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و البّته -از ديرباز به نگارش مكتوبات رسمي و غير رسمي و اظهار مهارت و فضل خويش 

اند و مطابق آنها به نگارش مكتوبات  آداب و قواعدي را مدنظر داشته-رقابت با اقران

از جمله موارد موثّر در اين باره، باورهاي مذهبي و عقايد عامه و . اندزدهدست مي

گاه تحت تأثير عقايد شخصي كاتب و گاه به واسطة عقايد بعضاَ خرافي است كه 

اند تا آنجا كه برخي دبيران، مذهبي و يا متأثّر از محيط طبيعي و اقليمي پديد آمده
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 اسالمي تا اواخر عهد تيموري در اين ةانشاء و كتابت را با اتّكا بر آثاري كه در دور

  .اند، مورد بررسي قرار دهندباره نگاشته شده
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 مقدمه -1

هاي نامربوط به يكديگر است كه ، ترس بيهوده از عوامل و مرتبط دانستن پديدهخرافه
علوي .(رابطة آنها نه از نظر علم و عقل ثابت شده و نه از سوي دين تأييد شده است

 )1383:250نژاد،

هاي معموالً بين ضرورت؛ معلول زندگي مردم است،   چگونگي پيدايش خرافات
ف جرياني وجود دارد كه چگونگي آن جريان براي همگان حيات يك قوم در ادوار مختل

 در ،ها كه در واقع رموز قوانين طبيعت و زندگي استاين پوشيدگي. تواند روشن باشدنمي
توّلد خرافات هم در حقيقت . هام و خياالت رهنمون گرديده استوها را به ابادي امر انسان

: 1357ناصح،.(ه با طبيعت موجود استمعلول همين عكس العمل مبهم نفس بشري در مقابل
178 -177(  

از دورترين اعصار در ميان  كتابت و دبيري از فنون شريف، ارزشمند و ضروري،
 ضرورت وجود دبير و ،مشاغل و طبقات افراد اجتماع بوده است و در دربارهاي پادشاهان

  .ديواني ويژة دبيران امري ناگزير بود
به همراه آن لشكر، دبير سرشناسي ،كردندري گسيل ميشاهان ايران باستان، هر گاه لشك

دادند كه جز به راي و انديشة او كاري نكند و را مي فرستادند و به فرماندة لشكر دستور مي
هايي به كاتب سپس پادشاه در باب سپاه توصيه. از فضل و دورانديشي كاتب ياري بگيرد

 وي ؛ نيز مؤيد اين مهم است» النوادرمجمع«نوشتار مؤّلف ) 4: 1357جهشياري، .(نمودمي
دارد كه نوح بن منصور، اسكافي دبير را به همراه سپاه ساالر خويش به جنگ ابراز مي

.  به ياد او آورد،ماكان فرستاد و از او خواست تا هر آنچه را سپاه ساالر فراموش كرد
   ).25:  1381سمرقندي، عروضينظامي(

دانستند و  نوشتن و شمردن را به خوبي نمي، كه اعرابكندابن خلدون چنين ابراز مي
رفت و نظر به اينكه خالفت، تنها جنبة ديني داشت سوادي، صفت ممتاز آنان به شمار ميبي

و هيچ يك از امور سياسي كشوري در آن نبود، نويسندگي نيز در نظر آنان، هنري به شمار 
 ترسالت و مكاتيب در ايران پيش از اسالم، و با آنكه از) 454: 1366خلدون، ابن. (آمدنمي

توان دريافت كه اين قسم از آثار قابل توجهي باقي نمانده است، با مالحظة آثار موجود مي
كه بيشتر محقّقان  اقسام نيز در ايران پيش از اسالم، شهرت و رواجي تمام داشته است، چنان
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 و مختصات آن از طريق ترجمه به و مورخان قديم و جديد بدان تصريح كرده اند؛ قواعد
طور مستقيم و غيرمستقيم در دواوين خلفا تقليد شده و اثر گذاشته است و در تكوين و 
. تكامل مكاتيب و ترسالت زبان عربي بعد از اسالم، سهمي بسزا داشته است

  )283:1375،خطيبي(
شاهان و خالفت  صاحب جايگاهي مهم و واال در دربار پاد،در دورة اسالمي نيز دبيران

 ند شدشدند و افراد اين طبقه از ميان خردمندان، زيركان و آگاهان علمِ سياست انتخاب مي
 با وجود پشت سرگذاشتن آزمون هاي سخت در ،اما جالب توجه آن است كه اين افراد

توان آن اعتقادات شدند كه ميدوران باستان و اسالمي، گاهي اوقات به مواردي معتقد مي
  .از مقولة باورها و خرافات شمردرا 

  لهئبيان مس -1-1

لة كانوني پژوهش حاضر، تاثير باورهاي عامه و خرافات در كتابت و دبيري و ئ مس
 صبغة ، جنبة آداب و رسوم و برخي،عقيدة نويسندگان آن است كه برخي از اين باورها

آيد، اين گونه آثار بر مياند و بنا بر آنچه از مطالعة مذهبي و تعدادي نيز جنبة خرافي داشته
  . نگريسته اندكّتاب به اين گونه باورها به ديدة اصولي كه رعايت آنها ضروري است، مي

  ضرورت پژوهش  -1-2

 ،جست و جوي باورها، طبقه بندي آنها و بررسي ميزان پايبندي نويسندگان به آنها
  . ضرورت پژوهش حاضر را ايجاب كرده است

  پيشينة تحقيق -1-3

 )ص(مبارزه پيامبر« مقاالت گوناگوني چون ، و باور در زمينه هاي مختلف دربارة خرافه
بسترها و پي «، 21 شيعه شناسي ، سال ششم، شماره ةفصلنامدر » با آداب و رسوم خرافي

 ديني از ةخرافه ستيزي در انديش«، مرتضي داوودپورنگارش » آمدهاي اجتماعي خرافات
، مرداد )59پياپي  (3 سال دوازدهم، شماره ، حوزهة انديشةدر فصلنام» ديدگاه شهيد مطهري

 ةپوررضا در انديش حبيب اهللا نگاشتة »رافات از مذهبلزوم تفكيك خ«، 1385و شهريور 
دانشكدة ) ةنشري (ةدر مجل» رد پايي از كوره راه خرافات«، 1304ايرانشهر در ارديبهشت 

 و موارد 54 ة شمار-  1357 تابستان ةادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد شمار
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در كتابت، مقاله يا مطلبي اختصاصي باور و خرافه ديگر به چاپ رسيده است اما دربارة 
  .نگاشته نشده است

كوشيم تا ضمن برشمردن شرايط جايگاه و اهميت دبيران و دبيري به در اين مقاله مي
  .آداب و رسوم و خرافات جاري در دوره هاي مختلف در اين حوزه پرداخته شود

 بحث -2

  آغاز كتابت و ديوان -2-1

ار خويش نقل نموده اند، اول كسي كه كتابت بنابر آنچه جهشياري و ابن عبدربه در آث
و به روايت ابن عبدربه، سي [بود كه سيصد سال »آدم«سرياني و ساير كتب را وضع كرد، 

قبل از مرگ خود چنين كرد و ادريس اول كسي بود كه بعد از آدم، با قلم، خط ] سال
  )211 : 1953، 4 و ابن عبدريه، ج 91: 1357جهشياري، .(نوشت

 كتابي است كه نام افراد و ،اول. را به دو تعبير به كار برده است» ديوان«خلدون، ابن 
 جايگاه نشستن ،حقوق و دخل و خرج و ارزاق و مستمري ها در آن ثبت شده است و دوم
 اين اصطالح، ةمباشران و كارگزاران و به اصطالح امروز، اداره است ولي در وجه تسمي

شيروان، كارگزاران ديوان حساب خويش را ديد كه مشغول روزي انو توجيهاتي آورده كه
  شاه خطاب به حسابگر. رسيد كه خودگويي مي كردندحساب بودند و چنين به نظر مي

 خطاب به اين طبقه و مكان آنها گفته شد و در پي ،و از آن پس اين لفظ. ديوانه: گفت
 فارسي، برابر شيطان است  ديو در ي آن حذف شد و توجيه ديگر اينكه]ه[كثرت كاربرد، 

و چون كاتبان در محاسبه همچون ديوها، سرعت عمل دارند، بدين نام خوانده شدند، 
دانسته و اين » دبستان«و » دبير«، »دفتر«ريشه با  و هم» يپ«ضمن اينكه ريشة ديوان را از 

: 1973، 1 ابن قتيبه دينوري،جو1366: 465ابن خلدون، .(توجيهات را مردود شمرده است
 واژة فارسي است كه اعراب آن را به كار بردند و البته آن را به فتح دال ،واژة ديوان) 85

و تأسيس ديوان را به عهد ابوبكر نسبت داده است ) 187 : 1341صولي، .(تلفظ نمي كنند
 و ابن خلدون و  در حالي كه اين امر به عمربن خطاب نسبت داده شده است) 188: همان(

دهند كه مطابق وايتي ديگر، شكل گيري ديوان را به عهد عمر نسبت مينيز صولي در ر
 در دورة عمر خّطاب وضع ،]و در نظر صولي، فيروزان[گفتة آنان، ديوان به اشارت هرمزان 

  )1.(شد



123  بازتاب باورهاي عامه در كتابت و انشاء در دورة اسالمي                       93بهار و تابستان 

  اهميت كتابت -2-2

ابن عبدربه در اين باره آورده .  بسيار سخن گفته شده است،در بيان شرف نوشتن و قلم
علَّم : گوياي برتري فضل كّتاب است كه فرمود،)ص(امبرش ند بر زبان پيسخن خداو: است

، ج 1953ابن عبدربه، .(كراماً كاتبين: بالقلم علَّم االنسانَ ما لم يعَلم و قول خداوند بلندمرتبه
خداوند مالئكه كاتب را كه خطاب كراماً كاتبين نهاد، : و راغب اصفهاني گويد) 215: 4

 مي دانند، آنچه را كه انجام مي دهند و گفته شده كه هر كار و پيشه اي كراماً كاتبيني كه
نيازمند يك هوشياري است و كتابت، نيازمند دو هوشياري؛ اول، جمع كردن معاني به 

راغب اصفهاني، .(وسيلة دل و جمع حروف به وسيلة قلم و به فارسي، به آن دبير گويند
  )97: 1، ج 1961

در اين باره . گاهي حتّي آن را بر ديانت نيز مقدم دانسته اندفضل كتابت چنان بود كه 
 ابوموسي را به خاطر به كار ،حكايتي نقل شده است كه در آن عمر» كتاب سلطان«در 

دين او به خودش : گماشتن كاتبي نصراني سرزنش مي كند و ابوموسي در پاسخ مي گويد
در مورد ديگر نيز از غالمي كه مربوط است و آنچه به من مربوط است، كتابت اوست و 

 صاحب اين غالم در جواب اين پرسش عمر ؛ ياد شده،كاتب و حافظ و البتّه نصراني است
ابن قتيبه .(دانمتر مي گفته بود كه او را از همه محرم،»لو اِتََّخذتَه كاتباَ؟«كه گفته بود 

  )78: 1973، 1دينوري،ج
ر طول تاريخ براي هشدار دادن به كّتاب از كتابت از چنان اهميتي برخوردار بود كه د

به نقل از » محاضرات االدبا«شود؛ از جمله، راغب اصفهاني در كاتبان بد، نام برده مي
 در ذم دبيران بدنام نخستين، همچون معاويه و مروان حكم مثال مي آورد كه از هر ،جاحظ

 اين مبحث، ةو در ادام) 98: 9، ج 1933نويري، . (يك خيانت و ناراستي پديد آمده بود
ناتواني كاتبان، ناخوشي خط، تأخير و مماطلت در نگارش و كتابت زنان نيز سرزنش شده 

 به نقل از عمر، استخدام زنان در كتابت منع شده ،و در محاضرات) 101-99: همان(است
  .است
  جايگاه دبيران -2-3

- كريستين(آمدند  مي يكي از چهار طبقة برتر جامعه به شمار،دبيران در دورة ساساني 

به گفتة جهشياري، اول . شدندو خود نيز به طبقات گوناگون تقسيم مي) 149: 1368سن،
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و ) 2: 1357جهشياري، .(كسي كه مراتب ايشان را روشن گردانيد، جمشيد بن اونجهان بود
وزير (داد دبير : خوارزمي در مفاتيح العلوم، آنان را به هفت طبقه تقسيم كرده است

كنز  و)دبير درآمد خاص شاهي(، گزك آمار )دبير ماليات(، شهر آمار دبير )تريدادگس
 زير دست ديبهربد، وظيفه خود ، تمامي دبيران مذكور.)دبير اوقاف و امور خيريه(آمار دبير 

  )289: 1375 و خطيبي، 199: 1368كريستين سن، .(را انجام مي دادند
 از دانش هاي ،وزة رسائل و مكاتباتدبيران عالوه بر آگاهي بر دانش دبيري در ح

، هرگاه شاهان »جهشياري«سياسي، امور لشكري و مترجمي نيز آگاه بودند؛ بنابر نوشتار 
كردند، فرد شايسته اي از دبيران را نيز به همراه لشكر روانه ايران باستان، لشكري گسيل مي

شة او كار كند و از فضل و ي و انديأدادند كه با ركردند و به فرمانده لشكر دستور ميمي
: همان(كردهايي به دبير ميدورانديشي دبير كمك بگيرد و پادشاه نيز درباب لشكر توصيه

كه نمونة اين قاعده، حكايتي است كه در چهار مقاله دربارة لشكركشي منصور بن نوح ) 4
-مينظا (. نقل شده است»ماكان كاكي« براي رويارويي با ، دبير»اسكافي«و همراهي 

   )27- 24: 1381سمرقندي،عروضي
در دربار ساساني، دبيران مترجمي نيز وجود داشتند كه نامه هاي رسيده از كشورهاي 

و پيرو  ) 199: 1368كريستين سن،  . (ديگر را ترجمه مي كردند و بدان پاسخ مي دادند
ار  دبيران در دولت ساساني نفوذ بسي:چنين جايگاهي است كه كريستين سن مي نويسد

داشتند و گاهي در زمرة مقرّبان پادشاه ذكر شده اند و پادشاه احياناً به اين طبقه مأموريت 
  )199: 1368سنكريستين. (كرده استهاي سياسي نيز محول مي

 طرف مشورت و امين اسرار پادشاه بودند و مطابق نقل عقدالفريد، كاتبان ، كاتبان
 كتابت را بعد از ،وي. بان گوياي او هستندپادشاه، چشمان ناظر و گوش هاي شنوا و ز
 كتابت را اولين زينت دنيا »سهل بن هارون«خالفت، برترين مرتبة دنيا شمرد و به نقل از 

   )232: 4، ج 1953ابن عبدربه،  (.شوددانسته است كه فضل و دانش بدان منتهي مي
نوشتن بود، دبيري از در دورة امويان، از آنجا كه نياز به وجود دبير در حوزة خطّ و 

منزلت چنداني برخوردار نبود و وزارت در اين دوران، باالترين منصب بعد از خليفه به 
ويژه در دوره هاي آغازين يان كه ادارة امور دربار آنان ب اما در دورة عباس رفتشمار مي

 گرفت؛ از آنجاگرفت، صناعت دبيري رونق ورت مي توسط كارداران ايراني ص،خالفت
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كه كاتبان معتمدترين افراد در دربار بودند، انجام بسياري از امور مربوط به پادشاه و مهر و 
، كاتب يا دبير »ابن خلدون«گرفت و به گفتة امضاي بسياري اسناد توسط آنها انجام مي

ابن .(زدكرد و مهر شاه يا سلطان را بر آن ميعباسي، اسناد دفاتر احكام را خود صادر مي
  )471: 1366، خلدون

از موضوعات مورد تنازع كه شايد هنوز هم نتوان پاسخي قاطع بدان داد، پاسخ به اين 
گويندگان و نويسندگان در طول تاريخ، هر يك . پرسش است كه قلم برتر است يا شمشير

  هايي از ظنّ خويش، طرف يكي از صاحبان اين دو را گرفته اند و برخي نيزبنابراستدالل
  )3.(اند جانب انصاف و اعتدال را رعايت كرده،وريدر اين دا

  هاي كاتبويژگي -2-4

گشت؛ لذا طور كه در بخش پيشين اشاره شد، كتابت، كاري مهم محسوب مي همان
برخي از اين . هايي را كسب نمايدبايست جهت احراز اين مهم، شايستگيكاتب مي

ات رفتاري، معلومات شرايط، ويژگي هاي جسمي فرد كاتب است و برخي ديگر، خصوصي
  .است كه گاه با اعتقادات خرافي نيز عجين شده است... و 

از ويژگي هاي «:  دربارة خصوصيات جسماني كاتب مي نويسد»االعشيصبح«صاحب 
و انبوهي ريش ) شنوايي( قد متوسط و معمولي است و كوچكي سر و سبكي گوش ،كاتب

 صفات ،و در جاي ديگري) 24: 1919 ،1قلقشندي، ج(» و جامة مناسب در برداشتن
 بزرگ جّثه نباشد، ،و با اين همه... «: نمايدجسماني را كه برازندة كاتب نيست ذكر مي

براي اين كه اين صفات ... اعضاي نامتناسب، ريش بسيار بلند و سر بزرگ نداشته باشد
  )225 :4، ج 1953 ابن عبدربه،  وهمان. (نيست] دبير[شايستة صاحب زيركي و هوشياري 

 حماقت و ة نشان،در فرهنگ عامه نيز اين اعتقاد خرافي كه ريش دراز و سر بزرگ
خالف اين اعتقاد را آورده و »  ايرانةفرهنگ عاميان« اما هدايت در   رواج داشته،جهل است

 در اثر مذكور ،در ضمن)68: 1379هدايت،.(سر بزرگ را نشانه عقل و كياست دانسته است
مولوي نيز به )72: همان.(في، ريش دراز، نشانة حماقت دانسته شده استبنا بر اعتقادي خرا

  : كنداين خرافه اشاره مي
  آنچه لحياني به خانه خود نديد                  هست بر كوسه يكايك آن پديد

)6/2027: 1377موالنا، (  
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له گزينش ئ بيانگر ديدگاهي خرافي به مس، صفات فوق،همان گونه كه مشهود است
در برابر ويژگي هاي جسماني، بحث مفصلي را به بيان سايرصفات دبير . تبان بوده استكا

شايسته «: اختصاص داده اند كه ذيالً به صورت مختصر به برخي از اين آرا اشاره مي شود
، ج 1933نويري، (»  عادل، ديندار، امانتدار، سليس بيان و گشاده زبان باشد،است كه كاتب

لق و نيكو ديدار باشد و وقار علما و زيركي و نكته سنجي دانايان را داشته شيرين خ«و ) 1: 9
  ) 98: 1961راغب اصفهاني، (».باشد

 اشاره به سخنان خسرو پرويز خطاب به كاتبش خالي از اهميت نيست كه ،در اين مورد
رازپوش و راستگو باش و در خيرخواهي بكوش و جانب احتياط را رعايت «: مي گويد

سان كه از دشمنت  ا مردم به نرمي رفتار كن و از آنها با احتياط، كناره كن، همانب... كن
  )80: 1973، 1ابن قتيبه دينوري،ج(»...كنياحتراز مي

بايد بايست جامع صفات جسماني و خلقي مذكور باشد، ميعالوه بر آنكه فرد دبير مي
تخاب شدن در دربارهاي شاهي كه بر قواعد و فنوني نيز مسلّط و آگاه باشد تا شايستگي ان

  .را كسب كند
 خوشنويس بودن براي كاتب بسيار مهم محسوب مي شده است چرا كه ،از طرفي

 در واقع زبان دست است و شادابي درون و سفير عقل و وحي انديشه و سالح ،خوشي خط«
بن ا(» .شناخت و ماية آرامش دوستان به هنگام فراق و هم سخني شان به هنگام دوري

  )226- 228: 4، ج 1953بدربه، ع
در كتاب سلطان نيز صفات و ضروريات ديگري براي كاتب ذكر شده است كه نشان 

كسي كه توانايي جاري كردن آب و استهالل ماه و «: دهندة نظر ايرانيان در اين باره است
شناخت اوزان و هندسه و نصب رسل و ساخت ادوات صفت و دقايق حساب را نداشته 

  )79: 1973 ،1ابن قتيبه دينوري،ج(» .ابش ناقص استباشد، كت
ثير بسياري بر كتابت دوران اسالمي نهاده أ ت،شايان توجه است كه كتابت ايران باستان

ثير آن پس از اسالم أ يكي از جمله اين آثار، شرايط انتخاب دبير در ايران باستان و ت؛است
: كندبه پاره اي از اين شرايط اشاره مي » الوزراء و الكّتاب«ابن عبدوس جهشياري در. است

رسم جاري در روزگار پادشاهان ايران چنين بود كه پادشاه دستور مي داد كه كاتبان «
ساي دبيران آزموده شوند و ميزان ؤجوان و آنان كه پرورش يافتة درگاه بودند، توسط ر
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 نام او به ، مي شد هر كدام كه مطلوب روسا واقع،خرد آنها سنجيده گردد و از بيان آنان
دادكه از آنان كمك گرفته شود و به ساير پادشاه عرضه مي گرديد و پادشاه دستور مي

كرد تا به هر يك شان، وضعيت آنها تغيير ميد و به ميزان آثار و كتابتنعمال پادشاه بپيوند
   )3: 1357جهشياري، (» .به ميزان استحقاقش مقام و مرتبه داده شود

   و خرافات در كتابتباورها، آداب -2-5

 پديده اي است روحي و اجتماعي كه در اصل به معني سخن ، جمع خرافه،خرافات
شود  به عمل يا اعتقادي اطالق مي،بيهوده، باطل، افسانه اي و اسطوره اي است و در تداول

ها  ها، اعتقاد به جادو و بخت يا درك نادرست علت و معلولكه از ناداني، ترس از ناشناخته
هاي تاريك حيات آدمي در روزگاران گذشته  از دوره،اشي شده است و اين پديدهن

حكايت دارد و در پي نفوذ در ذهن بشر، تفكر و استدالل او را تحت سيطرة خود در آورده 
 )6و5: 1371گ، ينوار.(است

ها و تالش او در جهت يافتن پاسخي اين گونه اعتقادات، معلول ترس بشر از ناشناخته
تسكين خاطر خويش در برخورد با طبيعت، رويدادها و حوادث است و بنا به اعتقاد جهت 

هاي بي شمار درباره طبيعت و الؤهاي علم و هنر عوام، همين س يكي از سرچشمه،محجوب
توانست پاسخي دقيق و درست به آفرينش بود؛ از آنجا كه آدميزاد هزارها سال پيش نمي

بيعت بدهد، به ناچار با اين گونه پاسخ ها دل خود را خوش چرايي رخدادها و پديده هاي ط
و حوادث گوناگوني چون سيل، زلزله، باران و گرما و سرما ) 40:1382محجوب، .(كردمي

آورد  و براي كاستن از قهر طبيعت و همراه كردن آن را نمودار خشم طبيعت به شمار مي
و در ) 117و118: 1357،ناصح.(دآورباخود، اوراد و ادعيه و مراسم خاص به جاي مي

  .شمردمراسم و اذكار آورده ميهمانو باليا را حاصلحوادثطبيعي و عادينتيجه، رفع
هدايت معتقد است كه ملت هاي كهن و قديمي، بيش از ملت هاي جوان، اعتقادات و 

 اند، درخرافات عوامانه دارند، بخصوص آنهايي كه با ملت هاي گوناگون برخورد كرده
نتيجة آميزش و تماس آيين و اخالقشان، افكار و خرافات تازه تري تراوش كرده، نسل به 

  كنددر حوزة اعتقادات، بشر براي راهنمايي خود به عقل اتّكا نمي. نسل باقي مانده است
 ةبه قلب و احساسات و قو بلكه به واسطة ميل و احتياج و نياز به دانستن علت وجود اشيا

 )21:1379هدايت، .(بردتصور پناه مي
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 مقابل(فال  گرفتن، مقابل  تطير و مرادف مروا ، ل، به معني شگون  و فال  نيكأتف

چيزي است و    به معني فال  بد گرفتن و فال  بد زدن  به،است و تطير، معادل مرغوا) مرغوا
ر يا عيافت يا تطي. در اصل،  فال  گرفتن  به  مرغ  است  و آن  را عرب  به  فال  بد مي داند

زجرالطير، بدين نحو بود كه يا پرنده يا آهو و يا حيوان ديگر را با سنگ ريزه يا صدا يا 
آوردند؛ چنانچه اين حيوان از دست راست عالمتي ديگر مي رماندند يا به پرواز در مي

       ناميدند و آن را به فال نيك  آن را سانح يا سارح مي،حركت مي كرد و مي گذشت
 گرفتند و چنانچه از دست چپ حركت مي كرد، آن را بارح مي گفتند و از آن تطير مي
  زجرالطير  از ،ناميدندكاهن را زاجر نيز ميگرفتند و به همين جهت، فال بد ميزدند و بهمي
كلمات طائر و طير و طيره را كه از كلمه ،چنين معني به پرواز در آوردن مرغ و همدر 

لسان،  (.بردند در مفهوم شومي و نحوست به كار مي، اشتقاق يافته بود،به معني پرنده)طير(
1356 :38(  

دبيران با وجود دانش فراوان در حوزه هاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اجتماعي و 
 به برخي باورها و اعتقادات در حوزة كاري خويش ،ثيرپذيري از اجتماعأ پيرو ت،اقتصادي

 در بخش نظري آثار ،يت اين موارد در حوزه عمل و خود ضمن رعامي شوندپايبند 
هاي بارز از نمونه. نمودندخويش، مخاطبان و نوراهان را نيز به مراعات آن اصول ترغيب مي

 در اثر خويش آورده است ، با ذكر شواهدي»ناموس خواري«در اين باره، مطالبي است كه 
اري شد و تنها به ايراد نظر او  از ذكر شواهد مؤلف خودد،كه براي پرهيز از اطالة كالم

 لفظي نويسد كه به فال پسنديده باشد و از ،تا ممكن باشد« بر اين مبنا كه ) 4(بسنده مي شود
الفاظ و معاني كه به فال بد باشد، احتراز تمام واجب داند و بلكه اين شرط در تمام مكتوب 

ر نفوس، اثري بس عظيم و محاورات و مخاطبات نيز مراعات بايد كرد كه اين معني را د
 اين شرايط را تا به غايتي رعايت كنند كه الفاظي كه از ،باشد و بلغاي كّتاب و ارباب آداب

  )2/18:ناموس خواري(».تصحيف يا قلب آن معني كه به فال بد باشد مفهوم گردد، ننويسند
شد، پرداخته مي ادوات و ابزار نوشتن را شامل در ذيل به شماري از اين اعتقادات كه عموماً

  .شودمي
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   قلم-2-5-1

 شامل رنگ، ضخامت، پوست و راستي آن ،عمدة آداب و رسوم اشاره شده دربارة قلم
اند تا آنجا كه بر مبناي  به باريك بودن قلم توصيه كرده،رانياكثر دب. و طول آن است

بطين القلم ت«: انداعتقادي خرافي، كلفت و ضخيم بودن قلم را نامبارك به شمار آورده
54 : 1341همان و صولي، (»شوم(  

هاي مخلتفي چون اعتقادات مربوط  توان به بخشباورهاي مطرح شده دربارة قلم را مي
به خط زدن قلم، تراشة قلم، قلم تراش، گره، قلم، شمار قلم ها، بانگ قلم به هنگام نوشتن و 

ات عاميانه و خرافي و دين تقسيم كرد، باورهايي كه گاه ريشه در دانش ها، اعتقاد... 
  )5.(دارند
   رگ قلم-2-5-1-1

از جمله باورهاي مطرح در اين خصوص كه شايد ريشة طبي نيز داشته باشد، خوردن 
 آورده است كه برخي گفته اند كه هر كس مادة ژله »سيمي نيشابوري«. مادة ميان ني است

قلم بيرون مي آيد، با شيريني  چوب قلم را كه در هنگام قط زدن از زمانند موجود در مغ
 اعتقاد ،هدايت) 5: سيمي نيشابوري. ( در اصالح ذهن او مفيد است،آميخته و بخورد

 به اين صورت كه اگر فرد، رگ ؛مذكور را در فرهنگ عاميانة خويش ذكر كرده است
هدايت، . (شود بخورد، حدت ذهن او زياد مي- كه آسمان نديده چنان–چوبي ميان قلم را 

1379 :99(  
   گره قلم-2-5-1-2

دربارة گره قلم ني نيز اعتقاداتي خرافي وجود داشته است و مورد فوق نشان دهندة 
 قلم نزد كاتبان، چون گرهي در مسير حصول به مقصود ةنوعي باور خرافي است كه گر

تراشد، گره بر قلم  زماني كه كاتب قلم خود را مي،بر اين اساس. نمودشوم جلوه مي
آورد و كاتب بايد تجاويف قلم را خالي زيرا در كارها بستگي پديد مي دنگذار

بندگاه قلم ببريد تا « آمده است كه »نصيحه الملوك«در ) 2/12ناصربن عالء نسفي، .(كند
 نيز از اين كار منع كرده »رسالة جالليه«نويسندة ) 194: 1361غزالي،(».كارها بسته نشود

 به سخن ، آيين دبيري، ضمن اشاره به اين اعتقادمصحح).2/12: ناموس خواري(است
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دار را به  مطابق است و قلم گره»لطايف االنشاء«كند كه با گفتة موّلف نخجواني استناد مي
  ) 97: 1389ميهني، . (فال، بد دانسته است

   قلم بر طاق نهادن-2-5-1-3
مبني بر اينكه اگر  به طرز نگاه داشتن قلم پس از كتابت مي پردازد؛ ،اين باور خرافي

- موجب تنزّل و نقصان مي،بعد از فراغت از نوشتن، قلم را برطاق هاي بلند نگذارد

  )6: سيمي نيشابوري.(گردد
   فراموشي-2-5-1-4

 چيزي را فراموش ، باوري در ميان دبيران وجود داشته است كه چنانچه در حين نوشتن
يك كنند تا مطلب فراموش شده را فرا ياد كردند يا به تأملّي نياز بود، قلم را به گوش نزد

 نقل شده است »زيد بن ثابت« از زبان »عيون االخبار«در )2/15ناصربن عالء نسفي، .(آرند
 يادآورترين براي امالي ،قلم را بر گوشت بگذار كه اين كار: فرمود) ص(كه رسول خدا 

  )77: 1973، 1ابن قتيبه دينوري،ج.(چيزي است
چنين اعتقادي را در اثر خويش آورده است كه چنانچه نويسنده سيمي نيشابوري نيز 

حين نوشتن، عبارت يا كلمه اي از خاطرش محو شد يا در حسابي درماند، عالج آن است 
كه قلم را ساعتي بر باالي گوش راست خود قرار دهد تا آن مطلب فراموش شده را به ياد 

   )5:سيمي نيشابوري(.آورد
 نيز در اين ،»ترسل«كاتب دربار سلطان حسين بايقرا و نويسندة ،معين الدين اسفزاري

 قلم را در بر گوش نهد ، چون سخن حصر شود،بايد كه در وقت كتابت«: نويسدباره مي
  )28: معين الدين اسفزاري(».كه استادان به تجربه معلوم كرده اند كه موجب فتح كالم است

   تراشيدن قلم-2-5-1-5

سيمي . نيز به عنوان باوري خرافي و البته نحس منع شده است تراشيدن دو سر قلم 
 اين كار را امتحان ،كاتبان و محاسبان«است كه كيد بر اين عقيده آوردهأنيشابوري، ضمن ت

  )5:سيمي نيشابوري.(ها تباه يا گم شده است، چيزي از آناند و در آن روزكرده
خودداري از خريد و فروش و اهداي خرافة ديگري كه دربارة قلمِ تراشيده وجود دارد، 

كيد كرده است كه قلم تراشيده را به رسم هديه و أسيمي نيشابوري ت. قلم تراشيده است
     تحفه به كسي ندهند و از كسي هم نپذيرند و نخرند و نفروشند كه سبب قطع دوستي 
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تراش يا  ّلف آورده است كه چنانچه فرد، قلمؤ م،در ادامه) 5: سيمي نيشابوري(.مي شود
 زيرا كه قلم  كارد براي كسي بفرستد، شرط ادب آن است كه سوزني نيز به آن الحاق كند

تراش به سعادت تبديل  ابزار وصل والتيام تا نحوست قلم،تراش، آلت قطع است و سوزن
   )5:سيمي نيشابوري(.شود
   تراشه قلم-2-5-1-5-1

 اين است كه كاتب بايد از زير پاي انداختن و نشستن ،في در اين بارهاز اعتقادات خرا
نويسندة نسخة . آوردبر تراشة قلم خودداري كند كه فقر و فراموشي و درد و رنج پديد مي

 نوشته ، ضمن تحذير از خوار شمردن تراشة قلم و ذكر عواقب مذكور،»لطايف االنشاء«
ل است كه در سختي كه پيش آمده بود، فرمودند از بعضي بزرگان اهل بيت منقو«است كه 

و اهللاِ ما قطعت قطيعه الغنم و ال لبست االزار علي القدم و ال جلست علي برايات القلم فمن 
تحفة «و نيز در ) 5:  و سيمي نيشابوري2/12ناصربن عالء نسفي، (*»أينَ لي هذا االلم

ريزة قلم در معبر مردم و نيز سوزاندن آن  از ريختن ،منينؤ با استناد به سخن اميرالم»المحبين
نهي شده است و توصيه شده كه ريزة قلم را جمع آوري كرده و به پاي درختان گل 

 نشستن بر تراشة قلم را سبب »ميهني«و ) 84: 1376شيرازي،سراجحسنبنيعقوب.(بريزند
  : ائب اشاره مي كنددر اين باره به بيتي از صو مصحح، ) 3: 1389ميهني، (اندوه دانسته است

ميهني، (كه خرده هاي قلم زيرپا نبايد ريخت/ دليل عزّت اهل سخن همين كافي است
1389 :97(  

مردم ايران آمده است كه چنانچه چاقو به يكديگر هديه بدهند، ة در فرهنگ عاميان
 : آورده است»رسائل االعجاز«و نويسندة )74: 1379هدايت،(ي گسسته مي گرددرشتة دوست

شه قلم هر كه پامال كند        خداش از بزه پامال صد وبال كندترا  

)161: امير خسرو دهلوي(  
آغاز نامه -2-5-2  

اي گروه «: كند  گفتة يكي از نويسندگان را چنين نقل مي،دربارة نيك آغازي، ابوهالل
كالم را با كلماتي نيكو شروع كنيد كه كلمات نيكو، راهنماي بيان ! نويسندگان

                                                 
نپوشيدم و بر تراشه هاي قلم ننشسته ام؛ پس ) شلواربند(به خدا قسم كه من گلّه اي را متفرّق و پراكنده نكردم و شلوار تا روي پا . *

  از كجا اين در بر من آمد؟
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و در مقابل، همان گونه كه شروع با كالم نيكو ) 559 :1352عسكري،هاللابي(».است
تواند سالست و شيوايي در بيان ايجاد كند، شروع با كلماتي كه به نحوي خبر از بدي،  مي

اند  گفته: تواند به بروز بدي و اندوه و شكست منجر شود  مي،اندوه و شكست داشته باشد
 از كلماتي كه به آن فال بد ،هاي خود اشعار خود و افتتاح گفتهبراي شاعر، سزاوار است در 

اي كه در مورد مفارقت و  شود، احتراز نمايد و همچنين از كالم و مخاطبه و مرغوا زده مي
هاي بياباني و تفرقه شدن دوستان مؤلف و خبر مرگ جوان و  دوري دست و وصف خانه

آن را در مراثي ] و آنچه[ و تهنيت است،  در قصايدي كه متضمن مدح مخصوصاً،ذم زمانه
 بزرگ دوري نمايد زيرا وقتي كالم بر اين مثال بنا شود، ةكنند و وصف حادث استعمال مي

 خود را دانسته كه شاعر عيناً زند، هر چند شنونده مي شنونده از آن فال بد و مرغوا مي
  )همان(» .مخاطب ساخته، نَه ممدوح را

مقصود آن است كه  ؛ فرافكني است، اين گونه موارد آوردتوان برايدليلي كه مي
 اين واكنش .انگيزه هاي خود را از خويش بيرون اندازيم و آن را به ديگري نسبت دهيم

جبراني و دفاعي انسان است كه مي خواهد اضطراب را از خود دور سازد و به طور ناهشيار 
  .عزت نفس خود را حفظ كند

  كاغذ-2-5-3
بي اطالعي و عجز و ناتواني خود در اضطراب بوده و از اين رو پيوسته بشر از گاهي 

تالش كرده است تا طبيعت را به گونه اي بشناساند تا خود را از ترس آن رهايي بخشد؛ 
توان گفت كه سه عيب تسكين عجز بشر است؛ به طور كلي مية خرافه وسيل،بنابراين 

 .هم در افكار و خيال هاي خرافي است اساسي و مة سه انگيز،ترس، حيرت و جهل،بشر
   )21: مولوي گنجه، بي تا(

مطابق اشارات اكثر دبيران، دبير مؤّظف بود كاغذ سفيد نرم انتخاب كند و بر پشت 
كاغذهاي باطل شده، نامه ننويسد زيرا اين كار، نشانة تحقير گيرنده است كه براي نمونه 

). 31: 1381نظامي عروضي سمرقندي،( دتوان حكايتي از چهار مقاله را مالحظه كرمي
، نوشتن بر كاغذ باطل شده را منع كرده است و ارتكاب اين عمل را  موّلف لطايف االنشا

و )2/13ناصربن عالء نسفي، (سبب وحشت نفس و پديدار گشتن تأثير بد در خط و عبارت
  ).4: 1389، ميهني(دانسته استمخاطبارتكاب اين عمل را سبك شمردن،دبيريآيينمؤّلف
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 در صورت ضرورت يا در مخاطبه ،البته شماري از دبيران در بخش نظري آثار خويش
با دوستان يا فروتران، نوشتن بر پشت نامه را جايز شمرده اند؛ خصوصاً آنگاه كه تحقير 

   ) 22: 1381همان و نظامي عروضي،. (گيرنده، مراد و مقصود باشد
از آنجا . شود به شكل هندسي آن مربوط مي،»كاغذ«پربسامدترين عقيدة خرافي دربارة 

دانستند و در شعر و نثر پارسي پيوسته به كه در اعتقاد نجومي كهن، شكل تربيع را نحس مي
آن هشدار داده شده است، به دبيران توصيه شده كه از حفظ شكل تربيع كاغذ خودداري 

 چهار گوش و نحوست تربيع كنند و زاوية جانب راست كاغذ را قدري پاره كنند تا شكل
سيمي نيشابوري و ). 1/13: و ناموس خواري2/13ناصربن عالء نسفي، (آن باطل گردد

 و ميهني، 8: سيمي نيشابوري(ند جهت رفع نحوست توصيه كرده ا،ميهني نيز به اين عمل
 يكي گوشه دور ،از دو گوشة آخرين مكتوب: و موفق مجدي آورده است ) 97: 1389

اي تربيع كه از اتصاالت منحوس است، تثليث كه اتصال سعد دارد، عوض كند تا به ج
هدايت نيز به اين عقيده چنين اشاره كرده است كه ) 93:موفق محمد مجدي(».مانده باشد

: 1379هدايت،.(ميرداگر كسي كاغذي بنويسد و شكل تربيع آن را باطل نكند، زنش مي
75(  

   عدد سطرهاي نامه-2-5-3-1

كورانه از ديگران، از ديگر عواملي است كه در رواج خرافات، نقشي مؤثر تقليد كور  
در همة جوامع اقشار مختلف مردم، بدون انديشيدن دربارة درستي و نادرستي . داشته است

بندند كه داراي هيچ گونه  به چيزهايي دل مي،عقيده اي، با تقليد كوركورانه از ديگران
  .دانندان مثال، روز سيزده را نحس ميمدرك و دليل مقتضي نيست؛ به عنو

 موضوعي است كه از ،نحوست عدد سيزده:  مي آورد»جهان فروزي«ياحقي به نقل از 
رسد كه برخي حوادث بزرگ كيهاني هاي كهن مطرح بوده و به نظر ميديرباز در فرهنگ

 آن سبب شده اند ترسي عمومي در نهاد بشر از عدد سيزده پديد آيد و موجب ناخجستگي
 تا جايي - اين باور خرافي در فرهنگ عامه بسيار چشمگير است) 500: 1386ياحقي،(.شود

 ،كه در برخي مناطق، از اداي لفظ سيزده خودداري كرده، مطابق با آنچه هدايت آورده
 ة به حوز–) 88: همان(زياده : رسند، مي گويندبراي رفع نحوست سيزده وقتي به آن مي

خواهد كه بعد از كتابت هر صفحه، سيمي نيشابوري از كاتب مي. استكتابت نيز راه يافته 
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سطرها را بشمارد كه مبادا سيزده سطر باشد، در اين صورت چيزي به آن بيفزايد تا نحوست 
  )9: سيمي نيشابوري. (عدد سيزده رفع شود

شود بلكه برخي حروف را نيز بعضي دبيران اعتقاد به نحوست تنها شامل ارقام نمي
در هر نيتي كه يكي از حروف : گويد از آن جمله، سيمي نيشابوري مي؛س شمرده اندنح

ت، ش، ع، ل، ك، م باشد، زيان آن كار از سودش بيشتر است و اگر محض امتحان، 
مكتوبي بنويسد كه مجموع حروف بر توالي اين تركيب در اوايل سطور ترّتب يابد، هيچ 

. جتي واقع شود كه دِيني باشد، آن دِين ادا نگرددرسد و اگر در حمكتوبي به مطلوب نمي
  )9: سيمي نيشابوري(

   انداختن نامه-2-5-3-2

دادند بلكه آن را پيش او روي زمين مي  رسم بر اين بود كه نامه را به دست قاصد نمي
. كيد شده استأدر كتبي كه به آيين دبيري پرداخته اند، به اين رسم اشاره و ت. انداختند
  رعايت اين عمل را سبب وصول نامه به گيرنده و تباه نشدن آن در راه ،يشابوريسيمي ن

 انجام اين »لطايف« ةو نويسند) 107- 108: 1389 و ميهني،  7:سيمي نيشابوري. (مي داند
: ناصربن عالء نسفي. (عمل را مطابق با ادب و عرف نويسندگان و دبيران دانسته است

  . به كرّات آمده استدر تاريخ بيهقي اين رسم) 1/16
   خاك پاشيدن بر نامه-2-5-3-3

در متون بسياري به .  اين ادب از جمله باورهايي است كه ريشه در عقايد مذهبي دارد
 بعد از اتمام، جهت تيمن و ،نويسدمنشي و دبير توصيه شده است كه هر مكتوبي كه مي

: نيز استناد كرده اند) ص(پيامبر  به سخني از ،تبرّك قدري خاك بر آن بپاشد و در اين باره
 لطايف االنشا نيز ةنويسند). 61: 1964، 1نخجواني،ج(»ترّبوا كتابكم فانّه انجح للحوائج«

، اين كار را در قضاي حاجت و برآمدن مراد، مؤّثر )ص(ضمن استناد به قول رسول اكرم 
آيد كه عمل ن برميالبتّه چني) 55: 1363فضائلي،و   1/61:ناصربن عالء نسفي(دانسته است

  .مذكور، برگرفته از سخن پيامبر گرامي اسالم و از مقولة باورهاي مذهبي است
   دوات-2-5-4

صولي و . ت عمدتاً در باب اندازة آن و به كار بردن ليقه استاآداب و رسوم دربارة دو
سطي داشته  كه دوات بايد اندازه متو اند بيان داشته،بر اعتقاد برخي نويسندگان قلقشندي بنا
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 نه بسيار كوچك و نه آن اندازه بزرگ كه حمل آن دشوار ؛باشد و قد آن متناسب باشد
  ).362: 1919، 1 و قلشقندي،ج96: 1341صولي، (گردد

اين  بر آراسته اند و بناگونه كه از شواهد بر مي آيد، دوات دان را به زيورها مي آن
ز زينت ها و زيورها سبك باشد تا از كند كه دوات بايد اكيد ميأرسم است كه صولي ت

 ساده ، ايمن باشد و بايد كه زيور آنشكستن و گسست در مجلس پادشاه و جايگاه سخت
   )96: 1341صولي،. (باشد و بر آن نقشي و صورتي نباشد

دان قلشقندي براي دوات. دان، شكل آن استاز ديگر آداب جاري دربارة دوات
به . نمايد به همراه عّلت انتخاب شكل مربوط ذكر ميكاتبان هر ديوان، شكل خاصي را

كاتبان ديوان انشا دوات . اعتقاد وي، شكل دوات به واسطة هدف كاتبان متفاوت است
گيرند و كاتبان  به كار مي،مستطيلي كه سري گرد و قدي متوسط دارد، به خاطر سبكي

 آنچه را ،توانند در زواياي آنكنند زيرا مي دان چهارگوش استفاده ميديوان استيفا، دوات
 قرار - از قبيل برگه هاي حساب ديواني كه مناسب اين دوات است- احتياج دارند

  )362: 1919، 1قلشقندي،ج.(دهند
عالوه بر ويژگي هاي شكلي و خوشبو ساختن دوات با افزودن مشك و گالب، به 

ت را بر طاق نگذارند كه كيد شده است كه دواأت. خرافاتي در اين باره نيز اشاره شده است
سيمي نيشابوري ). 1/13و ناموس خواري1/13: ناصربن عالء نسفي(معزولي در پي دارد

كتابت نكنند كه در ميان آنها كدورت و ،اشاره كرده است كه دو كاتب از يك دوات 
سيمي .(گرددافتد و دوستي و محبت آنها به دشمني و خصومت بدل ميتيرگي مي

  )6:نيشابوري
   زمان و مكان كتابت-2-5-5

 به حوادث آينده وقوف يابد و از ، به مدد وسايلي تازماني كه انسان در صدد برآمد
 و به وداتفاقات ناخوشايند جلوگيري به عمل آورد تا بدين گونه بر ترس هايش فائق ش

 يكي از راه هاي غلبة بر ترس تقديرات فلكي، تالش ،نحوي، به احساس امنيت دست يابد 
 در ،هت شناخت افالك و كيفيت سير ستارگان بود كه از هزاران سال پيش تا كنوندر ج

ذهن بشر نفوذ كرده و طرز تفكر او را تحت تاثير سلطه خود درآورده است؛ به طوري كه 
 ة بر غريز، مواردة او عجين شده است وعقل و استدالل هم قادر نيست كه در همةبا غريز
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 فرهنگ خرافات با جهل و توجيه غيرعقالني از ،از اين رو. تحت تسلط خرافات پيروز شود
  .گرددعملكردهاي بشر همراه مي

هايي وجود دارد كه برخي را بايد از  در مورد زمان و جاي كتابت نيز آداب و آيين
. مقولة خرافات شمرد و برخي از آنها علمي و كاربردي و جهت بهبود عمل كتابت است

ناصربن عالء (رده است كه بعد از نماز عصر نبايد كتابت كردنويسندة لطايف االنشاء آو
 به اختيار نجومي و تعيين ساعت ،و در جايي ديگر) 2/13:و ناموس خواري2/13: نسفي

 دربارة زمان ،»ترسل« اسفزاري در ).1/14: همان(سعد جهت كتابت توصيه كرده است
ه كتابت مبني بر آن خواهد  جهت هر مهمي ك،اگر ممكن و ميسر باشد«: نويسدكتابت مي

: اسفزاري(». الزم داند، اختيار نجومي را بر وجهي كه به آن امر اختصاص داشته باشد،بود
 اين اختيارات را بسته به زمان كتابت و مخاطب كاتب، چنين برشمرده »جالليه«ّلف ؤم) 29

  : است
  ر هست صوابچون كني اختيا              ابتداي كتابت از هر باب               

  ور به تير است متّصل شايد                 ماه در برج منقّلب بايد              
  ناظر آفتاب بايد و ماه  ور  كني نامه سوي حضرت شاه                   

  نيك باشد نظر سوي كيوان                           ور فرستي به خواجة ديوان  
   جز نظر سوي مشتري مپسند                       ور فرستي به سوي دانشمند      

   سوي مرّيخ بايدش ديدار                 ور فرستي سوي سپه ساالر          
  نظر ماه سوي تير پذير              ور فرستي همي به نزد دبير           

  ت قمر تا كه ناظر به زهره هس                               ور فرستي سوي زنان بنگر
   همه تثليث بايد و تسديس  وين نظرها بدان كه  بي تلبيس                      

    از مقابل حذر كن و تربيع  ور نخواهي كه باشدت تصديع                       
  )2/13: ناموس خواري                                                                      (

 دربارة حاالت و اعراض جسماني و نفساني در زمان كتابت آورده »واريناموس خ«نيز 
به افراط كتابت نكند و در وقت گرسنگي و تشنگي و غلبة  ، در وقت گرما  و سرما « :است

غضب و خواب و امثال  اين از اعراض نفساني، كتابت  نبايد كرد كه اثر آن اعراض، غالباً 
  )همان(».باشد، فايت گردددر كتابت پيدا شود و آنج  مقصود 
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ناموس ( جايي را مناسب كتابت دانسته اند كه در مسير گذر باد ، و برخي كاتبان
در ). 7: سيمي نيشابوري(و يا افتادن پرتو خورشيد نباشد) 7:و سيمي نيشابوري2/13: خواري

 آمده است كه محلّ كتابت بايد از چهارسو گشاده باشد و »مجنون رفيقي«رسم الخط 
در جانب شرقي بنشيند و در وقت ظهر، در جانب جنوبي و آخرِ ،ب به هنگام صبح كات

  ).8: مجنون رفيقي( در طرف غربي،روز
، كتابت در حضور بزرگان را ترك ادب شمرده و در موضعي  نويسندة لطايف االنشا

كه مخصوص جلوس بزرگي است، نبايد كتابت كرد زيرا توهم و اضطراب آمدن آن 
ناصربن عالء (گرددذار كردن جا و مقام او، سبب پريشاني خاطر ميبزرگ و واگ

، نخجواني و )2/13:ناموس خواري(نظير همين مطلب را ناموس خواري). 1/14:نسفي
  ).30:  و اسفزاري88: 1964، 1نخجواني،ج(اسفزاري دربارة مكان كتابت بيان كرده اند

   پوشش كاتب-2-5-6

- پوشيدند كه آنان را از ساير افراد متمايز مياي مييژه ظاهراً كاتبان و دبيران، لباس و

 در شمار آداب دبيري محسوب ، البته شايان ذكر است كه پوشش ويژة كاتبان؛ساخته است
  : خوانيمدر ويس و رامين مي. گرددمي

ــو     ــخت نيكـ ــاي سـ ــه هـ ــد جامـ ــو بينـ   چـ
  كـــه زرد اســـت ايـــن ســـزاي نابكـــاران    
ــران  ــزاي گنـــده پيـ ــفيد اســـت ايـــن سـ   سـ

 

ــر ــو بگيــ ــد آهــ ــي را چنــ ــر يكــ   د هــ
  كبودســـت ايـــن ســـزاي ســـوگواران   

  ســـت ايـــن ســـزاوار دبيـــران ادورنـــگ
 

  )50: 1381فخرالدين اسعد گرگاني،                                                                         (
د كرده اندر مواردي نيز درمتون اشاره شده است كه پدران، فرزندان خود را تشويق مي

  .كه به كسوت دبيران درآيند
 اين است كه كاتب به هنگام كتابت، دست و ، از جمله خرافات طرح شده در اين باره

سيمي (گرددلباس و باالي نامه را سياه نكند كه سبب تفرقه و مالمت خاطر كاتب مي
  ).2/12:  و ناموس خواري6: نيشابوري
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  گيري نتيجه -3

 خرافات از ديرباز نه تنها بر عوام بلكه بر طبقات آگاه و باورها و اعتقادات عامه و نيز
كه مرتبة هستنددبيران و كاتبان  از جملة اين آگاهان، . عالم جامعه تاثيرگذار بوده است

آنان از جايگاه هاي بسيار مهم و ضروري در دستگاه هاي پادشاهي و يكي از طبقات برتر 
است تا آنجا كه به واسطة نفوذ و آگاهي هاي اجتماعي  در دوره هاي مختلف به شمار رفته 

ه وزارت  به جايگاگرفته و بعضاً طرف مشاوره پادشاه و در خيل خاصان قرار مي،اين طبقه
ترس بيهوده از عوامل و مرتبط دانستن پديده هاي نامربوط به .يافته اندنيز دست مي

پديده ها را نه گو بين اين  و رابطةشوندبرخي به تقليد گرفتار تا ه است د سبب ش، يكديگر
  .ييد كنندأ از نظر علم و عقل ثابت شده و نه از سوي دين، تكه نه

نظر به اين اهميت، تربيت دبيران و دريافت آموزش ها در حوزه هاي گوناگون سياسي، 
رغم داشتن دانش گسترده،  اما اين طبقه، علي نمودفرهنگي، اجتماعي، علمي ضروري مي

مند به خود مي  و عقايد خرافي معتقد مي شدند و اين باورها، شكلي قانون به باورهابعضاً
گشت كه رعايت آنها را موجب بر آورده شدن گرفت و به اصولي الزم االجرا بدل مي

مقصود و تخطّي از آنها را سبب ابتالي به درويشي، فراموشي، معزولي، بروز نزاع، 
حتراز از اين دست باليا، رعايت اصولي خصومت و شومي مي دانستند و كاتبان براي ا

خرافي دربارة ويژگي هاي جسمي، ادواتِ كتابت و زمان و مكان آن را امري واجب و 
اين رفتارها و پندارها گاه منشأ مذهبي دارند و گاه سرچشمه . حتمي به شمار مي آوردند

به لحاظ اهميت ، به هر روي . گرفته از خرافه هاي محلي و قومي است و گاه آداب و رسوم
 در كنار  وبسيار اين مقوله در كتابت قديم، منشيان و كاتبان بسياري ، در ضمن آثار خويش

 به عنوان قوانيني الزم االجرا  نيزآداب و رسوم شغلي و باورهاي مذهبي، از باورهاي خرافي
  .ياد نموده اند

  يادداشت ها

اگر : فيروزان به او گفت.  داشتگسيل و لشكري را مهيا كرد، روايت شده است كه عمر-1
 در مورد آن چه مي كني و چگونه كاردار تو از آن مّطلع مي ،خالفي كند كسي از لشكريان تو

ديوان اشارت كرد و آن را عملي پس فيروزان به ترتيب. را جويا شد عمر، نظر فيروزان. شود
  )190: 1341صولي،.(نمود
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كاتبان جوان و تا داد چنين بود كه پادشاه دستور مي رسم جاري در روزگار پادشاهان ايران -2
آنان كه پروردگان درگاه بودند، توسط رؤساي دبيران آزموده شوند و ميزان خرد آنها سنجيده 

 هر كدام كه مطلوب رؤسا واقع مي شد، نام او به پادشاه عرضه مي گرديد و ،شود و از ميان آنان
د و به ميزان آثار و به ساير كارگزاران پادشاه بپيوندد و  شوبه كارگماردهپادشاه دستور مي داد كه 

 جايگاهي داده به او به ميزان استحقاقش،،كرد تا تغيير مياو اظهار كفايت، وضعيت و موقعيت 
  )3: 1357جهشياري،.(شود

 مولّف صبح االعشي، امور جهان را تحت امر شمشير و قلم دانسته است و شمشير را تحت -3
تواند در نابودي آن طمع ستايد كه روزگار نميوانده است و پديدآوردة قلم را ميامر قلم خ

  )15: ،1ج، 1919قلقشندي،.(نمايد
  با اشاره به با اّتكا به اينكه ثبت كنندة احكام است و پرداخته ووصف قلمبه نويري ابتدا 

ه است، قلم را بر شمشير نويسد و ثبات بناهايي كه قلم پي افكندسوگند خداوند به قلم و آنچه مي
ترجيح نهاده است و با ذكر شواهدي از شاعراني چون ابن رومي و محمدبن علي، شمشير و نيزه را 

 برتري ، مناظره اي ميان قلم و شمشير ساخته كه شمشير،خادمان قلم خوانده است و در بخش بعد
  )112: 9 ، ج 1933نويري، .(خويش را بر قلم نمايانده است

 نيز در اين باره مطالبي مشابه يكديگر آورده اند؛ »ادب الكتّاب« و »ديوان المعاني« نويسندگان
 در ، كه بي نيرنگ مي كشدمي كند صاحب قلم  بر شمشير فخر ،ايبر اين اساس كه طي مناظره

مي برد و صاحب شمشير در جواب چنين حالي كه صاحب شمشير در كشتن نيرنگ به كار مي
ار شمشير است و قلم چنانچه از برآوردن مراد خويش عاجز شود، به شمشير  خدمتك، كه قلمگويد

  )77: 2 ، ج 1352 و ابي هالل عسكري، 75: 1341صولي، .(شودمتوسل مي
ري وي شمشير را ضرو. شايد بتوان بهترين داوري را در اين منازعه، نظر ابن خلدون دانست

 از ، به سبب كامروايي ،دشاه در ميانة اين دو زمانداند كه پاشان ميدولت ها در آغاز و انجام حيات
جالب است كه نويسنده در . يگر فرمانروايي استرآن بي نياز است و در اين مرحلة ميانه، قلم يا

ابن .( وزير را نيز در كنار اهل شمشير و دربار شاهي را از وجود او بي نياز دانسته است،اين مرحله
  )491: 1366خلدون، 

 »دستورالكاتب في تعيين المراتب«گان، محمدبن هندوشاه نخجواني درگذشت از ميان -4
 ،موالنا«از او با عنوان » جالليه در علم مكاتبه«در ارجاع به » محمدبن هندوشاه نخجواني«خويش

و بيش از ). 63: 1964محمد بن هندوشاه نخجواني،(ياد كرده» ملك االفاضل، حكيم الدين ناموس
جالليه را در اثر خود نقل كرده و اين صفحات دقيقاً همان مطالبي هستند كه سي صفحه از متن 
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نخجواني و بسياري از ديگر كاتبان به عنوان آداب و رسوم و بعضاً خرافات در بخش نظري آثار 
  .اندخويش نقل كرده

  در رسالة تعليم، اعم از رنگ ، راستي و بي گرهي و اعتدال آن، در باب ويژ گي هاي قلم-5
  )57: 1363فضائلي،.(خط نيز به تفصيل بحث شده است
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