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  چكيده
اي از اخوانيات به جاي مانده از قرن هفتم به قلـم صـدر قونيـوي    مجموعه روضة الكتّاب

كنـد. اخوانيـات   است. نثر اين كتاب از خصوصيات كلّي نثر مكاتيب قرن هفتم پيروي مي
يي كه صرفاً هااين كتاب موضوعات متفاوتي دارند، ولي در آن ميان دو دستة تحيات (نامه

هـا (خوانـدن دوسـتي بـه     نامهاند) و دعوتپرسي و بيان دوستي نوشته شدهبه قصد احوال
ايـم  توجه هستند. در اين مقاله، به بررسي خصوصيات سبكي اين دو پرداختهمهماني) قابل
هـاي واژگـاني و   ها به رغم كمي تعداد، خصوصياتي در اليهنامهايم كه دعوتو نشان داده

تر، و بسامد تر و سادههاي كوتاهو بالغي دارند؛ از جمله استفاده از صورخيال، جمله نحوي
باالي واژگان حسي كه بيشتر با طبيعت و عشرت مرتبط هستند. اين خصوصيات آنهـا را  

  گذاردكند و در خواننده تأثير ميمي برجسته
  .شناسي سبكنامه،  روضة الكتّاب، اخوانيه، تحيات، دعوت :ها واژهكليد

  
  مه. مقد1

كتاب مجموعة شصت و هفت نامه است كه صدر قونيوي، از  االلبابحديقة و الكتّابروضة
  منشيان قرن هفتم، در زمان حيات خود گردآورده است.
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نويسد كه از عنفوان جواني به تحصـيل كتـب عربـي و مطالعـة     وي در مقدمة كتاب مي
فن مهارتي كسب كرده بود. انگيزة او در گـردآوري  ترسالت استادان ماضي برآمده و در آن 

  مراسالتش خواهش دوستان بود:
در بعضي اوقات به حسب سوانح امور به حضرت مخدومان و دوستان بر شيوة كتّاب، 

كردم و مسودات آن بعضي مراسالت كه بيشتر آن موقوف است بر اخوانيات، ارسال مي
گردانيـد ... و  وزگـار بـه ضـياع مقـرون مـي     ماند و بعضي را دست ربه حكم اتّفاق مي

كردند كه آن مسودات را در سلك جماعت دوستان و عزيزان از اين ضعيف التماس مي
بياض كشم و از آن سخنان مجموعي پردازم... و چون سؤال ايشان در آن بـاب مكـرّر   
گشت...به حكم المأمور معذور در لباس حيرت و قناع خجالت از مسوداتي كه دسـت  

  )5: 1349داد تأليفي كردم و آن را روضة الكتّاب و حديقة األلباب نام نهادم (قونيوي،

هـاي مـا از او مبتنـي بـر     از نويسندة اين كتاب اطّالع چنداني در دست نيست و دانسته
» ابوبكر بن الزّكي المتطبب القوني ملقّب به صـدر «آثارش است. او در مقدمة كتاب خود را 

هـايي  بود و نامـه  - بيبياستاد ابن –) او پرورده و شاگرد بدرالدين يحيي 4 نامد. (همان:مي
شود. ظاهراً عالوه بر دبيري و ترسل، در پزشكي هم دستي خطاب به او در كتابش ديده مي
  ها، از لقب او (متطبب) نيز مشخص است.داشته است و اين عالوه بر نامه

  
  طرح مسئله .2

دارند و موضوع » تحيت«اخوانياتي هستند كه بخش اعظم آنها عنوان هاي روضة الكتّاب نامه
اي ديگر بـا  ها، دستهها پرسيدن احوال و بيان مسائل دوستانه است.در ميان ساير نامهكلّي آن

وجود دارد كه عالوه بر خاص بودن سـاختار، در  » دعوت دوستان به مجلس انس«موضوع 
  ها هستيم:در پي پاسخ به اين پرسشسبك هم متفاوت هستند. در اين مقاله 

ها به رغـم تعـداد كـم در ميـان انـواع      نامهشود كه اين دعوتيك: چه عاملي سبب مي
  هاي ديگر توجه خواننده را به خود جلب كنند؟ نامه

هـا از  نامـه دو: عالوه بر موضوع، چه عناصر سـبكي و سـاختاري سـبب تمـايز دعـوت     
  شوند؟وانيه) ميها (به عنوان شكل سنتّي اختحيت

هاي واژگاني، نحوي و اي (بررسي متن در اليهشناسي اليهدر اين بررسي، از شيوة سبك
  بالغي) استفاده خواهيم كرد. 
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  . پيشينة تحقيق3
اسـت.  الكتّاب برخالف بسياري از كتب منشĤت چندان مورد توجه و بررسـي نبـوده  روضة

مبناي سه نسخه تصحيح كرد و اطّالعاتي در اين كتاب را بر  1348ميرودود يونسي در سال 
مورد مؤلّف و زبان فارسي در آسياي صغير را در مقدمة آن آورد، ولي به بررسـي زبـاني و   
سبكي متن كتاب نپرداخت. پس از او محققان ديگري نيز به اين اثر اشاره كردند، از جملـه  

ه زندگي و احـوال او پرداختـه و در   اهللا صفا در تاريخ ادبيات در ايران كه بيشتر باستاد ذبيح
  توصيف نثر كتاب تنها به جمالتي اكتفا كرده است:

ها به تمام معني بر شيوة مترسالن قـرن هفـتم نگـارش يافتـه و     انشاء صدر در اين نامه
ام و بايـد  داراي همان خصائص نثر ترسل و نثر مصنوع است كه پيش از اين شرح داده

هاي خود به طريقة مترسالن بزرگ ي از عهدة انشاي نامهاذعان داشت كه صدر به خوب
دهندة اطالعـات وسـيع   عبارت و نشانهاي او همه آراسته و زيبا و خوشبرآمده و نامه

  )1/3/1227: 1382نويسنده از ادب عربي و فارسي است (صفا،

 دكتر محمدامين رياحي در كتاب زبان و ادبيات فارسي در قلمرو عثماني ايـن كتـاب و  
نثري سـاده و روان و  «مولّفش را در چند سطر معرّفي كرده، اما در مورد نثرآن تنها به جملة 

) الهامه مفتاح و وهـاب ولـي در كتـاب    127: 1369اكتفا نموده است (رياحي،» شيرين دارد
نگاهي به روند نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسي در تركيه به اين كتاب و مولف آن اشاره 

اهللا صفا و ميرودود يونسي است.(مفتاح و هاي ذبيحاما مطالب آنها تنها تكرار نوشتهاند، كرده
هاي ها مضموننامه (رديابي برخي از تركيب- اي با عنوانحافظ) در مقاله93- 91: 1374ولي،

هاي ديواني و اخواني) برخي از عناصر و اصطالحات در اين كتـاب  (و  شعر حافظ در نامه
اند، ولي مقاله دربردارندة اطّالعـاتي  وارة حافظ بررسي شدهدر اشعار نامهساير كتب ترسل) 
ــة  ــورد روض ــت. (  در م ــر آن نيس ــاب و نث ــان،   �الكتّ ــي و هراتي ــدي داران  8: 1390احم

،11،17،20،23(.  
  

  روضة الكتّابها در  . موضوع نامه4
هسـتند. اخوانيـات   هاي روضة الكتّاب در زمـرة اخوانيـات   همچنان كه پيشتر گفته شد نامه

هاي آيين دبيري آمده است: شـكر،  ها در كتاباي دارند كه برخي از آنموضوعات گسترده
و  68- 46: 1389ميهنـي،  �شكايت، تهنيت، تسليت، اشتياق، افتتـاح بـه مكاتبـت و غيـره. (    

  هاي روضةالكتّاب به شرح زير است:) موضوع نامه334- 318و  282- 26: 1379خويي،
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هاي اين كتاب، منشĤتي هستند كه به پيروي از قونيوي آنها جاه درصد نامهالف) حدود پن
اي است كه هدف آن بيشتر برقراري ارتباط بـين  ناميم. منظور از  تحيت، نامهمي» تحيت«را 

رود. سـالم و درود  ها از موضوع خاصي سـخن نمـي  نويسنده و مخاطب است. در اين نامه
شـود و در  شود، شرح اشتياق او به ديدار مخاطب بيان مـي نويسنده به مخاطب فرستاده مي

  آيد. پايان آرزوي سالمتي يا درخواست پاسخ نامه مي
ناميم. صدر به اقتضاي كار خود مدتي از قونيه دور و مي» نامهفراق«اي ديگر را ب) دسته

 .هستند. ها شرح فراق و اشتياق نويسندهدلتنگ دوستان قونيوي خود بوده است. اين نامه

  شود.ج) تهنيت و تسليت كه ده نامه را شامل مي
  كه موضوع آنها خواندن دوستان به مجلس انس است.  نامهد) پنج دعوت

ه) موضوعات پراكنده؛ از جمله شفاعت، شكايت از دوستاني كه بـه عيـادت او نيامـده    
  ».طاعن حسود«اي با يك بودند، سپاس و معارضه

ماغ كه اصالً نامه نيست و صرفاً به عنوان يكي از منشĤت صـدر  و) رسالة مناظرة دل و د
  است.در اين كتاب آمده

اي ندارند. موضوع اصلي نامه در آنهـا  هاي دستة دوم و سوم و پنجم، تشخّص ويژهنامه
ه   نامهبه نثري آراسته بيان شده است. دعوت ها به سبب ساختار تغزّلي ويژة خود قابـل توجـ

ترين ساختار اخوانيات كه در كتب آيين دبيري آمده است پيروي از سنّتي هستند. دستة اول
هـا را بـا آن   نامـه گيريم و دعـوت كنند. از اين رو اين دسته را به عنوان شاهد در نظر ميمي

  كنيم.مقايسه مي
  

  ها نامه . بررسي ساختار تحيات و دعوت5
هـاي  شده در آيـين هاي مطرحيوهدر بخش ساختار به اجزاي مختلف نامه و تناسب آن با ش

  شود.دبيري پرداخته مي
  

  ساختار تحيات 1.5
اند. توصيف كامل و دقيق برخي كتب آيين دبيري به توصيف ساختار اخوانيات نيز پرداخته

تـرين سـاختار   توان در كتاب فنّ نثر از استاد حسين خطيبـي ديـد. رايـج   اين ساختار را مي
  شود:اين اركان را شامل مي - كه در تحيات از آن پيروي شده است –اخوانيات
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  شود:الف) ركن صدر مكتوب: بخش آغازين نامه است كه معموال شامل دعا و سالم مي
صدر نامه؛ و اين ابتداي نامه را خوانند كه بعد از تسـميه آغـاز كـرده شـود، و ادب آن     

كرده آيد، پس هر چه بديشان نبشته شـود  است كه با بزرگان افتتاح سخن به دعا و ثنا 
واجب دارند كه زندگاني و دعا نبيسند... و به اكفا مستحب است و اگر ننبيسـند سـبك   

  )10: ص 1389داشتن شمارند و به كهتران روا بود اگر ننبيسند (ميهني،

تواند موضوعات مختلفي داشته باشد؛ از جملـه شـروع   صدر نامه عالوه بر دعا و ثنا مي
 �ابيات فارسي يا عربي يا توصـيف و مضـامين شـاعرانه. (بـراي تفصـيل در ايـن بـاره        با 

  )1386خطيبي،
ب) ركن شرح اشتياق: در اين بخش نويسنده به بيان اشتياق خود براي ديدار مخاطب و 

 1شـوند پردازد. اخوانيات گاهي مستقيماً با شرح اشتياق آغاز مـي احوال خود در فراق او مي
  )421 :1386(خطيبي،

ــا جمــالت دعــايي عربــي يــا فارســي خــتم  ج) خاتمــة مكتــوب: نامــه هــا معمــوال ب
شـاءاهللا و صـلوات و   دانـد كـه نامـه بـا ان    ) ميهني شايسته مي42: 1386اند.(خطيبي، شده مي

  تحميد ختم شود:  
بدان كه درست است كه هر سخن كه تعلق به مستقبل دارد بر عقب آن كلمـة اسـتثناء   

كه گويي تا به موقع افتد ان شاء اهللا تعالي؛ تا تمام كرده آيد ان شـاء اهللا  گفته شود، چنان
گاه زندگاني با همان القاب و خطاب كه عزّ و جلّ و چون نامه ختم كرد والسالم؛ و آن

بود، بنويسد و بر عقب آن تحميد و صلوات و كلمة اعتصام بنويسد در صدر اثبات كرده
  )16: 1389(ميهني،

تري برخوردار بودند و به خصوص در ركـن  سبت به سلطانيات از زبان ادبياخوانيات ن
آمد، به زبان شعر بسـيار  اي كه گاهي در صدر مكتوب ميشرح اشتياق و توصيفات شاعرانه

  شدند. اين اركان در تحيات صدر قونيوي بدين شكل هستند:نزديك مي
شوند. اين سالم و دعا گـاه بـه   ها با سالم يا دعا آغاز ميصدر مكتوب: اكثر اين نامه ـ

  آيد.صورت منثور و گاهي به صورت منظوم مي
شرح اشتياق: در روضة الكتّاب شرح اشتياق به سه صورت مختلف آمده اسـت:. در   ـ

 گذرد:برخي موارد با جمالتي چنين به صورت مختصر از شرح اشتياق مي
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افتـد،  شروعي نمـي  رود و در تفصيل و تشريح اجزاي آندر بسط اشتياق خوضي نمي
چه در كاري كه حصول آن ناممكن و وجود آن مستحيل باشد عاقالن رغبت نكننـد و  

  ) 87: 1349در طلب اسباب آن اوقات خود مصروف نگردانند (قونيوي،

نظران گمان برنـد و  اگر در شرح آرزومندي خوضي رود و در بسط آن اقدام افتد كوته«
حصر است و صالحيت احصـا دارد كـه در آن شـروعي    بيگانگان توهم كنند كه مگر قابل 

  )43(همان:» رودمي
  .اي براي اغراق در اشتياق كاتب به مخاطب كاربرد داردچنين شيوه

گاهي شرح اشتياق بعد از ركن صدر مكتوب و گاهي در آغاز نامه به صـورت منظـوم،   
  شوند .ياق شروع ميها با ابياتي در شرح فراق و اشتنامهآيد. فراقمنثور يا هر دو مي

 اي كه در او تودة رياحين اسـت به روضه   نسيم بـاد صـبا چـون وزي سـحرگاهي    «
 بگو كه صدر ز درد فراق غمگـين اسـت     ســالم مــن برســان نــزد دوســتان قــديم 

 »ز خون ديده كنارش هميشه رنگين است   بـارد ز بس كه اشـك پيـاپي ز ديـده مـي    
  )14(همان : 

هايي كه موضوع مشخصي دارند (دستة سوم و پنجم) برخالف نامهبخش اصلي نامه:  ـ
هـايي  ها موضوعدر تحيات اين بخش وجود ندارد يا چندان مطول نيست. اين بخش

  چون آرزوي ديدار دوباره دارند.
هاي قونيوي ويژگي خاصي ندارند.گاهي بالفاصـله بعـد از   ختم مكتوب: خاتمة نامه ـ

د بـه اسـتثنا يـا دعـا       ا به پايان ميپايان بخش اصلي نامه، آن ر رساند و خـود را مقيـ
گاهي نيـز   2اند.ها با دعا (در حد يك جملة كوتاه) خاتمه يافتهكند. گاهي نيز نامه نمي

 .)10بخش مكتوب است. (همان: انتظار دريافت پاسخ نامه پايان

 

 ها نامه ساختار دعوت 2.5

توان بـه سـه بخـش اصـلي     ها را ميندارند. ساختار آنها هيچ يك از اركان فوق را اين نامه
  تقسيم كرد:

ابيات آغازين: اين ابيات فارسي يا عربي مفاهيمي تغزّلي دارند و در وصف طبيعـت،   ـ
 شراب يا اغتنام فرصت هستند.
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توصيف مجلس انس: بسته به اين كه مجلس انس در چه فصـل و شـرايطي برگـزار     ـ
 آيد.يشده باشد، توصيفاتي دربارة آن م

حضور گويد كه مجلس انس بيدعوت مخاطب به مجلس: در اين بخش نويسنده مي ـ
 كند.مخاطب صفايي ندارد و حضور او را درخواست مي

 

  ها و تحيات نامه . بررسي سبكي دعوت6
ها، توجه به اين نكته الزامي است كه متون مورد مقايسة ما نوشتة در بررسي سبكي اين نامه

هاي اراي موضوع كلّي مشابه و متعلّق به يك كتاب هستند.از اين رو تفاوتيك نويسنده، د
هاي انـدك و  چشمگير و بزرگي بين سبك نثر اين دو دسته مشاهده نخواهدشد. اما تفاوت

كند. در اين كوچكي وجود دارد كه در نهايت در چشم  خواننده تمايزي اساسي را ايجاد مي
  و نقش آنها هستيم.ها بخش در پي يافتن اين تفاوت

هاي كتاب، چهار نامه برگزيده شد، تا از نظر حجم و تعداد در تناسب بـا  از ميان تحيت
  ها باشد. نامهدعوت
  
 الية نحوي 1.6

در الية نحوي به مباحثي از جمله وجهيت، ساختمان جمـالت و ترتيـب اجـزاي جملـه و     
  شود.صداي دستوري پرداخته مي

 ساختمان جمالت 1.1.6

هـا در جملـه، بلنـدي و    اختمان نحوي جمله در سبك نقش بسـزايي دارد. ميـانگين واژه  س
هـا تنـوع   پايگي و وابسـتگي آن ها با هم و سادگي و پيچيدگي، همكوتاهي آن، روابط جمله

هـا بـا هـم، چهـار نـوع سـبك نحـوي        سبكي را پديد مي آورند. براساس نوع پيوند جمله
  آيد: مي  پديد

هـاي كوتـاه مقطّـع و    هاي مستقل كـه در جملـه  گروهي از انديشه الف) سبك گسسته:
 گيرند.مستقل بدون حرف ربط كنار هم قرار مي

سـاز كنـار هـم    پايهپايه كه با حروف ربط همهاي مستقل همپايه: از جملهب) سبك هم
 اند تشكيل شده است.قرار گرفته
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 ولي تو در تو و پيچيده نيستند. اند،ها به هم وابستهج) سبك وابسته: در اين سبك جمله

هاي مركّب بسيار طوالني و پيچيده كه از چند بنـد و  د) سبك متصل و تو در تو: جمله
 )   simpson,2004:59-62و  278 - 276: 1392فتوحي، �اند. (واره تشكيل شدهجمله

فنّـي،  سازند. در متون نثر ترين متن را ميترين و سبك متّصل پيچيدهسبك گسسته ساده
  شود. هاي وابسته و متصل استفاده ميعموماً از سبك

ها در سراسر متن رسيم كه نوع جملهالكتّاب، به اين نكته ميهاي روضةبا بررسي جمله
  يكسان نيست. در آغاز تحيات بيشتر از سبك متّصل استفاده شده است:

  :3شودمي آيند كه نثار مخدوماين جمالت گاه در وصف سالم و تحيتي مي
همتي كه مستدعي حصول معرفت عالم عزّت و مستوجب احراز هدايت سبيل آخرت 
باشد و توفيقي كه جالب مراضي و ميامن رحماني و قايد عواطـف و مـراحم سـبحاني    
بود و بصيرتي كه نتايج عواقب امور و اواخر احوال و اعجاز افكار را از سر ايقاني تمام 

وع مالحظت كند و بسطتي كـه در ظـلّ ظليـل آن عـالمي از     و امعاني بالغ در مبادي وق
حرارت سموم افتقار و لوعت هاجرة احتياج مرفّه ماند... ذات بـزرگ خداونـدم را كـه    

؛  8:ص1349(قونيـوي،  مستجمع اقسام فضايل و مستوعب انواع دانش است شامل بـاد 
  )35،83،109- 18،34همان  �نيز 

  يل دعا به كار مي روند: گاهي جمالت طوالني در وصف مخدوم و ذ
آفتاب فضيلت خداوندگارم كه در آسمان افادت علوم حقيقي و آفـاق تعلـيم مقـدمات    
يقيني درخشان است و به بركت پرتو ضياء و شعاع سناي آن عـالمي از ظلمـت شـب    

رسند و از لجة درياي ضاللت به ساحل نجات هدايت جهالت به نور صباح معرفت مي
 )22كسوت فنا در امان باري مصون باد (همان:  يابند، از وصمتمي

گيـرد و  هـاي پيچيـده كاسـتي مـي    هاي نامه، بسـامد جملـه  اما با رسيدن به ساير بخش
شوند. اين تغيير ساخت از سنّت قديم نگارش مكاتيب پايه بيشتر ميهاي مركّب و هم جمله

هسـتند آراسـته و    گيرد. صدر مكتوب و شرح اشتياق كه در حكـم مـدخل نامـه   نشأت مي
ا   ها تأثير بر مخاطب است، نه معنـي شوند؛ زيرا هدف اصلي آنپيچيده نوشته مي رسـاني. امـ

شـوند، بـه مراتـب    هاي ديگر نامه كه به هدف انتقال پيامي بـه مخاطـب نوشـته مـي    بخش
 هستند.  تر ساده
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به اتفـاق  ها با اين كه از جمالت طوالني استفاده شده ولي اكثريت قريب نامهدر دعوت
  پايه يا مركب هستند:ها از نوع همجمله

بندگان قديم و چاكران ديرينه كه همه داغ اخالص بر جيين و مركب انقياد و اذعان زير 
زين دارند،پنهان از حوادث روزگار و عوايق گيتي در گلسـتاني چـون روضـة بهشـت     

صـفاي ضـمير   دلگشا و جويباري چون سبزة عذار شاهدان زيبا حاضرند و شـرابي بـه   
حركـات  كنند از دست ساقي شـيرين خردمندان و طيب مذاق حضور دوستان تناول مي

 ) 130مطبوع شمايل و صفات (همان:  

علّت اين تفاوت، هدف و مخاطب متفاوت اين دو دسته است. مخاطب تحيات در اكثر 
ا بـا  تـوان او ر نامه دوستي صميمي اسـت كـه مـي   ها بزرگي است، ولي مخاطب دعوتنامه
  اي به مهماني دعوت كرد.رقعه

دهد و هاي پيچيده ارتباط خواننده را با متن افزايش ميدر نظر مخاطب عام، كمي جمله
  تر باشد.ها نسبت به تحيات سادهنامهشود كه خواندن دعوتسبب مي

 وجهيت 2.1.6

رد ميـزان  عبارت است از تلقّي گوينده از چيزي با عقيدة او در مـو (modality) وجهيت 
درستي مفهوم يك جمله. وجهيت بيانگر ميزان قاطعيت گوينده در بيان يك گزاره است 

، simpson,2004:39شـود ( كه به طور ضمني به وسيلة عناصر دسـتوري نشـان داده مـي   
  )176: 1391كردچگيني،

- 289: 1392فتـوحي،   �تواند در قيد، صفت و فعل جمله نمود پيدا كنـد.( وجهيت مي
ايم. وجه فعل در كتب دستوري فارسي در اين پژوهش بر وجوه فعل تمركز كرده )  ما291

) 54- 1/55: 1387انـوري،  �شـود. ( عموماً به سه دستة امري، التزامي و اخباري تقسيم مـي 
اند و وجوه جمله را به دستة منفي و پردازاني مانند سيمسپون اين ديدگاه را توسع دادهنظريه

انـد.اين نظريـه بيشـتر در    هايي قائل شدهرده و در هر دسته زيرگروهمثبت و خنثي تقسيم ك
ــاربرد دارد. (   ــتان ك ــت داس ــي رواي ــي، �بررس ــل181- 176: 1391كردچگين زاده و ، آقاگ

كنـد:  بنـدي مـي  ) محمود فتوحي وجوه فعل را ايـن گونـه دسـته   16- 12: 1387پورابراهيم،
تمنّايي (آرزو، اميـد، خـواهش)، معرفتـي    اخباري، التزامي (امر، نهي، شرط، توصيه، اجبار)، 

ــده)     ــور و احساســات گوين ــانگر ش ــاطفي (بي ــده) و ع ــناخت گوين ــاهي و ش ــانگر آگ (بي
  )289- 1392:286(فتوحي،
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 - با كمي تغييـر  - تواند مكمل ديدگاه دستوري سنّتيبه عقيدة نگارنده ديدگاه فتوحي مي
گر شك و ترديد و احتمال)، و امري باشد، يعني به سه وجه اصلي فعل، اخباري، التزامي(بيان

تـوان بـين   (امر، نهي، اجبار) قائل باشيم و آن را با وجـه تمنّـايي تكميـل كنيم.گـاهي نمـي     
خواهش و دستور تفكيك قائل شد؛ از اين رو بهتر است كه خواهش نيز زيرمجموعة وجـه  

  امري باشد و وجه تمنّايي به آرزو و دعا اختصاص يابد.

  هاتحيتجدول وجهيت در 
  امري  تمنايي  التزامي  اخباري  
  1  3  6  30  1نامة 
  0  4  8  19  4نامة 
  0  6  17  15  10نامة 
  0  1  4  10  30نامة 

  1  15  32  74  مجموع
  
توان گفت در اكثريت قريب به اتّفاق متون، وجه اخباري بر ساير وجوه غلبه دارد. از مي

دهندة چيزي نيست؛ بلكه كاركرد اين وجه در مـتن  وجه اخباري خود نشاناين رو فراواني 
هاي اخباري براي بيان اشتياق نويسنده، توصيف مقام مخاطب، ها وجهمهم است. در تحيت

اعالم دريافت نامه و مانند اين كاربرد دارد. وجه تمنّايي در دعاهاي صدر و پايان مكتوب به 
  اند:التزامي در صدر نامه و براي بيان سالم و دعا به كار رفتههاي رود. برخي ساختكار مي

ت آن  « ام تزلزل نپذيرد و خدمتي كه مباني محبـسالمي كه قواعد آن از صرصر ساعي نم
  »افنداز منجنيق حاسد فتّان تخلخل نبيند ... به حضرت خداوندگار ... اصدار مي

  ها نامه جدول وجهيت در دعوت
  امري  تمنايي  التزامي  اخباري  
  1  0  2  30  14نامه 
  2  0  0  14  28نامه 
  1  0  2  10  41نامه 
  1  0  3  8  46نامه 
  1  0  3  7  50نامه 

  6  0  10  69  مجموع
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ها بيشتر است، زيرا وجوه ها نسبت به تحيتنامهدرصد فراواني وجه اخباري در دعوت
  توان به چند دليل اشاره كرد:كم هستند. براي اين مسئله مي نامهتمنّايي و التزامي در دعوت

هـا  نامـه . در تحيات بخشي از نامه به سـالم و دعـا اختصـاص دارد؛ ولـي در دعـوت     1
پـردازد. از ايـن رو   رود و به توصيف مجلس و باغ مينويسنده مستقيماً سر اصل مطلب مي

ها وجـود ندارنـد يـا انـدك     در اين نامه- دكه در دعاها كاربرد دارن –وجه تمنّايي و التزامي 
  ها اخباري است. هستند.اكثر جمالت توصيفي هستند و فعل آن

- ها مخاطب مقام بلندي دارد. نويسنده به عرض سالم و دعا به او اكتفا مي. در تحيت2

هـا دوسـت نزديـك كاتـب     نامهكند و تقاضا و درخواستي از او ندارد. ولي مخاطب دعوت
تشريفات آنها را به ميهماني دعوت كرد. بـه  توان با يك نامة كوتاه و بيا كه ميچر –هستند 

ها يك يـا دو جملـه بـا وجـه امـري وجـود دارد كـه محتـواي آن         همين سبب در اين نامه
  درخواست حضور مخاطب در ميهماني است.

  صداي دستوري 3.1.6
يابد. صداي دستوري عبارت بخشي از رابطة سبك و انديشه در صداي دستوري بازتاب مي

كنندگان در فرآينـد فعلـي. صـداي    است از رابطة ميان رخداد يا حالت فعل با ديگر شركت
شـود.  دستوري در كنار ديگر وجوه فعل مانند زمان، نمود، وجهيت و حالـت شـناخته مـي   

  اند از: ترين صداهاي دستوري عبارتمعمول
انجام يك عمل توسط عنصر اصلي جمله (نهاد)  بيانگر  (Active Voice)الف) صداي فعال

  گر يا عامل فعل باشد، جمله صداي فعال و مؤثّر دارد.است. وقتي نهاد جمله كنش
ل فعـل    (Passive Voice)ب) صداي منفعل  وقتي مبتداي جمله پذيرنده، هدف يا متحمـ

ي منفعـل  هـا صـدا  باشد، جمله صداي منفعل و پذيرا دارد. در زبـان فارسـي ايـن سـاخت    
و 4مجهـول، وجـه مصـدري   هـاي شـبه  هاي مجهول و جملههاي اسنادي، جملهدارند:جمله

  .5الزم  فعل
ج)صداي انعكاسي: وقتي در جمله فاعل و مفعول يا مبتدا و خبـر يـك مرجـع دارنـد،     

  شود. صداي نحو انعكاسي مي
ارد، ولـي  اي است كه فعل الزم در آن ظاهري فعال دد)صداي مياني: اين صدا در جمله

  »غذا سوخت.«كند. مثل يك كار منفعل را توصيف مي
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شود كه فاعل و مفعول فعلـي را بـه صـورت    اي شنيده ميه) صداي دوجانبه: در جمله
  كنند. متقابل اجرا مي

گر و فاعل و) صداي سببي: در اين نوع صدا، نهاد جمله سبب وقوع فعل است نه كنش
  )301- 295: 1392واقعي.(فتوحي،

 هاصداي نحوي در تحيت جدول

  صداي سببي  صداي مياني  صداي منفعل  صداي فعال  هاتحيت
  4  2  15  16  1نامة 
  0  2  26  4  4نامة 
  3  1  25  9  10نامة 
  1  1  11  7  30نامة 

  8  6  77  36  مجموع
  

چهار برابر صداي سببي اسـت.  صداي منفعل در تحيات حدودا دو برابر صداي فعال و 
علّت فراواني صداي منفعل نسبت به صداي فعال، تواضع مخاطب و استفادة او از جمالت 

  مجهول و اسنادي است.

  هانامهجدول صداي نحوي در دعوت
  صداي سببي  صداي منفعل  صداي فعال  
  4  22  8  14نامه 
 0  7  9  28نامه 

  0  16  4  41نامه 
  0  7  5  46نامه 
  0  7  5  50نامه 

  4  59  31  مجموع

ها صداي منفعل دو برابر صداي فعال و دوازده برابر صداي سـببي اسـت.   نامهدر دعوت
ها اسـنادي و  نامهها در دعوتها علّت متفاوتي دارد: جملهنامهغلبة صداي منفعل در دعوت

هر چند صـداي نحـوي در هـر دو نـوع     شود. در نتيجه توصيفي هستند و عملي انجام نمي
  يكسان است، اما علّت آن در هر نوع متفاوت است.
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  الية واژگاني 2.6
- اي)، ابـداع، نشـان  هاي واژگاني متون، مواردي چون بافت (رسمي/ محاورهدر بررسي اليه

  شوند.ها بررسي ميداري واژگان، ذهني و حسي بودن آنها و رمزگان

  گزيني سازي و واژه واژه 1.2.6
هـا و  هر دو دسته از نظر بسامد واژگان عربي يكسان هستند. به سياق متون نثر فنّي از متـرادف 

  نيستند.  كلمات عربي بسيار استفاده شده است؛ اما كلمات مورداستفاده شاذ و برساختة مولف

  حسي و ذهني بودن واژگان 2.2.6
ت كه بر مفهومي فيزيكـي و ملمـوس داللـت دارنـد.     مقصود از واژگان حسي، واژگاني اس

  واژگان ذهني بيانگر مفاهيم انتزاعي و ناملموس هستند.

  هاجدول واژگان حسي و ذهني تحيت
  ذهني  حسي  
  123  112  1نامة 
  137  118  4نامة 
  66  83  10نامة 
  45  54  30نامة 

  %) 50.2( 371  %) 49.8( 367  مجموع
  

تـوان  واژگان حسي و ذهني در تحيات معيار و الگوي مشخّصي ندارد. يعني نمـي تعداد 
گفت كه لزوماً و قاعدتاً در تحيات يكي از اين دو دسته بر دستة ديگري غلبه دارد. هر چند 

ات بسـيار    مفاهيم ذهني اي چون ارادت، اشتياق، اغراض، آرزو، رفعت و مانند ايـن در تحيـ
اي كه صدر در ساختارهاي تشبيهي فراوان خود به كـار  ژگان حسيشوند، ولي وامطرح مي

  شود.برد، سبب ايجاد تعادل بين اين دو دسته ميمي

 هانامهجدول واژگان حسي و ذهني دعوت

  ذهني  حسي  
  25  122  14نامة 
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  23  63  28نامة 
  18  41  41نامة 
  11  39  44نامة 
  24  40  46نامة 

  %)25( 101  %)75( 305  مجموع
  

ها واژگان حسي غلبة چشمگيري دارند؛ زيرا بيشتر واژگـان ايـن مـتن در    نامهدر دعوت
هاي طبيعي و جشن و سرور هستند. برخالف تحيات الگوي حسي و ذهني ارتباط با پديده

  بيني است.پيشبودن واژگان در اين گونه متون كامالً قابل

  ها رمزگان 3.2.6
هـاي مـورد اسـتفادة    ها را نيز به دنبـال دارد. واژه تفاوت در موضوع، تفاوت در رمزگان

  نويسنده عالوه بر بيان موضوع، در فضاسازي و تأثير متن بر مخاطب نيز كاربرد دارند.
ها از نظر رمزگان پراكنده هستند. يعني از ميان نزديك به دويسـت واژه،  در تحيات، واژه
  بندي شوند.هاي شاخص طبقهتوانند در زيرمجموعة رمزگانمي حدود شصت واژه

  هاي تحياتجدول رمزگان
  نظامي  علم و فضل  قدرت  عاطفي  طبيعي  
  2  15  10  15  10  1نامه 
  0  27  2  21  14  4نامة 
  4  0  18  6  13  10نامة 
  0  8  6  11  10  30نامة 

 6  50  36  53  47  مجموع

  
كه اكثراً بيانگر اشـتياق بـه    - هاي عاطفيشود در تحيات رمزگانهمچنان كه مشاهده مي

باالترين بسامد را دارد. در نامة دهم  - ديدار مخاطب و اميدهاي نويسنده براي مالقات است
نوشـته شـده،   اي بوده اسـت  پايهكه قاعدتاً مقام حكومتي بلند» امير السواحل«كه خطاب به 

هاي قدرت نسبت بيشتري دارنـد.  تر است و در عوض رمزگانبسامد رمزگان عاطفي پايين
ها گيرند فراوان هستند و بيشتر در تشبيههاي طبيعي با اين كه در درجة سوم قرار ميرمزگان

  اند. به استفاده شدهبه عنوان مشبه
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  هانامههاي دعوتجدول رمزگان
  عشرت  طبيعي  
  9  33  14نامة 
 7  24  28نامة 

  4  18  41نامة 
  4  9  44نامة 
  14  8  46نامة 

  38  92  مجموع
  

شود. اكثر واژگـان در يكـي از   ها چندان مشاهده نميها پراكندگي رمزگاننامهدر دعوت
هاي طبيعي رمزگانگيرند. بسامدهاي طبيعي جاي ميهاي عشرت و رمزگاندو دستة رمزگان

باشـي اسـت. علّـت ايـن امـر،      هاي عشـرت و خـوش  و بيش از دو برابر و نيم رمزگانباال 
طور كه پيشتر گفته شد، توصيف مجلس و تصويرسازي بـراي مخاطـب اسـت، زيـرا      همان
در فصل گـل   - جز يكي كه در پاييز است –آيد همة اين مجالس ها برميگونه كه از نامه آن

يف و تصـوير آن بـراي مخاطـب، نيـاز بـه اسـتفاده از       اند و توصو در ميان باغ برگزار شده
هاي عشرت (مانند مي، ساقي، عيش، اند. همچنين رمزگانواژگاني دارد كه مرتبط با طبيعت

  گر مجلس انس هستند.صراحي و ...) توصيف
  
  الية بالغي 3.6
شود.پيش از هاي دو نوع نامه در اين اليه آشكار ميتفاوت - و نه لزوماً بيشترين –ترين مهم

بررسي خصوصيات بالغي اين دو دسته از منشـĤت؛ نخسـت بهتـر اسـت كـه بـه تعريـف        
 معاصران از نثر فنّي توجه كنيم.

  داند كه به شعر شباهت دارد از لحاظاستاد بهار نثر فنّي را نثري مي
المعني هاي مترادفهاي مكرّر و آوردن جملهاستعمال صنايع و تكلّفات صوري و سجع

داني الفـاظ و كلمـات   اللفظ؛ و در همان حال براي اظهار فضل و اثبات عربيتلفو مخ
شمار به كار برده شد و شـواهد شـعريه از تـازي و پارسـي بسـيار گرديـد و       تازي بي

  )248: 1382تلميحات و استدالالت از قرآن كريم پديد آمد (بهار،
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نيز بـه ايـن خصوصـيات     را» مخيل بودن و زبان تصويري«شميسا در توصيف نثر فنّي 
  )76: 1384افزايد (شميسا،مي

دهد؛ اما الزم است بـه ايـن نكتـه    ها  خصوصيات كلّي نثر فنّي را نشان مياين توصيف
توجه شود كه نثر فنّي از نظر موضوعي انواعي دارد: متون توصيفي و داستاني (مانند كليله و 

خ جهانگشا)، منشĤت و نثرهاي علمي و ادبي. دمنه يا مرزبان نامه)، متون تاريخي (مانند تاري
بسامد خصوصيات يادشده در همة اين انـواع يكسـان نيسـت. مـثال در متـون توصـيفي و       

هاي مخيل بودن و زبان تصويري بيش از متني مانند مقدمـة المعجـم شـمس    داستاني، جنبه
نثرهاي توصـيفي و  تر از اي پايينقيس رازي است. منشĤت از نظر تصوير و تخيل در مرتبه

هـاي  گيرند. انواع منشĤت نيز از نظر صنايع ادبي مراتبي دارند؛ مثال در نامـه داستاني قرار مي
ديواني و سلطانيات، صور خيـال بسـيار كـم اسـت و بيشـتر بـه صـنايع بـديعي پرداختـه          

  است.   شده
انـد.در قـرن   نويسندگان كتب آيين دبيري در مورد صنايع مورد استفادة دبير توضيح داده

ششم هجري كتابي در آيين ترسل نوشته شد كه بسياري از معيارهاي رايج براي كتابـت در  
مقدمة آن بيان شده است. نويسندة اين كتـاب، كاتـب سـمرقندي، احتمـاالً همـان ظهيـري       

) كاتـب  35: 1388قلعـه، صفري آق �السياسه است.(سمرقندي مولّف سندبادنامه و اغراض
  نويسد:داند و مييانه را به شعر نزديك ميسمرقندي، نثر منش

 هدبير را حاجت آيد به دانستن چند چيز ك ،علم كتابت نزديك است به علم شعرچون 
انـد و آن دو گونـه    اند، اول معني سجع كه از بانگ قُمـري گرفتـه   در كتابتاستعمال كرده

 ...مجاز و استعارت نديگر دانست...است، يكي متوازي و متساوي و دوم متوازن و متقابل
بـه  و ديگر تشبيه است و تشبيه ماننده كردن بود چيزي را به چيزي به حكـم ماننـدگيِ   

ي و زديگر ترصيع است و آن كلمـات مركّـب باشـد چـون متـوا     ...بعضيبه همگي يا 
و ديگر اغراق صنعت و او دور دررفـتن بـود بـه    ...متساويچون منبع عدل و منهل فضل

ديگـر تنسـيق   ...برد ي در مدح كسي آفتاب نور از راي او ميصفت چيزي چنان كه گوي
ديگر مراعات نظير است و اين جمع كردن بـود ميـان كـه بـه يكـديگر      ..صفات است 
ديگر مراعات اضداد است چون روز و شـب و كـم و بـيش چنـان كـه      ...نزديك بوند 

آتش افروزد  راي او از روشني در تاريكي غيب راه برد، يا زخم كوپال او از آب :گويي
  )17- 15: 1393(كاتب سمرقندي، و اين صنعت غريب و دشوار است
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هر چند كاتبان اين اصول را پيش چشم داشتند، ولي برداشت و نوع استفادة هر كاتب از 
هاي رشيد وطـواط و منشـĤت خاقـاني    شود كه ميان نامهها متفاوت بود. همين سبب ميآن

  تفاوتي اساسي مشاهده شود.
منظور از تشخّص آن ويژگي اسـت   - تاب از نظر بالغي متن شاخصي نيستروضة الكّ
توان يك نامة خاقاني را در ميان صدها نامة ديگـر و كليلـه و دمنـه را در ميـان     كه با آن مي

سـرزمين او  هايي كه معاصر و هـم از نظر بالغت با نمونه - صدها كتاب ديگر تشخيص داد
تفاوت چنـداني نـدارد؛   6عنوان نمونه آورده است حسام خويي در كتب آيين دبيري خود به

هايبرجسـتة آثـار   چنان كه ادامه خواهد آمد، بسامد باالي صور خيال از ويژگـي هر چند هم
الكتّاب از نظر صنايع بالغي در يك سطح نيسـتند و  هاي روضةاوست. با اين حال همة نامه

  ها از تحيِات است.نامهدعوتاتّفاقاً بالغت عالوه بر موضوع از وجوه مهم تمايز نثر 
پردازيم و سپس خصوصيات هر يك ها ميدر ادامه، به توصيف كلّي ساختار بالغي نامه

  شمريم. از دو دسته را برمي

  بيان 1.3.6
الكتّـاب  توان گفت تشبيه در ميان عناصر بياني بيشترين بسامد را در مـتن روضـة  مي تشبيه:

هـاي قونيـوي از نظـر تصـاوير غنـي      ه است كه نامهدارد. وجود تشبيهات فراوان سبب شد
ساير .اند باشند. از نظر ذكر كردن وجه شبه، تشبيهات مفصل بيشتر در سالم نامه به كار رفته

  تشبيهات بيشتر مجمل و اضافة تشبيهي هستند.
تشبيهات به كار رفته، بيشتر از نوع عقلي به حسي هستند؛ بـه عبـارتي ديگـر نويسـنده     

تا مفاهيمي چون فراق، وصال، غـم و شـادي، انديشـه و خـاطر و امثـالهم را بـه       كوشد  مي
  مفاهيمي محسوس تشبيه كند. از آن جمله مي توان به موارد زير نيز استناد كرد:

) گرد تغير، خاشـاك تكـدر   7شياطين غرور، مرَدة طغيان، رايد نوايب، سموم افتقار (ص
) صـبح  10خطيـر، لبـاس خـدمت (ص    ) حلة مطـرّز آن مهـم  9) صبح سعادت (ص8(ص

) 15) آينة ضمير، سموم هموم مشـتاقان (ص  11كامراني، درياي اشتياق، ساحل نجات (ص
خانة دنيا، )شراب49) فراشان تقدير، جاروب احترام، گالب احتشام (ص16جام اشتياق (ص
  ) و...100)مرغ خيال، آتش اكاذيب، تازيانة مذلت، كاسة آز (ص53حبل اصطبار (ص

توان يافت كه در آن حداقل دو يا سـه  اي از كتاب را ميتوان گفت به ندرت صفحهمي 
  اضافة تشبيهي به كار نرفته باشد.
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اســتعاره نســبت بــه تشــبيه در روضــة الكتّــاب بســامد بســيار كمتــري دارد.  اســتعاره:
  هاي مصرّحه اكثراً در وصف مخاطب است: استعاره
تان فضايل بويي ندميد و از آن روضة مدتي است كه از آن گلس« در وصف مخاطب: ـ

- معالي نسيمي نوزيد و از آن كشور محامد بريدي نرسيد و از آن سحاب مكارم قطره

  ) 112(همان:  » اي نباريد.
هر كه روزي در عداد بندگان آن حضرت آمـد ... از آن دريـاي   «در وصف مخاطب:  ـ

  )118همان: »(مكرمت و آفتاب سيادت محظوظ شد.
حق عليم است كه چون استماع افتاد كه آن دريـاي فضـيلت   «بزرگي: در باب وفات  ـ

غاير گشت و آن آفتاب سيادت منكسف شد و آن روضة معالي به ذبول انجاميد و آن 
  )119همان:  »(كشور فضايل و ديار ايادي خالي ماند...

ها نه آنهاي مكنيه، نويسنده بيشتر گرايش به استعاراتي دارد كه مستعارمدر مورد استعاره
  انسان است.(تشخيص)

  )18(همان: » رخسارة آمال گلگون و سينة بدسگال چون دل الله پرخون.« 
چهــرة گــل چــون بناگوشــان خوبــان مــورد و گيســوي بنفشــه چــون زلــف ايشــان  «

  )97همان: »(مجعد.
 )89(همان: » افتد...دقايقي چند از زبان قلم تحرير مي«

سازد، هر چند متعدد هستند ولي به نـدرت  مي تعارهتصاويري كه قونيوي با تشبيه و اس
تــوان تصــويري تــازه و خالقانــه در آن يافــت. او از ميــراث تصــويري نياكــان خــود  مــي

  كند. مي  استفاده

  بديع 2.3.6
نگـاري سـجع،   الفاظ آمد، صنايع بديعي رايـج در نامـه  چنان كه در متن بازگوشده از غرةهم

الصفات هستند. اين صفت قابل تعميم به روضة اغراق و تنسيقجناس، مراعات نظير، تضاد، 
  الكتّاب نيز هست.

وزن ترين روش سجع در سطح واژه، سجع متوازي است؛ يعنـي هـم  هنري بديع لفظي:
هـاي قونيـوي   ها در حرف روي. اين روش را به كـرّات در نامـه  بودن كلمات و اشتراك آن

است و خود تكلّفي ننهاده و واژگان شاذ به كار نبرده توان مشاهده كرد. با اين حال او برمي
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از اسجاع متوازن (اشتراك واژگان در وزن) و سجع مطرّف (اشتراك واژگان در روي) براي 
هايي كه از نظر دستوري مشابه و متقارن هستند افزايش موسيقي كالم، به خصوص در جمله

  بيشتربهره برده است. 
انـد.  الم، موازنـه و مماثلـه بـه نـدرت بـه كـار رفتـه       در مورد روش تسجيع در سطح ك

المزدوج (هماهنگ كردن جمالت به وسيلة رعايت قافيه در پايان هر القرينه يا تضمين اعنات
هايي الخصوص نامهها، عليجمله يا تقابل اسجاع در حشو جمله) از صنايع پركاربرد در نامه

هاي فوق نيز مشهود است طور كه در مثال تري دارد، است. با اين حال همانكه نثر متكلف
قونيوي در اين شيوه هم راه تكلّف را نپيموده است.جناس بر خالف سجع از صنايع بديعي 

تـوان دوري نويسـنده از   الكتّاب است. علّت ايـن كمـي كـاربرد را مـي    كاربرد در روضةكم
  دانست.  تكلّف

هـايي كـه بـه    خصـوص نامـه   هاي قونيوي، بـه اغراق از خصوصيات نامه بديع معنوي:
توان ها را ميها است. بارزترين موارد كاربرد اغراق در نامهنامهنويسد و نيز فراقبزرگان مي

  وصف مخاطب، توصيف سالم و درودهاي خود به اوو شرح اشتياق دانست.
الكتّـاب بـه   هايي هستند كه تقريبا در هر صفحه و هر نامة روضهتناسب و تضاد از آرايه

كوشد تا اين تناسب را در تصاوير خـود نيـز رعايـت كنـد. در شـمارش      اند. او ميرفته كار
نظر كرده و صرفاً همنشـيني  ها از كلمات مترادفي كه در نثر فنّي معمول است صرفتناسب

  ايم.واژگان غيرمترادف و متناسب را در شمار آورده

  ها نامه صنايع ادبي در تحيات و دعوت 3.3.6
  بياني تحيات جدول صنايع

  كنايه  استعاره  تشخيص  تشبيه  
  1  9  7 37  1نامة 
  5  6  6  35  4نامة 
  4  3  9  19  10نامة 
  2  3  0  12  30نامة 

  12  21  22  103  مجموع
 158%)52(  درصد كل
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  جدول صنايع بديعي تحيات
  تناسب  اشتقاق  جناس  تضمين المزدوج  سجع  
  14  1  0  10  4  1نامة 
  14  4  2  28  7  4نامة 
  5  0  1  14  4  10نامة 
  9  0  0  11  5  30نامة 

  42  5  3  63  20  مجموع
  133%)48(  درصد كل

 

روند. در ميان صنايع بيـاني غلبـه بـا تشـبيه     پاي هم پيش ميدر تحيات بيان و بديع پابه
المـزدوج بيشـترين تعـداد را دارنـد.     ميان صنايع بـديعي  تناسـب و تضـمين   است؛ ولي در 

همچنان كه پيشتر گفته شد، ذهـن صـدر قونيـوي ذهنـي تصويرسـاز اسـت و از تشـبيه و        
گيرد. بخش زيادي از صنايع بياني متن در قسـمت  تشخيص در نوشتار خود فراوان بهره مي

يل  و عقلي به حسي هسـتند و مشـبه   صدر مكتوب آمده است كه اغلب از نوع تشبيه تفض
  است. » دعا«يا » سالم«آنها 

  جدول صنايع بياني دعوت نامه ها
  كنايه  استعاره  تشخيص  تشبيه  
  8  10  14  20  14نامة 
  0  2  3  12  28نامة 
  4  4  0  14  41نامة 
  2  1  2  9  46 نامة
  5  0  1  12  50نامة 

  19  17  20  67  مجموع
  123%) 59(  درصد كل

  هانامهجدول صنايع بديعي دعوت
  تناسب  اشتقاق  جناس  تضمين المزدوج  سجع  
  14  3  1  8  4  14نامة 
  7  1  0  7  1  28نامة 



 151   تقي پورنامداريانو آباد  سحر مهرابي شريف

  5  0  0  7 7  41نامة 
  2  0  0  6  5  46 نامة
  1  0  0  7  1  50نامة 

 29  4  1  35  18  مجموع

  87%)41(  درصد كل
  

ها، بيان بر بديع غلبه دارد و صورخيال در متن فـراوان هسـتند.   نامهبه عكس، در دعوت
شوند؛ ماننـد تشـبيه   ها غالباً حسي به حسي هستند و عناصر مجلس انس را شامل ميتشبيه

كه از زمـان   - تابان، ساقي به ماه، باد صبا به فرّاش و مانند اين. تشخيصها به آفتاب شكوفه
هـا هـم بـه وفـور     در ايـن نامـه   - هاي مرسوم در وصف بهـار بـوده اسـت   رودكي از آرايه

  شود. مي  مشاهده
شـود. زيـرا نويسـنده از    به زعم نگارنده، تكلّف متن در بديع بيشتر از بيـان نمـوده مـي   

هاي آوايي و لفظي ايجاد و خواننده را برد تا تناسبترين بهره را ميگنجينة واژگان خود بيش
شود. اما بيان متوجه فضل و دانش خود كند؛ همين سبب پيچيدگي و ديرياب شدن متن مي

كند. به همين هاي هنري و تخييلي متن را تقويت ميبه تخيل و تصوير وابسته است و جنبه
تر اسـت  كند، زيرا سادهنامه بيش از تحيت ارتباط برقرار ميعلّت، خواننده احتماالً با دعوت

  و تصويرآفريني بيشتري دارد. 
  

  گيري . نتيجه7
ه مـي     هاي روضة الكتّاب، دو نوعِ دعوتدر بررسي نامه ات جلـب توجـ كننـد.  نامـه و تحيـ

نخستين دسته به سبب فضا و موضوع متفاوت و دستة دوم به سبب كثرت و غلبه بر انـواع  
  ديگر اخوانيه. 
اي متن به اين نتيجه رسيديم كه ايـن دو دسـته، بـه رغـم اشـتراك      شناسي اليهدر سبك

هاي سبكي با هم اندكي تفاوت دارند. اين تفاوت اندك، از نويسنده و موضوع كلّي، در اليه
  شود و در ارتباط متن با خواننده تأثير دارد. تفاوت موضوع و هدف نامه ناشي مي

ي در    در سطح واژگاني، تحيات بيشتر از واژگان ذهني بهره مي برند ولـي واژگـان حسـ
هاي اصلي طبيعي، ها غلبه دارد. در تحيات رمزگان خاصي غالب نيست و رمزگاننامهدعوت

  ها رمزگان طبيعي چيره است.نامهتند؛ اما در دعوتادبي و مربوط به قدرت هس
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هاي پيچيده در ركن صدر مكتوب و شرح اشتياق بـه  در سطح نحوي، در تحيات جمله
پايـه  تـر و بيشـتر هـم   ها كوتاهها جملهنامهاند. در دعوتاند و بر تكلّف متن افزودهكار رفته

نظر وجهيت و صداي نحوي هر دو نوع  اند. ازبه هم متصل شده» و«هستند و با حرف ربط 
نامه در وضعيت مشابهي هستند. در وجهيت، غلبه با وجه اخباري و در صـداي دسـتوري،   

  غلبه با صداي منفعل است.
ات   نامهدر سطح بالغي، در دعوت ها بيان و صور خيال غلبه دارد، در حالي كـه در تحيـ

  بيشتر بديع به كار رفته است.
ها، استفاده تر بودن ساختمان جملهها به علّت سادهنامهت كه دعوتتوان گفدرنتيجه مي

  كنند. از رمزگان طبيعي، و استفاده از صور خيال، با خواننده ارتباط بيشتري برقرار مي
 

  ها نوشت پي
 

چه نامه با شـرح اشـتياق آغـاز شـود، شـرح      نويسد كه چنانميفن نثر حسين خطيبي در كتاب . 1
گيريم. با اين حال به عقيدة نگارنده بهتر است شرح اشتياق را جزئي از صدر مكتوب در نظر مي

اشتياق را در هر صورت جداگانه از صدر مكتوب در نظر بگيريم و در مواردي كه نامه با شـرح  
  گردد قائل به حدف صدر مكتوب باشيم. اشتياق آغاز مي

  ،..14،21،28،30،33،36نيز ص . 2
هاي ذكرشده حدودا يك سوم آن تر است و در شاهدالزم به ذكر است كه اصل متن بسيار مطول. 3

  .آمده است
كند و هاي دستوري است كه صداي نويسنده را پنهان مياز ساخت» اسميدن«استعارة دستوري يا  4.

  )298- 297: 1392آن عبارت است از تبديل جمله يا بند فعلي به بند اسمي.(فتوحي، 
د با نها» رفتن«اند، ولي كنش نهاد فعل اي قائل نشدهبنديدكتر فتوحي براي انواع فعل الزم تقسيم. 5

افعال الزم كـه داراي  برخي متفاوت است، و از اين رو به عقيدة نگارنده بايد گفت » افتادن«فعل 
مـردن، سـوختن،   »صداي فعال و برخي ديگر ماننـد  » آمدن، رفتن، خوابيدن«كنشي هستند مانند 

  دهد، صداي منفعل دارند.كه نهاد آن كنشي را انجام نمي» رنجيدن
  339- 318، 282- 262: 1379خويي،  .6
  

  نامه كتاب
شناختي ديـدگاه روايتگـري داسـتان روز    بررسي زبان). «1387زاده، فردوس و پورابراهيم، شيرين(آقاگل

 28- 7، سال اول، شمارة سوم، صصنقد ادبي، »اول قبر صادق چوبك در چارچوب مدل سيمپسون
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ــي(   ــن زك ــوبكر ب ــوي، اب ــدر قوني ــة). 1349ص ــة روض ــاب و حديق ــابالكتّ ــرودود  االلب ــحيح مي ،تص
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  ، تهران: فردوس1/3جلد  تاريخ ادبيات در ايران ،).1382اهللا (صفا، ذبيح
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، تصحيح يوسف بيگ باباپور، تهران: االلحاظااللفاظ و نزهةغرة).1393كاتب سمرقندي، علي بن محمد(

 منشور سمير

شناسي در ايران و پيشنهاد اصول بررسـي سـبكي (بـا     بررسي انتقادي سبك). 1391كردچگيني، فاطمه (
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نگـاهي بـه رونـد نفـوذ و گسـترش زبـان و ادبيـات فارسـي در         ). 1374مفتاح، الهامه و ولي،وهـاب، ( 
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