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Abstract 
Nawadir al-Hikayat wa Gharayib al-Rawayat (Bahr al-Nawadir) is one of the 

greatest storytelling books in the Safavid era, written by Abdul Nabi Fakhr al-

Zamani Qazvini, an Iranian immigrant who left for India at the age of nineteen and 

entered the court of the king of the time. Since this writer and poet has access to the 

Royal Library, he studies the works and books of his predecessors, and after gaining 

sufficient experience in the field of storytelling, he planned to write his works. The 

book Nawadir al-Hikayat or Bahr al-Nawadir is an encyclopedia and reference with 

many anthropological values, traditions, beliefs, professions, occupations, food, 

clothing, anomalies, arts, etc. Due to the importance of this book in terms of 

anthropology, social customs, traditions, food and clothing, etc., it can be considered 

as a reliable source in understanding the social situation of that time. The study and 

analysis of eighty anecdotes of the book, based on the version of the Islamic 

Consultative Assembly No. 3171, is the subject of this article. In this article, after 

explaining the storytelling in the Safavid era, the structural and content analysis of 
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the book of Nawadir al-Hikayat from various aspects, including the introduction of 

the book and its versions, the introduction of the author and his works, the chapter 

and structure of the book and the method of storytelling stylistics of the work 

(linguistic and literary aspects), bibliography of the stories, study of the content of 

the stories and social benefits, anthropology and popular culture in the stories were 

discussed. In the analysis of this book, it was found that the method of narration is 

eloquent; In a way that attracts the reader's attention and encourages him to read the 

rest of the story. Scenes and characters are beautifully described. Sometimes the 

scene is so lively and dynamic that it can be imagined in front of the eyes. Although 

many of the anecdotes and stories told in this book are adapted from some of the 

earlier books; But it is written with a different narrative and in the style of the author. 

By being familiar with the method of storytelling, the author is able to narrate stories 

well, and this shows how much Fakhr al-Zamani was familiar with the techniques 

of storytelling. The themes of the stories are moral or religious in any case. The 

author's purpose in narrating all kinds of stories is to teach valuable and moral 

concepts. During the stories, the reader becomes acquainted with different types of 

positive and negative characters. It is very interesting to note that in the meantime, 

the faces of women are very positive and the personalities belonging to this stratum 

are chosen from the aristocracy, nobles and princes. The role of women in this book 

is high and respectable. 
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 چکیده

ری، ی، از آثار سدۀ یازدهم هجنیقزو یفخرالزمان یعبدالنبمنتشرنشدۀ النوادر( اثر  )بحر اتیالروا بیغرا و اتیالحکا نوادر

ها، اجتماعی، آیین آدابشناختی )نویسی در شبه قارۀ هند است که با توجه به اهمیت آن از دید مردمهای قصهاز نمونه

تحلیل رود. بررسی و خوراک و پوشاک، و...(، از منابع معتمَد در زمینۀ شناخت اوضاع اجتماعی آن روزگار به شمار می

 پس( موضوع این مقاله است. این تحقیق 1313هشتاد حکایت از این کتاب، بر پایۀ نسخۀ مجلس شورای اسالمی )شمارۀ 

ظرهای من از اتیالحکا نوادر ییمحتوا و یساختار لیتحل و یبررس به ،هیصفو عصر در یپردازقصهگزارشی دربارۀ  از

 ،پردازیتیکاح هویش و کتاب ساختارآن و دیگر آثار او، درباره  ۀسندینوو  هانسخهد و افزون بر بازشناسی پردازیم گوناگون

 ،یاجتماعآمدهای و پی هاداستان یمحتوا یبررس، هاداستان یشناسمأخذ(، یادب و یزبانهای ویژگی) یشناسسبک

 کند.ی وی، گزارشی عرضه میهاداستان در عامه فرهنگ و ختیشنامردم

 

شناسیالروایات، عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی، متن نوادر الحکایات و غرایبهای کلیدی: واژه

                                                
    مسئول ۀنویسندرایانامه:                         zarifehbalayi@yahoo.com                                                                                                        
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 مقدمه

. دشمتحول  ینقال ۀمردم در اصفهان شکل گرفتند، حرف حیعنوان مرکز تفر ها بهخانهکه قهوه یزمان ه،یدوران صفو در

...  و «حمزه خوانریام»و « خوانشاهنامه»به  تند وافیداستان مفصل و خاص تبحر  کیدر  هیصفو عصراز نقاالن  یاریبس

 .رداختندپ اتیحکا مجموعه فیتأل به یسندگانینو و کرد دایپ رواج اتیحکا و قصص یهاکتاب ،دورهاین  در. شدندشهره 

مّد مح را نوشت؛ المجالس ۀنیز عباس شاه معاصران از یمجد به متخلص ینیحس طالب یاب بن محمد نیمجدالد جمله از

 هارب( ازدهمی ۀ)سد کنبو اهللتیعنارا نگاشت؛  خزان و بهارو  ریسراج المندو کتاب ( یهجر ازدهی ۀکاشف )سد فیشر
 رزایمو  صادق شاهد یاصفهان یصادق محمدصادق رزایمرا به رشتۀ تحریر درآورد؛  دانش اریع یعالم ابوالفضل و دانش

 بملق یسام خان لیاسماع محمّد دست به خرد دبستان کرد؛ را روایت القلوب محبوبترکمان  محمود بن خان برخوردار

ها اثر دیگر را و ده شاه نوروز ۀقصّ ،شیدرو سه و خان افشار تیحکا، شیدرو چهار ۀقصّنوشته شد؛ خان  نعمان به

 ای دارد. جایگاه ویژه الروایاتنوادر الحکایات و غرایب ، کتاب مذکورآثار  انیم ازنویسندگانی ناشناس نوشتند. 

 )متولد ینیقزو ی فخرالزمانی(، اثر مالعبدالنب.ق 3403)نگارش  النوادر بحر ای اتیالروا بایو غر اتیالحکا نوادر کتاب

گویی نوشته بود. نویسنده های قصهرا هم در شیوه طراز االخباراو کتاب  است. خانهیم ۀتذکر( مؤلف .ه.ق 3403زنده ، 999

کنون  اب تاکت نیا رود.شناسان عصر صفوی است، از پرکارترین نویسندگان این دوره به شمار میگویان و قصهکه از قصه

مقدمه و چهار  کیشامل  و انیو فرمانروا ،امامان، شاهان امبران،یشگفت پ یهاداستان است. موضوع کتاب چاپ نشده

. محافظت پروردگار 3دوازده باب و هر باب دوازده مجلس دارد. دوازده باب کتاب عبارتند از:  فهیاست که هر صح فهیصح

. 33. شعرا 34 رانی. پ9. علما 9. وزرا 1 نی. سالط6 ای. اول5. ائمه 0 امبری. پ1 ای. معجزات دوازده تن از انب2از بندگان خود 

 ران. ب ِّعَ. م32ُمنجمان 

 یاست. فخرالزمان شده فراهم ییگومجلس ۀویو به شاست ر موضوعات مختلف مجلس د 516 یدرمجموع کتاب حاو

ق جمع  3403و در سال  ریمحمّد جهانگ نیکتاب را به درخواست نورالد نیا ،در عصر خود است ییگوکه سرآمد قصّه

 کی چیهمراه است. ه یپدریپ یهاو عطف یبا عبارات وصف ییرواۀ ویساده و به ش ،آورده است. نثر کتاب جز در مقدمه

آن را به اتمام رسانده باشد  یعبدالنب ستیو معلوم ن ستی( کامل ن5/1152ها: نسخه ،یکتاب )منزو یخط ۀاز پنج نسخ

ۀ روض، فرج بعد از شدت ،اتیجامع الحکا :جمله از ،کندیم ادی یمؤلف از منابع خود در موارد .(3119: 3113)صفا، 

  .النبوه شواهد ر،یخواجه نص پنجاه فصل، الصفا

 

 و روش تحقیق  نهیشیپ

از چشم  و هنشد ییشناسا و نگرفته قرار بررسی مورد که است یعیطب و دهینرس چاپ به کنون تا اتیالحکا نوادر کتاب

 درکل و یصفو ۀدور در یپردازقصّه ۀریزنج از حلقه کی کشف به تواندیکتاب م نیا یمانده است. معرف یمحقِّقان مخف



  اتینوادر الحکا شناختی¬و مردم یخیـ تار یادب یهاارزش/ 34

 دیواف به توانیم ارزشمند کتاب نیا یمحتوا یبررس با. کند کمک یفارس ادب دوران تمام در یپردازتیحکا ریس به

 .برد یپ هیصفو ۀدور در و کتاب در عامه فرهنگو  شناسی،مردم ،یاجتماع ،یحکم ،یاخالق

 و ،نهاآ در موجود اطالعات یآورجمع ات،یحکا بهتر یبررس یبرا. است یلیتحلی ـ فیتوص قیتحق نیا در ما روش

امل هایی را شزیرمجموعه ها،بخش نیا ازهرکدام  که شد یطراحاز هفت قسمت  ی متشکلجدول ،یبررس به دنیبخش نظم

داستانی  عناصر .2کلی )شامل کد، عنوان، نوع، خالصه(  مشخصات .3های مختلف جدول عبارتند از: قسمت. شدندمی

شناسی )شامل نظام حکومتی، پیشه، مردم .1وگو، کنش، لحن، مکان، زمان( مایه، گفت)شامل موضوع، شخصیت، درون

های سبکی )شامل یژگیو .0ها( ها، خوراک، پوشاک، اشیاء، حیوانات، ناهنجاریآداب/آیین، عقاید/باورها، هنرها، بازی

 ویژه. نکات .1)مآخذ داستان(  مآخذ .6المثل/شعر( آیات/احادیث و ضرب متنی )شاملمیان عناصر .5زبانی و ادبی( 

 گزارش ات،یحکا ل یتحل و یبررس از حاصل ج ینتا ان،یپا در، و لیتحلو  یآورجمع هاداده ،های قصّهبررس از پس

 .شد

 

 نویسندة کتابحال شرح 

 ابتدا. شد متولد نیقزو درق  999به سال  .است یهجر ازدهی ۀسد شاعران و سندگانینو از ینیقزو یفخرالزمان یعبدالنب

فخرالزمان  اشیجد مادر و گیبخلف پدرش نام .دینامیم یفخرالزمان را خود و کردیم تخلص «ینب» و «یعزت» شعر در

 .(369 :3101ی، نقو )و ،164 و 159 :3161 ،ی)فخرالزمان دیرسیم ینام داشته است و نسبش به خواجه عبداهلل انصار

 .(3115 :3113استخراج کرد )صفا،  شیرا از اسم خو «ینب»تخلص  نیهمچن

کرد  یجا سپررا در همان یزندگ یۀسالگی عازم هندوستان شد و بقو در نوزده افتینما و نشو  نیدر قزو یفخرالزمان

 پادشاه، ریجهانگ محمّد نینورالد شاه سلطنت مقر هندوستان، ۀآگر به .ه.ق 3439 سال در (163 :3161 ،ینیقزو ی)فخرالزمان

 سفر ریاجم جانب به ینیقزو ینظام رزایم همراه بهق  3422 سال در. داشت اقامت دارالخالفه درق  3422 سال تا و رفت

 ترک نیقزو به بازگشت ۀبهان به را ریاجم ،یبدنام از میب و( سیفلی)س «فرنگ باد» یماریب به ابتال علت به یعبدالنب. کرد

 به توقف بدون آنجا از بود شده عیشا طاعون آنجا چون و رفت الهور به نارنول راه ازق  3425 سال لیاوا در و گفت

 یرزایم .ه.ق 3426 سالاواخر  در .ماند آنجا سال دو کینزد و رفت احمد الدیننظام رزایم خود شاوندیخو نزد ریکشم

 3421 سال تا و دیگز اقامت آنجا در ماه کی کینزد و رفت مندو به او همراه به یفخرالزمان و دندیطلب درگاه به را مذکور

 به ملقب ادگاری خواجه نام به پتنه در را خانهیم ۀتذکرق  3429 خیتار در. رفت بهار به ینیقزو ینظام رزایم همراه بهق 

 ۀباچید کهق  3403 سال به تاآن  از بعد و مینیبیم خانهیم در بار چند که است یخیتار نیآخر نیا و کرد تمام خان سردار

 :3113 صفا،: زین، 113و  163 ،خانهیم ۀتذکر ،ینیقزو ی)فخرالزمان میندار او از یگرید اطالع ،نوشتیم را اتیالحکا نوادر

 تسین معلوم یول است کرده انیبوخروش جوش با را رانیا به بازگشت یآرزو شیخو ۀنامیساق در یو. (3116و  3115
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 :3161 ،ینیقزو ی)فخرالزمان امدین دست به یمأخذ چیه از مؤلف وفات خیتار. نه ای است افتهی تحقق او یآرزو نیا که

 .(زدهیسو  دوازده

که  هریک احوال و نامهیزندگ با نامهیساق 13 در خانهیم ۀتذکر .3عبارتند از:  اتیالحکا نوادراو جز  فاتیتأل و آثار

 چیهکه خوانان قصّه یحمزه و آداب آن برا ریام ۀجهت خواندن قصّ به الفصحا دستور .2است.  شده میدر سه مرتبه تقس

 .است کرده فیتأل خوانانقصّه و پردازانقصّه یبرا را االخبار طراز .1 .(351 :3151 ،یری)خ ستین در دستاز آن  اینسخه

 وا. است مؤلف اتیح روزگار که ازدهمی قرن اول ۀمین تا یرودک عصر از ،یفارس نثر و نظم از است یانهیسف کتاب

 و یخنورس موضوع نیمشهورتر سندهینو عصر در که کند یبررس را «صاحبقران ۀرحمزیام» ۀقص ۀسابق تا است دهیکوش

 ی رانیا نتِس در یپردازقصّه یقایبوط ینوع قتیدرحق. شود ادآوری لیتفصبه را ییگوقصّه آداب و است بوده یپردازقصّه

 .نامهیساق. 0( 334و  349 :3193 ،یکدکن یعیشف) هاستقصّه نقل و یسخنور

 

 نوادر الحکایات

 نینورالد نام به را آن مؤلفو امامان و شاهان و شاهزادگان است.  امبرانیپ یخیتار یهااز داستان یاکتاب مجموعه نیا

 نیبد پادشاه آن توجه ۀدربار .(3119و  3111: 3113 )صفا، است کرده فیتألق  3403 سال به و درآورده ریجهانگ محمد

 :است گفته مطلب

 نیقرسعادت یآراجهان یرا نییآحکمت یمعان قیدقا و نیمضام قیحقا در تأمل و کتب ۀمالحظ یاثنا در یروز» 

 یمجلد رد افتد مستحسن و مقبول را آثار مهر انظار که یاتیروا و اقوال و اتیحکا و لیتماث از آنچه که افتی تعلق نیچن

 و نیریش نغز نادره اتیحکا از است یامجموعه الحق که کتاب نیا ونیهما ارفع اشرف اشاره و امر حسب بر. دیآ مدون

 بیهذت قیطر اشمطالعه از هرکه که دیام. اتیالحکا نوادر به افتی هیتسم و اتمام سمت نیتضم حکمت مغز با اتیروا

 وابشث کارد یکوکردارین تخم روزگار مزرع در و ردیگ عبرت گذشتگان کردار و رفتار و اطوار و گفتار از و سپارد اخالق

 دوازده بر فهیصح هر و فهیصح چهار بر است مشتمل کتاب نیا. گردد دیعا دوقاریجمش اریشهر آثارفرخنده روزگار به

 مقدمه(...« )مجلس دوازده بر یباب هر و باب

 باب دوازدهدوازده باب و هر باب دوازده مجلس دارد.  فهیاست که هر صح فهیمقدمه و چهار صح کیشامل  کتاب

 امبریپ. 1 ایانب از تن دوازده معجزات. 2 خود بندگان از پروردگار محافظت. 3: از عبارتند یاجتماع طبقات اساس بر کتاب

 ۀکتابخان or.1874 ۀنسخ ۀ. در مقدممعبران. 32 منجمان. 33 شعرا. 34 رانیپ. 9 علما. 9 وزرا. 1 نی. سالط6 ایاول. 5 ائمه. 0

آنها  از کیهر ،منقسم شده است فهیبه چهار صح امجلس شور 1313 ۀشمار ۀنسخ ۀو در مقدم فهیبه پنج صح ایتانیبر ۀموز

 .است شده میتنظ مجلس دوازده در باب هر و باب دوازده در

کتابخانۀ  396. نسخۀ ش 3موجود است: از آنهای خطی نسخه و دهینرس چاپ به کنون تا اتیالحکا نوادر کتاب

جلد )کتابخانۀ مدرسه عالی شهید مطهری سپهساالر  3610ۀ ش نسخ .2( 613و  669ص  ،5 دفترمجلس شورای اسالمی )

http://www.aghabozorg.ir/BookLIstDetail.aspx?BookListId=6&VolumeNumber=5
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دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  کتابخانۀ 12113. نسخۀ ش 1، 3/3203 24( تاریخ کتابت: 114تا  129ص  ،5

مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی   و هکتابخان 1313. نسخۀ ش 0، 3291رجب  20تاریخ  (221 تا 223ص  3جلد ) تهران

. 6،  3214( تاریخ 331، ص 2جلد ۀ مجلس شورای اسالمی )کتابخان 3342. نسخۀ ش 5 (150 تا 150 ص ، 2-34جلد )

 .ایتانیبر ۀموز ۀکتابخان or.1874 ۀنسخ

 آغاز: ستایش خداوند بخشنده را     که بازآفرید از عدم بنده را 

خواهش تو هالک گردانیدیم و مال او را به تو دادیم موسی  موجببهی فرمود که با موسی فرعون را تعالحقانجام: 

 تظار بود روزگاری برین آمد.شده مدتی در ان خوشدلبدین خبر 

 نسخه ناتمام است.

 

 های زبانی و ادبی . ویژگی1

 ی کتاب چنین است:دستور یهایژگیو از یبرخ .استروان  و ساده متن در و مصنوع در مقدمه اتیالحکا نوادر نثر

 3(19) )نگرود( بنگرودپیش از فعل: « ب»آوردن 

 (04) یباش افتهییمفعل التزامی استمراری: 

 (03) بپوشان یمتعد فعل جای به بپوشجای فعل دو مفعولی: کاربرد فعل یک مفعولی به

 (5) ...، گفت نموده ها را به ویو آن دانه دهیطلب، فضل ربیع را هنهاد استفاده از افعال وصفی: قدم از حرم بیرون

 (12)ص:...« ی بشنودآوازش  یهرکه از امت او بود یکردآغاز دعوت  هرگاه» :یاستمرار «یم» جای به «ی» کاربرد

 (1) وقوف استخالص، ل،یمخاذهای عربی فراوان: واژه

 (5) ی به نظرم درآمدکرس هیبلندپابر موصوف:  صفت میتقد

(. خریدار به گفتار 59مستجاب شد ) مظلومهمطابقت صفت با موصوف مؤنث: آن زن گفت: هلل الحمد که دعای من 

 (59التفات نکرده، وی را به کشتی درآورد ) صادقهآن 

 (19( )زال همان معنای پیر را داردزال ) ریپصفت زائد: 

 های ادبی خاص خود را دارد:کتاب در کنار نثر روان، ویژگی

 نامه چونهوا  .(11) النعش بنات مانند و نیپرو چون. (20) یزد یهمسر الف تمام ماه با یخوب اوج درتشبیه: 

ورد به جلوه درآ ییبایچون ماه ناکاسته در آن مکان بر تخت ز ینیآراسته، نازن یسرا گریشب د. (04) اه گشتسی انیعاص

 و حسن کمال در نیبر خلد حوران چون دمید یدختر برداشتند عروس شیپ از پرده چون که: دیگو زاهد مرد .(53)

 .(30) دیکش یرو بر ی[هیتشب ۀاضاف] صبر سپر کرده، استقبال رضا به را قضا حضرت آن. (53) جمال

                                                
 قصه است. ۀ. تمام اعداد داخل پرانتز، شمار1
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 دودمانشمع  .(21) رسالت سپهر ماه. (5) دهیچش اریبس غدار نیا سرد و گرم و اندخورده اریبس روزگار یلیس: استعاره

 .(5) یانکرده باز ی[استعار ۀاضاف] خرد چشم هنوز. (03) نبوت

 گردن در آرزو دست (.5) شکست تیغا به وقت (.5) بود گشته یکمر صبرم پشت و شده یسپر طاقتم کمر: مجاز

 نیا سرد و گرم و اندخورده اریبس روزگار یلیس(. 5) یادهیچش روزگار نیریش و تلخ (.5) درآورده لیحما مراد عروس

 .(5) دهیچش اریبس غدار

 استخوان بهکارد  .(5گفتن ) اجابت کیلب را حق یداع .(5) سپردن قدر و قضا موکالن به را اتیح عتیود: کنایه

 .(11) دنیرس

 (.31کمال پیراسته ) هیرایپبود و هم به  آراسته جمال لهیجم: هم به سجع

 (.53) زنانبر سر  زنان: دست به مانند جناس

(. مطعون و 19(. طالب و طلب )15(. جمیله و جمال )69حلقه بر در پیر مذکور زدند ) مقصدان به قاصد: اشتقاق

 (. 19طعن )

 (.19زمان ) شبه اشتقاق: زمین و

 .(19) صواب محض و محض صواب: عکس

 دیوصل جنبان حلقهکه چندان(. 5) بردیشالق م یپابه گرفته بانیگرمرا  گربارهیقضا د دستکه  ایگو: ریالنظمراعات

 (.59) دیمالقات گشوده نگرد در

 (.19البحر ساخت ): دامان ناز خود را از سرشک مجمعاغراق

 به فالکت امیو ا شد داریب خفته بخت. (59کنند ) نیریشکام  آخردهند و  تلخجواب  اول. (33) نیمی و سار: یتضاد

 به (.19) ناقبول و قبول کمال با (.19) انس و جن (.19) کینزد ودور  .(19، 19. آراسته و پیراسته )(10) رفت خواب

 (.19) ظاهر و باطن (.19) اتصال و انفصال (.19) گدا و پادشاه (.19) درمان و درد(. 19) کین و بد (.19) شانیپر و سامان

 .(19) دیبع و بیقر(. 19) فیشر و عیوض

 دشکوهیجمش(. 33) پناه انیعالم شوکت سکندر: اکره جم جاه انجم سپاه خسرو (صفات قی)تنس شاعرانه صفت

 (.33) کاله دیخورش

 یسخت دل بدبخت کامل جاهل بدن خرس گردن مناره گوش میگل یگوهودهیب آواز ناخوش دراز باال مردتوصیف:  

. (255) گرفته بغل ریز در صندوقچه انداخته گردن در ردا نیپشم یشلوار دهیچیپ خام کرباس از یدستار درآمد در از

بنوس در از آج و آ یتخت راستهیبه تصورات نادر پ وارشید و آراسته و در نیاز آسمان چون بهشت بر ترعیرف دید یمکان

 زا کوشک آن شگاهیپ در یحوض نموده مرصع را اماکن آن اطراف ساخته نشستنگوشه آن جهاز  آن نهاده و بر چهار انیم

 .(252) شده سرشار بود حوض اطراف بر که فواره چهار از آب و داده بیترت رخام سنگ
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 01آنها  نیاستفاده کرده که از ب هیآ 312از  هشتاد داستاندر  سندهینواستشهاد به آیات و احادیث و عبارات عربی: 

مطالعه، متوسط در  صفحه مورد 024. از آیه فقط قسمتی از آیه را نقل کرده است 99در طور کامل آورده است و  را به هیآ

 عنوان شاهد مثال مطرح مدعا، حدیثی را به همواره برای اثبات سندهینواستشهاد شده است.  اتیمورد به آ سه ،هر صفحه

است که  رفته کاربه. وی در هشتاد حکایت از پنجاه آیه استفاده کرده است. تعدادی عبارات عربی در کتاب حاضر کندمی

د عنوان چاشنی کالم و برای زیبایی نوشتۀ خوشوند، بلکه نویسنده از این عبارات به نه آیۀ قرآنی و نه حدیث محسوب می

 سود جسته است.

ها، به تعدادی شعر فارسی و عربی از شاعران مشهور و از اشعار خود الی قصّهبه: نویسنده در الاشعار به استشهاد

 رباعی از اوست: نیا استشهاد کرده است.

  عالم هم و بمیطب هم عارف هم          امیدر ا کنمینظر م چندانکه

 (19) «حجام هم و منجم هم و شاعر هم    از خاصه و عام نمیماننده خود نب

(. هر کس نیکی 66/ سخن را به هرچه بخری ارزان است )ردیمیم بزند حرف کلمه هزار هرکس امثال:استشهاد به 

 (.19اقبل اذا اقبل ) من .(19(. جنس مع الجنس )11، 12کند و در دریا اندازد خداوند نتیجه آن را به او ارزانی دارد )

 حکایت 94در  ثیاحاد و اتیآ یفراوان جدول

 عبارات ثیاحاد اتیآ  

 یعرب

 عبارات

 مشهور

 امثال اشعار

 9 33 20 00 02 312 تعداد

 

 یپردازتیحکا ةویش. 1

 مآخذ داستان. 2-3

بعضی از »ا ی« قولی آنکه»یا « به روایتی»کند و با ذکر کند و گاه نقل نمینویسنده گاه به منبع مورد استفادۀ خود اشاره می

شماری استفاده کرده است. برخی از منابع (. نویسنده از منابع بی94و  19کند )استفاده می« اندناقالن خبر چنین گفته

 ریاصب ،نیالعارف سیان، یشاه اخالق، نیالمحسن اخالق، یمسعود الزمان اخبار، الکبار احسن، عباس ابنی: فخرالزمان

(، خیواربه نظام الت ی)مسمّ یضاویب خیتار(، الملک نظام)خواجه  فصل پنجاه، المباهج ۀبهج(، قنعث بن دیزی) یالمصطف

 یبن رهیحظ ،ریالس بیحب، اتیالروا لوامع و اتیالحکا جوامع(، ینیقزو یمستوف)حمداهلل  دهیگز خیتار، ابرو حافظ خیتار

 ۀروض، الشهداۀ روض، االبرار عیرب، النبوه دالئل، االسرار گنج و قیالحقا دستور(، یشابورین)اسحاق  االنسان خلق، ارنج

، نبوهال شواهد، هیحافظ شرح، یکازرون ریس، یترمذ سنن(، ی)مونس االئمه سر، نیالذاکر اضیر، الصفاۀ روض، االحباب

، سالقد فتوحات، الرضا ونیع،یالداعۀ عد، یرضوه فیصح، یبخار ، صحیحمسلم حیصح(، یجوز)ابن  منتظم صاحب

)وهب  باراالخ کعب، ۀمّالغُ کشف، دیمف خیش کتاب، ایاالنب قصص(، پارسا محمد)خواجه  الخطاب فصل، شدت از بعد فرج
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(، اسری عمار عباس،)ابن  النبوه معارج(، سلمه)ام  القلوب حیمصاب، النوادر مجموع، المباهج مبهج، بیالغرا کنز(، منبه بن

 نبالسعداء )جابر  تیهدا(، ینیقزو یاحمد غفار ی)قاض نگارستان(، یضاوی)ب خیالتار نظام، یخوارزم مناقب، معارف

 .(عبداهلل

 

 هاقصّه موضوعات. 2-2

، 59: )یهستند، مانند امانتدار یاخالقاز موضوعات،  دیتعدادارند.  ینیدهای کتاب، مضمون اخالقی و  بیشتر قصّه

(، 10: )یکین (، جبران59، 51، 56، 55، 50: )یزگاری(، پره11، 13: )یکی(، پاداش ن14، 69، 61، 65، 60، 61، 62، 63، 64

 .(11: )ی(، عاقبت بد09: )ی(، سبکبار بودن در زندگ94(، بخشش: )19، 12: )یکین ۀجی(، نت51: )یدارشتنیخو

(، 69زن خوب: ) ری(، تأث15شاه از مردم: ) تیرضا تیمانند اهم کند،یرا مطرح م یاجتماع یموضوع سندهیگاه نو

 .(66(، ارزش سخن: )5(، عاقبت سه برادر: )39شکوه و جالل و قدرت: )

(، 33خداوند، حفظ خداوند: ) ۀازجمله: اراد .است یعرفانمباحث  ،اتیالحکا نوادرموضوعات مطرح در  گرید از

 محافظت(، 24، 36: )خداوند (، قدرت20: )یاله یبودن قضا ی(، حتم31، 9، 1، 6(، امداد خداوند: )39آمرزش خداوند: )

 اهلل، یال فقر(، 53: )زهد ۀجینت(، 52: )ورع/ زهد(، 34: )خداوند امداد خدا، بر اعتماد ۀجینت(، 9، 0، 1: )بندگانش از خداوند

 .(3: )مرگ از یجوان افتنی نجات(، 54: )زهد

 .(19: )معشوق و عاشق انیم یماجرا: مثال یبرا. پردازدیم عاشقانه عاتندرت به موضوبه

 .(2: فتح سومنات: )شودیم دهیدر کتاب د زین یخیتار موضوعات

 

 های داستانی. ویژگی2-1

( 225 ،ی)فخرالزمان اتیالحکا نوادر در «امانتدار دزد»داستان  دهد. مقایسۀها تغییراتی نمیی در نقل داستانفخرالزمان

 رییتغ جمالت و کلمات. است دهکر یسیبازنورا  قصّه فخرالزمانی دهدنشان می( 215: 3161 ،ی)عوف اتیالحکا جوامع و

 یامانتدار تیاهم دادن نشان انپردازقصّه هدف ،یفخرالزمان و یعوف تیروا هردو در. است یکی هردو مضمون اما کرده

 ستا کسانی تیحکا هردو ییروا بیترت. ستین خرد اهل مقبول هم دزد از یحت امر نیا نکردن تیرعا که ییجا تا است

 تیخصش یعوف تیحکا در: نکهیا جز است یکی تیحکا دو هر در اشخاص. تعداد افتدیم اتفاق بیترت کی به عیوقا و

 تیاحک در اما ردیگیم شکل وگوگفت سه ،تیحکا هردو. در تاجر ،یفخرالزمان تیحکا در و است خواجه ت،یحکا یاصل

 تروتاهک یعوف تیحکا جمالت .است حیتوض و شرح با همراه و تریطوالن دوستش و تاجر انیم یوگوگفت یفخرالزمان

 .دارد یفخرالزمان تیحکا به نسبت یکمتر حجم واست 

 293 نامیبو  692 نامذکر  با تیشخص تعداداند که شخصیت معرفی شده 991 ،شدهیبررس تیحکا هشتاد انیم از

 592 مردان نیب در. شودیم دهید( 39)% زن 394 و( 92)% مرد 941 ها،تیحکا مستقل تیشخص 991 کل از .نفر است
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آمار  ۀسیمقا از .ابدییم کاهش نامیب مورد 14 و بانام مورد 334 به زنان نیب در آمار نیا. نامندیب مورد 223 و بانام مورد

مشخص  دهسنیعصر نو ۀجامع یو اجتماع یفرهنگ ی وخیموضوع و مسائل تار نیا نیارتباط ب ،تعداد مردان نسبت به زنان

 ورحض .دارنددر متن و بطن جامعه  یاهیرنگ و حاشکم یحضورزنان  یدر عصر صفویابیم از این مقایسه درمی. شودیم

 هک یزنان .است دوره نیا در زانیکن فروش و دیخر و یداربرده تیواقع ۀدهندنشان نوازنده، و آوازخوان و بایز زکانیکن

 به نسخ زانیکن از که یزمان و هستند بزرگ امبرانیپ ۀخانواد از ای و شاهزاده ای استشده  آنها اشاره به هاتیحکا نیا در

احترام  قابل و زیبرانگنیتحس و مثبت کتاب نیا در زن ۀچهر یکل طور . بهشودیم اشاره آنان مثبت یژگیو به دیآیم انیم

 به یتاسیک و عقل و فراست و فهم و برآمده سال به بود یزن او»: سدینویم نیچن خوب زن فیتوص درنویسنده  .است

« یداد طعام یبود او سوریم و مقدوربدان چه  رونده و ندهیآ و ینشست شیخو مهیخ در بر اوقات اکثر داشت کمال

 .(96:ص)

ادار سبحان و د زدیبا ا ...من »صورت مناجات با پروردگار:  به گاه :است آمده صورت چند به وگوگفت کتاب نیا در

 که گفتم خود با»: یدرون یۀواگوصورت  به گاه «آوازها ۀشنوند یرازها و ا ۀدانند ی: اکردمیمناجات م دانبیغ ۀدارند

 نیا گاه. (23: ص، 1 )کد:...«  و کردم دور شیخو زخم از را دد آن یموها یآهستگ به. است خود استخالص وقت اکنون

 یو از چشم ساخته یکاربرد و تاخته عقب تا فرمودم خود سواران به [شاه]من »: است یدستورصورت  به وگوگفت

...«  و بسپارم مادرش به را او من که آورند کمینزد به برداشته را یو گذارد نیزم بر را طفل آن که هرجا برندارند [عقاب]

 هر هب اما ،است نگرفته شکل پاسخ و پرسشصورت  به دوطرفه یوگوگفت هرچند موارد، گونهنیا در .(22: ص، 9 )کد:

 .هستند لیدخ انیجر نیا در شنونده چند ای کی و ندهیگو کی رایز ،شودیم محسوب وگوگفت ،حال

مورد  نُه صورت مشترک وجود دارد. مکان در مورد، مکان مشخص و نامشخص هر دو به سیقصّه در  هشتاد انیاز م

ها، مکان انینام  شهر آمده است. از م شتریکه مکان مشخص دارد، ب ییهامورد مشخص است. در قصّه 15نامشخص و در 

و  یارهیجز ی ومانند چاه ،نکره آمده است یایبا  شترینامشخص ب یهامکانمکان است.  نینام مکه/کعبه پرتکرارتر

 شده اشاره نامشخص هم و مشخص زمان به هم مشترک طور به وردم زدهیس در تیحکا هشتاد انیم ازو... .  یمسجد

 . است مشخص زمان عنصر تیحکا 12 در. است شده اشاره نامشخص زمان به تنها تیحکا زدهیس در. است

 شناختیهای مردم. ویژگی1

 ها. مشاغل و پیشه1-3

خوانساالر ) توشمال :بسیار متنوع است. برخی مشاغل دیوانی خاص عبارتند از شده اشارهآنها  به النوادر بحر در که یمشاغل

 ،(9) لتیفض اصحاب ،(9) عتیطبارباب  ،(9) آوازخوشسازندگان  ،(19) ساالرخوان(، 13( )شاه درسرکار و رکابدار و

 کوتوال ،(15) یغاز، (1)  عامل ،(01، 02) افیس، (19، 26، 39) رسول/ ریسف، (9) سواران، (19، 39) سپاه، (39) تیرع

 ارانذگ زهین ،(26) مترجم، (19، 22، 1) مالزم ،(9) انیمغن ،(39) نبوت مسند ،(94، 52، 2) لشکر، (19) لواحق ،(66، 19)

(9). 



 
 1011/01 بهار، 1،  شمارة 11 دوره، اسالمی  -ات ایرانفصلنامه بین المللی مطالع

 آهنگر، (22) ابانیآس ،(09) سازانبان، (19) یفتو اربابشده، چون: هم اشاره  هاپیشه به اتیالحکا نوادر یهاقصّه در

، (31) بافپشم، (09) سیرپشم، (69، 51) اعیب، (09) ابافیبور،  (32) برزگر، (36) تراشبت، (14، 69: )باغبان، (39، 32)

، (23، 36) سینوخیتار، (19، 14، 59، 1) بازرگان ،(19، 19، 65، 60، 63، 64، 59 ،56 ،00 ،02 ،03، 21، 9، 5) تاجر

، 66، 50، 06، 23، 34) بی/طبمیحک، (19) ربافیحر، (19، 11) حجّام، (12، 35) کَنچاه، (06، 31( )اطی)خ دوزجامه

 بافرسن، (04، 21) راهب، (51) تراشدوک، (11) دلِّاله، (63) دلِّال، (19) دلِّاک، (06) ریدب، (19، 11، 05) هیدا، (19

 زاهد، (69، 56، 01، 11 ،22 ،23، 36)شخم و درو کردن( ) زارع، (24، 39) رهبان، (23) رزرنگ، (19) رقِّاص، (09)

/ شبان، (19) شاعر، (66) فروشسخن، (19) سالک، (02، 03، 23) ساحر، (39) بافلیزنب، (19، 39) مگریس و زرگر، (19)

 صوفی، (1) فراش صاحب، (19، 19، 15، 13، 56، 19، 15، 20) ادیص /یشکارچ، (15، 19، 13) شتربان/ گوسفندچران

 پرندگان، آواز از ری)فالگ کاهن، (16) ساالرقافله، (19، 69) قاصد، (21) لسوفیف، (19) عارف، (19، 24) عابد، (01، 21)

، (56) مزدور، (2) مرتاض، (13) ریگیماه، (04) فروشیماه، (09) مالک، (19) الال، (02، 03، 21، 23، 36( )بگویغ ساحر،

، (06، 00، 04) مورخ، (05) مودِّب، (19، 00، 36) منجّم، (19، 11) مالح، (24) مفسّر، (31) معبّر، (01) باز[]شعبده دعب شَمُ

 .(31) فروشزمیه، (29) واعظ، (04فروش )نمک، (26) نقاش، (12، 22) نانوا، (6) مؤذن، (19) دانیقیموس

 

 / آیینآداب. 1-2

 ، ازجمله: است شده اشاره ییهانییآ و آداب به النوادر بحر کتاب در

 . آداب حکومتی1-2-3

 رزادهی(، استقبال از ام52ها )حکومت انی(، ارسال نامه م25سخن گفتن در مجلس شاه و آداب خاص آن ) یبرا اجازه

 یهر که نشست به شاه ۀتا بر شان دادندیم ریشهر سِ دانیم او را در باز  مردیم یفرزندی(، اگر پادشاه ب19) گریدر کشور د

(، آمدن مردم 39منشور توسط شاه ) عی(، توق39استقبال از رسوالن ) ۀ(، نحو25شاه ) یبخش(، انعام19بر او سالم کنند )

 کشدیشود او را نم روزیپ گریبر شاه د یشاهان سومنات: اگر شاه نیی(، آ69شهر ) رونیبه استقبال سلطان تا ب [خراسان]

 یو تنها برا بنددیورود به آنجا را م یهاو راه نشاندیو او را در آنجا بر مسند م سازدیم یکیتار ۀتخت خود خان ریو در ز

(، بار 50(، بار دادن )2) شودیمنوال رفتار م نیبه ا ریو تا سلطان زنده است با شاه اس گذارندیم ینان دادن سوراخ و آب

احترام به شخص بوده  ۀرفتن حاجب و دربان نشان شبازی(، باال دادن پرده در بارگاه و پ5(، باج و خراج فرستادن )5عام )

(، پرچم 19جا آوردن آداب مخصوص در برخورد با شاه )(، به26در برابر تخت شاه ) یاعده ستادنیا ی(، بر پا00است )

، 22، 2) یجلوس بر تخت شاه تیپادشاه و تهن ی(، تحفه بردن برا69) فهیخل ی(، تحفه بردن برا16گرفتن بر سر سردار )

 نی(، زم13شهر ) بستن  نیی(، آ25شاه ) یبوس(، دست59طال و نقره ) ۀسک یپادشاه رو ری(، حک کردن تصو19، 13، 25

روزه  را خوار  امیو ا دانندیملک ارم: روز خوب مسلمانان را بد م نییو آ نی(، روش و د11در مقابل پادشاه ) دنیبوس

(، 19) امبریدر عهد پ یخوان(، خطبه5) رسانندیهر که واجب القتل باشد در روز جمعه و ماه رمضان به قتل م دارند،یم
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 دندیپوشیم اهیلباس س انی(، عباس9(، صله دادن به شعرا )9) ی(، شاعران مخصوص دربار6) یکس یسالم کردن به پادشاه

ود و داماد از وطن خ دادیم گرید تیختر خود را به پسر پادشاه والد یپادشاه یبود که وقت نیسابق چن ۀمناار ۀ(، قاعد04)

 آوردیجا نمبه یمقرر شیقبل از مراجعت به ملک پدر ع یول کردیوگو مو گفت داریبا او د آمدیبردن عروس م یبرا

خصوص م قیرفته و طشت و ابر رونیب منزل کی د،یرسیمقر سلطنت م کیشاهان سومنات: اگر دشمنشان نزد ۀ(، قاعد19)

بودن  ی(، موروث5(، محفل خاص پادشاه )2) دندیدوانیو او را جلو اسب خود تا بارگاه م گذاشتندیخود را بر سر او م

 رسوالن سخن تا داشته یمترجم پادشاه هر، (19، 69( )نامهت ینه)ت پادشاه دو انیم ینگار/ نامهینگارنامه(، 19) یپادشاه

 (.26) داشتند سرخ لباس او دولت ارکان و صریق(، 26) دکن ترجمه را

 

 ینید آداب. 1-2-2

(، 22بت )اقلون نام( ) ۀ(، سجد19(، سنت کردن پسران )00بارش باران ) یشهر و دعا برا رونیجمع شدن مردم در ب

(، 19، 09(، صدقه دادن )59شخص ) ی(، لزوم شهادت چهار نفر بر زنا10(، سه طالق )52، 02، 25، 23 شکر )کد: ۀسجد

که بر مزار  یعرب رسم شده بود که گذر هر کاروان لیقبا انی(، در م22) ی(، زبورخوان20ازدواج ) یضرورت اذن پدر برا

اصنام: مردم در  ۀعبد دی(، ع16) دادیبه راه خود ادامه م ،در حد وسع یروز اقامت و قربان کیپس از  افتادیم یحاتم طائ

ها به بت یرا جمع کرده و به دست خود برا یمتیق یهامرغوب و لباس یهایدنیمطبوع و نوش یهایروز خوردن نیا

ها ها برکت خود را بر آنتصور که بت نیبا ا کردند؛یم میخود تقس نیآنها را ب ینیو در وقت مع فرستادندیم دگاهیع

دفن  و (، شستن و حنوط و کفن36) پنداشتندیتا سال بعد م ییکویو ن ریو خ یامر را سبب وصول شادمان نیاند و اافکنده

 .(20، 39(، نکاح )59(، نفقه دادن )59، 06، 02، 31، 5(، نذر )31بردن ) راثی(، م09، 09، 01، 03، 19، 11مرده )

 

 یاجتماعآداب . 1-2-1

 استقبالکند: زندگی مردم را منعکس میی مردم دارد و نحوۀ اجتماع آدابتعدادی از آداب مذکور در کتاب، نشان از 

(، بزرگان با آفتابه و لگن )داخل خانه( 59(، امانت )19) کردندی(، بانوان از پشت پرده با مردان صحبت م01از مهمان )

 یروز عروس(، چهل شبانه01) شستندیو دست م آوردندیاز غذا طشت و آفتابه م شی(، پ00) شستندیم یدست و رو

(، 11با علما ) ینینش(، هم16، 01، 00، 01، 02، 19، 11 (، دفن کردن مردگان )کد:19گفتن تولد کودک ) تی(، تهن13)

(، 69(، زنار بستن )19دختر و پسر ) انیم غامیبدل پ و (، رد12(، سور دادن )11(، به مکتب رفتن )23) ختنیسر ر بر خاک

(، فاطمه از عبداهلل 1دست ) (، غذا خوردن با66) یخوار(، شراب15) تیگور کردن دختران در عصر جاهل به زنده

(، 00) مجادله(، 03) کردندیم جادی(، لباس را از رخت ا20نکاح درآورد )درخواست دختر(: ) ۀدرخواست تا او را در حبال

 یمهماندار(، 39) خاتم با نامه مهر(، 65) شخص نام به پول ۀسیک کردن هرمُ(، 24) عقال با مشورت(، 05) کردن مسواک



 
 1011/04 بهار، 1،  شمارة 11 دوره، اسالمی  -ات ایرانفصلنامه بین المللی مطالع

 یدرخت: الوداع ۀشجر(، 23) زدن چاک جامه(، 19) معشوق و عاشق انیم رسانغامیپ و هیدا وجود(، 19، 16، 14، 53)

 .(31) کردندیم یهمراه را مسافر مکان آن تا دوستان و کردندیم وداع مسافر فرد با آن ریز در که کنعان ۀدرواز رونیب

 

 مجازات آداب. 1-2-0

از افراد اعتراف  نکهیا ی(، برا19، 11دار کردن مجرم ) است: بر شده ادیو مجازات مجرمان  هاتیکتاب از انواع تنب در

 فیحن میابراه نیاز قوان یکی(، 19مجرم با چوب ) هی(، تنب19) وانهیبستن د ری(، به زنج19) کردندیآنها را شکنجه م رندیبگ

است:  نیچن یهدِ (، رسم 31دارد ) نگه یخود در بند غالم یزندگ انیه دزد را تا پاداشت ک اریمال اختچنان بود که صاحب

(، سنگسار کردن 19کردن ) ی(، زندان59) کشندیم بیو اگر قرضش را ادا نکند به صل زندیآویشخص  مقروض را بر دار م

 .(04مجرم ) کردن ریو زنج (، غل59) یزان

 

 باورها .1-1

 از شیپ را خود باغ ۀویم که است حرام شخص بر(، 19) شودیم خراب روزش ندیبب را یشوم شخص یرو فرد اگر

 به نشانۀ مصیبت افشاندنسر  بر (، خاک19) بد و خوب ساعت و انسان سرنوشت در ستارگان ریتأث(، 14) بخورد پادشاه

 آب، و گوهر انیم از محمّد نور. تابش 0. آتش، 1 گوهر،کردن  . آب2. گوهر، 3: خلقت بیترت(، 31) اخضر چرخ(، 39)

 نهادن پا ریز در خار یبندها و دنیپاش سر بر خاکستر(، 21. آدم )ع( )1آب(،  . آسمان )از بخار6(، آب کف)از  نی. زم5

هنگام  کهنیا)اعتقاد به  شد مقرون اجابت به دعا آن الفوریف چه بود گذار در همدم که ای(، گو24ندامت و توبه( ) ی)برا

 یموجود نکهی)ادیو  ،(5) شود و همیشه و در تمام مراحل زندگی همراه اوست(تولد هر شخصی، یک جن با او زاده می

(، سخن گفتن درخت 03( )شودیم دیجاو یآن موجب زندگ دنیکه نوش ی)آب اتی(، آب ح21وجود دارد( ) ویبه نام د

 ستین دهیاز جانب ملوک پسند عیشن امر، (11) بازگردد او به آن ۀدیفا اندازد آب در یزیچ یکینقصد  به یکس اگر، (11)

 ماجرا نیا یپ در فروافتاد آن و ساختند خدا با جنگ یبرا یامناره نمرود، زمان مردم، (59) دینشا را یپادشاه زن، (19)

 زانیم، (39) نحس و سعد ساعات، (36) شد دایپ زبان نوع هفتاد گونه نیا و کردند فراموش را خود زبان نیزم اهل

 .(02، 03، 11، 5) یجادوگر/ سحر، (15) دارد ریتأث شانیهانعمت زانیم در مردم از پادشاه تیرضا

، 5) ی(، ساز زن19، 5( )ی)آوازخوان هیمغن :جمله از ،است شده اشاره یچند یهنرها به کتاب نیا در: هنرها. 1-0

 ،(19) یاغان فنون ،(19) یو هند یلکیو گ یو فارس یو ترک ی(، رقص به انواع مختلف: عرب10(، نغمه خواندن )19، 10

 یبافمیگل ،یسیرپشم ،یابافیبور(، 19) یربافیحر، (9) فرش در بایز اشکال جادیا ،(35( )نیسفال ۀکوز و)کاسه  یگرسفال

، (11) یشناور، (00، 19، 22، 23) یافسونگر و یساحر، (19) یتراشسنگ (26) ریحر یرو بر چهره یطراح ،(09)

 .(29، 39، 35) نقره و طال با یکارمرصع، (11) زدن یگو، (19) یریگیکشت
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 خوراک. 1-5

(، 23) بقولتوان فهمید که غذای رایج مردم چه چیزهایی بوده است: ها، میبا توجه به خوراک مذکور در ضمن قصّه

: نیانگب(، 02( )کرده خشک ۀدیبر درازا به گوشت ای کرده پاره ۀشکافت)گوشت  دیقد(، 23( )است یخوردن ی)سبز گندنا

 هر از آبگوشت یعنی نخودآب) شوربا(، 11( )پزندیم ریش با که ینان قسم کی) رمالیش(، 12) برِّه کباب(، 62) هیحل(، 02)

 شربت(، 03)شراب( ) قیسوشربت  ،(19( )انددهینامیم سخون را آن گرم و گفتهیم مرق را آن عرب و باشد که گوشت

 .(04( )خورند رهیغ و کباب و نینمک وترش  قسم از شراب بعد)آنچه  خراساننُقل  ،(19)

 

 . پوشاک1-6

 اعانو با را ما ،ضمن در و است کرده ریباورپذ و متنوع و زنده را صحنه ،هاداستان در پارچه انواع و لباس فیتوص

، 11ها( )خانم یبرا ی)پوشش چادر(، 94، 06، 31) نهیپشم ۀجام ،(19 ،62 ،03، 04)لنگ( ) ازار. کندیم آشنا عصر پوشش

 شلوار(، 19، 00، 03، 04( )بپوشاند را بدن ۀهم که یلباس هر و)باالپوش  ردا(، 06( )یجنگ لباس ای(، خفتان )زره 10، 51

( 2یمصر( کی)بار دق ن،یپشم ،ی( )انجمنچندیپیدراز که دور سر م یا)پارچه عمامه(، 01) نیپشم یعبا(، 19) نیپشم

بالین  ،(11) خز یقبا(، 23) نیپشم ۀجام و کاله(، 31( )ی)روسر مقنعه(، 1، 5( )سینف دار،نی)آست لباس(، 19، 11، 31)

( شمی)ابر اهیس و دیسپ ری(، حر25راه راه(: ) یکتان ۀپارچ ی)نوع یمانی برد(، 9(، چهاربالش )11(، بستر ابریشمین )11دیبا )

 تیحکا در البته ،کنند پاک را دست و یرو آن با که یا)پارچه سرخ رومال ،(19، 62 ،00 ،11)دستمال( ) دستار(، 26، 26)

( اندبافتهیم کتان از که فیظر ۀپارچ ینوع) قصب(، 2( )استرفته  کار به پوشانندیم را یرو آن با که یاپارچه یمعن به

 .(24(: )چندیپ بدان را کودک که یضیعر ۀ)پارچ ماطقِ(، 9(: )ینخ ۀپارچ) سرخ قماش(، 02، 31)

 

 اشیا. 1-1

 (، آهن/19( )یآهن یها(، اغالل )طوق6) نیخرجکند: فهرست اشیا ما را با لوازم زندگی مردم عصر نویسنده آشنا می

خوش  ی)بو حنوط(، 59، 06، 6( )ی)روغن چراغ(، 36) جوال(، 12، 39) نی(، تنور آهن09(، پاالن )69، 32) اریآهن ش

(، 22، 36) نفط(، 01) نطع(، 06، 29) نردبان(، 11) ناودان(، 03) زانیم(، 05(، دوات و قلم )23(، دار )02مردگان( ) یبرا

 سندان(، 19) سالسل(، 19، 24، 30( )ی)کشت نهیسف(، 21) سبحه(، 1) زورق(، 00) نیز(، 11) رکاب(، 04) شتر نوال

 یکرس(، 11) دیکل و قفل(، 09( )رآهنی)ت عمود(، 19) شمع(، 6) آتشزن و سنگ(، 19( )غیت کردن زیت ی)برا سنگ(، 32)

رکوه )مشک  ،(00، 19، 11) هیپاسه منبر(، 09) مطره(، 19) لنگر(، 09، 29، 22، 39( )نندینش آن بر که چوب از یزی)چ

(، 1(، مشک آب )04(، طبق )36) ی(، آس دست02که در آن زاد نگه دارند( ) ی(، انبان )ظرف چرم36(، دلو )01کوچک( )

                                                
در همین شماره از « از قند تا دق مصری در آیینۀ شعر فارسی: بازتاب روابط تجاری ایران و مصر در ادبیات فارسی» ←2 

 مجله.
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 منقاش( 00، 03) دانجامه ،(35( )نیو سفال نیمیس و نی(، ظروف )زر09، 29( )نیسفال ای نیگل یا نیطغار/طشت )زر

(، 25وزن( ) یاست برا ی(، رطل طال و نقره )واحد60، 01، 06، 01، 03( )میزر و س ۀسی(، صره )ک39احمر ) یطال ،(9)

(، حقه 19زر ) ۀ(، بدر22( )سهی)ک طهی(، خر39(، خشت زر و نقره )19، 26(، صندوق/ صندوقچه )61، 61، 63) انیهم

 آن در که خرد ۀ)کاس الهی( پ19: )ین(، 19، 11) ساز(، 19) دف(، 19) چنگ(، 19) بربط( 25(، عنبر )39)واحد وزن( )

 آب آن در که بزرگ و نیگل ای نیسفال ی)ظرف خم(، 11، 31) جام(، 19( )است بوده بلور و شهیش از آن و خورند شراب

 و شراب و آب آن در که داردسته و نیسفال ی)آوند سبو(، 69، 09( )کنند آن مانند و آرد و شراب و سرکه و دوشاب و

، 02، 25( )زهیسنان )سرن ،(09( )است عام ای گرداند ریس را کس دو که)کاسه  قدح(، 19) یصراح(، 09( )زندیر آن جز

 هک آن ریغ ای یچوب ۀدست با یسمانیر ای یچرم کلفت ۀدی)تاب انهیتاز(، 10) شالق(، 19، 19) زهین(، 52، 02) کمان(، 52

( 36) قی(، منجن11(، کوس )63( دوال )تسمه( )19) یشمیابر کمند(، 09( )رودیم کاره ب مقصر زدن و چهارپا راندن یبرا

. 

 

 جسمانی عیوب. 1-9

 صاصاخت «یینایناب» به مورد شش انیم آن از که است شده اشاره یجسمان وبیع به بار هفده ،بحث مورد اتیحکا در

 و «یلنگ». است بوده ترعیشا مردم انیم در یینایناب ،یجسمان وبیع انیم از سندهینو ۀدور در گفت بتوان دیشا که دارد

 و دستی : بدانداده اختصاص خود به را تکرار زانیم نیشتریب ،یینایناب از بعد که اندشده تکرار بار سههرکدام  زین «یکر»

(، کر 19واضح و مشخص( ) اریبس یهابی)ع یشراع وبی(، ع19 ،53( )استشده  تباه او یپا ای دستکه  )آن یشل/ پا

 یماریکه اندام او از ب (، مفلوج )آن03( )اندام یسی(، مبروص )مبتال به برص و پ19، 19، 22(، اعرج )لنگ( )19 ،53 ،22)

 .(59، 53، 03، 19، 22(: )نای(، مکفوف البصر )ناب59سست شده باشد( )

 هایناهنجار. 1-9

است  یاو غارت کاروان مسئله یدزد ،انیمآن  ازشده است که ی اشاره اجتماع یهایناهنجاردر کتاب به تعدادی از 

ست ا مورد نیدوماز این نظر،  یخوارو شراب یآمار را دارد و مست نیشتریب ی مختلف،هابار تکرار در قصّه دوازده که با

 انتیخ(، 1) یجاسوس(، 19) یوانگید و جنون(، 19) ذات کم(، 19) اصل بد: شده است آن اشاره هقصّه ب یازدهکه در 

 دشنام(، 23) دنیبرپا  و (، دست19، 12، 60، 64، 03، 23، 9، 1، 6، 5) راهزن/ طرار/ دزد(، 02، 03) ییگو(، دروغ14، 66)

(، 19، 19، 15، 10، 66، 09 ،05، 19 ،5، 1، 3) خوردن شراب(، 00، 01، 23، 5) دادن زهر(، 19) دادن رشوه(، 19) دادن

 یقمارباز(، 09) بتیغ(، 05) غمز(، 02) ظلم(، 23( )شکنجه ینوععنوان  )به دنیکش چشم در لیم(، 22) کردن شکنجه

(، 19، 50، 51) لواط/ یپرست شاهد(، 59، 51) زنا(، 19) یقرمساق(، 19) ثیویّد(، 19) یلوند (19( )یی)گدا هیکد(، 61)

 .(94، 19، 02( )فجور و فسق ی وزگاری)ناپره یناحفاظ
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 نتیجه

پردازی در عصر صفویه است های قصّهکتاب نیتربزرگ( یکی از بحر النوادر) اتیالروا بیغرا و اتیالحکا نوادر کتاب

دشاه ود و به دربار پاشسالگی راهی هند میکه نویسندۀ آن عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی، مهاجر ایرانی است که در نوزده

پردازد یطنتی دسترسی داشته، به مطالعۀ آثار و کتب پیشینیان ماین نویسنده و شاعر به کتابخانۀ سل ازآنجاکهیابد. زمان راه می

 لحکایاتنوادر اریزد. یکی از این آثار، کتاب پردازی، طرح تألیف آثارش را میو پس از کسب تجربۀ کافی در زمینۀ قصّه

ها، عقاید و ، آیینرسوم و آدابشناسی، های فراوان مردمالمعارف و مرجعی دارای ارزشاست که دایرۀ  بحر النوادریا 

ثار توان به ویژگی سبکی آها، هنرها و... است. با بررسی نثر کتاب، میها، خوراک، پوشاک، ناهنجاریباورها، مشاغل، پیشه

 پردازی مؤلف و آن دوران پی برد. منثور و شیوۀ قصّه

جلب و به خواندن ادامۀ قصّه ترغیب ی که نظر خواننده را به خود اگونه بهی فخرالزمانی شیواست، تگریرواشیوۀ 

توان آن را شوند. گاه صحنه چنان زنده و پویاست که میها به نحو بسیار زیبایی توصیف میها و شخصیتکند. صحنهمی

شین شود به نوعی از کتب پیهایی که در این کتاب نقل میمقابل چشم تصور کرد. با اینکه بسیاری از حکایات و قصّه

خوبی پردازی، بهشود. نویسنده با آشنایی به شیوۀ قصّهاست، اما با روایتی دیگر و با سبک نویسنده نوشته میاقتباس شده 

 پردازی آشنا بوده است.دهد که فخرالزمانی تا چه پایه به فنون حکایتآید و این امر نشان میها برمیاز عهدۀ نقل قصّه

ها، آموزش مفاهیم ارزشمند است. هدف نویسنده از نقل انواع قصّه اخالقی و یا دینی صورت هر درها مضامین قصّه

ت که اس توجه جالبشود. بسیار های مثبت و منفی آشنا میها با انواع شخصیتو اخالقی است. خواننده در خالل قصّه

اهزادگان و بزرگان و شهایی که به این قشر تعلق دارد از میان اشراف در این میان، چهرۀ زنان بسیار مثبت است و شخصیت

 است.  احترام قابلشود. نقش زن در این کتاب واال و انتخاب می

 

 مآخذ 

)با مقابله و تصحیح و تعلیقات(،  الروایاتالحکایات و لوامعمتن انتقادی جوامع (. 3162عوفی، سدیدالدین محمد) 

 سه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.مصحح امیربانو مصفا و مظاهر مصفا؛ جزء دوم از قسم دوم. تهران: موس

الروایات؛ مصحح: جعفر شعار. تهران: سازمان الحکایات و لوامع(. گزیده جوامع3161عوفی، سدیدالدین محمد) 

 انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.

؛ کتابخانه ملی ایران؛ نسخه نوادر الحکایات و غرایب الروایاتق.(. 3403فخرالزمانی قزوینی، مالعبدالنبی ) کتابت

 .1313ش خطی؛ 

 ؛ مصحح احمد گلچین معانی. تهران: اقبال. خانهیمتذکره  (.3161فخرالزمانی قزوینی، مالعبدالنبی) 

: اداره فرهنگ و هنر شهرستان . قزوین3ج.، فرهنگی از سخنوران و سرایندگان قزوین(. 3151خیری، سیدمحمود)

 .قزوین
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 ی.امنطقه. تهران: مؤسسه فرهنگی ی خطی فارسیهانسخههرست ف(. 3109منزوی، احمد) 

 نویسی فارسی در هند وپاکستان. تهران: علمی.(. تذکره3101نقوی، سید علیرضا)

 ج. تهران: فردوس.1، تاریخ ادبیات در ایران(.  3113) اهللحیذبصفا، 

 .322-349(، 5)1، بهارستاننامه ، (. نگاهی به طرازاالخبار 3193شفیعی کدکنی، محمدرضا) 
 

 

 

 
 

 

 


