
 

  انحطاط نثر فارسي در قلمرو حكومت هرمز
  »شانزدهم ميالدي/ از اوايل تا اواخر قرن دهم هجري « 

  1حسام الدين نقوي
  :چكيده

تنها اثر مكتوبي است كه تا كنـون از   ،و تركي موجود در آرشيو ملي پرتغال درباره هرمز و خليج فارس عربي ،اسناد فارسي
پـردازش بـه ايـن اسـناد از آن روي      .از نثر ادبي برجاي مانده استاي  اشغال هرمز، از نويسندگان منطقه به عنوان گونهي  دوره

باشد كه اين مكتوبات عالوه براينكه تاريخي محلـي اسـت و اطالعـات دسـت اولـي از اوضـاع اجتمـاعي و         مي بايسته و الزم
كه تاكنون كمتر به آنها بهاء داده شده اسـت   –دهد  مي تصادي و سياسي و ديواني اواسط صفويه در جنوب ايران را به دستاق
توانـد تصـويري    مي ،گيرد مي ات و اخوانيات جايادبي نيز به شمار آمده و در قلمرو سلطانيهاي  به لحاظ اينكه يكي از گونه –

گرش و نگارش نويسندگان هرمزگاني در آن عصر را به نمايش بگذارد كه اين موضـوع  ني  از فضاي ادبي و عمق و نوع شيوه
  .نيز از نگرگاه تاريخ ادبيات منطقه داراي اهميت فراواني است

نوشتاري هاي  تاريخي نويساي اين مكتوبات و ويژگيهاي  اين مقاله به روشي توصيفي و تطبيقي و تحليلي به بررسي زمينه
رآيند حاصله نمايانگر فروپاشي و واپس گرايي ادبيات و نثر فارسي در آن دوره بوده كه همپـاي ادبيـات در   ب .آن پرداخته است

  .ايران صفوي پا به واگرايي و تقهقر نهاده است
  خليج فارس ،نثر فارسي ،اسناد فارسي در آرشيو ملي پرتغال ،نامه نگاري ،هرمز در عصر استعمار :واژگان كليدي

   :مقدمه
شـعر قـرار داشـته    ي  مكتوب به شكل نثر در تاريخ زبان و ادبيات فارسي تا همين اواخر همـواره در سـايه  ادبيات 

از اين رو از نظم فارسي عقب مانده و به تبع آن اين روند بر ادبيات مكتوب هرمزگان نيز سايه افكنـده اسـت    ؛است
دورهي قاجار كه با خيزش سديدالسلطنه كبابي  تا اواخر ،كه علي رغم وجود چند اثر انگشت شمار منظوماي  به گونه

ادبيات محض قرار گيرد با همان سير و نظمي كه در ادبيات پر مايـه  ي  هيچ گونه اثر منثوري كه در زمره ،همراه است
 تـاريخي و خـاطره نويسـي اطـالق     ،علمي ،عاشقانه ،تمثيلي ،عاميانه ،فارسي سراغ داريم و از آنها به ادبيات داستاني

  .تاكنون به دست نيامده است ،ودش مي
ي  و اين گونـه نيازهـا را بـه مـدد حضـور قدرتمندانـه       -ادبيات داستاني ي  در زمينه –ادبيات فارسي اين كمبودها

ي  حديقـه  ،فردوسيي  و آثاري چون شاه نامهها  ملي شعر با رواج شعر روايي در طول دوراني دراز با مثنويي  رسانه
گر چـه   ؛مثنوي معنوي و بسياري از شاهكارهاي ديگر بر طرف نموده است ،نظاميي  سهخم ،گلستان سعدي ،سنايي

كوتاه تر و ترديد آميزتر در هايي  اما با گام ،نثر فارسي همانگونه كه زرين كوب بدان اشاره نموده است پا به پاي شعر
  ).32: 1385 ،زرين كوب(بخشد  مي پيمايد و آن را وسعت و غنا مي سراسر ادب فارسي را ،طوالنيهاي  طي قرن

 .براي جبران اين نقيضه و به دليل كمبود منابع منثور در هرمزگان اين مقاله بـه منـابع آرشـيوي روي آورده اسـت    
استفاده از منابع اسنادي و آرشيوي براي مطالعات علوم انساني و از جمله ادبيات در اروپـا سـاليان درازي اسـت كـه     

ران عمر زيادي ندارد و به تـازگي مـورد توجـه قـرار گرفتـه و اخيـراً مراكـز دانشـگاهي و         رواج يافته است اما در اي
پژوهشي ديگر با انتشـار اينگونـه آثـار راه را    ي  پژوهشي از جمله بنياد ايران شناسي و ميراث مكتوب و چند موسسه

  .اند براي پژوهشگران هموار نموده
بوده  "تركي در آرشيو ملي پرتغال در مورد هرموز و خليج فارس ،عربي ،اسناد فارسي" يكي از اين منابع آرشيوي

كه به همت جهانگير قائم مقامي يكي از پيش گامان مطالعات خليج فارس براي نخستين بار طي چنـدين شـماره در   
  .باشد مي تاريخي منتشر شده است كه منبع اصلي و ثابت اين مقالههاي  بررسيي  مجله

اين است كه با توجـه بـه فقـر منـابع مكتـوب در ادبيـات پيشـين        ها  نجام اين بررسيچنانكه اشاره شد ضرورت ا
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از ايـن نظـر كـه ايـن مكتوبـات در       ،توان از خالل آنها تاريخ منطقه را بازسـازي نمـود   مي عالوه بر اينكه ،هرمزگان
دوسـتانه  هـاي   و نامـه  )اتسـلطاني (دربـاري  هاي  بندي نثر فارسي در رديف انشاء و نامه نگاري و مملو از نامه تقسيم

تـوان بـا تعمـق در آنهـا      مـي  ادبي نثر فارسـي قـرار گرفتـه و   هاي  خود نيز در شمار گونهي  كه به نوبهاند  )اخوانيات(
يعني موضوعي  ،انديشه ورزي و نگرش نويسندگان و حال و هواي ادبي زمانه را هم مورد سنجش قرار دادهاي  شيوه

و اين مقاله سعي دارد براي نخستين بار و در حد توان به آن نزديك شده تـا بـه ايـن     كه تاكنون به آن پرداخته نشده
  :نيز پاسخ دهدها  گونه پرسش

توانسته است فضاي اختناق و طعم تلخ اشغالگري  ،هرمز نوشته شدهي  آيا اين مكتوبات كه از زبان نخبگان جامعه
 ؟نمايد بيگانگان را بيان

ترسل در داخل ايراندر آن زمان يعني ي  و چه اختالفاتي با شيوهها  نسبت و شباهتسبك نويسندگي در هرمز چه 
 ؟قلمرو وسيع تحت حاكميت صفويان داشته است

بي چون و چراي ي  دهد كه سلطه مي رود آن گونه كه شواهد تاريخي نشان مي مفروضات مقاله اين است كه گمان
بر آمدن صفويه و سخت گيـري آنهـا در    ،آنها بر كليه امور جزيره حكومت استعمارگر پرتقال بر منطقه و اعمال نفوذ

خـنج   ،الرستان ،كرمان ،علمي دگرانديش در شيرازهاي  مذهب رسمي خودكه موجب به حاشيه راندن حوزهي  اشاعه
ران و فال كه از مراكز اصلي تربيت و تامين نيروي انساني نخبه و تحصيل كرده و نويسندگان و شاعران و ديوان ساال

ادبيات منطقه و به دنبال آن نثر فارسي نيز در قلمرو حكومت هرمز رو به افول نهـاده باشـد    ،حكومت هرمز بوده اند
باعـث   ...مسـقط و  ،بحرين ،قلهات ،به عالوه مراوده و حضور اقوام عرب تحت حكمراني حكومت هرمز مانند ظفار

بر نثر و زبان فارسي و به طور كلـي در   ،ي رايج در منطقهخليجي  عربي زدهي  عربي و همچنين لهجههاي  ورود واژه
  .گويش وران بومي در اين دوره اثر نهاده باشد

نثـر  هاي  نظري مقاله كه همانا ويژگيهاي  سپس چهارچوب ،اشغال هرمزهاي  براي پيگيري اين موضوع ابتدا زمينه
اد فارسي در آرشيو ملـي پرتغـال و سـپس تـر بـا      همچنين معرفي ثابت مقاله يعني اسن ،باشد مي فارسي و نامه نگاري

شود و نتيجـه گيـري    مي تطبيق و سنجش ادبي آن پرداخته ،مطالعه بينا متني به كاوش در مكاتبات اين دوره و تحليل
 .ديگر مقاله خواهد بودي  نيز پاره

  :زمينه و بستر تاريخي - 1
، ويلسـن، آشـتياني،   واالدا، سايكس، اوبن.از جمله ر فارس نويسان ايراني و خارجيي مورخان و خليجتقريباً همه

، اشـغال ايـن   اقبال، فلسفي، سديدالسلطنه كبابي، اقتداري، قائم مقامي، سايباني، تكميل همايون و بيش از همه وثوقي
بعـد  ي قرن شانزدهم مـيالدي بـه   فارس در آستانه ترين رخدادهاي تاريخي خليجپرتغال را يكي از مهم منطقه توسط

ب و بغـض و    ؛اندخوانده و آن را مورد توجه قرار داده هر چند كه گزارش برخي از نويسندگان غيرايراني تواَم با حـ
اي از روايت اشـغال  ها خالصهبه هر رو با نگاهي به آثار آن. باشددر نظر گرفتن منافع ملي كشورهاي متبوع شان مي

  :مودتوان به شرح زير بازسازي نخليج فارس را مي
ها از بين رفته بـود دوبـاره برقـرار    ها تا قلب اروپا، ارتباط بين شرق و غرب را كه قرنها و نفوذ آني مغولحمله

هـا را متوجـه   نمود؛ گزارش جهانگردان اروپايي و ماجراجوهاي غربي و بازرگانان ونيزي و از جملـه مـاركوپولو، آن  
كننـدگان و  رشد بورژوازي و روابط بازرگاني در اروپا، لزوماً مصـرف  .اي آسيا و آفريقا كردهاي افسانهشرق و ثروت

هـاي  طلبيد؛ داد و ستد پر سود طال، عاج، ادويه، مصنوعات فلزي، اسـلحه، مرواريـد، سـنگ   بازارهاي جديدي را مي
كشـورهاي آفريقـا و   ي ها را روانهكه بازار سودآور و پر رونقي در اروپا داشت، آن.. .بها، پارچه، ابريشم، پشم وگران

تاز دريانوردي و حمـل و نقـل در   ها را كه يكهها و اسپانيائيآسيا نمود و اين تمايل و روي كرد بيش از همه پرتغالي
  .، متوجه خود نمودهاي جهان آن روز را صاحب بودندمندترين امپراتورياروپا و قدرت

ايي به هندوستان، حبشـه، عربسـتان و مسـقط و سـاير     سفرها و اكتشافات دريايي و تجاري واسكودوگاما، راه دري
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خواند؛ راني و تجارت و دريانوردي ميشهرها را هموار نمود و از آن به بعد، پادشاه پرتغال كه خود را خداوند كشتي
ي اصـلي  انگيـزه  .ها اعمـال نمايـد و رقبـاي خـود را در هـم شـكند      مصمم شد تا سيادت دريايي خود را بر اين آب

هـا وجـود داشـته    ي ايدئولوژيك نيز در ايـن حركـت  ها تجارت ادويه و كشف بازارهاي جديد بود اما انگيزهپرتغالي
كه در شرح سفرهاي اين ماجراجويان مانند دوآلميدا، واسكودوگاما، آلبوكرك و ديگران و در تواريخ اي است به گونه

سـالتي دينـي و جهادگونـه همـراه بـوده      هـاي تـازه بـا احسـاس ر    اروپا هويداست مـاجراجويي و كشـف سـرزمين   
  )1384،وثوقي(.است

ي خود را براي تفوق تجـارت دريـايي بـر    آلبوكرك دريا ساالر پرتغالي پس از چند سفر اكتشافي طرح جاه طلبانه
با ناوگان بزرگـي عـازم آفريقـا و     1500تجارت مشرق به پادشاه پرتغال ارائه داد و پس از جلب موافقت او در سال 

بر اثر كمبود آذوقه و شـرايط بـد جـوي نـاگريز از     ) يمن(اي در سقوطره تان شد و پس از فتح و ساختن قلعههندوس
  .ي هرمز شدورود به تنگه

ناوگان آلبوكرك پس از رسيدن بدين منطقه و تصرف ظفار، مسقط، قلهـات، خوريـات، خورفكـان و سـاير بنـادر      
دند، پس از يك ماه و نيم تمامي بنادر و سـواحل عمـان را بـه    فارس كه تحت حاكميت پادشاه هرمز بوشمالي خليج

كنـد و  ي هرمز حركت مـي شكند و به قصد تصرف جزيرهسنگين خود و تفوق نظامي، در هم ميي  كمك توپ خانه
كند و وي نيز بـا قبـول پرداخـت بـاج و     اي با او امضاء ميپس از شكست خواجه عطاء وزير قدرتمند هرمز، معاهده

پذيرد امـا پـس از چنـدي بـه كمـك      ها، تابعيت هرمز از پادشاه پرتغال را ميساير امتيازات ديگر به پرتغاليخراج و 
كردن سياست صبر و انتظار و ايجـاد   كند و با پيشهالدين فالي قرارداد را يك جانبه لغو ميمشاور با نفوذ خود، شرف

  .كندها را از هرمز دور ميوقتاً آنشكاف در ميان افسران پرتغالي و ترفندهاي سياسي ديگر م
ميالدي از بنـدر گـواي هنـد كـه      1515كرك در سال دار و مريز، آلبوپس از چند سال دوران فترت و سياست كج

، به سوي هرمز حركت كرده و اين بار در نبردي خونين هرمز با ناوگان خود مركز استقرار استعمارگران پرتغالي بود،
پادشـاه  ي  الحمايهكند و آن را رسماً جزوي از امپراتوري پرتغال كرده و پادشاه آن را نيز تحتمي را به طور كامل فتح

  .آوردپرتغال در مي
دادهاي داخلي ايران در آن زمان به ضرر حكمرانان هرمز و در جهت خالف منافع آنان المللي و رويتحوالت بين

رسمي نمـودن مـذهب تشـيع و     منافع پادشاه صفوي در داخل، اسماعيل صفوي در آن زمان حفظديپلماسي شاه. بود
هاي ايدئولوژيك و جلوگيري از هژمـوني  و درگيري ها در شمال شرقيآمدهاي آن، دفع تهاجم ازبكها و پيدرگيري
دانستند و مدعي سركردگي جهـان اسـالم   ي مسلمين و ادامه خالفت عباسيان ميها كه خود را جانشين خليفهعثماني

هـاي صـليبي در حملـه بـه     جهاني، انتقام اروپائيان از جنگي  هاي داخلي از يك طرف و در صحنهمكشند؛ كشبود
ي دين مسيح با حمايت و پشتيباني پـاپ  نشين با محوريت امپراتوري پرتغال و اسپانيا براي توسعهكشورهاي مسلمان

دفـاع و بـدون   مردان هرمز را دست تنها و بـي لتو كليساي كاتوليك و انتظار ظهور منجي مسيحيت در شرق، كالً دو
  .هاي قدرتمند قرار داده بودپشتيباني دولت

در آن زمان پادشاه هرمز محمدشاه نوجواني دوازده ساله بـود  . ساختار داخلي حكومت هرمز نيز مزيد بر علت بود
عطاء و پادشاه و درباريـان كـه سـني    و وجود دو دولت مرد از دو خاندان پر پيشينه، با نفوذ و قدرتمند يعني خواجه 
هاي سرمايه سـاالر ديگـر كـه شـيعه     مذهب بوده و به دولت عثماني متمايل بودند و رئيس شرف الدين فالي و گروه

مذهب بوده و به صفويه متمايل بودند؛ گر چه هر دو مخالف حضور استعمارگران اروپايي در منطقه بوده و هر دو از 
ها و اختالفات داخلي موجبات ضـعف و  هاي آنان و درگيريآمدند، اما رقابتعمار به شمار ميقهرمانان مبارزه با است

بايسـت از عوامـل اصـلي    و تمامي اين عوامل داخلي و خـارجي را مـي  . عدم يك پارچگي جزيره را فراهم كرده بود
 – 549: 1387 ،وثـوقي (. شـد  بحران هويت اجتماعي و تضاد دروني جامعه هرمز دانست كه نهايتاً منجـر بـه سـقوط آن   

564.(  
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اي كه آلبوكرك به امضاء خواجـه عطـاء رسـاند، پادشـاه هرمـز      ي يك جانبهپس از اشغال هرمز بر اساس عهدنامه
پادشاه پرتغال شد و به گواهي اسنادي كه به دنبال خواهد آمد، خاكساري و بندگي او را پذيرا گشت و عمالً » رعيت«

  .اي در دست عمال استعمارگران پرتغالي شدارادهمنابع مالي را از دست داد و آلت بيهاي قدرت و تمامي اهرم
خورد و اهالي منطقه ها و معادالت اقتصادي و اجتماعي و هويتي منطقه بهم ميپس از اشغال جزيره كليه شاخص

داري هاي مردمي دامنـه قيامهاي ضد استعماري و براي مقابله با اين وضعيت و ايجاد ثبات و اخراج مهاجمين، جنبش
هـا بارهـا دسـت    آن. چنان ادامه داشتكنند كه تا چندين دهه پس از سقوط هرمز و اشغال خليج فارس همرا برپا مي

هاي او در شمال شرقي و غربي و عدم آشنايي بـا  اسماعيل صفوي دراز كردند اما به دليل درگيريكمك به سوي شاه
برداري از نيروي نظامي پرتغال براي مقابله با دولت عثماني، عمالً دخالـت مـؤثري در   همناطق جنوبي ايران و نيز بهر

ها نكرد و درخواست اهالي منطقه از دولت عثماني نيز فقط يك بار اجابت شد و با شكسـت ناوگـان   رفع تعرض آن
شد و باعث نوميدي و خشم  ها، ادامه نيافت و اين مبارزات ضد استعماري پس از چند دهه خاموشها از پرتغاليآن

ي آنان شده و هرمز ديگر هيچ گاه شكوه و رونق گذشته را بازنيافت و روي امنيت و آسـايش را نديـد و   فرو خورده
  .بين المللي به نقاط ديگر و بنادر ديگر جهان منتقل گرديدهاي  كانون فعاليت

؛ تا اين زمـان حكـام هرمـز از حـداقل     )235: 1384وثوقي،(به بعد صورت گرفت  1533انحطاط كامل هرمز از سال 
هـا و گمـاردن   مند بودند اما از اين پس با تغيير سياست اداري پرتغالياستقالل نسبي در امور اقتصادي و گمركي بهره

هـا را از  سران عرب و سرسپردگان خود در آن امور، عمالً پادشاهان هرمز و وزيران حـامي آنهـا را كنـار زدنـد و آن    
  .ي و اقتصادي حذف نمودندصحنه سياس

هـاي اقتصـادي   ي رقابـت ي دوم قرن شانزدهم به صورت وسيع و همه جانبه وارد عرصـه نظاميان پرتغالي در نيمه
برداري از اوضاع را كرده و حداكثر ي خود حداكثر بهرههاي سه سالهي ماموريتكردند كه در دورهشدند و سعي مي

ستاني و فسـاد اداري،  هاي نادرست اقتصادي از قبيل ارعاب و تهديد و رشوهشيوهسود را به چنگ آورند و با اعمال 
معروف بود به اضمحالل كشانده و بـه اقتصـاد سـنتي    » داراالمان«عمالً تجارت امن و سالم منطقه را كه روزگاري به 

المللـي و موقعيـت   بين ها بر منطقه حاكم بود تا اين كه شرايط سياسيهرمزگان آسيب برسانند و همين وضعيت سال
هـا و فروپاشـي امپراتـوري پرتغـال و     هـا و عثمـاني  ها با ازبكدار آنهاي دامنهداخلي پادشاهان صفوي و پايان جنگ

هاي جديد استعمارگر انگليس و هلند و ساير تحوالت جهاني منجـر بـه   ها و برآمدن قدرتتسلط كامل اسپانيا بر آن
 ).همان(ها از خليج فارس گرديد آنها و اخراج كامل شكست پرتغالي

  نامه نگاري در نثر فارسيي  پيشينه - 2
امـا نثـر    .قراردادي در شعر محدود نباشدهاي  نوشته ايست كه به قيد و بند و آهنگ ،نامند مي آنچه سخن وران نثر

همچون شعر داراي تعبيـر  شود به آن اثري ادبي اطالق نمود كه  مي نيز متفاوت است و هنگامياي  ادبي با نثر محاوره
  .ادراكات معمولي بيرون بياوردي  ادبي و عنصر تخيل باشد و آنرا از زبان محاوره جدا كرده و از محدوده

نـوعي تقليـد و تعبيـر ارسـطويي لفـظ       ،مثل شعر و ساير هنرهاي كالسيك ،نثر در مفهوم شايع در نزد اهل ادب« 
زرين (لفظ و عبارت است اما بر خالف شعر فارغ از قيد و وزن و ايقاعي  ،تقليدي  است و اين جا هم مثل شعر وسيله

  ).27: 1385 ،كوب
بعضا ً اداري و ديواني نيـز   ،دوستانه ،عاشقانه ،شخصيهاي  نامه ،حسب حال ها ،مكتوبات آموزشي ،با اين تعريف

 ،تعـدادي از اقشـار عـام و خـاص     چندان نمايان نيست از اين نظر كه برايها  هر چند كه عنصر تقليد و تخيل در آن
هـا   شخصي و سفرنامههاي  سنت نامه نويسي كه مثل گزارش .شود مي ادبي محسوباي  قوي دارند نيز مقولهاي  جاذبه

ي  سـابقه  .در ادبيات فارسي ارزش و اهميت زيادي يافته است ،باشند مي هم حاوي نكات تاريخي و هم لطايف ادبي
از همان آغاز براي تربيـت نويسـندگان و ديـوان سـاالران و      ؛رسد مي يري عهد باستاننگارش به آئين دبي  اين شيوه

  .اند داده مي و رساالت مخصوص تهيه و به آنان تعليمها  منشيان درباري كتاب



 1889/      »شانزدهم ميالدي/ از اوايل تا اواخر قرن دهم هجري « انحطاط نثر فارسي در قلمرو حكومت هرمز

در قرون ميانه و پس از بر آمدن اسـالم نيـز ايـن     .يكي از آنها است "اندر آيين نامك نپشتن"متن پهلوي معروف 
از آن در عهـد  هـايي   معمول بـوده اسـت كـه نمونـه    اند  ن دربار و ديوان ساالران كه غالباً ايراني تبار بودهسنت در ميا

معروف آئين نگارش در عهـد سـلجوقي عتبـه الكتبـة از منشـأت      هاي  از كتاب .غزنوي و در تاريخ بيهقي آمده است
   ).138 – 137:همان(منتجب الدين اتابك جويني معروف به علي ابن كاتب درخور ذكر است 

خوارزمشـاهيان  ي  ديگر از همين منشأت ديواني كه آئين نگـارش و سرمشـق دبيـران و منشـيان دوره    ي  دو نمونه
مكاتيب رشيد الدين وطواط و بهـا الـدين خـوارزمي اسـت كـه كتـاب او التوسـل الـي الترّسـل نـام دارد كـه             ،است

ي  بر آمـدن مغـول بـوده اسـت و موجـب گرديـد تـا نثـر سـاده         ديواني قرون ميانه تا اواسط هاي  نوشتههاي  سرمشق
قرون پنجم و اوايل ششم رفته رفته به نثر مصنوع فنّي قرن هفتم و هشـتم منجـر شـود و موجبـات عقـب      ي  منشيانه

  ).139 – 138: همان(ماندگي و تكلّف و مهمل بافي را در ادبيات فارسي ايجاد نمايد 
و هـا   در طـي قـرون ميانـه كتـاب    انـد   داده مي ه تفاخر و فضل فروشي بر ديگرانبه دليل اهميتي كه امرا و شاهان ب

شد عالوه بر چند كتابي كـه نـام    مي مكاتيب آنها تهيههاي  متعددي در هر كدام از ديوانهاي  دستورالعمل و آئين نامه
دستور الكاتب فـي تعيـين    ،)ابن قتيبه دينوري(ادب الكاتب  ،)ابوبكر محمد بن يحيي صولي(برده شد دستور الكاتب 

بدر الدين (الترسل الي التوسل  )قدامة بن جعفر(نقد النشر  ،)نويري(نهايت االرب  )ابن هندو شاه نخجواني(المراتب 
  .نامه نگاري و انشاء تا عصر صفوي بوده استي  نيز از آثار مهم در زمينه .)637 – 633: 1386 ،خطيبي( )رومي

در احكـام  اي  رساله"درفنّ نثر تدوين گرديد مانند هايي  نامه نگاري رسالهي  زمينههمچنين در عهد صفوي نيز در 
ديگر در ي  و رساله"رساله در بيان الفاظي كه در ترسالت به كار آيد "و يا  "دانستن انشاء و اماليي كه ضروري است

در سر مشق نامه نگاري و بيـان  هايي  همين زمينه از ابوالقاسم بن محمد رضا مجلسي نويس نصيري و همچنين نمونه
صـحيفة   ،لطايف االنشاء :براي هر يك از طبقات مردم مانندها  لقب ،دستورهايي در چگونگي عنوان نمودن خطابه ها

ضوابط االنشاء و از همه مفصل تر ارشاد  –تحفة السلطانيه  ،ترّسل منصوري ،ارشاد الكاتبين ،انشاء يوسفي ،االخالص
  ).162: 1387 ،صفا(تدوين گرديد  الكاتبين يا انشاء هرگرن اثر هرگرن پسر مهتر اداي كنبوه مولتاني

كه تا عصر قاجاريه نيز ادامه داشته اسـت نـه تنهـا بـه ادبيـات      ها  فراواني تدوين اين گونه كتاب ،بر خالف تصور
هر كدام از اين نويسندگان دربـاري   ؛ه آنرا از دايره پاكي و سادگي و رواني به دور بردفارسي كمك شاياني نكرد بلك

عربي به برتري جـويي بـه   هاي  با سوق دادن نثر به سوي تكلف و پيچيدگي و اطناب وآوردن سجع و عبارات و واژه
آنگونـه  اي  كه امروز هر خواننده پرداختدتا جايگاه خود را در دربار مستحكم تر نمايند به طوري مي رقابت با يكديگر

و ها  آمده را نمايشگاه مالل انگيزي از صنعت بازي مي بالغت ديواني به حسابي  سر مشق نويسي كه آنروز در زمره
 كامـل مهمـل نويسـي و فسـاد نگـارش را نشـان      ي  آميخته به اطناب و تطويل و تكلف كه نمونـه هاي  سجع پردازي

  .داند مي ،دهد مي
يكنواخت و مالل انگيز كه به دنبال سجع پـردازي در عهـد سـلجوقي بـه بعـد در نامـه       هاي  صنعت گريدر واقع 

نگاري و تاريخ نويسي و قصه نويسي راه يافت به احتمال قوي انعكاس ذوق تجمل دوستي طبقات ممتاز اهل ديوان 
شـد تـا    مي و باعثاند  دانسته مي اهريو درباريان بود كه ادبيات را هم مانند ساير شئون حياتي تابع تجمل و شكوه ظ

  ).172: 1376 ،زرين كوب(ادبي خود را جبران كنند ي  آن عصر با اين شيوه كمبود ذوق و سليقهي  نويسندگان كم مايه
آيـد و   مـي  يابد و از تكلف و پيچيدگي بيرون مي اندكي بهبودها  نامه نگاري در اواسط حكومت مغولي  اين شيوه

هر چنـد كـه    كند مي به شعر و ادبيات نيز سرايت ،كه ناشي از فترت علم و انحطاطدر آن دوره بود در زمان تيموريان
حكومت آنها اوضاع تغيير يافت و رنسانس ادبي ايجاد گرديـد و در ديـوان انشـاء آنـان بـا اسـتعدادترين       ي  در ميانه

و سـبكي بينـابين را رايـج نمودنـد و      )330: 1389 ،لين(نويسندگان كه در علوم فارسي و عربي تبحر داشته گرد آمدند 
ادامه يافت و آن اقتباس و سر مشق ] قاجار [ در نثر مصنوع به وجود آمد كه تا عهد قائم مقام فراهاني اي  جريان تازه

  .)204: 1387 ،صفا(قرار گرفتن گلستان سعدي در مكاتبات اداري بود 
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   :رمزاميران و اهالي ه ،پادشاهان )مكاتبات(منشأت  - 3
يكي از منابع ارزشمند كه بسياري از رويدادهاي تاريخي و تحوالت اجتماعي و فرهنگي و سياسي هرمزگانِ عصر 

عربي و تركي در آرشيو ملي پرتغـال در مـورد هرمـوز و خلـيج      ،اسناد فارسي" ،صفوي را در درون خود نهفته دارد
ي توسـط يكـي از مورخـان و پژوهشـگران ممتـاز      تاريخهاي  بررسيي  است كه طي چندين شماره در مجله "فارس

به زبان عربي ها  تعدادي از اين نامه .حاشيه نويسي و منتشر گرديده است ،جهانگير قائم مقامي تصحيح ،خليج فارس
 اما آنچـه در ايـن مقالـه بـه آن اسـتناد      ،انتشار يافته استها  آنها نيز به دنبال همين نامهي  باشند كه ترجمه مي و تركي

ترجمه شده از اين جهت كه ويژگي ادبي و لحـن و بيـان آن   هاي  فارسي است و نه نامههاي  شود صرفاً اصل نامه مي
 اي محتوايي مقاله است، به آن اسناد اشـاره ي  در ترجمه از بين رفته است و به لحاظ موضوعي خارج از حيطهها  نامه
  .شود نمي

شوند اما اسناد  مي 1563/ ق 973م الي 1508/ ق 913هرمز يعني از اشغال هاي  مربوط به بخشي از سالها  اين نامه
هـاي   سياسي ديگري نيز مربوط به مناسبات اقتصادي و سياسي دولت ايران يا پرتغال وجود دارد كه مربوط بـه سـال  

در  ميالدي است كه توسط پژوهشگران اروپايي فهرست برداري گرديده و ميكرو فيلم آن تهيه شده و 1757تا  1500
از سوي مركز اسـناد و خـدمات پژوهشـي وزارت امـور      1382كتاب اسناد و روابط تاريخي ايران و پرتغال در سال 

دو هـاي   اين كتاب حاوي موضوعات كلي و روابط سياسـي و مكاتبـات سـفارت خانـه     ؛خارجه منتشر گرديده است
جامع ديگـر در ايـن زمينـه را محمـد بـاقر       كتاب معتبر. شود نمي كشور بوده و صرفاً به هرمز و خليج فارس مربوط

بـازار  ي  روانـه  "در خلـيج فـارس  هـا   پرتغالي"از سوي انتشارات وزارت امور خارجه با عنوان  1390وثوقي در سال 
در هـا   كتاب نموده و روز شمار اين روابط نيز توسط خانم مهري كزازي تهيه گرديده كه پيوست سوم كتاب پرتغـالي 

گيرد صرفاً اسناد فارسي در آرشيو پرتغـال دربـاره    مي اما متني كه در اين مقاله مورد كاوش قرارباشد  مي خليج فارس
  .شود مي باشد كه از اين پس در اين مقاله از آن منبع با عنوان مكتوبات هرمز نام برده مي هرمز

هـاي سـنجش زيبـايي    از ايـن مكاتبـات در تـراز بـا معيار    اي  در يك برآورد كلي بايد گفت متأسفانه بخش عمـده 
 درباري بوده و علـي االصـول  هاي  چه سلطانيات كه نامهها  و بيشتر آناند  ادبي در سطحي نازلهاي  شناختي و ارزش

و مكتب ديده نوشته باشند و اخوانيات كه آنرا افراد عادي يا منشـيان معمـولي   اي  حرفههاي  را منشيها  بايست آن مي
دهد كه نويسندگان آنها از  مي دستور زبان فارسي به درستي رعايت نشده و نشاننوشته اند، اسلوب نگارش و قواعد 

مطابقت صفت با موصـوف و   ،به طوري كه حتا در برخي از موارد روابط بين جمالتاند  سواد اندكي برخوردار بوده
اشغال بـوده كـه   جامعه هرمز تحت ي  فعل با فاعل و غيره رعايت نشده است و نشانگر وضعيت منحط و فرو پاشيده

بررسـي بـه   ي  زندگي اثر نهاده و همين ويژگي موضوع اصلي مقاله است كه در ادامـه هاي  عرصهي  بر ادبيات و همه
  .شود مي آنها به صورت مشروح تر اشاره

يادآوري اين نكته ضـروري اسـت كـه دكتـر جهـانگير قـائم مقـامي طـي          )ثابت مقاله(در مورد متن مورد كاوش 
عربي و تركي در آرشيو ملـي پرتغـال دربـاره     ،اسناد فارسي ،تاريخيهاي  بررسيي  در مجله 1357ا ت 1355هاي  سال

 ؛را در دو جلد كتاب گردآوري و تدوين نموده استها  هرموز و خليج فارس را طي چندين شماره منتشر و سپس آن
بـوده ولـي تـاكنون بـه      )سند(و جلد دوم حاوي چهل و شش نامه ها  معرفي و علل نگارش اين نامه ،جلد اول كتاب

ي  منـدرج در مجلـه  هـاي   جلـد دوم كتـاب ظـاهراً فتـوكپي همـان مقالـه       .صورت كتابي مستقل منتشر نگرديده است
صفحه در باال و پايين بوده كه شمارگان باالي صفحه مربوط به ي  زيرا داراي دو شماره .باشد مي تاريخيهاي  بررسي

پايين از روي ترتيب و توالي تاريخي اين اسناد توسط مصحح و محقق تنظيم و شماره گذاري هاي  مجله و شمارهآن 
  .گرديده است

اين مقاله معلـوم  ي  كه براي نگارنده(كوتاهي براي يكي از مراكز اسناد ي  قائم مقامي فتوكپي اين اسناد را با مقدمه
براي نگارش اين مقالـه جهـت    ،تاريخيهاي  بررسيي  گارنده به مجلهعليرغم دسترسي ن .تقديم نموده است )نيست
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از مركز تحقيقات كـامپيوتري   ،از همين كتاب از طريق اينترنت ،پرهيز از اطناب و سهولت در ارجاع دهي درون متني
له نيز مربوط استفاده گرديده و ارجاعات مقا ،باشد مي قم كه براي همگان قابل دسترسيي  فيضيهي  مدرسهي  كتابخانه

 .به شمارگان مندرج در پايين همين صفحات است

  :وضعيت فرهنگي منطقه پيش از اشغال هرمز – 4
ايران است واگرايـي از جهـان اسـالم و    ي  يكي از مشخصات بارزعصر صفوي كه نقطه عطفي در تاريخ پر پيشينه

به دنبال گسترش تشيع در ايـران عهـد صـفوي و     .همراه با رسمي شدن مذهب تشيع است "ايران زمين"يابي  هويت
 ،روضه خوانيهاي  ديني عراق به ايران و توسعه علوم مذهبي و احياء سنتهاي  دعوت از علماي نجف و ساير حوزه

مذهبي شيعه در اين عهد زبان اصلي تعلـيم  هاي  در حوزه« شود  مي دور جديدي از نفوذ فرهنگ عربي در ايران آغاز
 انجـام  "هـدايت خلـق  "بود و نگارش كتاب و رساله به فارسي در اين راه به نـدرت و تنهـا از بـاب    و تأليف عربي 

آمـوختن   ،زد با دستور زبان عربـي  مي بي شمار آن دوران هر كس كه زانوي تعلم بر زمينهاي  در مدرسه ...گرفت مي
 ،صـفا (» عربي سر و كار داشت هاي  كتاب كرد با مي مجاز كه تحصيلاي  نمود و تا پايان كار در هر رشته مي ادب آغاز

1387 :174.(  
صـفوي بـه كـار    ي  كه در ريخت شناسي عمومي جامعههايي  اما در تحليل اجتماعي جامعه هرمز نبايد همان شيوه

را در بستر تاريخ مورد برررسي قرارداد هر چند كـه  ها  شود اعمال نمود بلكه بايد هرمز تحت اشغال پرتغالي مي برده
فـارس و كرمـان بـوده و     –قدرتمندتر منطقه مانند الرسـتان  هاي  خراج گذار حكومت ،هان هرمز قبل از اشغالپادشا
با توجه به اينكه اشغال هرمز همزمان با برآمدن حكومت صفوي بوده و نزديك به يـك   .يت آنها را پذيرفته بودندتابع

و الرستان و گامرون و پس از آن هرمز را بـه تصـرف   كشد تا شاه عباس اول جزيره را آزاد كرده  مي قرن و ربع طول
در بياورد بايد اذعان نمودكه فرهنگ و ايدئولوژي آنها در اين منطقه چندان نفوذ و شيوع نداشته است و با توجـه بـه   

 يزرا ناند  كه اين مكتوبات از درون آنها برخاستهاي  فرهنگيهاي  حوزه ،واگرايي و عقب ماندن هرمز در دوران اشغال
هر چند كه به گواهي تـاريخ از   .ديگر مورد بررسي قرار داد و به قبل از اشغال جزيره بازگشتاي  بايست به گونه مي

از شـيراز   .ق 915شاه اسماعيل صفوي در دوران واليگري خليل سـلطان در سـال   « اوايل اشغال هرمز توسط پرتغال 
شكار مورد بازديد قرار داده و در همين سـفر ايلچيـان امـراي    ي  شرقي اين ايالت را به بهانههاي  ديدن كرده و بخش

پيش از اشغال هرمز  )53: 1390،وثوقي(» هرموز و الرستان همراه با هدايا و پيشكش به شرف حضور پادشاه نايل آمدند
يكـي از   يعني از اوايل قرن هشتم و تا زمان سقوط هرمز به مدت دو قرن پادشاهان محلي هرمز توانستند منطقه را به

مراكز مهم حمل و نقل دريايي شرق و غرب تبديل نمايند و ملوك هرمز بـراي سـهولت در حمـل و نقـل زمينـي و      
با توجه بـه   .برقرار نماينداي  كاروان رو كه در تسلط امراي الرستان بود ناگزير بودند با آنان روابط نزديك و دوستانه

  .يابد مي دبي نيز توسعهاهاي  حوزه ،شكوفايي اقتصادي و رشد اين مناطق
فرهنگي مختلفي در جنـوب و شـمال خـود    هاي  الرستان شاهد شكل گيري كانوني  منطقه .ق 9و  8ي  طي سده«

بود كه تاسيس و رونق خانقاه شيخ محمد ابي نجمي در خنج و اسـقرار مشـايخ قتـال در كـال و گـوده و بسـتك از       
ركن سوم دراويش الرستاني به رهبري قطب الدين محيـا   .ق 9ي  هدوم سدي  در نيمه ...اند نواحي جنوب از آن جمله

باقي ماندن چند اثر ادبي مربوطه به اين دوره يعني قرن  .)90 – 87: همان(» كوشكناري در نزديكي جهرم بنيان نهاده شد
و طـي  اثر حسين بن محمد زيدي كه به سلغرشاه هرمـزي تقـديم شـده    » دستورالمنجمين « نهم هجري مانند كتاب 

كتاب ارزشمند مثنوي فرهاد و شيرين اثر سليمي جروني  ؛شود مي ملك تهران نگهداريي  در كتابخانه 5498ي  شماره
ي  شـاهنامه  ؛منتشـر نمـوده   1384و آنرا مركز پژوهشي ميراث مكتوب در سـال   ،كه اين كتاب نيز به سلغرشاه تقديم

وده و در همان زمان به زبان پرتغالي ترجمـه شـده و در سـال    توران شاهي كه توران شاه يكي از امراي هرمز آنرا سر
علمـي و  هـاي   حمايت و كمك شاهان هرمز به حوزه ؛توسط سينكلر به انگليسي برگردانده و منتشر شده است 1902

دانيالي در خنج و استقبال از حافظ بزرگ ي  اديبان و شاعران مانند خانقاه شيخ ركن الدين دانيال خنجي موسس فرقه
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  .اهميت و اعتبار نظم و نثر فارسي در آن دوره است ،همگي دال بر رواج ...هنگام عزيمت به هند از طريق هرمز و
 ،الرستان بوده است و چنانكه قبالً نيز اشاره شد منـاطق فـال  ي  هرمز منطقهاي  علمي پس كرانههاي  بنابراين حوزه

قبل از اشغال هرمز ايلخانان يا تيموريـان بـر    ؛ار هرمز بوده اندديوان ساالران و منشيان دربي  الر تأمين كننده –خنج 
جديـد در شـعر و   اي  كه بين مورخان به رنسانس ادبي ايران معروف است و مرحلهاي  يعني دورهاند  ايران حاكم بوده

نكه برخـي  ضمن اي .نثر پارسي ايجاد شد كه به سبك بينا بين معروف است يعني چيزي بين نثر منشيانه و نثر مصنوع
روي هم رفته خط سير تطور نثـر از  « تاريخي قبول ندارند هاي  را براي دورهها  از صاحب نظران اينگونه تقسيم بندي

سادگي در بيان و سبك و معاني شروع و به سياق تازي گرايي آن هم در آخرين حد امكان و اختالط با شعر تا حـد  
مختلـف  ي  اما همواره در نثر فارسي دو جنبه .)145: 1385 ،ريپكا(» رسد مي دشوارهاي  تكلف و جمله ،غير قابل تحمل

 .مغلق گويي و ساده نويسي در كنار هم جريان داشته است كه البته سير اصلي در جهت مغلق گـويي و تصـنع اسـت   
  ).438: همان(كه بيش از همه در معرض تكلفات اغراق آميز قرار دارد عبارت است از تاريخ و منشأت هايي  رشته

ديگري دارد و يكي از عمده ترين آن حضور اقوام عرب ايرانـي تبـار   هايي  ادبيات عرب در هرمز علتي  اما رخنه
قلهات به طوري كـه   -قطيف  –ظفار  –بحرين  –باشد از جمله اهالي مسقط  مي فرمانروايي حكام هرمزي  در حوزه

قبل از اينكه اين تأثيرپذيري بـا   .ر مكتوبات هرمز نموده استلحن و بيان و قواعد زبان عربي را نيز وارد نثر فارسي د
كه يك قرن قبل از سقوط هرمـز و دوران شـكوفايي آن خطـاب بـه     هايي  ذكر شواهد نشان داده شود به يكي از نامه

حاكم الر به مناسبت تبريك گفتن به وي در فتح جرون نوشته شده است كه داراي سبكي بسـيار مصـنوع و پيچيـده    
و از سوي خواجه محمود گاواني به امير الر نوشته شده و نمونه و نشانگر ادبيات ديواني اين منطقه است و بـه  است 

  :شود مي دوگونه سبك نگارشي به عنوان مثال ذكري  منظور مقايسه
ال مـن عنـد   الحمد هللا تعالي كه از ديوان انشاي پادشاه يوتي ملكه من يشاء و بارگاه شهنشاه عالم پناه و ما النصـر ا 

و تـاج ابتهـاج جعلنـاك خليفـه فـي االرض       ،يهلك عدوكم و يستخلفكماي  عسي ربكم ،منشور احسان و امتنان ،اهللا
صفدر مصـاف للـذين    ،صورت و ماده ءواسطه قالده ،باسم آن پادشاه عاليقدر و بر تارك مبارك آن نافذ االمر ،فاحكم

در درياي عالم  ،آيينه جمال اقبال فاذا دخلتموه فانكم غالبون ،نتايج عناصر فلك نيلگون ءزبده ءاحسنو الحسني و زياده
مبـارز معـارك شـهامت و جاللـت      ،فارس ميدان شجاعت و عدالت ،رموز ءمخدده ءبرافع نفاب چهره ،ظهور و بروز

  ).206: 1385 ،ثوقيو( ...پادشاه فلك جاه ملك انتباه معين السلطنه و الدنيا والدين اميرزاده جهان شاه
 خود به كاربرده است مقايسه شودهاي  كه قطب الدين محيا الري در نامهاي  اگر اين متن را با سبك ساده و پاكيزه

يان ريپكارا جدي گرفت و كه در بيشتر ادوار نثر فارسي سادگي و مغلق گويي در كنـار يكـديگر و   هاي  توان گفته مي
از جهت انشاء چنان كه عالمه قزوينـي خـاطر   ] محيا كوشكناري الري[مكاتيب قطب « .اند رفته مي پا به پاي هم پيش

نمايـد ايـن    مـي  ]بدون اطناب ممل يا ايجاذ مخل و به كل عاري از تكلف و تصنع  ،در نهايت سالمت[ كند  مي نشان
قـدرت و  هـا   بلحن بيان در سراسـر ايـن مكتـو    ،با اين همه ...مكاتيب هر چند خطاب به اصحاب اخوان آباد است

  ).143 – 142: 1385 ،زرينكوب(» ماند  مي پر مايه دارد و كالم نويسنده در آنها گه گاه به نوعي شعر صوفيانهاي  جاذبه
ديگر نثر فارسـي  ي  از گونهاي  از نثر ساده قطب الدين محيا كه برگرفته از تاريخ مفصل الرستان كه نشانهاي  نمونه

   :در آن دوره است
 مـاه روي شـما   ،هفتـه بلكـه مـاه    ،رونـد و هفتـه   مـي  فساق شما را مژده كه زود است كه اخوان آبادجماعت اي  «
شود كه نماز جمعه آن جا فرض نيست با آن كه اميد از آن بريده نيست كه آن جـا   مي چرا كه چنين معلوم ،بينند نمي

از آن پس از شـما كـه بـه     .شود مي اليآن گاه شهر براي شما خ .چندان كس بازديد شوند كه نماز جمعه توان گذارد
امـا از   ،از چنگ ما رهيديد ،شريعت هر چه توانيد دريد ءچنك و چغانه و دف و ترانه و شراب مستانه خوريد و پرده

  ).355: 1385 ،وثوقي(» مگر كه توبه كنيد و باز گرديد  ،چنگ خداي عزوجل رهايي نداريد
سـرمايه سـاالران و نخبگـان     ،دولتمـردان  ،حضور پر شمار صـاحبان مشـاغل   ،هر چند كه اسناد و مدارك تاريخي
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و كاتبـان  هـا   به دليل در دست نبودن شواهد معتبر اين موضوع كه منشـي  ،دهد مي الرستان را در هرمز نشاني  منطثه
و بـه   از روي حـدس و گمـان بـوده   انـد   حكومت هرمز دقيقاً در كدام حوزه درس خوانده و تعليم منشي گري ديده

نگارش آنها مشخص است كه از سوادي نـازل و  ي  از شيوه ،اما صرف نظر از اين موضوع ؛باشد نمي درستي مشخص
نامه است و چندان پايبندي به اصول نامه نگاري ي  اندك برخوردار بوده و حتا در اخوانيات نيز كه جوالنگاه نويسنده

خورد و شـعرهايي كـه در آن    مي كاربرد نكات دستوري به چشم از زيبايي واي  شودو كمتر نشانه نمي ديواني دعايت
هـاي   بسيار سست و كم مايـه و احتمـاالً از سـروده    ،مكتوبات استفاده شده به جز يك بيت كه از مثنوي معنوي است

شـده و   مي كه در اين زمينه نوشتههايي  در سرمشق نويسي و آموزش منشي گري و رساله و كتاب .خود كاتبان است
منشي حقيقي آن كس است كه مدعاي هر كس به نوعي تحريـر و  « اشاره شده است كه  ،وزگاران آنها نوشته اندهمر

منشي كـه بايـد كـه     ...سميع و بصيررا از شنيدن و ديدن آن شوق و ذوق تمام افزايد ءتقرير نمايد كه سامعه و باصره
اد داشته باشد كه در محل خـود آورده و قـدرت   صاحب طبع سليم و درك مستقيم باشد و مطالع و ابيات متفرقات ي

خود نظم كند و اقتباس از آيات و احاديـث و اخبـار    ،به خاطرش نرسد] از شعر [ اين داشته باشد كه اگر از استفاده 
  ).132 – 131: 1390 ،فتوحي الري شيرازي(» ...بغايت مستحسن است ،بر سبيل اختصار نموده

بـاقي آيـين    "خـود نظـم كنـد     ،اگر به خاطرش نرسـد  "هرمز به جز اين سرمشق كه هاي  ولي پيداست كه منشي
روح الـه الري  ي  گفتني است كه اين نقل قـول از كتـاب شـرف نامـه     .اند نگارش مرسوم در آن زمان را ناديده گرفته

يعنـي   ،صـفويه ي  شيرازي متخلص به فتوحي بوده كه منتخبي از مكاتبات ديواني ايالـت فـارس و الرسـتان در دوره   
  .باشد مي نزديك و تقريباً همزمان و همفرهنگ با منشيان هرمز

اين پاره بخش بايد اضافه نمود كه حكومت هرمز عالوه بر اتكاء به منطقه الرستان ارتباطات بازرگـاني  ي  در ادامه
با حكومـت الر بـه رقابـت    نيز با بنادر و مناطق آباد تجاري در هند داشته است و در اين زمينه اي  و فرهنگي گسترده

دانسـته و از آن بـا    "ابريشمي  جاده"باستاني پاريزي اين مسير تجاري را بسيار با اهميت و همتراز با  ؛پرداخته مي نيز
  ).29 – 19: 1381 ،باستاني پاريزي(نام برده است  "فلفلي  جاده"يا  "راه ادويه"عنوان 

از روايي و رونق زبان  ...و ريپكا ،براون ،زرينكوب ،صفا ،چون بهارافزون بر اين مورخان و تاريخ ادبيات نويساني 
كه باعث كوچ شـاعران و نويسـندگان ايرانـي بـه آن نقطـه       –مغول به ايران ي  و ادبيات فارسي در هند پس از حمله

آن همچنين حضور مهاجرنشينان ايراني در هند كه نقش مهمي در امور اقتصـادي هرمـز و نـواحي مجـاور      –گرديد 
مذهبي هاي  يان به دليل سخت گيرينخبگان ايراني به هند پس از برآمدن صفوي  و نيز موج مهاجرت دوبارهاند  داشته

هـاي   آنان و حمايت شاهان گوركاني هند از پارسي گويان و شكوفايي و رواج فرهنگ و زبان و ادب فارسي و حوزه
مال استفاده از دانش آموختگان و منشيان پارسي گوي هند در از اينرو احت ؛علمي و ادبي در آن مناطق سخن گقته اند

را در  )162: 1380 ،وثـوقي (ه بعضاً برخي از مناطق هند مانند نـواحي سـند و مكـران شـرقي     ك –قلمرو حكومت هرمز 
چنانكـه در   ؛دور از واقعيـت نيسـت   ،فرهنگي هم بوده انـد هاي  و داراي روابط و بده بستان –اند  تصرف خود داشته

بنگالي بوده اسـت كـه   اي  عطاء كه غالمزادهشده است مانند خواجه  مي ديواني نيز از آنها استفادههاي  عالي ترين مقام
از  .)320: همـان (فردي وزير هرمز شـد  هاي  ابتدا مشاور توران شاه و سپس حاكم قلهات و سرانجام به دليل شايستگي

فرانسيسكو دو آلميدا بـه پادشـاه و مقامـات هرمـز و نيـز      ي  از جمله دو نامهسوي ديگر چند نامه از مكتوبات هرمز 
خواجه محمود گاواني به حاكم الر از سوي نويسندگان فارسي زبان مستقر در هند نگارش يافته و به هرمـز و  ي  نامه

 .كند مي اين گمانه را تقويت ،الر ارسال گرديده است

  :مكتوبات هرمز ادبيهاي  ويژگي –
 :عربي مانندهاي  فراواني اصطالحات و تركيبات و واژه.1

 –فـي الفـور    –اهللا اهللا اهللا  –اهللا اهللا  –واال مـر اال علـي    –في الحال  –مع فاما –وال  –نعوذ باهللا  –انشاء اله تعالي 
عـديم   –القصه –اهللا عباد  –حسبه اهللا تعالي  –ياب ظفر  – الي هنا –با التفصيل واال جمال  –ذوي القبال  –مشاء اهللا 
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مشـيت اهللا   –ليالً نهاراً  –يوم الي يوم  - اهللا تعالي –و النور قايض البهجة  –مرفور السرور  –مصدع اوقات  –المثال 
 –علي السـويه حسـباً هللا جبـاً هللا     –هللا الحمد  –به توفيق حق تعالي در اين اثنا  –كما هو حقه  –علي العين الحال  –

  ...لمرادفهو ا –في الزمان 
 :فارسي "ان"عربي با هاي  جمع بستن واژه .2

 اشخاص –نفران به معني نفرات 

 1355قائم مقامي ( )سالم و زمين بوسي اين كمينهاء به جان و دل مشتاقان قبول فرمائيد(ها  كمينهاء به معني كم ترين
– 1357 :110.( 

سـاختند   مـي  كه به شـكل عقـاب  ] بادي [ مادي  عربي است به معني كشتيغراب واژه  –ها  غرابان به معني كشتي
 )معين(

 :فارسي با قواعد زبان عربيهاي  جمع بستن واژه .3
  .اند نواخيد به معني ناخداها كه آنرا معرب كرده و با قواعد زبان عربي جمع بسته

 فارسيي  "ها "جمع بستن واژه و اصطالحات پرتغالي با  .4

 مقرراتبه معني قوانين و = ها  ريجمنت

 پرتغال در هند بوده است هاي  كه عنوان نايب سلطنهها  يا ابوژريها  ابوزي

 .اروپايي است و معني آن دانسته نشداي  كه واژهها  ورندور

 پرتغالي است اي  جمع كشپر به معني مترجم است و احتماالً واژه ،كشپران

فيطوريه به معني مركـز اداري و بازرگـاني اسـت و از     پرتغالي با پسوند عربي مانندهاي  ساختن اسم مكان از واژه .5
 پرتغالي گرفته شده  feitorواژه 

و آق قوينالوهـا در سراسـر   هـا   و ايلخـان ها  مغولي  توضيح اينكه عليرغم حضور و غلبه -تركي هاي  كاربرده واژه .6
 ت بسـيار انـدك اسـت و محـدود    در ايـن مكتوبـا   -تركي و تأثيرات فراون آن در زبان فارسـي  هاي  ايران ورود واژه

 "اتكـه "يعني خـدمتكار و   "نوكر"كه همان تومان به معني هزار است و  "تامان" –به معني ناحيه  "الكه"شود به  مي
 .كه احتماالً جمع اتابك يا هللا است

 :فراواني اصطالحات ديواني پرتغالي .7
 قوانين –مقررات  –آيين نامه  –به معني دستور  Regimentريجمنت 

 مركز تجارت و خريد و فروش و بازرگاني –اداره مركز اداري  – Feitorierو فيطوريه  Feitorفيطور 

 شده است مي پرتغال در هند گفتهي  ابوژري يا ابوزري كه به نايب السلطنه

 تجاري هاي  كبتن يا قبطان به معني ناخداي كشتي

 شده است مي رماندهان دريايي و نظامي پرتغالي گفتهكبتن تمر يا كبتن مر به افسران و درياداران و ف

 .باشد مي به معني كارمند يا كاگزارها  كاراتن كه شغلي اداري بوده و بر اساس مفاد نامه

 كشپر معني مترجم يا به لحن آن زمان كلمه چي يا كلمه جي 

 راي به زبان پرتغالي به معني پادشاه است 

 ورند ور كه معني آن دانسته نشده

 ويچه دوريس نيز لقبي براي نايب السلطنه بوده است

ابـن   .ريشه اين كلمه هندي است و به معنـاي انبـار و مخـزن آمـده اسـت     « به معني بار انداز = بنكسار يا بنكسال
در فرهنـگ  .. .بطوطه قديم ترين كاربرد اين واژه را به شكل معرب آن بنجسار در سفر نامـه خـود ذكـر كـرده اسـت     

 )210-209: 1384 ،وثوقي و خير انديش(» شده است  مي اين كلمه به معناي گمرك استعمالاداري هرموز 
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  :مركب فارسي و عربيهاي  فعل و صفت .8
 –خورشـيد ارتفـاع گـردون شـوكت      –دولتخواه  –خواتين دستگاه  –ين پناه سالط –طاعتداري  -عرضه داشت 

  ...رفعت گردون –متوطن شدن  –مدحات چاكرانه  –خداوندي صاحب 
 :صفت عربي با موصوف پرتغالي .9

 سينيوراعظم

   :گويشي خليج فارس در مكتوبات هرمزهاي  بازتاب لحن و هنجار -
به جاي وقه كه نوعي واحد وزن است و پانجده به  "وجه": مانند "ز"و  "چ"و  "ق"به جاي  "ج"واج  كاربرد .1

به جاي كلمه چي همچنين بكار بردن ق به جاي ك در بر  كلمه جي جاي پانزده جنانجه به جاي چنانچه و چنانكه و
 -1355 ،قائم مقامي(رسانند  مي خواجه سنان قرماني و خواجه مظفر آملي سالم :خي موارد مانند قرماني به جاي كرماني

1357 :111.( 

 مانند فرتكال به جاي پرتكال  "پ"به جاي  "ف"كاربرد .

 به معني هنگام و زمان  "وال"كاربرد واژه .

 منصورا ،محمودا ،تعظيم براي افراد بزرگ و مهم مانند سلمانا "الف  "استفاده از .

 طبق قواعد زبان عربي ،مطابقت عدد با معدود مانند ده ايام به معني ده روز.

 )67: همان(.. .مانند با كاپتان گفتم "به"به جاي  "با"كاربرد حرف اضافه .

 )107: همان(.. .به معني زمان و وقت مانند از محلي كه مالزمان تشريف فرمودند "محل"كاربرد واژه .

به جاي مراجعت كرد مانند چون آن حكايت به مالزمان واقع شـد بـه سـالمت بـه پرتكـال       "فرمود"كاربرد واژه .
 )112:همان(فرمود 

 :ذهن و مهجوردور از هاي  برخي از اصطالحات تركيبات و جمله بندي

 رساند مي نمايد يعني به عرض مي عرضه داشت

 زمين جنبش به جاي زلزله

 بي راهي به معني تخلف و تقلب 

 آدم به معني خدمت كار

 ايمروز به جاي امروز

 بازحال به معني پرس و جو 

 كرجي به جاي كراچي

 آزق به معني آذوقه

 آينده و رونده به معني رفت آمد كننده
 .)12: همان(قبطان مجال اينطرف آمدن نكرد 

كه بيش از اين در فراق آن پدر بزرگوار بودن ميسر نيسـت  .. .نوعي فرماييد :نوعي فرماييد يعني ترتيبي اتخاذ كنيد
 ).140:همان(

 محاسبه پاك ننمود يعني تسويه حساب نكرد

 ).173و  170: همان(نتوانستم فرستادن يعني نتوانستم بفرستم

 ).180:همان(اند  يعني از هر سويي به اين طرف آمدهاند  طرف رفتن به اين جانب كرده از هر

 خريد و فروخت به جاي خريد فروش

 ).173:همان(شود  مي رود به جاي اعالم مي اعالم

 خشاوندان به جاي خويشاندان 

 ...مخبر نمايد يعني اطالع دهد



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1896

  :ها طبقه بندي اجزاء و اركان نامه - 7
 "اخوانيـات "هشت نامـه   ،يك نامه فرمان اداري "اسناد فارسي در آرشيو ملي پرتغال"ي  چهل و شش نامهاز بين 
و سي و هشـت   ،از يك دوست يا آشنا يا همكار به دوست يا همكار ديگر يا از پسر به پدر و بلعكسهايي  يعني نامه

و بلعكس و يا دو ديوان ساالر هـم   چه از شخص فرودست به فرادست ؛نامه خطاب به مقامات رسمي سلطنتي است
 .باشند مي ،معروف است "سلطانيات"رتبه است كه در سنت ادبي فارسي به 

  :سلطانيات ،يكم
  نام مخاطب و مقام و القاب او :الف

شروع نامه با نام مخاطب نامه است با اين آگاهي كه طبق سنت نامه نويسـي ديـواني آن روزگـار و توضـيحات و     
 نامه و با آب طـال درج ي  نام مقامات ارشد مانند وزير اعظم و پادشاه را در حاشيه ،ي بر اين نامه هاحواشي قائم مقام

  :كه همراه با عناوين و القاب بوده است ماننداند  كرده مي
  :محمد شاه پادشاه هرمز به دون جو آن سوم پادشاه پرتغالي  نامه

الوفيات من كمال المصادة و المئوالفـات علـي عظـيم راي    اهلني و اتحف صوالح مدحات الطيبات و فواتح تحيت 
  ).30سند شماره  – 169: همان(اعني السلطان العظم و العدل دان جوان ...فرنج افتخار اعاظم اكابر النصاري

  :يا
  :اهالي هرموز به پادشاه پرتغالي  نامه
  هو

  السلطان دان جوان
كـوهر بـرج    ،در درج كامكـاري  ،سياح امور مملكـت  ...عالم السلطان اعظم اعدل اكرم افتخاز اعظم سالطين في...

  ).30سند شماره  – 169:همان( ...بختياري
  :راشد بن احمد به فرماندار پرتغالي هرمزي  نامه

  هو هو
  قبطان سنور سنور ديوغ دميل

 ...المشـكور از مقام اخالص و دولتخواهي خود را مذكور خاطر عاطر مالزمين ملـك اعظـم القبطـان فـي الزمـان      
  ).29سند شماره  ،165:همان(

  :يا
  ديگر محمد شاه پادشاه هرمز به دن جوان پادشاه پرتغالي  نامه

  هوالعز
  دان جوان ،السلطان مظفراً لسلطنه و الدنيا و االقبال

ي  كوبندهي  مثالً نامه .گرديده است مي شده القاب و عناوين حذف مي كه از مقام باال به پايين تر نوشتههايي  در نامه
  :نامه اول آمرانه و بدون ذكر لقب است ،خواجه عطاء به البوكرك

  هو
معلوم داند كه ابوژري كتابتي بر تو و بر تمام نواخذه پرتكالي نوشته كه هـيچ كـدام مـدخل در    ! دلب كرك  افانش

  ).3سند شماره  ،16: همان( ...مملكت هرموز و مملكتي و جالبه كه متعلق به هرموز باشد نسازند
  :دوم كه لحن او كمي آرام تر استي  نامه
  هو

ناخداي بزرگ افانش دلب كرك معلوم داند در باب آنكه نوشته كه اين كتابت فارسـي خـط ابـوژري نيسـت كـه      
  ).4شند شماره ،18: همان( ...عالمت ندارد
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  :ها شروع نامه :ب
 )نعـوت (خـوب مخاطـب   هـاي   ف و شمردن خصلتبا دعاها و تحميديه و وص ،پس از ذكر القاب و نام مخاطب

  :غالباً با سجع همراه استها  يا صدرنامهها  اين شروع .شود به ويژه اگر نامه از زير دست به باال دست باشد مي شروع
  :امير هرمز ،پرتغال در هند به ابوالمظفر سيف الدين ابا نصري  نايب السلطنه ،دم فرانسيسكو دوآلميداي  نامه

  هو الغني
 .خالقت پناه خداوندي ظل اهللا في ارضين ...هميشه آفتاب دولت همايون طلعت شوكت رفعت كيوان منزلت است

سلطان بـن سـلطان ابـوالمظفر سـيف      ،اعدل اكرام ،سلطان سالطين ،خاقان معظم الواثق بالملك المبين ،سلطان اعظم
  ).1هسند شمار ،4: همان( ...خلد اهللا ايام دولته و ايده سعاده ،الدين
  :يا

  :دوم فرانسيسكو دوآلميدا به خواجه عطاء وزير اعظم هرمزي  نامه
  هو الغني

 ...،صـاحب اكـرم مفخـر االمـراء و الصـواحب بـين االمـم        ،سعادت دستگاه ،حكومت پناه ،مĤب  عاليجناب دولت
اعلي اهللا تعـالي شـأنه العـالي     ،خواجه كمال الدين عطا ،الواثق بالملك العلي العال ،الحضرت العليه السلطانيه الخاقانيه

  ).2سند شماره ،11:همان(
  :يا

  :محمد شاه به دون جوان پادشاه پرتغالي  نامه
  سلطان دون جوان

 ،بعد از مراسم عرض بندگي و طاعتداري و اخـالص و خـدمتكاري   ،عرضه داشت بنده كمترين مخلص خدمتكار
خـواقين   ،سـالطين پنـاه   ،بنـدگان بنـدگي حضـرت ا عـال    نمايد و مكرر به عرض نواب كامكار همايون  مي گستاخي
 ...رسـاند  مـي  سلطان سالطين عالم خلد اهللا تعالي ملكه و سلطانه وافاض علي العالم عدالت و بره و احسـانه  ،دستگاه

 ).8سند شماره ،35:همان(

  :ها متن اصلي نامه ،ج
در بيشـتر   .معيني بوده نوشـته شـده اسـت   موضوع ي  پس از مقدمات فوق ركن اصلي نامه كه در زمينهو يا درباره

كه از سوي پادشاه هرمز به پادشاه پرتغال نوشته شده گاليه از باال بـودن ميـزان ماليـات و كسـادي بـازار و      هايي  نامه
  :مثالً .كمبود محصول و يا شكايت از مأموران و زورگويي فرماندهان دريايي پرتغالي يا كمي اختيارات اوست

  :به دون جوان پادشاه پرتغالمحمد شاه ي  نامه
  ...اين خددمتكار دست خدمتكاري و اطاعت به دامن عنايت و مرحمت آن صاحب زده ...

با وجود اين چنين كه ملك خراب است و محصول نيست و اخراجـات بسـيار و طمـع سـالطين فـارس و الر و      
صـه خـود و خويشـان و نفـران و     مكران و كرمان هست و اين خدمتكار خود محتاج معاش و لباس و اخراجات خا

سـند   ،36و 35:همـان ( ...وابستگان شده هر چند كه احوال مكرر عرضه داشت آن حضرت نموده و بـه عـرض رسـانيده   
  ).8شماره 
  :اهالي هرمز به پادشاه پرتغالي  نامه

عـالي مقـام   داريم كه رعاياي فقير و ضعيف عاجز هرمز كه تعلق به خداي  مي به عز عرض نواب كامكار عرضه ...
بسيار ظلـم و سـتم بـر     ،داريم از روزي كه رعيت آن پادشاه شده ايم و تحت ظالل و سلطنت آن حضرت آسوده ايم

و به سبب بي غوري حكام سابق از مسـلمان و   ...يكي نمانده ايم ،كه از صداي  اين رعيت عاجز فقير رسيده به مرتبه
سـند شـماره    ،88:همان( ...ادشاه پرتكال و نه در صالح پادشاه هرمزنه در خدمت پاند  فرنگي كه جهت خود در كار بوده

34.(  
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  :و تقاضاهاها  درخواست ،د
  :دم فرانسيسكو دو آلميدا از نايب السلطنه پرتغال در هند به ابوالمظفر سيف الدين ابا نصر امير هرمزي  نامه

زبانان هندوستان به معني نايب السـلطنه  در گويش فارسي [ از اين محب دام فرانسيشكو م دل ميده ريچه رس  ...
بعد از عرض بندگي حال آنكه چنـد  ] پرتغال [ از مالزمان پادشاه فرتكال  ،رساند مي به بندگي و پايبوس] بوده است 

به مالزمت ميĤمدند عرض اخالص فرستاد بدين نـوع كـه   ] مقر نيابت سلطنت پرتغال در هند [ مراكب ازجانب ديو 
  ).1ي  سند شماره ،5و 4:همان( ...و شما دو سال اتحاد باشد واجب است ميان ما

  :مير شريف بن شرف و زير اعظم هرمز به پادشاه پرتغالي  نامه
بعرض خواهد رسانيد كه رحمتي فرمائيد و مقداري از مايات و خوراج مقرر ساليانه ما را تخفيف دهيد و از ما  ...

 ).10ي  سند شماره ،44: همان( ارفاقي كنيد تا بتوان زندگي كرد و ملك آبادان شود

  :ها پايان و خاتمه نامه ،ه
  :ويسنده همراه با مهر پادشاه و يا مقام درباري است مثالًتاريخ نگارش نامه و نام ن ،معموالً با دعاها  پايان نامه

  :دوم دم فرانسيسكو دو آلميدا به خواجه عطاءي  نامه
  ).2سند شماره ،13: همان( ق .ه 913تاريخ هشتم ذيقعده  ،زياده برين پيوسته ظالل عالي مستدام باد ...

  :سلطان هرموز به پادشاه پرتغالي  نامه
در پايان بدانيد  .كشد كه جواب واصل شود مي مدت زماني طول ،برسدها  ميان ما و شما دوراست و تا نامه ،راه ...

  ).6سند شماره  ،25: همان( والسالم .كه ما بر خدا و شما اميد و اعتماد نموده ايم
  :محمد شاه به دن جوان پادشاه پرتغالي  نامه

نمايد و بـه كـرم پادشـاهانه و عنايـت خسـروانه آن صـاحب كـه         نمي و الباقي بيش از اين گستاخي و بي ادبي ...
و عـالم گشـائي   ] يك كلمه نا خوانا [ ظالل جالل سلطنت و  ...ان شاء اله تعالي .گذارد مي زيادي داردهاي  اميدواري

   ).8ي  سند شماره ،37: همان( محمد شاه بن ابا نصر :محل اثر مهر بادامي شكل محمد شاه .مخلدو مويد باد
  :سلغرشاه پادشاه هرموز به پادشاه پرتغالي  نامه

دولـت و   .به مهمات االمور مترصد اشاره شده اسـت  .نمايد نمي چون مقصود عرض محبت بود به زوايد اطناب ...
  .رفعت و اقبال اليزال باد

  ).41سند شماره  ،218: همان(سلغرشاه ابا نصر شاه شنكا شاه  :سلغرشاه بدين مضمون )مهر(طغرا  ،نامهي  در حاشيه

  :دوم اخوانيات
رايـج و مرسـوم در   هـاي   كه نويسندگان آنها خارج از قيد و بنـد اند  بودهاي  غير رسمي دوستانههاي  اخوانيات نامه

از اينرو نسبت بـه ديگـر انـواع    اند  نوشته مي شخصيي  با آزادي عمل بيشتر و از روي ذوق و سليقه ،ديوانيهاي  نامه
كاربرد شعر در ابتـدا   .باشند مي زيبايي شناختي بيشتريهاي  گزينش لغات و آرايش كالم داراي ارزشنامه نگاري در 

ادبـي آن  هاي  باشد و همانند ديگر گونه مي خود نويسندگانهاي  كه غالباً از شاعران ديگر يا از سرودهها  نامهي  و ميانه
در اخوانيـات   .رود مـي  اخوانيت ايـن دوره بـه شـمار    هاي از ويژگي .زمان از صالبت و استحكام اندكي برخوردارند

مانند تحميديه و دعا و ابالغ سـالم  اند  رسمي از نظر ترتيب نوشتن نامه داشتههاي  رعايت الزاماتي كه نويسندگان نامه
 خـواه عمـل  نامه و غيره نياز نبـوده و بـه دل  ي  تاريخ نوشتن نامه يا مهر نويسنده و نام رساننده ،و انتظارات يا تقاضاها

از آن اي  در ادامه ضمن شمردن اجزاء و اركان اخوانيات اسناد موجود در آرشيو ملي پرتغال به خالصه .شده است مي
 .شود مي پرداختهها  مقالهبه تحليل كليات اين نامهي  اشاره شده سپس و در ادامهها  نامه

  :ها آغاز نامه ،الف
   :شده است مانند مي وي بوده و غالباً با چند بيت شعر شروعهاي  نوانبا ذكر نام مخاطب و القاب و عها  آغاز نامه
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  ]هرمز به ليسبن ي  وزير اعظم تبعيد شده[ عبادالدين شرف به رئيس شرف الدين ي  نامه
  شرف االيالة و الحكومت و الغرو االقبال و اجالل لطف اهللا

  

 رودمــيدور از آن رخســار رعنــا از دلــم خــون
 

 رود مـي  زنـم صـد رود جيحـون   چشم تا بر هم  
 

 اي دل از دست فلك فرياد و افغـان تـا بـه كـي
 

 رود مــي رود از بخــت وارون مــي كانچــه بــر مــا 
 

  

ه شهر جماد الثاني از داراالمان جرون خود را در صورت مراقبان ضمير منير اعلي حضرت بندگان بندگان مـالذ  غر
آورد و به دعـاگويي عمـر و    مي خلد اهللا تعالي سبحانه دوام عمره و دولته .مباهي المظور به اتكا الهي]  -[ اسالم پناه 

  ).20سند شماره  ،91: همان( ...گويد مي نمايد و مي دولت قيام نموده و
  :به زئيس شرف الدين فالي كه ظاهراً از پسر اوستاي  نامه
  هو

  لطف اهللا ،شرفاً للفلك النصرة و العزة و االقبال و الجالل
  

 چنـين نخواسـت كـه مـنكس وصـالت
  

 و ز فراقــت چنــين نكاســت كــه مــن 
 

 ]جــدائي توســت[يدل كــه درمانــده
  

 نه چنـان از دردت جداسـت كـه مـن     
 

  

حكايت تمادي ايام مفارقت و شكايت توالي ايام مهـاجرت از مالزمـان اعلـي حضـرت و كيـوان رفعـت متعـالي        
ابوالمويد من عبداله الملك اهللا خلد اهللا تعالي و ضـالل  ]  -[ خداوندي صاحب  ،خاليق معاد ،نصفت صفات ،مرتبت

: همـان (بيان تـوان نمـود   ]  -[ زبان شكسته و ي  جالل و ابد ايام به محمد وآله رايت مرتبه است كه به دستياري خامه
  ).21سند شماره  ،96

  :عبادالدين بن احمد كمال به رئيس شرف الديني  نامه
  هو  –هو 

  لطف اهللا
 روز مــرا نــور نماندســت،مهــر رخــت بــي

  

 جـز شـب ديجـور نماندسـت     ،و ز عمر مـرا  
 

 هجـران تـو لــيكنءصـبر اسـت مـرا چـاره
  

 چون صبر توان كـرد كـه مقـدور نماندسـت     
 

  

]  -[ شـرفاً للفلـك و السـماء و اال     ،خلداله تعالي ظالل جالل عناية و تربية و عاطفة و احسـانه الـي يـوم الصـبر    
 ).22سند شماره  ،100: همان( ...والدولته و االقبال و االرض ممدود الضالل باد

   :شرح اشتياق ،ب
كه مضمون آن ابراز عشق و دوسـتي و  اند  شرح اشتياق عنواني است كه مورخين ادبي به بخشي از اخوانيات داده 

شود و با توجـه بـه    مي خاطب است و چنانكه در اخوانيات اين دوره مالحظهگله از دوري و جدائي و شوق ديدار م
اين كه غالب اخوانيات اين اسناد خطاب به رئيس شرف الدين فالي است كه از هرمز به ليسبن پرتغال تبعيد گرديـده  

 ،فرزنـدان  شرح اشتياق و شوق ديدار و بازگشت اوسـت كـه از سـوي   ها  است شروع و تقريباً قسمت اصلي اين نامه
ديگـر از  هـاي   ولـي چـون نمونـه    .همكاران و دوستان او به نگارش در آمده است و اغلب آنها با چاشني شعر اسـت 

  توان در اين مورد اظهار نظر قطعي نمود  نمي اخوانيات آن دوره در دست نيست
  :ركن الدين بهاء الدين به رئيس شرف الديني  نامه

  

ــن ... ــده در دل م ــو دردي فكن ــراق روي ت  ف
  

ــانش     ــو درم ــال ت ــه وص ــز ب ــه نيســت ج  ك
  
 

  

نـوري و ايـن مجـروح    ]  -[ رسيده را از شرف ]  -[ اميد كه حق سبحانه و تعالي فوزي فرموده باشد و اين ديده 
  ).27سند شماره  ،139: همان( ...يا رب امان ده تا باز بينيم .سروري حاصل شود ،هجران كشيده را مژده وصول

  :نامهي پسر رئيس شرف الدين به او
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اميدواري كلي هست كه امسال به خالف هر سال به سالمت و عزت تشريف به هنـد فرمـوده باشـند و شـايد      ...
  .وادي فراق اندازند مرحمت بر سر اين مهجوران

  

 ]خـوش اسـت[يا رب ايـن آرزوي مـن چـه
  

   تــــــو بــــــدين آرزو مــــــرا برســــــان 

 

  

كه سبب توقف چيسـت  اند  هيچ قلمي نفرموده .اند حال مدت پانجده سال شده كه فراموش فرموده چه حاصل كه
 ).28سند شماره  ،152: همان( ...اند و هنوز سر انجام خود و نيك و بد مهم خود معلوم نفرموده

  :ها نامهي  خاتمه ،ج
سـالمتي و يـا فـوت آشـنايان يـا       ،اسـت كـه معمـوالً اخبـار خـانگي     هـا   پس از شروع و شرح اشتياق مـتن نامـه  

سئوال و كسب تكليف اسـت و در پايـان ارسـال پيـام دوسـتان و       ،و يا تقاضاها  كه پيش آمده شكايتهايي  گرفتاري
فرعـي اخوانيـات ايـن دوره نيـز بـه       :كه از اركـان و اجـزاء  اند  رسانده مي حاضران و بستگان و با دعا نامه را به پايان

  .آيند مي حساب
  :سر رئيس شرف الدين به اوپي  نامه

بريم و يك لحظه از هـم   مي شب و روز با هم به سر ،برادران سعيدا محمودا و ركنا فرج آقا بندگي عرضه دارند ...
والده سعيدا محمودا بدين خبر در خانه نشسته و والده ركن الدين فرج آقا در خانه خواجه الماس بـه   .جدائي نداريم

خانه زاد سالمتند و دست دعا برداشتند به اميد آنكه يك بار ديگر ديده را بـه  ]  -[ و ها  والده و همشيره ...برد مي سر
و رئـيس  انـد   رئيس عابدالدين شـهاب الـدين مـع كـوج در طفـار      ،احوال خويشان ...ديدار آن خداوند روشن سازند

ظـالل عـالي    ...انـد  عدالدين هم در اين جانبمراد و طاهر محمد س ،عابدالدين عمادالدين در جرون و رئيس فريدون
  ).28سند شماره  ،156: همان( .ابدا مخلد و مستدام

  :به رئيس شرف الدين كه ظاهراً از پسر اوستاي  نامه
چه در اين مدت از حضرات و خويشاني كه در ميانه بودند و از ديوان جرون نفعي به هيچ باب عايـد نشـده و    ...

زيادت بي ادبي حد خـود   .باقي عالمات از حضرت خداوند معلوم خواهند فرمود .رسد مي بي التفاتي مكرر به ظهور
  ).21شماره سند  ،97: همان( ظالل طوبي مثال ابداً مخلد و مستدام باد .نديد

  :نثر در مكتوبات هرمز افول
چندين موج مهاجرت اقوام عرب و اعراب ايراني تبار از قرون اول هجري به سـواحل و جزايـر خلـيج فـارس از     

كـه متناوبـاً و بـا قـدرت      ...آل نصـور و  ،ال ابي ظهيـر  ،بني عماره بني معين ،ازدي ،بني صفاق ،جمله اعراب جلندي
خلـيج فـارس را   هـاي   گرفتن يا ضعف حكومت مركزي ايران نوار ساحلي ايران از بوشهر تا حوالي ميناب و جزيـره 

تأثيرات اجتماعي و فرهنگي و هويتي بسياري را به دنبـال داشـت كـه مهـم تـرين آن      ها  اين مهاجرت ؛اشغال نمودند
دانيم كه در ميان برخي از مهـاجرين عـرب زبـان     مي. يات منطقه بوده استتغيير در لحن و گويش و به طور كلي ادب

از اي  قبيلـه هـاي   علماي بزرگ اسالمي نيز وجـود داشـتند كـه بـه داليـل تـاريخي و سياسـي يـا اختالفـات و نـزاع          
خ و سـادات و  و برخي از آنها نيز از شمار مشـاي اند  آورده مي شدند و به جنوب ايران پناه مي عربي راندههاي  سرزمين

ي  را در شمال غربي منطقـه بـه ويـژه منطقـه    ها  آمدند و بعضاً مراكز علميه و مذهبي و خانقاه مي شاهزادگان به شمار
مقالـه را از هـدف    ،قبال در اين مقاله به اين موضوع اشاره شده و تفضيل آن -كردند  مي الرستان سامان دهي و اداره

بـوده  تغيير لحن و گويش و ادبيات منطقه و غلبـه يزبـان و ادب عـرب بـر آن     ي  از عوامل عمده –كند  مي خود دور
  .است

  بسيار اندك و تقريباً ،هر چند كه شواهد و متون ادبي مربوط به اين دوره در اين منطقه كه تاكنون يافت شده است
ويسندگانمنطقه نگاشته شده نيز كه از سوي منشيان و نخبگان و نها  محدود به همين اسناد است اما بررسي اين نوشته

ضعف ادبي و فترت و عدم توجه و اعتناء به قواعد زبان فارسي همراه با تفكر ابتدايي و بـي ذوقـي در بخـش     ،است
  .آشكار استها  بزرگي از متن
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هـاي   استفاده از سجع ،عربي و پرتغالي و به ميزان كمتر مغولي و هندي در اين مكتوبات هاي  استعمال فراوان واژه
مـدح و مداهنـه در   ي  غلبه ،سست وبيمايه در سلطانيات و همچنين اطناب در تملق و خاكساري در نامه به پادشاهان

  .نثر اين دوره را از زيبايي و صالبت انداخته است ،صدر نامه ها
وضعيت داخلي هرمز و فروپاشيدن اقتصاد سنتي منطقه و جابه جايي پـي در پـي فرمانـدهان و صـاحب منصـبان      

علمي و ادبي آن نيز اثر نهاده افزون بر اين نزول نثر در مكتوبـات  هاي  هرمز نيز مزيد بر علت بوده و ناگزير بر حوزه
سير قهقرايي نثـر در ايـران زمـين نيـز     ي  تواند دنباله مي همان گونه كه بهار در سبك شناسي اشاره نموده است ،هرمز
ه كه در ضروريات وراقان و مورخان و منشيان بوده و قبـل از مغـول   قرائت كتاب در نزد استاد و كسب اجاز«  .باشد

پـاك از يـاد رفتـه اسـت و      ،كتب عربي عموماً و شايد كتب فارسي هم بايد نزد استادي قرائت شـود در ايـن عصـر   
   ).180 ،1386 ،بهار(» اشتباهات فاحش در آن راه يافته است  ...به صورت خرابي افتاده است وها  نوشته

گونـاگون  هاي  انحطاط نثر در اين دوره عدم جزالت و سستي الفاظ و از ياد رفتن پيشاونديهاي  ن از نشانههمچني
و ذكر اشعار سست و غير معـروف كـه غالبـاً از خـود منشـيان      ها  بر سر افعال و عدم توجه به آهنگ كلمات و جمله

پيموده و تركيبات عربي و عبارات خام جـاي   باعث گرديد تا نثر پارسي با شتاب به طرف انحطاط وسستي راه ،بوده
شيرين فارسي به عبارات عربي مكـرر و بـي روح   هاي  تركيبات لطيف و اصطالحات فارسي را گرفته و ضرب المثل

  ).242و  202: همان(بدل كرد 
دبي آن دوره را ديگري از چند نامه تصوير گوياتري از فضاي اهاي  نمونهي  قبل از پرداختن به برآيند مقاله از ارائه

  :دهد مي نشان
  :نامه خواجه قاسم كرماني به رئيس شرف الدين و وزير هرمز

  سراجاً للسعاده و اال قبال قاسماً
[ شفقت شعار، مرحمت آثار يگانه زمان، پسنديده دوران كه  ،سعادت اكتساب ،مĤب معالي ،به خدمت عالي جناب

توقع و التماس از آن حضرت .. .دارد مي حاجت اوصاف نيست مسلم اله تعالي عن جميع االفات و البليات عرضه] او
يد كه شا .نموده با شند مي در آزادي بنده زاده ات كوشش كه به نوع از انواع و به هر طور از اطوار كه مصلحت دانند

: همـان (...داده باشند مي فروخته باشند، آنچه مطلوبشان است التفات نموده مي ايضاً چنانچه .به همت مالزمان آزاد شود
  ).15سند شماره  63-64

  :نامه خواجه قاسي حسن علي به پادشاه پرتغال
  دارد  مي بندگي عرضه]  -[ عرضه داشت بنده كمترين خاكسار خواجه قاسي حسن علي 

تمـام احـوال    .آخراين بنده يك نوبت به خـدمت رهينـه رفـتم    .هر چند سعي كردم محل آن سلطنت پناه نيافتم... 
 ،دروغي چنـد بـه هـم راسـت بسـت     كه اين است كه و اهللا دوگومس  مسكين خود داشتم و به عرض رهينه رسانيدم

 و بـه مـا هـم نيـز    مـردم غـريبيم   خواهد ما  مي واين زمان به اين است ديگري بندي مسمور فرستادنرئيس شرف را 
در خانه ايـن  ] چند كلمه نا مفهوم [ يك روز كژره دور با يك كونشاوان و نويسنده به همراه.. .خواهد اطالع ندارد مي

  .)17ي  سند شماره 80-75: همان(...خواهي بگريزي مي بنده آمدند و اين بنده را گفتند پادشاه گفته است كه تو قاسي
  :الدين بن نور الدين به امير سلمان پاشا و سر عسكر عراقنامه رئيس شرف 
  يا مفتح االبواب 

  ابونصر امير سلمان
اردشـير جـوالن    ،شـير معركـه دالوري  ]  -[ المجاهد الفـازي فـي    ،بر ضمير منير حضرت با نصرت سعادت سپاه

 لي من تبعه اهل ابغي و العدوان واضـح نصراله تعالي عليه وع ،المعتصم باهللا السبحان.. .منظور انظار سليماني ،بهادري
مسـتوفي  ] ي [گرداند كه از جور و تعدي كفره وظلم ظلمه كارم به جان رسـيده و از فسـاد اميـر درگـاه وانمـود       مي

قصـه  ...در اين اوقات به كفره طعاب و فجره لغات رسـانيدند ] -[مجملي  .وفساد شمسي گبر هندي كارد به استخوان



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1902

اكنـون چـون    .شكايت ظالم شداد كفره عاد عناد زيادت از درجـه تحريـر و تقريـر اسـت     غم افساد حساد و حكايت
و رقـم حيـاتم از لـوح هسـتي     اند  مشاهده حمايت دين ومعاونت آن كمين مسند تمكين نمودند به كافر ونكم سپرده

  ).13ي  سند شماره 54: همان(...اند سترده
بـه ثبـت رسـيده     17و  15كه ذيل اسناد شماره هايي  اخير يعني نامهي  در اين چند نامه ،شود مي چنان كه مالحظه

هيچ گونه اصول و آئين نگارشي و جمله بندي و مطابقت فعل با زمان انجام آن و به كار بـردن افعـال معـين در     ،اند
سـند شـماره   كامل ابتذال و ياوه نويسي است اما ي  جايگاه خود در ساير قواعد زبان فارسي رعايت نگرديده و نمونه

سير تطور  .ادبي متوسطي نيز برخوردار استهاي  از نثر درست و سنجيده و نسبتاً كاملي بوده و از ارزشاي  نمونه 13
بـه ويـژه سـلطانيات    هـا   كه ايـن نوشـته   دهد مي گيرد نشان مي تقريباً شصت ساله را در براي  مكتوبات هرمز كه دوره
كـم  هاي  شروع و صدرنامه از سجع ،دراواخر اين دوره به جاي مانده است كهي هاي و از نامهاند  تغييرات اندكي نموده

و انسـجام بيشـتري    نيز از پختگيها  تر و متوازن تر استفاده شده و مدح مداهنه كوتاه تر و متعادل تر شده و متن نامه
حـن و هنجارهـاي گويشـي چنانكـه     شود امـا ل  مي پرتغالي در آنها زيادتر ديدهها  و نامها  ولي واژهاند  بر خوردار شده

  .شود مي اشاره شدهمچنان با همان كيفيت درمتن ديده
يعنـي اواسـط اشـغال گـري هرمـز از       948كه در سال اي  در اخوانيات نيز تغييراتي رخ داده است چنانكه در نامه

و اين موضوع نيـز   نثر پارسي حداقل دراين مكتوبات استهاي  پسري به پدرش نوشته شده يكي از زيبا ترين نمونه
مغلق و نثر ساده در تاريخ ادبيات ايران همواره در كنار و پا به پاي هم پـيش   يان ريپكا در اين مورد كه نثرهاي  گفته
امروز بسيار نزديك اسـت و تمـام نكـات    ي  كه به سبك واقع گرايانهاي  كنند نامه مي را به واقعيت نزديك تراند  رفته

اخبار و تقاضا و  - شرح اشتياق -ذكر القاب و دعا  –آن رعايت شده كه شامل نام مخاطب نامه نگاري در اي  مدرسه
 )قطـب (بوده و بي شباهت به مكاتيب محيي كوشكناري اي  خواسته نويسنده در آن مشخص است وبه صورت حرفه

  .نيست
  :شرف الدين لطف اهللا به پدر خود ....نامه ركن الدين شرف پسر 

  

 ريخـت چشـم تـر مـنهر چند كه اشك
  

ــعله   ــت ش ــني تســكين نگرف ــر م  پيك
  

  

دعاي خلود و جودي است كه  ،رقمي كه گردش قلم نقش گيرد و لطيف زيبايي كه به كوشش بنان صورت پذيرد
قلم برداشـتم و نـدانم كـه    . .انام جمهور به ذات شريف اوست ونور هدايت خواص و عوام روشن از عنصر لطيف او

فراق يا الم مهاجرت و اشتياق و احـوال نـامرادي و بـي سـاماني و مفارقـت آن خداونـد       ي  غصهي  قصه .چه نويسم
اظهـار  .. .شبهاي چـون كـوه پـويم    ءغصهءبه كدام زبان شرح شدت روز اندوه گويم و به كدام بيان قصه ،صاحب قدر

آن خداونـد دور چـه    مهجـور از وصـال   ءاشتياق چه حاجت بيان چون حال مرا تو بهتر از من داني احوال اين بنـده 
  :گويد

  

 كــه هــر كــو بشــنود گــردد مشــوش
  

 شــود چشــمش پــر آب و دل پــر آتــش 
 

 گهــــي از بيخــــودي افــــتم بدانســــان
  

ــردم ز غــم جــان   ــردم و ب ــويم م ــه گ  ك
 

ــت ــتم راس ــرت ايس ــدان ز حي ــي چن گه
  

 كه گويندم درخـت خشـك پيـدا اسـت     
 

ــش درد ــانم آتــ ــوزد چنــ ــي ســ  گهــ
  

ــتر گـــرد   ــاد انگيـــزد از خاكسـ  كـــه بـ
 

  

دردا كه نو بهار اميد چنـان   .روز در فكر آنكه شب چه خواب ببينم و نيمشب در خيال آنكه چند بي خواب نشينم
خانـه دل از چـراغ آن   ]  -[اميد كه عنقريب آتش سوزانش به رواق وصـال  .. .باد نوزيد ،گذشت كه جز نسيم هجران

  ).26سند شماره 135: همان(.. .شود] روشن[ جمال 
  



 1903/      »شانزدهم ميالدي/ از اوايل تا اواخر قرن دهم هجري « انحطاط نثر فارسي در قلمرو حكومت هرمز

  :گيري نتيجه
اشغال هرمز توسـط حكومـت اسـتعارگر پرتغـال     ي  مكتوبات هرمز بيانگر چگونگي زبان وادبيات فارسي در دوره

در جزيره آنها نتوانستند تغييري در بنيان زبان فارسي ايجاد ها  با وجود حضور پر شمار وطوالني مدت پر تغالي .است
اما انحطاط زبان و ادبيات فارسي در اين  .بان فارسي نمودندنمايند اما تك واژها و اصطالحات نسبتاً زيادي را وارد ز

دوره به علت تاثير پذيري از زبان عربي آن هم به خاطر اسكان اعراب ايرانـي تبـار در منطفقـه و نيـز اعرابـي كـه از       
هرمـز و   و در دوره زمامـداري پادشـاهان  اند  ابتداي برآمدن اسالم امواج بزرگ مهاجرت خود را به منطقه آغاز نموده

  .باشد مي ،دادند مي فرمانرواي آنان را تشكيلي  باشندگان حوزه ،پس از اشغال هرمز نيز به صورت گسترده اي
بـود  اي  به گونه ،شد مي كه به دبيران دادههايي  آئين نگارش آن روزگار و سر مشق ،چنانكه در متن مقاله اشاره شد

ايـن شـيوه    .آمد مي ت عربي نوعي تفاخر و برتري جوئي به حسابكه نثر مصنوع و پيچيده و مغلق توأم با اصطالحا
ي  گردد و شيوه مي تيموري تابرآمدن صفويان تقريباً منسوخهاي  و جانشينان آنها يعني ايلخانها  در ايران پس از مغول

سـمي شـدن   آورد اما در دوره صـفويه بـا ر   مي نامه نگاري و مكتوبات از پيچيدگي و اطناب به سادگي و ايجاز روي
زبان و ادبيات عرب آغاز شـده و زبـان و   ي  دوباره دور جديدي از غلبهاي  زبان عربي به عنوان زبان علمي و مدرسه

دهد و بديهي است نخبگان و دبيران منطقـه كـه ديـوان سـاالران هرمـز را       مي ادبيات فارسي را تحت تأثير خود قرار
علمي و ادبي داخـل ايـران   هاي  دور بوده و ارتباط كمتري با حوزهگرچه از حكومت مركزي ايران اند  داده مي تشكيل
  .تحت تأثير اين روند قرار گرفته باشنداند  داشته

خلـيج  هـاي   مكتوبات هرمز متأثراز هنجارهاي گويشي منطقه كه خود آكنده و متأثر از زبان عربي حاشـيه ي  بيشينه
مضـاف بـر ايـن كـه وام واژهـا و       مقاله اشـاره شـده اسـت    و شواهد آن در متنها  باشد كه به نمونه مي ،فارس است

بـه   ؛داراي نثري خشك و خـالي از ذوق و زيبـايي و لطـف هسـتند     ،اصطالحات پرتغالي نيز به آن اضافه شده است
عربـي زده و  هـاي   اخواني و صدر يا شروع چنـد نامـه از سـلطانيات كـه داراي اطنـاب و سـجع      ي  استثناء چند نامه

بلكه به خاطر كم سوادي دبيران  ،نه به دليل تغيير سبك ،سادگي و مغلق نبودن متن اصلي نامه ها ،شندبا مياي  پيچيده
هـا   باشد و اين نشانه مي و فروپاشي اقتصادي جامعه و عدم ارتباط با مراكز فرهنگي و حوزهاي علمي در داخل ايران

ي  چند كه در بين اين مكتوبـات از جملـه دو نامـه    فرو كاهي و تباهي نثر در اين دوره بوده هر ،همگي دليل بر تنزل
پسر شرف الدين بـه او نثـري زيبـا و پـاكيزه و     ي  كوبنده و غرور انگيز و پر محتواي خواجه عطاء به آلبوكرك و نامه

  .توان مشاهد نمود مي فاخر را نيز
در هـا   پرتغاليي  ظالمانه طعم تلخ شكست و اشغالگري و سلطهي  آكنده و نشان دهندهها  در مجموع محتواي نامه

وضعيتي  ؛باشد مي "شهر بند"اقتصاد سنتي و تبديل شهروندان به هاي  منطقه و بي هويتي اجتماعي و فرو ريختن پايه
  .زد» انحطاط«آن برچسب ي  توان بر تمامي نهادها و برنمودها مي كه

  :فهرست منابع
: قـم  ،تاليف احمد سايباني چـاپ دوم  ،از بندر جرون تا بندرعباسدر  "هال طاليي" )1381(محمد ابراهيم  ،باستاني پاريزي
 29 - 19همسايه صص

 امير كبير :تهران ،چاپ نهم ،جلد سوم ،شناسي سبك )1386(محمد تقي  ،بهار

 زوار :تهران ،چاپ سوم ،فن نثر )1386(حسين  ،خطيبي

 علمي و فرهنگي :تهران ،چاپ سوم ،عيسي شهابيي  ترجمه ،تاريخ ادبيات ايران )1385(يان و ديگران  ،ريپكا

 سخن :تهران ،چاپ سوم ،ادبي ايراني  از گذشته  )1385(عبدالحسين  ،زرين كوب

 فردوس :تهران ،چاپ هجدهم ،تلخيض از محمد ترابي ،تاريخ ادبيات ايران جلد دوم و چهارم )1386(ذيح اهللا  ،صفا

ي  مجموعـه  ،، كمبـريج ،در تـاريخ ادبيـات ايـران    "تيمورريان و تركمانـان ادبيات فارسي در قلمرو " )1387(ذبيح اهللا  ،صفا
 جام:تهران ،چاپ سوم ،يعقوب آژندي  مقاالت ترجمه
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مركـز اسـناد مجلـس شـوراي      :تهـران  ،تصحيح و تحقيق محمد باقر وثـوقي  ،شرفنامه )1390(الري شيرازي  اله روح ،فتوحي
 اسالمي

هرمـوز و خلـيج   ي  عربي و تركي در آرشـو ملـي پرتغـال دربـاره     ،اسناد فارسي" )1357 – 1355(جهانگير  ،قائم مقامي
  46الي  1اسناد شماره  –سال سيزدهم  3سال دوازدهم الي شماره  2تاريخي از شماره هاي  بررسيي  در مجله "فارس

 رامير كبي :تهران ،سيد ابوالفضل رضويي  ترجمه ،ايران در اوايل عهد ايلخانان )1389(جرج  ،لين

 زرين :تهران ،فرهنگ معين يك جلدي فارسي )1389(محمد  ،معين

ميـراث   :تهـران  ،تصـحيح و تحقيـق   ،كشم و جـرون نامـه  ي  جنگ نامه )1384(محمد باقر و عبدالرسول خير انديش  ،وثوقي
 مكتوب

 همسايه :قم ،تاريخ مفصل الرستان )1385(محمد باقر و ديگران  ،وثوقي

 دانشنامه فارس: شيراز ،به خليج فارس ملوك هرمز تاريخ مهاجرت اقوام )1380( 

 سمت: تهران ،تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار )1384( 

موسسـه  : تهـران  ،فرهنگ و تمدن به كوشش محمد بـاقر وثـوقي   ،در مجموعه مقاالت خليج فارس »صليب و هالل« )1387( 
 564 – 549تحقيقات و توسعه علوم انساني ص 

كتاب خانه مجلـس شـوراي اسـالمي    : تهران ،تأليف روح اله الري شيرازي متخلص به فتوحي ،شرفنامه در» مقدمه«) 1390( 
   122 - 1ص 
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Decadance of Persian prose in Hormoz kingdom of in 16th century 
HesamadinNaghavi  
 
Abstract: 
 
The only remaining texts about Hormoz and Persian Gulf in the time of invasion are Farsi,Turkish and 
Arabic documents in Portugal National Archive. These documents contains significant cultural, 
commercial and political information about south of Iran in Safavied era. These texts are also an 
important source to study the literature, view point and language among the writers of Hormozgan in 
that era. 
This article analyses the background and specification of these documents. The results shows 
decadence of Persian prose in that era. 
Key words: Hormoz in time of invasion, correspondence, Farsi documents in Portugal national 
archive, persian Gulf 
*Researcher, M.Sc. Persian Language Literature 
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 مكتوبات هرمزهاي  پيوست
  

هاي  انواع شناور
  دريايي

نام برخي از
 شناورها

هايسكه،انواع پول
 رايج

  ديواني و بازرگانياصطالحاتو مشاغل

  لشكر  حاكم مستوفي اشرفي مرجانه طرّاده
  عساكر-عسكر  )زيردست(آدم نواب اشرفيه  زرينه جهاز
  كماندار  )دارغه(اشيك وكيل دينار جليت مسعودي جلبه

  سردار  عسكر قاضي زر جليت فتحي  جلبت و جالبه
  مخبر تفنگچي ناخدا زر جروني جالب بصري  سنبوق وسنابيق

  قولنامه درويش  كاراتن بنكسار محمودي   كرجي
  حواله  برات  كاراتن فيطوريه اشرفي50لك معادل    جلبه مسافري

ــار و  )تومان(تامان   غراب بنكســــــ
 بنكسال

  غازي تجارت

  مال اهللا زراعت  امير درگاه    پوسته
  تنخواه عمارت  )درگاه(در    
  نويسنده  دار الضرب وزير    
ــه  سلطان     كلمــــــــــ

  )مترجم(چي
  بيرونات

  برّ عرب  )مترجم(كشپر شاه    
  اخراجات صاحب پادشاه    
 فرمانده(كاپتانكوت  صاحب اعظم امير    

  )قلعهي 
  مال مقرره  مربي رئيس    
  فرمان  ديوان خانه  رئيس اعظم    
  رعايا خدمتكار منشي    
  دايگان  غوص وغواصي دالل    
  غالم زادگان  خراج آصف    
  رشوه  ماليات  كاتب الحروف    
  غالم زر خريد  مقاطعه كدخدا    
    غالم  ديوان اعال    
    خمارخانه مالزم    
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  اسامي درياداران و افسران نيروي دريايي و صاحب منصبان پرتغالي اسامي ناخداهاي ايراني
 Luis falcaao           لوئيس فلكون فرشيكم دل ميده ويچه  ناخدا سمالدين

      Granouk         كپتان مور كراندوكmirxadah                  ميرشاداه  ناخدا خواجه امير
 Seignevr Don pedroسينيور دان پدرو  هنريك  ناخدا علي مبارز

الفـــوش  -الفـــوس دو آلبـــوكرك  ناخدا رومين خان
 دلبوكرك

 Michel de Millo         ميشل دميل 

  ويد و حالوcapitanmor            كاپتان تمر  ناخدا شمسي
كاپياتن آنتوني شلويره  ناخدا شريف الدين

Antonio da silvira

  تور منويل

 دان فرنانند لبم كشمر آنتاني  ناخدا قيصر
  فرنانندان سرناچ كپتن ومار  كپتان حسين

  مرتيفوشDiodomello       ديود و ميليو  ناخدا علي معلم
ــردهناخــدا خواجــه  اســماعيل ب

  سيري
  پرسبوين Lop ves                  لوپ وس

  مسكيت دماريود و ميليو 
   مرتيه فنشل دميل جان ادريش 

Martinafonso de millo
 Don pedro de susa   دان پدرو دشوز Manoel de macedo منويل مسيد 

  فرانسيكو دو آلميد دوگومس 
Don Francisco da almeida

 قبطان سنور سنورديوع دميل 
SeigneSeignevmillo

 Antonio saldaha     آنتونيو دشلدانيه

 Nuno da conhacaitao   نوند كونيانDon joano             دان جوان 

 كپتان تمر نون كونيا 
Nono da cunha

  كرژه دور

 كرستانمندرس–كرستا و مندس 
Cristaomenes

 آنتوني كج بر

   كپتان ملهبور شور 
   Simaodecunha     سمن دوكوئيا 
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  در مكتوبات هرمزهاي  آبادي وها  مكان ،بنادر ،نام شهرها
  
  

   

 منوجان تبريز بندر مرطبان فرتكال
 جاشك بغداد بندر اممام پرتكال
  قلعه كوهي جبور برده سير سكوتره
 قطيف كارم دكنگ  گوي
  قيس لكاهان جده  گوا
  جلفار  دهلي) =حليد(دلي ديو  قوه
  رودان گوجرات اسير  گوه

  يمن رمينز فال خراسان
  كليان مندو سيراف  هند

  ديب اصفهان دشتي فارس
  سهي هرموز بردستان  الر

  باب الكوت پرتغال قلعه آويز كرمان
  بصره مسقط كوشكلك مكران

 استنبل  قلهات كردستان گوجرات
  مصر  ماالبار)ماالباد(ملبا بنكر كنباني
 كنه نور دكن تب دان  انعان
   هندوستان ريشهر  دوسر
   درويانه دركوشي  ديلم

    ليسبن)ليبن(لحسبوه شيراز جرون
   الوت جرگي كرچي
   مسيمور كوه كاران بحرين
   اساكناد بهده  مكه

   سراب خنج  گوهر
   ميان آب خشت  پانده

   فرضه جرون روم بندر آجي
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