییرثلهیسرد(یویطریق البکاء،یدثرییحّمکحسینی

صیبهی»گر ان«،یقّصهیجایسییذهبمیدریعصریجاصری(ی
ّ
شهردبمی)یتخل

بیدزیجثری
ّ
بایتفصللمینسبمییعّرفمییمیدنک.یطریق البکاءییرد

ویجظمیدری۶0یینلس،یشایلیقّصهیهایییذهبمیویحکا اتی

یردمیپسنک،یدزیجملهیحکا تیجادجمردیقّصابیدست.یدفشاریی

بحثیخادیردیبایجقلیینملیحکا تید گرییدزیطریق البکاء 

دربارۀی»درویشیدابلم«یبهیپا انییمیبرد.

فصلایهت.یبایعنادنی»یطا باتیویطنزیعایهیپسنک«،یدریششی

قسمتیداتاه،یبهیقلمییهردنیدفشاری،یبهیحازۀید گرییدزیددبلّاتی

ایمیوییعردهیگلری،یهمیدسبابی
ّ
یردیمییمیپرددزدیدهیدریدناریجق

سرگریمییردمیبادهیویهمیصبغۀید نمیویتعللممیددشتهیدست:ی

 عنم،یقصصیویحکا اتییذهبمیویدخلقمیدهیبریسریینابِری

میجقلییمیشکهیدست.
ّ
یساجک،یخاجقاهیهایویتکا ایییحل

) ادآوریی ریی
ّ
یذد قّصهیگا م،ی دزیسابقۀی دّول،ی دریقسمتی

یادهبیدیهم(یوییاعظهیسخنییمیرود،یسهیعملمیدهیدریزیانی

رین،ی
ّ
دبنیجازیی)د.ی۵9۷ق(یصاحبیکتاب القّصاص و المذک

تمایزییبلنیآنیهایوجادیجکدشتهیدست.یبنایبهیرود تیدو،یوعظی

همردهیبایقّصهیگا میدزیعهکیخللفۀیدومیبابیشک.یدبنیجازییدزی

ید گرییمیرفتنکیویبابتیذدری
ّ
میبهییحل

ّ
خطلباجمیدهیدزییحل

یمیدنک.یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی شکا تی یمیگرفتنکی پالی یردمی دزی ینعالی دحاد ثی

شایلی هفتم،ی قرنی دود لی دزی باقمییاجکهی دتابیهایی دزی  کمی

بای بهیقلمیودعظمی د نم-دخلقم،ی ینایسیوعظیویحکا اتی

دهی دستی ستاجمی
ُ
د بهیجمالی یعروفی گردیشیهاییصافلاجه،ی

حکا اتشیبسیاریبایجوامع الحکایات عافمیشباهتیددرد.ی

یباییحار ّتی
ً
ینکرجاتید نیقبللیدتابیهایبسیاریگسترده،یددثرد

تخلّلمی ای یشایلیچهرهیهایی
ً
بعضا وی ودقعم،ی شخصلتیهایی

بهی یرباطی حکا اتی جمله،ی دزی دست؛ی حلادجاتی دفساجهیهایی

پلایبرصیویصحابۀیدو،یدجبلاءیبنمیدسردئلل،یفللسافانیویدطبّائمی

یاجنکیسقردط،یبقردط،یدرسطا،یددجا اجمیچانییقمان،یشعرد می

چانیحاتمیطائم،یویُعقلءیدیمناجینمیچانیبهلالیدست.یگا ای

دبنیثابت،ی طنزآیلزی قّصهیهایی وی یطا باتی گا نکۀی جخستلنی

یشهاریبهی»ُجحا«ی ای»جاحم«،یدست.یبهییروریزیانیچهرهیهایی

آیلختهیبایطنزیویشاخیطبعم،ییاجنکی»دخا«،ی»تلخک«ی)طلحک،ی

دیقک(یوییلیجصردیک نیبهیدستما هیهایییطا باتیویقّصهیهایی

هزلیآیلزیدضافهیشک.

بای ی
ً
ینحصرد حکا اتمی شایلی دتابیها می بهی دومی قسمتی

درونییا ۀید نمیویتعللممییمیپرددزد.یجخستلنیدثریباقمییاجکهیدزی

وی البساتینی للطائف  الجامع  ین 
ّ
الست حکا اتی سنخی د نی

د گرییقّصۀ سلیمان،یتأیلفیدبا عقابیبنیعمریتبریزی،ییفتمی
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ّردنی)دریقرنیششم(یدستیدهیعمرییردیبهیوعظیویتعللمیگذردجکی
َ
د

ویبردیید نیینظاریدتابی ادشکهیردیبهیسبکیقّصهیدریقّصهی

دست.ی فرعمی قّصهیهایی شایلی سللمانی دصلمی قّصۀی جاشت.ی

دفشارییسپسیبهییعّرفمیجوامع الحکایاتییمیپرددزد،ییدهیآنی

همیبهیشیاۀیحکا تیدریحکا تیجاشتهیشکهیدست.یهری کیدزی

بیدزیحکودیبیستیبابیدست.ی
ّ
چهاری»قسم«ید نیدتابییرد

بای یختلف،ی دزینابعی دزی دهی حکا اتمی دجباهی بری دفزونی عافمی

یویدصلح،یدزید گردنیجقلیدرده،یشمارییقّصهی
ّ
یقکدرییحک

جمله،ی دزی دردهیدست؛ی ترجمهی فارسمی بهی عربمی ینابعی دزی جلزی

ة،یدثریقاضمیتناخم.
ّ
حکا اتیبسیارییدزیدتابیفرج بعد الشد

بایدرونییا ۀی دزیجملۀیدتابیها میدهیدریعصریصفایی

شک،ی تأیلفی یناسبی حکا اتمی بای همردهی د نم-دخلقمی

دزی القلوبی محبوب  وی هرویی فخرِیی دزی کشوری هفتی

برخارددریبنییحمادیفردهمیدست.یهمچنانیدهیدزیدشاردتی

خادیفردهمیبریمیآ ک،یمحبوب القلوب بهیقصکیتهلۀیینبعمی

بردییسرگریمیحلقهیهاییددبمیخصاصم،یشاعردنیویدهایمی

لعاتی
ّ
قلمیتأیلفیشک.ید نیدتابیردییمیتادنییرجعمیدزیدط

زینة  آورد.ی شماری بهی صفایی عهکی دجتماعم-تار خمی

ینکدیک نی بهیقلمی د گریی سرگرمیدننکۀی دتابی المجالس 

دست.ی صفایی دوردنی جایسنکگانی دزی حسینم،ی یحّمکی

جامی فارسمی دزیحکا اتی یهّمید گریی دزیینماعۀی دفشاریی

یمیبردیدهیبایعنادنینوادر الحکایات و غرایب الروایات،ی

فی
ّ
یؤی جگارشی افت.ی هنکی دری ینتهمی صفا ان،ی عهکی دری

فیتذکرۀ میخانه دست.
ّ
دتابیعبکدینبمیفخردیزیاجم،ییؤی

شایلی دهی دستی دتابیها می یعّرفمی دری سامی قسمتی

هزیلاتیویددستانیهاییطنزآیلِزیدغلبیدجتقادییدست،ییاجنکی

حکا اتی دزی شماریی زدداجم.ی عبلکی جاشتهیهایی دزی پارهیدیی

لاتید نیشاعر،یباییختصریداستیویدفزودها م،ی
ّ
ینکرجیدریدل

وی دیّربهی دبنیعبکی الفریِد  ِعقد  چانی عربمی دتبمی دزی برگرفتهی

محاضرات االدباِء ردغبیدصفهاجمیدست.یعبلکیپیشاهنگی

ژدنریطنزیدریفارسمیبهیحسابییمیآ کیدهیسبکیدبتکارییدو،ی

بهیویژهیدریدوردنیقاجار،یچنکدنیدجبالینشک.یدیبتهیشمارییدزی

قّصهیهاییردلکمی زباجمییتسهننی دزی دستفادهی بای قلمی دهایمی

جاشتنک،یدیایدزهلچی کیچنکدنیدستقبایمینشک.یدفشارییضمنی

بلانیتفاوتیهاییلانییطلفه،یهزلیویطنز،یدزیپارهیدییآثاریدهیبای

لطائف  یاجنکی یمیبرد،ی جامی شکهی تأیلفی یطا فی یحتادیی

ودعظانی دزی صفم،ی کمی علمی فخردیک نی تأیلفی الطوائف،ی

 قلندری،یدزیودعظی
ِ
کدومطبخ دود لیقرنیدهم.یدتابید گری

صافمییشربیعصریصفای،یددهمیودعظیخلخایمیدست.ی

دریدورۀیقاجار،یحکا اتمیدهیدریجاعیددبِمی»طنزیسیاسم«ی

جاشتهییمیشادیودردیصحنۀیددبیفارسمیشک.یدرزشمنکتر ِنی

جقکی بهی ردی دجتماعم-سیاسمی آثاری،یدهیرو کددهایی چنلنی

طنزآیلزییمیدشک،یچرند و پرند علمیددبریدهخکدی)د.ی1334ش(ی

فی
ّ
باد،یدهیزبانیددبمییصناعیزیانیقاجاریردیبهیفارسمیبمیتکل

روزیّرهینزد کیتریدرد.

وی ضربیدیمثلیهای یقایۀی بای ردی خادجنکهی چهارمی قسمتی

جخستلنی آشناییمیدنک.ی دستی آنیهای دهیسرچشمۀی قّصهیها می

دتابمیدهیدرید نییاضاعیبهیفارسمیجاشتهیشکه،یجامع التمثیلی

دزییحّمکعلمیَحبلهیرودی،یتأیلفیشکهیدریهنکوستانیدستیدهی

دریعصریقاجارییخادجنکگانیفردودجمیددشت.یدفشارییپسی

بهیگردآوریی دهی بهیعلقهیدیی دتاب،یگریزیی د نی یعّرفمی دزی

یثالیدریدوردنییعاصریپلکدیشکییمیزجکیویدزیدیلرقلمیدیلنمی)د.ی
َ
د

13۵۷ش(یجامییمیبردیدهیجخستلنیباریشماریز ادییضربیدیمثل،ی

همردهیبایحکا اتمیدهیینشأیآنیهایباد،یذ لیعنادنیددستانیهایی

دیثالیبهیترتیبیدیفبا میتنظلمیدردیویبهیچاپیرساجک.یبهیجظری

دفشاری،ییهمیتر نیینماعهیدرید نیحازه،یتمثیل و امثال،یدری

ک،یبایویردستارییدجناییشیردزییدست.
ّ
دویینل

قسمتیپننمیبهیوصفیدتابیهزار و یک شب ویدتبی

یعربمیدست،ی
ً
یشابهیآنییمیپرددزد.یهزار و یک شب دهیدصل

دریعهکیجاصردیک نیشاهیبهیقلمیعبکدللطلفیطساجمیتبریزییبهی

دزی یناسب،ی دشعاری دصفهاجمی ویسروشی ترجمهیشکی فارسمی

شعردیییختلفیویدزییلانیسرودهیهاییخاد،یدریجاییجاییآنی

گنناجک.یدفشارییبهیدجبالیبلانیسادبقیهزار و یک شبیویدشارهی

بهیپک کدریبادنیتأثلریزبانیویفرهنگیعربمیبرید نیدتاب،یدزی

د،ی
ّ
مییتعک

ّ
دثرییبایجامیجامع الحکایات جامییمیبردیدهینسخیخط

ویمییتفاوتیدزیهم،یدزیآنیدریدتابخاجهیهایییختلفیجگهکدریی

یهنازیبهیچاپینرسیکهیدست.یدویآنیگاهیدزیدتابی
ً
یمیشادیویظاهرد

الف النهار  ایهزار روز  ادییمیدنکیدهیبهیتقللکیدزیهزار و یک 

شب جگارشی افتهیدست.یدصلید نیدثریبهیفردنساییتأیلفیشکهی

یحّمکحسنی بهیقلمی دتابک،ی خانی علمیدصغری دستاری بهی وی
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دمالیدیکویهیوییحّمکدر میخانیقاجار،یبهیفارسمیبرگرددجکهیشک.

دفساجهیهایی وی داددانی قّصهیهایی دربارۀی ششمی قسمتی

شفاهمیدست؛یسخنیدزیحکا اتیویدفساجهیها میدستیدهیتای

 کیقرنیپیشیدهانیبهیدهانییمیگشتهیویبسیارییدزیآنیهایبردیی

خردساالنیهمیبهیطاریشفاهمیجقلییمیشکهیدست.ید نیقّصهیهای

دمیدمیبهیزبانیفارسمیسادهیدتابتیشکهیویدزیشمارییدزیآنیهای

عناو نی ذدری ضمنی جایسنکهی شکهیدست.ی ساختهی فللمیها می

بعضمیدزید نیقّصهیهاییعایلاجه،یبهیجاعییحتادییهریدستهیدزی

دهتمامی بهی دهی ینماعهیها می دزی وی یمیدنکی دشارهی آنیهای

پژوهشگردجمیچانیصادقیهکد ت،یدجناییشیردزییویصبحمی

نشری وی ویردیشی وی بازجایسمی دغلبی گردآوری،ی یهتکیی

شکهیدست،یجامییمیبرد.یدویبهیتاّجهییحّمکعلمیفروغمیدریعهکی

پهلاییدّولیبهیجمعیآورییفرهنگیعاّیهیویدهتمامیفرهنگستانی

دّولیدرید نیجهتیدشارهییمیدنکیویدزیینماعۀیحسینیداهمی

روستا می دفساجهیهایی دزی دفساجهی چهاردهی بهیعنادنی دریاجمی

دیلکودریی دبردزی وی یمیبردی جامی یشابهی ینماعهیهایی وی دیردنی

یاضاعی شفاهمی عایلاجۀی قّصهیهایی د نی روزیی دهی یمیدنکی

قاجۀیدایلیقردریگلرد.ی
ّ
تحلللیهایییحق

فصلاجهت.ا»تحّالیجثریددبمیفارسمیجا ن:یدزیقرنیجازدهمیتای

سابقی دستادی پارسمینژدد،ی دیرجی تأیلفی بیستم«،ی قرنی دود لی

یطایعاتیخارجمیدریددنشگاهیتادلا،ییروریگذرد میدستی

وی یاتی
ّ
یقک آیکنی فردهمی وی یعاصری جثری تحّالی وی شروعی بری

زیلنهیهاییسیاسم،یدجتماعمیویفرهنگمیآنیدزیبکویتأسیسی

سلسلۀیقاجاریدریجلمۀیدومیقرنیدودزدهمیقمری،یبهیویژهیدری

عصریجاصرییدهیدریآنیدیردجلانیبیشیدزیپیشیبایفرهنگیغربی

یاجنکی جک کیی علممی وی فرهنگمی جهادهایی وی شکجکی آشنای

عایمی دزی رفتهی رفتهی دیردجلانی وی آیکی پک کی دیردنی دری ددردیفنانی

تاّهماتیبهیودقعلّاتیدجلاییجک کیپاییگذدشتنک.یپارسمینژددی

د نیگاجهی خلصهیودری دیردجلانی بلکدریی عادیلی دزی پارهیدیی بهی

دشارهییمیدنک:ی۱.یتماسیهاییفرهنگمییلانیتهردن،یدستاجبال،ی

قاهرهیویقفقازیدهیشمارییدزیفّعاالنیسیاسمیدیردجمیآنیجایگردی

آیکهیبادجک؛ی۲.یوقافیبریوقاعیدصلحاتیدساسمیدریبعضمی

روزجایهیهایی نشری ۳.ی دیردن؛ی همسا گمی دری دشارهای دزی

میخادهیبهیفارسم،یتردمیویعربم؛ی۴.یورودیصنعتیچاپی
ّ
ترق

بهیدیردن؛ی۵.یتأسیسیددردیفنان،یوی۶.ینشریدتبیویرساالتمیدهی

دزی یمیدرد.ی کمی آشنای تحلللمی وی علممی ددنشی بای ردی دیردنی

یهمیتر نیثمردتیعادیلی ادشکه،یبهیویژهیآشنا میدهلیقلمیبای

فی
ّ
فرهنگیغرب،یگردیشیبهیسادهیجایسمیویترکیسبکییتکل

ویینشیاجۀیگذشتگانیباد.ییلرزدیدبادیقاسمیفردهاجمیجخستلنی

دزی یلحظهیدیی قابلی ی
ّ
حک تای دردی سعمی دهی بادی دویتییردیی

پلچلکهیوییسّنعیجایسمییفرطیدحتردزیدنک.یدویدریودقعیجقشی

ۀیدیروز نیفارسمید فای میجثریویسبکیساد
ّ
پلمیردییلانیسبکیفن

میخانیجظامیدیکویهیبهیعنادنی
ُ
درد.یبهیگفتۀیپارسمینژدد،ییلرزدیَیلک

پیشاهنگیسادهیجایسمیشناختهییمیشاد؛ییلکیدیشعردءیبهاری

م«ی ادییمیدنک.
ُ
دزیسبکیجگارشیدویبایعنادنی»یکتبیَیلک

دزیآنیجایدهیجمعلتیباساددیویعلقهیینکیبهیددنستنمیهایی

جک کیدرییلانیعمامییردمیدفزدیشییمی افت،یبیشیتریدهلیقلمی

جلازیبهیجثریسادهیویخایمیدزییبایغهیهاییزدئکیبلغمیردیبیشیتریوی

بیشیتریدحساسییمیدردجک.یآشنا میبایشیاهیهاییساده،یرسایوی

عارییدزیحشایویزودئکیدریجثریغربمیهایبادیدهیدیثالیز نیدیعابک نی

وی دریاجم،ی آقاخانی یلزدی آخاجکزدده،ی فتحعلمی یردغهیدی،ی

عبکدیرحلمیطایبافیردیبردجگلختیتایدریدجتقادیدزیسبکیجثریوی

دزی ی خایمی وی دقلقی جگارشی دیتلازدتی وی سا می دزی قکیای جظمی

دردزجفسِمیدهلیقلمیدریغرب،ییقاالتیویدتابیهایبنایسنکیوی

ا«ی
ّ
دسمییاجنکییلکمیخانیدساجمیردیده،یبهیقالیدو،ی»جثرییقف

یمیجاشتنکی»د ادجه«یویدتلفیدننکۀیوقتیبخادجک.ید نیینتقک نی

دیوی
ّ
میآن،یردیپلامیآوریتنک

ّ
میخادْهیددبلاتیجا،یدرییعناییدل

ّ
ترق

پیشرفتیدیردنیبهیشمارییمیآوردجک.یپارسمینژددیدریبخشیهایی

لعاتمیدربارۀی
ّ
یینملیویمیسادینکیخاد،یدط

ً
د گِریجاشتۀینسبتا

ددبم،ی وی علممی آثاری ترجمۀی دری فزد نکهی سرهیجایسم،یسرعتی

روجقیسفرجایهیجایسم،یویخاطرهیجایسمیروزدجهی) ادددشتیهایی

روزدجه(یبهیدستییمیدهکیویسخنیخادیردیباییعّرفمیشمارییدزی

پیشاهنگانیددستانیجایسمیبهیسبکیدیروز نیبهیپا انییمیبرد.ی

سرهیجایسمیبیشیتریوددنشمیبادیبهیدفردطیدارییدریدستفادهیدزی

دحساساتی تأثلری تحتی جلزی وی عربمی تردلباتی وی یفرددتی

یستقلمی جتلنۀی همی ددستانیجایسمی بهی گردیشی میگرد اجه.ی
ّ
یل

آشنا میقّصهیجایسانیدیردجمیبایشیاهیهاییددستانیجایسمیغربمیوی

ترجمۀیریانیهاییغربمیبهیفارسمیباد،یدهیبهیجابۀیخادیتما لیبهی

جثریسادهیویبمیپلرد هیردیتقا تیدرد.




