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Abstract  
Researchers believe Resāla-ye Delgošā by Ubaid Zakani as the first literary 

book specifically dedicated to anecdotes. The second most famous book is 

Lataʼif al-tavaʼif by ̒ Alī ibn Ḥusayn Kāshifī Ṣafī who is known as the inventor 

of classification based on social castes. As literary theorists often emphasize, 

no literary work is formed suddenly and works of every kind progress 

gradually under influence of the previous ones. The key question is whether 

the works by Ubaid Zakani and Ali Safi were sudden and with no support. 

This paper presents a record of anecdotes books and tries to show missing 

circles in the process of compilation of such books from the 8th to 10th century 

AD. We conclude that there were some minor books on anecdotes before 

Ubaid, which are not available today. We may safely claim that writing essays 

on anecdotes was a tradition common before Ubaid period and this will not 

undermine the value of his work. The same tradition continued after Ubaid 

and authors invented their own style. We can point to Majma al-Latayef and 

Majma-al-Navader as examples of two books on anecdotes compiled before 

Lataʼif al-tavaʼif by ʻAlī ibn Ḥusayn Kāshifī Ṣafī. 

Keywords: Anecdote, Typology, Fundamental, Majma-al-Navader, 

Majma al-Latayef. 
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  هجری دهم تا هشتم قرن در لطیفه شناسيگونه
 (خطي نسخه دو معرفي انضمام به)

 
 یرانا اصفهان، اصفهان، دانشگاه فارسی، ادبيات و زبان دكتري دانشجوي   بنادكوكي زارع نجمه

  

 نایرا اصفهان، اصفهان، دانشگاه فارسی، ادبيات و زبان گروه استاد،  نوريان مهدی سید
  

 رانای اصفهان، اصفهان، دانشگاه فارسی، ادبيات و زبان گروه دانشيار،  فشاركي محمدی محسن

 

 چکیده

  تأليف «دلگشا  الةرس » دارد اختصاص  لطيفه به کامل طور به فارسي  ادبيات در که کتابي اولين برآنند طنزپژوهان
  يوۀشلل مبدع را او و دارد بسللزا شللهرتي صللفي علي فخرالدین «الطوائفلطایف» او از بعد. سللتا زاکاني عبيد
  یکباره به دبيا اثر هيچ که کنندمي تأکيد شللناسلليگونه محققان. دانندمي اجتماعي طبقات براسللاس بنديبخش
  اینجا در هک مهمي سؤال. دآینمي وجود به خود از پيش انواع تأثير تحت و مرور به ادبي انواع و گيردنمي شکل
  در. است  ودهب ايپشتوانه  هيچ بدون و ناگهاني صفي  علي فخرالدین و عبيد کار آیا که است  این شود مي مطرش
 جريه دهم قرن تا هشللت قرن از را فارسللي لطایف کتب تدوین سللير مفقودۀ هايحلقه ایمکوشلليده مقاله این
شان  سيدیم  نتيجه این به انتها در. دهيم ن شتن  ر ساله  نو   رواج زاکاني يدعب از قبل که بوده سنتي  لطيفه، در هایير
 دست خود اصخ ساختار به مرور به و بود برجا پا همچنان نيز صفي فخرالدین دورۀ تا عبيد از بعد و است داشته
نده     نمونة  دو النوادرمجمع و اللطایف مجمع هاي کتاب . یافت   ما نت  این از باز ند  ادبي سللل   زا پيش که  هسلللت
 .نرسيدند کتاب این شهرت به گاههيچ اما اند،شده تأليف صفي علي فخرالدین الطوائفلطایف

 .اللطایفمجمع النوادر،مجمع لطایف، هايکتاب لطيفه، شناسي،گونه: هاکلیدواژه
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 مقدمه
ان شود که قدمت آن به یون هاي ادبي محسوب مي ترین نظریهیکي از قدیمي« نظریة انواع»

گردد. در دورۀ کالسللليک بحث از ژانر هاي افالطون و ارسلللطو بازميو اندیشللله باسلللتان
)ولک « دهنده بوددستوري و نظم »مربوط به چيستي و ماهيت پدیدۀ ژانر نبود و این نظریه  

شک   بندي و رده(. در واقع، ژانر به مثابة ابزاري براي طبقه1382، 1و وارن ساس  ل، بندي برا
هاي سللخن  به گونه 2از قرن بيسللتم و با نگاه متفاوتي که باختين سللاختار و یا موضللوع بود.

داشلللت، نظریة ژانر به دوران مدرن خود پا گذاشلللت. در دورۀ مدرن براي نخسلللتين بار، 
 مسائل مهمي چون ماهيت، خاستگاه و تحول و تغيير ژانر مورد توجه قرار گرفت. 

هاي متفاوتي دارند. با یهشلللناس در بحث خاسلللتگاه و تحول ژانرها، نظرمحققان گونه
به            ندۀ این انواع اسلللت در خ  و  مای این حال در این مورد که انواع ادبي و آثاري که ن

شرط هاي سخن را پيشنظر هستند. باختين که گونهآیند، همسو و همیکباره به وجود نمي
ليه یا سللاده و ها را به دو دسللتة کلي او(، آن1390داند )باختين، هر نوع ارتباط معنادار مي

يده تقسللليم مي        یا پيچ یه  که    ثانو ند و بر آن اسللللت  نه »ک ند        گو یه در فرآی ثانو هاي 
 هايکنند؛ خود این گونههاي اوليه )سللاده( را جذب و و هضللم ميگيریشللان، گونهشللکل

هاي اوليه  اند. این گونهواسلللطه با واقعيت شلللکل گرفتهسلللاده در فرآیند رابطة کالمي  بي
شللوند و ویژگي خاصللي به خود  هاي پيچيده شللوند، دگرگون ميد گونههنگامي که وار

 داندتمایز ميان ژانرهاي ساده و پيچيده را ناپایدار مي 3)همان(. با این حال، فراو« گيرندمي
ي  روهاي روزمره به هيچترین ژانرها )بسلللياري از ژانرهاي گفته   حتي سلللاده»گوید:  و مي

ها نویند، آشان را بگ رند که سایر ژانرها را نقل کنند، نقيضه  ساده نيستند( این قابليت را دا  
ساختار خودشان را مجسم کنند     توان گفت (. بنابراین، مي1391)فراو، « را دربر گيرند، یا 

 اي به وجود آورند. توانند آثار پيچيدهها ميترین گونهساده
گاه  کند و خاستخار ميشناسانه اتدر بحث خاستگاه ژانرها، رویکردي زبان 4تودوروف
ها را کنش  يه و ژانر ادبي را     هاي کالمي مي ژانر ند. وي کنش کالمي را صلللورت اول دا
سته به نوع ژانر صورت »گوید که آورد. همچنين ميشمار مي صورت ثانویه به   هاي اوليه ب

                                                           
1- Wellek, R. and Warren, A. 

2- Bakhtin, M. 

3- Frow, J 

4-Todorov, T 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&biw=1525&bih=718&sxsrf=ALeKk00ZKbZao8I1FqaJOx9Kn-yohJ2t6g:1628335940591&q=Ren%C3%A9+Wellek&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDYvqDJ8xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyBKXmHV6pEJ6ak5OaDQANIBlaUwAAAA
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Austin+Warren%22


 (1400تابستان )|  88شماره  | 25سال | متن پژوهي ادبي  | 90

 

سر مي  شوند تغيير و تحوالتي را از  ص )زرقاني و قرب« گذراند تا تبدیل به ژانر ادبي  باغ، ان 
مند هاي ثابتي نيسلللتند، بلکه به صلللورت نظام(. براسلللاس این رویکردها، ژانرها فرم1395

ها و ژانرهاي ادبي پيش از خود  شلللوند. ژانرها از بقایاي سللليسلللتم دچار تغيير و تحول مي
شلوند  ها و ژانرهاي بعدي تبدیل ميکنند و پس از مدتي به مواد اولية سليسلتم  اسلتفاده مي 
فارسلللي           این رو، مي)همان(؛ از   يات  ياري از ژانرهایي که امروزه در ادب توان گفت بسللل
 اند. هاي ژانري دیگر سر بر آوردهکنيم از دل سيستممشاهده مي

و باختين آن را در  1هاي سلللخن اسلللت که منتقداني چون یولسیکي از گونه« لطيفه»
شلللفاهي فارسلللي جاي    اند. لطيفه در ادبياتبندي کردههاي اولية سلللخن طبقهزمرۀ گونه

ست.      که به مرور گيردمي شکل مکتوب نيز درآمده ا سمي راه پيدا کرده و به  به ادبيات ر
در ادبيات عربي شلاهدیم که لطایف شلفاهي از همان قرون اوليه اسلالم به شلکل مکتوب      

 اي ایجاد شده است. اند، اما در ادبيات فارسي به ظاهر در این فرآیند وقفهدرآمده
سط    کند که لطيفهشاره مي جعفري ا شخص و معين تقریبا  از اوا ها به عنوان یک نوع م

سي راه مي           صورت مکتوب در ادبيات فار شم به  ش سدۀ  از   یابند. پسسدۀ پنجم و اوایل 
 هاي مختص لطيفه به زبان فارسلليکشللد تا کتابسلله سللده طول مي به این دوره نيز قریب

براي عبيد زاکاني و فخرالدین علي  همچنينوي  .(1391تأليف و تدوین شلللود )جعفري، 
  کارهاي عبيد نقطة    بر آن اسلللت که   اي در این نوع ادبي قائل بوده و  صلللفي جایگاه ویژه  
ست  عطفي در تاریخ لطيفه مختص لطيفه   زیرا وي نخستين کتاب ؛ پردازي ادبيات فارسي ا

ارسي تأليف ات فکتاب مختص لطيفه در ادبي ،را تدوین و تأليف کرده است. پيش از عبيد
نشده بود. پس از عبيد، لطيفه به عنوان یک گونة خاص ادبي در ادبيات فارسي تثبيت شد    

نه    تاب    به گو تأليف ک که  فت.         اي  یا فه رواج  خاص لطي طای »تأليف  همچنين هاي  ف ل
فارسي  پردازي ادبياتاي مهم در تاریخ لطيفهفخرالدین علي صفي را باید واقعه «الطوایف

رد. اهميت کار فخرالدین علي صفي بيش از هر چيز در این است که وي براي   شمار آو به
بندي براي لطایف کتاب خود منظور کرد که پيش از آن در نخسلللتين بار یک روش طبقه

ساس گروه       شت. لطایف کتاب برا سابقه ندا سي  سن   ادبيات فار سي و  ي  هاي اجتماعي، جن
  .(همانبندي شده است )طبقه

                                                           
1- Yolles, A. 
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دام خاستگاه گونة لطيفه در ک شود که  ال مطرش ميؤاین س بيان شده  ب با توجه به مطال
نویسللي از بقایاي کدام ژانرها شللکل گرفته اسللت؟  کنش کالمي نهفته اسللت؟ ژانر لطيفه

هاي لطایف فارسلللي پيش از دورۀ عبيد زاکاني کدام اسلللت؟ مانده از رسلللالهاسلللناد باقي
اعه و السللهاي اجتماعي شلليوۀ خلقهبراسللاس طوائف و گرو هاي لطایفکتاببندي طبقه

صفي مبدع آن    ست که فخرالدین علي  ست ابتکاري بوده ا ش  ا ته یا پيش از آن نيز رواج دا
نخسلللت بر آن شلللدیم تا به لطيفه و معناي  هارسللليدن به جواب این سلللؤالبراي اسلللت؟ 

ا  اي لطيفه رهکتاب نگارشسپس سابقة   نگاهي بيندازیم، اصطالحي آن در ادبيات فارسي   
 .  بررسي کنيم

 . پیشینة پژوهش1
ها ترین این پژوهشاز مهم و ها انجام شده است  لطيفه ةدر زمين یيهاپژوهش ،پيش از این 

( 1384) آیندها از کجا مي( و لطيفه1371) شلللناسلللي مطایبه نشلللانه هايتوان به کتابمي
، شلللاره کرد( تأليف محمد جعفري ا  1391) تأليف احمد اخوت و کتاب قندان و نمکدان     

سي  اما  سي   گونه رویکردبا تا به حال ک ست    شنا سي نظر نکرده ا  ،از این رو .به لطایف فار
 شود.این پژوهش تازه و بدیع محسوب مي

 . بحث و بررسي 2
 لطیفه و کتاب لطايف. 2-1

رش و روایتي داسللتاني مف»شللود: چنين تعریف مياي ادبي امروزه اینبه عنوان گونهلطيفه 
ست  شخص یا حادثه  کوتاه ا ضعيت و موقعيتي. بنياد آن بر پيوند حلقه دربارۀ  اي  هاي یا و

ر تکوین و ها به یکدیگاي استوار است. لطيفه از پيوستن این حلقه   واقعي و تصادفي حادثه 
نده مي          تحقق مي که موجب شلللگفتي و خ قة آخري اسللللت  بد و معموال  حل « شلللودیا

 (. 1382)ميرصادقي، 
حکایت/ »نویسد: انگارد و در تعریف آن ميحکایت را یکسان مي روالفقاري، لطيفه و

لطيفه: قصلله یا سللرگذشللت کوتاه، سللاده، اخالقي و گاه طنزآميز به نظم یا نثر که حوادث  
يزي انگها خالف رمانس و افسانه بر حوادث شگفتپيچيده و خارق عادت ندارد. حکایت

 «نند که در جهت مقصللود نویسللنده باشللد کتأکيد ندارند، بلکه ماجرایي سللاده را بيان مي
 (.1388)روالفقاري، 
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قائل نبوده           و اغلب لطایف عنوان حکایت       در گذشلللته تفاوتي بين حکایت و لطيفه 
هاي  ها تنها حکایت    شلللود و لطيفه دارند. با این حال، امروزه تفاوتي بين این دو دیده مي     

شامل مي  شد اگر ل    طنزآميز را  شاید پر بيراه نبا شمار  طيفه را گونة فرعي حکایت بهشوند. 
ي  مایه و چگونگآوریم که از نظر فرمي و ساختاري با حکایت همانند است و از نظر درون

فاوت   يان، ت نه    ب با گو یت    هایي  یت       هاي فرعي دیگر چون حکا یا حکا فاني  هاي   هاي عر
 اخالقي دارد. 

قبل از  فهيده است. لطي اصطالش لطيفه، فراز و فرود بسياري را طي کرده تا به اینجا رس   
کار  هاي بعدي چندان در معناي اصطالحي امروزي به قرن نهم هجري و حتي گاه در سده 

 وبيش متفاوتي داشت.رفت و معناي کمنمي
 اسللت. (1363)پادشللاه،  «باریک، ریزه و خرد»در لغت به معناي  ه مؤنث لطيف ولطيف

(. 1351و اینجوي شلليرازي،  1380)برهان، اسللت « آمده»گویي معادل فارسللي آن کلمة 
اللغات و بعد از آن در فرهنگ آنندراج دیده      بار در فرهنگ غياث   نخسلللتينکلمة لطيفه،   

تعمال اس« سخن نيکو و پسندیده»فارسيان آن را در معني »گوید: شود. محمد پادشاه ميمي
پادشلللاه،    مي ند ) با دو     (. بررسلللي متون نظم و نثر نشلللان مي 1363کن فه  معناي  دهد لطي

صطالش را        ضور دارد که در ادامه هر دو ا صطالحي در ادبيات قبل از قرن نهم هجري ح ا
 بررسي خواهيم کرد. 

جرد از به چيزي م شود. در این معني کلمة لطيفه در آثار عرفاني به فراواني دیده مي -الف
 هايمرینتوان با تهاي غيرمادي شخص که مي اشاره دارد به مؤلفه »و  شود ماده اطالق مي

سلوك بر آن تأثير نهاد یا آن را به کار انداخت  صوفيان از  (1389، 1)هرمانس «معنوي و   .
في ذ ان »در قسلللمت دهم  هجویرياند. قدیم هرکدام تعریفي از این اصلللطالش ارائه داده

شارتي به دل از دقایق حال »لطيفه را  ،«منطقهب و حدود الفاظهب و حقائق ماان هب ریف تع« ا
  عبارت »گوید:  ميلطيفه  در تعریف نيز عبدالرزاق کاشلللاني    . (1383)هجویري،  کند مي

اي که داراي معناي دقيق و باریکي باشلللد و از آن در فهم و ادراك اسلللت از هر اشلللاره 
شود که در عبارت نگنجد    شکار  شي،  « معنایي آ این تعریف اخير براي معناي  (.1377)کا
 شود نيز مناسب است. یده مياصطالحي دیگري که در متون از لطيفه د

                                                           
1- Hermans, M. 
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ه کشللده اسللت  گفته مي سللخن نيکو، ظریف و موجزيدر این اصللطالش لطيفه به  -ب
ست. در برخي از متون، غرض از لطيفه  آوردمعني و مفهوم دقيقي را به رهن مي تة نکه ا

ه اسللت. در این ديرسللمي به آن شدر شللعراي اسللت که شللاعر دقيق، باریک، نغز و تازه
ب غرض از لطيفه یک یا چند مصللرع اسللت. به عنوان مثال، غرض سللعدي از   معنا، اغل

 : لطيفه، بيت دوم است

 اقآف  در که  اي بشلللنو من ز لطيفه  یکي
عدي   بدایع  گرت باشللللد  سللل ندر  ن  بار  ا

 

 :ريآ کان و بحر ز لطایف و کني سفر 
 آري ارمغان  چه  قرابت  و اهل  پيش به 

 

 (1385سعدي، )

 . به عنوان مثال:)همان( ن معني آمده استدر گلستان نيز لطيفه به همي

شدي که من او را به قيمت کنيزك     » شبي تأخير رفتي چه  ضت او  گفت: اگر در مفاو
 اند:اي که گفتهبيش نوازش کردمي. گفت: اي پادشاه نشنيده

 درسي  چو روشن  چشمة  در سوخته  تشنة 
حد  نه   مل نة   در گرسللل  برخوان خالي  خا

 

ندار  تو  يل  از که  مپ مان  پ  ندیشللللد ا د
 رمضلللان اندیشلللد   کز نکند  باور  عقل 

 

نم؟ کنيزك را چه ک ،پسلللند آمد و گفت: سلللياه را به تو بخشللليدم لطيفهملک را این 
  «گفت کنيزك سياه را بخش که نيم خوردۀ او، هم او را شاید

 ( همان)

شان مي « النفائسمجالس»همچنين اظهارنظري از مترجم گمنام  دهد که در قرون نهم ن
 شد: ين معنایي از لطيفه برداشت ميو دهم چن

ابدال ز بيم چنگ در   »روي به طرف اهل فضلللل و کمال کرده این مصلللراع خواند:      »
بعد از آن خواجه را تربيت کرده ندیم مجلس عالي سلللاخت و مالزم «. مصلللحف زد

هر شود ] گردانيد و بر ضمير ارباب کمال واضح است که این چنين لطيفه کم واقع مي   
شد   چند لطيفه  شده با صل خواندن و لياقت این همه   ،نازك واقع  اما گنجایش اینقدر ف
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تر گاه هسللت که از ادني کتابت کردن هم ندارد. چنانکه صللد هزار بيت ازین مناسللب
 .[«زندکس سر مي

 (1363)نوایي، 

در این موارد همين که لطيفه نکتة نغزي دربر داشللته باشللد که مخاطب را به اعجاب و 
، کافي اسلللت. در حقيقت، لطيفه ل بّ مطلبي بوده که لزوما  به خنده ختم           تحسلللين وادارد

 نيز آمده است:مزاش  و شوخيشده است. با این حال، لطيفه گاه در متون به معني نمي

ر دافزا نهادند و به لطيفه سمک گفت که آفرین کردند و سبک بدره زر در پيش روش»
 «فزا گفت: خانه از آن تو و مال من از آن تو. روش اخانه مطربان زر به حساب خرج کنيم

 (1347)ارجاني، 

 اميرخسرو دهلوي گوید:همچنين 

 ر هجرمد زیست  تواني خسرو،  گویيم، لطيفه
 

 ارممن د که بازویي زور این با خاصه توانم، 
 

 انوري ،از همين جهت اسللت که شللادي و خنده در ارتباط با لطيفه آمده اسللت   گویي و 
  :گوید (1364)

 ودب کرده فوت ما ز فتنه که شلللادیي ره
 

 ارروزگ کرد قضللا لطيفه یک به را آن 
 

 گوید: ( 1377) حافظ

فه  يان  به  ايلطي  بخندانش  خوش و آر م
 

ضا  بدان را دلش که اينکته به  شد ب ر  ا
 

 :گوید( 1378)جامي 

 خللنللدان لللب لللطلليللفلله از خللواهللمللت
 

عل    اسللللت هوس سلللفتنم سللليراب ل
 

دارد که گمان کنيم عنصللر تعجب در ني باهم ما را بر آن ميارتباط نزدیک این دو مع
ست.        سي بوده ا سا صري ا سطو )ر.ك؛ حلبي،  لطيفه، عن ( و 1377علماي قدیم از جمله ار
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(. با 1391دانسللتند )جرجاني، علماي مسلللماني چون ابن سللينا، خنده را حاصللل تعجب مي
ست    سبب خنده ني به  شد کنش اولية لطایف  توان مدعيدر نتيجه مي این حال هر تعجبي 

شلللده اسلللت. شلللده و گاه نمياعجاب واداشلللتن بوده و این اعجاب گاه به خنده ختم مي
دار شللود، بسللياري از لطایف، خنده هاي لطایف نيز دیده ميهمانگونه که در اغلب کتاب
ستند. البته به مرور به نظر مي  ه رسد عنصر خنده در لطایف بر جنبة دیگر آن غلبه کرد؛ ب  ني

 طوري که امروزه لطيفه بدون خنده قابل تصور نيست.
کار مسللألة دیگر این اسللت که چگونه اصللطالحي که براي سللخن موجز غيرروایي به 

دار گفته شد که تا قبل از آن با اصطالحات هاي موجز و خندهرفت به مرور به حکایتمي
،  حکهمضل ، ناكحکایت خنده هاي مضلاحک، ، حکایتحکایات مضلحک دیگري چون 

بذله   به    نوادر، هزل،  شلللد. شلللاید بتوان چگونگي این تحول را     در متون دیده مي و مطای
ي آنها یا هردوبه مرور هر حکایتي که در آن یکي از شخصيت  گونه توضيح داد که  این
 عنوان لطيفه بر خود گرفت. وداشللت، که مخاطب را به تعجب واميگفت مياي لطيفهها 

به عنوان مثال، در چمنسللتان مخلص الهوري د. شللجزء اراده کل  با رکر ،به عبارت دیگر
 شود:  که عنوان هر حکایت لطيفه است به خوبي این تغيير دیده مي

صور جنگ فوج       » شهيد هرگاه اميراالمرا خان دوران، بهادر من شاه  سير پاد لطيفه: فرخ 
صاحب مدارالدوله محمدامين خان ب  هادر مرحوم خود را از نظر اقدس محله داد نواب 

مغفور که در آن وقت تن بخشي نبودند به عرض رساندیدند که جها پناه سالمت فوج    
اميراالمرا بهادر دریایي اسللت که موج ميزند اگر ماهي داشللته باشللد، گنجایش دارد    

 «و به اميراالمرا بهادر ماهي با مراتب مرحمت فرمودنداین لطيفه خوش آمد پادشاه را 
 (1284)آنندرام،  

شد، مي  با ده که غرض از تمهيد زباني بو« لطيفه»توانيم بگویيم که توجه به آنچه گفته 
سياري از موارد      ست این اعجاب در ب شتن وي بوده ا آن تأثير بر مخاطب و به اعجاب وادا

 شده است. ختم به خنده یا حداقل انبساط دروني مي
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 های لطايف. تألیف کتاب2-2
ست که در حوزۀ ادبيات، نگارش   یکي از موضوعاتي که باید   مورد توجه قرار دهيم این ا

 شد.ها به دو دسته عمده تصنيف و تأليف تقسيم ميکتاب

 . تصنیف2-2-1
تاب از خود کردن بود »تصلللنيف:  هاني،   « ک به          1221)اصلللف جاع  بدون ار که  تابي  (. ک

ان یواش باشللد. همچون دهاي دیگر نوشللته شللود و حاصللل روق و ابتکار نویسللنده کتاب
قيني  ها ینهایي که تصلللنيفي بودن آاشلللعار و... . نکتة مهم این اسلللت که حتي در کتاب

شللود همچون لطایف، امثال و... که مصللنف آن را از فکر جمعي  اسللت، مطالبي دیده مي
 اخذ کرده است. 

 . تألیف2-2-2
صفهاني « کتاب[ از هر جا فراهم آوردن»]تأليف:  صود  1221، )ا ست که   هایي اکتاب(. مق

ها مطالب گوناگون چون در این کتابشللود. دیده ميدر آن مطالب پراکنده از چند منبع 
شري در یک کتاب گردآوري مي  سم کتاب شد از آن از دانش ب شي یا  ها به ا هاي چنددان

اارفي دايمۀ یاد مي  الم جداي    شلللود. نيز  لب جزء  طایف اغ نه    ل پذیر گو مار   هاي بي نا شللل
 هاي چنددانشي است.تابک

شود، بخش دوم؛ یعني آثار  ها دیده ميبا اینکه لطایف در هر دو این مجموعه کتاب
داد توان در امت هاي مختص به لطایف را مي   رسلللد؛ زیرا کتاب  تر به نظر مي تأليفي مهم 

ددانشي  هاي چنشمار آورد. به عبارت دیگر، کتاب هاي چنددانشي به شيوۀ تأليف کتاب 
ند؛     ند ویژگي داشلللت تاب    گردآو -1چ لب ک طا تاریخ،     ري از م فاوت همچون  هاي مت

 -2کوشلليدند تا حدي در نثر متفاوت باشللند. حدیث، تذکره و... بودند و گردآوران مي
رسلللاندن به ندما و اسلللتفاده از مطالب آن در  ها، یاريیکي از اغراض تأليف این کتاب

ست  مين منظور اشود به ه مجالس بود و انواع ادبي گوناگوني که در این کتب دیده مي
با اینکه این شلليوۀ تأليف از قرن  -3تا احوال تمام مخاطبان مجلس در نظر گرفته شللود. 

که ابداع و خالقيت در نثر رو به افول      13و  12هاي  شلللود، اما در قرن چهارم دیده مي  
 نهاده بود، غلبه دارد. 
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تدا فقط بخشلللي از این کتاب     طایف در اب به  ل ب   شلللمار مي ها  ما  ند، ا ه مرور، چون رفت
آرایان و ندما براي گرم کردن مجلس به     ها؛ یعني مجلس گونه کتاب  مخاطبان اصللللي این  

هاي ندیم خوب، همين از  و اساسا  یکي از ویژگي  -حکایات مضحکه و نوادر نياز داشتند   
ست   شي، کتاب در ژانر کتاب -بر بودن حکایات مضحکه و نوادر بوده ا هایي هاي چنددان

هاي مختص امثال، ه یک نوع خاص اختصلللاص داشلللت. همچون کتابتأليف شلللد که ب
ها و...؛ از این رو، مي         ندرز ند و ا مات بزرگان، پ طایف، نوادر، کل تدالل کرد   ل توان اسللل

قل هاي چنددانشللي مسللتهاي مختص لطيفه به مرور از ژانر اصلللي خود؛ یعني کتابکتاب
ن فخرالدی« الطوائفلطایف»توان شدند و نوع جدیدي را به وجود آوردند. براي نمونه مي 

ست، اما بقایاي ژانر کتاب    صفي را نام برد. با اینکه کتاب در لطيفه ا شي   هايعلي  چنددان
الطوائف، باب ششم، فصل چهارم، نکات فصحا     شود )ر.ك؛ لطایف هنوز در آن دیده مي

شتم در عجایب معالجات       شهورۀ عرب؛ باب ه صل پنجم در امثال م ا، اطبو بلغاي عرب؛ ف
 و تعبيرات عجيبه ابن سيرین و باب نهم در عجایب صنایع شعري و غرایب بدایع فکري(. 

به معناي امروزي وارد ادبيات     کند از اواسلللط سلللدۀ پنجم، لطيفه   جعفري اشلللاره مي
يفه هاي تاریخ سيستان سه لط   ترین لطایف در کتابهایي از قدیميشود و نمونه فارسي مي 

االمثال، سللندبادنامه، دیوان انوري، ، لطایفالحق قهحديقۀقابوسللنامه، مربوط به ازهر خر(، 
شيخ فریدالدین عطار، مقاالت شمس تبریزي و فيه     سرارالتوحيد، آثار  ش ماا دهد ان ميفيه ن

( کتابي که به لطایف جري قمريهل 772-701) تا دورۀ عبيد زاکاني(، اما 1391)جعفري، 
سللت ا فارسللي عبيد اولين مؤلف کتاب لطایفو ، تأليف نشللده اختصللاص داشللته باشللد 

هاي لطایفي قبل از عبيد     اینکه کتاب   ههایي داریم ب  اشلللاره با این حال،   .(1394)جعفري، 
 به دست ما نرسيده است.  اما ،شدهتأليف مي
دایي گردد، بازمي 580ترین اشللاره به تأليف کتابي در لطایف فارسللي به سللال قدیمي

نوشللته که ترکيبي از احوال شللعرا و  دین راوندي کتاب مصللوري ميالراوندي به نام زین
 :)مسموعات( بوده است این لطایف گاه ساختگي و گاه شفاهي است. لطایف آنان بوده

شهور  » سالن را  ثمانين و خمس مایة خداوند عالم رکن سنۀ در  الدنيا و الدین طغرل بن ار
نوشللت و جمال نقّاش اصللفهاني ین ميالدبود از اشللعار، خال دعاگوي زین [مجموعة]هوا 

آوردند و کردند و در عقبش شللعر ميکرد، صللورت هر شللاعري مي آن را صللورت مي
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زدند و خداوند عالم مجلس  نوشللتند و آن حکایت را صللورت رقم ميمضللاحکي چند مي
ساختي آن را     بدان مي ضاحکي چندها  ست و به لطف طبع م ض « غيبي»آرا ي  خواندي و بع

 .««جيبي»مسموعات را 
 (1385)راوندي، 

شاره مي مريقجري ه 603) خود راوندي خواهد کتاب کند که مي( در انتهاي کتاب ا
 اي براي مضاحک بياورد: جداگانه

از   جمعي ،و اگرچه در فهرسللت کتاب شللرط رفته بود که ختم بر مضللاحک کرده شللود»
د داشت   بایبرچيده مي بزرگان و دوستان الحاش و اقتراش فرمودند که دامن از آن کشيده و  

و  آن را جداگانه کتابي ساختنادبانه است و از بهر تفرّج خواصّ و تنزّه عوامّ چه شغلي بي
 .«این کتاب بر دعاي دولت پادشاه ختم کردن و این خدمت به هزل مشوب نکردن
 (1385)راوندي، 

« عجازرسائل اال»یا  «اعجاز خسروي»( در مريقجري هل 725-651اميرخسرو دهلوي )
« طریق اصحاب مضاحک  »( بخش کوتاهي در مورد جري قمريهلللل  719یا  716)تأليف 

 کند: آورده است و اشاره مي

ضحک و          » صطالش و الفاظي که هيچ،  ضاحک به ا سخن و م صحاب  این چنان بود که ا
الغ باشلللد شلللمة از روایح بطانة خویش به جهت گرمي مجالس بيرون دهند. تا احداث              

يبت آن حدیث دماغ خوش کنند و باد در بروت افکنند. تحدثي که از مسللخره مزاج به ط
سحرها نموده       شان در خورد. چنانکه در این انگيخت  شام ای شان زاید هم به م ه اند و بلکای

شان     سحر نقطه بيفزوده و از ای ضاحک  کتابدر  چون دفتر گل مایه خنده و طيبت هاي م
 «ميان خالیق نشر مانده

 سخه خطي کتابخانه ملي تهران()اميرخسرو دهلوي، ن

ر اولين فردي نيست که د  -آنچنان که مشهور است  -آید که عبيد از این اشارات برمي 
زیاد  بلکه پيش از او نيز به احتمال ،ادبيات فارسللي کتاب مختص به لطایف نوشللته اسللت 

به دالیلي    کتاب  به   توبيحوادث تاریخي و از بين رفتن نسلللخ،  چون هایي بوده که  جهي 
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به دسللت ما نرسلليده  هایي هاي معدود چنين کتابهایي با مضللامين هزلي و نسللخه کتاب
اسللت. البته این شلليوۀ آوردن فصلللي از لطایف در آخر کتاب که راوندي نيز بر آن بود تا 

 ؛شود ها دیده ميرا به مضاحک اختصاص دهد در برخي از کتاب   الصدور راحۀیک فصل  
ل  635-572ي )الحکایات عوفاز جمله در جوامع ( که فصلي در نوادر زنان و جري قمريه

( بخشي  جري قمريهللل 691) شود. در هزليات سعدي شيرازيدیوانگان و دزدان دیده مي

ست. در کتاب     ضحکات آمده ا ش    الا نۀقمدر م ش سوم    مو اوایل هفت م)اواخر قرن  سم  ( ق
صل آن    صاص دارد که چند ف صل دوم در  ؛این کتاب به حکایت اخت خيالن،  رکر ب یعني ف

فصل چهارم در ملح الفاظ کودکان به لطيفه اختصاص  و فصل سوم در بدایع نکات نسوان
هجري 465-485)تأليف نوشلللته مافروخي اصلللفهاني دارد. در کتاب محاسلللن اصلللفهان 

( لطایفي از مخنثان،   مريقجري ه 729 ةحسلللين بن محمد آوي )ترجم    ةبه ترجم   قمري(
 (.1384)مافروخي،  است دیوانگان و زنان اصفهان آمده

به هر روي تا قبل از دورۀ عبيد زاکاني در ادبيات فارسللي کتاب مسللتقلي در لطيفه به  
هاي لطایف و حکایات مضللحکه از  کتاب ،البته در ادبيات عربي .دسللت ما نرسلليده اسللت

ست     شته ا سالم رواج دا ليف  هایي تأزبان نيز چنين کتابو حتي ایرانيان عرب همان آغاز ا
  .(1346ندیم، )ابن الدولهبراي مثال، النوادر و المضاحک جراب کردند.مي

یعني تاریخ  مري؛قجري هللللل 939تا سللال  هشللتمدلگشللا در قرن  ةبعد از تأليف رسللال
اي هجري قمري( به ظاهر وفقه 939-868) فخرالدین علي صللفي «الطوائفلطایف»تأليف 

 جامي درحال، این وقفه ظاهري اسللت.  ود. با اینشللهاي لطایف دیده ميدر تأليف کتاب

سل   »ابيات آغازین  که نوشلتن مقاالت هزل در   (1385)جامي،  کنداشلاره مي  «الذ بۀسل
 است: اش رواج داشتهزمانه

 امللروز عللام و خللاص مللقللاالت چللون
 جللریللان   زبللانشلللللان  بللر  نللکللنللد   
 غلليللبللت و نللملليللملله و کللذب بلللللکلله

 

 امللروز تللمللام  قللبللل  زیللن بللود کلله 
 انهللذیلل  هللرزه و قلللللمللاش   غلليللر 

 هللزل نللامللش کللنللنللد یللا طلليللبللت      
 

ير هاي مفقودۀ سللکنيم که به عنوان حلقهلطيفه را معرفي مي دو نسللخة خطي ،در ادامه
هاي لطایف مابين دورۀ عبيد تا دوره فخرالدین علي صلللفي شلللناخته           تاریخ تأليف کتاب   
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ار  ک  ،و بيانگر این مطلب اسلللت، همانطور که کار عبيد بدون سلللابقه نيسلللت           شلللوند مي
 بندي کتاب ناگهاني و بدون پشتوانه نيست. دین علي صفي نيز در بخشفخرال

 اللطايف. مجمع2-3
خة نسلل اسللت. احمد بن محمد بن تطاول علي، متخلص به محرمي تأليف «اللطایفمجمع»

سنده مجرمي نوشته      ةفرد آن در ایران در کتابخانمنحصربه  شتباه نام نوی ست که به ا   تبریز ا
نخجواني،  -یادداشلللت: اهداگر؛ پدیدآور: موالنا مجرمي؛ ایفمجمع اللط»: اسلللت شلللده
اندازه:  26تعداد اوراق:  نوع جلد: جلد مقوایي با سللجاف تيماج. موضللوع: ادبي؛ حسللين

سخ خطي کتابخان ر.ك؛ ) «19*12 صر     .ملي تبریز( ةاطالعات ن سخه دیگري از آن در م ن
صر       سي در م ست کتب خطي فار ست که در فهر ست المخطوط  ا سيه( بدا )فهر ن ات الفار

مجمع اللطائف، تأليف احمد بن محمد بن تطاول علي، المتخلص به »: اشللاره شللده اسللت 
محرمي؛ نسلللخة مخطوطه، مجدوله بالمداد االحمر به قلم فارسلللي، بدون تاریخ، الکتاب              

 .«20*12، 5سلللطرا ، في  15، مسلللطرتها 139-122الثاني عشلللر ضلللمن مجموعه من ورقة 
 .(1387مبشري طرازي، )

ر عليشللي امير النفائسمجالس ۀتذکماز این محرمي اطالع چنداني در دسللت نيسللت در  
تاب    یک  هجري قمري( 906-844) نوایي که     ؛جا در مجلس سلللوم ک یعني شلللعرایي 

ي از شاعري به اسم موالنا محرم اندميرعليشير به مالزمت ایشان رفته یا به خدمت مير آمده
ردم متعين اسللترآباد اسللت و عمْ خواجه منصللور اسللت.   موالنا محرمي، از م» کند:یاد مي

. در قاموس االعالم ترکي نيز از دو (1363 )نوایي، «طالب علمي دارد و جوان فقير اسلللت
 گوي دربار سللللطان حسلللين بایقرا  محرمي یاد شلللده اسلللت؛ یکي از شلللاعران فارسلللي  

م    911- 842) بار عث اني بوده هجري قمري( و دیگري از شلللعراي قرن نهم هجري در در
از او نام  «الظنونکشف »در ( و این محرمي اخير گویي همان است که  1306است )سامي،   

شاهنامه اند کبرده سال  سروده   هجري قمري( 918-851)براي بایزید ثاني ايه   943و در 
البته نکتة حائز اهميت این است که    .(1429 حاجي خليفه،هجري قمري درگذشته است )  

ه نامي آنکشاعر بي  ،شود مجلس نگهداري مي ةاهنامه که در کتابخانخطي این ش  ةدر نسخ 
نسلللخه خطي شلللاهنامه  ر.ك؛ ) اشلللاره کرده اسلللت ؛ یعني هراتبه موطنش از خود ببرد
. از این رو، شللاید بتوان گفت این دو، شللخص واحدي بوده که در دربار  (2531محرمي، 
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را کند، زیگمان ما را تأیيد مي اسللت. البته لطایف کتاب نيز هر دو پادشللاه حضللور داشللته
ين شود. همچن لطایف بسياري از جامي و دیگر پادشاهان دورۀ تيموري در کتاب دیده مي  

ست و عالمه مح  اي در مورد بيت اول دیوان حافظ و تعلق بيت به یزیدلطيفه مد نيز آمده ا
اني مپراطوري عثمهایي اولين بار در اکنند که چنين داسللتاناي اشللاره ميدر مقالهقزویني 

(  و جز اینها، لطایفي به زبان ترکي نيز در     1324. )ر.ك؛ قزویني، سلللاخته شلللده اسلللت   
 شود.مجموعه دیده مي
ند سلللاختار اغلب کتاب        «طایف للامجمع»سلللاختار    هاي لطایف اسلللت. اغلب     همان

ة حائز نکت. شلللوداي مختصلللر در سلللبب تأليف کتاب آغاز مي با مقدمه  لطيفه  هاي کتاب 
سندگان مي      اهميت شاعران و نوی ست که  شند دالیلي منطقي براي  در این بخش این ا کو

 اخالقي و بداخالقيروي آوردن به این نوع ادبي رکر کنند و خود را تا حدي از تهمت بي
سللاختار این  .متشللرعان و ظاهربينان کتاب را به دیدۀ قبول بنگرندتا بدین طریق  مبرا کنند
 -2، در رکر اسللتحباب مزاش -1وان به این صللورت بيان کرد: تهاي توجيهي را ميمقدمه

خلقي ایشلللان و بعد نقل چند حکایت از پيامبر که         اشلللاره به مزاش پيامبر و ائمه و خوش    
الهزل رکر این نکته که هزل چون نمک کالم است:   -3، طبعي پيامبر است نمایانگر خوش

شاره به نيت  الطاامفي الكالم کالملح في شاد کردن  ) القي و تعليمي براي تأليفهاي اخو ا
 (. ...مؤمنان و

اي تا ظرف»شللود: اي توجيهي آغاز ميبا معرفي نویسللنده و مقدمه نيز« اللطایفمجمع»
هاي ایشان شاد   دهر و شعراي عصر در هر انجمن که جمع شوند. از خواندن آن رساله دل    

بات بهارسلتان موالنا جامي  چنانچه وزیدن نسلایم مالطفات و روایح مطای  ؛و مسلرور شلود  
در ادامه  . (تا  بيرمي، ج)م« شلللکافند   ها را مي خنداند و شلللکوفة دل    که غنچة لبها را مي   

پس به  ؛پردازان براي لطایفش توجيهي دیني بياوردکوشللد همانند دگر لطيفهنویسللنده مي
شاره مي  مطایبه ستحباب مزاش ا صلي  تو روایتست از حضرت رسال    »کند: اي از پيامبر و ا
ست مؤمن که مزاش کند   وعليهاهلل شد و منافق ترش     ،سلم که فرموده ا سخن با رو و شيرین 

پس ازین کلمات معلوم شلللود که مزاش مباحسلللت هر آنکس که گوید نه  ... کوه برابر و
دان که او مباحيسلللت چون بي شلللایبة شلللبهه معلوم شلللد که مزاش مباحسلللت به یقين مي

چون  شللبي»گوید: پردازد و ميبه انگيزه و سللبب تأليف مي بعد از آن. (همان) «مباحسللت
روز نوروز لطيف پيروز در مجلس با خوبان لطيف و یاران ظریف نشللسللته بودم اتفاقا در  
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آن مجلس غير از مالطفه و مطایبه سلللخن دیگر نرفت چنانچه گاه از لطایف عبيد زاکاني  
 الهزل في الكالم کالملح في الطاام خواندند کهیاد کردند و گاه از مطایبات بهارسلللتان مي

صحيح و وارد   پس در آن مجلس خاطر مرا چنان هوس افتاد که لطایف اکابر عجم را که 
و واقع باشد در یکجا جمع کنم و به طریق انشا آن مطایبات را رساله سازم. تا ظرفاي دهر     

ساله دل        شوند از خواندن آن ر صر در هر انجمن که جمع  شعراي ع ش و  شاد و  هاي ای ان 
پس پنجاه لطيفه که در مجلس سالطين عجم و  »گوید: در انتها ميو ( همان« )مسرور شود  

جمع کردم و  ،شده است   از حضرت شيخ سعدي قدس سرّه و بعضي از ظرفاي عجم واقع     
اللطایف نهادم و از آن سلللبب بسللليار نکردم که طالبان این رسلللاله در کتابت  نامش مجمع
 .(همان) «رنجيده نشوند

بسياري از   -1 :شود مي برداشت  مکتوب شناسي لطایف  دو نکته در نوع ،از این مطلب
از روي سللاختند بدان وسلليله اوقات اهل مجلس را خوش مي در مجالسندما لطایفي که 

به نظر  -2شللده اسللت.  نقل مي هاي مشللهوري چون لطایف عبيد و بهارسللتان جاميکتاب
تأليف کرده اسلللت؛ زیرا در   الطوائف از لطایف  طایف را قبل  لالمحرمي مجمعرسلللد مي

 الطوائف نامي کند از کتاب منسلللجمي چون لطایف    مقدمه با اینکه از بهارسلللتان یاد مي        
قل مي     نمي جامي ن که از  طایفي  طایف   برد. حتي ل ی کند نيز مشلللابهش در ل ده الطوائف د
  نتيجه، . دریک لطيفه در این دو کتاب در مورد جامي مشلللترك اسلللت    شلللود. فقط نمي
شللاي دلگ ةالطوائف بعد از رسللالکتاب منسللجمي همچون لطایفتوانيم ادعا کنيم که مي

شده است   در لطایف نوشته مي  بسياري هاي کوچک رساله  عبيد ناگهان پيدا نشده و حتما  
طایف      که   گارش ل لدین علي صلللفي در ن ماي فخرا . همچنين  الطوائف بوده اسللللتراهن

ه در شللود، مگر آنکگویند هيچ اثري تأليف نميسللي ميشللناهمانگونه که محققان گونه
جامعه نيازي براي آن احساس شود و بي گمان نياز ندما و مجلس گویان بزم خاص شاهي 
به کتاب لطایف، فخرالدین علي صفي را بر آن داشته بود که دست به تأليف چنين کتابي     

شان ن براي بزم روش»گوید: بزند و خود وي نيز مي واي نيازي از لطائف ارباب راز افزاي ای
تایج طبع معجز طراز       مة دلنوازي از ن بل از آن جمع کرده بود، بسللللازد و نغ که ق و خرد 

پرداز که پيش از آن فراهم آورده بود، بپردازد که مطالعة آن سللبب ازدیاد حریفان سللخن
 (.1393)صفي، « فرش و نشاط و باعث اهتزاز بر بساط انبساط باشد
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شلللود؛ بخش اول، پنجاه لطيفه     اللطایف به دو بخش تقسللليم مي   جمعلطایف کتاب م  
ست که شخصيت      شعرا هستند؛ کساني چون: جامي،     فارسي ا هاي آن تاریخي و اغلب از 

سودایي، موالنا شهيدي، کالوي بک، قاضي عيسي )قاضي عسکر سلطان یعقوب ميرزا(،         
وزیر سللللطان یعقوب  محمود گاوان، مدامي شلللاعر، نجم طغراي، مير عياني، شللليخ نجم 

ميرزا، درویش دهکي، حيراني شللاعر، مایلي شللاعر، شللاه محمود جان وزیر یعقوب خان،  
عبيد زاکاني، سلللمان سللاوجي، محمد عصللار تبریزي، ابواسللحاق، موالنا طوسللي، شلليخ     

شاهرخ    سلطان  شرف   آرري،  شاعر، مال  الدین خطاط، ميرابراهيم ميرزا، موالنا کاتبي، بدر 
شاه         دیلمي )وزیر ج سحق اطعمه،  شيرازي، ب سلمان داعي، حافظ  شاه(، خاقاني، موالنا  هان

سوزني، جهان       نعمت ستي،  اهلل، ميرخسرو، حسن دهلوي، تيمور لنگ، مالجالل دواني، مه
ز دیده ها نيخاتون. لطایف برخي از این اشخاص کم و بيش به صورت پراکنده در تذکره  

ختگي اسللت با این حال نشللان مي دهد که  شللود. بسللياري از این لطایف محتمال  سللا  مي
لطایفي با حاضلللر جوابي شلللاعران به عنوان یکي از طبقات مهم دربار تا چه اندازه مورد            

 عالقه بوده است. 
شکارا مي  سد. اینکه چرا مؤلفان لطيفه     مؤلف آ شد که لطایفش را با نثري ادبي بنوی کو

ا هدف دین علت باشد که این لطایف ببرند، شاید ب پيرایه لطيفه دست مي در نثر ساده و بي 
براي راضلللي کردن روق شلللد؛ از این رو، مؤلف خواندن در مجالس درباري تأليف مي    

و آن را  ندکميپيرایة لطایف تغيير ایجاد در زبان سللاده و بيو رسللمي درباریان اقتدارگرا 
ن سادۀ عامة که با زباادبي لطيفه . ناگفته نماند نوع آرایدميبه انواع و اقسام صناعات ادبي  

تابد و همين دسلللتکاري در نثر    ها را چندان برنمي  پردازياین لفظ ،مردم در پيوند اسلللت 
 .کاهدساده لطایف از تأثيرگذاري آن مي

بخش دوم کتاب که ترکيبي از لطایف ترکي و لطایف مشلللهور و معمول فارسلللي         
يفه اشللاره کرده اسللت.   لط 50اسللت، گویي الحاقي اسللت؛ زیرا مؤلف در مقدمه فقط به  

هاي این لطایف اشللخاص عادي و گمنامي چون اعرابي، مردي، زني، مسللتي، شللخصلليت
اي، بخيلي، حکيمي و... اسلللت. لطایف این بخش سلللاده و کوتاه     کودکي، ابلهي، دیوانه 

 است و با لطایف بخش اول تفاوت آشکار دارد. 
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 النوادر. مجمع2-4
  هاي مفقودۀ سلللير لطایف مکتوبعنوان یکي از حلقه توان آن را بهکتاب دیگري که مي  

العابدین اهلل بن زینفيضتأليف « النوادرمجمع»از عبيد تا فخرالدین علي صفي معرفي کرد، 
اهلل بنياني فيضضمن معرفي آثار  در  1332عبدالحي حبيبي در سال  است.   بن حسام بنياني 

یکي در هاي چندي باقي مانده اسلللت:   برد. از این کتاب نسلللخه  از این نسلللخه نيز نام مي  
هلل  ابنباني، فيض: »ناصرالدوله فيروز  ةمجموع 88 ۀمجلس شوراي اسالمي به شمار    ةکتابخان

 373سللم،  5/20* 5/12قمري، نيم خشللتي،  12قمري(، تاریخ کتابت قرن  903)زنده در 
س، به نام سللللطان محمودشلللاه بن محمدشلللاه بن احمدشلللاه بن محمدشلللاه بن     15ص، 
شاه. م سخ خطي کتابخانه  ر.ك؛ « )ظفر سالمي(   اطالعات ن شوراي ا سخ   » و مجلس    ةسه ن

  ةخانپروفسللور شلليراني در ضللمن کتاب   ةهاي پاکسللتان از جمله کتابخانکتابخانهدر دیگر 
ست    شگاه الهور موجود ا سخه دیگر کتاب باید در النوادر(تا: ریل مجمع)متقي، بي «دان  . ن

 کند.عبدالحي حبيبي اشاره ميکتابخانه پنجاب باشد چنان که 
سندگان قرن نهم و دهم   اهلل بنياني ابن زینفيض»یعني مؤلف  سام، از نوی  العابدین بن ح

شاه از           شاه بن مظفر شاه بن احمد شهور به ابن محمد شاه م ست که در عهد محمد هجري ا
)حبيبي،  « ( در دربار گجرات مقام بزرگي داشت جريه 917-863) سالطين گجرات هند 

 کند: را رکر مي و اغراض تأليف تاریخ کتابتدیباچة کتاب  در. وي (1332

صار بر نمطي جدید و طرزي نو چنان که تا      » سي در غایت ایجاز و اخت ستم کتابي پار خوا
الي یومنا هذا کسللي بر آن طریق نرفته باشللد و آن راه نسللپرده و طبع هر قومي بران رغبت 

 903] ... تا در شهور سنه ثالث و تسع مائه بنویسيمنماید و خاطر هر گروهي بران ميل کند 
صي نمود و کتب هر علمي از علوم به قدر    هجري قمري[  سفار غوا غواص فکر در بحور ا

صد یکي و از      سخن و جان معني یافت از  الوسع و الطاقة منظور نظر گردانيده و آنچه مخ 
 «تر صحيفة دهر یادگار نوشبسيار اندکي اختيار کرد و این نوادر چند از آن برگزید و ب

 (903)بنياني،  

به درسلللتي اشلللاره مي   ياني کند که   حبيبي  به چهار  در نگارش مجمع  بن له   م النوادر  قا
 ، اما (1332حبيبي، ) و نام کتابش را نيز از آن کتاب گرفته اسلللت     ته  عروضلللي نظر داشللل 
را به    پس چهار مقاله    ؛نو بياورد  يطرز ، کوشللليده اسلللت  گوید مي ويهمانطور که خود   
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شاعران و طبيبان و منجمان را  کند و بهچهل نادره تبدیل مي جاي آنکه فقط نوادر دبيران، 
 آورد: نادره پرداخته و فهرست مندرجات آن را در دیباچه چنين مي 40به بياورد

شدین،      » ضائل حضرت رسالت و خلفاء را . نوادر 2. نوادر رسائل عربيه؛  1مقدمه در بيان ف
ضالء؛  6نوادر دبيران؛  .5نوادر علما؛  .4در وزرا؛ . نوا3سالطين؛   . نوادر متفرقه؛ 7. نوادر ف

. 13. نوادر اقتباس؛ 12. نوادر شعرا؛ 11 ؛. نوادر نحات10. نوادر حکماء؛ 9. نوادر نکات؛ 8
نوادر  15. نوادر کالم حکماء به فارسللي؛ 14؛ عربيبه  و حکمانوادر کالم انبيا و صللحابه 

. نوادر 19. نوادر الفرج بعد الشلللده؛  18. نوادر حيل؛  17در انقالب زمانه؛   . نوا16اتفاقات؛   
هاقين؛   يا؛   21. نوادر تعبير خواب؛ 20اعراب و د . نوادر 23. نوادر بخال؛ 22. نوادر اسلللخ

صاص؛  25. نوادر زنان؛ 24صبيان؛   صحيفات،  26. نوادر ق صليان؛  27. نوادر ت . 28. نوادر م
ئان؛   يان؛  . نوادر ط29نوادر متنب نا؛  31. نوادر سللللائالن؛ 30فيل . نوادر ابن  32. نوادر ابوالعي
. نوادر معلمان؛ 36. نوادر کذب؛ 35نوادر مزبد؛ . 34. نوادر اشلللعب طماع؛ 33جصلللاص؛ 

صوفيه  40. نوادر مزاش؛ 39. نوادر مجانين؛ 38. نوادر احمقان؛ 37 ؛ خاتمه  . نوادر حکایات 
  «اسالمدر سبب تأليف این کتاب و دعاي پادشاه 

 (903بنياني، )

هایي که از منابع متفاوت فصللل هر کدام مشللتمل اسللت بر حکایت 40نادره یا  40این 
سندگان این نوع کتاب    جمع شيوۀ دیگر نوی شده و بنياني به  ستي  ،هاآوري  در نثر و  فقط د

کند که این شيوه   اشاره مي  همچنين آوري است. وي ها جمعظاهر مطالب دارد و حکایت
 ف کتاب سابقه داشته است: تألي

و سللليرت حکما پيشلللين هميشللله آن بوده اسلللت که بر کتابت کلمات نافعه مسلللارعت  »
اند... تا حکيمي را گفتند چند خواهي نبشللت جواب داد شللاید کلمة که از آن نفع   نموده

گيرم هنوز ننوشللته باشللم و همواره اول براي آخر کلمات نافعه و مواعظ جامعه و محبت  
بارزان اند و مواقف دليران و ماند و اخبار اجواد و آثار اسخيا گفتهخبر صادقه نبشته  بالغه و 

اند تا کسلللاني که بعد از ایشلللان آیند بدیشلللان اقتدا کنند و هم براي این معني  بيان کرده
ت گوید. خواجة حکمکنند بر مطالع اخبار ایشان و ميبزرگي مر اهل زمانه را تحریض مي

بنویسللليد نوادر حکمت را و اگر خود بر بياض دیده به نوك خنجر باید         افالطون فرماید   
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نوشلت بنابر آن کلمة چند از کتب مختلف درین مختصلر بنوشلتم مامول از مکارم اخالق    
  «آن کساني که این مختصر را مطالعه کنند آن است که به عين رضا ملحوظ گردانند و...
 (903)بنياني، 

هاي  کتاب تأليف امتدادهاي لطایف در کتاب نيز گفتيمهمانگونه که پيش از این   پس 
  ،تأليف ۀاند. در این شلليوها و... به وجود آمدهها، محاضللراتاز جمله جنگ چنددانشللي

و  کندمي انتخاب ،نویسنده منابع بسياري را پيش چشم دارد و آنچه به نظرش مفيدتر است
ویسلللنده نامي از منابع مورداسلللتفاده آورد. گاه نبا شللليوۀ نثر خود آن را به نگارش درمي

لب آورد و مي یت را رکر مي       اغ به منبع اصللللي حکا بدون اشللللاره  ياني در    نيز  ند. بن ک
تأليف تيمي     النوادر مجمع به منبعي چون سللليرت حجاج  ما اغلب   کند اشلللاره مي گاه  ، ا
هاي  حکایت شللود، همچونآغاز مي« اند... آورده»ها بدون رکر منبع و با عبارت حکایت

  .الا نۀقمکتاب فصل آخر
در مقدمه کتاب مطالبي در      .لطيفه اسلللت  ،النوادر همچون دیگر کتب سلللاختار مجمع 

آورد که در حکم همان مقدمات هایي از ایشلللان ميها و حکایتپيامبر و مزاش لقمورد خ 
 هر نادره را براساس طوائف ،بعد از آن( و 903)بنياني،  توجيهي دیگر کتب این نوع است

ته      ناگون مردم، اعالم طنز و موضلللوع دسللل ندي مي گو ند و از این رو ب ياني در   ،ک بن
  رسد.الطوائف به کمال ميالنوادر آغازگر راهي است که در لطایفمجمع

نوشته شده و   جري قمري ه 903النوادر در سال  طور که پيش از این گفتيم مجمعهمان
صفي کتابش را  سال   با توجه به اینکه فخرالدین علي  ست    جري قمريه 939در  شته ا  ،نو

نده و اینکه نویس  بودهالطوائف مقدم ساله بر کتاب لطایف  36النوادر با اختالف پس مجمع
 نامد بجا و شایسته است.مي« طرز نو»کتاب خود را داراي 

الطوائف به هم نزدیک اسلت. بخش اول مقدمه  النوادر و لطایفسلاختار کتاب مجمع  
هاي  الطوائف این قسللمت حکایت)در لطایف بخش دوم مدش نبي و خلفاو دالیل تأليف، 
و بعد از آن  النوادر در رسللائل عربيه اسللتنادرۀ اول مجمع ،امام اسللت( 12مزاش پيامبر و 

که      طائف نوادر سلللالطين آورده مي شلللود در حالي  عات    در ل الطوائف فصللللي در توقي
ها گاه النوادر با آشفتگي بيشتر فصل   عدر مجم. شود آورده مي و لطایف سالطين  پادشاهان 

شلللود و گاه به یکي از اعالم  اختصلللاص داده مي به لطایف و نوادر طبقات مختلف جامعه
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هاي ها جز فصلي در نشانه  فصل  ةالطوائف همدر لطایف ، اماطنز و گاه به موضوعي خاص 
 ظهور و صناعات ادبي به لطایف طبقات مردم اختصاص دارد. 

 هاین به دليل نثر ن ،و شلللاید رسلللدنميالطوائف هرگز به شلللهرت لطایف النوادرمجمع
صفي نثري    شد. نثر فخرالدین علي  ست      ،چندان خوب بنياني با سته ا سته و پيرا نثر اما  ،آرا

 بنياني پراشتباه و ناپخته است.
النوادر، اسلامي خاص از پادشلاهان و وزرا تا   هاي مجمعهاي حکایتاغلب شلخصليت  

ور اسللت. کسللاني چون هارون، مأمون، حجاج، اصللمعي، اعمش، ابوالعينا، دیوانگان مشلله
اي عربي هقاضي شریح، ابومعشر منجم، جحي، شعبي و... و جالب است به تقليد از کتاب     

هاي کتاب به طور کامل به یکي از اعالم طنز آن زمان اختصلللاص یافته           برخي از فصلللل
لطایف ابوالعالء ابوالقاسللم اشللعب بن جبير  النوادر در نادرۀ مجمع 40اسللت. مثال  یکي از 

 (. 903هجري قمري( از ظرفاي مدینه بوده است )بنياني،  154طامع )

 گیرینتیجهبحث و 
لطيفه یکي از ژانرهاي شفاهي است که در فرم و شکل ظاهري با حکایت همانند است؛ با     

آن را به عنوان توان این حال چون لطایف مضللمون و شلليوۀ بيان خاص خود را دارند، مي
شللمار آورد. نکتة جالب توجه این اسللت که لطيفه تا پيش از قرن  ها بهژانر فرعي حکایت

شامل حکایت       ست و  شته ا صطالحي متفاوتي دا ضحک نمي نهم معناي ا ه شده و ب هاي م
، تمهيدات مرور معناي اصللطالحي امروزي بدان اطالق شللده اسللت. لطایف در این دوره 

ها تأثير بر مخاطب و به اعجاب واداشتن وي بوده است. این غرض از آن اند کهزباني بوده
شده است. به مرور،   اعجاب در بسياري از موارد ختم به خنده یا حداقل انبساط دروني مي  

 هاي مضحک شد. در فرآیند تغيير و تکامل این ژانر شامل همة حکایت
دلگشاي  شود. رسالةبي دیده ميگونة لطيفه تا قرن هشتم به صورت پراکنده در آثار اد

ت. پس آوري کرده اسعبيد زاکاني اولين کتابي است که لطایف را به صورت یکجا جمع
تر لطایف را براساس طبقات اجتماعي گردآورده از او، فخرالدین علي صفي بسيار منسجم

از   شاسلللت؛ با این حال این دو، مبدع این شللليوه نبودند، بلکه مدارکي باقي مانده که پي           
يده شده که به دست ما نرس    هایي هر چند مختصر در لطيفه نوشته مي  رسالة دلگشا، رساله    

 هبعد از عبيد و تا قبل از دورۀ فخرالدین علي صلللفي نيز این سلللنت حکمفرما بوداسلللت. 
سخه خطي مجمع    ست. ن شتة مال محرمي که به نظر مي ا سد در ماوراءالنهر و  اللطایف نو ر
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شان مي    الطوائپيش از لطایف ست، ن شده ا با هدف  هایيدهد تأليف چنين کتابف تأليف 
سخة خطي      شته است. ن سال   36که النوادر بنياني مجمعخواندن در مجالس خاص رواج دا

نادره  40بندي کتاب را به الطوائف نگاشلللته شلللده و شللليوۀ خود در بخشپيش از لطایف
 الساعه نبوده است. صفي خلقدهد شيوۀ فخرالدین علي انگارد، نشان ميطرزي نو مي
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. تصلللحيح محمد اقبال .رراحۀ الصّّدور و ةيۀ السّّمو  .(1385) .راوندي، محمد بن علي
 تهران: اساطير.

نظریة ژانر)نوع ادبي( رویکر (. 1395زرقاني، سللليد مهدي و محمودرضلللا قربان صلللباغ. )
 . هرمس: تهران.تاریخي –تحليلي 
 . استانبول: مطعبه مهران.قاموس االعالم ترکي(. 1306سامي، ش. )
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تهران:  .تصللحيح محمدعلي فروغي. کليات سللعدي .(1385) .مصلللح بن عبداهللسللعدي، 
 هرمس.

ستان  .(1384) .____________________  صحيح  .گل سفي    ت سين یو تهران:  .7چ  .غالمح
 خوارزمي.

ترجمة  اصلللطالحات الصلللوفيه.  (. 1377اق کاشلللي، عبدالرزاق بن جالل الدین. )عبدالرز
 محمد خواجوي. تهران: مولي. 
اهتمام علي اصللغر به  .مجالس النفائس ۀتذکم .(1363). عليشللير نوایي، عليشللير بن کيچکنه

 تهران: منوچهري. .حکمت
 چ. محسين یوسفي  تصحيح غال  .نامهقابوس .(1383). کيکاووس بن اسکندر  .عنصرالمعالي 

 تهران: علمي و فرهنگي. .13
 .تصحيح حسين نصيري جامي    .الطوائفلطایف .(1393) .فخرالدین صفي، علي بن حسين  

 تهران: مولي.
 ترجمة ليال ميرصفيان. اصفهان: کنکاش.ژانر. (. 1391فراو، جان. )

ضمي      1324قزویني، محمد. ) ضمينهاي حافظ، ت شعار حافظ: بعضي ت شعار  ن ا(. تحقيق در ا
 .77-65(. 1) 9، یادگارفارسي، 

سعد. )      ضّل بن  صفهاني، مف صفهان   (. 1384مافرّوخي ا سن ا سين بن محمد  محا . ترجمة ح
(. به کوشللش عباس اقبال آشللتياني. اصللفهان: سللازمان فرهنگي تفریحي    8آوي )قرن
 شهرداري. 

ن: تهرا .2ج  .فهرسللت کتب خطي فارسللي در مصللر   .(1387) .مبشللري طرازي، نصللراهلل 
 دانشگاه علوم پزشکي ایران. 
 تهران: سوره مهر. طنزنامه.متقي، حسين. )در حال چاپ(. 

 تهران: نشر ثالث.. تاریخ طنز ادبي ایران .(1394) .مجابي، جواد
 .2531شماره. خطي مجلس ةنسخ. شاهنامه .تا()بي .احمد بن علي بن تطاول، محرمي

 خطي کتابخانه ملي تبریز. ةنسخ اللطایف،مجمع .تا()بي .________________________ 
نسللخة خطي کتابخانه مجلس.  شللاهد صللادق. ق(.  1221ميرزا محمدصللادق اصللفهاني. ) 

 . 1599شمارۀ 
 . تهران: علمي.4چ ادبيات داستاني.  (.1382ميرصادقي، جمال. )
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محمود  تصلللحيح .المحجوبکشلللف .(1384) .هجویري، ابوالحسلللن علي بن عثمللان
 روش.تهران: س.عابدي

ميراث  ؛نظري به تاریخ دیني در تصللوف اواخر عصللر مغول .(1389) .هرمانس، مارشللاك
 . 25مرکز.نشر  ویزن. ترجمه مجدالدین کيواني. تهران:لونارد ئل ة. ویراستتصوف
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