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 چکيده

م ادبيی  اي تعلیمی در لغت و علو منظومه هی )متوفی قرن ششم ق.(ابونصر فرا "نصاب الصبیان"

طوریکيه  ب؛ است که از زمان تألیف تا قرن چهاردهم قمري کانون توجه دانشمندان و نویسندگان بود

عصير   ابن حسام هروي یکی از بهتيرین شيروح آن در   "الفتیان ریاض"برآن نگاشتند.  بسیارشروح 

مقاليه   مسأله اصيلی در ایين   تیموري است که تا کنون نویسنده و حتی خودِ اثر معرفی نشده است.

ن ، ویژگيی و مختصياس سيبکی و نگارشيی آن و شناسياند     ، بررسی نوآوري"الفتیان ریاض"معرفی 

رفته یلی و بر مبناي روش اسنادي صورس گتحل –مؤلفش است. نتایج تحقیق که به شیوه توصیفی 

حسام  ابن "است، نشان میدهد نظام الدین بن کمال الدین بن جمال الدین خوافی هروي معروف به

 و جامع ترین از لغویان عصر تیموري است و ریاض الفتیان او به عنوان متنی تعلیمی، کهن "هروي

و  نگاري، مستندنویسی، شرح و بسي  اسينادي   ترین شروح نصاب الصبیان فراهی است که آمیخته

ه ستشيهاد بي  استشهاديِ کلماس از ویژگیهاي بارز آن است و از بسامد باالیی در تلميی،، اقتبياو و ا  

 روان سينت رعایيت   ضيمن آیاس و احادیث و ارجاع به کتب لغت معتبير برخيوردار اسيت.ابن حسيام     

ح شير  معرفيی و بيراي  بزرگتيرین گنيیني     شدقیق کلماس بسیار همّت گماشته و اثير  در ثبت نویسی،

 است. باس معر

 علیمی،الفتیان، شرح نصاب الصبیان، متون منظوم ت : ابن حسام هروي، ریاضکلمات کليدی

 ویژگیهاي سبکی.
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  مقدمه -1 

وهش و معرفی یکی از نسخ خطی که در ابعاد و زوایاي مختلف ارزشمند و بایسته پژ

تعلیمی   اثر ابن حسام، از متون عصر تیموري در شرح منظوم "الفتیانریاض"است، 

منظوم،   هاي یک یا چند زباندر اصطالح ادبی به واژه نامه "نصاب" است. "نصاب الصبیانِ"

 ۀاطالق میگردد که بیشتر براي نوآموزان و کودکان تدوین میشد؛ به کتابهاي نحو ویژ

 نصاب میگفتند.  کودکان، هم

 هاي ششم و هفتم ه.ادیب لغوي و فقیه حنفی قرن -اثرِ ابونصر فراهی "نصاب الصبیان"

عربیدانی و ق. است. از آنيا که در قرن هفتم  -ق. با لقب بدرالدین و کنیه ابو نصر

علم و تألیف، مهم و از ضروریاس بود، فراهی از جادوي شعر براي تعلیم  ۀعربیخوانی در حوز

نصاب "موزانِ عالقمند به این زبان استفاده کرد و کتابی در ادبیاس تعلیمی به نام نوآ

المعارف کوچکِ عربی به فارسی است  هیا دائر پدید آورد؛ این منظومه، لغتنامه "الصبیان

علمی یعنی : علم  ۀحوز 10عربی را در ۀواژ 1300بیت )بحور متفاوس(، حدود   200که 

 .میکندتِ انساب، قرآن، طب، تيوم، حساب، نحو و ادواس، شرح لغت، شعر، کیمیا، معرف

، سرمشق نصاب گویان در امر آموزش شد، به طوري ریاض الفتیانروش موزون فراهی در 

 که در هر زبانى به تقلید او نصاب گفتند و از مهمترین آنهاست:

 ای عربي به فارسي و فارسي به عربي: هنصاب (الف

 640) شکر اهلل بن شمس الدین احمد القاضی ابن سیف الدین زکریااز  :زهرۀ االدب (1

امیرخسرو بن محمود ز ا :نصاب مثلثاس (2؛ (961-2/962تا: ق.( )حاجی خلیفه، بی

صدر البدر  زا: الفتیان هقنی( 3 ؛(24/167: 1332ق.( )آقابزرگ طهرانی، 728الدهلوي )

عبد الحمدل بن عبد  زا :اليواهر سلک( 4؛ (4/108: 1406بیت )ميل  تراثنا،  196در 

 : ازالصبیان همرقا( 5؛ (2/997تا: ق.)حاجی خلیفه، بی 757 سرودۀ الرحمن أنکوري 

ق.( )عمر کحاله، 1335محمد باقر بن حسین بن أبی تراب موسوي أصفهانی )متوفی 

 .(9/86تا: بی

 نصابهای زبانهای ديگر به فارسي و بالعکس: (ب

حسيام اليدین حسين بين      زسيام؛ ا   تحفي ( 1 :ی بيه فارسيی  و ترکي  فارسی به ترکی -

(؛ حسيام  1/236ق/19: 1332ق. )آقيابزرگ طهرانيی،    709عبدالمؤمن حسيام خيویی   

. 3 (4/111: 1406شاهد مولوي. )ميلي  تراثنيا،    زا:الشاهدي هتحف( 2؛ (2010خویی، 

؛ 2/406 تيا: زاده. )بغيدادي، بيی  محمد وهبيی سينب    ازالتحف  فی اللغ  )تحفه وهبی(؛ 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B4%D9%83%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B4%D9%83%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%22
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شیخ موسيى بين محميد حسيین      زنياس السالکین؛ ا( 3؛ (4/111: 1406ميل  تراثنا، 

. 5؛ (163، 24/58: 1332بیت. )آقيابزرگ طهرانيی،    150طهرانی، متخلّص به بیطار در

حسن بن سید حسن بن عبد اهلل عینتانی المدرو، متخلص به عینيی   زا :نظم اليواهر

 ( و ... .1/301 تا:ق.( )بغدادي، بی1253)متوفی 

فرهياد میيرزا ابين     :نصاب انگلیسيی  نصاب انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی:  -

: 1332آقيابزرگ طهرانيی،   الذریعيه،  ق. ) 1296عباو میرزا ابن فتحعلی شياه قاجيار،   

18/150 ) 

 ،خيان زنيد  عبدالحسيین :منظوم  اعتصامیه( 1فارسی به فرانسه و فرانسه به فارسی:   -

 ( 2؛ (125-134: 1386فيير، ؛ سييلطانی24/166: 1332آقييابزرگ، الذریعييه، ) ق. 1303

نصياب أدیيب المماليک     (3؛ (24/166: 1332نصاب ناصري بهيت قاجيار )آقيابزرگ،   

 (.166، 24/162)همان:  :الفرهانی

امیرخسيرو بين   از  :نصاب خالق بياري  (1 نصاب هندي به فارسی و فارسی به هندي: -

آقيابزرگ  الذریعيه،  .( نصيابی فارسيی و عربيی بيه هنيدي. )     ق 728محمود اليدهلوي ) 

بن محميد بين یوسيف، طبیيب      یوسف : ازنصاب هندي (2 (24/164: 1332طهرانی، 

 هراتی، مشهور به یوسفی هروي و ... .

نصاب فارسی به شش زبيان، اثير یوسيفی،     ه:نصاب شش زبان نصابهای چند زبانه: ج( 

ترکيی، عربيی، فارسيی أفغيانی، هنيدي و کشيمیري        اي را به شش زبانکه در آن هر کلمه

 .(24/165: 1332بزرگ ،  آقاالذریعه، ترجمه کرده است )

 :های فارسينصابهای لهجه د( 

اثر امیر که آن را براي تیمور قاجار سروده است. )آقابزرگ طهرانی،  نصاب طبری؛( 1

 ( و ...  1350، رومندنیاثر محمدباقر نیرومند. ) ؛شوشترنصاب  (2؛ (24/166-165: 1332

نصياب  "پرکياربرد بيوده اسيت؛    بنگارشِ شرح و تعلیقه بر کتي ، بین اه  علم سنت رایج 

 38شرح برآن نوشته انيد و آقياي عیوضيی     50این آثار است که بالغ بر   از جمل "الصبیان

الفتیان فی شيرح نصياب   ریاض(. »205-232، 1392شرح آن را صرفا نام برده اند)عیوضی، 

 سيبک و  مهمترین و کاملترین شرح مبسوطی است، که معرفی و بحيث درميورد  « نالصبیا

 ابعاد گوناگون آن و مؤلفش، موضوع این گفتار است.
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 پيشينة تحقيق -2

کثرس .موجيود اسيت    نسخ 16بالغ بر،  "الفتیانریاض"به فهارو نسخ خطی، از  با توجه

 این گرچه .بار و شهرس مؤلف استاستنساخ، دلیلی متقن و منطقی بر ارزشمندي اثر و اعت

کيه  حيال آن  و چيا  نشيده   است، تاکنون، تصحی، « نصاب الصبیان»از مهمترین شروحِ اثر 

و آشيکاري مزایياي روش آموزشيی آن،     نصياب الصيبیان  تصحی، این شرح، در رفع ابهاماس 

 .سودمند است

 «رياض الفتيان»معرفي  -3

)لغتنام  دهخيدا(، اياهرآت توسي  مؤليف در     به معنی بساتین جوانمردان « الفتیانریاض»

، چيون بياب بيراي    شاستعاره است بيراي کتيابی کيه درط مطاليبِ متنيوع      ،معناي ميازي

 از آثار قيرن « الفتیانریاض» است.مشتاقان و نیازمندانِ دانش اندوزي، نافع و آرامش بخش 

و دورۀ عصيري کيه زميان انحطياا و ابتيذال شيعر و ادب       " ؛است (عصر تیموريهشتم ق.)

دنیياي ادب، فاقيد   "( و 398صریبکيا:  تياریخ ادبیياس ایيران،    )"تصنّعاس مبالغه آمیز اسيت 

نواندیشی و ابداع است و بدیهی است که با انحطااِ موجود در این عصر، نبایيد انتظيار آثيار    

هنر اصلی علماي این عصر، تهی  . (205: ص3جصفا، تاریخ ادبیاس در ایران، ) "کیقی داشت

طالب، بعدها  ب کتب گوناگون، براي طالب مدارو است که براي فهم بهترِلمطا گلچینی از

ا، هي اي دیگر، شرحها را تخلیص و گروهيی بير گلچین  بر آنها شرح و حاشیه مینوشتند و عده

اي نثيرِ  هي ، از ویژگی«الفتیيان ریياض »اثير منثيورِ   ؛ (82-79:  4ج)هميان،   تفسیر مینوشتند

دینی دارد و به آیاس قرآن و قول بزرگان ميذهبی چيون     تیموري خالی نیست؛ یعنی صبغ

. به دلی  موضيوعش )شيرحِ   هست. اندط کلماس ترکی هم در آن مزین استابوحنیفه و ... 

-از آرایيه  نامه( و همچنین تغییر سبک زمان در جهت سادگی نثر، حالت مرس ِ عياريِ  واژه

سيت و شياید هميین، تاحيدي     ها عربيی ا بخشهاي مبهم و دشوار دارد؛ اما شرح بسیاري از 

 توجهی به آن شده باشد.باعث دیرفهمی و بی

 او و خاندانش اجتماعي -علمي شتهارِاو اعتبار و داليل الفتيان معرفي مؤلف ِرياض -4

ابن حسيام   "نظام الدین بن کمال الدین بن جمال الدین معروف به ،الفتیانریاض"مؤلفِ 

د گوناگون، همواره باعيث ابهامياتی بيوده اسيت؛ در     به افرا "ابن حسام"است. اطالق عنوان 

 اند: تاریخ چندین نفر، عنوان ابن حسام داشته

 ق.ه .  هفتم جالل الدین بن حسام معروف به ابن حسام سرخسی از شعراي قرن (1
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جمال الدین محمد بن حسام هروي معروف به ابن حسام از مردم خواف، ساکن  (2

مس الدین کرس و فرزندانش که ااهرا اواخر عمر هراس، از شاعران مخصوص ملک ش

در کرمان زیسته و در عصر خویش در شاعري مشهور بود. این حسام خوافی هروي در 

ق. در فن غزلسرایی معروف بود و تخلّصش ابن حسام و محمّد ه.737گذشته به سال

 بود. 

ق. که ه. نهممحمّدبن حسام الدین مشهور به ابن حسام قهستانی از شعراي قرن  (3

 .(206ص :نفیسیتاریخ نظم و نثر در ایران، دیوان مدای، او معروف است)

 شعرای همنام -4-1

ق. چند شاعر خوافی مشهور به ابن حسام از خراسان، در هراس ه. هشتمدر قرن 

 از جمله: )اجداد مؤلف( یستندزمی

او را چنین  جمال الدین محمّد بن حسام هروي معروف به ابن حسام: تذکرۀ الشعراء (1

فض  او زیاده از وصف است و شعر او را موالنا مظفّر هروي بر اقران او »ند: کمعرفی می

میکند و او از خواف است و در دارالسلطنه هراس مسکن داشته و در روزگار  تفضی 

و تاریخ  الدین کرس گفتهدر حق ملک شمس ايملوط هراس، اهور یافته. قطعه

وفاس موالنا حسام کرده است. رین و سبعمائه( را بیان ابتداي دولت او)تسع و عش

الدین کرس در سن  سبع وثالثین وسبعمائه بوده الدین به روزگار ملک شمس 

وي در روزگار محمد شاه، حاکم دهلی به  ؛(226ي: صسمرقندتذکره الشعرا، است)

 زر گرفتدر مدحش سرود و هم قد خود، زیر  اي با مطلعدربار وي راه یافت و قصیده

الهی تا جهان باشد نکودار این جهانبان را  *  محمد شاه تغلق شاه سلطان بن سلطان 

الدین ابن حسام نیز در وي، نظام ۀنو؛ (79صرحیم علیخان: منتخب اللطائف، )را 

جد صحی، و »و با توصیف « جمال»با لقب  شاز جد« الفتیانریاض»دیباچ  کتابش 

 یاد میکند.« اسف 

المائ  »یا « عوام  منظوم»الدین: اثري منظوم با عنوان لدین ابن جمال اکمال ( 2

فهرستواره ) نسخه از آن هست 62هاي ایرانی)دنا(،نوشتدارد که در دست« العامل 

(؛ این منظومه را براي معزالدین حسین 673ص :7ج درایتی،هاي ایران، دست نوشته

ق.(  771-732اس، سیستان و غور)هر حاکمالدین بن فخرالدین کرس بن ملک غیاث

الدین فرزند وي نظام ؛(2072ص :3ج منزوي، ،خطی هايه)فهرست نسخ است سروده

نام برده و در جاي « کمال»با لقب ش ، از پدر«الفتیانریاض»ابن حسام، در دیباچه 
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(. 156ص: هماناشاره میکند )« مائ  العامل »کتاب، به اثر وي با عنوان  دیگرِ همین

مان کتابی با قابلیتِ تقدیم به امیر، کتابی ارزشمند بوده و باید مؤلّفی معتبر و گبی

 عالم داشته باشد 

الصبیانِ در شرح نصاب« الفتیانریاض»الدین: بن جمال  الدینالدین بن کمال نظام ( 3

هاي نصاب است. آقابزرگ تهرانی، نگارش ترین شرحفراهی، از اوست؛ این شرح از کهن

( اما در نسخه محی  333 : ص11 ج ،الذریعه، آقا بزرگق. میداند) 737را  آن

 ماید نتر میق. آمده است که ااهرات واقعیه.790طباطبایی

اسمه کمال الدین بن حسام الخوافی الهروي. هو »وید: گاو می ۀآقابزرگ در معرفی خانواد

 :9، ج)همان« یان...الفتوالد نظام بن کمال الذي شرح نصاب الصبیان به اسم ریاض

شهرس و جایگاه واالي پسر اوست؛ اینکه بعد از   (. معرفی پدر با نام پسرش، نشان918ص

نام شخص، بالفاصله نام اثرش بیاید، دلیلی بر شهرسِ اثر است و لذا از تعبیر صاحب الذریعه 

 اند. الفتیان شهرس بایسته اي داشتهکه نظام الدین و اثرش ریاض برمیآیدچنین 

 9 ،)همانمیشود الدین ابن حسام و ابن حسام خوسفی تمایز قائ  آقابزرگ، بین جمال

الفتیان نظام ابن حسام، او را از خاندان ابن حسام خوسفی ( امّا در ذی  ریاض19 :1ق 

یار، ابن حسام خوسفی در حالی که برخی چون خامه ،(333ص :11، ج)همان میداند

جز تشابه نام پدر یا جد،  زیرااز این خاندان، دانسته؛  ( را شخصی جداق. 875)درگذشته 

مدرط دیگري براي انتساب وي به خاندان ابن حسام خوافی نیافته و ااهاراس دولتشاه 

دو ابن حسام را جدا از یکدیگر آورده، را دلیلی بر   نامکه زندگی ( و این226سمرقندي)ص

 .نامه منظوم ابن حسام(ضفرائ»یار، مقدمه تصحی، داند)خامهمدعاي خود می

 الفتيان بررسي محتوايي رياض -5

 40بحرعروضی در  7بیت و  200عربی را که  فراهی، در  ۀواژ 1300ابن حسام، بیش از 

خود را براي شرح، اصرارِ  ۀشارح، انگیز ، شرح کرده است."الفتیانریاض"قطعه سروده، در 

س و ذکرِ جمیع معانی لغاتی که شیخ دوستان دانسته، میگوید: کوشیده جهت رفع مشکال

فق  برخی از آنها را ذکر کرده، شرحی کام  ارائه کند که ضمن تقطیع هر قطعه، نام بحرِ 

به شرح « نصاب الصبیان»عنوان   قطعه، هم باشد. شارح ضمن تحلی  و ذکر وجه تسمی

 ها آن، پرداخته است. واژه

صحی، ، معموال توع دستوري،  به فارسی و ذکر تلفظ هابن حسام ضمن ترجمه واژ

تخصصی علوم گوناگون، موجب تنوع و  ههايمشتقاس و معانی گوناگون آن را میآورد. واژ
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 نامه بودنِهها، مربوا به واژهعدم یکدستیِ موضوع واژ .استگستردگی موضوعِ شرح شده

 ،اسالم ، تاریخکه از تاریخ انساب است؛ بطوري  موجود در آناثر و تنوعِ علوم گوناگونِ

فلزاس سبعه(و ریاضی)حساب ابيد و  تا شیمی)وزن حيمیِ ،گرفته پزشکی، نيوم و تقویم

 را شام  میشود. خردل، قطمیر و...( چونذکر اوزانی 

 «الفتيانرياض»سبکي  ويژگيهای -6

 کليات ويژگيهای سبکي -1-6

واژه ها   سبک شناسی پلی میان تاریخ ادبیاس و زبان شناسی است و هدفش تنها مطالع

و دستور زبان نیست بلکه روش بکار گیري آنهاست )کلیاس سبک شناسی، شمیسا: ص 

سبکی  ویژگی تکرار شونده، غیر متعارف یا منحصر به فرد است، که کشف و   (. مختص76

 بررسی آن، در بررسیهاي سبک شناسانه، حائز اهمیت است.

خاص(، سبک  ۀار یک دوردر سبک شناسی، سبک دوره)سبک مشترطِ آث"از آنيا که 

اثر از معاصرانش، اثر انگشتِ زبانی مؤلف( و سبک ادبی)سبک  ۀشخصی)سبک متمایز کنند

(، بررسی 74)همان: ص "لطیف و مخی  در تمایز با سبک علمی، مذهبی، حقوقی و...(

خلقِ این اثر، یعنی ویژگی عصر  و  نثرِ تیموري هم اشاراتی  ۀمیشود در ضمن بحث به دور

 د شد. خواه

آمیخته نویسی و آوردن عباراس عربی بین متنی، با هدف مستندسازي و تشری، بهتر 

و عصر تیموري است، عالوه بر اصطالحاس « الفتیانریاض»بارز سبکی اي هموضوع، از ویژگی

الفتیان فراوان علوم زمان به عربی، کاربردِ بین متنی حدیث، ضرب المث  و آیاس ، در ریاض

چنگیز و قومش از عبارس پردازي ، آرایش مناشیر و مراسالس درباري به "که  است. از آنيا

(، در قرن 1082: ص3جبهار، سبک شناسی، )"آمدمترسالن ایرانی، خوششان نمی ۀشیو

  شود و چون بایستینثر مصنوعِ مملو از لفاای و اطناب، به نثر ساده، بدل م هفتم ه.ق.

 روانی خاصی وجود دارد. الفتیانشرح، زبانی گویاست، در ریاض

علی یزدي و مقدمه  "افرنامه"، نثري نسبتا دشوار نزدیک به "الفتیانریاض"ابتداي

 دیگرْ ۀبه شیو"شرحی آسان را داشته، در ادامه   حبیب السیر دارد، اما چون شارح قصد ارائ

ه سادگی نظام شاهی و آثار خواجه محمد پارسا و نثر جامی، ب "افرنامه "کتبِ عصر، مانند 

انواع نثر )"هاي صرفا عربی(؛ چرا که کتب علمی، نثري ساده دارندبخشمیگراید)جز در 

 .(500-497: صصرستگارفارسی، 
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هاي فارسی کهن، بهره گیرد اما بسیاري  قسمتها را، کالت عربی شارح کوشیده از واژه

وي ؛ آوردیه عربی، مو ... را کالت ب"أال  "شرح میکند؛ مثال در قسمت نحو، شرح حرف تنبیه 

شرح میکند؛ مثالت در علم نيوم، در مورد بروج و  آشکاراصطالحاس علوم گوناگون را روان و 

نام فارسی ِاجرام آسمانی، میگوید: ... سیاره هفتند؛ بهرام که او را مریخ گویند. مشتري 

دوازده برج را زهره، زح ، عطارد، شمس، قمر و به زبان فارسی زح  را کیوان خوانند... این 

بر هفت ستاره قسمت کردند؛ یکی از دوازده که اسد است، به آفتاب دادند، دیگري که 

 ر(. /55به قمر، باقی ماند ده برج و پنج ستاره؛ هر ستاره را دو برج دادند ) سرطان است،

هایی براي هر مورد، ابتدا فهرستوار، مطالب حاص  از بررسی اثر، معرفی، سپس نمونه

 میگردد:ارائه 

 اصطالحاس تخصصی )نيوم، پزشکی...( را با جمالتيی کوتياه و واضي، شيرح میکنيد:      (1 

وهذه القطع  فی بیانٍ أسماء السنین بلُغَ ٍ التيرط. بيدان ایشيان دوازده بيرج را بيدین      »

دوازده نام، که درین دو بیت گفته شده، میخوانند و تاریخ سيال ایشيان، دوازده بيیش    

سيال ميوش    ...ن جانوران، به نيام برجيی ازیين بيروج، میخواننيد     نیست؛ هر سال را ازی

ناخِس: آن که خلطی یا بادي یا بخاري آغشته را متيدد ؛ ر( /54میگویند و سال گاو...)

 .ر( /53) «گرداند، عرضا و صاحب او را چنان نماید، که سوزن در اعضاي او میخالنند

لمعيم  والفاء المفتوحتین وبالرّاءِ؛ شِيدةۀُ الحیياءِ   ها: الْخَفَرُ: بالخاء ا ذکرِتلفظ دقیقِ واژه( 2

 .چ( /61... یعنی: شرمگین شدن )

 آورد:ميی با جزئیاس را، ( تغییراس ساختی ِ واژهتحوالس صرفی )موارد، اص  و  اکثردر  ( 3

عالٌ مِينَ اليوزن...   الْمیزانُ: ترازو. وأصْلُه مِوزانُ اِنْقَلَبَتِ الواوُ یاءً لِانْکِسارِ ما قَبلَها، وهو مِفْ»

/چ(؛ المَعان ... موضع یاري دادن، وفی األص  مَعوَن ... واو مَعْيوَن را   63سنيیدن) یعنی

الف کردند؛ چون درعَوَنَ به سبب تحرط واو وانْفِتاح ماقب  الف شده بود؛ این نیز فيرع  

 .ر( /6) «او بود، الف کردند

مطبيوخ: سسيم مفعيول؛ مِين الط.يبخ ...      ال ذکر نوعِ دستوري واژه و برخی مشيتقاس آن: ( 4

 ر(. /92ر(؛المِغْرَفه... کفگیر، آل  من الغرف) /92پختن، والموضع المَطبخ بفت، المیم)

الْازْرُقُ ... گُربَه چشم و آب صيافی  »واژهها فارسی :  همت در جهت به کارگیري کهنْ ( 5

 چ(. /33) «آتش  انر(؛ الْضِرامُ ... آتش گیره و زب /26و سِنان و شمشیر روشن)
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آثيار معاصيرِ    )ویژگی سبکیِ شرحی، در آن هست ۀاستشهاد و استناد به آیاتی که واژ ( 6

: وَ جَعَلْنَا عَليى قُلُيوبهِمْ أَکِن.ي ت. انعيام:      -تَعالی -الِکنان... غطا و پوشش... کَقَولِهِ » شارح(:

 / ر(. 80)« 25

: سسيم عِبرانيی او    یالعیس»  :غویان و فقهامستند کردن بسیاري از واژهها با ذکر نظر ل (7

 چ( /96) «سریانی ... قال الکوفی: هو فُعلَی؛ وقال ابوعمرو : هُوَ مفع .

-اللغاس، قياموو اللغه، تاجاستفاده از فرهنگهاي تخصصی و معتبر مانند العین، صحاح ( 8

اي از ن و خالصيه المحی  و ... اما گاه عبارس را دقیقات از آنيا ذکر نمیکند، بلکيه گلچيی  

 آورد.ا را میهنکاس مهمتر فرهنگ

 ادبی ِعباراس ِتوضیحی و اصطالحاس عروضی را ذکير، و بسيادگی شيرح میکنيد:      آرای( 9

تينیس ناقص آنست که بیان دو چیز که در اص  حيروف متفيق باشيند در حرکيت     »

ق و مختلف باشند و اگر درحرکت متحد باشند تينیس تام باشد میيان ایشيان کاليدقی   

الْيرَدفُ ... یعنيی از   ؛ ر ( /3؛ ... شیخ رعایت لف و نشر کرده...) "دقیق و النخ  و النخلی

پی فرا شدن، والردف فی الشعر: حرف ساکن من حروفِ المدِ واللین یقَيعُ قبي  حيرفِ    

 .ر ( /95« )الر.وي

اصيالح  ، ذکر کرده، است نیاورده، یا برداشت نادرست داشته "ابونصر"مواردي را که  (10

کفش گفتيه وليیکن    ،التسخین... شیخ  :)سندي بر پیشینه نقد در زبان فارسی( میکند

هاست. وال واحد لها. اما در تساخین موزه چنین نیست؛ چون در صحاح و تاجین آورده

تاجین میگوید: وقی  واحدها تسخان. میتواند که شیخ گفته و خلق غل  نوشته باشند، 

 .ر( /81)  اب اللغاس، موزه استاما شیخ کفش گفته و درکت

( از انواع حاشیه نویسی)امضایی، انتقادي، فتوایی(، حواشی امضایی یا شرحّی در اکثير  11

 صفحاس آن دیده میشود.

 به تفصيل "رياض الفتيان"ويژگيهای سبکي ِ -2 -6

ق. که در آن شیفتگی بيه زبيان عربيی و    ه. ششم و هفتم هايِتحول نثر فنی قرن  در ادام

هاي ادبی، بسیار است، گرایش نثير بيه سياده نویسيی     ق به تزیین نثر و استفاده از آرایهعش

و روان  هکوشيیده سياد   شالفتیان هيم از ایين قاعيده مسيتثنی نیسيت و ميؤلف      ریاض؛ است

ها )نحو عربی( را کالت بخشبسیاري از  وبنویسد، اما چون دیگر آثارِ عصر، به عربی توجه دارد 

 ند.کمو هاي ادبی آن، ساده به دلی  شرح بودنِ اثر، آرایهآورد. به عربی می



 1397 زمستان /42 پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره /234

ساده ترین و عملیترین راه آن است که متن را از سه "متن، بررسی سبک شناسان براي "

 (.153صشمیسيا:   کلیياس سيبک شناسيی،   )"فکير و ادبیياس بررسيی کنيیم     دیدگاه زبيان، 

 کري و نحوي، عبارتند از:در سه سط، زبانی، ف "الفتیانریاض"مهمترین ویژگیهاي سبکی 

 سطح زباني -1 -2 -6

. 2. سط، آوایی 1سبک اثر از نظر سط، زبانی، باید سه جنبه را بررسی کرد:    در مطالع

 . سط، نحوي3سط، لغوي 

 :الف(  ويژگيهای سطح آوايي

وزن و زحافاتشان تشکی  میشود؛ پر بسامدترین هفت از اثر،  اشعار :موسیقی بیرونی( 1

، هزج )و رباعی که آن متقارب، خفیف، رم ، مضارع، ميتث ترتیب عبارتند از:آنها به 

 را از اوزان فرعی هزج میدانند(، رجز 

تعداد ابیاس و زحافاسِ بحور، در جدول و نمودارِ پایان بحث، میآید؛ هر بحر فراخور حال و 

بحر ميتث،  ... .مقامی است؛ متقارب براي حماسه و تاریخ، رم  براي پند و واژهها اندرزي 

؛ این وزن پرکاربردِ شعر فارسی با اوزان دلنشینش، جزء بسامد باالیی دارددر ریاض الفتیان 

ین وزن پرکاربردِ این اثرست؛ دوم اوزان نرم و متناسب با هيران و درد است. بحر مضارع،

 شاد و ضربی است و تحرط و حالتی، اوزان خیزابی)دوري یا غیر تکراري( ازاین وزن 

مین ششبحر هزج،  آن است. يشورانگیز و آهنگین دارد که حاص ِ تکرار ارکان و واژهها

 ترکیب از جویباري اوزان »است جویباري اوزان ۀو  از زمر "ریاض الفتیان" وزن پرکاربردِ

 در تکرار به شوق مطبوعی، و زیبایی زاللی،  شود که با همخاصی حاص  می ایقاعی نظام

در اوزان فارسی اگر (. 395ص: شفیعی شعر، موسیقی) «شودنمی واحسا آنها ساختمان

بياي دو هياي کوتاه، هيایی بلند بیاید اصطالحات شعر سکته دار است )درجه موسیقایی 

اثر کاهش مییابد(، اما اگر این تغییر در هياي ماقب  آخر باشد،گوش این مکث یا سکته را 

این کتاب بویژه اشعاري که شارح به تسام، آنها حس نمیکند؛ این امر، در بسیاري از اشعار 

 خوانده) بیشتر مضارعند(دیده میشود و باید در نقد اثر لحاظ گردد. "رباعی"را 

 کناري: موسیقی ( 2

افرایش آهنگ و موسیقایی کردن کالم  باردیف: ردیف و بویژه ردیفهاي گروهی،  -

جب زیبایی و تأثیر گذاري بیشتر است؛ شاعران از این عام  بسیار بهره گرفته اند، مو

)فعلی،  اما در اشعارِ این اثر، شاید به دلی  آموزشی و علمی بودنش، کال از ردیف
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؛ یعنی از مردف بودن که از عوام  غناي موسیقی شعر اسمی، حرفی( استفاده نمیشود

 . اي ندارداست بهره

قافیيه را ناپسيند    رچه تکرار موجب افزایش موسیقی کالم است، قدما تکيرار قافیه: گ -

دانستند. در این اثر به جهت علمی بودن موضيوع و نثير، تکيرار قافیيه یيا اعنياس)        می

اي را ملتزم شود که در اصي   نویسنده به قصد آرایش کالم و هنرنمایی، حرف یا کلمه

(دیده نمیشيود. بسيامد قيوافی    74صایی: الزم نباشد)فنون بالغت و صناعاس ادبی، هم

 .است رائیه و نونیه نسبت به قوافی مختوم به الف، یاء کاف، دال... بیشتر

( موسیقی درونی: موسیقی درونی ِ اندط که با تاکید بر صنایع بدیع لفظی )سيع، 3

 جناو و ...( شک  میگیرد، در سط، ادبی بررسی میشود.

 واژهها(:  ب( ويژگيهای سطح لغوی)سبک شناسي

عصر مغيول و  نثرِ اي در هم تنیده شده )ویژگی الفتیان، عربی و فارسی بگونهدر ریاض( 1

تیموري( که خواننده نمیفهمد، متن فارسی است و عربی آن را زینت داده، یا بلعکيس  

عربی به طرق مختلف)ترکیبياس اضيافی وصيفی، کلميه      عربی است با چاشنی فارسی  

 ین اثر دیده میشود.عبارس، جمله...( در ا

فارسيی بيراي     جمله یيا میيان جملي     اهداف و روشهاي کاربرد عربی: عربی در ادام -

آید: هرچگاه که آحاد بر عشرۀ ضم کنی، براي مؤنث عالميت  تأیید و مستند سازي می

تقول احد عشر رجال واحدي عشرۀ امرأۀ اليی تسيع    تانیث آري و از براي مذکر نیاري؛

 .چ( /18)ه امرأ هعشرعشر رجال وتسع  

گاه ک  شرحِ واژه، عربی است، گویی شارح فراموش کرده، متن اصلی فارسی بيوده و   -

این تصور پیش میآید، که شاید باور شارح، برین است که همانطورکه خيود بيه عربيی    

أما أال بفَيت،ِ الهَميزۀِ   » مسل  است، خواننده نیز باید با تسلطی آنگونه مطلب را دریابد:

 أَال إِنَّهُمم  هُممُ الُمُفُسُمدُونَ    :  -تعالی -تنبیهٍ وَقَعَت فی أولِ الکالم کَقَولِهِ  حرفُ

(أما اُال بضمِّ الهمزۀِ جمعٌ الواحِدَ مِنْ جنسهِ وواحدۀٌ ذو وکيذا أو کيذا للميذک.ر    12)بقره:

هيیج  چ( و این باعث شيده ، بيدون    /34)« وأُوالس للمؤنث أي مُت.حِدانِ فی المعنی و... 

  توضیحی، خواننده و واژه را با شرح مفص ِ عربی، رها کند .

ميورد(، ضيرب المثي  و حيدیث اشياره       158) گاه براي تأکید و تیمن، به آیاس قرآن -

الْدِفْؤ ... السخون  والحرارۀ، یعنی؛ گرما، واليدفو ایضيات نتياج االبي  والبانهيا وميا       » کند:یم
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(؛ کنیت او مشتم  بر 5نح : )« ءٌلَکم  فُيهَا دُف :  -تَعَالَی -ینتَفع به منها کَقَولِهِ 

 .چ( /1)"يالفَالُ عَلی مَا جَر "نصر بود، که یاري کردن است؛ پس کنیت را ذکر کرد 

النياهق ... نياهق، نير    »را بیشتر، به صورس ِمقلوب، میآورد: (اضاقی یا وصفی)ترکیباس ( 2

   ر(. /92« )یگ پایه؛ االثقیه ... در(  خر نر /97خر بانگ کننده)

ادبی کيه در متيون بيا صيورس      ۀ)  عناصري از زبان زند"هاي فریبکارواژه"استفاده از  (3

-لفظی امروزي به معنایی منسوخ یا مهيور یا کم استعمال در عرف زبان بيه کاررفتيه  

 .(1373، مرداد2، شماره7)ميله شیمی، سال  است

/  6)شيدن اللّيام؛ خداونيد    سکونالثالث او صاحب: المُلک : بالحرکاس  معنیخداوند در  -

 .چ(

اضافت کردن در معنی نسبت دادن: نصاب را اضافه بيه صيبیان کيرد؛ جهيت آنکيه،       -

 ./ ر( 5آدمی را شش حالتست... این نسخه، مناسب صبیان بود، اضافت به ایشان کرد )

بیرون کردن و الْيَالء ... از خان و مان » جلوه کردن   آبرو بخشیدن، ممتاز ساختن : -

 .چ( /61)«بیرون شدن و روشن شدن و عروو جلوه کردن

، با توجه به تعلق اثر به عصر تیموري که عصير تظياهراس   هاي ترکیواژه اندطکاربرد ( 4

ُارْماق: بضم الهميزه وسيکون اليّراء؛ زدن اسيت بيه لفيظ تيرط و        » :واژه ها ترکی است

 .ر( /75)« ندهمچنین است مارِي بکسرالرّاء المهمل ؛ بلفظ ه

سبکی است و در عصر   بياي هرگاه: این ویژگی مختص "هرچگاه"کاربرد قید مرکبِ ( 5

و موطن مؤلف، کاربرد داشته: یقالُ: عشروط. هر چگاه آحاد بر عشرۀ ضم کنيی، بيراي   

چ(؛ نخ  را اختیار کرد... چون هر  /18مؤنث عالمت تانیث آري و از براي مذکر نیاري)

 .ر( /3شود)میکنند، خشک ا قطع میسر او ر چگاه که

-ریياض  واژههيا معيربِ   برخیمعرب است؛  واژهها  گنيینب، لذا رَعْهاي مُمعرفی واژه( 6

از : نیسيت  و... محميدعلی اميام شوشيتري    فرهنگِ فارسی در عربی اثر "الفتیان که در

ر(، / 40/چ (،کربيزه)  25ر(، سيتوقه)  /25چ (، ليام)  /23ر(، یلمق) /16جمله: سراوی )

 /79/چ (، طاقيه)   78چ(، بيؤو)  /73ر(، هيون)  /72ر(، بخت) /69چ(، میزاب) /62زبد)

. و ...  ر( /90چ(، دلييق) /89/چ (، کعييک)  88ر(، جييوز) /86ر(، بیييرم) /85چ(، بهييرج)

ر(؛ الْز.بَيدُ: بيالزّاءِ  والبياءِ    /40الکُزبُرَۀ ... گشنیز وبفت، الباء ایضات لغ  و قی  هيو المعيرّب)  

قَيذَفَ بِالز.بَيدِ،    ؛حتینِ؛ کفک آب، شیر، شراب وغَیرُهما. تَقيول أزْبَيدَ الشّيرابُ أي   المفتو

 چ (./62کفک پارسی است ومُعَرَّبٌ )
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: 7) ن دنِزقيا یعنيی   الْمَخيیضُ  ها را ذکر میکند: بسیاري از کاربردِ قدیم و اصی  واژه (7

بفيت، الييیم وبالبياء    ر(؛ الْيَبيانُ :   /40مَشک و خیگ و جنباندن هير چیيزي)  فازدن( 

چ( /14چ(؛ حِکِّيه: خيارش، خلیيدنِ)    /62؛ سَنین: سونِش سنگ)چ( /42)بد دلبنقط ؛ 

 چ(. /56چیزي در دل؛ اسفندارمذ بياي]ماه[ اسفند)

شیخ کتياب خيود    ند:کصفت و موصف را رعایت می  گاه تحت تأثیر زبان عربی، مطابق (8

 .چ( /4را بیارد)  اَبحُر مختلفهواست که ها کرد ، یک قصیده نکرد، براي آنکه خرا قطعه

وَجیيز و   "عربيی معنيا شيده    ۀها عربی بياي فارسی، با دیگيرواژ  واژه رخیدر نصاب ب( 9

: المختصير: ...  ، معيادل فارسيی آن را میيآورد   ر( که شيارح  /92)"مُخْتَصَرمُلَخ.ص بود، 

کیه، أما مَلْخيص  سخن کوتاه کردن، راه کوتاه برگرفتن و عصا در دست گرفتن از بهر ت

 .چ( /92) بدین معنی که مذکور است، مختصر نیست

ضیاء و نيور  " :ااهرات مترادف، اشاره میکندِ اللغه، به تفاوس کلماسبه رسم کتبِ فروق( 10

کنيد اميا روشينی ضيیاء از نيور      معنيی ميی   "روشين "... هر سه واژه را "و سنا روشنی

، مسکین را فقیر "لدار است و مسکین گدايغنی ما "ر(؛  /8قویتراست و نور از سنا... )

گوید: اه  شرع، مسکین را کسی گوینيد کيه   کند و فرق آن دو را چنین میمعنی می

هیچ ندارد و فقیر کسی را گویند که چندان نداشته باشد که زکاس بر او واجيب شيود   

 ب(./76)

 :ج( ويژگيهای سطح نحوی

 : ، بر سایر اجزاي جملهتمای  به تقدم فع  (1

 /57الْعارِضُ ... ابر سایه افکن و آفتی که پیش آیيد، از بیمياري)   تقدم فع  بر متمم:  -

/ چ( ؛ نبیره در  1غرض از نام، امتیاز است از ما عدا؛ پس اَشهر اَنسَب باشد، به ذکر)؛ ر(

چ( ؛ شیخ آدمیيان گفتيه بلفيظ     /2مدح پدر پیر، زیادس میکوشد از پسر در مدح پدر. )

 .چ( /95ر هر سه لفظ )جمع، به اعتبا

  .ر( /78مفعول: آب بسیار، چندانک بپوشد هر چیزي را )تقدم فع  بر  -

صرفه جویی میکند اما آن را در معانی گوناگون به کيار   "را"( به سبک قدیم در آوردن 2

 :"را "انواع میگیرد؛ 

چ(؛  /1ه، ضيرورس شيعر را )  االف زاید اسيت در فير   به معنی براي : "حرف اضافه"را  -

 .  ر( /77وقوف تمام، حاص  آمد مرا )
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 79به معنی به: الضَرُّ والمضرّ ... یعنی زحمت رسيانیدن کسيی را )   "حرف اضافه"را" -

 .چ( /80چ(؛ ازین جهت، او را محذي گفتند )/

المُنَدِّد ... کسی را بيه بيدي، معيروف کيردن و      مفعولِ صری،:  نشان "را"اندط ( کاربرد 3

 .چ( /82) او را دریدن ۀپرد

 به جاندار و غیر جاندار، هر دو: "او"ارجاع  ( 4

او  غیر جاندار؛ چون این ميموع، دویست و بیست بیت آمد ، او را نصياب الصيبیان    -

 .چ( /92ر( ؛ این هر پنج، به معنی کم خبري است و بحث او گذشت ) /4نام کردم )

مسيتغنی گيردد از لغيت، و     او  جاندار؛ این دویست بیت را، هر کس بخواند و بدانيد  -

 .چ( /4فض  او به مقامی رسد که به دیگران فایده رساند )

( هر بیت یا مصرع، یک جمليه اسيت؛ یعنيی، ابیياس موقيوف المعيانی نیسيتند)مگر در        5

گانه، خانيه مياه و    12قطعاتی که به اسامی فرزندان، همسران موالی پیامبر یا نام بروج

 دنی و نامِ قالع فتحی خیبر اشاره دارد(.خورشید، بیماریها، سور مکی و م

استمرار : قیاو آن بود، که جمع مکیيال بالکسير، مکاییي  بيودي مثي        "ي"کاربرد ( 6

  .چ( /78مصباح ومصابی، )

ر(؛  /4الْمَوزونُ : سسم مفعول ... یعنی بسنيیدن ) کاربرد باي تأکید سرِ مصادر و افعال:( 7

 .ر( /92الوضع بالفت،؛ بزادن )

کاربرد بسیار ِ مصادر: المَرق: ... پشم از گوسفند برکنيدن و سَيرگین انيداختن ميرب و     ( 8

 چ(./39) چیزي در دیگ کردن

 سطح فکری   -2-2 -6

اسيت  و بنوعی دایره المعارفی موجز اي منظوم واژه نامه شرح دشواریهايِ "الفتیانریاض"

نی بيراي بيروز عقایيد،    ؛ پيس شيارح فرصيت چنيدا    و به علم لغت و نحو و... مربوا میشيود 

احساساس، دید فلسفی و... نداشته است. اگر قصدِ پدید آورنده را بتوان تيا حيدي بيا سيط،     

شارح را باید عینیتگيرا و   (158فکري وي مرتب  دانست)کلیاس سبک شناسی، شمیسا: ص

و جزء نگر دانست؛ زیرا بیشتر به موضيوعاس علمی)نييوم، تياریخ اسيالم، شيیمی، لغيت ...(      

به شرحِ منطقيه البيروج،    25و  24هاي لطیف و جزیی لغاس پرداخته است. در قطعاس تفاوت

خانه اجرام آسمانی چون ماه، خورشید و... و اسامی فارسی و عربی اجرام سيبعه میپيردازد؛   

بيه شيرح ویژگيی فليزاس سيبعه و وزن حيميی آنهيا پرداختيه و در قطعياس           32در قطعه 

و موالی پیامبر را شرح میکند، یا با ارافت تميام بيه   اسامی فرزندان و همسران  17و16و15
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کتبِ فُروق اللغه، تفاوس واژهها ااهرا مترادف مث  سرعت و عيله، مسکین و فقیير را  ۀ شیو

، السُّرعَ ... شتاب یعنيی خيالف   "... سُعال، سرفه و سرعت، شتاب"بدین گونه یادآور میشود: 

، ان السرع  تطلق علی الخیر والشيرّ بخيالف العَيَلي      البُطوء ... والفرقُ بین السرع  و العَيَل 

... ، مسيکین را،  "غنی مالدار است و مسيکین، گيداي  " ؛چ( /27) فانها ال تطلق اال علی الشرّ

فقیر گفته و فرقشان را چنین میگوید: اه  شرع، مسکین را کسی گویند، کيه هيیچ نيدارد،    

 ./ چ( 76) کاس برو واجب شودفقیر کسی را گویند، که چندان نداشته باشد، که ز
و با تنوع موضوع و عيدم   را شرح کردهاز آنيا که شارح، مطالب گوناگونِ نصاب الصبیان، 

اما ، کردش ذکر اي، براییکدستی مطالب مواجه بوده است، شاید نتوان سط، فکري برجسته

اي نحوي و در خانواده شارح،ااهرات گرایش به گزینشِ چنین موضوعی را میتوان به پرورش 

اي عربی، عشق شخصی او به علم لغت و نحو، مربوا دانست؛ کسی که پدربزرگش در قطعه

صاحب دیيوان کميال    -ستاید و پدرش کمال الدینرا می -ین محمدالد شمس –شاه کرس 

کنيد، بعیيد   اثر نحوي جرجانی را منظوم کرده، به والی هراس تقدیم می "العوام  " -خوافی

علمی زمان، مسل   ۀبه زبان عربی، فارسی و سایر زبانهاي حوزنواده اي، در چنین خانیست 

، و با توجه به رواج شرح نویسی در عصر تیميوري، مشيتاقانه بخواهيد بيا خليقِ اثيري       اشدب

شيده، در جهيت    "الصيبیان نصاب"موجب رفع ابهام کتاب پرکاربرد( الفتیانریاض)سودمند 

اي عصر، بيراي طالبيان عليوم و    هِ اصطالحاس دانش)عربی( و شرح  زمان آموزش زبان علمیِ

شيارح در مقدميه(    قيولِ ) کودکان قدمی بردارد؛ بویژه که در این زمینه دوستان و اطرافیان

 هم مشوق او بوده باشند.  
-از آنيا که در آشکاري سط، فکري، باید مواردي چون خردگرا یا عشق گرا بيودن، مليی  

ک  گرایی، گرایش به شادي یا غم، بدبینی یا خيوش   گرایی یا مذهبی بودن، جزیی نگري یا

بینی و... را مد نظر داشت، ااهرا مؤلف را باید جزء نگر) توجه به تمام معانیِ واژه و جوانيب  

 گوناگون کاربرد آن(، واقع بین و خرد گرا )بیمیلیِ بيه تخيیالس و  ذهنیياس( تصيور کيرد و     

آگياه بيه اصيطالحاس عليوم ِ      لغوي، نحيوي،  رویکرد عالمیِ "الفتیانریاض"، در او را نگرش

ضيمنات اهتميام   میرند؛ چاشنی ادبی  به اثرش ست، که گاه ناد زمان، و در عین حال، مذهبی

 ،کيه صياحب نصياب    يبيراي واژههيا  حتی وي را در جهت استفاده، از واژهها کهن فارسيی) 

ی، اصرار براي جليوه  ملی گرایبر  التوان دشاید ب(، معادل فارسی برایش نیافته یا ذکر نکرده

؛ وي براي واژه هياي  فرهنگ مادري، دانست و تسلطش به زبان و فارسی گري و ابقاي زبان

چيوب  ": سيوهان  "سَيفَن ". 1عربی زیير، خيوش ذوقانيه برابرهياي فارسيی بيه کيار میبيرد:        
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ر(؛  /26)"گربيه چشيم  ". ازرق:کبود، 3ر(؛  /85سوزانیدن) "زغال". انگِشت2ر(؛  /59)"ساي

: آلتی که بيدان آتيش بير هيم زننيد)فرهنگ جيامع نيوین، ترجميه         "مفأد مفئد" . معادل4ِ

فروزینيه  ".حَطَب هیزم، 5(؛ 8)نسخه بدل "تنور شوران"ر( یا  /85) "سازان"المنيد(، تنور 

 چ( و ... . /33را جایگزین میکند) "و آتش گیره

 سطح ادبي   -2-3 -6

ها )مقدميه و شيرح   بخشي در برخيی   ي منظيوم اسيت،  امهانواژهالفتیان، شرح ریاض گرچه

بيه قصيد    هاي لفظی و معنوي هست، البتيه برخی واژهها و اصطالحاس( کاربردهایی از آرایه

 بنا به ضرورس و نوع مطلب است. وخلق اثر ادبی نبوده، 
   :ادبی -کاربرد و شرح اصطالحاس شعري

فُ بِالفَت،ِ؛ مصدرٌ مِنْ بابِ عَلَمَ، یعنی؛ از والر.دْفُ والر.دیفُ : ال.ذي یرْکَبُ خَلْفَ اآلخَر، الر.دْ( 1

پی فرا شدن، والر.دْفُ فی الشِّعْرِ: حَرْفٌ ساکِنٌ مِنْ حُروفِ المَدِّ واللّینِ یقَيعُ قَبْي َ حَيرْفِ    

 .ر( /95الر.وي )

: آنست که میان دو چیز که در اص ِ حروف، متحد باشند و در حرکيت،  صتينیس ناق( 2

 "اليدقیق "و "اليدقیق "کت هم متحد باشند، تينیس تيام باشيد ؛  مختلف و اگر در حر

 .ر( /3؛ چون هر نخلی و دقیقی به معنی دیگراست)"النخ "و "النخ "و

کيه فتيی و    متن: رعایت لف و نشر کرده: اول دو لفظ را ذکر کرد، شرحِ لف ونشرهاي( 3

فَتيی،   ... چ( /8خفیف است؛ بعد از آن دو معنی را ذکر کرد، که جوان و سبک اسيت ) 

 خَفیف، جوان و سَبک

ر(؛ البيرد... سيرما؛   /87العلو... خالف السف ؛ یعنيی بياال )   :شرح واژهها درتضاد،  کاربرد (4

 چ(. /93البُرودۀ بالضم، ضد الحرارۀ )

ضمنِ ذکر معنی ميازي واژه، نوع مياز را میآورد: الوقوف ... ایستادن. و شيیخ دانيایی    (5

-الزم ميی  ۀن صاحب وقوف است... اياهرات ذکير مليزوم و ارد   گفته... چنانکه گویند فال

چ(؛ ایين، از   /77) باشيد نماید؛ چون توقف و تأم  در چیزي موجب علم و دانيایی ميی  

تعبیراس و ترکیباس ميازي ... از نظير کمّیيت، بيه     "اي عصر تیموري است که گیهویژ

ا عبياراس مختليف و   از معنيی واحيد، بي    رود.میي کثرس، به منظور آرایش کالم، به کيار  

فين نثير در ادب   ) "تمثیالس و تشبیهاس و استعاراس و کنایاس متنيوع، تعبیير میشيود   

 .(60صخطیبی: فارسی، 
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درج، تضمین و ارسال المث  بيه منظيور تأکیيد و تأییيد: پيس        بسیار از آرای ۀاستفاد (6

ِ عصرسيت،  رایيج   ۀچ( و ایين شيیو   /1) "يالفَالُ عَلی مَا جَير  "کنیت را ذکر کرد، که 

ابیاس شعري را براي بیان قسمتی از معنيی کيه    مصاریع و امثله، "بطوریکه نویسنده، 

عبارس میکشید و در آن چنان با مهيارس جياي     بایست به نثر نوشته شود، به رشتمی

میاشت، بلکيه تسلسي  و تيوالی     میداد، که تفکیک این دو، نه تنها در زیبایی کالم اثر

 .(211: ص)همان"گسیختیهم م معانی را نیز از

الفتیيان، اسيت کيه    خصوصيیاس ریياض    و احادیث، از جمل اقتباو و استقاده از آیاس (7

الِکنيان... غطيا و    ؛(197)هميان،   اسيت  -عصر تیميوري -عصر نویسنده  متآثر از سبک

 ./ ر( 80) 25: وَ جَعَلْنَا عَلى قُلُوبهِمْ أَکِن. ت. انعام:  -تعالی -پوشش... کقوله 

مصداقِ تأثیر پيذیري، از نثير    که فتهاز تنسیق الصفاس، بهره گر ،مقدمه جهت آراستنِ (8

بضاعت، نظام بين ...  شدند این ضعیفِ نحیفِ بیدوستان مدتها باعث می تیموري است:

  را و جدِّ صحی،ِ اسف ِ این ضعیف،که مشغول شوم به نوشتنِ شرحِ این کتاب) مقدمي 

 .الفتیان(ریاض

 کما قال الشاعر : ان العوانین تَلقاهيا مُحَسةيدَۀت وَ لَين تَيرَي    : "کردن نظم و نثرتوامان  " (9

  .ر( /2لِلئامِ النَاوِ حُسةادا )

الفَیلول  ...ضعیف راي شدن و خواب پيسِ نمياز پیشيین را    : ذکرِ وجه تسمیه و علت (10

ن روز را که رایی متولد میشود از وي و خواب میافیلوله گویند؛ جهت آنکه جنون و بی

 ۀخيواب باميداد را َعیُلوليه گوینيد؛ چيون فقير و درویشيی ثمير         وسنَت است، قَیلوليه  

عَرَض: خواسته... به پارسی قومی مال است جهيت آن خواسيته گوینيد    ر(؛  /79اوست)

 چ(./32اند)که بیشتر خلق او را خواسته

 گيرینتيجه -7

وم بودن، نثري علمی و سياده )جيز   منظ  به جهت شرح واژنام "الفتیان ریاض"اثر منثور 

تفهیم و تفاهمِ مطالب علميی،    موضوع اثر، شرح است و الزم زیرا( دارد؛ مقدمهدر مقدمه و 

 ست.استفاده از بیانی گویا
در  و از آنيا که هر اثر، متأثر از نثر زمان خود اسيت، آمیختگيی بسيیاري بيا عربيی دارد     

عربيی، فراتير رفتيه، واژه را     امثيال چاشنی آیاس و بخشها از ذکر واژهها مفرد عربی یا رخی ب

ها، شيارح کوشيیده،    معنی واژهبخش در صرف و نحو(. در اکثر ) تمامات به عربی شرح میکند

عربی معنی کرده، معيادل فارسيی بیياورد.     ۀها عربی که صاحب نصاب با دیگر واژ براي واژه
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ضيمن  لذا آشکار بوده،  ابن حسامبر  "صحاح و تاجین"هاي از واژنامه فراهی، ۀااهرات استفاد

 "در تاجین و صحاح یافيت نشيد  "، هر جا تطابق معنایی ندیده، با عبارس منابع رجوع به آن

اسيت. نقي  مسيتقیم یيا غیير مستقیمِ)برداشيت        آورده خيود را  ظر دقیيق و مسيتندِ  نیا... ، 

صيورس   حاح و...، صي ههاي معتبري چون العین، تهذیب اللغي نامهشخصی( معنی واژه، از واژه

و هيا معيرب    شيناخت واژه    گنيیني الفتیيان  گرفته و این از ویژگیهاي بارزِ اثر است. ریاض

نکياس  این اثير،  خالصه  است.بررسی تحوالس صرفی واژه، آگاهی از وجه تسمیه  واژه ها و... 

هی ميال طرح آن نیست، لذا براي آگا ،جالب و دقیق گوناگونی دارد که در این کوتاه گفتار

 اثر، قاب  ذکر است.  بیشتر توصیه به مطالع

 
 "ریاض الفتیان"بحورتعداد قطعاس و ابیاس  نمودار میله اي -1شک  

 بحرو تعداد قطعاس و تعداد ابیاس هر  "ریاض الفتیان"بحور عروضی  -1جدول 

نام بحر  رديف

 عروضي

تعداد 

 قطعات

ت مجموع ابيا شماره قطعات

 قطعات

-22-17-16-15-14-11 10 مضارع اخرب 1

30-34-35-37 

41 

-31-27-25-24-20-10 7 خفیف مخبون 2

39 

31 

 37 40-36-32-12-6-3 6 رمي  3

 26 38-26-19-9-8-1 6 متقارب 4

 43 13-7-5-4-2 5 ميتث مخبون 5
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 23 33-28-23-21 4 هيزج 6

 9 29 1 رجيز 7

 

 و مآخذ منابع

(، چا  علینقيی و  1403التصانیف الشیعه، آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین،) الی هالذریع -1

 احمد منزوي، بیروس .

سيازمان تيدوین    ،(، چيا  اول، تهيران  1380انواع نثر فارسی، رستگار فسایی، منصيور،)  -2

 کتب علوم انسانی دانشگاهها.

، تهيران،  2ی، چ (، ترجمه عیسی شهاب1381تاریخ ادبیاس ایران، ریپکا و دیگران، یان، ) -3

 انتشاراس علمی فرهنگی.

تهران، انتشاراس فردوسيی،   (، چا  سوم ،1364تاریخ ادبیاس در ایران، صفا، ذبی، اهلل، ) -4

 . 4و 3ج 

(، 1380هاي خطی مای  هروي، نيیيب، ) تاریخ نسخه پردازي و تصحی، انتقادي نسخه -5

 .موزه و مرکز اسناد ميلس شوراي اسالمی  کتابخان تهران،

ميیهن،    (، چاپخاني 1344تاریخ نظم و نثر در ایران و در زیان فارسی نفیسيی، سيعید، )   -6

 .کتابفروشی فروغی

   م.2010سام، حسام خویی، حسام الدین حسن بن عبدالمؤمن، تهران، تکدرخت،   تحف -7

   ق.(، به اهتمام ادوارد براون، هلند، لیدن .1318تذکره الشعرا، سمرقندي، دولتشاه، ) -8

(، .ق 785الفتیان، ابن حسام هروي، نظام الدین بن جمال الدین بن کمال اليدین) ریاض -9

  کتابخاني  5501اهلل مرعشی،، قم، کتابخانه آیت2393و12618و 11821 ۀنسخ خطی شمار

کتابخانيه دانشيگاه تهيران،     4401د کتابخانه دانشکده ادبیياس دانشيگاه تهيران،     42ملک، 

 ميلس شوراي اسالمی. کتابخانه 16445و  1/858

 ، تهران، انتشاراس ميید9(، چ1379سبک شناسی، بهار، محمد تقی، ) -10

(، فصلنامه نقد کتاب فقيه  1394یار، احمد،)نامه منظوم ابن حسام خوافی، خامهفرائض -11

 (.271(، ص1394)پاییز و زمستان  4و3، شماره 1و حقوق، سال 

 (، تهران، انتشاراس اسالم.1384سیاح، احمد، ) فرهنگ جامع نوین، )ترجمه المنيد(، -12

تهيران،   (،1347هياي فارسيی در زبيان عربيی شوشيتري، محميد عليی،)       فرهنگ واژه -13

 انتشاراس بهمن.
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(، تهران، انتشاراس دانشگاه 1337هاي عربی به فارسی، منزوي، علی، )فرهنگنامه -14

 تهران.

 (، چا  اول، انشاراس زوار.1366فن نثر در ادب پارسی، خطیبی، حسین، ) -15

(، تهران، دانشگاه سپاهیان 1354جالل الدین،) فنون بالغت و صناعاس ادبی، همایی، -16

 انقالب ایران.

  .3هاي خطی، منزوي، احمد، مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی، جفهرست نسخه -17

ؤسسيه فرهنگيی   فهرستواره دست نوشته هاي ایران )دنا(، درایتی، مصطفی، مشهد، م -18

 .  7پژوهشی اليواد )ع(، ج 

(، چيا  چهيارم، تهيران، انتشياراس     1374کلیاس سبک شناسی، شمیسيا، سيیروو، )   -19

 فردوو.

 لغتنامه، دهخدا، علی اکبر، چا  تهران .  -20

(، )اوليین نصياب فارسيی بيه     1386فير، صيدیقه، )  معرفی منظوم  اعتصامیه سيلطانی  -21

 .134-125، زمستان، صفحاس 4، شمارۀ 17دورۀ  ،10ل  فرانسه(، گنيین  اسناد، مقا

(، تصحی،  حسین و مهدي علیزاده، چ 1390مان، )ای ،منتخب اللطائف، رحیم علیخان -22

 اول، تهران، انتشاراس طهوري.

 (، تهران، انتشاراس آگاه.1370موسیقی شعر، شفیعی کدکنی، محمد رضا، ) -23

، تهران چا  اول، نصاب الصبیان، فراهی، ابونصر، به کوشش محمد جواد مشکور، -24

 سازمان انتشاراس اشرفی.

شناسيی و نسيخه   شيروح آن، عیوضيی، محميدعلی، فصيلنامه کتياب     الصبیان و نصاب -25

 .205، ص73، شماره 19شناسی، سال

 (، تهران، صدر.1350نصاب شوشتر، نیرومند، محمدباقر، ) -26

 ،2، شيماره 7(، ميليه شيیمی، سيال    1373 هاي فریبکار ، سمیعی، احمد، )مردادواژه -27

 .21-16صص
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