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 :چكيده

هـا  شناسـي، شـناخت گونـه   سبك اي و بنيادي جهت انجام پژوهشهاييكي از مطالعات پايه
ها، مكتوبات، مكاتيب، منشĤت يا ترسـالت ناميـده شـده،    آنچه نامه. بندي آنهاستو رده) ژانرها(

و ادبيات قوم ايراني نيازمند مطالعات هاي نوشتاري است كه بعنوان بخشي از فرهنگ يكي از گونه
داري هستند اما هنوز به عنوان يك گونة نوشتاري چندان مورد تحقيق و پژوهش هدفمند و دامنه

نامه يك رسانه ارتباطي است كه بوسيلة آن فـرد پيـامي را بـه ديگـري انتقـال      . اندقرار نگرفته
... . كـردن، اطمينـان دادن و    دادن،ترغيب ميدهد؛ براي مقاصد مختلفي مانند اطّالع دادن، دستور

فرد معيني است، داشتن مخاطب معين به اينگونة نوشتاري  ويژگيهـايي  مخاطب  معموالًها در نامه
 متمايز كرده ...)تاريخي، مقامه، داستان نويسي و علمي، ادبي،(هاي نثر كه آن را از ساير گونه داده
اي است كه پژوهش حاضـر بـدان ميپـردازد؛    ها مسألهدي نامهبنشناخت اين ويژگيها و رده. است

چه ويژگيهاي شاخصي وجود دارد كـه آن   در گونة نامهپرسشهاي مطرح در پژوهش اين است كه 
هـا  بنـدي نامـه  چگونه و با چه متغيرهايي ميتوان بـه رده  هاي نثر متمايز ميكند؟را از ديگر گونه
ها جهت نظم يافتن در يك رده و تفاوتشان براي قرار گـرفتن  هاي آنشباهتاي كه پرداخت به گونه

هاي هدف تحقيق اين است كه با پرداختن به اسلوب نوشتار نامه هاي متفاوت آشكار شود؟در رده
-شناسـي، جامعـه  بندي، زمينه را براي انجام مطالعات و پژوهشهاي سـبك و ردهفارسي، توصيف 

در حـوزة  ... ها و ان انتقادي و بررسي رابطة قدرت در نامهشناسي، مطالعات مبتني بر تحليل گفتم
در اين پژوهش، بافت بيروني و عناصـر مهـم بافـت مـوقعيتي كـه       .نگاري فارسي فراهم كندنامه

نويسنده، مخاطب، نوع رابطة آنها و كنش يا كاركرد نامـه بعنـوان مبنـاي توصـيف و     : عبارتند از
   .شده استها در نظر گرفته بندي نامهطبقه
 

  :كلمات كليدي
  .بندي، نويسنده، مخاطب، كاركرد، ردهنامه
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  بيان مسأله، ضرورت طرح آن، هدف و پرسشهاي تحقيق: درآمد -1
توجهي از تاريخ تمدن و فرهنـگ سـرزمين مـا را بـه صـورت ميـراث       ها، بخش قابلنامه

همي را دربـارة پادشـاهان،   اند و از نظر تاريخي اطّالعات ممكتوب به نسلهاي بعد انتقال داده
امرا، رجال دولتي، علما، فقها و مشاهير روزگار خود در بر دارند و حاوي آگاهيهـاي مفيـدي   
دربارة نحوة تعامل اجتماعي افراد با يكديگر، آداب و رسوم اجتماعي از قبيل تهنيت، بشارت، 

سودمندي دربـارة  همچنين اطّالعات .هستند... تعزيت، فتح و پيروزي، شكست و دلجويي و 
هاي گوناگون تاريخي به وضعيت اجتماعي،اقتصادي و رفاهي مردم واليتهاي مختلف در دوره

 .خود ارتباط برقرار كنند تاريخي امروزي ميدهند تا بتوانند با گذشتة خوانندگان و پژوهشگران

بع ها به ما ميدهند از اين جهت حائز اهميـت اسـت كـه در شـمار منـا     اطّالعاتي كه نامه
هي ها در زمان نويسنده يا در روزگار پادشـا دست اول قرار ميگيرند؛ بسياري از اين مجموعه

با توجه به اينكـه در برخـي از   . اندها كار ميكردند، تأليف شدهكه اين نويسندگان در دربار آن
بعـالوه  .ها دوچنـدان ميشـود  مهتاريخي تعداد منابع دست اول اندك است،اهميت نا هايدوره

  . تاريخ بيشتر است هاياطّالعات آنها از كتاب حساب ميĤيند و ارزشتاريخي ب ها اسنادنامه  كهناي
افزايد توجه بـه وضـعيت گـزينش و    موضوع ديگري كه بر اهميت اين گونة نوشتاري مي

هاست؛ دبيراني كه به ديوان رسالت راه پيـدا ميكردنـد، افـراد اليقـي     تربيت نويسندگان نامه
گيري در اين سخت. ميشد ها دادهاجازة نوشتن نامه به آن د از اثبات شايستگيشانبودند و بع

نگاري در روابط حكومتها با يكديگر داشـته و  گزينش دبيران، به جهت اهميتي بوده كه نامه
. اسـت  رعايت شأن مخاطب، بويژه مخاطـب فـرا دسـت، يـك ضـرورت بـه حسـاب ميĤمـده        

دشاهي در نظر فرودستان و ايجاد آرامش و امنيت همچنين تقويت حشمت و عظمت يك پا
در بالد و سرزمينهاي تحت امر او تا حد زيادي به نحوة مكاتبات و درجـة اطمينـاني كـه در    

  . ميشد، بستگي داشت ها به شحنگان، حاكمان و رعيت دادهاين نامه
و  هـا بعنـوان بخشـي از فرهنـگ    انجام اين پژوهش به اين جهت ضروري است كـه نامـه  

داري هستند اما هنوز بعنوان يك گونـة  ادبيات قوم ايراني نيازمند مطالعات هدفمند و دامنه
 . اندنوشتاري در زبان فارسي چندان مورد تحقيق و پژوهش قرار نگرفته

 پيشينة تحقيق  1-2

نگـاري فارسـي   كتابي با عنوان شناخت نامه 1971هاي فارسي، در سال در ارتباط با نامه
 به زبان انگليسي به چـاپ  1اي در باب انشاء، داراالنشاء و منشيانبر تا شاه جهان، مطالعهاز با

                                                 
١  -  

 -r to Shah Jahan, 1526The chancellery and Persian epistolography under the Mughals, from Babu  
by Momin  Insha, and Munshis based on original documents,-1658;: A study on Insha, Dar al

Mohiuddin (Unknown Binding - 1971) 
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هاي يونـاني و پژوهشـي در بـاب    در بارة نامه اين پژوهش همزمان با چندين پژوهش. رسيد
نگاري قـديم  اگرچه تحقيقات در نامه. دردهة هفتاد ميالدي انجام پذيرفت 1هاي مصرينامه

نگاري فارسي مورد تحقيـق و پـژوهش جـدي    تاكنون ادامه يافته است اما نامه 2يونان و روم
سـت؛ مـوارد زيـر از    در اين زمينه بسـيار انـدك ا   هاي انجام شدهو تعداد پژوهش نگرفتقرار 

  :هاستجمله اين پژوهش
بخشي از رسالة دكتري خـود را بـا عنـوان     )127 – 92: 1382(آقابابايي حاجمحمدرضا 

به منشĤت نويسـي و رسـايل اداري دورة   » هاي آندر دورة قاجار و تعيين حوزه بررسي نثر«
قاجار اختصاص داده و به توصيف ويژگيهاي نثر منشيانة اين عصر و به معرفـي نويسـندگان   

 .استبرتر اين دوره پرداخته 
ة سه متغير زباني شيوبررسي «با عنوان ) 1388(نامة كارشناسي ارشد مريم فضائلي پايان

ر زبـاني      » و القاب در مكتوبات موالنا) ضماير(هاي ارجاعي بيان، صورت بـه بررسـي سـه متغيـ
هـاي موالنـا نيـز دو مقالـه بـا      دربـارة نامـه  . اسـت هاي موالنا اختصاص يافته مذكور در نامه

چهـرة موالنـا در آلبـوم    «و ) 1381حـداد عـادل،   (» ارزش ادبي مكتوبات موالنـا «عنوانهاي 
در مقاله نخست، نويسنده هدف از نگارش مقاله را . استبه چاپ رسيده ) مانه(» شخصي او

ها است و در مقالة دوم،از تفاوتهاي نامه شناساندن مكتوبات موالنا به خوانندگان عنوان كرده
اي است به زندگي خصوصـي  با مثنوي و غزليات شمس سخن گفته و اينكه مكتوبات دريچه

تـر، دقيقتـر و كـاملتر از    ميدهـد كـه از نزديـك تصـويري واقعي     را موالنا و به ما اين امكـان 
  . شخصيت او ترسيم كنيم

  مباني نظري و روش تحقيق 1-3
ها اهميت ميدهنـد، بـه   بندي گونهكه به طبقه 3در اين پژوهش با تكيه بر آراي كالسيك

تـدا  وهش بدينگونـه اسـت كـه اب   پرداختـه شـده؛ روش پـژ    بندي گونة نامـه توصيف و طبقه
داشتن مخاطـب  (ها با توجه به ويژگي شاخص نامه -هاي متمايز اين گونة نوشتاري را ويژگي

                                                                                                                        
  

١  -   
by  first Dynasty (Bibliotheque d'etude)-Egyptian epistolography from the Eighteenth to the Twenty  

Abd el-Mohsen Bakir (Paperback - 1970)١  
  
٢  -  

HTML – Dec 5, 2005) - Digital( Logical epistolography.(letter writing): An article from: Word Ways 
 by Francis Xavier J. Exler A Study in Greek Epistolography: The Form of the Ancient Greek Letter

(Paperback - Apr 2003)  
  
تيليـان و  اسـاني ماننـد سيسـرون، كـوئين    شندر بوطيقاي  ارسطو و آثار رتوريك) شناسيگونه(هاي نظريه ژانر راي ديدن بنيان - 3

  373 -371: 1388به نقد ژانر؛ مكاريك، . هوراس نك
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ه بـه بافـت بيرونـي و        –ها و با در نظر گرفتن ساختار آن) نمعي برميشماريم سـپس بـا توجـ
  .بندي و توصيف ميكنيمرا طبقه موقعيت متن، گونة نامه

1-  
 بان فارسينگاري در زنگاهي اجمالي به نامه     

مانده از زبان پهلـوي اسـت كـه    جزو معدود آثار باقي» )گشنسب(سف نامة تنسر به جشن
تر بنا بـر نظـر بيشـ   . سالم مرتبط ميكندنگاري را به دوران قبل از اپژوهشهاي مربوط به نامه

زاهـدي كـه در منـابع     -اين نامه را شخصي به نام تنسر) ك -ه: 1311مينوي،(پژوهشگران 
 226در سـال  (اردشـير پاپكـان   ) رئيس نگهبانان آتشكده(نوان هيربذان هيربذ كهن به او ع
شـاه و   -بـه جشنسـف   -شـده داده) عنوان شاهنشاه كشور ايران بر تخـت نشسـت  ميالدي به

  . استنوشته) جيالن و ديلمان و رويان و دنباوند(شاهزادة طبرستان و فدشوارگر 
بير رسايل يعقوب ليث صفاري را نخسـتين  بعد از اسالم شايد بتوان محمد بن وصيف، د 

پـس از وي  در قـرن چهـارم دبيـران نـامبرداري      ). 842: 1369بهـار،  ( دبير رسمي دانست
همچون بونصر مشكان، صـاحب ديـوان رسـالت محمـود و مسـعود و شـاگرد وي ابوالفضـل        

و تأليف  اما تدوين منشĤت و جمع. اندبيهقي، دبير ديوان رسايل محمود و مسعود پديد آمده
آن توسط نويسنده يا شخص ديگر، از دوران غزنويان و بوسيلة بيهقي آغاز شده و  در اواخـر  

هايي كـه بـه صـورت    در تاريخ بيهقي تعداد نامه. است عهد سلجوقيان به كمال خود رسيده
هـاي خـودش و اسـتادش بونصـر را در     كه بيهقي نامـه ، اندك است؛ به لحاظ اينكامل آمده
ر بنـابراين د » هـا نامـه «اي مستقل با عنـوان  وشتار تاريخي آورده نه در مجموعهضمن يك ن

است مانند ايـن   تر موارد بخشي از نامه را آورده و يا دربارة محتواي نامه توضيحاتي دادهبيش
  :نمونه

و با اينهمه نامه نبشت به بوري تگين و رسول فرستاد و زشتي اين حال كه رفت بوخش 
سلطان از غزنين حركت كرد، و اگر تو بطاعت ميـĤيي،  «ود و مصرّح بگفت كه و ختالن بازنم

  ).888/ 3: 1368بيهقي، ( » اثر طاعت نيست
هايي كه اكنون در دست داريم، از دو دبير اواسط قـرن ششـم   نامهة ترين مجموعقديمي

بديع يكي رشيدالدين، دبير خوارزمشاهيان و ديگري همكار معاصر وي منتجب الدين : است
ات      ت ديـواني و اخوانيـĤاتابك جويني منشي و صاحب ديوان انشاي سلطان سنجر كـه منشـ

ي، منشـي  بهاءالدين محمد بغـداد . الكتبه گرد آورده استاي به نام عتبهخود را در مجموعه
، نيـز بـه تقليـد از آن دو    )سلطنت كرد 596 – 568كه از سال (عالءالدين تكش خوارزمشاه

-آوري كـرده  جمع» التوسل الي الترسل«اي به نام خود را در مجموعهمنشي بزرگ منشĤت 

  .است



  51/بندي گونة نامهو طبقههاي فارسي، توصيف اسلوب نوشتار نامه                                                                                      
 

 

دورة سلجوقيان، خوارزمشاهيان و ايلخانان مغول به دليل وجود آثـار فـراوان در زمينـة     
ايـن دورة  . منشĤت نويسي در زبان فارسي اسـت   ترسل و انشا و اهميت آنها، مهمترين دورة

اين ترقي،   از علل عمدة. و رواج ترسل و انشاي فارسي است ممتد در تاريخ ايران دورة ترقي
هاي مختلـف، تعلـيم و تربيـت شـاگردان، تشـويق و ترغيـب       عدد در شـهر وجود مدارس مت

     هاي رسيدن به مقامات عـالي در تشـكيالت سـلطنتي بـوده اسـت      سالطين و وزراء و انگيزه
  ).79: 1338وطواط، (

پيمود در دورة قاجـار و عصـر   پردازي را ميو صنعت منشĤت فارسي كه راه دشوارنويسي
مقـام فراهـاني،   امير نظام گرّوسي، قائم. آوردنويسي روي مشروطه دچار تحول شد و به ساده

فرهادميرزا معتمدادوله و يغماي جندقي از جمله كساني هستند كه در اين تحمـل پيشـگام   
   .اندبوده

ايي در خارج از تشكيالت دربار به نگارش درآمده هنامهمجموعه نويسي، عالوه بر منشĤت
مكاتيب سنايي، مكاتيب فارسـي  : كه متعلق به بزرگان ديني، زاهدان و صوفيان بوده از قبيل

القضـات همـداني، مكاتيـب عبـداهللا     هاي عـين الدين رومي، نامهغزالي، مكتوبات موالنا جالل
هاي سياسي و نامه: يران و سفيران ماننديا متعلّق به بزرگان سياسي، وز... قطب بن محيي و 

يـا    ... هـاي سياسـي دهخـدا و    هاي اميركبير، نامهمقام فراهاني، نامهتاريخي سيدالوزراء قائم
احمـد،  هـاي جـالل آل  كشتي و توفان، نامـه : اند، مانندبزرگان ادب و هنر نويسندة آنها بوده

  ...زاده و سيد حسن تقي هاي ادوارد براون بهالملك، نامههاي كمالنامه
جزو مطالعات پايه  بندي گونة نامهها، توصيف و طبقهبا توجه به  تنوع  و تعداد زياد نامه

و در نظرگـرفتن مبنـايي بـراي     بخش گونة نامهدر اين زمينه است؛ بازيابي ويژگيهاي هويت
بنـدي بـه   ف و طبقـه هاي مختلف آن شروعي بـراي ايـن توصـي   ها و زيرگونهبندي نامهطبقه

  .حساب ميĤيد
  
    بخش ژانر نامههاي هويتيژگيو 2-1

نگاري فارسي هويت خاصي داده كه در ها، به نامههاي مشابه در اسلوب نوشتار نامهويژگي
هـاي  با مطالعـة نمونـه  . اي مستقل به حساب ميĤيدعين رابطه داشتن با ديگر انواع نثر، گونه

ي اسـلوب نوشـتار   بعـالوه بررسـي تقـابل   . نديژگيهاي مشابه قابل بازيابين وها ايگوناگون نامه
نويسـي، داسـتان نويسـي و    هاي عمومي نثرهاي علمي، ادبي، تاريخي، مقامـه ها با ويژگينامه

  .هاي نثر نشان ميدهدرا از ساير گونه هاي متمايز گونة نامهويژگيغيره 
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  ها ههاي مشابه در اسلوب نوشتار نامويژگي 1 -1 -2 
نوشتاري   فرد معيني است، داشتن مخاطب معين به اين گونهمخاطب  معموالًها در نامه

براساس مطالعـه و بررسـي   . استهاي نثر متمايز كردهكه آن را از ساير گونه هايي دادهويژگي
هـاي  هـاي مشـابه اسـلوب نوشـتار نامـه     ها، موارد زير را بعنوان ويژگيههاي مختلف نامنمونه

  :برد رسي ميتوان نامفا
اختصـار و چـه بـا    ذكر القاب و عناوين مخاطب و دعا در حقّ او چه بـه   در گونة نامه  • 

  .استاطناب رايج بوده 
ها، عالوه بر دعاي مخاطب، آرزوي توفيق و سعادت براي او، پرسـش از  در مقدمة نامه • 

ي براي نويسنده فرستاده و يا كـار  الًاي كه قبحال و روز او معمول بوده و در مواردي از نامه
  . استگزاري شده كه براي او انجام داده سپاس

 در متن اصلي، خواستة نويسنده يا هدف  نوشتن نامه مطرح ميشود كه يكي از مـوارد  •
ترغيب مخاطب به كمك و ياري رساندن بـه كسـي، آزادكـردن شخصـي، اعـالم حمايـت و       

شكايت از شخص يا گروهي، نصيحت كـردن مخاطـب،   پشتيباني از مخاطب يا فردي ديگر، 
القضاتي شـهر، خطابـت مسـجد،    دفاع از خود يا ديگري، واگذار كردن حكومت واليت، قاضي

  . را در بر ميگيرد... تدريس مدرسه، نقابت سادات، و 
حـقّ مخاطـب و در مـواردي بـا      نامـه را بـا دعـا در    در بخش پاياني، نويسنده معموالً • 

  . است زم به پايان رساندههاي السفارش
ها منشـور  ها، بين يك تا چهار صفحه متغير است اگرچه در بين نامهحجم نوشتار نامه •

هـاي  هـا در دوره حجـم نامـه  ). 30 – 13: 1385بغـدادي،  (اي نيز وجـود دارد  هفده صفحه
 ها تحت تأثير فنـون نويسـندگي رايـج عصـر و    مختلف تاريخي متفاوت است؛ در برخي دوره

مواردي از قبيل موزون و مسجع نوشتن و آوردن جمالت موازي و مترادف قرار گرفتـه و بـا   
در چند سطر ميتواند مقصـود   تأثيرپذيري از اطناب معمول دورة مورد نظر، اگرچه نويسنده

  .خود را بيان كند، نامه در حد چندين صفحه گسترش يافته است
هـا دارد، مـواردي از   در هر دوره بر حجم نامـه عالوه بر تأثيري كه فنون نويسندگي رايج 

قبيل جايگاه مخاطب و موضوع نامه نيز در ايجاز و اختصار و يا اطناب و در نتيجه در حجـم  
هايي كه متعلق به دورة تاريخي واحد و حتـي يـك   نامه نامه تأثير دارد؛ چنانكه در مجموعه

اي كه نامـه در  وضوع نامه و زيرگونهنويسنده است، به تناسب مخاطب و جايگاه او، اهميت م
ها ممكن حجم نوشتار نامه...) نامه، سفارشنامه ومنشور واليت، تهنيت(گيرد آن رده قرار مي

  . است كم يا زياد باشد
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  هاي نثراز ساير گونه هاي متمايز گونة نامهويژگي 2 -1 -2 
اي علمي، ادبـي، تـاريخي،   ها با ويژگيهاي عمومي نثرهبررسي تقابلي اسلوب نوشتار نامه

هـا از نظـر اسـلوب نوشـتار داراي     نويسي، داستان نويسي و غيره نشان ميدهد كه نامهمقامه
نثر علمي، ادبـي، تـاريخي، مقامـه، داسـتان     (هاي نثر فارسي هاي متمايز از ساير گونهويژگي

  :از جمله. است) نويسي و غيره
و منصب تر موارد نام، لقب ت كه در بيشمخاطب فرد معيني اس در اين گونة نوشتاري، •

تـري را در بـر   نثـر، طيـف گسـترده   شود اما مخاطب در ساير انـواع  او در مقدمة نامه ذكر مي
  . نميشودبه فرد خاصي ارجاع داده  گيرد و مشخّصاًمي

ر از ديگـر انـواع نثـر    تـ ها مشـخص سه بخش مقدمه، متن اصلي و بخش پاياني در نامه •
در مقدمـه  . هـاي نثـر متمـايز ميكنـد    را از ديگر گونه هايي دارند، كه گونة نامهياست و ويژگ

در متن اصلي خواستة نويسنده يا همـان  . عنوان و لقب مخاطب ذكر و در حق او دعا ميشود
هدف نوشتن نامه مطرح ميگردد و نامه بـا دعـاي مخاطـب و يـا آرزوي ديـدار او بـه پايـان        

  .ميرسد
 .به نثرهاي علمي ، تاريخي و داستاني حجم محدودتري دارند ها نسبتنامه     

نگاري فارسي و ويژگيهاي متمايز آن، بعد از برشمردن ويژگيهاي مشترك در اسلوب نامه
هـا بـه مبنـايي نيـاز     بندي نامـه رده. بندي اين گونة نوشتاري ضرورت داردپرداختن به طبقه

بنـدي  عنوان معياري براي طبقـه يتي متن بهدارد، در اين پژوهش بافت بيروني و بافت موقع
 .در نظر گرفته ميشود

  بندي ها معياري براي طبقهبافت بيروني و بافت موقعيتي نامه 2 -2 
نامه يك رسانه ارتباطي است كه بوسيله آن  فرد پيامي را به ديگري انتقال ميدهد؛ براي 

اطاعـت نمـودن، تهنيـت فرسـتادن،     مقاصد مختلفي مانند ارشاد كردن و اندرز دادن، اظهار 
دلجويي كردن، درخواست عفو و بخشايش، اعالم فتح و پيروزي، واگذاري مشاغل گوناگون و 

  : مانند هر متن نوشتاري و يا گفتاري عناصر زير را ميتوان در نظر گرفت در نامه... 
  
 
 
  
  

  نندهخطاب ك       پيام           )                  گيرنده( مخاطب
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هـاي نامـه در زبـان    هاي اصلي و زيرگونـه به نظر ميرسد، برمبناي اين عناصر بتوان گونه
بندي و توصـيف برمبنـاي بافـت بيرونـي و بافـت      طبقه. بندي و توصيف كردفارسي را طبقه
موقعيت فيزيكي يا اجتماعي متن و به عبارت ديگر فضايي : بافت بيروني نامه موقعيتي متن؛
آنچه به عنوان موقعيت مـتن در نظـر گرفتـه    در آن به نگارش درآمده است و است كه نامه 

نويسنده، مقام و موقعيت اجتمـاعي و علمـي او، مخاطـب، مقـام و موقعيـت      «شود موارد مي
را شـامل  ) 13: 1981ليچ، (» اجتماعي و سياسي او،  هدف متن يا همان نقش و كاركرد آن

  . ميشود
و سـپس  هـر   ها را به دو زيرگونة درباري و غير دربـاري  امهابتدا براساس بافت بيروني، ن

مقام و موقعيت نويسنده، مقام و موقعيت مخاطب،  نوع رابطـة نويسـنده و    يك را با توجه به
   .بندي خواهيم كردكاركرد نامه ردهو  مخاطب

   هاي درباري و غيردربارينامه 1 -2 -2
هـاي فارسـي بـه دو زيرگونـة     اعي، نامـه بر مبناي بافت بيروني و فضاي فيزيكي و اجتمـ 

هاي درباري همان منشĤت يا مجموعة مقصود از نامه. درباري و غيردرباري قابل تقسيم است
ايـن  . اسـت  شـده ديده نوشته ترسالت است كه در ديوان رسائل دربار توسط دبيران آموزش

دهنـدة نظـرات و   ع انعكـاس ميشـد و در واقـ  نوشته ... ها به دستور پادشاه، امير، شحنه ونامه
البتـه ميـزان   . اسـت  دادهقدرتي است كه دستور نوشـتن نامـه را   هاي شخص صاحبانديشه

كـارگيري  رو ب سيار اثرگذار بوده از ايـن هاي او بسندة نامه در انتقال درست ديدگاهتبحر نوي
لـدين بـديع   امنتجـب ( الكتبـه عتبـة . اسـت  دبيران حاذق بسيار مورد تأكيد نهاد قدرت بـوده 

... و ) بهاءالدين محمد بغدادي، (هاي رشيدالدين وطواط، التوسل الي الترسل ، نامه)جويني، 
  .اندجزو اين دسته

هايي است كه خـارج از ايـن تشـكيالت بـه نگـارش      هاي غيردرباري، نامهمنظور از نامه 
كه اگر چه نويسـندگان  هايي نامه -ها به دو دسته قابل تقسيم است؛ الفاين نامه. انددرآمده

هايشان معطوف به نهادهاي قدرت بوده مانند اند اما نامهآنها بيرون از تشكيالت درباري بوده
اربـاب    هاي موالنا  كه مخاطبانشان عمـدتاً هاي سنايي، نامههاي امام محمد غزّالي، نامهنامه

هايي وجود دارد كـه  نامه ها نيزهرچند در اين مجموعه. است...) پادشاهان، وزيران و (قدرت 
هايي كه نويسـنده و مخاطـب، هـر    نامه -ب. مخاطب آنها عالمان، قاضيان و يا كسان ديگرند

   القضـات همـداني كـه مخاطـب     هـاي عـين  دو بيرون از دستگاه قدرت جاي دارند مانند نامه
ه  مخاطـب  هـايي نيـز دارد كـ   القضات نامـه عين. هاي او بيشتر مريدان و شاگردان اويندنامه
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، ايـن دسـته از   خاصي نداشته و با هدف تبيين اصول عرفاني مد نظر او به نگـارش درآمـده  
  . هاي با مخاطب عام ناميدهاي او را ميتوان نامهنامه

 ها بر اساس مقام و موقعيت مخاطببندي نامهرده 2 -2-2

ادشاهان، وزيـران،  پ هاي معطوف به نهاد قدرت، عموماًهاي درباري و يا نامهمخاطب نامه
هـا را ميتـوان بـر اسـاس مقـام و      ، ايـن نامـه  اميران، قاضيان، دبيران، فقيهان و عالمان بوده

-نامـه  بندي در گذشته نيز معمول بـوده، اين شيوه دسته. بندي كردموقعيت مخاطب دسته

كـان  مجموعـه را يكـي از نزدي  اين . استبندي شده هاي امام محمد غزّالي بر اين اساس رده
  حجـة االسـالم  فضائل االنام من رسـائل  غزالي، به درخواست جمعي از طالبان كالم او با نام 

هايي كه به ملوك و سالطين در نامه«باب اول :  بندي كرده استگرد آورده و اين گونه فصل
در آنچـه بـه امـرا و    «، باب سوم »هايي كه به وزيران  نوشته استدر نامه«، باب دوم »نوشته

مكاتيـب فارسـي   (» در آنچه به فقها و ائمـه ديـن نوشـته   «، باب چهارم »ان دولت نوشتهارك
  .)غزالي
  هها بر مبناي مقام و موقعيت نويسندبندي نامهرده 3 -2 -2  
ها يا نامهبندي كرد زيرا مجموعه ها را بر اساس مقام و موقعيت نويسنده ميتوان ردهنامه 

هـاي  ، نامـه  نامة تنسر بـه جشنسـف  : و صوفيان است مانند متعلق به بزرگان ديني، زاهدان
، مكاتيـب سـنايي ،    البالغـه نهـج هاي امـام علـي در   نامه  وثائقاي به نام پيامبر در مجموعه

القضـات همـداني ،   هاي عينالدين رومي ، نامهمكاتيب فارسي غزالي ، مكتوبات موالنا جالل
هـاي  نامـه : سياسـي، وزيـران و سـفيران ماننـد     مكاتيب عبداهللا قطب بن محيي و يا بزرگان

هـاي سياسـي   ، نامـه هـاي اميركبيـر   مقام فراهـاني ، نامـه  سياسي و تاريخي سيدالوزراء قائم
هاي محرمانة هاي خصوصي و گزارش، نامههاي الكساندر گريبايدوف دربارة ايران ، نامهدهخدا

: و يـا  بزرگـان ادب و هنـر ماننـد    راگون  ها از لوئي آشدههاي تيربارانسر ريدر بوالرد ، نامه
هاي ادوارد بـراون بـه   الملك  ، نامههاي كمالاحمد ، نامههاي جالل آلكشتي و توفان، نامه

هـاي صـوفيانه و   از اين رده، بعنوان نمونه به توصـيف ويژگيهـاي  نامـه   . زادهسيد حسن تقي
  .منشيانه ميپردازيم

  
  هاي صوفيانهنامه 1 -3 -2 -2 
هـايش  او گاه نامـه . القضات همداني استهاي عينهاي صوفيانه، نامهمونة برجستة نامهن 

هـاي   نامـه (و ندانم كه وقت چه امـال خواهـد كـرد    : مينوشته» وقت«و » حال«تأثير را تحت
و چيزها نويسـم  ) 185: همان(و ندانم كه وقت چه اقتضا كند ) 1: 2، ج 1348القضات، عين
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اگر نويسم هم شايد اگر ننويسم هم شـايد اگـر گـويم هـم شـايد اگـر        )197: همان(بيخود 
 ). 198: همان(خاموش باشم هم شايد 

  : هاي صوفيانه ويژگيهاي زير مشهود استدر نامه
: از تعبيرات و تركيبات مربوط به تصوف بـه فراوانـي اسـتفاده شـده اسـت      هادر اين نامه

، نـور سـياه   )247: همـان (، علـم يقينـي   )انهمـ (، نارسـيدگان  )200: همان(ور مردان ديده
، )197: همان(، سراالسرار )همان(، سكر و مستي )200: همان(، قبض و بسط )255: همان(

: همـان (، ارجاعات ديني از قبيل ابراهيم )249: همان(ابوالحسن خرقاني : نام بزرگان تصوف
، )242: همـان (رين ، سـيد اولـين و آخـ   )238: همان(، مسيح )236: همان(، جبرئيل )235

خرقة بيخردي، ). 250: همان(، جاللت لم يزل )244: همان(، رحمت ازل )همان(جالل ازل 
هجر، صحبت، وفاي عهد، تازيانة جدايي، حربة هجر، آسيب دوري، كمال فـراق، صـدف دل،   

وفـايي،  دست جفا، سراي دوستي، بستان محبت، خرمن صبر، ياد عاشقي، خلوص طويت، بي
  ) 52 -49: 1379نايي، س(ارادت 

هاي صوفيانه آيات قرآن و احاديث كاربرد زيادي دارد؛ نويسنده جهت برانگيختن در نامه 
مخاطب به انجام كاري، بازداشتن او از انجام عملي و يا براي تأييد آراء و عقايد خود به آيات 

نقش و كـاركرد نامـه،   البتّه، ميزان كاربرد آيات و احاديث بسته به . و احاديث استناد ميكند
  . نويسنده و مخاطب متفاوت است و با محتواي نامه متناسب است

تأويـل  : القضات همداني شرح و تأويل آيات و احاديث استهاي عينمحتواي بيشتر نامه
/ 2همـان،  (، تأويل و الليل اذا يغشي و النهار اذا تجلّي )226 – 225/ 2همان، ( سورة حمد 

  ... .و ) 235/ 2همان، (خلق الذّكر و انثي ، تأويل و )231 -229
  :است گونه آغاز كردهاي را كه به خواجه احمدبن مسعود نوشته ايننامه) 53: 1379(سنايي 

، قال لعبد اصـطنع اليـه   القيامةيوماذا حشر الخالئق «: اهللا صلي اهللا عليه و سلمقال رسول
فشـكرتك  . ا رب، ان ذلـك منـك  يـ «: فيقـول » هل شكرت عبـدي؟ «: عبد من عباده معروفا

و سـپس  » لم تشكرني، اذا لم تشكر من اجريت ذلك علي يده«: فيقول اهللا عز و جل. »عليه
  .دهدامه را با شرح اين حديث ادامه مين

هاي صـوفيانه ايـن اسـت كـه در مـواردي از قبيـل دعـا در حـق         از ويژگيهاي مهم نامه
هـا،  از نثـر صـوفيانه، نثـري كـه در آن واژه     مخاطب، ابراز دوستي و اظهار اشتياق ديـدار او، 

هـا و تعبيرهـايي كـه در    تركيبات و تعبيرهايي كه در توصيف عشق ازلي كـاربرد دارد و واژه 
رود و نيز ارجاعـات دينـي و آيـات و    ند بكار ميتربيت نفس، ترك دنيا و جستن رضاي خداو

اي كـه  ي در مقدمـة نامـه  سـنايي حتـ    .احاديث در آن كاربرد فراوان دارد، اسـتفاده ميشـود  
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خانة قدم و مستي، شراب: ها و تركيباتي مانند موضوع آن درخواست مقداري آرد است، از واژه
  :است سرگذشت اصحاب كهف استفاده كرده

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
بخشش بينش بر بخشايندة آفرينش . »فلينظر ايها ازكي طعاما«قال عز من قائل و قوله الحق، 

كند از آن مستاني كه بوي از شرابخانة قدم يافتند، و سيصد و نه سال در يـك مسـتي   حكايت مي
فلينظـر  «شان به تمليخا اين بود كـه  راب در واليت طعام افتادند، وصيتبودند، و چون از واليت ش

  . »ايها ازكي طعاما
غرض از اين تشبيب و ترتيب اين است كه اين آزادمرد خواجة عبدالصـمدتمليخاي مـن   

روي گونة است و به مدد تو بزرگ محتاج اينك مدت چهار ماه است تا اين عارضة عسر سياه
اگر خواهد كه سر من سبز بماند و سينة حاسدان مـن كبـود گـردد، بـه     . استمن زرد كرده

  ).128-127: مكاتيب ، سنايي(سپيدي آرد مرا ميزباني كند 
  هاي منشيانهنامه 2 -3 -2 – 2 
كـه داراي سـاختار   هاي صوفيانه دارند از جمله اينههايي با نامه، مشابهتهاي منشياننامه 
-ها، همانند نامهدر مقدمه و پايان اين نامه. مقدمه، متن اصلي و بخش پاياني هستند همشاب

هاي صوفيانه دعا در حق مخاطب معمول بوده البتّـه نـوع دعاهـا و تعـداد جمـالت دعـايي       
رود، بيشتر آرزوي بقاي قدرت دنيوي هاي منشيانه بكار ميمهاهايي كه در نادع. متفاوت است

براي مخاطب است، مانند اين نمونة كه از جانب اتسز خوارزمشاه به حضـور سـلطان سـنجر    
 : است فرستاده شده

زندگاني خذاوند عالم، سـلطان بنـي آدم، فرمانـده شـرق و غـرب در پاذشـاهي و قـدرت و        
ن سال، اولياء منصـور، و اعـداء مقهـور، و سـعادات حاصـل، و      جهانداري و نصرت، دراز باذ هزارا

  ).6: هاي رشيد وطواط نامه(كرامات متواصل، و ايزد تعالي، حافظ و ناصر و معين 
ا دعاهـايي كـه در    . اسـت  اين دعاها به تناسب مقام و موقعيت مخاطب متفاوت بوده  امـ
هـا، و  و داد، توفيق انجام خيرات و نيكيبه كار رفته، بيشتر درخواست عدل هاي صوفيانه نامه

به تعبير . آرزوي حلم، كرم، شفقت، رأفت، احسان و مواردي از اين قبيل براي مخاطب است
از شود كمال معنوي و اخالقي مخاطب و در صورتي كـه  يگر آنچه در اين دعاها خواسته ميد

   .گزاري او به مردم استصاحبان قدرت باشد، توفيق خدمت
هاي صوفيانه آيات و احاديث كاربرد دارد، اما ميزان اي منشيانه نيز همانند نامههدر نامه

هاي صـوفيانه اسـت و   هاي منشيانه كمتر از  نامهو تنوع آيات و احاديث به كار رفته در نامه
هاي مانند نمونة زير از مجموعه نامه. استها به كار رفته در بيشتر موارد فقط در مقدمة نامه

  :است» منشور ايالت و شحنگي بلخ«الدين بديع جويني كه عنوان آن بمنتج
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ثبات دولت و نظام شمل مملكت از نتايج و ثمرات افاضت عدل و اشاعت احسانست كه بـدان  
ان اهللا يـأمر بالعـدل و   : گويـد در مصـحف مجيـد   آنجاكه ميمأموريم از آفريدگار تبارك و تقدس 

و احسن كما احسن اهللا اليك، و صاحب شـريعت  : گويدجاي مي القربي و ديگرو ايتاء ذياالحسان 
سـبعين   عبادةخير من  ساعةعدل : است سيد انبياء و رسل صلوات اهللا عليه و عليهم اجمعين گفته

  ). 74همان، ( سنة
هـاي ديگـري نيـز دارنـد؛ از جملـه اينكـه در       هاي صوفيانه تفاوتشيانه با نامههاي مننامه

ا در       انه مخاطب با شاخصهاي منشية نامهمقدم هاي متعـدد مـورد خطـاب قـرار ميگيـرد امـ   
الدولـه  در دنيـا تـو را كامـل   : شـده ها بـه تمسـخر گرفتـه   هاي صوفيانه گاه اين نوع خطابمهنا
  ).235/ 2القضات، عين(خوانند ارجو كه در ملكوت نيز فردا تو را همين لقب بود مي

و هـا، تركيبـات و تعبيرهـا    اي صوفيانه در نوع واژهههاي منشيانه با نامهتفاوت ديگر نامه
هاي منشيانه رمزگان مربوط به نهاد حكومت در نامه. برندمجموعة رمزگاني است كه بكار مي

  :از قبيلها، تركيبات و تعبيرهايي واژه. كاربرد بيشتري دارد
بق حقـوق،  دوام دولت، نظام مملكت، دارالملك، خاندان دولت، بقعة همـايون، مناصـب، سـوا   

، ديوان )درآمد(خدمات پسنديده، انعام، اندازة استحقاق، واليت، ديوان خاص، معامالت، ارتفاعات 
استيفاء، در تصرّف و تدبر او كردن، خدمت و مهم نازك، شهامت و غناء و حسن سـيرت، منشـور،   

ثار كفايت، توفير ضبط و ترتيب اين مهم، جملگي اموال، مجاملت با رعاياء واليت، قبض و تصرّف، آ
و تمير اموال، وجوه، ضبط و ترتيب، ثقات ديوان اشراف، ديوان ايالـت و رياسـت و مجلـس قضـا،     

... اعزاز مقدم و احترام جانب، عمل برسم اوست، نايب ما، مصالح مهمـات، رجـوع بـا او كننـد و     
  ). 55 -53: 1329الدين، منتجب(

  .دارد دزگان مربوط به نهاد تصوف بيشتر كاربرهاي صوفيانه چنانكه گذشت، رماما در نامه
هاي موالنـا بـا گفتمـان    هاي غزّالي و نامهوجه تمايز ديگر اين كه گفتمان قدرت در نامه

هاي منشيانه نقطة مركزي گفتمـان  هاي منشيانه تفاوتي اساسي دارد؛ در نامهقدرت در نامه
قاضـيان   قبيل گماشـتن عـامالن و   ها به خدماتي ازاست و اگر در اين نامه» بقاي حكومت«

سفارش ميشود، بـه  ... سراها، كنترل قيمت بازار و عادل، امن نگه داشتن راهها، آبادي كاروان
اين منظور است كه مردم راضي و دعاگوي حكومت باشند تا بقاي حاكمان را در پي داشـته  

ي گفتمـان قـدرت   هاي غزّالي و موالنا قضيه برعكس اسـت؛ نقطـة مركـز   ولي در نامه. باشد
شود كـه عـادل، نيكوكـار، اهـل     ها به صاحبان قدرت سفارش مينامه است و در اين» مردم«

  . سر برندسايش بباشند تا مردم در رفاه و آ... زهد و پرهيز و 
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  افقي نويسنده و مخاطب / بندي بر اساس رابطة عموديرده 4 -2 -2  
بـه دو زيرگونـة رسـمي و دوسـتانه      هـا براساس نـوع رابطـة نويسـنده و مخاطـب، نامـه     

 -هاي رسمي، رابطة نويسنده و مخاطب از نوع عمودي در نامه. قابل تقسيم است) اخوانيات(
ساختار . هاي دوستانه اين رابطه افقي استاست اما در نامه -فرادست به فرودست يا بالعكس

در ايـن دو گونـه متفـاوت    ... ، كـاربرد شاخصـها و   )مستقيم و غير مستقيم(نامه، نحوة بيان 
  . است

جاي جمالتـي را  » زندگاني فالن دراز باد«، گاهي جملة )اخوانيات(هاي دوستانه در نامه
ها نام و عنوان مخاطب به كار ميرود و سپس نويسنده براي ديدار مخاطـب  ميگيرد كه در آن

 :اظهار اشتياق ميكند
آن نيست كه از حضور حضرت جلّت ممنوع هيچ حسرت و رنجم وراء ... زندگاني فالن دراز باد 

 ).99: همان... (ام و مدفوع مانده

  :كند با توجيهاتي از اين قبيلة نامه از ذكر اشتياق صرف نظر ميدر  مواردي نيز نويسند
زندگاني فالن دراز باد، حكايت اشتياق نبشتن و اخالص را در مواالت كه اشهر من علم ادريس 

ن و حكايت حوادث گفتن و تفصيل آن در قلـم گـرفتن كـه در همـة     و كفر ابليس است شرح داد
... كـاران باشـد   مة دلها از نكايت آن اثر، كـار بيخبـران و نبشـتة بي   جانها از آن خبر است و در ه

  ). 98: همان(
التوسـل الـي   ... (آيد، و در شرح آرزومندي شروع نميـرود  سالم و تحيت فراوان فرستاده مي

  .)149: داديالترسل بهاءالدين بغ
از مخاطـب   اي كـه قـبالً  ها با ابراز شادي نويسنده از نامهگاهي نيز مقدمة اين گونه نامه

خطاب شريف كه در دنيا اعتداد بوقت وصول آن باشد، بوسـيدم  : دريافت نموده، آغاز ميشود
 مهيج مزعج مقيم مقعد كه بر زفان فالن بود و در حال تبليغ آن معتقد خويش، يهاو پيغام

  ).103: همان... (الغيب عرض ميكردم در مواالت آن مجلس بر عالم
 ها بر اساس كاركرد نامهبندي نامهرده 5 -2 

بخش هدف نويسنده از نوشـتن  باشد كه تحقق هر نامه ميتواند يك كاركرد اصلي داشته 
نامه، نامه، تهنيتها را به انواع ارشادي، اندرزنامه، اطاعتاز اين ديدگاه ميتوان نامه. نامه است

-نامه و درخواست ديدار، عهدنامه، فـتح نامه، شوقنامه، عفونامه، سفارشنامه، دلجوييبشارت

هايي مانند منشور واليـت، منشـور وزارت، منشـور    نامه، و واگذاري مشاغل گوناگون با عنوان
از آنجا كـه  . دتقسيم كر... قضا،  تقليد خطابت، تقليد تدريس مدرسه، تقليد نقابت سادات و 

بندي جزمي و قطعي نبـوده و  باشد، اين رده هر نامه ممكن است بيش از يك كاركرد داشته
هايي مانند حجم نوشتاري كه در نامـه بـه يـك كـاركرد     اما معيار. از سياليت برخوردار است
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مه ها، در تعيين كاركرد اصلي ناخاص اختصاص داده شده،  بافت متن و گاه ارتباط بين نامه
  . كننده باشدميتواند تعيين

  هاي ارشادينامه  1 -5 -2 -2
ها بطور كلي دربارة انسان، سعادت و شقاوت او، مسائل مربوط بـه روح  محتواي اين نامه 

تـوان نمونـة   القضـات را مي هاي عـين نامه. است و روان او و راهنمايي او براي رسيدن به حق
 . به حساب آورد برجستة اين گونه نامه

  اندرزنامه  2 -5 -2 -2
نوعي نامة ارشادي است اما به جهت داشتن مخاطب خاص كه نام و لقب و گاه نسـب او  

ذكر شده، و داللت محتواي نامه بر وقايع خاصي كـه در زمـان مخاطـب و نويسـنده      در نامه
ومـا از ايـن   هاي غزالي عمنامه. هاي ارشادي متمايز دانستاتّفاق افتاده، ميتوان آن را از نامه

   ).1362غزالي، ( .اندگونه
 نامهدلجويي 3 -5 -2 -2 

ممكن است ايـن  . ها از شخصي كه ناراحت و دلخور شده دلجويي ميشودگونه نامهدر اين
دلخوري بين دو پادشاه يا پادشاه و زيردستانش و در مـواردي بـين پـدر و فرزنـد، اسـتاد و      

-در مجموعة نامـه ). 71: موالنا مكتوبات.مونه، ركبراي ديدن ن(باشد  پيش آمده... شاگرد و 

  . )62ص(است ناميده شده» استمالت«نامه، الدين بديع جويني، دلجوييهاي منتجب
  شوقنامه و درخواست ديدار  4 -5 -2 -2
در صـورتي كـه   . ها اظهار دلتنگي و بيـان اشـتياق ديـدار مخاطـب اسـت     اين گونه نامه 

دهد كه به حضورش خواهد آمد و در صورتي به او وعده ميدست باشد، نويسنده مخاطب فرا
براي ديدن نمونـه،  (كه فرودست باشد از او خواسته ميشود كه به حضور نويسندة نامه بيايد 

  ). 63: مكتوبات موالنا.رك
  سفارشنامه 5 -5 -2 -2  
اسـت  ها براي يكي از فرزندان، دوستان يا شاگردان خود درخونويسنده در اين گونه نامه 

وزيران  ها معموالًمخاطب اين نامه. كمك مالي و يا شغلي در تشكيالت درباري ميكرده است
گونـه  هـاي موالنـا از اين  زيـادي از نامـه  تعدادي  .ندن درباري و خواجگان و ثروتمندانو بزرگا
  .است

   عفونامه 6 -5 -2 -2   
شـايش ميشـود   در اين گونه براي شخص مظنون، مجرم و زنداني درخواسـت عفـو و بخ  

  ).75: همان.براي ديدن نمونه، رك(
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   نامهتهنيت 7 -5 -2 -2    
ها به هنگام بر تخت نشستن پادشاهي، از جانب پادشاهان و حاكمـان واليتهـاي   اين نامه
در ابتداي نامه، جلوس پادشاه را تهنيت گفته و سپس روابط حسـنه  . شده استديگر نوشته 

در  هـا عمومـاً  اين گونه نامـه . اندآرزوي دوام اين روابط را نموده با آن پادشاهي را يادآوري و
: هـاي رشـيدالدين وطـواط    نامه.براي ديدن نمونه رك(هاي درباري جاي دارند مجموعه نامه

14- 15.(  
   تعزيتنامه  8 -5 -2 -2  
بـراي ديـدن نمونـه    (اند ها را به هنگام درگذشت يكي از بزرگان مينوشتهاين گونه نامه 
    ).16همان، . رك
  اطاعتنامه 9 -5 -2 -2 
شاهي كه قـدرتش كمتـر و حـوزة حكـومتش محـدودتر      (ها از فرودستان اين گونه نامه 

بـه  ... ) بوده، حاكم ناحيه و واليتي يا وزيران و كساني كه مورد سوء ظن قـرار ميگرفتنـد و   
بـه هنگـام    نامـه اطاعـت نوشـتن   .مينوشتند... ) خليفه، سلطان يا پادشاه مقتدر و (فرادست 

ي در خطـر  Ĥمده، در مواردي نيز كـه پادشـاهي  جلوس پادشاه نوعي تجديد عهد به حساب مي
. بـراي ديـدن نمونـه رك   (نامه مينوشتند بوده، حكومتهاي محلي براي اعالم حمايت اطاعت

  ).  9همان، 
   فتحنامه  10 -5 -2 -2 

بـه منظـور    ميشـد، در جنـگ نوشـته   ها بعد از دست دادن فتح و پيروزي اين گونه نامه
ها به حضور پادشاه آن واليت، فرماندهان لشكر، رعايا و پادشاهان ديگـر  رساندن خبر پيروزي

  ).71همان، . براي ديدن نمونه رك(تا از حشمت و شكوه آن پادشاهي باخبر شوند 
  منشورها و فرمانها  11 -5 -2 -2 

قبيـل فرمـانروايي واليـت، مسـند وزارت،      هاي حكومتي، منصـبهايي از در اين گونه نامه
قضاوت، تدريس مدرسه، خطابت مسجد و نقابت سـادات بـه شخصـي كـه شايسـتگي آن را      

ها ابتدا شايستگيهاي فرد بيان شده سپس وظـايف او  در اين نامه. داشته واگذار ميشده است
بـراي  (برده ميشـد   شرح داده شده و از كساني كه بايد از او تبعيت و يا به او كمك كنند نام

هـايي رشـيد وطـواط    ، آنچـه در نامـه  )74همان، (منشور قضاي خوارزم . ها ركديدن نمونه
واگـذار  (تقليـد  «: هاي ديگران عناويني از اين قبيـل دارد ناميده شده در نامه» منشور قضا«

ده ي ممالـك زا مثال در بـاب قضـا  «، )32: عقبة الكعبهالدين بديع منتجب(» ... قضاء ) كردن
  ). 56: بغدادي،التوسل الي الترسل(اهللا بسطته 
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 عهدنامه12 -5 -2 -2

ها پيماني بين شاه و خليفه و يا دو پادشاهي به منظور تحكيم روابط و در اين گونه نامه 
  ).452/ 2: 1368بيهقي، . براي ديدن نمونه رك(تنظيم مناسبات طرفين بسته ميشد 

  
 هاي اجتماعيا جرياندر تعامل ب نامه بررسي گونه  -3

شـناخت الگوهـاي ژانـري در قالـب فرآينـد،      «آنچه اهميت دارد،  در شناخت گونة نامه 
در ) هـا الگوي گونه(منظور از الگوهاي ژانري . است) 379: 1388مكاريك، (» تعامل و تغيير

و   ماعيها در تعامل با نهادهاي اجتنگاري، مطالعة مجموعه ويژگيهاي هريك از زيرگونهنامه
آنچه در  الگوها بررسي ميشود، ساختار نامه . تغييرات و تفاوتهاي آنها برحسب موقعيت است

واژگـاني، نحـوي،   ( ، بافت متن و ساختارهاي زبـاني )مقدمه، متن اصلي نامه و بخش پاياني(
در تعامل با نهادهاي اجتماعي اسـت و در نهايـت توصـيف مجمـوع     ) كاربردشناسي و بالغي

ها، يي است كه يك الگو را با نامهايي مانند الگوي زاهدانه، صوفيانه، واعظانه، عفونامهويژگيها
بـاره  شـدن مطلـب در اين   تواند بـه روش يهاي زير، منمونه. كندتبيين مي... ها و سفارشنامه
  :كمك كند

ژه در تعامل با نهادهـاي اجتمـاعي بـوي    –هاي غزّالي قابل بازيابي در نامه -الگوي زاهدانه
غزّالـي بعنـوان يـك عـالم دينـي      . اسـت  و نهاد حكومت شكل گرفته) علوم ديني(نهاد علم 

زهدپيشه، در اين الگو، آخرت را در برابر دنيا، سعادت را در برابر شقاوت، خواجگي كار ديـن  
را در برابر خواجگي كار دنيا قرار ميدهد و مخاطب را كـه از صـاحبان قـدرت و يـا از طيـف      

گرداني از دنيا و گرايش به آخـرت ترغيـب يـا الـزام     درت و حكومت است به رويبسته به قوا
  . ميكند

بعنوان بخشي از آنچه كه در توصيف الگوي زاهدانه پـرداختن   -هاي غزّالي رامقدمة نامه
ها يا فاقـد عنـاوين و القـاب    مقدمة اين نامه. مورد بررسي قرار ميدهيم -به آن ضرورت دارد
  :ناي اوست، يا ذكر القاب و دعاها بسيار اندك استمخاطب و دعا و ث

شـاه و  (با توجه به اينكه نويسنده عالمي مانند غزّالي و مخاطب يكي از صاحبان قـدرت   
. ميكنـيم  است، اين مسأله را در جريان نحوة تعامل عالمان دينـي و حاكمـان بررسـي   ) وزير

ميدهـد كـه نهـاد حكومـت در صـدد      نشـان  ها و فرمانهاي حكومتي دورة غزّالي مطالعة نامه
كنترل علماي ديني بوده است؛ عـزل و نصـب مدرسـان دينـي و خطيبـان مسـاجد و دادن       

از جانب ديگر . مستمرّي به آنان و فراهم نمودن مايحتاجشان، در همين جهت ميتواند باشد
ـ   هاي حكومت را نمـي عالماني مانند غزّالي براحتي خواسته هـاي  هپذيرفتنـد و بـا آوردن بهان
عنـوان  كردند؛ بهخدمت در دستگاه حكومت خودداري ميمختلف از رفتن به حضور آنها و يا 
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، بـا  مثال غزّالي در پاسخ نامة دستگاه خالفت كه او را به تدريس در نظامية بغداد فراخوانـده 
  :  زندهاي مختلف از رفتن سر باز ميآوردن بهانه

الّا در طلب زيادت دين يا زيادت دنيا امـا آز زيـادت   عذر آنست كه ازعاج از وطن ميسر نشود 
-است، اگر بغداد را بطوس آورند بـي  اقبال دنيا و طلب آن بحمداهللا تعالي كه از پيش دل برخاسته

و دل بدان التفـات كنـد، مصـيبت     دحركتي و ملك و مملكت غزّالي را مهيا و صافي و مسلّم دارن
لعمري استحقاق حركت و طلب دارد و شك نيست كـه افاضـت    اما زيادت دين... ضعف ايمان بود 

اينجـا قـرب صـد و    ... تر و طلبة علم آنجا بيشترند ليكن علم آنجا ميسرتر است و اسباب ساخته
پنجاه مرد محصل متورع حاضرند و باستفادت مشغول و نقل ايشان و ساختن اسباب آن متعـذّر و  

عـذر دوم  . د زيادت عدد جاي ديگر رفتن رخصت نيستفرو گذاشتن و رنجاندن اين جماعت بامي
-اند و عذر سيم آنكه چون بر سر تربت خليل عليـه امروز عالئق و فرزندان پيدا آمده... آنست كه 

السالم رسيدم در سنة تسع و ثمانين و اربعمايه و امروز قريب پانزده سالست سه نذر كردم يكـي  
نم و ديگر آنكه به سالم هيچ سلطاني نـروم سـوم آنكـه    آنكه از هيچ سلطاني هيچ مالي قبول نك

و در بغداد از مناظره كردن چاره نباشد و از سالم دارالخالفه امتناع نتـوان كـرد و   ... مناظره نكنم 
بكس سالم نكردم و مسلّم بودم بحكـم آنكـه در هـيچ     اددر آن مدت كه از شام بازرسيدم در بغد
م نود منزوي بودم، چون در ميان كاري باشم البتّه مسلّم نتواشغل صاحب تصرّف نشدم، باختيار خ

ترين عذر معين اينست كه چون از سلطان مال نستانم و ببغـداد ملكـي نـدارم راه    زيست و معظم
مكاتيب (» درجمله چون عمر دير كشيد وقت وداع فراقست نه وقت سفر عراق... تعيش بسته بود 
  ).42: فارسي ،غزّالي

زاهدانه در بافت اجتماعي دورة غزّالي و نحوة تعامل او با صـاحبان قـدرت    بررسي الگوي
هـايش شـگردي در حفـظ    نشان ميدهد كه فقدان عناوين، القاب، دعا و ثنا در مقدمـة نامـه  

  . كشيدن قدرت عالمان و زاهدان است اقتدار نويسنده در برابر صاحبان قدرت و به رخ
الگوي واعظانه براي آنها مناسب باشد، وضعيت مقدمـة   هاي موالنا كه شايد تعبيردر نامه

هاي موالنا براي مخاطـب القـاب و   اي متفاوت است؛ بعنوان مثال در آغاز نامهها به گونهنامه
به فخرالدين علي صاحب عطا در سفارش يكي از فرزندان :  عناوين متعدد آمده است، نمونه

  خود؛
الملوك و السالطين، بر كافـة  الخاليق، ابالخيرات، مغيثالوزراء، ناشرساية عدل و رأفت ملك

آيـد و  سالم و دعا از سر صدق و وفا و وفور هوي رسانيده مي! اسالميان، سالهاي نامحصور باقي باد
است در حق اين داعي و برادران و متعلقان اين داعي در شكر ايادي و احسان و عنايتهاكه فرموده

زاده متوجـه رحمـت و عنايـت    در اين وقت، فرزنـد و داعـي  . ر نيايدشرح و بيان و تسطير بنان د
الوزراست و جز آن عنايت و آن لطافت امروز پناه طالبـان نيسـت تـا در سـاية     موظف قديم ملك

دارم كه وظيفة كهترنوازي و عنايت قـديم  توقع مي... ش مزاحمان خالص يابد رحمت از تاب و سوز
 ). 116: 1371مولوي، (العالمين  آمين يا رب! م بادبر وي گستراند، كه آن دولت مستدا
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اگر اين ويژگي خارج از نحوة تعامل نويسنده با نهادهاي قدرت و ايدئولوژي پنهـان مـتن   
ها، مثنـوي و  مورد توجه قرار گيرد، ممكن است تفاوت آشكاري بين شخصيت موالنا در نامه

-يده از دنيا در مثنوي و نـه آن روح بـي  غزليات شمس به نظر برسد و موالنا نه آن عارف بر

زبان پروا در غزليات شمس، بلكه شخصيتي وابسته به قدرت حاكم و متملّق و چربتعلّق بي
هاي بنيادي در حاليكه اگر اين ويژگي را در قالب يك فرآيند و با توجه به انديشه. تلقّي شود

در آن به توصيفاتي از اين قبيـل  هاي مطرح تصوف بررسي كنيم، در شناخت متن و انديشه
ها، موالنا از شيوة ترغيبـي اسـتفاده ميكنـد و آوردن القـاب و عنـاوين      در اين نامه: ميرسيم

او بـا  . ت اسـت باورانـة نويسـنده بـا جريـان قـدر     متعدد و دعاي مخاطب، حاصل تعامل صلح
 مسير الهـي و  هاي ترغيبي، مخاطب را به قرارگرفتن درگيري شيوهگيري مثبت و بكارجهت

دوسـتانة مطـرح در نامـه را بـه انجـام      كند تا مقاصد نوعبه جود و احسان و نيكي تشويق مي
هاي موالنا مواردي اسـت ماننـد درخواسـت كمـك مـالي بـراي شخصـي        اهداف نامه. رساند

  ... . بدهكار، آزادكردن يك زنداني، درخواست عفو و بخشايش گناهكاران و 
ر الگوها، ويژگيهاي هر گونه در قالب تعامل با نهادهاي اجتمـاعي  شد، دبنابر آنچه گفته 

و با توجه به ايدئولوژي پنهان متن بررسي ميشود و بـه  ...) نهاد قدرت، تصوف، علم، زهد و (
هاي واقعـي افـراد،   تغييرات هر گونه بر حسب موقعيت و در جريان تعامل با نهادها و ارتباط

 . پرداخته ميشود

  
  :نتيجه 
موقعيت فيزيكي يـا اجتمـاعي مـتن و بـه     (ها برمبناي بافت بيروني ر اين پژوهش، نامهد

نويسـنده،  (موقعيت متن و ) عبارت ديگر فضايي است كه نامه در آن به نگارش درآمده است
مقام و موقعيت اجتماعي و سياسي او، مخاطب، مقام و موقعيت اجتماعي و سياسي او، نـوع  

بنـدي و توصـيف   رده) و هدف متن يا همـان نقـش و كـاركرد آن   رابطة نويسنده و مخاطب 
بـر مبنـاي مقـام و    بـه دو زيرگونـة دربـاري و غيردربـاري، و     بر مبناي بافت بيروني . اندشده

هاي اهل سياسـت و اهـل   هاي  صوفيانه، زاهدانه، منشيانه، نامهموقعيت نويسنده به زيرگونه
هاي معطوف به نهاد قدرت اي درباري و يا نامههادب، بر اساس مقام و موقعيت مخاطب نامه

نـوع   به انواع نامه به پادشاهان، وزيران، اميران، قاضيان، دبيران، فقيهان و عالمـان، برمبنـاي  
بر اساس نقـش يـا كـاركرد     هاي رسمي و غيررسمي ورابطة نويسنده و مخاطب به انواع نامه

نامـه،  نامـه، بشـارتنامه، دلجـويي   تنامه، تهنيـت ها به انواع ارشادي، اندرزنامه، اطاعاصلي، نامه
عفونامه، سفارشنامه، شوقنامه و درخواست ديـدار، عهدنامـه، فتحنامـه، و واگـذاري مشـاغل      
گوناگون با عنوانهايي مانند منشور واليت، منشور وزارت، منشور قضا، تقليد خطابـت، تقليـد   
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مطالعـة مجموعـه    در پايان، .استبندي شده دسته... تدريس مدرسه، تقليد نقابت سادات و 
نهاد قدرت، تصوف، علم، (ها در قالب تعامل با نهادهاي اجتماعي ويژگيهاي هريك از زيرگونه

هاي واقعي افراد، و نيز با توجه به ايدئولوژي پنهان مـتن و تغييـرات هـر    و ارتباط...) زهد و 
  .گونه بر حسب موقعيت مورد توجه قرار گرفت

  
 :فهرست منابع 

 .اميركبير: ها، ترجمة محمود تفضّلي، تهرانشدههاي تيرباران، نامه)1337(آراگون، لوئي -1

 .پيك: احمد، گردآورنده علي دهباشي، تهرانهاي جالل آل، نامه)1364(احمد، جالل آل -2

هاي الكساندر گريبايدوف دربارة ايران مربوط به سلطنت نامه، )1356(يويج الكساند سرگي -3
 .ثقفي: شاه قاجار، تهرانتحعليف

  .نشر تاريخ ايران: هاي اميركبير بانضمام رساله نوادراالمير، تهران، نامه)1371(اميركبير، تقي  -4
، التوسل الي الترسل، مقابله و تصحيح احمد )1315(الدين محمد بن مؤيد بغدادي، بهاء - 5

  .انتشارات اساطير: بهمنيار، تهران
هاي محرمانة سر ريدر بوالرد، ترجمة هاي خصوصي و گزارش، نامه)1371( بوالرد، سرريدر -6

  .طرح نو: غالمحسين ميرزا صالح، تهران
  . سپهر: شناسي، تهران، سبك)1369( بهار، محمدتقي -7
  .سعدي: رهبر، تهران، تاريخ بيهقي، به كوشش خليل خطيب)1368( بيهقي، ابولفضل -8
، رسالة »هاي آنبررسي نثر در دورة قاجار و تعيين حوزه«، )1382(آقابابايي، محمدرضا حاج -9

  . دكتري، دانشگاه فردوسي مشهد
، نامة فرهنگستان، دورة پنجم، »ارزش ادبي مكتوبات موالنا«، )1381(علي حداد عادل، غالم - 10

 .198 -178شمارة سوم، صص 

ة فرهنگستان، دورة پنجم، ، نام»چهرة موالنا در آلبوم شخصي او«، )1381( _________-11
  .26 - 5شمارة سوم، صص 

هاي حضرت ختمي مرتبت و خلفاي راشدين، ترجمة ، وثائق، نامه)1365(حميداهللا، محمد  -12
  .نشر بنياد: محمود مهدوي دامغاني، تهران

  .روزبهان: هاي سياسي دهخدا، تهران، نامه)1358(اكبر دهخدا، علي -13
، در تاريخ آل سـلجوق، تصـحيح محمـد اقبـال،     )1333( سليمان  راوندي، محمدبن علي بن -14

  .علمي: تهران
  .انتشارات دانشگاه تهران: هاي رشيدالدين وطواط، تهران، نامه)1338(رشيدالدين ، وطواط  -15
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هـاي  كتـاب : زاده، تهـران هاي ادوارد براون به سيد حسـن تقـي  ، نامه)1354(زرياب، عباس  -16
  .جيبي

  . انتشارات ادبي و تاريخي: ، مكاتيب سنايي، تهران)1379(جدود بن آدم سنايي، م -17
بنيـاد  : البالغه، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران، نهج)1376(الرضي، محمد بن حسينشريف -18
  .البالغهنهج

القضـات همـداني، تصـحيح    هـاي عـين  ، نامه)1348(بن محمد القضات همداني، عبداهللاعين -19
  . بنياد فرهنگ ايران: ، تهرانعلينقي منزوي

،  االسـالم حجة رسائل من االنامفضائل: ، مكاتيب فارسي غزالي)1362( غزالي طوسي، محمد  -20
  .اميركبير: تصحيح عباس اقبال، تهران

  .گالله خاور: ، سلجوقنامه، تهران)1332(ظهيرالدين نيشابوري -21
و ) ضـماير (هاي ارجاعي شيوة بيان، صورت بررسي سه متغير زباني«، )1388(فضائلي، مريم  -22

  .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهدپايان، »القاب در مكتوبات موالنا
مقـام  هاي سياسي و تـاريخي سـيدالوزراء قـائم   نامه، )1358(بن عيسي مقام، ابوالقاسمقائم -23

مقامي، ه و مصحح جهانگير قائم، گردآورند)دربارة معاهدة صلح تركمانچاي و غرامات آن(فراهاني 
  .دانشگاه ملي ايران: تهران

  .خانقاه احمدي: ، مكاتيب عبداهللا قطب بن محيي، تهران)1356(قطب شيرازي، عبداهللا  -24
  . بزرگمهر: الملك، تهرانهاي كمال، نامه)1364(الملك، محمد كمال-25
  .آگاه: معاصر، تهران هاي ادبينظريه ةنامدانش، )1388(مكاريك، ايرنا ريما  -26
  .چاپ سربي: ه، تهرانالكتبعتبة، )1329(الدين بديع جويني، علي بن احمد منتجب -27
الدين رومي، تصحيح توفيـق  ، مكتوبات موالنا جالل)1371(محمد الدين محمدبنموالنا، جالل -28
  .مركز نشر دانشگاهي: سبحاني، تهران. هـ
  .مطبعة مجلس: تهران سر،نامة تن، )1311(مينوي، مجتبي  -29
نامـة  ، پايـان »خان نظام گرّوسي و مجموعة مكاتيـب او حسينعلي«، )1375(يزدانپور، احمد  -30

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد
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