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هاي سـنائي اسـت و     نامه  شناسي سبكآيد،   موضوع مقاله، چنانكه از عنوانش بر مي

هـاي    ويژگـي : بر آن اسـت تـا از ايـن طريـق بـه دو پرسـش اصـلي پاسـخ دهـد         
شناسانة نامه هاي سنائي، به عنوان يكي از نويسندگان دوران گذار فرهنگي و   سبك

هـا بـه سـنائي      كه برخي محققان در انتساب نامـه   ادبي، كدام است؟ با عنايت به اين
هـا و نيـز     توان از طريق بررسي وجوه سـبكي نامـه    اند، آيا مي  ترديدهايي وارد كرده

ها   هاي وي به نتايج روشني دربارة صحت و سقم انتساب نامه  ها با سروده  تشابه آن
سبك سـنائي در مكاتيـب،   دهد كه   هاي ما نشان مي  به وي اظهار نظر كرد؟ بررسي

يندگان دورة گذار نثر فارسـي از  توان او را از نما است و بر اين اساس مي» بينابين«
سبك خراساني به عراقي به شمار آورد و در مورد سـؤال دوم نيـز بـه ايـن نتيجـه      

زيـاد از آن سـنائي نيسـت، بقيـة      ررسيديم كه جز نامة هفدهم، كه به احتمال بسـيا 
هاي سبكي نزديك به هم برخوردار بـوده و بـه اصـح احتمـاالت      ها از ويژگي نامه

خصـوص كـه قرائنـي در اشـعارش نيـز يافـت        ها سنائي است؛ به نويسندة همة آن
 .كند شود كه اين نظر را تأييد مي مي
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   طرح مسئله. 1

از سنائي غزنوي، شاعر برجستة قرن پنج و شش، عالوه بر ديوان و ساير آثار منظوم، هفـده  
تصـحيح نـذير احمـد بـه چـاپ       مكاتيب سنائيكه در كتابي با عنوان نامه به نثر باقي مانده 

بررسي . ها به سنائي ترديدهاي جدي وجود دارد  رسيده اما در صحت انتساب برخي از نامه
هـاي سـنائي، نخسـتين گـام بـراي        هـا بـا سـروده     ها و مقايسة اجمالي آن  شناسانة نامه  سبك

سنائي نه تنها در شعر بلكه در . غزنوي است ها به حكيم  تشخيص صحت و سقم انتساب آن
هدف دوم ما در مقالة حاضر اين است كـه از طريـق   . نثر نيز از نمايندگان دورة گذار است

ها در سـطح واژگـاني، نحـوي و بالغـي بـه دو        شناسانة نامه  توصيف دقيق و بررسي سبك
هـايي    ست؟ چه ويژگيآيا همة هفده نامه منسوب به سنائي از او: پرسش اصلي پاسخ دهيم

از (ها را تبديل به يكي از نمايندگان دورة گذار نثـر فارسـي     ها وجود دارد كه آن  در اين نامه
  است؟  كرده) سبك نوشتاري معروف به خراساني به سبك معروه به عراقي

  
 تحقيق ةپيشين. 2

يـدگي سـبكي   ها به وي و نيز پيچ  شايد به علت ترديد در صحت انتساب آن مكاتيب سنائي
شناسـي توصـيفي كـه غالمرضـا       از روي كتـاب . است  كمتر مورد توجه محققان قرار گرفته

 1380هـاي سـنائي را تـا سـال       اقبالي به نامه  توان اين كم  دهد، مي  ارائه مي) 1386(سالميان 
 ، كه جلوة عشق را در آثار شـاعران )1378(نامة نسرين قاسمي   گذشته از پايان. مشاهده كرد

هاي سـنائي داشـته، در     برجستة قرن ششم و هفتم بررسي كرده و گوشة چشمي هم به نامه
هاي ارشد و   نامه  اختصاص يافته اما اوالً در سطح پايان مكاتيبچندين تحقيق به  1380سال 

رحـيم  : انـد   وي هـم پرداختـه   مكاتيـب ثانياً ضمني است؛ يعني در كنار ديگر آثار سنائي به 
هـا    به بررسي بازتاب اجتماعيات و فرهنگ در آثار سنائي و از جمله نامـه ) 1380(عبداللهي 
نگاري سنائي و غزالي توجـه    به مقايسة شيوة نامه) 1380(نويس   ؛ حميدرضا خوش  پرداخته
هم بررسي سيماي زن در آثار سـنائي، عطـار و موالنـا    ) 1380(لة ناهيد توكلي ئو مس   كرده

هـا را بـه     نامه) 1380(در همين سال، مالكي . است  نظري داشته تيبمكابوده كه از جمله به 
سه نوع اخواني، ديواني و دفاعي تقسيم كرده و در جستجوي شخصيت سـنائي بـر اسـاس    

شناسي به سراغ آثار   هم، كه از منظر جامعه) 1384(حتي مهدي نوريان و ديگران . هاست  نامه
، كـه اصـالً   )1384(انـد و زهـرا يـارايي      ي بسـنده كـرده  اند، به ذكر دو نامه از و  سنائي رفته

مختصـراً   مكاتيـب نگـاري در ادب فارسـي بـوده، نيـز بـه        اش نامه و نامه  نامه  موضوع پايان
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هاي اخير   هاي سال  در ديگر پژوهش مكاتيبهاي كوتاه به   گونه اشارت  از اين. است  پرداخته
، جمـال احمـدي   )1387(خـدابخش اسـداللهي   : توان موارد ديگري را هم ذكر كـرد   نيز مي

چنـد  ). 1391(و آزيتـا سـعيدي   ) 1390(، علي اكبر احمدي داراني و اكرم هراتيان )1390(
) 1388(فـر    بهنام: اند  ها تمركز داشته  اند، يا بر روي آن  پرداخته مكاتيبتحقيق هم مستقالً به 

مضـامين عرفـاني را در   ) 1391( پرداخته و آويده قـدس  مكاتيببه تحليل ساختار و سبك 
هـم ديـده   ) 1394(نامة سالم پشـابادي    است؛ نظير همين كار در پايان  جستجو كرده مكاتيب

اسـت كـه در   ) 1394(ترين تحقيق به مقالة حاضر نوشتة زرقاني و داوودي   نزديك. شود  مي
  .اند  شناسي شده  هاي سنائي تنها در سطح بالغي سبك  آن نامه
  

  مكاتيبشناسي   ي نسخهبررس. 3
هفده نامه گردآمده كه خطاب به يـاران و  ) 1362(سنائي به تصحيح نذير احمد  مكاتيبدر 

نسخة نخست، كه . اند  منصبان نوشته شده و بر اساس پنج نسخة خطي تصحيح شده  صاحب
در  ايـن نسـخه  . تر است، دربردارندة پانزده نامه و جزئي از ديوان سنائي اسـت   از بقيه كامل

). 24: همـان (است   توصيف كرده» بسيار مغلوط«شود و نذير احمد آن را   داري مي  لندن نگه
نسخة دوم، كه آن هم شامل پانزده نامه و بخشي از كليات سنائي است، در كتابخانة دانشگاه 
عثمانيه حيدرآباد هند است، كه نذير احمد از روي كاغذ، جوهر و خط، تاريخ كتابت آن را 

نسخة سوم، كه آن هم در كتابخانة حبيب گنج ). 27: همان(زند   قرن يازدهم حدس مي اوائل
عليگرة هند قرار دارد، شامل چهارده نامه است و به نظر نذير احمد تاريخ كتابت آن حـدود  

هـا و نيـز از جهـت      جا كه اين سه نسخه از جهت تعداد و ترتيب نامه  از آن. است  قرن دهم 
انـد    توان حدس زد نسخة مادر واحـدي داشـته    شابه بسيار زيادي دارند، ميهاي متني ت  غلط

شود كه از روي يـك    نسخة چهارم در كابل مضبوط است و حدس زده مي). 27- 8: همان(
رسـيم كـه در     سرانجام به نسخة پنجم مـي ). 29: همان(باشد    نسخة بسيار قديم كتابت شده

هاي زيادي   ها تفاوت  جهت تعداد و چه از نظر متن نامهشود و چه از   داري مي  آكسفورد نگه
هاي كتابخانة عليگره نيـز چهـار نامـه      در يكي از جنگ). 30: همان(هاي ديگر دارد   با نسخه

). 32: همـان (اسـت    آمده) الدين وزير  شاه و دو نامه به قوام  بخشي از نامة دوم، نامه به بهرام(
ترديدي نيست كه «: است  نش به تحقيق نذير احمد نوشتهدر واك) 18: 1388(شفيعي كدكني 

هـا جـاي     قسمت اعظم اين آثار از قلم سنائي است ولي در اصالت بعضي ديگر از اين نامـه 
نذير احمد تصريح كرده كـه نامـة هفـدهم    ). 18: 1388شفيعي كدكني، (» ترديد باقي است
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هـاي    و روش اين نامه با نامه چون سبك« ها به سنائي منسوب شده و  فقط در يكي از جنگ
ما . )م - 36: 1362سنايي، ( »است  ديگري مشابهت دارد، اين در آخر كتاب عالوه كرده شده

  . ها اندكي از اين ترديد را بر طرف كنيم  شناسي نامه  اميدواريم از طريق سبك
  

 ها  شناسي نامه  سبك. 4

يافتـه و قلمـرو خـود را بـه     گيـري    هـاي اخيـر تحـول چشـم      شناسي در دهـه   دانش سبك
شناسـي و    شناسـي و جامعـه    هاي مختلف علوم انساني از بررسي متون گرفته تا روان  حوزه

چنـان بررسـي مـتن در      شناسـي هـم    اما در همة مكاتب سبك   تحليل گفتمان گسترش داده
دن به كه اهميت دا  چنان  دهد؛ هم  هاي مختلف اساس كار محقق را تشكيل مي  سطوح و اليه

متني مثل مخاطب و بافـت اجتمـاعي و فرهنگـي در رويكردهـاي جديـد        متغيرهاي برون
  .شناسي جزء اصول است  سبك
  
  طيف مخاطب و موضوع 1.4

اگر از نامة هفدهم، كه بيشتر به حسب حالي شباهت دارد كه مؤلف در حدود هفتاد سالگي 
نامة سيزدهم خطاب بـه  : طب خاص داردها مخا  ، بگذريم، بقيه نامه  به رشتة تحرير درآورده

هاي هشتم، نهم و دهم احتماالً خطاب به خيام؛ نامـة شـانزدهم     دوستي براي طلب آرد؛ نامه
بدين ترتيب، . منصبان و قاضيان  ها خطاب به صاحب  خطاب به بهرام شاه غزنوي و بقية نامه

راي مراتـب علمـي و سياسـي    در هر پانزده نامه با مخاطباني فرهيخته سر و كار داريم كه دا
هاي بالغـي و بيـاني     وااليي هستند؛ مخاطبي كه نويسنده را وادار كرده از آن دسته استراتژي

ها از يـك طـرف و معـرّف مقـام علمـي و منزلـت         بهره بگيرد كه متناسب با شأن واالي آن
و ديگر  حديقهدرست بدين علت است كه بر خالف . شخصي خودش از طرف ديگر باشد

آور به دور اسـت، سـنائي در     هاي مالل  آرايي و اطناب  گويي، صنعت  ثار منظوم، كه از مغلقآ
نويسي را برگزيده، با جمالتي طوالني و كالمِ شديداً گرفتار در صنعت و   ها شيوة پيچيده  نامه
نويسي سنائي   غير از مخاطب خاص، سنت نثري قرن پنجم و ششم هم از علل پيچيده. آرايه
هاي چهار و پنج به سادگي و وضوح تمايـل داشـت و خـود را از      نثر فارسي در قرن. است

هاي لفظي و معنوي و بيـاني، كـه     هاي تو در تو و نيز آرايه  ها و تشبيه  هجوم ويرانگر استعاره
اين وضعيت در قرن ششم به بعد كامالً . بيشتر متناسب با شعر است، در امان نگاه داشته بود

ميانة قرن پنجم تا پايان قرن ششم دورة گذار نثر از وضعيت اول بـه دوم  . شود  بر عكس مي
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اي است كه در ميان طبقة   است و سنائي درست در اين دورة انتقال زيسته و تابع سنت نثري
  .است   خوانده و فرهيخته آن روزگاران متداول بوده  درس

هـاي اول،    نامـه : بنـدي كـرد    ي طبقهتوان در دو ردة اصل  ها را از جهت موضوعي مي  نامه
دوم، سوم، چهارم، ششم، پنجم، يازدهم، دوازدهـم، سـيزدهم، چهـاردهم و پـانزدهم از آن     

ها ضمن ذكر فضايل مخاطب، از   شهرت دارد و نويسنده در آن اخوانياتنوعي است كه به 
وم را، كه گروه د. اشتياق ديدار سخن گفته و تقاضاي كمك آرد و موضوعاتي از اين دست

ناميـد؛  دفاعيه هـاي    توان نامه    شود، مي  هاي هفتم، هشتم، نهم، دهم و شانزدهم مي  شامل نامه
موضـوع هـر   طبيعتـاً  . هاي عقيدتي و غيـر آن   هايي در دفاع از خويشتن در برابر تهمت  نامه
پرسي   براي احوال اي  مثالً وقتي نويسنده. در سبك نوشتار نويسنده تأثير مستقيم دارد   اي  نامه

نويسد، سبك نوشتارش متفاوت است با زمـاني كـه بـراي دفـاع از خويشـتن نامـه         نامه مي
نگارد اما سنت ادبي عصر چنان بر ذهن و زبان سنائي سايه انداخته، كـه از ايـن جهـت      مي

اي كه از طريق تأييد مترسالن و   هاي وي تفاوت شاخصي وجود ندارد؛ سنت ادبي  ميان نامه
با اين اقتدار و سلطة سنّت . نگاران درباري پشتوانة نهاد علمي و سياسي عصر هم داشت  نامه

ها، با آن زبان فارسي سـالم و سـاده،     و مثنوي حديقهادبي، جاي شگفتي ندارد اگر سرايندة 
باره رنگ عوض كند و سبكي در نوشتار پيش بگيرد كه درست مقابل   هنگام نويسندگي يك

اش در شـيوة    آيا احتمال دارد كه او بـراي نشـان دادن قـدرت زبـاني    . وستسبك شاعري ا
نويسي اين شيوه را برگزيده باشد؟ حتي اگر چنين باشد، اين هم يك تأثير گفتمـاني    پيچيده

نويسي را در كـانون توجـه خـود قـرار داده بـود و        گرايي و پيچيده  است؛ گفتماني كه عربي
  .اندارسي را به دامان شعر درغلطخواست نثر سالم و تميز ف  مي

  
  سطح واژگاني 2.4

نخسـت   :ايـم   ها چند پرسش اصلي را پيش روي داشته  شناسانة واژگان نامه  در بررسي سبك
بودن چگونه اسـت؟ بررسـي مـا نشـان       ها از جهت حسي و ذهني  كه دايرة واژگاني نامه  اين
ها حسي و حدود چهـل    ار رفته در نامهدهد كه نزديك به پنجاه و دو درصد كلمات به ك  مي

بنابراين در سـطح مفـردات نسـبت حسـي و ذهنـي      . و هشت درصد ذهني و انتزاعي است
حال اگر يك گام جلوتر برويم و همين پرسش را در مورد تركيبات . ها تقريباً برابر است  نامه

نزديك به  حدود شصت و پنج درصد موارد حسي و: مطرح كنيم، پاسخ متفاوت خواهد بود
سازي، بيشتر زبـان را بـه     اين بدان معناست كه نويسنده در تركيب. سي و پنج درصد ذهني
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بـودن    اگـر آن تسـاوي درصـدها را در كنـار تفـوق حسـي      . است  نزديك كرده   قطب حسي
  . تر هستند  گراتر و حسي  ها عيني    شود كه در مجموع نامه  تركيبات بگذاريم، نتيجه اين مي

هر گاه . توانيم همين كلمات و تركيبات را از منظر نظام داللتي هم بررسي كنيم  مي اكنون
شان تصريحي و هر گـاه بـه     اي خود به كار روند، داللت  نامه  ها در معناي اوليه و فرهنگ  دال

ها، داللت هشتاد درصد واژگان   در نامه. شان ضمني است  معاني مجازي به كار روند، داللت
: خـورد   ها اين معادلـه بـه هـم مـي      نوع تصريحي و بقيه ضمني است اما در تركيب بسيط از

هاي ضمني و سـي و شـش درصـد تركيبـات       شصت و چهار درصد تركيبات داراي داللت
 دهد كه در مجمـوع، واژگـان بيشـتر     نتيجة اين دو بررسي نشان مي. داراي داللت تصريحي

گرايي در   شاخصة سبكي عينيت. اند  ضمني /گرا    نيتتصريحي و تركيبات بيشتر عي /گرا  عينيت
اي سـبكي در    عنوان شاخصه توان آن را به  سطح واژگان و تركيبات تكرار شده و بنابراين مي

سطح مفردات و تركيبات به شمار آورد اما از جهـت ضـمني و تصـريحي بـودن وضـعيت      
كي، قدرت و دامنة اثرگـذاري  از جهت ميزان اثرگذاري سب. مفردات و تركيبات تفاوت دارد

در اين . تركيب بيشتر از واژه است؛ به همين علت بايد بر ويژگي تركيبات بيشتر تأكيد كنيم
بـه زبـان   . عيني و متمايل به نظام داللتي ضـمني هسـتند   /صورت، تركيبات ما بيشتر حسي

هنـدة آن حسـي   د  هـاي تشـكيل    دهند اما مؤلفه  ها جوالن بيشتري مي  ادبي، صور خيال در آن
آوردكه ما از آن به ويژگي سبكي دورة گذار ياد   اين وضعيت همان حالتي را پديد مي. است
دارد و از ) هاي ضـمني   داللت(زبان نثر از يك طرف گرايشي به تمهيدات شاعرانه . كنيم  مي

قرار گرفتن در ايـن وضـعيت   ). گرا  عينيت(طرف ديگر، تمايلي به سبك نوشتاري دورة قبل 
نكتة ديگـر  . است  بينابيني است كه نثر سنائي را به يكي از نمايندگان دورة گذار تبديل كرده

كـه در نامـة هفـدهم      ها وجود ندارد جز اين  كه از اين جهات، تفاوت معناداري ميان نامه  اين
هـاي بسـيط     بسيار بيشـتر از دال ) حدود هفتاد و يك درصد(» بسيط ذهني«هاي   درصد دال

  .ها  است؛ بر خالف ساير نامه) حدود بيست و نه درصد(عيني 
هاي   هاي كدام حوزه  ها رمزگان  دال: شود  پرسش ديگر به حوزة معنايي واژگان مربوط مي

صد و شصت و پنج مورد بيشترين رمزگان را   معنايي هستند؟ حوزة معنايي شريعت با چهار
ورز سـر و كـار     اي شريعت  ما با نويسندهاست؛ اين بدان معناست كه   به خود اختصاص داده

را هم بـه ايـن مجموعـه بيفـزاييم، عـدد      ) شصت و شش مورد(اگر رمزگان اخالقي . داريم
پـس از آن، رمزگـان   . شـود   تر مي  هاي ديني شخصيت نويسنده برجسته  مذكور بيشتر و جنبه

مرتبة بعدي رمزگان  طبيعي، با دويست و نوزده مورد، بيشترين حضور را در متن دارند و در
بـدين ترتيـب   . گيـرد   قـرار مـي  ) صد و نود و پنج مـورد   يك(مربوط به نهاد قدرت سياسي 
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هاي سبكي نويسنده در سطح   ترين مؤلفه  توان سه ركن شريعت، طبيعت و قدرت را مهم  مي
، ها بوده  شايد به خاطر شخصيت و موقعيت مخاطبان نامه. واژگان و تركيبات به شمار آورد

) چهـل و پـنج مـورد   (اما عجيب است كه سنائي از رمزگان حوزة معنايي عرفان و تصوف 
حتـي اسـتفاده او از رمزگـان حـوزة معنـايي      . اسـت   رود، استفاده نكرده  چندان كه انتظار مي

بيشتر از حوزة عرفان و ) صد و ده مورد  يك(، حوزة بدن )صد و سي مورد  يك(زندگي عامه 
بي نيز با هشتاد مورد نيز در مراتب بعدي و جلوتر از عرفان و تصوف علوم اد. تصوف است

هـا مطـرح شـده، امـا       هـاي معنـايي و گفتمـاني ديگـري هـم در نامـه        حوزه. گيرند  قرار مي
شريعت، طبيعـت و قـدرت سياسـي، مثلثـي را     . هاست كه ذكر گرديد  شان همين  ترين  عمده

درسـت  . ركن اصلي ذهنيت نويسنده به شمار آورد ها را سه توان آن  دهند كه مي  تشكيل مي
كند، اما   است كه با عنايت به موضوع نامه و نيز مخاطب آن دايرة واژگاني نويسنده تغيير مي

هاي دوازده و سيزده كمتر از بقيه و در نامة هفـدهم    بسامد واژگان سه حوزة مذكور در نامه
فرهنـگ  . مة هفدهم از بقيه متمـايز اسـت  بنابراين از اين جهت هم نا. نزديك به صفر است

دهند، كه با يـك درجـه     عامه، بدن، علوم ادبي و عرفان و تصوف مربع دومي را تشكيل مي
پـس در سـطح واژگـان و    . دهد  ها را به ما نشان مي  تخفيف، زواياي ذهن و زبان مؤلف نامه
تحول نثر فارسي از  ها اين است كه در وضعيت بينابين  تركيبات، ويژگي سبكي شاخص نامه

هـاي    در سـطح زمينـه  . گرايي و از تصريحي به ضـمني قـرار دارنـد     گرايي به ذهنيت  عينيت
  .دهند  ها را تشكيل مي  محتوايي، شريعت، طبيعت و قدرت سه ركن محتوايي دال

  
  سطح نحوي 3.4

هـا،    كنيم تا از طريق بررسي كيفيـت چيـنش واژگـان، انسـجام آن      در سطح نحوي سعي مي
تصـوير   2و نيز صـداي دسـتوري يـا نحـوي     1لة وجهيت، زمان افعال، فرآيندهاي فعليئمس

صـد و نـود يـك      از مجموع شش. ها پيش روي مخاطبان قرار دهيم  روشني را از سبك نامه
پديـدة  ) حـدود دوازده درصـد  (آمده، فقط در هشتاد و پنج جملـه   مكاتيب اي كه در  جمله

مقصود مـا از نحـو معيـار فرضـي همـان      . شود  رضي ديده ميسبكي خروج از نحو معيار ف
صورت منظم قرار گرفتن اجزاي جمله است كه معموال از نهاد شروع شده، بـه فعـل خـتم    

هـاي مختلـف     ها نحو معيار در گونـه   ممكن است در روزگار سنائي يا ديگر زمان. پذيرد  مي
ررسي ساختارهاي نحوي جمالت در هر متعدد باشد اما براي ب) عاميانه، فاخر(كاربرد زبان 

دوره ما بايد يك نحو معياري فرض كنيم و تحوالت نحوي در طول تـاريخ ادبـي را بـا آن    



  شناسي مكاتيب سنائي غزنوي، نمايندة نثر دورة گذار سبك   58

هاي سوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، يازدهم، سيزدهم، پـانزدهم و    نامه. بسنجيم
در نامـة   شانزدهم كمتر از بيست درصـد، در نامـة يـازدهم حـدود بيسـت و نـه درصـد و       

تقيد به نحـو  . است  چهاردهم حدود بيست و هفت درصد انحراف از نحو معيار اتفاق افتاده
معيار از يك طرف رسانايي زبان را افزايش داده و بنابراين پيچيدگي معنايي مـتن را تقليـل   

در بررسي اليـة  . دهد  دهد و از ديگر سو خالقيت نويسنده را در سطح نحوي كاهش مي  مي
عيني چندان باال بود كه پيچيـدگي معنـايي   / هاي تصريحي  ني هم ديديم كه بسامد دالواژگا

  ورت پيچيدگي مذكور ناشي از چيست؟در اين ص. براي متن ايجاد نكند
هاي سـنائي    اي از پيچيدگي معنايي نامه  هاي بعدي به ما نشان داد كه بخش عمده  بررسي

ها يك   است كه گاه ميان اول و آخر برخي از آن نتيجة بسامد باالي جمالت مركب تو در تو
هـاي پـي در پـي جمـالت       زند، عطـف   دامن مي   مسئلهچه به ر اين   صفحه فاصله است؛ آن

مركب طوالني و تركيب نحوي آيات و احاديث و ابيات فارسي و عربي در دل يك جملـه  
و هفت جملة ساده  صد  صد و بيست يك جملة مركب و سي  ها، شش  در مجموع نامه. است
  :كنيد  است كه تفصيل آن را در جدول ذيل مشاهده مي  آمده

  ها  جدول تعداد جمالت ساده و مركب نامه

  شماره نامه
جمالت
  ساده

جمالت
  مركب

  جمالت ساده  نامه شماره
جمالت 
  مركب

  16  4 دهم 18 17 اول
  32  9 يازدهم 30 12 دوم
  17  1 دوازدهم 59 17 سوم
  16  1 سيزدهم 47 18 چهارم
  47  6 چهاردهم 86 38 پنجم
  53  33 پانزدهم 27 5 ششم
  17  10 شانزدهم 100 56 هفتم
  9  9 هفدهم 49 20 هشتم
      29 10 نهم

  
اي كه تعداد جمالت سـاده و مركـب آن برابـر هسـتند، نامـة        كنيد تنها نامه  مالحظه مي

جز . دهد  مه به سنائي افزايش ميهفدهم است و اين باز ترديد ما را در صحت انتساب اين نا
هـا    نامة نخست و دهم كه تفاوت ميان جمالت ساده و مركب آن اندك است، در بقيه نامـه 
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تـرين علـت پيچيـدگي      تفاوت بسامد دو گونه جمله بسيار زياد است و به نظر ايـن اصـلي  
  .هاي سنائي است  معنايي نامه

در مورد وجهيت دو اشـكال  . است در همين سطح نحوي، متغير وجهيت نيز قابل طرح
اي در معناي اوليه داراي يك وجه باشـد و در معنـاي     كه اگر جمله  نخست اين: وجود دارد

يك را وجه آن جمله به شمار آوريم؟ براي مثال، وقتي در   ثانويه داراي وجهي ديگر، ما كدام
، »هوا سرد است«: گوييم  ميمان است،   ايم و پنجره باز است و به كسي كه همراه  اتاقي نشسته

وجه اين جمله چيست؟ اگر به معناي اوليه آن اصالت دهيم، وجه آن خبري است امـا اگـر   
لطفا پنجـره  : گويد  معناي ثانوي جمله را در نظر بياوريم، گوينده با اين جمله به مخاطب مي

رسـد،    ر مـي راه حلي كه به نظـ . شود  مي» درخواستي«در اين صورت وجه جمله ! را ببنديد
اصالت دادن به معناي ثانويه است، اما اگر اين روش را همه جا اساس قرار دهيم، عمالً راه 

. ايم كه مسيري لغزان و غير قابـل اعتمـاد اسـت     تأويل را براي تعيين وجه جمالت باز كرده
پيشنهاد ما به رسميت شناختن هر دو وجه است؛ بدين معنا كه براي اين گونه جمالت، دو 

چرا كـه در  . وجه قائل شويم؛ وجهي مربوط به معناي اوليه و وجهي مربوط به معناي ثانويه
شويم، تقليل جمله بـه هـر     چنين جمالتي ما عمالً با دو سطح معنايي و دو وجه مواجه مي

. يكي از اين دو، ناديده گرفتن بخشي از هويت معنايي جملـه و وجـه مـرتبط بـا آن اسـت     
در صـورتي كـه هـر    . دهد  ، در جمالت مركب خودش را نشان ميمعضل ديگر تعيين وجه

ها را وجه جملة مركب محسوب كنـيم؟    يك از آن  جزء جملة مركب يك وجه داشت، كدام
اگـر راي مضـي   «: اسـت   مثالً در جملة زير سه وجه درخواستي، دعايي و شرطي با هم آمده

يا در جملة ) 26: 1362سنائي، (» ساند، عنكبوت بهشت را سالم ر!بيند، كه هميشه بيننده باد
كسي كه اگر قرص خورشـيد را  «: است  زير، سه وجه پرسشي، انكاري و شرطي با هم آمده

قرصِ خوان او سازند، او مذاق خويش بدان نيااليد، بر خميرريزة وليد مغيرة گبر كي زنهـار  
: اي اسـت   كوهچنين جملة زير داراي دو وجـه پرسشـي و شـ     هم). 82- 81: همان(» خورد؟

در چنـين مـواردي، وجـه    ). 110: همـان (» اي نفرستاد؟  اي به الشه  چرا او به مكافات، باشه«
شـناختن تعـدد     جمله را چگونه تعيين كنيم؟ پيشنهاد ما براي جمالت مركب نيز به رسميت

 اي جز  ها، نتيجه  اصرار بر تقليل وجوه موجود در جمالت مركب به يكي از آن. وجوه است
وجهيت    بر اين اساس، ما به بررسي .سر درگمي و دور افتادن از واقعيت نحوي جمله ندارد

هـا وجـوه مختلـف اخبـاري،       داد كـه در نامـه    نتايج نشان مـي . هاي سنائي پرداختيم  در نامه
اي، تحـذيري، تعجبـي، ترديـدي، تمنـايي،       پرسشي، درخواستي، دعـايي، تهديـدي، گاليـه   

اي قابل تشخيص است و حتي   نشي، تعليلي، شرطي و تأكيدي، توصيهتحسري، امري، سرز
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) مثالً اخباري ـ تعليلي يا پرسشي ـ انكاري  (صورت تركيبي   در برخي جمالت اين وجوه به
نامـة اول بـا   : ها غلبة تام و تمام دارد  اند اما در مجموع وجه اخباري در اكثر نامه  به كار رفته

با حدود هفتاد و دو درصد و نامة هفـدهم بـا حـدود نـود و     تم حدود هفتاد درصد، نامة هف
ترين   چهار درصد، باالترين بسامد وجه اخباري و نامة دوم با حدود سي و پنج درصد پايين

شاخصة سبكي برآمده از بسامد باالي وجه اخباري، گسترش قطعيـت  . بسامد را دارا هستند
تـر از خـود     ها را بـه اشخاصـي واالمقـام     ن نامهكه سنائي اكثر اي  با اين. و جزميت متن است

نوشته اما با استفاده از تمهيدات بياني مختلف، از جمله همين تأكيد بر وجه اخباري، جايگاه 
صـورت محـدود و     و پايگاه خويش را هم حفظ كرده و وجوه تمنايي و درخواسـتي را بـه  

  .است  شده به كار برده  حساب
يعتاً بايد ارتباط مستقيم و معناداري وجود داشته باشد؛ چون ميان وجه و مخاطب نامه طب

رديف نويسنده است تفاوت دارد با وجه آن در   گفتن با كسي كه هم  وجه كالم، هنگام سخن
اما چون اكثر مخاطبـان سـنائي از طبقـة    . تر يا باالتر از اوست  هايي كه مخاطب آن پايين  نامه

و اصرار بر حفظ شأن و منزلت خويش هم دارد، تفاوت برتر جامعه هستند و در عين حال ا
هـايي از او    شايد اگر نامه. ها از جهت رابطة وجه با مخاطب وجود ندارد  معناداري ميان نامه

. كـرديم   نوشت، اين تفاوت را حس مي  در اختيار داشتيم كه به يكي از بستگان نزديكش مي
هـا روابـط     ي ندارند، ميان وجه و موضوع نامـه ها رابطة معنادار  اگر وجه و مخاطب در نامه

مـثالً در نامـة دوم، دوازدهـم و سـيزدهم، وجـه گاليـه و       . آشكار و مستقيمي وجـود دارد 
هـاي    درخواست، در نامة شانزدهم وجه دعايي، در نامة نهم وجه انكاري و سرانجام در نامه

ص يافته كه موضـوع  دوم، سوم، پنجم، چهاردهم و پانزدهم وجه پرسشي بدان جهت تشخ
ها از جهت وجهيت، غلبة   توان گفت شاخصة سبكي نامه  نهايتاً مي. است  كرده  نامه ايجاب مي
زنـيم نويسـنده از ايـن طريـق خواسـته، قطعيـت و         هاست و ما حدس مي  وجه اخباري آن

  .فعال متن به گوش مخاطبان برسد عنوان صداي جزميت متن را باال ببرد تا صداي او به
هـاي اول،    در نامه. شناسانه است  هاي سبك  رآيندهاي فعلي هم زمينة ديگري در بررسيف

دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، يازدهم و سيزدهم بيش از پنجاه درصـد  
هاي دهم، دوازدهم، پانزدهم و هفدهم وجه غالـب در    در نامه. فرآيندهاي متن مادي هستند

غلبة فرآيندهاي مادي كه بر واقعيت و كنشگري تأكيد بيشتري . اي است  طهاختيار فرآيند راب
گرايي متن افزايش پيدا كنـد و ايـن    گرايي و عمل  گرايي، عينيت  شود واقعيت  دارد، سبب مي

هاي پيش گفتيم و ثانياً بـا نيمـة دوم شخصـيت      چه در قسمت  شناسانه اوالً با آن  نتيجة سبك
گـرا و    هـايش نيـز عمـل     عرفـان سـنائي در سـروده   .  سازگار استكامالً) سنائي شاعر(وي 
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معطوف به واقعيت است و از درپيچيدن به مباحث نظري عرفـان يـا تأكيـد بـر متافيزيـك      
كنـد، وضـعيت     شناسانه را تأييـد مـي    چه اين دريافت سبك  آن. كند  عرفاني شديداً پرهيز مي

نديشه و امـور انتزاعـي و احساسـات مربـوط     فرآيندهاي ذهني است؛ يعني فرآيندي كه به ا
تـر از    ها بدون استثنا تعداد فرآيندهاي ذهني به طرز چشمگيري پـايين   در تمام نامه. شود  مي

گـردد،    جا كه به فرآيندها مربوط مـي   بنابراين، تا آن. اي است  فرآيندهاي مادي و حتي رابطه
  .هاي سنائي است  خصة سبكي نامهگرا بودن سه شا  گرا و عمل  گرا، عينيت  واقعيت

از . كند  نيز حدس ما را در مورد سه ويژگي سبكي مذكور تأييد مي» زمان«بررسي متغير 
هـزار و پنجـاه و     ها، يك  هزار و پانصد و هشتاد و شش فعل به كار رفته در نامه  مجموع يك

فعل بـه زمـان    ، پانصد و بيست و نه)و شش درصد   حدود شصت(چهار فعل به زمان حال 
بـه زمـان آينـده    ) كمتـر از يـك درصـد   (و تنها سه فعل ) حدود سي و سه درصد(گذشته 

دهد سنائي در حركت بر روي خـط زمـان، گـرايش      اين وضعيت نشان مي. اختصاص دارد
گراتـر و    زمان حال نسبت به دو زمان گذشته و آينده هم عينيت. دارد» حال«زيادي به زمان 

چيزي است كه از دست رفته و » گذشته«. تر  گرا بودن، نزديك  و هم به عملگراتر است   واقع
و زبـان معطـوف بـه گذشـته و آينـده يـا گرفتـار           وضعيتي كه هنوز نيامـده؛ ذهـن  » آينده«

اي به   به ميزاني كه نويسنده.  زند  آليسم دست و پا مي  بافي و آيده  هاست و يا در خيال  خاطره
بسـامد  . گيـرد   همان نسبت از عينيت، واقعيت و كنشگري فاصـله مـي   اين دو توجه كند، به

و استفاده بسيار محدود از مضـارع التزامـي   ) هفتاد درصد(باالي استفاده از مضارع اخباري 
دهد كه قطعيت كالم دارد و از شك و ترديد بـه    اي را پيش روي ما قرار مي  تصوير نويسنده

گرا   ا دو نقطة مقابل هم در نظر بگيريم، واقعيت و كنشر» ترديد«و » قطعيت«اگر . دور است
  .تر است  پروري به قطب دوم نزديك  بودن به قطب نخست و انتزاع و خيال

ها نيز بـا وضـعيت سـبكي      نويسندة نامه» صداي نحوي«دهد كه   هاي ما نشان مي  بررسي
صـداي فعـال   ) و چهاردهماول تا نهم، سيزدهم (در ده نامه . فوق تناسب بسيار زيادي دارد

هـاي سـوم، چهـارم، پـنجم و ششـم كـه خطـاب بـه           در ميان نامه. رسد  بيشتر به گوش مي
گويـا وي سـعي   . رسد  منصبان است فاصلة صداي فعال و منفعل متن به حد اقل مي  صاحب

در . كند ضمن حفظ منزلت خويش شـأن و منزلـت مخاطـب خـود را هـم حفـظ كنـد         مي
هاي نهم، دهم، يازدهم، دوازدهم، پانزدهم و هفدهم صداي منفعل نويسنده غلبه دارد و   نامه

تفاوت ميان صداي فعال و منفعل در نامة هفدهم چندان زياد است كه حدس ما را در مورد 
  .كند  مشكوك بودن انتساب اين نامه به سنائي تقويت مي
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  سطح بالغي 4.4
پرداخت كه در ذيل علم بيان و بديع لفظـي و معنـوي    در سطح بالغي به تمهيداتي خواهيم

هـا انحـراف از زبـان معيـار       پيشتر نشان داديم كه علت پيچيدگي معنايي نامه. گيرند  قرار مي
تـر    هاي او بسيار پيچيـده   ها نسبت به سروده  يابد كه زبان نامه  اي درمي  نيست اما هر خواننده

علت دوم در همين سطح . يك علت اشاره كرديمعلت پيچيدگي كجاست؟ پيشتر به . است
بـه كـار رفتـه در    ) تشبيه، استعاره، مجاز، كنايـه (چرا كه از كل تمهيدات بياني . بالغي است

ها، سي و سه درصد تشبيه، چهل و پنج درصد استعاره، نوزده درصد كنايه و سه درصد  نامه
گـرا كـرده و تـا      ها را ذهنيـت   مهگرايي فضاي حاكم بر نا  اين غلبة استعاره. مجازمرسل است

چـرا كـه از   . اما البته اين همـة مـاجرا نيسـت   . افزايذ  ها مي  حدودي بر  پيچيدگي معنايي آن
صد و بيست و يك مورد حسي بـه حسـي اسـت،      سيصد و پنجاه و شش مورد تشبيه، يك

 دويست و سي و يك مورد عقلي به حسي، سه مورد حسي به عقلي و يك مورد عقلي بـه 
فضاي حاكم بـر     مسئلهگرايي غلبة مطلق دارد و اين   بنابراين در نوع تشبيهات، حسي. عقلي
اين هم كه از چهارصد و چهل و دو مورد استعاره، . كند  گرايي نزديك مي  ها را به عينيت  نامه

دويست چهل و نه مورد مصرحه است و صد و نود و سه مورد مكنيه، بـاز عامـل ديگـري    
حدود (در مقابل، پايين بودن مجاز مرسل . است  گرايي دور كرده  ها را از ذهنيت  هاست كه نام
نيـز  ) حدود نوزده درصد(ها   ها و در همان حال باالتر بودن درصد كنايه  در نامه) سه درصد

ديگر هم در اين    مسئلهيك . كند  تر مي  گرايي نزديك  ها را به ذهنيت  در حد خود اتمسفر نامه
ها غلبـه دارد    ها بر آن  هايي كه استعاره  كه در مجموع تعداد نامه  بي تأثير نيست و آن اينميان 

اند يا استعاره و تشبيه بـه نسـبت     ها صنعت پايه قرار گرفته  هايي است كه تشبيه  بيشتر از نامه
هم، يـازدهم،  هاي چهارم، پنجم، هفتم، هشتم، نهم، د  در نامه: اند  ها به كار رفته  مساوي در آن

اند؛ اين نسبت   ها بر متن مسلط شده  دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، پانزدهم و هفدهم استعاره
شود و در دو نامة سوم و ششم هـم قـدرت     هاي اول، دوم و شانزدهم بر عكس مي  در نامه

بين هـا در وضـعيتي بينـا     بدين ترتيب بالغت نامه. است  ها تقسيم شده  طور مساوي بين آن  به
گيـرد و ايـن بـا ديگـر       گرايي، با شيبي نرم به طرف دومي، قـرار مـي    گرايي و ذهنيت  عينيت
هـا، كـه دورة گـذار نثـر فارسـي از        ها و نيـز بـا بافـت تـاريخي آن      هاي سبكي نامه  ويژگي
چه در اين ميان تشخص ويژه دارد نامة   آن. گرايي است، مطابقت دارد  گرايي به ذهنيت  عينيت
شـود و خواننـده     ها دو برابر مي  دهم است كه در آن تفاوت نسبت تشبيهات به استعارهشانز

موضوع نامـة مـذكور   . هاست  كند منطق بالغي اين نامه خيلي دورتر از بقية نامه  احساس مي
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اي كه   بودند؛ نامه   دفاع از باورهاي سنائي در برابر اتهامات عقيدتي است كه به او وارد كرده
و    بنابراين الزم بود كه مبناي بيـانش را بـر وضـوح   . و زندگي وي پيوند خورده بود با مرگ
كـاركرد بيـاني تشـبيه    . تـرين حـد ممكـن برسـد      بگذارد تا ميزان ابهام متن به پايين   تصريح

خيلي طبيعـي اسـت كـه در    . سازي  روشنگري و تصريح است و كاركرد بياني استعاره پنهان
تشبيه قرار گيـرد تـا   / ن موضوعي و در چنان بافتي، مدار بيان بر تصريحاي با چني  چنين نامه

ها در نامة هفدهم ترديد ما را در صحت انتسـاب آن    باال بودن بسامد استعاره. استعاره/ ابهام
  .كند و در مورد بقيه توضيحي نداريم  به سنائي تشديد مي

ت؟ غايـت كـاركردي صـنايع    ها از جهت استفاده از بديع لفظي چگونه اس  وضعيت نامه
از ديگر سـو، توجـه   . لفظي، باال بردن سطح بالغت متن از طريق ايجاد موسيقي كالم است

ها و چه در     هاي سبكي سنائي چه در سروده  جدي به جانب موسيقايي كالم يكي از ويژگي
 سـاز، سيصـد و    به همين جهت است كه از جناس، به عنوان تمهيـدي موسـيقي  . هاست  نامه

آرايي هـر كـدام حـدود هشـتاد و پـنج بـار و از بقيـه          هشتاد و هشت بار و از سجع و واج
صـنايع  . است  تمهيدات موسيقايي مثل قلب، رد صدر و اشتقاق در حد كمتري استفاده كرده

صـد و سـي و     تلميح با يك. است  بديع نسبت به بديع لفظي كمتر مورد توجه نويسنده بوده
ن صنعت بديع معنوي و حسن تعليل با يك مـورد كـم بسـامدترين    هفت مورد پربسامدتري

درج هشـتاد  : ميان اين حداكثر و حداقل، وضعيت صنايع ديگر به اين شرح است. هاست  آن
المثل بيست و يك مورد، اقتباس بيست مورد، تضمين چهارده مورد، لف   و سه مورد، ارسال
و مبالغه هر كدام سه مورد و ايهـام و غلـو    نما هر كدام چهار مورد، اغراق  و نشر و متناقض
گرايش نويسنده به درج بيشتر از ديگر صنايع است و اگر آمار تضـمين،  . هر كدام دو مورد
توانيم ادعا كنيم صنعت پايه   راحتي مي  المثل را هم به اين مجموعه بيفزاييم به  اقتباس و ارسال

د و اين چندان تشخص دارد كه بتوان آن را ها همين گروه اقتباس هستن  در بديع معنوي نامه
درج، اقتبـاس،  (غايت كاركردي اين چهار صـنعت  . ها به شمار آورد  يك ويژگي سبكي نامه

كه نويسنده بـراي    طوري  تقويت پشتوانة فكري ـ محتوايي اثر است؛ به ) المثل  تضمين، ارسال
تـوان    بـدين ترتيـب مـي   . دهد  يتأييد سخن خود دائم به منابع معتبر بيرون از خود ارجاع م

هاي لفظي برايش كامالً در   ها سبكي محتواگرا را برگزيده و بازي  نتيجه گرفت سنائي در نامه
خبـر از  ) مبالغه، اغراق و غلو(چنين ميزان بسيار اندك خانوادة اغراق   هم. حاشيه قرار دارند

پـايين بـودن ايهـام وجـه     . اردگـويي د   گرايش نويسنده به اعتدال بيـاني و پرهيـز از گزافـه   
از اين نامـة دوم و هفـدهم بـدان جهـت بـا ديگـران       . كند  ها را تقويت مي  گرايي نامه  عينيت

در مـورد نامـة دوم   . اسـت   ها به كار نرفته  متفاوت هستند كه هيچ صنعت بديع معنوي در آن
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. گـوييم   سخن مـي  توضيحي نداريم اما اين چندمين بار است كه از متمايز بودن نامة هفدهم
گيرد كه به نسـبت بقيـه كـاربرد      ها نامة اول، دوازدهم، شانزدهم و ششم قرار مي  پس از اين

  .رسد  ها نيز دليل خاصي به ذهنمان نمي  براي اين. ها كمتر است  صنايع بديع معنوي در آن
، از ديگـر سـو  . در مجموع، بالغت سنائي گرايش بيشتري بـه اسـتعاره دارد تـا تشـبيه    

هـا حسـي     به آن  هاي مصرحه و نيز بسامد باالي تشبيهاتي كه مشبه  استفادة مكرر از استعاره
ابهام يـا  / ها در حالتي بينابين وضوح  شود بالغت نامه  است و اقبال اندك به ايهام باعث مي

در . در سطح واژگاني نيز اين وضعيت بينـابيني را مشـاهده كـرديم   . عيني قرار گيرد/ذهني
ها به   توان يك ويژگي سبكي نامه  اده از صنايع بديعي هم تأكيد بر موسيقي كالم را مياستف

توان ويژگـي سـبكي او     كه در بديع معنوي محتواگرا بودن نويسنده را مي  شمار آورد؛ چنان
واسطة پرهيز از اغراق و مبالغه به نوع اعتـدال    ها به  منطق بياني حاكم بر نامه. به شمار آورد

شـباهت   حديقـه ها بيشتر به سـرايندة    است و از اين جهت نويسندة نامه  ني نزديك شدهبيا
  .ها  دارد تا مديحه

  
 روابط بينامتني 5.4

ديگر و با اشعار سنائي به ما كمك كنـد تـا بـه پرسـش       ها با يك  بررسي روابط بينامتني نامه
هـا    چه در نامه  است؟ مطابق با آن ها سنائي  آيا نويسندة همة اين نامه: ديگر مقاله پاسخ دهيم

هـاي    در نامـه » نگارخانة خيـال «هاي سوم و چهاردهم،   در نامه» رياض انس«آمده ايماژهاي 
هاي دهم و چهـاردهم و    در نامه» حظيرة علي سرر متقابلين«و » طويلة قدم«چهارم و پنجم، 
ها، عنصر   عالوه بر اين. است  هاي هشتم و نهم تكرار شده  در نامه» حيدروار«تعبير تصويري 

هـاي اول، دوم و چهـارم،     در نامـه » بـدر «هاي ششم، هفتم و نهم،   در نامه» نقاش«تصويري 
هـاي سـوم و چهـارم،      در نامـه » در«هاي پـنجم و چهـاردهم و پـانزدهم،      در نامه» پره  شب«
چهـار ديـوار   «هـاي پـنجم و پـانزدهم،      در نامـه » مركب، مهر، خر، حورالعين و نقش نفس«

» شير«هاي هفتم و يازدهم،   در نامه» بندان  يوسف و نقش«هاي پنجم و دهم،   در نامه» صورت
به مثابه عنصر تصويري در » سباع«هاي هفتم و چهاردهم،   به مثابه عنصري تصويري در نامه

 االمـين و   روح«هـاي ششـم و دهـم،      در نامـه » خطة كـون و فسـاد  «هاي هفتم و هشتم،   نامه
هاي پنجم و   به مثابه عنصري تصويري در نامه» غول«هاي پنجم و نهم،   در نامه» القدس  روح

هـاي اول و    در نامـه » خـاطر عـاطر  «هاي دهـم و چهـاردهم،     در نامه» سراپردة غيب«هفتم، 
هاي پـنجم    در نامه» نقش نفس«هاي سوم و چهارم،   در نامه» كوتاه بودن عمر وعده«چهارم، 
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هـاي    در نامـه » خنديدن عقـل «هاي پنجم و دهم و   در نامه» چهار ديوار صورت«م، و پانزده
را در » به صحرا آمـدن «بيفزاييد بر اين مجموعه، تكرار كناية . است  نهم و يازدهم تكرار شده

هـاي سـوم، پـنجم و      را در نامه» روي نهادن به چيزي«هاي دوم، چهارم، هفتم و هشتم،   نامه
را » گرد چيزي گشتن«هاي هشتم، سيزدهم و چهاردهم،   را در نامه» شدن روي زرد«هشتم، 
هـاي هفـتم، هشـتم و      را در نامـه » روي بـودن   سـيه «هاي پنجم، هفتم و چهـاردهم،    در نامه

را در » بر چيزي خط كشيدن«هاي اول و هشتم،   را در نامه» دمار از كسي برآوردن«سيزدهم، 
خـاك  «هاي دوم و هشـتم،    را در نامه» ان به دست كسي سپردنعن«هاي دوم و پانزدهم،   نامه

سـراپرده در  «هاي سوم و پـنجم،    را در نامه» قدم در ديده ساختن و حلقه در گوش افكندن
هـاي هفـتم و     را در نامه» علم نگونسار كردن«هاي پنجم و چهاردهم،   را در نامه» جايي زدن
هاي   را در نامه» آتش در چيزي زدن«هفتم و يازدهم، هاي   را در نامه» سپر افكندن«پانزدهم، 

از ميان مجازهـاي مرسـل   . هاي يازدهم و هفدهم  را در نامه» عرصه تنگ بودن«هفتم و نهم، 
به معنـاي  (» سالم عليك«هاي پنجم، هفتم و پانزدهم، تعبير مجازي   در نامه» طين«نيز مجاز 

هاي پنجم و پانزدهم تكرار   در نامه) به معناي نامه(» كاغذ«هاي هفتم و نهم و   در نامه) ارتباط
، »رحمـة للعـالمين  «هاي هفتم و هشتم تعابير قرآنـي مثـل     ها در نامه  عالوه بر اين. است  شده

ما خلقكم و ال «چنين تعابير   است؛ هم  تكرار شده» نفخت فيه من روحي«و » شياطين االنس«
رر متقـابلين   «، »واحده و ما امرنا اال«، »بعثكم اال كنفس واحده المؤمنـون كـنفس   «، »علـي سـ

هـاي پـنجم  و     در نامـه » الـدين   يـوم «و » العـين   حور«هاي دهم و چهاردهم،   در نامه» واحده
» انّ بعض الظنّ اثـم «هاي هفتم و پانزدهم،   در نامه» اال انّ حزب اهللا هم المفلحون«پانزدهم، 
هـاي نهـم و شـانزدهم      در نامه» طين االنس و الجنشيا«هاي هفتم و نهم و سرانجام   در نامه

آمار به دست آمده حاكي از آن است كه نامة هفتم با بيست و دو مورد تكرار . اند  تكرار شده
بار تكرار، كمترين   ها و نامة شانزدهم و هفدهم با هر كدام يك  بيشترين ارتباط را با ساير نامه
در بين اين دو طيف حداكثري و حداقلي بـه ترتيـب   . ندها دار  موارد مشترك را با ساير نامه

، )ده مورد(، دهم )يازده مورد(، پانزدهم )پانزده مورد(، چهاردهم )هفده مورد(هاي پنجم   نامه
، اول و دوازدهـم  )چهار مورد(، دوم )شش مورد(، سوم، چهارم و يازدهم )هفت مورد(نهم 

از ايـن جهـت،   . گيرند  هاي بعدي قرار مي  هدر مرتب) دو مورد(، ششم و سيزدهم )سه مورد(
در مورد نامـة شـانزدهم توضـيحي بـه     . هاي شانزدهم و هفدهم تشخص و تمايز دارند  نامه
هـا بـه     متني در صحت انتسـاب ايـن نامـه     كه مطابق با قرائن برون  رسد جز اين  مان نمي  ذهن

نامة هفـدهم بـه سـنائي مطـرح      قبالً ترديدهايي را در مورد انتساب. سنائي ترديدي نداريم
ممكن است گفتـه شـود ايـن    . كند  هاي بينامتني فوق آن ترديد را تقويت مي  بررسي. كرديم
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ها استفاده كند و   توانسته از آن  تعابير و ايماژها در دورة كالسيك رواج داشته و هر كسي مي
اين تعـابير و تصـاوير   » رتكرا«چه مد نظر ماست   آن. كند  بنابراين داللت بر نكتة خاصي نمي

ها برقـرار كـرده، در     ها؛ تكراري كه پيوندهاي بينامتني بين نامه  هاست نه فقط ذكر آن  در نامه
هن و زبان واحدي صادر ها بايد از ذ  كند كه اين نامه  كنار قرائن ديگر اين ايده را تقويت مي

  .شده باشد
*** 
ها آمده باشد و هم در اشعار سنائي   نامه آيا مضامين، تصاوير و تعابيري هست كه هم در

ها چنان و چندان هست كه بتوان بر اسـاس    و اگر پاسخ مثبت است، آيا كيفيت و كميت آن
ها به سنائي اظهار نظر كرد؟ پاسخ پرسـش نخسـت     ها دربارة صحت و سقم انتساب نامه  آن

ها و اشعار كاربرد عام دارند؛   منتها برخي از اين تعابير و تصاوير مشترك در نامه. مثبت است
 سـيرالعباد و ) 276، 201: 1359( حديقـه از نامة نخست و چهارم كـه در  » خاطر عاطر«مثل 

كارنامـة  و ) 631: 1359( حديقهاز نامة دوم كه در » شمع جمع«آمده يا تعبير ) 250: 1360(
 حديقهنامه دوم و  در» صدف دل«تعبير    از همين نوع است. شود  ديده مي) 193: 1360( بلخ

، 190، 172: 1359( حديقـه در نامة سـوم، چهـاردهم و   » رياض انس«، )709، 249: 1359(
در نامـة پـنجم،   » نقـش نفـس  «، )361: همـان ( حديقهدر نامة چهارم و » تابش يقين«، )348

و » كنج عافيت«در نامة هفتم و » خطة ملكوت«، )390، 376، 248: 1359( حديقهپانزدهم و 
، 209، 200، 185، 193، 147، 114: 1359سـنائي،  ( حديقـه در نامـة هشـتم و   » غيبپردة «

اين تعابير در فضاي كالسيك متداول است و اگر تنها عامل ارتبـاط بـين   ). 734، 731، 372
هـا بـه نتيجـة خاصـي       توانستيم از روي آن  بود، نمي  ها مي  هاي سنائي همين  ها و سروده  نامه

ها تعابير و تصاوير ديگري هم هست كه يا برساختة سنائي اسـت و    ر ايناما عالوه ب. برسيم
خطـة  «و » آيينـة ايمـان  «، »پنجرة حـروف «است؛ مثل   يا در متون نزديك او كمتر به كار رفته

اسـت؛ يـا تعبيـر      آمـده ) 439، 242، 177: 1359سـنائي،  ( حديقـه ، كه در نامة هفتم و »خطا
ثبت شده يا ) 588: همان( حديقهدر نامة هفتم و در ، كه »سيرت احمدي و صورت يوسفي«

 حديقـه در ارتباط با داستان حضرت يوسـف كـه در نامـة هفـتم و     » هژده هزار عالم«تعبير 
پنجـرة  «، )220: 1360( سـيرالعباد در نامـة هشـتم و   » قباي بقـا «آمده يا تعبير ) 506: همان(

 حديقـه در نامـة هشـتم و   » زبـان  ذوالفقـار «، )230: 1359( حديقـه در نامة هشتم و » ايمان
براي اشاره به دنيا نيز از تصاوير مشـترك نامـة   » گنده پير«استعارة . است  آمده) 246: 1359(

) 208: 1362( كارنامـة بلـخ  و ) 215: 1360( سـيرالعباد ، )470، 254: 1359( حديقـه نهم با 
در » يـرة قـدس  حظ«تركيـب تشـبيهي   . شـود   در نامة دهم نيز چنين مواردي يافت مي. است
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هم در نامـة دهـم   » زحمت حدوث و حروف«يا تعبير . است  هم آمده) 348: 1359( حديقه
نزديـك بـه همـين    ). 247: 1360( سـيرالعباد و ) 249، 171: 1359( حديقههست و هم در 

، 174: 1359( حديقهاست كه هم در نامة پانزدهم آمده و هم در » ظرف حرف«تعبير، تشبيه 
: 1359( حديقـه در همين نامه عقل به عقيله تشبيه شده كه عيناً در ). 710، 631، 215، 184
كنندة   در نامة مذكور تداعي» انقاس انفاس«كه تركيب   است؛ چنان  هم آمده) 482، 202، 131

  :است حديقهبيت زير از 
 كرده انفـاس راه منفـذ، گـم      گشــته انقــاس گــوهر مــردم

  )342: 1359سنائي، (

جالب است كه در نامة هفدهم هيچ وجه مشتركي نيافتيم و اين نيز دليل ديگري اسـت  
  . بر تشكيك ما در صحت انتساب اين نامه به سنائي
***  

شـود بـه آن دسـته      هاي سنائي مربوط مي  ها و سروده  برخي ديگر از ارتباطات ميان نامه
  :الً در نامة سوم بيت زير آمدهمث. است  ها نقل شده  ابيات سنائي كه عيناً در نامه

 گفتن از بيـان بـس اسـت   شكر مي   گفتن از زبان هوس اسـتشكر مي
  )22: 1362سنائي، (

  :است  هم آمده سيرالعبادصورت ديگري از اين بيت در 
 شكر من را زبان شـكر بـس اسـت      شكر من گفتن از زبان هوس است

  )262: 1360سنائي، (

كه ابياتي از قصيدة شمارة دويسـت و چهـل و سـه       رم نيز دو بيت زير آمدهدر نامة چها
  :است) الدين ابوالقاسم  خطاب به خواجه قوام(ديوان 

ــين     صورت ار با تو نيست، جان با توسـت ــي و رهـ ــده و رهـ ــاكر و بنـ  چـ
ــد ــه بمان ــت آنچ ــو راس ــاهان ت ــه راه   در ش  نشــينصــدف اســت آن بمــان ب

  )432: 1320سنائي، (

  :است  در نامة پنجم هم ابيات زير آمده
ــه قســطنطين   در شكر خـواب رفـت فتنـه ازو ــا ب  از ســرانديپ ت
ــا بجنبيــد عــدل او، بگريخــت  فتنه در خواب و ظلم در سـجين   ت
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  )43: 1362سنائي، (

  :توان سراغ جست  هم مي حديقهنزديك به اين مضامين را در 
ـ   ظلم از او رفته در شكر خواب اسـت    ا جمـال و بـا آب اسـتعدل از او ب

  )511: 1359سنائي، (
ــواب ــد در خ ــم را كن ــه و ظل  ملــك آبــاد را چــو مســت خــراب   فتن

  )513: همان(
ــدار شــد ز دولــت او   فتنه در خواب شد ز صولت او  عــدل بي

  )همان(

يت آمده كه در واقع ابياتي از قصيدة شمارة دويست و نود و دو در نامة ششم هم چند ب
اسـت و در نامـة هفـتم سـه بيـت زيـر       ) در مدح خواجه اسـماعيل شـنيزي  (ديوان سنائي 

  :است  آمده
ــا هــر آدم   روي هسـتاندرين ره صد هزار ابليس آدم ــار ز آدم نشــمريت  روي را زينه

 زان همي از رهبران جوئي هميشه رهبـري    جهلغول را از خضر نشناسي همي در تيه
ــش     واربرتر آي از طبع و نفس و عقـل ابـراهيم ــداني نق ــا ب ــزدي از آزري   ت ــاي اي  ه

  )57: 1362سنائي، (

  :اين ابيات از قصيدة شمارة دويست و نود ديوان سنائي است با مطلع زير
 نك نزد بخردان تا با كالهي بـي سـري  زا   اي سنائي بي كله شو گرت بايد سـروري

  )493: 1320سنائي، (

  :شود  در همين نامه دو بيت زير هم ديده مي
ــار     دوري از علم، تا ز شهوت و حـرص ــر پيك ــر پيكرســت و پ ــت پ  جان

 ســگ ز در دور و صــورت از ديــوار   ا نكنـــيكـــي درآيـــد فرشـــته، تـــ
  )57: 1362سنائي، (

در حكمت و موعظه و زهـد  «صد و يازده ديوان با عنوان   كه ابياتي از قصيدة شمارة يك
  :است با مطلع زير» و نصحيت

 كـار شـيرين  نيكـوان طرب اي   رفتـارطلب اي عاشقان خـوش
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  )182: 1320سنائي، (

و بيسـت و   صـد   نتهاي نامة نهم نيز ابياتي آمده كه بخشي است از قطعة شمارة يـك در ا
  :شش ديوان با مطلع زير

 صد گونه شراب از كف اقبال چشـيديم    ما فرش بزرگي به جهـان بـاز كشـيديم
 )795: 1320نائي، س(

  :موجود است حديقهدر نامة يازدهم نيز ابيات زير آمده كه با اختالف يك كلمه در 
ــر او بندنــد  چون جدا گشت از او بر او خندند   مــه كــه خورشــيد را ب
ــان باشــد ــان نه ــز مه ــي ك ــر كه ــد    ب ــاي آن باشـ ــد جـ ــر بخندنـ  گـ

  )737: 1359سنائي، (
 كز طمع گربه چاپلوس بـود    د لـوس بـودمرد قانع نه مـر

  )727: همان(
 گرد گشت ابر كĤب روي بريخـت    مرد شد مـرد كـز طمـع بگريخـت

  )654: همان(
 در دو گيتي است با عـذاب الهـون     هين قناعت گـزين كـه طـامع دون

  )381: همان(

  :است  در نامة چهاردهم هم بيت زير آمده
 خاك بر سر جسم را، چون جان تُراست   ر بــا تــو نباشــد، گــو مبــاشصــورت ا

  )103: 1362سنائي، (

  :غزل شمارة سي و سه با مطلع زير كه بيتي است از
 بر دو لب هم درد و هم درمان تراست   خ هم كفر و هم ايمان تراسـتربر دو

  )592: 1320سنائي، (

  :همان قصيدة شصت و پنجم ديوان است با مطلع زير كه قصيدة انتهاي نامه نيز عيناً  چنان
 وي جوان از تو سـپهر سـالخورد     داي چو عقل از كل موجودات فر

  )113: همان(
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در (صد و يازدهم ديـوان    در نامة پانزدهم نيز دو بيت زير آمده كه بخشي از قصيدة يك
  :است) حكمت و موعظت و زهد و نصيحت

ــمار     را كه پادشـاهي نيسـتبر خود آن ــا مشـ ــاهيش پادشـ ــر گيـ  بـ
 خواهش افسر شمار و خواه افسـار    افسري كان نـه ديـن نهـد بـر سـر

  )187: 1320سنائي، (

سـت كـه   و شش بيت پاياني همين نامه نيز از قصيدة شمارة دويسـت و چهـل و سـه ا   
  .مطلعش را قبالً ذكر كرديم

  
  گيري نتيجه. 5

هـا از    دهد كه تشابهات و تناسبات ميـان نامـه    هاي سنائي نشان مي  هشناسانه نام  بررسي سبك
هـا را بـه سـنائي تأييـد       ها و اشعار از سوي ديگر، صحت انتساب اكثـر نامـه    يك سو و نامه

ما حـدس نـذير   . ها جداست  هاي سبكي آن از ديگر نامه  كند، جز نامة هفدهم كه ويژگي  مي
هـايش كـه     سنائي بر عكس سـروده . كنيم  به سنائي تأييد مياحمد را در رد انتساب اين نامه 

گرايش به سادگي و وضوح دارد، نثرش، احتماالً متأثر از سنت نثري قـرن پـنجم و ششـم،    
استفاده از جمالت مركب طوالني : پيچيده است و اين پيچيدگي نتيجة سه شگرد بياني است

لفيق ساختارهاي نحوي عربي و فارسي با و پي در پي، گرايش به استعاره بيشتر از تشبيه و ت
گرايـي،    هاي او با اشعارش را بايد در سه مشخصة سبكي عينيت  وجه شباهت نامه. ديگر  يك

بررسـي فرآينـدها، ايماژهـا و متغيـر زمـان ايـن       . گرايي خالصه كـرد   گرايي و عمل  واقعيت
في بر اين سه شاخصـه نـدارد،   گرايش او به استعاره هم تأثير من. كند  برداشت ما را تأييد مي

هاي مصرحه بيشـتر از مكنيـه اسـت و ثانيـاً تعـداد زيـاد         زيرا اوالً بسامد استفاده از استعاره
نثر سـنائي  . است  گرايي مصون نگاه داشته  تشبيهات حسي به حسي، فضاي متن را از ذهنيت

به مرحلـة  ) ارم و پنجمقرن چه(ها از بهترين مصاديق گذار نثر فارسي از مرحلة اول   در نامه
  . است) قرن شش تا مشروطه(دوم 

  
  ها  شتنو پي

الگوهـاي تجربـه بـر    . گـراي هليـدي    مند نقش  شناسي نظام  فرآيند فعلي اصطالحي است در زبان. 1
فرانقش انديشـگاني  . يابند  اساس فرايندها و در چارچوب فرانقش انديشگاني در زبان بازتاب مي
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در اين فرانقش گوياي تجربة ما از هستي در قالب  ا محيط است و فرايندهاحاصل تعامل انسان ب
فراينـدهاي  «ها بيانگر نگرش ما نسبت به جهان بوده، بـه دو دسـتة كلـي      آن. دستور زبان هستند

 ).42- 41: 1376نك به مهاجر و نبوي، (شوند   تقسيم مي» فرايندهاي فرعي«و » اصلي
عبارت است از رابطـة ميـان رخـداد يـا     ) grammatical voice(صداي دستوري صداي نحوي يا . 2

تـرين صـداهاي     معمـول ...). فاعل، مفعول و(كنندگان در فرايند فعلي   حالت فعل با ديگر شركت
  .)295- 6: 1391نك به فتوحي، (كاسي و انع منفعل ،صداي فعال اند از  عبارت دستوري

  
  نامه كتاب

سـال دوازدهـم    .نامـه   نامة كـاوش   فصل. »ديشة سنايي در مورد كالم الهيبررسي ان«). 1390. (احمدي، جمال
  . 22شماره 

هاي شعر حـافظ در    ها و مضمون  رديابي برخي از تركيب«). 1390. (اكبر و هراتيان، اكرم  احمدي داراني، علي
  ).8پياپي ( 2سال سوم شماره . بوستان ادب دانشگاه شيراز. »هاي ديواني و اخواني  نامه

. نامة علـوم انسـاني    پژوهش. »بازتاب ايمان و كفر در آثار سنايي غزنوي«). 1387. (اسداللهي، خدابخش
  . 57شماره 

فصـلنامة ادبيـات عرفـاني دانشـگاه        دو. »تحليل ساختار و سـبك مكاتيـب سـنايي   «). 1388. (فر، محمد  بهنام
  . 1 سال اول شماره ).س(الزهرا

. نامة كارشناسـي ارشـد    پايان. »بيني عرفاني سنايي در مكاتيب  انعكاس آراء و جهان«). 1394. (پشابادي، سالم
  .دانشگاه اروميه

نامـة كارشناسـي     پايان. »سيماي زن در آثار سه عارف نامدار سنايي و عطار و مولوي«). 1380. (توكلي، ناهيد
  .مي، واحد مشهددانشگاه آزاد اسال. ارشد

دانشـگاه  . نامة كارشناسي ارشد  پايان. »مقايسة بين مكاتيب غزالي و سنايي«). 1380. (نويس، حميدرضا  خوش
  .آزاد اسالمي، واحد مشهد

مقاالت برگزيده در » شناسي الية بالغي مكاتيب سنايي  سبك«). 1394. (زرقاني، سيد مهدي و داودي، ريحانه
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     : تهران. هاي زبان و ادبيات فارسي  ژوهشهشتمين همايش ملي پ

  .فرهنگي
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران.  وي زن غ  ي اي ن س  ي ف ي وص ت  ي اس ن ش  اب ت ك). 1386. (رضا  سالميان، غالم
دانشـگاه  . مـة كارشناسـي ارشـد   نا  پايـان . »بررسي واژگان پزشكي آثار سنايي غزنوي«). 1391. (سعيدي، آزيتا

  .تربيت دبير شهيد رجايي
. حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه، تصحيح مدرس رضـوي ). 1359. (المجد مجدود بن آدم  سنايي غزنوي، ابو

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران
شركت طبع : تهران. ويديوان، به سعي و اهتمام مدرس رض). 1320(. المجد مجدود بن آدم  سنايي غزنوي، ابو

  .كتاب
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هاي حكيم سنايي به انضـمام شـرح سـيرالعباد الـي       مثنوي). 1360(. المجد مجدود بن آدم  سنايي غزنوي، ابو
  .بابك: تهران. چاپ دوم. المعاد، تصحيح و مقدمة مدرس رضوي

  .فرزان: تهران. حمدمكاتيب، تصحيح و حواشي نذير ا). 1362. (.المجد مجدود بن آدم  سنايي غزنوي، ابو
چـاپ  . نقد و تحليل چند قصيده از حكـيم سـنايي  : هاي سلوك  تازيانه). 1388. (رضا  شفيعي كدكني، محمد 

  . آگاه: تهران. دهم
. »)ديوان، حديقه، مكاتيب و كارنامة بلخ(شناسي ادبي آثار سنايي با نگاهي به  جامعه«. )1380(. عبداللهي، رحيم

  .دانشگاه آزاد اسالمي، واحد سنندج. اسي ارشدنامة كارشن  پايان
  سخن: ، تهرانها و رويكردها  ها، روش  نظريه: شناسي  سبك). 1391. (محمود. فتوحي رودمعجني

طـار،   ، ع ي ظـام  ن ، ي اي ن س( 8-6  رن ق  جستةر ب  ران اع ار ش در آث  ق ش ع  ةو ل ج«). 1378. (قاسمي تخته چوبي، نسرين
  .دانشگاه آزاد اسالمي، واحد دزفول. نامة كارشناسي ارشد  پايان. »)ظ اف و ح  دي ع س ، وي ول م

نامـة    پايـان . »بررسي مضامين عرفاني در مكاتيب محمد غزالي، احمد غزالي و سنايي«). 1391. (قدس، آويده
  .دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران شمال. كارشناسي ارشد

 .52و  51سال پـنجم شـماره   . جغرافيا و تاريخ ماه كتاب. »مكاتيب سنايي غزنوي«). 1380. (اهللا  مالكي، هيبت
   .دي و بهمن

 .نامـه   كـاوش . »شناسي موضوعي آثار سـنايي   جامعه«). 1384. (نوريان، مهدي؛ طغياني، اسحاق؛ حاتمي، سعيد
  . 10سال ششم شماره 

نامـة كارشناسـي ارشـد، دانشـگاه آزاد       پايـان . »ر اخوانيات در ادب فارسـي بررسي سي«). 1384. (يارايي، زهرا
  .اسالمي، واحد دزفول
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