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1. Introduction
In the early centuries after Islam, repetition in Iranian essay was not
considered incorrect. In the middle of Gaznavi era, A. Esfarayeni
translated court language from Arabic to Persian, and the prose of this
time had remained simple without literary composition and scientific
terminology and Arabic proverbs (Safa,2001:137 Part1). Simplicity of
prose unintentionally entered literary texts. To this end, initial prose in
Persian language had been original and without complexity. After this
period, Iranian became interested in literary methodology and national
history, and got acquaintance with science. Meanwhile, the scientific
and religious terminology entered Persian poetry and prose. Iranian
authors utilized Arabic words to shorten speech and to avoid
repetition, in the 12th and 13th centuries, Sufism reached its climax.
The prose of Sufistic books was simple too. In the second half of 13th
century and afterwards Arabic words were common among scientific
books in the field of medicine and astrology, and Arabic structure was
employed; one of the principal features of texts of this period was the
use of Persian and Arabic poetry, and Arabic proverbs in original texts
were used for riming prose in text and this was the beginning of
technical prose. After Mongol attack which lead Iran to destruction,
Persian prose did not change for about one century and the descent of
�
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prose style was gradual. In these years (13th century), writing of
history was common. With Baghdad’s attack by Mongols, Arabic
language disappeared, and science books started to be written in
simple manner. In fact, Mongols, as the new governors for Iran, did
not like phraseology and difficult prose (Bahar,2002:165.part3).
Attention to the riming prose, pun, omission of verbs, etc disappeared,
and simple prose prevailed over difficult prose. From early 8th
century, deviation is seen in Persian literature. During Teimouri
period, the style of writing nears conversation, but courtly authors
continue old manners in correspondence. Their style is difficult and is
a simulation of difficult prose (Safa,2001:201.part3).
2. Methodology
This research was done based on a laboratory research and
references were gathered from many reference books in different
libraries. Two contemporary texts were chosen. The first author is
Meybodi (1515 AD) who was a judge during the Safavid era. He was
a poet and had enough knowledge about Islam and Philosophy. His
composition was one of the important books of this period. The other
author is Tafreshi (970 AD). He is not famous in Persian literature.
His letters are simple. Both books of the mention authors have
important information about Iranian culture and society during
Safavid era.
3. Discussion
One of the important types in literary texts, especially in Persian
literature, is letter writing (correspondence). Although the
background of letter writing in Iranian literature goes back to ancient
times, it was mostly used after 13th century. Letter writing and
composition were divided into two parts in Iran. One of them was
written between friends, which is called friendly letter in literature.
Another kind is written between kings or courtiers, which included
historical events, deposals and appointments, victories and defeats in
war, etc.; composition has also shown us kings’ habits and society
manners. Writers of letters tried to use literary content and purity of
eloquence which would increase its importance.
During Safavid and Teimouri ages simple prose was common and
some authors did not have enough scientific knowledge, and this
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doomed structure to be omitted. Furthermore, some authors tried to
write their letters based on previous period standards. As it could be
seen, the composition of this period is divided into two types. One
uses the new method and the other employs old method. Composition
is one of the old types in Persian literature with a definite structure
written in three parts: beginning, body, and ending. This study
investigates letter structure in Meybodi and Tafreshi books.
Beginning
The beginning of a letter had several specialties. One of them is
eulogy. Authors tried to have a great consideration for addressee via
use of adjectives and description. These adjectives had two forms.
One was simple adjectives, and the other was compound adjectives.
These adjectives were proportional with the occupation of the
addressee. For example, when the writer composed a letter to a judge,
he used words which were connected with justice
(Meybodi,1997:61), and he used mostly compound adjectives
(Meibody,1997:121). Tafreshi, however, does not pay attention to the
occupation of addressee. In fact, he uses the same adjective for
beginning a letter (Tafreshi,2011:18).
Text
In friendly letters, which are included in both books, the authors
are interested in virtually paying the addressee a visit, and ask about
his health. Meybodi writes simple texts as the body in his letters, but
he uses Qurʼan and literature. He describes his sadness at his
separation from the addressee (Meibodi,1997:44). Unlike Meybodi,
Tafreshi considers letters body as important. In fact, he uses literary
elements in the body of a letter. This part of Tafreshiʼs letters is
longer than other parts (Tafreshi,2011:31).
Ending
The finishing of letters had two sections. Firstly, the author repeats
the main subject in this part. Secondly, he prays for the addressee.
These prayers are of two kinds. Some of them are Arabic and others
are Persian. Meybodi uses Arabic prayers in the end of letters
(Meibody,1997:71). He adjourns his letter with Persian prayers such
as on page 121. Tafreshi uses Arabic and Persian prayers too. For
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example, he uses Arabic on page 37, and Persian on page 75.
4. Conclusion
As it was mentioned above, in the researcher’s point of view
letters had three sections including beginning, body, and ending.
Results show that Myibodi was following previous methods. He
used Arabic and Farsi prayers in the beginning part of his letter and
wished for longness in his addressing. In fact he tried to show his
capability in writing in the beginning of letters. He use simple and
compound adjectives, and this method was different from Meybodi.
Tafreshi tried to write letters in the new method. In fact, in his letters,
one can not see limits between the beginning and the ending of
letters. He omitted simple and compound adjectives and tried to
create a text which was different from others. One can say that
Meybodi is one of the last authors who have written their letters
based on a three-part structure. Meybodi uses new adjectives for
everyone. He avoids repetitious adjectives; these adjectives conform
with the occupation of the addressee. On the other hand, Tafreshi
does not pay attention to the occupation of the addressee. Sometimes,
Meybodi uses Arabic and Persian poems in the beginning section of
letters. This manner has an old record in Iranian letters. Tafreshi uses
poems in the first part of his letters, but they are few in number. The
subject of letters is an expression of devotion.
In the ending of letters, authors try to recapitulate the main parts of
their statement. This part includes prayers. In fact, authors pray for
the addressee. The authors write similarly in this part.
Keywords: Composition, Structure, Comparison, Meybodi, Tafreshi.
References [in Arabic]:
.... nn. (2005). Trans M. E. Qomsheie. Qom: Alhadi press.
References [in Persian]:
Baqdadi, M. (2006). Al Tavasol Ea Tarasol, Edited by A. Bahmanyar.
Tehran: Asatir press.
Dorpar, M. and Qavam. A. and Fotouhi, M. and Hashemi, M. (2012).
"Stylist and classification in Persian litter". journal of expert in
stylist in poem and pros. 5 (1), 47 – 66.

Journal of Prose Studies in Persian Literature

5

Year 23, No. 47, Summer 2020

_______________________________________________________________

Fayaz, A. (2010). "Knowege of Meibodi in historical". journal in
Isfahan university. 2 (3). 93- 115.
Gavan, E. (2001). Manazer Al Ensha, Eited by M. Madankan. Tehran:
Academy of language and literature.
Jahadi, S. A. (2014). "Tarasol in Teimory era". Kohan name of
Persian literature, 5 (2), 75 – 98.
Khatibi, H. (2007). Prose in Persian literature. Tehran: Zavar press.
Khaqani, A. (2005). Composition. Eited by M. Rowshan. Tehran:
University of Tehran press.
Meibody, HH. (1997). Composition. Edited by N. Forouhar. Tehran:
Noqte press.
Mihani, M. (2010). Ceremony of secretary (clerk). Edited by A.
Nahvi. Tehran: University press.
Safa, Z. (2001). A History of Persian literature, part one. Tehtan:
Qoqnous press.
Shamisa, S. (1997). Stylistics. Tehran: Mitra press.
Soleimani (2009). Composition. Edited by Jafaryan. Tehran: Library
and museum in Iranian Mjlis press.
Tafreshi, M. H. (2011). Composition. Research and Edited by M.
Bahram Nezhad. Tehran: Library and museum in Iranian Mjlis
press.
Vahed, A. (1999). "Composition Persian from past to six sentury".
Tabriz university journal. 121 – 166.
Vatvat, R. (2004). Letters of Vatvat. Edited by Q. Tuiserkani. Tehran:
University of Tehran press.

نشريّة نثر پژوهی ادب فارسی
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
دانشگـــــاه شهیـــد باهنر كرمان
سال  ،32دورة جديد ،شمارة  ،74بهار و تابستان 9211
تطبیق ساختاری ارکان نامه در منشآت میبدی و تفرشی
( علمی –

پژوهشی) *

سیّد محسن مهرابی  ،1دکتر محمّدامیر عبیدینیا  ،2دکتر رحیم کوشششبستری

3

چکیده
ترسّل و انشاء يکی از گونه های ادبی كهن در ادب فارسی است و از گذشـته دارای سـااتاری
مشخص بوده كه در آن بخشهای سه گانة صدر ،متن و انجام نامه مطابق بـا وواعـد ااصـی نوشـته
میشده است .در دوره های صفوی و تیموری كه نثر سـاده رايـش شـد و بیشـتر نثرنويسـان دانـش و
معلومات نويسندگان دورة وبل را نداشتند ،استفاده از اين سااتار معیّن فراموش گرديـد .بـا وجـود
اين ،تعدادی از منشیان اين دوره میكوشیدند كه نامهها را به سیاق دورة وبل بنويسند .اين مقاله بـه
بررسی و مقايسة سااتار نامه در منشآت میبدی و تفرشی ،دو تن از منشیان نیمة اول دورة صـفوی،
میپردازد .برآيند پژوهش نشان میدهد كه میبدی در تقسیمبندی سااتار نامه به شیوة نويسـندگان
دورة وبل عمل میكند .استفاده از دعای فارسی و عربی و نعتهای مفرد و مركب در صدر نامـه و
دعای طول عمر مخاطب و نیز تأكید بر متن نامه در وسمت پايان آن مطابق شـیوة نويسـندگان دورة
وبل است و از اين نظر میتوان گفت كه میبدی از آارين پیروان سبک سااتار سهگانه در منشآت
فارسی است .اما تفرشی از جملة نويسندگانی است كه توجه چندانی به سبک و سیاق نامـهنگـاری
دورة وبل ندارد و مرز بین آغاز نامه و متن آن به وضوح مشخص نیست.
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واژههایکلیدی :منشآت ،سااتار نامه ،تطبیق ،میبدی ،تفرشی.

 -1مقدّمه
در ادبیات فارسی و از ابتدای ورن پنجم تـا انتهـای وـرن هفـتم و پـیش از مملـة م ـول،
نامه ها و منشآت ديوانی و ااوانی دارای سـااتار مشخیـی بودنـد .نويسـندة نامـه بـا تقسـیم
نوشتة اود به سه بخش آغاز ،متن و انجام در يک چارچوب ااص ولم میزد .هـر يـک از
اركان سه گانة نامه ويژگیهای ااص اود را داشتند .آغاز نامه شامل عنوان و نعـت و دعـا
برای مخاطب میشد .متن نامه موضوع اصلی نوشته را دربرمیگرفت .انجام نامه نیز غالبـا بـا
دعاهايی به زبان عربی و يا فارسی همراه بود.
در عهد تیموری و صفوی نثر ساده در ايران رايش شد ،اما اين به معنی فراموش كـردن
نثر فنی نبود و منشیان درباری برای نشان دادن فضل و دانـش اـود از شـیوة آیـاری چـون
ظفرنامه و وصّاف تقلید میكردند .تمايل به عربینويسی ،تکرار تعارفـات ،تکلففـات بـارد،
آوردن شــعرهای سســت ،افــراد در مــدح و چاپلوســی و ...نثــر دورة صــفوی را از رونــق
انداات .توجه به سبک و سیاق نويسندگان دورة وبل ،تقلید صرف يا تقلید همراه با ابداع
از ويژگیهای اصلی نثر منشیانة اين دوره است .در واوع میتوان چنین گفت كـه تعـدادی
از منشیان اين دوره با تکیه بر سبک و سیاق نامهنگاری در دورة گذشته شیوة سـااتار سـه
گانة منشآت را مفظ كردند و گروهی ديگر از نويسندگان مسیر ابداع را انتخاب نمودند.
در اين مقاله به بررسی و تطبیق سااتار نامههـای دو تـن از نويسـندگان عیـر صـفوی
میپردازيم تا میزان پیروی از سبک نامهنگاری دورة وبل را در آنها بررسی كنیم .میبـدی
و تفرشی هر دو از منشیانی هستند كه نامههای ديوانی و ااـوانی مـینويسـند و از فضـل و
دانش بهره بردهاند.
 -1-1بیان مسئله
منشـآت و ترسّـل بــه عنــوان يکــی ازشــااههـای اصــلی نثــر فارســی همــواره مــورد توجــه
نويسندگان و منتقدان بوده و درگذر زمان دستخوش ت ییرات شده است ،بـه گونـهای كـه
سبک و سیاق نامههای درباری و ااوانی در هر دورهای با دورههای ديگر متفاوت اسـت.
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ازآنجاكه در دورة صفوی سبک نگارش ادبی و متون نثر ت ییـر مـیكنـد ،بررسـی شـیوة
نگارش نامهها و میزان تاییرپذيری آنها از نويسندگان دوره وبل میتواند تقلیـد ،ابـداع و
فضل و دانش نويسندگان را نشان دهد .مسئلة اصلی اين پژوهش بررسی و مقايسة سـااتار
و اركانِ نامه در منشآت میبدی و تفرشی و میزان تقلید و يا ابداع آنها است.
 -2-1پیشینة تحقیق
پیش از اين ،پژوهش های متعددی دربارة منشآت در زبان فارسـی نوشـته شـده اسـت.
اين پژوهشها بیشتر به سـبک نامـههـا توجـه كـردهانـد و كوشـیدهانـد بـه معرفـی كلفـی و
سبکشنااتی نمونههای بازمانده از اين گونة ادبی بپردازنـد .از جملـه ،سـیّد امیـر جهـادی
( )9212در مقالة «ترسّل در عیر تیموری» ضمن برشمردن جريان كلفـی كتابـت و دبیـری
در اين دوره ،به معرفی محتوايی و سبکی آیار ممتـاز انشـايی در ايـن عیـر مـیپـردازد و
نمايی كلفی از كتابت اين دوره را نشـان مـیدهـد .هـادی میـدرینیـا ،نوشـین يریپـور و
اديجه پاکسرشت ( )9211در مقالة «سیر تکاملی منشآت در ادبیات فارسی» بعد از بیـان
اين نکته كه نتیجة تفنفن و هنرنمايی دبیران به رواج نثر فنفی منجر میشود ،سیر تاريخی اين
نوع ادبی را از پیش از اسالم بررسی میكنند .در مقالة «بررسی سبکی نثر ترسّل و انشـا در
عیر صفوی با تأكید بر نامة نـامی» ( )9212از ممیـد رضـايی ،محمـدابراهیم ايـرجپـور و
زهرا نوربخش ،پس از بررسی كلیّات سبک نامهها در اين دوره ،سبک كتاب نامة نامی از
اواند میر بر اساس ديدگاه ادبی زبانی مورد بررسی ورار گرفتـه اسـت .اسـداا وامـد در
مقالة مفیل «ترسّل و انشای فارسی از آغاز تـا وـرن ششـم» ( ،)9240ويژگـیهـای ديـوان
رسايل اعمّ از زبـان ،سـبک ،دبیـران نامـدار و ...را در دورههـای طاهريـان ،صـفاريان ،آل
سامان ،آل بويه ،زياريان و غزنويان مورد بررسی ورار میدهد .ايشان در بخـش دوم مقالـة
اود به شکلشناسی نامهها میپردازد و چگونگی آغاز و انجام نامههای سلطانی و ديـوانی
و نیز مکاتب ااوانی را بررسی میكند .پرويز عادل ( ،)9208در مقاله بـا عنـوان «منشـآت
میبدی» موضوع نامهها را بررسـی كـرده اسـت .پايـاننامـههـايی چـون «سـااتار دسـتوری
منشآت ااوانی» ( )9201از آمنه میدری و توصیف سااتار دسـتوری منشـآت وـامم مقـام
فراهانی ( )9201از پريسا اكبرینیا به محور زبانی درسبکشناسی پردااتهانـد .میـدر ولـی
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زاده در پايــاننامــه بـا موضــوع «نقــد و بررســی منشــآت وــامم مقــام» ( )9243پــس از بیــان

زندگینامه و شخییت سیاسی – اجتمـاعی وـامم مقـام ،ويژگـی زبـانی و صـنايع لفظـی و
معنوی را در متن منشـآت بررسـی كـرده و در پايـان تأییرپـذيری وـامم مقـام را از آيـات،
اماديث ،اشعار و امثلة عربی و فارسی نشان میدهد.
شايد بتوان گفت كه پس از دكتر مسین اطیبی در كتاب فنف نثر در ادب پارسـی كـه
به صورت كلی اركان نامههای فارسی را معرفی كرده است ،مقالة اسداا وامـد يکـی از
معدود پژوهشهايی است كه در آن اركان نامه و ويژگیهای آن در سه بخش آغاز ،متن
و انجام مورد بررسی ورار گرفته است .با اينمال در اين پژوهش شواهد میـداوی اركـان
نامه ذكر نگرديده است.
همچنانكه مالمظه می شـود تـا كنـون مطالعـة مـوردی و مشخیـی در مـورد سـااتار
نامهها صورت نگرفته ،به همین علـت پـژوهش پـیشرو ویـد دارد ،بـه بررسـی و مقايسـة
سااتار و اركان نامه در منشـآت میبـدی و تفرشـی بپـردازد و نمونـههـايی از اصـلیتـرين
میاديق آن را معرفی نمايد.
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
از آنجا كه نامهها بیانگر بخشی از فرهنگ ايران هستند و مسـامل تـاريخی ،سیاسـی و
اجتماعی را بدون واسطه بیان میكننـد ،مطالعـه و نقـد محتـوای نامـههـا اعـمّ از ااـوانی و
ديــوانی اهمیّــت بســیار دارد .بررســی ســااتار نامــههــا در دورههــای مختلــف ،اســتفاده از
آرايههای لفظی و معنوی ،اطناب در كالم ،نوع تقاضا و مـدح و ...مـیتوانـد نشـاندهنـدة
شخییت و دانش نويسنده و البته میزان تأییرپذيری و تقلید او از ديگران باشد.
 -2بحث
منشآت میبدی نوشتة امیرمسین واضی میـر بـن معـینالـدين مسـینی میبـدی ،اديـب و

رياضیدان و مکیم ورن دهم هجری و از شاگردان جاللالدين دوانی اسـت .وی در شـعر
مهارت داشته و منطقی تخلفص میكرده و عالوه بر اين مکیمـی مشـايی نیـز بـوده كـه بـه
عرفان و سلسلههای تیوّف نیز گرايش داشته است .دلیل انتخاب منشـآت وی ايـن اسـت
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كه در ابتدای دورة صفوی میزيسته و اين دوره يکی از سرفیـلهـای ت ییـر و تحـوّل در
ادبیات فارسی است .منشآت میبـدی شـامل  993نامـه در موضـوعات مختلـف اسـت كـه
مخاطبین متفاوت چون میرعلیشیر نوايی ،شیخ محمد يهیجی ،زينالدين علـی فربـدی و...
دارد.میبدی به نوشتههايش از ديدگاه نامههای مکومتی و اداری ننگريسته است ،زيرا ايـن
وسم از نامهها مستلزم داشتن منیب درباری است .مجموعة نامههای او كـه اغلـب از نـوع
ااوانی و فاود جنبة رسمی میباشـد ،آينـة تمـامنمـای زنـدگی شخیـی اوسـت .در واوـع
میتـوان منشـآت او را بیشـتر شخیـی و مسـبمـالگونـه دانسـت (جهـادی.)41:9212،
منشآت میبدی مسـامل مختلـف سیاسـی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی و ادبـی را شـامل مـیشـود.
موضوعات مهم و محوری اين كتاب را به طور كلی میتوان به شرح زيـر فهرسـت كـرد:
اشاره به روابط متقابل شخییتهای سیاسی ،كیفیّـت سـلوک آن افـراد ،اشـاره بـه ووـايع
سیاسی ،اجتمـ اعی و فرهنگـی زمـان مفلـف ،شـرايط شـخص واضـی و شـرايط و كیفیّـت
منیب وضاوت از نظر مذهب شافعی ،اظهار تأسف از اوضاع اجتمـاعی زمانـه و همچنـین
شکايت از مردم دون پايه ،توجه به مبادی و اصـول فلسـفه و عرفـان در مکمـت اسـالمی
(فیاض انوش .)10:9201،میبدی اود گردآورندة نامههايش بوده است به همـین علـت در
ترتیب نامهها دوت داشته است .منشآت میبدی در سال  9241با تیحیح دكتـر نیـرت اا
فروهر توسط دفتر نشر میراث مکتوب منتشر شده است.
منشآت تفرشی نوشتة محمد بن مسین فضلاا مسینی تفرشی (ف9879 .ق ).از منشیان
دورة صفوی است كه در علوم عقلـی و شـرعی از معلومـات كـافی براـوردار بـوده اسـت.
مطابق گفتة صامب عالمآرای عباسی ،تفرشی سالها شاگرد میرزا ابـراهیم همـدانی بـوده و
اين همدانی بر مکمت و علوم عقلیه تسلط داشته است .تفرشی دارای طبـع شـعر بـوده و بـه
نظر می رسـد تعـدادی از ابیـات اسـتفاده شـده در رسـايل او از سـرودههـای اـودش باشـد.
نامههای وی به دو دستة ااوانی و ديوانی تقسیم میشوند .اين نامهها بیشـتر ااـوانی اسـت و
فقط پنش فقرة آن ديوانی محسوب میشـود .نامـههـای ديـوانی او در زمـان شـاه عبـاس اول
تنظیم و ارسال شدهاند .مخاطب دو نامه ،پادشاه عثمانی و مخاطب سه نامة ديگـر اكبرشـاه و
ی صـفويان بـا امپراتـوری
جهانگیر پادشاهان هند هستند .اين نامه هـا مـاوی مناسـبات سیاسـ ِ
عثمانی و گوركانیان هند است كه اطالعات ارزشمندی در زمینة تاريخ اجتماعی ،سیاسـی و
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ادبی ايران در سدة  99هجری به دست میدهند .تفرشی در نامههای ااوانی بـه عنـوان يـک
شخییت غیر وابسته به مکومت ،مناسبات ااالوی جامعه و رفتار رجال سیاسی را مورد نقـد
ورار میدهد كه میتوان به موارد زيـر اشـاره كـرد :در هـمشکسـتگی ااالوـی در مناسـبات
اجتماعی و اداری افـراد كـه سـبب مطـامع سـوداگرايانه ،بـازار ایانـت و ظلـم بـر يکـديگر
درجامعه میشود .اعتراض به بعضی از نامداران مکومتی به دلیل بیتوجهی آنها نسـبت بـه
رعايت ووانین شريعت و امساک از شرب امر و گوش فرا دادن به آواز و موسـیقی ،انتقـاد
از دستگاه مکومتی صفوی به جهت واگذاری امور ديوانی به كسانی كه از تجربـه و دانـش
كافی بهرهمند نبودهاند.
آنچه در اين مجال ،مورد بحث و بررسی وـرار اواهـد گرفـت ،بررسـی سـااتار فـنف
ترسّل و اركان نامهنگاری در مکاتیب و نوشتههای اين دو منشی عیـر صـفوی اسـت كـه
بیشتر بر روی ااوانیات آن متمركز میگردد.
 -1-2ارکان نامه
در بررسی سااتار و اركانِ كلی نامـهنگـاری در ادب فارسـی مـیتـوان پـیش و پـس از
مملة م ول را مبنای كار اود ورار داد .در واوع از نیمة اول وـرن پـنجم تـا پايـان وـرن هفـتم
دورة اول نامهنگاری است .تا اين زمان سااتار و اركان اصلی مکاتیب به سـه بخـش اصـلی
آغاز (صدر) نامه ،متن و انجام نامه تقسیمبندی میشود .وسمت اول يعنی صدر نامـه ،شـامل
عنوان نامه و لقب مخاطب میشود كه دعا برای او را نیز شامل میشود .متن نامه ،موضوع و
هدف از نگارش آن را شامل شده و مواردی چون شرح اشتیاق و يا گله از بیوفـايی را هـم
در برمیگیرد .در واوع مهمترين وسمت نامه ،متن است .موضوعاتی چون شـکر و شـکايت،
عتاب ،استعفا ،مشاوره ،دعوت ،تهنیت و تعزيت و ...در متن نامه بیان میشوند .بیـرون شـدن
از نامه و انجام آن نیز غالبا با عبارتها و دعاهايی به زبان عربی و گاه فارسـی همـراه اسـت.
در اين دورة مشخص ،سااتاری معیّن و محدود برای نگارش سه بخش اصلی نامهها تدوين
شده است .يکی از نويسندگان مشهور و معتبر در فنف ترسّـل ،بهاءالـدين ب ـدادی اسـت كـه
مطابق گفتة عوفی ،رسايتش بحری است مملو از دُرر معانی ...كـه گذشـتگان را در اجـل
اندااته است و آيندگان را در تکاپوی طلب افکنده .مجموعـة منشـآت او در زمـرة بهتـرين
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منشآت مترسّالن فییح وديم است (صفا .)218 /9 :9208،ب دادی ،در فیل مقدمـه ماننـدی
كه بر كتاب التوسل الی الترسّل مینويسد ضمن اشاره به سـبکهـای مختلـف چـون سـخن
فییح بدون تکلفف و يا استفاده از نثر فنی در نامهنگاری ،تأكید میكند كـه شـیوة بعضـی از
نويسندگان اينگونه است كه در مطلع يا مقطع سخن از ترصیع و تسـجیع اسـتفاده مـیكننـد
(ب دادی .)1:9205،اين سخن از ب دادی نشان دهندة اهمیّت اركان سهگانة نامـه در نـزد وی
و مترسّالن و دبیران است .از ويژگیهای سبکی اين ایر میتوان به وفور واژگـان و عبـارات
عربی و استفاده از آيات ورآن و اماديث اشاره كرد كه در دورههای بعد بسیار مـورد توجـه
منشیان و نويسندگان ورار میگیرد .از ديگر منشیان و مترسالن معروف میتوان بـه علـی بـن
اممد الکاتب اشاره كرد كه عتبةالکتبة او را از جملة سرمشقهايی شمردهاند كه مطالعـة آن
بر مترسّالن واجب و يزم است (صـفا .)251 /9 :9208،نامـههـای وی میـنوع و آراسـته بـه
سجع و مقرون به اطناب و در نهايت سالست است .استفاده از القاب و عناوين پـی در پـی و
جمالت دعايی مکرفر يکی از عوامل اصـلی اطنـاب در عتبةالکتب ة اسـت كـه در دورههـای
بعدی مورد تقلید ورار میگیرد .در سالهای بعد كتابهايی در آموزش انشاء و طبقـهبنـدی
انواع نامهها و اركان نامه تألیف شد كه از آن جملـه كتـاب آيـین دبیـری اسـت .محمـد بـن
عبدالخالق میهنی (ورن ششم) ،در كتاب آيین دبیری با توجـه بـه جايگـاه مخاطـب و تقسـیم
بندی آن به سه طبقة عالی ،دوم و سوم نمونههايی متعدد از شیوههای نگارش صـدر ،مـتن و
انجام نامه را ارامه میدهد .مسین اطیبـی نیـز در كتـاب فـنف نثـر در ادب پارسـی بـا ديـدی
منتقدانه و با توجه به مسامل سبکشناسی به بیان ويژگیهای سااتار نامه تا پايان وـرن هفـتم
می پردازد .با روی كار آمدن مکومت صفوی كه منجر بـه ت ییـر مـذهب ،ت ییـر دسـتگاه و
شیوة مکومت می گردد ،ت ییر در سـبک و سـیاق آیـار ادبـی اعـم از شـعر و نثـر نیـز ديـده
میشود .تعدادی از نويسندگان از شیوة رايش دورة گذشته استفاده میكنند و گروهی نیـز بـا
ت ییر سبک و نگاه از روشهايی جديد و غالبا سادهتر بهره میگیرند.
 -1-1-2صدر نامه
يکی از ويژگیهای مهم در صدر نامه ،عنوان و مخاطب آن و بررسی رعايـت مقتضـای
مال مخاطب و شیوة نگارش صدر نامه است .نويسنده بايد در مخاطب ورار دادن پادشـاهان
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و وزرا ،عالمان دينی و واضیان و دوستان و ااوان ،جايگـاه علمـی و مکـومتی آنهـا را مـدّ
نظر ورار دهد (ن.ک .وامد.)970:9240،
در صدر نامه ،عنوان و نعت مخاطب بیان میشـود كـه از يـک ديـدگاه بـه دو بخـش
مفرده و مركبه تقسیم میگردد .عناوين و نعوت مفرده به اينگونه هستند كه نويسنده ،لقـب
اصلی مخاطب را بدون ياء و يا همراه با ياء نسبت ذكر میكند .ماننـد :عماد المل ة و الـدينی
(اطیبی .)235:9245،گاهی نیز عناوين و نعوت به صورت مركبه میآيند كه اـود اوسـامی
دارد (اطیبــی ،)231:9245،ماننــد بــه كــار بــردن يــک مضــافالیــه چــون ااوــان معظفــم
(وطواد ،)981:9202،از اوسام ديگر عناوين و نعوت میتوان به موارد زير اشاره كرد:
 وصف مضاف مانند :بقیة الساللة الطاهرة (اطیبی.)231:9245، آوردن چند صفت پیاپی مانند :ملک رمیم مشفق (ااوانی.)313:9207، عطف وامد به مضاف مانند :سید الملوک و السالطین (اطیبی.)231:9245، عطف متعدد مانند :جالل الدنیا و الدولة و الدين (ااوانی.)313:9207، جار و مجرور بعد از مضافالیه مانند :سیّدايمراء فی العالم (اطیبی.)231:9245، فاصله شدن نعت بین جار و مجـرور و مضـافالیـه ماننـد :سـید ايمـراء ايشـراف فـیالعالمین (اطیبی.)231:9245،
 -2-1-2متن نامه
ااوانیّات دارای بخشها و مضامین متعدد است .در نامههای ااوانی پاسخ نامة مخاطـب
داده میشود و يا نويسنده انتظارات و اواستة اود را بیـان مـیكنـد .شـرح اشـتیاق ،گلـه از
هجران ،شکايت از كسی و يا گزارش اوضـاع و امـوال بـه مخاطـب نیـز از ديگـر مضـامین
اصلی ااوانیّات است (درپر و همکاران .)53:9219،ااوـانی از اشـتیاق ديـدار شـرفالـدين
سخن می گويد :باا كه اشتیاق اادم به دريافـت اـدمت ،كـه سـعاده الـدارين بـدان منـود
است ،سر به اویی ايمد و المدی باز نهاده است (ااوانی .)395:9207،مثالهای ديگر:
در باب عیادت از بیمار :مقا كه تا استماع افتاده كه مزاج شريف از جانب اعتدال به سـر
مدّ اعتزال مايل شده ،جان در التهاب و دل در اضطراب است (سلیمانی.)41:9200،
در تبريک عید :ودم عید سعید بر جناب اعتضادی همايون باد ،و روزگارش بـه نشـاد و
ارمّی مقرون (سلیمانی.)41:9200،
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 -3-1-2انجام نامه
انجام و اتم نامه با توجه به موضوع و طبقة مخاطب نامه ت ییر میكند .مثال اگر موضـوع
نامه ،وصیت يا اواهش باشد ،نويسنده امید اود برای اجابت اواسته را بیان میدارد .چنـین
مالتی را غالبا در ااوانیات نیز میبینیم .برای ذكر نمونـه ،رشـید وطـواد مـیگويـد :و بنـده
گوش و هوش به راه نهاده است تا از آن مستقر جالل و مركز اوبال چـه مثـال صـادر گـردد
(وطواد ،)931:9202،در موارد ديگر هم به همین شیوه ،نوع اتم نامه مت یر اواهد بود.
اما يکی از ويژگیهای اتم نامه و در واوع جمالت آار نامه اين است كه غالبا با دعا
همراه است .نويسندگان نامه معموي آارين جملة نوشتة اود را به دعـا بـرای طـول عمـر و
تداوم ودرت مخاطب ااتیاص میدهند .اين جمالت دعايی كه بدون هـی فاصـله پـس از
آارين ركن نامه ذكر میشوند ،گاه جملة مختیر عربی هستند .نمونه از ااوانی :واا يبقـی
مجلس سیّدنا الیدور ايمام( ...ااوانی .)344:9207،گاهی نیـز ادعیـة مفیـل و مختیـر بـه
زبان فارسی هستند .مانند ساية همايون بر سر عالمیان ابد الـدهر پاينـده بـاد .در مـواردی نیـز
نامه بـا عبـارات عربـی در بیـان تـاريخ صـدور مکتـوب و ممـد و نعـت بـه پايـان مـیرسـد
(اطیبی.)733:9245،
 -2-2ارکان نامه در منشآت میبدی و تفرشی
بعد از اينکه با اركان سهگانة نامـهنگـاری در دورههـای وبـل آشـنا شـديم ،ايـن پرسـش
مطرح میشود كه در صدر ،متن و انجام نامههـای ايـن دوره بـه ويـژه در منشـآت میبـدی و
تفرشی كه نگارش آنها به عهد صـفوی برمـیگـردد ،نويسـندگان تـا چـه مـد بـه رعايـت
سااتار نامـههـای سـده هـای ماوبـل اـود پايبنـد هسـتند .آيـا نويسـندة ايـن دوره نیـز ماننـد
نويسندگان سدة هفتم و هشتم ،وبل از به كارگیری لقب اـاص مخاطـب ،عنـاوين و نعـوت
ااص را نیز به شیوهای مبال هآمیز برای تفخیم و بزرگداشت مکتـوبالیـه بـه كـار مـیبـرد
(ر.ک.اطیبی )232:9205،نعت و عنوان اين دوره به همان شـیوة مرسـوم در مکاتیـب زبـان
عربی است يا نويسنده آنرا به شیوة فارسـی زبانـان و يـا تلفیقـی از فارسـی و عربـی بـه كـار
میبرد (اطیبی )234:9245،چنین پرسشهايی در سااتار انجام نامـههـا هـم مطـرح اسـت.
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استفاده از آيات ورآنی و اماديث ،اشعار فارسی و عربی و نیز توجه بـه جايگـاه مخاطـب از
ديگر موارد مورد توجه در سااتار نامههای اين دوره است.
 1-2-2صدر نامه
 -1-1-2-2میبدی
در منشآت میبدی كه شامل  993نامه است مخاطبِ تقريبـا  38نامـه مشـخص نیسـت .در
مواردی نیز از عناوين عمومی استفاده میشود.
میبدی در صدر نامه هايش با توجـه بـه جايگـاه مخاطـب و مقتضـای مـال از شـیوههـای
متعددی بهره میگیرد .در مورد استفاده از توصیفات و صفات نیـز همـین شـیوه يعنـی عـدم
استفاده از يک نهش و روش ااص را مبنای كار اود میكنـد .مطـابق ايـن شـیوة كلـی كـه
القاب و نعوت را متناسب با ش ل و جايگاه مخاطب ذكر مـیكننـد (وامـد ،)970:9240،در
مواردی توصیفات اولیه را با توجه به جايگاه و نام مخاطب مینويسد .مـثال ووتـی مخـاطبش
واضــی امــامالــدين اســت مــینويســد« :تــا ســعد اكبــر  ...بــه مکــم وضــا ،واضــی اســت»
(میبدی.)19:9241،
دعا را نیز با توجه به نام مخاطب میآورد .برای نمونه ووتی مخاطبش نورالدين نـام دارد
میگويد :اللهم كما جعلته نورا يهتدی به ( ...میبدی.)922:9241،
میبدی در زمینة استفاده از نعت مفرد ،نعوت را غالبا بدون يـاء نسـبت بـه كـار مـیبـرد و
توجهی ااص به لقب اصلی مخاطب دارد .مثال در نامه به شیخ شرفالـدين ابـو اسـحاق ،او
را شرف طریقة و الدين (میبـدی )42:9241،مـیاوانـد .در اطـاب وـراردادن غیـاثالـدين
ابواسحاق تبريزی از نعت مفردة غیاث الملة و الدين (میبدی )10:9241،استفاده مـیكنـد .از
مــوارد ديگــر اينگونــه نعــت مــیتــوان بــه نعــوت زيــر اشــاره كــرد :زبــدة اربــاب المعــارف
(میبدی ،)59:9241،منشی الـدوامق و مفیـدها (میبـدی ،)49:9241،مضـرت العالم ة اآلفـاق
(میبدی ،)72:9241،عمدة ارباب ادراک (میبدی )985:9241،و. ...
از موارد ديگری كه به نام و مرفه و منیـب مخاطـب توجـه نـدارد مـیتـوان بـه نعـوت
مفردة بدون يای نسبت اشارهكرد :درويش بـیغـرض (میبـدی ،)02:9241،جنـاب شـريعت
شعار (میبدی )41:9241،و مضرت ارشادپناه (میبدی.)03:9241،

بهار و تابستان 99

تطبیق ساختاری ارکان نامه در منشآت میبدی و تفرشی

992

بايد توجه داشته باشیم كه میبدی بر االف منشیان دورة اول (وـرنهـای پـنجم و ششـم)
كه عناوين و نعوت را مفـرده مـیآوردنـد (ن.ک.اطیبـی ،)235:9201،بیشـتر از نعـتهـای
مركفب استفاده میكند و همچنان كه گفته شد نـوع اوّل نعـت مركفـب ،بـه كـار بـردن يـک
مضافالیه است .البته وی با توجه به سـااتار نثـر فنفـی كـه يکـی از ويژگـیهـای اصـلی آن
اطناب است ،توجه چندانی به اين نوع از نعت ندارد و نعوت مركبه را غالبا با تعـدد مضـاف
الیــه بــه كــار مــیبــرد .اســتفاده از دو مضــافالیــه ماننــد :عــالیجنــاب ااــوّت مــآب
(میبــدی ،)939:9241،حض رة القدس یة االبوی ة (میبــدی ،)945:9241،كــافی مهــام اينــام
(میبدی ،)331:9241،اكمل ارباب السیادات (میبدی.)04:9241،
نويسنده در صدر منشآتش بیشتر از تعدّد اضافات استفاده میكند .مانند:
 جناب مقايق مآب دوايق وباب ،زبدة ارباب المعارف الذوویه ،عمدة اصحاب اللطايفالشوویه (میبدی ،)59:9241،مضرت نقابت منقبـت صـدارت مرتبـت (میبـدی،)325:9241،
وارث اعمار وضات اسالم( .میبدی)08:9241،
در منشآت میبدی  ،اسـتفاده از وصـف در عنـوان نامـه و نعـت مخاطـب انـدک اسـت و
مـــواردی چـــون كلـــک مشـــکبار گوهرنثـــار (میبـــدی )41:9241،و طـــاير بلنـــدپرواز
(میبدی )10:9241،نادر هستند.
از اوسام ديگر عناوين و نعت ،عطف وامد به مضاف است كـه يکـی از رويکردهـای
اصلی میبدی نیز میباشد .مواردی چون:
اعلیمضرت امامت و جاللت شاهی (میبدی ،)387:9241،ناشر مباشـر الرأف و المبب ة
(میبدی .)331:9241،گاهی اين عطف در عبارتهای فارسی میآيد :زبدة عناصر و نجـوم،
فیّاض معارف و علوم ...مزيّن صحايف لیل و نهار (میبدی .)10:9241،گاهی نیز يک وامـد
به چند مضاف عطف میشود مانند طاير بلندپرواز عالم نفوس و عقـول (میبـدی.)10:9241،
البته از عطف متعدد در اين نامهها زياد استفاده نمیكند و مواردی چون مامی آیار الجود و
الظلم و ايعتساف (میبدی )387:9241،اندک است.
از ديگر ويژگیهای نعت ،استفاده از جار و مجرور بعد از مضافالیه است كه میبدی
نیز در اين مالت به پیـروی از منشـیان دورة وبـل بـه كـرفات از آن اسـتفاده مـیكنـد .ماننـد:

222

نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی

شماره74

مســـتوفیالممالـــک بايســـتحقاق (میبـــدی ،)321:9241،المتفـــرد بالســـیاق فـــی ايفـــاق
(میبدی.)331:9241،
 استفاده از دو جار و مجرور بعد از مضاف مانند :رافع اعالم الشريعه فی الفلـک بـالعلمو التقـــوی (میبـــدی )325:9241،و نـــاظمالمیـــالح اينـــام مـــن الـــدانی الـــی ايعـــالی.
(میبدی )50:9241،در عبارتهای زير بعد از مضافالیه ،جار و مجرور و بعـد از آن عطـف
میآورد كه ناظر به سیاق دورة وبل است :معاذ المسـلمین فـی المشـارق و الم ـارب و مـالذ
المفمنین من ايباعد و ايوارب (میبدی.)378:9241،
در عبارت زير ،مـرف جـر بـین دو مضـاف فاصـله مـیشـود و بعـد از مضـاف ،عطـف
میآيد :راوم اروام العدل علی البیاض اييام و مسود اللیالی (میبدی.)50:9241،
با توجه به اينکه میبدی صدر نامه را با دوت زياد و استفاده از نعوت و صفات مـینويسـد
و در محتوای صدر نامه برای طول عمر و بقای ودرت مخاطب دعا میكند ،میتـوان چنـین
گفت كه ركن ادعیه برای او از اهمیّت ااصی براوردار است.
 2-1-2-2تفرشی
در اين كتاب 51 ،نامه یبت شده كه غالبا دارای عنوان هستند و مخاطب مشخص دارنـد.
مخاطبان نامه و ممدومان تفرشی در تعلیقات كتاب به طور مبسود معرفـی شـدهانـد .اولـین
نکتهای كه در صدر اين نامهها توجه را معطوف به اود میسازد ،ايـن اسـت كـه جايگـاه و
نام مخاطبان ت ییری در سبک و شیوة تفرشی در نگارش نامه ايجاد نمـیكنـد و نويسـنده در
بخش ابتدايی نامهها كمترين توجهی به مخاطب و نعت او مـیكنـد .مـثال در نامـه بـه نـوّاب
میرزا میگويد :بندة شرمنده محمد الحسینی بعد از ادای لـوازم دعـا و تعظـیم و وضـای مـق
یناگستری و تسلیم ...معروض میگرداند (تفرشی .)97:9218،نامه بـه منشـیالممالـک را بـا
اين عبارت آغاز میكند :ادای مدعای شوق را عبارتی شايسـته نیسـت (تفرشـی.)90:9218،
در نامه به نواب اعتمادالدوله هم میگويد :بندة ديرينـه كـه بـه منتسـبان آن درگـاه معـروف
است (تفرشی .)74:9218،میتوان چنین گفت كه تفرشی كمترين توجـه را بـه صـدرنامههـا
دارد و اواننده نمی تواند مرز مشخیـی بـرای صـدر و مـتن نامـه معـیّن كنـد .بـا ايـن مـال
مشخیات معدودی را میتوان برای صدر نامههای تفرشی در نظر گرفت:
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يکی از شگردهای اصلی تفرشی در ابتدای نامه معرفی اود است كه در اكثر نامـههـا
رعايت میشود .اين بندة وديم محمدمسین الحسینی . ...تنها ت ییری كه در اين معرفی روی
میدهد ،صفت بنده است كه عالوه بر وديم ،داعی ،شرمنده ،دورمانده ،منزوی زاوية امول
و ...را نیز به كار میبرد .معتکف هاوية افـول محمدمسـین الحسـنی( ...تفرشـی.)41:9218،
بعد از اين معرفی تقريبا یابت ،اشارهای بسیار مختیر به مخاطب میكند.
يکــی از ترفنــدهای او بــرای مــدح مخاطــب اســتفاده از (ی) نســبت اســت كــه در دورة
گذشــته كــاربرد چنــدانی نداشــته اســت .مــورادی ماننــد :جنــاب اداونــدی عالیجــاهی
(تفرشی .)7:9218،جالینوس الزمانی و افالطون الدورانی (تفرشی.)41:9218،
از ديگر ترفندها در صدر نامه استفاده از شعر است كه تقريبا در ده نامه به كـار مـیرود.
مثال پاسخ به نامة نوّاب را با اين ابیات آغاز میكند:
چه لطف بود كه ناگاه رشحة ولمت

مقوق ادمت من عرضه كرد بر كرمت

به نوک اامه روم كردهای سالم مرا

كه كاراانة دوران مباد بی رومت

(تفرشی)52:9218،
تفرشی در صدر نامههايش از نعوت مفرد و مركب اسـتفاده نمـیكنـد و مـواردی چـون
تعدد صفت ،جار و مجرور بعد از مضاف و ...در نامههای او بندرت به كـار مـیرود ،امـا در
جواب نامه به الیفه سلطان چندين بار اين سنفت را میشکند و میگويد:
ذرة ااالص سرشت ،محمدمسین الحسینی اود را مشـهود اـاطر اطیـر و ضـمیر منیـر
تنــوير نــواب مســتطاب ،مالــک روــاب ودوســی الق ـاب ،كروبــی جنــاب يهــوتی ايــاب ...
(تفرشی .)40:9218،سپس با اين شیوه ادامه میدهد:
عطف متعدد به مضاف :سلطان السادات و العلماء و ايشراف.
جار و مجرور بعـد از مضـاف و عطـف بعـد از مجـرور :برهـانالـوزراء و الحکمـاء فـی
ايصقاع و ايطراف.
تعدّد مضاف :اعتمادالدولة العلیة العالیة الخاقانیة.
تعدّد مضاف :اعتماد السلطنة القاهرة الباهرة اسلطانیة (تفرشی.)40:9218،
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میتوان چنین گفت كه شايد زمان نگارش اين نامه به ايام جـوانی تفرشـی برگـردد كـه
وی هنوز در نامه نويسی مقلد است .از ديگـر مـوارد انـدک اسـتفاده از نعـت در صـدر نامـه
میتوان به موارد معدود زير اشاره كرد:
جار و مجرور بعد از مضاف و عطف بعـد از جـار و مجـرور :منشـی ممالـک بـايرث و
استحقاق (تفرشی.)7:9218،
عطف متعدد بعد از جار و مجرور :عالیجاه مسیحا للسیادة و االیال ة و الص ووة و ايوبـال
عیسیاان وورچیباشی (تفرشی.)00:9218،
عطــف متعــدد بعــد از جــار و مجــرور :عالیجــاه كمــاي لالیال ة و الک و ة و ايوبــال
(تفرشی.)01:9218،
عطف بعد از مضاف :مرجع ايفاضل ،مفخر ايوران و ايمایل (تفرشی.)10:9218،
تعدادی از نامههای تفرشی فاود صدر هستند .مثال در نامهای كـه ابـر مـرس پسـرش را
اعالم میكند ،هی مقدّمهای و عنوانی نمیآورد .نامـه بـا ايـن جملـه شـروع مـیشـود :ايـن
سواتة سواتة سواتنی با جان پرمالل و ااطر تمام اندوه و كالل درمان نومهسـرای و بیـان
مییبت برای چه سرايد كه( ...تفرشی .)71:9218،هنگامی كـه مـیاواهـد فـوت شـاه وـوام
الدين را اعالم كند بازهم بخش صدر نامه را مذف میكند :نمیدانم بـه كـدام زبـان شـرح
كراهـت وضـیة متسـاویالیـه نمـايم يـا بـه كـدام وـدم وادی پريشـان بیـان ايـن ویـه پیمــايم
(تفرشی .)95:9218،جواب روعة شاه سلیم را نیز بدون مقدمه و صدر میدهد :از ورود روعـة
سامیة مقیقت معنی و مدت ذاتی و كیفیت اتحاد معنوی مقیقی كه به سبب عوايق ظـاهری
در جلباب جفا مستور بود( ...تفرشی.)78:9218،
در نامههای تفرشی ،يکی از نامههـا بـا دعـای عربـی آغـاز مـیشـود كـه در ايـن كتـاب
منحیر به فرد است :الحمداا تعالی و صلواته علی نبیه المبعـوث الـی كافـه الخلـق بشـیرا و
نذيرا الذی( ...تفرشی .)02:9218،در اين نامه بعد از دعا و فیلالخطاب از ابیات فارسی هم
استفاده میكند .موارد اين چنینی كه در آن تفرشـی بـه صـدر نامـه و دعـا بـرای طـول عمـر
مخاطب يا بقای ودرت او توجه دارد اندک است و میتوان گفت كه وی توجه چنـدانی بـه
ركن ادعیه در صدر مکتوبات ندارد.
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همچنانكه مالمظه میشود میبدی به استفاده ازنعت متنوع با دوت به جايگاه مخاطـب و
مقتضای مال توجه دارد .استفاده از نعوتی كه مناسب با نام و جايگاه مخاطـب نامـه اسـت،
استفاده از نعت مركب با تعدّد مضافالیه و استفاده از عطف وامد به مضاف در نعـت و نیـز
عطف متعدد و آوردن جار و مجرور بعد از مضافالیه از ديگر شیوههای میبدی در نگـارش
صدر نامه و مدح و نعت مخاطب است در مالیكه اين مـوارد بـرای تفرشـی مـامز اهمیـت
نیست و در اين بخش از نامههايش از دبیـران و منشـیان دورة وبـل پیـروی نمـیكنـد .صـدرِ
نامههای او مختیر و بدون مدح و نعت است .تفرشی در اين بخش به معرفی مختیـر اـود
بسنده میكند و برای مخاطب غالبا از ی نسبت بهره مـیگیـرد .اسـتفاده از اشـعار فارسـی و
عربی و نیز صنايع ادبی در صدر مکتوبات میبدی ديـده مـیشـود كـه در نامـههـای تفرشـی
معدود و اندک است.
 -2-2-2متن نامه
 -1-2-2-2میبدی
از آنجا كه میبـدی بـه صـدر نامـه هـا تـوجهی ويـژه دارد ،بخـش مـتن نامـه را سـادهتـر
مینويسد و سعی میكند در اين بخش با استفاده از آيـات ورآنـی و ابیـات فارسـی و عربـی
موضوع اصلی نامه را برای مخاطب تبیین كند :امید كه به مکـم (وَي تـزر وازِرَة وزرَ اُاـریی
(انعام ))317 /گناه اغیار از فقیر نبینند (میبدی ،)989:9241،چگونه رشوه گیرم و مق تعـالی
گويد ( :و ي تیأكُلوا اموالکُم بینکُم بِالباطلِ و تدلوُا بِها الی الحُکفـام لتـأكلوا فیريقـا مـن ایمـوالِ
الناسِ باإلیم و انتُم تیعلیموُن (بقره( ))900 /میبدی.)972:9241،
از جمله مواردی كه در آن در متن نامه از صنايع ادبی استفاده میكند ،میتـوان شـواهد
زير را ذكر كرد :مکايت زهری كه از دست اعدا چشیدم و شکايت وهری كه از آن طايفـه
كشیدم (میبدی ،)17:9241،هر روز به وجهی شماتت اعدا میكشم و زهـر غیّـه از محنـت
انجام اضرا میچشم (میبدی ،)995:9241،در بادية تحیّر سرگشته بودم و بـر پادپـای تفکـر
ســـیر مـــینمـــودم (میبـــدی ،)41:9241،زورق انديشـــه را بـــه ســـامت تعويـــق انـــداات
(میبدی .)02:9241،در واوع میتوان چنین گفت كه میبدی در مواردی كه بـه دنبـال ایبـات
عقیده است و يا میاواهد اود را از اتهامی مبرفا كند ،متن نامه را با استفاده از صـنايع ادبـی
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ل
و با استناد به آيات ورآنی طوينیتر مـی كنـد .در ايـن مالـت هـم مـتن دارای اطنـاب ممـ ف
نیست و استفاده از هنر نويسندگی و انشاء در مدّ متعادل است.
منشآت میبدی در برگیرندة ااوانیّات اسـت و ايـن نامـههـا بـه موضـوعاتی چـون شـرح
هجران ،عرض ارادت ،شوق ديدار ،گزارش اموال ،بیان مال و دفاع از اود و ...میپـردازد
كه در زير نمونههايی از آن میآيد:
شرح هجران:مقا كه اشتداد اشتعال نیران هجران ،نه به مرتبهای است كه برق انديشـه بـر
آن تابد ...و امید دارد به زودی ديدار ماصل شود (میبدی .)77:9241،تا از صحبت شـريف
محــرومم ،كلمــهای بــه كــام اــاطر نگفــتم و يــک گــوهر تحقیــق بــه مــراد دل نســفتم
(میبدی.)59:9241،
عرض ارادت و شوق ديدار :مدتی مترصد فرصت بودم كه رايات ااـالص و هـواداری
در میدان ظهور و اظهار برفرازم و آيات ااتیاص و ادمتکاری زينت نسخة شعور و اشـعار
سازم (میبدی.)58:9241،
گزارش كار و بیـان مـال اـود :در ايـن اووـات از چمـن روزگـار سـعادت آیـار غنچـة
نوشکفت و شرمی ممزوج بر «شمسیة منطق» روـم تحريـر پـذيرفت (میبـدی .)53:9241،بـه
تالطم امواج میايب و تراكم افواج نوايب گرفتار مانده (میبدی.)78:9241،
دفاع از انديشههای اود :پیوسته روی ااالص و ااتیاص بر عتبـة متابعـت و مطاوعـت
دارد و آستان مالمک آشیان را كعبة سعادت و وبلة عبادت میشمارد (میبدی.)75:9241،
گزارش بروز فتنه :در شعبان  ...آتش فتنه و آشوب سر به فلک كشید  ...جنـاب داروغـه
با وجود اسباب مشمت و شوكت ،فرار بر ورار ااتیار كرده (میبدی.)54:9241،
گله از اوضاع علم و شکايت از مردم:گروهی كه در زمـان سـالطین سـابق عَلیـم علـم را
برافراشتنهاند مراتب بلنـد و مناصـب ارجمنـد داشـتهانـد ،و اكنـون جمعـی كـه جـواهر بحـر
تحقیقاند در سلک ارباب تزريقاند؛ اـاک فالكـت بـر مـدارس بیختـه و آب روی طلبـه و
مدرس ريخته ،منسوب به مراتب و منیوب به مناصب وومی مردودند كه میگويند :اجـداد
ما فاضل بودند ،بزرگی منحیر در شرف اب و جد میدانند (میبدی.)57:9241،
در نامه به شرفالـدين محمـود ديلمـی نیـز بـه شـکايت از اـواص و عـوام مـیپـردازد
(میبدی .)997:9241،طوينیترين نامه نیز بیان شرايط واضی و وضاوت است.
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همچنانكه مشاهده میشود ،در متن نامه مسامل اجتماعی ،مکـومتی ،جنـگ ،ادبـی و...
بیان میگردد و نويسنده به عنوان شاهد دست اوّل آنها را بیان میكند .اين بخش از نامـه از
باب اطالعات تاريخی ارزشمندترين و مهمترين بخش نامه است.
 2-2-2-2تفرشی
تفرشی براالف میبدی ،بیشتر به متن نامه توجه دارد و هنر نويسـندگی اـود را در ايـن
بخش نشان می دهد .مثال :از پرتو عنايـت تامـة آن مجمـل تفاصـیل مقـايق اعیـان و فـذلک
ماصل اجزای كـون و مکـان ،جمیـع مکروهـات ارتفـاع پـذيرفت (تفرشـی .)91:9218،در
مواردی با استفاده از توصیفات و تعدد اضـافات مـتن را مطنـب مـیكنـد :دادار بـیهمـال و
اداوند لميزل و ييزال ،ايشان را جهت میالح عبـاد و آبـادانی بـالد و انیـاف مظلومـان و
دستگیری ملهوفان و سدّ ی ور اسالم و رعايت جمهـور انـام و مفـظ ملـت بیضـا و ممايـت
شريعت غرفا  ...تعیین فرموده (تفرشی ،)29:9218،بهجت ااطر دوستی مآیر از صـحبت يزم
المسرت ایرانديش وفاكیش دویقهشناس اجستهشیم ،اانِ عـالم ...زيـاده از آن بـود كـه ...
(تفرشی ،) 24:9218،روز بازار مراد روی به كساد آورده ،رياض طرب آسیب صرصر ازان
يافته و لشکر غم به الوتخانة درون تافته (تفرشی ،)70:9218،اين نادان هی مدان بـی سـر و
سامان را كه به غیر آستان اوبال آشیان اداوند پناهی نیست و جز عنايت و شفقت اـدايگان
در اين نشأ فانیه امیدگاهی نه( .تفرشی )92:9218،تفرشی از آيات ورآنی و اشـعار بـه نسـبت
میبدی كمتر استفاده میكند .با اين مال برای به ایبات رساندن ديدگاه اود توجه ااصی به
آيات ورآن دارد .مانند :به ذريعة امتثال فرمان واجب ايذعان (يا ايَها ایلذينی آمنُوا صَلوا عَلیـه
وسَ ـلیموُا تیســلیما (امــزاب ))51 /اــود را مســتعدّ وبــول فیضــان رممــت ربــانی گردانیــده
(تفرشی.)54:9218،
موضوع نامههای تفرشی شـبیه نامـههـای میبـدی و ديگـر نامـههـای مکتـوب در ادبیـات
فارسی است كه به تعدادی از آنها اشاره میكنیم:
شرح مال :چه گويم پارسال آن ايام در وزوين به چه عنوان گذرانیـدهايـم و الحـال بـه
چه سان میگذرد (تفرشی.)31:9218،
تقاضای ش ل :به ادمتی از ادمات ظاهری نیز سرافراز گردد تا ادای مقوق آن نعمـت
به نوعی گذارد (تفرشی.)45:9218،
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بیان هجران و شکايت از دوستان :نمیدانم مکايت هجران بیـان كـنم يـا اشـتیاق اـاطر
پريشان عرضه داشته ،شکايت فراموشی از ديرين دوستان به عنوان تظلم و داداـواهی بـر در
اين و آن ...ابنای زمان سلسلة محبت و رشتة وداد گسیختهاند (تفرشی.)98:9218،
پشیمانی از رفتار گذشته :اكنون از ارتکاب هر ناشايست و نابايست نشـأه عـرق تحسـر و
اجلت و ندامت است ...پشیمانی از ايتالف با بنی نوع و آزردگی از آمیـزش ايـن و آن و...
از وابلیت تقرير و تحرير بیرون است (تفرشی.)07:9218،
گله از نرسیدن جواب نامهاش:از بیطالعیها كه ورين اموال مسـتمندان دلافکـار اسـت
به جواب هی كدام تشرفف نمیيابد (تفرشی.)74:9218،
تقاضای توجه و كمک :تفقفد اين منـزوی زاويـة فراموشـی و منطـوی گوشـة بـی توشـة
ااموشی بنمايید (تفرشی.)10:9218،
شــوق ديــدار :شــوق و غــرام بــه اــاکبوســی آســتان اوبــال آشــیان كــه كیمیــای ....
(تفرشی .)15:9218،میبدی میكوشد درمتن نامه ازآرا و عقايد اـود دفـاع كنـد؛ بـه همـین
علت متن نامههای او ساده هستند و در آنها كمتر به صنايع ادبی و سجع و ترصـیع پردااتـه
شده است .رويکرد اصلی او در مـتن نامـه بیشـتر اسـتناد بـه آيـات وـرآن و اماديـث و نیـز
استفاده از ابیات معروف است در مالیكه تفرشی در متن نامه هنر نويسندگی اود را نشـان
داده و وسمت اصلی نامه را در اين بخش ورار میدهد .او متی با استفادة مکـرفر از وصـف و
اضافه ،متن را مطنب میكند .موضوع نامههای هر دو نويسنده به سیاق بیشتر نامههای فارسی
شرح مال و هجران ،شوق ديدار ،تقاضا و ...است.
 -3-2-2انجامِ نامه
 -1-3-2-2میبدی
همچنانكه گفته شد در ااوانیات كه موضـوع بیشـتر نامـههـای میبـدی اسـت ،نويسـنده
اجابت اواستة اصلی متن نامه را از مخاطب اود تمنفا میكند كه البتـه بـا توجـه بـه جايگـاه
مخاطب مت یـر اسـت .در منشـآت میبـدی ،نويسـنده بـه صـورت واوعـی يـا بـرای تعـارف و
بزرگداشت ،مخاطبان اود را در مقامی بـايتر مـیبینـد و از آنهـا تقاضـايی مـیكنـد .ايـن
دراواست و آرزو ممکن است به زبان عربی باشد:
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المأمول من محاسن ااالوه و میامن اشفاوه ،مالمظتی بعـین العنایة و محـافظتی عـن اهـل
السعایة (میبدی.)49:9241،
اما بیشتر دراواستها به زبان فارسی هستند .در نامـهای كـه موضـوع آن بیکـار شـدن و
منزوی گشتن میبدی است ،اواستة نويسنده چنین است:
 مأمول آنکه گاهی برق عنايـت بـر مـن سـواته تابـد و در مـوالی ضـمیر منیـر مجـالمضور يابد (میبدی.)939:9241،
برای ذكر نمونههايی از اين دست داريم :امید به كرم واجبالوجود و نعم صامبالجود
آنكه دست ودرت از آستین غیب بیرون آيد و گرة هجران كه اشک شبانه نمونة آن اسـت
بگشايد (میبدی .)41:9241،معروض ااطر ملکوت ناظر آنکه  ...ديگر ادمات را منتظرم و
به سااتن آن مفتخرم (میبدی.)990:9241،
ويژگی ديگر ركن ا تم نامه ،دعا اسـت كـه بیشـتر بـرای طـول عمـر و بقـای وـدرت
مخاطب بیان میشود و میتواند فارسی يا عربی باشد .از جمله ادعیة عربی میتوان به مـوارد
زير اشاره كرد:
 اسأل اا توفیق التمام و انفه ولیّ كل انام (میبدی .)41:9241،و ايسـتعانهُ مـن ااِ ايمَـدالیَ ـمَد (میبــدی .)04:9241،يزال ظلفــه محفوظــا ع ـن الــزوال مبســوطا علــی اهــل الکمــال
(میبدی.)989:9241،
بعضی از نامهها نیز با ادعیة فارسی اتم میشوند .مانند :عتبة علیّه مجمع اربـاب جـالل و
منبـع زيل كمــال بـادی (میبــدی )75:9241،آســتان آسـمان مثــال مشــرق آفتـاب كمــال بــادی
(میبدی )73:9241،ظالل جاللش بر مفارق اهل كمـال مبسـود ،و اطـراف و اكنـاف جهـان
برای او مضبود بادی (میبدی)50:9241،
گاهی نیز اتمِ نامه و دعای آن بر مضامین دينی مشـتمل اسـت ماننـد صـلوات بـر پیـامبر
اسالم (ص) :وَ الیلوه عَلی سید الخاليقِ فی الدُّنیا و اآلاره و آله و اويده و عتریته الطفاهرين
(میبدی.)922:9241،
در مواردی اارج از سـبک و سـیاق مرسـوم در نامـههـای ايـن دوره و دورة ماوبـل آن،
استفاده از شعر نیز در انجام نامهها ديده میشود .نمونه:
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اـــدايا تـــا وـــرار اســـت آســـمان را

مکن اـالی از ايـن سـلطان جهـان را

فلک چـون اـاتمش زيـر نگـین بـاد

كلیــــد عــــالمش در آســــتین بــــاد

(میبدی)59:9241،
استفاده از شعر در انجامِ نامه از شگردهايی است كه میبـدی انجـام مـیدهـد و در بیشـتر
نامههای اين دوره ديده نمیشود.
 -2-3-2-2تفرشی
گفتیم كه ويژگی اصلی انجام نامهها را میتـوان در تکـرار اواسـتة اصـلی و دعـا بـرای
مخاطب كه میتو اند فارسی يا عربـی باشـد در نظـر گرفـت .دعـای دينـی و مـذهبی شـامل
صلوات و ...هم در پايان نامهها ديده میشود .برای نیز نامه را بـا نوشـتن بیـت يـا ابیـاتی بـه
انجام میرسانند .در مواردی كه موضوع اصلی نامه دراواست كمک ،مفظ مقـام يـا دفـاع
از عقايد اود است میتوان آن مکتوب را از نوع اسئله دانست .مثال در نامهای میگويـد :از
ذات طبع وواد ...به اين تنگدست تُنک ماية معارف عطیه فرموده .در انجـام نامـه اواسـته را
تکرار میكند و میگويد :امید كه از توجهات صوری و معنوی ...به طور دلخـواه بهـرهمنـد
بگردد (تفرشی .)20:9218،چشم آن دارم كه در اين دو سه روزة زندگی پیشانی بخت ايـن
شوريده راه به صیقل ااطر ملکوت ناظر جال ( ...تفرشی.)45:9218،
ووتی تفرشی اواستة اصلی را دوباره تکرار میكند ،از واژگان متعارف منشیان و دبیران
چون امید كه ،...استدعا آنکه ،...امید دارم ...استفاده میكند .در چنـین مـالتی بسـامد «امیـد
كه» از ديگر عبارتها بیشتر است.
از موارد اتم كردن نامه با دعای فارسی :الهی تا ویام ویامـت كبـری كـامروای دولـت و
صحبت بوده ،دوستکام باشد (تفرشی .)74:9218،زياده چه نويسد .سالهای بسیار كـامروای
صورت و معنی باشد (تفرشی.)78:9218،
در مواردی نیز با زبان عربی برای طول عمر ممدوح و مخاطب دعا مـیكنـد :اللهـم متـع
العالمین بطول بقامه بمحمد و آله (تفرشی .)48:9218،السّالمُ علیکُم ایوي و آاـرا و ظـاهرا و
باطنا و رَممه اا و بَركاته (تفرشی.)52:9218،
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يکی از رويکردهای اصلی تفرشی در اتم نامه استفاده از عبارتهـای كوتـاه و مشـهور
عربــی اســت .ماننــد :والبــاوی عنــد التالوــی (تفرشــی .)24:9218،بِحــقِ الحــقو و الــدُّعاء
(تفرشی .)15:9218،و من ااِ التوفیق (تفرشی .)71:9218،استفاده از عبارت موجز «والسالم»
در بسیاری از نامهها ديده میشود .نیازی به تقرير نیسـت كـه چنـین رويکـردی فاوـد نکـات
ادبی و بدعت منشیان و دبیران دورة وبل و يا برای از معاصرين اسـت .تفرشـی در مـواردی
نیز تاريخ نگارش نامه را ذكر میكند كه باز به همان سـیاق معمـول و مرسـوم اسـت كـه در
دورههای بعد بیشتر مورد توجه ورار میگیرد .مانند :تحريرا فی شهر ذیقعدةالبرام من شـهور
سنة( ...تفرشی.)19:9218،
شیوة هر دو نويسنده در انجام نامهها شبیه به هم و به شیوة معمول دورة وبل است كـه بـا
استفاده از عبارات متداولی چون مأمول كه ،امید كه و ...اواستة اصلی نامه را در انجامِ نامـه
تکرار میكنند .ويژگی ديگر انجامِ نامهها دعاهای یابتی چون دعا برای بقای ودرت و طـول
عمر مخاطب است كه باز در نامههای هر دو نويسنده مشترک است .اين ادعیه گاه فارسی و
گاه عربی است .از موارد ابداعی میبدی در اين بخش استفاده از اشعار فارسی يا عربی است
كه در نامههای تفرشی كاربرد ندارد .تفرشی در اين بخش بـر سـادگی و كوتـاهی عبـارات
دعايی تأكید دارد اما عبارتهای میبدی اندكی بلندتر هستند.
 -3نتیجهگیری
از آن جـا كـه بعـد از مملــة م ـول ،تعـداد وابـل تــوجهی از نويسـندگان و منشـیان از بــه
كارگرفتن سااتار یابت نامه نگاری يعنی محـدود شـدن در سـه بخـش آغـاز ،مـتن و انجـام
امتراز دارند و عدة ديگری نامههای اود را بر پاية همان سااتار سه گانـه مـینويسـند ،ايـن
پژوهش به مقايسة نامههای دو تن از منشیان دورة صفوی میپردازد تا میزان تبعیّت آنهـا را
از سبک دورة وبل و يا نوآوریشان مشخص نمايد .برآيند پژوهش نشان میدهد كه:
 میبدی ،در عنوان و نعت صدر نامهها ،برای هر فرد عنوان و نعتی بـه كـار مـیبـرد و ازتکرار پرهیز دارد و برای اين كار جايگاه مخاطب و مقتضای مـال را در نظـر مـیگیـرد .در
استفاده از توصیف و صفات و نیز دعا ،بـه نـام و جايگـاه مخاطـب توجـه مـیكنـد و دعـا و
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وصف را متجانس با نام او میآورد .اما تفرشی به جايگـاه و نـام مخاطـب تـوجهی نـدارد و
گیرندة نامه را نعت نمیكند.
 از ديگر ويژگیهای صدر نامه در منشآت میبـدی ايـن اسـت كـه در بعضـی مـوارد ازاشعار فارسی و عربی و نیز صـنايع ادبـی جهـت ايجـاد سـجع اسـتفاده مـیكنـد .تفرشـی در
مواردی از شعر برای ابتدای نامه استفاده میكند اما از صنايع ادبی بهره نمیگیرد.
 میبدی نعت های مفرد را غالبا بـدون يـای نسـبت و بـا توجـه بـه لقـب اصـلی مخاطـبمیآورد .با اينمال بیشتر از نعتهای مركب اسـتفاده مـیكنـد .نعـتهـای مركـب غالبـا بـا
استفاده از تعدد مضافالیه و يا عطف وامد به مضاف و يا استفاده از جـار و مجـرور بعـد از
مضافالیه است كه بیشتر مطابق سبک و سیاق دورة وبل میباشد .بر االف میبدی ،تفرشـی
از يای نسبت استفاده میكند و استفاده از تعدد صفات ،عطف متعدد ،جار و مجـرور بعـد از
مضاف و ...نیز بندرت صورت میگیرد.
 از آنجا كه نامههای میبدی و تفرشی در زمرة ااوانیات ورار مـیگیرنـد ،موضـوعاتاصــلی آنهــا شــرح هجــران ،عــرض ارادت ،شــوق ديــدار ،دفــاع از رفتــار اــود و ...اســت.
نويسندگان در متن نامه به بیان مسامل اجتماعی ،مکومتی ،ادبـی ،جنـگ و ...مـیپردازنـد و
اين بخش از نامهها اطالعات ارزشمندی را در ااتیار اواننده ورار میدهد.
 در انجام نامهها ،نويسنده اواستة اصلی متن نامه را از مخاطب اود طلب میكنـد .دراين بخش نیز هر دو نويسنده به شیوة معمول دورة وبل از عبارتهـای متـداول چـون مـأمول
است ،امید كه و ...استفاده میكند .دعاها بیشتر برای طول عمر و بقای ودرت مخاطب است
كه به تناوب به صورت فارسی و عربی بیان میشود .در مواردی نیز دعای اتم نامه ،مشتمل
بر مضامین دينی چون صلوات است و گاهی نیز به شیوة مرسوم دورة وبل از اشعار فارسی و
عربی استفاده میشود .نکتة وابل ذكر اين است كه تفرشی بر اـالف میبـدی ايـن بخـش از
نامه را بدون اطناب و شاخ و برس دادن انجام میدهد و دعاهای او غالبا ساده ،رايش و البتـه
كوتاه و تکراری هستند.
در واوع شیوة میبدی بر نگارش سااتار نامه بیشتر بر مبنای سبک و سیاق دورة وبل است
و از آنجا كه نويسندگان و منشیان ديگر اين دوره چون تفرشی و نیـیرای همـدانی از ايـن
شیوه پیروی نمیكنند ،میتوان گفت كه میبدی از آارين نسل منشـیانی اسـت كـه سـااتار
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نامههايش به صورت مشخص و بر پاية سبک و سیاق ااص دورة وبل نوشته شده .در مقابـل
او ،تفرشی بیشتر به سبک تجدّد تعدادی از نويسندگان معاصر اـود توجـه دارد و بـه دنبـال
فاصله گرفتن از سبک و سیاق دورة وبل است.
فهرست منابع
منابع عربی
 .9قرآن کریم .)9207( .ترجمة مرموم الهی ومشهای ،وم :الهادی.
منابع فارسی
 .9ب دادی ،محمّد بن مويد .)9205( .التوسّ ل ال ی الترسّ ل .تیـحیح اممـد بهمنیـار .چـا
اول.تهران :انتشارات اساطیر.
تفرشی ،محمّدمسین .)9218( .منشآت تفرشی .پژوهش ،تیحیح و تعلیقـات محسـن بهـرام-
نژاد .چا اول .تهران :كتابخانه ،موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی.
 .3جهادی ،سیّد امیر« .)9212( .ترسّل در عیر تیموری» .كهننامة ادب فارسی (پژوهشـگاه علـوم
انسانی و مطالعات فرهنگی) سال پنجم .شمارة دوم .تابستان  .9212صص .10-45
 .2ااوانی ،افضلالدين .)9207( .منشآت خاقانی .تیحیح و تحشیه محمّـد روشـن .چـا دوم.
تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .7اطیبی ،مسین .)9201( .فنّ نثر در ادب فارسی .چا دوم .تهران :انتشارات زوار.
 .5درپر ،مريم و ووام ،ابوالقاسم و فتـومی رودمعجنـی ،محمـود و هاشـمی ،محمدرضـا.)9219( .

«اسلوب نوشتار نامههای فارسی ،توصیف و طبقـهبنـدی گونـههـا» .فیـلنامة تخییـی سـبک
شناسی نظم ونثر فارسی (بهار ادب) .سال پنجم .شمارة اول .بهار  .9219صص. .11-74
 .1سلیمانی .)9200( .منشآت سلیمانی .به كوشش رسول جعفريان .چا اول .تهـران :كتابخانـه
موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی.
شمیسا ،سیروس .)9241( .سبکشناسی نثر .چا سوم .تهران :میترا.
 .4صفا ،ذبیحاا .)9208( .تاریخ ادبیات ایران .جلد اول .چا نوزدهم .تهران :وقنوس.
 .0فیّ ـاض انــوش ،ابوالحســن« .)9201( .میــر مســین میبــدی (مقتــول  199ه .ق ).يــک بازشناســی
تاريخی» .فیلنامه پـژوهشهـای تـاريخی دانشـگاه اصـفهان .دورة دوم شـماره  .2پـايیز .9201
صص .995 -12

272

نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی

شماره74

 .1گاوان ،عمادالدين محمود .)9209( .مناظر االنشاء .تیحیح معیـومه معـدنكـن .چـا اول.
تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 .98میبدی ،مسین بن معینالدين .)9241( .منشآت میبدی .تیحیح و تحقیـق نیـرتاا فروهـر.
چا اول .تهران :نشر نقطه.
 .99میهنی ،محمد بن عبدالخالق .)9201( .آیین دبیری .تیـحیح و توضـیح اكبـر نحـوی .چـا
اول .تهران :مركز نشر دانشگاهی.

 .93وامد اسداا« .)9240( .ترسّل و انشای فارسی از آغاز تا ورن ششم» .نشرية دانشـکدة ادبیـات و
علوم انسانی دانشگاه تبريز .صص .911- 939
 .92وطواد ،رشیدالدين .)9202( .نامههای رش یدالدین وط وا  .تـالیف واسـم تويسـركانی.
چا دوم .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

