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 چکیده
 دارد؛ ینثرنویس عمر اندازۀ به عمری فارسی، ادب در نگاریتحمیدیه و نویسیدیبـاچـه

 كه ته استداش نیز وجود نویسیتحمیدیه منثور، متون اوّلین پیدایش زمان از دیگر، بعبارت
-یه عـن حـقـایـقاالبـنـ شاهنامۀ ابومنـصوری، نظیر بهاییكتا بمقدّمۀ میتوان جملهآن از

 تألیف ببسبک و س از موضوع، را تصویركاملی دیباچه. كرد اشاره التّعرّفشرح و االدویـه
ش كه به پژوه دراین. میدهد مؤلّف... نشان زمان اجتماعی اندیشه و اوضاع و زندگی كتاب،

 7 ،6 هایدهس فارسیِ نثر متون ترینبرجسته انجام رسید، روش توصیفی و تحلیل محتوا به
 دهش بررسی و محتوا زبانی تأكید بر مباحث دیدگاه سبک شناسی با از قمری هجری 8 و

 چه ثار،آ این نویسندگان كه ، نشان میدهد هادیباچه و محتوای ساختار به توجّه. است
خویش،  ادبی کو سب و تفکّر بیان اثر، طرز اصلی محور حسب و بر داشته مدّنظر را هاییمؤلّفه

 هشتم و هفتم ششم، هایسده های آثاراند. براساس این مقاله دیباچهكرده عمل چگونه
 وصافا و خداوند حمد شامل عربی زبان به ایتحمیدیه یکی: است بخش دو بطوركلّی شامل

 ادیب، امشامل ن فارسی زبان ای بهتحمیدیه دیگر و و خاندان او اصحاب پیامبرو نعت و او
 سلطنت ماندگاری و ممدوح عمر طول برای دعا اثر، انگیزۀ آفرینش و مدح و روزگار سلطان

 تحمیدیه، و دیباچه .مییابد خاتمه كتاب فصول و ابواب معرّفی با نهایت در كه او وزارت یا
 اثر، حبصا توانمندیِ و به هنر بسته كه است اثر محتوای و متن با آشنایی و ورود دریچۀ
 فکری هایو دغدغه و معنوی لفظی سبکِ تفکّرو نیزشناخت طرز و اندیشه بیانگر میتواند

صنایع  های فارسی را سجع و دیگرو دیباچه هاتحمیدیه مختصات مهمترین .باشـد مولف
 تشکیل میدهد. حدیث، و آیه از اقتباس و اطناب در علم معانی همچنین لفظی،

 سی.نویسبک شناسی ، متون نثر، سبک عراقی، دیباچه، تحمیدیه، مقدمه ها:كلید واژه
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The Stylistics of Preludes and Praises in the Iraqi Style of 

Prose; Focus on Eminent Texts 

Hassan Bassak1 

Abstract 

Writing preludes and praises in Persian literature is as old as prose-writing. 

In other words, praise-writing has existed since the emergence of the first 

prose texts.Examples include the preludes of books such as Shahnamehey 

Aboumansouri, Alabniah a’n Haghaegh-el-Adviyah and Sharh-ot-

Taarrof. The prelude presents a perfect image of the subject, style, the 

reason for authoring the book, and the life, thought and social conditions 

of the era of the author. Carried out in a descriptive and content analysis 

method, the present study, analyzes the most eminent prose texts in 

Persian written in the 6th, 7th and 8th lunar centuries of Hijrah from a 

stylistic point of view with a focus on linguistics and content issues. A 

survey of the structure of the preludes show what components the writers 

have had in mind and how they have acted with regards to the main axis 

of the work, expression manner, thought and literary style. Based on the 

findings of this paper, the preludes in the works of the 6th, 7th and 8th lunar 

centuries of Hijrah are generally classified into two categories: one is the 

praises in Arabic including praise of God, His Traits, and the praise of the 

Prophet, His apostles and His family; the other is the praises in Persian 

including the name of the man of letter, the king of the time, his praise, 

prayer for his long life and eternity of his kingdom or Ministry ending 

eventually in the introduction of the book chapters. Preludes and praises 

are a gate to the text and understanding the content of the work. Depending 

on the art and capability of the work author, they can be effective in 

expressing the opinion and thought style as well as verbal and spiritual 

style and intellectual concerns of the author. The most important features 

of the preludes and praises in Persian are rhythm and other figures of 

speech as well as lengthening and allusions from Quarn and Hadis. 

 

Keywords : Stylistics, Prose texts, Iraqi style, Preface, Imposition, 

Introduction to writing.  
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 مقدمه و بیان مسأله تحقیق: -1

خویش را به مناجات با پروردگار  ها و رساالتِآغاز منظومه ،شاعران و نویسندگان از دیرباز

های ارجمندی از نمونه ،اند. بدین ترتیبو نعت و ستایش پیامبر و اولیای دین میآراسته

 نیایش و مناجات در ادب پارسی میتوان یافت كه سرشار از مضامین لطیف و عمیق و گواهِ

تصغیر،  پسوند چه،+  در لغت متشکل از دیبا . دیباجهذوق و روح لطیف گویندگان آنهاست

 در ستای اباشد و در اصطالح، نوشته آن به قباچۀ سالطین كه ابریشمین جامۀ از نوعی

 .میشود نگاشته خواننده توجه جلب و حکایت شروع برای معموالً كه نمایش یا داستان ابتدای

حق  با حمد و ثنای پروردگار و توصیف عظمت كبریاییِ ،كتبۀ مها و مقدّدیباچهبیشتر

د. برشمردن صفات خداوند، تسبیح و تنزیه او، از رحمت و مغفرت خداوندی سخن میشوآغاز 

عجز و نیاز خویش و برشمردن ه گفتن، بزرگداشت مقام و منزلت رسول اهلل )ص(،اعتراف ب

 ،بنابراین. ها را شکل میدهنددیباچه ۀموضوعات عمد ،معاصی و گناهان و طلب عفو و مغفرت

ورود و آشنایی با متن و محتوای اثر است كه بسته  ۀپیش درآمد(، دریچ یاه مدیباچه )مقدّ

در برخی متون چون . واند بیانگر اندیشه و طرز فکر او باشدتمی ،صاحب اثر به هنر و توانمندیِ

گونه در طریقی شایسته و با جمالتی سجعبستایش آفریدگار و توصیف صفات او  ،گلستان

 تحمیدیه و است، «هلل الحمد» گفتنِ و ستایش لغت، در تحمید». دیباچه گنجانیده شده است

 ادای و نام ذكر نیز نعت. خدا ستایش در است نثر یا شعر به زیبا سخنی ادبی، اصطالح در

 كتابها دیباچه و ها خطبه در معموالً كه است ایشان ستودن و دین بزرگان و پیامبر به احترام

 آثاری چون مثنوی تحمیدیهدر برخی موارد  .(تحمیدیه ذیل نامۀدهخدا؛ لغت«).آیدمی

الحقیقه ۀحدیقجالب توجه است. كه آن هم در نوع خود  ،دیشومعنوی با توصیف نی آغاز م

 عبید یر، آثارالطّمنطق معنوی، مثنوی سعدی، نظامی، گلستان اتیّخاقانی، كلّ سنایی، دیوان

 موضوع بررسی قرنهای ششم تا هشتماخص بعنوان آثار ش ،راز حافظ و گلشن نازاكانی، دیو

 .اندش قرار گرفتهـژوهـاین پ در

 روش تحقیق: -2

روش تحقیق، توصیفی و مبتنی بر تحلیل محتواست و بر این اساس مهمترین آثار منثور  

هر قرن بتفکیک، از نظر محتوا و مفاهیم آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و سپس در 

 پژوهش، نتایج حاصل از تطبیق دیباچۀ آثار مورد بررسی ارائه گردید.گیری بخش نتیجه

 پیشینۀ پژوهش -3

 اگر چه در باب تحمیدیه پژوهشهای انجام گرفت ولی در باب سبک شناسی دیباچه ها 
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عراقی كار جدی انجام نشده است. سابقه برخی از  سبک نثر برجستۀ متون هایتحمیدیه و

 500گردآوری متن (. 1365بارفروش، نجف زاده و ودهاین پژوهشها چنین است: )ست

نگاری در ده قرن از تحمیدیۀ منثور از قرن چهارم تا دوران معاصر در سه جلد است. دیباچه

قرن چهارم تا قرن چهاردهم هجری. تفاوت این اثر با كتاب قبلی در این است كه مؤلّف به 

ها نیز میشود، اخته كه شامل تحمیدیههای كتب قرن چهار تا چهارده پردآوری دیباچهجمع

ای دانسته كه بشیوۀ اما دیباچه كتاب را بمعنی تحمیدیه استعمال نکرده بلکه آنرا مقدّمه

 دن ترجمه شناسی سبک بررسی) ای از مطالب متن است.براعت استهالل، در بردارندۀ شمّه

 رویکرد با كیشوت دن ترجمه شناسی سبک این مقاله به بررسی (1392كیشوت...،بردستانی،

هنرمندانه  هایقاضی و همچنین برخی از جلوه محمد اثر( دیباچه بر تاكید با) زبانشناختی

 بوستان، و شاهنامه ونحوی صرفی ساختار تطبیقی پرداخته است.)بررسی اثر شناختی زبان

 تحمیدیه بصورت در بوستان و شاهنامه و نحوی صرفی (دراین مقاله ساختار1391،  حیدری

 از سعدی بوستان و فردوسی شاهنامه اثر دو در شاخصها و تفاوت تطبیقی بررسی شد

گرفت و در نشریه بهار ادب  قرار بحث مورد شناسی زیبایی شناسی، سبک و زبانی هایجنبه

( 1397امیری، و زمین ،ریاحی هفتم قرن تا مثنویها دیباچه ساختار )بررسی منتشر گردید.

ید فقط متون نظم و آنهم دیباچه مثنوی ها تا قرن میآاز عنوان آن بردراین مقاله همانطوركه 

ها با تاكید هفتم مورد بررسی قرار گرفت، اما پژوهش حاضر بنقد سبک شناسانه تحمیدیه

 برمتون  منثور سبک عراقی پرداخته است.

 بحث و بررسی -4

 ترین متون نثر قرن ششم هجری قمریبرجسته-4-1

 االبراروعدۀاالسراركشف-4-1-1

االبرار، تفسیر قرآن كریم است و طبیعی است كه متن كتاب به زبان االسرار و عدۀكشف

الکلمات خیر»الکتاب را در مقدّمه میگنجاند: قرآن آغاز شود و سپس نخستین آیۀ فاتحه

عدّۀاالبرار،  و االسرار)كشف« الشکر ما افتتح به القرآن من الحمد فالحمدهلل ربّ العالمین

ای ای كوتاه، با درود فرستادن بر پیامبر و همۀ خاندانش بگونه(.آنگاه در جمله3میبدی، ص 

« و الصاّله و السّالم علی رسوله محمّد و آله اجمعین»فشرده، تحمیدیه را پایان میبخشد:

هایی ساده و (. سپس بهمان زبان عربی، سبب نگارش كتاب خویش را در جمله3)همان: 

پیرایه بیان میکند؛ كتابی كه بر پایۀ همین مقدّمۀ كوتاه، نه تألیف صرف، بلکه ترجمه و یب
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-االسالم ابونکه میبدی، اثر یکی از پیشگامان خویش بنام شیختألیف است؛ زیرا پس از آ

علی االنصاری را در تفسیر قرآن و كشف معانی آن میخواند بن بن محمّد عبداهلل اسماعیل

بد كه این كتاب با وجود اعجاز لفظی و معنوی باال و آراستگی و دقّت علمی بسبب مییادر

ایجاز و اختصار بیش از اندازه، راهِ فهم آسان را بر خوانندۀ خویش، دشوار ساخته است. از این 

روی، مصمم میشود كه با مهارت خود در سخنوری چنان ترجمه و تفسیری پدید آرد كه 

ر و لطایف تذكیر باشد و كار را بر جویندگان قرآن و معارف آن، آسان جمعِ میان حقایق تفسی

فاردت انّ انّشر فیه جناح الکالم و ارسل فی بسطه عنان اللّسان، جمعاً بین حقائق »گرداند:

 )همان(.« التّفسیر و لطائف التّذكیر و تسهیال لألمر علی من اشتغل بهذا الفنّ

 520واستۀ خویش، جزم میکند و از محرّم سال میبدی عزمش را در دستیابی به این خ

االبرار را بر ترجمۀ خود از تفسیر االسرار و عدۀهجری قمری دست بقلم میبرد و نام كشف

پیر هرات مینهد:ر.ک:)همان(.در پایان این مقدّمۀ عربی از خداوند میخواهد كه یاور وی باشد 

آورده سازد. اش را برانجام رساند و انگیزهتا در كتابش راهِ مساوات را در پیش گیرد، آنرا به 

گانـۀ میبدی در ادامۀ مقدّمه، زبان فارسی را جانشین عربی میگرداند تا دربـارۀ روش سه

اللّفظی میکند. نخست آیات را ترجمۀ تحت»االبرارسخن گوید. او االسرار و عدۀنـگـارش كشف

انجام آیات را با مذاق اهل عرفان د و سربار دیگر آیات را بشیوۀ عامّۀ مفسّران تفسیر میکن

 (.13)همان: « تعبیر و تفسیر میکند

 تذكرۀاالولیاء-4-1-2

را به زبان عربی مینـویسـد و در آغـازِ آن، با « تذكرۀاالولیاء»عطّار سراسر تحمیدیۀ 

گیری از برخی اصطالحات منطقی همچون انواع و اجناس، حـمد را ویژۀ خداوندی بهره

كه جواد، منّان، محمود و معبود است؛ خداوندی كه دارای عظمت، جبروت، بهاء، میداند 

جاللت، ملکوت و سناء است.آنگاه به یگانگی خداوند و بندگی، رسالت، نبوّت و برگزیدگی 

اهلل علیه و علی آله و صلی»پیامبر گواهی میدهد و بر وی، خاندان و یارانش درود میفرستد: 

(.سپس دیباچه را 66عطّار:  االولیاء،)تذكرۀ...« لطف من مشرق فضل و اصحابه ما ذرّ شارق 

با زبان فارسی میگشاید و بیدرنگ بسخن مشایخ طریقت میپردازد؛ آنرا برتر از هرچه جز 

سخن ایشان »قرآن و حدیث میداند و اینگونه بعـلّت برتریِ سخن اهل طریقت میپردازد:

قال است و از عیان است نه از بیان است و از اسرار نتیجۀ كار و حال است، نه ثمرۀ حفظ و 

است نه از تکرار است و از علم لدّنی است نه از علم كسبی است و از جوشیدن است نه از 

است كه ایشان ورثۀ « علّمنی ابی»است نه از عالم « ادبّنی ربی»كوشیدن است و از عالم 
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 (.67عطّار:  ء،تذكرۀاالولیا)« اهلل علیهم اجمعیناند صلواتانبیا

عطّارسپس به روش خویش كه بر پایۀ ایجاز و اختصار است، میپردازد و پنج سبب برای 

میشمارد: نخست آنکه اختصار را سنّت رسول میداند. دیگر آنکه از آوردن سخنانی كه آن بر

دربارۀ گویندۀ آن اختالف است، خودداری مینماید. سوم آنکه برای پاسداشت ادب در میان 

نویسد، چهارم آنکه راهِ شرح سخنان اولیاء را برای دیگران ان اولیاء، چیزی از خود نمیسخن

بندی اولیاء، كتاب را از اختصار، دور میکند. وی بسیار باز میگذارد و پنجم آنکه شرح دسته

گذرا اولیاء را در هشت دستۀ اهل معرفت، اهل معاملت، اهل محبّت، اهل توحید، اهل همۀ 

دارندگان یک صفت، دون صفتان و فاقدانِ هرگونه صفت جای میدهد و از شرح  این چهار،

آن، پرهیز میکند.عطّاردراین دیباچه وعدۀ نگارش كتابی ویژه را دربارۀ مثلث انبیاء، صحابه و 

انبیا و صحابه و اهل بیت سه قومند؛ ان شاءاهلل در ذكر ایشان »اهل بیت میدهد و میآورد كه: 

 (.68)همان: « آید ما را، تا از آن سه قوم، مثلثی از عطّار یادگار ماندكتابی جمع كرده 

های نگارش تذكرۀاالولیاءسخن میگوید و پانزده علّت آنگاه بسیار مفصّل پیرامون انگیزه

گیری از سخنان اولیاء بر میشمارد. در این میان آنچه قابل توجه است، تالش عطّار را با بهره

ست كه بیشترِ آنان از دانش لغت، صرف و نحو از اطّالعی ندارند و از در خدمت به پارسیان ا

آوری و ترجمۀ برخی از سخنان اند. از این روی، عطّار به گرددرک درست قرآن و اخبار بیبهره

اولیاء كه در حقیقت شـرح قـرآن و اخـبار است، میپردازد و این كتاب را بنگارش در 

این كتاب »گذاری كتاب خویش میپردازد و مینویسد: ام(. سپس بسبب ن69میآورد:)همان: 

نشینان را تذكرۀاالولیاءنام نهادم تا اهل خسران روزگار، اهل دولت را فراموش نکنند و گوشه

و خلوت گرفتگان را طلب كنند و با ایشان رغبت نمایند تا در نسیم دولت ایشان به سعادت 

 (.71: عطّار تذكرۀاالولیاء،)« ابدی پیوسته گردند

وی سپس تذكرۀاالولیاء را تمجید میکند وآن را بهترین كتابِ آفرینش میخواند زیرا 

توان »گردآوری سخنان اولیاء و سخنان اولیاء، شرح قرآن واخبار، بهترینِ همه چیز است: 

گفتن كه در آفرینش به از این كتاب نیست از آنکه سخن ایشان شرح قرآن و اخبار است كه 

(. از این روی، در سودِ خواندن تذكرۀاالولیاء 71: 1383)عطّار، « سخنهاستبهترین جملۀ 

مردان را توان گفتن كه این كتابی است كه ... مردان را شیرمرد كند و شیر»چنین مینویسد:

(. عطاردر پایان، خداوند را بحقّ جان پاک انبیاء 71)همان:« فرد كند و فردان را عین درد...

سوگند میدهد كه او را از اولیاء محجوب و از نظر خاصّ آنان، محروم نگرداند و اولیاء و علماء 

كردِ نام بزرگانی كه در كتاب خود آورده، و تذكرۀاالولیاءرا سبب درجۀ قرب سازد. آنگاه به یاد

 میپردازد.
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 چهارمقاله -4-1-3

نظامی عروضی نویسندۀ چهار مقاله، در تحمیدیۀ اثرش، حمد و شکر و سپاس را 

مخصوص خداوند میداند. خداوندی كه عالمِ كون و فساد را هست گردانیده است؛ سپس 

حمد و شکر وسپاس مر آن پادشاهی »درود بر پیامبر اكرم)ص(، اهل بیت و اصحاب میفرستد:

كه عالم عود و معاد را بتوّسط و مالئکه كروبی و روحانی در وجود آورد و عالم كون فساد را 

مقاله ، نظامی  )چهار...« گردانید و بیاراست به امر و نهی انبیا و اولیا  بتوّسط آن عالم هست

الدّین غوری میفرستد (.پس از آن، ثنا و درود بر پادشاه معاصرش، ابوالحسن حسام1عروضی: 

الـدّوله و الـدّین و... میخواند و و او را به القابی چون عالم عادل، مؤیّد مظفّر منصور، حسـام

برخورداری او را از ملک و ملک و تخت و بخت و كام و نام و امر و نهی، طلب  از خداوند،

خالف دیگر مؤلّفان و مصنّفان بجای ثنا و دعای سرورش، به یادكردِ خوبیهایی میکند. او بر

رسمی قدیم است و »كه خداوند باری تعالی و تقدّس در حق پادشاه روا داشته، میپردازد: 

معهود و مسلوک است كه مؤلّف و مصنّف در تشبیب سخن و دیباچۀ عهدی بعید تا این رسم 

كتاب طرفی از ثناء مخدوم و شمّتی از دعاء ممدوح اظهار كند، امّا من بندۀ مخلص در این 

تعالی و تقدّس در حقّ كتاب بجای مدح و ثناء این پادشاه اذكار انعامی خواهم كردن كه باری

 (. 3همان: «)است...زاده فرموده این پادشاه و پادشاه

نظامی عروضی در سطور بعدی، پادشاه را نائب امام میداند و بعد از پیامبری هیچ حملی 

نتر از پادشاهی نمیداند. نزدیکان او باید افضل و اكمل باشند و دبیر و شاعر و منجّم و را گرا

دبیر است و بقاء قوام ملک به »طبیب را از خواصّ پادشاه میداند كه از ایشان چاره نیست: 

اسم جاودانی به شاعر و نظام امور به منجم و صحّت بدن به طبیب و این چهار عمل شاق و 

(. سپس بمعرّفی 18مقاله، نظامی عروضی:  )چهار« علم شریف از فروع علم حکمت است...

مقالتهای كتاب نموده و در هر مقاله، ده حکایت آورده تا ضرورت دبیر و شاعر و منجّم و 

 یب، معلوم گردد.طب

 كلیله و دمنه -4-1-4

مترجم، در دیباچۀ این كتاب، پس از سپاس و ستایش خداوند بقدرت، حکمت و جبّاریت 

نیاز وی اشاره میکند و تلمیحات متعدّدی را درمورد پیامبر)ص( بکار میبرد و خداوند را بی

بسیار از عالم كون  از داشتن هرگونه وزیر و مشیر و معونت میداند، هموست كه شگفتیهای

كه آثار قدرت او بر چهرۀ  -جلّ جالله -سپاس و ستایش مر خدای را»و فساد پدید میآورد: 

ای كه تار عنکبوت روز روشن، تابان است و انوار حکمت او، در دل شب تار درفشان؛ بخشاینده
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ات بشر (. سپس رسوالن را باعث نج1مقاله ، منشی:  )چهار« را سدّ عصمت دوستان كرد...

نها هستند كه صحن گیتی را بنور علم و معرفت آذین بستند؛ از ظلمت و تاریکی میداند و هما

درود و سالم و صلوات بر پیامبر اكرم )ص( میفرستد و او را ختم رسالت میداند و سه بیت 

آورد و به شعر عربی، یک آیه قرآن و یک حدیث با مضمون ارادت به پیامبر اكرم )ص( می

و از برای هدایت و ارشاد، رسوالن »...اور كه ملوک اسالم، سایۀ آفریدگارند، اشاره میکند: این ب

فرستاد تا خلق را از ظلمت جهل و ضاللت برهانیدند و صحن گیتی را بنور علم و معرفت 

المرسلین آذین بستند و آخر ایشان در نوبت و اوّل در رتبت، آسمان حق و آفتاب صدق، سیّد

عبد هاشم بنالمطلب بنعبدعبداهلل بنبنالمحجلین، ابوالقاسم محمّدالغربیین و قائدالنّو خاتم

« اهلل علیه و علی عترته الطّاهرین ـ برای عزّنبوت و ختم رسالت برگزید...العربی راـ صلیمناف

(. در ادامه به یادكرد محمود غزنوی میپردازد كه باعث گسترش اسالم در سراسر 5)همان: 

رغبتی ان شده است و از او به نیکی یاد میکند. سبب ترجمۀ كتاب كلیله و دمنه را بیجه

خوانی و مدروس شدن حکم و مواعظ میداند و امیدوار است كه نامش بر مـردم به تازی

 امتداد ایام جاوید بماند.

 مقامات حمیدی -4-1-5

برخالف پیشینیان به نویسندۀ مقامات حمیدی با آنکه بر آن است تا مقامات خویش را 

زبان فارسی بنگارد، ولی به روش خطباء مقدّمه را با زبان عربی، آغاز میکند؛ بحمد خـدا 

میپردازد و نخست الطاف او در حق اشرف مخلوقات را برمیشمارد كه تشریف علم را به آدمی 

ی را برتر از داده؛ اسالم را دین مسلمانان نهاده؛ حقایق احکام آموزش داده و به اینگونه آدم

الحمدهلل الذّی شرّفنا بالعلم الرّاسخ و عرّفنا بالدّین النّاسخ و حملّنا »جانوران گردانیده است: 

« حقائق االحکام و علّمنا دقائق الحالل و الحرام و میزّنا من طبقه االنعام و خصّنا بمزایا االنعام

ریختن باران ها و فرو(. سپس به آفرینش خداوند در آسمان19)مقامات حمیدی، بلخی: 

میپردازد و از تدبیر و تقدیر او در آسمانها و زمین سخن میگوید و بفضل، قدرت، كمال، 

الهواء من السحب امواجاً و ابدع الّذی انشا فی»وحدانیت، كبریاء و علوّ پروردگار اشاره میکند: 

یل پیامبر، معراج و (. پس از آن ازفضا19)همان: « فی السّماء من الـشهب افـواجـاً و...

نیکیهای وی در حق امّت، سخن میگوید و در پایان مقدّمۀ عربی بر پیامبر و آل او درود 

 (.19)همان:« البشر فی بالده...ونشهد انّ محمدا خیر عباده و سید»...میفرستد: 

محمودی بلخی، ادامه به زبان فارسی خداوند را با نگاهی عارفانه بنعمرالدّین ابوبکرحمید

درود و تحیّت »میستاید و بر پیامبر)ص(، اصحاب وی درود میفرستد و تحمیدیه پایان مییابد: 

 مقامات)« بمنّه وجوده -بر وی و اصحاب وی باد و رضوان و مغفرت بر وی و احباب وی
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 (.20: بلخی حمیدی،

سخن از عبر كنعانی و از حکم »دی پس از تحمیدیه مینویسد:نویسندۀ مقامات حمی

لقمانی بباید تا بر حاشیۀ اوراق روزگار بباید و ارواح متحیّره از او بیاساید و اشباح متفکّره بدو 

االخر (.آنگاه به زمان نگارش این مقامات اشاره میکند كه در پایان جمادی20)همان:« بیاراید

اندودِ بهمن و انتظار بلبل تابیدن خورشید از برج جدی در ماه برف زمان باه.ق. هم 551سال 

ی اآلخر سنهتهیّج این بحر زاخر در آخر جمادی»و چمن برای فرا رسیدن گل و سمن بوده: 

 (.21)همان، « احدی و خمسین و خمسمائه بود...

القاسم حریری  الزمان همدانی و ابوالدّین بلخی ازمطالعه دو مقامۀ بدیعدر ادامه، حمید

( ومانند بسیاری از گذشتگان اهل ادب، 21كه بدستش رسیده بود سخن میگوید)همان:

-نگاشتن كتاب خویش را اجابت خواست یکی از دوستان میداند. این دوست گرامی از حمید

كه فسانۀ بلخیان به لغت كرخیان، خوش نیاید الدّین در خواسته مقاماتی بفارسی بنویسد چرا

 ازیان بعبارت تازیان دلکش ننماید.و سمر ر

وی در ادامۀ مقدّمه، خود را مبرّی از انتحال میداند و میگوید كه مقامات خود، این  

عروس زیبا را به پیرایۀ عاریتی دیگران آراسته نکرده و از اندیشۀ خویش در او زیور بسته 

اسب خود تازم و بر و نیز شرط اوفق و ركن اوثق آن است كه در میدان این تسوید، »است:

بساط این تمهید، مهرۀ خود بازم و در جملۀ این تصنیف با سرمایۀ خود بسازم الّا مصراعی 

(.بلخی در پایان مقدّمه، به روش خود 22)همان، « چند بر سبیل شهادت، نه بر وجه افادت...

با نام خدا  ای از تازی و پارسی است میپردازد و مقدّمه را كهدر اصل و فصل كتاب كه آمیزه

 و به زبان عربی گشوده بود به یاری او و با همان زبان ختم میکند.

 سعیدالتّوحید فی مقامات الشّیخ ابیاسرار -4-1-6

منوّر تا حدّی جنبۀ بندر دیباچۀ این كتاب، چنانکه عادت اهل زمان اوست، نثر محمّد

اهلل بسم»رد. مقدّمۀ این كتاب با مصنوع بخود میگیرد، امّا در دیگر موارد كتاب سبکی ساده دا

آغاز میشود و بالفاصله با جملۀ طویلی به عربی ادامه پیدا میکند. مانند « الرّحیمالرّحمن

ای كوتاه به زبان عربی ابتدا به مسائل عرفانی میپردازد و خداوند واعظان و اهل منبر، در خطبه

لهای اولیای خداوندی است كه د را با بینش عارفانه، چنین ستایش میکند كه سپاس ویژۀ

 خویش را با لطائف انوارش روشن گردانیده و گنجهای اسرار خویش را در باطن دوستداران

داشته. پس از آن بر های نافرمانی را از روی عقول برگزیدگانش برجای داده و حجابها و پرده

هلل الحمد»وان میفرستد: پیامبر اكرم)ص(، آل، اصحاب، اعوان و انصار وی سالم و صلوات فرا
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الذی نوّر قلوب اولیایه بلطائف انواره و جعل سرایر احبّائه و بواطنهم كنوز اسراره و كشف عن 

 )اسرارالتّوحید« عقول اصفیائه حجب الطغیان و استاره و الصلوه و السلّام علی محمّد عبده...

 (.1361:3ابى سعید ، محمّدبن منوّر،  الشّیخ مقامات فى

ای فارسی ادامه میدهد و پی درپی جمالت كوتاه مسجّع بکار باچه را با خطبهوی دی

آفریند و بخلقت علّت میمیبرد. شکر وسپاس را فقط مخصوص خداوندی میداند كه بی

شکر و سپاس »حضرت آدم )ع( و آفریده شدن انسانها به اقوام و زبانهای گوناگون میپردازد:

غایت آفریدگار مصنوعات و صانع مخلوقات و ثنا و مدیح بیقیاس و حمد بینهایت و ستایش بی

غرض و علّت... عالم را بیافرید و...از مشتی را تعالی و تقدّست صفاته، آن خداوندی كه بی

 (.3)همان:« خاک آدم صفی را كه پدر آدمیان و مستمدّ عالمیانست، بیافرید...

صحابۀ طیّبین و اهل بیت او، اشاره  در ادامه بخلقت انبیاء و خصوصاً پیامبر اكرم )ص( و

نها را استخبار دارد. سپس مینویسد كه از كـودكی همّتش بر طلب آثار جدّش بوده و آ

های آن، قتل و غارت آنها در خراسان و میکرده است. در ادامه بواقعۀ حملۀ غزان و پیامد

د، اشاره میکند: بخصوص در میهنه كه در آن صد و پانزده تن از فرزندان شیخ هالک شدن

العموم رفت آنچ رفت و تا اكنون كی حادثۀ غز و فتنۀ خراسان پدید آمد و در خراسان علی»

(. همچنین 3الخصوص دیدیم آنچ دیدیم و كشیدیم آنچ كشیدیم...)همان: در میهنه علی

كه نآور میشود كه مدّت عمر شیخ هشتاد و سه سال و چهار ماه بوده و او ناتوان است از اییاد

بهای آوری كند. در پایان بمعرفی فصول و باهمۀ آنچه بر لفظ مبارک شیخ رفته را جمع

 كتابش میپردازد.

 السرورالصدوروآیۀراحۀ -4-1-7

راوندی در این كتاب، پس از مقدّمه وارد تحقیق و بحث در دولت سلجوقیان شده وكار 

-اهلل الرّحمنبسم»ت. دیباچۀ كتاب با آنان را از ابتدا تا پایان كار سنجر بتفصیل آورده اس

كه او گویا بیش از و با بیست بیت شعر بر وزن شاهنامۀ فردوسی آغاز میشود؛ چرا« الرّحیم

آورِ هر اثر ادبی، شاهنامۀ فردوسی را دوست دارد. این دعوی از مقدّمۀ دراز دامن و ماللت

 (1روآیۀالسرور ، راوندی: میآید: رک: )راحۀالصدوالسرور بر الصدوروآیۀكتاب راحۀ

او همچنان بمدح و ستایش خداوند و نعت پیامبر و صحابه و تابعین و علمای دین به نثر 

-های باران و ریگ بیابان بر روان سیّدو صد هزار درود و آفرین بعدد قطره»ادامه میدهد: 

(.پس از آن، مشتاقانه 6 : راوندی ، راحۀالصدوروآیۀالسرور)...« العالمین المرسلین و رسول ربّ

(سپس 6ابیاتی پر شور در دوستیِ خویش به پیامبر اسالم )ص( برشتۀ نظم در میآورد: )همان:

و صد هزار آفرین بر آن شیران »بمدح صحابه از خلفا و ائمۀ مذاهب اهل سنّت میپردازد:
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دوران از  سپاران و شیر شکاران و دینداران، خویشان بیگانه وشریعت و دلیران طریقت جان

نچنان این ستایش را (. وی آ8)همان: « البیت، سر و زر فدا كردند...خانه كه سلمان منّا اهل

شنیده، بحث مطنب ومخاطب ملول میشود. از این میکند كه با وجود ذكر نکاتی تازه و نا

 الدّین ابوبکر محمّد راوندی با همۀ آثار ادبیِ گذشته تفاوت دارد.دیدگاه، اثر نجم

حنیفه است، سالطین آل سلجوق را بسبب خدمت به ز آنجا كه نویسنده بر مذهب ابوا

الباقین، الماضین منهم و ابقیاهللسالطین آل سلجوق رحم»علمای این مذهب میستاید: 

اند كه اثر محبّت ایشان در دل پیر و جوان مانده چندان تربیت علمای اصحاب بوحنیفه كرده

بن قلیچ ارسالن سلجوقی میپـردازد الفتح كیخسرو بمدح سلطان ابو(.آنگاه 18)همان:« است

اگر موسایِ كلیم از عصا ثعبان كرد این پادشاه »العزم میسنجد:و ممدوح را با پیامبران الو

 (.25)همان:« كریم در آتش حمله از رمح اژدرها میسازد و...

ده است. در جایی به این های زیادی را بپارسی و تازی آورنویسنده در این اثر سروده

بافتۀ خاطر و با هم آوردۀ خود میداند، تا تواناییِ خویش را نها را فرااشاره میکند كه بیشتر آ

بسیار »در نظم فارسی و عربی نشان دهد و احتمال بخود بستنِ آثار دیگران را از بین برد:

بافتۀ خاطر و با هم فرا ها و بیشتر نظمهای تازی و پارسی كه در این كتاب مسمطّ است،شعر

 (.27)همان:« آوردۀ این ضعیف باشد

وی همچنین بذكر احوال خویش میپردازد؛ از اساتید و دوستان خویش یاد میکند و به 

هنر خطّاطی خویش میپردازد و در ادامه وعدۀ نگارش اثر دیگری را بنظم یا نثر میدهد؛ اثری 

بسبب تألیف كتاب و كیفیت آن میپردازد و كه در بر دارندۀ تاریخ سلجوقیان باشد. سپس 

قلیچ ارسالن میکند: بنه.ق. ذكر میکند و آنرا بنام سلطان كیخسرو 599سال نگارش آنرا 

-سلیمانبنعلیبندر سنۀ تسع و تسعین و خمس مائه مصنّف و مؤلّف این كتاب محمّد»

ب است من نیز تصنیفی سازم اهلل اندیشه كرد كه چون خلود ذكر از تصنیف كتالرّاوندی عمّره

 (.62همان:«)و بقدر قوّت خویش كتابی پردازم...

 ترین متون نثر قرن هفتم هجری قمریبرجسته -4-2

 العبادمرصاد -4-2-1

نفیس به پارسی در علم تصوِف و اخالق و آداب معاش و معاد »است كتابی العبادرصادم

(. این كتاب با مقدّمه 3/20)سبک شناسی، بهار: « الدّین كیقباد تألیف شده استكه بنام عالء

آغاز میشود و بعد از آن، باب اوّل در دیباچۀ كتاب كه مشتمل بر سه فصل است، بیان 

حدّ و اندازه را، مخصوص خداوند میداند كه میگردد.مؤلّف در مقدّمه، حمد و ستایش بی
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لهای قرآنی نیز آراسته د مثاالدّین دایه سخنش را به شاهآورندۀ هستی از نیستی است. نجم

عد پادشاهی را كه وجود هر موجود حد و ثنای بیحمد بی»است و این حسن كار وی است: 

(. سپس 1)مرصادالعباد ، دایه: « نتیجۀ جود اوست، وجود هر موجود حمد و ثنای وجود او...

ن است كه او در درود بسیار و بیشمار بر صد و بیست هزار انبیا میفرستد. نکتۀ جالب در ای

درود بر پیامبر)ص(، خاندان و همسران را جدا از یکدیگر میداند؛ پس بترتیب بر خاندان، 

و »سپس همسران، فرزندانِ آن حضرت، سپس بر خلفای راشدین و صحابه درود میفرستد: 

 اند هزار نقطۀ نبوّتدنس صد و بیستدرود بسیار و آفرین بیشمار بر ارواح مقدّس و اشباح بی

ساالر قوافل اولیا محمّد مصطفی صلوات اهلل علیه و و عنصر فتوّت باد...، خصوصاً انبیا و قافله

المهتدین و اصحابه الهادینالرّاشدینعلی آله و ازواجه و عتـرته الطیّـبین الطّـاهـرین و خلفـائه

 (.2)همان: « اجمعین و سلّم تسلیماً كثیراً

باشد كه ابتدا در كتاب خویش مقدّمه و سپس در باب ای نجم دایه شاید تنها نویسنده

در بیان آنکه فایدۀ نهادن كتاب در »اول دیباچه را در سه فصل جداگانه، میآورد؛ فصل اوّل 

شدن ،او بیان سلوک و حقیقت، آگاه«سخن ارباب طریقت و بیان سلوک چه چیز است

از دالیل خویش، برای نوشـتن پرستان را بیخبران از حقایق عرفانی و اثبات حجّت بر هوا

(و نیز بیخبران را از دولت این 11كتـابی در سخن ارباب طریقت و بیان سلوک میداند:)همان:

پرستان و دیگر غرض از بیان سلوک اثبات حجّت است بر بطّاالن و هوا»حدیث انتباهی باشد... 

بهیمی و حیوانی و  صفتانی كه همگی همّت خویش را بر استیفای لذّات و شهوات و بهیمه

الخیر ابی(. پس از آن دو حکایت از جنید و شیخ ابوسعید12)همان:« اندسبعی صرف كرده

 آورد و با بیت شعری بفصل اوّل خاتمه میدهد.می

درسبب « در بیان آنکه سبب نهادن این كتاب چه بود خاصّه به پارسی»درفصل دوم 

اند و طریقت كتب مطوّل و مختصر بسیار ساختهچه در كه اگربدان»فارسی نویسی میگوید: 

زبانان را از آن در آن بسی معانی و حقایق پرداخته ولیکن بیشتر به زبان تازی است و پارسی

ای نیست... مدّتی بود تا جمعی طالبان محق و مریدان صادق هر وقت از این زیادت فایده

 )المعجم«سی التماس میکردند...ای به پارضعیف با قلّت بضاعت و عدم استطاعت مجموعه

(. در ادامه از فتنۀ مغوالن و آوارگیِ خویش به بالد مختلف، 15اشعارالعجم، رازی: معاییر فی

كیخسرو و آل سلجوق بنیکی یاد میکند. بنیاد میکند. در پایان این فصل از ابوالفتح كیقباد

مینویسد و به بیان  «آمده نهاده نهج و نسق چه بر كتاب این آنکه بیان در» فصل سوم را

سبک و روش كتاب میپردازد؛ مبدأ، معاش و معاد را سه اصل این كتاب میداند و شروع 

افتد از مبدأ و معاش و معاد پس این كتاب مبنی بر سه اصل می»بشرح ابواب و فصول میکند:
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وال انسان ای از احو در هر اصل بابی نهاده میآید؛ مشتمل بر چند فصل تا در هر مقام شمه

 (.28:دایه ، مرصادالعباد) «شاءاهللفراخور این مختصر بیان كرده شود، ان

 نامهمرزبان -4-2-2

ای طوالنی كه اقتضای نثر مصنوع است، با جملهنامه را چنانوراوینی تحمیدیۀ مرزبان

آغاز میکند و حمد و ثنا و شکر و سپاس را كه خود بسبب معنوی بودن، چندان دریافتنی 

برد تركیباتی چون: روایح ذكر، نیست، بدلیل همراه كردن با صنایع بیانی و بدیعی و كار

كه الزمۀ ثنایای صبح، نکهت دهان گل و فوایح نشر و... بسیار از ذهن دور میکند. چندان

حمد و ثنائی كه روایح ذكر آن چون ثنایای »دریافت آن، درنگ و تأمل نسبتاً فراوان است: 

دهان گل خنده زند و شکر و سپاسی كه فوایح نشر آن چون نسیم صبا جعد صبح بر نکهت 

(. واز ناتوانی بشر در شناخت بایستۀ 3مرزبان نامه، وراوینی: «) و طرۀ سنبل شکند، ذات...

میشمرد. پروردگار، یاد میکند و چهار اسم كریم، قدیم، بصیر و سمیع را از اسامی خداوند بر

ای متفاوت ار، میپردازد و در جملۀ دوم نعت رسول را بگونهسپس بقدرت آفرینش آفریدگ

ها را بر آغاز میکند، زیرا بجای درود و تحیّات و سالم و صلوات فرستادن بر پیامبر، این درود

درود و تحیّات و سالم و صـلواتی كه از مهـب »كند: روضۀ مطهّر و تربت معطّر وی نثار می

همعنانی كند بر روضۀ مطهّر و تربت معطّر خواجۀ  انفاس رحمانی با نفحات ریاض قدس

وجود و نخبه و نقاوۀ كل ما هو موجود كه رحمت از سدنۀ خوابگاه استراحت اوست و رضوان 

 (.5)همان:« سرای سلوت او...از خزنۀ خلوت

ای كوتاه به زبان عربی بر آل، احباب، عترت و اصحاب پیامبر نیز سپس در قالب جمله

الدّین واین تحمیدیۀ كوتاه را به پایان میبرد. پس از این تحمیدیه، سعددرود میفرستد 

وراوینی برای برجسته نمودن اثر خویش، كه جمع میان دو صنعت نثر و نظم است، از دشواری 

پوشیده نیست بر ارباب قرایح سلیم و طبایع مستقیم كه جمع بین »این تلفیق مینویسد: 

دارد، چنانک روی این مطلوب از بیشتر طالبان در پردۀ امتناعست صناعتی النّظم و النّثر تعذّر 

 (.6)همان:« و طبع از ایفاء حق هر دو قاصر

سالی به تمرین نویسنده از این میگوید كه روزگار درازی را از آغاز جوانی تا دوران كهن

یله، بهای فراوانی را از معاصران و پیشینیان خویـش چـون كلنظم و نثر پرداخته و كتا

های نامه و مقامات حمیدی و...دیده و برترینها را از آن، برگزیده و در درج دانستهسندباد

ها را استادانه ادبی خویش گنجانده است وسپس بنگارش كتاب خویش پرداخت و این زیور

رستم را كه بن(. سرانجام بامدادی بدو الهام میشود كه اثر مرزبان18در آن آویزد...)همان:
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نویسی آن از آرایۀ صنایع ادبی است، بجوید و در پیش نهد و هنر خویش را در باز عاری

(. در ادامۀ دیباچه، نویسنده با سوگند به خداوند، خویشتن را از اتّهام 19نمایش دهد:)همان:

دانای آشکار و نهان داند كه از نهان خانۀ فکرت هیچ »انتحال به دور میداند و مینویسد كه 

 (.24: وراوینی نامه، مرزبان) « اعی در بار خود نبستم...صاحب سخن مت

و چون بر قد این عذاری مزین »الدّین سخن میگوید: نامه به ربیبآنگاه از تقدیم مرزبان

: وراوینی نامه، مرزبان)  «چنین دیبای ملون بافته آمد، بنام و القاب همایونش مطرز كردم...

نامه و آرایش آن، سخن نویسی مرزبانهنر بر ادامۀ باز(.سپس دربارۀ اشتیاق اهل ادب و 25

-ایزد»انجام با دعا در حق ممدوح، دیباچه را چنین به پایان میرساند: (. سر29میگوید:)همان:

تعالی افواه جهانیان را به اطایب ذكر مناقب و مآثر خداوند خواجۀ جهان صاحب اعظم مطیب 

باقی و اقدام هممش در مراقی علوّ ساعه در ترقی و مشنّف محاسن آثار كرمش تا قیام ساعت 

 (.35)همان:« بمحمد و آله

 االشعارالعجمالمعجم فی معاییر -4-2-3

االشعارالعجم بشیوۀ بیشتر نویسندگان روزگار خویش، نویسندۀ المعجم فی معاییر

مبر و آل و تحمیدیۀ كتابش را با زبان عربی آغاز میکند. حمد را ویژۀ پروردگار میداند، بر پیا

میگرداند و دیگر بار بر پیامبر اصحاب وی، صلوات و سالم میفرستد. سپس زبان را بفارسی، باز

بعد از او بر آل و اهل بیت او باد كه نثارمنصب نبوّت و حق المنشور »اسـالم، درود میفـرستد: 

بود كه والیت رسالت او بنص قرآن مجید جز اخالص محبّت و امحاض مودّت ایشان نتواند 

 فی )المعجم...« القربی قل ال اسألکم علیه  آل و اهل بیت علیه اجرا الّا مودّۀ فی

(. آنگاه بمعرّفیِ خویش میپردازد و از سال نخستین نگارش اثر 2معاییراالشعارالعجم، رازی : 

ه.ق. كه هنوز دست تطاول تاتار بخوارزم و خراسان نرسیده  614سال »خود، سخن میگوید؛ 

آن سرزمینها در سامان و امنیت بسر میبردند و اهل ادب و فضیلت در آرامش به هنر بود؛ 

درنگ پیرامون علم عروض و قافیه و نقد قیس نیز بیبن(. محمّد3همان:«)میپرداختند..

های تازی و پارسی دست بنگارش میزند؛ تحسین و تقبیح اثر خویش میپردازد و سروده

نویسی میکند، اما شاه خوارزم بضرورتی آهنگ سفر ادۀ پاکبیشتر ابواب و فصول آن را آم

ای جز همراهی وی در این سفر نمیبیند. از این روی در اتمام عراق میکند و نویسنده چاره

كه عروس آن خدر بر منصّۀ جلوه آید و كل لکن قبل از آن»كتاب او، وقـفـه پـیش میآید: 

اهلل بن تکش اعلیاعلی سلطان سعید محمدآن بوستان نقاب غنچۀ مسوّده بگشاید رایات 

الحساب حجّتهما بر صوب عراق در حركت آمد ... و از این جهت درّ آن درجتهما ولقّن یوم

(. در این میان آوازۀ 5)همان: « مطلوب در صدف تعلیق بماند و مرغ آن آرزو در دام نیفتاد
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الجمله آنچه در علی»گیر میشود: فرا النّهرگران تاتار و خبر چیرگی آنان بر ماوراءهجوم فتنه

اهلل علیه و آله و صحبه و این فترت بر وی اهل اسالم آمد و بر سر امت محمّد مصطفی صلی

اند و مثل این واقعۀ شنیع و باقعۀ سلّم گذشت در هیچ دولت بر اهل هیچ ملّت نشان نداده

بن قیس پس (.محمّد9:  رازی ،معاییراالشعارالعجم فی المعجم)« فظیع در هیچ تاریخ نیاورده

میگردد و سبب این امر را درخواست اهل فضل ازاین توصیف طوالنی، بدالیل نگارش كتاب باز

خواندم و روی به اتمام آن ، العود احمد برپس به استصواب آن دوستان»و ادب فارس میداند:

«  طبع وقّاد ایشان زدآورده تا در مدّتی نزدیک هم بر نسق اوّل به آخر رسانیدم و بر محکّ

 (.23)همان: 

-نویسنده، كتابِ خود را بر اهل فضل و ادب خطّۀ فـارس ارائـه میدهـد. بـرخـی از نکته

سنجان، تنها كاستیِ این كتاب را در زبان آن میدانـند كـه بـه تازی است و از نویسنده 

پارسی بنویسد و میخواهند كه همچون خواجه امام رشید وطواط كتاب خویش را به زبان 

آنجا كه الزم است، اشعار و فصولی را به زبان عربی در آن بگنجاند. او نیز درخواست آنان را 

بر موجب درخواست ایشان رفتن الزم دیدم و اطالب »سنجیده میبیند و اجابت مینماید: 

گشت سوال و اسعاف مسئول ایشان واجب دانست هر چه در آن تألیف به لغت پارسی باز می

 (.25)همان: ...« در این مختصر فراهم آوردم 

 گلستان سعدی -4-2-4

است و شاید بتوان گفت كه  ات فارسیهای ادبیّگلستان یکی از زیباترین دیباچهۀ باچدی

هنر » ای است كه در طول تاریخ زبان فارسی نوشته شده است.االطالق زیباترین دیباچهعلی

)سبک شناسی، « را در گلستان باید یافتالرحمه و استادی و شخصیت سعدی علیه

نظم و نثر، آوردن  ،آمیختنخود را در پرداختن عبارات سعدی نبوغ هنریِ(. 2/124بهار:

مشخّص نثر پیش از خود  ۀتلفیق ویژگیهای دو شیو ،های آهنگینجمله ،های مالیمسجع

استفاده بموقع از  ،متغایر به همدیگر ۀی، نزدیک كردن دو شیویعنی نثر مرسل و نثر فنّ

 های بدیعی بصورت طبیعی در عینِبکار بردن آرایه، شیوه محاسن و مزایای هر یک از آن دو

 ۀسالست و روانی نثر، رعایت حد اعتدال در كنار هم گذاشتن هم تها،آسانی و سادگی عبار

کر سخن را با ستایش خداوند و شُ ویعناصر ادبی و تصاویر زیبا بخوبی نشان داده است. 

منّت خدای را عز و جل كه »میکند: نعمت و فراگیر بودن رحمت او و توحید و عرفان آغاز 

رود ممّد شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسی كه فرو می طاعتش موجب قربت است و به

هرت شسپس گریز میزند به (. 72آید مفرّح ذات...)گلستان، سعدی: میحیات است و چون بر
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ذكر جمیل »: سعد بن زنگی پادشاه فارسم سخنوری و مدح ابوبکر بنخود در عال ۀو آواز

الجیب سعدی كه در افواه عوام افتاده و صیت سخنش كه در بسیط زمین رفته و قصب

 (.74)همان : ...« حدیثش كه همچون شکر میخورند 

میخواسته است نشیمن عزلت اختیار كند و دامن از صحبت مردم فراهم گویا سعدی 

بامدادن كه خاطر باز آمدن »:به اصرار یکی از دوستان گویی نکند ولیدیگر پریشانو  چیند

بر رأی نشستن غالب آمد دیدمش، دامنی گل و ریحان و سنبل و ضیمران فراهم آورده و 

آهنگ رجوع كرده گفتم گل بستان چنان كه دانی بقائی و عهد گلستان را وفائی نباشد و 

بستگی را نشاید. گفتا طریق چیست؟ گفتم برای نزهت ناظران لاند هر چه نپاید دحکما گفته

و فسحت حاضران كتاب گلستانی توانم تصنیف كردن كه باد خزان را بر ورق او دست نباشد 

پس (.76: سعدی گلستان،«)و گردش زمان عیش ربیعش را به طیش خریف مبدل نکند

بهار به پایان نرسیده، كتاب را  لِروز نوشته و هنوز فصمیگوید كه یک فصل از كتاب را همان

او از سر تواضع اثرش را از عیب و كاستی منزّه نمیداند و امیدوار  به پایان برده بوده است.

است كه بزرگان چشم بر عیوب آن ببندند و هشت باب كتاب را نام میبرد و بعد از آن، 

ن درلطافت و عذوبت گلستان با باب اوّل در سیرت پادشاهان آغاز میگردد.دیباچۀ گلستا

سخن وهنر سخنوری وكاربرد قرآن وحدیث و امثال ودرهم پیوستگی لفظ و معنا بینظیر 

 است.  

 نفثۀالمصدور -4-2-5

آنکه نامی از خدا و پیامبر كرده باشد، زیدری نسفی بر خالف عرف آثار ادبی، بی

و روزگار آشفته، حال نفثۀالمصدور را آغاز میکند. شاید سببِ این امر را بتوان اوضاع بد 

امید وی دانست. آنچنان آزرده و رنجور است كه حمد خداوند بسامان، خاطرِ پریشان و دل نانا

و نعت رسول را بر زبان قلم، جاری نمیکند. این آشفتگی روزگار از همان پیشانی دیباچۀ 

اال گرفتن طوفان كه نسوی از تالطم امواج فتنه، سیـالب جـفـای ایّـام و بكتاب پیداست؛ چرا

در این مدّت كه تالطم امواج فتنه كار جهان بر هم شورانیده است، و سیالب »بال مینویسد: 

(. جهان 1)نسوی، نفثۀالمصدور: « جفای ایّام سرهای سروران را جفای خود گردانیده...

پرآشوب است و برق شمشیر همچون آذرخش آسمان است و زمین از خون مردگان، سرخ 

حال شاه و دربار، پریشانبستگی بخوارزماست و مولف بسبب احساس سرشار و دلرنگ شده 

است وانگیزۀ نگارش كتاب را این میداند كه بتواند اندكی از آتش فروزان ضمیر خود را در 

قصد آن »آمیز از اندوه خویش در آن جای دهد: های آن بگنجاند و حکایتی شکایتسطر

كه ضمیر بر آن انطوا یافته است، در سطری چند درج كنم؛ كرده، كه شطری از آتش حرقت، 
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( سپس 3)همان: « خوانمآمیز فروگیری، یعنی اندوه، حکایت شکایتنشین دلو از این صدر

كام، اندوه درون و بمحتوای كتاب خویش میپردازد كه شکایت از بخت افتان و خیزان تلخ

خواران تـاتـار بـر سـرش گریز از خون فرسایی كه درگذشتهای طاقتبجان آمده و سردل 

همراهی و توجّهی، دورویی، نـاهای دیگر دیباچه از بی(.در سطر4گذشته، میباشد: )همان: 

بار عدم التفات و قلّت مباالت یاران منافق و دوستان »ناراستیِ نـادوستان چنین مینالد: 

مماذق اگر با گور بری در  مصادق و أصدقاءموافق چند بر دل سنجی؟! غصۀ إخوان نانا

 (.6)همان:« نگنجی

ندارد و « نفئۀالمصدور»ای جز نگارش آمدن صبح سعادت و چارهنویسنده، امیدی به بر

از نفئۀالمصدوری كه مهجوری بران راحتی تواند یافت، چاره نیست و از »چنین مینویسد كه 

)همان: « ند بود، گریز نه...أنین المهجوری كه رنجور را در شب دیجور هجر بدان شفایی توا

(. دیباچه زیدری از اینکه بدون حمد خدا و نعت رسول)ص( نوشته شده متفاوت است شاید 8

 شروع آن با درد و رنج روزگار همچون مقدمه موالنا در مثنوی حاوی پیامی خاص است.

 تاریخ جهانگشای جوینی -4-2-6

سپاس »ین، آغاز میکند و مینویسد: جوینی، تاریخ خویش را با سپاس و ثنای معبود راست

گاه پس (. آن111جهانگشای ، جوینی:  )تاریخ« الوجود استو ثنا معبودی راست كه واجب

از نخستین جمله، نوزده اسم قرآنی واهب، آفریدگار، پروردگار، رزّاق، خلّاق، عزیز، كریم، غفّار، 

موصوف بالخیر و محبوب را برای قهّار، ظاهر، باطن، احد، صمد، مشکور، قدیر، بدیع، عظیم، 

مسجودی كه وجود او واهب انوار عقل و جود »میشمرد: خداوند در سیزده جمله چنین بر

)همان: « ای از ذرات مکونات، موجود است...است؛ آفریدگاری كه اثبات وحدانیت او در هر ذره

111.) 

آفرینش بر نور حدیقۀ  و وفود درود»سپس بر خاندان و اهل خاندان وی، ثنا نثار میکند: 

انبیاء، محمّد مصطفی باد؛ درودی كه توی آن بوی اخالص بمشام آفرینش و نور حدقۀ خاتم

(.پس از این حمد و نعت كوتاه، راه دراز مدح شاه را در 112)همان: « مشتاقان قدس رسد...

د و او را ه.ق. سخن میگوی 650بوسیِ منکوقآن در سال پیش میگیرد و با چاپلوسی از آستان

جهانگشای سخن دادگـر و بر دشمـنان، مظفّر میخواند. آنگاه از سبب نگارش تاریخ

شان، سهولت حضر جمعی از یاران وفا و اخوان صفا كه وعثای سفر بحضور همایون»میگوید:

داشت، اشارتی رانند كه برای تخلید مآثر گزیده و تأبید مفاخر پسندیدۀ پادشاه وقت، جوان 

(. 113همان: «)باید پرداختخصال تاریخی میپیر عزیمت، خجسته فال پاكیزهبخت، جوان
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هنران، را ای كه بیوی در این دیباچه، بهم ریختگی اوضاع و ارزشها را فریاد میزند؛ زمانه

السّوق در زیّ اهل فسوق، امیری گشته و هریک از ابنای»ارجمند و هنرمندان را خوار میدارد:

 (.115)همان:...« ی و هر مزوّری، وزیری و هر مدبری، دبیری و هر مزدوری، دستور

در بخشهای پایانیِ دیباچه، از اهل فضل و ادب میخواهد كه لغزشهای او را در نگارش 

وار، تأمّلی بشرط امانت متوسّط»این تاریخ، نادیده انگارند و با چشم انصاف در این اثر نگرند و 

گرایانه، (.سرانجام با نگرشی جبر118)همان:« اوسطها االمورو دیانت، واجب دارند و خیر

ای گسترده از هجوم مغول در گسترش اسالم مینویسد و زیركانه با نقل حدیثی از بگونه

پیامبر آنان را مقویّان دین میداند البته به دور بودن آنان از خلق و خوی نیک نیز اشاره 

السّالم ـ ان اهلل لیوید هذا الدین بقوم ال یهبرهان این دعوی، قوله ـ عل»میکند و مینویسد: 

 (.121)همان:« خالق لهم

 

 ترین متون نثر قرن هشت هجری قمریبرجسته -4-3

 الکفایهالهدایه و مفتاحمصباح -4-3-1

این كتاب با حمد خداوندی آغاز میشود كه لمعات صدق و نفحات اخالصش دل را 

حمدی كه لمعات صدق و نفحات »میآفریند:  خوشبو میکند، خداوندی كه با یک كلمۀ كن،

نگاهی دارد؛ بدینگونه اخالص آن، دید البته به دور بودن آنان از خلق و خوی نیک نیز نیم

كه جان را منوّر و دماغ دل را معطّر دارد، نثار حضرت پادشاهی است كه وجود عالم، بل عالم 

)مصباح « ی از ظهور نور شهود او...ایای است از بحر جود او و شهود نور، لمحهوجود قطره

(.دیباچه با درود بر پیامبر )ص( و اولیاء ادامه پیدا میکند. 2مفتاح الکفایه، كاشانی:  و الهدایه

كاشانی، موضوع كتابش را ذكر مبانی و اصول طریقت صوفیان و بیان بعضی از علوم و معارف 

پس سبب تالیف كتاب را ذكر میکند ایشان میداند و در ادامه بتعریف صوفی میپردازد. او س

 (.7و  8المعارف سهروردی میداند: )همان:و مبنی و مأخذ آن را عوارف

چون اقتباس »گذاری كتاب را اینگونه بیان میکند كه:الدّین محمود كاشانی، علّت نامعز

ایت آن از انوار كلمات مشایخ كه مقتبسند از مشکوه نبوّت، كرده آمد و مضمون آن بر قدر كف

و  8)همان: « الکفایه نهاده شدالهدایه و مفتاحاز علم ضرورت مشتمل است، نام آن مصباح

(. او اذعان میکند كه بوسیلۀ این كتاب میخواهد بر فتراک دولت اهل صالح و فالح چنگ 7

و خود »زند و در زمرۀ محبان ایشان قرار گیرد و چنین مقدّمۀ خویش را به پایان میرساند: 

اهلل وسیله بر فتراک دولت ایشان بستن و در زمرۀ محبّان ایشان پیوستن شرّفنا را بدین

 (.9)همان:« االقتداء بسیرتهم بمحبتهم و رزقنا
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 تاریخ گزیده -4-3-2

زوال، مملکتش مستوفی، حمد و ستایش را ویژۀ پروردگاری میداند كه ملکش بی حمداهلل

اشیاء، دانا، قدیم، عظیم، علیم، حکیم، غنی،  بر دوام، خودش ازلی و ابدی، ظاهر مظهر جمیع

واحد، جبّار، رزّاق، مصوّر، مقدّر، احد، صمد، رافع، باسط، تعالی، خلّاق و مختار است.آنگاه به 

برگزیدگی پیامبر اسالم و محبوبیّت وی در نـزد پروردگـار میپردازد و از این میگوید كه 

پایان بر گردانیده است. درود فراوان و تحیّات بیخداوند پیامبر را مایۀ شرف عالم و فخر آدم 

(.پس از 3گزیده ، مستوفی:  او و اهل بیت و یاران و اتباع و اشیاع او میفرستد: ر.ک:)تاریخ

آن بمعرّفیِ شادكامی خویش میپردازد و خود را محبّ اهل علم و مکتسب فضایل و هنرمند 

سعادت حقیقی مساعدت نمود »مینویسد: یابی خویش به دربار مخدوم چنینمیداند و از راه

و بنده را به شرف مالزمت بندگی حضرت مخدوم سعید شهید خواجه به راستی سلطان 

اهلل االسالم و المسلمین فضلسالطین  الوزراء آیه اهلل فی الوری...رشید الحق و الدّین عماد

 (.4)همان :« اهلل جنانه و افاض علیه مغفرته و رضوانه مکرّم گردانیداسکنه

ای تاریخی را در بیش از پنجاه هزار بیت مستوفی پیش از نگارش تاریخ گزیده، منظومه

سروده بوده كه هنگام نوشتن تاریخ گزیده، هنوز به پایان نرسیده و در پی آن بوده كه آنرا 

در این علم هوس نظمی میشود كه از اول عهد مصطفی »به هفتاد و پنج هزار بیت برساند:

اند و از آن پنجاه و چند هلل علیه و سلّم تا این زمان مبارک تاریخ منظوم مرتب كردهاصلی

 (.5)همان:« هزار بیت گفته شد اگر توفیق رفیق گردد. به هفتاد و پنج هزار خواهد رسانید

وی سپس از سلطان وقت میخواهد كه لغزشهای او را نادیده انگارد و با نظر لطف و عنایت 

. سپس حدود بیست كتاب تاریخی را نام میبرد كه چون اثر خویش را گزینشی بتاریخ او نگرد

بالحقیقه فذلک مجموع مصنّفات این صناعت »از آنها میداند نام تاریخ گزیده را بر آن مینهد: 

(. 8)همان:« گزیده كرد. در این سلک كتاب منتظم گردانید و این كتاب را گزیده نام كرده

ف و كرم بزرگان حضرت پیرامون تاریخ گزیده امیدوار است كه: نویسنده دیگر بار به لط

گیری درنیایند و اگر بر خطائی یا سهوی وقوف یابند شرف بزرگی فرمایند و از درخرده»

حق »انجام مقدّمه را این چنین به پایان میرساند: (. سر9)همان:« اصالح ارزانی فرمایند

ل این دولت را به مسامیرخلود موبد داراد و سبحانه و تعالی اطناب سراپردۀ عصمت و جال

اساس بارگاه این سعادت را به بناء بقاء موكد افواه جهانیان را با قامت ذكر این خواج ۀ نیکو 

 (.9)همان:« نام مشرّف گرداناد...
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 گیرینتیجه -5

ای مقدمات آثار كهن فارسی، اغلب با یاد خدا وبحث صفات جالل و جمال خداوند بگونه

مندانه مزیّن شده است و حمد و نعت بیشتر به زبان عربی است؛ این شیوه بیشتر یادآور هنر

گیری و با بهره« اوّل العلم معرفۀ الجبّار»سبک اهل منبرست. نویسندگان با اعتقاد به این كه 

ازهنرهای ادبی، به اثبات وجود پروردگار و توصیف مظاهر صنع او و بیان نظم و عظمت جهان 

سپس بنعت رسول )ص( وخلفا و صحابه پرداخته اند. همچنان كه كه پادشاهان هستی و 

های دیگر میپوشیدند و در آن تکلّف بیشتری بخرج میدادند، قباچه و دیباچه را بر روی جامه

نها نیز كه رویه و ابتدای آثار است، نویسندگان توجه بیشتری در دیباچه و مقدّمۀ كتابها و دیوا

بهای فراوانی مانند چهار مقاله، تاریخ جهانگشای، مصباح ، از همین رو كتااندمبذول داشته

تر و دشوارتر تر و مصنوعنامه و... را میتوان نام برد كه دیباچۀ آنها بسیار متکلّفالهدایه، مرزبان

 از متن اصلی است. 

ند كه در بیشتر مولفان ، انگیزۀ آفرینش اثرخود را اجابت درخواست دوست یا مریدی میدان

واقع علت وجودی پیدایش اثر بوده است. برخی نیز علّت تألیف كتاب خود را جاودان كردن 

ای ماندگار میدانند.گروهی دیگر كه پروردۀ دربار و نام خویش و به یادگار گذاشتن گنجینه

و  آمد سلطان، ذكـر مفاخـر و مآثـر اواند، از باب خوشدر آنجا دارای مرتبه و جایگاهی بوده

میشمارند.بیشتر ادبای این عصر، بخش پایانیِ دیباچه خـاندانـش را انگـیزۀ تألیف خویـش بر

را به دعا برای طول عمر و برقراریِ حکومت سلطان و تأبید او اختصاص میدهند و عمدتاً در 

 پایان دیباچه بمعرّفی ابواب و فصول خود میپردازند.

ششم، هفتم و هشتم هجری قمری، از لحاظ سبک و های ها در سدهها و تحمیدیهدیباچه

تر میشود؛ از های قـبل طوالنیكاربرد عناصر بیانی به اوج خود میرسند و نسـبت به دوره

اوایل قرن هفتم به بعد طرز پیشین ادامه مییابد ولی تقلیدی صرف ازآن دوره محسوب 

 ر است.تنمیشود، حتّی گاه از لحاظ معنا و مفهوم از دورۀ پیش ساده

ها این است كه برخی از آنها از جهت سبک و مضمون با متن نکته قابل توجه در تحمیدیه 

كتاب تفاوت دارند، امّا اغلب تابع نثر متن اصلی  كتاب  بشمار میآیند. سجع، اطناب و اقتباس 

های این عصر دیده ها و دیباچهاز آیه و حدیث مهمترین ویژگیهایی است كه در تحمیدیه

میگردانند و ود. بیشتر ادیبانِ این عهد پس از حمد و نعت، زبان اثر خود را بفارسی بازمیش

ای بسیار مختصر، همان حمد و نعت را بفارسی نیز میآورند. مقدّمات آثار را در این گاه بگونه

ای به زبان عربی كه در بردارندۀ ادوارمیتوان بطور كلّی، دارای دو بخش دانست: یکی تحمیدیه

مد خداوند و اوصاف او و نعت پیامبر، اصحاب و آل وی است و دیگر به زبان فارسی و در ح
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بردارندۀ نام ادیب، سلطان روزگار و مدح و عمدتاً چاپلوسیِ وی، انگیزۀ آفرینش اثر، زمان آن 

نگارش  شاید  و دعا برای طول عمر ممدوح و ماندگاری سلطنت یا وزارت او كه این سبک

ر بقاء و ماندگاری اثر او. تحمیدیه ها اگرچه تابع تحوّل سبک هر دوران است تضمینی باشد ب

ها و ی قبل، در تحمیدیههاهای تقلید از سبک دورهاما بسبب تحوّل تدریجی ادبیّات، رگه

  های هـر دوره مشاهده میشود.دیباچه
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