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ABSTRACT

Article type:

The purpose of this study is to analyze the structure and function of the Divan
of composition and writing in the Ilkhanate period and the changes that were
caused by the Mongol invasion of Iran and the formation government . The
Mongols and then the Ilkhans were aware of the importance and necessity of
having a correspondence department in their administrative organization;
Due to distrust of the secretaries of the open territory, they tried to change the
previous routine of the existing organization. Part of this change was due to this
process and part was due to the consequences of the establishment of Mongol
tribes in Iran, the Iranian administrative organization was able to revive the
organization of the Composing Divan,The purpose of this study is to identify
these changes in conflict or inconsistencies with the pre-Mongol routine and
why and how the process of reviving the composition the Divan of Composition.
The results of this study, which is done with a descriptive-analytical approach
and qualitative analysis method of existing reports, show that these changes
including changes in the position of the Composing Dian and its staff, language
and literature, text of documents and its compositions , changes related to trends
and procedures can be identified in the Composition Divan, the most important
event, like other events formed in the administrative organization of the
Ilkhanate period, is the formation of a dual Mongol-Iranian system in the
organization of the Divan of Composition, a system whose Iranian elements
were gradually highlighted.
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چکیده
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هدف این پژوهش بررسی و تحلیل ساختار و کارکرد دیوان انشاء و کتابت در دوره ایلخانان و تغییراتی است که بهواسطه
حمله مغول به ایران و تشکیل حکومت ایلخانی در این دیوان ایجاد گردید .مغوالن از همان آغاز و سپس ایلخانان به
اهمیت و ضرورت وجود بخش مکاتبات در تشکیالت اداری خود واقف بودند؛ ولی به دلیل بیاعتمادی به دبیران قلمرو
مفتوحه تالش داشتند در روال پیشینی تشکیالت موجود تغییر ایجاد کنند .بخشی از این تغییرات ناشی از این روال و
بخشی نیز ناشی از پیامدهای استقرار اقوام مغولی و گروههای وابسته به آنان در ایران بود .بااینحال همچون دورههای
گذشته ،تشکیالت اداری ایرانی توانست در کنار احیای دیگر بخشها ،تشکیالت دیوان انشاء را احیا کند .مسئله این
بررسی شناسایی این تغییرات در تعارض یا ناهمسانیها با روال پیش از حمله مغول و چرایی و چگونگی فرایند احیای
تشکیالت دیوان انشاء ،است .نتایج این پژوهش که با رویکرد توصیفی -تحلیلی و روش تحلیل کیفی گزارشهای موجود
صورت گرفته ،نشان می دهد که این تغییرات در چهار حوزه شامل تغییرات در جایگاه دیوان انشاء و کارکنان آن ،زبان و
ادبیات نگارش ،متن اسناد و ترکیبات و اضافات آن و درنهایت تغییرات مرتبط با روندها و رویهها در دیوان انشاء
قابلشناسایی است .در این میان مهمترین رویداد همچون دیگر رویدادهای شکلگرفته در تشکیالت اداری دوره ایلخانان،
شکل گرفتن یک نظام دوگانه مغولی -ایرانی در تشکیالت دیوان انشاء است نظامی که بهتدریج عناصر ایرانی آن پررنگ
شد.
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مقدمه
بخش مهمی از میراث ادبیات اداری در طول تاریخ ایران بر عهده دبیران بود .در میان این اشخخخخاص،
دبیران و مت صدیان ت شکیالت دیوان ان شاء به دلیل نوع وظایف ،جایگاه مهمی دا شتند .دیوان ان شاء در
ت شکیالت اداری ایران وظیفه سازمانی حفظ و حرا ست از ادب فار سی در حوزه اداری را عهدهدار بود.
بر همین ا ساس در تندباد رویدادها ازجمله مهاجمهها و تغییرات سیا سی ،زبان و ادب فار سی توان ست
جایگاه خود را بهعنوان زبان رسمی تشکیالت اداری حفظ کند .یکی از این حوادث مهم ،حمله مغول و
فروپا شی ت شکیالت اداری ایران و ورود عنا صر جدید قومی ،فرهنگی و زبانی تازه به ایران بود .حدت
این مهاجمه و کثرت مهاجران حامل زبان جدید ،موجب شخد که این رویداد با رویدادهای پیشخین خود
در تغییرات سیا سی هیات حاکمه متفاوت با شد .بهخ صوص آنکه مغولها ،سنتهای اداری ختایی را
پیشازاین اخذ کرده و آن را الگوی خود در آداب حکمرانی قرار داده بودند و تمایل داشخخختند تمامی
عنا صر اجتماعی و فرهنگی قوم مغلوب را ویران سازند و زبان ،ا صطالحات و واژگان اداری خود را با
زبان اداری مملکت مفتوحه ،جایگزین کنند .از آغاز حمله مغول در سخخخال  617ق ،تقریباً بخش مهم
نظام اداری ایران به محاق رفت و صاحبمن صبان ار شد یا ک شته شدند ،یا گریختند؛ گروهی نیز -که
جزو کارکنان فروتر بودند -توانستند جان به در برند و پس از فروکش شدن آتش مهاجمههای اول ،در
سلک کارکنان اداری نظام جدید قرار گیرند .مناصب ختایی -مغولی و با صاحبمنصبان غالباً مغولی یا
منتسخخخب به مغولی و درنهایت ایرانیان قابلاعتماد سخخخرداران مغول ،امور اداری قلمرو مفتوحه را زیر
نظارت امرای مغول بر عهده گرفتند .از میان دیوانهای پنجگانه در تشخخکیالت اداری ایران ،دو دیوان
که مغوالن از همان آغاز به آنها اح ساس بینیازی میکردند ،بی شترین لطمه را متحمل شدند؛ دیوان
عرض که امور لشخخکری را پشخختیبانی میکرد و مغولها به لحاظ روحیه جنگاوری و توانمندی خود در
امور نظامی و بی اعتمادی به ایرانیان در امور نظامی ،عرض و عارض را در نظام جدید به کار نگرفتند
( .)1دیوان دیگر دیوان انشخخخاء بود که مغوالن نیز منشخخخیالممالک و دیوان او را به کناری نهادند و از
روش مکاتبات خود اسخخختفاده کردند .بااینحال ،دبیران و کارکنان اداری توانسخخختند این بار نیز وظیفه
تاریخی خود را در میراث داری سخخازمان اداری و بهتبع آن در حفظ زبان اداری فارسخخی انجام دهند و
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مجدداً دیوان انشخخخاء و کارکردهای آن را احیا کنند .بااینحال دیوان انشخ خاء همچون دیگر بخشهای
تشکیالت اداری متحمل تغییراتی شد.
با لحاظ مقدمه پیشگفته ،م سئله این بررسی شنا سایی این تغییرات در تعارض یا ناهم سانیها با روال
پیش از حمله مغول و چرایی و چگونگی فرایند احیای تشخخکیالت دیوان انشخخاء ،اسخخت .این پژوهش با
رویکرد توصخخخیفی -تحلیلی و با تحلیل محتوای کیفی منابع موجود و در حوزه مطالعات کتابخانهای و
باهدف شنا سایی زمینههای کمککننده به این بازآفرینی ،سامانیافته ا ست .در خ صوص مو ضوع -
یعنی دیوان انشخخخاء و کارکردهای مرتبط با حوزه این دیوان -تاکنون برخی تحقیقات صخخخورت گرفته
ا ست ،اما با م سئله موردنظر این پژوهش ،مرتبط نی ستند .ازجمله :پایاننامه کار شنا سی ار شد با عنوان
«سخخخبکشخخخناسخخخی متون تاریخی دوره ایلخانی (با ترکید بر تاریخ جهانگشخخخا ،جامع التواریخ و تاریخ
وصخخاف)» ،نوشخخته وحید فقفی در سخخال  1392ش و مقاله «آالت کتابت و بیان آداب و عادات دبیری،
برگرفته از ن سخه جاللیه» ،نو شته قنبرعلی رودگر که در سال  1386نو شته شده ا ست؛ نوی سنده این
مقاله با استفاده از نسخه خطی تحفه جاللیه نوشته محمدعلی ناموسخواری ،به بیان چگونگی آداب و
آالت و نیز شخخرایط ،زمان و مکان کاتب پرداخته اسخخت .مقاله دیگر با عنوان «پژوهشخخی در سخخاختار
مجموعههای منشخخ ت دبیری و تحول آیینهای نگارش در دوره مغول» ،نوشخخته ریوکو واتابه اسخخت،
نویسنده در این پژوهش ضمن بررسی قدیمیترین منشرت در دوره سلجوقی و خوارزمشاهی ،به تغییر
و تحول منش ت نویسی در دوره مغول پرداخته است .محسن روستایی نیز در کتاب «ادبیات تاریخی و
دیوان ساالری ایران عهد مغول تا سرآغاز دولت صفویه با تکیهبر متون نثر و ا سناد مکتوب تاریخی»،
ا شاراتی به مو ضوع این پژوهش دارد .مقاله «عوامل مؤفر بر جایگاه تاریخنگاری در ادبیات اسماعیلیان
از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری» ،به لحاظ همزمانی با دوره ایلخانی به لحاظ سبکی موردتوجه قرار
گرفت .همچنین پژوهش «افرات هجوم مغول در سخخخیر جغراف یا نویسخخخی» ،ترفیرات حمله مغول بر
تاریخنگاری جغرافیای تاریخی را بررسی کرده است و در باب تاریخنگاری راهگشای کار بود.
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پیشینه دیوان انشاء و کتابت در دوره سلجوقیان و خوارزمشاهیان
دیوان انشخخاء – و نه الزاماً با همین عنوان -یکی از قدیمیترین بخشهای تشخخکیالت اداری در ایران
باستان است (کریستین سن .)152 -150 :1379 ،پسازآن ،سنت دبیری وارد تشکیالت اداری خلفای
مسلمان شد و از طریق تشکیالت اداری خلفای عباسی و نیز سنتهای اداری محلی و دبیران ایرانی،
دیوان انشاء بهمانند سایر دیوانها ،در تشکیالت اداری حکومتهای ایرانی احیا شد .دیوان انشاء ازنظر
اهمیت پس از دیوان وزارت بود .بنداری در دوره سلجوقی ،دیوان انشاء را بعد از دیوان استیفا قرار داده
ا ست (بنداری .)43 :1356 ،اهمیت طغرایی در این دیوان و مجال ست او با سلطان موجب شد که در
دوره سخخلجوقی عنوان این دیوان به «دیوان انشخخاء و طغرا»( )2تبدیل شخخود .در دوره خوارزمشخخاهیان
م سئولیت دیوان ان شاء با من شی الممالک بود (خ سرو بیگی .)212 :1388 ،ر شیدالدین وطواط ،شاعر و
ادیب دربار آتسخخخز خوارزمشخخخاه و بهاءالدین محمد بن مؤید بغدادی ادیب دوره تکش خوارزمشخخخاه و
شهابالدین ن سوی از بزرگترین رو سای دیوان ان شای دوره خوارزم شاهی بودند (بهاءالدین بغدادی،
4 :1385؛ نسوی .)133 :1324 ،با حمله مغول و سپس تشکیل حکومت ایلخانان ،شاهد بروز تغییراتی
در تشکیالت اداری هستیم در بخش دیوان انشاء این تغییرات را در چهار محور میتوان شناسایی کرد:
اول :روند تغییرات جایگاه دیوان ان شاء و کارکنان آن؛ دوم :تغییرات مرتبط با زبان و ادبیات نگارش در
دیوان انشاء؛ سوم :تغییرات در انواع اسناد و محتوای اسناد شامل ترکیبات متن و اضافات اسناد؛ چهارم:
تغییرات در فرایندها و رویهها
جایگاه دیوان انشاء و دبیران ایرانی در تشکیالت اداری دوره مغول و ایلخانان
مغوالن در هنگام ورود به سخخرزمین ایران ،فاقد تشخخکیالت اداری الزم برای اداره قلمرو مفتوحه بودند؛
آنچه که داشخختند همان سخخنتهای مغولی و یا برگرفته از آدابورسخخوم اقوامی چون اویغورها بود که با
مغوالن درآمیخته بودند (روستایی .)316 :1395 ،بخشی نیز حاصل اقتباس از تشکیالت اداری ختایی
و مهمتر از همه مقرراتی بود که یاسخخخای چنگیزی خوانده میشخخخد که احتماالً در ابتدا روال و روش
نانوشخخختهای بود که چنگیز در تشخخخکیالت اداری خود وارد کرد و جانشخخخینان او هم به تبعیت او از آن
اسختفاده کردند .طبق نظر جوینی در محتوای یاسخا مواردی مربوط به شخیوههای اداری و مکاتبات هم
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آمده اسخخت (جوینی60-65 /1 :1385 ،؛ فرخی .)48 :1396،در کنار این موارد ،حضخخور اویغورها نیز به
مغوالن در اداره امور کمک میکرد .مغول ها ،به دلیل توانمندی اویغورها در مکاتبات ،آنان را بکار
گرفتند .ازجمله مغولها از همان آغاز ظاهراً ت شکیالتی در حوزه ان شاء و مکاتبات دا شتند .گزارشهای
موجود از وجود مکتوبات نشخخاندهنده وجود این تشخخکیالت در حوزه فعالیتهای دیوان انشخخاء اسخخت
(ر شیدالدینف ضلاهلل)2207 /3 :1373 :؛ همچنین ر شیدالدینف ضلاهلل از «بلغایآقا» نام میبرد که در
دوره منگوق ن « ،سرور کتّاب» بود و مقرر بود که «امثله و فرامین او نوی سد و سواد کند» و در کنار او
بیتکچ یان مسخخخل مانی بود ند که در دوره اوگ تای ق ن و گیوگ خان « به ه مان کار موسخخخوم
بودند»(رشخخیدالدینفضخخلاهلل .)847 /2 :1373 :این موارد موجب شخخد که مغوالن در آغاز تا حدودی
بی نیاز از ت شکیالت دیوان ان شای ایرانیان شوند .این اقدام منجر به رواج تغییراتی در دیوان ان شاء شد.
تغییراتی که دیوان انشخخاء و فعالیتهای آن را تحت ترفیر خود قرار داد .بااینحال همچون دیگر رویهها
در ت شکیالت اداری ایران در این دوره ،روندی دوگانه شامل آداب ،سنتها و رویههای پی شینی متکی
بر میراث ایرانی در مقابل سنتهای جدید ناشی از ورود مغولها ،حاکم بود؛ روندی که بهتدریج عناصر
نوپدید را کمرنگ سخخاخت؛ بااینحال برخی از ترفیرات این نظام دوگانه بر سخخنتهای اداری ایران باقی
ماند.
بیاعتمادی مغولها به کارکنان اداری خوارزمشخخاهیان و نیز به مغلوبان ،موجب شخخد که در سخخالهای
آغازین اسخختقرار امرای مغول ،صخخاحبمنصخخبان اداری ایرانی کمتر بکار گرفته شخخوند و عناوین شخخغلی
تشکیالت اداری بهخصوص در سطوح باالتر ،غالباً به کناری نهاده شود .ازجمله « صاحبدیوانیانشاء»
من صبی متروک شد .ضرورت ا ستمرار عملکرد این دیوان موجب شد که مغولها ضمن ا ستفاده از
اویغورها در ت شکیالت اداری خود ،بهتدریج به کارکنان فروتر اداری ایرانی اعتماد کنند .از سوی دیگر
ضرورت وجود تشکیالت اداری توانمند -که ترمینکننده نیاز مغوالن در حکمرانی بود -موجب شد که
بهتدریج مفاد یا سا در حوزه اجرا در خدمت دیوان ساالران قرار گیرد (رو ستائی )315 :1395،همزمان با
حکومت اکتایقاآن و آغاز اولین تشکیالت مغولها در خراسان توسط چینتمور  -اولین حکمران مغولی
در ایران (حکمرانی 633-628 :ق) ،شرفالدینخوارزمی بهعنوان نویسنده با او همراه شد و بعدها پس
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از آموختن زبان ترکی و تسخخخلط بر کارها به مقام «الغ بیتکچی»( )3رسخخخید (جوینی-270 /2 :1385،
 .) 269چینتمور که پیشینه شحنگی خوارزم را داشت و با تشکیالت اداری خوارزمشاهیان و کارکرد آن
آشنایی یافته بود ،در بکارگیری کارکنان اداری ایرانی در تشکیالت اداری مغولها سهم مهمی داشت.
پیوسختن خاندان جوینی به تشخکیالت اداری جدید حاصخل این رویه بود و به نظر میرسخد این امر در
کمک به احیای تشکیالت اداری دیوان انشاء موفر بود .کورکوز (حکمرانی 641-637 :ق) سومین امیر
مغولی در ایرا ن ،خود از کارکنان اداری اویغوری بود که اندکی بعد از قبول مسخخخوولیت به کسخخخوت
مسخخخلمانی درآمد .وی را اصخخخالگر نظام اداری در دوره حکمرانی حاکمان مغولی در ایران دانسخخختهاند
( .)Atwood,2004:21اقدامات جانشخخین وی امیر ارغون (حکمرانی 654 -641 :ق) نشخخان دهنده
عالئق و تواناییهای او در سامان دهی امور اداری ا ست .به نظر میر سد ح ضور این دو حکمران در
افزایش بکارگیری عنا صر ایرانی در ت شکیالت اداری ایرانی تافیر زیاد دا شته ا ست؛ به گونهای که در
زمان خانی گیوک ( 647 -639ق) که با ایرانیان سر مهر نداشت ،امور دیوان انشاء همچنان در دست
ایرانیان بود .افراد با نفوذی همچون امیر عمادالدینبیتکچی ،امور دیوان انشخخخاء را در اختیار داشخخخت
(جوینی.)87/3 :1385،
با این حال ظاهراً همچنان آشفتگی بر دیوان انشاء حاکم بود .نویسنده گمنام کتاب تاریخشاهی در این
زمینه آورده است که دیوان انشاء در کرمان و سایر مناطق ایران تا قبل از آمدن مغوالن دارای اهمیت
بسیاری بود؛ اما با روی کار آمدن آنها ،وقفهای در کار به وجود آمد و «از بیتمیزی اهل عصر در کنج
تعطیل مانده بود و دیوان انشخخخا به کسخخخانی که ایشخخخان را اسخخختعداد و اهلیت آن نبود حواله» گردید
(تاریخشاهیقراختاییان.)83 :1355 ،
دوره ایلخانی هوالکو را برای برر سی تاریخ احیای دیوان ان شاء باید حائز اهمیت دان ست .تا این که در
زمان قتلغترکان خاتون قراختائی  -حاکم مورد حمایت مغوالن در کرمان -کار دیوان انشخخخاء در این
خطه ،اهمیت خود را بازیافت .قتلغترکان ،ریا ست دیوان ان شای خود را به نا صرالدین محمد بن طغرل
سپرد .رئیس دیوان ان شاء با بیانی شیرین و شیوا مکاتبات حاکم را نگا شته و به نقاط مختلف ار سال
میکرد .در یکی از این مکاتبات نامهای به هوالکوخان ارسخخال شخخد که وزیر اعظم خان مغول ،ظاهراً

468

پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم ،دوره پانزدهم ،شماره1400 ،29

شمسالدینجوینی را مجذوب شیوه نگارش نامه کرد به گونهای که جوینی را «همواره چشم انتظار بر
راه ر سل و ر سایل کرمان» دا شت (تاریخ شاهی قراختاییان .)83 :1355 ،عبارتی مبالغهآمیز که ظاهراً
ناشخخی از تعلق خاطر نویسخخنده تاریخ شخخاهی به ناصخخرالدینمحمد اسخخت .ناصخخرالدین بن منتجبالدین
معروف به منشی ،نویسنده کتاب معروف سمط العلیللحضرۀ العلیا از دیگر اشخاصی بود که در عنفوان
جوانی به سال  693ق ،وارد تشکیالت دیوانی قتلغترکان ،حاکم کرمان شد و به ریاست دیوان رسایل
و انشخخاء رسخخید (منشخخیکرمانی .)5 :1362 ،وی با برخورداری از توانمندی که داشخخت به پیشخخرفت این
دیوان کمک کرد و در نیمه اول حکومت ایلخانان که تشخخخکیالت اداری ایرانی دچار رکود شخخخده بود،
توانست رونقی به دیوان انشاء کرمان بدهد.
با سخخپرده شخخدن امور دیوان انشخخاء به ایرانیان ،کم کم کارکنان دیوان از بین آنان انتخاب شخخدند و
تعداد شان ن سبت به مغوالن زیاد شد .گذ شته از خاندان جوینی و ک سانی که در دربار حاکمان مغولی
دوباره به کار گرفته شخخدند ،از جمله دیوانیان ایرانی در دوره ایلخانی که جزء سخخرآمدان هم محسخخوب
می شدند ،مجدالدینتبریزی را میتوان نام برد که به اتهام خیانت به ایلخان و ارتباط با اردوی زرین به
اتفاق سیفالدینبیتکچی و خواجه عزیزگرجی از دیگر دیوانیان هوالکو کشته شدند (ابن فوطی:1374 ،
 .)457 /4از نام های دیگر کاتبان و دبیران این دوره اطالعاتی در اختیار نداریم؛ ولی این امر ،به معنی
نبود این افراد نی ست؛ زیرا گردش امور در بخش مکاتبات ،وجود این دبیران را الزامی میکرد و معموالً
افراد کم اهمیت و من شیان معمولی نام شان ذکر نمی شد .به نظر میر سد ب سیاری از نوی سندگان و
ادیبان دوره ایلخانی خود جزو کارمندان دیوان بودند و در سمتهای مختلف م شغول به کار می شدند.
آنان به علت شخخرایط سخخخت زندگی در آن دوران و برای امرار معاش و اسخختفاده از توانمندی خود و
دوباره به کار گرفته شدن وارد دیوان ان شاء شدند (لین .)330 :1389 ،و صاف در یک گزارش ،به نقش
منشیان ایرانی در ارتباطات خارجی اشاره دارد .به نوشته او :در زمان ارغون هنگامی که قافلههای حج
به علت نبود دستورالعملهای الزم دچار بی سر و سامانی گردیده بودند ،حکم شد که «عزالدین جالل
تاریخ مکتوبات نوی سد تا م شکل حاجیان در حریم کعبه رفع گردد»(و صاف .)240 /2 :1338 ،ایرانیان
زیادی بودند که در دوره نامسخخخلمانی ایلخانان به رونق دیوان انشخخخاء کمک کردند .از جمله این افراد
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عطاملک جوینی بود که در من صب فرمانروایی بغداد ،دیوان ان شاء را به نحو شایان توجهی باز سازی
کرد .در دوره او نامههای اداری به فار سی و گاهی به مغولی نگا شته می شد و زبان عربی در مملکت
عربزبان کنار گذاشته شد (قلقشندی.)94/1 :1970 ،
همزمان با افزایش پر رنگ ایرانیان در تشخخکیالت اداری مغولها ،زمینههای احیای مناصخخب پیشخخین
فراهم شخخخد .یکی از سخخخمتهایی که طبق نوشخخختههای نخجوانی از ابداعات جوینی بود« ،دفترداری
ممالک» است .این مقام تدبیر و وسیلهای برای جلوگیری از طرح اتهام بر اقدامات دیوانی در تشکیالت
اداری ایلخانان بود .برای این کار خواجه جمالالدین منشخخخی انتخاب شخخخد و او تمامی جمع و جبایت
اموال و حسخخاب دخل و خرج را به طور دقیق فبت میکرد (نخجوانی .)127 :1976،این سخخمت از دوره
هوالکو تا پایان دوره اباقا همچنان برقرار بود .همچنین همزمان با اصخخخالحات غازان که زیر نظر
خواجهرشیدالدین فضلاهلل همدانی در بخشهای مختلف سازمان اداری صورت گرفت ،در دوره تصدی
خواجه و خواجه سعدالدین ساوجی برای اولین بار پس از حمله مغول ،مقام «من شیالممالک» احیا شد
که تا قبل از مغوالن رئیس تشکیالت انشاء به شمار میآمد .این مقام در دوره غازان در تصدی خواجه
شهابالدین مبارکشاه  -فرزند شرفالدین سعدان از منشیان بزرگ -بود (رشید الدینفضلاهلل:1373 ،
 )1323 /2و به احتمال زیاد به عنوان رئیس تشخخکیالت انشخخاء بوده و زیر دسخخت دو وزیر بزرگ کار
میکرد .نخجوانی از ا صطالح «اعاظم من شیان ممالک» و «من شی دیوان بزرگ» و «کاتب سر» نام
میبرد (نخجوانی.)122 -118 :1976 ،
احیای منصخخب منشخخیالممالک در این دوره مهمترین اقدام غازانخان در جهت رشخخد و ارتقای دیوان
ان شاء بود .با احیای دوباره من صب من شیالممالک که در دورههای ایلخانان اولیه به فرامو شی سپرده
شخخخده بود؛ زبان فارسخخخی در تشخخخکیالت دیوانی ایلخانان بر زبانهای ترکی و مغولی غلبه پیدا کرد و
اهمیت گذشخخخته خویش را تا حدود زیادی بازیافت (رشخخخیدالدین .)1323 /2 :1373 ،به عنوان مثال به
تدریج کاربرد اصخخطالحات مغولی «یرلیغ» و «ایلچی» کم رنگ شخخد و اصخخطالحات پیشخخین ،یعنی
«فرمان» و «رسخخول» تداول یافت (وصخخاف .)350-347 /3 :1338 ،با وجود اینکه غازان خان شخخغل
منشی الممالکی را دوباره احیا کرد ولی به نظر نمیرسد ،ریاست این منصب اهمیت زمان قبل از حمله
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مغول را بد ست آورده با شد ،زیرا مهمترین دیوانها برای ایلخانان دیوانهایی بود که با م سائل مالی و
امور لشگری سر و کار داشتند .اهمیت دیوان انشا در دوره الجایتو نیز حفظ شد .در این دوره تاجالدین
قزوینی به منصخب ریاسخت دیوان انشخا برگزیده شخد .او یکی از کاربلدان این کار محسخوب میگردید
(القاشانی .)75 :1384 ،در همین دوره و والیتعهدی ابوسعید در خراسان ،شرفالدین خطاط شیرازی به
عنوان معلم او انتخاب شخخخد .شخخخرفالدین یکی از بزرگان حوزه کتابت بود و احترام زیادی نزد ایلخان
اولجایتو داشت (خواندمیر.)27 :1324 ،
همزمان با فرمانروایی آخرین ایلخان ابوسخخعید ،دیوان انشخخاء به منتهای درجه رشخخد و بالندگی خود در
دوره ایلخانان رسید .ویلبر معتقد است دوره ابوسعید یکی از دورههای تجدید حیات ادبی ایران به شمار
میآید (ویلبر .)29 :1365 ،بخش مهمی از این شخخخکوفایی مرهون حضخخخور افراد کاردان و خبرهای
همچون نخجوانی ،منشخخیکرمانی ،حمداهللمسخختوفی و خواجهغیاثالدینمحمد بود .دومین شخخخصخخیت
بزرگ در دیوان ان شاء ایلخان ،نا صرالدینمن شیکرمانی بود که زمانی ریا ست دیوان ان شای کرمان را
برعهده داشت .منشی از طرف ابوسعید به ریاست دیوان انشاء انتخاب و سر منشا خدمات زیادی گردید
(من شیکرمانی .)6 :1362 ،حمداهلل م ستوفی نیز که در سلک نوی سندگان خواجهر شیدالدین و پ سرش
خواجهغیاثالدین بود ،تاریخ گزیده را به نام خواجهغیاثالدین تصخخخنیف کرد (خواندمیر-31 :1324 ،
 .)32در پایان دوره ابوسخخعید تقسخخیم کار و وظایف در حوزه دیوان انشخخاء به وجود آمد .به نحوی که
منشیالممالک کارهای مربوط به مکاتبات فارسی و عربی را انجام میداد و مکاتبات ترکی و مغول در
دسخخخت افرادی به نام « کاتب مغولینویس» و تصخخخدی فردی به نام «بخشخخخی»( )4قرار داشخخخت
(نخجوانی .)46-48 :1976،ظاهراً مقامات مغولی منصخخوب در دیوان انشخخاء زیر نظر امرا و فرماندهان
مغول کار می کردند .نمونه دیگر از دو ق سمت شدن دیوان ان شاء در اواخر دوره ایلخانی ،تق سیم کار به
صخخورت رسخخیدگی امور کشخخوری و اداری زیر نظر وزیر و امور نظامی و لشخخکری زیر نظر امیر االمرا و
فرمانده هان ترک بود (العمری216 /3 :1423،؛ قلقشندی.)427 /4 :1970،
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زبان و ادبیات نگارش در دیوان انشاء
تا پیش از حمله مغول ،زبان و خط مورد استفاده در مکاتبات اداری و دیوان انشاء ،فارسی و عربی بود.
از ویژگی های صاحب دیوان ان شاء ،ت سلط او بر فنون ادبی فار سی و عربی بود (من شی.)210 :1381،
همراه با استقرار مغولها و کارکنان اداری وابسته به مغوالن و اویغورها ،وضعیت دگرگونه شد .در این
حوزه نیز همچون دیگر بخشهای تشکیالت اداری ،نوعی روال دوگانه شکل گرفت و عالوه بر خط و
زبان ایغوری که مورد توجه قرار گرفت (رضخخخوی)13 :1397،؛ با تثبیت فرمانروایی مغول ها و نیاز به
تشکیالت اداری گسترده ،توجه بیشتر به کارکردهای دیوان انشاء نیز نزد مغولها ضرورت یافت .دیوان
انشاء در دوره فرمانروایی منگوقاآن اهمیت زیادی یافت .رویه تساهل منگو با دیگر اقوام موجب شد تا
حضور ایرانیان در تشکیالت اداری مغولها در ماورالنهر و خراسان افزون شود .به اعتقاد بیانی ،در این
دوره به واسطه این حضور ،فرمانها و نامهها به فارسی نگاشته میشد و این موضوع یکی از علل نشر
زبان و فرهنگ فارسخخی در محدوده امپراطوری مغول بود (بیانی .)78 :1386 ،همچنین نامههایی که از
قاآن به دربارهای اروپایی و واتیکان به د ست آمده ،به خط و زبان فار سی نگا شته شده ،حتی کلمات
منقور بر مهر گیوک بر سخخر نامهها نیز به فارسخخی اسخخت (بیانی .)72 :1386 ،پس از فتح بغداد توسخخط
هوالکو ،او به خواجه ن صیر الدین طو سی د ستور داد که فتح نامه ای در این باب به خط عربی بنوی سد
(رشیدالدینفضلاهلل .)1020 /2 :1373 ،وصاف اشاره دارد که ارغون برای سامان دهی امور قوافل حج
دسخختور داد تا «تاریخ مکتوبات نویسخخد تا مشخخکل حاجیان در حریم کعبه رفع گردد» (وصخخاف:1338،
 .)240این نشخخانهها بیانگر پایداری زبان فارسخخی و عربی در ادبیات اداری ایران اسخخت .غنای فرهنگی
قلمرو مفتوحه ،ح ضور گ سترده من شیان و دبیران ایرانی در دیوان ان شاء و مجموعه ت شکیالت اداری و
همچنین الزامات پیش روی مغولها زمینه سخخاز این پایداری بود .با این حال در کنار این پایداری زبان
فار سی و عربی ،زبان مغولی یا واب ستگان به مغولها نیز مورد ا ستفاده قرار میگرفت .در دوره مغول و
ایلخانان در کنار مکاتبات به زبان فارسخخخی و گاه عربی ،برخی فرامین و مکتوبات «به خط اویغوری و
زبان مغولی» یا عبارات «مغولی به خط فارسخخی» (قائم مقامی )265 ،185-183 :1350 ،و یا به زبان
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ترکی نوشته می شد (نخجوانی .)47 /1 :1976 ،ظاهراً بخش مکتوبات لشکری به زبان ترکی و مغولی
بود ،زیرا نخجوانی در این مورد مینویسخخخد ،آن بخش از مکتوبات دیوان انشخخخاء که به زبان مغولی و
ترکی بود توسخخط مقامی به نام کاتب احکام مغولی انجام میشخخد و صخخاحب این مقام از بین مغوالن و
ترکان انتخاب شده و زیر نظر امیراالمرا کار میکرد (نخجوانی.)47 /1 :1976 ،
در کنار زبان مغولی ،شماری از ا صطالحات و واژههای مغولی و ترکی به متن مکتوبات و ا سناد این
دوره وارد شد (رو ستایی65-1395:63،؛ 639-447؛ شریک امین)1357 ،؛ تا جایی که با گذ شت زمان
لغات و اصخخطالحات ترکی -مغولی به عنوان جزء جدایی ناپذیر از مجموعه واژگان دیوانی شخخد .عنوان
«بیتکچی»( )5به معنی کارگزار و دبیر ،از نشانههای آشکار ورود کلمات مغولی – ختائی به تشکیالت
اداری ایران اسخخخخت (ب یانی .)72 :1386 ،همراه با آن ،ده ها واژه دیگر مان ند « :یارلیق»(یَرلیق)،
«سخخیورغال»« ،تیول»« ،پروانچی»« ،ایلچی»« ،تمغا» و «آلتمغا»« ،نشخخان» به ادبیات دیوانی ایران
وارد شخخخد (جوینی31-54 /1 :1385،؛ شخخخر یکامین1357،؛ قائم م قامی .)104 ،79 :1350 ،برخی
اصطالحاتی که در دوره قبل از مغول در مکاتبات کاربرد داشت ،در دوره مغوالن از دیوان منسوخ شد
و در مواردی ،منشخخیان ،آن را در نوشخختههای ادبی در مفهوم لغوی خود اسخختفاده میکردند ،از جمله
میتوان به واژه «من شور» ا شاره کرد که به معنای فرمانهای پاد شاهان بود و در منابع این دوره تنها
برای معنای لغوی آن به کار میرفت (وصخخخاف343 /3 :1338،؛ قائم مقامی .)50 :1350 ،در حوزه
نگارش و کتابت نیز این تافیر خود را آشخخکار کرد .مغولها برخالف روال پیشخخین ،از مغلق نویسخخی و
تکلف در نوشتار خوشنود نبودند .در دوره سلجوقی و خوارزمشاهی یکی از روشهای مرسوم در انشاء
ذکر القاب ،ادعیه و نثر متکلف بود که چنگیزخان با این نثر سخخخنگین و پرتکلف مخالف بود .مطابق
قانوننامه یاسای چنگیزی استفاده از فنون و پیچیدگیهای زبان فارسی و عبارت پردازیهای مغلق و
ذکر القاب و ادعیه در مکاتبات ممنوع شخخد و به جای آن بسخخیاری از رویههای نگارش که مورد پسخخند
مغوالن بود وارد دیوان ان شاء شد (و صاف .)116-118 :1338،نوی سندگان کتاب تاریخ الفی نیز با تایید
این موضوع مینویسند که یکی از منشیان خوارزمشاهی که به خدمت چنگیزخان پیوسته بود ،براساس
سنت مالوف به کار نگارش م شغول بود که تو سط چنگیزخان مورد بازخوا ست قرار گرفت ،زیرا خان
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مغول سادگی و بیپیرایه بودن جمالت را میپ سندید (تتوی و قزوینی .)3743 /6 :1382 ،جوینی -که
خود وامدار دوره متکلف نوی سی ا ست -شیوه مکاتبات جدید را پ سندیده میخواند و در دفاع از روش
سادهنویسی مغول مینویسد« :از عادات گزیده آنست که چنانک شیوه مقبالن و سنت صاحب دولتان
باشد ابواب تکلف و تنوق القاب و شدت امتناع و احتجاب بسته گردانیدهاند»(جوینی .)19/1 :1385 ،به
نوشخخته آملی در قرن هشخختم ق ،در این دوره در مکاتبات ،مبالغه و اسخختعارات و اضخخافات در نامههای
دیوانی به کار نمیرفت و تنها کالم و مقصخخود اصخخلی بیان میشخخد؛ زیرا که ممکن بود مخاطبنامه به
کارهای مهم حکومتی ا شتغال دا شته با شد و عبارات طوالنی او را ملول کند ،یا این که ا صل مطلب
نامه در البالی اسخختعارات و اضخخافات بیفایده گم شخخود (آملی .)279/1 :1377 ،این سخخبک نگارش در
اق صی نقاط مملکت ایلخانی رایج بود و بی شتر احکام و فرامین و نامهها در ت شکیالت ان شاء ساده و
روان نوشته میشد (نخجوانی.)120 /2 :1976،
لمبتن معتقد ا ست بی شتر تفاوت در طرز ان شا و به کارگیری من شیان عهد ایلخانی با دوران قبل از آن
یعنی سخخلجوقی و خوارزمشخخاهی ،در اسخختفاده زیاد امثال و آیات و اشخخعار عربی و فارسخخی در منش خ ت
مترسلین عهد مغول است که نظیر آن در نوشتههای قبل کمتر دیده می شود (لمبتن .)108 :1372 ،با
این حال همان گونه که اشاره خواهد شد بخش قابل توجهی از تفاوت – همان گونه که جوینی اشاره
میکند -ناشخ خی از حذف القاب و عناوین در مکاتبات اسخخخت (جوینی .)19/1 :1385 ،در مجموع ترفیر
عملکرد ح ضور مغولها موجب توجه به سادهنوی سی و کوتاه نوی سی در مکتوبات شد .نمونههای این
تافیر را میتوان در « سوانح االفکار» مجموعه مکاتبات ر شیدالدینف ضلاهللهمدانی و نیز فرامین دوره
ایلخانان و جالیریان یافت؛ با این حال در مواردی ،در مکتوبات نگاه دو گانهای را شخخاهد هسخختیم .در
کنار سخخادهنویسخخی پیش گفته ،نمونههایی از سخخبک مکتوبات پیش از ایلخانان و تمایل به تکلف دیده
میشخخود؛ از اواسخخط دوره ایلخانی نثرهای منشخخیانه و متکلف به تدریج رواج بیشخختری گرفت که هدف
نویسندگان آن ،نمایش هنر ادبی و نشان دادن تسلط خود با امثال و حکم و قرآن و احادیث بود .از این
نمونهها میتوان به کتاب تاریخ وصاف اشاره کرد .از جمله مکتوباتی که تمایل به نثر مصنوع و متکلف
در آنها دیده میشخخود میتوان به نمونههایی در کتابهای «سخخوانح االفکار»(خلیلی )116 :1389 ،و
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«د ستورالکاتب فی تعیین المراتب» نخجوانی ا شاره کرد (قائم مقامی .)156-155 :1350 ،همچنین در
همین ایام در آناطولی ،ابوبکرزکیصخخخدر قونیوی در دربار سخخخالجقه روم کتاب «روضخخخهالکتاب و
حدیقهااللباب» را ترلیف کرد .این افر که مجموعهای از نامههای ابوبکر اسخخت گرچه به زبانی سخخاده و
غالباً رها از تزئینات متکلفانه هسخخختند؛ با این حال از حیث توجه به نثر مصخخخنوع و متکلف بین دعوت
نامهها و تحیّات تفاوت وجود دارد (صخخخدر قونیوی1349 ،؛ مهرابیشخخخریفآباد و پورنامداریان:1395 ،
.)131-153
تغییر در انواع ،ترکیبات و اضافات اسناد
مکاتبات و نامهنگاری در دوره های پیش از حمله مغول عمدت ًا به سخخخه نوع سخخخلطانیات ،دیوانیات و
اخوانیات بود؛ سلطانیات یا مکاتیب سلطانی ،به من شاتی اطالق می شد که سالطین به یکدیگر یا به
ملوک اطراف مینو شتند .گاهی سلطانیات با ادعیه فار سی آغاز شده و ارکان اخوانیات در آن به کار
میرفت و حالت دو ستانه بی شتری دا شت؛ اما من شاتی که با عناوین و ادعیه عربی آغاز می شد ،چون
رسخخمی و دیوانی بود ارکان اخوانیات در آن نبوده و صخخورت رسخخمی داشخخت (آملی.)293 /1 :1377،
دیوانیات نوشتههایی بودند که در باره امور دولتی در دیوانها تهیه می شدند (قائم مقامی.)43 :1350 ،
اخوانیات هم شخخامل نامههای دوسخختانه بود که طبقات مختلف مردم به هم مینوشخختند .در این نوع،
نویسنده در استفاده از لغات پیچیده ،ترکیبات و آرایش کالم دست بازتری داشت و رکن شرح اشتیاق
در آن به وفور یافت میشخد (آملی .)294 /1 :1377،نخجوانی انواع مکاتبات در این دوره را چنین بیان
میکند .1 :مکاتباتی که سالطین با هم داشتند .2 .مکاتبات امرای الوس و وزرا و خواتین و اوالد آنها
و نقیب النقبا ،سادات ،مشایخ مریدان ،قاضی القضات و دیگر قضات و اتباع آنان و نواب دیوان سلطنت،
دیوان وزارت و امرا و ایناقان .3 .مکاتبات ا شرف الناس و علما و حکما و مدر سان و مفتیان و مف سران
و محدفان ،فقها و صخخخلحا و اطبا .4 .مکاتبات بین سخخخالطین ،امرا ،وزرا و خواتین و نیز خدم و ارکان
دولت ،ملوک والیات ،سادات ،مشایخ ،قضات و عرض داشت رعایا به سالطین (نخجوانی/1 :1976 ،
 .)41-34 -30 -28گذشخخته از اسخختمرار برخی از انواع اسخخناد و مکاتبات با همان کاربرد در این دوره
همچون« :مثال»« ،حکم» و فرمان (قائم مقامی66 ،53 ،1350:46،؛ وصخخخاف 407 :1338،و 540؛
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جوینی )61 /1 :1385،و یا من سوخ شدن کاربرد برخی از انواع ا سناد همچون عهد ،موا ضعه و ملطفه
(قائم مقامی100 ،95 ،56 :1350 ،؛ رو ستایی )541 :1395،در دوره مغول و ایلخانان برخی انواع ا سناد
به مجموعه مکاتبات اداری ایران وارد شد .از جمله - :یرلیغ :که واژهای ترکی -مغولی ،از ا صطالحات
خاص دوره ایلخانی اسخخت که به فرمان مکتوب خان اطالق میشخخد (جوینی75/1 :1385،؛ قاسخخانی،
ن سخه مجلس 168 :2154؛ و صاف .)540 :1338،این ا صطالح از دوره مغول به مجموعه ا صطالحات
دیوان انشاء وارد شد (رشیدالدینفضلاهلل :1373 ،تعلیقات 2424 /3؛ قائم مقامی.)65-63 :1350 ،
 نشان :در دوره ایلخانان به نوشتن فرمانها نشان و به نسخهبرداری از روی آن حکم و دستور ،نشانکردن میگفتند (قائم مقامی.)79 :1350 ،
 سند ترخانی :ترخان یا طرخان واژه ای ترکی و لقب بلند پایهترین فرمانروای هسیونگ نو بود .ظاهراًبه متون اویغوری و به شخخکل ترقان راه یافته و از این طریق به زبان مغولی وارد شخخده اسخخت .در زبان
مغولی به معنی کسخخی که از پرداخت مالیات معاف بوده ،اطالق میشخخد (رشخخیدالدینفضخخلاهلل:1373،
تعلیقات  .)2336 /3در دوره ایلخانان به سخخندهایی که مربوط به مسخختمریات و حقوقی بود و شخخامل
معافیت میشدند اطالق میگردید .ترخانان مغولی که همان شاهزادگان و بزرگان بودند ،از مزایای این
ا سناد معاف از مالیات برخوردار می شدند (ر شیدالدینف ضلاهلل20 :1358 ،؛ قائم مقامی.)131 :1350 ،
همچنین برخی انواع اسخخخناد نیز که گرچه عنوان مغولی و ترکی نداشخخختند ولی ظاهراً از ابداعات دوره
ایلخانی هستند .از جمله:
 صریح الملک :که در دوره ایلخانی در دیوان ان شاء متداول شده ا ست (قائم مقامی.)127 :1350 ،صخخریح الملک به قباله و صخخکوک امالک مربوط میشخخد .همچنین سخخندی بود که برخالف قباله تنها
شامل کمیت یک ملک مخصوص نمی شد ،بلکه اگر کسی صاحب امالک زیادی بود ،کیفیات امالک
او در صریح الملکی امالک مزبور فبت و ضبط می شد (نخجوانی241 /2 :1976،؛ رشیدالدینفضلاهلل،
226-227 :1358؛ قائم مقامی.)130 :1350 ،
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 حجت و حجت نویس :نوعی از فرمان در دوره ایلخانان بود که شرح و تاییدی از طرف خان بر پشتا سناد عر ضی و شرعی نو شته و سپس اجازه اجرای آن صادر می شد .نوی سنده حجت را حجتنویس
میگفتند (قاسانی ،نسخه مجلس 188 :2154؛ رشیدالدینفضلاهلل.)224-225 :1358 ،
 مثنینامه :عبارت بود از نوشته دوم که بر امضای برات یا نمونه ای دوباره از آن مینوشتند .هنگامیکه عامل یا مح صل مالیاتی ادعا میکرد که برات اولی او باطل شده یا در آن د ست برده شده ا ست،
مثنی نامه صادر میشد (آملی .)312/1 :1377 ،در این دوره در ترکیبات متن و اضافات اسناد نیز برخی
تغییرات صخخورت گرفت .در ترکیبات متن و اضخخافات اسخخناد و مکتوبات غالباً تمایل به سخخادگی بود .در
ترکیبات متن ،مهمترین تغییر مربوط به کوتاه شخخدن متن اسخخناد اسخخت .گذشخخته از کاهش آرایهها و
سخخادهنویسخخی که تافیر زیادی در اختصخخار متن داشخخت ،حذف القاب و عناوین بود (قائم مقامی:1350،
 .)156به نوشخخته جوینی« :هرکس که بر تخت خانی نشخخیند یک اسخخم در افزایند خان یا قاآن و بس
زیادت از آن ننویسند و دیگر پسران و برادران او را بهمان اسم موسوم به هنگام والدت خوانند مشافهه
و مغایبه خاص و عام و منا شیر مکتوبات که نوی سند همان ا سم مجرّد نوی سند میان سلطان با عامی
فرق ننه ند»(جوینی .)19/1 :1385 ،در یَرلیغ ها نیز م قد مه ها کو تاه بود .گر چه به تدریج گرایش بر
زیادهنویسی افزون شد .نمونههایی از آن در کتاب دستورالکاتب قابل مشاهده است.
در ا ضافات ا سناد و مکتوبات نیز برخی تغییرات وجود دارد .بخ شی از این ا ضافات مرتبط با مهرها و
عالمتهایی بود که بر ا سناد درج می شد .قا سانی در کتاب «المر شد فی الح ساب» این ن شانهها را
تحت عنوان «العالمه والعالمات» معرفی میکند که «نشخخان اصخخحاب دیوان» بود (قاسخخانی ،نسخخخه
مجلس  .)170 :2154این اصخخطالح شخخامل عبارات یا شخخکلهایی بود که اصخخحاب دیوان– عمدتاً
پادشاهان و وزرا  -بر اسناد درج میکردند که در دوره مغول نشانهایی مثل آلتون تمغا (برای ایلخانان)
و آلتمغا (برای وزیران) جزو همین عالمات بود (ایرانی و آق قلعه .)65 :1395 ،در متون دوره ایلخانی
به کرات کاربرد ا صطالحات آلتمغا ،آلتون تمغا و تمغا وجود دارد ( .شریک امین-28 ،12-10 :1375 ،
 )30یکی از معانی اصخخخطالحی ترکی آل ،مهر بود و تمغا نیز اصخخخطالحی ترکی بود که ترکان پس از
آشخخنایی با فرهنگ چینی ،از کاربرد مهر آگاه شخخدند و عنوان تمغا را بر مهر نهادند .تمغا با همین معنی
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به زبان مغولی راه یافت (رشیدالدینفضلاهلل :1373 ،تعلیقات 2293،2341/3؛ شریک امین.)9 :1375،
در دوره ایلخانان بر اسخخخاس کاربرد و اهمیت ،مهرهای جداگانه و با رنگهای متفاوت داشخخختند (قائم
مقامی232 -230 :1350،؛ بهار .)99 /3 :1355،کثرت کاربرد مهر و تنوع مهرها از مشخصههای اسناد
دوره ایلخانی اسخخت .به نوشخخته جوینی :متن فرمانها و نامهها که توسخخط خان صخخادر میشخخد و حالت
رسمی داشت را چند بار مهر میکردند و این نشان از اهمیت زیاد این فرامین داشت (جوینی/1 :1385،
 31و  .)211در کتاب سوانح االفکار نمونهای از نشان آلتمغا که در پایان متن یک پروانچه صادر شده
که م ضمون آن به این شرح ا ست« :همگنان برین جمله بروند و چون به عالمت آلتمغاء ما مو شح
گردد ،اعتماد نمایند»(رشخخیدالدینفضخخلاهلل .)28 :1358 ،قائم مقامی ،آلتمغا را به عنوان یکی از انواع
اسناد دیوانی خوانده است (قائم مقامی.)103 :1350 ،
از جمله م شخ صههای دوره فرمانروایی غازانخان از حیث مهرها ،ا سالمی شدن شکل و نو شتار روی
مهرها و نشانهای سلطنتی بود که از این زمان به بعد بر روی مهر عبارت «الاهللاالاهلل» نقش میشد.
وصاف معتقد است که غازان گرایشات زیادی به شیوههای دیوانی مرسوم داشت (وصاف/3 :1338 ،
.)325
از دیگر اضافات اسناد ،طغرا بود .طغرا نشان مخصوص پادشاهان بود و طغرا کشیدن یکی از امور مهم
در دوره سلجوقی و خوارزم شاهی بود .ظاهراً کاربرد عنوان طغرا در دوره ایلخانی من سوخ شده ا ست
(قائم مقامی183 :1350 ،؛ روسخختایی .)539 :1395،در منابع اولیه دوره ایلخانان نامی از طغرا نمییابیم
ولی از اواسخخط دوره ایلخانی نمونههایی از کاربرد طغرا را در دسخخت داریم .در چند نامه از ارغونخان،
الجایتو و ابوسخخعید ،طغراهایی به خط اویغوری و زبان مغولی موجود اسخخت (قائم مقامی.)183 :1350 ،
همچنین ظاهراً برای اولین بار در کتاب تاریخ اولجایتو با عنوان طغرا بر میخوریم (القاشخخخانی:1348 ،
 .) 25این روند ظاهراً نشان دهنده احیای تدریجی طغرا در دیوان انشاء ایلخانان است .در سالهایی که
در متون نامی از طغرا نمیبینیم با کثرت کاربرد توقیع به عنوان نشخخخان و عالمت مخصخخخوص روبرو
هستیم (آملی283 /1 :1377،؛ رشیدالدینفضلاهلل .)113 :1358 ،بخشی از تغیرات در اضافات اسناد در
بخش تحم ید یه بود .ب عد از اسخخخالم آوردن ایل خا نان در دوره غازان بر خالف روال دوره ایل خا نان

478

پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم ،دوره پانزدهم ،شماره1400 ،29

نامسخخخلمان ،در تحمیدیه و رأس فرامین و نوشخخخته های خود نام خدا (به مغولی تنگری) را میآوردند
( سودآور .)120 :1390 ،امیر نوروز هم در ت شکیالت اداری که در خرا سان به وجود آورد ،تغییراتی در
شیوه تنظیم مکتوبات ایجاد کرد .او دستور داد بر باالی مکتوبات «افبت فی دیوان الوزاره» نوشته شود
(جوینی .)237/1 :1385،فبت نو شته به زبان عربی بر سر نامهها و فرامین مغولی در خرا سان ن شان از
روند گرایش بر احیای آداب نگارش پیشین در تشکیالت دیوان انشاء بود .مغوالن اگر چه نتوانستند بی
نیاز از دبیران و من شیان ایرانی شوند ،ولی برخی د ستاوردهای پی شینی آنان و تال شی که برای انجام
امور دیوانی به کمک غیرایرانیان انجام دادند موجب سستی در تداوم عملکرد و استمرار دیوان انشاء به
رویه پیشخین شخد .این رویه در شخکل گیری یک نظام دوگانه در حوزه فعالیتهای دیوان انشخاء شخد؛
نظامی که در دیگر بخشهای تشکیالت اداری ،شاهد آن هستیم (فرخی.)213 :1396 ،
تغییرات در فرایند و رویهها در دیوان انشاء
تداوم سنتهای اداری و رویههای ت شکیالت دیوان ان شاء همچون دیگر بخشهای اداری ،متکی بر
وجود عنصر استمرار در تشکیالت اداری ایران است .وظیفه اصلی این استمرار بر دوش کارکنان اداری
ایرانی بود .متون آموز شی موجود در این دوره در حوزه کتابت ،ن شان از تکاپوی دبیران ایرانی در حفظ
و استمرار آداب و سنتهای اداری در حوزه کتابت و انشاء است؛ وظیفهای که پیش از این نیز ،دبیران
ایرانی در انجام آن پای میفشخخخردند .آنان بخشخخخی از این وظیفه خود را در قالب تدوین منشخخخات یا
مجموعه رسخخائل آموزشخخی انجام دادهاند .از جمله این موارد میتوان به محمدبنعلیناموسخواری -از
منشیان اواخر قرن هفتم و اوایل هشتم ق -اشاره کرد که کتاب «تحفهجاللیه» را نوشت .موضوع این
کتاب ،آموزش آداب ،شخخخیوههای کتابت ،نحوه نگارش مکتوبات و وظایف کاتبان (رودگر-13 :1386 ،
 ،) 21برای دبیران جوانی بود که مقرر بود در زنجیر انت قال میراث اداری در دوره جد ید نقش آفرین
باشخخخند .کتاب وی دسخخخت مایه اصخخخلی محمدبنهندوشخخخاهنخجوانی در نگارش کتاب آموزشخخخی
«د ستورالکاتبفیتعیینالمراتب» بود .شمس الدینمحمدبنمحمودآملی از علمای شیعی قرن ه شتم
(متوفی  753ق) نیز در بخشی از دائرالمعارف سترگ خود با «عنوان نفایسالفنونفیعرایسالعیون» به
آداب کتابت و وظایف منشخخخیان پرداخته اسخخخت (آملی« .)25-27 /1 :1377،مصخخخباحالرسخخخائل و
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مفتاحالفضخخائل» از موفقبنمحمدمجدی افر دیگری در آموزش دبیری اسخخت که احتماالً در سخخالهای
نزدیک به حمله مغول نوشته شده و در دوره ایلخانان بازنویسی شده است (مجدی ،کتابخانه مجلس؛
اختران فر .)20 :1392 ،خواجهنصیرالدینطوسی نیز بر یادگیری فن کتابت و اصول آن ترکید دارد و در
این باره چند توصیه به کاتبان داشته است (طوسی .)228 :1369 ،این آموزشها با هدف حفظ رویهها
و فرایندها در انجام مکاتبات صخخخورت میگرفت .در دوره ایلخانان با همت دبیران ایرانی این فرایندها
حفظ شد و ح سب تغییرات سیا سی و برخی الزامات متافر از آن ،تغییراتی در این رویهها حادث شد.
متون تاریخی و نیز متون آموزشخخی پیش گفته ،برخی از این رویهها را اشخخاره کردهاند که تفکیک این
رویهها از رویههای پی شینی و یا رویههایی که دچار تغییر شدهاند ،م شکل ا ست .ح سنبنعلی قا سانی
در کتاب المرشدفیالحساب در دهه آخر قرن هفتم و نیز نخجوانی برخی از رویهها را که عمدتاً مرتبط
با مکتوبات و دفترداری امور مالی بوده را برای م ا به یادگار نهاده اسخخخت (قاسخخخانی ،کتابخانه مجلس
173-2154:172؛ نخجوانی132 /2 :1976 ،؛ .)238-237
از تغییراتی که در رویهها به وجود آمد ،در ترکیبات اسناد بود .یکی از سنتهای مغوالن نوشتن نامه به
نام «خان» بود که وزرا و امرا نام خود را پشخخت آن مینگاشخختند .این سخخنت در زمان ایلخانان ضخخعیف
همچون ،گیخاتو تغییر کرد و وزیر قدرتمندی همچون صدر جهان موفق شد به جای سنت ظهرنویسی
که پ شت برگه نام وزرا و امرا را مینو شتند ،نام خود و سه تن از امرای بزرگ را به شکل طغرا زیر نام
خان بنوی سد .این سنت در زمان غازان من سوخ شد و به روال قبل باز گ شت ( سودآور.)122 :1390 ،
یکی دیگر از ا صالحات غازان در زمینه اعتبار بخ شیدن به منا صب دیوان ان شاء ،د ستوری بود که وی
برای فبت تمامی ا سناد و قبالههای مربوط به خرید و فروش صادر کرد .او حکم کرد که ا سناد خرید و
فروش در دفتری به نام روزنامچه فبت شود تا ک سی نتواند در آینده ادعای دروغ دا شته با شد (و صاف،
 .)390 /3 :1338روزنامچه خود یکی از دفاتر دیوان انشخخاء محسخخوب میشخخد که افرادی مشخخخ
متصدی فبت اسناد خرید و فروش و قبالههای رسمی بودند (قاسانی ،مجلس .)2154:173
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نتیجه
مغوالن و به تبع آنها ایلخانان ،بعد از استقرار در ایران سعی کردند بدون نیاز به دیوان انشاء ایرانیان و
با اسخختفاده از سخخنتهای قدیمی به ارث رسخخیده از چنگیزخان و یا مقتبس از فرهنگ اداری اویغوری و
ختایی ،مکاتبات اداری و رسخخمی خویش را انجام دهند ،اما با گسخخترش دامنه مکاتبات و نیاز بیش از
پیش ب ه دیوانسخخاالران نخبه در این دیوان ،برای سخخاماندهی و نظارت بر اسخخناد و مکتوبات این دوره،
شیوههای مغوالن به تنهایی دیگر کافی نبود .بازگشت به کار عناصر فروتر اداری اولین اقدامی بود که
حاکمان مغولی به آن دسخخت یازیدند .ایرانیان با الهام گرفتن از سخخاختار دیوان انشخخاء در دوره پیش از
مغول و با در نظر داشخختن منویات و عالئق مغوالن و ایلخانان ،تالش داشخختند دیوان انشخخاء را به روال
گذشته بازآفرینی کنند .با این حال این نگاه دوسویه موجب شکل گیری یک نظام دوگانه در تشکیالت
دیوان انشخخاء شخخد که حداقل تا پایان دوره ایلخانی این دوگانگی پا برجا بود .در کنار این نظام دوگانه،
تغییراتی در حوزه دیوان ان شاء صورت گرفت .این تغییرات را در چهار د سته میتوان شنا سایی کرد.
جایگاه دیوان ان شاء ،منا صب شغلی آن دچار برخی تغییرات شد .کاربرد زبان و خط غیر از زبان و خط
فارسی و عربی در دیوان رایج شد ،گرچه خط و زبان جدید نتوانستند تغییری بنیادی ایجاد کنند؛ با این
حال رویههای نگارش با عالئق مغولها در سادهنویسی سازگار شد .بر همین روال ،محتوای اسناد در
حوزههای متن در زمینه سادهنوی سی و در حوزههای ا ضافات ا سناد از جمله در کاربرد افزونتر مهرها،
دچار برخی تغییرات شخخخد .اطالعات ما در حوزه رویهها  -به عنوان بخش چهارم این تغییرات -اندک
اسخخت .وظیفه میراثداری منشخخیان و دیوانیان در انتقال رویههای پیشخخینی به دوره جدید و تالش در
حفظ آنها موجب شده که یا این تغییرات اندک باشد و یا اطالعات ما از این تغییرات برای آیندگان در
دسخخترس قرار نگیرد .در تمام این تغییرات آنچه که حائز توجه اسخخت تالش ایرانیان در احیای میراث
گذشته و ارتقای آن و نیز در کنار آن برقراری تعادل میان عالئق فاتحان با میراث اداری ایرانیان است.
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پینوشت
 .1در خصوص دیوان عرض و کارکردهای آن در آستانه حمله مغول و نیز تشکیالت اداری در دوره مغول و ایلخانان
چند پژوهش صورت گرفته است« :بررسی روند شکلگیری تشکیالت اداری مغولها در ایران با تاکید بر دوره
چینتمور»(فرخی و خسروبیگی )146-160 :1396 ،و نیز« :شناسایی و بررسی تشکیالت نظامی جایگزین دیوان
عرض در دوره ایلخانان»(یارمحمدی و خسروبیگی.)60-64 :1396 ،
 .2طغرایی کلمهای ترکی است و غرض از آن خطی قوسی بود که بین اهل دیوان بر صدر فرمانها و منشورها
کشیده میشد (انوری)161 :1355 ،
 -3واژه الغ بیتکچی ترکیب از دو واژه الغ یعنی بیگ به معنای بزرگ ،ارشد و پیرترین عضو خاندان است و واژه
بیتکچی با ریشه چینی ،پای تک شیئن به معنای منشی و نویسنده است و در زبان ترکی و مغولی وارد شده است
(دورفر 117 :1975،و .)267
 - 4منشیان در پیش از دوره غازان خان و مسلمان شدن مغولها به عنوان روحانیون بودایی دارای قدرت زیادی
بودند که با مسلمان شدن غازان ،اعتبار و اهمیت خود را از دست دادند و به عنوان بخشی از نیروهای سیستم
حکومتی به عنوان مربی و یا منشی کار می کرردند (رشیدالدین.)1357 /2 :1373 ،
-5در مورد بیتکچی نگاه کنید به :خسروبیگی ،هوشنگ و یزدان فرخی (زمستان  ،)1391پژوهشی در باره سیف
الدین بیتکچی دیوانساالر مسلمان دوره هالکو ،پژوهش نامه تاریخ اسالم ،ش  ،8ص .61-81
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