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  دكتر مهدخت پورخالقي

  دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد

  دكتر عباس محمدزاده

  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد

  عليرضا عابديان

 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

  چكيده
ــامي ــردآورده   نظ ــكل گ ــرين ش ــه بهت ــري را ب ــول دبي ــي اص عروض

 امـا كـار      انـد هاي مهمي  نوشته   ان هم در اصول دبيري كتاب     ديگر؛است

ترين مسائل را دربر دارد و اين اصول در ايران قـديم ريـشه               مهم ،نظامي

سخن نظامي تعريف   .  به دورة امويان و عباسيان رسيده است       ،داشته و بعد  

هاي دبير، شگردهاي كار، شگردهاي اعتبار بخشي به كالم         دبيري، شاخصه 

- دبيران ما اين اصول را در كار خود به كار بـرده             و گيرددر برمي را  ... و

ـ   ،فارسي ما اين اصول و مباني را با توجه به متون ادب           .اند - ابـو  ة از مقدم

نامه، قابوسنامه، جهانگشا و برخي ديگر از متـون         منصوري تا بيهقي، سياست   
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ر متـون   ايم كـه د   ايم و نشان داده    در اين مقاله بررسي كرده     ،فارسيادب

  .اي داشته و داردگسترده  ة اين اصول چه دامن،ادب فارسي

-يدبيـر اصول و مباني  نظرية دبيري قديم،  عروضي،آراي نظامي :كليدواژه

  .در متون فارسي

  مقدمه

است به تـدوين و  عروضي نتوانستهفارسي، كسي همچون نظامي در ميان اديبان زبان           
 در يـك كـالم پيوسـته و منـسجم           ، كامـل و مختـصر     تنظيم اصول و مباني دبيري به طور      

 حرفة دبيري و داراالنشاء از اركان چهارگانة حفـظ    ،بر طبق نظر نظامي عروضي    . بپردازد
 شاكلة  ،عروضيدبيري براساس آراي نظامي   . شودو گسترش اقتدار سياسي محسوب مي     

گسترش و  ،ن اصول   گيرد و بعدها اي   نگاري قرار مي  يابد و اساس ترسل و نامه     خود را مي  
نويـسي و ادبيـات فنـي        از جمله تـاريخ    ،يابد و مبناي نگارش متون ادب فارسي      تعميم مي 

تـرين نظريـة دبيـري در ادب        ديميتـوان قـ   عروضـي را مـي    آرا و عقايد  نظـامي     . شودمي
 .استاساس نگارش متون ادب فارسي شده،فارسي دانست كه بعدها 

دربارة آداب  . استها بوده نگاري و ترسل آن   ، نامه دهطرح ش آنچه تاكنون دربارة دبيران م    
الرسـائل، دسـتور    كتـاب  نبـشتن، نامـه آيـين هـاي   هاي متعددي با عنوان   كتاب،و رسوم دبيري    

عـرايس الخـواطر و     ،  الكتبـه عتبـة  دبيري، آيين دبيري، دستور الكاتب فـي تعيـين المراتـب،          

اسـت    نوشته شده ...  و فوائد غياثي ،   الي الترسل  الرّسائل بالفارسيه، التوسل   كتاب ،ابكاراالفكار
 شده اما به نويسندگي دبيران به مفهوم هنري و           نگاري پرداخته    به نامه  ،كه در تمامي اين آثار    

مباني و اصول دبيري كـه اسـاس و چـارچوب ترسـل و              . است  نشده  به مثابه مهارت، پرداخته     
كار ما سـرآغازي اسـت      . استقرار نگرفته  تاكنون مورد بررسي و واكاوي       ،نگاري است نامه

 محـور پـژوهش قـرار       ،آراي نظامي عروضي در باب دبيـري      ،دراين جستار   . بر اين راه نرفته   
هاي او كه مباني دبيري را بـه طـور دقيـق و در قالـب نظريـة ادبـي                   گرفته و با بررسي ديدگاه    

 ،نگـاري بـوده و بعـدها      امـه  ترسل و ن   ة پاي ،است، اصولي مدون شده كه در ابتدا      ترسيم نموده 
رواج مبـاني دبيـري در نوشـتار        ،همچنين در اين مقاله     . اساس نويسندگي را شكل داده است     

  .استمنثور فارسي به اختصار مورد بررسي قرار گرفته
  بحث
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پـردازد و      به توضيح ماهيت دبيري مي     ، نظامي عروضي در مقالت اول كتاب چهار مقاله       
 ،ه چكيـدة آراي او در ماهيـت دبيـري و ويژگـي شـخص دبيـر                كند كـ    دبيري را تعريف مي   

و » ادب«منـدي از      ــ بهـره   2،الـرأي بـودن     الفكر و ثاقـب     النّظر و عميق    ـ دقيق 1: است از عبارت
توجـه بـودن بـه        ـ بـي  5 ،ـ شناختن افراد و جايگاه آنان     4 ،ـ آشنايي با علم منطق    3 ،ثمرات آن 

ــ بركنـاري از سـتيز بـا         7 ،بـان در نوشـتن    ـ رعايت حرمـت مخـدوم و مخاط       6 ،مسائل دنيوي 
ـ رعايت تقدم معاني    9 ،روي در به كار بردن عناوين       ـ رعايت ميانه  8 ،صاحبان جاه و حشمت   

ــ  شـاگردي كـردن نـزد         12،مندي از علوم مختلـف      ـ بهره 11،ـ اختصار در كالم   10. بر الفاظ 
 قـرآن و اخبـار پيـامبر        ـ عادت به خوانـدن    13  و استادان و يادگيري لطايف و ظرايف از آنان       

هاي مهم گذشتگان و شعر       ب  و آثار صحابه، امثال وحكم عربي و فارسي و مطالعه كتا          ) ص(
  .شاعران معروف عربي و فارسي

هـا و كاركردهـايي بـر     نقـش ، و به تدريج   دستخوش تغييراتي شده   ،دبيري در گذر زمان   
اسـت؛ مـثالً در يـك       د را يافتـه   است تا شـاكلة خـو     شدههايي از آن كاسته     آن افزوده و نقش   
شود و در برهة زماني ديگر،       مشاور شاه و از بزرگان حكومتي شناخته مي        ،دورة زماني، دبير  

  .گيردنگاري را بر عهده ميوظيفة ثبت تاريخ و تاريخ
  تعريف دبيري از نگاه نظامي عروضي

مـشتمل بـر     صـناعتي اسـت      ،دبيري«: گويد نظامي عروضي در تعريف ماهيت دبيري مي      
اي از خطابه و علوم       ؛ دبيري آميزه  )29  :1382نظامي عروضي،   (»…قياسات خطابي و بالغي   

 در   و اقنـاع و بـرانگيختن مخاطـب اسـت        ،هدف در خطابه    . است) بيان، معاني، بديع  (بالغي  
 درگونـة محـاوره، مـشاوره، مخاصـمه و بـراي مـدح، ذم، حيلـت،                 ،دبيري نيز همين اهداف   

ه دبيـري قـديم     «توان    اين توصيف از دبيري را مي     .  مد نظر است   … استعطاف و اغرا و    بيانيـ «
توانـد دو معنـا را در برداشـته            صناعت مـي   ؛داند   دبيري را صناعت مي    ،نظامي عروضي . ناميد
  .فن و هنر: باشد

قياسات خطابي و بالغي، منتفع در مخاطباني كـه در ميـان            ...«: است» فن«آنچه مربوط به    
سبيل محـاورت و مـشاورت و مخاصـمت، در مـدح و ذم و احكـام وثـائق و                     بر   ،مردم است 

اذكار سوابق و ظاهر گردانيدن ترتيب و نظام سخن در هر واقعه تا بر وجـه اولـي و احـرا ادا                      
  )29: همان(» . آيد كرده
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: مبتنـي بـر هنـر سـخن و سـخنوري اسـت            ،   در حقيقت    ،آنچه در حوزة هنر مطرح است     
 گردانيدن اعمال و خرد گردانيدن اشغال        ستعطاف و اغراء و بزرگ    حليت و ا  ] منتفع در …[«

هاي هنـري     ها و تعليل    توان چاره جويي    را مي » حيلت «و»…و ساختن وجوه عذر و عتاب و        
  موجب   ،»استعطاف«در  ) دبيري(تأثير اين صناعت    . »هاي ادبي   حسن تعليل « به گونة    ،دانست

دهـد و   ن و ترغيـب كـردن بـه  كـاري معنـا مـي              بـرانگيخت  ،»اغـرا «. شود  نفوذ در مخاطب مي   
 همان تأثير در ذهن و ضمير مخاطب، مراد     ،»بزرگ گردانيدن اعمال و خرد گرانيدن اشغال      «

هاي هنري    را صناعت به كارگيري توانمندي    » دبيري«است و در بخشي كه نظامي عروضي،        
  .ته استكالم هنري ادبي را مدنظر داش،در كالم تعريف كرده است، در حقيقت 

بينـي و توجـه بـه         ريـز «باشد؛ يعني   » …النّظر و     دقيق«دبير بايد   : گويد  نظامي عروضي مي  
هـاي درونـي يـك        بيني و نگاه عميـق بـه اليـه          ظريف«و  » بيني و ادراك سريع     تيز«،  »جزئيات

  . الزمة كار نويسندگي است،»موضوع و واقعه
  هاي دبيريشاخصه

هـاي  تـوان شاخـصه   ظامي عروضي در باب دبيري مي     بندي و تبويب مفاد سخن ن      با دسته 
دبيـر  ««: گويدنظامي مي : فرديهايويژگي-1:  به سه بخش تقسيم كرد     ،دبيري را به اختصار   

نظـامي  (» ...الفكر و ثاقب الرّأي باشـد       النّظر، عميق   العرض، دقيق   االصل، شريف   بايد كه كريم  
» عميق الفكر «،  »النّظر  دقيق« دبير بايد    نظامي عروضي با بيان اين نكته كه      ) 29: 1382عروضي،

 را  بـه عنـوان        كند و اين سه ويژگـي        اركان فكري دبيري را ترسيم مي      ،باشد» ثاقب الرأي «و  
عميـق  «. بـين باشـد     بـين، ظريـف بـين و تيـز          دبير بايد ريز  : گيردامهات فكري دبير در نظر مي     

منـد باشـد تـا بتوانـد اسـتنباط            ري بهـره   يعني دبير بايد از قوت و قدرت فك        ، بودن دبير   »الفكر
 حاكي از آن اسـت كـه   ،بودن دبير» ثاقب الرّأي«. درستي از موضوعات و مسائل داشته باشد    

بر هدف صواب نشـستنِ سـهام       «نظامي عروضي   .  درست به هدف نشيند    ،هاي فكري دبير    تير
، بـر هـدف     »ت خـاطر  جمعي«داند و بر اين باور است كه            را الزمة كار دبيري مي    » فكري دبير 
  )27: همان.( شود هاي فكري را موجب مي نشستن تير

و «: گويدهاي الزم براي دبيران مينظامي عروضي در مورد دانش: هاي الزمدانش -2
 بعيد ،قسم اكبر و حظّ اوفر نصيب او رسيده باشد و از قياسات منطقي،از ادب و ثمرات آن 

كنند،  ايف مهمي كه طبقة دبيران در جامعه ايفا ميبنابر وظ) 29: همان(» .و بيگانه نباشد
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داشتن يك مجموعه  و علوم و امور هستندند اطّالعات عمومي وسيعي در سايرم نياز
 وسعت دانش نويسندگان است، ة كه نشان دهند اطّالعات از فرهنگ عمومي و توجه به آن

  .براي آنان ضرورت دارد
 بدين درجه نرسد تا از ،اما سخن دبير...«: است نظامي عروضي نيز آمده چهار مقالةدر 
اي نشنود و از   لطيفه،اي ياد نگيرد و از هر حكيم  نكته،اي ندارد و از هر استاد  بهره،هر علم

  )30: همان( ».اي اقتباس نكند  طرفه،هر اديب
نظامي عروضي بر اهميت شناخت مخاطب در كار : هاي كسب آنها و روشمهارت-3 

 ،دبيري صناعتي است مشتمل بر قياسات خطابي و بالغي«: گويدكند و ميد ميدبيري تأكي
 … بر سبيل محاورت و مشاورت و مخاصمت ،منتفع در مخاطباتي كه در ميان مردم است

گردد   به مخاطب و شناخت او برمي،روية اصلي اين سخن) 29: 1382نظامي عروضي، (» .
  .ير بگذاردكه دبير چگونه بايد بر مخاطب تأثو اين

 و مراتب …«: كند  ضرورت اين مهم را چنين بيان مي،نظامي عروضي در مقالت دبيري
يعني به مقام مردم زمانه و جايگاه ) 29: همان(» .ابناء زمانه شناسد و مقادير اهل روزگار داند

ير مردم شناسي و توجه به زندگي عملي مردم، از رموز نفوذ كالم دب. آنان توجه داشته باشد
 از هواء مراسلت ،البته نگذارد كه هيچ غباري در فضاء مكاتبت«] دبير[گويد كه است و مي

هاي ديگري براي مهارت عروضينظامي، عالوه بر اين » .بر دامن حرمت مخدوم او نشيند
  .ها اشاره خواهد شد، به آنگزيند كه در ادامهدبيران بر مي

  عهنقش و ارزش دبيري و پايگاه آنان در جام

 و   هاداند و بر اين اساس، يكي از ضرورت را به دبير مي» قوام ملك«نظامي عروضي، 
دبير عاقل و «: گويدو مي) 27: همان.(داند مندي از دبير مي هاي مهم پادشاه را بهره نياز

   )41:همان(» مهين جمالي است از تجمل پادشاه و بهين رفعتي است از ترفّع پادشاهي،فاضل
خواندند و آنان  ترجمان پادشاه مي خود را» كتّاب«،ملوك ايران «: نويسد يجهشياري م

شناختند و دبيران را به باالترين  داشتند و فضل اين صناعت را مي را بر ديگر كسان مقدم مي
 موجب نظام كشور و كمال ملك و بهاء سلطنت و ،دبيران: گفتند رسانيدند و مي مقام مي

در ) 3: 1348جهشياري، (».ندبان امالك و امناء رعيت و بالد ناطقه ملوك و نگاهةالسن
  ،االخبار  عيونكتاب ،مؤلف»قتيبه بنمسلممحمدبن«از»تعيين المراتبدستورالكاتب في«كتاب
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اند كه بديشان ببينند و   ايشانيها نويسندگان پادشاهان به مثابت چشم«: كند چنين نقل مي
اند كه از قبل ايشان سخن گويند و  هاي ايشان ند و زباناند كه به ايشان شنو هاي ايشان گوش

  )68 ـ 69: 1964هندوشاه نخجواني، (» .نويسند
 در بيان ارزش و جايگاه ، نيز كه خود كاتبِ واال و توانمندي است»الحميد كاتب عبد«

  يعني پايگاه،ها خداوند، شما گروه نويسندگان را در واالترين پايه«: گويد نويسندگان مي
، انتظام محاسن  آري. جاي داد خداوندان ادب و فرهنگ و جوانمردي و دانش و  رزانت

ها و  راه پندة شماست و از خام،به نيروي انديشه واستقامت امور آنخالفت و
هاي آنان را  كند و شهر  سلطان ايشان را شايسته مي، خداوند براي خلق،هاي شما خواهي خير

ابن . (شود گزاري به جز شما يافت نمي نياز نيست و كار ا بيپادشاه از شم؛سازد آبادان مي
 از جمله تعيين جانشين براي حاكم، جايگاه ،دبيران در امورحكومتي) 427: 1369خلدون، 

ترين نمايندگان اشراف در  آيد كه مهم اين گونه بر مي»  تنسرةنام«مهمي داشتند؛ از مطالب 
 و غالباً   دبير بزرگ و سپهبد بزرگ،موبدان موبد :  عبارت بودند از،تعيين جانشين پادشاه

، »نوروزنامه«مؤلّف كتاب )104ـ 105: 1357كولسنيكف، .(،قاطع وتعيين كننده بودنظر آنان
دبيري آن است كه مردم را از «: گويد داند و مي مي» نردبان ترقّي و ارتقاي انسان«دبيري را 

  )56: 1357خيام، (» . و فقيه و منشي خوانده شودپاية دون به پاية بلند رساند تا عالم و امام
نظامي عروضي، . (داند نظامي عروضي نيز نگهداري جهان را در گرو شمشير و قلم مي

1382  :17(  
  عروضيهاي پرورش سخن از ديد نظاميروش

هـاي   بايـد روش   ، سخن دبير بايد اقتدارگرا باشد؛ نويسنده و دبيـر بـراي پـرورش سـخن              
 -1: بدين منظور بايد همواره دو عامل را مورد توجه قـرار دهـد            ،زينند كه دبير  مناسبي را برگ  

    .هاي مقتدر اتكا به گفتمان-2 ووااليي صورت كالم 
  شگردهاي صورت ) الف

ــابي شــروع ســخن و  : آغــاز حــسن-1  ــا ارزي ــه داوري در مــورد   مخاطــب ب آغــاز كــالم، ب
: گويـد ارسـطو مـي  . دهـد  قـرار مـي  پردازد و آن را مالك تمـام سـخن     ارزشمندي سخن مي  

توانـد بـر انگيزاننـده        مقدمه مي . سازد  هموار مي ،آيد    راه را براي آنچه كه متعاقباً مي      ،مقدمه  «
بـه  ) 245 و   239: 1371ارسطو،  (» .تعصب باشد و ارتقاء يا تنزل بخش باشد       ة  يا برطرف كنند  
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در كتـاب   . انـد   يـد داشـته   سنجان همواره بر حسن آغاز كالم تأك         اديبان و سخن   ،اين مناسبت 
 كالم  ي عبارت است از اين كه ابتدا      ،حسن االبتداء و اين صنعت    «:  آمده است  »هنجارگفتار«

 قريـب بـه      )206: 1317تقـوي،   (» ...مشتمل باشد بر الفاظي دقيق و شيرين و خـوش سـبك             
  . اتفاق آثار مهم ادب فارسي، داراي حسن آغاز و حسن كالم و حسن مطلع است

» سـجع «،»جنـاس «را با استفاده از ترفند       )النّوادر  مجمع(چهار مقاله     آغاز ،وضينظامي عر 
. آورد  پردازد و حسن آغازي را به وجود مي         مي) ص( به ستايش خداوند و مدح پيامبر        …و
  )16: 1382نظامي عروضي، (
نظامي عروضي با پايبندي به اصـول و مبـاني مطـرح شـده در مقالـت دبيـري            : پايان حسن -2

پاياني با ياد خداوند و ذكر ممدوح و مخدوم خويش           حسن ،، در پايان مطالب كتاب    خويش
پـردازد و    بـه مـدح ممـدوح خـود مـي          ،شناسـد دارد و از آنجا كه مراتب ابناي زمانـه را مـي           

  )99: همان. (كندلت ميئنيكبختي او را از درگاه عالي مس
وير اسـت نـه تعريـف؛ بـه         در توصيف، نويسندة هنري به دنبـال تـص        : هاي وصف  تكنيك -3

 تصاويري زنده و جاندار است كه نويسنده از طريـق شـرح             ،هاي واال  توصيف ،عبارت ديگر 
    تـصويرسازي و نمـايش، بـه بيـان ديـداري موضـوع              ةو وصف و پرداخت جزئيات بـه گونـ        

: كنـد هاي زنده و جانـدار ارائـه مـي        نظامي با استفاده از ترفندهاي ادبي، توصيف      . پردازدمي
    بـر پـاي     ، همچـو سـروي    . حسد جزع و عبهـر     ، رشك مشك و عنبر بود و چشم او        ،موي او «

خاست و بخراميد و پيش مأمون باز آمد و خدمتي نيكـو بكـرد و عـذري گـرم بخواسـت و                      
  )37:همان(»... دست مأمون بگرفت و بياورد و در صدر بنشاند

 يكي ازموارد مهم در كار ،آنشناسي و گزينش و چينش واژه: چيني گزيني و واژه واژه-4
ظاهر گردانيدن «: گويدچنان كه نظامي عروضي در اصول دبيري ميآن؛نوشتن است 

در اين ) 29:همان(».ترتيب و نظام سخن در هر واقعه تا بر وجه اولي واحري ادا كرده آيد
ين ها را بيان كرده است كه بخشي از كار دبير، به كارگيري هم  چينش خاص واژه،عبارت

ها براي حداكثر معاني، هنري است كاربرد حداقل واژه،همچنين . است» نظام خاص سخن«
در «: گويد آيند؛ چنان كه نظامي عروضي مي  آن برميةكه تنها نويسندگان بزرگ از عهد

 كه فصحاء  كوتاه گردد، متابع معاني افتد و سخن ، آن طريق گيرد كه الفاظ،سياقت سخن
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 سخن دراز ،الكالم ما قَلَّ و دلَّ زيرا كه هرگاه معاني متابع الفاظ افتدخير : اند عرب گفته
  )30:همان(»... شود و كاتب را مكثار خوانند

 بـه مـدد      و سـخن ادبـي فراتـر از كـاركرد ارتبـاطي زبـان            :  صناعات ادبـي و ادبيـت مـتن        -5
انـواع  نظـامي عروضـي بـه وفـور از          . كـشاند شگردهاي بالغي، كالم را به عرصة ديـدار مـي         

مـن در   «: اسـت هايش و تأثير كـالم بهـره بـرده         براي آرايش صورت نوشته    ،شگردهاي ادبي 
 ،اند ناقض اين دولت   ،كنندمراحل شيبم و او در منازل شباب و آنها كه او را برين بعث همي              

در اين نمونه، با استفاده از آراية تضاد و         ) 31: همان(». نه خادم  ،نه ناصح و هادم اين خاندانند     
  .استسجع، سبب افزايش موسيقي كالم شده

  )بخشيمشروعيت(بخشي به كالمشگردهاي اعتبار)ب

 از آن جهت كه ،ادبيات فارسي پس از اسالم): قرآن و حديث( استشهاد به منابع ديني-1
مالزمت . ف يافت ارزش و اعتباري مضاع،پيوستگي خاصي با احكام شرع مقدس پيدا كرد

پذيري شاعران و  گيري و تأثيري آموختن و مؤانست و بهره ز طريق تر اسخن و شريعت، بيش
اين ؛گردد  به اشكال مختلف از مفاهيم ديني و قرآن و حديث آشكار مي،نويسندگان

 اند؛ در تأثيرپذيري تا حدي است كه در باب دبيري، دانستن قرآن را از ضروريات دانسته

بايد كرد به خواندن كالم رب العزّه و اخبار پس عادت «: است چنين آمده  هم اينچهارمقاله
  )30ـ31: همان(» ...مصطفي و آثار صحابه و امثال عرب و كالم عجم و

كالم خويش به وفور از رويدادها و اشخاص تاريخي، نظامي در:  استشهاد به تاريخ-2
ي  به طور ضمني مهر تأكيد،كند و با نقل اين حوادث تاريخيمناسب با سخن خود ياد مي

د و  آورداستان اسكافي را ميداني دبير،الً در تأكيد بر قرآنمث؛زندبر سخنان خويش مي
كه اسكافي  چنان؛عهدة واليتي بيرون آيد،به يك آيتي از]دبير[اماچون قرآن داند«:گويدمي

  )30: همان(»
  از حكاياتي متّصل و مرتبط در بابچهارمقالهدر كتاب ): روش قياس( تمثيل و حكايت-3

 بر ،ها و حكاياتيك موضوع استفاده شده است تا نويسنده با مدد استشهاد به اين تمثيل
نويسي  مانند حكايت نامه؛هاي خويش بيابدسخن خود مهر تأييدي بزند و اثباتي بر گفته

  )33:همان... ( عباسي به والي مصرييكي از دبيران خلفا
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أكيد بر سخن و به منظور تنوع و تحرّك در  براي ت،كاربرد شعر در نثر دبيران:  درج شعر-4
مانند ؛ از اشعار شاعران مشهور گلچين شده است ،رود كه اكثر اين ابياتكالم به كار مي

 و بعضي اشعار را خود  در نثر خويش بهره برده،مقالت دوم كه نظامي از اشعار ساير شعرا
  .سروده است

عيارهاي موفّقيت دبير را استفاده از تجربه نظامي عروضي، يكي از م:  نقل سخنان بزرگان-5
كه الفاظ متابع [اما سخن دبير به اين درجه نرسد ...«: گويدداند و ميو سخنان بزرگان مي

، اي نشنود و از هر اديبلطيفه،اي ياد نگيرد و از هر حكيم  نكته،تا از هر استاد] معاني باشد
مطالعة كتب سلف و مناظرة صحف «:بهكند همچنين توصيه مي».اي اقتباس نكندطرفه

  )30:همان(» .خلف
  : فارسياصول و مباني دبيري چهارمقاله در متون ادب

 به تدريج شكل منسجمي گرفته و رواج ،كاربرد مباني دبيري در نوشتار منثور فارسي    
مطابقة اصول (است كه گسترش اين اصول و مباني در دو زمينة تاريخي و بحث تطبيقييافته

  :شودمطرح مي) مورد نظر نظامي عروضي با برخي منابع و آثار فارسي
 مانند ؛آمدند به مقام دبيري نائل مي، بيشتر نويسندگان ماهر و با تجربه:زمينة تاريخي) الف

نگاري و ثبت  عالوه بر نامه،كه اغلب دبيران... الملك و نظامناصرخسرو، بيهقي، خواجه
اند و همواره مورد توجه و  مهم حكومتي را نيز بر عهده داشتهوقايع مهم، برخي از كارهاي

 به داراالنشا ،نگاري به طور مخصوصاند تا اين كه امر تاريخگرفتهمشورت پادشاه قرار مي
بر عهدة دبيران قرارگرفت و تواريخ متعددي ،واگذار شد و وظيفة خطير ثبت وقايع تاريخي

   .شدنوشته 
توان در ساير متون رح شده در سخن نظامي عروضي را مياصول مط: بحث تطبيقي) ب

  ارائه ،بررسي و با سخن آنان مقايسه كرد كه مواردي از آن،نگارش يافته توسط دبيران
  :شودمي

نـشيند و    بهتـر در ذهـن مـي      ،آيـد   اي كـه در آغـاز مـي         اند واژه   گفته در قديم مي  «: آغازحسن
ة            مقدمــدر ) 86: 1384محمــدي،(» .مانــد هــن مــيبيــشتر در ذ،آيد اي كــه در پايــان مــي واژه

 ،منـصور المعمـري      ابـو  ةآغاز كار شاهنامه از گرد آوريد     «: آمده است  »منصوري   شاهنامه ابو  «
 ةشـود و بـا واژ    آغـاز، آغـاز مـي   ةآغاز متن بـا واژ » .اهللا فرخ الرزاق عبد منصور عبد   دستور ابو 
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راي كار باشد و هم با آمـدن واژه فـرخ در پايـان              رسد تا هم حسن آغازي ب       فرخ به پايان مي   
 بيهقـي نيـز     تاريخدر) 16: همان. (جمله، فرخي و مباركي آغاز و پايان  كار را تضمين نمايد           

  .استآغاز شده» فصل «ة وزير با واژفصل حسنك
پـردازد و   به بيان روايـت از زبـان راوي سـوم شـخص مـي             ،نامه    ناصر خسرو در آغاز سفر    

 بدين سـبب    ؛ فردي كار ديده است و در خور توجه        ةي دبيرانه و حاصل تجرب     سخن ،سخن او 
او اين آغاز را با اشـاره بـه         ؛) 1: 1363خسرو،    ناصر(توان آن را نوعي حسن آغاز دانست          مي

  .رساندمانند مي پيغمبر به اوجي بيةقبله و گفت
كـرد نـام       يـاد  مبتني بر فرهنگ اسالمي، شروع سـخن بـا        » حسن آغاز «يكي از موارد مهم     

 در آغـاز    ،»الملـك   نظـام   خواجـه «. است) ص( مدح پيامبر  ،خداوند و ستايش او و بعد از آن       
، شـروع دلپـذيري را      …و  » تـضاد «،  »جنـاس «هايي همچـون      با استفاده از ترفند    ،نامه  سياست

  )1: 1348الملك،  نظام خواجه. (براي سخن خويش فراهم آورده است
بـا اسـتفاده از نقـل سـخن از           و   خسرو   ناصر ة به شيو  ،قابوسنامه در ابتداي     نيز المعالي  عنصر

  گـزينش شروع مي كند كه» بدان«راوي سوم شخص، ضمن بيان تواضع خويش، كالم را با   
 بـا اسـتفاده از      ، در ادامـه    و اسـت » دانـستن « ،خوانـدن متـون    دقيقي است زيـرا هـدف علـم و        

اي زيبـا مـزين       ود را بـه اسـتعاره     و ديگر صـنايع ادبـي، شـروع سـخن خـ           » استعاره«هاي    ترفند
 كتـابتي همـي   ،منـشور عـزل زنـدگاني را از مـوي خـويش بـر روي خـويش           …« :كنـد   مي
  )3: 1364المعالي،   عنصر(» …بينم

اديـب بـر آن اسـت تـا         . توصيف يكي از مسائل بسيار مهم كـار نويـسندگي اسـت           : توصيف
 كند و وقـايع و مطالـب را بـا           مفاهيم مورد نظر را در كسوت صحنه آرايي و نمايش، نمودار          

 پـل نبـود و      ،و بـه چنـد روز     ... «: ماننـد ايـن جملـه     :  به صورت تصويري ارائـه كنـد         ،وصف
 ،هـا   آمدنـد تـا آنگـاه كـه بـاز پـل              دشوار از اين جانب بدان و از آن جانب بدين مي           ،مردمان

 اسـتادانه   ،»نآ«و  » ايـن «هاي    بيهقي با به كارگيري واژه    ) 260: 1388بيهقي،  (» .راست كردند 
 ، بـا واقعيـت    ارتبـاط زبـان  ،وار  با توصيفي بيهقي،گونهكشاند و اين خواننده را به پاي پل مي     

  . شود عيني و جاندار مي
يكـي ديگـر از مـسائل دبيـري بـوده           ،ها  دقت در به كارگرفتن واژه    : چينيگزيني و واژه  واژه

و هرچهارشان گرد كرد و بنشاند بـه        «: » كردن  گرد«هايي همچون      مثالً استفاده از واژه    ؛است
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واژه گزينــي دقيــق و واژه چينــي » …هاشــان  هــاي شــاهان و كارنامــه فــراز آوردن ايــن نامــه
  )مقدمه شاهنامه ابومنصوري.(است يكي از مباني كار نويسندگي بوده،ماهرانه

توصـيف را ديـداري كـرده       » گـرد شـهر گردانيـده     «،  »اند  گرفته«،  »اين شهر «جا هم   در اين 
انـد و گـرد شـهر         كـه از لـب دريـا گرفتـه          چنـان   و اين شهر را ديواري حصين است،      «: ستا

  )29: 1363خسرو،  ناصر(» .گردانيده
الملـك را     نيـز كـالم نظـام     » روز بلند شـد   «،  »انديشان انديشان «،»برنشست«هايي چون     واژه

 معلـوم   هـيچ .  در آن انديـشه همـي بـود        ،بهرام گور آن روز و آن شب      «: استديداري كرده 
ديگر روز، از دل مشغولي، تنها بر نشست و روي به بيابـان             . نگشت كه اين خلل از كجاست     

  )26: 1348الملك،  نظام خواجه(» ...انديشان انديشان همي رفت، تا روز بلند شد، نهاد
 چنـگ  ،هر كرا در وي دو گوهر خرد و هنريابي«: »چنگ در وي زن  «تعبيري چون   در  يا  

  .شود واقعيت به خوبي تصوير مي،)27: 1364معالي،عنصرال(» در وي زن
در متـون ادب    . نويـسي اسـت   چيني همان جمله  واژه. استچيني بوده لة ديگر نثر، واژه   ئمس

 تـالش   ، حتّي در آثار آغازين نثـر دري، براسـاس اصـل رعايـت اختـصار                 دبيران ما  ،فارسي
هـاي كوتـاه ارائـه         در قالب جمله    و  سخن خود را در نهايت ايجاز و حداكثر معنا          تا اند  كرده

  . به سادگي ميسر گردد، خواندن و فهم مطلب در اين متون،كنند تا از اين راه
سـفرنامة   ، مقدمـة شـاهنامه ابومنـصوري     تـوان خـصلت عـام كـار در            اين ويژگـي را مـي     

 دانـست كـه بـه       نامـه   قـابوس  و   نامة خواجه نظـام الملـك      سياست ، تاريخ بيهقي  ،ناصرخسرو
هاي كوتاهي كه در عين كوتـاهي، سرشـار از            براي نمونه، جمله  ؛  ابل مالحظه است  وضوح ق 

  :شود معاني است، آورده مي
 مـشخص و ارتبـاط بـين ايـن          ، يك پيام واحد است و اركان جملـه        ة دربردارند ،هر جمله 

 ايـن   ، از كـران تـاكران     ،هر كجا آرامگاه مردمان بود به چهـار سـوي جهـان           «:  معلوم ،اركان
  ) شاهنامه ابومنصوريةمقدم(» ...ببخشيدند و به هفت بهر كردند زمين را 

ها، اشيا، جهات جغرافيايي سفر، وسيلة سفر، وصـف            توصيف مكان  ،در كالم ناصرخسرو  
 سر و تن بشستم و به مسجد        …« : استهايي كوتاه و مختصرآمده      در قالب جمله   …رود و   

  )2: 1363خسرو،  ناصر(» .جامع شدم و نماز كردم و ياري خواستم از باري
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و پنج تن بيايند بـه درگـاه و ايـن           «: هاي مردم    و توصيف حالت   هاوصف اعمال و دليل آن    
سخن بگويند و حال باز نمايند و جواب باز شنوند و مثال بستانند كـه در حـال بازگردنـد تـا                      

  )289: 1348الملك،  نظام خواجه(» . اصل نباشد اين مشغله و آشوب بيهوده و فرياد بي
هـاي كوتـاه اسـتفاده         فـراوان از جملـه     ،الملـك   المعالي نيـز همچـون بيهقـي و نظـام           عنصر

و پيشه بسيار است، هر يكي از جدا شرح كردن ممكن نـشود، قـصه دراز گـردد و                   «: كند  مي
  ) 457: 1364المعالي،  عنصر(» .كتاب من از نهاد و اصل بشود

اشارتي كرد . استادم به من رسيد«: گاه در حد يك كلمه و آن هم فعل        ،هايي كوتاه     جمله
چه كردي و چه رفت؟ حال باز گفتم، گفت بدانـستم           : بسوي من، پيش رفتم، پوشيده گفت     

  )159: 1388بيهقي،(» .و براندند و امير در رسيد و بر نشستند و براندند
محـل طبيعـي    . يكي ازموارد مهم در كالم، جايِ قرار گرفتنِ كلمـه در بافـت مـتن اسـت                

و ايـن اصـل را نظـامي         شـود  در فنون بالغت مطرح مـي      ،در دستور و محل بالغي آن       ،واژه
بـه طـور    ) 29: 1382نظـامي عروضـي،   .(اسـت عروضي در زير عنوان آشـنايي بـا ادب آورده         

 و بـا    نديافت تبحر مي  ، نويسندگان قديم ما در صرف و به خصوص نحو و آثار بالغي            ،معمول
شد كه در خلق آثار،     آگاهي آنان مي  انايي، موجب زبان  شدند و اين تو   آن به خوبي آشنا مي    

 شكل و سـاختار، منطبـق بـا چگـونگي نگـاه و              ،در كالم واال و ادبي    . تأثيري شگرف داشت  
سير آن است؛ همچنين تقدم و تأخر وقايع و حـوادث و افعـال و نيـز تقـدم و تـأخر مفـاهيم                        

بـراي نـشان دادن انعطـاف       . كنـد   يرا در بافت كـالم تعيـين مـ        » جاي واژه « مورد نظرِ اديب،    
هـايي از متـون مـورد بحـث           ساختاري جمله و استاندارد نبـودن جـاي واژه در كـالم، نمونـه             

 ادبيـات  ةاي كـه در مجلـة دانـشكد        ضمناً آقاي دكتـر محمـدي در دو مقالـه          ؛شود  آورده مي 
ئـه  بحث مـستوفايي در ايـن بـاره ارا    ،  چاپ شده است    ،1379 و   1370 سال ،دانشگاه فردوسي 

  .اند  كرده
كـه  » با هزار مـرد ايرانـي      ،پس هر دوان به طوس شدند     «: است آمده مقدمة ابومنصوري در  
  )مقدمه شاهنامه ابومنصوري. ( متعلقات فعل آمده است، بعد و ابتدا عمل و فعل،در آن

 مردي فـصيح بـود و انـدر هندسـه و            …و معتزله را امامي بود      «: گويدناصرخسرو هم مي  
شايد بتوان گفـت    ) 164: 1363ناصر خسرو،   (» .كرد و مرا با او بحث افتاد        يحساب دعوي م  
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هاي يك پيشوا، قـدرت زبـاني اوسـت؛ ناصرخـسرو در پيـشاني سـخن                  ترين ويژگي  از مهم 
  .پردازد  به همين توانايي آن شخص مي،خود

انيم تـو    زود سيرتر از آن باشد كه مر هيچ دوست را وفا كند و امروز  مي                ،و اين گيتي  «يا  
 نتـوانيم   ،نيكويي كردن، باشد كه فردا روزي باشد كه اگر خواهيم كه با كسي نيكويي كنيم              

  )160: 1348الملك،  نظام خواجه(» .كردن، از عاجزي
آوردن قيد در ) 22: 1364المعالي،  عنصر(» .جهد كن بر تمامي،چون از اين بهره يافتي «يا

 نتيجـة آشـنايي نويـسندگان مـا بـا      هها هم و اين استسازي   براي تاكيد و برجسته،پايان جمله 
  . استادب گذشتگان و توجه به جاي مناسب واژه در كالم بوده

اند كه غمناكان را شراب بايد خورد تا تفت غم بنشاند،             و آنچه گفته  «:گويد  بيهقي نيز مي  
زدايـي   آشنايي ،بر موصوف ) بزرگ( تقدم صفت ) 4: 1388بيهقي،  (» …بزرگ غلطي است  

و تا نيـست بلكـه هـزاران        ها در ادب گذشتة ما يكي د      كند و اين نمونه     رجستگي ايجاد مي  و ب 
 همـان بالغتـي كـه       ؛خواننـد ها را ويژگـي بالغـي مـي       ،آن همان است كه امروز      ،هااست و اين  

  .استادبيات بوده، يعني ترسل و بعد ،آشنايي با آن، يكي از مباني كار دبيري
هـا را بـا        توانمندي خويش در ظرايف و دقايق زبان، واقعيت        دبيران زبان آگاه، با توجه به     

مواردي از اين   ، شاهنامه ابومنصوري    ةدر مقدم . اند  در كالم خويش نشان داده    ،سيري طبيعي   
آورد و  كنارنگ اسب بر انگيخت و نيزه بزد و آن غراره را بر سـر نيـزه بـر    «: قبيل آمده است  

بلنـد كـردنِ    « سـپس    و»زدن نيزه «فته است بعد    صورت گر » برانگيختن اسب «اول  » .بينداخت
 همين مسير طي شـده اسـت و         ،در كالم . »انداختن او «و در نهايت    » بر سر نيزه  «كجا؟  » غراره

  .  منطبق بر نظم واقعيت است،نظم كالم
 چهـار  ،و انـدر آن حظيـره   اي حظيـره ،بر جانب قبله آن ديه كوهي بود و اندر ميان كـوه    «

  )28: 1363ناصرخسرو، (» .. .گور نهاده بود
 روال و نظـم و  ،آگاهي خويش   به اقتضاي زبان،الملك طوسي، آن وزير دبير نظام  خواجه

جعفر پيش سليمان آمد، سليمان او را دسـت داد          «: نسق منطقي كالم را در پيش گرفته است       
 خلعــت وزارت ،و از رنــج راه بپرســيد و بــسيار نيكــويي گفــت و بنــشاندش و هــم در حــال

  )213: 1348الملك،  نظام خواجه(»  .…يدش و دوات پيش نهادندبپوشان
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 …برد و در شـستن كـوزه و آب برداشـتن و                ما را بر سر آب مي       نامه نيز   نويسندة قابوس 
 ايـن آب كـه      ،ن كرم نهد و كرم زيرِ پاي او بميرد        آاگر كسي از زنان پاي بر     «: كند  سهيم مي 

كه ببايد ريختن و باز بايد گشتن و          چنان ؛ب در وقت گنده شود صع     ،اندر سبوي بر سر دارد    
  )42: 1364المعالي،  عنصر(» . آب از چشمه برداشتنه،سبوي شستن و ديگر بار

 بر مسير منطق واقعيت، توسـن كـالم را تـازان بـه تـك                ،بيهقي نيز آن گونه كه از او سزد       
 مطيع و منقاد     همگان ،به غوريان  رسيد   ،و چون خبر ديه و حصار و مردم آن          «: واداشته است 

  )109: 1388بيهقي، (» .ها بپذيرفتند  گشتند و بترسيدند و خراج

  كاربرد قرآن و حديث و مضامين آن در نثر دبيران

در چهارمقالـه   . هـاي برجـسته در آثـار مـورد نظـر ماسـت               كاربرد آيات يكي از ويژگـي     
  چنـان ؛بيـرون آيـد   واليتي ة به يك آيتي از عهد ، و اما دبير چون قرآن داند      …«: است  آمده

يكي از شرايط دبيري،    ،»مناظراالنشاء  «در  ) 30ـ31: 1382نظامي عروضي،   (».…كه اسكافي   
 بيهقـي در توصـيف بوسـهل زوزنـي         ) 1380: 1381گـاوان،   . (دانسته شده اسـت   » داني  قرآن«

زاده، محتشم و فاضل و اديب بود امـا شـرارت و زعـارتي            مردي امام  ،اين بوسهل «: گويدمي
 ،ـ و با آن شـرارت ) سوره روم3بخشي از آيه (ع وي مؤكد شده ـ و ال تبديل لخلق اهللا در طب

اصالح ناپذيري بوسهل را مطرح     ،با استناد به اين آيه    ) 168: 1388بيهقي،  . (دلسوزي نداشت 
تـوان آن را تغييـر        كند و بر اين باور است كه خلق را  خداوند در خلق نهاده است و نمي                  مي

ناصر خـسرو آيـات و مـضامين        . وان آن را نمودي از تفكرات اشاعره دانست       داد كه شايد بت   
قرآني و احاديث نبوي را براي بيان اعتقـادات خـود و نيـز تبليـغ باورهـاي دينـي خـويش و                       

ده   ايـن چهـار   «: گويد     مي ،گيرد و از جمله     به وفور به كار مي    ،همچنين ايجاد جاذبه در سخن      
يـان ايـشان خـصومت و عـداوت و ايـشان گفتنـد مـا از                  به دو گروه بودنـد و مـدام م         ،حصن

  )144: 1363ناصرخسرو، (» .تعالي و تقدس،اصحاب الرسيم كه در قرآن ذكر كرده است 
هـر سـلطاني كـه توانـايي آن         «:  آمده است كه اردشـير گويـد       نامه   سياست در فصل هشتم  

گـز او عامـه و       هر  بايـد دانـست كـه       ندارد كه خاصگيان خويش را به صالح بـاز آورد، مـي           
و انـذر عـشيرتك     «: فرمايـد    مـي   تعـالي   رعيت را به صالح نتواند آورد و در اين معنـي، حـق            

  )70: 148الملك،  نظام خواجه) (214 شعرا، آيه ةسور(» االقربين
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هاي خود را به استعارت و آيات قرآن و احاديث و اخبـار               و نامه «: گويدعنصرالمعالي مي 
  )208: 1364المعالي،  صرعن(» .آراسته دار) ع(رسول 

به آوردن آيات و احاديث و استناد و يا         ،عطاملك جويني در جاي جاي تاريخ جهانگشا        
آن جماعت كه فسق و فجور و قتـل و     «: برد   از آن بهره مي    ،تمثّل بدانها توجه دارد و به وفور      

دسـت و   حشرات و سباع  و بهـايم حلـول كر         ه   ارواح ايشان ب   ، اند  تهمت و ايذاي خلق كرده    
) 226شـعراء، آيـه   (» يقولـون مـاال يفعلـون   .  جهـل راسـت    ،اند لـيكن غلبـه      بدان سبب معذّب  

  )172ـ 173: 1385جويني، (

  استشهاد به حوادث تاريخي و كاربرد آن در كالم دبيران 

استشهاد به تاريخ و حوادث تاريخي و آوردن اخبار در نامه، يكي از اصـول كـار دبيـري                   
يكي از طرقِ پـرورش و توسـعه معـاني و           ،اين طريق   ) 30: 1382ي،نظامي عروض .(استبوده

طرح و بررسي و تحليل تاريخ و حـوادث تـاريخي در متـون و               . تنوع بخشيدن به كالم است    
 در  »خلـدون ابـن « همچنـان كـه      ؛توان نمودي از حكمت دانـست       در ميان سخن دبيران را مي     

هـاي آن      و سزاست كه از دانـش      گيرد  تاريخ از حكمت سرچشمه مي    «: گويد  كتاب خود مي  
  )1/2: 1336ابن خلدون، (» .شمرده شود

تعليم، يكي از اهداف پنهان دبيران در نگارش آثار آنان است؛ از جمله فوايد استشهاد به                
خداوند در قرآن بـا بيـان    . تاريخ و حوادث آن، بهره بردن به منظور اهداف تعليمي آن است           

در . شـود   لكرد آنان، نتايج اعمال آنان را متذكر مي       هاي گذشته و تحليل عم      سرگذشت امت 
در مقدمـة شـاهنامه     . مطمع نظـر اسـت      اين هدف نيز   ،آوردن حكايات تاريخي در نثر دبيران     

و هـم گوينـد كـه از        «: شود  ابومنصوري، حوادث پس از مرگ كيومرث مطرح و تحليل مي         
ن يلـه بودنـد چـون       صد و هفتـاد و انـد سـال پادشـاهي نبـود و جهانيـا               ،پس مرگ گيومرث    

  ».گوسپندان بي شبان در شبانگاهي، تا هوشنگ پيشداد بيامد
پـردازد و آن را شـرح         المقدس و قبله قرار گـرفتن آن مـي          خسرو به بيان ساخت بيت      ناصر

  )38:  1363خسرو،  ناصر. (دهد مي
    نامـه   سياسـت   اسـتفاده از اخبـار و مطالـب تـاريخي در كتـاب          ةالملـك دربـار     نظام  خواجه

 ة آنچـه اليـق بـود از اخبـار و حكايـات از گفتـ               ،و نيز هر جـاي و در هـر فـصلي          «: گويدمي
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تر باشد و بسيار فايـده انـدر          نزديك ، مالل نگيرد و به طبع     ،تا به وقت خواندن    بزرگان آورد 
  )2: 1348الملك،  نظام خواجه(» .اين كتاب است

پرسـد و بزرجمهـر       اي را مـي     هلآيد و از او مسئ      ، پيش بزرجمهر مي   زني در روزگار خسرو   
 ايـن نعمـت     ،پـس تـو كـه نـداني       «: گويـد    ندانم و زن مـي     :گويد   مي رد،كه سر آن سخن ندا    

 ،بدان چيز كـه دانـم و بدانكـه نـدانم    : گويد  بزرجمهر مي؟خوري خدايگان ما به چه چيز مي   
  )46: 1364المعالي،  عنصر(» .دهد ملك مرا چيزي نمي

نويـسي بيهقـي       يكي از موارد مهم در كـار تـاريخ         ، كالم خوشايند بودن سخن و دلپذيري    
تـر ديـدم بـه         واجـب  …« : هر چند، گاه به ضرورت، اطناب در سخن را در پـي دارد            ،است  

  شـكافد   سـخن مـي  ، با چنين چيزها خوش باشد كه از سخن  ، خاصه تاريخ  ،آوردن كه كتاب  
  )161: 1388ي،بيهق(» . زيادت گردد،تا خوانندگان را نشاط افزايد و خواندن

  المثل در كالم دبيران استشهاد به ضرب

 …الحـال و    داستان، حديث، وصف  : در زبان فارسي، معناي متعددي دارد از جمله       » مثل«
 به مفهوم آوردن حكايت يا داستاني به عنوان مثال و نمونـه و تـسري دادن                 ،در لغت » تمثيل«

گـاه هـدف از تمثيـل،       . ده است مفهوم و مصداق آن با وضعيت فعلي سخن گوينده يا نويسن          
از مثل و تمثيل در قرآن مجيد نيز بارها استفاده          . ساده كردن فهم مطالب پيچيده و مهم است       

  .5 آيه 62/  جمعهة از جمله در سور؛شده است
 ، در ميـان حكـايتي     ؛اسـت   ها جسته     نامه بهره   الملك از تمثيل و مثل در سياست        نظام  خواجه

 چون نمك گنده    ؛ به نمك عالج توان كرد     ،ن گوشت گنده شود   چو«: اند  آورد كه گفته    مي
ها به قاضي درست شود؛ چون قاضي بيداد كنـد،     او را به چه عالج كنند؟ همه داوري        ،شود

  )91: 1348الملك،  نظام خواجه(» كيست كه از قاضي داد بستاند؟
ر كالم خـويش    ها را د    المثل   چاشني ضرب  ، كه عمل را با علم توأمان دارد        المعالي  عنصر

  )40: 1364المعالي،  عنصر(» .آن نتواند ديد كه دو چشم بيند،يك چشم « : به كار برده است
 سخن را بـه بهتـرين وجـه         ،ناتواني در برابر توانايي، آفتاب در برابر ذره، بيهقي با اين مثل           

  )140: 1388بيهقي، (» ؟ ذره كجا برآيد،پيش آفتاب«: ادا كرده است
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  ات در كالم دبيراناستشهاد به حكاي

هاي پرورش معـاني و توسـعه و تَوسـع موضـوع              ديگر از روش    استشهاد به حكايات، يكي   
شـود    هايي مطـرح مـي      ها و ظريفه     نكته ،در اين حكايات  . براي تأثيرگذاري بر مخاطب است    

در . اسـت در پي طرح و تعميم آن در ارتباط با سخن خـود          ،كه نويسنده به طور غير مستقيم       
 شــاهنامه ةمقدمــ ةنويــسند: از جملــه؛ شــده اســت  هــا بــرده دبيــران از ايــن شــيوه بهــرهآثــار 

كليله ، اهميت پرداختن به علم و آثار علمي و فرهنگي را با نقل حكايت آوردن          ابومنصوري

. كنـد   دوستي مـأمون مطـرح مـي         تظاهر به دانش   ،دوستي يا دست كم      به ايران و دانش    دمنه و
ــ( ــاهنامةمقدم ــصة ش ــه)وري ابومن ــام خواج ــك نظ ــت المل ــه وي «: آورده اس ــي ب روزي منهي
 شـهر بيـرون     ةبدان مهم كه بنده را بدان فرسـتاده بـود، چـون از درواز             : نوشت] عضدالدوله[

  ) 88: 1348الملك،  نظام خواجه(»  .…رفتم، جواني را ديدم بر كران راه ايستاده، زرد چهره 
اسـكندر  «: كند ا اين حكايت مطرح مي عنصرالمعالي، ضرورت رعايت جايگاه حاكم را ب      

سخت زشت باشـد  : ست؟ گفت ازني نكني كه بس خوب    ه  چرا دختر دارا را ب    : را گفتند كه  
: 1363المعـالي،    عنـصر (» . زني بـر مـا غالـب شـود         ،كه چون ما بر مردمان جهان غالب شديم       

130(  

ـ            بيهقي با نقل حكايت موسي عليه      غ رحمـت و    السالم و گوسفند، در پي آن است كـه مبلّ
بـا بـره گوسـپند و تـرحم كـردن وي بـر وي كـه                 ) ع(حكايت موسـي پيغمبـر      «: مروت باشد 

  )196: 1388بيهقي، (» .تر كرد  نبوت وي مستحكم،خداوند بدين ترحم كه بكرد
  نگاري دبيرانهكاربرد شعر در نثر و نامه

 گذشـته و از   خـويش از ادب ة با توجه به شـناخت عميـق و آگاهانـ       ،نويسندگان و دبيران  
 ،هاي كالم هنري، به تأثير جـادويي و سـحرانگيز شـعر   هاي زبان و آگاهي از ويژگي    ظرفيت

 به اقتضاي موقعيت كالم، از شـعرهاي مناسـب          ، و در جاي جاي نثر خود       توجه خاص داشته  
اند و به طور معمول هدف آنان، تقويـت سـخن خـود در نثـر و يـا                     خود يا ديگران سود برده    

 بوده  … براي رفع خستگي مخاطب از يكنواختي متن و          ، مطلب و آوردن چاشني    ةتنوع ارائ 
فايـدة مـردم از ايـن       ... «: اي آورده است   در نامه  » مؤيد بغدادي  «. در مكاتيب  ، از جمله  ؛است

  .نتواند بود...  جز ذكر خوب و ،عمر بر شرف ارتحال و حاصل آدمي در اين دار انتقال
  سب درم به كسب نام نكو كـوش نـه بـه كـ           

 

  كه نام نيك به از صد هـزار گـنج روان          
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  تــــــــر ان النــــــــاس يخلــــــــد الــــــــم

  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

 م
ــد  ــيس بخالــ ــرء لــ ــاديثهم و المــ   احــ

 

  )34 :1315مؤيد بغدادي، (
، تعـداد   التوسـل  در كتـاب     .در اين نامه، توأمان از شعر فارسي و عربي استفاده شده است           

 نمونـة انـشاي فارسـي در    ،اين كتـاب . د است از اين شيوه بهره من  ،هاي موجود زيادي از نامه  
هـا و ترسـل، كـاري       دهـد كـه اسـتفاده از اشـعار در نامـه           قرن ششم هجري است و نشان مـي       

در آثار دبيران، در مـوارد متعـددي شـعر بـه كـار گرفتـه شـده                  . معمول و متداول بوده است    
 ، و به ديدار يكديگر      به همديگر رسيديم   ،و بعد از آنكه هيچ اميد نداشتيم        «:  از جمله  ؛است

  )174: 1363خسرو،  ناصر. (اين سه بيت گفتم،شاد شديم و حسب حال 
. اســت بــه شــعر عنــصري اســتناد كــرده،الملــك بــراي تأييــد ســخن خــود خواجــه نظــام

  )156: 1348الملك،  نظام خواجه(
در باب حسنك يكـي     «: گويدآورد و مي   ابياتي را مي   ،بيهقي هم در اوج داستان حسنك     

 نارضايتي خود را    ،و به طور ضمني   ) 179،  1388بيهقي،  . (شعراي نشابور اين مرثيه بگفت    از  
  .كند با آوردن اين ابيات مطرح مي،از واقعة حسنك

  استفاده از صنايع ادبي

در ادبيات، زبـان در     .  يكي از اركان مهم كار ادب گذشته است        ،آگاهي از مسائل بالغي   
ها   سازي زباني با ابزار واژه       بت ؛گري است   يني و تصوير  آفر  كاركرد هنري خود، در پي نقش     

 بر  ،هاي متنوع بيان يك معني      در علم بيان، شيوه   . هاي بالغي است    ها و شگرد    و به مدد ترفند   
  . برد هاي تخيل، كالم را به اوج مي شود و بالبنياد خيال مطرح مي

ست و آفتـاب جوانـان در        ا چون آفتاب ،مثال عمر مردمان    «:  آمده است كه   نامه  قابوسدر  
» . فـرو رفتـه دان     ،افق مشرق بود و آفتاب پيران در افق مغرب و آفتاب كه در افق مغرب بود               

 در اين برقـراري ارتبـاط بـين          است و  عمر مشبه و آفتاب مشبه به     ) 90: 1364المعالي،    عنصر(
  .كند تشبيه مي» فتاب آ«، آن را به »عمر«، اديب براي نشان دادن ارزشمندي »آفتاب«و » عمر«

آن آب شط بود كه     ... «: كند   به فراواني از تشبيه استفاده مي      ،در توصيف  خسرو  گاه ناصر 
 چيزي چون گنجشك در ميان      ،رفت و چون آفتاب برآمد      اي در ميان دريا در مي       چون زبانه 

 منـور از نـور      ةالملك به مـدد تـشبيه، چهـر         نظام) 161: 1363خسرو،    ناصر(» .دريا با ديد آمد   
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زادگـي از او    نـور نيكبختـي و مـسلماني و نـشان حـالل           « : كنـد   ايمان را اين گونه ترسيم مـي      
  )168: 1348الملك،  نظام خواجه(» .…تابد كه روشني از آفتابهمچنان همي

محال است روباهان را با شيران      «:  كنايه از فرادستان   ، كنايه از فرودستان و شيران     ،روباهان
اگـر بخـواهيم بـدانيم كـه نويـسندگان مـا چگونـه و تـا چـه                   )  169: 1388بيهقي،  (» چخيدن

 بـا آن همـه تـشبيه و         ، بايد چند نامه از دبيران قديم      ،جايگاهي از تئوري دبيري متأثر بوده اند      
  .التوسل الي الترسلدر كتاب ، از جمله ؛استعاره را بخوانيم

  حسن ختام

 .مكـن اسـت و نـه الزم        نـه م   ،روشن است كه بررسي همة اصـول دبيـري در يـك مقالـه             
  اسـت مقصود اين بود كه نشان دهيم متون ادب فارسي با توجه به اصول دبيري نوشـته شـده                 

 كـالم نيـز بايـد       ة داراي  اهميت است، خاتم     ،همچنان كه حسن آغاز و حسن مطلع در كالم        
حسن آغـاز   كه  توان گفت     پس مي . داراي زيبايي خاصي باشد تا حسن آغاز را تكميل كند         

 موجـب مانـدگاري بيـشتر       ،ا ند و مكمل هم؛ زيبايي انتهايي كالم          ختام به هم وابسته    و حسن 
كالم پاياني بايد نظر مستعمان را نسبت به خـود مـساعد سـازد              «. شود  در حافظه و خاطره مي    

 احساس مورد نظـر     ،حقايق مقدم را بزرگ يا كوچك جلوه دهد       .  نامساعد ،ونسبت به رقيب  
ــ ــا تكــرار خالصــه  ة حافظــ ودرا در مــستعمان برانگيزان ــازه كنــد  آنهــا را ب » .اي از مطالــب ت

 قلم، آراستن آغاز و ختام سخن را بر خود فـرض            ةسواران عرص ) 259-262: 1371ارسطو،(
آخرين ديدار مخاطب بـا كـالم، بـه زيبـايي              اولين ديدار و      تا نده ا اند و تالش كرد     دانسته  مي

  .خاص مزين شود
بـود تـا بـه        طـوس كنارنگيـان را     ،و هميـشه  ... نسل طوس بود     از   ،كنارنگ از سوي مادر   «

پس بـه هنگـام     .  به ديگر دوده افتاد    ،هنگام حميد طايي كه از دست ايشان بستد و آن مهتري          
)  ابومنـصوري  ة شـاهنام  ةمقدمـ (» .طوس را بستدند و سزا به سزا رسـيد        ،الرزاق    منصور عبد   ابو

 ،سانند تا روشن كنند كه حكمرانـي بـر طـوس         ر  اي سخت مناسب به پايان مي       متن را با جمله   
  )16: 1387محمدي، .(منصور و خانواده او بوده است و هست حق مسلم ابو
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 چـون سـفر طـرف مـشرق كـرده شـود، آنچـه               ،و اگر ايزد، سبحانه و تعالي، توفيق دهد       «
لعـالمين  ا  و الحمـد اهللا رب    . شاءاهللا تعالي و حده العزيز      ان.  با اين ضم كرده شود     ،مشاهده افتد 

  )175: 1363ناصر خسرو، (» .و الصلوه علي محمد و آله و اصحابه اجمعين
  نتيجه

آورده ) مجمع النوادر  (چهار مقاله  در كتاب    ، دبيري ةآنچه نظامي عروضي در ابتداي مقال         
گفـتن بـه    دربارة سـخن و سـخن  ، افكار و آراي پيشينيان از زمان ارسطو به بعد     ة عصار ،است

   نظــامي عروضــي بــا بهــره از كــالم پيــشينيان و . طابــه و نويــسندگي اســتطريــق وعــظ و خ
 نظام فكري و عملي     ،انديشي اوست هاي دقيق خود كه حاصل تأمل و تدبر و ژرف          دريافت
 بـه ايـن     ،با تحليـل و بررسـي متـون ادب فارسـي          . دهدپردازي ارائه مي   براي سخن   را خاصي

     بـه متـون   ،تـدا توسـط دبيـران و بعـد ديگـران     رسيم كـه اصـول و مبـاني دبيـري، اب           نتيجه مي 
ها را به اختصار و در عـين حـال بـه            ، رد پاي آن    كه ما در اين مقاله      است فارسي راه يافته  ادب

 تحـول ايـن     ، ديگـري  ةدر مقالـ  . ايـم در حد يك مقاله بررسي كرده      و    در كل ابعاد     ،تقريب
 آن هم به زودي در اختيار خوانندگان        ايم كه اميدواريم   ادبي را بررسي كرده    ةنظريه به نظري  

  .قرار گيرد
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