
  نویسی فارسی در دربار ایلخانانسره
 حمد تبریزی: یگانه اثر منظوم به فارسی سره(ا )

 مسئول( ۀ)دانشجوی دکتری زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه فردوسی مشه ، نویسن مهشید گوهری کاخکی 

 )استادیار گروه زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه فردوسی مشه (محّمدجواد مهدوی 

 چکیده

های لملمی منئلالن اسئت   اامد تبب زی  کی از تار د امۀنشهنشاهئ تار خی  منظلمۀ اماسی

اسئت.  ربدوسئی سئبوده شئده    شاهنامۀ  به زبان رارسی و در وزن و سبک .ھ ۷3۸که در سار )

سئازی    تمش آگاهانۀ شئالب بئبای پئاک   نامهشهنشاههای مهم و ببیستۀ منظلمۀ  کی از و ژگی

سئازد و آن را  نثلر و منظلم رارسی متما ز میزبان رارسی است که ا ن منظلمه را از سا ب آثار م

اسئت   لنلان  گانه اثب منظلم رارسی و نخستین متن کامیی که بئه رارسئی سئبه سئبوده شئده     به

 کند. مطبح می

ای سباسب پارسئی و خئایی از   بب نلشتن منظلمهدر ا ن مقایه ابتدا ادلای اامد تبب زی مبنی

  نامتهشهنشتاههای لببی  تبکی و منلیی در منظلمۀ وا هکیمات بیگانه مطبح و با مطایلۀ بسامد 

ربدوسئی   شتاهنامۀتبب ئزی و   نامۀشهنشتاهگبا ی در است. سپس رارسیا ن مسویه ببرسی شده

شئلد. در ادامئه     نل سئی بهتئب نشئان داده   است تا میزان پا بنئدی تبب ئزی بئه سئبه    مقا سه شده

رسی  ازیمیه دیبستگی و لشق به هل ّت ا بانی ای سباسب پاهای شالب در سبودن منظلمهانگیزه

نل سئی در  است. پس از ببرسی مختصب پیشئینۀ سئبه  و تمش ببای بقای زبان رارسی  بیان شده
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ای تبب زی در ا ن زمینه و اهمیّت سبا ش منظلمه نامۀشهنشاهربد زبان رارسی  یا گاه منحصببه

 ست.امطبح شده به پارسی سبه در دربار ا یخانان تبک

 شتاهنامۀنل سئی   امئد تبب ئزی  سئبه   ا نامتۀشهنشتاهئئ تئار خی       منظلمۀ اماسیهاکلیدواژه

 ربدوسی  لببی  تبکی.

 مقّدم  ا۷
اسئت کئه    نامتهشهنشاههای منظلم  که در دورۀ ا یخانان سبوده شده  منظلمۀ  کی از تار د

ئئ   ن منظلمئۀ اماسئی  است. ا هجبی به پا ان رسانده ۷3۸اامد تبب زی نظم آن را در سار 

اسئت.  تازگی تصحیح و چئاپ شئده  هزار بیت است  بهتار خی که مشتمل بب بیش از شانزده

در  Or.2780 تنها نسخۀ خطّی ا ن منظلمه  به همباه سه منظلمۀ اماسی د گئب  بئه شئمارۀ   

 ا ن مجملله قبار دارد و ملرّخ 132ئ۴1در ورق  نامهشهنشاهشلد. ملزۀ بب تانیا نگهداری می

هجبی. در ا ن منظلمه  الاد  تار د منلر با شبح مختصبی از ایداد  ۸۰۰است به تار د 

چنگیز آالاز شده  سپس االار چنگیزخان و یانشینان او تا دو سئار پئس از مئبگ سئیطان     

 است.ابلسلید بهادرخان  آخب ن سیطان ا یخانی  روا ت شده

  کلشئش آگاهانئۀ شئالب بئبای     نامتهشهنشاههای مهم و ببیستۀ منظلمۀ  کی از و ژگی

نل سی است که بب ارزش زبانی و تشخّص سبکی اثب ارزوده و آن را از سا ب آثار منظلم سبه

است. اامد تبب زی اماسۀ تار خی خلد را در دورۀ استیمی منئلر و  رارسی متما ز ساخته

 اسئئت. در ا ئئن دوران  کئئارببد زبئئان لببئئی همچنئئان  سئئبوده در دربئئار ا یخانئئان تئئبک 

شئد.  زبان بلد و نشانۀ ر ل و دانش صااب اثب محسلب مئی تلیّه نل سندگان رارسی ملرد

ا ن دوره د ئده   انبله کیمات و اصطماات نامأنلس لببی  تبکی و منلیی در متلن تار خی

ای سباسئب پارسئی و   شلد. در چنین ر ا ی  اصبار شالبی اهل تبب ز بب سبودن منظلمهمی

خاطب شئالب بئه ربهنئگ و مییّئت       ک رخداد ملنادار و بیانگب تلیّق خایی از کیمات بیگانه 

 ا بانی و زبان رارسی است.

 پژوهش ۀپیشین ا۲
است  رق  بئه  های منظلم دورۀ منلر پبداخته شدهها و مقاالتی که در آنها به تار ددر کتاب
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ی و ادبئی  های تئار خ اامد تبب زی بسنده شده و به و ژگی نامۀشهنشاهذکب مشخصات کیّی 

« نگئاری منظئلم در دورۀ منئلر   تئار د »نامئۀ  است. رق  در پا انا ن اثب اشارۀ چندانی نشده

ربدوسئی و   شتاهنامۀلنا ئت بئه   »مقایئۀ مئبتب  بئا آن بئا لنئلان      و  (۱۳۸۹آبـاد، )راشکی علی

  (۱۳۸۹آبـاد، )عباسـی و راشـکی علی« سئبا ی در لصئب ربمئانبوا ی منئلالن بئب ا ئبان      شاهنامه

نل سی  با رو کبدی تار خی ملبری و به ببخی نکات ادبی منظلمه  ازیمیه سبه نامههشهنشا

بئه منظلمئۀ    صئلرت مفصّئل  . تنها اثبی که به(۳۷ـ۳۴)همان: است طلرِ مختصب اشاره شدهبه

 نامۀشهنشتاههای زبانی و ادبی منظلمۀ تار خی ببرسی و ژگی»نامۀ پبداخته  پا اننامه شهنشاه

های گلناگلن ادبی و زبئانی منظلمئۀ   ست که از ینبها (۱۳۹۱)گوهری کاخکی، « اامد تبب زی

 است.نظب را ببرسی کبده ملرد

یزیادعای سره ا۳  نویس  احمد تبر
است کئه تمئام منظلمئه بئه زبئان      ادلا کبده نامهشهنشاهبار در منظلمۀ  اامد تبب زی چند ن

است. شالب بئه  ارسی خلدداری کبدهر شده و او از آوردن کیمات الیب پارسی و دری سبوده

است ا ن و ژگی منظلمئۀ خئلد را ببیسئته کنئد و نشئان بدهئد کئه        ا ن شکل تمش کبده

ا ن  تبب ئزی بارهئا    بباست. لموهکاممً آگاهانه و هدرمند انجام شدهنامه شهنشاهنل سی سبه

نئده هئم کسئی    اسئت و در آ  نگفتئه « همه پارسی»کس در گذشته کتابی تأکید کبده که هیچ

های آالاز ن منظلمه به ا ن نکته اشاره همانند آن نخلاهد سبود. شالب نخستین بار در بخش

 است کبده
ـــا ـــکاگـــر پ ـــد کزدان ی ـــن  یاوری
 سکـسـت ن نگفتهیـ، ایهمه پارس

 دســــتان ســــپر افگنــــد یاگـــر ت
 یبـریبـه سـر بـر اگـر مـ یچو گفت

 

ـــو  ـــهینگ ـــم ب ـــز پارس  یو در یج
 و بسن است یهست ا یااگر سخته

ـــدر ا ـــی ـــدین راه س ـــر افگن  مر  پ
 د همــه ُدر درییــتــو را هرچــه با

 (۶۹ـ۶۶های : بیت۱۳۹۷)تبریزی،  

 های عرب پرهیز از واژه ا۷ا۳
آنکئه در آثئار    تبب زی اثبی اماسی و سبشار از اصئطماات نظئامی اسئت. بئا    نامۀ شهنشاه

ند  امّا تبب ئزی از کئارببد   های مبتب  با میدان نببد لببی و تبکی هسترارسی بسیاری از وا ه
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هئای  هئای رزمئی وا ه  گلنه کیمات سخت پبهیز کبده و ببای اشاره به ابزارها و سئمح ا ن

 مغفار  عماود  سانان  د ع  جّب است. در سباسب منظلمه  کیمات لببی مانند کار ببدهرارسی به

  تیار  تار   ترکش  پرنددو   آبال    برگستوانها ی پارسی  مانند یایِ آن از وا هکار نبرته و بهبه

  کوپاال  کمند  کمان  شمشیر  زنس   سپر  زوبین  ز ه  دشن   خود  خفتان  خدن   جوشن  تیف

کئه در آثئار د گئب      پرناددو و  بال آاست. دو وا ۀ استفاده شده نیزه  و نیام  ناوآ  گرز  کیش

 است بار تکبار شده ۶و  1۶تبتیب بهنامه شهنشاهرارسی کارببد بسیار کمی دارند  در 
ــه جهــان را ســپاه گــران  گرفت

 

 مـانکر و یـو گرز و ت پرنددو  
 (۱۰۹۵)همان: بیت  

ه انــدوخت نــا  کــآن کخنــ
 بلنــــــــــــــــــــــــــد

 

 منـدکبه خّم  آبال  به زخم  
 
 

 (۴۲۷۹)همان: بیت 
تبب زی درمئلرد آالت ملسئیقی بزمئی و رزمئی نیئز رقئ  از کیمئات رارسئی اسئتفاده          

  کوسو چند ملرد  سرنای  نای  تبیرهبیشتب به آالت ملسیقی رزمی  نامههشهنشااست. در کبده

اشاره شئده و کیمئات لببئی  ماننئد      دهلو   ود  ن   چن   و سازهای بزمی نایکّرهو  شیپو 

است. رق  کیمات لببئی  کار نبرته  در سباسب منظلمه بهطنبو و  بربط  عود  طبل  بوق  جرس

 است.بار در منظلمه تکبار شده 1و  ۴تبتیب   به باب و   باب

کئار  بئه  طلرِ ململر در زبان رارسئی اتّی از آوردن کیمات لببی که بهنامه شهنشاهسبا ندۀ 

یای آنها اسئتفاده کنئد. بئبای    های رارسی بهاست از وا هخلدداری کبده و کلشیده ررته می

 صایدیایِ و به بامدادو  پهاههای ه  وا صب یایِ   بهتیما و  اندوههای کیمه غمیایِ مثار  به

 است.کار ررتهبه دامیا و  شکا های   وا هصیادو 

کئارگیبی  در متلن رارسی کمتئب کئارببد داشئته و نشئانۀ تلصئب سئبا نده در بئه        دامیا 

 های رارسی است وا ه
 ارکارش پلنگ است روز شکش
 

 ا یادامن یـنهنگ است در دا  ا 
 (۸۵۷: بیت۱۳۹۷)تبریزی،  

 



001  
 ۷۱/۲نامۀ فرهنگستان، 

 یسی فارسی در دربار ایلخانان ترکنوسره مقاله
 

 نام شهنشاههای عرب  د  بسامد اندآ واژه ا۲ا۳
خئلرد کئه ااتمئار دارد    را ج لببی نیز به چشم مئی  ۀتلداد بسیار اندکی وا نامه شهنشاهدر 

باباشد. کیمات  ها تلیّه نکبدهشالب در اثب لادت ذهنی  به بیگانه بلدن ا ن وا ه رم  ایثا   اد   جا

یحان  دولت  جوالن بار و کیمۀ  3 دونبار  کیمۀ  1 ناوعو  نثا   مرجان  و کاف  قبا  صف  شرح   

 اند.کار ررتهدر کل منظلمه به  غوت بار با اممی  12بار )و  3غوط  

کئار ررتئه کئه    های الب ب و نامأنلس لببی در منظلمه بئه شماری وا هدر ملارد انگشت

هئای  ای از وا هپاره یای آنها از کیمات رارسی استفاده کند؛ ممکن استتلانسته بهشالب می

در اثب بدخلانی کاتب از روی نسخۀ اساس  ا بدخلانی نگارندگان مقایه از  نامهشهنشاهلببی 

 اند ها رهبست شدهباشد. در ادامه ا ن وا ه روی نسخۀ خطّی به ا ن اثب راه  ارته

 زحیر:
 زبردست چون ابر باران چو تیر

 
 زحیااربباریــد بــر جــان ایاــان  

 (۲۳۹۳)همان: بیت  
اسئت  کئارببد ا ئن کیمئه     کار ررتهبه دسمان ۀهملاره وا  نامهشهنشاها نکه در  با تلیّه به  سما

 یای تأمّل دارد 
ــتاره ببار ــس ــمانی  دی از آس

 

 اسـتخوان سمااز  یختیفرور 
 (۱۰۸)همان: بیت  

 زنان:مراغ 
 گاه و گـاهیناب خوردند ب یم
 

ــپاه زنااانمراغاا   ــه س  در مراغ
 (۱۰۴۶۵، بیت ۱۳۹۷)تبریزی،  

 است کار ررتهندرت در اشلار رارسی بها ن تبکیب به
 تل در مبااله رارغ و صلری بئه نلبهئار  

 
 ز آرزوی تئل  زنانمراغ در خاک و خلن  

 (.۲۸۵: ۱۳۴۰،اوقدی)  

http://ganjoor.net/ouhadi/
http://ganjoor.net/ouhadi/
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لطّار  ناصبخسبو  امیبخسئبو    ازیمیه در اشلار ملیلی « الیتیدن»به ملنی مراغ  وا ۀ لببی 

 زناانمراغا شلد. شا د شالب به ا جاد یناس بین ای د ده میلنصبی  سنایی و اوادی مبااله

 است.تلیّه کبده و از لببی بلدن آن الارل شده مراغ و شهب 

ای یا گز ن ببای تبب زی ململالً هنگامی که در تنگنای وزن قبار گبرته  ا در  ارتن وا ه

است. در ببخئی مئلارد هئم    کار ببدههای لببی بهبی با دشلاری ملایه شده  وا هکیمات لب

 است  کار گبرتهگل ی شالب از لببی بلدن ا ن کیمات الارل مانده و ناآگاهانه آنها را به

 نامهشهنشاهنیز لببی است که در دو بیت د گب « لایم»  وا ۀ بوستان  در ا ن بیت از عالم

هئای  )بیئت « دمی پیش دانا به از لایمی است»نیز ت مین مصباع  ابیاتهم تکبار شده و آن 

 است.و شالب بدون تنییب آن را آورده (۲۳۵: ۱۳۸۷)سعدی،  بوستان   از1۶3۸۷و  ۹12۸

 با تلیّه بهاست که  نامهشهنشاه   ا ن وا ه پبکارببدتب ن وا ۀ لببی در 2۵)بسامد   کمین

 نما د ای در آن طبیلی میهروح اماسی منظلمه  کارببد چنین کیم
 نیماکسر کیردند کناستند و 

 

 نیزمـ یگفت با شاه رو یکی 
 (۳۴۷۲)همان: بیت  

: ۱۳۸۷)سـعدی، بوستتان    در  ک بیت که ت مین  کی از ابیئات  لکان ۀشد)رارسی لیکن
 است کار ررته  است به(۱۲۸

ـــار آشفته ـــه ک ـــان را هم ـــتجه  اس
ـــرفت» ـــردی و زوریگ ـــه م ـــالم ب  م ع
 

 اسـت:جان او را که خوش گفته خنک 
ــرد کنیولاا ــورینب ــه گ ــود ب ــا خ  «م ب
 (۸۳۸۶ـ۷های : بیت۱۳۹۷)تبریزی،  

   1۴)بسامد   مرهم

 لب تانه خاک است، زمز  کجاست؟
 

 کجاسـت؟ مرهمدل خسته ریش است،  
 (۱۳۵۴۷: بیت ۱۳۹۷)تبریزی،  

 است.آمدهنامه شهنشاهبار در  نیز چند ن مزگت   وا ۀ 2۰)بسامد   مسجد

 های مغول  و ترک بسامد اندآ واژه ا۳ا۳
اامد تبب زی در دربار ا یخانان که الایب لناو ن  ایقاب و ااکام اکئلمتی در آن بئه زبئان    

ها و تبکیبات تبکئی و منئلیی در سئا ب    است. بسامد وا همنلیی بلده  تار د خلد را نگاشته
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رشئیدی  بسئیار باالسئت.    الّتتواریخ جتامعو یئل نی  تاریخ جهانگشتای آثار ا ن دوره  مانند 

گلنه آثار بهبه ببده  امّا هلشئمندانه و  شک تبب زی در سبودن منظلمۀ تار خی خلد از ا نبی

ناچئار  سئت. ایبتئه شئالب بئه    ابا ید ّت بسیار از کیمات بیگانۀ ملیلد در آنهئا پبهیئز کئبده   

ت کئه ا ئن نکتئه    اسئ های خاص لببی  تبکی  منلیی و لبئبی را در مئتن خئلد آورده   اسم

 کند.نل سی وی وارد نمیای بب ادلای سبهخدشه

 اینجاو  اتاباکتبکی و منلیی  ۀوا  13ئ رق   نظب از الممصبف ئ نامهشهنشاهدر منظلمۀ 

لغاغبار    1)هبکدام  نرگ و   قاول  قراساو  سانغر  تمغاا  پاایزهبئار     ۴و  2تبتیئب  )بئه  توغو  با

ف  غازغان]یشکب     اند  ررتهکار به یرل 
 دیــمــا را ام یبــرآور بــه بــازو

 

 دیسـپ توغن جهان را به که یس 
 (۱۳۸۸۵، بیت ۱۳۹۷)تبریزی،  

 ز آن گنـاه غازغاند در یبجوش
 

ــپاه  ــر س ــد او را سراس  بخوردن
 (۱۰۶۷۲)همان: بیت  

یزی با فردوس مقایسۀ فا س  ا۶  گرای  احمد تبر
ه تلداد کیمات لببی ا ن منظلمه بسیار کمتئب  رسد کنظب میتبب زی  به نامۀشهنشاهبا ببرسی 

هئای  لنئلان سئمح  ربدوسئی بئه   شتاهنامۀاست. بسیاری از کیمات لببی که در  شاهنامهاز 

  ماننئد  شتاهنامهاست و ببخی از ینات لببی پبکارببد در کار ررتهینگی و آالت ملسیقی به

 شلد. د ده نمی نامهشهنشاه  در سباسب مجلس  غم  عنبر  عاشق  عاقل  قلب  قلم  قصر  شمع

هئای  در بیت« لایم»و « ییکن»نظب از کیمات صبف  نامهشهنشاهدر های لببی تلداد وا ه

وا ۀ بسئی    ۵۰۰است. با رئبض  بار تکبار شده ۸۹وا ه است که  23  شده از سلدیت مین

است   نامهشهنشاه ببابب تقب باً سه ربدوسیشاهنامۀ به ا نکه اجم تلیّه و باشاهنامه لببی در 

اسئت.   نامهشهنشتاه ببابئب  تقب باً هفتشاهنامه شلد که کیمات لببی ملیلد در مشخص می

کیمئات لببئی    شئلد و تلئداد  اگب تکبار کیمات درنظب گبرته شلد  ا ن تفاوت آشکارتب می

ن . نتا ج ااصئل از ا ئن مقا سئه  میئزا    خلاهد بلدنامه شهنشاه ببابب وسهب باً سی  تقشاهنامه

 دهد. نل سی را بهتب نشان میپا بندی اامد تبب زی به سبه



006 
 ۷۱/۲نامۀ فرهنگستان، 

 نویسی فارسی در دربار ایلخانان ترکسره مقاله
 

 نام منروم 
تعداد 

 هابیت
های عرب  واژه

 )بدون تکرا (

د صد 
های عرب  واژه

 )بدون تکرا (

 های عرب واژه
 )با تکرا (

های د صد واژه
 عرب  )با تکرا (

 درصد ۸/1۷ ۸۹3۸ درصد 1 ۵۰۰ ۵۰۰۰۰  شاهنام

 درصد ۵۴/۰ ۸۹ درصد 1۴/۰ 23 1۶۴۰۰  نامشهنشاه

یزی انهیزه ا۵  های احمد تبر
تلان انگیزۀ ادبی شئالب  به رارسی پاک را می نامهشهنشاه کی از دال ل اصیی سبودن منظلمۀ 

بار  اش بب آثار مشابه دانست که خلد تبب زی چند نیل ی و ریحان منظلمهدریهتِ ببتبی

سباسب همه پارسئی و  »کس قبل از او اثبی که هیچ به آن اشاره و تأکید کبده نامهشهنشاهدر 

های د گبئ ازیمیئه  شکیی پنهان به رقابت با منظلمه است. گل ی شالب بهخیق نکبده« دری

 است. ئ پبداخته و اثب خلد را بب آنها ببتبی داده ربدوسیشاهنامۀ 

یئز  لببئی )بئه  کند اتّئی  ئک وا ۀ     بلد از ا نکه ادلا مینامهشهنشاهتبب زی در انتهای 

کننئده   اش را ببای انجام ا ن تئمش ربسئلده  های خاص  در منظلمه ویلد ندارد  انگیزهنام

 کند یاودانگی نام خلد ذکب می
 از آن کوه و کوماله ]؟[ ز این آب و خاک

ـــاز ییکـــ ـــا  ت  در او ینیســـت جـــز ن
 اـــه فرســـوده شـــد جـــان و تـــنیز اند

 

ــس نگفته  ــی ک ــین پارس ــاکچن ــت پ  س
ــاز نگــه چــون کنــد ــه ب  در او؟ یکــس ب

 بمانـــد ز مـــن یه نـــامکـــه باشـــد کـــ
 (۱۶۳۹۵ـ۷، ابیات ۱۳۹۷)تبریزی،  

ای  انگیئزۀ میّئی و تئمش    تب ن انگیزۀ تبب زی ببای سبودن چنین منظلمئه امّا شا د مهم

  زبان رارسی  گانئه لنصئب   نامهشهنشاهاست. در دوران سبودن ببای اف  زبان رارسی بلده

انی بلد که ساکنان رمت ا ئبان و دوسئتداران ا ئبان ربهنگئی را بئا      بخش ربهنگ ا بهل ّت

 سئاخت. شئالب  های پیباملن آنهئا یئدا مئی   کبد و از ربهنگویلد تنلع قلمی  کپارچه می
هم اگبچه از مبدم تبب ز و در خدمت ا یخانان تبک بلد  امّا خئلد را متلیّئق بئه     نامهشهنشاه

ورز ئد. بنئاببا ن  چئلن    ین و ربهنئگ مهئب مئی   دانست و بئه ا ئن سئبزم   ا بان ربهنگی می

لنئلان  تلانست بیگانگان را از سبزمین خلد بیبون بباند  به پاسداشت زبان رارسئی  بئه  نمی
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هئای   کی از ارکان مهم بقای ا بان ربهنگی  پبداخت و تمش کبد تا بئا خئارج کئبدن وا ه   

 ببدارد. ای به رارسی پاک  در ا ن راستا گام بیگانه و سبودن منظلمه

خاطب تبب ئزی بئه ا ئبان و ا بانئی  در چگئلنگی تلصئیف ا بانیئان و منئلالن و          تلیّق

های شالب از دو قطب مخایف نیز کئاممً مشئهلد اسئت. تبب ئزی کلشئیده بئا       تصل بسازی

ای مثبئت و  هکارگیبی هدرمند ابزارهای زبانی و بمالی  تصل بی نقادانه از منلالن و چهببه

تلیّه ا ن است کئه   . نکتۀ یایب(۱۳۹۲)گوهری کاخکی و دیگران، ان نشان دهد ستلده از ا بانی

گلنه کئه در اواخئب قئبن سئیزدهم     گبا ی و ناسیلناییستی  آندر ا ن دوره  هنلز ینبش میّی

 است.هجبی آالاز شد  ویلد نداشته

یخ سره فرد جایهاه منحصرب ا ۴  نویس  فا س د  تا 
سئینا و  نل سی  از قبن پنجم هجبی در آثار کسانی چئلن ابئن  و کبد سبهتلان گفت که رمی

ها  بیانگب ابکتی یدّی و مستمب نبلدند و هیچ متن شد. امّا ا ن نملنه ابلر حان بیبونی آالاز

نیا، )صـدریباشئد   نل سی نلشته شئده مستقیی از قبن پنجم ملیلد نیست که با رو کبد سبه
که ویلد لباراتی به رارسی سبه در ببخی آثار  بدون ا نکئه   . با د تلیّه داشت(۱۰۲: ۱۳۸۸

 نل سی نیست.ای از ینبش سبهباشد  نشانه سازی زبان رارسی نلشته شدهبا هدف پاک

اند    آثاری را که به زبان پارسی سبه نگاشته شدهپارسی نغزاصنب اکمت در کتاب لیی

است. او از ن سیزدهم هجبی ببرسی کبدههای آن در قبن هشتم تا پا ان قباز نخستین نملنه

ای بئه نثئب   های کلتاه چندصئفحه است که همگی نامهچهار نامه متلیق به ا ن دوران نام ببده

ای سباسئب  صئفحه  ای که اکمت به آن اشاره کبده   ک نامۀ چهئار تب ن نامههستند. قد می

 . (۲۷: ۱۳۳۰)قکمت، است تاریخ وّصاف پارسی در بخش چهارم 

   ئک نامئۀ   «نل سئی پیشینۀ تار خی و مبانی نظئبی سئبه  »ای با لنلان نیا در مقایهصدری

سئطبی از بهاءایئدّ ن محمّئدبن مؤ ّئد     اسئت   ئک نامئۀ دوازده   د گب به ا ن رهبست ارزوده

  که در قبن ششم هجبی به نثبی از لببیّت خایی نگاشته التوّسل الی الترّسلبندادی  مؤیّف 

اسئت   نیا در مقایۀ خلد اشاره کبدهطلر که صدری. همان(۱۰۴ـ۵: ۱۳۸۸نیا، )صدریاست شده

نل سئانی  های کلتاه دوستانه هستند و نل سئندگان آنهئا از منیئق   پنج اثب  ادشده همگی نامه
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بب التقئاد قئلمی و    نل سی آنها مبتنیاند. درنتیجه  سبهنل سی نداشتهبلدند که تلیّقی به سبه

تلان سئبگبمی  . دییل ا ن اقدام دبیبان مستلبب را لملماً می(۱۰۶ـ۷)همان: است میهنی نبلده

 نما ی دانست.  ا نللی ر ل

اند بئه نثئب هسئتند.    به رارسی سبه نلشته شده نامهشهنشاهتمامی آثاری که قبل  ا بلد از 

بیت  تنها منظلمۀ رارسی است که از کیمات لببی و تبکی و  1۶۴۰۰ا بیش از   بنامهشهنشتاه

رئبد در زبئان   اامد تبب زی اثبی منحصببهنامۀ شهنشاهی کمابیش خایی است. بناببا ن  منلی

یهت  نخستین نملنۀ  ک متن کامئل و مسئتقل بئه زبئان       ک گبدد؛ ازرارسی محسلب می

د گب  تنها اثئب منظئلمی اسئت کئه بئه رارسئی پئاک سئبوده          یهتی رارسی سبه است و از

 است. شده

 گیری نتیج  ا۱
کند که سباسب منظلمه بئه پارسئی و دری   چند ن بار تأکید می نامهشهنشتاه زی در اامد تبب

شلد. او ا ن های خاص  در آن  ارت نمییز ناماست و اتّی  ک وا ۀ لببی  بهسبوده شده

 است. و ژگی را ویه تما ز منظلمۀ خلد با د گب آثار رارسی دانسته

مشخص شئد کئه     نامهشهنشاهی و منلیی در های لببی  تبکبا ببرسی میزان کارببد وا ه

ا ئن  تلئداد بسئیار     ویئلد  است. باهای بیگانه پبهیز کبدهشالب تا ادّ ز ادی از آوردن وا ه

خلرد که بسامد هبکدام از آنها ململالً از دو  ا به چشم می نامهشهنشاهاندکی وا ۀ لببی در 

نیئز بسئیار    نامتهشهنشتاهملیئلد در  کند. تلداد کیمات تبکی و منلیی سه ملرد تجاوز نمی

 شمار و ناچیز است. انگشت

ای به رارسی سبه  انگیزۀ ادبی ببای خیق اثئبی   کی از دال ل شالب ببای سبودن منظلمه

تب ن انگیئزۀ تبب ئزی   تب ن و اصییاست. ایبتّه مهممتما ز با د گب آثار ادبی پیش از خلد بلده

لان لشئق و دیبسئتگی او بئه زبئان رارسئی و ا ئبان       تئ ای را مئی ببای سبودن چنین منظلمه

 ربهنگی دانست. 
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 .بئه نثئب هسئتند    انئد به رارسی سبه نلشته شئده  نامهشهنشاهتمام آثاری که قبل  ا بلد از 

 یاامد تبب زی  گانه اثب منظلم و نخستین متن کامئل و مسئتقی  نامۀ شهنشاهمنظلمۀ   بناببا ن

 . استسبه سبوده شدهرارسی است که به 

 منابع
 به کوشش قمید سعادت، تهران: کاوه. ،دیوان(، ۱۳۴۰الّدین )ای، رکناوقدی مراغه

ق، تـاری   ۷۳۸، تـألیف: ۲۷۸۰، کتابخانۀ موزۀ بریتانیا، نسـخۀ خّطـی شـمارۀ نامهشهنشاهتبریزی، اقمد، 
 ق. ۸۰۰کتابت: 

اد راشـکی، تهـران: بنیـاد ، به تصحیح مهاید گـوهری کـاخکی و جـونامهشهنشاه(، ۱۳۹۷تبریزی، اقمد )
 موقوفات دکتر محمود افاار با همکاری سخن.

 تهران: ققیقت. ،پارسی نغز(، ۱۳۳۰اصغر )قکمت، علی
 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ،سراییفردوسی و شاهنامه(، ۱۳۹۰مطلق، جالل و دیگران )خالقی

تـاری  نامـۀ کارشناسـی ارشـد ، پایـان«ورۀ مغولنگاری منظو  در دتاری »(، ۱۳۸۹آباد، جواد )راشکی علی
 دورۀ اسالمی، داناکدۀ ادبّیات و علو  انسانی داناگاه فردوسی ماهد.ایران 

 به تصحیح محّمدعلی فروغی، تهران: کتاب پارسه. ،کلّیات(، ۱۳۸۷الدین عبدالله )سعدی، مصلح

، ۶۵ ش ،زبان و ادبّیات فارسی، مجّلۀ «ینویسپیاینۀ تاریخی و مبانی نظری سره»(، ۱۳۸۸نیا، باقر )صدری
 .۱۲۸ـ۹۹ص 

سـرایی در عصـر فردوسـی و شـاهنامه شتاهنامۀعنایت بـه »(، ۱۳۸۹آباد )عباسی، جواد و جواد راشکی علی
، جستارهای ادبی مجلۀ ،«خّطی در تاری  مغول( شاهنامۀفرمانروایی مغوالن بر ایران )بررسی موردی: دو 

 .۴۴ـ۱۹، ص ۱۶۹ش 
 تهران: سورۀ مهر. ،سازی و وضع و ترجمۀ اصطمحات علمی و فّنیلغت (،۱۳۸۰، خسرو )فرشیدورد

المعـارف ة، تهـران: مرکـز دائر۳مطلـق، ج  به تصحیح جالل خالقی ،شاهنامه(، ۱۳۹۱فردوسی، ابوالقاسم )
 اسالمی. بزر  

اقمـد  نامتۀشتاهشهن های زبانی و ادبی منظومۀ تـاریخیبررسی ویژگی»(، ۱۳۹۱گوهری کاخکی، مهاید )
نامۀ کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبّیات فارسی، داناکدۀ ادبّیات و علو  انسانی داناـگاه ، پایان«تبریزی

 فردوسی ماهد.

ارزیــابی جایگــاه مغــوالن و ایرانیــان در »(، ۱۳۹۲گــوهری کــاخکی، مهاــید و جــواد عباســی و دیگــران )
 .۸۴ـ۵۷، ص ۱، ش ۴۶سال  ،جستارهای ادبی مجلۀ ،«اقمد تبریزی نامۀشهنشاه

گاه. مسائل عصر ایلخانان،(، ۱۳۷۰مرتضوی، منوچهر )  تهران: آ
 .۴۹۰ـ۴ص  ،۷۵و  ۷۴، ش چیستا مجلۀ ،«شاهنامهعربی در  هایلغت»(، ۱۳۶۹خانلری، پرویز ) ناتل
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