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 من سمرقندینقد منشآت عبدالمؤ بررسی و
 (در ادب فارسی نگاهی به تحول سبکی فن انشاء با)

 مهرداد چترایی

 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 اسماعیلی فائزه

 .دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 چکیده
نامه ها و منشآتی است که از منشیان و صاحبان  ،دبیات فارسییکی از مهم ترین انواع دست نویس های به جا مانده  در تاریخ ا

این آثار عالوه بر آنکه نمونۀ زیبایی از آثار نویسندگان هر عهدی را در ..  دیوان رسائل و یا ادیبان بزرگ به دست ما رسیده است

های سبک شناسی رای تکمیل پژوهشگذارد، به لحاظ سبکی وتاریخی  نیز ارزش بسیار زیادی دارد تا جایی که باختیار ما می

 . و تاریخ تطور زبان ونیز تحقیقات اجتماعی وتاریخی هر عصر توجه به این آثار ضرورت فراوان دارد

-در این مقاله به بررسی ارزش محتوایی مجموعه منشآت نصراهلل بن عبدالم من المنشی السمرقندی، به عنوان یکی از مجموعه

های تاریخی و ادبی محققان برای پرداخته شده و نیز اهمیت این مجموعه در تکمیل پژوهش های ارزشمند ادبی و تاریخی

 . شناخت اوضاع ادبی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی دورة مغوالن و دورة تیموری نشان شده است

مین، منشورها، فتح نامه ها، نامه فرا: با بررسی انواع مختلف مکتوبات مندرج در مجموعه منشات نصراهلل بن عبدالمرمن، از جمله

توان به فن منشی باشد، میکه مربوط به قرن ششم تا اواسط قرن نهم هجری می ،های اخوانی و رسائل، تهنیت ها و تعزیت ها

مهم ترین وقایع تاریخی از  ،گری و ترسل و آداب و قواعد انشاء در آن عهد، القاب و عناوین مخصوص هر منصب، سبک نثر

فتوحات و محمدودة جغرافیایی هر مکان در هر دورة زمانی، رجال سیاسی و حتی مردم عادی، ساختار حکومتی، وظایف : جمله

 .های مختلف آن آشنا شدمناصب دیوانی، شرایط موقوفات و نیز اوضاع مذهبی و فرقه

 .ریمنشآت، نصراهلل بن عبدالم من المنشی السمرقندی، نثر فارسی، دورة تیمو: هاکلیدواژه

 مقدمه

ترسل و انشاء مجموعه ای از  نامه ها و کتبی را شامل می شود که با توجه به دستور نامه نگاری و آداب و قوانین خاص 

در اصطالح ادبی منشآت را مجموعه نامه های دیوانی یا اخوانی و شخصی گویند که منشی دیوانی یا . آن تألیف شده اند

 .نویسنده غیر دیوانی نوشته باشد

 :گاهی به تاریخ پیدایش انشاءن

یک اندر آیین نامک نپشتن پیشینۀ فن ترسّل وانشاء به آیین دبیری عهد باستان می رسد و متن پهلوی معروف 

منشی گری و دبیری در دوران باستان از ( 493. ، ص4939زرین کوب، . رک.)الگوی قدیم این سنت را به دست می دهد

فتح نامه ها، منشورها : مکتوبات این دوران را می توان به انواع .مقامی هم پایۀ وزیران بودمناصب بسیار مهم محسوب می شد و 

 .و فرامین، عهدنامه ها، سلطانیات و اخوانیات تقسیم کرد

. در دوران اسالمی نامه نگاری قبل از اسالم مورد تقلید قرار گرفت و در تکامل ترسالت عربی نقش مهمی را ایفا کرد

اسالم به دلیل گسترش کشورگشایی ها و فتوحات، شاهان به انتشار عقاد خود راغب شدند و همین امر باعث شد پس از ظهور 

با نفوذ اعراب در این دوره نثر عربی با اطناب و . نوشتن نامه های اداری و اخوانی و نیز رسائل دینی و سیاسی رونق بگیرد

فن دبیری با آرایش ( 433. ، ص4931رستگار، . رک)بدالحمید یحیی خواندتفضیل رواج یافت که می توان پیشوای این نثر را ع

رساله های مبالغه آمیز، . ها و ابتکارات و تفنن های فراوانی همراه شد و صنعت های لفظی و معنوی نثر را به اطناب کشانید

 .همراه با ترادف کلمات و آهنگ جمله ها رواج زیادی داشت

صی رعایت  می شد و در استعمال عناوین برای هر طبقه و یا هر فرد و وزرا و سرداران برای نگارش مکتوبات آداب خا

این امر باعث شداز دوران ساسانی به بعد نوشتن کتب در فن نامه نگاری و . و رجال مختلف و پادشاهان حدودی معین بود
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دبیری از معین الدین محمدبن عبدالخالق دبیری مورد توجه قرار بگیرد که قدیمی ترین کتاب فارسی در این زمینه دستور 

 .المیهنی است

در . سبک دیوان انشای ساسانی را دنبال کردند و انشای عربی را به فارسی کشانیدند ،دبیران ایرانی در دوران عباسیان

له های این دوران مناظره های ادبی و علمی، منشورهای اداری و دولتی گسترش یافت و فنون کتابت هم متنوع شد و رسا

ارتباط اداری میان خراسان و بغداد به تقلید از ادبیات . تسلیت، تهنیت و استعطاف و غیر آن رونق گرفت: دیوانی با موضوعات

 .عربی منجر شد و نثر منشیان ایرانی را به تصنعات و تکلفات فراوانی در شعر و نثر کشانید

 :ر استقدیمی ترین مجموعه های منشآت و ویژگی آن ها به شرح زی

نثر این مجموعه  .در نیمۀ اول قرن پنجم در کتاب تاریخ خود از بونصر مشکان مجموعه ای آورده: ابوالفضل بیهقی .4

 .ساده و روان است واخوانیات و سلطانیات، تا اواسط قرن ششم این سادگی را ادامه می دهند

به نام عتبه الکتبه فراهم آورد انشای او در قرن ششم مجموعه منشآتی ارزشمند : منتخب الدین بدیع اتابک جوینی  .2

این سبک در این دوره پیروی شد و از سبک . دارای جزالت و استحکام و در عین حال آکنده از سجع و اطناب است

 .نامه های ساده و ملطفه ها و توقیع های عاری از تکلف عهد غزنوی بیرون آمد

ازی و عربی به نام ابکار االفکار فی الرسایل واالشعار، تالیف در اواخر قرن ششم مجموعه مکاتیبی به ت: رشیدوطواط .9

ذبیح اهلل . رک. )کرد که پس از او صنعت بازی ها و سجع پردازی های آمیخته به اطناب و تطویل و تکلف به وجودآمد

 (413-411. صص: 4، ج4931صفا،

ان به کمک سجع و موازنه و از سده های پنجم وششم هجری جمع آوری و تدوین منشآت رایج شد و نویسندگ

 .جناس و مراعات النظیر حداقل معنی را در حداکثر عبارت می گنجاندند و با این روش با هم در رقابت بودند

 :انواع انشاء

در تمدن اسالمی دو نوع انشای سلطانی و اخوانی کتابت می شد که این دو انشاء بر اساس موضوع به اقسامی تقسیم 

 :می شوند

 نیاتسلطا: الف

. نامه های سالطین و امرا به یکدیگر یا به زیردستان خود و یا از زیردستان خود به ایشان، نامه های اداری و دیوانی

سلطانیات با نعت و دعاهای فارسی و . بعضی از سلطانیات جنبۀ دوستانه و اخوانی دارد و بعضی دیگر نیز رسمی و دیوانی است

م وصول نامه و آورنده آن و شرح اشتیاق و نیز علت نوشتن نامه و انتظارات، با دعایی مختصر عربی آغاز می شوند و بعد از اعال

منشور، فتح نامه، مواضعه، : از جمله. سلطانیات را می توان بر اساس موضوع به انواعی تقسیم کرد. به زبان عربی پایان می پذیرد

 .گشادنامه، عهدنامه، سوگندنامه، مشافهه، امان نامه و قصه

 از مهم ترین نوع فرامین که حکم مناصب بزرگ را برای تفویض مشاغل از سوی دربار صادر می : منشور ها و فرامین

 . کند و به مُهر شاه می رسد

 بعد از فتوحات بزرگ در دیوان رسائل تحریر می شد و با مقدمه ای متناسب با موضوع ودر مورد شواهد : فتح نامه

همرا آیات و اخبار و امثله و مضامین مبنی بر وجوب جهاد، آغاز می شد و به شرح نبرد و دلیل دینی و اخالقی و سیاسی به 

مبادرت و تاریخ شروع آن و لزوم اعالم نتیجه به وسیلۀ مبشران به حکام و سالطین و نیز خاتمه و نتیجه جنگ پرداخته می 

  .از قرن ششم به بعد فتح نامه ها به صناعات مختلف آراسته شد. شد

 قرار دادی که به صورت کتبی بین سلطان و یکی از رجالی که شغل جدید یافته یا دو تن از رجال بسته : مواضعه نامه

 .شرایط شغلی دیوانی و یا مالی در آن ذکر می شود. شود

 اخوانیات : ب

ه اینست نکته قابل توج(. 493، ص4939زرین کوب، )«نوشت و خواند شخصی که بین اشخاص واقعی مبادله شود»

این نامه ها در آغاز با جمله دعایی و نعت کوتاه به شرح اشتیاق . که این نامه ها در همه حال به زبان فارسی نوشته می شد

گاهی انتظارات و نیز خبر از صحت حال و سالم و تحیت نیز . پرداخته می شد و در خاتمه نیز با جمله دعایی به اتمام می رسید
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رکن این مکتوبات شرح اشتیاق است که نویسنده با دقت فراوانی صناعات و استعاره ها و کنایات و  زیباترین. اضافه می شد

نامه های اخوانی هم از لحاظ . اگر این نامه در جواب بود، تاریخ وصول نیز ذکر می شود. مضامین شعری را به کار می برد

نامه، مفاوضه نامهف خدمت نامه، وقف نامه، وکالت نامه، بیع تهنیت نامه، تعزیت : موضوعی انواعی دارند که مهم ترین آن ها

 .شرط نامه، قباله نویسی، استفتا، شراکت نامه،  وصیت نامچه و مکتوبات تعلیمی  است

در لغت به معنای جواب و سوال و سوال و پاسخ است و در اصطالح نامه هایی که شخص برتر به مقام پایین : مفاوضه -

 .ایی نوشته شودتر نویسد و یا به همت

 شادباش فتح و ظفر و پیروزی: تهنیت نامه -

 .ابراز ناراحتی از واقعه ای ناگوار همچون مرگ یکی از رجال: تعزیت نامه -

 عریضه، کاغذ، مراسله، کتاب رساله: خدمت نامه -

 :مختصات سبکی منشآت از قرن ششم تا نهم

 :اواخر قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم            

 راوان از لغات و ترکیبات عربیاستفاده ف .4

 تألیف کتب فارسی بیشتر از دوران قبل .2

 آمیخته شدن نثر به آرایه های لفظی و معنوی به تدریج .9

 رواج تمثل به اشعار و امثال فارسی وعربی .1

 بیرون آمدن از ایجاز و اختصار .3

 از دست دادن اصالت نثر .6

 (463. ص: 9، ج4936بهار، . رک( )با روی کار آمدن مغوالن)رواج تاریخ نویسی .3

 .  هر قدر تمایز بین مقام کاتب و مخاطب بیشتر بود عناوین و نعت ها هم بیشتر می شد .3

 :اواخر قرن هفتم تا اوایل قرن هشتم

عدم توجه به اصالح نثر که موجب عدم دقت در کاربرد کلمات و از یاد رفتن دستور صرف ونحو شد و در نتیجه نثری  .4

 .واج یافتضعیف و سست و بی بنیاد ر

 از یاد رفتن امثال فارسی .2

 کاربرد فراوان مجاز و در نتیجه از بین رفتن معنی حقیقی عبارات .9

 حذف افعال با قرینه و بدون قرینه .1

از دست رفتن ارزش کتب تاریخی و ادبی به دلیل کنار گذاشتن سنت قرائت کتب نزد استاد که این امر باعث ورود  .3

 (933، ص 4939زرین کوب، . رک)شد تحریفات و الحاقات در نسخ مختلف

 رواج نثر مصنوع و مسجع  .6

 .بخش اعظم مکتوبات به عناوینو نعت ها اختصاص داشت .3

 :اواخر قرن هشتم تا اواخر قرن نهم

 رواج تذهیب نسخ خطی و به خصوص نسخه های قرون گذشته  .4

 .گسترش روند تاریخ نگاری که در دورة مغوالن مرسوم بود .2

 مزین حتی در متن های تاریخی و آثار صوفیانرواج انشای دشوار و  .9

 تحلیل اشعار و تضمین مصراع ها و نیز آوردن اشعار سست به عنوان شاهد .1

 تلمیح آیات قرانی .3

 کم شدن استعمال لغات عربی مشکل .6

 افزایش القاب و عناوین و درازگویی و مفصل نویسی در انشای منشیان .3

 حذف افعال بدون قرینه .3
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 رواج زبان ترکی  .3

ل نویسی که از ویژگیهای زبان شناسی قرن پنجم و قرن های ششم تا دهم محسوب می شود که البته جزو مشکو .41

 (943. مایل هروی، ص. رک.)رسم الخط نیست

مسائل اخالقی، عرفانی، تفسیر قرآن، تراجم احوال، مسائل علمی و : تنوع موضوعی در نوشتن مکتوبات از جمله .44

 تاریخی و دیگر موضوعات

 بحث

ت نصراهلل بن عبدالم من المنشی السمرقندی یکی از منشآت مهم و ارزشمند است که در اواسط قرن نهم هجری کتابت منشا

چهار مکتوب در این مجموعه انشای همین نصراهلل بن . شده است و مکاتبی از قرن ششم تا قرن نهم هجری را شامل می شود

 .عبدالم من است که به آن اشاره خواهد شد

 :مع و کاتب مجموعهمعرفی جا

و آثار او اشاره کرده اند به شرح زیر ( جامع و کاتب مجموعه)منابعی که در آن به نصراهلل بن عبدالم من المنشی السمرقندی 

 :است

چنانکه سعید نفیسی هم در تکملۀ تاریخ نظم ونثر خود ذکر کرده است،  ،نصراهلل بن عبدالم من المنشی السمرقندی .4

تدوین کرد و بدین واسطه به شاهرخ تقدیم ( وزیر ال  بیک)هشتم بوده که مجموعه خود را برای ناصرالدین از نویسندگان قرن 

 (. 333. ص: 2ج. 4911نفیسی، . رک.)نمود

، نصراهلل بن 3361عالمه شیخ آقا بزرگ طهرانی نیز در جلد بیست و سوم کتاب الذریعه الی تصانیف الشریعه، شمارة  .2

نصراهلل بن عبدالمؤمن المنشی »: نویسندگان قرن هشتم و اوائل قرن نهم معرفی می کند عبدالم من را در زمرة

( 243سنا)له مجموعه منشآت و مکاتیب و فرامین و مناشیر و غیرها فی طهران. من القرن الثامن و اوائل التاسع السمرقندی

فریدون عکاشه و : مثل. ه نفسه و منشآت من غیرهتحتوی المجموعه منشآت.اوائل الرقرن التاسع و یحتمل ان یکون بخطه ایضاً

ملک اختسان و خواجه نعمان الدین و الجامی و غیرهم و رساله الکواکب الدریه فی منافب الحیدریه من انشاء برهان الدین 

 «.ابواسحاق الکرمانی و العرائس للوطواط

سخن می گوید که وی از ندیمان و خواند میر در کتاب حبیب السیر خود از شخصی به نام خواجه عبدالم من  .9

ظاهراً کاتب این مجموعه پسر همین عبدالم منی باشد که خواند میر از آن سخن . منشیان خاص در بار ال  بیک بوده است

با این مطلب می توان گفت او به واسطۀ جایگاه پدرش توانسته به دربار راه ( 93. ص :1، ج4931خواندمیر، . رک)گفته است

 -66. ، صص4939منوچهری و اورجی، . رک)واسطۀ خواجه ناصرالدین وزیر  مجموعه خودرا  به شاهرخ تقدیم نماید یابد و به 

63) 

شرح شواهد »اثر دیگری از نصراهلل بن عبدالم من را نام می برد به نام ( دنا)در فهرست دست نویس های ایران .1

و شرحی است بر شواهد کتاب مطول فی شرح تلخیص المفتاح  که این اثر به زبان عربی در بالغت نوشته شده است« المطول

ق کتابت شده و .334محفوظ است که در ربیع الثانی  4433نسخه ای از این کتاب در کتابخانۀ مرعشی قم به شمارة . تفتازانی

در . ق.332رجب ، به خط نستعلیق، در 993نسخۀ دیگر آن در کتابخانۀ مدرسه صدر بازار اصفهان به شمارة . برگ دارد 33

 (324. ص: 6،ج4933مصطفی درایتی، : ک.ر)برگ موجود است 411

 :معرفی نسخه

مجموعه ای است از مکتوبات و مراسالت و منشور هایی که از قرن ششم تا اواسط  ،منشآت نصراهلل بن عبدالم من

شده، که او در نیمه اول قرن نهم  جمع آوری( نویسنده قرن هشتم)قرن نهم را شامل می شود و توسط نصراهلل بن عبدالم من

این نسخه ابتدا در تملک مهدی بیانی بوده و بعداً به کتابخانۀ مجلس شورای ملی تقدیم شده و اینک . آن را کتابت کرده است

 . س در آن کتابخانه بر جای مانده است.س 243با شمارة 

سطر می 29فحۀ آن کامل و مشتمل بر ص 431صفحه است که  436برگ و  33این مجموعه در قطع بیاضی، شامل 

 . خط آن نستعلیق ابتدایی و جلد آن تیماج مشکی یک الیی است. باشد
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آغاز آن دیباچه ای است که نصراهلل بن عبدالم من آن را انشا کرده و انجام آن  .آغاز و انجام این مجموعه افتاده است

 .است رساله ای است به نام نزهه المسرور که معلم یزدی م لف آن

این مجموعه رقم و تاریخ ندارد ولی طبق شواهدی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، می توان گفت بین سال های 

 .ق کتابت شده است.313ق و .341بین سال های 

از ویژگی های مهم این مجموعه مشکول نویسی است که کاتب به صورت موردی، برخی کلمات را بر اساس لهجه 

 .شکل داده استرایج آن زمان 

 :نقد و تحلیل محتوای مندرجات مجموعه

از کاستی های این مجموعه می توان به نداشتن . نامه و مکتوب و منشور و رساله را در بر دارد 31این مجموعه 

ه کتابت شده است، زمان نگارش بقی 311ترقیمه در پایان نا مه ها اشاره کرد که به جز فتح نامه دهلی که در شعبان سنۀ 

عالوه بر آن بسیاری از مکتوبات بدون نام نویسنده و حتی عنوان مکتوب . مکتوبات را باید بر اساس شواهد تاریخی آن حدس زد

 .و نیز بدون نام گیرنده نوشته شده است

از آن جایی که مکتوبات این مجموعه شامل قرن های ششم تا نهم هجری است می توان مندرجات آن را براساس 

 :ا تقسیم نمودمولف آن ه

 (جامع و کاتب مجموعه)چهار مکتوب به انشای نصراهلل بن عبدالمؤمن منشی سمرقندی( الف

در دیباچۀ این مجموعه که حمدله و بسمله آن افتاده است، نصراهلل بن  :(2-4متن منشآت، ص . رک)دیباچه .4

 :ده استعبدالم من که از کاتبان قرن هشتم و اوایل قرن نهم است به نکاتی اشاره کر

 از برای عالی جناب آصفی مآب،»این مجموعه را چنان که خودش گفته است به واسطۀ خواجه ناصرالدین وزیر. ..

تقدیم « آنک شاه اختران، رخ بر آستان او دارد»و به شاهرخ « به تحریر آوردم.. .خالصۀ زمرة بشر، خواجه ناصرالدوله والدین

ق، سال .313، یعنی شروع حکمرانی ال  بیک و )ه .341مجموعه در بین سال های  نموده، بنابراین می توان پی برد که این

 .کتابت شده است( 411. ، ص4996بارتولد، . رک)فوت خواجه ناصرالدین وزیر، وزیر ال  بیک  

  هدف جمع آوری آن را متفرق بودن این مکتوبات در مسوّدات دیگر خوانده است و نیز اینکه این صحیفه منشآت

اما . و افاضلی را شامل می شود که در عالم مشهورند و چنین سخنانی غذای روح است و هر طبع لطیفی به آن میل دارد اکابر

 . ظاهراً هدف اصلی تقدیم کردن به شاه زمان و کسب اسم و رسم بوده است

 و از صحیفه ای صفحه از هر شهری بهری و از هر کتابی بابی و از هر نسخه ای رقعه ای »: چنان که کاتب نوشته است

 .این مطلب به اثبات می رسد که مکتوبات این مجموعه از نظر موضوع  متفرق و پراکنده است. «ای اختیار و انتخاب کردم

این نامه : (33 -34متن منشآت، گ. رک)4منشور سلطنت کرمان از محمد بن مظفر به فرزندش شاه شجاع .1

 :اثبات می کند که

 سیرجان، والیت اربعه، کوبنان، راور، بافق، بهاباد و بلوک : نشاهان تا سواحل هند و توایعسلطنت کرمان از سرحد کرما

 .هرموز و کیج و مکرانات را شامل می شود: اقطاع

 به دست محمدبن مظفربود( آخرین پادشاه ایلخانی)سلطنت کرمان در عهد ابوسعید بهادر خان. 

 و این مطلب ویژگی دوران سلطنت «ل گستری رفیق کرده استهنرمندی را با عد»:در مورد شاه شجاع می گوید که ،

تاریخی هم دورة شاه دیگر چنانکه در منابع . شاه شجاع را که به هنر و ادب اهمیت زیادی داده می شد، به اثبات می رساند

 (413. ص ،4933پژوهش دانشگاه کمبریج، . رک)شجاع را پر بارترین و درخشان رین دوره ادبیات فارسی خوانده اند

 نصب و عزل بزرگان عرصۀ دین : در این مکتوب می توان به وظایف دیوانی آن عصر به عنوان  حاکم پی برد، از جمله

و دولت و تمام مباشران اعمال و اشغال آن حوزه، تعیین مناصب و واگذاری کلیه امور شرعی و دیوانی در آن والیت، همه 

                                                           
1
(221.ص:11،ج1389درایتی،.رک)- 
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ینان تحت اوامر حاکم هستند، تعیین کوتوال، حفظ قالع و ضبط حصون، صیانت از لشکریان مغول و تاجیک و اعراب و صحرانش

 .اموال و کلیۀ افراد آن دیار

 وصایای امیر محمد به شاه شجاع در روش مملکت داری صحیح برای مصون ماندن سلطنت از انقراض از جمله :

و نهی از منکر، پیروی از رسوم جهان داری و آیین  پیروی از شریعت محمدی و استمرار به عمل به امور دینی، امر به معروف

سلطانی، واگذاری امور به افرادی که زیردستانشان از آن ها متضرر نشوند، هراسمند کردن عمال والیات از سطوت خویش تا 

ندة ناامنی، روشن کن.  تعدی و تجاوز به رعیت نکنند، دوری از خطابات شدید با رعایا برای  ایجاد آرامش و رفاه در سلطنت

چنانکه در منابع دیگر مربوط این دوره . مشوش بودن اوضاع و خودسری کارگزاران و عدم ترس آن ها از حکومت مرکزی است

و استبداد ها وخودکامگی های  را به دلیل کشمکش های مداوم شاه شجاع با برادرانش بر سر دست گرفتن قدرت و نیز تعصبات

 (3/22. ، ص4939کتبی، . رک) سیاسی می دانندمحمدبن مظفر، دورة نابسامانی 

 :(413-413متن منشآت، گ . رک)حکم تولیت به دستور امیر تیمور گورکان برای خواجه جمال الدین افضل .9

در این نامه قصد تیمور در ابتدا منصب شیخی و تولیت اوقاف تمام خیرآباد بخار و نصف خیر آباد سمرقند بوده است که به 

 :در این نامه ثابت می شود که. کی این وصیت میسر نمی شوداقتضای قضای فل

 چنانکه در منابع هم اشاره شده است حکومت های «به استقالل، جهان مسخر کرد»:دراین نامه گفته شده  که تیمور ،

ور همه از محلی و امارت نشین هایی که بعد از سقوط مغول هر یک در گوشه و کنار به طور مستقل قدرت گرفتند با ظهور تیم

 ( 44. ، ص4933پژوهش دانشگاه کمبریج، . رک)میان برداشته شد و کل جهان توسط یک قدرت واحد اداره شد

  در این نامه علت ممتاز بودن تیمور نسبت به دیگر خواقین را تعلیم سادات، احترام به مشایخ و اکرام صوفیان و توجه

این مطالب نیز . حیای اراضی موات و شناخت مقادیر اهل استعداد می داندبسیار او به بقاع و نیز تأسیس مدارس و مساجد و ا

همچنین توجه به زمین ها و کشاورزی و نیز . در منابع آمده است که تیمور برای کسب حمایت به مشایخ احترام می گذاشته

و هنرمندان را از مناطق فتح معماری و تاسیس مساجد در دورة تیموری که بیشتر آن مربوط به خود تیمور است که استادان 

شده به سمرقند می آورد و  نمونه آن ساخت مسجد بی بی خانم در سمرقند است که نشان از شکوفایی و اوج تکامل هنر 

 (434-413. همان، ص. رک)معماری توسط تیمور دارد 

 که منظور از بنای عالی،  «از برای اعالی این بنای عالی به اتمام رسید»اشاره شده که در شهر کش به اشارت تیمور

است که در منابع آمده است که تیمور برای ساخت این بنا از بهترین و حرفه ای ترین ( سبزوار)معماری کاخ تیموری در کش

 (همان. رک.)هنرمندان به ویژه هنرمندان مرکز و جنوب ایران استفاده کرده است

 ف محصول خیرآباد سمرقند را مصرف کند و حکم تولیت و الدین افضل، نص لدر این نامه اشاره می شود خواجه جما

 .منصب شیخی اوقاف مدرسه و خانقاه شجاع الدین امیر زاده محمد سلطان را نیز به او تفویض کرد

 نصب و عزل متولیان و عمال به صالح دید رای صاحب منصب، رسیدن این : وظایف این منصب به این شرح است

حفادش، گسترش عمارت و نیز تکثیر محصوالت وقف شده، عزل مباشرانی که از دیانت برخوردار منصب بعد از او به اوالد و ا

 .نیستند

 یاری و مساعدت شخص : وظایف سالطین و امرا و اعیان و اصحاب دیوان و مباشران و عامه رعایا در قبال این منصب

 .ر شده است برای نصب این مقاممنصوب، انجام وظایف تکریم او، اعتماد به طغرای سلطانی و حکمی که صاد

این مکتوب در روز پنجم ماه رمضان از  (:413 -413متن منشآت، گ. رک)جواب رسالة میمیه فریدون عکاشه .1

 .سمرقند نوشته شده است که با استدعاء عفو و اغماض را طلب می کند

 : چهل مکتوب از فریدون عکاشه. ب

جالل الدین مسعود شاه و شیخ .ن و منشیان دو شاه اینجو یعنیجالل الدین فریدون معروف به عکاشه از مترسال

منشآتی از او برجای ( 33. ، ص4936قاسم غنی، . رک. )او از جمله شاعران و نویسندگان قرن هشتم است.ابواسحاق اینجو است

 بن عبدالم من در مجموعه منشآت نصراهلل. ، در کتابخانۀ مجلس شورای نگهداری می شود423334مانده است که به شمارة 
                                                           

1
(1391جمشیدیان،.رک)تصحیحشدهاست1391اینمجموعهدرتابستان- 
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عالمه شیخ آقا . مکتوب ان در نسخه منشآت عکاشه  نیز ضبط شده است 41چهل مکتوب از عکاشه وجود دارد که از این میان 

فریدون عکاشه، جالل الدین منشی ملوک آل اینجو، من قرن ثامن له »»: بزرگ طهرانی در مورد این مجموعه چنین می نویسد

نخلیه و ایضاً  ،حدیدیه، ربیعیه، رحیقیه، فتح نامه، میمیه: یه فارسیه سمی بعضها به اسم خاص مثلمن المنشآت تاریخیه و ادب

 4«مکاتبات الی االشخاص فی التهامی و التعزیه مر بعضها بعنوانها الخاص

غیاث الدین کیخسرو، پسر (: 1-9متن منشات، گ . رک)1رسالة ربیعیه در مدح ملک غیاث الدین کیخسرو .4

 ( 31. قاسم غنی، ص.رک).فوت می کند 393محمود اینجو است که در  شرف الدین

جالل الدین از شاهان اینجو و (: 41-3. متن منشات،ص. رک) 9رساله ربیعیه در مدح جالل الدین مسعود شاه .2

. همان، ص. رک)کشته شده است 319رمضان  43پادشاهی کرد ه و در  311تا  396حکمران فارس است که در سال های 

در پایان این رساله قصیده ای در مدح جالل الدین سروده است که به گفتۀ سعید نفیسی ( 262. ص: 4؛ حافظ ابرو، ج423

عکاشه در ساختن قصاید مصنوع و موشح دست داشته و نمونه نثر او دو قصیدة ربیعیه و رحیقیه اوست که مقدمه ای منشیانه 

 (241. ص ،4969نفیسی، . رک.)به نثر بر آن ها نوشته است

در متن این پیروزی را خطاب به سلطان غیاث الدین : (44-41متن منشآت، گ. رک)در شرح صعود به قلعة سپید .9

بر کوهی بلند واقع . فرسخ باشد1قلعه سپید قلعه ای در غایت استحکام و فسحت عرض و طول ان مقدار » .کیخسرو نوشته اند

 (321. ،ص4936غنی،)«راه آن بسایر پر پیچ و خم است. راوانی استشده و در حوالی آن  و در نفس ان نیز آب های ف

. این نامه در جمعه هفتم ماه محرم نوشته شده است :(49-42متن منشآت گ. رک)نامه التزام میم در تمام کلمات .1

 .که نمونه ای زیبا از مهارت ادبی عکاشه در استفاده از صنعت التزام است

با مطالعه متن نامه که این نامه از جانب جالل الدین است : (43-49همان، گ . رک)نامه ای در تهنیت فتح وظفر   .0

منظور از جالل الدین، همان جالل الدین مسعود  1و با مراجعه به عنوان این نامه در منشآت عکاشه و نیز رجوع به تصحیح غنی

 . شاه اینجو است

نامه ها نشان دهندة دانش باالی عکاشه  این: نامه هایی که در مورد اصطالحات علوم مختلف نوشته شده .1

این نامه ها به جز . نسبت به علوم مختلف و نیز مهارت ادبی او در به کار گیری این اصطالحات در نثری مصنوع و متکلف  است

 0 .اصطالحات استیفاء، در منشآت عکاشه نیز آمده است

 46-43متن منشات، گ . رک: فی مصطلحات منطقین 

 43-46گ . همان. رک: با و الحکمافی مصطلحات االط 

 43همان، گ . رک: فی مصطلحات االستیفاء 

 43-43همان، گ . رک: فی مصطلحات نحوتین 

 21همان، گ . رک. فی مصطلحات الصرفییین 

 92-94گ : همان. رک. نامه به طبیب االطبا 

خواندن متن برخی از این  با :نامه های بدون عنوان یا با عناوینی چون من انشائه و یا من منشآت رحمه اهلل .5

نامه ها می توان تا حدودی به موضوع ویا مخاطب آن ها پی برد ولی متأسفانه در قسمت دیگر از این نامه ها حتی با رجوع به 

 .:متن نامه هم نمی توان به واقعه تاریخی یا مطلب خاصی پی برد، در برخی از آن ها حتی به نام شخصی هم اشاره نشده است

 در متن این فتح را به جمال الدین شیخ ابواسحاق اینجو تبریک گفته اند :(29-22همان، گ. رک)فتح در تهنیت . 

                                                           
1
(7938.ش:3طهرانی،ج.رک)- 

2
توبدرنسخهخطیاینمک(.113-112.،صص1386غنی،.رک)یهتاریخعصرحافظبهتصحیحایننامهپرداخته؛درحاشقاسمغنی- 

(27منشاتعکاشه،گ.رک)،کتابخامهمجلسشورایملیکتابتشده12887منشآتعکاشه،ش
3
.رک)اینمکتوبدرنشخهمنشآتعکاشهنیزموجوداست(.124-119.غنی،صص.رک)قاسمغنیبهتصحیحایننامهپرداختهاست- 

(1منشاتعکاشه،گ
 
(111-119.،صص1386ی،؛غن175منشآتعکاشه،گ.رک)- 
 
(83گ:،طبیباالطبا71گ:،علمصرف73گ:،علمنحو91گ:،حکمت77گ:منشآتعکاشه،اصطالحاتمنطق.رک)- 
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 (23-29همان، گ. رک)نامه ای به محمد الدین که مسند قضای خود را از اصفهان به عراق منتقل می کند 

 آلخر از شیراز نوشته شده و در این فرمان در اول ربیع ا(: 23-23متن منشات، گ . رک)فرمان حکمی به نصره الدین

آن از جماهیر لشکر مغول، تاجیک، احشام شور، لورو تراکمه خواسته شده که از بغداد و بصره، لرستان، شیراز، شبانکاره، کرمان، 

و جزایر و تالفی کردن قصدی را که در برکناری خاندان شیخ (کیش)کیج و مکران همه مالزمت کنند تا برای گرفتن قیس 

 .ظاهرا منظور شیخ ابواسحاق بوده است.م السعید جمال الدین کرده شده متحد شونداالسال

 (.93همان، گ. رک)نامه ای که در جواب مفاوضه امام صدرالدین از جانب محمد طوسی نوشته شده است 

  شده و نامه ای در جواب تعزیت فوت پادشاهی که بعد از فوت ملک سعید عمید الملک بسطامی رخ داده است نوشته

. ، همان.رک)در آن به دو دُرّ یتیم اشاره می کند که منظور فرزندان این شاه است که از غم از دست دادن پدر محزون اند

 (11-19گ

  نامه ای که در دوازدهم محرم از محروسۀ شیراز نوشته شده به صدر الدین و به اطالع رسانیده که خواجه تاج الدین از

 (16-13همان، گ . رک.)ه برای تجدید دوستی واجب دیدم با او همنشین شومراه هرات عبور می کرد، بند

 (13-16همان، گ. رک)شوق نامه ای که در اوایل صفر نوشته شده در جواب مالطفه ای که رسیده 

 (31-13همان، گ. رک)استشهاد و خبری که بدعت  در یکی از والیات را به سلطان می رساند 

  فی دعوه ]این مکتوب در منشآت عکاشه با عنوان  :(31همان، گ.رک)لهو نوشته شدهنامه ای که در دعوت به مجلس

 ( 413منشات عکاشه، گ. رک)آمده است[ الی مجلس اللهو و الهزل

گ : همان.رک)4نامه ای که در جواب تعزیه نامه شیخ االسالم امین الدین نوشته شده در عزای محمود شاه .3

تقیم  به واقعه کشته شدن محمود شاه و نیز محل دفن جنازة او و در نتیجه یافتن سال اهمیت این نامه در اشاره مس (:23-94

 .نگارش نامه است

  قاسم غنی منظور از امین الدین را امین الدین کازرونی از عرفای معروف قرن هشتم می داند که منصب شیخی را در

ظ بوده و شعر فارسی را هم نیکو می سروده است و کثیری از بزرگان چون خواجو و حاف عفارس داشته و مورد احترام جم

 ( 33. ، ص4936غنی، . رک)منظور از محمود شاه را شرف الدین محمود شاه اینجو می داند

 سر مبارکش که به افسر شهادت متوج بود در پای عرش سای سیدجلساالرحمن »: در متن نامه اشاره شده است که

محمود شاه به اتهام  396در نیمه رجب : غنی این واقعه را چنین شرح داده که «.«بیر باشدقدوه اولیاءاهلل ابوعبداهلل الشیخ الک

در ( برادر هوالکو)اینکه یکی از اعقاب هوالکو را در خانه خود پنهان کرده و خیال دارد او را به سلطنت بردارد، به دست آرپاگاون

ز فرار کردند و سال بعد که آرپاگاون کشته شد، جنازة پدر را به پسران محمود بعد از کشته شدن پدر از تبری. تبریز کشته شد

 (36. همان، ص. رک. )شیراز بردند و در جوار مقبرة ابوعبداهلل شیخ کبیر دفن کردند

  دانست که محمودشاه کشته می شود 396با رجوع به منابع می توان تاریخ نگارش نامه را در حدود سال. 

از غرة »و « روز طرب رو نمود روزه به پایان رسید»: با رجوع به نامه: (99-92گ  متن منشات،. رک)در تهنیت عید .3

 .، منظور تبریک عید فطر و پایان ماه رمضان بوده است«غرای عید طرّة مشکین شب قدر برداشته اند

بعد از . ستدر عشر آخر شهراهلل الحرام به جالل الدین نوشته شده ا: (13-13، همان، گ .رک)منشآت فایقه الرایقه .45

 . تقدیم مراسم دستبوس، رفع مرافعه را خواستار است

 در این مکتوب جالل الدین با لقب سلطنت پناه خوانده شده که با توجه به گفته معلم یزدی در مواهب الهی که :

ین دو سلطان سلنت پناه را برای شاه شجاع و خالفت پناه را برای مبارزالدین محمد وضع کرده تا از ذکر القاب طوالنی ا

می توان گفت منظور از جالل الدین باید جالل ( 43. ، ص4926یزدی، . رک)بپرهیزد و حجاب ابهام را از پیش خواننده بردارد

 .باشد(فرزند سوم مبارزالدین محمد مظفر)الدین شاه شجاع 

                                                           
1
(81-78.،ص1386غنی،.رک.)قاسمغنیتصحیحنامهراآوردهاست- 
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و بیماری دو  عکاشه از ضعف. خطاب به جالل الدین نوشته است: (32-34متن منشات، گ. رک)در تهینت فتح  .44

 .ماهه خود خبر می دهد که او را در خانه منزوی کرده و نمی تواند به حضور سلطان برسد

منظور از ملک فارس (:  31-32همان، گ. رک)مکتوب به زبان ملک فارس به ملک معزالدین حسین هروی .41

به حکومت رسید و سقوط  392در معزالدین حسین مقتدر ترین سلطان آل کرت است که . است 4سلطان شیخ ابواسحاق اینجو

 (. 449-442. صص: 4، ج4996یزدی، . رک)مغوالن نیز در زمان وی رخ داد

 نخستین سلطان آل )در مقاله ای این نامه را با دالیلی در اتحاد میان این دو دوست برای مقابله با مبارزالدین محمد

دن متن نامه می توان گفت این نامه در مورد اتحاد و مقابله اما با خوان(. 34، ص4939اورجی و منوچهری، . رک)دانسته (مظفر

و غم این شهادت به ( وزیر سابق آل کرت)چیزی بیان نکرده است بلکه ابواسحاق در مورد شهادت خواجه شهاب الدین وزیر

 .معزالدین نامه نوشته است

 :1چهار نامه از ملک اختسان . ج

که درکل سطر های آن از التزام دست و پا استفاده  :(63-31شآت، گمتن من. رک)رساله ای به عماد فقیه کرمانی .4

است تا به قلم  کردهاین رساله را ملک اختسان از شعرا و نویسندگان قرن هشتم، به عماد فقیه کرمانی تقدیم . شده است

. دربار شاه شجاع بود عماد فقیه  از عارفان  غزل سرای قرن هشتم و مداح آل مظفر و ملک الشعرای. عنایتش تصحیح نماید

اختسان اوضاع نابه سامان زمان را بیان می کند که ترک و تازیک حمله ( 196. ، ص4933پژوهش دانشگاه کمبریج، . رک)

کرده اند در این زمان انشاء مراسالت رسمی را کنار گذاشته است و دوست ندارد برای مقام دوسه روزه دنیایی از کفار تتار و 

 .و منشیان برای گرفتن جایگاه و منصب انشاء می کنند مغول انعام بگیرد

 این نامه بیان گر رعب و وحشت و نا امنی و تشویش زمانه است که بر اثر حمله مغول به وجود آمده. 

   از گفته های اختسان  پی می بریم که نثر منشیان در قرن هشتم به تکلف و صنعت گرایش یافته و نعت های طویل

شاء رواج یافته و اوضاع نابه سامانی که از حمله مغول به وجود آمده در تفکر منشیان نیز اثر گذاشته و در و درازگویی در ان

منشآتی که »:نتیجه قوانین انشاء فراموش شده و منشآتی سست و بی اساس کتابت می شود چنانکه اختسان می گوید

 «بتوان به دست بلغا داد بیرون نمی آید

 ن خود آن قدر شهرت داشته است که تاج الدین ملک اختسان از هند به او نامه می عماد فقیه حتما در زما

 (364، ص4911نفیسی، )نویسد

این مکتوب در شرح فراق (: 34-63متن منشات، گ .رک)مکتوبی که خطاب به فالن الدین محمود نوشته شده .2

 .و دوری و نیز درخواست پاسخ نامه نوشته شده است

در این نامه اختسان  (:39-34همان، گ. رک)ملوک العلما مجد الدین نوشته شده مکتوبی که خطاب به ملک .9

این شخص را دوست و یار خود خوانده و اعالم کرده مدتی از هم بی خبربوده اند اما این بی خبری خللی در دوستی آنها 

 .در آخر نیز وصول به دوست را اعالم می کند. ایجاد نمی کند

 4939اورجی و منوچهری، . رک)و نامه قبلی را با احتماالتی به عماد فقیه خطاب کرده اند در برخی منابع این نامه ،

شیخ شیوخ االسالم، »در حالی که در این دو نامه نه نامی از عماد و نه القاب او را که در نامه های دیگر آمده( 33ص 

 .نمی توان یافت« خواجه ملک شیم وملک ملوک المشایخ، شیخ صاحب دست

شرح دوری و بی خبری از عماد و اینکه عماد : (31-36متن منشات، گ. رک)وبی در جواب به عماد الدینمکت .1

مدت طوالنی به او نامه ننوشته و حتی آشنایان هم خبری از وی نداده بودند اختسان گمان کرده بود عماد او را فراموش 

 .کرده تا اینکه نامه عماد به او می رسد

                                                           
1
مکتوبازفرمودۀسلطانمرحومشیخابواسحاق:154منشاتعکاشه،گ.رک- 
2
؛صدر635ص،1389افشینوفایی،.رک)بهروزایمانینامههایملکاختسانبهعمادرابراساسهمینمنشاتسمرقندیتصحیحنموده- 

(111،ص1389روحانی،
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این رساله در تهنیت خبر فتح و پیروزی نوشته شده  (:36-39همان، گ. رک)میر تیمور رساله ملک سنجری به ا . ح

 .است

  این مکتوب در دو فهرستی که از این مجموعه آورده شده یعنی جلد اول کتابخانۀ مجلس و جلد دوم نشریه کتابخانه

هذا مکتوب ارسله »ا بررسی متن نسخه که که ب. مرکزی دانشگاه تهران با عنوان نامۀ ملک سیستان یا ملک السنجری درج شده

یاد شده است و نیز با مطالعۀ متن مکتوب که عرض بندگی و ارادت و تبریک به تیمور است و « ...الملک السنجری الی السلطان

رد که تعلق دا( از رجال سلجوقی)در متن اشاره ای هم به سیستان نشده، می توان پی برد این نامه به خاندان مبارکشاه سنجری

از ابتدای به قدرت رسیدن تیمور هواداری خود را به او اعالم می کرده اند و مورد حمایت تیمور بودند نه ملک سیستان که 

منوچهری و اورجی، . رک.)همیشه یا تیمور عداوت و دشمنی داشته و تیمور مدام به آن والیت لشکرکشی می کرده است

 (32. ، ص4939

معین الدین محمد جامی از : (33-36متن منشآت، گ. رک)خواجه معین الدین جامینامه شیخ االسالم االعظم  . خ

این ( 243.، ص4969نفیسی،. رک)است که نسبش به پنج پشت به شیخ االسالم احد جامی می رسد 3ادبا و شاعران نامی قرن 

 .نوشته شده است( ظاهراً معزالدین حسین کرت)نامه در شرح فراق و دوری از معزالدین

این نامه در عشر اول محرم الحرام در جواب به (: 32-33متن منشات، گ. رک)ه خواجه نعمان الدین شیرازینام . د

 .یک حاکم نوشته شده

  در این نامه به اوضاع نابه سامان زمانه و جور وفساد و ظلم مردم و بی قانونی و ناامنی اشاره شده که با آمدن سلطان

 .آرام شده استجدید همه امور سامان یافته و اوضاع 

-32همان، گ. رک)نامه مرتضی اعظم سید مطهر حسنی شیرازی در جواب به خواجه تاج الدین سلمانی . ر

در این نامه سید مطهر جواب نامه تاج الدین را می دهد که ظاهرا در مورد فتح و پیروزی بودهو اشاره شده که سال (: 36

 .ودگذشته خواجه تاج الدین عزیمت به دیار ایران کرده ب

 محمدبن جهانگیر بن تیمور گورکان که )در این نامه اشاره شده که تاج الدین افتخار آل سلمان و وزیر محمد سلطان

 . است( 91. بارتولد، ص. رک)وفات یافت 313در 

   آل حسن یا سادات حسنی یکی از شاخه های علوی هاشمیان و از )سید مطهر خودش را نیز ساللۀ آل سید حسن

 .خوانده است( م دوم شیعیاننوادگان اما

 در این نامه به اوضاع نابه سامان و پرتشویش زمان نیز اشاره شده است. 

که به امر شاه شجاع برای سعدالدین انسی  منشور قضا، انشای خواجه شهاب الدین مسعود شیرازی . ز

یوان شاه شجاع را گردآوری سعدالدین انسی از علمای دربار شاه شجاع و کسی که د(: 414-33همان، گ . رک)نوشته شده

شاه شجاع اعالم می کند که ممالک محروسه به دست اعیان ( 232. ، ص4936غنی، . رک)کرده و مقدمه ای برآن نوشته است

مزین بوده اکنون این محدوده قاضی القضاه ندارد و مهمات دینی در تعویق مانده پس سعدالدین را به اجرای احکام دینی آن 

 د ممالک برمی گزین

  محدوده این منشور از عراق عجم تا کنار آب سند و از حد خوزستان تا نواحی خراسان و فارس و جمیع بالد و توایع و

 .مضافات ان است

  داشتن ذاتی کامل و شخصی فاضل و متدین، شهرت و آوازة  او زبانزد زمانه : ویژگی های دارنده منصب قاضی القضاه

به لباس عدل و کفایت مزین باشد، پیرو کتاب و سنت و اجماع امت، مجتهد به امور دینی،  باشد، به زیور علم و عقل متجلی،

 اقتدا به آثار انبیا و اقتضا به انوار خلفای راشدین ،آگاهی به احوال اهل تفسیر و شناخت راویان حدیث

 وقاف و وقف و محصوالت و پرداختن به امور ا: قضاوت و رسیدگی به امور شرعی و دنیوی مانند: وظایف قاضی القضاه

مناالت و مکرمت دیوان مظالم، تقدم و احترام روحانیون و علما، تعیین متصدیان و حکم امامت و خطابت وعامۀ لواحق دینی و 

مهام ملی، قطع و فصل خصومت ها، تحریر سجالتو توقیع و فرمان ها و قباالت و صدور حکم نامه ها، تقسیم بیت المال، حفظ 

 ه و جلوگیری ازضرب سکه های تقلبی، عقد و نکاح زوج ها، ثبت دفتر معامالت، عزل و نصب قضاهمهر طبله سک
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این نامه بدون عنوان (. 413-413متن منشات، گ . رک)نوشته شده است مکتوبی که به امیر زاده شاهرخ بهادر  . س

رزاده شاهرخ بهادر خطاب شده است و چند چراکه نامه به امی. است ولی احتماال از جانب تیمور نوشته شده به فرزندش شاهرخ

در این مکتوب تیمور از خطای یکی از افراد دربار شاهرخ . بار او را با عناوین فرزند و فرزند ارشد اکرم مخاطب قرار داده است

 .سخن گفته و اینکه وظیفه سلطان برای حفظ سلطنت و نیز استحکام قوانین مجازات افراد سرکش است

این (: 429-424گ. ، همان.رک)انشا شده استکه توسط جالل الدین شاه خوافی  یف وقلمرساله مناظرة س . ش

 .مکتوب نشان دهنده توانایی باالی جالل الدین شاه در کاربرد صنایع ادبی است

وطواط صاحب دیوان اتسز خوارزم : 4رساله عرائس الخواطر و نفائس النوادر که رشیدالدین وطواط نوشته است . ص

، ص 4911؛ نفیسی، 922. ، ص4939زرین کوب، . رک)مداح او بوده و او را بزرگترین ادیب قرن ششم خوانده اند شاه و کاتب و

، منشآت فارسی وطواط را به نام عرائس (م لف دستور دبیری)معین الدین سیدیه االئمه محمدبن عبدالخالق میهنی ( 312

 ( 36-13، صص4931وه، دانش پژ. رک)الخواطر و نفائس النوادر گردآوری کرده است

زین (:  493-493متن منشات گ. رک)مکتوب سلطان زین العابدین بن شاه شجاع به امیر تیمور گورکان . ض

اما زمانی که . او موقع رسیدن تیمور از پایتخت خود فرار کرد. العابدین فرزند شاه شجاع است که در شیراز جانشین پدرش شد

، 4911نفیسی، . رک)بود تیمور او را نجات داد و قول داد که انتقام او را از منصور بگیرد او به دست منصور در قلعه سپید زندانی

این نامه در سادس عشر ذی الجه در تهنیت فتح مازندران و استدعا و خواهش از تیمور برای اینکه منصبی هم ( 23/31/32. ص

خصی را که برای این استدعا نزد تیمور فرستاده مورد به گوش زین العابدین رسیده که ش. به زین العابدین بدهد نوشته شده

 .قبول تیمور بوده و تیمور درخواست را قبول کرده

انشای برهان الدین این رساله   (:433-413متن منشات، گ. رک)رساله الکواکب الدریه فی مناقب الحیدریه . ط

ه با آن ها هم صحبت می شود و از آداب و در این رساله ابواسحاق کسانی را مالقات می کند ک. است ابواسحاق کرمانی

 :از جمله. از این نامه می توان به آیین و رسوم و رهبران فرقه حیدریه و نیز عقاید آن ها پی برد. رهبرشان سوال میکند

 حیدرزاوه کسی است که فرقه حیدریه به او نسبت داده . سلسلۀ ارادت آن ها به شیخ قطب الدین حیدرزاوه  می رسد

به همین مناسبت آن محل را تربت حیدریه می . در زاوة خراسان در گذشت 643و از مشایخ قرن ششم است که در ا. شده

آنها در تمام امور و معاد و معاش حلقه به گوش حیدرزاوه هستندو سرحلقۀ این زنجیره را  .(31. ، ص4936غنی،.رک)نامند

 .قطب الدین حقماق می دانند

 ترک ریا و خود بینی، از لباس عادی استفاده نمی کنند،  تجرد از مقامات بلد ان : ن نامهآداب و آیین حیدریان در ای

هاست، دنیا را به هیچ می شمارند، سرو صورتشان برهنه است ولی باطنشان به گوهر معنی آراسته، به لقمه ای که فقط مده 

  .ی دانندشان را ساکن کند اکتفا می کنندو فقر و تهی دستی را از خصوصیات خود م

در این نامه ابتدا از  (:464 -436متن منشات، گ . رک)رساله قلندریه انشای خواجه بهاءالدین احمد سمنانی . ظ

از این جهتم »:فرقه قلندری و رهبرشان قطب الدین حقماق سخن می گوید و بعد از وصف ویژگی های قلندریان می گوید

 .در را تکبیر می گویدو در پایان نیز روح بابو شهاب قلن« حیدری خوانند

 می توان نتیجه گرفت حیدری شاخه ای از قلندری است که عالوه بر ( قلندریه و حیدریه)از این مباحث در این دونامه

 .آن که خصوصیات و آداب آن ها در هر دو نامه یکی است بلکه رهبر هر دو فرقه قطب الدین حقماق است

  و باطنی قلندریان و حیدریان سخن گفته اند که این خصوصیات با در این رساله ها از آداب و خصوصیات ظاهری

طایفه ای از صوفیان مالمتی : چنانکه غنی در مورد قلندریه چنین نوشته است. خصوصیاتی که در منابع آمده است یکی است

فقط واجبات دینی  که طریقه ان ها پشت پا زدن به آداب و عادات، رها کردن  تقید به رسوم مجالسات و مخاطبات، انجام

ازجمله نماز و روزه، مباحات را انجام می دهند، به سختگیری های شریعت مقید نیستند، در زهد و ترک دنیا افراطی نیستند، 

                                                           
1
(1338تویسرکانی،.رک)ایننامههابهکوششقاسمتویسرکانیچاپشدهاست- 
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از تمایزات قلندریه با مالمتی یکی اینکه خود را به هر لباس . بیشترین چیزی که به ان اهمیت می دهند پاکی دل است با خدا

 (333 -333. ، صص4936غنی، . رک.)آوردند و دوم تراشیدن موی سر وابرو و ریش و سبیل ان ها بودو هیئتی در می 

این نامه از طرف تیمور به محمد بهادر نوشته شده در شرح   (:463-462متن منشات، گ. رک)فتح نامه دهلی . ع

 .دیگر آن توسط بهادرچگونگی فتح دهلی و رساندن آوازه این فتح به فارس و یزد و تمام اقطاع و بلوکات 

 این کلمه درست خوانده نمی شود ولی از آنجا که  ،«فرزند میر یا پیر محمد بهادر بداند»:در ابتدای نامه نوشته شده

احتماال  ،تیمور دو فرزند به نام محمد داشت یکی محمد سلطان پسر جهانگیر پسر تیمور و دیگری پیر محمد پسر عمر شیخ

سالگی به حکومت فارس به جانشینی پدر می نشیند 46شیخ باشد که به دلیل فوت پدرش در منظور پیرمحمد فرزند عمر

 . چراکه تیمور در این نامه از محمد بهادر می خواهد که حکام فارس و یزد را از این فتح با خبر کند( 133: 4، ج4962یزدی، )

 غالمانش (نخستین فرمان روای مسلمان هند)هتیمور علت قصد فتح دهلی را اینگونه بیان می کند که بعد از فیروزشا

 . دست تعدی و غارت به سلطنت زدند و همین آشفتگی حکومت باعث شد ما قصد دهلی کردیم

  گفته است311زمان این حمله را شعبان سنه ،. 

 در این زمان سلطان محمود والی دهلی بوده. 

 م خانو محمدخان معرفی می کندسرداران لشکرسلطان محمود را ملو خان، طغان خان، صفرخان، قوا. 

 البته اشاره می کند  .نتیجه فتح  گرفتن دهلی و شکست سلطان محمود و  اسیر کردن همه افراد و رجال آن جا بود

 . که  سلطان محمود و ملو خان فرار کردند

 د حاکم سربداران شاید خواجه علی موی .کسی که فرستاده شد تا خبر فتح را به بهادر بدهد، خواجه علی خوانده شده

سبزوار را مراد باشد چراکه زمانی که امیر ولی قصد تسخیر سبزوار را داشت خواجه علی از تیمور کمک خواست و این امر باعث 

 (.33. ، ص4933پژوهش دانشگاه کمبریج، . رک)شد خواجه علی تا پایان به تیمور وفادار باشد

این رساله بدون عنوان و نام م لف در پایان (:  431-439ت، گمتن منشآ. رک)4الرساله الموسومه بنزهه المسرور . غ

  .این مجموعه آورده شده که انجام آن هم افتادگی دارد

 معلم یزدی عالم و محدث فقیه قرن . این رساله  تالیف معین الدین علی بن جالل الدین محمد معلم یزدی است

 .وفات یات. ق 333هشتم است که در 

  اما براساس  1ساله در موضوع شب زفاف شاه شجاع است یا مبارزالدین محمد آراء مختلفی استدر مورد اینکه این ر

اینکه در این نامه لقب سلطنت پناه ذکر شده و گفته معلم یزدی در مواهب الهی که قبال از آن صحبت شدکه لقب سلطنت پناه 

 . فت این رساله متعلق به شاه شجاع استمی توان گ(  شرح نامه فایقه الرایقه. رک)را برای شاه شجاع می داند

 پس از وفات این . زن اول شاه شجاع فوت می کند و شاه شجاع به سوگ او می نشیند ،ق333در سال  :شرح ازدواج

در شیراز موالنا اعظم قاضی اسماعیل عقد نکاح آن ها را بسته بود، روز چهارشنبه  333زن شاه شجاع با خانزاده کاشی که در 

حاصل ازواج با این زن سیده یک پسر، سلطان زین العابدین و دختری که بعد ها به عقد . ازدواج می کند 333شعبان دوازدهم 

 (434-463. ؛ کتبی، صص419، گ212مواهب الهی، نسخه خطی ش. رک. )شاه منصور در می آید می باشد

 نتیجه 

از مهم ترین . در تکمیل پژوهش های تاریخی ایفا می کند آثار مکتوبی که از قرون گذشته بر جای مانده است نقش ویژه ای را

بیشتر این مکتوبات به دوران . این مکتوبات نامه ها و ترسالتی است که توسط منشیان و دبیران و فضال نوشته شده است

حوادث زمان خود  چراکه پادشاهان و حکام و رجال این دوره عالقۀ بیشتری به نوشتن فتوحات و. مغوالن و تیموریان تعلق دارد

                                                           
1
قاسمی.رک)ردکهبهتصحیحمحبوبهقاسمیایمچهرسیدهودرپیامبهارستانچاپشدهاستاینرسالهدرنسخههایمختلفیوجوددا- 

(292-266.،صص1391ایمچه،
2
قاسمیایمچه،.رک)درموردآرایمختلفدرناماینرسالهونیزموضوعآنونیزنسخههاییکهاینرسالهدرآنهاضبطشدهاست- 

(268-266.،ص1391

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 331

نشان می داده اند و این امر به علت گسترش کشمکش های سیاسی بر سر قدرت و فتوحات زیادی بوده که در این دوران رخ 

 . بنابراین مکتوبات مربوط به این دو دوره موثق تر و مورد اعتمادتر از دوره های دیگر خواهد بود. می داده است

 من المنشی السمرقندی، به عنوان یکی از منشات بر جای مانده از دورة تیموری نقش به مجموعه منشآت نصراهلل بن عبدالم

مکتوبات این مجموعه از قرن ششم تا اواسط قرن نهم را شامل می شود و می توان . سزایی در بررسی های تاریخی ایفا می کند

فتوحات، کشمکش ها و منصب دیوانی، محدوده گفت منبع بسیار مهم و ارزشمندی برای شناخت رویداد های سیاسی از جمله 

آیین مملکت داری و نیز شناخت القاب رایج برای هر منصب، اصطالحات علوم  ،نظام وقف و اوقاف ،جغرافیایی سلطنت ها

 .مختلف، فنون انشاء، همچنین تأثیر گذاری ادبای ایران بر ادیبان کشورهای دیگر مثل هند، خواهد بود

از  ،حوادث دوره مغوالن، دورة تیموریان و از جمله خاندان اینجو و مظفریان به دلیل مکتوبات اخوانی عکاشه بنابر این آشنایی با

 .جمله اطالعاتی است که مجموعه منشآت نصراهلل بن عبدالم من المنشی السمرقندی در اختیار ما قرار می دهد
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