
هدف: این مقاله به بررسی شیوۀ نگارش نامه های اداری در دورۀ 
غزنوی و ویژگی های خاص آن، براساس منابع مکتوب٬ به ویژه تاریخ 

بیهقی پرداخته است. همچنین، مقایسه ای بین مکاتبات دورۀ غزنوی 
با دوره های قبل و بعد از آن صورت گرفته و نیز به موضوع تشابه 

نرث و مکاتبات غزنوی از لحاظ دستوری با نرث عربی یا فارسی قدیم 

پرداخته شده است.

روش/رویکرد تحقیق: نوع تحقیق، بنیادی-كتابخانه ای بوده و روش 
آن توصیفی است كه با مراجعه به منابع دست اول تاریخی و بر پایۀ 

منابع کتابخانه ای نگاشته شده است.

یافته ها/ نتیجه گیری: در دورۀ غزنوی، دبیران ایرانی، پس از سال ها 
عربی نویسی، رشوع به نگارش متون به زبان فارسی منودند و نهضت 

نگارش متون ادبی، علمی، و فلسفی آغاز شد. دیوان رسالت، یکی از 

دیوان های برجستۀ غزنوی بوده و دبیری در این دوره، ویژگی های 

خاصی نسبت به دوره های قبل داشته است. نرث فارسی، که از اوایل 

قرن پنجم به شیوۀ مرسل عالی شکل گرفته بود، در متون این دوره، 

به خصوص در تاریخ بیهقی به کامل رسیده است. مکاتبات و نامه های 

معمول در دیوان رسالت در دورۀ پیش گفته، مشتمل بر موضوعات 

متفاوتی می باشد كه منونه های آن، براساس تاریخ بیهقی بررسی شده 

است.

ڪلیدواژه ها 

تاریخ بیهقی، غزنویان، ابوالفضل بیهقی، نامه نگاری فارسی، دیوان رسالت، آداب دبیری.

پیمانه صالحی

چڪیده

تحقیقات تاریخے
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بررسی نگارش نامه های دیوان رسالت در عرص غزنوی،

 با تكیه بر تاریخ بیهقی
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پیمانه صالحی 1

بررسی نگارش نامه های دیوان رسالت
 در عصــر غزنــوی،
 با تكیه بر تاریخ بیهقی

مقدمه و طرح مسئله
در گذشته، از زمانی كه حاكمان به برقراری ارتباط با یكدیگر نیازمند شده یا مجبور بودند 
مناسباتی را حفظ نمایند یا به زیردستان یا امیران محلی دستوراتی را ابالغ كنند، دستگاه 
 )dipi(دبیری و دیوان رسالت اهمیتی بسیار پیدا كرد. دیوان را هم ریشه با دبیر و دیپی
به معنی خط، در فارسی باستان دانسته اند)برهان،1342، ج2، ص918(. معّرب آن نیز دیوان 
است و در عربی و فارسی به  معنی دفتر محاسبات دولتی و دفاتری از این قبیل كه در 
دستگاه های حكومتی به كار می رفت و نیز به معنی آنچه امروز ادارة دولتی، وزارت و 

وزارتخانه گفته می شود، به كار می رفت )برهانی،1342، ج2، ص919(. 
 از تشكیالت اداری نخستین سلسله های ایرانی كه در كار استقالل كوشیدند، آگاهی 
درستی نداریم و معلوم نیست كه دفاتر در آن دوران، به فارسی یا عربی بوده است)انوری، 
1355، ص6(. در زمان سامانیان، دستگاه دیوانی پر عرض و طولی به وجود آمد و به 
احتمال زیاد دیوان ها در زمان اینان با همة عالقه ای كه به بسط و نشر زبان فارسی داشتند، 
به عربی بود. در زمان سلطان محمود، ابوالعباس فضل اسفراینی، وزیر، دیوان ها را به فارسی 
برگرداند و البته از این جهت مورد كم مهری برخی مورخان واقع شده و به كم سوادی 
متهم گشت)عتبی، 1345، ص6(. سامانیان، در بخارا، كه دارالملک بود، در اطراف قصر 
شاهی، سراهایی برای دیوان ها ساخته بودند، از قبیل دیوان استیفا، عرض، رسالت، شرف، 

محتسب، اوقاف، ودیوان قضا)نرشخی، 1363، ص32(.
1. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

pe_salehi@yahoo.com 
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دستگاه حكومتـی در عهـد غزنویان، تقریباً نظیر دستگاه سامانی بود، مگر اینكه 
مدتی كه طول كشیـد تا دولت بزرگ سالجقه از بین رفت، تغییراتی در اصطالحات 
دیوانی به وجود آمد. در این دوره نیز دیوان ها در قصـر شاهـی بوده و این موضوع در 
تاریخ بیهقی درج گردیده است)بیهقی،1370، ص499(. اگرچه دستگاه اداری غزنویان 
مقتبس از دستـگاه اداری سامانیـان بود اما گستردگی آن را نداشت. البته، غزنویان عالوه 
بر مهارت در جنگاوری و فنون نظامی، در ادارة امـور نیز وارد بودند. محمـود غزنوی 
درس خوانده)بیهقـی،1370، ص123( و به قولی با احمد حسن میمنـدی، وزیر مشهور، 
هم مكتب بود)عقیلی،1337، ص152(. مسعود نیز درس خوانده بود و حتی به فارسی 

خوب می نوشت و تازی نیز می فهمید.

پرسش های پژوهش
براساس مطالب پیش گفته٬ پرسش های اصلی پژوهش عبارت اند از:

1. نثر فارسی در سده های چهارم و پنجم هجری با دوره های قبل و بعد از آن، چه 
تفاوت هایی دارد؟

2. دیوان رسالت و آداب دبیری در عصر غزنوی دارای چه ویژگی هایی بوده است؟
3. نثر فارسی در دورة غزنویان، براساس تاریخ بیهقی، چه تغییراتی كرده است؟

4.  نامه های معمول در دیوان رسالت غزنوی مشتمل بر چه مضامینی بوده و نمونه های 
موجود در تاریخ بیهقی به چه صورت است؟

پیشینۀ پژوهش
 از میان منابع مكتوب، كه به بررسی اسناد و مكاتبات ادوار مختلف تاریخ ایران، به خصوص 
دیوان های دورة غزنوی پرداخته اند، كتاب اصطالحات دیوانی دورة غزنوی و سلجوقی 
)انوری، 1355( واژگان و اصطالحات مربوط به دیوان های این دوره، اعم از دیوان رسالت، 
عرض، و استیفـا را مورد تحقیـق قرار داده است. همچنین، در كتاب هایی نظیر برهان 
قاطع)برهان، 1342( و تاریخ بخارا)نرشخی، 1363(، اشارات مختصری به تشكیالت دورة 
غزنوی و دیوان های آن شده است. در كتاب اسناد و مكاتبات تاریخی ایران )نوایی،1370( 
نیز مكاتبات عصر صفوی و تیموری در هفت مجلد مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، 
در كتاب روش تحقیق در تاریخ نگاری)قائم مقامی، 1358( به مكاتبات به عنوان یكی از 
منابع تاریخ نویسی توجه بسیاری شده است. عالوه بر این، بررسی مكاتبات و نامه های 
دورة مذكور، موضوع تعداد اندكی از پایان نامه های كارشناسی ارشد نیز قرار گرفته است؛ 

پیمانه صالحی
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ازجمله عنوان هایی نظیر»بررسی و تحلیل نامه و نامه نگاری در تاریخ بیهقی«)آقا طاهری 
اوشانی،1380(، »تحلیل زبان روایت در متون دورة غزنوی«)پورهادی،1390(، و »نقش بونصر 
مشكان در تكوین ساختار سبک تاریخ بیهقی«)بخشی،1390(. همچنین، مقاالتی نظیر »مقایسه 
نامه های غزنوی و متن روایی«)اسماعیل پور، 1389( و »مقایسه آداب و فنون دبیری در چهار 
مقاله و تاریخ بیهقی«)پشت دار،1380(، هریک، از منظری به مكاتبات دیوان رسالت دورة 

غزنوی نگریسته اند.
    البته، الزم به ذكر است كه تاكنون مطالعة كامل و همه جانبه ای درمورد شیوة 
نگارش نامه های این دوره و بیان ویژگی های خاص آن براساس متون معتبر تاریخی و 

ادبی صورت نگرفته است.

ویژگی های نرث فارسی و مکاتبات، از قرن اول تا هفتم هجری
 در ابتدا، سبک مكاتبـات دورة غزنـوی و دوره هـای قبل و بعد از آن بیـان، در ادامه 
ویژگی های ساختـاری  آن از نقطـه نظرهای متفاوت، مورد مقایسه قرار گرفتـه و بررسی 

می  گردد.

1. سبک نرث فارسی و مکاتبات پیش از دورۀ غزنوی)سه قرن نخست(
ایرانیان، بعد از سقوط سلسلة ساسانی در نخستین قرن های هجری، چه به زبان پهلوی، 
سغدی و خوارزمی، و چه به عربی  آثار فراوانی به وجود آوردند. دربارة ویژگی های نثر از 

ابتدای غلبة اعراب تا پایان قرن سوم هجری، می توان به موارد زیر اشاره كرد:
1. مكاتبات به زبان عربی بوده است؛

2. متون نثر به دو شكل بوده: رسائل دیوانی و اخوانی، رساالت ادبی یا كتابه االنشائیه؛
3. كتابت رسائل در نهایت ایجاز بوده است؛

4. بسیاری از نویسندگان در اسلوب نگارش، از روش قرآن تقلید می كردند كه بسیار 
موجز و پرمحتواست؛ و

5. در ابتدا روش انشاء و علم االدب كاماًل به تقلید از اعراب بود، ولی بعدها كه ایرانیان 
ترجمه و نگارش از پهلوی به عربی را آغاز نمودند، تحولی در نثر عربی ایجاد شد)صفا، 

1380، ج1، صص122-120(.

2. سبک نرث فارسی و مکاتبات در دورۀ غزنوی)قرن چهارم و پنجم(
 در این دوره، پس از سال ها عربی نویسی، دبیران ایرانی، نگارش متون مختلف به فارسی را 

بررسی نگارش نامه های دیوان
 رسالت در عصر غزنوی،
 با تكیه بر تاریخ بیهقی
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آغاز نمودند. بیشتر آثار این دوره به زبان فارسی است. سبک فارسی، اندک اندک به سوی نثر 
فنی گرایش می یابد. ریشة تحول آن را باید در عوامل گوناگون سیاسی و اجتماعی مانند تغییر 
نثر از سادگی به پیچیدگی و نیز چیرگی شعر در حوزه های ادبی و تنوعات بالغی جست وجو 
كرد. به هر روی، در این دوره،  نثر فارسی حالتی بینابین دارد یا به گفتة خطیب رهبر »نثر مرسل 

عالی« است. ویژگی های خاص سبكی این دوره شامل موارد زیر است:
1. رواج فارسی نویسی در متون مختلف)تاریخی، فلسفی، دینی(؛

2. ترک ایجاز و مختصرنویسی و  استفاده از عبارات مفصل و طوالنی تر؛
3.  به وجود آوردن لغات، تركیبات، و اصطالحات نو در نثر فارسی توسط نویسندگان ایرانی؛

4. ترک استعمال كلمات تازی، مگر در مواردی كه معادل فارسی آن نبوده است؛
5. توسعة دایرة مطالب در نثر فارسی و تحول سبک؛

6. استعمال نثر مرسل عالی و عاری از قیود لفظی؛
7. تكرار روابط، افعال، تركیبات، و گاه جمله ها، بی هیچ قید و بندی؛

8. رواج لهجة فارسی دری، به دلیل زادگاه ادبیات جدید كه مشرق زمین بوده است؛
9. ظهور آرا و اندیشه های فلسفی در این دوره و نام گذاری آن به روزگار كمال تمدن 

اسالمی؛ و
10. ورود لغات غیرفارسی نظیر تركی، پشتو، مغولی و چینی به متون علمی و ادبی 

آن روزگار)حسینی كازرونی، 1384، صص15-13(.

3. سبک نرث فارسی و مکاتبات پس از دورۀ غزنوی)قرن ششم و هفتم(
تا این دوره، به دلیل تالش هایی كه از قرن سوم تا پنجم در زمینة شكل گیری نثر فارسی شده 
بود، متون نثر به نگارش درآمده بودند؛ ولی نثر فارسی و مكاتبات آن اندكی تغییر شكل 

داد. برخی ویژگی های سبكی نثر در این روزگار شامل موارد زیر است:
1. مراكز ادبی فارسی منحصر به مشرق ایران نبود و به دنبال فتوحات غزنویان، در 

عراق، آذربایجان، و گرگان هم اینگونه مراكز شكل گرفت؛
2. ادب فارسی كه تا آن زمان مورد حمایت دستگاه های دولتی بود، در میان عامة 

مردم راه یافت؛
3. از اوایل این دوره، شعر و نثر فارسی در آثار صوفیه رسوخ كرد؛

4. لغات جدید از لهجه های عراق، آذربایجان، و گرگان وارد زبان و نثر فارسی شد؛
5. نهضت تألیف كتاب های علمی، كه از اوایل قرن پنجم شكل گرفته بود، با شدت 

بیشتری ادامه یافت؛

پیمانه صالحی



11
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  98

6. به دلیل تحصیل و یادگیری زبان عربی توسط شاگردان و نیز نفوذ بیشتر اسالم در 
ایران، عربی نویسی دوباره رایج شد؛

7. بعضی از  لغات و تعبیرات نامأنوس عربی به زبان فارسی وارد شد؛
8. شكل گیری لهجة جدیدی كه متأثر از ورود لغات عربی به زبان فارسی دری دورة 

قبل بود؛
9. تعداد لغات تركی در زبان فارسی، به دلیل تسلط و نفوذ تركان زردپوست آسیای 

مركزی در ایران، بیشتر شد؛ و
10. زبان فارسی دری در این دوره بیرون از نواحی ایران و در مناطقی نظیر سند و 

پنجاب گسترش یافت)صفا، 1380، ج2، ص328-325(. 

بعد از غزنویغزنویقبل از غزنوی

زبان نگارش
آثار بیشرت به عربی بوده است.بعضی از 

آنها هم به پهلوی، سغدی و خوارزمی 

نگارش یافته بودند.

تألیفات به فارسی دری بوده است.

آثـار به زبان فارسـی بوده، ولـی دوباره 

عربی نویسـی، البته با تغییراتی نسبت 

به قبل، آغاز شـد.

نحوۀ نگارش
به شیوۀ موجز و مخترص شبیه آیات 

قرآن کریم بوده است.

مفصل نویسـی  و  اطنـاب  شـیوۀ 

رایـج شـد.

نـگارش اندکـی مخترصتـر از دورۀ قبل 

شـد، یعنـی حالـت بینابیـن سـال های 

اول هجـری و دورۀ غزنـوی بـود.

لهجه
بیشرت به عربی و گاه به پهلوی و 

سغدی بوده است.

به فارسی دری بوده است؛ لهجه ای 

و  تاجیکستان  در  امروزه  که 

افغانستان رایج است

بعـد از تأثیـر ورود مجدد لغات عربی، 

لهجـۀ فارسـی دری تغییر کـرد و لهجۀ 

جدیـدی شـکل گرفـت کـه بـه لهجـۀ 

فارسـی امـروز ایـران نزدیک اسـت.

دستور زبان

متون عربی کامالً مطابق با دستور زبان 

عربی بوده، ولی ترجمه های جدید از 

پهلوی به عربی، اندكی درشیوۀ نگارش 

تغییر ایجاد كرد.

در این دوره هم  آثار، متأثر از زبان 

قواعد  کمکم  ولی  بودند،  عربی 

دستوری زبان فارسی شکل گرفت.

رفته رفته تسلط دسـتور زبان عربی در 

نـرث کمرنگ تـر شـد و قواعـد دسـتوری 

فارسـی تکمیل شد.

منطقۀ مراکز ادبی 

در ایران

در متام مناطق به زبان عربی یا پهلوی 

آثاری تألیف شده بود.

بوده،  زمین  مرشق  آن  خاستگاه 

یعنی منطقۀ خراسان امروزی؛

ادب فارسـی بـه عـراق، آذربایجـان، و 

گـرگان نفـوذ کـرد.

منطقۀ مراکز ادبی 

خارج از ایران

متون عربی یا پهلوی به خارج از 

ایران گسرتش نیافته و در داخل ایران 

خوانندگان باسواد خودش را داشت.

شكل گیری ادب فارسی جدید، در 

داخل ایران و خراسان بوده و به 

خارج از ایران نفوذ نکرده بود.

به دلیل فتوحات غزنویان، ادب فارسـی 

بـه خارج از ایران و مناطقی نظیر هند 

و پنجاب گسـرتش پیدا کرد.

مخاطبان متون
کسانی که با زبان عربی آشنایی داشتند، 

می توانستند از آثار این دوره استفاده 

منایند.

حامیــت  تحــت  فارســی  ادب 

ــا  ــی و درباره ــتگاه های دولت دس

بــود و در میــان عامــه مــردم رواج 

ــت. نداش

ادب فارسـی بـه میـان عامـه مـردم راه 

یافـت، به طـور مثـال در آثـار صوفیـه 

رسـوخ کـرد.
 

جدول  1

مقایسۀ ویژگی های مکاتبات دورۀ غزنوی 
با دوره های قبل و بعد از آن

بررسی نگارش نامه های دیوان
 رسالت در عصر غزنوی،
 با تكیه بر تاریخ بیهقی
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دیوان رسالت
به دیوانی كه مكاتبات دولتی در آنجا صورت می  گرفت، دیوان رسالت یا دیوان رسائل 
یكی  می بردند.  نام  رسالت  اسم صاحب دیوان  به  آن،  متصدی  از  همچنین،  می گفتند. 
داشته،  عهده  بر  را  رسالت  دیوان  تصدی  غزنوی  دورة  در  كه  كسانی  مشهورترین  از 
ابونصر مشكان است. وی، در روزگار محمود به این شغل منصوب شد و تا زمان وفات 
وی)سال 431ق( در این شغل باقی بود. پس از مرگ بونصر، دیوان رسالت به بوسهل زوزنی 
داده شد و ابوالفضل بیهقی نایب و خلیفة وی بود)بیهقی،1370، ص600(. سال ها بعد در 

زمان امیرعبدالرشید، بیهقی رئیس دیوان رسالت شد.

تاریخ بیهقی
سرزمین پهناور خراسان، خاستگاه زبان فارسی دری و میراث دار اجداد ما ایرانیان است. 
فرهنگ غنی ما در كتاب هایی ثبت و ضبط شده است كه امروز در دسترس ما هستند و 
ما با خواندن این كتاب ها، به گذشتة درخشان و پربار خود پی می بریم و الیه های پنهان 

فرهنگ قوم خود را كشف می كنیم.
مردمان بسیاری در ساختن فرهنگ و تمدن ایران اسالمی نقش داشته اند و بی شک 
یكی از این بزرگان، ابوالفضل بیهقی است. وی دارای نبوغ ذاتی و استعدادی شگرف بود 
و در كنار تجربه، كاردانی و خردورزی بونصر مشكان، استعدادش شكوفا شد. بیهقی از 
همان بدو ورود به دربار، در اندیشة یادداشت برداری از منابع مهم برای نوشتن تاریخ خود 
بوده و با پشتكار و حوصلة  بسیار، به این كار همت گماشته است. بونصرمشكان نیز زمانی 

 شکل گیری لغات

جدید

به دلیل اینکه مکاتبات به عربی بودند، 

لغات جدید فارسی نبودند، ولی با ترجمۀ 

آثار از پهلوی به عربی، توسط دبیران 

ایرانی لغات جدید عربی ساخته شد.

پس از فارسی نویسی، لغات جدید 

به زبان فارسی دری توسط دبیران 

ایرانی به نگارش درآمد.

لغات جدیدتری تحت تأثیر لهجه های 

تـازه وارد بـه  ادب فارسـی، به متون نرث 

و مكاتبات وارد شد.

انواع متون ادبی
بیشــرت متــون شــامل رســائل دیوانــی 
یــا  ادبــی  رســاالت  و  اخوانــی  و 
مــی شــد. شــامل  االنشــائیه  کتابه 

به دلیل رشوع نهضت نگارش انواع 

مکاتبات و متون ادبی، فلسفی و 

علمی، متون متنوعی تألیف شدند.

به دلیـل رسـوخ ادبیات، اعم از شـعر و 

نرث در آثار صوفیه، متون عرفانی شـکل 

گرفتنـد.  البته نگارش متون فلسـفی و 

علمی نیـز در ایـن دوره ادامه یافت.

 لغات غیرفارسی

در متون

لغات عربی متون را شکل داده بودند. 

البته، متون به زبان پهلوی نیز جداگانه 

تألیف می شدند.

متون به فارسی دری بودند ولی 

تعداد اندكی لغات عربی، ترکی و 

پشتو در متون مشاهده می شدند.

به دلیل گسـرتش ادب فارسـی به خارج 

از مـرشق زمین، تعداد لغـات جدید از 

لهجه هـای عـراق، آذربایجـان و گـرگان 

شد. بیشرت 

بعد از غزنویغزنویقبل از غزنوی

 
ادامۀ جدول  1

مقایسۀ ویژگی های مکاتبات دورۀ غزنوی 
با دوره های قبل و بعد از آن

پیمانه صالحی
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كه از قصد وی آگاه می شود، در جمع آوری منابع یاری اش می رساند و به این صورت، 
بیهقی را به بایگانی دیوان رسالت راه می دهد كه از اسناد محرمانه نیز آگاه شود. همچنین، 
بونصر گفت وگوهای خود را با افراد مختلف، برای او بازگو نموده و وی را به رونویسی 

نامه ها وادار می كند؛ البته بیهقی نیز بسیار قدرشناس استادش بود)بخشی،1390، ص10(.
   در عصر غزنوی، به كارگیری دبیران خردمند و دانشمند در دیوان رسالت، نشان دهندة 
اهمیت آن نزد پادشاهان و نقش آنان در پیشرفت سیاست و استحكام بنیان دولت ها و رونق 
و توسعة علم و دانش است، كه البته مستلزم آموختن آداب و رسوم و فنون دبیری بوده 
است. مؤلف تاریخ بیهقی نیز دبیری فاضل است كه در دربار سالطین غزنوی به این امر 

خطیر پرداخته است)پورهادی،1390، ص6(.

1. ویژگی های خاص مکاتبات در تاریخ بیهقی 
از جمله ویژگی های برجستة مكاتبات در نثر بیهقی كه بی شک آیینة دورة غزنوی است، 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1. حسن تنظیم محاورات اشخاص با یكدیگر؛

2. تصویرپردازی؛
3. رعایت ایجاز و اطناب و نیز توجه به نكات دقیق فصاحت و بالغت؛

4. ذكر تعبیرات و تمثیالت دلربا؛
5. تسلسل و به هم پیوستگی مطالب؛

6. رسایی كلمات و تركیبات خوش آهنگ؛
7. قدرت تعبیر و بهره گیری از صنایع ادبی در بیان حوادث و وقایع)حسینی كازرونی، 

1384، ص22-28(؛
8. استفاده از واژه های عربی به تعداد بسیار كم و در مواردی نظیر اسم های خاص، 

كلماتی كه معادل فارسی نداشتند یا لغات علمی، دینی، و احكام دولتی؛ و
9. هنر به كارگیری موسیقی و آهنگ در نثر، متأثر از به گزینی واژه ها و تركیبات 

)مصطفوی سبزواری، 1389، ص10(.

2. تشابه مکاتبات تاریخ بیهقی از لحاظ دستوری با زبان عربی و فارسی قدیم
 ازجمله موارد مشابه مكاتبات و نثر بیهقی با زبان عربی كه قرن های قبل از آن رواج   

داشته و نیز فارسی قدیم، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1. كلمات تنوین دار در مكاتبات كاربرد داشته است؛

بررسی نگارش نامه های دیوان
 رسالت در عصر غزنوی،
 با تكیه بر تاریخ بیهقی
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2. جمالت عربی در آغاز هر بند، بدون قصد تمثیل و استشهاد مورد استفاده قرار 
می گرفت؛

3. ساختار جمالت و شكل جمله بندی آنها، مطابق قواعد دستوری زبان عربی بوده 
است؛

4. در بعضی از جمالت، فعل بر فاعل یا متمم یا مفعول مقدم آورده   شده است؛
5. جمع كلمات با پسوندهای زبان عربی كاربرد داشته است؛

6. جمع مكسر مطابق با  قواعد زبان عربی در متون نمایان است؛
7. بعضی از حروف در كلمات، به روش اعالل در عربی، حذف یا تغییر شكل 

داده اند؛
8. حذف فاعل به قرینة لفظی و معنوی در مكاتبات مشاهده می شود؛ و

9. آوردن جمالت كوتاه در ابتدای هر بند كه از خصوصیات نثر قدیم بوده، كاربرد 
داشته است.

اهمیت مكاتبات
نیز  انتشار مكاتبات مربوط به دوره های مختلف تاریخی و  اینكه موضوع  به  با توجه 
اشخاص برجسته، به دلیل كمبود بایگانی صحیح، مستند، و قابل اطمینان در ایران سابقه ای 
طوالنی نداشته و به جز چند مورد نظیر نامه های رشیدالدین وطواط)تویسركانی، 1338(، 
نوایی)نوایی،  عبدالحسین  مكاتبات  و  اسناد  و   ،)1384 بدیع،  عتبه  الكتبه)منتجب الدین 
1370، ص18(  مورد توجه قرار نگرفته است. كمبود كتاب هایی نظیر تاریخ بیهقی كه 
مكاتبات در آن نقش چشمگیری داشته، همواره مشهود بوده است. البته، در سالیان اخیر 
كه منابع آرشیوی نیز به عنوان یكی از مهم ترین منابع تاریخی مورد استفاده قرار می گیرند، 
نامه های پادشاهان و ملوک، فتح نامه ها، فرمان های سلطنتی، معاهدات، و مكاتبات رسمی 
یا خصوصی نیز حاوی اطالعات ارزشمند تاریخی جهت پژوهش بوده و به ابزار محققان 

جهت پژوهش های تاریخی تبدیل گشته اند)قائم مقامی، 1358، ص78(.
از این منظر می توان گفت كه در تاریخ بیهقی، مكاتبات نقش برجسته ای داشته و 
گره خوردگی نامه ها و رخدادها نمایان است. بسیاری از حوادث با نامه ها نسبت می یابند، 
از برخی رویدادها با آمدن رسول و ذكر نامه ای آگاه می شویم، از بسیاری تصمیم ها نیز 
ضمن توضیح چگونگی فراهم آوردن نامه ای كه باید به كسی یا جایی فرستاده شود، خبر 
می یابیم. بسیاری از روابط عادی میان اشخاص نیز در قالب نامه نگاری نمایان می شود. 
بیهقی، بادقت به تاریخ نگارش یا ورود نامه ها اشاره می كند كه شبیه بایگانی در نهادهای 

پیمانه صالحی
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امروزی است. همچنین، با دقت نظر به آداب گوناگون نامه نگاری و گسیل كردن پیک ها 
بر  و رسوم دیوان رسالت توجه كرده و اطالعات مستندی دربارة مناسبات می دهد. عالوه 
این، مسائل پیرامون نامه نظیر چگونگی انتخاب پیک، ویژگی و مهارت دبیران، دوات دار و 
رسول دار، رایزنی های سلطان و وزیر، انواع كاغذ، و خطوط را نیز بررسی كرده است)آقا 

طاهری اوشانی، 1380، ص47(.

رشایط و صفات دبیران
در دورة غزنوی، مكاتبات و اطالعات مندرج در آنها بسیار مغتنم و سودمند بوده است. 
بی شک مهم ترین وظیفة دبیران و به خصوص صاحب دیوان رسالت، تهیه و تنظیم نامه ها 
و مكتوبات مربوط به دربار بوده و انتخاب القاب و عناوین مكاتبات نیز اهمیت ویژه ای 
داشت)مصطفوی سبزواری، 1389، ص12(. در تاریخ بیهقی، ضمن آشنایی با زندگی آنها، 
به ویژگی ها و خصوصیات این طبقه، به كّرات اشاره شده است. تحقیق و بررسی این اثر 
كه نویسنده اش یكی از  دبیران برجستة عصر غزنوی بوده، موارد زیر را مشخص می نماید:
1. امانت داری و حفظ ارسار: دبیران به مقتضای شغلشان بر بسیاری از نامه های سّری 

آگاهی می یافتند، حتی در برخی مواقع نامه هایی به دیوان رسالت می رسید كه جز سلطان 
و صاحب دیوان كسی از مضمون آنها مطلع نمی شد. از این رو، الزم بود كه دبیر رازدار، 
امین و مورد اعتماد باشد. بیهقی در وصف دیوان رسالت در بلخ می گوید: »بونصر مشكان 
نسخه ای كه نام دبیران در آن نوشته بود، نزد امیر مسعود برد. او گفت: عبیداهلل نبسه و 
بوالفتح حاتمی شایسته دبیری نیستند؛ چون این دو تن در روز گذشته مشرفان1 بوده اند از 
جهت مرا در دیوان تو، امروز دیوان را نشایند. بونصر گفت: بزرگا غبنا كه این حال امروز 
دانستم. امیر گفت: اگر پیش تر مقرر گشتی چه كردی؟ گفت هر دو را از دیوان دور كردمی 

كه دبیر خائن به كار نیاید)بیهقی، 1370، ص176(«. 
انواع نوشته، چنان كه  2. نویسندگی: قدرت در نویسندگی و پروراندن مطالب در 

مناسب حال و مقام باشد، هنری است كه از دبیران شایسته برمی آید)جهشیاری،1348، 
ص40(. هنر نویسندگی بیهقی و نیز استادش بونصر مشكان، بهترین نمونه برای این 
ویژگی دبیران است. این دو نویسندة توانا قدرت خاصی در بیان مطالب داشتند و فصاحت 
و بالغت در سخنوری را رعایت می كردند. دبیر باید »در بیرون شدن از مضایق)دبیری( و 
نوشتن نامه ها« چیره دست باشد. بیهقی، اشخاص دارای این خصوصیت را »دبیری نیک« یا 
»كافی تر و دبیرتر ابنای عصر« یاد می كند)بیهقی،1370، صص176، 193، 886(. از طرف 
دیگر، دبیرانی را كه از این ویژگی برخوردار نبودند، در دبیری »پیاده« می نامد. در معرفی 

بررسی نگارش نامه های دیوان
 رسالت در عصر غزنوی،
 با تكیه بر تاریخ بیهقی

1. مرشفان به معنی جاسوسان.
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بومحمد دوغابادی می گوید: »مردی بود سخت فاضل و نیكو ادب و نیكو شعر ولیكن در 
دبیری پیاده گونه«)1370، ص357(.

3. تجربه و مامرست در دبیری: داشتن تجربه از امتیازات دبیران و عامل مؤثری در 

تصاحب ریاست دیوان رسالت بود. روش دقیق نوشتن نامه ها، به خصوص نامه های سلطانی 
درنتیجة تجربه و ممارست در امر نوشتن حاصل می شد. از تاریخ بیهقی برمی آید كه رسیدن 
به مقام »نشستن« و دریافت مشاهره1، براساس تجربه، معلومات، و هنر نویسندگی به دست 
می آمده است. همچنین، داشتن سن طوالنی بسیار مؤثر بوده است. از این رو، یكی از دالیلی 
كه بیهقی نتوانست بعد از درگذشت بونصر، صاحب دیوان رسالت شود، در تاریخش چنین 
آمده است: »و در خلوت گفته بود)امیر( كه اگر بوالفضل سخت جوان نبودی آن شغل)صاحب 

دیوان رسالت( به وی دادیمی«)1370، ص800(.
4. داشنت خطی خوش و دل پسند: داشتن خطی خوش، یكی دیگر از ویژگی های دبیران 

بود. بیهقی در شرح احوال بعضی از دبیران، به این صفت اشاره كرده است. »او برنایی 
خویشتن دار و نیكو خط است و از وی دبیری نیک آید«)1370، ص176(. بیهقی، خودش 

نیز خط دل پسندی داشت و نامه هایی را كه بونصر می نوشت، پاكنویس می كرد.
5. ویژگی های دیگر: داشتن مهارت در زبان و ادبیات عرب، تا بتواند نامه هایی را كه از 

خلیفه می رسد، ترجمه كند. همچنین، سخنوری جهت خواندن نامه ها در حضور همگان، 
آگاهی از علوم مختلف، اطالع از اخبار گذشته و دانستن حكایات متعدد، احتیاط و دقت 
در ثبت وقایع، سدید  بودن، خویشتن داری و داشتن ادب نفس، از مهارت های دیگر دبیران 

بوده است)مرتضی زاده،1388، ص4(.

اصطالحات دیوان رسالت در عرص غزنوی
اصطالحات زیر ازجمله موارد متفرقه جدا از انواع نامه هایی است  كه در دیوان رسالت 
عصر غزنوی متداول بوده است و الزم است قبل از پرداختن به ویژگی انواع نامه ها، این 

اصطالحات به طور مختصر شرح داده شوند.
1. امال: اخبار مهم كه توسط اشخاص و به طور شفاهی به دیوان می رسید، امال می شد 

یعنی ریاست دیوان رسالت یا كسی دیگر یا آورندة خبر آن را تقریر می كرد ویكی از دبیران 
می نوشت و آنگاه به عرض سلطان می رسید.

بیهقی گوید:»خواجه بونصر آنچه شنود بر من امال كرد و نبشته آمد و امیر پس از نماز 
بار داد و پس خالی كردند و این اعیان نشستند، چنان كه خلوت تا نماز شام بداشت و امیر 

نسخت بخواند و از هرگونه سخن رفت«)بیهقی، 1370، ص486(.

پیمانه صالحی

1. حقوق ماهیانه
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2. بیاض: در اصطالح دیوانی همان است كه امروز »پاک نویس« گوییم، در مقابل 

»سواد« كه به منزلة »پیش نویس« امروزی است.
بیهقی گوید: »بونصر قلم دیوان برداشت و نسخت كردن گرفت و مرا پیش بنشاند تا 

بیاض می كردم«)1370، ص148(.
3. تذکره: به معنی یادداشت در دیوان های دورة غزنوی و بعد به كار رفته است.

بیهقی گوید:»آنچه بایست گفت با رسوالن بگفتند و مثالها بدادند و نسخت تذكره 
هدیها، چه هدیهایی كه اول روز پیش خان روند و چه هدیهای عقد تزویج، كردند بسیار 

و برسم«)1370، ص220(. 
4. تعلیق: در اصطالح دبیران، به معنی یادداشت است.

 بیهقی گوید:»آنچه گویم از معاینه گویم و از تعلیق كه دارم و از تقویم«)1370، 
ص150(.

5. جواز: چک مسافران كه از سلطان گیرند تا كسی در راه متعرض نشود)صفی پور، 

1362، ص50(.
بیهقی گوید: »گاه گاه از آن كسان كه به عراق طاهر را دیده بودند، كسی درآمدی از 
طاهر نامه مظالمی یا عنایتی یا جوازی خواستی، او بفرمودی تا بنوشتندی«)بیهقی، 1370، 

ص145(.
6. خط: به معنی نوشته و سند بوده است.

بیهقی گوید: » خط مواضعه بدیشان باز دهد«)1370، ص171 (. البته، مراد از خط 
مواضعه، سندی است كه از بوبكر حصیری گرفته اند. 

7. دبیر: این كلمه در زبان پهلوی، در دستگاه دولتی به صورت اصطالح به كار رفته 

است. دبیران در دورة ساسانی نفوذ فراوانی در دستگاه دولتی داشتند. اسناد رسمی و 
نامه های خصوصی باید به صورت مصنوع و مقرر نوشته می شد. در این نامه ها، نقل قول 
بزرگان، نصایح اخالقی، پندهای دینی، و اشعار وارد شده و مقام و رتبة مخاطب و نویسندة 
نامه، در طرز استعمال كلمات كاماًل رعایت گردیده است. دبیران، فرمان های سلطنتی را 

انشاء و ثبت كرده و جزء جمع هزینه ها مرتب می نمودند)یاسمی، 1317، ص82(.
ویژگی دبیران در دوره های مختلف با یكدیگر متفاوت بوده و در عصر غزنوی كاتب 
و دبیر، هر دو به كار رفته است. در این عصر، دبیران كافی و باسواد بیشتر در دیوان رسالت 
كار می كردند. چنانچه ابوالفضل بیهقی از دبیران دیوان رسالت بوده كه بعدها به ریاست 

دیوان رسالت رسید. 
بیهقی گوید: »كسانی كه به دبیری دیوان رسالت برگزیده می شدند، صاحب دیوان 

بررسی نگارش نامه های دیوان
 رسالت در عصر غزنوی،
 با تكیه بر تاریخ بیهقی
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رسالت آنان را به سلطان معرفی می كرده و خدمت و نثار می كرده اند«)1317، ص275(.
8 . دستور: دفتری بود كه رونوشت فرمان ها و دستورهای سلطان در آن، از روی اصل 

فرمان یادداشت می شد)خوارزمی، 1382، ص60(.
9.  ذكر: به معنی سیاهه و صورت به كار رفته است.

بیهقی گوید: »مستوفیان را ذكری نبشتند و به عبدوس دادند«)بیهقی،1370، ص363(. 
10. سواد: نوشته و به خصوص پیش نویس.

بیهقی نویسد: »گفت سوادی كرده ام امروز بیاض كنند«. 
11. كاغذ: این لفظ به همین معنی امروزی در دیوان ها مرسوم بوده است. كاغذ در 

دوران غزنوی دارای قطع های مختلفی بوده است. نظیر قطع بغدادی، مصری، نصفی، 
شامی، و ثلثی.

بیهقی نویسد: »دویت و كاغذ بیار«)1370، ص123(.
12. مخاطبه: عنوانی كه مخاطب را به خصوص در نامه ها با آن می خواندند.

بیهقی گوید: »نامه ها نبشتند از سلطان و این مقدمان را دهقان مخاطبه كردند«)1370، 
ص492(. 

13. معام: در عربی معمی، رمز، و رمزنویسی بوده است. البته، به معنی توافق دو طرف، 

برای معمایی معمول بوده و در بخش هایی از تاریخ بیهقی دیده می شود)انوری، 1375، ص25(.
كه  نامه هایی  به خصوص  بوده،  نامه ها  نیز خالصة  و  است  نكته  14. نكت: جمع 

به صورت معما نوشته می شد.
بیهقی گوید: » باید كه هر روز مسرعی یا ملطفه از آن تو به من و هرچه رفته باشد، 

نكت از آن بیرون آورده باشی و در آن ملطفه ثبت كرده«)بیهقی،1370، ص85(.

بررسی نامه ها در تاریخ بیهقی
در بخش بررسی نامه ها در تاریخ بیهقی، ابتدا ویژگی های خاص آنها ذكر شده و پس از 
آن، هر نامه مطابق با كاربردی كه در دورة غزنوی داشته، بیان شده است. همچنین، جهت 
هریک از انواع آن، مثال هایی از متن تاریخ بیهقی با شرح كاربرد آن ارائه شده است. البته، 
به دلیل فراوانی بعضی از شكل های مختلف نامه، از ذكر همة مثال های موجود خودداری 

گردیده است.

1. ویژگی نامه ها از لحاظ دستوری
 موارد زیر در بیشتر نامه های دورة غزنوی رعایت گردیده است:

پیمانه صالحی
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1. مقدم آوردن فعل بر فاعل و مفعول یا متمم برای تأكید، مانند »پدران را باشد بر 
فرزندان«؛

2. حذف فاعل به قرینة لفظی، مانند »حركت كرده بود«؛
3. جابه جایی اركان اصلی جمله به گونه ای كه مطابق با نحوة رسمی نیست،

4. آوردن جمله ای كوتاه كه از خصوصیات نثر قدیم است، در ابتدای هر بند، مانند»تا 
كار ما از قاعده بنگشت«؛

5. تكرار یک جمله یا وابسته های فعل؛
6. آوردن »بای تأكید« بر سر فعل، مانند » بنگشت«؛

7. به كارگیری فراوان مصدر، مانند »مكاتبت كردن با خانان تركستان«؛
8. آوردن می استمراری بر سر فعل، مانند » می بجنبند«؛ و

9. استفاده از جمله های عربی بدون قصد ارسال، مانند ذكر حدیث و آیه قرآن، در 
ابتدای فصل ها)اسماعیل پور، 1389، ص5(.

البته، مكاتبات دورة غزنوی دارای ویژگی های دیگری نیز می باشد كه در زیر به برخی 
از آنها اشاره گردیده است:

الف. الزم بود در نگارش یک نامه اداری و دیوانی، اختصار رعایت گردد؛
ب. استفاده از شگردهای داستان پردازانه در نامه ها صحیح نبوده است؛ و

ج. نامه ها دارای متنی دستوری و ایجابی بودند و جهت رساندن مقصودی به طور كوتاه 
و مختصر به كار می رفتند و استفاده از متنی درونی و عاطفی درست نبوده است)1389، 

ص6(.

2. نامه های معمول در دیوان رسالت
مهم ترین نامه های دیوان رسالت در دورة غزنوی با ذكر نمونه های آن از تاریخ بیهقی به 

شرح زیر است:
1. امان نامه: امان نامه یا زنهارنامه یا خط امان، نامه ای است متضمن زنهار و امان و 

معموال از سوی شاهان خطاب به مردم یا فرمانروایان فرودست نگاشته می شد. بیهقی 
گوید: »مسعودی وكیل در خوارزمشاه می گوید من مشاهره و صلت گران دارم و سوگند 
مغلظ داده اند كه آنچه مصلحت آنهاست، معلومشان كنم و من در صورتی می توانم حرف 
بزنم كه امانی از سلطان بگیرید. گفت چون چاره نیست البد امانی از سلطان باید از جهت 

خداوند سلطان بازنمودند و امان استدند از سلطان«)بیهقی، 1370، ص457(.
2. بشارت نامه: به عنوان مرسوم و معینی در آن دوران به كار نمی رفته است، اما نا مه هایی 

بررسی نگارش نامه های دیوان
 رسالت در عصر غزنوی،
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بوده كه در موقعیت پیروزی و شادی نگاشته می شده است:»و سلطان فرمود تا نامه ها 
نبشتند به هرات و پوشنگ و طوس و ... به بشارت این حال كه او را تازه گشت از مجلس 

خالفت و نسختها برداشتند از منشور و نامه«)1370، ص 520(.
3. بیعت نامه: نامه ای با مضمون بیعت و عهد است. معموالً بیعت نامه ها با سوگند 

همراه است. بسیاری از بیعت نامه ها، سوگندنامه نیز هست. از مهم ترین بیعت نامه ها آنهایی 
است كه به خلیفه مربوط است. وقتی خلیفة تازه ای بر مسند خالفت می نشیند یا شاهی نو 
بر تخت سلطنت، بیعت نامه ای میان شاه و خلیفه توسط رسول ردوبدل می شود. الزم به 
ذكر است كه مواضعه، سوگندنامه، و بیعت نامه گاه بر یک نامة واحد قابل اطالق است و 
نامه هایی است كه كاماًل از یكدیگر متمایز نیستند: »و رسولدار رسول را بیاورد و خواجه 
بزرگ و عارض و بونصر مشكان و حاجب بزرگ بلگاتگین و حاجب بگتغدی حاضر 
بودند. نخست بیعت نامه و سوگندنامه را استاد من پارسی كرده بود ترجمه ای راست چون 
دیبای رومی همه شرایط را نگاه داشته و به رسول عرضه كرد و تازی بدو داد«)1370، 

ص442(.
4. تذکره: تذكره به معنی یادداشت در دیوان های دورة غزنوی و بعد از آن به كار می رفته 

و نیز به معنای نامة كوتاه است كه بین حاكم و فردی در حضور نگاشته می شد و نامه ای 
بوده تشریفاتی كه معموالً با پیک فرستاده نمی شد و جنبة سندیت آن اهمیت داشت. بیهقی 

گوید: »تذكره نبشته آمد و خواجه بر وزیر عرضه كرد«)1370، ص294(.
5. تعزیت نامه و تهنیت نامه: تعزیت نامه، به مناسبت درگذشت بزرگی نگاشته می شد و 

از آن جهت آن را با تهنیت نامه آورده ایم كه معموالً با یكدیگر فرستاده می شدند. در بیهقی 
هم معموالً كنار هم هستند: »خواجه بونصرمشكان مثالی كه رسم بود رسولدار بوعلی را 
بداد و نامه ای كه رسول خلیفه از بغداد آورده بود، بیاوردند و بر آن واقف شدند در معنی 

تعزیت و تهنیت نوشته بودند«)1370، ص439(.
6. جنگ نامه: نامه هایی متضمن اجازه جنگ از سلطان است: »چنین گفت خواجه-

ابوالفضل دبیر مصنف كتاب كه در آن مدت كه سلطان مسعود از هندوستان به غزنین رسید 
و آنجا روزی چند مقام بود كه سوار ساالر، بوسهل، بر درگاه برسید و آنچه رفته بود به 
مشافهه باز گفت و سلطان به تمامی بر آن واقف گشت و فرمان ها بود جنگ مصاف كردن 

را«)1370، ص869(.
7. رسالت: این لفظ در دورة غزنوی و نیز در تاریخ بیهقی به معنای مطلق نامه به كار 

رفته است. بیهقی گوید: »و نامه ها رفت درین ابواب سخت نیكو و در رسالتی كه تألیف من 
است«)1370، ص651(؛ »ایشان بدین رسالت آرام گرفتند واز رباط نمک بسر بنه بازآمدند 

پیمانه صالحی
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و فرزند و عدت و آلت و چهار پای بیشتر شده بود«)1370، ص1115(.
8. رقعه: به نامة خرد و كوتاه رقعه گفته می شد)زمخشری، 1389، ص70(. ابوالفضل 

بیهقی نیز نامه های مسعود غزنوی را كه علی االصول كوتاه بود، رقعه نامیده است. البته، 
باعنوان رقعت یا رقعه نیز درج شده است. رقعه، درواقع یادداشت گونه ای بوده كه وقتی 
نمی توانستند مطالب مهم خود را شفاهی به سلطان بگویند، بر كاغذی می نوشتند. البته، گاه 
رقعه را كه خیلی كوچک بوده، داخل نامة دیگری كه لوله شده بود، گذاشته و می فرستادند.

نمونه های رقعه یا رقعت در زیر آمده است:
»]مسعود[...چنان نبشتی كه از آن نیكوتر نبودی، چنانچه دبیران استاد در انشاء آن 
عاجز آمدندی و بوالفضل در این تاریخ بچند جای بیاورده و نسختها و رقعت های این 
پادشاه بسیار بدست وی آمد«)بیهقی،1370، ص136(؛ »گفت: نخواهم رفت تا آنگاه كه 
خداوند بخسبد كه نباید رقعتی نویسد بسلطان درباب حسنک بشفاعت«)1370، ص233(؛ 
»وقت چاشتگاه رقعتی نبشتند بامیر و بازنمودند كه چنین حادثه صعب بیفتاد«)1370، 
ص707(؛ »دیگر روز رقعتی نبشت بامیر و حال باز نمود«)1370، ص735(؛ »با خود گفتم 
این پیغام بباید نبشت اگر تمكین گفتار نیابم بخواند و غرض حاصل شود پس رقعتی نبشتم 
سخت به شرح تمام و پیش شدم«)1370، ص250(؛ و »رقعتی نبشتم بامیر چنانكه رسم 

است«)1370، ص270(.
9. شفاعت نامه: نامه ای است كه پایمردی و میانجی گری بزرگی را در حق كسی نزد 

بزرگی دیگر در بر دارد. نمونة شفاعت كه خواجه احمدحسن میمندی دربارة حسنک وزیر 
به سلطان مسعود نگاشته است: » از خواجه عمیدعبدالرزاق شنودم كه این شب كه دیگر 
روز آن حسنک را بر دار می كردند بوسهل نزدیک پدرم آمد نماز خفتن. پدرم گفت: چرا 
آمده ای؟ گفت: نخواهم رفت تا آن گاه كه خداوند بخسبد كه نباید رقعتی نویسد به سلطان 

در باب حسنک به شفاعت«)1370، ص186(.
10. شكایت نامه: شكایت نامه یا تظلم نامه، متضمن شكایت و دادخواهی است. نظیر »و 

به ارسالن خان به شكایت، نامه نبشت و درین خام طمعی سخن گفت و ارسالن خان با 
برادر عتاب كرد تا چرا چنین سخن یاوه نااندیشیده گفت«)1370، ص750(.

11. عهدنامه: پیمان نامه یا قراردادنامه كه عهدنامه نیز گفته می شود. پیمانی كه معمواَل 

بین سران نگاشته و توقیع می شد. از نمونه های مهم عهدنامه های دوران غزنوی آن است 
كه سلطان مسعود با منوچهر پسر قابوس نوشته و نسخه آن از اسناد و مداركی است كه 
بیهقی در تاریخش آورده است: »همی گوید مسعودبن محمود كه به ایزد و زینهار ایزد 
و بدان خدای كه نهان و آشكارای خلق داند كه تا امیرجلیل منصور، منوچهربن قابوس 
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طاعت دار فرمان بردار و خراج گزار خداوند سلطان معظم ابوالقاسم محمود ناصر دین اهلل 
اطال بقائه باشد و شرایط آن عهد كه او را بسته است و به سوگند گران استوار كرده)1370، 

ص187(«.
12. فتح نامه: فتح نامه یا فیروزی نامه، نامه ای است كه از جانب سلطان یا سپهساالر 

لشكر پس از فتح مملكت یا سرزمینی نگاشته می شود تا به همه آگاهی داده شود. در نقطة 
مقابل آن شكست نامه قرار داشته كه جنبه توجیه و تسلی داشته است. نظیر »مسعود صاحب 
دیوان رسالت بونصر را گفت: نامه های فتح باید فرستاد ما را به مملكت  بر دست مبشران 

و نبشته آمد و خیلتاشان«)1370، ص605( (.
13. قصه: قصه در دیوان رسالت عصر غزنوی به معنی نامه و عریضه ای است كه به 

سلطان یا امیری می نوشتند، ولی قصه آنگونه كه در تاریخ بیهقی آمده است٬ به معنی نامه ای 
است كه متضمن شكایت و دادخواهی است. در قدیم، عرض حال و دادخواست را بر 
روی چوبی در محلی كه جلب نظر می كرد٬ نصب می كردند. تركیبات قصه برداشتن و 
قصه رفع كردن از همین جا وارد فارسی شده است: »چون جعفر برخاست آن قصه ها به 
مجلس قضا و وزارت و احكام و اوقاف و نذر و خراج بردند و تأمل كردند و مردمان به 
تعجب بماندند«)1370، ص702(؛ »میكائیل نسخت قصه پیش داشت. امیر گفت: بستان 
و بخوان. بستدم و هر دو بخواندم«)1370، ص180(؛  و غالمان سرایی برفتند«)1370، 

ص683(.
14. گشادنامه: نامة سرگشاده كه مأموریت كسی را در آن می نوشتند و به دست وی 

می دادند، البته به معنی اعتبارنامه، فرمان اختیارات تام و آزادنامه نیز هست)انوری، 1375، 
ص168(. »منشور« نیز به معنای فرمان شاهی است، ولی كاربرد آن جهت اعطای مأموریت 
به اشخاص نبوده و معنای عام تری داشته، یعنی موضوعات و كاربرد متعددی داشته است. 
برجسته ترین نمونة گشادنامه در تاریخ بیهقی مربوط به داستان خیشخانه مسعود در هرات 
است. بدین شرح: »نوشتگین بیاورد و امیر بخط خویش گشادنامه نبشت بدین جمله: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم، محمودبن سبكتگین را فرمان چنان است این خیلتاش را كه به 
هرات به هشت روز بود، چون آنجا رسد یكسر تا سرای پسرم مسعود شود«)بیهقی،1370، 
ص174(؛ »این ملطفه و نامه بدو داده آمد و استادم وی را مثالها داد كه ملطفه خرد را 
چه كند و نامه بزرگ را بر چه جمله رساند و گشادنامه نبشتم و ركابدار برفت«)1370، 

ص503(.
15. مشافهه: پیامی است كه رسول سلطان از طرف وی به سلطان دیگر به طور شفاهی 

می رساند. مضمون این پیام نیز چون نامه های رسمی از طرف رئیس دیوان رسالت تهیه 

پیمانه صالحی
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و مطالب الزم نوشته می شده تا برای رسول نیازی به استطالع و خبرگیری جدید نباشد. 
نمونه آن در تاریخ بیهقی: »و قرار گرفت كه عبدالجبار پسر وزیر را آنجا به رسولی فرستاده 
آید با دانشمندی و خدمتكارانی كه رسم است و استادم بونصر، نامه ها و مشافهات نسخت 

كرد و نبشته آمد«)1370، ص869 (. 
16. ملطفه، مالطفه:ملطفه نامه ای كوچک بوده كه به طور مختصر، شامل مطالب مهم 

بوده است. بیهقی آن را برای نخستین بار در تاریخ بیهقی مطرح كرده و كاربرد آن را نمایان 
ساخته است)www.gorohadab1390.blogfa.com(. این نامه ها دارای مطالبی محرمانه بوده و 
در مواردی كه فوریت داشت  ارسال می شد . مطلب را در كاغذی كوچک و توسط فردی 
كه مورد ظن نبود، می فرستادند. الزم به ذكر است كه جمع ملطفه، مالطفه بوده و جمع 
آن نیز مالطفات است كه نباید آن را با مالطفات به معنی نیكویی)مصدر باب مفاعله( 
اشتباه گرفت. نمونه های ملطفه، مالطفه، و مالطفات در تاریخ بیهقی بسیار زیاد است 
كه تعدادی از آنها ذكر می گردد: »فضل گفت امیرالمؤمنین را به خط خویش، ملطفه ای 
باید نوشت«)بیهقی، 1370 ، ص180(؛ »خواجه طاهر گفت: خداوند را بقا باد. پس ملطفه 
خود بمن انداخت، گفت: بخوان. باز كردم خط عمتش بود حره ختلی«)1370، ص11(؛ 
»بزرگان و ملوک روزگار كه با یكدیگر دوستی بسر برند و راه مصلحت سپرند، وفاق 
مالطفات را پیوسته گردانند و آنگاه دیداركنند، دیدار كردنی بسزا«)1370، ص64(؛ »و 
پس از آن میان مالطفات و مكاتبات پیوسته گشت بهم نشستند و شراب خوردند«)1370، 
قائد منجوق كه بخوارزم می باشد و بخون  ص197(؛ »خداوند به خط خویش سوی 
خوارزمشاه تشنه است ملطفه ای نویسد تا وی تدبیر كشتن او كند«)1370، ص456(؛ 
بنزد آغاجی خادم برد خاصه«)1370، ص482(؛ »من كه  »این ملطفه خود برداشت و 
بوالفضلم این ملطفه خرد و نامه بزرگ تحریر كردم و استادم پیش برد«)1370، ص626(؛ 
»آن ملطفه هارا نزدیک خواجه بزرگ احمدعبدالصمد فرستاد و ملطفه ای از جانب خواجه 
بزرگ دررسید«)1370، ص661(؛ »و دمادم این ملطفه های منهیان٬ رسول بدرگاه آمد از 
آن تركمانان سلجوقی«)1370، ص712(؛ »و ملطفه ها رسید از سرخس و مرو كه چون 

مخالفان شنودند و گفتند كار این است كه پیش آید)1370، ص873(.«
»استادم بونصر نسخت كردی و ملطفه ها نبشتمی«)1370، ص886(؛ و »بر اثر آن 
ملطفه دیگر رسید روز آدینه بیست و سوم ماه رمضان سنه خمس و عشرین كه خطبه 

بگردانیدند«)1370، ص1114(.
17. ملطفۀ توقیعی: منظور ملطفه هایی است كه به امضای سلطان رسیده وتوقیع به 

معنی امضاء و تأیید سلطان بوده كه بر روی ملطفه به منزلة اعتبار بیشتر آن درج شده است. 
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نمونة ملطفه های توقیعی در تاریخ بیهقی به شرح زیر است: »اما فریضه است دو، سه 
قاصد با ملطفه های توقیعی بقلعت میكائیلی فرستادن تا آن كوتوال قوی دل گردد«)1370، 
ص877(؛ »لشكر سلطان از خوارزم ملطفه نهانی فرستادند و تقربها كردند و آن جوابها 

نبشتیم ملطفه های توقیعی«)1370، ص937(.
18. منشور: نامه های دیوانی سرگشاده است. در نوشتن آنها معموالً سلطان فرمان 

نوشتن را می داد. ابتدا سواد)پیش نویس(آن به وسیلة دبیری بزرگ یا صاحب دیوان رسالت 
تهیه می شود و بعد به وسیلة یكی از دبیران بیاض)پاک نویس(می شد. جمع آن هم مناشیر 

است)گردیزی،1384، ص63(. نگارش منشور شامل مراحل زیر است: 
1. فرمان نگارش توسط سلطان،

2. نگارش سواد منشور به قلم صاحب دیوان رسالت یا دبیری بزرگ،
3. پاک نویس آن توسط یكی از دبیران بیاض، و

4. توقیع سلطان)انوری، 1355، ص171(.
نمونه ای از منشور در تاریخ بیهقی:

سواری  دست  به  پیچیده  سیاه  دیبای  در  نامه  و  منشور  و  سواری  دست  به  »لوا 
دیگر)بیهقی،1370، ص220(.

19. منشور توقیعی: منشوری كه به توقیع یا امضای سلطان می رسید٬ منشور توقیعی 

نام داشت. نمونه هایی از این نوع نامه در زیر آمده است:
»حاجب علی قریب بگتگین حاجب را بخواند و منشور توقیعی به شحنگی بست 
و والیت تگیناباد بدو سپرد«)1370، ص11(؛ و »عامل تگیناباد را مثال داد تا نیک اندیشه 
دارد، ... و بگتگین حاجب را بخواند و منشور توقیعی بشحنگی بست و والیت تگیناباد 

بدو سپرد«)1370، ص9(.
20. نامۀ توقیعی: برای شرح و ذكر مثال جهت نامة توقیعی الزم است در ابتدا معانی 

مختلف توقیع مورد بررسی قرار گیرد:
الف. توقیع به معنای آنچه امروز»امضا« نامیده می شود، یعنی نوشتن نام و نشان در زیر 
ورقه برای تأیید صحت آن و از این معنی است: توقیع كردن به معنی صحه گذاشتن پادشاه 

یا حاكم روی نامه با نوشتن اسم یا با زدن مهر خود.
البته در مواردی »توقیع« كافی نبوده و الزم بوده تا متن نامه یا فرمان یا مواضعه1 به 
خط سلطان نوشته شود. وقتی احمدحسن میمندی وزارت مسعود را می پذیرد شرط می كند 
كه باید مواضعه ای نویسم و سلطان به خط خود جواب آنها را بنویسد و امضاء كند. نوشتة 
تاریخ بیهقی از قول احمدحسن میمندی در این باب چنین است: »فرمان بردارم تا نگرم 

پیمانه صالحی
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می رود)انوری٬ 1375 ٬ ص262(.
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و مواضعه نویسم تا فردا بر رأی عالی زاده اهلل علوا عرضه كنند و آن را جوابها باشد بخط  
خداوند سلطان و به توقیع موكد گردد«)1370، ص152(... و وقتی مواضعه را پیش مسعود 
بردند »امیر دویت و كاغذ خواست و یک یک باب مواضعه  را جواب نبشت بخط خویش 

و توقیع كرد«)1370، ص153(.
در این جمله از قابوس نامه كه می گوید»منشورش توقیع كرد)عنصرالمعالی،1390، 
ص221(.« این معنی كاماًل روشن است كه مراد از توقیع امضا و مهر آن است.صاحب 
مجمع التواریخ)مرعشی صفوی،1328، ص80( توقیع های سالطین غزنوی را به شرح زیر 

آورده است:
توقیع محمود سبگتگین : واهلل هوالمحمود،

توقیع محمد بن محمود: توكلت علی اهلل،
توقیع ابراهیم بن مسعود: باهلل الكریم یثق ابراهیم، و

توقیع مسعود بن ابراهیم: سعدباهلل مسعود.
نمونه هایی از تاریخ بیهقی كه توقیع در این معنا به كار رفته است:»بحاجب بزرگ، 
علی نامه نبشتند با نواخت بسیار و سلطان توقیع كرد و بخط خود فصلی نبشت«)بیهقی، 
1370، ص42(؛ »نامه نبشت تا توقیع كنیم و بخط خویش فصلی در زیر آن بنویسیم كه 
بر زبان عبدوس پیغام داده بودیم«)1370، ص73(؛ »ملطفه خرد بتوقیع ما مؤكد گشت و 
ركابدار را پوشیده فرموده آمده است«)1370، ص626(؛ »یحیی ایشان را خطی بداد به 
بیست و هفت هزار درم و هارون آن را توقیع كرد«)1370، ص645(؛ »امیر این نامه ها را 
توقیع كرد و خیلتاشان را فرمود تا راه بران بردارند، چنانكه از راهی بیراه ایشان را به سرحد 
گرگان رسانند«)1370، ص921(؛ »مواضعت نبشته آید بر وی عرضه كنی و جواب نبشته 
و توقیع كرده باز رسانی و كدخدایی خداوندزاده قرار گرفت«)1370، ص987(؛ و »گفت: 
فرمان امیر محمود بود بتوقیع وی با خواجه احمد را ناچیز كرده آمد، چه قصاص خونها 

كه بفرمان وی ریخته آمده است«)1370، ص501(.
ب. توقیع به معنای مطلق فرمان شاهی و این مجاز از معنی نخست است، چه فرمان 
باید به امضای مؤكد شده باشد تا نافذ گردد. در این معنی در ترجمه تاریخ یمینی می خوانیم: 
»و سلطان محمود در این ایام )قحط سال 401( بفرمود و ببالد و ممالک توقیع روان كرد 
تا عمال و معتمدان انبارهای غله بریختند بر فقرا و مساكین صرف كردند«)عتبی، 1345، 

ص381(.
ج. توقیع به معنی دستخط، یعنی نوشته ای كوتاه كه سلطان و فرمانروا بر صدر یا 
ذیل یا پشت نامه نویسد واین معنی در مواردی با معنی نخست یكی است. از آن بابت 
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كه امضای نامه گاه همراه با كلمه ای بوده كه سلطان برای تأكید و تأیید متن می نوشته از 
قبیل »صحیح است«. البته، ناگفته نماند كه توقیع در اصطالح علمای شیعه به معنی نامه ای 
است كه از جانب امام زمان صادر شود و به وسیلة یكی از نواب اربعه ابالغ گردد)خادمی 

شیرازی،1387، ص35(.
نامة توقیعی نامه ای است كه به توقیع سلطان  رسیده و دارای نشان و صحة پادشاه 
بوده است. نمونه های نامه توقیعی در زیر آمده است: »و از هراه نامه توقیعی رفته بود 
با كسان خواجه بوسهل زوزنی تا خواجه احمد حسن بدرگاه آید«)1370، ص149(؛ 
»سلطان محمود رضی اهلل عنه گسیل كرده آمده بود با آن نامه توقیعی بزرگ باحماد خدمت 
سپاهان و جامه خانه و...«)1370، ص22(؛ و »همه مرادها حاصل گشته و جهانی در هوا 
و طاعت ها بیارامیده و نامه توقیعی رفته است تا خواجه فاضل ابوالقاسم را كه به قلعت 
جنگی بازداشته بود، ببلخ آید«)1370، ص69(؛ و»و بگوی تا ببوعلی كوتوال، نامه نویسند 

توقیعی تا وی را با این قوم بر قلعه جایی نیكو بسازند«)1370، ص283(.

21. نامه عنایتی: نامه ای بود كه در آن دربارة كسی سفارش شده باشد و به اصطالح 

امروز توصیه نامه بوده است. البته، به شكل عنایت نامه هم آمده است: »چند كنیزک آورده 
بود وقتی امیر نصرابوالقاسم را دستاری داد و در باب وی عنایت نامه ای نبشت«)1370، 

ص506(. 
22. نامۀ معام: نامه ای بوده است كه مطلب محرمانه و سری در آن به صورت رمز 

نوشته می شد و فرق آن با سایر نامه ها همین رمزی بودن مندرجات آن است. درواقع، 
كشف رموز و اسرار محتوای نامه آسان نبوده است. نمونه هایی از تاریخ بیهقی در زیر آمده 
است:»مسعدی را خواجه دل گرم كرد و چنانكه من نسخت كردم در این باب دو نامه معما 
نبشت یكی به دست قاصد و یكی بر دست سوار سلطان«)1370، ص218(؛ »و مسعدی 
را گفته آمد تا اكنون معما نامه ای نویسد«)1370، ص320(؛ »بونصر ترجمه معما به ترک 
دولت داد و امیر بخواند و بنوشتند و به بونصر باز دادند«)1370، ص662(؛ و»قاصدان 
فرستد و اخبار بازنماید و آنچه مهم تر باشد٬ به معما به وزیر فرستد تا بر رای عالی عرضه 

كند«)1370، ص876(.
23. نامه مظاملی: نامه ای بوده كه از طرف حكومت به عمال٬ جهت رسیدگی به 

شكایت كسی فرستاده می شد: »از آن كسانی كه به عراق طاهر را دیده بودند كسی درآمدی 
از طاهر نامه مظالمی یا جوازی خواستی او بفرمودی بنوشتندی«)1370، ص496(.

الزم به ذكر است كه در بررسی نامه ها٬ از تعریف و بررسی مواردی نظیر مواضعه٬ 
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پیمان نامه٬ سوگندنامه، و برات پرهیز شد؛ زیرا اینگونه مكاتبات نوعی قرارداد محسوب 
می شد كه افرادی صحت آنها را تأیید می كردند. درواقع، در معنای مورد نظر این نوشتار 

كه همانا نامه هایی است كه بین افراد رد و بدل می شده٬ نبوده است.

مسائل حاشیۀ نامه ها
پس از بیان اصطالحات دیوان رسالت و نیز بررسی نامه های متداول٬ درمورد مسائلی نظیر 
صدرنامه)ثنا، دعا٬ خطاب، و القاب(٬ جایگاه ذكر تاریخ نامه٬ روش نوشتن تاریخ نامه٬ 

روش نوشتن عنوان نامه، و مهر كردن نامه نكات مختصری ارائه می گردد:

1. صدرنامه: 
ابتدای نامه را صدر می نامیدند كه بعد از یاد و نام خداوند، آغاز می شد. ادب حكم می كند 
وقتی روی سخن با بزرگان است٬ افتتاح سخن با ثنا و دعا باشد. عالوه بر این٬ باید مراتب 
خطاب و القاب رعایت می شد. به طور مثال:»سلطان خداوند ولی النعم مخصوص پادشاهان 

بزرگ است و اجل سیده برای زنان است«.
هرگاه از فرد محترمی یاد می شد٬ باید دعا آورده شده و اگر نبود اهانت و توهین تلقی 
می شده. به طور مثال:»ادام اهلل حراسته٬ خواجه ادام اهلل عزه٬خلیفه رسول رضی عنه )پشت دار، 

1380، ص3(«.
یاد  از فرد محترمی  اینكه مطابق رسم مكاتبات غزنوی، الزم بوده هرجا  با  البته، 
می شود٬ جمله ای دعایی بیان شود، ولی در تاریخ بیهقی این امر در همه جا رعایت نشده 
است. پس از ذكر بعضی از نام ها جمله ای دعایی آورده ولی برای برخی نیاورده، یعنی اسم 

بعضی را با احترام یاد كرده و بعضی را نه. نمونه های آن در زیر آمده است:
»سلطان مسعود-رضی اهلل عنه- خلوت كرد)بیهقی، 1370، ص205(«

»حق خداوند ماضی را نگاه دارد)1370، ص464(«و
»یكی آنكه صالت امیر محمد، برادر خداوند، بازستدند«.

بود)1370،  گفته  را  بوسهل  می رفت،  احمدحسن  خواجه  به  كه  پیغام ها  این  »و 
ص199(.«

2. ذکر تاریخ
ذكر تاریخ از موارد مهم آیین دبیری بوده است كه هرچه سالطین و فرمانروایان می نوشتند٬ 
ذكر تاریخ در آن واجب بود؛ اما اگر كهتران به ولی نعمتان خود می نوشتند٬ اگر مسافت دور 
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بود٬ نوشتن تاریخ مهم بود و اگر برای دوستان می نوشتند الزامی نبود ولی جزء آداب بود 
كه بدون تاریخ نباشد.

از موارد مهم ذكر تاریخ٬ نوشتن جایگاه بود كه اگر نامه از دیوان بزرگان بود٬ باید 
كه تاریخ را در آخر نامه می نوشتند و اگر از سوی كهتران بود٬ در اول نامه بعد از صدر 

می آمد)پشت دار، 1380، ص5(.
درمورد ذكر تاریخ، در تاریخ بیهقی اول هر مطلب تاریخ به صورت روز و ماه ذكر 

شده است.
»در روز شنبه، نهم ماه رجب میان دو نماز، بارانكی خرد خرد می بارید«)بیهقی،1370، 
ص410(؛ و »در ذوالقعده سنه ثلثین، سلطان شهاب الدوله و قطب المله-رضی عنه- در 

مركز غر به هری رسیده«)1370، ص919(.

3. عنوان
در نامه های رسالت غزنوی براساس تاریخ بیهقی می توان به این نكته پی برد كه نگارش 
درست عنوان نامه دارای اهمیت بوده است. به طور مثال، وقتی كه رعیت به ملوک نامه 
می نوشتند٬ فقط نام خود را در طرف چپ ازسر كاغذ درج می كردند؛ به اسمی كه در میان 
عوام مشهورتر بود، بدون الف و الم. همچنین، دبیر در هنگام ذكر عنوان نامه٬ موظف بود 
تعادل را حفظ كرده و میانه روی نماید و درمورد هر كسی عنوان را همان طوری بنویسد 

كه برازنده موقعیت و جایگاه آن شخص بود. 

ُمهر
مهر كردن نامه٬ به این صورت بوده كه نامه ای را كه به سلطان نوشته می شد،  با گل سیاه مهر 
می كردند و نامه هایی كه به رعیت می نوشتند را با موم سیاه مهر می كردند)پشت دار،1380، 

ص8(.

نتیجه گیری
یكی از تشكیالت مهم كشوری در عصر غزنوی دیوان رسالت بود، جایی كه مكاتبات 
دولتی در آنجا صورت می گرفت. تاریخ بیهقی یكی از بهترین منابع مكتوب شناخت دورة 
پیش گفته و آیینة تمام نمای عصرغزنوی می باشد، چنان كه می توانیم به كمک آن، با شیوة 
نگارش، آداب و رسوم، و تشریفات و برخی نكات دیگر این دوره به خوبی آشنا بشویم. 

از مقایسة مكاتبات دورة غزنوی با دوره های قبل و بعد از آن، پی می بریم كه این 
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دوره، دورة اوج شكوفایی ادب فارسی بوده كه به شكل فارسی دری و در قالب نثر مرسل 
عالی بروز یافته است و پس از قرن ها، فارسی نویسی رایج شده است. همچنین، با بررسی 
مكاتبات این دوره، تأثیر قواعد دستوری زبان عربی مشخص شده است. نامه ها به گونه ای 
متفاوت با دوره های قبل نگاشته شده و رعایت شرایط و لوازمی جهت تدوین هریک از 
آنها ضروری بوده است. مكاتبات، براساس تاریخ بیهقی، از تنوع بسیاری برخوردار است 

كه از میان آنها، ملطفه بیشترین كاربرد را دارد. 
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