
 
 فصلنامة ادبيّات داستاني، دانشكدة ادبيّات علوم انساني دانشگاه رازي كرمانشاه

 67-55صص . / م 1123. / ش. هـ 2331، تابستان 3شمارة  سال اوّل،

 2رسالة دلگشاحكايات عبيد زاكاني در  سرچشمة

 1پوروحيد سبزيان

 ازیردانشیار زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه 

 3حديث دارابي

 ی دکتری زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه رازیدانشجو

 :چكيده
طنز است، که از دو بخش حكاياات عربای و رارسای  ةدر زمینزاکانی عبید  ارزشمنديكی از آثار  ،دلگشا رسالة

باا کاه حاالی در ؛داننادنظران عبید را مبتكر حكاياات طنزآمیاز مایبسیاری از ارراد و صاحبتشكیل شده است. 

هاای بررسایباا . شاودنماياان مای خوبیه از منابع عربی ب اوتأثیرپذيری  ،حكايات عربی اين اثر مطالعه و بررسی

ابع نات از مبلكه باه شادّ ،ها را ابداع نكردهاين حكايتتنها نه که عبید ايم نشان داده ،انجام شده در اين پژوهش

در بلكه  ،رونويسی از منابع عربی نپرداخته به رقطا بايد اذعان داشت که او امّ ؛عربی پیش از خود متأثّر شده است

 نیالقاای معااو الفاظ متفاوتی را برای ها را با حفظ معنا و مضمون تغییر داده عبارت ،هاتعداد رراوانی از حكايت

روض اب تأثیرگاذاری عبیاد بار کتا ،اياميارتاهاز نكات ديگری که در اين مقاله به آن دسات. کار برده استه ب
حكايت عبید که راقاد منباع عربای  بیست و پنجای که به گونه ؛اماسی است اثرِ األبرار خب من ربیعاألخیار المنت

 به صورت کامالً مشابه در اين کتاب ديده شده است. ،بودند

  .روض األخیار المنتخب من ربیع األبراراماسی، ، منابع عربی، دلگشا رسالةعبید زاکانی،  :هاكليد واژه
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 :نيعبيد زاكا -2

مشاهور قارن  شااعر و نويساندة« عبیاد»ص باه ی ماتخلّين( عبید زاکانی قزوينالدّين )مجدالدّخواجه نظام

ای از که اصالً شاخه« زاکانیان»ست به خاندان ، انتساب او«زاکانی»تهار او به هشتم هجری است. علّت اش

و در آن ناواحی ساكونت  رتنادعرب بنی خفاجه هستند که بعد از مهاجرت به ايران باه حادود قازوين ر

 ابر تصاري  حماداهولای از آنجاا کاه وی بنا ؛العای در دسات نیساتاز آغاز زندگی عبید اطّ گزيدند.

ت حاوی تربیّات به نپس طبعاً از اوان طفولیّ ،ارباب صدور از خاندان زاکانیان بوده است مستوری از شعبة

و ادب و آداب و رناون دبیاری و علاوم و  خاطّ يعنی مسلّماً با ؛اين گروه درآيد يارت که بتواند در زمرة

ن اسالمی رايج بوده، آشنا شده و آنها را با هنر شاعری و نويسندگی هماراه العات عمومی که در تمدّاطّ

ام داشات و از اهتما کتب و سخن علما و حكما از اوان جوانی به مطالعة»گويد: . مستوری میداشته است

العاش از ايستاد. از اشعار و آثار او نیز مراتب اطّنمیر بازخّقديم و متأآثار حكمای  آن پس نیز از مطالعة

 (356و 352: 2، ج 1211صفا، ) «علوم زمان و از زبان و ادب عربی آشكار است.

اند. برای آگااهی بیشاتر ات نام بردهات او و نیز در کتب تاريخ ادبیّیّکلّ در مقدمّةرا آثار عبید زاکانی  

: 1214اتاابكی، ؛ vi-lvii: 1333 ؛ محجاوب،316-352: 2 ج ،1211ار او نك: )صفا، در مورد عبید و آث

  (213-311: 1215يوسفی،  ؛11-3: 1214؛ حلبی، 241-213: 1223برون،  ؛2-11

 :تحقيق پيشينة .1

، «دلگشا رسالةدر ف عبید زاکانی لطائ مالحظاتی دربارة»( در مقالة خود با عنوان 333: 1255) ساالرامید

وجاود دارد، ابتكاار عبیاد نیسات بلكاه قسامتی از ررهنا   دلگشا رسالةبسیاری از آنچه در تقد است مع

 رساالةهفات حكايات رارسای حكايت عربی و  سهعای خود، مأخذ تی زمان اوست. او برای اثبات ادّسنّ

ف هاای مختلارا در ررهنا ديگار حكايات  دو ربی نشان داده است. همچنین ريشةرا در منابع عدلگشا 

 نود و ساهرا  دلگشا رسالة( حكايات عربی 111: 1214بی )( حل341مردم جهان نشان داده است. )همان: 

 داشاته اظهاارحلبای . حكايت عربی اشاره کرده اسات چهاربه منبع  نامهزاکانیدر کتاب  دانسته، داستان

ذکار  دلگشا رسالةمتن  و منبع بقیة حكايات را در چاپ است حكايت را پیدا نكرده پانزدهکه منبع است 

ناام ه تاکنون چنین کتابی به چاپ نرسایده اسات. ايشاان در کتااب ديگار خاود، باهرچند  ؛د کردخواه

که در ضمن ايان مقالاه باه به تعداد ديگری از منابع اين حكايات اشاره کرده،های ادب رارسی خواندنی

کارده ، اظهار ات عبیدیّکلّدر پاورقی  (lvi: 1333نیز اشاره شده است. الزم به ذکر است، محجوب ) آنها
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 هاا، منبع حكايات را در ادب عربی به دست آورده و باه آنات ديوان عبیدیّکلّاتابكی در کتابِ است که 

حكاياات را از کتااب تعداد محدودی از زيرا اتابكی منابع  ؛ل داردمّاين مسئله جای تأ ؛اشاره کرده است

که تااکنون  ( از آنجا231: 1214)اتابكی، نك: است.  نقل کرده لیف حلبی، تأهای ادب رارسیخواندنی

يعنای حكاياات عربای عبیاد  ،دلگشاا رساالةهای ل حكايتپژوهشی جامع در مورد منابع عربیِ بخش اوّ

 حكاايتی کاه محجاوب نقال کارده هشاتاد و چهاارنگارندگان اين مقاله از تعداد ، است صورت نگررته

حكايات را در  ناود و ساهمنباع  ،حكايت اتابكی يكصد و شانزدهز حكايت و ا شصت و يك، منبع است

حكايات  سی و نه، است مده. از اين تعداد حكايت که در منابع عربی به دست آندامنابع عربی پیدا کرده

 اند. ص شدهجداگانه در مقابل حكايت مشخّنشانی در میان دو منبع مشترك هستند که با ذکر 

ات یّاکلّو  1333جعفر محجاوب چااپ محمّادبه اهتمام  ات عبید زاکانییّلّکمنبع ما در اين پژوهش،  
است. همچنین بارای حفاظ حرمات قلام، از  1214ار، چاپ ، تصحی  پرويز اتابكی، از انتشارات زوّعبید

ايام و بارای آن، بسانده کارده داری کرده و تنها به ذکار چناد وا ةذکر حكايات به صورت کامل خود

( نشاان .به صورت )ارا با عالمت اختصاری )م.( و اتابكی را حكايات محجوب  شانیناجتناب از تكرار، 

ايام. الزم باه حكايت در کتاب اشاره کارده به شمارة« ش»صفحات، با عالمت  در مقابل شمارةايم. داده

   .اندب شدهم تاريخی مرتّاساس تقدّبر بع حكاياتايادآوری است که من

 :دلگشا رسالة. 3

رساالة در ردياف  یّاتاهمآن را از حیا  وی است و  دلگشا رسالةو بهترين اثر منثور عبید،  نتريلمفصّ

تقسیم کرده است. ايان دو عربی و رارسی دانسته است. عبید اين کتاب را به دو قسمت  شرافاخالق األ

خاود  گويی اديباناةطبعی و بذلهها شوخزيادی حكايات کوتاه است که عبید در آن تعداد نقسمت متضمّ

نكاات برخای ديگار ابتكااری و  ،را با بعضی نكات انتقادی همراه کرده اسات. بعضای از ايان حكاياات

هايی است که يا از رجال معروف قرن هفتم و هشتم حكايت شده و ياا لطیفه تعدادی نیزتاريخی است و 

 به آنها نسبت يارته است. 

که از نابساامانی است آمیزی بدل شده لخ و گلهگويی به انتقادهای تای از اين حكايات، بذلهدر پاره 

( معتقاد 214: 1215يوسافی ) همچنین .(1312و  1313 :2 ج ،1211 )صفا، کنداوضاع زمان حكايت می

اگون و در ناات گواردم را از طبقاااپسند ماا، نقائص و عیوب و عاادات نادلگشارسالة در  عبیداست که 

 های مختلف، مطرح کرده است. زمینه
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هاای ديگاری کاه تزباناان و ملّاصورت امثال سائره در میان رارسی های اين کتاب، اغلب بهانداست 

 گويی ماالّه بسیاری از اين حكايات به لطیفهالبتّ ها باقی مانده است، وجود دارد؛نفوذ ررهن  ايران در آن

وص شیرينی بیاان و الخصاز قلم عبید جاری شده است و علی ا آنچهامّ ؛ين نسبت داده شده استنصرالدّ

، وامقایکناد )ود ممتاز میاواع ديگر خااعجازی که در نوشتن آن صورت گررته است، آن را از تمام ان

انشای عبید در ممتنع و سهل  همچنین اين کتاب، نمونة بارز رصاحت است و ايجاز و شیوة .(365: 1216

ئله، ساود جساتن او از زباان بااطراوت بسیار گرم و زنده و پرخون است و يكی از علل اين مس اين رسالة

  .(211: 1215مردم است )يوسفی،  ةعامّ

: 1333محجاوب ) .نظار وجاود دارداخاتالف دلگشاا رساالةتعداد حكايات رارسی و عربی  در مورد 

xxix) لطیفاه؛  دويسات و چهال و هفاتو  هشتاد و چهارهای عربی و رارسی را به ترتیب تعداد حكايت

و  نااود و سااه( 111: 1214حلباای ) و دويساات و پنجاااهو  يكصااد و شااانزده( 431-231: 1214اتااابكی )

   اند.حكايت دانسته دويست و شصت و نه

 :دلگشا ةرسالثيرپذيري عبيد از منابع عربي در أت .3-2

هاا قبال از و يا روايتی از آن، قارن يك از لطائف عبید نیست که عیناً تقريباً هیچ»ساالر معتقد است: امید

باه  دلگشاا رساالة ماةم عرب وارد نشده باشد. در واقع خود عبید در مقدّيسنده در آثار ادبای متقدّاين نو

بعض نكت و اشارات و حكايات که بر خاطر وارد است، در قلم آورد، مشاتمل بار »نويسد: صراحت می

 کاهنويساد کريستین سان هام ايان نكتاه را حادس زده و مای« دو باب است يكی عربی و يكی رارسی.

هاايی که لطاائف رارسای وی از داساتاندر حالی ؛تبی استاساس منابع، کَلطائف عربی عبید، احتماالً بر

 ( 333: 1255ساالر، )امید« رايج بوده است.اش در ارواه است که در زمان زندگی

 بارای ؛ايامبنادی کاردهدسته تقسایم در سهثیرپذيری عبید از منابع قبل از خود را أاين پژوهش، ت در 

 :موارد در بخش اصلی مقاله ذکر خواهد شد ةکنیم و بقینمونه به موارد زير اشاره می

 :است حكاياتي كه كامالً مشابه با منابع عربي. 2

 قلال تحبنلي؟ فهل  أشبعك فأنا: قال بطني، أشبع من قال إليك؟ اسالنّ أحبّ من: لبهلول شيدالرّ قال -

 .(56؛ 352)م.:  .يكون ال بالنّسيئة الحبّ
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 فهل  أشلبعك فأنلا: قلال بطنلي، أشبع من قال إليك؟ اسالنّ أحبّ من: لبهلول شيدالرّ قال» منبع عربی:

ابان ؛ 153: 3 ج ،1431راغب اصفهانی، ؛ 116: 2 ج ،1434)آبی،  «.يكون ال بالنّسيئة الحبّ قال ني؟تحبّ

  (323: 1 ج ،1411حمدون، 

ها با منابع عربي تنها در يك واژه و اختالف آن حكاياتي كه داراي مضامين كامالً مشابه هستند .1

 :است

 كلّه القرآن جامع كان: فقال بها، وتتعوّذ يس سورة تقرأ أن وجب: له فقي  ثيابه، وفيه آخر خرج وسرق -

    .(114؛ ش 411(؛ )ا.: 351)م.:  .الخرج في

: فقلال بهلا، وتتعوّذ يس ةسور تقرأ أن وجب: له فقي  ،سبابهأثيابه و وفيه آخر خرج وسرق» منبع عربی:

 «الخرج. في كلّه القرآن جامع كان

 نباع عربای در وا ةاختالف حكايت عبیاد و م (.451: 3 ج ،1411ابن حمدون، ؛ 113: 1 ج ،1434)آبی، 

 اسباب است.

 :ها مختلفنددر بعضي واژهولي  ؛داراي مضامين مشترك هستندحكاياتي كه  .3

فقلال هذا نائم. ا أصلّي ونأ يقول في دعائه يا ربّلي جنبه رج  يصلّي وقي  المزبدُ نائمٌ في المسجد وإ -

 (65: ش 352)م.:  ال تغمز بنا.المزبد يا هذا اشفع لنفسك و

! نلائم وهذا أصلّي أنا ربّ يا: قال فرغ افلمّ يصلّي، رج  فدخ  المسجد في مزبد مرّة  ونام» منبع عربی:

 «.علينا شهتحرّ وال حاجتك أنت س  أمّ ابن يا: فقال

دك تفااوتی نقال اا اناابان حكايات را اايا( 421: 3 ج ،1411ابان حمادون ) و (151: 2 ج ،1434آبی )

 اند.کرده
 :محجوب( بي )نسخةحكايات كامالً مشابه با منابع عر .4

  (3؛ ش 363)م.:  اس...النّ أشعر عن صوفي عن سئ  .4-1

پرساش از ياك طفیلای نقال کارده را در مورد  اين حكايت (312: 1432(؛ اماسی )61: 1431)ثعالبی،  

 است.

  (11؛ ش 363)م.:  .بيذ..النّ نوشروانأقال كسرى  .4-2

 (31: 1213، همان؛ 511: ها تا،، بیهمان؛ 312: 1411)ثعالبی، 
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  (21؛ ش 351)م.:  بق ... بال مائدة: قال أبونواس .4-3

 (316: 1432اماسی، ؛ 111: 1 ج ،1431)راغب اصفهانی، 

  (24؛ ش 351)م.:  .سورة العاديات.. احبالصّ بحضرة رج  قرأ .4-4

 ( 111: 1 ، ج1431)راغب اصفهانی، 

   (56؛ ش 352)م.:  الناس... أحبّ من: لبهلول شيدالرّ قال .4-5

وطاوا،، ؛ 323: 1 ج ،1411ابان حمادون، ؛ 153: 3 ج ،1431راغب اصفهانی، ؛ 116: 2 ج ،1434)آبی، 

  (1)(314: 3214اماسی، ؛ 156: 1433

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

 (15؛ ش 232 ا.:) ..تستحيي. أما: لزوجها عجوز قالت .4-1-1

اماساای، ؛ 11: 1 ج ،1413ابشاایهی، ؛ 62: 3 ج ،1413زمخشااری، ؛ 124: 3 ج ،1411توحیاادی،  ابوحیّاان)

1432 :136)(3). 

 راغب اصفهانی دانسته است. دباءحاضرات األم( منبع حكايت را 164: 1215) حلبی

  ( 11؛ ش 232 ا.:) ..أأنت. لجارية قي  .4-1-2

 (333: 1432اماسی، ؛ 153: 3 ج ،1411توحیدی،  ابوحیّان)

  ( 33؛ ش 236 ا.:) فضوليا... موسى كان: بعضهم وقال .4-1-3

 (111: 1 ج ،1431)راغب اصفهانی، 

  ( 25؛ ش 235 ا.:) أعرابياً... ثعلب عض .4-1-4

 (134: 1 ج ،1411ابن جوزی، ؛ 211: 3 ج ،1411ابن حمدون، ؛ 211: 5 ج ،1434)آبی، 

  (21؛ ش 235 ا.:) فرس... منها فطلع خي  أجريت .4-1-5

 (111: 1 ج ،1411ابن جوزی، ؛ 133: 1 ج ،1434آبی،؛ 61: 3 ج ،1411)ابن قتیبه دينوری، 

  ( 61؛ ش 233 :ا.)خائبا...  فرجع أعرابي سافر .4-1-6

 (412: 1432اماسی، ؛ 13: 2ج  ،1413زمخشری، ؛ 141: 1 ج ،1411)ابن حمدون، 

  ( 51؛ ش 411 ا.:) .عام..الطّ قال رج  لغالمه: هات .4-1-7
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: 2 ج ،1434؛ )آبای، اسات از جااحظ نقال کارده ، اين حكايات را131: 3 ج ،1411توحیدی ) ابوحیّان

؛ 212: 1 ج ،1433وطاوا،، ؛ 213: 3 ج ،1411ابان حمادون، ؛ 154: 1 ج ،1431راغب اصفهانی، ؛ 131

 .(2)(312: 1432 اماسی،؛ 232: 2 ج ،1432 نويری،

 راغب اصفهانی دانسته است. دباءمحاضرات األجاحظ و  بخالءال( منبع حكايت را 356: 1214) حلبی

 (53؛ ش 411 ا.:) تشتهي... ما: لمريض ثقي  قال .4-1-8

 (246: 1432اماسی، ؛ 3/26 ج ،1431)راغب اصفهانی،

 ( 14؛ ش 413 ا.:) الخامس... اليوم في فولدت امرأة رج  تزوّج .4-1-9

 (211: 1432اماسی، ؛ 411: 3 ج ،1411ابن حمدون، ؛ 336: 4 ج ،1434)آبی، 

  (32؛ ش 414 ا.:) مسْح...ال عَن الشّعبِيّ رج  سَأَلَ. 4-1-11

اباان جااوزی، ؛ 55: 3 ج ،1413زمخشااری، ؛ 251: 3 ج ،1411اباان حماادون، ؛ 116: 3 ج ،1434)آباای، 

 (313: 1432اماسی، ؛ 53: 1 ج ،1331

 :محجوب( يات مشابه با اختالف يك لفظ )نسخةحكا .5

  (13؛ ش 363)م.:  ومي قد افلح...قال ابن الرّ. 5-1

 (33: 1213)ثعالبی، 

 (  114؛ ش 411(؛ )ا.: 31؛ ش 351)م.:  شخص... خرج وسرق .5-2

 ثیاب و اساباب را آورده کلمة ،( حكايت عربی451: 3 ج ،1411ابن حمدون، ؛ 113: 1 ج ،1434، )آبی

 است.

 ( 29؛ ش 261)م.:  حضرها... دعوة عن بحطة سئ  .5-3

ابان ؛ 413: 3 ج ،1411ابان حمادون، ؛ 413: 1 ج ،1431راغاب اصافهانی، ؛ 131: الاف تاا،)ثعالبی، بای

: 1432اند؛ اماسای )برمكی نقل کرده را از جحظهمذکور حكايت منابع، ( همگی اين 31: 1331جوزی، 

 ( به نام جحظه اشاره نكرده است.316

  (23؛ ش 351)م.:  ته...علّ في لعمر بن حسن قي  .5-4

   در مورد نظام نقل کرده است.حكايت را ( 131: 1 ج ،1411ان توحیدی )حیّابو

  (63؛ ش 353)م.:  زَوجهَا... امْرَأَة غاضبت .5-5

 (113: 4 ج ،1434)آبی، 
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 ( 13؛ ش 356)م.:  قال الحكيم السماع.... 5-6

 (15: 1311تیفاشی، ؛ 551: 2 ج ،تابی)حصری، 

 :اتابكي( ا اختالف يك لفظ )نسخةحكايات مشابه ب .5-2

  ( 26؛ ش 235 ا.:) شخصاً... لقي الصاحب الدين بدر الشيخ أن .5-1-1

 (41: 1 ج ،تابی)ابن حجه حموی، 

  (21؛ ش 235 ا.:)فرس...  منها فطلع خي  أجريت .5-1-2

 (111: 1 ج ،1411ابن جوزی، ؛ 133: 1 ج ،1434آبی،؛ 61: 3 ج ،1411)ابن قتیبه دينوری، 

  ( 53 ش؛ 398 ا.:) رقاصة... جارية رج  اعترض .5-1-3

 (312: 1432اماسی، ؛ 11: 3 ج ،1413زمخشری، ؛ 132: 1 ج ،1431)راغب اصفهانی،

 ( 65؛ ش 233 ا.:) العرابي ما يسمون المرق... وقي  .5-1-4

ابان حمادون، ؛ 213: 5 ج ،1434آبی، ؛ 343: 2 ج ،1411ابن قتیبه دينوری، ؛ 343: 2 ، ج1432)جاحظ، 

 .(4)(326: 2 ج ،1413زمخشری، ؛ 121: 3 ج ،1411

  ( 14؛ ش 411 ا.:) جبتك... بع :الصُّوفِيَّة لبَعض قي  .5-1-5

: 1432اماسای، ؛ 213: 4 ج ،1413زمخشاری، ؛ 416: 3 ج ،1411ابن حمدون، ؛ 121: 3 ج ،1434 )آبی،

 (.11: 3 ج ،1411عاملی، ؛ 115

 محجوب( در الفاظ )نسخةمضامين كامالً مشابه با اختالف  .7

 (52؛ ش 411(؛ )ا.: 3؛ ش 361)م.:  .مريض.. على ثقي  ودخ  .6-1

الری اين حكايت را نقال کارده با اندك اخت (321: 1432) (؛ اماسی616: 1 ج ،1431)راغب اصفهانی،  

 است.

 (2؛ ش 231(؛ )ا.: 2؛ ش 361)م.:  يشبهه... ال ابن ومعه رجال رأيت: بعضهم وقال .6-2

 (136: 1432اماسی، ؛ 363: 3 ج ،1431)راغب اصفهانی،  

  (  31؛ ش 416(؛ )ا.: 1؛ ش 361)م.:  ي العيدان...قي  لطفيلي أ. 6-3

 ( 336: 2 ج ،1413زمخشری، ؛ 113: ها ،تابی ی،)ثعالب

  ( 54؛ ش 411(؛ )ا.: 11؛ ش 363)م.:  صاحب قوم في سفر و فيهم طفيلي...ت .6-4



 52/ شارسالة دلگاکانی در سرچشمة حكايات عبید ز

 

محمّد بن علای الجاالب نقال اين حكايت را از  (111: 1431(؛ خطیب بغدادی )114: 3 ج ،1434)آبی، 

  (131: 1 ج ،1431)راغب اصفهانی، کرده است. 

 راغب اصفهانی دانسته است.  دباءمحاضرات األحكايت را در  ة( ريش354: 1214) حلبی

 ( 13؛ ش 363)م.:  يت...أذا رعالبي إقال الثّ. 6-5 

: 1413)ابشایهی  نقال کارده اسات. از کتاب نوادراين حكايت را  (164: 4 ، ج 1411توحیدی ) ابوحیّان

 ذکر گوينده.بدون  (33: 1432)اماسی  ( و221

   (111؛ ش 415(؛ )ا.: 12؛ ش 363)م.:  المزبد يوماً علي باب مسجد... كَانَ .6-6

 (31: 1432)اماسای  رردی غیر از مزبد نقل کرده است. اين حكايت را در مورد (151: 3 ج ،1434آبی )

 ذکر گوينده.بدون 

 (116؛ ش 411(؛ )ا.: 14؛ ش 163)م.:  قال الحكيم الصاحي.... 6-7

  (214: 1432(؛ )اماسی، 611: 3 ج ،تابی(؛ )حصری، 43: د ،تابی )ثعالبی،

 (3؛ ش 233(؛ )ا.: 11؛ ش 363)م.:  حضر ابوالعيناء مائدة.... 6-8

با تفاصایل  واين حكايت را در مورد هديه دادن رالوده به اسماعیل اعرج آورده  (163: 3 ج ،1434آبی )

باه  در مورد هدياه دادن راالوده،يت را حكا (611: 1 ج ،1431راغب اصفهانی ) بیشتری نقل کرده است.

 اسماعیل طالبی نقل کرده است.

 (31؛ ش 416(؛ )ا.: 31؛ ش 351و  363)م.:  انساناً... استثق  إذا هريرة أبو وكان .6-9

؛ 36: 3 ج ،1431راغب اصافهانی، ؛ 162: 3 ج ،1414ابن عبد ربه، ؛ 431: 1 ج ،1411)ابن قتیبه دينوری، 

 وكلان»اند: به ذکر اين عبارت بسنده کرده ( همة منابع ياد شده246: 1432ماسی، ؛ ا615: 1433وطوا،، 

 ايانحكايات را  (56: ج ،تاابای) ولی ثعالبی ؛«منه وأرحنا له اغفر هماللّ: قال رجال استثق  إذا هريرة أبو

 «.بيانالصّ على بتالسّ يَوْم من ثق أ هُوَ: فَقَالَ ثقيال إنْسَانا وَذكر»نقل کرده است: گونه 

 (  111: ش 416(؛ )ا.: 33؛ ش 351)م.:  وقع رج  علي بايع بطيخ.... 6-11

، باه اياان ( باا تغییارات انادکی در الفااظ111: 1 ج ،1434) آبای و (42: 4ج  ،1411توحیادی ) ابوحیّاان

 اند.اشاره کردهحكايت 

  ( 31؛ ش 351)م.:  .خرج.. غناء وك  .6-11
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 (316: 1432، اماسی؛ 333: 2 ج ،1413)زمخشری، 

 ( 23؛ ش 351)م.:  عنده يحيي...إلي مأمون وي متنبّجاء  .6-12

 را به صورت مختصر بیان کرده است.حكايت  (161: 3 ، ج1434آبی )

   (111؛ ش 416(؛ )ا.: 22؛ ش 351)م.:  شيد بأسود...الرّ أتي .6-13

پوست ورد آوردن مردی سیاهكايت را در ماين ح (131: 1432(؛ اماسی )115: 1 ، ج1331 )ابن جوزی،

 کند.ری میکند و خود را موسی معرّعای پیامبری میکند که ادّمون نقل میأبه نزد م

 (  56؛ ش 411(؛ )ا.: 26؛ ش 351)م.:  تي المعتصم برج  يزعم...أ. 6-14

 ( 16: 4 ، ج1432نويری، ؛ 343: 1 ، ج1411)ابن حمدون، 

   (1؛ ش 231(؛ )ا.: 25؛ ش 351)م.:  للمظالم... نوشروانأ جلس .6-15

 ( 211 :1432، ؛ اماسی211: 3 ، ج1431راغب اصفهانی، ؛ 21: 1 ، ج1434)آبی،  

 راغب اصفهانی دانسته است. دباءمحاضرات األ( منبع اين حكايت را، کتاب 353: 1214) حلبی

   (21؛ ش 351)م.:  مجوسي فقي  له كيف... أسلم .6-16

   کرده است. ها نقلتالری در وا هبا اندك اخايت را حك (215: 3 ، ج1411عاملی )

   (61؛ ش 231(؛ )ا.: 21؛ ش 351)م.:  رجاله... و كسر سطح عن رج  سقط .6-17

 (244: 1432)اماسی،  ختالف اندکی آن را نقل کرده است.با ا (266: 1411دينوری ) ةابن قتیب

عیاون  ازولی اصال حكايات را اشاره کرده؛  يدالفر عقدال( به حكايتی مشابه با آن در 354: 1214) حلبی

 ابن قتیبه دينوری دانسته است.  خباراأل

 (112؛ ش 416(؛ )ا.: 42؛ ش 353)م.:  لي الحاكم...م رج  مع خصمه إقدّت .6-18

حكاايتی مشاابه باا ايان مضامون در ايان دو  (61: 4 ، ج1432نويری، ؛ 441: 3 ، ج1411)ابن حمدون،  

 شود.منبع ديده می

 (  116؛ ش 415(؛ )ا.: 45؛ ش 353)م.:  قصد رج  باب سيبويه.... 6-19

يك نحوی نقل کارده  ةبر در خان ( اين حكايت را در مورد حضور رقرا41: 1 ، جتابیابن حجه حموی )

 (61: 1432)اماسی،  است.

 (61؛ ش 353)م.:  لي بعض...خرج بعض الغزاة إ. 6-21



 56/ شارسالة دلگاکانی در سرچشمة حكايات عبید ز

 

 ف به اين حكايت اشاره کرده است.ختالبا اندکی ا (131: 3 ، ج1434آبی ) 

  (62؛ ش 353)م.:  قال بهلول رأيت رؤيا نصفها.... 6-21

و  (113: 2 ، ج1434) ؛ آبای( 45: 4 ، ج1411)توحیادی  ابوحیّاان(؛ 51: 3 ، ج1411)ابن قتیبه ديناوری 

ابن ؛ بدون گوينده( 133: 1 ، ج1431)داوود مصاب؛ راغب اصفهانی  ( همگی از343 :ب ،تابی) ،ثعالبی

 (6).از اشعب (53: 1331 ،ابن جوزیو  126: 1 ، ج1414)عبد ربه 

 آبی و ابن جوزی دانسته است.( منبع حكايت را ابن قتیبه دينوری،325: 1255) امیدساالر

 ( 66؛ ش 352)م.:  .ي..ابدخ  اللصوص علي ابي بكر الرب .6-22

 (364: 1432)اماسی،  م ابوبكر ربابی اشاره نكرده است.به نا (112: 1 ، ج1434آبی )

 (  111؛ ش 415(؛ )ا.: 65؛ ش 352)م.:  قي  المزبد نائم في المسجد.... 6-23

 اند.با اندك تفاوتی نقل کردهحكايت را ( 421: 3 ، ج1411ابن حمدون ) و (151: 2 ، ج1434آبی )

     (53؛ ش 233: (؛ )ا.61؛ ش 352)م.:  ...جاء رج  الي طبيب .6-24

 اناد:( حكايات را باه صاورت زيار نقال کارده463: 3 ، ج1411ن حمادون )اب و 111: 1 ، ج1434آبی )

 «.طبالرّ الْحَطب: قَالَ الدُّخان؟ أول فَمَا: لَهُ قي  آيَة، أحفظه: فَقَالَ الْقُرْآن حفظه عَن سيفويه وَاحِد سَأَلَ»

 (  111؛ ش 415(؛ )ا.: 51؛ ش 352)م.:  ج  الخر...قال الرّ .6-25

 ، ج1331ال از سیفويه نقل کرده است؛ )ابن جوزی، ؤورد ساين عبارت را در م (311: 4 ، ج1434آبی )

1 :121)(5). 

 (  51؛ ش 411(؛ )ا.: 54؛ ش 352)م.:  وق...لي السّإحمله  رج  ثوبا ثمّ سرق .6-26

نقال کارده اسات؛  ده شدن ياك اال اين حكايت را در مورد دزدي (313: 3 ، ج1431) راغب اصفهانی

اماساای  و (313: 1 ، ج1413(؛ ابشاایهی )146: 4 ، ج1413(؛ زمخشااری )42: 2 ، ج1411اباان حماادون )

 .(1)اندبا اندك تفاوتی نقل کردهحكايت را ( 362: 1432)

 (11؛ ش 233(؛ )ا.: 55؛ ش 35)م.:  لي الكناسة...ة إخرج جحي مرّ .6-27

: 3 ج ،1434در ماورد ابوجوالان نقال کارده اسات؛ آبای )حكايات را ( 31 :1416ابن حبیب نیشابوری )

: 1411)؛ ابان جاوزی (313: 3 ، ج1431) راغب اصافهانی؛ داستان را از ابوجوالین نقل کرده است (156

  اند.آن را بدون گوينده آورده (364: 1432)اماسی و  151
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 راغب اصفهانی ذکر کرده است. دباءمحاضرات األاين حكايت را رقط در  ( منبع352: 1214)حلبی 

 ( به تمامی منابع باال اشاره کرده است.322: 1255) امیدساالر 

ا با اندکی تغییر ذکر کارده حكايت ر (42؛ ش 231(؛ )ا.: 51؛ ش 354)م.:  ...ج بعض المجانتزوّ .6-28

 است.

آن را ( 111: 3 ، ج1434در مورد کنیزك مزبد؛ آبای )حكايت را  (165: 4 ، ج1411توحیدی ) ابوحیّان

ساوی بعضای بزرگاان نقال  در ماورد خرياد کنیاز ازداساتان را  (211: 1432اماسی ) و در مورد اعمش

 اند.کرده

 (31؛ ش 232(؛ )ا.: 51؛ ش 354)م.:  لزوجها... امرأة وقالت .6-29

 (332: 1432اماسی، ؛ 361: 3 ، ج1431)راغب اصفهانی،  

 (11؛ ش 413(؛ )ا.: 53؛ ش 354)م.:  ..كان السحق الموصلي غالم.. 6-31

( ايان حكايات را از زباان ررزناد اساحاق 321: 6 ، ج1434(؛ آبای )51: 1 ، ج1411توحیدی،  ابوحیّان)

 ( 132: 1 ، ج1413)زمخشری،  ل بیشتر نقل کرده است؛موصلی و با اندکی تفاصی

 ( 11؛ ش 354)م.:  فع...بصفعان ما معني الصّ قي  .6-31

ا تغییارات انادکی نقال ا( با111: 1 ، ج1431راغاب اصافهانی ) و  (152: 4 ، ج1411توحیدی ) ابوحیّان

 اند.کرده

 با اندکی تغییر(   13؛ ش 413(؛ )ا.: 12؛ ش 354)م.:  خلف االمام... أطروش صلى .6-32

 (215: 3 ، ج1431(؛ )راغب اصفهانی، 261: 5 ، ج1434)آبی، 

 (  11؛ ش 413(؛ )ا.: 16؛ ش 354)م.:  ..المرآة. ،نظر رج  قبيح الوجه .6-33

اماساای  و (343: 1، ج 1433) (؛ وطااوا،131: 3، ج 1413) (؛ زمخشااری16: 2، ج 1411) اباان حماادون

 .(1)اند( اين حكايت را در مورد جاحظ نقل کرده253: 1432)

    ( 22؛ ش 236(؛ )ا.: 11؛ ش 356)م.:  امرأة... في الطريق إلى رج  نظر .6-34

 (132: 3 ، ج1431اصفهانی، )راغب 

 ( 11؛ ش 356)م.:  كانت امراة مات لها زوجان.... 6-35



 51/ شارسالة دلگاکانی در سرچشمة حكايات عبید ز

 

( ايان حكايات باا 411: 3 ، ج1411ابن حمدون، ؛ 341: 1431؛ راغب اصفهانی،145: 3 ، ج1434)آبی، 

 اندك تفاوتی در منابع عربی ذکر شده است.

 صفهانی ذکر کرده است. راغب ا دباءمحاضرات األ( منبع حكايت را 333: 1214)حلبی 

 (12؛ ش 356)م.:  باليعقوبي... جملية امْرَأَة وَمَرَّتْ .6-36

 ( 152: 3 ، ج1434)آبی،  

 (113؛ ش 415(؛ )ا.: 14؛ ش 356)م.:  أبوك... من: للبغ  قي  .6-37

 أملي»دهاد: گوناه پاساخ مای( ساوال را ايان141: 1 ، ج1414(؛ ابان عباد رباه )34: 3 ، ج1411)مبرد، 

(؛ راغاب اصافهانی 243 :1 ، ج1411ثعاالبی، ؛ 313: 1 ، ج1434آبی، ؛ 3/111 :تابی ری،؛ )عسك«لفرسا

(؛ )اماسای، 111: 3 ، جتاابی؛ )میدانی، «الفرس أمي»دهد: گونه پاسخ میال را اينؤس (34: 1 ، ج1431)

1432 :151) 

 ( 35؛ ش 351)م.:  قال رج  لحجاج بن يوسف رايتك.... 6-38

 و (211: 2 ، ج1413(؛ زمخشاری )111: 2 ، ج1411(؛ ابن حمادون )11: 4 ، ج1411)توحیدی  ابوحیّان

در ماورد راردی کاه  در مورد خواب ديدن عاامر بان بهدلاه ( همگی اين حكايت را235: 1432)اماسی 

د در ماورآن را ( 211: 1 ، ج1411؛ عااملی )اناداج از روی ظلم او را به دار آويخته بود، نقال کاردهحجّ

 .آورده است خواب ديدن يك صوری

 :(اتابكي نسخةمضامين كامالً مشابه با اختالف در الفاظ ). 7-2

 (16؛ ش 232 ا.:) قي  لعبادة: ما ورثتْ اختك.... 6-1-1

ال راردی از ؤ( ايان حكايات را در ماورد سا411: 3 ، ج1411) ابن حمادون و (151: 2، ج 1434آبی ) 

نقال کارده  یمارد ؤال از رد سااين حكايت را در ماو (121: 6 ، ج1413اند؛ زمخشری )مزبد نقل کرده

 ( 136: 1432)اماسی،  .است

 ( 11؛ ش 232 ا.:) حبلي... مزبّد امرأة قالت .6-1-2

 (34: 4 ، ج1432نويری، ؛ 341: 1 ، ج1411ابن حمدون، ؛ 163: 2 ، ج1434)آبی، 

 ( 13؛ ش 232 ا.:) ي رج  مع جاريته...رأ. 6-1-3

 (113: 1 ، جتابیحموی،  )ابن حجه
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  ( 31؛ ش 234 ا.:) امرأته... كانت لرج  قي  .6-1-4

توحیادی،  ابوحیّاان) با اندکی تغیییر حكايات را ذکار کارده اسات؛ (61: 4 ، ج1411ابن قتیبه دينوری )

: 6 ، ج1413زمخشااری، ؛ 433: 3 ، ج1411اباان حماادون، ؛ 143: 3 ، ج1434آباای، ؛ 131: 4 ، ج1411

 (.331: 1432، اماسی؛ 321

 (33؛ ش 234 ا.:)الجماز...  أَدخ  .6-1-5

 (333: 1432اماسی، ؛ 421: 3 ، ج1411ابن حمدون، ؛ 111: 2 ، ج1434)آبی، 

  (31؛ ش 234 ا.:) اشكروا... قوم يا: قاص وقال .6-1-6

 (111: 1 ، ج1431)راغب اصفهانی، 

 (41؛ ش 235 ا.:) قال رج  المراة.... 6-1-7

  (3)(213: 1432؛  اماسی، 241: 5 ، ج1434آبی، ؛ 331: 4 ، ج1411یدی، توح ابوحیّان)

  (45؛ ش 231 ا.:) بِامْرَأَة... رج  جوَتزَوّ .6-1-8

 (423: 3 ، ج1411ابن حمدون، ؛ 265: 5 ، ج1434)آبی، 

 ( 41؛ ش 231 ا.:) سَكرَان... من يضْحك نواس أَبَا رَأَيْت: بَعضهم قَالَ .6-1-9

 را با اندك تفاوتی نقل کرده است.داستان  (224: 5 ، ج1434آبی )

  (43؛ ش 231 ا.:)في يده كأس... و روي أبانواس .6-1-11

 است. آن را با اندکی تفاوت نقل کرده( 141: 4 ، ج1411توحیدی ) ابوحیّان

رقیان قیروانای نقال  وصاف الخماوررور ری أقطب السّ( منبع حكايت را از کتاب 322: 1255) امیدساالر

 رده است.ک

 ( 66؛ ش 231 ا.:)و قالت لزوجها...  امْرَأَة اعتلت .6-1-11

( اياان 131: 6 ، ج1413زمخشااری )و  (141: 3 ، ج1434(؛ آباای )111: 4 ، ج1411توحیاادی ) ابوحیّااان

 اند.حكايت را در مورد زن ابن مضاء رازی نقل کرده

   (61؛ ش 233 ا.:) .لعيناء امرأته..لي ابي اإ رج  شكي .6-1-12

ابن ؛ 361: 4 ، ج1413زمخشری، ؛ 113: 4 ، ج1411ابن حمدون،  ؛131: 6 ، ج1411توحیدی،  ابوحیّان)

 ( 133: 1 ، ج1331جوزی، 
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  (51؛ ش 233 ا.:) جارية... رأيت: العيناء أبو وقال .6-1-13

 (155: 1 ، ج1413ابشیهی، ؛ 335: 3 ، جتابی)ابن حجه حموی، 

  (11؛ ش 411 ا.:) ..بَقِي. مَا لرج  قي  .6-1-14

 ( با اندك تفاوتی نقل کرده است.163: 3 ، ج1434آبی )

 ( 13؛ ش 411 ا.:) قالت امراة فالن.... 6-1-15

 ( با اندك تفاوتی نقل کرده است.132: 4 ، ج1434آبی )

 (12؛ ش 411 ا.:) سأل رج  عن بعض االطباء.... 6-1-16

آبای، ( و 211: 3 ، ج1414) (؛ ابان عباد رباه111: 3 ، ج1411) قتیباه ديناوری ابان(؛ 21: 1432) جاحظ

: 1432اناد؛ اماسای )ال ابوعلقمه از طبیب نقل کاردهدر مورد سؤحكايت را  ،( همگی311: 1 ، ج1434)

 سوال مردی از پزشك نقل کرده است.در مورد آن را  (231

 (13؛ ش 413 ا.:) فدخ  مكة...حج اعرابي، . 6-1-17

 اشاره کرده است. ی مشابهبه حكايت (133: 1 ، ج1411ابن جوزی )

 ( 12؛ ش 413 ا.:) ي بقوم...مام يصلّرج  بإ مرّ. 6-1-18

 بن خلف نقل کرده است. محمّداين حكايت را از  (113: 1 ، ج1411ابن جوزی )

 راغب اصفهانی نقل کرده است. از  ( حكايت را356: 1214حلبی )

  (16؛ ش 412 ا.:) جد...بقيت ال أ: قال ابو زيد .6-1-19

 (233: 3 ج ،1214، همان؛ 31: 1 ، ج1411)جاحظ، 

 ( 15؛ ش 412 ا.:)لي البساطين... إ شيدخرج الرّ .6-1-21

ابشایهی، ؛ 163: 1 ، جتاابایابن حجه حماوی، ؛ 262: 1 ، ج1434دمیری، ؛ 11: 1 ، ج1331)ابن جوزی، 

 (231: 1432 اماسی،؛ 412: 1 ، ج1413

  (11؛ ش 412 ا.:) نف...رج  عظيم األ خطب .6-1-21

؛ 213: 3 ، ج1431( بااا اناادکی تفاااوت نقاال کاارده اساات؛ )راغااب اصاافهانی، 43: 4 ، ج1434آباای )

 .(211: 1432 اماسی،؛ 316: 1 ، ج1413ابشیهی، ؛ 135: 3 ، ج1413زمخشری، 

 راغب اصفهانی دانسته است. دباءمحاضرات األ( منبع حكايت را 355: 1214حلبی )
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  .(31؛ ش 412 ا.:) الحمق المجيء... عالمة. 6-1-22

 ؛اند( به حكايتی مشابه با اين مضمون اشاره کرده133: 4 ، ج1434) و آبی (114: 3 ، ج1432) جاحظ

 .(246 :1432)اماسی، 

 :از عبيد اماسي تأثيرپذيري .6

بع پایش شود که منااحكاياتی ديده می ،محجوب و اتابكی وجود دارد از میان حكاياتی که در دو نسخة

ه باا حكاياات عبیاد در کتااب بلكه اين حكايات به صورت کاامالً مشااب ؛اندها اشاره نكردهاز عبید به آن

، ايان حكاياات را از اماسایتوان احتمال داد کاه و می شود( ديده می341ی اماسی )متورّ خیارروض األ

راردی  ،33-5 ايت شامارةحكت اصلی شخصیّگیرد که ت میعبید نقل کرده است. اين مسئله زمانی قوّ

ات رارسی پیش از روزگار عبید شهرت رراوانی داشاته ت در ادبیّاين شخصیّاست و  «ابوبكر ربابی»نام ه ب

واقعای ت نیمها دو شخصیّاد باد است، عبیاوس معتقادشت طسیدی همچنین  .(111: 1214است )حلبی، 

ق کرده اسات. حی، بازی سخت هنرمندانه و خالّيعنی ابوبكر ربابی و جو ،ات رارسیای ادبیّارسانهو نیمه

همزاد و رسونگر را که تا زمان عبید نامشان اغلب در کنار هم و منساوب باه درباار  تِوی اين دو شخصیّ

آمده است، ابتدا از هم جدا کرده و بعد از دربار محمود رهايیشاان بخشایده و يا زمان سلطان محمود می

را  33-5ا حكايات امّا ،(141: 1216، سیدی دشات طاوسداده است. )تی ويژه آنگاه به هر کدام شخصیّ

اند که در اين میان رقط اماسی به نام ابوبكر ربابی اشاره کرده اسات. ايان مسائله آبی و اماسی نقل کرده

 ثیرپذيری اماسی از عبید باشد. تواند دلیلی برای تأمی

 (3؛ ش 231(؛ )ا.: 1ش ؛ 361)م.:  عمرك... وأفنيت كبرت قد: ألعرابيّ قي  .7-1

  .(411: 1432)اماسی،  

 (5: ش 233(؛ )ا.: 6؛ ش 361)م.:  لزوجها... امرأة قالت .7-2

 .(312: 1432)اماسی، 

    ( 1؛ ش 233(؛ )ا.: 15؛ ش 363)م.:  الغزو... إلى يخرج لم لرج  قي  .7-3

 .(34: 1432)اماسی، 

   ری کرده است.معرّ عقد الفريدالدر ( حكايتی مشابه با اين مضمون را 353: 1214) حلبی

   (1؛ ش 233ا.: )؛ (32؛ ش 351)م.:  «راجِعُونَ... إِلَيْهِ وَإِنَّا لِلَّهِ إِنَّا» تفسير ما: لمجوسيّ قي  .7-4

  .(443: 1432)اماسی، 
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  (34؛ ش 351)م.:  أصبحت؟... كيف: ألعرابيّ قي  .7-5

 .(226: 1432)اماسی،  

 (41؛ ش 353و  351)م.:  شّرة...مق لوزة عشرة بنت .7-6

 با اختالف اندکی ذکر کرده است.داستان را ( 335: 1432) اماسی 

  ( 113؛ ش 416(؛ )ا.: 43؛ ش 353)م.:  دين... وعليه مجوسيّ مات .7-7

 ندك اختالری آن را نقل کرده است.با ا (113: 1432اماسی )

 (114؛ ش 415.: (؛ )ا44؛ ش 353)م.: حالوة...  أوّله زوّجالتّ .7-8

  .(334: 1432 )اماسی، 

   (21؛ ش 236(؛ )ا.: 41؛ ش 353)م.:  حمار... على رجال رج  لقي .7-9

 .(151: 1432)اماسی،  

 (  115؛ ش 415(؛ )ا.: 64؛ ش 352)م.:  ال ابوبكر الربابي دخ  علي لص...ق .7-11

 است. در مورد ررد رقیری نقل کردهاين حكايت را  (121: 1432اماسی )

   (111ش ؛ 415(؛ )ا.: 53؛ ش 352)م.:  بمعلّم... يوما عثمان مررت أبو قال .7-11

 .(61: 1432)اماسی،  

   (12؛ ش 393 ا.:) امرأته... حالة عن العرب من رج  سئ  .7-12

 .(331: 1432)اماسی،  

  ( 12؛ ش 232 ا.:) أحد... يغضبه فلم بالحلم معروفا معاوية كان . 7-13

  .(241: 1432، )اماسی 

 (34؛ ش 234 ا.:) بغداد... إلى حمص من غالم خرج .7-14

 .(333: 1432)اماسی،  

 ( 36؛ ش 234 ا.:) .رمضان.. في ...لل قي  .7-15

 .(333: 3 ، ج1411عاملی، ؛ 333: 1432اماسی، )

  ( 23؛ ش 235.: ا) متشيّعا... دلف أبو كان .7-16

 .(211: 1432)اماسی، 
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  (44؛ ش 231 ا.:) اني...والزّ ارقالسّ. ل..ل قي  .7-17

 .(331: 1432)اماسی،  

 ( 61؛ ش 231 ا.:) صابع...  اعرابي بخمس أكأ. 7-18

 (11).(312: 1432)اماسی، 

  (63؛ ش 231 ا.:) الرشيد... طلب .7-19

 .(311: 1432)اماسی، 

  (64؛ ش 231 ا.:) فشتمه... رجال، رج  سأل .7-21

 .(136: 1432)اماسی، 

  (63؛ ش 233 ا.:) أيولد...: الحارث ألبي قي  .7-21

 .(136: 1432)اماسی، 

  (16؛ ش 411 ا.:) إلي شريح... امرأة جاءت .7-22

 .(112: 1432)اماسی، 

  (88؛ ش 413بارعة.....)ا:  جارية للمامون عرضت 7-23

 .(65: 1423، )اماسي
 (13؛ ش 412 ا.:) بقّال... إلى رج  جاء .7-24
 .(232: 1432)اماسی،  
  (31؛ ش 414 ا.:) معاوية... بن إياس إلى رج  جاء .7-25

 .(131: 1432)اماسی، 

 :گيرينتيجه

ص ات او مشاخّاعبید زاکانی در بیان حكايات خود از منابع عربی متاثّر شاده اسات. باا بررسای حكايا -

را  هااهاايش، الفااظ و وا هنی از حكاياتقول اکتفا نكرده، بلكه در تعداد رراواشود که او تنها به نقلمی

  تغییر داده و چه بسا از کلمات مترادف استفاده کرده است.  

ادب عربای تاا بار ثیرگاذاری عبیاد را أری چاون اماسای، احتماال تخّنقل حكايات عبید در مناابع متاأ -

ر خیااروض األبیسات و پانج حكايات عبیاد عینااً در کتااب ای کاه باه گوناه ؛کنادحدودی تقويت می

 آمده است و اين حكايت در هیچ منبع ديگری ذکر نشده است. اماسی األبرار تخب من ربیعالمن
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دسات ه نتاايج زيار با ،با منابع عربیو اتابكی محجوب  ةنسخ از دلگشا رسالةحكايات عربی  ةبا مقايس -

ك اخاتالف در يامضامین مشاابه و حكايت با  يازدهحكايت به صورت کامالً مشابه،  پانزده: ه استآمد

ه پایش از عبیاد دياده شاد در منابع عربایِ ،حكايت با مضامین مشابه و اختالف در الفاظ پنجاه و نهلفظ، 

 است.
 

 نوشت:پي
 ( 121: 1211مارزلف، ؛ 615: 1216ذولفقاری، ؛ 411، 1212)صفی،  (1)

 ست.به اين حكايت اشاره کرده ا (233:  1212) صفی (3)

   به اين حكايت اشاره کرده است.( 236: 1212) صفی (2)

 ( به اين حكايت اشاره کرده است.163: 1212) صفی (4)

 اين حكايت را در مورد يك ظريف نقل کرده است. (235 :1212صفی ) (؛321: 1211نك: )مارزلف،  (6)

 أول فَمَاا: لَهُ قيل آيَة، أحفظه: فَقَالَ قُرْآنال حفظه عَن سيفويه وَاحِد سَأَلَ»در منابع عربی به صورت زير نقل شده اسات:  (5)

 «طبالرّ حَطبال: قَالَ الدُّخان؟

  ( به اين حكايت اشاره کرده است.256: 1212) صفی (1)

 ال مردم از پسر خردسال جوحی نقل کرده است.( اين حكايت را در مورد سؤ231: 1212صفی ) (1)

 ايت اشاره کرده است.به اين حك (221:  1212)صفی  (3)

 حكايت را در مورد طفیلی نقل کرده است. (264: 1212صفی ) (11)

 منابع:

محفلو،، بيلروت:  عبدالغني خالد: المحقّق، المحاضرات في رالدّ نثر(، 1424) ازيالرّ الحسين بن منصور، اآلبي

 .العلميّة الكتب دار

 .الكتب عالم :بيروت، مستطرف فن كلّ في المستطرف (،1419) محمّد ينالدّشهاب ،األبشيهي

الجاني، بيلروت: دار ابلن  الوهاب عبد بسام: المحقّق، والمتماجنين رافالظّ أخبار(، 1997) بوالفرجابن الجوزي، ا

 حزم.

 .بنانياللّ الفكر دار: بيروتمهنا،  عبداألمير: ، شرحهوالمغفلين الحمقى أخبار(، 1411) -------------

 ، بيروت: دار صادر.ةالحمدونيّ ذكرةالتّ (،1417) الحسن بن محمّد الحمدون، ابن

 مساتظرف فان كالّ في المستطرف بهامش مطبوع) األوراق ثمراتتا(، )بي أبوبكر ينالدّالحموي، تقي حجة ابن

 ة.العربيّ ةالجمهوريّ ، مصر: مكتبة(األبشيهي هابللشّ
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 عيدالسّ محمّد هاجر أبو المطهرة نةالسّ خادم: تحقيق ،المجاانين عقالء(، 1415) أبوالقاسميسابوري، ابن حبيب النّ 

  .العلميّة الكتب دار :زغلول، بيروت بسيوني بن

 .العلميّة الكتب دار :بيروت ،الفريد العقد (،1414) ينالدّشهاب عمر أبو ،هربّ عبد ابن

 .ةالعلميّ الكتب بيروت: دار،  األخبار عيون(، 1418محمّد ) ينوري، أبوالدّ ابن قتيبة

 .صادر دار :بيروت، القاضي وداد د/ :المحقّق ،والذخائر البصائر (،1418) محمّد بن علي توحيدي،ال ابوحيّان

 (، كليات عبيد زاكاني، تهران: زوار.1384) اتابكي، پرويز

 ، حللب: داراألبارار ربيع من المنتخب األخيار روض(، 1423الدين ) محيي يعقوب بن قاسم بن األماسي، محمّد

 العربي. لقلما

، 6 شامارة، ناماهاياران، «مالحظاتي دربارة لطائف عبيد زاكاني در رساله دلگشلا»(، 1366) ، محموداميدساالر

 .247-228صص: 

 اصغر حكمت، تهران: كتابخانه ابن سينا.علي ةمترج، از سعدي تا جامي(، 1339) برون، ادوارد

 المؤسّسة: عبّاس، بيروت إحسان: المحقّق، الخمس الحواس بمدارك النفس سرور(، 1981) عبّاسال أبو، التيفاشي

 والنشر للدراسات العربية

 . للكتاب ةالعربيّ ارالدّ، الحلو محمّد احالفتّعبد :المحقّق، والمحاضرة لتمثيلا(، 1411) ابومنصور ،ثعالبيال

 . القرآن مكتبة :القاهرة ،اإليجاز و اإلعجاز تا(،)بي -----------

 المناه . دار ، بيروت:والظرائف طائفاللّ(، ، الفتا)بي -----------

 .الحياة مكتبة دار :األمين، بيروت : حسنالمحقّق، خاص الخاص(، ، بتا)بي -----------

 األدبية. ، بيروت: المطبعةالمطرب عنه غاب من(، ، ج1319) -----------

 .العلميّة الكتب : دارالحوفي، بيروت المعبدالسّ :، تحقيقالبراعة وسر البالغة سحر(، ، دتا)بي -----------

المفتلي،  عبلدالوهاب إلهلام ، دواألصاحاب للخاالن وقاع وماا والعتااب كوىالشّ(، 1421) -----------

 .واآلداب والفنون للثقافة الوطني المجلس

 المعارف. ، القاهرة: داروالمنسوب المضاف في القلوب ثمار(، ، هلتا)بي ----------

 الهالل. ومكتبة ، بيروت: داروالتبيين البيان(، 1423) بحر بن ظ، عمروالجاح

 الهالل. ومكتبة دار، بيروت: البغال(، 1418) -------------
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 هلارون، القلاهرة: مكتبلة محمّلد الم، تحقيق و شرح:  عبدالسلّ رسائل الجاحظ(، 1384) -------------

 الخانجي.

 .الجي  دار بيروت: ،األلباب وثمر اباآلد زهر تا(،)بي إسحاق أبو ،الحُصري

 ، تهران: زوار.نامهزاكاني(، 1384) حلبي، علي اصغر

 ، تهران: زوار.هاي ادب فارسيخواندني(، 1386) ----------

: ، بعنايلةوأشاعارهم كالمهام وناوادر وأخبارهم الطفيليين وحكايات التطفيل(، 1421) أبوبكر، البغدادي الخطيب

 حزم. ابن دار: جابي، الناشرال ابعبدالوهّ بسام

 دار شركة، بيروت: والبلغاء عراءالشّ ومحاورات األدباء حاضراتم (،1421) الحسين أبوالقاسم ،األصفهانى لراغبا
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