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چكيده
از نخستين و معدود آثاري كه اصول انشا و نامهنگاري را به صورتي مدّون و منسجم رجها
الجنیاني ،دنجواني و ایجواني را بجه روش ن جي
آورده ،شيوة نگارش مکتوبجا و مهاالج
آموزش داده ،نك نسخۀ ییي نگانه االت كه مِصبَاحُ الهَالَجانل وَ مِتتَجاحُ التَاَجانل  2نجا دارد
انن اثه منثور به ّت مُوَرَّق بنل مُحَ َّد ال َمجدِي در دورة یوارزمشجا يان تجفلي و در ني جۀ
قهن شت ه ق نسخه بهداري شده االت نثه آن آميخته به نظ بجوده ،از منشج محسجو
ميشود ،با انن ت انز كه منش الهمشقي بهاي دبيهي و تهالّ االت؛ اما انن اثه آدا دبيهي
و تهالّ در مهاتب مختن اجت ا ي را مي آموزد ماامين انن نسخۀ ییّي مورد بهرالي قهار
گهرته ،محاالن و مزاناي آن در قياس با منش معاصه و مشابه آن 3ارزنجابي شجده ،در انجن
گتتار ارائه ميگهدد تا یوانندگان مشتاق به ميزان ارزش ن ي و مقا ادبي آن آگاه شوند
كلمات كليدی
نسخه ،انشا ،ماامين ،مزانا

 1دانشموي دكتهي رشتۀ زبان و ادبيا رارالي دانشگاه آزاد اال مي واحد نو و تحقيقا تههان ج انهان Akhtaran7@yahoo.com
 2تصحيح و تعنيق انن اثه نوان پانان نامۀ دكتهي االت،كه با را ن اني آقاي دكته جني تمني و مشاورة آقاي دكته اليّد ني مح د الجمّادي در
دالت تهيه االت.
 3از منش معاصه انن نسخه َتَبَه الکَتَبه اثه منتمب الدنن بدنع ،التَوَالُّ الي التَهَالُّ از بهاءالدنن بغدادي و نامه اي رشيد وطواط بيشتهنن تشابه
ادبي را به مِصبَاحُ الهَالانل و مِتتَاحُ التَاَانل دارد
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مقدّمه
نسخ ییّي زبان رارالي گنمينۀ ن و حک ت و از ميان آنان منش و مکاتيب الند ت جدن
دنهنن انهانيان االت؛ نخستين نامه ا بصور ایبار و رهامين و هود و مناشيه در آثار منثور
و منظو كهن پدندار شد الپس زنه لواني مستق به نا منشج  ،مکاتيجب ،تهالج و نجا
نامه ا رها شد و متن انن منش الهمشقي بجهاي نگجارش و آدا مهاالجنت بجين مهاتجب
اجت ا ي قهارگهرت؛ زنها ك ته كسي از نونسندگان پيشجين در پجي ارائجۀ نجك روش ن جي
بهاي تهالّ و نامهنگاري بود
نسخۀ مورد نظه در انن گتتار از نخستين و معدود كتبي االجت كجه در نج انشجا و رجن
مکاتبا النیاني ،دنواني و ایواني تفلي شده االت ،اثهي كه نه از راه منشج  ،بنکجه بیجور
مستقي به آموزش اصول ن ي نامه نگاري بونژه از الوي دبيهان و منشيان با طبقا مختن
اجت ا ي ا از دربارنان و دولت هدان ،صاحبان مناصب و مشاغ و ا يان و اقجار پهدایتجه
االت انن اثه به ت «مورّق بن مح ّجد ممجدي» بجه نجا مخجدوم «قاالج بجن منصجور
مستوري» با نوان «مِصبَاحُ الهَالان وَ مِتتَاحُ التَاانل » در دورة یوارزمشا يان تفلي شد 1و
نك صد و اندي الال بعد ،به دالت كاتبي به نجا «الجني ان بجن نوالج بجن الجنان نجاقو
انقههاي» نسخه بهداري شده االت 2
پيشينه و ضرورت تحقيق
پيهامون انن نسخه ضهور دارد ،زنها جز نك مقاله در معهري محتواي با اول انن
پژو
اثه تحقيق دنگهي از آن بدالت نيامده و مقالۀ مذكور 3نيز یالي از الهو و اشجتباه نيسجت از
ج نه :تقسي كهدن كتا به دو بخ النیانيا و ایوانيا درالت نيست ،زنها با توجه بجه
ناونن رصول و ابوا و متن ن ونه نامه ا و نيز با توجه به مختصجا نامجه جاي الجنیاني و
ایواني مذكور در كتب نثهشناالي 4باند گتت كه ناونن و صدور و آدا دبيهي در بجا اول
بهاي انواع مکاتبا االت كه شام النیانيا نيز ست در با دو نيز نك رص ایتصاص
به ایوانيا دارد و باقي رصول در اقسا دنگه مکاتيب االت و نيز ج نجۀ« :ججا ارتادگيهجاي
 1اد اي نگارندة انن الیور مبتني به دالنني االت كه از متن اثه ایذ شده االت ،مانند القجا و نجاونن و نعجو موججود در مجتن بجهاي الجنیان و
دربارنان شهح انن ادله در انن گتتار ن يگنمد
 2انن نسخۀ منحصه به رهد در نك ممند با  181صتحه (ش ارة آیهنن صتحه به اشتباه  182االت) ،داراي نوان شنگهف و جند تي اج بجا شج ارة
 328در كتابخانۀ ممنس شوراي اال مي نگهداري ميشود
 « 3معهري محتواني با اول نسخۀ مصباح الهالان و متتاح التاان » از آقاي العيد تقدنهي در رصننامۀ پيا بهارالتان ،الال الو  ،ش ارة دوازد ،
تابستان 1331
چون نثه رني اثه دكته حسين ییيبي و نا البك شناالي منك الشعها بهار
4
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رص اول در رص دو آمده االت» اشجتباه االجت ،زنجها رصج دو در آدا دبيجهي و كجه
ناونن به حسب مهاتب مهد االت ،حال آنکه رص اول به صجدر نامجه و القجا بجه حسجب
چنين ج نۀ «مصباح بعد از كتجا دالجتور دبيجهي جانگجاه
مهاتب مهد ایتصاص دارد
دو را دارد از نظه قدمت » جانز نيست؛ زنها تارنخ دقيق حيا و زمان تفلي آثار بسجياري
از دبيهان دورة النموقيان و یوارزمشا يان مشخص نيست؛ بونژه آنکه تجارنخ قیعجي تجفلي
مصجباح الهالجان و حيججا مجشلت نيججز نجامعنو االججت درضج ن دو بخج « هدنامججه» و
«متایه » كه در آن مقاله بخشي از رص دو با اول محسو شده ،دو بخ بازمانده از
رص پنم با دو االت
معرفي نسخه
انن نسخه نك دنباچۀ كوتاه و دو با دارد كه ه با آن مشت به پنج رص االت
دیباچه در التان یداوند ،كه نا مشل  ،دلي تجفلي  ،ا جداي اثجه و نامگجذاري كتجا
االت كه بهاي شناالاني نسخه بکار مي آند
باب اول در معهرت شهانط تهال  ،شجام صجدر نامجه جا و القجا  ،آدا دبيجهي ،نوانجا ،
د وا  ،محاالن كتابت و مقاطع مکاتبا االت ،كه مبيّن ایت ف مهاتب اجت جا ي ،القجا و
ناونن رانج ،مشاغ و مناصب مهد  ،ميزان تفثيه و نتو زبان نامه نگاري در روابط رالج ي و
غيهرال ي در زمان تفلي االت
باب دوم در نوشته اي ممهد به معاني پهاكنده شام ایوانيا  ،رقعه ا ،قصجه جا ،مناشجيه،
امثنۀ دنواني و شه ي ،محاضه ،هدنامه و متایه االت ،كه از حيث البك شناالي و زنباني
شناالي كتا ا يت بسزاني دارد
دیباچۀ نسخه
دنباچۀ انن اثه با نا و الپاس یداوند آغاز شده ،آنگاه به التان آرهنن  ،شب و روز ،انسان
و ق و نیق ،پيامبه اال و ناران پهدایته االت ،الپس مشل نا یود را جهاه بجا د جا
كه كهده ،انگيزة ت فلي كتا را بيان ن وده كه به پاس قدرداني از مخدوم به نگارش انن
اثه اقدا كهده ،اما تندباد اج مخدو او را در آغاز جواني ربوده ،پس بجهاي شجادي روح او و
تشونق رهزند آن مخدو كتا را نگاشته االت تا شاند در آننده بکار آند:
«چنين گوند محهّر انن ج ع و منوّر انن ش ع ال ُوَرّق ابن مُح َّجد ال َمجدَي وَرَّقَجهُ ا..
پوشيده نيست كه من دا ي غهنق انعا و ر ين اكجها یداونجد بنجده نجواز و مخجدو یجاد
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پهور اَرا  .ا  .االِالتيتَا 1قَاالِ ل بن مَنصُور ال ُستَوري در العاد حيا او بجود الججه
یواالت كه از روي ورجاداري و از راه حجقگجزاري طهنجق ممجازا آن مبجهّا و مکارجا آن
ّجت بجه
مکهما النوك كن اما دالت مهگ جامۀ هش از گهنبان تا دامن چاك زد
انن ج نه مقصور داشت كه گزارد حقوق صدر ماضي به اقامت یدمت رهزند و دلبند او باشد
» (نسخه-صص)5-1
مضامين فصول باب اول
فصل اول از باب اول در صدر نامه ا و القا به حسب مهاتجب مجهد االجت كجه نجاونن و
القا مناالب بهاي دربارنان و یواص و وابستگان را ،از صدر تجا رهوتجه دربهميگيجهد در انجن
بخ قهنب شصت نوع از آحاد و طبقا اجت ا ي و صاحبان مناصب و مشاغ از الجنیان و
پيوالتگان و لشکهنان و نوا تا ن ا و اطبّا و شعها و اقجار و ا يجان ا ج از پيجه و ججوان و
طت  ،حتي پيه طهنقت و دوالتان نکدل نا بهده ميشود و بهاي هنك از انن مهاتب القجا
متنوع و متعددي مي آند
فصل دوم در آدا كتابت و نوانا نامه و كتا و مکتو و صحيته و رالجاله االجت
ابتدا مشل كاربهد مخاطبه را بيان ميکند آنگاه مهاتبي چون مهتبجۀ ق.جدما ،شجعها ،حک جا،
اطبّا و غيهه را هاه با كه د ا و القا مناالب كه ميکنجد الجپس انجواع مکتجو مهالجو
در هد یود چون لقاوه ،ییا و متاوضه ،منیته ،مثال ،منشور ،قصه ،مواصته ،تذكهه و رقعه
را نا ميبهد و مختصا هنك را بجه انمجاز بيجان ميکنجد در پجي انجن بخج ن ونجه اي در
االت احت (طنب بخش ) مي آنجد و بعجد در مجدح و بسجياري از ا جال انسجاني ،ا ج از
نتساني و روحاني مانند ممالست ،كت ان الهّ ،گزاف گوني ،غاجب ،تجزونج ،حجز  ،تجوانگهي،
ال اع ،مودّ  ،زّ نتس ،قنا ت ،تواضع و حاال دنگجه الجخناني متاج ن ابيجا و اشجعار
تازي و رارالي متناالب با ه نك بيان ميشود انن ابيا گاه الهودة مشل و گجاه از شجعهاي
دنگه االت االتشهاد به آنا و احادنث و امثنه نيز در انن رص بسيار االجت الجپس از آدا
دنگه كتابت نعني معهرت منقوط و ی (حهوف معی از نقیه) الخن ميجهود و توصجيهاي
در تقیيع كاغذ و مقدار نوشته در ه قیع مي آند آنگاه ناونن بسياري نجا بجهده ميشجود و
بخ پس از آن به كه جاي نوشتن نوان نامه و توقيع در كاغذ ایتصاص مي نابد
فصل سوم در د وا به حسب مدارج گان االت .در انن رص د ا اني كجه مناالجب
القا و االامي مهد باشد بدقت و تتکيك بيان ميشود مشل از نا یداوند آغاز كهده ،انبيجا،
 1بهتهنن مستوري نا راضنتهنن كس از ا

االتيتا
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صحابه ،حيدر كهار ني (ع) ،ینيتۀ وقت و النیان را التوده ،آنگاه به مهاتب و درجا دنگجه
ميپهدازد و بخت ا ني و دولت قا هه و درگاه معظ و بالغ به بيست مهتبجه اجت جا ي را د جا
ميکند در بخ پاناني انن رص كنيه اي مناالبي بهاي دولت هدان ا ج از منجوك و امجهاي
لشکه و صدور و كتا و اصحا صتّه و باد ،تا منوك و ال طين گذشته نجا بجهده ميشجود
در انن رص بهاي ه نك از مهاتب اجت ا ي القا و كنيه اي بسيار بي از آنچه در كتجب
نثهشناالي وجود دارد نا بهده ميشود
فصل چهارم در محاالن كتابت چون تهصيع ،االتعاره ،تناالب ،تااد ،تمنيس ،حجذف و
تصحي االت مشل در انن رص به دبيهان و منشيان توصيه ميکند كه الخن بنيغ و رصيح
را با معاني مهذّ و منيح درآميزند و یود نيز در متوني ن ونه وار بهاي ه نك از رنون ادبي
نامبهده قن رصاحت و ب غت ميهاند
فصل پنجم در مقاطع مکاتبا و تعهن توابع آنست انن بخ بهاي تک ي نامجه جا و
ررع نواقص آن ارائه شده االت در انن بخ دو ن ونه به انماز در رهمان و جوا آن نوشجته
ميشود الپس طهز نوشتن تارنخ در مکتو و توجه به زمان مکاتبه چون اوانج  ،اواالجط نجا
اوایه ماه و ه آنچه بهاي جبهان كاالتيها و از قن ارتادگيهاي نك نامه واجب االجت ،توصجيه
ميگهدد
مضامين فصول باب دوم
باب دوم از صتحه  33نسخه آغاز ميشود نعني حدود ني ي از حم اثه را تشکي ميد د
فصل اول از باب دوم در ایوانيا در نامه اي مختن و جوا آنهاالجت ،مشجت بجه ده
گونه :متاتحت ،شوق ،شکه ،نانت ،شتا ت ،تهنيت ،مشور  ،تا  ،ياد  1و تعزنت هاه
با یصانص ه نك از انن گونه ا و جوا آنهاالت رصني االت آراالته به ابيا و امثال تازي
و رارالي ،اما ك ته از آنچه در رصول با اول بدانها ت ثّ شده االت
فصل دوم در رقعه ا به معاني مختن و جوا آنهاالجت ،شجام رقعجه جاني در معجاني
االتد ا ،ا تذار ،االتعانت ،االتعار  ،شکانت و االجتعیاف در ن ونجه اي كجه بجهاي «االجتد ا»
آورده ،طنب مشانست و ممالست و مماور با مکاتب دارد .در «ا تذار» ذر ميآورد از آنکجه
به البب ارض شدن مهضي ن يتواند اشار مخدو را اطا ت كند در « نانت» نظجهي بجه
نانت ميخوا د تا كتابتي را در مه ّي به انما رالجاند در «االجتعار » كتجابي را بجه حکج
ارنت ميینبد در «شکانت» دامن یود را از تنونث یيانت مبهّا كجهده ،از مغهضجان الجعانت
1

ياد در منش

متا ن د ا بهاي بي ار االت

 /14سبك شناسي نظم و نثر فارسي – شماره پي در پي  – 12پائيز 31

كننده مينالد در «االتعیاف» ضهور یود را هضجه ميکنجد و از مکاتجب طنجب تسجکين و
گشان دارد
فصل سوم در قصه ا و مناشيه و امثنۀ دنجواني االجت ابتجدا در منصجب دنجواني ن ونجه
منشوري نوشته ميشود انن منشور ن نوان «منشور از دنوان انشجا» بجا كاتجب و مکاتجب
رهضي نعني لتظ ر ن و ر نالدنن ميآند و ما ون انن االت كه ر ن ج دنجواني بجه
رهزند كسي كه در ان منصب بوده و حال به رح ت انزدي پيوالته واگذار شجود ،زنجها بجه
نيابت پدر به دقانق انن شجغ وقجوف دارد آنگجاه قصجه اي بجه حاجه وزرا در طنجب ادرار1
مي آند در انن قصه نيز كاتبي رهضي در طنب مقهّري پدر مهحو یود به مکاتب ر نالجدنن
نامه مينونسد
الپس بهاي كسي كه بخوا د ادرارنامه به تازي بنونسد ،ن ونه اي بجه زبجان هبجي نوشجته
ميشود درپي آن قصّۀ دنگهي به دنوان ا ني مکتو شده ،پس از آن نك مثجال دنجواني بجه
حک رهمان مي آند
فصل چهارم در امثنۀ شه ي از دواونن صدور االجت ،كجه بجه ن ونجه رهامينجي از دنجوان
رناالت ،دنوان ییابت و دنوان قاا و احتسجا  2پهدایتجه االجت در ن ونجۀ دنجوان رناالجت
نامه اي رهضي در تتونض تدرنس و رتوي به هدة شيخ رج نالجدنن نوشجته ميشجود .نامجۀ
دنوان ییابت در تتونض شغ ییابت و امامت به هدة یواجه ر نالدنن االت و ماج ون
ن ونه رهمان دنوان قاا در واگذاري حکومت ر ن والنت و مصارا و توابع آن به نا قاضجي
ر نالدنن و نامۀ احتسا در واگذاري شغ احتسا به هدة اما ر ن الدنن االت
فصل پنجم باب دوم كه آیجهنن بخج كتجا نيجز سجت در محاضجه و هدنامجه 3و
متایه االت ابتدا نامهاي در محاه ص ح 4ميآند ،با انن ما ون كه ن ا و صنحا و ا.منا و
معتبهان گوا ي ميد ند و االامي یود را در آیه محاه ثبت ميکنند ،كجه رج ن پسجه رج ن
مهدي صالح و په يزگار االت البته باند توجه كهد كجه انجن نامجه ن ونجهوار االجت و االج و
امااني در پاي آن نيست آنگاه نامهاي در محاه رساد 5نوشته ميشود ،كجه گجوا ي ميد جد
ر ني رع و قول نکي نيست و مسن انان از شهّ او بمجان آمجدهانجد مشلج پجس از آن بجه
به رهامين مخجدو و الجوگند بجه ایج ص و
هدنامه ميپهدازد و نامه اي متا ّن تعهّد

1
2
3
4
5

مقهّري
نهي از ني كه در شهع م نوع باشد
الوگندنامه
گوا ينامۀ ص ح
گوا ينامۀ رساد
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درع شهّ و دوري از یودرهنتتگي مينونسد و یدا و مقهّبان را گواه ميگيهد كه هچه گتتجه
از ص ي جان بوده االت الپس متایه مينونسد و در آن اد ا ميکند كه در ميجدان راج
گوي البق از اقهان یود ربوده ،اما در كنج محنت االت و مقدار ران بهكسي آشکارنيست
الهانما آیهنن بند انن رص كه آیهنن گتتار كتجا نيجز سجت بجه الجخن مشلج دربجارة
تفليت ایتصاص دارد ،كه اظهار ميکند از اكابه و اراض توقعي ندارد جز آنکجه او را از ننج
ی ف معاف دارند و به حه كه یود راه د ند
اشعار تازی و پارسي نسخه
بيشته اشعار نسخه الهودة شا هاني االت كه بالیبع مقجارن نجا پجي از دورة حيجا مشلج
ميزنسته اند انن ابيا از شعهاي مشهور ه و انهاني االت ،كساني ماننجد :الجناني غزنجوي،
نظامي گنموي ،رشيدالدنن وطواط ،انوري ابيوردي ،ناصهیسجهو قبادنجاني ،نصجهي بنخجي،
رهیي اليستاني ،ابن رومي ،ابوالتتح بستي ،ابورهاس و متنبي او انن اشعار را بجهاي ت ثّج و
اشتشهاد بکار بهده ،بندر نا الهاننده اش را آورده ،تنها چنجد شجا ه مثج ادنجب صجابه نجا
بهاءالدنن دبيه 1را نا بهده االت انن ج در آثجار مشلتجان دنگجه بجونژه در منشج دنجده
ميشود شاند به انن دلي كه در نامهنگاري چندان پسندنده نا بما نيست بيتي بجهاي ت ثّج
بکار رود و نا گونندهاش نيز بياند تعداد قاب توجهي از ابيا نيز الهودة مشل االت؛ نعنجي
او مانند بيشته دبيهان معاصه یود شعه 2ميگتت و در توضيح الهوده جاي یجود نيجز چنجين
گتته االت:
« بيتي چند كه ه نك از آن بيت بهابه جو ه االت طبع جواد در ات جا آن كتجا نثجار
كهد و به البي ارتمال 3و االتعمال ماحاهي كه بود انثار ن ود و اگه مدّ يان صجنعت را كجه
رنزه چين مواند ه وضيع و شهن و طالبان رواند جه قجوي و ضجعيتند ،التقجا آن دُرر بجه
دالت التتا كهي نکند ،توقع االت كه زنه پاي االتحقار نيندازند و لگدكو جزل و م مجت
نتهمانند » (نسخه ج صص 182ج)181
آیهنن الیه نسخه نيز با بيتي از «حکي الناني غزنوي» مزنّن ميشود:
را بشاني » (نسخه -ص)182
ي ۀ دن
«گه دالتۀ گ نياند از ما

 1بهاءالدنن مح دبن مشنّد بغدادي
 2انن اشعار الخنان ای قي منظو االت و ك ته ما يت شعه دارد
 3بدنهه گوني

 /12سبك شناسي نظم و نثر فارسي – شماره پي در پي  – 12پائيز 31

سبك اثر
مِصبَاحُ الهَالَانل و مِتتَاحُ التَاَانل در ن انشا و تهال با نثهي رني ،آراالته به كن ا مسمع
وج نه اي قهننه بوده ،تکنتا لتظي بسيار چون تهصيع و موازنجه و تمنجيس دارد از رنجون
ادبي مانند تشبيه ،االتعاره ،تناالب و تااد بههه مند االت و به احادنث و آنا با شجيوه جاي
مختن چون تن يح و اقتباس االتشهاد ن وده و به امثنه و اشعار تجازي و پارالجي نيجز ت ثّج
كهده االت چنين گاه اطنا و گا ي انماز دارد
انن اثه بازمانۀ ماقب انحیاط نثه رارالي االت و مختصا نثه مکاتيب قهن شش و تت
را داراالججت االججاس منشج زبججان رارالججي در انججن دوره مبتنججي بججه كن ججا هبججي بججوده و
مصباح الهالان نيز اثهنست كه بي از اله چهار لغا آن تازي و پهاز متجهدا و تهكيبجا
متنوع هبي ،ناونن و نعو مهكب و متهد و مکهّر االجت شجوا دي از بجارزتهنن مختصجا
انشاني آن ،نعني متهدا و تهكيبا متکنّ هبي موجود در آن چنين االت:
 ناونن و نعو متهد مذكه و مشنث :موالنا اما اج كبيه ال جادل زا جد ابجدا ال نکجهالعال ه العادله ال عظ ه الزا ده العابده الصوامه القوامه
 ناونن و نعو مهكب مذكه و مشنثَ :ا.داالِال وال ُسنِ ين ،1قَامِعُ الک.تّار وال َتَ َجهددنن،2.یَه.ال َعَالي و رَنَكُ االَ َالي3ا صَتوَۃ .الدُنيا والدنن 4مَنَکَهُ النِسَجاءري العجالَ ين ،5زُبَيجدَۃ .الوَقجت،6
ّةّمستورۀ َتيتِه8
رابلعَهُ العَصه ،7ح
ُر َ
ِ
 د وا  :جَنَّت ق.درَته ،3اَظهَهَ بُه َانَه ،11اَدا َ ا ..رَرعَه قَدرَه ،11ر.سحَه صَدرَهُ،12 اال را و اال متعول :مت هّد و م هّد و محنّجي؛ متکثّجه و منتجز و مع جور؛ مسجتظهه ومستعه و مستعذ
 ج ع مکسه :ا.منا و صُنحا ،صجدور و شجيو  ،دواونجن و د جاقين ،وُال و قاجا  ،اكجابه واماث  ،اشهاف و اوالاط ،رؤالا و زُ ا ،اَ ِداء و اَكِتّا
 1ناور اال و مسن ين
 2بهكنندة ناالپاالان و نارهمانان
 3نگا دارندة مقاما بنند و رنك بنندمهتبگان
 4بهگزندة دنيا و دنن
 5النیان زنان ال
 6زبيدة زمان
 7رابعۀ دوران
 8زن آزادة پارالاي پاكدامن
 3بزرگ باد قدرت
 11روشن باد حمت
 11یداوند بهدوا دارد ررعت مهتبت را
 12گشاده باد الينه اش
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 ،ناونن ،نعو و االماع انن كتا شبا ت بسيار به متن كتجب معاصجهش
التاظ ،ج
چون « َتَبَه الکَتَبله»« ،التَوَالُّ الي التَهَالُّ » و «نامه جاي رشجيدالدنن وطجواط» دارد اثجهي
االت كه قهنب نك و ني قهن پس از تفلي نسخه بهداري شده و رال الخجط قجهن شجت را
داراالت ازج نه آوردن به جاي پ  ،ح به جاي ج ،به جاي د ،ك به ججاي گ ،حجذف
زة منتوظ ،حذرهاي بيان كسهه ،پيوالتن به حهف اضجاره بجه االج و جدانونسجي كن جا
مهكب
مزایا و محاسن نسخه
مزاناي انن اثه در قياس با منش معاصه و مشابه آن ارزنابي شده ،بشهح زنه ارائه ميشود:
 1باوجود اننکه ورور نهن ائيهاي ادبي البب گسستگي معاني ميشجود مجتن انجن اثجه رنجي
نکدالت و بدون تتهّق معاني و پيهاالته از هگونه تعقيد لتظجي و معنجوي نجا مغنجق گجوني و
یودن اني متهط االت و انند بسياري از آثار پي از ح نۀ مغجول ال الجت نثجه كهجن را
دارد ن ونۀ آن در متایهتي االت كه با كاو نونسنده به جاي آنکه انند دنگه نامه جا از
زبان نك شخص رهضي باشد از زبان یون نوشته االت چنين:
«دا ي دولت ال ُورّق ال َمدِي وَرَّقَهُ ا ..در اظهار معمزا را ند بياا از جَيجب د جوي
ض الَتسَجا َرهَا1
ي ا .المُجور و نَج فب َغ ُ
ب مَعجال َ
ُ .نحِج ُّ
نا .
بيهون آورد و پجاي ُن.ج ّو ّجت در مهاقجي ِا َّ
مستحک گهدانيد و الا د نتجانج او جا را از جواي لیجان طبجع آرانشجي داد و در ميجدان
متایه و مبا ا به مهكب رصاحت و ب غت الوار گشت وا نۀ شوارد راجان را بجه دالجت
آورد و » (نسخه ج با اشتباه كاتب در ص  51جاي گهرت)
 2تبيين بسياري از مهاتب اجت ا ي و درباري و مناصب و مشاغ در قياس با منش دنگجه
و كه ناونن و القا رانجج بجهاي دربارنجان و ّجال دنجوان و كجارگزاران ا ج از الجنیان و
پهدگيان ،یاقان و وزرا ،نوا و صدور ،حُما و رالوالن و لشجکهنان وغيجهه و نيجز صجاحبان
مناصب دنني و ن ي چون قاجا  ،حک جا ،رقهجا و متکن ّجان؛ شجعها ،بنغجا ،ییبجا ،ن جا و
منم ّان؛ الادا  ،االخيا ،ز ا و معتبهان؛ صاحبان حهَف چون تمّار و پيشه وران و بازارنجان؛
چنين اقار و پيوالتگان چون پدران و مادران و اطتال و زنجان حتجي تجدابيه انجن دبيجه
چنان االت كه ب د و یزننه و قنعه و احشا را رهو نگداشجته بجا بيجان د جاي مناالجب بجهاي
هنك ا يت آنها را در زندگي مهد صه یود نشان ميد د
 3شوا د و ن ونه نامه اي مختن در ماامين كاربهدي و جوا بهیي از آنها مانند:
1

ان ا یداوند امور بزرگ را دوالت ميدارد و امور پست را ناپسند ميدارد
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در مشور « :اشواق انن مفمور مخنص بار ا چههة اماني را در آننۀ دانت راي منيه او
مشا ده كهده پوشيده نيست كه االتقامت احوال و رهاغ بال انن مخنص به حسن نانت و
ين تقونت او منوط و مهبوط االت و در انن وقت به البب ر ن مه كه اگهچجه بجه صجور
حقيهالت وليکن به معني دل نگهاني و نقه اي بسيار دارد ،پهنشاني یاطه و انقسا رکجه
به الا ا روزگار یاد درپيوالت ،توقع چنان االت كه در انن معنجي را ن جاني رهمانجد »
(نسخه -ص)117

جانون مشجحون بجه انجواع مخنجصپجهوري و
در جوا مشور  :كتا مي ون و ییا
اصناف كهتهنوازي راليد در معني االتشار كه رهموده بود ق در درناي تحيّه غهق شجد
و و در ت ط امواج بجه الجياحت اشجتغال ن جود ،اقبجت بجه الجاح تجدبيه آن نهالجيد و
مياندنشيد كه چون دور و نزدنك در غوامض مه ّا و ح ّ و قد معاج از مصجباح راي
منيه او االتاائت ميکنند و در معظ ا امور و مصالح ج هور محاالن ك و نتانج او جا او
را قدوة ا ال و مقدّمۀ ارعال و اقوال یون ميسازند ،كش امثال آن حقجانق بجدان جنجا
پوشيده نباشد » (نسخه -ص)118-
ان آنين و اصولي را درپي ميگيهد كجه بجه دبيجهان و منشجيان
 4مشل در انشاي كتا
توصيه ميکند مه تهنن وصاناي نونسنده بهاي انشاي رصجيح و بنيجغ نامجه و تهالج چنجين
االت:
الف .پرهيز از اطناب نابجا
از ن ونه اي اطنا در منش آوردن القا بسيارالت كه مشل در مورد آنچنين گتته االت:
«اطنا در القا اگهچه شيوة ا روزگار االت ،ليکن در مقا ررع حاجا و مواضع تعظجي
هچند اندك ته پسندنده ته » (نسخه -ص)11
ب .پيوند سخن با حُسن مدارا و لطف عبارت
شا دي از آن چنين االت:
در االت احت و االتعیاف« :اگه گنشن یار را به یزان منّت ضانع كند و آنت والتَبیِلنجوا
صَدَقاتِک .بلال ِنَّ وَ االَ َي 1را كار بندد نونسد :صَوان .مَن مَنَحَ الَائِن.ه و مِجنَّ كَ َجن مَنَجعَ نائِن.جه و
ضَنّ  2و اگه رنج كهن از الشال لئي باز ن اند بنونسد :من قَهَعَ بَا َ النَئي قَنَع نَا َ الکَجهن  3و
اگه الائ را به البب الحاح او توبيخي كند نونسد :رُ َّ مَو ِبَهٌ لِن ُجه.وَّه مُد ِبَجهٌ  4و اگجه شجکه
1
2
3
4

صدقه اي یود را با منّت نهادن و رنمانيدن تباه نکنيد
محارظ شایه اي بخش مانند كسي االت كه مانع راليدن یوا نده به یواالته اش باشد و بخي االت
ه كس در یسيسي را بکوبد دندان بخشنده را بهكنده االت
بسا مو بت بهاي مهوّ شکست یوردن االت
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تقهنه كند نونسد :الش.که .حِهزُ الندعَ  1نا الشَاكِه .نَستَحِقُّ ال َزنلد  2و اگه قنا ت ن اند نونسجد :اِ َا
حَصَّنتكَ ناقو َ َانَ َنيّ الدُرِّ و اليَاقو  3یا قَد اَمَنَ الحِهمَان مَن الَفلَ الهَّح َن »( 4نسخه-ص)33
ج .بكارگيری فنون ادبي متناسب با موضوع نامه
مشل وجود صنا ا ادبي لتظي و معنجوي را موججب م حجت الجخن در بهیجي از نامجه جا
دانسته ،بهاي تعدادي از رنون شانستۀ تهالّ ن ونه جاي زنبجاني نوشجته االجت او نخسجتين
ن ونه را در رن «تهصيع» با ما ون «ا تذار» نوشته ،بجا روشجي مشدّبانجه و زنهكانجه و البتجه
متایهه آميز یود را از يب هگونه ضع ب غي صيانت ميکند و راه انتقاد را بجه يبمونجان
ميبندد چنين:
« كي یاد د ا و ناظ ثنا مشل انن كن ا و مصنّ انن مقاال  ،نه در النك اصجحا
نثه و اربا شعه منتظ االت و نه در تقهنه دقانق كتا و تحهنجه حقجانق آدا منتجز انجن
كار نه النق باا ت اوالت و موارق صنا ت او ،قد قامت انن لباس نجدارد و حجد مثابجت انجن
االاس نه ،اما چون راي اوامه اشهاف و اكابه اطهاف در ج ع انن كتا و ل ع انجن شجها بجه
البي توارق و تیابق النح و المح گشت و الحاح اصحا قن و اربا نع كه ا نجاق و ِمَج
به اطهاف ِ َ انشان محنّي االت و اقیار آراق راان به از ار ای ق و ش ان انشان معیّه،
در ات ا آن متکثه ،كهته كه طوق دار منّت و یدمتکار حاه انشان االت ،بهمقتااي رجهط
یدمتکاري شهط طا ت داري به جاي آورد و به واالیۀ حسن ا تقاد ،ن ن اجتهاد در ميجان
نهاد و غانت ممهود در كتانت مقصود بدل كهد و غهانس ابکار و نتانس ارکجار یجون را بجه
جوا ه كن ا مستعه و نوادر بجارا مسجتعذ تجزئين داد و بجيآلجت االجت داد و جدّ
االتعداد تزاح ارواج نوادر را به ت ط  5امواج یواطه در ربقۀ االتهقاق آورد و شجوارد اصجناف
مباني را به رهاند الیاف معاني بياراالت» ( نسخه ج صص 78ج) 76
د -رعایت ایجاز هنگام ضرورت
اگهچه منش دنواني و رال ي به دلي وجود ناونن و نعو و د ا و الانه تکنّتا در زمان
حيا نونسنده اطنا بسيار داشجت ،ر انجت انمجاز در بهیجي از مکاتبجا ماننجد توقيعجا ،
رهامين و جوابشان واجب بود و نونسندة انن اثه نيز به ا يت انن موضوع واق بوده ،انمجاز
را با كه ن ونه توصيه كهده االت چنين:
1
2
3
4
5

شکهحارظ نع ا االت
شکهگزار الزاوار روزي بيشته االت
نگامي كه تو را ناقوتي بدالت آمد ناقو و درّ در بهابه آن یوار شد
از محهومي در امان بود كسي كه(یواالته اش را) از یداوند بخشنده یواالت
ت ط  ،در نسخه ت ت ضبط شده االت
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اكتا را « :یدمتي كه یاد را ا آن دانسته باشد ا مي رود ،تجا در كتانجت آن شجهط
مواال وصدق مصارا ن وده شود و در انماد مهاال آن شهانط اتحاد و دقانق ولداد به ججاي
آورده آند » (نسخه -ص)31
ید را« :حاجتي و الت االي كه باشد هضه دارد ،تا به حُسن اجابت و بجه نُ جن كتانجت
مقهون گهدانيده آند » (نسخه ج ص )31
 نادآوري نکا ظهن و كارآمد به منشيان ،چون انتخا التاظ و بجارا و القجا وكنيت و نعو و مزنت دنگه انن اثه االت مه تهنن نکا نادآوري شده در انجن زمينجه از
الوي مشل چنين االت:
الف .بكارگيری الفاظ مناسب
ن ونه اي ازآن بهاي مهتبۀ ن ا و اصحا قن :
«اگه لتظ زندگاني االتع ال كند به انن نسق باند نبشت :زندگاني ر ني در نجوّ مناصجب
و ال وّ مهاتب یا در تاا ج ل و تهادف اقبال یا در روضۀ الياد و بياۀ الجعاد یاا در
ت هيد االبا حش ت و رتح ابوا ررعت یا در یمستگي شه و پيوالتگي نع جت یاا در
االتدامت الهور و االتقامت امور یا در دوا دولت و نظا ررعت یا در دولت ابجدي و الجياد
الهمدي یا در رهاغ بال و قوا حال حاص االت » (نسخه -صص)22
شا د دنگه:
« ممنس ا ني جز ال طين و منوك را نشجاند نوشجت ممنجس جالي ججز وزرا و وال و
صدور و اصحا مناصب را ننونسند ممنس رريع زمهة ن اي كبار و اصجحا قنج و ا يجان
حاه را نونسند و ممنس رريع و اال ي و الامي و مولوي و مخدومي درجه اكتا و ج
الهان االت و ممنس شهن و بزرگوار مهتبۀ رهوتهان االت » (نسخه ج ص )23
ب .توجه به ظرایف انتخاب دعا
بخشي از الخن مشل در انن باره چنين االت:
« مججادا كجه د جا م نج لقجب و وصتجي مناالب موصوف م کن گهدد باند كه یاطه به
جنسي دنگه مشغول نکند مانند :نم الدنن :الزَالَ نَم َاً نَهتَدي بلاَنوَارله و نَقتَدِي بل ثَجارله  1و
حسن :اَحسَنَ ا ..یِصَالَهُ 2بعاي كتّا كنيت را از نا به طهنق اشتقاق االجتخهاج كهدنجد،
 1پاننده باد التاره اش ،دانت ميکند به انوارش و اقتدا ميکند به آثارش
 2یداوند نيکو كند یصال را
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چنان كه العيد را ابوالعيد و منصور را ابونصه و بعاي نا پدر را ا تبار كهدند ،چون ابها ي
را ابواالحق و نعقو را ابونوال و به کس نيز روا داشته اند و بعاي حقيقت نا رهزند مشنّد
نا مورّق االت ،ابوال شنّد و ابوال ورّق نيز در دانهة تحقيق دای االت اما از مهكز تعظجي دور
اگه یونشتن انن نوع كنيت نونسد روا باشد و باقي نه » (نسخه ج ص) 71-73
ج .توجه به نوع مكتوب و مختصات آن
دو ن ونه از آن چنين االت:
م طته (منیّته)« :نبشته اي را یوانند كه در ماج ون آن الِجهّي از االجهار نجازك باشجد،
مقهمط باشد نوشته و تن پيچد و به مهه گيهد تجا چشج كسجي بجه حينجه بجه میجاوي آن
نيتتد » (نسخه-ص)36
تذكهه« :نبشته اي را یوانند كه مشت باشد به چند معني متصّ و به آیجه جه رصجني
ه معني در قب ه رصني نونسد » (نسخه -ص)37
بياضي گذاشته ،تا مکتو اليه جوا
د.رعایت وجه مغایبه در انشای نامه
مشل در انن باره ميگوند:
«اد دنگه آن االت كه از مخاطبه به لتظ تو تحاشي كند ،كجه تو بجا كهتجهان مسجتمار
نيست ،االّ به قول بعاي تکني با مهتهان چه اص اد در آن االجت كجه بجه وججه مغانبجه
باشد و باند كه از اوّل نامه تا آیه به نك نسق نگاه دارد؛ از مغانبه به مخاطبه نا از مخاطبجه
به مغانبه نگهدد و در ميان اكتا من كهتر و من دوست رواالت؛ اما من مینق نجي » (نسجخه-
ص)53

ه .پرهيز از الفاظ ركيك و عبارات نازک
شا د آن گتتۀ زنه االت:
«در ميان معاني مختن رهججه بانجد كجهد و از التجاظ ركيجك و بجارا نجازك و معجاني
نامتناالب بپه يزد و تیون بي رانده دارد و چيزي ننونسد كه به وقت دنگجه بجه وي حمّجت
باشد (نسخه -ص )53
و .رعایت مرتبۀ كاتب و مكتوب
شا د آن در « نوانا » اننگونه االت:
«مهتبۀ كاتب و مکتو اليه در انن با به اقصي الغانه ر انت باند كجهد العبجد نجا آنچجه
قائ مقا آنست چون بندة ك تهنن نا ك تهنن بندگان نا بنجده و بنجدهزادگجان نجا د جاگوي
قدن در قصّه ا كه الوي ال طين و منوك و وزرا و اصجحا مناصجب و صجدور نونسجند ،روا
باشد نوانا در رالان و مکاتبا از جانب به باالي تس يه معتادالت و امجا اصجحا اد
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به حاشيۀ راالت ،آنما كه القا ت ا شود ایتيار كهدند و بعاي ز َّاد و كبار مشانخ از جهت
تعظي نا یداي در زنه تس يه نبشتند و انن نوع به شجيوة تواضجع نزدنکتجه االجت » (نسجخه-
ص) 62-61

ز .ذكر تاریخ انشای نامه
مشل در باره كه تارنخ در نامه الخني چنين مشكّد دارد:
«درمکتو تارنخ باند نبشت تا به مسارت دور رهالتند كه بجه مه جي ظجي تعنجق دارد
چون مناشيه و كيتيت تارنخ نبشجتن و اشجار و القجا دالجتور و تحهنجه پهوانجه در رصج
مناشيه تقهنه كهده شود و زنهدالتان را در آیه نامه تارنخ نباند نبشت تا به رال مثال نهرته
باشد و تشبيه به بزرگان نکهده اما اگه اثناي نامه بدنن مسارت نونسند روا باشد :بنجده انجن
یدمت روز ر ن ،چند ماه در قن ميآرد و ماجهاي احوال هضه ميدارد و تجارنخ از جهجت
معهرت وقت نبشتن االت و از مسارت دور تا به واالیۀ تقجاد هجد مشجتبه نگجهدد و بجدنن
البب رقعه را تارنخ نيست »(نسخه-ص)31-31
ح .اندازة كاغذ مناسب نوع نامه
در تقیيع كاغذ چنين ميگوند:
« امثنه ،ال طين و منوك بزرگ را رال آن به نص كاغذ ررته االت ،وزرا و امها و صجدور را،
ين قدر » (نسخه-ص)53
به ثنث كاغذ و منیته را به ك از ثنثي باند نبشت و ایوانيا به
ط .توجه به ميزان حواشي نامه
در اننباره اننگونه توصيه شد:
« اما شهط آن االت كه به نك روي كاغذ نونسد كه دورو نکي در جه كار جا نجامح ود
االت و به حاشيه چيزي نبشتن تهك اد ش هند یصوصاً كه از مقابنجه القجا مکتجو
اليه آغاز كهده باشد و بعاي به ذر تنگي و درازي الخن از زنه القا در ميان اكتا و اوالجاط
مهدمان جانز داشتهاند » (نسخه-ص)53
ی .رعایت فاصلۀ صدور و سطور در كاغذ
شا د آن الخن زنه االت:
«و كاتب هچه محتهمته ،طي نامه رهایته گيهد و بياض اله نامه بيشته گذارد و یجط جا
گشاده ته نونسد و ه چند مکتو اليه بزرگته ،طي نامه یهدته و یط ا بجه ج نزدنکتجه و
بياض ك ته و » (نسخه ج ص ) 32
ق .اصالح نهایي نامه
در اص ح نامه چنين گتته شد:
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«و چون از تحهنه نامه رارغ گهدد به تفم بنيغ و رؤنت ت ا  ،نامه را از مینع تا به مقیجع
میالعه كند و ینن كه از طغيان قن نا نسيان حهوف و كَنَج ارتجاده باشجد ،اصج ح آن بجه
واجبي از مواجب داند » (نسخه -صص)33-32
مختصری در معایب نسخه
يو انن نسخه به دو قس االت ،قس ي از آن به محتواي اثه مهبوط االت و قس دنگه به
كتابت آن
.1نواقص محتوایي متن
الف .مقدّمۀ كوتاه
مقدّمۀ كتا بسيار مختصه و حتي مخ ّ االت؛ زنها نونسنده رقط نجا یجود و مخجدوم را
كه كهده ،شهحي در احوال یود ،كسان نا دوران حيات نگتته و بجهی ف نونسجندگان و
دبيهان زمان یود از يچ النیاني نا نبهده االت
ب .فقدان «فتح نامه» و« شكست نامه»
در حالي كه رتح نامه و شکست نامه از اقسا مه مکاتيب دنواني و نوشتن آنهجا درپجي جه
جنگي الزامي بوده االت ،انن اثه راقد دو متن نامبهده االت
 .1نواقص كتابت
الف .اختالط مطالب متفاوت
در بخشهاني از انن نسخه ماامين متتاو در پي آمده االت
ب .گسستگي مطالب
تعدادي از میالب با معاني و ماامين نکسان از جدا شجده ،در بخشجهاي نامناالجب قجهار
گهرته االت
ج .اغالط خطّي و امالیي
نخستين صتحا نسخه غنط ییّي و ام ني چش گيهي ندارد ،اما در رصجول پانجاني كتجا
اغ ط زنادي به چش ميخورد
د .عناوین ناقص
نوان را دربهن يگيهد 1
در جا اني از كتا ناونن ۀ كن ا

1

ناونن میالب نسخه با جو ه اله و یط درشت نوشته شده االت
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توضيح
كاالتيهاي محتواني نسخه قاب جبهان نيست ،زنها انن نسخه تنها رونوشت موججود از انجن
اثه االت و تاكنون ن ونۀ دنگهي از آن پيدا نشده االت؛ مگه آنکه بعد ا نسخه اي دنگجه از آن
بدالت آند امّا ایت ط متني و اغ ط ییي آن ناشي از قصور كاتب و بهیي از آنهجا پيامجد
گسستگي اجزاي نوشتۀ اصني االت ،كه با تصحيح دقيق تا حدود زنادي قاب جبهان االت
نتيجه
انن اثه از بسياري جها قاب ا تنا و تحسين االت؛ زنجها نجه تنهجا منحصجه بجه دورة ماقبج
انحیاط نثه رارالي االت ،بنکه از دو نظه ارزش واره دارد اول آنکه ماامين مبجيّن مهاتجب
اجت ا ي و روابط رهاته و رهوته مهد در دوره اي از تجارنخ انجهان االجت دو و مه تجه آنکجه
اصول ن انشا و آدا تهال در آن بصورتي ن ي ،مدوّن و منسم درآمده ،بیور مسجتقي
ُّ
ِصب َحُ
بهاي آموزش ارائه شده ،از كه نکجا جزئجي نگجارش نيجز درنجغ نشجده االجت م
ََب ّ
لّال َت
ََب ا
َت
ِلّهبترعّت
َبحي
َض
ُّالف
َحُ
ِفت
ِلّوّم
َسَحي
الر
َسُّل بهاءالجدنن بغجدادي،
َر
ِليَّالت
َسُّلّا
َو
منتجبّالدينّبديعّ،الت
نا نامه اي رشيد وطواط را ندارد ،اما زنباني و مقا ادبي ونژه اي دارد و الزاوار نانت االجت؛
زنها میالعۀ آن به دان انساني ارزوده و حتي بسياري از آنين و اصول موججود در آن بجهاي
نگارش نامه اي حقيقي و ممازي امهوز بکجار مجي آنجد وججود چنجين آثجاري يشجه مانجۀ
مبا ا و الهارهازي انهانيان بوده و ست
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