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است که نثر آن به کمال اعتال و  ششم یکی از دوره های پرافتخار نظم ونثر فارسی قرن: چکیده

 قدرت توانستند می فضل اهل شکوفایی رسیده است. نامه ها و مکاتیب عرصه ای بود که نویسندگان

مقایسه ی نامه های خاقانی و سنایی این شاعران  بنشانند. ظهور ی منصه را به خود نویسندگی

این  صاحب سبک و برجسته ی این دوره، می تواند ویژگی های نثر فنّی راتا حدودی مشخص کند.

مقاله با رویکردی به نثر فنّی، منشآت خاقانی و مکاتیب سنایی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.  

سه ی دو اثر فوق از نظر ویژگی های سبکی وساختاری پرداخته و سپس به به این منظور ابتدا به مقای

 های ویژگی ترین روش نمونه گیری خوشه ای، دو نامه از منشآت و مکاتیب را انتخاب کرده ، برجسته

 آن را در قالب رسم نمودار و تعیین بسامد و درصد به نمایش گذاشته است. زبانی و سبکی

 آت خاقانی،مکاتیب سنایی، مقایسه سبکی.فنّی، منشنثر :واژه کلید

 

 مقدّمه

قرن ششم از دوره های پر افتخار ادب فارسی است در این قرن نه تنها شعر و نظم باستارگانی چون نظامی،سنایی ،خاقانی و....می »

درخشد بلکه در حوزه ی نثر هم قرن ششم دوره تعالی و اوج نثر فارسی است .نگارش کتاب های مهم نثرفارسی در موضوعات 

 منه ،تفسیر کشف االسرار ،تمهیدات عین القضات ،راحه الصدور راوندی،مکاتیب سنایی،مرزبان نامهکلیله و دمختلف در این قرن مانند 

....بیانگر آن است که از نظر کمی نیز هیچ سده ای به اندازه قرن ششم نویسندگان نام آور و آثار منثور ارزشمند و متنوع به خود 

 (.92: 8731دانش پژوه،«)ندیده است

 تکلّف و تصنّع به گردیده تحوّل دچار کم کم اما بود روشن و کوتاه جمالت دارای ای محاوره و ساده زبان به اابتد در فارسی نثر

 جای اطناب شد باعث لفظی های آرایه و بلند،اطناب های عربی،جمله امثال و ،ترکیبات،اشعار لغات اندازه از بیش ورود. یافت گرایش
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 با...و بلعمی ،تاریخ البلدان العالم،عجایب حدود مانند آثاری مقایسه.دهد متکلّف و فنّی نثر رابه خود جای مرسل ،نثر گرفته را ایجاز

 می نشان را تحوّل این خوبی به ششم قرن ادب بزرگان های نامه و وصاف،منشآت حمیدی،تاریخ مقامات، دمنه و کلیله مثل آثاری

زبان فارسی یعنی فارسی دری در کتاب های این :»های پنجم و ششم می گوید ذبیح اهلل صفا در باره تحوّل نثر فارسی در قرن  .هد

دوره به کمال رسایی و پختگی خودرا به دست آورد و دوره ی تکامل ادبیات محسوب می شود .شیوه ی نویسندگان در همه این آثار 

هکار های نثر فارسی را خواه در نثر ساده و خواه استوار و استادانه و خالی از هرگونه عیب و خللی است حتی باید گفت بسیاری از شا

 (.81: 8737صفا،«)در نثر مصنوع در این دوره باید جستجو کرد

منشآت نمونه ای از نثرفنّی، در لغت به معنی نوشته های منشیانه و مرسالنه است که شامل نامه ها و مکاتبه ها می شده 

 یا دیوانی منشی که دوستانه یا دیوانی های نامه مجموعه:»کرد تعریف اینگونه توان می را است.)فرهنگ دهخدا ،ذیل واژه( منشآت

در این نوع نامه ها دبیران و نویسندگان اهل فضل می توانستند قدرت (55: 8711صالحی،.«)باشد نوشته دیوانی غیر نویسنده

 گسترة نویسندگی،در و انشا فنون از یکی نعنوا به نگاری نامه یا نویسی منشآت» نویسندگی خود را به منصّه ی ظهور بنشانند.

 ها،نامه:همچون دیگر عناوینی با زمان دیر مانده،از جای بر آثار.دارد ایویژه جایگاه فارسی، ادب و فرهنگ

 تاریخی، اوضاع از فرازهایی شناسی زبان و ادبی هایجنبه از غیر به توقیعات و رسایل،رقعات مکاتبات،مکاتیب،مکتوبات،مراسالت،

 مهدی.«)است«منشأة»آن مفرد و«انشاء»مصدر مؤنث،از جمع صیغه به مفعول منشآت،اسم.نمایاندمی را فرهنگی و اجتماعی

ترسّل و نامه نگاری از قدیمی ترین فنون نگارش است که هم به نظم و هم به نثر و گاه آمیخته ای از نظم و نثر در ( 36: 8731زاده،

رسائل و مکاتیب از جنبه های گوناگون دارای اهمّیّت است با مطالعه و بررسی دقیق آن ها می توان  تاریخ زبان فارسی دیده می شود.

به نکات و دقایق دستوری ،لغوی ،چگونگی استعمال صنایع ادبی و سایر ویژگی های سبک شناسی دست یافت و در بررسی سیر 

 (.73: 8733قیمتی از این متون کسب کرد.)مردانی، تطوّر و تحوّل نثر فارسی طی قرون و اعصار متمادی اطالعات ذی 

سبک نگارش مکاتبات قرن ششم بر اساس نثر فّنی و به شیوه اطناب و بسط و تاکید معانی و مفاهیم همراه با آرایش های کالمی 

 بوده است مکاتیب سنایی و منشآت خاقانی نمونه هایی از این نامه هاست.

 پیشینه تحقیق: 

ی و خاقانی تحقیقات زیادی انجام شده است . اما در زمینه ی آثار منثور این شاعران صاحب نام بخصوص ویژگی در مورد شعر سنای

( و مقاله 8731های نثر نامه های آنان  کمتر پژوهشی صورت گرفته است . مقاله تاریخچه منشآت در ادب فارسی از مهدی زاده)

( حاوی نکات سودمندی در زمینه چگونگی پیدایش منشآت است که در 8733دانی)ترسّل و نامه نگاری در ادب فارسی از نصراهلل مر

مجله کیهان فرهنگی به چاپ رسیده است.ماهنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا به شرح و معرفی کوتاهی از منشآت فارسی بعد از قرن 

یران از آغاز تا قرن ششم هجری با تفکیک دوره ها ( در مقاله پیشینه ترسّل ونامه نگاری در ا8728ششم پرداخته است.علی رمضانی )

( گزارشی در مورد عوامل موثر در پیدایش و 8712به پیشینه نامه نگاری از قبل از اسالم تا قرن ششم پرداخته است.فرامرز امیری )

(در مقاله 8732محمد بارانی )استمرار نثر فنّی و مصّرع، مهمترین جریاناتی را که در ظهور نثر فنّی دخالت داشته بیان کرده است.

 بینامتنیت عناصر بررسی مقاله ساخت سبکی منشآت خاقانی به بررسی شکل ساختاری و ترکیب بندی منشآت پرداخته است . در

 کرده بیان ای مقایسه صورت به شاعر دو این شعری سبک مورد در حکمت شاهرخ را ای ارزنده نکات خاقانی و سنایی های غزل در

همان گونه که دیده می شود در هیچ یک از . دارد منشات به اشاراتی تاریخی دوره هر مناسبت به ادبیات تاریخ در صفا اهلل ذبیح.است

این تحقیقات مقایسه ای بین منشآت و ویژگی های نثر خاقانی و سنایی صورت نگرفته است.تفاوت پژوهش حاضر با آثار یاد شده 
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در نامه های این دو شاعر و بیان تفاوت ها و شباهت های آن و مقایسه و بررسی جنبه های ،تالش برای یافتن مختصّات نثر فنی 

 لفظی و معنوی آن است.

 پرسش تحقیق:

 قرن فّنی با منشآت خاقانی در چیست؟ این دو نمونه تا چه حد منعکس کننده ویژگی های نثر نثر سنایی مکاتیب شباهت و تفاوت

 است؟ ششم

 روش تحقیق

نامه( است. در بخش پایانی، به روش  85نامه(و کل منشآت سنایی)حاوی  5در بخش اوّل، کل منشآت خاقانی) هدف آماری جامعه

 گرد گردید. ابزار انتخاب واژه ( با یکدیگر متناسب بودند 511تقریبا )که از نظر حجم -نامه چهارم -نمونه گیری خوشه ای، دو نامه 

 بر نیز ستونی نمودارهای است؛ شده تنظیم تحلیلی، -توصیفی تحقیق روش اساس بر مطالب و بوده ای کتابخانه اطالعات، آوری

  .است شده ترسیم و تنظیم بسامد و درصد، اساس

 سنایی و منشآت خاقانی  الف(مکاتیب

نامه »آن نهاده است.منشآت سنایی شامل  نامه های اوست که استاد نذیر احمد آن ها را جمع آوری کرده و نام مکاتیب سنایی را بر 

است و سنایی آن ها را به یاران و دوستداران و وزرا و صدور نوشته  83های سنایی که شماره آن ها که تاکنون اطّالعی داریم 

(.شهرت سنایی در شعر به اندازه ای است که کمتر به آثار منثور او توجّه می 97: مقدّمه مصحح،8721سنایی غزنوی ،«)است

ور و عمق عجیبی یافته تحوّل فکری او در سبک و نظم سخن به سنایی سبک مخصوصی بخشیده که تا کنون دست شود.سخنان او غ

سه بعد وجودی خاقانی را که دکتر شفیعی در مقدّمه .(83: مقدمه مصحح،8721هیچ گوینده ای به آن نرسیده )سنایی غزنوی، 

 ه بعد(.در مکاتیب می توان مشاهده کرد.ب 95: 8739ذکر کرده است )شفیعی کدکنی: تازیانه های سلوك

 تاریخی،اجتماعی، ارزنده اطّالعات حاوی که است امیران و ،بزرگان خویشاوندان به خاقانی های نامه از ای مجموعه خاقانی، منشآت

 دیوان ی مقدمه در سجادی الدّین ضیا.است فنی نثر نگارش شیوه و سبک به زمان آن مردم روحی خصوصیات و رسوم،عقاید و آداب

 تواند می صادق گواهی ها نامه این را خاقانی استادی و تبحر و دانش و فضل مقام:»است داده ها نامه مورد در توضیحاتی خاقانی

 قدرت بیانگر اشعارش همانند نیز او نثر است بوده واقف خود زمان های دانش بر خاقانی(.52مقدمه مصحّح، : 8731خاقانی،)«بود

 الدین .سعد کند بیان عادی ی شیوه به را سخن که شود می آن از مانع او خالق ذهن است. زبان برفنون تسلّط و تجسّم و نگارش

 است بیرون دبیران رسوم از که دیگر نوعی و:»گوید می و داند می دیگر نوعی از بداعت و تازگی دلیل به را خاقانی های نامه وراوینی،

 السبق قصب و کردی سوار پاره نی بر را بنان طفل سه او که میدان آن در و زمانه فصحای خیل بر بود اکبر خاقان که خاقانی ،امیر

 از کمی دست او نثر((83: 8737وراوینی،)«بشکافتی دعوی ی حلبه سابقان اوهام کلکش ی زرده گردگام و بربودی همه از براعت

 بسیار سخنش در معنوی و لفظی های آرایه و احادیث و آیات از ،اقتباس جدید تعابیر ،خلق تازگی های نشانه ندارد نظمش

 و طب از و کند بیان مخصوص تعبیرات و الفاظ قالب در و عالمانه عبارات را با روان و ساده معنی هر که کوشد می خاقانی.»است

 که است ششم قرن نثرفنّی ،سبک منشآت سبک(.51:مقدمه مصحح، 8731خاقانی،)«تاثیردهد ها آن در علوم سایر و نجوم و فلسفه

 .داراست توازن،اطناب و احادیث،سجع و آیات از ونثر،اقتباس نظم آمیختگی نظیر را فنّی نثر در مشترك ویژگیهای
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 خاقانی منشآت  با سنایی مکاتیب  زبانی و سبکی مقایسه(ب

نظر سبکی و مقایسه  ی چگونگی طرح  و منشآت خاقانی و همچنین بررسی نوع نامه ها از سنایی شیوه ی نامه نگاری در مکاتیب

 نامه ها ارکان اصلی و فرعی آن و زبان شناسی آثار  نشان می دهد هردونثر ،ویژگی های نثر فنّی قرن پنجم و ششم را ازجمله نفوذ

احادیث  و آیات به ،اشاره وعربی فارسی  شعر ،کاربرد جمالت بلندی و اطناب وجود علمی، اصطالحات عربی، کاربرد ادبیات و زبان

 و....  را دارد.برجسته ترین ویژگی آن را بررسی می کنیم:

 نفوذ زبان و ادبیات عربی و در هم آمیختگی فارسی و عربی -8

یکی از خصوصیات نثر فنّی به کار گیری الفاظ و تعبیرات عربی است که باعث دیریابی و دشواری سخن می گردد . صفا می 

ا فنّّّی نویسنده ناگزیر است خود را به دامان زبان عربی بیفکند زیرا زبان فارسی تاب تحمّل ایراد در شیوه ی نثر متکلّف ی»گوید:

( به همین دلیل زبان 72: 8761صفا،»صنایع گوناگون خصوصا استعمال سجع و جناس و ترصیع و مماثله و.....بیش از اندازه را ندارد.

 فارسی و تازی به هم می آمیزد.

 عربی در آغاز نامه هاکاربردواژه های -9

بطور کلی رویکرد این دوکتاب در این زمینه یکسان نیست چه در مکاتیب می توان به نامه هایی برخورد که واژگان عربی کمتری 

دارد .بیش از نیمی از نامه های سنایی با عبارات فارسی آغاز شده است و در نامه هایی هم که با ترکیبات عربی شروع شده یک تا سه 

ر به صورت کوتاه از الفاظی روشن غالبا با ذکر آیه و یا ذکر تحیّت رسول اکرم)ص( ویا حدیث آغاز گردیده است)ر.ك سط

( ؛ در حالی که نامه های خاقانی عناوین و نعوت را به صورت ترکیبات اضافی در یک بند طوالنی آورده است قابل ذکر 39،مکاتیب:

 (95نعوت و عناوین و دعا اختصاص دارد.)ر.ك، منشآت :سطر اول به  1است در همه ی نامه ها  

 اشاره به آیات و احادیث -7

در مکاتیب سنایی به آیات و احادیث فراوانی برمی خوریم که غالبا قصار و پرتکرارند تقریبا تمام صفحات منشآت به وسیله آیه یا 

.دبیر "کلّکم راع و کلّکم مسئوا عن رعیه"می کند که پیوسته شطر کلمه این سطر بر دیده دل او عرضه »حدیثی آذین شده است.

(.چنانکه از ساختار جمالت بر می 37: 8739)سنایی،« "الظلم ظلمات یوم القیامه"انصاف این تهدید و توبیخ بر نهاد او می شمارد که 

ورده است برای بیان تفسیر و تبیین آ"که "آید در می یابیم که  سنایی غالبا آیات قرآنی را پس از حرف  

 (61،68،67،66،63،63)همان:

درحالیکه خاقانی آیات قرآنی را بدون هیچ واسطه لفظی و یا با نشانه ی کسره می آورد آیات در واقع تکمیل کننده جمله ی قبل 

نم از عزیزان عذر می خواهم که به هر یک تحیتی مفرد نتوا»است و نوعی اطناب جمله از طریق توضیح معنایی محسوب می شود.

فرستادن که کار دراز کشد و دیگر اعزه و اکابر را توقّعات باشد .این تحیّت از خود به خود می نویسم،انّ هذا لفی الصحف 

 (.81،89،86،93،92،78( برای دیدن نمونه های بیشتر)ر.ك به همان ،صفحات :866خاقانی:«)االولی،صحف ابراهیم و موسی
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 کاربرد شعر  فارسی وعربی -6

 دانی عربی اثبات و فضل اظهار برای حال همان در و گردیدند متوسل صوری تکلّفات و صنایع استعمال به شعرا ششم قرن نثر در

 همه در کریم قرآن از استدالالت و تلمیحات و گردید بسیار تازی و شعری شواهد و شد برده کار به شماری بی تازی کلمات و ،الفاظ

سنایی نیز به خوبی از عهده ی این امکان برای غنی تر کردن نثر خود بهره برده است وی (.961: 8732بهار،)آمد پدیدار قرن این آثار

شاعری توانا است و هر کجا الزم ببیند از قدرت بیان و سروده های خویش و دیگران در القای معنی به خوانندگان کمک می گیرد؛ 

 شعر را فی البداهه می سراید: خاصّه زمانی که مخاطب خاصّی داشته باشد یا همان زمان

حمیت دین و جوهر مهابت محی السنه را به صحرا آورده و گرنه همّت شیر از آن بلندتر است که او به دل کینه گیرد از روباه و این »

 بیتی چند بر بدیهه گفته شد:

 (38)سنایی:«که باشم من و خشم صدر شریعت                نه شاه و نه رای و نه خان و نه قیصر...

 این بحمدهلل همه این به.نسخ را آن ممخرق و فاسق هیچ باشند کرده وضع "االیمان من العهد حسن" آن والیت در که شرعی» و 

 : ام ساخته محال بی حال شاهد بیت

 (33:سنایی)ام ساخته ها دریچه جان سوی دل از          ام بپرداخته دیدنت ز دیده گر

 صدف از و اوراست گل بینش اجزا از که راستان راستی به:» مانند است سروده قبال که کند می استفاده اشعاری از اینکه یا و 

 :ام گفته را،چنانکه او در آفرینش

 رهین و رهی و بنده و چاکر            توست با جان نیست تو با ار صورت

 (33:سنایی)نشین راه به بمان آن است صدف                  بماند آنچه راست تو شاهان در

 :است گفته خوش گزاری سخن معنی این در لکن و:»مانند است برده بهره نیز دیگران های سروده از سنایی البته 

 (38:سنایی)«بود نفرین خشم آن بر ایزد ز                 بود دین پی نز کان خشم آن هر

 دشوار عربی جمالت و کلمات از مشحون هاغالبا نامه این» نامه های اوستدر  نثر و نظم نیز آمیختگی خاقانی نثر های ویژگی از یکی

خاقانی آن طور که از فحوای کالمش بر می آید (.52مصحح، مقدمه:  8731خاقانی،«) است خاقانی خود اشعار از گاهی و مترادف و

جلوه گری و گزینش واژگان است .  سخندانی است که به ترفندهای هنری آراسته است .نامه هایش میدان خودنمایی و عرصه ی

کالمش را به شعر مزیّن می کند خاصّه این که شاعری تواناست . اشعار پراکنده ی او که از شمار انگشتان دست تجاوز نمی کند 

 قومی دیگر با جنس حبس خلف نحس نجس بلید پلید مرتد مریدالف وصل گمنام »،غالبا سروده ی خود اوست:

 ر پیسه       یک چشم همه چو باد ریسهیک سر دو زبان چو ما

 (71خاقانی:«)در می کده قبله ی مهینشان        صد برکه سرکه در جبینشان
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ذکر این نکته الزم است که میزان به کارگیری ابیات پارسی و تازی در مکاتیب سنایی به مراتب بیش از منشآت خاقانی است .با 

 832نامه سنایی  83یت فارسی و یک بیت عربی دیده می شود این در حالی ست که در ب 3نامه خاقانی  5بررسی به عمل آمده در 

 بیت عربی وجود دارد.قابل ذکر است اغلب شعر ها سروده خود این شاعران تواناست.  81بیت فارسی در قالب های مختلف شعری و 

 بررسی شیوه ی نگارش و نثر  -5

این قرائن »متکلف ومسجّع  متمایل شدند قرینه ها باعث آهنگین شدن کالم می گردد از آغاز قرن ششم نویسندگان به نگارش نثر 

به هر اندازه بیشتر به شعر نزدیک می شود در آن مناسبات لفظی بیشتر و پیوستگی معانی کمتر است و پیداست که در چنین آثاری 

(. 31 8733خطیبی،«)می گسلد و باز هم به هم می پیوندد رشته اصلی معنی با ایراد قراین متضاد یا مترادف و متشابه پیاپی از هم

شیوه ی بالغی و نثر شعرگونه در نوشته های مختلف از جمله مکاتبات برخی نویسندگان بنام دیده می شود.در مکاتیب سنایی نیز 

سخندان و سخنگوی سپاس و ستایش مبدعیست که به سخن پاك .»کلمات آهنگین و جمالت بالغی فراوان و اغلب کلیشه ای است 

مراد از »(. ویا 9: 8739سنایی،«)را ابداع کرد و حمد و مدح مخترعیست که به پرتو نور این دو شریف صورت و مایه را اختراع کرد

 (.52این اطناب و اسهاب و ترتیب و تشبیب و ترتیل و تطویل آن است که ...)همان:

.خاقانی با آوردن قرینه های متوالی ،تجانس آوایی ،ترصیع و موازنه تمام توان منشات خاقانی نیز سرشار از نثر شعرگونه و بالغی است

 خود را برای خلق نثری متناسب با پسند افکار عمومی به کار گرفته است.

رای از مذاق سرد و گرم این نکته و از مزاج درشت و نرم این دقیقه آگاه تر و بصیرتر از جهانیانست به محک فکرت وقاد و به معیار »

نقاد عیار روزگار حق ناشناس ساخته است و وزن جهان کوته دیده دیده به موعظت اصحاب خبرت خبر و نصیحت ارباب بصیرت بصر 

صدراالئمه بالبراهین ملک فحول المتکلمین مالک رقاب الکالم ملک الزمان و نعمان االیام عالمه »(. و یا 93خاقانی:«)حاجتمند نیست

 (.38خاقانی:«)یم النظر العالم و علم العلما ق

در مکاتیب نسبت به منشآت روشن تر و واضح تر است افزون بر سجع و ترادف از لغات و نعوت عرب کمتراستفاده شده این  ها جمله

درحالی است که منشآت مشحون از ترکیب های دو یا سه جزیی است تواتر صفت وتنسیق الصفات در نامه های خاقانی به مراتب 

بار است در حالیکه  66یب سنایی است.بسامد استفاده از ترکیب های وصفی و اضافی در نمونه مورد بررسی در مکاتیب بیش ازمکات

ساختار جمالت در مکاتیب سنایی یادآور نثر بینابین ومانند نموداری از سیر تکاملی نثر  ترکیب است. 817این رقم در منشآت 

و بی تکلف است  به تدریج دچار آفت اطناب و تکلّف و تصنّع می گردد.در نثر اخوانیات  در آغاز نثر فارسی ساده» فارسی است  یعنی

یا نامه هایی که میان افراد معمولی رد و بدل می گردد نیز همین فساد و انحطاط به چشم می خورد ونهایتا به صعوبت ارتباط بین 

 (.877: 8735زرین کوب،«)عامه مردم و نویسندگان عصر منجر می شود

  وجود اطناب و بلندی جمالت -3

یکی از بارزترین مشخّصه های نثر فنی اطناب است اطناب ممکن است در لفظ ، در جمله،درآوردن معانی مترادف و یا با آوردن آیه 

اتیب باالترین حدّ اطناب را در نثرهای انشایی از قبیل ترسالت و مک»،حدیث،ضرب المثل و اشعار صورت گیرد. خطیبی معتقد است:

و مقامات می یابیم که هدف آن انتخاب و استعمال هر چه بیشتر لفظ در برابر معناست و چون بیان معنی در آن مقصود نیست راه 

(.اطناب به شکل های مختلف در این دو کتاب 863: 8733خطیبی،«)برای ورود هر گونه تکلّف و تصنّع در آن گشوده و هموار است



 8-11، ص 2331،  خرداد 3، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  

 

79 
 

 و زیادت همیشه» نایی اطناب در نتیجه ی مترادف شدن کلمه ها و یا جمالت پدید می آید.مانند:دیده می شود.در نامه های س

 اقوام قوام خالیق مرافق حقایق حدائق و بدور صدور و صدور بدر همایون میمون نثارمجلس سالمت اقامت و سهادت اعادت و سیادت

 آمال مآل ظرافت ی پیرایه لطافت مایه علم مرکز حلم کان بها بهای سیما سیمای جود جوی بخت درخت جمع شمع اکرام مرکز

درحالی ست که اطناب های خاقانی بیشتر به  ( 86: سنایی)داراد پاینده او بر شرف اسباب سریرت کمال سیرت جمال اقبال قبله

عالوه بر داشتن تجانس  علت قرینه سازی های پی در پی و توصیفات فراوان شکل گرفته است.گروه کلماتی که خاقانی به کار برده

تواترکلمات مترادف عربی ،یکی از علل اطناب در نامه های اوست که سبک نامه هایش را  آوایی، از سجع وجناس نیز بی بهره نیست.

افضل افراد الشریعه، حجه الحق، فاروق الفرق، متبوع المحقّقین، ینبوع الیقین، سجاد »کامال متکلّف و مصنوع کرده است. مانند: 

 الزمان ،صادق الدوران، باقر العباد ،کاظم الزهاد، من اکرم المحامدو اعرق االعراق، صدر خراسان، قدوه العراق در احیای مکارم و معالی

( .تواتر واژه ها، جمالت بلند و مرکّب را تشکیل می دهد 95خاقانی:«)و اکرام اکارم و اعالی ابد الدهر، سجیس اللیالی ،قبله سادات باد

 جمله میان ه جمالت بلندتر باشد میزان دریافت معانی سخت، کمتر است. جمالت کوتاه به راحتی تحلیل شده قابل فهم اند. از.هر چ

 سنایی مکاتیب جمالت همچنین.هستند ساده ی مستقل منشآت، های جمله %68 و سنایی مکاتیب جمالت %52 شده بررسی های

 .است بیشتر مکاتیب افعال بسامد رو این ترند، از کوتاه

 کاربرد اصطالحات علمی -3

نویسنده اصطالحات و مضامین علمی را به مضامین شعری تبدیل »یکی دیگر از ویژگی های نثر فنّی کاربرد اصطالحات علمی است؛ 

  (.936: 8733خطیبی،«)می کند.به نحوی که فهم مضمون و معنی جز با دانستن معنی اصطالحی و مقدّمات علمی آن ممکن نیست

 سنایی در مکاتیب از اصطالحات علمی برای القای معنی بسیار بهره برده است:

بعد ازهفت پدر علوی، چهار مادر سفلی را تقویت کرد؛پس به وسائط این هفت و چهار، سه نوع فرزند،در زیر این گنبد خانه ».....

کار گیتی به نطع »وجود دارد: خاقانی های میان نامه در علمی اصطالحات ذکر انواع از بسیاری های (. نمونه68سنایی:«)تربیت کرد

 (.81خاقانی:«)شطرنج ماند که روزی چند مصاف کنند،چندلشکر بشکنندنه جرحی را قصاصی دهند و نه خون ریزی را دیّت رسانند

ارش جاندار و پویا در کاربرد اصطالحات علمی خاقانی قدرت تخیّل قوی تری دارد؛ صورخیال ذهن سیالش نثرش را نیز همانند اشع

 کرده است.

 کاربرد آرایه های ادبی -1

یکی دیگر از ویژگی های نثر فّنی، استفاده بیش از حدّ معمول از آرایه های ادبی است که از دیرباز در میان ایرانیان مرسوم بوده 

رسائل دیوانی توجّه داشته اند و نثر را به ایرانیان از زمان قدیم به تزیین ظواهر کالم و استفاده از اسلوب فنّی در مکاتیب و »است:

(.آرایه های ادبی شامل آرایه های لفظی و معنوی 11: 8713خطیبی،«)اقوال حکما و مواعظ و اشعار و معمّیات موشّح می ساخته اند

نامه های سنایی و  را در...  و کنایه،تشبیه تضاد، ،اغراق ،جناس ،اشتقاق ،تلمیح هایی چوندر مکاتیب سنایی فراوان است. آرایه

 مشهود%76بسامد با مکاتیب، به نسبت%35 بسامد با منشآت تفوّق تشبیه نظر . در نمونه مورد بررسی  از یافت توانمی خاقانی

 .دهد می نشان %78 بسامد ،با مکاتیب به نسبت%32 بسامد با را منشآت برتری نیز استعاره در بسامد این.است
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 یک در گروهی شکل به ، همانند هایواژه که ایگونهبه. است منشآت نثر هایویژگی دیگر از -نظیرمراعات - هااژهو تناسب رعایت

جالل الدّین همایی سخنی را ارزشمند می داند که اجزای آن دارای .هستند نیز تناسبایهام دارای گاهی دیده می شوند و عبارت

این است که کمتر نظم و نثر مصنوع ادبی فارسی و عربی از قدما »تناسب باشد و مراعات نظیر را جزء الینفک نثر مصنوع می داند: 

، این آرایه فراوان به چشم می (.در مکاتیب سنایی952: 8736همایی، «)می توان یافت که صنعت مراعات نظیر نداشته باشد

وضع کرده  "حسن العهد من االیمان"هیچ صاحب غرض و صاحب غلط آن را فسخ نتواند کرد و شرعی که در والیت آن »خورد:

(.خاقانی نیز کالمی متناسب دارد؛ سخنش به اقتضای حال و مقام به آرایه ی مراعات 33سنایی:«)باشندهیچ فاسق و مروخ آن را نسخ

 (. 91خاقانی:«)دارالحرب دانسته ام نه دار الضرب که سیم سپید و زر سرخ بدو سپارم هزار سکّه اش برنهد»...راسته است:نظیر آ

 برای رعایت اختصار به ذکر نمونه هایی از انواع آرایه های شاخص، در نامه های سنایی و خاقانی اکتفا می شود.

 .(36:همان)ناقص/(،کامل37:همان)دروغ/،راست(82:سنایی)اتصال/ تضاد: انفصال

 (.91(،یمین/یسار)همان:2(،نور / ظلمت)همان:95(،سرد/گرم)همان:95تضاد:درشت/نرم)خاقانی:

 (.39(،شطر/سطر)همان:33(،کسب ،حسب)همان 33جناس:حال / محال)سنایی:

 (.95(،معالی/اعالی)همان:91(،دارالحرب/دارالضرب)همان:93جناس:خبرت /خبر)خاقانی:

 (.39(،ترسانیدن/ترسیدن)همان:81(،لباس/تلبیس)همان:37عادالن)سنایی:اشتقاق:عدالت/

 (.79(،مرتعش/ ارتعاش)همان:99(،ظل/ظلمات/ظلم)همان:93اشتقاق:حیاته / حی)خاقانی:

 (.31(،معروف/موصوف)همان:91(،سخی /بخیل)همان:92سجع:عیب /غیب)همان:

 (.77گذشت)همان:(،بگشت /79(،خسته/شکسته)همان:97سجع:شکسته / بسته)خاقانی :

 (.36(،نقد عمر)36(جلوه گاه حفظ)37(،صدف آفرینش )همان:35ترکیب اضافی:زبانه دروغ)سنایی:

 (.98(،قرصه آفتاب)همان:91(،صبح آمال)همان:93(،کنز الحقایق)همان:93ترکیب اضافی:آبله عصیان)خاقانی:

 (.88(،آفتاب بخشنده)همان:35دنائت)همان:(،دیده 31(،دلق دیوان)همان :39تشخیص:دیده دل)سنایی:

 (.2(،میوه درخت)همان:3(،آفتاب)همان:93(،دیده سعادت)همان:93تشخیص:ناخن طغیان)خاقانی:

 (.12(،نفس عیسی)همان 13(،یوسف در پوست گرگ)همان:33تلمیح: به داستان یوسف)سنایی:

 (1:همان)اسفندیار خوان ،هفت(92:همان)وسفی ،برادران(92:خاقانی)طوفان و (، سفینه93تلمیح:نارموسی)خاقانی:

 (.891(،سپر بیفکند)همان 12(،پرده ها بردارند)همان :33کنایه: رخت در بست)سنایی:

 (.88(،به عود دندان سپید کردن)همان:88(،از رخنه بیرون نجهد)همان:81کنایه:قلم را موی درسر است)خاقانی:
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 ب( کاربرد ترکیبات بدیع

غلب به ابداع واژگان پرداخته اند ؛شاعری که تخیّالت گسترده داشته باشد دایره ی واژگان  قوی تری می نویسندگان این دوره ا

خواهد. مجموعه لغات کلیشه ای، قدرت بیان صور خیال گسترده ی آنان را ندارد .سنایی و خاقانی این دو شاعر توانا و صاحب سبک 

جمله ها در نامه های .»می شوند ترکیب ها و جمله ها کامال انعطاف پذیرند  برای القای معانی ذهنی خود ناچار به ترکیب سازی

سنایی پر انعطاف است در بسیاری از موارد ساختار کلیشه ای را برهم می ریزد و با تغییر این ساختارها رمقی تازه به کالبد نثرش می 

 (.95: 8711دمد:)محمّدی 

 ثرش بهره برده است.از جمله:غنای ن د مشتق و مرکّب زیباییازلغات  سنایی

 (61باالنه)همان: (،37طیب طینت)همان: (،73خرج)همان: هرزه (،38غریبستان))همان: (،83باددست)همان: (،59خامه نگار)سنایی:

  (83پای باز)همان: (،91چاروا)همان: (.72.سوادکده)همان: (3نابیوسان)همان: (،37بیاعتقادانه)همان: (،53،پیکرگر)همان:

 (.39همشیره)همان: (،59زخم زن)همان: (،39پوزه بند)همان: (.93،سپیدکار)همان:

 از این دست ترکیبات که به نثر خاقانی اعتال بخشیده در منشآت فراوان است از جمله 

 (،21:آهوکرشمه)خاقانی:

 (21جوزاسیما)همان:

 (21،عقرب گیسو)همان:

 (،28،شاهین همت)همان:

 (,21حوت اندام)همان:

 (21عرض)همان:قاقم 

 (،21،قند مژگان)همان:

 (،897سلوت رسان)همان:

 (،ا892آفتاب کاله)همان:

 (.782فسر خدای)همان:

 زبان به روایت جدول و نمودار و ج( مقایسه سبک

انتخابی از جنبه های  های پرداخته شده است. نمونه( مکاتیب و منشآت از چهارم نامه)در ادامه  به مقایسه ی سبکی دو نامه 

جمله ها در مکاتیب  %52 شده بررسی نمونه دستوری ،واژگانی ،صنایع لفظی و معنوی  مقایسه  ودر قالب نمودار ترسیم شده است.در



 8-11، ص 2331،  خرداد 3، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  

 

71 
 

در منشآت ساده ی مستقل است.جمله ها در مکاتیب کوتاه ترند ؛به همین دلیل بسامد افعال مکاتیب از بسامد افعال منشآت %61و 

 بیشتر است.

 قایسه از نظر انواع ترکیبم -8جدول شماره 

 درصد در منشآت درصد در مکاتیب جمع تعداد در منشآت تعداد در مکاتیب 

 2/12 8/81 812 21 88 ترکیب وصفی

 7/62 3/51 35 79 77 ترکیب اضافی 

 3/31 7/92 51 68 83 ترکیب سه واژه بیشتر

 3/37 7/93 979 838 38 جمع

 

 مقایسه انواع ترکیب-8

 

 مقایسه از نظر انواع حروف -9شماره جدول 

 درصد در منشآت درصد در مکاتیب جمع تعداد در منشآت تعداد در مکاتیب 

 17/91 23/38 819 58 878 حرف اضافه

 95/63 35/57 961 888 892 حرف ربط

 71/71 38/38 699 839 931 جمع
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 مقایسه انواع حروف-9

 

 

 افعالمقایسه از نظر ساخت  -7جدول شماره 

درصد در  درصد در مکاتیب جمع تعداد در منشآت تعداد در مکاتیب 

 منشآت

 81/75 19/36 865 58 26 ساده 

 33/33 77/77 89 1 6 پیشوندی

 77/77 33/33 98 3 86 مرکب 

 11/73 29/39 831 33 889 جمع

 

 مقایسه ساختمان افعال-7
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 افعالمقایسه از نظر زمان  -6جدول شماره 

درصد در  جمع تعداد در منشآت تعداد در مکاتیب 

 مکاتیب

درصد در 

 منشآت

 5/73 5/39 23 73 31 ماضی

 86/72 13/31 32 93 69 مضارع

 82/71 18/38 835 37 819 جمع

 

 مقایسه زمان افعال-6

 

 

 مقایسه از نظر فعل معلوم و مجهول -5جدول شماره 

درصد در  درصد در مکاتیب جمع تعداد در منشآت تعداد در مکاتیب 

 منشآت

 19/73 21/39 856 53 23 معلوم 

 77/77 33/33 3 9 6 مجهول

 11/73 89/37 831 52 818 جمع
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 مقایسه فعل معلوم و مجهول-5

 

 

 مقایسه از نظر بیان-3جدول شماره 

 درصد در منشآت درصد در مکاتیب جمع تعداد در منشآت تعداد در مکاتیب 

 99/35 31/76 97 85 1 تشبیه

 67/31 53/78 82 87 3 استعاره

 79/93 31/37 82 5 86 کنایه

 8/55 2/65 38 77 91 جمع

 

 مقایسه بیان-3
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 مقایسه از نظر سجع و جناس-3جدول شماره 

 درصد در منشآت درصد در مکاتیب جمع تعداد در منشآت تعداد در مکاتیب 

 91/61 39/52 39 92 67 جناس

 95/62 35/51 33 77 76 سجع

 3/65 6/55 872 39 33 جمع

 

 مقایسه سجع و جناس-3

 

 

 مقایسه از نظر برخی از آرایه های ادبی -1جدول شماره 

 درصد در منشآت درصد درمکاتیب جمع تعداد در منشآت تعداد درمکاتیب 

 96/56 33/65 52 79 93 مراعات نظیر

 15/58 85/61 93 86 87 اغراق

 99/99 31/33 2 9 3 تضاد

 31 61 91 89 1 تلمیح

 81/59 19/63 885 31 55 جمع
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 ادبی های آرایه مقایسه-1

 

 

 ساختمان جمالت -2جدول شماره 

 درصد در منشآت درصد درمکاتیب جمع تعداد در منشآت تعداد درمکاتیب 

 35/61 95/52 811 66 36 جمله ساده

 9/93 1/37 69 88 78 جمله مرکب

 19/73 11/37 862 55 26 جمع

 

 

 مقایسه ساختمان جمالت -2
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 نتیجه گیری 

 تکلّف و تصنّع به گردیده تحوّل دچار کم کم اما است بوده روشن و کوتاه جمالت دارای ای محاوره و ساده زبان به ابتدا در فارسی نثر

 جای اطناب شد باعث لفظی های آرایه و بلند،اطناب های عربی،جمله امثال و ،ترکیبات،اشعار لغات اندازه از بیش ورود. یافت گرایش

 شیوه به و فنّی نثر اساس ،بر ششم قرن مکاتبات نگارش سبک.دهد متکلّف و فنّی نثر رابه خود جای مرسل ،نثر گرفته را ایجاز

 نامه این از هایی نمونه خاقانی منشآت و سنایی مکاتیب است. بوده کالمی های آرایش با همراه مفاهیم و معانی تاکید و بسط اطناب،

 چگونگی ی  مقایسه و سبکی نظر از ها نامه نوع بررسی همچنین و خاقانی منشآت و سنایی مکاتیب در نگاری نامه ی شیوه .هاست

 ازجمله را ششم و پنجم قرن فّنی نثر های ویژگی هردونثر دهد می نشان  آثار شناسی زبان و آن فرعی و اصلی ارکان ها نامه طرح

 و آیات به ،اشاره وعربی فارسی  شعر ،کاربرد جمالت بلندی و اطناب وجود علمی، اصطالحات کاربرد عربی، ادبیات و زبان نفوذ

 با این تفاوت که نثر مکاتیب سنایی ساده تر و ویژگی های نثر بینابین را نیز دارد..دارد را....  و احادیث

 شده کمتراستفاده عرب نعوت و لغات از ترادف و سجع بر .افزون است تر واضح و تر روشن منشآت به نسبت مکاتیب در ها جمله

 به خاقانی های نامه در الصفات وتنسیق صفت .تواتر است جزیی سه یا دو های ترکیب از مشحون منشآت، که است درحالی ؛این

فارسی و یک بیت عربی به کار رفته است  بیت 3نامه خاقانی  5از نظر آمیختگی نثر و نظم در  .است سنایی ازمکاتیب بیش مراتب

بیت عربی دیده می شود.یعنی نثر سنایی بیشتر به شعر فارسی آمیخته است.با این  81بیت فارسی و  832ودر هفده نامه ی سنایی 

 توضیح که اشعار به کار رفته در هر دو اثر غالبا سروده ی خود آنان است.

 است درحالیکه آورده تبیین و تفسیر بیان برای" که"  حرف از پس را قرآنی آیات غالبا سنایی  که یابیم می در جمالت ساختار

از  است. قبل ی جمله کننده تکمیل واقع در آیات آورد. می کسره ی نشانه با یا و لفظی واسطه هیچ بدون را قرآنی آیات خاقانی،

جمله های منشآت، مستقل ساده هستند.همچنین جمالت  %68جمالت مکاتیب سنایی و  %52میان جمله های بررسی شده 

نسبت به %35مکاتیب سنایی کوتاه ترند.از این رو بسامد افعال مکاتیب بیشتر است. از نظر تشبیه برتری منشآت خاقانی با بسامد

 است. %78به %32مشهود بوده ،نسبت کنایه نیز %32رتری منشآت با بسامد مکاتیب سنایی آشکار است.در استعاره نیز ب

 است. %61به   %59در منشآت خاقانی  ادبی های از نظر آرایه های ادبی بسامد جناس در این دو اثر تقریبا یکسان است. بسامد آرایه

 منابع و مآخذ

 امیرکبیر: ،تهران9 شناسی،جلد ،سبک(8732)بهار،محمّدتقی،

 .زوار:بهار،تهران الشّعرا ملک تصحیح ،به(8717)نامعلوم سیستان،مولّف تاریخ

 (،منشآت خاقانی،تصحیح محمّد روشن،تهران:فروزان.8731خاقانی،افضل الّدین بدیل،)

 .زوار:فارسی،تهران ادب در نثر ،فنّ(8733)خطیبی،حسین،

 فارسی ادبیات و زبان ساالنه همایش پنجمین مقاالت فنّی،مجموعه نثر کمال و اوج دوران ششم ،قرن(8731)،منوچهر، پژوه دانش

 .هرمزگان ،دانشگاه
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 .الهدی المللی بین انتشارات:ایران،تهران ادبی گذشته ،از(8735)کوب،عبدالحسین، زرّین

 .نگاه انتشارات: اشعار،تهران ،دیوان(8721)آدم، بن سنایی،مجدود

 .افشار محمود دکتر موقوفات بنیاد:احمد،تهران نذیر تصحیح و اهتمام سنایی،به ،مکاتیب(8739)آدم، بن سنایی،مجدود

 .آگاه:سلوك،تهران های ،تازیانه(8739)رضا، کدکنی،محمّد شفیعی

 دانشگاه تهران.:،گنجینه سخن ،تهران (8737)اهلل، صفا،ذبیح

 .امیرکبیر: ،تهران8 سخن،جلد ،گنجینه(8737)، اهلل صفا،ذبیح

 اریخ تحوّل نظم و نثر پارسی،قم:دفتر تبلیغات اسالمی. (،مختصری در ت8737صفا،ذبیح اهلل،)

 .فردوسی دانشگاه ادبی،مشهد،انتشارات شاهکار یک خلق ،رازهای(8711)محمّدی،عباسقلی،

 .فرهنگی ،کیهان863 فارسی،شماره ادب در منشآت ،تاریخچه(8731)زاده،مهدی، مهدی

 . فرهنگی ،کیهان863شماره فارسی، ادب در نگاری نامه و ،ترسّل(8733)مردانی،فیروز،

 (،مرزبان نامه ،تصحیح خلیل خطیبی رهبر،تهران: انتشارات دانشگاه.8737وراوینی،سعد الّدین،)

 (،فنون و بالغت و صناعات ادبی،تهران:انتشارات توس.8736همایی،جالل الدّین،)

 


