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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
نگاری ایرانی، قدمتی هزارسییاله دارد. اغلب  اسییتفاده از اشییعار فارسییی در تاریخزمینه و هدف: 

شنا با فنون ادب  شعر درضمن پرداختن به حوادث   ی بودهمورخان ایرانی، افرادی آ اند و بکاردیری 

تاریخی و ثبت وقایع مربوط به پادشیییاهان و حکمرانان منطقه، بمنظور تلطیف كالم و یا اظهار            

شعار توسط خود مؤلف و          دانش ادبی توسط تاریخ  سرودن ا ست. همچنین  سان مرسوم بوده ا نوی

تاریخ، ی، وصفی و اخالقی و در مواردی ثبت مادهاستفاده از شعر شاعران دیگر با كاركردهای روای

نیز در این بین به چشییم میخورد. لذا در این پژوهش كاركرد اشییعار بکاررفته در دو اثر تاریخی  

از دورۀ صفوی بررسی میشود تا سبک شخصی        « احیاءالملوک»از دورۀ مغول و « تاریخ الجایتو»

 ار آنان كشف شود. این نویسنددان و بسامد كاركردهای مذكور در آث

ی تحلیلی و با استفاده از مطالعات كتابخانه  روش مطالعه: انجام   ایاین جستار به شیوۀ توصیفی 

 شده است.  

ستفاده از         ها:یافته شد در تاریخ الجایتو، ترجیح مورخ، ا شخص  سی هر دو اثر تاریخی م با برر

حیاءالملوک نیز ترجیح مورخ اشعار اشعار روایی با رویکردی مذهبی و قالب قطعه بوده است. در ا

وصفی با رویکرد مذهبی و عرفانی است. نویسندۀ احیاءءالملوک، قالب مثنوی را بر دیگر قالبهای    

 شعری ترجیح داده است.  

نتایج این پژوهش حاكی از آن است كه كاشانی در انتخاب اشعار در بیشتر موارد،  گیری:نتیجه

شده در متن، مدنظر داشته است. این حادثه یا رویداد اشاره ای شعر منتخب را باشباهت زمینه

انتخاب، دللت بر اشراف نویسنده بر ادبیات منظوم ایران دارد. مؤلف احیاءالملوک نیز با انتخاب 

اشعار شاعران سرزمین اجدادی خویش )سیستان( سعی در شناساندن و معرفی آنان داشته است. 

الی استفاده از اشعار حکیم فردوسی توسی است كه میتواند وجه اشتراک هر دو اثر، بسامد ب

بیانگر عالقج مؤلفان به فضای حماسی شاهنامه و القای اشتراكات ممدوح موردنظر با قهرمانان 

 شاهنامه باشد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The use of Persian poetry in Iranian 
historiography has a thousand-year history. Most Iranian historians have been 
familiar with literary techniques, and it has been customary for historians to 
use poetry while dealing with historical events and recording events related to 
the kings and rulers of the region, in order to embellish words or express literary 
knowledge. Also, writing poems by the author himself and using the poems of 
other poets with narrative, descriptive and moral functions and in some cases 
recording the material-history is also seen in this. Therefore, in this research, 
the function of the poems used in two historical works "Tarikh ol-Jaytu" from 
the Mughal period and "Ehya al-Moluk" from the Safavid period is investigated 
in order to discover the personal style of these authors and the frequency of 
the mentioned functions in their works. 
METHODOLOGY: This research was done in a descriptive-analytical way using 
library studies. 
FINDINGS: By examining both historical works, it was found that in the history 
of ol-Jayto, the historian's preference was to use narrative poems with a 
religious approach and fragment format. In Ehya al-Moluk, the historian prefers 
descriptive poems with a religious and mystical approach. The author of Ahya 
al-Muluk has preferred the Masnavi format over other poetic formats. 
CONCLUSION: The results of this research indicate that in most cases, Kashani 
considered the contextual similarity of the selected poem with the incident or 
event mentioned in the text. This choice indicates the author's aristocracy on 
Iranian verse literature. The author of Ehya al-Maluk has also tried to introduce 
the poets of his ancestral land (Sistan) by choosing their poems. The common 
feature of both works is the high frequency of using Hakim Ferdowsi Tosi's 
poems, which can express the authors' interest in the epic atmosphere of the 
Shahnameh and the induction of the similarities between the desired Mamdoh 
and the heroes of the Shahnameh. 
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 مقدمه
صار متمادی به           نگاری و تاریخوقایع ست و در طی قرون و اع شته ا شیان در ایران رواج دا سی از زمان هخامن نوی

نگاری، در عهد مغول بسبب توجه مغولن به زنددی اجداد و نیز های دونادون دسترش یافته است. فن تاریخشیوه 

نام خویش از اهمیت ویژه         ای از ادوار ادبی ایران، فن  ر بوده اسیییت. در هیچ دورهای برخورداتأكید بر ماندداری 

شرفت نکرده و آثاری به عظمت و اهمیت كتابهای دورۀ ایلخانان    تاریخ سی تا این حد پی ست نوی . به وجود نیامده ا

ساجد           شتن مدارس و م شدن كتب و خراب د ضایع  سبب اتالف نفوس و  حادثج مغول و ظهور ایلخانان هرچند 

شر و ادب و فرهنگ ایران در بالد مجاور و حتی نواحی دوردست  دشت، موجب تروی  دشت. عالقه به نگارش   ترج ن

شاید  654: 4343كتب تاریخی كه بعد از حملج مغول شدت یافته بود تا عصر صفوی نیز ادامه یافت )شمیسا،         .)

خاصیی به متن تاریخی داده  بتوان ادبیات را زبان دوم تاریخ نامید كه با بالغت و شییوایی هنری خویش، جذابیت  

نگاری فارسییی پس از اسییالم به میزان زیادی مدیون ادیبان یا دبیرانی بوده اسییت كه  اسییت. ظهور و تکوین تاریخ

شتن   میتوان از آنها بعنوان دبیرِ مورّخ یا ادیبِ مورّخ یاد كرد. پس میتوان دفت یکی از علل بقای متون تاریخی دا

 جنبج ادبی آنها بوده است. 

شعار شاعران است. تقریباً در تمامی انواع شعر، میتوان مطالبی      سرچشمه   کی از مهمترینی های آداهی مورّخان، ا

درمورد تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران یافت؛ در روزداران دذشته، خصوصاً زمانی كه ادبیات        

ای كه میتوان دفت شعر بعنوان قویترین رسانه   بگونهبوده است.   رنگترشفاهی رواج داشته، نقش شعر در جامعه پر   

ست.   ست. امر         »عمل كرده ا شخص نی شنی م شیوۀ بیان كالم، برو شعر به نثر و امتزاج این دو  تاریخ دقیق ورود 

واضح، تقدم تاریخی شعر بر نثر )نثر مکتوب( و حضور پرقدرت آن در مبانی اعتقادی و اندیشج كهن بشری، بویژه      

حضور شعر در نثر فارسی در دوران كمال نثر    (. »441: 4374)ثمینی، « ای پیشینیان است  سطوره كتب دینی و ا

شد ساده تقریباً هم  (. 465: 4374داری، )تمیم« زمان با نیمج دوم قرن پنجم هجری و به تقلید از آثار عربی آغاز 

ین اوان ]اواسط قرن پنجم هجری[  استعمال شعر درضمن نثر از هم   »است:   همچنانکه صفا در اثر خود بیان كرده 

سیله    سنددان رواج درفت و این امر و شد و تا دیرداهی در نثر      میان نوی سن تأثیر آن  سخن و ح ای برای اطناب 

سی باقی ماند  صفا،  « پار شعار فراوانی را درج كرده 995: 4379) اند كه  (. در كتب تاریخی ادوار مختلف، مورخان ا

 تعدادی دمنام و برخی از ذوق و قریحج شعری خودشان است.  تعدادی متعلق به شعرای بنام،

شته شده اما اهدافی چون خلق       ست كه هرچند متن به قصد ثبت وقایع تاریخی نگا در این پژوهش فرض بر این ا

اثر ادبی منحصییربفرد و مطابق با ویژدیهای موردپذیرش پادشییاه وقت، موردنظر نگارنده بوده اسییت. پارادایم آن   

اه شانه  پنای به رشتج تحریر درآورد كه پادشاهان دیندار و دین  تلزم آن است كه نویسنده، تاریخ را بگونه  زمان، مس 

ضح          سی نزدیک میکند. امر وا سی جلوه نمایند. چیزی كه تاریخ را به روایتی حما شاهان حما شانج پهلوانان و  به 

و بازسازی رویدادهای تاریخی، اشعار شاعران  این است كه یکی از مهمترین منابع مورداستفادۀ مورخان در تدوین  

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران یافت. با توجه        شعار فراوانی میتوان مطالبی درمورد تاریخ  ست. در ا ا

به موضوع تاریخ كه عموماً شرح جنگها، پیروزیها و رشادتهای شاهانه است، به نظر میرسد اشعار حماسی در متون 

شت  شه    تاریخی بی شند. اندی شته با سی، اجتماعی و حتی كالمی برخی فرقه   رین نمود را دا سیا ضت های  های ها و نه

مانند شعوبیه كه از شعر بعنوان مهمترین  سیاسی ایران در اشعار شاعران قابل جستجوست. برای نمونه نهضتهایی      

را میتوان در شییعر شییاعرانی مانند های اسییماعیلیان های خود اسییتفاده میکردند و یا اندیشییهابزار بیان اندیشییه

 ناصرخسرو قبادیانی یا نزاری قهستانی دید.
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شعار بیان    شعار كاركردهای مختلفی دارند. برخی ا شم،      ا سگزاری، خ س ا كنندۀ عواطف و رفتار آدمی چون اندوه، 

شادی هستند.     ست، به اعتبار كیفیت    »طلب بخشایش، و  خورد برعاطفه یا احساس زمینج درونی و معنوی شعر ا

(. بعضی اشعار در ادامج كالم بیان میشوند    97: 4399)شفیعی كدكنی،  « شاعر با جهان خارج و حوادث پیرامونش 

شعاری دقیقًا            شتر نظم و نثر كمک میکنند. ا ستگی بی شتر و آهنگینتر كردن متن به پیو سیقایی بی و با تأثیر مو

ه این دسته   آیند كشده در نثر می كید و توضیح معنی دفته شده در نثر را بازدو میکنند و در تأیید و تأ معنی بیان

اشعار معمولً در دروه اشعار روایی یییی تاریخی قرار میگیرند. اشعاری هم بیشتر نقش شور بخشیدن به كالم را بر        

ضمون      شند. همچنین م سند به كار رفته با ن و پردازی، لطیفتریسازی و نکته عهده دارند تا اینکه بعنوان منبع و 

ست كه از قریحج توانا      دل شاعرانه و تعلیل هنرمندانه ا ست كه منبع و آفرینندۀ آن تخیل  شعر ا انگیزترین ویژدی 

آید و لطف و دیرایی به شیییعر میبخشییید و درحقیقت باعث ادبی كردن متن تاریخی میگردد. در این         پدید می  

انگیز بودن و نفوذ بیشییتر بر ر خیالپژوهش فرض بر این مطلب دذاشییته شییده كه مورخان اشییعار را تنها از نظ  

اند. همچنین جایگاه مورخان در دربارهای پادشاهی و وضعیت خواننده یا تجلی زیبایی، در آثار خود اقتباس نکرده

 زمانج آنها از نظر تاریخی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی در دزینش اشعار، مورد بررسی قرار درفته است.

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
ارهای فراوان مشخص دردید كه درمورد اشعار كتب منتخب این پژوهش، هیچ تحقیقی صورت نگرفته با جست

است؛ اما درخصوی تأثیرات و كاركردهای شعر در متون تاریخی دیگر، تحقیقاتی صورت درفته كه به ذكر تعدادی 

 از آنها می ردازیم. 

قاله نویسنددان در این م«. یهقی و تاریخ فخریبررسی تطبیقی كاركردهای شعر در تاریخ ب»تحقیقی با عنوان 

ن بندی كرده و بعد در دو متای و تفسیری تقسیماشعار را با كاركردهای روایی، استنادی ی استدللی، ادبی ی آرایه

 بیان نویساند. دلیل آوردن اشعاری با كاركرد روایی، نبود منبع مورداستناد از جانب تاریخبه مقایسج آنها پرداخته

 (. 4347شده است )مسبوق و دلشاد، 

گذارد، كه رویکرد بالغی مورخ را به نمایش می شاهنامهبا دزینش آداهانج ابیات  تاریخ جهانگشابخشی ادبی به كیفیت

ای هبیان شده است. در این مقاله شیوه« نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا»ای با عنوان در مقاله

(. درمورد نقش 4394اند )علوی و دیگران، با متن از سه جنبج دستوری، معنایی و ادبی بررسی شدهپیوند شعر 

 بررسیهایی« شواهد شعری در تاریخ مسعودی»ای با عنوان بسزای نظم در تکامل و غنای متون تاریخی در مقاله

عار شده از اشتر به مضامین برداشتو بیش انجام شده است. در این مقاله اشعار عربی و فارسی، هر دو بررسی شده

 (.4319پرداخته شده است )بازورث، 

 

 بحث و بررسی

شعر:    ستی  ست كه بطور مرتب، در طول ادوار مختلف، چارچوبهای    چی شعر را میتوان نوعی خالقیت هنری دان

ند. شعر از بدو  جدید پیدا میکند، مخاطب خای خود را دارد و شاعران نیز آن را برای مخاطبان ویژۀ خود میسرای  

پیدایش و نزد همج اقوام با وزن مالزمه داشته و دارد و هردز در هیچ زبانی سخن ناموزون شعر خوانده نمیشود، با     

شییعر سییخنی اسییت »این تفاوت كه اعتبار وزن همیشییه و نزد همج ملل یکسییان نیسییت. ابوعلی سییینا میگوید:  

شد    خیال ساخته  ساوی  شد انگیز كه از اقوالی موزون و مت ضی  43: 4347)نقل از ناتل خانلری، « ه با (. نظامی عرو
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ساق مقّدمات موهمه        »میگوید:  چهار مقالهدر ابتدای مقالت دوم  شاعر بدان صناعت، اّت ست كه  شاعری صناعتی ا

سات منتجه، بر آن وجه كه معنی خُرد را بزرگ درداند و معنی بزرگ را خُرد، و نیکو را در خلعت   كند و التئام قیا

ت بازنماید و زشت را در صورت نیکو جلوه كند و به ایهام، قوّتهای غضبانی و شهوانی را برانگیزد تا بدان ایهام      زش 

شود...       سبب  ساطی بود و امور عظام را در نظام عالم  ضی و انب كوب میگوید: (. زرین64)چهارمقاله: « طباع را انقبا

شد و خواه بی   » شد خواه مقفی با شود   قكالم خواه موزون با شعر خوانده می سرودن آن   افیه، وقتی  كه دوینده در 

صد آوردن وزن و قافیه   شعر   -ق شد  -ساختن  شفیعی كدكنی  15: 4374كوب، )زرین« كرده با شعر  »(. در نظر 

 چیزی نیسیییت جز منحرف شیییدنِ زبان از حالتِ ابتذالِ آن. من ابتذال را در اینجا به معنی لغوی آن بکار میبرم        

(. با توجه به این تعاریف میتوان شیییعر را در       349: 4346)شیییفیعی كدكنی،  « همه بودن یعنی در دسیییترس 

 بندی كاركردهای شعری اشاره شده است.كاركردهای متفاوت و متنوعی بررسی كرد. در ادامه به مهمترین تقسیم

حالها را حکایت ها و حسیب وقایع تاریخی و سیردذشیتها و قصیه   »اشیعار روایی  اشیعار با كاركرد روایی )تاریخی(:  

صود از كاركرد تاریخی  .(465: 4354)بهار، « مینمایند شعر در        - مق ضور زمانی  شعر، در متن تاریخی، ح روایی 

حادثه است. یعنی مورخ رویداد تاریخی را به كمک شعر بیان میکند. این دسته از اشعار معمولً هماهنگی كامل با 

 متن دارند.

شاعران و نویسنددان بواسطج شعر و ابیات موزون، به وصف موقعیت و احوال خویش اشعار با كاركرد وصفی: اغلب 

میورزند. تالش این نویسنددان همچون نقاشان و هنرمندانی است كه و حتی مفاهیم مورد توجهشان مبادرت 

نی و یعنی نقاشی و تابلوسازی اعم از اینکه روحا». وصف دست به خلق تصاویر ذهنی در روح مخاطب میزنند

ار، وقتی، شکوه، رزم، بزم، شکپسیکولوهیک و یا جسمانی و طبیعی باشد مانند بیان حالت عشقیه، غضب، خوش

 (.464)همان، ی« تعریف وجاهت، وصف آسمان درخشان و شب تاریک و كوه و دریا و باغ و امثال آن

ه و حس بیزاری از رذایل میگردد اشعاری كه موجب تحریک صفات عالیه و ملکات فاضل اشعار با كاركرد اخالقی:

 هاییها و نوشته)همانجا(. ادبیات با اخالق پیوندی دیرینه و عمیق دارد. شاعران و نویسنددان همج ملتها، سروده

در اروپا، دورۀ بعد از رنسانس بر این »دارند كه در آنها، راه بهتر زیستن و خوشبختی و سعادت را نشان میدهند. 

)دریس،  «شاعر یا نویسنده مسئولیتی اجتماعی دارد و نباید از تأثیر اخالقی اثر خود غافل بماند اند كهعقیده بوده

رو بسیاری از شاعران و نویسنددان شعر را در خدمت مفاهیم و مضامین اخالقی و اجتماعی به (. ازاین34: 4347

 اند تا رسالت انسانی خویش را به انجام رسانند.كار درفته

 
 یتو و مؤلف آنتاریخ الجا

، یکی از بزردترین منابع تاریخی دورۀ ایلخانی اسییت كه  «بن علی كاشییانیعبداهلل»، اثر فارسییی «تاریخ اولجایتو»

، یکی از ایلخانان مغول سییلطان اولجایتو مانق، بوده و در ز 747تا  751از  ایران سییالجدربردارندۀ تاریخ چهارده

ست.       شده ا شته  شمار میرود   عالوه»نو صر به  ساده و    . بر اهمیت تاریخى، یک نمونج ادبى از این ع شانى  تاریخ كا

شتر مانند روزنامه      ست و بی صنعات ادبى ا ست، ادرچه داهى خالى از    نگارى و وقایععارى از تکلفات و ت سى ا نوی

بن اللّهالدّین ابوالقاسم عبدجمال(. »45)تاریخ الجایتو، مقدمه: « بعضى توصیفات ادبى و هنرنماییهاى قلمى نیست!

و مورّخ معروف قرن هفتم و هشتم هجرى است كه تا قسمتى از اوایل قرن هشتم        مؤلّف ،«كاشانى  بن محمدعلى

ستاد بوده      و  انددر قید حیات بود. وى برخاسته از خاندانی هنرمند بود كه غالب اعضای آن در كاشیکارى ماهر و ا

آید درین فن   برمى به بعد نسیییخج چاپى(     339)از ی « الجواهرعرائس»الدّین هم بنابر آنچه از اثر او    خود جمال 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88
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اللّه هم این شییغل را ادامه داده بود، عبد« علىبن یوسییف»صییاحب اطالع بوده اسییت، ولى با آنکه حتى برادرش 

سالطین ایلخانى درآمد، و      شج آبا و اجداد رجحان داد و به خدمت  شاغل ادبى و علمى را بر پی كارهاى دیوانى و م

وزیر، به كار تألیف و تدوین تاریخ  « اللّهفضییلالدین واجه رشیییدخ»ازجمله منشیییان متعددى بود كه زیر دسییت 

سال        ست؛ با این حال بعد از آنکه خواجه در  شته ا شتغال دا سید كفران نعمت كرده و در مقدمج   749ا به قتل ر

مدّعى  مأموریت تهیج آن را داشته، « التواریخجامع»، كه دویا براى دنجانیده شدن در كتاب  «تاریخ الجایتو»كتاب 

سبب هم با ایجاد تغییراتى در      «  التواریخجامع»شد كه همج   ست و به همین  ست و خواجه كار او را دزدیده ا ازو

 ترتیب داد. « زبدۀ التواریخ»اى به نام آن، كتاب تازه

ست:     شانی ا ست و وقایع مذك  « زبدۀ التواریخ( »4از آثار ابوالقاسم كا ور در  مزبور كه تنها یک نسخه از آن موجود ا

سال   شود  755آن به  سال  « تاریخ الجایتو( »6. هجرى ختم می ست.     749كه در  شده ا ( 3یا قریب به آن تألیف 

ها كه مؤلّف آن را به  كه تألیفى است دربارۀ شناخت احجار و امالح و خوشبویه   « الطایبالجواهر و نفایسعرایس»

 (. 4634: 6بخش  3، جلد 4379حلیه تألیف بخشید )صفا،  755سال 

 

 «تاریخ الجایتو»انواع شعر و كاركرد آنها در كتاب 

مؤلف كتاب تاریخ الجایتو در ضمن پرداختن به مباحث تاریخی و وقایع اجتماعی از اشعار فراوانی بهره برده است.    

ی. در  اشعاری با كاركردهای تاریخی، اجتماعی، روایی و وصفی و در مواردی اشعاری با كاركردهای اخالقی و انسان    

شواهد همسو با             ست. این  شده ا ستخراج  ست، ا شعری كه در متن كتاب موجود ا شواهد  ذیل این عبارت، برخی 

 اند.شدهمتنِ كتاب به كار درفته 

 تقدیم كتاب از سوی نویسنده به شاه.        موضوع:

ست كه از مقابله با آفتاب اقت  » اشاره:  ضاعت مزجاۀ بنددان بر مثال ماه ا باس نور معانى میکند، یا مانند امّا حال ب

اى به طرفه اى آورد یا شییماجه سییحاب كه آب از دریا بردارد و هم با دریا بازد، یا باغبان كه از باغ خداوند نوباوه 

 «پیش خداوندان بستان.

 كیمیتیر بییود از زیییره بیه كیرمیان بیردن  شیاها بر تیو بیه تیحیفیه صد جیان بیردن

  كیه رسیم میوران بییاشیید لییکیین دانیى
 پییاى مییلیخییى نیزد سییلییییمیان بیردن                

 (4)تاریخ الجایتو:                                 

 الدین رازی/ مرصادالعباد        قرن: ششم و هفتم             قالب شعری: رباعیشاعر: نجم   

های مرسییومِ شییاعران و نویسیینددان بوده اسییت. مؤلف شیییوه كاربرد این شییعر به بهانج تقدیم كتاب به الجایتو، از

كتاب، تحفج خویش را كمتر از پای ملخ میداند. در این شییرایط جایگاه معبود و ممدوح محترم دانسییته شییده و   

 زیبایی عملِ مؤلف افزونتر به نظر میرسد. 

 خان كه در خراسان بیمار بود(.  در بیان اشتیاق دیدن برادر )دیدار الجایتو سلطان از غازان موضوع:

با خور قوى و استرخاء اعضا و وجع امعا و احشا عزیمت دیار خراسان جزم كرد تا مگر دیده را به لقاء غرّه » اشاره:

 «میمون و مشاهدۀ طلعت همایون برادر عزیز روشن كند.

  و جیان پیر از میهیر اوسیت كیه میا را دل
 (44)هییمییه آرزو دییییدن چییهیییر اوسییت               

 

 شاعر: فردوسی/ داستان منوچهر                  قرن: چهارم و پنجم                   قالب شعری: مثنوی
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 خان را مانند توضیییح: كاشییانی در انتخاب این بیت از داسییتان منوچهر، تشیینگی دیدار الجاتیو به برادرش غازان 

سب        سط مؤلفِ تاریخ الجایتو تنا شعار تو شتیاق دیدار زال به رودابه میداند. یکی از زیباییهای انتخاب ا ایِ مینهز ا

 موقعیت تاریخی و اجتماعی متن با شعر انتخابی است.

 «. الجایتو»از « امیر ایسن قوتلوق»در بیان طلب بخشش  موضوع:

دناهبخش بر ایشان افتاد كیفیت احوال پرسید. امیرایسن قوتلوق عرضه داشت      چون نظر مبارک پادشاه  » اشاره: 

ست و بر راى جهان          ستگاه مجرمان و مصارع اجل آمده ا سیا ست كه به پاى خود سوى  آراى عرض كه نو پادشاه ا

 میدارد و میگوید:

  (45)ایینیک سر و تیییغ هرچه خیواهیى میکن  ام چو خونیییان از در توبییازآمیده

 شاعر: نجم رازی                                قرن: هفتم                           قالب شعری: قطعه

ست:   شاهى كه به تأیید دولت الهى مؤید     »در ادامه آمده ا شان دیدم دفتم: با پاد شاه درف كه چون رایت دولت پاد

 «باشد كاویدن و ستهیدن از فرط نحوست و شقاوت بود.

 (45)ز تیو كیشیتن ز میین تیسیلیییم كیردن  رمیییسیت ایینیک تیییغ و دردنادیر جی

 شاعر: نظامی                                  قرن: ششم                              قالب شعری: مثنوی

ین با خسییرو در  الجایتو، شییباهت احوال امیر ایسییتوضیییح: دلیل حضییور این بیت از نظامی در این بخش از تاریخ

شود   كه یا بخشیده  نظامی است كه برای شفاعت و طلب بخشش از پدر، كفن می وشد و تیغ تیز به همراه میبرد    

 یا به دست پدر كشته شود.  

 «.                       الجایتو»در بیان تولد  موضوع:

شاره:  شاهزاده    » ا صیت یمن قدوم  ضران خا ست   چون زمرۀ حا شاهده كردند، ا شگفتى نمودند و زبان به   م عجاب و 

 « دعا و ثنای قدوم مبارک شهزاده بگشودند.

 (47) روان را بیه دانش بشایستگى  جهان را به باران ببایستگى

 تصحیح شده:

 جهان را چو باران به بایستگی                  روان را چو دانش به شایستگی

 چهارم و پنجم                قالب شعری: مثنوی شاعر: فردوسی/ داستان ضحاک             قرن:

 مورد وصف: فریدون )پادشاه پیشدادی(

توضیح: كاشانی متولد شدن الجایتو را با تولد فریدون كه آغازدر قیام علیه ضحاكیان است، شبیه دانسته است. از         

 ر از عدالت و داددستری كند. نظر نویسندۀ تاریخ الجایتو، الجایتو نیز همچون فریدون آمده است تا جهان را پ

 «.   الدینعالء»به پادشاه دربارۀ قضیج « رشیدالدوله خواجه»در بیان خبر دادن  موضوع:

شاره:  عمادالدین دفت: اى پسییر، هم اكنون رو و این قضیییه به خواجه رشیییدالدوله بازنماى. هر دو برفتند و  » ا

 «و در حال و ساعت بر راى پادشاه عرض داشت.صورت ماجرى كماجرى برمّتها با او تقریر كردند و ا

 همان به كه پاكیزه دارى روان  ندارد كسیى راز میردم نیهییان

 (464)نمیانید نهیان آشکیارا شود  كُه كه در دل سنگ خارا شود

 اشعار مشابه:

 نوشیروان( ادر بد دل  سنگ  خارا  شود        نماند نهان آشکارا شود     )فردوسی/ پادشاهی كسری ا

 بخاری كه در سنگ خارا شود       سرانجام كار آشکارا شود                 )نظامی/ خردنامه(                 
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 شاعر: ناشناس                       قرن: مشخص نیست                         قالب شعری: مثنوی

 مضمون اخالقی: رازداری

شانی مؤ     سلط و تبحر كا ضیح: ت شابه     تو شعاری كه در موقعیتهای م سب ا لف تاریخ الجایتو، با توجه به انتخاب منا

ستان پادشاهی انوشیروان، برمال شدن راز زروان، درنهایت سر او را به باد        اند، جالبسروده شده   توجه است. در دا

 داد. كاشانی با درک موقعیتهای مشابه و هماهنگ، به انتخاب اشعار متناسب دست زده است.

 بازدشت الجایتو سلطان از خراسان به تختگاه دولت. موضوع:

از سمت خراسان كه    « الیمنالرحمن من قبلانى لجد نفس»نسیم صبح سعادت از مهبّ دولت به حکم    » اشاره: 

یمن یمن دارد، بر مهب شییمال افضییال و مصییبّ زلل اجالل در هبوب آمد و بر كافّه خایّ و عامّ باران دشییت و  

 «دوش مرد و زن میرسانید. خداوندا به

 (63)تا چو تو میهردییاییى ز خراسان آرنید  اى بسا بیخ كه از چین و ختن كنده شود

 شاعر: سنایی                              قرن: ششم                            قالب شعری: قصیده

مصییرع دوم اسییت كه میتواند یادآور سییفر  در« خراسییان»توضیییح: قطعاً دلیل انتخاب این بیت سیینایی، ذكر نام 

 خراسانِ الجایتو باشد.

 توصیف صحنج نبرد.  موضوع:

شاره:  كوس چون رعد بهار در غریدن آمد و كهوركاى چون برق در تریکیدن و بهادران در حرب و نبرد آمدند » ا

 «و دلوران در طرد و ناورد.

 (645)دستهمان پوششش چرخ جوشن ش  تیو دفتى هوا كوه آهن شدست

 شاعر: فردوسی/ جنگ كیخسرو و افراسیاب          قرن: چهارم و پنجم      قالب شعری: مثنوی

 مورد وصف: صحنج نبرد دو لشکر كیخسرو و افراسیاب

شاهنامه فردوسی كه نبرد بین      توضیح: مؤلف كتاب، نبرد الجایتو با غارتگران و معارضان را با صحنه    ای مشابه در 

 راسیاب است، یکی دانسته است.          كیخسرو و اف

سه جدول     شعری در  شعار و همچنین نوع كاركرد آنها و میزان بکاردیری قالبهای  شاره   در ذیل به موارد متعدد ا ا

 شده است:

 «تاریخ الجایتو»شده در كتاب (: اسامی شعرا براساس بیشترین آمار شعری استفاده4جدول)

 موارد  قرن اسامی ردیف

 متعدد 9 ف )كاشانی(مؤل 4

 بار 4 5و1 فردوسی 6

 بار 5 7 سعدی 3

 بار 5 4 ظهیر فاریابی 1

 بار 1 4و5 سنایی 5
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 بار 6 7و4 الدین رازینجم 4

 بار 6 4 نصراهلل منشی 7

 بار 6 4 نظامی 9

 بار4 9و7 الجایتو 4

 بار4 4 امیر معزی 45

 بار4 9 الدین تركهجمال 44

 بار4 9 رشیدالدوله 46

 بار4 5 الملکنظام 43

 

 «تاریخ الجایتو»شده در كتاب (: قالبهای شعری مشخص6جدول)

 موارد قالب شعری ردیف

 مورد 35 قطعه 4

 مورد 64 مثنوی 6

 مورد 65 رباعی 3

 مورد43 قصیده 1

 مورد 4 غزل 5

 

 «تاریخ الجایتو»(: آمار انواع شعر در كتاب 3جدول)

 موارد انواع شعر ردیف

 مورد 15 واییر 4

 مورد 33 اخالقی 6

 مورد 33 وصفی 3

 

 و مؤلف آن« احیاءالملوک»

ملک محمود بن الدین محمدغیاثملک  بنحسییینملک شییاه»كتاب احیاءالملوک یا تاریخ سیییسییتانى توسییط  

مرى هجرى ق 4567، از شاهزاددان سیستان تألیف و تصنیف شده است. نامبرده این كتاب را در سال        «سیستانى  

نام    4539 -494« )شیییاه عباس اول »یعنى در دوران سیییلطنت   ند  « الملوکاحیاء »( تمام كرد و آن را به  خوا

(. در این كتاب دذشیییته از نام ملوک و میران، از میرزایان، نقیبان، یاران، پاداران، منشییییان،           45)احیاءالملوک:  
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سادات، حقه      سرخیالن،  سان،  شاهنامه البازان، خیكتابداران، تیردران، رئی شبگردان، طاس بازان،  بازان، خوانان، 

آرایان و مسیییتخدمان و خدمتگزاران كه به لقب قدیمى یا  دیران، لولیان، معركهخوانان، كالنتران، كشیییتىقصیییه

 (. 66اند، ذكرى به میان آمده است )همان، اعتمادى ملقب شده

 است. رشتج نسب   « عمروبن لیث صفارى »نددان از شاهزاددان سیستان و از بازما    -ملک شاه حسین  -مؤلف كتاب 

(. مؤلف 65)همان، مقدمه:  الملوک آورده اسییت به شییاهان صییفارى میرسییدپدرى او چنانکه خود در كتاب احیاء

ضر برخی بزردان به قرائت قرآن و فرادیری مقدمات مربوط به آیات و احادیث پرداخت. او   كتاب از كودكی در مح

سب ك« مولنا عبدالعزیز»درآمد. پس از مدتی نزد برادر عبدالمؤمن، یعنی « لمؤمن صلحیمولنا عبدا»به شادردی 

سائل نماز و واجبات را نزد   از عرفای معروف آن دوره دذراند. وی همچنین  « علی جزایریشیخ كلب »علم نمود. م

شعری بوده، چنانچه در كتاب آمده:     ستعداد و قریحج  ضیاء امی»سید اجل مدقق محقق،  »دارای ا الدین محمد ر 

مدت هزار روز نزد او صرف و نحو  « حسین ملک شاه »، پرتو التفات بر سیستان انداخت و   «اىسید طباطبائى زواره 

ست »و منطق خواند و با  شادرد  « محمد فتوحىمولنا دو «  صلحى مولنا عبدالمؤمن»پدر « مولنا عبداللطیف»كه 

ملک »كه خود طبع شییعر داشییت، « مولنا فتوحى»میکرد. بود، شییریک درس و بحث شیید و نزد او مشییق خط  

 را به دفتن اشعار تشویق و ترغیب میکرد. « حسینشاه

شاه » سین ملک  سفه     « ح سعت داد و به حکمت و فل به آنچه خوانده بود، قناعت نکرد و دامنج مطالعات خود را و

اى دربارۀ نفس و اتحاد اولى و رسییالهپرداخت. رسییائلى دربارۀ غرض از وضییع فلسییفه و ترتیب آن و اثبات محرک 

سجزى   »عاقل و معقول از  سلیمان  سطى »مطالعه كرد. از « ابو سخه « كتاب مج صیرالدین  »اى به خط ن خواجه ن

سى محمد  سى و عربى، به زبان پهلوى نیز         « طو شته از زبان فار ست. دذ شته و آن را مطالعه كرده ا ست دا در د

ست.       شته ا شنایى دا شاه »آ سین ملک  سانیده كه به مقابلج     «ح سى را به جایى ر كار مطالعه و مداقه در ادب فار

كه یکى از مشکلترین متون نظم فارسى است مشغول بوده است. نامبرده پس از تسلط به علوم و        « انورى»دیوان 

ست     شته ا صنیف پرداخته و آثارى منثور و منظوم از خود به یاددار دذا ان، )هم فنون زمان خود، به كار تألیف و ت

سین شاه ملک (. »67 سیده، كارى    از علوم زمان خود بى« ح ستش ر بهره نبود و در میدان ادب نیز تا آنجا كه د

اى دنجایى داشته، كسب دانش و فضیلت كرده است. بیش از اقران و همسران كرده و تا جایى كه حوصلج امیرزاده

جال و اهل علم و شیییعراى زمان، او را مردى پخته و خود سیییفر كرده و این سیییفرها و دیدوبازدید از بزردان و ر

شک كسى كه با سالطین تركستان و حکام و امرا و وزرا و مستوفیان ایران معاشر بود و        جهاندیده كرده است. بى 

با ترک و تازیک و جغتاى و ازبک و غوز و بلوچ و سایر طوایف و طبقات نشست و برخاست داشت نمیتواند فردى       

 (. 39باشد )همان،  عادى و معمولى

 

 انواع شعر و كاركرد آن در كتاب احیاءالملوک
مؤلف كتاب نیز همانند كاشیانی مؤلف كتاب تاریخ الجایتو، به كاركرد شیعر درضیمن پرداختن به مباحث تاریخی     

 هایی از این كتاب اشاره شده است.نظر داشته است. در ذیل به نمونه

 دربارۀ نیمروز )سیستان(. موضوع:

 .«در قصیدۀ معروفى نام و نشان نیمروز را بیان میکندالسالم محمد احمد غزالىحجت» ره:اشا

 با فقر ادر بود هوس ملک سنجرم  چون چتر سنجرى رخ بختم سیاه باد

 (47)صد ملک نیمروز به یک جو نمیخرم  تا یافت جان من هوس ملک نیمشب
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 نجم و ششم                   قالب شعری: قصیدهشاعر: محمد غزالى                    قرن: پ

ای وافر داشته، سعی در معرفی ، مؤلف كتاب، به زادداه خویش عالقه«ملک محمود سیستانی»توضیح: ازآنجاكه 

را كه معرف « نیمروز»های متفاوت نام سرزمین سیستان و ادیبان و شاعران آن مرزوبوم داشته است. او به بهانه

 ش میباشد، به كار برده است.سرزمین اجدادی

 «.الدین بهرامشاهملک شمس»در باب فتوحات  موضوع:

 اى در باب مالحده و فتوحات كه دست داده انشا نموده این بیت از آن قصیده است:ابونصر فراهى قصیده» اشاره:

 (75)خجسته هنوز اول بامداد است  شه نیمیروزى و در روز ملت

 قرن: هفتم                       قالب شعری: قصیده                   شاعر: ابونصر فراهى   

 «.الدین بهرامشاهملک شمس»مورد وصف: 

 «.شاهنامه حکیم فردوسی»براساس داستان مذكور در « سهراب»به « رستم»پاسخ  موضوع:

ین سخن استماع نمود، سهراب آهى كشید و دفت پدرم رستم خون مرا از تو خواهد خواست. چون رستم ا» اشاره:

 به آه سرد و دل پردرد این بگفت:

 (64)نشینیاد بر ماتمم زال سام  كه رستم منیم كم مماناد نییام

 تصحیح شده: نشیناد بر ماتمم پور سام

 شاعر: فردوسی                     قرن: چهارم و پنجم                   قالب شعری: مثنوی

ه فردوسی و شاهنامه در متن احیاءالملوک پیداست. آمیختن مفاهیم تاریخی سرزمین      توضیح: عالقج سیستانی ب   

 سیستان با ابیات شاهنامه مؤید این معنی است.

 «.اشکبوس»و « رستم»بیان نبرد  موضوع:

بالخره رستم از سیستان دررسید و از اول پیاده به جنگ اشکبوس رفته او را به زخم تیر به خاک هالک » اشاره:

 كه: داخت چنانچه فردوسى میگویدان

 بییییرآورد یییییک تیییییر دیگییییر چییییو آب    

 بمیییالیییید چیییاچیییى كمییییییان را بیییه دست  

 

 نیییهیییاده بییییییر آن چییییییار پییییییرّ عیییقیییاب   

 (39)بیییه شییییییاخ دییییییوزن انیییدر آورد شست

 

 رن: چهارم و پنجم                  قالب شعری: مثنوی/ شاهنامه               قفردوسیشاعر: 

همانطوركه از نام كتاب پیداست، مؤلف در پی احیاء نام ملوک سیستان بوده است. استفاده از ابیات شاهنامه به 

این دلیل كه شرح دلوری رستم بعنوان یک پهلوانِ اهل سیستان مورد اهمیت بوده، از ابتدا تا انتهای كتاب به 

 .میخورد چشم

 براساس داستان آن در شاهنامه.« اسفندیار»به « رستم»پاسخ  موضوع:

اسفندیار قرار بستن بازوى رستم به خود داده بود و بنوعى دیگر راضى نمیشد. چنانچه رستم آشفته شد » اشاره:

 و دفت:

 (34)نبنیدد مییرا دست چرخ بلند  كیه دفتت برو دست رستم ببند

 قرن: چهارم و پنجم                قالب شعری: مثنوی              شاهنامه / فردوسیشاعر: 

 در بیان جنگ بین لشکر اسالم و كفار هند.            موضوع:
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 «ت درفت و كفار ضعیف شدند الحمدهلل على توفیقه.لشکر اسالم از غنایم قو» اشاره:

 (74)هندوان را رخ از آن دود سیه دشت چو قییر  آتش هیبت او دود برانگیخت ز هنید

 تصحیح شده: آتش هیبت تو دود برانگیخت ز هند

 شاعر: امیر معزی                     قرن: پنجم و ششم                  قالب شعری: قصیده

ست. مؤلف كتاب به بهانج         امیر  ستان ا سی شاعران ولیت  سلجوقی و همچنین از  شاعران دوران  معزی نیز یکی از 

الملک طوسی است، وزیری كه دوران حکومت سلجوقیان به بركت شعری از امیر معزی در پی معرفی خواجه نظام

سیس مدارس علمی و كتابخانه     شان از حیث تأ ضورش، دورانی درخ شو   ح سوب می صیده ها مح ای كه امیر د. در ق

ست در كنار نام خواجه نظام   سروده ا ست. این قصیده       الملک از آلبمعزی  ارسالن و پسرش ملکشاه نیز نام برده ا

 های ولیت سیستان مانند نوغان و طوس نیز در آن ذكر شده است.بیت دارد كه نام برخی قریه 57

 در ستایش و وصف خداوند.  موضوع:

ع مخل« لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ» اوندی است كه نوع انسان را در ظاهر به خلعتس اس خد» اشاره:

 .«فرموده

 (4) اى هرچه هستى تویىنیدانم چه  جهان را بلندى و پستیى تویى

 ری: مثنویشاعر: فردوسی                         قرن: چهارم و پنجم                    قالب شع

 مورد وصف: وزیر

 آوردن نمونه شعر.                             موضوع:

چند بیت از مثنوى كه در تعریف مهناز دختر پادشاه كشمیر دفته سمت ارقام میابد، حالت او در مرتبج » اشاره:

 «سخن ازین ابیات معلوم میشود.

 دلخجل از روى چون بهارش   تییافته از دو زلف او سنبیل

 پرستدییده از روییش آفتیاب  از لب لعل او خیرد بدمست

 (9)كسوت خون كشد چو لله به سر  تنش از نازكى ز بییار نظییر

 شاعر: ابوالفرج رونى                     قرن: پنجم و ششم                  قالب شعری: مثنوی

 مورد وصف: دختر پادشاه كشمیر

 شعر.آوردن نمونه  موضوع:

 «التعظیم است:این بیت از واردات طبع آن حکیم لزم» اشاره:

 (4)خورشید شد از رخش برآمد  مى ماه شد از لبش فیروشد

 شاعر: منجیک سیستانی                       قرن: چهارم                         قالب شعری: ؟

 مورد وصف: خوبان

ونی و منجیک سیستانی از شاعرانی انتخاب شده است كه اهل ولیت سیستان هر دو نمونه ابیات بال از ابوالفرج ر

بر معرفی حکام نامدار سیستان، از شعر شاعران همان اند. مؤلف احیاءالملوک با انتخاب عامدانج خویش، عالوهبوده

 ست.ولیت نیز بعنوان شواهد مثالی استفاده كرده ا

 ستان و اوق. در بیان ویرانیهای شاهزاده در سی موضوع:

شاره:  شد و بادها ریگ را به حوالى         » ا شهر نامزروع  شت  ستان باقیست و از این ممر پ سی هنوز آثار آن در اوق و 
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 «شهر آورد و از هرجانب دزدان و مفسدان راه یافتند.

 (49)كه ویران كند خاندان كهن  ستیزه به جایى رساند سخن

 قرن: هفتم                             قالب شعری: ؟ شاعر: سعدی                            

 فردوسی نیز آمده است. البته در شمار مثلهای توضیح: در لغتنامج دهخدا این شعر منسوب به سعدی است.

 مضمون اخالقی: پرهیز از ستیزه و جنگ

یایی سیییسییتان اسییت. مؤلفِ از نکات دیگری كه از متن احیاءالملوک میتوان دریافت كرد، پرداختن به بعد جغراف

 .كتاب با آوردن نام سیستان و توابع آن و توضیحات مکرر، تصویری از سرزمین اجدادی خویش میدهد

 «.میرزا ابابکر»در بیان كشته شدن  موضوع:

میرزا ابابکر از سیستان متوجه كرمان شد، تصورش آنکه از این ورطه نجات یافت، قاصد اجل سر در پى » اشاره:

 «شت در قصبج بم كشته شد.او دا

 روزى كه قضا باشد و روزى كه قضا نیست  از مییرگ حذر كردن دو روز روا نیست

 (446) روزى كیه قضا نیست درو مرگ روا نیست  روزى كه قضا بیاشد كوشش ندهد سود

 شعری: رباعی شاعر: بندار رازی                            قرن: چهارم                        قالب

 مضمون اخالقی: قضاباوری

 «. ملک معظم»در بیان اوضاع و احوال مناسب در زمان  موضوع:

خاطر در تزاید و آرزوهاى دلش در ترقى است تا امروز كه یک قرن باشد روزبروز اسباب دولت و جمعیت » اشاره:

 «و تا خواهش پرورددار بوده باشد چنین خواهد بود.

 (157)تیا تو نانى به كف آرى و به غفلت نخورى  و خورشید و فلک در كارندابیر و بیاد و مه 

 
 / دیباچه                قرن: هفتم                   قالب شعری: قطعه دلستان / سعدیشاعر: 

 مون اخالقی: عدم غفلتمض

 در بیان تالش برای رسیدن به هدف.  موضوع:

مراد ادر در كام نهنگ قعر دریاست، مرا در جستجوی چه چاره و مطلب ادر در جیب خورشید است مرا     » اشاره: 

 «در چنگ به دریبان آوردن چه محل استخاره؟

 (554) رو طلب كین ز كام شیر برآر  سرورى در به كام شیر درست

 تصحیح شده:

 شو خطر كن ز كام شیر بجوى                            مهترى در به كام شیر درست

 شاعر: حنظله بادغیسی                            قرن: سوم                       قالب شعری: قطعه  

 مضمون اخالقی: تالش 

*** 

 665تعداد ابیات:                                               564تعداد صفحات: 
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 بار 4 45 ملک محمودی 33
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 بار 4 45 مولنا محنتی 39

 بار 4 44 مولوی 34

 بار 4 45 میرحاجی محمد ولیی 15

 بار 4 45 میرحیدر حجابی 14

 بار 4 45 میرسراج 16

 بار 4 45 میرعلی هروی 13

 بار 4 45 میرمحمدصالح سالکی 11

 بار 4 44 نواب میرزا 15

 بار 4 45 وحشی بافقی 14

 بار 4 45 رازیعرفی شی 17

 بار 4 45 حسن غزنوی 19

 

 «احیاءالملوک»شده در كتاب (: قالبهای شعری مشخص47-1جدول)

 ردیف قالب شعری موارد

 4 مثنوی مورد 33

 6 غزل مورد 45

 3 رباعی مورد 46

 1 قصیده مورد 45

 5 قطعه مورد 4

 4 مفردات مورد 4

 
 «ءالملوکاحیا»(: آمار انواع شعر در كتاب 49-1جدول)

 موارد انواع شعر ردیف

 مورد 41 وصفی 4

 مورد69 اخالقی 6

 مورد 63 روایی 3
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 گیرینتیجه
عبداهلل كاشییانی، مؤلف تاریخ الجایتو از منشیییان دربار سییالطین ایلخانی بوده اسییت. وی تحت نظارت خواجه     

شیدالدین فضل   شعار انتخابی در ضمن متن   اهلل همدانی به سمت منشی دربار درآمد. مهارت وی در بکاردی  ر ری ا

سب بین دلیل            تاریخ الجایتو قابل ست. تنا شده ا شرایط روزدار مؤلف دزینش  سب با  ست. اغلب ابیات متنا اعتنا

های منظومی است كه   شده در متن، حاكی از تسلط او بر داستانها و سروده    سرودن برخی اشعار با موقعیت مطرح  

كاتب و تاریخنگارِ دربار، كتاب تاریخ الجایتو از مسییتندات  سییمت وی بعنوان از آنها بهره برده اسییت. با توجه به

ری پذیباوری، شجاعت، زوالرفته در شواهد شعری كتاب شامل مرگتاریخی معتبری برخوردار است. مضامین بکار

نی مؤلف های دینی و انسییانی نویسیینده اسییت. سیییسییتادهندۀ باورداری اسییت كه نشییاندنیا، مکافات عمل و راز

شاهزاددان تعلیم  ست كه در زمینه احیاءالملوک نیز از  ستانی        دیدۀ درباری ا سی ست.  صاحب نام بوده ا های ادبی 

مند به هویت دینی، فرهنگی و بومی خویش اسییت. او به بهانج تاریخنگاری، از علما و اندیشییمندان و  فردی عالقه

ست. بکار بردن    سرزمین اجدادی خویش نام برده ا سامی قریه  ادیبان  ستان، كوه   ا سی  ها،ها و مناطق جغرافیایی 

ها و اماكن تاریخی، از ویژدیهای متن احیاءالملوک است. استفاده از شعر شاعران سیستان بخصوی فردوسی          رود

بالی متن چشمگیر است. مؤلف از بستر تاریخنگاری به شرح مظلومیت مردم سیستان         طوسی و امیر معزی در ل 

دیددیهای متعدد، فقر اقتصیییادی، حمالت و    و اذعان میدارد مردم این خطه با وجود آسییییب      پرداخته اسیییت. ا 

اند. مسییتندات تاریخی  های سییرزمینها و حکومتهای مجاور همواره به كسییب علم و دانش درایش داشییته هجمه

سر      صلی مؤلف، احیای نام ملوک و  شد، زیرا هدف ا ستان بد   چندانی در متن دیده ن سی ون در نظر آمدانِ ولیت 

 درفتن و رعایت سیر تاریخی منطقه است.

 

  نویسندگان مشاركت

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

 اصلی طراح و شتهدا برعهده را رساله این راهنمایی داریوش كاظمیآقای دكتر  است.شده استخراج كرمانواحد 

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان زادهسمیرا ساماند. سركار خانم بوده مطالعه این

ها و راهنماییهای تخصصی به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهآقای دكتر محمد حجت  .اندنقش داشته

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. انداین پژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

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

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری ینا كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه كرماندانشگاه آزاد اسالمی واحد 
 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

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

شده  اخالقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا  تعارض دزارش م

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

 میگیرند. عهده بر
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