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Abstract:

Purpose: This paper has examined the structure of the openings of the Qajarid domes-
tic and forign correspondence.

Methodology and Research Design. Archival records and library resources were ex-
amined to collect data for this paper. 

Findings and Conclusion: The structure of the introduction consisted of three parts: 
addressing, titles and prayers. Since the Qajarid period, the initiation of domestic and 
foreign officialcorrespondence, depending on the importance of the letter, became 
shorter. The prayer line was not used for domestic correspondence and only one tiitle 
was used for th eadrresee. With regard to foreign correspondence, prayer and comple-
mentary phrases were rarely used. The introduction to most of the Qajarid correspond-
ence followed the Brotherhood principles.
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هدف: بررسی ساختار رکن مطلع در مکاتبات داخلی و خارجی در دیوان ساالری عصر قاجار.

روش/ رویکرد پژوهش: مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی و منابع 

کتابخانه ای تنظیم شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: ساختار نامه های دیوانی از سه بخش رکن مطلع، رکن حال، و رکن خاتمه تشکیل 

می شود. اجزای رکن مطلع هم شامل سه بخش خطاب، القاب، و دعا است. با روی کارآمدن حکومت 

قاجار، رکن مطلع در مکاتبات دیوانِی داخلی و خارجی کوتاه تر شد. کوتاهی و بلندی مطلع در دورۀ 

قاجار در مرحلۀ اول به ارزش و اهمیت نامه بستگی داشت. معموالً در مکاتبات داخلی دیوانساالری 

قاجار، بخش دعا در رکن مطلع به کار نمی رفت و ازبین خطاب و القاب هم یکی از آن ها مورد استفاده 

قرار می گرفت. در مکاتبات خارجی دعا و القاب به ندرت استفاده می شد و به طور کلی رکن مطلع در 

بیشتر مکاتبات عصر قاجار از اصول نامه های اخوانی تبعیت می کرد.
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مقدمه
فن دبیری و انشاء، جزوی از شغِل منشیان و دبیران ایران باستان بود. پس از ظهور اسالم 
کارکرد دیوان انشاء و دیوان طغرا در دربارهای ایرانی وسیع تر شد. فن انشاء از قرن ششم، 
بیشتر ترویج یافت و کتاب هایی برای آموزش این فن نوشته شد که تا دوران صفوی و 
قاجار هم تدوین آن ها ادامه یافت. این کتاب های آموزشی با مطالعۀ نامه های قدیمی تر به 

اصولی دست پیدا می کردند و آن را به صورت مکتوب به آیندگان انتقال می دادند.
نثر ادب فارسی از حکومت سلجوقیان به بعد به تدریج متکلف شد و این رویه در 
نامه های دیوانی تا دوران صفوی و افشار ادامه پیدا کرد. عالوه بر متن ادبی متکلف، اجزای 
سند ازجمله مهر، تحمیدیه، طغرا و تاریخ هم با تشریفات رعایت می شد. ولی به نظر 
می رسد که گسترش دیوان ساالری و درنتیجه افزایش تعداد مکاتبات در دورۀ قاجار، سبب 
کنارگذاشتن برخی از این تشریفات شده باشد. در واقع رواج ساده نویسی در مکاتبات یکی 
از ویژگی های نثر دورۀ قاجار است. ساده نویسی با تألیف منشآت قائم مقام فراهانی آغاز 
شد. از ویژگی های این کتاب، نزدیکی نثر آن به زبان گفت وگو و استفاده از الفاظ و عبارات 
عامیانه است. منشآت قائم مقام یکی از بزرگ ترین آثار ادبی عصر قاجار است. قائم مقام با 
این اثر، انقالبی در ساده نویسی نثر فارسی به وجود آورد و به تدریج پس از او ساده نویسی 
در نثر فارسی بیشتر رواج یافت. پس از قائم مقام، حاجی میرزاآقاسی که از طبقۀ روحانیون 
فرودست بود، به باالترین مقام دیوانی رسید و ساده زیستی اش در روش حکومتی تأثیر 
گذاشت؛ به طوری که برخی از تشریفات رایج در حکمرانی کمرنگ تر شد و این رویه در 

دوران صدارت امیرکبیر تا نهضت مشروطه جدی تر دنبال شد.
به دلیل اینکه نامه های اداری عصر قاجار به سوی ساده نویسی گرایش داشت، نثر ادبی 
نامه های اخوانی در مطلع این نامه ها کاربرد پیدا کرد. از شاخص های نامه های اخوانی، 
نامشخص بودن مخاطب و موضوع نامه است )منتجب الدین بدیع، 1396، ص50(؛ البته 
یکی از روش هایی که با استفاده از آن می توان به مخاطب این نوع نامه ها پی برد، شناخت 
شکل و محتوای مطلع این نامه هاست. به طور کلی ساختار یک نامه کامل دیوانی به ترتیب 
از سه بخش رکن مطلع، رکن حال و رکن خاتمه تشکیل می شد و رکن مطلع یا مقدمۀ نامه 
قسمتی از متن بود که تاحّدامکان می بایست زیباتر ترتیب داده می شد و به همین سبب در 
آداب دبیری و ترسل، بیشتر به آن توجه می شد و منشیان و دبیراْن قدرت و تسلط ادبی 
خود را در انشاء و تنظیم آن نشان می دادند. مطلع و مقدمۀ کامْل شامل سه جزء خطاب، 
القاب، و دعا بوده است )قائم مقامی، 1350، ص154(. از عبارت های مطلع نامه تااندازه ای 
می توان به هویت شخص فرستنده و گیرنده پی برد. در این جا برای نمونه به رکن مطلع 
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کامل در نامۀ نادرشاه به سیدمحمدپاشا صدراعظم عثمانی اشاره می شود که در آن خطاب 
و القاب و دعا با خط تیره جدا شده است.

»جناب معالی نصاب، وزارت و حشمت و اقبال پناه، ابهت و عظمت و اجالل دستگاه، 
شهامت و بَسالت انتباه1– عالی جاهِ قدوةُ الوزراء2 العظام، عمدةُ االمراء الفخام3، ناظم األمور 
5 الجمهور بالفکرِ الثّاقب6 مؤتمُن الدولةُ العلیة الخاقانیه، معتمُد  بالرأی الصائب، کافل4 المهامُّ
البهیةُ 7 السلطانیه، وزیر صاحب تدبیر صافی رأی، مشیر صائب ضمیر ُملک آرای،  السلطنةُ 

دستور اکرم افخم، صدر معظم محترم، نظاُم العالم وزیر اعظم– رفیع اهلل تعالی شأنه و 
ضاعف اقباله به تعلیماِت َمکُرَمت  مشحوِن خدیوانه و تکریماِت ازحدافزوِن خسروانه معّزز 

و گرامی بَُود« )نصیری، 1364، ص87(.
دربارۀ نحوۀ مطلع نویسی در اسناد دورۀ قاجار پژوهش مستقلی انجام نشده است؛ تنها 
جهانگیر قائم مقامی در کتاب مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی به صورت کلی نگاهی به 

این موضوع داشته است.
1. پژوهش حاضر با بررسی مطلع نامه های دیوانی دورۀ قاجار به دنبال پاسخ به پرسش های 

زیر است:
2. ویژگی مطلع نامه های شاه و شاهزادگان و دیوانیان در دورۀ قاجار چیست؟

3. تفاوت مطلع نامه ها در مکاتبات داخلی و خارجی دورۀ قاجار چیست؟
رویکرد ساده نویسی در نامه های اخوانی، تا چه اندازه در رکن مطلع در دیوان ساالری دورۀ 

قاجار تأثیر گذاشته است؟

1.  رکن مطلع در مکاتبات داخلی
در متون تاریخی، نامه ها و منشآت را به دو دستۀ سلطانیات و اخوانیات دسته بندی کرده اند؛ 
و به طور کلی اسناد تاریخی ازجمله نامه ها به چهار دستۀ مالی و حقوقی، اخوانی، سلطانی، 
این  روستایی، 1395، ص114(.  )قائم مقامی، 1350، ص42؛  تقسیم شده اند  دیوانی  و 
تقسیم بندی از متون قرون میانه نشأت گرفته است و برای عصر قاجار چندان دقیق نیست. 
در واقع در عصر قاجار، دیوان ساالری ایران گسترده شد و بالطبع در زندگی مردم بیشتر 
دخالت داشت و درنتیجه ادبیات مکاتبات این دوره را تحت تأثیر قرار داد و سبک انواع 
نامه ها در یکدیگر ترکیب شد. برای نمونه نامه های سلطانی و دیوانی تحت تأثیر سبک 

نامه های اخوانی قرار گرفت.
مضمون مکاتیب اخوانی نیز بیشتر درزمینۀ مسائل جاری زندگی ازقبیل شکایت از 
محرومیت ها و مصائب گوناگون، دوری و هجران، جفای دوستان، سعایت دشمنان و 

ساختار رکن مطلع درمکاتبات
 عرص قاجار

1.  َبسالت /basālat/: شجاعت.

2. قدوه /qodve/: رهرب؛ پیشوا؛ مقتدا.

3. فخامت /faxāmat/: بزرگواری؛ تنومندی.

4. کافل: ضامن؛ کفیل.

5.  مهام /mahām]m[/: جمع مهم؛ کارهای 

بزرگ و دشوار.

6.  ثاقب: نافذ.

7.  بهیه /bahiyye/: تابان؛ درخشان؛ فاخر؛ 

شکوهمند.
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قدرنشناسی خدمات افراد صالح در امور کشوری و کناره جویی و گوشه گیری افراد مجرب 
و کهن سال است )ثابتیان، 1343، ص355(. نامه های اخوانی با عبارت های اول شخص 
مفرد آغاز می شود و عبارت »تصدقت شوم« و یا »عرضۀ خاک پای مبارک می دارد« ازجمله 
عبارت های مرسوم در مطلع این نوع نامه هاست )ساکما، 295/7697، صص، 104، 113، 

.)274 ،109
منظور از اسناد سلطانی در این پژوهش، نامه هایی است که دست خط شاه در آن ها 
وجود داشته باشد؛ نامه هایی ازطرف شاه خطاب به صدراعظم و وزیران و شاهزادگان و یا 
ازطرف اشخاص مذکور خطاب به شاه. منظور از اسناد دیوانی اسنادی است که فرستنده 
یا گیرنده، دیوان و دولت باشد. در بخش اسناد سلطانی، محتوای رکن مطلع در مکاتبات 
داخلی سالطین قاجار و در قسمت اسناد دیوانی، محتوای رکن مطلع نامه های اشخاص 

در دیوان ساالری بررسی می شود.

1. 1. رکن مطلع در مکاتبات سلطان
نامه های شاهان قاجار بیشتر خطاب به صدراعظم بود. این نامه ها با تحمیدیۀ سادۀ »هو« 
آغاز می شد و بعضاً هم بدون تحمیدیه بود )ساکما، 295/7697، صص 194 و 216(. در 
میان شاهان قاجار نامه های محمدشاه به حاج میرزاآقاسی به لحاظ واژگانی با صدراعظم های 
قبل و بعداز او تفاوت داشت؛ زیرا محمدشاه او را مراد و مرشد خود می دانست. »جناب 
حاجی سّلمهُ اهللُ تعالی« و »ُجعِْلُت فِداَک«، »فدایت شوم«، »روحی فداک«، »جناب روح پاک«، 
»رأْی آنچه تو اندیشی« و »حکْم آنچه تو فرمایی« عبارت هایی است که محمدشاه در رکن 
مطلع در نامه هایش به آقاسی به کار می برد )شمیم، 1389، ص124؛ ساکما، 295/7697، 
ص148(. ولی سالطین بعداز محمدشاه، شخص صدراعظم را معموالً بدون خطاب و با 
لقب رسمی مانند »جناب امین السلطان«، »جناب صدراعظم«، »جناِب اشرْف اتابِک اعظم« 
خطاب قرار می دادند و بعضاً نیز بدون آوردن نام و القاب، نامه را آغاز می کردند )نک: 
گزارشات امین الدوله به ناصرالدین شاه؛ صفایی، بی تا ب، صص 237، 241؛ کسروی، 
1385، ص446(. هم چنین شاه در آغاز نامه برای خطاب به اشخاص نزدیکی که در 
 ،1386 )افشار،  می کرد  استفاده  »امین خلوت«  مانند  القابشان  از  داشتند،  حضور  دربار 
ج2، ص51(. شاه حتی برخی مواقع فرزندش )جانشینش( را با عبارت سادۀ »ولیعهد« 
خطاب قرار می داد )افشار، 1386، ج2، ص46(. ولی خطاب شاه به حاکمان والیات با 
عبارت های رسمی بود؛ برای نمونه آن ها را با عبارت هایی همچون »عالیجاها، مجدت و 
نجدت همراه، مقرب الخاقان« و یا با عبارت های کوتاه تر »جناب فخامت نصاب« خطاب 
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قرار می داد )اصفهانیان و غفاری، 1394، ج5، صص 3 و 5(. شاه در مکاتبات داخلی 
ازبین القاب و خطاب یکی را انتخاب می کرد؛ به این شکل که معموالً در آغاز نامه برای 
افراد نزدیک تر درباری از القاب و برای دیگر صاحب منصبان از خطاب استفاده می کرد. 
دراین بین دستورهای ناصرالدین شاه چنانچه دربارۀ موضوع حقوقی یا اداری مهمی بود با 
مهر طغرایی مزین می شد و در غیر این صورت عمدتاً بدون مهر بود و تنها یک تحمیدیۀ 

سادۀ »هو« در آن نوشته می شد )افشار، 1386، ج2، صص 33، 46(.
شاه در پاسخ به نامۀ صدراعظم، برگۀ نامه را 90 درجه به سمت چپ می چرخاند 
و دستور را در سمت راست یا چپ -معموالً راست- باالی صفحه می نوشت )ساکما، 
295/7697، صص 102، 187، 191(. البته در نامه های دورۀ ناصرالدین شاه دیده شده است 
که وقتی برگۀ نامه کوچک بوده، شاه ناچار می شده است به جای باالی نامه، در پشت نامه، 
دستور را به صدراعظم بدهد و حتی برای افراد دروِن دربار مانند پیشکاران در ذیل نامه 
هم دستور صادر می شده است )صفایی، بی تا ب، ص237؛ افشار، 1386، ج2، ص190(. 
درواقع از زمان مظفرالدین شاه دستورهای شاه در زیر نامه ها زیادتر شد و این توضیحات 
شاه با امضاء همراه بود )گزیدۀ اسناد سیاسی ایران و عثمانی، 1370، ج4، صص 437، 
492(. بعدها برخی از این نامه ها مجلد و پاسخ های شاه با رنگ و نقش مزیّن می شد )ن.ک: 

گزارشات امین الدوله به ناصرالدین شاه(.
معموالً رکن مطلع نامۀ صدراعظم به شاه با جمالتی شبیه »قربان خاک پای آسمان سای 
همایونت گردم« )ساکما، 295/7697، ص56( و یا عبارت کوتاه تر »قربان خاک پای مبارک 
شوم« )ساکما، 295-7697، ص171( آغاز می شد و انتهای نامه ها هم معموالً با عبارت »زیاده 
جسارت ندارم« و َدرپِی آن »األمُر األشرف مطاع« یا »حکم حکم همایون است« تمام می شد 
و گاهی قبل از واژۀ »مطاع« کلمۀ »األقدس« نیز می آمد )صفایی، بی تا الف، صص 39، 40، 
44؛ ساکما، 295/7697، ص171(. این رویه در دورۀ حکومت ناصری و مظفری هم تقریبًا 
ادامه داشت و تنها در برخی عبارات تغییراتی اندک وجود داشت. برای نمونه صدراعظم در 
ابتدای نامۀ خود به شاه معموالً از عبارت »قربان خاک پای اقدس همایونت گردم« و در انتهای 
نامۀ خود از عبارت »األمُر األقدُس األعلی مطاع« استفاده می کرد و گاهی کلمۀ »مطاع« را دو 
بار یا بیشتر هم می آورد )صفایی، 1352، صص 48، 257(. این روند خطاب قراردادِن شاه 
حتی پس از صدور فرمان مشروطیت نیز وجود داشت )کسروی، 1385، ص445(. البته این 
نوع نوشتن عریضه به شاه فقط به صدراعظم منحصر نبود و عامۀ مردم هم به همین شکل 
به شاه نامه می نوشتند؛ ولی این عریضه ها به ندرت مستقیماً به دست شاه می رسید. درواقع 
عریضه های مردمی در غالب گزارش ازسوی صدراعظم و یا وزیران به شخص شاه داده 
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می شد. قائم مقامی دربارۀ روند نامه نگاری عریضه ها در زمان محمدشاه می نویسد:
»رسم چنین بود که عرایض و شکایاْت نخست به نظر صدراعظم می رسید و او بر 
باالی عریضه می نوشت: »به نظر همایون برسد«. آنگاه پادشاه اوامر الزم را شفاهی صادر 
می کرد و یا در حاشیۀ عریضه به خط خود می نوشت. بعد صدراعظم می نوشت: »حکم 
حکم پادشاه ذی جاه روحنا فداه است« و سپس به دفاتر ذی ربط فرستاده می شد تا به همان 

طریْق معمول دارند« )قائم مقامی، 1350، ص304(.
به نظر می رسد که این نوع از اسناد ازلحاظ ماهیت سندشناسی »سند فصول« باشد. 
سند فصول به گزارش ها و عرایض امرای سرحد و حکام والیات گفته می شد که در آن 
مشکالت و مسائل دیوانی و حکومتِی محدودۀ مسئولیت خود را به شاه عرض می کردند 
تا در مجلس عام و یا خاص در حضور او خوانده شود )قائم مقامی، 1350، ص109(. 
پیروی می کند و احتماالً وجود  از اصول گوشواره ای سیاق  اسناد  این  به لحاظ شکلی 
دفعه های متعدد که به صورت خط های کشیده شده است و به نوعی فصل بندی عرایض 
است، در نام گذاری این نامه ها به اسناد فصول بی ربط نباشد. به هر شکل در مطلع برخی 
از این نامه ها، ابتدا در یک دفعۀ بزرگ عنوان »به خاک پای همایونی عریضۀ رسمی« می آمد 
و در دفعۀ بعدی نام صدراعظم آورده می شد )نامه های حسام السلطنه… ، برگ 5؛ ساکما، 

295/7697، صص 113، 279(.
در مکاتبۀ شاهزادگان با شاه برخی از عباراِت مطلع نامه تغییر می کرد. ولیعهد در 
نامه هایش شاه را با عبارت »تصدق خاک پای اقدس همایونت شوم« خطاب قرار می داد و 
معموالً اگر این شاهزاده ازلحاظ سنی از شاه بزرگ تر بود -همانند عمه یا عموی شاه- در 
آغاز نامۀ خود شاه را با عبارت هایی کوتاه تر مانند »قربان خاک پای مبارک شوم« و یا »قربان 
خاک پای مبارکت گردم« خطاب قرار می داد؛ ولی دراین بین، زنان صیغه ای حرم سرا، شاه 
را با همان عبارت های رایج مورداستفادۀ دولت مردان مانند »قربان خاک پای جواهرآسای 
مبارک شوم« خطاب قرار می دادند. اگر شاهزاده ای مقامی دولتی داشت هم، همان عبارت 
رایج دولت مردان را برای خطاب به شاه به کار می برد )عبدامین، 1394، ش26، صص 
87-98؛ اصفهانیان و غفاری، 1394، ج5، ص107؛ منتخب منشآت، 1286ق، ص339(. 
ولیعهد، صدراعظم را با عبارت »جناب مستطاب اجل اشرف اکرم صدراعظم« خطاب قرار 
می داد و صدراعظم، ولیعهد را با عبارت »قربان خاک پای انور مبارک شوم« خطاب قرار 
می داد )اصفهانیان و غفاری، 1394، ج5، صص 526، 533(. به این ترتیب در مطلع نامه های 
سلطانی و درون درباری، ترتیب کامل رکن مطلع رعایت نمی شد و خطاب و القاب در 

نامه ها به عبارت هاِی نامه های اخوانی نزدیک بود.
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1 .2.  رکن مطلع در مکاتبات دیوانیان
عریضه به صدراعظم در مکاتبات دیوانی به صورت رسمی با »بندگان حضرت اشرف« 
ابتدا »نَّواب مستطاب...« آورده می شد.  نیز بود، در  اتابک1 شاهزاده  آغاز می شد و اگر 
کلمۀ »نَّواب« لقب مخصوص شاهزادگان بود و پس ازآن کلمۀ »مستطاب« یا »ارفع« آورده 
می شد. ولی در نامه به وزیران که به لحاظ طبقاتی پایین تر از شاهزادگان بودند، در مطلْع 
لقب »بندگان حضرت مستطاب اجل اکرم افخم« به کار برده می شد. حاکمان والیتی نیز که 
پایین تر از وزیران بودند، با عنوان »حضرت مستطاب اجل اکرم« خطاب می شدند؛ ولی اگر 
حاکم نسب شاهزادگی داشت در اول القابش به جای عبارت قبلی، عبارت »نَّواب مستطاب 
ارفع امجد« گذاشته می شد. برای افراد پایین تر از حاکمان یعنی نظامیان از لقب »سرکار 
مقرب الخاقان« و برای خادمان دربار مانند فراش باشی هم از لقب »مقرب الحضرة« استفاده 
می شد )مکاتبات و سیاق، بی تا، صص 227، 228، 229، 230، 233، 234(. البته برخی 
مقام های درباری مانند فراش باشی یا وقایع نگار دربار ازسوی صدراعظم با عبارت هایی 
همچون »مخدوم من« یا »مخدوم مطاع مشفق مهربان من« خطاب قرار می گرفتند )قائم مقام 

فراهانی، بی تا، صص 6، 83(.
باوجود عبارت های رسمی در مطلع نامه های دیوانی بازهم بیشتر مکاتبات بین وزیران 
و حکام حالت اخوانی پیدا می کرد )گروسی، بی تا، صص 72-76(. برای نمونه صدراعظم 
حاج میرزاآقاسی با عناوینی چون »جناب حاجی سلمهُ اهللُ تعالی« و یا »حاجی« خطاب 
قرار می گرفت )ساکما، 7697-295، ص90(. حاجی میرزاآقاسی از روی سیاست و یا 
از روی درویش مسلکی از گرفتن القابی در شأن صدراعظمی دوری می کرد؛ درحالی که 
صدراعظم هایی مانند میرزاتقی خان و میرزاحسین خان با القابی پرطمطراق چون »امیرکبیر« 
و »سپه ساالر اعظم« خطاب قرار می گرفتند و شاید همین موضوع یکی از دالیل کوتاه بودن 
دوران وزارت آن ها نسبت به میرزاآقاسی بود. تمایل به درویش مسلکی آقاسی با ساده نویسی 
همخوانی داشت و این موضوع در مطلع نامه های مردم به او نمود پیدا می کرد که گاهی 
او را با لقب بدون تکلف »حاجی« خطاب قرار می دادند و در انتهای نامه عبارت »امرکم 

مطاع« را می آوردند )ساکما، 295/7697، ص42(.
در نامه های شاهزادگان و درباریان قاجار به نزدیکانشان از عبارت های صمیمانه 
استفاده می شده است و متعاقباً گسترش مناصب دیوانی در بین این خاندان ها در ترویج 
نامه های اخوانی در دستگاه دیوانی هم مؤثر بوده است. نامه های اخوانی دارای اسلوب و 
ویژگی خاصی بود. درصورتی که فردی کوچک تر قصد داشت به بزرگ تر خود مانند عمو، 
دایی یا برادر بزرگ تر خود نامه بنویسد، نامه را با عبارت های »تصدقت شوم«، »فدایت 

وزیر  قاجار  دورۀ  در   :/atābak’/ اتابک   .1

بزرگ؛ وزیر اعظم؛ حاکم محلی.
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شوم«، »قربانت گردم«، »به عرض عالی می رساند«، »خداوندگارا«، »قبله گاها« آغاز می کرد 
و زمانی که شخص بزرگ تر مانند پدر می خواست فرزندش را خطاب قرار دهد، از 
عبارت های »نور چشم عزیزم، فرزند ارجمندا، ارجمند کامکارا، عزیز الوجود، نور چشمان 
مکرمان، عالی جنابا« استفاده می کرد. عناوینی چون »قربان حضور مبارک شوم«، »قربان 
حضورت گردم« و یا »فدایت شوم« ازجمله عبارت های مرسوم در نامۀ فرزندان به پدران 
در دیوان ساالری بود که تا سطح باالی دیوان ساالری هم کاربرد داشت )فرهومند، بی تا، 
صص 15-20؛ گروسی، بی تا، صص 159-164؛ مکاتبات و سیاق، بی تا، صص 7، 13، 
8، 14، 25، 37، 41، 43، 45؛ مجمع المراسالت، بی تا، صص 20-30(. اشخاص هم سن 
یا غیرهم سن ولی دوست نزدیک از عبارت هایی مانند »به عرض عالی می رساند، عرض 
می شود، صاحبا مکرما، مودت شعارا، مطاعا محترما معظما، عزیز بهتر از جانا، دوستا عزیزا« 

در نامه های خود استفاده می کردند )مکاتبات و سیاق، بی تا، صص 51 -61(.
نامه های اخوانی حکام به صدراعظم معموالً با عنوان »روحی فداک«، »فدایت گردم«، 
»برادر مهربانا«، و »قربانت شوم« آغاز می شد )ستوده و امیری، 1391، صص 46-60(. زمانی 
که فردی درباری که ممکن بود شاهزاده نیز باشد، می خواست به برادرش نامه بنویسد، 
نامه اش را با عبارت »نور چشما« و یا »نورچشما مهربانا«، »نور چشم مهربان من« آغاز می کرد 
و پسرش را که مقامی دولتی داشت با عبارت »فرزندا« و یا »گرامی فرزندا« خطاب قرار می 
داد )اصفهانیان و غفاری، 1394، صص 247، 248، 284، 286، 294، 295(. به این ترتیب 
به نظر می رسد که سبک ادبی رکن مطلع در مکاتبات رسمی دورۀ قاجار، به دلیل روابط 
دوستانه و خویشاوندی و هم چنین گسترش حجم مکاتبات و لزوم سرعت و ساده نویسی در 
نامه نگاری دیوانی به سبک نامه های اخوانی نزدیک شده باشد. ساده نویسی، در مکاتبات علما 
و روحانیون با دیوانیان به اوج می رسد. علما برای نوشتن نامه به صدراعظم با عبارت »عرض 
می شود« آغاز می کردند )نک. به صفایی، 1352؛ ساکما، 295/7478، صص 88، 120، 159، 
188( و حتی زمانی که علما می خواستند بی واسطه و بدون خطاب و القاب و دعا به شاه 
نامه بنویسند، عبارات »عرضه می دارد« و یا »عرض می شود« و یا »عرضه داشت« را در رکن 
مطلع به کار می بردند و در برخی از نامه ها پس از خطاب و القاْب عبارت »عرضه می دارد« 
را می آوردند )ساکما، 295/7478، ص175؛ افشار، 1386، ج5، صص 536 و 350-372؛ 
کسروی، 1385، صص 12، 85(. هم چنین زمانی که یکی از علما می خواست به یک روحانی 
بلندپایۀ دیگر نامه بنویسد، در ابتدای نامه از عبارت »معروض می دارد« استفاده می کرد؛ ولی 
زمانی که دولت مردی می خواست روحانی ای را خطاب قرار دهد، نامه را با عنوان »به شرف 
عرض حضور مقدس عالی می رساند« و یا »به عرض مقدس حضرت مستطاب می رساند« 
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آغاز می کرد )مکاتبات و سیاق، بی تا، ص235؛ کسروی، 1385، ص91(. مطلع نامه های علما 
به رجال دیوانی حتی به شخص شاه هم در بسیاری از مواقع بدون خطاب و القاب و دعا بود. 
به این ترتیب به نظر می رسد که مطلع نامه های دیوانی علما از سبک نامه های اخوانی دو فرد 

هم سن یا دو دوست نزدیک تبعیت می کرده است.

2- رکن مطلع در مکاتبات روابط خارجی
تا پیش از دورۀ قاجار، مطلع نامه ها به ویژه در نامه های شاهان ایران در روابط خارجی بسیار 
طوالنی و متکلفانه بود؛ ولی در دورۀ قاجار این روند کوتاه تر شد. برای نمونه رکن مطلع 
)خطاب و القاب و دعا( در نامۀ فتح علی شاه به ناپلئون تقریباً نصف رکن مطلع نامه های 
شاهان ایران به شاهان عثمانی در دورۀ صفوی و افشار است )نوایی، 1368، ص235؛ 

کاووسی عراقی و احمدی، 1376، ص52(.
در این جا به دو نامۀ پیش از عصر قاجار اشاره می کنیم:

نامۀ شاه سلطان حسین به ابراهیم پاشا صدراعظم عثامنی
وزرای  عمدۀ  حشمت انتباه،  و  شوکت  بسالت دستگاه،  و  جاللت  ایالت پناه،  و  »وزارت 
صاحب احتشام، قدوة امرای عالی مقام، وزیر روشن ضمیر صائب رأی، مشیر صاحب شمشیر 
م مهــامُّ األنام بالفکر المتین، مؤتمـن  ُملک آرای، مدبر امور الجمهــور بالرأی الرزین1، متمِّ
الدولة العلیة  السلطانیه، معتضُد السلطنة البهیة العثمانیه، سردار باهر2 األقتدار معظم، صدر 

رفیع القدر مکرم، ابراهیم پاشا وزیر اعظم- رفَع شأنه به تعظمیات گوناگون مالطفت آیین 
شاهانه و تکریمات ازحدفزون عطوفت قریِن پادشاهانه راقِی3 مراقِی4 احترام بوده…« )نوایی، 

1363، ص170(.

نامۀ نادرشاه به سلطان محمود اول عثامنی
»آللی متأللی َدَعواِت5 وافیاِت اجابت نمون، و جواهر َزواهر6 تحیّاِت طیّباِت مؤالفت مقروْن 
از مخزن مودت و عتبۀ7 بی عیب محبْت هدیۀ بزم شریف و موقف ُمنیِف8 اعلی حضرِت 
فلک رفعِت خورشیدطلعِت مشتری سعادت، دادار جهاندار عدالت گستر، داور سلیمان جاه 
فریدون فر، خدیو ممالک گشای کشورگیر، خسرو مهرافسر9  گردون سریر، اعظم سالطین 
ین خاقان  جهان، افخم قوانین10 دوران، قامع المشرکین، ِضلُّ اهلل فی األرَضیْن، سلطان البرَّ
البحَریْن، ثانی اسکندر ذوالقرنین، خلیفۀ اسالم پناه، پادشاه انجم سپاهِ سپهربارگاه، السلطان 
الغازی محمودخان، الزالت11 ِظالُل12 خالفته مبسوطه و َالوَیة 13 جالله مرفوعه- ساخته 

1.  رزین /razin/: باوقار؛ استوار؛ گران مایه.

2. باهر: ظاهر؛ آشکار.

3. راقی /rāqi/: ترقی کننده؛ کسی که مدارج 

علم و دانش را پیموده باشد.

4. مراقی /marāqi/: جمع مرقات؛ نردبان ها؛ 

مدارج.

5.  َدَعوات /da’avāt/: جمع دعا.

6.  َزواهر: جمع زاهره؛ روشن ها؛ بلندها.

7. عتبه: آستانه؛ درگاه.

8.  ُمنیف /monif/: واال؛ بلندمرتبه.

9.  مهرافرس: خورشیدتاج.

10  قوانین: جمع قاآن )خاقان(: پادشاه بزرگ؛ 

لقب پادشاهان مغول.

11. همیشه؛ پیوسته.

12.  ِظال: جمع ِظل؛ سایه ها؛ سایه بان ها

لواء؛  جمع  پرچم ها؛   :/alviye/ الویه   .13

علم های فوج؛ نشان های لشکر.

ساختار رکن مطلع درمکاتبات
 عرص قاجار



110
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت سوم، پاییز 1398، شامرۀ پیاپی 115

مشهودرأی جهان آرای همایون می دارد که…« )نصیری، 1364، ص143(.
در دورۀ فتح علی شاه و محمدشاه نامه های فراوانی بین درباریان و سفیران خارجی 
ردوبدل می شد که در رکن مطلع این نوع مکاتبات چند ویژگی به چشم می خورد: رکن 
مطلع نامه های این دوره از دورۀ افشار و صفوی کوتاه تر و ساده تر نوشته شده است. در 
این نامه ها سفیران با عباراتی یکدست خطاب قرار داده نشده اند؛ بلکه در جمله پردازی ها 
تنوع وجود داشت. در این نامه ها معموالً رکن مطلع برای شاهزاده ها از رکن مطلع برای 
صدراعظم طوالنی تر است. البته طول رکن مطلع در مرحلۀ اول به اهمیت و طوالنی بودن 
نامه ها بستگی داشته است؛ بدین نحو که در نامه های بسیار کوتاه، مطلع نیز کوتاه آورده 
می شده است )قائم مقامی، 1358، صص 86، 88، 90، 94(. رکن مطلع نامه های صدراعظم 
به مسئوالن بلندپایه تر مانند صدراعظم یا شاه کشوری خارجی نسبتاً طوالنی تر بود و 
این رویه در عبارت پردازی نامه های صاحب منصبان خارجی به مسئوالن ایرانی نیز رواج 
داشت )نصیری، 1368، ج2، صص 197، 208؛ ظهیرنژاد ارشادی، 1381، صص 36، 37(. 
البته گاهی نامه های سفرای خارجی به وزیر خارجه حالت دوستانه پیدا می کرد و مطلع 
نامه با عبارت »فدایت شوم« آغاز می شد. در این نوع نامه ها در باالی نامه کلمۀ »دوستانه« 

آورده می شد )گزیدۀ اسناد سیاسی ایران و عثمانی، 1370، ج4، ص422(.
ولی چنانچه شاه و یا صدراعظم می خواستند به سفیر خود در خارج از کشور نامه ای 
رسمی بنویسند، معموالً او را نیز با عبارات مرسوم در روابط خارجی خطاب می کردند؛ ولی 
اگر سفیر در مأموریت خارجی نبود او را با ترکیبی از عبارت های رسمی و اخوانی خطاب 
قرار می دادند. برای نمونه میرزاآقاسی، میرزاتقی خان را زمانی که در مأموریت خارجی نبود 
با عنوان »فرزندم وزیرنظام« یا »مقرب الخاقانا فرزندا« خطاب قرار می داد )نصیری، 1368، 
ج2، صص 202، 226، 232؛ آل داود، 1390، ص198(. وزیر خارجه نیز ازسوی صدراعظم 
و یا سفرای ایران در خارج از کشور و یا حاکمان والیات بعضاً با خطابیه های اخوانی مانند 
»فدایت شوم«، »قربانت شوم«، یا »تصدقت شوم« خطاب قرار داده می شد؛ ولی به طور کلی، 
رجال دیوانی، وزیر خارجه را در مطلع نامه با عبارت های طوالنی و رسمی خطاب قرار 
می دادند )گزیدۀ اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج4، صص 360، 366، 392، 422، 542، ج5، 
ص107(. وزیر خارجه نیز عموماً در رکن نامه به سفرای ایران در خارج از کشور، آن ها را با 
عناوینی رسمی مانند »جناب فخامت نصابا« و »جناب جاللت مآبا« خطاب قرار می داد )گزیدۀ 

اسناد سیاسی ایران و عثمانی، ج2، صص 240، 306(.
مطلع در نامه های دیوانی به سفرای خارجی چنانچه نامه رقم یا فرمان بود -یعنی دارای 
طغرای »حکم واال شد« و یا »حکم همایون شد« بود- با واژۀ »آنکه« آغاز می شد، سپس 
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خطاب می آمد و رکن مطلع با آمدن کلمۀ »بداند« تمام می شد. این رویه از دورۀ صفوی 
وجود داشت؛ ولی تفاوت آن با دورۀ قاجار این بود که در دورۀ صفوی برای اشخاص 
حقوقی داخلی و خارجی استفاده می شد، ولی در زمان قاجار برای افراد داخلی به جای 
»آنکه« کلمۀ »که« در ابتدای مطلع )در خطاب( می آمد. عبارت »آنکه… بداند« نشان دهندۀ 
خطاب از باال به پایین ازطرف مقامات عالی رتبۀ ایرانی به مقامات پایین تر خارجی است. 
این عبارت مخصوص شاه و برخی از شاهزادگان بود و از کاربرد آن می توان حدس زد 
که مؤلف نامه شاه یا نایب السلطنه بوده و مخاطب نامه مقامی خارجی همچون وزیرمختار 
بوده است )نوایی، 1368، صص 283، 288؛ نصیری، 1368، ج2، صص 67، 68، 74، 86(. 
میان نایب السلطنه و شاهزاده با صدراعظم در رکن مطلع در نامه به سفرای خارجی به لحاظ 
نثر ادبی اندکی تفاوت وجود داشت. برای نمونه صدراعظم در رکن مطلع در پایان هر 
عبارت خطابیه از حرف ندای )ا( استفاده می کرد، مانند »عالیجاها، دوستا، مهربانا«، ولی 
در نامه های نایب السلطنه و شاهزادگان حرف ندای آخر کلمات به ندرت به کار می رفت 

)قائم مقامی، 1358، صص 112، 114، 117، 118(.
در مکاتبات روابط خارجی ارکان مطلع لزوماً به ترتیب و یا کامل آورده نمی شد. 
عمدتاً فقط بخش خطاب در مطلع نامه وجود داشت و به جای القاْب فقط نام فرد آورده 
می شد و یا حتی مکتوب بدون اشاره به نام افراد نوشته می شد. در بیشتر موارد مطلع بدون 
دعا بود و یا به جای آخر در ابتدا آورده می شد و این رویه در مطلع نامه های شاهان خارجی 
مثل شاه عثمانی یا هند به شاه ایران نیز وجود داشت. تفاوت های دیگری هم در این نامه ها 
وجود داشت؛ برای نمونه مطلع نامه ها بعضاً با دعا و یا آیۀ قرآن و حمد و سپاس خدا آغاز 
می شد و پس از آمدن کلمۀ »امابعد« بخش خطاب آغاز می شد و بعضاً در خطاب از یک 
بیت شعر هم استفاده می شد؛ البته این سبک به دوران قاجار منحصر نبود، بلکه این سنت از 
دوران صفوی وجود داشت )میرزاصالح، 1365، ج1، ص316، ج2، ص45؛ نوایی، 1363، 

ص157؛ نوایی، 1368، صص 254، 402، 503(.

نتیجه گیری
نامه نگاری و تنظیم اسناد در آیین دیوان ساالری ایرانی قواعد و اصول خاص خود را داشت. 
نامه های دیوانی پیش از دورۀ قاجار از سه بخش رکن مطلع، رکن حال و رکن خاتمه 
تشکیل می شد. رکن مطلع خود دارای سه بخش خطاب، القاب و دعا بود. مطلع نامه ها تا 
پیش از دورۀ قاجار متکلف و طوالنی بود؛ ولی با ظهور حکومت قاجار به تدریج ساده تر 
و کوتاه تر شد. با روی کارآمدن حکومت قاجار سیاست های تمرکزگرایانه گسترش پیدا 
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کرد و سبب گسترش دیوان ساالری شد که درنتیجه سرعت در مکاتبات هم ضرورت پیدا 
کرد. برای افزایش سرعت مکاتبات در دستگاه دیوان ساالری قاجار، از سبک ساده نویسی 

نامه های اخوانی استقبال شد.
در مکاتبات داخلی سلطان، بخش دعا تقریباً حذف شد و به نظر می رسد که خطاب 
را هم جزو القاب می دانستند و کاربرد یکی از آن دو را در مطلع کافی می دانستند. رکن 
مطلع صدراعظم و وزیران خطاب به شاه به لحاظ عبارت پردازی در طول دورۀ قاجار 
تفاوتی معنادار نداشت؛ ولی رکن مطلع شاه خطاب به وزیران به اهمیت و طوالنی بودن 
نامه بستگی داشت. در میان شاهان قاجار رکن مطلع نامه های محمدشاه به صدراعظم خود 
)حاج میرزاآقاسی( به نامه های اخوانی بسیار شباهت داشت؛ چون شاه خود را مرید او 
می دانست. رکن مطلع نامه های ناصرالدین شاه درارتباط با افراد نزدیکی که در دربار حضور 
داشتند از صدراعظم گرفته تا فّراش باشی عمدتاً اخوانی بود؛ ولی درارتباط با حاکمان و 
وزیران و نظامیان از عبارت های رسمی استفاده می شد. القاب شاهزادگان، وزیران، حاکمان 
والیتی و روحانیون به لحاظ ادبی هرکدام رسومی خاص داشت؛ ولی به دلیل گسترش 

نامه های اخوانی این رسوم همیشه رعایت نمی شد.
در مکاتبات خارجی نیز بخش دعا و القاب چندان کاربردی نداشت و به جای لقب از 
نام فرد استفاده می شد. به این ترتیب رکن مطلع در مکاتبات خارجی سالطین قاجار نزدیک 
به نصف رکن مطلع در مکاتبات خارجی سالطین صفوی و افشار بود. رکن مطلع در 
مکاتبات خارجی شاهزادگان معموالً طوالنی تر از صدراعظم بود که البته اندازۀ رکن مطلع 
در درجۀ اول به اهمیت و ارزش محتوایی نامه بستگی داشت. درصورتی که شاه ایران 
می خواست به صورت آمرانه به سفیری خارجی نامه بنویسد، مطلع را با کلمۀ »آنکه« آغاز 

می کرد و و با آوردن کلمۀ »بداند« به پایان می رساند.
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