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چكيده
ترسل و نامهنگاری از مقولههای مهم و مورد توجۀ تيموریان بوده است  .بتهخصتو
مخزناالنشا واعظ کاشفی سبزواری که از حمای

امير علیشير نوایی ،وزیر دانشمند تيموریتان

نيز برخوردار بوده در شمار مهمترین کتا های ترسل اس
به دوازده رکن و نامههای جوابی به هف

کتتا

که با تجزیۀ ارکان نامههای خطابی

رکن و آوردن مثتا هتای متعتدد در جتداو متنمم،

ساختاری فرهنگگونه پيدا کرده اس  .دیگر کتا مهم ترسل در دورۀ تيموریان فراید غياثی از
یوسف اهل اس
شخصي هاس

که مشتمل بر بتيش از  056نامته از ستط ين و وزرا و نيتز ستایر بقتا و
و در ده با

تأليف شده اس  .در این مقاله ارکان نامهها در مخزناالنشا را بتا

نامههای موجود در فراید غياثی تطبيق داده و به ميزان حضور آن ها در نامتههتای فرایتد غيتاثی
پرداختهایم .همچنين با تعيين انواع مخا ب در این دو اثر ،شباه های موجود در نحوۀ کاربرد
عبارا و جمط را نشان دادهایم و در نتيجه با توجه به مخزن االنشا و تطبيق ارکان نامهنگاری
آن با فراید غياثی و همسانی انواع مخا ب در این دو اثر توانستهایم ساختار نامتههتای قترن 9
هجری و دورههای نزدیک به آن را نشان دهيم و مشخص کنيم که با این ساختار میتوان ارکان
نامههای ناقص بازمانده از این دورهها را بازیابی کرد.
کلیدواژهها :تيموریان ،فراید غياثی ،مخزن االنشا ،نامهنگاری.
مقدمه

بررسی شيوۀ نگارش منشآ
مهمی اس

و قواعد نامه نگاری در دورههتای تتاریخی متعتدد از مباحت

که کمتر به آن پرداخته میشود در حالی که این موضوع می تواند راهگشای بسياری

 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبيا

فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندۀ مسئو )a.akbarzadeh@stu.um.ac.ir .

 -2دانشيار زبان و ادبيا

فارسی دانشگاه فردوسی مشهدradmard@um.ac.ir ،

 -3استادیار زبان و ادبيا

فارسی دانشگاه فردوسی مشهدsamrezaee@ferdowsi.um.ac.ir ،
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جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

از ابهاما

شمارة دوم

اجتماعی و فرهنگی ادوار گذشته باشد .در دورۀ تيموریتان کتتا هتای بستياری در

مورد انشا و نامهنگاری تأليف شده که برخی به ستاختار نامته هتا پرداختتهانتد و گروهتی نيتز
نامه های بزرگان و شخصي های مطرح اجتماعی و سياسی را در قالب نامه های دیوانی و غيتر
دیوانی جمع آوری کرده اند که از لحاظ سبک شناستی و ستاختارگرایی مهتم و ستزاوار توجته
اس .
ما در این جستار با انتخا

دو کتا

مهم دورۀ تيموریان که یكتی جنبتۀ ستاختاری دارد و

دیگری حاوی نامه های متعدد از شخصي های مهم اجتماعی اس

کوشتيدهایتم نتوع ستاختار

مطرح شده در مخزن االنشای کاشفی ( 969ق) را در فراید غياثی یوستف اهتل ( 139ق) کته
تقریباً هر دو از لحاظ زمانی نزدیک به هم هستند بررسی کنتيم .بنتابراین تی جتداو متنمم،

ارکان نامههای مخزن االنشا را اساس قرار داده و بر پایۀ آن به تجزیه و تحليل نامههتای فرایتد
غياثی پرداختهایم و با فرض این که نامه های فراید غياثی ساختاری متناسب بتا مختزن االنشتا
دارد ،کوشيدهایم به این فرض دس

یابيم کته تقریبتاً بستياری از نامته هتای ماقبتل کاشتفی از

ساختاری یكسان برخوردار بودهاند و با این حسا

میتوان با استفاده از الگو و ساختار مطرح

شده در مخزن االنشا ،نقصهای موجود در نامه های بتاقیمانتده از گذشتتگان را نمایتان کترد.
همچنين با دق

در متون مورد استناد مخزن االنشا و تطبيق آن ها با فراید غيتاثی متیتتوان بته

پاسخ این پرسش دس
االنشا بوده اس

یاف

که آیا فراید غياثی از منابع مورد استفادۀ کاشفی در تأليف مخزن

یا خير؟ و آیا انواع مخا ب در این دو اثر همسانی دارد و این همسانی به چه

ميزانی مشهود اس ؟
بنابراین با توجه به فرضيههای مطرح شده و عنای

بر این که به عل

و نشر مخزن االنشا تاکنون از ارکان نامبردۀ کاشفی در تنمتيم و شتناخ
نامهها استفاده نشده اس

عدم تصحيح ،چتا
بختشهتای موجتود

ابتدا به جایگاه ترسل در دورۀ تيموریان میپردازیم و سپس با معرفی

فراید غياثی و مخزن االنشا ،ساختار مطرح شده در کتا
نامه های فراید غياثی را دنبا میکنيم.

کاشفی و موجودی

ایتن ستاختار در

سا چهل و هشتم

ارکان نامهنگاری در مخزن االنشا...
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ترسل در دورۀ تیموریان

منشآ نویسی و گردآوری نامههتای گذشتتگان از تتطشهتای برجستته در دورۀ تيمتوری است .
مجموعههای مختلفی از این دوران دربارۀ منشآ و قواعد نامهنگاری موجود اس که برخی چا شده
و برخی هم به صور نسخۀ خطی در کتابخانهها موجود اس و به سه گروه زیر تقسيم می شود:
 .1منشآت دیوانی

منشآ دیوانی شامل نامههای سط ين و وزرا به یكدیگر ،بته زیردستتان و همچنتين مكاتيتب
رجا و عموم مردم به امرا و بزرگان بقا اجتماعی اس  .این منشآ در کتا هتایی گتردآوری
شده که کاتبان نامهها و یا نسلهای بعد ،آنها را ثب
نامهای اس

کردهاند؛ مانند این متن که قستمتی از جتوا

که به امير عليشير نوایی نوشته شده و در منشآتی که ميبتدی آن را جمتعآوری کترده

آمده اس « :نامۀ جانپرور که از خامۀ فيضگستر خدام مشتریاحترام ،سلطان فقترا ... ،اميتر کامتل
دریاد  ،نمامُ الحقیقة و الطریقة و الدین عليشير اَبَّدَ اهللُ تعالی رَواشتحَ عوا فته علتی البَرایتا و خلَّتدَ
سوانحَ عوارفه علی الرعایا( )1صادر شده بود به احسن وجوه جلوه نمود» (ميبدی.)165 :1390 ،

مهمترین کتا هایی که نامههای دیوانی به تعداد زیاد در آنها ثب شده اس عبارتند از :فراید
غياثی یوسف اهل ،ریاض االنشای محمود گاوان (بی تا) ،1همایوننامه محمد بن علی منشتی (بتی
تا) ،2نامۀ نامی خواندمير هروی ( 921ق) و منشأ االنشای ابوالقاسم شها احمد ختوافی ( 931ق)
که وی مجموعه نامههایی از عبدالواسع نمامی را به رشتۀ تحریر درآورده اس .
ضرور

جمعآوری این نامهها اغلب حفظ ارزشهای گذشتگان بترای بهترهمنتدی علمتی

دانشمندان در زمان آینده اس

چنان که گاوان دربارۀ تتأليف کتتا

ریتاض االنشتا متیگویتد:

«مكتوبی چند که مسودۀ آن از عروض حوادث مجددۀ زمان محفوظ مانده بود و ممنۀ آن متی-
باشد که به عين رضای اهل دانش ملحوظ گتردد در ستلک تتأليف انتمتام داده و آن را کتتا
ریاض االنشا نام نهاد» (گاوان1911 ،م.)12 :.
 .1این کتا

به اهتمام غطم یزدانی در سا  1911در حيدرآباد دکن چا

شده اس .

 .2همایون نامه در سا 1350ش در تهران توسط رکنالدین همایون فرخ چا

شده اس .
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در کتا

شمارة دوم

منشأ االنشا نيز عطوه بر نامههای افاضتل و بزرگتان ،تعتدادی از نامتههتای اميتر

عليشير نوایی رقم ذکر یافته و توشيح سلطان حسين بایقرا به مناستب
عليشير نوایی برای تدوین دیوان ترکی نيز آمده اس

تقتدیم جتایزه بته اميتر

(خوافی.)269-260 :1359 ،

 .2منشآت غیر دیوانی (اخوانیات)

از دورۀ تيموری عطوه بتر نامتههتای دیتوانی ،منشتآتی «از علمتا ،عرفتا و شتعرا از جملته
عبدالرحمن جامی ،جط الدین دوانی ،عبداهلل قطب شيرازی و قاضتی ميبتدی» (واحتد:1391 ،
 )211-213باقی مانده که برخی در نصيح

شاهان و مریدان و تعتدادی هتم مراستط

اس  .معروفترین کتا هایی که حاوی منشآ

منشآ

غيردیوانی اس

منشتآ

بتوده

جتامی (بتی تتا) 1و

ميبدی ( 999ق) اس .

 .3کتابهایی در زمینۀ آیین نامهنگاری

جدا از نامههای دیوانی و غير دیوانی بازمانده از دوران تيموری ،کتا هایی نيز در زمينتۀ آیتين
ترسل و نامهنگاری تدوین و تأليف شده اس

که از این ميان میتوان بته منتارر االنشتای محمتود

گاوان (بی تا) ،2ترسل و منشآ معينالدین اسفزاری (بی تا) ،مخزن االنشای واعظ کاشفی و بدایع
االنشای حكيم یوسفی ( 916ق) اشاره کرد .از بين کتا های یاد شده ،حجم نامههای دیوانی فراید
غياثی بيشتر از بقيه اس
خصو

و مخزن االنشا عطوه بر آن که به تجزیۀ نامهها پرداخته ،نمونههایی نيز در

هر رکن نامه آورده اس

که در ادامه به ور مفصل به آنها خواهيم پرداخ .

فراید غیاثی

کتابی اس

مشتمل بر بيش از  056نامۀ دیوانی و اخوانيا

که توسط جط التدین یوستف

بن شمسالدین عبداهلل جامی مشهور به یوسف اهل از ادبای جام گردآوری و تنميم شده اس .

 .1منشآ
مكتو

جامی در سا 1319ش با مقدمه و تصحيح عصامالدین اورون بایف و اسرار رحمانوف توسط نشر ميراث
به چا

 .2این کتا

رسيده اس .

در سا  1311توسط معصومه معدنکن در تهران تصحيح و چا

شده اس .

ارکان نامهنگاری در مخزن االنشا...

سا چهل و هشتم

بازۀ زمانی تحریر این نامه ها از قرون  1تا  9ه.ق .اس
بزرگان اهل جام به خصو
شخصي
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و نویسنده بيشترین بسامد نامههتا را بته

معتينالتدین جتامی اختصتا

داده است  .او همچنتين از 111

سياسی ،اجتماعی ،دینی و ادبی از جمله تيمورخان ،شاه شجاع ،امتام محمتد غزالتی،

خواجه نصير وسی و عبدالرحمن جامی نامههایی آورده و یا از آنان نام برده اس

که در جای

خود قابل بررسی اس  .از خود نویسنده نيز حدود  26نامۀ دیوانی و غير دیوانی در این کتتا
نقل شده اس

(یوسف اهل ،2530/1350 ،ج :1بيس

فراید غياثی در ده با
سلسله انتشارا

تنميم شده اس

و یک).

که پنج بتا

بنياد فرهنگ ایران در دو مجلد چا

آن را حشتم

مؤیتد تصتحيح و در

کرده اس  .این ابوا

عبارتند از:

أ .با

او منشآ

سط ين ،ملوک و امراء ( 121نامۀ خطابی 23 ،نامۀ جوابی)

 .با

دوم منشآ

صواحب و وزرا ( 09نامۀ خطابی 12 ،نامۀ جوابی)

 .با

سوم منشآ

ث .با

چهارم منشآ

ج .با

پنجم منشآ

سادا

و نقباء ( 9نامۀ خطابی 2 ،نامۀ جوابی)

قضا

و وال

( 15نامۀ خطابی 1 ،نامۀ جوابی)

موالی عمام و اهالی کرام ( 11نامۀ خطابی 23 ،نامۀ جوابی)

مجموع نامههای این پنج با

 311نامه میشود کته در ادامته تجزیتۀ ستاختار آن هتا را بتر

اساس ارکان معرفی شده در مختزن االنشتا کاشتفی ختواهيم آورد و انتواع مخا تب را در آن
بررسی خواهيم کرد.
مخزن االنشا

مخزناالنشا یكی از مشهورترین کتا های چا

نشدۀ مطحسين واعظ کاشتفی است

تأليف آن در سا  969به اتمام رسيده اس  1.این کتا
از :فصل او «عنوان ،در ضرور

از پنج فصل تشكيل شده کته عبارتنتد

آنچه کاتب باید بداند» ،فصل دوم «در خطابيا » ،فصل سوم

 1نویسندگان این مقاله با استفاده از پنج نسخۀ نزدیک به زمان تأليف کتا
تهران و مجلس ،در حا تصحيح آن هستند.

کته

از کتابخانه های کابل ،ملک ،مرعشی ،دانشگاه
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«در جوابيا » ،فصل چهارم «در احوا ضروری الذکر» و فصل پنجم «خاتمتۀ کتتا  ،در ایتراد
دعاهایی که در هنگام کتاب

احوا به آن ها نياز پيدا میشود».

با توجه به این که فصل دوم و سوم مخزناالنشا ساختاری نو دارد و ارکان جدیدی را برای
نامهها مطرح کرده اس  ،ما نيز در این مقاله فقط به این دو فصل میپردازیم.
فصل دوم که در مخزن االنشا به نام «صحيفه اولی» آمده اس
خطابی دیوانی (در این کتا

با نام بقتا

بته تجزیته ارکتان نامتههتای

از آنهتا یتاد متیشتود) و نامته هتای غيتر دیتوانی

(اخوانيا ) میپردازد.
قبل از کاشفی کسانی همچون خواجته عمادالتدین محمتود گتاوان ،ارکتانی کلتی را بترای
منشآ

نویسی برشمردهاند (گاوان .)230 -115 :1311 ،اما مخزن االنشا نامهها را بته صتور

جزئی تقسيمبندی کرده اس  .بر اساس این کتا  ،ارکان مكتوبا

خطتابی بتا در نمتر داشتتن

شيوۀ متقدمان بدون توجته بته احتوا ضترور التذکر ،دوازده رکتن است  :او «افتتتاح» ،دوم
«صفا » ،سوم «القا » ،چهارم «ادعيه» ،پنجم «ذکر کاتب» ،ششم «عرض تحيا » ،هفتم «ارهار
اخط

» ،هشتم «شرح شوق» ،نهم «ذکر زمتان کتابت » ،دهتم «ذکتر مكتان کتابت » ،یتازدهم

«اختتام» ،دوازدهم «عنوان» .مكتوبا
به هف

جوابی نيز که در فصل سوم مخزن االنشا ذکر شده است

رکن تقسيم میشود -1 :افتتاح  -2مقدّمه با توابع آن شامل مفتتح ،وصتف و تتمته -3

تعریف مكتو

 -1تعميم مكتو

 -5نتيجه  -0مقابله  -9شكر.

کاشفی ضمن توضيح ارکان نامه های خطابی و جوابی ،مثا های فراوانی در جتداو متنمم
آورده که مخزن االنشا را به اثری فرهنگگونه در زمينۀ ترسل تبدیل کرده اس  .بنتابراین بترای
مقایسۀ نزدیكترین کتا
انتخا

به دوران وی که بيشترین نامتههتا را در بتر داشت  ،فرایتد غيتاثی را

کردیم و ضمن معرفی مختصر ارکان نامهنگاری از دیدگاه کاشفی ،ارکان متورد نمتر را

ی جداولی بر پایۀ  311نامۀ چا

شدۀ فراید غياثی بررسی کردیم کته در دو بختش مكاتيتب

خطابی و جوابی خواهد آمد و سپس مخا بان نامه ها را در هر دو اثر معرفتی کترده و شتباه
دو کتا

مذکور را از این زاویه نشان خواهيم داد.

ارکان نامهنگاری در مخزن االنشا...
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 .1مکاتیب خطابی

مكاتيب خطابی مجموعه ترسطتی هستند که خطا
بنابراین هر دو گروه ترسط

دیوانی و اخوانی دارای مكاتيب خطابی هستند .ما نيز با توجه به

این که با نامههای دیوانی و اخوانی بقا
با های مورد نمر این کتا

بته افتراد مختلتف نوشتته متیشتوند.

مختلف در فراید غياثی مواجته هستتيم آنهتا را در

رکنبندی میکنيم.

 .1.1مکاتیب خطابی در باب اول فراید غیاثی

اولين رکن منشآ

بر اساس مخزن االنشا «افتتاح» اس

که در مكاتيتب خطتابی شتامل دو

اس

از آوردن نام خداوند در ابتدای نامه

بخش اصلی و رسمی میشود« .افتتاح اصلی» عبار
با در نمر گرفتن براع

استهط و آوردن آیهای از قرآن کریم و یا بيتی که متضمن نام خداوند

باشد« .افتتاح رسمی» بر اساس بقا
و ابيا

و اخوانيا

و موقعي

کاتتب نستب

عربی و فارسی دعایی آمده اس

بته مكتتو

اليته

متفاو

بوده با عبارا

در با

او فراید غياثی از کل نامه های موجود  % 29/2دارای «افتتتاح اصتلی» نامته و % 99/3

دارای «افتتاح رسمی» هستند و این نشاندهندۀ آن اس
خصوصاً نبود «افتتاح اصلی» در نامه میتواند به عل

(واعظ کاشفی.)11-9 :969 ،

که هر دو افتتاح را همۀ نامه ها ندارنتد.
جایگاه و تقدم آن در سطر نامه و حتذف

شدن در اثر فرسایش و پارگی لبۀ کاغذ نامه باشد.
در با

او در افتتاح نامۀ معين الدین جامی به ابوالحسين محمد کر

آمده اس « :بِسمِ اهللِ

الرَّحمنِ الرَّحيم .وَاهللُ یقولُ الحقَّ و هُوَ یهدِی السَّبیلَ ،هُوَ اهللُ الَّذی ال اِلهَ اِلّا هُو(،)2
شعر
بَقي ت َ مَتتدی التتدنيا و صَتتدرُکَ کَعب تۀٌ
تتتا بتته ستتوی کعبتته باشتتد روی خلتتق

تَطتتوفُ االَعتتالِی حَولَهتتا و االَستتافِلُ
حضتتتر

()3

تتتتو کعبت تۀ مقصتتتود بتتتاد»
(یوسف اهل)203 :1350/2530 ،

«صفا » به عنوان دومين رکن معرفی شده توسط مخزن االنشا در  % 13/1نامتههتای بتا
او فراید غياثی آمده اس  .به عنوان مثا در نامۀ خواجه قطبالدین فضلاهلل بته ارغتون شتاه

13
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ذکر شده اس « :خسرو صاحب قران ،ممثل امتثا اِنَّ اهلل یأمُرُ بِالعَد ِ و االِحسَانِ(،)1
بغایا

پناه اهل ایمان ،المخصو

الرحمن ،امير جمشيداقتدار خورشتيدانوار» (همتان:

عنایا

.)511
اس

«القا » سومين رکن منشآ

که در با

آمده اس  .یوسف اهل در نامهای خطا

او فراید غياثی در بيش از نيمی از نامته هتا
«ناصر الدولته و

به سلطان ابراهيم در خوارزم ،القا

الدنيا و الدین» (یوسف اهل )599 :1350/2530 ،را برای او به کار برده اس .
چهارمين رکن منشآ

«دعا» اس

که در نامهها به دو صتور

معتين و نتامعين آمتدهانتد.

دعاهای معين دعاهایی بودند که جایگاه معينی در نامه ها داشتند و در پنج موضع افتتاح ،اختتام،
بعد از نام مكتو

اليه ،استدعای دوام دول

معين ادعيه ای بودند که در حين کتاب
فراید غياثی« ،ادعيه» در با

و مطقا

مكتو اليه متیآمدنتد و دعاهتای غيتر

احوا نوشته میشدند (واعتظ کاشتفی .)159 :969 ،در

او  %96/61نامه ها را به خود اختصا

جامی در نامۀ  25فراید ضمن بيان دعاهایی در خصو
نویسد« :خدا گواه و آگاه اس

که اکثر اوقا

و ساعا

داده است  .معتينالتدین

سلطان خانجهان خطا
دعای آن حضتر

بته او متی-

ورد زبتان و حترز

جان مخلصترین دعاگویان اس » (یوسف اهل.)116 :1350/2530 ،
«ذکر کاتب» که جایگاه آن بعد از «افتتاح» نامه اس

پنجمين رکن منشآ

اس

که در با

او فراید در  %16/9از نامه ها آمده اس .
«عرض تحيا »« ،ارهار اخط
که در با

» و «شرح شوق» نيز ارکان ششم تا هشتم منشتآ

هستتند

او فراید غياثی به ترتيب  %92 ، %15و  %12/11آمدهاند.

از مهمترین ارکان منشآ

«ذکر زمان» و «ذکر مكان» کتاب

نامه اس

که رکن نهتم و دهتم

نامهها را تشكيل میدهد .به نمر کاشفی اگر در موردی دو نامه با مضمونی متضاد یا متفاو

از

هم ارسا شود و هر دو نامه در حدود زمانی نزدیک به یكدیگر به گيرنتدۀ نامته برستد تتاریخ
نامه مفيد اس  .ضمن آن که اگر نامهای به دليل مشتكط
مكتو اليه رسيد و موجبا

ختا

 ،دیرتتر از موعتد مقترر بته

ناراحتی وی را فراهم کرد ،تاریخ نامه میتواند بر درستتی ارستا

ارکان نامهنگاری در مخزن االنشا...
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نامه توسط فرستندۀ آن تأکيد کند (واعتظ کاشتفی .)262 :969 ،در بتا

او فرایتد غيتاثی در

 %11/19موارد «زمان کتاب » و در  %21/99موارد «مكان کتاب » آمده اس .
«اختتام» یازدهمين رکن نامههاس
کاتب از والنی شدن مكتو
مكتو

که شامل دو بختش مقتدماتی و پایتانی است  .در ابتتدا

و ضایع شدن وق

مكتو اليته عتذرخواهی متیکنتد و ستپس

را با دعایی به پایان میرستاند (همتان .)260-265 :در بتا

او حتدود  %95نامته هتا

دارای «اختتام» هستند.
در «عنوان نامه ها» که دوازدهمين رکن منشتآ

است

استم ،لقتب یتا تعریتف و توصتيف

مكتو اليه آورده میشود .گاهی نيز در نامه های بقا  ،لفمی مشتمل بتر عجتز و افتقتار و در
اخوانيا  ،منطوی بر مودّ

و دوستی آورده میشود و در مراسطتی که بقۀ اعلتی بته اشترف

مینویسند در کنارۀ نامه اسم مكتو اليه ضمن دعایی ذکر میشود (همان« .)211-219 :عنتوان
نامه» در فراید غياثی به تعداد بسيار کم آمده اس
نامهها عنوانی را قرار داده اس

که اسم و القا

و اغلب مؤلف کتا

فراید ،خود در ابتتدای

کاتب و مكتو اليه را ذکر متیکنتد .بنتابراین

چون این بخش نامه در ابتدا ،انتها و یا کنارۀ نامه ها میآمد ،بسامد محدود آن در این کتتا
عل

فرسایش و پارگی کاغذ نامهها قابل توجيه اس .
در کل ،نامههای خطابی با

او فراید غياثی را میتوان در نمودار زیر نشان داد:

بته

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)
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در با او که از  121نامۀ خطابی تشكيل شده اس « ،عنوان نامه»« ،زمان کتاب »« ،مكان کتاب »
و «افتتاح اصلی» با توجه به جایگاهشان در نامه به ترتيب کمترین درصد نمودار را به خود اختصتا
دادهاند .همچنين از آنجایی که «شرح شتوق» در مكاتيتب ستط ين و وزرا و صتاحبان بقتا مهتم
اجتماعی مناسب نبوده اس

درصد آن در نامههای این با فراید غياثی نيز کم اس .

 .2.1مکاتیب خطابی در باب دوم فراید غیاثی

با
با

دوم که شامل  09نامۀ خطابی میشود مربوط به نامه های صواحب و وزراس  .در این

مانند با

او دو «افتتاح اصلی» و «رسمی» داریم که به ترتيب  %31/1و  %12/0نامه هتا را

شامل میشوند.
همچن تين «صتتفا » در « ،% 19/1القتتا » در « ،%91ادعي ته» در « ،%92/9ذکتتر کاتتتب» در ،%09/5
«عرض تحيا » در « ،%91/20ارهار اخط

» در « ،%01شرح شوق» در « ،%12ذکر زمان کتابت » در

« ،%16/11ذکر مكان کتاب » در  %11/1و «اختتام» در  %19/15نامهها آمدهاند« .عنوان» نيز به ندر در
این نامهها دیده میشود مگر عناوینی که مؤلف کتا برای نامهها در نمر گرفته؛ ماننتد نامتۀ  115کته
مؤلف کتا فراید در عنوان آن چنين آورده اس « :من انشا خواجه معينالدین الجتامی التی الستلطان
الوزرا خواجه جط الدین معروف دهلوی» (یوسف اهل.)3 :1351 ،
با

دوم نيز مانند با

او بوده با کمی تفاو

که در نمودار زیر نشان داده میشود.

ارکان نامهنگاری در مخزن االنشا...
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قابل ذکر اس
نامه در هنگام ثب

که یكی از دالیل اصلی تفاو
آن در کتا
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آماری بين ارکان مختلف نامههتا ،نبتود کتل

فراید اس ؛ به عنوان مثا نامهای که فقط «شرح شتوق» در آن

دیده میشود و فاقد سایر ارکان نامه از جمله «افتتاح» و «اختتام» اس  ،نامۀ ناقصتی است
بنا به خصوصيا

مؤلف کتا

معروف در کتا

دیگر نامه از جملته قتراردادن نامتهای از یتک فترد شتاخص و

خود از آن استفاده کرده و کامل بودن نامه ها از شرایط اصلی قرارگرفتن آن ها

در مجموعۀ نامههای فراید محسو
نامه اس

کته

نشده اس  .دليل دیگر جایگاه برختی از ارکتان در قالتب

چنان که ارکانی مانند «عنوان»« ،افتتاح اصلی» و «ذکر مكان» و «زمان کتاب » با توجه

به این که در ابتدا ،انتها و یا حواشی نامه قرار میگرفتند به دليل از بين رفتن حاشتيۀ کاغتذ بته
مرور زمان از نامه حذف شدهاند.
 .3.1مکاتیب خطابی در باب سوم فراید غیاثی

در با
آمده اس

سوم فراید غياثی که به «مكاتيب سادا
که مانند دو با

دارد 9 ،مكتو

و نقبا» اختصا

خطتابی

گذشته کمترین درصد یعنی  %11/1به «عنوان نامه هتا» تعلتق دارد.

همچنين از کل نامههای این با  %22 ،به «زمان کتابت » و  %33بته «مكتان کتابت » و «افتتتاح
اصلی» نامه ها پرداختهاند .ضمن آن که در این بتا
تحيا » و «ارهار اخط

«افتتتاح رستمی»« ،ذکتر کاتتب»« ،عترض

» به یک ميزان یعنی  % 99/9نامه هتا را شتامل متی شتوند «صتفا »،

«ادعيه» و «اختتام» نيز با درصدی مشابه یعنی  % 11/1از کل نامه ها آمدهاند.
از نمونههای ارهار اخط

در با

سوم این کتا

بي

معين الدین جامی برای علیاکبر ترمدیيكی از بزرگان سادا
«من ارچه از شترف ختدم

تتو محترومم

ولتتی متتطزم آن درگهتتم بتته د همتته روز

زیر اس

که در نامۀ  225خواجته

نوشته شده اس :

به تن که هس

اسير عذا

و جف

مط

ولی مجاور آن حضرتم به جان همه سا »
(یوسف اهتل)299 :1351 ،

ارکان منشآ

با

سوم را میتوان در نمودار زیر نشان داد:

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)
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 .1.1مکاتیب خطابی در باب چهارم فراید غیاثی

در با

چهارم یعنی نامۀ قضا

و وال

 15نامتۀ خطتابی آمتده است « .افتتتاح اصتلی» و

«مكان کتاب » هر دو با  % 0/0کمترین درصد نامه ها را در بر دارند .همچنتين بعتد از «عنتوان
نامه»« ،شرح شوق» و «زمان کتاب » با  % 20/0نسب
هستند« .ارهار اخط

به سایر ارکان از ميزان کمتری برختوردار

» « ،% 53/3ذکر کاتب» « ،%06القا » « ،% 00/0عرض تحيتا »  % 16و

«صفا » نيز  % 10/0نامهها را شامل میشوند .قابل ذکر اس
«اختتام» در تمامی نامه های این با
«زیاد

کته «افتتتاح رستمی»« ،ادعيته» و

آمده اس  .به عنوان مثا در خاتمۀ نامۀ  219آمده است :

گستاخی مجا ندارد .سایۀ عالی بر سر اسطميان ابدالدهر مخلتد و مبستوط بمحمتد و

عترته االمجاد و االنجاد» (یوسف اهل.)316 :1351 ،

ارکان نامهنگاری در مخزن االنشا...

سا چهل و هشتم
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 .1.5مکاتیب خطابی در باب پنجم فراید غیاثی

در با

پنجم فراید غياثی که از  11نامۀ خطابی تشكيل شده فقط یک «عنتوان نامته» آمتده

اس  .در این نامه ها «زمان» و «مكان کتاب » همچون سایر با ها کم اس
نامه ها درصد بيشتری نسب
دوستانهتر از سایر بقا

اما «افتتتاح اصتلی»

به گذشته دارد .همچنين با توجه به این که نامته هتای ایتن بقته
اس « ،شرح شوق» بيشتر شده و «القا » کمتر آمده اس .

بر اساس مخزن االنشا ،بزرگان فن ترسل معتقدند که «بيان شوق» در نامه هایی کته ملتوک
به یكدیگر می نویسند مناسب نيس

زیرا که «شرح شوق» ،تمنای وصتا را متی رستاند و ایتن

دربارۀ ملوک و اهل حرمشان صحيح نيس
و مناسب اس

خو

برعكس در اخوانيا

اشتياق مطقتا  ،بتینهایت

(واعظ کاشفی.)110 :969 ،

با توجه به توضيحا

ذکرشده در بتا

پتنجم« ،افتتتاح اصتلی» « ،% 29/5افتتتاح رستمی»

« ،%01/11صتتفا « ،%99/»5القتتا » « ،%50/1ادعيتته» « ،%11/0ذکتتر کاتتتب» « ،%99/5عتترض
تحيا » « ،%99/5ارهار اخط

»  %01/30و «شرح شوق»  %50/1به کار رفته اس .

«شرح شوق» در نامۀ  251فراید چنين آمده اس « :رجا به فضل الهی واثق اس
قریب محبان را به صحب
مشر

زال معرف

کته عتن-

شریف ایشان استيناس کلی حاصل آید و مستفيضان این دیتار را از

نصيب کامل به رهور رسد» (یوسف اهل.)161 :1351 ،

«ذکر زمان» و «مكان کتاب » و «اختتام» نيز به ترتيب با  %10 ،%16و  %11/03در نامته هتای
خطابی با

پنجم ذکر شده اند که در نمودار زیر نمایان شده اس .

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)
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و درستتی

تقسيمبندی ارکان نامه های خطابی در مخزن االنشا کاشفی پی برد .همچنين با استفاده از ارکتان
مطرح شده در مخزن االنشا درمییابيم که دو سه نامه از جمله نامۀ  206فراید غياثی گرچته بته
عنوان نامههای خطابی آمدهاند ،ساختار نامههای جوابی را دارند و جزو آنهتا محستو

متی-

شوند.
 .2مکاتیب جوابی

مكاتيب جوابی نامههایی هستند که در جوا
در هر دو گروه مراسط

مكاتيب خطابی نوشته میشوند .این نامتههتا

دیوانی و اختوانی قابتل رؤیت

هستتند .بنتابراین در ادامتۀ بررستی

مكاتيب خطابی ،اینک در این بخش به مكاتيب جوابی موجود در فراید غياثی می پردازیم.
 .5.2مکاتیب جوابی در باب اول فراید غیاثی

«افتتاح» مكاتيب جوابی مانند مكاتيب خطابی در این با
 %30/30و  %10/30تشكيل شده؛ با این تفاو
و عبارا
اس .

از دو بخش «اصلی» و «رسمی» با

که در «افتتاح اصلی» مكاتيب جوابی از کلمتا

مناسب با جوابيه مانند «هو المجيب» یا اشعار مناسب در ابتتدای نامته استتفاده شتده

ارکان نامهنگاری در مخزن االنشا...
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«مقدمۀ» مكاتيب جوابی در مخزن االنشا از سه بخش «مفتتح»« ،وصتف» و «تتمته» تشتكيل
میشود .در «مفتتح» نگارندۀ نامه الفاری را دربارۀ مكتو
مكتو اليه اس

متینویستد کته در واقتع تعریتف از

سپس وصفی مختصر میآورد و آنگاه از دریاف

دهد .قابل ذکر اس

آوردن صفا

و القا

« .)201 :969مقدمه» در نامه های جوابی با

نامۀ آن شتخص خبتر متی-

کاتب نامۀ دریافتی الزامتی است

(واعتظ کاشتفی،

او فراید با  %95/15بتيش از ستایر ارکتان آمتده

اس .
چنان که گفته شد ،در «وصف» تعریف جزئی از نامته صتور

متیگيترد امتا در «تعریتف

و فصاح

آن سخن می رود مگر ایتن

مكتو » از زیبایی و لطاف

خط و نيز شيوایی و بطغ

که خط کاتب از درجۀ تعریف ساقط باشد .ضمن آن که در مكاتيب ستط ين و حكتام و امترا
چون تعریف از خط به منشی آن ها مرتبط می شود باید از آن صرف نمر کرد ولتی در مكاتيتب
صدور و وزرا که آنها خود نامه مینویسند و در بقۀ اشراف و اخوانيا « ،تعریف مكتتو » الزامتی
اس

(واعظ کاشفی« .)295 :969 ،تعریف مكتو » چنان که در نمودار بعتدی مشتاهده متیشتود در

با او فراید غياثی در کمترین وضعي

یعنی حدود  %16نامههای جوابی آمده اس .

بح از «نتيجه» که بيانکنندۀ خرسندی کاتب از دریاف نامۀ مكتو اليه اس در با او فرایتد
 %99آمده اس  .معينالدین جامی در جوا نامۀ سلطان عزالدین کرمانی مینویسد« :فرمان دلگشتای
و غرای جهان آرای ...متضمن هزاران فتح و فتوح نامزد مخلص دولتخواه شده بود از خزانۀ ما یفتتح
اهلل چهرۀ جما گشود و به وجدان تفقدا پادشاهانه و تعهدا خستروانه د مترده زنتده گشت

و

جگر تشنه به زال افضا خرم و سيرا شد و ( »...یوسف اهل)356 :2530 ،
«مقابله» که بعد از «نتيجه» میآید از دو بخش تشكيل شده است  :او بيتان ختدم
همراه با سطم و تحي

و عبودیت

و دوم عذرخواهی از مكتو اليه ضمن دعا کردن و تقدیر از کترم او (واعتظ

کاشفی« .)299-290 :969 ،مقابله» در نامهها به هر دو صور نثر و نمم آمده اس در با او فراید
غياثی  %10/30نامههای جوابی دارای «مقابله» هستند.

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)
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که در مخزن االنشا از

آن با عنوان «شكر» یاد شده اس  .در با او فراید در حدود « %12شكر» مكتو اليه آمده اس .

 .2.2مکاتیب جوابی در باب دوم فراید غیاثی

در این با «افتتاح اصلی» مانند سایر با ها به ميزان کم یعنی حتدود  % 1آمتده است « .افتتتاح
رسمی» در  %95نامههای جوابی این بخش ذکر شده و «مقدمه» نيز در تمام نامهها آمده است  .چنتان
که قبطً گفتيم ،در منشآ صواحب و وزرا که اغلب خود کاتب نامههای خویش هستتند «تعریتف و
تعميم مكتو » مناسب اس

و در نمتودار زیتر ایتن دو موضتوع همستان هتم و در حتدود  %33از

نامههای جوابی این با آمدهاند .در نامۀ جوابی  192در «تعریف مكتو » آمتده است « :خطتی کته
خاک در دیدۀ ابن مقله پاشيده و خط عز بر جبين مبين هذا خط قابوس ام جناح اوس کشيده و ...
مد هاس

که خوشتر از آن عبار و استعار گوش نشنيده و لطيفتر از آن ختط چشتم ندیتده»

(یوسف اهل.)11 -19 :1351 ،
«نتيجه»« ،مقابله» و «شكر» نيز در این با به ترتيب در  %00/0 ، %51و  %95نامههای جوابی آمده
اس .

سا چهل و هشتم
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 .3.2مکاتیب جوابی در باب سوم فراید غیاثی

در با سوم فراید که مربوط به منشآ سادا و نقباء اس

فقتط دو نامتۀ جتوابی آمتده است

بنابراین نيازی به ترسيم نمودار نيس  .در این با هر دو نامه فاقد «افتتاح اصلی» و «تعميم مكتو »
هستند« ،افتتاح رسمی» و «مقابله» در هر دو نامه آمده و سایر ارکان نامه به ور نامنمم برخی در نامتۀ
اولی و مابقی در نامۀ دومی قرار دارند.
 .1.2مکاتیب جوابی در باب چهارم فراید غیاثی

در با چهارم که مربوط به منشآ قضا و وال اس مانند با سوم نمتوداری رستم نكتردیم
زیرا این با دارای یک نامه اس و در این نامه فقط ارکان «افتتاح رسمی» و «شكر» آمده و مابقی ارکان
نامه در نسخ موجود این نامه ذکر نشده اس و بيانگر نامۀ ناقصی اس که از گذشته بجا مانده اس .
 .1.2مکاتیب جوابی در باب پنجم فراید غیاثی

در این با قدر

بقاتی ضعيف میشود و روابط دوستانهتر میگردد .بنابراین «تعميم مكتتو »

و «مقابله» کم و به جای آن «تعریف مكتو » بيشتر میشود« .نتيجه» نيز در جایگاهی بعد از «تعریتف
مكتو » قرار میگيرد .از نمونههای آن در این با نامۀ  253اس

که «نتيجه» در آن چنين آمده اس :

«به واسطۀ آن خطا شریف (ع) :جانم که چو غنچه بود چون گل بشكف  ،و بر استعداد قبو فيض
الهی و قابلي

کماال سرمدی استدال گرف » (یوسف اهل.)166 :1351 ،

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)
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شمارة دوم

در کل در با پنجم فراید غياثی« ،افتتاح اصلی» در « ،%19/39افتتاح رسمی» در « ،%12/0مقدمته»
در « ،%91تعریف مكتو » در « ،%11تعميم مكتتو » در « ،%22نتيجته» در « ،%01مقابلته» در  %36و
«شكر» در  %91نامههای جوابی آمده اس  .در نامۀ « 219شكر» کاتب اینچنين آمده اس « :الطافی کته
مستودع مطاوی آن کتا مستطا بود از وق تعرض شكرگزاری متعالی دید الجترم قتدم احصتی
بيرون نهاده به اصناف الطاف و اعطاف  ...اهدا می رود» (یوسف اهل.)521 :1351 ،

چنان که مشاهده شد ،ارکان مطرح شده در مخزن االنشا در مكاتيب فراید غياثی وجود دارد
و از آن می توان به عنوان یكی از الگوهای مشخص برای نامهنگاری تا قرن ده نام برد .منشتآ

بسياری هستند که ارکان مخزن االنشا در آن ها قابل بررستی است  .بته عنتوان نمونته منشتآ
خاقانی از جمله کتا هایی اس

که ارکان مورد نمر کاشفی را دارد؛ ماننتد آن کته خاقتانی در

آغاز یكی از نامه های خود خطا

به سراجالدین چنين مینویسد« :بستم اهلل الترحمن الترحيم.

مورد تحيا

و مصدر اریحيا

مجلس رفيع خواجه امام اجل همام افضل مفضتل اکترم مكترم

عالم کبير متبحر نحریر مصدر سراج الدین شمس االسطم و المسلمين در وسادۀ سيادا
سعادا

مقصد

و در مسند فضایل مستند افاضل باد» (خاقتانی .)110 :1319 ،بنتابراین در ایتن بختش

نامۀ خاقانی «افتتاح اصلی» و «رسمی»« ،صفا »« ،القا » و «دعتا» بتق ارکتان مختزن االنشتا
وجود دارد.
اما در کتا

دیگر قرن ششم یعنی التوسل الی الترسل ،نامتههتا در ستاختار ختود ستياق و

روش یكسانی ندارند و به گفتۀ مؤلف« :نوعی گزیدهام مرکب از همه اقسام چنان که در مطاوی

ارکان نامهنگاری در مخزن االنشا...
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19

مكاتبا

از هر تویی بویی و از هر شيوهای شمهای به مشتام ختا ر مستتمع رستد و از مفتتتح

رسال

تا مختتم بر یک نمط تنها اقتصار نيفتد» (بهاءالتدین بغتدادی .)12-11 :1315 ،بنتابراین

ارکان نامهها در مخزن االنشا بر تمام منشآ
آن که در قرن ششم «در اخوانيا
نعو

التوسل الی الترسل قابل تطبيق نيس

و بر عكتس

معموالً نامه با دعای مكتو اليه آغاز متیگشت

نيز ضمن جمل دعایی در صدر مكتو

و القتا

و

ذکر میشد» (خطيبی )319 :1300 ،و چنتان کته

نویسندۀ التوسل الی الترسل مینویسد« :شيوۀ اصلی و مختار حقيقی بتع متن است » (همتان:
 ،)11نویسنده هرجا صطح دانسته ،برای جلتوگيری از ا نتا « ،افتتتاح»« ،صتفا » و «القتا »
والنی را حذف و نامه را فقط با «ادعيه» شروع کرده اس .
بنابراین تقسيم ارکان نامه در مخزن االنشا با اغلب متون همخوانی دارد و استثنائاتی نيتز در
این مورد وجود دارد که مانند التوسل الی الترسل برخی از ارکان نامه بنا بر ذوق مؤلف یا کاتب
تلخيص یا حذف شدهاند.
جایگاه مخاطب در دو اثر مذکور

حا که ساختار نامه های فراید غياثی را بر اساس مخزن االنشا مشخص کردیم ،بته انتواع و
جایگاه مخا ب در این دو اثر میپردازیم .یكی از عوامل مؤثر در آفرینش آثار ممتاز و برجسته
توجه به مخا ب اس  .اهمي

مخا ب به حدی اس

که گاهی ستبک نویستندگان دورههتای

مختلف را بر اساس مخا ب بيان میکنند مانند سبک منشيانه ،سبک عاميانه ،سبک درباری ،یتا
ادبيا

کودکانه ،ادبيا

آنچه مشخص اس
مخا بان و شخصي

کارگری ،ادبيا

زنان و امثا آن.

در آثار ادبی از جمله شعر «تفاو های سبكی به خصو
فردی شاعران بوده اس

غالباً مهار میکرد و رخص

مدیون تغيير

این تفاو های سبكی را سن

و ميتراث ادبتی

نمیداد از حد اعتدا و انتمار و توقتع و عتاد

مخا بتان فراتتر

رود» (پورنامداریان .)36 :1316 ،بر اساس نمریۀ کولریج« :هر نویسنده باید ذوق لذ
آثار خود را در مردم بيافریند» (ولک .)169 :1392 ،توجه به مخا ب باع

بتردن از

میشود تتا ارتبتاط

23
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بيشتری بين نویسنده ،اثر و خواننده ایجاد شود .بنابراین «در فرایند ارتبتاط نقتش مخا تب یتا
گيرندۀ پيام در نحوه و چگونگی ارسا پيام تأثير بسزایی داشته و دارد» (اکرامی.)199 :1391 ،
از بين آثار مطرح فارسی ،منشآ

بيش از هر اثر دیگر تابع مخا بان خویش بوده اس

در این نوع ادبی مخا ب واضح و مشخص است

و کاتتب وريفته دارد احستاس خواننتده را

تحریک کرده عطقۀ او را برای خواندن نامه و عمل به خواس
بردن به آنچه برای خواننده ارزشتمند و قابتل اعتناست
خصوصيا

کاتب میگوید« :به مراتب بقا

زیرا

کاتب تقوی

کند .بنابراین پتی

الزامتی کامتل دارد .کاشتفی در متورد

هر ایفه از وایف اهل عالم عارف باشد تا بته

حكم نَزلَ النَّاسُ مَنازِلَهُم از عهدۀ تعریف هر کس فراخور حا وی بيرون تواند آمد» (کاشفی،
.)9 :969
جایگاه مخا ب منشآ

از لحاظ اجتماعی نسب

به کاتب به موارد زیر تقسيم میشود:

أ .مقامی باالتر از کاتب
 .همسطح کاتب
 .مقامی پایينتر از کاتب
بنابراین مخا بان منشآ
این تقسيم بندی در دو کتا

با توجه به جایگاهشان به گروههای مختلفی تقسيم میشتوند کته
مورد نمر ما نيز وجود دارد.

در فراید غياثی مخا بان نامه ها به ور کلی در ده با
با

چا

شدۀ این کتا

معرفی شدهاند که ما فقتط بته پتنج

دسترسی داریم و بدانها خواهيم پرداخ

که به انواع مخا ب اشاره کرده اس

و آن ها را با مخزن االنشا

مقایسه میکنيم .مخزن االنشا به جزئيا

مخا بانش توجه

کرده و برای هر یک به مقتضای حا  ،مثا هایی را در رکنهای مختلف نامه ذکر کترده است .
مخا بان در مخزن االنشا به سه بقۀ اعلی ،اشرف و اوسط تقسيم شدهاند .بقتۀ اعلتی شتامل
سط ين ،امرا ،حكام ،وزرا و دیگر بزرگان دول  ،بقۀ اشرف شامل سادا  ،قضا

و علمتا و

مشایخ و فضط و بقۀ اوسط شامل رؤسای قبایل ،معارف شهر ،تجار و دهاقين و امثتا آن هتا
بوده اس .

ارکان نامهنگاری در مخزن االنشا...
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که اغلب از بزرگان سياس  ،اد

اس
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 111مخا ب را برای نامه های موجود ذکتر کترده

و عرفان هستند و استم کستانی ماننتد ابتراهيم ادهتم،

احمد جامی ،محمد و احمد غزالی ،شاه شجاع ،گورخان و ابن یمين فریومتدی در بتين آن هتا
دیده میشود.
با

او و دوم فراید با بقۀ اعلی در مخزن االنشا همختوانی دارد زیترا در ایتن قستم ،

نامه های ارکان دول
اعلی آورده اس
صفا  ،القا

بررسی میشود .بنابراین مثا هایی که کاشفی در مخزن االنشا ذیتل بقتۀ

با آنچه در نامه های با

او و دوم فراید آمتده شتباه

و ادعيۀ موجود در هر دو کتا

دارد .حتتی اشتعار،

نزدیک به هم هستتند؛ بته عنتوان مثتا صتفاتی

چون رل رليل عا ف  ،خسرو صاحب قتران ،خطصتۀ الستط ين العتر

و العجتم ،ستلطان

سط ين و القابی مانند معز الحق و الدنيا و الدین ،غياث الحق و الدنيا و الدین ،جتط السلططةة
الدنيا و الدین در هر دو کتا
با

مكرر ذکر شده اس .

سوم و چهارم فراید غياثی با بقۀ اشرف مخزن االنشا همسان اس  .در ایتن بتا هتا

همچون مخزن االنشا نامه های مربوط به سادا  ،نقبا و قضا

آمتده است  .قابتل ذکتر است

صفاتی مانند سلطان النقبا ،ناصح الملوک و نارم امور در هر دو کتا
همچنين با
قسم

تكرار شده اند.

پنجم فراید هم راز بقۀ اوسط در مخزن االنشاس  .و عبارا

مشابه در این

نيز فراوان اس .

در کل مخا بان نامه ها در هر دو کتا

یكی هستند و بتر استاس رتبته و جایگتاه افتراد از

سط ين تا افراد عادی جامعه به ترتيب در بقا
بقه ،نحوۀ تقسيمبندی دو کتا

متفاو

مختلف آمدهاند .با وجود عبارا

خا

هتر

اس .

نتیجهگیری

با تعریفی که از مخزن االنشا دربارۀ ارکان نامهها داشتتيم و تطبيتق آن در نامته هتای فرایتد
غياثی و تنميم آن ها در جداو مشخص ،دریافتيم که ساختار مطرح شده در مختزن االنشتا در

02

شمارة دوم

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

نامههای دوران کاشفی و ماقبل آن قابل مشاهده اس  ،ضمن آن که تقسيم بندی کاشتفی متی-
تواند کمبود نامههای موجود در فراید غياثی و سایر مكاتيب بازمانده از گذشته را نشان دهد.
از سوی دیگر با توجه به شباه
غياثی و تكرار عينی برخی از عبارا

مثا های مطرحشده در مخزن االنشا بتا نامتههتای فرایتد
همچنتين مخا بتان مشتترک و بقتا

در هر دو کتتا

اجتماعی یكسان مندرج در هر دو کتا  ،با توجه به سبق

حدود هشتتاد ستا فرایتد غيتاثی،

شاید بتوان آن را یكی از مآخذ و منابع مهم کاشتفی در تحریتر کتتا
هرچند که کاشفی در کتا
تنها کتابی اس

مختزن االنشتا دانست ،

خود از فراید غياثی نام نبرده و دستور الكاتب نخجوانی (قرن 1ق).

که در حيطۀ نگارش از آن یاد کرده اس .

در کل کاشفی در کتا

فرهنگگونۀ خویش ،بهنوعی ساختار و ارکان نامهنویستی در ادوار

گذشته را بيان کرده و با آوردن نمونههای متنوع از کتا ها و نامههای گذشتگان ،عطوه بتر آن
که راه سادهتری را برای منشآ

نویسی آیندگان پس از خود گشوده اس  ،بته متا نيتز کمتک

میکند تا نقایص نامههای موجود از گذشته را بازیابيم.
یادداشتها
 .1نمامالحقيقۀ  ...الرعایا /نممدهندۀ حقيق

و ریق

و دین -عليشير -که ختدای تعتالی تتراوش

عوا فش را بر مردم جاودان دارد و احوا بخشایشش را بر عامۀ مردم ابدی گرداند.
 .2واهلل  ...السبيل /سخن حق از آن خداس
...هو /اوس

خدایی که غير او معبودی نيس

و اوس

که راه را می نماید (احتزا )1 /33،؛ هتواهلل

(حشر.)22/59 ،

 .3بقي  ...االسافل /در دنيا باقی مانی و قلب تو کعبهای اس

که دور آن افتراد بلندمرتبته و پست

واف میکنند.
 .1انَّ اهلل  ...االحسان /همانا خداوند به دادگری و نيكوکاری فرمان میدهد (نحل.)96/10 ،
کتابنامه
اکرامی ،محمود« .)1391( .مخا ب شناسی در قصاید ابن حستام خوستفی» .خراساان پووهای .ش.1
مشهد :مرکز خراسان شناسی .سا دوم شماره دوم.

سا چهل و هشتم

ارکان نامهنگاری در مخزن االنشا...
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بهاءالدین بغدادی ،محمد بن مؤید .)1315( .التوسل الی الترسل .تصحيح احمد بهمنيار .تهران :اسا ير.
پورنامداریان ،تقی .)1316( .در سایۀ آفتا  .تهران :سخن.

خاقانی ،بدیل بن علی .)1319( .منشآ

خاقانی .تصحيح محمد روشن .تهران :دانشگاه تهران.

خطيبی ،حسين .)1300( .فن نثر در اد

پارسی .ج او  .تهران :زوار.

خوافی ،احمد .)1359( .منشأ االنشا .اثر قلم عبدالواسع نمامی .به اهتمام همایون فرخ .جلد او  .تهران:
دانشگاه ملی ایران.
گاوان ،عمادالدین محمود .)1329/1911( .ریاض االنشا .تصحيح چانتد بتن حستين .بته اهتمتام غتطم
یزدانی .حيدرآباد.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  .)1311( .منارر االنشا .تصحيح معصومه معدنکن .تهران :آثار.

ميبدی ،حسين بن معينالدین .)1390( .منشآ

ميبتدی .تصتحيح نصتر

اهلل فروهتر .تهتران :نقطته و

ميراث مكتو .
واحد ،اسداهلل .)1391( .منشآ نویسی در زبان فارسی از آغاز تا انجام .رسالۀ دکتری به راهنمایی دکتتر
سيدرضا انزابینژاد .دانشگاه فردوسی مشهد.
واعظ کاشفی ،حسين .)969( .مخزناالنشا .نسخۀ خطی موجود در آرشيو ملی کابل -افغانستان.
ولک ،رنه؛ وارن ،آوستن .)1392( .نمریۀ ادبيا  .ترجمۀ ضياء موحد و پرویز مهاجر .تهتران :علمتی و
فرهنگی.
یوسف اهل ،جط الدین .)1350/2530( .فراید غياثی .تصحيح حشم

مؤید .جلد یكم .تهتران :بنيتاد

فرهنگ ایران.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  .)1351( .فراید غياثی .تصحيح حشم
ایران.

مؤید .جلد دوم .تهران :بنيتاد فرهنتگ

