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  چكيده
اثـر قاضـي احمـد بـن محمـد       ،نگارستان تاريخاي نفيس از  در مقالة حاضر نسخه

اين نسخه بـه  . شده است بررسي ،از نويسندگان معروف قرن دهم هجري ،غفاري
 بـراي  ،در ايـن پـژوهش   .شـود  مـي  داري در كتابخانة كاخ گلستان نگه 583شمارة 

پنج نسخة خطي و يك چاپ سنگي اين  ، آن را با هاي نسخة مذكور ويژگيتوضيح 
و  ،ق 1003، ق 993نسـخ مـورخ   : نـد از ا عبـارت ها  اين نسخه. ايم اثر مقايسه كرده

 كتابخانةق محفوظ در  1010 مورخ نسخة، كتابخانة ملي ايرانق محفوظ در  1015
كتابخانـة دانشـگاه پرينسـتون    ق محفـوظ در   1008 مورخ نسخة، مرعشياهللا  آيت

دهد  مي شده نشان انجامهاي  بررسي. هنددر ق  1275 مورخ و چاپ سنگي ،مريكاا
كـاخ   583شـمارة  تحريرهاي متعددي موجود اسـت و شـباهت نسـخة      از اين اثر

كتابخانة ق محفوظ در  1015و ، ق 1003، ق  993 مورخ گلستان از جهاتي با نسخ
مرعشـي بـيش از   اهللا  آيـت  كتابخانةق محفوظ در  1010 نسخة مورخ ملي ايران و

ق  1275 مـورخ  كتابخانة دانشگاه پرينستون و چاپ سـنگي ق  1008مورخ نسخة 
ادبـي  هـاي   سبكي و زيباييهاي  به بررسي ويژگي ،همچنين ،در اين پژوهش. است

  .اين اثر پرداخته شده است

                                                                                                 

) نويسندة مسئول(آباد  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نجف *
Srostami52@gmail.com 

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اصفهان **
  آباد دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نجف ،استاد گروه زبان و ادبيات فارسي ***

  19/10/1391 :، تاريخ پذيرش14/9/1391 :تاريخ دريافت
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نسـخة خطـي،    ،هـاي ادبـي   زيبـايي ، تـاريخ نگارسـتان  احمد غفاري،  :ها كليدواژه
  .سبكيهاي  ويژگي

  
 مقدمه. 1

از نويسـندگان   ،از قاضي احمد بن محمد غفارياست  ادبي ـ اثري تاريخي تاريخ نگارستان
از فقهـاي   ،عبدالغفار قزويني الدين نجمنسب قاضي احمد به امام  .مشهور قرن دهم هجري

از  »غفاري«رسد و علت اشتهار وي به  مي، الصغير الحاويصاحب كتاب  و معروف شافعي
كرده و  مي تخلص »وصالي«است كه به  ،پسر قاضي محمد، فاضل و شاعري او. جاست اين

صـاحب   ).1612 /5: 1370 ،صـفا ( استاسماعيل صفوي مراوده داشته  با بزرگان دولت شاه
  :گويد مي دربارة قاضي احمد و آثار او اقليم هفت تذكرة

كه در اين عصر و ، نگارستانطبيعت بوده و كتاب  و مورخ و خوشقاضي احمد نيز فاضل 
كـردة اوسـت و ايضـاً     جمـع ، خيال به پيشگاه بيان نيامـده  ةاي از خزان زمان چنان مجموعه

  ).1338: 1378، رازي( آرا جهان

 959سـال   ،كنـد  مـي  كه مؤلف در پايان كتـاب ذكـر   چنان، تاريخ نگارستانتاريخ تأليف 
حكايـات و  ، طهماسب اول صفوي نوشته شـده اسـت   كه به نام شاه ،اثراين  .هجري است

 دارد  بـر   در ،تا آغـاز قـرن دهـم هجـري    ) ص( اكرم از زمان پيامبر ،وقايع تاريخي بسياري
ت و غرايب حاال استنباط« مؤلف غرض از تدوين تاريخ و سير را ).1614 /5 :1370 صفا،(

بـا   نگارسـتان  خيتـار نسـخ متعـددي از    ).2: تا بيغفاري، (داند  مي »استخراج نوادر اتفاقات
اي نفيس از  بررسي نسخه هدف اين پژوهش. در دست استتحريرهاي متفاوتي از اين اثر 

 .ارزشمند است اين اثر
  

 )متن( بحث. 2

نسـخ   تعـدد  .نسخ متعددي موجود است، يكي از آثار مهم دورة صفوي ،تاريخ نگارستاناز 
به سال « :صفا آمده است ادبيات تاريخدر . اثراين  ارزشمندبودن براست همانا دليلي اين اثر 
كلكتــه چــاپ ســنگي شــده و از آن  در ق ه 1275بمبئــي و بعــد در ســال  در ق ه 1245
بـا   نگارسـتان  تـاريخ ). 1614 /5 :1370( »خطي در ايران و انيران موجود اسـت  هاي نسخه

ق در تهـران بـه چـاپ سـربي      1404و تذييل مرتضي مدرس گيالنـي در   ،مقدمه، تصحيح
دسترسي  تاريخ نگارستانبه نسخ خطي ، گويد مي كه خود در مقدمة اثر چنان، مصحح .رسيد
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را اساس كـار خـود قـرار داده    ق  1275 مورخ و چاپ سنگي) 18: 1404غفاري، (نداشته 
  :در مقدمة مصحح آمده است ).4: همان( است

عادت به آوردن كلمات و الفاظ غيرمأنوس داشته كه موجب تطويل  تاريخ نگارستانمؤلف 
كردن اين تاريخ براي آن بود كه مـردم بتواننـد    كالم بود و چون غرض از تصحيح و چاپ

كه هيچ  رسيد، بدون اين مي نظر آنچه به ،لذا از كلمات زايد و لغات بارد، بيشتر استفاده كنند
  ).16: همان(نظر شد  صرف، لت نوشتارها وارد شوداي به اصا گونه خدشه

 ،ادبي است و كلمات و عبارات اصلي مـتن  ـ تاريخي ياثر تاريخ نگارستانجا كه  از آن
تصحيح اين اثر بـر اسـاس   نويسندة اول مقاله در حال ، اهميت داردو ارزش  ،به لحاظ ادبي

كـه از مراجـع    ،از اين اثـر اي نفيس  در اين مقاله به معرفي نسخه. نسخ خطي استچندين 
 نسـخة ــ   نسخة مـورد نظـر   هاي براي توضيح ويژگي. شود مي پرداخته، مصحح بوده است

با مشخصات  آن را با پنج نسخة خطي و يك چاپ سنگي اين اثر ـ كاخ گلستان 583 شمارة
  :ايم مقايسه كرده ذيل

  ؛رانكتابخانة ملي اي، محفوظ در 5- 17521شمارة  ، بهق 993 مورخ نسخةـ 
  ن؛كتابخانة ملي ايرامحفوظ در  ،ف /3076به شمارة  ،ق 1003نسخة مورخ ـ 
 ؛مريكااكتابخانة دانشگاه پرينستون ، محفوظ در MSS152به شمارة  ،ق 1008نسخة مورخ ـ 
  ؛مرعشياهللا  آيت كتابخانة، محفوظ در 8529به شمارة ، ق 1010نسخة مورخ ـ 
  ؛كتابخانة ملي ايرانمحفوظ در  ،ف /2552به شمارة  ،ق 1015نسخة مورخ ـ 
  .هند ةكلكت ق، 1275 چاپ سنگيـ 
  
 كتابخانة كاخ گلستان 583شمارة معرفي نسخة  1.2

ـ  ،قاضي احمد بـن محمـد غفـاري   ، تأليف تاريخ نگارستاناي از  نسخه در  ،583 ةشـمار  هب
 ،وزيـري  قطـع  :اسـت ه چنين مشخصات اين نسخ. شود مي داري نگه كاخ گلستان كتابخانة

  .باشي كار صحاف ،تيماج آبي فرنگي جلد، اصفهاني كاغذ ،نستعليق خط ،27×21
  :دشو مي آغاز ذيلبا ابيات و  نوزده سطري استة صفح 288 نسخه شاملاين 

ــتان ــدة بهارســـ ــتان  اي طرازنـــ ــدة نگارســـ  وي نگارنـــ
ــارم را ــن به ــازه ك ــرم ت ــارم را  از ك ــدق ده نگـ ــم صـ  رقـ
ـــادش ــه  دور دار از عنــــاد حسـ ــي و اوالدشب ــي و وص  نب



 احمد غفاري تاريخ نگارستاناز  نظير اي ناشناخته و بي معرفي و بررسي نسخه   94

  :يابد مي نسخة مذكور چنين پايان
ــع    در اين روضـه كـه از فـرط نـوادر ــازه الم ــاري ت ــر دم نگ  شــود ه
ــردم ــر ك ــانش فك ــام و نش ــي ن  خرد گفتا كه هست اين نكته جامع   پ
 1از آن آمــــد نگارســــتان واقــــع   چو در واقع نگارستان چـين اسـت

 .شود مي ديده 959اين ابيات عدد  ذيلدر 
كه در آن نام و نشاني از او و يا تاريخ كتابت ذكر شده  ،در اين نسخه، ترقيمة كاتب

احمد بن محمد  ،اما در حاشية پايين صفحه عباراتي دربارة مؤلف ،موجود نيست، باشد
كه  ميرزا مخدوم شريفي را دارد و در آن اشاره شده نوشته شده است كه امضاي ،غفاري

در بندر دابل وفات ق  974است و در  ،صاحب حاوي فقه شافعي ،دالغفارمؤلف از اوالد عب
كه  ،تر در مذمت مؤلف است و ميرزا مخدوم عبارات مذكور بيش ،البته 2.يافته است

نكردن  پيروي سببداند و او را به  مي جاهل در غير علم تاريخ مؤلف را، مذهب است سنّي
من از صحبت او بدين جهت هميشه متنفّر « :گويد مي كند و مي از مذهب پدران سرزنش

بار مملو از تعصبات  اما مخدوم در همين عبارات سرزنش .»بودم و او از تنفّر من متحير
  .كند مي بودن مؤلف را تأييد  تاريخمذهبي نيز عالم 

 ديده توجهي درخور مطالب است، اصلي متن از پس كه ،نسخه صفحة آخرين در
 غزل. بيت تك يك و ،رباعي دو ،غزل يك :خورد مي چشم به ابياتي صفحه اين در. شود مي

 تاريخ در. است شده نوشته »ي ل د ا ع حقير فقير« نيز رباعيات ذيل و دارد »عادلي« تخلص
 عبارت ذكر با ]دوم[ اسماعيل شاه شخص را تر مهم احكام«: است آمده عباسي آراي عالم
 »كرد مي تخلص ‘عادل’ نيز خود اشعار در اسماعيل شاه. كرد مي امضا‘ هوالعادل’عربي

در پايين صفحه نيز عباراتي با  .)يعباس يآرا عالم خيتاربه نقل از  111: 1371 ،هينتس(
اسماعيل دوم  سازد اين نسخه در اختيار شاه مي شود كه روشن مي ديده امضاي ميرزا مخدوم

  :نويسد مي ميرزا مخدوم. بوده است
گاهي كه به  .كرد مي بود و هميشه مطالعه ،عليه الرحمه ،اسماعيل ثاني سني اين كتاب از شاه

خواسـت   مي داشتيم و او به حرم متوجه شده مي و صحبت نشستم مي خدمت او به خلوت
كردم و بـر   مي من مطالعه .»گير نشويد تا آمدن ما دل«كه  فرمود مي و داد مي به من، كه نروم

 كه اعتماد بر لطف او چيزي نوشتم و گذاشتم بعد از آن تابي و بي يك بار از غايت آن ةگوش
تراش آنچه رسيد و پناه به درگاه فخر قيصر و خاقان افتخـار   رسيد بر من از قزلباش مذهب

 از جملـة مـوالي شـده    .آورد ،الزمان انقراض الي سلطانه خلداهللا ،آل عثمان سلطان مرادخـان 
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ايـن   ؛ازرگاني بعضي كتب فروختني به نظرم آوردب .آمد و فتواي ديار بكر رجوع شد قضاء
چرا كه در آخر آن خط  ،به بهاي بسيار خريدم و تعويذ دل سوخته ساختم ،كتاب را شناخته

 داد اسـتيناس  مـي  بار آن يار وفادار بود و هر طـرف آن يـاد از هـزار خوشـي و درد     مشك
خواهي از  اگر نوشته و جواب را« :كه در جواب در كنار نوشته بود 3...طرابلس ... نمود  مي

  4.»ها را به نظر آر آن 15بشمار و در ورق  14قهقري  اين ورق آخر
حلـب اكثـر مـن     بين و بينها التكون بمرحلة 989 االخر جمادي 11 الجمعه يوم في حرر

  .المزبور البلد غدا ندخل بان عازما فراسخ ةبعار
اسـماعيل   از شاه نوشته كه در آن تركيبه زبان  عباراتيمخدوم  ،همچنين ،در اين صفحه

  .داردق را  984 و تاريخ استه كردثاني ياد 
 عنوان به ،شريفي مخدوم ميرزا همچنين و دوم اسماعيل شاه ةدربار اطالعاتي كه جا آن از
 بـه  ،سازد روشن مذكور ةنسخ دربارة را نكاتي حدودي تا تواند مي نسخه، مالكان از تن دو

  .پردازيم مي نفر دو اين خصوص در توضيحاتي
  :است آمده پادشاهي تخت بر دوم اسماعيل شاه جلوس تاريخ دربارة ناصري فارسنامة در

 قـرار  سـلطنت  تخـت  بـر  قـزوين  شهر در ]ق 984[ سال همين االولي ماه جمادي 27 روز
نظم كشيده كه هر مصراعي تاريخ جلـوس   ةبه رشت بيت 32 محتشم كاشي موالنا و گرفت
  .)413: 1378، حسيني فسايي( اوست

  :گويد مي و دربارة مدت حكومت و مرگ او
اسماعيل ثاني  ايام عمر شاه ...درگذشت ...  ]ق 985[در شب سيزدهم ماه مبارك همين سال 

  .)416 :همان(ونه سال است و مدت سلطنت او يك سال و نيم و بيست روز بود  چهل
اسـماعيل دوم ايـن نسـخه را در     كه شـاه با توجه به مطالب فوق و يادآوري اين مطلب 

  .صورت گرفته باشدق  985 تواند بعد از كتابت نسخه نمي، دست داشته است
 عباسي آراي عالمدر . ميرزا مخدوم شريفي از نوادگان مير سيد شريف جرجاني است ،اما
  :و آمده استادربارة 

جمعيتـي   .... گفـت  مـي  وعظ را خـوب  .محاوره بود مفسر و محدث خوب و بسيار خوش
بارگـاه   از حضرت شاه جنت ،آلود تسنن بود چون تهمت .شد مي عظيم در پاي منبر وعظ او

طهماسب و جانشـين او   بن شاه[در زمان اسماعيل ميرزا ...  يافت التفاتي نمي زياده توجه و
كه در  اما به جهت غلوي. نصف صدارت به او تفويض يافت ،اعتبار تمام يافته ]در سلطنت

معـزول   پرده از روي كار برداشته بود مالحظه و محابا نمود و بي مي تسنن داشت و بمذه
  .)عباسي آراي عالمبه نقل از ، 57: 1332، قزويني(گرديد 
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 بـه  ،كمـي بعـد از جلـوس پادشـاه     ،مخدوم ميرزا: گويد مي باره اين در قزويني مرحوم
 پادشـاه  وفـات  از قبـل  مـاه  سه دو يكي البد و بعد سال اواسط يا اوايل در و رسيد وزارت
 و شـد  آزاد نامحبوسـ  سـاير  جـزء  او وفـات  از بعد روز دو يكي و شد محبوس و معزول

 هجرت اسالمبول و بغداد به و شد خارج ايران از ق 985در همان اواسط يا اواخر  زودي به
  ).63 -  62: 1332 قزويني،( گزيد

جا به استانبول رفت و  ابتدا به وان و سپس از آن ،شد پناهنده عثماني مملكت به كه آن از بعد
 منصـب  ]ثالـث [سـلطان مـراد    مو سـعدالدين معلـ   ،حاكم ديار بكر ،به توسط درويش پاشا

 ديگـر  سال دو وي كه پس از آن .گرديد محول او به سلطان طرف از بكر ديار القضاتي قاضي
 بـه  مكـه  يقضـا ...  گرديد احضار نبولااست دربار به بود مشتغل شام طرابلس يقضا شغل به

 995 سال در...  آمد اسالمبول به باز و معزول شغل آن از سال سه از پس. گرديد محول وي
  ).بروكلمن عرب ادبيات تاريخنقل از  به ،64: همان( فرارسيد محتوم اجل را او مكه در

 عـرب  ادبيات تاريخ در مقالة خود در توضيح عباراتي از قزويني مرحوم است گفتني
ناميـده  » الدين ميرزا مخدوم حسني شـيرازي  اشرف معين« كه ميرزا مخدوم را ،بروكلمن

  :گويد مي ،است
را بـراي صـاحب   » الـدين  معـين «و نـه لقـب   » اشرف«كذا و من در هيچ جاي ديگر نه لغت 

گويـد مـا نصـه     »العقبـي  ةذخيـر «در عنوان  الظنون كشففقط در ... ام  ترجمه تا كنون نديده
الدين بن اشـرف المعـروف بميـرزا مخـدوم      تسع مقاالت لمعين» العقبي في ذم الدنيا ةذخير«

الفه للسلطان مرادخان و اهداه اليه اوله الحمد هللا حمد من استحال ان ياتي  988المتوفي سنة 
خليفه  را از اين عبارت حاجي »اشرف«و  »الدين معين«و قطعاً بروكلمن نعت . بثناء يليق بغيره

در  ،را نعت خود ميرزا مخدوم فرض كـرده  »اشرف«ولي سهو كرده است كه  ،استبرداشته 
و ديگـر   ،نعت پدر اوست »اشرف«كماتري صريح است كه  خليفه كه عبارت حاجي صورتي

آيد كه  ميبر ،)بر فرض صحت نسخه( كند مي ذكر 988كه در سنة  ،كه از تاريخ وفات او اين
  .)63: 1332(نيست صاحب نواقض علي الروافض  مراد آن ميرزا مخدوم مقصود ما

 نسخه عبـارت  263 ةميرزا مخدوم در صفح يامضاهم در ، اما در نسخة مورد بحث ما
»خطاب » الزمان اشرف« اسماعيل دوم در همان صفحه او را آمده و هم شاه» ي به اشرفمسم

  .كرده است
و ميرزا مخدوم آمده  دوم اسماعيل شاهمطالبي كه دربارة  در صفحة آخر نسخه، عالوه بر

شود كه برخي از ديگر مالكان اين نسـخه را   ديده مي ذيلمطالب ديگري نيز به شرح ، است
  :دهد مي نشان
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اهللا خداونـد   انشـاء . اند ر بد است و بد نوشتهاي پ پاره مرحوم اسماعيل شاهخط ، هواهللا تعالي
 .الزم نيست ديگران تكذيب خط مرا بكنند ،نويسم هم خوب نمي من .عالم ايشان را بيامرزد

  .من خود معترفم
  طهران ةدر دارالخالف ،ئيل اوايل توشقان 1283 ،شاه قاجار ناصرالدين

  :همچنين
بـه بازديـد    ،الحـرام اسـت   ةقعـد  كه روز چهارشـنبه بيسـت شـهر ذي    ،اين كتاب را امروز

از  ،رفتـه  ،كه از زيارت مشهد مقدس مراجعت كرده بودنـد  ،5مجتهدالزماني آقا سيد صادق
 .رفتم ،كه به ناخوشي نقرس چندي است مبتالست ،محسن ميرزاي اميرآخور ةجا به خان آن

  .هللا علي كلّ حال الحمد ،او پيشكش حضور ما كرد با بعضي تحف ديگر

نـام محسـن   ، كه معـرّف خواننـدگان اسـت    ،شاه عالوه بر نام ناصرالدين ،در اين سطور
، »دارا«محسن ميرزا پسر بزرگ عبداهللا ميـرزا مـتخلص بـه    . ميرزاي اميرآخور نيز آمده است

بسيار مقـرب بـوده و در دورة    شاه ناصرالدينوي نزد . است ،شاه قاجار پسر يازدهم فتحعلي
. را داشته و اميرآخور بوده است» اصطبل خاصة مباركه ةرئيس ادار« سلطنت او دو بار عنوان

  ).190 -  5/189 :همان ؛180/ 4: 1371بامداد، ( قمري وفات يافت 1292در  او
  
  حواشي صفحات نسخه 2.2

 در حاشـية . حواشـي صـفحات اسـت    كنـد  مي يكي از نكاتي كه در اين نسخه جلب توجه
اي تا مطالب طـوالني و   عبارات كوتاه دو سه كلمه شود كه ديده ميهايي  نوشته 124 ةصفح

  .شود مفصل را شامل مي
تعداد ، به طور كلي. در برخي صفحات چند مطلب جداگانه و حواشي متعدد آمده است

 ،اول ةدسـت  :شود مي اين حواشي به دو دسته تقسيم. مورد است 188حواشي در اين نسخه 
ايـن  . گيـرد كـه جـزء مـتن اصـلي اسـت       مي مطالبي را دربر ،مورد است 142كه تعداد آن 

 ـ  مغايرت داردكه با خط اصلي نسخه ـ با خطي يكسان   ،تطوالني اس كه معموالً ،حواشي
عبـارات در مـتن    محل ايـن . شود مي ديده» صح« ها عالمت نوشته شده است و در پايان آن

ذكر اين نكته الزم است كه در مقايسة ايـن  . مشخص شده استمعموالً با نشانة اصلي
م دسـتة دو . دشـ اصالت اين گونه حواشي تأييد  تاريخ نگارستانديگر  خِنسخه با برخي نس

از  ،اين حواشي. نوشته شده است متفاوتيهاي  با خط ،مورد است 46كه تعداد آن  ،حواشي
 ؛اي كه اشارات تاريخي را دربر دارد حواشي )الف: شود مي جهت محتوا، به دو گروه تقسيم
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 34مورد است كه  37شامل گروه اول . دهد مي اي كه اعتقادات مذهبي را نشان حواشي )ب
عنـاوين و يـا اسـامي تـاريخي اسـت كـه در كنـار         ،در واقع ،و اند ها بسيار كوتاه عدد از آن

نـام  ، عنـوان سلسـله   نوشته شده است و شـامل  ها پرداخته شده سطرهايي كه در متن به آن
كـه   ،دوماما گـروه  . اين حواشي غالباً خط يكساني دارند. شود مي و ذكر برخي وقايع ،افراد

 تـاريخ نگارسـتان  جـا كـه مؤلـف     از آن. مـورد اسـت   هشت ،بيانگر اعتقادات مذهبي است
، خورد مي بسيار به چشم ،آن آغازدر  ويژه بهمذهب است و اشارات شيعي در اين اثر،  شيعي

مطـالبي   در حواشـي نسـخه  ، برخي از مالكان يا خوانندگان نسخه با اعتقادات شيعي و سني
و رد  پاسـخ ايـن مطالـب معمـوالً در    . انـد  اثر و نويسندة آن اظهارنظر كـرده نوشته و دربارة 

در (را مـورد   دومـذهب و   سـني  يفـرد را  مورد از اين حواشـي شش . يكديگر آمده است
  .مذهب نوشته است شيعي اي هخوانند )پاسخ

 در كنار. آيد، بدون نام نويسنده است مي جز مواردي كه در ذيل هب ،حواشي نسخة مذكور
را در پايـان   »ي ل د ا ع« حـروف دهندة تمايالت مذهبي است و  كه نشان ،يكي از حواشي

 »عادلي«ثاني صفوي متخلّص به  اسماعيل شاه حاشية ديگري اضافه شده و نويسنده را، دارد
 اين حواشي. شود مي مورد ديگر نيز نام نويسنده در زير مطلب ديده چهاردر . كند مي معرفي

 اعتقادات مذهبي اسـت، ميـرزا مخـدوم شـريفي     ةدهند ديگر نشان كه يكي تاريخي و سه را،
  .نوشته است

  
  ديگر مشخصات ظاهري نسخه 3.2

  :اشاره كرد ذيلتوان به موارد  مي از ديگر مشخصات ظاهري اين نسخه
  ؛نخستين كلمة برگ بعد نوشته شده است در ركابة هر برگـ 
اي نوشته شده كه از سـاير عبـارات    هر مطلب به گونهآغاز و همچنين  قرآنآيات ـ 
  ؛دشو مي متمايز
و » خ« ر نوشته شده با عالمتدر اين نسخه مواردي كه عبارات به اشتباه مقدم و مؤخّـ 

در باالي اولـين كلمـة   » م« ر ودر باالي اولين كلمة بخش مؤخّ» خ« .تصحيح شده است» م«
  ؛بخش مقدم نوشته شده است

جـا كـه    از آن ،بـه صـورت مشـكول آمـده اسـت و      ،شـمار  در موارد انگشت ،كلماتـ 
  .توان با قاطعيت آن را از جانب كاتب نسخه دانست آن بسيار كم است، نميهاي  نمونه
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  تاريخ نگارستانموارد اختالف نسخ برخي  4.2
در ديباچـة   توجه اسـت، تفـاوت   درخوركه ، تاريخ نگارستانيكي از موارد اختالف نسخ ـ 

دهد احتمـاالً   مي نشان بررسي شش نسخة خطي و يك چاپ سنگي اين اثرنتايج . اثر است
هـا   مؤلف يا كاتبـان نسـخه   از سويتواند  مي در ديباچة اثر صورت گرفته است كه تغييراتي

حدود يك صفحه از مطالبي كه در ديباچه در مدح ممدوح آمده است در نسخ مورخ . باشد
خط  كتابخانة مرعشي بامحفوظ در ق  1010كتابخانة ملي و محفوظ در  ق 1003 وق  993

محفـوظ در  ق  1015مـورخ  نسـخة   در. شود مي اصلي كاتب در ترتيب سطور اصلي ديده
ق  1008 مـورخ  نسـخة  در حاشـية صـفحه آمـده اسـت و    ، با خطي متفاوت ،كتابخانة ملي
بـه كلـي ايـن يـك     ق  1275مـورخ   و چاپ سنگي كتابخانة دانشگاه پرينستونمحفوظ در 

اشارات شيعي بسـيار  ، مدح ممدوح آمده است كه در ،در اين يك صفحه. صفحه را ندارند
با خطـي متفـاوت بـا     مورد بحث ما ةدر نسخ عبارات مذكور. خورد مي زيادي نيز به چشم

در محـل سـطور   ، خط اصلي نوشته شده است كه بخشي از آن با خطي ريزتر از خط مـتن 
در حاشية صفحه آمده اسـت  ، با همان خط ،جاي گرفته است و بخشي ديگر ،اصلي صفحه

  .دارد »صح« و در پايان عالمت
 آغـاز » ...ايوان كيوان بـا وجـود علـو مكـان      عرش اشتباهي سازد كه« عبارات مذكور با

  .يابد مي پايان »االشتعال االتصال ازلي به يمن دولت ابدي... « و باد شو مي
تعداد منابعي است كه مؤلف در  تاريخ نگارستاناز ديگر موارد اختالف در ميان نسخ ـ 

  :استشده  كرذذيل به شرح  منابع در نسخة مورد بحث. برد مي ها نام مقدمة اثر از آن
 فتـوح  تاريخمحمد بن جرير،  طبري تاريخ آنچه مسطور است از كتب معتبرة اين فن چون

، عبـاس  آل تـاريخ  ابن جـوزي،  منتظم تاريخ مسعودي، الذهب مروج بن اعثم كوفي، احمد
 تـاريخ نورالـدين محمـد عـوفي،     الحكايـات  جـامع علي بن عيسـي اربلـي،    ي الغمه كشف
و  گزيـده  تـاريخ  ،خواجـه رشـيد وزيـر    التـواريخ  جـامع عبداهللا يافعي يمنـي،   الجنان مرآت
قاضـي   الملكي قوام تاريخالملك وزير،  حمداهللا مستوفي، وصاياي خواجه نظام القلوبنزهة
عبـداهللا بـن    وصاف تاريخمنهاج بن سراج جوزجاني،  ناصري طبقاتالملك ابرقوهي،  قوام
 ةظفرنامـ  نظـامي عروضـي،   النـوادر  مجمـع ، فناكتي داود فخرالدين تاريخ اهللا شيرازي، فضل
عطاملـك جـويني، مجموعـة تـأليف رومـي،       جهانگشـاي  تـاريخ الدين علي يزدي،  شرف
ي محمد بن خاوندشاه بلخـي مشـهور بـه    الصفا روضةعبدالرزاق سمرقندي،  السعدين مطلع

ي الشـعرا  تـذكرة  ،»خواندمير«الدين مشهور به  الدين بن همام غياث السير حبيب، »اميرخواند«
  .و غيرهم مستخرج و مستنبط است ،ميرعليشير النفايس مجالسدولتشاه بن بختيشاه، 
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از ايـن جهـت،   . مختلف اسـت  هاي در نسخهها  حكايت تعداد از ديگر موارد اختالفـ 
 و چاپ سنگي در يك گروه 6كتابخانة دانشگاه پرينستونمحفوظ در ق  1008مورخ نسخة 

 يـك  هـاي  اين بدان معنا نيست كه نسـخه  ،البته. گيرند مي و ساير نسخ در گروه ديگر جاي
 شـباهت  كـه  اسـت  معنـي  اين به فقط بلكه ،يكسان است دقيقاً هايشان حكايت تعداد گروه
 پرينستون دانشگاه كتابخانةمحفوظ در  ق 1008 مورخ سخةن. استتر  بيشبا يكديگر  ها  آن
 نسخة مورد بحـث مـا  . ساير نسخ دارند از تر بيش هايي حكايت شده بررسي سنگي چاپ و

، »روايت«، »تمثيل«، »حكايت« در نسخه با عناويني مانند موارد مورد نظر. حكايت دارد 402
و عنـاويني از   ،»و من االتفاقات«  ،»و من الوقايع«، »و من البدايع«، »و ديگر« ،»و منها«  ،»ايضاً«

  .اين دست آمده است
تعداد اشعاري است كـه نـام    يكي ديگر از مواردي كه در نسخ مختلف متفاوت استـ 

ام شـاعر  شعر بدون ن 195شعر با نام شاعر و  354 ،583 در نسخة. استده ششاعر آن ذكر 
  .آمده است

  
  كاتب و اشارات شيعي 5.2
ويـژه   بـه ، تاريخ نگارستاندر . مذهب بوده است تر گفتيم كه قاضي احمد غفاري شيعي پيش
شيوة نگارش اين گونه اشارات در نسـخة  . شود مي اشارات شيعي زيادي ديده، اوايل آن در

توان نتيجه گرفت  مي يا حداقلدهندة تمايالت شيعي كاتب نيز باشد و  تواند نشان مي مذكور
گفتني است در صفحاتي از . دخل و تصرفي نكرده است كه كاتب در اشارات شيعي مؤلف

كـه  را اي  القاب و يا جمالت معترضـه و  برخي از عبارات، عناوين خوانندگان بعدي نسخه
اين نسخه  ةاما مقايس. اند دادهو تغيير  كردهپاك و مخدوش  است مضامين شيعيدربردارندة 

 انـد  با نسخ ديگر و همچنين عباراتي كه خوانندگان غيرشيعي در حاشية اين صفحات نوشته
كـه بـه   ي بخشـ مـثالً در   ،سازد مي شده را روشن پاكهاي  مضمون و يا عين جمالت بخش

 »ايام امامتش« پس از كلمات، )11 :تا بيغفاري، ( اشاره شده است) ع( امامت حضرت علي
كـه در   حال آن .نوشته شده است»  ه ماهچهار سال و نُ« شده و به جاي آنمدت امامت پاك 

از  ،آمده است و» ه سال و كسريونُ بيست« مدت امامت شده ساير نسخ و چاپ سنگي ديده
و در ايام خالفت سه نوبت بـا اهـل بغـي و    « يابد كه مي جا كه عبارت به اين شكل ادامه آن

شود كه مؤلف ميان امامت و خالفت فرق گذاشـته   مي صمشخ، »...اند  شقاق مقاتله فرموده
در حاشـية  ، در نسخة مورد بحـث مـا  . نبوده است »ه ماهچهار سال و نُ« است و اين عبارت
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دربـارة  ، مطالبي با خطي متفاوت از متن، است) ع( صفحاتي كه دربارة امامت حضرت علي
  .و مدت خالفتشان نوشته شده است ،عثمان، عمر، ابوبكر

به صـورت   »النيران و السخط عليهما«، عبارت )16 :همان(در چند صفحه بعد  ،همچنين
كه با دقت در كلمات و مقايسه بـا  ـ  است يافتهتغيير » مايستحق عليهما« مخدوش به عبارت

  .شود مي داري كاتب روشن اصل عبارت و امانت ساير نسخ
نويسان اين نسخه ذكر  كان و حاشيهبا توجه به مطالبي كه پيش از اين دربارة برخي از مال

دوم و ميرزا مخدوم شـريفي ايـن نسـخه را در     اسماعيل شاهگرديد و يادآوري اين نكته كه 
والتـر هينـتس   . دور از انتظـار نيسـت   چنين عباراتي شدن تغييريافتن يا پاك، اند اختيار داشته

  :گويد مي دوم اسماعيل شاهدربارة مذهب 
يعنـي انـدكي پـس از     ،ابتـداي امـر   از همان ،نيست كه اسماعيلترديدي در اين اظهارنظر 
 ،از آن گذشـته ... علناً به مذهب اهل سنت گرويده بـوده اسـت    ،جلوس بر تخت سلطنت

 بلكه حتي ،فقط از نظر شخص خود به تغيير مذهب تن درنداد توان دانست كه اسماعيل مي
كه احسـاس كـرد چـه     ض اينبه مح .خواست مذهب تسنن بين قزلباش رواج پيدا كند مي

موقتاً از قصـد  ، دولت خواهد شد ،در نتيجه ،او و همخاطراتي از رهگذر تحقق نياتش متوج
  .)127 -  126: 1371( خود دست كشيد و كوتاه آمد

در شـوارع و   و عثمـان را  ،عمـر ، شاه رسم تبراجسـتن از ابـوبكر  : گويد مي او همچنين
المال را بين مسلماناني كه در طـول   زيادي از وجوه بيتشهر ممنوع كرد و مبالغ  هاي ميدان

مـأمور   تقسيم كرد و ميـرزا مخـدوم شـريفي    لعن نكرده بودند زندگي خود عشرة مبشره را
  :آمده است ناصري فارسنامةو در  .)118 :همان( كشف اين افراد شد

سرش را  كندفرمان صادر گرديد كه بعد از اين هر كس لعن بر معاويه و دوستان او ... 
حسـيني  ( از تن جدا كنند و بر اين موجب فرامين به نواحي ممالك محروسه فرستادند

 ).416 :1378، فسايي
  
  الخط نسخه رسم 6.2

  .اند معموالً بدون تشديد نوشته شده د دارندكلماتي كه حروف مشدـ 
  .اصالً و احياناًمانند ، بدون تنوين آمده استبرخي از كلمات ـ 
  .شود ديده مي »پ« به جاي حرف» ب«حرف و  »گ« حرف به جاي »ك« حرفغالباً ـ 
  .كلمات كامل نوشته نشده است هاي در بسياري موارد نقطهـ 
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و  »اسـمعيل « با امـالي عربـي بـه صـورت     »اسحاق«و  »اسماعيل«كلماتي مانند ـ 
 :گذاشـته شـده اسـت   » مـد «نشـانة   نوشته شده و در برخي موارد بر روي آن »اسحق«

  .عبدالرۤمحن، اۤمسعيل
و در مـواردي   اند نوشته شدهذيل به صورت  ندكلماتي كه در پايان الف مقصوره دارـ 

، مـويسۤ ، موسـي ، هـدي ، كبري، مرتضي مانند ،گذاشته شده است» مد« ها نشانة بر روي آن
  .حيييۤ  يحيي،
ديگـر بـه دو   شدن بـه كلمـة    هنگام اضافه دنشو مي ختم» الف« كلماتي كه در پايان بهـ 

در پايان كلمه آمـده و در برخـي    )بريده دم ي(» ء«در برخي موارد  :اند صورت در متن آمده
، محمـود  رويـاء ، مـن  اسـتدعاء ، بغـداد  بناء مانند ،بين دو كلمه قرار گرفته است »ي« موارد

  .ناپاكش اعضاي اجزاي ،راه اثناي، كيفيت استيالء
بـر   »ء« هـا بـا عالمـت    كسـرة آن  حالت اضافهدر  شوند مي ختم» ي« كه به كلماتيـ 

 ،پيغمبران ئاسام، حيرت ئواد، حصار حوالئ مانند ،شود مي نشان داده »ي« روي حرف
  .ساز ئخوب

  .مرضي ،حوالي مانند ،دو نقطه گذاشته شده است»  ي« زير حرفدر پايان كلمه  گاهـ 
حـذف شـده   ــ   »ها «ـ  نشانة جمعبستن با  غيرملفوظ آخر كلمه در هنگام جمع» ايه«ـ 
  .هاي جام، ذخيرهاي مانند ،است
  .نوشته شده است مأثرو  مألو  )بدون مد( مالبه صورت  »مĤثر« و »مĤل«كلماتي مانند ـ 
، بسـت  نـه  ماننـد  ،ابتداي فعل گاهي جدا و گاهي پيوسته نوشته شده اسـت »  ن   « و»  ب«ـ 

  .نيافتند، بستند نه، پرورده نه ،ايستاده نه
  .بيفشرد ،ايستادم به، بين به
، سـربمهر ، روزبـروز ، بردم بسرمانند  ،با كلمة بعد پيوسته نوشته شده است» به«حرف ـ 
  .افتاد بخنده ،بخاك ،بصورت ،بغايت ،بدرآورد، بهمه ،رسانيد بتقديم
 مانند ،اند در اين نسخه صفات و اسامي مركب متعددي به صورت منفصل نوشته شدهـ 

، آويـز  دسـت ، ده فرمان، ديده جهان، خوار علف، پاچه دست، رويان مه، شكسته دل، دل صاحب
  .دار طشت، بو خوش، برد دست، گير جهان
نوشـته   برخواسـتن  در غالب موارد بـه صـورت   )»بلندشدن«در معني ( »برخاستن«ـ 

 نسـخ ايـن   ديگر اين ويژگي در. آمده است درست آن شده و در موارد بسيار نادر شكلِ
  .شود مي اثر نيز ديده
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  سبكيهاي  ويژگي 7.2
  :گويد سيروس شميسا دربارة نثر دورة صفوي مي

باقي مانده اسـت كـه در   ها  كتابخانه فراواني به صورت خطي درهاي  از دورة صفويه كتاب
نثر  .1: بر سه نوع استها  نثر اين كتاب. اند النهر نگاشته شده ايران و عثماني و هند و ماوراء

اين سه نوع نثر با ... گاهي در يك كتاب  ،عالوه بر اين .نثر بين بين .3؛ نثر مصنوع .2 ؛ساده
  .)215: 1384(شود  هم ديده مي

 معمـول  كـه  چنـان  آن، ةباچـ يد البتـه  دانست؛ نيب نيب توان يم را نگارستان خيتار نثر
 بـه  تـوان  يمـ  اثر نيا يسبك يها يژگيو از. مصنوع يحد تا و نيآهنگاست  ينثر بوده،
  :كرد اشاره ذيل موارد

  بودن نثر با شعر آميخته 1.7.2
شود؛ اين ابيـات غالبـاً فارسـي اسـت و      فراواني ديده ميهاي  مصراع در اين اثر ابيات و تك

هـا   در آثاري كـه نويسـنده از آن  ـ  اند تاريخ كه غالباً مادهـ  برخي از اين ابيات. ندرت عربي به
لـف اسـت و در آثـار    ؤاما اكثر ابيات متن گزينش م ،خورد بهره برده است نيز به چشم مي

ابيـات و   .شـود  ديـده نمـي  ، السـعدين  مطلـع و  ،الصـفا  روضةيزدي،  ي ظفرنامهمانند  ،مشابه
سلطان از استماع ايـن  « مانند ،پيوندد به نثر مي لفظي ةدر مواردي بدون هيچ رابطها  مصراع

 »بغايـت متـأثر گرديـد    درگرفته و گريانچون شمع تافته و ) ع( حكايت مشتمل بر نكايت
. دشو  با آوردن كلماتي انتقال از نثر به شعر نمودارتر ميهايي  و در بخش) 84 :تا بيغفاري، (

 ،تتميم و تكميل، تمثيل، تنظير و تطبيقهاي  ارتباط معنوي ميان شعر و نثر در اين اثر به شيوه
  .شود توضيح و تأييد ديده ميو 

2.7.2 و امثال عربي ،احاديث، آيات كاربرد  
بدون فاصله و : شود ديده ميي يها پيوستن آيات و احاديث به عبارات فارسي به صورت

مواردي كـه بـه    ،اما. و نقل قول ،تركيب اضافي، »كه«با آوردن حرف ، متمايزكننده ةكلم
از ، عـالوه بـر آيـات و احاديـث    . اسـت  تر بيش صورت تركيب اضافي و نقل قول آمده

 »القـاص  اليحـب  القـاص « ماننـد  ،عربي نيز در متن استفاده شده اسـت هاي  المثل ضرب
ـ  رحمـة «، )189 :همـان ( »يميل الجنس الي الجنس«، )184 :همان( ـ ن ياهللا عل ل اشباالو« 
  .)207 :همان(
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  جمالت طوالني 3.7.2
و  وصـفي جمالت معترضـه و وجـه   و آيات و اشعار فراوانِ  كاربرد به دليل  ،در اين اثر

  :مانند ،شويم مي كلمات مترادف، با جمالت طوالني مواجهكاربرد پردازي و  آرايه
  ي چنان در صميم كان نپرورده بود،گويند كه از پدر انگشتري ياقوتي كه مادر دوران گوهر«

 يمشـــتر  مـــتش يق در فرومانـــده    كه بودش نگيني بر انگشتري:بوستان
  ).27: همان( »داشتميراث به هارون رسيده در انگشت 

  لغات مغولي و تركيكاربرد فراوانِ  4.7.2
، نـويين ، ايـاق ، اروق، قيتـول ماننـد   ،شود در اين متن لغات مغولي و تركي فراواني ديده مي

، تمغـا  آل، تقـوز ، قورلتـاي ، يـورت ، ايلغـار ، قميز، تنگري، يوسون، ياسا، الكا، طوي، الوس
  .يرليغ، جالو

  و نحوي دستوريهاي  ويژگي 5.7.2
وجه وصفي هم به شكل صحيح و  نگارستان تاريخدر : فراوان وجه وصفي كاربرد  )الف

 »پياده مرا شناخته سوار را خبر كـرد « مانند ،كار رفته است بسيار به هم به شيوة نادرست
 .)همان( »بدو بردم ناگاه ديدم عجوزي بر در سراي نشسته استغاثه« ،)37 :همان(

از فالن جا تا فـالن بـرج بـه    « مانند ،استعمال فراوان وجه مصدري و مصدر مرخم )ب
 »تواند آمد از برهنگي در برابر مردم نمي«، )92 :همان( »توان كردن سنگ و منجنيق رخنه مي

  ).37 :همان(
و اولين امـام  ... طالب  منين علي بن ابيؤاميرالم«مانند  ،داشتن فعل بر متمم فعل مقدم )ج
حـاكي بـود از    ارتحال و نقل و مضمونش دال بود بر«، )10 :همان( »اثني عشر ةاز ائماست 

  ).39 :همان( »طوارق حدثان و استيصال
 »هاست حاال وقت نه مقتضي امثال اين حكايت«مانند  ،در نقش قيد نفي» نه«استعمال  )د

  ).29 :همان( »تو را عقوبت واجب آيد، نه چنين گويي اگر«، )30 :همان(
 نگارسـتان  تاريخهرچند در . شرط» ي«و  ،شرح خواب» ي«استمرار، » ي«استعمال  )ـه
 ،اما موارد استعمال آن در متن كم نيسـت  ،شود موارد ديده نمي همة ذكر شده، در» ي« انواع
به دست هر كس آنچه افتادي رجـوع بـه وكيـل حسـن كـرده آن را      « :استمراري »ي« مانند

  ؛)45 :همان( »بازيافت كردي
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الدولـه برآمـده بـه     شبي در خواب ديد كه آفتاب از خانة اتابك عالء« :شرح خواب »ي«
 »پاي خاسته آفتاب قريب پنجاه قطعه گشـته از دامـنش فروريختـي    گريبان او رفتي و او بر

  ؛)226 :همان(
 »بـيش از هـزار جـوان بـه جنـگ نبـردي       ،صدهزار بودنـدي  اگر خصم«: شرط »ي«

  ).18 :همان(
كالغـي در  «، )17 :همـان ( »پس موسـي نـدا درداد  « مانند ،استعمال افعال پيشوندي )و

 »علي الفور شعلة حياتش فرونشسـت «، )196 :همان( »برابر پادشاه بانگي چند كرده برپريد
  ).22 :همان(

كـار   بسيار به كه جمع مكسر عربي عالوه بر آن ،در اين اثر: كاربرد فراوان جمع مكسر )ز
 عقارب، )66 :همان( كنوز مانند ،كلمات غيرعربي نيز جمع مكسر ساخته شده استاز  ،رفته

 :همـان ( فـروش ، )106 :همان( ارانب، )106 :همان( آبار، )74 :همان( فراديس، )63 :همان(
 رنـود ، )134 :همـان ( تراكمـه ، )همـان ( الـوار ، )95 :همان( اكراد، )39 :همان( رخوت، )28

  ).146 :همان(
 جـواهر ، )3 :همان( ابكار عرايسمانند ، )به تقليد از عربي(موصوف جمع صفت و ) ح
  ).140 :همان( فجره كفرة، )89 :همان( زواهر
 شـيوة ، )62 :همـان ( نفيسه امتعةمانند  ،)به تقليد از عربي(مؤنث صفت و موصوف  )ط
 :همان(فاخره  اقمشة، )74 :همان( كريمه وعدة، )79 :همان( مغنيه كنيز، )74 :همان( مرضيه

  ).103 :همان( منيعه خيرات، )93
 مكتوبات، )55 :همان( طلسماتمانند  ،»ات«بستن كلمات عربي و غيرعربي با  جمع )ي

 :همـان ( بلوكـات ، )72 :همان( باغات، )55 :همان( نيرنجات، )همان( محقرات، )80 :همان(
  ).80 :همان( بيالكات، )72

آيا به كدام اميد دست بر خـوان  «مانند  ،به صورت زائد» آيا«استعمال كلمة پرسشي  )ك
، )91 :همـان ( »آيا حكمت چيست كه مـن بـه نـاحق كشـته شـوم؟     « ،)39 :همان( »نهم؟تو 

  ).95 :همان( »متحير بودم كه آيا چه سازد؟«
شـود كـه    ميصفات تركيبي زيادي در اين متن ديده  .استعمال فراوان صفات تركيبي )ل

، )51 :همـان ( مـĤب  غرايـب  خـواب مانند  ،ها آراية ازدواج نيز رعايت شده است غالباً در آن
 :همـان ( معاش پسنديده تاش ،)95 :همان( ناظر بدايع خاطر، )28 :همان( آيت هدايت رايت
  ).228 :همان( االحوال منقلب خال، )102
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  ادبيهاي  و زيباييها  آرايه 8.2
؛ لفظي و معنوي بـراي آراسـتن كـالم اسـتفاده شـده اسـت      هاي  از آرايه نگارستان تاريخدر 
 ،اسـتخدام  ايهـام، ، تضاد، مراعات نظير، موازنه، ازدواج، سجع، چون انواع جناسهايي  آرايه
مانند جنـاس و ازدواج بسـامد   ها  در اين ميان، برخي آرايه. اييرآ واج، تلميح، الصفات تنسيق
از هـايي   بـه نمونـه   ذيـل در . تري دارند بسامد كم ايهام و استخدامچون هايي  تر و آرايه بيش
  :شود كاررفته در اين اثر اشاره مي بههاي  آرايه

  ؛)125 :همان( »...آورده  چنگبه  جنگاو را بي كلفت «: خط جناس )الف
  ؛)223 :همان( »شد فارسميدان  فارس«: جناس ناقص

بريـده   انقـراض  مقراضشان به بقاي قباآخر ارباب اغراض كه « :جناس قلب و اشتقاق
  .)128 :همان( »...  باد

ايـن خاكسـار    روزگـار  رخسـار بر  فرار عارنخواستم كه خال ... گفت « :ازدواج )ب
 يالسلطان را آن . نهادم خسارتدر ميدان  جسارتماند؛ بالضروره تن به مرگ داده پاي 

 »خوش افتاده به استشفاع بعضي از مخصوصـان بـه اطالقـش اشـارت فرمـود      كوپالو 
  ).147: همان(

 »مـاتم  طـاس مـرادش در   كعبتينغم است و  ششدراميدش در  مهرة« :نظير مراعات )ج
  ).86 :همان(

بر او نهاده و دست  رخ ،شده پياده اسبپناه از  شجاعت شاهالقصه آن « :تناسب ايهام )د
به زانو درآمده به يك ضربت شمشير سرش را از بدن جدا ساخت  فيلو  در خرطومش زد

  ).94 :همان( »بپرداخت ،كه در راه خاليق ساخته بود ،يبند فرزينآن واليت را از  بساطو 
  ).27: همان(ش مشاهده كرده در سلك امواتش ديدم روي پرده زيرمن از  :تضاد ايهام) ه
هاي  بسياري دارد و غالباً نتيجة آرايههاي  نمونه نگارستان تاريخعبارات  در :اييرآ  واج) و

  :دمانن ،با ساير كلمات استها  ازدواج و جناس و همساني حروف اين آرايه
  ؛)66: همان( »...يك سال پيش از اندراس اساس دولت عباس «: »س«حرف 

  ؛)38 :همان( »امين را درماني بغير از امان نماند« :»ن«و » م«حروف 
كه به صد اعزاز و نـاز بـاز آن شـخص را روانـة طـراز       ن تر آ همه نازك و از«: »ز«حرف 

  ).81 :همان( »نمودند
و كنايه نيز كمـابيش   ،مجاز، استعاره، مانند تشبيه بيانيهاي  از زيبايي نگارستان تاريخدر 
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بـه مـواردي از    ذيـل در . تـري دارد  تشـبيه مـوارد بـيش    استفاده شده است كه در اين ميـان 
  :شود بياني اثر اشاره ميهاي  زيبايي

درنيـاوريم   دام امتنانبه  دانة انعام و احسانآزادگان را به هاي  دلهاي  مرغاگر ما «: تشبيه
 جاسـوس بـاد شـمال   و  بريـد خيـال  از «، )180 :همان( »به چه چيز ديگر صيد توانيم كرد؟

  ؛)194: همان( »سرعت سير استعاره نمود
  ؛)158: همان( گشايم مي سرانگشت جالدتتاده به اي كه در كار شما اف عقده :استعاره
جـا   آن را از حمام خرابـي كـه در   فرجام ستيرة صالحة عفتآن  ،القصه« :تهكّميهة استعار

  ؛)219: همان( »بيرون آورده به عذاب اليم متوجه جحيم گردانيدند مختفي گشته بود
  ؛)153: همان(» دادند جان مي نان هر روز قرب صدهزار نفس از فقدان«: مجاز
 ،)96: همان(» بخية او به روي كار افتادهخياط تصور كرد كه مگر « ):از رسواشدن(كنايه 

 .)281 :همان( »شده آشتي گرگبه توسط ارباب صالح ميان ايشان «: كنايه از صلح به نفاق
 

  ريگي نتيجه. 3
 اسـماعيل  شاهجا كه  كتابخانة كاخ گلستان هرچند فاقد تاريخ كتابت است، از آن 583نسخة 

شـود و كتابـت آن    مي از نسخ قديم اين اثر محسوب، دوم يكي از مالكان نسخه بوده است
تـوان ميـرزا    مـي  از ديگر مالكان اين نسـخه . صورت نگرفته استق  985قطعاً پس از سال 

نـام و  ، در ترقيمة نسخه. و محسن ميرزا ميرآخور را نام برد ،شاه مخدوم شريفي، ناصرالدين
تمايالت شـيعي  ، اشارات شيعي ،با توجه به نوع نگارش ،اما ،شود نشاني از كاتب ديده نمي

د؛ هرچند كه برخي از اين اشارات شو داري او در كتابت روشن مي و يا حداقل امانت ،كاتب
  .اند كردهخوانندگان نسخه پاك يا مخدوش را 

حواشـي بـه دو دسـته    ايـن  . شود مي مطالب زيادي ديده در حاشية صفحات اين نسخه
مشخص شده، جزء متن اصلي » صح« كه با عالمت ،ها اي از آن بخش عمده :شود مي تقسيم
به دو دسـتة تـاريخي و مـذهبي    آن نيز و  اند نوشتهنسخه خوانندگان  راساير حواشي . است
  .دشو مي تقسيم

شـاعر  تعداد حكايات و همچنين تعداد اشعاري كه نام  تاريخ نگارستاندر نسخ مختلف 
شعر بـا نـام    354شود و  مي حكايت ديده 402در اين نسخه، . است ختلفم ها ذكر شده آن

  .ذكر نام شاعر آمده است شعر بدون 195شاعر و 
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، ق 993بـا نسـخ مـورخ     و ذكر منابع ،ديباچه، شباهت اين نسخه از جهت سير مطالب
محفـوظ در  ق  1010 نسخة مـورخ  و ،كتابخانة ملي ايرانمحفوظ در ق  1015 و ق، 1003

كتابخانـة دانشـگاه   محفـوظ در  ق  1008 مـورخ  از نسـخة  مرعشـي بـيش  اهللا  آيت كتابخانة
  .استق  1275مورخ پرينستون و چاپ سنگي 

، شـود  نثري بين بين است كه در قسمت ديباچه تا حدي مصنوع مي نگارستان تاريخنثر 
اسـتعمال  ، فـراوان وجـه وصـفي    كاربرد ، جمالت طوالني، فراوان از آيات و اشعار ةاستفاد

شـمار   سـبكي ايـن اثـر بـه    هـاي   ترين ويژگي لغات تركي و مغولي و صفات تركيبي از مهم
شـمارِ  شـود كـه در ايـن ميـان      متعدد لفظي و معنوي ديده ميهاي  آرايه، در اين اثر. رود مي

تشبيه بيش  بيانيهاي  در ميان زيبايي. است تر بيش ،جناس و ازدواجويژه  به ،لفظيهاي  آرايه
  .شود از ساير موارد ديده مي

  
  نوشت پي

 

 دانسته، نادرست است، ق 959سال  دهندة كه نشان ،را تاريخ اين ماده گيالني مدرس مرتضي .1
ندارم تـا   نگارستان تاريخهاي خطي  دسترسي به كتاب فعالً«: گويد مي احتماالتي ذكر از پس
 مصـحح  .)18 :ق 1404غفاري، ( »شوم آگاه اي دقيقه يا اي نكته از فيه نحن بما راجع ها از آن
 علـت  كهگويد  داند و مي را كامالً درست مي تاريخ ماده ،طاهري محمدرضا سيد ،اقليم هفت
 اسـت  كرده محاسبه تاريخ جزء نيز را »آمد آن از« حروف كه است آن گيالني مدرس اشتباه

 ).1338: 1378رازي، (
 اسـت  شـده  ذكـر  ق 975صفا سال وفات احمـد غفـاري    ادبيات تاريخو  اقليم هفت تذكرة در .2

» ديبال«و را به صورت اصفا محل وفات  ،همچنين .)1612/ 5 :1370؛ صفا، 1338: 1378رازي، (
 .)1612/ 5 :1370، صفا(آورده است 

 .عبارت خوانا نيست .3
كاخ گلستان اشاره دارد كه در حاشية آن ميرزا مخدوم شريفي مطالبي  583نسخة  263به صفحة  .4

 اسماعيل دوم در حاشية همان صفحه با عبارت كه متضمن نگرش مذهبي اوست، نوشته و شاه ،را
 .ميرزا مخدوم را تأييد كرده است نوشتة» اند الزمان راست فرموده اشرف«

وي . هجري قمري در اصفهان زاده شـد  1227رزند سيد مهدي در سال سيد صادق طباطبايي ف« .5
در  ...فقها و مجتهدين و متنفذين زمـان خـود بـود     ةدر تهران از بزرگان و رؤساي دين و از اجلّ

 ).122 -  121/ 6:  1371بامداد، (» قمري درگذشت و در شهر ري به خاك سپرده شد 1300سال 
 ،كتابخانة دانشگاه پرينستون به طور كامل در دست نبوده استمحفوظ در ق  1008مورخ نسخة  .6
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شـباهت آن را بـا چـاپ سـنگي      هـاي آن  موجود و ترتيب مطالب و حكايت هاي اما بررسي بخش
  .دهد شده نشان مي مذكور و تفاوت آن را با ساير نسخ بررسي
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