
 
 
 
 
 
 

  نگاري در تاريخ بيهقينامه
 دكتر مهوش واحددوست

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه  
 باغشهال پيام قره 

  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه
  چكيده:

آيد و اين نياز ممكن است يك نياز مادي و جسماني يا يك  ي نياز انسان به وجود مي اي در نتيجه هر پديده
نگاري است، زيرا آدمي تا سفر نكرده بود  ي نياز انسان به نامه نياز معنوي و روحاني باشد. پيدايش خط، نتيجه

گرفت جانشيني بيابد. اما  ي زبان انجام مي لهناچار نبود براي اداي مقاصد و اهداف خويش كه آن هم به وسي
آدمي سفر كرد و خواست سخن خود را به گوش دوست و آشنا برساند و براي آنها از سالمت حال خود 

اي غير از زبان به اطّالع قوم و خويش و دوست و  خبر دهد، به همين منظور ناچار شد كالمش را با وسيله
ي بسيار توانست پيام شنيدني را به پيام ديدني تبديل نمايد. بدين  كّر و انديشهآشنا برساند، در نتيجه پس از تف

تر  تر و فرمانروايي را عملي قوي پادشاهي را باري سنگين (ص)تربيت انسان خط را اختراع كرد. پيامبر اكرم 
ها دبير است و اند كه يكي از آن اند و وجود مشاوراني را براي آنها ضروري دانسته پس از نبوت برشمرده

ابتدا در مورد نامه و نامه نگاري و كردند. در اين مقاله سعي بر آن است كه  دبيران در ديوان رسالت كار مي
نگاري اطالعاتي را در اختيار خوانندگان قرار داده سپس مشاغلي كه با ها و آداب نامههاي نگارش نامهشيوه

عصر ها معرفي انواع نامهبررسي و به ري را معرفي كرده و در انتها نگاري هستند، مانند دبير و دبيكتابت و نامه
  .  گردد در تاريخ بيهقي پرداختهغزنوي 

  نامه نگارينامه، دبيري، ديوان، هاي كليدي:  واژه
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  مقدمه

اگر نامه نگاري را عامل بزرگترين اختراع بشر كه همان اختراع خط است، بدانيم تصوري باطل نيست. با اين «
ها كه انسان نوشته است، در دست نداريم و آنچه از خطوط  حال مدارك موجود و مكتوبي از نخستين نامه

به ما  …هاي سنگي و چوبي و ها و لوح اوليه بر جاي مانده، آثاري از دوران باستان است كه از راه كتبيه
توان گفت كه اولين  ) بنابراين، مي2: 1377(منوچهر دانش پژوه، » شود. هاي بعد مربوط مي رسيده كه به دوران

هاي  هاي حاوي اطّالعات شخصي و فردي باشد و پس از آن خبر رساني هاي خبر رساني و نامه ها، نامه نامه
تر  پادشاهي را باري سنگين (ص)ها بر جاي مانده است. پيامبر اكرم  وسيع و گسترده هستند كه به صورت كتيبه

اند كه  اند و وجود مشاوراني را براي آنها ضروري دانسته پس از نبوت برشمردهتر  و فرمانروايي را عملي قوي
كردند. در اين مقاله سعي بر آن است كه كتابت و  يكي از آنها دبير است و دبيران در ديوان رسالت كار مي

ابتدا به  نامه نگاري در تاريخ بيهقي بررسي و به اجمال در اختيار خوانندگان قرار گيرد. بر همين اساس
  ايم.  ها در تاريخ بيهقي پرداختهنگاري و دبيري اهتمام داشته و سپس به معرفي انواع نامهمعرفي نامه و نامه

قرن سوم طبعاً ايرانياني كه درس  يدر دوران فترت خط و زبان فارسي يعني از اواخر قرن اول تا ميانه
شد كه به  غالب در مكتب و مدرسه به آنها آموخته ميآموختند، خط و زبان قوم  خواندند و خط و سواد مي مي

هر حال زبان بيگانه بود. به همين خاطر زبان گفتگوي ايرانيان، زبان پيش از اسالم آنان بود ولي زبان علمي 
رفتند طبعاً خط و زبان عربي  آموختند كه به مدرسه مي آنان عربي بود و چون زبان جديد را تنها كساني مي

نگاري كه تبديل  جايگزين خط فارسي در نزد همه فارسي زبانان باشد. به اين جهت زبان نامهتوانست  نمي
  )6: 1377مكالمه شفاهي به كتبي بود دچار وقفه شد. (دانش پژوه، 

  
  نامه
شد (ابن  ، نامه (= مراسله) گفته مي»نام«كتاب)، مأخوذ از » (= nâmakنامك «اي است كه در پهلوي  واژه

). فرهنگ نظام، نامه را كاغذي دانسته كه به نام كسي نوشته شود. در ناظم 2107: 1362خلف تبريزي، 
يي نبشتم  و من از مجلس عالي نامه«االطباء، به معني نوشته، مكتوب، رقعه، تعليقه، خط و كتابت آمده است: 

بسم «ك و مقدس اصل نامه با عبارت پا)». 417: 1371ونتاش (بيهقي، تي مسعود به آل بر ين نخست: نامه
  يابد. پايان مي 421ي  شود و در صفحه آغاز مي 417در صفحه » اهللا الرحمن الرحيم
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  هاي فارسي  ترين نامه قديم
هايي است كه در تاريخ بيهقي ذكر شده است. بيهقي،  ها باقي مانده، نامه هايي كه در كتاب ترين نامه از قديم

كرد)، پاكنويس  نوشت (سواد مي نويس آنها را مي نصر مشكان، پيشهاي ديواني را كه معموالً استادش، بو نامه
ي پنجم  اي كه در زبان و ادب فارسي داشت در سده العاده كرد. او با استعداد شگرف و خارق (بياض) مي

هاي كهن نثر  ي دوره ي بعضي از محقّقان، او تواناترين نويسنده هجري سرآمد نويسندگان شد. به عقيده
  )14: 1377(منوچهر دانش پژوه، پارسي است. 

هاي كهن  نثر بيهقي كه كاتب و دبير دربار غزنوي بود. شباهت بسياري به نثر بونصر مشكان داشت. از نامه
است و مكتوب » هاي عرفاني عين القضات بيانگر انديشه«القضات همداني كه  هاي عين توان به نامه ديگر مي

است، اشاره كرد. (همان، » بيانگر نظريات غزّالي در مباحث صوفيانه« القضات همداني كه احمد غزّالي به عين
17(  
  

  ها ي نگارش نامه شيوه
ها بياني نسبتاً ساده دارند و  ي نگارش يك دست نيستند. برخي نامه ي غزنوي از نظر شيوه هاي دوره نامه

هايي كه از طرف دانشمندي  هبرخي ديگر با تعبيرات عربي و لغات دشوار فراوان همراه هستند، خصوصاً نام
  )175: 1374به دانشمند ديگر نوشته شده است. (محمدي، 

هاي ديواني  هاي اخواني و برخي از سلطانيات و نامه ها، نوع نامه نيز مؤثّر بوده، مثالً نامه در سبك انشاي نامه
  رفت. كساني به كار ميهاي تقريباً ي ها عبارت ها بود و در آغاز و پايان نامه تر از ديگر نامه ساده

سبك «نويسد:   ي سبك انشاي مكاتيب و اركان مختلف نامه نگاري در قرن پنجم مي دكتر خطيبي درباره
اي از موارد، در  ي اطناب، با بسط و تأكيد معاني و مفاهيم و در پاره انشاي مكاتيب در قرن پنجم، به شيوه

خوريم كه هنوز در بعضي از  مي چند گاه به مواردي نيز برحدي متعادل، با آرايش لفظي همراه بوده است، هر 
هاي اخواني، همان سنّت ديرين ايجاز به تقليد از سبك انشاي مكاتيب عربي در قرنِ اول هجري مراعات  نامه
  )316: 1366(خطيبي، » شده است. مي

كن در ترتيب و تنظيم آن، اطناب شد، لي اي نوشته مي در مكاتيب رسمي و ديواني مانند: مناشير و امثله، مقّدمه«
  )317 :1366خطيبي، (» شود معهود و مرسوم نبود. ي بعد ديده مي و مبالغه، به صورتي كه در دوره
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ها و  نگاري حائز اهميت بوده، موضوع عنوان مخاطب و ستايش يكي ديگر از موضوعاتي كه در مورد نامه«

نويسي به  ي نامه از اركان مهم نامه و مرتبه و احترام گيرندهها رعايت كامل عنوان  نعوت است كه در تمام دوره
هايِ اداري و ديواني موجب  اي كه كم و زياد كردن عنوان و احترام به خصوص در نامه آمد. به گونه شمار مي

  )18: 1377(دانش پژوه، » اشكال بوده و هست.
ي آن، زيرا  شد و هم شأن نويسنده عايت ميي نامه ر اي هم بايد احترام مخاطب و گيرنده در عنوان هر نامه

روي و كوتاهي در آن ممكن بود موجب تحقير يا تفاخر نويسنده شده و عواقب و تبعاتي در پي داشته  زياده
باشد. از اين رو كاتبان و دبيران ملزم بودند كه القاب و عناوين را همراه با نام مخاطب و با توجه به شأن و 

ند. اين عناوين و القاب از گذشته براي تمام طبقات و متناسب با وضع آنها در نظر گرفته منزلت آنها ذكر نماي
  شد. مي

ها، تعداد عناوين و القاب نيز فزوني يافت به  با گذر زمان و تعدد مشاغل و مناصب و افزايش حجم نامه
نگاري نيز اين شيوه  نامه ي اوج نثر مصنوع و فنّي است، در هاي ششم و هفتم، كه دوره اي كه در قرن گونه

تأثير بارز و آشكاري داشته و وضع عناوين و القاب از حالت مفرده به صورت مركّب و متعدد گسترش يافت، 
بيت «، »ي شادماني ي قلّاده واسطه«، »نور باغ مروت«، »ريحان بستان مالحت«، »رضوان جنان صباحت«مانند: 
  )336 - 328 :1366، خطيبي(و ... . » ي كامراني قصيده

ايجاز و اطناب، به كار بردن سجع، محدوديت اقتباس از آيات و احاديث و درج اشعار و امثال، كمبود صنايع 
ها  هاي لفظي و معنوي نثر نامه گيري مختصات معنوي از ويژگي و تكلّفات لفظي نسبت به ساير نثرها، به كار

ها به  رفت و در ساير نامه سپاس، روش ايجاز به كار ميهاي شكر و  در توقيعات و نامه رفت. به شمار مي
شد. از آنجايي كه هر  گرديد، روش اطناب به كار گرفته مي هايي كه از طرف سلطان صادر مي خصوص نامه

شد و  ها نبايد پيچيده و نامفهوم مي هاي ادبي مهارت و تبحر كافي نداشت، لذا محتواي نامه مخاطبي در آرايه
هايي كه ميان شعرا و نويسندگان  بردند. مگر در نامه بايست از تكلّفات لفظي كمتر بهره مي يان ميدبيران و منش

  شده است. و اديبان مبادله مي
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  نويسي معيارها و آداب مشترك نامه
دستور «و » ادب الكاتب«، »التّوسل الي التّرسل« ، »ي نظامي عروضي چهار مقاله«هاي كهني همچون  در كتاب

  ها عبارتند از: ها مشترك است، اين نكته نويسي آمده كه در تمام نامه چند نكته از آداب نامه» كاتبال
ي مخاطبان و نوشتن  ي دبير و نويسنده به نثر وزين و آراسته به هنرها و صنايع سخن، شناختن مرتبه احاطه

  نامه بر وفق نظر و مطابق ميل مخدوم.
نويسندگان قديم توجه زيادي به تصنّع در كالم داشتند. زيرا، صنايع سخن  ي درخور ذكر آن كه دبيران و نكته

اي براي ارزشمند گردانيدن كالم و درآوردن آن به لباس شعر است. ازطرف ديگر، چون دبير و نويسنده  وسيله
. لذا اهل دار شغل ديواني و دولتي بود و فرمانروايان و پادشاهان خريدار هنر و سخن او بودند در قديم عهده

ي علم ادب و سخن خويش را  نگاران به خاطر حفظ شغل ديواني ناگزير بودند احاطه قلم (نويسندگان) و نامه
هاي خود بر اقران و هماالن پيشي گيرند. (محمدي،  نمايان سازند و با مصنوع و مزّين ساختن كالم و نوشته

1374 :203(  
بايست دقيقاً شأن و منزلت  مهم بوده است و كاتب مي نگاري رعايت حال و مقام مخاطب بسيار در نامه

كرد، چنان كه نظامي  مخاطب را بداند. زيرا، لغزش در احترام و رعايت نكردن شأن او مشكل ايجاد مي
(نظامي عروضي، » مراتب ابناي زمانه شناسد و مقادير اهل روزگار داند.«... گويد:  عروضي در چهارمقاله مي

ترين شرط الزم و ضروري را براي  مهم» دستور الكاتب في تعيين المراتب«نخجواني در ) هندوشاه 20: 1369
  دبير، همين شناختن مراتب افراد و جماعات دانسته است.

نمود كه كاتب و دبير با مخدوم خويش قرابت و نزديكي داشته باشد تا بتواند مطابق ميل  عالوه بر اين الزم مي
و البته نگذارد كه هيچ غباري «... گويد:  كه نظامي عروضي در چهار مقاله مي و نظر او نويسندگي كند. چنان

) همين 21: 1369(نظامي عروضي، » در فضاي مكاتبت از هواي مراسلت بر دامن حرمت مخدوم او نشيند....
براي  ي خود را به قلم آورد و همواره شد كه دبير و كاتب محدود گردد و نتواند فكر و انديشه امر موجب مي

  رضاي مخدوم تالش كند.
  

  دبير
هاي  دبير لفظي است كه هم كاربرد صفتي يافته است و هم كاربرد اسمي. براي آن معاني مختلفي در فرهنگ

االطبا،... ذكر شده است. آن معاني عبارتند از:  ي دهخدا، فرهنگ فارسي معين، ناظم نامه لغت از جمله لغت
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زن، باسواد، داراي هنر نويسندگي و آنكه خط دارد و كتابت تواند و  ب، قلمنويسنده، منشي، كاتب، اديب، كتّا

  آنكه خواندن و نوشتن تواند.
توان گفت از روزي كه خطّ ميخي از سرزمينِ بابل به ايران رسيد، اين  ي دبير از الفاظ دخيل است و مي واژه

ي دبير كه معني خطّ دارد، در حدود  اژهواژه نيز در همان زمان در زبان فارسي پديد آمده است. زيرا، به و
هاي هخامنشيان چندين بار  خوريم و در سنگ نوشته مي ششصد سال قبل از ميالد مسيح در فرس هخامنشي بر

كه در زبان سومري » دوب«ي  شود. اين واژه يادگاري از قوم سومر است و ازريشه ديده مي» ديپي«به شكل 
و از سومر به اكد رسيده و از آنها وارد زبان آرامي شده است. سپس  معني خطّ و لوحه دارد، گرفته شده،

نيز » لوحه«عالوه بر معني معمول و رايج، معني » دف«درآمده است. » دف«داخل زبان عربي شده، به صورت 
  : ذيل واژه دبير)1375دارد. (معين، 

لي بن ابيطالب و عثمان بن عفان بودند. گفتند. نخستين كاتبان پيغمبر، ع در اسالم نويسنده و دبير را كاتب مي
گرفتند.  كار را بر عهده مي ثابت اين كعب وزيدبن بن ايشان كاتبان وحي بودند و هر گاه حضور نداشتند، ابي

نوشت. از او نقل شده  شد، مي هايي را كه به پادشاهان فرستاده مي زيد بن ثابت هم كاتب وحي بود و هم نامه
نوشتم. پيامبر اكرم (ص) بر كاري برخاست و به من  وز براي رسول خدا نامه ميگفت: يك ر است كه مي

» تر است. قلم را بر گوش خود بگذار، زيرا  براي بيان امال كننده بهتر و براي رفع احتياج شايسته«فرمود: 
  )40ي فارسي: (جهشياري، ترجمه

ر قياسات خطابي و بالغي، منتفع در دبيري صناعتي است مشتمل ب«نظامي عروضي در تعريف دبيري گويد: 
مخاطباتي كه در ميان مردم است بر سبيل محاورت و مشاورت و مخاصمت، در مدح و ذّم و حيلت و 
استعطاف و غرا و بزرگ گردانيدن اعمال و خرد گردانيدن اشغال و ساختن وجوه عذر و عتاب و احكام 

ظام سخن در هر واقعه تا بر وجه اولي و احري ادا كرده وثائق و اذكار سوابق، و ظاهر گردانيدن ترتيب و ن
  )20و19: 1369(نظامي عروضي سمرقندي، » آيد.

منسوب به «شايان ذكر است كه دبيري لفظي است مشتق از: دبير+ ي. اين واژه معاني مختلفي دارد از جمله: 
شي، سواد، سوادخواني، خط گري، دبير بودن، منشي بودن، كاتبي، نويسندگي، عمل دبير و من دبير، منشي

  : ذيل واژه دبير)1372(علي اكبر دهخدا، » داشتن، هنر كتابت و قرائت، انشا.
در تمدن اسالمي دبير اهميت خاصي از نظر تشكيالت ديواني داشته و در شرايط دبير و در آنچه كه دبير بايد 

  بداند كتب و رساالت متعددي نوشته شده است.
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 دبيرـ شهرآمار دبير: 2ـ داد دبير: دبير عدليه، 1شمارد:  مي سانيان، دبيران دولتي را چنين برخوارزمي در زمان سا
ـ 5خزانه،  دبير: دبيرـ گنج آمار 4عايدات دربار سلطنتي،  دبير: دبيرآمار   ـ گذك3عوايد دولت شاهنشاهي، 

امور  دبير: دبيرـ روانگان 7ها،  عايدات آتشكده دبير: دبيرـ آتش آمار 6اصطبل شاهي،  دبير: دبيرآخور آمار 
امور عرب هم در دربار شاهنشاهي ايران بود كه سمت مترجمي داشت و  دبيريك نفر «خيريه. اضافه بر اينها، 

  ) 155: 1375(كريستين سن، » پرداختند. مزد و حقوق او را اعراب حيره به جنس مي
ندگان جوان و كساني كه در دربار شاه تربيت يافته بودند، به كار در زمان ساسانيان رسم بر اين بود كه نويس

شدند و هوش و استعدادشان سنجيده  گماشته و به دستور پادشاه توسط رؤساي نويسندگان آزمايش مي
شد و وي را از مقرّبان  شد نامشان به پادشاه عرضه مي شد. آنگاه هر كدام از ايشان كه مورد پسند واقع مي مي

شد كه از مالزمان دربار باشد.... پادشاهان، نويسندگان و دبيران را بر  كردند به او دستور داده مي يدربار م
نظر و  داشتند، زيرا از  اهميت هنر نويسندگي به خوبي واقف بودند و اين طبقه را صاحب ديگران مقدم مي

باشند و زبان  لكت و رونق پادشاه ميگفتند: ايشان نظام امور و كمال مم دانستند و مي تدبير و اهل هنر مي
  آيند. گزاران رعيت و كشور خود به شمار مي داران و خدمت گوياي پادشاهان و خزانه داران و امانت

قشون   كردند و به فرمانده پادشاهان ايران هنگام اعزام قشون، يكي از بزرگانِ نويسندگان خود را همراه آن مي«
و توقّف و عزيمت نكنند. منظور ايشان از اين فرمان آن بود كه اهميت و برتري دادند كه بدون نظر ا دستور مي

  )30ي فارسي:  (جهشياري، ترجمه». نظر و تدبير نويسنده را معلوم سازند
ها در محضر شاه، يا امير، يا  ها و نامه ي فرمان ي غزنويان به منشي شاه يا امير و نويسنده يا خواننده در دوره
  -صاحب ديوان رسالت -گفتند، و به هر يك از نويسندگان ديوان رسالت و رئيس داراالنشا  مي» دبير«رئيس 

مأمون، رضا (ع) را گفت: تو را وزيري و دبيري بايد كه از «شد. در تاريخ بيهقي آمده است:  دبير گفته مي
  )172:  1371(بيهقي، » كارهاي تو انديشه دارد.

و «نيز ياد شده است. چنان كه در تاريخ بيهقي آمده است: » اهل قلم«و » لمخداوندان ق«از دبيران با عناوين 
بو محمد هاشمي از  -اي هر چه نيكوتر، رسول را ي ديگر اعيان درگاه، خداوندان قلم، بر جمله كوكبه

  )50: 1371(بيهقي،» در شهر آوردند. –خويشان نزديك خليفه 
را طلب كرد و دبيري بدو داد و كار او باال  -اسكافي –او نوح كس فرستاد و «خوانيم:  در چهار مقاله مي

  )24: 1369(نظامي عروضي سمرقندي، » گرفت و در ميان اهل قلم منظور و مشهور گشت.
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  ها هاي رايج در ديوان رسالت و ساير ديوان نامه

 - 2ي توقيعي  مهنا -1هاي رايج در عصر غزنوي در ديوانها و سازمانهاي حكومتي عبارتند از:  انواع نـامه
 - 10قصه  -9فتح نامه  -8عهد نامه  -7ي عنايتي  نامه -6سوگند نامه  - 5ي سلطاني  نامه -4رقعـه  -3تذكره 

 - 17مواضعه  -16منشور  -15ملطّفه  -14ي معما)  معما (نامه -13نامه مظالمي  -12مشافهه  -11گشاد نامه 
  شكست نامه. -20پند نامه  -19زنهار نامه (امان نامه)  -18هاي غيررسمي  نامه

  نامه توقيعي
اي است كه با توقيع و امضاي پادشاه و نوشته مختصر او همراه باشد و به هر يك از انواع  ي توقيعي: نامه نامه
توان اطالق كرد زيرا هركدام به خطّ و نشان خاص سلطان  ها (اعم از منشور، ملطّفه، مواضعه و ...) مي نامه

  گشت.  مشخص مي
  

  توقيع: 
هاي رسمي يا  خطّ سلطان كه بر فرمان به معني نشان كردن بر نوشته و نامه است. همچنين به امضاء و دست

ي احمد و مأموريت وي براي رفتن  گفتند. چنان كه در تاريخ بيهقي در مواضعهشد توقيع مي ها نوشته مي نامه
و امير توقيع كرد و زير آن به خطّ خوش بنبشت كه: و زيرِ فصولِ مواضعه بنشستم «خوانيم:  با امير هودود مي

ي فاضل ادام اهللاُ تأييده بر اين جوابها كه به فرمان ما بنبشتند و به توقيع مؤكّد گشت اعتماد كند و  خواجه
اهللا.   شاء كفايت و مناصحت خويش در هر بابي از اين ابواب بنمايد تا مستوجب احماد و اعتماد گردد إن 

  )»887: 1371 (بيهقي،
  توقيع در اصطالح به معناي زير به كار رفته است:

  فرمان شاهي، فرماني كه به امضاء مؤكد شده باشد. بيهقي در تاريخ خود گويد: -الف    
و ميان خواجه و قاضي بد بود، خواجه توقيعي به سلطان فرستاد با سه خيلتاش تا علي رغم قاضي را تلك را «

  ).»523همان، ..  (به درگاه آوردند و ..
  خوانيم: فرمان شخص بزرگ و محتشم، چنان كه در داستان افشين بودلف مي -ب    

ود قاضي قضات] سخن و توقيع تو در شرق و غرب روان است و امن با خويشتن گفتم يا احمد [احمد بن د«
  ).»217همان، تو از چنين سگي [افشين] استخفاف كشي؟! (
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نوشتن نام و نشان در پايين نامه و امضاي آن براي تأييد صحت و درست آن، به عنوان مثال در تاريخ  -ج    
  خوانيم: بيهقي مي

و بونصر «و: )» 104همان، رأي چنان واجب كرد كه اين نامه فرموده آمده و به توقيع ما مؤكد گشت. («
همان، دوستان] بنويسد و به توقيع آراسته گردد. (مشكان منشورش [نصب احمد نيالتگين به سپاهساالري هن

351 «(  
 –فرمان  -  ها (نامه آيد كه در مواردي توقيع كافي نبوده و الزم بود تا متن نوشته هاي بيهقي برمي از نوشته
منشور و ...) به خطّ خود سلطان نوشته شوند: از اين جمله است شرط احمد حسن  –ملطفه  –مواضعه 

  ام وزارت كه بيهقي آورده است:ميمندي در هنگ
عرضه كنند و آن  فرمان بردارم تا نگرم و مواضعه بنوسم تا فردا براي رأي عالي [سلطان مسعود] زاده اهللا علواً«

«.... خوانيم  ي آن مي و در ادامه)» 186همان، را جوابها اشد به خطّ خداوند سلطان و به توقيع مؤكد گردد. (
همان، شت به خط خويش و توقيع كرد. (بست و يك يك باب مواضعه را جواب نامير دويت و كاغذ خوا

188«(  
شد و سلطان آن را توقيع  ي صاحب ديوان رسالت و يا يكي از دبيران بزرگ نوشته مي ها اغلب به وسيله نامه
رايزني  نوشت چنان كه در آغاز مجلّد نهم از تاريخ بيهقي، پس از كرد، و گاهي در زير نامه فصلي مي مي

  ساالر و بونصر در مورد مصافي كه سباشي ناچار بايد آن را بكند، آمده است: مسعود با سپاه
اهللا عنه دوات و قلم خواست و  و بونصر دوات و كاغذ بخواست و پيش امير اين نامه نبشت و امير رضي«

است به فرمانِ ما در  حاجب فاضل بر اين كه بونصر نبشته [فصل]توقيع كرد و زير نامه فصلي نبشت كه: 
مجلسِ ما اعتماد كند و اين جنگ مصاف با خصمان بكند تا آنچه ايزد عزّ ذكره تقدير كرده باشد كرده شود. و 

  »)711همان، (اميد داريم كه ايزد عزّ ذكره نصرت دهد والسالم. 
گفتم: من كه بونصرم ضمانم كه از آلتونتاش جز راستي و طاعت «... خوانيم:  در جايي ديگر از همين كتاب مي

نيايد. گفت (مسعود) هر چند چنين است، دلِ او در بايد يافت و نامه نبشت تا توقيع كنيم و به خطّ خويش 
  » )101همان، (فصلي در زير آن بنويسيم، كه ... 
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  تذكره

در اصطالح دبيري : ذيل واژه تذكره). 1372(دهخدا، ر لغت به معني فراياد آوردن و يادآوري است تذكره د
نگاشتند، چنانكه در تاريخ بيهقي  ها مي ها يا نوشته اي بوده كه براي يادآوري گفته قديم به معني نوشته و نامه

ي  بناميم كه در ادامه» يادداشت«ا توانيم آن ر نيز به كار رفته است. در مطابقت با اصطالحات امروزي مي
يادداشت / يادداشتي كه نشانگر  –شده است. تذكره در اين معني  هاي پيشين نوشته مي مذاكرات يا نامه

رفته است، چنان كه در تاريخ  ي غزنوي به كار مي در ديوانهاي دوره –حجت و دليلي به رسالت رسول باشد 
  بيهقي آمده است:

» تدبير عهد بستن خليفه«ي  وزير چون به امر سلطان مسعود با رسول خليفه درباره صاحب ديوان رسالت و
رسول گفت اين «شنوند كه:  رسانند در پاسخ مي خواهند به آگاهي او مي گويند و شرايطي را كه مي سخن مي

ند و هر يي بايد نبشت تا مرا حجت باشد، گفتند نيك آمد. و وي را بازگردانيد سخن همه حق است، تذكره
خواجه را «خوانيم  ي اين كار مي و در شرح ادامه» )387: 1371(بيهقي، چه رفته بود بونصر با امير بگفت و ... 

گفت امير كه رسول را باز بايد گردانيد. گفت ناچار، بونصر نامه نويسد و تذكره و پيغامها و بر راي عالي 
همان، (ت حضرت خالفت را بدو سپارد تا برود. عرضه كند، و خلعت و صلَت رسول بدهد و آنچه رسم اس

ي  و نيز به معني نامه» )389همان، (و تذكره نبشته آمد و خواجه بونصر بر وزير عرضه كرد. «و » )388
و عذري كه «آمده است، چنان كه در اين معني بيهقي گويد:  1ها (هدايا) و فهرست [صورت]محتوي سياهه 

الحال فرستاده آمده است نثاري است نگاه داشتن رسم وقت را،  بايد خواست بخواهي كه آنچه امروز به عاجل
  »)274همان، (ها نگريسته آيد.  ... تا اكنون به چشم رضا بدين تذكره

ي  رسوالن بگفتند و مثالها بدادند. و نسخت تذكره و آنچه بايست گفت با«در جاي ديگر آمده است: 
 281همان، (هاي عقد تزويج، كردند سخت بسيار و بِرَسم.  هايي كه اول روز پيش خان روند و چه هديه هديه

ايست چنانكه رسم رفته است و هميشه از هر دو  و نيز با وي تذكره«خوانيم:  و در جاي ديگر مي» )280 -
  »)269همان، (بوده است.  و مالطفات مي جانب چنين مهادات

 
 
  

                                                 
  269يعني صورت و سياهه (از هداياي فرستاده شده) به نقل از حواشي مرحوم دكتر فياض، ص تذكره:  - 1
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  رقعه
هاي لغت آمده است و نيز  ي موجز، ملطّفه و رقيمه در فرهنگ رقعه / رقعت؛ به معني نامه، مكتوب، نوشته

هاي محلّي شوشتر دانسته است.  اكبر دهخدا رقعه را از لغت اند. استاد علي ي خرد و كوتاه را گفته نامه
ي كوتاه) است و در  وچك (نامهي يادادشت گونه بر كاغذي ك : ذيل كلمه رقعه) رقعه، نامه1372(دهخدا، 

اي است كه در صورت  تر به معني مطلق مكتوب و نامه هم به كار رفته است. همچنين رقعه نامه معناي وسيع
گرديد. گاهي  شد و به سلطان تقديم مي گزاري شفاهي بر قطعه كاغذي نوشته مي عدمِ امكان گفتار و پيغام

فرستادند. چنانكه بيهقي در تاريخ خود بدان تصريح  گذاشتند و مي ي ديگر مي هاي كوچك را داخل نامه رقعه
خواجه (احمد حسن وزير) ديگر روز برنشست و رقعت نبشت به خطّ خويش به مهر و نزديك «كرده است: 

(بيهقي، بلگاتگين فرستاد و پيغام داد كه اگر امير پرسد كه احمد چرا نيامد، اين رقعت به دست وي بايد داد. 
نماز ديگر چون عبداهللا به درگاه رفت و بار نبود. رقعتي «همچنين در تاريخ بيهقي آمده است: » )199: 1371

ي  نبشت به مجلس خالفت كه خداوند اميرالمؤمنين چنان كه از بزرگي و حلم او سزيد فرمان داد تا آن بنده
ي بندگان بدين نظر  اه آيد؛ و همهگناهكار كه عفو خداوند او را زنده گردانيد، يعني فضل ربيع، به خدمت درگ

بزرگ كه ارزاني داشت اميدهاي بزرگ گرفتند. اكنون فرمانِ عالي چه باشد كه بنده او را در كدام درجه بدارد 
و چنين  –چون رقعت را خادم خاص به مأمون رسانيد » بر درگاه تا آنگاه كه به خدمت تخت خالفت رسد؟

 –ها كه بار نبودي و جوابها رسيدي به خطّ مأمون  يار نبشتي به وقتها عبداهللا در مهمات ملك بس رقعت
جواب اين رقعه بدين جمله رسيد كه يا عبداهللا بن طاهر، اميرالمؤمنين بدانچه نبشته بودي و جوابها پرسيده به 

كند،  حرمت ياغيِ غادر واقف گشت، و چون جان بدو بمانده است، طمعِ زيادت جاه مي بابِ فضلِ ربيعِ بي
» )33 - 34همان، (تر درجه ببايد داشت چنان كه يك سوارگان حامل ذكر دارند. والسالم.  وي را در خسيس

  ي عفو فضل ربيع) (رقعه
از حال امير پرسيد، گفتند وقت سحر خفته است و به هيچ  [خواجه بونصر]«و در جاي ديگر آمده است: 

وي به سوي وزير رقعتي نبشت به ذكر اين حال (شكست  گونه ممكن نشود تا چاشتگاه فراخ بيدار كردن. و
ي صعب بيفتاد  از تركمانان)، و وزير بيامد... وقت چاشتگاه رقعتي نبشتند به امير و باز نمودند كه چنين حادثه

  »)629 - 630همان، (و اين رقعت منهي در درج آن نهادند. خادم آن بستد و برسانيد و جواب آورد. 
  پردازيم:  ي بوعبداهللا حاتمي نايب بريد به امير مسعود) مي ر يك نمونه رقعه (رقعهدر اينجا به ذك
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ام و اين سياح را مالي بداده، و مالي ضمان كرده كه به حضرت صلت يابد، تا اين خطر بكرد و  حيلتها كرده«

اي من بدهد كه مردي بيامد. اگر در ضمان سالمت به درگاه عالي رسيد اينجا مشاهد حال بوده است و پيغامه
  »)411همان، (شاءاهللا.  هشيار است، ببايد شنيد و بر آن اعتماد كرد، ان

شد و در اين صورت بايد آن را از ادوات  ي كاغذ يا كاغذي كه در آن پيغامي باشد نيز گفته مي رقعه، به پاره
چيست؟ ... و رقعه بنمودم،  و امير آواز داد كه«خوانيم:  دبيران محسوب كرد چنان كه در تاريخ بيهقي مي

ي  داري كه در حاشيه همچنين به كاغذهاي حاشيه» )203همان، (دار را گفت بِستان، بستد و به امير داد.  دوات
  گفتند. دار مي اند رقعه آن نقش و نگار طال و زر كرده و وسط آن را براي نوشتن خالي گذاشته

  
  ي سلطاني (سلطانيات) نامه
ي سلطاني / سلطانيات همان مكاتبات رسمي دولتي را گويند، به تعبير ديگر سلطانيات يا مكاتيب  نامه

: 1366نوشتند. (خطيبي،  شود كه سالطين بخ يكديگر يا به ملوك اطراف مي سلطاني، به منشĤتي اطالق مي
سالت و دبيران كاردان و هاي سلطاني از وظايف صاحب ديوان ر ) ضد آن اخوانيات است. نوشتن نامه401

ي سلطان نبشت چنان كه او دانستي نبشت، كه استاد زمانه  و بونصر نامه«ورزيده بود. در تاريخ بيهقي آمده:  
ي سلطان من نبشتم به فرمان عالي زاده اهللا علواً به خطّ  و نامه«و: » )469: 1371(بيهقي، بود در اين ابواب. 

ي ملوك و خليفه و خانان در تاريخ  همچنين در مورد نامه» )407همان: (خويش، و به توقيع مؤكّد گشت. 
اهللا نسخت كردي و  و بر چنين احوال كس از دبيران واقف نبودي مگر استادم بونصر رحمه«خوانيم:  بيهقي مي

تر در  اهللا بقاءه و خانان تركستان و هر چه مهم هاي ملوك اطراف و خليفه اطال ها من نبشتمي، و نامه ملطّفه
  »)734(همان: ديوان هم بر اين جمله بود تا بونصر زيست. 

  
  سوگند نامه (قَسم نامه)

بايست آن قَسم را بر زبان بياورد  اي بود مشتمل بر قَسم شرعي كه شخص سوگند خورده مي سوگندنامه، نامه
ص ديگري را بر آن و سپس با خطّ خود ثبات و پايداري و نيز وفاداري خود را بر روي آن بنويسد و شخ

. چنان كه در تاريخ بيهقي در رسم ذيل واژه سوگندنامه): 1372(دهخدا، گواه گيرد كه بر حكم آن كار كند 
گفتم رسم رفته است كه چون وزارت به محتشمي «خوانيم:  مواضعه و سوگند احمد حسن به وزارت مي
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را خداوند به خط خويش جواب  يي نويسد و شرايط شغل خويش بخواهد و آن دهند آن وزير مواضعه
نويسد، پس از جواب توقيع كند و به آخرِ آن ايزد عزّذكره را ياد كند كه وزير را بر آن نگاه دارد. و 

يي باشد با شرايط تمام كه وزير آن را بر زبان راند و خطّ خويش زيرِ آن نويسد و گواه گيرد كه  نامه سوگند
  »)187: 1371(بيهقي، بر حكم آن كار كند... 

نوشتند. صاحب ديوان  ها را پس از واگذاري شغلي مهم و دادن منشور و فرمان به يكي از رجال مي سوگندنامه
دار نيز پس از اتمام تشريفات سوگندخوردن،  كرد و دوات هاي ديگر تهيه مي رسالت، متن آنها را همانند نامه

نامه)  اي (قسم يان به هنگام انتصاب، سوگندنامهكرد. مثالً وزراي غزنو خانه بايگاني مي آن را در دوات
بوسهل و بونصر آن «ي خواجه احمد حسن در هنگام وزارت:  نوشتند. از آن جمله است: سوگندنامه مي

سوگندنامه پيش داشتند، خواجه آن را بر زبان براند پس بر آن خط خويش نبشت و بونصر و بوسهل را گواه 
خواجه را نيكويي گفت و نويدهاي خوب داد، و خواجه زمين بوسه داد ... و گرفت، و امير بر آن سوگندنامه 

بيهقي نسخت » )188(همان: خانه بنهادند.  بازگشت سوي خانه، و مواضعه با وي بردند و سوگندنامه به دوات
ي احمد  نامه سوگندنامه و آن مواضعه را در مقامات محمودي آورده بوده كه اكنون از بين رفته است. يا سوگند

بزرگ و خواجه بونصر صاحب  ي امير با خواجه«التگين در هنگام انتصاب به سپاه ساالري هندوستان: ني
بخورد  دديوان رسالت خالي كرد و احمد را بخواندند و ... نسخت سوگندنامه پيش آوردند و وي سوگن

» )352(همان: ار سپردند. د چنان كه رسم است و خطّ خود بر آن نبشت و بر امير عرضه كردند و به دوات
و روز آدينه هرون به طارم آمد و «ي هرون در زمان واليت خوارزم (خوارزمشاهي):  همچنين سوگندنامه

كرد هرون بر زبان راند و اعيان و بزرگان گواه شدند. و پس از آن پيش  هبونصر سوگندنامه نبشته بود، عرض
احمد، عبدالرحمن، ]ي فرزندان امير محمد  و سوگندنامه» )453(همان: امير آمد و دستوري خواست رفتن را. 

سوگندان را نسخت كردم و ايمان البيعه بود، يكان يكان آن را بر زبان «هنگام آمدن به غزنين:  [عمر و عثمان
  .»)894(همان: راندند و خطهايِ ايشان (فرزندان اميرمحمد) زير آن بسترم 

و چون كار عهد قرار گيرد قاضي «هاي ديگري ديد:  بيهقي نمونهتاريخ  271و  272توان در صص  و نيز مي
تَه از خان در خواهد تا آن شرطها و سوگندان را كه در عهدنامه نبشته آمده است به تمامي بر زبان  اداماهللاُ سالم

ان براند به مشهد حاضران، و احتياطي تمام كرده آيد تا بر مقتضاي شرع عهد درست آيد و پس از آن اعي
نسخت بيعت «خوانيم:  نيز مي 387و در ص » شهادات و خطهاي خود بدان نويسند چنان كه رسم رفته است.
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يي راست چون ديباي رومي همه شرايط را نگاه داشته،  و سوگندنامه را استاد من به پارسي كرده بود، ترجمه

  ...»به رسول عرضه كرد و 
  

  ي عنايتي نامه
شد تا به آنها توجه شود. در اصطالح امروزي  هايي مي ي كس يا كساني سفارش اي بوده كه در آن درباره نامه

گاه گاه از آن كسان كه به عراق طاهر را ديده بودند «گويند. در تاريخ بيهقي آمده است:  مي» توصيه نامه«به آن 
استي و او بفرمودي تا نبشتندي و سخن گفتندي. ي مظالمي يا عنايتي يا جوازي خو كسي درآمدي از طاهرنامه

  »)176: 1371(بيهقي، 
  

  عهدنامه / نسخت عهد
عهد به معني پيمان و عهد كردن، يعني پيمان كردن و قرارداد بستن است و نيز عهد به معني عهدنامه و 

نان داللت فرستاده، كه بر به رسميت شناختن حكومت آ مواضعه و هر آنچه كه خليفه براي سالطين مي
و پس از آنكه اين علوي را به رسولي «... كرده، آمده است. چنان كه بيهقي در تاريخ خود آورده است:  مي

،  الرسم في مثله اهللا عنه رسيد به ري به تعزيت و تهنيت علي ي اميرالمؤمنين القادر باهللا رضي فرستاد، نامه
شته شدنِ سلطان محمود و حركت كه خواهد بود بر يي كه از سپاهان نوشته بودند به خبرِ گذ جواب نامه

جانبِ خراسان و خواستن لوا و عهد و آنچه با آن رود از نعوت و القاب كه وليِ عهد محمود است. و 
آنچه گرفته است از واليت ري و جبال و سپاهان بر وي مقرّر «اميرالمؤمنين او را مثال داده بود در اين نامه كه 

خراسان بايد رفت تا در آن ثغر بزرگ خللي نيفتد. و آنچه كه خواسته آمده است از لوا است، به تعجيل سوي 
  »)18: 1371(بيهقي، و عهد و كرامات با رسول بر اثر است. 

اي بوده كه  اند، نامه گفته نامه و عهدنامه و در حالت كلّي عهد نيز مي نامه و قراردادنامه كه بيعت پيمان
ها به  در اين گونه نوشتهن پادشاهي با پادشاه ديگر يا پادشاه با خليفه بوده است. ي عهد و پيما دربردارنده

كردند و تني چند از خواص سلطان هم در زير  خاطر اطمينان طرف مقابل، سوگند شرعي هم در آن ذكر مي
اين گونه  نوشتند. پايه و اساس نگارش نامه مي آن، شهادت و گواهي خود را مبني بر درستي مندرجات پيمان
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ها برگسترش سخن و اطناب كالم است و مقصود نويسنده با شرح و توضيح كامل و گاه با جمالت  نوشته
  شده است. مترادف بيان مي

: ذيل واژه بيعت) و شناختن امارت يا خالفت يا 1355اما بيعت در لغت به معني عهد و پيمان است. (نفيسي، 
  : ذيل واژه بيعت) 1372دا، پادشاهي كسي را نيز بيعت گويند. (دهخ

اي، از سوي جانشين او، براي اخذ بيعت، براي سالطين  نامه عبارت بود از مكتوبي كه هنگام مرگ خليفه بيعت
اي است  نامه ي آن در زبان فارسي، بيعت ترين نمونه ) قديمي391: 1366گشت. (خطيبي،  و ملوك ارسال مي

عباسي، پس از درگذشت خليفه القادر باهللا، به عنوان مسعود غزنوي  كه در عصر غزنوي از سوي القائم بامراهللا
ي فارسي به انشاي بونصر مشكان، صاحب ديوان  فرستاده شده و ابوالفضل بيهقي، متن عربي آن را با ترجمه

آورده كه آن را در ذيل نقل » ي العهد نسخه«رسالت محمود و مسعود غزنوي، در تاريخ خويش تحت عنوان 
  م:كني مي
همي گويد مسعود بن محمود كه به »: «ي العهد نسخه« ي سلطان مسعود به منوچهر بن قابوس  نامه پيمان -1

ايزد و به زينهار ايزد و بدان خداي كه نهان و آشكاراي خلق داند كه تا امير جليلِ منصور، منوچهر بن قابوس، 
القاسم محمود ابن ناصر دين اهللا اطال اهللا بقاءه گزار خداوند سلطان معظم ابو بردار و خراج دار و فرمان طاعت

باشد و شرايط آن عهد كه او را بسته است و به سوگندانِ گران استوار كرده و بدان گواه گرفته نگاه دارد و 
چيزي از آن تغيير نكند، من دوست او باشم بدل و با نيت و اعتقاد، و با دوستان او دوستي كنم و با دشمنان 

و دشمني، و معونت و مظاهرت خويش را پيش وي دارم و شرايط يگانگي به جا آورم، و نوبت  او مخالفت
نيكو نگاه دارم وي را در مجلس عالي خداوند پدر، و اگر نبوتي و نفرتي بينم، جهد كنم تا آن را دريابم و اگر 

ر چيزي كه مصالح واليت و راي عالي پدرم اقتضا كند كه ما را بري ماند او را هم برين جمله باشم، و در ه
خاندان و تن مردمان به آن گردد اندر آن موافقت كنم، و تا او مطاوعت نمايد و بر اين جمله باشد و شرايط 
عهدي را بست نگاه دارد من با وي برين جمله باشم. و اگر اين سوگندان را دروغ كنم و عهد بشكنم از 

اهللا  ي خويش كردم، از پيغامبران صلوات عتماد بر حول و قوهي وي ا خداي عزّ وجلّ بيزارم و از حول و قوه
  »)166 - 167: 1371(بيهقي، عليهم اجمعين. و كتب بتاريخ كذا. 

ي  بيعت كردم به سيد خود و موالي خود عبداهللا زاده«ي سلطان مسعود به خليفه القائم بامراهللا:  نامه پيمان -2
يرالمؤمنين بيعت فرمانبرداري و پيرو بودن و راضي بودن و اختيار داشتن از عبداهللا ابوجعفر امام قائم بامراهللا ام

روي اعتقاد و از ته دل به راستي نيت و اخالص دروني و موافقت و اعتقاد و ثبات خواهش در حالتي كه به 
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نداشته  حال خود بودم و كسي مرا بر اين كار و انديشه بود و صاحب اختيار بودم و كسي به زور بر اين كارم

بود، بلكه اقرار داشتم به فضل او. و جزم داشتم به آنكه امامت حق اوست و اعتراف داشتم به بركت او ... 
  .»)402تا  398(همان: 

  
  نامه فتح
شد.  ي خبر فتح و پيروزي لشكر در نبرد باشد، اطالق مي اي كه دربردارنده ي فتح) به نوشته نامه (نامه فتح

كرد. سپس به  شده و صاحب ديوان رسالت آن را نسخت مي از جانب سلطان صادر مينامه  دستور نوشتن فتح
شد، تا با انتشار اين خبر، قدرت و عظمت حكومت  به ساير نواحي و واليات فرستاده مي» مبشّران«ي  وسيله

ها و  شجاعت -شدند كه پس از فتح و پيروزي نوشته مي -ها  هر چه بيشتر آشكارا شود. در اين گونه نامه
نامه به نواحي و شهرها  كردند و پس از رسيدن فتح هاي پادشاه يا ساالر و فرمانده جنگ را بيان مي دالوري

نامه از  به عنوان مثال در تاريخ بيهقي دستور نوشتن فتح )136: 1373(انوري، شد. جشن و سروري بر پا مي
برو و بونصر را  [مسعود]گفت «طرف سلطان مسعود به سبب پيروزي بر لشكر تركمانان چنين آمده است: 

چون استادم يازآمد «... و » )764: 1371(بيهقي، نامه نسخت كند. گفتم فرمانبردارم، و بازگشتم.  بگوي تا فتح
  »)765(همان: ن فتح را سخت نيكو و بياض آن من كردم و نماز ديگر پيش برد و ... نسختي كرد اي

هاي سلطاني و نسختي و  كاغذ و دوات]تركمانان سلجوقي نيز پس از فتح دندانقان و به دست آوردن غنايم 
كاغذها «انيم: خو هايي نوشتند. چنان كه در تاريخ بيهقي مي نامه كه موجب شادمانگي آنها شد فتح [كتابي چند
ي سلطاني گرد كردند و بيشتر ضايع شده بود نسختي چند و كتابي چند يافتند و بدان شادمانگي  خانه و دويت

ي اعيان تركستان به خبرِ  الدوله و همه ها نبشتند و به خانان تركستان و پسران علي تگين و عين نمودند و نامه
  »)843(همان: فرستادند با مبشّران.  ها و علمهاي لشكر خانه هاي دويت فتح، و نشان

ي فتح ناتل) را كه به خطّ عراقي و با امالي اميرمسعود است در تاريخ بيهقي  ي فتح (نامه اي از نامه نمونه
و آنجا كه پل بود زحمتي عظيم و جنگي قوي به پاي شد و بر هم «... نامه چنين است:  توان ديد و آن فتح مي

روي كشته آمد؛ و ما در عمر خويشتن چنين جنگي نديده بوديم. و پل را نگاه  افتادند و خلقي از هر دو
داشتند (گرگانيان) تا نزديك نماز ديگر و سخت نيك بكوشيدند و از هيچ جانب بدان پيادگان را راه نبود، 

و تيرباراني رفت تر از آنِ ما پيش رفتند با سپر و نيزه و كمان و سالحِ تمام به دمِ ايشان  آخر پيادگانِ گزيده
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ي  چنان كه آفتاب را بپوشيد و نيك نيرو كردند تا آن پل را بستدند. و از آن توانستند ستد كه پنج و شش پياده
ي ما  كاري ايشان سرهنگ شماران زينهار خواستند و امان يافتند و پيش ما آمدند. چون پل خالي ماند مقدمه

پيش ما بازآمدند و چنان گفتند كه گرگانيان از آن وقت باز كه  به تعجيل بتاختند و ما برانديم، سواري چند
ها و هر چه داشتند بر ما يله كرده بودند تا  شهر آگيم گرفتار شد جمله هزيمت شدند و لشكرگاه و خيمه

هاي پخته يافتند. و ما آنجا فرود آمديم كه جز آن موضع نبود جايِ فرود آمدن. و سواران آسود به دم  ديگ
يان رفتند و بسيار پياده از هر دستي بگرفتند. اما اعيان و مقدمان و سواران نيك ميانه كرده بودند، و راه هزيمت

نيز سخت تنگ بود، بازگشتند. و آنچه رفت به شرح باز نموده آمد تا چگونگيِ حال مقرّر گردد. و ما از اينجا 
  »)597تا  593: 1371(بيهقي، هللا عزّ و جل. سوي آمل بازگرديم چنان كه به زودي آنجا باز رسيم ان شاءا

امير مسعود پس از اينكه در ضمان سالمت و ظفر و نصرت به آمل باز رسيد و به سعادت در سراپرده و 
هاي فتح ما را بر دست مبشّران به مملكت  ي بزرگ فرود آمد به صاحب ديوان سالت، بونصر، گفت نامه خيمه

ها و فرستادن آنها در عصر غزنوي از وظايف  نامه كه نسخت كردن فتحبايد فرستاد. حاصل سخن اين است 
ي مبشّران (خيلتاشان و  ها به وسيله آمد و اين نامه صاحب ديوان رسالت و دبيران اين ديوان به شمار مي

  شد. سرايي) فرستاده مي غالمان
  

  قصه 
است كه امروزه » ي شكايت و تقاضا مهنا«قصه در معني » آنچه كه نوشته شود«قصه، در لغت عربي به معني 

اند  نوشته اي كه به سلطان و يا اميري مي به معني عريضه و نامه«گويند. به تعبير ديگر  مي» اظهار نامه«به آن 
ي شكايت  اي است كه دربردارنده در تاريخ بيهقي قصه به معني نامه)» 169: 1373معمول بوده است. (انوري، 

خوريم كه هر دو  برمي» كردن قصه قصه برداشتن و رفع«متون ادب فارسي به تركيب و دادخواهي باشد. در 
  معني دادخواهي و مرافعه نزد امير و وزير بردن است.

يك روز به مجلس مظالم نشسته بود «خوانيم:  در تاريخ بيهقي (حكايت جعفر بن يحيي بن خالد برمكي) مي
نبشت كه رسم چنين بود، قريب هزار قصه بود كه همه توقيع كرد كه  خواند و جواب مثبت مي ها مي و قصه

بود افزون از صد خطّ مقَرمط، و در فالن كار چنين و چنين بايد كرد و در فالن چنين و آخرين قصه طوماري 
خادمي خاص آمده بود تا يله كند تا بيش كار نكند، جعفر بر پشت آن قصه نبشت: ينظَرُ فيها و يفعلُ في بابها 

ها به مجلس قضا و وزارت و احكام و اوقاف و نذر و  ما يفعلُ في امثالها، و چون جعفر برخاست آن قصه
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گنده «و در جايي ديگر آمده: » )888: 1371(بيهقي، ند و مردمان به تعجب بماندندي. خراج بردند و تأمل كرد

ي خود برداشت و گفت:  پير چون ملك را چنان تنها يافت از پس خاشاك برخاست و پيش ملك آمد و قصه
  »)45(همان: ي او بخوان و حال او بدان.  داري داد اين ضعيفه بده و قصه اي ملك اگر جهان

  
  دنامهگشا
» اعتبارنامه«و » حكم مأموريت«ي سرگشاده از قبيل فرمان و منشور را گويند. در اصطالح امروزي  نامه
دادند و  اي بود كه براي اجراي كارهاي مهم به دست قاصد مي ي سرگشاده توان گفت. گشادنامه، نامه مي

» فرمان اختيارات تام و آزادنامه«معني نوشتند. و نيز به  االجرا را در آن مي هاي الزم مأموريت وي و فرمان
اي از گشادنامه كه سلطان محمود غزنوي به خطّ خود به خيلتاشي تازنده نوشته و  است. در تاريخ بيهقي نمونه

ي نقش كردن تصاوير مردان با زنان بر  ي گزارش منهيان درباره در آن به بيان مأموريت وي و تحقيق درباره
بسم اهللا الرحمن الرحيم، محمود بن سبكتگين را فرمان چنان «خوانيم:  خته است ميخانه پردا ديوارهاي خيش

است اين خيلتاش را كه به هرات به هشت روز رود. چون آنجا رسيد يكسر تا سراي پسرم مسعود شود و از 
راي كس باك ندارد و شمشير بركشد و هركس كه وي را از رفتن باز دارد گردنِ وي بزند، و همچنان به س

فرود رود و سوي پسرم ننگرد و از سراي عدناني به باغ فرود رود، و بر دست راست باغ حوضي است و بر 
يي بر چپ، درونِ آن خانه رود و ديوارهاي آن را نيكو نگاه كند تا بر چه جمله است و در آن  كرانِ آن خانه

ه سوي غزنين بازگردد. و سبيلِ قتلغ خانه چه بيند و در وقت باز گردد، چنان كه با كس سخن نگويد و ب
تگين حاجبِ بهشتي آن است كه بر اين فرمان كار كند اگر جانش به كار است، و اگر محابايي كند جانش 

(بيهقي، ي اهللا و عونه، والسالم.  برفت، و هر ياري كه خيلتاش را ببايد داد بدهد تا به موقعِ رضا باشد، بمشيه
1371 :147(«  

نوشت چنان كه در تاريخ  ا را، اغلب صاحب ديوان رسالت يا يكي از دبيران ماهر و كاردان ميه گشادنامه
ي  ها داد كه ملطّفه داده آمد و استادم وي را مثال [ركابداري از معتمدان]و اين ملطّفه و نامه بدو «بيهقي آمده: 

  »)512(همان: و ركابدار برفت.  ي بزرگ را بر چه جمله رساند، و گشادنامه نبشتم خرد را چه كند و نامه
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  مشافهه
مصدري است عربي كه جمع آن مشافهات است. در لغت به معني روياروي سخن گفتن، و گفتگو است. 

شده، سپس  ي امري به صورت شفاهي بيان مي : ذيل واژه مشافهه) و نيز نكاتي است كه درباره1372(دهخدا، 
كردند. به تعبير ديگر  ر آورده، براي شخص مورد نظر ارسال ميمنشي يا منشيان ديوان آن را به تحرير د

رساند. چنان كه در  مشافهه پيامي است كه رسولِ سلطان آن را به طور شفاهي از طرف وي به سلطان ديگر مي
  )248: 1371(بيهقي، » نبشت در اين باب. مشافههو استادم نامه و دو «خوانيم:  تاريخ بيهقي مي

كه عبدالجبار پسر وزير را آنجا (نزد باكاليجار والي گرگان) به رسولي فرستاده آيد با و قرار گرفت «و: 
.» ها و مشافهات نسخت كرد و نبشته آمد ...  دانشمندي و خدمتكاراني كه رسم است... و استادم بونصر نامه

  )480(همان، ص 
كرد و مطالب مورد  رسمي تهيه مي هاي گاهي رئيس ديوان رسالت مضمون و محتواي مشافهات را همانند نامه

ها مطلب به طور كامل و با شرح  مشافههنمود تا رسول نيازي به گرفتن خبر نداشته باشد، در  نياز را تحرير مي
اينك جواب آنچه تو را «خوانيم:  اي مبهم باقي نماند. چنان كه در تاريخ بيهقي مي و بسط بيان مي شد تا نكته

فرموديم نبشتن تا تو بداني كه سخن بر چه نمط بايد گفت و حاجت نيايد تو را  مشافههبايد داد در اين 
  )275(همان، » استطالع رأي ما كردن.

اي بوده خطاب به كسي كه در حضور بوده و براي امري  در اصطالح دبيران عصر غزنوي نوشته مشافهه«
ها را از  كردند و گفتني طبق آن كار ميهايي بوده كه بر  شده است. مشافهات همانند دستورالعمل گماشته مي

 )261: 1373(انوري،  »گويند. شرح وظيفه مي مشافههگفتند. در اصطالح امروزي به  روي آن نوشته مي
فرستد تحت  اي از مشافهاتي را كه سلطان مسعود بر زبان ابوالقاسم حصيري براي خان تركستان مي نمونه

  ) آمده است.280، 274هقي (صص در تاريخ بي» المشافهة الثانية«عنوان 
ي صاحب ديوان رسالت بوده و گاهي نيز  ي غزنوي بر عهده نسخت مشافهات و نيز خواندن آنها در دوره

آن اشاره كرده است:   دبيران كافي و كاردان اين وظيفه را بر عهده داشتند، چنان كه بيهقي در تاريخ خود به
استادم اين مشافهات و پيغامها به خطّ «) و: 666: 1371(بيهقي، » ندها و مشافهات استادم بستد و بخوا نامه«

  )667(همان، » خويش نبشت و بوالعال را داد تا نزديك امير برد
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  ي مظالمي نامه
شد تا به شكايت كسي رسيدگي شود به  اي بوده كه از جانب حكومت به عامالن و كارگزاران فرستاده مي نامه

  ي عنايتي) ي درخواست رسيدگي به شكايات است. (رجوع به نامه تعبير امروزي همان نامه
  

  ي معما) معما (نامه
هاي لغت به معني پوشيده شده و سخن مشكل و دشوار آمده است و مرحوم دهخدا در  معما در فرهنگ

مي دانسته االطبا آن را كال هاي خطّي به معني رمز، سخن رمزآميز و كالم دشوار ذكر كرده است. ناظم يادداشت
  : ذيل واژه معما)1355كه به طريق رمز و ايما بر اسمي داللت كند. (نفيسي، 

اي رمزدار است كه چون به دست بيگانه بيفتد فهم آن برايش مقدور نباشد (دهخدا،  ي معما/معمانامه، نامه نامه
ها  ها و پيغام كه به ضرورت در نامه: ذيل واژه معما) و معما نهادن نيز به معني معين كردن رمزهايي بوده 1372

  شده است. از آنها براي پنهان ماندن مقصود استفاده مي
شد تا از افشاي مندرجات آن جلوگيري شود.  در معماها مطالب محرمانه و سرّي به صورت رمز نوشته مي

هاي سرّي و  ي نامهها با ملطّفه تنها در رمزي بودن مطالب و مندرجات آن است. بيهق تفاوت اين گونه نامه
آيد كه درك  هايي كه آورده چنين برمي از مثال )869: 1371(بيهقي، خوانده است. » معما  ملطّفه«محرمانه را 

ي دانستن كليد  معني و مفهوم آنها به ترجمه كردن و بيرون آوردن معما وابسته است و اين امر تنها به واسطه
  شود. ي معما ميسر و عملي مي قرارداد ميان نويسنده و گيرنده –معما 

در اصطالح دبيران معما به معني رمز و معما نوشتن همان رمزنويسي است. اما معما نهادن به معني توافق دو 
 طرف بر يك معما بوده است، همچنين بيرون آوردن معما در معني خواندن رمز است كه امروزه نيز متداول

سعدي در وقت به معمايي كه نهاده بود با خواجه احمد «است. چنان كه در تاريخ بيهقي آمده است: 
يي نويسد  اكنون معمانامه و سعدي را گفته آمد تا هم«و: » )403(همان: عبدالصمد اين حال به شرح باز نمود. 

(همان: ه بود باطل بوده است. با قاصدي از آنِ خويش و يكي به اسكدار كه آنچه پيش از اين نوشته شد
404(«  
ي معما نبشت يكي به  و سعدي را خواجه دل گرم كرد و چنان كه من نسخت كردم در اين باب دو نامه«و: 

آنچه نبشته بوده است آن تضريبي بوده است كه بوالفتح ميانِ «دست قاصد و يكي بر دست سوارِ سلطان كه 
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و مسعدي را » د و بدين سبب حاتمي مالش يافت بدانچه كرد.دو مهتر ساخت كه با يكديگر بد بودن
  )405(همان: بازگردانيدند. 

ي غزنوي از  حاصل سخن اينكه نوشتن معما، بيرون آوردن معما و خواندن آن و نيز معما نهادن در دوره
وان ت وظايف و اعمال صاحب ديوان رسالت بوده است چنان كه از مطالب صفحات مذكور به تصريح مي

  دريافت.
  

  ملطّفه
ي خرد كه در آن موجز و  ي خُرد، رقعه، نوشته مختصر، نامه ي باريك، نامه اي است در معاني نامه ملطّفه واژه

ي  ي مطلب يا مطالبي نويسند، مالطفه، مجازاً مكتوب و مراسله را نيز گويند. ملطّفه به معني نامه خالصه
) اين 305: 1369آمده است. (بهار، » مالطفه«نامه  در سياست خصوصي و كوچك، و بيهقي اول بار آورده، و

  اند. نوشته ها كوچك بوده و اغلب در كارهاي فوري مي نامه
ي كوچكي بوده كه در  نامه» ملطّفه«آيد كه  از به كارگيري مكرّر ابوالفضل بيهقي در موارد مختلف چنين برمي

اي كه نوشتگين  شده. مثالً از ملطّفه ختصر نوشته ميآن مطالب محرمانه و اغلب فوري به صورت كوتاه و م
نويسد و او را خيلتاشي كه براي  خاصه (خادم سلطان محمود) كه از طرف مسعود مشرف نزد پدرش بوده! مي

شود كه ملطّفه  گرداند، كامالً روشن مي اش خواهد آمد با خبر مي ي نقاشي شده ي خيش خانه تحقيق درباره
  ه است.شامل مطالب محرمان

ي خويش،  وي (نوشتگين) به وثاق خويش آمد و سواري از ديو سوارانِ خويش نامزد كرد با سه اسب خياره«
و با وي بنهاد كه به شش روز و شش شب و نيم روز به هرات رود نزديك امير مسعود سخت پوشيده و به 

  »)146: 1371، (بيهقياي نبشت به امير مسعود و اين حالها باز نمود.  خطّ خويش ملطّفه
خوانيم:  اي كه بوسهل زوزني براي فروگرفتن خوارزمشاه آلتونتاش كرده است، مي همچنين در مورد دسيسه

امير گفت تدبير چيست؟ كه آنجا لشكري و ساالري محتشم بايد تا اين كار بكند. بوسهل گفت سخت آسان «
ملنجوق كه مهتر لشكر كُجاتست و حضرتي است اگر اين كار پنهان مانَد. خداوند به خطّ خويش سوي قائد 

اي نويسد تا وي تدبير كشتن و فروگرفتن او  باشد و به خون خوارزمشاه تشنه است، ملطّفه و به خوارزم مي
كند. و آنجا قريب سه هزار سوار حشم است، پيداست كه خوارزمشاه و حشَم وي چند باشند، آسان وي را بر 
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خط خداوند باشد، اعتماد كنند و هيچ كس از دبيران و جز آن بر آن واقف  توان انداخت. و چون ملطّفه به

  »)402(همان: نگردد. 
و قوي دل گردانيدن گيرندة آن و نيز به خاطر اهميت مطلب، ملطفه را   گاهي براي رسميت بخشيدن به ملطّفه

امضاي سلطان رسيده باشد.  هايي است كه به هاي توقيعي ملطفه مراد از ملطّفه«كردند  با توقيع همراه مي
امير گفت «چنان كه در فرار سوري و حمدوي از نشابور در تاريخ بيهقي آمده است: )» 170: 1373(انوري، 

سوي ايشان نامه بايد فرستاد با قاصدان چنان كه صواب بيني. بونصر گفت ... اما فريضه است دو سه قاصد با 
نيز نك همان:  722: 1371(بيهقي، دن تا آن كوتوال قوي دل گردد... هاي توقيعي به قلعت ميكالي فرستا ملطّفه
512(«.  

بايست مطالب آن را با ايجاز و  ها محرمانه و خصوصي بوده و نبايست افشا شوند، مي چون مندرجات ملطّفه
كه  ها را به وسيلة اشخاصي نوشتند تا فرستادن آنها سهل و آسان باشد. گاهي ملطّفه در كاغذهاي كوچك مي
پس كفشگري را به گذرِ آموي بگرفتند «فرستادند:  گرفتند چون كفشگر و سياح مي مورد سوءظن قرار نمي

رود و نامه دارد سويِ  گونه و مطالبت كردند مقرّ آمد كه جاسوس بغراخان است و نزديك تركمانان مي متّهم
بونصر با وي خالي كرد و احوال تفحص  ايشان و جايي پنهان كرده است. او را به درگاه فرستادند و استادم

هاي خرد  كرد او معترف شد و آلت كفشدوزان از توبره بيرون كرد، و ميان چوبها تهي كرده بودند و ملطّفه
گون كرده تا به جاي نيارند، و گفت اين  آنجا نهاده پس به تراشة چوب آن را استوار كرده و رنگ چوب

(همان: ها را نزديك امير برد...  را پوشيده به جايي بنشاند و ملطّفهبغراخان پيش خويش كرده است مرد 
695(«.  

كردند تا چنان  اي ديگر با او همراه مي فرستادند، نامه ي قاصدان معمولي به جايي مي هر گاه ملطّفه را به وسيله
چنان كه در ». ملطّفه«ي پوشيده  است نه مأمور نامه» فراخ نبشته«وانمود شود كه پيك مأمور بردن آن نامه 

ي بزرگ از برِ قبا بيرون كرد و پيش  ركابدار پياده شد و زمين بوسه داد و آن نامه«خوانيم:  تاريخ بيهقي مي
هاي خُرد كه بونصر مشكان تو را داد و گفت آن را سخت پوشيده بايد داشت  داشت .... امير گفت آن ملطّفه

ها در موم گرفته بيرون  ن فروگرفت و ميان نمد باز كرد و ملطّفهتا رسانيده آيد كجاست؟ گفت من دارم، و زي
اهللا عنه بوسهل زوزني را گفت بستان، بوسهل آن را  كرد و پس آن را از ميان موم بيرون گرفت. امير رضي

شد تا  ها به صورت رمزي و معمايي نوشته مي گاهي ملطّفه» )29(همان: اند...  بستد، گفت بخوان تا چه نبشته
ها  راي جلوگيري از افشاي مندرجات آن دقّت زيادتري به عمل آيد. بيهقي در كتاب خويش از اين گونه نامهب
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ها رسيد معما از صاحب بريد بلخ اميرك بيهقي، ترجمه  و ملطّفه«ياد كرده است: » ي معما ملطّفه«با عنوان 
  »)869(همان: ...  كردم نبشته بود كه: داود آنجا آمد به درِ بلخ با لشكري گران و

ي  كامالً آشكار است كه درك معني معماها مربوط به ترجمه كردن و بيرون آوردن معماست و به وسيله
  ي آن است. ي معما و گيرنده گردد و اين كليد معما، قراردادي بين نويسنده دانستن كليد معما عملي مي

  
  منشور

هاي دولتي و  رگشاده كه جمع آن مناشير است. به نامهمنشور لفظي است عربي در معنيِ فرمان و حكم س
: ذيل 1372ها و دستورهاي غيرمحرمانه.(دهخدا،  ديواني كه سرش بسته نباشد، منشور گويند از قبيل فرمان
ي صاحب  نويس) آن به وسيله داد و ابتدا سواد (پيش واژه منشور) معموالً سلطان فرمان نوشتن منشورها را مي

نويس)  ي يكي از دبيران بياض (پاك شد و پس از آن به وسيله يا دبيري كاردان و بزرگ تهيه ميديوان رسالت، 
اميرالمؤمنين، ممالكي كه «شد. منشور خليفه القادر باهللا به سلطان مسعود در تاريخ بيهقي چنين است:  مي

مين ولي المؤمنين، به تو مفوض االسالم و المسل الدين و كهف الملّه و نظام الدوله و امين پدرت داشت يمين
اي: ري و جبال و سپاهان و طارم و ديگر نواحي، و آنچه پس از اين گيري از ممالك  كرد. و آنچه تو گرفته

  »)53 - 54: 1371(بيهقي، مشرق و مغرب، تو را باشد و بر تو بدارد. 
و منشور  177 – 179ص و منشور مشرفان ص 180در تاريخ بيهقي از منشور اشراف (فرمان مشرفي) ص 

سخن به ميان آمده است. اينگونه منشورها نيز به فرمان سلطان و به وسيله صاحب ديوان  315واليت ص 
شدند. بدين وسيله كس يا كساني را كه مشرفي و يا واليت منطقه يا شهري  رسالت يا دبيري بزرگ تهيه مي

  گماشتند:  برمي
و استادم منشورها نسخت كرد، و تحرير آن من كردم، دهستان به نام داود و نسا به نام طغرل و فراوه به نام «

  »)641(همان: يبغو، و امير آن را توقيع كرد. 
يكي ديگر از وظايف اصلي و اختصاصي صاحب ديوان رسالت، گرفتن منشور خليفه و خواندن و ترجمه 

شده است. اين اعمال از  امر سلطان و در حضور رجال و اعيان عملي ميكردن آن به پارسي بود كه به 
ي تشريفات دربار مربوط به ديوان رسالت بوده كه هنگام آمدن رسول خليفه و آوردن منشور حكومت  جمله

و منشور و نامه بوسهل بخواند و «گرفته است. چنان كه در تاريخ بيهقي آمده:  و القاب سلطان انجام مي
  »)52(همان: پارسي بگفت.  ي مختصر، يك دو فصل، ي ترجمه
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آيد كه هر گاه صاحب ديوان، مهارت و سرعت عمل الزم را در  هاي ابوالفضل بيهقي چنين برمي از نوشته
ي آن را تهيه  خواسته و ترجمه ي منشور نداشته، قبل از آمدن رسول به دربار، پوشيده منشور را مي ترجمه

بوسهل «كرد:  دار ديوان رسالت بود چنين مي ني كه قبل از بونصر مشكان عهدهكرد، مثالً بوسهل زوز مي
هاي آن راست كرده.  ها بخواسته و فرونگريسته و ترجمه پوشيده نيز كس فرستاده بود و منشور و فرمان

  »)51(همان: 
  

  مواضعه (مواضعة)
: 1372با هم و ... آمده است. (دهخدا، نامه، قولنامه، عهد، قرارداد و شركت  در لغت به معني قرارداد، پيمان

ذيل واژه مواضعه) در اصطالح دبيري نوشته و قراردادي تفضيلي بود كه بين سلطان و وزير يا صاحب منصبي 
شد. (انوري،  ها ميان دو تن از رجال در امور ديواني يا مالي و ... بسته مي شد. گاهي مواضعه ديگر نوشته مي

هايي بوده كه طرف مواضعه ملزم به رعايت آنها و  ها و پاسخ ي پرسش ردارندهها درب ) مواضعه177: 1373
  كاركردن از روي آن بود.

منصبي ديگر رسم بود كه  آيد كه در تفويض شغلي مهم، چون وزارت و صاحب از تاريخ بيهقي چنين برمي
ديده فصل به فصل  الزم مي نامزد وزارت شرايط و حدود كار و نيز اختياراتي را كه براي انجام دادن آن شغل

ي شغل  نوشت. و در پايان قبول كننده كرد و سلطان موافقت خود را در زير فصول آن مي يا يك جا تحرير مي
نوشته و سلطان  اي را كه نشانگر صدق نيت و راستي گفتار و كردار و ايفاي وظايف خود باشد مي سوگندنامه

  ساخته است. د مينيز قبولي خود را تحرير و به سوگند مؤكّ
خوانيم  مي [خواست وزير سلطان مسعود شود هنگامي كه مي]در تاريخ بيهقي از قول احمد حسن ميمندي 

مواضعه نويسم تا فردا بر رأي عالي زاده اهللاُ علواً عرضه كنند و آن را جوابها باشد به خطّ خداوند سلطان «كه: 
ي آن از قول بونصر مشكان در خطاب به امير مسعود  در ادامه و» )186: 1371(بيهقي، و به توقيع مؤكّد گردد. 

گفتم رسم رفته است كه چون وزارت به محتشمي دهند آن وزير مواضعه نويسد و شرايط شغل «خوانيم:  مي
خويش بخواهد و آن را خداوند به خطّ خويش جواب نويسد، پس از جواب توقيع كند و به آخر آن ايزد عزّ 

يي باشد با شرايط تمام كه وزير آن را بر زبان راند و  كه وزير را بر آن نگاه دارد و سوگندنامهذكره را ياد كند 
  .»)187(همان: خطّ خويش زير آن نويسد و گواه گيرد كه ر حكمِ آن كار كند و ... 
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ن  در تاريخ بيهقي مواضعه نوشتن نيز آمده است، مواضعه نوشتن قرار انجام كاري را با شرايط و حدودمعي
تحرير كردن است. عالوه بر اين از عرضه كردن مواضعه، نوشتن جواب مواضعه و خطّ مواضعه يا سند 

اگر صواب چنان «خوانيم:  هاي زير از تاريخ بيهقي مي موافقت سخن به ميان آمده است. چنان كه در نمونه
خط مواضعه » )211(همان: باز دهد.  بيند كه ايشان را به خانه بايد فرستاد باز فرستد و خط مواضعه بديشان

  (= سند موافقت)
كرد و پس از تصويب كردن امير  ها را تهيه مي ي وي معموالً جواب مواضعه صاحب ديوان رسالت يا خليفه
آورد به طوري كه سلطان مسعود غزنوي اين كار را به ابوالفضل بيهقي محول  آنها را از سواد به بياض درمي

هاي اينها بر چه  مواضعه بستد و تأمل كرد، پس گفت جواب«جانشين بوسهل زوزني بود:  كرد، زماني كه وي
تر باشد كه بونصر مشكان در چنين ابواب چه نبشتي.  جمله خواهي نبشت كه شك نيست كه تو را معلوم

يع كند. گفتم معلوم است بنده را، اگر رأي عالي بيند جواب مواضعه بنده نويسد و خداوند به خط عالي توق
گفت: بنشين و هم اينجا نسخت كن، مواضعه بستدم و بنشستم و فصول را جواب نبشتم و بخواندم. امير را 
خوش آمد و چند نكته تغيير فرمود، راست كردم بر آن جمله كه بر لفظ وي رفت، و پس بر آن قرار گرفت و 

  »)886(همان: زيرِ فصولِ مواضعه نبشتم و امير توقيع كرد. 
و جواب و خطّ مواضعه و نيز  مواضعهآيد، نوشتن  هاي بيهقي برمي خن اين است كه آنچه از نوشتهحاصل س

ي صاحب ديوان رسالت يا يكي از دبيران بزرگ و با  ي اعمالي بوده كه به وسيله عرضه كردن آنها از حمله
  گرفت. تجربه كه حكم خليفه يا جانشيني او را داشت، انجام مي

  
  يررسميهاي غ نوشتن نامه

نوشت و  يافتند به خطّ خود مي هايي را كه رسمي نبودند و انتشار نمي گاهي اوقات صاحب ديوان رسالت نامه
كه ]استادم اين مشافهات و پيغامها «خوانيم:  رساند. چنان كه در تاريخ بيهقي مي مطلب را به عرض مي

به خطّ خويش نبشت و بوالعال را داد تا نزديك امير برد و پس بيك  [رسوالن ايلك خان آورده بودند
  »)667: 1371(بيهقي، دوساعت جواب آورد كه نيك آمد. 

  زنهارنامه (امان نامه)
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دادند.  اي بوده كه طي آن به فرد يا افرادي امان و پناه داده و او را مورد عفو و بخشش قرار مي نامه و نوشته

در اين ميانه عبدوس را بخواند و انگشتري «: ذيل واژه زنهارنامه) در تاريخ بيهقي آمده است: 1372(دهخدا، 
  »)301: 1371(بيهقي، .. خويش بدو داد و اماني به خطّ خود نبشت و پيغام داد كه .

  
  پندنامه
: ذيل واژه پندنامه) هر گاه امير 1372گويند. (دهخدا، » پندنامه«ي پند و اندرز باشد،  اي كه دربردارنده به نامه

خواست حاكم يا شخص نافرماني را با نصيحت و اندرز به اطاعت و فرمانبرداري در امور مملكتي  مسعود مي
«... كرد. در تاريخ بيهقي از جانب بونصر مشكان خطاب به مسعود آمده است:  ه ميوادارد از پندنامه استفاد

كند، كه در مجلس  بنده بيش ازين نگويد، كه صورت بندد كه بنده در باب باكاليجار و گرگانيان پايمردي مي
چ روزگار جز امد و به هي اند كه بنده وكيل آن قوم است، و واهللا كه نيستم و هرگز نبوده عالي صورت كرده
: 1371(بيهقي، ام و به پندنامه و رسول شغل گرگانيان راست شود اگر غرضي ديگر نيست ....  مصلحت نجسته

577(«  
  

  نامه شكست
نامه بوده كه در هنگام لزوم و با تمهيد مقدمات  ي غزنوي شكست يكي از اقسام مكاتيب ديواني در دوره

اي كه در پايه و اساس سلطنت وهن و سستي ايجاد  به گونه شد. مناسب در ديوان رسالت ترتيب داده مي
نوشتند، و به حكمرانان و سالطين  نامه را به منظور طلب ياري و يا آگاهي از شكست مي ننمايد. شكست

  كردند. ها و حكّام كشور ارسال مي ديگر كشورها و گاهي به اطراف مملكت و واليت
اي است كه مسعود غزنوي، به هنگام  نامه باقي مانده است، شكست نامه كه از عصر غزنوي اي از شكست نمونه

شكست از سالجقه، در حوالي مرو، به ارسالن خان، خان تركستان، نوشته و با ركابداري مسرع فرستاده و 
  »)846 - 853: 1371(بيهقي، طلب ياري كرده است. 
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  گيري نتيجه
آيد كه خط و كتابت و نامه از اشكال چنين برميشده است، مجموعه مطالبي كه در اين مقاله به آنها اشاره  زا

آمده است. دبيري از مشاغل ميي مستقيم اطالعات به شمار  متنوع خبررساني بوده و در واقع انتقال دهنده
شدند و گاهي به  يان و اشراف برگزيده ميبسيار مهم و ارزشمند در اين ادوار بوده است. دبيران غالباً از اع

اي كه حكام در امور  رسيدند. آنان حكم مشاوران خاص حاكمان را داشتند به گونه مقام وزارت هم مي
كردند و  ها، گرفتن خراج و ماليات و ... با آنها مشورت مي مختلف لشكري و كشوري، از قبيل عزل و نصب

وظايفي بر عهده داشتند كه همگي از ارزش و اهميت مقام دبيري داراي خصايص و شرايط خاصي بودند و 
ي  توان اذعان داشت كه شيوه ي آن روزگاران حكايت دارد. بنابر آنچه كه اشارت رفت مي در دربار و جامعه

ها انواع مختلفي داشته كه غالباً به فرمان حاكم و  ها يك دست نبوده و عالوه بر آن نامه كتابت و نگارش نامه
ها متضمن مضاميني خاصي بودند. دبيران با و هر كدام از نامه شدند ي كاتبان و دبيران نوشته مي به وسيله

افزود و به اين نوشتند و در بسياري موارد حاكم چيزهايي به نامه ميها را ميتوجه به دستور حاكمان نامه
  شد. ها و كاربرد آنها متفاوت ميترتيب نوع نامه
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