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چکیده
شکارنارة یلخارا نسکره یی یست دن برب تربیت و ةعرهج دوادگرن و پرادگرن شارنی ک
دن قرن هشتم هجری ب دست عخ بن ةنصون حخویا بر یسرس چندلن برزارة و شارنارة ؛
ب خصوص شارنارة ةخاشره ب ارم «طغرنتیمونخرن» تأهیف شده یست .یلن نسره یز س
باش کخّ تشایل شده یست :باش یوّل دلبرچ یی ک یز هحرظ سیر تحول برزارة اولس و
تدولن ترنلخ عخم یز یهمّیت ولژهیی برخوندین یست ،باش دوم دن تربیت و ةعرهج ةرغرن
شکارنی و باش سکوم دن تربیت و ةعرهج دوادگرن شکارنی یست .عخ نغم فویلد زبرا ،
ترنلا و یدب  ،ةتأسکارا یلن نسکره تر کنون تصحیح و ةعرّف اشده یست .اگرناده دن یلن
پژوهش بر آن یست تر عالوه بر ةعرّف اسخ یلن نسره  ،جویاب ةاتخف آن نی برنس کند.
کلیدواژهها :شارنارة یلخارا  ،عخ بن ةنصون حخویا  ،برزارة  ،ةعرف اسخ خط .
 -1مقدّمه

برزارة کترب یست کک بک پکرون

و ةعرهجک جکراونین شکارنی ةک پکردیزد و یطکال «برزارةک »

ب یلن گواک کتکب یز بکرب ةجکرز جککر جکرا و ینیدس ککل یسکت؛ زلکری یلکن گواک کتکب بکر تربیکت و
ةعرهج «بکرز شکارنی» آغکرز ةک شکواد و باکش عمکدس آن دن بکرب یلکن پراکده یسکت .هم نکین بکر
برنسک برزارة ک هککر ةعخککوم ة ک شککود کک دن زبککرن فرنس ک ی ککو «برزارة ک » و «شککارنارة » ةتککرید
لادلگر هستند.
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 -2پیشینة تحقیق

ةتأسّککارا یلککن نسککره تککرکنون تصککحیح و ةعرّف ک اشککده؛ یةّککر دن بع ک تح ی ککرت بک

ککونت

جراب ب آن یشرنه شکده یسکت .ةحمکدت ک دیاکشپکژوه دن تح یکق ةبسکو «برزارةک هکر و برزلکرنی»
بک طککون ةاتصککر دن حککد چنککد خک بک سککرخترن شککارنارة یلخاککرا پردیختک و بک ینتبککر آن بککر
ید یهمرید ف قویاین یهصکیرد لکر همکرن «جوینحنرةک یةرةیک » یشکرنه ککرده و بکر یسکرس فهرسکتهکر
و ةنککربم ةرجککم ،چنککد اسککا یز یلککن نسککره نی ةعرفکک کککرده یسککت (دیاککشپککژوه.)22 :1911 ،
هم نککین عخکک غککروی ،ةصککحّح برزارةکک اسککوی دن ة رهکک یی بککر عنککوین «ترنلا کک ةاتصککر
برزارةک اولسک و ةعرّفک چنککد برزارةک » بک طککون ةاتصککر بک یلککن نسککره پردیختک یسککت (غککروی،
 .)1211 :1921پرولککر یجکککرل ایککر دن دو ة ره ک ةج کرّی ةاتصککری ب ک یلککن نسککره یشککرنه کککرده یسککت
(یجکککرل 11 :1921 ،؛ همککو .)1911،ککرد آلین ک واککد دن ة ره ک یی بککر عنککوین «یهصککید» دن حککدود دو
سطر بک وجکود یلکن نسکره یز طرلکق اسکا کترباراک ةخکش یشکرنه ککرده یسکت (آلینک واکد1111 ،
 .)191 :.ف کیخاس تککرو ر دن ة ره ک یی بککر عنککوین «ترنلا ک عخککوم طبیع ک دن اوشککت هککری فرنس ک »
ب ک یلککن ک ک شککارنارة ةخاشککره یهگککول بککریی شککارنارة یلخا کرا بککوده ةاتصککری یشککرنه کککرده
یسککت (تککرو ر .)11 :1921 ،هم نککین ةحمککدعخک ةوهککوی دن دی ککرۀ یهمعککرن بککرنال یسککالة جلککل
«برزارة هر» بر یشرنه ب چند ةنبم بک سکرخترن کخّک یلکن نسکره پردیختک و بک یلکن ةسکأه کک یسکرس
آن بر پرلک شکارنارة ةخاشکره یسکت پردیختک یسکت (ةوهکوی )1911 ،عکالوه بکر یلکنهکر ،حسکن
تککر باککش دن تککرنلخ پرشککا و دیةیرشککا بکک طککون ةاتصککر بکک یلککن نسککره پردیختکک و
بک خصککوص قککدلم تککرلن اسککا آن نی کک دن کترباراک ةخککش اگرهککدینی ةک شککود تحخیککل کککرده
یست (تر باش:1912 ،

.)111 :2

 -3سنّت بازنامهنویسی در ایران

باکش قربکل تکوجّه یز اوککم و ارکر فرنسک یز نوزگکرن سککرةرایرن تکر دونس ار کری نی برزارةک هککر
تشایل ة دهد .برزارة اولسک دن یلکرین بک شکرخ هکر و شکعب ةاتخاک ت سکیم ةک شکود .لاک یز
یلن شرخ هری ةهم دن یلکرین ،برزارةک هکرل یسکت کک بکر یسکرس «برزارةک اوشکیرویا » اوشکت شکده
یست.
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ةعرّف شارنارة یلخارا

کتب جراونشنرسک دونس یسکالة یز تکأهیف برزارةک یی بک کوشکش برنگمهکر بک اکرم اوشکیروین
خبککر دیدهیاککد (ایشککربونی21 :. 1212 ،؛ حخککویا )9 :. 1291 ،؛ بکک گواکک یی ککک ةأخککش باککش
عخم یهبریه جرةم یهعخکوم سکتین و ةرغکرن شکارنی ااکرلس یهانکون ،برزارةک یی بک اکرم «کسکری» بکوده
یسکککت (شکککمسیهکککدلن آةخک ک 919 :9 ،1911 ،؛ فاکککر نیزی .)111 :1911 ،دن برزارةک ک برجکککری
ةراککده دن کتربارا ک لککو س ک یل یی آةرلاککر 2و ةککرو یه کشّهب 9یز قککول اوشککیروین ةطککرهب دن بککرب
بککرز جکککر شککده یسککت (برزارةکک [ ،بکک تککر]11 :؛ ةسککعودی .)112 :1 ،. 1122 ،ت کک بیککنش ایککر
برزارةک یی نی بککر اککرم اوشککیرویا بک چککرس نسککراده یسککت (برنگمهککر .)111-9 :91 ،1912 ،عککالوه
بر ةستندیت فو  ،یلر یفشرن ایکر برزارةک یی نی بکر اکرم «برزارةک کسکری» بک چکرس نسکراده کک عینکر
دن جرةم یهعخوم ستّین آةده لاسرن یست (برنگمهر،1912 ،

بر آا

.)2192 :9

برزارةکک اوشککرویا دن دونس سککرةرایرن بکک دسککتون «یبویهاککوینس عبککدیهمخش بککن اککو » یز زبککرن
پهخککوی بکک فرنسکک دنی ترجمکک شککد (ایشککربونی21 :. 1212 ،؛ حخککویا  .)9 :. 1291 ،شککرلد
برزارةککک سکککرةرایرن (اسکککوی 121 ،111 ،111 :1921 ،و  )111کککک یز ةنکککربم اسکککوی دن تکککأهیف
برزارة ی

بوده همین نسکره برشکد و چنکرن کک پکیشتکر گاتک شکد ،ت ک بیکنش ایکر برزارةک یی بکر

عنککوین برزارة ک اوشککرویا چککرس کککرده (برنگمهککر )111-9 :91 ،1912 ،ک ک یگککر همککین ترجم ک
ابرشد ،برلد بک احکوی بکر یلکن ترجمک ةکرتب برشکد .سکیس بکر یسکرس ترجمک برزارةک اوشکرویا ،
برزارة ک یی ب ک اککرم «شککره خخککف سیسککترا » تککأهیف شککد (ایشککربونی21 :. 1212 ،؛ حخککویا 1291 ،

 )9 :.و بعککد یز آن ایککر دن دونس ةحمککود غراککوی برزارةکک یی گولککر بککر یسککرس برزارةکک اوشککرویا
تککأهیف شککده یسککت (لنککرل خیختککر  1.)1 :. 1111 ،سککیس دن دونس ةخاشککره ،برزارةکک یی بکک اککرم
«ةخاشککره» و بکک کوشککش «خویجکک اوککرمیهمخککش» و بکک دسککت «خویجکک یبویهحسککن ایشککربونی»
تککأهیف شککد ک ک ینتبککر آن بککر ترجم ک برزارة ک اوشککرویا قطع ک یسککت (ایشککربونی29 . 1212 ،؛
حخککویا 9 :. 1291 ،؛ نیواککدی .2)191 :1919 ،دن دونس حاوةککت سککخطرن سککنجر ایککر بککر یسککرس
شککارنارة ةخاشککره  ،برزارةک یی بک دسککت «لنککرل خیختککر » بککریی سککخطرن سککنجر تککأهیف شککد (دن
یلککن بککرب ن  :لنککرل خیختککر  .). 1111 ،تککرکنون یز قککرن هاککتم هجککری برزارةک یی کک بککر یسککرس
برزارة ک اوشککرویا تککأهیف شککده برشککد پیککدی اشککده یسککت؛ یةّککر دن قککرن هشککتم« ،عخ ک بککن ةنصککون
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حخویا » بر یسرس چندلن برزارةک ک بک خصکوص شکارنارة یلخاکرا

شمرنس چهرنم

ک برزارةک یی بک اکرم «طغکرن-

تیمونخککرن» تککأهیف کککرد (حخککویا  ). 1291 ،و پککس یز آن «خککدیلرنخرن عبّرسکک » شککارنارة
یلخاککرا نی بککریی ةیرشککارنین برزاولس ک کککرد و ککید یهمککرید ف ک قککویاین یهص کیّرد نی تککأهیف کککرد
(عبرس ک  1911 ،م 1.).ب ک اوککر ة ک نسککد ککید یهمککرید ف ک قککویاین یهص کیّرد لککر «جوینحنرة ک یةرةی ک »
آخککرلن برزارةک ةنرکونی برشککد کک بککر یسککرس برزارةک اوشککرویا تککأهیف شککده یسککت؛ یةّککر دن دونس
تیمونی ایر برزارةک یی بک اکرم «برلسکن ر بکن شکرهر » بک اوکم دنآةکده کک یز نوی لاک یز یبیکرت

1

آن ةکک تککوین یحتمککرل دید ککک بککر یسککرس برزارةکک سککرةرایرن (اسککوی 121 ،111 ،111 :1921 ،و
 )111لکککر همکککرن ترجمککک برزارةک ک اوشکککرویا (ایشکککربونی21 :. 1212 ،؛ حخکککویا :. 1291 ،
 )9تککأهیف شککده یسککت .برلککد توجّ ک دیشککت ک ک تککر قککرن اهککم هجککری – لعن ک آخککرلن برزارة ک
خولشرواد برزارة اوشکرویا – برزارةک هکری دلگکری هکم وجکود دیشکت یاکد کک بک د لکل ةاتخکف
ام ک تککوین آنهککر نی خولشککرواد برزارة ک اوشککرویا ب ک حسککرب آوند .یز ةهمتککرلن یلککن برزارة ک هککر
ة ک تککوین ب ک یهتککشکره ف ک عخککم یهبککردنه یشککرنه کککرد .1برزارة ک اسککوی نی هککم ام ک تککویایم جککرو
برزارة ک هککری خولشککرواد اوشککرویا و لککر حککدیقل برزارة ک هککری خولشککرواد اردلککش اوشککرویا ب ک

حسککرب بیککرونلم .یهبت ک دو ةنبککم ةهککم برزارة ک اسککوی – لعن ک برزارة ک سککرةرایرن و برزارة ک پرولککر
ةخش سرسکرایرن – ینتبکر آن نی بکر برزارةک اوشکرویا اشکرن ةک دهکد؛ یةّکر یلکن دیاشکمند بکر ةطرهعک
برزارة هکری ةاتخکف دن ویقکم تکشکرهیی یز برزارةک هکری زةراک نی گکردآونده و آن نی بکر تحخیکلهکری
شاصکک آةیاتکک یسککت؛ بکک گواکک یی ککک برلککد آن نی ی ککری ةسککت ل ةحسککوب کنککیم .سککیر
برزارة اولس بعکد یز قکرن اهکم ایکر یدیةک دیند .یةّکر بک د لکل ةاتخکف آن برزارةک هکر نی امک تکویایم
جککرو برزارةکک هککری خولشککرواد برزارةکک اوشککرویا بکک حسککرب بیککرونلم .بکک هککر حککرل سککیر
برزارة اولس دن یلرین تکر دونس ار کری یدیةک پیکدی ککرد 9.پکس یز یلکن بک دهیکل تأسکیس دینیهانکون
و فرسککتردن دیاشککجولرن بکک خککرن یز کشککون و ینتبککر بیشککتر یلککرین بککر ةمرهککش ةترقّکک  ،کتککب
جراونشنرس ک یز حرهککت برزارة ک و فرسککنرة و خککویص یهحیککوین و  ...خککرن شککد و شککال عخم ک
جدلد بر ی طالحرت غرب ب خود گرفت.
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 -4بررسی زندگینامهای
-1-4آثار و احوال مؤلف

بککر یسککتنرد بکک ةککتن شککارنارة یلخاککرا  ،ةؤهّککف نسککره شاص ک بکک اککرم «عخکک بککن ةنصککون
حخککویا » یسککت (حخککویا  .)1 :. 1291 ،دن کتککب تککرنلا و تککشکرههککر هککین گواکک یطخّککرع یز
وی ایرةده و تنهر ةنبم شکنرخت وی شکارنارة یلخاکرا یسکت .یز ةکتن یلکن نسکره ةعخکوم ةک شکود
ک ک وی یز ةالزةککرن طغککرنتیمونخککرن 11بککوده و ةسککئوهیت نلرسککت قوشککارا نی ب ک عهککده دیشککت
یسککت .هم نککین دن دونس «خویجکک عخکک ةؤلّککد» ایککر دن حککرل تامیککل شککارنارة خککود بککوده
یست.11
 -2-1ةشهب ةؤهّف
بر توج ب عبرنیت زلکر بکر قطعیّکت ةک تکوین یههکرن دیشکت کک وی شکیع ی نک عشکری 12بکوده
یست:
«و بعد یز یو ،یةیریهمکؤةنین ،یسکدیا یهغرهکب ،عخک بکن یبک طرهکب ک عخیک یهسّکالم و یهتحیک ک نی
یز ةیککرن یوهیککر برگرلککد و وهکک ّ خککولش خویاککد و و کک ّ پیغرةبرگردیایککد؛ چنککرن ککک دن حککق یو
َ وَ هيُ
ََوَ نؤتميل الَََّّياة
ة فرةرلد« :انَّمَا وَلِيُّكُمُ الّهي وَ رَسيللم وَ الَّيِِنَ مََُميلا الَّيِِنَ نُِِّميل اللي ة
رَاَِعيل » .دن نوز غکدلر خکم کک نسکول ک ک ّخ یا عخیک و آهک و سکخّم ک یز حکو ودیب برزگشکت
بود ،جبر یل ک عخی یهسّالم ک آل «نَيا َ كنََيا السَّسيل مب َِّّيَ ََيا َمنيَّلب كللُّي َ» فکرود آوند و بک پیغکرةبر ةکر
نسراید .پیغرةبر ک ّخ یا عخی و آهک ک بک فرةکرن حکق ک سکبحرا و تعکره

ک یو نی و ک خکود و

قر م ة رم خود گردیایکد و دن حکق یو ةک فرةرلکدََ« :يَ َمُي ََلليا فََيِا ََِّي م ََلليا ل الََّّيُ وَابل ََيَ
وَاال وَ ََادِ َََ ََادَا وَ انلس َََ نلَس وَ اخِمب َََ خِل ».
یهسّکالم یی سرلک یت خونشیکد نبّ یهعکرهمیکن

آسکمکرن عکرّ و تمکاین آفتکرب دید و دلن

ةعنک هر چرن دفتر ،خویج هر هشکت خکخکد

دیون هر شکش جهکت ،یعوکم ،یةیریهمؤةنین

و بعد یز یو لکرزده فرزاکد ةعصکوم یو نی یز یةیریهمکؤةنین حسکن تکر بک ةو اکر ةحمّکد ةهکدی ک عخیک
یهسّککالم ک یةککرم خخ ککرن و حجّککت خککولش گردیایککد و پیغککرةبر دن حککقّ یلشککرن ةکک فرةرلککد ککک :
«االئم ة ََِييَ َِّعييثن اعُييا ََاييسل اولمَييُ ََّ ي و مخِ يسمهُ َََييثن» .یطرعککت یلشککرن ب ک یطرعککت
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خککولش پیغککرةبر خککتم کککرد و کرف ک بریلککر نی ب ک طرع کت یلشککرن فرةککود ک ک َ« :طُِّعييلا الّه ي َ وَ َطُِّعييلا
السَّسلب وَ َمولِ األَسل َُُِمُ».
 -3-4طرح یک پرسش در باب مؤلّف

لا ک یز شاصککیتهککرل ک ک دن ب ک قککدنت نسککیدن «طغرتیمونخککرن» 19ا ککش عمککدهیی بککرزی
ةکک کککرد «یةیککر شککیخ عخکک قوشکک

» 11بککوده یسککت (دن یلککن بککرب ن  :یقبککرل921 :1911 ،؛

شککبراارنهیی921 :2 ،1911 ،؛ حککرفا یبککرو .)19 :1 ،1911 ،بککر توجّکک بکک ینتبککر شاصککیت
ةشکون بکر «طغرتیمونخکرن» و پسکواد «قوشک

» و دیشکتن اکرم «عخک » آلکر ةماکن یسکت «عخک بکن

ةنصون حخویا » همین شاص برشد؟
یلن یحتمرل ام تویاد دنسکت برشکد؛ زلکری چنکرن کک دن تکوینلخ دونس ةغکول جککر شکده« ،شکیخ
عخ قوش

» دن سرل  191ب دسکت «یةیکر ینغکون شکره» بک قتکل نسکیده؛ دن حکره کک «عخک بکن

ةنصککون حخککویا » دن دونس حاوةککت عخکک ةؤلّککد ( ). 111-111دن حککرل تامیککل شککارنارة
یلخارا بوده یست .تنهکر اتیجک یی کک ةک تکوین یز یلکن ةسکأه گرفکت ،یلکن یسکت کک «قوشک یرن»
دن دونس یلخاککرا تککر چک یاککدیزه یهمّیّککت دیشککت یاککد کک ةک تویاسککتند بک یةککرنت برسککند و دن نوی
کرن آةدن شرهرن ا ش دیشت برشند.
 -4-4اثبات زمان تألیف

ب د لل زلر شارنارة یلخارا دن قرن هشتم تأهیف شده یست:
 -1عخ

بن ةنصون حخویا

نلرست قوشارا طغرن تیمونخرن نی بر عهده دیشت یست

(حخویا .)1 :. 1291 ،

 -2چنرن ک دن ة دة آةده ،دن زةرن «خویج عخ ةؤلد» دن حرل تامیل شارنارة یلخارا
بوده یست (همرن .)1 :ضمنر دن برب بیستم یز ةأةونلت ک دن زةرن «خویج عخ ةؤلد» ب
جغتری دیشت سان نفت یست (همرن.)11 :
 -9دن برب یوّل دن ةوند شرهین یلن چنین آةده یست« :یةّر شرهین دلنرنگرن لش ةن بود .دن
ترنلخ ذیالحجة خمس و سبعین و سبعمائه یز و لت دستجردین ب جهت یلن ضعیف شرهین
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دلنرنگرن اردنه آونده بوداد ب وزن لش ةن و پنو سیر بود و ب غرلت دهیر و برنالگیر بود و
یلن چنین شرهین یز جمخ اویدن یست» (همرن.)11 :
 -5بررسی نسخه شناسانة شکارنامة ایلخانی

 -1اسا اولرفت شارنارة ک بر شمرنس  21211دن کتربارا آسترن قدس اگهدینی ة شود
و عخ نغم بدخ بودن و ب دقّت هری کرتب ،تمرم شارنارة نی دن بر دیند و ةجموعر  11برال
یست .دن اح یوّل یلن اسا  ،ترنلخ «لوم لاشنب  21شهر جمردی ی ول  1291دن سیسترن»
دلده ة شود.
 -2اسا شمرنس  1111کتربارا ةخّ ةخش ک دن ترقیم آن «سن سبم و عشرلن و مرامر
 »121دلده ة شود و بر توجّ ب اوب خ و پرنهیی شویهد و قریلن دلگر ة توین ب عدد ترقیم
یعتمرد کرد .ةتأسّارا یلن اسا یفتردگ هری فریوین دیند و ةجموعر  11برال یست.
 -9اسا شمرنس  9191ةجخس ک یز آغرز تر یویس شارنارة یلخارا نی دن بر ة گیرد و
ةجموعر  19برال یست .یهمیت یلن اسا دن آن یست ک ب همریه اسا کتربارا آسترن قدس
تنهر اسا هرل هستند ک دلبرج نسره نی ب طون کرةل دیناد .یز آاجر ک ةیرشارنین ب دهیل
توجّ ب ةسر ل فنّ شارن ،یغخب دلبرج نی ارقص کتربت و لر ب طون کرةل حش

کردهیاد ،یلن

اسا یهمیّت زلردی دیند.
 -1اسا کتربارا آلت یا طبس ک قم ک یز یویس

دلبرج تر یویس

برب سگ نی دن

برة گیرد .یلن اسا یز هحرظ زبرا بر اسخ دلگر تاروت هرل دیند و ب اور ة نسد ک
ةیرشارنی اسا نی بریی خود

برزاولس کرده یست .یلن اسا  21برال دیند.

 -2اسا شمرنس  11121ةجخس ک یز یویس دلبرچ تر برب شرهین نی دن برة گیرد و
ةجموعر  12برال یست.
 -1اسا شمرنس  2/111کتربارا بنیرد خرونشنرس ترشاند .اگرناده ب د لل ةاتخف،
تصولری یز یلن اسا ب دست ایروند و یههرن اور دن برب یلن اسا تنهر بر یسرس دفتر اهم
اشرل اسا هری خط کتربارا ةرکری دیاشگره تهرین یست .چنرن ک دن یلن فهرست جکر
گردلده ،اسا ةوند اور یز یاجرم یفتردگ دیند .بر توجّ ب وضعیت بد فهرست اولس اسخ
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زبرن فرنس  ،یههرن اور قطع دن یلن برب ةشرو ب دن دست دیشتن تصولری یز اسا ةوند
اور یست.
 -6منبعشناسی شکارنامه

حخککویا خککود ب ک یلککن ةسککأه یشککرنه کککرده ک ک ی ککل کتککرب وی همککرن شککارنارة ةخاشککره
یست و یو چند برب ب یلکن نسکره یضکرف ککرده یسکت 12.عکالوه بکر شکارنارة ةخاشکره کک ةنبکم
ی خ وی بوده ،یز ةنربم دلگر ایکر یسکتارده امکوده یسکت .ةنکربم جکراب یلکن چنکین بکودهیاکد« :هرجکر
ک کترب لر نسکره یی دن یلکن عکرهم اشکرن ةک دیداکد یز خکریلن یةکری و وزنی و بک اردلکش یسکتردین و
یةیرشارنین و ةهوسرن یلکن عخکم بکود ،دن بک دسکت آوندن آن بدیا ک ةماکن و ة کدون بکود سکع
امککود و بککر وجککود زحمککت بسککیرن بکک دسککت آوند چککون برزارةکک جرةرسککب و ب ککری و نسککره
جکککککرهینوس و بکککککوزنجمهر و جوینحنرةککککک یبویهسکککککرةری/یبویهبحری/یبویهایری/یبویهبحتری؟ و
ده ککرن شککان و نسککره  /ککیدارة یبویهاککوینس فیککرونزی /قبککردزنلن /فنککرنزی؟ و شککارارة
یبکککویهار بکککرزدین و ده کککرن لرستاین/وشکککان ؟ و کککیدارة یبکککوجکری /یبکککودوکری ؟و ده کککرن
بارنی و نیفکم سبرن/سیرن/سکیّرد؟ نسکرلل و کتکب دلگکر کک دن یلکن عخکم سکرخت بوداکد( »...همکرن:
 .)1هم نککین دن بککرب شککرهین یز کتککرب شاصکک ب ک اککرم «شککر ی سککالم باککرنی(؟)» دیسککترا
دنبرنس شرهین ا ل شده یست (همرن.)21 :
 -7توصیف ساختاری شکارنامة ایلخانی

یلن نسره یز لش دلبرچ و دو ة دّة تشایل شده یست:
 -1دلبرچ  :شرةل سترلش خدی و پیرةبر و  12یةرم شیعیرن ةشحون ب آلرت ،یحردلث و
یبیرت یز جمرل یهدلن عبدیهرزی و حسن کرش  .ةطرهب دن برب فویلد شارن و حارلرت دن
برب شارنهری خود ةؤهّف لر شارنهرل ک یز یفرید دلگر شنیده یست ،ولژگ هری جراوندین
و سبب جمم کردن کترب.
 -2ة دّة یوّل دن برب ةعرهج و تربیت ةرغرن شارنی ةرل برز ،شرهین ،شن رن ،طغرل،
چر  ،بحری ،برش  ،پیغو و ع رب.
 -9ة دّة دوم دن برب جراونین دواده ةرل :لوز ،شیر ،خرپخنگ ،سگ ،سیرهگو .
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 -1-7مشابهتها میان شکارنامة ایلخانی و دیگر بازنامهها و رساالت علمی قدیم

چنرن کک پیشکتر توضکیح دیده شکد ،شکارنارة یلخاکرا جکرو برزارةک هکرل ةحسکوب ةک شکود
کک بککر یسکرس «برزارةک اوشکیرویا » تککأهیف شکدهیاککد؛ بک همککین دهیکل قسککمتهکری ةاتخککف یلککن
نسککره بککر دلگککر برزارة ک هککری خولشککرواد «برزارة ک اوشککیرویا » عینککر لاسککرن یسککت و لککر یاککدک
یخککتال دیند .دن یلنجککر بککریی ی بککرت یلککن ةسککأه بک ةککویندی یز یشککتریکرت هاوک و ةعنککوی یشککرنه
ة شود:
شکارنامة ملکشاهی (قرن )5

بازنامة ینال خیلتاش (قرن )6

شکارنامة ایلخانی (قرن )8

اَّا ِّيا را ِّيس سي

ُّيَّ دلُّيس ن انيث و ِّييا را ِّييس سيي

َسدِّ :س متشِّ ،يس

و َيلدو و ِّيس َييسد ِّ :ييس سييگ و متييش و َييلدو؛ ن انث َسدِّ :س متيش و ِّيس سيگ و ِّيس

سگ؛

اگس ِّس انيَهيا دلُّيس ديلد،

ُّييَّ دلُّييس ن انييث اَّا ِّا را ِّيس سي َ -يار ُّيَّ دلُّيس

اگس ِّس متيش دلُّيس گيسدد خيلد را

و ِّس َلدو؛

اگس ِّيس انيَ دلُّيس

ِّادث َ جان ديُار سيلخ َُُيث ،در متييش افُُييث و ِّ ييل د و اگييس ِّييس ِّادييثِّ ،ادييث َيي جييان دييُارن
ِّا َسغ ِّ متيش انيثر اف يث و هي و سگ انميَ ِّاديث ِّيُُّ ديُار گيسف َ سلخ َُُث ِّيا َيسغ ِّي متيش انيثر
دييلد و اگييس ا سييگ ن سسييث و ِّيي

ِّادييث و اگييس ِّييس

ُِّّا ُِّاُُّث ا ديااب ن سسيث ،ليال

ِّادييث ِّ ي دس ي اناييا

ِّسداردل اگيس ا

و َييلدو انمييَ اف ييث و ه ي و دييلد و اگييس ا سييگ
ييسر ُُِّّييث ن سسييث ا دييااب ن سسييث ،ل يال او را

و َيلدو ن سسيث( ،نُاب خُّّ اش)1 :5911 ،ل

ِّييسدارد و ه ي و َُييث و اگييس ا

و

ِّلد تيا َي ِّي دسي انايا اف يث و

َلدو ن سسث ِّلد َي ناگي ِّي دسي

ه ي و دييلد (نُّا ياِّلرن5821 ،قل:

اناييا اف ييث ،نادان ي ِّييا را ه ي و

)51ل

َُُث (لّلان 5811 ،قل)91 :ل

شکارنامة ملکشاهی (قرن )5

بازنامة ینال خیلتاش (قرن )6

شکارنامة ایلخانی (قرن )8

و اگيس َ ي ا سيب ِّيلد ا سيسَا و اگس سسَا سيب تيس ِّيلد و ِّيا دار و اگس سيسَا سيب ِّيلد و ِّيا دار ا
ِّ سسييث ِّييا را نُُّييل فسوگُّييسن و نُّييَّ سييسَا ناِّييث ،همچُييَُّ ه ا يي

سسَا ِّ سسيثِّ ،يا را نُُّيل فساگُّيسد و

اس لار ِّ ُيثن و تيلِّس ُِّّيار و ِّيا را رُّچييث م گييا ت يلِّسس اس ي ِّييس سييس اس لار ِّ ُيثد و تيلِّس ُِّّيارد و ِّيا را
س ا در تيلِّس نَي و ِّيس سيس اسي

اس َايث و ُِّيث تيلِّس ُيا دارد ِّ ي مسييا در ت يلِّس نَييث و ِّييس سييس

َاي تييا ِّي دا اس ي او را ا سييسَا َ دهَ اس ِّ ون رسيث تيا ن ي

اسيي َاييث تييا دا اسيي او را ا

نگيا دارن و ِّي خاني مرن همچُييا

اس او را گسا َُيث و ِّي خاني ِّانيث سسَا نگيا دارد و ِّي خاني مرد و در

و در خانيي سييُّس َييَ و انييَ حیخکک

سييُّسَسد و در رييسسا سييُّس ن انييث خان ي س يُّس َُييث و نييادا ِّادييث َ ي

تالش تسو اسي و نيادا گلنيث اگيس َسد و ود ِّي متيش ن انيث نميلد
َُُّ َُي ريس و دا ِّيا ِّايُُث؛ اَيا (نُاب خُّّ اش)51 :5911 ،ل

گلنييث اگييس ُيَُّ َييُُ رييس و دا ِّييا
ِّاييُُث؛ فاَّييا ُييا تييلا نَيياد َ ي
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ناُُث و اگس نُّيَّ ِّايُُث و ِّيا نيث

و ِّا نث ِّمانث َِّ يس اسي ا م َي

ِّمانييث َِّ ييس ا م ِّادييث َيي هيي و

ِّيييا هييي و ديييلد و اهلل اَّيييُ

دلد (لّلان 5811 ،قل)888 :ل

(نُّااِّلرن5821 ،قل)85 :

هم نین باش هرل یز ةعرهجکرت عینکر لکر بکر یاکدک یخکتال بکر دلگکر برزارةک هکری خولشکرواد
یاوشرویا ةشربهت دیند:
ترجمة «بازنامة کسری»

جامعالعلوم ستینی
عکال یو آن یست ک لش

عال یو آن یست ک یز پی
خروس و لش قیری اات
ساید ب آب بیرةیرد و ایش بر

قیری یز پی خرس بستراند و
لش قیری یز اات ساید و بر
آن پی بیرةیراد و ایش بر

لادلگر بمرهد پس هر نوز
لش قطره ب گو برز چاراد
وقت یز برةدید س سرعت

لادلگر بمرهند س نوز هر نوز
لش قیری دن گو برز
چاراند آن وقت ک س سرعت

گششت برشد و دن جرلگره
گرم و ترنلش بدیناد و هر

یز برةدید بگشند و دن جرلگره
گرم و ترنلش بنهند و هر نوز

نوز یز گوشت ةرغ و خون
گرم یو نی سیر کنند ارفم بود
(برنگمهر.)2192 :1912 ،

یز گوشت ةرغ و خون گرم
سیر ة کنند ارفم برشد ین
شرا یا (فار نیزی:1911 ،
.)111

بازنامة ینال خیلتاش
عکال آن یست کک
لکش دنم پکی خروس
و لش دنم نوغن اا
ساید ب لش جر بیرةیری
و س نوز ،هر نوز لش
قطره ب گو

وی

دنچارا و برز نی ب
خرا گرم و ترنلش
دنآنی و هر نوز ب
گوشت ةرکیرن سیره
سیرکند ،ب شود (لنرل
خیختر )11 :1991 ،

شکارنامة ایلخانی
عال آن بود ک لش
قیری پ خرگو و
لش قیری اا ساید بر
هم بیرةیر و س نوز هر
نوز لش قطره ب گو
برز یادن چارن و برز نی ب
خرا ترنلش گرم بدیند و
هر نوز ب گوشت خون
ةرکیرن سیره سیر کن ب
شود و یلن ةعرهج ب ری
یست و یسمعیل یارن
سیسترا (حخویا ،
.)291 :. 1291

هم نکین قسککمت هککرل یز یلککن نسککره یز اوککر ةحتککویل بککر برزارةک اسککوی ةشککربهت دیند .برلککد
توجّک دیشکت کک اسکوی خکود تکشکرهیی یز برزارةک هکری زةراک نی تهیک ککرده و لاک یز ةهمتککرلن
ةنککربم اسککوی« ،برزارة ک سککرةرایرن» بککوده ک ک ب ک یحتمککرل قککوی ةنوککون یز برزارة ک سککرةرایرن همککرن
ترجم برزارة اوشرویا یست (دن برب برزارة سرةرایرن ن  :دل .)111 :1912 ،

سرل چهل و هشتم
بازنامة نسوی (باب تربیت یوز)

112

ةعرّف شارنارة یلخارا
شکارنامة ایلخانی (باب تربیت یوز)

و یةّککر لککوزدینین ،لککوز ب ک طرررح هم ک یفاننککد .بیرناککد و و چون سکوین گسکتر گشکت و کبون شکد ،بکر سکوینی
آهو ب سر لوز براکد تکر یز کمکین بیکرون آلکد و بکود کک چنکرن برلککد کک یو نی بک شککارن بککری و جرلگککره جککوی
بگیرد و بود ک بکدود و اردلکش ةکن یلکن خطرسکت کک ک گیره بسکیرن برشکد لکر جرلگکره شاسکت و پنهکرن و بکر
لوز ب مطارحره بسکیرن ککم همک شکود و چکون لکوزی آاجککر بککدیند و تککر شککارن بیککرون جهککد دسککت بککرزدین تککر
بود ککرنکن و مکابرهگیکر خکود لکوزدین همک تکرزد تکر یو بگیرد سکیر ککنش و یلکن نی شکارن مکرابره گولنکد و یگکر
آهنککگ شککارن اانککد گرسککن بککدین

و بکک شککارنی

نی بک سککر آهککو بککرد ،آنگککره لککوز نی نهککر کنککد و هرچک
دود یز پیش لوزدین بود ةگکر لکوزی کک بکیم گکرلاتنش اردلککش نسککرن چککون شککارنی یز پککیش بجهککد بگککشین تککر
ابود لکر پیکر و دلرلنک بکود کک مکرابرگیری ایکش اتویاکد بگیککرد و یلککن بهتککرلن دنهرسککت و یگککر خککویه ککک
کردن و بیم گمشداش ابود (اسوی.)111 :1921 ،

مطرحرری گیککرد پککس یو نی ب ک جرلگککره بککیاان و یز یو

دون شککو و آنگککره ب ک سککوی یو بککرزگرد و یگککر خککرةو
برشد و اکرم یز جکری خولشکتن اجنبکد پکس سکیر ککن
و یگککر بجهککد هککین چیککری ةککده و گرسککن بککدین و دلگککر
نوز جری بکدین کک پنهکرن تویاکد شکد و اجنبکد و یز آاجکر
برود چون دیا کک لکوز برخویهکد خویسکت لکر برخیکرد،
بکک سککوی یو آی و براککگ بککر یو زن و یو نی بککیم کککن و
ترسککرن تککر ایککرند جنبیککدن پککس آنگککره چککرنه کککن و سککر
آهو برزسترن و بگردین ایکش و جهکد ککن تکر شکارن ایکش
اردلککش یو نیا ک تککر یز آن لا ک بگیککرد و چککون گرفککت،
ب شترب بک سکوی یو نو و یو نی بنکویز و آهکو نی باکش و
یو نی سککیر کککن تککر دلگککر بککرن زودتککر دسککت بککرزدیند و
هم نین چنکد بکرن باکن بکدین خکو کنکد و چکون چنکین
تککرل چنککد بگیککرد یو خککودت نی و آهککو نی اگککره دیند و
نوادگ ایاو باند (حخویا .)219 :. 1291 ،

 -8بررسیهای زبانی شکارنامة ایلخانی
-1-8لغات ترکی -مغولی

دن ةیرن اکویدن هغکرت ترکک  -ةغکوه ةسکتعمل دن یلکن نسکره  ،لعنک «سکیونغرةیش»« ،لرهیک »،
«لککونت»« ،یولمککر » و «قنجغ ک » ،11یسککتعمرل هغککت «قریت ککو» یز یهمّیّککت ولککژهیی برخککوندین یسککت.
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یلن هغت ک یز فرهنکگهکر فکوت شکده ،دن «قصکیدس ةغوهیک » پونبهکری جکرة بک ککرن نفتک یسکت:
«قوش

همّت تو ز بهر قریت و /برکند برل اسر ب برل کبوتری».

پونبهری جرة یلن قصیده نی بکر یهتکریم لکش لکر چنکد هغکت ةغکوه دن هکر بیکت سکروده یسکت.
ةینونسا ک ب یهمیت یلکن قصکیده پک بکرده ،قصکیدس ةکشکون نی دن ة رهک یی تصکحیح و بک زبکرن
یاگخیس ترجم ککرده و هغکرت ترکک ةغکوه ةوجکود دن یلکن نسکره نی بکر یسکتنرد بک ةنکربم دسکت
یوّل شر کرده یست .یةّکر دن شکر بیکت ةکشکون ،پکس یز تح ی کرت فکریوین بک دهیکل ف کدین ةنکربم
دن ة ربککل وی س «قریت ککو» عالةککت سککؤیل گشیشککت یسککت (ةینونسککا  1911 ،م .)211 :.هم نککین

یلن هغت دن دو ةوضکم دن تکرنلخ و ّکر

بک ککرن نفتک کک اگرناکده دن تعخی کرت ،هکین توضکیح

بککریی هغککت ةککوند اوککر ایرفت ک یسککت (ن  :و ککر یهح ککره 11 :1 ،1911 ،و  .)112دن دلبرجکک
شککارنارة یلخاککرا دن ةبحککث ولژگ ک هککری جککراوندین دن بککرب «قریت ککو» یلن نککین آةککده یسککت« :و
جراوندین برلد ک قراتقو بستن دیاکد و قراتقرو برلکد کک کمتکر یز پکنو جاکت بکره ابرشکد تکر جکراون
یز دون تویاککد دلککد و قراتقررو دو – س ک اککوب تککوین بسککت .یوّل برلککد ک ک ترسککم یی ایاککو حر ککل
گردیاککد و چهککرن شککر بشککارفند و بمرهنککد و ببرفنککد و پککرلره یز سککرغری دن سککر ترسککم کنککد؛ چنککرن
ک بر ةیکرن نسکد و ترسکم یی ةحاکم بکریی دنکشکیدن و دن سکر ةیکرن بنکد حخ ک ةحاکم دنکشکد.
اوع دلگر بر چوب ایر تکوین بسکت و چکوب دن ةیکرن زده بهتکر آن برشکد کک بکر چکوب تکر بخ کو
بندد و هر لش سر چوب یز شکر لکر عکر و کخ یی چکون سکر ترزلراک برتریشکد و هکر لکش دلگکر
ةروتک یز آهککن برزاککد بککر دو – سک دیاک زاجیککر و پککرلره یز سککرغری ةحاککم دن سککر حخ ک زاجیککر
کشد و سر ترسکم نی بک پکرلرس دلگکر یز کیماکت جکوز گکره زاکد و حخ ک یی خکرد دنکشکد و بعکد
یز آن ترسککم کک بککر یو گوشککت بنککدد دنکشککد و گوشککت بکر یاککدنون بککرد و بیککرون تککوین بسککت و
یلن اوب ایاوتر برشکد و چکون شکرهین نی بک قراتقرو خویانکد ،گکره یز دسکت بکدو دهنکد و گکره
بر زةین یادیزاد و گره بخند بکر هکوی یادیزاکد تکر جکراون بک همک اکوب تویاکد گرفکت و خکو کنکد و
یهبت ب زاده ب
.)1 :. 1291

حری بیرون ارود ک یگکر بک زاکده بک

کحری نود بک شکاره بکرز آلکد» (حخکویا ،
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 -2-8شاهباز

«شکرهبرز» کک دن اوککم و ارکر فرنسک ةاککرنی یسکتعمرل شککده بکر یسکتنرد بک شککارنارة یلخاککرا و
دلگر برزارةک هکری خولشکرواد برزارةک اوشکرویا همکرن بکرز سکاید یسکت .دن شکارنارة یلخاکرا دن
برب شکرهبرز یلکن چنکین آةکده یسکت« :یةّکر بکرز سکایدی کک پکدن و ةکردن هکر دو ککرفونی برشکند و
سایدی ب غرلت برشد و بکر بکر

هکین اشکرن ابرشکد ،سکر چشکم برشکد سکبری پکری و بکن ةنسکر

ب غرلت سبر برشد بدین کک شراهباز آن یسکت و آن نی بک زبکرن ةکرونیایهنّهکر زقک خویانکد بک هکر
یادیزه کک برشکد بک غرلکت دهیکر و تیرپکر برشکد و بک غرلکت عرلکر یهوجکود و ةاکرّم برشکد» (همکرن:
.)11
 -9نتیجهگیری

یلن نسره لا یز ةهکمتکرلن ةنکربم تکدولن تکرنلخ عخکم بک خصکوص «عخکم یهحیییکوین» دن یلکرین
یست .یز نویلکرت کک دن بکرب شکارن آةکده ،ةک تکوین بک عالقک زلکرد ةغکو ن بک شکارن پک بکرد.
عالوه بر یلن هر بکر توجّک بک وجکود وی گکرن ةغکوه و اکرم پراکدگرن و ی کطالحرت بکرزدینی کک یز
فرهنگ هر فوت شده یسکت ،ةک تویاکد دن تح ی کرت زبکرا ایکر ةکوند یسکتاردس ةح ّ کرن قکرین گیکرد.
یةید یست یلن نسکره کک لاک یز ةتکون ةهکم دونس یلخاکرا یسکت ،سکر یز پکرده خاکر بیکرون کشکد
و دن عرهم ةطبوعرت جخوهامرل کند.
یادداشتها
 -1بککریی ی بککرت تککرید «شککارنارة » و «برزارةک » ةک تککوین برزارةک اسککوی و شککارنارة یلخاککرا نی بککر هککم
ة رلسک کککرد .برزارةک اسککوی بککر تربیککت و ةعرهجک ةرغککرن شککارنی آغککرز ةک شککود و بککر دواککدگرن شککارنی
ةرل لوز و سیرهگو
آغرز و بر پرون

و سگ پرلکرن ةک لربکد .شکارنارة یلخاکرا ایکر بکر پکرون

و ةعرهجک ةرغکرن شکارنی

و ةعرهج دوادگرن شارنی پرلرن ة لربد.

 -2یلن اسا بک یحتمکرل قکوی پکیش یز قکرن دهکم کتربکت شکده یسکت و ةتأسکارا اکرقص یسکت .عنکوین
بککرب پککنجم آن « دن ةککد بککرز و ف ککیخت آن یسککت .دن آاجککر آةککده ککک « :اوشککروین گولککد بککرز نفیککق
ایاوست؛ اگیرد ی وقت ضرونت» (برزارة [ ،ب تر].)11 :
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 -9دن بککرب «و ککف یهبککریه» ةککرو یهککشهب آةککده ک ک « :و قککرل کسککری یاوشککروین یهبککرزی نفیککق لحسککن
ی شرنه و لؤخر یهارص یجی یةانت» (ةسعودی.)112 :1 ،. 1122 ،
 -1اولسککندس باککش «برزارة ک هککر»ی دی ککرۀ یهمعککرن بککرنال یسککالة بککر یسککرس دو ةنبککم بیخگ ک و نلتککر
اسککا یی یز «برزارة ک ةحمککود غراککوی» ک ک دن کتربارا ک پرتککو پرشککر دن ترکی ک اگهککدینی ة ک شککود ،ةعرّف ک
کرده یست .دن یلن برب ن  :ةوهوی.1911 ،
 -2یز شککارنارة ةخاشککره (= خسککروی) اسککا هککرل بککر جککری ةراککده؛ وهکک تککرکنون ب ک زلککون طبککم
آنیست اشده یست (دن برب یلن نسره ن  :ةجخ زیده.)1992 ،
« -1فیخوت» دن ة دّةک یاگخیسک کک بکر قکویاین یهصکیّرد اوشکت  ،تکرنلخ تکأهیف آن نی قکرن هشکتم پندیشکت
(عبرس ک  1911 ،م)II :.؛ هاککن «عککرن اوشککره » بککر یسککتنرد ب ک قککریلن تککرنلا و سککبا  ،تککرنلخ تککأهیف آن
نی قرن دویزدهم دیاست یست (اوشره .)212 :1912 ،
 -1ز سرةرایرن ةیر یحمد اگر /ک یو بوده دن هر فن ارةون (ارشنرس ،قرن اهم).
 -1یز نوی بیت «همری فکر شک کرةاکرن شکیخ حسکن /کک اسکر چکر کهکن کید بکرز همّکت یوسکت» و
عبرنت« فکروغ ینوغ چنگیرخکرا » ةعخکوم ةک شکود کک نسکره ةکشکون بکریی «شکیخ حسکن یلخاکرا » تکأهیف
شده یست (تستری.)1 :. 1211 ،
 -9بک اوککر ةک نسککد برزارةک ار ککری (حسککرمیهدوهک  ،. 1212 ،همککو 1991 ،و ایکر ترجمک یاگخیسک آن:
 ،)Phillott, 1908شککرهبرزارة (جمککرلیهککدلن ةیککرزی ،سککدس  )19و «یاککیس یهمسککرفر» (غالةرضککرخرن،
 )1912آخرلن برزارة هرل هستند ک دن زبرن فرنس تأهیف شدهیاد.
 -11چنککین گولککد ةح کرّن یلککن ة کدّةرت  ...عخ ک بککن ةنصککون حخککویا  ...ک ک دن یلّککرم ککبر دن عناککوین
شککرب ،حککق سککبحرا و تعککره یلککن ضککعیف نی ب ک شککر ةالزةککت آسککترن  ...خککدیلگرن سککالطین بن ک آدم،
طغرتیمونخرن ک یاکرن یا برهراک و کل برهحسکنرت ةیریاک ک ةشکر و ةکرلن گردیایکد و بک اوکر و عنرلکت و
عرطاککت پردشککرهرا آن ح ککرت ةاصککوص گشککت و یز یةرککرل و یقککرین خککود دنغرلککت ترق ک امککود .بکک
ةوجب حاکم لرهیک همکرلون دن سکخش بنکدگرن خکرص و ةالزةکرن ح کرت ةناکر شکد و بکریت یشکر
قوشارا خرص ةأةون گشت (حخویا .)1 :. 1291 ،
« -11یز آن وقت یه لوةنر هکشی کک زةکرن سکخطنت و یلکرم دوهکت....خویجک عخک ةؤلکد یعخک یا شکأا و
خخّد زةرا یست ،ةدت س سرل دن زلردت زحمت کشید و یجتهرد امود» (حخویا .)1 :. 1291 ،
 -12چنرن ک پیشکتر جککر شکد« ،عخک بکن ةنصکون حخکویا » دن دونس حاوةکت «خویجک عخک ةؤلّکد» دن
حرل تامیل شارنارة خکود بکوده یسکت و یههکرن تشکیم بکر یلکن کریحت هکین جکری تعجکب ایسکت؛ زلکری
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عخ ک ةؤلّککد ک ک «بعککد یز قتککل پهخککوین حسککن بککر کرس ک یةککرنت سککرب دینل ک اشسککت و یو ک ک آخککرلن
سککرب دینین یسککت و یز جمیککم یلشککرن ایککر ة کدّت نلرسککت یو بیشککتر دویم کککرده ،ب ک ةنرسککبت یههککرن کمککرل
عالق ب ةشهب تشکیّم و سکع دن تکرولو ةنرقکب ی مک و یقرةک ةریسکم یلکن دلکن و یحتکریم سکردیت یشکتهرن
زلرد ب هم نسراده یست» (یقبرل.)111 :1911 ،
 -19برلد توجّک دیشکت اکرم طغکرنتیمکونخکرن اشکرندهنکدس عالقک ةغکو ن بک حیویاکرت شکارنی یسکت
«ترکککرن قهرةراککرن و سککردینین اککرة خککود نی ب ک اککرمهککری پراککدگرن شککارنی و تیرچنککگ ةرانککد طغککرل (=
اوع ع رب) ،سکن ر (= اکوع بکرز) ،طوغکرن (= اکوع شکرهین) بک ولکژه حیویاکرت ایروةنکد ةهیکب یز قبیکل
ینسالن (= شیر) ،بوقر (= گرو ار) و بونی (=گرال) ةخ ّب ة سرختند» (یقبرل :1911 ،س و ا ).
 -11پککس یز یسککتیالی یةیککر شککیخ حسککن یلخاککرا بککر آجنبرلجککرن ،جمع ک یز یةککریی یبوسککعید بککر یو یز دن
دشمن دنآةده بک همریهک هکم یز آجنبرلجکرن و عکری گرلاتک بک خریسکرن آةداکد و حامکرین خریسکرن ـ
لعن یةیر شکیخ عخک قوشک

ک نی بک ةارهاکت بکر یةیکر شکیخ حسکن تحرلکش کرداکد و یلکن ةاکرهاین کک

یهم یلشرن یةیر پیر حسین پسکر یةیکر ةحمکود بکن یةیکر چوپکرن و یةیکر ینغکونشکره پسکر یةیکر اکونوز ةشکهون
و یةیر عبدیا پسکر یةیکر ةکو ی و یةیکر عخک جعاکر بوداکد ،بک کمکش یةیکر شکیخ عخک لاک یز شکرهریدگرن
خراککدین چنگیککری نی ککک دن ةرزاککدنین یقرةککت دیشککت و یز ابیککره زیدگککرن لاکک یز بککریدنین چنگیککر بککود و
طغککرتیمون خویاککده ة ک شککد ،ب ک یلخاککرا برگرلداککد و دن ة ربککل ةحمّککد خککرن و یةیککر شککیخ حسککن ،آهت ک
جهککت یجککریی ة ر ککد خککود تریشککیداد .بعککد یز یعککالن یلخاککرا طغرتیمونخککرن یةککریی سککرکش یو نی
بردیشت ب طر آجنبرلجکرن حرککت کرداکد و دن حکدود یلکن ةمخاکت ةوسک خکرن آهکت یةیکر عخک پردشکره
هم کک یز چنکگ یةیکر شکیخ حسکن یلخاکرا گرلاتک بکود ،بک یلشکرن ةخحکق شکد و طرفکدینین طغکرتیمون و
ةوسک چنککین قککرین گشیشککتند کک پککس یز ا ککم یةیککر شککیخ حسککن ،خریسککرن ،طغککرتیمون نی برشککد و عککری و
آجنبرلجککرن ةوس ک خککرن نی .جنککگ بککین یندوی ةتحککدلن و هشککارلرن یةیککر شککیخ حسککن دن ایم ک جییه عککدس
سککرل  191دن اردلا ک ةریغ ک یتاککر یفتککرد .طغرتیمونخککرن گرلاککت و ةوس ک خککرن ب ک چن کگ یةیککر شککیخ
حسککن یفتککرده دن دهککم جییهحجک آن سککرل ة تککول شککد و یز ق ککر دن همککرن نوز یةیککر ینغککونشککره هککم یةیککر
شیخ عخک نی دن خریسکرن بک قتکل نسکراد و دن لکش نوز دو دشکمن یةیکر شکیخ حسکن یز ةیکرن نفتنکد .یةیکر
شیخ حسکن آجنبرلجکرن و عکری نی ةسکار خکولش ککرد و طغرتیمونخکرن هکم بک خریسکرن آةکده بک کمکش
ب یک یةککریی ةککروفق خککود دن آن ةمخاککت بک یلخاککرا ةشککغول شککد (یقبککرل .)921 :1911 ،هم نککین دن بککرب
یةیر شیخ عخ قوش

ن ( :شبراارنهیی921 :2 ،1911 ،؛ حرفا یبرو.)19 :1 ،1911 ،
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« -12یز آن وقکت یهک لوةنکر هککشی کک زةکرن سککخطنت و یلکرم دوهککت یسککالم پنکره سککخطنت شکعرن بنککدگ
ةادوم جهرن و جهرایرن هکلّیا فک ی نضکین یهمؤلکد بک ترلیکد نبیهعکرهمین پنکره یهکل یلمکرن اجکم یهحکق و
یهکدایر خویجک عخک ةؤلکد  -یعخک یا شکأا و خخّکد -زةراک یسکت ،ةکدت سک سکرل دن زلکردت زحمکت
کشککید و یجتهککرد امککود و یز یسککتردین یلککن فککن و یةیرشککارنین ترترلککش و ةغککول تاحّککص کیایککت یحککویل

جراون ة کرد و آا ک بک تجربک یلشکرن نی ةعخکوم شکده بکود [و ت رلکر ةک اموداکد و ی کل کتکرب کیدارة
ةخاشککره یز آن خککره بککود] یاتاککرب کککرده یضککرفت ةک کککرد و ةصکوّن گردیایککد و ککون و یشککارل یسککتردین
و شارگرن نوشکن گردیایکد و کیایکت عکال ککردن بک یدولک و دیغ و غیکره پیکدی آونده تکر یگکر ارگکره کسک
بحرک کنککد و لککر جککراونی غرلککب بیرناککد ،چککون بک یلککن کتککرب نجککوب کنککد ،کمککره آن بدیانککد ویا یعخککم
برهصویب و یهی یهمرجم و یهمآب».
«و چککون دن زةککرن سککالطین ةرض ک  ،شککرهین و شککن رن کمتککر بککوده ،جکککر یلشککرن دن آن کتککب ایرةککده بککود
سککبب آن کک شککرهین و شککن رن و ترةتککری نی دن زةککرن پردشککره ةغککول بک یلککرینزةککین آوندهیاککد و ةککردم یز
یلشرن فریگرفت و قوش یرن ةغکول یلکن فکن نی بهتکر دیاسکت یلکن ضکعیف آا ک یز یلشکرن ةشکرهده ککرده بکود
و دن کتب لرفت  ،دن سک بکرب یضکرفت کیدارة ةخاشکره ککرده و سک بکرب دلگکر دن بکرب گشکرد ککردن
شیر و پخنگ و سکیره گکو

و سکگ یز کتکب یاتاکرب ککرده یضکرفت ککرد و یلکن کتکرب نی شکرح و بسکط

پیدی کرد».
 -11لرهی ک (= لککرنهیق ،لککرنهی ) :فرةککرن ،فرةککرن پردشککره ،فرةککرن ةاتککوب پردشککره (شککمیس)212 :1921 ،؛
سککیونغرل (= سککولرغرل ،سککولونغرل ،سککولونغره ) :زةینک کک پردشککره بک کسک ةک باشککد (همککرن)122 :؛
لککونت :ةسککان ،ةحککل زاککدگ (همککرن2 :؛ هم نککین ن  :جککولن )221 :1 ،1911 ،؛ قنجغکک  :فتککری
(هغتارة دهادی ،جلل وی ه)؛ یولمر  :قوم و قبیخ (همرن ،جلل وی ه).
کتابنامه
آلینک واککد ،ککرد « .). 1111( .یهصککید» .ةجمککم الّاييا العسُِّّييا بدةشککق ،یهمجخککد رهککث و یهسککتون ،یهجککرا ،9
ص .191-121

یجکرل  ،پرولر« .)1921( .برز و برزارة هری فرنس ( .»)2هنر و ةردم.

 .111ص .12-91

کککککککککککک « .)1911( .برزلرنی» .دانسۀ یهمعرن تشیّم .چرس دوم .تهرین :اشر شهید سعید ةحب .
یقبرل ،عبرس .)1911( .ترنلخ ةغول .تهرین :یةیرکبیر.
برزارة [ .ب تر] .اسا خطّ ةجموع کرنوةینرسیرن ةوجود دن کتربارا  uclaب شمرنس . 111
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برزارةک برلسککن ری( .قککرن اهککم) .اسککا خطّک ةوجککود دن کترباراک ةرکککری ینی ةجموعک یبککریهیم دهگککرن
ب شمرنس .911
برنگمهککر« .)1912( .برزارةک اوشککیرویا » .بک کوشککش ت ک بیککنش ،ةنککدن دن فرهنککگ یلککرین زةککین ،جخککد
س یم .چرس سوم .تهرین :سان .ص.111-9
______ « .)1912( .برزارة ک کسککری» .بکک کوشککش یلککر یفشککرن ،ةنککدن دن اککرةوینس ةحمککود یفشککرن ،جخککد
اهم .چرس سوم .تهرین :بنیرد ةوقوفرت یلر یفشرن .ص .2191-2192
تر باش ،حسن .)1912( .ترنلخ دیةیرشا و پرشا یلرین .تهرین :دیاشگره تهرین.
تککرو ر ،فککیخاس« .)1921( .ترنلا ک عخککوم طبیعک دن اوشککت هککری فرنسک » .ترجمک لع ککوب آ اککد ،هدهککد،
س .1

 .1ص.11-19

جمککرلیهککدلن ةیککرزی( .سککده  .)19شککرهبرزارة  .اسککا خطکک ب ک شککمرنس  2191ةوجککود کترباراکک دیاشککگره
تهرین.
جولن  ،عطرةخش بن ةحمد .)1911( .ترنلخ جهراگشری جولن  .تصحیح یحمد خرتم  ،تهرین :عخم.
حککرفا یبککرو ،عبککدیا بککن هطککف یا .)1911( .زبککدۀ یهتککوینلخ .تصککحیح کمککرل سککیدجویدی ،تهککرین :وزینت
فرهنگ و ینشرد یسالة .
حسککرمیهدوهک  ،تیمککون بککن حسککنعخ  .)1991( .برزارةک ار ککری .تصککحیح هیبککتیا ةخاک  .کترباراک ةخّک بککر
همارنی بنیرد فرنسشنرس .
__________________________  .). 1212( .برزارة ار ری .چرس سنگ  ،هند.
حخککویا  ،عخ ک بککن ةنصککون .). 1291 ( .شککارنارة یلخاککرا  .اسککا خط ک ب ک شککمرنس  21211ةوجککود دن
کتربارا آسترن قدس نضوی.
دیاککشپککژوه ،ةحمککدت « .)1911( .برزارةکک هککر و برزلککرنی» .دن زةینکک یلککرینشنرسکک  .بکک کوشککش چنگیککر
پهخوین .ص .92-1
نیواککدی ،ةحمککد بککن عخ ک بککن سککخیمرن .)1919( .رالييا یهصککدون و منييا یهسککرون .تصککحیح ةحمّککد یقبککرل.
چرس دوم .تهرین :عخم .
شبراارنهیی ،ةحمد بن عخ  .)1911( .ةجمم ی اسرب .تصحیح هرشم ةحدث .تهرین :یةیرکبیر.
شمسیهکدلن آةخک  ،ةحمّکد بکن ةحمکود .)1911( .ااکرلس یهانکون فک عکری س یهعیکون .تصکحیح یبویهحسکن
شعریا  .تهرین :یسالةی .
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شککمیس ،شککرلش یةککین .)1921( .فرهنککگ ی ککطالحرت دلککویا دونین ةغککول .تهککرین :فرهنگسککترن یدب و
هنر یلرین.
ککدل  ،غالةحسککین« .)1912( .بع ک یز کهککنتککرلن آ ککرن ارککر فرنس ک تککر پرلککرن قککرن چهککرنم هجککری».
ةجخ دیاشادس یدبیرت و عخوم یاسرا دیاشگره تهرین.

 .22ص .121-21

عبّرس  ،خدیلرنخرن بن دیوود 1911( .م .).ید یهمرید ف قویاین یهصّیرد .ب کوشش فیخوت ،کخات .
غککروی ،عخک « .)1929( .ترنلا ک ةاتصککر برزارةک اولسک و ةعرّفک چنککد برزارةک » .وحیککد،

 ،92ککص

.1211-1212

غالةرضککرخرن ویه ک پشککتاوه« .)1912( .یاککیس یهمسککرفر» .تصککحیح عخ ک ةحمّککد سککرک  ،ةنککدن دن فرهنککگ
یلرینزةین .جخد س یم ،تهرین :سان ،ص .221-219
فاککر نیزی ،ةحمککد بککن عمککر .)1911( .جککرةمیهعخککوم س کتّین  .ب ک کوشککش ةحمّدحسککین تسککبیح  .تهککرین:
کتربارا یسدی.
ةجخّ ک زیده ،یةککین« .)1992( .شککارنارة ةخاشککره و یهمیککت آن دن تککدولن تککرنلخ عخککم» .تککرنلخ عخککم .دونس
،11

 ،1ص .191-129

ةسککعودی ،عخکک بککن حسککین .). 1111( .ةککرو یهککشهب و ةعککردن یهجککوهر .تح یککق یسککعد دیغککر .قککم:
دینیههجره.
ةوهککوی ،ةحمککدعخ « .)1911( .برزارةکک هککر» .دی ککرۀ یهمعککرن بککرنال یسککالة  ،11 ،زلککر اوککر کککرهم
ةوسوی بجنوندی ،تهرین :ةرکر دی رۀ یهمعرن برنال یسالة .

ةینونسکککا  ،و دلمیکککر 1911( .م« .).قصکککیدس ةغوهیککک پونبهکککری جکککرة » .ةنکککدن دن بیسکککت ة رهککک
ةینونسا  .تهرین :دیاشگره تهرین.
اسوی ،یبویهحسن عخ بن یحمد .)1921( .برزارة  .ب کوشش عخ غروی .تهرین :وزینت فرهنگ.
اوشککره  ،عککرن  .)1912( .فهرسککت اسککا هککری خطّ ک فرنس ک ةککوزس ةخّ ک پرکسککترن  -کریچ ک  .هککون:
َط عا المُ ا یهعخمی .
ایشربونی ،خویجک یبویهحسکن عخک بکن ةحمکد( .)1212شکارنارة خسکروی .اسکا خطّک کترباراک آسکترن
قدس نضوی ب شمرنس .21291
و ککر یهح ککره ،عبککدیا بککن ف ککل یا .)1911( .تککرنلخ و ککر  .تصککحیح عخیرضککر حرجیککرن اککژید .تهککرین:
دیاشگره تهرین.
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لنککرل خیختککر  .)1991( .برزارةکک  .تصککحیح یةککین ةجخّکک زیده .پرلککرنارةکک کرنشنرسکک ینشککد ،دیاشککگره آزید
یسالة ویحد اجفآبرد.
__________  .). 1111( .برزارة  .اسا خطّ ةوجود دن کتربارا آلتیا ةرعش ب شمرنس .1199
Baz-nama-yi Nasiri. (1908). Translated by Lieut-Colonel D. C. Phillott
Bernard Quaritch.

