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 چکیده
 

ــة  ا ــر ــاب نامــ  همســن  بررســی ،هــدم ملا  ــاريب بیهلــیهــاس ســ  كت و  ةالکتب  ةعتب  ، ت
هـاس  از نظرگاه ساخت و محتوا است. مسا ة بنیادس ملا ـ ، گگـونگی بافـت نامـ      ا ترسلا یا توسل

راستا، بدنة  دربارس عصر نويسندگان اين س  كتاب از منظر شبکة ساختارس و مفهومی است. در اين
هـايی كـ    ملا   را پس از درآمدس مبتنی بر معرفی اجما ی اين س  اثر و بازشناخت پیشینة پـژوه  

و  الکتب  ةعتب ة بــا تـاريب بیهلـی   هـاس موجــود در  پیرامـون ايـن مو ــوج انشـام شـدهس ملايســة نامـ      
است عبارتنـد  شدهترين نکاتی ك  در اين بررسی ب  آن توج دهد. مهمتشکیل می ا ترسلا یا توسل

هاس تاريب بیهلی با دو كتاب ديگرس انواج نام  ب   حاظ فرم و ساختارس بررسی از: بررسی سبک نام 
ها و انـواج آن  ها. بخ  انتهايی ملا   نیز، نمودارس از درصد نام ها و محتواس نام آغاز و انشام نام 

هـاس بیهلـی بـا وجـود     شود ك  نام می در س  تا یف مورد پژوه  است. در پايان اين نتیش   اصل
هاس دو كتاب ديگـر دارد از رسـايی،   اس ك  در شیوة نگارش نسبت ب  نام سادگی درخور مال ظ 

بالغت، اقناج مخاطب و زيبـايی بیشـترس برخـوردار اسـت كـ  نگارنـدگان تنهـا د یـل آن را شـیوة          
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اس خراج مطا ب ب  شکل كتابخان در پژوه   ا ر استممتنع بیهلی در نگارش متن دريافتند. سهل
 و شیوة بررسی مطا ب، تحلیلی و توصیفی است.

 

 .ها، ساختار، محتوا، نام ا ترسلا ی، ا توسلةلکتباةعتبتاريب بیهلی،   :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1

ادبـی ايـران و نمـودارس از فرهنـ      -هاس ارزشمند تاريخی، از جمل  كتابتاريب بیهلی

گـرس تـاريب، بـا    ن پنشم هشـرس اسـت. در ايـن كتـاب عـالوه بـر روايـت       ايران زمین در قر

وگـو دارد و  رو هسـتیم كـ  هـر يـک جداگانـ  جـاس گفـت       اس از مسائل ادبی روب مشموع 

 تـاريب بیهلـی  توان در نخستین ترساّلت فارسی را می»نگارس از جملة آنهاست. ترسّل و نام 

هـاس ديـوانی و   نخستین مشموعة مستلل از نامـ  »نیز  ةالکتبةعتب(س 43: 1411)صا بی،« يافت

بــديع ا ــدين( كــ  در قــرن ششــم هشــرس، منتشــب44)همــان: « اخـوانی زبــان فارســی اســت 

گذاران نثر مصنوج و متکلّف در رسـائل فارسـی   از پاي »است. او جوينی آن را نگاشت اتابک

ران و منشـیان دربارهـا   بیـ نگـارس و ترسّـل مـورد توجـ  و تللیـد د     است و اثر او در فـنّ نامـ   

نیز ك  هم عصر بـا صـا ب عتبـ      ا ترسلا یا توسلنويسندة  .(43: 1411)مردانی،« استبوده

ها و مناشیر ديـوانی، اخوانیـات و ديگـر اقسـام     اس از فرماناست، كتاب خود را ك  مشموع 

سـ  اثـر   اسـت. بـا توجـ  بـ  اهمیـت ايـن       نام  است ب  سبکی میان نثر مصنوج و ساده نگاشـت  

باشـد،  اس میان اين س  اثـر انشـام شـده   ادبی و نبود تحلیلی جامع ك  در آن ملايس  -تاريخی

 اس بـ  بررسـی  هـاس ايـن سـ  كتـاب، بـ  شـکل ملايسـ        با مطا عة نام  اندنگارندگان كوشیده

 ها بپردازند. س و محتوايی اين نام ساختار

نمـود. ملصـود از   و دوسـتان  تلسـیم  توان ب  دو دسـتة ادارس يـا رسـمی    ها را مینام »

مراسالتی است كـ  بـین امـرا و  کـام      ،هاس ادارس يا رسمی در س  كتاب مورد نظرنام 

هايی است ك  عاملین  کومت و سیاسـت يـک   شود، همچنین شامل نوشت و بدل می ردّ

كشور و يا ديگـر طبلـات مـردم دربـارة نیازهـاس شـالی و ادارس خـود و يـا امـور كلـی           

هاس دوستان  ب  مکتوباتی ساده و آكنده از ا ساسـات  نويسند و نام ت ب  ايشان میمملک
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ــراس يکــديگر مــی شــود كــ  قو عواطــف صــمیمان  اطــال  مــی  ــة مــردم ب « فرســتنداطب

 .(132: 1413)رزمشو،

 لهئبیان مس - 1-1

لة بنیادس اين ملا   بررسی تحلیلی كمیت و كیفیت سلطانیات و اخوانیات در س  اثـر  ئمس

انـدس در  ها پرداختـ  رد بحث است. در اين ملا  ، نگارندگان ب  بررسی هر دو نوج اين نام مو

هـا  ب  مواردس همچون انواج نامـ   ا ترسلا یا توسلو  الکتبةعتبة، تاريب بیهلیهاس مطا عة نام 

اسـت. در  شـده  ها توج از  حاظ ساخت و محتوا، سبک، آغاز و انشام، مخاطب و  شم نام 

اسـت كـ  فراوانـی هـر نامـ  در آن      ها در هر كتاب تهی  شـده ن نیز نمودارس از انواج نام پايا

 ها بپردازند.تر ب  ملايسة اين نام است تا خوانندگان را تمشخص گرديده

 پیشینة تحقیق -1-2

انـد و  نگارس در ادب فارسـی پرداختـ   هايی ك  ب  ترسل و نام نام برخی ملاالت و پايان

ديـوان رسـا ت و آيـین    »انـد:  اند بـدين شـر   هاس اين س  اثر توج  كردهخود ب  نام در آثار 

، نامة  شم تاريب بیهلیاس از تحلیل متن نام (. »1413، ركنی )«دبیرس از خالل تاريب بیهلی

(. نگارنـدگان ايـن ملا ـ  بـ      1411مشـهدس)  نـژاد و ناصـرس  پهلـوان  ،«تگیناباد ب  امیر مسعود

مة تاريب بیهلی، نامـة  شـم تگینابـاد بـ  امیـر مسـعود، از منظـر معناشناسـی         تحلیل نخستین نا

، «هاس امام محمد غزا ی بـا رويکـرد تحلیـل گفتمـان انتلـادس     شناسی نام سبک» اند.پرداخت 

هـاس امـام محمـد غزا ـی كـ  از نـوج       نام  ب  سـبک نامـ   (. نويسنده در اين پايان1432دُرپَر )

هـاس  بندس نامـ  است، اما از آنشايی ك  در كار خود ب  تلسیماخت هاس صوفیان  است پردنام 

جا از آن نام هاس بادادس نموده، در ايندربارس و غیر دربارس پرداخت  و گاه اشاراتی ب  نام 

، «هاس ديوان رسا ت در عصر غزنوس با تکی  بـر تـاريب بیهلـی   بررسی نگارش نام »ايم. برده

هاس مختلف شیوة ترسـل بیهلـی پرداختـ ، امـا     ب  جنب  ين ملا  (. نويسنده در ا1433صا حی)

اسـت كـ    نـداده اس با دو اثـر ديگـر انشـام   گون تاكید نويسنده بر تاريب بیهلی است، ملايس 

ا ترسـل اثـر   ا ـی بررسـی كتـاب ا توسـل   »هاس اين س  كـار مشـخص شـود.    تفاوت و شباهت

(. در ايــن ملا ــ  نويســنده، كتــاب 1411، شمشـیرگرها ) «مويّــد باــدادسبهاءا ـدين محمــدبن 

ديـوان رسـائل در دوران   »اسـت و  هاس گوناگون مـورد بررسـی قـرار داده   مذكور را از جنب 
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هـا  (. نويسندة ملا  ، دربارة اهمیت ديوان رسا ت، ويژگی1411، صا ب )«سامانی و غزنوس

 است.ها نکردهنام اس ب  است، اما اشارهو شرايط دبیران و اعضاس ديوان رسا ت سخن گفت 

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-4

ــان ــژوه    گن ــی پ ــد، برخ ــاره ش ــین  اش ــ  در پیش ــ  ك ــارة نام ــا درب ــل  ه ــارس و ترس نگ

جـا كـ    انـدس امـا تـا آن   اس ب  ايـن سـ  اثـر نظـر داشـت      گون است ك  هر يک ب گرفت صورت

اريب بیهلـی،  اند تاكنون تحلیق كـاملی كـ  نگـاهی جـامع و آمـارس، بـ  تـ       نگارندگان جست 

اسـت  باشد صورت نگرفتـ  ها و مراسالت داشت ا ترسل از نظرگاه نام ا یا کتب  و ا توسلعتب 

توانـد در بـاب رفتارهـاس ديـوانی     و از اين منظر گنین پژوهشی مسبو  ب  سابل  نیست و مـی 

 هايی داشت  باشد.قديم روشنگرس

 

 بحث-2
 انواع نامه به لحاظ فرم و محتوا -2-1

هـا  ، گاه بر اساس فرم آنا ترسلا یا کتب  و ا توسلتاريب بیهلی، عتب جود در هاس مونام 

نـام  هاست و آنچ  در ذيل بـ  گذارس بر مبناس محتواس آناند و گاهی اين نامگذارس شدهنام

 آيد دربرگیرندة هر دو نوج فرم و محتوا است.  انواج نام  می

انـد.  نوشت است ك  افراد براس يکديگر میهاس بودهاس دوستان نام  اخوانیات: -2-1-1

ها خصوصـی  در تاريب بیهلی گیزس با عنوان اخوانیات نداريم، جز گند نام  ك  محتواس آن

(. 34، 11: 1414ايـم )ن.:: بیهلـی،  در ذيل انواج نامـ  آورده « نامة خصوصی»است و با نام 

اس رس تاريب اسـت بـ  شـیوه   گتوان در رسا ت تاريب بیهلی جست ك  روايتد یل آن را می

هـا، بخـ  مهمـی از كتـاب را     اين نامـ   ا کتب  و ا توسل ا ی ا ترسلعتب ك  در ادبیس  ال آن

گـرس تـاريب.   نگارس است ن  گزارشدهند، زيرا اساس اين دو كتاب ترسل و نام میتشکیل

ا ـدين  اسـت )منتشـب  گهـار نامـ  بـا عنـوان اخوانیـات ذكرگرديـده      ودر كتاب عتب ، شصـت 

نیز، اخوانیات بخـ  مهمـی از كتـاب را     ا ترسلا یا توسل(. در كتاب 112-34: 1413بديع،

اسـت. نويسـنده از هشـده نامـ  در كتـاب خـود بـ  نـام اخوانیـ  نـام           ب  خـود اختصـاد داده  
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 -222: 1414)باـدادس،  اسـت شت رقع  را در اين بخـ  آورده است و پس از آن هم هبرده

211). 

دادند كـ   هايی بوده ك  در آن ب  فرد يا افرادس امنیّت جانی مینام  امه:نامان -2-1-2

اس كـ   نامـ  انـد، بخشـوده شـود. امـان    هـا آسـیبی نرسـد و اگـر خطـايی مرتکـب شـده       ب  آن

هاست: رساند، در زمرة اين نام نويسد و عبدوس آن را میساالر میامیرمسعود ب  غازس سپاه

دل، دريـن میانـ    م، هزاهزس سـخت بـود... و سـلطان مشـاول    ديگر روز گون ب  درگاه شدي»

: 1414)بیهلـی، « بدو داد و امانی ب  خـطّ خـود نبشـت   عبدوس را بخواند و انگشترس خوي  

213). 

اس از سـوس جانشـین او   است ك  هنگام مرگ خلیفـ  مکتوبی بوده» نامه:بیعت -2-1-4

 درتـاريب  .(431: 1414)خطیبی،« ..گشت.میبراس اخذ بیعت، براس سالطین و ملو: ارسال

است ك  پس از درگذشت خلیفـ ، ا لادررُبـاو و جانشـینی ا لـائمُ برـاهللمرراو، خلیفـة       آمده بیهلی

ــت ــد بیع ــ جدي ــی نام ــر مســعود م ــراس امی ــل آن در  اس ب ــتن كام ــتد و م ــیفرس ــاريب بیهل  ت

 .(342-331: 1414است )ن.:: بیهلی،ذكرگرديده

را بـ  خـود اختصـاد     ا توسـل هـاس  هشت نامـ  از نامـ    :نامهتحیت و تهنیت -2-1-3

ايـن تحیـت   »...اسـت  گرفتـ  است ك  در قسم ا ثانی كتاب ب  نام امثل  و مخاطبـات جـاس  داده

« آيـد مـی یـت ايـن ايـام بزرگـوار گفتـ      افتـد و تهن اواخر ماه رمضان عَمّت میامن  اصـدار مـی  

 .(131: 1414)بادادس،

است ك  براس يـادآورس آنچـ  قـبال     اس بودهنام »عنی دراصطال  ب  متذکره:  -2-1-5

بـ  معنـی يادداشـت در    »(س نیز 123: 1412)رستگار فسايی،« نگاشتنداند میبودهت  يا نوشت گف

بـ  معنـی آن   »(. در تعريفی ديگر 114: 1414)انورس،« رفت میكارهاس دورة غزنوس ب نديوا

در  تـاريب بیهلـی  اسـت. در  (، كاربرد داشـت  113)همان: « گ  امروزه سیاه  و صورت گويیم

بودنـد،  هايی ك  ب  دسـتور امیرمسـعود بـ  خلیفـ ، ا لـائُم برـاهللمرراو نوشـت        نام  و نام كنار بیعت

بنهادنـد كـ    »شـود.  هاس دو ت غزنوس ب  خلیف  مشـاهده مـی  اس هم شامل درخواستتذكره
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گــون بــ  باــداد بازرســد »كــ : بنــدد بــر آن شــر  اســت عهــدامیــر، بــر نســختی كــ  آورده

 .(334: 1414)بیهلی،« را مومنین منشورس تازه فرستد...امی

در  لیلت نامة كاملی نیست و در تاريب بیهلی و عتب  نامی از  تشبیبتشبیب:  -2-1-1

است ك  گويا انشاهايی است مناسب مطلع نامـ   آن نیست، اما در ا توسل سیزده تشبیب آمده

هـاس انشـا    اكی از آن است ك  در ذيل آن، نمونـ  »تة مصحح كتاب، و آغاز سخن و ب  گف

  .پانويس( 421: 1414)بادادس، « استباشد درج شدهاسالت مناسب میك  براس آغاز مر

اس نامـ  »انـد.  را گفتـ  ( 111: 1414)انورس،« خرد و كوتاه»نامة رقعت )رقعه(:  -2-1-7

د مطا ب خود را شفاهی ب  سـلطان بازگوينـد   توانستنگون ، ك  گون نمیاست يادداشتبوده

« كردنـد تند و تلـديم  ضـور سـلطان مـی    نوشـ شـد، مـی  میبر قطع  كاغذس ك  رقع  خوانده

ها در تاريب بیهلـی و ا توسـل   گون هايی از اين يادداشت(. نمون 121: 1412)رستگار فسايی،

ه رفـت و بـار نبـود، رقعتـی     نماز ديگر گـون عبـداو بـ  درگـا    »خورد. میگشما ی ا ترسل ب 

هـا )ر.::  آگـاهی از ديگـر نمونـ    (. بـراس 21: 1414)بیهلـی، « مشلـس خالفـت...   نبشت بـ  

 ،ا ترســلا ــیا توســل(. در كتــاب 342و321، 331، 312-311، 343، 211، 214، 212همــان:
 .(211: 1414)ن.:: بادادس، بردنويسنده از هشت رقع  نام می

هنگام  ـزوم بـا تمهیـد ملـدمات مناسـب و      »است ك  بوده اسنام نامه: شکست -2-1-1

شده و معموال  بـراس طلـب   میمعاذير خردپذير، گنانک  وهنی بر اساس سلطنت نباشد، نوشت 

« اسـت شـده میديگر كشورها فرستاده يارس يا براس آگاهی، خطاب ب   کمرانان و سالطین

اس اسـت كـ  مسـعود    نامـ  ، شکسـت (. در تاريب بیهلی نمونـة ايـن نامـ    413: 1414)خطیبی،

د و در نويسـ خان میغزنوس، پس از شکست از سالجل ، در ربا  كروان، خطاب ب  ارسالن

 .(314-311: 1414)ن.:: بیهلی، كندآن از او طلب يارس می

« در آن دربـارة كسـی سـفارش شـده باشـد     »اس اسـت كـ    نامـ  : نامهه عنایت -2-1-9

است: كردهمتن مورد نظر، تنها بیهلی ب  اين نوج نام  اشارهدر میان س   .(112: 1414)انورس،

بودنـد، كسـی درآمـدس از طـاهر نامـة      گاه از گاه از آن كسان ك  ب  عـرا ، طـاهر را ديـده   »

(. 133: 1414)بیهلـی، « خواسـتی و او بفرمـودس تـا بنبشـتندس    مظا می يا عنـايتی يـا جـوازس    
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بـرد  مینام ابوا لاسم رازس ناماز فردس ب هاس خود، بیهلی همچنین در  من يکی از  کايت

بـرده و  است و آنها را براس امیر نصر سامانی مـی ك  كارش بزرگ كردن و تربیت كنیز بوده

 (.331)ن.::همان:  نويسداس براس او میداده و يک بار هم عنايت نام امیر او را صل  می

است ك  زمانی ك  ب  كسی نوعی عهد و پیمان بودهعهدنامه و سوگندنامه:  -2-1-11

اس بود، موا ـع   نوشتند اگر شال، خیلی  سو را میدادند و منشور  کومت ا کومت می

نامـ  كـ  آن را بـر زبـان     نوشتند ك  فـرد ملـزم بـود طبـق آن سـوگند     اس هم مینام و سوگند

  هـا يـا میـان دو امیـر بسـت     نامـ  كـرد بـ  انشـام وفـايف خـود بپـردازد. ايـن پیمـان        مـی جارس

س بیهلـی ثبـت   هـاس ايـن نـوج نامـ  بـ  خامـ       است يا میان شاه و امیـر. بهتـرين نمونـ    شدهمی

انــد: هـا بـدين شـر    هـايی نیــز بـ  قلـم باـدادس. برخـی از ايــن عهدنامـ       اسـت و نمونـ   شـده 

قـابوس بسـت    بـن اس ك  در زمان  یات امیر محمود میـان امیـر مسـعود و منـوگهر    سوگندنام 

مسعود... ك  ب  ايزد...و بدان خداس ك  نهان و آشکاراس خلق داند ك   همی گويد»شود: می

دار... سـلطان...، محمود...باشـد و شـرايط آن    قابوس، طاعتبنتا امیرر جلیلر منصور، منوگهر

 .(334، 311،  111-111)همان: « نگاه دارد...من دوست او باشم... است...عهد ك  او را بست 

اگرگـ  عاطفـت   »اسـت:  شـده يک مورد عهدنام  و سوگندنام  اشاره نیز ب  ا توسلدر كتاب 

كـ  از بنـدگان در   اسـت مستمر و كرم مسـتفی.... خداونـد عـا م...از آن مسـتانی گردانیـده     

مطاوعت دو ت خوي  وثیلتی  اصل كند، اما...از  ضرت اعلی... سوس من بنده ...در اين 

هـا و گـاه   (. در ايـن كتـاب گويـا مثـال    133 -1414:141)باـدادس، « معنی مثال نفاذ يافـت... 

هـا و برخـی مناشـیر    اندس گراك  در پايان تمامی مثـال آمدهشمارمنشورها نیز نوعی عهدنام  ب 

ــا صــا ب منصــب كــرده اســت كــ : ايــن عهــدس اســت  آمــده )ن.:: اســت كــ  پادشــاه ب

ا با عنوان مثـال  ها ر(، اما نگارندگان از آنشا ك  خود كاتب، اين نام 14س 44: 1414بادادس،

 اند.ها پرداخت است، در ذيل اين عناوين ب  آنكردهو منشور ذكر

نوشتند و در آن دالورس پس از فتح و پیروزس می»اس بوده ك  نام نامه: فتح -2-1-11

نامـ  بـ  شـهرها    كردنـد و گـون فـتح   و ششاعت پادشاه يا سردار و فرماندة جن  را بیان مـی 

هايی از اين نام ، در تاريب بیهلـی  نمون  .(141: 1414)انورس،« كردندجشن برپا میرسید می
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ة امیر مسـعود بـر   ، پس از پیروزس او یتاريب بیهلیاست. در بازتاب يافت  ا ترسلا یا توسلو 

)همـان:  « كندنام  نسختبرو و بونصر را بگوس تا فتح»گويد ك : تركمانان، امیر ب  بیهلی می

هـاس فـتح بـ  نلـا      امیر مسعود بر گرگانیان نیز بـ  دسـتور امیـر، نامـ      (. پس از پیروزس121

االو ـی بـ  آمـل    و امیـر مسـعود... روز شـنب  دوازدهـم جمـادس     »شـود.  مختلف فرسـتاده مـی  

)همـان:  « هـاس فـتح بايـد فرسـتاد...    بازرسید... و صا ب ديوان رسا ت بونصر را گفت: نامـ  

كنـد كـ  يکـی از آن دو، پـس از فـتح بخـارا       مـی هنامـ  اشـار  (. بادادس نیـز بـ  دو فـتح   114

انـد و ديگـرس را بـ  جانـب خـوارزم      دادهاست و در آن شیوة فـتح بخـارا را شـر    شدهنوشت 

گـون بـارس عـزّ سـبحان ... رقـم اختصـاد       »س بخـارا گنـین اسـت:    نام نويسند. آغاز فتحمی

ستحضار امـداد  کر ايزدس و ااست... روس ب  ايراد اوراد شخوي  بر ناصیة روزگار ما كشیده

 .(124: 1414)بادادس،« فضل ا هی آورده...

بـ  اوامـر كتبـی يـا شـفاهی سـالطین و ملـو: و وزرا در        »گويند مثال مثال: -2-1-12

هـا  (. بازتاب اين مثـال 411: 1414)خطیبی،« گشتمیغیر از تفوي. مناصب اطال مواردس 

اس از ايـن نـوج   مسعود خطاب ب  آ تونتـاش نمونـ   كنیم. مثال امیر میس  اثر مشاهده را در هر

ما را امروز  -اهللدامَ او تهللايیدَه-ا ر یم  اجب فا ل عم، خوارزمشاها ر مناوبسم»نام  است: 

بشاس پدر است و... بر شهامت و تمامی  صافت وس اعتماد هست ك  بـ  اصـل نگـرد و بـ      

: 1414)بیهلـی، « باشـد.... يکـدل مـی   فرج دل، مشاول ندارد و همان آ تونتاش يگانـة راسـت  

ا ـدين  هـايی نیـز سـلطان سـنشر خطـاب بـ  تـاج       (. مثـال 111(. نیز )ن.:: همـان:  311-313

فرمـايیم تـا در هـر  ا ـت كـ  باشـد،       مـی »... ا عباس دربارة رياست مازنـدران دارد:  بنا مد

ن معاشـرت  نگاهداشت جانب آفريدگار... سبب رستگارس خوي  داند... و با رعاياس جرجا

و فرموديم تـا در  فـو و  راسـت    (. »42-21: 1413ا دين بديع،)منتشب« و مشاملت كند...

آن از دزدان و  جــاس آرد و تنظیــفهــا بــر وفــق علــل و كیاســت، ا تیــا  و سیاســت بــ راه

 .(24: 1414)بادادس،« مفسدان واجب دارد

رمانـ ، در ملابـل نامـة    اسـت مح اس بودهرسد ك  نام مینظرگنین ب  مستوره: -2-1-14

بـار  يافت. ب  اين نام  تنهـا يـک  سرگشاده، ك  كسی جز مخاطب از محتواس آن آگاهی نمی



 121 ... الکتبه وعتبه یهابا نامه یهقیب خیتار یهاهمسنج نامه یبررس                   97بهار و تابستان 

است و آن نامة ا مد عبدا صّمد ب  بونصـر مشـکان اسـت:    شدهآن هم در تاريب بیهلی اشاره

 .(113:1414)بیهلی،« بوداس نبشت و جواب رسید... و سوس استادم ب  خطّ خوي  مستوره»

ــا و اســـت از مشموعـــ  راهنمـــايیعبـــارت بـــوده مشهههافهة مکتهههوب: -2-1-13 هـ

اسـتس  كردهمیهايی ك  شخصی بايد آنها را شفاهی براس طرم ملابل خود بیاندستورا عمل

اما همین مطا ب را بـراس آن كـ  همچـون راهنمـايی، جلـو گشـم قاصـد باشـد بـ  صـورت           

شـی  دربارة امرس ك  شفاهی بیان شده، سـپس من نکاتی »دادند. نوشتند و ب  او میمکتوب می

ــ  تنهـــا در تـــاريب بیهلـــی  .(122)همـــان: « ديـــوان آن را بـــ  تحريـــر در آورد ، ايـــن نامـ
اسـت كـ  محتـواس دو    آمـده میانشود. در اين اثر، از س  مشافهة مکتوب سخن ب میمشاهده

ون مشافهة عبدا شبار استس اما دربارة مضممشافهة امیر مسعود با ابوا لاسم  صیرس ذكرشده

يا اهللخی وَ مُعتهللمردس، اباا لاسم...ا حصیرس... گنان بايد كـ  گـون بـ     »است. نشدهاطالعاتی بیان

اس ك  با تـو  مشلس خان  ا ر شوس، سالم ما بر سبیل تعظیم و توقیر ب  وس رسانی و تذكره

-243: 1414)بیهلـی،  «ايی هر گ  نیکوتراست تودّد و تعهّد را، سبکی آن بازنمآمدهفرستاده

212.) 

انديشـم كـ    اس برادر و معتمد من(، ابا ا لاسـم ا حصـیرس... مـی   (يا اهللخی وَ مُعتهللمردس»

...پرسـند...، اگـر دريـن بـاب بـ       -ابوا مد محمّـد –باشد ك  از تو  ديث امیر، برادر ما 

اند: و بسیار، گیزس نگويند و دل ما در آن نگاه دارنـد و آن  ـديث را بـ  جانـب مـا      

و قـرار گرفـت كـ     » .(214-212)همـان:  « افگنند، تو نیز اندر آن بـاب گیـزس مپیونـد...   

و  هــاآيــد... و اسـتادم بونصــر، نامـ   جــا بـ  رســو ی فرسـتاده  عبـدا شبّار پســر وزيـر را آن  

 .(412)همان: « مشافهات نسخت كرد و نبشت  آمد

نويسـی و  عنـی رمـز و رمـز   معمّا و معمّا نوشتن ب  م»در اصطال ر دبیران معمّا:  -2-1-15

است و بیـرون آوردن معمّـا،   معمّا نهادن، ب  معناس توافق دو طرف  براس معمّائی، معمول بوده

اسـت.  رفتـ  كـار مـی  (، بـ  114: 1414)انورس،« ب  معنی خواندن رمز، ك  امروز متداول است

مسـعدس در  »ورد: برد همچون اين دو ممیها نامبیهلی در تاريب خود، گاهی از اين رمزگون 
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« نمـود ا صّـمد، ايـن  ـال بـ  شـر  بـاز      بـود بـا خواجـ  ا مـد عبد    وقت ب  معمّايی ك  نهـاده 

 (.341: 1414)بیهلی،

اس نويسد هم اكنون بـ   آيد تا نام خواج  گفت: صواب باشد ك  مسعدس را فرموده»

را بگويـد  ك  رسم است ك  وكیل در نويسد... و آنگاه بنده پوشیده او خوارزمشاه، گنان

تا ب  معّمـا نويسـد كـ  خداونـد سـلطان ايـن همـ  از بهـر آن كـرد كـ  بوسـهل فرصـت             

، 311: 1414)ر.:: بیهلـی،  ها(. براس مشاهدة ديگر نمون 314)همان: « است...داشت نگاه

111 ،311 ،312-314 ،311 ،331 ،334 ،1111.) 

« را  ـاوس باشـد.   اس كوگک ك  ب  طور مختصـر مطا ـب مهـم   نام » ملطّفه: -2-1-11

كـرد. در میـان سـ  اثـر مـورد      ( و گاهی هم امیر آنها را توقیع و امضا می112: 1414)انورس،

تمـام بنـدگان بـدو     ةو امروز كـ  نامـ  »ها است: بررسی، تاريب بیهلی جايگاه  ضور اين نام 

 1414ی،)بیهلـ « ها ب  خطّ عـا ی بـود...  مورّخ است، بر  کم فرمان عا ی برفتند ك  در ملطّف 

كرد و گفت: پدرم گذشـت  شـد و   امیر مسعود گاشتگاه اين روز، مرا بخواند و خا ی(. »... 3:

)همـان:  « فة خود ب  من انداخت، گفـت: بخـوان  برادرم را ب  تخت ملک خواندند... پس ملطّ

، 312، 311، 341، 211، 131-132، 113، 22(. براس بررسی موارد ديگـر )ر.:: همـان:  11

423 ،424 ،124،131 ،133 ،114 ،113 ،114 ،111 ،113 ،111 ،114 ،111 ،321 ،341 ،

 (.1113و 314-312، 341، 333

گفتنـد. در نوشـتن مناشـیر معمـوال     هاس ديوانی سرگشاده را مـی نام منشور:  -2-1-17

نـويس( آن بـ  وسـیلة دبیـرس بـزرگ يـا       داد. ابتدا سواد )پی سلطان فرمان نوشتن آن را می

نـويس(  شد و سـپس بـ  وسـیلة يکـی از دبیـران بیـا  )پـا:       میسا ت تهی صا ب ديوان ر

رسید... و منشور توقیعی نیز منشورس بـوده كـ    گاه ب  توقیع )امضاس( سلطان میشد و آنمی

 گنین گويند ك  منشور:(. هم111: 1414رسید )ن.:: انورس،ب  توقیع می

انی و سیاسـی و دينـی و   از ديوان رسائل در تفوي. مشاغل و مناصـب بـزرگ ديـو   »

رسید و گـاه عنـوان منشـور بـ  ا کـامی      گشت و ب  توقیع سلطان میمیعلمی و... صادر

شد ك  از ديوان خالفت، هنگام مرگ سلطانی و جلوس سلطانی ديگـر صـادر   میاطال 
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شـود.  گشت تا بدين وسیل  سلطنت آن پادشـاه از جانـب خلیفـ  بـ  رسـمیت شـناخت       می

ا کامی را هـم، كـ  هنگـام درگذشـت ملـو: يـا امـراس بـزرگ از جانـب سـلطان در           

: 1414)خطیبـی، « گفتنـد شـد منشـور مـی   تفوي. مناصب آنان ب  جانشینانشان صادر مـی 

ا کتبـ   هاس بسیارس از اين نام  در هر س  كتاب موجود است. در كتاب عتبـ  (. نمون 414

در گـردن كـردن   »خورد گون: تللیـد  میر ب  گشمرديف با منشوعناوين ديگرس نیز، هم

و بگتگـین  «(. »تفـوي. »همان: «)كار با كسی گذاشتن»و تفوي. «( تللید»)دهخدا، « كار

« ی بسـت و واليـت تگینابـاد بـدو سـپرد      اجب را بخوانـد و منشـور تـوقیعی بـ  شـحنگ     

ند بـ  سـپاهان و   و امیر... فرمود تا ب  نام بوجعفر كاكو منشورس نبشـت (. »3: 1414)بیهلی، 

 (.13)همان: « نوا ی...

، 311، 213، 231-231، 131، 134، 42، 43هـا )ر.:: همـان:   براس مال ظة ديگر نمون 

كـرد:  تـوان بـ  ايـن مـوارد اشـاره     مـی  عتب (س و در 1122و 331، 131، 141، 421، 332، 311

نیـز   ا توسـل ب و...(س در كتا11-11، 13-14، 14-3، 3-1: 1413ا دين بديع،)ر.:: منتشب

انـد )ر.::  گرفتـ  الس آن جاسها نیز در الب است و گاه مثالشدهيازده منشور ب  تفصیل بیان

 .(122-12: 1414بادادس،

فرمان و دستورس اسـت كـ  در آن پیشـامدهاس اتّفـاقی بـراس هـر       »مواضعه:  -2-1-11

باعـث ثبـات يـا    هـا و از عـواملی كـ     شود و از سبب و علت آنديوان تعريف و توصیف می

... قرارداد و دستورا عمل مانندس ك  بین سلطان و وزير يـا  رودمیگردد سخنها میزوال آن

شـد. هـر موا ـع  از تعـدادس پرسـ  و پاسـب       مـی  اكم يـا صـا ب منصـبی ديگـر نوشـت      

ك  از روس موا ـع  و جـواب   شد و طرم موا ع س يعنی وزير يا  اكم ملزم بود میتشکیل

اسـت.  تـاريب بیهلـی يادشـده    هـايی در از اين نوج نامـ  نمونـ   (. 212:1414ورس،)ان« كندكار

هـا  اين رسول برفـت و پیاـام  » اس از اين نام  است.موا عة بوجعفر كاكو با امیر مسعود نمون 

بگزارد و پسر كاكو نیکو بشنید و ب  غنیمتی سخت تمام داشت و جوابی نیکو داد و سـ  روز  

موا عة ا مد  سـن میمنـدس بـا امیـر      (.13: 1414)بیهلی،« ارگرفت...در منافره بودند تا قر

هـا بـدو خـواهم سـپرد مگـر نشـا  و شـراب و گوگـان و         امیر گفت: من هم  شال»مسعود: 
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بردارم تا نگرم و موا ع  نويسم تا فردا بر رأس عا ی... عر ـ  كننـد و   جن ... گفت: فرمان

امیـر  »(. 221)همـان:  « بـ  توقیـع مّكّـد گـردد     ها باشد ب  خطّ خداوند سلطان وآن را جواب

گون ديدار كـرد بـا قـدرخان و دوسـتی مّّكـد گرديـد بـ  علـد و          -رَ ری هللاو عَن  -محمود

تگـین بـود پسـر    عهد...، موا عت برين جمل  بود ك   رّه زينب... از جانب مـا، نـامزد ياـان   

 .(233-234)همان: « ا  كردندکقدرخان... و دخترس از آنر قدرخان ب  نام امیر محمّد علد ن

 (. 311، 314، 111، 412، 311، 312، 213-211براس مشاهدة ديگر موارد )ر:: همان: 

گفتنـد كـ  از محتـواس آن فلـط نويسـنده و      هايی مـی ب  نام  نامة خصوصی:-2-1-19

ا در گون  نامـ  تنهـ  است. ايننوشت گیرندة نام  مطلّع بودند و نويسنده، آن را ب  خطّ خود می

 خورد، همچون نامةعمّة امیر مسعود، لّة ختّلی، ب  امیر:میگشمبیهلی ب  تاريب

از خواج  طاهر دبیر شنودم، پس از آنک  امیر مسعود از هرات ب  بلب آمـد و كارهـا   »

يکروي  گشت...، امیر مسعود گاشتگاه اين روز مرا بخواند و خـا ی كـرد... پـس ملطّفـة     

  .(11)همان:  «ازكردم خطّ عمّت  بود  رّة ختّلیبخوانس بخود ب  من انداخت، گفت: 

وس گون از تگیناباد پی  امیـر مسـعود   »و يا نامة  اجب علی قريب ب  كدخداي  شربی: 

ي  ب  غزنین ك  او را شـبی  ب  سوس هرات رفت، نام  نبشت  بود سوس كدخداس و معتمد خو

 .(34)همان: « گفتندس

است ك  مأموريّـت  مانند فرمان و منشور بوده»رگشاده نامة س نامة سرگشاده: -2-1-21

اس مثـل گشـادنام    (.111: 1414)انورس،« دادندنوشتند و ب  دست وس میمی كسی را در آن

امیـر بـ  خـطّ خـوي      »نويسـد:  ب  پسـرش مسـعود مـی    شخان یخ سدر ماجراك  امیر محمود 

ك  ب  امـر امیـر مسـعود، بـ  طـاهر       اس( يا گشادنام 113: 1414)بیهلی،« اس نبشت...گشادنام 

اس ديگر بود در خبـر شـال   و نام »شود در مورد برنامة امیر در برابر تركمانان: میدبیر نوشت 

فريض  ب  جانب رس و جبال. و من ك  بوا فضلم اين ملطّفة خرد و نامة بزرگ تحريـر كـردم   

 .(121)همان: « ركابدار برفتو استادم پی  برد و هر دو توقیع كرد... و گشادنام  نبشتم و 

از طرم  کومت ب  عمّال جهت رسـیدگی بـ    »اس بوده ك  نام نامة مظالم:  -2-1-21

بار و آن نیز در (. اين نام  تنها يک111: 1414)انورس،« است.شدهشکايت كسی فرستاده می
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بودنـد،   گاه از گاه از آن كسان كـ  بـ  عـرا  طـاهر را ديـده     »...است. تاريب بیهلی ذكرشده

خواســتی و او بفرمــودس تــا كســی درآمــدس از طــاهر نامــة مظــا می يــا عنــايتی يــا جــوازس 

ها در تاريب بیهلی بـی  از دو اثـر   گونی نام گنانک  ديده شد گون  .(133)همان: « بنبشتندس

ترين داليل اين تنوج، رسـا تی اسـت كـ  نگارنـدگان سـ  اثـر بـر عهـده         ديگر است. از مهم

خواسـت  سـیماس سیاسـی، اجتمـاعی زمـان خـود را بـا توصـیف روابـط          هلی مـی اند. بیداشت 

هـا در قا ـب تـاريخی ادبـی، بیـان كنـد،  ـال        نگارس میان آندرباريان و مردم عادس در نام 

نگـارس و در ايـن   نگارس اسـت نـ  تـاريب   ترين هدفشان نام س ديگر، عا یك  دو نويسندهآن

 سعت تاريب بیهلی نیست.نگارس نیز جامعة هدفشان ب  ونام 

 

 هاآغازِ نامه -2-2

ها، نکتة شايان توج  در س  اثـر مـورد بحـث، ايـن اسـت كـ        دربارة گگونگی آغاز نام 

ها، با نام و ياد خـدا، يـا   ها در همة موارد يکسان نیست. گاهی آغاز نام جمالت آغازين نام 

، گاهی نیز نويسنده، قبل از پردازداس از قرآن است و پس از آن نويسنده ب  اصل نام  میآي 

كنـد و در آن عنـاوين و نعـوت و    مـی محتواس اصلی نام ، فصلی در توصـیف مخاطـب بیـان   

آمیــز بــراس تفخــیم و اس مبا اــ انــد بــ  شــیوهتركیبــاتی شــبی  ا لــاب بــوده»اس را كــ  ادعیــ 

یـز گـاهی در   (. نام نويسندة نام  ن424: 1414)خطیبی،« بردمیكارا ی ، ب داشت مکتوبٌبزرگ

ــر  ــ  ذك ــاز نام ــیآغ ــ    م ــاز عهدنام ــة آن را در آغ ــ  نمون ــد، ك ــوگندنام  گردي ــا و س ــا ه ه

شـود. از ايـن جهـت    مـی اس آغـاز كنیم. در مواردس نیـز، نامـ  بـدون هـید ملدمـ      میمشاهده

 كرد:ها ب  دو دست  تلسیما کتب  را بر اساس آغاز آنبیهلی و عتب  هاس تاريبتوان نام می

هايی ك  با نام خدا و دعاس طول عمر مخاطب و ذكر نعوت بـراس مخاطـب يـا    م ا ف: نا

 شوند.كاتب آغازمی

هـايی  پردازند. در اين بخ  ب  تفکیک، نمون ملدم  ب  اصل نام  میهايی ك  بیب: نام 

ا ترسـل كـامال متفـاوت از دو    ا ـی هاس ا توسلكنیمس اما از نظر آغاز، نام میاز هر مورد ذكر

و ذكر نعـوت مخاطـب و نـام خداسـت. ايـن       ها همراه با ملدم اب ديگر است و تمام نام كت
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دهـد.  مـی اس تمـام و گـاه فراتـر از صـفح  را بـ  خـود اختصـاد       آغاز و ملدم ، گاه صفح 

 ها در س  كتاب از اين قرار است: نامة  شم تگیناباد ب  امیر مسعود: هايی از آغاز نام نمون 

ا ـنععَم دراز بـاد در   ا ر یم، زندگانی خداونـد عـا م، سـلطان اعظـم، وَ رـی      منا ر اوبسم»

ــ   (. »4-4: 1414)بیهلــــی،« بزرگــــی و دو ــــت... ــا ی كــ گــــون ايــــزد ســــبحانهلل  و تعــ

ــکُ ــدم بوجــود     ما  ــ  از ع ــده را ك ــر آفري ــت اوســت...، ه ــار( بحلیل ا مُلک)صــا ب اختی

اسـت مبـذول      ـد كمـال او بـوده   است بر  سب استحلا  و قضیّت استعداد، آنچـ رسانیده

گفت ك  از زندگانی خداوند دراز باد. بنده می(. »3: 1413بديع،ا دين)منتشب« فرمودست...

زندگانی مشلس رفیع موالنا اهللجَل مُـنعرمر مخـدوم،   (. »211: 1414)بیهلی،« وس وزارت نیايد...

« نان(...دراز بـاد در دو ـت...  ا دين، ُقدوَه ا راسـالم و ا مسـلمین)ا گوس اسـالم و مسـلما    برهان

گون ايزد جلّت قُدرتُ )عظمت و قـدرت  آشـکار اسـت...    (. »34: 1413بديع،ا دين)منتشب

ب  كمال قـدرت... خـوي  ابـواب خزانـة ُتـوتری ا ُملـکَ َمـن تشـاء)خداوند  کومـت را بـ            

رس مـا  بـردا دارس و نفاذ فرمـان است و براس امر طاعتدهد( بر ما گشادههركس بخواهد می

صا بان خـرد از شـما(، در   س آدمیان نداس و اُو ُی االهللمرر مرنکُم)در میان جمل  عا میان و كافّ 

 اسدانت كار خود بکردند و هنوز درتوانی يافت. بازگرد تا (. »14: 1414)بادادس،« داده ...

 .(213: 1414)بیهلی،« و را هم بدان جمل  داريم ك  بودسب  كام نرسند ك  ت

 

 هانامهپایانِ  -2-4

داردس اس میـان تـاريب بیهلـی و دو كتـاب ديگـر وجـود      ها، تفاوت عمدهدربارة پايانر نام 

شــاءَاوُ هـا داراس عبـارت پايـانی، گـون: ارن    كـ  در تـاريب بیهلـی تعـداد كمـی از نامـ       گنـان 

باشـند،  ـال   هاس عربـی مـی  وا ساّلم يا ديگر عبارت تعا ی)اگر خداوند بلند مرتب  بخواهد(س

هـا داراس  هـا داراس جملـة پايـانی هسـتند و در ا توسـل تمـامی نامـ        ک  در عتب ، بیشتر نام آن

شـاءاو، واو وَ ـیّ ا توفیق)خداونـد سرگشـم  نشـات و رسـتگارس       عبارت عربی همچون: ارن

اسـت  شـده هـا ذكـر  است( و امثال آن است. از مواردس ك  در تاريب بیهلی پايانی براس نامـ  

گفـت كـ  از وس   زنـدگانی خداونـد دراز بـاد، بنـده مـی     »كـرد:  ونة ذيل اشـاره توان ب  نممی
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)همـان:  « موزارت نیايد ك  نگذارند... و اين رقع  ب  خطّ بنده بـا بنـده  شّـت اسـت وا سـال     

211). 

و در همـة معـانی از آنچـ     »...بـرد:  تـوان از ايـن مـورد نـام    براس نمونـ  مـی   الکتبةعتبةدر 

بینــد عــدول ننماينــد و متــابع رأس و ممتثــل  کــم او و مصــلحت كنــدا ــدين اشــارتمحیــی

(. در مـورد  3: 1413بـديع، ا دين)منتشب« )اگر خداس يگان  بخواهد(وَ دَه شاءَاوُباشند...إن

از »...كنـیم:  مـی ، براس نمونـ ، پايـان نخسـتین نامـة كتـاب را ذكـر      ا ترسلا یا توسلهاس نام 

م باشد توقّعی نمايند و اوامر ما را منلاد و امثلة او را ممتثل شکايت ايشان ك  نکايت آن معلو

اگـر خداونـد ملتـدر    «)عزيـز شـاءاو ا  باشند، تـا... عاطفـت مـا روزگـار ايشـان را دريابـد. إن      

ها ب  سبک ايـن آثـار   تفاوت س  كتاب در آغاز و انشام نام  .(23: 1414)بادادس،« بخواهد(

سـل دارد و ايـن سـبک كـ  رايـ  زمـان اوسـت گنـین         گردد، تاريب بیهلی سـبکی مر بازمی

ا دين بديع، نثر ب  سوس نثـر فنـی و   كرده، اما در دورة بادادس و منتشبنگارشی را طلب می

رود، پس در گنین شرايطی نويسندگان مذكور تمام تالش خود را بر آراسـتگی  متکلف می

 كنند.  كالم معطوم می

 

 هامحتوای نامه -2-3

ــتة   ــ از ديگــر نکــات شايس ــ   بررســی در نام ــر عتب ــی در براب ــاريب بیهل ــاس ت ــ  و ه ا کتب

هاست ك  بر اسـاس انـواج مختلـف نامـ ، متفـاوت      ا ترسل، مو وج مطر  در نام ا یا توسل

ها، گاه محرمان  و خصوصی است، گون نامة خصوصی، مستوره، معمـا و  است. محتواس نام 

يابنـد. نکتـة ديگـر    میاز آن اطالجاخوانیات و گاهی آشکار است، همچون منشور و همگان 

شـود. تنـوج   مـی ها، مناسب  ال و ملام، مو وعات مختلفـی مطـر   آن است ك  در اين نام 

ــ     ــانی در نام ــ  و ا توســل اســت. زم ــاريب بیهلــی بیشــتر از عتب ــا ســخن از مو ــوعی در ت ه

، 1: 1413بـديع، ا ـدين س منتشـب 421، 13: 1414دادن ب  فردس است )ر.:: بیهلی، کومت

،..(. و در جـاس ديگـر نويسـندة نامـ  بـ  تعزيـت و       31 -34، 23- 14: 1414س باـدادس، 14، 3

بـديع،  ا ـدين س منتشـب 331-332، 14، 11: 1414پـردازد )ر.:: بیهلـی،  تهنیت مخاطب مـی 

: 1414كنــد )ر.:: بیهلــی،مــی(س يــا شــکايت221 -114: 1414س باـدادس، 111-113: 1413
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(، گاهی نیز ب  د شويی يا شفاعت از كسـی  111-114: 1413بديع،ا دين س منتشب212-211

: 1414س باـدادس، 31-34: 1413بديع، ا دينس منتشب14، 14: 1414پردازد )ر.:: بیهلی،می

(. در مواردس هـم سـخن از عهـد و پیمـان میـان شـاهان و بزرگـان اسـت )ر.::         122-121

مخاطــب بیشــتر بــ  شــر   (. در اخوانیــات،34-141: 1414س باــدادس،13-13: 1414بیهلــی،

كنـد  مـی هـاس خـود را مطـر    پردازد و در  ـمن آن درخواسـت  دورس خود از مخاطب می

 .(422 -222: 1414س بادادس،124-123، 33-31: 1413بديع،ا دين)ر.:: منتشب

هاست. گـاه  هاس س  كتاب، توج  ب  مخاطب نام نکتة مهم ديگر در بررسی محتواس نام 

( و گـاه بـ  دسـتور     334: 1414شاه و خلیفة عباسی اسـت )ر.:.بیهلـی:   نگارس میان پادنام 

، 1نوشـتند )ر.:: همـان:   پادشاه ب  زيردستان گون: وزير و خان يا بزرگان مملکت نام  مـی 

، 44-42، 21-11، 11-14، 14-3، 3-1: 1413ا دين بـديع،  و... س منتشب124، 341، 13-13

هايی و گاه زيردستان نام  (221-12: 1414دادس،.س با، و..12-12، 31-42، 31-31، 41-41

(س در 331، 211، 214، 221، 43، 14، 4: 1414فرستادند )ر.:: بیهلی،براس دربار پادشاه می

-311، 1-1: 1414نگارس میان بزرگان مُلک با يکديگر بود )ر.:: بیهلـی، مواردس هم نام 

ــدينس منتشــب1111، 334، 331، 312، 111، 424، 312 ــدا  ، 124-123، 31-34: 1413يع،ب

 .(421 -222: 1414و... س بادادس، 121

 

 گیرینتیجه -4
، از  حـاظ  ا ترسـل ا ـی ا توسـل و  الکتب ة عتب ة بـا   تاريب بیهلیهاس در بررسی همسن  نام 

ها همچون: خوريم ك  برخی از آنس مختلف برمیساختار و محتوا ب  بیست و يک نوج نام 

نام ، مستوره، مشافهة مکتوب، معما، ملطّفـ ،  نام ، عنايتكره، شکستنام ، تذنام ، بیعتامان

. اسـت موا ع ، نامة خصوصی، نامة سرگشـاده و نامـة مظـا م، تنهـا در تـاريب بیهلـی، آمـده       

بینـیم. از  مـی  ا ترسـل ا ـی ا توسـل و  الکتب ة عتب ة برخی ديگر همچون اخوانیـات را در كتـاب   

هـايی  اسـت و ـی نامـ    هايی ذكرشـده نمون  ا ترسلا یوسلا تو  تاريب بیهلینام  فلط در فتح

همچون مثال و منشور در هر س  كتاب  ضور دارنـد. بـ  گمـان نگارنـدگان، ايـن تنـوج در       
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گـرس  خاطر ماهیت تاريخی، ادبی آن نیست، ك  بیهلی همچنین روايـت ، تنها ب تاريب بیهلی

اودات همة اصـنام را در تـاريب   منصف است و با تمام اقشار نشست و برخاست داشت  و مر

از آن ملطفـ  بـا    تـاريب بیهلـی  ها، بیشترين فراوانـی در  از نظر بسامد نام  است.خود گنشانده

نامـ   نامـ  و شکسـت  است و كمترين فراوانی را، مسـتوره، بیعـت   11.33و منشور % % 12/42

  دارند. اخوانیات نیز جايی در اين كتاب ندارد.

،  الکتب ة عتب ة هاس بیشترين  شم نام  %44و منشور با فراوانی  %13 ادر ملابل، اخوانیات ب

كمترين فراوانی را در ايـن كتـاب دارد و در ديگـر     %1اند و مثال با دادهرا ب  خود اختصاد

نیز بیشترين فراوانـی   ا ترسلا یا توسلاس در اين كتاب ذكر نگرديده است. در موارد، نمون 

، مثـال  %12نامـ   و پـس از آن تحیـت   %11و منشور %11، تشبیب %21از آن اخوانیات است با

هـا در ايـن كتـاب اثـرس     و از ديگـر نامـ    %2و سـوگندنام  هـم    %4نام  ، فتح%12، رقع  12%

يابیم شايد بـ  د یـل ماهیـت تـاريخی     نیست. اين ك  در تاريب بیهلی از اخوانیات، نشانی نمی

وادث پیرامون  کومت غزنوس تـا زمـان خـود    آن باشد ك  نويسنده هدف  ذكر تاريب و  

است، ن  مکاتبات شخص او با دربـار. در ملابـل در دو كتـاب ديگـر بیشـتر سـعی نويسـنده،        

نگارس اسـت و آمـوختن   دادن رابط  و مکاتبات خود با دربار است و هدم اصلی، نام نشان

 اين شیوه ب  آيندگان تا بیان تاريب.  

دارد. در بیشـتر   هـايی وجـود  ها نیز میـان سـ  اثـر تفـاوت    در گگونگی آغاز و انشام نام 

اسـت و تنهـا در برخـی مـوارد     ملدم  ب  اصلر نام  پرداخت هاس تاريب بیهلی، نويسنده بینام 

گینـی  هـا، مشـافهة مکتـوب و موا ـع ، نويسـنده بـ  ملدمـ        هـا و سـوگندنام   گون عهدنامـ  

هـا داراس جمـالت آغـازين    تمام نام  ا ترسل یاا توسلو  الکتبةعتبةاست و ی در آوردهروس

تعداد  تاريب بیهلی، در ا ترسلا یا توسلو  الکتبةعتبةها نیز برخالم هستند. از نظر پايانر نام 

و  نا طـاهري  و آ   ا مصطفیی ب   ق ا نّبها داراس جمالت دعايی و عربی گون كمی از نام 

ها ك  يکی مرسل اسـت و دو اثـر   تر ب  سبک اين كتابوا ساّلم و... هستند ك  اين مسا   بیش

ها هم نکتـة مهـم ايـن اسـت كـ  در      گردد. دربارة مخاطب نام اند بازمیديگر فنی و متکلف
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هـا، بـر اسـاس نـوج نامـ  تفـاوت دارد و در ايـن كتـاب در كنـار          مخاطب نامـ   تاريب بیهلی

 دستانشان نوشت هايی ك  از جانب پادشاهان غزنوس ب  خلیف  يا زير نام 

هاس ديگـر، همچـون دبیـران و بزرگـان و وزيـران نیـز مکاتبـاتی بـا         است، گروهشدهمی

نگارس يا از جانب سلطان بـ  زيـر دسـتان  اسـت،     ا کتب ، نام اند و ی در عتب يکديگر داشت 

ا دين خطاب ب  سلطان اسـت. در  هاس منتشبهمچون بخ  اول كتاب و در اخوانیات، نام 

 ها يا از جانب پادشاه است يا ب  پادشاه.نگارس، نام  الکتبةعتبةنیز همچون  ل ا ی ا ترسلا توس

هاس اين س  كتاب، درخور درن  اسـت و ايـن   تنوج مو وعی نیز در بررسی سبک نام 

هـا در  بی  از دو كتاب ديگر است و از داليـل ايـن تنـوج، وفـور نامـ       تاريب بیهلیتنوج در 

ها نیز تفاوت هاس كتاباست.  شم نام  ا ترسلا یا توسلو  الکتبةعتبةب   نسبت بیهلی تاريب

هـا، كـ    ها و ملطّفـ  اند، همچون رقعتها كوتاهبیشتر نام  تاريب بیهلیگیرس دارند. در گشم

نوج نام ، شرايط زمانی نگارش نام  و سبک نگارش كتاب ك  میان سبک سادة قرن گهـارم  

هـايی كـ    است. بخشی از نامـ  كردهت، اقتضاس گنین امرس را میو سبک فنی قرن پنشم اس

هـا، مشـافهة مکتـوب و    در تاريب بیهلی ب   حاظ  شم طوالنی هستند، عبارتنـد از: عهدنامـ   

هـا نیـز   ك  نثر كتاب رو بـ  سـوس تکلـف دارد نامـ     ها، اما در عتب  با توج  ب  آننام شکست

ــوالنی ــرين نامــ  ترنــد و كوتــاه ط ــت. نامــ     هــاس ات ــن كتــاب، اخوانیــات آن اس هــاس ي

تر از آن. تفاوت سبکی ايـن سـ    اند و گاه طوالنینیز همچون عتب  طوالنی ا ترسلا یا توسل

اسـت. در تـاريب بیهلـی بیشـتر بـا      تـأثیر نبـوده  هـا، بـی  هاس آناثر نیز، بر ساختار جمالت نام 

نويسـنده تمـام تـالش خـود را      رو هسـتیم و در دو اثـر ديگـر،   بـ  جمالت سـاده و كوتـاه رو  

 است تا ب  آراي   فظی كالم بپردازد.بردهكارب 

هاس بیهلی بـا وجـود سـادگی    نام اين س  كتاب، اين نتیش   اصل شد ك  پس از بررسی

هـاس دو كتـاب ديگـر دارد از رسـايی،     اس ك  در شیوة نگارش نسبت ب  نام درخور مال ظ 

شترس برخوردار است ك  نگارندگان تنها د یل آن را شیوة بالغت، اقناج مخاطب و زيبايی بی

 سهل ممتنع بیهلی در نگارش متن دريافتند.
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 هایادداشت
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