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 مقدمه

ای از متون هستند که به بازگویی سرگذشت و وقایع زمان زندگانی پیامبران های پیامبران گونهقصه

 قصص برخی از امتقرآن مجید مشهور الهی میپردازند. در 
ً
ما

ّ
ها و پیامبران ذکر شده است، اما مسل

مقصود از بیان این قصص، حکمت و موعظه بوده و ذکر وقایع تاریخی در اولویت قرار نداشته است؛ 

حاب اص ۀهاست. چنانکه دربار زیرا تاریخ در مقام بیان جزئیاِت وقایع و تعیین سال و ماه حدوث واقعه

ِبُثوا ِفي َکْهفِ »کهف آمده است: 
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ِبُثواَو ل

َ
ُم ِبما ل

َ
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َ
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ّ
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َ
ِل ا

ُ
 ق

ً
الَث ِماَئٍة ِسِنیَن َو ِاْزَداُدوا ِتْسعا

َ
کهف: )« ِهْم ث

سیصد سال در غارشان ماندند و ُنه سال به آن افزودند. بگو: خدا به مدتی که »(؛ یعنی: 32-35آیات 

اده و ه اتفاق افتهای قرآنی، وقایعی است که در گذشتقصه ۀشک نیست که هم« ماندند داناتر است.

و ... منعکس گردیده یا سینه به سینه انتقال یافته است. بدین ترتیب،  تلمود، توراتبسیاری از آنها در 

ندگان ای از نویساند. با این همه، از دیرباز عدهوبیش آشنایی داشتهمردم در عصر نبوی با آن قصص کم

شده اکتفا نکرده و به تفسیر قصص و اخذ حد بیانو علما به تلمیحات و اشارات پندآموز قرآن در همان 

آنها از منابع دیگر پرداخته و برای یافتن زمان و مکان معّین برای افراِد ذکرشده در قصص، تالش فراوان 

 اند.نموده

به زبانهای فارسی و عربی نوشته شده « قصص انبیاء»در هر حال، از دیرباز کتابهایی تحت عنوان 

 قرآنوار گونه آثار را نوعی تفسیر قرآن به شمار آورد؛ تفسیری که تنها آیاِت حکایتاینشاید بتوان است. 

های و به دیگر آیات مربوط به احکام و گزاره را نقل میکند، به جزئیات بیشتر زندگی پیامبران میپردازد

النبیاء و ااالنبیاء بخاری، النور المبین فی قصصاالنبیاء پوشنجی، قصصکلی توجه ندارد. قصص

االرض و االنبیاء حمزه اصفهانی، المرسلین جزایری، قصص انبیاء کرام واعظ بیرجندی، سنی ملوک

 این آثار هستند. ۀاالنبیاء قطب راوندی و ... از جملقصص

کتابی که در اینجا به بررسی آن خواهیم پرداخت و براساس ویژگیهای سبکی و نکات تاریخی 

نام دارد االنبیاء و سیرالملوک قصصاطالعات جدیدی را درباب آن مطرح خواهیم کرد، مندرج در آن، 

ح و منّقحی و به یکی از عارفان قرن چهارم هجری منسوب است. تاکنون از این کتاب مهم،  متن مصحَّ

آن پژوهش درخوری هم صورت نگرفته است. تنها برخی  ۀتهیه نشده و بدین ترتیب دربار 

( در آثار خود به 1251( و خانبابا مشار )1233)احمد منزوی شناسان چون نویسان و کتابفهرست

و اشاره خواهیم کرد. اند که در ادامه به نظر این دزمان تألیف و مؤلف آن پرداخته ۀزنی دربار گمانه

درحالی که به دلیل اهمیت انتساب آن به جویرِی عارف و متقّدم بودن متن، پژوهش در این اثر بایسته 

 است. 

نظر به اینکه تحقیق در آثاری که نمیتوان اطالعات چندانی در مورد آنها در منابع اساسی یافت، باید 

علمی و موثقی از این کتاب انجام نشده، در این  بیش از همه مّتکی به متن همان اثر باشد و تصحیح
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شرح این ایم. ویژگیهای اجمالِی این نسخه به ق تهران استناد کرده1211چاپ سنگی پژوهش به 

  است:

و  سطر وجود دارد و آیات 33های فراوانی است. در هر صفحه این چاپ دارای افتادگیها و بدخوانی

اند. استفاده از عالیمی چون آیه و شعر تر از متن فارسی نوشته شدهاحادیث موجود در متن کمی بزرگ

ات و یا پیش از بعضی ابی« اآلیه»شود میدر تمام متن رعایت نشده است و گاهی پس از ذکر آیه نوشته 

 ها هم باالی صفحه نوشتهز قصهنویسد. در چاپ سنگی مورد استفاده، عنوان هر یک امی« شعر»اشعار 

ها و ذکر نام تمامی پیامبران به جز چند متن. در عنوان ۀتر از بقیی درشتون متن، کمشود و هم در می

شود. از جمله آورده می« السالم.... علیه ۀقص»رسد در چاپ فراموش شده است، میمورد که به نظر 

های مهم این چاپ، مصور بودن آن است که مطابق داستانی که در حال روایت آن است تصویری ویژگی

 الخطی این چاپ عبارت است از:آورد. اهّم ویژگیهای رسممیرا 

، 01اند )مثاًل در صنوشته شده« همچه»و « چه»در بیشتر اوقات به شکل « همچو»و « چو» -

 و غیره(.312

 شود. میرعایت ن« گ»گاه سرکش هیچ -

 (.33)ص« به بینم»آمده است: « به»پیش از افعال التزامی یا ماضی به صورت « ب» -

« ۀخطب»آن نیز فراموش شده است:  ۀآمده و گاه همز « ۀ»به صورت « ایه»ی موارد در برخ -

 (.1)ص« ۀطبق»( و 351)ص

 «امیرالمؤمنین»به جای « امیرالمومنین»همزه در کلمات گاه کتابت نشده است، مانند:  -

 (. 13)ص

 (،51)ص« خاطر»به جای « خواطر»نوشته شده و گاه بالعکس: « خا»گاه به صورت « خوا» -

 (.12)ص« خاموش»به جای « خواموش»( و -2)ص« برخاست»به جای « برخواست»

به جای « کاسها»شود: میحذف « های جمع»هنگام پیوستن به « های غیرملفوظ» -

 (.311)ص« هاکاسه»

« خوشنود»به صورت « خشنود»و »( و 11آمده )مثاًل در ص« خورد»به صورت « خرد» -

  (.120)ص

 (.51)ص« شکرگذاری»آمده است:  «گذاردن»به صورت « گزاردن» -

 کتابت شده است.« و»( با یک 20)ص« کاووسکی» -

« ةزکو»اند: الخط عربی نوشته شدهرسم ۀو به شیو« ة»برخی کلمات عربی در زبان فارسی با  -

 (.135)ص
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 االنبیاء و مؤلف آندربارة قصص

به ابومحمد جویری، عارف قرن چهارم هجری منسوب است. مطابق آنچه  االنبیاء و سیرالملوکقصص

هجری قمری به زبان عربی تألیف و در روزگار سلطان  253اثر آمده است این کتاب در سال  ۀدر مقدم

گروهی از علمای هند، در هند به پارسی ترجمه شده است  ۀالدین مظفر و به امر وی به وسیلغیاث

(. کتاب مشتمل است بر ذکر آفرینش هستی، چگونگی آفرینش 1الملوک: صاالنبیاء و سیر )قصص

ماه و ستارگان، خلقت آدم و حوا و احوال پیامبران الهی تا بعثت پیامبر اسالم و ذکر حوادث روزگار 

 ایشان و اتمام کتاب با روایت وفات آن حضرت.

قبل از محل تصنیف این : »فارسی کتاب چنین آمده است ۀزمان تألیف اثر حاضر در مقدم ۀدربار 

اتفاق الدین علمای هند را با علما و حکما از خود جمع کرده و بهکتاب به زبان عربی بود و سلطان غیاث

علما اتفاق کردند که این کتاب را و این بزرگ را اکابر دین  ۀاین کتاب را به زبان عجم کردند... چون هم

)شیخ محمد جویری( را حاضر آوردند و این را از وی التماس  شرع کنند، آنگاه سلطان اسالم فرمود تا او

توقف اجابت فرمود... حضرت شیخ جویری گوید که: چون از خدمت حضرت سلطان کردند. بی

بازگشتم، مدت یک سال گردیدم و بسیاری از کتب که اسانید مختلفه در وی بود، بیرون بردم و آنچه به 

کردم و هر کلمه تا بر من روشن نگشت از مخبران صادق، در این  قرآن و اخبار موافق بود در وی جمع

ن نام کردم و آغاز تألیف ای االنبیاء و سیرالملوکقصصکتاب ننوشتم و او را در یک دفتر جمع کردم، 

 (.13)همان: ص« بود. االول سنة اثنی و خمسین و ثلث مائةربیع ةکتاب در غرّ 

هجری قمری نگاشته شد و در روزگار سلطان  253در سال  مطابق تصریح مقدمه، متن عربی این اثر

علما و حکما و نیز تعلق خاطر سلطان به این  ۀالدین مظفر، به دلیل رواج متن عربی آن میان عامغیاث

  دان هندی، به پارسی ترجمه شد.ای از علمای پارسیاثر، توسط عده

ه آید که است. از مقدمه چنین برمیریختگی مقدمهمیادآوری است توجه به ب ۀه شایستاما آنچ

خوش تغییرات فراوان شده است تا آنجا که مردم، دست ۀایی این اثر میان عامکتاب حاضر به دلیل رو 

همه بر اساس مقدمه، باید به چند در مواردی مبهم کرده است. با اینمقدمه و متن اثر را کاماًل دگرگون و 

 زیر توجه داشت: ۀنکت

 عربی این اثر محمد جویری بوده است نه مترجم این اثر.متن  ۀالف( نویسند

الدین مظفر و در روزگار وی نگاشته نشده است. بلکه این پادشاه ب( متن عربی به امر سلطان غیاث

 متن عربی به پارسی کرد تا همگان به راحتی از آن بهره ببرند. ۀهندی، امر به ترجم

 اند.هندوستان بودهپ( مترجم این اثر، جمعی از علمای 

پارسی این اثر چنانچه پس از این خواهد  ۀبوده است و ترجم 253ت( سال نگارش متن عربی، 

 یا پس از آن است. مآمد متعلق به اواخر قرن یازده
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محمد  ،اندآن پرداختهرا در اکثر منابعی که به معرفی  االنبیاء و سیرالملوکقصص ۀنام نویسند

های چاپی فارسی و عربی، ذیل جویری؛ مؤلفین کتاب دهخدا: ۀنام.ک لغت)ر اندجویری ذکر کرده

االولیاء خود به احوال وی پرداخته ةاند که عطار در تذکر و او را همان عارفی دانسته (113مشار: ص

 . اگرچه عطار نام وی را ابومحمد جویری ضبط کرده است..(215االولیاء، صة)ر.ک تذکر  است

نام مؤلف این کتاب در این »چنین آورده است:  االنبیاء و سیرالملوکصصقمؤلف  ۀمشار دربار 

مقدمه یک جا محمد جویری و جای دیگر ابومحمد جویری آمده. پیداست که مراد از این محمد یا 

االثیر رحلت وی ابومحمد جویری همان عارف مشهور اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم است که ابن

کرده و نامش را ابومحمد احمد بن محمد بن جویری آورده و گوید از مشاهیر ضبط  211را در سال 

االنس نام وی را ابومحمد احمد ابن محمد بن حسین یا حسین مشایخ صوفیه بوده. جامی در نفحات

درگذشته است. خواجه محمد  211یا  213بن محمد یا عبدالله بن یحیی بغدادی آورده و گوید در سال 

ضبط  211الخطاب نامش را ابومحمد احمد بن محمد بن حسین جویری و رحلتش را در پارسا در فصل

به جهان آمده، چهل  252نماید که وی ساکن بغداد بوده و چون ابوسعید در سال میکرده است. چنان 

و شش سال پیش از والدت او از جهان رفته است و ممکن نیست معاصر وی بوده باشد و نیز ممکن 

 ن 253 نبوده است در
ً
توان یمچنانکه در مقدمه آمده کتابی تألیف کرده باشد... پس این کتاب را مطلقا

ی االنبیاء و سیرالملوک تألیف محمد حویزی ناماز او دانست و شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که قصص

رن حدود قآید در فارسی برمی ۀبه زبان تازی تألیف کرده و چنانکه از روی انشاء ترجم 253است که در 

  .های چاپی فارسی و عربی، مشار: همانجا(مؤلفین کتاب) «اندهشتم در هند به فارسی ترجمه کرده

آن از محمد بن جریر طبری )مؤلف  ۀای از قرن یازدهم که در مقدماحمد منزوی با توجه به نسخهاما 

عربی  متن ۀنویسند :یدگومی برد،میمتن عربی اولیه نام  ۀیسندتاریخ االمم و الملوک( به عنوان نو

 آنان اتفاق»ابومحمد جویری نیست و شیخ محمد حویزی است. در متن این نسخه چنین آمده است: 

و او نیز چون مشار در تعیین « کردند که کسی پرهیزگارتر از محمد جریر طبری مورخ و مفسر نیست

متون قرن شش یا  ۀجملاز فارسی اثر مورد ذکر به خطا رفته است و این متن را  ۀزمان نگارش نسخ

 (.030-033، ص2های پاکستان و هند، منزوی: جداند )فهرست مشترک نسخهمیهفت 

بودن نگارش متن عربی توسط ابومحمد که مشار به درستی نظر دیگران مبنی بر حتمیبا این

ساس اه بر اثر به خطا رفته است؛ چرا ک پارسی ۀتعیین زمان تألیف ترجم ۀجویری را رد کرده اما دربار 

یا مدتی پس از آن.  ماست متعلق به اواخر قرن یازدهتصنیفی متن و شواهد موجود در متن این اثر، 

الدین پادشاهی به نام غیاث اند،جو کردهو در هندوستان تا آنجا که نگارندگان جستنیز در قرن هشتم 

مظفر نداریم و تنها کسی که نامی نزدیک به این نام دارد شاهزاده بایسنقر میرزا فرزند شاهرخ تیموری 

زیست و در استرآباد فرمانروایی داشت و در همانجا نیز می 323تا  313های سال ۀاست که در فاصل

 ..(المعارف مصاحب: ذیل بایسنقرة)ر.ک دایر  وفات یافت
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به فرمان سلطان کتاب ، این ذکر شدهاالنبیاء و سیرالملوک قصصمطابق آنچه در مقدمة 

متأسفانه در این  داِن هندی به پارسی ترجمه شده است.ای از علمای پارسیلدین توسط عدهاغیاث

 رو حدس زدن تاریخ دقیق این اثر ممکن نیست.از این علما نیامده است و از اینیک مقدمه نام هیچ

 زمان ترجمه

زمان احتمالی تألیف اثر حاضر را ذکر کردیم که معتقد است این اثر در  ۀپیش از این نظر مشار را دربار 

دین الی که غیاثترین فردقدیمی ،قرن هشتم ترجمه شده است. اما چنانکه پیش از این نیز آوردیم

ن همه زیسته است. با ایمی، بایسنقر میرزا فرزند شاهرخ تیموری است که در قرن نهم مظفر نامیده شده

 ۀچرا که محل فرمانروایی این شاهزاد طان مورد اشاره در اثر حاضر باشد؛تواند که سلمیبایسنقر میرزا ن

حدس  ندوسِت تیموری در استرآباد و حوالی آن بوده و امارتی در هندوستان نداشته است. پس ایکتاب

طا کاماًل خ ،تیموری و به فرمان وی به پارسی برگردانده شده باشد ۀکه این ترجمه در روزگار شاهزاد

 که نام این پادشاه ساختگی باشداحتمال میدهد ای از صحت ندارد. احمد منزوی است و اندک بهره

 .(033، ص2های پاکستان و هند، منزوی: ج)فهرست مشترک نسخه

این اثر  ،االنبیاء و سیرالملوکقصصو نکات تاریخی مربوط به های سبکی بدلیل ویژگی به هر حال،

 در اواخر قرن یازدهم 
ً
 اینک شرح دالیل نگارندگان:. است نگاشته شدهو یا پس از آن احتماال

 

 نکات تاریخی دال بر متأخر بودن متن

 :بودن مترجمانشیعه. 1

را در دست نداریم، اما براساس متن  االنبیاء و سیرالملوکقصصیک از مترجماِن هندی اگرچه نام هیچ

های فراوانی وجود دارد که بر بودن آنان واضح و مشهود است. در متن ترجمه، گزارهموجود شیعه

 هایی چون: گذارد. گزارهمیبودن افراد مذکور صحه شیعه

امر کردن پروردگار به قلم که  همراهی نام علی )ع( با نام پیامبر گرامی اسالم در آغاز خلقت و -

 بر والیت علی )ع( تأکید کند:

« اللهالله، علی ولیال اله اال الله، محمد رسولرا که بنویس بر ساق عرش فرمان آمد قلم »

 (.5االنبیاء و سیرالملوک: صقصص)

ُزبانه موکالن جهنم هستند که به برکت مصطفی )ص( و علی )ع( آتش جهنم به  ۀنوزده فرشت -

 رساند:میآنان آسیبی ن

الله، ندا آید جبرئیل را که خاتمی از بهشت بیاورد که بر آن خاتم نوشته باشد ال اله اال الله، محمد رسول»

الله. آن خاتم بر پیشانی آن نوزده فرشته نهند تا داغ احمدی بر پیشانی ایشان پیدا شود و هر علی ولی

 (.11صهمان: ) «زخ روند، ایشان را هیچ المی نرسدنوزده فرشته به برکت مصطفی و مرتضی در دو

 «:امیرالمؤمنین»نام بردن از علی )ع( با لقب  -
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رسول )ص( برخاست و علی را به جای خود خوابانید و مشتی خاک بر سر ایشان ریخت و برفت. چون »

. ابابلیس دست به سر کرد، خاک دید. گفت: محمد خاک به سر ما ریخت و برفت. آمدند به جای خو

 (.322صهمان: ) «امیرالمؤمنین را دیدند. گفتند: محمد کجاست؟ گفت: رفت به غار

 «:امام»یاد کردن از حسن بن علی )ع( و حسین بن علی )ع( با عنوان  -

دستوری نتوانم داد. او بسیار از مسعود گفت: مرا امان ده. گفت: بیابوسفیان به نزدیک عبدالله»

بدالله زبیر آمد؛ امان خواست و گفت: نتوانم. به نزدیک امام حسن حضرت رسول )ص( بترسید. پیش ع

 (.311صهمان: ) «و حسین آمد؛ امان خواست. امان ندادند

کی های کعبه نام یکند که مطابق آن بر هریک از سنگمیدر ذکر ساختن کعبه روایتی را نقل  -

 اطهار نقش بسته بود: ۀاز ائم

داد. آوازی شنید که سنگ اول به محراب شد. چون سنگ اول آورد و به ابراهیم جبرئیل سنگ می»

 (.13صهمان: ) «بنهاد نام محمد پدید آمد و به هر سنگی نام یکی از ائمه پدید آمد

مذهب بودن مترجمان را باید از دالیل شیعه ه علی )ع(بآوردن ابیاتی از دیوان منسوب همچنین 

 شیعیان از همان صدر اس
ً
ما

ّ
جهان حضور داشتند و صرف  ۀالم در صفحات گسترددانست. البته مسل

شیعه بودن شخص را نباید دلیل بر متأّخر بودن او دانست؛ اما چنین تفکراتی که در باال بدان اشاره 

 صفویه به بعد رواج یافته است. ۀکردیم، بویژه در هندوستان، از دور 

 ق(:1101)درگذشته به سال . ذکر دو بیت از صائب تبریزی 2

 عجججججججب بجججادی ز روی گجججلشجججججن آمجججد

 یجججعجججقجججوب روشججججججن ۀعجججزیجججزان دیجججد

 

 بجججر تجججن آمجججد مکجججه ججججان رفجججتجججه بجججاز 

 کججه بججوی یججوسجججججف از پججیججراهججن آمججد

همججان: ص یزی: 33) بر ت یوان صججججائججب  ؛ د

 (11ص

 ای از کتاب مربوط به پیش از قرن یازدهم:. عدم وجود نسخه3

های شده است )فهرست مشترک نسخهیازدهم کتابت  ۀموجود از این کتاب در سد ۀترین نسخقدیمی

 (.030، ص2خطی هند و پاکستان، منزوی: ج

 . نام بردن از شهر تهران: 4

(. گرچه قدمت تهران به 75در داستان حضرت یعقوب )ع( از شهر تهران یاد شده است )همان: ص

ه یه و بویژ صفو ۀرسد، اما رشد و مشهوریت تهران از دور میعنوان یک آبادی به پیش از حمله مغول هم 

 قاجاریه آغاز شده است.

 منابع احادیث:. 5

آمده از روایات و احادیث مستخرج از منابع، حجم باالی بسیاری از روایات و مطابق آمار به دست

 اند. االنبیاء و سیرالملوک تنها در بحاراالنوار نقل شدهاحادیثی مذکور در قصص
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 سیشنادالیل سبک

انه و ای از عبارات و تعبیرات عامیزبان قرن یازدهم باشد. زبانی که آمیخته ۀخوبی آینتواند بمیاین اثر 

نیز لغات و واژگان کهن است. نثر این اثر، نثری ساده و در برخی موارد دارای ابهام و تعقید است. 

د جمالت کوتاه و واژگان، واژگام مأنوس و متداول هستند. جز مواردی که نویسندگان از زبان عه

 اند، متن یک دست است. استیالی سبک خراسانی بهره گرفته

 الف( واژگان خاص به کار رفته:

بند اسب اسرائیل سوگند خورده بود که ریش فرعون را شکالیکی از بنی»بند ستور(: بند )پایشکال

 (.112)ص« گرداند. آن روز سوگند خود را راست گردانید

این پیراهن را بر من بگذارید که اگر بمیرم کفن من باشد و اگر زنده »پوش )شلوار و زیر جامه(: عورت

 (.21)ص« پوش من باشدبمانم عورت

جبرئیل بادی بر روی ایشان دمید، طمس شدند و طمس آن باشد که چشم و »طمس )ناپدید کردن(: 

 (.52)ص« دهان و بینی یکی شود و روی ناپدید شود

کند و من طاقت عشق او ندارم. شما هر میه خود خواندم و او منع او را ب»در کار آمدن )مطیع شدن(: 

 (.22)ص« یک او را پند دهید تا مگر در کار آید

داشت ملک او برقرار بود و چون تغییر پدید آمد در میمادام که طعام فراخ »داشتن )بخشیدن(: فراخ

 (.112)ص« ملک نیز تغییر افتاد

اسد همه از دین برگشتند و هر قوم که از دین بنی» زکات(: آوری خمس وکاردار صدقات )مأمور جمع

 (.353)ص« برگشتندی، کاردار صدقات را بیرون کردند

 (.131)ص« آن اسبان را در راه خدا سبیل کرد»سبیل کردن )انفاق کردن(: 

 (.122)ص« دانستکس تورات به از آن نمیآصف کتابخوانی بود که هیچ»خوان )عالم(: کتاب

اوریا شهادت یافت... داود تعزیت داد و بعد از سالی زن او را در نکاح آورد »دن )تسلی دادن(: تعزیت دا

 (.120)ص« و داود را نود ]و[ نه زن بود

گمان بودند، گفتند: باک مدارید و مترسید که بسیار، آن کسان که بی»بی گمان )مطمئن به خداوند(: 

 (.123)ص« تعالیو غلبه کند به توفیق و نصرت خدای شمار که لشگر اندک ایشان را بشکندلشکر بی

 (.121)ص« جنگ طالوت را استعداد کردند»استعداد کردن )آماده کردن(: 

هر چه کافر بودندی، آواز بشنیدندی در حال جان بداندی و هر چه صنعان »صنعان )صنعتگران(: 

 (.121)ص« بودند دست از صنعت بداشتند و هرچه مؤمن بودند جان پروردندی

وانست تمیکوشید ایشان را از راه نمیکه ابلیس چندان»دیوانگی ساختن )خود را به دیوانگی زدن(: ب

 (.311)ص« دیوانگی ساختپیری بیامد و خویشتن را بگنده برد؛ تا روزی بر شبه
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که گین به کار بردند و کوشکی چنانهای زرین و نقرهسر آن چاه کوشکی و خشت»ای(: گین )نقرهنقره

 (.312)ص« او را چهار هزار در بود تا هرکس بر آن درآمدی و آب برآوردی

ه المقدس دادند و ببترسیدند و همه پناه به مسجد بیت»پناه به جایی دادن )به جایی پناه بردن(: 

 (.105)ص« طاعت مشغول شدند و شب و روز تورات ]خواندند[

آمد زن را بزد و مقاالت خواست. زن فریاد برآورد چون باز »مقاالت خواستن )دعوا شدن میان دو کس(: 

 .(102)ص« که دیروز یکی را بکشتی، خواهی که مرا نیز بکشیچنان

 «ایم؟زکریا گفت: یا جبرئیل! این را چه عالمت باشد که من و عیال من پیر شده»عیال )همسر(: 

 (.102)ص

 .(310)ص« بپرواز تا به جوار ما برسیبرگ مرگ بساز و از سرای عاریت »پروازیدن )پرواز کردن(: 

رو به مدینه نهاد، به جایی رسید که او را » شود(:میالطریق )جایی که راه به چند شاخه تقسیم مفرق

 .(351)ص« الطریق بود که مردم از آن جایگاه پراکند]ه[ شدندیغدیر خم گویند و آن مفرق

آمده. هم را بشناختند آنجا را کوی عرفات نام  های عرفات برسید آدم آنجاچون به کوه»هم )یکدیگر(: 

 (.12)ص« نهادند

 (.15)ص« قابیل بدوی شومی بورسید»بورسید )بورزید(: 

کردند تا به صندوق رسیدند. گفتند که این میمال ابراهیم را گردش »گردش کردن )بازرسی کردن(: 

 (.12)ص« صندوق را در بگشا

دی آمد نوش نام کرد و چون به بلوغّیت رسید و شیث وفات شیث را فرزن»بلوغیت )به بلوغ رسیدن(: 

 (.31)ص« جای داشتیافت و نوش دین پدر را به

فرمان هجرت کرد از خدمت ما تا یکسو شود و روی از قوم بگردانی چون بی»بازبستن )گرفتار کردن(: 

 (.112ص« )به ماهی بازبستمش تا خلق بدانند که هر که ما را بود، ما نیز او را باشیم

اسرائیل از او ادب گرفتندی که یوشع با کسان خود چنین کرد. بنی ۀهم» آبادان داشتن )رواج دادن(:

 (.112)ص« داشتیمیاسرائیل ]را[ تورات آموخت و شریعت موسی )ع( آبادان بنی

شد، ها نگاه داشت. چون یتیم بزرگ آفت ۀتعالی آن گاو را از همحق»داللگی )داللت و راهنمایی(: 

 (.130)ص« ای که به یک درم خریده بودش به زر کردند و بدان یتیم دادندخود داللگی کرد تا گوساله

رفت هیچ درویشی را با خویشتن نبردی. میقارون بدان ترویج »ترویج )شکوه و آرایش ناشی از تجمل(: 

 (.132)ص« اسرائیل همه توانگر با خویشتن بردیدوازده مرد بنی

« ذره شدتعالی یک ذره تجلی بر کوه افکند. طراقی از کوه برآمد و ذرهحق»ند(: طراق )صدای بل

 (.131)ص

آیید تا من پیش مینرمک چون در وادی طور رسید قوم را گفت: شما نرمک»آرامی(: نرمک )بهنرمک

 (.110)ص« روم. موسی پای برگرفت و بر کوه شد
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 (.112)ص« اما وزیرش بدراه بود فرعون بر آن بود که ایمان آرد»بدراه )گمراه(: 

وجود  شناسیاز نظر سبک االنبیاء و سیرالملوکقصصبا این حال، دالیل متعددی برای متأخر بودن 

 دارد:

 فراوان و گسترده از عبارات و تعبیرات عامیانه: ۀاستفاد .1

  رحمت ایزدی: -

مان: ه« )به رحمت ایزدی پیوستسیبی از بهشت آوردند و برابر وی بداشتند تا جان از وی جدا شد و »

 .(112ص

  دهن: -

 همان:« )دار در نزد من بهتر است از بوی مشک؟ندا آمد که ای موسی! تو ندانستی که بوی دهن روزه»

 .(110ص

 یک چیزی:  -

« ام سخت عجبام. الکن یک چیزی دیدهای در عالم؟ گفت: عجایب بسیار دیدهچه عجایب دیده»

 (.131صهمان: )

 پهلو در پهلو:  -

 .(352صهمان: « )گردید، تا نماز صبح بگزاردمیهمه شب پهلو در پهلو »

  به حدی که: -

که هر زن که عروس کردند پیش از آن که به حدیداشت تا بمیملکی آن جا داشت که زنان را دوست »

 (.12صهمان: « )شوهر رسیدی آن بردی ۀخان

 صالح کردن )مشورت کردن(:  -

 (.112صهمان: « )با وزیران و ندیمان خود صالح کنم. فردا من و قوم به تو ایمان آریمبازگرد تا من »

  صورت )زیبا(:خوش -

 .(03صهمان: « )صورت بودفرعون به غایت خوش»

 واویال:  -

همان: « )محراب و منبر از مصطفی خالی مانده. بانگ واویال واابوالقاسما از صحابه برخاست»

 (.350ص

 بسته: زبان -

 (.151صهمان: « )گناهندبسته بیمستحق عذابیم، این چهارپایان زبانما »

  ُبنگ )بانگ(: -

مان: ه« )به فرمان خداوند جبرئیل بیامد و ُبنگی بر ایشان زد چنان که از هول و هیبت آن همه بمردند»

 (.113ص
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  والله )سوگند برای حاشا کردن(:نه -

ی است والله! مدتکرد، مگر برادر شما است؟ گفتند: نهتوان میمالک گفت: آثار بندگی در او مشاهده ن»

 (.22صهمان: « )که با ما است

 جوگندمی:  -

 .(132)همان: ص« تر شدیم مردی را دیدیم ریش جوگندمی داردچون پیش»

 ای متاخر است(:جناب )در کاربرد شاخص، واژه -

 (.122)همان: ص« فرمودجناب امام جعفر صادق روایت کند از پدر خویش و او از پیغمبر )ص( که »

 :«اسدالله الغالب»استفاده از تعبیر  . 2

با  جریم هاز قرن ده .شده در قرن هشتم( است)نگاشته العلیسمطدر این تعبیر ترین کاربرد قدیمی

 یابد:گسترش می عبارتبودن دولت مرکزی استفاده از این توجه به شیعه

ه»
ّ
نبی غالب علی بن ابی طالب در مضمار خالفت و امامت دعوی الغالب و لیث  با امیر المؤمنین اسدالل

 (.2)سمط العلی للحضرة العلیا: ص «مبارات و مجارات کرد

االنبیاء و قصص« )رسول )ص( با اسدالله الغالب با جمیع صحابه بر ایشان زدند و بسیاری را بکشتند»

 (.322صسیرالملوک: 

  «:شاه مردان»تعبیر کاربرد  .3

رن شده در قدر ظفرنامه قسم اسالمیه حمدالله مستوفی )نگاشتهاین عبارت کاربرد ترین قدیمی

 :رایج شد از روزگار صفویه« الغالباسدالله »مانند  نیز« شاه مردان.»هشتم( است

 عججرضجججججه کججن اسجججججالم را»بججدو گججفججت: 

رضجججججه نجججبجججی  بجججدو کجججرد اسجججججالم عجججَ

 نججمججازپججس از بججهججِر دیججگججر بججه رسجججججِم 

 

 «کجججز ایجججن بجججرفجججرازم هجججمجججی نجججام را

 عججلججی مججردان پججذیججرفججت دیججن، شجججججاه

 بجججگجججفجججتجججنجججد بجججا خجججالجججِق پجججا  راز

 (11، ص1)ظفرنامه قسم اسالمیه: ج

االمر به جایی رسید که بعد از موت حضرت رسول )ص( بر شاه مردان خروج کرد، بر شتر عاقبت»

 (.312صنبیاء و سیرالملوک: االقصص« )نشست و جنگ کرد

  :وجه وصفینادرست از  ۀاستفاد .4

اغلب این وجه به شکل نادرست  صفویه آغاز شد. از این دوره به بعد ۀنادرست وجه وصفی از دور کاربرد 

 شناسی نثر، شمیسا:)ر.ک سبک آوردگرفت و نثر ناخوشایندی را به وجود میمیمورد استفاده قرار 

 :(715ص

ای رفت. تاج از گوهر آراسته بر سر نهاده و قّبهمیغالمان چپ و راست قارون را گرفته و قارون در میان »

 .(132صاالنبیاء و سیرالملوک: قصص) «داشتند تا آفتاب بر وی نتابدمیاز زر سرخ بر باالی سر او 

 ضعف تألیف:  .5
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« فو کردناز کسی ع»مثاًل نویسنده تعبیر ترین مشکالت، ضعف تألیف است. این کتاب یکی از مهمدر 

 آورده است:« کسی را عفو کردن»را به جای 

مان: ه« )یوسف گفت: یا برادران! من از شما عفو کردم ولیکن خود بروید پدر را از محنت و غم برهانید»

 (32ص

 :اشعار ضعیف .6

 مانند:

 الجججلجججهبجججه مجججرگ مجججحجججمجججد رسججججججول

 هجججفجججت آسجججججمجججان و زمجججیجججنبجججلجججرزیجججد 

 ددان بججججیججججابججججان و مججججرغ هججججوا

 چججه بججودی نججمججردی گججزیججده رسجججججول

 

 جججهججان تججیججره گشججججت و مججه خججور سججججیججاه

 هججمججه خججلججق را جججان و دل شججججده تججبججاه

 هججمججه بججا خججروشجججججنججد و بججانججگ و آه

 کججه سججججاالر دیججن بججود و شججججمججع سججججپججاه

 (310)همان: ص

 :یسبک. اضطراب 7

االنبیاء و سیرالملوک، نثری است ساده و روان. در این اثر به جز چند مورد نثر کتاب قصص

 متن بیش از ۀدشوار و نامأنوسی وجود ندارد. جمالت ساده و کوتاه هستند و تکی ۀشمار، واژانگشت

ذکر  اآنکه بر گزارش حوادث باشد، بر گفتگو است و از این رو متن در برخی موارد که به تفصیل و ب

ت. های متون روایی اسزند و دارای ویژگیمیپردازد، با متون داستانی پهلو میها جزئیات به روایت قصه

های البته این جنبه در پایان اثر و هنگام روایت حوادث مربوط به زندگی پیامبر اسالم )ص( و جنگ

ابق کند و دوباره مطمیه کردن حوادث بسندسابقه و با اختصاری مخل به گزارشایشان؛ با سرعتی بی

آورد و حتی گاه روال معمول خود، هنگام روایت وفات پیامبر، به روایتی دقیق و جزء به جزء روی می

فت صفحات پایانی اثر چنین گ ۀتوان دربار میطور کلی کند. بمییک سخن را در چندین جایگاه تکرار 

ان از فراو  ۀپردازی، استفادده به سجعکه سبکی متفاوت با کل اثر دارد. چرا که در این بخش نگارن

آورد. البته این کار را نگارنده یک بار دیگر سخنان موزون، ذکر اشعار مختلف فارسی و عربی روی می

کند و با آوردن اشعاری سست و سخیف و نیز میهنگام ذکر مفارقت یوسف نبی از یعقوب )ع( 

 کند.میخلق  فراوان نثری احساسی و متفاوت را ۀپردازی و مویسجع

و همین فراز و فرودها به بسیار دارد فراز و فرودهای سبکی  ؛نیست و یکدستهموار این کتاب، متن 

 صفویه و سبک ۀاواخر دور  ۀاند. متن اثر تلفیقی است از سبک ساداضطراب سبکی اثر منجر شده

 ۀر میاندرست د های سبک خراسانی. این تلفیق شکل منطقی ندارد ومرسل خراسانی با تمامی ویژگی

ازهم شود و پس از دو یا سه سطر بمیباره سبک خراسانی به کار گرفته صفویه، به یک ۀر دو ۀسبک ساد

ین ای نامتوازن و پراکنده است که گاه اگونهیابد. این تغییر سبک بهمیصفویه ادامه  ۀدور  ۀسبک ساد

اند، ز کتاب را ترجمه نکردهی اهایعالوه بر این که بخش آورد که مترجمانشائبه را به وجود می
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استیالی سبک خراسانی )مانند تاریخ بلعمی،  ۀهای قصص نگاشته شده در دور قسمتهایی را از کتاب

 تفسیر میبدی و سورآبادی( بدون ذکر مأخذ، کلمه به کلمه نقل کرده است.

 :تاالنبیاء و سیرالملوک چنین اسقصص های سبکی نثر خراسانی درویژگیچند نمونه از 

 «:او»در معنی « آن» ۀاستفاده از ضمیر اشار  -

]کرد[ که گناه نکنید و خطبه بخواند. اول گشت و ایشان را نصیحت میکیومرث تمامی شهرها می»

ینان بود و گفت تو از دست پدر خطبه در میان فرزندان آدم آن خواند و در آن میان مهتر ایشان ق

 (.32صهمان: ) «کنچنان خلیفه باش و مرا به پادشاهی قبول هم

 «:آن» ۀدر معنی ضمیر اشار « او»استفاده از ضمیر  -

خواند. اطاعت او مکن که اگر میشیطان است. تو را به معصیت  ۀاین دنیا نیز همچنان است. خان»

 .(23صهمان: ) «یوسف اطاعت نداشتی؛ مملکت دین و دنیا نداشتی

 همی: -

گفت و همی گریستی از بهر گناه میآدم همچنان بر سر آن کوه نشسته بودی. نخستین تسبیح »

 (11صهمان: ) «روز چیز نخورد و گرسنه همی بودخویش. چهل شبانه

 واژگان و تعابیر کهن: -

 وا برگشتن: -

: همان) «برندمیها بازپس گردند و هدیهمیآمدند و ناامید وا براز مشرق تا مغرب بدیدن پدر شما می»

 (31ص

 ها )در غیر موارد شرط و تمنی و ترجی(:ردن یاء به ظاهر زاید در آخر فعلآو -

شد و هر بیماری که از آن میتعالی از آن آب دو درخت بیافرید. از یک درخت روغن زیت حاصل حق»

شدی و به هر جراحت که نهادندی در میبمالیدندی شفا یافتی و از آن درخت دیگر روغن سرخ حاصل 

 (03صهمان: ) «بردیمیحال بهتر شدی و ملعون را برهان این دو درخت بودی و خلق را از راه 

 آوردن باء تأکید بر سر افعال: -

هر سال خراج ستاندی و عماری بسیار بکرد و گنبد عالی و بسیار آهن جمع کرد و آن تخت را معلق »

 (01صهمان: ) «زر و جواهر او را مرصع گردانیددر میان گنبد بداشت و به 

 استفاده از وجه مصدری بعد از خواستن، شایستن، توانستن و بایستن: -

همان: ) «آمدنرفتن. گفتند: ما نیز خواهیمیا قوم! شکر نعمت خدا بدانید که من به غزا خواهم»

 (152ص

 پیش از مفعول:« مر»آوردن 

 (03صهمان: ) «عبرت مر غافالن رایا محمد! در این قصه پند است و »

 استفاده از یاء تمنی و ترجی: -
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درویشی بیرون  ۀکاشکی ما نیز مثل قارون بودیمی تا ما را نیز چندان نعمت بودی و از این جام»

 (132صهمان: ) «شدیممی

 ای از اضطراب سبکی مورد اشاره:نمونه

غاری رسید و به آن غار رفت و ابراهیم را در  چون نه ماه تمام شد مادر ابراهیم از شهر بیرون شد و به»

تعالی در یک انگشت آن شیر آنجا نهاد و بیرون آمد و به شهر رفت. چون مادر ابراهیم را بگذاشت، حق

هر هفته مادر ابراهیم پیش او آفرید و در یک انگشت عسل و جبرئیل آمد و انگشت او را در دهان نهاد و 

بیامدی و بر در غار افتادی. چنانکه هیچ کس ندانستی که آن غاری  ایآمدی و پس رفتی. کوه پاره

چنان ین بود تا هفت سال شد. یک روز همو همچن است. چون مادرش آن جا رسیدی در گشاده شدی

بود که یک هفته و یک ماه و یک سال و یک روز از مادر پرسید که خدای من کیست؟ گفت: آزر. گفت: 

نمرود. گفت: خدای نمرود کیست؟ گفت: ستاره. گفت: خدای ستاره که خدای آزر کیست؟ گفت: 

 (.11)همان: ص «دانم و منفعل بیرون آمد و به آزر گفت آن چه شنیده بود.میباشد؟ گفت: ن

خورد. یمیکی دیگر از عوامل تشتت و اضطراب متن، اضطراب ضمیر است که در این اثر فراوان به چشم 

خطاب فردی به ناگاه با وی با  ۀیر آن است که به عنوان مثال، در میانمنظور و مقصود از اضطراب ضم

های اضطراب ضمیر ضمیر سوم شخص غایب یا اول شخص مفرد وی را مورد خطاب قرار دهیم. از نمونه

 های زیر را شاهد آورد:توان جملهمیاالنبیاء و سیرالملوک در قصص

 همان:) «کرده است و شکر گذارید مرا که خدایم های پاک که شما را روزیگفت: بخورید این نعمت»

 (121ص

رساند و مرا فراموش میداند و روزی من میشنو]ی[ و جای مرا میبینی و سخن مرا میپاک خدایا که مرا »

 (111صهمان: ) «کندمین

 گیری:نتیجه

به ابومحمد  منسوباالنبیاء و سیرالملوک در این مقاله برای نخستین بار با استفاده از متن کتاب قصص

متن آن پرداختیم و با بهره بردن از نکات تاریخی مذکور در اثر و همچنین  ۀجویری، به بیان نکاتی دربار 

 ، نقل دو بیت از صائببودن مترجمانفارسی آن را تعیین کردیم. شیعه ۀسبک نثر آن، قدمت ترجم

فراوان و گسترده از  ۀهم، استفادای از کتاب مربوط به پیش از قرن یازدتبریزی، عدم وجود نسخه

، اضطراب سبکی و برخی کاربرد نادرست وجه وصفی، ضعف تألیف عبارات و تعبیرات عامیانه،

 د.تر از قرن یازدهم هجری باشویژگیهای دیگر این کتاب نشان میدهد که متن فارسی آن نباید قدیمی

 منابع:

 .قرآن کریم .1

، 1232تصحیح رینولد آلن نیکلسون، تهران، ، بهفریدالدین، ولیاء، عطار نیشابوریال اتذکرة .3

 انتشارات اساطیر.
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