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فتح نامه نويسي
)در ايران و اسالم(

پريسا قربان نژاد

استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه

چكيده
اعالن  به جهت  لشكر  فرماندهان  يا  سالطين  سوی  از  كه  بودند  نامه هايی  فتح نامه ها، 
رسمی فتوحات و پيروزی در عمليات نظامی به اطراف و اكناف ممالك، خطاب به ملوك، 
سالطين و والت فرستاده مي شدند. به نظر مي رسد تقريبًا از دورة خلفاي راشدين تا دورة 
افشاريه نگارش فتح نامه در جهان اسالم رايج بوده است اين نامه ها جزو اسناد و مكاتيب 
ادبي، سياسي و اجتماعي محسوب مي شدند و حاوي اطالعات ارزشمندي در خصوص 
اوضاع كلي جامعه، علت جنگ ها و فتوحات بودند، حتي مطالعة آنها در شناخت ادبيات 
رايج آن دوره و سبك ديوان الرسائل مؤثر بود. به طوري كه بعضي از فتح نامه ها همچون 
تاريخ يك قوم محسوب مي شدند. از عصر عباسي به بعد فتح نامه عالوه بر انعكاس اوضاع 
خاص حاكم بر هر دورة حكومتي تقريبًا اركان ثابتي بر خود پذيرفتند و انسجام بيشتري 
يافتند. نگارندة مقاله قصد دارد مروري كوتاه بر سير تحول فتح نامه نويسي در جهان اسالم 
از آغاز تا عصر عثماني داشته باشد و در حد بضاعت مهمترين فتح نامه هاي هر دوره را 

معرفي كند.

مقدمه
فتح نامه ها )نامه هاي فتح( در ميان مكاتيب و مدارك تاريخی سابقه ای طوالنی داشتند و 

فرهنگ، 71؛ پاييز 88؛ ص ص 216ـ179
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180    فرهنگ، ويژة تاريخ

از اقسام مكاتيب ديوانی محسوب می شدند. قلقشندی فتح نامه ها را جزو نامه های بسيار مهم 
و با ارزش می داند )قلقشندي، ج 8، 275(. فتح نامه را موهبت نامه يا بهجت نامه هم می گفتند،  
)نوايي، 1370: 196ـ192 نيز: فريدون بيگ، 1274: ج 1، 159(؛ زيرا فاتحان، متن نامه را به گونه ای 

تنظيم می كردند كه حاكی از تحقق وعدة الهی بر اهل طاعت بود و فتح و پيروزی حاصل 
را نعمت و موهبت خداوند تلقی می كردند. معمواًل فتح نامه ها در مجامع عمومی )به خصوص 
مساجد جامع( و در روزهای جمعه هنگام اقامة نماز بر باالی منابر خوانده می شدند )قلقشندي، 
ج 2، 327. نيز: ابن اثير، 1244: 298. نيز: خطيبي، 1366: 379(. و پس از آن جشن هايی برپا می شد و 

بازی هايی ترتيب می  يافت و انجام اين گونه كارها هميشگی و واجب نبود )بيهقي، 1367: 457، 
434، 402، 393؛ نيز: دهخدا، ذيل فتح نامه(. خلفا و امرا به سرداران فاتحشان خلعت مي بخشيدند 

و در بعضي مناطق دوختن» قباي فتح« نيز مرسوم بود.)1(
طي تاريخ اسالم، موضوع فتح نامه نويسی به تدريج رشد و گسترش يافت. بدين شرح كه 
پس از آغاز فتوحات و در عصر خلفای راشدين، فتح نامه ها همانند مكاتيبی كوتاه، تنها حاوي 
نتيجة نبرد بودند و به خليفة وقت يا فرماندة ارشد ارسال می شدند )ابن اعثم كوفي، 1373: 
185، 118ـ116، 98، 85(؛ اما كم كم نگارش اين نوع مكاتيب سامان يافت، منسجم شد و 
اطالعات موجود در آنها منعكس كنندة اوضاع سياسی، اجتماعی و فرهنگی آن عصر گرديد 
و حتی اهل ادب نيز به نحوة نگارش اين مكاتيب نظارت كردند و بر چينش اركان آن نظر 
داشتند )قلقشندي، ج 8، 881؛ نيز: گاوان، 1948 م.: 197ـ193(. از نظر تاريخی نيز فتح نامه نويسی 
از عصر ايلخانی تا عثمانی )حدوداً 930ـ628 ه . ق()2( كه دورة بی ثباتی سياسی و اجتماعی 

در جهان اسالم بود گسترش كمی و كيفی فراوانی يافت. 
سراِن  سبك  شناخت  در  آنها  مطالعة  كه  گفت  می توان  نيز  مكاتيب  اين  اهميت  در 
اين مكاتيب  اگر  و  است  مؤثر  بودند،  فتح نامه ها  نگارش  اغلب عهده دار  ديوان الرسائل، كه 
مستند و به دور از گزافه گويی و مبالغه تنظيم می شدند، به عنوان سند تاريخي با ارزش درنظر 

پژوهشگران تاريخ واقع می شدند.
معمواًل هدف از نگارش اين نوع نامه ها، ايجاد هياهوی تبليغاتی، قدرت نمايی در برابر 
و  هم پيمان  خلفای  و  وقت  به سالطين  مسرت بخشيدن  آنان،  تهديد  و  تخويف  و  دشمن 
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دوستان سياسی بود؛ البته اگر قرار بود فتح نامه ها پس از پيروزی و تفوق بر كفار نوشته شود، 
هدف از آن اعالم عزت اسالم و توفيق در گسترش دين الهی بوده است )همان، 281/8 و 
278(. گاه نيز به فراخور اوضاع زمان )به خصوص از عصر ايلخانی تا صفوی و عثمانی( جنگ 

لفظی مذاهب عليه هم در آنها مشهود بود، كه البته عقايد و تعصبات مذهبي دولتمردان در 
آن مؤثر بوده است.)3( همچنين اگر هدف نگارندگان فتح نامه ها، ايجاد هياهوی تبليغاتی يا 
قدرت نمايی صرف يا فقط اهتمام به انشاء و رعايت نكات ادبی بود، معمواًل فتح نامه ها فاقد 
ارزش تاريخی می شدند. چه بسا در پی همين سياست فتح نامه های دروغين در تاريخ نوشته 

شدند.)4(
می رفت؛  جنگ  به  خود  سلطان  »اگر  بود:  صورت  اين  به  معمواًل  فتح نامه ها  نگارش 
صاحب ديوان رسائل با دبيرانی چند، كارآزموده و برگزيده در ركاب او بودند و هنگام حصوِل 
پيروزی يا وقوع شكست، فتح نامه ها را تنظيم می كردند و دبيران از آن نسخت برمی داشتند« 
)خطيبي، 1366: 379 به نقل از اديب پيشاوري 583(. چنانچه در تاريخ بيهقی آمده است: »بونصر 

را بگوی تا فتح نامه ها نسخت كند« )بيهقي، 1367: 460(. اّما اگر يكی از اميران يا سپهساالران 
به دفع خصم می شتافت به تناسب مقام و مرتبت وی، دبيری را از ديوان رسائل همراه او 
می فرستادند و اين دبير سمت مشاور او را داشت و هم خبر فتح يا شكست را با ذكر جزئيات 
به ديوان رسائل می نوشت و ديوان در صورت لزوم، فتح نامه ای ترتيب می داد و پس از توقيع 
به اطراف مملكت و ديگر كشورها می فرستاد. اين رسم به همين كيفيت در ايران پيش از 
اسالم نيز مرسوم و متداول بوده است )جهشياري، 1348: 2(. البته گاهی فرمانده سپاه، خود 

دبيری نيز می دانست و فتح نامه را شخصًا می نگاشت.)5(
نبرد مي نوشت كه  از منشيان فرمانروا حاضر در ميدان  يا يكی  را  آنكه فتح نامه  نهايتًا 
در اين صورت حاوي اطالعات دقيق تر و از اصالت و وثوق بيشتري برخوردار بوده است؛ 
زيرا مراحل كامل جنگ، نام های فرماندهاِن اصلی جزئيات كارزار، طول وعرض جغرافيايي 
نمازهای  برپايی  و  مساجد  و شكوفايی  كارها  در  جّديت  بر  مبنی  سلطان  سفارش  منطقه، 
پنج گانه به جماعت و ... در آن ذكر می شد، )ابوبكربن عبداهلل، 1387: 25ـ20(. يا آنكه بعداً در 
بيشتری  انسجام  از  اين صورت هرچند  در  تنظيم مي گرديد كه  و  انشاء  فرمانروايی  ديواِن 
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182    فرهنگ، ويژة تاريخ

مي گرفت.  آن صورت  در  تصرف هايي  و  دخل  شايد  و  غالب  آن  ادبي  جنبه  بود  برخوردار 
»گاهي فتح نامه بعدها پس از جنگ نوشته می شد و چون فتح نامة اصلی در دسترس نبود، به 
عنوان اثر انشايی محسوب می گرديد كه آلوده به زياده گويي می شد و تنها دارای ارزش ادبی 
بود؛ مثاًل در فتح چالدران نزديك ده نوع فتح نامه وجود داشت كه هيچ كدام فتح نامة اصلی و 
 Lewis, Encyclopaedia( .»صحيح پيروزی نبوده است و تنها اثر ادبی محسوب مي شدند

)of Islam p.840

از آن است كه  از عصر خلفای راشدين به بعد حاكی  انشاي فتح نامه ها  بررسی سبك 
تقريبًا دارای سبكی مطنب، آراسته به انواع صنايع لفظی و معنوی و اشعار پارسی و عربی 
و تمثيالت و استعارات و آيات و اخبار و اغراق و مبالغه در بيان معنی و مفاهيم و بسط و 
تأكيد و توضيح و تفسير كامل بوده اند و به لزوم مراعات اين نكات در اين گونه منشآت، اكثر 
ارباب ادب و بالغت تصريح كرده اند.)6( معموالً مقامات دولتي در نگارش فتح  نامه ها از الگوي 
نوشتاري  گاه سبك  و  بوده  متكلف  فتح نامه ها  گاهي سبك  زيرا  نكرده اند؛  پيروي  واحدي 
ساده اي داشته است، حتي گاه از سبك رايج زمان خود نيز تبعيت نكرده است؛ زيرا به سليقة 
نگارنده بستگي داشته است: »بدان كه هر ركني از منشور و فتح نامه سعت و نسحتي دارد 
اگر منشي داند كه مقام اقتضاي اسهاب و اطناب كالم است مي تواند كه سير كميت قلم را 

در ميدان سخن به قدر مشتها  به خاطر بدواند«. )گاوان، 1948م.: 197(
به نظر می رسد فتح نامه ها در ابعاد مختلف قابل بررسي هستند؛ زيرا می توان با قرائت 
متن آنها تا حدودی هم با ادبيات نظم و نثر )برخی از فتح نامه ها منظوم بوده اند( آن عصر 
آشنا شد و حتی ويژگی های زبان نوشتاری آن دوره اعم از فارسی، عربی و تركی را شناخت و 
تأثير و تأثر آنها را بر هم بازكاويد و هم با مطالعة آنها شرايط اجتماعی، سياسی و فرهنگی آن 
عصر را دريافت نمود. اينكه در چه منابع و مآخذی می توان فتح نامه ها را جست وجو كرد، بايد 
به ظفرنامه ها)7(، جنگ ها، كتب مغازی و فتوح، منابع و مآخذ مربوط به تاريخ سياسی اسالم 
از جمله طبری، كامل ابن اثير، بيهقی، تاريخ يمينی و ... و به خصوص منشآت و مكتوبات و 
ُجنگ هايی كه اسناد و مكاتيب تاريخی ايران و اسالم در آنها وجود دارد، مراجعه كرد ــ كه 
اغلب به صورت منابع الكترونيكی در كتابخانه ها موجود است ــ يا كتاب مهم الذريعه الي 
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تصانيف الشيعه و فهرست وارة ايران و پاكستان كه ليستي از فتح نامه ها را در اختيار مي گذارند. 
هرچند پراكندگی فتح نامه ها در مآخذ و منابع فوق كار جست وجو را دشوار مي سازد. 

به  توجه  با  گفت  بايد  اسالمي  ادوارمختلف  در  فتح نامه ها  نوشتاري  زبان  خصوص  در 
حاكميت خالفت عربي در جهان اسالم معمواًل اين نامه ها به زبان عربي نوشته مي شدند؛ اما 
دربعضي مناطق  جغرافيايي وتحت تأثير حاكمان فارس زبان مثاًل در عصر تيموري )در شيراز 
و اصفهان( زبان فتح نامه ها به فارسي  بود. نگارش اين نامه ها در عصر عثماني به زبان تركي 
بوده است. البته عالوه بر آيات قرآن، امثال و حكم و اشعار فارسي نيز در آن به كار مي رفت. 
به نظر مي رسد قديمي ترين فتح نامه اي كه به زبان پارسي بعد از اسالم در دست است از 
قرن ششم هجري قمري است از اين قرون به بعد نمونه هاي زيادي از فتح نامه ها باقي مانده 
است.)8( شايد آخرين فتح نامه نويسي ها به شيوه اي كه در باال توضيح داده شد به دوران نادر 
شاه افشار )924-933ق( بازگردد)9( و از آن به بعد كم كم به علت حضور رسانه هاي جمعي در 

زندگي مردم، اخبار فتح و پيروزي از طرق گوناگون به گوش مردم مي رسيد.

بررسی سابقة فتح نامه نويسی قبل از اسالم
الف ـ عربستان پيش از اسالم

به نظرمي رسد در ادبيات و مكاتيب عربستان عصر جاهلی، نوشته ای كه بتوان از آن به 
از  از مظاهر شعر جاهلی كه در متابعت  اّما  عنوان »فتح نامه« يادكرد، وجود نداشته است؛ 
اخالق و وضع اجتماعی و نظام قبيله ای سروده می شد، می توان از »اّيام العرب« نام برد كه 
در ادبيات منظوم عرب سابقه ای ديرين داشته است و جلوه گاه حقيقی حماسه و مفاخره بوده 
است )الفاخوري، 1368: 42؛ ضيف، 1364: 230ـ216(. در واقع از نظر عرب پيش از اسالم و حتی 
صدر اسالم، كسانی كه در پيكارها پيروز می شدند، می توانستند بر خود ببالند. اين نوع از 
ادبيات به عقيدة دانشمندان در ميان اقوام سامی مرسوم بود و در كهن ترين بخش های عهد 

)Roserthal,1968: p. 20-21 :عتيق نمونه هايی از آن موجود است. )همان، 62؛ نيز
در واقع عشق شديد به افتخار، خصيصه برجستة عرب بود و شعرای جاهلی در اشعار»ايام«، 
فتح و ظفر قومشان را نشان می دادند و قصايد حماسی و مفاخرات، بيش از نيمی از اشعار 
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عرب جاهلی را به خود اختصاص داده بود؛ زيرا فضايلی ستايش مي شدكه بيشترين قدر و 
قيمت را نزد اعراب داشت و دفاع فردی و جمعی از خانواده و قبيله، امری مقدس به شمار 
پافشاری  پيكار،  در  موفقيت آميز، شجاعت  غارات  و  به وصف حمالت  اشعار  اين  مي رفت. 
در انتقام، جوانمردی و استقامت در جنگ، هجو و تهديد دايمی قبايل متخاصم، وفاداری 
 :1368 )الفاخوري،  می پرداخت  تيز  و  تند  زبانی  با  قبيله  شرافت  از  دفاع  خودی...  قبيلة  به 
52ـ51؛ ضيف، 1364: 234ـ223؛ آذرنوش، 1377: 55(. نكته قابل توجه آنكه در اين اشعار همانند 

فتح نامه های پس از اسالم شعرای جاهلی گاه به بزرگ نمايی خصم می پرداختند و جسارت او 
را می ستودند. اين نوع اشعار به »منصفات« معروف بودند )ضيف، 1364: 226(. در واقع اعراب 
پيش از اسالم به طور غيرمستقيم در اين اشعار خودشان را می ستودند، كه توانسته اند دشمن 
انواع اسلحه ها و  نيز به تصويرپردازی ميدان رزم و  قوی را اين چنين شكست دهند. گاه 
اسب ها و آالت جنگی می پرداختند )همانجا( و حتی در  بخشی از آن اشعار حماسی، مرثيه 
قهرمانان مقتول سروده می شد تا قبيله را عليه دشمن بسيج كنند. البته در اين نوع اشعار 
عالوه بر بيان نيرومندی و قدرت به برخی از ارزش ها و آرمان های واالی اخالقی هم اشاره 
می شد. اين حركت در ميراث فرهنگی عرب پيش از اسالم ريشه ای عميق داشت و مرسوم 
بود. در واقع »اّيام« و »انساب« مضمون اصلی فرهنگ و ادب پيش از اسالم را در عربستان 
تشكيل می داد و طبيعتًا با عصر اسالمی پيوندی بی واسطه و عميق داشته است و بعضی 
از جنبه های اين ادبيات منظوم در فتح نامه نويسی پس از اسالم تأثير مستقيم نهاده است. 

)هاميلتون، 1362: 27؛ ضيف، 1364: 226(

در ميان آثار منثور مربوط به عصر جاهلی نيز هرچند كه كمتر به دست ما رسيده است، 
از آن ياد كرد، شايد »خطابه« باشد كه در  بتوان به عنوان سابقة فتح نامه نويسی  آنچه كه 
فرهنگ شفاهی اعراب مرسوم بوده است و افراد برای اغراض مختلف سياسی و اجتماعی 
از آن بهره برداری می كردند و در منازعات برای دفاع از خود و شرف قومشان  به خطابه 
سرايی می پرداختند و به تبار و كردار و يادگارهای خود افتخار می كردند. هرچند بسياری از 
خطابه ها به علت نبود ديوان و دولت و تشكيالت منسجم و شرايط حاكم ميان اعراب ثبت و 
ضبط نشده است، از قراين چنين برمی آيد كه خطيبان در اعياد و محافل بزرگ و در بازارها 
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و بر زمين مرتفع به ايراد خطابه می پرداختند، آدابی در بيان خطابه ها مراعات می كردند. بدين 
امثال و تصويرآفرينی  از ِحكم،  صورت كه عبارات كوتاه بود و اغلب در البه الی سخنان 
و سجع بهره می بردند و گاه از ملحقات خطابه ها، نصحيت و وصّيت صاحب مقام بود كه 

مراعات اين آداب به فتح نامه نويسی پس از اسالم بسيار نزديك بوده است.)10(

ب ـ ايران قبل از اسالم
براساس وقايع نامه های دولت آشور قديم، شاهان آشوری در بين النهرين بعد از هر پيروزی 
نامه ای كه به صورت اعالميه و »فتح نامه« بود، در پايان لشگركشی با صدای بلند می خواندند 
تا آنان را تحت تأثير قرار دهند )رو، 1366: 200(. عالوه بر آن در اين دوره سنگ نبشته هايی 
از جمله ساراگون دّوم،  نيز موسوم بود كه فتوحات پادشاهان را به دشمنان نشان می داد. 
شاه آشور در سال 716 ق.م فتح نامه ای به صورت سنگ نوشتة يادبود در منطقه ای در مرز 
بين النهرين و فالت ايران؛ يعنی جايی كه امروز روستای نجف آباد شهرستان گنگاو در استان 
نيز به مقابله و نقِص فتح نامة  ناميده می شود، قرار دارد. گاهی شاهان رقيب  كرمانشاهان 
هم ديگر اقدام می كردند. از جمله در برابر همان كتيبة فتح نامة سارگون دوم )716 ق.م( 
در مرز داغ كتيبة رقيبش مروداخ بلدان هم كه ادعاهای سارگون را رد می كرد، وجود دارد. 
 شايد مشهورترين اقدام به فتح نامه نويسی در ايران باستان به اوايل دورة هخامنشيان برسد 

)حك :  55 ـ330 ق.م(.
داريوش اّول احتمااًل بالفاصله پس از چيره شدن بر آخرين )نهمين( شورش حكومتش 
افتاد كه جريان رويدادهای به دست گيری قدرت را  در ماِه دسامبر 521 ق.م به اين فكر 
از تاريخ 29 سپتامبر 522 ق.م بر ديوارة صخرة بگستانه جاودانی كند. اين نگاره در دروازة 
آسيا در نزديكی مرز بين النهرين و فالت ايران قرار گرفته است. در واقع اين سنگ نگاره، 
فتح نامه های به سبك ايراِن باستان است و با اين هدف نگاشته شده است تا بينندگاِن آن 
فتوحاِت نظامی و سياسی داريوش اول و حّقانيت حكومت وی را ببينند و كارهای بزرگ او را 
بستايند و درس عبرتی برای شورش گراِن احتمالی آينده باشد. خواه از ايرانيان يا ايالمی ها و 
بابلی ها و آرامی ها كه در قلمرو هخامنشيان بودند. بدين ترتيب اين فتح نامة سنگی به چهار 
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زباِن اقوام مهم آن روز كشور ايران نگاشته شد.)10(

گاهی فتح نامه ها در عهد باستان به صورت مهری گلين يا از سنگ های قيمتی بود كه در 
اسناد دولتی و سياسی به كار می رفت و نقش آن پيروزی شاه بر دشمنان شاخص و مشهور 
بود و بدين گونه يادآور دايمی اين پيروزی ها برای گوشزد به دشمنان احتمالی بعدی بوده 
است. نمونة آن طرح مهر كورش اّول هخامنشی است كه هم اكنون در دست است )هينتس، 
بزرگ  روحانی  ساسانيان،  دورة  در  استثنايی  مورد  در يك  حتی  و 249ـ247(.  1387: 99ـ60 

مقام زرتشتی دربار، بنام كرتير اجازه يافت فتوحات دينی و سياسی خود را، كه در سركوبی 
مخالفان دين و دولت ساسانی انجام داده بود به صورت حداقل چهار سنگ نگاره در ايالت 

فارس به يادگار گذارد و به مخالفان، قدرت خويش را نشان دهد. )تفّضلي، 1276: 737ـ722(
از زيباترين اشعار فتح نامه ای قبل از اسالِم ايران، منظومة يادگار زريران به زبان پهلوی 
ساسانی است كه اين منظومه، اصلی اشكانی دارد و بعد از اسالم هم دقيقی و فردوسی متن 
پهلوی اين اشعار را كه پيروزی ايرانيان زرتشتی بر قوم »هون« غير زرتشتی را بيان می كند 
اين فتح نامة منظوم عالوه بر جهت  )ابوالقاسمي، 1383: 108(.  به نظم فارسی دری كشيدند 

تاريخی از ويژگی های اساطيری هم برخوردار است.)11(
پادشاهان ايران، هنگام لشگركشي برگزيده ترين دبيراِن خود را همراه لشگر می فرستـادند 
و فرماندة لشـگر بايد جز با صالحديد و مشورت او عمل نكند و در ضمن اين دبير وظيفه 
اين  بنويسد و گزارش دهد )جهشياري، 1348: 3ـ2(.  را  نبرد  اخبار فتح  و جريان  داشت كه 
می كرده اند،  عمل  بدان  اسالم  از  بعد  ايران  پادشاهان  كه  است  روّيه ای  با  مطابق  درست 
چنانچه در كتب تاريخی و از آن جمله تاريخ بيهقی مكرر به آن برمی خوريم )خطيبي، 1366: 
290(. طبری نيز در تاريخ خالصه ای از فتح نامة بهرام گور را نقل كرده و بالغت آن را ستوده 

است. )طبري، 1364: ج 2، 623(
بهرام  از شكست  پرويز پس  فتح نامه ای كه خسرو  به  المساوی  و  المحاسن  در  بيهقی 
را نقل كرده است: »هنگامی كه پرويز  اشاره كرد و مقدمة آن  به اطراف فرستاد،  چوبين 
فتح نامه ای  دبيران  تا  فرمود  يافت؛  پايان  چوبين  بهرام  با  او  نبردهای  و  رسيد  سلطنت  به 
ترتيب دهند و خبر اين پيروزی را به اطراف كشور اعالم دارند. دبيران بزرگ ديوان، هر 
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يك فتح نامه ای نوشتند و به پرويز عرضه داشتند هيچ يك را نپسنديد؛ زيرا مقدمه ای كه به 
آن ترتيب داده بودند به نظر او مناسب نبود. در اين ميان يكی از دبيران جوان برخاست و 
دستوری خواست تا مقدمه ای ترتيب دهد، اجازت يافت و چنين نوشت ...« )بيهقي، 1325: ج 

2، 114ـ113(

فردوسی هم در شاهنامه در چند مورد به فتح نامه اشاره كرده است و به شيوة معمول 
خود مختصری از آن را نقل كرده است. با توجه به اين اشعار و مقايسة آنها با ديگر آثار و 
روايات به كيفيت انشاء و اركان اين قسم مكاتيب در ايران پيش از اسالم مي توان پی برد و 

آن را با ادوار اسالمی مقايسه كرد.

)شاهنامه، 1348ـ1347: 1316(

فتح نامه ها در اين دوره نخست با مقدمه ای متناسب با موضوع انشاء می شد، سپس به 
شرح نبرد و علل و كيفيت وقوع و محل آن. به همراه مبالغه و توصيف قوای خصم برای 
از  بعد  فتح نامه های  در  كه  نمونه هايی  به سبك  درست  می پيوست.  فتح  جلوه دادن  بزرگ 
اسالم بدان برمی خوريم؛)12( زيرا كليه مختصات، بعد از اسالم به وسيلة ايرانيان در مكاتيب 
عربی راه يافت و مورد تقليد و توجه كاتبان قرار گرفت، چنانچه تشكيالت دبيرخانة خلفا نيز 

تقليدی كامل از تشكيالت دبيرخانة ساسانيان بود. )كريستنسن، 1378: 47ـ37(
اّما در خصوص تأثير ميراث يونان بر ادبيات فتح نامه نويسی در جهان اسالم بايد گفت 
كه پس از فتوحات اعراب در شام و فلسطين و حركت فرمانروايان و اعضای قبايل عرب 
به نواحی يونانی زبان، بنا بر ضرورت های سياسی، اداری و تجاری ترجمه از زبان يونانی 
به عربی از دورة امويان )حك:41-132 ق( آغاز شد و البته اغلب اين ترجمه ها در مرحلة 
نخستين براساس نيازهای نخبگان حاكم در دوران اموی بود )واليتي، 1387: 29(. و سپس 

شــاه كاوس  به  نامه  نبشتنـد 
خـدای آفـرين  كــرد  سرنامه 
فرب ريگ  به  ايران  از  رسيدم 
افراسيــاب ســواران  شمـار 
نامـدار سر  سيصـد  چو  بريده 

چنان چـون سـزا بود از آن رزمــگاه
ستـــايش هم او را، هم او رهنمــای
سه جنگ گران كرده شد در سه شب
نبينــد خردمنــد هرگــز به خــواب
فرستــادم اينـــك بـر شهــــريار
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هارون الرشيد  بعد خصوصًا  به  عباسي  دورة  از  اسالمی  تمدن  در  يونانی  دانش های  ترجمة 
)193ـ170ق( رايج شد،)13( اّما به دشواری می توان در زمينة تاريخ و تاريخ نگاری و ادبيات 
سالنامه ای و يا فتح نامه نويسی و تأثير ادبيات يونان بر ادبيات رايج در جهان اسالم در منابع 
و مآخذ مطلبی يافت كه به دست مسلمانان رسيده باشد و از آن در نوشت فتح نامه الگو گرفته 

باشند؛ زيرا موّرخان و نويسندگان عصر اسالمی از آن ياد نكرده اند.)14(
تأثير  می رسد؛  نظر  به  فتح نامه نويسی  در خصوص  فوق  مقدمات  به  توجه  با  بنابراين، 
ادبيات عربستان پيش از اسالم در فتح نامه نويسی ادوار بعد به دليل ارتباط بالفصل با دورة 
اسالمی بيش از ديگر جاها بود، اما پس از فتح ايران و نقش عميق منشيان و دبيران و كاتبان 
نامه ها  اين گونه  بر  ادبيات فارسي  تأثير  انسجام مكاتبات ديواني،  ايراني در شكل گيري و 

مشهود است. )خطيبي، 1366: 106ـ104(

نگارش فتح نامه در ادوار اسالمی
الف ـ قرآن و فتح نامه نويسی 

به نظر می رسد در بررسی موضوع فتح نامه نويسی، قرآن به عنوان كالم وحی جزو مهمترين 
منابعی است كه در برخی از آيات به بررسی غزوات و داليل فتوحات و پيروزی ها يا حتی 
شكست مسلمانان می پردازد و حقيقت آنها را از منظر الهی بررسی مي كند. قرآن كريم به 
عنوان منشور جاويد رستگاری انسان، مملو از آياتی است كه خداوند متعال در آن داليل 
به مدينه  از هجرت رسول اكرم )ص(  را برمی شمارد و پس  باطل  نابودی  پيروزی حق و 
موضوع جهاد و غزوات بخش مهمی از آيات مدنی را به خود اختصاص مي دهد كه عالوه 
بر موارد فوق اهداف دشمنان اسالم و ماهيت آنها )كفار، منافقان و يهود( در قرآن بررسي 

مي شود و  پيروزي هاي رسول اكرم و مسلمانان از چندين وجه تبيين و تحليل مي شوند.
 1. آيات الهي گاه حاكی از بشارت فتح و پيروزی است مانند »انا فتحنا لك فتحًا مبينًا«1 كه 
خداوند متعال در صلح حديبيه بشارت فتح مكه را در آينده اي نزديك می دهد و اين صلح را 

مقدمة نشر اسالم به اقصی نقاط جهان می داند.
 2. و گاه پس از حصول فتـح  )موضوع مقاله( مانند فتح مكه، آيات الهي همانند »فتـح 

1. فتح/4ـ1.
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نامه ای« جامع و متيـن و در عيـن حال موجز و به دور از اغراق و حشو و زوايـد است كه 
»اِذا  مانند:  الهی مي پردازد؛  قبـال موهبت  آنـان در  تكليف  و  تبيين وضعيت مسلمانان  به 
جاَء نصراهلل والفتح و رايت الناس يدخلون في دين اهلل افواجا فسبح بحمد ربك و استغفر، انه 
كان توابا«.1 اّما هدف قرآن  در بيان داليل پيروزی همانند هدف غالب فاتحان و سرداران 
جنگ ها تنها طرح يك خطابة حماسی و نمايش قدرت نبوده بلكه قرآن در پی هدايت و كمال 
انسان ها، مبارزه با ظلم و فساد و اعتالی »كلمه اهلل« بوده است. سورة نصر به عنوان يك 
فتح نامة قرآنی شامل موارد ذيل است: 1. اعالن نصرت و ياری خدا و فتح و ظفر، 2. گرايش 
مردم به سوی دين خدا بر اثر اين فتح، 3. تأكيد بر شكر و ثنای الهی، تسبيح و استغفار حق 
و توجه به غايت هستی كه بندگی خداوند است. البته آيات فتح و ظفر در خصوص يك نبرد 
حتمًا در يك سوره جمع نمی شوند؛ مثاًل در خصوص فتح مكه آياتی در سورة سجده، قصص، 
فتح، نصر، توبه و ممتحنه نازل شده است پی درپی مطرح نشده است، اّما خداوند متعال در 
هر حال به تحليل و تبيين موضوع با تأكيد بر جنبه های دينی، انسانی و معنوی می پردازد 
و رشتة معني را با جزالت و رعايت ادب وبالغت پي مي گيرد، 3. گاه نيز فتح جغرافيايي و 
سياسي صورت نمي گرفت، فقط مسلمانان در ميدان نبرد پيروز مي شدند، مثاًل جنگ بدر و 
احزاب مورد تحليل و تبيين قرآن كريم قرار مي گيرد: مثاًل در غزوة بدر محورهاي اصلي از 
مقدمات جنگ، گرايش هاي مسلمين، تقدير الهي وهدف هاي آن  بررسي مي گردد. خداوند 
متعال مرگ و شكست مشركان را زاييدة عدم اطاعت از خدا و رسول مي داند و دليل پيروزي 

مسلمانان را شور و عشق و ايمان قوي به خدا و رسول و ياري مالئكة الهي.)15(
حتي در قرآن كريم در مقابل آيات فتح »شكست نامه« )هرچند كه موضوع مقاله نيست( 
هم وجود دارد كه به بررسی دقيق علل ناكامی مسلمانان در غزوة احد می پردازد و نكات 
 ظريف و اساسي را مطرح می كند تا مسلمانان در ايمانشان به خدا و رسولش پايبند باشند و 
اطاعت كنند. قرآن در تحليل شكست مسلمانان در جنگ احد آشكارا از منطق عمومي حاكم 
 بر روابط پديده ها سخن مي گويد و مي آموزد كه لطف و ياري الهي همواره در طول باورها، 
 رفتار منطبق با باورها، پايبندي به ارزش ها و حركت هماهنگ با اصول حاكم بر پديده ها 

1. نصر/3ـ1.
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قرار دارد و آنگاه كه انسان عمل خود را بر بنياد عقيده استوار سازد، عنايت الهي را به دنبال 
مي آورد و فرشتگان به ياري او مي آيند و امكانات محدود در پرتو هماهنگي با اصول حاكم 
بر هستي در حد نهايي خود كارساز مي شوند، اما وقتي ميان عقيده و رفتار به جاي هماهنگي 
و وحدت، تعارض و تضاد پديد آيد، درمتن اين تعارض، ايمان ضعيف و شيطان حاكم مي شود 

و ديگر عنايت خداوندي زمينه اي براي نزول پيدا نمي كند.1 )زرگري نژاد، 1381: 406(
غزوات  در  مسلمانان  پيروزی های  و  فتوحات  به  مربوط  آيات  اينكه  است  مسلم  آنچه 
رسول اكرم)ص( در طول تاريخ اسالم مورد بهره برداری فاتحان مسلمان قرار گرفته است 
به طوری كه بعدها متن فتح نامه ها )اعم ازتركی، فارسی، عربی( به آيات قرآني مزين شده 
خصوصًا آيات جالليه مانند: »و ما النصُر ِااّل من عنداهلل«2 »و ينصرك اهلُل نصراً عزيزا«.3 

ٍ قليلهًْ غلبت فئهًْ كثيره باذن اهلل«.4 و ... »كم ِمن فئهًْ

ب ـ دورۀ خلفاي راشدين
در بررسی سابقة فتح نامه نويسی در عصر رسول اكرم )ص( بايد گفت: قديمی ترين اثر 
از مكاتيب عربی كه پس از اسالم در دسترس است، نامه هايی است كه پيامبر اكرم )ص( 
انقياد و پذيرش كيش اسالم فراخوانده  به اطاعت و  را  آنان  به زعما و سالطين نوشته و 
پيامبر اكرم)ص( به قيصر روم، خسرو  آنان پاسخ داده است. مانند مكتوب  نامه های  يا به 
پرويز يا ديگر نامه هايی كه قلقشندی در صبح االعشی نقل كرده است )قلقشندي، ج 6 ص 
377ـ376(. در حيات رسول اكرم )ص( غير از نزول آيات مدنی در خصوص پيروزی مسلمانان 

در غزوات، نامة ديگری كه از آن به عنوان فتح نامة مسلمانان كه توسط ُكّتاب يا دبيران يا 
 فرماندهان جنگ نوشته شود، نمی توان ياد كرد. تنها اطالعات موجود حاكی از آن است كه 
نظم و نثر كم كم در اين دوره ارزش تاريخی مهمی يافت و در خدمت دعوت اسالم قرار 
 گرفت و اخبار انقالب دينی و پی آمدهای آن اعم از مقاومت ها و فتوحات را منعكس نمود. 
مثاًل حّسان بن ثابت به دفاع از اسالم برخاست و اشعار حّسان درباهي فتح مكه اطالعاتی 

 

1. به جهت اطالع بيشتر نك: آل عمران/171ـ121.
2. انفال/10.                                                      3. فتح / 3.

4. بقره / 249.

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


فتح نامه نويسي )در ايران و اسالم(    191

داده است. )الفاخوري، 1368: 170ـ169(
در واقع بنا به قول حناالفاخوری: »شعر در عصر رسول اهلل )ص( رنگ جريانات محيط 
را به خود گرفت و مبارزه با دشمنان دين و هجو آنان، مدح پيامبر اكرم و ستايش ياران او و 
مسلمانان شجاع و قهرمان و وصف سنگرها، دژها و آالت رزم و برج و بارو در ستايش جنگ 
و تحريض به جهاد و فخر به پيروزی های دينی و در رثاء كسانی كه در غزوات پيامبر يا 
فتوحات اسالمی به شهادت می رسيدند« )همانجا(. گزارش هايی نيز در دست است كه رسول 
اكرم )ص( شاعرانی مخصوص خود داشت و از 8 ه.ق به بعد به دفاع از دين برخاستند و 
پيامبر به عنوان دولتمردی آگاه از آنان در هجو دشمن بهره برد )آذرنوش، 1377: 66؛ ضيف، 
1364: 437؛ هاميلتون، 1362: 34(. شايد اين موارد بی  ارتباط به موضوع فتح نامه نويسی در دورة 

و حماسه  مفاخره  در موضوع  نثر  و  نظم  اسالم  از  قبل  دوران  زيرا همانند  نباشد؛  اسالمی 
ادامه يافت؛ اّما هدفمند و معنادار شد و ارزش دينی به خود گرفت. بنابراين فتح نامه نويسی 
به صورتی كه منظور نظر مقالة حاضر است در عصر رسول اكرم )ص( و به طور رسمی وجود 
نداشته است، بلكه شايد به طور غيرمستقيم غزوات رسول اكرم)ص( و آيات نازل شده دراين 

خصوص و شعر عصر نبوي توانست بعدها الهام بخش فتح نامه نويسان اسالمی گردد.
اّما از دورة خلفای راشدين و به خصوص دوران خالفت ابوبكر و عمر )حك : 23ـ10 ه. 
ق( كه فتوحات اسالمی گسترش يافت و اسالم به فراسوی مرزهای جزيرهًْ العرب نفوذ كرد. 
فتح نامه نويسی نيز در شكل ابتدايی آغاز و كم كم شكل رسمی به خود گرفت و چون تقريبًا 
از رحلت پيامبر فعاليت ادبی مكتوب و مدّون چندانی وجود نداشت. شكل  سی سال پس 
ظاهری و سبك و سياق فتح نامه ها با نثر پيش از اسالم )دورة جاهلی( و عصر رسول اهلل 
)ص( مشابهت های جّدی و فراوانی داشت. زبان نوشتاری اين نامه ها عربی بود كه  اكثراً 
در ميدان رزم و توسط فرماندهان نوشته می شد و بالفاصله به خليفه ارسال می گشت. )ابن 

اعثم كوفي، 1373: 85(

در اين دوره، فتـح نامه ها با بسـم اهلل الرحمن الرحيم شـروع )ابن عبدربه، 1404 ق. : ج 3،  4( 
و سپس مطلب با نام كاتب و نعت رسول اكرم)ص( و  اميرالمؤمنين و كسی كه نامه به سوی 
او نوشته می شد )مكتوب اليه( ادامه می يافت )قلقشندي، ج 6، 365(. گاهی وقت ها ركن سالم با 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


192    فرهنگ، ويژة تاريخ

عباراتی نظير »الّسالم علی َمن آَمن باهلل و َرسولِِه« و اگر فتح نامه خطاب به غير مسلمان ها 
نوشته می شد با »الّسالم علی َمن اتبع الهدی« آغاز می گرديد و سپس تحميدي بسيار كوتاه 
و مختصر نوشته مي شد و گاه  حتي آن را هم حذف می كردند و صدر مكتوب با اّما بعد به 
ركن كالم می پيوست )همانجا(. ركن اصلی مكتوب در نهايت ايجاز و اختصار نوشته می شد، 
دركمال سادگی و بی هيچ پيراية لفظی و معنوی. تنها گزارش كوتاه و مستند از نبرد يا صلحی 
بود كه به فتح و پيروزی منجر شده بود. در عين حال حاوی آگاهی های مهم و در خور توجه 
بود. در ركن اصلی فتح نامه ها گاه از آيات قرآن استفاده می شد )همان، ج 6، 378 و 376(. هيچ 
امتيازی بين كاتب و مكتوب احساس نمی شد. گزارش های مستندي نيز از وضعيت شهر و 
غنايم به دست آمده در آن مطرح مي گرديد. اغلب متن نامه ها از اوضاع سياسی، اجتماعی و 
فرهنگی آن عصر متأثر بود و اوضاع مذكور بنا به اهميت در هر دوره اي محور نامه ها بوده 
است. در اين فتح نامه ها كه از سوی فاتحان به خليفة وقت نوشته می شد، به قدرت نمايی 
و توانايی دشمن نيز اشاره می كردند، اّما در بيان آن مبالغه و اغراق نمی نمودند.)16( در اينجا 
به عنوان نمونه به فتح نامة ابوعبيده به سوي عمر در فتح يرموك اشاره مي شود: »بسم اهلل 
الرحمن الرحيم و صلواُتُه علی نَبيِه المجتبی َو َرسولِهِ المصطفی ِمن ابی عبيده عامربن الَجّراح 
اّما بعد فانی احمداهلل الذی ال اِله ااِّل هو و اّصلی علی نَبّيِه محمد نبی الرحمه و شفيع االّمه و 
اُعلُِمَك اَنّی نَزلُت اليرموك و نََزل ماهاَن بالقرب منها ولم ترالمسلمون اكثر من جمعهم وال 
عدتهم ففض اهلل تلك الجموع و نصرنا عليهم بمنه و فضله و قتلنا منهم زهاء مائه الف و 
خمسه آالف و اسرنا اربعين الفا و قتل من المسلمين اربعهًْ آالف ختم اهلل لهم بالشهاده و وجدت 
روءسا قد قطعت لم نعرف اصحابها فصليت عليها و دفنتها و قتل ماهان علي دمشق قتله 
عاصم اليربوعي و كان قبل وقعه نصب عليهم رجل يقال له ابوالجعيد من اهل حمص فالقاهم 
قتل  اما من  و  ما اليحصي عددهم  الناقوصه فهزم منهم  له  يقال  في موضع من اليرموك 
منهم في االدويه و الجبال من المنهزمين و غيرهم فحصرت عدتهم تسعون الفا و قد ملكنا 
اهلل اموالهم و حصونهم و بالدهم و كتابي هذا اليك من دمشق بعدالفتح و قد جمعت الغنايم.

والسالم عليك وجميع المسلمين.«)17(
در تاريخ ابن خلدون نيز آمده است: » فتح اردن به پايان آمد و همة سرداران از اكناف 
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بالد جمع شدند و فتح نامه به عمر نوشتند« )ابن خلدون، 1366: ج 2، 502(. يا در فتح قادسيه 
سعد بن ابی وقاص فتح نامه به عمر نوشت و او را از شمار مقتوالن و مجروحان سپاه پارسی 
و مسلمانان آگاه كرد )همان، ج 1، 520(. و همراه سعدبن عمليه فزاري فرستاد يا در فتح مداين 
و جلوال، قعقاع نامه به عمر نوشت و پيروزی خود را بيان كرد و اجازه خواست از پی دشمن 

بتازد. )همان، ج 1، 524(
در دورة مذكور هنگامی كه فتح نامه ای به دست خلفا و حكام می رسيد شادی می كردند 
و آواز تكبير و ثناء سرمي  دادند و مراسم شكر و دعا صورت می گرفت )ابن اعثم كوفي، 1373: 
75 و 85 و 119 و 185(. طبری می نويسد: »وقتی خبر فتح به عمر می رسيد در ميان مسلمانان 

مي ايستاد و نامة فتح را می خواند« )طبري، 1364: ج 5، 1759(. عالوه بر فتح نامه در اين دوره 
نماز فتح نيز گزارش شده است )همان، ج 5، 1818(. و  پس از دريافت نامه برای آن ملّطفه يا 
جوابيه توسط خليفه نوشته می شد و توصيه هايی به فاتحان نبرد صورت می گرفت. در فتوح 
چنين آمده است: »چون اين فتح نامه به اميرالمؤمنين صديق )رضی( رسيد به غايت خوشدل 
گشت و آثار فرح و سرور بر ُغّره مبارك او ظاهر شد. پس اميرالمؤمنين در جواب خالد بن 
وليد ملّطفه ای لطيف بنوشت و خالد را بدانچه كرده بود َمحَمدتها گفت ...«. )ابن اعثم كوفي، 

1373: 75ـ74(

ج ـ عصر اموي و عباسي
در عصر اموی اين سير از نگارش فتح نامه حداقل تا پايان دوران وليد بن عبدالملك )96ـ 
88 هـ( دنبال شد)18( و فتح نامه ها معمواًل در نهايت ايجاز، رعايت سجع و عدم تفنن لفظی در 
كالم به عربي نوشته شد، براساس قراين و شواهد موجود از عصر اموی فتح نامه های موجود 
در آن دوره معمواًل خالی از هرگونه تحميد و مقدمه بوده است و تنها خبر فتح و پيروزی و 
نابودی دشمن اعالم می شده است و از نعمت و احسان خداوند سپاسگزاری می كردند و از 
غنايم به دست آمده گزارش مي دادند و نامه را با دعا برای سالمتی امير به پايان می رساندند. 
نامة  يا فتح  ازارقه  بر  اَبی صفره به حجاج بن يوسف در پيروزی  مانند فتح نامة مهلّب بن 
يزيد بن مهلَّب به حجاج كه يحيی بن يعمر عدوانی نوشت و بالغت و محتوای قوی آن 
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مورد تحسين حجاج واقع شد: »اّما بعد با دشمن مقابل شديم. خدای آنان را مغلوب ما كرد 
گروهی از آنها را كشتيم، گروهی را اسير گرفتيم و گروهی به قله كوه ها و عمق دره ها و 
كنار شيب ها و دل رودها پيوستند«)19( )طبري، 1364: ج 8 ، 3744(. يا در فتوحات طبرستان 
و گرگان نيز يزيد بن مهلب به سليمان بن عبدالملك، فتح نامة جرجان را كوتاه و به اين 
مضمون نوشت: »خدای برای اميرمؤمنان فتحی بزرگ پيش آورد و با مسلمانان كاری نكو 

كرد«. )ابن خلدون، 1366: ج 2، 120(
به نظر می رسد در عصر اموی مخاطب فتح نامه ها اغلب خلفای اموی بودند و فاتحان، 
فتح نامه های خود را به دارالخالفه ارسال می نمودند. هرچند به علت آشفتگی اوضاع پس از 
شهادت امام حسين )ع(، مخالفاِن حكومت اموی نيز مانند مختار ثقفی كه در پی انتقام از 
قاتالن حسين )ع( بودند به فتح نامه نويسی مبادرت نمودند، وی هنگامی كه سر عمربن سعد 
را توسط يزيد بن شراحيل انصاری نزد محمد بن حنفيه فرستاد، نامة پيروزی و چيرگی خود 
اّما به اختصار نوشت.)20( در تاريخ دوران اموی حتي مواردي را می توان  بر امويان قاطعانه 
يافت كه فاتحان ميدان رزم چنان در ابالغ خبر فتح شتاب می كردند كه آن را بر پشت اسب 
می نوشتند مانند نامة ُعمر بن عبيداهلل بن معمر به مصعب بن زبير در بارة پيروزی بر خوارج 

كه ابومخنف آن را درحالی كه به پشت اسب بود، نگاشت. )همان، ج 8، 3425 و ج 9، 3941(
پس از گذر از عصر تحّول در نثر نويسی در اوايل قرن دّوم كه با عبدالحميد كاتب آغاز 
شد و سبك نويسندگان ايرانی در دواوين خلفا تأثير نهاد و اسلوب ترّسالت عربی را تهذيب و 
تكميل نمود و اساليب كهن پارسی در شيوة ترّسالت تأثير عميق نهاد )خطيبي، 1366: 105(.در 
فتح نامه نويسی نيز شاهد اين تحّول عميق هستيم از جمله آنكه به تدريج شيوة ايجازنويسی  
به اطناب تبديل شد و تحميدات در آغاز ترسالت به كار رفت و مقدمات متناسب با موضع 
در اّول مكتوب قرار گرفت و فتح نامه ها به اركان مختلف تقسيم شدند و نعوت و عناوين در 
آغاز و پايان آنها به كار رفت و تناسب مقام و مقال همراه با دقايق فنی ديگر در آنها مراعات 

گرديد و كم كم به كمال رسيد. )همان، 381 و 380(
در منابع و مآخذ مربوط به عصر عباسی مكرراً به ارسال فتح نامه ها توسط فرماندهان و 
امرا به اطراف و اكناف عالم اسالم اشاره شده است، اّما اغلب، متن اين فتح نامه ها موجود 
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نيست. البته براساس آنچه نگارنده از متن فتح نامه های موجود به دست آورد، به نظر می رسد 
حتی با توجه به تفصيل مكاتيب گاه به فراخور حال شاهد نگارش فتح نامه ای موجز و بدون 
هـ(  289ـ259   : )حك  مكتفی  دوران  تا  تقريبًا  وضعيت  اين  و  هستيم  نيز  مقدمات  رعايت 
ادامه داشته است. هرچند كه در اين دوران فتح نامه ها با رعايت مقدماتی نوشته می شدند، 
و طوالنی بودند اّما اغلب ساده، قابل فهم و به دور از حاشيه پردازی بوده اند و همانند دورة 
قبل به عنوان گزارشی مستند محسوب می شدند. به طوری كه امروزه با مطالعة آنها می توان 
اطالعات عميقی دربارة اوضاع سياسی، اجتماعی و نظامی آن دوران، دريافت نمود. در تاييد 
اين سخن می توان به دو نوع فتح نامه )فتح نامه ای موجز و مفصل( در اوايل عصر عباسی كه 
توسط طاهر بن حسين )از امرای طاهريان( به مأمون نوشته شد، اشاره كرد. مثاًل هنگامی 
كه علی بن عيسی بن ماهان را در سال 195 ه.ق شكست داد به مأمون نوشت: »كتابی 
اِلی اميرالمؤمنين رأس علی بن ماهان بين يديه و خاتَُمُه فی يدی و َعسَكُره متصرُف تحت 
امری و الّسالم« )طبري، 1364: ج 12، 5437؛ ابن خلدون، 1366: ج 2، 364؛ خطيبي، 1366: 104(. 
نيز فتح نامه ای  امين عباسی )حك :198ـ193( در سال 198 ه.  بغداد و شكست  و در فتح 
مفصل به مأمون نوشت و در آن دربارة شهر بغداد، گفت وگو با هرثمه، چينش سپاه، نحوة 
دفاع، چگونگی تسليم شدن امين، نام فرماندهان و معرفی جهت های جغرافيايی شهر، نحوة 
ايجاد امنيت و استقرار نيروها و اطاعت مردم، اطالعات مهم تاريخی به دست داد.)21( البته 
گزارش هايي نيز در دست است كه نشان مي دهد فتح نامه ها در دوران مأمون عباسي و شايد 

قبل از آن سرشار از عبارا ت و استعارات بوده است.)22(
به نظر می رسد به مرور زمان كم كم فتح نامه ها اركان ثابت و متغير را برخود پذيرفتند، 
ثابت از آن نظر كه از اين به بعد تمام آنها تقريبًا دارای تحميد خدا، ستايش و تواضع در برابر 
عظمت حق، درود و ثنای بر پيامبر اكرم )ص( و خليفه، بيان علت نبرد، تعريف سپاهيان، 
ذكر مسائل ميدان كارزار، معرفی اماكن جغرافيايی ... ذكر آيات قرآن، ذكر نام فرماندهان و 
... اّما اركان متغير به نويسنده و شرايط زمان و مكان بستگي داشت، هرچند گاه تمام اركان 

ثابت می توانستند با توجه به اوضاع، متغير هم باشند.
بنا به گزارش های تاريخی در عصر عباسی، فتح نامه ها را در مجامع عمومی و به خصوص 
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مساجد جامع كه محل عبادت و رجوع مردم بود و علی الخصوص در روز جمعه كه ازدحام 
مردم بيشتر بود، قرائت می كردند.)23(

به تدريج از قرن چهارم قمری تا نيمة دّوم قرن پنجم به بعد فتح نامه نويسی راه اغراق و 
مبالغه پيمود، مبالغه در بزرگ نمايی قدرت دشمن، اطاعت محض در برابر خليفه، تصويرپردازی 
ميدان رزم و كاربرد سجع و تشبيه. البته در اين دوره تكلّفات لفظی در فتح نامه ها راه نيافت 
و در انتخاب و استعمال لفظ، عناوين و ادعيه از حد معينی فراتر نرفت )خطيبي، 1366: 115(. از 
جمله می  توان به فتح نامه ای كه مربوط به دورة بويهيان )حك : 447ـ322( است و ابواسحاق 
صابی از جانب عزالدوله بن بويه به المطيع لله نوشت و فتح موصل و فرار ابی تغلب بن حمدان 

را گزارش داد، اشاره نمود )تاريخ نگارش ربيع االول 363 ه.(. )قلقشندي، ج 6 ، 492ـ482(
به هنگام  با خاستگاه غالمی كه  ترك  به عنوان سلسله ای  : 492ـ388(  )حك  غزنويان 
انقراض يا ادغام و زوال سلسله های قديمی تر منطقه نظير سامانيان، خوارزمشاهيان فريغونی 
پويای  رهبری  با  و  ساختند  مستقر  ايران  شرقی  مرزهای  در  را  خود  بويهيان  و  زياريان  و 
سبكتگين و پسرش محمود، اين مزدوران ترك، پادشاهان سرزمين هايی گشتند كه هنگام 
مرگ محمود به سال 421 ه.ق وسيع ترين امپراتوری شرق عالم اسالم بعد از تجزيه خالفت 
 Bosworth, Fath-nama, Encycopedia Iranica, 2؛   :1378 )باسورث،  است  بوده  عباسی 
بوده  و گريز  فتوحات و جنگ  از  در دوران محمود غزنوی كه سرشار   .)vlume IX, 422

است، فتح نامه نويسی نيز بسيار رواج داشت، البته آن گونه كه ديگر سبك بی پيرايه و سادة 
فتح نامه نويسی جای خود را به سبكی پر زرق و برق و انشاگونه داد، اّما هنوز سادگی و روانی 
خود را حفظ كرد و قابل فهم بود. به عنوان نمونه در فتح نامة صادره از طرف سلطان محمود 
)421ـ388/1030ـ998 م( كه به تاريخ اول جمادی الثانی سال 421 ه. به مناسبت فتح شهر 
ری از چنگ آل بويه خطاب به القادر، خليفة عباسی نوشته و در اردوگاه نظامی محمود تنظيم 
شده است، سلطان سرنگونی مجدالدوله و كشتار بی رحمانة مردمان آن سرزمين به دست 
سپاهيانش را بيان می كند. محمود در اين فتح نامه برخود می بالد كه به دست او ايزد تعالی 
دست ظلم را از اين بالد كوتاه كرد و اين سرزمين را از فعاليت باطنيه و بدعت گذاران بدكردار 
پاك ساخت سپس به شرح مفصل اعمال غيرشرعی مجدالدوله و استيالی روافض بر قلمرو 
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او می پردازد. در خاتمه نيز بر خود مباهات می كند كه اين ناحيه را از داعيان اسماعيلی و 
معتزليان و رهبران غالت شيعه خالی و كمك كرده است تا مقصود سّنت به پيروزی رسد: 
»اين بنده ساعيانه عازم شد تا آنچه ايزد تعالی از قدرت به او داده است در جهت پيروزی آن 
خاندان غالب ]خالفت عباسی[ به كار گيرد« و همة اين مسائل او را به عنوان سنی متعصب 
معرفی می كند.)24( محمود دقت داشت در فتح نامه ها خود را »مجاهد «بنامد. )باسورث، 1378: 

ج 1، 52(

در دورة حكومت مسعود غزنوی نيز سنت فتح نامه نويسی همچنان ادامه داشت در تاريخ 
بيهقی آمده است: »امير مسعود رضی اهلل عنه روز دوشنبه 12 جمادی االولی ]سال 426 ه.ق[ 
به آمل باز رسيد و در ضمان سالمت و ظفر و نصرت جای ديگر بايستاد و َفرمود تا سرای 
پرده و خيمة بزرگ آنجا بزدند و به سعادت فرود آمد. و صاحب ديواِن رسالت بونَصر را گفت 
نامه های فتح ما را بايد فرستاد به مملكت بر دست مبشران  ... و امير نشاِط شراب كرد و 

دست به كار بردند و نديمان و مطربان حاضر آمدند«. )بيهقي، 1367: 597(
ابوالفتح بستي يكی  در عهد غزنوی فتح نامه ها در ديوان رسايل تنظيم می شد و شيخ 
از افرادی بود كه: »نسخت فتح نامه ها از انشاء او شايع و مستفيض بوده است«.)25( ابونصر 

مشكان نيز يكي از فتح نامه نويسان دوران غزنوي بوده است. )همان، 593، 764(
فعاليت  به قدرت رسيدن غزنويان و تشديد  بويهيان و  انقراض  از  اينكه، پس  نكتة مهم 
ديدگاه های  بيان  برای  راه  به تدريج  اسالم  در جهان  آغاز بحث های كالمی  و  اسماعيليان 
سنی و شيعه و برخورد دو مذهب در فتح نامه ها نيز باز شد و اوضاع مذهبی آن عصر را به 

نمايش گذاشت.
پس از نبرد دندانقان در سال 431 ه/ 1040 فرماندهان پيروز سلجوقی نيز با استفاده 
اعالمية  بودند،  گرفته  غنيمت  به  غزنوی  شكست خوردة  لشگر  از  كه  نوشت افزارهايی  از 
پيروزی خود را فرستادند و شخصی موسوم به ابواسحاق الفقاعی )احتمااًل يك منشی ايرانی 
نظر  به  برد،  بغداد  به  را  آن  بود(  درآمده  سلجوقی  سلسلة  استخدام  به  هم زمان  كه  بود 
سلجوقيان تشكيالتی، كه به ديوان رسايل شباهت داشته باشد، نداشتند؛ زيرا در اين مورد 
بودند،  از دويت خانة غزنويان كه در ميدان جنگ رها ساخته  باقی مانده  از نوشت افزارهای 
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استفاده كردند. )باسورث، 1378: ج 1، 271؛ نيشابوري، 18؛ راوندي، 1364: 104(
 با گسترش فتوحات، فتح نامه نويسی هم رشدكرد، در نيمة دّوم قرن پنجم تا پايان قرن 
فارسی در  لغات عربي و  استعمال شواذ  به خصوص  هفتم عبارت پردازی و مضمون سازی 
فتح نامه ها به غايت رسيد به صورتی كه فهم و درك بسياری از متون نثری حتی در موضوعات 
تاريخی جز با رجوع به كتب لغت امكان پذير نبود، همواره اين روش در فتح نامه ها رعايت 
نمی شد به خصوص در آغاز دولت سلجوقيان مثاًل »فتح نامة آلب ارسالن« )455 هـ( كه 
يكی از فتح نامه های مهم دورة سلجوقی است و احتمااًل به نگارش خواجه نظام الملك طوسی 
بوده است. سلطان آلب ارسالن هنگامی كه به عزم كشورگشايی متوجه ماوراءالنهر شد و از 
آب جيحون گذشت و به طرف بخارا لشگر كشيد. قلعه و حصار برزم را كه از قالع مستحكم 
بود، مسّخر كرد و جمع كثيری را در جنگ كشت و جمع كثيری اسير شدند. وی اين فتح نامه 
را به اطراف و اكناف عالم فرستاد )در سال 458 هـ(.)26( به طوری كه در قسمت های پايانی 
آن چنين می نويسد: »مژده اين فتح عظيم به دور و نزديك، ترك و تازيك و رعايا و براياء 
خوارزم و نواحی آن كی دعاگويان دولت و بندگاِن خاِص حضرت مااند برساند ...« )نخجواني، 
1347: 375(. نكتة بارز اين فتح نامه تأكيد بر قدرت، هيبت، سياست دولت سلجوقی، ايجاد 

رعب و وحشت در دل مخالفان، بيان مواعظ برای زيردستان، كاربرد آيات قرآن و حتی شرح 
تالش سلطان براي جلو گيري از جنگ و خونريزی است.

فتح نامه نويسی در دوران خوارزمشاهيان )470 تا 628 ه.( سبكی متكلف و مصنوع داشت  
و معانی زير توده ای از الفاظ دشوار نه تنها صراحت و روشنی خود را از دست مي دادند بلكه، 
اگر  واقع  نداشتند. در  بيان معانی است،  لوازم اصلی در  از  توالی، كه  پيوستگی، تسلسل و 
اوضاع سياسی،  به  مربوط  اشاراتی  يا  تاريخی  اطالعات  پاره ای  فتح نامه ها  متن  از  نمی شد 
اجتماعی آن عصر استنباط كرد نمونة كاملی از »مهمل نويسی و فساد انشاء« بود و تنها به 
كمك سجع و موازنه و جناس و مراعات نظير حداقل معنی در حداكثر عبارت گنجانده می شد 
چه بسا غرض و فايدة منظور از انشای نامه هم از بين می رفت )زرين كوب، 1375: 133، 132(.در 
اين دوره دو فتح نامة مهم وجود دارد؛ يكی» فتح نامة بخارا« كه به جانب محمد خوارزمشاه 
فرستاده شد)27( و ديگر» فتح نامة اخالط« به انشای نورالدين منشی)28( كه به جالل الدين 
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خوارزمشاه ارسال گرديد. 
بايد گفت گاهی وقت ها فتح نامه ها دربارة  ادامة توضيح ويژگی های فتح نامه نويسی  در 
آزادسازی سرزمين ها از دست كّفار بوده است. در اين نوع فتح نامه ها معمواًل سخن به تفصيل 
بيان می شد، چرا كه نگارنده قصد داشت برتری اسالم نسبت به اديان ديگر و نقاط قوت 
جهان اسالم را برجسته نمايد و نعمت اسالم و قدرت نظامی مسلمانان را توضيح دهد و به 
عالقة مسلمانان در گسترش اسالم تأكيد كند و سيره و سنت رسول اكرم )ص( را در جهاد با 
كفار معرفی كند. اين فتح نامه ها از اهميت ويژه ای برخوردار بودند و با جالل و شكوه خاصی 
نوشته می شدند و دل همة مسلمانان را شاد می كردند. يك نمونه از اين فتح نامه ها كه چنين 
خصوصياتی داشت مربوط به عصر ايوبيان )حك : 648ـ567( است كه صالح الدين ايوبی )م 
522 ه.( پس از فتح قدس و نجات بيت المقدس از دست كفار در آخر شعبان سال 583 هـ 
»فتح نامة قدس« به انشای قاضی الفاضل)29( به ديوان العزيز در ايام خالفت الناصرلدين اهلل 

فرستاد: »و صدق وعُد اهلل فی اظهار دينِه علی كِل دين«.)30(

د ـ فتح نامه نويسي در عصر ايلخانی 
در جست وجوي ادبيات فتح نامه نويسي در عصر ايلخانی بايد گفت از قرن هفتم به بعد 
الفاظ و تعبيرات فراهم بود، نثرنويسي از  انتخاب و استعمال  با وسعت مجالي كه از حيث 
نظر تكلف به غايت رسيد و لغت پردازي و عبارت سازي حتي در پاره اي از موارد دور از فهم 
در نثر فارسي رواجي تمام يافت و از روش طبيعي خود در بيان معاني دور و منحرف شد؛ 
حتي نثرهاي تاريخي را، كه به طور طبيعي در آن، رشتة معني بايد با صراحت بيان مي شد، 
را شامل گرديد و تاريخ نويسان اين شيوه را در بيان معاني به كار بردند )خطيبي، 1366: 312(. 
هرچند در فتح نامه نويسي دانش و مهارت منشي مهم بود، سبك و الگوي رايج زمان نيز كه 
در باال به آن اشاره شد در نگارش فتح نامه هاي اين دوره كمابيش مؤثر بوده خصوصًا كه 

زبان رايج فتح نامه نويسي فارسي بوده است.
در عصر ايلخانی كه دورة آشوب، هرج ومرج و ناآرامي بود، فتح نامه نويسي نيز رواجي 
تمام داشت از جمله فتح نامه هاي مشهور كه در اين دوره  در ميان سـران ممالك و فاتحان 
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وخلفا رد و بدل شده است: »فتح نامة تونكقال« )به فارسي(، )نخجواني، 1964: ج 2، 260ـ255(، 
»فتح نامة بغداد«  به انشاي خواجه نصيرالدين طوسي )به عربي( كه حاوي نكات بديع و 
به  الموت«  و»فتح نامه  است)31(  ادبي عصر خود شمرده مي شده  و شاهكار  ارزشمند  بسيار 
در  زيادي  جزييــات  حاوي  و  طوالني  بسيار  كه  فارسي(  )به  جوينــي  عطاملك  انشاي 

خصوص فتح قلعة الموت است.)32( 
نكتة حايز اهميت در خصوص فتح نامه نويسي دورة مذكور آن است كه فاتحان طبقات 
توصيه  امور مردم  به  راجع  و  قرار مي دادند  از ديگري مورد خطاب  را يكي پس  اجتماعي 
ايلخانان مغول  الويت، اهميت آنها را از ديدگاه  مي نمودند و چينش اين طبقات به ترتيب 
مي رساند؛ مانند: »ملوك، حكام، سادات و مشايخ و قضات و ائمه و موالي و صدور و اكابر 
ممالك  واليات  متوطنان  جمهور  و  اهالي  عموم  و  مشاهير  و  ارباب  و  معارف  و  اعيان  و 
محروسه عمومًا و دارالملك تبريز و ساير مدن آذربايجان را خصوصًا.«. )نخجواني، 1964: ج 

2، 260ـ259(

و  تونكقال« است  ايلخانی »فتح نامة  در دوران  قابل ذكر  و  فتح نامه هاي مهم  از  يكي 
تا جايي كه نگارنده در منابع جست وجو كرد، دربارة اينكه چه كسي فتح نامة مذكور را به 
نگارش درآورده، مطلبي نيافت. هندو شاه نخجواني هنگامي كه در باب »احسان و رعايت« 
سخن مي گويد فتح نامة تونكقال را به عنوان مثال مطرح مي كند و خوشبختانه متن كامل 
آن را نيز مي آورد. وي مي نويسد: »فتح نامة تونكقال كه به جميع ممالك فرستند« )همانجا( 
متن اين فتح نامه كه پس از انقياد ايلخانان در برابر اسالم نوشته شده حاكي از آن است كه 
مغول ارادة الهي را همواره حامي خود مي دانست و ديدگاه تقديرگرايي مغول در آن به وضوح  
روشن است. شكرگذاري در مقابل خداوند به دليل نعمت فتح، استناد به آيات الهي از ديگر 
ويژگي هاي آن است. اين فتح نامه به فارسي است؛ اما از اشعار عربي نيز در آن استفاده شده 
است هرچند متن فتح نامه مفهوم است، كلماتي در آن وجود دارد كه نامفهوم و ترجمه ناپذير 
است. در پايان نيز به طور مفصل در خصوص احسان، اعانت به مظلوم و رعايت شرع و عدل 
و كسب رضاي اهل مملكت، تعظيم سادات، انجام امور ديني و دنيوي وديواني سفارش شده 

است كه با توجه به ويراني، كشتار و خوي خصمانة مغوالن امري عجيب است!
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همچنين در اين دوره به علت خطر حملة ايلخانان مغول كه دائمًا سرتاسر جهان اسالم 
را تهديد مي كرد، گاه شاهد انتشار فتح نامه هاي دروغين هستيم كه از سوي امراي مسلمان 
نوشته مي شد. شايد علت آن تعجيل دراعالم نتيجة جنگ به نفع مسلمانان و عدم تحقيق از 
جريان آن بوده است يا اينكه بدين گونه مي خواستند روحية مردم مسلمان را تقويت و قواي 
مغول را تضعيف كنند. بر اين سياق »فتح نامة پسر خطير« را، كه به آق سرا فرستاده شد، 
مي توان نام برد. اين فتح نامه از نوع فتح نامه هاي غلبه بر كفار بوده است كه در آن از عظمت 
اسالم  و مسلمين سخن به ميان آمده است افرادي چون معين الدين پروانه و صاحب معتز را 
كه در سازش با ايلخانان مغول بودند مورد خطاب قرار داده و خائن محسوب كرده است.)33(
به نظر مي رسد پس از عصر ايلخانان مغول، فتح نامه نويسي به عنوان يك فرهنگ ميان 
سالطين زمان و در مكاتبات رسمي، رايج شد؛ زيرا تاريخ اين دوره از كشور ايران به علت 
بروز حوادث و انقالب هاي مكرر از ادوار  ديگرآشفته تر بود و سالطين تركمان آق قوينلو 
تا 907 هـ در  و قرا قوينلو در كشمكش مداوم بودند.)34( همچنين در سال هاي بين 807 
مغرب ايران دولت عظيم عثماني روز به روز ريشه دارتر و نيرومندتر مي شد.)35( بنابراين تاريخ 
آن دوره شاهد حركت هاي نظامي متعددي است، تاكنون مجموعه اي وجود ندارد كه در آن 
اسناد و فتح نامه هاي مربوط به جنگ هاي دورة مذكور  به صورت تحقيقي و انتقادي و با ديد 
بايگاني صحيح و مستند فتح نامه ها  اسناد رسمي،  تاريخي جمع آوري گردد. در واقع حفظ 
ظاهراً بر اثر انقالب ها و حوادث پياپي كه بر مردم گذشت، ميسر نشد هرچند مجموعه هايي 
از اين اسناد و مكاتبات موجود است، در تهيه اين مجموعه ها بنا به قول عبدالحسين نوايي: 
»بيشتر نظر به انشاء و طرز نامه نگاري بوده يا جمع آوري منشآت فردي كه قدرت قلم و دقت 
فكر و حدت ذهن و حسن تحرير او مورد اعجاب معاصرين و اخالف قرار گرفته است و به 
عبارت ديگر نظر به ترسل بوده است نه جمع اسناد تاريخي كما اينكه در اين مجموعه ها  
نامه هاي دوستانه )اخوانيات( با نامه هاي رسمي و فرامين )سلطانيات( اغلب در هم آميخته 
است و حتي در مجموعه هايي كه در قرون بعد به خصوص در دورة صفويه فراهم آمده هرچند 
نامه هاي مختلف از منشيان ادوار مختلف نقل گرديده نه نظم تاريخ در آن نقل شده و نه 
توضيحي دربارة نامه ها داده شده است«.)36( به نظر مي رسد در خصوص فتح نامه نويسي در 
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عصر تركمانان منشآت حيدر ايواوغلي ارزنده تر است؛)37( زيرا اگرچه جامع نيست، نامه ها را 
الاقل با نظمي في الجمله منطقي و بر اساس زمان تحرير، پشت سرهم آورده و حداقل 7 
فتح نامه در آن موجود است. منشآت فريدون بيگ نيز يكي از مآخذ مهم در فتح نامه نويسي 
پس از دورة ايلخانی است و سپس منشآت خواجه شهاب الدين عبداهلل مرواريد قابل توجه 

است.
به طوركلي درعصر تيموريان و تركمانان با سياهه اي از فتح نامه ها روبه رو هستيم. اين 
سنت همچنان با الگوگيري از دورة ايلخانان مغول ادامه يافت. از جمله اسناد و فتح نامه هاي 
مهم اين دوران »فتح نامة اصفهان« است كه در بياض تاج الدين احمد وزير )د 782( موجود 
است اين فتح نامه مربوط به كشمكش و جنگ و محاربه ميان دو برادر؛ يعني شاه شجاع 
و شاه محمود )آل مظفر()38( در 768 هـ برسر حكومت اصفهان است كه عاقبت اصفهان 
به دست شاه شجاع فتح شد و فتح نامه به دست منشي الممالك)39( تنظيم گرديد. متن اين 
فارسي  رسم الخط  شيوة  با  و  است  مسطور  بياض  در  منشي الممالك  خود  به خط  فتح نامه 
امروز بازنويسي شده و سپس اصل دست نوشته به صورت عكسي ارائه گرديده است)40(، متن 
فتح نامه به فارسي است، اما داراي تفنن لفظي و حتي گاه الفاظ الينحل و غيرخوانا است و 
اركان آن مانند ديگر فتح نامه است)41( و از آيات قرآن در آن آمده است  مانند »و ما يعلم 
جنود ربك اال هو«.1 همچنين از جمله فتح نامه هاي مهم اين دوره »منشور فتح دهلي« است 
كه در سال 801 هـ به انشاي خواجه احمد سمناني  از سوي تيمور به اميرزاده پير محمد در 
 شيراز فرستاده شد و نام اسفهساالران هندوستان... و توصيه هايي براي  فرزندان در خصوص 
عفو  و گذشت، سخناني از علي بن ابي طالب )ع(، آيات قرآن و جزييات نبرد  در آن موجود 
 است )نوايي، 1370: 191ـ 189(.)42( »فتح نامة آذربايجان« نيز كه به انشاي خواجه شرف الدين 

و المله  جالل الدين خسرو نوشته شده  از معروف ترين و مهمترين اين فتح نامه هاست،)43( نام 
صوفيان بزرگ آن دوره مانند محمد صوفي ترخان و محمد درويش، سادات و قضات متنفذ 
اين دوره به   آن دوره در اين فتح نامه ذكر شده است. موضوع مهمي كه در فتح نامه هاي 

1. مدثر/ 31.
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خصوص عصر تيموري خود را نشان مي دهد كاربرد اشعار فارسي و تأثير و گسترش فرهنگ 
و ادب پارسي در متن نامه ها و به خصوص فتح نامه هاست.)44(

همچنين دو يا سه نمونه فتح نامه كه از دوران تركمانان به خصوص اوزون حسن باقي 
مانده است)45( حاوي اطالعات ارزشمند تاريخي در خصوص اماكن جغرافيايي آذربايجان و 
جزييات نبرد، طبقات اجتماعي، نام فرماندهان، ارتباط خوب اوزون حسن با دستگاه عثماني، 
شركت درويشان و صوفيان در جنگ هاي اوزون حسن، مخاطبان ... و ديدگاه اجتماعي آن 
دوره است.  نكتة جالب توجه اينكه متن اين فتح نامه ها آسان و مفهوم است )درحالي كه اغلب 

در دورة قبل به خصوص قبل از  ايلخانان مغول اين گونه نبوده است(.
با نيم نگاهي به عصر صفوي و عثماني مي توان دريافت كه به علت كشمكش هاي مداوم 
ميان قدرت هاي حاكم فتح نامه هاي فراواني ميان سالطين رد و بدل شده است كه مي توان 
در كتب منشآت مربوط به آن دوره نمونه هايي از آن را يافت.)46( يكي از فتح نامه هاي مهم 
در دورة صفوي فتح نامه اي است كه پس از استيصال دارا شكوه نوشته شده  و به »فتح قلعة 
اين  تاريخ  قندهار« معروف است كه به قلم محمد طاهر وحيد قزويني نوشته شده است. 
لشگركشي در دوم جمادي الثاني 1063 است. سپاه هند حدود 71 روز قندهار را محاصره 
به كشور خويش  و  رها كردند  را  ثاني، محاصره  اما پس شنيدن حركت شاه عباس  كرد، 
گريختند. درمتن اين فتح نامه كلمات دشوار و نامفهوم به كار رفته است )وحيد قزويني، 1329: 
152ـ151( كه از خصوصيات نثرنويسي در عصر صفوي است. در منشآت ميبدي نامه اي با 

عنوان كلي»فتح نامه هاي سالطين مملكت كه خود نوشته اند« آورده شده كه سرشار از  انواع 
صنايع لفظي است و درآن احترام به ائمة اطهار و آل عبا مشهود است كه از ويژگي هاي دورة 
صفوي است )ميبدي، 1376: 226ـ218(؛ اما مشخص نيست كه فتح نامه به كجا فرستاده شده 

يا مربوط به كدام نبرد است. 
در اينجا نگارنده قصد ندارد به معرفي تمام فتح نامه هاي دورة عثماني بپردازد، اما به دليل 
اهميت و وفور فتح نامه نويسي در دورة مذكور تنها به معرفي دو سند مهم كه در تاريخ عثمان 
پاشا)47(  ذكر شده و از اهميت به سزايي به عنوان فتح نامه هاي تاريخي برخوردار هستند، اكتفا 
مي كند اين فتح نامه ها در حين جنگ به سلطان وقت نوشته شدند. البته بايد خاطر نشان كرد 
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كه نمي توان به اصالت بسياري از فتح نامه هاي اين دوره اعتماد كرد؛ زيرا گاه به نظر مي رسد 
در خصوص يك فتح مانند فتح چالدران ده ها فتح نامه نوشته و به مناطق مختلف فرستاده 
شده است. حال آنكه نسخة اصلي فتح نامه مشخص نيست. )ر.ك: فريدون بيگ، 1274: ج1، 

416ـ386( 

از مشخصه هاي فتح نامه نويسي در اين دوره آن است كه فتح نامه ها به خصوص آنها كه 
از دربار عثماني نوشته مي شدند به زبان تركي و بسيار طوالني بوده اند. البته در ميان سطور 
فتح نامه هاي تركي، اشعار فارسي به عنوان ضرب المثل يا حكمت و... به وفور استفاده شده 

است كه خود نكتة جالبي است. )همان، ج2، 3ـ 318، ج1، 515، 385، 235(
اما در تاريخ عثمان پاشا رساله اي كوچك به نثر وجود دارد كه به »رسالة فتح تبريز« 
معروف است. اين رساله در اثناي اردوكشي عثماني به تبريز )922 هـ . /1585م( به قلم 
شاعر و موّرخي به نام ابراهيم رحيمي زاده چاوش )حريمي( نوشته شده است كه شخصًا در 
جنگ حضور داشته و گزارش حركت عثماني را از ازروم به جهت تصرف تبريز به زبان تركي 
توضيح داده و اين رساله كوچك را در جشن ختنه سوران پسر پادشاه به سلطان مرادخان 
تقديم نموده است.در اين فتح نامه جمالت سخت دشوار است و تعبير اطناب ممل و ايجاز 
مخل بهترين توصيف براي آن است. جمله ها بسيار بلند و پيچيده است كه جان كالم در 
جمله هاي بلند گم شده  و بايد براي فهم جمالت استنباطات شخصي را بدان افزود كه نشانة 

درازنويسي و تكلفات بسيار عصر صفوي است. )ابوبكربن عبداهلل، 1387: 118ـ105(
دربارة  افندي«  عوض  به  قاپو  دمير  از  پاشا  عثمان  ارسالي  متن»فتح نامه  ديگر  اثر 
پيروزي هاي نظامي اردوي عثماني در قفقاز است، نويسنده همانند اثر  قبلي نهايت تالش 
به كار  فارسي  و  عربي   تركي،  تركيب هاي  و  عبارات  با  مغلق  جمالت  نوشتن  در  را  خود 
مهم  آنچه  اما  است.  عثماني  جنگ  در  پاشا  عثمان  سختي هاي  نامه  اين  در  است.  برده 
است گزارش های دقيق اين دو سند در خصوص لشكركشي و پيروزي هاي عثماني است. 
تاريخي  بناي  از  تاريخي، آگاهي  آگاهي هاي قوم شناسي، اطالعات جغرافيايي و جغرافياي 
شهرهاي ايران و آباداني شهرهاي آذربايجان، آگاهي دربارة مردم تبريز و قتل و كشتار آنان 
توسط سربازان عثماني و شناخت فرقه ها و گروه هاي اجتماعي حاضر در نبردها بخشي از 
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اطالعات موجود در اين فتح نامه هاست )همان(. الزم به توضيح است در منشآت فريدون بيگ 
با انبوهي از فتح نامه ها روبه رو هستيم كه اكثراً از سوي سلطان سليم يا سلطان محمد غازي 

به اطراف و اكناف و حاكمان وقت فرستاده شده است.)48( 

اركان فتح نامه 
به خصوص  و  ادوار مختلف اسالمي  در  فتح نامه  بررسي حدود شصت  از  نگارنده پس 
پس از نيمة دوم قرن دوم قمري و گذر از عصر تحول در نثر كه فتح نامه شكل و قالب 
هماهنگ تري به خود گرفت، اركان فتح نامه ها را به قراري كه در ذيل خواهد آمد، استخراج 
نمود. در برخي منابع و مآخذ اين اركان از نظر تعداد با هم تفاوت دارد اما روح كلي مطالب 

كاماًل يكسان است.
1. تحميد و تمجيد خداوند متعال و بيان صفات جالل و جمال الهي.

2. صلوات بر رسول خدا و آل و اصحاب او و بر تمامي پيامبران و بيان برخي آيات در 
خصوص فضيلت جهاد و دفاع در اسالم. 

3. بيان وظايف سالطين در كاهش ظلم و ستم و دفع اشرار.
4. بيان دليل عزيمت سلطان به جهت پايان دادن بر اعمال نادرست قوم ظالم و تالش 

سلطان به جهت ايجاد صلح و آرامش قبل از وقوع جنگ.
5. ذكر چگونگي عزيمت سلطان و جمع آوري و آماده كردن سپاهيان.

6. شرح ميدان نبرد اعم از انبوه سربازان، موقعيت دشمن، بزرگ جلوه دادن تعداد دشمن و 
مقاومت آنان، بيان  جسارت خصم و سرسختي و قدرت دشمن، ذكر آالت جنگي و توصيف  
صحنة نبرد و بيان اسامي فرماندهان دو طرف. اين ركن از اركان فتح نامه بسيار مهم است. 
در اين ركن »هر اندازه مجال كالم وسيع تر مي شد رساتر و تمام تر بود«. )قلقشندي، ج 6، ص 

)318

7. ذكر داليل و كيفيت  پيروزي سلطان.
8. ذكر غنايم جنگي و بيان مقتوالن اسرا و فراري ها. 

9. ذكر افراد، طبقات و گروه هايي كه مخاطبان مورد نظر فتح نامه بودند و مكان هايي كه 
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بايد فتح نامه در آنجا خوانده مي شد.
10. پس از حصول پيروزي بيان نوع برخورد با مردم علت تخويف و تهديد آنها يا اگر 

صلح اتفاق افتاده باشد داليل آن.
11. سفارش در اهتمام به امور مردم و ضبط و ربط امور سرزمين فتح شده.

12. سفارش بر اعالن پيروزي در بر و بحر و اظهار شادي، مسرت و دعا در پايان و 
صلوات بر رسول خدا و حمد وسپاس الهي.)49( 

حاصل سخن
بوده  ايران متأثر  از ميراث فرهنگي عربستان و  بيشتر  فتح نامه نويسي در جهان اسالم 
نگارش  بر  نيز  اكرم)ص(  رسول  عصر  معنوي  تحول  و  قرآن  سبك  اسالم  از  پس  است. 
فتح نامه ها تأثير نهاد. در عصر خلفاي راشدين و تا حدودي امويان فتح نامه ها ساده و به دور از 
حاشيه و مبالغه نوشته مي شدند، ولي كم كم پس از گذر از عصر تحول در نثر، فتح نامه نويسي 
نيز به عنوان يكي از مكاتيب ديواني رسميت يافت و از نظر كيفي اركان تازه اي را بر خود 
پذيرفت و به علت بروز آشفتگي هاي سياسي و نظامي در سرتاسر جهان اسالم  از نظر كمي 

نيز رواج و گسترش روزافزوني يافت. 
فتح نامه ها توسط منشيان، دبيران و فرماندهان فاتح نوشته مي شدند و بر طبق گزارش های 
تاريخي اكثر فتح نامه ها )به جز دورة عثماني( توسط وزرا و منشيان ايراني نوشته مي شده 
است و معمواًل حاوي جزييات مهم و اطالعات ذي قيمتي در خصوص اوضاع سياسي ـ 
اجتماعي، فرهنگي، نظامي، آگاهي هاي مهم قوم شناسي، جغرافياي تاريخي، شناخت بناهاي 
تاريخي شهرها، ويراني و آباداني شهرها،  طبقات اجتماعي، انعكاس اوضاع ديني و مذهبي، 
خود  سياسي  بزرگان  يا  جنگ  در  مؤثر  افراد  با  آشنايي  و  دوره  آن  در  رايج  ادبي  سبك 
توجه  مورد  تاريخي  تحقيقات  در  تاريخي مهم محسوب مي شدند كه  به عنوان سند  و  بود 

پژوهشگران مي گرديد. 
بررسي متن فتح نامه ها در هر دوره تغييرات و تحوالتي در سبك نگارش آنها مي رساند 
كه اغلب به سليقة نويسندگان بستگي داشته است. معمواًل هدف اصلي از نگارش فتح نامه ها 
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به سالطين  فتح نامه ها خطاب  اگر  است.  بوده  و دشمنان  ميان دوستان  در  قدرت  نمايش 
نفوذ  و  عباسي  دورة  از  پس  مي گرديد.  مراعات  آنها  در  زيادي  فني  دقايق  مي شد  نوشته 
ايرانيان در ديوان ها فتح نامه ها اركان و شكل ثابتي پذيرفتند و منشيان معمواًل اين اركان را 

در فتح نامه نويسي رعايت كردند.

پي نوشت ها
 1. حسن مخلصي از قصبة آذربايجان بود و شغلش به ترتيب دادن قباي فتح براي فاتحان منحصر بوده است 

    كه براي ميرزا احمد وزير قباي فتحي آراسته و ترتيب مي داد )تربيت، دانشمندان آذربايجان، 488(.
2. منظور تمام دوره حكومت عثماني را تا حكومت سلطان سليم مدنظر داشته است.

 3. سفينه تبريز، فتح نامة  بغداد، 439؛ همچنين بسياري از فتح نامه هاي دورة صفويه و عثماني به جهت اطالع 
     بيشتر بنگريد به منشآت فريدون بيگ كه فتح نامه هاي عثماني در آنجا آورده شده كه سرشار از تحقير و 

    توهين به اعتقادات صفويان است.
 4. آق سرايي، مسامرهًْاالخبار و مسايره االخيار )تاريخ سالجقه(، فتح نامة پسر خطير درخصوص دفع حملة 

    مغول آمده است. )آق سرايي، 1362: 106ـ105(
از سرداران بني طولون و كاتب سپاه كه بعدها به   5. در زمان خليفه مكتفي دبير سپاه محمدبن سليمان 
نيز: طبري، 1364: ج 14،  2، 522؛  )ابن خلدون، 1366: ج  بود  فرماندة جنگ  پيوست، خود  معتضد       

.)6204     
 6. ابن اثير، 1244: 296؛ عسكري، 1952: 118ـ117؛ نويري، ج 7، 4193؛ قلقشندي مي گويد: »در فتح نامه ها 
    اگر مخاطب پادشاه بود، كالم مبسوط تر و اطناب بيشتر و شرح تمام تر بوده است و اگر به پادشاهي 
      غيرمسلمان و غاير محارب نوشته مي شد، نيز همين روش به كار مي رفت و اگر به پادشاهي كه دوست بود، 
    ولي با دشمن ارتباط داشت، نوشته مي شد،  فتح نامه  به صورت اِخبار توأم با تهديد و تخويف و تقريع بود«. 

 

    )قلقشندي، ج 2، 327 و ج 6، 337ـ319(
 7. نگارنده به اغلب ظفرنامه هاي موجود از كهن ترين آنها كه ظفرنامة ابن سينا )380ـ428( است تا ظفرنامة 
     حمداهلل مستوفي )متوفي 850( كه دربارة تاريخ ايران و فتوحات اعراب است و ظفرنامة نظام الدين شامي 
      در تاريخ فتوحات امير تيمور )از سال 804( و ظفرنامة شرف الدين علي يزدي )متوفي 858( كه از ظفرنامة 
     نظام الدين شامي متأثر است و ظفرنامة هاتفي... و ظفرنامة عالمگيري مراجعه كرده و نامه هاي فتح را 
نثر  به  چه  و  نظم  به  چه  ظفرنامه ها  اين  كه  آنجا  از  اما  است،  كرده  جست وجو  ظفرنامه ها  اين  در      
     دربارة تاريخ سياسي، فتوحات و لشكركشي ها است نه »نامه هاي فتح« و غالبًا نيز مطالب آنها تكراري از 
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208    فرهنگ، ويژة تاريخ

      ظفرنامه هاي قبلي است، خصوصًا در تاريخ لشگركشي هاي تيمور. بنابراين از نظر منبع شناسي »فتح نامه ها« 

 

    كه در مقدمه تعريف كاملي از آن ارائه شده است، كمتر مورد توجه قرار مي گيرند.
 8. مانند فتح نامة الموت به انشاي عطاملك جويني يا مجموعة منشآت سالجقه و خوارزمشاهيه و مغول، 

     100، 101 مكتوب شمارة 8، 127، 100؛ در كتاب التوسل والترسل سه نمونه فتح نامه موجود است.
 9. مانند »فتح نامة  هرات« يا »فتح نامة بحرين« كه ميرزامحمد رفيع منشي الممالك در دارالسلطة قزوين از 
      سوي نادرشاه نوشت. )وحيد قزويني، نادرشاه و بازماندگانش همراه با نامه هاي سلطنتي و اسناد سياسي 

     و اداري، توضيحات و حواشي نوايي، انتشارات زرين، تهران، 1368(.
 10. خطبا گاه مردم را به جنگ افروزي تشويق مي كردند و گاه به آشتي و صلح فرا مي خواندند. خطابه ها 
به  اعراب  زيرا  بود؛  بود و متين و محكم  زندة مردم  زبان  و  ارزش هاي فني دور  و  مبالغه  از      معمواًل 

 

     عبارت پردازي در نثر عالقه اي نداشتند )ضيف، 136: 440ـ427؛ فاخوري، 1368: 156ـ155(.
.Benreniste, 1932: 245-293 :11. جهت اطالع بيشتر ر.ك

 12. خطيبي، 1366: 292؛ در نامه هايي كه به شاهان نوشته مي شد، معمواًل شيوة ايجاز در احكام و فرامين 
      و مناشير فتح نامه ها و عهود و ديگر اقسام مراسالت كه از جانب پادشاهان به امرا و حكام و ملوك و 

     طبقات ديگر فرستاده مي شد. روش اطناب به كار مي رفت. )دينوري، 145: ج 1، 45(
 13. ترجمة بسياري از آثار علمي و فلسفي و قصص و روايات از زبان يوناني و هندي به زبان پهلوي ساساني 

     ترجمه شد و قسمت عمده اي از آنها بعد از اسالم از اين زبان به عربي ترجمه شد )خطيبي، 73(.
 14. ضرورت حكم كرد كه نخستين امويان هم كارگزاران يوناني زبان و هم زبان يوناني را در ديوان سلطنتي 
      آن دوره در دمشق حفظ كنند. در اين دوره ترجمة سياست نامه هاي يوناني به صورت مكاتبه ميان ارسطو 
      و اسكندر كبير با حمايت كاتب هشام، سالم ابوالعالء، انجام شد )گوتاس، 1381: 27 و 34/32؛ عالم زاده، 
      سجادي، 1375: 29(؛ از اواخر قرن اول به تدريج ايرانيان با آشنايي كاملي كه از نثر پهلوي داشتند در 
     دواوين عرب نفوذ كردند و بعدها بالغت يوناني هم شهرت و رواج يافت و اين دو به ترتيب در نثر 

     عربي نفوذ كردند )خطيبي، 1366: به نقل از امراءالبيان محمدعلي كردنژاد، 41(.
 9 ج  در  انفال  سورة  14ـ6  آيات  تفسير  ـ520؛   530  ،2 ج  مجمع البيان،  نك:  بيشتر  اطالع  براي   .15 

     الميزان؛ آيات 12 و 13 و 127ـ123 آل عمران 77 و 78، نساء/19ـ1.
 16. فتح نامة خالدبن وليد خطاب به ابوبكر در مصاف با لشگر روم و هرقل در شام، يا فتح نامة خالدبن وليد 
      به ابوعبيده در فتح بعلبك يا فتح نامة ابوعبيده در فتح حمص به عمر از اين نوع اند )به جهت اطالع بيشتر 

     بنگريد: ابن اعثم كوفي، 1373: 118ـ116 و 98 و 75ـ74(.
اميرالمؤمنين  الي  بن الجراح  عامر  عبيده  ابي  من  الرحمن الرحيم  »بسم اهلل  همچنين،  147؛  همان،   .17 
    عمربن الخطاب سالم عليك فاني احمداهلل الذي ال اِله ااِّل هو و صلي علي نبّيه محمد صلي اهلل عليه و 
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     سلم واعلم يا اميرالمؤمنين اِنّ اهلل عزوجل فتح علينا قنسرين و شنيناالغاره علي ارض العواصم و قد فتح اهلل 

 

 :1274 بيك،  )فريدون  جميع المسلمين«  علي  بركاته  و  رحمه اهلل  و  عليك  والسالم  حلب...  مدينه      
     ج 1، 39(.

 18. اسلوب قرآن كريم و احاديث نبوي و مكاتيب و خطب پيامبر و صحابه و خلفا در نثر عربي كمال بيش 
     از يك قرن به همان صورت پيروي شد و به تصريح اكثر مورخان ادب، بدون اندك تغيير تا روزگار 

     وليدبن عبدالملك اموي از آن پيروي شد )ابن عبدربه، 1404: ج 3، 4(.
 19. اما بعد، فالحمدهلل الذي التنقيُع مواُد نَعمِه عن خلفِه حتي تنقطُع منهم موادالشكر... )قلقشندي، ج 8، 

     278 و 277(.
 20. از مختاربن ابي عبيده، درود بر تو اي مهدي. و من حمد خدا مي كنم... سر عمربن سعد و پسرش را براي 
      تو فرستادم... از آنها در كشتن حسين و اهل بيت وي كه رحمت خدا بر آنها باد، شركت داشته بودند 

     هركه را به دست آورديم بكشتيم...« )طبري، 1364: ج 8 ، 3353 و 3353(.
 21. همان، عالوه بر آن فتح نامة يساسيري به المستنصر )ر.ك: ابن خلدون، 1366: ج 2، 719(. يا فتح نامة 
      طبرستان كه به دست محمدبن طاهر نيز چنين حالتي داشتند )طبري، 1364: ج 4، 6179( محمدبن 
      عبداهلل، سعيدبن احمد را گفت كه: مكتوبي نويسد و نبرد و پيروزي را در آن ذكر كند و فتح نامة مفصلي 
     است )همان، ج 14، 6173 ـ 6165( يا فتح نامة محمدبن طاهر به مستعين دربارة هزيمت حسن بن 
      زيد كه مستعين دستور داد آن را در همه جا بخوانند )همان، ج 14، 6180(. يا فتح نامه اي كه محمدبن 
      سليمان )از سرداران ابن طولون و كاتب سپاه كه بعدها به معتضد پيوست( كه در زمان خليفه مكتفي 
      فتح نامة پيروزي عليه حسين بن زكرويه قرمطي را نوشت كه اين فتح نامه داراي متني ساده و قابل فهم 
)ابن خلدون 1366: ج 2، 552؛  به وزير قاسم بن عبيداهلل فرستاد  بود و  لفظ  از تكلّف در  به دور       و 

 

     طبري، 1364: ج 14، 6204(.
 22. عبداهلل بن بشير از جمله خويشان فضل بن سهل پس از شكست خوارج به او نامه نوشت كه »از آن جمله 

     نيستم كه فتح نامه توانم نوشت و عبارات و استعارات در قلم توانم آورد« )عقيلي، 1364: 74(.
 23. اغلب كاتبان به خواندن فتح نامه بر منابر خصوصًا روزهاي جمعه به هنگام قرائت نماز جمعه تأكيد 

     كرده اند. ر.ك: يزدي، ظفرنامه، 134ـ313؛ طبري 1364: ج 14، 61615(.
آمده است. در عصر محمود  ابن جوزي ص 40ـ38   24. متن كامل فتح نامه در جلد هشتم كتاب منتظم 
      غزنوي شعر گويي در خصوص فتوحات رواج بيشتري يافت به عنوان مثال شعر ابومنصور ثعالبي دربارة 
       فتح شهر سيستان؛ همچنين ر.ك: باسورث، 1378: ج 1، 52. ابوالقاسم بن عبداهلل المستوفي فتح نامة 

     منظومي در مدح سلطان محمود نوشت )جرفادقاني، 1374: 366، 291ـ289(.
)ر.ك:  دشات  برعهده  را  رسائل  ديوان  محمود  سلطان  بدو سلطنت  تا  سبكتكين  ناصرالدين  عهد  از   .25 
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210    فرهنگ، ويژة تاريخ

     جرفادقاني، 1374: 31، 26(.
 26. فتح نامة بخارا از طرف سلطان آلب ارسالن سلجوقي كه در يك ُجنگ قديمي ثبت است، آقاي حسين 
     نخجواني استنساخ نموده و پس از رفع اشكاالت در نشريه يغما به چاپ رسانيده است. ايشان نام ُجنگ 

 

    را بيان نمي كنند و تنها گفته اند اين ُجنگ بسيار قديمي است و تاريخ تحرير آن به 616 ق مي رسد 

 

    تقريبًا به نهصد سال قبل و مشتمل بر حكايت سالطين و وزراء است و آقاي نخجواني لغات مشكل 

 

     متن را در پاورقي توضيح داده است، )ر.ك: نخجواني، 1347: 375ـ370(.
 27. بهاءالدين بغدادي، 1315: 139ـ124؛ خواندمير، 1353: 644، 643. »سلطان محمد از مشاهدة صورت 
      فتح و نصرت مبتهج و مسرور گشته و لوازم شكر و سپاس كريم ملك بخش به جاي آورد و منشيان 
      عطاردفطنت نام ها قلمي كرده به دستور معهود لقب جناب سلطاني را اسكندر ثاني مي نوشتند... پادشاه 
     ظفرپناه تا نيكوطراز را با فتح نامه به خوارزم فرستاد و به نفس نفيس روي به جنگ حاكم اترار نهاد«.

 28. جويني، 1355: 180ـ177، نكتة بارز اين فتح نامه تأكيد بر عظمت، قدرت و هيبت سپاه خودي است و 
      لطف و مرحمتي كه به مردم اخالط و آوردن نام مجرمان ازجمله برادران ملك اشرف... اشاره به اين 
فتح نامه  اين  در  مخاطبان  و  منتظم اند  عبوديت  ملك  در  امروز  بني ايوب  ملك  اركان  تمام  كه  نكته       

     مشخص شدند. قصيدة خاقاني در مدح فتح اصفهان به دست تكش )حكـ : 566ـ598(.

 29. القاضي الفاضل عبدالرحيم علي  البيساني اللخمي، در عسقالن به دنيا آمد و در فلسطين رشد كرد. سپس 
     به اسكندريه و قاهره آمد و وزير صالح الدين در مصر شد و در سال 596 ق فوت كرد. )ابن اثير، 1244: 

    ج 2، 120(.
 :1364 ابن خلكان،  511ـ506؛   ،6 ج   ،281  ،8 ج  قلقشندي،  ر.ك:  بيشتر  اطالع  جهت   .30 
     ج 2، 584؛ يا »فتح نامة قدس« كه به انشاي عماد اصفهاني به بغداد ارسال شد »الحمدهلل علي ما 

    انجَز من هذاالوعد...« )قلقشندي، ج6، 517، ج 8 ص 282(.
 31. فتح نامة بغداد در مقالة تحقيقي نگارنده در نيم سال نامه تاريخ و تمدن اسالمي شمارة 5 به چاپ رسيده 
     است. فتح نامة بغداد در مجموعة نفيس سفينة تبريز و جوامع التواريخ رشيدي و تاريخ وصاف و تاريخ 
     سالجقه آمده و در سفينة تبريز و جامع التواريخ رشيدي به اين نكته اشاره شده است كه اين فتح نامه 
     به انشاي خواجه نصيرالدين طوسي است، البته متن فتح نامه مندرج در جامع التواريخ رشيدي با سه منبع 
    ديگر كاماًل متفاوت است؛ زيرا بسيار كوتاه و فاقد نكات ارزشمندي است كه در منابع ديگر مندرج است 

 

     در جامع التواريخ رشيدي چنين آمده است: »از جمله فتح نامة بغداد كه در نوزدهم ربيع االول رسوالن 
فرمان  به  نصيرالدين طوسي  مكتوبي كه خواجه  بازگردانيدند حامل  بودند،  آمده  بغداد  به  كه  را      حلب 

مژده كه خوارزم شاه ملك صفاها نگرفت
گشاد گردون  قلعة  او  چتر  ماهچة 

ملك عراقين را همچو خراسان گرفت
گرفت سليمان  ملك  او  تيغ  مورچة 
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     هوالكو به عربي سواد كرده بود و نسخه آن اين است: اما بعد فقد نزلنا بغداد سنه ست و خمسين ستمائه 
     فساء صباح المنذرين فدعونا مالكها و ابي فحق عليه القول فاخذناه اخذا وبيال و قد دعوناك الي طاعتنا 
     فان اتيت فروح و ريحان و ان ابيت فخزي و خسران فالتكن كالباحث عن حتفه بظلفه والجادع مارن 
     انفه بكفه فتكون من االخسرين اعماال الذين ضل سعيهم في الحيوه الدنيا و هم يحسبون  انهم يحسنون 
 )1020 ،2 رشيدي، ج  )جامع التواريخ  الهدي«  اتبع  من  علي  والسالم  بعزيز  علي اهلل  ذلك  ما  و       صنعا 

    جهت اطالع بيتشر ر.ك: قربان نژاد، فصلنامة تخصصي تاريخ و تمدن اسالمي: 84 ـ 59(.
و  اسماعيليه  از  الموت  قلعه  فتح  از جريان  بسيار طوالني است و چون گزارشي مستند  فتح نامه  اين   .32 
  ،3 ج   :1355 )جويني،  دارد.  خورشاه  ركن الدين  تسليم  و  فداييان  و  غاله  به  راجع  بسياري  جزييات       

    142ـ114(.
 33. در تاريخ سالجقه آمده است: »خبر فرستادند ظاهر بر لشگر مغول زده است و لشگر مغول منهزم شده 
     است شرف الدين خطير نيز بي آنكه تحقيق آن خبر كند در آن شطارت بصر بصيرتش چنان فرو بست كه 

    به تعجيل تمام فتح نامه ها به بال و واليات روان كرد« )آق سرايي، 1362: 105(.
 34. جهت اطالع بيشتر ر.ك: تهراني، تاريخ ديار بكريه، تصحيح نجاتي لوغال ـ فاروق سومر، طهوري، 

    تهران، 1356.
 35. در سال هاي 807 و 907 هجري در مغرب ايران دولت عظيم عثماني روزبه روز ريشه دارتر شد و متعاقب 
     آن هرج و مرج ناشي از حملة تيمور و تقسيم شبه جزيرة آناتولي ميان حكام محلي مثل قرامانيان تركان 
     تحت حكومت خردمندانة سلطان محمد اول معروف به چلبي توانستند پايه هاي متزلزل سلطنت عثماني 

    را از آسيب انهدام قطعي حفظ كنند. )نوايي، 1370: 21ـ20(.
 36. في المثل در مجموعه مكاتبات صفوي كه عبدالحسين نصيري طوسي منشي فراهم كرد قسمت اعظم 
    مكاتيب يا انشاي همين شخص است يا انشاي اعتمادالدوله حاتم بيگ منشي معروف. )همان، 23ـ22(

 37. اين مجموعه شامل 7 فصل است كه براساس حكومت ها و به ترتيب زمان فصل بندي شده است. فصل 
     اول دربارة منشآت زمان سلجوقيان و فصل ششم و هفتم راجع به مكاتبات زمان شاه صفي و مراسالت 

    نواب... است.
 38. آل مظفر پس از انقراض دولت هالكو بر اصفهان و فارس غلبه يافتند. شاه شجاع و شاه محمود فرزندان 
     محمدبن مظفر بودند كه پس از او جانشين وي شدند و بر پدر تحكم مي كردند و در سال 760 پدر را 
     كور كردن. در سال 788 تيمور تبريز را گرفت و پس از سال 795 شكست خوردند )ابن خلدون، 1366: 

    798 و 799(.
 39. جمال الدين حاجي منشي ملقب به منشي الممالك از ادباي شيراز كه تا سال 782 زنده بود و شعر فارسي 
     خوب مي گفته است و كتابي به نام غرايب االخبار و نوادراآلثار نوشته است بعضي نام او را امير جمال الدين 
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    تاج الدين علي شرواني نوشته اند )نفيسي، 1363: ج 1، 215(.
 40. يكي از مجموعه هاي نادر و درخور تأمل كه به حق آن را مي توان دايره المعارف گونه اي از ادب و تاريخ 
     و داستان و روايت و فكاهت به شمار آورد. بياض تاج الدين وزير است كه به همت ايرج افشار و مرتضي 
ارج كه  اين ُجنگ پر  بازخواني      تيموري در شهريور 1353 در دانشگاه اصفهان به چاپ رسيده است. 
     يادگاري از نسخ خطي فاخر و نفيس قرن هشتم است مطالعه اي فراگير و امعان نظري ژرف مي خواهد. 

    )موسوي، 1379: 108ـ91(
 41. علت حركت، مسير حركت و شكر و ثناي خدا... تاريخ نگارش 17 ذي الحجه 768 ق به جهت اطالع 

    بيشتر ر.ك: تاج الدين احمد وزير، 1353.
 42. نوايي، از تيمور تا شاه اسماعيل، 189ـ191؛ فتح نامة شاهرخ به سلطان محمد غازي مبني بر غلبه به قرا 

    يوسف و مردن او در 823 )فريدون بيگ، 1274: ج 1، 160ـ160؛ نوايي، 1370: 205ـ202(.
 43. در سال 832 شاهرخ به آذربايجان حمله كرد ولي از ترس اسكندر ميرزا نتوانست در آنجا بماند؛ جهت 

    اطالع بيشتر ر.ك: نوايي، 1370: 223ـ219، 201ـ198.
 44. دربحبوحة نبرد قراقوينلو و تيموريان سواد فتح نامه اي كه ميرزا شاهرخ به جهت دفع فرايوسف تركمان 
     به ممالك محروسه فرستاد از اشعار فارسي بهره برده است. اين فتح نامه حاوي شكر ثنا و مقدمه چيني 
      است و علت لشگركشي را ظلم قرايوسف تركمان به ملت آذربايجان و مسدود شدن راه بيت الحرام بيان 

    مي كند متن فتح نامه كاماًل قابل فهم و ساده است.
 45. مانند فتح نامة ميرزا اسكندر دربارة غلبه بر قره عثمان )نوايي، 1370: 217ـ215( به عنوان مثال فتح نامه اي 
     از اوزون حسن به سلطان عثماني بايزيد بيگ در جريان پيروزي اش بر سلطان سعيد ميرزا در 873 ق/467 
    م. يا فتح نامة اوزون حسن به حاكمي ناشناس احتمااًل سلطان اول عثماني محمد اول دربارة لشگركشي اش 

 

     به هندوستان كه پر از تشبيه و مقدمه چيني است و از آيات و عبارات عربي استفاده شده است. يا اينكه 
     اوزون حسن صاحب منصب عثماني اسحاق پاشا را در جريان پيروزي اش بر جهان شاه ميرزا و سلطان 
     ابوسعيد قرار مي دهد به جهت اطالع بيشتر ر.ك: نوايي، 1370: 287ـ285؛ بانك اطالعات ـ تصويري 

.www.asnad.org اسناد تاريخ ايران و آسياي مركزي، سند شمارة 562، آدرس سايت    
وحيد  عباس نامة  ميبدي،  معين الدين  منشآت حسين بن  دوم،  و  اول  بيگ جلد  فريدون  منشآت  مانند   .46 
     قزويني، منشآت حيدر ايواوغلي، منشآت وحيد قزويني و تاريخ عثمان پاشا و بسياري از منابع و مآخذ 

    مربوط به آن عصر.
از  اردوي عثماني  از چگونگي حركت  زنده و مستندي است  پاشا حاوي گزارش هاي   47. »تاريخ عثمان 
     استانبول تا پيشروي به مرزهاي شمال غربي و غرب ايران در قفقاز و آذربايجان و جزئيات سودمندي از 
     توصيف جنگ ها ميان قواي قزلباش و قشون عثماني به عنوان منابع دست اول ارائه مي دهد كه عالوه 
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     بر آگاهي هايي از برخورد صفويان و عثماني در بين سال هاي 986 تا 993 هـ . ق آگاهي هاي مهم و 
     درخور توجحه ديگري نيز به دست مي دهد. اين اثر براي شناخت تاريخ ايران و روابط اين كشور با دولت 
     عثماني در يك مقطع كوتاه دوران صفوي؛ يعني دورة سلطنت شاه محمد خدابنده است و از آن جهت 
     كه روايتي است مستند به قلم دو مورخ عثماني مي تواند براي آگاهي  پژوهشگران تاريخ ايران از آنچه 
     كه در جبهة مقابل صفويان؛ يعني قلمرو عثمانيان نوشته شده هرچه بيشتر بيفزايد.« )ابوبكربن عبداهلل، 

)20 :1387    
 48. مانند فتح نامة مصر« به انشاي موالنا ادريس كه از سوي سلطان سليم به حاكم گيالن فرستاده شد و 

    »فتح نامة چالدران« ازسوي سلطان سليم براي آگاهي بيشتر ر.ك: فريدون بيگ، 1274.
الحلبي،  194ـ191؛   :1948 گاوان،  672؛   ،8 ج  قلقشندي،  ر.ك:  بيشتر  اطالع  جهت   .49 

    حسن التوسل الي صناعه الترسل، 341ـ332؛ خطيبي 1361: 381؛ 
Lowis, “Fathname”, Encyclopedia of Islam, p.839.
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