
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 یلخانيناشناخته از دورة ا یوانيچند اصطالح د

 
(اه اصفهاناستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگ)اكبراحمدیدارانيعلي
 

 مقدمه
اداری  های و سازمانها  بخش وسیعی از میراث تاريخی و ادبی گذشتۀ ما در ديوان

اند که نخستین  منسجم و دقیق مالی و اداری بوده های سازمانها  ديوان. است هشکل گرفت
وظیفۀ . يابیم می، دوم  زمان خلیفۀ، های برقراری آن را در سرآغاز دورة اسالمی نشانه
تمام اموری را که ، های بعد اما در دوره، در ابتدا فقط ادارة امور مالی بودها  ديوان

گرفت و به فراخور   در بر، دانستند تسلط و نظارت بر آن را ضروری می، ها حکومت
، دچار دگرگونی، کردند می  احساسها  ی که حکومتهاي نیازهای جامعه يا ضرورت

 .شد  محدوديت يا گستردگی 
 آمدنِ وجودبه  در ايران از همان دورانِ، کومتی که عمری طوالنی يافتاين نهاد ح

تر و  صورتی برجسته اريان، شکل گرفت و بهطاهريان و صف، مانند ها نخستین حکومت
برای شناخت بهتر و آگاهی ) در دورة سامانیان و غزنويان به حیات خود ادامه داد، تر گسترده

  ←، کم تا اواخر قرن چهارم دستِ، در آن ها و اصطالحات رايج از تنوع ديوان
در دورة مغوالن و ايلخانیان نیز به پايمردی ، و ([در آيین دبیری= ]باب چهارم ، خوارزمی

نیز برای ادارة سرزمین وسیعی  ها آنمغوالن و جانشینان . ساالران بزرگ باقی ماند ديوان
زبان و خط فارسی از سوی ديگر،  .داشتندها  ديوان نیاز به حفظ، که آن را گشوده بودند
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چنان روايی گرفته بود که در مدت  شد، آن محسوب میها  که از ارکان اصلی اين ديوان
بنابراين همان  .زمانی طوالنی هم امکان تغییر آن به زبان و خط مغوالن وجود نداشت

ی از اصطالحات ديوانی از چند برخ؛ هرکار خود ادامه داد نظام ديوانی با تغییراتی به
کلی از بین  هبها  اما ديوان، نظام اداری و قوانین مغوالن وارد فرهنگ ديوانی ايرانیان شد

نرفت و اين نظام دقیق و ممتد تاريخی تا پايان دورة قاجار ادامه داشت و در اوايل دورة 
 .کم دگرگون شد و نهادهای اداری کمها  آمدن سازمان وجودبه با  پهلوی

 در کنار. نی آن، بسیار ناچیز استنسبت به عمر طوال، ها مانده از ديوانجا اسناد به
 است هبازماندها  هايی از ديوان نامه، شود تاريخی يافت می های مطالبی پراکنده که در متن

دو  بهشوند و  شناخته می« التترسّ»و « منشآت»با عنوان در میان پژوهشگران،  که
الت در سبک نثر فارسی منشآت و ترسّ. اند قابل تقسیم «لطانیاتس»و  «اخوانیات»دستۀ 

خاصی به  های ها و اصطالح تها لغ آن شوند و در ضمنِ می  جزو نثرهای فنی محسوب
 .اند ديوانی معروف های ها و اصطالح تهاست و به لغ خورد که ويژة اين متن چشم می

 
 ها منشآت و فرهنگ

برخی ديگر . است هوارد نشدها  ديوانی در فرهنگ یها ها و اصطالح برخی از اين لغت
ای خاص  در دورهها  فقط معنای لغوی يا اصطالحی آناند،  ها ذکر شده که در فرهنگ

های گوناگون  مختلفی که اين اصطالحات در دوره های و از معنی است همورد توجه بود
 .است هغفلت شداند،  داشته

يافتن ، است نويسان متفاوت بوده ی فرهنگها با توجه به اينکه اهداف و انگیزه
انتظاری ، اند های گوناگون پیدا کرده که اين اصطالحات در دوره گوناگونی های معنی

نويسان در  بايد گستردگی زبان فارسی و محدوديت فرهنگ، براين عالوه. نابجاست
مین چند بسیاری از منشآت در ه، از سوی ديگر. دسترسی به منابع را نیز در نظر گرفت

 ها تر نشانی از لغت های قديم اند و طبیعی است که در فرهنگ به چاپ رسیده، دهۀ اخیر
 .دست نیايد ها به و اصطالحات خاص آن
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، هااهدی است که در آن برای استخراج شهاي از اولین فرهنگ 
ی ، قانیخا ، سنايی ، : اند برده  از منشآت بهره

، ، الدين موالنا جالل ، رشیدالدين وطواط
چند در مقدمۀ اين فرهنگ . اند نظام گروسی از آن جملهی امیرمقام، و  قائم 

شده که اساس کار  ذکرنامه و يکی دو کتاب ديگر نیز دربارة اصطالحات ديوانی  پايان
ص ، 5311انوری  ←)است  هبود  هایاهدها و ش خلنوشتن مد

 .(وسه ـ نودودو پنجاه
 

 از دورۀ ایلخاني در چند اصطالح دیواني ناشناخته 
تصنیف محمدبن هندوشاه نخجوانی معروف به شمس  

به سلطان اويس ايلکانی است و  شده تصنیفهجری  919در اين کتاب که . منشی است
است تا کاتبان و دبیران براساس آن  ای بوده نامه شیوه، تقديم شده (هجری 999ـ953)

ها و عناوين بجا در تعیین  کارگیری لقب های ديوانی و اخوانی را بنگارند و با به نامه
و  ها در منشآت ترين کتاب که از مهم، اين کتاب. کار برند مرتبۀ هرکس دقت فراوان به

در فرهنگستان میالدی  5791 و 5795 و 5715 های در سال، نگاری است نامه آداب
علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربايجان به کوشش عبدالکريم علی اوغلی 

به اين چاپ وارد است که  ايرادهايی. است هد به چاپ رسیدزاده در سه مجلّ علی
 احمدی دارانی و هراتیان ←، ن تصحیحبرای نقد اي)زد سا تصحیح مجدد آن را ضروری می

5319). 
احکام ديوانی و تفويض اعمال به امرای مغول »که در  م در مجلّد سو

های مربوط  برخی از واژه، است« ...و وزرا و نوّاب ديوان سلطنت و استیفای ممالک و
، ايلخانی ر دورة ها يا کارهای ديوانی د ها معنی يا دربارة سازوکار برخی شغل به ديوان

اين مجلّد که  .اند های قديم و جديد مدخل نشده است که در فرهنگ توضیحی داده شده
قان نیست و حتی است، در اختیار بسیاری از محق دهمیالدی منتشر ش 5719در سال 
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آن استخراج  ها را از  هايی که مدخل برخی از چاپ آن مطلع نیستند و در فهرست کتاب
 .(ويک ص شصت، 5311انوری  ←)است  ای نشده ن اشارهبه آ، اند کرده

، نیز (هجری 911) کتاب  ، صاحب، مصنف محمدبن هندوشاه
نیز به معنای  در ضمن کتاب  اين نکته از آن جهت اهمیت دارد که .هست

ست به معنای ا و سعی کرده داشتهتوجهی ويژه ، ها و اصطالحات تخصصی کار خود واژه
 .5برد ها اشاره کند؛ در عین اينکه نامی از منابع خود نیز می دقیق آن

است،  هاستخراج شدسوم  دِجلّملغت و اصطالح که از  بیستدر ادامه 
آنچه پس از . شود نقل می، محمدبن هندوشاه و توضیح براساس حروف الفبا و با معنا

 :، براساس منابع ديگر استنگارندهتوضیحات  آيد می ۀ نشان
 

                                                      
کند که همـان مکـان    اشاره می« قُلعه»دهد، به  وقتی دربارة مصطلحات کاتبان توضیح می در آغاز . 5

 5715محمـدبن هندوشـاه    ←)آورد  جوهری می برای همین معنای دقیق آن را به نقل از . کاتب است
کنـد، ماننـد    اره مـی کنـد، بـه منـابع خـود اشـ      هايی ديگر نقـل مـی   يا وقتی مطالبی از کتاب( 11، ص 5میالدی، ج 

يا در همـان آغـاز   ( 71همان، ص  ←)نظامی عروضی نقل کرده  يا  هايی را که از  حکايت
 .است آورده( 11و  13همان، ص  ←)الدين ناموس دربارة آداب کتابت  آنچه را از حکیم
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 edrârادرار 

 
  (.110، ص 3 ، ج5791 محمدبن هندوشاه)

 مستمری، مرسوم، اجرا، وظیفه و مقرری ،
(. «ادرار»، ذيل 5391 دهخدا)انعام ، عطیه، راتبه

طور مرتب در رأس يک زمان  پول و مالی که به
است؛ جیره؛ مواجب؛  رسیده معیّن به کسی می

امین  شريک ←؛ نیز 5311انوری )مقرری 
5349.) 

 estexrâj استخراج

، 5791 اهمحمدبن هندوش) 
 (.541، ص 3 ج

 دهخدا ) آوری مالیات اخذ وجوه و جمع
گرد آوردن خراج و مالیات معموالً با (. 5391

 (.5311انوری )فشار و زور 
 ’eqtâ اقطاع

 (.51، ص 3 ، ج5791 محمدبن هندوشاه) 

 «يعنی حکمران زمینی را به رسم تیول  «اقطاع
اين نوع . او گردد ا از آنِبه کسی واگذارد ت

 «قطیعه»که مفردش  گويند می «قَطائع»ها را  زمین
امین  ؛ شريک11ص ، 5313خوارزمی )است 
، ای از زمین خراج بخشیدن کسی پاره(. 5349

 زمینی را به تیول دادن، کسی را اقطاع دادن
واگذار کردن زمین يا  .1(. 5391دهخدا )

که  (ان زمینمعموالً حاکم هم) سرزمینی به کسی
از درآمد آن استفاده کند و آن سرزمین را اداره 

زمین يا سرزمینی که به کسی واگذار  .2. کند
 (. 5311انوری )کردند؛ تیول  می

 *قار براوون
barâvunqâr

 

، ص 3 ، ج5791 محمدبن هندوشاه) 
13).  

 های ديگر آن برای صورت (←  

1963-1975, vol. 1, p. 206امین  ؛ شريک
لله ا ؛ رشیدالدين فضل«برانغار»، ذيل 5349
 (.1315ص ، 3ج ، نامه واژه، 5393

 bolârqu بالرغو

 ، ج5791 محمدبن هندوشاه) 
 (.19، ص 3

 (←  1963-1975, vol. 1, p. 213 ؛
ص ، 3ج ، نامه واژه، 5393لله ا رشیدالدين فضل

1311.) 
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 bolârqučiy بالرغوچیی

 
 (.11و  19، ص 3 ، ج5791 محمدبن هندوشاه)

 (←  1963-1975, vol. 1, p. 

213.) 

 bukâvul بوکاوول

محمدبن ) 
 (.45و  43، ص 3 ، ج5791 هندوشاه

 (←  1963-1975, vol. 2, p. 

، خوانساالر، سفید مطبخ بزرگ و ريش(. 301
در هندوستان به معنی داروغه و . باورچی
 خانه و کسی که اطعمه را پیش امرا و باورچی

دهخدا ) مستعمل است، سالطین قسمت کند
ناظر و  (.«بکاول»ذيل ، ، به نقل از 5391

، همان، به نقل از ) آبدار و شرابدار
داری که پرداخت  مأمور سر رشته .(«بکاول»ذيل 

سپاهیان و تقسیم غنايم در قشون و  حقوق و
تهیۀ غذا برای سکنۀ مدرسه و خانقاه از وظايف 

همان، )( مغول و تیموریايلخانان )است  بودهاو 
 ←؛ نیز معین به نقل از 

نامۀ  در واژه(. «بُکاوُل»، ذيل 5349امین  شريک
ضبط « بوکاؤل» به صورت 

با تعريفی که در تعريف آن است و  شده
 ←)متفاوت است ، آمده 
ص ، 3ج ، هنام ه واژ، 5393لله ا رشیدالدين فضل

  جملۀر که ازداری لشک رشتهسر مأمورِ .1(. 1311
مأمور  .2 .ايف او پرداخت مزد سپاهیان بودوظ

امیران يا  تهیۀ غذا و آشامیدنی برای شاهان و
، 5311انوری )مأمور  .3 .دربار  رئیس آشپزخانۀ

 (.«بوکاول»ذيل  ←؛ نیز «بکاول»ذيل 

 قار جاوون
jâvunqâr

 

 (.13، ص 3، ج 5719 محمدبن هندوشاه) 

 (←  1963-1975, vol. 1, p. 29؛ 
 (.«جَوانغار»، ذيل 5349امین  شريک
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[ ] hazr o taxmin و تخمین زرح

 محمدبن هندوشاه) 
 (.559 ، ص3، ج 5719

 برآورد کردن و تخمین زدن مقدار : حزر
ص ، 5313خوارزمی )محصول زراعت است 

، 5391دهخدا )تخمین زدن و حدس زدن (. 13
تخمین زدن و برآورد کردن  (.«حزر کردن»ذيل 

انوری )محصوالت زراعی برای اخذ مالیات 
، 5349امین  شريک ←؛ نیز «حزر»ذيل ، 5311
 (.«حَرز»ذيل 

 هاست برآورد کردن قیمت سبزی: تخمین ،
و در فارسی در مشتق شده  «خمانا»اين کلمه از 

خوازرمی )رود  کار می مورد شک و گمان به
تعیین کردن اندازة چیزی (. 13ص ، 5313

، 5311انوری )صورت تقريبی؛ برآورد کردن  به
 (.«تخمین»ذيل 

 zolâme ظالمه

محمدبن ) 
همان  ←؛ نیز 171، ص 3 ، ج5791 هندوشاه

 (.109، ص 1، ج 5795

  آنچه ، کردنداد، مظلمه، دادخواهی و ستم
، 5391دهخدا )ظلم ، ستم، زور ستده باشند به

انوری )شکايت؛ تظلم؛ دادخواهی (. «ظالمه»ذيل 
5311.) 
 qânun قانون

 
 (.555، ص 3، ج 5719محمدبن هندوشاه )

 

 (.«االمور قانون»، ذيل 5349امین  شريک) 

 qarâre šamsi قرار شمسی

 
 (.350 ، ص3، ج 5791 محمدبن هندوشاه)

 marsum مرسوم
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 (.191، ص 3 ، ج5791 محمدبن هندوشاه)

  رسوم و حق مأمور و مقرری و مواجب و
بر مواجب  عالوهاست و حقی که  انند آن آمدهم

به مستخدمان مخصوصاً لشکريان هر سال از 
آنچه (. 5391دهخدا )شده  طرف دولت داده می

از طرف حکومت يا دولت به کسی برای انجام 
انوری )شود؛ جیره؛ مواجب  کاری داده می

 .(5349امین  شريک ←؛ نیز 5313

 ma’išat معیشت

محمدبن ) 
 (.117 ، ص3، ج 5791 هندوشاه

 ذيل ، 5311انوری )ری؛ مواجب مستم
 (.«معیشت»

 moqâsse مقاصه

 
  (.110، ص 3 ، ج5791 محمدبن هندوشاه)
 [مساعده]=  کم کردن مقدار تلمیظ :صةمقا 

ی مقداری را که سپاهيعنی ، است از سلف
گاهی  .مساعده گرفته از حقوقش کم کنند

مقاصه در مورد بدهکاری مالیاتی شخص انجام 
ر اين صورت آنچه که پیش گرفته د، شود می
 شود عنوان حقوق پرداختی او محسوب می به
 (.19 ، ص5313خوارزمی )
 vazir وزير

 محمدبن هندوشاه) 
 (. 95، ص 3 ، ج5791

  دو قول است؛« وزير»و  «وزارت»در اشتقاق 
 «حمل»به معنی  «وِزر»ای لغويین گويند از  ارهپ

لک به دوش مُ بارِ چه سنگینیِ ؛است «بار»و 
قتیبه است و ابواسحاق   اين قول ابن. وزير است

و  «لحب»به معنی « زروَ»از کلمۀ : اج گويدزجّ
که چنگ در آن زنند رهايی از هالک را  «رسن»
، يادداشت به خط «وزير»ذيل ، 5391دهخدا )

 (.دهخدا
 yârqu يارغو
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، 3 ، ج5791 محمدبن هندوشاه) 
 (.31ص 

 1. 5395استرآبادی )نزاع  ؛دعوا .2. محاکمه ،
را به نقل  «يارغو»امین معنی  شريک(. 141ص 

است  آورده( 135ص ، 3ج )بهار  از 
امین  شريک)که از دوران مغول متداول شده 

، ذيل 5391 دهخدا ←؛ نیز «يارغو»، ذيل 5349
، 3ج ، 5391لله ا رشیدالدين فضل؛ «يارغو»

بازپرسی؛  .1(. «يارغوچی»ذيل ، نامه واژه
حکم  .3 .دادخواهی،  شکايت .2 .استنطاق

محلی که در آن قاضی به دعاوی  .2 .مجازات 
، 5311انوری )کند؛ محکمه؛ دادگاه  رسیدگی می

جلسۀ بازپرسی  صورت: يارغونامه(. «يارغو»ذيل 
  ←؛ نیز «يارغونامه»، ذيل همان)

1963-1975, vol. 4, p. 58.) 
 يارغونامه ← yârqunâme يارغونامه
 yâsâvol ياساول

محمدبن ) 
 (.41و  49، ص 3 ، ج5791 هندوشاه

 سواری که مالزم امرا و رجال بزرگ باشد 
، (، به نقل از 5391دهخدا )

ذيل همان، )طور عام  مأمور تشريفات درباری به
چوبداری را گويند که برای نظم  (.«يساول»

صفوف و طرد و منع بیگانه در دربار ارباب 
 .1(. 141ص ، 5395استرآبادی )دولت باشند 
ويژه مأمور  هب، مأمور ديوانی .2. نگهبان؛ قراول

ذيل ، 5311انوری )تشريفات در دورة صفوی 
، ذيل 5349امین  شريک ←؛ نیز «يساول»
، نامه واژه، 5391لله ا رشیدالدين فضل؛ «يساول»

 (.«جاساؤل»و « ياساؤول»ذيل ، 3ج 

 yurtji يورتجی

[اقامتگاه]= 
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 محمدبن هندوشاه) 
 (.13 ، ص3 ، ج5791

 5391دهخدا )کند  کسی که تعیین يورت می ،
، در دورة مغول(. ، به نقل از «يورتچی»ذيل 

مأمور رسیدگی به وضع يورت و تعیین محل 
ذيل ، 5311انوری )اقامت لشکر يا کاروان 

، ذيل 5349امین  شريک ←؛ نیز «چی يورت»
، 3ج ، 5391لله ا رشیدالدين فضل؛ «يورتچی»

 ,1975-1963 ؛ «تچیيور»ذيل ، نامه واژه

vol. 4, p. 216.) 

 
 :منابع

تصـحیح و  ، (بن مـاهرو  للهالملک عبدا الدين عین منشآت عین) انشای ماهرو، (5714) للهعبدا، ماهرو ابن
 .، الهورادارة تحقیقات پاکستان، مقدمۀ شیخ عبدالرشید و اهتمام محمد بشیر حسن

، میراث  آينۀ، مجلۀ «»، (5319)اکبر و اکرم هراتیان  علی، احمدی دارانی
 .133ـ157 های فحهص، 55 شمارة

 .، تهراننشر مرکز، روشن خیاوی يشويرا، ، (5395)نصیر بن محمد استرآبادی، محمدمهدی
 .، تهرانسخن، ، (5393)حسن ، انوری
 . ، تهرانسخن،  ،(5311)حسن ، انوری

، اساطیر، تصحیح و تحشیۀ احمد بهمنیار، ، (5314)محمدبن مؤيد ، بهاءالدين بغدادی
 .تهران

مقدمه و تصحیح و تحقیق ، ، (5397)بن عبدالمؤمن  حسن، حسام خويی
 .، تهرانمیراث مکتوب، زاده صغری عباس

 .، تهراندانشگاه تهران، تصحیح محمد روشن، ، (5315)بن علی  بديل، انیخاق
 هـای  فحهصـ ، 50لـد  ج، ، «اويـس جاليـر  »، (5310)ابوالفضل ، خطیبی

 .تهران، المعارف بزرگ اسالمیةرئمرکز دا، 541ـ545
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متـرجم حسـین   ، ، (5313)محمدبن احمدبن يوسف کاتب  للهابوعبدا، خوارزمی
 .، تهرانعلمی و فرهنگی، خديوجم

 .نامۀ دهخدا، تهران لغتمؤسسۀ ، ، (5391)( و همکاران) اکبر علی، دهخدا
 .، تهراندانشگاه تهران، به کوشش قاسم تويسرکانی، ، (5331)رشید وطواط 

، بـه تصـحیح و اهتمـام محمـد شـفیع     ، ، (میالدی 5754 / 5315) للها رشیدالدين فضل
 .پنجاب الهور، سلسلۀ نشريات کلیۀ پنجاب

، مصـطفی موسـوی   و محمـد روشـن    به تصحیح و تحشیۀ، ، (5393) للها رشیدالدين فضل
 .، تهرانالبرز

بنیـاد موقوفـات دکتـر محمـود      ،به کوشش نذير احمـد ، ، (5397)مجدودبن آدم ، سنايی
 .، تهرانافشار

، ، فرهنگستان ادب و هنر ايـران ، ، (5349)س یْمِشُ، امین شريک
 .تهران

دود وَمیـر  ، به تصحیح و تحشـیۀ  ، (5357)ابوبکربن زکی ، صدر قونیوی
 .، تبريزايرانمؤسسۀ تاريخ و فرهنگ ، سیديونسی

 .، تهرانعلمی فرهنگی، حسین خديوجم ۀترجم، ، (5315)ابونصر محمدبن محمد ، فارابی
فرهنگستان زبان و ، کن تصحیح معصومه معدن، ، (5315)خواجه عمادالدين محمود ، گاوان

 .، تهرانارسیفادب 
( میالدی 5791، 5795، 5715( )معروف به شمس منشی)محمدبن هندوشاه 

فرهنگستان علـوم جمهـوری   ، زاده به سعی و اهتمام عبدالکريم علی اوغلی علی، سه جلد، 
 .، مسکوشوروی سوسیالیستی آذربايجان

بـه اهتمـام عبـدالعلی    ، ، [(5344]=  1434( )معروف به شمس منشی)محمدبن هندوشاه 
 .تهران، ه و نشر کتاببنگاه ترجم، طاعتی

 .، تهرانانجمن آثار ملی، مقدمه و فهارس به کوشش ايرج افشار، (5343) 
به تصحیح و اهتمام محمد قزوينی و عباس اقبال ، ، (5315)بن احمد  علی، الدين بديع منتجب

 .، تهراناساطیر، آشتیانی
دانشـکدة  ، ارزی به تصحیح و اهتمام عـدنان صـادق  ، ، (5711)محمدبن عبدالخالق ، میهنی

 .، آنکاراالهیات دانشگاه آنقره
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علمـی و  ، ()، (5390)عبدالحسین ، نوايی
 .، تهرانفرهنگی
بنیاد فرهنـگ  ، مؤيدبه کوشش حشمت لد، ج، دو ، (5341ـ5341)الدين  جالل، يوسف اهل

 .، تهرانايران
, Gerhard (1963-1975), Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, 

4Bde, Wiesbadeen, Steiner. 


