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  چكيده
سبك ، ويژگي هاي مشتركي است كه در آثار يك نويسنده جلب توجه      

هر متن را مي توان از سه .مي كند و آن اثر را از ديگر آثار متمايز مي كند 

سطح .  را دريافت ديدگاه زبان ، فكر و ادبيات مورد بررسي قرار داد و سبك آن

در اين . زباني خود به سه سطح كوچكتر آوايي ، لغوي و نحوي تقسيم مي شود

سمط العلي «افضل الدين كرماني و » عقدالعلي للموقف االعلي«مقاله، متن كتاب 

ناصر الدين منشي كرماني را در سطح آوايي و نحوي و ادبي، به » للحضره العليا

قرار داده ايم و در نهايت، مشخص مي شود كه صورت مقايسه اي، مورد بررسي 

با وجود بيش از يك  قرن فاصله بين نگارش دو كتاب ، ناصرالدين منشي 

كرماني، در نگارش كتاب سمط العلي، از افضل الدين كرماني مؤلف كتاب 

عقدالعلي تقليد كرده و در واقع، به ميزان خيلي زياد تحت تاثير آن كتاب ، اثر 

  .كرده است خود را ايجاد 

نثر فارسي ، سبك ، عقدالعلي ، سمط العلي ، ناصرالدين منشي :  كليدي ه هايواژ

   .كرماني ، افضل  الدين كرماني
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  مقدمه                                                                                     -1

ار يك سبك ، ويژگي هاي مشترك و تكرار شونده اي است كه در آث

نويسنده ، نظر خواننده را به خود جلب مي كند و آن اثر را از ديگر آثار متمايز 

مي كند ؛ به عبارت ديگر، سبك ،وحدتي است كه در آثاركسي به چشم مي 

نيست ) زباني ( فقط منوط به عوامل لفظي ) سبك (اين زمينه مشترك . خورد

  .   داردبلكه در تفكر و بينش هم اين وحدت يا تكرار وجود

نگرش خاص ،گزينش و عدول از : سبك از ديد صاحبنظران تحت عناوين 

  .                                                         هنجار ،  طبقه بندي شده است 

هر متني را از سه ديدگاه زبان ، فكر و ادبيات مي توان مورد بررسي قرار داد 

ي به دليل  گستردگي ، خود به سه سطح  سطح زبان. و سبك آن را دريافت 

)                                                                            13- 33: 1373شميسا،. ( كوچكتر آوايي ، لغوي و نحوي  تقسيم   مي شود

سمط العلي للحضره « و» عقدالعلي للموقف االعلي «در اين مقاله، متن كتاب 

در سطح آوايي و نحوي كه از بخش هاي سطح زباني است و همچنين را »العليا

  .در سطح ادبي، به صورت مقايسه اي ، مورد بررسي قرار داده ايم 

نويسندة كتاب عقدالعلي للموقف االعلي ، افضل الدين ابوحامد احمد بن 

  هجري قمري و نويسندة كتاب سمط العلي 530حامد كرماني، متولد سال 

هجري قمري است كه 668يا ، ناصرالدين منشي كرماني، متولد سال للحضره العل

الزم  است قبل از وارد شدن به بحث اصلي ، خالصه اي در مورد اوضاع ادبي 

ايران در زمان مؤلفين دو كتاب مذكور، بيان  و بعد از آن ، به معرفي دو مولف 

 بزرگ، به صورت وآثار آنها پرداخته شود و در نهايت، دو اثر مهم اين دو مؤلف

  . مقايسه اي، مورد توجه قرار گيرد

وضع ادبي ايران از اواسط قرن پنجم تا اوايل قرن هفتم  -1-1

  هجري                                 

اين دوره از حيث نثر فارسي ، يكي از ادوار بسيار مهم و ارزندة ادب فارسي 

 - 1: يز از يكديگر داشت نثر فارسي در اين دو قرن، دو سبك كامالً متما. است 
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صفا ، . ( سبك مصنوع-2سبك ساده كه دنبالة نثر سادة قرن چهارم بوده است  و 

26:1385 (  

در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم، نثر فارسي در آغاز راه بود و چون به نيمة 

دوم قرن پنجم مي رسيم، با دورة بلوغ آن مواجه  مي شويم و در قرن ششم و 

نثر پارسي در اين عهد، . م ،آن را در حال پختگي و كمال مي يابيم اوايل قرن هفت

تدريجاً از فارسي روان و دل انگيزي كه در آثار دورة ساماني مي بينيم اندك 

اندك به نثر مكلف مصنوع  كه آميزش بسياري با تازي يافته است، بدل مي 

                                                )                    879 و 878 :  2 ،ج 1366،  صفا. (گرديد

  توسعة -1:   ،مرهون چند امر است 7 و اوايل 6 و 5رواج نثر فارسي در قرن 

  -2مدارس و مراكز    تعليم و تحقيق و در نتيجه، توسعة ميزان اطالع نويسندگان ؛

ن و آثار آنان تعدد مراكز ادبي و امرا و پادشاهان مشوق كه ماية افزوني نويسندگا

توسعة قابل توجه حدود تداول زبان فارسي دري كه نتيجة -3مي شده است ؛

 رخنه -4 ؛فتوحات غزنويان ، سلجوقيان ، غوريان و امثال اين دولت ها بوده است

 انتزاع تدريجي -5خانقاه ها و مراكز تربيت صوفيه؛ يافتن نثر پارسي به همراه نظم 

  .                            گاه واقعي زبان و ادب عربي نيز شمرده مي شدايران از مركز خالفت كه پناه

   وضع ادبي ايران از قرن هفتم تا دهم                                                                                -2-1          

ر كمال اعتال و  كه نثر پارسي د7سال هاي آغازين قرن ( بعد از حملة مغول 

، تغييرات و تحوالت بزرگي كه در همة شئون ،از جمله اوضاع )رواج خود بود 

در آغاز . ادبي ايران، به وجود آمد، حتي در زبان فارسي هم تأثيري سوء داشت

قرن هفتم، هنوز كمي فرصت براي ادامة سنت هاي علمي و ادبي ايرانيان پيش از 

ورةكوتاه، نويسندگان بزرگ همچون افضل حمله مغول باقي بود و در همين د

در عين حال، رونق نثر را در فاصلة زماني . داشته ايم )707تا 606(الدين كاشاني 

و 13: 1363صفا،.(ميان حملة چنگيز و تشكيل دولت صفوي نمي توان انكار كرد

14(   

. نثر فارسي در دورة بين حمله چنگيز و تيمور، رونق بسيار داشت 

 رواج نثرفارسي در اين دوره ياوري بسيار كرد، تأليفات موضوعي كه به
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متعدد و مفصلي است كه در تاريخ، اعم از تاريخ عمومي ايران وتاريخ مغول 

يكي از ) 48: 1385صفا،.(يا تواريخ محدود به سلسله هاي معين، شده است 

عوامل گسترش تاريخ نويسي در اين عصر ، ظهور حادثة بزرگي مانند حمله و 

يالي مغول است كه در تاريخ بي نظير بوده و منشاء حوادث ديگر در است

 تاريخ ايران گرديده و ديگر، تشويق و ترغيب ايلخانان مغول به زنده نگه

   .داشتن اخبار و آثار اجدادي خود بوده است

    معرفي افضل الدين كرماني و آثارش                                                  -1- 3

افضل الدين ابوحامداحمد بن حامد كرماني، ملقب به افضل كرمان، از 

تولد افضل )330 :1، ج 1364وزيري ،. (نويسندگان  بزرگ آخر قرن ششم است

افضل الدين .( هجري صورت گرفته است 530الدين كرماني، حدود 

ن و وي در دورة اخير از عهد قاورديان و انقالبات كرما) 7: ، مقدمه1356كرماني،

عهد تسلط غزان بر آن سرزمين، به سر مي برده و با ملك دينار ، از ملوك غز ، 

 بر كرمان استيال يافته بود ، معاصر بوده است و بعد از 583كه در اول رجب سال 

آن نيز شاهد كشاكش هاي عمال اتابك فارس، سعد بن زنگي، و قطب الدين 

اه براي تسلط بر كرمان بوده است مبارز، امير شبانكاره ،و سلطان محمد خوارزمش

و آثار خود را در همين گير و دارها و كشاكش ها و خونريزي هاي سخت و بي 

افضل كرمان ، خود در . ليف كرده استأامان كه در كرمان صورت گرفته ، ت

، شرحي از احوال خود آورده از اقسام پنجگانة كتاب عقدالعلي » قسم«آخرين 

 شاه ختم دورة محيي الدين طغرلآيد،وي بعد از ميه ازين فصل برچنانك.است

و شروع انقالبات و فتنه هاي كرمان و در گرفتن  اختالف ميان )563 – 551(

شاه ، نظر به آشنايي اي  شاه و تركان شاه و ارسالن شاه، يعني بهرام پسران طغرل

ان به او كه با امرا و وزراء و اشراف داشت، چند سال عمل انشاء آن اميران و وزير

مفوض شد  ليكن بر اثر دوام انقالبات، ناگزير  ترك وطن كرد و به قصد ورود 

در دستگاه ملك طغانشاه بن مؤيد آي ابه، راه خراسان پيش گرفت و در كوبنان 

متوقف شد و پنج سال آنجا بود و بعد، به يزد رفت و چندي متعهد امور بيمارستان 

 كرمان ،با آنكه عالوه بر طبيبي ، انشاء ديوان آن شهر بود و بعد از استقامت احوال
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 ،عزم كرمان 584اتابك يزد را نيز به او پيشنهاد كردند ، نپذيرفت و در محرم 

نمود و در همان اوان، به خدمت ملك دينار رسيد و كتاب عقدالعلي را در صفر 

                 )             1024و1023 : 2،ج 1366صفا،. (به نام او نوشت ) 584(آن سال 

افضل الدين كرماني از بزرگان ادباي زمان خود بوده و در كرمان مي زيسته و 

چندي نيز در خراسان بوده است و از تاريخ نويسان بزرگ فارسي به شمار مي 

  )                               118: 1363نفيسي ،.(رود و تا اوايل قرن هفتم نيز زيسته است 

ششم هجري، شيوة نگارش نثر مصنوع به مورخان هم سرايت از اواخر قرن 

 6كه حميد الدين ابوحامد كرماني، طبيب و اديب معروف اواخر قرن  كرد چنان

.  ،كتاب عقدالعلي للموقف االعلي را با نثري كامالً منشيانه نوشت 7و اوايل قرن 

عقليه وسعت اطالع افضل كرمان در ادب و علوم متداول عهد وي ، حتي علوم 

باعث شد كه او در اظهار فضل مبالغه كند و كتاب خود را به انواع صنايع لفظي و 

لغات و تركيبات و اشعار و امثال وافر تازي بيارايد و نمونه هايي زيبا از انشاء 

  )                                                                  43: 1363صفا،.(مصنوع به وجود آورد

    افضل الدين كرماني را بايد پدر تاريخ كرمان و بيهقي اين سامان نام گذاشت 

  ).           101: 1 ،ج1364وزيري ،.(

از افضل الدين كرماني دو كتاب مشهور و يك رساله در طب و بقايايي از 

 -1: كه عبارتند از)1024 : 2، ج 1366صفا،(يك كتاب ديگر بازمانده است ، 

.  ،معروف به تاريخ افضل است  في وقايع كرمانبدايع االزمان

المضاف الي بدايع االزمان في وقايع  -2؛) 1025 : 2، ج 1366صفا،(

عقدالعلي للموقف االعلي « مهم ترين اثر اين نويسندة بزرگ ،كتاب-3 ؛كرمان

، ص 2ج : همان (در طب » صالح الصحاح في حفظ الصحه « رسالة -  4است ؛ »

1026            (        

   معرفي ناصرالدين منشي و آثار وي                                                                -4-1

     يكي از مورخان بزرگ قرن هفتم و هشتم هجري، ناصرالدين خواجه 

منتجب الدين عمده الملك   يزدي كرماني است ، معروف به ناصرالدين منشي 
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بال احتمال داده است كه شايد ناصرالدين منشي در سال مرحوم اق. كرماني است

ب : ، مقدمه 1362ناصرالدين منشي كرماني ،. ( هجري متولد شده باشد  668

 از طرف صفوه الدين پادشاه خاتون، به 693ناصرالدين منشي كرماني در سال )

معرفي فخر الملك نظام الدين محمود وزير، به رياست ديوان رسائل و انشاء 

 كتاب سمط 74صفحه (مان منصوب گرديد و در آن زمان ، به گفتة خودش كر

 -1.ناصرالدين منشي كرماني ، سه اثر دارد. ، در عنفوان جواني بوده است)العلي

سمط العلي للحضره العليا ،در تاريخ ملوك قراختائي كرمان و شامل حوادث ميان 

 كتاب، مثل ساير سبك انشا) . 108ص : 1363صفا،(هجري 703تا619سال هاي 

آثار مؤلف ،بسيار مغلق و پيچيده و منشيانه است و تركيبات و لغات عربي مهجور 

 نسائم -2فراوان دارد ؛عالوه بر آن ، لغات مغولي نيز در آن فراوان ديده مي شود؛

 دره االخبار و لمعه -3االسحار من لطائم االخبار ، كتابي است در تاريخ وزراء ؛

دين منشي كرماني در سن هفت سالگي، پدر خود را كه منصب ناصرال. االنوار 

رياست ديوان رسائل قراختائيان كرمان را برعهده داشت، ازدست داد وعمويش، 

شهاب الدين علي يزدي، سرپرستي او را برعهده گرفت وپس از اينكه منشي 

كرماني علوم روزگار را فرا گرفت ، توسط عموي ديگرش، ظهير الدين 

،به دستگاه قراختائيان راه يافت و پس )رئيس ديوان رسائل سيرجان  (نصيرالملك

به دنبال .از چندي، به جاي پدرش، به رياست ديوان رسائل كرمان منصوب شد

بروز اختالفاتي ميان قراختائيان و جابه جايي قدرت ، دو سه سالي از كار بر كنار 

به عراق رفت و به خدمت شد اما دوباره منصب پيشين را به دست آورد و از آنجا 

پس از هفده سال، به اتهام سخنان ناموافق و . بعضي از امراي اولجايتو راه يافت 

 هـ 703كارهاي خالف منافع حكومت، از كار بر كنار شد تا اينكه از حدود سال 

ق، به خدمت ايسن قتلغ .هـ 715ق، ديگر بار به كار ديواني مشغول شد و در .

ايتو و ابوسعيد، پيوست و كتاب سمط العلي را در تاريخ نويان، از امراي الج

ظاهراً همان ) 250: 1389، ... مير باقري فرد و (قراختائيان كرمان به نام او نوشت 

طور كه خود در پايان كتاب مي گويد، كتاب را در مدت يك ماه به پايان برده 

  .است 
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  ضرورت تحقيق 
و ادبيات فارسي است و نثر فارسي چون اين دو كتاب، از كتب نثر فنّي زبان 

به عنوان واحدي درسي در  دانشگاه ها تدريس مي شود، نياز استادان ، 

عالوه بر آن، دو . دانشجويان و عالقه مندان به اين گونه مباحث احساس مي شود

كتاب مذكور، مربوط به حوزة جغرافيايي كرمان قديم است كه طالبان رشتة 

بر همين اساس، بررسي اين .  توانند از آنها استفاده كنند تاريخ و جغرافيا نيز مي

  .دوكتاب، به عنوان دو اثر مستقل، ضروري به نظر مي رسيد

    پيشينة تحقيق

تا آنجا كه اين جانب بررسي كرده است ،در خصوص موضوع مورد نظر 

  .تحقيقات زير انجام شده است 

 كارشناسي ارشد و به به صورت پايان نامة»شرح و تحليل كتاب عقدالعلي «-1

 توسط 1384 انجام و همين كار، در سال 1377كوشش مريم ايرانمنش در سال 

 كتاب مجموعة آثار افضل الدين ابو -2. انتشارات اطالعات تهران چاپ شده است

حامد كرماني ، با مقدمة استاد دكتر باستاني پاريزي و به كوشش دكتر محمد صادق 

 انتشارات دانشگاه شهيد با هنر كرمان چاپ شده  ، توسط1383بصيري ،در سال 

 كتاب  نامة افضل كرماني، به كوشش دكتر محمد رضا صرفي، در سال -3. است

 تأملي بر -4. ، توسط انتشارات دانشگاه شهيد با هنر كرمان چاپ شده است1383

مقايسة تطبيقي ( آداب ملوك و قاعده ملك داري در نگاه افضل الدين كرمان 

، توسط پروين تركمني )قدالعلي للموقف االعلي با سيرالملوك هاي پيشين كتاب ع

 ، 1388،در پاييز ) ويژه تاريخ ) ( فرهنگ ( آذر در نشرية جستارهاي تاريخي 

  . ،چاپ شده است71مسلسل 

 ،مفردات و اعالم آن 1376در مورد كتاب سمط العلي للحضره العليا، در سال 

وان پايان نامة كارشناسي ارشد انجام شده است ولي به كوشش زهرا ايرانمنش به عن

انجام ) عقدالعلي و سمط العلي ( تاكنون هيچ گونه كار مقايسه اي بين اين دو اثر 

  .نشده است 
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    بحث-2                

كتاب عقدالعلي از پنج قسم تشكيل شده است و هر قسم آن، داراي حقايق  

قسم . يژه از جنبة محلّي و جغرافيايي  است مهم و ارزشمند اخالقي و تاريخي، بو

اول ، در ذكر آخر دولت آل سلجوق و ايام فترت كرمان ؛ قسم دوم ، در غلبة 

غزان و تسلط ملك دينار بر آن سامان ؛ قسم سوم ، در تحريض بر عدل و فضيلت 

و شرح اخالق ملوك و ذكر ممالك ادشاهي وذكرعدل و حكايات عادالن پ

الد او ؛ قسم چهارم ، در ثناي قوام الدين وزير و ذكر محاسن كرمان و خصايص ب

  .                          در شرح احوال خود بزرگي خاندان و مĤثر اسالف وي ؛قسم پنجم ،ذات و شرح

اين كتاب ،عالوه بر اشتمالش بر اطالعات تاريخي محلي كرمان در اواخر 

 ، يكي از نمونه هاي بارز انشاي عهد قاورديان و تسلط ملك دينار بر آن ديار

اگر چه مفردات و تركيبات . مصنوع و فني فارسي در اواخر قرن ششم است 

عربي فراوان دارد ، همة كلمات و عبارات عربي به جاي خود نشسته و در نهايت 

زيبايي ،اشعار و عبارات عربي در البالي متن فارسي جاي گرفته و كوچك ترين 

ر وارد نمي سازد  كه اين خود نشانة وسعت اطالع افضل در لطمه اي به معناي نث

  ) 1024: 2 ، ج 1366صفا،. (ادب و علوم متداولة عهدش است

 ملك دينار، -1: افضل الدين عقيده داشت كه سه نفر قدر كتابش را مي دانند

 نورالدين ملك العلما كه از - 3 جمال الدين وكيل دربار و نايب پادشاه، -2

   )115 :1 ، ج1364وزيري،.  (د بوده است دانشمندان عه

كتاب سمط العلي، با حمد و ستايش شروع شده و در بخش بعد، به ذكر 

ممالك كرمان و بالد آن و در بخش سوم، به ذكر و توصيف پادشاهان قراختايي، 

مثل ابوالفوارس قتلغ سلطان براق حاجب ، قتلغ تركان ، ابوالحارث شاه سلطان 

تون و شاه جهان پرداخته است  و در بخش پاياني، تتمه التاريخ حجاج ، پادشاه خا

آمده و ذكر شده كه اين بخش، در نسخة لندن نيست و فقط نسخة استانبول آن را 

  . دارد

به نام ايسن قتلغ 716اين كتاب را ناصرالدين، به تقليد عقدالعلي، در سال 

                        )519: 1341آشتياني ، (نويان، از امراي بزرگ اولجايتو و ابوسعيد، نگاشته است
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اين مقاله، با مقايسة دو كتاب عقدالعلي و سمط العلي نشان مي دهد كه 

، از كتاب افضل )سمط العلي (ناصرالدين منشي كرماني در نگارش كتاب خود 

تقليد كرده و در واقع، به ميزان خيلي زياد تحت تأثير ) عقدالعلي( الدين كرماني 

تاب ،اثر خود را ايجاد كرده است  كه در كتاب هاي تاريخ كرمان ، تاريخ آن ك

  .نظم و نثر در ايران و كتاب تاريخ مغول اين مطلب قيد شده است 

 مؤلف ، نام كتاب را به تبعيت از افضل كرماني، مؤلف ظاهراً: تاريخ كرمان 

   )158 : 1385وزيري ، . ( عقدالعلي، انتخاب كرده و سمط العلي نهاده باشد 

كتاب معروف وي ،در تاريخ قراختائيان كرمان ، : تاريخ نظم و نثر در ايران 

به اسم سمط العلي للحضره العليا كه به تقليد عقدالعلي نوشته و كتاب منشيانة 

   )149 :1 ، ج 1363نفيسي ، . (  تمام كرده است 716فصيحي است كه در 

ؤلف كتابي است در تاريخ ناصرالدين منشي كرماني، م: تاريخ مغول 

قراختائيان كرمان، به نام سمط العلي كه آن را مؤلف به تقليد عقدالعلي در سال 

.  ، به نام ايسن قتلغ نويان، از امراي بزرگ اولجايتو و ابوسعيد، نگاشته است 716

   )519 :1341اقبال آشتياني ، (

و مؤلف يكي ديگر از ارزش هاي  اين دو كتاب ،در اين است كه هر د

چيزهايي را كه ديده اند و يا از افراد موثق شنيده اند، نوشته اند؛پس دربرگيرندة 

براي اين .اطالعات زياد تاريخي و جغرافيايي كرمان در قرن هاي مذكورهستند

منظور، ويژگي هاي سبكي اين دو اثر، به صورت مقايسه اي، عنوان مي شود تا 

د هر دو كتاب، با حم.اثر به هم شبيه هستندنشان داده شود كه تا چه حد، اين دو 

، بخش اول هر دو كتاب، در وصف كرمان آورده ) مقدمه (و ستايش شروع شده 

شده و بخش دوم هر دو كتاب، در وصف پادشاهان  آن زمان  به صورت مدح و 

در بخش توصيف پادشاهان، به اين دليل كه متن .به نيكي ياد كردن از آنهاست 

 شود و به دور از تاريخي است ، وصف به صورت آنچه واقعيت دارد، آورده مي

در اينجا مناسب است برخي از مصاديق نثر منشيانه و . حقيقت و اغراق نيست 
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فني، از ميان سطور اين دو اثر بزرگ بيرون آورده شود؛ براي اختصار از آوردن 

  .متن كامل دو كتاب خودداري شده است

  

  

  ويژگي هاي سبكي نثر كتاب عقدالعلي  وسمط العلي  -1-2

آن است كه زينت و زيبايي كالم، وابسته به الفاظ باشد چنان : ي   صنايع لفظ- 1   

هنر ، چشمة «:كه اگر الفاظ را با حفظ معني تغيير بدهيم، آن حسن زايل گردد ؛ مانند 

؛ اگر كلمة پاينده را به جاويدان تبديل كنيم، همان معني »زاينده است و دولت پاينده 

  .             شودرا مي بخشد اما حسن نثر مسجع زايل مي 

سجع در نثر، به منزلة قافيه است در شعر و همان حرف را :   صنعت سجع -1-1

  .                                 مي نامند» حرف روي «مي گويند در سجع نيز »  روي«كه در قافيه 

از صنايع لفظي است كه كلمات در وزن و حرف روي، هر دو مطابق : سجع متوازي 

  :               مانند نسب و حسب ، شريف و منيف  و ظاهر و باهر در عبارت زير باشند؛

نسب شريف و حسب منيف او در پادشاهي و لشكر كشي ،از آفتاب ظاهر تر 

است و فرط قدرت و كمال بسطت او در سروري و جهانداري، از آسمان 

                                                                          )                       77: 1356،افضل الدين كرماني.(باهرتر

  :                                           كلمات متوافد و متوارد و هدايا و تحايا در عبارت زير 

وفود جوانب به حضرت عاليه، متوافد و رسل اطراف به خدمت درگاه رفيع، 

  ).  100: همان.(متصل و كتب و تحايا، متواصلمتوارد و تحف و هدايا، 

  :كلمات اصهار و اخيار درعبارت زير

  )1 : 1362ناصرالدين منشي كرماني ،...(مغيب صفوت اصهار و زينت اخيار...

لباس علمش به طراز حلم، معلم ،اساس حلمش به قواعد علم، :عبارت 

  )                            3: همان .(محكم

ترصيع در اصطالح بديع، آن است كه در قرينه هاي نظم يا هنر ، : ع ترصي-1-2

  .                                          هر لفظي با قرينة خود ، در وزن و حرف روي مطابق باشند
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در دور اشتعال نواير : كلمات اشتعال و اشتمال ، نواير و دواير ، فتن و محن در عبارت 

يا به گزاف شهيد شدند يا ...محن به خطه كرمان ،اكثر ابناء شرف و فتن و اشتمال دواير 

  )140: 1356 ،افضل الدين كرماني . (برخواندند... آيت 

تا عجايب تقلبات و غرايب تغلبات را سرماية بيداري و پيراية هوشياري :             عبارت 

                                             )               5،   1362منشي كرماني ،ناصرالدين ...(سازندو

يكي از صنايع لفظي است و آن، اين است كه كلماتي را : تضمين المزدوج -1-3

  .پيوسته يا نزديك به يكديگر بياورند كه در حرف روي، موافق باشند

  .سده علياء او مقيل و مقبل اهل فضل است :كلمات مقيل و مقبل در جملة 

)                                                                                 155: 1356 ،كرمانيافضل الدين (

آن است كه گوينده يا نويسنده ، در سخن خود كلمات هم جنس بياورد : جناس -1-4

دو كلمة متجانس را دو ركن جناس . كه در ظاهر به يكديگر شبيه و در معني مختلف باشند

  .جناس خود انواعي دارد.ييم مي گو

كه الفاظ متجانس در گفتن و نوشتن، يعني حروف و حركات ،يكي و : جناس تام 1-4-1

   شير در شعر–شير : فقط در معني مختلف باشند ؛ مانند 

  ) 113: همان (عدل چون بر جهان امير شود             آهو از شير شير سير شود    

درخت اميد باري نيست، كاشكي از تكبر ناكسان باري باري، دانشوران را چون از : عبارت 

  )68 :1362منشي كرماني ، ناصرالدين (گران بر دل شود

كه آن را جناس محرّف نيز گويند، آن است كه اركان : جناس ناقص  - 1-4-2

 ملك –ملك : جناس در حروف يكي و در حركت مختلف باشند ؛مانند

  :در شعر

 ملك تو شد        اي هيچ نديده كار وباري بيش نيستگيرم كه همه ملك جهان          

  )62: 1356،يافضل الدين كرمان                                                                    (

آن است كه يكي از كلمات متجانس را حرفي بر ديگري : جناس زايد- 3- 1-4        

ه ، گاه در وسط كلمه و گاهي هم در آخر زيادت باشد و حرف زايد ، گاه در اول كلم

  قرين و قرينه در شعر: كلمه است ؛ مانند
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 قرين رايت اقبال تو قرينة فتح                      غالم حاجب درگاه تو نبيرة سام

  )84: همان                                                                                            ( 

  )106: همان ( قامت – قيامت –) 86: همان( جهد –جد 

  )16:  1362منشي كرماني ،ناصرالدين .(طبيب فرخ دم و قدم پيشگاه سلطنت شد

آن است كه دو ركن جناس، فقط در حرف آخر مختلف باشند؛ : جناس مطرّف - 1-4-4

از تاريخ سلف مواقف مشهود و مقامات مشهور، او طر:   مشهور در عبارت –مشهود : مانند 

  )91 : 1356افضل الدين كرماني ،. (است 

ناصرالدين منشي .(نقد ممالك ربع مسكون رانقش سكة سلطنت سلجوقيان نهاد

 )16: 1362كرماني،

آن است كه دو ركن جناس، در حرف اول يا وسط : جناس مضارع و الحق - 1-4-5

همان ( برده –، مرده   )89 : 1356افضل الدين كرماني ،( مرد –برد : مختلف باشند ؛ مانند 

 :101( 

، آن )ج ،ن(و )ر،ز(در صورتي كه مخرج حروف از هم دور باشد، از قبيل حروف 

كالم  بي عيب و  كتاب بي :  ريب در عبارت –عيب : را جناس الحق نامند ؛مانند 

 )60: همان .(ريب خبر مي دهد

  )3: 1362منشي كرماني ،ناصرالدين .(بوم شوم آشيان شهباز پرواز را نشيمن ساخت 

آن است كه اركان جناس در كتابت يكي و در تلفظ : جناس خط يا مصحف - 1-4-6

   خفت در شعر –مانند  ؛ جفت . و نقطه گذاري مختلف باشند

  شاه را خواب خوش نبايد جفت      فتنه بيدار شد چو شاه بخفت 

 )68 : 1356افضل الدين كرماني ،(

  )16: 1362ناصرالدين منشي كرماني،.(ايشان مامورشدندلشكري به اغاثت و اعانت 

از فروع جناس است و بعضي آن را به نام جناس اشتقاق، داخل :  اشتقاق- 1-4-7

ه باشند، اشتقاق اگر دو كلمة متجانس از يك ريشه مشتق شد.انواع تجنيس شمرده اند

  )85: همان ( عطر–عطار،) 61افضل الدين كرماني ،ص ( مشرف–اشرف :گويند ؛ مانند 

 )99: 1362ناصرالدين منشي كرماني ،(با تمكين و ايناق امين مكين شده است 
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و اين .آوردن الفاظي كه حروف آنها مقلوب يكديگر باشد: جناس قلب - 1-4-8

 جنا ح در –نجاح : امر چون در بعض حروف اتفاق افتاد، آنرا قلب بعض گويند ؛مانند 

افضل .(د ظفر همسفر در حدود جروم مقام فرمودوفود نجاح بر جناح ، جنو: عبارت 

كلمه يا ( و چون از حرف اول به آخر يا از آخر به اول )100: 1356الدين كرماني ،

بخوانيم، هر دو يكي باشد، به آن قلب كامل گويند كه از اين نوع، موردي در ) جمله 

 .عقدالعلي يافته نشد

 )50الدين منشي كرماني ، ناصر.(و نحل طمع بجاي اري منحت شري محنت داد

صنايع معنوي بديع ،آن است كه مستقيماً مربوط به معني است و : صنايع معنوي-2

 . اگر بهره اي از حسن و زيبايي ادبي عايد الفاظ نيز بشود ، تابع معاني است 

از ميان انواع اضافه ، دو نوع آن در كتاب عقدالعلي بيشتر به كار :  اضافه -2-1

  . اضافه استعاري- 2 اضافه تشبيهي، -1: عبارتند از رفته است كه 

در دور اشتعال نواير : نواير فتن و دواير محن در عبارت :اضافه تشبيهي - 2-1-1

شهيد ...فتن و اشتمال دواير محن به خطة كرمان، اكثر ابناء شرف و انشاء نعم و 

  )140: 1356افضل الدين كرماني ،.(شدند

حت گستري و صفدران رزمگاه هنر پروري كه به چون چابك سواران مضمار فصا

  )7: 1362ناصرالدين منشي كرماني ،.(قاليم سخنان جزل تاختن بردند

  )93: همان .(مقاطر اقالم سحر آثارش، معدن در ثمين بود

رعيت او، مرارت كاس ستم : تب تكليف در عبارت : اضافه استعاري- 2-1-2

  )64: 1356لدين كرماني ،افضل ا(نچشيده و حرارت تب تكليف نكشيده 

: 1362ناصرالدين منشي كرماني ، (آن غبار را از صفحة ضمير آن ملعون زايل كند 

99(  

  )15: همان (شيطان غرور در آشيان دماغ بيضه نهاد

  )7: همان ( به اقاليم سخنان جزل تاختن بردند 
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ديگر معني با يكآن است كه درسخن،اموري را بياورند كه در:مراعات النظير-2-2

گل و الله و : س بودن باشد، مانند متناسب باشند، خواه تناسب آنها از جهت همجن

  . شمع و پروانه ت مشابهت با تضمن و مالزمت باشد؛مانند جهخواه تناسب آنها از

مش كه مشرب عذب تشنگان منهل كر:كلمات سبو ،چشمه وشكسته در عبارات 

لب چشمة سنانش اعادي برفاقه است،چون لجة قلزم محيط باد ،سبوي عمر 

  )106: 1356افضل الدين كرماني ،(،شكسته

كنايه در لغت، به معني پوشيده سخن گفتن است و در اصطالح، : كنايه -3-2

سخني است كه داراي دو معني قريب و بعيد باشد و اين دو معني ،الزم و ملزوم 

ر برد كه ذهن يكديگر باشند ؛ پس گوينده ،آن جمله را چنان تركيب كند و به كا

  :شنونده از معني نزديك، به معني دور منتقل گردد ؛ مانند

ون در كار، چ: ، كنايه است از آبروريزي كردن، در عبارت »آب از كار بردن «

  )68: همان .(مي بردآب مي شد، آب از كار 

بوعلي از ضرورت، : ،كنايه از ترك چيزي است، در عبارت »چهار تكبير كردن«

  )124: همان .(ر كرمان بايست كردچهار تكبير ب

ناصرالدين منشي .(،كنايه از مقاومت كردن »سنگ راه به دندان مي گرفتند«

  )98: 1362كرماني ،  

كنايه از بي نصيب »از درياي تنعمات دنياوي، جز قدري آب بر كف نگرفته ايم، «

  )105: همان .( ماندن از مال دنيا 

ني دو چيز را در مقابل يكديگر انداختن و در در لغت، به مع): تضاد(=مطابقه -4-2

كلمات ميمنه و ميسره در : اصطالح ،آن است كه كلمات ضد يكديگر بياورند ؛ مانند 

امداد يمن بر ميمنه ، اعداد يسر بر ميسره ، وفود نجاح بر جناح ، جنود ظفر : عبارت 

  )100: 1356افضل الدين كرماني ،.( همسفر در حدود جروم مقام فرمود

ناصرالدين منشي . (در احوال صحو و سكر، اظهار آثار لوم و دنانت نكردي 

  )64: 1362كرماني ، 

.( مراقبت جانب عشاير و اقارب و استمالت قلوب اباعد و اجانب ،آن اجتهاد نمود

  )27: همان 
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آن است كه براي يك چيز، صفات متوالي پي در پي : تنسيق الصفات -5-2

ملك : ات خوب روي، رحيم ، عدل دوست و كم آزار در عبارت كلم: بياورند ؛ مانند

ارسالن پادشاهي بود خوب روي  و رحيم  و عدل دوست   و كم آزار و اما به عشرت 

  )68: همان.(و مالهي مشعوف بود

در لغت ،يعني به گوشة چشم اشاره كردن و در اصطالح بديع، آن : تلميح-6-2

تاني يا مثلي يا آيه و حديثي معروف اشاره است كه گوينده در ضمن كالم، به داس

اتفاق كردند كه جز سكندر قلمش، سد اين خلل : سد سكندر در عبارت : كند؛ مانند

  )144: همان.(ها نكند

افضل الدين كرماني با به كاربردن عبارات عربي در البه الي متن : تضمين -7-2

سنايي و انوري با جايگزيني فارسي ، به كاربردن اشعار عربي و استفاده از اشعار 

مناسب، بر زيبايي كالم خويش افزوده و همچنين به صورت تأكيدي بر گفتارش آمده 

  .است كه همة آنها تضمين هستند

حل كردن آيات و احاديث، به بهترين نحو در داخل متن كه به آن صنعت -8-2

م تا كدام روزي و ديرست تا متاع كرمان، بر هم مي نهي: گويند ؛ مانند»حل و درج «

  )136: 1356افضل الدين كرماني ،.(بشارت ادخلوها، به سالم آمنين رسد

  )18: 1362ناصرالدين منشي كرماني ،.(ظاهر شهر را قاعأ صفصفأگردانيدند

  

   نكات دستوري مهم كتاب عقدالعلي-2-2

بر گوش كفران :  به كاربردن فعل مفرد در معناي فعل جمع غايب - 2-2-1

و هر روز اضطراب « : در عبارت )بر گوش كفران مي نهادند(= مي نهاد 

جانب زيادت مي شد و لشكري ،غداير غدر تاب مي دادند و بر گوش كفران 

. »مي نهاد و حقوق احسان ملك بهرامشاه را به عقوق عصيان مقابل مي كردند

  )66: 1356افضل الدين كرماني ،(

بر حقارت و كوچكي مي  به كار بردن كلماتي كه در قديم، حمل - 2-2-2

و هر تركي، بقال بچه و قصاب : قصاب بچه در عبارت . بقال بچه : شده است 

 )71: همان .(بچه را وكيل خويش كرد و به ديوان پادشاه فرستاد
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نه پاي عقلش در ركاب تماسك مي «:  حذف فعل به قرينه لفظي- 2-2-3

 )68: مان ه(. »)مي ماند (ماند و نه دست طبعش با عنان تمالك 

و بترين پادشاهان «:بترين به جاي بدترين در عبارت :  ادغام كلمات درهم -1

 )111: همان .(»آن است كه رعيت به وي بدبخت شود

» به سوي«و » به«را به معني » با«ديگر از مختصات نثر قديم،آن است كه  -2

ت ترتيب اسباب جهانداري، درين دور از دس«:استعمال مي كردند ؛ مانند

 )71:همان (» .ملوك بيرون شد و با دست اتابكان و تركان افتاد

و پادشاه بر مقتضي عفو شامل : »به«به معناي »باز«به كار بردن كلمة -3

: همان .(فرستاد) به حضرت يزد( خويش ،ايشان را امان داد و باز حضرت يزد

99( 

     نكات دستوري مهم كتاب سمط العلي-4-2

  حذف فعل با قرينه - 3-2-1

ناصرالدين منشي كرماني ( زمان بود و در قلعه محبوس و مقيدنادره

،1362 :15( 

اموال وافر از بقاياي :مطابقت صفت و موصوف به شيوة زبان عربي - 3-2-2

  )32ص :همان . (وجوهات و زواياي حسابات بر انگيخت

 :تأكيد بر سر افعال» ب«آوردن - 3-2-3

 )35: همان .(به دست خود، او را به تيغ انتقام بكشت 

  :استمرار بعد از فعل»ي«آوردن - 3-2-4

 )49: همان (هر هفته به سراي سلطنت آمدي

بازديدار به معني پديدار در : آوردن بعضي از لغات در معني خاص - 3-2-5

  )18: همان .(شوائب خالف و خصومت، بازديدار آمد:عبارت 
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مهمات كرمان را با :مطارحه افكندن به معني مشورت نمودن در عبارت 

 )32: همان .(حه افكنداو در مطار

    ذكر اصطالحات در كتاب عقدالعلي-4-2

: 1356افضل الدين كرماني ،(سابقه ،مقدمه : به كار بردن اصطالحات لشكري - 4-2-1

  )100: همان ( ميسره و جناح،ميمنه ). 92

لطف ، فيض، مشيت ، : به كار بردن اصطالحات كالمي و فلسفي - 4-2-2

 )59: همان .(قضا، قدر و قهر

 )124: همان . (سه طالق كردن: ه كاربردن اصطالحات فقهي و شرعيب - 4-2-3

 )59: همان .(ذروه ، حضيض : به كار بردن اصطالحات نجومي- 4-2-4

همان . (يرقان ، صفرا، سودا، اكمه و عليل: به كاربردن اصطالحات طبي - 4-2-5

 :96( 

: همان . (و ارتفاع)71:همان (دادبك: به كاربردن اصطالحات ديواني - 4-2-6

128( 

: همان . (و فرزين) 61: همان (دورخ: به كاربردن اصطالحات شطرنج - 4-2-7

143 ( 

 ).59: همان (كعبتين : به كاربردن اصطالحات نرد - 4-2-8

مانوس در كتاب هاي عقدالعلي و أ چند واژه متروك و ن-5-2

    سمط العلي

ربردي در متن عقدالعلي، كلماتي ديده مي شود كه در متون امروزي كا

افضل الدين كرماني (مارستان :ندارد و يا آن معني را نمي دهند؛ مانند 
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كه )140: همان (كه امروزه، بيمارستان مي گويند يا اعني) 154: 1356،

  .  گويند» منظورم ، يعني «امروزه، 

منزل (يام:استعمال لغات تركي و مغولي در كتاب سمط العلي، مانند 

شريك و رفيق در ( ، اورتاق)فرمان خان( ليغ، ير)كارواني و اسب چاپاري

  )منشي و دبير(، بيتكچي)تجارت 

باشالب : آوردن واژه هاي غريب و نامأنوس در كتاب سمط العلي؛ مانند 

  ).حادث شدن (، طريان)مهتر قوم(، قرم)رئيس و سر كرده (

  نتيجه -3

با اين مقاله، با مقايسة دو كتاب عقدالعلي و سمط العلي نشان داد كه 

وجود بيش از يك  قرن فاصله ، ناصرالدين منشي كرماني در نگارش كتاب 

ق ، از كتاب افضل الدين كرماني ، . ه 716خود ،سمط العلي به سال 

ق، تقليد كرده و در واقع، به ميزان خيلي زياد تحت . ه584عقدالعلي به سال 

  .تأثير آن كتاب، اثر خود را ايجاد كرده است

 مهم و ارزشمندشان به عنوان نثر مصنوع و فني و ارزش   عالوه بر مطالب

اخالقي و جايگاه خاصي كه دارند ، يكي ديگر از ارزش هاي  اين دو 

كتاب، در اين است كه هر دو مؤلف چيزهايي را كه ديده اند و يا از افراد 

موثق شنيده اند ، نوشته اند؛ بنابراين ،دربرگيرندة اطالعات موثق زياد 

براي اين منظور، . غرافيايي كرمان در قرن هاي مذكور هستند تاريخي و ج

برخي ويژگي هاي سبكي اين دو اثر، در سطح آوايي و نحوي و ادبي،  به 

صورت مقايسه اي عنوان شد تا نشان داده شود كه تا چه حد اين دو اثر به 

  . هم شبيه هستند
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