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A review of the texture and style of the Nowras-e Chaman on letter-writing
technics

Seyed Amir Jahadi Hoseyni
Hamidreza Kharazmi

Abstract
The letters and collections of the remaining letters of various historical periods are
considered to be important Persian prose types and are considered important and
worthy in different aspects. These letters are the influences of writers and literary
writers who have enjoyed a great reputation throughout the history of Persian
literature.
The most important periods in Persian history and literature are the Safavid era,
where poetry and literacy spread among the middle classes of society. In this age,
many poets and writers are the main characteristics of literature. Among the areas of
writing in this era is the field of writing and science of writing. Secretary Mode is at
this time a general public, and this is evident from the works written in this era.
The Nowras-e Chaman is a member of the editorial group that contains the author's
letters and is written in secretive and dispassionate manner.
The writer of the work is an almost unknown Scribe known as "Muhammad the
Messiah Ezari" and is required to work in the reign of Shah Abbas II Safavid. In the
case of his life and works, as well as the events of his life, there was nothing in the
historical and literary books, except what was mentioned in the exordium of the
Nowras-e Chaman. Ezari then came to a minister named Avaz Beig. This is the same
minister who chooses Mohammad Masih Ezari for a secretary's job.
The purpose of exasperation is to publish the work of the author. By searching for
manuscript directories and virtual resources, we find that there are two linear
versions of the effect. The complete version of the book is in the library of the
Islamic Consultative Assembly. Another version is available at the Central Library of
the University of Isfahan. The important point is that the name of the author comes
from the copy of Isfahan, and in the version of the parliament, the name of the author
of the work is not visible.
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Nowras-e Chaman has been classified in five phases and has been structured
precisely and systematically.
First chapter: What the secretaries should know about the customs of this science.
This chapter focuses on the rhetorical rhetoric, beliefs and observance of it, namely,
equality in theology, and in particular in the writing of letters.
Second chapter: Understanding the types of letters to kings and ministers and
scholars. This chapter is set in ten chapters, each of which consists of partial sections
called "type".
Third chapter: the nature of time and substance and the types of correspondence and
contacts. This book contains a general manual and practical examples for all people
who help them to write short texts on different subjects and with different audiences.
Chapter Four: In the Time and Time Complaint and Condolences. Congratulations
and examples of similar and relatively long and diverse oversights in various topics
addressed to specific businesses are mentioned.
Chapter Five: Commandments, Contradictions and Contracts and Decisions.
Mohammad Masih Ezari is concerned about the precise division of the structures of
Tarassol. Most of the books are official and governmental.
The style of the prose is technically desirable and desirable to be artifact, and is
somehow the same as the common style among the court scribes, and in particular
the Teymurid prose. Arabic writing has a great influence on the book's prose. The
author also has a successful approach to composing. Innovative industries such as
paronomasia, rhyme and Braat Estehlal have had a great impact on prose. Verbiage is
also one of the main features of the book's prose, and its uses are synonyms. New
similes and similar addictions also have a high frequency.
Keywords: Nowras-e Chaman, Safavid era, Correspondence, Composition,
Manuscript.
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بررسی متنشناختی و سبکی نورس چمن در فنّ ترسّل
سید امیر جهادی حسینی  ،حمیدرضا خوارزمی



چکيده
کتابت و دبیری در شمار مشاغل شریف و ارزشمند دیوانی است و از دیربااز نششای مها و میاوری در دواویان سا نت و
ن شاریف ،ووا اد و
خالفت و به موازات آن به گونهای غیررسمی در اجتماع ایفا کرده است .کاتباان و منشایان بارای ایان فا ف
الزاماتی پایه نهاده ،آثاری را در این خصوص تألیف و تصنیف نمودند که از یک سو راهگشای کاتبان مبتدی باشاد و از دیگار
سو راهنمای واطبة جامعه در جهت تسهیل و رواساختن امورشان .از ادوار مه از نظر کمیّات آثاار ،در زمیناة انشاا و کتابات،
دورة صفوی است که بسیاری از نسخ باویمانده از این دوران به کسوت تصییح و طبع آراسته نشدهاند .از همین زمره میتوان
کتاب نورس چمن را نام برد که در هد شاه باس دوم صفوی تصنیف شده است .نویسندة اثر در پنج بااب ،افازون بار بیاان
بنیادهای نظری انشا ،به نشل نمونههای م ی اهتمام کرده و کوشیده است در ساختاری منظ و دویق ،گونههای متنوّع مکاتیب
را برای مخاطبان تبیین کند .از زاویة ساختاری و متنشناختی ،این اثر ادامهدهندة سنفت کتابت صر تیموری اسات ،جاز آنکاه
برخی گونهها در این متن تا حدّی جدید به نظر میرسند .سبک نورس چمن از نوع فنفی مایل به مصنوع است و نویسانده در
بیشتر مواضع به هنرنماییهای لفظی توجّه بسیار نشان داده است.
کليدواژهها :نورس چمن ،صر صفوی ،ترسّل و انشا ،نسخة خ فی
 -1مقدّمه
رسائل و مکاتیب باویمانده از ادوار گوناگون تاریخی ،از انواع مه نثر فارسی میسوب میشوند و از جهاات مخت اف دارای
اهمیّت و درخور م العه ،تیشیق و تدویقاند .این نامهها که خوشبختانه از طوفان حوادث روزگار در امان ماناده ،حاصال و ا
نویسندگان و ادیبان نامداری است که در طول تاریخ ادبیات شهرت و آوازهای ب ند داشتند .در ترسّل یا هنر نامهنگااری و فانف
کتابت «از آیین نویسندگی ،روش ،دستور آن و ایجاد کالمی که معانی را برساند ساخن باه میاان مایآیاد؛ خاواه واانونهاا و
وا دههای آن گفته شود و خواه نمونهای از هر گونه نامه و اجزای آن را نشان دهند» (دانشپاووه« .)27 :1350،پا
انشا ،ترسّل کالم باشد ( »...شم

موضاوع

منشی .)38-37 :1390،منشآت را میتوان اینگونه تعریف کارد« :مجمو اة ناماههاای

دیوانی یا دوستانه که منشی دیوانی یا نویسندة غیردیوانی نوشته باشد» (صالیی.)55 :1380،
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران (مسؤول مکاتبات)
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
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از دورههای پرتألیف در تاریخ و ادبیات فارسی دورة صفوی است که در آن دوران ،شعر و ادب در میان طبشاات متوسا
جامعه رواج مییابد .در این صر کثرت سخنپردازی در شمار یکی از ویوگیهای اص ی ادبیّات اسات .ازجم اه حاوزههاای
نگارندگی در این روزگار ،حی ة کتابت و

انشاست .فنف دبیری در این زمان جنبهای مومی مییابد و ایان مساه ه از آثاار

نوشتهشدة این دوران کامالً مشهود است .در این هد «ترسّل و انشاء همراه با سبکهای متغیّر نثر به حیات خود ادامه میداد و
گروهی از منشیان کوچک و بزرگ در روم و ایران و هند سرگرم کار بودند  ...کتابهایی ه در تع ی فن ترسّل و انشا از این
دوره داری که ارزش آنها بیشتر در فرنهادهای نگارندگی است ،نه در ذات انشا و نویسندگی ( »...صفا .)405 :5/1 ،1382،آثار
ترسّل صفوی در دو طبشه جای میگیرند .1 :مصنففات نظری که صرفاً ذات کتابت و نویساندگی را دساتمایه وارار دادهاناد.2 .
مجمو ههایی که به « ...شیوة مؤلفان پیشین ،در آنها گذشته از بیان فرنهادهای انشاا ،نموناههاای منشاآت باه ناوان سرمشاق
نامهنگاری و بیان دستورهایی در چگونگی نوانها و خ ابها و لشبها و صفتهایی الزم برای هار یاک از طبشاات ماردم،
هنگام نامهنگاری و لین مورد خ اب آنان آمده است .اینگونه مجمو هها از آن بابت اهمیات داشات کاه منشایان نوکاار یاا
متوس از آنها هنگام تنظی نامهها استفاده میکردند تا بتوانند حدّ هر ک

را ر ایت کنند یا در نامههایی که از جانب مخادوم

خود و به صیة آنان فراه میآوردند ،دچار خ ا و اشتباه نشوند» (صفا.)406-405 :5/1 :1382 ،
از نکات درخور ذکر در باب آثار انشای صفوی ،آن است که نویسندگانشان در شمار وفاداران به نثر فنی و مصنوع بااوی
ماندند« .از منشیان دورة صفوی ه  ،خواه آنان که در ایران و در دستگاه صفویان بودهاند و خواه آنان کاه در هناد در دساتگاه
گورکانیان و سایر امرای می ی به سر میبردهاند ،نامههای تک ففآمیزی در دست است که از بزرگترین آنها میرزاطاهر وحیاد
وزوینی (م 1120ق) است که منشی و مورّخ دربار شاه باس دوم و وزیر س یمان بوده است ( »...رستگار فسایی.)204 :1392 ،
نورس چمن از گروه منشآت دستة دومی است که به نثری منشیانه و متک ففانه نوشته شدهاست .از نورس چمان در تااریخ
ادبیات در ایران مرحوم صفا هیچ نامی ذکر نشده است .در زیر ،تعدادی از آثار ترسّل و انشا در این صر فهرستوار مایآیاد:
ل ائفاالنشاء ،صییفهاالخالص ،انشاء یوسفی یا بدایعاالنشاء ،ارشادال فالبین یا انشاء هرکرن ،ترسّل منصوری ،ضاواب االنشااء،
تیفهالسّ انیه ،منشآت س یمانی و  . ...شایان توجه آنکه غالب این مجمو هها تا کنون تصییح ،شناسانده و طبع نشدهاند.
 -1-1بيان مسئله
بررسی روش خاص افراد برای بیان اندیشهها در حی ة سبکشناسی ورار میگیرد .با بررسی این حی اه در کتااب ناورس
چمن و بیان مختصههای سبکی ،به هدف تصنیف این کتاب پیبرده خواهد شد .همچنین با متنشناسی ایان اثار ،مزیّاتهاا و
ارزشهای این کتاب مع وم خواهد شد .به طور ک فی ،مسه ة میوری پووهش حاضر ،ناشناختهماندنِ یکی از آثار ارزندة خ فای
در موضوع انشاست .نویسندگان این مشاله در صدد پاسخگویی به پرسشهای زیر هستند:
 -1نورس چمن در چه زمانی ،به چه هدفی و به و

چه کسی نوشته شده است؟

 -2ساختار اثر چگونه است و چه مواردی در این کتاب بیشتر مرکز توجّه مؤلف بوده است؟
 -3مختصّههای اصیل و خاصّ سبکی این اثر کدام است؟
 -4نورس چمن به لیاظ معاییر کتابت و دبیری چه مزایا و ارزشهایی دارد؟
 -2-1پيشينة تحقيق
در زمینة این نسخة خ ی که موضوع بیث نوشتار حاضر است تا کنون مشالهای نوشته نشده است .شایان ذکار اسات کاه
نورس چمن تا کنون تصییح نشدهاست.
 -2بحث
در این بخش در ساختاری دویق ،به بیث در خصوص نویسنده ،هدف تألیف ،معرففی نسخ ،متنشناسی و بررسی سبک نورس
چمن خواهی پرداخت.
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 -1-2نویسنده ،هدف تأليف و وجه تسمية اثر
نویسندة اثر منشی و کاتبی است تشریباً ناشناخته که «میمّد مسیح ذاری» نام دارد و در دستگاه سا نت شااه بّااس دوم
ذکار نشاده و تنهاا باا

صفوی بدین شغل موظفف است .شایان ذکر است که نام نگارنده اصالً در نسخة خ فی کتابخانة مج

بررسی «فهرست نسخ خ فی دانشگاه اصفهان ،صفیة  ( »334ذاری ،بیتا1 :ب؛ درایتی )850/10 :1389 ،نام مصنفف اثر مع وم
می شود .در باب احوال و آثار و نیز ووایع دوران حیات وی جز آنچه در دیباچة نورس چمان آماده اسات ،م بای در کتاب
تاریخی و ادبی دیده نشد؛ با وجود این ،با توجّه به مندرجات آغازین اثر تا حدّ ممکن سعی خواهی کارد تاا غباار خماول از
چهرة وی زدوده شود.
دیباچة کتاب با برا ت استهاللی به موضوع کتابت و انشا و با التزام به آیاات ،احادیاث و اشاعار مارتب و حماد و ثناای
پروردگار و اشارتی بدیع به نام اثر آغاز میشود ...« :نورس بستان خدای کری حمد و سپاس بدیعاالساس که منشیان ذیشاأن
در انشا و بیان آن اجز آمده ،به ا تراف «اذا ل تس ع امراً فد ه» تک ف نمایند ،نثار بارگاه واجبالوجودی سزاست که ندلیب
لسان انسان در نورس چمن بیان به هزار دستان گویا گردانیده  ( »...ذاری ،بیتا4 :الف) .پ

از حمد بااری تعاالی باه سایاق

دیباچه پردازی سایر آثار منثور ،باراتی موجز را به مدح و ثنای رسول مکرفم اساالم (ص) اختصااص داده و پا

از آن – باه

واس ة کتابت این اثر در دورة صفوی و تأثفر از تشیّع رسمی -به ثنای امام اوّل شیعیان و اوالد ایشان پرداخته است .پ

از این

ساختار معمول ،در باراتی م نب و اغراقآمیز به ستایش پادشاه صار التازام جساته اسات...« :ال ها خ فادت ظاالل جاالل
ا یحضرتِ کیوانرفعت ،برجی سعادتِ

اردف رت ،ناهید شرتِ  ...مظهر ل اف کردگاار ،ساایة جاود آفریادگار ،مظهار

فیوضات الهی  ...شاه بّاس الیسنی الیسینی الموسوی المص فوی بهادرخان» ( ذاری ،بیتا5 :الف).
پ

از ستودن شاه باس دوم ،نگارندة اثر اشاره میکند که به مدّت دو سال در خدمت «میرزا میمّد هادى» نامی از ایاادی

درگاه س ان صفوی بوده است .وی به سال  1063ومری بنا به

ى آن کار را رها کرده و به سال  1064ومری در طریق سفر

هندوستان به الر رسیده است .در ادامه به فت تألیف اثر حاضر پرداخته مینویسد ...« :مشارفر فرمودناد کاه چناد کتابات کاه
مبتدیان را به کار آید بر صفیة روزگار مرووم سازد ،چون در آن ووت بنا بار مشاغولی باه خادمت ماذکور ،متعاذفر باود کاه
نگاشتهای صییفة بیان سازد و در شر اوّل شهر آخر سنة ثالث و سبعین و الف ( 1063ومری) که از آن شغل بناا بار بعضای
جهات فارغ گردید ( ...که البته گویی به واس ة نشار یا کدورت و بخل ممدوحان بوده است) به خاطر فاتر راه داده ،ترک وطن
نموده و ازم سفر هندوستان  ...و داخل خ فة الر [؟!]  ....گردید  ( »...ذاری ،بیتاا5 :ب6 ،الاف) .ساپ

باه آساتان وزیاری

« وضبیگ»نام درآمده است .همین وزیر است که میمّد مسیح ذاری را به شغل کتابت مفاوّض مایکناد ( اذاری ،بایتاا:
6الف) .پ

از این چنین نوشته است ...« :این معنی صورت پذیرفته بود که این اضعف باداهلل اراده دارد کاه سا ری چناد از

ک ماتی که مستورة آن از روض حوادث زمان میفوظ مانده و مظنفة آن است که به ین رضای اهل دانش منظاور و م یاوظ
گردد در س ک تألیف انتظام دهد ،مشرفر فرمودند که آنچه با وجود تشویش خاطر جمع شاده نگاشاتة صافیة بیاان ساازد »...
( ذاری ،بیتا6 :ب).
1

2

در ادامة این مشال به و فت بضا ت و دماست ا ت خویش «در مشاب ة خوان ظهوری و رض لشکر موالنا جالل دوانای کاه
ب غای معانی مراتب از تشابل سیف واضب و میراق ال ب است  ( »...ذاری ،بیتا6 :ب) ،اشاره کرده مینویساد ...« :لهاذا از روی
بیادبی به دره بیاض اوراق سکفة چند از دارالضفروب حشیشت در بازار اطناب روان داشته باه ناورس چمان مسامّی سااخت .از
صرفافان دارالعیار سخندانی و اکسیرنظران راسته بازار معانی مسهول و مأمول است که اگر نشد ک یاری در دارالضفرب این باارت
یابند ،به میک امتیان فکر سنجیده به این التفاات تماام یاار فرمایناد و کمتارین را در بوتاة تعارفض ذویاألواران نگذارناد و
باهللالتوفیق و یهالمستعان» ( ذاری ،بیتا7 :الف) .پیش از آغاز متن اص ی اثر ،نویسنده تصریح کرده است که از آن جهت که این
کتاب برای مبتدیان ک بضا تِ صنا ت انشا نوشته میشود« ،بر سبیل اختصار و اوتصار» ایراد شدهاست.
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 -2-2معرفی نسخههای خطّی
با جستجوی فهارس نسخ خ فی و نیز منابع مجازی ،به وجود  2نسخة خ فی از اثر پی میبری کاه مشخصاات آنهاا نشال
میشود:
 -1نسخة کتابخانة مج

به شمارة  ،309نستع یق  1072ومری 144 ،برگ ،هر صفیه  15س ر ،دارای سرلوح ،مجادول،

و ع وزیری ،طول  20سانتیمتر ،رض  ،9/5ناوین با مرکفب ورمز (شنگرف) نوشته شده است (شماره  .) 5426در این نسخه
نام نگارنده مع وم نیست.
-2نسخة دانشگاه اصفهان ،ش ،410نستع یق ورن  29 ،12برگ( .درایتی( .)850/10 :1389 ،سایت آوابزرگ) این نساخه از
پایان افتادگی دارد .در صفیة «1ب» این نسخه ،نوان و نام مصنفف بر باالی صفیه ،منشآت میمّاد مسایح العاذاری نگاشاته
شده است ( ذاری ،بیتا1 :ب).
*در نوشتار حاضر ،نسخة خ فی میفوظ در کتابخانة مج

شورای اسالمی اساس بررسی ورار گرفته است.

 -3-2متنشناسی نورس چمن (بررسی محتوا و ساختار)
نورس چمن در پنج باب تصنیف شده است .باب اوّل :در آنچه میرفران باید از رسوم و آداب این فنف بدانند .باب دوم :در
معرفت مراتب خ اب و رایض پادشاهان و وزرا و خوانین و ما .باب سوم :احوال زمان و اماثل و اوران به انواع مکاتبات و
مخاطبات .باب چهارم :در شکایت زمانه و اهل زمان و تهانى و تعازى .باب پنج  :در چند امث ه و تع یشه و فتحنامه و مکاتیب.
«باب اوّل» « :در آنچه میرفران را م الب در مختصر ت خیص بوده باشد و بکوشد تاا معنای و معاانی را در الفااظ جازل و
موجز درج کند و در الفاظ و استعارات غریب و مشکل در و آوردن احتراز نماید  ( »...ذاری ،بیتا7 :الف7،ب) .ایان بااب باه
مبیث بالغی ایجاز ،اطناب و ر ایت آن یعنی مساوات در کالم و باألخص در نامهنگاری پرداخته است؛ ماثالً ...« ،و خ ااب باه
ودر مرتبت و منزلت مخاطب باید کرد؛ نه زیاده و نه ک از آنکه زیادتی بر و فت معرفت دالفسات و در نشصاان ،نشاان سافاهت و
استی اط منزلت بود و چون به ذکر مخاطب رسد ،د ای الیق آن ک

در و آورده  ( »...ذاری ،بیتا7 :ب) .الوه بر میوریّات

ک فی این فصل که ایجاز است ،نگارنده بر کوتاهنویسی در ساختار مکاتیب تأکیاد کارده اسات؛ بارای نموناه ،در خ اابسااختنِ
مخاطب مکتوب چنین نوشته است ...« :و اگر خ اب با خواتین و دیگر نساء باشد ،ذکر زمینبوسای و وصاف آرزومنادی نبایاد
نوشت و چون نوشته به آخر رسد آن را بازخواند که اگر سهوی باشد ،اصالح نماید  ( »...ذاری ،بیتا7 :ب8 ،الف).
«باب دویم» « :در معرفت مراتب خ اب و رایض مکتوبات به امراء ظام ی وادر ماراتبه و درجااته  ( »...اذاری،
بیتا8 :الف) .این باب در ده فصل تنظی شده است که هر کدام از فصول مشتمل بر بخشهای جزئی مسمّی به «ناوع» اسات؛
برای نمونه ،فصل اوّل باب دوی که به « رایضِ پادشاهان» اختصاص دارد ،مشتمل برسه نوع فر ی است؛ نوع اول ،ریضه که
کهین پادشاه به پادشاه ظی الشفأن نویسد و  . ...در هر بخش میمّد مسیح ذاری نمونههای ینی بسیاری را ذکر کرده اسات؛
الگوهایی که وید واژة «فالن» در آنها جنبة نمونهوار مکتوبات را آشکار میسازد ...« :رضه داشت مخ ص معتشاد آیاین فاالن
تراب آستان اوبالتوأمان را به لب بودیت بوسه داده به مووف رض میرساند  ( »...ذاری ،بیتا8 :الف).
به رغ آنکه نویسندة نورس چمن در باب اوّل ،کاتب را به ر ایت اختصار و ایجاز توصیه کرده ،امّا این مه به هیچ وجاه
در نمونه مکتوبات مشهود نیست .جمالت د ایی م نب و اغراقآمیز در آغاز مکاتیب و ذکر س س ه الشااب کثیار و نیاز شارح
اشتیاقهای غالی و بارد در سراسر نامهها مشهود است .در ابتدای نامهها نیز بیت شعری مناسب مضمون نامه آورده شدهاست.
نوع دوم از فصل اول باب دوی « رایض از خواتین به نزد پادشاه دلآیین» است ( ذاری ،بیتا10 :ب) .ذیال ایان ناوع،
نمونههایی در موضو ات و تشاضاهای گوناگون درج شده است .شایان ذکر آنکه در همین بخش فتینامهای کوتاه و الگومانند
و در نهایت ایجاز نشل شده است .نامههای فرستندگان الی به زیردستان معموالً مبسوط و م نب هستند.
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«باب سيوم» در این نوان است« :اخوان زمان و اماثل به یکدیگر نویسند» ( ذاری ،بیتا55 :ب) .در آغاز این باب مکتوبی
بدین نوان آورده شده است« :این نامه نوشتة خوان ایران  -بر و ب ف ک پادشه هندستان ،هماواره ظالف آفتاابمثاالِ ادالت
اتصال ،ودوة سالطین ذویاالوتدار و زبدة خواوین الیمشدار ،زیبندة اورنگ خسروی آرایش اریکة معدلت و دادگساتری لعال
آبدار اک یل خالوت  ( »...ذاری ،بیتا56 :الف) .اکثر مکاتیب این باب ،الگومانندناد ،ولای در صافیة 57الاف یاک مکتاوب
تاریخی نشل شده است« :اوتارخان که م شفب به ذوالفشار ی است نوشته است چناین ناماه باه شااه خاتن» ( اذاری ،بایتاا:
57الف) .پ

از مکاتیب این باب ،اجوبة مکتوبات نیز ذکر شده است .در میان مکاتیب این باب در صفیة 60ب یک مکتاوب

ربی خودنمایی میکند که به وصد اظهار فضل کاتب نگاشته شدهاست .نوان این نامه بیتی فارسی است که باه سایاق ساایر
مکاتیب در آغاز نشش بستهاست :نوشت به پاشاء لیسا چنین  /که زیبد بگویی مرا آفرین  ( »....ذاری ،بیتاا60 :ب) .در اداماة
همین باب نوانی مومی در والب بیت شعر زیر بر باالی مکتوب نوشته شده است:
به ابنای زمان ایان ناماه هاا را کاردهام انشاا

جوابش در زمان در تیت هریک کرده اماال
( ذاری ،بیتا65 :الف)

در همین باب در موضو ات متنوّع و با ناوینِ «نو ی دیگر» ،مکاتیب متعدّدی همراه با اجوبه نشل و الوه بر این ناوین
مومی ،تعدادی نامه ،خ اب به اصناف خاص ،کتابت شدهاست؛ برای نمونه ،میتوان به مکتوبی به نوان «به میتسب نویسد»
در صفیة 81الف اشاره کرد و در صفیة 81ب به نوانِ «ایضاً به خوشنویساان نویساند» .مکاتیاب ایان بااب غالبااً ماوجز و
مختصرند .از ویوگیهای سبکی و البته ساختاری این نامهها ،ذکر واژههای مرتب با حرفة خاص و کاربرد آرایة بدیعی برا ات
استهالل است .مکتوباتی با مخاطبانی چون صیّاد ( ذاری ،بیتا848 :الف) ،شعرا ( ذاری ،بیتا82 :ب) ،معماران و وصّهخوانان
( ذاری ،بیتا83 :ب) نشل شده است .این دستنامهها الگومانندند؛ البته در بین آنها مکاتیب تاریخی نیز دیاده مایشاود؛ ماثالً
نامهای که «به رشیدا میمداء میناکار» نوشتهاست ( ذاری ،بیتا84 :الف) .نثر این و عات کامالً فنفی و مایل باه مصانوع اسات.
برخی مکتوبات این باب به لیاظ موضوع و جنبة مومی در نوع خود در میان آثار ترسّل و انشااء تاا حادّی جدیاد باه نظار
میرسند؛ مثالً نامه «بهشخصی که رؤیت نشده نویسند» ( ذاری ،بیتا88 :الف)« ،در وداع» ( ذاری ،بیتا88 :الف)« ،مراجعات
سفرا» ( ذاری ،بیتا88 :ب) و «در فراق» ( ذاری ،بیتا88 :ب) که این وس آخر خود گونهای شرح اشاتیاق مجازفا و مساتشل
است .با مالحظة این ناوین میتوان گفت که این باب دربردارندة مکاتیب مومی و نمونههای م ی برای واطبة مردم اسات
که برای نگارش مکتوبات کوتاه و در موضو ات گوناگون و با مخاطبان متفاوت یاریگرشان باشد.
«باب چهارم» در موضوع «تهانی و تعازی» .در این باب شادباشنامهها و ساوگناماههاای نموناهمانناد و نسابتاً م ناب و
متفاوت در موضو ات گوناگون و خ اب به مشاغل خاص ذکر شاده اسات ( اذاری ،بایتاا93 :ب) .اوّلاین نموناة ماذکور
«فیتهنیةالمنصب» است .در آغاز مکتوب ،کاربرد برا ت استهالل و التزام واژههای نویدبخش ،نمایانگر سایاق مثبات مکتاوب
است و ابتدای نوشته نیز به د ای خیر در حقف صاحب منصب در باراتی مزیّن ،متی فی گشاته اسات .پا

از آن باه ترتیاب،

اجزای ذیل در ساختار تهنیتنامه م یوظ است :منصب مفوّضشده ،ابراز شادمانی نگارنده از توفیق مخاطب ،رض شادباش،
درخواست توجه به نگارنده و سایر ر ایا ،د ای افزایش نِع و تأبید و اینکه کاتب را از نظر خویش به بوتة نسیان نسپارند.
وس دیگر تهنیتنامهها «تهنیت مراجعت از حج است» ( ذاری ،بیتا98 :الف) است .ناوین نویدبخش دیگری نیز چاون
«در تهنیت نوروز» ( ذاری ،بیتا98 :الف)« ،در تهنیت زفاف» ( ذاری ،بیتا98 :الف) و «در تهنیات والدت» ( اذاری ،بایتاا:
98ب) و  ...در این باب آمده است .شایان ذکر آنکه این وس مکتوبات نسبت به تهانی منصب ،موجزتر و کوتاهترند.
بخش دیگر این باب به تعازی و تس یتنامهها پرداختهاست .اولین نمونة ذکرشده در این باب یادآور سنفت بادیعی تهنیات
س نت شاه تازهبهتخت نشسته و تس یت رح ت شاه راحال اسات کاه غالاب شاعرای متشادّم در زماان ج اوس شااه جدیاد
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میسرودهاند؛ البته این وس در میان آثار ترسّل نسبتاً جدید است« .مکتوب تعزیة و تهنیة در ه بدین نوان نویسند :تا کواکب
تمثال ،در دوایرِ ف کاشکال ،گاه شارق و گاه غارب باشد ،دامن کسوت حیات و بشای فالنی از روض غبار غماوم مصاون و
میروس باد .بربّالعباد ،بعد از اظهار جهان جهان تأسف و ت هّف ،مشهود رای بیضا ضیاء میگرداند که هر که در سفر تشادیر
از برای دم ،رخت به مرح ة وجود آورد ،ناچار با واف ة فنا رحیل کند و از منزل بیحاصل دنیا تیویل نماید؛ زیااده مار آدم
انش اعپذیر است بل ناگزیر  ...و چون آینة حال چهرة این حشیشت میرساند که جامة ممات پوشیدنی اسات و شاربت نااگوار
مرگ نوشیدنی است؛ دل در ح ام این جهان بستن از منهج شل و شرع و طریق اصل و فرع دور است .در این ووت که خبار
دهشتاثر فالنی ،سشی اهلل ثراه ،که از گردش چرخ دون و تأثیر دهر بوو مون ،ندای اِرجعی  ...لبّیاک اجابات گفتاه ،مارغ روح
شریفش از وف

جس به هوای گ شن ودس طیران نمود ،امید که فراق فرودسای بندگان نوّاب اشرف که با ث انتظام اال و

المیان است ،در ضمان سالمت جاودان بوده تا دامن آخرالزماان ،غباار ارتیاال پیراماون اذیاال مار و دولات ابادمشرونش
نگردیده ،جان ما غالمان به وربان خاک پای مبارکش باد  ...امید که این

یّة شاهی و نایت شاهنشااهی بار آن االیجااهی

مبارک و جاه و منزلت آن الیمنزلت بر وفق خواهش  ...در تضا ف و تزاید باد و حق ،جلف شأنه ،آن مسافر اال بااوی را از
زاد و راح ة مغفرت و مرحمت بینصیب نساخته ،آن الیجاه را اجر جمیل و صبر جزیل و مر طویل کرامت کناد؛ بمیمّاد
و آله االمجاد» ( ذاری ،بیتا99 :ب100،الف).
ادامة این باب به نوان «تعزیت احباب» پرداخته است ( .ذاری ،بیتا100 :ب) .پ

از نوان مذکور در صفیات بعدی به

طور متوالی تعزیتنامههایی با نوان «نو ی دیگر» آورده شدهاست .ویوگی مدة این تعازی ،ایجاز و اختصار آنهاست .ناوان
مجزفا و مستشل بعدی در «فن الکتابات و جوابه » است .آغازین مکتوب این بخش «مکتوب شخصی کاه در کشاتی میباوس
بوده باشد» ( ذاری ،بیتا109 :الف) است و پ

از آن جواب ذکر شده که ه اصال و ها جاواب هار دو بسایار کوتاهناد.

ناوین بعدی بارتاند از« :فیالشکایة» ( ذاری ،بیتا110 :الف)« ،در ا تذار» ( ذاری ،بیتا112 :ب) و اجوبة آنهاست.
«باب پنجم» در چند امث ه و تع یشه و فتینامه و درآمد مکاتبات است ( ذاری ،بیتا113 :ب) .میمّد مسیح ذاری در این
باب تشسی بندی دویشی در ساختارهای ترسّل مدّ نظر داشتهاست .از ناوین این باب میتوان به «تصدّی شر یات بادون امث اة
شرع شریف» ( ذاری ،بیتا113 :ب) اشاره کرد که مکتوبی کوتاه و توصیهمانند اسات .غالاب مکتوباات ایان بااب ،کوتااه و
نمونهوارند .وس مکتوب اخیر در زمرة امث ه ورار میگیرد« :پروانچه وضا در ضمن مثال نویسند» ( اذاری ،بایتاا114 :الاف).
مکتوب حاضر در زمرة مکاتیب رسمی و حکومتی ورار میگیرد و به شیوة مترسّالن ودی و همراه با اطناب و صانا ات ادبای
بسیار نوشته شده است .از دیگر ناوین این وس برای مثال میتوان موارد ذیل را یاد کرد« :نو ی دیگار در ازل واضایان در
ضمن مثال نویسند» ( ذاری ،بیتا116 :الف)« ،نو ی دیگر به جهت تعیین شاه بندر» ( ذاری ،بیتا117 :ب).
گونة دیگر مکتوبات این باب «تع یشه» است« :تع یشه در باب تخفیف ر ایا» ( ذاری ،بیتا117 :ب) .تع یشه الوه بر معنای
شرح و توضییی که در حاشیة کتاب نویسند ،معنی دیگری دارد که بارت است از« :دفتر و مکتاوبی کاه از جاناب شاخص
بزرگی نوشته شده باشد» (نفیسی« .)911-912/2 :1355 ،در ایران نوشتة پادشاهان را رو گویند و نوشاتة امارای ظاام مثال
وکیل و وزیر و غیره را تع یشه» (میمّدپادشاه .)1131/2 :1363 ،از سیاق تع یشهها به نظر میرسد که اینگونه مکاتیب ،جنبهای
توصیهمدارانه خ اب به بزرگان و مَصادر امورند و در باب امة مردم یا فارد و سِامت خاصای کاه خواساتار مادد و تساامح
هستند ،نگاشته شدهاند« .تع یشة کالنتری» ( ذاری ،بیتا119 :الف)« ،تع یشة تصدّی» ( ذاری ،بیتا121 :الف) و تع یشههاایی در
ناوین دیگری چون ریشسفیدی ،و  ...آورده شده است .در ادامة این باب تع یشهای در اجارة فیوج و به خ سیاق 3ذکر شده
است .برخی از تع یشهها کوتاه و تعدادی م نباند.
گونة خاص دیگر مکتوبات در باب پنج نورس چمن مسمّی به «درآمد مکاتبات» ( ذاری ،بیتا126 :الف) اسات .برخای
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از درآمدها در ساختار مکاتیب پ
نامه را معموالً پ

از ذکر الشاب و جمالت د ایی آمدهاند و به نو ی آغازگر رسمیِ نامهاند و موضوع اصا ی

از آن آورده می شود .در تعدادی دیگر از درآمدها ،شعف و شاور گیرنادة ناماه نسابت باه فرساتنده دیاده

میشود و به نو ی در حک ا الم وصول مکتوب است .برخی از درآمدها ه درتوصیف خودِ نامه است .در زیر به چند نمونه
اشاره میشود:
«بعد از ادای د ای اجابت ،مؤدّی به زف رض الیحضارت وزارت و حکومات و اوباال پنااه شافشت مرحمات و اجاالل
دستگاه نصفت و ابهت و مکرمت انتباه آصفی آوایی مالذی م ا ی میرساند» ( ذاری ،بیتا126 :الف)« .برید وفا و وفاق و نسای
میبت و اتفاق ا نی شریف نامه نامی میبت اوتضا و ل یف خامه گرامی مودّت انتما» ( ذاری ،بیتا126 :ب127 ،الف).
برخی از درآمدها ،جمالت د اییاند« :تیفة د ایی که از صفای آن انجالی خواطر ارباب دولت روی نماید ،هدیة ثناایی کاه
در ازای آن ارض رسای میبت بیحجاب چهره گشاید ،تیفة مج

شریف فالنی میگرداناد» ( اذاری ،بایتاا127 :الاف) و

«خالصة د ایی که از افق اخالصش مهر مواص ت طالع گردد و نشاوة ثنایی که از مشرق اساتجابتش صابح موافشات الماع شاود»
( ذاری ،بیتا129 :الف).
در صفیات بعدی نیز درآمد مکاتبات با نوان امِ «نو ی دیگر» تکرار شده است .همانطور که مذکور گردید ،این وسا ،
غالباً موجز ،د ایی و به شیوهای اخوانی نگاشته شدهاست« :بعد از مراس اشتیاق و آرزومنادی باه دریافات صایبت شاریف،
معروض رای الی میگرداند  ( »...ذاری ،بیتا135 :ب).
وس ویوة دیگری از مکاتیب در این باب «تعریف» است« .تعریف بعضی حضرات که از زبان خاوانین نویساند ا تمادالدولاه»
( ذاری ،بیتا136 :الف) .این وس ِ برا ت استهالل گونه ،به بیان الشااب ،نعاوت و صافات متک ففاناة مشااغل و مخاطباان خااص
میپردازد و در ساختار مکاتیب رسمی در آغاز جای میگیرد :مثالً برای نوان «سپهسااالر» چناین نوشاته اسات « :االیحضارتِ
سامیرتبتِ معالیمنزلتِ ایالت و شوکت و حشمت و اوبال پناه ظمت و جاللت و ابهت دستگاه نباهت و شهامت و بسالت انتباه
رأفت و

وفت و  ...صداوت و مودّت شعار الیجاهی رکنالس نةالع یةالعالیة  ( »...ذاری ،بیتا136 :ب).

در ادامة این باب نویسنده به مشولة « رضهداشت» توجه نشان داده است .در فرهنگ نفیسی ،رضهداشات چناین تعریاف
شده است « :رضداشت :تظ ف و دادخواست از روی جز و فروتنی» (نفیسی .)2336/4 :1355 ،برخای از رضاهداشاتهاا
بارتاند از« :از زبان وزرا به هر ک

نویسند» ( ذاری ،بیتا137 :الاف) .ایان وسا نیاز خ ااب باه مخاطباان متعادد و در

موضو ات متنوّع نگاشته شدهاست« :نوّاب ا تمادالدوله :رضهداشت کمترین بنادگان اخاالص آیاین فاالن ،باه ذروة ارض
بازیافتگان مج
فش

شریف الی و مشرففگشتگان میفل منیف متعالی میرساند  ( »...ذاری ،بیتا137 :الف) .در این وس ها

بارات آغازین و مشدّمة مکتوب م مح نظر بودهاست و مخاطبانی نظیرِ دیوان بیگای ،مساتوفیالممالاک ،ضااب هناوی ،

واوعهنوی  ،اوارجهنوی  ،صاحبتوجیه ،ناظر دفترخانه و . ...
«یکی از اوسام مکاتیب دیوانی فتحنامهها بود که پ

از فتوحات بزرگ ،در دیوان رسائل ترتیب داده مایشاد و از جاناب

سالطین به اطراف و اکناف والیات و ممالک به حکفام و  ...ارسال میگشت و رس چنان بود که میبایست آن را در روزهاای
جمعه هنگام اوامة نماز بر باالی منابر در مساجد برخوانند و به آگاهی موم برسانند» (خ یبای .)379 :1390 ،در اواخار بااب
پنج نورس چمن ،فتحنامهای ( ذاری ،بیتا139 :ب) نسبتاً م نب آورده شده است« :فتحنامه که در این وال نوشته شده» .ایان
فتحنامه ،تاریخی است و در آن از شی یخان ،سپهساالر ایران و بیگ ر بیگی کلف آذربایجان نام برده شدهاست ( ذاری ،بایتاا:
141ب) .در این فتینامة م نب بهخوبی تمامی ارکان این نوع مکتوب مشاهده میشود.
«سبک انشاء فتحنامه ها م نب و از ورن شش به بعد آراسته به انواع صنایع لفظی و معنوی و همراه بس مفاهی و تأکید و
توضیح و تفسیر کامل بود» (رستگار فسایی .)221 :1392 ،این فتحنامه نیز به نثری ادبی ،موزون و شا رانه نوشته شاده اسات:

 / 86فنون ادبی ،سال نه  ،شماره ( ،4پیاپی  )21زمستان 1396

«بعد از تشارب و التشاء فریشین و اجتماع و اوران فهتین ،میاربه رخ نمود که بهرام خونآشام در ورنها ورینش ندیده و خورشید
جهانگیر در هیچ زمان نظیرش نشنیده ،میدان کارزار از صدمه و صالبت گُردان کینهگذار و تالط رستخیز گیردار از موج خون
گُردان لشکر ،نمونة بیر اخضر  ...گردیده  ...دشت معرکه از س وت مبارزان خونخوار خنجرگذار ،آشوب «زلزلة السا ة شایء
ظی » آشکار کرده ،نشد بشای فارِسان میدان گیتی را از مخزن خاون دفیناة واارون مختفای مایسااخت  ( »...اذاری ،بایتاا:
142الف) .پ

از پایان فتحنامه ،جواب آن در نوانی مسمی به «جواب روعه» آورده شده است ( ذاری ،بیتاا143 :الاف) .در

ادامة متن ،تعدادی مکتوب دیگر مسمّی به نوان «روعه» آمده است.
ترویمة نسخه بسیار ساده و بدون نام کاتب است و البته در موضع تاریخ مخدوش« :تیریراً فی شهر ربیع الثانی سنه»1072
( ذاری ،بیتا146 :ب).
 -4-2سبک نورس چمن
در دورة صفوی به گفتة مرحوم بهار ،نثر فارسی روی در انی اط داشت .وی برخی از مصادیق فترت نثر را در ایان هاد
چنین برشمردهاست« :م ابشت صفت و موصوف به شیوة ربی رس شده و بارات را از یکدستی طبیعی انداخته ،ساجعهاای
متوالی ،تک ففات بارد ،مترادفات پیاپی ،تکرار تعارفات و تم فقها ،آوردن شعرهای سست ،که غالباً اثر طبع خود مؤلفان میباشد
و مانند اینها ،به الوه دم تعمّق و امانت و ترک دوفت و مواظبت ،در سنه و احوال تااریخی و از هماه بادتر ،شایاع مادح و
چاپ وسی ،نثر این دوره را از رونق انداخته بود» (بهار.)255/3 :1385 ،
در هد صفوی نثر فنی و مصنوع چندان مورد کاربرد نیست؛ «نثر فنفی در این دوره ،نمادی و نمودی ممتاز ندارد؛ زیرا ناه زماان
اوتضای ایجاد آن را میکند و نه نویسندگان و خوانندگان مایه و سواد الزم را برای ایجاد التذاذ از آن دارند و آنچه بیشتر مورد توجه
است ،اطناب ،واژههای مسجّع و مترادف و مضاف بر یکدیگر و بارتسازیهای بیمزه است که پ

از دوره آغازین هد صفوی،

بهتدریج م بوع اهل زمان میشود و انشای متمایل به صنعتگری یا نثر مصنوع متمایل به مرسل بیشتر رواج مییابد و اغ اب نثاری
که ساده در آمیخته به مصنوع است ،م وب واوع میشود» (صفا« .)1449 :5/3 :1382 ،به طور ک فی سساتی و کا ماایگی نثار دورة
صفوی ،از دوره تیموری ه بیشتر است و در نثرهای مصنوع ،حتی به آثار منشیان هد تیموری نمیرسد و به حدّی پر از الشااب و
تعارفات و تک ففات بارد و مترادفات نارواست که گاه م ب اص ی را از یاد میبرد و مفهوم نمیشود» (رستگار فسایی.)509 :1392 ،
در این بخش ،از منظر رویکرد فردی در سبک شناسی و به جهت پرهیز از اطالاة کاالم و نیاز ضایق حجا مشالاه ،صارف ًا
شاخصههای برجستة سبکی نورس چمن در میورهای زبانی و بالغی همراه با نشل شواهد معدودی بیان خواهد شد:
 -1-4-2محور زبانی
 -1بیشتر فعلها از جهت ساخت ،فعلهای مرکفب است.
 -2بسامد کاربرد فعلهای وصفی زیاد است« :شهباز روحش از آشیان فنا پرواز نموده ،به ذروة بشا پیوست» ( ذاری ،بیتا:
146ب)« /.به روضة رضوان جای داده ،بر باوی مر بازماندگان افزاید» ( ذاری ،بیتا107 :الف).
 -3م ابشتنداشتن نهاد جدا و پیوسته« :میرفران بکوشند تا معنی و معانی را در الفاظ جزل موجز درج کناد و در الفااظ و
استعارات غریب و مشکل در و آوردن احتراز نماید» ( ذاری ،بیتا7 :ب).
 -4م ابشت موصوف و صفت ،در شمار پرکاربردترین ویوگیهای زبانی در سبک ناورس چمان و غالاب آثاار ترسّال و
فنفی گونة دورة صفوی است« :امراء ظام» ( ذاری ،بیتا8 :الف) « /.هدنامه مشارفره» ( اذاری ،بایتاا8 :ب) /.انفااس معادوده
( ذاری ،بیتا107 :الف) / .طوامیر رایض ( ذاری ،بیتا9 :الف).
 -5ربیگرایی :ذاری در موضع آغاز و پایاننامهها از واژههای ربی زیاد استفاده میکند :ظالل مکارم اخالق بر مفاارق
سوختگان حرارت اشواق مبسوط باد .بربالعباد والنبی و آلهاالمجاد ( ذاری ،بیتا73 :ب) / .رووم خ اود بار صاییفة احاوال
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مخ وق نکشیدهاند و طغرای بشا بر نام هیچ ممکنالوجود مرووم نساختهاند ( ذاری ،بیتا107 :الف).
 -6جمع مکسّرهای مکرفر و بسیار ،یکی دیگر از ج وههای ربی گرایی و نمود فنفی نویسای اذاری در ناورس چمان اسات:
«مکتوب م وک و خوانین و اکابر را بر ظهر و حواشی چیزی ننویسد» ( ذاری ،بیتا7 :ب)« / .اذیال کباار صاغار» ( اذاری ،بایتاا:
105ب)/ .
 -7ترکیبات ربی نیز در بسامد باالیی در متن نورس چمن نمود یافته است .بدان روی که نثر اثر فنفی است ،اذاری باه مانناد
نویسندگان صر س جووی برای ساختن جم ههای دلپسند ربی گرایان ،از این ترکیبها بهره میبرد :ظی الشفاان ( اذاری ،بایتاا:
8الف) / .سعادت مورود ( ذاری ،بیتا8 :ب) /.اطفت مشیون ( ذاری ،بیتا8 :ب) / .انصرام مآرب ( ذاری ،بیتا8 :ب) / .میسود
اماثل ( ذاری ،بیتا9 :الف) / .واجباالذ ان ( ذاری ،بیتا9 :ب) /.می االشفاق ( ذاری ،بیتا74 :الف).
 -8ترکیبهای زیبا ،یکی از ج وههای توانمندی ذاری ،در فنف نثر و صنا ت ترسّل میسوب میشود؛ به گونهای که باید
ذاری را یکی از نویسندگان توانا در رصة ترکیبسازی به شمار آورد .در ادامه برخی از ترکیابهاای زیباا ذکار مایشاود:
زمینبوس ( ذاری ،بیتا7 :ب)  /نیوشاهی ( ذاری ،بیتا8 :الف)  /ارادتخصال ( ذاری ،بیتا8 :الف) /ذرّهپاروری ( اذاری،
بیتا8 :ب)  /منشیان

اردنشان ( ذاری ،بیتا9 :الف)  /کانپایة سریر الی ( ذاری ،بیتا9 :ب)  /ن اق خادمتکاری ( اذاری،

بیتا10 :ب)  /توتیای دیدة حاجتمندان ( ذاری ،بیتا10 :ب)  /جبههفرسای بودیّت ( اذاری ،بایتاا12 :ب) /خ اوتسارای
خاطر مهرآگین ( ذاری ،بیتا9 :الف)  /همای فرفخبال مودّت ( ذاری ،بیتا73 :ب)  /خاشاک فراموشی ( ذاری ،بیتا74 :ب).
 -9کاربرد مترادفات یکی از خصایص برجستة سبکی نورس چمن است که البته یکای از مواضاع اطنااب نیاز میساوب
میشود :مرووم ک ک منشیان

اردنشان ( ذاری ،بیتا9 :الف)  /اماثل و اوران ( ذاری ،بیتا9 :الف)  /ظالف ظ یال چتار ف اک

( ذاری ،بیتا9 :ب)  /رض مشدّس مع فی ( ذاری ،بیتا9 :ب)  /اهل کفر و ضالل ( ذاری ،بیتا12 :الف)  /اضائت و روشنی
( ذاری ،بیتا93 :ب)  /استعال و ب ندی ( ذاری ،بیتا94:الف)  /مشیّد و مستیک ( ذاری ،بیتا17:الف).
 -10استفاده از جم ههای توصیفی در شرح مکانها :و عة رفیعة مذکوره که از غایت رفعت و متانت چون دماوناد ب ناد و
میک و از فرط رسوخ و حصانت باویه سرمان توأم بود میضر ساخته  ( ...ذاری ،بیتا11 :الاف)  /غازال صایرای ساپهر از
صالبت غازیان شیرچهر در مغارات بروج میسّر گردید و شاهباز تیربهر پرلشکر ظفر از نشیمن کمان در هوای غزا م یّر گشاته
چنگال اهالک بر تذرو هالک آن طایفة ناپاک میک ساخت و تمساح حسام غازیان ظفرفرجام در بیر حارب نصارت ختاام
وجود حیات آن طایفه لبام را طعمة صباح و شام ساخته ( ذاری ،بیتا11:ب).
 -2-4-2محور بالغی
 -1اطناب که یکی از خصایص اص ی نثرهای فنفی است ،در نورس چمن و نیز سایر آثار انشای صر صفوی -که به رس
مترسّالن متشدّم نوشته شدهاند -نمود یافته است .یکی از مواضع اطناب در نثر صفوی ،منشآت و مکاتیب است ...« .در مناشایر
و نامههای درباری ،تشبیبها طوری دراز و انبوه گردید که سراپای نامه و منشور را فروگرفت و نظر به اینکه غالباً م بی نیاز
در میان نبود  ...لذا دیده میشود که تمام نامه بارت است از تشبیب بدون م ب ،یعنی باارتپاردازی صِارف و تعاارف و
مدح و اغراء و اطراء و الفاظ الطایل و اطنابهای ممل ( »...بهار .)265 /3 :1385 ،برخی نموناههاا :صااحب و وب اه اال را
پشت و پناه و وسی ة امیدگاه خود میداند ( ذاری ،بیتا8 :ب) / .صفایح تییّاتی که جمال یوسف مثال رواب سابق را تیدیاد
ازالش دهد ( ذاری ،بیتا73 :الف).
 -2متک ففنویسی :ه از بابت فنفی بودن نثرِ نورس چمن و ه به لیاظ موضوع اثر که ترسّل و انشاست و مجاالی بارای
اظهار فضلمنشی ،تصنفع و تک فف در نگارش متن ،بسیار م مح نظر ذاری بوده است« :در بسی خضرا و بساط رصاة غبارا
گل راحتی بیخار مینتی برنیامده و اللة شکفته بیداغ نهفته ،روی ننماید .گ ستان مسرفت بیخزان حسارت باه نظار مشااهده
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درنیاید و نوبهار حیات بیسموم مماتی نباشاد» ( اذاری ،بایتاا 107 :ب) .مشاخفص اسات کاه نویسانده باه ساان نویساندة
نفثهالمصدور در این نوشته که نالهای از روزگار است ،گاهی مجبور به آوردن واژههایی شده که برای همگونساازی از واژهای
به نام حسرت در کنار مسرفت استفاده کرده که همجن سازی سردی است ،یا این نوشته« :مخ ص بالاشتباه و دا ی خیرخاواه
به وسی ة اد یه وافیة مستجابه و اثنیة زکیه مست ابه خود را فرایاد خاطر فیض مظاهرخدّام واالمشام نوّاب مست اب ودسیالشااب
 ...نگین خات دولت و اوبال خات نگین ابهت و اجالل غرة جبهة آفرینش جبهة غرة دانش و بینش  ...تباشیر حسن تدبیر آیناه
صور تشدیر ممهد ووا د دین و دولت ناظ مناظ م ک و م ت  ( ...ذاری ،بیتا16 :الف).

رای

 -3تشبیه غیراضافی :این تشبیه کمتر در اثر دیده میشود :به اتفاق لشکر ظفراثر چون هاله در اطراف ومر و مانند اوراق پیراماون
شجر امان را توتیای دیده امیدواری ساخته ( ذاری ،بیتا12 :ب) / .نزدیک بود چون مرغ نی بسمل به خاک افتاده ( اذاری ،بایتاا:
12ب).
 -4اضافههای تشبیهی و استعاری ،در اکثر مواضع کتاب به مراتب از این صورت بیانی استفاده شاده کاه در برخای جاهاا
نوآوری دارد :بدر اوبال ( ذاری ،بیتا8 :الف)  /آفتاب نایت ( ذاری ،بیتا8 :الف)  /افق دولت ( ذاری ،بیتا8 :الف)  /جهان
امانی ( ذاری ،بیتا8 :الف) / .بادیه ممات ( ذاری ،بیتا11:ب)  /چمن امانی و آمال ( ذاری ،بیتاا12 :الاف)  /ماور وها و
خیال ( ذاری ،بیتا12:الف)  /ندلیب لسانِ چمن بیان ( ذاری ،بیتا9 :الف) /
 -5تتابع اضافات در شمار یکی از پربسامدترین ویوگیهای سبکی ناورس چمان اسات :صاباحِ یادِ غازیاانِ ظفروارین
( ذاری ،بیتا11 :ب)  /باریافتگانِ کریاسِگردوناساس ( ذاری ،بیتا13 :الف)  /نسی ِ نبرشمی ِ اساتجابت ( اذاری ،بایتاا:
93ب)  /اهتزازبخشِ خاطرِ مهرآگین ( ذاری ،بیتا73 :الف)  /رشیاتِ کثیرالبرکاتِ سیابِ موهبت ( ذاری ،بیتا73 :الاف) /
ریاضِ دلِ مشتاقپرور ( ذاری ،بیتا73 :الف).
 -6تضمین هنری آیات و واژههای ورآنی :سررشتة اوبال نصرت و تمکینش به حبلالمتين ل یزل میک و دسات تصارفف
اجالل آیینش به مدد یداهلل فوق ایدیهم به دامن بشای الیزالی مستیک ( ذاری ،بیتا10 :ب) / .بر کنگرة وصار ارجعیی الیی
ربک نشست و شهباز روحش از آشیان فنا پرواز نموده ،به ذروة بشا پیوست ( ذاری ،بیتا106 :ب).
 -7سجع :بیشتر اسجاع در مشدّمة نامهها دیده میشود :مشتری به میامن فیض الهی از م الع اطفت ظلف شاهنشاهی وارین
سعادت طالع و بدر اوبال از انوار آفتاب نایت پادشاهی در اوج زت المع بود ( ذاری ،بیتا8 :الف)  /هیچ کا

در والیات

خ شت خ عت حیات جاودانی نپوشیده و در حدود حدوث شربت بشا ننوشیده ( ذاری ،بیتا106 :الف).
 -8جناس و انواع آن و نیز اشتشاق از پرکاربردترین آرایههای بدیعی نمود یافته در متن اثر است :اموال و مواشای خاود را
بیتعشل و حواشی  ...جواهر زواهر ( ذاری ،بیتا11 :ب)  /نسی ورد و خجسته موردش ( ذاری ،بیتا73 :الاف)  /باا جهاان
جهان اشتیاق ( ذاری ،بیتا73 :الف)  /تشدیر م ک ودیر ( ذاری ،بیتا105 :الف)  /شمع جماع ( اذاری ،بایتاا106 :الاف) /
جواهر زواهر ( ذاری ،بیتا106 :الف)  /اشتشاق :ظل ظ یل ابدالتظ یل ( ذاری ،بیتا13 :ب)  /وووع چنین واوعه ( ذاری ،بیتا:
106الف)  /در بسی خضرا و بساط رصه غبرا ( ذاری ،بیتا107:ب).
 -9ترکیبسازی و کاربرد ترکیبات ه ورینه مانند موازنه :ذاری ،استاد ساختن این ترکیبات موزون است :ارتفاع معارج کامرانی
و و ا تالی مدارج شادکامی ( ذاری ،بیتا10 :الف)  /غازیان ظفرورین و ساکر فرصتآیین ( ذاری ،بیتا11 :ب)  /مالحظاة ایان
سوانح بشارتانوار و مشاهدة این لوایح بشاشتآثار ( ذاری ،بیتا13 :الف)  /ندلیب د ایی به الیان یگانگی مترن و طوطی ثناایی
به ک مات رفیع بیگانگی متک ( ذاری ،بیتا74 :الف)  /با هر شرتی مینتی و با هر حیاتی مماتی ( ذاری ،بیتا107 :الف).
 -3نتيجهگيری
نورس چمن از آثار نسبتاً ممتاز کتابت در صر صفوی است .این اثر تصنیف یکی از منشایان و کاتباان ناشاناخته موساوم باه

بررسی متنشناختی و سبکی نورس چمن در فنف ترسّل 89 /

میمّد مسیح ذاری در روزگار صفوی است که تنها دو نسخه از آن باوی مانده است .ناورس چمان باه لیااظ سااختارها و
معاییر کتابت و انشاء ،ادامهدهندة سنفتهای مترسّالن متشدّم بهویوه منشیانِ صر تیموری است .از این بابات در ایان اثار ،تیاوّلِ
خاصّی نسبت به آثار پیشین یا معاصر م یوظ نیست .این اثر را باید در زمرة متون آموزشی و تع یمی انشا باه شامار آورد کاه ناه
فش منشیان ،ب که موم طبشات جامعه را مدّ نظر داشته است .نورس چمن در ساختاری مدوّن و در پانج بااب ،ماومِ ووالاب و
موضو ات مه ّ کتابت و دبیری را بیث و بررسی کرده است .بسیاری از مکتوبات نورس چمن جنبة آموزشی و م ای دارناد و
در موضع نام مخاطب از واژة «فالن» استفاده شده است .تعدادی مکتوبات تاریخی نظیر فتحنامهای مازیّن و م ناب در اثار آورده
شده که نمایانگر اهمیّت و ارزش تاریخی اثر است .به لیاظ گونههای مخت ف کتابت در این اثر ،تنوّع زیاادی دیاده مایشاود .از
جم ة این اوسام میتوان به تع یشه ،رضهداشت ،کتابه ،تعریف و  ...اشاره نمود .سبک نثر اثر فنفی مایل به مصنوع است و نویسانده
گاه اسیر تک ففات و بارتپردازیهای منشیانه و متک ففانه شده است .جریان نثر نورس چمن تا حدّ بسیاری تیت تاأثیر نثار دورة
تیموری است .صنایع بدیعی نظیر جناس و سجع و برا ت استهالل تا میزان باالیی در نثر نمود داشته اسات .اطنااب نیاز یکای از
خصایص مدة نثر کتاب است.
پینوشتها
 -1خوان ظهوری :اثری است از نورالدین میمد ظهوری ترشیزی که «از معاریف شاا ران مشای هندوساتان در وارن دها و
یازده بوده است» (نفیسی .)445/1 :1363 ،نوان این کتاب خوان خ یل است و آن را ظهوری ترشیزی «باه همکااری م اک
ومی در ستایش ابراهی

ادلشاه نوشته است» (صفا.)1717 ،3/5 :1382 ،

 -2رض لشکر« :یا رضنامه یا رض سپاه اوزون حسن از آثار جاللالدین دوانی است  ...رض در نوان ایان رسااله باه
معنای نشان دادن و شمارش کردن سپاهیان است  ...این رساله در شرح سانی است کاه در ساال  881سا ان خ یال ،فرزناد
اوزون حسن و حاک فارس ،در کنار بند امیر از لشکریان خود دیده و نویسنده در آن شاهد ینای باوده اسات» (پورجاوادی،
 .)48-49 :1377جاللالدین دوانی از معاریف صر تیموری است و «همانگونه که خواجه نصیرالدین توسای اوم ش ای و
ف سفی را در دورة مغول احیاء نمود ،دوانی نیز آن را در دوره تیموری احیاء کرد» (دهباشی12 :1386 ،مشدمه).
 -3خ سیاق :خ سیاق یا سیاوت نو ی از خ و روش نگارش است که با آن اهال دفتار و دیاوان ،ا اداد ،مشاادیر و اوزان را
مینوشتند (دهخدا .)12227/8 :1373 ،حساب سیاق روشی است در حسابداری ودیمی و دانشی است در ثبات و ضاب ارواام و
ا داد میاسبات دیوانی و شخصی .تا پایان دورة واجار ک یّة امور میاسبات دولتی و شخصی با ا داد سیاق نوشته می شد و ماردم
ادی بهویوه کسبه تا حدود بیست سی سال پیش نیز میاسبات خویش را با ا داد سیاق ثبت میکردند (صدری.)205 :1381 ،
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