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 .و انشا، تشکیالت ديوانی و درباریديوان رسالت، نثر منشیانه، ترسل   :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1

يافتنـد. درواقـ    آن راه مـی وان رسالت پايگاهی بوده است كه دبیران زبده و مـاهر بـه   دي

 داد كـه بـه  ن امکـان را مـی  دبیـران و منشـیان، ايـ    گیری از موهبت دانش و نگـارش بـه   بهره

دبیری ديوان رسائل، تجربـه، مهـارت و ممارسـت     يابند. رسیدن بههای باالتر دست موقعیت

وزارت، همـه و همـه   تر رسیدن بـه  و از همه مهم یوانيدئل آمدن به صاحبدر اين ديوان، نا

(. دبیـر ديـوان   151: 1923در ذيل هنر و مهارت كتابت بوده اسـت. )مظـاهری و همکـاران،    

بـود؛   تـر تیـ تـر و بااهم هـای ديگـر، دارای مقـامی حسـا     رسائل نیز به نسبت دبیران ديـوان 

هـای رسـیده و   مناشیر، احکام سلطانی، جـواب نامـه  های مهمی نظیر نوشتن وراكه مسئولیت

های محرمانه و مشاوره دادن به سلطان و ... بـر عهـده آن  رساندن اخبار واصله و نگارش نامه

هنر بزرگ كاتبان و دبیران، كیفیت نگـارش و   .(112: 1921)مدرسی و بهنام،  ها بوده است

بـارات و جمـالت، اسـتفاده از الفـا      ها بود. زيبايی و آهنگین بودن عمهارت نويسندگی آن

هـای  انگیز، اسـتفاده از سـج   نظیف و طب  ظريف، توجه به تركیبات و تعبیرات موزون و دل

تناسـب و فراخـور حـال و مقـال، اسـتفاده از      كارگیری ايجاز و يا اطناب به، بهآهنگ خوش

يـ  و روايـات و ...   كارگیری آيات قرآن و احادها و مجازهای متناسب، بهكنايات، استعاره

همه و همه در بهنجار و مطبو  بودن مکاتیب ديوانی بسیار مـؤثر بـوده اسـت. نويسـندگان و     

شـد و يـا   گماشتند كه در حضور سلطان خوانده میای همت میدبیران، وقتی به نگارش نامه

 اند، تمام قدرت ذهن و حدت طب  وقاد خـويش را ها سالطین بودههايی كه مخاطب آننامه

دست آويز، عبارات لطیف و جمالت بلیغ به دادند تا بدان دستدر محک آزمايش قرار می

هـا  شـد و آن نواز بود كه مطبو  طب  سلطان واقـ  مـی  و دل زیانگهای دلدهند و همین نوشته

دلیـل اهمیتـی كـه    نمودند. لذا مکاتیب ديـوانی بـه   نیز به تحسین و تکريم دبیران مبادرت می

دادنـد، در  خـر  مـی  به خاطر اهتمامی كه دبیران و منشـیان در طبـ  و نشـر آن بـه     داشتند و 

نويسـان دربـاری و ديـوانی    بالغت نثر فارسی بسیار تأثیرگذار بوده است. از طريق همین نامه

از بالغت و  یاتر شد. نثر فنی كه نمونهبود كه بالغت فارسی به او  خود نزديک و نزديک

بـا   .(93/ 2: 1912)صـفا،   طريق همین منشیان نضج گرفته اسـت  ت، ازشیوايی نثر فارسی اس
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نگـاران از بـین طبقـه    شود كه اغلـب فنـی   بررسی اكثر آثار فنی، حقیقت اين سخن ثابت می

شـیوه   نيـ ها بیش از ديگـران در پـرداختن سـخن بـه ا    اند و آنمنشیان و مترسالن جامعه بوده

ماهرانـه   یریكارگبا زبان سروكار داشتند و هنرشان بهدادند. دبیران و منشیان رغبت نشان می

دادن مهـارت   و استادانه از زبان بوده است. لذا به جهات مختلف ازجمله اظهار فضل و نشان

-غیـر از جلـوه   همهنياند و ازدهخويش، نماياندن توانايی علمی و ادبی و... به نگارش دست

است كـه در محضـر سـالطین و اعیـان تجلـی      گر نمودن مهارت و استعدادهای زبانی ايشان 

يافته است. زبان مکاتیب و مراسالت ديوانی در دوران گوناگون متفاوت بوده اسـت. در  می

اسـتقالل نسـبی ايـران از     نيآغـاز  یهاتوان گفت كه؛ در دورهای میيک نگاه كلی گرايانه

زبان  هيبومان و آلهای حکم رانی طاهريان، صفاريان و حتی آل سادست اعراب يعنی دوره

مکاتیب ديوانی عربی بوده است، اما از دوره دوم حاكمیت غزنويان و نیـز دوره سـلجوقیان،   

در ايـن دوران نیـز بـرای     همـه نيزبان مراسالت رسمی و ديوانی به فارسـی سـون نمـود. بـاا    

 شدن در زبان عربی جهت نائل آمدن به اعال درجات پیشـرفت و مترسالن و منشیان، سرآمد 

 9،   1912)صـفا،   آمـد حسـاب مـی  عنوان يک ضرورت بـه هترسل و فن دبیری، بترقی در 

 .(521: 1بخش 

با گسترش تشکیالت درباری و ديوانی در ايـران پـس از اسـالم؛ كاتبـان در بالغـت نثـر       

اند و لذا نو  بیان و زبـان نثـر ايشـان در پیشـبرد كیفـی زبـان فارسـی        فارسی بسیار مؤثر بوده

، سبک نثر كاتبـان و منشـیان بـا توجـه بـه      حالنيداشته است. باا یسزا و انکار ناشدنتأثیری ب

تحـول   پـژوهش بـه   گستردگی و پیچیدگی نظام ديوانی متفاوت بوده است؛ بنابراين در ايـن 

آن بـا گسـترش دسـتگاه ديـوانی و عوامـل ايـن ارتبـاط و        منشـیانه و رابطـه   سبک و زبان نثر 

شد. درواق  آنچه مطمـ  نظـر   در اين تحول و تطور پرداخته خواهد به نقش دبیران  نیهمچن

اين پژوهش است، اين مهم است كه ارتباط و همبستگی بین پیچیـدگی و گسـتردگی نظـام    

سامانی، غزنوی و سلجوقی بـا تحـول    مستقلمهین یهاديوانی و درباری را در دوره حکومت

قرار دهد و داليـل و علـل    یتبان، موردبررسسبک نثر مترسالنه با تأكید بر نقش دبیران و كا

 اين نسبت را تبیین و تحلیل نمايد.

 بیان مسئله -1-1

 دهد:مقالة حاضر در فحوای بح  به سؤال زير پاسخ می
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وه نسبتی بین گستردگی و پیچیدگی نظام ديوانی و تحول سبک و زبان نثـر منشـیانه وجـود    

 ویست؟ ارتباطنيدارد و نقش دبیران درا

 تحقیقة پیشین -1-2

گسـتردگی تشـکیالت دربـاری و     منشـیانه و ارتبـاط آن بـا   تاكنون مبح  تحول سـبک نثـر   

ديوانی، مورد تعمق قرار نگرفته اسـت، امـا در ارتبـاط بـا مقالـه پـیش رو، آثـاری بـه وـا           

را بـا   یا، ممـتحن، مقالـه  1951كه به ترتیب سال انتشار بدين شرح است: در سـال   انددهیرس

هـای تـاريخی   در مجله بررسی« اسالم یهاو سازمان هاوانينقش ايرانیان در تدوين د»عنوان 

دبیر و دبیـری در ايـران   »تحت عنوان  یازاده در مقاله، رجب1915به طب  رساندند. در سال 

های نامة فرهنگستان منتشر شد، به جايگاه و نقش دبیران كه در مجله ادبیات و زبان« اسالمی

دبیر و دبیری در »ای را با عنوان ، مدرسی و بهنام، مقاله1921م پرداختند. در سال بعد از اسال

، 1912در مجلـه فلسـفه و كـالم وـا  نمودنـد. در سـال       « وهارم و پـنجم هجـری   یهاسده

در مجلـه دانشـکده   « ترسل و انشای فارسـی از آغـاز تـا قـرن ششـم     »ای را به نام واحد، مقاله

ای را ، مقالـه 1923يز به زيور طب  آراستند. همین نويسنده در سـال  ادبیات و علوم انسانی تبر

 نامـه خيدر نشـرية تـار  « كتابت مکاتیب ديـوانی و آداب آن در عهـد سـلجوقی   »تحت عنوان 

ای را بـا عنـوان   ، مظاهری و همکاران، مقالـه 1923ايران بعد از اسالم منتشر ساختند. در سال 

، مرادی و ايمان 1934طب  و نشر دادند. در سال  یپژوهدر نشرية شعر « از كتابت تا وزارت»

در فصلنامه تاريخ اسـالم و ايـران   « منصب دبیری در دوره ساسانیان»ای را با عنوان پور، مقاله

 منتشر كردند.

 ضرورت و اهمیت تحقیق  -1-3 

گونه كه از عناوين مقاالت فون مشهود است، تاكنون مبحـ  سـیر تحـول و تطـور     همان

گسـتردگی تشـکیالت دربـاری و ديـوانی، موردبحـ  و       منشـیانه و ارتبـاط آن بـا   ر سبک نث

و  سـازد یتحلیل مستقل قرار نگرفته است و همین نکته، انجام ونین پژوهشی را ضـروری مـ  

 تواند فت  بابی در اين زمینه باشد.مقالة حاضر می
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 بحث   -2
 تحول سبک نثر منشیانه )دیوانی( -2-1

 بـه  مسـتقل مـه یهـای ن نثر دبیران و منشیان درباری، از زمان سیطرة حکومـت نثر ديوانی يا 

فنـی و سـ س مصـنو  متمايـل گرديـد،       یبعد با شیبی ماليم از حالت ساده و مرسـل بـه نثـر   

سادگی تركیبـات و تعبیـرات گـرايش داشـت و     در دوره سامانیان، نثر ديوانی به كهیطوربه

فهـم  اه، تکرار افعال و ... نشان از سادگی و قابلهای سبکی وون جمالت كوتوجود ويژگی

نثر كاتبان و منشیان در دوران نخستین ادب فارسـی، در   بودن نثر فارسی در اين دوران دارد.

شده است و دبیران بر اسـا  اصـل رعايـت اختصـار در كـالم      كوتاه ارائه یهاكسوت جمله

 یهـا اكثر معنـا در قالـب جملـه   ايجـاز و بیـان حـد    تياند سخن خويش را درنهاتالش كرده

كوتاه ارائه نمايند. اين ويژگی، خصلتی عام در آثـاری ماننـد مقدمـه شـاهنامه ابومنصـوری،      

 به متن زير اشاره كرد: توانیم. برای نمونه نامه، سفرنامه ناصرخسرو و ... استقابو 

بیـب از  از هندوسـتان بیـاورد، آنکـه برزويـه ط     یامأمون گفت: وـه مانـد؟ گفـت: نامـه    »

یـان و پانصـد خـروار درم هزينـه     هندوی به پهلوی گردانیده بود تا نام او زنده شد میـان جهان 

 .(5: 1921)محمدی، « كرد

در دوره غزنويان، وجود تركیبات عربی بیشتر و نیز اسـتعمال سـج  و آرايـش     حالنيباا

ن پـنجم  آيد. درواق  سبک نگارش مکاتیـب قـر  صورت معتدل به وشم میلفظی جمالت به

هجری به شیوه اطناب و بسط تأكید معانی و مفاهیم و استفاده از صناي  لفظی در حد متعادل 

شـد،  به شکل مکاتیب عربی نوشـته مـی   باًيبوده است. آغاز و انجام مکاتیب در اين دوره تقر

يکـی دو نعـت    طور مختصر بود و معموالً بهاما در آن حد از تکلف نبود. عناوين و نعوت به

ره بعـد رايـج بـود، بـه كـار      كـه در دو شـد و نعـوت مركـب و پیـاپی ونـان     فرد خالصه میم

مکاتیـب منسـوب بـه بونصـر مشـکان و بیهقـی، از        .(911-912 /2، 1934)خطیبی، رفتنمی

در تـاريخ بیهقـی،   بـرای نمونـه    آيند.حساب میهای اعالی ترسل و انشا در اين عهد بهنمونه

یـب دقیـق وااگـان، شـیواترين و رسـاترين نـو  بیـان را فـراهم         ها بانظم و ترتكوتاهی جمله

 :آوردیم
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من، پیش رفتم، پوشیده گفـت: وـه كـردی و     یسواستادم به من رسید، اشارتی كرد به»

راندنـد و  رسـید و برنشسـتند و ب   وه رفت؟ حال بازگفتم، گفت بدانسـتم و برانـدم و امیـر در   

 .(153: 1911 )بیهقی،« خواجه بر راست امیر بود

نعت و توصیف اشخاص و شرح جزئیات نیز بدون اينکه تکلفی ايجـاد نمايـد بـر حسـن     

سـاالر بـود و   كـه سـ اه   رفـت یو شغل درگاه همه بر حاجب غازی م» :ديافزایكالم بیهقی م

واليت بلخ و سمنگان او داشت و كدخدايش سعید صراف در نهان بر وی مشرف بـود كـه   

 .(122)همان: «هروه كردی پوشیده بازنمودی...

صورت فنی و س س متکلـف  اما در دوره سلجوقیان، نثر ديوانی و شیوه ترسل فارسی به 

بزرگـی در نثـر فارسـی     ظهور نژاد آلتائی در خراسـان، انقـالب   لیدرآمد. در اين دوره به دل

در اين دوره، منشیان به اسـتعمال صـناي  و تکلفـات     .(244 /2 :1921)بهار، صورت پذيرفت

روی  المعنـی و مختلـف االلفـا     هـای متـرادف  هـای مکـرر و آوردن جملـه   و سج  صوری

در اثـر التوسـل بغـدادی، از همـان آغـاز كتـاب، عرضـه صـناي  لفظـی و بـديعی و           . آوردند

اگـر آفتـاب قبـول اربـاب     » آراستن نثر به انوا  تکلفـات و تصـنعات در اولويـت قـرار دارد:    

ن جهان اعلی اهلل شأنه باشـد و اگـر در روز بـازار امتحـان     براعت بدان تابد از سايه اقبال يزدا

رواجی نیابد و وون دختر بد در گوشه خانه و وون سیم بد در بن كیسه بماند و زبـان طعـن   

در مساوی آن دراز شود، خود حقی باشد به مستحق رسیده و كسوتی بر قد و قـدر حـد آن   

 .(5-1 :1915)مويد بغدادی، « بريده...

شـماری  دانی، الفـا  و كلمـات تـازی بـی    برای اظهار فضل و اثبات عربی در همان حال

و تلمیحات و اسـتدالالت   هشد و شواهد شعری از تازی و پارسی بسیار گرديدمیكاربرده به

مويـد بغـدادی در    .(242 /2 :1921)بهـار،  در همه آثار اين قرن پديـدار آمـد   از قرآن كريم

قرآن به اقتضای كالم استفاده كرده است و گاه تمـام آيـه و يـا    التوسل الی الترسل، از آيات 

بخش اعظمی از آن و گاهی نیز وند بخش از يک آيه را در قسمتی از كالم خويش آورده 

و هر نو  برحسب استعداد و اندازه استحقان خويش از خزانه اعطی كل شیئی خلقـه  » است:

 .(1 :1915)مويد بغدادی،« دصورتی و كسوت كرامتی مخصوص گشتنثم هدی به خلعت 

الدين بدي  جوينی در ايـن دوران، بـر   باوجود منشیانی وون بهاءالدين بغدادی و منتجب 

میزان تکلف و تصن  در نثر ديـوانی افـزوده گشـت و نثـر مصـنو  فارسـی بـه او  شـدت و         
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ايه در ت خود رسید. درواق  اين روزگار، دوران روا  بازار كاالهای ادبی مزين و پر آرحدّ

و  هيـ ماهراندازه زيبـايی بیرونـی و نمـای سـخن خريـدار داشـت، درون      »نثر بود. تا جايی كه 

بنابراين بـه   .(19: 1912مقدمه مقامات حمیدی، نژاد در)انزابی« خريدار بودمحتوای كالم بی

هـای خـود را مـزين بـه انـوا  تزئینـات و       از سنت رايج، دبیران و نويسـندگان، نوشـته   تیتبع

هـا افـزود،   نمودند. ضمن اينکه شیو  رقابت ادبی بین صاحبان قلم بر دامنه لفـاظی ات میتفنن

تقلید از سخنان يکديگر در سط  وسیعی گسترش يافت. محـدوده ايـن تقلیـد و     كهیطوربه

پردازی، مطـابق  بسیاری ازنظر صنعت زانیهای بعد به مبود كه غالب آثار دوره یتتب  به حد

نثـر فنـی    ةنـ یای درزمالحضره شـیوه تـازه  المثل بعد از وصافیشین بود. فیهای اصلی پنمونه

)امیـری،   ها الگوی مطلـوب و مقبـول بـوده اسـت    پديد نیامد و روش وی تا قرن وهاردهم تن

های قرن هفتم هجری نیز همان شـیوه مصـنو  و متکلـف در نثـر فارسـی      تا نیمه .(45: 1923

تـدريج، نثـر فارسـی بـه سـمت سـادگی       اخر اين سده بهمتداول بوده است، اما از اواسط و او

 ی هـا یسون نمود و خصوصًا در سـده هشـتم هجـری، ديگـر از آن پیچیـدگی، ابهـام و بـاز       

، پیچیـدگی و تصـن  در نثـر اوايـل     بیـ ترت نيبد .(99: 1949،)ثابتیان لفظی، كمتر نشانی بود

ايـن شـیوة مصـنو ، دنبالـه      سده هفتم هجری به سبب حضور مغوالن در ايـران نبـوده، بلکـه   

سبک دوره سلجوقی و خوارزمشاهی است كه كماكان ادامه داشته است. مغوالن با برویـده  

هـای بعـدی   در دوره یسـ ينوكردن نظام خالفت عباسی، زمینه را برای رشـد و تـرويج سـاده   

ه فراهم نمودند، لذا ما شاهد اين موضو  هستیم كه از اواسط و اواخر سده هفتم و طـی سـد  

 نهد.پیرايگی میو بی یسادگهشتم، زبان فارسی رو به
 

 ارتباط بین گستردگی تشکیالت دیوانی و زبان نثر منشیانه -2-2

گستردگی تشکیالت درباری و پیچیدگی زبان منشیان، ارتبـاط تنگـاتنگی بـاهم دارنـد.     

تـر  نیز پیچیده تر گرديد، زبان ترسل و كتابتيافته تر و رشدهروه تشکیالت ديوانی گسترده

گشت و با تکلف بیشتری همراه شد. در دوره سلجوقی كه وسعت قلمرو حکومـت بـه اعـال    

نهـاد، زبـان اداری و ديـوانی     یمراتب رو به فزوندرجه خود رسید و تشکیالت درباری نیز به

 و «الکتب   ةعتب  »تر گشت. مجموعه مراسالتی همچـون  نیز به او  تصن  و پیچیدگی نزديک

سـامانی   ةمدعای فون هستند. اين در حالی اسـت كـه در دور   گواهی بر« الترسلالی التوسل»
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كه تشکیالت ديوانی به نسبت دوران غزنوی و سـلجوقی، دارای گسـتردگی كمتـری بـوده،     

تر بوده است. در دوران غزنوی نیز با نثری بینـابین از  مراتب سادهزبان درباری و اداری نیز به

بیهقـی از   خيهای منـدر  در تـار  مثال، نامهعنوان  مواجه هستیم. بهحی  میزان تکلف و تصن

های ممتاز نثر منشیانه با سبک متعادل و بینابین اسـت؛ و بايـد توجـه داشـت كـه ازنظـر       نمونه

تشکیالت درباری نیز دوره غزنوی، حالـت بینـابینی دارد؛ وراكـه هرونـد تشـکیالت اداری      

سامان بوده، اما به همان نسـبت ازنظـر پیچیـدگی سـاختار     غزنويان فراتر از دستگاه دولتی آل

 اند.دولتی از سلجوقیان فروتر بوده

 

 عوامل همبستگی بین تشکیالت دیوانی و زبان نثر مترسالن -2-3

در بیان داليل همبستگی و ارتباط بین تشکیالت ديـوانی و پیچیـدگی زبـان نثـر منشـیانه      

شـناختی را  اجتمـاعی و حتـی روان  -سی، فرهنگیتوان علل گوناگونی ازجمله عوامل سیامی

 عوامل توجه نمود. برخی از اين عوامل به شرح زير است: نينیز مدنظر داشت و به ا

 عامل سیاسی -2-3-1

تبـار بـا خلفـای بغـداد، زمینـه را بـرای روا  زبـان        های ترکنزديکی و ارتباط حکومت

ای فنی مانند سـج  و موازنـه و وجـود    هعربی و نیز وجود قواعد و اصول آن ازجمله اسلوب

های دوره سامانی هروند زبـان فارسـی نیـز بـه     تعابیر و تركیبات مغلق فراهم نمود. در ديوان

مراتـب رجحـان داشـته اسـت و در     بـه  یسـ ينو یشرايط سیاسی، عربـ  لیرفته اما به دلكار می

حکايـت دارد. در   از همـین نکتـه   یدوره غزنوی نیـز تغییـر زبـان ديـوانی از فارسـی بـه عربـ       

اسـتفاده   بـود، بـا توجـه بـه     زبان فارسـی، زبـان ديـوانی گشـته     نکهيروزگار سلجوقیان هم باا

كارگیری فنـون مخـتب بـه زبـان عربـی،      از تركیبات مغلق و تعبیرات پیچیده و به ازحدشیب

تر از عربی نبود. از اين حی ، ترويج زبـان عربـی يـک ضـرورت     فهم مکاتیب فارسی آسان

 دهیـ چیبینیم كه با برویده شدن دربار خالفـت توسـط مغـوالن، پ   سیاسی بوده است؛ و لذا می

سـادگی و اعتـدال   لف در زبـان فارسـی، جـای خـود را بـه     ، ابهام، اطناب، تصن  و تکيیگو

مآبانـه   نظام ديوانی عـرب  دنیهم گسستن نظام خالفت، در حکم از هم پاش س رد. درواق  از

ها زبان فارسی را تحت تأثیر خـود قـرار داده بـود. نفـوذ زبـان عربـی در       بوده است كه مدت

بـوده   یگین سیاسی و مذهبی به حـد شرايط سن لیايران دوره سلجوقی و خوارزمشاهی به دل
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را بـه   است كه حتی برخی از فالسفه نیز برای احتراز از سوءظن عوام و خواص، كتب خـود 

سـان  ه از طرفی ديگر، دبیران و منشیان بـ  .(2/242 :1921،)بهار آراستندآيات و احادي  می

معه ايران در عصر تركـان،  جا كهيی، ازآنجاگريدیعبارت. بهشدندیذهن و زبان مردم تلقی م

توانسـتند بـا زبـان پیچیـده و مـبهم خـويش،       استبدادی بوده است، مترسالن و نويسندگان می

بسیاری از دقائق و نکات سیاسی و اجتماعی را تبیین نمايند؛ نکاتی كه بیان آن به زبان سـاده  

، سـلب  هـای خودكامـه  پیرايه، دارای معذوريت بود. يکی از خصـايب بـارز حکومـت   و بی

هايی، اقشار فرهیخته و آگاه ماننـد طبقـه   آزادی بیان و عدم انتقادپذيری است. در ونین نظام

دبیران و كاتبان برای اينکه بتوانند مسائل مهـم سیاسـی و اجتمـاعی را بیـان نماينـد، از زبـان       

د خاطر اسـت كـه كاتبـان و منشـیانی ماننـ      نیكنند. به هممبهم، كنايی و رمزآلود استفاده می

)زبـان   گونـاگونی وـون تمثیـل، فابـل     یهـا كاتب و... از قالب اسفنديار نصراهلل منشی و ابن

ــد و نکــات پراهمحیوانــات( و... بهــره بــرده ــان ــازگو   تی سیاســی، اجتمــاعی و اخالقــی را ب

اند. استفاده از زبان تمثیلی و كنايی، گذشـته از جـذابیتی كـه در پـی داشـت، موجـب       نموده

اطر حکام در برابر زيبايی سخن آشکار نگردد و نیز لحن استعاری مطالـب  شد تا مالل خمی

هـای اداری و ديـوانی،   در دف  تهمت مؤثر واق  شود. استفاده از بیان پیچیده و مغلق در نامـه 

همین نگرش و بینش دبیران و منشیان نیز بوده است و درواق  ايشان با اسـتفاده از   ریتحت تأث

هـای سیاسـی و ايجـاد آرامـش و ثبـات سـلطان و       انسـتند در دفـ  فتنـه   تومستقیم مـی بیان غیر

 حکومت مؤثر واق  شوند.

 اجتماعی-عامل فرهنگی -2-3-2

شـدند، بايـد بسـیار    عنـوان امـین و محـرم اسـرار سـلطان محسـوب مـی       دبیران ماهر كه به

در  كردنـد كـه  ها بسـیار تـالش مـی   بودند. آندبیری و كتابت می آدابیكارآزموده و مباد

تـر  مرتبه كمال در نويسندگی نزديـک  میدان بالغت، گوی سبقت را از يکديگر بربايند و به

مراتب منصب دبیری در دسـتگاه ديـوانی و آراسـته شـدن     گردند؛ بنابراين طی نمودن سلسله

هـای  توانسـت بـرای ايشـان، موقعیـت    دبیران به زيـور بالغـت و مهـارت در نويسـندگی مـی     

هــا را در زمــره هــرم اصــلی قــدرت قــرار دهــد. ه ارمغــان آورد و آناجتمــاعی وااليــی را بــ

توانستند تا درجه وزارت نیز ارتقا يابند، اما ايـن  ، منشیان در مراتب ديوانی میگريدعبارتبه

انـدوزی و كسـب   ها بستگی داشته اسـت. ايشـان پـس از دانـش    مهم به حذاقت و درايت آن
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مــدن بــه فنــون و آداب ترســل و انشــا وارد مهــارت در ادب و خوشنويســی و ســ س نائــل آ

)صـفا،   گشـتند كفايـت و كـاردانی مشـهور مـی     خدمات ديوانی گرديده و در صورت بروز

مهـم   یهااست كه دبیران و منشیان را در كسوت بیترت نيبد .(1941: 2، بخش 5  :1912

شاور شاه كتاب، مو گوناگون فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی مانند مترجم، شاعر، مؤلف 

 .(151: 1923)مظاهری و همکاران، يابیمو وزير می

 یشناختعامل روان -2-3-3

توانسـتند از ايـن امتیـاز    می یسيو مهارت مغلق نو يیدبیران با نائل شدن به هنر تصن  گو

استفاده كنند و نسبت به ساير مردم، اظهار فضل و هنرمندی نمايند و خود را برتر از ديگران 

از تركیبات و عبارات عربی، نشان از پیچیدگی كـالم منشـیان    ازحدشیاستفاده ب نشان دهند.

، داليل استفاده منشیان از عبارات و اصـطالحات عربـی در   یشناختداشته است. از جنبه روان

انگیزه و نیات كاتبان و دبیران را  توانیمقاط  زمانی گوناگون متفاوت بوده است. درواق  م

 قرار داد: یرات و تركیبات عربی در دو دوره متمايز موردبررسعبا یریكارگدر به

 دورة اول-الف

ای است كه عربی، زبان رسـمی در ايـران بـوده اسـت. در ايـن دوران و      دورة اول، دوره

 زبان فارسی دری، ايرانیان با فراگیری اصـول و قواعـد زبـان عربـی و بـه      یریگقبل از شکل

حفـ  و مصـونیت آن از    جـه یرهنگـی خـويش و درنت  كارگیری آن، سعی در ترجمه آثـار ف 

اند. فنون و اصطالحات دبیری كه بخشی از سابقه فرهنگی ايـران  دستبرد زوال و نسیان داشته

مقفـ  بـه ادب عـرب راه    كاتب و ابن دیباستان بوده است، توسط نويسندگانی وون عبدالحم

نـد. ضـمن اينکـه از طريـق     يافتند و سبب ترويج و اعتالی دبیری در دستگاه خالفـت گرديد 

عنـوان بخشـی از فرهنـگ ايرانـی در     مقف  بود كه مفاهیم اخالقی، اجتماعی و سیاسی بـه ابن

را در اخـالن و  « ادب الصـغیر »و « ادب الکبیر»مقف  آثار گر شد. ابنزبان و ادب عربی جلوه

 ر درآوردداری به رشـته تحريـ  را در آيین مملکت« رساله الصحابه» ادب اجتماعی نگاشت و

، نظـم و قـانون   اسـت یتوجه بـه س  .(49 :1921،)آذرنوش شده بودكه موردتوجه همگان واق 

انگیـز بـوده اسـت. ترجمـه     در اين آثار برای اهل عـرب آن روزگـار بسـیار بـدي  و شـگفت     

احیـای اصـول    ةنـ یمقفـ  درزم نیز از ديگر اقدامات بزرگ ابـن  یاز پهلوی به عرب ودمنهلهیكل

يشگانی و اخالقی ايرانیان بوده است. از همین رهگذر مفـاهیمی وـون برابـری،    فرهنگی، اند
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برادری، دوستی، صداقت، تعهد، همکاری و ... بـه فرهنـگ و زبـان عربـی نفـوذ كـرد و بـر        

اسالمی نیز افـزود. عـالوه بـر ايـن در دوره خالفـت عباسـی، از        -غنای فرهنگ نوپای عربی

هـای نـوروزی، احیـا و    نتو رسـوم باسـتانی ازجملـه سـ     طريق وزيران و دبیران ايرانی، آيین

بـرد طخارسـتانی و   شاعران ايرانی عرب سرا همچون بشاربن .(132: 1924،)رضی برقرار شد

ابونوا  نیز در اين روزگار از طريق زبان عربـی، روحیـات و ذهنیـات و مضـامین ايرانـی را      

، اهداف نويسندگان و دبیـران ايرانـی   دادند؛ بنابراين در وند سده نخستین اسالمیترويج می

 پذير است:گونه توجیه نياز نشر و ترويج زبان عربی بد

فهم احکام و قواعـد   - فرهنگ و آيین و رسوم خويش و انتقال آن به ملل اسالمی حف 

تطبیـق   -انتقال و نشر مفاهیم اخالقی، سیاسی و اجتماعی ايران باستان  -اسالمی و اشاعه آن 

دفــا  از هويــت و  -رخــی از مبــانی انديشــگانی ايرانــی بــا تفکــرات اســالمی و ســازگاری ب

 موجوديت خويش در مقابل اعراب.

 دورة دوم-ب

ای است كه عالوه بر گستردگی دربارها، زبان فارسی دری نضـج يافتـه   دورة دوم، دوره

 یسـ ينو یو عربـ  يیسـرا  یبود و در اين روزگار، برخی از دبیران و نويسندگان ونان به عربـ 

و در هـیچ شـرايطی از زبـان فارسـی اسـتفاده       عنوانچیهخو گرفته بودند كه حاضر نبودند به

ای داشته اسـت و نويسـندگانی وـون    بويه زبان تازی رونق ويژهالمثل در دربار آلنمايند. فی

رشان دوار تکلف و تصـن  ادبـی   الزمان همدانی و... در آثا، صاحب بن عباد، بدي دیابن عم

خـويش   يیگـو  یدر ايـن ايـام، شـاعران و نويسـندگان بـه عربـ       .(191: 1912احد، )و شدند

گـوی بنامنـد امتنـا     سـرا و فارسـی   یخـود را فارسـ   كـه نيـ كنند و از امفاخره و مباهات می

 یهایدگیچی. در دوره سلجوقیان نیز كه زبان فارسی، زبان رسمی ديوان گرديد، پورزندیم

موازنه، اطناب و تطويل، تعابیر سنگین عربی و ... فهـم   ناشی از صناعات لفظی وون سج  و

 ینـوع بـه  یسـ ينو ینمود. درواق  در اين دوران، عربزيادی مواجه می یهایمتن را با دشوار

يـک   یهـا شـه يبیان روحیـات و اند  یبود و ديگر زبان عربی نه برا شدهليعادت و سنت تبد

اظهـار فضـل و مفـاخره بـه كـار       قوم، بلکه جهـت تجلـی و بـروز مهـارت و هنـر شخصـی و      

توانسـته در اصـرار بـر عربـی گـويی      گونه كه بیان شد عاملی روانشناسانه مـی رفت. همانمی

كه بر دقائق صناي  لفظـی و تکلفـات صـوری آن     یسانينو یمؤثر باشد. برای بسیاری از عرب
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زبـان   یهم ـا  )فارسی دری( سـر آورد و  یگريباور و توجیه نبود كه زبان دآشنا بودند، قابل

گويی و حتی پـرداختن بـه روحیـات و    های بدي  گردد. درواق  فارسیعربی، محمل انديشه

حسـاب  بـه  ینـ یبنظری و كوتـه ، نوعی تنگسانينو یهای ايرانی، گويی برای اين عربانديشه

نـام عبدالواسـ  جبلـی را ذكـر     « خريـده القصـر  »كاتب، در كتـاب   نيآمد. وقتی عمادالدمی

اسـت كـه ايـن شـاعر      یكند و اين در حالگويی وی اشاره نمیبه فارسی وجهچیهكند، بهمی

 /2 :1912، صـفا ) ادب فارسـی نیـز شـاعری زبردسـت اسـت      ، در پهنهيیسرا یعالوه بر عرب

هـای موردبحـ  مـا    ايـران در سـده   انيسرا یباخرزی كه به وض  عرب« القصرةدمی»در  .(151

ک بیـت  اين كتاب دوزبانه هسـتند، ولـی حتـی يـ     انيسرا یرببسیاری از ع نکهيپردازد، باامی

در انديشـه و   بیـ ترت نيبد .(231: 1933،)موسوی بجنوردی فارسی هم گنجانده نشده است

های وهارم تا ششم هجری، عربـی  درباری ايران سده سانينو یزبان بسیاری از دبیران و عرب

دارد و درواق   یزدگ یاز نوعی عرب نويسی حاوی غرور، مفاخره و افاده فضل است و نشان

 واداشته است. يیهايیگوها را به ونین مغلقآنو درونی  یشناختروان یهازهیانگ
 

 گیرینتیجه -3

شده در مقاله، بین سبک نثـر منشـیانه و گسـتردگی تشـکیالت     با عنايت به مطالب مطرح

کیالت ديـوانی و دربـاری   كـه هروـه تشـ    یاگونهديوانی پیوستگی و ارتباط برقرار است؛ به

تر گرديـده، نثـر منشـیانه نیـز بـه تصـن  و تکلـف روی آورده اسـت و         تر و رشديافتهگسترده

بالعکس هروه تشکیالت ديوانی دارای گستردگی كمتری بوده، نثر ترسل و انشای دربـاری  

در دوره سلجوقی كه وسـعت قلمـرو حکومـت بـه      كهیطورتر بوده است؛ بهتر و روانساده

نهـاد، زبـان اداری و    یمراتـب رو بـه فزونـ   عال درجه خود رسید و تشکیالت درباری نیز بـه ا

تـر گشـت. ايـن در حـالی اسـت كـه در دوره       ديوانی نیز به او  تصن  و پیچیـدگی نزديـک  

سامانی كه تشکیالت ديوانی به نسبت دوران غزنوی و سلجوقی، دارای گستردگی كمتـری  

تر بوده اسـت. در دوران غزنـوی نیـز بـا نثـری      مراتب سادهز بهبوده، زبان درباری و اداری نی

بینابین از حی  میزان تکلف و تصن  مواجه هستیم. بايد توجـه داشـت كـه ازنظـر تشـکیالت      

درباری نیز دوره غزنـوی، حالـت بینـابینی دارد؛ وراكـه هرونـد تشـکیالت اداری غزنويـان        

مان نسبت ازنظر پیچیـدگی سـاختار دولتـی از    سامان بوده، اما به هفراتر از دستگاه دولتی آل
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اند. از علل پیوند و ارتباط بین تقويت دسـتگاه اداری و پیچیـدگی نثـر    سلجوقیان فروتر بوده

شناختی اشاره كرد كـه هريـک   اجتماعی و روان-توان به عوامل سیاسی، فرهنگیمنشیانه می

از انحــا ســبب  یه نحــوتشــکیالت ديــوانی بــ تيــاز ايــن عوامــل بــا توجــه بــه تمركــز و تقو

 اند.نويسی شدهدوری از ساده جهیپیچیدگی، تصن ، تکلف و درنت

 

 فهرست منابع

 هاالف(کتاب

 .ری. به كوشش گای لیسترانج و ر.آ.نیکلسون. تهران: اساطفارسنامه. (1919) ابن بلخی. .1

ات محمدرضا تجدد. تهران: انتشار. ترجمهالفهرست (.1911) ابن نديم، محمد بن اسحان. .2

 امیركبیر.

احمدی.  . ترجمه میرتاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی(. 1913) اش ولر، برتولد. .9

 انتشارات علمی و فرهنگی. . تهران:2  

. تهران: انتشارات وزارت در عهد سالطین سلجوقی (.1992) اقبال آشتیانی، عبا . .4

 دانشگاه تهران.

. تصحی  رضا انزابی نژاد. تهران: دیحمیمقامات(. 1912) الدين ابوبکر. بلخی، حمید .5

 مركز نشر دانشگاهی.

 . به تصحی  خلیل خطیب رهبر. تهران: مهتاب.تاریخ بیهقی (.1911) بیهقی، ابوالفضل. .1

 . تهران: امیركبیر.یشناسسبک(. 1921) بهار، محمدتقی. .1

پديده  بهار. وا  دوم. تهران: انتشارات یالشعرابه اهتمام ملک (.1911) .تاریخ سیستان  .2

 خاور.

و مهدی باقی. تهران:  ای. ترجمه شیرين مختار نساسانی ةجامع (.1925) تفضلی، احمد. .3

 نی.

. تهران: تاریخی از زبان تازی در میان ایرانیان(. 1953) تويسركانی، قاسم. .13

 انتشارات دانشسرای عالی.

ن: كتابخانه . تهراتاریخی دوره صفویه یهااسناد و نامه(. 1949) .اهلل یثابتیان، ذب .11

 سینا.ابن



 14 44شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

. به تصحی  مفید محمد قمیحه. الدهرةیتیمن(.  1439) ثعالبی، عبدالملک بن محمد. .12

 دارالکتبه العلمیه.

. ترجمه ابوالفضل طباطبايی. الوزراء و الکتاب(. 1942) جهشیاری، محمدبن عبدو . .19

 تهران: تابان.

 ارات زوار.. تهران: انتشفن نثر در ادب پارسی(. 1934) خطیبی، حسین. .14

. وا  اول. تهران: موسسه انتشارات و وا  دانشگاه نامهلغت (.1912) .اكبریدهخدا، عل .15

 تهران.

 . وا  سوم. تهران: انتشارات بهجت.آب یهاجشن(. 1924) رضی، هاشم. .11

 . تهران: انتشارات فردوسی.تاریخ ادبیات در ایران(. 1912) .اهلل یصفا، ذب .11

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.9. چ 1.   سخن ةنجینگ(. 1959) .اهلل یصفا، ذب .12

. ترجمه صادن منشات. تهران: انتشارات تاریخ طبری (.1952) طبری، محمدبن جرير. .13

 اساطیر.

. تصحی  مجتبی مینوی و علیرضا اخالق ناصری (.1951) .نيرالدینصخواجه طوسی، .23

 حیدری. تهران: انتشارات خوارزمی.

. ترجمه جرفاذقانی. به كوشش جعفر تاریخ یمینی(. 1951) ار.عتبی، احمدبن عبدالجب .21

 فرهنگی. یشعار. تهران: علم

. به تصحی  غالمحسین نامهقابوس(. 1912) ، كیکاوو  بن اسکندر.یعنصرالمعال .22

 يوسفی. تهران: علمی و فرهنگی.

ه . به اهتمام ادوارد براون و مقدمه عالمااللبابلباب(. 1911) عوفی، محمدبن محمد. .29

 فخر رازی. یفروشقزوينی. تهران: كتاب

. ترجمه مسعود رجب نیا. تهران: عصر زرین فرهنگ ایران(. 1952) فرای، ريچارد. .24

 انتشارات سروش.

. ترجمه رشید ياسمی. تهران: ایران در زمان ساسانیان (.1915) سن، آرتور.كريستن .25

 .ریركبیام

بر و كورش صفوی. تهران: نشر . ترجمه عبا  مختاریخ خط(. 1911) گاور، آلبرتین. .21

 مركز.



 15 ... گستردگی و ارتباط آن با انهمنشیبک نثر تحول س                      97 یز و زمستانپای

مشهد: دانشگاه فردوسی،  .مقدمه شاهنامه ابومنصوری .(1921). محمدی، عباسقلی .21

 وا  اول

. به تصحی  و اهتمام عالمه محمد الکتبهةعتب (.1924) منتجب الدين بدي ، علی بن احمد. .22

 قزوينی و عبا  اقبال آشتیانی. تهران: انتشارات اساطیر.

 ةدائر. تهران: مركز ایران: تاریخ، فرهنگ، هنر(. 1933) ردی، كاظم.موسوی بجنو .23

 المعارف بزرگ اسالمی.

 .تصحی  احمد بهمنیار .التوسل الی الترسل .(1915). مويد بغدادی، بهاءالدين محمد .93

 تهران: شركت سهامی وا 

. به تصحی  عالمه قزوينی. تهران: چهارمقاله (.1912) نظامی عروضی، احمدبن عمر. .91

 معین.

 

 هاب(مقاله

مقاالت و «. فارسی در زبان و ادبیات عرب یهادهيپد» (.1921) آذرنوش، آذرتاش. .1
 .19-22دوره اول، زمستان، صب  .هایبررس

مجله رشد  «.عوامل مؤثر در پیدايش و استمرار نثر فنی و مصنو » (.1923) امیری، فرامرز. .2
 .12-54صب  ، بهار،9. دوره اول، شماره زبان و ادبیات فارسی

 ةنامها. ادبیات و زبان«. تطور تاريخی عناوين دبیر و ديوان(. »1924) تنکابنی، حمید. .9
 .53-19، صب 2. دوره اول، شماره فرهنگستان

. نامه هامجله ادبیات و زبان«. دبیر و دبیری در ايران اسالمی(. »1915) زاده، هاشم.رجب .4

 .19-24، بهار، صب 5فرهنگستان. شماره 

«. وهارم و پنجم هجری یهادبیر و دبیری در سده(. »1921) ی، فاطمه و عادل بهنام.مدرس .5

 .31-111. زمستان، صب 11. شماره مجله فلسفه و كالم

فصلنامه «. منصب دبیری در دوره ساسانیان(. »1934) مرادی، مريم و محمدتقی ايمان پور. .1
 .119-125، بهار، صب 25ره . سال بیست و پنجم، دوره جديد، شماتاريخ اسالم و ايران

. شعر هاادبیات و زبان«. از كتابت تا وزارت(. »1923) مظاهری، جمشید و همکاران. .1

 .33-25، بهار، صب 9. شماره یپژوه

مجله «. اسالم یهاو سازمان هاوانينقش ايرانیان در تدوين د» (.1951) .ینعلیممتحن، حس .2
 .1-43، صب 2شماره  ،19. سال تاريخی یهایبررس



 16 44شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 نامهخيتار«. كتابت مکاتیب ديوانی و آداب آن در عهد سلجوقی(. »1923). واحد، اسداهلل .3
 .111-121و زمستان، صب  زيی، پا1. سال اول، شماره ايران بعد از اسالم

دانشکده ادبیات  ةمجل«. ترسل و انشای فارسی از آغاز تا قرن ششم(. »1912). واحد، اسداهلل .13
 .139-125، پايیز، صب 112ماره . شو علوم انسانی تبريز

 


