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  30/6/92تاریخ دریافت :

  26/11/92تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

هجري است  رشیدالدین وطواط از شاعران و مترسالن بزرگ ایرانی در سدة ششم

 هايکه آثاري نغز به نظم و نثر در دو زبان فارسی و عربی به جاي گذاشته است. نامه

نگاري در آن زمان بوده هاي بدیع اسلوب نامهتی از بالغت و فصاحت و از نمونهتازي او آی

ها گنجینه اي تازه از علم و ادب ایرانیان را پیش ست که مطالعۀ سبک شناسی این نامها

  روي خوانندگان قرار میدهد. 

ا میپردازد هشناسی این نامهتحلیلی به مطالعۀ سبکاین پژوهش با رویکرد توصیفی

به ه کو بیانی سطح زبانی و آنها را در سه سطح زبانی، بیانی و فکري بررسی میکند. 

و واژه ها و تحلیل تشبیهات، استعاره ها، کنایات و جمله هاموسیقیایی و نحوي  ۀجنب

کهن گرایی در استعمال لغات غریب، رعایت نشان میدهد  انواع صنایع بدیعی میپردازد،

وجود صنایع بیانی و بدیعی نشان از مقتضاي حال در جمالت، هماهنگی لفظ و معنا و

رب دارد که جلوه اي چیره دستی وطواط در بالغت عرب و آشنایی او با دقایق کالم ع

نامه ها از بهترین مآخذ پیرامون در سطح اندیشه و افکار، بدیع به نامه هاي او داده است. 

روابط متقابل خالفت عباسی، سالطین سلجوقی و خوارزمشاهی و بیانگر تالش گستردة 

خوارزمشاهیان در جهت جلب حمایت خلیفۀ عباسی و کسب مشروعیت سیاسی است 

تا با اتهام سلطان سنجر سلجوقی به حمایت از اسماعیلیان و غزوه هاي که در این راس

گستردة خود با مشرکان تآکید میکنند. اخوانیات رشید نیز حاوي اطالعات ارزشمند 

تاریخی و اجتماعی است که شرح حال بسیاري از علما و ادباي آن زمان را میتوان در 

  آنها دید.

  ائل درباري، اخوانیات، سبک شناسی، خوارزمشاهیان.رشیدالدین وطواط، رس کلمات کلیدي:

                                                
  mahmoodhaidari@yahoo.comیاسوجاستادیار ١٤
  استادیار دانشگاه یاسوج١٥
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  مقدمه

بررسی یکی از کتابهاي تاریخی ادبی وطواط؛ ادیب  تا به میکوشـد نوشـتار حاضـر   

ــبک   ــخ دهد که بارزترین جلوه ها و ویژگیهاي سـ ــوال پاسـ ایرانی بپردازد و به این سـ

  شناسی نامه هاي رشیدالدین وطواط کدامند؟  

شـــتر آشـــکار میگردد که بتوان جنبۀ مهمی از افکار و اهمیت موضـــوع زمانی بی

ــیـد وطواط و زبـان ادبی او را در قالب نامه هاي تازي پیش روي      ــه هـاي رشـ انـدیشـ

سبک شناسی، موفق ترین عملکرد خود را در قلمرو «خوانندگان ایرانی قرار داد چرا که 

ــبکهاي فردي تجربه میکند ، ردیت، عقیدهف ،فو دقیق ترین اطالعات مربوط به مؤلّسـ

باورهاي او را در اختیار پژوهشـــگران نقد ادبی، تاریخ ذهنیت، احســاســـات، عواطف و 

  )24. (همان، ص میدهدادبیات، روان شناسی و جامعه شناسی قرار

  . پیشینۀ پژوهش1

از پژوهشـهایی سـبک شـناسی که در خصوص کتابهاي تاریخی ادبی نویسندگان    

ه راحایرانی صــورت گرفته اســت میتوان به این موارد اشــاره کرد: الف) تحلیل ســبکی 

که این کتاب تاریخی را از جنبه هاي ادبی بررسی میکند. ب) بررسی مختصات الصدور 

ــت که  آثار الوزراءزبانی کتاب  این کتاب تاریخی را از جنبۀ ادبی و پژوهش دیگري اس

اي تاریخ جهانگشزبانی بررسی کرده است. ج) بررسی و تحلیل تشبیهات و استعارات 

نیز عنوان مقالۀ دیگري اسـت که نویسـنده به این ویژگی سبک شناسی کتاب    جوینی

تاریخی و ادبی مذکور اشـاره کرده اسـت و زیبائیهاي ادبی این متن را نشان داده است.   

اما در خصـوص نامه هاي تازي رشـیدالدین وطواط پژوهشـی صـورت نگرفته و موضوع     

  پژوهش بدیع و نو محسوب میشود.  

  . شیوة پژوهش2

ورت گرفته و پس از اســـتخراج این پژوهش بر اســاس شـــیوة تحلیل محتوا صــ  

هاي بارز سـبک شـناسـی این نثر به تحلیل و بررسـی آنها پرداخته شـده است تا      نمونه

جنبـه هـاي ادبی و زبـانی این اثر نمـایان گردد و طریقی نو از این نامه ها را      مهمترین

  پیش روي خوانندگان قرار دهد.   

. رشیدالدین وطواط و نامه هاي تازي او3

محمد بن محمد بن عبدالجلیل عمري ملقب به رشــیدالدین وطواط بین ســالهاي 

ظامیۀ آن شهر در نزد ابوسعید هـ. ق در بلخ زاده شد و در مدرسۀ ن 487هـ. ق تا  480

 یا ابوسـعد هروي به تحصیل علوم متداول عصر خویش پرداخت (حدائق السحر، مقدمه 

ــ /   ، مقدمه و تصحیح، رشید الدین وطواطفارسـی  هاي نامهعباس اقبال، صـص د و هــ
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ــتاد خویش از آنجا 3تویســرکانی، ص  ) که در یکی از نامه هاي تازي خود خطاب به اس

ها متّصف و او را به فصـاحت و بالغت و جامع تمامی مکارم و آداب و حکمت  یاد میکند

  ). 30–29ص  2میداند (مجموعۀ رسائل، ج 

رشید وطواط پس از پایان تحصیالت خود و مهارت یافتن در انشاء دو زبان فارسی 

ــز بن قطـب الـدین محمد    و عربی در خوارزم بـه خـدمـت      ابوالمظفر عالءالـدولـۀ آتسـ

ه پیوست و تا آخر عمر به جز چند ماهی در دستگاه خوارزمشاهیان بسر برد. خوارزمشـا 

دیوانی (حدائق السحر، عباس اقبال، ص: هــــ) خوارزمشاه مقام صاحب  آتسزاو در دربار 

 داشتن چنین سمتی را براي رشید نمیپذیرد و او را در رتبه تویسرکانیداشته است که 

دبیري و شاید ملک الشعرایی و منادمت میداند که در عزت و حرمت به سر میبرده و تا 

ــ. ق به خدمت دیوانی مشغول بوده است (نامه  551پایان عمر خوارزمشـاه به سال   هــ

) و خوارزمشــاه بعدي او را به  6-4هاي فارســی رشــیدالدین وطواط، تویســرکانی، ص 

عاف داشــته و او نیز به اقامۀ مراســم طاعت و خاطر کبر ســن و ضــعف بنیه از خدمت م

  )  28ص  2عبادت مشغول شده است. (مجموعۀ رسائل، ج 

با توجه به اینکه در نظام اداري گذشته، صاحب دیوان انشاء اوقات بسیاري در 

حضور سلطان سپري میکرد و در دستگاه دیوانی اعتبار فراوان داشت و به دلیل شغل 

اسی و به خصوص اطالعات محرمانۀ حکومت، اشراف داشت، خاصش بر امور حکومتی، سی

فرهاي جنگی و دیگر به همین خاطر الزام بود که صاحب دیوان انشاء همواره حتی در س

)،  201رکاب سلطان باشد (سازمان اداري خوارزمشاهیان، خسروبیگی، ص مأموریتها هم

نگی ابراز گالیه و شکایت اي از حضور در میدانهاي جو از آنجایی که خود رشید در نامه

) و این 23ص  2میکند و ظاهرا از این وضع خسته شده بوده است(مجموعۀ رسائل، ج

حضور به خاطر منصب و سالح زبان و قدرت کتابت او بوده است نه قدرت شمشیرزنی، 

دیوانی داشته است را مرجح دانست. البته هر لذا میتوان قول اقبال که سمت صاحب 

د نشان از توانایی و چیرگی او در ادب فارسی و تازي که تا حدودي زبان کدام که باش

  رسمی آن روزگاران بوده است، دارد. 

رشـید عالوه بر اشـتغال در دیوان رسـائل و پرداختن به امور سـیاست مانند سایر     

ــعر و ادب و  ــاحب بن عباد و ... به شـ وزرا و کاتبان آن روزگاران چون ابن العمید و صـ

علوم ادبی نیز تمایل داشت و در بدیع و عروض و لغت و اندرز کتابها و رسائلی  تألیف در

دیع در فن ب حدائق السحر فی دقائق الشعرنوشـت که مهمترین و معروفترین آنها کتاب  

اســت. عالوه بر تألیفات علمی، به هر دو زبان فارســی و تازي رســائل و اشــعاري دارد و 

ــ ــاحت و چنانکه دربارة او گفته اند او شـ اعري نیکو و کاتبی بلیغ بود که در میدان فصـ

  تازي میکرد.   بالغت یکّه
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  . سبک شناسی نامه ها4

  . سطح زبانی نامه ها1-4

  . لغوي 1-1-4

مورد استعمال هر ادیبی از بارزترین ابزار، در ابداعات و تعبیرات  واژه هايشک بی 

 و اسلوب آنار در خلق اثر ادبی ک ۀو پایه و اساس اولیکاخ بلند سـخن،  ریزيدر پیوي 

ت کافی به خرج دهد، نثر کاتب در انتخاب الفاظ خود اهمیت و در آن دّقچه هر اســت. 

این  رشید.نزدیکتر میشودفنی به درجات عالی بالغت و زیبایی صـیاغت و نیکویی بیان  

عالم  ،ادیب، ناقد، لغوي ، چه اوخوبی درك میکندرا بنکته را خوب میداند و اهمیت آن

و چنین اي بوده است و بالغیدان برجسـته در صـرف و نحو، آشـنا به شـعر و ادب عرب    

 ۀلیاو ةجمع میشـــود، بـه همین خـاطر وي در انتخاب ماد  فردي ویژگیهـایی کمتر در  

  .رسائل خود دقت کافی را به خرج میدهد و از بهترین الفاظ استفاده میکند

ــید به کلمات ،    ــت که وي  نثرمطاوعت لفظ و معنی در از مظـاهر توجـه رشـ اسـ

. توجه به لفظ الهام کننده و مؤثر در خواننده تابع توجه و اهتمام وضــوح یافت میشــودب

به معناســت و لفظ اداتی براي بیان افکار تلقی میگردد؛ چرا که کالم زمانی شــایســتگی 

رد و شی گیمتّصـف شـدن به صـفت بالغت را دارد، که لفظ بر معنی و معنی بر لفظ پی   

نباید لفظ در قرار گرفتن در گوش پیشــتر از قرار گرفتن معنی در قلب باشــد. (البیان و 

اي در خصوص تمکین کردن اوامر یکی  ) رشـید آنجا که در نامه 115ص  1التبیین، ج 

از قاضـیان مینویسـد و جمله در حقیقت بر دو شـقّ طاعت و عصــیان اســتوار است، به    

ــتنبـاط کرد:   راحتی میتوان این مطـاو  فَمن امتَثلَ «عـت را لمس و معنی را از لفظ اسـ

من عدلَ عن الطّاعه، و ا و المثالَ فَقَد فاز بِالحظِّ األکملِ، و النَّصــیبِ األجزَلِ، من عاطفَتن

» 16مالسال. وشَقَّ عصا الجماعه، فَبوائقُ غَضَبِنا مسوقَه إلَیه، و صواعقُ سخَطنا مصوبه علَیه

) در قسـمت نخسـت الفاظ سهل و آسانی که از واجهاي   80ص  1(مجموعۀ رسـائل، ج  

اند و در قســمت دوم عبارت، از شــکل گرفته  "ســین"و  "زاي"و  "الم"خفیف چون 

استفاده شده است که همگی نشان از  "قاف"و  "ضاد"، "طا"، "صـاد "، "عین"واجهاي 

  خشم و غضب نویسنده دارند.

صیف شدت یافتن گرفتاري و مصیبت بر مردمان چنان الفاظی بکار میبرد او در تو

قَد اشتَد الخَطب، و امتَدّ الجدب، و «که سـختی و خشـونت اوضـاع در آن دیده میشود:    

                                                
کسی که از این فرمان پیروي نماید به بهره و نصیب کاملتر و فراوانتري از عطوفت و محبت ما برخوردار خواهد شد . 16

هاي خشم و سخط و افکنی وارد شود، مصائب و فاجعهاز اطاعت و پیروي او سرباز زند و از در نفاق و تفرقه و کسی که

هاي قهر و غضب ما به سوي او گسیل خواهند شد.صاعقه
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ــاءها، فَما  ــاءها، و البِالد قَد عمیت أحسـ عنَّ البالء، و غَنَّ الغَالء، فَالعباد قَد ظَمئَت أحشـ

  )84ص  1(مجموعۀ رسائل، ج ...» 1رّینَ مالذٌ و معقَل، و ال للمضطرّینَ معاذٌ و موئلللمعَت

گویی صـداي کوسهاي جنگی در گوش   ،توصـیف جنگها و اخبار آن  و یا به هنگام

ـبت المجانیق،  «میگردد:  مخاطب طنین انداز فَلَما خَفَقَت الخَوافق، و برَقَت البوارِق، و نُص

و     هام، والس رَتلَ الضـَّرام، و تَطَایاشـتَع جاج، والع الهِیاج، و امتَد ّزاریق، و اشـتَدالم تذُرِب

تَکَثَّرَت الجِراح، و أُطلقَت األعنَّه، و أسـرَعت األسنّه، و تَسابقَ اآلجال، و حمی الوطیس، و  

)  12-11ص  1(مجموعۀ رسائل، ج » 2لساقُ بِالساقدمی المرؤُوس و الرَّئیس، و التَفَّت ا

ــحنه  ــمان خواننده زنده میکند و تکرار قاف که از  ) کـه صـ هاي نبرد را در پیش چشـ

حروف حلقی و متحرّك اسـت، نوعی حرکت سریع و کوبنده نیز به تصویر می افزاید که  

  این حرکت لشکریان و سالحهاي آنان، در جمالت آشکارند.  

ــتفاده  ــندگی و احاطۀ اس ــان دادن قدرت نویس از واژه هاي کهن و غریب براي نش

خود بر زبان عربی و اشـراف بر دقایق و کلمات نادر آن از ویژگیهاي مترسـالن است که   

و کانَ قَد لَحقَت بِعسکَرِ خوارزم من طَبقات النّاسِ «در نثر رشـید نیز تجلّی یافته است:  

ــَأوزاع و أخیاف ــنافرات األرضِ ، و من حشـ ) که از  19ص  2همان، ج »( 3أنواع و أصـ

به معناي گروههاي مختلف استفاده  "أخیاف"به معناي جماعتها و  "أوزاع"واژگان نادر 

  میکند تا سجع خود را کامل کند.  

هاي ذکر مترادفات و آوردن واژه وطواطپردازیهاي یکی دیگر از ویژگیهـاي لفظ 

مده آو وضوح افکار و معانی مسجع که بیشـتر براي تقویت اسلوب  اسـت  نزدیک به هم 

  به طور مثال در یک جمله چهار واژة مترادف آورده است:.است

ص  1(مجموعۀ رسائل، ج » 4و قَد کَثُرَ عویلُهم و رنینُهم، و ارتَفَع ألیلُهم و أنینُهم«

ــداي ب "عویل، رنین، ألیل و أنین") کـه واژگان  12ص  لند همراه با ناله و همگی بر صـ

ــخاص    زاري داللـت دارنـد و این اطناب در جمله دالّ بر طوالنی بودن گریه و زاري اشـ

ـَّیمِ و الحیفالیصــبِرونَ علَی ال«دارد. و یا در جاي دیگر میگوید:   و لهلکو یرضــَون بِا ضـ

                                                
بال و مصیبت ظاهر و آشکار و گرانی زیاد شده است، ، گرفتاریها به اوج رسیده و قحطی و خشکسالی طوالنی گشته. 1

.دیدگان ملجأ و پناهی، و بیچارگان چاره و امیدي، ندارنداند. مصیبتها خشکیدهگان تشنه و آبگیرها و چشمهبند
ها شده درخشیدند و منجنیقشروع پیکار، به اهتزاز درآمدند و برق شمشیرهاي از نیام برکشیده ۀچون پرچمها به نشان. 2

ی یافت و گرد و غبار ناشی از حرکت سپاه همه جا را فراگرفت و ها زهرآلود گشتند و غوغاها فزوننصب شدند و نیزه

ها شکسته و افسارها رها ور گردید و پیکانها و تیرها به پرواز درآمدند و زخمها و جراحتها زیاد شدند و نیزهآتشها شعله

دت گرفت د و جنگ شها شتاب گرفتند و عرصه و مجال بر دو لشکر تنگ گشت و مرگها از یکدیگر سبقت میگرفتنو نیزه

و همگان مرؤوس و رئیس غرق در خون خود گشته و پاها از شدت سختی در هم میپیچیدند
.در آن زمان در لشکرگاه خوارزم گروهها و طبقات مختلفی از مردم حضور داشتند. 3
. آه و ناله ها فزونی گرفت و صداي گریه و زاري به پاخاست. 4
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هر مقطع دو ) که در پایان  10ص  1(همان، ج » 1لعارِ و الشــَّین، و الیرضــَون بِاالحین

  کلمۀ مترادف را آورده است که بیشتر جنبۀ موسیقیایی جمله مد نظر بوده است. 

  . موسیقی2-1-4

گرچه کالم منثور نسبت به کالم منظوم از موسیقی بیرونی یا همان قافیه بی بهره 

اســت، اما موســیقیهاي دیگري چون موســیقی درونی و موســیقی پنهانی در نامه هاي  

  میزند، بطوري که از مختصات بارز سبکی نامه هایش شده است. تازي رشید موج 

  الف) موسیقی درونی

یک جمله از ترکیب صامتها در موسـیقی درونی همان آهنگ و موسیقی است که  

در چارچوب فرآیند برجسته . این نوع موسیقیبوجود آمده استبودنشان کنار هم و در 

ین در ا رشید.ده جذاب کندنادبی را براي خوانمتن زبان ادبی صورت میپذیرد تا سازي 

آهنگین خاصی  ةمیان به خوبی از ترکیب خاص حروف و کلمات اسـتفاده میکند و جلو 

  به نثر خود میبخشد:

» 2خَلیقٌ لقَبولِ األعذار، حقیقٌ بِاسترقاِق األحرار«در جملۀ  "ق"تکرار صامت 

در متن ایجاد کرده است که ) نوعی اضطراب و لرزش 26ص  1(مجموعۀ رسائل، ج 

حکایت از اضطراب شخصی دارد که طلب عافیت و بخشش کرده است و یا تکرار 

شاهدت عند فَض ختامه و نَض لثامه رِیاضاً منَ المعانی «در این عبارت:  "ض"صامت

را نشان  ) موسیقی درونی جمله31ص  1(همان، ج » 3غَضَّه و وجوهاً لألمانی مبیضَّه

  میدهد که شور و طرب خوانندة نامه را تداعی میکند.

اسـتفاده از سجع و گونه هاي مختلف آن نیز موجب آهنگین شدن جمله میگردد  

که شـاید آوردن مثال در اینباره کاري عبث باشــد، چرا که تقریبا جملۀ غیر مســجع در  

ــیقی درونی  ــود. اما از نمونه هاي عالی موس ــیع  نامه ها دیده نمیش متن میتوان به ترص

اشـاره کرد که رشـید آن را بسیار میستاید. نمونه هایی از آن در نامه هاي رشید چنین   

  است: 

  )  10ص  1(مجموعۀ رسائل، ج » 4فَرار یورِثُ شَینا و قَرار یورِثُ حینا«

  ) 51ص  1(همان، ج » 5لُطفُه کَرحیقِ الخَمرِ و عنفُه کَحریقِ الجمر«

  )  51ص  1(همان، ج » 6هو یوم النّوالِ غَیثٌ مسیل و یوم النّزالِ لَیثٌ مشیل«

                                                
. بر ظلم و جور آرام نمیگیرند و به مرگ و نیستی راضی میشوند ولی به ننگ و عار راضی نمیگردند. 1
. شایسته است که عذرها را بپذیرد و آزادگان را بندة خویش کند. 2
کردم.  . هنگام باز کردن نامه و کنار زدن روبند آن بوستانی شاداب از معانی و چهره هایی تابناك از آرزوها مشاهده3
فراري که عیب و ننگ به همراه داشت و ایستادگی و قراري که هالکت و مرگ.  .4
. لطف او چون درد شراب و خشم و غضبش چون سوزش اخگر است. 5
. او در روز جود و بخشش بارانی سرشار و ریزان است و روز نبرد شیري ژیان. 6
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  ب) موسیقی پنهانی

موسـیقی پنهانی از طریق شنوایی قابل درك نیست، بلکه بر روي فکر و وجدان  «

تأثیر میگذارد و سـپس اثر آن بر روي حواس ظاهر میشـود. این نوع موسیقی نتیجۀ به   

ــت. زیبایی این نوع  ــر اسـ ــاد و تقابل و لف و نشـ کارگیري آرایه هاي معنوي چون تضـ

 »رتباط بین مفاهیم کلمات انجام میدهدموسـیقی در تالشی است که ذهن براي ایجاد ا 

) رشید 141(بررسـی سـبک شناختی فرمان حکومتی امیر (ع) به مالک اشتر، خاقانی،   

در توصــیف دنیا و آنچه از نیک و بد روزگار دیده اســت، جمالتی ذکر میکند که همگی 

  بر تضاد معنایی استوارند:

ــها و نضــارتُها و عب « ـواء علی نَعیمها و بؤس ـها و غدرها و وفاءها و کُدورتُها و سـ وسـ

ـنَعت و  ــفائُها و وعدها و إیعادها و تقریبها و إبعادها، ال أذمها و ال أحمدها علی ما صــ صـ

) وجود این 4ص  2(مجموعۀ رســائل، ج » 1فَعلَت؛ ظَلَمت أو عدلَت، ســاءت أو ســرَّت 

است که زبان ادبی متن را براي کلمات متضاد در کنار هم نوعی بازي موسیقیایی زبانی 

  خواننده جذاب میکند.  

  . جمله ها3-1-4

با اندك تأملی در نامه هاي رشید، رعایت مقتضاي حال در جمالت اسمیه و فعلیه 

و انطباق آن با معانی جمالت مشــاهده میشــود. جمالت فعلیه دالّ بر تغییر و دگرگونی 

) .  66ثبوت ( جواهر البالغه، هاشــمی، شــرایط و احوال دارند و جمالت اســمیه دال بر 

ــید   ــائل رش ــمیه و فعلیه با مفهوم جمالت یکی از آیات بالغی رس همخوانی جمالت اس

اســت. هنگامی که میخواهد خبري از حوادث میدان کارزار و یا از لشــکرگاه را به عرض 

 ــتر از جمالت فعلیه اســتفاده میکند تا خود را با تغییر و تحو ــاند بیش ــلطان برس ت الس

سـریع میدان و مرزها همراه کند و آنگاه که از نعمتهاي جاوید الهی یا خصلتهاي کسی  

  سخن میگوید، جمالت اسمیه نیز بر ثبوت آن نعمتها و خصال، با او همنوا میشوند.

هایی که به خلیفۀ بغداد میفرستد و از جنگهاي پی در  در نامه آتسزرشید از زبان 

کافر ســـخن میگوید، از جمالت فعلیه که دالّ بر تجدد میکنند پی و متوالی او با ترکان 

ــَهم و یرفَع عن خطَط المســلمینَ و بِقاع  «اســتفاده میکند:  یفلُّ جیوشــَهم و یثلُّ عروش

یفُض «) و یا  18ص  1(مجموعۀ رسائل، ج » 2المؤمنینَ مکائد غَدرِهم و مصـائد شـَرِّهم  

                                                
و وفاي به عهد، صفا و کدورت، وعده ها و تهدیدها و دوري و نزدیکی  . نعمت و سختی، شادابی و گرفتگی، پیمان شکنی1

او [دنیا] برایم یکسان است، بر آنچه کرده است نه او را ستایش و نه مذمت میکنم؛ ظلم یا عدالت، بدي یا نیکی. 
دین و دشمنی با احزاب  رهسپار شدن هر ساله با برادران، فرزندان، یاران و سربازان براي پیکار و مجاهدت با دشمنان. 2

هایشان را نابود و دژهایشان را ویران و زنان و شیاطین و فرورفتن در قلب سرزمین کفر و نفوذ در میان ترکان که قبیله

هاي مؤمنان را از خدعه و نیرنگ کودکانشان را اسیر و قهرمانان و شجاعانشان را هالك و سرزمین مسلمانان و خانه

.نه و غدرشان محافظت میکندهاي کیفسادشان و دام
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 دم و یهم و یصونُ قَبائلَهم و شُجعانَهي أبطالَهم و یردسوانَهم و نم و یسبِی أطفالَهعاقلَهم

  )5ص  1(همان، ج ...» 1مواطنَ المسلمینَ من مکائد شَرِّهم

اما آنجا که از محاسـن شـخصـی سخن میگوید و آن صفات را در وجود او ثابت و    

  جاودانه میداند، از جمالت اسمیه استفاده میکند که دالّ بر ثبوت میکنند:  

»  هة، أیامدیدبِالخاللِ الس عروفة، ممیدصالِ الحبِالخ وصـوفتَه، مهجاهللاُ ب فالنٌ أدام

(همان، » 2لُغرُّ مقصورةٌ علَی تَمهید قواعد الخَیرات و تَشیید أرکانِ الطّاعاتالزُّهرُ و أوقاتُه ا

  )88ص  1(همان، ج 

هاي رشید است که جمالت زیادي در مسـألۀ دیگر آهنگین بودن جمالت در نامه  

ــتند. این امر را میتوان    خالل نامه ــی هس ــعري داراي بحرهاي عروض ها مانند ابیات ش

ه دانســت؛ یکی اینکه وطواط خود از شــعراي این دوره به شــمار ناشــی از دو دلیل عمد

میرود، ثانیا نزدیک شـدن موضـوعات ترسـل و شعر، باعث تقارب در شیوة بیان و قالب    

عیله و سه تف "متفاعلن"نیز گشـت. مثال در عبارت زیر قسمت اول از سه تفعیله با وزن  

  آمده است:  "مستفعلن"با وزن 

 1(همان، ج  3»نَ المفتَري/تَفري لساصمصامۀٌي فَسیرَتی/باً علَیکَذا و إنِ افتَرَو«

  )72ص 

آیند که به نظر نمیرسد و یا در توصیف نبرد برخی از جمالت بر بحر متقارب می 

در این باره تعمدي داشته است و این اداي معنا او را به سوي وزنی حماسی سوق داده 

  است، آنجا که میگوید: 

) که بر وزن فعولن  12ص  1(همان، ج  4»ال/عوالی/ و بیضِ الس/ســیوف بِســمرِ«

  فعولن فعولن فعل آمده است.

جمالت معترضـه در رسائل نویسندگان و مترسالن از آغاز پیدایش نثر فنی وجود  

ها مشحون از جمالت نامه داشـته و قدمت آن به قدمت نثر فنی برمیگردد، بطوري که 

ز هاي رشید نی هستند. خصوصیتی که در تمامی نامهدین سطر دعایی و معترضـه تا چن 

بوفور یافت میشود، این ویژگی سبک شناسی فردي نبوده، بلکه سبکی جمعی است که 

                                                
و قهرمانان و شجاعان آنها  این پیکارها دشمنان را نابود، دژها را ویران، زنان خصم را بیوه و کودکانشان را یتیم میکرد. 1

را به هالکت میرساند و سرزمینهاي مسلمانان را از مکر و شر آنها مصون میداشت. 
ام بدارد به اخالق پسندیده و نیکو موصوف است و روزگار درخشان و تابان او . فالنی که خداوند شادمانیهایش را مستد2

بر پی ریزي پایه هاي نیکیها و برافراشتن ستونهاي عبادات مقصور است. 
. (حروف مشدد جدا از هم آمده است.) اگر به من افترایی نسبت دهند، شیوه و طریقت من شمشیري است که زبان 3

  یکند.فرد دروغگو را قطع م
. با نیزه هاي گندمگون و شمشیرهاي صیقلی و برّان. 4
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جشَّم  -یدیم اهللاُ علوه–سمع الخادم أنّ موالنا «بیشـتر مترسالن از آن تبعیت میکردند:  

  )  85ص  2(همان، ج » 1الحرکۀِ إلی ذلک الرّجلِکُلفۀَ  -شرَّفَها اهللاُ–أقدامه الشّریفۀ 

تنوع جمالت و تعبیرات نیز در نامه ها مشهود است و یکنواختی در بیان کمتر 

دیده میشود. رشید در وصف قدرت و جبروت الیزال الهی با اسلوبهاي متنوع بدین مفهوم 

تر میآیند: پرداخته است؛ گاهی جمالت فعلیه و کوتاه و گاهی جمالت اسمیه و بلند

قَدمت جبروتُه، و عظُمت ملکوتُه، المرد لقضائه و المفرَّ عن نازِلِ بالئه، هو العظیم الّذي «

الیقهرُ سلطانُه، و الحکیم الّذي الیبهرُ برهانُه، کُلُّ أمیرٍ فی قَبضَۀِ قُدرته أسیر، و کُلُّ عسیرٍ 

  )4ص  1(همان، ج » 2مع بسطَۀِ رحمته یسیر

عالوه بر ترادف معنایی در بین الفاظ که قبال بدان اشاره شد، ترادف معنایی بین 

اي، جملۀ جمالت ویژگی دیگر نثر وطواط است؛ به این صورت که پس از ذکر جمله 

دیگري که از لحاظ معنایی با هم مترادف هستند، میآید که میتوان اغراضی چون تقریر 

معنی و تمکین آن در نفس خواننده، اطنابی که متن آن را ایجاب میکند و... را براي آن 

اا، و تَتَنهدم أطرافُهکادت األرض «متصور شد:    » 3نحطم أکنافُه

  »  4تََتَابعت األنباءر، و تَواصلَت األخبا«

  . سطح بیانی2-4

  . تشبیهات و استعاره ها و کنایات1-2-4

اي ه نثر فنی رشـید مشـحون از اسالیب مختلف بیانی است و تشبیهات و استعاره  

ــتري براي تراوش افکار و   ــوص در اخوانیات و فتح نامه ها که مجال بیشـ زیبـا به خصـ

میشــود. رشــید بخت و اقبال پشــتکردة خود را به  یدهجوالن دادن خیال اســت بوفور د

اي پژمرده تشبیه میکند که چون بدو روي میکند این ستاره اي غروبکرده و شاخهستاره

سـوداي طلوع کردن دارد و شـاخۀ پژمرده در تکاپوي شکوفا شدن است. تشبیه مذکور   

 آفلَ جدي إنّ«تشـبیهی اسـت مرکّب و در آن حالتی به حالت دیگر تشبیه شده است:   

  )29ص  2(همان، ج » 5هم باإلشراقِ و ذابِلَ إقبالی تَحرَّك إلَی اإلیراق

                                                
. بندة خادم شنیده است که سرورمان که خداوند بزرگی او را مستدام بدارد، قدمهاي شریف خود را که خداوند آن را 1

شریف و گرامی بدارد، براي حرکت نزد آن مرد به زحمت انداخته است. 
. جبروتش قدیم و ملکوتش عظیم است. از قضاي محتوم و بالي نازل شده اش گریز و گزیري نیست. خداوند بزرگی 2

است که قدرت و شوکتش مقهور و حجت و برهانش مغلوب نمیگردد. هر پادشاهی در قبضۀ قدرتش اسیر و هر سختی و 

مشکلی با رحمت گسترده اش آسان میشود.  
و اکناف زمین منهدم و ویران گردد.  . نزدیک بود که اطراف3
. خبرها پیاپی به گوش میرسید. 4
. ستارة غروب کردة بخت من در حال طلوع کردن و شاخۀ پژمردة اقبالم رو به سرسبزي و شکوفایی نهاده بود. 5
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پرداز در بیان احساسات خود از تشبیهات و استعارات وطواط چون شاعري چکامه 

سود میجوید. در یکی از زیباترین اخوانیات مرکب و تعدادي قلم هدیه میفرستد و عبارات 

. او ابتدا به جاي مرکّب میخواهد که از سویداي قلب و سیاهی را شاعرانه بیان میکند

اي فرستد، ولی آن را  اند، هدیهچشمان خود که در نتیجۀ رنجهاي روزگار چنین گشته 

ارزش میبیند و به ناچار مقداري مرکّب که در در برابر شرافت و عزّت منیع دوست کم 

 "قلم"ي دد قلم میفرستد و از ریشهسیاهی چون روزگار ادیبان و فاضالن است و ده ع

که به معناي کوتاه کردن و بریدن است میسازد و میخواهد که با این قلمها  "یقلِّم"فعل 

خشکی و دریا را با آن سامان بخشد و  "اقلیمهاي"چنگالهاي روزگار را قطع کند و امور 

 ویش می افزاید. اینکهاي هنري نثر خاشتقاق میآفریند و به زیبایی  با واژة قلم جناس

  متن کامل نامه:

ــواد ناظرِي و  « ــیدنا أدام اهللاُ أیامه بِسـ ــی سـ لَو رضـ

سـویداء قَلبی، مداداً لدواته الّتی هی ضــَرَّةُ البحرِ الخضَم و  

ــم، و لُجٌۀ زاخرةٌ تَقذف للقَریبِ جواهرَ   ینبوع المجـد األشـ

إلَی البعید سحائب النِّعم، ألهدیتُها إلَیه، و  الحکَم، و تَبعثُ 

ـویداء قَلبی الّذي  وقَفت مدةَ عمرِي علَیه، لکن أعلَم أنَّ ســ

  بنَوائ الذّي أسخَنَته یطَرف وادن، و سحالم شـَدائد أحرَقَته

عِ الزَّمن، (أشـأم طائراً من أن یصــادا)! أمثلِ هذا للعزِّ الواس 

النِّطاقِ، و للشَّرَف الممتَد الرِّواق؟ فَاقتَصرت علَی إهداء هذا 

القَدرِ الیســـیرِ من النِّقسِ الّذي یحاکی فی الســـواد أحوالَ 

ــرَةً کاملَۀً منَ األقالمِ، لیقلّم بها   ــَممت إلَیه عش الکرامِ، و ض

الیمِ البحرِ و البِرِّ و لَرأیه أظفار خُطوبِ الدهرِ و ینظّم أمور أق

ــَّرَف.  ــَّریف العــالی فی قَبولِ ذلــک مزیــد العلو و الشـ الشـ

  )73ص  2(مجموعۀ رسائل، ج » 1والسالم

                                                
که -مستدام باد، به سیاهی چشم و سویداي قلبم، بسان مدادي براي مرکّبش  یشاگر سرور و موالیمان که زندگان. 1

جوشان مجد و بزرگی و گردابی مواج و خروشان است، که براي نزدیکان مرواریدهاي  ۀدریاي ژرف، چشم ۀسرچشم

کردم. قف میم را بدو ویراضی میگشت، به او پیشکش نموده و زندگان -حکمت و براي دوردستان ابرهاي نعمت میفرستد

د، اناما میدانم سویداي قلبم که سختیها و محنتها آن را سوزانده و سیاهی چشم که مصائب روزگار آن را ملتهب کرده

پس  آستان شایسته است؟منحوستر از آنی هستند که صید گردند. آیا چنین چیزي براي عزّت و شرفی گسترده و بلند

چون اوضاع و احوال کریمان و بزرگان است، بسنده کردم و ده عدد قلم را  به همین مقدار اندك از مداد که در سیاهی

همراه آن فرستادم تا با آنها چنگالهاي حوادث روزگار را کوتاه نموده و امور سرزمینهاي خشکی و دریا را سامان بخشد. 

نظر و دیدگاه حضرتعالی در قبول آن، شرافت و بزرگی بس واالیی دارد. و السالم.
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او اینچنین شـاعرانه شـوق و اشـتیاق خود را بیان میکند که در آن لحظه اشک با    

ور شده راي اخگرهاي شعله ها گره خورده و از آن فرو میچکید و سـینه آتشـدانی ب   مژه

و فی ملتَقی األهدابِ عبرات تَنسـکب، و فی منحنی األضالعِ جمرات تَلتَهِب، شَوقاً  «بود: 

  ) 48ص  2(همان، ج » إلَی لُقیاه و نزاعاً إلی محیاه

ــحون از کنایات مختلف      کـاتـب در کنـایـات نیز ید طوالیی دارد و عبارات او مشـ

وصف دلیران و جنگاوران میگوید که اینها از اوان کودکی از پستانهاي  هستند. رشید در

و «اند که کنایه از شــجاعت موروثی آنان اســت: ضــربات شــمشــیر و نیزه ارتزاق کرده 

ــَعوا لبانَ الطعنِ و الضــربِ ــتین 8ص  1(همان، ج » 1ارتَض ) و یا از غیبت کردن به پوس

  )2ص  2(همان، ج ». 2ع أبداً مروتی و یمزّقُ فروتیإنّ فالناً یقر«پاره کردن تعبیر میکند: 

  . اقتباس2-2-4

ترین مردم به کالم خدا براي استشهاد از آن در خالل رسائل از نیازمند ةنویسند«

ک جستن به آن براي بیان اوامر و نواهی و ذکر قوارع و زواجر محاورات و مکاتبات، تمس

آن متن  ۀو به واســط ســتهانوشــته ۀهم. قرآن در حقیقت زیور رســائل و زینت اسـت 

از قرآن متنیاثبات میکند و چنانچه  اذهانگردد و صحت کالم را در محکم و استوار می

ت و برهانی ؛ چرا که  قرآن حجاســتکالمی به دور و فضــائل باشــد، از محاســن  عاري

(القانون فی دیوان  ».اســـت که همیشـــه برتر و حقیقتی اســـت که هرگز رد نمیشـــود

ــائل، ال ــل را به خوبی دانســته و از آن  8ص  ابن الصــیرفی،رس ) رشــید این قاعدة ترس

اسـتفاده کرده اسـت. عالوه بر استفادة صریح و آشکار از آیات قرآن، مفاهیم یا تعبیرات   

هدیتُه  و«آن نیز از ابزار او براي آراستن کالم بوده است. تعبیراتی برگرفته از قرآن چون 

ــائل، ج» 3ده النَّجدینأدام اهللاُ مجـ  ) که برگرفته از آیۀ  21–20ص  2(مجموعۀ رسـ

  ) است. }10وهدینَاه النَّجدینِ {البلد/شریفۀ (

او در توصــــیف منــــافقی کــــه تضــــرّع کنــــان از رشــــید نــــزد یکــــی از 

ــرد        ــار میب ــه ک ــري ب ــان تعبی ــت، هم ــه اس ــک ریخت ــرده و اش ــکایتی ب ــان ش بزرگ

ــرآن   ــال در ق ــد متع ــه خداون ــرد:   ک ــار میب ــه ک ــان ب ــراي منافق ــریم ب ــی «ک ــاء ف بک

ــاء  ــدیۀٌ و مکـ ــمنه تَصـ ــائل، ج » 4ضـ ــۀ رسـ ــه   70ص  2(مجموعـ ــاره بـ ــه اشـ ) کـ

                                                
پستانهاي ضربات نیزه و شمشیر تغذیه کرده اند.  . از1
.فالنی دائما آبروي مرا هدف قرار داده و پوستین مرا پاره میکند. 2
اش مستدام باد، نشان دادم.  من راه را به او که علو و بزرگی. 3
. گریه اي که در ضمن آن هلهله و شادي بود. 4
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ــریفۀ ( ــۀ شـ ــذُوقُواْ    آیـ ــدیۀً فَـ ــاء وتَصـ ــت إِالَّ مکَـ یـالْب ــد ــالَتُهم عنـ ــانَ صـ ــا کَـ ومـ

  افقین دارد.  ) در ذم من}35الْعذَاب بِما کُنتُم تَکْفُرُونَ {األنفال/

و فرود آمدن در عرصۀ خانۀ ممدوح را به فرود آمدن موسی (ع) در وادي مقدس 

سمعی یقرَع فی م«طور تشبیه میکند و با اندك تغییراتی از عبارات قرآنی سود میجوید: 

(مجموعۀ رسائل، » 1کُلَّ ساعۀٍ لسانُ الدوله أن اخلَع نَعلَک و اطِّرِح بِالواد المقدسِ رحلَک

) این مضمون الهام گرفته شده از داستان موسی و حضور او در وادي مقدس  29ص  2ج 

إِنِّی أَنَا ربک فَاخْلَع نَعلَیک إِنَّک بِالْواد الْمقَدسِ است که خطاب الهی به او چنین فرمان داد: 

  غز کرده است. اینگونه تعبیرات نثر رشید را نغز و پرم }12{طه/.طُوى

هاي امام  ها و نامه بلیغان و کاتبان با هر مذهب و مســلک فکري همیشــه، خطبه

ــتند. بازتاب    ـی داش ــناختند و بدان توجه خاصـ علی (ع) را به عنوان طریق بالغت میش

هنري نهج البالغه بویژه در اخوانیات رشـید به وضـوح مشـخص است و تعبیرات آن در    

ــت. تعبیراتی چون  ها به کارجـاي جاي نامه   ، (مجموعۀ »ال ترقَی إلیها الطَّیُر«رفته اسـ

آمده است و امام (ع) آنجا که در حقانیت  شـقشـقیه  ) که در خطبۀ  8ص  1رسـائل، ج  

خویش سخن میگوید از این تعبیر استفاده میکند که پرندگان به بلنداي کوه دانش من 

ــند:  ــها  «نمیرسـ فُلَانٌ و إِنَّه لَیعلَم أَنَّ محلِّی منْها محلُّ الْقُطْبِ منَ أَما و اللَّه لَقَد تَقَمصـ

  ) 3نهج البالغه، خطبۀ »(2الرَّحى ینْحدر عنِّی السیلُ و لَا یرْقَى إِلَی الطَّیرُ

ــت   ــه طالقه کردن، تعبیري اسـ تعبیر طالق دادن دنیـا به طور کامل یا همان سـ

تُها طلّق«رت امیر که در نامه هاي رشـید نیز تجلی یافته است:  برگرفته از سـخنان حضـ  

همین مضمون آمده است که  77) در حکمت  4ص  2، (مجموعۀ رسائل، ج»بحذافیرِها

  »  3ثَلَاثاً لَا رجعۀَ فیهاقَد طَلَّقْتُک ...ا دنْیا یا دنْیا إِلَیک عنِّیی«

  . تلمیح3-2-4

ــت از  ــهور. (جواهر البالغه،   تلمیح عبارتس ــعر، یا مثلی مش ــتان، ش ــاره به داس اش

) آرایه اي که در نامه هاي تازي رشید جایگاهی دارد و توانسته است 342ص  هاشـمی، 

با اشــاره به حکایات قدیمی و روایتشــان از پیام آنها بهره ببرد. حکایت متّهم شــدن ابن 

د، و ماجراي حسان بن ثابت انصاري مقفّع به زندقه، داستان رافع بن لیث و هارون الرشی

                                                
.فکنیمقدس ب يو بار سفرت را در واد اوریب رونیرا ب تیکه کفشها کوبدیوشم مبانگ را در گ نیهر لحظه زبان دولت ا. 1
. به خدا سوگند که فالنی جامه خالفت را با مشقت به تن کرد و خوب میدانست که جایگاه من نسبت به خالفت چون 2

جایگاه نقطۀ مرکزي سنگ آسیاب به آن است، سیل دانش از دامن کوهی چون من سرازیر میشود و پرندگان به بلنداي 

قله من نمیرسند. 

من تو را سه طالقه کرده ام که هیچ بازگشتی در آن نباشد. . اي دنیا اي دنیا از من دور شو...، 3
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ــائل، ج   ــوند. (ر.ك: مجموعۀ رس ــفیه دختر عبدالمطلب و... در نامه ها دیده میش  2و ص

)  44و  41و  24صص 

رشید وطواط آنجا که هدیۀ روز نثار را یک روز قبل میفرستد با حسن تعلیلی زیبا 

ز این هدیۀ ناچیز را و با اشاره به داستان سلیمان و مور، چنین میگوید که من امرو

-رچهوفرستادم چون میدانم که فردا چون سلیمان و سپاهیانش حرکت کنند، کسی به م

بعثَ بِهذه الخدمه قبلَ الیوِم المعینِ «اي که پاي ملخی با خود میبرد وقعی نمینهد: 

 رافَقَت بنُوده لملجلوسه المبارك ... علماً بأنَّ غداً إذا رکب سلیمانُ و تَتابعت جنوده و تَ

.إلی نَملۀٍ تأتی بِرجلِ جِراد ت أحد34ص  2(همان، ج » 1یلتَف (  

اســتفاده از ضــرب المثلهاي عربی نشــان از حافظۀ قوي و علم و آگاهی او و غناي 

فرهنگی رســائل دارد که در مواقع مختلف بســیار زیبا از آنها اســتفاده میکند. رشــید از 

أنا جهینَه تلک األخبار و حذَیقَه «ضـاع و احوال شخصی میگوید:  علم و آگاهی خود از او

  )  47ص  2(همان، ج ». 2تلک األسرار

ــتیاق فراوانی که به بلخ در   همچنین در جفـایی که از بلخیان میبیند، با تمام اشـ

را پست ترین و حقیرترین مکان میداند و براي  بلخها سـخن گفته است،   اشـعار و نامه 

ــتفاده میکند که در بیان حال  بیان مف ــرب المثلی اس ــ حجاج ثقفیهوم از ض د. گفته ش

به حجاج سپرده شد، این شهر در چشم  یمناز شهرهاي  تبالهگویند چون والیت شـهر  

» أهونُ من تباله علَی الحجاج«او کوچک و حقیر آمد و آن را نپذیرفت و این ســخن که 

ــید  ) ضــرب المثلی براي ه408ص  2(همان، ج  ــد که رش ر چیز پســت و کم ارزش ش

  اینچنین در متن خود از آن سود میجوید:  

کانَت بلخُ ... أعزَّ علَی من مکّۀَ علَی الحجاج و صــارت أهونَ من تَبالۀَ علَی الحجاج «

  )  7ص  2(مجموعۀ رسائل، ج » 3لما عاینت من جفَوات ساکنیها

                                                
. بنده این هدیه را قبل از روز مبارك و معینی که در آن بار عام داشت فرستادم چرا که میدانستم فردا که سلیمان سوار 1

ند. تی نمیکبر مرکب خویش شود و سربازانش فوج فوج بیایند، کسی به موري که پاي ملخی را با خود میبرد التفا
و نسبت به آن اسرار آگاه و مطلعم. نهیمن نسبت به آن اخبار چون جه. 2
اله از تب رتریحق دمیکه از مردمانش د ییبود و اکنون به خاطر جور و جفاها انیحاج ياز مکه برا زتریمن عز يبرا. بلخ 3

حجاج شده است. يبرا
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  . سطح فکري3-4

  . نامه هاي درباري1-3-4

و تثبیت نظام  آنها دولتی و تســهیل اموردر مورد  رســائل درباري؛ رســائلی هســتند که

در این نوع از رسائل دقت و سهولت در . دنحاکم از دربار صـادر شده یا وارد دربار میشو 

مشــهود اســت و د بودن به اصــطالحات فنی و درباري، مســاوات در عبارات تعبیر، مقی

اغراضــی مانند امر، نهی، توجیه، ترغیب، ترهیب، تهنیت، تعزیت، اعالم خبر حادثه، و ... 

این عمل مهم؛ یعنی نویســندگی رســائل درباري « را در برمیگیرد. قلقشــندي میگوید: 

ــانی برمیآید که از داناتر  ین افراد زمان و نوابغ روزگار در ادب بوده و تنهـا از عهدة کسـ

به ) 72ص  1(صـبح األعشی فی صناعۀ اإلنشاء، ج  » فضـل و بزرگی آنها مشـهود باشـد   

طوري که کسـی برتر از وي در فصـاحت و بالغت نباشد؛ زیرا وي به عنوان زبان گویاي   

اه بیستادن سپرا از فر هبلیغی که قلم تواناي او، پادشا ةسـلطان است و چه بسا نویسند 

) 10، (القانون فی دیوان الرسائل، ص هاي بران را انجام دهدنیاز کند و عمل شـمشـیر  

  که رشید از جملۀ آنان است.

هاي رشــید از لحاظ تاریخی به عنوان ســندي دســته اول براي پژوهشــگران تاریخ  نامه

نامه ها در این «ایران اسـالمی در این دوره محسـوب میشـود. تویسرکانی معتقد است    

پیشـرفت سـیاسـت و اسـتحکام بنیان حکومت خوارزمشاهیان که در این اوان قدمهاي     

هاي  (نامه» اند، اثري فراوان داشته استنخستین را به سوي استقالل کامل برمیداشته 

ها آتســز ســعی در کســب ) و بوســیلۀ همین نامه 13فارســی رشــید، تویســرکانی، ص 

افت منشور حکمرانی از خلیفۀ عباسی داشته (سازمان مشروعیت و عنوان سلطانی و دری

) و تالش گســـترده اي در جهت جلب 569اداري خوارزمشـــاهیان، خســـروبیگی، ص 

  که در ذیل به برخی از این اقدامات اشاره میشود.حمایت خلیفه نموده است

در این نامه ها خوارزمشاهیان خود را حامی دین و خالفت عباسی نشان میدهند و در 

ین راســتا به جنگهاي پی در پی خود با مشــرکان و تأمین امنیت در مرزهاي خوارزم تأکید ا

فراوان میکنند. آتسـز مدعی اسـت هر سـال دوبار در سـردترین و گرمترین زمان سال براي     

جنگ با آنان رفته و سـرزمینهاي اسالمی را از خطر آنان محافظت میکند. (مجموعۀ رسائل،  

جوینی نیز به این موفقیتهاي آتسز در جنگ با کفار اشاره میکند ) 20و  18و  5صـص   1ج 

) که این خوارزمشـــاه لقب غازي را به ســـبب همین جنگها 15ص  2(تاریخ جهانگشـــا، ج 

دریافت کرده بود. آتســز در این نامه ها از موانع موجود براي حضــور در مرکز خالفت خبر  
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عالن و در جلب رضــایت و اعتماد وي میدهد و دوســتی و بندگی خود را نســبت به خلیفه ا

ــلجوقیان اتّهام   تالش میکند. از دیگر اقدامات خوارزمشــاه در تقرّب به خالفت و تضــعیف س

سـلطان سـنجر به حمایت از اسماعیلیان و بیان ظلم و ستم او بر مردم قلمرو خویش است.   

  )7، ص 1(مجموعۀ رسائل، ج 

اسالمی چون اصفهان و عراق که در  مناسـبات سـیاسـی والیت خوارزم با والیات دیگر   

ها منعکس شــده اســت، به ظاهر حســنه بوده و تأکید بر دوام مراســالت و نامه     این نامه

ها، بخصوص نامه به والیان به چشم میخورد  نگاریهاي موجود امري اسـت که در بیشتر نامه 

ــص  1(همـان، ج   این مناطق و ) و خبر از وجود امنیت، آبادانی و عمران 86و  74و  38صـ

  امنیت را میدهد.  

و واگذاري اوقاف مناطق مختلف نیز موضـــوع  "قضـــاوت"و  "حســـبه"واگذاري امور 

) در 91و  80و  79صــص  1هاي درباري دیده میشــود. (همان، ج دیگري اســت که در نامه

ها بر طبق اسـلوب متداول، ابتدا از اهمیت منصب خطیر قضاوت و احتساب سخن  این نامه 

ــت گیرد و اینکه این     میگویـ  د و پس از آن بـه ویژگی فردي کـه بـایـد چنین امري را بدسـ

ویژگیها را در فالن شخص دیدیم اشاره میشود و در نهایت از مردم منطقه میخواهد که او را 

ــی، خطیبی، ص    ) 366تمکین کننـد و اوامر او را الزم اإلجرا بـدانند. (فن نثر در ادب فارسـ

  همیت است، ذکر اطالعات دقیق و جزئی در اینباره است. آنچه در این بین حائز ا

  . اخوانیات2-3-4

و انفعاالت روحی و درونی ، رسائلی هستند که عواطف نویسندگان، احساساتاخوانیات 

تذار، ، اعهتهنیت، تعزیت، عتاب، شکوایچون يموضوعات متعددو  دنبه تصـویر میکش آنها را

  9ص  9یرند. (صبح األعشی فی صناعۀ اإلنشاء، ج را در برمیگشکر و سپاس  و طلب بخشش

) اخوانیات را شـبیه قصـائد منثوري میدانند که معانی آنها در اشعار   100ادب الرسـائل، ص  

شاعران به وفور یافت میشود و از لحاظ خیال نیز به خیال شعري بسیار شبیه هستند. احمد 

غنایی منثور میداند که نویسنده در آن بدوي با اشـاره به این نکته، این رسائل را نوعی شعر  

جوالنگاه خوبی براي ابراز عواطف و احســاســات خود مییابد، موانع وزن و قافیه را ندارد و از 

  )580نزدیکترین فنون نثري به شعر است. (أسس النقد األدبی، أحمد بدوي، ص 

ــوعی که در نامه  ــتر اخوانیموض ــور ها چه اخوانیات و چه درباري و البته بیش ات، حض

کنندة ارزشــهاي فرهنگی آن روزگار و حرص و عالقۀ وافر رشــید  چشــمگیري دارد و بیان

اســت، موضــوع کتاب، کتابخوانی، هدیه دادن آن، امانت دادن و تعجیل در برگرداندن، وقف 
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کردن، غیرت بر کتاب و دعوت از کسـی براي شـرح کتابی یا تصحیح نسخ است که زیاد به   

فات دو مجلد از تصنی عمادالدین صالح بن باللیبه مناسبت تولد فرزند چشم میخورد. رشید 

ــائل، ج  ابوزید بلخی را به او هدیه میدهد و لقب فرزند نیز خود انتخاب نموده (مجموعۀ رسـ

ــم هبـه دو کتاب فقهی را به   47ص  1 ــدراألئمۀ) و بـه رسـ خطیب خوارزم اهدا میکند  صـ

  ).34ص  2(همان، ج 

ــاره کردیم   ــمت اقتباس بدان اشـ عالوه بر تعبیرات نهج البالغـه در نامه ها که در قسـ

ا ه هاي امام (ع) نیز قابل توجه اسـت، به طوري که نویسنده در بیشتر نامه حضـور اندیشـه   

چون واعظی زاهـد از زهـد و دنیاگریزي و ذم دنیا، دعوت به تقوا، عبرت گرفتن از رفتگان و   

اي خطاب به یکی از متکبران با  انذار و تهدید سخن میگوید. در نامه رسیدن مرگ حتمی و

ذکر مرگ پادشـاهان و جباران تاریخ و نازل شــدن بال و هالکت بر آنها و آمدن مرگ حتمی  

ــه هاي زاهدانۀ امام علی (ع) را بازگو میکند و نامه یادآور خطبه هاي    ــیـاري از انـدیشـ بسـ

  حضرت است:

حیاةِ الفانیۀِ، المغرور باألولَی عنِ الثانیۀ، أیها المســرور بال«

انظُر إلَی من سبقَک من ساسۀِ البِالد، و قادةِ الجِیاد،ِ و الحجاجۀِ 

الصید، و الجبابِرَةِ الصنادید، کَیف حلَّت بِهِم الرَّزایا، و اختَرَمتهم 

لمقابِر، دفنُوا فی الرَّمسِ، المنـایـا، و أفنَتهم المقادر، و أخفَتهم ا  

کــأن لَم یغنُوا بــاألمسِ، قُبورهم محفَّرَة، و وجوههم معفَّرَة، و 

أوطـانُهم خـالیـۀ، و أبدانُهم بالیۀ، و اعلَم أنّک عن قَریٍب راحلٌ    

ــدیدة،  إلَیهِم، و وارِد علَیهِم، فَالبس درعاً منَ التُّقَی، فالمخافَۀُ ش

(همان، ج » 1زاداً منَ الهدي، فَالمسـافۀُ بعیدة. والسالم.  و ادخر

  )  75ص  2

اخوانیات عالوه بر بیان موضــوعات و احســاســات فردي نویســنده، بیانگر تعامالت او با 

ــت که نام بزرگانی چون عالمه  ــیاري از علما و ادباي آن زمان اسـ ــريبسـ ، جاراهللا زمخشـ

                                                
اي! به سیاستمداران اختن به این جهان از آخرت مغرور و غافل ماندهو با پرداي کسی که به زندگی فانی مسرور گشته. 1

اند، بنگر که چگونه مصائب بر آنها فرود آمد و مرگها سرزمینها و سوارکاران و صیادان بزرگ و جباران مشهور که قبل از تو بوده

مخفی نمودند. آنان چنان در خاك مدفون گشتهآنها را هالك و سرنوشت آنها را فانی و نابود کرد و قبرها آنها را در درون خود 

ان هایشان خالی از سکنه و بدنهایشآلود و خانهنیاز نبودند. قبرهایشان حفرشده و صورتهایشان خاكاند که گویی تا دیروز بی

 وش که ترسپوسیده است. بدان که تو به زودي به سوي آنها کوچ خواهی کرد و بر آنها وارد خواهی شد. پس زرهی از تقوي بپ

اي از هدایت و راستی برگیر و ذخیره کن که مسافت طوالنی است. و السالم.و خوف، شدید است و توشه
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و  امام شاعر غزّي، امام حسن قطّان، عتیق نیشابوري؛ امام ادیبخطیب خوارزم،  صـدراألئمه 

ــد و برخی از آثار و جنبه هاي اجتماعی و تاریخی زندگی آنان  دیگران در بین آنها میدرخش

  در البالي این مکاتبات مشاهده میشود.

  نتیجه گیري

با توجه به آنچه در سبک شناسی نامه هاي تازي رشیدالدین وطواط گفته شد، موارد 

را میتوان از دستاوردهاي این پژوهش دانست: زیر 

نامه هاي تازي رشیدالدین وطواط که از آثار تازي این ادیب ایرانی است، او را در .1

ردیف بهترین مترسالن ادب عربی قرار داده است و مطالعۀ سبک شناسی آنها در 

حوزة زبانی و معنایی بسیار حائز اهمیت است.

نشان داد که جمالت بر مقتضاي حال اسمیه یا فعلیه، بررسی جمالت در نامه ها .2

بلند یا کوتاه آمده اند و آهنگین بودن و هماهنگی آنها با معنا بر زیبایی هنري متن 

افزوده است. جمالت سراسر مسجع و غالبا مرصع رشید بارزترین ویژگی سبک 

مید به شمار شناسی نامه هاي اوست که این نامه ها نمونه اي عالی از مکتب ابن ع

میرود. موسیقی درونی و پنهانی این جمالت که در نتیجۀ انتخاب ادیبانۀ الفاظ 

تحقق یافته، نثر رشید را به شعر نزدیک کرده است.

بازتاب فکري و هنري قرآن کریم و نهج البالغه و اشعار و ضرب المثل هاي عربی .3

بی این نامه ها داللت جلوه اي ویژه به بالغت کالم رشید داده است و بر غناي اد

دارد و از نگاه مطالعات بینامتنی میتواند موضوع پژوهش دیگري گردد.

در سطح اندیشه، نامه هاي رشید منعکس کنندة تاریخ دولت خوارزمشاهیان و .4

ارتباط متقابل آنها با خالفت عباسی، سالطین سلجوقی و والیات همجوار و نشان 

ت خوارزم و معرّفی رجال دینی، علمی و ادبی سیاسی والی -دهندة تاریخ اجتماعی 

آن زمان است.

  فهرست منابع

  الف) کتابها

  .قرآن کریم.1

.نهج البالغه.2

أسس النقد األدبی عند العرب، احمد بدوي، أحمد (بی تا) قاهره: دار نهضه مصر للطبع و النشر..3
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ــالم محمد هارون، چاپ ) تحقیق 1988البیـان و التبیین، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر ( .4 عبدالسـ

هفتم، القاهرة: مکتبه الخانجی.

) تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی، 1370تاریخ جهانگشاي جوینی، جوینی، شمس الدین محمد (.5

چاپ چهارم، تهران: ارغوان.

) تحقیق یوسـف الصمیلی، بیروت:  1999جواهر البالغه فی المعانی و البیان و البدیع، هاشـمی، احمد ( .6

  لمکتبه العصریه.ا

: انتشارات تهرانتصحیح عباس اقبال، ،  )1362(حدائق السـحر فی دقائق الشـعر وطواط، رشـیدالدین،    .7

سنایی. طهوري و کتابخانه کتابخانه

) چاپ هفتم، بیروت: دار الفارابی.  2007الرسائل األدبیه و دورها فی تطویر النثر العربی القدیم، بن رمضان، صالح (.8

) تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.1388داري خوارزمشاهیان، خسروبیگی، هوشنگ، (سازمان ا.9

  )، قاهره: دار الکتب المصریه.1992صبح األعشی فی صناعه اإلنشاء، قلقشندي، ابوالعباس أحمد (.10

ا.) تحقیق علی البجاوي و محمد ابوالفضل ابراهیم،بیروت: بی ن1984الصناعتین، العسکري، ابوالهالل، (.11

) چاپ دوم، تهران: انتشارات زوار.1375فن نثر در ادب فارسی، خطیبی، حسین (.12

) تحقیق: أیمن فؤاد 1990القانون فی دیوان الرسائل، ابن الصیرفی، علی بن منجب بن سلیمان الکاتب (.13

سید، قاهره: الدار المصریه اللبنانیه.

بیروت: دار المعرفه.مجمع األمثال، میدانی، ابوالفضل احمد بن محمد (بی تا) .14

ق) جمع و ترتیب: محمد أفندي فهمی، قاهره: مطبعه المعارف.1315مجموعه رسائل، وطواط، رشیدالدین، (.15

تویسرکانی، تصحیح و مقدمه قاسم ) 1383(وطواط، رشیدالدین، رشید الدین وطواط، فارسی هاي نامه.16

.چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

  نشرکتاب مهناز. :) تهران1376(ذوالقدر) ( عري، میرصادقی، میمنتشاهنر ۀواژه نام.17

  ب) مقاالت

بررســی و تحلیل تشــبیهات و اســتعارات تاریخ جهانگشــاي جوینی، طهماســبی، فریدون و پگاه .1

.72-55، صص 1390تالوري، فصلنامۀ فنون ادبی دانشگاه اصفهان، سال سوم، شمارة دوم، 

امیر (ع) به مالک اشــتر، خاقانی، محمد و زهرا قاســم  بررســی ســبک شــناختی فرمان حکومتی.2

.149-129، صص 1390، 3پیوندي، فصلنامۀ قیم، شمارة

بررسی مختصات زبانی کتاب آثار الوزراء، پاك سرشت، خدیجه و دیگران، فصلنامۀ تخصصی سبک .3

.126-113، صص 1390، 14شناسی نظم و نثر فارسی، شمارة 

، بهمنی مطلق، یداهللا و دیگران، فصلنامۀ تخصصی سبک شناسی نظم تحلیل سبکی راحه الصدور.4

.202-183، صص1390، 11و نثر فارسی، شمارة 

، محمود ،فتوحی، سـرشـت سـخن ادبی، برجستگی و شخصی سازي زبان   ،سـبک شـناسـی ادبی   .5

.41-23، صص 1388، 41فصلنامۀ زبان و ادب پارسی، شمارة 

  


