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Abstract:
Purpose: To analyze the content of four important monsha’ats [منشآت] (col-
lections of writings, in particular official letters) of the time of Sultan Hussein 
Bāyqarā (1438-1506), the Timurid prince. A newly found manuscript of Mansha 
ol-Enshaa’ is examined against three other copies of the work.
Method and Research Design: Contents of the four manuscripts were compared in 
order to explore authenticity of each.
Findings and Conclusions: Mansha ol-Enshaa’ is an important Timurid source for 
the literary and historical research. The newly found manuscript is the most complete.
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چڪیده:

منشآت های دورۀ تیموری
) براساس تحلیل منشأاالنشاء(

و  اسناد  مدیریت  محلی،  تاریخ  دکرتای   .1

مطبوعات آستان قدس رضوی، مشهد، ایران، 

Ahasanabady1@yahoo.com

دورۀ  آثار  از  باخرزی  منشأاالنشاِی  کتاب  از  تازه یاب  نسخه ای  سندی  ارزش های  ترشیح  هدف: 

سلطان حسین بایقرا (842-911ق.).

روش/ رویکرد پژوهش: نسخۀ  تازه یاب معرفی و با سه نسخۀ از همین اثر متعلق به همین دوره 

مقایسه شده است. 

یافته ها و نتیجه گیری: نسخۀ تازه یاب منشأاالنشاء کامل تر است و می تواند قابلیت آن را دارد که 

پژوهش های تازه  را در مورد اسناِد دورۀ تیموری بر اساس آن انجام داد .

ڪلیدواژه ها: 
منشأاالنشاء؛ منشآت؛ دورۀ تیموریان؛ نظامی باخرزی؛ پژوهش های اسنادی.
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مقدمه
منشآت ها یکی از منابع مهم در پژوهش های تاریخی، اجتماعی و حتی ادبی محسوب 
می شوند. در میان سواد انواع نامه ها و فرمان های مندرج در منشآت ها مطالب باارزش 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی، تعامل گروه های مختلف در جامعه، مشاغل 
و نظام طبقاتی و کارکردهای دیوانی یافت می شود. ارزش منشآت ها به دوره و زمان 
تاریخی، پایگاه اجتماعی و حکومتی نگارنده، و میزان دردسترس بودن سایر منابع تاریخی 

بستگی دارد.
منشآت های دورۀ تیموری و به ویژه دورۀ سلطان حسین بایقرا به لحاظ تعداد و محتوا 
اهمیت به سزایی در میان منابع تاریخی این دوره دارند و یکی از غنی ترین منشآت ها در طول 

دوره های تاریخی به شمار می روند. این منشآت ها را به سه دسته می توان طبقه بندی کرد:
در یک دسته از منشآت ها جنبه های ادبی و زبان شناختی بر جنبه های دیگر برتری 
دارد، مانند فرائد غیاثی )یوسف اهل، 1356(، نامه ها و منشآت جامی )جامی، 1378( و 
منشآت میبدی )میبدی، 1376(. طبقۀ دیگری از منشآت ها برای آموزش فن کتابت و 
نویسندگی فراهم شده اند و هدف بیشتر آن ها آموزش انشا و نامه نگاری بوده است، مانند 
ریاض االنشاء )گاوان، 1948م( لطائف االِنشاء )نسفی، 1292ق( و مخزن االنشاء )کاشفی 
سبزواری، 910ق(؛ دستۀ دیگری از منشآت ها دربرگیرندۀ مکاتبات و نامه ها، صورت اسناد 
دولتی، و احکام و وقف نامه ها هستند و در زمرۀ مهم ترین منابع تاریخی به شمار می آیند، 
مانند منشأاالنشاء باخرزی هروی، همایون نامه )جمال االسالم، 1356(، شرف نامه )مروارید، 
1951( )جهادی، 1393، ص79(؛ در مقالۀ پیِش رو به ارزش اطالعاتی منشآت های نوع 
آخر پرداخته خواهد شد. بررسی پژوهش های انجام شده نشان می دهد که ویژه نامۀ منشآِت 
مجلۀ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا مهم ترین اثر درزمینۀ مقاالت بررسی کنندۀ منشآت هاست. 
معرفی  پس از  نامه ها«  و  مکاتبات،  منشآت،  توصیفی  »کتاب شناسی  مقالۀ  در  صالحی 
منشآت و دسته بندی اطالعات منشآت ها، مهم ترین منشآت های دورۀ تیموری را به طور 
خالصه بررسی کرده است )صالحی، 1380(. مقالۀ »جایگاه منشآت منشی سمرقندی در 
پژوهش های تاریخی دورۀ تیموری« به اهمیت محتوایی این کتاب در دورۀ تیموری اشاره 
کرده است )منوچهری و اورجی، 1393(. جهادی در مقالۀ »ترّسل در عصر تیموری« از 
جنبۀ ادبی به منشآت دورۀ تیموری پرداخته است )جهادی، 1393(. مدبّری و دیگران 
اثر  محتواشناسی  به  ادبی  نگاه  با  اسفزاری«  ترّسل  و ساختار  محتوا  »بررسی  مقالۀ  در 
پرداخته اند و در قسمتی از مقاله، محتوای َمناشیر1 و نامه ها را با نگاه سندشناسی بررسی 
کرده اند که باوجودِ مورخ نبودن نویسندگان، در نوع خود جالب است )مدبری و دیگران، 

منشـور؛  جمـع   :/manāšir/ َمناشـیر   .1

فرمان های پادشـاهی. منشـور عبارت است 

از  احکام سـلطانی که مختوم نباشـد، یعنی 

رس بـاز باشـد و آن را اکنـون فرمـان گوینـد.

ابوالفضل حسن آبادی
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1391(. دربارۀ منشأاالنشاء غیراز مقاله ای مختصر از همایون فّرخ )همایون فّرخ، 1348( و 
اطالعاتی که در مقدمۀ کتاب منشأاالنشاء آمده، پژوهشی درخور، در قالب کتاب و یا مقاله 
نگارش نیافته است. از پایان نامه ها نیز به »کتاب شناسی منشآت دورۀ تیموری و نقش آن در 

پژوهش های تاریخی« می توان اشاره کرد )منوچهری، 1390(.
در مقالۀ حاضر منشأاالنشاء -از منشآت دورۀ سلطان حسین بایقرا- با سه منشآت مهم 
دیگر این دوره تطبیق و بررسی می شود تا جنبه های مختلف اهمیت آن بیشتر مشخص 
شود. علت انتخاب این موضوع، ارزش اطالعاتی این کتاب، اهمیت آن در پژوهش های 
تاریخی دربارۀ دورۀ تیموری و به ویژه دورۀ سلطان حسین بایقرا، و ضعف نگاه تاریخی 
به منشآت این دوره است. روش این پژوهش تطبیقی و تحلیلی است و سعی می شود تا 
ضمن معرفی محتوای منشأاالنشاء و بررسی تطبیقی بین نسخۀ تازه یاب با دیگر نسخه های 
تیموری( دربارۀ ارزش  در دسترس )دیگر نسخه های منشااالنشا و منشات مهم دورۀ 

اطالعات سندی منشأاالنشاء نیز مطالبی آورده شود.
مهم ترین پرسش های مقاله عبارت اند از:

1. نسخۀ تازه یاب منشأاالنشاء در قیاس با دیگر نسخه های آن، چه جایگاهی دارد؟
2. اهمیت محتوایی منشأاالنشاء در بین منشآت های دورۀ سلطان حسین بایقرا چیست؟

معرفی نسخه شناسی اثر
کتاب منشأاالنشاء به همت رکن الدیِن همایون فّرخ در سال 1357 منتشر شد. در مقدمۀ کتاب 
به تفصیل دربارۀ نحوۀ شناسایی و چاپ آن توضیح داده شده و طبق اطالعات همایون فّرخ 

دو جلد از کتاب منشأاالنشاء با مشخصات زیر در اختیارش بوده است:
جلد اول: 210 صفحه؛ قطع 16× 26 سانتی متر؛ خط نستعلیق متوسط؛ کاغذ فرنگی 
نخودی؛ بدون ترقیمه؛ قرن 11 قمری؛ به خط واعظ کاشفی. همایون فّرخ منشأاالنشاء را 
از روی همین نسخه چاپ کرده است )نظامی باخرزی، منشأاالنشاء، ص12(. این نسخه 

درحال حاضر در دسترس نیست و از وضعیت نگهداری آن نیز اطالعی وجود ندارد.
جلد دوم: 227 برگ1 )454 صفحه(؛ هر صفحه 12 سطر؛ قطع 15×24 سانتی متر؛ 
کاغذ آهارمهرۀ سمرقندی، ُمَجْدَول به آب طال؛ از شیوۀ خاصی در نوشتن پیروی نمی کند. 
کاتب آن شهاب الدین احمد خوافی متخلص به منشی است که نگارش کتاب را به 938 
قمری تمام کرده است. این نسخه با شمارۀ 13615 در کتابخانۀ مجلس ثبت شده است. 
همایون فّرخ تصمیم داشته است تا این نسخه را به عنوان جلد دوم کتاب منشأاالنشاء چاپ 

کند که باوجودِ حروف چینی اثر، در چاپخانه مفقود و تاکنون منتشر نشده است.

منشآت های دورۀ تیموری

1.  ولی منوچهر ستوده تعداد صفحات ج2 

را 277 برگ ذکر می کند )نظامی باخرزی، 

منشأاالنشاء، ص15(.
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کتابی که در این مقاله بررسی خواهد شد، نسخۀ دیگری از منشأاالنشاء است که 
تاکنون به آن توجه نشده است. مشخصات این نسخه عبارت است از: 517 صفحه در 
صفحات 20خطی؛ خط خوش نستعلیق؛ بدون تحشیه و تذهیب؛ به سال 1123 قمری 
کتابت و با شمارۀ 7774 در کتابخانۀ مجلس ثبت شده است. دو یادداشت تاریخی به شرِح 

زیر در کتاب آمده است:
وارد  ناخوانا[1  کلمۀ  ]یک  عباداهلل  اقل   1254 رجب المرجب  شهر   27 »به تاریخ 
دولت خانۀ شاهزادگان عظامِ کرامِ ذی المجد و االحترام شدم.« در انتهای کتاب نیز ذکر 
شده است: »هو اهلل تعالی سبحانه که به تاریخ یک شنبه بیست و هفتم شهر رجب المرجب 
نَّواب  اعلی ولی نعمتمان منوچهرمیرزا و  درحالی که در خدمت شاهزادگان عظام کرام 
ایرج میرزا ادام اهلل دولتهما و اقبالهما مشغول تدریس و تعلیم بودم، این دو کلمه علی 
کمال االستعمال تحریر گردید. مشقه محمدحسن 1250.« این دو یادداشت به احتمال برای 

صاحب کتاب بوده است.
نام کاتب در انجامۀ نسخه، بهادرعلی ذکر شده و در انجامه آمده است: »َقْد َفَرَغ مِْن 
تَسویِد هذا الکتاِب الُمنَشآِت به2 البَْلَدُۀ الطیّبه برهانپور3. صانََها اهللُ تعالی مَِن اآلفاِت، فی یْوم 
َرُه العبُد الضعیُف الفقیُر الی اله بهادرعلی«5. الثَُلثا َشهَر4 دهم َشهَر ربیعُ االَّول سنۀ 1123. َحرَّ

پایگاه اجتماعی کاتب مشخص نیست؛ ولی کتابت تمام صفحات کتاب با خط خوش 
نستعلیق و اندک خط خوردگی از حرفه ای بودن کاتب نشان دارد. در صفحاتی از نسخه 
مانند صفحۀ 158، خط خوردگی و گاهی قلم گرفتگی مشاهده می شود و بین صفحات 
5-20 برگ ها اشتباهی صحافی شده است و در برخی صفحات مانند صفحۀ 157 افتادگی 
نسخه وجود دارد. نسخه سالم است؛ ولی مختصری آب گرفتگی دارد. بهادرعلی ذکر 
نکرده که از روی چه نسخه ای این کتاب را نگارش کرده است. باتوجه به این که اسم 
نویسندۀ اصلی این جلد هم مانند جلد یک منشأاالنشاء افتادگی دارد، به احتماِل زیاد از روی 

نسخه ای مشابه و کامل تر کتابت شده است.
نویسندۀ منشأاالنشاء عبدالواسع باخرزی است و چنان که در نسخه )جلد 1 منشأاالنشاء( 
ذکر شده، پدرش از سادات بیغش6 زرکِش7 نیشابور بوده و ازطرف مادرش به خانوادۀ علما 
می رسیده است. پدرش جمال الدین مطهر باخرزی از منشیان قرن هشتم است. عبدالواسع 
برای کسب علم و تحصیل به هرات می رود و به نوشتۀ خوافی: تمامی اوقات عمر شریف 
گران مایه به تحصیل فضائل و کماالت و تحقیق حقایق و ماهیات صرف ]می کند و[ انواع 
علوم را باصولها و فروعها به حدیث صحیح و منطق صحیح و قسمت صریح درمعرض 

بیان می آورد )نظامی باخرزی، منشأاالنشاء، 1357، ص2(.

1.  پاک شدگی منت عمدی بوده است.

2. به در اینجا به معنی در آمده است.

ایالـت  در  اسـت  شـهری  برهانپـور:    .3

مادیاپرادش کشـور هندوسـتان کـه در کنار 

سـاحل شـالی رود تاپتـی و ۴99 کیلومرتی 

شـهر مببئـی واقـع اسـت.

۴. در مـنت اصلـی کلمـۀ شـهر دو بـار به کار 

رفته اسـت.

فـارغ  منشـآت  کتـاب  ایـن  کتابـت  از   .5

شـد در شـهر پـاک برهانپـور. خداونـد آن را 

]آن کتـاب را[ از آفـات حفـظ کنـد. در روز 

سه شـنبه دهـم مـاه ربیـع االول 1123]ق[. 

به تحریـر درآورد بنـدۀ ضعیـف و فقیـر و 

محتـاج بـه خـدا بهادرعلـی.

سـادات  از  طبقـه ای  بی غـش:  سـادات   .6

نیشـابور

7. احتـاالً نـام مکانـی در اطـراف نیشـابور 

است.

ابوالفضل حسن آبادی
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عبدالواسع در انشاء و نامه نگاری مهارت کامل داشته است. مشخص نیست چه زمانی 
وارد دربار بایقرا شده و چه مدت منصب دیوان رسائل را برعهده داشته است. در منابع 
هم زمان مانند دستورالوزراء از او به نیکی یاد شده است )خواندمیر، 1317، ص424(. نوایی 
در مجالس النفایس از او در یک خط یاد کرده است: »در فن انشاء قادر و ماهر است و بسیار 
خوش خوست و همتا ندارد« )نوایی، 1363، ص87(. از مهم ترین آثارش به کتاب مقامات 
جامی )مایل هروی، 1370، ص169( و کتاب گمشدۀ جامع البدایع سلطانی می توان اشاره 
کرد. در نامۀ گالیه آمیزی که عبدالواسع به امیرعلی شیر نوشته و از اعمال و افعال ناپسند 

دشمنان شکایت کرده است از کتاب مذکور نام می برد:
»غرض از عرض این فراغت آن که فقیر مختل الحال1 پیش تر از این به مدت ده سال 
برحسب اشارت آن عالی حضرت به جمع و ترتیب مآثر2 سلطانی اشتغال نموده و 
ده3 از آن نزدیک به هشتاد جزو مرتب گردانیده مشتمل بر  در عرض پنجاه روز ُمَسوَّ
مقدمه و چهار مقاله«. این نسخه قبل از تکمیل از عبدالواسع گرفته می شود و چند سال 
مسکوت می ماند. با دستور مجدد شاه، نسخۀ غیرمنّقح4 و بعضاً اضافه شده را به شاه 
نشان می دهند و باعث گرفتاری و رانده شدن عبدالواسع از دربار می شوند )نظامی 

باخرزی، منشأاالنشاء، صص 22-20(.
براساس منابع موجود تا سال 888 قمری، عبدالواسع عهده دار دیوان رسالت و مدتی 
هم مسئول نوشتن فرمان ها و مناشیر بوده است. به نظر می رسد که ارتباط خوب او با 
خواجه نظام الملک خوافی و داشتن سمت مدّرسی دو فرزند او سبب رانده شدنش از دربار 
بوده است. اختالف بین وزراء در دربار و مغضوب شدن آن ها ازجمله مغضوب شدن خوافی 
بر سرنوشت عبدالواسع هم مؤثر بوده است؛ چون او ارتباط نزدیکی با خوافی داشته است و 
شاید یکی از علل بی مهری امیرعلی شیر به او و به سرانجام نرسیدن کتابش هم همین ارتباط 
بوده است )زکی ولیدی طوغان، 1377، ص43(. به هرحال عبدالواسع در زمان حیات خود 
کتابی به نام منشأاالنشاء ننوشته است و آنچه امروز باقی مانده، حاصل تالش خوافی است 
که به اشارۀ امیربیک کججی صدر خراسان انگیزۀ جمع آوری و تدوین منشآت پراکندۀ 

استادش را پیدا کرده است )نظامی باخرزی، منشأاالنشاء، 1357، صص 10-9(.
باتوجه به فوت عبدالواسع به سال 909ق و تدوین اثر به سال 938 قمری، احتماالً 
محتوای اثر حدود 30 سال در اختیار خوافی بوده و خود را الیق تدوین آن نمی دیده است؛ 
ولی به طورقطع به فکر تدوین آن بوده که با دستور امیربیک کججی صدر خراسان آن را 

به انجام رسانده است )نظامی باخرزی، منشأاالنشاء، 1357، صص 30-28(.
در بررسی تطبیقی محتوای سه نسخۀ مذکور از منشأاالنشاء مشخص شد که نسخۀ 

1.  آشفته روزگار.

2. مآثــر /ma’āser/: آثــار نیکــو که از کســی 

باقــی مانــده باشــد؛ کارهای نیــک؛ اخبار.

3. مســّوده /mosavvade/: پیش نویــس؛ 

چرک نویــس؛ مکتوبــی کــه نوشــته می شــود 

تــا بعــداً اصــاح و پاک نویــس شــود.

۴. غیرمنّقــح: ناپــاک؛ معیــوب. منّقــح /

monaqqah/: ویژگــی کام پاکیــزه؛ کام 

اصاح شــده و پاکیزه شــده از عیب ونقــص.

منشآت های دورۀ تیموری
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چاپ شده توسط همایون فّرخ و نسخۀ تازه یاب قرابت محتوایی بیشتری دارند. با بررسی 
تطبیقی سه نسخۀ اشاره شده، نسخۀ منّقحی از منشأاالنشاء را می توان چاپ کرد.

بررسی تطبیقی منشأاالنشاء با مهم ترین منشآت های دورۀ بایقرا
ازلحاظ  اثر  سه  این  شدند.  انتخاب  بایقرا  دورۀ  منشآت های  مهم ترین  از  اثر  سه  ابتدا 
ویژگی های محتوایی و مؤلف تشابهاتی با منشأاالنشاء دارند. سپس بعداز شرحی مختصر 
دربارۀ نویسندگان این سه اثر و پایگاه اجتماعی شان، این سه اثر ازحیث محتوا و ارزش 

سندی بررسی شدند.
منشآت خواجه عبدالله مروارید: خواجه شهاب الدین عبداهلل مروارید متخلص به بیانی 

و معروف به کرمانی فرزند خواجه شمس الدین محمد کرمانی، خوش نویس، نویسنده، 
شاعر، نوازنده، آهنگ ساز و سیاست مدار اواخر سدۀ نهم و اوایل سدۀ دهم بود )بیانی، 
1363، ص350(. او در نظم و خوش نویسی و موسیقی صاحب نظر بود )فضایلی، 1362، 
صص 327 و 346(. مروارید بعداز ورود به دربار بایقرا به منصب صدارت و منصب 
دیوان رسالت و پروانه رسید و پس از درآمدن به جرگۀ امرا به جای امیرعلی شیر نوایی بر 
فرمان ها و منشورهای سلطانی مهر می زد )میرخواند، 1339، ج7، صص 256-257(. نسخۀ 

موردبررسی در این مقاله نسخۀ مجلس به شمارۀ 1649 است و شامل 60 نشان می شود.
منشآت اسفزاری: معین الدین محمد زمجی اسفزاری متولد حدود 850ق در سبزوار از 

تاریخ نگاران، دانشمندان و خوش نویسان عصر تیموری در قرن نهم هجری است. او در 

   

جدول 1
بررسی تطبیقی حکم ُمرشفی خواجه 
جال الدین قاسم هروی در مزار 
حرضت علی )ع( در بلخ

نسخۀ مجلِس منشأاالنشاء با شارۀ 
13615

نسخۀ چاپ شدۀ منشأاالنشاء توسط 
هایون فّرخ

نسخۀ تازه یاب منشأاالنشاء 
ثبت شده در مجلس با شارۀ 777۴

مهمیمهمیامری

می گردانیممی گردانیممی کرد

مقرر شدمقرر شدمقرر است

دنیویدنیویدنیاوی

مرشفمرشفمشیر

نسقنسق-

-بودهباشد

پارس ئیلپارس ئیلبارس ئیل

هزارهزارپنج هزار

بازداشته ایمبازداشته ایمبازداشته

هیچ کسهیچ کسباسم هیچ

ابوالفضل حسن آبادی
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خط تعلیق )ترّسل( نیز مهارت داشته و به شغل انشاء نامه ها و منشورهای دولتی مشغول 
بوده است )خواندمیر، 1353، ج4، ص348(. معین الدین در سن 23 سالگی در دیوان 
خواجه مجدالدین محمد، وزیر سلطان حسین بایقرا، به منشی گری مشغول شد )صفا، 
1383، ج4، ص537( و هم زمان در علوم گوناگون مانند صرف و نحو، منطق، معانی و 
بیان، زبان و ادبیات عرب، قواعد انشاء، تاریخ و جغرافیا، و خوش نویسی به کسب مهارت 
پرداخت )گلچین معانی، 1363، ج2، ص649(. اسفزاری در دربار سلطان حسین بایقرا تا 
آن جا ترقی یافت که نشان شاهی را به او سپرده بودند؛ نشانی که مهر رسمی دربار سلطنت 

بود )نفیسی، 1363، ج1، ص252(.
منشآت اسفزارِی موردبررسی به شمارۀ 13718 در کتابخانۀ مجلس ثبت شده است. 
این کتاب در چهار منشأ1 و یک خاتمه نگارش یافته است که منشأ اول آن در سه فصل به 
نشان ها اختصاص دارد. فصل اول، درباریان و مشاغل دیوانی را دربرمی گیرد، فصل دوم 
دربارۀ نشان های علما و اهل فضل و فصل سوم مناشیر متفرقه است و درمجموع 42 نشان 

را شامل می شود )مدبری و دیگران، 1391، ص8(.
منشآت رشف: افضل الّدین معروف به شرف هروی از منشیان دربار سلطان حسین 

بایقرا بوده است. اطالعات زیادی از زندگی او در دست نیست. منشآت شرف )شرف نامۀ 
هروی( در زمرۀ منابع چاپ نشدۀ دورۀ تیموری محسوب می شود و با شمارۀ 10585 در 
ادارۀ مخطوطات آستان قدس نگهداری می شود. ابتدا و انتهای نسخۀ موردبررسی مشخص 

نیست و 37 نشان در آن آمده است.
بررسی زندگی نویسندگان منشآت های مذکور نشان می دهد که هنرمند، نویسنده، 
خطاط و خوش نویس، مدرس و عارف و موّرخ بودن از ویژگی های فردی چهار نویسندۀ 
منشآت های مذکور است. داشتن مناصب دیوانی و درنتیجه ارتباط اداری قوی با دربار 
بر اعتبار سیاسی آن ها می افزوده است. این مؤلفان دستی نیز در تاریخ داشته اند. تاریخ 
شاهی مروارید و تاریخ گمشدۀ سلطان حسین بایقرا )جامع البدایع سلطانی( از باخرزی در 
اختیار نیست تا بتوان دربارۀ سبک تاریخ نگاری این دو قضاوت کرد؛ ولی تاریخ هرات 
)روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات( بیانگر توانمندی علمی اسفزاری است. باتوجه به 
محدودبودن اطالعات دربارۀ حضور این منشیان در دربار بایقرا، دربارۀ ارتباط شان و یا 
استفاده شان از محتوای اطالعاتی یکدیگر نمی توان دقیق اظهارنظر کرد؛ ولی مناصب شان 
فراهم  برای شان  را هم  دیگران  نوشته شدۀ  اسناد  به محتوای  امکان دسترسی  دربار  در 
می کرده است. ارتباط این منشیان با صاحبان قدرت، ممکن است برخی کدورت ها را 
هم بین آن ها به وجود آورده باشد. خواجه عبداهلل مروارید با امیرعلی شیر رابطه ای حسنه 

پیداشــدن؛  جــای   )’manša( منشــأ:   .1

محــل پیدایــش و محــل منــو و پــرورش 

واژه(. ذیــل  )عمیــد،1390، 

منشآت های دورۀ تیموری
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داشته؛ چنانچه واصفی آورده است: »علی شیر را غزلی مستزاد بوده که مروارید صوتی بر 
آن بسته بود و در هرات مشهور شده است« )واصفی، 1349، ج1، ص438(. مروارید بعداز 
کشته شدن نظام الملک خوافی -حامی باخرزی- با حمایت علی شیر به قدرت )صدارت( 

می رسد و باخرزی بعدازآن از دربار رانده می شود )فراهانی منفرد، 1382، ص47(.
بررسی تطبیقِی تعداد و نوع نشان های آورده شده در منشآت های بررسی شده حاکی 
از برخی ویژگی های مهم در منشأاالنشاء است که در دیگر منشآت ها کم رنگ است و یا 
نیست. منشأاالنشاء 115 نشان، منشآت خواجه عبداهلل 60 نشان، منشآت اسفزاری 44 نشان، 
و منشآت هروی 37 نشان دارد. 13 نشان از خواجه مجدالدین محمد خوافی و خواجه 
نظام الملک )به دلیِل رابطۀ باخرزی با این دو(، 9 نشان ترخانی1، 8 نشان از مشاغل، 15 نشان 
از انتصابات حکومتی، و 13 نشان از اسناد مربوط به صدور مهم ترین نشان های آورده شده 
در منشأاالنشاء هستند. برخی از نشان های موردی ذکرشده در منشأاالنشاء هم برای مطالعات 
تاریخ مشهد و خراسان اهمیتی فراوان دارد؛ این نوع نشان ها در دیگر منشآت ها ذکر 
نشده است. از آن جمله به نشان طرفه خوانی2 و منصب اذان برای ضیاءالدین مقری )صص 
77-80( و نشان تدریس افضل الّدین موسوی در آستان قدس )صص 131-133(، در 
منشأاالنشاء می توان اشاره کرد. از طرفی برخی نشان های مهم در منشأاالنشاء نیست، ولی 
در دیگر منشآت ها ذکر شده است؛ ازجمله: نشان های سیورغال درویش علی شاه )ص54(، 
و نشان درباب احداث غلورخانها ]غلورخانه ها3[ )ص56( در منشآت مروارید؛ منصب 
پروانچی )صص 53-55(، منشور توقیع سلطانی )صص 55-59(، نشان نیابت خالصات 
)صص 84-87(، ادرار4 شاه قاسم )صص 146-150(، و نشان محمود صیاد )صص 173-
176( در منشآت اسفزاری؛ نشان خواجه غیاث الدین محمد دهدار )ص36(، و نشان استاد 

اول َمشک چی )صص 53 -54( در منشآت شرف.
بررسی تطبیقی-محتوایی نشان غیاث الدین محمد صدر در منشآت های یادشده بیانگر 
تفاوت قلم و سبک نگارش باوجودِ اشتراکات اجزای سندی است. در نشان صدر در 
منشآت اسفزاری مقدمۀ طوالنی بیست خّطی با استفاده از کلمات صدر و صدور آورده 
شده و در شرح وظایف، مفصل به کارکرد منصب صدر پرداخته شده است )اسفزاری، 
منشآت، ص41(؛ درحالی که در نشان صدر در منشأاالنشاء مقدمه ای کوتاه تر نوشته شده و 
تفصیل کمتری در وظایف به کار رفته است )نظامی باخرزی، منشأاالنشاء، 1357، ص278(. 
در نشان صدر در منشآت شرف نیز مقدمه ای طوالنی درباب صدر با استفاده از کلمات 
مشابه منشآت اسفزاری استفاده شده، ولی در شرح وظایف تفاوت هایی وجود دارد )شرف 
هروی، منشآت شرف، ص49(. در منشآت مروارید نیز مقدمه ای کوتاه با شرح وظایفی 

1. ترخانـی بـه منصبـی در دسـتگاه دیوانی 

فـرد  آن  در  کـه  می شده اسـت  اطـاق 

ترخـان از متـام تکالیف حکومتـی و دیوانی 

معـاف بوده اسـت و در مقایسـه بـا سـایر 

اقشـار مـردم، از حداکـر حقـوق بهره منـد 

و  مغـول  تاریـخ  در  آنچـه  می شده اسـت. 

سـپس تیموریان مبنای تعریـف ترخان قرار 

گرفته اسـت، موضـوع معافیت و حـق ویژه 

بـرای رسان نظامی ای اسـت کـه در جنگ ها 

 Laufer,( می کرده انـد  کسـب  پیـروزی 

.)1917, p592

2. ُطرفـه: شـگفت و نـادر از هـر چیـزی 

واژه(. ذیـل   ،1377 )دهخـدا، 

3. غلورخانـه: جایـی بوده اسـت برای پخت 

غـذا و اطعـام فقـرا و زّواران. نوعـی غـذای 

محلـی هـم در خراسـان پخـت می شـود 

به نـاِم غلـور کـه آش )حلیـم( نـذری اسـت.

۴. کلمه ای عربی به معنی پیوسـته گردانیدن 

عطـا؛ آن چه بر سـبیل انعام به کسـی دهند 

)رشیک امیـن، 1357، ص18(.

ابوالفضل حسن آبادی
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مختصر درباب منصب صدر آورده شده است. در نشان آورده شده دربارۀ صدر سبک 
نگارشی مروارید با باخرزی مشابهت بیشتری دارد و هروی با اسفزاری؛ همچنین سلیقه و 

سبک نگارش بر میزان محتوای آورده شده تأثیر مستقیم دارد.

 

   

جدول  2
بررسی تطبیقی انواع نشان های آمده در 

منشآت های دورۀ تیموری

جمع
منشآت 

رشف
منشآت 
اسفزاری

منشآت 
مروارید

منشأاالنشاء نوع نشان

11 1 - 6 ۴ نشان حج

۴ - 1 - 3 نشان راه

2۴ 2 ۴ 5 13 نشان صدور

15 2 1 ۴ 8 نشان موقوفات

18 5 3 5 5 نشان تدریس و تعلیم

17 2 2 5 8 نشان آستانه و خانقاه

9 2 2 2 3 نشان قضاوت

31 5 7 ۴ 15 نشان لطف و بخشش

12 2 - 1 9 نشان ترخانی

18 2 6 2 8 نشان شغلی

15 1 2 6 6 نشان احتساب

10 1 ۴ 2 3 نشان امامت و شیخی

7 1 2 1 3 نشان داروغه

۴1 6 8 12 15 نشان انتصابات حکومتی

۴ 1 - 1 2 نشان معاری

20 ۴ 2 ۴ 10 متفرقه

256 37 ۴۴ 60 115

منشآت های دورۀ تیموری



16
گنجینۀ اسناد، سال 28، دفرت چهارم، زمستان 1397، شامرۀ پیاپی 112

در  تنها  که  می دهد  نشان  منشآت ها  محتوایِی  دسته بندِی  سندشناسی،  درزمینۀ 
منشأاالنشاء عناوینی مشخص برای جداسازی محتوا آورده شده است؛ برای نمونه، فصل 
در نشان )صص 67-81(، منشورهای ابوالغازی سلطان حسین میرزا )صص 95-145(، و 

معافیات1 اعاظم خراسان )صص 166-169(.
منشآت اسفزاری نشان ها را در یک منشاء ذکر کرده و در چند فصل کلی تقسیم بندی 
کرده است؛ ولی در دیگر منشآت ها تقسیم بندی مشخصی برای محتواشناسی آثار عرضه 

نشده است.
بررسی ساختار سندشناسی نشان های به کاررفته در این منشآت ها نشانگر تشابهات 
بسیار و تفاوت های اندک است. نشان های آمده در این منشآت ها شامل چند قسمت عنوان، 
خطاب به گیرندگان، مقدمه برای ورود به بحث متناسب با موضوع، انگیزۀ صدور نشان، نام 
فرد گیرندۀ فرمان و قبل و بعداز نام او، علت انتصاب فرد، وظایف شغلی، طرف خطاب 
سند و وظایف آن ها، تأکید مجدد بر انجام صحیح وظایف، ]مقدارِ[ مواجب، و تهدید و 
عقاب برای انجام ندادن کار است. در بررسی تطبیقِی نشاِن احتساِب نورالدین محمد اشرف 
مشخص می شود که در منشأاالنشاء تمام اجزای ذکرشده به جز تأکید بر تالش مجدد 
گیرندۀ سند آمده است )صص 116-118(. در منشآت مروارید اجزای طرف خطاب سند 
و وظایف آن ها، تأکید مجدد بر انجام صحیح وظایف، مواجب، و تهدید و عقاب برای 
انجام ندادن کار در متن نشان نیامده است. در منشآت اسفزاری که پیش نویس حکم احتساب 
بدون نام بردن از فرد است، ذکری از خطاب گیرنده، دعا، مواجب و تهدید و عقاب انتهای 
سند نیامده است )صص 109-110(. در منشآت شرف به مواجب و تهدید و عقاب برای 

انجام ندادن کار اشاره نشده است.
سندی  ساختار  که  می شود  مشخص  سند  اجزای  تطبیقی  بررسی  در  درمجموع 
نشان ها در منشآت ها یکدست نیست؛ مثاًل در برخی مانند منشأاالنشاء محتوا کامل تر است. 
یکدست نبودن محتوای نشان های ذکرشده در بین منشآت ها، به صورت جداگانه در خود 

منشآت ها هم دیده می شود.

1. اماکـی کـه از پرداخـنت مالیـات معـاف 

بودنـد؛ زمین هـای مزروع و مسـتغاتی که 

از آن هـا مالیـات گرفتـه منی شـد.

ابوالفضل حسن آبادی
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ارزیابی نهایی
منشآت های دورۀ تیموری، به ویژه منشآت های عصر سلطان حسین بایقرا اهمیت زیادی 
در پژوهش های تاریخی دارند. منشأاالنشاء یکی از مهم ترین منشآت های این دوره است. 
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جدول  3
 بررسی موردی تحلیل شاخصه های 

سندشناسی در حکم احتساب موالنا نورالدین 
محمد ارشف
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این منشآت را خوافی با جمع آوری نامه های پراکندۀ استادش )عبدالواسع باخرزی( به انجام 
اسناد و  به  باخرزی در دربار و دسترسی اش  به علت ِسَمت  این منشآت  رسانده است. 
فرمان ها اهمیت زیادی دارد. تاکنون سه نسخه از این کتاب شناسایی شده است که دو 
نسخه از آن با شمارۀ 7774 و 13615 در مجلس شورای اسالمی ثبت شده است؛ این دو 
نسخه در اختیار همایون فّرخ بوده است که جلد اول را در سال 1357 چاپ کرده و جلد 
دوم به علل نامعلوم منتشر نشده است. نسخۀ تازه یاب منشأاالنشاء که در این مقاله بررسی 
شد ازلحاظ نسخه شناسی و نسخه پژوهی ارزش مند است و با بررسی تطبیقی آن با دو 
نسخۀ قبلی، نسخۀ منّقحی را می توان تصحیح کرد و در اختیار پژوهش گران قرارداد. سه 
منشآت بررسی شدۀ دیگر، به دلیِل اهمیت شخصیت و پایگاه اجتماعی مؤلفانشان برای 
بررسی تطبیقی با منشأاالنشاء انتخاب شده بودند. یافته ها نشان می دهد که ازنظر محتوایی 
تعداد نشان های منشأاالنشاء از بقیۀ منشآت ها بیشتر است و به لحاظ سندشناسی نیز بعضًا 
از اجزای کامل تری برخوردار است. نکتۀ قوت منشأاالنشاء در این بررسی تطبیقی، تعداد و 

تنوع نشان ها و ساختاربندی اطالعات عرضه شده است.
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