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امبر  خویش را به مناجات با پروردگار و نع  و سنتایش پی  ها و رسناالتِآغاز منظومه  ،شناعران و نویسنندگان از دیرباز     

یاف  که سرشار    توانهای ارجمندی از نیایش و مناجات در ادب پارسی مینمونه  ،بدین ترتی   ؛اندآراستهو اولیای دین می

با حمد و ثنای    ،کت   ۀمها و مقدّدیباچه  اکثر. هاسننن ذوق و روح لطیف گویندگان آن از مضنننامین لطیف و عمیق و گواهِ

برشنمردن صنفات خداوند، تسنبی  و تنزیه او، از رحم  و متفرت    .شنودمیحق آغاز    پروردگار و توصنیف عظم  کبریاییِ

خداوندی سنخن گفتن، بزرگداشن  مقام و منزل  رسنول خدا ، ا، اعتراف به عجز و نیاز خویش و برشنمردن معاصنی و 

  مقدمه و پیش درآمدا، ،  دیباچه  ،بنابراین  ؛دهندگنناهان و طلن  عفو و متفرت، موضنننوعات عمندۀ دیبناچه ها را شنننکنل می

تواند بیانگر اندیشنه و طرز می  ،صناح  اثر  محتوای اثر اسن  که بسنته به هنر و توانمندیِآشننایی با متن و به ورود    ۀریچد

گونه تایش آفریدگار و توصیف صفات او به طریقی شایسته و با جمالتی سجع، سگلستاندر برخی متون چون  . فکر او باشد

که آن هم   ،شنودبا توصنیف نی آغاز می  معنوی  مثنویبرخی موارد نیز آثاری چون ه در  اسن . البتّدر دیباچه گنجانیده شنده

 مثنوی  سنعدی،گلسنتاننظامی،  اتیّکلّخاقانی،  دیوانسننایی،  الحقیقه  قهحدی.  ل دارددر نو، خود جای بسنی توضنی  و تأمّ

 .اندقرار گرفتهش نژوهناین پ  در موضو، بررسیقرون شش و هف   به عنوان آثار شاخص یر  الطّمنطق  ،یمعنو

آورد. بررسنننی نکاتی چون ها را فراهم میآثار منتخ ، امکان مقایسنننه میان آن  محورهای تعلیمی، ادبی و عرفانیِ     

از موارد اصنلی   ،هاهر دوره در نگارش دیباچه  بودن اعتقادات نویسنندگان و شناعران و تأثیر حوادا اجتماعی و سنیاسنیِ رمؤثّ



در دیباچه بعد از حمد و ثنای پروردگار    ،ای چون نظامینویسنننده  ،در برخی موارد. خواهد بود ز اهمی  این پژوهشئو حا

 .اس به توصیف سه خلیفه قبل از حضرت علی ،،ا نیز پرداخته  ،اهللو توصیف صفات رسول

 روش پژوهش

ترین آثار  صننورت اسنن  که مهمای و بر پایۀ تحلیل محتواسنن . سننیر ترتیبی پژوهش به این نو، تحقیق، کتابخانه     

گیری  ایم و سپس در بخش نتیجهها مورد تحلیل و بررسی قرار دادهمنثور هر قرن را به تفکی،، از نظر محتوا و مفاهیم آن

 ایم.پژوهش، به ارائۀ نتایج حاصل از تطبیق دیباچۀ آثار مورد بررسی پرداخته
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 .شودمینگاشته

 شنعر  به  زیبا  سنخنی  ادبی،  اصنطالح  در  تحمیدیه اسن ،  «هلل  الحمد»  گفتنِ  و  سنتایش  لت ،  در  تحمیدیه: »تحمید  -2-2

 نامۀ دهخدا؛ ذیل تحمیدیها.خدا« ،لت   ستایش  در اس  نثر  یا
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اسن . تنها منابعی که به نامه و کتابی با این عنوان، یعنی بونورت تطبیقی، تاکنون نوشنته نشندههیچ مقاله، پایان     

 اس :اند، در ذیل آمدهتحمیدیه پرداختهطور غیرمستقیم به موضو، 

  1365که چاپ اوّل آن در سنال   زاده بارفروشمحمد باقر نجفو   غالمرضنا سنتوده: تألیف  تحمیدیه در ادب فارسنی     

تحمیدیۀ منثور از قرن    500اس . مؤلّف در این کتاب، به گردآوری متن  از سنوی انتشنارات جهاد دانشگاهی به طبع رسیده

های قرن چهارم تا اواخر قرن هفتم اسن ؛ تحمیدیهاسن . جلد اوّل، در بردارندۀ تهدوران معاصنر در سنه جلد پرداخ  چهارم تا

تا دوران معاصر را   11های قرن  ن دهم اسن  و جلد سوم نیز تحمیدیههای قرن هشنتم تا پایان قرجلد دوم حاوی تحمیدیه

 دهد.تشکیل می

که در سال    سنجادی  الدّینضنیا : کتابی اسن  تألیف قرن چهارم تا قرن چهاردهم هجرینگاری در ده قرن از دیباچه     

دیباچه اکتفا    اب، به توضنی  بسنیار کوتاهی دربارۀاسن . مؤلّف در مقدمه کتاز سنوی انتشنارات زوّار منتشنر شنده  1372

ه  های کت  قرن چهار تا چهارده پرداختآوری دیباچهاس . تفاوت این اثر با کتاب قبلی در این اس  که مؤلّف به جمعکرده

ای دانسنته که به آن را مقدّمهکتاب را به معنی تحمیدیه اسنتعمال نکرده بلکه   شنود؛ اما دیباچۀها نیز میکه شنامل تحمیدیه

 ای از مطال  متن اس .شیوۀ براع  استهالل، در بردارندۀ شمّه

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد    اعظم حسنینیای اسن  نوشنتۀ  نقد و بررسنی تحمیدیه در متون نثر فنی؛ رسناله     

های  . نگارنده در این رسناله به بررسنی محتوایی تحمیدیه1381در سنال    مهدخ  پورخالقی چترودیبه راهنمایی اسنتاد  

 اس .تهاثر نثر فنی از قرن ششم تا دهم در شش فول پرداخ  27
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 االبراراالسرار و عدةکشف  -4-1-2-1

دانی توانمند، کتاب را به زبان قرآن  ، تفسنیر قرآن اسن  و نویسنندۀ آن، عربیاألبراراالسنرار و عدۀکشنفاز آنجا که       

الکلمات  خیرگنجاند: »الکتاب را در آغاز مقدّمه میدرنگ نخستین آیۀ فاتحهبیداند و گشناید. بهترین کلمات را شکر میمی

ای کوتناه، بنا درود  در جملنه  گناهآنا.  3:  1371« ،میبندی،  الشنننکر منا افتت  بنه القرآن من الحمند فنالحمندهلل ربّ العنالمین

و الوّاله و السّالم علی رسوله محمّد و شد: »بخای فشرده، تحمیدیه را پایان میفرستادن بر پیامبر و همۀ خاندانش به گونه

هایی سننناده و سنننپس به همان زبان عربی، سنننب  نگارش کتاب خویش را در جملها؛  3:  1371« ،میبدی،  آله اجمعین

که کند؛ کتابی که بر پایۀ همین مقدّمۀ کوتاه، نه تألیف صنرف، بلکه ترجمه و تألیف اسن ؛ زیرا پس از آنپیرایه بیان میبی

علی االنوناری را در تفسنیر قرآن بن بن محمّد  عبداهلل  اسنماعیلاالسنالم ابودی، اثر یکی از پیشنگامان خویش به نام شنی میب

یابد که این کتاب با وجود اعجاز لفظی و معنوی باال و آراسنتگی و دّق  علمی به سنب  میخواند درو کشنف معانی آن می

آید که میاندازه، راهِ فهم آسنان را بر خوانندۀ خویش، دشنوار سناخته اسن . از این روی، در پی آن برایجاز و اختونار بیش از  

بال سنخن را بر آن بگسنترد و افسنار زبان را در گسنترش آن رها سنازد و چنان ترجمه و تفسنیری پدید آرد که جمعِ میان  

فاردت انّ انّشننر فیه جناح  معارف آن، آسننان گرداند: » حقایق تفسننیر و لطایف تیکیر باشنند و کار را بر جویندگان قرآن و

الکالم و ارسنل فی بسنطه عنان اللّسنان، جمعاً بین حقائق التّفسنیر و لطائف التّیکیر و تسنهیال للمر علی من اشنتتل بهیا 

 520ل  کند و از محرّم سننایابی به این خواسننتۀ خویش، جزم میا. میبدی عزمش را در دسنن 3:  1371« ،میبدی،  الفنّ

فونمم   نهد: »را بر ترجمۀ خود از تفسنیر پیر هرات میاالبرار  االسنرار و عدۀکشنفبرد و نام  هجری قمری دسن  به قلم می

الکتاب  وخمس مائه و ترجم اهلل فی تحریر ما همم  فی أوائل سنننه عشننرینالعزم علی تحقیق ما نوی  و شننرع  بعون

خواهد که یاور وی باشنند تا در  ا. در پایان این مقدّمۀ عربی از خداوند می3:  1371« ،میبدی،  االبراراالسننرار و عدۀبکشننف

آورده سننازد. میبدی در دنبالۀ مقدّمه، زبان اش را برکتابش راهِ مسنناوات را در پیش گیرد، آن را به انجام رسنناند و انگیزه

 سخن گوید.  االبراراالسرار و عدۀکشفگاننۀ ننگنارش گرداند تا دربنارۀ روش سهفارسی را جانشین عربی می

کند و سنرانجام آیات  کند. بار دیگر آیات را به شنیوۀ عامّۀ مفسّنران تفسنیر میاللّفظی میاو »نخسن  آیات را ترجمۀ تح 

 ا.13:  1371کند« ،میبدی،  را با میاق اهل عرفان تعبیر و تفسیر می

 تذکره األولیاء  -4-1-2-2

گیری از برخی نننننویسننننند و در آغننننازِ آن، با بهره« را به زبان عربی میتیکره األولیا عطّار سنراسنر تحمیدیۀ »     

داند که جواد، منّان، محمود و معبود اسنن ؛ اصننطالحات منطقی همچون انوا، و اجناس، حننننننمد را ویژۀ خداوندی می

که اهل   داند؛ چراسنننا  اسنن . او خداوند را سننزاوار حمد می خداوندی که دارای عظم ، جبروت، بها ، جالل ، ملکوت و

ها را پیرو خواهان و شننرّ آنان در امان نگاه داشننته و با نزول قرآن به ایشننان کرام  بخشننیده و آنایمان را در برابر کید بد

دهد و بر وی، خاندان به یگانگی خداوند و بندگی، رسنال ، نبوّت و برگزیدگی پیامبر گواهی می  گاهآنپیامبر سناخته اسن .  

اهلل علیه و علی آله و اصنحابه ما ذرّ شنارق لطف من مشنرق فضنل و ما وق  غاسنق بعد من صنلیفرسنتد: »و یارانش درود می

 ا.66:  1383« ،عطّار،  ایه و ...افق طرد ما ابتلی بالبعد العاشق و ما اومض بارق هدایه من سحاب عن

پردازد؛ آن را برتر از هرچه جز درنگ به سنخن مشنای  طریق  میگشناید و بیسنپس دیباچه را با زبان فارسنی می     

پردازد: »سخن ایشان نتیجۀ کار و حال اس ، نه گونه به عنننلّ  برتریِ سخن اهل طریق  میداند و اینقرآن و حدیث می



سن  و از عیان اسن  نه از بیان اسن  و از اسنرار اسن  نه از تکرار اسن  و از علم لدّنی اسن  نه از علم  ثمرۀ حفظ و قال ا

کسنبی اسن  و از جوشنیدن اسن  نه از کوشنیدن اسن  و از عالم »ادّبنی ربی« اسن  نه از عالم »علّمنی ابی« اسن  که ایشنان  

 ا.67:  1383اهلل علیهم اجمعین« ،عطّار،  اند صلواتورثۀ انبیا

نویسند که چون جمعی از دوسنتان او بسنیار راغ  به سنخنان اهل طریق  و خودِ وی مایل  عطّار در دنباله از این می     

ها بر سننبیل ایجاز نداشنن . او خوانندگان  ای جز گزینش آنبه مطالعۀ احوال آنان بود، سننخنان زیادی گردآورده که چاره

برد، سنه کتاب    المحجوبکشنفآنکه نامی از  دهد بیرا به اصنل منابع، ارجا، میتر مشنتاق مطالعۀ بیشنتر و دانسنتن افزون

داند:  بهترین منابع شنناخ  مشنای  طریق  و آگاهی از سنخنان آنان می  الرّب راو   النفسمعرفهو  األسنرارکشنف،  القل شنرح

شنود، از آنجا طل  فه بسنیار یافته می»اگر کسنی سنخنان ایشنان زیاده از این خواهد، در کت  متقدّمان و متأخّرانِ این طای

زبر و   الرّبو معرفۀالنفس  و   االسنرارکشنف،  شنرح القل کند و اگر طالبی شنرح کلمات این قوم، مشنبع طل  کند و در کتاب  

زیر آید و بدان معانی محیط شننود. هر که این سننه کتاب را معلوم کرد گمان ما آن اسنن  که هیچ سننخن این طایفه، الّا  

پردازد و ا. سنپس به روش خویش که بر پایۀ ایجاز و اختونار اسن ، می67: 1383ماشنا اهلل، بر وی پوشنیده نماند« ،عطّار،  

که از آوردن سنخنانی که دربارۀ  داند. دیگر آنکه اختونار را سننّ  رسنول میشنمارد: نخسن  آنمیپنج سنب  برای آن بر

داشنن  ادب در میان سننخنان اولیا ، چیزی از خود که برای پاسنماید. سننوم آنگویندۀ آن اختالف اسنن ، خودداری می

بندی اولیا ، کتاب  ه شنرح دسنتهکگیارد و پنجم آنکه راهِ شنرح سنخنان اولیا  را برای دیگران باز مینویسند، چهارم آننمی

 کند.  را از اختوار دور می

در این میان، بسننیار گیرا اولیا  را در هشنن  دسننتۀ اهل معرف ، اهل معامل ، اهل محبّ ، اهل توحید، اهل همۀ       

کند. عطّار در  دهد و از شنرح آن، پرهیز میاین چهار، دارندگان ی، صنف ، دون صنفتان و فاقدانِ هرگونه صنف  جای می

آورد که: »انبیا و صنحابه  دهد و میدنبالۀ این دیباچه وعدۀ نگارش کتابی ویژه را دربارۀ مثلث انبیا ، صنحابه و اهل بی  می

آید ما را، تا از آن سنه قوم، مثلثی از عطّار یادگار ماند«  و اهل بی  سنه قومند؛ نن شنا اهلل در ذکر ایشنان کتابی جمع کرده

گوید و پانزده علّ  را با سنننخن میاألولیا تیکرههای نگارشبسنننیار گسنننترده پیرامون انگیزه  گاهآنا.  68:  1383،عطّار،  

تر از همه اسن ، تالش عطّار  چه از دید نگارندۀ این سنطور، جال شنمارد. در این میان آنگیری از سنخنان اولیا  بر میبهره

لت ، صننرف و نحو اطّالعی ندارند و از درد درسنن  قرآن و اخبار   در خدم  به پارسننیان اسنن  که بیشننترِ آنان از دانش

آوری و ترجمۀ برخی از سخنان اولیا  که در حقیق  شنننرح قنننرآن و اخنننبار اس ، اند. از این روی، عطّار به گردبهرهبی

بایسنن  و بیشننتر خلق از آورد: »چون قرآن و اخبار را لت  و نحو و توننریف میپردازد و این کتاب را به نگارش در میمی

توانسن  گرف ، این سنخنان که شنرحِ آن اسن  و خا  و عام را در وی نونی  اسن ، اگرچه بیشنتر به معانیِ آن بهره نمی

 ا.69تازی بود، با زبان پارسی آوردم تا همه را شامل بود« ،همان:  

اهل دل بوده، از روزگار خویش آزرده  دارِ سننخن اولیا  و عطّار به عنوان کسننی که از همان دوران کودکی دوسنن      

اسن  و مدّعیان به لباس اهل معانی بیرون آمده اسن  که »این عهدی اسن  که این شنیوۀ سنخن به کلّی روی در نقاب آورده

اهلل علیهمانن اذا وجدت من یوافق، علی کلمه ممّا  الجنید للشّبلی نن رحمهکما قالو اهل دل چون کبری  احمر عزیز شده  

کبهتقول فت گویی موافق تو بود، که تو می. جنید شننبلی را گف : اگر در همۀ عالم کسننی یابی که در ی، کلمه از اینمسننّ

نویسننند: »این کتناب را پردازد و میگنیاری کتناب خویش میا. سنننپس بنه سنننبن  ننام71:  1383دامنش گیر« ،عطّنار،  



نشنینان و خلوت گرفتگان را طل  کنند  وش نکنند و گوشنهنام نهادم تا اهل خسنران روزگار، اهل دول  را فرامتیکرۀاالولیا 

 ا.71و با ایشان رغب  نمایند تا در نسیم دول  ایشان به سعادت ابدی پیوسته گردند« ،همان:  

خواند و سنب  این ادّعا  پردازد؛ آن را بهترین کتابِ آفرینش میمی  تیکرۀاالولیا عطّار در دنباله به تعریف و تمجید       

داند که کتاب او، گردآوری سنخنان اولیا  و سنخنان اولیا ، شنرح قرآن و اخبار، بهترینِ همه چیز اسن : »توان آن میرا در  

هاس «  ۀ سنخنقرآن و اخبار اسن  که بهترین جمل که سنخن ایشنان شنرحگفتن که در آفرینش به از این کتاب نیسن  از آن

 ا.71،همان:  

نویسند: »توان گفتن که این کتابی اسن  که ... مردان را شنیرمرد  چنین میولیا تیکره األاز این روی، در سنودِ خواندن  

ا. در پناینان، خنداونند را بنه حقّ جنان پناد انبینا  و اولینا  و 71مردان را فرد کنند و فردان را عین درد...« ،همنان:کنند و شنننیر

را سنننب  درجۀ قرب  تیکرۀاالولیا دهد که او را از اولیا  محجوب و از نظر خا ّ آنان محروم نگرداند و  علما  سنننوگند می

 پردازد.کردِ نام بزرگانی که در کتاب خود آورده، میبه یاد  گاهآنسازد.  

 چهار مقاله  -4-1-2-3

داند.  سننپاس را مخوننو  خداوند می، در تحمیدیۀ اثرش، حمد و شننکر و چهار مقالهنظامی عروضننی نویسننندۀ       

 فرستد:خداوندی که عالمِ کون و فساد را هس  گردانیده اس ؛ سپس درود بر پیامبر اکرم ، ا، اهل بی  و اصحاب می

»حمد و شنکر و سنپاس مر آن پادشناهی که عالم عود و معاد را بتوّسنط و مالئکۀ کروبی و روحانی در وجود آورد و عالم  

 ا.1:  1389سط آن عالم هس  گردانید و بیاراس  به امر و نهی انبیا و اولیا ...« ،نظامی عروضی،  کون و فساد را بتوّ

فرسنتد و او را به القابی  الدّین غوری مینظامی عروضنی بعد از آن، ثنا و درود بر پادشناه معاصنرش، ابوالحسنن حسنام     

خواند و از خداوند، برخورداری او را از مل، و مل، و ین و... میالنندّوله و النندّچون عالم عادل، مؤیّد مظّفر منوور، حسننام

خالف دیگر مؤلّفان و موننّفان به جای ثنا و دعای سنرورش، به تخ  و بخ  و کام و نام و امر و نهی خواسنتار اسن . او بر

ی قدیم اسن  و عهدی بعید پردازد: »رسنمهایی که خداوند باری تعالی و تقدّس در حق پادشناه روا داشنته، مییادکردِ خوبی

و شنمّتی از تا این رسنم معهود و مسنلود اسن  که مؤلّف و موننّف در تشنبی  سنخن و دیباچۀ کتاب طرفی از ثنا  مخدوم  

این پنادشننناه اذکنار انعنامی خواهم کردن کنه   لص در این کتناب بنه جنای مندح و ثنناامّنا من بنندۀ مخ  دعنا  ممندوح ااهنار کنند؛

 ا.3،همان:   اس ...«زاده فرمودهقّ این پادشاه و پادشاهتعالی و تقدّس در حباری

بوده کنه خندمتی سنننازد و در آن کنند کنه چهنل و پنج سنننال در خندمن  این خنانندان بوده و مشنننتناق  او اذعنان می     

هیچ  شنود که بعد از نبوّت که غای  مرتبۀ انسنانی  اسن ، آور میدهد که پادشناه کیسن  و پادشناهی چیسن ی و یادنشنان

الوجود تقسیم  الوجود و ممکنای ورای پادشاهی نیس . او در ترتی  آفرینش، با بینشی فلسفی موجودات را به واج مرتبه

دهد. در  دهد و بعد از آن کوتاه در مورد آفرینش نبات و حیوان هم توضنیحاتی میکند و هر کدام را با مثال توضنی  میمی

که علوم داند و نا داند: »یکی آنخواند. در نبوّت و امام  خاصنی  نبی را سنه چیز میآفرینش انسنان او را نفس متفکّره می

کنه نفس او را چنندان قوّت بود کنه از هر  کنه از دی و فردا خیر دهند ننه از طریق مثنال و قیناس و سنننوم آنآموختنه و دوم آن

 ا.  17جسم که خواهد صورت ببرد و صورت دیگر آرد« ،همان:  

داند. نزدیکان او تر از پادشناهی نمیداند و بعد از پیامبری هیچ حملی را گرانپادشناه را نائ  امام میدر سنطور بعدی، 

داند که از ایشنان چاره نیسن : »قوام مل،  باید افضنل و اکمل باشنند و دبیر و شناعر و منجّم و طبی  را از خوا ّ پادشناه می



مور به منجم و صحّ  بدن به طبی  و این چهار عمل شاق و علم شریف به دبیر اس  و بقا  اسم جاودانی به شاعر و نظام ا

های کتاب نموده و در هر مقاله، ده حکای  آورده تا ا. سنننپس به معرّفی مقال 18از فرو، علم حکم  اسننن ...« ،همان:  

 ضرورت دبیر و شاعر و منجّم و طبی  معلوم گردد.

 کلیله و دمنه  -4-1-2-4

کند و میمترجم، در دیباچۀ این کتاب، پس از سننپاس و سننتایش خداوند به قدرت، حکم  و جبّاری  وی اشنناره     

نیناز از داشنننتن هرگوننه وزیر و مشنننیر و معونن   برد و خنداونند را بیتلمیحنات متعندّدی را در مورد پینامبر ، ا بنه کنار می

  - جلّ جالله  -آورد: »سنپاس و سنتایش مر خدای رافسناد پدید میهای بسنیار از عالم کون و داند، هموسن  که شنگفتیمی

ای که تار عنکبوت را که آثار قدرت او بر چهرۀ روز روشنن، تابان اسن  و انوار حکم  او، در دل شن  تار درفشنان؛ بخشناینده

داند و میا. او سننپس رسننوالن را باعث نجات بشننر از الم  و تاریکی  1:  1389سنندّ عوننم  دوسننتان کرد...« ،منشننی،  

فرستد  ها هستند که صحن گیتی را به نور علم و معرف  آذین بستند؛ درود و سالم و صلوات بر پیامبر اکرم ، ا میهمان

پردازد کنه بنا آن بنه جهناد می  گناهآندانند کنه بنا آوردن آینات، معنانندت و تمرّد کفنار اناهر گردانیند،  و او را ختم رسنننالن  می

از خبث شنرد ایشنان پاد. سنه بی  شنعر عربی، ی، آیه قرآن و ی، حدیث با مضنمون ارادت    شنوند و زمینکافران قمع می

کند: »...و از برای هدای  و ارشناد،  میآورد و به این باور که ملود اسنالم، سنایۀ آفریدگارند، اشنارهبه پیامبر اکرم ، ا می

ی را به نور علم و معرف  آذین بسنتند و آخر  رسنوالن فرسنتاد تا خلق را از الم  جهل و ضنالل  برهانیدند و صنحن گیت

المحجلین، ابوالقاسنم  التر  النّبیین و قائد  المرسنلین و خاتمایشنان در نوب  و اوّل در رتب ، آسنمان حق و آفتاب صندق، سنیّد

برای عزّ نبوت و  اهلل علیه و علی عترته الطّاهرین نننن العربی رانننن صلیعبد منافهاشم بنالمطل  بنعبدعبداهلل بنبنمحمّد

پردازد که باعث گسننترش اسننالم در  ا. در ادامه به یادکرد محمود غزنوی می5: 1389ختم رسننال  برگزید...« ،منشننی،  

خوانی و رغبتی مننننردم به تازیکند. علّ  ترجمۀ کتاب کلیله و دمنه را بیاسن  و از او به نیکی یاد میسنراسنر جهان شنده

 داند و امیدوار اس  که نامش بر امتداد ایام جاوید بماند.مدروس شدن حکم و مواعظ می

 ترین متون نثر قرن هفت هجری قمریبرجسته  -4-2-2

 العبادمرصاد  -4-2-2-1

الدّین کیقباد  »نفیس به پارسنی در علم تونوف و اخالق و آداب معاش و معاد که به نام عال اسن   کتابیالعبادرصنادم     

شود و بعد از آن، باب اوّل در دیباچۀ کتاب که مشتمل  ا. این کتاب با مقدّمه آغاز می3/20:  1386،بهار،اس «  تألیف شده

داند که آورندۀ حدّ و اندازه را، مخونو  خداوند میگردد. مؤلّف در مقدّمه، حمد و سنتایش بیبر سنه فونل اسن ، بیان می

های قرآنی نیز آراسنته اسن  و این حسنن کار وی اسن : مثالالدّین دایه سنخنش را به شناهد  هسنتی از نیسنتی اسن . نجم

عد پادشناهی را که وجود هر موجود نتیجۀ جود اوسن ، و جود هر موجود حمد و ثنای وجود او...«  حد و ثنای بی»حمد بی

ه او در  فرسنتد. نکتۀ جال  در این اسن  کشنمار بر صند و بیسن  هزار انبیا میا. سنپس درود بسنیار و بی1: 1352،رازی،  

داند؛ پس به ترتی  بر خاندان، سنپس همسنران، فرزندانِ آن درود بر پیامبر، ا، خاندان و همسنران را جدا از یکدیگر می

شنمار بر ارواح مقدّس و اشنباح  فرسنتد: »و درود بسنیار و آفرین بیحضنرت، سنپس بر خلفای راشندین و صنحابه درود می

سناالر قوافل اولیا محمّد مونطفی صنلوات  نبوّت و عنونر فتوّت باد...، خونوصناً انبیا و قافلهاند هزار نقطۀ  دنس صند و بیسن بی



المهتدین و اصحابه اجمعین و سلّم  الهادینالرّاشدیناهلل علیه و علی آله و ازواجه و عتننرته الطیّننبین الطّنناهننرین و خلفننائه

 ا.2تسلیماً کثیراً« ،همان:  

که مالئکه و جن عاجز از آنند و اشاره به بار   داند چراقیقی خداوند را تنها، از آنِ انسان میدر سطور بعد، معرف  ح     

داند سننپس به فهرسنن  ابواب و فوننول کند، دل را خالصننۀ وجود انسننان میامان  و پییرفتنِ آن از جان  انسننان می

دّمه و سنپس در باب اول دیباچه را در سنه فونل  ای باشند که ابتدا در کتاب خویش مق کند. او شناید تنها نویسنندهمیاشناره

که فایدۀ نهادن کتاب در سنخن ارباب طریق  و بیان سنلود چه چیز اسن ی«،  آورد؛ فونل اوّل »در بیان آنجداگانه، می

که این کتاب بر چه که سنب  نهادن این کتاب چه بود خاصّنه به پارسنیی« و فونل سنوم »در بیان آنفونل دوم »در بیان آن

 و نهج نهاده آمدهی«.نسق 

پرسننتان را از دالیل  خبران از حقایق عرفانی و اثبات حجّ  بر هواشنندن بینجم دایه، بیان سننلود و حقیق ، آگاه       

که سخن حقیق  و بیان نویسد: »بدانداند و میخویش، برای نوشنننتن کتنننابی در سخن ارباب طریق  و بیان سلود می

شننوق و بواعث طل  در باطن مسننتعدّ طالبان پدید آورد و شننرر آتش محبّ  در دل صنندّیقان  سننلود راه طریق ، دواعی  

 مشتعل گرداند؛ خووصاً چون از منشأ نظر عاشقان صادق و کامالن محّقق صادر شود«.

از عشنننق بر آتش بناشنننند  آن را کنه دل 

 تو قونننّنۀ عناشنننقنان همی کم شننننوی 

 

ه که گوید همه دل   کش باشنندهر قوننّ

 شنان خوش باشند بشننو که قونهبشننو، 

 ا11،همان:                                  

خبران را از دول  این حدیث انتباهی باشنند... »و دیگر غرا از بیان سننلود اثبات حجّ  اسنن  بر بطّاالن و و نیز بی

حیوانی و سننبعی صننرف  صننفتانی که همگی همّ  خویش را بر اسننتیفای لیّات و شننهوات بهیمی و پرسننتان و بهیمههوا

آورد و با بی  شننعری به فوننل اوّل خاتمه  الخیر میابیدو حکای  از جنید و شننی  ابوسننعید ا. پس از آن  12اند« ،همان:کرده

 دهد.می

چه در طریق   که اگرکند: »بدانچنین بیان می  کتاب را به زبان پارسنی نوشنته اسن ؛که  در فونل دوم، علّ  این     

اند و در آن بسننی معانی و حقایق پرداخته، و لیکن بیشننتر به زبان تازی اسنن  و مطوّل و مختوننر بسننیار سنناختهکت   

ای نیسن ... مدّتی بود تا جمعی طالبان محق و مریدان صنادق هر وق  از این ضنعیف با زبانان را از آن زیادت فایدهپارسنی

ا. در ادامه از فتنۀ متوالن و آوارگیِ  15،همان:کردند...«س میای به پارسننی التماقلّ  بضنناع  و عدم اسننتطاع  مجموعه

کند. در  کیخسنرو و آل سنلجوق به نیکی یاد میبنکند. در پایان این فونل از ابوالفت  کیقبادخویش به بالد مختلف یاد می

د و شرو، به شرح ابواب دانپردازد؛ مبدأ، معاش و معاد را سه اصل این کتاب میفول سوم به بیان سب، و روش کتاب می

آید؛  افتد از مبدأ و معاش و معاد و در هر اصننل بابی نهاده میکند: »پس این کتاب مبنی بر سننه اصننل میو فوننول می

 ا.28  ،همان:  شا اهلل«شود، انای از احوال انسان فراخور این مختور بیان کردهمشتمل بر چند فول تا در هر مقام شمه
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کند و حمد و ثنا و ای دراز آغاز میکه اقتضننای نثر مونننو، اسنن ، با جملهنامه را چنانوراوینی تحمیدیۀ مرزبان     

شنکر و سنپاس را که خود به سنب  معنوی بودن، چندان دریافتنی نیسن ، به دلیل همراه کردن با صننایع بیانی و بدیعی و 

که  کند. چندان، نکه  دهان گل و فوای  نشننر و... بسننیار از ذهن دور میکاربرد ترکیباتی چون: روای  ذکر، ثنایای صننب 



الزمۀ دریاف  آن، درنگ و تأمل نسنبتاً فراوان اسن : »حمد و ثنائی که روای  ذکر آن چون ثنایای صنب  بر نکه  دهان گل 

ا. در  3:  1389وراوینی،  ، خنده زند و شنکر و سنپاسنی که فوای  نشنر آن چون نسنیم صنبا جعد و طرۀ سننبل شنکند، ذات...«

کند و چهار اسنم کریم، قدیم، بونیر و دنبالۀ همان جملۀ بلند نخسنتین، از ناتوانی بشنر در شنناخ  بایسنتۀ پروردگار، یاد می

پردازد و جملۀ دوم را ویژۀ نع  رسننول شننمرد. سننپس به قدرت آفرینش آفریدگار، میسننمیع را از اسننامی خداوند برمی

جای درود و تحیّات و سنالم و صنلوات فرسنتادن بر پیامبر،  کند، زیرا بهای متفاوت آغاز میگونه  را بهگرداند؛ او این نعمی

کند: »درود و تحیّات و سنالم و صنننننلواتی که از مهنننن  انفاس ها را نثار میبر روضنۀ مطهّر و ترب  معطّر وی این درود

مطهّر و ترب  معطّر خواجۀ وجود و نخبه و نقاوۀ کل ما هو موجود عنانی کند بر روضننۀ  رحمانی با نفحات ریاا قدس هم

 ا.5  سرای سلوت او...« ،همان:که رحم  از سدنۀ خوابگاه استراح  اوس  و رضوان از خزنۀ خلوت

فرسننتد و تحمیدیۀ  ای کوتاه به زبان عربی بر آل، احباب، عترت و اصننحاب پیامبر نیز درود میسننپس در قال  جمله

الدّین وراوینی برای برجسنته نمودن اثر خویش، که جمع میان  بخشند. پس از این تحمیدیه، سنعدش را پایان میکوتاه خوی

نویسند: »پوشنیده نیسن  بر ارباب قرای  سنلیم و طبایع مسنتقیم که دو صننع  نثر و نظم اسن ، از دشنواری این تلفیق می

ین مطلوب از بیشننتر طالبان در پردۀ امتناعسنن  و طبع از ایفا   جمع بین صننناعتی النّظم و النّثر تعیّر دارد، چنان، روی ا

سنالی به تمرین نظم گوید که روزگار درازی را از آغاز جوانی تا دوران کهنا. نویسننده از این می6حق هر دو قاصنر« ،همان:

  مقامات حمیدی و    نامهادسندب،  کلیله و دمنههای فراوانی را از معاصران و پیشینیان خویننش چننون و نثر پرداخته و کتاب

های ادبی خویش گنجانده اسن : »...به مطالعۀ همه محظوظ گشنتم  ها را از آن، برگزیده و در درج دانسنتهو...دیده و برترین

و بعد از وقوف بر حقایق آن گرد دقایق مبدعات بر آمدم و شننمیمی از نسننیم هر ی، به مشننام آرزو اسننتنشنناق کردم...« 

ها را اسننتادانه در آن آویزد: »و چون در  اسنن  تا اثری به نگارش در آورد و این زیوربر سننر آن آمدها. سننپس  17  ،همان:

آمد، خواسنتم که تا از فایدۀ آن عایده عمر خود را در ذخیره گیارم و کتابی  مالبسن  و ممارسن ِ این فن روزگاری به من بر

 ا.18  کنم« ،همان:آرایی توان داد، ابدا،که در او داد سخن

صننایع ادبی اسن ، بجوید و در پیش    رسنتم را که عاری از آرایۀبنشنود که اثر مرزبانسنرانجام بامدادی بدو الهام می     

نویسنی آن نمایش دهد: »ی، روز تباشنیر بشنارت صنب  این سنعادت از مطلع اندیشنه روی نمود و نهد و هنر خویش را در باز

کنه از زبنان حیواننات عجم    ننامنهمرزبنانملهمی از ورای حجناب غین ، سنننر انگشننن  تنبینه در پهلوی ارادتم زد...آنن، کتناب  

 ا.19  ...« ،همان:  اندکردهوضع

نویسند که »دانای  داند و میه خداوند، خویشنتن را از اتّهام انتحال به دور میدر دنبالۀ دیباچه، نویسننده با سنوگند ب     

از تقدیم    گاهآنا.  24  آشنکار و نهان داند که از نهان خانۀ فکرت هیچ صناح  سنخن متاعی در بار خود نبسنتم...« ،همان:

چنین دیبنای ملون بنافتنه آمند، بنه ننام و القناب  گویند: »و چون بر قند این عنیرای مزین  الندّین سنننخن میبنه ربین  ننامنهمرزبنان

 ا.25  ،همان:  همایونش مطرز کردم...«

گوید  و آرایش آن، چنین می  نامهمرزباننویسی  در فراز دیگری از دیباچه، دربارۀ اشتیاق اهل ادب و هنر بر ادامۀ باز     

و همّ  بر افترا، این بکر آمده و غی  گماشنتم بر هر  الجمله از بدای  تا نهای  که دل بر اندیشنۀ این اخترا، نهادم  فی  »که

 «الئمه احمی  فما اشنوی »بند هنر که رسنیدم، او را بر اتمام آن مرغ  و محرا یافتم تا از معرا  دار معنی و پیرایهمایه

  گناه آنا.  29  ،همنان:آمند، بیفزود«  اجتنناب واجن  دیندم و تحرّا من بر تعرّا این نفحنۀ توفیق کنه از مهن  کرامن  الهی در



پردازد که شننهرت ممدوح، کتاب را مشننهور و به یکدیگر می نامهمرزبانالدّین و  به امید خویش به خدم  دو سننویۀ ربی 

گسنننتر متوقع اسننن  و مجنال امیندش الندّین را بر روی روزگنار جناودان گردانند: »این بنندۀ ثننا، ننام ربین ننامنهمرزبناندیبناچنۀ  

عن قری  عرصنۀ اقالیم    «اهلل معالیه و اضنعف معادیهضناعف»پیمای خداوند خواجۀ جهان    جهانمتوسنع که به واسنطۀ صنی

چنان پیماید که سرع  سیرش گرد غیرت بر کوکبۀ صبا و دبور افشاند و آتش رش، در مجمرۀ شمال و قبول افکند و نام 

 ا.34  ن:بر روی روزگار مخلد و مورخ بماند« ،هما  نامهمرزبان  بزرگوارش از دیباچۀ

پاکان و بدسنرشنتان  برد که آلودگان آن را نبینند و نارا چندان باال می  نامهمرزبانسنپس در تشنابهی مردود، جایگاه       

تعالی  رساند: »ایزد  انجام با دعا در حق ممدوح، دیباچه را چنین به پایان میو حسودان به سان قرآن بر دس  نکشند و سر

اطای  ذکر مناق  و مآثر خداوند خواجۀ جهان صنناح  اعظم مطی  و مشنننف محاسننن آثار کرمش تا افواه جهانیان را به 

 ا.35  قیام ساع  باقی و اقدام هممش در مراقی علو ساعه در ترقی بمحمد و آله« ،همان:
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اسن  و شناید بتوان گف  که  فارسنی نوشنته شندهات  هایی اسن  که در ادبیّیکی از زیباترین دیباچه  گلسنتان  ۀباچدی     

»هنر و اسنتادی و شنخونی  سنعدی    اسن .طول تاری  زبان فارسنی نوشنته شنده  ای اسن  که درطالق زیباترین دیباچهاإلعلی

  ، آمیختن خود را در پرداختن عبارات سننعدی نبوه هنریِا.  2/124:  1389باید یاف « ،بهار،    گلسننتان  الرحمه را درعلیه

مشننخّص نثر پیش از خود یعنی نثر  ۀهای دو شننیوتلفیق ویژگی  ،های آهنگینجمله  ،های مالیمنثر، آوردن سننجعنظم و 

، شنیوه به موقع از محاسنن و مزایای هر ی، از آن دو  ۀاسنتفاد  ،دیگرمتتایر به هم ۀی، نزدی، کردن دو شنیومرسنل و نثر فنّ

سنالسن  و روانی نثر، رعای  حد اعتدال    ،هاآسنانی و سنادگی عبارت  عینِهای بدیعی به صنورت طبیعی در  به کار بردن آرایه

زیبا، سنعدی سنخن را با   ۀدر این دیباچ  اسن .هخوبی نشنان داده عناصنر ادبی و توناویر زیبا ب ۀدر کنار هم گیاشنتن هم

کر نعمن  و فراگیر بودن رحمن  او و توحیند و عرفنان آغناز می را عز و جنل کنه : »منّن  خندای  کنندسنننتنایش خنداونند و شنننو

آید، میرود ممّد حیات اسنن  و چون برشننکر اندرش مزید نعم ، هر نفسننی که فرو می طاعتش موج  قرب  اسنن  و به

 ا.72:  1373،سعدی،   مفرّح ذات...

: »ذکر  سنعد بن زنگی پادشناه فارسخود در عالم سنخنوری و مدح ابوبکر بن ۀهرت و آوازشن زند به سنپس گریز می     

الجیش حدیثش که همچون شنکر  سنعدی که در افواه عوام افتاده و صنی  سنخنش که در بسنیط زمین رفته و قون جمیل  

شنبی بر عمر رفته تأسّنف خورده و آب که    آورداین مطل  را به نگارش در می  گاهآنا و 74: 1373خورند ...« ،سنعدی،  می

گویی  و دیگر پریشنان  دامن از صنحب  مردم فراهم چینداسن  نشنیمن عزل  اختیار کند و خواسنتهمیدیده ریخته. گویا  

بهار با همان دوسن  برای تفرّج و ی از روزهای  کند و در روزبه اصنرار یکی از دوسنتان، از این کار صنرف نظر می  نکند ولی

خنده  ات فارسننی بسننیار فری که برای زبان و ادبیّبگیرانند. سننبرود و شننبی را در بوسننتان میگردش به بیرون شننهر می

: »بامدادن که گیارداسن . چه در فردای همین شن  اسن  که سنعدی تونمیم تاریخی خود را با دوسنتش در میان میبوده

خاطر باز آمدن بر رأی نشننسننتن غال  آمد، دیدمش دامنی گل و ریحان و سنننبل و ضننیمران فراهم آورده و آهنگ رجو،  

بسننتگی را اند هر چه نپاید دلان را وفائی نباشنند و حکما گفتهکرده. گفتم گل بسننتان چنان که دانی، بقائی و عهد گلسننت

نشناید. گفتا طریق چیسن ی گفتم برای نزه  نااران و فسنح  حاضنران کتاب گلسنتانی توانم توننیف کردن که باد خزان 

،  گوید که یپس می  ا؛76ه طیش خریف مبدل نکند«،همان:  را بر ورق او دسن  نباشند و گردش زمان عیش ربیعش را ب



او از سنر تواضنع   اسن .بهار به پایان نرسنیده، کتاب را به پایان برده بوده  روز نوشنته و هنوز فونلِ  فونل از کتاب را همان

داند و امیدوار اسنن  که بزرگان چشننم بر عیوب آن ببندند و هشنن  باب کتاب را نام اثرش را از عی  و کاسننتی منزّه نمی

 گردد.با باب اوّل »در سیرت پادشاهان« آغاز می  گلستان  برد و بعد از آن،می
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نویسنند:  کند و مینویسننندۀ آشنننا به فلسننفه، تاری  خویش را با سننپاس و ثنای معبود راسننتین، آغاز میجوینی،       

پس از نخسنتین جمله، نوزده اسنم   گاهآنا.  111: 1387الوجود اسن « ،جوینی،  »سنپاس و ثنا معبودی راسن  که واج 

قرآنی واه ، آفریدگار، پروردگار، رزّاق، خلّاق، عزیز، کریم، غفّار، قهّار، ااهر، باطن، احد، صمد، مشکور، قدیر، بدیع، عظیم،  

مسنجودی که وجود او واه  انوار عقل و شنمرد: »میموصنوف بالخیر و محبوب را برای خداوند در سنیزده جمله چنین بر

 ا.111ای از ذرات مکونات، موجود اس ...« ،همان:  جود اس ؛ آفریدگاری که اثبات وحدانی  او در هر ذره

فرسنتد و توأمان بر خاندان و اهل خاندان  انبیا  درود میسنپس بر نور حدیقۀ آفرینش و نور حدقۀ اهل بینش، خاتم     

انبیا ، محمّد موننطفی باد؛ درودی که آفرینش بر نور حدیقۀ آفرینش و نور حدقۀ خاتمد: »و وفود درود  کنوی، ثنا نثار می

 ا.112توی آن بوی اخال  به مشام مشتاقان قدس رسد...« ،همان:  

در  بوسنیِ منکوقاآن  گیرد و با چاپلوسنی از آسنتانپس از این حمد و نع  کوتاه، راه دراز مدح شناه را در پیش می     

  جهانگشنای تاری  از سنب  نگارش  گاهآنخواند. گوید و او را دادگننننر و بر دشنمنننننان، مظّفر میه.ق. سنخن می  650سنال  

داند و راند و مانند بسنیاری از سنرایندگان و نویسنندگان، انگیزۀ این کار را درخواسن  یاران وفا و اخوان صنفا میسنخن می

شنان، سنهول  حضنر داشن ، اشنارتی  وفا و اخوان صنفا که وعثای سنفر به حضنور همایونآورد که »جمعی از یاران  چنین می

بخن ، پیر عزیمن ، خجسنننتنه فنال  راننند کنه برای تخلیند منآثر گزینده و تنأبیند مفناخر پسننننندیندۀ پنادشننناه وقن ، جوان جوان

 ا.113باید پرداخ «،همان:  خوال تاریخی میپاکیزه

ماند،  گشننایند و از روزگاری که بسننیار به زمان ما میهای دل جوینی دهان میمدر فراز دیگری از این دیباچه، زخ     

نند همنه اکنه انندر دل خنادداننند: »هنر اکنون همنه در خناد طلن  بنایند کرد / زانای کنه قندر علم و هنر را نمیننالنند؛ زمناننهمی

السّنوق در زیّ اهل فسنوق، امیری گشنته و ابنایهنران، ارجمند شنده »و هر ی، از ای که بیا. زمانه113هنران« ،همان:پر

نویسد  ا. در دنبالۀ دیباچه، از خویشتن می115 هر مزدوری، دستوری و هر مزوّری، وزیری و هر مدبری، دبیری ...« ،همان:

جوینی که از حدود بیسن  سنالگی در دیوان به تحریر پرداخته و پای بر خواسن ِ پدر گیاشنته و از تحونیل علوم، دور مانده.  

 خورد که ده سال از زندگانی خود را در غفل  گیرانده:اندوه می

 »افسننوس که عمر نابیوسننی بگیشنن 

             

 این عمر چو جان عزیز از سنی بگیشن « 

 ا116،همان:                                

های او را در نگارش این تاری ، نادیده انگارند خواهد که لتزشهای پایانیِ دیباچه، از اهل فضنل و ادب میدر بخش     

ط   االمور اوسننطها«  وار، تأمّلی به شننرا امان  و دیان ، واج  دارند و خیرو با چشننم انونناف در این اثر نگرند و »متوسننّ

نویسد  اسالم میای گسترده از جایگاه مثب  خروج متول در گسترش گرایانه، به گونها. سرانجام با نگرشی جبر118،همان:

گوننه کنه آننان را نگناهی دارد؛ بندینو زیرکناننه بنا نقنل حندیثی از پینامبر البتنه بنه دور بودن آننان از خلق و خوی نین، نیز نیم



«  السّنالمننننن ان اهلل لیوید هیا الدین بقوم ال خالق لهمعلیهنویسند: »برهان این دعوی، قوله ننننن داند و میمقوّیان دین می

 .ا121:،همان

 گیریجهنتی

ای هنرمندانه مطرح شنده تر آثار کهن فارسنی، موضنو، خداپرسنتی و بحث صنفات جالل و جمال خداوند به گونهدر بیش

گیری از سننرمایۀ بالغ  « و با بهرهاوّل العلم معرفۀ الجبّارجوی گیشننته، با اعتقاد به این که »و شنناعران موحّد و حقیق 

های  پروردگار و توصنیف مظاهر صننع او و بیان نظم و عظم  جهان هسنتی پرداخته و به رغم شنیوهخویش، به اثبات وجود 

انگیزد، کند و هم احسناسنات پاد را برمیای که هم خردها را ارضنا میپییر و نحوهخشن، فلسنفی و کالمی، با تنوّعی دل

 اند.زیباترین وجه به رشتۀ نظم کشیدهافکار خویش را دربارۀ آفریدگار جهان و اهداف آفرینش در  

پوشننیدند و در آن تکلّف بیشننتری به خرج های دیگر میکه پادشنناهان قباچه و دیباچه را بر روی جامههمچنان     

بیشنترین تکلّف را   ها نیز که رویه و ابتدای آثار اسن ، شناعران و نویسنندگانها و دیواندادند، در دیباچه و مقدّمۀ کتابمی

تر و دشنوارتر از تر و موننو،ها بسنیار متکلّفتوان نام برد که دیباچۀ آنهای فراوانی را میاباز همین رو کت  اند؛داشنته روا

 و... از این جمله اس . نامهمرزبان،  تاری  جهانگشای،  چهار مقالههای  شان اس ، که دیباچهمتن اصلی

ها، بر اسنناس مبانی اعتقادی و دینی و نیز رعای  اسننلوب فنّ خطابه، ابتدا حمد و سننپاس حضننرت  ها و تحمیدیهدر دیباچه     

های زمانه باری تعالی، نع  پیامبر اکرم ، ا، سننتایش اولیا و بزرگان و موضننوعات مهم تعلیمی و اخالقی و سننپس تأیید حاکمی 

 اس .مطرح شده

هنای تقلیند از سنننبن،  امنا بنه دلینل تحوّل تندریجی ادبیّنات، رگنه ، تنابع تحوّل سنننبن، هر دوران اسننن ؛لیاین نو،ِ عنا     

 اند.  شود که به تدریج و طیّ زمان کامل شدههای هنر دوره مشاهده میو دیباچهها  های قبل، در تحمیدیهدوره

رسنند،  کاربرد عناصنر بیانی به اوج خود میها در قرن شنشنم هجری قمری، از لحاظ سنب، و ها و تحمیدیهدیباچه     

شود؛ از اوایل قرن هفتم به بعد ادامۀ طرز پیشین دنبال  های قننننبل بیشتر میشان نیز نسننننب  به دورهبر آن حجمعالوه

تر از دورۀ پیش، با شننود، حتّی گاه از لحاظ معنا و مفهوم بسننیار سننادهشننود، البته تقلیدی صننرف از آن محسننوب نمیمی

ها از لحاظ  ها این اسنن  که برخی از آنایی و بالغ  همراه اسنن  و کالمی فخیم دارد. نکتۀ قابل توجه در تحمیدیهشننیو

ترین امّا اغل  تابع نثر کتاب اسن . سنجع، اطناب و اقتباس از آیه و حدیث مهم  اند؛مضنمون و سنب، با متن کتاب متفاوت

 شود.میاین عور دیدههای  ها و دیباچههایی اس  که در تحمیدیهویژگی

کنند و سنپس به نع  هفتم هجری قمری، بیشنتر ادبا اثر خویش را با حمد خداوند آغاز میو های شنشنم  در سنده     

؛ چرا که گویی این اسن فرسنتند. این حمد و نع  بیشنتر به زبان عربی پردازند و بر آل و اصنحاب وی درود میپیامبر می

بیشننتر آنان به سننب  و انگیزۀ آفرینش اثر   .نداکردهمنبر و خطابه به شننیوۀ آنان، عمل میاهل ادب در اثر شنناگردیِ اهل 

دانند. برخی نیز علّ  تألیف کتاب خود را جاودان کردن نام پردازند و آن را به درخواسن  دوسن  یا مریدی میخویش می

پروردۀ دربار و در آنجا دارای مرتبه و جایگاهی  داننند. گروهی دیگر که  ای یادگار میخویش و به یادگار گیاشنننتن گنجیننه

 شمارند.میآمد سلطان، ذکنر مفاخنر و مآثنر او و خنانداننش را انگنیزۀ کنار خوینش براند، از باب خوشبوده

بیشتر ادبای این عور، بخش پایانیِ دیباچه را به دعا برای طول عمر و برقراریِ حکوم  سلطان و تأبید او اختوا        

 پردازند.دهند و عمدتاً در پایان دیباچه به معرّفی ابواب و فوول خود میمی



ای به زبان عربی  توان به طور کلّی، دارای دو بخش دانسن : یکی تحمیدیههفتم را میو   های شنشنممقدّمۀ آثار سنده     

نیز بخشنی به زبان فارسنی و در بر دارندۀ که در بر دارندۀ حمد خداوند و اوصناف او و نع  پیامبر، اصنحاب و آل وی اسن  و 

ننام ادین ، سنننلطنان روزگنار و مندح و عمندتناً چناپلوسنننیِ وی، انگیزۀ آفرینش اثر، زمنان آن و دعنا برای طول عمر ممندوح و 

 ماندگاری سلطن  یا وزارت در دس  او و سرانجام معرّفی ابواب و فوول کتاب.
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