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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي –علمي 

  20شماره پياپي  -1392تابستان  -شماره دوم -سال ششم
  

  صفوي عصربررسي سبكي نثر ترسل و انشا در 
  با تاكيد بر نامه نامي

  ) 225-241 ص(
  3،زهرا نوربخش2، محمدابراهيم ايرج پور1)نويسنده مسئول(اييحميد رض

  21/12/91 : تاريخ دريافت مقاله
  20/3/92 : اريخ پذيرش قطعيت

   چكيده
ترسل يا شيوه آموزش نامه نگاري از گونه هاي مهم ادبيات است كه در دوره صفوي شكوه و رونقـي  

از اين ميان نامه نامي خواند مير داراي . استدر اين دوره آثار متعددي هم تاليف شده . يابد تازه مي
ايـن اثـر   . اهميت وااليي است كه بين متون سبك منشيانه كمتر به نامه نامي پرداخته شـده اسـت  

مجموعه اي است از مراسالت و منشات كه آنها را خواند مير به عنوان دستور كتابـت و انشـا جهـت    
   وي ايـن  . دربـاري پيشـينيان جمـع كـرده اسـت     مترسالن از رسايل و مكاتبات رسمي و  منشيان و

، بـه رشـته   هسالگي در هرات ساكن بود 47يا  46ق زماني كه در .ه 926يا  925نامه ها را در سال 
اين كتاب از يك ديباچه و نه فصل و هـر فصـل از چنـدين بخـش و قسـمت      .تحرير در آورده است 

  .طر و لفظ عنوان شده استتشكيل شده است كه در نسخ در دسترس و موجود با نام س
اين اثر يكي از متون تاريخي دوران تيموري و آغاز دوران صفوي است و عالوه بر داشتن جنبه   

نثر اين كتاب يكدسـت نيسـت ، در بيـان رويـدادهاي     . تاريخي ، از نظر ادبي نيز حائز اهميت است 
كرده مانند مقدمه كتـاب ، مـدخل   تاريخي ، نثري ساده و بي تكلف ، اما در مباحثي كه كالم اقتضا 

نامه ها ، مدح بزرگان و شاهزادگان تا آنجا كه توانسته است تمام ظرايف ادبـي و شـعري را بـه كـار     
  .گرفته و نمونه زيبايي از نثر منشيانه و مسجع فارسي را پديد آورده است

از ...  ب المثـل و استفاده از تشبيه ، استعاره ، آيات و احاديـث ، اشـعار فارسـي و عربـي ، ضـر       
ور ا ويژگيهاي سبكي اين اثر در دو محـ در اين مقاله كوشش شده است ت. باشدويژگيهاي اين اثر مي

و نكات دقيق سبكي آن در اين دو زمينـه روشـن تـر     دبي مورد تحليل و بررسي قرار گيردزباني و ا
  .بيان گردد

  
  كلمات كليدي

  ترسل، خواندمير، نامه نامي، منشات، سبك شناسي 
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  مقدمه

ت كه يكي از شاخه هـاي گرانسـنگ   برگ و باري اسب فارسي درخت تنومند ريشه دار پراد
        ، تـاريخي و سياســي در  ترسـل و انشــا بـه لحـاظ ادبــي، اجتمـاعي    . شاسـت  ، ترسـل و ان آن

اين قسـم از اقسـام نثـر در    . هاي مختلف تاريخي از اهميت شاياني برخوردار بوده است دوره
يش از اسالم بـا شـرايط و فنـون خـاص خـود شـهرت و رواج تمـام يافتـه و در فـن          ايران پ

طور مستقيم ، بو فواعد مختصات آن از طريق ترجمهنثرنويسي ارزش و مرتبتي خاص داشته 
رسالت زبان عربي مستقيم در دواوين خلفا اثرگذار بوده است و در تكامل مكاتيب و ت يا غير

  .سزا داشته استو فارسي سهمي ب
 آنها به زبان عربـي  دوره ساسانيان به زبان پهلوي و يا ترجمه ها از هايي از اين نامه هنمون

نامـه  «از همـه   و مهمتر» توب انوشيروانمك«و » عهد اردشير«توان به مي باقيمانده است كه
قديميترين مجموعه منشات فارسي مربوط به  .)268:فن نثر در ادب فارسي،خطيبي،ص(.اشاره كرد» تنسر

يكـي  . تـاليف كردنـد  دو دبير عالي مقام اواسط قرن ششم هجري است كه منشـات خـود را   
ب الدين بديع اتابك دبير خوارزمشاهيان و ديگري همكار معاصر او منتجطواط رشيدالدين و

فارسـي ،   جويني منشي صاحب ديوان انشا سلطان سنجر كه اولين كتاب مسـتقل منشـĤت  
ن هر دو دبير در شـيوه انشـا از مترسـالن عربـي اثـر      يا. عتبه الكتبه به دست او نوشته شد 

  )سيري در ترسل و نامه نگاري، محبوبه شمشيرگرها:رك(.پذيرفتند

خاطر وجود آثـار فـراوان   خوارزمشاهيان و ايلخانان مغول ب، دوره سلجوقيانميتوان گفت 
و رواج ترسـل و   منشĤت نويسي در زبان فارسـي و دوره ترقـي  در زمينه انشا مهمترين دوره 

هـاي   نامـه . (دي به رشـته تحريـر در آمـده اسـت    آثار متعد انشاي فارسي است در اين زمان
ل و انشـا  از ميان اين آثـار متعـدد در زمينـه ترسـ    ) الدين وطواط، تصحيح تويسركانيرشيد

مـد زمچـي اسـفزاري ، جوامـع     الـدين مح  توان به منشĤت معـين دوران تيموري و صفوي مي
، منشـĤت بيـاني شـهاب    االنشاي عبدالواسع نظامي بـاخرزي  االنشاء اثر حسين هروي ، منشا

، رقعات امير عليشير نوايي و نامه نامي خواندمير اشـاره  ت جامي، منشاانيالدين عبداهللا كرم
ي است كـه در بـين   اهميت واالي يامي نيز مانند آثار نامبرده داراكرد كه در اين ميان نامه ن

صورت نسخه خطي باقي مانده بكنون  تا گرفته و رسبك منشيانه كمتر مورد توجه قرا متون
اي است از مراسالت و منشات كه آنها را خواندمير بـه عنـوان    ، نام مجموعهنامه نامي«. است

 انشا جهت منشيان و مترسالن از رسايل و مكاتيب رسمي درباري پيشينيان دستور كتابت و
اين اثر از يك ديباچه ، نه فصل و در هر فصل  .)27ص :رجال كتاب حبيب السير،نوايي(».جمع آورده است

عنـوان لفـظ    ن سطر و نام بخش باااز چندين بخش تشكيل شده است كه از نام فصل با عنو
    گفـت   منشـيانه در دوره تيمـوري ميتـوان    بردن بـه چگـونگي نشـر    براي پي. ياد شده است
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معطـوف   روانـي  سوي سـادگي و شده و ب سبك تيموري از نثر متكلفانه دور بر اساسها  نامه
قسمتهايي از متن گاهي به نثر فني و مزين نزديك شده و گاهي سـاده و   ،عليرغم اين. است

همانطور كه اشاره شد خواندمير در بيـان مسـائل و رويـدادهاي    . بي پيرايه نوشته شده است
رد اما در مدخل نامه ها و مناشير و فتحنامـه هـا تـا آنجـا كـه      تاريخي نثري ساده و روان دا

، يات ، احاديـث آكار گرفته ، از ، تشبيهات نغز و دلكش را بتوانسته است استعارات ، كنايات 
تعداد اشعار عربي كه در متن نامه نامي . اشعار فارسي و عربي و ضرب المثلها بهره برده است

تاب دستور الكاتـب بسـيار كمتـر    بيشتر متون ترسل همچون كبه كار رفته است ، نسبت به 
و همچنين به كار بردن جمالت مسجع و )22:دستورالكتاب في تعيين المراتب، تصحيح و مقابله طاووسـي،ص (است 

ايـن اثـر از   . نگين ، جناس و تنسيق الصفات و مترادفات نيز بر زيبـايي آن افـزوده اسـت   هآ
ثـر بـه آنهـا    امسائل تاريخي كه خواندمير در اين  ،چه. ستجنبه تاريخي نيز داراي اهميت ا

از آنجـايي كـه   . پرداخته ، خود مي تواند روشنگر برخي مسائل تاريخي عصر نويسنده باشـد 
، اطالعـات  . وي از منشيان دربار سالطيني چون سلطان حسين بايقرا و فرزندانش بوه اسـت 

از جمله نكات مهم اين كتاب، اشاره به  .وي در اين كتاب منبع موثق و قابل اطميناني است 
ترين نقاشان دوره تيمـوري و صـفوي اسـت كـه     رباره كمال الدين بهزاد از معروفهايي د نامه

و  اره واگذاري مقام كالنتري كتابخانـه همـايوني بـه بهـزاد مـي باشـد      بها در يكي از اين نامه
، ذكر تعدادي ماده تاريخ استن اثر بخش ديگري از اي. گذارداطالعات مهمي را در اختيار مي

اين ماده تاريخها بيشتر از آن حيث حائز اهميت است كه زمـان دقيـق برخـي وقـايع مهـم      
  .كندشخصيتهاي مهم تاريخي را مشخص مي تاريخي و نيز تولد و وفات برخي از

  
  پيشينه تحقيق

صـورت  و اين نـوع ادبـي دارد، تـاكنون ب    در فن ترسل نامه نامي با وجود اهميت بسياري كه
ي باقي مانده و تنها چند فرمان از اين اثـر توسـط عبدالحسـين نـوايي در كتـاب      نسخه خط

شاه اسماعيل صفوي اسناد ومكاتبات (اسناد و مكاتبات تاريخي ايران تصحيح شده و به چاپ رسيده است

تاريخي را به زبان آلماني تصـحيح   انموتفرد هرمان چند فرگهمچنين  .)365-381صص:تاريخي،نوايي
ت سقزويني در بي .)91ص : پيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان و ظهور صفويان،فراهاني( وترجمه كرده است

زاد نام برده است كـه  ها به عنوان اسناد مهم تاريخي درباره زندگي استاد به مقاله از اين نامه
اني استاد كمال الدين بهزاد داراي اهميـت و اعتبـار   براي معرفي حال و شناخت تاريخ زندگ

نيز پژوهش مستقلي راجع به اين اثر و  اما تاكنون هيچ)268-273صص: بيست مقاله، قزويني(.تبسيار اس
 عنـوان ذيـل  اندمير مقدمه تاليفات خويهاي آن انجام نشده است البته در خصوصيات و ويژگ
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همچنين در مقاله عبدالحي حبيبـي بـا   . آثارش فقط اشارات كوتاهي به نامه نامي شده است

وشته عبـاس جـداري كريميـان    نعنوان خواندمير هروي و مقاله ديگري با عنوان خواندمير ، 
  )بي،عباس جداري كريميان، و خواندمير هروي، عبدالحي حبيخواندمير« :رك(.اشارات كوتاهي به نامه نامي شده است

  
  روش تحقيق
، با استفاده از روش كتابخانه اي ، به جمع آوري اطالعات زندگاني خواندمير در اين پژوهش

  .ايم و خاندان او و همچنين معرفي نامه نامي و ويژگيهاي سبكي آن پرداخته
  

  زندگي خواندمير
پـرآوازه تـرين   خواندمير يكـي از پركـارترين و    غياث الدين بن همام الدين محمد مشهور به

در برخـي از منـابع   . سـت نويسندگان و مورخـان شـيعي ايرانـي دوران تيمـوري و صـفوي ا     
او محققـا  سال تولـد  . غياث الدين بن همام الدين گفته شده است او، نام دقيق زندگاني وي
بـه تصـريح خـود او در مـوقعي كـه       چـه . اتفاق افتاده اسـت . ه ق 881و  880بين سالهاي 

 اميرخان به حكومـت كـل خراسـان ميرسـد و كـريم الـدين حبيـب اهللا        مشخان به جايدر
. هشت مرحله از چهل تجاوز كـرده بـود  سنش هفت يا ، شودساوجي وزير او وارد خراسان مي

به خراسان آمده است، ديگر شكي باقي نميماند  .قه 928ون كريم الدين ساوجي در سال چ
الدين محمد ، پدر او خواجه همام . است متولد شده .قه  881يا  880كه خواندمير در سال 

فرزند سلطان ابوسعيد گوركـان ،  ) ق.ه 900متوفي ( مدتي در دستگاه ميرزا سلطان محمود 
تـاريخ حبيـب   (.مادرش دختر ميرخواند صاحب روضه الصفا بـود . پادشاه ماوراء النهر وزارت داشت

كتاب مجـالس النفـايس اميـر عليشـير نـوايي از      البته در  )6ص : السير في اخبار افراد البشر، مقدمه همـايي  
و )136ص : تـذكره مجـالس النفـايس، حكمـت    (. خواندمير به عنوان خواهرزاده ميرخوانـد يـاد شـده اسـت    

ة همچنين مولف عرفات العاشقين به اختالف نظر درباره پدر خوانـدمير اشـاره كـرده و گفتـ    
امير خواند بن خاوند شاه معرفي  خود خواندمير را كه در حبيب السير پدرش را همام الدين

دايـي او نظـام    )1322، ص...عرفات العاشقين و عرصات العارفين، تصـحيح ذبـيح اهللا صـافكاري و   (.نموده نقل كرده است
خواندمير،عباس جـداري  : رك(.الدين سلطان احمد از مردان معروف و نامي قرن نهم هجري بوده است

از اشارات او در نوشته هايش پيداست كه خاندان ميرخواند بـه پرهيزگـاري و دانـش     )كريميان
معروف بوده اند و خواند مير نيز تحت توجهات جد مادري خود رشد كرد و به علم و ادب به 

مكـارم  (.ويژه تاريخ توجهي شايان نشان داد و در تاريخ نگـاري از سـرآمدان روزگـار خـود شـد     

  )86 ص:االخالق،تصحيح عشيق
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وي بـه  . خواندمير از جمله مولفان مشهور و معروف دوران تيموري و آغاز عهد صفوي اسـت 
علت كثرت تاليفات از جمله مولفان پركار معرفي شده است و كتابهايش به علـت سـادگي و   

 .قه  904وي در سـال   ،45ص : نثر پارسي در آيينه تاريخ، خبـرزاده (.رواني انشا، شهرت و رواج بسيار يافت
گرفت و به او اجازه داده شـد   قرار مورد توجه و عنايت امير عليشير نوايي وزير معروف هرات

وقتي امير عليشير نوايي به استعداد اين جـوان  . تا از كتابخانه آن وزير دل آگاه استفاده كند
 شـش پـس از  . سال نداشـت  24او در اين زمان بيش از . پي برد او را به خدمت خود خواند 

درجات كتاب خالصه االخبار را از كتابخانه امير عليشـير نـوايي اسـتخراج كـرد و آن     ماه من
دسـتور  (.مين اثر اوست كه به نام مخدوم خود امير عليشـير نـوايي تـاليف كـرد    وكتاب ظاهرا د

  )ص ث:الوزرا،تصحيح و مقدمه نفيسي 

  
  وفات خواندمير

در سال . ون شاه مقرب گرديدق نزد پسرش هماي.ه 927خواند مير پس ازمرگ بابر در سال 
همايون به ضد بهادر شاه حاكم گجرات لشكر كشيد و در اين سفر خواند مير را با  .قه 941

سـالخورده   ميرهند و نيز مشكالت طول راه خواند خود برد ، سرزمين خشك و گرم گجرات
تاريخ نگار ولي . را متاثر و بيمار كرد و به نوشته همه تذكره نويسان در همان سال درگذشت

ق از دنيا رفته اسـت  .ه 942بر اين عقيده است كه خواندمير در سال ) ق.ه 1014( اكبرشاه 
 942را كه در مرگ شهاب الدين معمـايي سـاخته بـا سـال     » شهاب ثاقب« زيرا ماده تاريخ 

گ وي ، بنابر وصيتش جنازه او را به دهلي بردند و در جنـب مـزار   پس از مر. ق برابر است.ه
  )27ص:مكارم االخالق،تصحيح عشيق (.نظام الدين اوليا به خاك سپردند خواجه

  
  يورمنشات در دوران تيم

گفته اند ، يكي از مهمتـرين لـوازم در   ري كه در قديم به آن ترسل نيز ميمنشات يا نامه نگا
امور ديواني حاكمان و فرمانروايان بزرگ و محلي به شمار ميرفته و به عنوان يكـي از فنـون   

رسـايل  . نگ و ادب پارسي جايگاهي ويژه و سابقه اي ديرينه داردهنويسندگي در گستره فر
رونـد و داراي  مهم نثـر فارسـي بـه شـمار مي     باقيمانده از دوره هاي گوناگون تاريخي از انواع

منشورها و فرمانها و رسائل سلطاني كه در منشات . اهميت و در خور مطالعه و تحقيق است
با مطالعه  نظر ادبي ، تاريخي ، اجتماعي و سياسي اهميت بسزايي دارد و جمع شده است از

 و آرايه ها  توان به نكات دستوري و لغوي ، چگونگي استفاده از صنايعو بررسي دقيق آنها مي
ديواني رايج در دربارها ادبي و ساير ويژگيهاي سبك شناسي ، شيوه نگارش مكاتبات رسمي 
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مثل اخوانيات اطالعاتي را كسب كرد و از سـير تحـول نثـر     و سبك نگارش نامه هاي خاص

ي از ادب پژوهـان آن را  اراما در دوره تيمـوري كـه بسـي   . فارسي در دوران گذشته آگاه شد 
دوره پايان ادبيات كالسيك فارسي ناميده اند به علت توجه خاص سالطين تيموري به هنـر  

ايـن انـواع   ميشود كه منشات نيز يكي از و ادب آثار متعددي در زمينه هاي گوناگون تاليف 
توان به ترسل يا منشات اثر اسفزاري ، فرايـد  از ميان آثار منشيان اين دوره مي. باشدادبي مي

، ه اثـر جمـال االسـالم ملقـب بـه منشـي      غياثي اثر شهاب الدين عبداهللا جامي ، همايون نام
 ع، رقعات جامي ، مطلـ جهان ين محمود گاوان ملقب به صدررياض االنشا اثر خواجه عمادالد

السعدين اثر كمال الدين عبدالرزاق بن اسحاق سمرقندي ، منشا االنشاء اثر ابوالقاسم شهاب 
عات امير عليشير نوايي و نامه نامي اثر خواندمير اشاره كرد كـه همـه   ق، راحمد خوافي الدين

ترسل و نامه نگاري در ادب فارسي،فيروز :ك.ر(.اين آثار از اسناد مهم تاريخي و ادبي اين دوره به شمار ميرود

   )مرداني

شيوه نگارش مكاتيب ديواني و مناشير عهد تيموري دنباله همان سبك نامه نگاري دوره 
مغول بود يعني رعايت ساده نويسي و ايجاز و اختصار و پرهيز از عبارت پردازيها و لفاظيهاي 

) ششـم (ر قرنهـاي قبـل   ات مركب كـه د بي مورد و استفاده از القاب و عناوين و نعوت و صف
با اين توصيف برخي از منشيان اين دوره با روي آوردن به شيوه منشيان  .رايج و معمول بود

تركيبـات   ، لغات دشوار عربـي و شين در آثار خود تا حدودي از سجع، موازنه، قرينه سازيپي
   اسـتفاده  .. و امثـال عربـي ، درج و تضـميمن و     تازي ، آيات و روايـات و احاديـث ، عبـارات   

در برخي از نامه هاي عهد تيموري حد متوسط بين نثر فني و نثـر سـاده رعايـت    . كرده اند
 .شده است اما باز هـم استشـهاد آيـات و احاديـث و امثـال و عبـارات عربـي معمـول اسـت         

هي اوقات سبك نوشـتاري  گا. ده كرده است اخواندمير هم در نامه نامي از همين شيوه استف
، تشبيه و انواع ت و احاديث و اشعار فارسي و عربياآينامه ها ساده و روان و گاهي سرشار از 

  .است... سجع و 
  

  نامه نامي
اين كتاب را چنانكه خواندمير در اوايل آن تصريح ميكند ، در وقتي كه سنين عمر او ميـان  

نامه نامي مشتمل اسـت بـر يـك    . رسانده استچهل و شش و چهل و هفت بوده ، به انجام 
  :شرح زير  ا و اصول و قواعد آن و هشت فصل بهمقدمه در تاريخ انش

فصل اول در مراسالت سالطين و امـراء و وزراء ، فصـل دوم در مراسـالت شـيوخ و علمـا و      
بـه  قضات، فصل سوم در مراسالت حكام و مامورين ، فصل چهارم در مراسالتي كـه خطـاب   

ر مراسالت به خويشان و دوسـتان ، فصـل ششـم    ه و پيشه وران است ، فصل پنجم دفمحتر
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مراسالت تهنيت ، فصل هفتم در مراسالت تعزيت ، فصل هشتم در مراسالت متفرقه ، فصل 
نهم در تحرير مناشير و خاتمه در ذكر يك عده رباعي و قطعات منظوم از خود مولـف بـراي   

نامي مشتمل بر يـك عـده از اسـناد     هاده تاريخ ها ، نامگنجاندن در مراسالت و معميات و م
پيوند سياست وفرهنگ در عصر زوال تيموريان و ظهورصـفويان،فراهاني  (. تاريخي و مراسالت رسمي بسيار مهم است

  )81منفرد ص

از  هاي مربـوط بـه او در نامـه نـامي     نامهابع شرح حال و آثار بهزاد نقاش ،به علت كمبود من
نقاشـي  اين نامه ها شامل مرقعي است كه بهزاد از مجـالس  . اهميت بسياري برخوردار است
ويض كالنتـري كتابخانـه همـايوني بـه بهـزاد      كه نشان تفـ  يخود جمع كرده و نوشته ديگر

  )74ص :كمال الدين بهزاد،آريان(.است

  
  اهميت كتاب

تي اسـت كـه در عصـر    اه مكاتبموضوع نامه نامي چگونگي نامه نگاري و شيوه نوشتن و نمون
مولف رواج داشته و ظاهرا براي آن نگاشـته شـده تـا دبيـران و نويسـندگان نامـه دولتـي و        
غيردولتي و عامه مردم جامعه در هر طبقه اي كه هستند نمونه هايي در هـر زمينـه داشـته    

نگـارش در  باشند و بتوانند با توجه به اين نمونه ها ، نامه هاي خويش را در هر موضـوع بـه   
  :عالوه بر اين موضوع اين اثر از جنبه هاي زير نيز داراي اهميت است. آورند
ق و نمونـه اي از  .اين كتاب نمونه انشاي فارسي در قرن نهـم و دهـم ه   :از لحاظ ادبي.1

تواند براي مقايسه بين شيوه هاي مختلـف  آيد و مي شمار ميسجع آن دوره بنثر منشيانه و م
انشاي فارسي در دوره هاي مختلف مورد استفاده ادب دوستان و عالقمندان در ايـن زمينـه   

جع ، تضـمين ،  سـ از قبيل جناس ،  صنايع بديعي لفظي ومعنوي استفاده از. قرار بگيرد
از ديگر ويژگيهاي نامـه   آيات و احاديث و امثال فارسي و عربي..  تشبيه ، استعاره ، كنايه و 

اي است كـه اگـر از مـتن حـذف شـوند       گونهاين اثر كاربرد آيات و احاديث بدر . نامي است 
 .شودمعاني آن دچار نقصان و كاستي مي جمالت و

ان نامه نـامي ، بيـانگر حـوادث و رويـدادهاي تـاريخي اواخـر دور       :از لحاظ تاريخي .2
وه بر اينكه خواندمير منشي چيره دستي در دربار عال. باشدتيموري و اوايل دوران صفوي مي

باشد و حوادث تاريخي آن دوران را  نيز حاكمان گوناگون بوده است ؛ توانسته مورخي موفق
يخي دخيـل بـوده و   در نامه نامي منعكس كند و حتي گاهي خـود در ايـن رويـدادهاي تـار    

كـه ايـن كـار را    . رل استر جنگ ممصداق اين سخن ، شركت او د. كرده استنقشي را ايفا 
  منشيان در جنگ دانست كه مييابد دبيري توان يكي از وظايفمي
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 ترسـل و انشـاي از آغـاز تـا قـرن     : ك.ر(.همراه سپاه اعزام شود تا گزارشهاي الزم را براي امير ارسال كنـد 

، مضمونز حيث تاريخي و  برتري اين به نظر ادوارد براون ، اهميت نامه نامي ا )ششم، اسدهللا واحد
از سعدي تـا جـامي، ترجمـه    . (تا بدانجاست كه وي خواندمير را در سلسله مورخان معرفي كرده است

 )628-627ص :حكمت، ج سوم 

ها ، نامه نامي  هباتوجه به تقسيمات ساختاري و بافت بيروني نام :از لحاظ ساختاري .3
... ه ، تعزيـت نامـه هـا و    نامـ  دربردارنده نامه هايي با موضوعات اخوانيـات، منشـورها ، فـتح   

  ...)اسلوب نوشتار نامه هاي فارسي، توصيف و طبقه بندي گونه نامه ها ،ابوالقاسم قوام و. ك.ر(.است

باشد ، بخش ماده تاريخهاي اين اثر مي يكي از بخشهاي مهم اين كتاب: ماده تاريخها.4
ماده تاريخ وفات امير  جملهآن از . كه خواندمير به ماده تاريخهاي متعددي اشاره كرده است

  4)الف148ص : نامه نامي ،خواندمير:(عليشيرنوايي است
ــاهي ــدايت پنــ ــر هــ ــاب اميــ  جنــ

ــاغي  ــوي ب ــان س ــار جه ــد از خارخ ش
ــاني  ــاض معــ ــرو ريــ ــير ســ  عليشــ

چو نازل شد انـوار رحمـت بـه رويـش 
  

ــت    ــار رحمـ ــت آثـ ــاهر ازو گشـ ــه ظـ  كـ
 آنجـــا شكفتســـت گلـــزار رحمـــتكـــه 

ــزاوار رحمـــت  ــدالت سـ ــد از عـ ــه شـ  كـ
ــت   ــوار رحمـ ــوتش ز انـ ــال فـ ــو سـ  بجـ

  

نامه نامي عالوه بـر ارزش و اهميـت ادبـي كـه در زمينـه       :اعالم تاريخي نامه نامي .5
دربردارنده اطالعات مهمي درباره اعالم تاريخي مهمـي اسـت كـه بـراي      ،ترسل و انشا دارد 

 :شودآنها اشاره ميونه به يك مورد از نم
 911ق تـا  .ه 873كه آخرين پادشاه تيموري اسـت از سـال    سلطان حسين بايقرا -5-1

  )19ص:رجال كتاب حبيب السير،نوايي (.ق بر قسمتي از ماوراءالنهر و خراسان و گرگان سلطنت ميكرد.ه

يع ، در لفظ دوم از خاتمه كتـاب ، در ايـراد معماهـا و تـواريخ وقـا      :اشعار نامه نامي .6
اما غير از اين ماده تاريخها و مراثـي ، اشـعار زيـادي از    .اشعاري از خواندمير نقل شده است 

خواندمير هست كه در آغاز نامه ها و در بين نامه ها به مقتضاي كالم و بيـان سـروده اسـت    
 ارنامهگلچين معاني از اشـع . كه بسياري از اين اشعار با موضوع مناسبت و سنخيت دارند

    .)46ص : شهر آشوب در شعر فارسي،گلچين معاني(.كندا عنوان شهر آشوب ياد ميب نامي
كه از اشعار شاعران ديگـر   ايكي ديگر از نكات قابل ذكر كتاب اين است كه خواند مير هر ج

 مثل ال يشناخته اشعار را با عبارتهايره نموده و اگر شاعر آنها را نمياستفاده كرده به آنها اشا
  .آورده است... لواحد من الشعرا و  ،ادري قائله

                                                            
  .نقل شده استمجلس شوراي اسالمي  9667تمامي مثالهاي نامه نامي از نسخه شماره.  4
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همچنين وي از شعر شاعراني مثل حافظ ، سعدي ، نظامي ، كمال الدين اسماعيل ، سلمان 
  .شودده است كه نمونه اي از آن ذكر ميساوجي و سيقي بخاري استفاده كر

  )ب 50ص( آيينه تصور ماستيكي چنانچه در و نبود        هزار نقش بر آورد زمانه :انوري
  )ب 10ص (مبادا نام نيكش از جهان گم الهي تا بود افالك و انجم                      :نظامي

  سيفي بخاري
  )الف 64ص (به ياد قامت سرو درودگر ما را          گشته روان از دو چشم تر ما را  دو رود 

اي از  كـه نمونـه  يت است ب 234عالوه بر اين ، اشعار بخش رباعيات و مقطعات او شامل 
  :رباعي . شود آن ذكر مي

  تا چند ستم كشند ارباب هنرتا كي ز جفاي دهر يابند ضرر                 
  )الف142ص ( خت به خشم رفته باز آي دگروي ب             از اوج شرف بر آي اي اختر بخت

  
  ماده تاريخ اختتام نامه نامي

اين اثـر خـود سـاخته اسـت و آن عبـارت منشـات       خواندمير ماده تاريخي براي زمان تاليف 
   .لطيفه است كه آن را به صورت نظم در آورده است

ــه  ــن نام ــت اي ــه گش ــزد ك ــكر اي ش
ــم    ــته رق ــن خجس ــان اي ــب و دام  جي
 ســــاخت در ســــاحت ســــخنراني  
ــيد ايـــن نامـــه  ــان رسـ ــا بـــه پايـ  تـ
ــاليفش  ــان تـ ــواهي زمـ ــو خـ ــر تـ  گـ

  

ــر   ــه را مظهـــــ ــات لطيفـــــ  منشـــــ
 گــــوهرشــــد ز فــــيض قلــــم پــــر از 

 قلــــــم از اهتمــــــام پــــــا از ســــــر
 داد از حســـــــن اهتمـــــــام خبـــــــر

ــه  ــĤت لطيفـــــ ــمررا  منشـــــ  بشـــــ
  )  18س 342ص (

  حليل سبك شناسي نامه ناميت
انـد، بـر   داشـته  خـاص  موري ويژگيها و شاخصه هايي ويژه آثار ترسلي دوره تيمتون منثور ب

مـداحي  ه آوردن بباشد منشيان با روي كه از ويژگيهاي نثر اين دوره مي خالف ساده نويسي
و چاپلوسي ممدوحين و استفاده از آرايه هاي ادبي در سطح باال ، كالم را بـه سـوي اطنـاب    

ارد اما گاهي اي مقايسه اي د، با اينكه سبك نثر تيموري شيوه  كشانده و به قول استاد بهار
اظ تركـي و  اسـتفاده از عبـارات و الفـ     )205ص : سـبك شناسـي ، بهـار     ( .شودساده و گاهي سست مي

وف و صفت بر طبق دستور عربـي و  مغولي و عربي ، افعال وصفي به حد وفور ، مطابقت موص
آيـات و احاديـث و   ... ه و كنايه و جناس و سـجع و  راعكارگيري صنايعي چون تشبيه و استب

باشد و بـراي  ن منثور ترسلي در دوره تيموري ميامثال و اشعار فارسي و عربي از ويژگي متو
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قيق و تحليل سبكي نامه نامي ، اين اثر را در دو محور ادبي ، زبـاني مـورد بررسـي    بررسي د

  .قرار داده ايم
 محور ادبي.1

بر خالف ساده نويسي و دور شدن از مبالغه هاي صنعتي و فني در دوره تيمـوري و صـفوي   
ــار ايــن د ــاريخ اجتمــاعي و سياســي و فرهنگــي  (. دشــويژگيهــاي خــاص خــود ميباوره داراي آث خالصــه ت

برخي از محققان نثر خواندمير را جزء نثرهاي حد متوسط دانسـته انـد ، حـد     ) 227ص:ايران،صفا
همان سبكي است كه بيشتر نويسندگان بزرگ ايـن  ر ساده و نثر فني ثمتوسط يعني ميانه ن

ميرخواند و خوانـد ميـر در    دوره مثل عبدالرزاق بن اسحاق و جامي و كاشفي و حافظ ابرو و
  )398ص: تاريخ ادبيات ايران ااز دوران باستان تا قاجاريه، ترجمه شهابي(.زمينه علوم انساني و تاريخ به كار بسته اند

عبارات به صنايع بديعي از  ناستفاده از كلمات تركي و مغولي و جمالت مترادف و آراست
و مجـازات و اسـتعارات و آوردن امثـال و    قبيل سجع و جناس و مراعات النظير و تشبيهات 

د و قسمت بچرمد عربي كلماتش بر فارسي ميآيات و اشعار فارسي و عربي است كه غالبا بسا
شود كه بايد آن را از مقولـه اطنـاب   طوالني مي القاب و عناوين ممدوحين گاهي به اندازه اي

اسـتفاده از شـعر   . خـورد يم مدر نامه نامي نيز تمامي اين خصوصيات به چش. به حساب آورد
اي خود اوست و چه آنهايي كـه از شـاعران ديگـر اسـت،     ه، چه آنهايي كه از سروده فارسي

  .نشانه تسلط كامل او در زمينه ادبيات و آگاهي از شاعران تواناي زبان فارسي است
  

نمونـه هـايي از    اين جا به رد. رد در اين اثر ، انواع سجع استاز آرايه هاي پركارب :سجع
  .كنيمهر مورد بسنده مي
ص [ » آمدهدمساز گشته و عاشق با معشوق  همرازمحب با محبوب « : سجع متوازي

  ]ب  95
  ]ب 136ص [ تبديل داده  ممات دليران را به شام حياتروز  :سجع مطرف
  ]ب 92ص ... [ را كه  جواني، آن نهال جويبار  خزانيباد دريغ كه تند :سجع متوازن

از انـواع  باشـد كـه   اثر بسامد بااليي دارد ، جناس مياز آرايه هاي ديگري كه در  :سجنا
  .توان يافتمختلف آن نمونه هايي مي

  ]الف 76ص [ » فضيلت نماي صدور منشرح  صدور«  :جناس تام 
  ]الف 14ص . [چه درجه خواهد داشت  عاجال و آجالبال و و وزر :جناس لفظ
آن را طـي   ساحت مسـاحت شاهين سرعت آئين خامه به بال استعجال  :جناس زايد

  ]ب 22ص [ تواند نمود 
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  ]ب 14ص . [ ايام صفت التيام پذيرد  راحات جارحاتج :جناس قلب
... [ و سـمك  و  سـما دي كه از ذروه بعد از ذكر محمدت و ثناي معبو :جناس مطرف

  ]ب  99ص 
تحيـت و سـالم    فايدهپـر  مايدهرفش قلم چرب زبان در برابر ظروف ح: جناس مضارع

  .داردابالغ و ارسال مي
  ]ب 137ص[بر اوج آسمان كشيده يوسفعلي  آسفا افغان و: جناس شبه اشتقاق

  ]الف 95ص . [ نمينمايد بسط بساط انبساط... قلم شكسته رقم  :جناس اشتقاق
 ]ب 48ص . [ روي نموده  خطي حظياز صورت هر  :جناس خط 

در نامه نامي آيات و احاديث و امثال به گونه هاي مختلفي بـه   :احاديثكاربرد آيات و 
  .كار گرفته شده است

ارم ذات العماد التي لم بخلـق  بستان مودت و اعتماد به سان بستان  رياض :حل آيه
  )7-8فجر ، ] ( ب8ص. [ضارت پذيرد صفت ن مثلها البالد

سيار مورد توجه خواندمير بـوده  اين صنعت از جمله آرايه هايي است كه ب:  تضمين آيه
ـ   به طراز اعـزاز    .است و در نامه نامي داراي بسامد بااليي است توي الـذين  قـل هـل يس

  .مطرز و مزين بعلمون و الذين اليعلمون
  ]ب  90ص ) [  9زمر، (

بر عظمت شان اصحاب قبضه و  من الرمي فتركه فليس مناو حديث صحيح  :حل حديث
  ]ب  54ص . [ برهاني اليح است ان دليلي واضح وتيرانداز

ت و احاديـث و  يكي ديگر از شيوه هاي استفاده از آيـا  :توصيف يا شرح معني ما قبل 
  )204ص : فن نثر در ادب فارسي ، خطيبي ( . ، توصيف يا تشريح معني قبل استارتباط آنها با متن

گنبد بي مدار  مدرسه فناييه دنيا ميسر نه و تكميل حيات مخلد در ، درابدتحصيل عمر 
مصداق اين معني است و كلمه  كل من عليها فانخضرا صفت وجود نگيرد و قضيه منتجه 

  )26: ارحمن ( ] الف  90ص . [ مبين اين دعوي  كل نفس ذائقه الموتكليه 
  

  قبل تنظير يا تاكيد معني ما
اناء موقف اقتدار نميگذارد و فرياد كه زمانه ستمكار در ار ، ارباب دعا را افسوس كه سپهر غد
  ] ب  90ص ... [  ،تخم آزار در دل زمين اليل و اطراف النهار
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. به اين جانب رسيل گردانيـده بودنـد   جليس حقيقو  رفيق شفيق :تضمين مزدوج

  ]الف 55ص [
  ] الف93ص [ پيوستهصبوح را به  عيوق و عيوقرا به  صباح :طرد و عكس و تضاد 

... آيه ان يكاد بر زبـان مشـتري   جهت دفع اصابت عين الكمال  :مبالغه و حسن تعليل 
  ]الف 81ص [
  

در كتب بالغي وقتي كه نويسنده يا شاعر از  ) :ابداع( حسن تعليل و مراعات النظير 
بالغـت و  فنـون  ( . گوينـد ده كند ، اصطالحا به آن ابداع ميچند آرايه در يك بيت يا عبارتي استفا

  )313ص : صناعات ادبي ، همايي 

چون خسرو اورنگ مينارنگ سپهر ، بهر كسب شرف ، برج حمل را به تشـريف حضـور ،   
، روحي مدهمشرف كرد و نسيم عنبر سرشت ارديبهشت جهت گشت كوه و دشت در اهتزاز آ

  ] ب  105ص ... [ تازه به قالب بنات نبات پژمرده در آورده 
  ، انواع سجعتشبيه. ف و تشريف، جناس خط نبات بناتشرجناس اشتقاق بين 

  ] ب  14ص . [ عالج واقعه پيش از وقوع بايد كرد :ضرب المثل 
  .و گاهي از اشعار به صورت كامل در جايگاه ضرب المثل استفاده شده است

                                                     
  امثال عربي

، به موجب كلمـه  و تمام امراي عظام، كعبه جميع طوايف انام :آوردن امثال بدون ترجمه 
  .كريمه الناس علي دين ملكوهم عمل مينمايند
  :اشاره به رويدادهاي تاريخي يا تلميح
  ] ب  43ص ... [ اشاره به هجرت پيامبر از مكه به مدينه 

نيـز جايگـاه    ه، كنايـ مي آرايه هاي ادبي از قبيل تشبيه، استعارهدر نامه نا :نكات بياني 
د يـ ويژه اي دارد و در بسياري از عبارات توصيفي و عاطفي از آنها اسـتفاده شـده اسـت و با   

در . ست كه از محاسن بياني برخوردارنـد اذعان داشت كه زيباترين عبارات كتاب ، عباراتي ا
Ĥوريم تـا خواننـده را در خوانـدن كتـاب     مثالي مي، از هر مورد ذرا، بصورت گاين مجال اندك

  .ذوق و شوق افزايد و با فراز و نشيبهاي كتاب آشنا سازد
 از جمله صنعتهايي است كه بسامد بااليي در نامه نامي دارد و خواند مير بـا بـه   :تشبيه

  .ن را دو چندان كرده استكارگيري اين صنعت زيبايي اين مت
  ] الف  65ص ... [ تو را در ايام مفارقت صوري  بادام چشم
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  ] الف 95ص . [ حلقه نگرديد  ميد به گردن مقصوددست ا: استعاره 
فات وقتـي اسـت كـه موصـوف را     بيشتر ميزان استفاده از تنسيق الص :تنسيق الصفات

 كند و اين موصوف شخصيتي مورد احترام است و در بيشتر موارد بر موصوف مقـدم مدح مي
  :غراق شده استب ابگاهي در آوردن تعداد صفات مبالغه كرده و اين مبالغه س. شده است

فـايض النـور عاليجنـاب     صفه صدور و فتوي و ايوان علم و تقوي همواره بـه عـز حضـور   
و االصـول   ن و استظهار المدققين حاوي الفـروع ، افادت دستگاه ، افتخار المحققيفضايل پناه

  ]  الف 36ص ...[لما و بالد االعاظم الفضال و جامع المعقول و المنقول الزال مرجعا االكابر الع
حتي گاهي كنايـه  . بيشتر كنايه استفاده كرده است ،در مقايسه با مجاز نويسنده :هكناي

  .برخي كنايات خاص خود اوست كه سازي ميكند به شكلي
  ] الف 94ص [ استيفا نمودن ريگ صحرا به انگشت ،  پيمودن آب دريا به مشت

  
 محور زباني. 2

شناخته شدة زباني قرن دهم است لذا فقـط بـه   خصائص زباني اين كتاب ، همان ويژگيهاي 
  :برخي موارد بارزتر اشاره ميگردد

  
  انواع فعل و كاربرد آن 

با زبان معيـار امـروز متفـاوت     كه اينك مواردي از كاربردهاي نادر و ويژه افعال اين كتاب را
  .نقل مي كنيماست، 

اين كتاب كـاربرد   درافعال پيشوندي به خصوص با پيشوندهاي قديم  :افعال پيشوندي
نده دهد نويسـ ا به ندرت به مواردي از ان بر ميخوريم كه اين نكته نشان مي، امچنداني ندارد

  .كنيممونه هايي از اين نوع را بيان مياينك ن. گيرد از سبك دوره تيموري فاصله مي
  ] 79ص [ فرو گذاشت  ،]الف  67ص [ فرو تافته  » فرو «  -الف 
  ]الف 57ص [ واهد در مي خ» در «  -ب 
  ] ب  92ص [ رشد كرده سركشيده » سر«  -ج

  :كه كاربردي قديمي است» بود« از فعل نقلي ماضي ساخت نادر 
منع لوازم متعلقات اين منصب جليل المراتب را مفوض و متعلق بـه راي صـوابنماي ايشـان    

  ] ب  121ص [. بوده باشد
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دوره كـاربرد نسـبتا كمتـري    به كار بردن اصطالحات خاص ديواني كه در ايـن  

  )الف13ص ( مرافعه كردن ] الف  128ص [ غ گرفتن مانند اال: دارند
  

  مركب مهجورشبه بسامد باالي افعال 
 11ص [ اصـغا نمـودن    ،]ب  96ص [ استماع افتـادن   ،]ب  34ص [ و ناوچه نمودن  شوح

ص [نفسـي نمـودن   ، دراز ]ب  34ص [ دن مدر قلم آ،] الف  56ص [ اندراج داشتن  ،]الف 
  ]الف 55

  
  نحوه تركيب جمالت

موالنا نوراله خوارزمي كه مدتي مديـد منصـب خطابـت مسـجد      :آوردن متمم بعد از فعل
  ]الف 43س  [جامع دارالسلطنه هرات متعلق بود به وي 

چشم داشت چنان است كه تا زمان حصول آن مراد گاهي به  :بسامد باالي كه تاويلي 
  ] ب  48ص ... [ سطور  نوشته اي كه بي شبهه

  كلمات ويژه
زبان معيار غلط اماليي محسوب  ي كه امروزه درمامالي كلمات به شيوه اي قدي

  ]الف 127ص  [صوغاتي سص ] ب  123ص  [رقبت غق :.شوندمي
  استفاده از كلمات مغولي و تركي به وفور

ص [ مقراض  ،] ب  121ص [ سيورغال  ،]الف  15ص [ توانچي  ،]ب  127ص [ طمغا 
  ]الف  114ص [ ايلچي  ،]ب  110ص [ بلجار  ،]ب  107ص[ اويماقات  ،]الف  61

مستهام تراب اقدام خدام عالي مقام حضرت مخـدومي   نكمترين بندگا :تتابع اضافات 
  ] ب  76ص ... [ هاري و ظاست

و به كاربرد فعل برخواستن در معنـي بلنـد شـدن از جـا      :امالء مشابه برخي از افعال 
  ] ب  125ص [ ز هر گونه برخواست طوفان برگ : برخاستن 

  
  كاربرد اصطالحات علمي 

با توجه بـه  . شودعلمي كمتر ديده مي قرن نهم و دهم اصطالحات ند متونماندر نامه نامي ه
ن و عالقه آنان به جاودان سـاختن تـاريخ ابـا و اجداديشـان ، بيشـتر      راسلطه تيموريان بر اي

هـم در   ين بسـيار با وجود اين عالمان و دانشـمندا . گيرداين دوره رواج ميتاريخ نويسي در 
به كـار  . ي برخوردارندكمتر از شمار ا نسبت به دوره هاي قبلييابند ، اماين دوره پرورش مي
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كمتـر ديـده   از جمله مواردي است كه در اين كتـاب   و فلسفه جومنبردن اصطالحات علمي 
 74ص [ جـوهر و عـرض   ،] الف  76ص [ ششدر هجران مهره دل محزون از : مثال. شودمي

  ] ب  83ص [ مقارنه سعدين ] الف  87و  80ص [ طغرا ] ب  46ص [ قرآن ] الف 
  

  نتيجه
، اين است كـه بـر خـالف    تحليل سبك شناسانه نامه نامي ميتوان دريافت ي وسآنچه در برر

و دوري از تصنع و تكلف بوده  نثر سبك تيموري كه شاخصه آن روي آوردن به ساده نويسي
  . روشي مخصوص به خود را پيش گرفته خواند مير چندان بدان توجه نداشته واست،

اگر چه قلم او ساده و روان است امـا در  . متوسط ناميد دوان نثري در حتنثر  نامه نامي را مي
احـوال شـاهان و   د مقدمه ، تشبيب عناوين ، مدخل نامه ها و تراجم نبخشهايي از كتاب مان

از جملـه خصـايص و   . از نثـر سـجع مترسـالنه اسـتفاده كـرده اسـت      ...  رجال و مدح و رثـا 
از راستن عبارات به صـنايع بـديعي   آويژگيهاي اين كتاب آوردن كلمات و جمالت مترادف و 

ير و تشبيهات و مجازات و استعارات ، استفاده از آيات و قبيل سجع و جناس و مراعات النظ
اشـعار فارسـي نامـه نـامي سـروده      تر بيشـ . باشـد و اشعار فارسي و گاهي عربـي مي  يثاحاد

ابيات را در ابتدا يا ميانه نامه هـا در قالـب دو    نضوع كالم آوخواندمير است كه مناسب با م
بيتي با موضوع پند و اندرز و مدح و وصف سروده است و اشعاري كه سـروده وي نيسـت بـا    

و ايـن  . ده اسـت يمشخص و متمايز گرد... ه و لواحد من الشعراء عباراتي همچون الادري قائل
امر خود قابل ذكر است كه بعضي از اشعار فارسي و عربي نامه نامي در آثار الملوك و حبيب 

ز ديگر ويژگيهاي بارز ايـن اثـر بسـامد بـاالي افعـال مركـب مهجـور،        ا. ده استمالسير نيز آ
عميات همچنين اشاره به اعالم تاريخي و حـوادث  اصطالحات خاص ديواني،ماده تاريخها و م

توان به امالء مشـابه برخـي از افعـال    از خصوصيات زباني اين اثر مي. و رويدادهاي مهم است
د مير چه مسائل تاريخي كه خوان. داراي اهميت است نيز اين اثر از جنبه تاريخي .اشاره كرد

تواند روشنگر برخي مسائل تاريخي دوران وي باشـد و از آنجـايي   در نامه نامي بيان كرده مي
 وكه خواندمير از منشيان دربار سالطيني چون سلطان حسين بايقرا و فرزندانش و شيبانيان 

 يبوده است اطالعات تاريخي او در اين كتاب منبـع موثـق و قابـل اطمينـان     دگوركانيان هن
الدين بهـزاد نقـاش معـروف دوران     بار از كمال خواند مير مورخي است كه براي اولين. است

يـت بـه   هايي از بهزاد را در نامه نـامي آورده كـه داراي اهم   تيموري و صفوي نام برده و نامه
توان گفت كه نامه نامي از منشـات بسـيار پختـه و شـيواي طـرز      كلي ميبطور. سزايي است 

ي و آوردن مترادفـات حـد   كار بردن صنايع بديعبمسجع معمول دوران تيموري است كه در 
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بسيار متوسط را رعايت كرده و در پاره اي موارد از نثر مسجع مترسالنه استفاده كـرده كـه   

، ساده و روان از قيد تصنعات منشيانه آزاد شده در مباحث قبلي بدان اشاره شد و بقيه كتاب
امـا   ،آورده در قسمت مصنوع مترسالنه عالوه بر سجع به صنايع بديعي ديگر نيـز روي . است

از حد اعتدال خارج نشده است تا به تطويل و اطناب كشـيده شـود و موحـب مـالل خـاطر      
  .خوانندگان باشد

  
  منابع

 قران مجيد .1

ت ؛ ابـن سـينا ، چـاپ دوم ،    مـ از سعدي تاجامي ، بروان ، ادوارد ، ترجمه علي اصـغر حك .2
 1339: تهران 

پور داوود و عباس اقبال ، دنيـاي كتـاب ، چـاپ    بيست مقاله ، قزويني ، محمد ، با مقدمه .3
 1363: دوم ، تهران 

، صفويان ، فراهاني منفرد ، مهديپيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان و ظهور .4
 1381: ر فرهنگي ، چاپ اول ، تهران خانجمن آثار و مفا

... با همكاري اوتـار كليمـا و    تاريخ ادبيات ايران از دوران باستان تا قاجاريه ، ريپكا ، يان ،.5
 1381: ي ، علمي و فرهنگي ، چاپ دوم ، تهران بترجمه عيسي شها

شر ، خواندمير ، غياث الدين ، مقدمـه جـالل الـدين    بتاريخ حبيب السير في اخبار افراد ال.6
 1333: همايي ، خيام ، تهران 

اصـغر حكمـت ، گلشـن ،    ر ، به كوشش علي يايس ، نوايي ، امير عليشفتذكره مجالس الن.7
 1363: چاپ اول ، تهران 

، اپ دوماجتماعي و سياسي و فرهنگي ايران ، صفا ، ذبيح اهللا ، اميركبير ، چ خخالصه تاري.8
 1356: تهران 

مه سـعيد نفيسـي ، اقبـال ، چـاپ     دستور الوزرا ، خواندمير ، غياث الدين ، تصحيح و مقد.9
 1355: ، تهران دوم

تعيين المراتب ، نخجواني ، محمد بـن هندوشـاه ، تصـحيح و مقابلـه      دستور الكاتب في.10
 1390: محمود طاووسي ، فرهنگستان هنر ، تهران 

وايي ، عبدالحسين ، انجمن آثار و مفـاخر فرهنگـي ، چـاپ    نرجال كتاب حبيب السير ، .11
 1379: دوم ، تهران 

: ، تهران  ، محمد تقي ،  زوارارسي ، بهار ، محمد تقي سبك شناسي يا تاريخ تطور نثر ف.12
 بي تا
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 1379: شاه اسماعيل صفوي، اسناد و مكاتبات تاريخي، بهار، محمد تقي،ارغوان، تهران.13

  1346: شهر اشوب در شعر فارسي ، گلچين معاني ، احمد ، اميركبير ، مشهد .14
تصحيح ذبـيح  الدين محمد ، عرفات العاشقين و عرصات العارفين ، اوحدي بلياني ، تقي .15

: كاري و آمنه فخر احمد با نظارت علمي محمد قهرمان ، ميراث مكتـوب ، تهـران   اهللا صاحب
1389 

 1361: فنون بالغت و صناعات ادبي ، همايي ، جالل الدين ، توس ، چاپ دوم ، تهران .16

 1375: ادب فارسي ، خطيبي ، حسين ، زوار ، چاپ دوم ، تهران  رفن نثر د.17

، ل ، كتابخانه مجلس شوراي اسالميضسخه هاي خطي ، حافظيان بابلي ، ابوالففهرست ن.18
 1386: تهران  31وزه اسناد مجلس شوراي اسالمي ، جلد مانتشارات كتابخانه 

 1362: تهران ، كمال الدين بهزاد ، آريان ، قمر ، نشر فرهنگ ، چاپ اول .19

تصحيح ميرهاشم محدث ، خدمات فرهنگي رسـا ،   خواندمير ،غياث الدين، ،مĤثر الملوك.20
 1372: چاپ دوم ، تهران 

،  مكتـوب  ميـراث ، تصحيح محمد اكبر عشيق ،  خواند مير، غياث الدين ،مكارم االخالق.21
 1378:تهران چاپ اول،

ه انامه هاي رشد الدين وطواط ، وطواط ، رشيد الدين ، تصحيح قاسم تويسركاني ، دانشگ.22
 1338: ان تهران ، تهر

و پـرورش انقـالب اسـالمي ، چـاپ     نثر پارسي در آيينه تاريخ ، خبرزاده ، علي ، آموزش .23
 1370: ، جلد دوم ، تهران اول

ها ، قوام ، ابوالقاسـم ،   هسي ، توصيف و طبقه بندي گونه نامراسلوب نوشتار نامه هاي فا.24
 شماره 1391:  نثر فارسيسبك شناسي نظم و محمدرضا هاشمي ، مجله  ومحمود فتوحي 
 اول ، سال پنجم

تا قرن ششم ، واحد ، اسداهللا ، نشـريه دانشـكده ادبيـات و     سي از آغازترسل و انشاي فار.25
 .172شماره  1378: علوم انساني تبريز 

 1377: جلـه كيهـان فرهنگـي    مسل و نامه نگاري در ادب فارسي ، مرداني ، فيـروز ،  رت.26
 147شماره 

 144، شماره  1389: كتاب ماه تاريخ و جغرافيا ، جداري كريميان ، عباس » يرخواندم« .27
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