
 

  الفوايد زبده و دستورالكاتب در نگارينامه آداب مقايسه و بررسي
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  3ابيضي پروين -3
  چكيده

 در. اسـت  بـوده  برخـوردار  فراوانـي  اهميـت  و رواج از فارسي ادب تاريخ در كه است نثر هاي گونه از كيي انشاء و ترسل
 آداب آمـوزش  در نيـز  كتابهايي آن تبع به و. است آمده وجود به متعددي آثار تاكنون ساسانيان دوره از ادبي نوع اين خصوص

 زمينـه  در متعـدد  آثار ميان از حاضر مقاله. اند شده نوشته عمومي و كلي صورت به چه و مستقل صورت به چه انشاء و كتابت
 هشتم قرن در نخجواني محمد از» دستورالكاتب« عنيي زمينه اين در آموزشي اثر دو مقايسه و بررسي به انشاء و كتابت آموزش
 و گـذاري  نـام  بندي، تقسيم نظر از را اثر دو هر و. پردازد مي قاجار عهد در تبريزي معلم از» الفوايد زبده« خطي نسخه و هجري
 مقايسـه  و بررسـي  مورد ها نامه سبكي هاي ويژگي و ها نامه در كتابت تاريخ ذكر ها، نامه كلي اركان و شكل ها، نامه درج ترتيب
 كـه  صـورت  بدين كرده عمل كلي عبارتي، به و غيردرسي و غيرآموزشي شيوه به كتابت آداب ارائه در نخجواني. دهد مي قرار
 را هـا  نامـه  ابتـدا  كتابـت،  براي مناسب مكان و زمان و كاتبان آالت سالطين، با مكاتبه آداب خصوص در اي مقدمه بيان از پس

 ايشـان  خواتين و اوالد پادشاهان، بين كه هايي نامه -1: است كرده بندي رتبه مرتبه چهار در اليه مكتوب و كاتب مراتب براساس
 اقشـار  بـين  كـه  هايي نامه -3. اند شده نوشته...  و امراء وزراء، چون مملكت مختلف اركان بين كه هايي نامه -2. اند شده نوشته

 بدون سپس. اند شده نوشته مردم و دولت، اركان و وزراء و پادشاهان بين كه مشترك هاي نامه -4. اند شده نوشته مردم مختلف
 چهـارم  ي مرتبه هاي نامه جز به مرتبه هر هاي نامه ابتداي در كلي چارچوب و شكل كي ها، نامه اقسام نگارش هاي شيوه ي ارائه
 بعـد  شود مي شروع اليه مكتوب مرتبه و شان با متناسب اي ادعيه و القاب ذكر با ها نامه ابتداي كه صورت بدين. است كرده بيان
 دعائي ي جمله كي به هم ها نامه پايان. است شده نوشته منظور بدان نامه كه است مضموناتي و احواالت ذكر ادعيه و القاب از

 و شـكل  ايـن  هسـتند  مشـترك  مكاتبـات  چـون  چهـارم  ي مرتبـه  هـاي  نامـه  در اما. شود مي ختم فارسي زبان به اغلب مختصر
 پايـان  و آغـاز  آن اليـه  مكتـوب  و كاتـب  ي مرتبـه  بـه  توجـه  بـا  نامه هر بلكه شود نمي ترسيم مرتبه ابتداي در كلي چهارچوب
 بـه  ابتـدا  كه صورت بدين كرده عمل درسي و آموزشي روش به عنيي خود عصر متداول شيوه به تبريزي معلم.دارد مخصوص

 ده به اليه مرسل و مرسل براساس  را ها نامه سپس پرداخته منشي مقام استحقاق شرايط و منشي اقسام ذكر و منشي ماهيت بيان
 و خـاص  شـرايط  و مشخص اركان گانه ده اقسام تك تك براي سپس كرده معين خاصي نام قسم هر براي و كرده تقسيم قسم

 و كـرده  ذكـر  قسـم  هـر  بـراي  اختصـار  سـبيل  بـر  مثالي شرايط، و اركان ذكر از پس. است كرده بيان جداگانه طور به مفصلي
 شرايط و اركان رعايت با قسم هر براي هم نامه نمونه چند نهايت در و. است كرده مشخص مثال آن در دقيقاً هم را بندي ركن

  . است آورده مذكور
  . الفوايد زبده الكاتب، دستور انشاء، آداب مقايسه، منشات، :كليدي واژگان

   مقدمه -1
 دهخـدا،  نامـه  لغـت (. اسـت ...  وي نـ يآفر سـخن  گفـتن، ي زيچ خود از دن،يآفر آوردن، رونيبي معن به لغت در ءانشا

ي رسم وي خصوصي ها نامه نوشتن كه است ادب مهم فنون ازي يك االنشاء علم يا انشاء«ي وانيد اصطالح در )انشاء ليذ
ـ  علـوم ي  همه در كه نديگو) ريدب(يمنش را كار نيا دار عهده. بردارد در را رهيغ و عهدنامه و  داشـته  دسـت  ديـ باي ادب

  )االنشاء ليذ ،يفارس المعارف رهيدا(» .باشد
. )منشـات  ليذ ،يفارس ادب نامه دانش(. استي پرداز سخن وي سندگينوي معن به »انشاء« شهيازر »منشأه« جمع منشĤت

  . آن رينظا وي اخوان وي سلطان وي وانيدهاي  نامه و بيمكات مجموعه از است عبارتي وانيد خاص مفهوم در
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  .اتياخوان ات،يسلطان: است بخش دو شامل مجموع در مكاتبات يا منشات
 يا سندينويم خود ردستانيز به يا گرييكد به پادشاهان كهي دربار وي وانيد وي دولت وي رسمهاي  نامه :اتيسلطان

 و نيعنـاو  بردن كار به جمله از خاص آداب تيرعاها  نامه نيا نگارش در. شديم نوشته شانيبد ردستانيز جانب از
  .استي ضرور طبقه هر مخصوص القاب

 در. نـدارد ي رسمي  جنبه و سندينويم گرييكد به مردم گوناگون طبقات كه استي زيآممحبتهاي  نامه :اتياخوان
 نشيگـز  در سـندگان ينو اتيـ اخوان در. اسـت  داشـته  رواج ربـاز يد از كه است دوستانههاي  نامه گونه همان نيا واقع

ي هـا نمونه نيترميقد. دارندتري  عيوس مجالي معنو وي لفظ عيصنا به كالم شيآرا و باتيترك و نيمضام ابداع لغات،
 در كـه  ريابـوالخ  ديابوسـع  خيشـ  بيـ مكات. اسـت ي هجـر  پـنجم  قـرن  اول مـه ين بـه  متعلقي فارس زبان به اتياخوان

  )46: ص ،1383 واحد،(. اندجمله آن ازي غزال بيمكات ازي بخش و آمده دياسرارالتوح
 عهـد  مثـال،  منشـور،  فرمـان، : از عبارتنـد  آنهـا  نيمهمتر جمله از كه دارندي متعدد انواعي وانيد وي رسمهاي  نامه

ي بـرا (. عيـ توق و رقعـه  غ،يـ يرل سوگندنامه، نامه، شكست و نامه فتح گشادنامه، ملطّفه، مواضعه، ،)نامه مانيپ عهدنامه،(
  )   79-77:صص ،1389 رگرها،يشمش: زيون ؛52-47: صص ،1383 واحد،: رك شتريب حاتيتوض

 نامههاي نمونهترين  ميقد. است بوده برخورداري االعاده فوق تياهم و رواج ازي فارس ادب خيتار در انشاء و كتابت
 مكتـوب  ر،ياردشـ  عهـد «: از توانيم نمونه عنوان به كه است جامانده به انيساسان عهد از رانيا ادب خيتار دري نگار
ـ يخط(. بـرد  نـام  »تنسر نامه« آنها نيتر مهم و »روانيانوش مكتوب روم، صريق به شاپور مكتوب بابكان، رياردش  ،1386 ،يب
  )284: ص

ي صـفار  يعقوب رسائل ريدب ف،يوص بن محمد را رانيا ملوك درباري رسم ريدب نينخست بتوان ديشا اسالم از پس
 وانيـ د ريدبي هقيب ابوالفضلي و شاگرد و مشكان ابونصر همچون نامبردار رانيدب چهارم، قرن دري و از پس. دانست
 بالغـت  و فصـاحت  ازي عـال ي مقام بهي فارس زبان در را ترسل و انشاء و آمده ديپد مسعود و محمود سلطان رسائل
  .انددهيرسان
 معاصر و همكار و طواط و نيدالديرشي يعن مقامي عال ريدب دو به مربوط مدون يفارس منشات مجموعهترين  ميقد

  .استي نيجو اتابك عيبد نيالد منتجبي و
 گـرد  »الترسـل ي ال التوسل« عنوان تحت را خود منشات كه استي بغداد ديمو محمدبن نيبهاءالد ،دو نيا از پس
 و الكتـاب  روضـه « در را خـود ي تـاز  وي فارسـ  منشات كه است صدر به ملقبي زك ابوبكربن هم او از پس و. آورد
 وي گروسـ  نظام ريام منشات و قاجاري سلطان رزايم محسن منشات هم متاخران از و. است آورده گرد »االلباب قهيحد

: صص ،1338 ،يسركانيتو(. نديآيم شمار بهي فارس ادب در منشات نيمهمتر جمله از كه استي فراهان مقام قائم منشات
78-80(  

 مانندي ادب كهن متون در چند هر استي فارس ادب در دار شهيري ها دانش ازي يك كه االنشاء علم يا انشاء دانش از
 مختصـر  صـورت  به آن اصول و شده ياد كردني كاتب وي ريدب آداب عنوان با نامه قابوسي حت اي يعروض مقاله چهار
 در زيـ ني مستقل يكتابها كم كم ،ينگار نامهي ادب عنو و نثر ديجد قالب رواج و آمدن وجود به با  اما است شده درج

 دسـتور  از تـوان يمـ  آنهـا تـرين   يميقد و نيمهمتر جمله از كه شدند فيتالي فارس زبان بهي نگار نامه آداب آموزش
 محمـدبن  رگسـت  اثـر  المراتـب  نيـي تعي فـ  دسـتورالكاتب  آن از پـس . برد نام ششم قرن دري هنيم عبدالخالقي ريدب

 نيهم در. است تياهم بدان انشاء علم دري كتاب كمتر كه است مغول دورهي ادب يافتگان تيترب ازي نخجوان هندوشاه
 يـا  هيجالل تحفه. نوشت انشاء علم دري مجد محمد بن موفق كه بود گريدي اثر الفضائل مفتاح و الرسائل مصباح دوره
. اسـت ي هجـر  هشـتم  قـرن  مـه ين در مستقل دانش يك عنوان به انشاء علم ظهور ازي نشان زين مكاتبه علم در هيجالل

  ).10-9: صص ،1388 ان،يجعفر(
 قالـب  دري درسـ  وي آموزشـ  صورت به انشاء و كتابت علم اصول قاجار دوره در خصوص به و هيصفو دوره در
ي موزشآ وهيش بهي نگار نامه اصول ارائه در هيصفو دوره در كهيي كتابها جمله از .درآمد مختلف ياه رساله اي ها كتاب
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 و شـده  نگاشـته ي صـفو  مانيسل شاه رخانهيدب رانيدب ازي ا عده توسط كه است» يمانيسل منشات«شد فيتالي درس و
  ).11: ص ،1388 ان،يجعفر(. يآموزش وي درس قاًيدق استي اثر

 ،منشـات  انواع ذكر از پس و نوشت باره نيا دري كتاب »مصباح« نام به عهد نيا انيمنش ازي يك زين هيقاجار عهد در
  .)128:ص ،1338 ،يسركانيتو(. باشد يم استفاده قابل آموزان نو ميتعل در كه كرده ذكر جامعي انيب به را نوع هر طيشرا

 استي خط نسخه صورت به زيني برخ و كتاب صورت بهي برخ كه پراكنده و متعددي آثاري اريبس زين آن از پس
 عهـده  دري زيـ تبر معلـم  توسـط  كـه  اسـت  »ديالفوا زبده«ي خطي ها نسخه نيا ازي يك كه ماندهي برجا نهيزم نيا در

 بـه  آن مفصـل  و مهم بخش اما ستيني نگار نامه آدابي آموزش در مستقلي اثر چند هر  اثر نيا شده نوشته هيقاجار
  .است يافته اختصاصها  نامه طيشرا و اركان وها  نامه اقسام وي منش اقسام و انشا علم
 نيـ ا جيتدر به و رفت دست ازي پهلو دوره در سپس وي فارسي سينو ساده با همزمان مشروطه دوره در روند نيا
  .)13: ص ،1388 ان،يجعفر( .شد ديناپد علم
 ميپرداز يم حاضر مقالهي لاص بحث بهي فارس ادب در انشاء علم و انشاء نهيشيپ مورد در مختصر مقدمه نيا انيب با
 و الكاتـب  دسـتور ي يعنـ  اثـر  دو سهيمقا وي بررس بهي گارن نامه آداب آموزشي  نهيزم در ددمتع آثاز انيم از نآ در كه

 قـرار  سـه يمقا وي بررسـ  مـورد  ريـ زي هـا  جنبه از آنهاي اجمالي معرف از پس اثر دو و است شده پرداخته ديالفوا زبده
  :اند گرفته
  .ينگار نامه آداب در اثر دوي  مقدمه سهيمقا وي بررس .1
   .اثر دو در ها نامه درج بيترت وي گذار نام ،يبند ميتقس سهيمقا وي بررس .2
   .اثر دو در ها نامهي كل شكل و اركان سهيمقا وي بررس .3
  .ها نامه در كتابت خيتار ذكر نظر از اثر دو سهيمقا وي بررس .4
  .اثر دو در ها نامهي سبكي ها يژگيو سهيمقا وي بررس .5

 ،يفارسـ  نثـر ي خيتـار ي هـا  دوره بـه  مربـوط  وي عمـوم  صـورت  بـه ي فارس انشاء و ترسلي  درباره :قيتحق هينيشيپ
  .است افتهين انجامي پژوهش چيه حاضري  مقالهي  حوزه دري ول است شده انجامي قاتيتحق

 دست و مهم منابع از مقاله، نگارش به مربوط ميمستق منابع از استفاده بر عالوه نگارنده است ذكر به الزم انيپا در
  .است مذكور منابع فهرست در آنها ازي برخ كه است جسته بهره مقاله نيتدو جهت زيني گريد اول

   بحث -2
  اثر دو اجمالي معرفي -2-1
  دستورالكاتب -2-1-1

 آن حكمـران  نام بهي هجر 767 سال در كه استي نخجوان هندوشاه محمدبن اثر المراتب نييتعي ف دستورالكاتب
 و حمـد  بـا  مقدمـه . اسـت  جهينت يك و بخش دو مقدمه، شامل كتاب نيا. است شده فيتال سياو خيش سلطان زمان
 كتـاب  تيفيك انيب مقدمه ادامه در و آمده سياو سلطاني ثنا و حمد سپس شوديم شروع غمبريپ و پروردگار شيستا
. اسـت  آمده كتابت مناسب مكان و زمان انيب و شانيا وآالت كتّاب آداب كاتب، لتيفض آن، در متامل شروع شرط و
 شده نوشته ها نامه شكل به و است مرتبه چهاري حاو كه »مكاتبات در« عنوان با كتاب بخش نينخست مقدمه دنبال به

 .است آمده) خاتمه( جهينت باالخره و گرفته، قرار است باب دو شامل كه كتاب بخش نيدوم سپس و آمده،

  :الفوايد زبده -2-1-2
 متفرقـه  ديـ فوا دري عمـوم  وي كل موضوع با ورق 396ي حاوي فارس زبان به فرد به منحصري انسخه ديالفوا زبده

ي امقدمـه  با كتابي ابتدا. است شده نوشته قاجار عهد در كه استي زيتبر معلم ابولقاسم جعفربن محمد اثر شماريب
  .شوديم شروع نيعناو فهرست ذكر و آن فيتال بر اقدام ليدل و مولف نام كتاب، نام مورد در كوتاه
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 در بحـث  بـه  آن از پـس . شـود يم شروعي عرب نحو و صرف قواعد مورد در مفصل بحث با كتاب متن آن از پس
 كـالم  ميتقس مورد در بحث با سپس. پردازديم اربعه عناصر و گانه نه افالك و اتيعلو انيب و موجودات ميتقس مورد

 و پـردازد  يمـ  يـك  هـر ي براي فارس وي عربهاي  نمونه ارائه وي شعري قالبها انواع حيتوض و فيتعر به نثر و نظم به
 بحـث  وارد مباحث نيا از پس. داردي شمار يبي ادب فوائد كه آورد يم عيبد و انيب و بالغت مورد دري فراوان مباحث

. شـود يمـ  يمنش مقام استحقاق طيشرا وي منش اقسام وي منش تيماه انيبي يعن حاضر مقاله در ما نظر مورد وي اصل
 هـر ي بـرا يي هـا  نمونه ارائه و آنهاي كل اركان و طيشرا ذكر وي رسمهاي  نامه اقسام انيب به  كه است قسمت نيا در
 شود يم يررسميغهاي  نامه عنوان ستيب حدود كهها  نامه گريد انواع ذكر به آن از پس. پردازديمها  نامه اقسام از يك
 ذكـر  وي سـلطان  ديـ ع در را گرييكـد  زيـ تبري اهال ديبازد نوبت انيب به ورق يك در هم كتاب خاتمه در و. پردازد يم

  .پردازديم زيتبرهاي  محلهي اسام
   نگاري نامه آداب مورد در اثر دو مقدمه ومقايسه بررسي -2-2
  :دستورالكاتب بررسي -2-2-1

 مكـان  و زمـان  انيـ ب و شـان يا آالت و كتّـاب  آداب ن،يسـالط  بـا  مكاتبات آداب انيب به كتاب مقدمه دري نخجوان
  .پردازديم كتابتي برا مناسب
  نگارش شرايط

  : ديگو يم نيچن خالصه طور به نيسالط با مكاتبه آداب درخصوص
 ممكـن  شـان يا وصـال  چه. نكندي آرزومند و اقياشت ذكر وزرا و بزرگ امراء و نيسالط مكاتبات در ديباي منش -
  .ستين
 جـالل  و جـاه  و اقبال وي معال«: چنانكه. سديننوي فارسي يك وي عربي يك دعا دو جهمور فيطوا از يك هر به -

  )57 ص. (»باد مساوق زمان امتداد با بقاءه اهللا اطال فالن
 عجلـه  از و كنـد ي دوري وحش بيغر الفاظ استعمال از و باشد استعارت حيتنق و عبارت بيتهذ بند در همواره -

  .شودي نم تيرعا قلم سرعت و استعجال در عبارت و خط حسن كه چرا زديبپره زين قلم سرعت و
  .سدياوبنو منزلت و قدر برحسب راي كس هر القاب -
 مهـر  بـه  ممهـور  را مكتـوب  و زدير آن بر پاك خاكي قدر منيت و تبرك جهت نامه، اتمام از بعد و تينها در - 

  .كند
  نگارش ادوات
  :سدينويم زين شانيا آالت و كُتّاب آداب مورد در

 آمـاده  ديـ باي همگـ  كـه  دارد اجيـ احت كاغذ و حبر و دوات و تراش قلم و قلم چون چندي آالت به كتابت در كاتب
 بكار امروز كهي قلم هر و دارد دهيتراش قلم وستهيپ. نكند منع خواهدي گريد اگر اما. نخواهد تيعاري كس از و باشد

 و كتابـت  آالت تمامت. نكند قط گريد قلم بر را قلم و دارد زيت شهيهم تراش قلم. بتراشد ديتجد به گريد روز داشت
 شـد  فـارغ  كتابـت  از چون و ندازدين رهگذر بر و دارد زيعز را قلم تراشه. دينما محافظتي اهيس از را جامه و دست
 مشـك ي قدر به را دوات نيهمچن. نگذارد قلم بر عقده و ردينگ دهان در را قلم كتابت، وقت در. گرداند پاك را قلم
 كاتـب  از بزرگتـر  هيـ ال مكتوب اگر. آردي معزول كه ننهد بلندي جا و وبالش طاقچه بر را دوات. دارد بيمط گالب و

 بـر  را مكتـوب  جـواب . باشد بزرگتر كاغذ عرض باشد كاتب از كوچكتر اگر اما باشد متوسط ديبا كاغذ عرض باشد
 را خـط  و ننگـرد  كنـد يمـ  كتابت كهي كس مكتوب در نيهمچن. سديننو باشد خود از بزرگتر كهي كاتب مكتوب پشت
  .باشد هيال مكتوب ليتجه عالمت كه نكند اريبس اعراب و نقطه
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  نگارش مكان و زمان
ي گرسنگ و گرما و سرما افراط وقت در. سديننو گريد نماز از بعد كه ديبا: سدينويم هم كتابت زمان خصوص در

 تيـ رعا راي نجـوم  اراتيـ اخت نباشدي ضرور نامه نوشتن اگر و سديننوي زيچ هم خواب غلبه و غضب وي تشنگ و
  .كند

 مشـغله  انيـ م از و نباشـد  كيـ تار و تنگ و گرم و سرد كتابت مكان كه ديبا: سدينويم هم كتابت موضع مورد در
  .دهد او به را مقام شود مجبور ديايبي كس او از بزرگتر اگر كه نديننشي مقام بر و نديننش احير مهب بر. باشد دورتر

  الفوايد زبده بررسي -2-2-2
ي قـوا  حيتشر و انسان تكوني چگونگ انيب از پس ،»انسان تكون در« عنوان باي مبحث در خود اثر دري زيتبر معلم 
 ازي يكـ  عنـوان  بـه  »كتابت«ي معرف و اتيح ادامهي براي صناعت كسب به انسان دانستن محتاج و او،ي ظاهر وي باطن

 اقسـام  ذكـر  ،يمنشـ  فيـ تعر مـورد  در بحث باي نگار نامه آداب آموزش نهيزم در را خود بحثي ابتدا صناعات، نيا
  . كنديم آغاز نيچني منش مقام استحقاق طيشرا وي منش

  منشي ماهيت
  .است آمده خلقي معن به انشاء و است كننده انشاء لغت دري منش بدانكه: سدينو يمي منش فيتعر در
  منشي اقسام
  :شوديم منقسم قسم چهار بهي منش جماعت، استعمال بنابر: سدينو يمي منش اقسام مورد در
  .است صادق او بري منش فيتعر كه استي قيحقي منش اول قسم -
 بـا  و دهـد يمـ  ربـط  گرييكـد  به گرفته چندي فقرات بلغاء، بيترك از اما ندارد انشا قوت كه است نيا دوم، قسم -
  .كند تيرعا متانت و سالمت در را فقرات مناسبت زين لفظ حسب به كه توانديم ،يمعن حسب به ربط وجود
ـ  مناسـبت  لفـظ  حسـب  بـه  اما دهد ربط توانديم گرييكد به را بلغاء متفرقه فقرات كه است نيا سوم، قسم -  نيب

  .كند تيرعا تواندي نم سالمت و متانت در را فقرات
  .است الربط كه دهديم يربط بلغاء فقرات انيم كه است نيا چهارم قسم
 قسـم  بـه  منحصـر ي قـ يحقي منشـ  كه رايز. يمنش نه نديگو كاتب را ثلثه اقسام ،يقيحق انيمنش: سدينو يم ادامه در
  .است واحد
  منشي شرايط
  :سدينويم همي منش مقام استحقاق طيشرا مورد در
ي معنـ ي ادا قـدرت  تـا  سـازد  منثور بتواند را فضال غهيبل اشعار. باشد ميمستق طبع و ميقو فكر صاحب ديباي منش
 و بشناسد رونديم كار به خودي لغوي رمعنيغ دري عرب در كه كلماتي برخ. باشد قران حافظ. آورد بدست را خوب

 و نحو و صرف و عرب لغت علم. نبرد كار به را مردم انيم در عيشاي غلطها. ببرد بكار آنها نظر موردي معن همان در
 تيـ رعا فقـرات  انيـ م در را سجع. باشد متانت و لطافت و سالستي دارا اوي بيترك صور. باشد داشته انيب وي معان
 . كند

  :اثر دو مقايسه-2-2-3
 با مكاتبه آداب خصوص دري توجه قابل و مهم نكات به خود اثر مقدمه دري نخجوان شود يم مالحظه كه چنانچه

 وي نگـار  نامه در بيغر لغات استعمال از زيپره به مثال عنوان به. كند يم اشاره آن در متامالن شروع شرط و نيسالط
ي مهم نكات به كتابت آالت از استفادهي چگونگ مورد در كند يم ديتاك است كتابت دري مهم نكته كه عجله از زيپره

 به و دهد يم تياهم مختلف مكاتبات در كاغذ طول و عرضي چگونگ به نيهمچن. است تامل قابل كه كند يم اشاره
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 ذكـر  بـه  تنهـا ي نكـات  نيچن به اشاره بدوني زيتبر معلم كه آن حال. كند يم ديتاك كتابت در هم مناسب مكان و زمان
 مهم نكاتي برخ به كه استي منش مقام استحقاق طيشرا ذكر قسمت در تنها پردازد يمي منش اقسام وي منش فيتعر
  .كند يم اشاره نثر به اشعار آن ليتبد قدرت و بلغا اشعار حفظ قرآن، حفظ چون نامه انشاء در
  :اثر دو درها  نامه درج ترتيب و گذاري نام بندي، تقسيم مقايسه و بررسي -2-3
  :دستورالكاتب بررسي -2-3-1

 منشـات  از را آن بيـ ترت كتـاب  باچـه يد در خـود  اشـاره  بنـابر  كهها  نامه درج بيترت وي بند ميتقس دري نخجوان
 اقتبـاس  خشاب نيالدي رض وي منش نينورالد وي بغداد محمد نيبهاءالد و طواط و نيدالديرش مثل فن نيا استادان
 نوشـته  پادشـاهان  انيـ م نكـه يا براسـاس  را مكاتبـات  كـه  بيـ ترت نيبـد . است كرده تيرعا مخصوصي نظم نموده،

ـ  نكـه يا يـا  شـوند، يمـ  نوشـته  مملكت اركان گريد و وزراء و امراء چون مملكت مختلف اركان نيب يا شوند، يم  نيب
 مـردم  و مملكت اركان ريسا و پادشاه نيب كه هستند مشترك مكاتبات نكهيا يا و شونديم نوشته مردم مختلف طبقات
 شـان يا اوالد و نيخـوات  و نيسـالط  نيب كه راي مكاتبات اول مرتبه در: كردهي بند رتبه مرتبه چهار در شوند يم نوشته
  . است آورده شود يم نوشه
 نوشـته  شـان يا اوالد و نيخـوات  و وزرا و الوسي امرا چون مملكت مختلف اركان انيم كهي مكاتبات دوم مرتبه در

  .است آورده شوديم
 آورده را شـود يمـ  نوشته الناس اوساط و الناس اشراف چون مردم مختلف اقشار انيم كهي مكاتبات سوم، مرتبه در
  .است
ي مكاتبات و است وزرا و امرا چون مملكت اركان و نيسالط انيم مشترك كهي مكاتبات چهارم مرتبه در تينها در و
  .است آورده را است نيسالط به عمال و نواب نامه شرط  كهي مكاتبات و است نيسالط به ايرعا داشت عرضه در كه

  .كند ينمي مخصوصي نامگذار ها نامه تك تكي براي نخجوان كه استي گفتن
  :الفوايد زبده بررسي -2-3-2

 بـه ي اعلـ  از نكهيا  براساسي يعن هيال مرسل و مرسل براساس را) ها نامه يا( مسطورات خود، اثر دري زيتبر معلم 
 قسم ده به پادشاه ريغ يا باشد پادشاه نكهيا براساس و شونديم نوشتهي اعل بهي ادن از اي يمساو بهي مساو از اي يادن
  : سدينويم و كند يمي مخصوصي گذار نام زين يك هري برا و كنديم يبند ميتقس

 پادشـاه  ريغ اگر و. نديگويم فرمان اي فتحنامه اي منشور را مسطور باشد پادشاه و باشد رندهيگ ازي اعل فرستنده اگر
  .خواننديم مثال باشد
  .نديگويم »مكتوب« باشد رندهيگ باي مساو فرستنده اگر 
  . نديگويم ضهيعر باشد رندهيگ ازي ادن اگر و 
ي مسـاو  از وي اعلـ  بهي ادن از وي ادن بهي اعل از كه هستند مشتركهاي  نامه از عهدنامه و رقعه: ديگويم ادامه در 
  .است زيجا فرستادني مساو به

ـ  بـه ي اعلـ  از امـا  اسـت  زيجـا  فرستادني مساو بهي مساو از وي اعل بهي ادن از نامه تيتعز و نامه تيتهن در ي ادن
  .ستين زيجا فرستادن
 – نامه تيتعز – نامه تيتهن – عهدنامه – فرمان – فتحنامه – منشور: آورديم قرار نيبد هم راها  نامه درج بيترت
  .مكتوب – رقعه – ضهيعر – مثال

  :اثر دو مقايسه -2-3-3
 اسـت  كـرده ي بنـد  رتبـه  مرتبه چهار دري كل طور به را ها نامه و كرده عمل تر يكل ها نامهي بند ميتقس دري نخجوان

 در. اسـت  كـرده ي بند ميتقس قسم ده در را ها نامه نوع به نوع صورت به وي آموزش وهيش بهي زيتبر معلم كه آن حال
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 هـر ي براي زيتبر معلم كه آن حال كند ينم نيمعي خاص نام ها نامه ازي نوع هري براي نخجوان ها نامهي نامگذار مورد
ي زيـ تبر معلـم  بـه  نسبتي نخجوان كه گفت ديبا هم ها نامه درج بيترت مورد در. كند يمي مخصوصي نامگذاري نوع
ـ  كـه  راي مكتوبـات  ابتـدا  بيـ ترت به كه صورت نيبد كرده تيرعا راي خاص نظم  سـپس  آورده، اسـت  پادشـاهان  نيب

 آورده را مشـترك  مكاتبـات  هـم  تيـ نها در و مـردم  مختلف اقشار نيب مكتوبات سپس مملكت، اركان نيب مكتوبات
 بـاً يتقر كـرده  تيـ رعا ها نامه درج در او كهي بيترت است نكرده تيرعا را مخصوص نظم آني زيتبر معلمي ول. است
 تنهـا  آن سـنده ينو و شـوند  يمـ  نوشـته  پادشـاهان  جانـب  از فقـط  كـه  آورده رايي ها نامه ابتدا كه است صورت نيبد

  . است آورده را مشتركي ها نامه سپس. نامه فتح فرمان، منشور،: چون هستند پادشاهان
  : اثر دو درها  نامه كلي شكل و اركان مقايسه و بررسي -2-4
  :دستورالكاتب بررسي -2-4-1

 مطالعـه  بـا  امـا  نكـرده،  مشخصها  نامه تك تكي برا خاص طيشرا و اركان ،يدرس وي آموزش وهيش بهي نخجوان
 چهارگانـه  مراتـب  از مرتبـه  هـر ي ابتـدا  در مولف اشارات در دقت با نيهمچن و چهارگانه مراتبهاي  نامه مجموعه
 راي كلـ  شـكل  آن كـه  كـرده  مشـخص ي كلـ  چـارچوب  و شـكل هـا   نامـه  تمامي برا كه شوديم مشخص مكاتبات،

  :كرد ميترس توانيم نصورتيبد
. شوديم شروع هيال مكتوب شأن مناسب ادب و احترام القاب ذكر با سوم و دوم و اول مراتبهاي  نامه تمامي ابتدا
 معتقدان، نيمخلصتر«: چوني الفاظ با مكاتبات تمام در دعا نيا معموالً كه است دولت دوام و عمر طول هيادع سپس

  .شوديم شروع آن رينظي الفاظ و »مخلصي دعاگو معتقد، هواخواه
ـ  و مكتوبات صدر بر گاه و القاب ذكر از بعد گاه راي عربي دعا نيا  هيـ ال مكتـوب  شـان  مناسـب  القـاب  ذكـر ي ب
  .سدينو يم

 بخصوص شود يم نوشته هيال مكتوب شان حسب بر دعا و لقب نوع گانه سه مراتب مكاتبات تمام در استي گفتن
 آنهـا  مرتبـه  و شـأن  برحسـب  هم دعا و لقب نوع جهينت در است متفاوت امرا مراتب چون كه دوم مرتبه مكاتبات در

 بـه  كاتـب  اگر: سدينو يم و كند يم اشاره مهم نيا به دوم مرتبه مكاتبات آغاز در خود مولف كه چنان. است متفاوت
 يـا  خداونـد « لفـظ  ديـ با باشـد  كمتر اگر و القابي تمام با نوشت »برادر« لفظ ديبا باشد بزرگتر هيال مكتوب با نسبت
 اكتفـا  ديـ با القـاب  مجرد بر و مخدوم نه و نوشت ديبا خداوند نه باشدي مساو اگر و القابي تمام با نوشت »مخدوم

  )2 ص اول، جلد از دوم جزء(. كرد
 آن بـه  گانـه  سه مراتب مكاتبات كه است مضمونات ازي يك يا و احواالت ازي يك انيب ه،يادع و القاب ذكر از پس
 كه است احوال ستيب سندينويم هيادع و القاب ذكر از بعد اول مرتبه مكاتبات در كهي احواالت. اندشده نوشته منظور
 شكسـتن  و مملكـت  فـتح  تيـ تهن -4 حـج  راه فتحي استدعا -3 حتينص -2 سلطنت جلوس تيتهن -1: از عبارتند
  شكسـتگان  دنيـ گردان مسـتظهر  -7 مـال  و لشـكر  و نفـس  به امداد -6 اطراف ازي طرف به متيعز اعالم -5 دشمنان

 خواستن امان -14 اعتذار -13- عتاب -12 والدت تيتهن -11 زفاف تيتهن -10 وصلت طلب -9ي دوست طلب -8
 قوافـل  و تجـار  ترددي استدعا -19 نامه تيتعز -18ي شخص سپارش -17 ديتهد -16 عهدنامه -15 مجرمان جهت

   اعاظم ازي يك حضور استدعاء -20
 نيا از كه كند يمي معرف احوال شانزده را سندينويم هيادع و القاب ذكر از بعد دوم مرتبه مكاتبات در كهي احواالت

 و اخـالص  احـوال  اعالم -3 بازآمدن سفر ازي يعن قدوم تيتهن -2 سلطان نوازش و عمل ضيتفو تيتهن -1: قرارند
 ايخطا از استغفار -8 عتاب -7 خواستن مكارم عذر -6 فرستادن ايهدا و تحفه -5ي دوست و موافقت طلب -4 اتحاد

 ادتيـ ع -12 حـزم  و مشـاورت  -11ي ملكـ  بـه ي ملك ازي شخص حضور طلب -10ي نيد اعمال تقلد از استغفار -9
  . ختگانيگر استمالت -16 مكاره از خالص تيتهن -15 مكاره اصحاب تفقد -14 صحت تيتهن -13 مرض
 خواهـد  مكتوب يك حكم گردانند منضّم هيادع و القاب به را احواالت نيا ازي كي يوقت كه كند يم اشاره ادامه در
  . داشت
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 :از عبارتند كه است مضمون هفت سندينويم هيادع و القاب ذكر از بعد سوم، مرتبه مكاتبات در كهي مضمونات
 بالغـت  و خـط  حسـن  صـفت  و مكتوبـات  اجوبـه  -2 مالقات ديام و مفارقت ذكر وي آرزومند و اقياشت در -1

 جعـت  مرا طلب -5 سندينو مالقات از شيپ كهي جواب -4 سندينو گرييكد به مالقات از شيپ كهي احوال -3 عبارت
  . رقعه ده مختلفه رقاع در -7 كند رجوع هيال مكتوب به كاتب كهي مصلحت نييتع -6 معاودت و

ي آرزومنـد  و اقياشت انيب و مفارقت ازي ناش الم و درد ذكر از پس كاتب كه است آن مضمونات نيا در مهم نكته
ـ  امثـال  و اشـعار  ذكـر  وها  هيآرا انواع به آراسته عبارت با دوباره وصلت در  و اتيـ آ بـه  استشـهاد  وي فارسـ  وي عرب

 در كه آن حال. پردازديم نامه كتابت خيتار و او مقام و كاتب ذكر به باشد، مقام و حال خور در و مناسب كه ثياحاد
  .نداشت وجود كتابت خيتار ذكر نيشيپ مراتب مكاتبات
  .كنديم مسئلت حق جانب از را مالقات سرعت و مفارقت انيپا خ،يتار ذكر از پس
 و هيـ ال مكتـوب  از عيسر جواب انتظاري يعن. داردي مشخص شكل آنها آغاز مانند زين گانه سه مراتبهاي  نامه انيپا
 باد، مستدام دولت و باد بكام جهان«: رينظي فارس زبان به اغلب مختصريي دعا جمله يك به كه نامه خاتمه تينها در

ي النبـ  بحق ،)هانامه تيتعز مخصوص دعا( باد اعمار وارث سلطنت حضرت باد، مقارن ازمنهي انتها به دولتي ابتدا
  .شوديم ختم» ... و صحبه و آله و

 نيبد راها  نامه نياي كل اركان توانيم شد، گفته گانه سه مراتبهاي  نامهي انتها و ابتدا خصوص در آنچه براساس
  1:كرد ذكر قرار
 القاب ذكر -1
  هيادع ذكر -2
 مضـمونات  ازي يكـ  يـا  و ،)دوم و اول مرتبـه  نامـه  مخصـوص ( احـواالت  ازي يكـ  انيـ ب كـه  نامـه ي اصل متن -3

  .شوديم نوشته منظور آن به مكتوب كه است) سوم مرتبههاي  نامه مخصوص(
  )سوم مرتبهي هانامه مخصوص( كتابت خيتار و او مقام و كاتب ذكر -4
  )سوم مرتبهي هانامه مخصوص( مالقات سرعت و مفارقت انيپا مسئلت -5
  هيالمكتوب از عيسر جواب انتظار انيب -6
  يفارس زبان به اغلب مختصريي دعا جمله ذكر -7

 نظـر  از هـا هيـ جواب نيـ ا و هستند زين هيالمكتوب جانب از جوابي دارا گانه سه مراتبهاي  نامه تمام استي گفتن
  . هستند مكتوبات هيشبي كل شكل و اركان

 مـردم  طبقـات  و نيسـالط  يـا  و مملكـت  اركـان  گريد و نيسالط انيم مشترك مكاتبات كه چهارم مرتبه مكاتبات
 باشـد  مسـئله  نيا توانديم هم امر نيا ليدل. اندنشده نوشتهي كل شكل يك به اول مرتبه سه مكاتبات برخالف هستند

ي گروهـ  چـه  انيـ م نكـه يا برحسـب  لذا هستند مختلفي گروهها انيم مشترك مكاتباتها  نامه از دسته نيا چون كه
  :كه صورت نيبد. است متفاوت هم آنها شكل شونديم نوشته

 كـه  راي فتحـ  بشـارت ي سـت يبايمـ  چون است،ي مملكت فتح مورد در پادشاه به وزرا و امرا مكاتبات كهيي هانامه -1
 هـا  نامه نياي كل اسلوب. است فصاحت مستلزم هم آن انشاء نرويا از بدهند تمام تاب و آب با است نموده پادشاه

  :كه است نيچن
  .شوديم شروعيي دعا جمله با آني ابتدا -

                                                            
 مختلف هاي نامه براي  چهارم مرتبه مكاتبات در كه بعدي موارد و مورد اين در شده ارائه هاي اسلوب و اركان كه است ذكر به الزم -1

 ها اسلوب و اركان آن ارائه به خود مولف و است شده بيان ها نامه  نمونه در دقت با و شخصي استنباط براساس تماماً شده ذكر
 .است نپرداخته
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 شـكر  صـورت  هـم  كـه ي لحن به پادشاه حق در خداوند خاص توجهات وي اله مخصوصي نعمتها ذكر سپس -
  . است خداوند نزد در پادشاهي دگيبرگز به افتخار هم و دارد راي الهي ها نعمت

  .مملكت ريتسخ خبر دنيرس بري شادمان و مسرت اظهار سپس -
  .نديآ حضرت آن تصرف حوزه در ممالك مجموع نكهيا بر ديام اظهار سپس -
  .عمر و دولت دوامي دعا تينها در و -

 دربـاره  وزرا يـا  پادشـاهان  جانـب  از مملكـت  اركان گريد و وزرا و امرا به كه استي كلي دستورها كهيي ها نامه -2
  :كه است نيچن ها نامه نياي كل اسلوب. شوديم دادهي امر كردن معلوم يا وي مهم انجام

 و....  كه ديبايم فالن ،.... كه، بداند....  فالن«: گردديم آغاز نگونهيا لقب ذكر و مقدمه چگونهيه بدون آني ابتدا -
  »رهيغ

  .شوديم خواستار الفوري ف و تمام جد به راي امر كردن معلوم يا مهم انجام د،يمف تذكرات از پس -
  .شوديم ختم گوناگون جمالت به و نداردي نيمع اسلوب همها  نامه نگونهيا انيپا -

  :است نيچن آنهاي كل اسلوب است نيسالط به ايرعا داشت عرضه در كهيي ها نامه -3
  ظـالم ي تعـد  و ظلـم  بـر ي چـارگ يب و عجز در ايرعا حال عرض و نابسامان احوال ذكر -2 هيادع و القاب ذكر -1

   نامه آخر دري فارس مختصري دعا ذكر -4 او ميعمي يار و عون به ديام و سلطان جانب ازي ادرسيفري تقاضا -3
 شكل. باشد مفوض او به كهي مهم در است پادشاه حضرت به نواب ازي يك نامه شرط يا و عهدنامه كهيي ها نامه -4

  :است نيچن آنهاي كل
  .شوديم شروع »مستشهدات ذكري ب« اي »مستشهدات به موكد« لفظ با نامهي ابتدا -
  .شده ضيتفو او به كه استي شغل ذكر سپس -
  شده مقوض او به شغل خيتار آن از كه استي خيتار ذكر سپس -
  .داردي مرع شغل آن در را انتيد و امانت طيشرا تا كنديم ياد كه استي سوگند ذكر سپس -
  .شوديم ختم »المذكور خيالتاري ف ذلكي جر«ي عرب جمله به زينها  نامه انيپا -

  :الفوايد زبده بررسي -2-4-2
ي خاص طيشرا و اركاني آموزش وهيش بهها  نامه گانه ده اقسام تك تكي برا خود ،ينخجوان برخالفي زيتبر معلم

 گانه ده اقسام ازي قسم هري برا ابتدا كه است صورت نيبد او كار نحوه. كنديم ديتاك آنها تيرعا بر و كنديم نييتع
 در كـه  راي طيشـرا  اركان، ذكر از پس. برديم نام بيترت به را اركان آن و كند يم مشخص راي مخصوص اركان ها نامه

 قسـم ي بـرا  كـه ي طيشرا خصوص به. هستند مفصلي طيشرا كه كنديم ذكر كرد تيرعا ديبا نامه از قسم آن نوشتن
 ليسـب  بري مثال پس. مثال ذكر به رسديم نوبت طيشرا و اركان ذكر از پس. است مفصل اريبس كنديم ذكر »مكتوب«

 ركـن  قـاً يدق مثـال  آن در و باشـد  شده نوشته چارچوب و شكل همان در كه آورديمها  نامه از قسم هري برا اختصار
 اكثراً كه نامه نمونه چند پس رسديم نمونه ارائه به نوبت ب،يترت نيبدي مثال ارائه از پس. كنديم مشخص راها  يبند
 شـده  تيرعا آن در مذكور طيشرا و اركان تمام كهي طور به آورديمها  نامه از قسم هري برا هستند عنواني دارا هم

  . كندينم مشخص راها  يبند ركن قاًيدق »مثال« مانندي ول است
  : ميپردازيم كرده انيب ها نامه گانه ده اقسام از يك هري برا كهي طيشرا و اركان ذكر به اختصار طور به نكيا

   :منشور -1
  : كنديم ميتقس قسم دو به را منشوري زيتبر معلم

 بيترت به ركن ششي دارا منشور قسم نيا. سندينويم ماهر هنرمندان به نيسالط كه است آن منشور، اول قسم -
 ازيامت انيب -4 هنر علوشان انيب -3 رسول حضرت ميتسل و هيتصل -2ي تعال حق ديتمج و ديتحم -1: است ريز

  اوسـت  نـام  بـه  منشـور  كـه ي هنرمنـد  ذكـر  -5) اسـت  زيجا ركن نيا حذف( هستند هنر به متصف كهي كسان
  . مذكور هنرمند سفارش -6
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 هيتصـل  و ديـ تحم عبـارت  -1: از عبارتند خالصه طور به كه كنديم ذكر منشور قسم نيا نوشتني برا همي طيشرا
  باشـد  منشـور  صـاحب  سـلطان  رتبـت  فراخـور  عبـارات  -2 منشور مضمون بر باشد مشعر استهالل براعت قيطر به
  . باشد هيالمكتوب رتبت قدر به القاب -3 

 منشـور  از قسـم  نيـ اي برا. دهنديم ميتعظ قيطر به مهم امور ضيتفو در نيسالط كه است آن منشور دوم قسم -
  :كنديم نيمع ركن هفت

   اوسـت  نـام  بـه  منشـور  كـه  كس آن فيتعر و فيتوص -4 منشور صدور سبب -3 ميتسل و هيتصل -2 ديتحم -1
 ديكأت -7ي مرضّ قيطر به امر آني اجرا ديتاك 6. اوست نام به منشور كه آنكس به امر ضيتفو بر سلطان حكم -5
  . آن مضمون عدول از فيتخو و سلطان حكم اتباع در وانيد اصحاب بر

  منشور قيطر به نامه خالفت
   ميتسـل  و هيتصـل  -2 ثنـا  و حمـد  -1: كنـد يم نييتع ركن هشت است منشورنامه طبق بر كهي انامه خالفتي برا

 ذكـر  -6 او ميتعظـ  و فهيخل ذكر -5 صفاتند آن به متصف كهي كسان شرافت انيب -4 عرفان وي تقو علوشان انيب -3
 بر مذكور فهيخل استقامتيي رجا ذكر -8 طالبان تيترب در فهيخل مبرور جد و مشكوري سع ذكر -7 خالفت ضيتفو

  .است مورأم خود خيش از كهي اجاده
  فرمان -2

  :كنديم نيمع ركن هشت فرماني برا
 حسـب  بـه  اگـر  و فرمـان  هيال مرسل اسم ذكر -4 فرمان مرسلي دعا -3 فرمان مرسل ميتعظ -2 فرمان ميتعظ -1
 پادشاه حكم -7 فرمان ارسال سبب -6 هيال مرسل به فرمان اصدار ذكر -5 فال والّا سنديبنو باشد دعا و ثنا قيال تيرت
   آن از عدول ديتهد و فرمان اتّباع بر ديكأت -8 آن بر

  : كنديم انيب نيچن اختصار به را فرمان طيشرا اما و
 تـا  باشـد  آن در متعـدده  القـاب  نيهمچنـ  و باشد سلطان اسمي عني »طغرا« فرمان اول در كه است نيا اصل شرط
 عـوض  به نيفرام اول در بودند حاكم عجم بالد در كه او اوالد و زخانيچنگ متابعت به ترك نيسالط و دينما خوب
. باشـد  پادشـاه  سـلطنت  رتبـت  مناسب سلطان ميتعظ عبارت نكهياي ثان شرط. ما سخني يعن سندينويم »سوز« طغرا
  .باشدي مرع است صادر او به فرمان كه كس آن رتبت كه نيا ثالث شرط

  فتحنامه -3
  :از عبارتند كه كند يم انيب ركن پانزده فتحنامهي برا
 ذمـت  بـر  انـام  امـور  ميتنظـ  وجوب انيب -3 رسول حضرت ميتسل و صلوه -2 حق حضرت ديتمج و ديتحم -1
 لشكر قدرت و كثرت صفت -6 پادشاه متيعز ذكر -5 متيعز سبب -4 كفّار كفر قمع و اشرار ظلم دفع و نيسالط
 نصـرت  ذكـر  -10 جـدال  و قتال صفت -9 خصم جسارت و جرات صفت -8 خصم گروه شكوه صفت -7 سلطان
 آن اسم -14 بحر و برّ مانيمق بر ظفر و فتح اخبار -12 عوضي ب منعم شكر و حمد -11 دشمنان متيهز وي سلطان
  . ظفر و فتح تواتر بر التجاء كمال ذكر -15 خالق سپاس و است صادر او بر فتحنامه كه كس

 اسـتهالل  براعـت  صـنعت  صـلوه  و ديـ تحم در: است نيچن اختصار به دانديم يضرور فتحنامهي برا كهي طيشرا
. است واجب خصم لشكر كثرت اطناب باشند شده مالك را او ملك و باشند كشته يا گرفته را خصم اگر. باشدي مرع

  .باشد بكر معنا نظر از و استوار لفظ نظر از فتحنامه عبارات
 نيـ اي بـرا ي مخصوصي نامگذار اوالً كه آن بدون اما پرداخته نامه فتح ارائه به همي نخجوان شد مالحظه كه چنان

  .بكند انيبي درس وهيش به آن اول دري مخصوص طيشرا و اركان كه آن بدون اًيثان بكند نوع
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  عهدنامه -4
 مـان يپ و عهد شان و جاللت -3 سالم و صلوه -2 ديتمج و ديتحم -1: دانديم ركن هشت بر مشتمل را عهدنامه 

  . يتعال حق از آني وفا استدامت و عهد استقامتي رجا ذكر -5 معاهدت جاده انحراف از بيتره و فيتخو -4
ي مرعـ  صـلوه  و حمد در استهالل براعت: كه است نيا خالصه طور به كنديم مشخص عهدنامهي برا كهي طيشرا
  . باشد ثياحاد و اتيآ به نيمز عهدنامه. باشد

  نامه تهنيت -5
 بـه  طهيشزي جزا -4  هيال مرسل اسم -3 هيال مرسلي ثنا -2 طهيشر -1: كند يم انيب ركن دوازده نامه تيتهني برا
 بـه  مسـرت  اظهـار  -8 تيـ تهن مقدمـه  -7 سـالم  ابالغ -6 كاتب ذكر -5 باشد هيال مرسلي دعا بر مشتمل كهي طرز

 تيـ تهن چـه  آن ارتقـاء  و بقـاء  رجاء -10ي اله شكر و حمد -9ي وانيد عهده يا فرزند مثال كنند تيتهن آنچه حصول
   مرسلي دعا -12 كنند تيتهن آنچهي دعا -11 كنند

  نامه تعزيت -6
 طهيشـر ي جـزا  -4 هيالمرسل اسم -3 هيال مرسلي ثنا -2 طهيشر -1: دانديم ركن يازده بر مشتمل را نامه تيتعز 
 وجـوب  -9 جـزع  دهيـ فا عدم -8 بتيمص شد انيب -7و 6 تيتعزي ادا مقدمه -5 باشد هيالمرسلي دعا كهي طرز به

  . هيالمرسلي دعا -11 مرحومي دعا -10 صبروقرار
  :از عبارتند خالصه طور به دانديمي ضرور نامه تيتعز و نامه تيتهني برا كهي طيشرا

 يـا  و نامـه  تيـ تهن در مسـرت  اظهار در هيالمرسل و مرسل رتبت تيرعا -2 طهيشر در استهالل براعت تيرعا -1
  .نامه تيتعز در اندوه و تحزن اظهار
 زمـان  نيا در«: ديگويم و كنديم ياريبس ديتاك هيال مرسل و مرسل رتبت تيرعا به مخصوصاً مولف استي گفتن
 ص(» .ندينما شتريب اهتمام مراتب تيرعا در كتّاب تا شد كرده حيتصر نيبنابرا....  ستندين راغب مردم مراتب تيبرعا
550(1  

 مثال -7

 مرتبت قيال كهيي دعا و ثنا با هيال مرسل اسم -2.  آن ميتعظ و مثال لفظ ذكر -1: دانديم ركن شش شامل را مثال
 بـه  اختتـام  -6 مثـال  از اطاعـت  بـر  ديتاك -5 است مرسل مرا آنچه به هيال مرسل امر -4 ارسال سبب ذكر -3 اوست

  مهام اتمام قيتوفي دعا
 بـه ي اعلـ  از كه باشد ظاهري يعن باشد مثال مناسب كه باشدي قيطر به كالمي اجرا كه دانديم آن زين را مثال شرط

  .استي ادن
 در لـذا  دانـد يمـ  ريـ وز مثالً رپادشاهيغ دستور بلكه داندي نم پادشاهان دستور را مثال مولف ميگفت زين قبال چنانكه

 حشـمت  و عظمـت  تا بود مذكور طيشرا و اركان طبق رانيوز مثال گذشته در: كه سدينو يم آن طيشرا و اركان انيپا
 االن تـا  زيـ چنگ ظهـور  زمـان  از امـا  گـردد  سريم امور قوام آن واسطه به و باشد متمكن ايرعا و عمال قلوب در ريوز

 را نظر مورد حكم بعد و دعا بعد و سندينويم هيال مرسل مدح مثال، اول در زمان نيا و. است متروك مذكور اسلوب
  )559 ص(. سندينويم
  عريضه -8

  حـال  عـرض  -3 ضـه يعر مرسـل  ذكـر  -2 داشـت  عرضـه  يا ضهيعر -1: دانديم ركن چهار بر مشتمل را ضهيعر
   دعا -4

                                                            
 كه است گذاريشماره براساس شودمي ديده متن ارجاعات در كه صفحات شماره لذا. بود گذاري شماره فاقد نسخه است ذكر به الزم -1

 .ام كرده گذاري شماره كي شماره از مقدمه ابتداي از ترتيب به را صفحات و داده انجام نگارنده
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 آخـر  تـا  سـند يبنو دهيكشـ  را داشت عرضه يا ضهيعر لفظ: كنديم انيب نيچن خالصه طور به زين را ضهيعر طيشرا
 انيـ ب تمام تيفيك با كننديم اعالم را او حال كه كس آن انكار و عجز. سنديبنو ضهيعر لفظ ريز در را مرسل نام. سطر
  . دارد تمام دخل حاجاتي قضا در كه شود

   رقعه -9
   اختتامي دعا -3 حال اعالم -2 دعا -1: دانديم ركن سه بر مشتمل را رقعه
 خـواه  باشد رقعه سندهينو آن از شعر خواه كنند انيب نظم به را مقصود عرض كه دانديم نيا را رقعه نوشتن شرط

 قطعـه  يـك  هـم  شـعر  كـه  اسـت  بهتر. اوست فضل ليدل و است بهتر باشد سندهينو خود از اگر اما. گريد كس آن از
  .باشد فرد اي يرباع يا فيلط
  مكتوب -10

  :كند يم انيب ركن چهارده  مكتوبي برا 
 سالم ابالغ -7 تيتح و سالم -6 كاتب ذكر -5 هيال مكتوب اسم -4 دعا -3 ثناء -2 است آن بر ابتدا كهي لفظ -1

 اختتام -14 اختتام مقدمه -13 التماس و توقع -12 احوال اعالم -11 كتابت خيتار -10 مالقات طلب -9 اقياشت -8
   دعا به

 اختصـار  بـه  كـالم  اطاله ازي ريجلوگي برا لذا است مفصل اريبس دانديم يضرور مكتوبي برا كهي طيشرا اما و
 كـه  مكتوب اول ركن كه است نيا انيمتساو مكتوب وي اعل بهي ادن مكتوب در اول شرط: ميكنيم انيب را مورد چند
ي فارسـ  مـدحت  و ثنـا  ركن آنكه دوم شرط. »حضرت به جناب، به«: مانند باشد »با« حرف به مصدر است آن بر ابتدا
 از كاتـب  و باشـد  پادشـاه  هيـ ال مكتوب اگر چهارم، شرط. است كاتب و هيال مكتوب مرتبت تيرعا سوم شرط. باشد
 و سـلطنت ي بقـا ي دعـا  و اعتقاد خلوص اظهار انيب مالقات، طلب و اقياشت ركن عوض به ديبا گر،يد پادشاه وزراء
  ... و كنند حذف را خيتار ركن نباشد مكان و زمان بعد اگر. سندينو دعاي قبولي رجا

 ديـ آي برم دستورالكاتب سوم مرتبه مكاتبات با آن سهيمقا و قسم نيا طيشرا و اركان در دقت با است ذكر به الزم
  .شونديم محسوب »اتياخوان« جزو دستورالكاتب سوم مرتبه مكاتبات و ديالفوا زبدهي ها نامه از قسم نيا كه

 زيـ ن »هـا  نامچـه « خـود  قول به ياها  نامه گريد انيب به »مكتوب« قسم ذكر از بعدي زيتبر معلم گفت ديبا خاتمه در
ي خاصـ  طيشـرا  و اركـان  مولـف  و شوندي نم محسوبي رسمهاي  نامه جزوها  نامچه نيا كه آنجا ازي ول پردازد يم

 در آنهـا  نگارش نوع با خوانندگانيي آشنا جهت صرفاً ها نامچه نيا ازي انمونه ارائه به تنها و كندي نم انيب آنهاي برا
 سـت يب حـدود  كـه هـا   نامچـه  نيا. شدي خوددار آنهاي بررس از كالم اطاله ازي ريجلوگ جهت لذا پردازديم عصر آن

 نامچـه،  رهـن  نامچـه،  هبه نامچه، وقف نامچه، ليتعد نامچه، هيحج رنامه،ياج نامچه، اجاره: قرارند نيبد هستند مورد
 نامچـه،  هيـ عار نامچـه،  شراكت نامچه، مزارعه نامچه، مساقاه نامچه، مضاربه نامچه، قسم نامچه، مصالحه حجرنامچه،

 استشـهاد  نامچـه،  استفتاء نامچه، هيد نامچه، هيوصا نامچه، توبه نامچه، ميق نامچه، كفالت نامچه، عهيود نامچه، وكالت
  .نامچه التزام و نامچه آزاد رنامچه،يفق نامچه، اجاره نامچه،

  :اثر دو مقايسه-2-4-3
ي هـا  فرمـول  و اركـان  شـكلها،  ارائـه  بهي آموزش شكل به خودي نخجوان شوديم دهيفهم اثر دو سهيمقا از چنانكه
ي هـا  فرمـول  و اركـان ي آموزشـ  صورت به خودي زيتبر معلم كه آن حال پردازدي نمها  نامه نگارشي برا مخصوص

 در ،يسـركان يتو قاسـم  دكتـر  گفته به كه استي روش همان نيا و كنديم مشخصها  نامه اقسام نگارشي براي خاص
 درهـا   نامـه  نگـارش ي بـرا  مخصـوص ي شـكلها  و فرمولهـا ي محتـو يي كتابهـا  كـه  بود شده متداول انيقاجار دوره

ـ  انحطاط آثار از را آني سركانيتو دكتر البته كه. شديم فيتال مدارس در سيتدر جهت مختلفي ها موضوع  آني ادب
 اصول انيب كه كننديم نشان خاطر و. است شده متروك روش نيا اكنون كه كنديم يوقت خوش اعالم و دانديم زمان
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 بـه  شـود يمـ  داده بـاره  نيا در كهي تذكرات آنكه شرط به اما است الزم انشاء فن ضمن در آن تذكر و مراسالت انشاء
  )131: 1338 طواط، و ديرشهاي  نامه(. باشدي سنج سخن اصول و بالغت قواعد صورت

  :ها نامه در كتابت تاريخ ذكر نظر از اثر دو مقايسه و بررسي -2-5
 انيـ پا و آغاز در كتابت خيتار كه شوديم معلوم اثر دوهاي  نامه نمونه نيهمچن وها  نامه طيشرا و اركان در دقت با
  .مورد چند در مگر شودي نم دهيد چندانها  نامه

  :الكاتب دستور بررسي-2-5-1
 مكاتبـات  بـه  مربوط موارد آن ازي يك كه شود يم دهيد نامه كتابت خيتار خيتار ذكر مورد دو در دستورالكاتب در 
 مكاتبه نيا« : مثال. داشت وجود كتابت خيتار نامه، انيم در و مكاتبات نيا مضمونات قسمت در كه است سوم مرتبه

  ).328 ص اول جلد از جزءدوم(» .افتاد اصدار معلوم مقام از االول عيرب عشراول
 واگـذار  نـواب  بـه  شغل خيتار آن از كهي خيتار نامه، انيم در كه هاست نامه شرط در كتاب نيهم در گريد مورد 
 شـنبه  روز كـه  بـاز  خيتـار  نيـ ا از«: نمونه عنوان به. شديم اشاره خيتار نيا به زين نامه انيپا در و شديم ذكر شد، يم

: آمـد يمـ  هـم  نامـه  انيپا در و »دينما اشتعال...  استي هالل سبعمائه و نيست و نياثن سنه حرام القعدهي عشرذ سابع
  )490 ص اول جلد از دوم جزء( »المذكور خيالتاري ف ذلكي وجر«
  :الفوايد زبده-2-5-2

 ازي ركنـ  عنـوان  بـه  كتابت خيتار كه است »مكتوب« قسم به مربوطي ها نامه در مورد يك همي زيتبر معلم اثر در
  : است شده ذكر نامه انيم در نامه اركان
  )577 ص( »زگشتيفا اشتباه فلك درگاه آن ابالغ سعادت به شعبان ليدراوا خامه اخالص نامه ضراعت نيا«
 و نامـه  انيـ م در گاهها  نمونه نيا در آورديم »عهدنامه«ي برا كه استيي ها نامه نمونه در اثر نيا در گريد مورد و
 رجـب  شـهر ي فـ  شناسـند  عهـده  در و داشته معمول المقرر حسب«: مثال دارد وجود كتابت خيتار نامه انيپا در گاه

  )542 ص(» 1258 المرجب
  :سبكيهاي  ويژگي نظر از اثر دو مقايسه و بررسي -2-6
  ها  نامه امالئي مختصات -2-6-1

  دستورالكاتب
 داشـته  نگـه  محفوظ همچنان شونديم نوشتهي گريد طرز به اكنون كه كلمات ازي بعضي ميقد شكل كتاب نيا در -

 – آنچ –ي ك«: صورت به وي ميقد شكل همان به» ... و چنانكه – چنانچه – آنكه – آنچه – كه«: كلمات مثال. شده
  .اندشده نوشته» ... و چنانك – چنانچ – آنك

  .است آمده »نبشته« صورت به »نوشته« كلمه مواردي بعض در -
 شـكل  به »گ« حرف و ،»ب« شكل به و نقطه يك با »پ« حرف مثالً. اندشده آورده معرب شكل بهي نيمع حروف -

  . است آمده »ج« شكل به »چ« حرف و »ك«
  »... و امراء به يك، هر به«ي جا به» ... و بامراء ك،يبهر«: شده دهيچسب متمم به جا همه اضافه حرف »به« -

  الفوايد هزبد
  »نديبب«ي جا به »نديب به«: مانند. است آمده فعل از جدا جا همه فعل شونديپ »ب« -
ي جا به» ... و كوش – كران كرز – اكر« مانند. است آمده »ك« صورت به و آن معرب شكل به جا همه »گ« حرف -

  »... و گوش – گرزگران – اگر«
 بركت به يمن، به رقم، به«ي جا به» ... و ببركت من،يب برقم،« است آمده متمم به دهيچسب جا همه اضافه حرف »به« -

  »... و
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ي جـا  بـه  »خوانـه  شـناه،  گذارش، خوشنود،« مانند. دارد وجود خاصي امال و الخط رسمي نوع كلماتي برخ در -
  »خانه شنا، گزارش، خشنود،«
 و نمقـال يا فـه، ينطايا« اسـت  شده نوشته دهيچسب است،ي سيجدانو بر اصل كهي امروز قاعده برخالف كلمات اكثر -

....«  
 آن، ازي اشـمه «ي جا به» ... كه،ة فقر در آن، ازة شم«: كند يم استفاده همزه از كلمه دو چسباندن در» يا«ي  جا به -

  »... و كهي افقره در
 چـون  كـه  باشد نيا توانديم هم آن ليدل و شودي نم دهيد نسخه دري خاصي امالئ مختصات مذكور موارد جز به
 آثـار  كـه  دسـتورالكاتب  بـرخالف . اسـت ي امـروز ي امال هيشب كلمات اكثري امال شده نوشته هيقاجار درعهد نسخه
  . است آشكار شتريب آن در زبان قدمت وي كهنگ

  ها  نامه دستوري خصائص -2-6-2

  :دستورالكاتب
 محرولـه  ممالـك  – مذكوره فيطوا – مشتركه مكاتبات: كرده تيرعاي عرب قاعده به را موصوف و صفت مطابقت -

  ... و مهيعم مراحم –
  )152 ص اول ازج جزءاول( »دهد او ياد با«: »به«ي جا به »با« اضافه حرف آورن -
: اسـت  درآمـده ي فارس غهيص بهي ااندازه تا كلمات نسانيبد شده، بدل دهيكش »تاء« به جا همهي عربي مصدر »تاء« -

  »... و مساعدت اجابت، مواخذات، اقامت، مبالغت، ذمت،«
  .مينس جمع »مينسا«: آورده مكسر جمع صورت بهي عرب كلمات مانند راي فارس كلماتي برخ -
 اندمذهب ،انداطفال شهرهااند، ،اندمملكت«: است آورده رييتغي ب و تمام را »اند«ي يعن جمع شخص سوم ربط فعل -

  »... و
  »... وي گفتند ،يكردند ،يرفتند«: فعل آخر دري استمرار» ييا« آوردن -

  :الفوايد زبده
 – دهيـ حم ريـ غ مخترعـات  – دهيـ جد متحـدثات  – قـاهره  دولـت : يعرب زبان قاعده به موصوف و صفت مطابقت -

  ... و واضحه عبارت
  ... و سفارشات نگارشات، نامجات، گذارشات، بازارات،: يعرب جمع »ات« باي فارس كلمات بستن جمع -
  )587 ص( »است ظاهر كامال« ي جا به »است ظاهر پر« آوردن -
ي رضـا  سـعادت  بـه  تـا «: رسـد يم نظر به »ديزا راء« جملهي معن و متن اقيس براساس كه برديم كار به »را«ي نوع -

  )501 ص(» .باشند زيفا راي موجد حضرت
  اثر دوهاي  نامه در تركي لغات -2-6-3
 ناقـان، يا الـوس،  اولكـا، : از عبارتنـد  آنهـا  ازي برخ كه اندرفته كار به فراوان دستورالكاتب دري مغول وي ترك لغات -

  ... وي ياساول ،يبالرغوج ،ييورتج يارغو،
  :از عبارتند آنها كل كه است كاندرفته كار به كهي ترك لغات تعداد ديالفوا زبده در اما -

 بزرگـان  از: يقوللرآقاس    خرگوش سال: ليئ توشقان    خوك سال: ليئ تنكوز    مار سال: ليا ييالن   مار: ييالن
  ي مژدگان: لوق مژده   دربار منصبان صاحب و

  ) 505 ص( مار سال نيا در: ييالن السنه هذه: يعرب باي ترك لغت بيترك
  

  ها نامه در عربي جمالت و لغات -2-6-4
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  :دستورالكاتب -
 و. اسـت ي تـاز  كتـاب،  نيـ اهاي  لغت در اصل كه گفت ديبا كتاب نيا دري فارس وي تاز لغات مقدار به راجع -

 ايـ آ كه نداشته توجه نكته نيا به همي عربهاي  لغت بردن كار به در. يافت توانيم ندرت به راي فارسهاي  لغت
 هـر  وي تـاز  لغـت  هر داشته عرب اتيادب و زبان به كهي ا احاطه با بلكه. نه يا است مانوسي فارس در لغت آن
  .است برده بكار توانسته كهي عرب غهيص

 در آنهـا  مانند و الوجوه، احسني عل الوجوه، كل من: ليقب از زيني عرب باتيترك و عبارات ،يعرب لغات بر عالوه -
  .است آوردهي فارسهاي  عبارت خالل

  :كه شوديم دهيد كتابهاي  نامه در گوناگونهاي  صورت به زيني عربهاي  جمله -
  . استي قران اتيآ به استشهاد صورت بهي گاه -
  .است ثياحاد به استشهاد صورت به گاه -
 اديـ ز كتـاب  نيـ ا دري قدر بهي تاز اشعارهاي  نمونه. استي عرب حكم و امثال و اشعار به تمثل صورت به گاه -

  .آورديم تيب چند در گاهي تاز شعر كي يسطر چند فاصله به كه است
  .است ادب و احترام هيادع و القاب ذكر صورت به گاه -
 هـم  بـه  راي فارسـ  وي تـاز هـاي   عبـارت  نسـان يبد و آورديم يتاز به راي اجملهي فارسي عبارتها اثناء در گاه -

  .زديآم يم
 استي نثر كتاب نثر مييبگو ميتوانستيم شد يم زين نثر شامل و نداشت اختصاص شعر به حيتلم صنعت اگري بار
  .ملمع

  :الفوايد هزبد -
 انيم نيا از. است نصف به نصف زانيم نيا كه گفت ديبا ديالفوا زبده دري عرب لغاتي ريكارگ به زانيم مورد در -

 كـه  هسـتند  نامـانوس  لغـات ي برخ و هستند مانوسي فارس زبان در شده برده كار به كهي عرب لغاتي برخ هم
  ... و ذُعر اكتناه، بسالت، ر،ياخا: مانند. است لغت كتاب به اجياحت آنهاي معن دنيفهمي برا

 االسـاس،  مرصـوص  مانند. است آمدهي فارس عبارات خالل دري عرب باتيترك و عبارات ،يعرب لغات بر عالوه -
  ...  و حدهي عل ه،يعل توقفيما ه،يعل بناء االطالق،ي عل

ـ  سـت ين دستورالكاتب اندازه به چند هر رفته كار به نسخه نيا در كه همي عرب جمالت -  كتـاب  آن هماننـد ي ول
  :كه است ريزي صورتها به آنها استفاده موارد

 لسان جعلي الذ الحمداهللا«: هاستنامهي ابتدا در كه است ميتسل و هيتصل و ديتمج و ديتحم ذكر صورت به گاه -
ص و القلم من انباء اصدق فيالسسام لمعان ريداد مسلك ارشادي ف الجهاد حي علـ  السـالم  و الصـلوه  و نارا الس

 الصمصـام ضرب و الفواد بقوة البالد فتحوا نيالذ آله و المغاربي ال المشارق عن فتحي الذ محمد اءياالنب اشرف
  )513 ص( »القاضب

ـ  جمـالت  ختنيآم با و آورديم يعرب جمالت ،يفارس جمالت اثناء در دستورالكاتب مانند گاه - ي فارسـ  وي عرب
 صـارت ي الذ غابر و حال اكابر محافل نيصدرنش خواطري مراض افعال مصدر«: مانند كند يم خلق مصنوعي نثر

  ).551 ص( »غارب بدراً النّعوت سماءي ف ثنائه كوكب اصبح و المغارب و المشارقي ف مناقبه
 هـر  در كـه ي طـور  بـه  هستندي قران اتيآ به استشهاد صورت به آمده نسخه نيا در كهي عرب جمالت شتريب اما -

 و اسـت ي عظمـ  حينصـا  اجـلّ  كه اذاعاهدتم بعهداهللا اوفواي فحوا واتّباع«: است شده استشهادي اهيآ بهي سطر
  )528 ص(» ... مواعظ افضل كه دهايتوك بعد مانياأل التنقظوا وي نهي مغرا قبول

 از تجـردش ي واليه و آراستهي فخر الفقر كسوت به حالش قامت«: است ثياحاد به استشهاد صورت به زين گاه-
  )500 ص.(.. راستهيپ گل و آب اغراض

 اذا مفـاد  بـه  كينزد اجل را خرد از دور فهيآنطا همانا«: مانند استي عرب حكم و امثال به تمثل بصورت زين گاه -
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 حصـار  تـاً يب اتّخـذت  العنكبوت كمثل مدلول به كه گشته كيتار و رهيت رتيبص دهيد نيالع حارت نيالح جائت
  )509 ص(» ... انددانسته محن رفع هيسرما راي سركش و مأمن را قلعه

 نهيسـف  حاصـل  چـه  فـزع  و انـدوه  توافر و جزع و هيگر تكاثر«: استي عرب اشعار به تمثل صورت به همي گاه -
  :شعر واصل نهيس بهي تسلّ

ــي ــاءاهللاقض ــيماش ــهف  حكم
 

ــيم ــطرابكفف ــق واال اض  مرح
 

  ها  نامه در بديعيهاي  آرايه و صنايع -2-6-5
  :دستورالكاتب-

 و لغـات ي ريكـارگ  به كنار در نظم و نثر قيتلف و فراوان استعارات و هاتيتشب جناس، سجع، موازنه، ،يساز نهيقر
 در كـه  هسـتند ي عيصـنا  مجموع ،يعرب حكم و امثال و اشعار به تمثل و ثياحاد و اتيآ به استشهاد ،يعرب جمالت

 ريـ وز بـه  كـه  سـادات  ازي يك مكتوب به نمونه عنوان به: اندساخته مصنوع را كتاب نثر و رفته كار به كتابهاي  نامه
 از كـه  است كينزد و است نهاده تراجع دري رو رقعه نيا ادگانيپ و بقعه نيا ساكنان احوال«: شود دقت شده نوشته
 مشـغول  لجـاج  بـه  لجـالح  چون كه ندارند آن رخسار چه افتد ممات ماه شه در نوائب بند ليف و حوادث بند نيفرز

  )449 ص اول ازج جزءدوم(» ...اندازند رنج شط در را خود شطرنج نيقر چون و گردند
 بـه ي معنـو  وي لفظـ ي عيبـد هـاي   هيـ آرا و عيصـنا  انـواع ي ريكارگ بهي نخجوان اثر در شد متذكر ديباي كل طور به
ـ  حكـم  و امثـال  و اشـعار  و جمـالت،  بات،يترك و لغات،ي ريكارگ  اسـتعمال  ث،يـ احاد و اتيـ آ بـه  استشـهاد  ،يعرب

 وي تركـ هـاي   واژه و اصـطالحات  نيهمچن ،يوانيد وي ادار ،ياسيس ،ينظام ،ياقتصاد ،ياجتماع فراوان اصطالحات
 تـوان يمـ  راي هجـر  هشـتم  قرن متون نيدشوارتر ازي يك وصاف اثر از پس كهي طور به گرفتهي خاصي جاي مغول

  . دانست دستورالكاتب
  :الفوايد زبده-

 از اسـتفاده  همـه  نيـ ا بـا  سـت ين دستورالكاتب اندازه به اثر نيا دري عيبد مختلفهاي  هيآرا و عيصناي ريكارگ به
ي صـورت  ع،يصـنا  نيا به ها نامه نثري آراستگ و جناس و سجع، استعاره، ه،يتشب چوني عيبدي ها هيآرا و عيصناي برخ
 طلـوع  تا«: ريز نمونه مانند است برده شيپ مصنوع وي فن نثر حد تا گاه و است دهيبخش ها نامه نثر به انهيمنش و انهيادب

 خـزان  صرصـر  تطـاول  را ثاقـب  ازهـار  سيعرا مخدرات و است واجب شبههي ب غروب عروض را كواكب مواكب
 و عناصـر  امهـات  سالله ادراك متصف صفدران ريمح مراتبي عوال جناب آن مĤرب ازهار و مناقب كواكب متعاقب،

  :تيب افالكي علوي آبا
  

 پـاكحـانتـنوخرددان روانش
 

 خــاك ز نــدارد بهــره كــه گــوييتــو
 

  

  )551 ص(» .باد محروس و مصون ذبول لحوق و افول عروض از
ي لـوا  صـاحب  و فنـا  مياقلـ  تاجـدار  نيگز خلوت مجرد و نينش گوشه موحد فيشر صحبت شوق«: نمونه نيا و

 بحـار  سـباح ي شـ يدلر هيـ تك داغدار وي شيدرو اريد پادشاه د،يتفر دارالملك قلندر و ديتجر كشوري جالل وفا عرصه
 صـبح  بـا  بـاطن ي صفا در كهي ريضم صاف قتيطر هيتك ريپ و قتيحق قيطر مرشد الهوتي فضا احيس و ناسوت
  )497 ص(» ...خورده ريش پستان يك از صادق
 حيتلمـ  كـه  ريـ ز نمونـه  مانند است اثر نياي ها نامه نمونه در رفته كار بهي عيبدي ها هيآرا گريد از زين حيتلم هيآرا
 وي را بحسـن  ندولتيا مهام گشاد و بست در و آصف را مانيسل سلطنت دستگاه«: مانيسل حضرت داستان به است
  )494 ص(» .ميپرداز تشانيقابل قامتيي آرا نتيز به راًيوزي ل اجعل و فيشر فيتشر به و باشند متصف ريتدب
  .گريدي ها نمونهي اريبس و
 بـه  تمثـل  زيـ ن گاه و ثياحاد وي قرآن اتيآ به فراوان استشهاد كنار در ها هيآرا نيا از استفاده گفت ديبا تينها در
ـ  اسـت  دهيبخشـ  اثـر  نيـ اي هـا  نامـه  به انهيمنش و بانهيادي نثر ،يفارس وي عرب حكم و امثال و اشعار  در افـراط ي ول



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1754

 نثـر  كه نشده باعثي عرب نامانوس اشعار وي عرب جمالت لغات از استفاده خصوص به مختلفي ها هيآراي ريكارگ به
  .باشد متكلف و مصنوع دستورالكاتب نثر مانند كتاب نيا

  :گيري نتيجه
ي سينو داستان وي سينو مقامه ،يخيتار ،يعلم نثر ليقب از نثر فنون ريسا از زيمتماي ادب انواع ازي يك انشاء و كتابت

 وجـود  بـه ي ادب نوع نيا دري متعدد آثار و بوده برخورداري طوالني اسابقه ازي پارس ادب خيتار در كه است رهيغ و
 و آداب آمـوزش  در هـم ي مسـتقل ي كتابهـا  كم كم ،ينگار نامهي ادب نوع و نثر ديجد قالب آمدن وجود به با. اند آمده
 دوره در. آمـد  در مشـخص  اصـول  با مدون علم يك صورت به انشا علم جيتدر به و شدند فيتالي نگار نامه اصول
فرمـول  و هـا شكل و شد جيراي درس وي آموزش وهيش بهي نگار نامه آداب ارائه هيقاجار دوره در آن از پس و هيصفو
 مخصـوص  اركـان  و اشـكال  و هافرمول هماني محتويي ها كتاب و شد متداول ها نامه نگارشي براي مخصوصي ها

 كـه  چنـان  شد فيلأت آموزان دانش سرمشق ويي ابتدا مدارس در سيتدري برا انيمنش و انيرزايم لهيوس بهي نگار نامه
 متـداول  وهيشـ  بـه ي زيـ تبر معلم كه است آشكاري خوب به مسئله نيا شده نوشته هيقاجار دوره در كه ديالفوا زبده در

ي بـرا  مخصـوص  طيشـرا  و نيمعـ  اركان ارائه در چه و ها نامهي نامگذار چه و ها نامهي بند ميتقس در چه خود عصر
 الكاتـب  دستور در كه آن حال. يآموزش وي درس قاًيدق استي اثر او اثر و كرده عملي آموزش وهيش به ها نامه تك تك
 مانند و كرده عملي رآموزشيغ وي ردرسيغ روش بهي نگار نامه آداب ارائه دري نخجوان شده نوشته هشتم قرن در كه

 طيشـرا  و نيمعـ  اركـان  ارائه وي نوع هري برا مخصوصي نامگذار و ها نامه نوع به نوعي بند ميتقس بهي زيتبر معلم
 مخصـوص ي نامگـذار  بدون وي كلي بند رتبه يك در شد دهيد چنانچه بلكه نپرداخته ها نامه تك تكي برا مخصوص

 . است كرده انيب مرتبه هري ها نامهي ابتدا دري كل چارچوب و شكل يك ،يا نامه هري برا
ي دستور ويي امال مختصات نظر از زباني كهنگهاي  نشانه كه گفت ديباي كل طور به همي سبكهاي  يژگيو نظر از
ـ  جمـالت  و لغـات  از اسـتفاده  وهـا   نامـه  نگارش نثر نوع نظر از. است شتريبي نخجوان اثر در ي ريكـارگ  بـه  وي عرب
  .استي زيتبر معلم اثر از تر متكلف و تر مصنوع اريبسي نخجوان اثر گفت ديبا زيني عيبدهاي  هيآرا

 از و معنـا  و لفـظ ي استوار كنار درها  نمونه نيا گفت دياثربا دوهاي  نامه نمونه بهي كل دگاهيد يك در و تينها در
 و عصـر  هـر  مختلـف  مسـائل  گـر يد وي ادار ،ياسـ يس ،ياقتصـاد  ،ياجتمـاع  مختلف مسائل به پرداختن مهمتر همه

 كه امر نيا علت. ستندين نيدلنش و نيريش باز دهند،يم قرار خواننده ارياخت در ها نهيزم نيا در كهي متيقي ذ اطالعات
هـاي   جملـه  و القـاب  و نيعناوي يك سازديم روحي ب و خشك را آنها و است مشتركي وانيدهاي  نامه همه انيم در

 هـدف  گـر يد. شـود يمـ  تكـرار  نـوع  هم و مشابههاي  نامه همه در كه است مخصوص اشكال و فرمولها وي فاتيتشر
 افكار و احساسات نتواند نامه سندهينو كه شوديم باعث و است كار دري وانيد وي رسمهاي  نامه در كه استي اسيس

  .ديفرانما ديبا چنانكه را خود
  .سدينويم شدياند يم آنچه سندهينو و است تر عيوس سخن مجال هستند دوستانهي ها نامه كه اتياخوان در اما
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