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چکیده
منشآت يا نامه نگاري به عنوان يكي از فنون انشاء و نويسندگي در گسترهي ادب فارسیي اايگیاه ويی هاي دارد .در اصیالح
ادبي منشآت مجموعه اي از نامه هاي ديواني يا دوستانه است كه منشي ديوان يا نويسندۀ غير دولتي نوشته باشد.
پس از اسحم بخشي از كلمات و تركيبات عربي تفنّن ها و هنر نمايي هاي دبيران و منشيان از طريق نامه ها و منشآت در نثیر
فارسي راه يافت و مواب رواج نثر فنّي ومصنوع در ادب فارسي شد .پ وهش حاضر كاري است در اهت معرّفي فنّ ترسّی
و هنر نامه نگاري و مباحث پيرامون آن تا ضمن بيان سير تاريخي اين نوع ادبي قب و بعد از اسحم؛ اايگیاه و تییرير آن را در
ادبيات فارسي تبيين نمايد.از آن اا كه منشآت نويسي در ايران سابقه اي طوالني داشته و اين پيشينه به ايران پيش از اسحم بیر
مي گردد رواج آن يكي از ابزار اظهار فض شده و موابات رواج نثر مصنوع را در ايران پديد مي آورد.
واژگان کلیدی :منشآت ،سلطانیات ،اخوانیات ،نثر مصنوع.

.
 .1مقدمه
منشآتنويسي يا نامهنگاري ) (Correspondenceی كه در قديم به آن ترسّ نيز ميگفتهاند ی همواره میورد توایه
اديبان بوده است .آرار برااي مانده از ديرزمان كه با عناوين ديگري چون :نامیههیا مكاتبیات مكاتيیب مكتوبیات
مراسحت رسائ رقعات و توقيعات واود داشته عحوه بر ارزش ادبي و زبانشناسي فرازهايي از اوضاع تیاريخي
ااتماعي و فرهنگي را نشان مي دهد .به طور كلّي نامه ها و منشآت را در ادب فارسیي بیه سیلالانيات و انوانيیات
تقسيم كرده اند .به لحاظ محتوا و درون مايه بعضي از نامه ها و مكاتيب انواني ماننید نامیه هیاي عاشیقانه و شیر
اشتياق و انوانياتي كه نثر شاعرانه دارند؛ در رديف ادبيات غنايي و بخشي از نامه هاي علما ی كیه انبیهي آموزشیي
دارد ی در رديف ادبيات تعليمي قرار ميگيرد.
 .نثر فنّیي و مصینوع كیه بعیدها از طريیق ديگیر انیواع نثیر راه تكلّیف و تصی ّن را میيپيمايید ديگربیار از طريیق
منشآتقائممقام فراهاني به سادهنويسي ميگرايد و اين نشاندهندۀاهمّيّت نامهنگاري در گذشته و تیرير آن در تحوّل و
روند نثر فارسي بوده است.

 1-1طرح مسأله:
مسیله اصلي در اين پ وهش بررسي سير تاريخي تكام منشئات به عنوان يک نوع ادبي است .اينكیه از چیه زمیاني
منشآت با اين اسم شنانته شده و قب از آن چگونه بوده است ازسواالت اصیلي ايین تحقيیق اسیت .هم نیين ايین
پ وهش قصد دارد بررسي نمايد كه فن نامه نگاري درادبيات فارسي چه مسيري را طي نموده تا به شیك كنیوني در
آمده و آيا اين فن در ادبيات فارسي يک فن ابداعي است يا نير؟
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 2-1پيشينه تحقيق
با واود اهميت منشئات و اايگاه آن در تكوين هنر نويسندگي اديبان اما با بررسي انجام شیده مشیخگ گرديیدتا
كنون تحقيق اامعي درباره سير شك گيري و تكان اين نوع ادبي انجام نشده اسیت .هیر چنید مقالیه اي بیا عنیوان
تاريخ ه منشئات در ادب فارسي به قلم آقاي مهدي مهدي زاده درشماره  151مجله كيهان فرهنگي به چیا رسیيده
كه بيشتر به مباحث تاريخي پردانته و سير تارني اين نوع ادبي را به انتصار بيان نموده است .پ وهش حاضر قصید
دارد تا ضمن تكمي پ وهش مذكور انبه هاي ادبي آن را نيز مورد تواه قرار داده و نمونیه هیايي از اصیلي تیرين
مصاديق آن را معرفي نمايد.
 .2بحث
 1-2منشآت )(mon-ŝa-āt
منشآت اسم مفعول به صيغهي ام مؤنّث از مصدر "انشاء"و مفرد آن "مُنْشَیۀ"است و امحي اين كلمیه بیه همیين
صورت صحيح است« .بعضي آن را به صورت "مُنْشَئات" يا "مُنْشَئآت" مينويسند كیه غلیا اسیت» (نجفیي :1611
 .)272اين واژه در قرآن مجيد نيز آمده است« :وَ لَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَیاععْحمِ» (الیرّحمن « )21 :»55كیه بیا
تواّه به انتحف نظر مفسّران و مترامان در معناي كلمه اين واژه در متون فارسي در معاني ذي آمده است (دهخدا
 :1677ذي «منشآت»).
الف) در مفهوم بلند بادبان« :اين عروس زيبا چون ديگر اواري منشآت در بیرّ و بحیر سیفر نكیرد و شیهرتي اليیق
نيافت» (مرزبانبنرستم .)22 :1676
ب) در معناي آرار و نوشتههاي از هر نوعي« :نجستهنامه كه در علیم عیروب بیينظيیر اسیت از منشیآت اوسیت»
(عوفي  1021م )51-55 :و يا «رقعۀ منشآتش كه چون كاغذ زر ميبرند» (سعديشيرازي  51 :1611و .)221
ج) نامهها و مراسحت؛ مانند :منشآت ناقاني منشآت قائممقام فراهاني منشآت فاض حمي و. ...
بنا بر آن چه گذشت در اصالح ادبي منشآت مجموعهاي از نامههاي ديواني يا دوستانه است كه منشي ديیواني يیا
نويسندۀ غيرديواني نوشته باشد (مصاحب [بيتا] ج  .)2111 :2بنابراين منشآت همان نامیههاسیت و واژۀ نامیه از
ريشۀ پهلوي )(namakگرفته شده كه به دنبال نفوذ زبان عربي تركي و مغولي معادلهیا و اقسیام گونیاگوني يافتیه
است .از آن امله :آل تمغا برات پروان ه تعليقه نا ذريعه رقعه رقم رقيمیه سیج ّ صیحيفه طغیرا طومیار
عريضه فرمان قرطاس كاغذ كتاب گشادنامه مثال مراسله مرقومه معمّا منشیور مكتیوب ملالّفیه نميقیه (ر :.
دهخدا  :1677ذي واژۀ "نامه" و معين  : 1671ذي واژۀ "طغرا") و نيز :نالاب مشافهه مفاوضه مالالعیه مكاتبیه
يرليغ مشرّفه قصّه و ...كه با مرااعه به آرار بازمانده در فنّ دبيري و همچنين نامهها و منشآت گوناگون بیه انیواع و
طرز كاربرد هر يک ميتوان دست يافت .به عنوان مثال «قصّه :آن نبشیته را نواننیدكي رعيّیت بیه سیلالان و والیي
بردارند در عرضه كردن حالي يا حااتي» (ميهني  1022م )20 :.و يا «ملّالفه :آن نبشته را نوانندكي سیرّي نیاز در
او باز نموده باشند و مقرما بر كاغذ باريک نبشته و بيعنواني ملصّق كرده تا چشم كسي به حيله بر مالاوي آن نيفتد»
(همان  )62 :و «سج ّ :نامه اي است كه براي رسول يا مخبر يا پيک يا ديگر میموران حكومتي نوشته میيشیود تیا در
بين راه به هراا كه مي رسند از طرف كارگزار آذوقیۀ الزم در انتيارشیان بگذارنید و روانیهشیان بسیازند» (كاتیب
نوارزمي « .)12 :1612ندا داند كه اين نميقه را به شوق ناطر نگاشتم» (فراهاني .)27 :1667
كتاب يكي از مترادفهاي نامه است كه در قرآن كريم آمده است« :قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَأل إِنِّیي أللْقِیيَ إِلَیيِ كِتَیابر كَیرِيمر»
(نم « .) 20 :»27در نظم و نثر فارسي نيز واژۀ كتاب و نامه در معناي هم كاربرد داشته است:
رسیییيد نامیییۀ صیییدرالزّمان بیییه دسیییت صیییبا
چنییان كییه دوشییم بییيزحمییت كبییوتر و پيییک
صبا چیو هدهید و محنیتسیراي مین چیو سیبا
درسیییت گیییويي صیییدرالزّمان سیییليمان بیییود
همیییيسیییرايم «يیییا اَيُّهَیییا الْمَلَیییاء» بیییه مَیییح
از آن زمییان كییه فییرو نوانییدم آن كتییاب كییريم
(ناقاني )20 :1671
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 2-2اقسام منشئات
به طور كلّي نامهها و منشآت را در ادب فارسي به سلالانيّات و انوانيّات تقسيم كیردهانید.در كتیاب "مقدّمیهاي بیر
شنانت اسناد تاريخي" نامه ها و مكاتيب به سه دستۀ :سلالانيّات ديوانيّات و انوانيّات تقسیيم شیده اسیت .در ايین
تقسيم بندي ديوانيّات غير از سلالانيّات فرب شده و در تعريف ديوانيّات آمده است« :ديوانيّات نوشتههیايي هسیتند
كه دربارۀ مسائ و امور دولتي و كشوري و دستگاههاي اداري تهيّه ميشدهاند؛ مانند :منشیور فرمیان مثیال توقيی
يرليغ آل تمغا تعليقه برات و ...و بر ارر تسامح بعضي سلالانيّات و ديوانيّات را يكي دانستهاند و هر دو را سلالانيّات
فرب ميكنند» (قائممقامي .)16-12 :1652
نامه هاي سلالاني و انواني هر يک به سبک ناصّي نگارش مييافت و تفاوت ميان سبک سلالانيّات و انوانيّات بیه
اندازهاي است كه ممكن بود افرادي در يكي از اين دو نوع استاد باشند و در ديگري نیاتوان .ابوالفضی بيهقیي ی كیه
نود از دبيران و منشيان درباري است ی ميگويد« :طرفهتر آن بود كه از عراق گروهي را با نويشتن بيیاورده بودنید؛
چون ابوالقاسم حريش و ديگران و ايشان را مينواستند كه بر روي اسیتادم[ بونصیر مشیكان] بركشیند كیه ايشیان
فاض ترند و بگويم كه ايشان شعر بغايت نيكو بگفتندي و دبيري نيک بكردنیدي ولیيكن ايین نمیا ی كیه از تخیت
ملو به تخت ملو بايد نبشت ی ديگر است و مرد آنگاه ی آگاه ميشود كه نبشتن گيرد و بداند پهناي كار چيست»
(بيهقي  1671ج .)11 :1
 1-2-2سلطانیّات
مراد از سلالانيّات« :نامههاي سلالاني فرمانها و منشورها و نامههايي كه از دربار پادشاهان و سحطين صادر میيشیده
و يا نامه هايي كه پادشاهان و امرا به يكديگر و به زيردستان نود مينوشتهاند و يا از زيردستان آنیان بديشیان نوشیته
شده است» (انوشه  1671ج .)122 :2به طور كلّي سبک سلالانيّات از قرن ششم به بعد مصنوع و متكلّفانیه اسیت
امّا فقا نامههاي درباري نبود كه به نثر فنّي نوشته ميشد چنانكه ناقاني در نامههايي كه بیه دوسیتان نوشیته اسیت
همچنانكه به شاهان از نثر فنّي استفاده كرده است (شميسا .)06 :1671
 2-2-2اخوانیّات
مقصود از انوانيّات« :نامههاي محبّتآميز و دوستانهاي است كه طبقات مختلف مردم به يكديگر مينوشتهاند» (همیان
 .)62 :به سلالانيّات :نامههاي ديواني يا ديوانيّات نامههاي رسمي دولتي و اداري و به انوانيّات :نامیههیاي دوسیتانه
نصوصي و يا غيررسمي نيز گفتهاند (تويسركاني  :1661مقدّمه .)161
از انوانيّات عحوه بر آن چه كه در مجموعیهي منشیآت و مكاتيیب آمیده بیه نامیههیاي منظیومي ) (Epistelنيیز
برمينوريم كه سرشار از عواطف و انديشههاي شاعرانه است؛ مانند نامهي اه نراسان از انوري كه شاعر با لیرزش
دل و تیرّر شكوۀ مردم نراسان را در برابر بيداد غزان بر ناقان سمرقند قلج طمغاجنان عرضه میيدارد و بیا ايین
مالل فرياد برميآورد:
نامیییۀ اهییی نراسیییان بیییه بیییر ناقیییان بیییر
بیییه سیییمرقند اگیییر بگیییذري اي بیییاد سیییحر
(انوري  1611ج )221 :1
در ديوان شاعران نمونههاي نوبي از نامههاي منظوم را مييابيم كه سرشار از عواطف و احساسات شاعرانه و اغلیب
شام گلهگزاريها شكوائيّهها و حبسيّات شر اشتياق و آرزومندي و موضوعات ديگراست؛ مث  :بعضیي از اشیعار
مسعود سعد ناقاني و پارهاي از غزليّات حافظ از معاصران نيز ميتوان به نامۀ منظوم شهريار به انيشتين اشاره نمود.
از گونههاي ديگر انوانيّات نامههاي عاشقانهاي است كه در آن ها حاالت عاشق و معشوق از طريق ارسیال نامیههیا
به يكديگر و نيز حاالت عشق آنان و يا وصف عشق عرفاني و مراح آن بيان شده است .از اين ميیان میيتیوان بیه
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دهنامهها و گاه سينامهها اشاره كرد .نخستين دهنامهاي كه در ادب فارسي به ياد داريم دهنامهاي است كه در منظومیۀ
ويس و رامين فخرالدّين اسعد گرگاني ميان ويس و رامين ردّ و بدل شده است.
عحوه بر آن ه بيان گرديد نامههايي هم به شعر محلّي سرودهاند كه در نوع نود داراي ارزش ادبي هستند؛ مانند:
نوشیییتم نامیییه كیییس نيسیییت كیییه بيیییاره
دلیییییم میییییيسیییییوزه و سیییییوز تیییییو داره
اگیییر تركیییت كییینم چشیییمم شیییود كیییور
 ...نییییودت دور و رهییییت دور منزلییییت دور
اج

ج

(عالم مروستي دورۀ ششم  211 :1661و نيز ر  .به :ميرنيا )115 :1610
نامه هاي دانشمندان عارفان و صوفيان در مسائ مختلف علمي عرفاني و انحقي از ديگر انیواع انوانيّیات اسیت؛
مانند نامههاي امام محمّد غزّالي و نامههاي عينالقضات همداني .در اين مكاتيب به مقدار زيیادي از آيیات قرآنیي و
احاديث و اقوال بزرگان استفاده شده است و نامه ها اغلب در پاسخ به سؤاالتي است كه شاگردان و مريیدان مالیر
كرده اند .عحوه بر اين به صورت پراكنده مكاتيبي نيز يافت مي شود كه در آشنايي با آداب و رسوم عرفا و صوفيّه و
تاريخ تصوّف بسيار مفيد هستند؛ مانند :شجرهنامه يا ااازهنامۀ ارشاد و نرقه پوشيدن كه مشايخ صوفيّه و پيروان آنها
معتقد بوده اند كه سلسلۀ شجرۀ نرقه را بايد به دقّت حفظ كرد تیا هیم از دسیتبرد و فراموشیي مصیون مانید و هیم
دغ كاران ريايي نتوانند با انتساب نويش به اين قوم مرزهاي حرمت آن را در هیم شیكنند .از ايین رو بیه هنگیام
اعالاي نرقه ااازهنامهاي به مريد مي دادند .در ااازۀ نرقه معموالً سند نرقۀ پير يكیي پیس از ديگیري تیا پيیامبر
(ص) بيان ميگرديد و سپس سالک را به رعايت حقوق نرقه و بزرگ داشت اين اامیه و الیزام بیه اوراد و اذكیار و
مردمدوستي فرا مينواندند (سجّادي .)221 :1610
9-2منشآت و نوع ادبی )(Literary Genre
نوع در لغت به معني قسم و گونه است و در اصالح براي طبقهبندي آریار ادبیي بیر مبنیاي وي گیيهیاي معنیايي و
ظاهري آن ها به كار ميرود .بحث انواع ادبي نزد فرهنگها و اشخاص مختلف متفاوت اسیت .ارسیالو و افحطیون
آرار ادبي را به طور كلّي به سه دستۀ :غنايي حماسي و نمايشي تقسيم كرده و براي هر يک از اين سیه دسیته قالیب
ناصّي معيّن نمودهاند (داد  .)156 :1671در حال حاضر عمدهترين انواع ادبیي در تقسیيمبنیدي اروپاييیان عبیارت
است از :غنايي حماسي تعليمي و نمايشي .اين تقسيمبندي به گونهاي است كه مرز ناصّیي نمیيشناسید و در آریار
ادبي همۀ مل اهان با تفاوتهايي در ازئيّات صدق ميكند .در مجموع آرار ادبي را از نظر قالیب و شیك ظیاهر
) (Formeو محتوا ) (Fondتقسيمبندي كردهاند .از نظر شك ظاهر يا فرم نامه يكي از انواع قالبهاي نثیر و يیک
نوع ادبي است (رزمجو  16 :1672و .)101
به لحاظ محتوا و درونمايه بعضي از نامهها و مكاتيیب انیواني؛ هیمچیون :نامیههیاي عاشیقانه و شیر اشیتياق و
انوانيّاتي كه نثري شاعرانه دارند در رديف ادبيّات غنايي و بخشي از نامههاي علما دانشیمندان و عرفیا ی كیه انبیۀ
آموزشي داردی در رديف ادبيّات تعليمي قرار ميگيرد .البتّه قالب با محتوا رابالهاي تنگاتنگ دارد (همان  )16 :و تنها
قالب و شك ظاهر مح ارزش ادبي يک نوشته نيست بلكه تواّه بیه محتیوا نيیز ضیرورت دارد .بیر ايین اسیاس
نامههاي رسمي و اداري كه اكنون در ميان ادارات ردّ و بدل ميشود فاقد ارزش ادبیي اسیت .از نامیههیا و مكاتيیب
روزگاران گذشته سلالانيّات در مقايسیه بیا انوانيّیات ارزش ادبیي كمتیري دارد و عنیاوين و القیاب و املیههیاي
تشريفاتي مان از تجلّي احساسات و عواطف نويسندگان نامههاي سلالاني شده است امّا در انوانيّات مجال سیخن
وسییي اسییت و نكتییهگییويي غییزلسییرايي گلییهگییزاري لاليفییهپییردازي مییزا ايییراد اشییعار طییوالني تحقيقییات و
نكتهسنجيهاي علمي و ادبي و تخيّحت و احساسات نويسنده به آن چاشني ميدهد (تويسركاني .)16 :1661
قالب نامه گاه در انواعي ديگر چون داستان نيز ميآيد« .در اين نوع داستانهیا كیه بیه رمیانِنامیهاي (Epistolary
) Novelمرسوم است داستان به صورت نامههايي است كه ميان دو قهرمان ارر ردّ و بیدل میيشیود يیا نواننیده از
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طريق نامه هايي كه در رمان آمده وارد فضاي داستان ميشود؛ مانند "بابالنگدراز ارر ایين وبسیتر" و يیا رمیان "آن
سوي ديوار از م.ا .بهآذين"» (داد .)156 :1671
البته سيروسشميسا فقا ترسّ هاي قرن ششم را كه به اسلوبي ناص و به نثر فنّي نوشته شده به عنیوان نیوع ادبیي
محسوب نمودهاست (شميسا  .)212 :1676در صورتي كه در اايي ديگر بدون هيچ قيد و شرطي از نامه به عنیوان
نوع ادبي ياد كردهاست (شميسا  .)216 :1671نسرو فرشيدورد نيز نثر متكلّفانۀ نامهها را نثر شبهادبي معرّفي نمیوده
است (فرشيدورد  :1655مقدّمه.)15 :
 4-2سبک نگارش منشآت
منشآت مانند ديگر انواع نثر در هر دوره وي گيها و نصوصيّاتي دارد .تا قرن پنجم ه.ق مكاتيب و منشآت بیه نثیر
مرس نوشته ميشد و عناوين نامهها تقريباً كوتاه بود .از صناي و آرايههاي ادبي به ندرت اسیتفاده میيشید؛ ماننید:
نامۀ سلالان مسعود به قدرنان به قلم بونصر مشكان امّیا در پیي نفیوذ تیدريجي زبیان عربیي و اسیتفاده از لغیات و
تركيبات عربي از سوي منشيان و كاتبان و نيز هنرنمايي هرچه بيشتر آنان درآوردن آرايهها و تفنّنهاي ادبیي؛ ماننید:
اقتباس از آيات و احاديث آوردن اشعار و امثال فارسي و عربي تلميحات سج و ديگر صناي منجر گرديید تیا از
قرن ششم به تدريج منشآت در رديف يكي از اقسام نثر مصنوع قرار گيرد .از اين ميان عدّهاي به طور كامحً مصینوع
و متكلّف نوشتند؛ مانند :بهاءالدّين محمّد بغدادي (م .اوانر قرن ششم) در"التوسّ الي الترسّ " و عیدّهاي نيیز نسیبتاً
مصنوع مينوشتند؛ مانند :سنايي غزنوي اين روند تقريباً در منشآت تا اواي قرن سيزدهم ه  .ق ادامه يافت تیا آنكیه
قائممقام فراهاني شيوۀ سادهنويسي را معمول كرد.
در بعضي از مكاتيب مانند :فتحنامه شكستنامه عهدنامه سوگندنامه پيماننامه منشور و فرمان و نيز تسليتنامیه و
تهنيتنامهها به تناسب موضوع مقدّمهاي به عنوان حسن مالل و براعت استهحل آورده ميشد كه در مقدّمۀاين نیوع
مكاتيب استناد به آيات و احاديث به وفیور ديیده میيشود.شیر اشیتياق و آرزومنیدي زيبیاترين ركین منشیآت و
مكتوبات است كه به نثري زيبا و شاعرانه و يا ابياتي سرشار از احساس و عاطفه در صدر و يیا میتن انوانيّیات بيیان
ميشد .در مكاتيب سلالاني معموالً اين قسمت ذكر نميشد .گاهي بهندرت اين ركن در سلالانيّات نوشته ميشد كیه
از آن به اامال و انتصار ميگذشتند (ناليبي  .)125 : 1611در دستورالكاتب نيز آمده اسیت ...« :از آداب مكاتيیب
سحطين به يكديگر آن است كه منشي در مكاتبات ذكر اشتياق و آرزومندي نكند» (نخجواني 1011م .ج .)57 :1
 5-2عناوین در منشئات
عنوان و نتمِ نامه ها در سلالانيّات غالباً در هر دوره يكسان و عنوان نامیههیا بيشیتر بیا عبیارات نالیابي و القیاب و
امله هاي دعايي و پايان آن با تحميد صلوات و دعا همراه است و گويا چون منشيان درباري در نگارش سیلالانيّات
از منشآت مشهور زمان نود سرمشق مي گرفتند بعضي از سلالانيّات از نظر نگارش و سبک تكراري و گاه میحلآور
است امّا انوانيّات تنوّع بيشتري دارد و نويسندگان در نوشتن آغاز و پايان نامیههیا و ابیداع مضیامين و تركيبیات و
استفاده از آرايههاي ادبي مجال بيشتري داشتهاند.
در سلالانيّات عنوان يا سرنامه يا آغاز نامه اهمّيّت داشت و در اصالح عبارت بود از« :تعيين مرتبیهي هیر فیرد از
افراد ملو و سحطين و امرا و وزرا و اكابر و اصاغر و اعيان و معارف ...و تحرير و تقريرِ  ...القاب و دعیا و نالیابي
كه محيم حال و فرانور قدر و وض ايشان باشد» (نخجواني  1011م .ج .)1 :1
در ادوار گذشته سحطين و بزرگان با الفاظي مورد نالیاب قیرار میي گرفتنید؛ از آن املیه :آن مجلیس آن انیاب
همايون اانب شريف مجلس رفي مجلس همايون و يا زندگاني ندايگان اهان سلالان عادل پادشاه روي زمیين
زندگاني نداوند وليا لنّعم صاحب اا ّ سيّد عالم عادل يا حضرت اعح مجلس اعح مجلس عیالي مجلیس رفيی
مجلس سامي (ميهني  1022م .)16 :.عحوه بر تركيبات نالابي القاب شخصيّتها نيز در عنیوان ذكیر میيگرديید و
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كاربرد القاب سابقه اي طوالني داشته است .القاب پيش از اسحم در ميان پادشیاهان و بیزرگزادگیان رواج داشیت؛
مانند :رويين تن تهمتن و . ...پيامبران ائمّه و نلفا نيز داراي لقب بودنید :محمّید (ص) "مصیالفي و امیين" عيسیي
"مسيح" موسي "كليماهلل" ابراهيم "نلي اهلل" علي (ع)"حيدر و مرتضي" اعفر"صادق" علیيبینموسیي"رضیا"
ابيبكر "صدّيق" عمر"فاروق" عثمان "ذوالنّورين" و نلفاي عبّاسیي نيیز القیابي چیون :سیفّا مییمون متوكّی و
مستعصم داشتند (اشرف [بي تا ] .)626- 217
از قرن چهارم به بعد القاب ديواني و دولتي همراه با مضافراليهها به تدريج فزوني يافت و در عهد قااار به بیيش از
چه لفظ رسيد .در قرن چهارم آلبويه نلفا را براي دريافت القاب (دوله ملّه و دين) زير فشار گذاردنید كیه ايین
القاب با الفاظي چون ركن بها شمس و فخر تركيب ميشد .غزنويان نيز بیه تبعيّیت از آلبويیه نلفیا را بیه اعالیاي
القاب متعدّد واداشتند؛ چنانكه سلالانمحمود غزنوي القاب :يمينالدّوله امينالملّه و كهیفاالسیحم گرفیت .در دورۀ
سلجوقيان القاب فراوان شد و از قاعده بيیرون رفیت .از دورۀايلخانیان و تيموريیان اعالیاي القیاب محیدود شید و
چنگيزنان و اميرتيمور به عناوين القاب و تشريفات ديگر اعتنايي نداشتند و تنها عنوان نان بر نیود میينهادنید و
گاهي نيز به القاب مغولي شهرت مييافتند؛ مث " :الغنويين"كه شهرت تولي پسر چنگيزنان بود .شاهان تيموري نيیز
عنوان "ميرزا"يیا"ميرزاسیلالان"و "بهیادر"بیر نیود میي نهادنید .شیاهان صیفوي نيیز القیاب مشخّصیي نداشیتند و
عناوين"كلب آستان علي سلالان عادل و بهادرنان" بر نود مينهادند و القاب ديواني محدود به چند لقب بیود كیه
به متصدّيان مشاغ بزرگ تعلّق ميگرفت؛ مانند" :اعتمادالدّوله" براي صدراعظم و "ركنالسّلالنه"براي قورچيباشیي
و "ركنالدّوله" براي قوللر آغاسي و نيز "منشيالممالک"براي فیردي كیه عهیدهدار نوشیتن فرمیانهیاي محرمانیه و
مكاتبات دولتي بود .در دورۀقااار نيز القاب مراح و تغييراتي داشته است (همان .)626-217 :
عحوه بر القاب ادعيه و املههاي دعايي در سلالانيّات و انوانيّات و هر كجا كه از محترمیي يیاد میيشید بیه كیار
مي رفت و دعا نكردن و كوتاهي در اين كار را اهانت ميشمردند (ميهني  1022م .)11 :.هر مخاطب دعیايي نیاص
داشت .به عنوان مثال نداوند (سبحانه و تعالي) نليفۀ رسول (رضياهلل عنیه يیا رضیواناهلل عليیه) صیحابۀ رسیول
(رضياهلل عنهم) بيمار (اشفاهاهلل يا عجّ اهلل شفاءه) (همان.)17-15 :
براي تعبير از نامۀ كاتب و مخاطب از الفاظ و اصالححاتي استفاده ميشد .در سلالانيّات از نامهي مخاطب با الفیاظي
چون" :نالاب گرامي" "نالاب كريم" "مكتوب محبوب" "حكم اهان مالاع" "فرمان همیايون واایباالتبیاع"
"حكم مالاع"و در انوانيّات با تعبيرات مختلفیي ماننید" :مثیال اعیح" "مثیال عیالي" "مثیال نداونیدي" "مثیال
همايون" "نالاب كريم"و ...براي نامیۀ كاتیب نيیز در سیلالانيّات "ضیراعت" "نیدمت" "ايین مفاوضیه" "ايین
تحيّت"و"اين ندمت"و در انوانيّات "ملالّفه" "مشرّفه" "مخاطبه" "تحيّت" "اظهار بندگي"و براي نامۀرعيّت به
سلالان" :قصّه"به كار ميرفت (همان.)62 :
 1-2پیام و مضمون منشآت
هر نامه و مكتوبي پيام و مضمون ناصّي را به همیراه دارد .از ديرزمیان بسیياري از نامیههیا و مكتوبیات بیه ويی ه
سلالانيّات بر اساس پيام و مضمون نام گذاري شده است .به عنوان مثال به پيامي كه به هنگام فتح و پيیروزي ارسیال
ميشد فتحنامه ميگفتند و به پيامي كه براي تسليت نگاشته ميشد تسليتنامه تعزيتنامه يا سوكنامه گفتهاند .بحث
و بررسي در مورد يكايک اين پيام ها و مضامين در ادوار گوناگون نيازمند تحقيق و پ وهشي همهاانبه است تا بتوان
همۀ وي گي هاي سبكي و نيز تحوّالت هر يک را در ادوار مختلف تجزيه و تحلي كرد .سلالانيّات و نامههاي ديواني
نسبت به انوانيّات تنوّع و پي يدگي بيشتري دارد و غالبی ًا بیه صیورت اسیناد معتبیري اهیت مالالعیات تیاريخي و
ااتماعي مورد استفاده قرار ميگيرد به گونهاي كه اين اسناد «به تنهايي مشتم بر بيستوهشت نوع كلّي و مختلیف
است و چنان چه تركيبات و مشتقّات آن ها را هم به حساب بياوريم بر يكصد نوع بالغ ميگردد .بنابراين تشیخيگ
آنان از يكديگر آن هم با سكوتي كه نويسندگان و مؤلّفان قديم دربارۀ معرّفي آن اسناد به كار بیردهانید كیار بسیيار
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دشواري است .ناصّه كه در بعضي از دوره ها از امله در دورۀ صفوي در يک زمان در حدود ده نوع سند كلّیي و
متفاوت معمول بوده كه هر يک از آن ها نام ناصّي داشته است؛ مث حكم رقم نشیان شیجره تعليقیه پروان یه
فصول تمغا برات و فرد و با احتساب مشتقّات و تقسيمات كوچکتر به هشتاد نوع ميرسیيده اسیت (قیائممقیامي
.)6 :1652
 7-2فنّ ترسّل یا هنر نامهنگاری )(Epistolography
فنّ ترسّ يا هنر نامه نگاري كه در آن از آيين نويسندگي و فنّ كتابت سخن به ميیان میيآيید همیواره میورد تواّیه
نويسندگان و كاتبان بوده است و رعايت حدود و معيارها در نگارش منشآت و مراسحت براي هیر طبقیه از افیراد
سبب گرديد تا از ديرباز كتاب ها و آراري در فنّ انشا و ترسّ و شيوههاي نامهنگاري تدوين شود .قديمتیرين اریر در
اين فن به زبان پهلوي رسالۀ كوچک "آيينِ نامهنويسي" است« .اين متن داراي چه وپنج بند است كه هیر يیک از
بندها شيوههاي گوناگون در سبک نامهنويسي را ارائه ميدهد( ».احدزادگان  .)120 :1615بعد از اسحم كتیابهیايي
به زبان عربي نوشته شد و هر يک به بررسي و بحث درباۀ شرايا دبيري و كاتبي و شيوههیاي نگیارش مراسیحت و
نامهها پردانتند؛ مانند :ادبالكتّاب از ابوبكر محمّدبنيحيي صولي شالرنجيگرگاني (م )661 :.در سیه بخیش :بخیش
اوّل دربارۀ نا و قلم؛ بخش دوم دربارۀ افزارآالت نوشتن و انشا و كتابت و بخش سوم دربارۀ اموال و بيیتالمیال
و انواع نراج و مكاتبات و پارهاي از قواعد رسمالخا عربي (دانشپ وه .)11 :1610
در ادب پارسي تا قرن ششم در اين باب ارر مستقلّي يافت نميشود و تنها در بعضیي از آریار؛ ماننید :قیابوسنامیه و
چهار مقاله مالالبي اند آمده است .نخستين كتاب مستقلّي كه در فنّ دبيري و شیيوۀ نامیهنگیاري بیر ایاي مانیده
دستور دبيري از محمّدبنعبدالخالق ميهني ( 571ه  .ق) است (به تحقيق آقاي مؤيّد رابتي .ايشان تا سال  571در قيید
حيات بوده است).
بعد از دستور دبيري كار تازه و مهمّي ديده نميشود تا آنكه در قرن هشیتم اميرنسیرو دهلیوي (م )725 :.ی شیاعر
معروف ی كتابي به نام "اعجاز نسروي" نوشت و بعد از آن در حدود سال  712ه.ق محمّیدبنهندوشیاه نخجیواني
"دستورالكاتب في تعيينالمراتب" را نگاشت .در اين ارر ارزشمند عحوه بر شيوهها و الگوهاي نگیارش نامیههیا بیا
اصالححات مختلف ااتماعي اقتصادي نظامي سياسي و اداري و نيز برني واژههاي تركي مغولي آشنا ميشیويم و
پس از تاريخ وصّاف يكي از دشوارترين متون قرن هشتم محسیوب میي شیود .در حیدود يیک قیرن بعید نواایه
عمادالدّين محمود گاوان ملقّب بیه صیدر اهیان (م )111 :.كتیابي بیه نیام "مناظراالنشیا" در اصیول فینّ ترسّی و
موضوعات مختلف آن ی و عناويني كه بايد در نامههاي گوناگون به كار رود ی تدوين كرد.
از ديگر آرار "مخزناالنشا" از ملّاحسين واعظ كاشفيسیبزواري (م)012 :.؛ "صیرّافنامیه" از شیهابالیدّين عبیداهلل
مرواريد ی متخلّگ به بياني ؛"نامهي نامي" از غياثالدّين بن همامالدّين ی معروف به نواندمير ی و "بداي االنشاء" يیا
انشا ي يوسفي از محمّدبنيوسف يوسفي هروي منشي همايون پادشاه هند كه در دهلي به نام انشاي يوسفي در سال
 1116م .چا شد (صفا  1616ج .)116-112 :1
همچنين "رسومالرّسائ و نجیومالفضیائ "از حسین عبیدالمؤمن الخیويي كیه بیه كوشیش Mario Frignaschi
تصحيح شده و در مجلّۀ فرهنگ ايرانزمين به چا رسيده است (عبدالمؤمن نويي .)165-121 :1611
 .9سیر تاریخی منشآت
 1-9سیر تاریخی مکاتبات قبل از اسالم
 1-1-9اهمّیّت نامهها و مکاتبات
اگرچه نامه ها و مكتوبات بخش عظيمي از آرار دوران پيش از اسحم بوده است؛ ولي چون بیه كتابیت درآوردن آریار
ديني و ادبي چندان معمول نبود و رواج ادبيّات شفاهي سبب شده بود تا اين آرار سينه به سينه حفیظ شیود .ردّ پیاي
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ادبيّات شفاهي در بعضي از آرار زبان فارسي همچیون :شاهنامۀفردوسیي گرشاسیبنامۀاسیديطوسیي و نسیرو و
شيرين و هفت پيكر نظامي باقي مانده است .اكنون نيز ادبيّات عامّۀنواحي گوناگون از شعر و ترانه چيستان و قصّیه
سينه به سينه حفظ ميشود و كمتر اتّفاق ميافتد كه كسي آن ها را از روي نوشته يیاد گرفتیه باشید (تفضّیلي :1617
.)16
بعد از اسحم قواعد و مختصّات مكاتيب و نامه هاي ايران باستان از طريق ترامه به طیور مسیتقيم در ديیوان نلفیا
تقليد شد و در تكوين و تكام مكتوبات و ترسّحت زبان عربي تیرير گذاشت (كريستين سن .)216 :1612
 2-1-9دبیران
دبيران يكي از طبقات ااتماعي بودند و اعتبار و منزلیت ناصّیي داشیتند .در اسیاطير و افسیانههیا روزهیايي بیراي
بزرگداشت مقام دبيران انتصاص داشت .در آرارالباقيه چنين آمده است :يكي از عيدهاي باستاني عيد تيرگان بیود و
تير ستارۀعالارد است و عحوه بر اي ن كه دبير فلک نام دارد به ستارۀ نويسندگان نيز معروف بود .هوشنگ مردم دنيا
را امر كرد تا در اين روز براي بزرگداشت مقام دبيران لباس كاتبان بپوشند و در اايي به يكي از روزهیاي نیوروز ی
كه"اسپيدا نوشت"نام داشت ی اشاره ميكند كه آن روز مخصوص دبيران و رسيدگي و ارسال نامهها و مكاتبات بوده
است (بيروني  .)661-661 :1616دبيران عحوه بیر نويسیندگي در امیور مهیمّ مملكیتداري بیه پادشیاهان كمیک
ميكردند .اهشياري مينويسد« :پادشاهان هنگامي كه به سويي لشكر ميكشيدند يكي از برگزيدهترين دبيران نود
را همراه لشكر ميفرستادند و فرماندۀلشكر ميبايست از با صح ديد و مشورت او عم نكند .در ضمن اين دبيیر
وظيفه داشت كه انبار فتح و اريان نبرد را نيز بنوسيد و گزارش دهد» (اهشياري1657ه.ق نق در :حسين ناليبي
.)220 :1611
دبيران براي رسيدن به مقام دبيري الزم بود اطّحعات اامعي از فنیون و علیوم مختلیف كسیب كننید .ابینقتيبیه در
عيوناالنبار به نق از كتاب "التّاج" در ضمن سخن نسرو پرويز نالاب به نويسندگان نود قسمتي از اين اصیول
و معيارها را نق نموده است (ناليبي  .)20 :1611اين شرايا شبيه است به آن چه نظیاميعروضیي در چهیار مقالیه
اشاره كرده است (نظامي عروضيسمرقندي .)15 :1610
9-1-9خطّ رایج در مکاتبات
ا رسمي در مكاتبات باستاني بابلي (ميخي) بیوده اسیت؛ همیان گونیه كیه التیين در قیرون وسیالي زبیان تمیام
ن ّ
دانشمندان و اه علم اروپا گرديد زبان بابلي نيز در اعصار باستاني بیه علّیت غلبیۀفرهنگي بابليیان زبیان علمیي و
ا ميخیي
فرهنگي اهان شد .كاتبان بابلي مجهّز به قلم هاي نو تيیز در سراسیر كشیورهاي مجیاور بیه میردم نی ّ
ميآمونتند (شييرا ( )621-621 :1675براي اطّحع بيشتر درباره ي ناّ و زبیان عهید باسیتان؛ ر  :.ناتی نیانلري
 1611ج .)161 :1
هنگامي كه كورش بزرگ (ف 521 :.ق.م) شاهنشاهي ايران را بنياد مينهاد ايرانيان هنوز نالّي از نیود نداشیتند .بیا
تصرّف باب نظام ديواني و ناّ آرامي را نيز پذيرفتند .براي نوشتن ناّ آرامي مانند ناّ ميخي نياز بیه لیو گلیي
نبود .نوشتن آن با مركّب بر روي چرم يا پاپيروس به آساني ممكن بود و از همين رو به سرعت گسیترش يافیت .در
زمان داريوش (ف 111 :.ق.م) اسناد ديواني به ناّ عيحمي نوشته ميشد (شييرا .)627-621 :1675
ا آرامیي انجیام میيگرفیت( .كیخ  .)61 :1671پیس از دوران
در زمان هخامنشيان مكاتبات دولتیي بیه زبیان و نی ّ
هخامنشي زبان آرامي به عنوان زبان مكاتبات به تدريج در ايران منسوخ شد و زبانهاي دورۀايرانیي ميانیه :پهلیوي
سغدي نوارزمي و ...ااي آن را گرفت ولي اين زبان ها بيشتر به نالوطي كه اقتباس شده از ناّ آرامي بود نوشته
ميشد( .تفضّلي .)21 :1617
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 4-1-9شیوهی نگارش مکاتبات
نگارش در روزگاران گذشته و در سرزمينها ي اهان بر روي اشياي مختلف؛ مانند :سنگ چوب گِ پخته و نیام
فلزات برگ درنتان پارچه پوست و مومينه انجام مي گرفت و پس از اين كه كاغذ به واود آمد بشر آسانتیرين و
بهترين وسيلهي ربت انديشه هاي نويش را به دست آورد .در ايران پيش از اسحم بیيش تیر آریار و مكتوبیات را بیر
روي گ پخته و نام و سنگ و پوست نگاشتهاند.
در رواياتِ "نامهي تنسر"نوشته شده است كه :نسکهاي اوستا را بر روي دوازدههزار پوست گاو نوشیته بودنید امّیا
هنوز اطّحعي در دست نداريم كه آيا در سرزمين ايران پاپيروس مورد استفاده بوده اسیت يیا نیه؟ ( كريسیتين سین
 1612ج .)715 :1
 5-1-9مهر و مهروارهها
يكي از وي گي هاي قاب تواّه مكاتبات آن روزگاران مهرهايي است كه بر روي آن ها ضرب شده است .قالعیاً نامیۀ
بدون مهر رسميّت نداشته است .استفاده از مهر از زمانهاي دور نشاني از عحقۀ بشر در شناساندن نويش و نمايش
حقّ مالكيّت بوده است .مهرهاي زيادي مربوط به ساسانيان كشف شده كه تعدادي از اين مهرهیا مسیالّح و تعیدادي
استوانهاي شك بوده است .اين مهرها بر روي موادّ نميري شك ؛ مانند :گ و مشابه آن مینعكس میيشید (نگهبیان
 )221 :1672مهروارههايي نيز از گ درست ميكردند و در وسا هر يک سوراني ايجاد ميكردند و نامهها و اسیناد
را پس از پي يدن به ريسمان به اين مهروارهها ميبستهاند و به اصالح امروز مهر و موم ميكردند (تفضّیلي :1617
.)112-120
پادشاهان_هر يک_مهرهاي مخصوصي با نقشهاي گوناگون داشتهاند .مسعودي در مروجالذّهب میينويسید :نسیرو
پرويز نله انگشتر داشت يک انگشتر نقش صورت شاه داشت و نامه ها و اسناد را بیا آن مهیر میيزدنید و انگشیتري
ديگر نقش عقاب داشت و نامههاي ملو و پادشاهان را با آن مهر ميكردند و نيز يكي از آن ها نقشي از سیر گیراز
بود و نامههاي محكومين را با آن مهر ميكردند و( ...مسعودي  1672ج .)276-272 :1
 1-1-9منابع و مآخذ نامهها و مکاتیب این عهد
بيش تر نامهها و مكاتيب پيش از اسحم طيّ حوادث گوناگون همچون ديگر آرار آن روزگاران از ميیان رفتیه اسیت.
تعداد زيادي از نامهها از نوع نامههاي ديواني و به تعبيري سلالانيّات است.
اگرچه اين نامه ها ارزش ادبي هم نداشته باشد امّا اطّحعات بسيار مفيیدي در زمينیۀزبانشناسیي تیاريخ و اوضیاع و
احوال ااتماعي با نود به همراه دارند .اين نوشتهها در كنار ديگر آرار در واق زبان گوياي تمدّن قوم ايراني اسیت
و انديشۀااتماعي آنان را در اعصار باستاني به نمايش ميگذارد و ايرانيان را بیه عنیوان يكیي از زمیامداران تمیدّن و
فرهنگ بشري معرّفي ميكند.
 2-9سیر تاریخی منشآت بعد از اسالم تا اوایل قرن پنجم
قب از اسحم ديوانها و دستگاه هاي حكومتي فرمانروايان مواب ترقّي و گسترش فنّ نامیهنگیاري گرديید .بعید از
اسحم در قرن اوّل هجري وسعت حكومت اسحمي به اندازهاي نبود كه نيازي به تشكي ديوانها باشید .بیا گسیترش
ممالک اسحمي نلفا براي ادارۀ سرزمين وسي ايران ی به ناچاری در حفظ بقاي ديوانها و تشكيحت اداري ساسیانيان
كوشيدند .در آغاز زبان و ناّ رايج ديوانها پهلو ي بود و تیا اوانیر قیرن اوّل هجیري اريیان داشیت امّیا ديیري
نگذشت كه يكي از كاتبان ايراني به نام "صالحبنعبدالرّحمن" با حمايت حجّاجبینيوسیف رقفیي بیه نقی ديیوان از
پهلوي به عربي اقدام كرد (صفا  1611ج .)161 :1
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آنگونه كه ابننديم ميگويد« :مردانشاه او را نفرين كرد و گفت :ندا ريشۀتو را از بيخ و بن درآورد كیه ريشیۀزبان
فارسي را درآوردي» ( ابن النّديم  .)116 :1611به تدريج آشنايي با زبان عربیي و انیس بیه آيیات قرآنیي موابیات
گسترش اين زبان را در حوزۀعلم و ادب فراهم آورد؛ چنان كه غالب دبيران در دستگاه امويان و عبّاسيان عربيدانیان
ايرانيتبار بودهاند .در دورۀامويان ( 162-12ه  .ق) دبيران ايراني تصدّي ديوانها را در دست داشیتند .در دورههیاي
عبّاسيان (از  162ه.ق ).شمار ديوانها افزايش يافت و همچنان دبيران در دستگاه عبّاسيان حضور داشتند و حتّیي بیه
مقام وزارت نيز ميرسيدند .از قرن چهارم شیيوۀنثر مرسی عربیي كیه بیه وسيلۀنويسیندگاني چیون :عبدالحميید و
عبداهللبنمقفّ پيريزي شده بود به وسيلۀعدّهاي رها شد؛ از امله ابنالعميد (م 612 .ه  .ق) و شاگرد و اانشیينش
در امر وزارت صاحببنعبّاد (م 615 .ه  .ق) و ابوبكر نوارزمي (م 612 .ه  .ق) و بدي الزّمان همیداني (م )601 .از
اين گروه عدّهاي تفنّنهاي ادبي نود را از رسائ سلالاني و انواني آغاز كردند .به همين سبب منشآت آنان از قیرن
پنجم به بعد سرمشق كار كساني قرار گرفت كه با ترسّ و انشا سر و كار داشتند .با توسیعۀمدارس اسیحمي و رواج
زبان عر بي و تواّه نويسندگان و منشيان درباري به نثر مصنوع تازي كمكم نثر مصینوع فارسیي از ايین راه و تحیت
تیرير اين عوام در مدّت كوتاهي در رسائ سلالاني و انواني و ديگر آرار ادبي به كار رفت و به اين طريق اساس و
بنياد نثر مصنوع فارسي نهاده شد (صفا  1616ج .)11-12 :1در روزگار سامانيان و ديلميان و ديگر حكّیام تیا قیرن
پنجم مكاتبات ديواني به زبان عربي بود.
 9-9سیر تاریخی منشآت از اوایل قرن پنجم تا عهد مغول
در اواي قرن پنجم ديوان رسائ محمود غزنوي به دسیت ابوالعبّیاس فضی بیناحمید (م 112 .ه  .ق) از عربیي بیه
فارسي برگردانده شد؛ اگرچه دوباره توسّا احمدبن حسن ميمندي به تازي برگشت امّا در واق ايین اوّلیين اقیدامي
ن ترسّی و نوشیتن
بود كه زبان فارسي را در مكاتبات ديواني رايج كرد .اقدام فض بین احمید موایب گرديید تیا فی ّ
نامههاي ديواني و دوستانه طبق اصول ناصّي مورد تواّه منشيان و اه ادب قرار گيرد (صفا  1611ج .)127 :1
در ترسّحت سلالاني عناوين و القاب و ادعيه راه يافت و گاه در مقايسه با ديگر اقسام نثر مفردات و تركيبیات زبیان
عربي بيشتر استفاده شد .اين روند در قرن ششم و هفتم به نهايت تنوّع و تكلّیف انجاميید و بیه تیدريج عنیاوين و
نعوت مفرد كه در قرن پنجم كاربرد بيشتري داشت به سوي تركيبات طوالني و مسجّ متماي شد .براي هیر يیک از
مشاغ و مناصب ديواني عناوين ناصّي به كار رفت .اين عناوين يا از مكاتيب عربیي اقتبیاس و يیا بیه تقليید از آن
تركيب و تلفيق ميشد .به طور كلّي شيوه و سبک نگارش مكاتبات در قرن پینجم سیاده و مرسی اسیت و از قیرن
ششم به تدريج به سوي تصنّ و تكلّف پيش ميرود (ناليبي .)621 :1611
 4-9سیر تاریخی منشآت از مغول تا عهد صفوی
با حملۀويرانگرانۀمغول و تاتار از سال  111ه .ق زيانها و نسارات زيادي بر فرهنگ و سرمايههاي مادي و معنوي
اين سرزمين وارد آمد .سبک و شيوۀ نگارش نامه ها در اين دوره تقريباً دنبالۀدورۀ قب است و آن به اين دلي بود كه
هيچ يک از حكّام مغول در ابتدا قدرت ادارۀامور د يواني و اداري ممالک تحت فرمان را نداشتند و مجبور شیدند تیا
وزيران و منشيان ايراني را در امور ديواني حفظ كنند .آنان نيز همچنان شيوۀمنشيان و كاتبان گذشته را سرمشق قیرار
دادند و انشاي مزيّن و مصنوع را كه مورد پسند آن روزگاران بود در پيش گرفتند .از وي گيهاي منشآت ايین دوره
انعكاس اوضاع ااتماعي عصر مغول و تيموري و برني لغات و اصالححات مغولي است.
از مهمترين آراري كه ما را با انواع منشآت و مكاتيب اين دوره آشنا ميسازد در دراۀ اوّل" :دستورالكاتب في تعيين
المراتب "از محمّدبنهندوشاه نخجواني است .اين كتاب در فنّ نامهنگاري است و در آن با انواع مختلفي از نامههیاي
سلالاني و انواني و برني نكات تاريخي سياسي و ااتماعي و نيز اصالححات ديواني آن زمان آشنا ميشويم.
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 -1تألیفات عمده در حوزه منشآت
 1-4مکتوبات افضلالدّین کاشانی (م 111 .یا  117؟):
نوااه افض الدّين مَرَقيكاشاني معروف به "باباافض " حكيم شاعر و نويسیندۀقرن هفیتم هجیري اسیت .او اهی
مرق قصبهاي در پنج فرسنگي كاشان است .از افضی الیدّين آریار متعیدّدي بیه نثیر پارسیي بازمانیده اسیت كیه در
زمينۀفلسفه انحق و تصوّف ميباشد .مكتوبات و نامههاي او در مجموعهاي به نام" مصنّفات افضی الیدّين" چیا
شده است و اغلب در اواب پرسشهايي است كه از اين شخصيّت بزرگ شده است .شيوۀانشاي نامیههیا بیه سیبک
مشايخ همراه با پندها و نكتههاي ديني و انحقي است (مرقيكاشاني  1667ج  :1مقدّمۀ كتاب).
 2-4مکتوبات مولوی (م:)172 .
مكتوبات موالنا احلالدّين رومي شاعر و عارف نامي قرن هفتم مجموعه نامههايي است كه موالنا به اميران رایال
بزرگان و فرزندان نود نوشته است و داراي نثري دل پذير و ساده و به روش مشايخ صوفيّه همراه با ايیراد امثیال و
آيات و احاديث و انبار است« .موالنا هم چنان كه در انديشه و حيات و حتّي شیعر نیود آزاده اسیت در مكتوبیات
نود نيز آزاده است .مخاطب نود را به تقليد از شيوۀزمان نويش با پناه اسیتن بیه قواعید منجمید ترسّی میورد
نالاب قرار نميدهد .آنگونه كه از دلش برمي نيزد به همان شیيوه بیا مخاطیب سیخن میيگويید .سیبک بيیان در
مكتوبات عيناً شبيه شيوۀبيان در "فيه مافيه"است .صرفنظر از صدر نامهها زبان كامحً زبان تخاطب و فارسیي رايیج
بين مردم است .در نامههايش صميميّتي فوق العاده هيجاني پر مغز و دلسوزي دروني و بيیاني قیان كننیده و ايمیاني
نافرسودني نهفته است» (رومي .)26 :1671
 9-4روضةالکتّاب و حدیقةااللباب:
مجموعۀ بسيار زيبا و ادبي از مكاتيب اين دوره است كه با نثري نيالپردازانه و نيیز مصینوع و متكلّفانیه بیه دسیت
ابوبكربنالزّكي متالبّب قونوي ملقّب به صدر (م )101 :.به نگارش درآمده است .او از میردم قونيیه مركیز حكومیت
سلجوقيان آسياي صغير بود .علّت شهرتش به "متالبّب"آن است كه طبابت نيز ميكرد .از وي گیيهیا و نصوصیيّات
اين مجموعه تنوّع در شيوۀنويسندگي نامههاست (صفا  1616ج .)21 :5
 .4-4مکاتبات رشیدی:
مكاتبات رشيدي ارر نوااه رشيدالدّين فض اهلل همداني ( 711-115ه  .ق) از شخصيّتهاي بزرگ علمیي و ادبیي
در عهد ايلخانان است .انشاي او در مكتوبات به شيوۀمترسّحن و آراسته به آرايه هاي مختلف است .مكاتيب نواایه
از نظر لغات و اصالححات تركي و مغولي و انعكاس اوضاع ااتماعي عهد ايلخانان سودمند است؛ مثحً در نامهاي بیه
وسعت دستگاه رب رشيدي پي ميبريم :بيست وچهار كاروانسراي رفي هزاروپانصد دكّان سيهزار نانه حمّیامهیا
بستانها كارنانههاي شعربافي كاغذسازي رنگرزنانه دارالضّرب و اماعتي از هر شهري و دويست نفیر حیافظ و
معلّم قرآن از نقاط مختلف و چهارصد نفر از علما و فقها و محدّران كه در "كوچۀعلما"سیكونت داشیتهانید و هیزار
طالب علم "در محلّهي طلبه" با موااب و اامۀساليانه و صابون بها و حلوابها و پنجاه طبيب حاذق و مواردي ديگیر
(همداني  1015م.)622-617 :.
 5-4منشآت جامی:
منشآت و رقعات نورالدّين عبدالرّحمن اامي ( 107-117ه  .ق) عارف و شاعر پايان عهد تيمیوري در كنیار ديگیر
آرار او اهمّيّت زيادي دارد .منشآت او يک بار بر اساس نسخۀ كتابخانۀوين در سال  1611توسّا دانشیمند فاضی
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رسیيد (طوسیي بهیار تابسیتان

اديب توسي در مجلّۀدانشكدۀادبيّات و علوم انساني تبريز در چند شماره به چیا
پاييز و زمستان .)1611
عحوه بر اين نسخهاي ديگر از نامهها و رقعات و ديگر آرار اامي در فرهنگستان علیوم ازبكسیتان شیوروي موایود
است (عرفانيان زمستان .)117 :1656
 1-4منشآت قاضی میبدی:
منشآت قاضي مير حسين ميبدي متخلّگ به "منالقي" از افاض علماي دورۀ تيموري كه در شهرستان يیزد بیه امیر
قضاوت اشتغال داشته و در هيئت و تصوّف و منالق و فنون حكمت شهرت يافت .منشیآت ميبیدي شیام يكصید و
دوازده نامه در موضوعات انحقي سياسي و ااتماعي است كه در آن نويسنده عحوه بر توصیيف وضیعيّت روزگیار
نود به ذكر مقام ديواني و ارتباطش بابزرگان و فرمانروايان آن دوران مي پردازد .قاضي مير حسیين مجموعۀرسیائ
و مكاتبات نود را با نثري اديبانه مرس و گاه متكلّف نگاشته است.
7-4چند نمونة دیگر از منشآت این عهد:
نمونه هاي ديگري از منشآت و مكاتيب در ايین دوره مشیاهده میيشیود كیه برنیي از آن هیا عبارتنید از :مكاتيیب
سعدالدّين وراويني كه در قرن هفتم نوشته شده است .فرايد غياري از احلالدين يوسف اه اامي كه مجموعهاي از
نامههاي سدۀدوم تا سدۀ هفتم هجري است .اين كتاب در د و الد توسّیا دكتیر حشیمت مؤيّید چیا شیده اسیت.
المختارات من الرّسائ من انشاء الصّدور و االفاض كیه مجموعیه اي از منشیآت قیرن پینجم تیا قیرن هفیتم اسیت.
رياباالنشاء از نوااه عمادالدّين محمودبن محمّد گيحني معروف به محمود گاوان وي از منشيان بسيار معروف و
زبردست ايراني در قرن نهم هجري بود كه در عهد سلالاناحمدشاه بهمني (م 161 :.ه  .ق) به دربار پادشاهان بهمني
دكن رفت .نثر اين مجموعه مصنوع و مشك است .همچنين محمود گاوان كتابي به نام "مناظراالنشا"در آيين ترسّی
و مباحث مربوط به بحغیت دارد" .منشاءاالنشیا" تییليف ابوالقاسیم شیهاب الیدّين احمید نیوافي از منشیيان دورۀ
حسينميرزا بايقرا كه منشآت استادش نظامالدّين عبدالواس نظیامي (م )020 :.را بیه درنواسیت اميربيیگ گیردآوري
كرده و نامش را "منشیاالنشا" گذاشته است و نيز كتابي به نام همايوننامه كه شام فرمانها مناشير و ترسّحتي اسیت
كه محمّدبنامال االسحم ملقّب به منشي از نويسندگان و منشيان اواي قرن نهم گیردآوري كیرده اسیت .هیمچنیين
مكاتبات عبدالرّحمن اسفرايني با عحءالدّوله سیمناني مكتوبیات امیام ربّیاني شیيخاحمید سیرهندي و نيیز مكاتيیب
صدرالدّين ابوالفتح سيّدمحمّد حسينيگيسودراز چشتي و مكاتيب عبداهلل قالب شیيرازي از عرفیاي اوانیر قیرن نهیم
هجري است.
نتیجه گیری
از آن اا كه منشآت نويسي در ايران سابقه اي طوالني داشته و اين پيشينه به ايران پيش از اسحم بر مي گیردد رواج
آن يكي از ابزار اظهار فض شده و موابات رواج نثر مصنوع را در ايران پديد مي آورد .نويسندگان ايراني براي نامیه
نگاري اهميتي ناص قائ بوده اند و مهارت در نوشتن نامه هاي زيبا و بليیغ را وسیيلۀمؤرّري در ترقّیي و پيشیرفت
افراد و نفوذ در ديگران مي دانسته اند2
از قرن ششم به بعد عحوه بر تكلّف و تصنّ در نامه هاي سلالاني در انوانيات نيز از نثر فنّي استفاده مي شیود كیه
نسبت به سلالانيات از تنوّع بيشتري برنورداراست .مكتوبات به وي ه سلالانيات بر اساس پيام و مضمون نام گذاري
شده است و بحث و بررسي در مورد يكايک اين مضامين نيازمند پ وهشي همه اانبه است2
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