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BACKGROUND AND PURPOSE: The book of ‘ Ghorare Dorar ‘, the work of ‘
Abu-Al- Barakat Hosseini Samarkandi ‘ ( alive in the second half of the fifth
century AH ) is one of the moral-literary texts that despite having instructive
anecdotes from the beginning of Islam and the speech of the elders of the
people, from the Prophet and his companions and Imams to the saints and
elders, unfortunately, after centuries of writing and having valuable
manuscripts , it has not been corrected and published. The purpose of this
study is to examine the stylistic features of this book at three levels ; linguistic,
literary and intellectual .
METHODOLOGY: The present research has been done with descriptiveanalytical method and library tools .
FINDINGS: By examining the elders and professors of his narration and the
period of their life and year of death and the personalities mentioned in the
book , it was discovered that the author of the ‘ Ghorare Dorar ‘ was born in
the fifth century AH . Examining the stylistic features of the book , it became
clear that the author did not go beyond the standard language of that period
in writing his book .
CONCLUSION: The prose of the book is simple and sent , away from special
techniques and special verbal restrictions and free from any artificiality and
obligation. From a doctrinal and theological point of view the author can be
considered a Sunni Sufi who has had a special devotion to the family of the
Prophet (peace be upon him ) . In terms of structure and content , the book
has been compiled in the style of ‘ Tanbih-Al-Ghafelin’ by ‘ abu-Al-leithe
Samarkandi’ .
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نشریه سبکشناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی
(بهار ادب)
مقاله پژوهشی
بررسی ویژگیهای سبکی «غُرَرِ دُرَر» حسینی سمرقندی
حسین پورشریف ،رضا فهیمی (نویسندۀ مسئول) ،منیژه فالحی
گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران
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تاریخ داوری 05 :بهمن 4349
تاریخ اصالح 30 :بهمن 4349
تاریخ پذیرش 04 :فروردین 4344
كلمات كلیدی:
محمدبن احمد حسینی سمرقندی،
غررِ درر ،نسخۀ خطی،
تصحیح متن ،ویژگی سبکی.

زمینه و هدف :كتاب «غررِ درر» ،اثر ابوالبركات حسینی سمرقندی (زنزده در نیمزۀ دوم قزرن
پنجم هجری) ،یکی از متون ادبی  -اخالقی است كه با وجود دارا بودن حکایات آموزنده از صدر
اسالم و گفتار بزرگان اُمبت از پیامبر و صحابه و امامزان گرفتزه تزا اولیزا و مشزایخ ،متأسزفانه بزا
گذشت قرنها از نگارش آن و داشتن نسخه های خطّی ارزشمند ،تا كنون تصحیح و منتشر نشده
است .هدف این پژوه بررسی ویژگیهای سبکی این كتاب در سه سطح زبانی ،ادبزی و فکزری
است.
روش مطالعه :پژوه

حاضر با روش تحقیق «توصیفی  -تحلیلی» و ابزار «كتابخانه ای» انجزام

شده است.
یافتهها :با بررسی مشایخ و استادان روایت وی و دورۀ حیات و سال فوت آنهزا و شخصزیتهایی
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كه در كتاب از آنها یاد شده ،پی برده شد كه نویسندۀ «غررِ درر» در قرن پزنجم هجزری بزدنیا
آمده است .با بررسی ویژگیهای سبکی كتاب ،روشن شد كه نویسنده در نگارش كتاب ،پزای را
از زبان معیار آن دوره ،فراتر نگذاشته است.
نتیجهگیری :نثر كتاب ،ساده و مرسل است ،بزه دور از صزنایع و قیزود لفظزی خزاص و رهزا از
هرگونه تصنّع و تکلّفی .از نظر اعتقادی و كالمزی نیزز میتزوان حسزینی سزمرقندی را «صزوفیِ
سنّیمذهبِ ماتُریدی» دانست كه ارادت ویژهای به اهل بیت پیزامبر  -علزیهم السزالم  -داشزته
است .كتاب از لحاظ ساختار و محتوا به سبک «تنبیه الغافلین» ابواللیث سمرقندی تدوین شده
است.
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مقدمه
برخی كتابهای اخالقی از گذشته تا كنون به روش تركیبی  -تلفیقی به رشتۀ تحریر درآمدهاند؛ به ایزن معنزا كزه
روش نقلی را با برهان یا عرفان و یا هر دو درآمیختهاند؛ یعنی عالوهبر تسلیم دربرابر قرآن و روایات ،منقاد برهان
و استدالل ،یا مطیع عرفان و سلوک و یا این هر دو باهم بودهاند .نمونههای اینگونه كتابها را از قرن پنجم به بعزد
مشاهده میکنیم كه بتدریج ترقی و تکامل و كاربرد بیشتر یافته اند .نمونۀ آنها «احیاء علوم الدین» غزالزی (- 150
 505ق) است( .گذری بر منابع و مسلکهای اخالقی اسالمی ،رودگر :صص « .)416 - 415غزرر درر» سزمرقندی
نیز یکی از همین كتابهای تلفیقی است كه در  91باب با موضوع پند و اندرز ،مزیبن به آیات و احادیث و حکایزات
و گفتار بزرگان دین و پیران صوفیه تدوین شده است .سبکشناسی اثری كه به اواخر قرن پنجم یزا اوایزل قزرن
ششم هجری تعلّق دارد و خاستگا ه آن ،شمالیترین قطب گویشوران زبان فارسی در جغرافیای این زبزان  -یعنزی
شهر سمرقند  -است ،میتواند به روشنتر شدن نقشۀ زبانی  -گویشی فارسی و نیز كشف برخی حلقههای مفقزود
در تحلیلهای سبکشناسی آثار كهن فارسی كمک كند.
تصحیح نسخههای خطی ادب فارسی نیز ،یکی از پژوهشزهای ارزنزدهای اسزت كزه پژوهشزگران میتواننزد بزرای
ارتقابخشی زبان و ادبیات فارسی انجام دهند .حوزۀ ادبیات تعلیمی و اخالقی از حوزههای تأثیرگذار و مورد توجه
در ادبیات است كه از گذشته تا كنون آثار فراوانی را به جامعۀ ادبی شناسزانده اسزت .در ایزن میزان ،تصزحیح و
معرفی آثار ناشناخته و بکر این حوزۀ ادبی ،كاری ارزشمند و ضروری است .نسخۀ خطی «غررِ درر» اثر محمبزدبن
احمد حسینی سمرقندی از این گونه آثار است كه اكنون با گذشت حدود نهصد سال از نگارش آن ،مزورد توجزه
قرار گرفته است .هدف این نوشتار ،بررسی ویژگیهای سبکیِ «غررِ درر» در سه سطح زبانی ،ادبی و فکری است.
اهمیت و سابقة پژوهش
«غررِ درر» حسینی سمرقندی ،از متون اخالقی  -روایی قرن پنجم یا حدباكثر اوایل قرن ششزم هجزری اسزت و
مشتمل بر حکایات آموزنده و حکمتها و سخنان بزرگان دین از پیامبر و صحابه و امامان گرفته تا اولیزا و مشزایخ
است كه متأسفانه تا كنون تصحیح نشزده اسزت .همچنزین دربزارۀ كتزاب «غزررِ درر» و نویسزندۀ آن (حسزینی
سمرقندی) و ویژگیهای سبکشناسی كتاب تا كنون هیج تحقیقی انجام نشده است .واضح است كه متنی چنین
كهن ،عالوهبر دربرداشتن معارف اخالقی اسالم تا چه اندازه میتوانزد بزر غنزای آگزاهی مزا از ادوار كهزن تصزوف
اسالمی ،عصر مؤلّف و طبقۀ (نسل علمی) او و نیز آموزه ها و گفتمانهای غالب این عصر بیفزاید .بررسی ویژگیهای
سبکی آن نیز از جهت شناخت تحوبالت ادبی  -زبانشناسی به همین اندازه مهم بنظر میرسد .لذا تحقیق بزر روی
این اثر ،در همین نگاه اول ،ضروری و غیرتکراری است.
بحث و بررسی
دربارۀ مؤلّف و كتاب
نام و نسب و القاب مؤلّف «غرر درر» ،بر پایۀ برخی نسخههای كتاب و منابع نسخهشناسزی چنزین اسزت :نسزخۀ
كتابخانۀ كاظمینی یزد« :أبی البركات محمبدبن احمد الحسینی السمرقندی» (غرر و درر ،برگ 4و )363؛ نسزخۀ
كتابخانۀ مرعشی« :شریف ابوالبركات محمبدبن احمدبن محمبد الحسینی» (احادیث و اخبار ،برگ)4؛ «ابوالبركزات
محمبدبن احمدبن محمبد حسینی سمرقندی» (فهرست نسخههای خطی كتابخانۀ میرزامحمبد كاظمینی ،حسینی

 / 69سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛ فروردین  ،4100دوره  ،41شماره پیاپی  ،54صص 65-94

اشکوری ،ج  :3ص)453؛ «ابوالبركات محمبدبن احمد حسینی» (فهرسزت نسزخههزای خطزی كتابخانزۀ عمزومی
حضرت آیتاهلل مرعشی نجفی ،حسزینی اشزکوری ،ج  :7ص)491؛ « ابزی البركزات محمبزدبن أحمزدبن محمبزد
الحسینی» (اآلثار الخطیة فی المکتبة القادریة ،رؤوف ،ج  :5ص 7؛ نشریۀ نسخههای خطی كتابخانۀ مركزی دانشگاه
تهران ،دان پژوه و افشار ،ج  :7ص  .)539برخی منابع نیز با تردید« ،غررِ درر» را به نویسزنده منتسزب كزرده و
آوردهاند« :گویا از :شریف ابوالبركات محمبدبن احمدبن محمبد حسینی» (فهرسزت نسزخههزای خطزی كتابخانزۀ
مجلس شورای اسالمی ،نظری ،ج  :13ص.)90
با مطالعۀ گسترده در منابع تاریخ ،طبقات ،رجال ،كتابشناسی ،نسخهشناسی ،تذكرهها و كتزب انسزاب ،اطالعزات
بیشتری دربارۀ حسینی سمرقندی ،بدست نیامد؛ امبا از بررسی مشایخ و استادان روایت وی و دورۀ حیات و سزال
فوت آنها كه نخستینشان (محمبدبن محمبدبن علی الزّینبی) متوفّای ( 174غررِ درر ،برگ 76ر و )...و آخرین آنهزا
(محمبدبن أحمدبن أبی المنی البروجردی) متوفّای  539هجری (غررِ درر ،برگ 431پ) است و به استناد قاعزدۀ
اهل حدیث كه سنّ آغاز روایتگری (اجازه و اخذ و نقل) حدیث را «بلوغ» درنظر میگیرند (ن.ک :تزدریب الزراوی،
سیوطی ،ج  :4صص  )160 - 143میتوان گفت كه تولّد وی باید در سال  165یا پی از آن اتفاق افتاده باشد.
از بررسی متن نسخهها و سلسلۀ سندها میتوان به سیزده استاد و شیخِ روایت او دسترسی پیدا كرد كزه عبارتنزد
از:
 .4محمبدبن محمبد السَّهلکی (م  536ق)؛  .3عبدالمجیدبن محمود المراغزی؛  .3ابزوجعفر المراغزی؛  .1محمبزدبن
اَحْمَد البخاری ( 193 - 341ق)؛  .5عبدالمحسن البغدادی (م  194ق)؛  .6محمبدبن الهاشمی؛  .7محمبدبن محمبد
الزّینبی ( 174 - 397ق)؛  .9علیبن أبی یعلی الحسینی (م  193ق)؛  .4أبزوبکربن أحمزد الطرشیشزی (زنزده در
قرن  5ق)؛  .40بهرامبن ابی بکر البلخی؛  .44عاصمبن الحسن البغدادی (م 193ق)؛  .43عمربن الحسن البَلْخزی؛
 .43محمبدبن أحمدبن أبی المنی البروجردی (م  539ق) (غررِ درر ،برگهزای3:پ74 ،ر437 ،ر43 ،پ63،ر61 ،ر،
454ر76 ،ر77 ،پ7 ،پ30 ،پ494 ،ر44 ،ر431 ،پ).
دربارۀ كتاب
ابوالبركات در آغاز هر باب ،پس از عنوان باب ،آیۀ قرآنیِ مربوط به آن موضوع را بیان كرده است .نویسنده پس از
آن ،حدیثی در موضوع باب آورده و سعی كرده سلسلۀ سند این احادیث را بطور كامل تا رسیدن به پیزامبر (ص)
بیان كند .در ادامه ،متن حدیث را به فارسی ترجمه میکند .سپس برای تکمیل بحث و تفسیر آیزه و بیزان نکزات
درخصوص باب مربوط ،به ذكر احادیث دیگر ،اقوال صحابه (آثار) و گفتههای دیگر بزرگان امبت و صوفیان مشهور
میپردازد و آنگاه تالش میکند با بیان حکایات آموزنده و اخالقی ،موضوع را بخوبی تبیین كند .وی در پایان برخی
از بابها نظر فقهی و كالمی خود را نیز با عنوان «قال الشریف» و «قال الشریف ابوالبركات» بیان كرده است.
ابوالبركات كتاب خوی را در  91باب ،عمدتاً در موضوع اخالق و زهد ،ترتیب داده است؛ موضوعاتی همچزون
اخالص و ترک ریا ،نیکی در حقّ همسایه ،منع سخنچینی ،فروخوردن خشم ،فضیلت عیزادت بیمزار ،حیزا ،حزق
والدین و منع غیبت .وی البته به چند موضوع كالمی و فقهی (مانند وصف بهشت و بهشتیان ،عذاب قبر ،توبزه و
ن دامت ،ثواب وضو ،فضیلت بانگ نماز ،فضیلت نماز جماعت ،فضیلت قرآن ،فضیلت رمضان ،فضزیلت زكزات ،منزع
اكل ربا ،حج و عمره ،حق شوهر بر زن ،حق همسایه ،حق زن بر شوهر) نیز اشاره كزرده كزه در «زهدنامزه»هزای
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از وی مثل «الزهد» ابن ابی الدنیا (م  394ق) و «الزهد» حسینبن سعید اهوازی (م بعد از  351ق) سابقه

پی
دارند.
نگارندگان با بررسی كتابهای اخالقی  -روایی پی از «غرر درر» ،دریافتنزد كزه حسزینی سزمرقندی در تزدوین
كتاب  ،شیوۀ همشهری خود فقیه و متکلّم نامدار قرن چهارم هجری ،ابواللیث سمرقندی (م  373ق) ،در كتزاب
«تنبیه الغافلین» را درپی گ رفته و در انتخاب موضوع نیز از ابواللیث تبعیت كرده و حتی بیشتر عناوین بابهزای
كتاب

را عیناً از «تنبیه الغافلین» گرفته است؛ مانند ابواب :صلۀ الرحم ،حق الجار ،الصبر علی المصیبة ،االحسزان

الی الیتیم؛ گاه نیز عناوین را با تغییراتی جزئی آورده است مانند« :الصزبر علزی الزبالء و الشزدبة» و «فضزل شزهر
رمضان» (تنبیهالغافلین ،سمرقندی :صص  447و  )453كه آنها را بصورت «الصبر علی الشدبة و البالء» و «فضزائل
شهر رمضان» (غُررِ دُرر ،برگ 45ر و 430پ) بکار گرفته است .گاه نیز در برخزی عنزاوین بابهزا كزاه

صزورت

گرفته مانند« :عذاب القبر و شدته» و «صفة الجنة و اهلهزا» (تنبیزه الغزافلین ،سزمرقندی :صزص  46و  )37كزه
شدهاند «عذاب القبر» و «صفة الجنة» (غُررِ دُرر ،برگ 30پ و 15ر) یا افززای

دیزده میشزود ماننزد« :التوبةة» و

«حفظ اللسان» (تنبیه الغافلین ،سمرقندی :ص  16و  )400كه بصزورت «التوبةة و الندامةة» و «حفزظ اللسزان و
قلةالکالم» (غُررِ دُرر ،برگ 45ر و 430پ) آمدهاند.
با توجه به ویژگیهای محتوایی «غرر درر» ،میتوان آن را كتابی در اخالق دانست كه به سبک «تنبیزه الغزافلین»
ابواللیث سمرقندی و البته با محتوایی نسبتاً متفاوت و با ذوق و سلیقهای دیگر تدوین شده است.
نسخة پایة این پژوهش
نگارندگان با بررسی فهرست نسخههای خطّی و عکسیِ كتابخانههای ایران و نیزز دیگزر كشزورها ،هشزت نسزخۀ
خطّی از كتاب «غرر درر» ،شناسایی كردند كه عبارتند از نسخههای كتابخانههای :مجلس ،كاظمینی یززد ،مزوزۀ
ایران باستان ،آیتاهلل مرعشی نجفی ،آیتاهلل گلپایگانی (فهرستگان نسخههزای خطزی ایزران ،درایتزی ،ج  :33ص
 340و  344و ج  :3ص  403و ج :33ص  ،)515 - 511دكتر ذاكر حسین (فهرست میکروفیلم نسخههای خطّی
فارسززی و عربززی كتابخانززۀ دكتززر ذاكززر حسززین ،مركززز میکززروفیلم نززور :ص  ،)31احمدیةةة حلززب سززوریه
( ،)http://alassad-library.gov.sy/index.phpقادریة بغداد (اآلثار الخطیة فی المکتبة القادریة ،رؤوف ،ج
 :9ص .)7
نگارندگان پس از بدست آوردن تصاویر ش نسخه از نسخههای موجود ،به بررسی آنها پرداختند و با توجزه بزه
ویژگیهای خاص نسخۀ كتابخانۀ مجلس (كامل بودن ،كمغلط بودن و قرار داشتن آن در شمار دو نسخۀ اقدم) آن
را بعنوان اصحب نسخ برگزیدند و پژوه پی رو را بر اساس این نسخه انجام دادند.
بررسی ویژگیهای سبکی كتاب
برای آنکه بتوانیم متنی را بلحاظ سبکشناسی ،تجزیه و تحلیل و برررسی كنیم ،باید روشی داشته باشیم .یکی از
سادهترین و درعینحال ،عملیترین روشها این است كه متن را از سه دیدگاه زبان ،ادبیات و اندیشزه ،مزورد دقزت
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قرار دهیم تا بتوانیم به اجزای متشکّلۀ متن ،اشراف پیدا كنیم و ساختار متن را با توجه به رابطۀ اجزا بزا یکزدیگر
دریابیم (كلّیات سبکشناسی ،شمیسا :ص .)343
سطح زبانی
ویژگیهای صرفی
كاربرد واژههای نادر و كهنه :یکی از ویژگیهای سبکی این دوره ،ب کار گرفتن لغات فارسزی كهزن (اعزم از اسزم و
فعل) است كه مربوط به زمان مؤلّف و بیشک مورد استفادۀ مردم آن روزگار بوده است (سبکشناسی ،بهار ،ج :3
ص  .)59این واژهها و اصطالحات ،فراوان در نثر و نظم گذشتگان بکار میرفته است؛ امزا رفتزهرفتزه بیشزتر آنهزا
منسوخ شده و ازمیان رفتهاند (سبکشناسی ،بهار ،ج  :4ص  .)131در كزالم حسزینی سزمرقندی نیزز فزراوان از
اینگونه واژهها یافت میشود كه به برخی از آنها اشاره میکنیم:
فرمان یافتن = مُردن (غررِ درر ،برگ 33پ)؛ گوراشزکاف = قبزركَن (غزررِ درر ،بزرگ 56ر)؛ اُسزتُره = تیزغ سزر و
صورتتراشی (غررِ درر ،برگ 93ر)؛ بیمارپُرس = عیادتكنندۀ بیمار (غررِ درر ،برگ 471ر)؛ آبخانزه = وضزوخانه؛
مستراح (غررِ درر ،برگ 343پ 343 -ر)؛ تیرَست = سیصد (غررِ درر ،برگ 349ر 349 -پ)؛ كَریوه = تپبزه (غزررِ
درر ،برگ 9پ)؛ گونا = رنگ چهره (غررِ درر ،برگ 450پ 454 -ر)؛ ترسکاری = خداترسی (غررِ درر ،برگ 40ر)؛
اَبرَنجَن = دستبند (غررِ درر ،برگ 433ر)؛ كوچکان = كودكان (غررِ درر ،برگ 436ر)؛ شُبانه = چوپزان (غزررِ درر،
برگ 303ر)؛ ریزیدن = پوسیدن؛ ریزریز شدن (غررِ درر ،برگ 9ر).
تلفظ قدیمی برخی واژهها :در این دوره هنوز چگونگی تلفظ واكهای هر كلمه ،صورت ثابت و واحدی ندارد (تاریخ
زبان فارسی ،ناتل خانلری ،ج  :3ص  .)409بدین ترتیب هر نویسنده ،لغت را با تلفّزظ خزود بکزار میبزرد .بعزد از
درسی شدن فارسی ،اندک اندک برخی از تلفظها تثبیت میشزود (كلّیزات سزبکشناسزی ،شمیسزا :ص  .)367در
كتاب «غرر درر» نیز شاهد نمونههای فراوان از این دگرگونی در واژه ها از طریزق ابزدال ،ادغزام ،اشزباع و حزذف
هستیم:
دوانزده = دوازده (غررِ درر ،برگ 96ر)؛ سرشیب = سراشیب (غررِ درر ،برگ 35ر)؛ كُفته = كوفته (غررِ درر ،بزرگ
443پ)؛ بلگ = برگ (غررِ درر ،برگ 446پ)؛ نانبا = نانوا (غررِ درر ،بزرگ 495ر)؛ بطرقیزد = بتركیزد (غزررِ درر،
برگ 413ر)؛ كُنجید = كنجد (غررِ درر ،برگ 304پ)؛ آبَدان = آبادان (غررِ درر ،برگ 33پ)؛ دوسزتر = دوسزتتر
(غررِ درر ،برگ 433پ)؛ آزر = آزار (غررِ درر ،برگ 14ر).
كاربرد واژهها در معنای اصلی :برخی واژهها در قرنهای نخستین ،از معانی خاصی برخوردار بودهانزد؛ امبزا در قزرن
پنجم و ششم هجری ،رفتهرفته متمایل به معانی دیگر شدند تا جایی كزه حتزی در قزرن هفزتم و هشزتم بکلّزی
معنای اصلی خود را ازدست دادهاند (سبکشناسی ،بهار ،ج  :4صص 135 - 131؛ نیز ن.ک :كلّیات سبکشناسی،
شمیسا :ص  .)343برخی واژهها هم كه دارای چند معنی متفاوتند ،با گذشت زمان ،بدلیل كثرت استفاده از یکی
از آن معانی ،معانیِ دیگر به كنار میروند و حتی به ذهن هم متبادر نمیشوند .برخی از این واژههزا كزه در كتزاب
«غرر درر» نیز بکار رفتهاند عبارتند از:
شوخی = چركی (غررِ درر ،برگ 406ر)؛ طپانچه = سیلی (غررِ درر ،برگ 435ر)؛ گستاخی = دلیزری و جسزوری
(غررِ درر ،برگ 307ر 307 -پ)؛ جنازه = تابوت (غررِ درر ،برگ 36پ)؛ فضله = اضافی (غزررِ درر ،بزرگ 437ر)؛
احتمال = بردباری (غررِ درر ،برگ 99ر)؛ هیبت = ترس (غررِ درر ،برگ 59ر)؛ حوصله = چینهدان (غررِ درر ،برگ
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474پ).
كاربرد لغات پهلوی :در قرون نخستین (و حتی تا قرن پنج و ش ) هنوز زبان پهلوی در بین مردم ،كزم و بزی
رایج بود .برخی از شاعران صریحاً به پهلوی دانی خود اشاره كرده اند (كلّیات سبکشناسی ،شمیسا ،ص  .)354لذا
نویسندگان نیز در نوشتار خود از لغات پهلوی و نزدیک به پهلوی بهره میبردند .با جستت وجتو در مزتن نسزخه،
چندین واژۀ پهلوی استخراج شد كه برخی از آنها عبارتند از:
اُشتر = شتر (غررِ درر ،برگ 446ر)؛ دشخوار = دشوار (غررِ درر ،بزرگ 94پ)؛ اَوام = وام (غزررِ درر ،بزرگ 64پ)؛
اِشتاب = شتاب (غررِ درر ،برگ 343پ)؛ استور = ستور؛ چارپا (غررِ درر ،برگ 446پ).
ساخت واژۀ تركیبی از لغات عربی و فارسی :یکی از ویژگیهای نثزر «غزرر درر» ،بکزار بزردن و سزاخت واژههزای
تركیبی فارسی و عربی از سوی نویسنده است كه برخی از آنها در متنهای دیگر بزویژه متزون پزی از آن دوره،
بکار نرفته یا كمتر استفاده شدهاند ،مانند:
صنمپرست (غررِ درر ،برگ 71ر)؛ ملّاحبان (غررِ درر ،برگ 304ر)؛ كسبكُن (غزررِ درر ،بزرگ 43ر)؛ خمرخزواره
(غررِ درر ،برگ 74پ).
كاربرد اعداد ترتیبی :از دیگر اختصاصات قدیم ،آن است كه غالباً در شمارۀ چیزها كه از یزک تجزاوز میکنزد ،بزه
جای دوم و سوم ،دودیگر و سه دیگر یا دیم و سیم مینوشتند و در امالی آن هم تصرف كرده ،ددیگر بزدون واو و
سدیگر بدون ها میآوردند (سبکشناسی ،بهار ،ج  :4ص  )101كه البته دلیل این است كه مثالً واژۀ دُدیگر (به
معنی دوم) در پهلوی هم  dudigarبوده است (كلّیات سبکشناسی ،شمیسا :ص 395؛ نیز ن.ک :سبکشناسزی
نثر پارسی ،غالمرضایی :ص  .)10شیوۀ حسینی سمرقندی در كل متن ،كاربرد اعداد ترتیبی بصزورت «دویزم» و
«سیم» بوده است (غررِ درر ،برگ 443پ)؛ البته گاه از این روش عدول كرده و از واژۀ دودیگر و سهدیگر هم سود
برده است (غررِ درر ،برگ 433ر).
كاربرد لغات عربی :یکی دیگر از مختصات زبانی فارسی كهن ،استعمال برخی از كلمات عربی بزه جزای واژههزای
فارسی معمول است (كلّیات سبکشناسی ،شمیسا ،ص  .)396با جست وجتو در مزتن نسزخه 471 ،واژه بزا ایزن
ویژگی شناسایی شد كه به برخی از آنها اشاره میشود:
حرب = جنگ (غررِ درر ،برگ 443ر)؛ لونالون = رنگارنگ (غررِ درر ،برگ 13پ)؛ وصیف = غالم و وصیفه = كنیزز
(غررِ درر ،برگ 19پ)؛ نبباش = نب كنندۀ قبر (غررِ درر ،برگ 56ر)؛ اَساوِد = مارهای سیاه (غررِ درر ،برگ 74ر)؛
عقارب = عقربها (غررِ درر ،برگ 74ر)؛ طَراق = صدای كوفتن (غررِ درر ،برگ 403پ)؛ مُجوبف = میانتهزی (غزررِ
درر ،برگ 433ر)؛ ابداالن = مردان شریف (غررِ درر ،برگ 436پ)؛ منشزور = فرمزان پادشزاهی (غزررِ درر ،بزرگ
454پ)؛ كنّاس = تخلیهكنندۀ چاه (غررِ درر ،برگ 459پ)؛ مطموره = محفظۀ زندانمانندِ پنهان از دید دیگزران
(غررِ درر ،برگ 36پ)؛ خَباره = چاالک (غررِ درر ،برگ 434ر).
ویژگیهای نحوی
ساخت مصدر عربی با یاء مصدری فارسی :ساختن مصدر با یاء مصدری فارسی از كلمات عربی ،یکی از ویژگیهای
سبکی آن دوره بوده است ،مانند امامی (بجای امامت) ،بخیلی (بجای بخل) و موافقی (بجزای موافقزت) (كلّیزات
سبکشناسی ،شمیسا :ص .)399
«اگر هزار سال به روزه باشی چون بمیری بخیل مرده باشی و در آتز دوزخ باشزی .نزدانی كزه بخیلزی از كفزر
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است !» (غررِ درر ،برگ 434ر).
تركیب حروف اضافه و ضمایر :ازآنجاكه نویسندگان متزون و كاتبزان نسزخ  -كزه از شزهرها و منزاطق گونزاگون
برمیخاستهاند  -عناصر گوی خود را در نوشتهها بکار میبردند ،این متون بازتزاب ویژگیهزای گویشزی در متزون
دوره های مختلف فراوان است (سبکشناسی نثر پارسی ،غالمرضایی :ص« .)53غرر درر» نیز از این قاعده مستثنا
نبوده و بنظر میرسد تركیب این گونۀ حروف اضافه و ضمایر ،مربوط به تلفظ و گوی خراسانی است.
«گذر كردم ،بیشهای دیدم و جزیرهایی دری » (غررِ درر ،برگ 7پ).
«آن گاو را بکشتند و گوشت وى بخوردند و انبانى ازی پر كردند» (غررِ درر ،برگ 5ر).
«اى بیچارهگان! این نه آن دنیاست كه بری فخر میکردند» (غررِ درر ،برگ 5پ).
«زن در وى نگاه كرد وى را بر آن حال گفت :چِیَت رسید » (غررِ درر ،برگ 59ر).
جمع بستن دوبارۀ جمعهای مکسبر
«هر كه از غزا بیرون آید به طلب علم برود ،مالئکتان وی را بر سر خوی گیرند» (غررِ درر ،برگ 43ر).
«چون در مسجد رفتم ،مردى را دیدم از اصحابان من كه مرا طلب میکرد» (غررِ درر ،برگ 34پ 33 -ر).
شروع عبارات با «واو» :جملههای فراوانی میتوان یافت كه با حزرف «واو» شزروع شزده اسزت و ایزن هماننزد واو
استیناف در زبان عربی است (سبکشناسی نثر پارسی ،غالمرضایی :ص .)70
«و نیز انسبن مالک روایت كند كه رسول (ص) گفت» (غررِ درر ،برگ 44ر).
«و چنین آوردهاند كه :اهل دوزخ هزار سال میگریند و مینالند» (غررِ درر ،برگ 10پ).
كاربرد «ی» استمراری در آخر افعال :گاهی یاء مجهول برای بیان استمرار فعل است و با آمدن آن ،غالباً از آوردن
«همی» خودداری میشده است (سبکشناسی ،بهار ،ج  :4ص .)317
«چون وقت میوه چیدن بودى ،در شهر بانگ كردندى درویشان را به باغ بردندى و زكات ازی بیرون آوردندى و
به درویشان قسمت كردندى» (غررِ درر ،برگ 437پ 439 -ر).
كاربرد افعال مقاربه :بکار بردن افعال مقاربه از قبیل خواست كرد ،خواست شد و خواست بود (بمعنای :میخواست
بکند ،میخواست بشود و میخواست بباشد) منسوخ شده و امروز صیغههای مضارع این افعزال بجزای صزیغههزای
مستقبل افعال بکار میرود (سبکشناسی ،بهار ،ج  :4ص .)363 - 363
«روزی ملکالموت پی داود پیغمبر (ع) نشسته بود .برنایی نیکوروی درآمد و آن شزب دامزاد خواسزت بزودن»
(غررِ درر ،برگ 434پ).
كاربرد «ی» شرط بعد از ادات شرط :یاء شرطی در جملهای درآید كه با حرف شرط «اگر»« ،ار»« ،ور» و «چون»
آغاز شده باشد (سبکشناسی ،بهار ،ج  :4ص 314 - 319؛ سبکشناسی نثر ،شمیسا :ص .)39
«اگر نه آن بودى كه عبدالملکبن مروان در باب تو نامه نوشت ،من تو را چنین و چنین كردمى» (غررِ درر ،برگ
464ر).
مطابقت صفت و موصوف
«بر من و بر این بیچارگان خاكساران رحمت كنى به كرم و بزرگوارى خودت» (غررِ درر ،برگ 475پ).
«زنان مؤمنان در ایشان نگاه كنند نور و بها و جمال كه برایشان بود به تعجب بمانند» (غررِ درر ،برگ 16پ).
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كاربرد قیدهای تأكید وصفی :قیود تأكید وصفی كه امروز :بسیار و خیلی و فراوان گویند ،در كتزب قزدیم عبزارت
بوده است از :صعب ،سخت ،عظیم ،قوی و بزرگ ،مخصوصاً صعب و سخت (سبکشناسزی ،بهزار ،ج  :4ص 134؛
كلّیات سبکشناسی ،شمیسا :ص  396و 347؛ سبکشناسی نثر ،شمیسا :ص .)39
«یا رسولاللّه! این مرد اوبلین ،نماز كرد سخت نیکو و این دیگر ،نماز كرد سخت باطل و پر خلل» (غررِ درر ،بزرگ
34پ).
كاربرد «نه» در نق قید نفی :یعنی «نه»ای كه فعل را منفی میکند ،مانند :نه چنین است ،بجای چنزین نیسزت
(كلّیات سزبکشناسزی ،شمیسزا :ص 349؛ سزبکشناسزی نثزر ،شمیسزا :ص 39؛ سزبکشناسزی نثزر پارسزی،
غالمرضایی :ص .)14
«الهی! این نامه ،نه نامۀ من است؛ بلکه آنِ كسی دیگر است» (غررِ درر ،برگ 74پ).
اشتقاق از بن مضارع به جای ماضی :در گذشته ،فعل ماضی ،مصدر و اسم مفعول را از روی بن مضارع میساختند
نه از بن ماضی كه امروزه مرسوم است ،مثالً گدازید ،گدازیدن و گدازیده كه بجای گداختن ،گزداخت و گداختزه
بکار میرفته است (كلّیات سبکشناسی ،شمیسا :ص .)334 - 330
«عابد چون در وی نگرید ،وی را بازشناخت و آن گناه كه میان ایشان خواست رفتن یزاد آورد» (غزررِ درر ،بزرگ
59پ).
«رسول (ص) شاخی از آن درخت بگرفت و پس بجنبانید ،جملۀ برگهای از آن درخت فروریزید» (غررِ درر ،بزرگ
405پ).
مصادر مركب به جای مصادر قیاسی :از واژههایی چون جنگ ،فهم ،رقص ،و بلع ساخت مصادر قیاسی (جنگیدن،
فهمیدن ،رقصیدن و بلعیدن) معمول نبود؛ بلکه غالباً جنگ كردن ،فهم كردن ،رقص كزردن و بلزع كزردن گفتزه
میشد (كلّیات سبکشناسی ،شمیسا :ص 333؛ سبکشناسی ،بهار ،ج  :3ص .)346 - 345
«این صوفی بیرون رفت كه با وی جنگ كند ،آن رومی نقاب از روی برانداخت ،صوفی در وی نگاه كرد رفیق خود
را دید» (غررِ درر ،برگ 419پ).
«ابن عباس گفت :بر این هفت جسر بنده را حساب كنند و پرس كنند ،بر اوبلین از ایمزان پزرس كننزد» (غزررِ
درر ،برگ 35ر).
سطح ادبی
صنایع بدیعی لفظی :با توجبه به اینکه «غررِ درر» دارای نثری مرسل است ،از صنایع لفظی فراوانی سود نجسته و
نویسنده به حداقلها بسنده كرده است .یکی از ویژگیهای سبکی نثر این دوره ،عدم توجه نویسندگان به سزجع و
موازنه است و جز در خطبههای كتاب ،بندرت به این صنایع برمیخوریم (سبکشناسزی ،بهزار ،ج  :3ص 55؛ فزنّ
نثر در ادب پارسی ،خطیبی :ص  .)439اندک بودن سجع در نثرهای این دوره ،ایزن گمزان را ایجزاد میکنزد كزه
بعضی از سجعهای موجود در متنها تصادفی است نه بعمزد! (سزبکشناسزی نثزر پارسزی ،غالمرضزایی :ص .)74
حسینی سمرقندی نیز در كل كتاب ،چند مورد جناس و سجع بیشتر بکار نبرده است.
در متنهای پهلوی ،تکرار افعال متشابه در چند جملۀ متوالی ،عیب نبوده است .این رسم در دورۀ سامانیان تا قرن
ششم نیز برقرار بوده و افعال شبیه هم در آخر هر جملۀ كوچک یا بزرگ ،عیناً تکرار میشده است (سبکشناسی،
بهار ،ج  :4ص  .)355به خالف ادوار بعد كه تکرار را نوعی از عجز نویسنده میشمردند و تا ممکن بود یک لغت یا
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یک معنی را عیناً در جملهها تکرار نمیکردند (سبکشناسی ،بهار ،ج  :3ص 55؛ نیز ن.ک :كلّیات سبکشناسزی،
شمیسا :ص 319؛ سبکشناسی نثر ،شمیسا :ص  .)34در «غرر درر» نیز تکرار فعل و نشانۀ مفعول فزراوان دیزده
میشود و بندرت شاهد حذف فعل در جمله هستیم.
صنایع بدیعی معنوی
تضاد
«تواضع نیکوست لیکن از توانگران نیکوتر و تکببر زشت است لیکن از درویشان زشتتر» (غررِ درر ،برگ 95ر).
مراعات النظیر
«علم بیاموزید كه حسنات است و طلب كردن عبادت است و گفتن تسبیح است و جسزتن جهزاد اسزت و
بذل كردن با اهل قربت است؛ زیراكه علم بهشت است و مونس است در وحشزت ،و صزاحب اسزت در غربزت و
محدبث است در خلوت ،و دلیل است بر شادی و معین است در غم و اندوه ،و عزّ دین است پی مهتران و صالح
دین است بر دشمنان» (غررِ درر ،برگ 44ر).
تلمیح
«هر كه نگاهداریِ نماز نکند ،روز قیامت او را نجات نبود  ...و روز قیامت با فرعون و هامان و قارون و ابی بن خلف
بود» (غررِ درر ،برگ 406پ).
«هر آنکه یک مسئله از علم بیاموزد ،بهتر است او را از آنکه كوه بوقُبَیس زر باشد وی را و به صدقه بزه درویشزان
دهد در راه غزا» (غررِ درر ،برگ 44ر).
كاربرد اندک اشعار :درج و تضمین اشعار برای آرای و زینت كالم ،چنانکه در سزبک نثزر فنّزی دورۀ بعزد دیزده
میشود در آثار این دوره وجود نداشت ،جز در مواردی معدود كه در بیان معنی بدان نیاز بوده است (فزنّ نثزر در
ادب پارسی ،خطیبی :ص  .)437حسینی سمرقندی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در كل كتاب ،تنها پنج بیت
شعر عربی آورده كه آنها هم از سرودههای دیگر شاعران است (غررِ درر ،برگ 34پ و 444پ).
ارسالالمثل
«روی همچون ماه شب چهارده باشد» (غررِ درر ،برگ 409ر).
«مَثَل جاهل همچون مَثَل نابیناست در شب تاریک كه راه نداند» (غررِ درر ،برگ 41پ).
«اثر حسود بر حسود ،زودتر از آن پیدا شود كه بر دشمن » (غررِ درر ،برگ 93پ).
استشهاد به آیات و احادیث
ابوالبركات ،فراوان به آیات و احادیث استشهاد كرده و بصورتهای گوناگون ،آنها را بکاربرده است:
یک .بیشتر احادیث و آیات بکاررفته در كتاب ،بصورت نقل كامل آمدهاند ،مانند آیات و احادیث ابتدای بابها:
«باب الثامن و السبعون :فی المتحاببین فی اللّه  -عزّوجلّ  . -قال اللّه تبارک و تعالی :أالَ إِنَّ أَوْلِیَزآءَ ٱللَّزهِ الَ خَزوْفٌ
عَلَیْهِمْ وَ الَ هُمْ یَحْزَنُونَ»  ...ابوذر روایت كند كه رسول (ص) فرمود" :شما دانید كه كدام كزردار فاضزلتر اسزت "
ابوذر گفت :گفتم نماز در وقت و غزا كردن در راه خدای  -عزّوجلّ  -رسول (ص) فرمود" :دوسزتی بزرای خزدا و
دشمنی برای خدای ،فاضلترین عملهاست"» (غررِ درر ،برگ 497ر).
دو .گاه آیات و احادیث ،بعنوان جزئی از جملۀ اصلی ذكر میشوند و حذف آنها از جمله ممکن نیست:
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«از رسول خدا پرسیدم از این آیه كه :حق تعالی میگوید" :یوم تُبدبل األرض غیر األرض [نساء]10/؛ یعنزی چزون
این زمین را خدای تعالی بر زمین دیگر تبدیل كند" ،خلقان كجا باشند گفت :بر صراط باشند» (غررِ درر ،بزرگ
35پ).
سه .برخی آیات و احادیث نیز برای توضیح بیشتر مفهوم عبارت و تکمیل بحث ،بیان شدهاند:
«چون نگاه كنند ،مارها بر ایشان ببارد همچون اشترها هر وقت كه یکی را بگزند ،هزار سال دردش میکنزد و هزر
روزی عذابشان زیادتتر بود ،چنانکه خدای تعالی میفرماید :زِدناهُم عَذاباً فَزوقَ ٱلْعَزذابِ» [نحزل ( ]99 /غزررِ درر،
برگ 14ر).
كاربرد فنون معانی – بیان :در نثرهای این دوره ،عناصر خیال ،كم بکار رفته است .آنچه هست معموالً ساده است
و بصورت تشبیههای گسترده و گاهگاه بصورت اضافۀ تشبیهی .همچنین كنایهها و مجازهایی ساده و اغلزب از آن
نوع كه در زبان محاوره بکار میرود (سبکشناسی نثر پارسی ،غالمرضایی :صص  .)73 - 73علم معانی  -بیزان در
«غررِ درر» حسینی سمرقندی نیز كاربرد ناچیزی دارد .لذا بدلیل بسامد انزدک ،از پزرداختن بزه آن صزرف نظزر
میکنیم.
سطح فکری
اعتقادات مذهبی :در منابع تاریخی ،دربارۀ مذهب و اعتقادات حسینی سمرقندی نیز سخنی بمیان نیامده است؛
اما ازطریق اطالعات درونمتنی كتاب میتوان تا حدودی به آن دست یافت .با توجبه به حکایاتی كه از خلفای اهل
سنّت آورده و تعابیری كه درخصوص آنها بکار برده ،باید وی را سُنّیمذهب دانست .مؤلّف در همان آغاز كتاب ،بر
خلفا از ابوبکر تا امیر مؤمنان علی (ع) درود میفرستد (غررِ درر ،برگ 4پ) .در جایجای كتاب نیز احادیث پیامبر
(ص) را از خلفا نقل میکند (غررِ درر ،برگ 46ر34 ،پ30 ،پ19 ،ر و .)...همچنین از تابعیان و اَتباع تابعیانی كزه
بر مذهب اهل سنّت بودهاند ،فراوان حدیث آورده است (مانند :كعب األحبار :غررِ درر ،برگ 69ر؛ مکحول شزامی:
برگ 433پ؛ ضحاک بن مزاحم :برگ 67پ و.)...
ابوالبركات با اینکه از اهل سنّت بوده ،ولی همچون دیگر اهل تصوبف ،ارادت خاصبی به اهل بیت  -علیهم السالم -
داشته و در همان دیباچۀ كتاب ،عالقهمندی خود را به این خاندان نشان داده و بزا تعبیزر «اإلمزامین الشزهیدین
الحسن و الحسین» بر آنها درود میفرستد (غررِ درر ،برگ 4پ) .همچنین با آوردن عبارت «صزلوت بزر  ...محمبزد
مصطفی (ص)  ...باد و بر اهل بیت و فرزندان وی؛ همه ،سادات ملّت و اهل شزریعت و همزه ،پاكزان و پاكیزگزان
چون قطرۀ باران  -رضوان اللّه تعالی علیهم اجمعین» (غررِ درر ،برگ 3ر) ،به گونهای به آیۀ تطهیر (احزاب )33/و
معصومیت این بزرگان اشاره میکند .حسینی سمرقندی در البالی كتزاب نیزز از امامزان :علزی ،حسزن ،حسزین،
زینالعابدین ،محمبدباقر ،جعفر صادق و علیبن موسی علیهم السالم ،احادیث و حکایاتی نقزل میکنزد (غزررِ درر،
برگ 71ر341 ،ر330 ،پ و.)...
گرایشهای صوفیانه :حسینی سمرقندی ،ارادت خاصی به اولیای طریقت داشته تا جایی كه معتقد است« :كرامت
اولیا حق است و ایمان بدیشان واجب و نصب قرآن بدان ناطق است ،قوله تعالی :أنَا آتیکَ بِهِ قَبْزلَ أنْ یَرْتَزدَّ إلَیْزکَ
طَرْفُکَ [نمل( »]10/غررِ درر ،برگ 303پ).
مؤلّف با آوردن حکایات زیبا و حکمتهای پندآموز از بزرگان صوفیه چزون ابزراهیم ادهزم ،یحیزیبزن معزاذ رازی،
فُضیلبن عَیباض ،رابعۀ بصری ،بایزید بسطامی ،سهل بن عبداهللتُستَری ،ابوبکر واسطی ،ابوبکر شبلی ،سفیان ثوری،
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شقیق بلخی ،ذوالنون مصری ،ابوعمرو اصطخری ،ابونصر سراج ،بُنان حمبال ،ابوبکر ورباق ،سَزری سَزقَطی ،معزروف
كرخی ،بشر حافی ،ابوالقاسم قشیری ،جعفر خُلدی ،ابوعلی دقزاق ،ابوعبزداهلل هزروی ،جنیزد بغزدادی ،ابوعثمزان
مغربی ،علیبن سهل اصفهانی ،مالکبن دینار ،محمبدبن علی كتانی ،ابوعبزداهللبزن خفیزف شزیرازی ،یوسزفبزن
اسباط ،و ابوحمزه خراسانی ،تعلق خاطر خود را به مسلک تصوبف به روشنی نمایان ساخته است.
با توجه به اینکه حسینی سمرقندی ،در جایجای كتاب ،از اصطالحات عرفانی سود جسته اسزت ،میتزوان وی را
محدبث و فقیهی صوفیمسلک دانست .برخی از این اصطالحات و عبارات بکاررفته را مرور میکنیم:
«ذوالنّون مصری را پرسیدند از حال ابداالن گفت :نقبا سهاند و نجبا هفتند و ابداالن چهلند و خیاران هفتادنزد و
ركن چهارند و غوث یکی است یعنی قطب .مقام نقبا مغرب است و مقام نجبا مصر است .مقام ابداالن شام و عراق
است .خیاران در عالم میگردند از چپ و راست و ركن در گوشههای دنیاست و مقام قطب ،مکّه است» (غررِ درر،
برگ 301ر 301 -پ).
«ابراهیم شیبانی گوید :هر آن دلی كه خوف در وی مقام كرد ،جایگاه شهوتها از آن دل بسوزد و رغبت دنیا از دل
بیرون كند» (غررِ درر ،برگ 417پ).
«جماعتی صوفیان پی ممشاد دینوری نشسته بودند .درویشی فراز رسید و سالم كرد گفزت :ایزنجزا جزای آن
هست كه بدی بتوان مُردن » (غررِ درر ،برگ 34پ).
صوفیان در توجه و تأكید به شریعت (به معنای خاص) و میزان اعتنا به ظاهر و بزاطن ،متفاوتنزد .برخزی از آنهزا
بیشتر به شریعت متمایل هستند ،عدهای بر حقیقت تأكید میکنند و گروهی نیز به جمع این دو ،گزرای دارنزد.
(طبقاتالصوفیه ،مناوی ،ج  :3ص  .) 136با توجبه به شواهد موجود در كتاب ،میتوان ابوالبركات را از گزروه سزوم
دانست و وی را «صوفی متشرّع» خواند.
«ابوبکر دقاق گوید كه :در بیابان با بنی اسرائیل میرفتم در خاطر من بگذشت كه علم حقیقت ،به خالف شزریعت
است .هاتفی آواز داد :هر حقیقتی كه ناتابع شریعت بود ،آن كفر بود» (غررِ درر ،برگ 305پ).
«هرچه از پِیَ مستی خیزد ،حرام است بعضی از مطبوخ و غیر مطبوخ از هرچه كرده باشد از خرما و مزویز و از
خردل و از گندم و جو و مانند این ،جمله حرام است» (غررِ درر ،برگ 73پ).
اعتقادات كالمی :از نظر باورهای كالمی میتوان حسینی سمرقندی را از پیروان ابومنصور ماتریزدی (م  333ق) و
فرقۀ «ماتُریدیه»  -كه پایگاه تاریخی آنها سمرقند است  -دانست .شزواهد برخزی از اعتقزادات كالمزی ماتریزدی
بیان شده در كتاب ،چون :ممکن بودن رؤیت خداوند در جهان آخرت ،تأكید فراوان بر توبه و بخشیده شدن تمزام
گناهان كبیره (مانند زنا و قتل) بواسطۀ آن ،به شرح زیر است:
«این حجابها كه بردارند از چشمهای بندگان بردارند كه از نظر محجوبند؛ كه خدا را هزیج چیزز محجزوب نکنزد.
ایمان به دیدار واجب است كه مؤمنان روز قیامت ،خدای تعالی بیچون و چگونه ببینند ،دلیل بر این ،قوله تعزالی:
وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلى رَبِّها نَاظِرَةٌ [قیامه 33/و ( »]33غررِ درر ،برگ 16پ).
«واجب است بر همۀ مسلمانان كه توبه كنند از زنا؛ زیراكه گناهی عظیم است  ...پس چون حال چنین بزود بایزد
كه توبه كند كه پادشاه عالم میگوید :وَهُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التََّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه [شورا( »]35/غررِ درر ،برگ 414پ).
« باید كه هر كسی كه خدای تعالی او را عقلی داده بود به زودی توبه كند و به درگاه حق تعالی بازگردد كه توبزه
ن
ن َل َع َّلکُزم ُت ْف ِلحُزو َ
كردن ،از جملۀ واجبات است كه حق تعالی میگویزدَ :و تُوبُزوا ِإلَزی اللّز ِه جَمیعز ًا أَیهَزا ا ْل ُم ْؤ ِمنُزو َ
[نور( »]34/غررِ درر ،برگ 57ر 57 -پ).
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شایستۀ یادآوری است كه ظاهراً ابوالبركات برخی از این عبارات عقیدتی را بدون هیج تغییر و تصزرّفی ،از كتزاب
«تنبیه الغافلین» نوشتۀ ابواللیث سمرقند ی (از بزرگان فرقۀ ماتریدیه) اخذ كزرده اسزت .بزدین ترتیزب ،دیزدگاه
پیشگفته دربارۀ ماتریدی بودن وی تقویت میشود.
دنیاگریزی و بدبینی به دنیا :پرهیز از دنیا آنقدر برای ابوالبركات اهمبیت دارد كه عنزوان بزاب اوبل كتزاب خزود را
«فی ذمب الدنیا» قرار میدهد و با آوردن احادیث فراوانی از پیزامبر (ص) و سزخنان بزرگزان دیزن و طریقزت ،ایزن
دیدگاه خود را تقویت میکند:
«رسول  -صلّی اللّه علیه و سلم  -گفت« :چیست مرا از دنیا یا دنیا را از من ! مَثَل من و مَثَل دنیا همچنان اسزت
كه سواری به روز تابستان گرم راه كند ،آنگاه به سایۀ درختی فرود آید تا ساعتی برآسزاید .پزس رحیزل كنزد و
سایه را بگذارد به جا» (غررِ درر ،برگ 1ر).
وی به نقل از ابراهیم ادهم ،دنیای دون را بصورت پیرزنی زشت توصیف میکند كه «سرش از كبر است و رویز
از شادی است و چشمهای از شهوت است و زبان از عذر است و گوشهای از نسیان است ،تَن از غرور است،
دل از طمع است ،شکم از حرص است و پایهای از حسد است ،گردن از اندوه است ،نزاخن از نومیزدی
است .این وصف و مدح و زینت این دنیای شماست كه به وی غرّهها شدهاید و از بهر وی جنگ میکنید .هان! تزا
مغرور نشوید كه این دنیایی غدبار است .هیج كس دل در وی نیست الّا كه هالک شد» (غررِ درر ،برگ 1ر).
مرگاندیشی و یادكرد مرگ :یکی دیگر از موضوعات مورد عالقۀ حسینی سمرقندی ،بحث مزرگ و یزادكرد آن و
چگونگی مواجهه با آن است .وی در قالب دو باب «فی ذكر الموت و شدته» و «فی ذكزر مزوت الصبزالحین» ایزن
مسئله را مطرح میکند .ابوالبركات معتقد است «فاضلترین زهد در دنیا مرگ یاد كردن است و فاضلترین تفکری،
تفکر مرگ است .هر كه پیوسته مرگ را در یاد دارد ،گور وی روضهای باشد از روضههای بهشت» (غررِ درر ،برگ
35ر).
همچنین معتقد است سال ک ،باید در زمان مزرگ ،شزادان بزه اسزتقبال مزرگ بزرود« :مکحزول شزامی همیشزه
اندوهگین بودی و كس وی را خندان ندیدی .چون وقت مرگ بود ،وی را دیدند كه میخندید .گفتند :ما ندیدیم
كه بخندی؛ اكنون به چه میخندی گفت :چرا نخندم كه از آنکه میترسیدم جدا خواهم شدن ،یعنی از دنیا و بزه
آنچه امید دارم بدی خواهم رسیدن» (غررِ درر ،برگ 34ر).
نتیجهگیری
هدف این نوشتار ،شناساندن یکی از نویسندگان ناشناختۀ قرن پنجم هجزری ،یعنزی محمبزدبن احمزد حسزینی
سمرقندی و بررسی ویژگیهای سبکی كتاب (غررِ درر) بود .نکاتی كه بر اساس مزرور یافتزههزای ایزن پزژوه
بدست آمد ،عبارتند از:
 .4اهمیت «غُرَرِ ُدرَر» ابوالبركات حسینی سمرقندی بجهت اعتبار ادبی ،تاریخی و زبانشناسی آن ،غیر قابل انکزار
است؛ كتابی اخالقی  -روایی (اخالق نقلی) كه اكنون با گذشت قرنها از نگارش آن ،مزورد توجزه و تصزحیح قزرار
گرفته است.
 .3با بررسی ویژگیهای سبکی كتاب ،روشن شد نویسنده در نگارش كتاب ،پای را از زبان معیار آن دوره ،فراتزر
نگذاشته است .ما با یک متن ساده و مرسل قرن پنجم  -ششمی روبرو هستیم ،به دور از صزنایع و قیزود لفظزی
خاص و رها از هرگونه تصنّع و تکلّفی.
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 .3از نظر اعتقادی و كالمی میتوان حسینی سمرقندی را «صوفیِ متشرّعِ سنّیمذهبِ ماتریدی» دانست كه ارادت
خاصی نیز به اهل بیت پیامبر  -علیهم السالم  -داشته است.
 .1با جستوجو در كتب رجال ،طبقات ،انساب ،تذكره و تاریخ ادبیات ،هزیج رد و نشزانی از ابوالبركزات حسزینی
سمرقندی و كتاب «غرر درر» یافت نشد؛ امبا از شواهد تاریخی موجود در كتزاب از جملزه ذكزر مشزایخ روایزت
مؤلّف ،میتوان حدس زد كه تولّد او نمیتواند پس از  165هجری اتفاق افتاده باشد.
« .5غرر درر» از لحاظ ساختار و محتوا به سبک كتاب «تنبیه الغافلین» ابواللیث سمرقندی تدوین شده است.
 .6با بررسی سیزده استاد و شیخِ روایتِ حسینی سمرقندی و نیز شخصیتهایی كه در كتاب از آنها یاد شده اسزت
(چون صوفیان و محدبثان) ،مشخّص شد كه همگی آنها دوران حیاتشان تا اوایل قرن ششزم هجزری بزوده اسزت.
درنتیجه گمان میرود نویسنده كتاب را در اواخر قرن پنجم هجری یا حداكثر ،اوایل قرن ششم نوشته است.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایان نامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی ساوه استخراج شده است .آقای دكتر رضا فهیمی راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته و طراح
اصلی این مطالعه بودهاند .آقای حسین پورشریف به عنوان پژوهشگر این رساله در گردآوری داده ها و تنظیم
متن نهایی نق داشته اند .سركار خانم دكتر منیژه فالحی نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای
تخصصی ،نق مشاور این پژوه را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه
پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،و هیئت داوران پایان نامه كه نویسندگان را در انجام و ارتقاء كیفی این
پژوه یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیج نشریه داخلی و خزارجی بزه چزاپ نرسزیده و حاصزل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آگزاهی و رضزایت دارنزد .ایزن تحقیزق
طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیج تخلف و تقلبزی صزورت نگرفتزه اسزت .مسزئولیت گززارش
تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر
شده را بر عهده میگیرند.
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