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 چكيده

 کتتا   خصتو  بته . است   بوده انیموريتۀ توج مورد و مهم یهامقوله از ینگارنامه و ترسل

 انیت موريت دانشمند ریوز ،یینوا ريشیعل ريام  یحما از که یسبزوار یکاشف واعظ االنشامخزن

 یخطاب یهانامه ارکان یۀتجز با که اس  ترسل یهاکتا  نیترمهم شمار در بوده برخوردار زين

 متنمم،  جتداو   در متعتدد  یهتا مثتا   آوردن و رکن هف  به یجواب یهانامه و رکن دوازده به

 از یاثيغ دیفرا انیموريتۀ دور در ترسل مهم  کتا گرید. اس  کرده دايپ گونهفرهنگ یساختار
 و  بقتا   ریستا  زيت ن و وزرا و نيستط   از نامته  056 از شيبت  بر مشتمل که اس  اهل وسفی

 بتا  را االنشامخزن در هانامه ارکان مقاله نیا در. اس  شده فيتأل با  ده در و هاس  يشخص

 یاثيت غ دیت فرا یهتا نامته  در ها آن حضور انزيم به و داده قيتطب یاثيغ دیفرا در موجود یهانامه

 کاربردۀ نحو در موجودی ها شباه  اثر، دو نیا در مخا ب انواع نييتع با نيهمچن. میاپرداخته

 ینگارنامه ارکان قيتطب و االنشا مخزن به توجه با جهينت در و میاداده نشان را جمط  و عبارا 

 9 قترن  یهتا نامته  ساختار میاتوانسته اثر دو نیا در بمخا  انواعی همسان و یاثيغ دیفرا با آن

 ارکان توانیم ساختار نیا با که ميکن مشخص و ميده نشان را آن به کینزد یهادوره و یهجر

 .کردی ابیباز را هادوره نیا از بازمانده ناقصی هانامه

 .ینگارنامه ،االنشا مخزن ،یاثيغ دیفرا ،انیموريتها: کلیدواژه

 مقدمه

 مباحت   از متعتدد ی خیتتار ی هتا دوره در ینگار نامه قواعد و منشآ  نگارشۀ ويشی ررسب

 یاريبس یگشاراه تواند یم موضوع نیا که یحال در شودیم پرداخته آن به کمتر که اس  یمهم
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 دری اريبست  یهتا کتتا   انیت موريتۀ دور در. باشد گذشته ادوار یفرهنگ و یاجتماع ابهاما  از

 زيت ن یگروهت  و انتد پرداختته  هتا  نامته  ستاختار  به یبرخ که شده فيتأل ینگارهنام و انشا مورد

 ريت غ و یوانید یها نامه قالب در را یاسيس و یاجتماع مطرح یها يشخص و بزرگان یها نامه

 توجته  ستزاوار  و مهتم  ییستاختارگرا  و یشناست  سبک لحاظ از که اند کردهی آور جمع یوانید

 .اس 

 و دارد یستاختار ۀ جنبت  یكت ی که انیموريتۀ دور مهم کتا  دو ا انتخ با جستار نیا در ما

 ستاختار  نتوع  میت ادهيکوشت  اس ی اجتماع مهمی ها يشخص از متعدد یها نامه یحاو یگرید

 کته (  ق 139) اهتل  وستف ی یاثيغ دیفرا در را( ق 969) یکاشف یاالنشا مخزن در شده مطرح

 ،متنمم  جتداو  ی  ت  نیبنتابرا . ميکنت  یبررس دهستن هم به کینزد یزمان لحاظ از دو هر باًیتقر

 دیت فرای هتا نامه ليتحل و هیتجز به آنیۀ پا بر و داده قرار اساس را االنشا زنمخ یهانامه ارکان

 االنشتا  مختزن   بتا  متناسب یساختارغياثی  دیفرا یها نامه که نیا فرض با و میاپرداخته یاثيغ

 از یکاشتف  ماقبتل  یهتا  نامته  از یاريبست  بتاً یتقر کته  ميابی دس  فرض نیا به میادهيکوش دارد،

 مطرح ساختار و الگو از استفاده با توانیم حسا  نیا با و اندبوده برخوردار كسانی یساختار

. کترد  انیت نما را گذشتتگان  از مانتده یبتاق  یها نامه در موجودی هانقص ،االنشا مخزن در شده

 بته  تتوان یمت  یاثيت غ دیفرا  با ها آن قيتطب و ااالنش مخزن استناد مورد متون در دق  با نيهمچن

 مخزن فيتأل در یکاشفۀ استفاد مورد منابع از یاثيغ دیفرا ایآ که اف ی دس  پرسش نیا پاسخ
 چه بهی همسان نیا و داردی همسان اثر دو نیا در مخا ب انواع ایآ و ر؟يخ ای اس  بوده االنشا

 اس ؟ مشهودی زانيم

 چتا   ح،يتصح عدم عل  به که نیا بر  یعنا و شده مطرح یهاهيفرض به توجه با نیبنابرا

 موجتود ی هتا بختش  شتناخ   و ميتنمت  دری کاشفۀ نامبرد ارکان از تاکنون االنشا مخزن نشر و

 یمعرف با سپس و میپردازیم انیموريتۀ دور در ترسل گاهیجا به ابتدا اس  نشده استفاده هانامه
 در ستاختار  نیت ا  یموجود و یکاشف کتا  در شده مطرح رساختا االنشا، مخزن و یاثيغ دیفرا

 .ميکنیم دنبا  را یاثيغ دیفرا یها نامه
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 تیموریان دورۀ در ترسل

. است   یمتور يتۀ دور در برجستته ی هتا تتطش  از گذشتتگان  یهتا نامه یگردآور و یسینومنشآ 

 شده چا  یبرخ که اس  موجود ینگارنامه قواعد و منشآ ۀ دربار دوران نیا از یمختلف یهامجموعه

 :شود یم ميتقس ریز گروه سه به و اس  موجود هاکتابخانه در یخطۀ نسخ صور  به هم برخی و

 یوانی. منشآت د1

 بيت مكات نيهمچنت  و ردستتان یز بته  گر،یكدی به وزرا و نيسط  یهانامه شاملی وانید منشآ 

 یگتردآور  ییهتا کتا  در منشآ  نیا. اس  یاجتماع  بقا  بزرگان و امرا به مردم عموم و رجا 

 جتوا   از یقستمت  که متن نیا مانند اند؛کرده ثب  را هاآن بعد،ی هانسل ای و هانامه کاتبان که شده

 کترده ی آورجمتع  را آنی بتد يم کهی منشآت در و شده نوشته یینوا ريشيعل ريام به که اس  یانامه

 کامتل  ريت ام...  فقترا،  سلطان احترام،یمشتر دامخ گسترضيفۀ خام از که پرورجانۀ نام: »اس  آمده

 خلَّتدَ  و ایت البَرا یعلت  عوا فته  رَواشتحَ  یتعال اهللُ اَبَّدَ ريشيعل نیالد و قةیالطر و قةیالحق نمامُ اد ،یدر

 (.165: 1390 ،یبديم« )نمود جلوه وجوه احسن به بود شده صادر (1)ایالرعا یعل عوارفه سوانحَ

 دیفرا: از عبارتند اس  شده ثب  هاآن در ادیز تعداد به یوانید یهانامه هک ییهاکتا  نیترمهم
ی بت ) یمنشت  یعل بن محمد نامهونیهما ،1(تای ب) گاوان محمود یاالنشا اضیر اهل، وسفیغياثی 

( ق 931) یختواف  احمد شها  ابوالقاسم یاالنشا أمنش و( ق 921) یهرو ريخواندم ینامۀ نام ،2(تا

 .اس  درآورده ریتحرۀ رشت به رای نمام عبدالواسع ازیی هاامهن مجموعهی و که

ی علمت ی منتد بهتره ی بترا  گذشتگانی هاارزش حفظ اغلب هانامه نیای آورجمع ضرور 

: دیت گویمت  االنشتا  اضیت ر کتتا   فيتتأل ۀ دربار گاوان هک چنان اس  ندهیآ زمان در دانشمندان

-یمت  آنۀ ممن و بود مانده محفوظ زمانۀ مجدد حوادث عروض از آنۀ مسود که چند یمكتوب»

 کتتا   را آن و داده انتمتام  فيتتأل  ستلک  در گتردد  ملحوظ دانش اهل یرضا نيع به که باشد

 (.12.: م1911 گاوان،« )نهاد نام االنشا اضیر

                                                 
 در حيدرآباد دکن چا  شده اس . 1911این کتا  به اهتمام غطم یزدانی در سا   .1

  .الدین همایون فرخ چا  شده اسش در تهران توسط رکن1350در سا   همایون نامه. 2
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 ريت ام یهتا نامته  از یتعتداد  بزرگتان،  و افاضتل  یهانامه بر عطوه زين االنشاأ منش کتا  در 

 ريت ام بته  زهیجتا  میتقتد  مناستب   به قرایبا نيحس سلطان حيتوش و افتهی کرذ رقم یینوا ريشيعل

 (.269-260: 1359 ،یخواف) اس  آمده زين یترک وانید نیتدو یبرا یینوا ريشيعل
 

 ات( ی)اخوان یوانیر دیمنشآت غ .2

 جملته  از شتعرا  و عرفتا  علمتا،  از» یمنشتآت  ،یوانیت د یهتا نامته  بتر  عطوه یموريتۀ دور از

: 1391 واحتد، « )یبتد يم یقاضت  و یرازيش قطب عبداهلل ،یدوان نیالدجط  ،یجام عبدالرحمن

 بتوده  مراستط   هتم  یتعتداد  و دانیمر و شاهان ح ينص در یبرخ که مانده یباق( 213-211

 و 1(تتا ی بت ) یجتام  منشتآ   اس  یوانیرديغ منشآ ی حاو که ییهاکتا  نیترمعروف. اس 

 .اس ( ق 999) یبديم منشآ 

 ینگارن نامهیینۀ آیدر زم ییهاکتاب .3

 نیتي آۀ نت يزم در زين ییهاکتا  ،یموريت دوران از بازمانده یوانید ريغ و یوانید یهانامه از جدا

 محمتود  یاالنشتا  منتارر  بته  توانیم انيم نیا از که اس  شده فيتأل و نیتدو ینگارنامه و ترسل

 عیبدا و یکاشف واعظ یاالنشا مخزن  ،(تای ب) یاسفزار نیالدنيمع منشآ  و ترسل ،2(تای ب) گاوان

 دیفرا یوانید یها نامه حجم شده، ادی یهاکتا  نيب از. کرد اشاره( ق 916) یوسفی ميحك یاالنشا
 در زين ییهانمونه پرداخته، هانامه یۀتجز به که آن بر عطوه االنشا مخزن و اس  هيبق از شتريب یاثيغ

 .پرداخ  ميخواه هاآن به مفصل  ور به ادامه در که اس  آورده نامه رکن هر خصو 

 غیاثی فراید

 وستف ی نیالتد جط  توسط که ا ياخوان و یوانیدۀ نام 056 از شيب بر مشتمل اس  یکتاب

. اس  شده ميتنم و یگردآور جام یادبا از اهل وسفی به مشهور یجام عبداهلل نیالدشمس بن

                                                 
الدین اورون بایف و اسرار رحمانوف توسط نشر ميراث مقدمه و تصحيح عصامش با 1319منشآ  جامی در سا   .1

 .رسيده اس چا  به مكتو  

 کن در تهران تصحيح و چا  شده اس .توسط معصومه معدن 1311ا  در سا  این کت .2



 33                                ...االنشامخزن در  ینگارارکان نامه                         تمشچهل و هسا  

 بته  را هتا نامه بسامد نیشتريب سندهینو و اس  .ق.ه 9 ات 1 قرون از ها نامه نیا ریتحری زمانۀ باز

 111 از نيهمچنت  او. است   داده اختصتا   یجتام  نیالتد نيمعت  خصو  به جام اهل بزرگان

 ،یغزالت  محمتد  امتام  شجاع، شاه مورخان،يت جمله از یادب و ینید ،یاجتماع ،یاسيس  يشخص

 یجا در که اس  برده نام آنان از ای و آورده ییهانامه یجام عبدالرحمن و ی وس رينص خواجه

 کتتا   نیا در یوانید ريغ و یوانیدۀ نام 26 حدود زين سندهینو خود از. اس  یبررس قابل خود

 (.کی و س يب: 1ج ،1350/2530 اهل، وسفی) اس  شده نقل

 در و حيتصتح  دیت مؤ حشتم   را آن بتا   پنج که اس  شده ميتنم با  ده در یاثيغ دیفرا

 :از عبارتند ابوا  نیا. اس  کرده چا  مجلد دو در رانیا فرهنگ ادينب انتشارا  سلسله

 (ینامۀ جواب 23، ینامۀ خطاب 121ن، ملوک و امراء )يبا  او  منشآ  سط  .أ

 (ینامۀ جواب 12، ینامۀ خطاب 09با  دوم منشآ  صواحب و وزرا ) . 

 (ینامۀ جواب 2، ینامۀ خطاب 9با  سوم منشآ  سادا  و نقباء ) . 

 (ینامۀ جواب 1، ینامۀ خطاب 15منشآ  قضا  و وال  )با  چهارم  .ث

 (ینامۀ جواب 23، ینامۀ خطاب 11کرام ) یعمام و اهال یبا  پنجم منشآ  موال .ج

 بتر  را هتا  آن ستاختار  یتۀ تجز ادامته  در کته  شودیم نامه 311 با  پنج نیا یهانامه مجموع

 آن در را مخا تب  نتواع ا و آورد ميختواه  یکاشتف  االنشتا  مختزن  در شده یمعرف ارکان اساس

 .کرد ميخواهی بررس

  االنشا مخزن

 کته  است   یکاشتف  واعظ نيمطحسۀ نشد چا  یهاکتا  نیمشهورتر از یكی االنشامخزن

 عبارتنتد  کته  شده ليتشك فصل پنج از کتا  نیا 1.اس  دهيرس اتمام به 969 سا  در آن فيلأت

 سوم فصل ،«ا يخطاب در» دوم فصل ،«بداند دیبا کاتب آنچه ضرور  در عنوان،» او  فصل: از

                                                 
های کابل، ملک، مرعشی، دانشگاه  تأليف کتا  از کتابخانه نویسندگان این مقاله با استفاده از پنج نسخۀ نزدیک به زمان 1

 تهران و مجلس، در حا  تصحيح آن هستند.
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 رادیت ا در کتتا ، ۀ خاتمت » پنجم فصل و« الذکری ضرور احوا  در» چهارم فصل ،«ا يجواب در»

 «.شودیم دايپ ازين ها آن به احوا  کتاب  هنگام در که ییدعاها

ی برا رای دیجد ارکان و دارد نوی ساختار االنشامخزن سوم و دوم فصل که نیا به توجه با

 .میپردازیم فصل دو نیا به فقط مقاله نیا در زين ما ،اس  کرده مطرح هاامهن

 یهتا نامته  ارکتان  هیت تجز بته  اس  آمده« یاول فهيصح» نام به االنشا مخزن در که دوم فصل

 یوانیت د ريت غ یهتا  نامته  و( شتود یمت  ادیت  هتا آن از  بقتا   نام با کتا  نیا در) یوانید یخطاب

 .پردازدیم( ا ياخوان)

 یبترا  رای کلت  یارکتان  ،گتاوان  محمتود  نیعمادالتد  خواجته  همچونی کسان یکاشف از قبل

 صتور   بته  را هانامه االنشا مخزن اما .(230 -115: 1311 گاوان،) اندبرشمرده یسینو منشآ 

 نداشتت  نمتر  در بتا  یخطتاب  مكتوبا  ارکان کتا ، نیا اساس بر. اس  کردهی بندميتقس یجزئ

 دوم ،«افتتتاح » او : است   رکتن  دوازده التذکر،  ضترور  احتوا   بته  توجته  بدون متقدمانۀ ويش

 ارهار» هفتم ،«ا يتح عرض» ششم ،«کاتب ذکر» پنجم ،«هيادع» چهارم ،«القا » سوم ،«صفا »

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

 است   شده ذکر االنشا مخزن سوم فصل در که زين یبجوا مكتوبا «. عنوان» دوازدهم ،«اختتام»

 -3 تتمته  و وصتف  مفتتح، شامل آن توابع با مقدّمه -2 افتتاح -1: شودیم ميتقس رکن هف  به

 .شكر  -9 مقابله -0 جهينت -5 مكتو  ميتعم -1 مكتو  فیتعر

 متنمم  جتداو   در یفراوان یهامثا  ،یجواب و یخطاب یها نامه ارکان حيتوض ضمن یکاشف

 یبترا  نیبنتابرا . اس  کرده لیتبد ترسلۀ نيزم در گونهفرهنگی اثر به را االنشا مخزن که آورده

 را یاثيت غ دیت فرا ،داشت   بتر  در را هتا نامته  نیشتريب که یو دوران به کتا  نیكترینزدۀ سیمقا
 را نمتر  متورد  ارکان ،یکاشف دگاهید از ینگارنامه ارکان مختصر یمعرف ضمن و میکرد انتخا 

 بيت مكات بختش  دو در کته  میکردی بررس یاثيغ دیفراۀ شد چا ۀ نام 311 یۀپا بر یجداول ی 

 شتباه   و کترده ی معرفت  اثر دو هر در را ها نامه مخا بان سپس و آمد خواهد یجواب و یخطاب

 .خواهيم داد نشان هیزاو نیا از را مذکور کتا  دو
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 خطابی مکاتیب. 1

. شتوند یمت  نوشتته  مختلتف  افتراد  بته  خطا  که تندهسی ترسطت مجموعهی خطاب بيمكات

 به توجه با زين ما. هستندی خطاب بيمكاتی دارای اخوان وی وانید ترسط  گروه دو هر نیبنابرا

 در را هتا آن ميهستت  مواجته  یاثيغ دیفرا در مختلف  بقا ی اخوان وی وانیدی هانامه با که نیا

 .ميکنیمی بندرکن کتا  نیا نمر موردی هابا 
 

 یاثید غیدر باب اول فرا یب خطابیمکات .1.1

شتامل دو   یب خطتاب يت اس  که در مكات« افتتاح» االنشا مخزنن رکن منشآ  بر اساس ياول

نامه  یعبار  اس  از آوردن نام خداوند در ابتدا« یافتتاح اصل»شود. می یو رسم یبخش اصل

که متضمن نام خداوند  یتيا بیم و یاز قرآن کر یاهیبا در نمر گرفتن براع  استهط  و آوردن آ

ه يت   کاتتب نستب  بته مكتتو  ال    يا  و موقعيبر اساس  بقا  و اخوان« یافتتاح رسم» .اشدب

(. 11-9: 969، یآمده اس  )واعظ کاشف ییدعا یو فارس یا  عربيمتفاو  بوده با عبارا  و اب

 % 3/99و  نامته « یح اصتل افتتتا »دارای  % 2/29های موجود  از کل نامه یاثيد غیفرادر با  او  

 .ها ندارنتد  دهندۀ آن اس  که هر دو افتتاح را همۀ نامههستند و این نشان« یافتتاح رسم»دارای 

تواند به عل  جایگاه و تقدم آن در سطر نامه و حتذف  در نامه می« افتتاح اصلی»نبود  خصوصاً

 شدن در اثر فرسایش و پارگی لبۀ کاغذ نامه باشد.

 اهللِ بِسمِ: »اس  آمده کر  محمد نيابوالحس به یجام نیالد نيمعۀ نام افتتاح در او  با  در

  ،(2)هُو اِلّا اِلهَ ال یالَّذ اهللُ هُوَ لَ،یالسَّب یهدِی هُوَ و الحقَّ قولُی وَاهللُ. ميالرَّح الرَّحمنِ

 شعر

 کَعبتتۀٌ صَتتدرُکَ و ايالتتد ن یمَتتد  َيتتبَق
 

 (3)ستتافِلُاالَ و حَولَهتتا یاالَعتتالِ تَطتتوفُ 
 

 خلتتق یرو باشتتد کعبتته یستتو بتته تتتا
 

 «بتتتاد مقصتتتودۀ کعبتتت تتتتو حضتتتر  
 

 (203: 2530/1350 اهل، وسفی)

 بتا   یهتا نامته  % 1/13 در االنشا مخزن توسط شده یمعرف رکن نيدوم عنوان به« صفا »

 هشتا  ارغتون  بته  اهللفضل نیالدقطب خواجهۀ نام در مثا  عنوان به. اس  آمده یاثيغ دیفرا او 
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 ،(1)االِحسَانِ و بِالعَد ِ أمُرُی اهلل اِنَّ امتثا  ممثل قران، صاحب خسرو: »اس  شده ذکر صفا  نیا

: همتان « )دانواريخورشت  داقتداريجمش ريام الرحمن، ا یعنا ا یبغا المخصو  مان،یا اهل پناه

511.) 

 هتا  نامته  از یمين از شيب در یاثيغ دیفرا او  با  در که اس  منشآ  رکن نيسوم« القا »

 و الدولته  ناصر» القا  خوارزم، در ميابراه سلطان به خطا  یانامه در اهل وسفی. اس  آمده

 .اس  برده کار به اوی برا را( 599: 2530/1350 اهل، وسفی« )نیالد و ايالدن

. انتد آمتده  نينتامع  و نيمعت  صتور   دو به هانامه در که اس « دعا» منشآ  رکن نيچهارم

 اختتام، افتتاح، موضع پنج در و داشتند ها نامه در ینيمع گاهیجا که بودند ییعاهاد نيمع یدعاها

 ريت غ یدعاهتا  و آمدنتد یمت  هيالمكتو  مطقا  و دول  دوام یاستدعا ه،يال مكتو  نام از بعد

 در(. 159: 969 ،یکاشتف  واعتظ ) شدندیم نوشته احوا  کتاب  نيح در که بودند یا هيادع نيمع

 نیالتد نيمعت . است   داده اختصا  خود به را ها نامه %61/96 او  با  در« هيادع» ،یاثيغ دیفرا

-یمت  او بته  خطا  جهانخان سلطان خصو  در ییدعاها انيب ضمن دیفرا 25ۀ نام در یجام

 حترز  و زبتان  ورد حضتر   آن یدعا ساعا  و اوقا  اکثر که اس  آگاه و گواه خدا: »سدینو

 (.116: 2530/1350 اهل، وسفی« )اس  انیدعاگو نیترمخلص جان

 با  در که اس  منشآ  رکن نيپنجم اس  نامه« افتتاح» از بعد آن گاهیجا که« کاتب ذکر»

 .اس  آمده ها نامه از  %9/16 در دیفرا او 

 هستتند  منشتآ   هشتم تا ششم ارکان زين« شوق شرح» و« اخط  ارهار» ،«ا يتح عرض»

 .اندآمده %11/12 و %92 ، %15 بيترت به یاثيغ دیفرا او  با  در که

 دهتم  و نهتم  رکن که اس  نامه کتاب « مكان ذکر» و« زمان ذکر» منشآ  ارکان نیترمهم از

 از متفاو  ای متضادی مضمون با نامه دو یمورد در اگر یکاشف نمر به. دهدیم ليتشك را هانامه

 خیتتار  برستد  نامته ۀ رنتد يگ به گریكدی به کینزد یزمان حدود در نامه دو هر و شود ارسا  هم

 بته  مقترر  موعتد  از رتتر ید ختا ،  مشتكط   ليدل به یانامه اگر که آن ضمن. اس  ديمف نامه

 ارستا   یدرستت  بر تواندیم نامه خیتار ،کرد فراهم را یو یناراحت موجبا  و ديرس هيالمكتو 
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 در یاثيت غ دیت فرا او  بتا   در(. 262: 969 ،یکاشتف  واعتظ ) کند ديتأک آنۀ فرستند توسط نامه
 .اس  آمده« کتاب  مكان» موارد %99/21  در و« کتاب  زمان» موارد 19/11%

 ابتتدا  در. است   یانیت پا و یمقتدمات  بختش  دو شامل که هاس نامه رکن نيازدهمی« اختتام»

 ستپس  و کنتد یمت  یعتذرخواه  هيت المكتو  وق  شدن عیضا و مكتو  شدن ی والن از کاتب

 هتا  نامته  %95 حتدود  او  بتا   در(. 260-265: همتان ) رستاند یم انیپا به ییدعا با را مكتو 

 .هستند« اختتام» یدارا

 فيتوصت  و فیت تعر ایت  لقتب  استم،  است   منشتآ   رکن نيدوازدهم که« ها نامه عنوان» در

 در و افتقتار  و عجتز  بتر  مشتمل یلفم  بقا ، یها نامه در زين یگاه. شودیم آورده هيالمكتو 

 اشترف  بته  یاعلت ۀ  بق که یمراسطت در و شودیم آورده یدوست و  مودّ بر یمنطو ا ،ياخوان

 عنتوان (. »211-219: همان) شودیم ذکر ییدعا ضمن هيالمكتو  اسم نامهۀ کنار در سندینویم

ی ابتتدا  در خود، دیفرا کتا  مؤلف اغلب و اس  آمده کم اريبس تعداد به یاثيغ دیفرا در« نامه

 نیبنتابرا . کنتد یمت  ذکر را هيالمكتو  و کاتب القا  و اسم که اس  داده قرار رای عنوان هانامه

 بته  کتتا   نیا در آن محدود ، بسامدآمدیم ها نامهۀ کنار ای و انتها ابتدا، در نامه بخش نیا چون

 .اس  هيتوج قابل هانامه کاغذی پارگ و شیفرسا عل 

 :داد نشان ریز نمودار در توانیم را یاثيغ دیفرا او  با  یخطاب یهانامه کل، در
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« مكان کتاب »، «زمان کتاب »، «عنوان نامه» ،ل شده اس يتشك ینامۀ خطاب 121در با  او  که از 

ن درصد نمودار را به خود اختصتا   یب کمتريگاهشان در نامه به ترتیبا توجه به جا« یافتتاح اصل»و 

ن و وزرا و صتاحبان  بقتا  مهتم    يب ستط  يت در مكات« شرح شتوق »که  یین از آنجاياند. همچنداده

 ز کم اس .ين یاثيد غیفرااین با   یها مناسب نبوده اس  درصد آن در نامه یاجتماع

 یاثید غیدر باب دوم فرا یب خطابیمکات .2.1

 نیا در. وزراس  و صواحب یها نامه به مربوط شودیم یخطابۀ نام 09 شامل که دوم با 

 را هتا  نامه %0/12 و %1/31 بيترت به که میدار« یرسم» و« یاصل افتتاح» دو او  با  مانند با 

 .شوندیم شامل

 ،%5/09 در« کاتتتب ذکتتر» ،%9/92 در« هيتتادع» ،%91 در« القتتا » ،% 1/19 در« صتتفا » نيهمچنتت

 در« کتابت   زمان ذکر» ،%12 در« شوق شرح» ،%01 در« اخط  ارهار» ،%20/91 در« ا يتح عرض»

 در ندر  به زين« عنوان. »اندآمده ها نامه %15/19 در« اختتام» و %1/11 در« کتاب  مكان ذکر» ،11/16%

 کته  115ۀ نامت  ماننتد  گرفته؛ نمر در ها نامه یبرا کتا  مؤلف که ینیعناو مگر شودیم دهید ها نامه نیا

 الستلطان  یالت  یالجتام  نیالدنيمع خواجه انشا من: »اس  آورده نيچن آن عنوان در دیفرا کتا  مؤلف

 (. 3: 1351 اهل، وسفی« )یدهلو معروف نیالدجط  خواجه الوزرا

 .شودیم داده نشان ریز نمودار در که تفاو  یکم با بوده او  با  مانند زين دوم با 
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 کتل  نبتود  هتا، نامه مختلف ارکان نيبی آمار تفاو ی اصل لیدال ازی كی که اس  ذکر قابل

 آن در« شتوق  شرح» فقط کهی انامه مثا  عنوان به اس ؛ دیفرا کتا  در آن ثب  هنگام در نامه

 کته  است  ی ناقصت ۀ نام ،اس « اختتام» و« افتتاح» جمله از نامه ارکان ریسا فاقد و شودیم دهید

 و شتاخص  فترد  کیت  ازی انامته  قتراردادن  جملته  از نامه گرید ا يخصوص به بنا کتا  مؤلف

 ها آن قرارگرفتنی اصل طیشرا از ها مهنا بودن کامل و کرده استفاده آن از خود کتا  در معروف

 قالتب  در ارکتان  ازی برخت  گاهیجا گرید ليدل. اس  نشده محسو  دیفرای هانامهۀ مجموع در

 توجه با« کتاب  زمان» و« مكان ذکر» و« یاصل افتتاح» ،«عنوان» مانندی ارکان که چنان اس  نامه

 بته  کاغتذ يۀ حاشت  رفتن نيب از ليدل به رفتندگیم قرار نامهی حواش ای و انتها ابتدا، در که نیا به

 .اندشده حذف نامه از زمان مرور

 یاثید غیدر باب سوم فرا یب خطابیمکات  .3.1

 یخطتاب  مكتو  9 دارد، اختصا « نقبا و سادا  بيمكات» به که یاثيغ دیفرا سوم با  در

. دارد تعلتق « اهت  نامه عنوان» به %1/11 یعنی درصد نیکمتر گذشته با  دو مانند که اس  آمده

 افتتتاح » و« کتابت   مكتان » بته  %33 و« کتابت   زمان» به %22 با ، نیای هانامه کل از نيهمچن

 عترض » ،«کاتتب  ذکتر » ،«یرستم  افتتتاح » بتا   نیا در که آن ضمن. اندپرداخته ها نامه« یاصل

 ،«صتفا  » شتوند  یمت  شتامل  را هتا  نامه % 9/99 یعنی زانيم کی به« اخط  ارهار» و« ا يتح

 . اندآمده ها نامه کل از % 1/11 یعنی مشابه یدرصد با زين« اختتام» و« هيادع»

 خواجته  225ۀ نام در که اس  ریز  يب کتا  نیا سوم با  در اخط  ارهار یهانمونه از

 :اس  شده نوشته سادا  بزرگان از یكیيترمد اکبریعل یبرا یجام نیالد نيمع

 محترومم  تتو  ختدم   شترف  از ارچه من»
 

 مط  جف  و عذا  رياس هس  که تن به 
 

 روز همتته د  بتته درگهتتم آن متتطزم یولتت
 

 «سا  همه جان به حضرتم آن مجاور یول 
 

 (299: 1351 اهتل،  وسفی)

 :داد نشان ریز نمودار در توانیم را سوم با  منشآ  ارکان
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 یاثید غیدر باب چهارم فرا یب خطابیمکات .1.1

 و« یاصتل  افتتتاح . »است   آمتده  یخطتاب ۀ نامت  15 وال  و قضا ۀ نامی عنی چهارم با  در

 عنتوان » از بعتد  نيهمچنت  .دارند بر در را ها نامه درصد نیکمتر  % 0/0 با دو هر« کتاب  مكان»
 برختوردار  یکمتر زانيم از ارکان ریسا به نسب  % 0/20 با« کتاب  زمان» و« شوق شرح» ،«نامه

 و % 16 «ا يت تح عرض» ،% 0/00« القا »، %06« کاتب ذکر» ،% 3/53 «اخط  ارهار. »هستند
 و« هيت ادع» ،«یرستم  افتتتاح » کته  اس  ذکر قابل. شوندیم شامل را هانامه % 0/10 زين« صفا »

: است   آمده 219ۀ نامۀ خاتم در مثا  عنوان به .اس  آمده با  نیا یها نامه یتمام در« اختتام»
 و بمحمتد  مبستوط  و مخلتد  ابدالدهر انيماسط سر بر یعال یۀسا. ندارد مجا  یگستاخ اد یز»

 (.316: 1351 اهل، وسفی« )االنجاد و االمجاد عترته
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 یاثید غیفرادر باب پنجم  یب خطابیمکات .1.5

 آمتده « نامته  عنتوان » کی فقط شده ليتشك یخطابۀ نام 11 از که یاثيغ دیفرا پنجم با  در

« یاصتل  افتتتاح » اما اس  کم ها ا ب ریسا همچون« کتاب  مكان» و« زمان» ها نامه نیا در. اس 

  بقته  نیت ا یهتا  نامته  که نیا به توجه با نيهمچن. دارد گذشته به نسب  یشتريب درصد ها نامه

 . اس  آمده کمتر« القا » و شده شتريب« شوق شرح» ،اس   بقا  ریسا از تردوستانه

 ملتوک  کته  ییها هنام در« شوق انيب» که معتقدند ترسل فن بزرگان ،االنشا مخزن اساس بر 

 نیت ا و رستاند  یمت  را وصتا   یتمنا ،«شوق شرح» که رایز س ين مناسب سندینو یم گریدیك به

  یت نهایبت  مطقتا ،  اقياشت ا ياخوان در برعكس س ين حيصح حرمشان اهل و ملوکۀ دربار

 (.110: 969 ،یکاشف واعظ) اس  مناسب و خو 

« یرستم  افتتتاح » ،% 5/29 «یاصتل  حافتتتا » پتنجم،  بتا   در ذکرشده حا يتوض به توجه با

 عتترض» ،%5/99« کاتتتب ذکتتر» ،%0/11« هيتتادع» ،%1/50« القتتا » ،%99«/5صتتفا » ،11/01%

 .اس  رفته کار به  %1/50« شوق شرح» و %30/01« اخط  ارهار» ،%5/99« ا يتح

-عتن  کته  اس  واثق یاله فضل به رجا: »اس  آمده نيچن دیفرا 251ۀ نام در« شوق شرح»

 از را اریت د نیا ضانيمستف و دیآ حاصل یکل ناسياست شانیا فیشر صحب  به را حبانم بیقر

 (.161: 1351 اهل، وسفی« )رسد رهور به کامل بينص معرف  زال  مشر 

 یهتا  نامته  در %03/11 و %10 ،%16 با بيترت به زين« اختتام» و« کتاب  مكان» و« زمان ذکر»

 .اس  شده انینما ریز ارنمود در که اند شده ذکر پنجم با  یخطاب
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 یدرستت  و صتح   به توانیم ،یاثيغ دیفرا با  پنج دری خطابی هانامه ساختار به توجه با

 ارکتان  از استفاده با نيهمچن. برد یپ یکاشف االنشا مخزن در یخطاب یها نامه ارکان یبندميتقس

 بته  گرچته  یاثيغ دیفرا 206 ۀنام جمله از نامه سه دو که ميابییدرم االنشا مخزن در شده مطرح

-یمت  محستو   هتا آن جزو و دارند را یجواب یهانامه ساختار ،اندآمده یخطاب یهانامه عنوان

 .شوند
 

 یب جوابیمکات .2

 هتا نامته  نیا. شوندیم نوشتهی خطاب بيمكات جوا  در که هستندیی هانامهی جواب بيمكات

ی بررست ۀ ادامت  در نیبنتابرا . هستتند   یت رؤ قابتل ی اختوان  وی وانید مراسط  گروه دو هر در

 .میپرداز یم یاثيغ دیفرا در موجودی جواب بيمكات به بخش نیا در نکیا ،یخطاب بيمكات

 یاثید غیفرادر باب اول  یب جوابیمکات .5.2

 با« یرسم» و« یاصل» بخش دو از با  نیا در یخطاب بيمكات مانند یجواب بيمكات« افتتاح»

 کلمتا   از یجواب بيمكات« یاصل افتتاح» در که تفاو  نیا با شده؛ ليتشك %30/10 و 30/30%

 شتده  استتفاده  نامته  یابتتدا  در مناسب اشعار ای« بيالمج هو» مانند هيجواب با مناسب عبارا  و

 .اس 
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 ليتشتك « تتمته » و« وصتف » ،«مفتتح» بخش سه از االنشا مخزن در یجواب بيمكات« ۀمقدم»

 از فیت تعر واقتع  در کته  ستد ینویمت  مكتو ۀ دربار را یرالفا نامهۀ نگارند« مفتتح» در. شودیم

-یمت  خبتر  شتخص  آنۀ نام اف یدر از گاهآن و آوردیم مختصر یوصف سپس اس  هيالمكتو 

 ،یکاشتف  واعتظ ) است   یالزامت  یافتیدرۀ نام کاتب القا  و صفا  آوردن اس  ذکر قابل. دهد

 آمتده  ارکتان  ریستا  از شيبت  %15/95 با دیفرا او  با  یجواب یها نامه در« مقدمه(. »201: 969

 . اس 

 فیت تعر» در امتا  رديت گیمت  صتور   نامته  از یئجز فیتعر« وصف» در شد، گفته که چنان

 نیت ا مگر رود یم سخن آن فصاح  و بطغ  و ییوايش زين و خط لطاف  و ییبایز از« مكتو 

 امترا  و محكتا  و نيستط   بيمكات در که آن ضمن. باشد ساقط فیتعرۀ درج از کاتب خط که

 بيت مكات در یولت  کرد نمر صرف آن از دیبا شود یم مرتبط ها آن یمنش به خط از فیتعر چون

 یالزامت « مكتتو   فیتعر» ا ،ياخوان و فااشرۀ  بق در و سندینو یم نامه خود هاآن که وزرا و صدور

 در شتود یمت  مشتاهده ی بعتد  نمودار در که چنان« مكتو  فیتعر(. »295: 969 ،یکاشف واعظ) اس 

 .اس  آمده یجواب یها نامه  %16 حدود یعنی  يوضع نیکمتر در یاثيغ دیفرا او  با 

 دیت فرا او  با  در اس  هيالمكتو ۀ نام اف یدر از کاتب یخرسندۀ کنندانيب که« جهينت» از بح 

 یدلگشتا  فرمان: »سدینو یم یکرمان نیعزالد سلطانۀ نام جوا  در یجام نیالد نيمع. اس  آمده 99%

 فتتح ی ماۀ خزان از بود شده دولتخواه مخلص نامزد فتوح و فتح هزاران متضمن... یآرا جهان ی غرا و

 و گشت   زنتده  مترده  د  خستروانه  تعهدا  و پادشاهانه تفقدا  وجدان به و گشود جما ۀ چهر اهلل

 (356: 2530 اهل، وسفی...« ) و شد را يس و خرم افضا  زال  به تشنه جگر

  یت عبود و ختدم   انيت ب او : است   شده ليتشك بخش دو از دیآ یم« جهينت» از بعد که« مقابله»

 واعتظ ) او کترم  از ریتقد و کردن دعا ضمن هيال مكتو  از یعذرخواه دوم و  يتح و سطم با همراه

 دیفرا او  با  در اس  آمده نمم و نثر صور  دو هر به ها نامه در« مقابله(. »299-290: 969 ،یکاشف

 .هستند« مقابله» یدارا یجواب یها نامه %30/10 یاثيغ
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 از االنشا مخزن در که اس  هيال مكتو  از یسپاسگزار ،یجواب یها نامه رکن نیآخر و نيهفتم اما
 . اس  آمده هيالمكتو « شكر» %12 حدود در دیفرا او  با  در. اس  شده ادی« شكر» عنوان با آن

 
 

 یاثید غیدر باب دوم فرا یب جوابیمکات .2.2

 افتتتاح . »است   آمتده  % 1 حتدود  یعنی کم زانيم به ها با  ریسا مانند« یاصل افتتاح» با  نیا در

 چنتان . است   آمده ها نامه تمام در زين« مقدمه» و شده ذکر بخش نیا یجواب یها نامه %95 در« یرسم

 و فیت تعر» هستتند  شیخو یها نامه کاتب خود اغلب که وزرا و صواحب منشآ  در ،ميگفت قبطً که

 از %33 حتدود  در و هتم  همستان  موضتوع  دو نیت ا ریت ز نمتودار  در و اس  مناسب« مكتو  ميتعم

 کته  یخطت : »است   آمتده « مكتو  فیتعر» در 192 یجوابۀ نام در. اندآمده با  نیا یجواب یها نامه

...  و دهيکش  اوس جناح ام قابوس خط هذا نيمب نيجب بر عز  خط و دهيپاش مقله ابنۀ دید در خاک

« دهیت ند چشتم  ختط  آن از ترفيلط و دهينشن گوش استعار  و عبار  آن از خوشتر که هاس مد 

 (.11 -19: 1351 اهل، وسفی)

 آمده یجواب یها نامه %95 و %0/00 ، %51 در بيترت به با  نیا در زين« شكر» و« مقابله» ،«جهينت»

 .اس 
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 یاثید غیدر باب سوم فرا یب جوابیمکات .3.2

 است   آمتده  یجتواب ۀ نامت  دو فقتط  اس  نقباء و سادا  منشآ  به مربوط که دیفرا سوم با  در

« مكتو  ميتعم» و« یاصل افتتاح» فاقد  نامه دو هر با  نیا در. س ين نمودار ميترس به یازين نیبنابرا

 ۀنامت  دری برخ نامنمم  ور به نامه ارکان ریسا و آمده نامه دو هر در« مقابله» و« یرسم افتتاح» هستند،

 . دارند قراری دومۀ نام دری مابق وی اول

 یاثید غیدر باب چهارم فرا یب جوابیمکات  .1.2

 مینكترد  رستم ی نمتودار  سوم با  مانند اس  وال  و قضا  منشآ  به مربوط که چهارم با  در

 ارکان یمابق و آمده« شكر» و« یرسم افتتاح» ارکان فقط نامه نیا در و اس  نامه کی یدارا با  نیا رایز

 .اس  مانده بجا گذشته از که اس ی ناقصۀ نام انگريب و اس  نشده ذکر نامه نیا موجود نسخ در امهن

 یاثید غیدر باب پنجم فرا یب جوابیمکات  .1.2

« مكتتو   ميتعم» نیبنابرا .گرددیم تردوستانه روابط و شودیم فيضع ی بقات قدر  با  نیا در

 فیت تعر» از بعدی گاهیجا در زين« جهينت. »شودیم شتريب« مكتو  فیتعر» آن یجا به و کم« مقابله» و

: اس  آمده نيچن آن در« جهينت» که اس  253ۀ نام با  نیا در آن یهانمونه از. رديگیم قرار« مكتو 

 ضيف قبو  استعداد بر و بشكف ، گل چون بود غنچه چو که جانم(: ع) فیشر خطا  آنۀ واسط به»

 (.166: 1351 اهل، وسفی« )گرف  دال است یسرمد کماال   يقابل و یاله
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« مقدمته » ،%0/12 در« یرسم افتتاح» ،%39/19 در« یاصل افتتاح» ،یاثيغ دیفرا پنجم با  در کل در

 و %36 در« مقابلته » ،%01 در« جته ينت» ،%22 در« مكتتو   ميتعم» ،%11 در« مكتو  فیتعر» ،%91 در

 کته  یالطاف: »اس  آمده نينچنیا کاتب« شكر» 219ۀ نام در. اس  آمده یجواب یها نامه %91 در« شكر»

 یاحصت  قتدم  الجترم  دید یمتعال یشكرگزار تعرض  وق از بود مستطا  کتا  آن یمطاو مستودع

 (. 521: 1351 اهل، وسفی« )رود یم اهدا...  اعطاف و الطاف اصناف به نهاده رونيب

 
 دارد وجود یاثيغ دیفرا بيمكات در االنشا مخزن در شده مطرح ارکان شد، مشاهده که چنان

 منشتآ  . برد نام ده قرن تای نگارنامهی برا مشخصی الگوها ازی كی عنوان به توان یم آن از و

 منشتآ   نمونته  عنتوان  بته . است  ی بررست  قابل ها آن در االنشا مخزن ارکان که هستند بسياری
 دری خاقتان  نتد آن کته  مان ؛دارد رای کاشف نمر مورد ارکان که اس یی هاکتا  جمله از یخاقان

. ميالترح  الترحمن  اهلل بستم : »سدینویم نيچن نیالدسراج به خطا  خودی ها نامه ازی كی آغاز

 مكترم  اکترم  مفضتل  افضل همام اجل امام خواجه عيرف مجلس ا يحیار مصدر و ا يتح مورد

 مقصد ادا يسۀ وساد در نيالمسلم و االسطم شمس نیالد سراج مصدر رینحر متبحر ريکب عالم

 بختش  نیت ا در نیبنتابرا (. 110: 1319 ،یخاقتان « )باد افاضل مستند لیفضا مسند در و سعادا 

 االنشتا  مختزن  ارکتان   بتق « دعتا » و« القا » ،«صفا » ،«یرسم» و« یاصل افتتاح» یخاقانۀ نام
 .دارد وجود

 و اقيست  ختود  ستاختار  در هتا نامته ، الترسل یال التوسل یعنی ششم قرن گرید کتا  در اما 

 یمطاو در که چنان اقسام همه از مرکب امدهیگز ینوع: »مؤلفۀ گفت به و ندارندی كسانی روش
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 مفتتتح  از و رستد  مستتمع  ختا ر  مشتام  به یاشمه یاوهيش هر از و ییبو ییتو هر از مكاتبا 

 نیبنتابرا (. 12-11: 1315 ،یبغتداد  نیالتد بهاء« )فتدين اقتصار تنها نمط کی بر مختتم تا رسال 

 عكتس  بر و س ين قيتطب قابل الترسل یال التوسل منشآ  تمام بر االنشا مخزن در هانامه رکانا

 و القتا   و گشت  یمت  آغاز هيالمكتو  یدعا با نامه معموالً ا ياخوان در» ششم قرن که در آن

 کته  چنتان  و( 319: 1300 ،یبيخط« )شدیم ذکر مكتو  صدر در ییدعا جمل ضمن زين نعو 

: همتان « )است   متن   بتع  یقيحق مختار و یاصلۀ ويش: »سدینویم الترسل یال توسلالۀ سندینو

« القتا  » و« صتفا  » ،«افتتتاح » ا نتا ،  از یريجلتوگ  یبرا ،دانسته صطح هرجا سندهینو ،(11

 .اس  کرده شروع« هيادع» با فقط را نامه و حذف را ی والن

 در زيت نی استثنائات و داردی همخوان ونمت اغلب با االنشا مخزن در نامه ارکان ميتقس نیبنابرا

 کاتب ای مؤلف ذوق بر بنا نامه ارکان ازی برخ الترسل یال التوسل مانند که دارد وجود مورد نیا

 .اندشده حذف ای صيتلخ

 مذکور اثر دو رد مخاطب جایگاه

 و انتواع  بته  ،میکرد مشخص االنشا مخزن اساس بر را یاثيغ دیفرای ها نامه ساختار که حا 

 برجسته و ممتاز آثار نشیآفر در مؤثر عوامل ازی ك. یمیپردازیم اثر دو نیا در مخا ب گاهیجا

ی هتا دوره ستندگان ینو ستبک ی گاه که اس ی حد به مخا ب  ياهم. اس  مخا ب به توجه

 ایت  ،یدربار سبک انه،يعام سبک انه،يمنش سبک مانند کنندیم انيب مخا ب اساس بر را مختلف

 .آن امثا  و زنان ا يادب ،یکارگر ا يادب نه،کودکا ا يادب

 رييتغ ونیمد خصو  بهی سبكی هاتفاو » شعر جمله ازی ادب آثار در اس  مشخص آنچه

ی ادبت  راثيت م و سن  رای سبكی هاتفاو  نیا اس  بوده شاعرانی فرد  يشخص و مخا بان

 فراتتر  مخا بتان  عتاد   و توقتع  و انتمار و اعتدا  حد از دادینم رخص  و کردیم مهار غالباً

 از بتردن  لذ  ذوق دیبا سندهینو هر: »جیکولریۀ نمر اساس بر(. 36: 1316 ان،یپورنامدار« )رود

 ارتبتاط  تتا  شودیم باع  مخا ب به توجه(. 169: 1392 ولک،« )ندیافريب مردم در را خود آثار
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 ایت  مخا تب  نقتش  ارتبتاط  ندیفرا در» نیبنابرا. شود جادیا خواننده و اثر سنده،ینو نيبی شتريب

 (.199: 1391 ،یاکرام« )دارد و داشتهیی بسزا ريتأث اميپ ارسا ی چگونگ و نحوه در اميپۀ رنديگ

 رایز اس  بوده شیخو مخا بان تابع گرید اثر هر از شيب منشآ  ،یفارس مطرح آثار نيب از

 را نتده خوان احستاس  دارد فته يور کاتتب  و است   مشخص و واضح مخا بی ادب نوع نیا در

ی پت  نیبنابرا. کند  یتقو کاتب خواس  به عمل و نامه خواندنی برا را اوۀ عطق کرده کیتحر

 متورد  دری کاشتف . دارد کامتل ی الزامت  اعتناست   قابتل  و ارزشتمند  خوانندهی برا آنچه به بردن

 بته  تا باشد عارف عالم اهل فی وا از فهی ا هر  بقا  مراتب به: »دیگویم کاتب ا يخصوص

 ،یکاشف« )آمد تواند رونيبی و حا  فراخور کس هر فیتعرۀ عهد از مَنازِلَهُم النَّاسُ نَزلَ حكم

969 :9.) 

 :شودیم ميتقس ریز موارد به کاتب به نسب ی اجتماع لحاظ از منشآ  مخا ب گاهیجا

 مقامی باالتر از کاتب    .أ

 سطح کاتب هم . 

 تر از کاتب پایين مقامی . 

 کته  شتوند یم ميتقسی مختلفی هاگروه به گاهشانیجا به توجه با منشآ  مخا بان نیبنابرا

 .دارد وجود زين ما نمر مورد کتا  دو دری بند ميتقس نیا

 پتنج  بته  فقتط  ما که اندشدهی معرف با  ده دری کل  ور به ها نامه مخا بانی اثيغ دیفرا در

 االنشا مخزن  با را ها آن و پرداخ  ميخواه هابدان و میداری دسترس کتا  نیاۀ شد چا  با 

 توجه مخا بانش ا يجزئ به االنشا مخزن. ميکنیم سهیمقا اس  کرده اشاره مخا ب انواع به که

. است   کترده  ذکر نامه مختلفی هارکن در رایی هامثا  حا ،ی مقتضا به کی هری برا و کرده

 شتامل ی اعلت ۀ قت  ب. اندشده ميتقس اوسط و اشرف ،یاعلۀ  بق سه به االنشا مخزن در مخا بان

 و علمتا  و قضا  سادا ، شامل اشرفۀ  بق دول ، بزرگان گرید و وزرا حكام، امرا، ن،يسط 

 هتا  آن امثتا   و نيدهاق و تجار شهر، معارف ل،یقبای رؤسا شامل اوسطۀ  بق و فضط و خیمشا

 .اس  بوده
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 کترده  ذکتر  موجودی ها نامهی برا را مخا ب 111 کتا ۀ مقدم در دیفرا مؤلف اهل وسفی

 ادهتم،  ميابتراه  ماننتد ی کستان  استم  و هستند عرفان و اد  اس ،يس بزرگان از اغلب که اس 

 هتا  آن نيبت  دری ومتد یفر نيمی ابن و گورخان شجاع، شاه ،یغزال احمد و محمد ،یجام احمد

 .شودیم دهید

 قستم ،  نیت ا در رایت ز داردی همختوان  االنشا مخزن دری اعلۀ  بق با دیفرا دوم و او  با 

ۀ  بقت  لیت ذ االنشا مخزن دری کاشف کهیی هامثا  نیبنابرا. شودیمی بررس دول  ارکانی ها نامه

 اشتعار، ی حتت . دارد شتباه   آمتده  دیفرا دوم و او  با ی ها نامه در آنچه با اس  آوردهی اعل

ی صتفات  مثتا   عنتوان  بته  هستتند؛  هم به کینزد کتا  دو هر در موجوديۀ ادع و القا  صفا ،

 ستلطان  العجتم،  و العتر   نيالستط   خطصتۀ  قتران،  صاحب خسرو عا ف ، ليلر رل چون

 السلططةة  جتط   ن،یالد و ايالدن و الحق اثيغ ن،یالد و ايالدن و الحق معز مانندی القاب و نيسط 

 .اس  شده ذکر مكرر کتا  دو هر در نیالد و ايالدن

 هتا  بتا   نیت ا در. اس  انهمس االنشا مخزن اشرفۀ  بق با یاثيغ دیفرا چهارم و سوم با 

 است   ذکتر  قابتل . است   آمتده  قضا  و نقبا سادا ، به مربوطی ها نامه االنشا مخزن همچون

 . اند شده تكرار کتا  دو هر در امور نارم و الملوک ناصح النقبا، سلطان مانندی صفات

 نیا در مشابه عبارا  و. س االنشا مخزن در اوسطۀ  بق  رازهم دیفرا پنجم با  نيهمچن

 .اس  فراوان زين قسم 

 از افتراد  گتاه یجا و رتبته  استاس  بتر  و هستندی كی کتا  دو هر در ها نامه مخا بان کل در

 هتر  خا  عبارا  وجود با .اندآمده مختلف  بقا  در بيترت به جامعهی عاد افراد تا نيسط 

 .اس  متفاو  کتا  دوی بندميتقسۀ نحو  بقه،

 گیرینتیجه

 دیت فرا یهتا  نامته  در آن قيت تطب و ميداشتت  هانامه ارکانۀ دربار االنشا مخزن از که یفیتعر با
 در االنشتا  مختزن  در شده مطرح ساختار که ميافتیدر مشخص، جداو  در ها آن ميتنم و یاثيغ



 مدو شمارة                                       جستارهای ادبی )ادبيات و علوم انسانی سابق(                                                  02 

-یمت  یکاشتف  یبند ميتقس که آن ضمن ،اس  مشاهده قابل آن ماقبل و یکاشف دوران یهانامه

 .دهد نشان را گذشته از بازمانده بيمكات ریسا و یاثيغ دیفرا در دموجو یهانامه کمبود تواند

 دیت فرا یهتا نامته  بتا  االنشا مخزن شده درمطرح یهامثا  شباه  به توجه با گرید یسو از
  بقتا   و مشتترک  مخا بتان  نيهمچنت  کتتا   دو هر در عبارا  ازی برخی نيع تكرار و یاثيغ

، یاثيت غ دیت فرا ستا   هشتتاد  حدود سبق  به توجه اب کتا ، دو هر در مندرج كسانی یاجتماع
 ،دانست   االنشتا  مختزن  کتتا   ریت تحر در یکاشتف  مهم منابع و مآخذ از یكی را آن بتوان دیشا

( .ق 1قرن) ینخجوان الكاتب دستور و نبرده نام یاثيغ دیفرا از خود کتا  دری کاشف که هرچند

 . اس  کرده ادی آن از نگارشۀ طيح در که اس ی کتاب تنها

 ادوار دری ست ینونامه ارکان و ساختاری نوعبه ش،یخوۀ گونفرهنگ کتا  دری کاشف کل در

 آن بتر  عطوه گذشتگان،ی اهنامه و هاکتا  از متنوعی هانمونه آوردن با و کرده انيب را گذشته

 کمتک  زيت ن متا  بته  ،اس  گشوده خود از پس ندگانیآی سینو منشآ ی برا رای ترساده راه که

 . ميابیباز را گذشته از موجودی هانامه صینقا تا کندیم

 هایادداشت

که ختدای تعتالی تتراوش     -عليشير-دهندۀ حقيق  و  ریق  و دین الحقيقۀ ... الرعایا/ نمم. نمام1

 عوا فش را بر مردم جاودان دارد و احوا  بخشایشش را بر عامۀ مردم ابدی گرداند. 

(؛ هتواهلل  1/ 33)احتزا ،  از آن خداس  و اوس  که راه را می نماید. واهلل ... السبيل/ سخن حق 2

 (.59/22)حشر،  ...هو/ اوس  خدایی که غير او معبودی نيس 

ای اس  که دور آن افتراد بلندمرتبته و پست     . بقي ... االسافل/ در دنيا باقی مانی و قلب تو کعبه3

 کنند.   واف می

 (.10/96)نحل،  دهدند به دادگری و نيكوکاری فرمان می. انَّ اهلل ... االحسان/ همانا خداو1

 کتابنامه

. 1ش .خراساان پووهای   .«مخا ب شناسی در قصاید ابن حستام خوستفی  » .(1391) .اکرامی، محمود

 سا  دوم شماره دوم. .مشهد: مرکز خراسان شناسی
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 ر.يتهران: اسا  .اريهمنح احمد بيتصح .الترسل یالتوسل ال .(1315) .دی، محمد بن مؤین بغدادیالدبهاء

 تهران: سخن. .در سایۀ آفتا  .(1316) .پورنامداریان، تقی

 تهران: دانشگاه تهران. .ح محمد روشنيتصح .یمنشآ  خاقان .(1319) .یل بن علی، بدیخاقان

 تهران: زوار. .ج او  .یفن نثر در اد  پارس .(1300) .ني، حسیبيخط

تهران:  .جلد او  .ون فرخیبه اهتمام هما .یثر قلم عبدالواسع نماما .االنشا أمنش .(1359) .، احمدیخواف

 ران.یا یدانشگاه مل

بته اهتمتام غتطم     .نيح چانتد بتن حست   يتصح .اض االنشایر .(1911/1329) .ن محمودیگاوان، عمادالد

 باد.آدريح .یزدانی

 ران: آثار.ته .کنح معصومه معدنيتصح .االنشا منارر .(1311) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .

تهتران: نقطته و    .ح نصتر  اهلل فروهتر  يتصتح  .یبتد يمنشآ  م .(1390) .نیالدنين بن معي، حسیبديم

 راث مكتو .يم

دکتتر   ییبه راهنما یرسالۀ دکتر .از آغاز تا انجام یدر زبان فارس یسینومنشآ  .(1391) .واحد، اسداهلل

 .مشهد یدانشگاه فردوس .نژادیدرضا انزابيس

 افغانستان. -کابل یو مليموجود در  آرش ینسخۀ خط .االنشامخزن .(969) .نيحس ،یواعظ کاشف

تهتران: علمتی و    .ضياء موحد و پرویز مهاجر ۀترجم .ادبيا  ۀنمری .(1392) آوستن. ؛ وارن،ولک، رنه

 فرهنگی.

اد يت تهتران: بن  .كمیجلد  .دیح حشم  مؤيتصح .یاثيغ دیفرا .(2530/1350) .نیوسف اهل، جط  الدی

 ران. یفرهنگ ا

اد فرهنتگ  يت تهران: بن .جلد دوم .دیح حشم  مؤيتصح .یاثيغ دیفرا .(1351تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت . )

 ران.  یا


