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 چکیده

سخ خطّی،گنجینه  ستند، كه بازگوی فرهنگ و تمدّن یک ملّت    ن شمند هر ملّتی ه های ارز

یحه ثیر فی النص النّتحریر ترجمه درّ»هستند. در پژوهش حاضر ویژگیهای سبک شناسی نسخه       

ه قاجار مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته استتت كه ، اثر دبیر اعلم از نویستتندگان دور«و التحذیر

ست. هدف از         صورت نگرفته ا ستا  شی در این را ست؛ تاكنون هیچ پژوه جزء آثار تعلیمی فابل ا

ست. این تحقیق            سی ا شنا سبک  سم الخط و  سخه خطی، از جهت ر این پژوهش، بررسی این ن

ای بررستی و تحلیل شتده، در   توصتیفی و مبتنی بر مطالعات كتابخانه   -كه بر استاس استنادی  

صدد پاسخگویی به این پرسش است كه بارز ترین ویژگیهای سبکی این اثر چیست؟ یافته های  

ست كه به جهت تسلط دبیر اعلم به زبان عربی و تركی در نسخه فوق        ضر گواه آن ا پژوهش حا

ار كه همانا    این دو زبان را دریافت همچنین ویژگیهای ستتتبک نثر قاج        میتوان تاثیرپذیری از   

ست. دبیراعلم به آثاری            شهود ا سخه م ست، در البالی این ن سبک كتب قدیمی ا شت به  بازگ

 نظیر مثنوی، گلستان، كلیله و دمنه و... نظر داشته است.

یحۀ و ثیر فی النص النّتحریر ترجمه درّ»سبک شناسی، دبیراعلم، تقی عنوان نگار،     ها:كلید واژه

 ، نسخۀ خطّی.«التحذیر
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Stylistic study of the manuscript "Writing a translation Doro Al-

nasir fi Al-nasihate va Al-tahzir"  
 

Fatemeh Hagighasemloo1 , Ayat Shokati2, Mojtaba Safaralizadeh3 

 

Abstract 
Manuscripts are valuable treasures of any nation, which reflect the 

culture and civilization of a nation. In the present study, the stylistic 

features of the "Writing a translation Doro Al-nasir fi Al-nasihate va Al-

tahzir", the work of Dabir Alam, one of the authors of the Qajar period, have been 

analyzed and evaluated, which is one of Fable's educational works; So far no 

research has been done in this regard. The purpose of this study is to examine this 

manuscript in terms of calligraphy and stylistics. This research, which is based on 

documentary-descriptive and based on library studies, seeks to answer the 

question, what are the most obvious stylistic features of this work? The findings 

of the present study prove that due to the mastery of Alam in Arabic and Turkish 

in the above version, the influence of these two languages can be understood. 

Also, the characteristics of Qajar prose style, which is the return to the style of old 

books, are evident in this version. Dabira Alam has commented on works such as 

Masnavi, Golestan, Kelileh and Demneh, etc. 

 

Key words: stylistics, Dabir alam ,Tagi onvan negar, Writing a translation 

Doro Al-nasir fi Al-nasihate va Al-tahzir", manuscripts. 
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 مقدمه -9

نستتخ خطّی از مهّمترین اركان فرهنگی بشتتر و نشتتانگر تاریخ و تمدّن یک ستترزمین   

ستند لذا   صحیح متون نمایانگر هویت و حیثیّ »ه سی زبانان توجّه به احیاء و ت « ت ایرانی فار

سخههای خطی، یلمهها: ص     صرفات كاتبان در ن سی و تحلیل نوعی از ت ( و تعمّق و 410)برر

نامه ملّی ایران استتت؛ و موجب رونق و غنای پیشتتینۀ علمی، ادبی،   ژرف نگری در شتتناستت 

 تاریخی و... میشود. 

تاریخ دورۀ قاجار به علّت تحوّالت ستتیاستتی و اجتماعی خاص، از نظر فرهنگی نیز حائز 

ضرورت دارد     ست؛ كه  ستنویس اهمّیّت ا سایی این دوره تاریخی و    هایش د شنا به منظور 

سخه   پژوهش در ابعاد مختلف آن،  صحیح و مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند. یکی از این ن ها ت

سخه        شد، ن صحیح و بررسی آن میتواند در بازآفرینی گذشته فرهنگی این دوره موثّر با كه ت

از میرزاتقی ستتاوجبالغی، دبیراعلم « النصتتیحه والتحذیر ثیر فیالنّدرّتحریر ترجمه »خطّی

 است. 

 ( بیان مسأله9-9

 بیراعلم:دنام و شرح حال 

ست. وی به          صر قاجار قرن چهاردهم ا سنده ع شاعر و نوی شنویس،  ساوجبالغی خو تقی 

صیالت ابتدایی را در        4161سال   شد. تح ساوجبالغ )البرز( متولد  ستای نجم آباد  ق در رو

محضتتر پدر خود، محمّد رئیس منشتتی شتتروع كرد و در ستتایه تربیت پدرش، مستتئولیّت   

صه    سایل خا شاه و   تحریرات محرمانه و ر شد. در دیوان    مظفرمحمّد شاه را عهده دار  الدّین 

 اشعاری كه از وی به جای مانده، تخلصش تقی و عنوان نگار ذكر شده است. 

عهتتد            ین  تو ا پر قی را ز  ت  تتتا 

گار بس معستتتور    به عنوان ن  حق 
 

 ذره آستتتتتا ختتدا بتترد بتتاال    

نوا           یم و  ع ن كرم   بخشتتتتدی از 

 (13-11: دیوان اشعار، بیت)      

نگار، عنوانی استتتت كه مظفرالدین شتتتاه  به همراه دریافت ماهانه ستتتى تومان  عنوان 

 مواجب به وی اعطا كرده است. 

 لقب دبیر اعلم نیز در بین اشعارش، به چشم میخورد.

 بتتر دبتتیتتر اعتتلتتم پتتیتتر فتتقتتیتتر

 
 

یر        فرمتتایتتد ختتداونتتد قتتد حم   ر

 (69نظم مصباح الشریعه،گ)      

خود خانواده خود را كه همگی آراستتته به انواع  وی در دیوان و مقدمه بستتیاری از آثار

فی درالنثیرتحریر ترجمه  »علم و هنر بودهاند، معرفی كرده استتتت؛ و در مقدمه نستتتخه        

با »از برادر كوچکترش مال عبّاستتتعلی، كه نابینا بوده، یاد میکند كه  «النصتتتیحه و التحذیر
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تحریر ترجمه « )نموده... ماع تحصتتیلتوجود صتتغر ستتن از اثر آفتاب عهد فیروز به قوه استت

مه( و پس از تبحّر در فقه و دیگر علوم ادبی و دینی، به فقیه        درالنثیر، ستتتاوجبالغی: مقدّ

الملک ملقّب شتتده بود. همچنین از پستترش عزیزاهلل یاد میکند كه كتاب درالنثیر، ترجمه  

 برادرش را به خط خود نگاشته است. 

 

 اوضاع اجتماعی و سیاسی دوران قاجار

گرگونیهای ستیاستی و تغییرات اجتماعی كه در قرن ستیزدهم و چهاردهم قمری بر    د»

كشورگذشت، ویژگی خاصی به ساخت اجتماعی ایران در عهد قاجار داد. آغا محمدخان كه     

پس از كشمکشها و خونریزیهای فراوان بر خاندان زند چیره شد، پایه گذار حکومتی بود كه    

ئل قرن چهاردهم هجری بر ا     غا محمدخان         تا اوا عد از آ یه گستتتترد. ب ین مرز و بوم ستتتا

)تاریخ ادبیّات ایران در دوره بازگشت ادبی، خاتمی،   « فتحعلیشاه بر تخت پادشاهی نشست.    

پس از مرگ فتحعلیشاه محمّدشاه، فرزند عبّاس میرزا به قدرت رسید، پس از  ( »41ص: 4ج

سید.        شاه به قدرت ر صرالدّین  شاه نیز فرزندش نا صر    )گو« محمّد سی در ع نههای نثر فار

بایی: ص        با حاجی جار،  ماعی مطلوبی صتتتورت       ( »44قا مات اجت قدا در دورۀ حکومت وی ا

( پس از كشتتتته 41: ص4)تاریخ ادبیّات ایران در دوره بازگشتتتت ادبی، خاتمی، ج« گرفت؛

 .فرزندش مظفرالدّین شاه به سلطنت رسید، شدن وی، به دست میرزای كرمانی

ق( به دنیا آمده و دوران حکومت و سلطنت 4161گ محمّد شاه )عنوان نگار در سال مر

ناصرالدین شاه، مظفرالدّین شاه، محمّدعلیشاه، احمد شاه و پهلوی اّول را درک كرده است.        

وی حدود شصت سال، در منصب دیوان رسایل مشغول خدمت بود كه این منصب را هم به      

 صورت ارثی و هم اكتسابی عهدهدار شده بود.  

 ستتایل شتتصتتت ستتاله آمتتتتتدم در ر

 ارثًا و كستتتبًا بدین شتتتغل افتخار        
 

 تتتتتتتا از این قانون خوش واقف شتتتدم 

ثتتتتتتتتار            ن غالم جتتان  یر  پ ین   دارد ا

 (مقدّمه: ترجمه امینیه اتابکیه)      

جار          قا لت  له دو های دیوانی و منشتتتیگری در وزارت داخ كار به   ،دبیر اعلم عالوه بر 

كه به رسم تیول در اختیار داشت، میپرداخته است.     كشاورزی در زادگاه خود در زمینهایی 

سالهای     شکوری:        4311سال وفات وی بعد از  سینیا ست. )تراجم الرجال، ح شده ا ق قید 

 ( ایشان در ابن بابویه شهر ری به خاک سپرده شده است. 491ص

به تحصتتیل مشتتغول بود و  »از دوران جوانی در زمان محمّد شتتاه میرزا محمّد، پدرش، 

مسئول تحریرات و رسائل خاصه و فرامین     مینوشت؛ سپس منشی دیوان رسایل و      قطعات

محرمانه شد. به نظر پادشاه وی شایستگی داشت كه نکات انشاء و تعلیمات و نویسندگی را        

ان زمدرس بگوید. در صتتداقت نیز همانند خوشتتنویستتی بینظیر بود. جدّش عبدالکریم در  
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شاه   شت. درجه اوّل خدمتگزاری را فتحعلی ساوجبالغی: مقدّمه(    « دا )ترجمۀ امینیه اتابکیه، 

مه    یاد میکند. )ر.ک     «تحریرالعقال»فروغی نیز در مقدّ به عنوان وزیر فتحعلیشتتتاه  ، از وی 

 تحریرالعقال، فروغی: مقدّمه(

)ر.ک منتظم « در منتظم ناصری نام میرزا محمّد در فهرست منشیان ثبت شده است.     »

میرزا هدایت اهلل نیز در تذكرۀ الخطاطین، میرزا     »نین ( همچ519ناصتتتری، رضتتتوانی: ص  

سته معرّفی میکند.      شک ساتید  تحریر  سان الملک:      « محمّد را از ا سان، ل شنوی )تذكره خو

 (411ص

تحوّالت سیاسی، اجتماعی هر دو منجر به تحوّالت سبکی میشود؛ با توجّه به اینکه پس  

ربار صتتفویه و مراكز دیگر در نتیجه از انقراض حکومت صتتفوی، كتابخانههای اصتتفهان و د 

شاه           سپاهیان نادر سیله  شمند دربار دهلی نیز به و شید و گنجینه ارز حمله افغانها از هم پا

( دورۀ قاجار این 111تاراج شد و به ایران انتقال یافت. )ر.ک سبک شناسی نثر، شمیسا: ص     

ند. این رویداد همچنانکه زمینه را فراهم آورد تا مردم با شیوه و سیاق كتب قدیمی آشنا شو  

شتتعر دورۀ قاجار را به ستتمت نهضتتت بازگشتتت هدایت كرد، باعث تحوّل و بهبود نثر دورۀ  

 قاجار شد كه نتیجه آن رهایی از انحطاط و كاهش غلط نویسی بود.

عامل دیگر تحوّل ساده نویسی نثر قاجار را میتوان از دیدگاه جامعه شناسی مطرح كرد.    

ر دوره صفویه ارتباط مركز حکومت با بغداد قطع شده بود، گرایش اصلی    با توجه به اینکه د

سی بود. امّا    سادهنوی سندگان       »به  ست بلکه قدرت بالفعل نوی سی اختیاری نی سادهنوی این 

ست.  سی امری حتمی و غیرقابل       111)همان: ص« ا ساده نوی صل  ( در دوره قاجار رعایت ا

 انکار است. 

سی، اجتماعی و         سیا ضاع  ضعیف او سیه و فقر        ت ست ایران از رو شک صادی بر اثر  اقت

فرهنگی حاكم بر جامعه از دیگر عوامل اقتفای نویستتتندگان از قدما بود. چون اوضتتتاع             

دیدگاههای نویسندگان نیز ایستا بود و با     فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه پویا نبود، لذا  

 (این وصف به پشتوانههای فرهنگی گذشته توجه داشتند.

 

 یراعلم:دآثار 

از این ادیب پرمایه آثار فاخری در علوم و فنون گوناگون به چهار زبان فارستتتی، عربی،             

  تركی و فرانسه به خط نستعلیق و شکسته نستعلیق بر جای مانده كه عبارتند از:

قصایدی در مدح مظفرالدّین شاه و گروهی از درباریان آن عصر     كه شامل  دیوان اشعار؛ » -4

 دینی و تواریخ و هزل است.  و مدایح و اغراض



 414/ بررسی سبک شناسی نسخۀ خطّی در النثیر فی النصیحۀ و التحذیر

شاء؛   -1 عنوان دو اثر است كه در یکی شماری از لغات، تمرینها... همراه با تلفظ و    دستور ان

ست براى             ستوراتى ا سخه قبلی و دربردارنده د شبیه ن ست. اثر دیگر  شدها شته  فونتیک نو

 فراگیرى زبانهاى فارسی و عربی و تركی و فرانسوی است.

صه تواریخ؛  -3 شیده      خال صر ناظم به نظم ك صه تاریخ ایران قدیم، تا ع در این منظومه خال

 شده است. 

شریعه؛   -1 شریعه و      نظم مصباح ال صادقیه( مؤلّف در این اثر، كتاب حدیث مصباح ال )اخبار 

 مفتاح الحقیقه منسوب به امام صادق )ع( را به نظم كشیده است

فصتتیل استتت كه در چند فصتتل   ؛ این كتاب نظمی بدون تنظم كبرى در منطق كبرى -5

 تنظیم شده است.

 دراین منظومه قواعد نحو با اختصار به نظم كشیده شده است.  منظومهاى در نحو؛ -6

بیت درباره اصتتول دین و فروع فقهی چون احکام  500منظومهاى استتت در  كنز مؤمن؛-1

جارت. وی این كتاب را براى         ماز، روزه، زكات، خمس، حج، جهاد و ت فرزندش   طهارت و ن

-136)فهرست نسخ خطی كتابخانه مركز احیا، حسینی اشکوری،« میرزا رفیع نگاشته است.

41) 

 نخستین نهجالبالغه منظوم فارسى است. كه این اثر ظاهراً نهج البالغه منظوم؛ -9

در این اثرجامع عباستتى از تألیفات شتتیخ بهائى در قالب مثنوى به  نظم جامع عبّاستتى، -4

 . نظم درآمده است

دراین كتاب قواعد علم نحو همراه با تمرینهایی در مستتائل مختلف نگارش یافته  نحو؛ -40

 است. 

سجّادیّه؛    -44 صحیفۀ  سجّادیّه به      ترجمه منظوم  صحیفه  ستین ترجمۀ منظوم  این اثر نخ

این نسخه  4391فارسى است. مهدی دشتی، در مجلّۀ سفینه سال دوم، شمارۀ هشتم پاییز 

ه استتتت. ظاهرا این كار در نوع خود، بدیع و بیستتتابقه استتتت، چرا كه در        را معرّفی كرد

 فهرستهای منتشر شده عمومی، نمونهای متقدم بر آن گزارش نشده است.

صد كلمه؛  -41 صار      ترجمۀ منظوم  صد كلمه از كلمات ق سنده، )مترجم( در این كتاب،  نوی

 ده است.نهج البالغه را به زبانهاى تركى، فارسى، فرانسه، برگردان

نهجالبالغه، كه در قالب مثنوى  53ترجمۀ منظوم نامه   ترجمۀ عهدنامه مالک اشتتتتر؛       -43

 است. 

این اثر مثنوی بسیار مفصلی از ابتدای خلقت حضرت آدم تا عصر سراینده       تاریخ عالم؛ -41

 است. 
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 ى)ترجمۀ شرح مثنوى تركی(؛ این ترجمه شرح دفتر ششم مثنو ترجمه امینیّه اتابکیه -45

استتتت كه از زبان تركى به فارستتتى ترجمه شتتتده و به امین اتابک تقدیم و به نام او نیز              

 نامگذارى شده است.

دبیراعلم در مقدمه كتاب چاره ستتتاز از این اثر نام میبرد كه دعاهاى            منتخب ادعیه ؛   -46

 ایام هفته را با همکارى پسرش عزیزاهلل به خط و تذهیب زیبا نگاشته است. 

 كه در موضوع عروض، صنایع ادبى، معانى، بیان و بدیع است.  شمه؛قزل چ-41

مؤلّف در این كتاب فنون فصتتتاحت و بالغت و آرایهها و صتتتنایع ادبى     مدارج البالغه؛   -49

 بررسى كرده است.

این كتاب به ترجمه و شرح پارهاى از كلمات قصار نهجالبالغه پرداخته  كتاب چارهساز -44

 علی اكبر صفری تصحیح و معرفی شده است. است. این نسخه به دست

شاه نامه،    -10 شامل وقایع           شاهن سى در تاریخ قاجار و  شاه نامهنوی شاهن این مثنوی ادامۀ 

      است. ق 4111تاریخ سالطین ملوک قاجار در مدت یکصد و هفتاد سال تا سال

 ترجمۀ در النثیر فی النصیحه و التحذیرتحریر 

حستتین "صتتیحت كتابی استتت ادبی و حکمی از نوع فابل كه مرواریدهای پراكنده در ن

این حکایات حکمی را از بعضتتی تصتتانیف حکمی تركی برگزیده و آن را به زبان   "حستتنی

سعلی      «درالنثیر»عربی ترجمه كرده و آن را  ست. برادر كوچک دبیراعلم، مالّ عبّا نام نهاده ا

ی بود كتاب درالنثیر را از عربی به فارسكه نابینا و استاد در صرف و نحو و بدیع فقیه الملک 

خ با توجه به تاریترجمه كرده، به خط عزیزاهلل )فرزندش( تقدیم به امینالملک كرده استتتت. 

سخه   صیحه و التحذیر »ترقمه ن سال  « تحریر ترجمه درالنثیر فی الن دبیر اعلم به  4304در 

 تهایه شیوایی و ساده نویسی نگاش   به نثر مرسل بر پ اند. این اثر تحریر این نسخه اعاده نموده 

 است.  شده

ه این نسخ»در معرّفیی كه كتاب فهرست نسخ خطّی ایران از این كتاب به عمل آورده،   

سخ خطّی ایران، درایتی، ج     ست ن ست؛ )فهر ( در 41501: ص41را بیکا و بیتا معرّفی كرده ا

 توان نتیجه گرفت كه   در پایان چنین می  « تستتتوید »و « فدویانه   »با توجه به كلمه     حالیکه   

ایان  باشد و در پ از دبیراعلم می« تحریر ترجمه درالنثیر فی النصیحه و التحذیر »خط نسخه  

ها  ذكر شده است. در مقدمه تعداد داستان    4304نیز، تاریخ نگارش به شکلی واضح و خوانا   

 1دو حکایت حکایت استتت؛  16عنوان ذكر شتتده استتت در حالیکه نستتخه مشتتتمل بر  15

 است. عنوان هر  به این امر بوده دبیراعلم نظرهم نام هستند كه شاید   « گربه با موشها »44و

 به شکل زیبایی، نگاشته شده است. كه عبارتند از: شنگرفحکایت با رنگ 

 حکایت اوّل گرگ و ورباه

 حکایت سوم شیر و خر

 ور و صرار تتتکایت دوم متتتح

 حکایت  چهارم گربه با موشها
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 حکایت پنجم سگ و روباه

 حکایت  هفتم سگ دزد

 حکایت  نهم ماهی متکبر 

 ت یازدهم گربه با موشها  حکای

 حکایت سیزدهم درخت بزرگ و كوچک

 حکایت پانزدهم  زاغ

 حکایت هفدهم مرغ فروش و روباه

 حکایت نوزدهم طوطی و گربه

 حکایت بیست و یکم كبوترها

 حکایت  بیست و سوم شیر و گربه 

 حکایت بیست و پنجم روباه و قمری

 

 حکایت ششم روباه و غراب 

 حکایت هشتم بوزینه و سنگ پشت

 حکایت دهم زارع فضول و عبرت او 

 حکایت دوازدهم شیر با نخجیران

 حکایت چهاردهم معده و اعضاء

 حکایت شانزدهم روباه

 حکایت هجدهم شیر با گرگ و روباه

 حکایت  بیستم شیر با روباه  

 دوم ارباب صاحب ملک با اوالدش حکایت بیست و

 حکایت بیست و چهارم طوطی و مار

 حکایت بیست و ششم صیاد وخرس

موضوعات اخالقی در نثر از نوع ادب تعلیمی هستند كه معموال در قالب حکایات و قصه 

اقوام كهن از جمله آریاییها به طرح مطالب تعلیمی به صورت قصص تمثیلی   »ارائه میشوند.  

صا فاب    صو سا: ص        « ل عالقمند بودند.مخ شمی سی نثر،  شنا سبک  ( از جمله این آثار 191)

 عبارتند از: كلیله و دمنه، مرزبان نامه، روضه العقول، گلستان و...  

سخۀ   صیحه و التحذیر  ثیرالنّدرّتحریر ترجمه »ن  به لحاظ اینکه از زبان حیوانات «فی الن

)ر.ک « فابل»از نوع تعلیمی و   ، از نظر فرم و مختصتتات درونی داستتتانیاستتت نقل شتتده

( میباشتتند. تعدادی از این داستتتانها برگرفته از داستتتانها و  90معانی و بیان، شتتمیستتا،ص

 ( و... هستند.Aesopحکایات كلیله و دمنه، مثنوی،گلستان سعدی، ازوپ )

 هدف و سؤال پژوهش -9-6

رجمه تحریر ت»هدف اصتتلی این پژوهش بررستتی و تحلیل ویژگیهای ستتبکی نستتخه   

، در ستته ستتطح زبانی، ادبی و فکری استتت. در راستتتای  «ثیر فی النصتتیحه و التحذیرالنّرّد

 رسیدن به این هدف، این پژوهش با این سؤاالت روبرو است.

 «رثیر فی النصیحه التحذیالنّدرّتحریر ترجمه »ویژگیهای مشخص و بارز سبکی نسخه  -

 چیست؟

 بر اقتفای آن از سبک كهن است؟ چه ویژگیهای سبکی در این نسخه، داللت -

 پیشینۀ پژوهش -9-3

از آنجا كه پژوهش حاضر روی نسخه خطی انجام گرفته، تاكنون در مورد سبک شناسی 

 این نسخه، پژوهشهای دانشگاهی صورت نگرفته است.
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 اهمّیّت و ضرورت پژوهش و بیان نوآوریها -9-6

سنده حاكی از طرز     سبک هر نوی ضر هم در    با توجّه به اینکه  ست پژوهش حا بینش او

ه ثیر فی النصیح النّدرّتحریر ترجمه »نسخۀ خطی   » جهت شناسایی دبیر اعلم و هم معرّفی  

حائز اهمّیّت استتتت و همچنین به علّت اینکه چنین موضتتتوعی در پژوهشتتتی    «و التحذیر 

مستقل بررسی نشده است، این مقاله در صدد آن است كه ویژگیهای سبکی نسخه حاضر            

 بررسی و تحلیل نماید. چنین هدفی از ضرورتهای پژوهش است.را 

 

 شیوۀ پژوهش -9-5

 توصیفی و مبتنی بر مطالعات كتابخانهای است. -شیوۀ این پژوهش، اسنادی

 بحث و بررسی -6

 ویژگی رسم الخط -6-9

سخه   صیحه و التحذیر ثیرالنّدرّتحریر ترجمه »در ن سجاوندی    «فی الن هیچ یک از عالئم 

مگر شتتده استتت و همچنین عالمتهای فتحه، ضتتمه، كستتره و به كار نرفته استتت.  رعایت ن

 عالمت تشدید كه در دو مورد رعایت شده است.

 برخی از ویژگیهای رسم الخطّی این نسخه به قرار زیر است:

 نوشتن الف بدون مد در ابتدای كلمه -6-9-9

 (19غی:صدرالنثیر،ساوجبالتحریر ترجمه خواهد شد. ) اشکارمحلّ دفینه 

صورت یای    -6-9-6 ی وحدت یا نکره بعد از كلمات مختوم به های غیر ملفوظ، به 

 كوچک تحریر شده است.

 (41داشت كه غافل نشده بود. )همان:مورچۀ همسایه 

 «  او»به مصوت بلند »ُ« تبدیل مصوت كوتاه -6-9-3

 (63جثه خر از آن شما )همان: خوردیپس گفت به مناسبت بزرگی جثه و 

 سعی در پیوسته نویسی از جمله: -6-9-6

 پیوستن عالمت جمع به كلمه -6-9-6-9

به       های  چون گرگ حریص برای ثمرات و منافع عاجله خود را آجله دچار ننماید.        عذاب

 (5)همان: 

 (41خروسی بود. )همان:  مرغهادر میان جملۀ 

 به كلمه بعد از خود « این»و«آن»اتصال صفت یا ضمیر اشاره -6-9-6-6

 (54از او برباید. )همان:  آنمرغهادبیر كرد كه به حیله ت
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سته قفس را       اینروباههمین كه برای آوردن آن روباه رفت  - ست آورد برخا صت به د فر

 (  54بازكرده همه مرغها  را كشت. )همان:

 (91با این حالت شجاعت تو معلوم نمیشود. )ص

 به كلمه بعد از  « بی»اتصال پیشوند  -6-9-6-3

از وهم و قیاس بیرون  بیچون ین حکایت مهتمه این استتتت كه كارهای خداوند          معنی ا

 (11باشد. )همان: 

 به كلمۀ بعد از خود « به»اتصال حرف اضافه  -6-9-6-5

شیری   صید گرگ و روباهی در خدمت  شکار كرده      ب شی  رفتند خری و آهویی و خرگو

اشتتارت نمود.  بگرگجا نشتتستتته و شتتکارها را در پیش روی خود حاضتترآوردند شتتیر  بیک

 (63)همان: 

 گفتند چه چیز است این زحمت و مشقت كه حاصل است از برای ما و همه ما مشغولیم

شغلی  شه از برای معده       بزحمتكه تعلق دارد  ب شدن راحت همی صل  اینکه آن  بعلتبا حا

 (53و ابدا زحمتی ندارد. )همان: بشیءمعده مشغول نیست 

 ر افعالاتصال جزء پیشین می د -6-9-6-4

 (6)همان: میجستند. و راه  مینمودندبرای رفتن به آن باغ اطراف دیوار آن را گردش 

 (6. )همان: میشویخرج زمستان تو چه زود تمام شده كه كَلّ بر ما 

 (31. )همان: میانداختو یکی به آب  میخوردهمینطور یکی از انجیر 

 پیوسته نویسی عدد و معدود -

 (91همان: شتر ) بیکنفرتا رسیدند 

 پیوسته نوشتن نشانه مفعولی و مفعول   -6-9-6-3

 (31خفته و مریض بیند. )همان:  تُراآن بیوفای بدكاره از نزد بوزینه آید 

هم روزی مکروهی پیش آید   ترانداند خالق ماهی میداند و شاید كه  ترا اگر ماهی نیکی 

 (10دستگیر باشد. )همان: تراو از محنتی آن نیکی 

 « خاست»و« خواست»بین كلمه  كاتبم تمییز عد -1-4-5

شتن جوجه فروش هم روباه   ست بعد از گذ و از بیراهه  جلو افتاد در ثانی خود را  برخوا

 (54فروش انداخت. )همان: مانند مرده به معبر مرغ 

صدایی از او       شه به خیال دریدن گاو به تله افتاد و  ست شیر آنجا آمد بدون اندی .  برخوا

 (14)همان:

 «گ»به جای « ک » ضبط  -6-9-4

، یعنی شیوه نگارشی كه كاتب حروف   شود در این متن از رسم الخط قدیم استفاده می  » 

تمییزی قائل نشتتده  « گ»و« ک»را با یک نقطه نوشتتته استتت و بین دو حروف «پ، چ، ژ»
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 (464)رسم الخط در قرن پنجم هجری، متینی: ص« است.

هان      قت د ما هد. )    تا ام  كشتتتودپس غراب از ح بد حان آواز  مه  ت ثیر، النّدرّتحریر ترج

 (151ساوجبالغی: 

نیز از آن سک برباید خود را برای آن صورت منعکسه     كوشت پس به خیال افتاد كه آن 

را هم كه خود در دهان داشتتتت به آب  كوشتتتتیبه آب انداخت آنچه میدید   خیال یافت         

 (11افتاد. )همان: 

 ابتکار در نقطه گذاری-6-9-3

شته   گاهی  سطر باال و پایین را طوری هنرمندانه نو ست كه نقطه برای   شده  واژههای  ا

 هر دو واژه قابل استفاده است.

ست و كمال احتیاط به جای آورد       سخت به درخت پیچید بعد از آنکه محکم ب شیر را 

 گفت االن قوت من چوبی 

 (99. )همان:شدد و اسباب نگاهداری من فراهم رسی                                

در شتتتد برای این دو كلمه به طور « ش»در واژه چوبی و «چ»در این متن ستتته نقطه 

 مشترک استفاده شده است.

 غیر ملفوظ موقع جمع بستن« های»حذف -6-9-1

ست البد قطع میکند آثار ما را و خالی میگذارد از م    ااین گربه مادامی كه بر این حالت ا

 (41ما را. )همان: خانهای

شیانه خود   بچهایهر وقت طوطی از منزل خود برای كسب روزی بیرون میرفت،   او از آ

او با بچه    بچهای گربه بازی میکردند چون طوطی دید كه       بچهای  به زیر درخت آمده و با    

 (66گربه. )همان:  بچهایخود گفت ایمن نباشید از  بچهایهای گربه به بازی مشغولند، به 

 « ۀ»به شکل « ت»ضبط  -6-9-1

 نگاشته است.« ۀ»متأثّر از رسم الخط عربی  به شکل « ت»حرف 

فکر نکردن در عاقبت كار متوجّه شتد    بجهۀ تا به كمال ستختی خود را بیرون كشتید و  

 (4این مهلکه و مصائب را )همان: 

شود و هرگاه حیوانی متوحش الطبع ا    شیه هیچوقت تغییر داده نمی به  صلی طبیعت وح

كسب اخالق حسنه نمود به تهذیب اخالق تعلیمی او زینهار مغرور   معاشرۀ  واسطه تعلیم یا  

 (69نباید بود. )همان: 

 بررسی ویژگی سبکی -6-6

شناسی، نسخه حاضر در سه سطح زبانی، ادبی و فکری        جهت بررسی ویژگیهای سبک  

ح نحوی و واژهای بررسی بررسی میشود. قابل ذكر است كه خود ویژگیهای زبانی در دو سط

 شده است. 
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 ویژگیهای زبانی -6-6-9

 سطح نحوی: -6-6-9-9

 كوتاهی جمالت

در سراسر حکایات، جمالت كوتاه بوده و گاهی، با حرف ربط به هم مربوط شدهاند. این    

شده و گره افکنی و بحران را از       ستداللیّه پیرنگ  شبکه ا سادگی و فهم راحت  ویژگی باعث 

 ده است و باعث شده كه داستان در یک ساختار خطی پیش رود.حکایات دور كر

قالی و قطعه پنیری ربود به مقدار صتتتد درهم رفته به درختی             غرابی رفت به دكان ب

 (15نشست تا آن پنیر را بخورد روباهی به زیر درخت بود. )همان:

ه شیر  كشیری به زیارت حج رفت و بازآمد نخجیران را این خبر رسید با یکدیگر گفتند   

 (19به حج رفته از ظلم و خونریزی توبه كرده و رجوع نموده. )همان: 

 تقدیم فعل

گرچه زبان تعلیمی معموال باعث نظم و ترتیب منطقی جمالت میشتتتود اما در نستتتخه 

صا تقدم فعل     خطی فوق به تبعیت از نحو عربی، به وفور در هم ریختگی اجزای جمله خصو

 دیده میشود.

ان و وقت جمع آوری قوت را ضایع كرد در خواندن و صدا كردن و  صرصاری فصل تابست

 (6غافل شد از جمع كردن روزی به جهت زمستان خود. )همان: 

 سطح واژهای   -6-6-9-6

ست. اینکه برای       سی نثر، مهّمترین عامل، دقّت بر انواع واژهها و جمالت ا شنا سبک  در 

سا از آ      شمی شویم كه  صفر »ن به نثر یک نُرم متعارفی را قائل   تعبیر میکند )ر.ک« درجه 

(، باید در بررسی سبک شناسی یک اثر ادبی به دنبال      111سبک شناسی نثر، شمیسا: ص      

ریر تح»عواملی باشتتیم كه كالم را به درجۀ صتتفر نگارش نزدیک یا دور كند. دبیر اعلم، در  

 و واژههای فریبکاربا توجّه به كاربرد كهن واژهها   «فی النصتتتیحه و التحذیر  ثیرالنّدرّترجمه  

سم روی       شدند، به آركائی شتند و به تدریج از دایره واژههای ما حذف  كه روزگاری روایی دا

 آورده كه از ویژگیهای سبکی آن دوره محسوب میشود.

 ترادف

به دلیل بسامد باالی ترادف، این ویژگی میتواند جزء ویژگیهای سبکی، زبانی و ادبی اثر   

شد؛ احتماال در كاربرد  ست        با سلم ا ست. آنچه م شته ا آن به جنبه زبان آموزی نیز توجّه دا

این كلمات به شتتکل تركیب عطفی به كار رفتهاند و  عمدتاً در ترتیب كلمات مترادف، ابتدا 

 واژه مشکل و بعد واژه آسان قید شده است.

 (15 همان:) .خبر شده، فرار كنیم زنگ وجرس تا هر وقت اراده حركت نماید به صدای 

 (1بود، انتخاب كرد. )همان:  چاقتر وفربه کی از آنها را كه ی
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 (6داخل شد.)همان: مشقتو  صعوبتبا نهایت 

 گاهی دو جمله مترادف را پشت سر هم به كار برده:

 (31) همان: تمارض كرده، خود را به صورت مریض بستری داریچاره آن است كه 

 (51) همان: و نیاوریسر فرو  تواضع نداریاما تو به واسطه بزرگی جثه 

شناوری    زحمت و ( 50)همان: كبر و نخوت( 11)همان:زنگ و درای(  35)همان:سباحت و 

اندیشید    غدر( 59)همان: سرشکسته و خفیف   (  55)همان: جد و جهد(  50)همان: مشقت 

مشتتتقتی زیتتاد و زحمتی فوق  ( 66)همتتان:نتتادانی و جهتتالتتت( 59)همتتان:و حیلتته كرد

بهجت و  (41)همان: هالكت و نابود شتتدن( 44)همان:شستتعی و كوشتت ( 15)همان:طاقت

 (45)همان:حفظ و حراست( 43)همان: مسرت

 های فریبکارواژه

صورت لفظی امروزی، امّا در معنی كهن به كار        ستند كه به  صر زبانی ه این واژهها عنا

 (431های فریبکار، سمیعی: صرفتهاند. )واژه

ها   لت كبوتر ن  دال یل  د... واو راو همراهی غراب را قبول كرد ند. )  دل تحریر راه قرار داد

 (15ثیر،ساوجبالغی: صالنّدرّترجمه 

در تدارک راه و تهیات الزمه اهتمام نمودند و دلیلی تفحص نموده خواستتتند كه در راه 

 (53و هدایت نماید. )همان: داللتبلد باشد و 

 كاربرد واژههای كهن

 )همان: مقدّمه( گزاردهبه اقبال عهد فیروز یادگارهای چاكرانه 

چه چیز مشغول كرده تو رادر فصل تابستان و مانع از جمع آوری روزی خود گردید كه حاال 

 (1)همان:  كَلّ بر ما میشویو خرج زمستان تو چه زود تمام شده كه  طفیلی شده

 (10همان:گسیخت. )بندی كه اصل تله بود به دندان 

 (40. )همان:نمودخود را به صیادی 

 (39. )همان: رجوع كردپس 

 (11بود.)همان: تحصیل نمودهچیزی را به مشقت تمام 

 كاربرد كلمات عربی

به جهت تستتتلط كامل به زبان عربی، از كلمات و تركیبات عربی در متن فارستتتی بهره 

 .جسته شده است

 (91به گربه رسید سالم كرد. )همان: عبوراً شیری در راه 

 (63. )همان: آن حضرت استلقمۀ الصباح عرض]كرد[ خرگوش 

 (51از ایصال به مطلوب محروم آمد. )همان: معهذا در تحصیل آن مراقبتی مبذول داشت 
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شیده و     شه انگوری یافت به درخت ك صول   روباهی به باغی رفت خو از دیدن آن  صعب الح

 (51خوشه مسرور و شاد شد )همان: 

 (31به خشکی رسانید. )همان:  سالماًبوزینه را 

 (35عمل نمود. )همان:  كماهوحقهاز همسایه شنود، شوی چون این سخنان

 (31)همان:  صعب العالجچنان بفهمان كه دردی است درونی و مرضی 

مطلقه در نهری از نهرها یک ماهی بود كه مستتتلط شتتتده بود به خوردن ماهیان كوچک و 

 (10بود )همان: التصرف

 (43دچار و گرفتار خواهد شد. )همان:  بلیّه شرکعاقبت كار به 

چنان قرار داد كه وقتی معین به عبادت بردارم. )همان:   واهب العطایابا وجود حضرت خالق  

61) 

اصلی به واسطه تعلیم یا  معاشرت كسب اخالق حسنه نمود.       متوحش الطبعهرگاه حیوانی 

 (69)همان: 

 مراح( 11)همان: دفینه ( 19)همان: مقل ( 34)همان: دا( ح 34)همان: قطا ( 13)همان: بالمثل   

 (11ن:)هما

در موردی حتی تركیبی به كار برده كه واژه ای از آن تركیب فارستتتی و واژهای عربی        

 است: 

صورت دریای      14)همان:دریای محیط سی به  ست كه در فار ( كه همان بحرالمحیط عربی ا

 بزرگ استفاده میشود.) ر. ک: دهخدا(

 های مشکل متن، همین واژههای عربی هستند.قابل ذكر است كه واژه

 ه به زبان تركی و ساخت افعالی بر آن اساستوج

ستفاده كرده كه ترجمه لفظ به   دبیراعلم،  سلط به زبان تركی گاهی فعلهایی ا به جهت ت

شده كه رگههایی از عامیانه بودن در سخن او راه       ست؛ این امر باعث  لفظ تركی به فارسی ا

ه كه ریشتته در زبان یابد. وی ضتتمن بهرهمندی از زبان فاخر گذشتتته، تركیباتی خلق كرد 

تركی دارد و با كاربرد لفظ به لفظ آن از تركی به فارستتتی، ضتتتمن خلق تركیبات جدید و  

ستفاده زبانی، تنها در كاربرد افعال        ست. این ا گسترش زبانی، به عامیانگی سوق پیدا كرده ا

ن  ومصتتداق پیدا میکند. از این جهت از این عناصتتر تنها در معنی آفرینی استتتفاده كرده بد

 آنکه در زایش تصویرسازی مؤثّر باشند.

 (35و كینه ورزید. )همان: تنگ شد سینهاش

به كار میرود در حالیکه چنین كاربردی  « دلتنگ شدن» در فارسی این تركیب به شکل 

از ستتوی دبیراعلم، دقیقا متاثر از تركی استتت كه اگر بخواهیم از حیث كاربرد تركی آن را   

 + سینهاش، در واقع همان ترجمه لفظ به لفظ تركی است. جزء به جزء كنیم، تنگ شد
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در خدمت و آستتتایش شتتتما از اینجا تا به حج و از حج تا به اینجا بذل         بردارید هر گاه مرا  

 (11مراقبت خواهم داشت )همان: 

 استفاده از كلمات امروزی

 (39. )همان: عقلش از سر پریدشیر چون این سخنان شنید 

 (31. )همان: داری بستریصورت مریض  تمارض كرده خود را به

 (11و مسرور شدم. )همان:  فرحناکلکن من 

 (15خواهم بود. )همان:  ممنونصدای تو را بشنوم از تو 

 سطح ادبی -6-6-6

دبیر اعلم تبحر كامل در انواع فنون، فصتتاحت، بالغت، آرایه و صتتنایع دارد كه نگارش    

. چرا كه با مطالعه آثار بر جای مانده از وی،         كتاب مدارج البالغه گواهی بر این ادعا استتتت    

 تجلی انواع آرایههای ادبی غیر قابل انکار است.

 حوزه بیان -6-6-6-9

از آنجا كه تصتتویرپردازی در نستتخۀ فوق كم بوده؛ لذا صتتنعت تشتتبیه خیلی كم به كار  

 رفته است و استعاره اصالً وجود ندارد.

  تشبیه

شبیه، موجب   شود،        با توجّه به اینکه ت سخن می سبب ایجاز در  ستعاره  اطناب كالم و ا

 بنابراین در آثار منثور، بسامد تشبیه بیش از استعاره است.

 (41خود را مثل مرده  به در سوراخ موشها كشانید. )همان: 

 (41گربهای آنجا بود مانند شیر درنده)همان: 

 ( 44میبینم پوست او را آتش افروز انباركاه) همان: 

 (44هالک موشان، آتشی است ملتهب) همان:  هر مویش در

 در مواردی نیز به صورت اضافه تشبیهی آمده است:

 (43( دام حیله) همان: 19گنج زراعت)همان:

 كنایه

ست او را آتش افروز انباركاه  شان    میبینم پو ست كه هر مویش در هالک مو ؛ كنایه از این ا

 (44آتشی است ملتهب. )همان: 

 (35)همان:  چشم خیانت را پوشیدهین نیستی و سنگ پشت گفت تو كه خا

 (15)همان:  روزگار تیرهو  دل خون موشها را از این عدو

 (39. )همان: عقلش از سر پرید

 مجاز

 چوبی مجاز از مرد چوب به دست است. (96چوبی گفت االن قوت من رسید. )همان: 
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 د.(سینه مجاز از دل میباش33تنگ شد سینهاش و كینه ورزید. )همان:

 حوزه بدیع

برخی از آرایههای بدیعی از جمله انواع جناس، تتابع اضتتافات، تضتتادّ و... موجب موستتیقی  

 درونی در متن میشوند و دبیر اعلم بایسته و شایسته از آنها بهره جسته است. 

 سجع متوازی -

 ( 31.) همان:نشاید و دوستی اشخاص پست فطرت نبایدشناسایی با مردم بیعقل 

 (10)همان:كثیر. نجات مییابند ازخوف خلق خبیر، ینکه به تدبیر مرد عاقل به جهت ا 

 سجع متوازن -

 (51آمد. )همان:  مطلوب محروم معهذا از ایصال به

 (13از آقای خود ناگوار است. )همان:  موافق خادمو  صادق بندهپس مالحظه كن كه اذیت 

 سجع مطرّف -

 (  40و فراغت یابد. )همان: آخرت راحتبه در دنیا به قناعت و فقر و حالل صبر كند 

 (6. )همان:شتافتو به سراغ او  یافت در این كشمش باغبان خبر

 جناس  -

دچار ننماید. )همان:   آجله خود رابه عذابهای عاجلهچون گرگ حریص برای ثمرات و منافع  

5) 

شت كه آنچه با او   سلوک ه نموده با تو مقابله كرد سلوک هیچ آرزو و انتظار نباید دا دارد.  ب م

 (39)همان: 

 (15خواهم كرد. )همان: چنانو چنین سزاوار نباشد مرد را اینکه بگوید 

 (55كردند.)همان: جهدو  جدپس 

 (19برده و این خدمت كردند.)همان: رنج، گنجچون به خیال 

 (43شیوا) همان:  صوتزیبا و از این  صورتسبحان اهلل از این 

 (91( انسان، انس)همان:95( خر، مسخر) همان:13) همان:( اسب، است 11شیر، شتر)همان:

 و شبه اشتقاق اشتقاق -

همان:  )كردم با دشمن خود.   رفاقترا كه به عهد خویش وفا نداشت و   رفیقیكردم  مفارقت

13) 

دارد. ) ب مسلوکنموده با تو مقابله كرده  سلوک هیچ آرزو و انتظار نباید داشت كه آنچه با او

 (39همان: 

 (91)همان:  است. انسانبا  انس کی جسم من به جهتكوچ

. داشته، رفیق شود نفوركند و با دشمنی كه همیشه  نفرتباعث آن میشود كه از آقای خود 

 ( 15)همان:
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 (14نمیشود.) همان:  نجابتنیز قلب به  نانجیبی

 (55كردند) همان: اصالح كنیم تا صحت اصلیه باز آید چون صلحبهتر آن است كه با او 

 (19زیادی به دست آوردند) همان: محصول شد و از این خدمت  حاصلمقصود پدرشان 

 تضادّ -6-6-6-6-4

شود.       » ستگی تخیّل می ست و باعث تأكید در مفهوم و برج سان ا ضادّ از ابزار مهّم نثر نوی  «ت

 ( 115)سبک شناسی نثر، شمیسا: ص

، بستتامد  شتتده استتت هره جستتتههمان طور كه از كلمات مترادف در كالم خود ب در این اثر

واژههای متضاد نیز بسیار است. این واژههای متضاد گاهی از هم فاصله دارند و گاهی با واو      

 عطف به هم مربوط شدهاند.

تحریر ترجمه  شتتتده تف به صتتتورتش كرده به كار خود رفت.)       بغضبوزینه مبدل    محبّت 

 (31درالنثیر،ساوجبالغی:

 (1راحت و فراغت یابد.)همان:  آخرتصبر كند، به  به قناعت و فقر و حالل دنیادر 

او را تشخیص ندادند )همان:   راست و دروغكبوترها داللت و همراهی غراب را قبول كردند و 

15) 

 ( 10در امور) همان: عجله نکردناست در كارها و صبر  غرض از این نادره، لزوم

 (46) همان: دوست نادانبهتر است از  دشمن عاقل

 دفعات از جمالت متضاد نیز بهره جسته است:حتّی به 

 (99تو ثابت میشود. )همان:  شجاعت تو معلوم نمیشود، بلکه نامردی

 ( 44بگیرد و كشته صید نکند)همان: طوطی را زنده

 (    51)همان:صحت و مرض( 14) همان:مشقت و تعب

خواهد  چون قوت و شجاعت فطری با عقل ضمیمه باشد، نفع میدهد صاحب خود را و سبب

شد كه چنین قوتی بیعقل     صاحب خود به خالف قوه و قدرتی كه بیعقل با بود به نگاهداری 

 ( 40همیشه صاحب خود را در مضرات و مهلکه خواهد داشت.)همان: 

 واژه تکرار -

گربه بازی میکردند چون    بچّههای  او از آشتتتیانه خود به زیر درخت آمده و با         های بچّه 

خود گفت ایمن  بچّههایگربه به بازی مشتتتغولند، به  هایبچّهبا او  بچّههایطوطی دید كه 

 (66گربه. )همان:  هایبچّهنباشید از 

سب معاش بردارم وقتی به  عبادتوقتی معین به  ست كه   ك سب معاش بهترآن ا م  ه ك

 (61حق باشد.)همان: عبادت

خود پس محروم شتتتد از روزی  زمستتتتان  غافل شتتتد از جمع آوری روزی به جهت     

 (6همان: )زمستان
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 تنسیق الصفات -

های  شده، بلکه باعث گسترش واژ  نبسامد باالی تنسیقالصفات نه تنها باعث اطناب كالم    

ند. همچنین در معرّفی      نگ جمالت را نیز، دلنشتتتین میک نیز میگردد. از طرفی دیگر آه

ست كه احتمال میرود مورد اخیر بیش از موارد دیگر           سیار مؤّثر ا ستان، ب صّیتهای دا شخ

 داق دارد.مص

قمرِی ستتتاده لوِح خوش اعتقاد و خوش باور فریب خورد و نزدیک روباه آمد. ) همان:          

43 ) 

برای مخلوق ضعیف سزاوار نباشد اعتراض و ایراد به خداوند حکیم قادر پس در هر شی     

آیتی استتتت كه به وحدانیت مالک الملک لم یزل و به حکمت بالغه خداوند الیزال داللت                 

 (15دارد. )همان:

 تتابع اضافات -6-6-6-6-1

ضافی توسعه یافته است كه به شکل یک رشته به         ضافات در واقع نوعی تركیب ا تتابع ا

 الصفات آهنگ خوشایندی را ایجاد میکند. هم پیوسته، مانند تنسیق

 (56فکر صائب مرد عاقل سبب تسهیل امور مشکله میشود. )همان: 

 تضمین -

سته به   ض  این اثر آرا شعر، آیه یا مثلی    به صنعت ت ست. در پایان هر حکایت، یک بیت  مین ا

 .شده استسائر را به جهت قوت و اعتبار بخشیدن به كالم خود استفاده 

اگر چه آن مخاطره ستتالم از بال باشتتد بجهت آنکه بستتا میشتتود كه انستتان را به هالک     -

 (41)همان: « انَّ النَفس لَاَمارۀ بِالسوءالّا ما رَحِم ربّی»میرساند.

 تشخیص -

شخیص بارزترین      شد. ت سخه از زبان حیوانات میبا با توجّه به اینکه عمده حکایات این ن

آرایه این متن  بوده و حتّی غیر از حیوانات، اعضتتتا بدن نیز به ستتتخن درآمدهاند و حتی         

عناصر طبیعت نیز در این رخداد مشاركت دارند و جان گرفتهاند. در این داستانها به واسطه  

شفیعی      نیرو سانی گرفته و به قول  صفتی ان ی خیال، همه چیز در جنبش و حركت بوده و 

كدكنی همه چیز مملو از زندگی و حیات استتت. )صتتور خیال در شتتعر فارستتی، شتتفیعی   

 (414كدكنی:  ص

 (53درالنثیر،ساوجبالغی: تحریر ترجمه اعضا جمع شده و با یکدیگر عقد مشورت بستند. )

 (50ین بزرگی و عظمت جثه از هوا همه روزه در عذابم. )همان: شجرۀ عاجزه گفت من با ا

سنگ پشت در مقابل نعمتی كه در ظل بوزینه به او میرسید خواست تا شکر انعام او گوید.       

 (31)همان:

 (19شیری به زیارت حج رفت و بازآمد نخجیران را این خبر رسید. )همان:
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 اسلوب معادله -

ن عود نمیکند، نانجیبی نیزقلب به نجابت نمیشتتود. چنانکه شتتیر دوشتتیده شتتده به پستتتا 

 (19)همان: 

 مناظره -

ست كه در وزیدن باد تابع        ضعف من ا شجره عاجزه جواب داد كه راحت من از عجز و 

سر خود را به خاک   اویم و به هر جانب میخواهد میل میکنم و فروتنی دارم به درجهای كه 

یکنم امّا تو به واسطه بزرگی جثه تواضع نداری   میزنم و چون هوا منقطع میشود باز رجوع م 

 (50و سر فرو نیاوری این است كه تو همیشه در عذاب و من همه وقت به راحتم. )همان:

گربه در جواب گفت: كوچکی جستتم من به جهت انس با انستتان استتت شتتیر گفت: چه 

ت كرد به چیز استتت جنس خلقت انستتان خواهش دارم با من بوده او را بنمایی. گربه اطاع 

اتّفاق با كمال شوق دیدن آدمیزاد راه افتاده، رفتند تا رسیدند به یک نفر شتر. شیر از گربه     

پرسید: این است انسان؟ گربه گفت: خیر. این شتر است. انسان این را به زمین خوابانده، بار     

ین ا اكرده، سوار شده به هر طرفی كه میخواهد میرود. پس از آن اسبی دیدند شیر گفت: آی

است انسان؟ گربه گفت: نه این اسب است. انسان این را زین میکند و سوار میشود و میراند        

 (91به جانب مقصود. )همان: 

 واگویه درون )فرد با خود سخن میگوید( -

ست این دو روباه       ست كه پو سید هم روباهی مرده دید با خود گفت بهتر آن چون آنجا ر

 (54ی ببرم به این خیال قفس مرغها به زمین گذاشت. )همان: مرده در آرم و از آنها نیز نفع

غدر اندیشتتتید و حیله كرد و گفت كاش این همه زحمت نمیبردم كه این انگور ترش           

 (  59است و الیق زحمت نیست و به كار نمیآید. )همان:

با خود اندیشید و به صانع اعتراض نمود كه هر گاه من قادر میشدم، كدو را ثمر درخت    

 (11م و جوز را در بوته كدو قرار میدادم) همان: گرد

صدمه را زد اگر ثمر این درخت به بزرگی كدو    با خود گفت گردوی به این كوچکی این 

 (  11میشد، بر من چه میگذشت )همان: 

 تمثیل یا ارسال المثل -

 برای محکم كردن منظور خود از تمثیل و ارسال المثل بهره جسته است.

 (19)همان: « ما دهد نه شفتالودرخت مقل نه خر»

 (11داللت زاغ به مردار سگهاست.)همان:

 (14اگر ماهی نیکی تو را نداند، خالق ماهی میداند) همان: 

 طرد و عکس -

 )19چون خدمت كردی زمین را، خدمت میکند زمین تو را. )همان: 
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 (11از اینجا تا به حج و از حج تا به اینجا بذل مراقبت خواهم داشت.)همان: 

 سطح فکری -6-6-9

، ادب «فی النصتتتیحه و التحذیر    ثیرالنّدرّتحریر ترجمه  »از نظر فکری، محور اصتتتلی 

سادهاند و از پندهای       ست. البته پند و اندرزهایش  ضمن پند و اندرز و اخالق ا تعلیمی و مت

ست كه بخشی از آنها به        شد، خالی ا شته با شرعی و عرفانی دا تجریدی و پیچیده كه جنبۀ 

 است:قرار زیر 

عبرت از دیگران، عدم اعتماد به فرد ناشتتناس، تفکّر قبل از عمل، دوری از طمع، پرهیز 

 از غرور، غنیمت شمردن فرصت، پرهیز از تعجیل در امور، دقّت در دوستی و ...

 (10غرض از این نادره، لزوم صبر است در كارها و عجله نکردن در امور) همان: 

ر نشتتود كستتی كه پیش روی او مدح او را كنند و   معنی این ظریفه آن استتت كه مغرو

 ( 15گمان نبرد كه هر مداحی دوست واقعی اوست.) همان:

ست گزارد،        شی موجود را از د سی كه به طمع موهوم  ست كه ك معنی این ظریفه آن ا

 ( 16در حماقت او شکی نیست.) همان:

سایی با مردم بیعقل نباید و     شنا ست كه  شخاص    معنی این حکایت نادره آن ا ستی ا   دو

 (31پست فطرت نشاید. ) همان: 

 معنی این حکایت این استتتت كه حیوان ترک نمیکند طبیعت و خلقت اصتتتلیه خود را

 ( 19همان:)

شود          شکله می سهیل امور م سبب ت صائب مرد عاقل  ست كه فکر   معنی این ظریفه آن ا

 (56همان: )

 (69ه نمیشود) همان:معنی این ظریفه آن است كه طبیعت وحشیه هیچ وقت تغییر داد

 معنی این ظریفه آن استتت كه عمل خوب نافع استتت و نجات میدهد صتتاحب خود را  

 (11همان: )

در اغلب موارد برای محکم كردن و تاكید بر موضتتوع، از ضتتربالمثل و استتتمداد از كالم  

استتت. قابل ذكر استتت كه بعد از طرح مستتائل   جستتته شتتدهبزرگان و آیات و احادیث بهره 

ساخته و با این   تعلیمی و پند و اندرز، مخاطب و خواننده را از نتیجه عدم رعایت آنها مطلع 

 كار، شخص را به توجه به آن اصول و پایبندی به آن مهارتهای زندگی، تشویق كرده است.

شود        ستان عود نمیکند، نانجیبی نیز قلب به نجابت نمی شده به پ شیده  شیر دو   چنانکه 

 ( 19همان:« ) ه شفتالودرخت مقل نه خرما دهد ن»

 نتیجه گیری

صیحه و التحذیر »اثر  ست    «تحریر ترجمه درّالنّثیر فی الن از آثار تعلیمی دورۀ بازگشت ا

سانی در آن قابل               سبک خرا صات كهن  شی از مخت شده و بخ شته  ساختار فابل نو كه در 
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کار رفته ی بمشاهده است. بیشتر از بدیع لفظی استفاده شده تا بدیع معنوی و صنایع معنو       

در خدمت حکمت و موعظه استتت و  این كتابهمۀ مهارت  عمدتاً ستتاده هستتتند. در آن، 

مختصات زبان كهن فارسی را دارد. چند واژۀ امروزی نیز در متن به چشم میخورد همچنین 

مواردی از ستتاختار زبان مهاجم یعنی تركی و عربی نیز در آن دیده میشتتود. از جهت كمال 

به لحاظ احتوا بر لغات و جمالت عربی،     این اثر عرب قابل توجّه استتتت. نثر   التفات به ادب   

و تمایل به ادب عرب را نشتتده تشتتخص دارد. در به كارگیری جمالت به ستتیاق عربی ابایی 

دانست. تبعیت از جملهبندی عربی، وجود  مترجم باید در موروثی بودن این زبان در خاندان

موصتتوف و صتتفت از جهت رعایت مونث بودن به شتتیوه  تركیبات و واژههای عربی و تطابق

تحریر ترجمه درّالنّثیر فی النصیحه و  »در  نحو عربی، از موارد تاثر او از این زبان است. كالم 

صورت نمیگیرد. عمدتاً واژه       «التحذیر ستعاره و كنایه  شبیه و ا ست و به كمک ت ها  مخیّل نی

ست هر چند كه د     ر البالی آنها چند واژۀ مشکل و نامانوس   ساده و جمالت روشن و كوتاه ا

نیز دیده میشتتود. جمالت آهنگین و هنری نیستتتند و از آنجا كه محور جانشتتینی، محور   

ست، در   شاهد بار تخیل در محور    كلمات و محور همنشینی، محور جمالت ا ضر،  ترجمۀ حا

دف و عبارات متراهمنشینی نیستیم. متاثر بودن از نحو  و زبان عربی، بسامد باالی واژههای 

 است.این اثر و متضاد، كوتاهی جمالت و تکرار واژهها از ویژگی بارز سبکی 

 تصویر صفحه انجامین تصویر صفحه آغازین
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 هرست منابع و ماخذف

(، به تصتتحیح دكتر محمّد استتماعیل رضتتوانی، 4363منتظم ناصتتری، اعتماد الستتّلطنه، ) -

 اب، چاپ اوّل.تهران: دنیای كت

(،، تهران: نشتتر 4341گونههای نثر فارستتی در عصتتر قاجار حاجی بابایی، محمّدرضتتا، )   -

 حکایت قلم نوین. 

ق(، نجف: دارالکفیل للطبع و النشتتر و  4134تراجم الرّجال، حستتینی اشتتکوری، احمد، ) -

 التوزیع، چاپ چهارم،

 ، قم: مركز احیاء میراث اسالمی.(،4311فهرست نسخههای خطّی، تتتتتتتتتتتتتتتت، ) -

بازگشتتتت ادبی، خاتمی، احمد، )        - یّات ایران در دورۀ  (، جلد اوّل، تهران:  4313تاریخ ادب

 مؤسّسۀ فرهنگی و انتشاراتی پایا، چاپ اوّل.

(، تهران: سازمان اسناد و كتابخانه    4340فهرستگان نسخ خطّی ایران، درایتی، مصطفی، )    -

 وری ایران.و كتابخانۀ ملّی جمه

 ( چاپ دانشگاه تهران4314لغت نامه فارسی،دهخدا،علی اكبر،) -

(، 631ترجمۀ درالنثیر فی النصیحه و التحذیر، ساوجبالغی)دبیر اعلم(، میرزا تقی، )تحریر  -

 نسخۀ خطّی: تهران: كتابخانۀ ملک.

تهران:  4190 ترجمۀ امینیه اتابکیه، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، نسخۀ خطّی به شماره                             -

 كتابخانۀ ملک.

تهران: 41566، نستتتخه خطی به شتتتماره ____________نظم صتتتحیفۀ ستتتجّادیّه،  -

 كتابخانۀ مجلس.

 ، قم: كتابخانۀ مركز احیاء میراث اسالمی.144دیوان اشعار، نسخۀ خطّی به شماره  -

: كتابخانۀ مركز ، قم461نظم مصباح الشریعه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنسخه خطی به شماره                -

 احیاء میراث اسالمی.

مۀ    4316ستتتمیعی گیالنی، احمد، )  های فریبکار ترجمۀ حکیمه دستتتترنجی،     واژه - نا  ،)

 434-411، ص44فرهنگستان، سال سوم شمارۀ 

 (، تهران: آگاه.4349صور خیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی، محمّدرضا، ) -

 (،، تهران: فردوس، چاپ هفتم.4394بیان و معانی، شمیسا، سیروس، )  -

 (، تهران: میترا، چاپ نهم.4391سبک شناسی نثر، تتتتتتتتتتتت، )- 

دبیر اعلم ساوجبالغی و كتاب چاره ساز شرح كلمات قصار نهج البالغه، صفری، علی اكبر،  -

 543-561، دورۀ دوم، سال دوم، صص9(، مجلّۀ پیام بهارستان، شمارۀ 4394)

(،تهران: وزارت 4319قال اثر شتتیخ هادی نجم آبادی، فروغی، میرزا ابوالحستتن، )تحریر الع -

 فرهنگ و ارشاد اسالمی.



 4344 ذرآ/ 55/ شماره پیاپیسبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 466

 تذكره خوشنویسان، لسان الملک، هدایت اهلل، )بیتا(، تهران : انتشارات یساولی. -

(، جستتتارهای ادبی تابستتتان و 4316رستتم الخطّ در قرن پنجم هجری، متینی، جالل، ) -

 106-454، ص44-40ارۀ پاییز شم

ها، احمدرضتتتا، بررستتتی و تحلیل نوعی از تصتتترفات كاتبان در نستتتخههای خطی، یلمه -

 434-461(، پژوهش نامه زبان و ادبیّات فارسی، سال سوم، شمارۀ نهم، ص4340)


