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 چکیده:
( یکی از آثار مهم در زمینج 4975-4945« )احمد دانش» اثر« نوادرالوقایع»زمینه و هدف: 

وآثار وی تأثیر زیادی در  پروری است. دانش ازجمله شخصیتهای مهم تاجیکستان استمعارف

پروری این سرزمین داشته است. او ادیب، فیلسوف، منجّم، معمار، نقّاش و شاعر بوده و معارف

حضور داشته است. وی سه مرتبه به روسیه سفر « نصراهلل مغنیتی»مدتی در دربار امرایی چون 

نمود پیدا كرده « یعنوادرالوقا»نموده و تجربج سفرهای او در آثارش بخصوی مهمترین اثرش 

 است. 

 این پژوهش براساس روش توصیفی ی تحلیلی انجام شده است.  روش مطالعه:

: در این كتاب نویسنده مسائلی چون حقوق پدر و مادر، مسائل خانواددی، ازدواج، انتخاب هایافته

ست شغل، سبک زنددی اسالمی، فلسفه، تصوّف، نظام حکومتداری و لشکرداری را مطرح كرده ا

 كه بر فرهنگ مردمش تأثیر بسیاری داشته است. 

فهم بوده و از تکلّف و تصنّع زبان این كتاب در اغلب موارد، ساده و برای عموم قابل گیری:نتیجه

هایی چون سجع، جناس، استشهاد به قرآن و حدیث در آن فراوان به دور است. ازنظر ادبی آرایه

های عرفان و تصوّف، لف با تکیه بر عناصر مذهبی و دیدداهبه كار رفته است. ازنظر فکری نیز مؤ

برآن به بیان اعتقادات خود در باب روش زنددی اسالمی و تعامل با دیگران پرداخته و عالوه

 مطالبی را نیز در باب زنددی آرمانی و مطلوب خود ارائه داده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: "Navader al-Vaqaye’" by "Ahmad Danesh" 
(1875-1890) is one of the important works in the field of education. Danesh is 
one of the important personalities of Tajikistan and his works have had a great 
impact on the education of this land. He was a writer, philosopher, astrologer, 
architect, painter and poet, and for some time he was present in the court of a 
noble like "Nasrullah Mughniti". He traveled to Russia three times and the 
experience of his travels has been reflected in his works, especially his most 
important work "Anecdotal Events". 
METHODOLOGY: This research is based on descriptive-analytical method. 
FINDINGS: In this book, the author has raised issues such as parents' rights, 
family issues, marriage, choosing a job, Islamic lifestyle, philosophy, Sufism, 
governance and military system, which had a great impact on the culture of his 
people. 
CONCLUSION: In most cases, the language of this book is simple and 
comprehensible to the general public and is far from artificiality. From a literary 
point of view, arrays such as saj', puns, references to the Qur'an and hadith are 
widely used in it. From an intellectual point of view, the author, relying on 
religious elements and the views of mysticism and Sufism, has expressed his 
beliefs about the Islamic way of life and interaction with others, and in addition, 
he has also presented materials about his ideal and desired life. 
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 مقدمه

كتابهای خطی میراث عظیم پیشینیان هستند كه همانند دنجی در اختیار ما قرار دارند. فرهنگ و اعتقادات و علوم 

دذشتگان ازطریق خوانش این آثار میسر میشود و تصحیح این كتابها همچون بازسازی یک اثر هنری و تاریخی 

ای بر دوش محققان و كارشناسان این حوزه طی وظیفههای خاحیا و نشر كتابها و رساله»ارزشمند است. ازاینرو 

-خیز و بلندآوازههمان ولیت بركت»(. بخارا در دذشته جزو قلمرو ایران بشمار میرفت؛ 7: 4394)جهانبخش، « است

العالم مستقر ملک النهر بود و مركز حکومت آل سامان و به قول مؤلف حدودای كه روزداری چشم و چراغ ماوراء

پروری امیران آزادۀ سامانی مطلع زبانی كه امروز من و شما بدان تکلّم میکنیم و ادبیاتی از فیض فرهنگمشرق و 

(. به همین دلیل مردم این 9: 4344)عینی، « كه در طول هزار سال خوش درخشید و جهانیان را خیره كرد

كنندۀ كه در این كشور نوشته شده منعکسسرزمین ویژدیهای فرهنگی و اشتراكات فراوانی با ایرانیان دارند و آثاری 

باورها و رسوم و اعتقادات و نوع زنددی این خطه است. ازاینرو بررسی سطوح فکری، زبانی و ادبی این نسخج خطی، 

 میتواند به غنای ادبیات ایران نیز كمک كند.

متنی، به ذكر شمارۀ صفحج درون ، در ارجاعات«نوادرالوقایع»لزم به ذكر است برای پرهیز از تکرار ارجاعات نسخج 

 نسخه اكتفا شده است.

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

آثار ادبی تاجیکستان دنبالج آثار مکتوب ایران به شمار میرود و ازنظر خط و زبان و محتوا اشتراكاتی دارد كه میتوان 

 یشینج فرهنگی ما افزوده شده و بهآنها را سرمایج ادبی و علمی به شمار آورد. ازاینرو با شناخت این آثار بردی به پ

 شناخت فرهنگ سرزمینهای جداشده از ایران منجر میشود.

هنوز در ایران چاپ نشده است و درمورد احمد دانش تنها دو مقالج علمی ی پژوهشی نوشته « نوادرالوقایع»كتاب 

د شخصیّت و آثارش آمده پروری است و چند مطلب پراكنده در مجالت و سایتها درمورشده كه موضوع آن معارف

 مقاله و پژوهش مستقلی نیست. این دو مقاله بدین شرح است:« نوادرالوقایع»است، امّا درخصوی نسخج خطی 

(. مؤلف در 4344، از بوند شهریاری )«پروری در آسیای میانه و تأثیر آن بر ادبیات معاصر تاجیکجنبش معارف»

انه را بررسی نموده و ضمن معرفی مدارس آن سامان، فرهنگ مردم پروری در آسیانج میاین مقاله جنبش معارف

قرار « احمد دانش»اند نام برده است كه در رأس آنان پروری نقش داشتهرا تشریح نموده و افرادی را كه در معارف

هنری  یپروری را بر ادبیات تاجیک بررسی كرده و تأثیر محتوایی و زباندارد. همچنین مولّف تأثیر جنبش معارف

 این جنبش را تشریح نموده است.

(، 4344، از ابراهیمی )«پروران بخارایی )مطالعج موردی تفکّر سیاسی احمد دانش(بازشناسی منطق علمی معارف»

ای توماس اس ریگنز )مشاهدۀ بحران، براساس روش چهار مرحله« احمد دانش»در این مقاله، اندیشج سیاسی 

ج بومی در آستاناه درمان( بررسی شده و نتیجه این است كه تعلق دانش به زیستتشخیص درد، جامعج آرمانی، ر

انحطاط و برخورد تجربیاتش با تکاپوهای دانشمندان تاتار، و اشغالگری روسها در ماوراءالنهر موجب تکامل آرای 

 خواهانج وی شده است.ترقی

(، وجود 4376زاده )، از هادی«ار احمد مخدوم دانش(حکیم بخارا )نگاهی به زنددی و آث»مقالج دیگری نیز با عنوان 

 می ردازد.« احمد دانش»دارد كه بصورت بسیار مختصر به زنددی و آثار 
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 بحث و بررسی

احمد دانش از اندیشمندان تاجیک است كه در دستگاه امیر نصراهلل مغنیتی خدمت میکرده معرفی احمد دانش: 

دیری كرده و به كار كتابداری و تألیف می ردازد. در ابتدای لطان كنارهاست. او در سنین میانی عمر از خدمت س

خطی و هنر رسّامی و معماری، در كنار تحصیل ازطریق نوشتن نسخج خطی كتب و تذهیب جوانی بدلیل خوش

آنها كسب درآمد میکرده است. وی سرانجام بخاطر این هنرها وارد دستگاه حکومتی میشود. او بعنوان سفیر سه 

 آورد.باری از تجربیات را با خود میبار به روسیه سفر میکند و كوله

در شرایط »پروری كشورش داشته است. دانش از روشنفکران دوران خود به شمار میرود و نقش مهمّی در معارف

ج هپرورانه در آسیای میانه شکل درفت. این جنبش از دبار فرهنگی و اقتصادی و سیاسی، جنبش معارفبس نکبت

(. 65: 4344)بوند شهریاری، « به رهبری احمد دانش آغاز شد و به همّت شادردان و پیروان او ادامه یافت 4975

بزردترین خدمت احمد دانش آن بود كه توانست در اطراف خود دروهی از پیروان یعنی »به دفتج غفوراف: 

(. صدرالدین عینی ضمن اینکه 4434: 4447)غفوراف، « پروران تاجیک قرن نوزدهم میالدی را متّحد كندمعارف

(، اذعان میکند كه او 417: 4344وی را رهبر علمی، ادبی، اجتماعی و سیاسی در محیط بخارا میداند )عینی، 

از سوی علمای زمان خود تکفیر شده ولی اهل تحقیق و صاحبان افکار سلیم، « نوادرالوقایع»بدلیل نوشتن كتاب 

طلبی و مشکالت اجتماعی و سیاسی بیش از (. بدلیل اینکه آزادیخواهی و اصالح645ان: اند )هماو را تقدیر كرده

ی پروری نیز با مسائل سیاسهر چیز ذهن شاعران و نویسنددان روشنفکر را مشغول میداشت، شعر و نثر دورۀ معارف

پروری بدل شد. معارف ای برای ابالغ و القای افکاررفته به وسیلهو اجتماعی درآمیخته شد و ادبیات رفته

نیز از این دست آثار به شمار میرود كه با پدید آمدن آنها محتوای جدیدی در شعر و نثر تاجیک « نوادرالوقایع»

(. به دفتج برتلس، تأثیر وی بر همج جریانات ادبی، بعد از او دیده میشود 39: 4344وارد شد )بوند شهریاری، 

انجمنی تشکیل میدادند كه نتیجج  4مد دانش در خانج شریف جان مخدوم(. پیروان اح44: 3، ج 4434)برتلس، 

 (.464: 4444بود )شکوری، « جنبش جدیدان»آن، برپایی 

پس »وی بر مذهب حنفی است، به همین دلیل اصول و فروع دین را مانند شیعیان قبول ندارد. به عقیدۀ وی 

(. به این 64)ی « نهایت امنیّت كه از كفر بهتر استدهنده نیست و ایمان بر ظاهر شرع ایمان است، اما نجات

ترتیب میبینیم كه نظرات وی بیشتر بر مدار عرفان و تصوّف میچرخد و طریقت را بیشتر می سندد و ظاهر شریعت 

 را مطابق خواست عوام ظاهربین، میداند.

میگیرد. خود  «نوادرالوقایع»شتن سالگی بطور نادهانی تصمیم به نودانش از سن پنجاهدلیل تألیف نوادرالوقایع: 

در این باره میگویید: حکایتهاییی كیه بیا دوستانش در سفرها نقل میکردند، این فکر را در وی ایجاد كرده است؛ 

داری تعریف میکند؛ زمانی كه یکی از دوستان حکایتی درخصوی فواید سفر و خصوصیات زنان و آداب مملکت

(. نگارش این حکایت و تشویق دوستان، او را راغب مینماید حکایت 345ازد )ی دانش تا صبح به نوشتن آن می رد

 زنددی خود و اعتقاداتش را نیز به همین شیرینی بنویسد تا برای دیگران مفید باشد.

 

 معرفی نسخۀ خطی و ویژگیهای كلی آن
اللّهم البسنی حلّه من سرّ »صفحه است كه با این دعا آغاز میشود:  745دارای « نوادرالوقایع»نسخج موردبررسی 

                                                      
یکی از دوستان احمد دانش كه بسیار ارزش و قدر احمد دانش را میدانست، شریف جان مخدوم بود كه صدرالدین عینی هم زمانی ». 1

 (.455: 4344)عینی، « خدمتکارش بوده است
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سم اهلل ب»س س در آغازین صفحه پس از «. سطوتان القاهره عنه لقاء كلّ جبّار عنید و ایدنی بتأید نصرک العزیز

به نعت خدا پرداخته است و دلیل تألیف كتاب را بیان میکند. پس از آن فصول كتاب را به این « الرحمن الرحیم

حقوق ابوین و حد عقوق آنها؛ در تحقیق متاع دنیا و حقیقت و معامالت آن؛ در  ترتیب معرفی میکند: در تحقیق

تحقیق تاریخ عالم و تفتیش حدوث و قدم؛ در علّت نِکبت عُقال و علّت دولت سُفها؛ منافع جمع و ترکِ آن و یافتن 

عت؛ در حکایت طریق زهد و تجرید )در حاشیج متن نوشته شده است(؛ در حکایت فرامشخانه و عالمت قرب سا

ایب و عج« عبدالقادربی»، سفر روسیه؛ در سفارت «القاسم بیابی»حاجی و منافع سفر و خصلت زنان؛ در حکایت 

جشن روسیه؛ و حکایت درداب اسکندر و غناء مرد عجمی؛ در تحقیق عشق و محبّت حقیقی و مجازی و آداب 

ضا و قدر؛ در تحقیق روح و نسبت تعلق او با بدن؛ عشقبازی؛ در آداب نکاح و بیان خصومت مادر شو؛ در تحقیق ق

ها؛ رساله در نظم تمدّن و تعاون كه شامل مقدمه، در تحقیق در وصایای فرزندان و بیان حقیقت كسبها و پیشه

آنکه آدمی برای چه مخلوق شده؛ فصل اول: در فضیلت امارت و ریاست؛ فصل دوم: در سلوک امرا با س اه و خدم 

داری و فقراپروری؛ خاتمه: در تعیین مجلس و معاشرت ملوک با نُدما و مقرّبان. وم: در طریق رعیتو حشم؛ فصل سی

پس از بیان همج موضوعات، بدون مقدمه مطالب را آغاز نموده است. عنوان فصلها را با قرمز و در میان متن آورده 

یی كاتب در ابتدا فراموش كرده و بعد است. فقط عنوان فصل اول را بجای میان متن، در حاشیه نوشته است؛ دو

آن را در حاشیه نوشته است. البته لزم به ذكر است كه فصلها به ترتیبی كه در مقدمه ذكر شده نیامده است؛ 

الرحمن؛ در تحقیق هیئت ارض و تکوّن معادن و ما الجنه عرشهمچنین فصلهایی چون در معنی حدیث سقف

فرح بعد از یأس و خمول؛ در نوادر حالت كسانی كه از چنگ سَبع و از  یناسب ذلک و بیان خلقت سمندر؛ در

ای میکرد تقریر افتاد؛ در تحریر معانی دست دزدان رهایی یافته؛ در تعبیر رؤیای هایله كه دللت بر حدوث واقعه

دون مقدمه، ز ببعضی ابیات كه بعضی افاضل عصر استدعا نموده بودند؛ حکایت میمون هوشمند. در انتهای مطالب نی

 «میرزا عبدالواحدبن برهان بیگ»ای در باب اتمام كتاب آورده و چنانکه معمول نسخ خطی است، نام كاتب جمله

به مؤلف و موضوع فصول آمده است و كاتب از سوی خود مطالبی راجع« قاضی میرزامحمد شریف»به سفارش 

 ج شده است.قمری در 4344نوشته است. درنهایت تاریخ روز جمعه و سال 

سطر به خط  47با جوهر مشکی و در موارد اندكی با جوهر قرمز نگارش شده است. در هر صفحه  عالئم نگارشی:

بندی است؛ عالئم نگارشی ندارد و فقط در صفحاتی بخصوی، در ابتدای نستعلیق نوشته شده است. فاقد پارادراف

خی مطالب مثل، آیات و احادیث و... خط كشیده شده دذاشته شده و زیر بر« كاما»كتاب با جوهر قرمز عالمت 

فاده است« كاما»است و بقیج كتاب دیگر خط و عالمتی ندارد. بعضی موارد نیز برای جدا كردن مصرعهای ابیات از 

شده است. فقط در یک جا كه اسامی افالک، كواكب، بروج و اركان اربعه آمده است، كاتب بالی كلمات با جوهر 

 دذاری كرده است.قرمز شماره

 بیان است.نویسی ندارد و چند نکته درخصوی آن قابلكالً زیاد حاشیه نویسی:حاشیه

 نویسی: از صفحج اول تا آخر در حاشیج پایین صفحه راست، اولین كلمج صفحج بعد آمده است.الف: ركابه 

كاتب در زمان مقایسه و تصحیح با  ای افتاده كه بعداًب: بعضی موارد بیت شعر، قسمتی از آیه یا حدیث و جمله

شده در حاشیه داه با همان خط متن و بیشتر با جوهر نسخج اصلی، آن را در حاشیه آورده است؛ این موارد اضافه

 مشکی است و داه با خطی ریزتر و جوهر قرمز نوشته شده است.

آورده و یا زیر جمله خط « v»بشکل ای جا افتاده است، عالمتی ای كه بعدش جملهج: داهی بعد از آخرین كلمه

 (.437كشیده و داه بدون هیچ عالمتی، مطلب را در حاشیه آورده است )ی 
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 (.469ای را توضیح میدهد )ی د: در دو مورد در حاشیه كاتب كلمه 

 (.459المثلی در توضیح متن آمده است )ی جا در حاشیه ضربه: فقط در یک

 (.44آمده است )ی « رقیت»نوشته شده كه درست آن در حاشیه « ربقیت» و: فقط یک مورد، یک كلمه در متن 

رفته است و بیشتر به جوهر آبی میماند. این ن: یک جملج طولنی در حاشیه نوشته شده است كه جوهر آن رنگ

 تجمله كالً با نظرات احمد دانش و جمالت قبلی در تضّاد است و به نظر میرسد بعدها به نسخه اضافه شده اس

 (.669)ی 

به خط كاتب، به نظر میرسد « عالم عدم میشد مناسبتر بود»آمده و در حاشیج این جمله، « عالم»ی: در متن كلمج 

 (.449نظر خود كاتب است كه چنین اظهارنظری فقط یک بار اتفاق افتاده است )ی 

همین نسخه مورد بررسی وجود دارد و « نوادرالوقایع»در ایران فقط یک نسخج خطی از كتاب شناسی: نسخه

احمد دانش در زمان حیاتش در دست كسی نبود و فقط تعدادی از دوستان « الوقایعنوادر»است. نسخج كتاب 

نزدیکش آن را دیده و از مطالبش مطلع بودند. دانش یک نسخج دستنویس خود را به دوست دانشمند و شاعرش 

پدرش، روابطش با دربار تیره شده و به علم و ادبیات روی كه او نیز پس از مرگ « امیر مظفر»پسر « خانصدیق»

نام « یادداشتها»در كتاب « عینی(. »454: 4344بود، تقدیم كرده است )عینی، « حشمت»آورده و متخلّص به 

، او نیز در «شریف جان مخدوم»كاتب نسخج خطی را كه در این مقاله بررسی میشود برده و میگوید: به خواهش 

جان  شریف»با نسخج اصلی دستنویس مؤلف اشتراک داشته است: « میرزا عبدالواحد»یق نسخج تصحیح و تطب

عالقج مخفی بسته، برای نسخه برداشتن آن كتاب را « خانصدیق»كه عاشق اثرهای احمد مخدوم بود با « مخدوم

ی دستنویس مؤلف اشتراک با نسخج اصل« الواحدمیرزا عبد»برداری را به از او به طرز عاریت درفته است و نسخه

(. با توجه به رابطج تیرۀ دانش با 4346)همان: « به انجام رسانم« میرزا عبدالواحد»نمایم و این كار را با همراهی 

های دانش ترس داشت و ازطرفی دانش در میان مالیان دربار در اواخر عمر و اینکه حکومت از نظرات و نوشته

دیری میکردند، موضع« الوقایعنوادر»من داشت و آنها درمقابل مطالب كتاب بیسواد و جاهل، بسیار حسود و دش

 به دست میشد. این كتاب مخفیانه بین دوستان روشنفکرش دست

در  الخطی قدیمیای كه مورد بررسی قرار درفته مشابه بسیاری از نُسخ خطی دیگر است و رسمنسخهالخط: رسم

 ا به مواردی اشاره میگردد.آن به كار درفته شده است كه در اینج

به اسم مابعد خود اضافه میشود: ادر غرض آن بود كه « ه»در همج موارد این حرف با حذف «: به»حرف اضافج  -

برای تخفیف میکنند. بعلما (، رجوع 43و حل اشکال بود... )ی بشبهه برد.... اما ادر غرض رفع  بزیاناركان دین 

(، بفسق و فجور )ی 17(، بطالق، بحذف، بشرط )ی 33بان، بخسران )ی (، بصاح47حال )ی  بهمان(، 45)ی 

(، بگفتن 4(، بدست )ی 3(، بعوارض )6(، بسوی )ی 6(، بسبب )ی 4برسالت )ی  (،341(، ببازیچه )ی 345

 (.36(، نفس بنفس )ی 65)ی 

الف حذف شده و در اتصال مدّ « آن»غالباً این حرف به حروف نشانه متصل شده و در اتصال با «: بر»حرف اضافج  -

(، مدار نجات را 334(، برین بحر جاریست. )ی 41الف حذف میشود: بران غیر سفها اعتراض نیارند. )ی « این»

(، چاكران و خادمان 73ترا دران سفر شیر درید. )ی «: از»و « در»(، همچنین 64اند. )ی برین پنج اصل نهاده

 (74بیشتر ازان كنند. )ی 

(؛ و داه بصورت جُدا: 451(، بیغمی )ی 437(، بیگمان )ی 4داه بصورت متصّل: بیقوّت )ی « بی»حرف نفی  -

 (.459سه نفر خدمتکار )ی (، بی353بردی )ی (، بی43زن و فرزند باشد. )ی بی
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(، 44اتصال صفت مبهم و عدد: معانی آن در ضمیر هیچیک از مفسّرین و محدّثین سابق خطور نکرده... )ی  -

اند و هیچ حکمی مافوق دار مریز نکرده(، هیچوقتی امر به كج17( و داهی نیز جدا: هیچ حق )ی 44ی هیچکس )

 (354(، هیچ خبری نبود. )ی 4بنددان ننموده. )ی 

(، نمیشود، میکرد 36(، میکند، میرسد، )ی 44استمرار، داهی جدا و داهی متصل: نمیداند، میلرزد )ی « می» -

داه در ( و داه حذف می: آن97كند )ی (، می17خواهد )ی (، می14میخاید )ی  (،19(، میکنند )ی 17)ی 

(، حضور و تماشا و تفکّه و تنقل آن را چاكران و خادمان بیشتر از آن 69بهشت روی و به حضور فایز شوی. )ی 

 (75كنند كه خواجه. )ی 

نشین شود. ن همی كند تا آنکه دلخنچندی هم چنی«: می»در موارد بسیار نادر و اندک بجای « همی»كاربرد  -

 (461)ی 

در انتهای فعل آمده و داه نیز بشکل قدیمی استعمال شده و در انتهای فعل « می»استمرار بجای « ی»داهی  -

(، محمود غزنوی همین كه شب درآمدی جامج شاهی 4(، عود نکردی )ی 4ساده میآید: خطاب خای بودی )ی 

( با جاللت نبوت چون بر در خانج مسلمانی شدی، سه بار آواز دادی ادر اجازت (، رسول )ی431به در كردی. )ی 

( كه البته 157(، از دور آدم تا حال در تواریخ نشان دفتندی و حکایت كردندی. )ی 439دادندی درآمدی. )ی 

 كاربرد آن اندک است.

 و كشیدمیسر در لحاف  بودمی شرطی در انتهای افعال: ادر تنها« ی»كاربرد اندک وجه شرطی یعنی آوردن  -

(، ادر من اینجا بودمی در خیمه نشستمی و این درم درفتمی. )ی 555. )ی دشتمیغمگین  شدمیادر بیدار 

فراخی به انجام رسیدی، هیچکس از عقال و علما به ترک خورد و خواب نگفتی. پروری و تن(، ادر كار به شکم554

 (11دواج دانستی، هیچ به تفریق راضی نشدی. )ی (، ادر فاروق اعظم صالح در آن از67)ی 

(، زنرا 31(، آنرا، مردمانرا )ی 544مفعولی: غالباً با ضمایر و اسامی می یوندد: هركه ترا چیزی دوید. )ی « را» -

(، 36آید: وُلت را )ی (، و داهی نیز بصورت جدا می455(، ویرا )ی 634(، مرا )ی 19(، ایشانرا )ی 17)ی 

 (.454(، پدرت را )ی 635ی عفّت را )

(، موكلها 493(، كوشکها )ی 57(، رنجها )ی 51ی جمع: همیشه پیوسته آمده است: فتویها، دلهای )ی «ها» -

(، خانهای 97داه حذف میشود؛ اندیشها )ی « ها»ی ناملفوظ دارد «ها»با كلماتی كه « ها»(، در اتصال 644)ی 

های جهنّم )ی ( غرفه456ها ویران شود. )ی ذف نمیشود؛ دیهه( و داه ح556(، جزوها )ی 439زراندود )ی 

 (.575ها )(، مهلکه556ها )ی (، كتابه147

(، یأس )ی 463(، رأفت )ی 74(، بادی الرأی )ی 4همزه بر روی الف بیشتر موارد دذاشته شده: مأموریم )ی  -

 (.443(، جراتی )ی 9ت )ی ( و داهی همزه را نمیگذارد: راف9(، مأموربه )ی 443(، مأیوس )ی 443

(، در 36(، اینمبلغ )ی 44(، ازینجهت )ی 47(، اینوعده )ی 45اتصال صفت اشاره به اسم: اینعمارت )ی  -

(، همانروز 76(، اینهم )ی 54(، اینخصومت، اینمقدار )ی 53(، اینموقوف )ی 19اینصورت، ایندعا، اینمواقع )ی 

(، آن 35(، آن فسق )ی 46داه جدا نوشته میشود: آن عمل )ی ( و 35(، آنسرور )ی 35(، آنقدر )ی 56)ی 

 (.74(، آن معرفت )ی 74(، این موقوف )ی 35رزق )ی 

« الف»(. ولی در بیشتر موارد 97(، شرطست )ی 45به مُسند: راستست، درستست )ی « است»داه اتصال فعل  -

 (.45ی ست )(، جاری ا419ست )ی (، طفل ا414ست )ی بصورت جداست: حالل ا
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( و 359(، یکنوع )ی 97(، یکساعت، یکدقیقه )ی 56(، یکطرف )ی 36اتصال عدد به معدود: یکمثال )ی  -

 (.545(، یک راه )ی 97(، یک ساعت )ی 447(، یک لک )ی 753داه جدا: یک كوه )ی 

 (.434(، چونکه )ی 469اتصال چون به كلمج مابعد: چونسرچشمج روح )ی  -

(، دیگر بدانکه )ی 19رف به ماقبل خود میچسبد: چنانکه، كسانیکه، فرزندیکه )ی این ح«: كه»حرف ربط  -

 (.114( و داهی جدا: هر وقت كه )ی 155(، چونکه )ی 57

بدون سركش آمده و شبیه كاف است: حوارین « گ»جز در اندكی موارد، حرف «: گ»از « ک»عدم تشخیص  -

(، كفتن، 45باشد كفت و درستست و آنچه كفتی راستست. )ی (، كه 45كفتند برای تو خانه از كِل بکنیم. )ی 

هایی از (، نمونه155(، دور دیکدان میکشت. )ی 56(، آفریدكار )ی 56(، كرداند )ی 19كفتی، كوس ندان )ی 

 (.14شکل صحیح با داف: دوش، دهی، دردن، لگد، دوید )ی 

(، 45ز ویژدیهای سبک خراسانی است: برفتند )ی زائد میآید كه ا« ب»ی زینت: غالباً بر سر افعال ماضی «با» -

 (.439(، ببودن )ی 469(، قبول بکند. )ی 547(، پیش ازین بگفت )ی 44بماندم )ی 

آمده، « یا»( اما در بیشتر موارد همان 4آید: اُمراء عرب )ی می« ء»ی میانجی «یا»ی میانجی: داهی بجای «یا» -

ناملفوظ « ه»( داهی نیز در كلماتی كه 154(، ابنای روزدار )ی 437(، ابنای جنس )ی 467انتهای حقیقی )ی 

(، 413(، دفتر و وظیفه ناكسانرا )ی 154(، مرتبه خود )ی 33حذف شده است: جریمه این حد )ی « ی»دارند 

 (174(، خلیفج اول )ی 175كوچک آمده است: شرۀ الکل )ی « ی»( و داه روی آن 175مفروضه مقدره )ی 

(، 434دان )ی (، ستمدیده469كان )ی ی ناملفوظ در بیشتر موارد در جایگاه مضاف: مرده«ها»عدم حذف  -

( و در موارد بسیار نادر 141دی )ی (، زنده145دان )ی (، برهنه159دی )ی (، بنده155دارتان )ی آفریده

 (.434شکستگان )ی حذف آن: از درون خستگان و دل

(، مثالً )ی 47(، اول )ی 47ین و داه با تنوین نوشته شده: مثال )ی تنوین: در مواردی كلمات بدون تنو -

 (.144(، دایما )ی 144(،)ی 544

(، 49(، نه اندازد )ی 33(، نه بندد )ی 49بیند )ی (، نه45بینی )ی نفی: نه« ن»بجای « نه»كاربرد اندک  -

 البته اكثر موارد بر سر فعل دیدن آمده است.

 (.549(، مدارید )ی 544(، مشوید و مکنید )ی 545نفی: مگذارید )ی « ن» بجای« م»كاربرد اندک  -

 (.491و  479و  471(، بدان )ی 97(، بدینکار )ی 49كاربرد اندک شکل قدیم به این و به آن: بدیشان )ی  -

تمامه  (،77(، حق التربیت )ی 439كاربرد بسیار امالی لغات بشکل عربی: جهه، عاریه، فتوی، زكوه، جماعه )ی  -

 (.117(، درجات البرار دركات الحرار )ی 179)ی 

(، خوردسال 155(، س ارشات )ی 159(، قونداق )ی 645كاربرد اندک امالی لغات بشکل قدیمی: شنفتند )ی  -

 (.544(، دوچار )344)

 وقت، اول،آیند: مدر اكثر موارد روی كلمات مشدّد، تشدید دذاشته است و داه كلمات مشدّد بدون تشدید می -

 (.54(، مسخر )ی 19متورع، متدین )ی 

اند (، شریک31تراند )ی اند، قریب(، مخاطب4اند )ی اند، اعرابمناقض«: الف»ها با میانجیی جدانویسی شناسه -

 (.643(، كجااند )ی 76اند )ی (، تعطیل49اند )ی (، ضدان39اند )ی (، اكرام34)ی 

 ام شده است.جا بدرستی انجدذاری همهنقطه -

نویسی و متمایل به سبک نگارش قدیمی است ولی بدلیل متأخر بودن اثر الخط كتاب بصورت پیوستهكلیات رسم
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ط آن الخالخط نیز دیده میشود كه بسیار اندک است و نمیتوان بعنوان ویژدی رسمدر مواردی عدول كاتب از رسم

 55جوهر خط خوب است و در كل كتاب فقط حدود  را پذیرفت. خط آن بصورت خوانا است و كیفیت صفحات و

 كلمج ناخوانا وجود دارد.

 

 ویژگیهای سبکی و محتوایی نسخه
نویسی، توجه به تحلییل تاریخی شاخصج مهم تألیفات احمد دانش عبارت است از: ساددی در نثر و شعر، سفرنامه

های نثر دلنشین و سادۀ وادرالوقایع از نمونه(. نثر ن74: 4345و انتقادی اوضیاع اجتماعی آسیای میانه )باوند، 

فارسی به شمار میرود. احمد دانش با توجه به هوش و استعدادش، سبکی مستقل در نوشتن دارد و از كسی تقلید 

 تقلید میکنند، دانش ساده مینویسد و دوستان و« بیدل»نمیکند. بااینکه در زمان او بیشتر شعرا و ادبا از اسلوب 

اندک این اسلوب به دیگر ادبا و نویسنددان نیز سرایت نویسی تشویق میکند و اندکرا نیز به ساده مصاحبان خود

(. وی در نوشتن كتاب قصدش انتقال مطلب است؛ بنابراین نثرش را دچار كلمات مشکل 694: 4344میکند )عینی، 

در جای جای كتاب از صنایع و بدایع  فهم و درک باشد؛ با این حالو صناعات و بدایع زیاد نمیکند تا راحت قابل

كه موجب زیبایی نثرش شده و داه متن را به نثر مصنوع نزدیک كرده است. به این به اندازه بهره برده؛ بطوری

وخیز دارد. نثر فنی و مصنوع كه در قرن ششم رواج یافته بود، در قرون ترتیب سبک كتاب یکدست نیست و افت

(. این 645: 4394و شمیسا،  619: 6، ج 4375نویسی شد )بهار، متمایل به ساده بعد بویژه قرن هشتم به بعد

كتاب مشتمل بر مطالب اخالقی عالی و دستورهای سودمند برای زنددانی است. برخی ویژدیهای نگارشی و ادبی 

مثال و حکایات و نوادرالوقایع عبارتند از: استشهاد به آیات قرآن كریم و احادیث و روایات مذهبی، استفاده از ا

صنایع بدیعی ازقبیل جناس، سجع، تضاد، تشبیه، استناد به اشعار فارسی و اشتمال كتاب بر لغات و تركیبات زیبای 

 فارسی. در این بخش ویژدیهای سبکی این اثر معرفی میگردد.

 

 سطح زبانی

 سطح زبانی در سه سطح آوایی، لغوی و نحوی مورد بررسی قرار میگیرد.

 

 یسطح آوای

دانش از این آرایه بهرۀ فراوان جسته است. جناس و سجع غالباً با هم هستند و موجب تقویت یکدیگر جناس: 

 آیند:جفت و بصورت سجع یا جناس میمیشوند. در این كتاب غالباً كلمات بصورت جفت

 از مُلک(، در انتقال 443. )ی زیَد در جهان مفلس زِید جناس ناقص یا محّرف: مثالً ادر تقدیر این اقتضا كند كه

 (435به مَلک تأمل كردن. )ی  مَلک

در كشیدن علف و دانه اهمال  نقالنو  بقالن (، كه434. )ی ن اید و ادر یابد، بتابد جناس خط: از كسب و صرفه زر

 (.466(، تفاق و نفاق )ی 454(، خیانت و جنایت )ی 454(، زیر و زبر )ی 464نکنند. )ی 

 (49. )ی آجل است و منافع ترک عاجل فایدۀ جمع جناس لفظ:... و چون

حق مست عُسر و ابرا ذمه نزد شِقاقو  عِقاقجناس اختالفی كه بیشتر از سایر جناسها به كار رفته است: زیرا كه 

(، 64(، قیام و صیام )ی 7(، حقوق و عقوق )ی 445هم پایی دارد. )ی مأل و  خأل(، در 65. )ی یُسر دردد نه در

(، حقد و 493(، غرق و حرق )ی 473(، متاعب و مصاعب )ی 475(، عاقل و جاهل )ی 55)ی فوت و موت 
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(، تکاهل و تکاسل 544(، لحق و ساحق )ی 545(، قیام و صیام )ی 143(، سحم و لحم )ی 446حسد )ی 

 (.466)ی 

 (444و  544آن است. )ی  اهمالو  امهال جناس قلب: و وجه این

پر كند.  و ایمان امن(، حق تعالی دل وی را از 179او از چه راه است. )ی  تعاشانو  معاشجناس اشتقاق: وجه 

 (.574(، خلق و خالق )ی 554(، جار و مجرور )ی 554(، ضال و مُضل )ی 59(، ثبوت و اثبات )ی 454)ی 

 دذشتنیو  (، عنقریب كه به كُره و قهر پرتافتنی4آن در شریعت بزه و اثمی ندارد. )ی  ناكردو  كردجناس زاید: 

 (.441(، مال و منال )ی 45است. )ی  دذاشتنی و

 (435مکن كه دلِ بیگناهی از من بیازارد. )ی  روزی، روزیجناس تام: 

 (565قیام كنم. )ی  دونانپیش  دو نانجناس تام مركب: برای 

سعدی  تانجای كتاب از صنایع بدیعی و سجع استفاده نمیکند. بعضی قسمتها به نثر دلسدانش در همهسجع: 

از اتفاقات حسنه روزی طرح مجلسی افتاده بود با جمعی از »نزدیک میشود و داه یک پارادراف كالً سجع دارد. 

مهریهای دردون از هر و درِ شکایت از بی سادهاز می و مطرب و شاهد آماده، احباب و ادوات عیش، از همه باب 

ز ، و جمعی اخرّمینالیدند و برخی از دستگاه عیش و می بی درمی. در فصل و باب مجلس بعضی از دشاده طرفی

. یکی یروزاعانتی ، دیگری از بیامیرالتفاتی . یکی از بیمحبت؛ جوقی از صعوبت راه عشق و زراعتدشواری كسب و 

(. بعضی فصول آن نیز بسیار ساده است و كمتر در آن صنایع ادبی 5)ی  حضرضبطی ، دیگری از بیسفر از سختی

 ود. در مواردی كه سعی داشته ادبیتر بنویسد، از سجع بسیار استفاده كرده است:دیده میش

 و اصحاب عقل (، ارباب7. )ی نامتعین است و حد عقوق مادران روشن سجع مطرّف: حد حقوق زنان بر همگنان

 ش(، معرفت كاه443)ی  بی تابو آفتاب  بی آب(، چاه 447)ی  سرمدی و سعادت ابدی (، دولت441ی فضل )

است و آن كه رغبت به پستی از  رستگاران(، آنکه میل به بلندی دارد از 574)ی  بدن است و كاهلی آسایش تن

 (.574)ی  درفتاران

متاع  و بیان حقیقتسفها و دولت  عقال سجع متوازی كه بیشتر از سایر سجعها به كار رفته است: در سبب نکبت

(. دیدم كه 144. )ی دشتهو خود پیر و خزف  نشسته زنبورم مگس و و هجو نگور(. در میان انار و ا175دنیا. )ی 

(. 541وثیقه و محضری دهند. )ی  كفیدهیا كس  ترقیدهتا كسی آید سر زر ند و دیده بردرهمه چشم و دوش بر 

(. موجب 434. )ی ن ایدو دولت برو  نشاید (. فرماندهی را575. )ی بدن است و كاهلی آسایش تن معرفت كاهش

 (.416. )ی سرمدیاست و حرمان  ابدیری درفتا

ها (. همه این پیشه7. )ی نازلاست و در عقوق آنها وعید هایله  وارد سجع متوازن: در احسان با ابوین نصوی باهره

. )ی مذمومند و از آن جهت كه در جوهر روح و عقل نقصان آرند محموداند، چون مصالح آبادی مهمان را واسطه

)ی  مقتولو در این دناه  محبوسو به این جریمه  معزول بود و بدین نقص منصوبنر (. شخصی بدین ه555

553.) 

( چون درفتن غریق و كشتن حریق. )ی 95ترصیع: طرفی به ازل مُلحق شده و جهتی به ابد مُلصق دشته. )ی 

 (.416اند. )ی ( از محرومان مطرود و از مذمومان مردود دشته434

در صحبتها یکی از ویژدیهای نثر تعلیمی است. در این عبارت با استفاده از صنعت  كاربرد تضّادطرد و عکس: 

( بدان فرض عین و 43تضاد، طرد و عکس ایجاد كرده است: حرامی را به حاللی آرد و حاللی را به حرامی. )ی 
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آن است كه  ( بهترین پادشاهان435( مرا از شر خلق و خلق را از شر من نگاهدار. )ی 97عین فرض است. )ی 

 (454به كركس ماند كه دردادرد او مردارات نه آنکه به مردار ماند كه دردادرد او كركس. )ی 

یکی از عناصر آهنگین شدن نثر، تتابع اضافات است و هرچه كلمات مضاف بیشتر باشد، این تتابع اضافات: 

 آورده است:آید. در عبارت زیر چند صفت را برای یک موصوف موسیقی بیشتر به چشم می

 (447خشکِ سوداوی مزاج است. )ی سرایِ دِماغدویند: مردی هرزه

آیند و موجب هماهنگی كلماتی كه دارای وزن و قافیج یکسان هستند دو به دو بدنبال هم میالمزدوج: تضمین

 ه میشود.جمالت میشوند. دانش از این آرایه بسیار استفاده نموده است كه داه این آرایه با جناس نیز همرا

(، 147(، كالل و مالل )ی 154(، عمارت و زراعت و تجارت )155(، مهذّب و مؤدب )ی 354لطیف و نظیف )ی 

(، 144(، دوران و سیران )ی 179(، دنگ و كرنگ )ی 173(، مضحکه و مسخره )ی 149متاعب و مصاعب )ی 

 (.579هالكت و ضاللت )ی (، 535(، تکاهل و تکاسل )ی 513(، سطوت و شکوت )141محبوس و مسجون )ی 

مثل كافر و كفّار و كفور و مکفور این الفاظ در »در این جمله: « ر»و « ف»و « ک»آرایی حروف واج آرایی:واج

مطابق موافق افتاده و در آفاق و انفس مرافق و «: »ف»و « ق»آرایی حروف (. واج64)ی « محل مدح و ذم آید.

 (.595)ی « اصالح حال سالطین به صالح و صواب الزام است.«: »ل»و « ی»آرایی (. واج171)ی « معانق.

 

 سطح لغوی

الخط عربی بوده و در نگارش كلمات نیز از كلمات عربی استفاده شده جمع مکسر: شیوۀ نثر كتاب متمایل به رسم

ت به مکسر نسباست. ازاینرو كاربرد جمع مکسر نیز در این كتاب بسیار زیاد دیده میشود. درصد استفاده از جمع 

اكتفا  هاییتقریباً پنج برابر است كه به ذكر نمونه« ان»و « ات»تقریباً دوبرابر و نسبت به جمع با « ان»جمع با 

 میگردد:

 (43)ی  نصوی. بواطنمعانی زیاده در نفس حاصل شود از 

 (49به هدایت میخوانند. )ی  غوائبو خلق را از 

 (479دولت و وزیر. )ی  عیاناو  اعاظم(، 545)ی  معاجینو  تراكیب 

(، 364( )ی 614(، عقوق )ی 464(، اضداد )ی 93(، موالید )ی 76(، اسقام )ی 46(، دول )ی 5ابوین )ی 

 (.751(، دهاقین )411(، فراسخ )ی 417(، شوارع )ی 517اخسا )ی 

صوّف مذهبی و عرفان و ت تأثیر علوم زمان خود بیشتر در علومكاربرد بسیار زیاد كلمات و عبارات عربی: دانش تحت

نویسی را سرلوحج كار خود قرار داده است؛ بطوریکه در اغلب این عبارات تنها افعال و حروف تبحّر داشته و عربی

 اضافه و ربط فارسی هستند و بقیج كلمات عربیند:

 (41میریزد. )ی  مَهَب فیضاز  ضمیر صافیبر  توجّهنزد  محفوظ از اوج صُور علمیه لزالچه 

ست مردان دمع سقف به عشق پیچان شکفته. زنان اكابر  مع اربرد حروف اضافج عربی در جملج فارسی: سه دیوارك

 (335به كمر و دردن همدیگر رقص میرفتند. )ی 

و  انصاف خَلق علی تفاوتِ درجاتِهِمآنکه به  حُسن خُلق(، 64نشود. )ی  خالف شرعبه  فعل ابوین مُفضّیو  قول

 لزال فلک البروج مثلثاتاز  طبایع( 119دارد. )ی  مرعیدویی و دلداری و دلنوازی و خوش طبقاتِهِم مالیمت

ناكردن. )ی  اصغا (، سخن آشنا و بیگانه564دندم و برنج )ی  رأی العین( 146و صاعدند. )ی  متعاقب نازل

514.) 
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، مُفضّی، مُنضَم، حَّر و بَرّ، غوائب، ایتان، كاربرد كلمات و عبارات عربی چون: تفقّه، مُصرّح، اساتذه، قائل، مزاولت، آمر

التباع، مأموربه، لبد منه، اِهالک، مطموس، مغمور، الحقیقیت عنیدا...، واجبالتزوییج، فییآثم، مُعَسِر، آناً فانا، حالیت

ظلمانی، غبرا، نشویه، رخاوت، كاواكی )خأل( عاصف، خاره، مسام، لخچه )اخگر آتش(، تسعین )عدد نود(، حجابات 

آویز )همان( (، ذریعه: دست445در(، مُثاب، معاقب، تَعیّش، مفطور: آفریده )ی انزهاق، ابدان، اكثف، كاُلل )كوزه

(، 471(، اِنها: خبر دادن )ی 476(، لینه: نرمی )ی 449شونده )ی (، منسلک: داخل445دنکیز: دریای پهناور )ی 

(، ترطیب: تر 499تر )ی (، اوفق: شایسته493خانه )ی اسلحه(، قورخانه: 474(، مُفوّض )ی 474اَسمار )ی 

(، 745(، اَمصار جمع مصر: شهرها )ی 449(، مُخطی: خطاكار )ی 445(، مستوی: برابر )ی 499كردن جامه )ی 

 (.35(، مافات من العباده )ی 39(، موصی به )ی 344من له الحق )ی 

 ادیث و عبارات عربی استفاده نموده است.دانش در فصل یک بیشتر از همج فصول از آیات و اح

ا هكاربرد اصطالحات فلسفی: در مواردی كه بحثها به فلسفه و عرفان مربوط میشود، از اصطالحات خای این فرقه

استفاده كرده است، مانند: عقل كل، روح اعظم، روح محمّدی، نفس كل، نفس ناطقه، لوح محفوظ، عالم شهادت، 

 اُمهات علوی و سفلی.

استمرار به كار میرود كه كاربرد سبک « می»در انتهای فعل ماضی بجای « ی»اربرد فعل استمراری: در مواردی ك

 خراسانی است:

 (6. )ی كردمیهم آن شبهه را بعد از توجه از ضمیر خود به دلیل حل  افتادیای شبهه ادر مرا در قضیه

 (.4برآید )ی ( نمی1ر میبرآمدند. )ی بین پیشوند و فعل میآید: بالکل به انکا« می»داهی نیز 

 (334بصورت زائد آمده است: یحتمل مرا امتحان میکرده باشد. )ی « می»داهی نیز 

 

 سطح نحوی

ر د« باشد»حذف فعل: حذف فعل از ویژدیهای پربسامد این كتاب است. برای مثال در این عبارت، فعل التزامی 

حذوف است: از برای ادای یک فرض، هزار كبیره را سبب شده باشد اولین جمله ذكر شده و در چهار جملج بعدی م

و ندانسته و دین و دنیای خود خراب كرده كه مبلغ خطیر در غربت به باد داده و زن و فرزند به فساد آورده. )ی 

41) 

 در چند جملج زیر بدون قرینه انجام شده است:« اند»حذف جزو صرفی 

ار در بعضی مورد بیان كرده و در بعضی مجمل دذاشته و در تفسیر ثانی دیگر و آنچه بعضی از مفسران معانی بسی

از مفسران به عکس آن رفته در جایی مجمل تفصیل داده و در مفصّل اجمال نموده و بعضی معانی در تفسیر ثالث 

 (41هست كه مطلقاً در اول و ثانی بیان رفته. )ی 

به صورت شخصی است بر تختی مشتمل بر چهار قائمه. تحت از روی مثال سلطنت  با قرینه:« است»حذف فعل 

 (415آن عدالت و قوایم آن س اه و رعیت و آب و زر. )ی 

 داه فعل در میانج جمله قرار درفته و تقدم و تأخر اجزای جمله به هم خورده است:

چشم دشادم رفقا (، تا 435(، مثالً آب تر كند و آتش خشک )ی 95و این جهان قدیم بُوَد با ذات اقدس )ی 

(، غیر او هركه باشد هم در دنیا معذّب است و هم در عقبی. )ی 444های ایشان نیز )ی غایب شده بودند و ارابه

( در كسب و شغل به قدر كفاف بسنده 157(. فقر عذاب نقد بود در دنیا به واسطه عدم صبر و قناعت. )ی 157

 (159نماید و از علم به قدر ضرور. )ی 
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: فعل وصفی نیز در مواردی كه جمالت طولنی است به كار میرود: داه داه ده روز و داه پانزده روز و فعل وصفی

داه یک ماه در بحر میراندیم و به شهرهای كه در سواحل محیط از توابعات فرنگ و هند بود فرود آمده تماشا كرده، 

 (447شستیم. )ی بیع و شرا مینمودیم و دو سه روزی اقامت ورزیده باز در بحر مین

( چون این سخنان 654همان لحظه زن دررسید و مرا از شتر فروكشید و دریبانم درید. )ی  آوردن جمالت كوتاه:

 (.645شنفتند، سربرداشتند و برآشفتند. )ی 

(، 16(، اوقات مسعوده و منحوسه )ی 41مطابقت صفت و موصوف به سبک عربی: به مازاده توجه نکرده )ی 

(، ارواح 445(، مزخرفات فانیه و باطله )ی 44(، تخیالت مُمَوّهه )ی 94به و متباعده ولیات )ی تنزلت متقار

(، 494(، محکومه و محروسه )ی 165(، دولتهای قدیمه )ی 644(، اقشمه نفیسه )ی 44خبیثه سفلیّه )ی 

 (.573اجسام مركبه، عقل شریفه نفس كثیفه )ی 

فرارودی یا ماوراءالنهری دویش منطقج ماوراءالنهر واقع در میانرود جیحون و  به كار بردن كلمات با تلفظ فرارودی:

 سیحون در قسمت شمال جیحون كه شامل شهرهایی همچون سمرقند، بخارا، خجند و ترفد است.

(، كاریگر: كاردر )ی 76(، ایمین: ایمن )ی 44(، اخیرت: آخرت )ی 17(، موهم: مهم )ی 66كنانیده: كرده )ی 

(، بزكتر: بزردتر )ی 644(، سرخزیدن: به معنی ماندن )ی 494(، میانچی: میانجی )ی 444: فرو )ی (، فُر75ُ

(، طیار: به معنی 635(، میده: به معنی كوچک )ی 633(، مادرشو: مادرشوهر )ی 636(، بوبین: ببین )ی 664

(، سئیس: 645لیون )ی (، ملیان: می699(، فریگستان: فرنگستان )ی 695صد: سیصد )ی (، سه679آماده )ی 

(، سلی: سیلی )ی 355(، كراوت: كراوات )ی 316(، قرمیز: قرمز )ی 336(، اوردو: اردو )ی 364سایس )ی 

(، اینها: 454(، بوپیماید: ب یماید )ی 514(، كوش: كفش )ی 143(، خربوزه: خربزه )ی 147(، پل: پول )ی 344

 (.435(، بوبخشد: ببخشد )ی 466اِنها )ی 

 صد استفاده از تلفظ و كلمات فرارودی نسبت به كل كتاب اندک است و چشمگیر نیست.البته در

 

 سطح ادبی

های بیانی بهرۀ مند بوده و به همین دلیل از آرایهدانش در كنار علوم زمان خود از علوم ادبی نیز بهرهتشبیه: 

 و تشبیهات از نوع بلیغ اسنادی هستند:زیادی برده است. در این عبارت تشبیهات وی در رابطه با عالم عرفان است 

 (.641این مسلخ مشهدی است حیطانش عُزلت، خنجرش ریاضت، قصّاب جذبج محبت، مقتولش لذت و راحت )ی 

 تشبیه بلیغ اضافی نیز كاربرد زیادی در این كتاب دارد:

 (576دنجد. )ی  اوراق لیل و نهارتفصیل سفاهت و زشتخویی زنان نه بدان مرتبه است كه به 

 (654. )ی بادیج تفریدیکی از اَحِبّا كه سالک راه تجرید بود و طالب 

 (447به این طغرا محرّر و مُطرّز دردد. )ی  طومار عمرشچون زید موجود شود، جریدۀ 

 (447درنوردیده شود. )ی  نامج زنددی

 (564بر قلب آدمی نهاد. )ی  غشاوه املاو سبحانه 

ل همچو مار باریک از مکه برآمده مانند اهدها عرصه عالم را احاطه نموده بود. تشبیه مجمل: دین حنیف كه در اوّ

 (44)ی 

 (646-643زن مظروف وجود آفرینش و چون جلد دانه و پوست بیضه است. )
 (166متعاقب آن آتشی مدوّر به قدر لعلی بزرگ برجست )
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ند اندكی چون س یدی در چشم زنگی در همج این خالیق اهل كفر و شركند و آنچه از اهل ایمان زمره مسلمانان

 (444حصج اقالیم آسیا به هم میرسد و آن به پنج كرور نرسد )

های بیانی است كه در برخی قسمتهای این كتاب كه جنبج ادبی بیشتری دارد دیده استعاره نیز از آرایهاستعاره: 

 میشود و بیشتر بشکل استعارۀ مکنیه است:

برای آراستگی شده و شیء تصور میشود: ازین جهت كه كسان به سعادت ذاتی ای تشبیه به وسیله« سعادت»

 (139آراسته بودند. )ی 

 (.75جات دریان و انار خندان )ی میوه :كاربردی بسیار اندک داردتشخیص: 

ل كمجاز نسبت به تشبیه و استعاره بسامد كمتری دارد. در عبارت زیر بوعلی و فالطون بعنوان مجاز جزء از مجاز: 

 اند:دانشمندان به كار رفته

عزیزان زبدۀ مشاهیر عصرند و عمدۀ معاریف دهر و هركدام با خود دمانی از فضل و كمال دارند و خود را بوعلی و 

 (654فالطون به استقالل می ندارند. )ی 

 (364)ی  آنانکه ... اقدام درین وادی را دناه میدانند مصدر هزار كبیره و صغیرۀ دیگرانند. مجاز كثرت:

 (341اما جمع موقوف هزار مقدمه از كسب و زرع و تجارت و دروغ و نفاق و تعصب و تفاخر و تفوق. )ی 

های بیانی پربسامد است، زیرا این كتاب از نوع تعلیمی بوده و بشکل غیرمستقیم از عبارات كنایه از آرایهكنایه: 

 كنایی مرسوم در این دوره استفاده شده است.

، كنایه از خوب دوش دادن: اهل مجلس كه از فرط استجراع همه سر به دوش خموش بودند و همه همه تن دوش

 (645تن دوش. )ی 

 (654شورانیدن دماغ، كنایه از مست شدن: چون بخار درم میِ ناب دماغش را بشورانید. )ی 

ری كنایه از ناراحتی و درفتا و همچو آن تصویر مرد كدخدا سنگ بر سر نباشم. در دست بر دل، پای بر دِل نمانمتا 

 (657)ی 

 (657. )ی از دلم بزدایكنایه از حل مشکل: این مسأله 

 (657. )ی سیاه دردانیدهكنایه از نوشتن: دفترها و اوراق در مذمّت آنها 

بی  بیزی استخاک( اوقات خود را به كسب و جمع آن صرف نمودن، 144تنزل نموده. )ی  غرور و ریش داو

 (467. )ی كارشان به جان و كاردشان به استخوان رسد( كه 315منفعت. )ی 

های دیگر مثل جناس و سجع و داه در تضاد و طباق را بسیار استفاده میکند و داه در قالب آرایهتضاد و طباق: 

 آورد و سخن از این جهت آهنگین و متناسب نیز میشود:پی هم می

 (44میگذارد. )ی  دیوانهو  عاقلندازد و كورانه دست بر شانج هر امی بیگانهو  آشناطور دزدان در كیسج هر به

 (44)ی  رذیلت.است، نه به ارباب  فضیلتچون روی سخن به اصحاب 

 (464حیّ مدرک به واسطه آن روح بسیطند. )ی  مملوکو  مالکو  مخدومو خادم همه 

 (454بیفزاید. )ی  عدلبکاهد و در  ظلمباری از 

 (456ی نشود. ) كبیرظرف  صغیر

 (43میل. )ی  منافر طبع است و ترک، موافقاما جمع كردن در همه اشخای 

(، 411(، آینددان و رونددان )ی 493(، مطیع و عاصی )ی 479(، سعادت و شقاوت )ی 64كفر و شرک )ی 

(، حركت 474(، عزل و نصب )ی 474(، عاقل و جاهل )ی 475(، حضر و سفر )ی 456مظلومان و ظالمان )ی 
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 (.445ن )ی و سکو

یبوست متوجه مركز  دایماً رطوبت و از خاكی دایماًبرودت و از آبی  دایماًحرارت و از هوایی  دایماً آتشی تکرار: 

 (.144است. )ی 

 در كل كتاب تنها یک بیت شعر بصورت ملمع آمده است: اشعار ملمع:

 (454حدید. )ی قیدیصلیح الحدیید كمیا قیل بال   از دام مکر خصم به حیلت توان دریخت

تمثیل در این كتاب نقش زیادی دارد. دانش برای توضیح مباحثی كه مطرح میکند متوسل به تمثیالتی تمثیل: 

 میشود كه خواننده به درک بهتر برسد.

یکی از اَحِبّا در حضورم بود و به تقریب حکایتی آورد از مُضحکات. مناسب نمود كه آن هم درین منتخب درآید تا 

ای تواند اند هر كه دوش هوش دشاده دارد، از هر قصه حِصّهر به خشنودی تمام شود. چه حکما دفتهخاتمت ام

 (119برداشت و از قِنطرۀ مَجاز به منهج حقیقت عبور تواند نمود. )ی 

دانش حکایتی درخصوی میمون هوشمندی از دوستی نقل میکند و میگوید: این حکایت از مُضحکات است و بیان 

( او حکایتی از 119ای برداشت و از چیزهای مجازی میتوان به حقیقت رسید. )ی هر قصه میتوان حِصّه میکند از

باور نیست ولی میگوید بعنوان حکایت میتوان از آن درس قناعت و صبر بر میمون و كالغی تعریف میکند كه قابل

 (153رزق مایکفی و رضا دادن به قضا و قدر الهی درفت. )ی 

(. خُذ ما صَفی دَع ما 559( ددا چه خورد و به كس چه دهد )ی 643با قضا كارزار نتوان كرد. )ی  المثل:ضرب

كَدِر، آنچه كه پاک و روشن است بگیر و آنچه كه تاریک و روشن است بگیر و آنچه كه تاریک و افسرده است رها 

( سلطان كه دفع 434مروت. )ی  ( پنجه با شیر انداختن بد مصلحت است و پنجج دربه را شکستن نه47كن. )ی 

( درویشی به سالمت به از پادشاهی به چندین مالمت. )ی 434دزدان نکند به بازوی خود كاروان میزند. )ی 

( 496( و در موارد اندک عربی: حالوهَ الدُنیا لِجاهِلِها و مَرارَتَها لِعَاقِلها. )ی 554( بادیانی تا نخوری ندانی. )ی 456

المثل مشهور در بین اعراب. اشیا با اضداد خود شناخته میشوند( لزم آمد وجود ظلمت ادها )ضربتعرف الشی باَضد

 (45تا مابه المتیاز افتد از عالم ذات(. )ی 

دانش در جای جای كتابش درخصوی هر موضوعی كه صحبت میکند یا درخصوی استشهادات قرآن و حدیث: 

آیه استفاده كرده است: ... و حال  651رآن و در كل كتاب حدوداً از نظرات خودش آن را استناد میدهد به كتاب ق

آنکه رفتن به بهشت و رسیدن به حور و قصور ادر میسر شود در ترک شهوات و لذایذ است و قطع هوا و هوس 

 (49لحَاوَی. )ی لقوله تعالی: و اَمّا مَن خَافَ مَقامَ رَبّهِ وَ نَهَی النَّفسَ عَنِ الهَوَی فَاِنَّ الجَنّجَ هِیَ ا

حدیث آورده است. بیشتر  73همچنین برای تأكید و اثبات كالمش از احادیث بهره برده و در كل كتاب در حدود 

 احادیث از پیامبر اكرم است و تعداد كمی هم از احادیث اهل تسنّن استفاده كرده است.

از ما نیست كسی كه بین زن و « علی سیده لیسَ مِنّا مِن ضبب امراه علی زوجها او عبدا»حدیث از پیامبر )ی(: 

 (14شوهر و غالم و سیّد جدایی بیندازد. )ی 

اطاعت مخلوق در معصیت خالق روا نیست. )ی « لطاعت لمخلوق فی معصیه الخالق»حدیث از حضرت علی )ع(: 

33) 

 های تو را پوشانید. )یعیب وشی كن همانطوركه خداوند عیب« اُستُر كَما سَتَرَ اهلل علیک»حدیث از اهل تسنن: 

15) 
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دانش در هنگام پرداختن به مباحث تصوّف، بسیاری از سخنان صوفیه را بصورت اقتباس یا درج درج و اقتباس: 

نقل نموده است و داه عین كلمات آنها را در این كتاب میبینیم. چنانکه درمورد كفر محمود و مذموم عبارتی را از 

آن است كه دارین و منزلین را بر دل خود پوشانى و كافر طاغوت  فر محمودك»كتاب باخرزی نقل نموده است. 

نفس خود شوى تا او مستور فناى صفات خود و استعداد ذاتى خود دردد و هستى او هیچ نماند. آنگه سرّ هویّت 

، باخرزی: دابأوراد األحباب و فصوی اآل، 35)نوادرالوقایع، دانش: ی « اللّه پدید آید و حقیقت ایمان عیان دردد.

 (656ی 

بیت شعر  555دانش با متون ادب فارسی آشنایی كامل داشته و در كتابش حدود استفاده از شواهد شعری: 

آورده است. وی برای بیان مطلب و تأثیر بیشتر آن از اشعار شاعرانی چون صائب تبریزی، جامی، فردوسی، بیدل، 

انوری، ابن یمین، غزالی، ابوسعید ابوالخیر، طوفی لهیجی، خیام، مولوی، حافظ، شیخ محمود شبستری، عطار، 

یزدی، قاآنی، عوفی، نظامی و تعدادی شاعران دیگر بهره جسته است؛ منهاج سراج جرجانی، دولتشاه، مال آدهی 

ولی بیشترین اشعارش از شعرهای سعدی است؛ دویا به سعدی ارادتی خای دارد بطوریکه نام پسرش را نیز سعدی 

ه است. همچنین وی یک فصل از كتاب را به معنی كردن برخی ابیات مشکل كه فاضالن از او پرسیدند دذاشت

آورد. وی در سفر به روسیه بعد از شركت در جشن اختصای میدهد. او به مناسبت، اشعار خود را نیز در كتاب می

ا هروسی ترجمه شده و در روزنامه ام راتوری، مثنوی در هفتاد بیت در وصف جشن ام راتور میسراید كه به زبان

 (. بدلیل كثرت شواهد شعری در كتابش فقط چند بیت آورده میشود:314چاپ میشود )ی 

 (49كه دست و لب به نعیم جهان نیالید )ی / نعیم خلد حالل است بر كسی صائب  

 (496تو معتقدی كه زیستن از بهر خوردن است )ی  /خوردن برای زیستن و ذكر كردن است  

 (154نخورندت مگر به روز اجل )ی /  ادر شوی در دهان شیر و پلنگ  

توجه است كه دانش بجز یک مصرع، اصالً از ابیات با توجه به آوردن عبارات عربی و آیات و احادیث فروان، قابل

 عربی استفاده نمیکند:

 (454ید )ی قیدیصلیح الحدیید كمیا قیل بالحد/  از دام مکر خصم به حیلت توان دریخت 

 

 سطح فکری

اندیشج دانش ریشه در دین و مذهب دارد؛ با عرفا و متصوّفه نیز در ارتباط بوده و در كتاب خود اندیشۀ مذهبی: 

افکار صوفیه را منعکس نموده است. او میگوید از نظر فکری نه با علما توافق دارد و نه با جهال و ظاهر او نیز به 

 كدام از عالِم و جاهل موافقتچون من كه با خلق به لباسی برآمده بودم كه به هیچ»هیچیک از اینها شبیه نیست: 

« كه از زمرۀ جهال برآیم. 4و شانه كه سر و ریش را آرایم، در قطار علما باشم و نه كارد و فوطه نداشت. نه دستار

ند به اعتقاد افرادی كه دمان میکن(. به عقیدۀ او ظواهر دین و نیّت تنها برای دینداری كافی نیست و با اشاره 1)ی 

صرف دفتن كلمج ل اله ال اهلل موجب سعادت آنهاست و دناهان كبیره تأثیری در جهنمی شدن آنها ندارد به 

)ی  «دویندۀ ل اله ال اهلل به بهشت میرود ادرچه زنا و سرقت كند؟»ای از پیامبر اشاره میکند كه فرموده: وعده

وعدۀ محمول بر ترغیب به دین است تا خلق به اسالم ایمان »كه این سخن پیامبر ( و س س توضیح میدهد 44

(. در عین حال كه بسیار به مذهب 44(. وی از علمای ظاهربین نیز به همین نحو انتقاد میکند )ی 47)ی « آورند

                                                      
 فوطه: لُنگ. 4
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ر كل ن بودند. او دپایبند است، از تعصّب متنفر است و به همین دلیل بسیاری از علمای متعصّب زمانش با او دشم

كتاب به دذرا بودن زنددی در دنیا و دل نبستن به آن و زنددی ابدی در آخرت و توجه به زنددی اخروی سفارش 

میکند. او دنیا را چون پلی میداند و میگوید هر كه بر روی آن منزلگاه بسازد، نادان است و از دنیا فقط به اندازۀ 

 (.594حاجت و ضرورت باید اكتفا كرد )ی 

دانش ازجمله معتقدان اهل سنّت و بر مذهب حنفی است و این فرقه به جبر معتقدند. وی نیز در امر قضا و قدر 

كسی را در دفع مضار و جلب منافع اختیاری مستقل نیست. مگر در امور هیچ»معتقد به جبر است و میگوید: 

 (.455)ی « جزوی.

ت و درفتار در پنجج قضا و قدر و یک نوع اختیار جزوی در دست وی معتقد است انسان در بیشتر موارد مجبور اس

(. او معتقد است در اموری چون دفع 579دارد؛ بنابراین باید سعی كند كه ثوابهایش بر دناهانش غلبه كنند )ی 

ن فاضرر درما و سرما به لباس و جامه یا به آتش یا امور جزوی دیگر انسان اختیار دارد ولی در امور كلی چون طو

(. 455و غرق شدن كشتی و تاراج كاروان به دست دزدان اختیاری نیست؛ مگر اینکه قضا حکم به مخلص كند )ی 

همچنین انسانها در دریافت سعادت و شقاوت كلی اختیار ندارند ولی در ادراک سعادت و شقاوت جزوی اقتدار 

 (.456تحصیل كنند. )ی  دارند. مثالً ادر در حلقج اهل طاعت روند، سعادت دنیوی و اُخروی

دانش برخی سالهای عمرش را در خدمت سلطان بوده و در امور سیاسی دخالت داشته ولی پس اندیشۀ سیاسی: 

از مدتی از دربار فاصله درفته است و بسمت تجرید و تصوف كشیده میشود و در پاسخ به دوستانش كه چرا به 

بدلیل اینکه جوانب امور را میسنجند و آفات مقامات بال را  آورد كه عقالدربار نزدیک نمیشود، چنین دلیل می

میشناسند بسمت آن نمیروند؛ ازاینرو همیشه مقامات بال از آنِ سفهایی است كه دمان میکنند در این كارها خیری 

لت ووجود دارد. وی فصلی را به سبب نکبت عقال و علّت دولت سُفها اختصای میدهد و میگوید: نصیب عاقالن از د

همه مرارت است بدلیل آنکه هریک از لذّات نفسانی موانع عقلی و شرعی دارد و هر دم از پیشگاه فطرت بانگ كُن 

خورده و مَکُن میشنود. برخالف جاهالن كه بعد از اقتدار، عنان به دست نفس امّاره دهند؛ آنان جاهالن فریب

(. وی در كتاب نوادر نیز فصولی 493اقدام نمایند )ی  هستند و نمیدانند پس بیمحابا به حظّات و لذّات شهوانی

به س اه و ارتباط س اهداری با زر و مال و رعیت و آبادانی ملک را به نحوۀ ملکداری اختصای داده و مطالبی راجع

ند، كنوشته است. وی اعتقاد دارد همج امور ملک به هم وابسته است و سلطان برای اینکه بتواند امور را بخوبی اداره 

باید به همج عناصر ملکداری توجه داشته باشد، زیرا ثبات ملک بسته به س اه است و س اه بدون زر و مال درست 

(. وی 451نمیشود و زر و مال نیز در سایج رفاه رعیت است و رفاه رعیت نیز در ارتباط با آبادانی ملک است )ی 

مهمترین صفت حاكم را عدالت میداند و میگوید: یک فصل را به ویژدیهای سلطان و حاكم اختصای میدهد و 

 (.596هیچ عبادت و قربت نزد ایزد تعالی بزردتر و خوشتر از حکومت با عدل نیست )ی 

دانش در بین مسائل خانواددی و بیان ریشج اختالفات میان پدر و مادر و فرزندان اندیشۀ خانوادگی و اجتماعی: 

زن و شوهر بسیار ریزبین است و معضالت خانواددی جامعج زمان خود  و اختالف مادرشوهر و عروس و اختالفات

را بسیار دقیق در كتابش آورده است. وی در پاسخ دوستانی كه درخصوی حقوق متقابل پدر و مادر و فرزندان از 

ای ندیشهو ااو می رسند، فصلی كامل را با استشهاد به آیات و احادیث بیان میکند. اما دانش با تمام هوش و استعداد 

كه فراتر از زمانش است، نظرش درمورد زنان بسیار منفی است. او زنان را از صفت وفا و خصلت حیا خالی میداند 

( و مردان باید 659(. معتقد است تفصیل سفاهت و درشتخویی زنان در اوراق لیل و نهار نمیگنجد. )ی 74)ی 

بوده و اكثر  العقلالنفس و ناقص(. زنان ضعیف659ن باشد )ی عقلی زنان را تحمل كنند تا كفارۀ دناهانشارنج بی
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(. وی حتی حق مادر را نیز رعایت ننموده و وصف مادی بودن او دربرابر معنویت 646زنان اهل دوزخ هستند )ی

شد ااند و شهوانی و وسایط و اسباب بیرونی اول مادر بپدر را نموده و میگوید: وسایط و اسباب درونی قوای نفسانی

(؛ البته اینگونه تفکّرات بدلیل جوّ حاكم بر زمانج اوست و 647و مادران مربی تركیب حیوانی فرزندان هستند )ی 

ظاهراً اختالفی كه با همسرش داشته است. البته خود دانش به این موضوع اصالً اشاره نمیکند ولی عینی در كتاب 

 (.315: 4344به جدایی او و زنش اشاره میکند )عینی،  یادداشتها

دانش در همه جای كتابش به همه، بخصوی فرزندانش، یادآوری میکند كه طوری زنددی كنند كه زنددی اُخروی 

شناسی مشاغل می ردازد و برای فرزندانش مزایا و معایب مشاغل در اولویت آنها باشد. وی در فصلی مفصل به آسیب

نی مثل شغل بقالی، از بقال همسایه صحبت میکند تا فرزندانش را بسیار دقیق برمیشمارد؛ او با آوردن مثالهای عی

دقیق مطالب او را درک كنند؛ جالب اینجاست كه در انتخاب شغل نیز فرزندانش را از پرداختن به دنیا و غافل 

شدن از آخرت منع میکند. همین ریزبینی و دقت در پرداختن به امور خانواددی و اجتماعی و سیاسی باعث میشود 

 های دانش قرار بگیرند.تأثیر اندیشهجوانان و جامعه تحت كه

 

 نقاط ضعف و قوت نوادرالوقایع

های خود پرداخته و ها و شنیدهها، دیدهاحمد دانش با صبر و حوصلج فراوان در بخشهای مختلف به بیان اندیشه

یتوان جامع بودن مطالب و وضعیت فرهنگی جامعج زمان خود را بسیار دقیق به تصویر كشیده است. ازاینرو م

چندبعدی بودن آن را جزو نقاط قوت این اثر به حساب آورد. از نقاط ضعف فکری همانطوركه دفته شد دیدداهش 

رفته است، در زمان و مکان زنددیش ثابت مانده درخصوی زنان است با اینکه فردی دانشمند و روشنفکر و خارج

دارد. ازنظر سبکی، در بسیاری موارد وی به شکلی ساده مطالب را بیان ای درخصوی زنان نو هیچ نظر روشنفکرانه

فهم است؛ ولی از سویی دیگر نثر كتاب یکدست نیست؛ در بسیاری موارد با آوردن نموده كه برای اكثریت قابل

ه دكلمات دشوار، بخصوی كلمات فراوان عربی كه حتماً باید معنی شوند، فهم كتاب را برای اكثریت دشوار كر

 آید.است كه ازجمله نقاط ضعف آن به حساب می

 

 گیرینتیجه

نسخج خطی است بازمانده از قرن چهاردم هجری شمسی كه نویسنده مسائل فلسفی، عرفانی، « نوادرالوقایع»

اجتماعی، خانواددی، و سیاسی را با زبان ساده بیان كرده است. احمد دانش بسیاری از فصول را در جواب سؤالت 

ن و اطرافیانش نوشته است. او فردی دانشمند و متفکّری است كه فراتر از زمان و مکانش میندیشد و كتابش دوستا

در بیداری و روشنگری جوانان و مردم كشورش بسیار مؤثر است؛ بنابراین اهمیت بررسی این نسخه خطی روشن 

درفتیم كه این نسخه همانند سایر نسخ از چند زاویه انجام شد و نتیجه « نوادرالوقایع»است. بررسی نسخه خطی 

نویسی تمایل دارد. در این دوره هنوز كاف از داف متمایز الخط قدیمی پیروی میکند و غالباً به پیوستهخطی از رسم

نشده و حروف اضافه و ربط به اسامی متصل میشوند. كلمات عربی و جمع مکسّر و شکل عربی كلمات نیز فراوان 

از غلبج زبان عربی بر فارسی است. كلمات فرارودی در آن دیده میشود ولی چنان چشمگیر  دیده میشود كه نشان

دهد. از نظر ویژدی سبکی نیز نثر كتاب یکدست نیست. در برخی صفحات  الشعاع قرارنیست كه كل متن را تحت

مزدوج و الجناس، تضمینبویژه مواردی كه دربارۀ عرفان و تصوف نوشته، نثر سنگینتر و آهنگین همراه با سجع و 
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كاربرد استشهادات آیات و حدیث است. ویژدی لغوی آن، فراوانی كاربرد جمع مکسّر و كلمات عربی است. از نظر 

های بیانی را از نظر دور نداشته و برای بیان مقصود از آنها سود جسته است. اغلب تشبیهات وی بلیغ ادبی نیز آرایه

هایی كه میتوان از آنها نام برد عبارت است از: لب از نوع مکنیه است. سایر آرایهها اغاسنادی هستند و استعاره

تأثیر عرفان و تصوف و شریعت تضاد، طباق، تلمیح، درج، اقتباس و شواهد شعری. از نظر فکری نیز دانش تحت

و متصوّفه است.  بوده و سخنان وی بردرفته از چند آبشخور است كه مهمترین آنها قرآن و حدیث و سخنان عرفا

بر درسهای معمول مدرسه كه فقط دروس وی دانشمند و روشنفکری است كه با توجه به هوش سرشارش عالوه

دینی بودند، بسیاری از علوم را بصورت خودآموز میآموزد و با توجه به چندین سفر به خارج از كشور و تجربیاتی 

ش متمایز است. او عالمی است كه بشدّت با علمای ریایی و كه به دست آورده بود، كامالً از عالمان جاهل زمان

 دیندار ظاهری زمانش مخالف است و با آنها مبارزه میکند.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه پیام نور علوم انسانی  و ادبیاتدانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی اصغر بوند شهریاریعلیر آقای دكت است.شده استخراج

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان شیریمعصومه دهقاناند. سركار خانم بوده مطالعه

ر تجزیه نیز د اننوان مشاوربه ع نیا و آقای دكتر حسین یزدانیسركار خانم دكتر آسیه ذبیح .اندنقش داشته نهایی

 تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهو تحلیل داده

  است.بوده پژوهشگر چهارهر  مشاركت و

 

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی  و ادبیاتشکده دان پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر مراتب میدانند لزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه دانشگاه پیام نور

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، اننویسندد تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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