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چكيده:
رسالة دلگشا ،يكی از آثار ارزشمند عبید زاکانی در زمینة طنز است ،که از دو بخش حكاياات عربای و رارسای
تشكیل شده است .بسیاری از ارراد و صاحبنظران عبید را مبتكر حكاياات طنزآمیاز مایدانناد؛ در حاالیکاه باا
مطالعه و بررسی حكايات عربی اين اثر ،تأثیرپذيری او از منابع عربی به خوبی نماياان مایشاود .باا بررسایهاای
انجام شده در اين پژوهش ،نشان دادهايم که عبید نه تنها اين حكايتها را ابداع نكرده ،بلكه باه شادّت از مناابع
عربی پیش از خود متأثّر شده است؛ امّا بايد اذعان داشت که او رقط به رونويسی از منابع عربی نپرداخته ،بلكه در
تعداد رراوانی از حكايتها ،عبارتها را با حفظ معنا و مضمون تغییر داده و الفاظ متفاوتی را برای القاای معاانی

به کار برده است .از نكات ديگری که در اين مقاله به آن دساتيارتاهايام ،تأثیرگاذاری عبیاد بار کتااب روض
األخیار المنتخب من ربیع األبرار اثرِ اماسی است؛ به گونهای که بیست و پنج حكايت عبید که راقاد منباع عربای
بودند ،به صورت کامالً مشابه در اين کتاب ديده شده است.
كليد واژهها :عبید زاکانی ،رسالة دلگشا ،منابع عربی ،اماسی ،روض األخیار المنتخب من ربیع األبرار.

 .1تاريخ دريارت1233/1/32 :
( wsabzianpoor@yahoo.com .3نويسندة مسئول)
hadisdarabi67@yahoo.com .2

تاريخ پذيرش1233/4/11 :
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 -2عبيد زاكاني:
خواجه نظامالدّين (مجدالدّين) عبید زاکانی قزوينی ماتخلّص باه «عبیاد» شااعر و نويساندة مشاهور قارن
هشتم هجری است .علّت اشتهار او به «زاکانی» ،انتساب اوست به خاندان «زاکانیان» که اصالً شاخهای از
عرب بنی خفاجه هستند که بعد از مهاجرت به ايران باه حادود قازوين ررتناد و در آن ناواحی ساكونت
گزيدند .از آغاز زندگی عبید اطّالعای در دسات نیسات؛ ولای از آنجاا کاه وی بناابر تصاري حماداه
مستوری از شعبة ارباب صدور از خاندان زاکانیان بوده است ،پس طبعاً از اوان طفولیّت به نحاوی تربیّات
يارت که بتواند در زمرة اين گروه درآيد؛ يعنی مسلّماً با خاطّ و ادب و آداب و رناون دبیاری و علاوم و
اطّالعات عمومی که در تمدّن اسالمی رايج بوده ،آشنا شده و آنها را با هنر شاعری و نويسندگی هماراه
داشته است .مستوری میگويد« :از اوان جوانی به مطالعة کتب و سخن علما و حكما اهتماام داشات و از
آن پس نیز از مطالعة آثار حكمای قديم و متأخّر بازنمیايستاد .از اشعار و آثار او نیز مراتب اطّالعاش از
علوم زمان و از زبان و ادب عربی آشكار است( ».صفا ،1211 ،ج 352 :2و )356
آثار عبید زاکانی را در مقدمّة کلّیّات او و نیز در کتب تاريخ ادبیّات نام بردهاند .برای آگااهی بیشاتر
در مورد عبید و آثار او نك( :صفا ،1211 ،ج 316-352 :2؛ محجاوبvi-lvii :1333 ،؛ اتاابكی:1214 ،
11-2؛ برون241-213 :1223 ،؛ حلبی11-3 :1214 ،؛ يوسفی)213-311 :1215 ،
 .1پيشينة تحقيق:
امیدساالر ( )333 :1255در مقالة خود با عنوان «مالحظاتی دربارة لطائف عبید زاکانی در رسالة دلگشا»،
معتقد است بسیاری از آنچه در رسالة دلگشا وجاود دارد ،ابتكاار عبیاد نیسات بلكاه قسامتی از ررهنا

سنّتی زمان اوست .او برای اثبات ادّعای خود ،مأخذ سه حكايت عربی و هفات حكايات رارسای رساالة
دلگشا را در منابع عربی نشان داده است .همچنین ريشة دو حكايات ديگار را در ررهنا

هاای مختلاف

مردم جهان نشان داده است( .همان )341 :حلبی ( )111 :1214حكايات عربی رسالة دلگشا را نود و ساه
داستان دانسته ،در کتاب زاکانینامه به منبع چهار حكايت عربی اشاره کرده اسات .حلبای اظهاار داشاته
است که منبع پانزده حكايت را پیدا نكرده است و منبع بقیة حكايات را در چاپ متن رسالة دلگشا ذکار
خواهد کرد؛ هرچند تاکنون چنین کتابی به چاپ نرسایده اسات .ايشاان در کتااب ديگار خاود ،باه ناام
خواندنیهای ادب رارسی به تعداد ديگری از منابع اين حكايات اشاره کرده،که در ضمن ايان مقالاه باه
آنها نیز اشاره شده است .الزم به ذکر است ،محجوب ( )lvi :1333در پاورقی کلّیّات عبید ،اظهار کارده

سرچشمة حكايات عبید زاکانی در رسالة دلگشا 61/

است که اتابكی در کتابِ کلّیّات ديوان عبید ،منبع حكايات را در ادب عربی به دست آورده و باه آنهاا
اشاره کرده است؛ اين مسئله جای تأمّل دارد؛ زيرا اتابكی منابع تعداد محدودی از حكاياات را از کتااب
خواندنیهای ادب رارسی ،تألیف حلبی نقل کرده است .نك( :اتابكی )231 :1214 ،از آنجا که تااکنون
پژوهشی جامع در مورد منابع عربیِ بخش اوّل حكايتهای رساالة دلگشاا ،يعنای حكاياات عربای عبیاد
صورت نگررته است ،نگارندگان اين مقاله از تعداد هشاتاد و چهاار حكاايتی کاه محجاوب نقال کارده
است ،منبع شصت و يك حكايت و از يكصد و شانزده حكايت اتابكی ،منباع ناود و ساه حكايات را در
منابع عربی پیدا کردهاند .از اين تعداد حكايت که در منابع عربی به دست آمده است ،سی و نه حكايات
در میان دو منبع مشترك هستند که با ذکر نشانی جداگانه در مقابل حكايت مشخّص شدهاند.

منبع ما در اين پژوهش ،کلّیّات عبید زاکانی به اهتمام محمّادجعفر محجاوب چااپ  1333و کلّیّاات
عبید ،تصحی پرويز اتابكی ،از انتشارات زوّار ،چاپ  1214است .همچنین بارای حفاظ حرمات قلام ،از
ذکر حكايات به صورت کامل خودداری کرده و تنها به ذکار چناد وا ة آن ،بسانده کاردهايام و بارای
اجتناب از تكرار ،نشانی حكايات محجوب را با عالمت اختصاری (م ).و اتابكی را به صورت (ا ).نشاان
دادهايم .در مقابل شمارة صفحات ،با عالمت «ش» به شمارة حكايت در کتاب اشاره کاردهايام .الزم باه
يادآوری است که منابع حكايات براساس تقدّم تاريخی مرتّب شدهاند.

 .3رسالة دلگشا:
مفصّلترين و بهترين اثر منثور عبید ،رسالة دلگشا است و وی آن را از حیا اهمیّات در ردياف رساالة
اخالق األشراف دانسته است .عبید اين کتاب را به دو قسمت عربی و رارسی تقسیم کرده است .ايان دو
قسمت متضمّن تعداد زيادی حكايات کوتاه است که عبید در آنها شوخطبعی و بذلهگويی اديباناة خاود
را با بعضی نكات انتقادی همراه کرده اسات .بعضای از ايان حكاياات ،ابتكااری و برخای ديگار نكاات
تاريخی است و تعدادی نیز لطیفههايی است که يا از رجال معروف قرن هفتم و هشتم حكايت شده و ياا
به آنها نسبت يارته است.
در پارهای از اين حكايات ،بذلهگويی به انتقادهای تلخ و گلهآمیزی بدل شده است که از نابساامانی
اوضاع زمان حكايت میکند (صفا ،1211 ،ج  1313 :2و  .)1312همچنین يوسافی ( )214 :1215معتقاد
است که عبید در رسالة دلگشا ،نقائص و عیوب و عاادات ناااپسند مااردم را از طبقااات گونااگون و در
زمینههای مختلف ،مطرح کرده است.
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داستانهای اين کتاب ،اغلب به صورت امثال سائره در میان رارسیزباناان و ملّاتهاای ديگاری کاه
نفوذ ررهن

ايران در آنها باقی مانده است ،وجود دارد؛ البتّه بسیاری از اين حكايات به لطیفهگويی ماالّ

نصرالدّين نسبت داده شده است؛ امّا آنچه از قلم عبید جاری شده است و علیالخصوص شیرينی بیاان و
اعجازی که در نوشتن آن صورت گررته است ،آن را از تمام اناواع ديگر خاود ممتاز میکناد (وامقای،
 .)365 :1216همچنین اين کتاب ،نمونة بارز رصاحت است و ايجاز و شیوة سهل و ممتنع انشای عبید در
اين رسالة بسیار گرم و زنده و پرخون است و يكی از علل اين مسئله ،ساود جساتن او از زباان بااطراوت
عامّة مردم است (يوسفی.)211 :1215 ،
در مورد تعداد حكايات رارسی و عربی رساالة دلگشاا اخاتالفنظار وجاود دارد .محجاوب (:1333
 )xxixتعداد حكايتهای عربی و رارسی را به ترتیب هشتاد و چهار و دويسات و چهال و هفات لطیفاه؛
اتااابكی ( )431-231 :1214يكصااد و شااانزده و دويساات و پنجاااه و حلباای ( )111 :1214نااود و سااه و
دويست و شصت و نه حكايت دانستهاند.
 .2-3تأثيرپذيري عبيد از منابع عربي در رسالة دلگشا:
امیدساالر معتقد است« :تقريباً هیچ يك از لطائف عبید نیست که عیناً و يا روايتی از آن ،قارنهاا قبال از
اين نويسنده در آثار ادبای متقدّم عرب وارد نشده باشد .در واقع خود عبید در مقدّماة رساالة دلگشاا باه
صراحت مینويسد« :بعض نكت و اشارات و حكايات که بر خاطر وارد است ،در قلم آورد ،مشاتمل بار
دو باب است يكی عربی و يكی رارسی ».کريستین سان هام ايان نكتاه را حادس زده و ماینويساد کاه
لطائف عربی عبید ،احتماالً براساس منابع ،کَتبی است؛ در حالیکه لطاائف رارسای وی از داساتانهاايی
است که در زمان زندگیاش در ارواه رايج بوده است( ».امیدساالر)333 :1255 ،
در اين پژوهش ،تأثیرپذيری عبید از منابع قبل از خود را در سه دسته تقسایمبنادی کاردهايام؛ بارای
نمونه به موارد زير اشاره میکنیم و بقیة موارد در بخش اصلی مقاله ذکر خواهد شد:
 .2حكاياتي كه كامالً مشابه با منابع عربي است:

 قال الرّشيد لبهلول :من أحبّ النّاس إليك؟ قال من أشبع بطني ،قال :فأنا أشبعك فهل تحبنلي؟ قلالالحبّ بالنّسيئة ال يكون( .م352 :.؛ .)56
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منبع عربی« :قال الرّشيد لبهلول :من أحبّ النّاس إليك؟ قال من أشبع بطنلي ،قلال :فأنلا أشلبعك فهل
تحبّني؟ قال الحبّ بالنّسيئة ال يكون( ».آبی ،1434 ،ج 116 :2؛ راغب اصفهانی ،1431 ،ج 153 :3؛ ابان
حمدون ،1411 ،ج )323 :1
 .1حكاياتي كه داراي مضامين كامالً مشابه هستند و اختالف آنها با منابع عربي تنها در يك واژه
است:

 وسرق خرج آخر وفيه ثيابه ،فقي له :وجب أن تقرأ سورة يس وتتعوّذ بها ،فقال :كان جامع القرآن كلّهفي الخرج( .م)351 :.؛ (ا411 :.؛ ش .)114
منبع عربی« :وسرق خرج آخر وفيه ثيابه وأسبابه ،فقي له :وجب أن تقرأ سورة يس وتتعوّذ بهلا ،فقلال:
كان جامع القرآن كلّه في الخرج».
(آبی ،1434 ،ج 113 :1؛ ابن حمدون ،1411 ،ج  .)451 :3اختالف حكايت عبیاد و منباع عربای در وا ة
اسباب است.
 .3حكاياتي كه داراي مضامين مشترك هستند؛ ولي در بعضي واژهها مختلفند:

 قي المزبدُ نائمٌ في المسجد وإلي جنبه رج يصلّي ويقول في دعائه يا ربّ أنا أصلّي وهذا نائم .فقلالالمزبد يا هذا اشفع لنفسك وال تغمز بنا( .م :352 :.ش )65
منبع عربی« :ونام مزبد مرّة في المسجد فدخ رج يصلّي ،فلمّا فرغ قال :يا ربّ أنا أصلّي وهذا نلائم!
فقال :يا ابن أمّ س أنت حاجتك وال تحرّشه علينا».
آبی ( ،1434ج  )151 :2و ابان حمادون ( ،1411ج  )421 :3اياان حكايات را بااا اناادك تفااوتی نقال
کردهاند.
 .4حكايات كامالً مشابه با منابع عربي (نسخة محجوب):

 .1-4سئ عن صوفي عن أشعر النّاس( ...م363 :.؛ ش )3
(ثعالبی)61 :1431 ،؛ اماسی ( )312 :1432اين حكايت را در مورد پرساش از ياك طفیلای نقال کارده
است.
 .2-4قال كسرى أنوشروان النّبيذ( ...م363 :.؛ ش )11
(ثعالبی312 :1411 ،؛ همان ،بیتا ،ها511 :؛ همان)31 :1213 ،
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 .3-4قال أبونواس :مائدة بال بق ( ...م351 :.؛ ش )21
(راغب اصفهانی ،1431 ،ج 111 :1؛ اماسی)316 :1432 ،
 .4-4قرأ رج بحضرة الصّاحب سورة العاديات( ...م351 :.؛ ش )24
(راغب اصفهانی ،1431 ،ج )111 :1
 .5-4قال الرّشيد لبهلول :من أحبّ الناس( ...م352 :.؛ ش )56
(آبی ،1434 ،ج 116 :2؛ راغب اصفهانی ،1431 ،ج 153 :3؛ ابان حمادون ،1411 ،ج 323 :1؛ وطاوا،،
()1

156 :1433؛ اماسی)314 :1432 ،

 .2-4حكايات كامالً مشابه با منابع عربي (نسخة اتابكي):

 .1-1-4قالت عجوز لزوجها :أما تستحيي( ...ا232 :.؛ ش )15
(ابوحیّاان توحیاادی ،1411 ،ج 124 :3؛ زمخشااری ،1413 ،ج 62 :3؛ ابشاایهی ،1413 ،ج 11 :1؛ اماساای،
.)3()136 :1432
حلبی ( )164 :1215منبع حكايت را محاضرات األدباء راغب اصفهانی دانسته است.
 .2-1-4قي لجارية أأنت( ...ا232 :.؛ ش )11
(ابوحیّان توحیدی ،1411 ،ج 153 :3؛ اماسی)333 :1432 ،
 .3-1-4وقال بعضهم :كان موسى فضوليا( ...ا236 :.؛ ش )33
(راغب اصفهانی ،1431 ،ج )111 :1
 .4-1-4عض ثعلب أعرابياً( ...ا235 :.؛ ش )25
(آبی ،1434 ،ج 211 :5؛ ابن حمدون ،1411 ،ج 211 :3؛ ابن جوزی ،1411 ،ج )134 :1
 .5-1-4أجريت خي فطلع منها فرس( ...ا235 :.؛ ش )21
(ابن قتیبه دينوری ،1411 ،ج 61 :3؛ آبی ،1434،ج 133 :1؛ ابن جوزی ،1411 ،ج )111 :1
 .6-1-4سافر أعرابي فرجع خائبا( ...ا233 :.؛ ش )61
(ابن حمدون ،1411 ،ج 141 :1؛ زمخشری ،1413 ،ج 13 :2؛ اماسی)412 :1432 ،
 .7-1-4قال رج لغالمه :هات الطّعام( ...ا411 :.؛ ش )51
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ابوحیّان توحیدی ( ،1411ج  ،131 :3اين حكايات را از جااحظ نقال کارده اسات؛ (آبای ،1434 ،ج :2
131؛ راغب اصفهانی ،1431 ،ج 154 :1؛ ابان حمادون ،1411 ،ج 213 :3؛ وطاوا ،1433 ،،ج 212 :1؛
نويری ،1432 ،ج 232 :2؛ اماسی.)2()312 :1432 ،
حلبی ( )356 :1214منبع حكايت را البخالء جاحظ و محاضرات األدباء راغب اصفهانی دانسته است.
 .8-1-4قال ثقي لمريض :ما تشتهي( ...ا411 :.؛ ش )53
(راغب اصفهانی ،1431،ج 26/3؛ اماسی)246 :1432 ،
 .9-1-4تزوّج رج امرأة فولدت في اليوم الخامس( ...ا413 :.؛ ش )14
(آبی ،1434 ،ج 336 :4؛ ابن حمدون ،1411 ،ج 411 :3؛ اماسی)211 :1432 ،
 .11-1-4سَأَلَ رج الشّعبِيّ عَن المسْح( ...ا414 :.؛ ش )32
(آباای ،1434 ،ج 116 :3؛ اباان حماادون ،1411 ،ج 251 :3؛ زمخشااری ،1413 ،ج 55 :3؛ اباان جااوزی،
 ،1331ج 53 :1؛ اماسی)313 :1432 ،
 .5حكايات مشابه با اختالف يك لفظ (نسخة محجوب):

 .1-5قال ابن الرّومي قد افلح( ...م363 :.؛ ش )13
(ثعالبی)33 :1213 ،
 .2-5وسرق خرج شخص( ...م351 :.؛ ش )31؛ (ا411 :.؛ ش )114
(آبی ،1434 ،ج 113 :1؛ ابن حمدون ،1411 ،ج  )451 :3حكايت عربی ،کلمة ثیاب و اساباب را آورده
است.
 .3-5سئ بحطة عن دعوة حضرها( ...م261 :.؛ ش )29
(ثعالبی ،بایتاا ،الاف131 :؛ راغاب اصافهانی ،1431 ،ج 413 :1؛ ابان حمادون ،1411 ،ج 413 :3؛ ابان
جوزی )31 :1331 ،همگی اين منابع ،حكايت مذکور را از جحظه برمكی نقل کردهاند؛ اماسای (:1432
 )316به نام جحظه اشاره نكرده است.
 .4-5قي لعمر بن حسن في علّته( ...م351 :.؛ ش )23
ابوحیّان توحیدی ( ،1411ج  )131 :1حكايت را در مورد نظام نقل کرده است.
 .5-5غاضبت امْرَأَة زَوجهَا( ...م353 :.؛ ش )63
(آبی ،1434 ،ج )113 :4
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 .6-5قال الحكيم السماع( ...م356 :.؛ ش )13
(حصری ،بیتا ،ج 551 :2؛ تیفاشی)15 :1311 ،
 .2-5حكايات مشابه با اختالف يك لفظ (نسخة اتابكي):

 .1-1-5أن الشيخ بدر الدين الصاحب لقي شخصاً( ...ا235 :.؛ ش )26
(ابن حجه حموی ،بیتا ،ج )41 :1
 .2-1-5أجريت خي فطلع منها فرس( ...ا235 :.؛ ش )21
(ابن قتیبه دينوری ،1411 ،ج 61 :3؛ آبی ،1434،ج 133 :1؛ ابن جوزی ،1411 ،ج )111 :1
 .3-1-5اعترض رج جارية رقاصة( ...ا398 :.؛ ش )53
(راغب اصفهانی ،1431،ج 132 :1؛ زمخشری ،1413 ،ج 11 :3؛ اماسی)312 :1432 ،
 .4-1-5وقي العرابي ما يسمون المرق( ...ا233 :.؛ ش )65
(جاحظ ،1432 ،ج 343 :2؛ ابن قتیبه دينوری ،1411 ،ج 343 :2؛ آبی ،1434 ،ج 213 :5؛ ابان حمادون،
 ،1411ج 121 :3؛ زمخشری ،1413 ،ج .)4()326 :2
 .5-1-5قي لبَعض الصُّوفِيَّة :بع جبتك( ...ا411 :.؛ ش )14
(آبی ،1434 ،ج 121 :3؛ ابن حمدون ،1411 ،ج 416 :3؛ زمخشاری ،1413 ،ج 213 :4؛ اماسای:1432 ،
115؛ عاملی ،1411 ،ج .)11 :3
 .7مضامين كامالً مشابه با اختالف در الفاظ (نسخة محجوب)

 .1-6ودخ ثقي على مريض( ...م361 :.؛ ش )3؛ (ا411 :.؛ ش )52
(راغب اصفهانی ،1431 ،ج )616 :1؛ اماسی ( )321 :1432با اندك اختالری اين حكايت را نقال کارده
است.
 .2-6وقال بعضهم :رأيت رجال ومعه ابن ال يشبهه( ...م361 :.؛ ش )2؛ (ا231 :.؛ ش )2
(راغب اصفهانی ،1431 ،ج 363 :3؛ اماسی)136 :1432 ،
 .3-6قي لطفيلي أي العيدان( ...م361 :.؛ ش )1؛ (ا416 :.؛ ش )31
(ثعالبی ،بیتا ،ها113 :؛ زمخشری ،1413 ،ج )336 :2
 .4-6تصاحب قوم في سفر و فيهم طفيلي( ...م363 :.؛ ش )11؛ (ا411 :.؛ ش )54

سرچشمة حكايات عبید زاکانی در رسالة دلگشا 52/

(آبی ،1434 ،ج )114 :3؛ خطیب بغدادی ( )111 :1431اين حكايت را از محمّد بن علای الجاالب نقال
کرده است( .راغب اصفهانی ،1431 ،ج )131 :1
حلبی ( )354 :1214ريشة حكايت را در محاضرات األدباء راغب اصفهانی دانسته است.
 .5-6قال الثّعالبي إذا رأيت( ...م363 :.؛ ش )13
ابوحیّان توحیدی ( ،1411ج  )164 :4اين حكايت را از کتاب نوادر نقال کارده اسات .ابشایهی (:1413
 )221و اماسی ( )33 :1432بدون ذکر گوينده.
 .6-6كَانَ المزبد يوماً علي باب مسجد( ...م363 :.؛ ش )12؛ (ا415 :.؛ ش )111
آبی ( ،1434ج  )151 :3اين حكايت را در مورد رردی غیر از مزبد نقل کرده است .اماسای ()31 :1432
بدون ذکر گوينده.
 .7-6قال الحكيم الصاحي( ...م163 :.؛ ش )14؛ (ا411 :.؛ ش )116
(ثعالبی ،بیتا ،د)43 :؛ (حصری ،بیتا ،ج )611 :3؛ (اماسی)214 :1432 ،
 .8-6حضر ابوالعيناء مائدة( ...م363 :.؛ ش )11؛ (ا233 :.؛ ش )3
آبی ( ،1434ج  )163 :3اين حكايت را در مورد هديه دادن رالوده به اسماعیل اعرج آورده و با تفاصایل
بیشتری نقل کرده است .راغب اصفهانی ( ،1431ج  )611 :1حكايت را در مورد هدياه دادن راالوده ،باه
اسماعیل طالبی نقل کرده است.
 .9-6وكان أبو هريرة إذا استثق انساناً( ...م 363 :.و 351؛ ش )31؛ (ا416 :.؛ ش )31
(ابن قتیبه دينوری ،1411 ،ج 431 :1؛ ابن عبد ربه ،1414 ،ج 162 :3؛ راغب اصافهانی ،1431 ،ج 36 :3؛
وطوا615 :1433 ،،؛ اماسی )246 :1432 ،همة منابع ياد شده به ذکر اين عبارت بسنده کردهاند« :وكلان
أبو هريرة إذا استثق رجال قال :اللّهم اغفر له وأرحنا منه»؛ ولی ثعالبی (بایتاا ،ج )56 :حكايات را ايان
گونه نقل کرده است« :وَذكر إنْسَانا ثقيال فَقَالَ :هُوَ أثق من يَوْم السّبت على الصّبيان».
 .11-6وقع رج علي بايع بطيخ( ...م351 :.؛ ش )33؛ (ا :416 :.ش )111
ابوحیّاان توحیادی ( ،1411ج  )42 :4و آبای ( ،1434ج  )111 :1باا تغییارات انادکی در الفااظ ،باه اياان
حكايت اشاره کردهاند.
 .11-6وك غناء خرج( ...م351 :.؛ ش )31
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(زمخشری ،1413 ،ج 333 :2؛ اماسی)316 :1432 ،
 .12-6جاء متنبّي إلي مأمون وعنده يحيي( ...م351 :.؛ ش )23
آبی ( ،1434ج  )161 :3حكايت را به صورت مختصر بیان کرده است.
 .13-6أتي الرّشيد بأسود( ...م351 :.؛ ش )22؛ (ا416 :.؛ ش )111
(ابن جوزی ،1331 ،ج )115 :1؛ اماسی ( )131 :1432اين حكايت را در مورد آوردن مردی سیاهپوست
به نزد مأمون نقل میکند که ادّعای پیامبری میکند و خود را موسی معرّری میکند.
 .14-6أتي المعتصم برج يزعم( ...م351 :.؛ ش )26؛ (ا411 :.؛ ش )56
(ابن حمدون ،1411 ،ج 343 :1؛ نويری ،1432 ،ج )16 :4
 .15-6جلس أنوشروان للمظالم( ...م351 :.؛ ش )25؛ (ا231 :.؛ ش )1
(آبی ،1434 ،ج 21 :1؛ راغب اصفهانی ،1431 ،ج 211 :3؛ اماسی)211 :1432 ،
حلبی ( )353 :1214منبع اين حكايت را ،کتاب محاضرات األدباء راغب اصفهانی دانسته است.
 .16-6أسلم مجوسي فقي له كيف( ...م351 :.؛ ش )21
عاملی ( ،1411ج  )215 :3حكايت را با اندك اختالری در وا هها نقل کرده است.
 .17-6سقط رج عن سطح و كسر رجاله( ...م351 :.؛ ش )21؛ (ا231 :.؛ ش )61
ابن قتیبة دينوری ( )266 :1411با اختالف اندکی آن را نقل کرده است( .اماسی)244 :1432 ،

حلبی ( )354 :1214به حكايتی مشابه با آن در العقد الفريد اشاره کرده؛ ولی اصال حكايات را از عیاون
األخبار ابن قتیبه دينوری دانسته است.
 .18-6تقدّم رج مع خصمه إلي الحاكم( ...م353 :.؛ ش )42؛ (ا416 :.؛ ش )112
(ابن حمدون ،1411 ،ج 441 :3؛ نويری ،1432 ،ج  )61 :4حكاايتی مشاابه باا ايان مضامون در ايان دو
منبع ديده میشود.
 .19-6قصد رج باب سيبويه( ...م353 :.؛ ش )45؛ (ا415 :.؛ ش )116
ابن حجه حموی (بیتا ،ج  )41 :1اين حكايت را در مورد حضور رقرا بر در خانة يك نحوی نقل کارده
است( .اماسی)61 :1432 ،
 .21-6خرج بعض الغزاة إلي بعض( ...م353 :.؛ ش )61
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آبی ( ،1434ج  )131 :3با اندکی اختالف به اين حكايت اشاره کرده است.
 .21-6قال بهلول رأيت رؤيا نصفها( ...م353 :.؛ ش )62
ابن قتیبه ديناوری ( ،1411ج )51 :3؛ ابوحیّاان توحیادی ( ،1411ج ) 45 :4؛ آبای ( ،1434ج  )113 :2و
ثعالبی( ،بیتا ،ب )343 :همگی از داوود مصاب؛ راغب اصفهانی ( ،1431ج  )133 :1بدون گوينده؛ ابن
()6

عبد ربه ( ،1414ج  126 :1و ابن جوزی )53 :1331 ،از اشعب.

امیدساالر ( )325 :1255منبع حكايت را ابن قتیبه دينوری،آبی و ابن جوزی دانسته است.
 .22-6دخ اللصوص علي ابي بكر الربابي( ...م352 :.؛ ش )66
آبی ( ،1434ج  )112 :1به نام ابوبكر ربابی اشاره نكرده است( .اماسی)364 :1432 ،
 .23-6قي المزبد نائم في المسجد( ...م352 :.؛ ش )65؛ (ا415 :.؛ ش )111
آبی ( ،1434ج  )151 :2و ابن حمدون ( ،1411ج  )421 :3حكايت را با اندك تفاوتی نقل کردهاند.
 .24-6جاء رج الي طبيب( ...م352 :.؛ ش )61؛ (ا233 :.؛ ش )53
آبی ( ،1434ج  111 :1و ابن حمادون ( ،1411ج  )463 :3حكايات را باه صاورت زيار نقال کاردهاناد:
«سَأَلَ وَاحِد سيفويه عَن حفظه الْقُرْآن فَقَالَ :أحفظه آيَة ،قي لَهُ :فَمَا أول الدُّخان؟ قَالَ :الْحَطب الرّطب».
 .25-6قال الرّج الخر( ...م352 :.؛ ش )51؛ (ا415 :.؛ ش )111
آبی ( ،1434ج  )311 :4اين عبارت را در مورد سؤال از سیفويه نقل کرده است؛ (ابن جوزی ،1331 ،ج
.)5()121 :1
 .26-6سرق رج ثوبا ثمّ حمله إلي السّوق( ...م352 :.؛ ش )54؛ (ا411 :.؛ ش )51
راغب اصفهانی ( ،1431ج  )313 :3اين حكايت را در مورد دزديده شدن ياك اال نقال کارده اسات؛
اباان حماادون ( ،1411ج )42 :2؛ زمخشااری ( ،1413ج )146 :4؛ ابشاایهی ( ،1413ج  )313 :1و اماساای
( )362 :1432حكايت را با اندك تفاوتی نقل کردهاند(.)1
 .27-6خرج جحي مرّة إلي الكناسة( ...م35 :.؛ ش )55؛ (ا233 :.؛ ش )11
ابن حبیب نیشابوری ( )31 :1416حكايات را در ماورد ابوجوالان نقال کارده اسات؛ آبای ( ،1434ج :3
 )156داستان را از ابوجوالین نقل کرده است؛ راغب اصافهانی ( ،1431ج )313 :3؛ ابان جاوزی (:1411
 151و اماسی ( )364 :1432آن را بدون گوينده آوردهاند.
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حلبی ( )352 :1214منبع اين حكايت را رقط در محاضرات األدباء راغب اصفهانی ذکر کرده است.
امیدساالر ( )322 :1255به تمامی منابع باال اشاره کرده است.
 .28-6تزوّج بعض المجان( ...م354 :.؛ ش )51؛ (ا231 :.؛ ش  )42حكايت را با اندکی تغییر ذکر کارده
است.
ابوحیّان توحیدی ( ،1411ج  )165 :4حكايت را در مورد کنیزك مزبد؛ آبای ( ،1434ج  )111 :3آن را
در مورد اعمش و اماسی ( )211 :1432داساتان را در ماورد خرياد کنیاز از ساوی بعضای بزرگاان نقال
کردهاند.
 .29-6وقالت امرأة لزوجها( ...م354 :.؛ ش )51؛ (ا232 :.؛ ش )31
(راغب اصفهانی ،1431 ،ج 361 :3؛ اماسی)332 :1432 ،
 .31-6كان السحق الموصلي غالم( ...م354 :.؛ ش )53؛ (ا413 :.؛ ش )11
(ابوحیّان توحیدی ،1411 ،ج )51 :1؛ آبای ( ،1434ج  )321 :6ايان حكايات را از زباان ررزناد اساحاق
موصلی و با اندکی تفاصیل بیشتر نقل کرده است؛ (زمخشری ،1413 ،ج )132 :1
 .31-6قي بصفعان ما معني الصّفع( ...م354 :.؛ ش )11
ابوحیّان توحیدی ( ،1411ج  )152 :4و راغاب اصافهانی ( ،1431ج  )111 :1بااا تغییارات انادکی نقال
کردهاند.
 .32-6صلى أطروش خلف االمام( ...م354 :.؛ ش )12؛ (ا413 :.؛ ش  13با اندکی تغییر)
(آبی ،1434 ،ج )261 :5؛ (راغب اصفهانی ،1431 ،ج )215 :3
 .33-6نظر رج قبيح الوجه ،المرآة( ...م354 :.؛ ش )16؛ (ا413 :.؛ ش )11
اباان حماادون ( ،1411ج )16 :2؛ زمخشااری ( ،1413ج )131 :3؛ وطااوا ،1433( ،ج  )343 :1و اماساای
( )253 :1432اين حكايت را در مورد جاحظ نقل کردهاند(.)1
 .34-6نظر رج في الطريق إلى امرأة( ...م356 :.؛ ش )11؛ (ا236 :.؛ ش )22
(راغب اصفهانی ،1431 ،ج )132 :3
 .35-6كانت امراة مات لها زوجان( ...م356 :.؛ ش )11
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(آبی ،1434 ،ج 145 :3؛ راغب اصفهانی341 :1431،؛ ابن حمدون ،1411 ،ج  )411 :3ايان حكايات باا
اندك تفاوتی در منابع عربی ذکر شده است.
حلبی ( )333 :1214منبع حكايت را محاضرات األدباء راغب اصفهانی ذکر کرده است.
 .36-6وَمَرَّتْ امْرَأَة جملية باليعقوبي( ...م356 :.؛ ش )12
(آبی ،1434 ،ج )152 :3
 .37-6قي للبغ  :من أبوك( ...م356 :.؛ ش )14؛ (ا415 :.؛ ش )113
(مبرد ،1411 ،ج )34 :3؛ ابان عباد رباه ( ،1414ج  )141 :1ساوال را ايانگوناه پاساخ مایدهاد« :أملي
الفرس»؛ (عسكری ،بیتا111/3 :؛ آبی ،1434 ،ج 313 :1؛ ثعاالبی ،1411 ،ج )243 :1؛ راغاب اصافهانی
( ،1431ج  )34 :1سؤال را اينگونه پاسخ میدهد« :أمي الفرس»؛ (میدانی ،بیتاا ،ج )111 :3؛ (اماسای،
)151 :1432
 .38-6قال رج لحجاج بن يوسف رايتك( ...م351 :.؛ ش )35
ابوحیّان توحیدی ( ،1411ج )11 :4؛ ابن حمادون ( ،1411ج )111 :2؛ زمخشاری ( ،1413ج  )211 :2و
اماسی ( )235 :1432همگی اين حكايت را در مورد خواب ديدن عاامر بان بهدلاه در ماورد راردی کاه
حجّاج از روی ظلم او را به دار آويخته بود ،نقال کاردهاناد؛ عااملی ( ،1411ج  )211 :1آن را در ماورد
خواب ديدن يك صوری آورده است.
 .2-7مضامين كامالً مشابه با اختالف در الفاظ (نسخة اتابكي):

 .1-1-6قي لعبادة :ما ورثتْ اختك( ...ا232 :.؛ ش )16
آبی ( ،1434ج  )151 :2و ابن حمادون ( ،1411ج  )411 :3ايان حكايات را در ماورد ساؤال راردی از
مزبد نقل کردهاند؛ زمخشری ( ،1413ج  )121 :6اين حكايت را در ماورد ساؤال از ماردی نقال کارده
است( .اماسی)136 :1432 ،
 .2-1-6قالت امرأة مزبّد حبلي( ...ا232 :.؛ ش )11
(آبی ،1434 ،ج 163 :2؛ ابن حمدون ،1411 ،ج 341 :1؛ نويری ،1432 ،ج )34 :4
 .3-1-6رأي رج مع جاريته( ...ا232 :.؛ ش )13
(ابن حجه حموی ،بیتا ،ج )113 :1
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 .4-1-6قي لرج كانت امرأته( ...ا234 :.؛ ش )31
ابن قتیبه دينوری ( ،1411ج  )61 :4با اندکی تغیییر حكايات را ذکار کارده اسات؛ (ابوحیّاان توحیادی،
 ،1411ج 131 :4؛ آباای ،1434 ،ج 143 :3؛ اباان حماادون ،1411 ،ج 433 :3؛ زمخشااری ،1413 ،ج :6
321؛ اماسی.)331 :1432 ،
 .5-1-6أَدخ الجماز( ...ا234 :.؛ ش )33
(آبی ،1434 ،ج 111 :2؛ ابن حمدون ،1411 ،ج 421 :3؛ اماسی)333 :1432 ،
 .6-1-6وقال قاص :يا قوم اشكروا( ...ا234 :.؛ ش )31
(راغب اصفهانی ،1431 ،ج )111 :1
 .7-1-6قال رج المراة( ...ا235 :.؛ ش )41
()3

(ابوحیّان توحیدی ،1411 ،ج 331 :4؛ آبی ،1434 ،ج 241 :5؛ اماسی)213 :1432 ،
 .8-1-6وَتزَوّج رج بِامْرَأَة( ...ا231 :.؛ ش )45
(آبی ،1434 ،ج 265 :5؛ ابن حمدون ،1411 ،ج )423 :3
 .9-1-6قَالَ بَعضهم :رَأَيْت أَبَا نواس يضْحك من سَكرَان( ...ا231 :.؛ ش )41
آبی ( ،1434ج  )224 :5داستان را با اندك تفاوتی نقل کرده است.
 .11-1-6روي أبانواس وفي يده كأس( ...ا231 :.؛ ش )43
ابوحیّان توحیدی ( ،1411ج  )141 :4آن را با اندکی تفاوت نقل کرده است.

امیدساالر ( )322 :1255منبع حكايت را از کتاب قطب السّرور ری أوصاف الخماور رقیان قیروانای نقال
کرده است.
 .11-1-6اعتلت امْرَأَة و قالت لزوجها( ...ا231 :.؛ ش )66
ابوحیّااان توحیاادی ( ،1411ج )111 :4؛ آباای ( ،1434ج  )141 :3و زمخشااری ( ،1413ج  )131 :6اياان
حكايت را در مورد زن ابن مضاء رازی نقل کردهاند.
 .12-1-6شكي رج إلي ابي العيناء امرأته( ...ا233 :.؛ ش )61
(ابوحیّان توحیدی ،1411 ،ج 131 :6؛ ابن حمدون ،1411 ،ج 113 :4؛ زمخشری ،1413 ،ج 361 :4؛ ابن
جوزی ،1331 ،ج )133 :1
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 .13-1-6وقال أبو العيناء :رأيت جارية( ...ا233 :.؛ ش )51
(ابن حجه حموی ،بیتا ،ج 335 :3؛ ابشیهی ،1413 ،ج )155 :1
 .14-1-6قي لرج مَا بَقِي( ...ا411 :.؛ ش )11
آبی ( ،1434ج  )163 :3با اندك تفاوتی نقل کرده است.
 .15-1-6قالت امراة فالن( ...ا411 :.؛ ش )13
آبی ( ،1434ج  )132 :4با اندك تفاوتی نقل کرده است.
 .16-1-6سأل رج عن بعض االطباء( ...ا411 :.؛ ش )12
جاحظ ()21 :1432؛ ابان قتیباه ديناوری ( ،1411ج )111 :3؛ ابان عباد رباه ( ،1414ج  )211 :3و آبای،
( ،1434ج  )311 :1همگی ،حكايت را در مورد سؤال ابوعلقمه از طبیب نقل کاردهاناد؛ اماسای (:1432
 )231آن را در مورد سوال مردی از پزشك نقل کرده است.
 .17-1-6حج اعرابي ،فدخ مكة( ...ا413 :.؛ ش )13
ابن جوزی ( ،1411ج  )133 :1به حكايتی مشابه اشاره کرده است.
 .18-1-6مرّ رج بإمام يصلّي بقوم( ...ا413 :.؛ ش )12
ابن جوزی ( ،1411ج  )113 :1اين حكايت را از محمّد بن خلف نقل کرده است.
حلبی ( )356 :1214حكايت را از راغب اصفهانی نقل کرده است.
 .19-1-6قال ابو زيد :بقيت ال أجد( ...ا412 :.؛ ش )16
(جاحظ ،1411 ،ج 31 :1؛ همان ،1214 ،ج )233 :3
 .21-1-6خرج الرّشيد إلي البساطين( ...ا412 :.؛ ش )15
(ابن جوزی ،1331 ،ج 11 :1؛ دمیری ،1434 ،ج 262 :1؛ ابن حجه حماوی ،بایتاا ،ج 163 :1؛ ابشایهی،
 ،1413ج 412 :1؛ اماسی)231 :1432 ،
 .21-1-6خطب رج عظيم األنف( ...ا412 :.؛ ش )11
آباای ( ،1434ج  )43 :4بااا اناادکی تفاااوت نقاال کاارده اساات؛ (راغااب اصاافهانی ،1431 ،ج 213 :3؛
زمخشری ،1413 ،ج 135 :3؛ ابشیهی ،1413 ،ج 316 :1؛ اماسی.)211 :1432 ،
حلبی ( )355 :1214منبع حكايت را محاضرات األدباء راغب اصفهانی دانسته است.
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 .22-1-6عالمة الحمق المجيء( ...ا412 :.؛ ش .)31
جاحظ ( ،1432ج  )114 :3و آبی ( ،1434ج  )133 :4به حكايتی مشابه با اين مضمون اشاره کردهاند؛
(اماسی.)246 :1432 ،
 .6تأثيرپذيري اماسي از عبيد:
از میان حكاياتی که در دو نسخة محجوب و اتابكی وجود دارد ،حكاياتی ديده میشود که مناابع پایش
از عبید به آنها اشاره نكردهاند؛ بلكه اين حكايات به صورت کاامالً مشاابه باا حكاياات عبیاد در کتااب
روض األخیار اماسی (متورّی  )341ديده میشود و میتوان احتمال داد کاه اماسای ،ايان حكاياات را از
عبید نقل کرده است .اين مسئله زمانی قوّت میگیرد که شخصیّت اصلی حكايت شامارة  ،33-5راردی
به نام «ابوبكر ربابی» است و اين شخصیّت در ادبیّات رارسی پیش از روزگار عبید شهرت رراوانی داشاته
است (حلبی .)111 :1214 ،همچنین سیدی دشت طاوس معتقاد است ،عبیاد باا دو شخصیّت نیمهواقعای
و نیمهارسانهای ادبیّات رارسی ،يعنی ابوبكر ربابی و جوحی ،بازی سخت هنرمندانه و خالّق کرده اسات.
وی اين دو شخصیّتِ همزاد و رسونگر را که تا زمان عبید نامشان اغلب در کنار هم و منساوب باه درباار
يا زمان سلطان محمود میآمده است ،ابتدا از هم جدا کرده و بعد از دربار محمود رهايیشاان بخشایده و
آنگاه به هر کدام شخصیّتی ويژه داده است( .سیدی دشات طاوس ،)141 :1216 ،امّاا حكايات  33-5را
آبی و اماسی نقل کرده اند که در اين میان رقط اماسی به نام ابوبكر ربابی اشاره کرده اسات .ايان مسائله
میتواند دلیلی برای تأثیرپذيری اماسی از عبید باشد.
 .1-7قي ألعرابيّ :قد كبرت وأفنيت عمرك( ...م361 :.؛ ش )1؛ (ا231 :.؛ ش )3
(اماسی.)411 :1432 ،
 .2-7قالت امرأة لزوجها( ...م361 :.؛ ش )6؛ (ا :233 :.ش )5
(اماسی.)312 :1432 ،
 .3-7قي لرج لم يخرج إلى الغزو( ...م363 :.؛ ش )15؛ (ا233 :.؛ ش )1
(اماسی.)34 :1432 ،
حلبی ( )353 :1214حكايتی مشابه با اين مضمون را در العقد الفريد معرّری کرده است.
 .4-7قي لمجوسيّ :ما تفسير «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ( »...م351 :.؛ ش )32؛ (ا233 :.؛ ش )1
(اماسی.)443 :1432 ،
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 .5-7قي ألعرابيّ :كيف أصبحت؟( ...م351 :.؛ ش )34
(اماسی.)226 :1432 ،
 .6-7بنت عشرة لوزة مقشّرة( ...م 351 :.و 353؛ ش )41
اماسی ( )335 :1432داستان را با اختالف اندکی ذکر کرده است.
 .7-7مات مجوسيّ وعليه دين( ...م353 :.؛ ش )43؛ (ا416 :.؛ ش )113
اماسی ( )113 :1432با اندك اختالری آن را نقل کرده است.
 .8-7التّزوّج أوّله حالوة( ...م353 :.؛ ش )44؛ (ا415 :.؛ ش )114
(اماسی.)334 :1432 ،
 .9-7لقي رج رجال على حمار( ...م353 :.؛ ش )41؛ (ا236 :.؛ ش )21
(اماسی.)151 :1432 ،
 .11-7قال ابوبكر الربابي دخ علي لص( ...م352 :.؛ ش )64؛ (ا415 :.؛ ش )115
اماسی ( )121 :1432اين حكايت را در مورد ررد رقیری نقل کرده است.
 .11-7قال أبو عثمان مررت يوما بمعلّم( ...م352 :.؛ ش )53؛ (ا415 :.؛ ش )111
(اماسی.)61 :1432 ،
 .12-7سئ رج من العرب عن حالة امرأته( ...ا393 :.؛ ش )12
(اماسی.)331 :1432 ،
 .13-7كان معاوية معروفا بالحلم فلم يغضبه أحد( ...ا232 :.؛ ش )12
(اماسی.)241 :1432 ،
 .14-7خرج غالم من حمص إلى بغداد( ...ا234 :.؛ ش )34
(اماسی.)333 :1432 ،
 .15-7قي لل ...في رمضان( ...ا234 :.؛ ش )36
(اماسی333 :1432 ،؛ عاملی ،1411 ،ج .)333 :3
 .16-7كان أبو دلف متشيّعا( ...ا235 :.؛ ش )23
(اماسی.)211 :1432 ،
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 .17-7قي لل ...السّارق والزّاني( ...ا231 :.؛ ش )44
(اماسی.)331 :1432 ،
 .18-7أك اعرابي بخمس أصابع( ...ا231 :.؛ ش )61
()11

(اماسی.)312 :1432 ،

 .19-7طلب الرشيد( ...ا231 :.؛ ش )63
(اماسی.)311 :1432 ،
 .21-7سأل رج رجال ،فشتمه( ...ا231 :.؛ ش )64
(اماسی.)136 :1432 ،
 .21-7قي ألبي الحارث :أيولد( ...ا233 :.؛ ش )63
(اماسی.)136 :1432 ،
 .22-7جاءت امرأة إلي شريح( ...ا411 :.؛ ش )16
(اماسی.)112 :1432 ،

 23-7عرضت للمامون جارية بارعة(.....ا413 :؛ ش )88
(اماسي.)65 :1423 ،
 .24-7جاء رج إلى بقّال( ...ا412 :.؛ ش )13
(اماسی.)232 :1432 ،
 .25-7جاء رج إلى إياس بن معاوية( ...ا414 :.؛ ش )31
(اماسی.)131 :1432 ،
نتيجهگيري:
 عبید زاکانی در بیان حكايات خود از منابع عربی متاثّر شاده اسات .باا بررسای حكايااات او مشاخّصمیشود که او تنها به نقلقول اکتفا نكرده ،بلكه در تعداد رراوانی از حكاياتهاايش ،الفااظ و وا ههاا را
تغییر داده و چه بسا از کلمات مترادف استفاده کرده است.
 -نقل حكايات عبید در مناابع متاأخّری چاون اماسای ،احتماال تأثیرگاذاری عبیاد را بار ادب عربای تاا

حدودی تقويت میکناد؛ باه گوناهای کاه بیسات و پانج حكايات عبیاد عینااً در کتااب روض األخیاار
المنتخب من ربیع األبرار اماسی آمده است و اين حكايت در هیچ منبع ديگری ذکر نشده است.

سرچشمة حكايات عبید زاکانی در رسالة دلگشا 12/

 با مقايسة حكايات عربی رسالة دلگشا از نسخة محجوب و اتابكی با منابع عربی ،نتاايج زيار باه دساتآمده است :پانزده حكايت به صورت کامالً مشابه ،يازده حكايت با مضامین مشاابه و اخاتالف در ياك
لفظ ،پنجاه و نه حكايت با مضامین مشابه و اختالف در الفاظ ،در منابع عربایِ پایش از عبیاد دياده شاده
است.
پينوشت:
(( )1صفی411 ،1212 ،؛ ذولفقاری615 :1216 ،؛ مارزلف)121 :1211 ،
( )3صفی ( )233 :1212به اين حكايت اشاره کرده است.
( )2صفی ( )236 :1212به اين حكايت اشاره کرده است.
( )4صفی ( )163 :1212به اين حكايت اشاره کرده است.
( )6نك( :مارزلف)321 :1211 ،؛ صفی ( )235 :1212اين حكايت را در مورد يك ظريف نقل کرده است.
( )5در منابع عربی به صورت زير نقل شده اسات« :سَأَلَ وَاحِد سيفويه عَن حفظه القُرْآن فَقَالَ :أحفظه آيَة ،قيل لَهُ :فَمَاا أول
الدُّخان؟ قَالَ :الحَطب الرّطب»
( )1صفی ( )256 :1212به اين حكايت اشاره کرده است.
( )1صفی ( )231 :1212اين حكايت را در مورد سؤال مردم از پسر خردسال جوحی نقل کرده است.
( )3صفی ( )221 :1212به اين حكايت اشاره کرده است.
( )11صفی ( )264 :1212حكايت را در مورد طفیلی نقل کرده است.

منابع:
اآلبي ،منصور بن الحسين الرّازي ( ،)1424نثر الدّر في المحاضرات ،المحقّق :خالد عبدالغني محفلو ،،بيلروت:
دار الكتب العلميّة.
األبشيهي ،شهابالدّين محمّد ( ،)1419المستطرف في كلّ فن مستطرف ،بيروت :عالم الكتب.
ابن الجوزي ،ابوالفرج ( ،)1997أخبار الظّراف والمتماجنين ،المحقّق :بسام عبد الوهاب الجاني ،بيلروت :دار ابلن
حزم.
 ،)1411( ------------أخبار الحمقى والمغفلين ،شرحه :عبداألمير مهنا ،بيروت :دار الفكر اللّبناني.ابن الحمدون ،محمّد بن الحسن ( ،)1417التّذكرة الحمدونيّة ،بيروت :دار صادر.
ابن حجة الحموي ،تقيالدّين أبوبكر (بيتا) ،ثمرات األوراق (مطبوع بهامش المستطرف في كالّ فان مساتظرف
للشّهاب األبشيهي) ،مصر :مكتبة الجمهوريّة العربيّة.
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ابن حبيب النّيسابوري ،أبوالقاسم ( ،)1415عقالء المجاانين ،تحقيق :خادم السّنة المطهرة أبو هاجر محمّد السّعيد
بن بسيوني زغلول ،بيروت :دار الكتب العلميّة.
ابن عبد ربّه ،أبو عمر شهابالدّين ( ،)1414العقد الفريد ،بيروت :دار الكتب العلميّة.
ابن قتيبة الدّينوري ،أبو محمّد ( ،)1418عيون األخبار ،بيروت :دار الكتب العلميّة.
ابوحيّان التوحيدي ،علي بن محمّد ( ،)1418البصائر والذخائر ،المحقّق :د /وداد القاضي ،بيروت :دار صادر.
اتابكي ،پرويز ( ،)1384كليات عبيد زاكاني ،تهران :زوار.
األماسي ،محمّد بن قاسم بن يعقوب محيي الدين ( ،)1423روض األخيار المنتخب من ربيع األبارار ،حللب :دار
القلم العربي.
اميدساالر ،محمود (« ،)1366مالحظاتي دربارة لطائف عبيد زاكاني در رساله دلگشلا» ،ايارانناماه ،شامارة ،6
صص.247-228 :
برون ،ادوارد ( ،)1339از سعدي تا جامي ،ترجمة علياصغر حكمت ،تهران :كتابخانه ابن سينا.
التيفاشي ،أبو العبّاس ( ،)1981سرور النفس بمدارك الحواس الخمس ،المحقّق :إحسان عبّاس ،بيروت :المؤسّسة
العربية للدراسات والنشر
الثعالبي ،ابومنصور ( ،)1411التمثيل والمحاضرة ،المحقّق :عبدالفتّاح محمّد الحلو ،الدّار العربيّة للكتاب.
( ----------بيتا) ،اإلعجاز و اإليجاز ،القاهرة :مكتبة القرآن.( ----------بيتا ،الف) ،اللّطائف والظرائف ،بيروت :دار المناه .( ----------بيتا ،ب) ،خاص الخاص ،المحقّق :حسن األمين ،بيروت :دار مكتبة الحياة. ،1319( ----------ج) ،من غاب عنه المطرب ،بيروت :المطبعة األدبية.( ----------بيتا ،د) ،سحر البالغة وسر البراعة ،تحقيق :عبدالسّالم الحوفي ،بيروت :دار الكتب العلميّة. ،)1421( ----------الشّكوى والعتااب وماا وقاع للخاالن واألصاحاب ،د إلهلام عبلدالوهاب المفتلي،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
( ---------بيتا ،هل) ،ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ،القاهرة :دار المعارف.الجاحظ ،عمرو بن بحر ( ،)1423البيان والتبيين ،بيروت :دار ومكتبة الهالل.
 ،)1418( -------------البغال ،بيروت :دار ومكتبة الهالل.
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عبدالسلالم محمّلد هلارون ،القلاهرة :مكتبلة
ّ
 ،)1384( ------------رسائل الجاحظ ،تحقيق و شرح:الخانجي.
الحُصري ،أبو إسحاق (بيتا) ،زهر اآلداب وثمر األلباب ،بيروت :دار الجي .
حلبي ،علي اصغر ( ،)1384زاكانينامه ،تهران :زوار.
 ،)1386( ---------خواندنيهاي ادب فارسي ،تهران :زوار.الخطيب البغدادي ،أبوبكر ( ،)1421التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم وناوادر كالمهام وأشاعارهم ،بعنايلة:
بسام عبدالوهّاب الجابي ،الناشر :دار ابن حزم.
الراغب األصفهانى ،أبوالقاسم الحسين ( ،)1421محاضرات األدباء ومحاورات الشّعراء والبلغاء ،بيروت :شركة دار
األرقم بن أبي األرقم.
الزمخشري ،ابوالقاسم ( ،)1412ربيع األبرار و نصوص األخبار ،بيروت :مؤسسة األعلمي.
سيدي دشت طوس ،مهدي ( ،)1375عبيد زاكاني لطيفهپرداز و طنزآور بزرگ ايران ،گلردآوري بله كوشل :
بهروز صاحب اختياري و حميد باقرزاده ،تهران :اشكان.
صفا ،ذبيح اهلل ( ،)1388تاريخ ادبيّات در ايران (جلد سوّم ،بخ

دوّم) ،تهران :فردوس.

العاملي ،محمّد بن حسين بن عبدالصمد ( ،)1418الكشكول ،بيروت :دار الكتب العلميّة.
العسكري ،أبو هالل (بيتا) ،جمهرة األمثال ،بيروت :دار الفكر.
مارزلف ،اولري

( ،)1388بهلولنامه ،مقدّمه و تحقيق :دكتر باقر قرباني زرّين ،تهران :نشر چشمه.

المبرد ،أبو العبّاس ( ،)1417الكامل في اللّغة واألدب ،المحقّق :محمّد ابوالفض إبراهيم ،القاهرة :دار الفكر العربي.
محجوب ،محمّدجعفر ( ،)1999كلّيّات عبيد زاكاني ،زير نظر احسان يارشاطر ،نيويلورك:
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الميداني ،أبوالفض أحمد بن محمّد (بيتا) ،مجمع األمثال ،المحقّق :محمّد محيىاللدّين عبدالحميلد ،بيلروت :دار
المعرفة.
النويري ،أحمد بن عبد الوهاب ( ،)1423نهاية األرب في فنون األدب ،القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية.
وامقي ،ايرج ( ،)1375عبيد زاكاني لطيفهپرداز و طنزآور بزرگ ايران ،گردآوري به كوشل  :بهلروز صلاحب
اختياري و حميد باقرزاده ،تهران :اشكان.

 /15رصلنامة ادبیّات داستانی ،سال اوّل ،شمارة  ،2تابستان 1233
الوطوا ،،أبو إسحق برهانالدّين محمّد ( ،)1429غررالخصائص الواضحة وعرر النّقائض الفاضاحة ،بيلروت :دار
الكتب العلميّة.
يوسفي ،غالمحسين ( ،)1386ديداري با اهل قلم ،تهران :انتشارات علمي.

