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Abstract 

Objective: The present study seeks to draw a pattern of analytic recognition with a less well-

known critique of the work of Mahamed-e- Heydariyeh based on the textual criticism approach 

and qualitative analysis method. Based on this model, the text in question has been examined in 

terms of linguistic description, resource critique, methodological correction, content analysis, 

and in terms of linguistic-literary style of the author's prose at three lexical, syntactic, and 

rhetorical levels. 

Methodology: In this paper, layer-by-layer textual analysis is used to provide an analytical 

recognition of Mohammad Heydariyeh's textual criticism based on the recognition of work in 

two levels: "in-text" and "in-text". In this research, the textual role, the method of correction and 

the analytic cognition of the text will be examined by looking at the interaction of each section 

with the other. Next, Mohammad Heydariyeh, as a work that has not yet been edited and 

published, from the point of view of linguistic texts, resource criticism, correction method, 

content analysis, author-prose linguistic-literary analysis, in triple lexical, syntactic, and 

rhetorical levels. 
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Findings: Linguistic scholars today no longer regard language as a collection of disordered 

sounds and signs; rather, they believe that language is a regular network of interconnected levels 

that outside of each language level is an outlet for another. From this point of view, in the 

correction operation, the existence of a light map of the text replaces the correct arguments for 

the variant's superiority to the variant approach to the "mother version" style and gives the 

textual critique a theoretical framework. From the perspective of proofreading, looking at the 

comparative critique of surviving versions and replacing consciousness with reasoning and 

explaining the priority of recording and editing with the original method is the best correction 

strategy. 

Conclusion: Mahamed-e- Heydariyeh's book is a valuable work of prose, written by 

Mohammad Sadiq Khan Akhtar with a magnificent pen and dedicated to the king of Awadeh 

city Ghazi-al-Din Haidar. The surviving works of the Persian language authority in India are of 

great importance and have a great linguistic-stylistic value. In his book, he mentions many of 

the great scholars of science, culture, literature, and the arts and provides information and 

information about them. He has also narrated stories of some rare wonders. The existence of this 

book and other similar texts indicates that the scientific language prevailing in the eastern 

subcontinent, especially in the Shiite regions of India, was explicit Persian. 

 

Keywords: Critical correction, Analytical recognition, Mahamed-e- Heydariyeh, Manuscript, 

Textual criticism. 
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 چکیده
نامنه   بر مبنای رویکرد نقد متنی و روش تحلیل کیفی، الگوی شنناخت  محامد حیدریهشده به نام پژوهش حاضر بر آن است تا با نقد اثری کمتر شناخته هدف:

شنناختی، تحلینل    روش تصحیح مرتبط با هویت نسنهه  نقد منابع،شناختی،  بحث از حیث شناسنامه متن تحلیلیِ اثر را ترسیم نماید. مطابق این الگو، متن مورد
 است. گانه واژگانی، نحوی و بالغی بررسی شده ادبی نثر مؤلف در سطوح سه -محتوا و از حیث سبک زبانی

، «متن برون»و « متن ندرو»با رویکرد نقد متنیِ مبتنی بر شناخت اثر در دو سطح  محامد حیدریهنامه تحلیلی  در این مقاله برای تهیه شناخت شناسی:روش

 است. ای متن استفاده شده از روش تحلیل الیه

منند از  ای نظنام زعم ایشان، زبان شنبکه  دانند؛ بلکه بهنظم نمیهای بیای از آواها و نشانهشناسی، امروزه دیگر زبان را تودهپردازان علوم زباننظریه ها:یافته

سطح زبانی، دروندادی برای سطح دیگر است. از دریچه این نوع نگاه، در عملیات تصحیح، وجنود نقشنه سنبکی از    ای است که برونداد هر وابستههمسطوح به
کنند و بنه نقند متننی، چهنارچو        منی « نسهه مادر»های سبکی برای برتری واریانت نزدیک به سبک  یک متن، ذوق و اجتهاد مصحح را جایگزین استدالل

 بهشد. نظری می

با قلمی فاخر و پندآموز تنللیف شنده و بنه پادشناه شنهر ا وعده ی ننی        محمدصادق خان اختراثر ارزشمندی به نثر است که توسط  حیدریه محامد گیری:نتیجه

تندار  ماننده از روزگنارِ اق  تاریهی با رویکنردی ت لیمی از یک شاعر شی ی و یکی از آثنار برجننای   -گردد و در جایگاه یک متن ادبی الدین حیدر تقدیم میغازی
 سبکی بسیاری است.   -زبان فارسی در هند، دارای اهمیت فراوان و ارزش زبانی

 

 شناختی.نامه تحلیلی، محامد حیدریه، نسهه خطی، نقد متنتصحیح انتقادی، شناخت :ها هواژ کلید
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 مقدمه

میا دارد  در ایامان کنیون ژ پشوهشی  و       فرهنگی    در اقلیی    ای که نقد و تصحیح متون با وجود پیشینه دیرینه

البته جایگاه تجربه و اجتهیاد در دانی    اات؛  جایگاه  بسزا نیافتهآموزش   هنوز از حیث مبان  نظریژ علم   

تصحیح  جایگاه  غیرقابل انکار اات  اما فقدان مبان  نظری مستقل و رویکرد تجرب  محی،  ایایه اینگی     

ذوق و فردیت مصحح را از ار مت   کوتاه نخواهد کرد. تصحیح یا بررا  مت  به ای  معناات که کتاب میورد  

داری  تهذیب  تصیحیح  های امانترعایت ویشگ   اات  با  نگاشته  که مؤلف همان صورت  نظر را تا حد امکان به

 شود.  مؤلف محرز اات  آن را اصالح نموده و در حاشیه تذکر داده  اشتباه  و در مواردی که

های یقی  ذوق نیز در آن دخالت دارد  اما بی  از آن  جنبه اات و به ف  تصحیح نیازمند دان  گسترده

ای  تکنیک  میراث ارزشمند پیشینیان را حفی  و حراایت کیرد.     هبسیار مه  اات تا بتوان به پشتوان فن  کار

بیرداری و  خطیا بیه رونوشیت     ییاب  راید کیه آدمی  از راه    دیرینگ ژ دان  نقد و تصحیح متون  به روزگاری م 

گیری  به رونیوی    رداخت  انسانای برای آن برآمد؛ روزگاری که نباید از آغاز پااتنساخ آگاه شد و در پ  چاره

 چندان دور باشد.

 بیرداری های پیشینیان  احیاء و آمیاده بهیره   هدف اولیه از نقد و تصحیح علم  متون و نسخ خط  نگارش

دهید   نسخه اصل یا نزدیک به آن  به محققان اطمینان م   مانند  ای اات. تهیه و تدوی  نسخه کردنژ متون بوده

رو  ای را منطبق با اصل مت  ییا بسییار نزدییک بیه آن در پیی       ا در اختیار ندارند  نسخهکه اگر اصل یک اثر ر

نویسندگان  غیر از مؤلف که مت  با وااطه ایشان بیه دایت میا     -ای که تصرفات کاتبان   خواهند داشت؛ نسخه

و گیروه   در آن به حداقل ممک  براد. تصرفات عمدی و غیرعمیدی کاتبیان را در شی  دایته     - اات رایده

( تقیدی  و تییخیر   4( زیادت و تکیرار  3( اقط و فروافتادگ  2( تصحیف و تحریف 1اند:  بندی کرده اصل  طبقه

 (.44-43  ص. 1331( خطای امالی  )جهانبخ   6( خطای داتوری و 5

بنیدی ایی  تصیرفات  پیهییده و دشیوار بیوده و       گران در مت  و طبقیه تصرفات رونوی   شناخت انواع ای 

اهییتما  برخی      میورد   جهیت  کمتیر    فیراوان اات. شایییید از همییی    هج تخصص و صرف وقت و حوصلمحتا

گیرد؛ در واقع  تصحیح متیون   م   شناا  مایهقواعد هنرژ تصحیح متون  از روان»اات.  شنااان واقع شدهمتی 

 (.4/55  ص. 1335)ااماران  « بردار نیست چیزی جز توجه به علل عد  دقت نسخه

هجری قمری  1225در اال  محمدصادق خان اختراثر ارزشمندی به نثر اات که تواط  محامد حیدریه

هیی . ق(  1243الیدی  حییدر )ف.   یعنی  غیازی   1شود و به پادشاه شیهر اوودده با قلم  فاخر و پندآموز تیلیف م 

مانیده از روزگیارژ   آثیار برجیای  تاریخ  از یک شاعر شیع  و یکی  از   -گردد و به عنوان یک مت  ادب  تقدی  م 

 
1. Avadeh 
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ن مشیابه  اقتدار زبان فارا  در هند  دارای اهمیت و ارزش ادب  بسیاری اات. وجود ایی  کتیاب و دیگیر متیو    

  منطقیه  1وییشه در دارالسیلطنه لکنهیو    قیاره  بیه   علم  حیاک  در حیوزه شیرق شیبه      نشان از آن دارد که زبان

 ات. ا فصیح و بلیغ بوده نشی  هند  فارا  شیعه

یات کوتاه نکیات  با نثری دلنشی   موزون و مسجع که به تالش مؤلف کتاب  در خالل حکا محامد حیدریه

اایت   اعدی شیرازی نگیارش شیده   گلستانشود  به ابک و ایاق پندآموزی را یادآور م  اخالق  و اجتماع 

 کند.ای نم نکته اشاره گردد و خود به ای له در تما  طول مت  به زبان اختر جاری نم ئاما ای  مس

 

 لهئبیان مس

توان ای  مراتب و مراحل را در نظر گرفت: الف( بررای  پیشیینه اثیر: قبیل از     برای تصحیح یک مت   م 

نظیر    ها  باید مطمئ  شد که آیا نسخه خطی  میورد  آوری نسخه/ نسخهکار تحقیق و تصحیح و جمع  شروع به

هیا  آوری نسیخه شده  تحقیق بایسته متق  دارد یا خییر و آنگیاه بیه جمیع     اگر چاپاات یا خیر؟ و   چاپ شده

حیح ییی ها در صیورت تعیدد نسیخ؛ د( بررای  و تص    ها؛ ج( تقسی  و ترتیب نسخهپرداخت؛ ب( شنااای ژ نسخه

-آن؛ ز( عالی  ویرایش ؛ ج( پیاورق   گذاریات(؛ و( تقسی  مت  و شمارهالخط و اِعراب )ضبط حرکمت ؛ ه( را 

ها؛ ی( شیوه نگارش مقدمه مصحح؛ ک( فهرات منابع و مآخذ )نقل با تلخیص. نظیری   و نمایه ها؛ ط( فهرات

 (.231-215  صص. 1316

عملی     که همسو و همپیای گسیترش   مبان  نظری مستقل در دان  تصحیح شکل نخواهد گرفت  مگر آن

هیای  پیهیدگ نیازهای برخااته از   گوی  بهو توان پااخ  گردد  نظری آن نیز فربه ای  دان  و صناعت  پشتوانه

 (. 1313آن را دارا شود )جهانبخ    ارشتینه و طبیع 

کار اترگ  اات که حت  بی  از تیلیف و نگیارش    که    در حقیقت تصحیح و احیای یک مت  کالایک

های دور در فرهنی  اایالم  وجیود داشیته      نگاه از گذشته اات؛ ای   محتاج دقت و عنایت و جهد  همان مت  

یُصْلِحد تحریفاً أو کلمیًً ایاقطً  فیکیونو      أونْ  الکِتابو لِرُبما أرادد مؤلف»بصری گفته اات:   جاح   که چناناات 

موضیعً می      إلی    النقص حت  یدیرُده ذلک  المعان  أویسدرو علیه مِ  إتما و شریف  إنشاءُ عشر ودردقات مِ  حُر اللف 

چه بسا یک مؤلیف کتیاب وقتی  بخواهید     ؛ با اندک  تصرف(. )ترجمه: 41ق  ص.  1414)هارون  « الکوال اتصالژ

ای را اصالح نماید  نگارش ده برگ کتاب به صورت آزاد و ]خلق[ معان  بلنید بیرای او از    تحریف یا کلمه افتاده

 
1. Lakenhow 
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را در جای خودش قرار دهد و گونه که ]بخواهد[ آن اصالح  نویشه بدا بهتر اات؛  کردن آن کاات  آاانبرطرف

 .اخ  گسسته نشود( پیوند

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش

از جمله کتب  اات کیه تیاکنون تصیحیح و چیاپ نشیده اایت. احییا و تصیحیح          محامد حیدریه خط   نسخه

اایت  باعیث شیناخت بیشیتر      انتقادی ای  کتاب که در شبه قاره هند به زبان فارا  فصیح و بلیغ تیلیف شده

اند و احیا شود که در زمان حاکمیت زبان فارا  در آن منطقه وایع به منصه ظهور رایدهنسبت به آثاری م 

مؤثر در شناخت تاریخ زبیان و ادبییات فارای  قیرن اییزده  هجیری        و تصحیح انتقادی اینگونه کتب  گام 

تیوان نفیوذ و   اایا  آن می    اات و بر ( رواج داشتهقمری اات که در منطقه شرق هند )شهر لکهنو و هوگل 

گسترش زبان فارا  را بر کشورهای  که با ایران اشتراکات قوم  و فرهنگی  و نیشادی داشیته و دارنید  میورد      

 مطالعه قرار داد.  

جای  که ای  نسخه خط  حاوی اطالعات ارزشمندی پیرامون اشعار مؤلف و شاعران دیگر  همهنی  از آن

رف  بزرگان فرهن  و ادب و نیز خوشنویسان معاصرژ مؤلف اات و از اوی دیگیر اطالعیات تیاریخ  و    و نیز مع

دهد  بر ضیرورت تصیحیح اثیر میذکور     ق و پی  از آن م  1225شناخت  بدیع  از شهر لکهنو در اال  جامعه

اعییری اایت کیه    نویسیینده و ش  ای  نسخه  در حقیقت احیای یک اثر مه  و معرف  بیشترافزاید. تصحیح م 

 اات. که بایسته اات  به دواتداران زبان و ادبیات فارا  معرف  نشده چنانآن

 

 پیشینه پژوهش

رو )ااتفاده از نقد متنی   خصوص روش پشوه  پی در جدا از پیشینه مطالعات  درباره مت  )پیشینه محتوا(  

بیی     جیدی  یشیناخت   رویکیرد   میت  و مطالعات نظری و ایبک  در عملییات تصیحیح(  هنیوز در مطالعیات      

شیناخت  و قیدمت تصیحیح متیون در      اات. با وجود گستردگ  دامنه مطالعات میت   پشوهان شکل نگرفته مت 

 ایران  هنوز رویکرد انت  و فاقد مبنای نظری مستقل در تصحیح متون فارا  غلبه دارد.  

شیود بیه دو    فارا  با مبنیای نظیری  می    گرفته در مسیر نقد متن  متون  های انجا از مهمتری  پشوه 

شناای   میت  »( و 1351« )شاهنامه اایدی متن  حمااه ناشناخته  شناا  و نقدمعرف  انتقادی  مت »مقاله 

( از فیرزاد قیایم    1355« )( و...شاهنامه اایدی ) شاهنامه فردوا های انتقادی )نقد متن ( نسخ یک  از نظیره

نامه مت  در اه الیه نحوی  واژگیان  و بالغی       به تجزیه و تحلیل شناختاشاره کرد. نویسنده در مقاله نخست

های متون  به بررا  کمی   انج  واریانت گا  آلند  در اولویت12مبنای نظریه  پردازد و در مقاله پسی   بر م 
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 هیای تحقییق   پاییه اصیول ایی  نظرییه و یافتیه      های نسخ مت  و انتخاب روش تصحیح مت   بیر و کیف  تفاوت

   پردازد. م 

پیرامون بحث اصل  مقاله یعن  تصحیح نسخه خط  محامد حیدریه و نیز تالش در مسیر شناااندن ایی   

 اات. اثر  تاکنون پشوهش  صورت نپذیرفته

 

 شناسی پژوهشروش

ااز در یک مت  ممک  اایت از همیه    دهد؛ عناصر ابک های خاص و فردیت مؤلف را نشان م  هر مت   ویشگ 

باشید )فتیوح      زبان در هر پنج اطح زبان  )واج   واژگان   نحوی  معنای  و بیافت ( گیزین  شیده   امکانات 

شناای  بیا    ابک  اات. زبیان  -های زبان شناا   مبتن  بر پشوه  (. رویکردهای جدید مت 212  ص. 1351

ج  درخور برای تفسییر  شناا  با ااتفاده از ظرفیت خود برای تحلیل مت   نتای ااتفاده از دان  زبان  و ابک

کنید. بیرخالف   های نوین  را از متون ادب  و حتی  غیرادبی  اراییه می     دهد و دریافت و نقد متون به دات م 

در  ؛کیرد  شناا  انت  که مت  را تنها در چهارچوب فیلولوژی و معناشناای  و تنیوع ضیبط بررای  می       مت 

میت  رویکردهیای جدییدی را       نقد«مطالعات متن » و« شناا  انزب»شناا  جدید  با ااتفاده از دو بال  مت 

کند. ای  مقاله نیز بر اویه دو  ایی   های متفاوت  را برای تحلیل به پشوهشگر هدیه م  اات و یافته شکل داده

اات. در رویکرد جدید به میت    های ابک  پرداخته رویکردهای جدید یعن  مطالعات متن   در ارتباط با مؤلفه

بلکیه بافیت  میت   تحلییل و      ؛های داتوری و صوری زبان میدنظر نیسیت  ات جدید  تنها ویشگ ااا  نظری بر

های  اات که بتیوان   یافت  به مشخصهدنبال دات دریافت از کل اثر حایز اهمیت اات. در ای  شیوه  منتقد به

 (.1316   از آن طریق به دنیای تجربیات ذهن  و تفکرات فرد دات یافت )فقیری  جهانگیری و فتوح

منید  ای نظیا  شود  بلکه شبکهنظ  شناخته نم های ب ای از آواها و نشانهعنوان توده امروزه دیگر زبان به

هر اطح زبان   دروندادی برای اطح دیگیر اایت.    ای تشکیل شده که بروندادوابستهه   اات که از اطوح به

هیای ییک   شناا  و کاربردشناا  برای تحلیل ویشگ اازی  نحو  معن ااا  اطوح زبان  آواشناا   واژه بر

شیناخت  و الییه کاربردشیناخت  قاییل شید       توان به الیه آوای   الیه واژگان   الیه نحوی  الییه معنی    مت   م 

  بیا رویکیرد نقید متنی  مبتنی  بیر       محامد حیدریه(. در ای  پشوه   در نقد متن  233  ص. 1351)فتوح   

نامیه تحلیلی  میت   از روش تحلییل        برای تهیه شناخت«مت  برون»و « مت  وندر»شناخت مت  در دو اطح 

ایاخت معنیا نییز کیه      اات؛ در ای  روش  ضم  تحلیل روااخت  نسیخ میت   ژرف    ای مت  ااتفاده شده الیه

گردد. ارزیاب  شیواهد داخلی     شود  در اطح تنوع واریانت  نسخ  تجزیه و تحلیل م  تواط نویسنده منتقل م 

 هدهید و تحلییل نقشی    های خطی  را تشیکیل می     خ  در کنار اطالعات  که شواهد بیرون  مستخرج از نسخهنس
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گییری روش   کنید  در کنیار تحلییل متنی   شیکل      مادر کمک می   هابک  یک مت  که به پروژه بازاازی نسخ

 (.53  ص. 1315وردانک  کند ) های متون ممک  م  تصحیح آن را نیز بر مبنای داده

نامیه تحلیلی  میت  در دو ایطح      بر مبنای تهییه شیناخت   محامد حیدریهه الگوی نقد متن  مت  در ادام

شود که در بخ  بحث و بررا   اجیزای ایی  الگیو  میورد      ترای  م  زیربه شکل « مت  برون»و « مت  درون»

 پشوه  واقع خواهد شد.

 
 تحلیلی متن هنام شناخت ه، برمبنای تهیمحامد حیدریه. الگوی نقد متنی 9شکل 

 

شیناخت  محامید حیدرییه  در مسییر مطالعیه       نگارندگان جستار حاضر برآنند تا با مبنا قراردادن نقد مت 

 محامید حیدرییه  نامه تحلیل  مت  مذکور با رویکرد نقید متنی  بکوشیند؛     شناخت  آن  به تنظی  شناخت نسخه

 اات.  تاکنون تصحیح و چاپ نشده

 

 حمدصادق خان اختر و آثارشنگاهی گذرا به زندگی قاضی م

و   و شیاعر فارای       نویسینده    فرزند محمد لعیل هی . ق( 1221-1235)اوخْتور  قاض  محمدصادق خان هوگل  

  ناصیرالدی    خواجیه   وی بیه   دنیا آمد. نسیب   به  شهر کلکته  از توابع  قاره هند اات که در هوگل    شبه  اردوزبان

گیوی قیرن   شیاعران پارای    صادق اختر  ایرآمد قاض  محمد(. 551  ص. 1343راد )صبا   احرار م   عُبیداهلل

قاضی  اوودده و   گرفیت و بیه دریافیت ایمت    « الشیعرای  ملیک »ود که از طیرف پادشیاه لقیب    ایزده  هجری ب

دییوان   رت داشت و در اردو و فارا   صیاحب صدرالصدوری نیز فایز گردید. او در نظ  و نثر به طور یکسان مها

؛ در  یافیت   فراوان  تشهر  و ترال  برد  در شاعری ار م  به  آن  که در لکهنو و توابع  وی در روزگاری شعر اات.

داشتند    و مصاحبت  با او دوات   و ادیبان  از شاعران  کرد و بسیاری م   شرکت  ادب   و مباحثات  مشاعره  مجال 
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خود ممتاز بود   معاصران  در میان  علم   و فضایل  انسان   (. اختر از لحاظ خصایل262   ص. 1566)قادربخ   

 . داشت  تما   ه آگا  ادب   علو   و از دقایق

 4264)تیذکره    عالمتیاب   آفتیاب توان اشاره کیرد بیه:   از جمله مهمتری  آثار وی به زبان فارا  و اردو م 

و   و القیاب   )انشیا و ترایل   االرشیاد حدیقیه اختر به فارا (؛   مجموعه نثر و نظ )خزان  بهار ب گو(؛   شاعر فارا 

  صیبح  بییت(؛  652بزم  به زبیان اردو در    )مثنویاراپااوز  مثنوی ؛غزلیات فارا   دیوان به فارا (؛  خطابات

لکهنیو و    بیه   افر لُیرد هیسیتینگز از کلکتیه     )گزارش  گلداته محبتمؤلف به زبان فارا (؛   ارگذشتصادق )

 اقلیی    هفت  فرمانروایان  حال  )شرحالجواهر  مخزن محامد حیدریه؛ حیدر به زبان فارا (؛  الدی دیدار او با غازی

 شبه قاره در عصر مؤلف(.  از آغاز تا عهد بابریان

   نیرنی    گنج   گلزار خسروی   مآثرالملوک  تاریخ   بهار اقبال:  از دیگر آثار اوات  برخ   هایهمهنی  عنوان

 دانی    هفیت و  اخترهفت   نور االنشاء   نقود الحک   مفید المستفید  المنثوروجوه  ف  النورلوامع   المدایح شم 

 (.235تا  ص.    ب  )اکسینه

 

 بحث و بررسی

را )که دیگر تبدیل به منتقد شیده  « مصحح»ابک  از یک مت  در عملیات تصحیح  ذوق و اجتهاد  هوجود نقش

کنید و بیه نقید     می  «  1نسخه مادر»های ابک  برای برتری واریانت نزدیک به ابک  اات(  جایگزی  ااتدالل

 بخشد. م متن   چهارچوب نظری 

نامه تحلیل  میت   بیا نگیاه بیه تعامیل هیر بخی  بیر          در ای  بخ   نق  متن   روش تصحیح و شناخت

 شناا  مت  پشوهیده خواهد شد. دیگری  مورد بررا  قرار خواهد گرفت. در ابتدا  نسخه

 

 محامد حیدریهمتنیِ شناسی برون متن

 محامد حیدریه شناخت نسخه -شناخت متن

اایت و غییر     و قدیم   اغلب فراوده و پاره و کثیف و اوراق شده  کهنه  های خصوص نسخه های خط  به نسخه

خیط و   بید   از مالیدگ  خطوط و محوشدن کلمات  ممک  اات اقط و نقص داشته باشد. گاه  به قدری نسخه

 شود.  های فراوان  م شنا  دچار اردرگم ناخواناات که برای خواندن آن مت 

 
1. Origin manuscript  
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نوشته خود وی در میت  کتیاب     باید از  های اثر  نویسنده و مؤلف کتاب را نخستویشگ در مسیر شناخت 

  کیه در   کنید ییا ایی     نگار  آن را معیی  می   شناخت و یا شاگرد و راوی و مستمل  و مجاز و مورخ و ارگذشت

ایی  اایت کیه     رییه محامد حید(. از نکات قابل توجه در 1311نماززاده  شود )پی مؤلف نا  برده م   از  نسخه

ای گونیه  شود  با خطاب به خیود و بیه  جا که کال  به امت اطاله رفته و مسیر بحث اصل  منحرف م مؤلف آن

کند کیه ایی  مقولیه  نکتیه     دهد و بدی  شیوه از خود یاد م    خود را مورد خطاب و عتاب قرار م فحدیث ن

  آید.شمار م  ای جهت تحریف اثر بهبدیع و هوشمندانه

  باشید  کشییده  قید  روان و روح حدیقیه  و جیان  گُلشی   از که عشق  نخل که گوید ار شوریده اخترای  »

 .1(32« )نیست آاان برکندن و برآوردن دل زمی ژ از افر هزار تیشه به اشریشه

هیای خطی  در اییران )فنخیا(  تنهیا ییک        گرفته پیرامون ای  اثر  فهرات نسخهبر پایه جستجوهای انجا 

دهید  ولی  بیا    نشیان می    21521را در کتابخانیه آایتان قید  رضیوی بیه شیماره        حیدریه محامدنسخه از 

و  13624هیای  آمده به کمک کتابیداران محتیر  مجموعیه  دو نسیخه دیگیر بیه شیماره        عمل جستجوهای به

 تابخانه آاتان قد  رضوی شنااای  شد.  در همی  ک 21521

رکزی آایتان  منه کتابخا 46541آمده  نسخه چاپ ارب  قدی  به شماره حاصلمعتبر نسخه  3با توجه به 

انتخیاب شید؛ از    نسخه اسـاسعنوان  قمری به 1231بودن تاریخ چاپ در اال  قد  رضوی به علت قدیم 

الدی  حیدر و با نظارتِ مؤلف انجیا   چاپخانه در لکهنو تواط غازیاال بعد از تیای   3ای  که ای  نسخه نجآ

انتخیاب شید.   « الف»حرف رمز غلط و قابل اطمینان  اات که بیرای آن  اات  بنابرای  نسخه معتبر  ک  گرفته

رغ  قمری  عل  1242رکزی آاتان قد  رضوی به کتابت اال منه کتابخا 13624خط  دیگر با شماره  هنسخ

انتخاب گردید. نسیخه ایو    « ب»باشد که حرف رمز آن ای م گ ژ اوراق  نسخه مصحدح و مقابله شدهدیدآایب

بیودن کاتیب     میذهب  ات. ای  نسخه با توجه بیه این   ا قمری کتابت شده 1253  در تاریخ 21521به شماره 

نسخه مذکور نییز حیرف    های فراوان  دارد که در جایگاه خودش  به شرح آن پرداخته خواهد شد. برایافتادگ 

 انتخاب شد.« ج»رمز 

بار به شکل انگ  در هند به چیاپ راییده  امیا     از جمله آثاری اات که یک محامد حیدریهنسخه خط  

آمیده  بیه    دایت  های بیه های ظاهری نسخهاات. ویشگ  تصحیح منقح و کامل  تاکنون از آن صورت نپذیرفته

 شرح ذیل اات.

 

 
 شود. یاد می« نسهه الف»است که در ادامه از آن با نام « نسهه اساس». ذکر شماره صفحات بر اساس  9
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  64964قدیم به شماره چاپ سربی « الف»نسخه 

هی . ق(؛ تیاریخ   1221-1235محمد لعل )هجری قمری؛ مؤلف: اختر  محمدصادق ب  1225 تاریخ تیلیف: اال 

رایده؛ بر اثر رطوبت و  اطری؛ رن  کاغذ: نخودی رطوبت21 هجری قمری؛ نوع خط: نسخ   1231 چاپ: اال 

نیوع جلید: تیمیاج؛    ؛ 1صفحه تقریظات 35صفحه +  211اوراق: ها ناخوانا؛ تعداد شدن کاغذ  بعض  نوشته ایاه

خواجه محمد شوشتری و مُهر مربع در یادداشت مالکیت داتنوی  در پشت برگ اول از محمدهادی ب  دارای

صفحه اول و آخر کتاب با نق  الاله اال اهلل الملک الحق المبی  عبده محمدهادی و مُهر بیض  بیا نقی  عبیده    

 ای با نق  شیر و پرچ  و ماه .عل ؛ باالی همه اوراق مُهر کلیشهحاج  محمد ب 

 

 42476به شماره « ب»نسخه خطی 

هیی . ق(؛   1221-1235محمید لعیل )  هجری قمری؛ مؤلف: اختیر  محمدصیادق بی     1225 تاریخ تیلیف: اال 

؛ 13 داد ایطرها:  قمری؛ نوع خیط: نسیتعلیق شکسیته؛ تعی      1242اال  کاتب: لکهنوی  عزیزاهلل؛ تاریخ کتابت: 

؛ نوع جلد: مقوا؛ واقف: نجف   شبیر حس ؛ نسخه توایط ناصیر   212 خورده؛ تعداد اوراق: کاغذ: حنای  کر رن 

 شود.اات و در یادداشت انتهای نسخه دیده م  بخ  مقابله و تصحیح شدهعل  و شیخ حسی 

 

 74574به شماره « ج»نسخه خطی 

هی . ق(؛ کاتب:  1221-1235محمد لعل )قمری؛ مؤلف: اختر  محمدصادق ب هجری  1225 تاریخ تیلیف: اال 

ایطری؛ رنی  کاغیذ: نخیودی؛      13 هجری قمری؛ نوع خط: نسیتعلیق   1253 فی، محمد؛ تاریخ کتابت: اال 

 ؛ عناوی : شنگرف؛ نوع جلد: مقوا. 15 3/ 13 /1؛ اندازه اوراق: 144 تعداد اوراق: 

 

 محامد حیدریه نقد منابع

تیوان مشیکالت    هستند و می    یکدیگر  مفسر    متون و کتب «یُفسر بعضُهُ »نقد منابع یک نسخه  بنابر اصل  در

یُفسیر   القیرآن »شیده    گفتیه  کیری   قرآن ای  اخ  مشهور که اااااً در مورد»ه  گشود  زیرا   ها را از رویآن

(  لییک   1311)یاحق  و ایدی  « کالایک ه  صادق ااتهای مه  و در مورد بسیاری از کتاب« بدعضً ببعضاً

 هیا را از روی یکیدیگر حیل کیرد.    توان مشکالت آنجدای از خود مت   متون و کتب نیز مفسر یکدیگرند و م 

 
عصر مؤلّنف و پنا از وی هسنتند کنه     تن از اندیشمندان، عالمان و ادیبان هم 1ای است که محتوای آن تقریظات صفحه 92ای این نسهه دارای ضمیمه . 9

 حیث ادبی و تاریهی، ارزش بسیاری دارند.ها از این یادداشت
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نظر رابطه  های  با مت  موردکه باید دید چه کتاب  اات  شکل  ای   شناا  در تصحیح متون به ااتفاده از کتاب

 کرد. ها در جای خود ااتفادهکتاب  و از ای   دارد  نزدیک

هیای   ها به شکلن دیگر نویسندگان  برای نگارش اثر خود منابع  داشته که از آنهومحمدصادق اختر هم

هیا آورده کیه بسییار انیدک     اات؛ وی به نا  برخ  از آثیار اایتناد کیرده و مطیالب  از آن     مختلف  اود جسته

نشده و ییا   ها ااتفادهصورت منبع از آن ها برده شده و یا بهکه تنها نام  از آن هستند؛ برخ  از آثار نیز هست

اات. در برخ  اوقات نیز مواردی از منابع ااتفاده شده و حت  عی  مطلب  اگر شده  بسیار اندک و ناچیز بوده

ابیات  را با ذکر نا  شیاعر ییا    اات. در برخ  موارد دیگر ه  اشعار و آن اثر آمده  ول  نام  از آن اثر برده نشده

 گردد. اات. در ادامه  منابع  که مورد ااتفاده مؤلف بوده  ارایه م  ها آوردهبدون ذکر نا  آن

)تییلیف معتمیدخان    گیری جهیان  نامیه اقبیال  ؛(ابوریحیان بیرونی   )تییلیف   الخالییه اآلثارالباقیه ع  القرون

مبیارک  ابوالفضیل بی   )توایط   )نیا  و نشیان  از مؤلیف پییدا نشید(؛      الغیب الها  محمد؛دواتمحمدشریف ب 

 احمدب  محمد ابوریحان) التنجی  الهل التفهی ایوب الحااب طبری(؛ )تیلیف محمد ب الغرایب تحفً ناگوری(؛

الیدی    ضییاء الدی  محمیود بی    تیلیف قطب) الدباجهلغر التاج هدر شروح مختلف(؛دارای ) چغمین  شرحبیرون (؛ 

)اثیر   تحقیقیات  هرایال ؛ دیوان کلیی  کاشیان   ؛ دیوان حاف  شیرازی ؛دیوان امیرخسرو دهلوی مسعود شیرازی؛

 دانشیوران  هتجربی  و تفیر   رایایل  ؛احسی (  بیه غییاث   ملقیب  الکاش  الطبیب محمودب  جمشید الدی  غیاث

)شیرح   ایوانح مالابیراهی   ؛  اثیر نظیام  گنجیوی(   ) اایکندرنامه   ؛نیشابوری الدی نظا  موالنا هراال؛ انگلستان

و غراییب    عجایب المخلوقیات  ؛بیرجندی( محمدب  )از عبدالعل  بیگ  الغ زیج شرحمصایب مال ابراهی  تتوی(؛ 

کلییات عبیید   ابومعشر جعفر فلک  بلخی (؛  )اثر بلخ   ابومعشرعبداهلل زکریا قزوین (؛  )اثر شیخ أب  الموجودات

 مسیالک (؛ موالنیا ) مثنیوی معنیوی   )از فخرالدی  عل  صف (؛ لطایف الطوایف ؛ گلستان اعدی شیرازی؛ زاکان 

الیدی  محمید خفیری(؛     اثر مول  شیم  )الهییت االدراک ف منته (؛ محمد اصطخریابراهی  ب اثر  - الممالک

 الملوک غزال .نصایح

 

 روش تصحیح

برگزیند  بلکه ییک شییوه    تصحیح آن  برای  ای رادر مواجهه با یک مت   مصحح مختار نخواهد بود که هر شیوه

. تصحیح 3. تصحیح التقاط ؛ 2. تصحیح انتقادی مت  بر مبنای نسخه ااا ؛ 1و تنها یک شیوه از چهار شیوه 

مبنیای    بیر   مت    کل  تصحیح ه. تصحیح قیاا   با آن مت  متنااب خواهد بود. در مواردی که شیو4بینابی ؛ 

به تصحیح قیاای     ها صحیح نیست  باید از نسخه یک هیچ  ضبط نسخه ااا  یا التقاط  یا بینابی  اات  ول

العیاده اایت؛ از   و ممارات و احتییاط و دقیت فیوق     محتاج اهلیت و تخصص  تصحیح قیاا »نیز دات یازید. 

http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AE%D8%B1%DB%8C
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کنند و جز بیه   هیز م المقدور از تصحیح قیاا  پرروی  حت  مصححان و محققان خبیر و کاردان  حت  همی 

 (. 1311)جهانبخ   « روند آن نم   تما   به اراغ هنگا  ضرورت

  اایتفاده از روش تصیحیح انتقیادی )بیر پاییه نسیخه       محامد حیدریهشده در تصحیح  کار گرفته به هشیو

انج  و نیازمند جستجوهای پیگیر و مداو  اات. مقصیود  ااا ( اات؛ روش  دشوار که متک  به قریحه نکته

های متفاوت و نادرات اات کیه بیا مؤییدات    سخه ااا   اصالح و تصحیح ضبطااا  ن از تصحیح انتقادی بر

 العهد وی  تییید و تثبیت شود. های عصر مؤلف و یا آثار قریبواژگان   زبان   بافت و ااخت معنای  نگارش

اثیر  عنیوان مثیال     مصحح باید میان تصرفات اهوی/ غیرارادی و عمدی/ ابداع  کاتبان فرق بگیذارد؛ بیه  

یابد کیه در بخشی  از میت   شیمار      دقت در  بگیرد و با  را بر کارش پ   کاتب  آلودگ  ستگ  و کسالت و خوابخ

و مرکیب    جا ه  تفاوت  در قل  اات. از همان تدریج افزای  یافته و اپ  ناگهان قطع شده کاتب به  اشتباهات

 هاایتراحت کاتیب و فاصیل     نشیانگر   اایت شنا  زبده  ای  تغییرات ممک  کند که از نظر یک مت  احسا  م 

کنید: خیط  آواهیا و قراییت  عوامیل       را شنااای  م   اشتباهات  شنا  واقع   منشیهای  مت »ناش  از آن باشد. 

نمایید. کیار ایی      ای از دیگری ممتیاز می    و مشخصه  نام   کند و به م   روان  و هر یک را در جای خود بررا 

تیاریخ    موجودی را در دوردات  شناا  اات کهحقیقت شبیه کار روان بت او  بهشنا  درباره کاتب و کتا مت 

 (. 4/41  ص. 1335)ااماران  « دهد شنااانه قرار م مورد مطالعه روان

 

 محامد حیدریهمتنی  تحلیل درون

 بررسی سطح محتوایی

در فصیول و ابیواب آن    های منااب تشخیص متون خط   بیان مباحث و مطالب آن اات که چه مباحث از راه

آغیاز و انجیا      و اایتخراج   نماید و شناایاندن  بسیاری به مصحح م     کمک کتاب  باشد. مطالعه دقیق فصول م 

  های اثیر  گوییا  شنااند. انت یادکردن آغاز و انجا  و فهرات بخ  کتاب از اموری اات که بدان کتاب را م 

او یاد کرده و آغیاز و انجیا  و    الحیواناز کتاب   او در ارگذشت جاح اات.  الندی  آغاز شده بار از اب نخستی 

 نمیوده   ابراهی  موصل  ه  ترتیب اجزای کتاب او را ییاد ااحق ب   ارگذشت  در  اات. او هفت جزء آن را آورده

 (.263  ص. 1353پشوه   اات )دان 

الیف کیه    هاات و حتی  در نسیخ   محمدصادق خان اختر فهرات  برای کتاب خود تنظی  و تعریف نکرده

اات. او بیه فراخیور محتیوای هیر      چاپ ارب  اات  کس  درصدد تنظی  فهرات اجمال  برای کتاب برنیامده

بیاب و   22اات و اثر خود را مزی  به  بخ  )فصل یا باب( از کتاب خود  عنوان  متنااب با فضای آن برگزیده



 متنیمتنی و برونبا رویکرد درون شناختیبر مبنای نقد متن محامد حیدریّه شناختنسخه                                              92

الدی  حییدر اایت    رخ  از عناوی  که ابب آن  وصف مطول غازیبودن ب دلیل طوالن  اات. به عنوان نموده

 ی  جمله اات: ا گردد؛ ازی  عناوی  اکتفا م ا به ذکر برخ  از

نگار در بارگیاه حمید و ثنیای حضیرت آفرییدگار؛      (: ار به اجودآوردن خامه بدایع1 .)ص عنوان باب اول

کلییک اعجییاز رقیی  در گلییزار نعییت حضییرت اییرای (: صییفیرانگیزی بلبییل داییتان1[3] .)ص عنییوان بییاب دو 

تاب در گلش  بیان ایبب تصینیف    و های فقرات با آب(: شکفانیدن گل5 .)ص عنوان باب او ؛ )ص(األنبیا خات 

 خیداداد  عقیل  مییرآب  بخشی  بیه طیراوت   الهی   معرفت گلزار رن  و آب(: 43 .)ص عنوان باب شش کتاب؛ ... 

 جشی   بیاد   مبیارک  در مثنوی(: 151 .)ص عنوان باب ایزده  ؛ ...الطانه( و ملکه خلداهلل)شاهنشاه   حضرت

(: 243 .)ص عنوان باب نیوزده  الطنته؛ ...  و ملکه الرحمان خلیفه ابحان  ظل حضرت مینو ژمیمنت جلو 

به  واالنگهان ضومایر فُسحت در بلندااخت  تعجب رایت نظران وصاحب اینه فضای در برافروخت  حیرت لوای

 امصیار  و بیالد  نیوادر  از برخی   و دارادربان خاقان اکندرشینژ حضرت محرواه ممالک غرایب و عجایب گزارش

 بیه ایرمنزل   و ایپا   و دعیا  ادای از پی   گفتگو بسیط بساط نورزیدن(: 216 .)ص عنوان باب بیست دوران؛ 

 ااا . بالغت اندوزفصاحت خامه افیر رایدن خموش 

( برای آشنای  مخاطب با عنوان طوالن  که عرض شد  162و  161 .)ص چهارده عنوان باب برای نمونه 

 االعییظ  الطیییان  حضیرت  قلییب  ثبیات  و شیجاعت  وصیف  مییدان  در قلی   کُمیت جوالن »گردد: تقدی  م 

 صفدر حیدر چون گشای  جهان و عدوبندی رزمگاه در که حش الیمان هِمد  خسرو عال  ارور المعظ خیاقیان

 خلید  زمی  )اللهی   و زمان مبارز و دوران شجاع جالدت  و قدرت کمال از و اات دی  اعدای بر مظفر و منصور

 .  «الدی ( یو  ال  هالطنت و همعدلت و هدول اناء

توان به موارد برجسیته تیاریخ   فرهنگی  و جغرافییای  کیه در ایی  اثیر        م  محامد حیدریهاز دیگر محتویات 

 ذکرشده یاد کرد.

هیا   برده و مطالب و اطالعات  در میورد آن   بسیاری از بزرگان عل   فرهن  و ادب را نا اختر در کتاب خود 

 شود.   اهمیت ای  اثر محسوب م  آورده که از جمله موارد با 

معرف  خطاطان و کاتبان از جمله ای  میوارد اایت؛ در میت  کتیاب  بسییاری از خوشنویسیان و کاتبیان        

هالل؛ خواجه میرعل  تبریزی؛ حس ( و ابوالحس  عل  ب مقله )محمد ب  اب  :اند اند که از آن جمله شده  معرف 

   ی  گروه.ا زاده میرعماد و نیز چند ت  دیگر از موالنا معروف بغدادی؛ آقا رشیدا شاگرد و همشیره

 
صفحه از صفحات آغازین نسهه الف، بنه اشنتباه زینر چنا       روست که حدود دو . علّت قراردادن شماره صفحه عنوان/ با  موردنظر درون کروشه ][، ازین 9

رگرفتن شماره صفحه در کروشه، نشانگر دخالنت نگارنندگان مقالنه    باشد و این قرا دلیلی از کتا  جدا گشته است و یا ممکن است که ب د از چا ، به هر نرفته
 است.  
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همهنی  در ای  اثر از بسیاری از شاعران و نویسندگان مشهور و حت  گمنیا  )بیرای میا بیه دلییل عید        

اات؛ از ذکیر عالمیان و خردمنیدان  چیون لقمیان  افالطیون  فیثیاغور  و        کاف  از ایشان(  یاد شده اطالعات

اطالعیات مفییدی از   دیگران گرفته تا یادکرد فالافه و حکمای بزرگ  چون ارجااب  جاماایب  بیوزرجمهر و   

 بزرگان  چون ناصرخسرو قبادیان   میرداماد  اهروردی  خواجه نصیر طوا  و غیره. 

 حکمیای  دانیاتری  از  یکی  »عنیوان   بابل  بیه  ای چون ابوعبداهللشدهلف کتاب  از مشاهیر کمتر معرف مؤ

 از مانیده  از او کیه  ای نسیخه  انیداخت و  آب در همیه  را خیود  تصانیف» بغدادی که اعل  اب   (241ص. « )وقت

 اایم  »نقیل اختیر   کیه بیه   ابوالقاای   و  (242ص. « )رایید  توانید  نمی   آن بیه غیور   کی   هیچ اخالق کمال

  اات. نا  برده( 243ص. « )گفتند م  ثان  بقراط را او و نیشابور او مولد و عبدالرحم 

دهید.  دوات نیز بخ  دیگری از محتوای کتاب را به خود اختصاص م معرف  حاکمان و خادمان فرهن 

تبیار شیهر    رؤایای عیال   محس  که یکی  از  محمد مآب حاج  جناب غفران»برای نمونه از جمله ایشان اات: 

دار جاودان  انتقال فرمودنید. بیه اعتقیاد جمهیور دانشیوران      ه هوگل  بودند و چنداال اات که از جهان فان  ب

شده بهتر از آن مغفور کس  تا امیروز ننوشیته و ایوای آن در اکثیر      هندواتان  خط نسخ تا که در عال  ایجاد

  (.141ص. « )پذیر نیست ر گنجای مختص صناعت ید طول  داشتند که تفصیل آن دری 

 ایراندی    جزییره  در»های  از برخ  عجایب و غرایب نیز از دیگر موارد محتوای  کتاب اات:  نقل دااتان

 (151ص. « )نماینید  تکل  فصیح به زبان و زاغ مانند ت  و باشد انسان به شکل ها آن ار که اند آدمیان از قوم 

بمیرد  نهد و خود آفتاب در را بزاید و بهه برآید آفتاب چون جثه که بزرگ اات جانوری مغرب حدود در»و یا 

 پ  بزاید و بمیرد بهه برآید آفتاب که دیگر روز گردد و آبست  جفت بدون شود و بزرگ یک روز در بهه آن و

بیود   نمیرود  تختگیاه  کیه  های شیهری  و همهنی  دااتان طلس  (166ص. « )باشد یک روز و شب یک وی عمر

 دات.   ی ا ( و مواردی از311ص.های دخمه انوشیروان ) (؛ طلس 351ص. )

 شیناخت  توان اشاره کرد به: ذکر اطالعات جغرافییای  و جامعیه  همهنی  از دیگر محتویات مه  کتاب م 

همهیون ییادکرد    اطالعیات شهرایازی و معمیاری   (؛ 266ص. ) والیت آچیی  و پادشیاه  مطلیق زنیان در آن    

اطالعات  از حیوانات  پرندگان و غیره مثل ذکر دو گونیه همیای فنگی  و همیای     (؛ 116ص. ) برامکه های خانه

( و موارد متنوع دیگر  که گاه قالب آثاری با ماهیت کشکول  افینه و بیاض را به ذه  متبادر 423ص. )کوه  

 اازد.   م 

عنی  قاضی  اختیر و دیگیر       ااتفاده از اشعار مؤلیف ی محامد حیدریههای بارز از دیگر مشخصات و ویشگ 

باعیث اهمییت آن    -که حج  قابل توجه  نیز هست-شاعران اات که ثبت اشعار محمدصادق اختر در ای  اثر 

بییت متعلیق بیه خیود      413اات که از ای  میان  کار رفته بیت شعر به 161اات. در ای  اثر در مجموع  شده
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ها عرب  و میابق  فارای    بیت از آن 22ی  میان  ا که ازبیت نیز به دیگر شاعران تعلق دارد  451اختر اات و 

 اات.

... از شییوه   بحثی  جدیید و   دیگران  تغییر مسییر بحیث  آغازییدن   مؤلف برای ذکر حکایات  اشعار خود و 

برد؛ او در ذیل عناوین  چون لراقمه )اشعار خود اختر در جایگاه ادامیه و تیییید کیال (  منظیو      خاص  بهره م 

ابیات  از دیگران(  مصرع )آوردن مصرع  مشهور به مقتضای کیال (  حکاییت )متیون  نثیر بیه فراخیور و       )ذکر 

گری کال  پیشی (  لمعه )به معن  پرتو و روشن ؛ به هنگیا   اقتضای کال (  فایده )جهت شرح و بسط و روش 

چون دعاییه  لطیفه  رقعیه و   تغییر مسیر و آغاز یک بحث جدید(  بدیعه )ذکر عجایب و غرایب( و موارد دیگری

              ا کیه اختیر بیه اقتضیای موضیوع عشیق  حکیایت  از        نجی پیردازد. بیرای مثیال  آ   غیره  به بیان مباحث خود م 

  بیه معرفی  مختصیر حضیرت     «فاییده »(  در ادامه کال   ذیل عنیوان  14ص. کند )و زلیخا نقل م  )ع( یواف

 (. 15 ص.پردازد )م  )ع( یواف

( 3و  2 .در صفحات آغازی  )صص« الف»دیگری که باید به آن اشاره شود  نقص نسخه  اهمیتحایز نکته 

نگیار در بارگیاه حمید و    شرح که بخش  از اطور پایان  باب اول )ار به اجودآوردن خامیه بیدایع   اات؛ بدی 

ایرای کلیک اعجیاز    نثنای حضرت آفریدگار( و نیز قسمت  از اطور آغازی  باب دو  )صفیرانگیزی بلبل دایتا 

در اصل نسخه چاپ انگ  موجود نیست و احتماالً به اشتباه زییر   )ص(( األنبیارق  در گلزار نعت حضرت خات 

   باشد. چاپ نرفته و یا ممک  اات که بعد از چاپ  به هردلیل  از کتاب جدا گشته

رو   یی  ا میذهب بیوده و از     کاتب ای  نسخه یعن  فی، محمید  این   «ج»آمده از نسخه از شواهد حاصل

ارایه ) اات؛ برای مثال فی، محمد باب او  های مختلف  درگیر حذف مت  اصل  بودهنسخه مذکور در بخ 

گشت  کتاب به حکی   تاب در گلش  بیان ابب تصنیف کتاب( که به مسم  و های فقرات با آبشکفانیدن گل

د ایخ  بیه دایتیاری مُیدبح     طرازی رخسیاره شیاه  غازه) ر الدی  حیدر اشاره دارد و نیز باب چهاپادشاه غازی

اش درییای جیود و   کینیه مثال  آامان را رونق اات و لوح اینه ب قدری که مرآت جمال ب  بلند صدرجهان

 و هرگاه اخ  بیه ایمت   ای مطلقگونه اات. او به عطا را زورق( را به صورت کامل حذف نموده و تقریر نکرده

 اات.  یابد  تما  آن مطالب را کامل حذف نمودهالدی  حیدر اوق م رد ااده غازیاوی مدح و یا یادک

نفیر از دانشیمندان  شیاعران اییران و      5نییز تقیری     محامد حیدریهدر کنار تما  مطالب مذکور  در پایان 

 زمان آمده که در نوع خود از اهمیت خاص و ارزشمندی برخوردار اات. نا  آن ادبای صاحب
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 محامد حیدریه ادبی -سطوح زبانی

نثرهای دیوان  پ  از اده ده  تا قبل از عصر قاجار  تنوع قابل توجه  از حییث نیوع داشیتند: نثرهیای فنی       

وییشه در جغرافییای    های  متنوع که بیه هنی  نثرهای مرال و بینابی  با کیفیتهممعتدل تا مصنوع متکلف و 

فارای ؛   -نویسی  )ترکی    نویس  )نگارش به پارا  اره( و چندزبانیه  ارههای  چون قاره گاه تیثیر جریان  شبه

 شود.  ها یافت م اردو و...( نیز در آن -ازبک ؛ فارا  -فارا 

بالغت میت  نییز معمیوالً از دو عامیل نیوع      های خود مؤلف اات که ابک نوشتهدر ای  اطح  تمرکز بر 

ادبی   در   -جستار حاضر  مختصات ابک  اثر در ایطوح زبیان   پذیرد. در ادامه  کتاب و اغراض مؤلف تیثیر م 

 گیرد.الیه واژگان  و نحوی )دو اطح زبان ( و بالغ  )اطح ادب ( بررا  قرار م  اه

 

 سطح واژگانی

 توان به موارد ذیل اشاره کرد.از جمله مهمتری  وجوه مشترک در اطح واژگان  مت  در طول و عرض اثر  م 

آفری  در خیوان   از جمله نکات قابل توجه و مشکل ؛«چ»و « ژ»  «پ»  «گ»حروف نوشتار متفاوت  .1

با عرب  مشیترک اایت و     و تصحیح اثر  طرز نوشت  حروف مخصوص فارا  اات؛ خط فارا  دری

هیا در نوشیتار ندارنید  امیا     فارا  اات و عیرب   مختص« گ»و « ژ»و « چ»و « پ»فقط چهار حرف 

انید و در نتیجیه   اند  ایی  حیروف را مثیل عربی  نوشیته     بوده  و زبان عرب   تیثیر خط کاتبان که تحت

  آایان نیسیت و اشیکاالت    « ک»و « ز»و « ج»و « ب»مشابه عربی  یعنی     ها یا حروف تشخیص آن

  کلمیات    چیه   ییا « لشیگر »درات اات یا « لشکر»عنوان مثال  بحث بر ار ای  که  کند؛ بهایجاد م 

مثیل کامکیار و کامگیار بیه دو       و آیا ممک  اات« گار»باشند و چه کلمات    تهباید داش« کار»پسوند 

اشیتباه  « ک»با « گ»که های خط  قدی  برای ای شکل باشد؟ ریشه در همی  مقوله دارد. در نسخه

طور کلی  ایی  چهیار     اند  ول  به گذاشتهو روی  اه نقطه م   داده  نشود  اغلب ارک  آن را پیه 

 محامید حیدرییه  له در کتیاب  ئداد. ای  مس  تشخیص  آاان   اند که بشود به نوشته ی نم حرف را طور

ها بدون ایرک   بیشیتری    نو کتابت آ« گ»های دارای کارگیری کلمه نیز مشهود و عین  اات؛ به

 اات.   خود اختصاص داده حرف به بازخورد را در میان ای  چهار

کریبیان )گریبیان( و    )دلگشای ( بشکفتک  )بیه شیکفتگ ( هی     الله و کل )گل( از هوای دلکشای » -

روی (  ثناخوانژ فضای جیانفزای  بصید )بیه صید(      روی  )گشادهاوا  و صدبرک )صدبرگ( با کشاده

نگهان( دلفریبی  را آمیاده و اینبل برنیک )بیه      نکهان )خوش زبان؛ نرک  )نرگ ( مانند چش ژ خوش

 (؛13ص. « )کشاده )گشاده( مویان  دا ژ صد فتنه رن ( زلفِ عنبری 
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های که  و متروک که در فارا  کنون  تقریباً کاربرد چندان  ندارد یا کاربردشیان بسییار    وجود واژه .2

های معمول با ایاخت کهی  ییا مهجیور و غرییب بیا فراوانی  نسیبتاً انیدک امیا            اندک اات و یا واژه

بیه  ( 31ص. ) دوایتگان   جیا  ( به معن  اندک و ناچیز؛ 14ص. )  طفیفه ونمهمحسو ؛ واژگان  ه

در جایگاه به آخیر راییدن  در ضیم  چییزی     ( 36ص. ) اندراج؛ معن  نوشیدن شراب به یاد دواتان

 ؛  درآمدن

 درآمیده  بیه چیرخ   حرکت ازی  او ااب و بگردانید  تما  به زور داشت   پشت بر که را جوال  ناچار» -

 شید  کشییدن[  ون حالت شیههمهها هااب بر روی دوپا و باالبردن دات]به معن  بلندشدن  چراغپا

 ؛  (14)ص. « دوید  شمرده  غنیمت فرصت م  و بینداخت زمی  بر را او و

هیای    های  از زبان رایج در شبه قاره هند؛ از آنجا که اثر مربوط به خطه شبه قاره هند اات  واژه واژه .3

هیای   هیا از شناایه   خورد و فراوان  نسب  ایی  واژه چش  م  اثر بهاز زبان مراو  آن دیار نیز در ای  

نیا   ( کیه   21)ص. طیاری دیگر واژگان  کتاب در محور طول  اثر اات؛ بیرای نمونیه واژگیان  چیون     

 کیالپ  ؛ ثمر درخت  که بیه هنیدی بهییرا گوینید    یعن   (62)ص. بلیلهدرخت  هندی در بنگاله اات؛ 

( از جملیه  125)ص. ( و کیرور  114ص. هندوایتان؛ لیک )   ( اا  شهر کیوچک  در شیمال  35ص. )

 واحدهای شمارش؛

ایعدی و شیکل   گلستان کارگیری فراوان لغات و تعابیر عرب ؛ به تبع ماهیت اثر و پیروی از ابک  به .4

  مخیل گشیته و   مسیئله روی در ایی   ناپذیر اات و گیاه زییاده  اجتناب مسئلهمسجع نثر بینابی   ای  

برای نمونه کاربرد فیراوان واژگیان و عبیارات     اازد. مصنوع را به ذه  متبادر م شیوه نگارش ابک 

 ... مشهود و چشمگیر اات؛ ( و52ص. (؛ الحاصل )23ص. (  انته  )1ص. چون المختصر )

الفیور  (  فی  5ص. بالجمله ) کاربرد فراوان ترکیبات اضاف  جار و مجرور به زبان عرب ؛ ترکیبات  چون .5

ص. (  بیالنوع ) 34ص. (  مِ  بعید ) 32ص.(  بالفعل )23)ص. الحال (  ف 25)ص. المثل (  ف 11ص.)

 شود؛( در ای  اثر با بسامد قابل توجه و معناداری مالحظه م 35

( ]اتیاق[؛  23ص. ) اوتیاق  اند واژگان  چونی  جملها شکل متفاوت و خاص نوشتاری برخ  واژگان؛ از .6

و  به بیند(؛ 14ص. ]اید[ کونی  ) صید(؛ 12ص. ]قف [ ) قفص(؛ 66ص. ]اردشیر[ بابکان ) آردشیر

 (؛126 ص.]ببیند و نبیند[ ) نه بیند

( ایاخت اای    13)ص. پریسیتان های جدید صرف  برای برخ  کلمات و افعال؛ واژگان  چون ااخت .3

  (55ص. ایال  ) پیی   انید؛ کرده( به معن  غارت23ص. ) اند غارتیدهها؛ معنای ارزمی  پری مکان به

 فایده و غیرمفید؛( به معنای ب 121ص. گفت ؛ نااودمند )گیرنده در اال به معن  پیش 
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بیه  « ب»های مکسر نامیینو   چسیبیدن   موارد مختلف دیگری چون ااخت اضافات توصیف  خاص  جمع

دارد کیه   ی  قبیل وجیود ا نویس  برخ  واژگان و مواردی ازصورت جار و مجرور به کلمات بعد از خود  پیواته

   ها اکتفا گشت.به اقتضای تنگنای گفتار  تنها به ذکر موردی آن

 

 سطح نحوی و دستوری

وجود دارند که از اطح هنجار نثر معیار فاصله گرفته  بیه آن   محامد حیدریههای  در اطح نحوی مت  ویشگ 

 هاات:دهند؛ از جمله ای  ویشگ  تفرد ابک  م 

 ؛ برای مثال:  «اند»کاربرد ویشه شنااه فعل   .1

 و اند برافراخته درایت رایت اابق  زمان در که مقدار عال  االطی  وزیران کامکار و ملوکِ مشیران و» -

 نید  انحصارادایره  از افزون و شمار قیدِ از بیرون پرداخته  مملکت مها  ارانجا  و دولت اموربه انتظا  

 ( که به قرینه و پیروی از فعل قبل   به ای  شکل آمده اات. 21)ص. « ]انحصارند[

 های ذیل:  مثال و نیز در شاهد

 هیا آن از بعضی   که اعضا ]موی هستند[ بر مواند به منزله اقربا که ات ]میمون رشید[ او اخنان از» -

 (؛25)ص. « کنند دور و بپوشند را بعض  و دارند عزیز و بیارایند را

 (؛51)ص. « نگذارند را غیر دیده خلوت در  ارشاراندکه زژ جا  معرفت آنان» -

  نواز اات.ارکان جمله؛ به مقتضای ابک نوشتاری اثر  ای  مقوله در مت  کتاب  چش  جای  جابه .2

 را چند اشخاص نموده  اختیار اقتصار طریق الوک پیموده و اختصار راه که حروف راق  جهت ازی » -

 کتیاب  دریی   انید   آرااتگ  داشیته  اخا و جود حلیه و ذکاء و ذه  که به زیور پشوه دان  گروه ازی 

 (؛22و  21صص.« )نمود ذکر

 بر گرداند واجب که ک آن را محبت و عشق کند اختیار که نیست روش  تو بر آیا بدطال! ای گفت:» -

 (؛11ص. « )باط  در وی عزت و اات ظاهر در وی ذلت اما  را مذلت و خواری خود

 لمعیات  هاآن بر کرد طلوع تا  کردند پاک کونیه نقوش از را خود عقول الواح که کسانند آن اشراقی » -

 (؛122ص. ) «اشارات تخلل و عباراتگری[ ]وااطه تواط بدون  افالطون نف  از حکمت انوار

نقی  تیا  و    کاربرد خاص افعال در معنای همکردی و متفاوت: ااتفاده از افعال پرکاربرد همکردی با .3

هیا بیا نقی  و    معنای ناآشنا که محتمالً تحت تیثیر نحو عامیانه جغرافیای مؤلف هستند و معیان  آن 

 گوید:   که م   ها در نثر هنجار خود شده اات؛ مانند ای معنای متناظر آن
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 دراز و دور راه همیه  ایی   نمیوده   تقلیید  را یحیی   خیط  به تزوییر  خود  منفعت به جهت آن شخص» -

 (؛32)ص. ]با او عناد و دشمن  ورزید[  «آمد پی  به شدت وی با الجر  پیموده 

 (؛   54)ص. ]دیگر طاقت  نماند[  «داد جواب ضبط طاقت و آمد به جوش دل  بحر چون» -

]با حُسی  خُلیق    کردی اخالق و بودی مشغول به اخ  مرد  با ص() مآبراالت جناب که اند آورده» -

اش ]احیوال درونی    شیدی  متغییر  وی بیر  حیال  چنیان   درآمیدی  نماز وقت چون اما  نمود[رفتار م 

 (؛53)ص. « نداشته آشنای  یک هیچ با و نشناخته را ک  هیچ گوی  کهشد[ دگرگون م 

؛ ای  ویشگی  بیازخورد و بسیامد بیاالی  در     «ی »جای  به« ی »و نیز « ای»جای  به« یً»کاربردن به .4

 اات.محامد را به خود اختصاص داده 

 (؛32)ص. « شود مبدل به صفا کدورت آن که خواه  م  ای[]رنجیده رنجیدة م  از تو» -

 دوایت  میرا  پیدر!  ای که پراید خود بزرگوار پدر از الثنا( و التحیه علیه)کربال  شهید  حسی  جناب» -

ً  ایرور   ای[ دییده ] دیدة نور تو که ندار  چرا: داد جواب داری؟م  ً  فرزنید   ای[ ایینه ] ایین  شایسیت

 (؛14)ص. ای[  بایسته] بایستً دلبند  ای[ شایسته]

 بیر  را  ایگان  آیدبه آاتانه تو م  آواره خانمان ازبیهاره آن هرگاه  که اریست چه ای  در لیل ! ای» -

 (55)ص. « مینمیای   اضیطراب  همیه  ایی   نیامید   شیب   ییک  که همی  وگشای [ ]م  میگشای  وی

 ؟نمای [ ]م 

های ابک  اثر را که در اییطرة مباحیث نحیوی و دایتوری مشیهود      دیگری از ویشگ های هنی  گونهمه

آید  مشاهده نمود. با توجه به مجال انیدک مقیال  تنهیا    ای که در ادامه م های برگزیدهتوان در گزارهاات  م 

 مثال کفایت اات. ذکر چند شاهد

 تجربه باعث از را او ف  ای  که ازیر  بود تجربه بر مقصور طب عل  در اول ااقلیو  رای گویند» -

 ( ]ای  مهارت را از روی تجربه کسب کرده بود[؛121)ص.  «بود شده حاصل

]در حضور  شو  م  ااتاده که حضرت دردانید[ ]آیا هیچ م  دانید که م  به هیچ که داد جواب» -

بیه   کیه  دانید  کامل به یقی  اگر  نماز گزارنده آری؟ گوی  م  اخ  که با وا [ چه کس  ایستاده

بیه   التفیات   کند م  مناجات که با و]در پیشگاه چه کس  ایستاده اات[  اات ااتاده که حضور

 (؛ 53)ص.  «دارد پاک مااوی هاندیش خاشاک و خ  از دل ااحت و گذارد فرو را اغیار اوی

 .]او را به نکاح م  درآورد[( 55)ص.  «داد کرده وصلت م  با را اوبود  وی ع  که پدر » -
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 بالغیسطح 

عنوان یک  از شاهکارهای نثر فارا   همیشیه میورد توجیه بسییاری از شیاعران و       اعدی شیرازی به گلستان

که غیر از ایران  در شبه قاره ه  ارمشیق ادیبیان و منشییان قیرار      نویسندگان ادیب پ  از خود بوده تا جای 

قاره از روزگار   در شبه گلستاناازی  اات و نظیره شدههای متعددی به تقلید از ای  اثر  نگاشته گرفته و کتاب

 ق( آغاز شد. 1214-1233جهانگیرشاه )حکو. 

اند  گاه  برای هنرنمای  ادب  و زمان  برای تعلیی  و تهیذیب   آفریده شده گلستانای  آثار که به نظیره از 

اثر میذکور بیه رشیته تحرییر درآمیده       ازقاره به تقلید  اات. از جمله مهمتری  ای  آثار که در شبه  اخالق بوده

الیدی  بنارای  کیروی؛     تییلیف حسیا    گوهرایتان تییلیف مالطیرزی دهلیوی؛     معدن جیواهر توان به اات  م 

تییلیف  شکرایتان  تییلیف آننیدرا  الهیوری؛     چمنسیتان شکراتان تیلیف میرمحمد مؤم  عرشی  اکبرآبیادی؛   

اثر حکی  احسان علی ؛  نکات احسان  احمدشاه؛ ء ب تیلیف محمدضیااخالق ضیای  میرقمرالدی  منت دهلوی؛ 

علی  تمکیی  کنیدرکهوی و    تییلیف هیدایت  حکایات به طرز گلستان از تیلیفات صهبای  دهلوی؛  صهبای  هغنه

 کرد.  الدی  مشرق  اشارهتیلیف قطبدلستان  یادبستان مشرق  

    این  بیا آن پدیید آورد؛    ای ه اعدی  نظیره گلستاننیز بر آن اات تا به تقلید از  محامد حیدریهمؤلف 

گییرد. اختیر در آغیاز هیر بحیث و عنیوان        های کالم   قوت دوچندان  به خود می  بردن از آرایهرو بهره ی ا از

پردازد و در ادامه کال   زمان نقل از اطیراف و اکنیاف و حکاییات و    بدیل  م آرای  ب نخست به لفاظ  و اخ 

 گردد.اش  مستحیل م به اوی ابک مرال و روان  اوق یافته و ابک نوشتاریروایات مختلف  

  شکل مخل به خیود  محامدگاه ای  اودمندی در کتاب های بکر و بدیع: ااخت تشبیهات و ااتعاره .1

گردد؛ گوی  نویسینده نیه بیه اقتضیای موضیوع و کیال   بلکیه جهیت         گرفته و یادآور آثار مصنوع م 

 جوید.ی  ویشگ  بهره م ا فخر زبان  و تواع واژگان   بیشتر ازخودنمای  در قالب 

گفیت    ای بیی   وقار اات  پی ژ معموری   معموره رُبع مسکون را ویرانهدارالخالفت شهریار عال » -

تر از چش ژ ایوزن نمایید. صیفاهان اگیر از خیاکِ قید ژ       نشاید و در مقابلژ واعت   فضای عال  تن 

طلعتیان ایی     اُرمه دیده خود اازد  بجاات و مصر اگر به بیوی پییراه  یوایف   مردمانژ ای  مقا   

هیای رشیک و    دید  شعله رُخان ای  پریستان را م  روا. حورژ بهشت  اگر پری شهر  جامه در نیل کشد

کشیید و نسییم  اگیر از کوچیه ایی        اش به رن  آت ژ اوزان اعیر زبانیه می    حسد از کانونژ اینه

وزید  زبانژ آتشکده جهن   پی ژ طعی  و طنیز  بیر گلیزارژ ابیراهی  دراز        خژ دوزخ م البالد بر رفردو 

 (؛3)ص. « گردید م 
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« امید  چن  بر دام  بخت خود زد  و دات در آایتی  طیالع آویخیت     به دریافت ای  نویدِ معی » -

 (؛1)ص. 

)ص. « نمیود  محو احیا جریده از را او نا  قضا کاتبژ ده  و نهصد انه میرزا الطان حکومت ایا  در» -

 (؛31

  باعث چرب  لفی  بیر   مسئلهکشیدنژ توان اخنوری: گاه ای   بازی با واژگان با انگیزه تفاخر و به رخ .2

 گردد؛ مثال:  معنا م 

 چیون  را او رییزژ تیب  تیرانیداز  ابیروان  کمان  بود نظیرب  داریکمان در چون دولت آن انقراض بعد و» -

 مانند پیری بار از قامت  تیر که آن به وااطه عمر آخر در و کشیدند م  یکدیگر دات از کمان قبضه

 دو و نهصد و چهیل  اال در شده گیر گوشه  یافت راه به حال  شکستگ  و ضعف و گردید خ  کمان

 (؛52)ص. « برآاود فان  دنیای کشمک  رنج از و رفت به در تیر چون جهان خانهکمان از

  گلسیتان نویسی   هیای بالغی  اثیر کیه بیه تبیع نظییره       جملیه ویشگی   کابرد فراوان صنعت اجع: از  .3

 نماید.  ناپذیر و ضروری م کارگیری از آن  امری اجتناب به

 (؛33)ص. « ]شکافت  رگ جهت درمان[ کرد فصد قصد و آمد در به حما  روز آن در» -

 طیواف  کیوه  اطیراف  در و بربسیت  تفحص کمر آن حضرت  گردید ظاهر روز طلیعه و شد بیدار چون» -

 (؛35)ص.  «کشید م  رنج گنج  تفتی  در و کرد م 

 (؛62)ص. « بنوش احر به وقت و بگردان ااتغفار به قاشق و بپاش برو شُکر شِکر» -

 موافقیت   مرافقت در ایشان با  کرده راات افر اامان نیز او  شدند متوجه حج نیت به حجاج چون» -

 (؛15)ص. « نمود

 و قیدرت  قدربه  قیا  ب  گنجژ از آن و شتافت خواهد حکمت ااتقبال به دل  شود  فارغ ازی  هرگاه -

 (؛53)ص. « برداشت خواهد توانای 

 کاربرد فراوان صنعت کنایه و ااخت کنایات نو و بدیع؛ شواهدی بر مدعای بالغ :  .4

اخ   ای  میمون  کشتی  را او تا دادی فرمان خود تو! بتر  او غضب از و دار شر  خدا از خلیفه! ای» -

گردانییدن:  ( ]ت  را از بار ایر ایبک  33)ص.   «دوش گردانید ت  قاتالن را از بار ار ابکرا نشنیده  

 کنایه از کشت  و به قتل رااندن[؛

  میرد ژ نگیاه را بیه یمیی  و یسیار      بیر زمیی  دوخیت  نییاورده     تاب آدابژ دیدهاختیاری   در عال  ب » -

 پاک بودن[؛زمی  دوخت : کنایه از حیا و چش ( ]آداب دیده بر 12)ص. « السیر نمود  اریع
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 را کی   هییچ  کیه  برکشی   انیدوز  محنت اینه از جگراوز فریاد و زن  دردآمیز انگیزژغ  نعره چندان» -

 کعبه نمودن[؛ ( ]گرد گردیدن: کنایه از طواف13)ص. « نباشد گِرد گردیدن خیال

( 54)ص.  «بیفیزود  آبی   را عاشق  چهره و انداخت فنا دریای به ایل را خود هست  رخت تو عاشق» -

 ]کنایه از: بر آبروی عاشق  افزودن[؛

هیای ذییل در راایتای روشینگری     مثیال  کاربرد فراوان حذف به قرینه از نوع لفظ  و معنای ؛ شاهد .5

 گردد:مقوله مذکور اراده م 

 (؛63)ص. « کردند م  احتیاط مجر  عقوبت از امکان ]حد[ تا»    -

 هی   دارد تینع   نعمیت  بیه ایی    که کس   هااتنعمت تری  شریف حسنه  اخالق که]اات[  راات»    -

 (.61)ص. اات[  داده دات را ]او« عقب  راتگاری ه  و اات داده دات را او دنیا نیکوکاری

 

 گیرینتیجه

از شیده  بیر مبنیای الگیوی مستحصیل        در پشوه  حاضر تالش شد تا برای نقد متن  یک اثر کمتیر شیناخته  

و « میت   درون»  در دو اطح محامد حیدریهنامه نقد متن   گونه که شناخترویکرد نقد متن   عمل شود؛ بدی 

 :محامد حیدریه  ترای  شد. مطابق ای  الگو  «مت  برون»

در  محمدصیادق خیان اختیر   : اثر ارزشمندی به نثر اات که تواط شناختی از دیدگاه شناسنامه متن

انگیزه درباری و با رویکردی تعلیم  و پندآموز تیلیف شده و به پادشاه شیهر اوودده     هجری قمری با 1225اال 

تاریخ  از یک شاعر شیع  و یک  از آثار  -عنوان یک مت  ادب  اات. ای  اثر به الدی  حیدر تقدی  گشتهغازی

اینگ  دارد و از   زبان  گیران  -مانده از روزگارژ اقتدار زبان فارا  در ارزمی  هند  اهمیت و ارزش ادب  برجای

اات  گاه  مسیر هنرنمای  ادب  و کالمی    اعدی آفریده شده گلستاننظیره از  به محامد حیدریهی  که نجاآ

 گیرد.و زمان  نیز شیوه تعلی  و تهذیب اخالق و نف  را پی  م 

خود منیابع  داشیته   هون دیگر نویسندگان  برای نگارش اثر ممحمدصادق اختر ه: نقد منابعاز دیدگاه 

ها آورده کیه  اات؛ وی به نا  برخ  از آثار ااتناد کرده و مطالب  از آن ها به انحاء مختلف اود جستهکه از آن

هیا  صیورت منبیع از آن   شده و یا به ها بردهبسیار اندک هستند. برخ  از آثار نیز وجود دارد که تنها نام  از آن

رغی    اایت. در چنید میورد نییز بیه      تفاده قرار گرفته  بسیار اندک و ناچیز بودهنشده و یا اگر مورد اا ااتفاده

 اات.  میان نیامده ااتفاده از برخ  منابع و ذکر عی  مطلب از آن اثر  نام  از آن به
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مانده و جایگزین  اجتهاد بیا   جای های بر: با نگاه به رویکرد نقد تطبیق  نسخهاز دیدگاه روش تصحیح

و تبیی  اولویت ضبط  و ویرای  با روش نسخه ااا   بهتری  ااتراتشی تصحیح اات؛ بیا توجیه بیه    ااتدالل 

نیز ااتفاده از روش تصحیح محامد حیدریه شده در تصحیح  کار گرفته به همانده از اثر  شیو جای نسخه بر اه

  و نیازمنید جسیتجوهای   اینج انتقادی )بر پایه نسخه ااا ( اات؛ روش  دشوار که متک  بیه قریحیه نکتیه   

هیای متفیاوت و   ااا  نسخه ااا   اصالح و تصحیح ضیبط  پیگیر و مداو  اات. مقصود از تصحیح انتقادی بر

های عصر مؤلف و یا آثیار نزدییک بیه    نادرات اات که با مؤیدات واژگان   زبان   بافت و ااخت معنای  نگارش

 زمان زیستِ وی  تییید و تثبیت شود.

: اختر به فراخور محتوای هر فصل یا باب از کتاب خود  با ذکر عنوان  متناایب  لیل محتوااز دیدگاه تح

اات. او در کتاب خود بسیاری از بزرگان علی   فرهنی      باب نموده 22با فضای آن بخ   اثر خود را مزی  به 

هیای  از   به نقیل داایتان  اات. وی همهنی   ادب و هنر را یاد کرده و مطالب و اطالعات  در مورد ایشان آورده

توان به موارد برجسته تاریخ   م  محامد حیدریهاات. از دیگر محتویات  برخ  عجایب و غرایب نادر پرداخته

دوایت  ذکیر اطالعیات    شده  یاد کرد. معرف  حاکمان و خادمان فرهنی   فرهنگ  و جغرافیای  که در آن ذکر

اطالعیات  از حیوانیات  پرنیدگان و غییره از دیگیر        معماری اطالعات شهراازی و شناخت  جغرافیای  و جامعه

ت و قالیبژ بییاض    ئ  گاه  هیمحامد حیدریهو محتوای  ای  تنوع موضوعات بحث اات که موضوعات اثر مورد

 اازد.را به ذه  متبادر م  کشکول یا افینه

گانه واژگـانی،    سهادبیِ متعلق به قلم نویسنده و نثر مؤلف، در سطوح  -از دیدگاه تحلیل زبانی

توان به ای  در طول و عرض اثر م  سطح واژگانی متناز جمله مهمتری  وجوه مشترک در : نحوی و بالغی

 های که  و متروک زبان فارای ؛  وجود واژه؛ «چ»و « ژ»  «پ»  «گ»نوشتار متفاوت حروف موارد اشاره کرد: 

شکل متفیاوت و خیاص   کارگیری فراوان لغات و تعابیر عرب ؛  به های  از زبان رایج در شبه قاره هند؛ واژهوجود 

 .های جدید صرف  برای برخ  کلمات و افعالااختنوشتاری برخ  از واژگان؛ 

وجود دارند که از اطح هنجیار نثیر معییار فاصیله      محامد حیدریه سطح نحوی متنهای  نیز در ویشگ 

 جیای   جابیه  ؛«انید »کاربرد ویشه شناایه فعلی    هاات: دهند؛ از جمله ای  ویشگ  گرفته  به آن تفرد ابک  م 

« یی  »و نیز « ای»جای  به« یً» ارکان جمله؛ کاربرد خاص افعال در معنای همکردی و متفاوت؛ کاربرد فراوان

   .«ی »جای  به

اعدی  نکات قابل تیمیل   گلستانای بر نیز با توجه به تالش مؤلف جهت آفرین  نظیره سطح بالغیدر 

رغ  رویکرد تعلیم  اثر  محامد حیدریه جوالنگاه  برای هنرنمیای  نویسینده    و ارزشمندی مشهود اات که به

هیای بکیر و   هاات: ااخت تشبیهات و اایتعاره گردد؛ از مهمتری  آنهای کالم  م گیری از آرایهبه مدد بهره
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ربرد فراوان صنعت اجع؛ کاربرد فراوان صنعت کنایه و آفرین  کنایات بدیع؛ بازی با واژگان با انگیزه تفاخر؛ کا

 نو و بدیع  کاربرد فراوان حذف به قرینه از نوع لفظ  و معنای .
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