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 چکیده 

جلــدی كتــاب مقالــۀ حاضــر ویژگیهــای ســبکی تصــحیحِ جلــد دوم از مجموعــۀ پــنج 

یکـی از كتـب   مشهور به تاریخ وصّـاف اسـت. ایـن كتـاب     « االعصاراالمصار و تزجیهجزیهت»

نگـاری تحلیلـی   تاریخی قرن هفتم و هشتم هجری قمری اسـت كـه در آن از روش تـاریخ   

های نثر مصنوع و فنّی دورۀ ایلخانان است و یکی از نمونهاستفاده شده است، نثر این كتاب 

الحضـره  وصّـاف الدین دوره محسوب میشود. این كتاب نوشتۀ شهاباز قدیمترین منابع این 

است. نثر آن متکلف، مسجع و سرشار از عبارتپردازی و ذكـر مترادفـات و افـراط در آوردن    

اخبار و اشعار عربی و آیات قرآنی است. این كتاب دنبالۀ تـاریخ جهانگشـای جـوینی اسـت.     

جلد در شرح رویدادهای حکومـت ایلخانـان،   یک مقدمه و پنجتاریخ وصاف مشتمل است بر 

 هـ .ق است. 113یعنی سال ( 146-136قاآن تا اواسط سلطنت ابوسعید بهادر)از مرگ مکنو
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Abstract 

The present article is the stylistic features of the correction of the second 

volume of the five-volume collection of the book "Tajzih al-Amsar and 

Tajjih al-Asar" known as the history of Wasaf. This book is one of the 

historical books of the seventh and eighth centuries AH in which the 

method of analytical historiography has been used. The prose of this 

book is one of the examples of artificial and technical prose of the 

Ilkhanate period and is considered one of the oldest sources of this 

period. This book is written by Shahab al-Din Usaf-al-Hadhra. Its prose 

is compelling, concise, and full of phraseology, mention of synonyms, 

and exaggeration of Arabic news and poetry and Quranic verses. This 

book is a sequel to the history of Jovini. The history of Wasaf consists of 

an introduction and a five-volume description of the events of the 

Ilkhanate, from the death of Maknu Quan to the middle of the reign of 

Abu Sa'id Bahadur (736-716), ie the year 723 AH. 
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 مقدمه -9

ن شناســایی، تصــحیح و نشــر متــون اصــیل كــه اغلــب بصــورت دستنوشــته در مخــاز

ها نگهداری میشوند، یگانه راه مطمئنِ تحقیق در تاریخ اسالم و ایران اسـت. بـرای   كتابخانه

بدست آوردن دُرر ثمین و پربهای فرهنگ و تمدّن ایران و اسالم و ایران بایـد بـه تصـحیح،    

های مـدوّن تـاریخ تمـدّن    تحقیق، احیا و نشر این مواریث گرانسنگ، همّت گمارد تا اندیشه

 به جهانیان عرضه كرد. ایران را

 پژوهش ضرورت -6

تاریخ وصاف از منابع تاریخی تأثیرگذار در ادبیات كهـن ایـران اسـت و نمیتـوان نقـش      

ارزندۀ این كتاب را در بازگویی اوضاع اجتماعی و معرفـی و شناسـایی تحـوالت فرهنگـی و     

واره مورد توجه فکری و سیاسی عصر انکار نمود. این كتاب اگرچه بعنوان كتابی تاریخی هم

صاحبنظران و منتقدین بوده است، اما میتوان از اطالعات ذیقیمتـی كـه در زمینـۀ اوضـاع     

اجتماعی، عملکرد حکام، رفتار مردم، تحوالت فرهنگی و دگرگونی نگـرش و اندیشـۀ مـردم    

 بدست داده است، در علوم مختلف بهره گرفت. 

تنها باعث میشود نسل یق دقیق آن، نهلذا بررسی جوانب مختلف این كتاب و تصحیح و تعل 

ای بلکـه بگونـه  امروزی و آینده بتواند زوایای پیدا و پنهان این اثر را درک و دریافت نمایـد،  

 قمندان به ادبیات خواهد شد.  جدی موجب گرایش بیش از پیش عال

ی ای بـرای تفضـل و اوج توانـای   نویسـی را بهانـه  از آنجا كه مؤلف تاریخ وصـاف، تـاریخ   

نویسندگی و تسلط بر زبان عربی و شیوۀ مورد پسند نویسـندگی در دورۀ خـویش كـرده و    

منـد باشـد و در   خواسته است كه اثرش از صنایع ادبی مختلف، بدیع، دستور و بالغت بهـره 

هـای تركـی و   نگارش آن نیز كوشیده تا قلم را از پارسی بـه سـمت عربـی برگردانـد و واژه    

بابی در جهت شناخت بیشـتر و بهتـر   ه، لذا تصحیح و تعلیق آن فتحمغولی فراوانی بکار برد

ای ازجملـه تـاریخ،   در راستای ایجاد بستر الزم جهت پژوهشهای بین رشـته این اثر و گامی 

 علوم، زبانشناسی و... است.

 بیان مسئله -3

گی كه بعد از ظهور اسالم در ایران و دیگر نقاط دنیـای اسـالم بـه بالنـد    یکی از علومی 

نگاری بود. بواقع در نگارش تاریخ، مسلمانان و بویژه رسید، دانش تاریخ و بتبع آن فنّ تاریخ

شک نیسـت كـه شـناخت    »ای باید پیشگام و حتی مؤسس نامید. ایرانیانِ مسلمان را بگونه

ادیان و عقاید در نزد قدما، اهمیت بسیار داشته و از مورخان بزرگ دنیـای اسـالم، كسـانی    

یعقوبی و ابوریحان بیرونی مخصوصاً به آنچه مربوط بـه  ، ابن واضح مسعودیلحسن چون ابوا

(. از ایـن جهـت میتـوان    44: 4351كوب، زرین«)اندعقاید و ادیان بوده، توجه خاص داشته

نگـاری  های مختلف علوم، سـیر نزولـی را طـی میکـرد، تـاریخ     كه شاخهگفت: حتی هنگامی
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رشدی دوباره مییافـت   ار قدرتمداری ایلخانان مغول در ایرانهمچنان زنده و گاه مانند روزگ

الحضـره، تـاریخ گزیـدۀ    و كتابهای ارزشمندی چون تاریخ جهانگشای جوینی، تاریخ وصـاف 

ای و االنساب محمدعلی شـبانکاره رشیدالدین، مجمعالتواریخ خواجهحمداهلل مستوفی، جامع

 تاریخ بناكتی را پدید میآورد. 

نگاری مـورد كـاربرد مورخـان    یا ایرانی، دو گونه تاریخ نگاری اسالمیریخدر فرهنگ تا»

قرار گرفته است. نخست نوشتن تاریخ برحسب موضوع و دوم نگارش تـاریخ بترتیـب سـال.    

و اعتقادات مذهبی بطور معمول ازجمله عوامل مؤثر در نوع نگـارش  بینش تاریخی و قومی 

نی آن است كه آثار مورخان هر عصر حاكی از محیط تاریخ ازسوی نویسنده بوده و این بمع

كــاری و بازتــاب دگرگونیهــای فضــای فرهنگــی و سیاســی آن دوره اســت؛ بنــابراین تمــام 

از اخبارگرایـان و تـدبیرگرایان از سـه شـیوۀ متفـاوت بـرای       نگاران ایران و اسالم اعـم تاریخ

 نگارش تاریخ سود جستند. 

نگـاری در ایـران و دنیـای اسـالم     روشهای تاریخ روش روایی: این روش از مهمترین -4

هـای تـاریخی بـا درج سلسـله اسـناد،      بشمار میآید و در آن روایتهای مختلف دربارۀ رخداد

 یا حتی بدون آن بیان میشود.  یا ناقص وبطور كامل 

روش تركیبی: در این روش مورخ بجای آنکه روایتهـای گونـاگون و اسـناد مختلـف      -1

یخی را بیان كند، از راه مقایسه و ایجاد سازگاری میان گزارشـهای مختلـف،   یک رخداد تار

 یک روایت توضیح میدهد.واقعۀ مذكور را طی 

نگار در كنار نقـل روایـت و گـزارش تـاریخی     روش تحلیلی: در شیوۀ تحلیلی، تاریخ -3

: 4393آژند، «)عمدتاً تركیبی، به تجزیه و تحلیل، تبیین و بررسی علل و نتایج آن میپردازد

451.) 

نگـاری  یکی از كتب تاریخی كه به دست ایرانیان نوشته و در آن از روش تحلیلی تـاریخ 

 مشهور به تاریخ وصاف است.« االعصاراالمصار و تزجیهتجزیه»استفاده شده، كتاب 

 پیشینۀ پژوهش -4

( كوشیده است تا با شرح مشکالت و توضـیح لغـات و تركیبـات دشـوار     4319)احمدی

جلد دوم تاریخ وصاف و همچنین ارائۀ متنی موثق و ویراسته، امکان استفادۀ بهینـه از ایـن   

نگـارش   الحضره و سـبک جلد كتاب را فراهم آورد. نگارنده ابتدا در مقدمه، به معرفی وصاف

او و نیز خصوصیات سبکی و دستوری این كتاب پرداخته است، سـپس مـتن اصـلی را كـه     

 یک نسخۀ چاپ بمبئی است، تصحیح كرده است. نسـخۀ خطـی   براساس دو نسخۀ خطی و

قلم محمد فرزند احمد معروف به كاتب تستری است و دیگری به خطّ ابراهیم فرزند یکی به

محمد قریشی است. اختالف نسخه بدلها در پاورقی ذكر شده اسـت. در قسـمت حواشـی و    

عربـی بـه فارسـی روان ترجمـه و     المثلهـای  تعلیقات، عبارات، آیات، احادیث، اشعار و ضرب
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 منابع و مآخذ برخی از آنها ذكر شده و دربارۀ بعضی از اعالم نیز توضیحاتی داده شده است.

شده باتوجه به وجود نسخ قدیمتر و نزدیکتر به زمان مؤلف بنظر میرسد نسخ استفاده   

همچنـین   برای تصحیح جلد دوم این كتاب توسط نگارندۀ محتـرم آنچنـان معتبـر نباشـد.    

هیچ توضیح و تعلیقی رها شـده و ایـن در   بسیاری از اعالم و اشعار و عبارات دشوار متن بی

اسـت كـه   حالیست كه جلد دوم این كتاب دربرگیرنـدۀ مطالـب تـاریخی و حـوادث مهمـی     

 هركدام از آنها در جای خویش نیازمند شرحی مفصل است.

الخط روز را به مخاطـب ارائـه   رسم( تالش كرده متنی منطبق با شیوۀ 4311)آریانی   

دهد و در این راستا، ترجمۀ فارسی عبارات و ابیات عربی جلد سوم تـاریخ وصـاف را شـرح    

كرده است. در بخش دیگر این تحقیق، لغات دشوار متن كه در فهم صحیح مطالـب كتـاب   

ه، شـرح  نقش بسزایی دارند، در حدّ امکان و تا آنجا كه در منابع قابل دسترس موجـود بـود  

داده است. ترجمۀ شرح حال برخی از شخصـیتهای كتـاب و بررسـی سـبکی ایـن اثـر نیـز        

 نامه به آن اهتمام شده است.ازجمله مواردی است كه ضمن این پایان

( در كتاب خود با نام تحریر تاریخ وصاف، كوشیده است تا برای سـهولت  4316)آیتی   

ب، آن را به پارسی روان برگرداند. تحریر كتاب استفادۀ پژوهشگران از مطالب تاریخ این كتا

ابتداا از روی نسخۀ معروف چاپ بمبئی صورت گرفت و بعد با نسخۀ قدیمتر كه مربوط بـه  

میباشد، مقابله گردید و اختالفهای آنها در ذیل صـفحات یاداشـت شـده اسـت.       914سال 

همان صورت باقی گـذارده و  بسیاری از اصطالحات مالیاتی و دیوانی را كه در متن بوده، به 

 در پایان فهرستی از اعالم را ارائه داده است.

نامۀ خود كه مربوط به نیمۀ اول جلـد چهـارم تـاریخ وصـاف     ( در پایان4311)ایمانی   

است، بشکل بسیار مختصر و موجز تنها بشرح برخی لغات و تركیبات دشوار پرداخته است. 

كه ابتدا در مقدمه به معرفی كتاب و سبک انشای آن  شیوۀ كار نگارنده بدینگونه بوده است

پرداخته است. سپس متن اصلی اسـت كـه براسـاس دو نسـخۀ خطـی كـه یکـی بـه قلـم          

 محمدابراهیم و دیگری به خط زیبای عینعلی تبریزی نگارش یافته، انتخاب شده است.

دادن  ( برای شرح جلد اول كتاب تـاریخ وصـاف، كوشـیده تـا بـا قـرار      4311)قاسمی   

ای بعنوان نسخۀ اساس، مطالب مربوط به دفتر اول تاریخ وصاف را تاحدودی توضـیح  نسخه

ای درخصوص نثرهای فنّی و ویژگیهـای تـاریخ وصـاف    نامه مقدمهدهد. در ابتدای این پایان

تهیه شده است. قابل ذكر اسـت كـه نگارنـدۀ محتـرم درخصـوص ترجمـۀ آیـات قرآنـی از         

 اند.فاده كردهاالسرار میبدی استكشف

بار براساس نسخۀ دسـتخط مؤلف)مـورخ   ( در كتاب خود برای اولین4343)نژادحاجیان

هـ .ق( اقدام به تصحیح جلد چهارم از كتاب تاریخ وصـاف نمـود و آن را بهمـراه      144سال 

مقدمه، تعلیقات، برخی رسائل دیگر و همچنین خالصۀ جهانگشای جوینی به چاپ رسـانده  
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 كتاب فهرستی از اعالم نیز بدست داده است.و در انتهای 

یا نوع روش و  های بررسی شدهبرخی پژوهشهای پیشگفته، به دلیل اشتراک در نمونه  

با این رساله، نزدیکی و مشابهتهایی دارند، اما در كنار هم قرار گـرفتن چنـد مؤلفـه     رویکرد

باشـد؛ در ایـن رسـاله تـالش     یادشده تفاوت داشته  سبب شده تا رسالۀ حاضر با پژوهشهای

میشود كه با توجه به منابع موجود، ویژگیهای سبکی، اعـالم، لغـات و تعبیـرات و كنایـات،     

آوری معنی اشعار عربی و فارسی تاریخ وصاف شرح داده شـود و بـا اسـتفاده از نسـخ جمـع     

و قابـل اعتمـاد هسـتند، متنـی موثـق و مـورد قبـول، كـه         شده كه همگی از نسخ قدیمی 

رو، بـا  شده توسط مؤلف داشته باشد، فراهم شود؛ از اینشترین نزدیکی را به نسخۀ نوشتهبی

یادشده، با توجه به ظرفیت تصحیح و تعلیق متون فارسی و تألیفات و تحقیقات  وجود همۀ

اهمیت تاریخ وصاف در مانایی و پویایی و غنای ادبیات فارسی، جای خالی پـژوهش حاضـر   

 احساس میشود.

 الحضره و تاریخ وصّاف  ختصری دربارۀ وصّافم -5

های هفتم و هشتم هجری است. در مکتبهای این شهر وصاف پروردۀ محیط شیراز سده

یابـد.   درس خوانده و در همانجا وارد امور دیوانی شده و بتدریج توانسته به دربار مغـول راه 

عربستان روزگـار ظهـور    شیراز آن روزگار اوضاع فرهنگی پررونقی داشت و در آنجا همچون

پیامبر اسالم)ص( كالم و سخنوری از ارزش واالیی برخوردار بـود، وجـود سـعدی و حـافظ     

های اوج فرهنگی این دو سده، خود گویای همه چیز اسـت. وصـاف در چنـین    بعنوان نقطه

هـا  روزگاری رشد كرد؛ در فاصلۀ زمانی میان روزگار سعدی و حافظ، او نیز تحت تأثیر آموزه

میگشت و میکوشید تا الگویی تازه بـر   ای كالمیارزشهای روزگارش بوده و بدنبال معجزه و

پایۀ صنایع ادبی رایج، كه بطور عمده از دقایق زبان عربی گرفته شده بود، ارائه دهـد و نثـر   

نویسی و نزدیکی به زبان عامیانـه گـرایش یافتـه    نگاری به سادهفارسی را كه بویژه در تاریخ

نگاری میتوان پیرو تاریخ جهانگشای جـوینی  تاریخ وصاف را در روش تاریخ»حیا كند. بود، ا

دانست و حتی در سبک و شـیوه نیـز بـدان نظـر داشـته، ولـی افـراط و غلـو نویسـنده در          

پردازیها و كثرت استعمال لغات و كلمات پیچیـده، ایـن كتـاب را نـزد اهـل نظـر در       عبارت

   (.49: 4393آژند، «)های قدیم قرار داده استگویینویسی و مجلسمرتبۀ مقامه

هـ .ق آنجـا كـه عطاملـک جـوینی      656الحضره ثبت وقایع تاریخی را از سال وصاف»  

هــ .ق    641مطالب خود را به پایان رسانده، آغاز كـرده و بـر آن بـوده اسـت كـه تـا سـال        

سعید بهادر، ادامـه داده  یعنی اواسط سلطنت ابوهـ .ق  119آید؛ اما عمالً آن را تا سال پیش

   (.433: 4394بهار، «)است

تاریخ وصاف شامل پنج جلد است. جلد اول؛ از وفات مکنوقاآن و جلوس قوبیالی قاآن،  

سلطنت هوالكو و اباقا و احمد تکودار و ارغون و حملۀ هالكو بـه بغـداد و انقـراض خالفـت     
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صاحبدیوان و قتل او سخن  محمدالدینعباس و احوال عطاملک جوینی و خواجه شمسبنی

رفته است. همچنین اوضاع ممالک چین، تیمورقاآن، رصدخانۀ مراغه و فتوحات مغـوالن در  

 مصر و شام از دیگر مطالب این جلد است. 

جلد دوم؛ به تاریخ دودمان اتابکان سلغری كه بر فارس حکومت میراندنـد و بـه قـوانین    

اختصاص دارد. احـوال اتابکـان    لدولۀ یهودی،دارالملک شیراز، حکومت فارس و احوال سعدا

 لر از دیگر مطالب آن است. 

جلد سوم؛ از سلطنت گیخاتون و مسئلۀ چاو، سلطنت بایدو، سالطین كرمان، حـوادث   

خـان و آثـار و   جزیرۀ هرمز، ممالک هند و سالطین دهلی، احوال نوروزخان، حکومت غـازان 

احوال صـدر جهـان،   الدین ساوجی، الدین و سعدرشیدوزارت خواجه ابنیۀ وی و اصالحاتش،

 سخن رفته است.  ذكر بعضی حوادث فارس و شام،

خان و لشکركشی او بـه شـام و   جلد چهارم؛ احوال و حوادث بقیۀ دوران سلطنت غازان 

مصر، حکومت الجایتو و ایجاد سلطانیه، احوال ملوک شبانکاره، حـوادث كرمـان و فـارس و    

مرای مصر به اولجـاتیو نقـل شـده اسـت. در پایـان ایـن جلـد، مؤلـف         پناهندگی برخی از ا

ای از مندرجات تاریخ جهانگشای جوینی درخصوص قبایل مغول و تاتار، حملۀ آنـان  خالصه

به قلمرو خوارزمشـاهیان و پایـان كـار آنـان و تـاریخ اسـماعیلیه آورده و برخـی مطالـب و         

 های جدید هم بر آن افزوده است. نکته

م؛ ذكر شاهان و شاهزادگان مغول است و همچنین در آن ادامۀ دورۀ حکومت جلد پنج

اولجاتیو و وفات او، جلوس ابوسعید بهادر و حوادث مربوط بـه دوران او و احـوال چوپانیـان    

شرح احوال سلطان عالءالدین پادشاه دهلی و پایان كار آمده است. آخرین مبحث این جلد، 

 اوست. 

هـ .ق  141هـ .ق آغاز كرد و در محرم  641ن كتاب را در سال الحضره نگارش ایوصاف

كه بیشتر از نصف كتاب را آماده كرده بود، آن را از نظر اولجاتیو گذراند و از لطف و عنایـت  

بـه احـوال و اخبـار ملـوک      خان مغول برخوردار گردید. نویسنده بجز تاریخ خوانین مغـول، 

ی عهد خویش را تاحدودی ثبت و ضبط و از احـوال  اطراف نیز توجه داشته و اوضاع اجتماع

الحضره با وجود آنکه از كارگزاران مغوالن نابسامان مردم آن روزگار انتقاد كرده است. وصاف

دار برخی مناصب دیوانی بوده، در اثرش، كینه و نفـرت خـود را نسـبت بـه مغـوالن      و عهده

و حتی نواحی دوردست مانند مصـر  پنهان نداشته است. هوادارای شدید او از ملوک اطراف 

و شام و هند و احترامی كه نسبت به خاندانهای بزرگ ایـران ماننـد خانـدان جـوینی دارد،     

ــاب      ــه درب ــا، ازجمل ــوادث و داوریه ــر ح ــال در ذك ــن ح ــا ای ــت. ب ــی اس ــن معن ــانگر ای بی

گری او در معرض آزار و هالک قرارگرفتنـد،  یزدی كه برادران جوینی به دسیسهمجدالملک

از دیگر مزایای تـاریخ او آن اسـت كـه نویسـنده خـود      »جانب انصاف را فرونگذاشته است. 
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ای حوادث بوده و با كارگزاران مغول مصاحبت داشته و مطالبی از آنان میشـنیده  شاهد پاره

ای اسناد و مدارک دیوانی نیز دسترسی داشته و چون خود شاغل شغل دیوانی بوده، به پاره

میت تاریخ وصاف در این است كـه پـس از تـاریخ جهانگشـا، كهنتـرین      است. وجه دیگر اه

تاریخ در حوادث دوران مغول و حاوی اطالعاتی دربارۀ ملـوک اطـراف اسـت كـه در منـابع      

   (.436: 4394بهار، «)دیگر نیست
 معرفی نسخ -6

نســخۀ قابــل اســتفاده در دســت بــوده اســت.  5در تصــحیح جلــد دوم تــاریخ وصــاف، 

ود كه در اصل بصورت میکروفیلم است، هر فـریم بعـد از تبـدیل شـدن بـه      های موجنسخه

در قطع سلطانی است؛ زیرا بطـور   دی برابر با یک فایل است و هر فایل شامل دو صفحهسی

اسـت؛   A4صـفحه   5/1متوسط تصحیح هرصفحۀ سلطانی از یک فایل دوصـفحۀ برابـر بـا    

 است.  A4صفحۀ  5با بنابراین هر فریم از میکروفیلم تقریباً مساوی 

ترین قبل از هرچیز باید گفت فقط تاریخ كتابت نسخۀ اساس مشخّص است. چون قدیم

شده به شـرح زیـر   ای است كه با دستخطّ خود مؤلّف است. مشخصات نسخ گردآورینسخه

 است: 

 یا نسخۀ اساس 4الف ـ نسخۀ دانشگاه تهران 

 15/ 135تهـران، شـمارۀ نسـخه     نسخۀ خطی تاریخ وصاف، تهران، كتابخانـۀ دانشـگاه  

 هجری قمری، خط نستعلیق شکسته. 114الثانی تاریخ كتابت سوم ربیع

، 5631این نسخه در كتابخانۀ مركزی و مركز اسناد دانشـگاه تهـران، شـمارۀ كتـاب م     

از روی میکـروفیلم تصـویر بـرداری شـده      4394كه اسفند 41× 15ج ادبیات، اندازه:  135

 برگ، در قطع سلطانی. 111دوبرگی(، فایل)عکس  141است. 

در هامش صفحۀ نخست با دوسه نوع خطّ كه كامالً با آغاز متن تا آخر متفـاوت اسـت،   

 .  5631ج ادبیات،  15جمالتی بصورت پراكنده دیده میشود. شمارۀ ثبت 

یک صـفحه   از صفحات پایانی این نسخه كه كاتبی بنام ابراهیم بن سعدالدین كه تقریباً

هـ .ق را ثبت كـرده، معلـوم میشـود    4344ح حال وصاف نوشته و در پایان آن تاریخ در شر

نسخۀ موجود میان سایر نسخ از قدمت بیشتری برخـوردار اسـت؛ لـذا ایـن نسـخه بعنـوان       

 نسخۀ اساس، اساس كار تصحیح قرار گرفت.

 تهران ـ نسخۀ دوم مركز دانشگاهب

تـاریخ   1913/ 4/ 1ه تهران، شمارۀ نسخه تاریخ وصاف، تهران، كتابخانۀ مركزی دانشگا

 هجری قمری، خط نستعلیق. 914صفر  13كتابت 

تهران  عثمانیه است كه كُپی آن در مركز نسخ خطی دانشگاهاین نسخه در كتابخانۀ نور

مشخص شده و در كتابخانۀ نور عثمانیـۀ   1914و  1913محفوظ و موجود است با فایلهای 
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و ثبـت جدیـد  بـه خـطّ      3131كتابخانه، به شـمارۀ ثبـت قـدیم    استانبول با توجه به مهر 

 نستعلیق بسیارزیبا و خوانا موجود است. مشخصات ذیل مربوط به نسخۀ دوم است:

روی جلدِ نسخۀ نورعثمانیه)كه كپی آن اكنون در كتابخانۀ مركز نسخ خطـی دانشـگاه   

در میکـروفیلم  تهران نگهداری میشود( یک شکل بیضی تذهیبکاری شـده كـه مطالـب آن    

ناخواناست، در وسط صفحه دیده میشود. در سمت راست مُهـر مـدوّری دیـده میشـود كـه      

ــده:  ــته ش ــواْل فَنْ   »روی آن نوش ــدِیَ لَ ــا لِنَهْتَ ـــذَا وَمَاكُنَّ ــدَانَا لِهَ ــذِی هَ ــهِ الَّ ــدَانَا الْحَمْدُلِلّ هَ

كـه روی آن نوشـته    میشـود  (. ذیل عبارت، مهر مدوّر كوچکتری دیـده 13اعراف/آیۀ «)اللّهُ

ثبت قدیم آن و شماره 1131ثبت جدید نسخه: شده: ابراهیم حنیف المفتش ماوفاق. شماره

 است. 3131

 ج ـ نسخۀ سوم و چهارم، دو نسخۀ كتابخانۀ سپهساالر

تمام پنج جلد، تـاریخ   1314( تاریخ وصاف، تهران، كتابخانۀ سپهساالر، شمارۀ نسخه 4

 نستعلیق.هجری قمری، خط  4434كتابت 

كه  441، ردیف 4644های این نسخه در كتابخانۀ مدرسۀ عالی شهیدمطهری به شماره

 موجود است.  1314هـ .ق به شمارۀ  4434هـ .ق و دیگری به سال  4134یکی به سال 

در عداد كتب موقوفـه مسـجد و مدرسـۀ     4141الحرام سال ذیحجه 45در روز جمعه »

درسه مزبور داخل گردید و صیغۀ وقـف آن مطـابق شـروح و    م ناصری معدود و به كتابخانه

شروط مندرجه در وقفنامه مسجد و مدرسه ناصری جاری شد فصار وقفا صمیما الزما لـدی  

 «.بعد دو مهر وقف روی آن زده و ضبط شده است« هی

 451جلد وصاف است. مجلد دوم آن از فایـل تصـویری شـمارۀ     5این نسخه كه شامل 

بـرگ در  139یعنی فایل دوبرگی است؛  444ادامه دارد كه جمعاً شامل  116آغاز و تا فایل 

 بندی قرمز.قطع سلطانی، روی كاغذ زرد كاهی با حاشیه

تـم المجلـدالثانی و... .   »همانطوركه در سطر آخر مشاهد میشود، نوشته شده است كه: 

 رنگ قرمز است.شده ببندیكتابت این نسخه نیز به خطّ نستعلیق و دارای صفحات حاشیه

 عالی شهیدمطهریدـ نسخۀ دوم از مدرسۀ 

و شـمارۀ   1314عـالی شـهیدمطهری بشـمارۀ ثبـت     نسخۀ موجود در كتابخانۀ مدرسۀ 

 روی جلد آن متن ذیل آمده: 444ردیف 

خـان شـاملو   ازجمله كتبی است كه محمد درخشان از وجـوه ثلـث مرحـوم حیـدرقلی    

 خریداری و بکتابخانۀ مدرسه اهدا كرد.

است. میکروفیلم آن پـس از تبـدیل   هجری كتابت شده 4136الثانی این نسخه در ربیع

ادامـه دارد.   333آغاز و تـا فایـل    416به فایل تصویری، از بخش مجلد دوم از فایل شمارۀ 

بـرگ سـلطانی را بخـود اختصـاص      151تصویر از دوبرگ كتاب كه درمجموع  411برابر با 
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-بی از نستعلیق و شکسته و روی كاغذ زرد كاهی با حاشیهداده است. خط این نسخه تركی

 بندی طالیی است.

  7568هـ ـ نسخۀ مجلس شورای ملی بشمارۀ ثبت 

جلـد، تـاریخ كتابـت    ، تمام پنج4354تاریخ وصاف، تهران، كتابخانۀ ملّی، شمارۀ نسخه 

 هجری قمری، خط نستعلیق. 4164

گمنام با خطّی بسیارزیبا و خوانـا   هجری قمری توسط كاتبی 4131این نسخه در سال 

یعنی مجلـد   مجلد آن را موجود است؛به كتابت درآمد. نسخۀ مذكور ناقص است و فقط سه

دوم، سوم و نصف مجلد چهارم. البته از این مقدار هم گویا هزاربیت كم دارد. به خـط نسـخ   

د كـاهی نگاشـته   بندی نشـده روی كاغـذ زر  كتابت شده و بسیارزیبا البته این كتاب حاشیه

كشی كه در شده و از دو جوهر قرمز و سیاه استفاده شده است. ارتفاع كتاب با توجه به خط

سانتیمتر نشان داده شده است. مجلد دوم  35اند تصویر میکرو فیلم روی جلد آن قرار داده

 برگ نسخۀ خطی.  419فایل دوبرگی است كه درمجموع برابر با  61این نسخه شامل 

 گیهای سبکی تاریخ وصّافویژ -7

هـای  آور و ذكر مترادفات الطایل و آوردن حشوكتاب وصاف بعلّت عبارتپردازیهای مالل

قبیح و جناسهای بارد و سجعهای متکلّف و افـراط در طـرح اخبـار و اشـعار و آیـات عربـی       

خواندن آن كتاب اهـل فضـل و   »آنچنان از حال طبیعی خارج شده كه به قول مرحوم بهار: 

ها باشند نیز ممکن اسـت گـاهی خسـته و ملـول كنـد و      دب را كه عاشق این قبیل نوشتها

مطالعۀ چند صفحه از آن خاصه كه قصـد خواننـده اسـتفادۀ تـاریخی باشـد و بـه سـئامت        

البته وصّاف نیز متوجه این طرز نگارش خود بوده و میدانسته كه مطالب تـاریخ را  «. انجامد

ائد و غموض و اغالق پیچید. او اعتراف میکند كه قصدش اظهار همه حشو و زونباید در این 

بالغت و قدرتنمایی در سجعگویی و لغتپردازی بوده، نه بیان اخبـار و احـوال. در ایـن بـاب     

آرای ارباب حقایق باشد كه محرّر و منشی را معلوم رای بالغت»عین عبارت او چنین است: 

و آثار تنسیق روایات و حکایـات نیسـت... امـا     غرض از تسوید این بیاض مجرد تقیید اخبار

نظــر بــر آن اســت كــه ایــن كتــاب مجموعــۀ صــنایع علــوم و فهرســت بــدایع فضــایل و...  

 (.3ـ 1: ص4393الحضره، باشد)وصاف

 (:  ( ساختار زبانی)مختصات واژگانی و نحوی9

 د:الخطّ نسخه موارد زیر بعنوان ویژگیهای سبکی نوشتاری نسخه بشمارمیروندر رسم

. حذف همـزه  1. استعمال ب و ج و ک بجای پ و چ و گ فارسی بسیار دیده میشود. 4

. حذف مد الف در 3در كلماتی مانند: به آن، بر این، از ایشان، از او: بدان، برین، ازیشان، ازو 

. حذف همزه در فعل اسـت  5غیر ملفوظ از آخر آنچه و چنانچه « های». حذف 1اكثر لغات 

هـای، حصّـها    جمـع: جامهـای  جامـه   « هـای »یر ملفوظ در اتصال بـه  غ« های»حذف . 6
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حذف همزۀ میانی روی الف در كلمـاتی مثـل   . 1 هایها، بادیهای  بادیهها قلعها  قلعهحصّه

 یأس، مبدف، بأس: یاس، مبدا، باس

خالف تـاریخ  ج مجلـد تـاریخ وصـاف ایـن اسـت كـه بـر       از دیگر مختصات ساختاری پن

وع جلد اول را با ستایش خدا و رسول آغـاز كـرده، وصـاف در اول هـر     جهانگشا كه تنها شر

های طویل و مشحون از صنعت و تکلّـف آغـاز   و مناجات مجلد كتابش، با ستایش جلد از پنج

بسا در تصنع بیشـتر از تـاریخ   فروشی ادبی را به اوج خود رساند و چهكرده و اطناب و فضل

 جهانگشا راه اغراق پیموده.

ژگیهای مهم نگارش وصاف اسـتعمال لغـات عربـی، فارسـی و تركـی مغـولی و       اما از وی

 كاربرد لغات كهنِ هرسه زبان است:

 ها و اصطالحات و تركیبات عربی:. وفور استعمال واژه9

بـا وصـف اینکـه معادلهـای     های عربی را ـ  الحضره در نگارش، بیشتر انتخاب واژهوصّاف

 یح داده؛ مثال:فارسی آنها وجود داردـ بر فارسی ترج

مقدمـۀ جلـد دوم تـاریخ    «)بویـه بـوده...  آل  تصـرف در  سوابق اعوامو  سوالف ایامدر »...

  وصاف، نسخۀ خطی(.

كلمۀ اساسی در جمله عربی است  43ای، كلمه 46یک جملۀ كوتاه  در مثال زیر نیز در

 و بقیه هم در حدّ حرف اضافه و ربط و فعل است. 

 نـاقع تجریـع  سـمی او را  انجـاز موعـود  و  اسـعاف مطلـوب   عـوض در  مـدتی از  بعد»... 

 تاریخ وصاف جلد دوم، نسخۀ خطی(.«)فرمود

بـاغ   طیـرۀ زالل آن  ترقـرق از  نـواحی آن  عِـراص  بـود  اعظـم نهـر   مصـبّ شیراز چون »

 تاریخ وصّاف جلد دوم، نسخۀ خطی(.«)اِرم...

 فارسی و نوادر لغات فارسی . استفاده از افعال قدیمی6

هـای او،  جـای نوشـته  این كه نثر وصّاف نثری فنّی و متصنع است، اما در جـای  با وجود

زبان ساده و بلیغ و نوادر لغات و تركیبات فارسـی و قطعـات منظـوم و منثـور زیبـا بچشـم       

 میخورد؛ مثال:

 چوبکزنهندوی فرتوت كیوان را »؛ اصطالحی پارسی بمعنی مهتر پاسبانان: «چوبکزن»

 مقدمۀ جلد دوم تاریخ وصّاف، نسخۀ خطی(.«)یدبام هفتم ایوان گردان

 های كهن فارسی مانند شادمانی، دوستکامی و دوستکانی:كاربرد واژه

بل روز جـوانی   دوستکانیو  دوستکامیشاید گفت این مملکت نوبهار شادمانی و زمان »

 مقدمۀ جلد دوم تاریخ وصاف، نسخۀ خطی(.«)و شب وصل غوانی خواهد بود

ه مشهور باشد و در بعضی تواریخ مسطور كه چهارهزارسال صدای نوبت از و این نکت»...

 قلل این قالع بقبۀ فلک رسیده است و سخن فردوسی بیت: 
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 «زمینبشد گنبدان و صطخر كزین         نشستنگه شاه ایران»        

انـد؛ بـرین شـروط    اشارت بدین دو قلعه است كه با قلعۀ شکسته هرسـه مقابـل افتـاده   

تـاریخ وصـاف، مقدمـۀ جلـد دوم،     «)یافت سلطان او را خلعـت داد... ت تخلیه و انصراف اجاز

 نسخۀ خطی(.

های فارسی مانند: بکشیدیدی، بستر، نمودی، پهلو، بسـودند، خـواب   كاربرد افعال و واژه

 است:بندی بکار بردهها را بسیارزیبا و بجا در جملهنوشین، خوش، بغنود این واژه

دولت او بکشیدیدی، پس هركس بموضع خود مراجعت نمـودی، اهـالی   تا چون بساط »

فارس پهلوی رفاهیت در مهاد امن و امان و بستر عدل و انصاف بسودند و در خواب نوشـین  

 همان(.«)خوش بغنود

 هـای تركـی و مغـولی مثـل یرلیم)فرمـان پادشـاهی(،      . بکاربردن فراوان واژه3

 سیورغامیشی)التفات و عنایت(:

با لقب قتلـغ خـانی ارزانـی     یرلیم را سیورغامیشیم خراج و اناوت نمود قاآن و التزا»

 وصّاف، جلد دوم نسخۀ خطی(. تاریخ«)داشت

یا قفجور)خراج مقرّر دیوانی(، تمغا)در تركی بمعنی نشان و مهر و داغ كه بر ران  قبجور

 اسب و غیره نهند(:

شـیراز و دور و قصـور و ازدحـام     در ذكر قوانین دارالملک شیراز آورده است كه: زینت»

 قفجـور  دارات و طیّـارات و قـوانین دیـوانی و   تمغاء خالیق عشر معشار این مقدار نبوده و 

 وصّاف، جلد دوم نسخۀ خطی(.«)مواشی معیّن نشده بود

 «گویند راویان...». مختصات نحوی: جلو انداختن فعل مانند: 4

 ..«كس.بزیست بی»آوردن قید بعد از فعل؛ مانند: 

 ...«، پیش گرفت، برخواند و درگذشت، برافراشت»استعمال افعال پیشوندی؛ مانند: 

 ساخت كهن فعل استمراری؛ مانند: خواندندی

 آوردن ب بر سر فعل ماضی؛ مانند: بمرد

   ها از علوم مختلف)نجوم، ...(:. بکاربردن واژه5

آئین پاكنهاد خوب جیسبرایوان گردانید و  بام هفتمرا چوبکزن  كیوانهندوی فرتوت »

روانیـیِ كلـک داد و فرمـانروایی داد. تـرک تنکخـوی       خانـۀ ششـم  را در چهاربالش آبگینۀ 

تۀ زركـش بـر   جمشیدوش را در كُر خورشیدرا شحنۀ انجمن پنجم كرده و  بهرام جنگجوی

ساز در شـیوۀ دمسـازی و راه   پرده ناهیدافسر فرخندگی ارزانی داشت.  چهارمتختگاه طارم 

سـفیدِ روز و شـب و   سـیه زن نامـۀ  دبیـر خامـه   تیـر نواز كشور سوم گشـت.  یابی ارغنونكام

 «.را گاه در گوش گردون گوشواری نموده... ماهشماركنندۀ گردش روزگار شد. 
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 آرایی: ت و ط: . واج6

توسط تصلّف و تطفل تلطف كه نوعی باشد از تکلّف درین عهد كه از مربّیان ائمه و بی»

 ...«ار افتادهپاید افاضل

 ( مختصات بالغی)فنون ادبی و بیان(6

هرچند ابیاتی از شاعران دیگـر نقـل كـرده، امـا بیشـتر اشـعار        ؛. استشهاد به اشعار9

فارسی و عربی خویش را در متن كتاب گنجانیده است و برای معرفـی آن در بیشـتر جاهـا    

ر از خـودش نیسـت متأسـفانه    را قید نموده، اما در مواردی كه شع« یا مؤلفهلمؤلفه،»كلمۀ 

 بندرت نام شاعر را ذكر كرده است:

 شعر لمؤلفه:        والحَ النَّصرُ مثلَ البرقِ نورًا             و عادَ الفتحُ مثلَ البحرِ غَمراء»

 آید. بیت لمؤلفه:و نه در هیچ دفتر شور و حملی بنام او برمی»

 آن دولت و اشتهار گویی كه نبود

 اب سبحان اهللشد ملک كرم خر

 

بودیسار گویی كه نوان شوكت و آن   

«دیّار در آن دیـار گـویی كـه نبـود      

 )وصاف، جلد دوم نسخۀ خطی(

چنان است كه حتی آشنایان به اسلوب نثر فنّـی نیـز از   . مبالغۀ در تصنّع و تکلف: 6

افـت كـه   خواندن نوشتۀ او و از اطنابهای آن دچار مالل میگردند. از اشـارات او میتـوان دری  

-اند و او در جواب، آنان را سرزنش كرده و بـی بعضی از معاصرانش به شیوۀ او ایراد میگرفته

 سخن خطاب میکند:فضل و بی

سخن تـا سـخن   چون این نسخه كه موجب نسخ مصنفات ارباب نسج معنی بود... بی»ـ 

ه تیربـاران  یـاران كـ   آرایی مـن... مقـاالت  اندر سخن افتد باشد، سخن اندر سخنان از سخن

مقدمۀ جلد اول تـاریخ وصـاف، نسـخۀ    «)مالمت و وسائت بود، به سمع اشرف رسیده باشد...

 خطی(.

فِیهَا مَا تَشْـتَهِیهِ الْـأَنفُسُ   »و اگر بهشت موعود كه » . استشهاد به آیات و احادیث:3

 «.یافت...حاكی آن است در دار دنیا توان » (؛14زخرف/«)وَتَلَذُّ الْأَعْیُنُ

سنۀ ثمان و خمسین و خمسایه خاتم ملـک را در انگشـت اعقـاب كـرد و خـود از       در»

مِـن ذَهَـبٍ وَلُؤْلُـؤًا     یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ فَسَـاوِرَ »شرف سریر بِغُرَف دار السّرور و صحبت خوبان و 

( )وصاف، جلد 11)نور/«ضِوَلَلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَر. »( شتافت13حج/«)وَلِبَاسُهُمْ فِیهَا حَرِیرٌ

 دوم نسخۀ خطی(.

وَاخْفِــدْ لَهُمَــا جَنَــاحَ الــذُّل  »و برانگشــت قلّــت مبــاالت حجــات حرمــت ابــوت كــه »

(؛ مبیّن آنست با آداب نبوت بل قنوت از میان برداشت مغافصه بدر را 11االسرا/«)الرَّحْمَۀِمِنَ
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  همان(.«)زدزخمی

 ین گردد و ما توفیقی اال بااهلل علیه توكلـتُ و در سیاق این اوراق شرح آن معلوم و مع»

  وصاف، همان(.(«)16نمل/ «)هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ»

العـالمِ  فَضـلُ »الصـلوه كـه   و حدیث خواجـۀ كاینـات را علیـه افضـل    »... ـ مثال حدیث: 

و اشـارتی الیـح بـا     ؛ در عبـارتی واضـح  «البَدرِ عَلی سایرالکَواكِبالعابد كفَضلِ القَمَر لَیلَۀَعلی

حکمـت تطبیــق كــردی و كــرۀً بعــد كــرۀٍ تلفیـق خــاطر عــاطر ســلطانی بــر آنکــار اصــرار   

 وصاف، همان(.  «)میفرمود

لَوكانَ البنِ آدَم وادیانِ مِن ذَهَبٍ البتَغَی ثالثـاً و الیَمـ ُ جَـوفَ ابـن ادَمَ     »بحدیث: »... ـ 

وصاف، «)ق احرار و حرایر مقصور گردانید؛ همّت بر استمالک دیگر جزایر و استرقا«االالتّرابُ

       همان(.

یسنده بر ویژگی بـارز نثـر خـویش    نو افتاریخ وصدر  :(مملّاطناب)و گاه  ایجاز و  .4

 گوید:  کدگر دانسته و میی كه ایجاز و اطناب را قسیم اعتراف میکند

قسـیم  درجۀ تبیان رسـید كـه ایجـاز و اطنـاب در بـدایع كـالم       و خود در علم بیان ب»

 ؛یکدیگرند و استعمال این دو قسم برازندۀ مقتضیات احـوال و اوقـات ممـدوح و مندوبسـت    

اطناب نیز در آن باب چون زلف  ،چنانکه ایجاز مانند شب وصل دلبران كوتاهی دلپذیر است

وَ « سرمایۀ عمر است دراز اولیتر»اند، مصراع: پرتاب خوبان چندآنکه درازتر دلنوازتر دانسته

مَّ تَمَّ َقوُل الُمهَلَّبیّ، بنابراین مقدمـه اگـر متنـاوالت و متـداوالت عبـارات از ایـن نـوع        مِن ثَ

چون تمهید عذر از پیش رفته كمال فضل و حسن انصـاف مطالعـان آن    ،سلوكی كرده شود

وصـاف بـرای    در مـواردی هـم   وصاف، نسخه خطی(.«)را بنظر قبول و اِغضا مالحظه فرماید

 استفاده كرده؛ مثال در توصیف شیراز: طنابفروشی ادبی از افضل

هوایش بصَفوت آب از آتش خلیل برده و خاكش بخاصیت غبار از آب خضرا برانگیخته »

رَحیـقٌ فَو حریـقٌ فَو شَـفیقٌ فَو    »و آبش بلطافت گرد از باد مسیح براورده و شراب نابش كـه  

جرعـه بـر   وهرۀ روح جرعـه مباالتی آب روی جـ صفت دارد در قوت اِطراب ببلبلۀ بی« عَقیقٌ

ــاد او از انشــاء مؤلــف رُكنــی خــاک مــذلّت ریختــه و ایــن دوبیتــی در وصــف آب ركــن  آب

 وصاف، همان(.«)یافتهآباد

 . سجع و جناسهای بیش از حد:5

از تبعـۀ   حـاالت اسـت تـا در سـوانح     ناصـح و مرشـدی   واضـح جملۀ عقال را دلیلی 

 ، آخرین صفحه(.1احتراز نمایند)وصاف، نسخه خطی، مجلد  استبداد

و مالک الرقـاب   اسالمپادشاه  روزافزونو در عهد دولت  میمونخانیّت  ـ پس در نوبت

   )وصاف، مجلد اول، مقدمه(.انام
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 معنوی مانند ایهام با موسیقی كالم های. پیوند آرایه6

و خود در علم بیان بدرجۀ تبیان رسـید كـه   »چنانچه خود وصّاف در تاریخش میگوید: 

یکدیگرند و استعمال ایـن دو قسـم برازنـدۀ مقتضـیات     و اطناب در بدایع كالم قسیم ایجاز 

احوال و اوقات ممدوح و مندوبست؛ چنانکه ایجاز مانند شب وصل دلبران كوتـاهی دلپـذیر   

انـد،  است، اطناب نیز در آن باب چون زلف پرتاب خوبان چندآنکه درازتر دلنـوازتر دانسـته  

؛ بنابراین مقدمـه اگـر   «وَ مِن ثَمَّ تَمَّ قَولُ المُهَلَّبیّ«. »دراز اولیترسرمایۀ عمر است »مصراع: 

متناوالت و متداوالت عبارات از این نوع سلوكی كرده شود؛ چون تمهید عذر از پیش رفتـه  

وصـاف،  «)كمال فضل و حسن انصاف مطالعان آن را بنظـر قبـول و اِغضـا مالحظـه فرمایـد     

 نسخۀ خطی(.

ای از این تـاریخ را  از آغاز تا پایان مجلد پنجم هیچ صفحه و نثر:. درآمیختگی نظم 7

یافت كه در آن چند بیت شعر با نثر آمیخته نشده باشد. این اشعار گاه از مؤلـف و  نمیتوان 

گاه از دیگر شعرای كالسیک ادب فارسی و عربی است؛ در این تاریخ تنها به دو زبان عربـی  

 و فارسی شعر آورده شده است.

نندۀ افزونی و كاستی نمایندۀ راه راستی همه روشنان را دیـدۀ بینـا از پـاكی هسـتی     دا

و شادی و نـاز و گـداز، بـیم و امیـد ازو      گشتگان گیتی ناپایدار را در اندوجاوید اوست و سر

 شعر:

 هرچه آن جز اوست یکسر مغز و پوست      اوست یا هم زوست پس هم اوست اوست

 )نسخۀ خطی، تاریخ وصاف(

مسعود بر تخت پدری جلـوس نمـود، بلکـه در    ارسالن ولدِ سلطانبعد ازو سلطان قلیج»

         روش عدل و احسان بر پدر افزود. بیت:                    

 داشتداشت                رهش بر دست و دین بر پای میهمان رسم پدر برجای می

 )همان(

بودن آن اسـت.  « متّصل»ریخ وصاف یکی از ویژگیهای بالغی نثر تا . پیوستگی نثر:8

منظور از سبک متصل آنست كه بطور طبیعی دارای نقطۀ پایان نیسـت و فقـط هنگـامی    »

: 4311شمیسـا،  «)متوقّف میشود كه دیگر چیزی برای گفـتن دربـارۀ بـاقی نمانـده نباشـد     

 (. مثال:469
اتابک سـعید   منقول از راویان اخبار و اخیار مشاهدان این دیار چنین است كه در عهد»

سعد بن زنگی طابَ مثواه، كار عمـارت و ترتیـب و زینـت شـیراز و دور و قصـور و ازدحـام       

خالیق عشر معشار این مقدار نبـوده و تمغـاء دارات و طیّـارات و قـوانین دیـوانی و قفجـور       

مواشی معیّن نشده بود و در سایر اعمال و والیات هیچ خطاب سـدی و عشـر و مسـاحت و    
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 وصاف، نسخۀ خطی جلد دوم(.«)ملّاک معهود نه و.... خرص با امالک
از دیگر مختصات ساختاری پنج مجلـد تـاریخ وصـاف ایـن اسـت كـه بـرخالف تـاریخ         
جهانگشای جوینی كه تنها شروع جلد اول را با ستایش خدا و رسول آغاز كرده، وصـاف در  

از صـنعت و   و مناجاتهـای طویـل و مشـحون    اول هرجلد از پنج مجلد كتابش، بـا سـتایش  
بسـا در تصـنع   فروشی ادبی را بـه اوج خـود رسـاند و چـه    تکلّف آغاز كرده و اطناب و فضل

 بیشتر از تاریخ جهانگشا راه اغراق پیموده.
 . تشبیه، استعاره)مصرّحه و مکنیّه( و مجاز:1

 آئین پاكنهادبرجیس خوبایوان گردانید و  چوبکزن بام هفتمرا  هندوی فرتوت كیوان»
تـرک تنکخـوی   روانیـیِ كلـک داد و فرمـانروایی داد.     خانـۀ ششـم  چهاربالش آبگینـه  را در

تۀ زركـش بـر   را در كُر خورشید جمشیدوشرا شحنۀ انجمن پنجم كرده و  جنگجوی بهرام
در شـیوۀ دمسـازی و راه    سازناهید پردهافسر فرخندگی ارزانی داشت.  تختگاه طارم چهارم

و  سـفیدِ روز و شـب  سـیه نامـۀ   زنتیـر دبیـر خامـه   شـت.  نواز كشور سوم گكامیابی ارغنون
 «.گوشواری نموده... گوش گردونشماركنندۀ گردش روزگار شد. ماه را گاه در 

های مکرر، تشخیصها و كنایاتی كـه  در سراسر كتاب تاریخ وصّاف با تشبیهات و استعاره
مهم ساختار بالغـی و  براساس كاربرد بخشی از آیات و احادیث است روبروییم و این ویژگی 

 بیانی كتاب بشمارمیرود.
 گیرینتیجه

 اهمّ نتایجی كه از این پژوهش حاصل میشود، به قرار زیر است:
آیه، حـدود   44الحضره در تصنیف تاریخ خویش، استناد به های سبک وصافاز مشخّصه( 4
ی از عر فارسی و عربی است. در بیشـتر جاهـا وصافالحضـره بخشـ    بیت ش 635حدیث و  41

آیه، شعر یا حدیث را بعنوان كنایه و مجاز و برای روشن كردن مقصود خـویش بکـار بـرده    
 است.
از نکات بالغی و صناعات لفظی و معنوی بدیع كه میتوان به آنهـا اشـاره كـرد، تشـبیه،     ( 1

استعاره، اطناب، استشهاد به آیات و احادیث و اشعار فارسی و عربی، سرودن اشـعار ملّمـع،   
 آرایی، تضمین، تلمیح، اقتباس، استقبال و... است. درپی، واجو جناسهای پیسجعها 

یکی از ویژگیهای بارز وصاف، حافظۀ بسـیار قـوی او در حفـظ آیـات، احادیـث و ابیـات       ( 3
الحـال و در جایگـاه مناسـب شـواهدی از آیـه،      البداهه، وصفی شعرا است؛ زیرا فیپراكنده

كـه وی   فضیلت وصاف بر سایرین این بودهختلف میآورد. ی محدیث، بیت یا ابیاتی از شعرا
داشته است. همین شـاعر بـودن مؤلّـف باعـث     در حفظ آیه و حدیث ذهن و حافظۀ شعری 

ای به وزن یا آنکه لطمهعنوان شاهد میآورد، بیه بیتی یا ابیاتی را بر بدیهه بشده هنگامی ك
یش میآورد و این بخاطر تسلّط كامل مؤلّف ای را پس و پمحتوای شعر وارد كند، گهگاه واژه

 . عروض اشعار استبر وزن و 
هایش متنوع است؛ اگر بخواهیم شعرهای خود مؤلـف  اوزان مورد استفادۀ وصاف در شعر( 1
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 را با شواهد شعری از شعرای دیگر از جنبۀ عروضی مقایسه كنـیم، متوجـه میشـویم كـه از    
بحر هزج، مضارع، رمل، سریع، مجتـث و خفیـف    مانند بحور پركاربرد شعر كالسیک فارسی
 بیشترین استفاده را كرده است.  

وصاف با نوشتن تاریخ مغول ضمن خدمت به زبان و ادب فارسـی نشـان داد كـه حکـام     ( 5
اند كه تاریخ حکومتشان به زبان فارسی نوشته شود. همچنـین  مغول تا چه حدّ مشتاق بوده

دشاهان مغول تا چـه حـدّ بـه اهمیّـت و فخامـت زبـان و       این تاریخ نشان از این دارد كه پا
خره انـد و بـاأل  این زبان شـعر میسـروده   ، از آن لذّت میجسته و بهادبیات فارسی واقف بوده

اند كه تاریخ وقایع زندگی و فتوحاتشان به این زبان عـذب و شـیرین نوشـته    دستور میداده
 شود. 

احوال و اخبار ملوک اطراف نیز توجه داشته و جز تاریخ خوانین مغول، به  الحضره( وصاف6
اوضاع اجتماعی عهد خویش را تاحدودی ثبت و ضـبط و از احـوال نابسـامان مـردم در آن     

 كند.روزگار انتقاد كرده است؛ حتی تنفر خود را از رفتار مغول بیان می
هنگـامی   ( زبان نثر كتاب پیوسته است؛ یعنی بطور طبیعی دارای نقطـۀ پایـان نیسـت و فقـط    1

باشـد. یکـی از ویژگیهـای    متوقّف میشود كه دیگر چیزی برای گفتن دربارۀ موضوع باقی نمانـده  
های عربـی در نثـر سـبب شـده گـاهی ایـن       بالغی نثر وصاف متّصل بودن آن است. فراوانی واژه

 های فارسی را بگیرند و بنوعی تکلّف و تصنّع در متن ایجاد كنند.  ها جای واژهواژه

بیت و مفردات اسـت. در میـان   اف خود نیز شاعر بوده، در شعر بیشتر متمایل به تکوص( 9
خـود میـآورد و قبـل از آن    كتاب خود بارها درخالل صفحات بیتی یـا چنـد بیـت شـعر از     

 است. ایر شعرا بیشتر بصورت تضمین؛ تأثیرپذیری او از س«لمؤلفه»مینویسد: 

 وم نتایج ذیل حاصل شد:در بررسی تعداد ابیات موجود در مجلد د( 4

 مصراع.تک 61بیت و  635ـ كل ابیات موجود)فارسی و عربی(: 
 مصراع. تک 11بیت و  454ـ تعداد ابیات فارسی 
 مصراع.تک 15بیت و  116ـ تعداد ابیات عربی 
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