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  چكيده  

نا و در مكتوبات موال. يكي از انواع نثر فارسي ، مراسالت درباري و نامه هاي بزرگان است    
مورد ) سلطانيات(اي از نامه ها هستند كه در اين پژوهش به عنوان منشĤت عبدالرحمن جامي دسته

و نيز بررسي شكلي و محتوايي تعريف سلطانيات و تاريخچه آن در ادب فارسي . گرفته اندبررسي قرار 
سرشناس ادب و عرفان مقوله هايي است كه در اين پژوهش به آنها پرداخته شده  ةهاي اين دو چهرنامه

بازتاب شخصيت اين بزرگان در سلطانيات آنها و همچنين انعكاس مسايل اجتماعي بررسي  نيز. است
  .شده اند

تعليمي داشته و برخي از جنبه هاي اجتماعي ة از آن جا كه ديگر آثار موالنا و جامي غالباً صبغ 
كه صريح و شفاف هاي آنها آنها ممكن است پنهان مانده باشد، لذا پرداختن به نامه و خصوصيِ شخصيت

يگري از شخصيت آنها را آشكار تواند زواياي دي، ماندهاي استعاري و بالغي شاعرانهو دور از پيچيدگي
ها از منظر شكلي و محتوايي مورد تجزيه و تحليل قرار ش كار به صورت تحليلي است و دادهرو. سازد

ا سجع ، نثر موالنا آميخته بكند كه به لحاظ شكليميحاصل از اين پژوهش مشخص  ةنتيج. گرفته است
هر دو عارف . ه استصراحت بيان را ترجيح داد، اما جامي سالست كالم و و ديگر تكلفات منشيانه است

گشايي از مشكالت و معضالت مردم استفاده كرده و از ند كه از نفوذ كالم خود براي گرهانامدار كوشيده
  . كننداين طريق به مسؤوليت هاي الهي و اجتماعي خود عمل 

  .  ، اجتماعيناامي، منشĤت، مكتوبات، موال، جسلطانيات، بازتاب شخصيت  :هاكليد واژه 
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  مقدمه

اند، مبادرت ورزيدهآن  يبه انشاگاه گههايي كه بزرگان علم و ادب در طول حيات خود نامه     

بيش از  ،به لحاظ صراحت گفتار كه روند،به شمار ميي از ذخاير گرانقدر ادبي ئجزدر حقيقت 

ة و نمايانگر چهررده منعكس كرا در خود  ساير آثارشان حال و هواي اوضاع اجتماعي و ادبي

نامه اين  ةاز جمل. دريافتخالل آنها مي توان ناگفته هاي بسياري را  از. اندخالق خويش نقابِبي

به  كه يبزرگو سخنور دو عارف  است؛» منشĤت جامي«و  »مكتوبات موالنا جالل الدين« ها

به  هاييچنين نامهق از اين تحقي در ،اندها بودهشان ناگزير از نوشتن برخي نامهدليل موقعيت

اي خاص از نثر را به وجود آورده گونه هاة اين نامهمجموع .ياد مي شود )اتسلطاني(عنوان 

نمايانگر عرفانِ اجتماعي و پويايِ اين دو  كه در عين حال قلمي اديبانه  ااست؛ نثري منشيانه ب

محتوايي كمتر مورد توجه به لحاظ شكلي و  از نثر فارسياين نوعِ ويژه  . شخصيت بزرگ است

حساس از تاريخ ادبيات  ةدر دو بره چهرهء سرشناسحضور اين دو  همچنين ، .است قرار گرفته

  . افزوده است هانامهاين تنوع بر  ،فارسي

كتب و باره اين دو شخصيت درآثار موالنا و جامي مورد تحقيق و بررسي بسيار قرار گرفته و     

هايي از زندگي و احوال و آثار آن ده است كه در هر يك به گوشهيد آممقاالت ارزشمندي پد

كوب بيشترين دگان معاصر، دكتر عبدالحسين زريناز ميان نويسن. بزرگان پرداخته شده است

پله پله « قدري از قبيلآثار گران. زندگي و شخصيت و افكار موالنا خلق كرده است ةآثار را دربار

رخي از اين آثار اشاراتي ، كه در ب»نردبان شكسته«، »سرّني«، »زهبحر در كو«، »تا مالقات خدا

 موالنا» سلطانيات«در هيچ يك از اين آثار، به موضوع  اما. هاي موالنا نيز شده استبه نامه

و توضيحي است كه توفيق  مكتوبات موالنا، شرح ةكامل ترين اثر دربار. پرداخته نشده است

  .نوشته است ، مصحح مكتوبات، بر آنسبحاني

چهره «و ) 1383(» ارزش ادبي مكتوبات موالنا«هاي اخير  مقاالتي تحت عنوان در سال    

 ةاز دكتر غالمعلي حداد عادل در فصلنام) 1381(» موالنا در آلبوم شخصي مكتوبات او 

برخي زواياي  هاي ادبي مكتوبات ودر آنها به زيبايي به چاپ رسيده است كه» فرهنگستان«
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                      در اين باره  حداد عادل خود. پرداخته شده است ،به طور كلي ،ت موالناشخصي

غرض از اين مقاله آن است كه مكتوبات را از لحاظ ادبي، در حد توان، به خوانندگان « :گويدمي

  )1:1383(» .بشناساند

ة تحرير درآمده است، كه زندگي و آثار و احوال جامي نيز آثاري به رشت ةهمچنين دربار     

هاي و در سال. علي اصغر حكمت است نوشته »جامي« ترين آنها كتابِيكي از برجسته

زحمات عصام الدين . نيز آقاي نجيب مايل هروي كتاب جامي را تأليف كرده است) 1377(اخير

هر سه محقق . است ها و منشĤت جامي ستودني و درخور ستايشارون بايف در تصحيح نامه

اند و در اين پژوهش از تحقيقات آنان هاي مهمي برداشتهارجمند در شناساندن جامي گام

هاي اين پژوهشگران در معرفي منشĤت به جامعه ادبي در حالي تالش. استفاده شده است

، هنگام معرفي آثار جامي، حتي نامي از ادبياتها و كتب تاريخ كه در اغلب تذكره صورت گرفته

مقاالت نيز موضوعِ منشĤت جامي و به ويژه  ةدر عرص. ر نشده استهم ذك) منشĤت(

او مورد توجه قرار نگرفته و پژوهشي صورت نپذيرفته است، اميد است كه اين » سلطانيات«

  .تحقيق فتح بابي در اين زمينه باشد

  

اتتعريف سلطاني :  
ادبا به از ميان گرفته و يكي از انواع نثر فارسي است كه كمتر مورد توجه قرار سلطانيات      

كساني كه به اين  معدوداز  .يا تعريفي ارائه داده است باره آن اظهار نظر كرده وندرت كسي در

انواع «در كتاب  او .تعريفي از آن ارائه داده دكتر رستگار فسايي است ادبي توجه داشته و ةگون

ها، نامهها، گشادنامهها، مواضعههنامها، فتحرا در رديف منشورها، فرمان سلطانيات» نثر فارسي

 ةدور توان در نثر فارسيِبه طور كلي مي«:قرار داده و در تعريف آن گفته است... ها وسوگندنامه

ه كرد كه به قصدهاي مختلف  و به شيوه اسالمي به دو نوع مكاتباتهاي متفاوت به زير توج

 )1(مكاتبات شخصي يا إخوانيات : ، ب اريمكاتبات رسمي و اد :الف   .آمده اندنگارش در مي

  :شامل انواع زير استمكاتبات رسمي و اداري 
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  سلطانيات -1
  منشورها و فرمانها                         -2
  ها نامههاو شكستنامهفتح-3
  ها                            نامهمشافهه -4
       ها                       سوگندنامه -5

  نامه هاگشاد - 6
  هانامهمواضعه -7
  هانامهامان -8  
 9 -208:1380رستگار فسايي، ( ...ه وقص(  

  
تي اطالق مي شود كه پادشاهان به يكديگر يا به ملوك الطوايف Ĥمكاتيب سلطاني به منش«     

اساس اين بر  )209: همان( ».خواني قرار داردإمي نوشتند و اين گونه نامه ها در برابر نامه هاي 

يا به ملوك الطوايف  و ات فقط منحصر به نامه هايي است كه شاهان به يكديگرسلطاني ، تعريف

به شمار نيامده ، ات جزء سلطاني ....)علما ، مشاهير و( ساير مردم نامه هاي اداريِ و شتندنومي

  . شده باشندهرچند كه خطاب به يك سلطان نوشته 

يف سلطانيات، آن را منحصر به نامهء پادشاهان به يكديگر نكرده و اما دكتر زرين كوب در تعر   

عموم نامه هاي اداري و ديواني را در شمار سلطانيات محسوب داشته و در مقابل آن إخوانيات را 

بنا بر تعريف دكتر زرين ) 137:1385. (قرار داده است كه اشخاص واقعي به يكديگر مي نوشتند

يرنده ي تمامي نامه هاي اداري و ديواني است كه هويت و شخصيت كوب، سلطانيات در بر گ

دكتر معين نيز سلطانيات را در مقابل إخوانيات قرار . نويسنده در آن نقش تعيين كننده ندارد

سلطانيات جمع «داده و سخن او به تعريفي كه دكتر زرين كوب ارائه داده است، نزديك تر است 

معين، (» مقابل إخوانيات است ت شاهي و نامه هاي رسمي و دولتي، درسلطانيه، به معني مكاتبا

1911:1371(.  

و داده است كه از توسع كوب قرارژوهش مبنا را بر تعريف دكتر زريننويسنده در اين پ     

 ها وة نامهسلطانيات مجموعتوان گفت كه ميرو از اين. جامعيت بيشتري برخوردار است

عروف خطاب به سالطين ، و يا افراد صاحب نام و مطين به يكديگرمنشĤتي است كه سال

  .نوشتندو بزرگان مي
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  شرايط و دستور دبيري 

دبير بايد كه «:مقاله آمده استگونه كه در چهاراند؛ همانبراي دبير شرايط خاصي قائل بوده   

د، و از ادب و ثمرات آن الرّأي باش، دقيق النظر، عميق الفكر و ثاقبكريم االصل، شريف العرض

قسم أكبر و حظّ أوفر نصيب او رسيده باشد، و از قياسات منطقي بعيد و بيگانه نباشد، و مراتب 

» ...ابناء زمانه شناسد و مقادير اهل روزگار داند، و به حطام دنياوي و مزخرفات آن مشغول نباشد

اند و سخنهاي مرموز را نيك و كاتب بايد كه اسرار كاتبي نيك د«) 20:1372نظامي عروضي، (

-ي منسوب به كاتبان درباري، نمونههاي سلطاننامه از ).253:1368عنصر المعالي، (» .يابداندر 

نثر قرن پنجم را  در هاي متعددي در تاريخ بيهقي آمده است كه سادگي و رواني معمول

 - شدمعذرت نوشته مي ةاي براي تمهيد مطلب يا تأديمقدمه هاي سلطاني غالباًدر نامه. داراست

سپس وارد  -آيدبونصرمشكان و بيهقي برمي ة، نوشتهاي مسعود به خان تركستاننامه ازكه چنان

و در . كردندمي فعل مجهول، تعبير ةو غالبا از سلطان به قصد تعظيم، با صيغ .شدندمطلب مي

ي به توضيح ت، جمالسلطان معلوم نبود مواقعي كه شخص محتاج به معرفي بود، يا علت اقدامِ

ة نمونسلطانيات ــ لذا  )209- 210: 1380رستگار فسايي،( شدطريق عطف يا ربط استعمال مي

  . است بوده زمان خود كامل نثر اداريِ

نامه ها از درگاه «: ملهاز ج .اندهايي داشتهان و كاتبان در نوشتن سلطانيات، دستورالعملدبير     

د از مجلسِ عالي بايد كه تا مهمي َنبو. يار گردد حرمتش بشودنويسند، و هر چه بسبسيار مي

و در عنوانات طريق أوسط نگاه دارد، و به .... «) 84:1370، نظام الملك طوسي(».چيزي ننويسند

» .او بر آن دليل باشد ةنويسد كه اصل و َنسب و ملك و واليت و لشكر و خزين) آن(هر كس 

، در اندك مايه سخن به كار نامه بايد كه بسيار غرض و معاني و در«) 21:1372نظامي عروضي، (

و در سياقت سخن آن طريق گيرد كه الفاظ متابعِ معاني آيد، «) 253:1368عنصر المعالي، (».برد

نظامي عروضي، (».خيرُ الكالم ما قَلَّ و دلَّ«: اندن كوتاه گردد، كه فصحاء عرب گفتهو سخ

استعارات و آيات قرآن و اخبار رسول عليه السالم آراسته دارد و خود را به  ةو نام«) 21:1372

اگر نامه پارسي بود، پارسي مطلق منويسد كه ناخوش بود، خاصه پارسيِ دري كه نه معروف بود، 
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تازي خود  ةهاي نامو تكّلف. آن خود نبايد نبشت به هيچ حال كه خود ناگفته بهتر از گفته بود

ة ، لكن اندر نامة تازي سجع هنرست و خوش آيدو اندر نام.  ون بايد كردمعلوم است كه چ

- اين قبيل توصيه). 253:1368عالي، عنصر الم(» پارسي سجع ناخوش آيد، اگر نگويي بهتر باشد

ها كه براي كاتبان نوشته شده است، اهميت و دستورمندي فن ترسلِ درباري را به خوبي نشان 

  .دهدمي

هاي اين دو اما نامه ،انديا دبير سلطان نبوده يك سلطان ومولوي و جامي هيچچند كه هر     

  .دنگيردر اين تحقيق مورد بررسي قرار ميهاي خاصي از منظرعارف بزرگ 

  

  ساختاريهاي ويژگي - 1

  ات موالناسلطاني ساختار - 1- 1

» بوابتح األمَف اهللاُ« نامه عبارت در مكتوبات موالنا اسلوب كلي به اين شكل است كه در صدرِ   

سپس ذكر . 27و  26هاي مانند نامه .است نوشته شده و در برخي موارد بدون ذكر نام خداوند

آن القاب  ةامرا و اشخاص شايستو  است كه گاه بسيار مبالغه آميز شودديده مي يالقاب و عناوين

هاي ديگر مشاهده مي امهو بسياري ن 37و 33و 22 هايدر نامهگونه القاب اين  ةنمون ؛نيستند

تماماً ذكر  13 ةكه نام چنان. بايي نداشته استمطنطن إ كار بردن القابِه ظاهراً موالنا از ب .شود

 تاج الشاكرين، سراج الذّاكرين،« القاب است و هيچ موضوع يا محتوايي به جز بيان القاب ندارد

 و المناسك الفاخره، طالب اآلخره و ...وارث الفالح فاسخ صفقَه البخس، رايض مطيه الّنفس،

  )79: 1389رومي،(».السالم

اي از فارسي و عربي است و مشحون است از آيات و احاديث و ادعيه و هاي وي آميزهنامه   

بدان اندازه كه هر كس عربي نداند و با قرآن و حديث آشنا تا  ،عبارات و اشعار و امثال عربي

حداد عادل ، (ه خوبي در نخواهد يافتهد برد و مقصود او را ب، از مكتوبات او لذت نخوانباشد

اند كه آورده شده منسجم يطور ،يات و احاديث و اشعار فارسي و عربياما اين آ). 10: 1381

متن است و به گونه  مكملِ معنايي آنها او در واقع معن .شوندمحسوب مي متن بافت جزئي از
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قال اهللا « عبارت ،كه قبل از آيه هم حتّي در مواردي. ندنيست كه حشو و زائد به نظر برسي ا

هاي مانند نامه سنخيت كامل دارد،متن  حتوايمبا هم معني آيه  باز ،ذكر شده است» تعالي

مانند آنچه  ،گاه از آيات قرآني براي ستايش فرماندار يا اميري استفاده كرده است .44,45,48

فرماندار (الدين پروانه ينالدين به معپسرش شمس براي درخواست استخدامِ 114 ةدر نام

آراي ملك اني ميسر و مقيض راي عالي عالمسعادات آسماني و كرامات رب«:نوشته است )قونيه

الدولتين، ولي السعادتين، ناشرالعدل و االمرا و الخواص، المؤيِد بالقرب و االيناس، صاحب 

بالتوفيق و العلما، المؤيدالفقرا، مربيالبدعه الدينيه، مونسامعالملّه المحمديه، قاالحسان، ظهير

» ....الحقّ و الدوله و الدين ، معين)93/4ضحي، ( ولآلخره خيرٌ لك من االوليالتسديد، 

  )194:1389رومي، (

 گوييِدعامĤبانه، به بتاً فرودستاي نسبه گونه ،هاانتهاي نامه هم در در ابتدا وهم  ،موالنا   

 44ة به عنوان نمونه در نام .شودها ديده ميآن در بيشتر نامه ة، كه نموناست مخاطب پرداخته

الملوك و السالطين، الخاليق، أبالخيرات، مغيثالوزرا، ناشرة عدل و رأفت ملكساي«:نوشته است

ا و وفا صفا و وفور هوسالم و دعا از سر صدق و ! الميان، سالهاي نامحصور باقي باداس ةبركاّف

ها كه فرموده است در حقّ اين داعي و برادران و آيد و شكر أيادي و احسان و عنايترسانيده مي

نوازي و ة كهتردارم كه وظيفمي توّقع ...نيايدو بيان و تسطير بنان درمتعّلقانِ اين داعي در شرح 

رومي، (».العالمينآمين يا رب ! گستراند، كه آن دولت مستدام باد عنايت قديم و رحمت بر وي

چه فاخر و كالمي آهنگين دارد كه اگرها زباني در تمام نامه ،در عين حال اما )108:1389

و ايقاعات آن بجا و مناسب است و همين ايقاعات موزون  داراي وزن عروضي نيست ولي كامالً

 ؛و واعظانه است منشيانه لِِدر مجموع سبك موالنا تركيبي از ترس. نمايدا جذاب تر مير كالم او

 ،در عين حال و دطلبمي امرا حاجت كند و از درگاهو دعا مي آوردلقاب ميأمانند منشيان ه

  .نمايددهد و ارشاد ميو پند مي آوردمانند واعظان آيه مي
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  سلطانيات جامي ساختار - 2- 1

      در  ،جامي در تمام سلطانياتاست و  آمده »الفقير عبدالرحمان جامي« سطر اول عبارت

هاي او داده و به نوعي اي به نامهص ويژهتشّخ ،اين سياق كه حفظ ،»بحانهس هباسم«سطر دوم 

 »گلستان« ع و فنيِتقليد از نثر مسج ،هابيشتر نامهدر عبارات ا ام .شده است سبك شخصي او

با اين  .ده استبه كاربر نيز »بهارستان«در آن را  اي كهدرست همان شيوه. شودمشاهده مي

بيش  ي اوهانامه برخي از كه گاهآن اندازه  ايجاز است تابر هاي او كار در نامه تفاوت كه اساسِ

: مي بينيم... و296 ،295 ،22،324، 20،21هاي مانند آنچه در نامه ،سطر نيست سهيا دو  از

ّلمي دارند دگان تظزارض نياز معروض آن كه، جماعت غريببعد از ع الفقير عبدالرحمن الجامي«

رود، التماس آن كه عنايت نموده به غور ايشان برسند و نگذارند كه بر كه بر ايشان تعدي مي

  .)197: 1378جامي، (»توفيق رفيق باد، والسالم. ايشان تعدي رود

صريح و  هالحن نامهبسيار محدود و  )متفاوت با موالنا( هاي جاميكاربرد القاب در نامه     

 لِدر سبك ترس ،مرسوم بوده است ةهاي اداري كه شيودعا گويي در آخر نامه .است محكم

 :بسنده كرده است چند عبارت كوتاه و مشخص معموال به براي اين كار .داردخاصي  فرمجامي 

» كرامالسالم و اإل و«يا » يزال ممدود بادو اقبال ال عزّ ةساي«يا  و» و السالم ،توفيق رفيق باد«

را » كرامتوفيق رفيق باد و السالم و اإل« اما گاهي تركيبِ. اول است ترين آنها موردربردكه پركا

  . به كاربرده استنيز 

خطاب به  آنها را هايي كهمهنا در ست كه گاه حتّيا صراحت بيان جامي تا حدي متانت و   

كه موضوع آن  5 ةرشما ةمانند نام ،نه دعاي پاياني دارد و ي وجودنه القاب نوشته است، سلطان

اين . دهندكه رنود و اوباش مردم را آزار مي، مبني بر ايندادخواهي از سلطان براي رعيت است

هيچ كس ...«:شودديده مي» الموالس«است و در پايان آن فقط عبارت  قاطعانهنامه بسيار تند و 

: 1378جامي، (»مرا فكر حال مسلمانان نيست و همه در مقام تحصيل نفع خويش اند، والسال

- پردازي و كاربرد آرايههيچ اثري از سجع ة معمول جاميخالف شيو، برهانامه گونه در اين. )98

  .كرده استاما گاهي از شعر استفاده  ،ها ديده نمي شود
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اي به نام هيچ اشاره در عنوان آنها هايي هست كهنامهجامي توصيهسلطانيات در بين      

برخي از اين . يو نه دعاي پايان هست نه ذكر القابي شود،ديده نمي ندهگيرنده و يا توصيه شو

 ةحاوي دو سطر مطلب و گاهي نيز فقط يك سطر است، مانند نام هاي اونامهدست توصيه

. الرحمان الجامي؛ خدمت خواجه محمود با ساير نيازمندان، نيازمندي رساندندالفقير عبد«:271

  )188:1378جامي، (» .فيه أيام

  

   هاي محتواييويژگي – 2

  سلطانيات موالنامحتواي  - 2-1

هايي براي رفع حاجات ديگران است؛ نا به لحاظ محتوايي، توصيه نامهاغلب سلطانيات موال     

يكي از بستگانِ معين  ة، خواه به وسيل84ة شمار ةنظير نام ،حاملي ناشناس ةخواه به وسيل

الدين و يا صدرالدين فرزند حسام) 83(زركوب الدينالحة صو يا يكي از ورث )82(الدين پروانه 

  ).85(چلبي 

و ) 88(، تفويض امامت مسجد به صدرالدين را درخواست كرده است هاموالنا در يكي از نامه     

هاي متعددي كه براي نيز سفارش نموده است، نظير نامه گاه براي خويشان و بستگان خود

، معاف هاو در برخي از نامه. نوشته است) 114و113و101(استخدام فرزندش شمس الدين 

رافعِ تحيت، فرزند «): 26(شدنِ دامادش شهاب الدين از ماليات تجاري را درخواست كرده است 

از هوا خواهان و دعا گويان آن درگاه  -أحسن اهللا عاقبَته -الدينز معتقد، فخرالتجار، شهابعزي

لع است؛ وليكن كثرت راغب و مو -كه آن يگانه دوست داردچنان -عبادات است و به خيرات و

 دارد مشغول شدن به تجارت تا به سيواس و حدود آن؛ و از سببِ باجداران وعيال الزم مي

         و خيرات ملك االُمرا به همه عالم. تصديعِ ايشان، مدتي است تا از بازرگاني مانده است

مبارك از باج دادن معاف باشد و آن را به حجت دارد و بر  دارد كه به نشانِرسد؛ اميد ميمي

عيال وي، و االُمرا بر وي و بر اي باشد از صدقات ملكناي جنسِ خود مفاخرت نمايد، صدقهأب
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» ...هاي سابق منضّم شوددار باشد و بر احسانمنّت و مكرمت گردد، و داعي مّنت عتيق آن

  )86:1389رومي، (

ين همدر خالل به ديگران است اما خير براي كمك  ةبه نوعي واسط ،موالنا، هاهدر اين نام      

موجب ثواب جزيل و ثناي  تا....«آورد و آيه و حديث ميدهد همچنان پند و اندرز مينيز ها نامه

 بالغت منبريِكه يادآور  )241: همان(»، إرحم في األرضِ يرحمك من في السماءجميل باشد

هاي در نامه .)10(كندمتداول در بين صوفيه استفاده مي از روايات گاهي نيزو  .ستوپدر او وي 

  .آميخته استبا هم درانه و هم باورهاي صوفيانه ظمنشيانه و هم خصلت واع ةهم شيو ،او

  

   سلطانيات جامي يمحتوا  2-2

، مكاتبات ل زمانهبا سالطين و امراء و رجا جامي به دليل دوستي صميمانه و نزديكش      

البّته در خالل اين . بخشي از اين مكاتبات إخوانيات هستند .بسياري با آنها داشته است

هايي كه سالطين به جامي به ويژه در بين نامه. شودهايي ظريف ديده ميات نيز نكتهاخواني

عنوان هديه  آمده است كه قيصر روم مبلغ يك هزار فلورن به »20« ةچنان كه در نام. اندنوشته

اما در باب سلطانيات به جز در امور مرسوم و ). 310:1378جامي، (براي جامي فرستاده بود 

،  بيشتر سلطانيات او سفارش براي حلّ )17نامة (قاضاي مرخصي از سلطان روزمره از قبيل ت

 ايو يا ضعيفه) 241نامهء (ان باشد، محمد شيري چه آن شخص پهلوانمشكلِ ديگران است، 

ة ، ضعيفالرحمان الجامي؛ بعد از عرض نياز، معروض آنكهالفقير عبد «) : 239 ةنام(ناشناس 

شفقت دور  ة، از طريقاگر چنانچه آن را إصغا نموده به غورِ حالِ وي برسند. رد، تظّلمي دادارنده

  ) 178:1378جامي، (».نمي نمايد

است، به لحاظ  اركان دولت نوشتهبه سالطين و بزرگان و  جامي هايي كهبيشتر نامه        

را نيز  اتخوانيهاي إ، ويژگيو دوري از آداب و ترتيبِ خاصبرخورداري از محتواي صميمانه 

 .اندنزاكت داراإلنشاء نگاشته شده او مطابق اسلوب و هايتعداد كمي از نامه از اين نظر. داراست

هايي كه جامي نامه اغلبمحتواي  .است محدود رسمي و اداري اوهاي نامه ةداير به همين روي،
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عاري ، استنوشته محرومان  حقّ رعايت حال مردم و رسيدگي به اوضاع آنها و احقاقِدر جهت 

به عرض ... «: 5ة شماره مانند نام .اي تند و محكم و صريح استمايهاز تحفّظ و داراي درون

يتيم رو و عت رنود و اوباش از پيادهاول جما. همايون برسانند شايد كه فكر حال مسلمانان بكنند

اند و در اين مدت خونهاي متعدد واقع شده است و هيچ كس و غيرهم استيالء تمام يافته

طايفه به سر  نپرسيده است و در شبي كه روزش اين عرضه داشت نوشته شد، جمعي از اين

اند، و هاي بسيار زدهير زخماند، و يكي از فقيران را به شمشباشند، در آمدهمزاري كه فقيران مي

  )97:1378جامي، (» ، تا حال چه شودبر بستر هالك افتاده

گاه نيز با بياني نرم و ماليم توجه حاكمان را به رسيدگي نسبت به حال مردم معطوف      

نكه، الفقير عبد الرحمان الجامي؛ بعد از عرض نياز ، معروض آ« :153ةساخته است؛ مانند نام

التماس آنكه، عنايت نموده تظلّم ايشان را . اند و تظّلمي دارند، مردم رعيت] نامه[دارندگان

و در ) 152: همان(» .توفيق رفيق باد. استماع فرموده به هر چه مصلحت دانند اشارت فرمايند

ن مردمِ غريب و طالبِ الفقير عبد الرحمان الجامي؛ بعد از عرض نياز آنكه، دارندگا«: 20 ةنام

ساني واقع شود، بسيار در محلّ اند، اگر چنانچه عنايت نموده نسبت به ايشان نوع احقرا علم و ف

        ).106:همان ( » .توفيق رفيق باد. نمايدمي

  
  در سلطانيات دو نويسنده بازتاب شخصيت - 3

  در سلطانيات بازتاب شخصيت موالنا - 1- 3

در كه  زواياييي حّت ؛توان ديدوبي ميبه خهاي او نامهابعاد مختلف شخصيت موالنا را در     

ة آيينموالنا در   واست  تعليميساير آثار او  ةمايزيرا درون .دنشواو به خوبي ديده نمي آثار ديگر

واعظي  ؛بيشتر يك واعظ است ،در مكتوبات اما .دكنميجلوه  عارف ا به عنوان يكصرف ،آن آثار

  .اديبي تواناستدر عين حال  و ة خير استواسط صوفي مشرب كه
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 ادباي درباري و منشيان ديواني، ارباب قدرت و مكنت را با القاب ةاو در مكتوبات به شيو    

كند و سپس دعا مي مي مطرح اش راخواسته در خالل آنها و ،ستايدآميز ميو مبالغه مطنطن

ا از عارف خداست ام موارد خير رساندن به بندگانِاغلب ِي او در هاهر چند كه خواسته. گويد

نياز طلب كند نه از خالق بيرا از در گاه نيازها  گونه رود كه اينمي توقعچون موالنا  يبزرگ

  .ارباب بي مروت دنيا

در . اين است كه موالناي مكتوبات همان موالناي ديوان شمس و مثنوي نيست امر واقعيت   

خود را براي هر اميري  او. اثري نمي بينيم هنياز و وارستديگر از آن موالناي بي هاي اونامه

گويي مي دعا به چنان و آن ندنيست آن ستايد كه سزاواررا با القابي مي آنان خواند ومي» داعي«

در  ي عارفكه از موالنا ه و رد پاييتنها نشان. رودميانتظار نشخصيتي چون موالنا كه از پردازد 

در اخبار است « :مي گويد 10شماره  ةدر نام .و بس ستا صوفيانه رواياتدرجِ  هست مكتوبات

گفتند كه . شب پهلو بر زمين ننهاد كه يوسف صديق ــ عليه سالم ــ دوازده سال روزه نگشاد و

ملك دين و نبوت مسلم شد تو را و ملك دنيا مسلم شد، وقت چندين  آسايش است بعد

 ،ت پوشيده نبينمنبو خود را خلعت رادرانِب ةتا جمل: گفت» إنّ لنفسك عليك حقاً «اهده مج

  )66:1389رومي، (»...نياسايم

: توان دريافتطريق قرائن و شواهد پيرامتني مياز  فوذ شخصيت موالنا در مخاطبان ران     

اي به خدمت پروانه فرستاده بود، در شفاعت شخصي ول است كه روزي حضرت موالنا رقعهمنق«

كه اين قضيه ياري متواري شده بود؛ پروانه در جوابِ رقعه نبشته باشد  ةكه خون كرده، در خان

آخر خوني را : حضرت موالنا در جواب فرمودند كه ماند، حكايت خون است؛به قضاياي ديگر نمي

گويند؛ اگر خون نكند و مردم نكشد، پس چه كند؟ پروانه به غايت خوش شده، ولَد عزرائيل مي

  )155:1385افالكي، (» .د و خصمان را خشنود كرده، خون بها دادفرمود تا آزادش كردن

، گاهي براي صاحبان شوكت و مكانت نبوده تنها مبالغه آميز در سلطانيات موالنادرج القابِ     

:  از جمله .صاحبانِ رذايل اخالقي نيز القاب مبالغه آميز به كاربرده است در مورد تردامنان و

در راه پيشِ وي آمد و تواضع خان صاحب اصفهاني  ةكاري كه در محلروزي به روسبيِ كهنه«
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ي در حق كنيزكانِ تن اخواند و چنان شفقت پدرانه» رابعه«تكريم بيش از حد كرد، او را  نمود

او كه القاب را اين ) 308:1390زرين كوب، (».كه همه پيش او سر نهادند به مزد وي نشان داد

برد، بديهي است كه در سلطانيات نيز، كه خطاب به ذل به كار ميرامضايقه در حق اگونه بي

  . تا چه حد كثرت استعمال در القاب و عناوين به خرج مي داد پادشاهان و اميران است 

در . است يافتهتجلّي به خوبي سلطانيات وي نيز در  ،كه شيوه پدري اوست، اما شيوه واعظي    

در  .آميخته استدر با آيات قرآني نصايح او د و گاهدهندرز مي ها در هر فرصتي پند و ااكثر نامه

شهرت » آل داوود«كه در زمان موالنا به  خطاب به سالطين سلجوقي 116و  72هاي نامه

: 1389رومي، (»34/13. كورالّش ن عباديعملوا آل داوود شكراً و قليلً مإ« :مي گويد  ،داشتند

  .به كار برده است  نيز بسيار ظريفي ايهامِ ،كه در عين نصحيت )147-197

ا ام ،ديوان شمس و مثنوي نيست ةهمان عارف وارستسلطانيات درست است كه موالنا در    

رهمچنان يك اديب زبصوفي مشرب دست، ستودني و خير خواه سخنور و يك انسانِ يك واعظ 

  .است

  
  در سلطانيات بازتاب شخصيت جامي  - 2- 3

و آمرانه قاطع  نجيبانه و در عين حال و لحن اواستوار بسيار  سلطانياتدر  شخصيت جامي    

و مجامله ديده  قتمّل گويي و ثناو مطنطن است  القابِعاري از كاربرد او  هاي اداريِنامه .است

ي حّت اي موارددر پارهسه سطر و يا در دو هاي او به گونه اي است كه گاه حجم نامه. شودنمي

 اين بيانِ اجمالي و .كندميآن مطلوبِ اصلي را به صورت كالمِ فصل بيان  ، فقطدر يك سطر

  .و استوار اوستمتين حاكي از شخصيت  صريح 

حاكي از اين امر  .هستند جامي سالطين و اركان دولت و مالزمان سلطنتاغلب مخاطبان   

د جامي با عمق پيون. به جامي بوده است و بزرگان روزگار نسبت توجه خاص سالطين وقت
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بلكه  .، تنها به خاطر مدح وستايش جامي نبوده استنيز وابستگي دربارِ تيموري به اوو  دربار

سلطان حسين بايقرا هر گاه كه به «چنان كه . طلبيدندود نظارت او را بر عامه مردم ميآنان خ

درخواست  اي حفظ و حراست اوضاعِ شهر،گفت، از جامي برمناسبتي تختگاه هرات را ترك مي

  ) : 75: 1377هروي ،  مايل(»كردمي

فايحه مدد  ةپيوسته به فاتح ملتمس چنان است كه همت عالي َنهمت مصروف داشته«      

. ، به مكاتبات عليه مفتخر سازندة التفات سلوك داشته، طريقودر مهمات شهر و بلوكات. مايندفر

بركات انفاسِ نفيسه . ، محو و منسي نفرمايندمĤثررِ عاطرِ دريا مقاطرِ كيميا خاط ةو از گوش

  ).296: 1378جامي ، (» مخلّد و مستدام باد

شمار و اهل ذوق و فضل نكه در اطراف او فضال و شعراي بيبا آ نيز نوايي اميرعليشير       

ه بندگي زد ارادت سپرده و به دامان او دست نسبت به جامي سرِ ،پروانه صفت گرد آمده بودند

آن ميان از جهان شاه  از .داشتند فراوان نسبت به جامي لطف نيز فرمانروايان بيگانهحتي  .بود

سلطان حسين بايقرا . توان نام بردمي ،قره قويونلو كه ديوان اشعار خويش را براي شاعر فرستاد

 آربري،( ه استپرداختجامي ذوق و نبوغ  به ستايشِ) اقمجالس العّش(در كتاب خويش نيز 

389:1371.(   

، سلطان حسين بهادر سلطان ابوسعيد ميرزا ابوالقاسم بابر، از ميان شاهان و رجال تيموري،   

قويونلو، حسن آقشاه قراقويونلو، اوزونهانج :يشير نوايي، و از سالطين دور دستخان، امير عل

به شخصيت و  ، نسبتقويونلو، سلطان محمد فاتح عثماني و سلطان بايزيد خانيعقوب بيگ آق

قيصر روم  تا جايي كه.  داشتند روابط بسيار خوب با وي و وقوف داشته جامي جايگاه اجتماعيِ

   )154:1353، صفا( .فرستاده بود خود را به حضور او كسانِ ،براي دعوت از جامي

 اتطابخرايج در  ةشيو تأّثر از بسيار با شاهان و اميران و معاشرت چنين به نظر بيايد كه شايد   

  اين همه قاطعيت و اعتماد به نفسعلت  و شتهتأثير گذا هم به زير دستان در ذهن جامي آنها

نسبت  ، حتينه تنها با عامه مردم جامي بايد گفت كه اما. باشد در مكاتبات او همين قضيه بوده
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 ةآخرِ نام در. گويدمي سخنتمام  صراحت او برايج  اتعارفتحفّظ و ت بدون همامرا و سالطين به 

  :   گويد ) 15(

  خسروا عدل فزون كن كه ز عدل            عرصهء ملك تو هر روز فزون خواهد شد            

لحني  و جامي با حاكي از آن است كه طلبكاري، شكايت به نزد جامي برده بود) 24( نامه 

كرده و طلبِ وي را خواهد كه بدون فوت وقت به كار او رسيدگي آمرانه از مردانِ حكومت مي

  :باز پس دهند

   ) 108: 1378جامي ،(»        وتعّلل نكنداشارت رود كه آن وجه را ادا كند ....«        

نيز مكاتبات  جاي جايِ اوست كه در يشخصيت، از ويژگي هاي و استواري اين قاطعيت      

  .و هم شده استنثر ااي سبكيِ هويژگي  از نوعيه ب )نهي( و ) امر ( بسامد افعال  نمود يافته و

 شخصيتحضور  ،خوردĤت جامي بيش از هر چيز به چشم ميآنچه كه در منش، ه طور كليب

ستو توانا برجستهبا نفوذ و  يك مرد.  

 

  تحليل اجتماعي  - 4

  سلطانيات موالناتحليل اجتماعي - 1- 4

موالنا، از جمله در آثار  وجود عناصر فراوان اجتماعي. تصوف موالنا يك تصوف اجتماعي است    

ة اجتماعي نوعي متمايز ساخته و به مشرب او صبغه ، وي را از صوفيان ديگر بدر سلطانيات او

          چه كه در سلطانيات و ديگر مكتوبات او در رابطه با مسائل اجتماعي ديده آن. بخشدمي

  :اي خويش قائل بوداجتماعي است كه بر –، در حقيقت منبعث از رسالتي ديني شودمي

  ). 290، 1ج :1385افالكي ، (»تا اين مردم را به كمال رسانمام من پيمان بسته«         
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هاي مذهبي ، آن منطقه در آتش نزاعموالنا به آسياي صغير مهاجرت كردزماني كه خانواده     

گ در نزاع كوچك و بزر 25وي در طول حيات خويش شاهد . سوختاي ميقبيلهو تعصبات 

هشت جنگ  و در  ،،  غياث الدين كيخسروقباد شانزده جنگدر عصر عالء الدين كي: منطقه بود

سوي از ). 300 – 97:  1902ابن بي بي ، (گرفته بود كاووس يك جنگ، درزمان عزّالدين كي

ي در آسيا و ديگر فرق اسالمي قيانقلندريان و جوَل، از جمله هاي گوناگونديگر، فرقه ها و نحله

هايي از حيات ان هايي از زندگي موالنا با گوشهداست و نددر عصر موالنا  نفود بسيار داشت صغير،

روابط بسيار دوستانه و نزديك داشته  آنان اغلب موالنا با .تاينان به هم آميخته اس ةصوفيان

مه نا ،موالناو سلطانيات  در بين مكتوبات ،به همين دليل .)194:1386شفيعي كدكني، (است

فرماندار  ،خطاب به معين الدين پروانه 68مانند نامه ؛ بينيممي دراويش هايي را در سفارشِ

، فرزند مخلص، حميد ة تحيتآرند....«: براي درخواست واگذاري خانقاه به حميد الدين ،قونيه

 ...ت خانقاهي كه از آنِ جد اوس ...ت شما در زي صالحان آمده استبه يمن هم -وفقه اهللا- الدين

تفويض  شما كه آن گوشه را به حميد الدين ةتوقع است از مكارم اخالق پادشاهان

از اصحاب  ،الدينظهير در خصوص سفارشكه  5نامه شماره  و يا .)1389:147رومي، (»فرماييد

  .است خانقاه

و ، بايد در نظر داشت كه وي در قونيه از حرمت ك ابعاد اجتماعي سلطانيات موالنابراي در     

الدين كاووس و ركنخاصه عزّالدين كي- پادشاهان سلجوقيِ روم . دار بودحشمتي تمام برخور

ت و آمد مي كرد و الدين پروانه به مجلس او رفمعين. ورزيدندنسبت به او ارادت مي - ارسالنقلج

آمده است كه معين الدين براي و گاه پيش ) 230-231: 1372زرين كوب، (دادهديه و نياز مي

داماد ). 130:1385افالكي، (خواهي كرده استخواهي، پياده، به خدمت موالنا رفته و عذرذرع

. يدان موالنا بود، از مرشدكه صاحب ديوانِ مملكت محسوب مي _مجدالدين اتابك _پروانه 

ز با وي موالنا ني. كردالس موالنا  به همراه ساير اكابر، با خضوعِ تمام سلوك مي، در مجپروانه

-هم، هرگز  با اين حال. ون ساير اربابِ مناصب، سلوكي خوش، اما عاري از تمّلق، داشتهمچ

موالنا پس از ). 321:1390زرين كوب، . (كردمرا را چندان با خرسندي تلقي نمينشيني با ا

- تالش از اين جنس. گرداندته بود كه آرامش را به جامعه بازتالش فراوان و تعاليمِ بسيار توانس
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را در  رضاي خدا«كرد كه ، به ارباب قدرت و منصب سفارش ميه در خالل سلطانياتهاست ك

دل خود را متوجه  حضرت «و در تمام امور اجتماعي ) 38: 1335، موالنا(»رضايت مردم بجويند

  ). 35: همان(» نمايند –جلَّ و تعالي  –سلطانِ سلطانان 

ميان قراري آشتي او براي رفع كدورت و برن است كه برخي از سلطانيات وي حاكي از اي       

آرامش اجتماعي حاصل آيد  شده است، بدان اميد كه به دنبال آنامرا و سالطين نيز واسطه مي

ارد كه هنگامي كه لشكريانِ حكومت، يكي از مكتوبات وي حكايت از اين د). 62و  56: همان(

ه و آرزو كرده است كه اين بريك گفت، موالنا آن فتح را تبر مهاجمين غير مسلمان ظفر يافتند

به دين  ،»جماعت أغيار« ،اي باشد براي روي آوردنِ غير مسلمانانِِ آن ناحيهپيروزي، زمينه

ة منشانبزرگ دار با رفتار ةكه در پاي چوب) تريانوس(ماجراي جوان رومي ). 53: همان (م اسال

هاي سلوك اجتماعي ا درآمد، از نشانهو از آن پس در شمار مردان خدموالنا حيات دوباره يافت 

در  ،بدر الدين يحيي، روزگار موالنايكي از شاعران هم). 274-273،  1ج:  1385افالكي ،(اوست

  :ة موالنا گفته بودبار

  شأن تو نيست؟كه درـق     خودكدام آيت حسن استلـت بر خـده اي آيت رحمـدا آمـاز خ

  )                            338،  1ج: همان (                                                                                        

  ات جاميسلطاني تحليل اجتماعيِ-4-2   

و نفوذ خود استفاده كرده و  جايگاه اجتماعيجامي به عنوان يك شاعر و عارف سرشناس، از      

انيات در ميان سلط. كردميقرار مردان رابطه برا و دولتجهت آسايش و امنيت مردم با وزر

، رد و بدل شده است، حتي وزير سلطان حسين بايقرا، عليشير نواييفراواني كه بين او و امير

تمام در . خواستي كرده باشديافت كه او براي خويشتنِ خويش درتوان يك مورد نيز نمي

شار گوناگونِ ط است به جانبداريِ او از اقهاي مطرح شده در سلطانيات وي مربوخواست

اي اجتماعيِ مردم ه، دوستي با نوايي را جهت رسيدگي به نواقص و كاستياز اين رو. اجتماعي

عليشير، از وي مي د كه جامي در مقام اندرز به اميرآيبرمي) 35(ة از نام. شمردبسيار مغتنم مي
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رِ ضعفا و ، استعفا ندهد تا بتواند همچنان به امودليل خستگيِ ناشي از تراكمِ كاريخواهد كه به 

خاطرِ شريف را پريشاني روي اگر طبعِ لطيف را گراني حاصل آيد و « : بينوايان رسيدگي نمايد

نامه ) 114: 1378جامي ،(».ة حسنات، وزني عظيم خواهد بود، تحملِ آن گراني را در َكّفنمايد

خواست كرده بود تا از لطان حسين دركه وي از س حكايت از اين نكته دارد »121«و »71«هاي

محصول  كه خرده كشاورزي نيز دارند، در أخذ ماليات به جاي پولِ نقدآن دسته از اهل علم 

به ) 41(در يكي ديگر از سلطانيات . گرفته شود، تا بدين وسيله كمكي به آنان شده باشد

ة ممكن است كه از عهد نگينسهاي ه پرداخت مالياتند ككة أكيد ميشخصِ سلطان توصي

حالِ رعاياي «: شوندهايي نابود ميآيد، ولي اقشار ضعيف در زير بار چنين مالياتبرخي بر

به مقامِ اضطرار رسيده  شودواالتي كه نسبت به ايشان واقع مياح ةبه واسط شهرها و بلوكات

اهتمام فرمايند كه  ...فتدشان از انتظام بيزراعت و ساير احوال اي ةو نزديك است كه سلسلاست 

  ).117-116:همان (» در احواالت ، تخفيفي واقع شود 

كه در سلطانيات  عدالتي استتيمور، ظلم و بيجمله پيامدهاي استيالي مغول و آلاز      

  : جامي، رد پاي آن ديده مي شود

ابان تظّلمي دارند ، معروض آنكه، جماعت قصالرّحمان جامي؛ بعد از عرض نياز الفقير عبد«     

، و يت نموده به غور حال ايشان برسندكه عنااگر چنان. كه به سمعِ شريف خواهند رسانيد

نگذارند كه بر ايشان تغّلبي رود، شك نيست كه سببِ مزيد دولت و سعادت دو جهاني خواهد 

  ). 143:1378جامي، (» .توفيق رفيق باد، و السالم. بود

در يكي از . گيري مي كردپي قطعي ةرسال شده را تا حصولِ نتيجهاي اجامي، نامه     

زد كرده بودم حال مردم ِ بينواي هرات را گوش قبليهاي انيات اشاره كرده است كه در نامهسلط

هيچ نيابم كه بارها آن را نگفته و ننوشته «: و اينك پيرو همان نامه، اين پيوست ارسال مي شود

  ) 110: همان ( ».ها واقع استكه در هرات تعدي نوشته شده بود....باشم 

از » 86« ةدر نام. خور توجه استگير و درحمايت جامي از جويندگان علم و دانش چشم   

: كمك هزينه آموزشي پرداخت شود ، به دانشجويان)وقف(كند كه از حساب مسوولين تقاضا مي
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 ةهمچنين در نام) 131: 1378جامي، (».مايحتاج ضروري ايشان را از اوقاف به ايشان برسانند«

ت اگر چنانچه عنايت نموده و نسب«: نش آموزان به كمك مالي نيازمندنداشاره دارد كه دا »20«

وضع بازرگاني و تجارت ). 106: همان( نمايدبه ايشان نوعِ احساني واقع شود، بسيار در محل مي

به گوش  ، از طريق عليشير نواييهاهر وي دور نمانده است، چنان كه در يكي از نامنيز از نظ

هاي گزاف رساند كه مأموران گمركي از بازرگانانِ ممالك ديگر، مالياتسلطان حسين بايقرا مي

 از خالل .كندين كار به نفعِ اقتصاد كشور نيست و روابط بازرگاني را تضعيف ميا و ستانندمي

-كه جامي تالش كرده بود تا شخصيتمشهود است ...) و 67،111،121،15( هاي فراوان نامه

ها و تخفيف هاي روحاني، سيدها، مشايخ و برخي از طبقات ديگر، در پرداخت ماليات از امتياز

اداري نيز در  »بوروكراسي«همچنين ابراز نارضايتي از وجود نوعي . هاي ويژه برخوردار گردند

كوشيد تا در است كه جامي ميحاكي از اين » 20« ةنام. سلطانيات جامي انعكاس يافته است

  :اين زمينه به درماندگان كمك رساند

اند و آن به امضاء به جهت امضاي نشاني تشريف آوردهچند گاه است كه  ، ومردم عزيزند«      

عنايت نموده، التفات نمايند و امداد  اگر چنانچه. اندنرسيده است، و بسيار مضطرب گشته

  ).107: همان (»نمايد كفايت انجامد، بسيار در محل ميفرمايند، كه مهمِ ايشان به 

سلطانيات جامي نشان مي دهد كه اين شاعر و عارف نامدار ، تا چه مايه از نفوذ اجتماعي     

 ءپشتوانهبه  و در واقع. است بوده مورد توجه سالطين وقت و امرا و بزرگانبرخوردار و 

  . را بي پرده و با كمال صراحت بيان مي كرد ارادتمنديِ سالطين بود كه خواسته هاي خود

  

  نتيجه گيري

ترسل قديم است، با ويژگي نثر مسجع و فّني،  ةشيو ة، به لحاظ شكلي ادامسلطانيات موالنا     

اما سلطانيات جامي، داراي . توأم با كثرت القاب و عناوين و تكّلفات مربوط به ترسلِ منشيانه
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صراحت بيان در سلطانيات جامي . گاه ايجاز استتني بر مساوات و گه، مبنثري سليس و جزيل

جامي و (هر دو سلطانيات  ةمايلحاظ محتوايي، بيشترين حجم درون به.  بسيار قابل توجه است

 در اين زمينه، هر دو شخصيت. ة مردم استخواهي براي ديگران و رفع ظلم از عامخير) موالنا

بديهي . مردم، حتّي افراد ناشناس هستند خير براي عموم ةسطدر كسوت دو عارف بزرگ، وا

يل انعكاس شخصيت نويسنده در متن و همچنين تاثير اوضاع ، از قباست كه موضوعات جانبي

توان به از جمله مي. هايي در سبك نگارش سلطانيات آنها نيز شده است، سبب تفاوتاجتماعي

 و هاي موالناة بالغت منبري در نامهارفات بسيار و شيوكاربرد القاب مبالغه آميز و همچنين تع

  .هاي جامي اشاره كردصراحت لهجه و موجز گويي در نامه

هاي ويژگيمتأثر از  ،جامي منشĤت موالنا و سبك مكتوبات هاي موجود درتفاوت برخي    

يط اجتماعي و شرا نويسنده تاثير شخصيتالبته   .است متفاوت ةدوردو  يك از آن هر سبكيِ

  .هركدام از آنان شده است سبك شخصيِ به سهم خود  عاملي در پديد آمدن نيز 
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  هانوشتپي

  :ات نيز مشتمل بر انواع زير استخوانيإمكاتبات شخصي و خصوصي يا  )1(

  نامه                           مفاوضه -1

  خدمت -2

 نامه                         تهنيت -3

 نامه                        تعزيت -4  

 نامه                        وكالت -5

  نامه                 بيع و شرط - 6

  نويسيقباله - 7 

  استعفا -8

  نامهوصيت -9

  نامهوقف -10

     نامه شراكت -11

  مكتوبات تعليمي - 12 

  )208:1380رستگار فسايي، (
                              

متن  .رسدعهد باستان مي در فرهنگ ايران به آيين دبيريِ) نامه نويسي( تسّن ةقبسا     

دهد و آن را به الگوي قديم اين سنت را به دست مي» اندر آيين نامك نپشتن«معروف پهلوي 

زرين كوب، ( داردمربوط مي ،هدب شهرت يافتأآنچه تحت تاثير فرهنگ پهلوي به عنوان 

هاي سلطاني به زبان نامه قوب ليث صفار مجدداًعي در زماناسالمي  ةدر دور). 137:1385

سلطانيات در نثر كالسيك فارسي اين اما  .)172:1385اقبال آشتياني، ( فارسي نوشته شد

 دادتكلفات نثر فني طراوت و حيات خود را از دست  اليبهال و در هديتدريجاً به تصنع گراي

، داشته است اي اي از نثر فارسي اهميت ويژهسلطانيات در هر دوره ).137:1385زرين كوب، (

حتّي اگر توسط  .است بوده زمان خود هاي اداريِترين نوع از نامهترين و برجستهزيرا رسمي

مي دربار نوشته  انبه انشاي بهترين دبيرو او به فرمان  ،نوشته نشده باشد هم شخص سلطان

   .شده است
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