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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
سبکان معاصر، به ادبیات دیرین ما از آنجا كه آبشخور كالم استادان و صاحب زمینه و هدف:

اعتنا الزامی است؛ از دورۀ صفویه در های شاخص و قابلستجو در نسخهمتصل میشود، اهمیت ج

ای به یاددار مانده كه شناسایی آنها دام بزردی در مالحظهحوزۀ داستان و حکایت ادبیات قابل

شناخت و سیر و تحول داستان و انواع مختلف آن در ادبیات فارسی است. از آثار ارزشمند این 

افزا بهجت«. افزابهجت»ای از قرن یازدهم هجری است موسوم به شقانهدوره، نسخج داستانی عا

و حوادثی است كه بر او میگذرد. اثر، رمانسی منثور « الزمانبدیع»شرح مفصل عشق و سفرهای 

شناسی و معرفی اثر مذكور، هدف اصلی این نوشتار آمیخته با نظم است. تحلیل محتوا، سبک

 است.

ای براساس روش تحلیلی )تحلیل زبان و محتوا( و با ابزار كتابخانه مقالج حاضر روش مطالعه:

 اثری از قرن یازدهم هجری است.« افزابهجت»انجام شده كه جامعج موردمطالعج آن نسخج خطی 

در بعد ادبی، مؤلف با بکاردیری انواع شگردهای بیانی و بدیعی، به زیباییهای لفظی و  ها:یافته

. بسامد كاربرد عناصر تصویرساز در حوزۀ بیان بیشتر از موارد دیگر است؛ معنوی كالم افزوده است

بلحاظ فکری اثری برونگراست؛ مفاهیمی مانند عشق، توجه به زنددی عامج مردم، ارتباطات طبقات 

دستی جامعه با مراكز قدرت، نشر اخالق و پایبندی به اصول و نیز اعتقاد به مذهب تشیع و پایین

 برانگیز است.لهی و سرنوشت و فطرت انسان در این اثر، تأملباور به مشیت ا

افزا بیانگر رشد و رواج داستان و رویکرد اهل هنر آن زمان به ادبیات داستان بهجت گیری:نتیجه

سعدی و در برخی قسمتهای داستان به  دلستانداستانی است؛ نویسنده در توصیفات خود به 

آن به شیوۀ بینابین دورۀ صفوی است. این داستان در ردیف نظر داشته است. نثر  كلیله و دمنه

قرار دارد؛ با این تفاوت كه این  دلشن خیالتو  المجالسزینت، القلوبمحبوبآثاری چون 

دیری با درونمایج داستانهای سفری و دستنوشته، یک داستان بلند است. شیوۀ داستان درونه

مند به ادبیات داستانی، واند برای پژوهشگران عالقههای عیاری است. معرفی این اثر میتبنمایه

همچنین ؛ سودمند واقع شود تاریخ تطور و سیر داستان در عهد صفوی، ادبیات عامیانه و داستانی

 داستان حاوی اطالعات ارزشمند تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Since new perspectives with a new language and 
a new texture of modern Persian have left many stages and difficulties behind and 
in an intertextual and meaningful conversation, the mouth of the words of the 
masters and masters of contemporary styles, it is connected to our ancient literature 
more than anything. It requires the importance of searching in indexed and reliable 
versions; From the Safavid period in the field of stories and anecdotes, a 
considerable amount of literature has been remembered, and identifying them is a 
big step in understanding and developing the story and its different types in Persian 
literature; One of the valuable works of this period is a version of a romantic story 
from the 11th century called "Bahjat Afza"; Behjat Afza is a detailed description of 
the love and travels of "Badi Al-Zaman" and the events that happen to him. The work 
is a prose romance mixed with order. Analyzing the content and introducing the said 
work is the main goal of this article. 
METHODOLOGY: The present article is based on the analytical method (language 
and content analysis) and is done with library tools, which is specific to the studied 
community, the "Bahjat Afza" manuscript, a work from the 11th century of Hijra. 
FINDINGS: In the realm of content, Behjat Afza is a romantic and prose story mixed 
with order from the Safavid period. In the literary aspect, the author has added to 
the aspects of verbal and spiritual beauty of words by using various expressive and 
innovative techniques. The frequency of using image elements. Instrument is in the 
field of expression more than other things; Intellectually, it is an unconventional 
work; concepts such as love, attention to the lives of the common people, the 
relations of the lower classes of society with the centers of power, spreading ethics 
and adherence to principles, as well as believing in the Shia religion and believing in 
divine providence, destiny and human nature in this work. It is thought-provoking. 
CONCLUSION: Behjat Afza's story shows the growth and trend of the story and the 
approach of the artists of that time to fiction literature; In his descriptions, the 
author has mentioned Golestan Saadi and in some parts of the story, Kalila and 
Demeneh. His prose is in the style of a seer between the Safavid period. This story is 
in the line of works such as Mahbub al-Qulob, Zeenat Majlis and Golshan 
Khwamanas. The difference is that this manuscript is a long story. The style of the 
story is internalization with the content of travel stories and the themes of Ayari. The 
introduction of this work can be beneficial for researchers interested in fiction 
literature, the history of development and the course of the story in the Safavid era, 
folk literature and fiction. Also, the story contains valuable historical, cultural and 
social information. 
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 مقدمه
وان، خاند. القاب و مشاغلی چون سمردوی، نقال، سخنور، قصهدویی توجه داشتهایرانیان از دیرباز همواره به قصه

(. آثار 54:4379رد )جعفریان، دو در دربارها و میان مردم نشان از رسمیت این شغل و حرفه دادفترنویس، و قصه

های عامه كه جزئی از ادب عوام است، پرتوی از روح زمان را در خود منعکس میکنند، زیرا عوام از ادبی بویژه قصه

پایانند كه حتی واقعیتر از تاریخ های بیها دنجینه(. قصه45:4379تقلبات احوال زودتر منقلب میشوند )دشتی، 

شدن  بر روشنبر این اساس توجه به احیا و تصحیح متون، عالوه»ت هر ملت را بازدو كنند. میتوانند عقاید و روحیا

(. یقیناً 41:4345ها،)یلمه« زبانان استبخشهایی از تمدن و فرهنگ اسالمی، نمایانگر هویت و حیثیت ایرانی فارسی

مغفول و زوایای بکر زبان را آشکار و  هایبازبینی این آثار و خارج كردن آنها از دنیای سکون و ناشناختگی، لیه

های مفقوده و راهگشا های خطی حلقهآثار ارزنده و درخور اعتنایی را به دنیای ادبیات فارسی عرضه میدارد؛ نسخه

های مدیدی انتقال مطلب و هر نوع محصول فرهنگی تنها از همین طریق هم در فرهنگی كه در برهههستند، آن

د و انای نداشتهبرخالف اروپاییان، اهل قلم در ایران با صنعت چاپ و نشر انبوه، میانه صورت درفته است؛ زیرا

 استنساخ برای مدت مدیدی تنها راه بیان اندیشه بوده است.

ای است از محمدمهدی جربادقانی كه در كتابخانج ملک نگهداری میشود. تاكنون نسخه« افزای جربادقانیبهجت»

بر اینکه هنری و داستانی است، حاوی اطالعات شناسایی نشده است. این اثر داستانی عالوه نسخج دیگری از این اثر

شناسی دورۀ صفویه است و از آنجا كه نویسنده از نزدیکان و مالزمان دو سلطان مهم تاریخی و فرهنگی و نیز مردم

ن بینی ایشاادات و شیوۀ جهانهای مختلف حکومتی و نیز زنددی مردم، اعتقصفوی است، اطالعات مهمی در جنبه

بر مطالب فوق، معرفی، تحلیل محتوایی و بررسی مشخصات سبکی به دست میدهد. هدف پژوهش حاضر عالوه

ران های خطی ایاست. اثری كه جز در فهرست دستنوشته« افزابهجت»یکی از متون داستانی عصر صفوی با عنوان 

نامی از آن برده نشده است. شناخت و مطالعج این اثر، هم از  در اصفهان،« متون عصر صفوی»)دنا( و همایش 

منظر تحقیقات ادبیات داستانی در دورۀ صفوی و هم بلحاظ آشنایی با لغات و اصطالحات دوره و نیز واهدان كهن 

 المثلهای رایج دورۀ صفوی حائز اهمیت است.و مهجور، و حکایات و ضرب

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
( و از 44:4345های علوم مختلف ادبی و زبانی بهره میگیرد )بری،فتی نقادانه است كه از یافتهشناسی رهیاسبک

های كالن كالم میرسد، تالشی برای نمایاندن آنجا كه از تحلیل و نقد واحدهای كوچک زبان آغاز میشود و به لیه

ی مقدمج نقد هر اثر است و به شناسوجوه مختلف زیبایی یک اثر و تبیین ارزش ادبی و هنری آن است؛ سبک

كاریهای اثر كمک میکند. در این جستار، شناخت ساختار و سبک كار در دریافت و فهم درونمایه، زبان و همج ریزه

 فهم متن و ارزشهای ادبی و تاریخی آن بسیار راهگشا خواهد بود.

سن ذوالفقاری چاپ شده است. وی به كوشش ح« الزمان نامهبدیع»تا كنون روایتی مشابه و منظوم تحت عنوان 

ی ای بافزا نکرده است و اینگونه مینماید كه از وجود چنین نسخهای به نسخج بهجتدر مقدمج كتاب هیچ اشاره

افزای جربادقانی تا كنون پژوهشی صورت نگرفته است. این مقاله دام نخستین اطالع باشد. بنابراین دربارۀ بهجت

بفرد و شناساندن ویژدیهای سبکی آن به شمار میرود. بدین سبب ابتدا به معرفی برای معرفی این نسخج منحصر

 توصیفی به كاوش سبک آن پرداخته میشود.-مختصر نسخه و ساختار آن و س س به شیوۀ تحلیلی

ها و مراكز نگهداری نسخ خطی و نیز سایتهای با جستجویی كه دربارۀ موضوع در منابع مختلف مانند كتابخانه
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نسخه است؛ همچنین با مراجعه به اعم از داخلی و خارجی صورت درفت، مشخص شد كه این اثر تک مرتبط

كتابهای متعدد فهرست نسخ خطی فارسی نیز این نتیجه حاصل شد كه تاكنون كاری درمورد آن صورت نگرفته 

 است.

 

 بحث و بررسی

 «افزای جربادقانیبهجت»معرفی دستنوشتۀ 
 433نگهداری میشود؛ نسخه دارای  6453خطی كتابخانج ملک است كه با شمارۀ ثبت این دستنوشته جزو نسخ  

سطر به خط نستعلیق خوش و شکسته وجود دارد. متن اصلی با جوهر سیاه و اشعار  44صفحه است. در هر صفحه 

کال شو عنوانها با جوهر قرمز نگاشته شده است. در بعضی قسمتهای نسخه بسبب كهنگی و كمرنگ شدن آن و ا

الخط قدیم كه بدون هردونه عالمت سجاوندی است، واهدان دیریاب میشوند. نسخه دذاری و مشکالت رسمدر نقطه

هجری است. نسخه با حمد و ثنای پرورددار و  44دارای رنگ نخودی و جلد ترمج چرم میشن و مربوط به قرن 

افزای طلوع صبح عبارات حکایات بهجت»نسخه عبارت نعت پیامبر و امام اول شیعیان و ائمج اطهار آغاز میشود؛ آغاز 

شمخال دیو را سفارش نمود كه با اتفاق مصاحبان به شکل اصلی دشته در اطراف »و عبارت انجامین آن ...« نشاط 

 است.« و حوالی

نسخج های ادبی و فرهنگهای اعالم، نام و نشانی از این فرد و متأسفانه در تواریخ متعدد دورۀ صفوی و تذكره 

لو و-موردنظر وجود ندارد. اما با استناد به مقدمج اثر، در همان صفحات نخستین، مؤلف اطالعاتی مفید و راهگشا 

از خود به دست داده است. نخست اینکه وی در دورۀ شاه عباس اول، پادشاه مقتدر صفوی و شاه صفی  -اندک

 فرهنگموضوع را در جمالت متعددی اعالم میکند. در  میزیسته و جزو مالزمان و دیوانیان این دو بوده است و این
از شخصی به نام مالمهدی شعله جربادقانی نام برده شده است كه با تطابقهای زمانی و قراین تاریخی كه  سخنوران

در پی خواهد آمد، كامالً مردود به نظر میرسد كه این شخص محمدمهدی جربادقانی باشد. مالمهدی شعله 

ر پنج مثنوی )پادشاه مصر و پسر آهنگر، چاه وصال، یوسف و زلیخا، رعنا و زیبا، مکر زن و نیز جربادقانی، شاع

اند، دیوان اشعارش كه شامل چند مثنوی و غزل( را كه به تقلید از خمسج نظامی سروده است، یک شخص دانسته

یزیسته است و نمیتواند با درحالیکه شخص مذكور معاصر نادرشاه افشار است و در پایان قرن دوازدهم هجری م

افزا بصراحت میگوید از مالزمان خای دو پادشاه مذكور است و این افزا یکی باشد. صاحب بهجتصاحب بهجت

دیری یعنی در قرن یازدهم هجری میزیسته است و نیز با بیان قرائن و واقعیتهای تاریخی مقدمه، از جمله بازپس

دورۀ شاه عباس اول صورت درفته، مشخص میگردد كه این دو مؤلف اشخاصی  بغداد از رومیان )س اه عثمانی( كه در

كالم اند. او در مقدمج اثر، خود را دارای این صفات دانسته است: طوطی شیریندر دو دوره و زمان مختلف بوده

دانی، نشین محفل نازبانی و حاشیهرقم، ابجدخوان دبستان بیالحان قلم و عندلیب نواسنج كلک لطایفخوش

 (.1« )سرایی میکندمحمدمهدی جرباذقانی در شکرستان سخن و بوستان بیان به بنان شکرخایی نغمه

به مقتضای مشیت ازلی و »: او موضوع خدمت دیوانی و مالزم و مصاحب بودن با پادشاه را چنین اعالم میکند

ه وانی را به اشتغال تحریر دفاتر دیوانی كیزلی، مدتی مدید خالصج اوقات زنددانی و نقاوه ایام جاقتضای تقادیر لم

عین معصیت و نافرمانیست صرف نموده، با جمعیت اسباب معیشت همواره بر وفور پریشانی خاطر و تفرقج حواس 

پناه جهانبانی و آیات پادشاه مرحوم غفراندوی آشفتگی از چودان زلف خوبان میربود. و هرداه كه رایات نصرت

و لوای خورشیداعتالی پادشاه  -انار اهلل برهانه-ستانی شاه عباس الحسینی الصفوی دیتی آرامگاهشهنشاه فردوس
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به عزیمت هزیمت مخالفان و به سبب تسخیر  -قدهنوّر اهلل مر-آشیان شاه صفی الحسینی مکان عیسیرضوان

ره ر اوقات در یورشهای مذكوآباد اصفهان نهضت میفرمودند، اكثمملکت و قالع مفسدان و معاندان از دارالسلطنه فرح

 .«به تکالیف ما لیطاق و خدمات خطیره مکلف و مأمور میکردند
یر اشتغال به تحر»نخست آنکه جرباذقانی جزو افراد دیوانی دربار بوده و  از این جمالت دو نکته برداشت میشود.

 «سیاقت»و شغل خویش را  داشته است. وی این مضمون را در چند سطر بعد نیز تکرار میکند« دفاتر دیوانی

میداند )سیاقت یعنی تحریر محاسبات با استفاده از عالئم مخصوصی كه مأخوذ از زبان عربی است( و دوم آنکه 

ن اند. نکتج اخیر برای تخمیهر دو پادشاه دردذشته هنگامی كه مؤلف دست به قلم برده و این داستان را مینویسد،

افزاید زمانی كه شاه صفی برای شکستن س اه روم می مقدمه یکند. مؤلف درافزا به ما كمک مزمان تألیف بهجت

كه بغداد را محاصره كرده بودند، به آنجا رفته و س اه مذكور را درهم میشکند، آن سفر، آخرین مأموریت جرباذقانی 

ش ل درونی، از شغلتحواست؛ زیرا بعد از بازآمدن به اصفهان، بعلت ضعف جسمانی و لرزش دست و تاری دید و نیز 

از تعلق به دنیا توبه كرده و راه عبادت و عزلت در پیش  -همچون غالب همسالن و همالنش- واستعفا میدهد 

 میگیرد.

 

 گزارشی مختصر از داستان
دخت  زادۀ ایرانی و پریزادالزمان اصیلاثر در كلیت خویش، عاشقانه است؛ موضوع داستان عشقی است كه بین بدیع

داستانی خواهند بود. ین است؛ اما در اثنای داستان رخدادهای زیاد دیگری به وقوع می یوندد كه خود شبهخاقان چ

الزمان و الزمان و برادرش كه از متمولن زمان خویش در نیشابور هستند، تصمیم میگیرند بدیعپدر بدیع

تدا باید كارآزموده شود؛ برای همین دخترعمویش را به عقد هم درآورند. شرط عموی بدیع آن است كه پسر در اب

تد ضمیر میفاو را با معتمدی به نام خواجه شادكام روانج سفر تجاری میکنند. در راه، دذر كاروان او بر پیری روشن

اش پریزاد از زبان پیر سبب و اشارت میدهد كه عنان بسوی ولیت چین بگردان؛ وصف سرزمین چین و شاهزاده

ان و الزمان از سوی بغداد بسمت چین بگرداند. در این سفر وقایع بسیار زیادی بر بدیعالزمان عنمیشود بدیع

همسفرانش میگذرد تا اینکه كاروان او باألخره به مقصد میرسد. بعد از نزدیک شدن به خاقان، درصدد است كه 

لزمان امردم، شیفتج بدیعشاهزاده را ببیند و در همین زمان پریزاد نیز از شنیدن توصیفات بینظیر درباریان و 

شماری میکند. به همین منظور دآلرام خاتون، دایج خود را به تفحص درمورد او میشود و برای دیدن او لحظه

و او  «منظر بر مخبر راجح باشد»میفرستد. دایه بعد از مالقات بدیع و بازدشتن بسوی پریزاد، در جواب او دوید 

شاه و بدیع برحسب اتفاق و بدون اطالع از وجود هم در شکارداه همدیگر را نیز كمال و جمال بدیع را میستاید. 

لزمان اتأثیر جذبج بدیعمالقات میکنند؛ بدیع برای اظهار تواضع از اسب پیاده میشود و شاه برخالف معمول تحت

م ر را برای او فراهوآمد به درباقرار درفته و او را چون فرزند شیرین خویش به آغوش میکشد؛ این دیدار بنای رفت

میکند؛ زمانی كه باید بساط ازدواج او و پریزاد برپا شود، سرزمین چین مورد تعرض قرار میگیرد و شاه شخصاً برای 

مقابله به جنگ میرود و اینگونه وصال این دو، به تعویق میفتد. او دوباره راه بغداد را موقتاً در پیش میگیرد و در 

نجات مییابد و نیز درفتار راهزنان « آدمهای آبی»ل و خدم و حشم میگردد كه با كمک دریای طوفانی دچار غرق كا

اندیشی، این درفتاری نیز پایان مییابد. او شده و تمام سرمایج خویش را در معرض تلف میبیند كه باألخره با چاره

رزمین پدری خویش ایران بیاورد. بعد از ماجراهای بسیار به وصلت پریزاد میرسد و موفق میشود او را با خود به س

قود چرا مف -كه به نظر اواخر نسخه هم باشد-متأسفانه داستان ناتمام مانده و معلوم نیست قسمتهایی از نسخه 
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 شده است؛ ولی نکتج حائز اهمیت آن است كه با همین افتاددی تقریباً فرجام داستان هویداست.

 

 افزاساختار كلی نسخۀ بهجت

افزا هجتدیری بدیری و تم داستانهای سفری استوار است. شیوۀ درونهدرونه»اختار داستان بر پایج شیوۀ روایت و س

درین رویکرد، «. ساز داستان، بلکه بعنوان شگردی در خدمت ایجاد تعلیق در داستان استنه بعنوان شاكله

ز ارآمد برای القای مفاهیم و نیدیری نه بعنوان مبنای پیکربندی وطرح افکنی اثر، كه بعنیوان شگردی كدرونه

افزودن بر طول و جذابیت متن در نظر درفته شده است و نویسنددان و شاعران داهگاه از آن در بخشهای روایی 

دیریِ ابزاری میخوانیم؛ زیرا در رویکرد مؤلفانِ اند؛ ازاینرو این آثار را دارای ویژدی درونهآثار خویش سود جسته

ای اغلب ابزاری برای بازدشت به دذشته یا سفر به آینده ازطرییق نقل خاطرات، معرفی هآنها، داستانهای درون

« دانشخصیتها، دزارش سفرها و مأموریتها، طرح پیشگوییها، شیرح رؤیاها، و مکاشفات روحانی و نظایر آن بوده

 (.4343)بامشکی و زحمتکش، 

 دارد و« عنوان»ان فارسی دارد. نیمج اول داستان های داستانی زباین دستنوشت، ساختاری مشابه دیگر نسخه

اند. بخش در نیمج دوم خبری نیست و اشعار با نقطه مشخص شده« عنوان»مشخص شده اما از « شعر»شعرها با 

آغازین تألیف به مطالبی شامل تحمیدیه و حمد و ثنای خداوند، نعت پیامبر )ی( و مدح حضرت امیر )ع( و نیز 

اه صفوی است اختصای داده شده است. س س در تمهید و سبب تألیف اثر، مطالبی بیان مدح ممدوح كه پادش

 داشته است.

ای دراز دارد و نویسنددان در خالل مدح تحمیدیه: آوردن ستایش و نیایش پرورددار در پیشانی آثار ادبی پیشینه

خود بیان میکردند. داهی نیز با  به خداوند و جهان پیرامونشناسی خود را راجعهای هستیپرورددار، دیدداه

 اند:پردازی و آوردن انواع آرایش ادبی هنر خویش را به مخاطب مینمایاندهصنعت

سنج در بغداد تعداد كمالش به سمت )متن: صمت( عجز و قصور مانند منصور حمد صانعی كه زبان ناطقج نکته»

طریق تحریر تفسیر نقطج جیم جاللش در عین عقد  بر دار لم لکنت آویخته و طی اللسان قلم حقایق رقم در قطع

 (3« )اللسان دریخته...

 توحید تو نیست بر قلم جست/ ایوان بزردی و سخن سست

 با حرف تو چون بیفتدم كار/ پردار قلم فتد ز پردار

 هیهات چگونه سر كند كس/ ره بر دم تیغ و پای از خس

 الماسهم پاشنه ریش و هم كف آماس/ چون پای نهم به دشت 

همان بهتر كه طناب خیال محال از »بعد از ثنای پرورددار، به مدح و ستایش پیامبر و حضرت امیر می ردازد: 

كنگرۀ حصار شهربند ستایش و نیایش ایزد بی مثال كوتاه داشته بر شرفات عمارات عبارات لغت صاحب سعادتی 

الک الفاند، بلکه از اوج فلکسعادت شهادت نمودهاندازد كه تمامی ثواقب و سیارات و كواكب نور وجودش اكتساب 

 «تا حضیض مركز خاک از یمن خلقت و طفیل فطرت او از تنگنای تکون به وسعت آباد وجود جلوه در دشته...

(3.) 

 محمد كز ازل تا ابد هرچه هست/ به آرایش نام او نقش بست

 چراغی كه انوار بینش از اوست/ فروغ همه آفرینش ازوست

بعد انشا حمد الهی و انتشار نعت رسالت پناهی كه شیوۀ ستوده محرران دارالنشاء دین »ن ادامه میدهد: و چنی 

مبین است، داعیج معمار قلم مهندس رقم آن بود كه به پردار ارادت و دونیای اعتقاد به طراحی ایوان متبعت امام 



 653/ «افزابهجت»شناسانج نسخج خطی معرفی و بررسی سبک

 

« الهوال من و»مخصوی به عنایت بیغایت « م اهللانما ولیک»مرتبت واجب العزاز و الحترام، منصوی به نص عالی

ن ابی بوالی نافذالحکم ولیت، سالک طریق مستقیم ارشاد و هدایت، منهج مآرب امیرالمؤمنین و امام المتقین علی

 (.3« )السالم پردازد...طالب علیه

مختصری درمورد زنددی  تبویب كتاب: مؤلف بعد از حمد و ثنای پرورددار و بزردان دین و نیز پادشاه صفوی،

درباری خود و شغل دیوانیش توضیح میدهد. نیز اینکه به اقتضای شرایط و برای رفع حاجات و ارتزاق مجبور به 

ضمیر به نام بابایوسف شوشتری نام كار دیوانی بوده است. نویسنده در مقدمه و درمورد تمهید اثر از پیری روشن

آسا پیر بر او وارد میشود و شبی تا صبح این داستان را برای او دفته و بعد از میبرد و بیان میدارد به شکلی معجزه

آن دوستان و نزدیکان مؤلف كه از ما وقع باخبر میشوند، اصرار و ابرام فراوان میکنند تا آن را به رشتج تحریر 

سی هگشا میکند در ادبیات فاردرآورد؛ این بنمایه كه پیری بر نویسنده یا شاعر وارد میشود و الهامات یا نصایحی را

ستان دل»بسیار مسبوق به سابقه است. نیز اصرار دوستان مؤلف هم موضوعی پرتکرار است و ناخودآداه را سمت 

میبرد. شاید این روش شگردی است كه سبب میشود نویسنده خود را از مشاركت مستقیم در طرح « سعدی

انمود میکند كامالً واقعی است موفق میشود نقش خود را در وی با بیان سردذشتی كه و»داستان بركنار دارد. 

روایت تقلیل داده، از خود سلب مسئولیت كند و با قرار درفتن در كنار خواننده، در شگفتی و تعلیق با وی شریک 

(. س س 465:4379)عبداللهی، « شود و نیز وانمود كند كه تغییر و سرنوشت در خلق این اثر دخیل بوده است

ده به اصل داستان می ردازد و هر قسمت از داستان را با خط قرمز بعنوان رخداد مهم مانند یک برائت نویسن

 استهالل، آن بخش را از دیگر بخشها جدا میکند.

درایی، پروری، مطلقدر داستان كمابیش، همج ویژدیهای داستانهای دورۀ صفوی نمود دارد. ویژدیهایی مانند قهرمان

خی قسمتهای آن پیرنگ ضعیف؛ اما برخالف بسیاری از داستانهای این دوره، مکان و زمان در خرق عادت و در بر

 این داستان فرضی نیست.

روش داستان در »از ویژدیهای بارز این اثر شیوۀ آوردن حکایت در میان روایت اصلی است؛  حکایت در حکایت:

(. در 44: 4343)بامشکی و زحمتکش، « وده استداستان از دیرباز در مشرق زمین و تا شمال آفریقا شناخته ب

افزا نقل حکایات و داه رویدادهای نسبتاً تاریخی باعث به تعویق انداختن و تعلیق در فضای روایت میشود. بهجت

های داستان در حال روایت رخ دهند، تعلیق و انتظار را به نهایت دسستها و شکستهای زمانی ادر در بزنگاه»

کنی و افدرپی حس كنجکاوی و س س پاسخ دادن به آن، مدام در حال درهنگو با برانگیختن پیمیرسانند. داستا

(؛ اما تفاوتی كه در داستانهای قدیمی فارسی است نحوۀ برخورد با تعلیق است كه 49دشایی است. )همان: دره

شت ی دست به حذف سرنوبدرستی پرداخته نمیشود و داهی انتظار مخاطب نادیده درفته میشود و مؤلف بطور كل

 قسمتی از داستان میزند.

 

 «افزابهجت»الخطی ویژگیهای رسم

الخط واحدی در كار نبوده و كاتبان چیزی به نام در این نسخه، مطابق معمول كاتبان قدیم و برخالف امروز، رسم

استفاده را  کردند تا نهایتنداشتند. نکتج دیگر اینکه چون كاغذ كالیی درانبها بود، سعی می« نامج نگارشیشیوه»

نویسی و جدانویسی كه امروزه امری بسیار مهم در ویرایش متون به شمار از آن ببرند. به همین خاطر، مثالً سرهم

در وسط جمله واقع میشد بصورت « آن است»میرود، در نزد آنها تابعی از مکان كلمات در صفحه بود؛ مثالً ادر 

میگرفت بصورت سرهم )آنست( كتابت میشد. با این حال در هر نسخه تعدادی  جدا، و ادر در انتهای خط قرار
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 افزا نیز از این قاعده مستثنی نیست.تشخیص و پربسامد وجود داشته است. متن بهجتویژدی قابل

الخط نسخه است. متصل بودن دو سه كلمه نویسی: افراط در پیوستگی واهدان یکی از وجوه كهنگی رسمپیوسته

خوانی است؛ حتی میتوان دفت زیبایی را در ک از آنها برای خود استقالل دارد، از موارد دشوار شدن متنكه هری

در لفافه زرتار پیچیده بمنزل او فرستاد و فراشان حرمرا بگستردن (. »... 494:4391پذیر میکند )افشار، سطور خلل

 (.1« )فروش زربفت فرمان داد

 و خرد كه بدین صورت آمده است:« كمک»و « دچار»او میشود: اشباع ضمج كلمات كه تبدیل به و

 (9دوچار: با خاطری چون دل شکفته روی ببازار نهاد كه به جمعی از مصاحبان موانست قرین دوچار شد )

عذار در مخمصه درفتار دردد به اتفاق رفقا امداد و كومک: و هرداه كه بنا بر نزول حوادث روزدار آن سروقد لله

 (.44سیده، مساعی مشکوره به تقدیم رساند )كومک ر

 (49آورد: جرات و جرءات )ها را داهی با كرسی و داهی بتنهایی می: همزههمزه

)عاقبت و سرانجام( كه در متن حاضر همواره بخش دوم كلمات مركب قرار میگیرد، بدون همزه و « مآل»واهۀ 

 كتابت شده است.« مال»بصورت 

 مالی رایج:ثبت برخی كلمات خالف ا

تا ده فرسخ از دارالسالم دور شده به مرغزاری رسید در نهایت نضارت ]ظ: نظارت[ و خضارت دمیده و روایح دلهای 

 (77های مشکین به دوش ریاحین خلد برین كشیده. )اش حلقهشکفته

 (44دریان شد. ) مهر بر حال زار آن بیچارداندود آه مظلومان ستمکش به كره اثیر ]ظ: اسیر[ رسیده، س هر بی

 (57هر زمان از ذوق حصول دولت وصال برخاسته ]ظ: برخواسته[، بر درد سر هم دردیدند. )

های[ محکم استوار ساخت. های بار پیچیده به طنابهای ]ظ: تنابهای مشمع بر كل بستهلهذا فرمود تا تا لفافه

(45) 

و  زن آتش فتنهی نادهان به استرآباد رسیده، دامنتوأمان مانند بالالفرمان قضاجریان، آن یکصد سوار اجلحسب

 (44فساد دردیدند بزرگ و خرد ]ظ: خورد[ آن ولیت را در تنگنای شکنجه و تعذیب كشیدند. )

 جمع به واهۀ قبل پیوسته است.« های»عالمت 

 حرف ندا اغلب به منادا چسبیده نوشته میشود.« ای»

 وشته میشود.به كلمج بعدش چسبیده ن« كه»ضمیر موصولی 

 میانجی بشکل همزه نوشته میشود.« ی»

 نگذاشتن نقطه هرجا كه معنا محتمل است، در جای جای نسخه مشهود است.

 شناسی اثرسبک
ای از عبارات و تعبیرات عامیانه و نیز لغات و این اثر میتواند بخوبی آینج زبان قرن یازدهم باشد؛ زبانی كه آمیخته

اثر، ساده و در برخی موارد دارای ابهام و تعقید است. جمالت كوتاه و بسیاری از واهدان  واهدان كهن است. نثر این

ن اند، متمأنوس و متداول هستند. جز مواردی كه نویسنددان از زبان عهد استیالی سبک خراسانی بهره درفته

 یکدست است.

 در آثار این دوره سه نوع نثر میتوان دید:

نیست. در نثر سادۀ این دوره، لغات  تاریخ بلعمیدر این دوره، نثر مرسل در آثاری مانند  ساده: مراد از نثر ساده -4

ز ا آرای عباسیعالمو تركیبات عربی، اشاره به آیات و احادیث و درآمیختگی شعر و نثر یافت میشود؛ مانند 
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 اسکندربیگ تركمان.

دیباچج كتابها استفاده میشد؛ هم چنانکه دیباچج  مصنوع: در دورۀ صفویه از نثر مصنوع در فرمانها و منشآت و -6

اند از به نثر مصنوع است؛ اماً از كتبی كه تماماً به این شیوه نوشته شده عیار دانشبدلیسی و  شرفنامجآثاری مثل 

میرزا برخوردار فراهی است. نثر مصنوع این دوره حالوت و  القلوبمحبوبوحید قزوینی و  عباسنامجهمه معروفتر 

 پردازی است.ذوقی و غلطامت نثر فنی قرنهای ششم و هفتم را ندارد و هرچه هست تکلّف و بیفخ

سی بوده نویبینابین: نثری است نه چندان ساده و نه چندان دشوار؛ میتوان دفت كه قصد نویسنده دراصل آسان -3

ز ا السیرحبیبثر بینابین كتاب های معروف ناست؛ هرچند امروزه چندان روان و آسان به نظر نمیرسد. از نمونه

افزای جربادقانی در این دسته از نثر این دوره بیگ روملو است. نسخج بهجتاز حسن احسن التواریخخواندمیر و 

 قرار درفته است.

برخی از ویژدیهایی كه كم و بیش در هر سه قلمرو نثر این دوره وجود دارد، عبارتند از: درآمیختگی نظم و نثر، 

های فارسی )دیالنات( و تركی بر كلمات عربی )محاربات(، در واههكه عالوه« ات»وجه وصفی، جمع بستن با كاربرد 

و مغولی )ییالقات( نیز به چشم میخورد، مطابقت صفت و موصوف به تقلید از عربی، آوردن تتابع اضافات در مقام 

ن جمالت طولنی، كاربرد افعال با پیشوندهای پردازی و موازنه، آوردتعارف و تمجید از بزردان یا بسبب قرینه

 متعدد، فراوانی لغات تركی و مغولی.

 

 سطح زبانی
(. 453:4373)شمیسا، « آفرین بررسی میکندسطح موسیقایی یا آوایی، متن را ازلحاظ ابزار موسیقی»سطح آوایی:  

و شگردهای ارزشمند برای تأثیردذاری هنگامی كه سطح آوایی اثر مورد بررسی قرار داده میشود، هرآنچه از صنایع 

آید، در حیطج نگرش و كاوش قرار میگیرد، چراكه این عناصر هستند كه بر پایج معیارهای و اعتالی كالم به كار می

فصاحت و بالغت، به التذاذ ادبی اثر در خواننده منجر میشوند. موسیقی دامنج پهناوری دارد. دویا نخستین عاملی 

ها در زبان شده و انسان ابتدایی را به شگفتی واداشته است، همین كاربرد موسیقی در نظم كلمه كه مایج رستاخیز

حروفی، جناس و سجع در حوزۀ بدیع لفظی و نیز (. مؤلف از انواع هم74:4349ها بوده است )شفیعی كدكنی، واهه

ه است. به نظر میرسد نویسنده در مقدمه های تشبیه، ایهام و تلمیح بهرۀ سنجیده برددر حوزۀ بدیع معنوی از آرایه

ی و های لفظبا عنایت و توجه خاصی به دلستان و نیز متون دیوانی، متن را بیش از سایر قسمتهای اثر از آرایه

 ها در اثر ذكر خواهد شد:معنوی مشحون ساخته است كه مصداقهایی از این آرایه

ند ستایش و نیایش ایزد بی مثال، كوتاه داشته، بر شرفات همان بهتر كه طناب خیال محال از كنگرۀ حصار شهرب

 (3عمارات عبارات لغات صاحب سعادتی اندازد. )

بعد اطعام طعام و ظهور تواضعات و اكرام، مایدۀ پرفایده كالم مشتمل بر دقایق حقیقت و مجاز از روی نشاط و 

 (9اهتزاز دسترده شد. )

 (95آن دروه مکروه داخل قلعج كوهشکوه شدند )

ها میسازد. اهل فن در مسائل زبانشناسی و ای از ماهیت یک سبک را نوع دزینش واههسطح واهدانی: بخش عمده

 (.614:4344سازی است )فتوحی، دستورزبان بر این باورند كه تقویت بنیه زبان ازطریق واهه

است؛ جمالت سائره عربی مانند مالحظه در این اثر به كار بردن واهدان و اصطالحات سائرۀ عربی بسیار قابل 

 (.35« )القلب یهدی الی القلب( »35« )النتظار اشد من الموت»
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واهدانی مانند ابتیاع، دكاكین، ترفع، تحدید، بسالت، توزع، مطارحه، و اساس البیت كه با بسامد نسبتاً زیاد به كار 

 رفته است، از واهدان عربی شاذ هستند:

صیغج بیع و شری جریان نیافته حسب الشرع اقدس حکم این مبایعت باطل است. دفت ادر در حین مبیع نمودن 

(73) 

 (99اما از تنگی مکان و كسافت سقف و جدار خاطر در آزار است. )

پذیر خواهد بود و ارتسام و دوم آنکه چون پادشاه جهان ناه ... در آیینج رای منیرش صورت مختلفه غریبه عکس

ر لوح ضمیر خورشیدتنویرش مثمر انحضاض رایات دولت و منتج انحطاط مراتب عزت نقوش و دقایق این دغادغ ب

 (54خواهد دردید. )

های شاذ دیگر عربی مانند تعشق، رشاقت، ضمیر كسیر، تلثیم، تحدس، نعاس، كنایس و بسیاری از جمله واهه

آنچه در مورد واهدان ذكر شد نیز واهدان دیگر در متن كاربرد دارد. درج آیات و احادیث نیز در مقیاسی كمتر از 

 توجه است.قابل

كاربرد لغات تركی با بسامد بال: در متن واهدان تركی نیز زیاد است، واهدانی مانند بیالكات، یراق، آغرق، ساوری؛ 

 ایوار، ایلچی.

نماید و به اهل در آن حین نوبت او بود كه به آسیا رفته دندم مذكور را رد »استعمال واهدان در معانی نامأنوس: 

 (96«. )خانه رساند: رد نمودن: دریافت كردن

 (7«. )ادر حال بریشان ریخته دستبردی نمایند: ریختن: تاختن و حمله بردن»

بان به های زسازی: زبان فارسی زبانی تركیبی است؛ مراد از تركیبی آن است كه میتوان از پیوستن واههتركیب

وندها به آنها برای معانی و مفاهیم تازه بهره درفت و بدینگونه هزارها واهۀ تازه با یکدیگر یا افزودن پیشوندها و پس

اند و با پسوند یا های بسیاری از شکل سادۀ خود خارج شدهافزا واهه(. در بهجت4:4376معانی نو ساخت )مقربی، 

مانند  افزا دانست؛ژدیهای بارز بهجتاین خصیصه را میتوان از وی اند.جدید ساختهای ای دیگر، كلمهپیشوند یا واهه

(، 1رسوم )(، مسرت6قرین )(، انبساط6پیرا )(، مسرت69اشتباه، س هراشتباه، اشتباه به معنای شبیه )عرش

آباد (، وسعت31(، كیمیااثر )34(، قضاجریان )43تزیین )(، جنت45رقم )(، یاقوت5(، ظفراثر )1مقرون )فصاحت

(454.) 

 لوب: كاربرد واهدان مقلوب نیز از مختصات سبکی اثر محسوب میشود.تركیبات وصفی مق

 (455به رقوم نکبت و ادبار مرقوم. ) ابطال رجالو ناصیج احوال پر مالل اهل خطا از نوک قلم نیزۀ خطّیِ  

 (.66طبیعت )(، زلل43مثال )(، نردس41جمشیدجاهی )

ف است. در مقدمه و برخی توصیفات داستان كالم به شکلی سطح نحوی: متن اثر دقیقاً به دو صورت ساده و پرتکل

تأثیر حرفج مؤلف است كه در دربار به كار دیوانی بارز دارای صنایع زبانی و معنوی است و این موضوع كامالً تحت

مشغول است. تا حد زیادی وجود صنایع و تکلف در مقدمه به موضوع فوق برمیگردد. در قسمتهای دیگر اثر، مؤلف 

نشینی زبان و دوری از تکلف و تصنع، به دقت در دزینش كلمات و چیدن آنها براساس محور جانشینی و هم با

و  های ارزندۀ زبانیافزا، متنی با شاخصهساددی كالم و وضوح آن یاری رسانده است. در كلیت بررسی، متن بهجت

ده، و عامیانه باشد سبکی بینابین اختیار كر تأمل است و از سه نوع نگارش دورۀ صفویه كه مصنوع و بینابینقابل

 های ادبی سرشار كرده است.همین اثر را از مایه

 (75به معنی حرف اضافه: و ال كشتن را آماده باشید. )« را»كاربرد 
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ای كه محاذی و نزدیک آن در بود رسانیده مخفی دردید الزمان خود را به بیغولهبدیع»كاربرد فعل لزم و متعدی:  

 (95« )مترصد بود كه آن باب مسدود به تحریک كلید انگشت كدام یک از این جماعت مردود خواهد دشود. و

موسوم به بابا یوسف شوشتری  موییپوشی، هولیدهدرویشی، هندهساز: تا روزی به صحبت توصیف« ی»كاربرد 

 (7مشرف دشت. )

به شرف مالزمت آن نوباوۀ حدیقج  وسایل مرضیهو  وساطت مرغوبهتطابق صفت و موصوف: دلله به قافله رفته به 

 (64زنددانی مشرف دردد. )

 آوردن مترادفات بسیار و تتابع اضافات یکی از ویژدیهای بارز سبکی اثر است:

بعد از قطع منازل و مسالک و مفاوز و مضایق در ساعتی مسعود و زمانی محمود شعشعج آفتاب عالمتابش از مشرق 

 (44) ولیت چین طالع شد.

و ساحت دلشن خاطر عاطر را از خس و خاشاک ماسوی اهلل پرداخته؛ چین پیشانی نورانیش مِسطر خطوط حقایق 

 (7معرفت الهی و خُلق دشادۀ پیشانیش مظهر خطوط لطایف نامتناهی. )

 ت كه]ای[ داد و او را تطمیع نموده، دف ضعیفهحذف یای نکره و آوردن اسم بصورت معرفه: دو سه من صندل به 

 (76دیگی برداشته به كنار دجله رود. )

بان ، زكردهو از صحبت مرافقان و موافقان یاد  دشتهاستفادۀ زیاد از وجه وصفی فعل: اما داهی از تنهایی دلگیر 

 (7حال مضمون این مقال دویا میگردانید. )

خصی فرستاده به حقیقت احوال فعل مفرد برای فاعل جمع: ساكنان قلعه از ورود قدوم او آداه دشته، خواست كه ش

 (45ایشان اطالع یابند. )

الزمان از استماع این كلمات مسرور دشته، چهرۀ داه جمله با حالت وصفی بدون فعل معین به پایان میرسد: بدیع

 (44. )ساختهالتماس او را به دلگونج اجابت آراسته دردانیده فرمان داد تا دو محفه به جهت مادر و دختر مرتب 

 

 طح ادبیس
دیری از سجعهای متوالی و دیگر صناعات ادبی و نیز با ایجاد تنوع جربادقانی برای آرایش و تأثیردذاری اثر، با بهره 

پردازیها به هنرنمایی پرداخته است. كاربرد مقولتی چون صور خیال لزمج هر اثر تأثیردذار در توصیفات و صحنه

از  آورد؛ده و شیوا هستند كه زبان و كالم سعدی را به یاد مخاطب میادبی است و نیز داهی توصیفات آنقدر سا

آشنایی مؤلف با زبان و ادبیات فارسی به نظر میرسد ابیاتی كه در متن داستان، سرایندۀ آنها معلوم نگردیده است 

یبا های زسروده» نقص و دارای ارزشهای ادبی و كالمی هستند.از خود مؤلف باشد. این ابیات در نوع خود ابیاتی بی

 (.44:4374)وحیدیان كامیار، « زبان را تعالی میبخشد پس هنر همج سخنوران آن است كه به زبان زیبایی بخشند

های ادبی بهره برده است، اما بیشترین بسامد ازآنِ انواع سجع، تشبیهات بلیغ، اسناد مجازی، مؤلف از بیشتر آرایه 

 تلمیح، و كنایه است.

 

 آنسجع و انواع 
های دذار و پیاددان بادرفتار و شتران باربردار و استران اقطار و بستهمتوازی: عرصج آن دشت از كثرت سواران نیزه

 (75بار، چون دلوداه نای و سینج چنگ، تنگ دردید. )

خواجه تابنده و زمین معركه كین، از خونریزی اهل چین، مانند دریای مواج و جرئت جنگجویان طرفین دربرابر 
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 (455هم به سان شاهین و دراج. )

 (66منظر بر مخبر راجح باشد. )

بخش خاطر دردند. در پس پردۀ زنبوری از مشاهدۀ شمعهای كافوری و تماشای سرمستان شراب انگوری انبساط

(15) 

 (17این طبیب مردی بود به كمال حداقت مذكور و معروف و به یمن قدم و مباركی دم مشهور و موصوف. )

زبانی و رقم، ابجدخوان دبستان بیالحان قلم و عندلیب نواسنج كلک لطایفكالم خوشطوطی شیرین متوازن:

سرایی نشین محفل نادانی، محمدمهدی جرباذقانی در شکرستان سخن و بوستان بیان به بنان شکرخایی نغمهحاشیه

 (1میکند. )

 صج اوقات زنددانی و نقاوه ایام جوانی را به اشتغالیزلی، مدتی مدید خالبه مقتضای مشیت ازلی و اقتضای تقادیر لم

تحریر دفاتر دیوانی كه عین معصیت و نافرمانیست صرف نموده، با جمعیت اسباب معیشت همواره بر وفور پریشانی 

 (1خاطر و تفرقج حواس، دوی آشفتگی از چودان زلف خوبان میربود. )

پیشانیش مظهر خطوط لطایف )ظ: اللهی( و خلق دشاده چین پیشانی نورانیش مسطر خطوط حقایق معرفت الهی

 (7نامتناهی. )

سجع مطرف: بنابراین صندل و دالب را با هم صالیه نموده بر دماغش طالیه نمود ... تا مزاج وهاج آن زیبندۀ تاج 

 (14و تخت به حالت اصلی معاودت فرمود. )

ن نازنین افتاد تمالک و تماسک از قبضج اختیار و چون چشم پادشاه بر قامت طوبی مثال و عارض خورشیدتمثال آ

 (61اقتدار او بیرون رفت. )

 (49مصداق این مقال و مؤید این احوال آنست كه. )

 شمار )تنسیق الصفات(: مؤلف معمولً در اغلب توصیفات خود تنسیق الصفات را آورده است:صفت

پشم كوه كوهان بار كرده، مصحوب چشم للهران زاغحسب الفرموده ... قریب به سه هزار تومان متاع بر پشت شت

 (37خواجج شادكام روان دردید. )

الزمان رفته در باب اظهار تعلق و تملق و آثار تشوق و تعشق آنچه مقتضی او را مرخص ساخت كه به خدمت بدیع

 (56زمان و مکان باشد با كمال اهتمام به تقدیم رساند. )

 (451بخش دیدۀ مشتاقان است به آن یعقوب كرمان حرمان رساند. )روشنی و آن تعویذ جان را كه تلمیح:

( به او لحق دردد. 13و طریقی نمایم كه شآمت مکر و حیلج او به مقتضی لیحیق المکر السیئی ال باهله )فاطر 

(73) 

 (51افزا فایز دردد. )امید كه خضر آرزو از ظلمت شبهای مهاجرت به سرچشمج حیات مالقات روح

 هایی كه فعل و مصدر هستند از انواع دیگر بالتر است:بسامد كنایه كنایه:

 (71خبث طینت و زشتی طبیعت او را بر آن داشت كه مکر دیگر بر آب زند شاید انتقامی حاصل نماید. )

 (1ساعتی از هجوم محنت و غم چشم پر نم را برهم ننهاده. )همان 

 (79هشتاد سوار خنجردذار قطاع الطریق بود. )اتفاقاً آن ناپاک نمک به حرام جاسوس 

الفزا داستانی منثور آمیخته به نظم است، استعارۀ مرشحه و پییچیده ندارد؛ اغلب بلحاظ اینکه بهجت استعاره:

ها زمانی موجب میگوید استعاره السحرحدایقهای اثر از نوع مصرحه و مکنیه هستند. رشید وطواط در استعاره

 شوند كه بر لطافت كالم بیفزایند و بعید نبوده و مطبوع طبع خواننده باشند.آرایش كالم می
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 (1منثور و منظوم و موجب تألیف این حکایات مسرت رسوم .... ) آللیسبب ترتیب این 

 (44بار رحلت بسته ) این رباط دودرپس باید پیش از اینکه از 

 (444مشعشع و ملمع دردید. )رخشان عرصه جهان .....  سرو صباح روز دیگر كه از لمعات

 (7را در حقه پنهان كرد. ) آفتاب عالمتابتا زمانی كه دنجور خرابج حکمت جوهر ازهر 

 (44كشیده. ) صفحج للج سیرابدمیده یا دایره ]ای[ از عنبر بر  دلبرگ طریخطی چون بنفشج تازه بر حوالی 

 (67ابا و امتناع نماید. ) دالب نابو او در تجرع 

ان طراز در رشتج بیسستی انامل و عطلت اصابع روزبروز آنچه قریحج جامده اقتضا مینماید، كلک حکایتبا وجود 

 خردانمنظوم و منثور عقدی ترتیب میدهد كه بر دردن عروس عقل كامل جواهرمنسلک خواهد دردانید... الحق از 

حکایتی مقرر نمایم كه دوشوار افتخار  پژوهنظران دانشوالشکوه، حمایل عزت تواند دردید و بر دوش هوش بالغ

 (4تواند دشت. )

هدفهای اصلی و عمدۀ تشبیه روشن ساختن و آراستن كالم هستند؛ اما بطور كلی حدود هفت هدف در  تشبیه:

اثبات  -1بیان مقدار حال مشبه،  -3وصف حال مشبه،  -6اثبات ادعا،  -4اند: كتب بالغی برای تشبیه برشمرده

 بدیع جلوه دادن مشبه. -7تقبیح مشبه،  -4تزئین مشبه،  -5حال مشبه، 

 بالترین بسامد در این اثر، از میان صنایع بدیعی و بیانی به تشبیه و انواع آن خصوصاً تشبیه بلیغ اختصای دارد.  

 تشبیه بلیغ:

 (44دایه منطفی نمیگردد. ) سحاب تدبیراو به رشحات  آتش اشتیاقدانست كه 

 (7، مات دردید. )بند حیرتفرزیننشان، در كان آن قبج عرشاز مشاهدۀ رفعت ار

اللسان  آویخته و طی دار لم لکنتسنج در بغداد تعداد كمالت بسمت عجز و قصور مانند منصور بر زبان ناطقج نکته 

 (4رقم در قطع طریق تحریر تفسیر نقطج جیم جاللت در عقداللسان دریخته. ) قلم حقایق

آیینج  از زنگار محبترا از تصرف ولیت بصیرت معول و محروم سازی، حکایتی مقرر نمایم كه دفت ادر والی خواب 

 (9بزداید. ) دلت

را در ساحت وسیع انفضای فطرت ترتیب داد، به رعنایی قامت او سروی معتدل  چهار باغ عناصرتا دهقان حکمت 

 (3نکاشتند. )همان  جویبار ایجاددر كنار 

 تشبیه تفضیل:

چک را دختری بود كه از اشعج رخسار خورشیدمثالش، عروس آفتاب در پس پردۀ شرمساری دریبان غیرت برادر كو

فزایش، سرو سهی از حسرت ها بر خود كشیده و در نظارۀ اعتالی بالی جاندریده و از تارهای خطوط شعاعی دشنه

 (44پای در دل و از رشک رفتار دلفریبش كبک دری بغایت منفعل. )

 (. )تشبیه دیسو به سلسله(.45مر: و عالقج دیسوی دلرام، سلسلج شوق در پای دلش نهاد. )تشبیه مض

تشبیه مركب: خود نیز به لباسهای ملون زرتار كه از مشاهدۀ آن دیدۀ خورشیدانور خیره میشد ملبس دشته چون 

م او به غبار داآفتاب كه بر سبز خنگ فلک سوار دردد بر مركبی نشست كه شمال تیزتگ با سبکروی خود 

 (61نمیرسید. )

 بخشیشخصیت
 كنان بهتا آن زمان كه دلبر زیباروی خورشید چادر ظالم در سر كشید، روی به قصر مغرب نهاد و عروس ماه جلوه

 (54كار دردون برآمد. )ایوان فیروزه
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 پای دلشر آزار در به دامن این دل مقصود نرسید كه دربرابر آن هزار خا دست هیچ تمنادر دلشن دهر بیمهر، 

 (55نخلید. )

 

 مجاز
 (4آیات از سفر عراق عرب به دارالسلطنه اصفهان معاودت نمود. )نصرترایات چون 

 (63ورد زبان دردانیده. )« و ان یکاد»الکمال آیج جهت دفع آفت عین

 (65سوار دشته. ) بوسیركاببه نیت 

 (65بر زمین عبودیت سود. ) رخ

به دوش هوش منتظران اوقات « حی علی الصلوه»العطایااند ندای  رسانان مواهب واهبژدهمنادیان جناب كبریا و م

 (57وصال دردادند. )

 

 اغراق

در دلشن دهر بیمهر، دست هیچ تمنا به دامن این دل مقصود نرسید كه دربرابر آن هزار خار آزار در پای دلش 

 (55نخلید. )

به اشارات دوشج چشم دلربایش، عالج دیوانگان سلسلج سوز و دداز شفای دلهای خستگان بیمارستان نیاز وابسته 

 (45نمایش. )پیوسته به جنبش ابروی هالل

 (45ز تیرش در دلی پیکان درفتی / نفس در سینه بوی جان درفتی. )

مثالش عروس آفتاب در پس پردۀ شرمساری دریبان غیرت دریده و از دختری بود كه از اشعج رخسار خورشید

 (45ها بر خود كشیده. )خطوط شعاعی دشنه تارهای

 (43ز عدلش چون رخ خوبان مهوش/ به یک جا جمع دشته آب و آتش. )

 (61شمال تیزتک با وجود سبکروی به غبار دام او نمیرسید. )

دفت خضارت و نضارت بساتین جنت تزئین فضایش خاک حیرت در دیدۀ روضج  توصیف به سبک كلیله و دمنه:

افت و نزاهت هوای عطرسایش داغ حسرت بر سینج خلد برین نهاده. روی زمینش چون رخسار ارم كرده و لط

 جبین به شعاع دلهای رنگین منور و مشام جهان از روایح هوایش چون كلبج عنبرفروش معطر.نازنینان زهره

ک كلیله و دمنه را (. بعد از توصیفات منثور كه سب43رویی ... )شهری چو بهشت از نکویی چون باغ ارم به تازه

یادآوری میکند، به سیاق كلیله، در ابیاتی كه برخی از آن ممکن است از آن خود مؤلف باشد، مکان را با زبان شعر 

 به تصویر میکشد.

بخش مذاق زنددانی بود از مواهب صحبت فیاض او را كه چون ایام جوانی حالوت توصیف به سبک گلستان:

پایش افتاده. استدعایی نمود كه ادر كلبج احزان و مشام جان این یعقوب كنعان شوق ایزدی شمرده، مانند دامن در 

را به بوی پیراهن یوسف خلق مشکین، معطر و منور دردانی هر آینه از قانون سالکان ارشاد و از ادب ناهجان مناهج 

آن  فات عرفی نبود به قبولالطاف و عنایت بعید نخواهد بود. چون التماس كمترین از مقولج تواضعات رسمی و تکل

سر رضا جنبانیده، پای در راه نهاد و كنج عزلتکدۀ این حقیر را از بركات قدم میمنت تأثیر دنج آللی و مرجان 

 (7دردانید. )

توصیفاتی بدین سبک و سیاق در اثر چشمگیر است و بدون شک دویای این مطلب كه مؤلف در بیان و توصیف 
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 ظر داشته است.ها به دو اثر مذكور نصحنه

تصویرسازی از اصطالحات جدید ادبی و مهمترین مباحث علم بیان است، بدینسان گرایی: تصویرسازی یا تجسم

آرایی و تجسم مفهوم ذهنی، مهارت خود را چون نقاش زبردستی آشکار سازد و سخن پلوتارک كه شاعر در صحنه

افزا اثری است غنی از (. بهجت495: 4397)صادقیان،  را مدلل دارد كه میگوید شعر خوب، تابلوِ نقاشی زیباست

 تصویر؛ باآنکه اثری داستانی است، هر كجا كه مجال بوده است مؤلف دست به تصویرسازی زده است:

افروز كه س هسالر كواكب است از مالحظج بسالت و بطالت مبارزان آن كشور، انگشت خطوط شعاعی خورشید جهان

 (454به دندان حیرت درفت. )

ن. نشینمای كمان مثالش مسجود عابدان چلهنشانش مركز دایرۀ خط مشکین و ابروی محرابنقطج موهوم دهان بی

(35) 

 ای دارد:مؤلف در بیان و توصیف طلوع و غروب خورشید، مهارت و تخصص ویژه

دوهرهای شبچراغ  تا زمانی كه دنجور خرابج حکمت، جوهر ازهر آفتاب عالمتاب را در حقج فلک، پنهان كرده و

داران درویش نهاد را از پرتو یواقیت درخشان روشن دردانید. زندهكواكب ثواقب را در طبق س هر نهاده، كلبج شب

(7) 

كنان تا آن زمان كه دلبر زیباروی خورشید، چادر ظالم در سر كشید، روی به قصر مغرب نهاد و عروس ماه جلوه

 (57) كار دردون برآمد...به ایوان فیروزه

ها بعد از بخش آغازین، معمولً از عبارات غنایی استفاده میکند تا بیان دارد كه نامهمؤلف در این اثر مانند ساقی

 ای در راه است و این عبارات حکم براعت استهاللی برای ادامج داستان دارد. حوادث و رویدادهای جدید عاشقانه

(، چنانچه قبالً برین 69زدۀ كلک بدایع خامه دردید )قبل از این رقم (،63نگار دردید )زدۀ كلک محبتسابقاً رقم

آرایان (، بزم64پیران روایت )پیرای باغ این حکایت چنین كرد از كهن(، چمن36مرقوم قلم محبت رقم كردند )

ند. چنین آراستافزایان صفایح تواریخ و اثمار چهرۀ شاهد حکایات را به دلگونه عبارات مجلس آثار و اخبار و زینت

(11) 

 

 سطح فکری
العاده بیش از تحول و تکوین آدمها و شخصیتها اند كه در آن بر حوادث، فوقعموماً قصه را عبارت از داستانی دانسته

آورند و ركن الساعه میگردد و حوادث، قصه را به وجود میتأكید میشود. محور ماجراها در قصه بر حوادث خلق

دهند؛ به دیگر سخن شخصیتها و قهرمانان در قصه كمتر ددردونی مییابند و بیشتر اساسی آن را تشکیل می

دویی در ادبیات دیرین فارسی (. توجه به داستان و قصه53:4341دستخوش حوادث دونادونند )میرصادقی، 

 مج رماننویسی و ترجمهمترین جریان فرهنگی دورۀ صفوی از دیدداه ادبیات، توجه به رمان»مالحظه است؛ قابل

نویسی، تغییر بافتهای اجتماعی در دورۀ صفویه است. به وجو آمدن مادرشهری است... عامل اصلی در توسعج رمان

های متعدد و كوچ زمینداران و كشاورزان به شهر و )متروپلوتین( چون اصفهان و صنعتی شدن آن و ایجاد كارخانه

 (.665:4349)شمیسا، « لی در توجه به ادبیات مردمی استبوروهوا عامل اصبه وجود آمدن طبقج صنعتگر و خرده

اویر، ساختار ها، تصسازی و ویژدیهای صوری زبان مرتبط نیست، بلکه عمیقاً با درونمایهسبک فقط با مقولج برجسته

كلی اثر، اندیشه و محتوای كلی آن، حتی جایگاه متن در سیر تکاملی تاریخ ادبیات نیز سروكار دارد )فتوحی، 

ه. 454شاه اسماعیل در سال »(. در دورۀ صفوی نیز این سبک از نوشتار بیشتر مورد توجه قرار درفت؛ 644:4345



 617-644 صص ،91 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 646

بر روی كار آمد. مهمترین حادثج این دوره از تاریخ ایران رواج مذهب تشیع بود، یعنی اصول فکری جدیدی در 

 (.643:4349)شمیسا، « ذاشتایران حاكم شد كه بتدریج در فرهنگ و از جمله در ادبیات تأثیر د

 آثار ادبی چه نظم و چه نثر نمودی از اندیشه و افکار پدیدآورندۀ آن است.

ا های خود رافزا كه داستانی است عاشقانه، مؤلف در اثر خود باورها، تفکرات و اندیشهفارغ از موضوع اصلی بهجت

اج مذهب تشیع مورد توجه قرار درفته است. مؤلف با بازمینمایاند؛ در این اثر با بسامد بالیی تحسین، تبلیغ و رو

تأسی به شیوۀ رایج، كتابش را با حمد و ثنای پرورددار و نعت و منقبت پیامبر و حضرت علی )ع( و تمجید از دو 

تن از پادشاهان عهد صفوی آغاز میکند. س س برخی وقایع تاریخی این دوره را برمیشمرد و از سختیهای كار 

د كه درنهایت بدین نتیجه میرسد كه به درداه خدا توبه و انابت كند و زین پیش كار دیوانی ن ذیرد دیوانی میگوی

دزینی در دفتار نویسنده هست كه درنهایت هایی از عرفان و زهد و عزلتو دامن عزلت و اعتکاف را رها نکند. رده

 یگیرد. بخاطر این تفکر و نیز ضعف انامل و تاری دید از كار دولتی كناره م

دری، تا آنجایی است كه شخصیتهای چینی را هم با صفات مسلمان شیعه عالقج شدید به مذهب تشیع و شیعه

در شده است؛ دویی یکی از مهمترین اقداماتش در الزمان جلوهتوصیف میکند. تعصب دینی وی در شخصیت بدیع

خویش تا آنجا پیش میرود كه آشکارا به  الزمان است و در تعصبداستان، پرورش و توسعج شخصیت مذهبی بدیع

تقبیح و حتی سبّ اهل تسنن می ردازد. از این جهت میتوان دفت این داستان قابلیت این را دارد كه از منظر 

تحلیل دفتمان انتقادی فركالف مورد بررسی قرار دیرد. مؤلف در اثر خود شاه عباس و شاه صفی را میستاید و باور 

یه در لبالی سطور داستان پیداست. اندیشج دیگری كه بر این داستان عاشقانه سایه انداخته مثبت او درمورد صفو

 است درایش نویسنده به زهد و عزلت و پرهیزداری در این دنیاست. 

داستان نثر آمیخته به نظم است و مؤلف به مقتضای حال ابیاتی از بزردان ادب پارسی بعنوان شاهد در كار كرده 

نیز وجود دارند كه مرجعی برای آنها یافت نشد؛ دور از ذهن نیست با توجه به وفور شاعران در عهد  است. ابیاتی

ها از شاعران معاصر مؤلف باشند و نیز میتوان پنداشت كه این اشعار از خود مؤلف باشد، چراكه صفویه، این سروده

زردان ادب و فرهنگ و زبان ادبی كامالً مشهود است ور است و آشنایی او با بهای ادبی بهرهكالم و نثر او از بنمایه

( و نیز در جای 4« )سبب ترتیب این آللی منثور و منظوم»و همینطور در مقدمه و سبب تألیف كتاب خود میگوید: 

خردان والشکوه حمایل الحق از جواهر منثور و منظوم عقدی ترتیب میدهد كه بر دردن عروس عقل كامل»دیگر 

(. با این تصریحات، بسیار 9« )پژوه دوشوار افتخار تواند دشتنظران دانشدید و بر دوش هوش بالغعزت تواند در

بعید به نظر میرسد كه منظور نویسنده از آللی منظوم فقط شعر دیگران باشد. انگاشت دوم با توجه به متن اثر 

 راجحتر است.

ستی جامعه با مراكز قدرت، نشر اخالق و پایبندی دهمچنین توجه به زنددی عامه مردم، ارتباطات طبقات پایین

آنجا  برانگیز است. ازتوجه و تأملبه اصول و نیز اعتقاد به مشیت الهی و سرنوشت و فطرت انسان در این اثر، قابل

های رمان معاصر را ندارد، این داستان نیز مانند همتایان خود برای حل كه داستان در این عهد پختگی و مؤلفه

ق تکنیک خاصی ندارد و داهی به شیوۀ ماكیاولیستی دست به حذف حوادث میزند )ر.ک: قلعه و زن و دیو تعلی

 (.443شمخال 
 

 گیرینتیجه
 جوینی كمتر به چشم تاریخ جهانگشایو داهی  تاریخ بیهقیدرایی در نثر داستانی دذشتج ایران، جز در واقع

ل اند. آثار منثور دذشتج ایران نیز مانند اروپا بیشتر متمایریخی بودهها تامیخورد؛ شاید هم بدین دلیل كه این نوشته
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الن امیرارسطرطوسی،  دارابنامهبیغمی،  دارابنامه، سمک عیاربه چیزی است كه بدان رمانس دفته شد؛ نگاهی به 
؛ رتری داردهای قدیمی بخوبی نشان میدهد كه ویژدیهای رمانس در آنها بو بسیاری از حماسه حسین كرد، نامدار

از جمله دخالت نیروهای فوق طبیعی، تکریم دلوری و مردانگی و فتوت، كمک به افتاددان عشق همراه با عفت 

ای و دوشیزدانی از دروه و طبقات بالی جامعه، تقابل كامالً مشخص بین نیکی و بدی، دخالت شخصیتهای افسانه

كه در اكثر آثار منثور دذشته مشاهده میشود )ابومحمود، ای، و ستایش آرمانهای وال، ویژدیهایی است اسطوره

495:4371.) 

افزا را نمونج اعالی رمانسی دانست كه سراسر پر از رخدادهای دلورانه و عاشقانه با از این حیث میتوان بهجت

ست با یپایبندی كامل به اخالق، باور و عقیده است؛ در سراسر داستان شخصیت اصلی از سجایای اخالقی غافل ن

آنکه داستان عاشقانه است و طبیعتاً موقعیتهایی وجود دارد كه احساسات ممکن است عنان باورها را بسوی خود 

 بکشاند اما شخصیت اصلی همواره درستکاری را برمیگزیند.

های خطی فراوانی وجود دارند كه از حیث ادبی و تاریخی و نشان دادن در میان آثار كهن فارسی نثر، نسخه

شناسی، دویای بسیاری از زوایای مغفول این فرهنگ هستند و اثری شاخص و ارزشمند محسوب های جامعهلفهمؤ

افزای جربادقانی مربوط به قرن یازدهم ه. است. متن اثر با عبارات ها دستنوشتج بهجتمیشوند. از جملج این نسخه

. این اثر در بین آثار دورۀ صفویه نه چنان آهنگین و سنجیده و سرشار از مفاهیم و صور ادبی شکل درفته است

پسند و بسیار ساده دارد؛ زبان اثر ویژدی نثر بینابین دورۀ مصنوع و متکلف است كه دیرفهم باشد و نه متنی عامه

ور است؛ تشبیه، استعاره، كنایه، سجع، های ادبی بسیاری بهرهصفوی را داراست. با آنکه اثر داستانی است، از مایه

و اسناد مجازی در متن بوفور یافت میشود. از نظر آماری بالترین بسامد از آنِ تشبیه خصوصاً تشبیه بلیغ جناس 

است. در زبان توصیف خصوصاً در مقدمه، نویسنده بدون شک به دلستان سعدی و در برخی قسمتهای داستان به 

المجالس و دلشن خیالت القلوب، زینتكلیله و دمنه نظر داشته است. این داستان در ردیف آثاری چون محبوب

قرار دارد؛ با این تفاوت كه این دستنوشته یک داستان بلند است و مانند نظایر خود حکایت نیست. شیوۀ داستان 

های عیاری است. ویژدیهای سبکی بسیاری از داستانها یا دیری با درونمایج داستانهای سفری و بنمایهدرونه

را در آن میتوان دید. داستان همچنین حاوی اطالعات ارزشمند تاریخی، فرهنگی و رمانسهای عاشقانج سنتی 

اجتماعی است؛ از جمله اشارۀ صریح به وضعیت اجتماعی دورۀ صفویه، نبردهای شاه عباس و نظام درباری این 

ی خصوصاً زهد خاندان در داستان هویداست. داستان فراتر از ماهیت وجودی خود، به ترویج اصول انسانی و اخالق

 و پرهیزداری نیز تأكید و توجه دارد.

 

  نویسندگان مشاركت

 پیام نوردانشگاه  علوم انسانیادبیات و  دانشکده در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی احطر و داشته برعهده را رساله این راهنماییفاطمه كوپا دكتر  سركار خانم است.شده استخراج

نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان سركار خانم فرشته آزادتباراند. بوده

زیه نیز در تج انبه عنوان مشاور آقای دكتر علی پدرام میرزایی و سركار خانم دكتر نردس محمدی بدر .اندداشته

 تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندصی این پژوهش نقش داشتهها و راهنماییهای تخصو تحلیل داده

  است.بوده پژوهشگر چهارهر  مشاركت و
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  قدردانی و تشکر

علوم انسانی ادبیات و دانشکده  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 پیام نوردانشگاه 
 

  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، نویسنددان 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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