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چکیده
اي ناشناس به خط نستعلیقِ تحریـري سـاده اسـت و از    متن داستانی جامع الحکایات از نویسنده

هـایی جـذاب و   این کتـاب شـامل داسـتان   . دهم هجري استجملۀ نسخ خطّی نفیس سدة دواز
طرسوسـی و بیغمـی ماننـدگی دارد؛    هـاي نامهانگیز است که در سبک و سیاق با دارابشگفت

نویسـی و اسـتفاده از   گیـري از اصـول سـاده   ها با بهـره نویسنده در طرح هر یک از حکایت
اسـت و بـا   ین گونـاگون پرداختـه  هایی کوتاه به بیان مضامتوصیفات زیبا و دلکش، در جمله

نشـین، مناجـات، امثـال و    گیري از آیات و احادیث، اشعار نغز، مفردات و ترکیبـات دل بهره
از دعا و . حکم و قصۀ جنیان و پریان بر کشش و زیباسازي و آراستگی اثر خود افزوده است

هب تشـیع  آیـد کـه مـذ   درودهاي نویسنده یا تصرفات کاتب آن در متن نسخه چنـین برمـی  
جاي آن هر چند فضاي جغرافیایی حکایات، بیشتر خارج از ایران است، در جاي. استداشته

داري، سیاست مدن و روح فرهنگ ملـی  هاي ایرانی، آداب و رسوم، باورها، آیین مملکتنام
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توان در اسرارالتوحید، ویس ها را میمأخذ برخی قصه. ها جاري استو دینی بر فضاي قصه
اي موارد خود عنوان، مأخذ داستان را در پاره. جست... الطیر، مثنوي معنوي و، منطقو رامین

.نمایاندمی

هاي کلیديواژه
.هاجامع الحکایات، نسخۀ خطی، نثر غنایی، ویژگی

مقدمه
ور مفاخري دارد که شناسنامۀ هویت ملّی او را با خود دارد؛ یکـی از  دار و مایههر قوم ریشه
بـر کسـی   «هاي پیشین از جمله نسخ خطی است و نوشتهمیراث باارزش، دستآن مفاخر و

گـردد کـه از پیشـینۀ تـاریخ     گـاه مقـدور مـی   پوشیده نیست که ترقی و تعالی یک جامعه آن
هـاي انتقـال فرهنـگ و دانـش     یکی از راه«و ) 226: 1369مایل هروي، (» تمدنش آگاه باشد

از این رو معرفی و تصـحیح  ). 230: همان(» استبشري از نسلی به نسل دیگر آثار مکتوب 
که بیم و دلواپسی را براي در امان مانـدن  -هاي خطی منحصر به فرد ویژه نسخهاین آثار به

.دربایست است-کندها از گزند پیشامدها بیشتر میآن
مشتمل بـر چهـل و شـش حکایـت اسـت کـه       1در زمرة این آثار نسخۀ جامع الحکایات

هـاي تودرتـو اسـت کـه از     هاي مشهور و غیرمشهور و گاه قصهیس از افسانهاي نفمجموعه
هـاي کهـن ایرانـی و بیـان     حیث لفظ و معنـی و محتـوا و اشـتمال آن بـر روایـات و قصـه      

.هاي فرهنگی و اجتماعی آن دوران درخور توجه و واکاوي استویژگی
هـاي  پردازيها و عبارترویکرد نویسنده به آیات، احادیث، اشعار متناسب با فضاي قصه

.بسزا، حکایت از آشنایی و تسلط وي بر این مبانی و علوم و ادب دارد
هاي زیباي نثر غنایی گونه و شامل چهل و شش حکایت است، از نمونهاین اثر که مقامات
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، شـیوة  )ها، در مقالۀ حاضرنمونۀ نثر حکایت. ك.ر(بندهاي کوتاه است که سبک نثر و جمله
نامـۀ ابوطـاهر   ها در آن به دارابها و دلدادگیها و قهرمانیها و بیان شگفتیستانپردازش دا

.) ق.هــ 8و 7سـدة  (و داراب نامۀ محمدبن احمد بیغمی .) ق.هـ6سدة (محمد طرسوسی 
.2شباهت نیستبی

و بـه خـطّ   . ق.هــ 3نفیس و منحصر به فرد جامع الحکایات، از آثار قرن دوازدهـم نسخه
سطر به فارسی است که در بخش نسخ خطّی کتابخانۀ آستان قدس رضـوي  23در نستعلیق

اي تیره در این نسخه با جلد چرمی به رنگ قهوه. شودنگهداري می4267به شماره عمومی 
متر در قطـع  سانتی4/20و عرض 30صفحه به طول 916چهارصد و پنجاه و هشت ورق و 

کـه در مـرداد مـاه هـزار و سیصـد و یـازده       وزیري بزرگ، با کاغـذ شـکري فرنگـی اسـت     
نویسنده و جامع ایـن  . خورشیدي توسط میرزا رضا خان نائینی، وقف کتابخانه گردیده است

اسـت و  مجموعۀ بزرگ طبق شناسنامۀ نسخه روشن نیست؛ آغاز و انجـام کتـاب نیـز افتـاده    
.حکایت آخر نسخه ناقص است

سبانده شده تا به دلیـل نـازك بـودن    هایی ضخیم چصفحات نسخه هر یک بر روي برگه
هـایی کـه بـا    ها و ترمیماي از صفحات، پارگیبیش از حد آن از پارگی حفظ گردد؛ در پاره

هاي سوراخ شده، انجام گرفته موجب بدخوانی و یا ناخوانا شدن بعض چسب بر روي ورق
هـاي  د، در سالآیکه از صفحۀ آغازین و فرجامین نسخه بر میچنان. واژگان متن شده است

.استبازبینی شده1371و 1353، 1348
تلّقـی  نویسی و کتابت حرفه و شغلهاي پیش از این اثر، نسخهبا توجه به این که در سده

کشاند، شد و از این طریق، نویسندگان را از راه کتابت به گذران زندگی و امرار معاش میمی
، مـنظّم و برابـر هسـتند و آغـاز و انجـام      اسـت؛ سـطور  نسخه به شکلی مقبول نگارش یافته

.همگون و همسان دارند که همین امر بر لطف و زیبایی نسخه افزوده است
ها با مرکب قرمز به نگارش درآمده و نیز ذکر کلمـاتی چـون بیـت، نظـم،     شروع حکایت
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مصراع و رباعی و برخی عبارات براي شروع مطالب و موضوعات گوناگون با همـان رنـگ   
ها و نیـز در برخـی   است و نیز از عالیمی براي جدا ساختن ابیات و مصراعردیدهمشخص گ

هاي خاص اسـتفاده  هاي دعایی و عبارات عربی و اسمموارد از کشیدن خطی بر باالي جمله
.استشده

ها از جملـه در حکایـت   هاي این نسخه در بعضی حکایت4ها و رکابهبا توجه به آشفتگی
هاي نسخه، ناشـی  خوریم که شاید این گسستوراق این داستان بر مینظمی میان ابه بی10

از مراجعۀ فراوان خوانندگان یا حذف تصاویر و یا عللی دیگر باشـد کـه صـفحات پراکنـده     
.استها را پس و پیش صحافی کردهشده و صحاف نااهل آن

تان را ها در پایان هر حکایت اسـت کـه داسـ   از دیگر مشخصات این نسخه وجود ترقیمه
صدهزار آفرین رب العالمین و درود سید المرسـلین بـر نویسـنده و    «: بردگونه پایان میبدین

آمـین یـا   : شنونده و خواننده و مؤلف و صاحب کتاب باد و بر آن مؤمن و موحدي که گوید
.کندها به فواید هر داستان اشاره میالبته پیش از ترقیمه. 5»رب العالمین

از زبان راویان اخبار -بدانسان که معمول چنین آثاري است -د را او اغلب حکایات خو
کنـد و بـا   آغـاز مـی  6و ناقالن آثار و طوطیان شکرشکن شیرین گفتـار و مهندسـان روزگـار   

پردازد جا که به توصیف چهره و قد و قامت یار میپروراند؛ چه آنها را میتوصیفات زیبا آن
جا که به توصیف منـاظرة  کند و چه آنوق حکایت میو از خال مشکین و زلف پرچین معش

گیري از اشعار، از فردوسی گرفته تا زمان عهد خویش پردازد و با بهرهمیان دزد و قاضی می
افزاید و در حکایت تمیم انصاري به زیبـایی  گیري از احادیث شریف، بر لطف آن میو بهره

.دکشتمام، سفرهاي عجیب و غریب او را به تصویر می
گفتنی است که در این نسخه با وجودي که فضاي جغرافیـایی داسـتان عمومـاً خـارج از     

به مـاتم  : ها ایرانی است و اشاراتی نیز به آداب و رسوم ایرانی از جملهایران است، غالب نام
نشستن، سیاه پوشیدن در مراسم عزاداري، ساعت سعد تعیین کـردن، حرمـت نـان و نمـک     
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.شودها دیده میجاي قصهدر جاي... اه داشتن، به جا خالی آمدن ورعایت کردن، احیا نگ

شیوة نگارش نسخه
بـا یـک سـرکج بـه     » گ«حـرف  -که معمول کاتبان این دوران اسـت  چنان-در این نسخه 

، کرسـنکی  )اگـر (، اکـر  )گذاشـت (، کذاشـت  )گفتـی (کفتـی  : استنوشته شده» ك«صورت 
... .و) گرسنگی(

ازین : استاشارة این و آن پس از حرف اضافه و ربط حذف شدهمصوت آغازین ضمایر
).کاین(، کین )بر این(، برین )از این(

، )مؤلـف (، مولـف  )جرأت(جرات : استها و ترکیبات عربی حذف شدههمزه در کلمه-
).ان شاء اهللا(شود اما نه در جاي خود آمده، مانند انشأهللا انشاهللا؛ گاه همزة آن آشکار می

» ء«صـورت  بـه » ي«جـاي  بـه » آ«انۀ اضافه در کلمات فارسی مختوم به مصوت بلند نش-
).بهاي خون(، بهاء خون )هاي رنگارنگگل(هاء رنگارنگ گل: استآمده
پـارة  : استبر روي کلمه آمده» ء«الخط این کتاب به شکل وحدت و نکره در رسم» ي«-

).ايخانه(خانۀ ) ايپاره(
).هاجامه(ها جام: است، حذف شده»ها«حرکت پیش از نشانۀ جمع بیان» هاي»اغلب-
؛ گـاه  )بیشـتر اسـت  (بیشترسـت  : اسـت طور کلی حذف شدهبه» است«مصوت آغازین -

).کرده است(کردست : استبیان حرکت نیز ساقط شده» هاي«افزون بر آن 
).صد و پنجاه(صد پنجاه : استنوشته شده»«ُصورت عطف در برخی موارد، به» و«-
: اسـت تأکید و نشانۀ فعل امر و مضارع التزامی در جاهایی جدا از فعل نوشته شده» باء«-

).ببینید(به بینید 
).شمایم(، شماام )خدایم(ام خدا: استجدا آمده...) ام، اي، (ضمایر متصل -
خیـر  بـه  : اسـت غیر الزم بر باالي مصوت آغازین و مصوت بلند آمـده » ~«عالمت مد -
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).راه(، رآه )واله(، وآله )انجامد(... آنجامد 
).شدگانگم(گان شدهگم: »ان«غیرملفوظ در اتصال به عالمت جمع » ه«ماندن -
.طعن نیزه، صید شکار، بیم خوف: چون. آوردن حشو-
برخواسـت  : چون. استنوشتۀ متن راه یافتههاي امالیی و نگارشی در دستبرخی غلط-

، )شـکر گـزاردن  (، شکر گـذاردن  )تزلزل(، تذلذل )زورق(، ذورق )خرد(رد ، خو)برخاست(
).قزح(... ، قوس قذح ...)گزارندگان(گذارندگان سخن 

.مانند سیؤم، دؤم» و«بر روي » ء«شکل نوشتاري برخی کلمات با کاربرد -

سبک و ویژگی اثر
اي هنري و ادبی آن ایجاب هیابی به محتوا و جنبهآشنایی با یک اثر، پدیدآورندة آن و دست

کند که آن اثر از سه منظر فکر، زبان و ادبیات بررسی گردد و اقبال و رویکرد نویسنده به می
.هر کدام از این موارد با شواهد برگرفته از دل متن نمایانده شود

شناسی تجزیه و تحلیـل و بررسـی کنـیم، بایـد     که بتوانیم متنی را از لحاظ سبکبراي آن«
ها این است که به مـتن را از  ترین راهترین و در عین حال عملیداشته باشیم؛ یکی از سادهروشی 

سه دیدگاه زبان، فکر و ادبیات دقت کنیم تا بدین وسیله بتوانیم به اجزاي متشـکلۀ مـتن اشـرافی    
).153: 1372شمیسا، (» پیدا کنیم و ساختار متن را با توجه به اجزا با یکدیگر دریابیم

سطح فکري نویسنده. 1
است و نویسندة نسخه هم نامشخص اسـت، از  پرداز نیامدهها نامی از نسخهاگرچه در ترقیمه

.توان تا حدودي به باور مذهبی او پی برداثر او می
ایـن  . فرستدگزارد و درود بر پیامبر اکرم مینویسنده در بسیاري موارد، شکر خداي را می

هاي بیست و دوم و بیست در مواضعی از جمله حکایت) سالمالعلیه(که او از حضرت علی



7/نگاهی به جامع الحکایات اثر نویافته از سده دوازدهم

اي گونـه بـرد و از خلیفـۀ اول و دوم بـه   آمیز نام مـی و سوم و بیست و پنجم با القابی احترام
وي در . اسـت پـرداز، شـیعی متعصـب بـوده    توان گفت که او یا دست کـم نسـخه  دیگر، می

کارگیري سازد و با بهنمایان میهاي مختلف از نسخۀ خویش، فضل و دانش خود راقسمت
مناجات، امثال و حکم، آیات قرآن مجید، احادیـث شـریف و اسـتفاده از کنایـات و     7اشعار،

.افزایدها میپذیري و شیرینی داستاناصطالحات، بجا و مناسب خود، بر دل
صبحگاهی «: نویسداز جمله در حکایت دهم می. ذهن وي از باورهاي عوام به دور نیست

مرغ آمین در گذر بود و تیـر  . آهی از ته دل بزد و خداي تعالی را از ته دل و جان بخواست
.»دعا بر هدف آمد و دعا مستجاب افتاد

انگیـز  هاي عامیانه است که در آن هم عناصر تخیلـی و شـگفت  این اثر از آن دسته داستان
از روایـات اسـالمی،   هـاي برگرفتـه  هاي لطیف عاشقانه، هم داستانحکایتوجود دارد، هم

هایی از زبان حیوانات اما نه تقلیدي صرف از مرده ریـگ  اي و هم داستانتاریخی و اسطوره
8اي با افسانۀ جنیان و پریانگونهگاه زندگی روزانه و باورهاي دینی قهرمان قصه به. پیشینیان

یفتۀ دختـر پادشـاه   اي دیگر شـاهزادة ایرانـی شـ   ؛ در قصه)حکایت تمیم انصاري(خورد پیوند می
شود و زمانی دیگر به بغـداد  گردد و زمانی فضاي قصه به درگاه سلیمان کشانده میقسطنطنیه می

اي دلباختگی شاهزادة ختا بر گوهربانو، دختر پادشـاه یمـن بـه تصـویر کشـیده      در قصه. و بصره
.آیدارش میشود و در حکایتی دیگر دلدادگی فرخ جواهري با دختر پادشاه دیلمان به نگمی

گاه در بخشی از حکایات خزندگان، جانوران، پریان، عفاریت و دیوان فهم سخن آدمیـان  
بینی و احکـام نجـومی   شوند و دیگر گاه رمالی و طالعکالم میکنند و با آنان دلخور و هممی

خورد و حق فرجام این حکایات به خوشی و شیرینی رقم می. یابدها نمود میدر این داستان
پـاس  اندیشـان و جـوانمردان بـه   بینند و نیـک رسد؛ خائنان و مکاران بادافره میدار میبه حق

.یابندنیات و رفتار پسندیده خود پاداش می
در . ها، برتري انکارناپـذیر اصـول اخالقـی اسـت    یکی از وجوه مشترك تمام این داستان«
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ق و شـرافت رفتـار کنـد،    ها، کسی که برخالف اصول جوانمردي و اخـال یک از داستانهیچ
یابد و قهرمانان هرگز بـراي پیشـرفت خـویش بـه حیلـه و تزویـر و ریاکـاري و        توفیق نمی

).118: 1393محجوب، (» جویندناجوانمردي توسل نمی

سطح زبانی. 2
هاي دستوري یک زبان واحـد  ها و ساختها، واژههایی از واكها و صورتگونۀ زبان، تلفظ

هاي کارکرد زبان، در اجتماع بـه وجـود   ها و موقعیتمکان و به مناسبتاست که در زمان و
.هاي دستوري داردهایی در صورت، واژه و برخی از ساختآید و با گونۀ معیار، تفاوتمی
هاي وضعی است که از روي قصد میان افـراد بشـر   ها یا داللتاي از نشانهزبان مجموعه«

از میـان همـۀ   ... . رودبري از ذهنی به ذهن دیگر به کار مـی براي القاي اندیشه یا فرمان یا خ
ها تنها یکی است که از جهت تنوع وسایل بیان بـر آن دیگرهـا مزیـت دارد و آن    انواع زبان

کلمـۀ زبـان هـم در    ... . شـود زبان شنیدنی است که زبان گفتار و زبان ملفوظ نیز خوانده می
ن معانی و ارتباط میان اذهان بشر به وسیلۀ گفـتن  شناسان بر بیاعرف و هم در اصطالح زبان

).5-1/6: 1366خانلري، (» شودو شنیدن اطالق می
هـاي دنیـا در گذشـته و حـال     دهد که همۀ زبـان ها نشان میمطالعه در تاریخ تطور زبان«

هایی به دسـت  گردند و واژهاي وارد زبان میپیوسته در حال تحول بوده و هستند، لغات تازه
شـود و  شوند، تلفظ تحت تأثیر علـل و عوامـل گونـاگون دگرگـون مـی     موشی سپرده میفرا

).342: 1393انوري، (» یابدساختمان جمله نیز پا به پاي این تحوالت تغییر می
:شودهاي لفظی و ساختاري پرداخته میاینک به برخی از این دگرگونی

جِـجِ  (یبات، احشامات، افانین احواالت، عجا:هاي مکسر عربیدوباره جمع بستن جمع-
.، بدالیان)شاخه: فنن
.هاها، کتباحوال: هاي مکسر عربی با نشانۀ جمع فارسیجمع بستن جمع-
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.که تحمل کن که ببینم: در پیش و پس کلمات» که«تکرار حرف ربط -
.بفرمود که تا منادي کردند: چون. کاربرد دو حرف ربط در کنار هم-
البتّه البتّه خواجه شعبان و مادرم ): فعل وصفی(براي تأکید و وجه وصفی تکرار کلمات -

.روينیامده، باز می! که کنیز اوست برداشته، به شهر سمرقند آیند؛ اي خواجه
.غالمان چند، بازار چند: آوردن صفت مبهم پس از موصوف-
.جهان افروزروانۀ راه مغرب گردید با فرّخ و : تقدم فعل بر دیگر اجزاي جمله-
.تاختاز دنبال او می: »به«جاي به» از«کاربرد حرف -
.دیگر پیش آن نخواهم رفت: »او«جاي به» آن«کاربرد ضمیر -
.پادشاه با امرا حیران بماندند: عطف» و«جاي به» با«کاربرد -
.مشکل است به قیصر در افتادن: »با«جاي به» به«کاربرد -
.کنیتو با او کناره می: »از«جاي به» با«کاربرد -
.به کنج باغ در: کاربرد دو حرف اضافه پیش و پس از متمم-
.آموزاندند: صورتکاربرد شکل متعدي فعل به-
.الوسات: افزودن عالمت جمع مؤنث سالم به کلمات فارسی-
.دستت مریزاد: کاربرد جمالت دعایی فارسی از جمله-
نـه چنـدان داد سـیم و زر بـه     : ؛ چون»همه جا«و » نه چندان«کاربرد فراوان دو ترکیب -

... .آمدند تافرخ و فیروز همه جا می. درویش
ها به تخفیف و که در بعضی از گونه» ت«با ادغام ) ترراست(» راستر«هایی از قبیل واژه-

).مننیم(» نیمن«: در کلماتی چون» م«تلفظ شده و نیز ادغام » ت«در بعضی دیگر به تشدید 
ماننـد  اي از زبـان نسـخه اسـت؛   نهی، بر سر فعل امر نیز گونـه » مـ«کاربرد شکل کهن -

.مروید، مگویید
منظور کم کوشـیدن در تلفـظّ و دفـع    انداختن و تلفظ نکردن یکی از آواهاي واژه که به-
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).کدامین(کدامی : است؛ چونسنگینی گفتار، مرسوم بوده
.پرّیدقبیل بزّه، میمشدد آوردن کلمات فارسی از-
.»بوم«و » زاد«در میان ترکیب اضافی مقلوب » و«کاربرد نابجاي -
.»احسنت«به جاي صوت تحسین » احسن«آوردن لفظ -
در بیرون شهر زیـارتی اسـت کـه او را پیـر     ): با مفهوم لیاقت(صفت نسبی » ي«کاربرد -

.حاجات گویند و جاي مراد دهنده است ولیکن خراب است
اول بگوي کـه  ! اي پیر روشن ضمیر: کاربرد چه کسی؟ به جاي کیستی؟ شاهزاده گفت-

.ها نیز فراوان آمدهنامهکه در دارابتو چه کسی؟ چنان
عاملـه، صـالحه،   : تأنیـث » ه«کاربرد صفات مؤنث به قیاس زبان عربـی بـراي زنـان بـا     -

.مستوره، محتاله، دلّاله
مانند پادشـاهت  صل مصدري در کلمات فارسی؛حا» ي«مصدري به جاي » ت«کاربرد -

).پادشاهی(
، )تاراج(، قورچی، ایلغا، تاالن )تمغاچی(طمغاچی : چون. کاربرد کلمات ترکی و مغولی-

، )زمـین، بـوم  (، اُلکه )پرده حصیري(، یساول، جار، جوق، چق )تیر بازگشتی زدن(اُخ کَسمه 
.ترکی» قچقاچ«فارسی به صورت » چکا چک«و یا ایشک آقاسی

.فرستاده باشممی: ترکیب ماضی التزامی با نشان استمرار-
).با ما باش(باش با ما می). بفرست(فرستاده باش می: به کار بردن امر مستمر، چون-
.خوابیده بودمی: کاربرد شکل بعید استمراري-
.کردنباید توانست کردن، گردکان بازي میاظهار نمی: به کار بردن وجه مصدري-
، )برکه(بلکه ) نَقب(نَغم : استعمال کلمات با همان شکل تلفظ و گونۀ زبانی عوام؛ چون-
)باز نکرده(، وار نکرده )باز(واز 
).کابین(کاوین : ، چون»ب«جاي به» و«جایگزینی -
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الحمدهللا، بها و نعم، عظمـت اهللا تعـالی، نعـوذ    : کاربرد فراوان ترکیبات و جمالت عربی-
... .ن غضب اهللا، اللهم ارزقنا وباهللا م
... .، گـ...کـ : به کار بردن کلمات و ترکیبات ناپسند چون-
).لک لک(لقلق : معرّب کردن کلمات-
).هافرش(، فروش )هارخت(رخوت، : جمع مکسر کلمات فارسی-
: ســراقوج، ســراگوش(ســراقوچ : چــون. بــه کــار گــرفتن کلمــات مهجــور و متــروك-

)شوندهداخل(، منسلک )روش(ریغ، مرتدع، ویتره ، تف)گیسوپوش
به کام دل رسیدن، بـه سـر بـردن، از    : هاي فعلی و فعل مرکب چونبه کار بردن عبارت-

... .خواب درآمدن؛ گوش داشتن، فالکت کشیدن، بازي دادن، سرباز زدن و
.»ولی عهد«جاي به» والی عهد«آوردن عبارت -
.»خانمانبی«جاي به» مانخان و بیبی«ترکیب -
چون به خانۀ وزیـرش  : چون. الیهپس از مضاف» ش«به کار بردن ضمیر متصل مفعولی -

.بردند
.»زاریدن«از مصدر » زاریدمی«: کاربرد فعل، از مصدر جعلی؛ چون-
، آب دسـتان  )انتهـاي چیـزي  (، بنـین  )اثـر (پـی پـاي   : واژگان و ترکیبات زیباي فارسی-

، تُـرك روز  )سـال کهـن (، به سـال فرسـوده   )گردن کشیده(، آخته گردن )تیر(تخش ) آفتابه(
آتش دمـاغ جوشـیدن   ) پله، پلکان(، زینه )شکیبایی(، شگفتن )مردبزرگ(، مه مرد )خورشید(
، )، سغدي است»کاس«موي خوك؛ (، کاسموي )نوعی کاله(، عرق چینک )خشمگین شدن(

، آزرم )رفـع گرسـنگی بـا غـذا    (هـار شکسـتن   ، نا)نامهوالدت(، زایچه )پاپیچ، چارق(پاتاب 
، انگشتري زنهار دادن، انگشتري به نشان آوردن، دامن زره بر میان اسـتوار کـردن،   )مهربانی(

)... مردن(، پشت بر شکم زمین نهادن )همراه کردن(، همراه گرفتن )بستن در(در فراز کردن 
هـا و اصـطالحات   هـا، بـازي  انشها، اشخاص، احجار، ابزار، دهایی از جايدر این اثر نام
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.ها خالی از فایده نیستآمده که براي پی بردن به فضاي حکایت
کوه فرق، کوه قاف، کوه البـرز، کـوه دماونـد، هفـت     : هاي جغرافیایی ایران و انیراننام. 1

النهرین، روم، بلغار، مصر، نیل، مغرب، عمان، شام، کوفه، کوه، هفت دریا، ختن، نهروان، بین
داد، حیره، کنعان، نیشابور، مـاوراءالنهر، صـفاهان، اصـفهان، خوزسـتان، بخـارا، اسـتراباد،       بغ

پارس، بیستون، ترمد، ترکستان، کعبه، مکه، مدینه، کابل، چین، ماچین، قیروان، آستان قدس، 
رضوي، بدخشان، بصره، توران، ختا، خراسان، خزر، دریاي سراندیب، سمنان، طوس، عراق، 

لمان، کرمان، سمرقند، نخشب، آذربایجان، تبریـز، شـیروان، جیحـون، حبشـه،     قسطنطنیه، دی
حجاز، حیره، عمان، حلب، دجله، فرات، سقالب، روس قبچاق، هنـد، کشـمیر، هندوسـتان،   

... .فرنگ، یمن، جزیرة برطوس، زنگبار، دیار سعید و
، آدم )ع(، موسـی )ع(، عیسـی )ص(محمـد : هاي دینی و فرشتگانپیامبران، شخصیت. 2

، )ع(، موسی بن جعفر)ع(، اسحاق، یونس، ابراهیم، یعقوب، خضر، سلیمان، الیاس، علی)ع(
، فضل عباس، عباس بن عبدالمطلب، اسحاق، اسماعیل، جبرئیل، میکائیل، ابلیس، )ع(عباس

... .حجاج یوسف، داوود، میکائیل، ابی بکر، عمر و
ریدون، فرهاد، شـیرین، مجنـون، لیلـی،    اسکندر، ف: ايهاي تاریخی و اسطورهشخصیت. 3

الرشید، زلیخا، اردشیر، شاهپور، نوح، قارون، دجال، خاقان، فغفور، ترخان، انوشیروان، هارون
... .نمرود، هرمز و

نظامی، عطار، امیرخسرو دهلوي، سعدي، حافظ، کمال خجندي، شیخ محمود، : شاعران. 4
... .موالنا و

الینوس، بقـراط، افالطـون، حسـن بصـري، عـالء الدولـه       جـ : حکما و متکلمان و عرفا. 5
... .سمنانی، رابعه، ابراهیم ادهم و

... .وجفر، منطق، نحو، سیمیا: هادانش. 6
... .وفیروزه، لعل، یاقوت، مرجان، زمرد، زبرجد، زر سرخ: احجار کریمه. 7
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، دف، طنبور هاي بربط چنگ، قانون، قیچکبربط، گوشه: سازها و اصطالحات موسیقی. 8
، چغانه، موسیقار، رباب، راه زدن، سـماع، الحـان داوودي، سـرود، ترانـه، نـوا، غـزل       )تنبور(

... .خواندن، آواز، بیت خواندن، نی، کنگر، کوس و
افالك، زحل، سیاره، پروین، مریخ، بهرام، قمـر، عقـرب، قمـر در    : اصطالحات نجومی. 9

... .، عیوق وعقرب، مشتري، سنبله، زوال، کیوان، محاق
تبرزین، تیر، تیغ، چماق، خدنگ، خنجر، دشنه، خود، سپر، سنان، شمشـیر،  : ابزار رزم. 10

... .عراده، عمود، کمان، کمند، کوپال، گرز، منجنیق، نیزه و
نرد، شطرنج، فـرزین، فـرزین بنـد، ششـدر، گـوي،      : هاها، اصطالحات و مسابقهبازي. 11

... .سواري، تیراندازي و
... .درمان بیهوشی با گالب، صفرا به جوش آمدن و: رمان و اصطالحات پزشکید. 12

سطح ادبی. 3
پردازي بندي، طرز داستاننثر این نسخه ساده و روان است و گزینش واژگان، ترکیبات، جمله

شناسی، اطالعـات و مسـائل   و رویکرد به مقولۀ ادب غنایی، از منظر دستور تاریخی و سبک
که از آن روزگـار و پـیش از آن بـه دسـت     –ي، اجتماعی، سیاسی و قهرمانی عشقی، اعتقاد

.درخور بررسی است-دهدمی
ها چنان مفصل است که جا دارد خود کتابی جداگانه باشـد؛ بخصـوص   نبعضی از داستا«

).11/294: 1391درایتی، (» هاي فرعی دیگر نیز آمده استدر ضمن آن، داستان
اي از عشـق، حماسـه، حکمـت، اخـالق و     یخته به نظـم کـه آمیـزه   این نثر سادة غنایی آم

نیـز دارد کـه در خـالل    ... سیاست مدن است، رویکردي به فرهنگ عامه و معیارهاي دینی و
:شوندشواهد آشکار می

پـردازي،  ماند و بـا جنـاس سـجع   نویسنده در بیان اندیشۀ خود از آرایش سخن غافل نمی
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ستعاره، تشبیه، کنایه، مجاز، تضمین المزدوج و دیگر صـنایع  مراعات نظیر، تنسیق الصفات، ا
قصـۀ شـاهزاده ایـران و    «در حکایت سـی و چهـارم،   : آرایدلفظی و معنوي کالم خود را می

کنیزکـان مـاه   . از هوا بر سر آن حوض نشسـتم ... «: گویدمی» خواب دیدن دختر پادشاه روم
ختري چون ماه و مشتري، روي منـور،  روي دیدم بر آن حوض جمع آمده، در میان ایشان د

هاي چـون عقیـق، دهـان چـون حقـۀ      هاي مسلسل، لبهاي مکحل، زلفموي معنبر، چشم
.»...هاي چون عقد مروارید رشته، با صد حالت و لطافت در میان نشستهچینی، دندان

دو آهوي خوش چشم، بالیده قد، آختـه گـردن، زیبـا خـرام،     : ... در حکایت بیستم گوید
.ناف در میان تودة ریگی نشیمن داشتهسرین و مشکینهفرب

رانـد و روزگـار تیـر    ایام تیغ نوایب جز بر مذبح نمـی «: یا در حکایت بیست و یکم آمده
.»زندنمیحوادث جز بر مقتل
وزیر رویی دید چون طبق سیمین و پیشانی چون تختۀ عـاج  «: گویدام میدر حکایت سی

و دو رخسار چون دو گلنـارتر و  ... شم چون دو نرگس ترو ابروي چون قوس قزح و دو چ
بینی چون الف تیغ، کشیده و دهنی کوچک چون حلقۀ میم و دو لـب باریـک سـرخ چـون     

.»...ها چون عقد مروارید و زنخدان چون سیبی و چاهی در میان آنعقیق یمانی و دندان
حاذق و ادیب صادق درد نادان دردي است که هیچ طبیب«: در حکایت سی و نهم آورده

.»رفع نتواند کرد
خورشید زر اندود سر از دریچۀ سرچشـمۀ کبـود بـر    «: نیز در حکایت بیست و نهم گوید

.»آورد
آرایـد؛ از آن جملـه   آمیز و امثـال نیـز مـی   هاي خود را با سخنان حکمتنویسنده حکایت

:است
از چـه جهـت؟   : نـد احمـق؛ گفت : حکیمی را پرسیدند که دنیا عاقل است یا احمق؟ گفت«

چـون  «: و در حکایـت بیسـتم گویـد   » از جهت آن که میل او همیشه با احمقان است: گفت
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.»حرفت، مرد را از مهالک، خالص داد، از محنت فقرش، امان دهد
من به انفـاس خـود، مـردة    : گفت-السالمعلیه-عیسی«: و یا در حکایت سی و نهم آمده

حیات بخشم و کور مادرزاد را بینا کنم ولیکن نتوانم که نادان را دانـا گـردانم و   صد ساله را 
.»احمق را عالم سازم
در عالم، هیچ جانور را چندان حـس و زیرکـی   : اند کهگفته«: نویسدام میدر حکایت سی

.»نیست که اسب را باشد
.»کار خود را خود کنم تا خوب آید زشت من«: در حکایت پنجم گوید

.»نکاح بسته را نشاید گشادن و عقد و پیمان نتوان شکستن«: در حکایت دوم چنین آورده

هامآخذ برخی از حکایت
هـا و منـابع روایـات    گیري از مآخذ قصهها و بهرهبنديها و جملهمؤلف در پردازش داستان

نی برخـی  نشـا . ها را بسیار خواندنی و پرکشش پرورانده استمهارت تام به خرج داده و آن
.توان در متون معتبر کهن اعم از نظم و نثر یافتها را میاز این حکایت

حکایت بیست و دوم در قصۀ تمیم بن حبیب الداري انصاري و شرح عجایبی که بـر او  «
اسـت و  ترین و زیباترین حکایاتی است که در ایـن مجموعـه آمـده   ، یکی از طوالنی»گذشته

کشد؛ قصه در فضاي شـهر مدینـه و در واپسـین    به دنبال خود میخواننده را تا پایان داستان 
است؛ شرح اتفاق افتاده-صلی اهللا علیه و آله و سلم-روزهاي زندگی حضرت رسول خاتم 

. ك.بـراي اطـالع بیشـتر ر   (اسـت؛  آمده» سیر اعالم النبالء«حال وي در منابعی مهم از جمله 
).442/الجزء الثانی: 1422ذهبی، 

اي موارد از متون برجستۀ پیشین از مانندگی دارد و در پاره» مقامات«به » حکایاتجامع ال«
.لحاظ شکل و موضوع و محتوا سود جسته است

، به »در قصۀ فرخ جواهري با فرخنده بانو دختر پادشاه دیلمان«حکایت چهارم این کتاب 
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گـردد؛ در شـب   تۀ او مـی بیند و شیفعشق جوانی اشاره دارد که در بازار، دختر پادشاه را می
رباید و یار نادیده، با چند گردوي گاه، در پاي درخت گردو، خواب او را میموعود در وعده

معنی کار : گوید کهیابد و به او میگردد؛ مادرش راز را در میناپخته در جیب به خانه باز می
ـ  ده کـه تـو هنـوز در    دختر، در قرار دادن گردو در جیب تو آن است که به رمز، به تو فهمان

.عشق خامی
:شودالطیر آمده و با این ابیات آغاز میاین حکایت قبل از آن در منطق

ــود   ــفته ب ـــق آش ــرط عش ــقی از ف عاش
ـــراز   ـــش ف ــه بالین ــوقش ب ــت معش رف

اي بنبشـــت چســـت و الیـــق اورقعـــه

ــود   ــه ب ــه زاري خفت ــاکی ب ــر خ ــر س ب
ــاز    ــه ب ــود رفت ــه وز خ ــد او را خفت دی

...اشــــق او بســت آن بــر آســتین ع  
)196: 1374عطار نیشابوري، (

یقین، حکایتی است که از قول ابوالقاسـم هاشـمی   احتمال قریب بهمأخذ داستان عطار، به
:استدر اسرارالتوحید، ذکر شده

قـدس اهللا  -خواجه بوالقاسم هاشمی حکایت کرد که من هفده ساله بودم که شیخ بوسعید
ه طوس آمد و پدرم رئیس طوس بود و مرید شیخ؛ هر روز به خانقاه استاد بو ب- روحه العزیز 

احمد آمدي، به مجلس شیخ و مرا با خویش بیاوردي و مـن در پـیش پـدر ننشسـتمی و مـرا      
نگرست، پس شبی آن زن به من پیغام داد کـه  اي باز میکه جوانان را باشد، دل به پوشیدهچنان

من بـر بـام بنشسـتم و    . »دار که تا من چون باز آیم، ترا ببینمروم، تو گوشمن به عروسی می«
:گفتم تا در خواب نشومشب دور در کشید و مرا خواب گرفت، با خود آهسته این بیت می

ــه ــده ب ــرادر دی جــاي خــواب آبســت م
ــد ــی : گوین ــه خــوابش بین ــا ب بخســب ت

زیــرا که بـه دیــدنت شتابســـت مـرا  
مـرا؟ اي کم خردان چه جـاي خوابسـت  

... .گفتم، خوابم ببرد و در خواب بماندماین بیت می
)59/ 1: 1367محمد بن منور، (
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:کندمولوي نیز این داستان را با بیت زیر چنین آغاز می
ــیش    ــام پـ ــت در ایـ ــقی بودسـ ــویش    عاشـ ــد خ ــدر عه ــد ان ــبان عه ...پاس

-که عطار نقل کـرده  سان آن-جاي رقعه بستن معشوق بر آستین عاشقدر این داستان به
:ریزد، معشوق گردکان در جیب عاشق می»جامع الحکایات«همانند 

عاشق خــود را فتاده، خفتـــه دیــــد  
گردکـان چنــدش اندر جـــیب کـــرد  
چون سحر از خـواب، عاشـق بـر جهیـد    
گفت شـاه ما همه صــدق و وفاســـت  

ـــد  ـــن او دریـ ـــی از آسـتـیـ انـدکــ
بــاز نــردمــیکــه تــو طفلــی، گیــر ایــن

ــان ـــن و گردکـ ـــدیدآستـیـ ــا را بـ هـ
رسـد آن هـم ز ماسـت   چه بر مـا مـی  آن

)3/306: 1369مولوي، (
اي بـه خواجـه  » شیخ محمود، پسر شیخ عالء الدوله سمنانی و شـرح احـوال او  «در قصۀ 

ـ    اشاره می ا بیـرون آمـده،   کند که در باالي درختی پنهان گردیده اسـت و گـاو بحـري از دری
:آورد؛ این داستان در مثنوي با بیتگوهري درخشان را با خود به زیر درخت می

ــی گــــاو آبــــی گــــوهر از بحــــر آورد ــردش م ــرج و گ ــدر م ــد ان ــردبنه چ
)439همان، (

.شودآغاز می
» گـل «ق شـدن بـر جمـال    در قصۀ شاهزاده هرمز، پسر قیصر روم و عاش«در داستان دهم 

، عنوان قصه خود گویاي این است که حکایت از »دختر پادشاه خوزستان از گفته شیخ عطار
.استعطار نیشابوري اقتباس شده

با دختر پادشاه گوراب که رامین بـر او  » گل«در این قصه نام دختر پادشاه خوزستان یعنی 
:قرار شده، یکی استبی

رد مـرز خـویش بگ     ذشـت چو رامـین گـ
ســان بــود حــالش تــا یـــکی روزبــدین

ــین، گفــت  ــروز رام ــان اف ـــاه: جه !اي م

ــوراب بگذشــت  ــر گ ــه ب ــد ک ــان آم چن
ــروز  ـــدي دلف ـــد خورشی ــر، دی ــه ره ب ب
ـــاه  ـــام و از گـــوهر کـــن آگ ــرا از ن م



1395متون نظم و نثر فارسی، سال اول، شماره اول، پاییز شناسیپژوهشنامه نسخه/18

مـرا مــامــک، گـهــر، بابـا، رفـیــدا    
منــم گلبـــرگ گلبـويِ گــل انـــدام    

یــدادر ایــن کشـــور بـــه نـــام نیـــک پ
گــلم چـــهره، گلـــم گـــونه، گلــم نــام 

).324-337: 1349فخرالدین اسعد گرگانی، (
اي دیگـر بـه   از تنوع و گوناگونی موضوع برخـوردار اسـت؛ در نمونـه   » جامع الحکایات«

اي زیبـا  است؛ در حکایت هشتم، مباحثـه مسائلی همچون طلسم و سحر و جادو اشاره شده
.لم جوانی گردید، درخور توجه استمیان کنیزکی که عاشق طالب ع

هاي دیگر گردد، از نمونهنیز گفتگوي دزد و قاضی بغداد و احوالی که میان آن دو واقع می
.نشین این کتاب استهاي دلحکایت

قصۀ موش و گربه و گرفتن گربه، موش را و مکر کردن موش «و در حکایت چهل و دوم 
:عدي را آوردهمناسبت، بیتی از سبه» ...مر گربه را

دریغ سود ندارد، چو رفت کار از دسـت عـالج واقعـه پـیش از وقـوع بایـد کـرد      
)2/1108: 1363نقل از دهخدا، (

در حکایت سی و پنجم در قصۀ خواجۀ تاجر و پسر وزیـر و بـرهمن و طـوطی نجـار و     
ام بـاب  از حکایت سـی گیري آنوفایی زنان دارد و در نتیجهاحواالت ایشان، حکایتی از بی

:کنددوم گلستان ابیاتی نقل می
ــو   ــرد نکــ ــراي مــ ــد در ســ زن بــ
ـــار  ــد زنهــ ــرین بــ ــار از قــ زینهــ

ــالم اســـت دوزخ او  ــن عـ ــم در ایـ هـ
و قــــنا ربنـــــا عــــذاب الـنّــــــار 

)100: 1368سعدي، (
هـاي  ش، از دیگر هنرنمـایی هاي موسرائیها و داستانسازيداستان موش و گربه و حیلت

تـوان  هاست که جاي پاي آن را در بسیاري از متون پیش از عهد مؤلف مینویسندة این قصه
.دید
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هاریشۀ برخی مثل
:جا که گویدشاید برگرفته از نظامی باشد آن» پشیمانی سودي ندارد«مثل 

ــون  از آن آتـــش بـــر آمـــد دودت اکنـــون ــودت اکنـ ــدارد سـ ــیمانی نـ پشـ
).73/ 1: 1363نظامی، (

: 1369(نامۀ بهمنیاري که در داستان» کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من«و یا مثل 
ضـمن نقـل آن، بیتـی از    ) 3/1250: 1363(است و در امثال و حکـم دهخـدا   هم آمده) 443

:سعدي را به تمثل آورده است
ــن نخــارد خوارگی چـون سـر انگشـت مـن    به غم« ــدر جهــان پشــت م »کــس ان

را » تا خود فلک از پرده چه آرد بیـرون «صاحب جامع الحکایات در حکایت نهم مصراع 
در امثـال و حکـم   ) 1/42، 1391بیغمـی،  (نامـه هـم آمـده    است؛ این مصراع در دارابآورده

آن مثل، همراه بیت) 1/5331: 1363(دهخدا 
،»ز پـرده چـه آرد بیـرون   تا خود فلـک ا مــــا منتظــــران روزگــــاریم هنــــوز«

. استآمده و آن را از عمادي شهریاري دانسته
آورده؛ او نیـز  » کنـون «، »هنـوز «جاي در عروضِ بیت به» تاریخ ادبیات در ایران«صاحب 

صـفا،  . ك.ر(داند بیت را از عمادي شهریاري یا به قولی عمادي غزنوي شاعر قرن ششم می
1352 :2/750.(

اند و چون قسـمتی از عمـر   ري دانسته» شهریار«نویسان اصلش را از این که بعضی تذکره
تـوان گفـت کـه عمـادي     وي نیز در شهر غزنه بوده، به غزنـوي نیـز معـروف گردیـده؛ مـی     

).517-518: 1369فروزانفر، . ك.ر. (شهریاري و غزنوي یک تن بوده

هانمونۀ نثر حکایت
حبیب الداري انصاري و عجایبـاتی  حکایت بیست و دویم در قصۀ تمیم بن «بخشی از 
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»که بر سر او گذشت و احواالت او
حجۀ الوداع بکـرد و بـه   -صلی اهللا علیه و آله و سلم–در خبر است که چون رسول اهللا 

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت نعمتی «این آیه فرستاد که -عز و جل-مدینه آمد، خداي 
.»و رضیت لکم االسالم دینا

چون یاران، این آیه را برخواندنـد  . ند که آخرین آیتی که به رسول آمد، این بودچنین گوی
.ها کردندبر تمامی دین مسلمانی شادي

از او سؤال کردند کـه تـو   . سعد اهللا بن عباس چون این آیه را برخواند، زار زار بگریست
ی در این آیه است کنند؟ جواب داد که کمال مسلمانها میگریی که یاران، همه شاديچرا می

–همانا که وقت وفات پیغمبر اسـت و رسـول   . و هر چیزي که به کمال رسید، زوالش باشد

.پسر عباس را دوست داشتی-صلی اهللا علیه و آله و سلم
دوسـت نبایـد   «: پیغمبر چون بشنید، گفت. این خبر به رسول بردند که سعد اهللا بگریست

چرا نباید داشتن؟. بلی: یاران گفتند» اشد؟داشتن کسی را که چنین ذکا و فضیلت ب
کـه نشـان   بیمار شد و بیماري صـعب، چنـان  -السالمعلیه–پس بسی بر نیامد که پیغمبر 

را و -السـالم علیـه -فضل بن عباس را بخواند و علی بن ابیطالـب  . مرض بر وي پدید آمد
ر، باز بسته و بیمـار  س. و به مسجد آمد) ع(علیدستی بر دوش فضل نهاد و دستی بر دوش

نتوانسـت و خواسـت کـه بـر پـاي      . ضعف بر وي غالب بود. شده، خواست که بر منبر رود
گفـت و از خـداي تعـالی    داد و موعظه مـی بنشست و مردم را پند همی. سخن کند نتوانست

داد و مردمـان بسـیار از هـر    نمود و به بهشت وعده همـی ترسانید و از دوزخ، بیم همیهمی
جـا  چنین روایت کنند که آن روز، از سیصد و شصت قبیله، مـردم، آن . آمده بودندجاي گرد

.حاضر آمدند
از خـداي بترسـید و در وي عاصـی    ! گفت که اي مردمـان پس پیغمبر به آواز ضعیف می

.»انَّ الشرك لظلم عظیم«فرماید که میمشوید که خداوند
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-تعـالی جـل جاللـه   –د کـه حـق   حرمت مادر و پدر نگاه دارید و در ایشان عاق مشـوی 
و ال یغتب «فرماید می-عزوجل-و غیبت مکنید که خداي » بالوالدین احسانا«فرماید که می

و عهد یکدیگر مشکنید که » فکرهتموه] میتا[بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه 
ـ » و اوفوا بعهدي اوف بعهدکم«: فرمایدمی-تعالی-خداي -د کـه خـداي  و راستی نگاه داری
شاکر باشید -تعالی-هاي حقو در نعمت» الصادقین بصدقهم] اهللا[لیجزي «: گویدمی-تعالی

هـذا بهتـان   «و بهتان بر کسی منهید که » لئن شکرتم الزیدنکم«: گویدمی-تعالی-که خداي 
و حرمت همسایگان و پیران نگـه داریـد و بـر ایشـان مخندیـد و فرزنـدان را قـرآن        » عظیم
اي امتان، وصـیت مـن نگـه    «: زید و عیاالن و بندگان و پرستاران را نیکو دارید و گفتبیامو

.»...دارید و خالف مکنید
زادة ایـران و در خـواب دیـدن او،    حکایت سی و چهارم در قصۀ پادشاه«بخشی از 

پیکر و به طلب آن دختـر،  دختر پادشاه روم را و عاشق شدن شاهزاده بر جمال آن پري
»ر رفتن و او را به دست آوردن و به مراد رسیدن و احواالت ایشانشهر به شه

چنین جامع الحکایاتگفتار در اما راویان اخبار و ناقالن آثار و طوطیار شکرشکن شیرین
اند که در ایران پادشاهی بود، سخت بزرگوار و صـد و پنجـاه هـزار مـرد لشـکري در      آورده

قـدر داده بـود   آن-تعالی-دم و حشم آن را خدايحکم و فرمان او بود و خزانه و مال و خ
.که نهایت نداشت و با این همه پادشاهی و مال و نعمت که داشت، هیچ فرزند نداشت

بعد از چندین سال پادشاه را پسري کرامت فرمود، بغایت خـرّم شـد و   -جل و عال-حق
را سـفري دور و  حکما و منجمان در طالع آن پسر چنان حکم نمودند که او. شادمان گشت

هاي سهمناك هایل، گرفتار شود و از دست او کارهـاي خطرنـاك   دراز پیش آید و به عذاب
بعد از وفات پدر بر سریر مملکت و تخت پدر نشیند و کارش به مراد برسد و تا آخر . برآید

.عمر به پادشاهی به سر برد و آخر، به خیر انجامد
بعد از انـدوه  . ناك گشتافت، بغایت متفکر و اندیشهچون پادشاه از طالع مولود پسر وقوف ی
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هرچـه  : گـزارد و گفـت  را شـکر - تعـالی - دل گشت و حق و غم و غصه خوردن بسیار خوش
کـه  ! الحمـدهللا . است تا بر سر بنده نراند، هیچ فایـده نخواهـد داشـت   مقدر کرده- تعالی- خداي 

:رضا داد و با خود گفت- تعالی- عاقبت، خیر خواهد بودن و به تقدیر حکم خداي 
:رباعی

ـــشود  ــون ن ــم رود دگرگ ــر چــه قل از ه
زنهار بـه هـر غمـی جگـر خـون نکنـی      

وز هر چه قلـم کشـیده افــزون نشــود    
جز جگـر خـون نشـود   کز خوردن غم به

و بعد از آن، صدقات بسیار به درویشان داد و منتظر حکم خدا بود تـا شـاهزاده بـه حـد     
تا ادیبان فاضل و استادان کامل پرخرد، حاضر کردند و چـون از  بفرمود . هفت سالگی رسید

علوم و قرآن و فنون ایشان واقف و باخبر شد، پسر را بدیشان سپرد تا با اندك مدتی هر چه 
تعلق به تعلیم قرآن و بالغت و ادب و حکمت و نجوم و طب داشت، همـه را بیاموخـت و   

.مند گشتبهره
تیـر انـداختن و مـردي و دالوري و نـرد و شـطرنج و      بعد از آن سواري و گـوي زدن و 

اي از هنرهاي پادشاهان، تمامی بدانست و بیاموخت و چنان شد که باندك زمانی هیچ آفریده
علوم و دین و حکمت و رسوم پادشاهی و مملکت و هنر و خردمندي و زیرکی و فرزانگی، 

دید و چـون  ل، نظیر خود نمیهیچ طرف با او برابري نتوانستی کرد و بحسن و جمال و کما
گونه دید، یک لحظه از جمال او نشگفتی و هرچه مـراد او بـودي، امکـان    پدرش او را بدین

نعره بزد و چون دیوانگان فریـاد  . یک شب از خواب درآمد... . دریغ نه؛ تا به حد بلوغ رسید
... .گریستکرد و میمی

بدان و آگاه : روي به وزیر کرد و گفتبعد از ساعتی،. زاده از گریه خاموش گشتپادشاه
پریـدم و در آن  که مرا هیچ آفتی نرسیده است اما در خواب چنان دیدم که در هوا مـی ! باش

از هوا بـر سـر آن حـوض    . در آن بوستان، حوضی دیدم مواج. پرواز، بر سر بوستانی رسیدم
... .کنیزکان ماه روي دیدم بر آن حوض جمع آمده. نشستم



23/نگاهی به جامع الحکایات اثر نویافته از سده دوازدهم

نتیجه
اي ناشـناس در  ة چهل و شش حکایـت از نویسـنده  ۀ نفیس جامع الحکایات دربردارندنسخ

.سدة دوازدهم هجري قمري است؛ هر چند احتمال دارد در قرن یازدهم تألیف شده باشد
هـاي ادبـی،   مایۀ غنایی در بردارندة روایات کهن و ویژگیاین متن پیشینۀ داستانی با درون

است که با نثري ساده، آمیخته به نظم و روان نگـارش یافتـه؛   فرهنگی و اجتماعی آن دوران
هـا، ابـزار   هاي اساطیري، دینی، تـاریخی، دانـش  تناسب موضوع از نامدر این نسخۀ خطی به

.استها، اصطالحات موسیقی و نجومی سخن رفتهرزم، بازي
و امالیـی  هر چند از برخی اشکاالت نگارشـی  -استکه اول و آخر آن افتاده-این کتاب 

هاي ارزشمند و زیباي نثر غنایی است که از جهـت شـیوة نگـارش،    به دور نمانده، از نمونه
شـباهت بـه   هـا بـی  ها و دلدادگیها، قهرمانیها، بیان شگفتیپردازيها، داستانکوتاهی جمله

هـاي آغـازین   هـا و جملـه  ویـژه در عبـارت  بـه . هاي طرسوسی و بیغمـی نیسـت  نامهداراب
.هاحکایت

رسد؛ بعد از هـر داسـتان   ها به پایان میگردد و با ترقیمهها به شیوة روایان آغاز میداستان
.خوردها به خوشی رقم میگردد و عاقبت این حکایتفواید آن ذکر می

اسـت و در اسـتفادة بجـا از اشـعار نغـز و      کم کاتب مذهب تشیع داشـته نویسنده یا دست
.استامثال و حکم توانمند بودهگیري از آیات و احادیث و بهره

هاي ادبی لفظـی و معنـوي برخـوردار    این اثر از ترکیبات و مفردات زیباي فارسی و آرایه
.شودخیر میها ختم بهغالباً پایان این حکایت. است

ها و منابع روایـات  گیري از مآخذ قصهها و بهرهبنديها و جملهمؤلف در پردازش داستان
نشـانی برخـی   . ها را بسیار خواندنی و پرکشش پرورانده استج داده و آنمهارت تام به خر

.توان در متون معتبر کهن اعم از نظم و نثر یافتها را میاز این حکایت
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هاپی نوشت
در مجموعـۀ نسـخ   4267بـه شـماره   » چهل و شش حکایت یا جامع الحکایات«هرچند این اثر . 1

هـا از جملـه   نسخه و برخی حکایت5اما در حاشیۀ صفحۀ خطی آستان قدس رضوي نامبردار شده 
با عنـوان  -که بخشی از آن در همین مقاله آمده-34و 2، 5، 7، 11، 13، 28، 31، 42هاي حکایت

الحکایـات همـین   شاید غـرض از جـامع  «نام برده شده نه چهل و شش حکایت؛ » جامع الحکایات«
هـاي  عنوان حکایتبراي پی بردن به). (11/294: 1391، درایتی(» کتاب مورد بحث باشد و اهللا اعلم

چهل و شـش حکایـت   «توضیح این که سه بهرة این نسخه با عنوان ). 294-295: همان. ك.اصلی ر
هـاي  آباد در سالبه راهنمایی نگارندة مقاله در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف» یا جامع الحکایات

.استتصحیح شده89و 88، 82
درایتـی،  . ك.بـراي اطـالع بیشـتر، ر   (وجود دارد؛ » جامع الحکایات«هایی دیگر با عنوان یسنودست
1389 :3/552-550.(
مشهد، دانشـکده الهیـات دانشـگاه مشـهد نسـخۀ      «: معرفی شده» فهرست دنا«اي دیگر هم در نسخه

: همـان . ك.ر(» بـرگ 462در ) ؟(در هندوسـتان . ق.هــ 11در قـرن  عکسی تألیف شده36شماره 
1150.(

.کندرا طلب میٰ◌ ها خود بحثی مستوفیپرداختن و سنجش متن موضوع مقاله با داراب نامه. 2
3 . که همچو شیشۀ می گریـه در گلـو   / دلم پر است ز خون بر لبم مزن انگشت«در این نسخه بیت

ي، در اوایـل  الـدین اوحـد  از بوعلی اسیري آمده که بنا به ضبط امین احمد رازي و گفتۀ تقـی »دارم
چون این بیت بر حسب زمان مؤخر از همۀ اشعار است و نیـز بـه قرینـۀ    . بردقرن یازدهم به سر می

توان احتمال داد که این مجموعه در اوایل قرن یازدهم هجري به دو سه افسانۀ هندي این کتاب، می
: ك.ر(شـده باشـد   دست یکی از ایرانیان مهاجر و شاید به درخواست اکبرشاه در هندوستان تـألیف 

)11/294: 1391درایتی، 
نویسی به اولین کلمه از نخستین سطر صفحه سـمت چـپ   که در عرف نسخه«-رکابه یا رکاکب. 4

شود که در کنارة سمت چپ صفحه و در زیر آخرین سطر صـفحۀ سـمت راسـت کتابـت     گفته می
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شـمار را بـر عهـده داشـته     نویسی و کتابت بوده که نقش صفحه شده باشد، از آداب رایج در نسخه
).132-133: 1369مایل هروي، (» است

و »رحمـت الهـی  «و یـا  » رحمـت «عـوض آفـرین،   و به» صدهزاران هزار«جاي صد هزار، گاه به. 5
یـا  » درود نامتناهی به مردان پاك طینت نیکوسرشـت «را به کار برده، یا » خداي«العالمین جاي رببه
.افزایدرا بر عبارت ترقیمه می» رة صالحهمردان پاك اعتقاد و زنان مستو«
هـاي دیگـر هـم وجـود دارد؛ از آن جملـه در      هـاي داسـتان  ها در آغـاز روایـت  این دست جمله. 6

اما مؤلف اخبار و گزارندة اسرار ابوطاهر طرسوسـی از ایـن قصـه چنـین روایـت      «: نامه آمدهداراب
و گزارندة اسرار این داسـتان عجایـب نگـار،    اما مؤلف اخبار«یا ). 1/41: 1389طرسوسی، (» کندمی

...).و122، 71، 51: همان(» چنین روایت کند... بدایع آثار
، )1/1: 1391بیغمـی،  (» کننداما راویان اخبار و ناقالن اسرار و مورخان این تاریخ چنین روایت می«

، 234، 166، 51: همـان (»کنندچنین روایت می) یا سخن(خداوند اخبار و گزارندة اسرار داستان «یا 
...).و330

تناسب تام با متن، اشعاري را از شاعران سدة چهارم تا عهد خـویش، بـدون ذکـر نـام     نویسنده به. 7
کند که گاه ضبط آن با متون انتقادي معتبر یکسان نیست؛ از جمله در وصـف شـب   شاعران، نقل می

:استاز خطبۀ داستان بیژن و منیژه کمک گرفته، آورده
ــیاه   ــران سـ ــد قطـ ــود ماننـ ــبی بـ شـ
ــه آواز دد   ــان نـــ ــه آواز مرغـــ نـــ

ــاه    ــه م ــروین ن ــه پ ــدا ن ــیاره پی ــه س ن
ـــیر  ــه ت ــه کـــیوان ن ـــدا ن ــه بهــرام پی ن

شـبی چـون شـبه روي    «: که در شاهنامه چاپ مسکو و چاپ خالقی مطلق و دبیر سیاقی بیـت اول 
در حشـو مصـراع اول   » آواز«جاي بهاست وضبط شده» نه بهرام پیدا، نه کیوان، نه تیر/ شسته به قیر

).2/914: 1370؛ 3/303: 1386؛ 5/6: 1967فردوسی (آمده » هرّا«بیت دوم، 
:گونه نقل شدهیا در حکایت بیست و سوم، بیتی از فردوسی این

ــج  چنــین اســت رســـم ســراي ســـپنچ   « ــی درد و رن ــابی گه ــوش ی ــی ن »گه
مصـراع دوم  ) 2/969، 1370(یح دبیر سـیاقی  و تصح) 2/138: 1966(که در شاهنامه، چاپ مسکو، 



1395متون نظم و نثر فارسی، سال اول، شماره اول، پاییز شناسیپژوهشنامه نسخه/26

:چنین آمده
.»گهی ناز و نوش و گهی درد و رنج... «

گریـز  «صـورت  در امثال و حکم دهخدا بدون ذکر مأخـذ بـه  » گریزي بهنگام، پیروزي است«یا مثَل 
گونه ضبط این) مصراع اول(؛ در شاهنامه چاپ مسکو )3/1310: 1363(آمده» بهنگام پیروزي است

:شده
ــه  ــد بـ ــام باشـ ــزي بهنگـ ــايگریـ ــه راي   جـ ــام و ب ــه ن ــتن ب ــه از رزم جس ب

)1965 :4/248.(
: و در چاپ دبیر سیاقی

ــزي بهنگــام بــا ســر بــه جــاي      ــاي گری ــر پـ ــر زیـ ــوانی و سـ ــه از پهلـ بـ
)1370 :2/671(

.استآمده
هـا، خـود   ین نسخه با متون معتبر و ضبط اختالف آن ابیات و شناساندن شـاعران آن مقایسۀ ابیات ا

.طلبدمجال و مقالی دیگر می
اگر صورتی هم در آثار دینی و هم در قصۀ پریان بیاید، صورت دینـی اصـلی و صـورتی کـه در     . 8

شـده باشـد و   ها از صـورت دینـی گرفتـه   و اگر یکی از آن... قصۀ پریان آمده فرعی یا ثانوي است
).129: 1371پراپ، (دیگري از زندگی روزانه، شکل دینی اصلی است 

)منابع(ها کارمایه
.فاطمی: تهران. 2دستور زبان فارسی). 1393. (انوري، حسن و احمدي گیوي، حسن-1
.دانشگاه تهران: تهران. نامۀ بهمنیاريداستان). 1369. (بهمنیار، احمد-2
علمـی و  : تهـران . تصـحیح ذبـیح اهللا صـفا   . نامهداراب). 1391. (مدبیغمی، محمدبن اح-3

.فرهنگی
. ايترجمۀ فریـدون بـدره  . هاي پریانهاي تاریخی قصهریشه). 1371. (پراپ، والدیمیر-4
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.توس: تهران
:تهـران . تصـحیح پرویـز ناتـل خـانلري    . دیـوان ). 1375. (الـدین محمـد  حافظ، شـمس -5

.خوارزمی
.نشر نو: تهران. تاریخ زبان فارسی). 1366. (خانلري، پرویز-6
کتابخانـۀ  : تهـران . )دنا(هاي ایراننوشتوارة دستفهرست). 1389. (درایتی، مصـطفی -7

.مجلس شوراي ملی
.امیرکبیر: تهران. امثال و حکم). 1363. (دهخدا، علی اکبر-8
سـازمان  : تهـران . )فنخـا (هاي خطی ایران فهرستگان نسخه). 1391. (درایتی، مصـطفی -9

.ي ملی جمهوري اسالمی ایراناسناد و کتابخانه
. الجـزء الثـانی  . سـیر اعـالم النـبالء   .). ق.هـ1422. (ذهبی، محمدبن احمد بن عثمان-10

.الرساله: بیروت
. تصحیح غالمحسین یوسـفی . گلستان). 1368. (الدین مصلح بن عبداهللاسعدي، مشرف-11

.خوارزمی: تهران
.فردوسی: تهران. شناسیکلیات سبک). 1372. (ا، سیروسشمیس. 12
.ابن سینا: تهران. تاریخ ادبیات در ایران). 1352.(صفا، ذبیح اهللا. 13
علمی و : تهران. تصحیح ذبیح اهللا صفا. داراب نامه). 1389. (طرسوسی، ابوطاهر محمد-14

.فرهنگی
:تهران. به اهتمام سید صادق گوهرین. الطیرمنطق). 1374. (عطار نیشابوري، فریدالدین-15

.علمی و فرهنگی
زیـر  . افتصحیح رستم علـی . شاهنامۀ فردوسی.) م1967. (فردوسی، حکیم ابوالقاسم-16

.ادارة انتشارات ادبیات ظهور: مسکو. نوشین-نظر ع
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به اهتمام سید محمـد  . االبیاتبا مقدمه و کشف. شاهنامه). 1370. (--------------17
.علمی: تهران. سیاقیردبی
مرکز دائـره  : تهران. تصحیح جالل خالقی مطلق. شاهنامه). 1386. (--------------18

.المعارف بزرگ اسالمی
الکسـاندر  -تصـحیح ماگـالی تـودوا   . ویس ورامین). 1349. (فخرالدین اسعد گرگـانی -19

.بنیاد فرهنگ ایران: تهران. گواخاریا
.خوارزمی: تهران. سخن و سخنوران). 1369. (فروزانفر، بدیع الزمان-20
هـاي اسـالمی   بنیاد پژوهش: مشهد. نقد و تصحیح متون). 1369. (مایل هروي، نجیب-21

.آستان قدس رضوي
. به کوشـش حسـن ذوالفقـاري   . ادبیات عامیانۀ ایران). 1393. (محجوب، محمدجعفر-22

.چشمه: تهران
. تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کـدکنی . یداسرارالتوح). 1367. (محمد بن منور-23

.آگاه: تهران
: تهـران . به همـت رینولـد الـین نیکلسـون    . مثنوي). 1369. (الدین محمدمولوي، جالل-24

.مولی
کتابخانـۀ  : مشهد.). ق.هـ12. (جامع الحکایات= نسخۀ خطی چهل و شش حکایت -25

.4267آستان قدس رضوي، به شمارة عمومی 
بـا حواشـی و تصـحیح حسـن وحیـد      . سبعۀ حکـیم نظـامی  ). 1363.(ی گنجوينظام-26

.علمی: تهران. دستگردي
. راهنمـاي نگـارش و ویـرایش   ). 1394. (یاحقی، محمدجعفر و ناصح، محمدمهـدي -27

.به نشر: مشهد
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تصویر صفحۀ آغازین نسخۀ جامع الحکایات
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تصویر صفحۀ میانی نسخۀ جامع الحکایات
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رجامین نسخۀ جامع الحکایاتتصویر صفحه ف
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