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 طی چهل و شش حکایت یا جامع الحکایاتدربارة نسخۀ خ
 عطامحمد رادمنشدکتر 

 آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

 چکیده 

ای ناشناس به خط نستعلیق و از جملۀ نسخ خطّی نسخۀ خطی منحصر به فرد چهل و شش حکایت یا جامع الحکایات از نویسنده

های نامهانگیز است که در سبك و سیاق با  مقامات و دارابهایی جذاب و شگفتاین کتاب شامل داستان .سدة دوازدهم هجری است

نویسی و با استفاده از توصیفات گیری از اصول سادهها، نویسنده با بهرهغمی مانندگی دارد؛ در طرح هر یك از آنطرسوسی و بی

شش و ها، امثال و حکم، آیات و احادیث، بر کگیری از اشعار نغز، مناجاتبا بهره زیبا و دلکش، به بیان مضامین گوناگون پرداخته و

 . افزوده است زیباسازی و آراستگی اثر خود

هر چند فضای جغرافیایی حکایات خارج از ایران . آید که مذهب تشیع داشته است از دعا و درودهای نویسنده در متن نسخه بر می

 . ها جاری استایرانی و آداب و رسوم و باورها و سیاست مدن و روح فرهنگ ملی بر فضای قصه هایاست، در جای جای آن نام

موارد او خود  یا در پاره. جست. . . الطیر و مثنوی معنوی و اسرارالتوحید، ویس و رامین، منطقتوان در های او را میمآخذ برخی قصه

 . اندینما یعنوان مأخذ داستان را م

 . شناسی، نثر غنایی شش حکایت، نسخهو هلچ :هاکلیدواژه

 مقدمه 

ارزش ارد؛ یکی از آن مفاخر و میراث باور دارای مفاخری است که شناسنامۀ هویت ملّی او را با خود ددار و مایههر قوم ریشه

که  گردددور میتعالی یك جامعه آن گاه مق بر کسی پوشیده نیست که ترقی و»های پیشین از جمله نسخ خطی است ونوشتهدست

یکی از راههای انتقال فرهنگ و دانش بشری از نسلی به نسل دیگر آثار »و ( 226: 4963مایل هروی، ) .«از پیشینۀ تالش آگاه باشد

که بیم  و دلواپسی را برای  _های خطی منحصر به فرداین آثار بویژه نسخهاز این رو معرفی و تصحیح  (291 :همان) .«توب استمک

 . دربایست است _کند ماندن آنها از گزند پیشامدها بیشتر میدر امان 

های کهن توا و اشتمال آن بر روایات و قصهدر زمرة این آثار نسخۀ چهل و شش حکایت است که از حیث لفظ و معنی و مح

 . ایرانی و بیان ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی آن دوران در خور توجه و واکاوی است

خور، حکایت از آشنایی و تسلط وی های درها و عبارت پردازیادیث و اشعار متناسب با فضای قصهآیات و احرویکرد نویسنده به 

 . بر این مبانی و علوم دارد

بندهای کوتاه و شیوة نثر غنایی است که سبك نثر و جملههای زیبای یکی از نمونه _گونه استکه مقامات _جامع الحکایات

نامۀ و داراب( ق. هـ 6سدة )نامۀ ابوطاهر محمد طرسوسی قهرمانیها و دلدادگیها به داراب شگفتیها و پردازش داستانها و بیان

 4. شباهت نیست؛ تا آنجا که حتی خط آن به داراب نامۀ بیغمی مانند استبی( ق. هـ 2و1سدة )محمدبن احمد بیغمی 

، سطری 29ای منحصر به فرد به خطّ نستعلیق ق، نسخه. ـاز آثار قرن دوازدهم ه، کتاب چهل و شش حکایت یا جامع الحکایات

 . شودنگهداری می 1261به شماره عمومی  به فارسی است که در بخش نسخ خطّی کتابخانۀ آستان قدس رضوی

سانتی  21و عرض  91صفحه به طول  342ای رنگ ساده و با تعداد چهارصد و پنجاه و نه ورق در این نسخه با جلد چرمی قهوه

ر در قطع وزیری بزرگ، در تاریخ مرداد ماه هزار و سیصد و یازده خورشیدی توسط میرزا رضا خان نائینی، وقف کتابخانه گردیده مت

 . است

نویسنده و جامع طبق آنچه از شناسنامه نسخه در دست است نامعلوم است؛ ابتدای کتاب نیز در دست نیست و حکایت اوّل 

 . ناقص است، نسخه

هایی ضخیم چسبانده شده تا به جهت نازک بودن بیش از حدّ آن از پارگی حفظ گردد؛ در هر یك بر روی برگهصفحات نسخه، 

هایی که با چسب بر روی ورقهای سوراخ شده، انجام گرفته موجب بدخوانی و ناخوانا شدن متن ای از صفحات، پارگیها و ترمیم پاره

 . گردیده است
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نویسندگان ، گردید و از این طریقسی به عنوان حرفه و شغل  تلقی مینویهجری به بعد، نسخهه از سدة هشتم با توجه به این ک

ی کشاند، نسخه به شکلی مقبول نگارش یافته است؛ سطور، منظّم و برابر و دارابه گذران زندگی و امرار معاش می را از راه کتابت

 . و زیبایی نسخه افزوده است باشند که همین امر بر لطفآغاز و انجام همگون و همسان می

آمده و نیز ذکر کلماتی چون بیت، نظم، مصراع و رباعی و برخی عبارات برای شروع  شروع حکایتها با مرکب قرمز به نگارش در

ها و نیز در برخی می برای جدا ساختن ابیات و مصراعمطالب و موضوعات گوناگون با همان رنگ مشخص گردیده است و نیز از عالی

 . های دعایی وعبارات عربی و اسمهای خاص استفاده شده استارد از کشیدن خطی بر باالی جملهوم

وراق این داستان بر نظمی میان ایتها  از جمله در حکایت ده به بیهای این نسخه در بعضی حکا 1با توجه به آشفتگیها و رکابه

ن خوانندگان و یا عللی دیگر باشد که صفحات پراکنده شده و های نسخه، ناشی از مراجعۀ فراواخوریم که شاید این گسستمی

 . صحاف نااهل آنها را پس و پیش صحافی نموده است

ها در پایان هر حکایت است؛ یعنی عبارات پایانی حکایت که نویسنده پس از آفرین گر مشخصات این نسخه، وجود ترقیمهاز دی

آمین یا : شنونده و خواننده و مؤلف و صاحب کتاب و آن مؤمن و موحدی که گوید رب العالمین و درود سید المرسلین بر نویسنده و

 . رساندالعالمین، داستان را به پایان میرب 

 سخنی دربارة کاتب نسخه 

نامشخص است، با ها، نامی از کاتب نیامده است و نویسنده نسخه بر ما های پایانی حکایتها، یعنی عبارتاگرچه در ترقیمه

 . های زبانی و شخصیتی او تا حدودی پی بردتوان به ویژگیاثر او می خواندن

گزارد و درود ها، شکر خدای را می که در ترقیمهکند، بل ای بسنده نمی نویس، تنها به نوشتن دو سه عبارت کلیشههمین که نسخه

 . نی تشیع استفرستد، نشانۀ اعتقاد و مذهب او یعمی( ص)کرم و اهل بیت و اصحاب او بر پیامبر ا

مناجات، امثال و  2سازد و با به کارگیری اشعار، های مختلف از نسخۀ خویش، فضل و دانش خود را نمایان مینویسنده در قسمت

حکم، آیات قرآن مجید، احادیث شریف و استفاده از کنایات و اصطالحات، بجا و مناسب خود، بر دلپذیری و شیرینی داستانها 

 . افزاید می

از زبان راویان اخبار و ناقالن آثار و طوطیان شکرشکن  –بدانسان که معمول چنین آثاری است  –ب حکایات خود را او اغل

ه توصیف چهره و قد و قامت یار پروراند؛ چه آن جا که بید و با توصیفات زیبا آنها را مینماآغاز می 9شیرین گفتار و مهندسان روزگار

پردازد و توصیف مناظرة میان دزد و قاضی میکند و چه آن جا که به ف پرچین معشوق حکایت میشکین و زلپردازد و از خال ممی

 . افزاید به لطف و جاذبۀ اثر می _کشدی عجیب و غریب او را به تصویر میبه زیبایی تمام، سفرها _چه در حکایت تمیم الدّاری

ان، عموماً خارج از ایران است، غالب نامها ایرانی است و گفتنی است که در این نسخه با وجودی که فضای جغرافیایی داست

سیاه پوشیدن در مراسم عزاداری، ساعت سعد تعیین نمودن، نان و نمك خوردن، احیا : اشاراتی نیز به آداب و رسوم ایرانی از جمله

 . شودمدن، در جای جای قصّه ها دیده مینگاه داشتن و به جا خالی آ

 آن  0گیهای زبانیاسلوب نگارش نسخه و ویژ

و  «ب»به شکل ( حرف اضافه) «به»با یك نقطه و  «پ»حرف  _چنان که معمول کابتان این دوران است _در این نسخه  _

  (گفتی)و کفتی ( به آن)، بان (چپ)چب ، (پانزده)بانزده : نوشته شده است «ک»با یك سرکش به صورت  «گ»حرف 

  (کاین)کین ، (بر این)برین ، (از این)ازین  :از حرف ربط و اضافه حذف شده استضمایر اشارة این و آن پس  مصوت  آغازین

؛ انشاهلل؛ که گاه همزة آن آشکار اما نه در جای خود ( مؤلف)مولف ، (جرأت)جرات  :در ترکیبات عربی حذف شده «ء»همزه  _

  (ان شاء اهلل)انشأهلل  :مانند: آمده

بهاء ، (گلهای رنگارنگ)گلهاء رنگارنگ : آمده است «ء»به صورت  «ی»به جای  «الف»به نشانۀ اضافه در کلمات فارسی مختوم  _

  (بهای خون) خون

  (ایخانه)خانۀ ( ایپاره)پارة : بر روی کلمه آمده است «ء»وحدت و نکره در رسم الخطّ این کتاب به شکل  «ی» _

  (هاجامه) جامها :حذف شده است، « ها»های بیان حرکت پیش از نشانۀ جمع  _

  (گویدمی)گوید ، می(داندمی)میداند  :به فعل متصل نوشته شده «می»جزء پیشین  _

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

11 
 

  (استکرده)کردست ، (بیشتر است)بیشرست  :به طور کلی حذف شده «است»مصوت آغازین _

  (صد و پنجاه)صدُ پنجاه : درآمده «»عطف در برخی موارد، به صورت  «و» _

  (بپزیم) به پزیم( ببینید)به بینید : ل امر و مضارع التزامی جدا از فعل نوشته شده استباء تأکید و نشانۀ فع _

  (عالی شأن)عالیشأن  :کلمات مرکّب متصل آمده است _

  (قرائت)قراءت : گاهی بدون کرسی آمده« ء»شکل نوشتاری  _

  (شمایم)شماام ( خدایم)ام خدا :جدا آمده (. . .ای،، ام)ضمایر متصل  _

  (راه)رآه  (واله)، وآله (انجامد. . . )به خیر آنجامد  :میانی آمدهباالی مصوت آغازین و مصوت بلند  غیر الزم بر «~»عالمت مد  _

  (بهبودی) به بودی، (لَلِه: )لَه لِه  :انفصال برخی کلمات متصل _

  (شدگانگم)گان گم شده :«ان»غیر ملفوظ در اتصال به عالمت جمع  «ه»ماندن  _

 . احواالت عجایبات، احشامات :های مکسر عربیدوباره جمع بستن جمع _

 . هاها، کتباحوال :های مکسر عربی با نشانۀ جمع فارسیجمع بستن جمع _

 . طعن نیزه، صید شکار، بیم خوف: آوردن حشو، چون _

 . بفرمود که تا منادی کردند :چون. کاربرد دو حرف ربط در کنار هم _

 . که تحمّل کن که ببینم :در پیش و پس کلمات «که»ربط تکرار حرف  _

 . به شهر سمرقند آیند، البتّه البتّه خواجه شعبان و مادرم که کنیز اوست برداشته :تکرار کلمات به منظور تأکید _

 . غالمان چند، بازار چند: آوردن صفت مبهم پس از موصوف _

 . درساعتالفور، الحال، فی :کاربرد فراوان قیود زمان _

 . افروزۀ راه مغرب گردید با فرّخ و جهانروان :تقدّم فعل بر دیگر اجزای جمله _

 . تاختاز دنبال او می :«به»به جای  «از»کاربرد حرف  _

 . دیگر پیش آن نخواهم رفت :«او»به جای  «آن»کاربرد ضمیر  _

 . پادشاه با امرا حیران بماندند :عطف «و»به جای  «با»کاربرد  _

 . افتادنمشکل است به قیصر در :« با»به جای  «به»کاربرد  _

 . کنیه میتو با او کنار :« از»به جای  «با»کاربرد  _

 . به کنج باغ در :کاربرد دو حرف اضافه پیش و پس از متمم _

 . آموزاندند :کاربرد شکل متعدّی فعل به صورت _

 . ساتالو :کلمات فارسی :افزودن عالمت جمع مؤنث سالم _

  (گستاخ: )شوخ  :کاربرد کلمات با معانی کهن آن _

 . طیّ مراحل، قره العینان، قطاع الطّریق :به کار بردن ترکیبات عربی مانند _

 . دستت مریزاد :کاربرد جمالت دعایی بسیار از جمله فارسی _

آمدند فرخ و فیروز همه جا می. ر به درویشنه چندان داد سیم و ز :؛ چون «همه جا»و  «نه چندان»کاربرد فراوان دو ترکیب  _

 . . . . تا

  :در نسخه خطی مورد بحث نیز آمده است، های مذکور استهایی که مبتنی بر قضاوتنمونه

تلفظ  «ت»ها به تخفیف و در بعضی دیگر به تشدید که در بعضی از گونه «ت»با ادغام ( ترراست) «راستر»هایی از قبیل واژه _

 . گیرد نه در نوشتارورت میالبته این دگرگونی در تلفظ و گفتار ص (نیم من) «نیمن»: در کلماتی چون «م»ادغام شده و نیز 

 . مروید، مگویید :مانند. ای از زبان نسخه استنهی، بر سر فعل امر نیز گونه «مـ»کاربرد شکل کهن  _

و  جزو مقوالت زبانی نسخه است( ادا کردن: )و گذاردن غلطیدن، طشت، طبانچه، نفط، دغدقه  :صورت نوشتاری کلماتی چون _

ط، )شده که با  گویشی کهن فارسی به صورتی ادا میهای  ؛ البته در برخی  از گونه( ت، غ، ز)های نشان دهندة تلفظی است از صامت

 . مخرج بوده استهم( ق، ذ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

12 
 

کم کوشیدن در تلفظّ و دفع سنگینی گفتار، مرسوم بوده حذف یعنی انداختن و تلفظ نکردن یکی از آواهای واژه که به منظور  _

  (کدامین)کدامی  :است؛ چون

 . دؤم، سیؤم :مانند «و»بر روی  «ء»شکل نوشتاری برخی کلمات با کاربرد  _

 . می پرّید، بزّه :مشدّد آوردن کلمات مخفف از قبیل _

 . ارت، محلّتاش :مانند. ممدود به خالف تلفظ و ثبت امروزین «ت»آشکار کردن  _

  .«بوم»و  «زاد»های در میان کلمه «و»کاربرد نابجای  _

  .«احسنت»به جای صوت تحسین  «احسن»آوردن لفظ  _

 . گذاری شده، تا تلفظ خاص آن کلمات را نشان دهدبیشتر کلمات مشکول و حرکت، نسخه (ده)در حکایت  _

  (پادشاهی)دشاهت پا :مانند. حاصل مصدری «ی»مصدری به جای  «ت»کاربرد  _

 . آقا، طمغاچی، قورچی :چون. کاربرد کلمات ترکی مغولی _

 . نکرده بود هرچند ماها تفحّص کردیم، وا :شکل عامیانه و گفتاری کلمات و افعال _

 . فرستاده باشممی :ترکیب ماضی التزامی با نشان استمرار _

 . خوابیده بودمی :کاربرد شکل بعید استمراری _

، ذورق (خُرد) خورد، (برخاست)برخواست  :چون. های امالیی و نگارشی در دست نوشتۀ متن راه یافته استلطبرخی غ _

 . . . . و (تزلزل)تذلذل ، (زورق)

 . باید کردنبازی میتوانست کردن، گردکاناظهار نمی :به کار بردن وجه مصدری _

  (برکه: )بلکه  (نَقب: )نَغم  :چون استعمال کلمات با همان شکل تلفظّ و گونۀ زبانی عوام ؛ _

، چه کسی؟ (اثر کردن)کردن  ، کار(رفتن)شدن ، روان(خر، االغ)درازگوش : وزگارکاربرد ترکیبات تاریخی نامستعمل این ر _

  (کیستی؟)

  (کابین)کاوین  :چون، «ب»به جای  «و»جایگزینی  _

 . .  . .الحمدهلل، بهاونعم و :کاربرد فراوان ترکیبات عربی _

 . . . گـ، . . . خر، مردک خـ. . کـ :به کار بردن کلمات و ترکیبات ناپسند چون _

 . امرا، اکابر، رخوت، عفاریت :جمع مکسر کلمات عربی _

 . تفحص، تجسس :چون. کاربرد فراوان کلمات عربی _

 . فارسی استکه اغلب غیر، مهاُخ کَسَ، سراقوچ، ترخان، جلدو، اُلکه :چون. به کار گرفتن کلمات مهجور و متروک _

  (پیش آمدن)بازکشیدن، از برداشتن، تنگ درکشیدن، دست به هم دادن، : گیری از افعال پیشوندی و عبارت فعلی بهره _

 . داشتدامن زره را استوار کرد، گوش می :به کار بردن کنایات و اصطالحات فعلی چون _

  .«ولی عهد»به جای  «والی عهد»آوردن عبارت  _

  .«بی خان و مان»به جای  «بی خان و بی مان»ترکیب  _

 . چون به خانۀ وزیرش بردند :چون «ش»شکل به کار بردن ضمیر متصل مفعولی  _

 . مستوره، صالحه، عاقله :چون، آوردن صفات مؤنث به شیوة زبان عربی برای زنان _

  (با ما باش)باش میبا ما  (بفرست)فرستاده باش می :چون، به کار بردن امر مستمر _

  .«زاریدن»از مصدر  «زاریدمی» :کاربرد فعل  از مصدر جعلی؛ چون _

 مآخذ برخی حکایت ها 

، ، به عشق جوانی اشاره دارد که در بازار«در قصۀ فرخ جواهری با فرخنده بانو دختر پادشاه دیلمان»حکایت چهارم این کتاب 

رباید و یار نادیده، با در پای درخت گردو، خواب او را میگاه، د؛ در شب موعود، در وعدهگردبیند و شیفتۀ او میدختر پادشاه را می

معنی کار دختر، در قراردادن گردو  :گوید کهیابد و به او میمیگردد؛ مادرش راز را دری ناپخته در جیب، به خانه باز میچند گردو

 . وز در عشق خامیبه تو فهمانده که تو هن، در جیب تو آن است که به رمز
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 :شودطیر آمده و با این ابیات آغاز میاین حکایت قبل از آن در منطق ال

 

ــود    ــفته بـ ــق آشـ ــرط عشـ ــقی از فـ  عاشـ

   

                 

ــود   ــه بـ ــه زاری خفتـ ــاکی بـ ــر خـ ــر سـ  بـ

 

 

 

 

 

 رفـــت معشـــوقش بـــه بـــالینش فـــراز    

 

ــاز     ــه بـ ــود رفتـ ــه وز خـ ــد او را خفتـ  دیـ

ــه  ــق او   رقعــ ــت و الیــ ــت چــ  ای بنبشــ

  

ـــق او   ــر آســــتین عاشـــ  . . بســــت آن بــ

 (436: 4911عطار نیشابوری، )              . 

 : می در اسرارالتوحید، ذکر شده استمأخذ داستان عطار، به احتمال قریب به یقین، حکایتی است که از قول ابوالقاسم هاش

اهلل روحه العزیز به طوس آمد و پدرم رئیس  خواجه بوالقاسم هاشمی حکایت کرد که من هفده ساله بودم که شیخ بوسعید قدس

احمد آمدی، به مجلس شیخ؛ و مرا با خویش بیاوردی و من در پیش پدر شیخ؛ هر روز به خانقاه استاد بو طوس بود و مرید

-روسی میمن به ع»: نگرست، پس شبی آن زن به من پیغام داد کهای باز میجوانان را باشد، دل به پوشیدهننشستمی و مرا چنانکه 

ب گرفت، با خود آهسته این بیت کشید و مرا خوامن بر بام بنشستم و شب دور در «آیم، ترا ببینمدار که تا من چون بازروم، تو گوش

 :گفتم تا در خواب نشوممی

 در دیــده بـــه جـــای خــواب آبســـت مـــر  

 ا

 زیــــرا کــه بـــه دیــــدنت شتابســــت مــرا  

 بخســب تــا بــه خــوابش بینــی     :گوینــد 

 

 کــم خــردان چــه جــای خوابســت مــرا؟،ای  

  

 . . . . گفتم، خوابم ببرد و در خواب بماندماین بیت می

 ( 33: 4961بن منوّر، محمد)

 :کندستان را با بیت زیر چنین آغاز میمولوی نیز این دا

 عاشـــــقی بودســـــت در ایـــــام پـــــیش

   

ــویش    ــد خـ ــدر عهـ ــد انـ ــبان عهـ  . . . پاسـ

  

چهل و شش حکایت، »همانند  –آنسان که عطار نقل کرده -ستین عاشقمعشوق بر آ تان به جای رقعه بستندر این داس

 :ریزدگردکان در جیب عاشق می، معشوق

 

ــاده  ـــود را فت ــق خـ ـــد، عاش ـــه دیــ  خفتـ

 

ـــد   ـــن او دریـــ ـــی از آسـتـیـــ  انـدکــــ

ـــرد   ـــیب کـ ــدر جـ ـــدش ان  گردکـــان چنـ

 

 . . . کــه تــو طفلــی، گیــر ایــن مــی بــاز نــرد  

ــحر    ــون س ــوابچ ــر ، از خ ــق ب ــدعاش  جهی

 

 آستـیـــــن و گــردکانـهـــــا را بـــــدید    

ـــت   ــا همــه صـــدق و وفاسـ  گفــت شـــاه م

 

ــی    ــا م ــر م ــه ب ــت آنچ ــم زماس ــد آن ه  رس

      

 (9/916: 4963مولوی، )

پنهان کند که در باالی درختی، ای اشاره میبه خواجه «ی و شرح احوال اودر حکایت شیخ محمود، پسر شیخ عالء الدوله سمنان

 : ورد؛ این داستان در مثنوی با بیتآدرخشان را با خود به زیر درخت میگردیده است و گاو بحری از دریا بیرون آمده، گوهری 

ــر آورد    ــوهر از بحـــ ــی گـــ ــاو آبـــ  گـــ

                 

 . . . چردبنهد اندر مرج و گردش می 

 

 

 

 ،(193، همان)   

 . شودآغاز می
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دختر پادشاه خوزستان از گفته شیخ  «گل»زاده هرمز، پسر قیصر روم و عاشق شدن بر جمال درقصه شاه»در داستان دهم 

 . ، عنوان قصه خود گویای این است که حکایت از عطار نیشابوری اقتباس شده است«_علیه الرحمه _عطار

 . یکی است، قرار شدهبا دختر پادشاه گوراب که رامین بر او بی «گل»در این قصه نام دختر پادشاه خوزستان یعنی 

ــت     ــویش بگذش ــرز خ ــرد م ــین گِ ــو رام  چ

                 

ــت     ــوراب بگذش ــر گ ــه ب ــد ک ــان آم  . . . چن

 بــدین ســـان بـــود حـــالش تـــا یکـــی روز    

                   

 . . . بـــه ره بـــر، دیـــد خورشـــیدی دلفـــروز 

ــان  ــت جهـ ــین، گفـ ــروز رامـ ــاه: افـ  ! ای مـ

                    

ــام و   ــرا از نـ ــاه   مـ ــن آگـ ــوهر کـ  . . . از گـ

ــدا           ــا، رفیــ ــر، بابــ ــك، گهــ ــرا مامــ  مــ

                           

 . . . در ایـــن کشـــور بـــه نـــام نیـــك پیـــدا 

 انــــداممــــنم گلبــــرگِ  گلبــــویِ گــــل 

 

ــم  ــمگلـ ــره، گلـ ــمچهـ ــه، گلـ ــامگونـ  . . . نـ

  

  (921_991، 4913فخر الدین اسعد گرگانی، )            

ای دیگر به مسائلی همچون طلسم و سحر و جادو نی موضوع برخوردار است؛ در نمونهاز تنوّع و گوناگو .«چهل و شش حکایت»

 . ای زیبا میان کنیزکی که عاشق طالب علم جوانی گردید، در خور توجّه استمباحثهاشاره شده است؛ در حکایت هشتم، 

 . های دلنشین این کتاب استهای دیگر حکایتگردد، از نمونهیان آن دو واقع منیز گفتگوی دزد و قاضی بغداد و احوالی که می

 . هاستقصه های نویسنده ایندیگر از هنرنماییهای موش، یکی یها و داستانسرایسازیداستان موش و گربه و حیلت

 ها نمونة نثر حکایت

، دختر پادشاه خوزستان، بخشی از حکایت دهم در قصه شاهزاده هرمز، پسر قیصر روم، و عاشق شدن بر جمال گل

 . و شرح احوال ایشان، از گفته شیخ عطار علیه الرحمه و الغفران

بود  اند که در شهر روم، پادشاهی بود بزرگ و شهریاریمهندسان روزگار، چنین روایت کردهاما راویان اخبار و ناقالن آثار و 

-فرزند نداشت و زنان او حامله نمیاال آن که . کرامت کرده بود شمار و خدای تعالی همه چیز به اوسترگ با مال بسیار و حشم بی

 . شدرم داشت و هیچ کدام را فرزند نمیشدند و چهل ح

آورد و به امر حق تعالی در همان شب که با او صحبت داشت، بار وی بخرید و او را به عقد خویش درقضا را روزی، کنیزکی ماه ر

حربی به پیش آمد و یراق سفر مهیا کرد و انگشتری خود را به آن کنیزک داد و گفت که اگر  حمل گرفت و در آن چند روز، قیصر را

این بگفت و بیرون آمده با لشکری روی به راه . کندفرستی، او حاجت تو را روا میپیش آید، انگشتر مرا پیش وزیر میتو را حاجتی 

 . نهاده، برفتند

کینۀ آن کنیزک . ش آمد و حرم بزرگ قیصر بدانست که کنیزک بار حمل داردچون مدت سه ماه بگذشت، کنیزک را شکم، پی

 . را در دل گرفت و با خود گفت که قیصر هرگز فرزند ندیده؛ حال که فرزند این را ببیند، با من دیگر الفت نخواهد کرد

با فرزندش هالک کن تا من تو را یکی از کنیزان خود گفت که روزی که این کنیزک بار حمل بر زمین نهد، کنیزک را  روزی با

این . اما این کنیز با آن کنیزکِ حامله، دوستی داشت. چنین باشد :کنیزک گفت. نیاز کنمود آزاد گردانم و از مال دنیا بیاز مال خ

 . خبر را از برای کنیزک برد و شرح حال را بیان نمود

  :ن کنیزک گفتکنیزک چون این سخن بشنید، بسیار آزرده و پریشان شد و با آ

غم به خاطر راه مده که من چنان کنم که آسیبی به تو و فرزند تو  :؟ آن کنیزک گفتبگو که چه چاره سازم! وست وفادارای د

و از باید که تا توانی، شکم خود را پنهان داری و هرگاه که از تو پرسند، بگوی که مرا بادی در شکم به هم رسیده است اما می. نرسد

 . باش که کسی از حال تو اطالع نیابد تا وقتی که بار حمل بر زمین نهیت، همیشه ناالن میبرای مصلح

پسری . قضا را در نصف شب بود که کنیزک بار حمل بر زمین نهاد. قرار بدین دادند تا مدت نه ماه و نه روز و نه ساعت گذشت

 . یر از آن کنیزک که همراز او بودبود همچون آفتاب انور و همۀ مردم حرم قیصر در خواب بودند؛ به غ
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این پسر را به من بسپار و مرا به خدا تا من او را برداشته از این شهر به در برم تا کسی از این معامله ! ای خواهر :کنیزک گفت

 . . . . گرددقتی که شاه قیصر از حرب دشمن بازمطلع نگردد تا و

یب الدّاری انصاری و عجایباتی که بر سر او گذشت و احواالت بخشی از حکایت بیست و دویّم در قصه تمیم بن حب

 او

ترین و زیباترین حکایاتی است که در این  حکایت تمیم بن حبیب الدّاری انصاری وشرح عجایبی که بر او گذشته، یکی از طوالنی

ه ودر واپسین روزهای زندگی حضرت کشد؛ قصّه در فضای شهر مدینتا پایان داستان به دنبال خود میمجموعه آمده و خواننده را 

 . اتفاق افتاده است( صلی اهلل علیه و آله و سلم)رسول خاتم 

این آیه  _عزوجل –حجه الوداع بکرد و به مدینه آمد، خدای _صلی اهلل علیه و آله و سلم –در خبر است که چون رسول اهلل 

  .«االسالم دیناالیوم اکملت لکم دینکم و اتممت نعمتی و رضیت لکم »فرستاد که 

 . چون یاران، این آیه را برخواندند بر تمامی دین مسلمانی شادیها کردند. چنین گویند که آخرین آیتی که به رسول آمد، این بود

-ها میگریی که یاران، همه شادیاز او سؤال کردند که تو چرا می. سعد اهلل بن عباس چون این آیه را برخواند، زار زار بگریست

همانا که وقت وفات پیغمبر است . جواب داد که کمال مسلمانی در این آیه است و هر چیزی که به کمال رسید، زوالش باشد کنند؟

 . پسر عباس را دوست داشتی _صلی اهلل علیه و آله و سلم –و رسول 

را که چنین ذکا و فضیلت  دوست نباید داشتن کسی» :پیغمبر چون بشنید، گفت. این خبر به رسول بردند که سعد اهلل بگریست

 ؟چرا نباید داشتن. بلی :یاران گفتند .«باشد؟

فضل بن عباس . بیمار شد و بیماری صعب، چنانکه نشان مرض بر وی پدید آمد _علیه السالم –بسی بر نیامد که پیغمبر ، پس

سر، باز . و به مسجد آمد( ع)وش علی را و دستی بر دوش فضل نهاد و دستی بر د _علیه السالم –طالب را بخواند و علی بن ابی

بنشست و . نتوانست و خواست که بر پای، سخن کند، نتوانست. ضعف بر وی غالب بود. بسته و بیمار شده، خواست که بر منبر رود

داد و نمود و به بهشت وعده همیترسانید و از دوزخ، بیم همیهمی _تعالی –گفت و از خدای و موعظه میداد مردم را پند همی

 . آن جا حاضر آمدند، چنین روایت کنند که آن روز، از سیصد و شصت قبیله، مردم. مردمان بسیار از هر جای گرد آمده بودند

انَّ »فرماید که و در وی عاصی مشوید که خداوند میاز خدای بترسید ! گفت که ای مردمانپس پیغمبر به آواز ضعیف می

  .«الشرک لظلم عظیم

و غیبت  «بالوالدین احسانا»فرماید که می _تعالی جل جالله –پدر نگاه دارید و در ایشان عاق مشوید که حقحرمت مادر و 

کدیگر و عهد ی «فکرهتموه ]میتا[و ال یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه »فرماید می _عزوجل –مکنید که خدای 

لیجزی » :گویدمی _تعالی _ی نگاه دارید که خدایو راست «هدی اوف بعهدکمو اوفوا بع» :فرمایدمی _تعالی _مشکنید که خدای

و بهتان بر  «لئن شکرتم الزیدنکم» :گویدمی _تعالی –شاکر باشید که خدای  _تعالی_و در نعمتهای حق «الصادقین بصدقهم ]اهلل[

ن مخندید و فرزندان را قرآن بیاموزید و عیاالن و حرمت همسایگان و پیران نگه دارید و بر ایشا «هذا بهتان عظیم»کسی منهید که 

 . . . . ای امتان، وصیت من نگه دارید و خالف مکنید» :و بندگان و پرستاران را نیکو دارید و گفت

در قصه شاهزاده نیاز، پسر پادشاه قباد و عاشق شدن بر صورت ناز، دختر پادشاه  ،بخشی از حکایت بیست و سیم

 فتنه، و احواالت ایشان

حسن، پادشاهی بود که او را  اند که در شهرشکن شیرین گفتار، چنین نقل کردهخبار و ناقالن آثار و طوطیان شکراما راویان ا

 . نام بود و بسیار قهّار بود فتنه

به دست پادشاه دید که از در بارگاه، دالکی به اندرون آمد و آئینه . گفتند، نشسته بوده او را دانای وزیر مییك روز، با وزیرش ک

موی سفید در محاسن ما پیدا شد و ! ای دانای وزیر: گفت. موی سفید بر محاسن خود دید پادشاه که بر محاسن خود نگاه کرد،. داد

دربارة . بیگانه بگیرد، مرا فرزندی ارزانی نداشت و پادشاهی را که فرزند نباشد، پادشاهت او به کار نیاید و مُلك او را _تعالی –خدای 

 . من فکری بکن

 !وزیر گفت که رماالن را بطلبند تا در طالع پادشاه نظری کنند و ببینند که در این آخر عمر، پادشاه را فرزندی خواهد بود یا نه ؟
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نماید و لیکن پادشاه انگشتری زنهار بدهد بلی؛ پادشاه را فرزند می :رماالن را طلبیدند و چون در طالع پادشاه نظر کردند، گفتند

 . پادشاه انگشتری زنهار داد. باید کردا ما بگوییم که پادشاه را چه میت

 –باید و رحم پیش گیرد و خیر و خیرات بکند و مسجد و مدارس بسازد تا خدای ماالن گفتند که پادشاه را عدل میبعد از آن، ر

 . او را فرزند بدهد –تعالی 

دار را بگویید تا در خزانه را بگشاید تا زر به خزینه :وزیر گفت. نی، چنان کنهر چه دا. اختیار با تو است! ای وزیر: پادشاه گفت

 . درویشان بدهیم

اند، رها بندی که در این مدت در بند کشیدهبفرمایید که تا هر  :وزیر گفت. پس، پادشاه بفرمود تا کلید خزانه را به وزیر دادند

. بعد از آن، وزیر از بارگاه بیرون آمد و به خیر و خیرات کردن مشغول شد. ردندپس جمیع بندیان را به فرمودة پادشاه آزاد ک. کنند

گویند و جای مراد دهنده است و لیکن خراب را پیر حاجات میدر بیرون شهر، زیارتی است که او ! شخصی گفت که ای دانای وزیر

 . . . .  است؛ اگر آن جا را عمارت کنید، بسیار خوب است

 گیری نتیجه

 . ای ناشناس در سدة دوازدهم هجری قمری استایت یا جامع الحکایات از نویسندهخطی منحصر به فرد چهل و شش حک نسخۀ

 . های ادبی، فرهنگی و اجتماعی آن دوران است که با نثری ساده و روان نگارش یافتهاین اثر در بردارندة روایات کهن و ویژگی

های زیبای نثر غنایی است که از جهت و امالیی بدور نمانده، از نمونه الت نگارشیگونه هرچند از برخی اشکااین کتاب مقامه

های طرسوسی و نامهشباهت به دارابها بیها و دلدادگیها و قهرمانیتیها و بیان شگفپردازیها، داستانکوتاهی جمله، شیوة نگارش

 . بیغمی نیست

 . گیری از آیات و احادیث و امثله توانمند بوده استنغز و بهره استفادة بجا از اشعاراو مذهب تشیع داشته و در 

ها و منابع روایات مهارت تام به خرج داده و آنها را بسیار گیری از مأخذ قصهها و بهرهبندیها و جملهمؤلف در پردازش داستان

 . معتبر کهن اعم از نظم و نثر یافت توان در متونها را مینشانی برخی از این حکایت. خواندنی و پرکشش پرورانده است

ایی، از منظر دستور پردازی و رویکرد به مقولۀ ادب غنبندی و طرز داستانر گزینش واژگان و ترکیبات و جملهنثر این نسخه د

ه دست که از آن روزگار و پیش از آن ب _شناسی و اطالعات و مسایل عشقی، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و قهرمانیتاریخی و سبك

 . در خود پژوهش و واکاوی است _دهد می

 ها یادداشت

 . کندها خود بحثی مستوفا را طلب میمهناو سنجش متن موضوع مقاله با دارابپرداختن . 4

ون انتقادی کند که گاه ضبط آن با متان سدة چهارم تا عهد خویش نقل میوی به تناسب تام با متن، اشعاری را از شاعر. 2

 : ن و منیژه کمك گرفته و آورده استجمله در بیان تیرگی شب از خطبۀ داستان بیژان نیست؛ ازمعتبر یکس

 نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیـر  شبی چون شبه روی شسته به قیر

 زمانه زبان بسته از نیك و بد،              آواز دد   نــه آوای مــرغ و نـــه

فردوسی ). آمده «هرّا»، در حشو مصراع اول بیت دوم «آواز»مطلق و دبیر سیاقی به جای القی که در شاهنامه چاپ مسکو و چاپ خ

  (2/341: 4911و فردوسی  9/919: 4926، فردوسی 3/6: 4361

 . طلبدتبر خود مجال و مقال دیگری را میمقایسۀ تمام ابیات این نسخه با متون مع

امّا مؤلف اخبار و گزارندة »: نامه هم هستدارابای دیگر هم وجود دارد، در ههای داستانها که در آغاز روایتاین نوع جمله. 9

اسرار این  اما مؤلف اخبار و گزارندة»؛ یا (4/14: 4923طرسوسی، ) .«کندطرسوسی از این قصه چنین روایت میاسرار ابوطاهر 

  (... و422، 14، 34: همان) .«چنین روایت کند...  نگار، بدایع آثارداستان عجایب

خداوند اخبار و گزارندة » ، یا(4/4: 4934بیغمی، ) .«کندمورخان این تاریخ چنین روایت می اما راویان اخبار و ناقالن اسرار و»

 (. .و 291، 463، 34: همان) .«کندنین روایت میچ( یا سخن) اسرار
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شود که در کناره  می حه سمت چپ گفتهاز نخستین سطر صف نویسی به اولین کلمهکه در عرف نسخه» –رکابه یا رکاکب. 1

نویسی و یکی از آداب رایج در نسخه –سمت چپ صفحه و در زیر آخرین کلمه از آخرین سطر صفحه سمت راست نوشته شده باشد

  (492-499: 4963مایل هروی، ) .«کتابت بوده که نقش صفحه شمار را بر عهده داشته است

های دستوری یك زبان واحد که در زمان و مکان و ها و ساختها، واژههایی از واکصورت ها وگونۀ زبان عبارت است از تلفظ. 3

هایی در صورت و واژه و برخی از آید و با گونۀ معیار، تفاوترکرد زبان، در اجتماع به وجود میهای کاها و موقعیتبه مناسبت

در قیاس با فارسی دری، رنگ های ایرانی را ها و گویش، لهجهرویمهرچه از سدة پنجم هجری فراتر می های دستوری دارد وساخت

 . یابیمتر میر و گستردهنویسان را به گونۀ معیار، بیشترباب فضل و دانش و کاتبان و نسخهبینیم و گرایش اتر میباخته

 (منابع)ها کارمایه

 . علمی و فرهنگی :تهران ،4تصحیح ذبیح اهلل صفا، ج ، داراب نامه (4934) .بیغمی، محمدبن احمد. 4

 . علمی و فرهنگی :، تهران4داراب نامه، تصحیح ذبیح اهلل صفا، ج (4923) .طرسوسی، ابوطاهر محمد. 2

ادارة : نوشین، مسکو. زیر نظر ع، شاهنامۀ فردوسی، جلد پنجم، تصحیح رستم علییف (م4361) .فردوسی، حکیم ابوالقاسم. 9

 . انتشارات ادبیات ظهور

 . مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی :شاهنامه، دفتر سوم، به کوشش جالل خالقی مطلق، تهران (4926)ــــــ ـــــ. 1

 . علمی :شاهنامه با مقدمه و کشف االبیات، مجلد دوم، به اهتمام سید محمد دبیرسیاقی، تهران (4911)ـــــــــــ . 3

 . علمی و فرهنگی: ه اهتمام سید صادق گوهرین، تهرانمنطق الطیر، ب (4911) .عطار نیشابوری، فرید الدین. 6

 . بنیاد فرهنگ ایران :الکساندر گواخاریا، تهران _ویس ورامین، تصحیح ماگالی  تودوا (4913) .فخر الدین اسعد گرگانی. 1

 . بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی :نقد و تصحیح متون، مشهد (4963) .مایل هروی، نجیب. 2

 . آگاه: یقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهراناسرار التوحید، بخش اول، تصحیح و تعل (4961) .مد بن منورمح. 3

 . مولی: نیکلسون، تهران. الین. به همت رینولد ،مثنوی (4963) .جالل الدین محمد ،مولوی. 41

ۀ آستان قدس رضوی، به شمارة کتابخان: نسخۀ خطی چهل و شش حکایت یا جامع الحکایات، مشهد (ق. هـ42)ناشناس . 44

 . 1261عمومی 

، (دربردارندة مصوبات فرهنگستان) 29راهنمای نگارش و ویرایش، چ (4921) .محمدمهدی ،ناصح یاحقی، محمدجعفر؛. 42

 . به نشر: مشهد
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 تصویر صفحه آغازین نسخۀ چهل و شش حکایت 
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 سخۀ چهل و شش حکایتتصویر صفحه میانی ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

21 
 

 

 تصویر صفحه فرجامین نسخۀ چهل و شش حکایت
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