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ااوابراسیاکاتبا

»پیشگتثتناشعرافتاسی«

ثدّمدیثانابناثارزیاثدمدزثتنابختالا)صطفاتنی(.امحیطالتواریخ.ا

حازیحهاوافروغا تشتباکی.ا
ّ

ابهاتصداحاوابتاثقدثۀاثهرحیحافل

ـاابطستن:ابرولخا2014م.ا4اجلد. یادنااا

ثقدثه

تألمفامحادمممنابناممرزمامحادزم نا محیطالتواریخا کت با

بخ ری،امزاجاصۀاآث رات ریخعاکاترشن ختهاشدۀامربوطابهادورۀا

مممرتماوراگورک نعاواج نشین نامواواخرمس نابزرگامسع.ادرا

برمیا ت زهامیا محیطالتواریخاافرصعا گرفتنا قرمرا دسترسا

میرمنا ت ریخا مزا بخشعا درب رۀا جدیدا آگ هعاه یا دری فعا

وا ت ریخادمن نا برمیا مغتناعا فرصعا هاچنمنا فرهنگع،ا

تالقهامندمنابهامس ئلامجتا تع،اهنریاوافرهنگعامینامنطقۀا

بها میناکت بامعاتومنندا مزارهگذرا ت ریخعامسع،اکها بزرگا

ی بند.امیناکت با نم زاخودادسعا بخشعامزامطالت تاموردا

مرزشاندادرامنتش رمتابریلادراهصند،اجزوامجاوتۀا»مط لع تا

ت ریخاوافرهنگامیرمن«اب اصح فعاف خراواب ادقعاامتناشن ختعا

وانمزامقدمهامیامفلل،ادرابه راس لا۱۳۹۳ )2014م(اابهاتلحمحا

مهردمدافالحازمدهاوافروغاح ش بمکعابهاچ پارسیدهامسع.ادرا

مجا لعا معرفعا ضانا ت ا کوشیدا خومهمما نوشت را مینا

محیطالتواریخ،امیناتلحمحارمابهاخومنندگ ناکتبات ریخعا

معرفعانا یمماوابهاروشاتلحمحامتناوامب حثاتحصمصعامقدمۀا

مفللامنگصیسعاکت بانمزامش رمتعادمشتهاب شیم.

کت باه یات ریخعامربوطابهادورهامممرتماوراگورک نعاوا

ش هرخاممرزمااواج نشین نامواکمانیستنداوادرامغصباکت باه یعا

کهادرب رۀاخرمس نابزرگات ریخعانگ شتهاشدهامسع،اامط لبا

ـاامحلات ریخعامعاتومنای فع؛امزاآنا مفلصعادرب رۀامینادورهااا

مط لبا  روضةالصفا وا حبیبالسیر کت باه یا درا جاصها

مفلصعادرب رۀامینادورهاوامنطقهاوجودادمرد.امم اکثرتاآث راهرگزا

م ارمامزامط لعۀادیگراآث رات ریخعامینادورهاوامنطقهابعانم زا

ناعاکند،ازیرماکت باه یات ریخعاف رسعامزاترجاۀاکهناتاریخ

طبریگرفتهات انگ شتهاه یاپ ی نادورۀاق ج ر،اتالوهابرامطالت تا

ت ریخع،اح ویامط لبامهاعادرب رۀات ریخاهنر،اترف ناوانمزا

تصومامجتا تعاهستنداکهاهرانویسندهامیامزادریچۀامتف وتعا

بدمنه انگریستهامسع.امفزونابرامینابخشعامزامیناآث رامزانظرا

سبکاشن سعانثراواپژوهشاه یازب ناشن ختعانمزادمرمیامهامعا

هستنداوامگرابتومنممابخشعامزاکت باه یات ریخعارماب اتوجهابها

سرشعادمست ناگونهاوانثراملنوعاوامتکصفش نااوامستع رهاگرمیعا

بهاشا را مدبعا آنه ،ادراردیفاکت باه یا درا واتلویرگرمیعا

آوریم،اب یدامذت ناکنمماکهامیناکت باه انمزاهاچوناآث رامدبع:

آموزشاه یا ك را بها فقطا كها نیستندا ب ست نعا آث ریا ا
ً
صرف 

مخالقعاواپدرس الرمنهابم یندای ادرامومقعان گزیرادراشكصعا

منتزمتعا)م نندامشی ءاتتمقه(ابرمیابهارخاكشیدناهویعامصعابها

ك رابردهاشوند؛ابصكهاسرشتعاپوی ادمرنداواهاومرهامعاتومنندامزا

نوابهاسخنادرآیند،اب امخ طباواآث رادیگراگفتگواكننداوا

عصمتایسمتعالی

دمنشی رازب ناوامدبم تاف رسعادمنشگ هاسان ن
esmat.esmaeili@semnan.ac.ir

ثداواییاطیاو،خاحاوتلا طیحم
)ثعرفیاتصداحاوکاکاتباتتاوخی(
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ظرفمعاه یامتنوعاخودارمابروزادهند.ا)رضومنم ن،ا۱۳۹۳: 2۱۱( 

محیطالتواریخبهادلملامطالت تاویژهامیاکهادرامیناکت با

درب رۀاتماوری ناوابهاویژهاحکومعاشیب نم ناوامشترخ نم نا)ب ا

تارکزاخ صابرادورۀاحکومعاسبح ناقصعاخ ناوامنطقۀابخ رم(اوجودا

دمرد،اوانمزابهادلملاسبکاخ صانثراواشیوۀات ریخانگ ریاوا

هنرمندمنا وا ترف ا وا تصا ا معرفعا درا تصاعا دستهابندیاه یا

)خط ط ن،اموسیقعادمن ناو...(اآناروزگ ر،ادمرمیامهامعامسع.

ثعرفیاثداواییاطیاو،ا

مزاآنج اکهابخشابزرگعامزمحیطالتواریخابهاشرحاوق یعاوا

حومدثاروزگ راخ ندمناسبح ناقصعاخ نا)۱۰۹2-۱۱۱۴ق؛اح کما

بخ رماواسارقند(امختل صادمدهاشده،ات ریخاسبح ناقصعاخ ناانمزا

ن ممدهاشدهامسع.امیناکت بادراس لا۱۱۱۰قاانگ شتهاشدها)رک.اا

مقدمه،اص۳۸،ابرگاپ ی نعانسخۀات شکند(اواهاچونامغصباکتباپیشا

مزاخودایکات ریخاتاومعاب اتارکزابرادورۀامع صرانویسندها

ادورهاه یاپیشینابهاسرتعاوامروریاواات احدودیا
ً
مسع.اطبمعت 

ب اتقصمداواتکرمراوانقلامزاتومریخاپیشینانگ شتهاشدهامسع.اتنه ا

بخشعامزاب بانهمااواتا ماب بادهمامیناکت بابهادورۀامع صرا

مؤلفااواگزمرشاویژۀاموادراب رۀاتلراتماوریاواشیب نعاواچه را

خ نامولادورۀامشترخ نم نا)ب بانهم(اواآخریناخ ناابزرگایعنعا

سبح ناقصعاخ نامشترخ نعا)ب بادهم(امربوطامعاشود.املحح نا

مینامثرانمزاب ادقعادرامینانکته،ابخشاتکرمریاواتقصمدیاوات ا

حدودیارونویسعاشدۀاکت بارمادرادستوراک راخوداقرمراندمدها

وافقطابهاتلحمحااوامنتش راب بانهماوادهمامزاآناپردمختهامند.

بن برمینامتناتلحمحاشدۀامحیطالتواریخفقطاش ملاب با

نهماوادهمامزامیناکت بامسع،اکهاش ملا۳۴۸اصفحهامسعا

)بدونامحتس بامقدمۀامنگصیسعا۱۱2صفحهامیاوانمزانا یۀا۴۱صفحهامی(  

واهراب باآناش ملابخشاه یامختصفعامسعاکهاهمچاتن سبعادرا

کوت هعاوابصندیاب اهماندمرنداواب اتنومناه یامستقلامشخصا

شدهامند؛امیناتنومناه اک راخومنشاواملبتهاجسعاوجوارماآس ناترا

کردهامند.ادرامینج ابخشاه یعامزافهرسعاب بادهماکت بارمابرمیا

امزا
ً
ناونهاواجهعامطالعاپژوهشگرمنات ریخامینادوره،اتمن 

فهرسعاکت باچ پاشده،انقلامعاکنمم:

ا ذکراخومجگ نات لعاش ناوابزرگ نارفمعانش ناکهاحضرتاـ

میش نارمادیدهامنداوامالق تاکردهامند؛

ا ذکرابعضعامزاخوشانویس ناکهادراکت باخ نهابودند؛ـ

ا ذکرابعضعامزانق ش ناوامذّهب ن؛ـ

ا دراذکرابم نالفظات ریخاوامع نعاآناو...ـ

ب اوجودامینکهاقلداملحح ن،اچ پاواتلحمحاب بانهماوا

دهمامزاکت بابوده،امم امینادقعانظرارمادمشتهامنداکهاکت با

بدونادیب چهاواذکراغرضانویسندهاواملبتهانش نادمدناهنرنا یعا

ـااکهامعاولانویسندگ نامینگونهاکت باه امسعاااـا موادرادیب چها

ن قصاوان تا ماواخ لعامزاف یدهاخومهدابود،اوامزامینارواپیشا

مزاب بانهم،ادیب چۀاک ملامثرارمابرامس سانسخۀاسناپترزبورگا

)رک.امقدمه،اصا2۹(ااتلحمحاوامنتشراکردهامند.ا

بخ ریادرادیب چهاضانامش رۀامفللابهان ماح کمادورمنا

خویشاسیّداسبح ناقصعامحّادابه درخ ن،اب املق بامرسوماآنا

روزگ ر،امقلوداخودامزاتألمفارماثبعاحومدثادورمنامیناخ نا

وانمزابهای دگ راگذمشتنان ماخوداتنومناکرده،اوادرانه یعامقدمما

بهاتألمفامینامثرارمادراجهعاممتث لاممراقوشابمگع،ایکعامزا

مممرمناروزگ رااخود،امعادمند:ا

مسّودامورمق،ا]در[اسبباتألمفامیناکت باواترتیبامیناب با

معاگویداکهاصبحانوروزابوداکهاولعانعاع،امقّرباحضرتا

سصط نع،امبرمهمماقوشابمگع،اب امالزم نافرمودنداکهاممروزا

اشهراآالتاوامسب بابهافرمابرند.اب داصب اها نادما
ِ
دراچه رب غ

بهاطریقافّرمشعابرخ سعاوامبرانیس ناخوب نابوست نارمابها

زیورادّراواگوهرابم رمسع.ا....اولعانعاعامزارویامردمعاوا

برگش دها زب نا شفقعاخ صاواکا لامهرب نعامختل ص،ا

ت لعامرتبِعا حضرتا کها زم نا مینا درا که:ا فرمودندا

متع لعامنقبع...ادرابخ رماجصوساکردهامند،ات ریخعاجهعا

ی دآوریاتحریرانا ی...ا)ص۳2۹(

زب نعا ب ا ت ریخ،ا مینا محادمممنابخ ری،امؤلفاخوشاذوقا

امدبعاوامستع ری،امن بععارماکهامزاچشاهاس راآنه ابرمیا
ً
ک مال

مّومجاکردنامینامحمطابهرهاجسته،ادرابخشعامزادیب چۀامثر،ا

ضانامعرفعامجزمیاکت باخود،امعرفعامعاکند:ا

قامخفعا
ّ
براضامراقارپرتواسخنورمنامحققاوانکتهاپرورمنامدق

نا نداکهامس سابن یامینامسطور،ا]بر[ادهاب بامرتباگردمنمدها

شد...اپوشیدهانا نداکهاهرانه لاغرمیباثاراواهرادوحۀابدمیعامثرا

کهابراجویب رامیناروضۀات زهاسراکشیده،اآبشامزاچشاهاس را

قصملاملبض تها مینا مزا وا مسع،ا مخب را ]و[ا ت ریخا فنا مخم را

نیسع،ابصکهاآنچهامسطوراوامنقولامسعامزاکتبامعتبرۀامینا

فنامسعاچون:امولاتاریخطبریاتألمفامحّادبناجریرابها
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ترجاۀامبوتصعامحّادابصعاعاوزیراآلاس م ن؛ادویمات ریخافتوح،ا

محادا محّادبنا ترجاۀا بها کوفعا ا متثما محادبنا ا تلنمفا

مستوفع؛اسیومات ریخامروجالذهبمسعودی...ا)ص2۱(

میناروشعاهوشاندمنهابرمیاگریزامزامسئولمعانقلاروماوان رومیا

مط لبامذکورامزاآناکتبات ریخعامسع،اواشیوهامیاتصاعاوا

ابدیعادراتألمفات ریخعامزامینادسعا.امن بعاموردامستف دۀا
ً
نسبت 

مؤلفامزاتاریخطبریشروعامعاشوداواسپسان ماسعاواهفعا

کت بات ریخعادیگرابهاترتیبازم ناتألمفای دامعاگردد،اکهاآخرینا

آنه ات ریخابحراالسرارتلنمفاخومجهامحاوداکت بدمرامسع.ا

مینافهرسعاکتبات ریخعامزاسدۀاسومات اسدۀادومزدهم،اخودامزا

غن یمادیب چۀامیناکت بامسع.املحح ناکت ب،امینافهرسعا

مرزشاندارمادرامقدمۀامنگصیسعاکت باانمزاگنج ندهامند.دیب چها

پسامزامش رهابهامن بعای دشدهاب اجاالتازیرابهاپ ی نامعارسد:

مینامسودهامستخرجاوامستنبطامسعامزامیناجاعاکهامذکورا

گردید.امگرابعضعامزااآنه ابراطبعاسصمماواسصمقۀاامستقمماخ رجا

مزاحمطۀااممک نانا ید،اچونابهاکتبامذکورهارجوعافرموده،ا

نقلارمامط بقامنقولاتنهاامعای بندا.امممداکهافقمرارمادراوقوعاوا

الوقوعاآنه امعذوراخومهندادمشع.ا)ص2۴(

ثقدثۀاثصددتنابراثداواییاطیاو،

برمیا وا مسعا منگصیسعا زب نا بها کت با مفللا
ً
نسبت  مقدمۀا

پژوهشگرمناواشرقاشن س نعاکهابهازب ناف رسعاتسصطاک فعا

ندمرند،امقدمهامیاتصاعاوابسی رامفمدامسع.ادرامینامقدمها

مبتدماکصم تعامزات ریخانگ ریامیرمنعادرادورۀاصفویاواتماوریا

مورداتوجهاقرمراگرفته،اسپسابهامعرفعانویسندۀامحیطالتواریخ

برمس سامط لبای فعاشدهامزافحومیاهامنامثراپردمختهاشدها

مسع.اپسامزاآنانسخهاه یاموردامستف دهامعرفعاشدهامنداوادرا

بخشاچه رمامقدمه،املحح نابحثاتصاعاوامفلصعادراسیرا

تحولانسخهاه یاکت باوانمزاشیوهاوامس ساتلحمحادرامینا

چ پامطرحاکردهامند،اکهاابهابخشاه یعامزاآنامش رهامعاشود.

پ ریسا نسخۀا برمس سا رما نویسندها ک ملا ن ما ملحح نا

ممرزمامحادزم نابخ ری«اگزمرشاکردهامند،اا  »محادمممنابنا

 سپسابرامس سادوانسخۀات شکندااواسناپترزبورگا)مقدمه،اص5،ا6( 

پسوندا»صوفم نع«ارمانمزابهان مامؤلفامفزودهامند.ا»صوفم ن«ان ما

جغرمفم یعا منتس با وا مسعا بودها بخ رما محصهاه یا مزا یکعا

میناچنینعا)کهابرمیافردیاچندانسبعامک نعاذکراکنند(ادران ماه یا

مؤلف ناوادمنشاندمناقدیم،اچندمنابعاس بقهانیسع.ا

مزانظراملحح نادورانا ندهاکهادرادیب چۀامذکور،امؤلفا

کت باخودارما»محّادمممناگمرمکایرمقچع«انمزان ممدهامسع.ا

متأسف نهادلمصعابرامینانسبعادراخوداکت باوادراتذکرهاه ابها

دسعانم مدهامسع:ا

وا صوریا پ یافت دۀا مزا قصملامالستط تعا بعابض تعا مینا

معنویامحّادمممناگمرمکایرمقچعاهاهاوقعاآیینۀامخالصا

ن مدمراوامحبعا بهاصمقلات طفعامعدلعاخ ق نا خودارما

امعاگردمنمد.)ص۱۹(
ّ

تصا یات لعامقدمراوامش یخابزرگومرامجال

مم ابرامس سامطالت تامذکورادرامقدمه،ادرمعای بمماکهادرا

پ ی ناهراسهانسخۀاموردامستف دها)پ ریس،ات شکنداواسناپترزبورگ( 

نویسندهابهان ماک ملاخود،اهماآنچهادراپشعاجصداکت باثبعا

شده،انمزامش رهاکردهامسعاوامینامش رۀاومضحامشکلامنتس با

کت بابهامؤلفااوانمزان مادرسعاواک ملاموارماحلاکردهامسع.

مطالت تازندگعان مهامیاچندمنعامزامؤلفامحیطالتواریخدرا

برمیا منبعا تنه ا وا ندمردا مدبم تاوجودا ت ریخا وا تذکرها کتبا

شن ختنامو،اهامنامثرامسع.ا

ملحح نات ریخاحم تامؤلفاواتألمفامثرارمامزامش رمتا

درونامتنابهادسعاآوردهامند،اموادراقساتعامزامتناکت بابها

حم تا زم نا بها توجها ب ا وا کردها مش رها خودا شلعاس لگعا

ح کا نعاکهاشرحاحکومعاآنه ادراکت باآمدهامسع،ات ریخا

تألمفاکت بادراحدوداس لاه یا۱۱۱۰–۱۱۱۱قامسعاوابهاهامنا

ترتیبات ریخاتقریبعاتولدامؤلفانمزابهادسعامعاآید،اکهاب یدا

ا6۰اس لاپیشامزامینات ریخ،ایعنعابمناس لاه یا۱۰۴۵ 
ً
حدودم

ت ا۱۰۵۰قابودهاب شدا)مقدمه،اص7-6(.

ترکست ن،ا ت ریخا دمرد:ا پیشنه دیا ن ما سها کت با مینا

محمطاملتومریخاوات ریخاسبح ناقصعاخ ن؛اولعاب اتوجهابهامش رۀا

مؤلفادرادیب چه،اکهادرادوانسخۀاپ ریساواسناپترزبورگا

موجودامسع،ان مامحیطالتواریخبراکت بامنطقعاترامعانا ید:

واچونامیناتذکرهامزاهراب بامذکوراگردیده،امزاآناجهعاآنارما

محمطاملتومریخان مانه دهاشدامشتالابرادهاب ب.ا)ص۱۳(

ثداطیلاکاتب

مصلاکت بامحیطالتواریخدمرمیادهاب بابودهامسعاوادیب چهامیا

دراسبباتألمفاکت ب،اب اذکران ماسبح ناقصعامحّادابه درخ ن،ا
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کهاطبقارسماآناروزگ رمناکت بابهان مامواتألمفاشدهامسع.ا

هشعاب بانخسعاکت بات ریخاتاومعامسع،اکهاب زنویسعامزا

احبیبالسیرواروضةالصفاامسعا
ً
کت باه یاپیشین،امخلوص 

وافقطابخشعامزاب بانهماواتا ماب بادهماکت بامسعاکهابها

فامختل صادمرد؛اگرچهادراب با
ّ
حومدثاج ریاروزگ راملن

انقلاشدهامسع.
ً
نهمانمزامط لبعامزادوامنبعاپیشاگفتهاتمن 

ب بانهماکت بامش رهابهاروزگ راص حباقرمنامممراتماوراوا

ج نشین ناویامزاخ ن ناشیب نعاوامشترخ نعادمرد،ات اآنج اکهابها

براتخعانشستناسبح ناقصعاخ نابینج مداواسپساهاۀاب با

دهماش ملاذکراحومدثاروزگ رامیناخ نامسع،اب اذکراتذکرهاومرا

ن ماواگ هاشیوۀازندگعاوامحوملابرخعامولم اوامک براواتصا اوا

شعرمیاروزگ راسبح ناقصعاخ ن،اوامطالت تاویژۀاهامنادورها

مسعاکهامرزشامط لعۀامحیطالتواریخارمابیشترامعاکند؛ازیرما

درکتباپیشاگفتهامطالت تامندمکعامزامینادورهاموجودامسع.

متناکت باح ویامشع رافرمومنعامسعادراق لباقطعه،ا

مثنویاوامفردمت،امزاش ترمناشن ختهاشدهاواگان م.ابرخعامزامینا

اسرودۀاش ترمنامع صراوامندکاسرمیاروزگ را
ً
مشع رامحتا ال

مؤلفامسع؛امم اهاچن ناکهاملحح نادری فتهاوامش رهاکردهامندا

)مقدمه،اص2۰(ابرخعامزامبم تاکت بامزاخودانویسندهامسع.اا

مغصبامشع رادراپمونداب اموضوت تاموردابحثامسعاواگ ها

ب تثاشدهاامتنامزایکات ریخانگ ریاصرفادوراشوداوابهامتنعا

مدبعانزدیکاتراگردد.اناونهامیامزاسرودهاه یامؤلفاکت بادرا

توصمفاشکلادشان ناخ نا)سپ هامنوشه(:

کمنهاجــوی هاــها یک یــکا گروهــعا

ببرخوی... هاها وا گرگاخشما هاها

بعانمــ ز رویشــ نا صفحــۀا خــطا زا

درمز مح سنا ــ یا ــهاج ب زنــخــشــ نا

بعامویشــ ن فــرقا کــدوا بســ نا

رویش ن... سپرا شکلا بها چمنا مزا پرا

نسخهاهتلاثطاحایستفتحهاحاایوناتصداحا

قساعاسومامقدمۀامفللاملحح ن،ابهامعرفعانسخهاه یا

موردامستف دهادرامیناتلحمحامختل صادمرد،اهارمهاب اتل ویرا

صفح تانخسعاواترقماهاه یاامینانسخهاه .ابرامس ساگزمرشا

مقدمه،املحح ناسهانسخۀامصصعادرامختم رادمشتهامند:

ا نسخۀاپ ریس،اب ات ریخاکت بعا۱2۷۸قاکهاب اتالمعا»پ«اـ

دراپ نوشعاه امشخصاشدهامسع؛

ا نسخۀات شکند،اب ات ریخاکت بعا۱2۷۹قاکهاب احرفا»ت«ااـ

دراپ نوشعاه امشخصاشدهامسع؛

ا نسخۀاسناپترزبورگ،اکهاات ریخاکت بعاندمرداوات ریخاذکراـ

شدهادراترقماۀاآنادراومقعات ریخاتألمفامثرامسعا)1110ق(ا

نهات ریخاکت بع،امینانسخهااب اتالمعا»س«اادراپ نوشعاه ا

مشخصاشدهامسع.

مم اب اتوجهابهانزدیکعات ریخاکت بعانسخهاه اوابعات ریابودنا

یکعامزاآنه ،اممک ناترجمحاهمچانسخهامیابرانسخۀادیگر،ابرا

مس ساتقدماکت بع،انبودهامسعاواملحح نامزاروشاملتق طعا

برمیاتلحمحاکت باسوداجستهامندا)ص۴۴-51(ات امتناک مصعا

مرمئهادهند؛اگرچهادرامتنامغصبابهانسخۀاپ ریس،اکهامندکعا

قدیماترامسع،اوف دمرام ندهامند.

درابخشاچه رمامقدمهادراتکاملابخشاسوم،ابهاموضوعا

نسخهاه ،ا مزا کدمما هرا متتب را درجۀا تعممنا وا نسخهاشن سعا

تب رشن سعاآنه اوانمزابررسعارسماملخطاواهماپوش نعاشیوۀا

نگ رشاآنه اپردمختهاشدهامسع.ادرامینابخشاملحح ناپسا

مرمئۀا ب ا وا بهاتفلملا مثر،ا مدبعا سبکا بها کوت ها مش رهامیا مزا

مث لاه یافرمومن،ابهاویژگعاه یازب ناشن ختعامثراپردمختهامند،ا

متونا تطوراسبکاشن سعا سیرا درا رما متنا زب نعا ج یگ ها کها

ف رسعامعانا ی ند.املحح ناپسامزاپردمختنامفللابهاتنوعا

ا
ً
رسماملخطادراسهانسخۀادرادسترسامزامحیطالتواریخ،اانه یت 

شیوهامیارماکهامبتنعابرامخرجامشترکارسماملخطابهاک رارفتها

دراهراسهانسخهاوامستصزماتغممراحدمقصعارسماملخطاآنه اب شدا

برگزیدهامند،اواآنارماب اذکرامث لانش نادمدهامند.امزاطرفع،امینا

مهامعا وا ا برابحثاورودا مسعا مقدمه،امدخصعا مزا بخشا

رسماملخطااکهنادراتلحمحانسخ،اکهاگ هعابهامختالفادرا

خومنشامتوناواملبتهامنتق لان درسعامعنعانمزامنج ممدهامسعا

واچوناخ رجامزابحثامینامق لهامسع،ابدمناپردمختهاناعاشود.

سبکاکاتب

درامینابخشامش رهامیامعای بممامزاج نباملحح نابهاسبکا

شخلعانثرابخ ری،اوامستف دۀادسعاودلاب زمنۀاموامزاترکمب تا

کهاهمچا ترکمب تاوصفعامنحلربهافرد،ا وا مستع ریا مض فعا
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گزمرشات ریخعامیارماب اکصا تاس ده،اکهامستصزمانثرات ریخعا

مسع،انگزمرده،امگرامینکهاآنارمابهامج زیاوامستع رهامی،ای ا

مومزنهامیاوامرمت تاملنظمریاآرمستهامسع.ادراتوصفاشاشیراوا

سن ناآوردهامسع:

بهاضرباتمغاج ناست ناواطعنانمزۀامژده انش نادم رامزانه دا

خومرزمم نابرآوردند.ا)ص22۵(

وادراتوصمفابرآمدناروزاوافرست دناسپ هاگفتهامسع:

دیگرامرتبهاخ نات لعاج هادرات ریخادوشنبهابیسعاواسیمام هاکها

شهاسومراترصۀافصکامخضر،امبصقاتمزگ مارمادراممدمناآسا نا

جصوهاگراس خعاواسپ هازنگب رارماهزیاعادمداواتصمازرنش نا

برمفرمخع،احضرتاخالفعامک نادراآناروزاجاهورالشکرا

خمرتامثرارماهارمهاتوپخ نه...ارومناناودند.ا)ص۳۰2(

مرزشامحیطالتواریخمزانظرامس ئلاج معهاشن ختعاوات ریخا

هنرانمز،اهاچن ناکهادرامقدمۀامینانوشت رای داشد،اق بلامتتن سعا

وابرامس ساتحقمقاملحح ن،ابخشعامزامط لبامذکورادرب رۀا

امأخوذامزارس لۀامعتبراموسیق یعاا
ً
موسیقعادرامیناکت ب،اتمن 

تحفةالسرورتألمفادرویشاتصعاچنگعامسعا)کت بن مه،اص۱۰۷( 

کهاب اتوجهابهاچ پانشدناتحفةالسرورت اکنون،امینابخشامزا

مزمی یا مزا یکعا بن برمینا مسع.ا مغتنما هاچن نا نمزا کت با

محیطالتواریخمطالت تاج معامیناکت بادرب رۀاموسیقعاآنا

روزگ رامسعاوامینامثرایکعامزااآخریناکت باه یعامسعااکهادرا

بهابخشا ب اتوجها بهاموسیقعامق معامش رهاشدهامسعاوا آنا

مفلصعاکهادرامیناکت بابهاموسیقعاواشرحاح لاهنرمندمنا

مختل صادمدهاشدهامسعا)ص۱۵۰-۱۸۴(امعاتومناچنمنامستنب طا

کرداکهادرادورۀامؤلف،اموسیقعاواموسیقعادمن ناوانمزانظ ما

مدومریاوامق معاموسیقع،امزامهامعاویژهامیابرخوردمرابودها

مسع.امینامطالت تابرمیاپژوهشاگرمنات ریخاتصماواموسیقعا

بسی رامرزشاندامسع.ا

مزا بود.ا نق ش نا هاۀا مست دا فنا مینا درا مقمم:ا خومجها ذکرا

هنرمندمناروزگ راوامزان درهاک رمناب امقتدمرامسع.امگرچهابها

صنععانق شعامشغولامسع،امّم اب اهنره یادیگرامشاولا

مسع.ادراتصماموسیقعادرانومختناق نوناواچمن،ادراهراب بعا

اۀاروزگ رابوده...ا)ص۳۵۸(
ّ
مسص

برخیاویژگیاهتلاصطالایوناچتپ

منتخ باقصماچشمانومزاواقدیمانا ادرامیناچ پ،اکهامعاولا

منتش رمتابریلامسع،امتنارماچشمانومزاس ختهاواشا رهاگذمریا

سطره اب اف صصۀادهاسطریاک راجسعاوجوارمارمحعاتراکردها

قرآن،ا آی تا کت باش ملا دقمقا بسی را وا نا یۀامفللا مسع.ا

مشع ر،امتالماامشخ صاواج یاه اوان ماکت باه سع،اکهابرا

مرزشاتصاعااواپژوهشعاکت بامفزودهامسع.

هاچوناهرامتناتلحمحاشدۀادیگری،امیناتلحمحانمزاج یا

برخعانقده اوانش نعامزابرخعالغزشاه ادمرد؛امزاآناجاصهاهنوزا

نگ رندهاگا نامعاکنداکهابخشعامزاب بانهماکت باکهایکسرهامزا

حبیبالسیرنقلاشدهامسع،امعاتومنسعامزامبتدمیامیناب با

حذفاشود.اهاچنمنادرچندامورداب ابررسعاپ نوشعاه اواکاعا

عادرامتن،امعاتومنانسخهابدلارمابهامتناترجمحادمد؛امم امزاآنج ا
ّ
دق

اقلدامعرفعاتلحمحامحیطالتواریخ
ً
کهادرامیناگزمرشاصرف 

رمادمشتمم،انقداوابررسعاشیوۀاتلحمحامیناکت باوانمزابحثا

مزا کها رم،ا مشترکا رسماملخطا مس سا برا خطعا نسخا مط لعۀا

مختل ص تامقدمۀاتصاعامیناکت بامسع،ابهامق لهامیادیگراوا

ی اپژوهشاگرمنعادقمقاتراومگذمراکردیم.

مممدامسعاج یگ هامیناچ پامرزشانداواف خرادرامم نا

وا شودا شن ختها ف رسعا زب نا تذکرهامیا وا ت ریخعا کتبا

کت بخ نهاه یامیرمنانمزاانسخعامزامیناکت بارمادرادسترسا

پژوهشگرمناقرمرادهند.ا

من بع

ا بخـ ریا)صوفم نـع(،امحّادمممنابناممرزمامحادزمـ نا)2014م(.اااـ
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ا رضومنم ن،اقدسیها)۱۳۹۳(.ا»ت ریخاگرمیعانوا)ت ریخابمهقعادرابوتۀانقداـ
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