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دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹4

ههوهبتربته طگسه

 پیشاگمگنهشیتهفگربتن

یـنهمنشـته تمگ«ـت.هسـمط العلی للحضـرة العلیـا 
ّ
«گصتب د

)یگریـخهقتبخطگئاـگنه تمگن(.هیضحالهوهپژولشهمتیمهماتشاسـت.ه

یهتبن:هاناگدهموقوفگتهد طتهمحاودهبفشگر،ه1394.

مقدم 

سمط العلی للحضرة العلیا اثرمنحصرالدیخم نشیمکر حنیمکهمدمم

سحلم716مهـ.قمنگحشتهمشدهماستمبهمتحمیخمححکمحنمقراخسحییم

کر حن1م یمپردازد.مایخمکسحبمعالوهمبرماینکهمبهمعنوانمیکماثرم

یمفحمسیمنیزمححئزم
ّ
تحمینیماهمیّتمدامد،مبهمعنوانمیکم سخمنثرمفن

اهمیّتماست.مبعضیمازمبنشمهحیمسمط العلی ازمنمونهمهحیم

زیبحیمنثرمفنیماست.م

یضحالهمجددهباتهب یهت

بعدیمهحم یمآیندم آنم بعدیمهح.م برایم بگذامیدم مام تکملهم آنم

تکمیلشم یمکنند.مهمهمکحمهحممامکهمقراممنیتتمشمحمبکنید.

)روم نسحم،م1394:م73(م

ایخمسنخمادوامدمبراونمبهم رحوممعال همقزوینی،میکیمازمبهسریخم

 صحدیقمخودممامدممسرگدشتمکسحبمسمط العلی یحفسهماست.م

ایخمکسحبممامبرایمننتتیخمبحمم رحومماستحدمعبحسماقبحلمآشتیحنیم

تصایحمومدممسحلم1328مچحپمکرد.معلیممغممفضلمومدقتم

 رحومماقبحل،متصایحمسمط العلی چندانم وفقمازمآبمدممنیح د،م

ومبعضیمازمنحممآومانمفرهنگیمازمکحستیمهحیمآنمسنخمگفسند.م

 رحوممبحستحنیمرحمیزیمبهملزوممتصایحمدوبحمۀمکسحبماشحمهمکردم

)بحستحنیمرحمیزی،م1390:م43(موماستحدمایرجمافشحممازمغلطمهحیمفراوانم

دمسمط العلی 
ّ
آنمیحدمکردم)روم نسحم،م1394:م73(.مقرعۀمتصایحم جد

بهمنحممخحنمم ریمم یرشمتیمافسحدمکهمکسحبممامبهمشرحیمکهمدممزیرم

متصایحمکردند.م
ً
دا
ّ
بدانم یمپردازیم،مبهمنیکوییم جد

چحپمتحزۀمسمط العلی مام یمتوانمبهمسهمبنشمعمدهمتقتیمم

کرد:م قد ۀم صّاح،م سخمکسحب،متعلیقحتمومنمحیهمهح.مبهمایخم

 وامدمبحیدمخالصۀم قد همبهمزبحنمانگلیتیمومفهرستم نحبعممام

نیزمافزود.مدممزیرمپسمازمتوصیفمهرمبنشمبهمبرمسیمآنم

 یمپردازیم:

مقدمۀهمضحل

عیمدممرنجحهموهفتمصفاهمبرمکسحبم
ّ
 صاحم اسرمم قد ۀم مس

نگحشتهماست.مدمم قد همبهمایخم بححثمپرداخسهمشدهماست:م

کسحب،م نویتندۀم سمط العلی؛م عرفیم تصایحم جددم دالیلم

خحنوادهمومدیگرمآثحمماو؛م عرفیمسمط العلی،ماهمیتمومویژگیمهحیم

بالغیمنثرموماشعحممرحمسیمومعربیم ندمجمدممآنمومنیزمتأثیرم

رذیریمآنمازمدیگرم سون؛مباثمدممبحبمتحمیخمقراخسحئیحنمکر حنم

ازم دستنوشتمهحیم وجودم تحمینی؛م عرفیم سحیرم سونم دمم

 همنیزمتصحویریم
ّ
سمط العلی ومشیوۀمتصایحمآن.مدممرحیحنم قد

همحسنهپورمخطگر

عضومهیأتمعلمیمدانشگحهمولیمعصرعجممفتنجحن
m.poormokhtar@gmail.com

«اگلتها هیضحالهیگعله طگسه
 باتهب یهتهحهحصت هب یهاگن

1.مسلتلهمایمازمححکمحنمترکمکهمازم619متحم703قمتاتمتحبعیّتمایلنحنحنم غولمبرم
کر حنمحکو تمکردند.
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ازمدومنتنۀمخطیمکسحبمآومدهمشدهماست.

 قد ۀمکسحبم فصلماستمومدممآنمبهمطومم تتوفیمومبحم

استفحدهمازم نحبعم سعددمبهم بححثمیحدشدهمپرداخسهمشدهماست.م

دممزیرمچندمنکسۀماصالحیمکهمبهمنظرمنگحمندهممسیدهماست،مبهم

شکلمریشنهحدمبرایمچحپمهحیمبعدیمعرضم یمشود:م

م خودم	 تصایحم اسحسم دستنویسم دمبحمۀم  صاحم اسرمم

نوشتهماند:م

وم ازم طلوبیتم اسحسم دستمنوشتم تصایحمچونم ایخم دمم

کیفیتمبحالمومصاتمومسقممدمخومیمبرخومداممنبود،مبنحمبرم

ایخمدممبتیحمیمازم وامدمازمآنمعدولمشد...م)صمرنجحهموسه(م

اگرمازموصفمهحیم» طلوبیت«موم»کیفیتمبحال«موم»صاتم م

ومسقممدمخوم«مکهمشنحختمدقیقیمازمنتنۀم ومدمنظرم

)نتنۀمایحصوفیه(مبهمدستمنمیمدهندمبگذمیم،مایخمنکسهمقحبلم

ذکرماستمکهمبحمایخموصف،مدستنویسمایحصوفیهمدیگرم

نتنۀماسحسم اتوبمنمیمشودمومحدماکثرم یمتوانمآنممام

اسحسمنتبیمنح ید.

م دمم باثمتأثیررذیریمسمط العلی ازم سونیم ثلمتاریخ 	

یمینی،منفثةالمصدور و...م) نشی،م1394:مسیموششمبهمجلو(م

برایمافزایشمدقتمومسهولتمدمم قحیتۀمدوم سخ،مبهسرم

ستونم دوم دمم بلکهم همم زیرم دمم نهم استم وامدم شحبه،م

موبرویمهممقراممبگیرند.مدممهمیخم باث،مبهمکحمممفسخم

فیم الرسمم علیم مز ه،مالسیّمح،م مویم قبیلم ازم ترکیبحتیم

صم )همحن:م و...م م
ً
جّرا هلّمم نعم،م ححل،م صومتم ا ثحلهح،م

سیمونه(موم صطلاحتم عمولمدیوانیمازمایخمقبیلمدممدوم

 سخ،منشحنۀمتأثیرمیکیمبرمدیگریمنیتت.مبحزمدممهمیخم

 باثمتأثیررذیریمسمط العلی ازمدیگرم سونمتحمینی،م

خحلیم االعلی  للموقف  عقدالعلی  بحم آنم جحیم قحیتۀم

وم وضوعشم عنوانم ازم چنحنکهم سمط العلی  است.م

ریداستموم رحوممقزوینیمنیزمیحدآوممشدهماستم)همحن:م

رنجحهمودو(مازمالگویمعقدالعلی ریرویمکردهماست.مدمستم

استمکهمسمط العلی ازملاحظمتحمینیمذیلیمبرمعقدالعلی 

شیوۀم وم نثرم دمم کسحب،م آنم ا حم و(م 1362:م )اقبحل،م نیتتم

بودهماست.مجحیم قحیتۀم تحمیخمنگحمیمسر شقم نشیم

یماشحمهمایمهمم
ّ
ایخمدومکسحبمدمم قد همخحلیماستمومحس

بهمآنمنشدهماست.مکسحبمدیگریمکهمجحیمآنمدممباثم

تأثیررذیریمسمط العلی ازم سونمتحمینیمخحلیم یمنمحید،م

تاریخ جهانگشای جوینیماست.مهمحنگونهمکهم رحومم

تسمۀم دمم یخم نشیم
ّ
نحصرالد شدهماند،م یحدآومم نیزم اقبحلم

سمط العلیمازمتاریخ جهانگشا تقلیدمکردهماستم) نشی،م

1394:ممبیتتموهفت؛ماقبحل،م1362:مز(مایخمنکسهمومتأثیرمعمو یم

خود،م قحیتۀم ازم پسم تحمینیم برم سونم جهانگشای 

سمط العلیمومجهانگشای مامالزمم یمکند.

م عنوانم»شیوۀمتحمیخمنگحمیمدممسمطمالعلی«م)صمبیتتموشش(م	

بهمنوعیمتکراممعنوانمقبل،م» نشماومدممتحمیخمنگحمی«م

شیوۀم دمم باثیم عنوانم ایخم زیرم ایخ،م برم عالوهم است.م

تحمیخمنگحمیم نشیمدیدهمنمیمشود.مآنچهمهتت،م رومیم

سریعمبرم ندمجحتمآغحزمکسحبماستمومتنهحمدممرحماگرافم

شیوۀم بهم وم نسصرم نحقصم شکلیم بهم کهم استم آخرم

تحمیخمنویتیم نشیماشحمهمایمشدهماست.

م باثمدمبحمۀمنثرمسمط العلی ومویژگیمهحیمبالغیمآنم)صم	

بیتتموهفتمبهمجلو(م ناصرمشدهماستمبهمامائۀمچندمنمونهم

ازمجمالتیمکهمصنحیعمادبیمدامند،میحمشواهدیمازمتالیلم

ومترکیبمآیحتمقرآنمبحمعبحماتمفحمسیمومیحمامائۀمنمونهمهحییم

ازمتنتیقمالصفحت.مامائۀمایخمنمونهمهحماگرچهمالزمماست،م

وم وامدم نیتتم کسحبم نثرم بالغیم تالیلم بهمتنهحییم ا حم

دممسحیرم سونم وم نیتتندم سمط  العلی  ویژۀم نیزم ذکرشدهم

 شحبهمهممدیدهم یمشوند.منکسۀمدیگرماینکهمالزمماستمدمم

همیخمنمونهمهح،مکلمحتمیحمآیحتمومعبحماتم ومدمنظرمبحمقلمم

ایسحلیکمیحمبولدم شنصمشوند.مم

م آنچهمتاتمعنوانمبرخیمازمویژگیمهحیمزبحنیمومناویمایخم	

م
ً
اثرم)صمبیتتمونهمبهمجلو(مآ ده،مشح لم وامدیماستمکهمتقریبح

ویژگیمهمۀم سونمنثرمفنیماستموماخسصحصمبهمسمط العلیم

ندامد.مخوبماستمضمخمذکرمایخمنکسهمکهمایخم وامدمدمم

 سونمنثرمفنیم شترکمهتتند،ماگرمسمط العلی ازمایخمنظرم

ویژگیمهحیم ناصریمدامدمآومدهمشوند.مدممهمیخم باث،م

الزمماستمعنوانمهحیمفرعیمبولدمشوند.

ادا هم همم کسحبم رحیحنم تحم کهم ازم احسخم قد ۀم صاحم

 یمیحبد،مخحلیمبودنمآنمازماغالطمتحیپیماست.متنهحمسهم ومدمبهم
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دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹4

ذکرم یمشود:م بعدیم دممچحپم برایمتصایحم کهم نظرممسیدم

اسؤلهم)بهمجحیم»اسأله«؛مصمبیتتموچهحم(؛متجتم)بهمجحیم»تات«؛م

مصمچهلمونه(؛مومنیزمدومحرفم»شح«مکهمبهمنظرمزائدم یممسدم

)صم128،مسطرمدوم(.

آخریخمنکسهمدممبحبم قد همآنماستمکهمتصحویرمنتنهمهحیم

کسحب،مکیفیتمرحیینیمدامند؛مبهمویژهمتصویرمدستمنوشتۀم رحومم

ممنحخوانحست.
ً
قزوینیمکهمکح ال

مطنهباتهب یهتهحهحصت هب یهاگ

تمبحالییمانجحمم
ّ
خوشبنسحنهمتصایحم جددمسمط العلیمبحمدق

شدهماست.مهرچندمنتنهمهحیم ومدماستفحدۀمخحنمم یرشمتیم

همحنمدومنتنۀم ومدماستفحدۀم رحومماقبحلمبوده،م سخمجدیدم

بتیحممریراستهمترمازمتصایحمننتتماست.م قحیتهموم طحبقۀم

سمط العلی بحم سونم شحبهمومنیزمسحیرمآثحممنحصرالدیخم نشی،م

نقشم دمم واقعیم ایخم سونم است.م تصایحم ایخم ازم زایحیم

نتنهمبدلمریدامکردهموم صّاحممامبهمصومتمصایحمرحمهمایم

ضبطمهحممهنمونمشدهماند.

دقیقم ثبتم کسحب،م دمم سخم تمهحیم صّاحم
ّ
دق جملۀم ازم

نتنهمبدلمهحست.مبهمعنوانمنمونهمدم ومدمواژۀم شکوکم»بیز«مدمم

نحممسلطحنمغیحثمالدیخ،مدممرحومقی)صم29(مآ ده:م»=م  قحبلم

اقبحل،مایحمتنهحمیکمنقطهمدامد،مل:مریر)؟(«مومدممبنشمیحدداشتمهحیم

اعالم،مدممبحبمایخمضبطمومصومتمهحیمدیگرمآنمتوضیحمکح لم

دادهمشدهماستم)صم217(.

سمط العلی،مقضحوتم نتنهمهحیم داشتخم دممدستم بدونم

دمبحمۀمتصایحمکسحبمکح لمننواهدمبود.مبحمایخمححلمنمونهمهحییمازم

 وامدما سیحزمتصایحمجدیدمبرمچحپماقبحلمدممزیرمآومدهم یمشود:

م »بقطنگیه)=مکتب(م اح د«م)صم91(؛ماقبحل:مافشحیم اح دمم	

م م»عتحکرمومکسحئبمومجوشهوهاوشمومطبولمومنقحمات«م	

)صم98(.م»جوشمومبوش«متصایحمقیحسیماستمومنتنۀم

ایحصوفیهمومچحپماقبحلم»جوشمومکوش«مومنتنۀملندنم

»حز شمومروش«مدامند.مدممبحبمایخمضبطمدممبنشم

بوش«م وم »جوشم ذیلم لغوی،م وم الحظحتم واژهمنح هم

توضیحم فّصلمدادهمشدهماستم)صم289(.

م »نهمازمدمخسحنمآنمشحخیماگالنم حند...«م)صم126(.ملندنموم	

اقبحل:مبحال.

م »بسها هروخفط متحمآبیمبهممویمکحممبحزمآومد«م)صم144(.ماقبحلم	

»پسمفروخسه«مومایحمصوفیحم»بسمفروخسه«مدامند.م سخمبحم

توجهمبهمنفثةالمصدور تصایحمشدهماست.

م »حقودی،محتودی،معنودی،مجهودی«م)صم145(.ماقبحل:م	

جمحدی.

م »بحمانهحیمآذبری«)صم151(.ماقبحل:مآزمی.	

م »چونمغمزۀمدلبرانمیازهشد«)صم151(.مدممیحدداشتمهحیم	

جح ع،م تتنداتمومشواهدم بتوطیمدمبحبمترجیحمایخم

ضبطمبرمسحیرمضبطمهحمآ دهماستم)صم395(.

م »خصحلممنطجب«م)صم152(.ماقبحل:م نسنب.مبحمتوجهمبهم	

اینکهمصابتمازمردممومعموهحیم ؤلفماستموملقبمردمم

اوم نسجبمالدیخمبوده،مانسنحبمتصایحمجدیدماصّحماست.

م »هاللمبنتمافحضلمخودمچونمهاللمشِبمشکماستمکهم	

ازمآنمنو یدمشو«د«م)صم153(.ماقبحل:منبودند.

دممز ینۀمتصایحم سخمسمط العلی چندمنکسهمبهمنظرمنگحمندهم

 یممسدمکهمدممزیرمذکرم یمشود:

م واژۀمیکشهدممتصایحمجدیدمبهمشکلمیاشمنوشتهمشدهم	

است،مبیمهیچمتوضیایم)صم6،م27،م28،م31...(.مازمآنجحمکهم

ضبطم شهوممهمحنم»تکش«ماستمومدممتصایحماقبحلم

هممبهمهمیخمصومتمآ دهماست،مالزمماستمدممایخم ومدم

تفحوتمضبطمسیومغسمش/مسیومغحتمشم نیزم ثلم ومدم

تحزه،م تصایحم وم اقبحلم تصایحم دمم 11(م رحومقیم 51،م )صم

توضیحمدادهمشود.

گذاشتخمعالیممسجحوندیموم شکولمکردنمواژگحنموماسح یم

ومبولدمکردنماشعحمموما ثحلمومعبحماتمخحّص،مکحممپرزحمتموم

دقیقما حمبتیحمم فیدیماستمکهم صاحم اسرممزحمتمآنممام

رذیرفسهماست.مایخم وامد،مخوانندهممامدممفهمم سخمبتیحممیحمیم

 یممسحند.مچندمریشنهحدمدممایخم ومدمبرایمچحپمسپتیخمتقدیمم

 یمشودمتحمدممصومتمصالحمدیدماعمحلمگردد:

م م«م	
َ
»دممعدادمبلغحیمدهرشممنطِظمم یمشمحمند«)صم8(.م» نسظ

بهمصیغۀماسمم فعولمدمستماست.

م »ومبهمموزگحمممهکممحیم،مسلطحنمالدوله...«م)صم22(؛م	

فرزانه«م  گملم عگقلم ردانهمومشهنشحهیم بودم م»رحدشحهیم

)صم75(.مبهسرماستمدممرحیحنمکلمحتم شنصمشده،مکترهم
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افزودهمشودمتحمدممخواندنماشکحلمایجحدمنشود.

م »بیمعنحیسی،مرحدشحهحنم غول«)صم45(.مبحمتوجهمبهم عنیم	

 سخ،مبهمجحیمویرگول،مکترهمالزمماست.

م تم	
َ
دمم صراعمننتتمازمبیتمهفسممقطعۀمعربیم)صم60(ماُدِ 

تم شکولمشود.
َ
 
ِّ
بهمشکلماُد

م »سپحهیمنح دام،ملاۀمنح ومانمجنگجویمقراخسحیی«)صم6(.م	

همزۀمکوچکمبرممویم»همه«منحدمستماست.

م موِره	 آنم وم فرزیخم اادِقم آنم وم غورله ویزم آنم الجملهم »فیم

مگرگشت «م)صم130(.مشکلمریشنهحدی:م...آنمغومهم ویزموم

آنمبیدقمفرزیخمومآنم ومم حممگشته.

اگع«اگری

خحنمم یرشمتیم مام سمط العلی  فنیم نثرم صدورنجحهمصفاهم

چکیدهمنویتیمومآقحیمعمحدالدیخمشیخمالاکمحییمدممسیمصفاهم

مهممتوسطمبعضیماستحدنم
ً
ـمممکهمقبال بحزنگحمیمکردهماند.مایخمکحمم

انجحممشدهماست2مـمدممبحبم سونمتحمینِیمدشواممالزمماستموم

خوانندۀم عمولی،مومدمم وامدیمحسیمخوانندۀمخحّصممامدممفهمم

 سخمیحمیم یمکند.منکحتیمدممبحبمایخمبحزنگحمیمبهمنظرمنگحمندهم

مسیدهمکهمبهمعنوانمریشنهحدمعرضم یمشود:

م دممابسدایمبحزنگحمی،مدومبحممازمکسحبمسمط العلی بهمعنوانم	

»سرگذشتمنح ه«م)صم160(میحدمشدهماست.مازمآنجحمکهمایخم

واژهمافحدۀم عنِیمسرگذشتمشنصیم یمکند،مخوبماستم

کلمۀم»تحمیخ«میحم عحدلم نحسبمدیگریمجحیگزیخمآنمشود.م

م بنشیمازم طحلبمصفاۀم82م سخمکسحب،مدممبحزنگحمیم	

 نعکسمنشدهماست.م

م »ومسیومغحتمشمتعللمنکندمبهمآنکهمبهمامدومومدیوانمبزمگم	

دمم قتمت،م ایخم 84(.م )صم گویم«م جوابم آنجحم وم مومم

بحزنگحمی،مبهمعکسم عنیمشدهماستم)صم179(.مدممواقعم

 عنیمآنماستمکهمسیومغحتمشمنبحیدمبهحنهمکندمکهم خمبهم

امدویمخحنمخواهمممفتمومآنجحمجوابمخواهممداد،مبلکهم

بحیدمجوابممامدممکر حنمبهم أ ومانمخحنمبدهد؛مچنحنکهمدمم

ادا هم یمخوانیممکهمبحمدادنمصدهزاممدینحمممشوهمدمخواستم

شدمکهم»اگرمسلطحنمجاللمالدیخم>سیومغسمش<مومنّوابم

بهمبندگیمموند،م حنعمنیحیند«م)صم85(.

یگددبشتهلگ

1.همالحظگتهیگریخت

بنشم الحظحتمتحمینی،مححویمیحدداشتمهحیم فیدیماستم

برایمفهممبهسرم تحئلمتحمینیمکسحب.ماطالعحتمتحمینیم سخمبحم

دیگرم سونم بهم امجحعم بحم همراهم م
ً
غحلبح کهم مایخم الحظحت،م

ازمجملهم است.م شدهم تصایحم م
ً
بعضح وم تکمیلم تحمینیماند،م

توضیاحتمماجعمبهمبعضیماعدادمبهمکحمممفسهمدمم سخ،مبتیحمم فیدم

تمسلطنتمترکحنمخحتونم)صم199(م
ّ
هتتندم)ازمجملهمتوضیاحتمماجعمبهم د

یحمخوانشماعدادمسیحقیم سخمومنیزم دتموزامتمخواجهماخسیحمالملکم)صم

201((.ظرافتمهحیمنثرم نشیمماجعمبهمدیوانممسحلتمکر حنم)ص8(م

بدونمتوضیاحتمایخمبنشم)ص196(مبهمخوبیمدمکمنمیمشودموم

آنجحمکهم نشیمبهمایهحممازمردممومعموهحیشمصابتم یمکندم)صم

152(مبحمتوضیاحتم ندمجمدممایخمقتمتم)ص207(ماستمکهم

م علومم یمشود.مدومنکسهمدمبحمۀم الحظحتم
ً
اومکح ال  قصودم

تحمینیمبهمصومتمریشنهحدمعرضم یمشود:

م دممایخمتوضیاحت،ماگرمدممکنحممشمحمۀمصفاۀم سخمکسحب،م	

بهم شمحمۀمسطرمهممدادهمشود،مازمنظرمسهولتمدسترسیم

 طلبم ومدمباثمبهسرمخواهدمبود.م

م مالزمماستمماجعمبهمشکحیتمترکحنمخحتونمبهمابحقحخحنمماجعم	

بهماینکهمسیرجحنمازمتوابعموملواحقمکر حنماستم)صم67(متوضیحم

دادهمشود.مایخمقضیهم ربوطماستمبهماستیالیم لوکمشبحنکحمهم
برمایخمشهر،مبحمایخمادعحمکهمسیرجحنمبنشیمازمفحمسماست.3

2.هیگددبشتهلگیهمتاوطها ه«گمه سگن

دممایخمبنشمبحمامجحعمبهم نحبعم سعدد،مدمبحمۀماعالمماشنحصم سخم

مجح عمومم فّصلند.م
ً
شرحمدادهمشدهماست.مایخمتوضیاحتمغحلبح

نمونهممامدمبحمۀماشکحلم نسلفمنحمم»امدوقیح«،مبهم8م رجعممجوعم

عممام یمتوانم
ّ
ایخمتوضیاحتم مس نمونۀم مشدهماستم)صم211(.م

دمبحمۀمایخماشنحصمدید:مبراقمححجب،مبیزمشحه،مرحدشحهمخحتون،م

ترکحنمخحتون،مسلطحنمایداچیمومفنرالدیخمهرات.
2.مازمجملهمبحزنگحمیمدّرۀ نادره تألیفم یرزام هدیمخحنماسترآبحدیمتوسطم رحومم
استحدمسیّدمجعفرمشهیدی.مبرایماهمیتمکحمم رحوممشهیدیممک.مبحستحنیمرحمیزی،م

1363:مم409.
3.مبرایماطالعمبیشترمماجعمبهمایخم تألهممک.متاریخ شاهی قراختائیان کرمان:م365م

بهمجلو؛مححفظمابرو،م1378:م3/م58،م68.
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3.هیگددبشتهلگیهمتاوطها ه«گمهجگیهلگ

دممایخمبنشمبهم عرفیمومتوضیحماعالممجغرافیحییمپرداخسهم

بهم راتبم سمط العلیم اعالممجغرافیحییم است.محجمم شدهم

کمسرمازماعالمماشنحصماست،ما حمموشموماستقصحیم صّاحم

بهمهمحنمناو،مدقیقمومکح لماست.

م دممایخمبنشمجحیمتوضیایمدمبحمۀم»انحممسرحد«م)ص83(م	

دممهمتحیگیممفتنجحنم ا روزیم انحم«م کهمهمحنم»شهرم

 یمبحشد،مخحلیماست.م

م دمبحمۀم» نغحنی«م)ص118(منیزمتوضیحمدادهمنشدهماست؛مخوبم	
استمهمحنمتوضیحم رحومماقبحلمدممایخم ومدمنقلمشود.4

4.هوبژهه«گم هوهمالحظگته غوی

دشوامم سخم لغحتم بهم ماجعم کحفیم توضیاحتیم بنشم ایخم دمم

سمط العلی آومدهمشدهماست.مازمنمونهمهحیمتوضیاحتمکح لم

«م
ّ
اشد »نحبم وم )ص304(م شوسون«م »سوسون/م ذیلم  یمتوانم

)ص334(ممامذکرمکرد.مدممایخمقتمت،معالوهمبرمتوضیاحتم

لغوی،مدمم وامدیمماجعمبهمترجیحمضبطمهحیم نسلفمنیزمباثم

مذیلم»جوشمومبوش«م)ص289(.مهمچنیخم
ً
شدهماست.م ثال

آنهحمنیزمتوضیحمدادهمشدهم عالوهمبرم فرداتملغحت،مترکیبحتم

معالوهمبرم عنیمواژۀم»ا سالء«م)ص274(مترکیبم»برجم
ً
است؛م ثال

ا سالء«منیزم عنیمشدهماست)ص279(.

دممایخمبنشمدممتوضیحم فصلمماجعمبهم»جوشمومبوش«م

)صم289(،مضربمالمثلم»بحمآنمهمهمهوشمومبوشت،مرحشنهمندامهم

وشت«م
ُ
گوشت«مبهمنقلمازمامثال و حکم آ دهمکهمصایحمآنم»ک

)=مکفشت(ماست،منهمگوشتم)دهندا،م1383:م1/م343(.مبهمهمیخم

قیحس،م»گوشش«مهممکهمدممشحهدمنقلمشدهمازمبدایع االزمان یحدم

وشش«مبحشد.
ُ
شده،مبحیدم»ک

5.هیگددبشتهلگیهجگمع

اححدیث،م آیحت،م توضیحم وم ترجمهم شح لم یحدداشتمهحم ایخم

جمالتموما ثحلموماشعحممعربیمومفحمسیمومتوضیحم شکالتم

 سخموماستداللمدممصّاتمومسقممضبطمهحم یمبحشد.مدممایخم

بنشمعالوهمبرمتعییخم راجعماححدیثمومگویندگحنماشعحم،م

مدیگرم
ً
وجودم وامدم شحبهمبحمسمط العلی دممسحیرم سون،م نصوصح

آثحممنحصرالدیخم نشیمنیزمذکرمشدهماست.مدمطّیمایخمتوضیاحت،م

دا نهمدامم تاقیقحتم نتیجۀم اقبحل،م تعلیقحتم رحومم برم عالوهم

 صّاحموماستفحدهمازم نحبعیمکهمبعدمازم رحومماقبحلمچحپمشدهم

یحمحسیمهنوزمبهمصومتمخطیمهتتندممامنیزم یمبینیم.مبدونمایخم

توضیاحت،مفهمم سخمدشواممومنحقصم یمبود.مبهمعنوانمنمونۀمیکم

توضیحمکح ل،م یمتوانمازمیحدداشتمماجعمبهمعبحماتم عروفم

مومتمرهحمدقل...«م)ص21(میحدمکردم)مک.مص353(.م
ٌ
» حؤهحموشل

چندم ومدِمنیحز نِدمتوضیحمدممیحددشتمهحیمجح عمبهمنظرممسید،م

کهمدممزیرمذکرم یمشود:

م »بهمفحموقمصالبت،ممهحنندهمازمزهرمضاللتمگشت«)ص2(.م	

الزمماستمبهمداستحنماثرمنکردنمزهرمبهمبدنمعمرمخطحبم
اشحمهمشود.5

م نممبود«م)ص8(.م سخ،م	
ُ
»اشحمتمایشحنمُحکممومطحعتشحنمغ

تالیلمبنشیمازم قد ۀممقامات حریری است:مِ خمأ رمَ خم

نٌمم)القیتی،م1413ق:م25(.
ُ
همغ

ُ
همُحکٌممومطحعس

ُ
إشحمت

م »ایشحنممامبرمسپرهحیمگحومخوابحنیده«م)ص42(.مدممبحمۀم»سپرم	

گحو«متوضیحمدادهمنشدهماست.

م »حتحبمجومومحبهمازمترازومبرخحست«م)ص127(.متوضیحم	

الزممدامد.

«اگی هلگ

دممایخمبنشمآیحت،ماححدیث،م ثلمهحموماقوالمومعبحماتمعربی،م

ابیحتموم صحمیعمفحمسیمومعربی،ماعالمماشنحصموماقوامموم

جحیمهح،مواژهمهحمومترکیبحت،ماصطالححتمومتحمیخمهحیم ندمجم

تمنمحیهمشدهماند.م صّاحم اسرممبحمتقبلمایخم
ّ
دمم سخمکسحبمبهمدق

مآ حدهموم
ً
زحمت،مکسحبممامبرایمتاقیقحتمتحمینیمومادبیمکح ال

آسحنمکردهماست.

پاوبتهلگ

برم اقبحلم عبحسم  ۀم
ّ
کسحب،م قد رحیحنم ریوستمهحیم بنشم دمم

تصایحمسمط العلی،مشبحهتمهحیمزبحنیمسمط العلی بحمدوماثرم

مدیگرمنحصرالدیخم نشی،میعنیمنسائم االسحار ومدّرةاالخبار،م

سحخسحممترکیبمدممسمط العلی ومنموداممسالطیخمقراخسحییم
مصایحم یغحنیمبحشدم نتوبمبهم یغحنمازمبالدمقدیممسیتتحنمکهم

ً
4.م» نغحنی:مظحهرا

5.مبرایمایخمداستحنموم نحبعمآنممک.مشهیدی،م1380:م6/م603.ا روزمجزءمقحئنحتمدممشمحلمغربیمآبحدیمنهمقراممدامد«م)اقبحل،م1362:م134(.
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آ دهماست.مدمجمایخمریوستمهحمامزشمتاقیقیمکسحبممامبحالمبردهم

یتموموجدانمعلمیم صاحم اسرمماست.
ّ
ومنموداممجد

رحیحنمبنشمکسحب،مفهرستم نحبعموم آخذمایخمپژوهشموم

ترجمۀمخالصۀم قد همبهمانگلیتیماست.

  

مازم قحیتۀمتصایحمننتتمکسحبمسمط العلی للحضرة العلیام

بهمکوششم رحومماستحدمعبحسماقبحل،مبحمتصایحمتحزۀمآنمبهم

همتمخحنمم ریمم یرشمتی،م شنصم یمشودمکهمکسحب،مهمم

دممز ینۀمصاتم سخمومهممازمنظرمامائۀم قد همومتعلیقحتم

سود ند،ماعسالمیحفسهماست.م صاحم اسرممبحماستفحدهمازم سونم

تحمینیم شحبهموم رتبطمبحمسمط العلیمومسحیرمآثحممنحصرالدیخم

 نشی،متوانتتهم سنیمبتیحمم ضبوطمترمازمتصایحمننتتیخم

امائهمکند.م قد ۀم صاحمبرمکسحبمسمط العلیمححویم طحلبم

آنم دستنویسمهحیم وم کسحبم شنحختم ؤلف،م ز ینۀم دمم  همم

اعالمماشنحصموم تعلیقحتمکسحبمکهمشح لم عرفیم است.م

،توضیحم تحمینیم بحبم طحلبم دمم باثم اعالممجغرافیحیی،م

واژهمهحموماصطالححتموماشعحممفحمسیمومترجمۀماشعحمموما ثحلم

کهم بودهم دا نهمدامیم وم گتتردهم کحمم است،م عربیم عبحماتم وم

م اققم اسرممبهمشحیتتگیمازمعهدۀمآنمبرآ دهماست.م
ِ
 صاح

نمحیهمهحیم سعددمرحیحنمکسحبمآنممامبرایماستفحدهمهحیم سنوعم

ادبیمومتحمینیمآ حدهمومآسحنمکردهماست.مم

منگاع

م اقبـحل،معبـحسم)1362(.م قد همبرمسـمط العلی للحضـرة العلیا.مـ

تهران:ماسحطیر.

م بحسـتحنیمرحمیـزی،م امدابراهیمم)1363(.مخاتـون هفت قلعه.مـ

تهران:مموزبهحن.

م ــــــــــــــم)1390(.م قد همبرمتاریخ شـاهی قراخطائیان ـ

کرمان.متهران:معلم.

م روم نسـحم،م اتـخم)1394(.م»رنـجمتصویـرمازماسـتحدمایـرجمـ

کسـحب،م خحنـۀم تهـران:م ایران مـدار.م فرزانـۀ  دم:م مافشـحم«.م

بـحمهمکحمیمسـحز حنماسـنحدمومکسحبنحنۀم لیمجمهومیماسـال یم

ایران،مص76-71.

تاریخ شـاهی قراخطائیـان کرمان )1390(.مازم ؤلفیمنحشـنحس.م ـ

رحمیـزی.م بحسـتحنیم تاشـیۀم امدابراهیـمم وم تصایـحم مبـهم

تهران:معلم.

م ــهمخوافــیم)1378(.مـ
ّ
ححفــظمابــرو،مشــهحبمالدیخمعبدالل

جغرافیای حافظ ابرو.متهران:م یراثم کسوب.م

م دهنــدا،معلیماکبــرم)1383(.مامثــال و حکــم.متهــران:مـ

ا یرکبیر.

م ــران:مـ ــوی.مته ــرح مثن ــرم)1380(.مش ــیّدمجعف ــهیدی،مس ش

علمیمومفرهنگی.

م القیتــیمالشریشــی،مابوالعبــحسماحمدبــخمعبدالمؤ ــخمـ

)1413ق/م1992مم(.مشــرح مقامــات الحریــری.متاقیــقم

ــهم ــروت:مالمکسب ــم.مالجــزءماالول.مبی ــدمابوالفضــلمابراهی  ام

العصریةمصیداء.

م یــخم)1394(.مســمط العلی للحضــرة ـ
ّ
 نشــیمکر حنــی،منحصرالد

ــران:م ــی.مته ــمم یرشمت ــشم ری ــحمومپژوه ــا.متصای  العلی

بنیحدم وقوفحتمدکسرم امودمافشحم.




