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ديوان رسالت و نقش آن در ديوان ساالری خوارزمشاهیان
چكیده:

ديوان رسالت ،تنظيم كننده اسناد و مدارك دولتي و مسئول روابط ديپلماتيك
مملكت خوارزم با ساير دول و از جمله ديوانهاي مهم دوره خوارزمشاهيان بود كه رؤساي
آن از بين دبيران و دانشمندان برجسته انتخاب ميشدند .نامهها و منشأت دبيران و رؤساي
ديوان رسالت شامل :نامههاي ديواني ،منشور ،فتحنامه و سوگندنامه بود .از ميان رؤساي
مهم ديواني ميتوان به رشيد الدين وطواط اشاره كرد كه عالوه بر انجام وظيفه در اين
سمت ،از آن جا كه فردي ادب دوست و فضيلت طلب بود ،در رونق علمي و ادبي دربار
ميكوشيد .همچنين ميتوان از يعقوب بن شيرين جندي ،بهاءالدين بغدادي و نسوي نام برد
كه از دبيران بزرگ نظام ديواني خوارزمشاهيان بودند .در اين نوشتار ،برآنيم تا ديوان
رسالت و نقش آن در نظام اداري خوارزمشاهيان را مورد بررسي و تحقيق قرار دهيم.
كلید واژه:

ديوان رسالت ،نامههاي ديواني ،رشيدالدين وطواط ،بهاءالدين بغدادي ،محمد
نسوي ،خوارزمشاهيان.
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مقدمه:

خوارزمشاهيان به استناد دولت وسيع خود و همچنين روابط ديپلماتيك خود با
ساير بالد ،به ديوان رسالت بسيار اهميت ميدادند و رؤساي آن را از دبيران زبده و علم
دوست برميگزيدند؛ زيرا رهبري ديوان مهمي را عهدهدار بودند .منشأت ديواني اين دوره،
نشان دهنده تنوع نامههاست .اين منشآت شامل نامه هايي با قالب يكسان در آغاز و با پاياني
درخور منزلت مخاطب بود كه هدف اصلي نامه در قسمت مياني ،شامل فرمان سالطين
خوارزميه ،ميآمده است .در منشور ،سلطان شخصي را كه به مقامي جديد رسيده بود يا
مأموريتي جديد به او محول شده بود ،مورد خطاب قرار ميداد و ضمن برشمردن سجاياي
او ،او را به وظايفش آگاه و مردم را به تمكين او فرا ميخواند .هنگامي كه سلطان خوارزم
به فتحي نائل ميشد ،خبر اين پيروزي در قالب فتحنامه و با بياني مبالغهآميز به مردم و ساير
مناطق فرستاده ميشد؛ و نامههاي به جايمانده در سوگندنامه ،معرف قسمي شرعي است
كه سوگند خورنده ،پس از به زبان آوردن بايد آن را مكتوب ميكرد و ديگران هم بر آن
گواهي ميدادند.
از ميان دبيران تأثيرگذار و دانشمند ديوان رسالت ميتوان به رشيدالدين وطواط
اشاره كرد .وي ضمن تبحر در اين كار به امور ادبي و علمي هم مشغول بود و همواره
حامي دانشمندان و فضال بود .در اين حوزه همچنين ميتوان از بهاءالدين محمد بغدادي،
دبير و منشي برجسته سلطان عالءالدين تگش ياد كرد؛ كتاب مهم او التوسل الي الترسل
است كه در زمينه نظام سياسي و سازمان اداري و تشكيالت ديواني خوارزمشاهيان حائز
اهميت فراوان است.
ديوان رسالت:

ديوان رسالت به عنوان متصدي تنظيم و ترتيب اسناد و مدارك دولتي و همچنين
مسئول روابط ديپلماتيك دولت خوارزمشاهي (حك 628-491 :ق 1231 – 1098/م) با
ساير ممالك از جمله ديوانهاي مهم دوره خوارزمشاهي به شمار ميرفت .در اهميت اين
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ديوان همين قدر كافي است اشاره كنيم كه بعد از عزل محمد بن صالح در تغييرات به
وجود آمده در ديوان وزارت از سوي سلطان عالءالدين محمد (حك 617- 596 :ق/
1221 – 1200م) ،نظامالدين (كاتب انشاء) جز گروه شش نفرهاي بود كه خوارزمشاه
براي اداره ديوان وزارت خود ،برگزيده بود.

1

محمد عوفي ،در حق عمادالدين بن محمد اسفرايني از دبيران محمد خوارزمشاه
ميگويد:
«در كمال و فضل و بزرگي به درجة كه وراي آن نتوان بود و در
رفعت و منزلت و علو منصب بمكانتي كه امراء و وزراء اطراف به عنايت و
رعايت وي محتاج بودند»

2

وقتي كه براي اسفرايني چنين منزلتي قائل شوند ،بايد ديد منزلت بزرگاني چون
رشيدالدين وطواط ،يعقوببن شيرين جندي ،بهاءالدين محمد بغدادي و شهابالدين محمد
نسوي تا چه حدي است .خوارزمشاهيان چنان به رؤساي ديوان رسالت اعتماد داشتند كه با
آنها مشورت ميكردند و يا به نقاط ديگر به رسالت ميفرستادند .3مردم هم از اين
موقعيت استفاده كرده و فرياد دادخواهي خود را به سالطين ميرساندند .4گر چه افرادي
چون وطواط ،يعقوب جندي و نسوي به استحكام قدرت خوارزمشاهيان كمك ميكردند،
اما افرادي نيز در ديوان رسالت نظير بدرالدين عميد به چشم ميخورد كه به دليل كينهتوزي
و اختالف با خوارزمشاهيان در واپسين روزهاي امپراتوري به اردوي چنگيزخان پيوست ،و
سبب تسهيل هجوم مغوالن به ممالك خوارزمشاهي شد و با حيله و تزوير ،موجب بدبيني
امراء و سلطان محمد نسبت به همديگر گرديد.5
انواع نامههای ديوان رسالت:

نامههاي به جاي مانده اين دوره كه نمونهاي از منشآت دبيران ،منشيان و كاتبان در
ديوان رسائل شاهان خوارزم ميباشد ،مشتمل بر نامههاي ديواني ،منشور ،فتحنامهها و
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سوگندنامهها است كه نشاندهنده تنوع نامههاست .در اين جا به ترتيب آنها را مورد
بررسي قرار ميدهيم:
 -1نامههاي ديواني :اين نوع نامهها معموالً از طرف خوارزمشاه خطاب به امراء و
وزراء با آغاز و پاياني يك شكل نوشته ميشد ،اما نوع لقب و دعا بر اساس شأن مخاطب
فرق ميكرد .6شكل آغاز نامهها با القابي احترامآميز و دعا براي طول عمر همچون
«زندگاني  ...در  ...دراز باد» نوشته ميشد و پس از كلمه «زندگي» عنوان مخاطب با تكريم
كه بستگي به مخاطب داشت ،آورده ميشد .به عنوان نمونه ،براي سنجر سلجوقي يا
سلطاني مقتدر و طراز اول ،خداوند عالم ،سلطان بنيآدم ،فرمانده شرق و غرب آورده
ميشد .7براي پادشاهاني همشأن و هم پايه خود و امراء مستقل مثل نصربن خلف (ملك
نيمروز) و رستم بن شهريار (ملك مازندران) از عناويني همچون مجلس عاليخاقان اعظم
به مجلس شريف و  ...استفاده ميشد.

8

دعا پس از كلمه «در» آغاز ميشد و چند كلمه و گاهي چند جمله پس از كلمه
«دراز باد» مي آمد و اين دعاها بر حسب حال و شأن مخاطب مختلف بود .براي پادشاهان
بزرگي مثل سنجر ،اينگونه عبارت دعا نوشته ميشد:
« در پادشاهي و قدرت و جهانداري و نصرت دراز باد هزاران سال،
اولياء منصور و سعادت حاصل و كرامات واصل و ايزد تعالي ،حاضر و ناصر
و معين» .9تگش خوارزمشاه (حك 596-568 :ق1200 – 1171/م) در
نامهاي به غياثالدين غوري مينويسد« :در دولتي بر مسند دوام متكي و
نعمتي معصوم از وصمت اندكي بسيار سال باد.»10
مهمترين بخشنامه ،بخش مياني بود كه مقصود نامه را در برداشت .در بخش مياني
دبير پس از نوشتن عبارتي زيبا موضوع اصلي نامه را آغاز ميكرد .در نامهاي كه اتسز
خوارزمشاه (حك 551-521 :ق1156 – 1127/م) براي سلطان سنجر فرستاده بعد از
عبارتي چند ميگويد:
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«بنده اين همه مدت در آرزوي آن بوذست كي خدمتي كند ،و اثري
در عبوديت ظاهر گرداند كي بدان ،عذر تقصيرهاي سابق خواسته شود ،و
محامد و مراضي مجلس اعلي ،او را حاصل آيد .مگر وقت امروز بود .اكنون
با همه حشم به خراسان آمده است و با مجلس عالي خاقان اعظم ،در اين
خدمت موافقت و مطابقت نموده ،و بار ديگر بندگان دولت باخالص تمام
در آميخته ،و گوش و هوش براه نهاده تا در امتثال آن محمود بذل كند .و
بغايت بندگي و طاعت داري برسند.»11
سبك پاياني نامهها ،هم چون آغازش ،به يك شكل بود و به درخواست آرزو و
مرادي كه فرمان داده شده بود ،خاتمه مييافت ،اما تعبيرات بر حسب مخاطب يا دستور
12

متفاوت بود و نامه با جمله «انشاءاهلل» پايان ميپذيرفت.

 -2منشور :هنگامي كه شخصي به مقامي ميرسيد يا مأموريتي به او محول ميشد،
از طرف سلطان ،صاحب ديوان رسالت در اين رابطه نامهاي برايش مينوشت كه وقتي اين
نامه به توقيع سلطان ميرسيد ،حكم رسمي فرد محسوب ميشد 13.فرمانهاي انتصاب با
اسلوبي هماهنگ ،نخست شرحي از ارج و اهميت دنيوي و اخروي آن مقام را ذكر ميكرد،
سپس لياقت و كفايت مأمور جديد و صداقت و وفاداري او را يادآور ميشد و سپس
انتصاب او ميآمد و عامه مردم را دعوت به تمكين در مقابلش مينمود .14در برخي
فرمان ها ،قسمت اول يعني قسمت تجليل منصب ،با ذكر لياقت مأمور جديد آغاز ميشود.
در برخي ديگر از منشآت نيز ،پس از تصريح به انتصاب مأمور به سمت معين ،وظايف او
در سمت ذكر شده و تذكرات سودمندي به او داده ميشد.15
از جمله ويژگيهاي فرمانهاي مناصب ديني ،استفاده از اصطالحات فراوان فقهي
است ،كه عالوه بر تذكر و يادآوري وظايف آن مقام ،به ذكر گسترده آيات و احاديث
مناسب هم ميپردازد .16چنان كه در منشورهاي استيفاء ،استفاده از اصطالحات مالي مثل
اقطاع و  ...معمول بود .17براي نمونه در منشور استيفاي خوارزم ،كه به وسيله رشيد وطواط
نوشته شده ،ابتدا شرحي در اهميت مقام استيفا ميدهد:
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«اوليتر شغلي كي عنايت به تمهيد قواعد آن مصروف دارند ،و
اهتمام بر تشييد اركان آن مقصور و موقوف گردانند ،و در اختيار مالبس و
تعيين مباشر آن احتياط و تنوق نمايند ،و انديشه صافي و نظر شافي
برگمارند ،شغلي است كه به ديوان تعلق دارد.»18
ادامه نامه ،بررسي وظايف اوست و به او امر ميكند كه« :و جملة
دستورات و جرائد معامالت ،قوانين محاسبات حاصل كند و بر كثير و قليل،
و دقيق و جليل آن واقف گردد ،و گذشته و آينده را در ضبط خويش آرد .و
هيچ خط و برات ،و مشروح و حساب كرد ،بينشان خويش نگذارد »19و به
او دستور ميدهد نوابي به اطراف شهرها بفرستد ،و سپس امراء ،سپاهيان و
مردم را به اطاعت او فرا ميخواند« :و عمال و متصرفان هيچ چيز بر وي ،از
جمل و تفاصيل معامالت؛ نپوشانند .و موسوم و رسوم ديوان استيفاء به تمام
و كمال بدو و نائبان او رسانند.»20
 -3فتحنامه :فتح نامه يا نامه فتح شامل خبر پيروزي لشكر در جنگ بود كه از
طرف سلطان به وسيله مبشران به ساير شهرها و واليات فرستاده ميشد .چون شرح
پيروزي بايد با آب و تاب بيان ميشد و به اصطالح امروز با تبليغ عجين ميشد ،اين نامهها
بايد انشايي فصيح ميداشت.

21

از باب نمونه ،يكي از فتحنامههاي دوره خوارزمشاهي،

فتحنامه جند به قلم رشيدالدين وطواط است كه آن را با ذكر نعمتهاي مخصوص الهي و
توجهات خاص او در حق پادشاه آغاز ميكند ،اين قسمت با لحني آمده كه هم شكر الهي
را شامل ميش ود و هم افتخار به برگزيدگي پادشاه در نزد خدا؛ و در ادامه پيروزي سلطان و
استواري دولت او را مرهون خواست خدا ميداند .22متن اصلي با خبر فتح و با بياني
تفاخرآميز آغاز ميشود .مطالب اين بخش حكايت از آن دارد كه اتسز براي دومين بار
موفق به فتح جند شده باشد .عمليات ديگر ذكر شده در فتحنامه ،احتماالً به عمليات
خوارزمشاه در متصرفات سالجقه ،اشاره ميكند؛ زيرا موجب ميشود در غيبت سلطان،
جند از تابعيت او خارج شود؛
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« خطة جند از امهات بقاع دنيا ،و معظمات ثغور اسالمست .و
استخالص آن خطه ايزد ،سبحانه و تعالي و يك كرت ،ما را ميسر گردانيده
بود ،و گردن هاي گرد نان آن بقعه و ربقة مطاوعت و متابعت ما آورده .اما
سبب مهماتي كه دولت ما را از ديگر جوانب در اين مدتهاي متطاول
حادث شذ ،و عنان همت ما كفايت آن مصروف گشت جماعتي از مفسدان
بيعاقبت در آن خطه مداخلت نموذه بودند.»23
در ادامه ،فتح نامه به شيوه اخباري ،اما با سبكي آراسته ،تاريخ حركت سپاه از
خوارزم ،طول مدت راهپيمائي ،نحوه استخالص جند كه بدون خونريزي فتح گرديد ،بيان
ميكند .اين فتح ،با اين عبارت تاييد ميشود كه:
«اين فتحنامه هم روز آدينه كي فتح اصدار افتاد ،و امير اسدالملك
اخربك جونه را ...بذين بشارت فرستاده گشت .بايد چون رسذ و فتحنامه
برساند اعتماد نمايند.»24
در قسمت مياني ،با تأكيد بر اهميت سوقالجيشي جند و اهميت مرزي آن ،سلطان
زمان برگشت خود را منوط به تنظيم امور و گماشتن عامل مناصب در آنجا ميداند .در اين
قسمت نيز مطالب صبغ ه ديني گرفته و اين پيروزي ،پيروزي بالد اسالم بر مناطق كفار
فرض ميشود .25قسمت پاياني نامه با تأكيد بر اهتمام سلطان در ايجاد نظم و امنيت و
بدون ذكر دعا و با عبارت« ،والسالم» خاتمه مييابد.26
 -4سوگندنامه :سوگندنامه ،نامهاي است مشتمل بر قسم شرعي كه سوگند
خ ورنده بايد آن را بر زبان براند و سپس با خط خود مكتوب دارد و ديگران را بر آن گواه
گيرد27؛ نظير سوگند نامه اتسز خطاب به سلطان سنجر كه در اين جا آن را مورد بررسي
قرار ميدهيم .اين سوگندنامه با آيهاي از قرآن در مورد وفاي به عهد آغاز ميشود و سپس
خوارزمشاه خود را معرفي كرده و خداوند را بر عهد خود و سلطان سنجر گواه گرفته و
ميگويد:
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«من كه اتسزبن محمد خوارزمشاهم و نذر كردم با خداي عزوجل و
رسول او محمد (ص) كه تا من باشم مطيع و فرمانبر و بنده خداوند عالم
ملكشاه سنجربن محمد كه زندگانيش دراز باد باشم و سر از طاعت و بندگي
او نتابم و با هيچ مخالف و بدخواه دولت وي از ترك و تازيك و خويش و
بيگانه و زن و مرد و كافر و مسلمان يار نكردم و بخود پناه ندهم.»28
پس از اين جمالت ،در سوگندهاي متعدد ،و گذاشتن شرطهاي سخت برخود،
ضمن يادآوري گواه خداوند بر اين شرطها ميگويد آنچه را كه گفته به عينه انجام خواهد
داد:
«اگر نه چنين كنم كه در اين ذكرست خداي تعالي از من بيزار است
و من از خداي بيزارم و اگر بههيچوجه از وجوه خالف كنم خداي تعالي را
بر من ده حج پياده [باشد] كه به پاي خود سپارم و ده سال روزه كه پيوسته
بدارم و هرچه مال بر مساكين مكه و مدينه صدقه كرده و هر منكوحة كه
دارم و خواهم داشت همه طالق داده باشم.»29
و در آخر نامه ،يادآوري ميكند كه خداوند ،رسول و فرشتگان گواه او بر اين
سوگند خواهند بود و جمله را چنين تمام مينمايد:
« برين عهود وثيقه و سوگندان گواه گرفتم بطوع و اختيار و رغبت
في منتصف شوال سنه خمس و ثلثين و خمسائه.»30
دبیران و صاحبان ديوان رسالت خوارزمشاهیان:

در اين جا به بررسي موقعيت و جايگاه مشهورترين دبيران و صاحبان ديوان
رسالت در زمان خوارزمشاهيان مي پردازيم.
رشیدالدين وطواط :محمد بن محمد عبدالجليل عمري معروف به رشيد وطواط از
فرزندان سالم بن عبداهلل بن عمر بن خطاب ،دبير و رئيس ديوان رسالت ،شاعر و اديب
برجسته سالطين خوارزمشاهي بوده است .31از گفتار جويني (در681 :ق1282/م) ،در
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ضمن احوال سلطان عالءالدين تگش (حك 596-568 :ق ،)1199-1172/چنين استنباط
ميشود كه والدت او در دهه هشتاد سده پنجم ق /يازدهم م .در بين سالهاي
480ق1087/م و 489ق1049/م بوده است .32درباره تاريخ وفات وطواط نويسندگان
اتفاقنظر ندارند .ياقوت و سيوطي آن را سال 573ق1173/م

33

و برخي متأخرين سال

552ق34 1157/و 587ق1191/م ضبط نمودهاند35؛ كه در ميان اين اقوال متفاوت ،قول
ياقوت به عنوان قديميترين مأخذ در شرح احوال وطواط ،صحيحتر به نظر ميرسد.
از دوران طفوليت و نوجواني رشيد ،گزارشي در دست نيست .ياقوت ضمن شرح
احوال امام ابوسعد الهروي (د536 :ق1141/م) به وطواط به عنوان شاگرد ابوسعد ،نحوي،
لغتشناس و اديب معروف ،اشاره ميكند .وطواط علوم و فنون ادبي را از او آموخت ،و
پس از اتمام تحصيل و مهارت در علم و ادب ،زادگاه خود ،بلخ را به قصد خوارزم ترك
كرد و تا پايان عمر در دربار خوارزمشاهيان به سر برد .36قرائن ،تاريخ عزيمت وطواط به
گرگانج را سالهاي پاياني پادشاهي محمدبن انوشتگين ،نشان ميدهند .بنا به گفته جويني،
وقتي اتسز در سال 548ق1153/م وطواط را به داليلي از خدمت دور كرد ،در قصيدهاي
خطاب به خوارزمشاه به خدمت سيساله خود اشاره ميكند:
خدا يگانا ،سي ساله مدح خوان توام

37

زمدحت تو شدم در همه جهان مذكور.

سي سال قبل از سال  548ق دقيقاً مقارن با سال  518ق و مصادف با دوره
زمامداري قطبالدين محمد (حك521-491 :ق1127-1098/م) بوده است و معلوم
مي شود ،رشيد قبل از جلوس اتسز بر تخت پادشاهي ،در خدمت او بوده است 38.اما عمده
ترقي مادي و معنوي وطواط نزد اتسز بوده است كه بعد از كنارهگيري يعقوب بن شيرين
جندي معتزلي ،دانش مند و خليفه زمخشري در نشر اعتزال خوارزم ،به سمت رياست
داراالنشايي او منصوب شد .39وطواط بيشتر اوقات خدمت را در سفر و حضر مالزم
خوارزمشاه بوده و با آن كه اهل ادب بوده ،ولي در غزوات ،سلطان خوارزمي را همراهي
ميكرد.40
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درباره تقرب و مالزمت رشيد در نزد خوارزمشاه ،تذكرهنويسان افسانههائي
آوردهاند كه بر حقيقت آنها ترديد ميرود .آن چه مسلم است اين كه او زندگاني را در
عزت و احترام مي گذرانيد و خدمت نزد مردي مدبر و با كفايت و بلند همت همچون اتسز
كه از امارت سنجر به پادشاهي رسيده و پايه سلطنت خوارزمشاهيان را بنا نهاده ،دليل
روشني بر قرب و منزلت وي نزد خوارزمشاه و تمكن او در مقام دبيري و صاحب ديواني،
بوده است.
بين خوارزمشاه و رشيد رشته الفت مؤكد و استوار بوده به خصوص اتسز كه غالباً
از محاورة با او لذت ميبرد و ساعتي از او دور نميشده است 41تا آن جا كه به دستور
خوارزمشاه قصري كنار قصرش براي وطواط بنا كردند و خوارزمشاه از پنجره آن با او
صحبت ميداشت؛
«روزي وطواط سر خود را از پنجره بيرون كرد .سلطان بديد و
گفت :سر گرگي از پنجره نمودار است .وطواط گفت :فدايت شوم! سرگرگ
نيست بلكه آينه ايست كه من آن را از پنجره بيرون آوردهام .سلطان را از
جواب شگفت او خنده گرفت.»42
رشيد را از آن جهت وطواط ناميدهاند كه جثه و اندامي ضعيف داشت .سمرقندي
ميگويد:
« او مردي حقير الجثه و تيز زبان بوده از آن جهه او را وطواط نام
نهادهاند و وطواط مرغيست كه او را فرستوك مينامند.»43
حاضر جوابي و مهارت وطواط در هنر شعر ،در برخي مواقع برايش خطراتي به
همراه داشت؛ در يكي از لشكركشيهاي سلطان سنجر به خوارزم پس از واقعه غرق كردن
اديب صابر در سال  542ق  1147 /م كه قلعه هزار اسب دو ماه در محاصره سنجر بود،
انوري شاعري كه در خدمت سنجر بود ،اين دو بيتي را با تيري به درون قلعه پرتاب كرد:
اي شاه همه ملك زمين حسبتر است
امروز بيك حمله هـزار سف بگيرد

وز دولت و اقبال جهان كسبتر است
فردا خوارزم و صد هزار اسب تر است
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وطواط كه در قلعه هزار اسب بود اين بيت را با تيري براي او پرتاب كرد:
گر خصم تو اي شاه بود رستمگرد

44

يك خر زهزار اسب تو نتواند برد.

چون سلطان هزار اسب را فتح كرد و سوگند خورده بود كه وطواط را دستگير
كرده و هفت پاره نمايد ،رشيدالدين دچار مشكل شد و از بيم آن كه بدست سپاهيان سنجر
نيفتد ،خود را مخفي كرده و به بزرگان دولت سنجر ،براي نجات جانش توسل جست .اما
آنان كه ميزان غضب سلطان را نسبت به او ميدانستند نميتوانستند كاري انجام دهند ،تا
اينكه منتجب الدين بديع ،رئيس ديوان رسائل سنجر ،در فرصتي مناسب به سلطان گفت كه:
« وطواط مرغكي ضعيف باشد طاقت آن ندارد كه او را به هفت پاره
كنند اگر فرمان شود ،او را دوپاره كنند ،سلطان بخنديد و جان وطواط
بخشيد.»45
اگر چه وطواط مورد عالقه وافر اتسز قرار داشت ،اما اين مانع از آن نبود كه
شخصي مانند وطواط مورد غضب خوارزمشاه قرار گرفته و حتي براي مدتي از مشاغل
ديواني معزول گردد .حاسدان او را به داشتن رابطه با كمالالدين پسر ارسالن خان محمود،
والي جند كه عليه خوارزمشاه عصيان كرده بود ،متهم ميكردند .46وطواط براي رفع اين
اتهام و اثبات بي گناهي خود ،قصايد فراواني در مدح اتسز گفت تا سرانجام سلطان با رشيد
از سر لطف درآمد و او را به كار پيشين گمارد.47
رشيدالدين وطواط پس از اتسز در دوره عمدهاي از سلطنت پسر او ،ايل ارسالن
(حك568-551 :ق1173-1156/م) در خدمت ديوان رسائل بود .48چون اين پادشاه نيز
درگذشت و فرزندش عالءالدين تگش (حك596-568 :ق1200-1173/م) بر تخت
سلطنت خوارزم جلوس كرد ،هر يك از شعراء و بلغاء در تهنيت سلطنت او شعر يا
خطبهاي مي خواند ،رشيد كه در اين زمان ،سنش از هشتاد هم متجاوز بود به زحمت در
مجلس حاضر شد .او گفت:
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«هر كس به قدر قريحه و ذوق خويش تبريك و تهنيتي گفتهاند و
من كه قوايم در اثر ضعف جسمي و كهولت سن تحليل رفته است ،به يك
رباعي كه به عنوان تبريك سرودهام اكتفا ميورزم:
جدت ورق زمانه از ظلم بشست
عدل پدرت شكستها كرد درست
اي بر تو قباي سلطنت آمده چست
هان! تا چه كني؟ كه نوبت دولت تست»

49

ويژگيهای رشیدالدين وطواط:

رشيدالدين مردي دانشدوست و فضيلتطلب بود و اشتغال او به كارهاي ديواني
مانع كارهاي علمي و ادبي او نميشد .ايامي كه در حضور خوارزمشاه و مشغول كارهاي
ديواني بود ،در ممالك شرق به خصوص خوارزم و خراسان علوم و ادبيات رونق فراوان
يافته بود ،و در شهرهايي چون گرگانج و مرو دانشمنداني بزرگ و نامور به سر ميبردند.
حكومت عادالنه خوارزمشاهيان بر خوارزم و علمدوستي آنان از اواخر قرن پنجم ق/
يازدهم م امنيت و آسايش را كه الزمه بسط علوم و ادبيات بود ،در دارالملك آنها برقرار
كرد .50در سايه اين خصايص خوارزمشاهيان و در پرتو قدرت و اقتدار و مديريت و
كارداني آنها ،دانشمندان ،علما و ادبا كوشيدند به كارهاي علمي و ادبي روي آورند و
حوزههاي علمي و فرهنگي خوارزم را گرمي ببخشند .در نتيجه اين فعاليتها ،مراكز علمي
خوارزم متكلمان و دانشمنداني را پرورش داد و منطقه را به گونهاي درخشان كرد كه در
هيچ دورهاي از دورههاي سياسي و علمي آن ،همچون دوران سالطين خوارزمشاهي
ندرخشيده بود .صاحب منصبان اداري نيز در راستاي تالش خوارزمشاهيان در توسعه نظام
سياسي خوارزم و پيشرفت مكتب عقلي و كالمي اعتزال كه همسو با سياست مذهبي آنها
بود ،همت گماشتند و با تأسي و در سايه حمايت مادي و معنوي خوارزمشاهيان به تحصيل
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علم و ادب ،جمع كتب و با همن شيني با فضال و ادبا به برگزاري مجالس بحث و درس در
درگاه خوارزمشاهي پرداختند.
در اين ميان ،رشيدالدين كه در علم و فضل شهره بود به واسطه داشتن مقامات
علمي و ديواني گرما بخش بازار علم و ادب خوارزم بود .او از نوادر زمان و عجايب دوران
بوده و در عهد خود افضل ناس در نظم و نثر به شمار ميرفت و در شناختن و دقائق كالم
عرب و اسرار نحو و ادب كسي بر او پيشي نداشته و به همين جهت آوازه فضائلش اقاليم
را فرا گرفته و او را شهرهي آفاق كرده است .وي در آن واحد يك بيت از بحري به عربي
تنظيم ميكرد و بيتي ديگر به نحوي جداگانه به فارسي و هر دو را با هم امالء مينمود.

51

رشيد الدين كه در عالم ادب بسيار فعال بود ،موقعيت مناسب وي به عنوان يكي از
اكابر و اركان دربار خوارزمشاهي به او كمك ميكرد؛ زيرا مقام برجستهاش سبب ميشد تا
افراد بكوشند از لطف و عنايتش بهرهمند شوند .بدين دليل ،شعر او ادبا ارسال شعرشان به
نزد وطواط براي خود افتخار مي دانستند ،مكاتبه خود را با او قطع نكرده و در طول حياتش
به جمعآوري آثار علمي و ادبي او ميپرداختند .52در چنين مواردي فضاليي كه طبق
توصيههاي وطواط ،اشعار خود را اصالح ميكردند ،از احسان او بهرهمند ميشدند؛ و گاه از
آنها دعوت ميكرد به نزد او و در حجرهاي با هزينه او ،زندگي كنند .53او فضال و ادباي
برجسته را با فراهم كردن وسايل راحتي به نزد خود ميآورد و با سخاوت نظرشان را جلب
ميكرد تا نزدشان كتابي بخواند و از آنها اجازه روايت آن را حاصل كند ،54همچنين برخي
از آنها را به اكابر و اعيان معرفي و جهت آن جماعت ،صله ميگرفت.55
وطواط در فراهم كردن نظم و نثر ادباي معاصر خود ،دقت فراوان ميكرد 56و در
پرتو عنايت خوارزمشاهيان هر جا شعر يا كتاب نفيسي مييافت ،آن را با نسخ اصلي
مطابقت داده و اغالط آن را رفع ميكرد .57وي كتابخانه بزرگي در اختيار داشت و در غني
كردن آن ميكوشيد و هر جا كتابي مييافت آن را استنساخ ميكرد .58و حدود هزار مجلد
از كتاب هاي نفيس كتابخانه خود را كه در طول مدت اقامت خود در درگاه خوارزمشاهي
گرد آورده بود را وقف كتابخانههاي خوارزم كرد.59
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رشيد الدين با شعرا و ادباي عصر خود از قبيل اديب صابر ،60خاقاني ،61امام محمد
بغدادي ،62ابواسحاق ابراهيم الغزي ،63ضياءالدين عمربن بسطامي ،64حسن قطان مروزي و
ابو سعد هروي ، 65مناسبات و مناظرات ادبي داشت و با بيشتر وزراء و امرا و اعيان خوارزم
و برخي سالطين عصر مثل شروانشاه و ملك نيمروز و شاه غازي نصرهالدين رستم،
بزرگترين اسپهبدان باونديه طبرستان مناسبات دولتي داشت ،آنها را مدح ميكرد و از آنها
صالت و وظايفي ميستاند.66
هم چنين وطواط عالوه بر رياست داراالنشا خوارزم ،از زبدهترين شعراي دربار
اتسز به شمار ميرفت .67در ديوان او حدود  8563بيت شعر 68با مضاميني مثل قصائد او
در مدح فضائل ديني ،كماالت مملكتداري ،علم و ادبپروري اتسز خوارزمشاه و شهرت
علمي و ادبي او و همچنين حمايت او از حكما و فضال بچشم ميخورد .69برخي قصائد او
به توسعه نظام اجتماعي و اقتصادي خوارزم

70

و تالش خوارزمشاه در ارتقاء مادي و

معنوي آن و رقابت با تختگاه عباسيان در بغداد 71و نيز جلب و جذب اتسز از دانشمندان
و علما به گرگانج ،دارالملك خوارزمشاهيان نظر دارد.

72

او در قصيدهاي فضائل ديني و

كماالت ملكداري اتسز را چنان بهم آميخته كه گويي خليفه بغداد را ميستايد چنان كه
ميگويد:73
مقتداي همه زمـان و زمين

شـاه غازي عالء دولت و دين

اي حريم تو مأمن مــؤمن

وي جناب تو مسكن مسكين

از قدوم تو خطه خـوارزم

گشته آراستـه چو خلد برين

رشيد وطواط با وجود عمر طوالني و علم وسيعي كه داشت به غير از حدائق
السحر و دقائق الشعر كه نامش را در تاريخ ادبيات ايران جاويد نمود و چند رساله
كوچك

74

به علت اشتغاالت رسمي و وظائف دولتي به تأليف كتابي نپرداخته به خصوص

كه بيشتر وقت خود را در مالزمت خوارزمشاهيان ميگذراند .وطواط از اين وضعيت
مخصوصاٌ حضور در سفرهاي جنگي خشنود نبود و بيشتر تمايل داشت به مطالعه و اداره
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ديوان رسائل بپردازد .75وطواط پس از گذراندن روزگاري طوالني در دولت خوارزمشاهيان
به سال  573ق 1173 /م در گرگانج ،دارالملك خوارزم درگذشت.76
بهاءالدين محمد بغدادی:

بغدادي منشي سلطان عالءالدين تگش خوارزمشاه و از نويسندگان بزرگ و از
مشاهير خوارزم در سده ششم ق /دوازدهم م بود .77محمد عوفي درباره او ميگويد:
« فضل مجسم و لطف مصور خورشيد آسمان معالي و نادره ايام و
ليالي بود .با طبعي وقاد و ضميري نقاد و خاطري منقاد نثري مصنوع و
دلگشاي و نظمي مطبوع و جانافزاي  ...با اين غزارت فضل و سماحت خلق
پيوسته كوفته صدمات حوادث و خسته نكبات ايام بودي.»78
بهاءالدين سختي هايي را در ايام عمر متحمل شده است كه از آن جمله ميتوان به
زماني اشاره كرد كه بين تگش و برادرش سلطان شاه محمود ،بر سر جانشيني پدر جنگ و
كشمكش در گرفته بود .سلطان تگش ،بها ءالدين محمد و دو تن ديگر را براي مصالحه به
نزد منگلي بك 79فرستاد ولي او فرستادگان را دستگير كرد و به مرو نزد سلطان شاه فرستاد
اين سه تن تا زمان آشتي برادران در سال  585ق در حبس بودند.80
بهاءالدين به عنوان نويسندهاي بزرگ كتاب التوسل الي الترسل را به نگارش
درآورده كه مجموعهاي است از منشأت كه در نوع خود نمونهاي اعالء و سرمشقي براي
آيندگان شد .مؤلف علت تأليف اين اثر را اصرار و الحاح جمعي ميداند كه طريق و سبك
انشاي او را ميپسنديدند او نيز بخشي از مكاتيب و رساالت خود را گردآوري كرد و اثر
مزبور را به بهاءالدين ،وزير سلطان عالءالدين تگش تقديم نمود .81اين كتاب مشتمل بر
ديباچه و دو فصل مقدمه مانند و سه قسم ميباشد .ديباچه در حمد و سپاس خداوند و
عصمت پيامبر و اصحاب و ستايش سلطان تگش است .فصل اول به مدح و ثناي بهاءالدين
وزير دولت خوارزمي پرداخته و فصل دوم به صورت مختصر به انشاي فارسي و سبكهاي
مختلف نويسندگان اشاره ميكند .سه قسم اصلي كتاب ،در قسم اول فرمانها ،مناشير
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ديواني ،عهدنامهها و فتحنامهها ،در قسم دوم بر نامههاي مكتوب به امراء و ملوك اطراف و
در قسم سوم اخوانيات گنجانده شده است.
سال وفات بهاءالدين به درستي معلوم نيست ،اما آنچه مسلم است اين كه وي تا
سال  588ق در قيد حيات بوده است .زيرا در اين سال وي در جوين با بهاءالدين محمد
بن علي ،جد جويني صاحب تاريخ جهانگشا در حضور سلطان تگش مناظره نموده است.82
بنابراين قول مذكور در هفت اقليم كه وفات او را سال  545ق ميداند درست نيست.83
شهابالدين محمد نسوی:

محمد بن احمد بن محمد معروف به شهابالدين محمد زيدري نسوي منشي
سلطان جاللالدين خوارزمشاه بوده است .خاندان وي صاحب قلعهاي محكم و استوار به
نام خزندر در خراسان در نزديكي شهر زيدر كه اين شهر نيز از جمله نواحي واليت نسا
محسوب ميشد ،بودند .84از شرح احوال ،طرز زندگي ،تربيت و هم چنين مراحل تحصيل،
فعاليت هاي او و از سن او هنگام ورود به دستگاه خوارزمشاهيان اطالعات دقيقي در دست
نيست .از دو كتاب او كه در دست است پيداست كه اهل فضل ،دانش و تحقيق بوده است.
وي اكثر گويندگان ،شاعران و نويسندگان زمان خود ،نظير ظهيرالدين فاريابي ،نظامي
كاشاني ،ابيوردي و  ...را ميشناخته و كتب مشهور و اساسي ،مانند تاريخ يميني و منشأت
بديعالزمان همداني ،مقامات حميدي و ..را ديده و خوانده و همان گونه كه او از اين
كتابها بهرهمند شده بود؛ مؤلفان ديگر پس از او مثل جويني در تاريخ جهانگشا از
نوشتههاي او اقتباس كرده است.85
نسوي در زمان اختيارالدين صاحب نسا و پس از مرگ وي در دربار پسر عمويش،
نصرهالدين حمزه نايب واليتي را بر عهده داشته و در سال  621ق از سوي وي مأمور
حمل هزار دينار به دربار سلطان غياثالدين برادر جاللالدين خوارزمشاه به ري گرديد .در
خالل سفر اطالع يافت كه سلطان جاللالدين به تازگي در هند كروفري داشته و پس از
بازگشت از هند توانسته قدرت خود را تجديد كند .نسوي از انجام اين سفر چشم پوشيده
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و به دستگاه سلطان جاللالدين پيوست و هزار دينار را به وزير خوارزمشاه ،شرفالملك
تقديم نمود .86از اين پس نسوي در مالزمت خوارزمشاه به سر ميبرد و بسيار مورد
اطمينان سلطان بود .در سال  622ق هنگامي كه سلطان به عزم تسخير آذربايجان از عراق
به مراغه رفت منصب كتابت انشاء را كه تا آن تاريخ در اختيار ضياءالملك عالءالدين
محمد بن مودود نسوي بود به شهابالدين سپرد .نسوي نيز تا پايان حيات در اين منصب
بود

87

و به دليل اعتماد سلطان نسبت به وي ،از جانب او به مأموريتهاي مختلف اعزام

ميشد.88
نسوي از جمله معدود ديوانياني است كه در مشقات و ناماليمات زندگي سلطان
جاللالدين با او به همراه بوده و در هيچ حال وفاداري و دوستي را از ياد نبرده و در
سخت ترين شرايط به كمك سلطان شتافته و رنجها و صدمات را تا پاي جان متحمل شده
است 89آنگاه كه بين آندو جدايي افتاد و خبر قتل مخدوم خود را شنيد هيچگاه او را از ياد
نبرد و پس از مرگ سلطان ،دو كتاب معتبر به نامهاي سيرت جاللالدين و نفثه المصدور را
درباره وي نوشت كه اين ،ميزان وفاداري و صداقت نسوي را به سلطان جاللالدين نشان
ميدهد.
نتیجهگیری:

به كارگيري دبيران خردمند و دانش مند در ديوان رسالت نشان دهنده اهميت آن نزد
سالطين خوارزمشاهي و نقش آنان در پيشرفت سياست ،و استحكام بنيان دولت
خوارزمشاهيان و نيز رونق و توسعه علم و دانش در دارالملك خوارزم بوده است .ظرافت
و سبك نامه ها كه در منشآت ديواني به چشم ميخورد ،از جهت رعايت مقتضيات حال و
مالحظه آداب متعارف ،و توجه به دقائق سياست ،بسيار عالي است و از اين نظر در پيشبرد
سياست منطقهاي و بين المللي حكومت خوارزم با دول همجوار خاصه حكومت سلجوقي
خراسان ،اثر فراوان داشته است .از منشآت ديواني اين دوره برميآيد ،كه ديوان رسالت
خوارزمشاهيان ذواللسانين بوده است چنان كه بعضي احكام و نامهها كه به دربار خالفت
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عباسي صادر شده ،به زبان فارسي نوشته ميشد و نامههايي كه به دربار سالطين كه به مركز
حكومت نزديك تر بود و با آنجا ارتباط بيشتر داشت به فارسي نوشته ميشد .هم چنين در
هر منشور و فرمان خوارزمشاهي اصطالحات تخصصي مرتبط با صاحب مقام مورد استفاده
قرار ميگرفت كه اين امر حاكي از تجربه ،مهارت و آگاهي دبيران نسبت به مسؤوليت
خويش بوده است و آثار به جاي مانده آنها كه ثمرة فضاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي
دارالملك خوارزمشاهيان است ،ميراث ارزشمند و مفيد در فن دبيري و انشاء رسائل ديواني
محسوب مي شود و از اين جهت مورد توجه دبيران و ديوانساالران در دوران بعد بوده
است.
يادداشتها:

 -1شهابالديّن نسوي ،سيرت جالل الدين منكبرني ،تصحيح مجتبي مينوي ،تهران،
انتشارات علمي و فرهنگي ،چاپ دوم1365 ،ش ،ص 48؛ احمد خوافي ،مجمل
فصيحي ،تصحيح و تحشيه محمود فرخ ،مشهد ،چاپ طوسي 1339 ،ش ،ج  ،2ص
277-276؛ سيفالدين عقيلي ،آثارالوزراء ،تصحيح و تعليق ميرجاللالدين حسيني
محدث ارموي ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران1337 ،ش ،ص 268؛ منشي كرماني،
نسائماالسحار من لطائماالخبار ،تصحيح ميرجاللالدين حسيني محدث ارموي ،تهران،
انتشارات دانشگاه تهران 1338 ،ش .ص .97
 -2عوفي ،تذكره لباب االلباب ،از روي چاپ براون با مقدمه و تعليقات عالمه قزويني،
تهران ،كتابفروشي فخر رازي 1361 ،ش  ،ج  ،1ص .147
 -3محمد نسوي ،تذكره لبابااللباب ،از روي چاپ براون با مقدمه و تعليقات عالمه
قزويني ،تهران ،كتابفروشي فخر رازي 1361 ،ش ،همان ،ص 292-291 ،266 ،15؛
وطواط ،رشيد الدين ،عرائس الخواطر و ابكاراالفكار ،به اهتمام قاسم تويسركاني ،تهران،
انتشارات دانشگاه تهران 1338 ،ش ،ص 110-409 ،59؛ ابوسعد سمعاني ،االنساب،
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تحقيق عبداهلل عمر البارودي ،بيروت-لبنان ،دارالجنان ،الطبعهاالولي1408 ،ق1987/م ،ج
 ،2ص .95
 -4محمد بغدادي  ،التوسل الي الترسل ،تصحيح احمد بهمنيار ،تهران ،شركت سهامي چاپ،
اسفند  1315ش ،ص .225
 -5نك :نسوي ،پيشين ،ص 56-55؛ حمداهلل مستوفي ،تاريخ گزيده ،به اهتمام عبدالحسين
نوائي ،تهران ،اميركبير1362 ،ش ،ص 497؛ غياثالدين خواندمير ،حبيب السيرفي اخبار
ا فرادبشر ،به اهتمام محمد دبير سياقي ،تهران ،انتشارات خيام ،چاپ سوم 1362 ،ش،
ج ،2ص.652
 -6وطواط ،همان ،ص .80-78
 -7همو ،ص .6
 -8همان ،ص.18
 -9همو ،ص .10
 -10بغدادي ،پيشين ،ص .149
 -11وطواط ،همان ،ص .11
 -12همو ،ص .17 ،15 ،13 ،11 ،9 ،6
 -13همان ،ص .68
 -14همان ،ص 41 ،37 ،35 ،33؛ بغدادي ،پيشين ،ص.110 ،56 ،46
 -15بغدادي ،پيشين ،ص 38-33؛ وطواط ،همان ،ص .37
 -16وطواط ،پيشين ،ص  40-37 ،35؛ بغدادي ،همان ،ص .55-46
 -17وطواط ،همان ،ص 76-75 ،35؛ بغدادي ،پيشين ،ص .107-105
 -18وطواط ،پيشين ،ص .78
 -19همو ،ص .79
 -20همو ،ص .80
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 -21ركني يزدي « ،ديوان رسالت و آيين دبيري در خالل تاريخ بيهقي» ،يادنامه ابوالفضل
بيهقي ،مشهد ،دانشگاه فردوسي 1350 ،ش ،ص .265
 -22وطواط ،همان ،ص .73-71
 -23همو ،ص .71
 -24همو ،ص .73
 -25همو ،ص .71
 -26همو ،ص 73؛ در مورد فتحنامه بخارا نك :بغدادي ،پيشين ،ص .131-125
 -27ركني يزدي ،پيشين ،ص .26
 -28مويد ثابتي ،علي ،اسناد و نامههاي تاريخي ،تهران ،موسسه مطالعات فرهنگي1368 ،
ش ،اسناد و نامههاي تاريخي ،ص99-98؛ وطواط« ،اسناد تاريخي ديوان
خوارزمشاهيان» ،ارمغان ،ص .77
 -29وطواط ،پيشين ،ص.78
 -30همو ،ص79-78؛ نظير چنين سوگندنامهاي كه به قلم بهاءالدين بغدادي ،رئيس ديوان
رسالت خوارزم از سوي سلطان شاه محمود براي سلطان تگش نوشته شده ،نك :
بغدادي ،التوسل الي الترسل ،ص .144-138
 -31ياقوت ،حموي ،معجماالدباء ،باعتنا فريد رفاعي ،مطبعه دارالمامون مصر1335 ،ق /
 1936م ،ج  ،19ص .29
 -32جويني ،تاريخ جهانگشا ،،تصحيح محمدبن عبدالوهاب قزويني ،انتشارات بامداد،
چاپ سوم1367 ،ش ،ج  ،2ص .18-17
 -33ياقوت ،همان ،ج  ،19ص 30؛ سيوطي ،بغيهالوعاه ،ج  ،1ص .266
 -34حاجي خليفه ،كشفالظنون ،تصحيح محمد شرف الدين يالتقا ،بيروت  -لبنان ،مطبعه
داراحياء الشرف العربي 1395 ،ق  1941 /م  ،ج  ،1ص .177 ،44
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 -35احمد امين رازي  ،هفت اقليم ،تصحيح جواد فاضل ،طبع علي اكبر علمي و اديب
[بيتا] ،ج ،2ص68؛ دولتشاه سمرقندي ،تذكره الشعراء ،تصحيح ادوارد براون ،تهران،
كالله خاور 1328 ،ش تذكرهالشعراء ،ص .73
 -36بيهقي ،تتمه صوان الحكمه ،ص 135؛ ياقوت ،همان ،ج ،1ص 103؛ جوزجاني،
منهاج سراج ،طبقات ناصري ،تصحيح عبدالحي حبيبي ،تهران ،دنياي كتاب 1363 ،ش،
ج ،1ص .300-299
 -37جويني ،پيشين ،ج ،2ص112؛ وطواط ،ديوان اشعار ،ص.417 ،265
 -38وطواط ،همان ،ص .538
 -39ابويوسف يعقوب بن شيرين جندي ،دبير و رئيس ديوان رسالت اتسز خوارزمشاه بوده
است (ياقوت ،معجمالبلدان ،بيروت-لبنان ،دارصادر  ،1986بر اساس نسخه ليپزيك،
تصحيح وستنفلد ج ،2ص169-168؛ وطواط ،عرائس الخواطر ،ص)58؛ افزون بر اين،
منصب خطابت و قضاوت خوارزم را نيز در ايامي كه در دارالملك خوارزمشاهيان
ميزيست ،در دست داشته است (وطواط،مجموعه الرسائل ،ج)60 ،53-52 ،1؛ وي در
علوم ادبي و كالم دستي قوي داشت و در خوارزم به عنوان «خليفه زمخشري» به تعليم
و تدريس خاصه تفسير الكشاف اشتغال داشت و در برخي از مسائل ادبي آن با وطواط
به مناظره مينشست (وطواط ،پيشين ،ج ،1ص 53-52؛ ذهبي ،شمس الدين محمد،
المشتبه في الرجال :اسمائهم و انسابهم ،تحقيق علي محمد البجاوي ،داراحياء الكتب
العربيه ،الطبعه االولي 1962 ،م  ،ج ،1ص181؛ صفدي ،الوافي بالوفيات ،ج ،28ص95؛
كردعلي ،محمد ،رسائلالبلغاء ،مصر 1331 ،ق  ،ص .297-296
 -40وطواط ،مجموعه الرسائل ،ج  ،1ص .17-16
 -41عوفي ،همان ،ج ،1ص.37-36
 -42قزويني ،آثار البالد ،ص .334
 -43سمرقندي ،همان ،ص .87 ،71
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 -44جويني ،پيشين ،ج  ،2ص8؛ مستوفي ،همان ،ص 489؛ وطواط ،ديوان اشعار ،ص
614؛ انوري ،ديوان ،ج ،2ص .953
 -45جويني ،پيشين ،ج ،2ص10-9؛ سمرقندي ،همان ،ص .91-90
 -46كمال الدين پسر ارسالن خان از ممدوحين وطواط بوده و او را به عطاهاي جزيل
مينواخت (وطواط ،ديوان ،ص .)408 ،382-377
 -47جويني ،پيشين ،ج ،2ص11-10؛ وطواط ،همان ،ص -577 ،417 ،286 ،9-7
.578
 -48وطواط ،عرائس الخواطر ،ص 105-103؛ همو ،مجموعه الرسائل ،ج  ،2ص .28
 -49وطواط ،ديوان ،ص 612؛ جويني ،پيشين ،ج  ،2ص17؛ سمرقندي ،ص.71
 -50ذهبي ،سير اعالم النبالء ،ج ،19ص  ،529ج ،21ص ،332-331ج ،22ص40؛
همو ،تاريخ االسالم (490-481ق) ،ص600-591( ،46ق) ص -611( ،234-233
620ق) ،ص363؛ صفدي ،الوافي بالوفيات ،ج ،2ص  ،275ج ،13ص429؛ ابن
ابيالوفاء ،ابومحمد ،الجواهرالمضيئه في طبقات الحنفيه ،هند ،الطبقهاالولي 1366 ،ق،
ج ،1ص175؛ سبكي ،تاجالدين عمر ،طبقات الشافعيه الكبري ،تحقيق محمود الطناحي و
عبدالفتاح محمد الحلو ،قاهره ،الطبعه االولي1383 ،ق 1984/م  ،ج ،1ص332-331؛
ابن عماد ،عبدالحي ،شذرات الذهب من اخبار الذهب ،بيروت ،لبنان ،دارالفكر 1421 ،ق
 2001 /م ،ج ،4ص.324
 -51ياقوت ،معجم االدباء ،ج  ،19ص .29
 -52وطواط ،همان ،ج ،2ص.80
 -53همو ،ج ،2ص17؛ همو ،ديوان ،ص.281
 -54همو ،مجموعه الرسائل ،ج ،2ص .18-17
 -55همو ،ج ،2ص.49
 -56همو ،ج ،2ص.60
 -57همو ،ج ،2ص.67-66 ،64
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 -58همو ،ج ،2ص.50-49 ،17
 -59همو ،ج ،2ص.18
 -60همو ،عرائس الخواطر ،ص58؛ همو ،ديوان ،ص -323 ،259 ،171-170 ،169
586-585 ،583 ،580 ،574 ،449 ،324؛ اديب صابر نيز ضمن روابط ادبي با
وطواط ،يكي از شعراي درگاه خوارزمشاهي بوده و در بسياري از قصائد خود ،اتسز
خوارزمشاه را مدح گفته است (اديب صابر ،ديوان ،تصحيح احمد عبداهلل اف ،تهران،
انتشارات بينالمللي 1380 ،ش .ص-163 ،94-92 ،85-83 ،76-73 ،59-57 ،55
.256-253 ،224-223 ،218 ،191-190 ،164
 -61خاقاني ،ديوان ،تصحيح و تحشيه علي عبدالرسولي ،چاپخانه سعادت 1316 ،ش ،ص
674-673 ،33-30؛ امين رازي ،همان ،ج  ،2ص .72-68
 -62وطواط ،مجموعه الرسائل ،ج ،1ص.68-67
 -63همو ،حدائق السحر ،ص (657ضميمه ديوان وطواط)
 -64همو ،مجموعه الرسائل ،ج ،1ص.68-67
 -65همو ،پيشين ،ج ،2ص71-70 ،26 ،21 ،19 ،18؛ ياقوت ،همان ،ج ،1ص-103
.105
 -66وطواط ،ديوان ،ص470،498 ،34 ،16-15؛ ابناسفنديار،تاريخ طبرستان .ج،1
ص.112-109
 -67عوفي ،پيشين ،ج ،1ص .36
 -68بگفته سمرقندي ،اشعار وطواط حدود پانزده هزار بيت بوده است ،ولي در ديوان
وطواط 8563 .بيت شعرضبط شده است (وطواط ،ديوان ،ص 619-618؛ سمرقندي،
همان ،ص.)72-71
 -69وطواط ،ديوان ،ص .247-246 ،185 ،183 ،164 ،161 ،105 ،99
 -70همو ،ص .436-434 ،105 ،99
 -71همو ،ص .435 ،339 ،337
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 -72همو ،ص.325 ،307 ،305 ،183
 -73همو ،ص .411 ،409
 -74حاجي خليفه ،پيشين ،ج ،1ص  ،368 ،181 ،177ج ،2ص.1886 ،1200
 -75وطواط ،مجموعه الرسائل .ج ،2ص .44
 -76ياقوت ،همان ،ج ،19ص30؛ سيوطي ،همان ،ج ،1ص .266
 -77بگفته مستوفي ،بهاء الدين بغدادي برادر شيخ مجدالدين بغدادي ،عارف نامور خوارزم
است (تاريخ گزيده ،ص  ،668چاپ نوايي)؛ در چاپ براون ،به اين موضوع اشاره نشده
است (همان ،ص )789-788 ،496؛ بگفته جامي ،شيخ مجدالدين بغدادي منسوب به
بغدادك ،يكي از روستاي خوارزم است (جامي ،عبد الرحمن ،نفحاتاالنس من حضرات
القدس ،تصحيح مهدي توحيديپور ،تهران ،انتشارات سعدي 1366 ،ش ،ص 424؛
امين رازي ،پيشين ،ج ،3ص.)321
 -78عوفي ،همان ،ج ،1ص.139
 -79منگلي بك اتابك سنجر شاه ،فرزند و جانشين ابوبكر طغانشاه در نيشابور بوده ،كه
قدرت واقعي در دست اتابك بود (ابن اسفنديار ،بهاءالدين،تاريخ طبرستان،
تصحيحاقبال،انتشارات خاور،چاپ دوم 1366،ش ،همان ،ج ،2ص 147؛ ابن اثير،
عزالدين ،الكامل في التاريخ ،تحقيق يوسف الدقاق ،بيروت ،لبنان ،دارالكتب العلميه،
الطبعه الثالثه 1998 ،م  ،ج  ،10ص40؛ جويني ،همان ،ج ،2ص.)22
 -80بغدادي ،التوسل ،ص ،356عوفي ،همان ،ج ،1ص143؛ ابن اثير ،الكامل ،ج،10
ص41؛ جويني ،همان ،ج ،2ص25؛ ابن اسفنديار ،همان ،ج ،2ص.149-148
 -81بغدادي ،همان ،ص.4
 -82جويني ،همان ،ج ،2ص.28
 -83امين رازي ،همان ،ج ،3ص321؛ در مورد ساير منشيان و دبيران ديوان رسالت
خوارزمشاهيان مانند محمدبن بديع نسوي و نظام الدوله والدين جامي رئيس ديوان
رسالت سلطان محمد ،نك :عوفي ،همان .ج ،1ص.240 ،151
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 -84نسوي ،نفثه المصدور ،تصحيح و تحقيق امير حسين يزدگري ،تهران ،چاپ فرهنگ،
 1370ش ،ص.322
 -85حميدي ،جعفر ،تاريخنگاران ،تهران ،دانشگاه شهيد بهشتي 1372 ،ش ،ص .124
 -86نسوي ،سيرت جالل الدين ،ص كوـ كز (مقدمه مصحح) ،بگفته مينوي ،عالمه قزويني
و عباس اقبال درباره نسوي دچار اشتباه شدهاند و او را با نورالدين منش يكي دانستهاند،
و حال آن كه شهاب الدين و نورالدين هر دو منشي سلطان بودهاند و سلطان ،غير از اين
دو تن ،منشيان ديگري نيز داشته است ،نك  :نفثه المصدور ،مقدمه مصحح ،ص هشتاد و
سه ـ هشتاد و چهار؛ در باب قزويني ،نك :يادداشتها ،ج ،7ص.204
 -87نسوي ،نفثه المصدور ،ص .149
 -88همو ،سيرت جالل الدين ،ص .270-269 ،230-229
 -89همو ،ص .270

