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  چکیده
 زمینـۀ  در فارسی ادبیات تاریخ شدة شناخته تر کم ،حال یندر ع و، مهم ادوار از یکی

 يبزرگ و نامدار یانمنش یخیمقطع تار یندر ا. است یموريعصر ت دبیري و ترسل
 االسـالم،  بـن جمـال   یاهـل، محمـدعل   یوسـف  ي،هـرو  یچون عبدالواسـع نظـام  

 مرواریـد  عبـداهللا  الـدین  شـهاب  کاشـفی،  واعـظ  ملّاحسـین  اسـفزاري،  الـدین  معین
 و ارزشـمند  آثـار  و نـد کردظهور  خواندمیر و جامی،جهان،  هخواج، )کرمانی بیانی(

ماننـد   هـا،  آن از برخـی  کـه  آثـاري  نهادنـد؛  برجـاي  نگـاري  نامـه  و انشـا  در مهمی
 اخـوانی  یـا  دیـوانی  منشـآت  مجموعـه صـرفاً   ،جامی منشآتقاوان و  ءاالنشا ریاض
 یمبـان  یانبه ب ،یکاشف ءاالنشا مخزنو  ياسفزار ترسلمانند  یز،ن یو گروه اند کاتبان

عـالوه بـر    مقالـه،  ایـن  در. انـد  پرداخته ها نامه نمونۀو کتابت همراه با  یريدب ينظر
 و نظـري  مـوازین  بیـان  و یمـوري در عصر ت یريکتابت و دب یکلّ یانبا جر ییآشنا

آثار ممتاز  يو ساختار سبکی، محتوایی، معرّفی به عصر، این در انشا و ترسل عملی
 یـد تقل یزاندوره و م یناز کتابت ا یکلّ ییتا نما است هپرداخته شد یزترسل و انشا ن

  .شود داده دست به یانمنش ينوآور یا
  .انشا و کتابت یموري،ترسل، عصر ت :ها کلیدواژه

  
  مقدمه .1

 شـمار  بـه  یاز انـواع مهـم نثـر فارسـ     یخیمانده از ادوار گوناگون تـار  یباق یبرسائل و مکات
 یـن ا. انـد  بررسـی و  یـق، تحق ،ت و درخـور مطالعـه  یو از جهات مختلف حائز اهم روند یم

و  یسـندگان که خوشبختانه از طوفان حوادث روزگار در امان مانده، حاصـل قلـم نو   ،ها نامه
                                                                                                     

 jahady2000@gmail.com دانشگاه شهید باهنر کرمان ،استادیار زبان و ادبیات فارسی *
  13/5/1393: ، تاریخ پذیرش1/3/1393: تاریخ دریافت
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بلنـد برخـوردار بـوده و     يا از شهرت و آوازه یاتادب یخکه در طول تار است ينامدار یباناد
 يهـا  نوشـته . اند گذاشته یادگاربه نظم و نثر از خود به  يا ات ارزندهیفاز آنان آثار و تأل یبرخ

ـ  یتارزش و اهم یاسیو س ی،اجتماع یخی،تار ی،گوناگون ادب يمذکور از منظرها  ییسـزا  هب
. یدنما یم يضرور یادب يها و پژوهش یخیتار یقاتتحق یطۀدر ح ها و پرداختن به آن شتهدا

 یچگـونگ  ي،و لغـو  يدسـتور  یقبه نکات و دقـا  توان میاین آثار  یقدق یبا مطالعه و بررس
نگـارش   یوةو ش ،لدر ترس یاناسلوب ب ی،شناس سبک يها یژگیو یرو سا یادب یعکاربرد صنا

 یخصوصـ  يها از سبک نگارش نامه نیز ،بوده یجکه در دربارها را یوانیو د یمکاتبات رسم
  .آگاه شد) اتیاخوان(

 یـن در ا زیرا دانند، می یفارس یککالس یاتادب خاتمۀرا  یموريت ةدور منتقدانْ از بسیاري
از  آورنـد؛  میسر بر یبازماندگان و استادان مشهور ادب فارس یناز آخر یگروه یمقطع زمان
ـ . اسفزاري وجهان،  هخواج ی،خوارزم ینحس الدین کمال ی،کاشف ی،جمله جام در  ی،از طرف

 و هـرات  یقرا،با حسین سلطان ویژه به یمور،ت ینانجانش پرورِ  هنردوست و ادب حکومت یۀسا
 مؤلفـان و شـاعران و   شود میو هنرمندان  ادبا، علما، بزرگان، از بسیاري براي مأمنی سمرقند

 ایـن  هاي ویژگی از یکی. آورند درمی تحریر رشتۀ به بسیاري ارزشمند آثار محیطی چنین در
 چـاپ  آثار تا کنون بـه  یناز ا یبرخ. در خصوص کتابت و انشاست يیارآثار بس تألیفدوره 

و  نشـده توجه  باید که گونه آن نشرشان، و طبع رغم آثار، به یناز ا تعدادي بهاست و  نرسیده
است بـه   یدهمقاله نگارنده کوش یندر ا روي، بدین. است نپذیرفته انجام تحقیقیها  دربارة آن

  :دهد پاسخ تیموري دورة در کتابت و ترسل دربارة ذیل هاي  شپرس
 یو موضـوع  ساختاري، سبکی، لحاظ به تیموري دورة در انشا و ترسل یکلّ یانجر اوالً،

 آثـار  ترین مهم ثالثاً، گیرند؟ می جاي هایی حوزه در چه دسته ینآثار مرتبط در ا یاً،ثان یست؟چ
و محتـوا چـه    ،سـاختار  سـبک،  موضـوعی،  لحـاظ  بـه  و انـد  کدام دوره این انشاي و ترسل

  دارند؟ هایی شارز
ل  هـاي  گونـه  دربـارة  کـه  است ذکر شایان پژوهش پیشینۀ خصوص در نیـز  و ترسـ 
جملـه   از اسـت؛  شـده  نوشـته  مقاالتی فارسی ادب ادوار برخی در آن مطالعۀ و بررسی

تـا کنـون    ،امـا . واحد اسداهللا نوشتۀ ،»از آغاز تا قرن ششم یفارس يل و انشاترس« ۀمقال
را در  یمطالب توان می ،حال ینبا ا. است نشده نگاشته مقاله این موضوع باب در اي مقاله
 یافـت  ،صفا دکتر یفتأل ،ایران در ادبیات تاریخمرحوم بهار و  شناسی سبکچون  يآثار

صورت  ینبد است؛ تحلیلی ـ  توصیفی کار روش. اند کرده هایی اشاره گذراکه مختصر و 
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آثـار مطـرح در    سـپس، . شود می یانعصر ب ینکتابت و انشا در ا یکلّ جریان نخستکه 
  .شدخواهند  یبررس ینهزم ینا

  
  تیموري دورة در انشا و ترسل. 2
و ایجـاد   ،روش و دسـتور آن  ،کتابت از آیـین نویسـندگی   نگاري و فنّ ترسل یا هنر نامه در

 ،هـاي آن گفتـه شـود    ها و قاعده خواه قانون ،آید میان می هکالمی که معانی را برساند سخن ب
  ).27: 1350 ،پژوه دانش( نداي از هر گونه نامه و اجزاي آن را نشان ده خواه نمونه

فرهنـگ   ةدر گستر یسندگی،از فنون انشا و نو یکیبه عنوان  ،... ينگار نامه یا یسینو  منشآت
همچـون   یگـر د ینیبا عناو یرزمانمانده از د يآثار برجا. دارد اي یژهو یگاهجا ی،و ادب فارس

 »یعـات توق«و  ،»رقعـات «، »یلرسا«، »مراسالت«، »مکتوبات«، »یبمکات«، »مکاتبات«، »ها نامه«
را  یو فرهنگـ  ی،اجتماع یخی،از اوضاع تار ییفرازها یشناس و زبان یادب  يها از جنبه یربه غ

» ةآمنشـ «و مفـرد آن  » انشـاء «جمع مؤنث از مصـدر   یغۀمفعول به ص  منشآت اسم. نمایاند یم
  ).64: 1378 زاده، يمهد( تاس

 یدوستانه کـه منشـ   یا دیوانی هاي نامه مجموعه«: کرد تعریف گونه این توان میرا  منشآت
  ).55: 1380 ی،صالح( »باشد نوشته دیوانی غیر نویسندة یا یوانید

ت بـه لحـاظ ک   یفارسـ  یـات و ادب یخاز اعصار مهم تار یکی یموريت دورة یفیـ یـت و کم 
  .آثار ترسل و انشاست تألیف

 و مقـاالت  اسـت  مانـده  باقی نگارش آیین و نویسندگی فن دربارة قدیم از که آثاري میان از
محمـود   یناز خواجه عمادالـد  مناظراالنشاء: قابل ذکرند یتقدم زمان ترتیب به ذیل هاي کتاب
 انشاء یا ترسل کتاب جامی؛ نانوشتۀ عبدالرحم منشآترسالۀ  ؛»جهان صدر«ملقّب به  گاوان
از   ثـانی  صحیفۀو  االنشاء مخزن یقرا؛با حسین سلطاندربار  یباد ي،اسفزار الدین معین تألیف

  ).257: 1374رزمجو، ( سبزواري کاشفی واعظ احسینملّ

  :کرداشاره  ذیل هاي کتاب به توان می دوره این آثار دیگر از
 غیـاثی  فرائـد  ی،شهاب منشـ  نامۀ همایون ي،هرو ینظام منشأاالنشاء گاوان، االنشاء ریاض

 یـد، عبـداهللا مروار  الـدین  شـهاب خواجـه   نامـۀ  شرفو  منشآت یبدي،م منشآتاهل،  یوسف
  .ياسفزار ترسلو  خواندمیر، نامی  نامۀ

 ایـن  مترسالن اغلب و است مصنوع و یبه نثر فنّ یموريت ةو انشا در دور ترسل یکل گرایش
  .دارند نظر تکلّف و تصنّع شیوة به مکاتبه اقسام سایر و اخوانیات در چه و سلطانیات در چه دوره،
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 کـه  کرد فراموش را ها کتاب دیباچۀ نباید زمان این مصنوع منشآت دربارة بحث هنگام
   دادنـد  مـی  خـرج  بـه  خـاص  تنـوقی  و تکلّـف هـا   آن تحریـر  در مؤلفان قدیم عادت به
  ).469 /4: 1383صفا، (

است کـه در   قاوانمحمود  ینعمادالد جهان هخواجدوران  ینمترسالن متصنّع ا سردستۀ
 نـویس  فنـی کاتبـان   دیگـر از ). 468: همـان ( است کوشیده غایت اقصاي به مزین نثر انشاي

  .کرداشاره  یو کاشف اسفزاري، خواندمیر، ی،جام هروي، نظامی عبدالواسع به توان می
 ةدور ينگـار  همان سبک نامه ۀدنبال یموريعهد ت یرو مناش یوانید هاي نامهنگارش  یوةش
هـا و   پـردازي  عبـارت  از یـز پره اختصـار،  و یجـاز ا نویسـی،  ساده رعایت یعنی، است  مغول

ششـم    ب کـه در مکتوبـات قـرن   مرکّ نعوت و 1عناوینالقاب و  یرادو ا ،مورد یب يها یاظلفّ
ل  معاییر از تقلید به درباري دبیران از گروهی حال، این با .معمول بود قـرون  انشـاي  و ترسـ 

در اواخر  تر یشب یوهش ینا. اند بوده یبندل پاترس یریند يها تبه سنّ و پرداخته هفتم و ششم
 ،تیمـوري  ظفرنامـۀ  تـاریخ  گفـت  یـد ت گرفـت و با و بعد از زمان شاهرخ قو یموريت ةدور

 یه،در عهد صفو مخصوصاً  ،دوره یناواخر ا یبدر سبک مکات یزدي، علی  ینالد شرف یفتأل
الفـاظ   یشو آرا یادب ینمضام تر یشدوره ب ینالن او مترس یانو منش  داشته است یقعم ياثر

  ).202/ 3: 1386 بهار،( کردند یم  را از مندرجات کتاب مذکور اقتباس
 آثـار  از برخـی  که توضیح این با ـ  ذیل اقسام در توان میدوره را  ینا يترسل و انشا آثار

  :کرد بندي طبقه ـ  گنجند می دسته چند در
 گـر ید يها جنبه برها  آن یشناخت زبان و یادب يها جنبه که منشآت مجموعهدسته از  کی ـ
  .گاوان االنشاء اضیر ،یجام منشآتمانند  دارد، يبرتر

و  انـد  شـده  فراهم یسندگینو و کتابت فنّ آموزش سبباز منشآت که به  يگرید طبقۀ ـ
 سـندگان یآثار نو نیاز ا یبوده است و در برخ ينگار نامهنظر به انشا و طرز  تر شیبها  در آن

ـ به آموزش اصول و قواعد کتابت و انشـا مبـادرت ورز    نیمضـام  از يعـار  بعضـاً  و انـد  دهی
 فـنّ  در ییهنرنما يبرا يدربار و دست رهیچ یانیمنش غالباً رادست  نیاز ا یمنشآت اند؛  یواقع

ـ ا انیـ هنرجو يانشا الگو ينظر و یعمل آموزش يبرا بعدها ن،یبنابرا. اند هکرد انشا ترسل  نی
واعـظ   نیاحسـ ملّ االنشـاء  مخزنگاوان،  مناظراالنشاءمانند  اند، گرفته قرار رانیدب یحت و رشته
  .دیعبداهللا مروار نیالد شهابخواجه  منشآتو  ،ياسفزار ترسل ،يسبزوار یکاشف
 »)یاسـ یسو ( یخیتـار  مکاتبـات  و اسـناد  مجموعـۀ « عنوان بااز منشآت  يگرید دستۀ ـ

 میقـد  اصطالح بهو  يدربار يها نامه زمرة در که ها، نامه و مکاتبات لیقب نیا. اند شناخته شده
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ـ  اسناد صورت هر در اند، »اتیسلطان« لیقب از  و امـرا  و نیسـالط  یرسـم  مکاتبـات  و یدولت
 ندیآ یم شمار به یخیتار منابع نیتر مهم زمرة درها  آن امثال و ها نامه وقف و احکام و ها فرمان

 فرائـد  ،یشهاب منش نامۀ ونیهما ،يهرو ینظام منشأاالنشاء مانند ،)56 -   55: 1380 ،یصالح(
 نیالـد  شـهاب خواجـه   نامـۀ  شـرف گاوان،  االنشاء اضیر ،يبدیم منشآتاهل،  وسفی یاثیغ

  .ياسفزار ترسلو  ر،یخواندم ینام نامۀ د،یعبداهللا مروار
 ،يادار يها نوشته معاهدات، ،یاسیس مکاتبات ،یسلطنت يها فرمان ۀیکلشامل  یخیتار اسناد
و  ،ینظـام  و یفرهنگـ  و یاجتمـاع  ،ياقتصـاد  يهـا  گزارش ،یحقوق و یمال و ییقضا اسناد
هــا  آن بــه میقــد در کــه باشــند یمــ یدوســتانه و خــانوادگ یاز مکاتبــات خصوصــ یبرخــ

 ).3: 1350 ،یمقام قائم( 2گفتند یم »اتیاخوان«و  ،»اتیوانید« ،»اتیسلطان«

  
 تیموري دورة در انشا و ترسل برگزیدة آثار. 3

 میبدي منشآت 1 .3

 یمـوري ت ةمشـهور دور  يو ادبـا  ،از علمـا، فالسـفه   یبديم الدین معینبن  ینحس قاضی
اشتغالش به  ۀبه واسط يو یشهرت اصل. مانده است یباق يآثار متعدد ياست که از و

 یرعالوه بر سـا  یبدي،م ینحس). 115 ،100، 99/ 4: 1383صفا، (منطق و حکمت است 
 اسـت  کـرده  میتخلّص  »منطقی«داشته و به  یدست یزدر شعر و ادب ن علمی، هاي رشته

  ).مقدمه ،18: 1356 یبدي،م(
ل و نـوع    یـدگاه که او بـه منشـآت از د   یابیم یدرم یبديم منشآتگذرا به  ینگاه با ترسـ

محسـوب   يمنصـب دربـار   یقسم خود نوع ینا زیرااست،  یستهآن ننگر يو ادار یحکومت
رهگـذر   یـن اوسـت و از ا  یشخصـ  یاز زندگ نما تمام اي آینه وي هاي نامه مجموعه. شود یم

 اهمیـت  حـائز  نکـات  از بسیاري زیرا ،است گونه حال و حسبِ یشخص تر بیش يمنشآت و
  .شود می دریافت ها نامه خالل از او زندگی به راجع

 ایـن  موضـوع . اند رسمی جنبۀ فاقد لحاظ بدین و اند اخوانیات نوع از اغلب وي هاي نامه
 ابناياز  یتاز وضع روزگار و کساد بازار علم و علما، شکا« یتشکا: عبارت است از ها نامه

  ).24 -  22: همان( »دشمنان چینی سخن و ها  سعایت از نالیدن زمانه،
 سراسـر  در کـه  اوسـت  حـد  از بـیش  روحیۀ تزلزل کرد استنباط توان می ها نامه از که چه آن

 مقام، به رسیدن براي حتی وي. دارد داللت میبدي روانی ضعف به و است گر جلوه عبارات
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 از و رسـانده  تقـدس  و طهارت و عصمت حد به را ممدوح است، بدان مند عالقه یارکه بس
خـود   ياز خطاهـا  یابـد،  می یکه فرصت نامه، هر در و کند نمی پرهیز افراط به تملق و تزویر

  ).24: همان( کند میدرخواست بخشش و طلب عفو 

 خویش احوال و عقاید از دفاع به میبدي و دارند دفاعیه حالت نیز وي مکاتیب از برخی
 زنـد  مـی از بزرگان دست  خواستن یاري و استمداد به نیز ها نامه از بسیاري در. است پرداخته

شـغل   از ببـرد،  پیش از کاري که است نتوانسته« چون و کنند ابقا قضاوت منصب بر را اوتا 
و عـالوه بـر   «). 27: همـان ( »کنـد  مـی خود اشـاره   نشینی به گوشه شود، میقضاوت معزول 

آن  یـان و ارتباطش با بزرگـان و فرمانروا  یوانیروزگار خود، به ذکر مقام د یتوضع یفتوص
  ).80، 79: 1380 ی،صالح( »پردازد میدوران 

 سـاختار  و نظـم  نیـز  بنـدي  به لحاظ فصـل  .نیست خاصی ساختار داراي میبدي منشآت
بـدون   ،یشمکتوبات خو ۀفقط به آوردن نمون یبديم .ندارد وجود اثر در مشخّصی و منطقی

 در اخوانیـات  و اجوبـه  چـون  را ها مبادرت کرده و اقسام گوناگون نامه ،ینظم یچتوجه به ه
  .است کرده ذکر هم کنار

 گونـه  ایـن را  یشخـو  منشآت یبديم .است شده نوشته کوتاه و مختصر بسیار اثر دیباچۀ
  :کند می معرفی

 الدین معینبن  ینحس ،سرمدي فیض از مستفید حقیر فقیر منشآت جامع است اي نسخه این
 از شـود  مـی منتقـل   دثـار  مودت دوستان اقتباس و شعار محبت یزانکه به التماس عز ،یبديم

  ).39: 1356 میبدي،( بیاض به سواد

سـبک نثـر    که ایناست، جز  یموريت ةدور منشآت  عمومی و کلّی سبک همان اثر سبک
کـه   اثـر،  ایـن  بـارز  هاي ویژگی دیگر از. است متمایل مصنوع نثر سمت به اندکی  کتاب ینا

 و نامـه  صـدر  در اسـتهالل  براعـت  آرایـۀ  کـاربرد  اسـت،  عمومی و سبکی اي خود مختصه
 مؤلفاست که  یفارس یاربس ياثر استشهاد به شعرها ینا بارز هاي ویژگی از. است مکتوب

اثـر   ینا یِفارس یبِمکات یاندر م. اشعار از حافظ است یندر متن نامه استفاده کرده و اغلب ا
 بـدیعی  هاي یهو آرا یهو تشب ،جناس انواع پردازي، سجع. شود می دیده هم عربی نامۀ تعدادي

 لحـاظ  بـه . است برده بهرهها  آن از کالم جاي جاي و نمانده دور نویسنده نگاه از نیز بیانی و
 یاربسـ  یـزان م. دارند تا اطناب یجازدر ا ياغلب رو و استنسبتاً متوسط  اثر هاي نامه حجم،
ـ  شمار  به اخوانیات زمرة در ها نامه از زیادي  بـه  را اشـتیاق  شـرح  رکـن  نویسـنده  و آینـد  یم

  .است نموده درج تأثیرگذارو نسبتاً  زیبا اي  هگون
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  یدمروار منشآت 2.3
 و تـاریخ  هـاي  کتـاب . 1: کنـد  مـی  بنـدي  منشآت را به سه گونه طبقه نامی نامۀدر  خواندمیر
 ذکـرِ  از بعـد و . غریـب  اسلوب بر مکاتیب انشاي. 3 دیوانی؛ هاي نامه و منشورها. 2 قصص؛

  :نویسد می گانه سه اقسام از یکهر  یژگیو
 یعل الدین شرفمانند افتخارالفضال موالنا ...  اند بوده کامل ثالثه اقسام در فضال از بعضی
 خطی نسخۀ خواندمیر،(عبداهللا صدر  الدین شهابخواجه  مقدار یو مقلّد جناب عال یزدي

  ).41: نامی نامۀ
 پروانه و رسالت دیوان تصدي بایقرا حسین دربار در مروارید عبداهللا مناصب از یکی

 و رقعات دیوانی، احکام و ها فرمان دولتی، مکاتیب دهی سامان و سرپرستی آن کار که بود
و  مکاتیب و رسایل از بخشی مروارید عبداهللا. است بوده توقیعات و جوازها و منشورات

آن را به اسم  یآلمان یمرفراهم آورده که هانس روبرت رو یمنشآت خود را در کتاب
در آلمان به چاپ رسانده  یالديم 1951در سال  یرو تفس یقبا ترجمه و تحق نامه شرف
  ).80: 1380 صالحی، مقدمه؛ ،34: 1390 ی،کرمان یانیب(است 

 اسـت  محتوي که ترسلی« عنوان با را مروارید منشآت ،سامی تحفۀ در صفوي، میرزا  سام
  ).104 -  103: 1384( کند می یاد »است مشهور مردم فرق میان در و مناشیر و مکاتیب بر

 و احکـام  و ها فرمان و ها نامه آشنایان، و دوستان خواهش به عزلت، ایام در مروارید، عبداهللا
 جمـع  بـود  کـرده  قلمی بایقرا حسین حکمرانی زمان در که را انشاهایی و ها رقعه و ها نشان
  ).41: 1390 ، کرمانی بیانی( ساخت مرتّب و آورد

  :است آمده مروارید منشآت دیباچۀ در
 یکه بعض المروارید، محمد بن عبداهللا مستهام، فقیر ارقام، این مسود رساند می عرض به

داشته، مرقومات کلک عجز و  مقدار یب یناز اصحاب فهم و ذکا التفات و اعتنا به حال ا
 را شکسته خاطر عطوفت کمال به که جا آن از و نمودند می طلب را خاکسار این نامرادي

 مرقومـات  از شـطري  و حاصـل  بـی  داتاز مسـو  ينبذ بنابراین، فرمودند، می تشحیذي
 به ،42 - 41: همان(جمع ساخته در قلم آمد  ،... بود افتاده اتفاق آن اماليکه  بالطایل،

  ).2: نامه شرف از نقل
 مهـر  ۀدر مجل 1331به سال  که اي، مقاله در افشار ایرج استاد رویمر، کتاب چاپ از پس

  :آن پرداخت یتاهم یانو ب ینوشت، به معرف
 گونـه  دو هـا  نامـه  این. مروارید عبداهللا خواجه قلم اثر مکتوب 126 از اي مجموعه نامه شرف
 مختلـف  اشـخاص  بـه  کـه  دولتی است هایی نامه یعنی است، دیوانی هاي نامه بخشی: است
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 بـه  خطـاب  عبـداهللا  خواجـه  کـه  شخصـی  اسـت  هایی نامه دیگر بخشی ؛است شده نوشته
که در  مجموعه، این بخش ترین مهم گمان، بی...  است کرده تحریر خود همکاران و دوستان
 قسـمت  است، بسیار فواید متضمن زمان آن رجال سرگذشت و تاریخ از نکاتی شدن روشن

 روزه آن اداري حقـوق  بـه  مربوط مسائل از اي پاره متضمن ها نامه این. است دولتی هاي نامه
 سـازد  مـی  عاید را بسیاري فواید اداري حقوق تاریخ آوردن فراهم و نوشتن در که هست نیز
  ).افشار ایرج مقالۀ به نقل از، 42: همان(

 را، ها نامه ۀترجم مترجم اما نشده، ها در آوردن نامه یخاص یبترت یترعا نامه شرف در
 »صـدارت « به مربوط که را مکاتیبی نخست که  چنان ؛مرتب ساخته است موضوع، حسببر 

 محتسـبین،  النقبـا،  نقیـب  هـا،  قاضـی  بـه  مربوط هاي نامه ترتیب پس از آن، به و، آورده است
 و تعلیقـات  افـزوده  متـرجم  کـه  دیگـري  قسـمت . هـا  یـن و جـز ا  ،االسـالم  شیخ مدرسین،
 و عنـاوین  و اصـطالحات  و مشـکالت  از یـک  هـر  توضیح در است مفیدي هاي یادداشت
 ،»صــدارت«از مناصـب   یـک هـر   کــه چنـان  هـا؛  نامـه  ایــن در منـدرج  مناصـب  و مقامـات 

در زمـان   نامه شرفکتاب . شده است یادآوررا مشروحاً  »تدریس«و  ،»قضا« ،»االسالمی شیخ«
 ،نامـه  شـرف  از به نقل ،43، 42: همان(بود  نویسی نامه نمونۀ بعد سالیان تا و آن آورندة فراهم
  ).643 -  642: مروارید انشاي

ل «بـه نـام    یفارسـ  خطی هاي نسخه فهرستدر  یدمروار منشآت نامـه  شـرف «و  »ترسـ« 
چاپ شـده   »نامه شرف«و در آلمان به اسم  یدهنام »شرفیه«آن را  یسینف یدخوانده شده و سع

 چـاپ  و تصـحیح  کنـون تا  یار،بس یتبا وجود اهم ید،مروار منشآت متن). 43: همان(است 
. شـده اسـت   یـده نام 3»ترسل« یدمروار منشآت ،الصفا ضۀرومثل  منابع، بعضی در. است نشده

و  بـوده  هـا  دست کتاب ینآورده از ا یددر شمار آثار مروار یرکه خواندم یظاهراً کتاب ترسل
بـوده و بـه کـار     یـج را یـر تا قـرن اخ  یدمروار ترسل. جدا از منشآت دانست يآن را اثر باید

 ).260 /1: 1363 نفیسی، ؛44: همان( آمد مینوآموزان 
  
  مروارید ترسل 3.3

 یالًذ. داشته است یترسل نامه شرفاز  یرغ یکرمان یدمروار شد، ذکر یزن تر پیش که طور همان
  .پرداخت یماثر خواه ینا یبه بحث و بررس

 ینا از این روي، آمد؛ می نوآموزان به کار تر بیشدارد و  یو منظم یقاثر ساختار دق این
 يبرا تنها نه را ترسل و انشا علمی و نظري مبانیآن  مؤلف .است یآموزش تر بیشکتاب 

 هر ذیل در و نگارد میجامعه  یفاقشار و طوا یرسا يبلکه برا ي،دربار یانکاتبان و منش
 مراتب بیان در هفتم باب«: نماید می یانمربوطه را ب ئلمسا ی،با دقت و موشکاف موضوع،
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از  ،البتـه ). a 13: یدمروار منشآت یخط نسخۀ ید،عبداهللا مروار خواجه( »کس هر القاب
» باب دهم خطاب پادشاه« ؛)b 34: همان(سود برده است  یزن نگاري نامه عملی هاي  هنمون

 نگاري نامه یعمل يو الگوها نمونه). b 21: همان( »در جواب خطاب پادشاه« ؛)a20 : همان(
بـه شـاعران،    ماننـد  ،هـر خطـاب   یـل از اثر آمده و در ذ یهر فصل و عنوان یلدر ذ یزن

  .پادشاه امرا، وزیران،
حسـاب  «: اسـت  یافتـه اختصاص  رسی حساب و استیفا امور به نیز کتاب پایاناز  بخشی

» ...و  یرحسـاب وزنـه، در حسـاب کمـان و شمشـ      یاحین،ذراع، حساب درخت، حساب ر
 کـرده خـاص آن مـورد را ذکـر     نمونۀ نویسنده یناز عناو یکهر  یلدر ذ و). a 107: همان(

از کتـاب بـه ازدواج و    یبخشـ  یحت). a205 : همان( »نامه وقف« یا» فصل در حساب« :است
  ).a183 : همان( »طالق و مناکحه در سیم قسم«: است یافتهطالق اختصاص 

. اسـت  سـاده نثر آن  سبکاست،  یو علم یآموزش يچون اثر یدمروار ترسل یا منشآت
 .است مزین و فنّی الگوها و نمونه بیان بخشساده و در  ياثر در بخش نظر ینانثر 

  
  جهان خواجه االنشاء ریاض 4.3

 مردان بزرگ از گاوان، محمود عمادالدین جهان خواجه توانا، نویسندة خامۀ اثر ،االنشاء ریاض
. اسـت  دکنـی،  بهمـن  شـاه  دربار و هندوستان در و تیموري دورة در ادب و سیاست عرصۀ
  .آمد می شمار به مردم و کاتبان براي الگویی جهان خواجه کتابت شیوة نیز و انشا نمونۀ

 اسـت  هایی نامه مجموعۀ اثر این نویسد، می االنشاء ریاض دیباچۀ در مؤلف که گونه همان
 خواجـه  و جـامی  چـون  عصر، بزرگان و سالطین به نویسنده که ،اجوبه و اخوانیات از اعم

  :نویسد می اثر تألیف علّت باب در گاوان. است نوشته عبیداهللا،
 کسالن طبع امتحان...  گاه گاه مجاوبه و مخاطبه وجوب و امور و اشتغال وفور وجود با و
 آتش سورت به معانی کان از قراضۀ و نمود می اقدام یاران و مخادیم مکاتبۀ و مراسله به

 و سالطین شریف اسم به را آن بیان صفحۀ و ساخت می مسبوك ضمیر دارالضّرب در طبع
 قرایح از چون اما...  نمود می سره دانش بازار صرّافان نظر در و داشت می مسکوك اخوان
 از جمعی تا...  گردد دفاتر اوراق ثبت تألیف سبیل بر که دید نمی آن مستحقّ ،بود فاتر خاطر

 آن تألیف و جمع وجوب به ،... بودند افاضل محافل صدر ایشان از یک هر که دوستان،
 زمان مجددة حوادث عروض از آن مسودة که ،چند مکتوبی بنابراین، .نمودند اجتماع
 نهاده نام االنشاء ریاض کتاب را آن و داده انتظام تألیف سلک در ،... بود مانده محفوظ

  ).12 -  11: 1938 گاوان،(
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 بسیار شهرت سامان آن در و شد می شمرده هند در منشیان هاي سرمشق از مجموعه این
  ).508/ 4: 1383 صفا،( است معروف هم هنوز و داشت
 بـه  مایل فنّی نثر به اثر این که گفت باید االنشاء ریاض انشاي نحوة و بیان سبک باب در
 کـه  چیـزي  القـاب؛  و توقیعات در بسیار تفصیل و اطناب با البته است، شده نگاشته مصنوع

  :است معترف آن به نویسنده خود
 جـوابش  و خطـاب  لبـاس  کتابت وقت در این از قبل که کتاب، این مکاتیب از بعضی در و

 بسـط  بساط به مزین عبارتش خیام تألیف حین در نبود، اسهاب و اطالت صفت به موصوف
  ).13: 1938 گاوان،( ساخت اطناب اَطناب به مشید و

  :نماید می معرفی بلغا و مترسالن براي فصیح اي نمونه و الگو را خویش اثر وي
 و بصـارت  موجب و گردد براعت مواد ازدیاد سبب را بضاعت کیاست مترسالن جماعت تا

 گـردد  اسـالیب  نثر وضع مطابق مکاتیب جمع صورت و...  صناعت طرق سلوك در مهارت
  ).14: همان(

 و کرده اکتفا خویش مکتوبات و ها نامه ذکر به فقط گاوان و است عملی اي نمونه مزبور اثر
  :دهد می  وعده چنین دیباچه پایانِ در فقط ؛است نیاورده میان به کالمی کتابت نظري مبانی از

 سـازد  رساله این مقدمۀ است، نکرده افشا بلغا قلم زبان را آن که انشا، قواعد فواید از بعضی
 بـر  اختـراع  و ابـداع  مسـالک  شروع را ادب و علم نقود جویندگان و طلب بوادي سالکان تا

  ).همان( باشد بصیرت حسن سبیل

 یـا  اند اخوانیات زمرة از یا ها نامه این اغلب و است مکتوب 148 بر مشتمل االنشاء ریاض
 خراسـان،  بزرگـان  از برخـی  بـا  جهان خواجه میان که است الزم نکته این ذکر. ها آن پاسخ
 و او مکاتبـات  و بـوده  برقـرار  دوستی رشتۀ اسفزاري، و احرار، عبیداهللا خواجه جامی، چون
 شرح بیان و فارسی و عربی ابیات با اخوانیات اغلب. است تر مهم همه از میان این در جامی
 .شوند می آغاز اشتیاق
  
  جهان خواجه مناظراالنشاء 5.3

 مـتن . بالغـت  به مربوط مباحث و ترسل آیین در« است جهان خواجه دیگر اثر مناظراالنشاء
 منشـیانه  نثر عالی شیوة با مقدمه که آن حال و دارد ترجمه به مقرون عالمانه انشایی کتاب این

  ).509 ،508/ 4: 1383 صفا،( »است یافته ترتیب
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 خاتمه یک و مقاله دو و مقدمه یک در و شده تألیف ترسل آیین در مناظراالنشاء کتاب
 اول، مقالۀ و...  انشا علم ماهیت بیان به است مخصوص کتاب مقدمۀ. است یافته ترتیب

 طریق علی الکالم تقسیم فی« :است عنوان این داراي است، منقسم »منظر« چند به که
 هم آن که دوم، مقالۀ عنوان و »االنشاء فی المستعمله الکلمات شرایط و االنشاء اهل

 یکتب ما شرائط و االرکان و االقسام بیان فی«: است چنین است، منظر چند به منقسم
 توجه تر بیش دیوانی مراسالت به مخصوصاً مقاله این در و ،»بعض الی بعضهم الناس
  ).509: همان( است شده

 یـن داخل مناظر ا یماتتقس. رود می سخن آن ضوابط و خط ماهیت از کتاب خاتمۀ در
مباحـث بالغـت و    ةو مشـروح دربـار   یقاطالعات دق يو حاو متعدد اجزايکتاب متضمن 

  ).همان( است مطالب این نظایرفصاحت و قواعد ترسل و 

آن را از کتـب نافعـه شـمرده و صـاحب آن را از      ‘مناظراالنشاء’ یلدر ذ یفهخل حاجی«
  ).1833 ستون ،الظنون کشف از به نقل ،همان(» وصف کرده ‘مشاهیر’

 آن ضوابط و قواعد که انشا،در علم  ۀرسال«آن است که  اثر ایناز نگارش  یسندهنو قصد
بـه   یجـاب ا یلتـا بـر سـب   «) a 7: مناظراالنشاء خطی نسخۀ گاوان،(» مدون سازد کند، افشا را

 یـان اثـر صـرفاً بـه ب    ینا). همان( »نمود شروع ستمناظراالنشابه  یکتاب که مسم ینا تألیف
 کـه  اسـت  داشـته  توجـه  مسـئله  ایـن  به نویسنده البته و پردازد میترسل و انشا  ينظر یمبان

چـون سـهولت   «: نویسـد  می سبب ینبد کنند؛ استفاده آن از سهولت به طالبان و آموزان دانش
  ).b 8: همان(» عبارت کتاب اهتمام وافر نمود یحاستفادت طالبان مطلوب خاطر بود، در توض

 بخـش  شـد،  مطـرح  تـر  پـیش  کـه  گونـه  همـان . داردو مـنظم   یقدق ساختاري کتاب این
ـ   الفصـل «ماننـد   ،است یانب و یعلم معان یدربارة مبان اثر مطالب از اي گسترده  یالخـامس ف

ـ   الفصـل «: مقدمـه  سومِ فصل و) a 181: همان(» و ارکانه یهالتشب البالغـه و   یـان ب یالثالـث ف
  ).b 30: همان(» الفصاحه

 و تکلّـف  بـا  همـراه  مصـنوع،  به مایل البته و است یفن مناظراالنشاءدر مقدمۀ  نثر سبک
 يو نظر یعلم يکتاب اثر ینکه ا جایی از آن ،اما .نویسنده بسیار هاي پردازي عبارت و تصنّع

 سـاده  نثـر  به و گرفته خود به علمی نثراثر حالت  یاصل متناست،  یريدر باب کتابت و دب
 .است شده نوشته فنی به مایل البته

  
  منشأاالنشاء 6.3

 اسـت،  متـذکّر  نیـز  کتـاب  مقدمـۀ  در کـه  چنـان  خـوافی،  احمد الدین شهاب اثر، این مؤلف



 ترسل در عصر تیموري   86

 آوردن فـراهم  منظور به و قصد به را نظامی، عبدالواسع الدین نظام استادش، منشآت مسودات
 در بخواهنـد  که کسانی و بینش و دانش ارباب ةاستفاد براي عالی منشآت از الگویی و نمونه
 هماننـد  را کتـاب  ایـن  بپیمایند، را منشیگري روش و راه و کنند تمرین و تتبع منشآت زمینۀ
 نامـۀ  اسفزاري، زمجی محمد الدین معین منشآت ،نامه همایون چون زمینه این در دیگري آثار

 یـگ، ب یـر ام ۀبـه خواسـت   یبـدي، م الدین معینبن  ینحس فارسی منشآت و خواندمیر، از نامی
  ).مقدمه ،14: 1357 ي،هرو ینظام(فراهم آورده است 

و  یخیو تـار  يارزش معنـو  برد میواالتر و باالتر  مراتب را به منشأاالنشاءارزش  چه آن
قـرن دهـم    یـل قرن نهـم و اوا  یموریانمجموعه از دوران ت یناست که در ا یاسناد و مدارک

 اوضـاع  و مملکـت ادارة  نحـوة مـا را بـه    تواند میاست که  يآثار به نحو ینو ا. استآمده 
  ).همان( کند آشنا ایران...  اجتماعی
عبدالواسـع اسـت کـه بـه      الـدین  نظـام ست، نامش آمده ا منشأاالنشاءدر مقدمۀ  که چنان

از  یعبدالواسـع نظـام   الـدین  نظـام ...  کرده بوده است یاراخت »نظامی«مناسبت نامش تخلّص 
او  از هـایی  نامـه  منشأاالنشـاء در کتـاب  ...  رود می شمار به ایران نهم قرن منشیان ترین بزرگ

 در همچنـین ...  دهـد  مـی  نشان عصرش هم پادشاهان و بزرگان با را مناسبتش که خوانیم می
معاصرش مقدمه نوشته اسـت   یسندگاننو هاي کتاب از بسیاري بر که خوانیم می منشآت طی

  ).مقدمه ،17، 16: همان(

 اربـاب  سـرآمد «بـه عنـوان    یعبدالواسـع نظـام   از دستورالوزراءدر کتاب  خواندمیر
 ؛مضمون به نقل ،424: 1356( است بوده شهره فن این در که برد مینام  »انشا و بالغت

  ).مقدمه ،17: 1357 ي،هرو ینظام
ل  سبکو  یوهمجموعه و نمودار طرز و ش ینبهتر که این از گذشته ،منشأاالنشاء کتاب و ترسـ 

و دارابـودن اسـناد و    یخیاسـت، از نظـر تـار    يو معمول و متداول قرن نهم هجـر  منشیانه
 و بـدیع  اثـري  تیموري دوران تاریخ محقّقان براي تواند می نیز مختلف هاي ینهمدارك در زم

 در مختلف هاي دوران یو اجتماع يکه در امور اقتصاد یکسان يبرا ،همچنین. باشد نظیر بی
  ).مقدمه ،17: 1357 هروي، نظامی( پردازند می پژوهش به ایران

و  یـوانی معمول و متـداول د  مصطلحات باکه ما را  خوریم برمی آثاري به کتاب این در«
  ).25: همان( »کند میقرن هشتم و نهم آشنا  یاتیامور مال

 یسـنده اسـت و نو  ینو مز یفنّ یموري،ت يآثار ترسل و انشا یرسا یرنظ اثر، این نثر سبک
 یستمجموعه مکتوبات و منشآت ن یککتاب صرفاً  ینا. داشته است یارامر توجه بس ینبه ا
 بـراي  منظمـی  سـاختار  و طرح نویسنده بلکه باشد، شدهسر هم ذکر  پشت ها نامهآن  درکه 
در  یاربسـ  یبمکات به ذکرِ ،الگو ینطبق ا ،و ریخته پی یباچهدر د گوناگون هاي نامه کردن ارائه
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ـ  ییاثـر در حکـم نمونـه و الگـو     یـن ا. موضوعات گوناگون پرداخته اسـت  اسـت و   یعمل
  .نکرده است یانب یکتابت مطلب ينظر یدر باب مبان یعبدالواسع نظام

 کتـب  بـر  کـه  بسـیاري  هـاي  مقدمـه : از اسـت  عبـارت  اثر این مکتوبات اقسام از برخی
 هـاي  انمـ فر و احکـام  هـا،  نشـان  منشـورها،  ها، مثال سلطانیات، است، نوشته خود معاصران

 از جامعـه  گونـاگون  مشـاغل  و طبقـات  بـه  نامـه  داشت، عرضه نامه، وقف نامه، فتح ی،سلطنت
  .قبور کرسی لوح و شریف و وضیع
  
  جامی منشآت 7.3

 جـامی،  عبـدالرحمان  نورالـدین  تألیف ،جامی منشآت تیموري دورة مشهور منشآت دیگر از
  .است عصر، این مشهور نویسندة و شاعر

  :کرد تقسیم بزرگ گروه دو به توان می را جامی عبدالرحمان هاي   نامه
  دارند؛ قرار جداگانه و خانوادگی و خصوصی مسائل مرکز در که هایی نامه. 1
  .اند کرده بر در را فرهنگی و اجتماعی موضوعات که هایی نامه. 2

 فرهنگـی  و تاریخی و سیاسی مهم حاالت به که هستند هایی نامه نیز نخست گروه میان
 بـه  منسوبیتشان از نظر صرف جامی، هاي نامه که است ضرورت همین بر بنا. کنند می اشارت

  ).19: 1378 ی،جام( شوند می یابیارز تاریخی، مهم سند عنوان به گروه، آن یا این
 اخبـار،  در ایجـاز  چـه  چنـان  دارد، هایی ویژگی دیگر، منشآت هر مانند جامی، هاي نامه
 بـراي  آرایـی  معانی انتقادي، هاي بیانی پوشیده اند، معلوم گیرنده و نویسنده به تنها که کتاباتی

 عنـوان  به یعنی ،»اند طرفه یک« جامی هاي نامه تر بیش یگر،د ياز سو. ها این امثال و مخاطب،
  ).19: همان(است و اما پاسخ ندارد » نخست« ۀنام یاو  اند  شده نوشته »پاسخ«

 را او خـود  زنـدگی  از هایی است که پاره یندر نظر ما، ا جامی، هاي نامه ارزش باالترین
 عبیـداهللا، خواجـه   نوایی، علیشیر مانند معاصرانش، تر دقیق شناخت براي و نمایند می روشن

  ).20 -  19: همان( رسانند میکمک  یگرانو د...  یقرابا ینحس

ـ  یتعالوه بر شخصـ  جامی، هاي نامه از  ينفـوذ و آبـرو   او، یاسـی و س ی،روحـان  ی،ادب
 و بـوده  طلـب  صـلح  فـردي  او که اینمشهود است و  یکین به نیز یناو در نزد سالط یاسیس

 دیگـر،  طـرف  از. اسـت  نموده می ترغیب رعایا و مردمان حال رعایت به را سالطین همواره
 خراسـان،  بزرگـان  بعضی و او میان که بسیاري مودت و دوستی به جامی هاي در خالل نامه

  .برد پی توان یبرقرار بوده م ،جهان خواجه و امیرعلیشیر ویژه به
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 ینهمـ  یعنـی  هندوسـتان،  التجـار  ملـک  نـام  بـه  نامـه  چنـد  هم جامی مکاتیب مجموعۀ در
علـت توجـه خـاص    . است داده سخن دادها  است که استاد جام در آن ،محمود ینعمادالد

را  خـود  هاي نامه یزجهان آن بود که خواجه ن خواجه به آراسته هاي مکتوب یربه تحر یجام
  ).507/ 4: 1383صفا، ( کرد می انشا تمام آرایش به فرستاد میکه به خدمت استاد 

 هـم  نامـه  یک نوایی، علیشیربه  جامی هاي نامه میان در پژوهشگران،است که  ینا جالب
 مربـوط  جـامی  هـاي  درخواسـته  همۀ. در بر کرده باشد یکه خواهش خصوص اند نکرده پیدا

  ).14: همان(آن روزگار  ۀاست به دفاع از منافع اقشار گوناگون جامع
 در کـه  باالست جهت این از باز تاریخی، اسناد عنوان به جامی، عبدالرحمان هاي نامه ارزش

 مـیالدي  پـانزدهم  ةو خراسان در سد لنهراماوراء اندازستانی  سیستم دربارة مهمی اخبارها  آن
  ).77: همان( شوند می یافتدر

 حکم است آمده عمل به درخواست واقعی اشخاص زمینۀ در ها نامه این در که بس از و
 ةدور یو حقـوق  یفا،اسـت  یـوانی، از اصـطالحات د  یاريبس). همان( اند کرده پیدا تاریخی سند

  .است مطالعه درخوربرداشت شده و  جامی منشآتاز خالل  یموريت
 و تئـوري  مباحـث  بـه اثـر   یندر ا یسندهنو. ندارد یو منظم یقساختار دق جامی منشآت

 که است هایی نامه مجموعه صرفاًمنشآت  این. است نپرداخته نیز انشا و کتابت باب در نظري
 اي نمونـه  را آن توان می بنابراین،. است نوشته مختلف افراد به گوناگون موضوعات در جامی
 ارزش حقـوقی  و دیـوانی  اصـطالحات  و تاریخی اهمیت لحاظ به که دانست انشا از عملی

  .دارد بسیاري
اسـت، البتـه    یموريت ةدور يآثار ترسل و انشا یهمان سبک کلّ جامی منشآتنثر  سبک

که بـا   یمراسالت در ویژه به تر، متکلّف و تر مصنوع ها از نامه یبه نسبت آثار معاصران در برخ
 و هـا  نامـه  در جـامی . اسـت  داشـته ) التجـار  ملـک ( گـاوان محمود  ینخواجه جهان عمادالد

 خـدمت  به درجه باالترین به را مصنوع و فنّی نثر نوشته، نویسنده استاد این به که هایی پاسخ
ل  و مطنّـب  نسـبتاً  ها نامه این و است، گرفته و فارسـی  و عربـی  اشـعار  از سرشـار  و مفصـ 
  ).283 ،274 ،240: 1378 جامی،( است ادبی هاي  آرایه

 استشهادخود  یِاشعار فارس به یجام که ینا جامی منشآتشاخص در باب سبک نثر  نکتۀ
  .است یرچشمگ یاردر منشآتش بس یتخصوص ینا بوده، شاعر جامی چون و است کرده

 مـوجزي  و مختصـر  البته و بسیار هاي داشت عرضه جامی منشآت دربارة دیگر مورد
 ایـن  اتفـاق  بـه  قریب اکثر و نوشته بزرگان به سفارش و توصیه باب در جامی که است
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 داشـت  عرضـه  نیـاز  عـرض  از بعد الجامی عبدالرحمان الفقیر« عبارت با ها داشت عرضه
 .شود می آغاز» ... که آن

  
  غیاثی فرائد  8.3

و  يو دربـار  یوانید ۀاز ششصدوپنجاه نام یشاست که ب یبزرگ ۀمجموع غیاثی فرائد کتاب
هشـتم   ةدوم تـا سـد   ةو شـاعران از سـد   یـان دوستانه و عارفانه را از دانشـمندان و فرمانروا 

مشـهور و   یشنـام کمـاب   یسـت نامه به حـدود دو  یسندگانشامل است و فهرست نو يهجر
  ).هفده/ 1: 1355اهل،  یوسف( رسد می مشهور غیر

احمد  یخاثر قلم وابستگان دودمان ش خوانیم می کتاب این در که هایی نامه عمدة قسمت
اول  ۀدر درجـ  مؤلـف و هـدف  ...  هاسـت  از آن یکـی شخصـاً   یـز ن مؤلـف جام است کـه  

  ).هجده: همان(خاندان بوده است  ینا یخگردآوردن منشآت مشا

آورده  دسـت  بـه  گذشته قرون مشهور نویسندگان هاي نامه از چه آن مؤلف طور همین
 یرالدینخواجـه نصـ   غزالـی،  محمـد  امـام  از هایی نامه همچوندر اثرش گنجانده است، 

  .سمنانی عالءالدوله و ی،طوس
عبـداهللا   الـدین  شـهاب محمـد بـن    الـدین  بن شـمس  یوسف الدین جالل« ،اثر مؤلف

). یسـت ب: همان(» جام است یخاز خاندان ش یب،اد ياهل مرو یوسفمشهور به  ی،جام
 السـیر  حبیـب در  خواندمیر که آنجز  یستدر دست ن یاطالع چندان ياحوال و شرحاز 

  :نویسد می در باب او
 ینو ا ‘است مشهور مردم میان در سلف اکابر منشآت بر مشتمل ترسلی فاتشمصنّ از’

ـ  یـق درسـت تطب  غیـاثی  فرائـد  مؤلفظاهراً بر  یحتوض  ویـک؛  بیسـت : همـان ( کنـد  یم
  ).104/ 4: 1353 یر،خواندم

اهل نقل شده که اکثر  یوسفنامه از  یستحدود ب غیاثی فرائد مختلف هاي نسخه در«
 و لطف از خالی ادبی سبک نظر از و) ویک بیست/ 1: 1355اهل،  یوسف( »دوستانه است

: همان(» برکشد ندارد مؤلف یکه پرده از حوادث زندگ یخیتار یمطلب یول نیست، هنر
 837آغاز کرده است و در سـال   834را در سال  غیاثی فرائداهل  یوسف«). وسه بیست

  ).وهفت بیست و وشش بیست: همان(» است یدهرسان یانبه پا يقمر
 آن اثـر  ایـن  در هـا  نامه ینو روش تدو غیاثی فرائد یندر تدو یتنکات حائز اهم از
  :که است
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 نویسـندگان  خـط  بـه  ظـاهراً  آن از زیـادي  عدة و کرده می یداپ که هایی نامه در اهل یوسف
 سـبک ...  جرائـد  امـروزي  مصـحح  یا تحریر مدیر یک مانند و برده دست است بوده اصلی

  ).وهشت بیست: همان( است کرده تحریف و تهذیب خود سلیقۀ و ذوق به راها  آن
 اگـر  و سـاخته  آن بـراي  آخـري  و اول شخصـاً  وي بـود  افتـاده  بعضی آخر و اول اگر
 لبـاس  از عـاري  عـروس  چون او نظر در و نبوده آیات و امثال و اشعار از مشحون مکتوبی

 بـه  ظـاهراً  و... الفاظ عبارات الزم را پرداخته است  یورآن ز يبرا يو است، نموده می جلوه
 دویسـت  بـه  نزدیـک  قلـم  از کـه  ینبا وجود ا مجموعه، این مراسالت که است علت همین

 اوائـل  و...  دیگرند یک به شبیه بینیم میحد که  ینسبک تا ا حیث از آمده، بیرون...  نویسنده
  ).8: همان( است یکی عیناً گاه و دیگر یک به شبیه که بسیار چهها  آن اواخر و

 اواست کـه   بودهآن  برو  دانسته بس بزرگ  يرا کار غیاثی فرائد تألیفاهل  یوسف
 فردوسـی  مثـل  درسـت  اسـت،  کرده جاوید زندة را دانشمند و ادیب و شاعر صدها نام

  ).ویک سی: همان(
مـنظم و   يسـاختار  ياهـل در مقدمـه نوشـته اسـت، دارا     یوسـف آن گونه کـه   اثر، این
 ترتیـب  بـه  را شـده  گـردآوري  هاي نامه یسندهاست که در ده باب مدون شده و نو یموضوع

  .است نموده ارائه دهگانه فصول در موضوعی
 تاریخی رویدادهاي از آگاهی براي بسیار، فواید بر افزون ،غیاثی فرائد« روي، هر به

   »بـاارزش  و مهـم  اسـت  منبعـی  هـرات،  و خراسـان  ویـژه  بـه  هشـتم،  قـرن  اجتماعی و
 ).77: 1380 ی،صالح(

  
  بحرین مجمع و سعدین مطلع 9.3

 از هـایی  نمونـه  شـامل  نیز ،سمرقندي اسحاق  بن عبدالرزاق الدین کمال تألیف ،السعدین مطلع
 موضـوع  در مزبـور  اثر که آن رغم به). 41: 1377 مردانی،( است تیموري عهد دیوانی  مکاتیب

 کـه  آمـده  اثر این در ها نامه فتح و سلطانی و رسمی مکتوبات و احکام از برخی ،است تاریخ
 حـائز  تیموري عصر در ها نامه این نثر سبک با آشنایی و انشا و ترسل لحاظ به را آن توان می

  .دانست ارزش
 هـاي  یادداشت و اطالعات از هم و متقن مآخذ بر است مستند هم که آن علت به ،کتاب این

 جملـۀ  از ،شده استفاده آن تدوین در مؤلف مستقیم مشاهدات از نیز و تیموري دربار رسمی
  .)514/ 4: 1383 صفا،( است تیموري عهد تاریخ کتب معتبرترین و ترین جامع
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 تصـنّعاتی  و ادیبانـه  مبالغـات  از دور ولـی  منشیانه کتاب این در الدین کمال يانشا ةشیو«
 او توصـیفات  از برخـی  .)همـان ( »بینیم می هشتم و هفتم قرن تاریخ کتب غالب در که است

  ).همان( است فارسی نثر خوب قطعات جمله از کتاب این در
 د،کـر  اشاره متعددي هاي نامه فتح به توان می اثر در ذکرشده هاي نامه و مکتوبات نمونه از

 عبـدالرزاق  الـدین  کمـال ( »انتقـام  بهرام سپاه اقتدار دست به شام دارالملک فتح ذکر« جمله از
 دسـت  ایـن  بر عالوه .است مشهود آن در نامه فتح ارکان همۀ که) 862/ 1 :1383 سمرقندي،

 لحـاظ  به که خورد می چشم به کتاب این در هم سلطانیات و مناشیر و امثله گاهی ،مکتوبات
دوم نوبت پیرمحمد امیرزاده به شیراز ایالت تفویض ذکر« مانند است، ارزشمند انشا و لترس 

 ).971: همان( »رستم امیرزاده به اصفهان و
  
  االنشاء مخزن 10.3

 ،ءاالنشـا  مخـزن  ۀکتـاب ارزشـمند و برجسـت    یموريت ةدور يآثار ترسل و انشا یگرد از
 نگاري نامهانشا در موارد مختلف  هاي نمونهکتاب  یندر ا. است ،کاشفی احسینملّ نوشتۀ
کتـاب   یکاشـف . شـده اسـت   یـر تحر مؤلـف طبقات گوناگون اجتمـاع بـه قلـم     يو برا

 ق 907بـه سـال    نـوایی  یرعلیشیرو ام یقرابا یرزايم حسین سلطان يبرا را االنشاء مخزن
  ).525 /4: 1383صفا، ( نوشته

  :نویسد می چنین االنشاء مخزن آغازدر  یکاشف واعظ
و  یعـات توق یگـر و د ؛...محـاورات و مخاطبـات    یکـی  :دارد انحصار قسم دو در انشا

و حکّام باشد و همگنـان را   ینبر امثله و احکام سالط يآن منطو یناطالقات که مضام
دو رقم  یناز ا یکهر  يانشا ترتیب قاعدة و ترکیب ضابطۀ که مفهوم و... معلوم است 

 بـا  سابق منشیان تراکیب اسالیب و شود یبه حسب ازمنه و اوقات مختلف و متفاوت م
مصطلح اهل  که آن واسطۀ به بالغت مدارج بر ترقّی و فصاحت مراتب در تفوق وجود
 یمبان ینا یدغرض از تمه...  گردد ینم یلآن ما ۀروزگار به مطالع يطباع ابنا یست،زمان ن

 ،... یالکاشـف  یبـن علـ   ینحسـ  یـر، حق یـر بـود کـه فق   یـد بع يو عهـد  یدمد یمدت که آن... 
کنـد کـه الفـاظ و عبـارات      یـب ترت اي هرسال منشآت قسمین از اول قسم در که خواست یم

مت  و اسـتعارات   یهاتبا ذهن اکثر ارباب زمان آشنا بـود و تشـب   یبواقعه در مکات آن از سـ
 تعویـق  حجـاب  و توقّـف  نقاب در...  مبرّا و معرّا، اما به سبب موانع روزگار یداغالق و تعق

  .)a 3: االنشاء مخزن خطی نسخۀ کاشفی،( بود مانده

  :نویسد یموضوع کتاب م دربارة
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 انـواع  از چنـد  صـورتی  و یافـت  تـرقیم  سـمت  فن این اصول در ضروریه قواعد از بعضی
 مزبـور  و مسـطور  غالبـاً  چـه  آن احـوال  از و جـوابی  و خطابی مراسالت اصناف و مکاتبات

 داد پیونـد  سـلک  یک در...  نظم فواید با...  را نثر جراید و پذیرفت ترسیم رقم شد تواند می
  ).b 4: همان(

 کـرده  بیـان  دیباچـه  در کاشفی که است دقیقی بندي فصل و منظم ساختار داراي اثر این
  :است داشته اهتمام انشا و ترسل علمی و نظري مبانی بیان به کاشفی اثر این در. است

 خاتمـه  و صـحیفه  سـه  و عنـوانی  بر ،االنشاء مخزنکه موسوم است به  ،رساله این اساس و
 در اولـی  صـحیفۀ . نیسـت  گزیـر  آن دانسـتن  از را کاتـب  چـه  آن بیـان  در عنوان. افتاد الیق

 اثبـات  در خاتمه. الذکر ضروري احوال در ثالثه صحیفۀ ؛جوابیات در ثانیه صحیفۀ ؛خطابیات
 بـدان  احـوال  کتابت اثناي در که اشیا از برخی صفات ایراد و اکابر رقاع و مکاتیب از بعضی
  .)b 4: همان( افتد می احتیاج

 بـا  را کتابت نظري مبانی و کردهرا منقسم  یبخش جزئ چند فصولْ از کیهر  یلدر ذ و
 سـبک . است کرده ذکر متعددي هاي نمونه و ها مثال مورد هر براي و بیان موشکافی و دقت

 .است مصنوع به مایل و فنّی شیوة به نثر
  
  نامی نامۀ 11.3

 خوانـدمیر  .)543/ 4: 1383 صـفا، ( »خواندمیر دیوانی منشآت از است اي مجموعه نامی نامۀ«
  :نویسد می چنین نامی نامۀ تألیف باب در اثر دیباچۀ در

 چین خوشه که...  خواندامیر به المدعو الدین همام ابن الدین غیاث حقیر ةذر و فقیر بندة و
 ... بدیع منشآت امالي و غریب لغات انشاي به همواره...  است...  سخندان طبقۀ آن خرمن
 عبارات و الفاظ سواد به داد می دست فراغتی اندك جزئیه شواغل از گاه هر و بود می راغب

 که شد پیدا خاطر در اندیشه این و سر در خیال این...  نموده می اشتغال آیات بالغت
 بر ترسل شیوة در دلپذیر الفاظی و آورده ظهور صفحۀ بر ضمیر خانۀ نهان از چند سطري

 چه آن و...  سالطین مناشیر به محتوي و انام مکاتیب بر مشتمل نگارد خواطر صحایف
  .)2: نامی نامۀ خطی نسخۀ خواندمیر،( گردید اهتمام خامۀ مرقوم بود فاتر خاطر مکنون

 تدوین نگاشته مقدمه در نویسنده که منظمی و دقیق بندي فصل و ساختار اساس بر اثر این
 نظري مبانی مختصر بیان و دبیري و کتابت از اي تاریخچه بیان بر عالوه یسنده،ون. است شده

 جـواب  در« ماننـد  دهـد،  مـی  دست به را سلطانی و حکومتی هاي نامه ۀنمون ترسل، و کتابت
  :کند می تقسیم قسم سه به را منشآت انواع خواندمیر .)4: همان( »... الدین شجاع امیر ۀرقع
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 ،دوم ؛و قصص و آثار یفتوال یختوار ،اول :شود میمنشآت به سه قسم منقسم  ةعمد و
از فضال در اقسام ثالثه  بعضی و .یببر اسلوب غر یبمکات يانشا ،یمس ؛یرمناش یرتحر

 جناب و...  یزدي علی الدین شرف موالنا...  مانند افاضل، و اکابر مرجع و اند بودهکامل 
 تمام مهارت قسم در اقسام این از بعضی و صدر عبداهللا الدین شهاب خواجه مقدار عالی
 مرحومی مخدومی حضرت و عبدالرزاق الدین کمال موالنا آفاق اکابر زبدة مثل اند، داشته

 ادوار نادرة...  آثار  غرابت حکایات انشاي و اخبار انشاي فن در یک هر که امیرخواند... 
 دثاري بالغت جناب و نظامی عبدالواسع الدین کمال موالنا شعار فصاحت جناب و بودند
 و نمودند می بیضا ید مکتوب و نشان انشا فن در که االسفزاري محمد الدین معین موالنا
 درگاه مالزم احوال اکثر در یابند، می اتصاف مهارت صفت به نشان انشاي در که ،فرقه

 اند  گشته سرافراز نیز رسالت و پروانه منصب به ایشان از بعضی و...  باشند می سالطین
  ).42 ،41: همان(

 انشـاي  و ترسل آثار سایر با همسو البته ،و است مصنوع به مایل یفنّ نامی نامۀ نثر سبک
 نیـز  او مکاتیـب  و منشـآت  در تیمـوري  دورة کتابـت  آثـار  هاي ویژگی همۀ ،تیموري عصر

  .آید می چشم به
 اي رسـاله  عنـوان  بـه  هرمان گوتفرید همت به میالدي 1968 در سال خواندمیر نامی نامۀ

 شـد  ترجمـه  آلمـانی  بـه  و تصـحیح  مریرو روبرت هانس تشویق به و هینتس والتر نظر زیر
 ).60: 1380 ی،صالح(

  
  ياسفزار ترسل  12.3
 عنـوان  این به را آن خود هم اثر مؤلف .کتابت و انشاست ینۀدر زم ،اسفزاري اثر ،ترسل
هـم   »ینمع انشاي« و ،»منشآت« ،»قوانین رسالۀ« چون عناوینی با اثر این از. است نامیده

که « يبه عنوان اثر اسفزاري ترسلاز  فارسی ادبیات تاریخهرمان اته در . شده است یاد
 ،هـم  خوانـدمیر و ) 246: 1357( بـرد  مـی  نـام  »نـد ا قائـل  یخاصـ  یـت اهل مشرق آن را اهم

 »مترسالن زمـان  ةعمد«به عنوان  اسفزارياز  ،آورده نامی نامۀو  السیر حبیبکه در  گونه همان
ترسل نگاشـته شـده    که در فنّ ،او اثر نخستین« سبب همین به و برد مینام ) 348/ 4: 1353(

اهـل فـن شـهرت     یـان در م ،بـود  کرده انشا خود که دیوانی هاي نامه و ها فرمان برو مشتمل 
نوشته ثبـت   حسین سلطانرا که  مکاتیبی« ترسلدر  اسفزاري). 537/ 4: 1383صفا، (» داشت
کتابـت و   ینمواز یاناثر ب تألیفاز  یسندهقصد نو ،البته). 252/ 1: 1363 یسی،نف(است  »کرده

در موضـوعات گونـاگون،    یـب مکات یانِبا ب ،بلکه قصد دارد یست،ن يبه صورت نظر یريدب
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 انـواع  بندي طبقه در ترسل. دهد دست مردم به ۀعام یزکاتبان و ن يبرا یعمل یالگو و سرمشق
و  یسـندگی فـن کتابـت و روش نو   لحاظ« از که است آثاري زمرة در هم انشا آثار و منشآت

 و دسـت  چیـره  منشـیانی «توسـط   ـ  اند اهمیت حائز) 2 -  1: 1380 ی،صالح( »نگاري نامهطرز 
ـ  يو لذا بعدها برا اند شده انشا ترسل فن در هنرنمایی براي هنرمند انشـا   یآموزش عمل

 يهم در شمار آثار و ـ )همان( »اند  هقرار گرفت یراندب یرشته و حت ینا یانسرمشق هنرجو
 »... انـد  شـده  شناخته) سیاسیو ( تاریخی مکاتبات یا اسناد مجموعه عنوان« با که است

 گوناگون هاي نامه و کرده اختیار منظمی ساختار و طرح ترسلمؤلف در نگارش ). 2 :همان(
بـا   .اسـت  دهکـر  یمدر فصول و منشـآت جداگانـه تقسـ    ،یو موضوع يبه لحاظ ساختار ،را

 بارةدر ياسفزار. است یدهکتابت و انشا غفلت نورز ينظر یمبان یاناز ب ياسفزار ،ینوجود ا
  :نوشته است اثر این یباچۀد در ترسل تألیف از یشخو هدف

 مصلحت بود، می مایل استعارات رغایب و عبارات غرایب بر مآثر  اقبال خاطر همیشه چون
 بعضی نموده، توسل ترسل سبیل بر اوراق این ایراد به که نمود اقتضا چنان وقت

 و شود داده تدوینکه در هر باب اتفاق افتاده،  ،مقدمات و رقاع و مکتوبات و احکام
 ضم بدان نماید، مسامحت پژمرده قریحت و افسرده طبیعت ایام این در دیگر چه آن

باشد  يسنَن را مددکار ینسنَن و طالبان ا ینعرض نهد تا سالکان ا ۀبر منص ،ساخته
  .)16: ترسل خطی نسخۀ اسفزاري،(

 اشـاره  ییها گونه به توان می ؛آمده اثر ایندر  یررسمیو غ رسمی هاي نامه گوناگونِ انواع
 نامـه،  فـتح  تسلیت، هاي نامه اجوبه، ها، داشت عرضه اخوانیات، سلطانیات، مناشیر، امثله،: دکر

 سبک). اسئله( تقاضایی هاي قطعه و مرقد لوح يانشا ها، کتابه معاصران، آثار بر نویسی مقدمه
 دورة مـزین  و فنّـی  نثـر  نمایـانگر  شده، نگاشته کتابت و انشا فن در که ،اسفزاري ترسل نثر

 .است تیموري
  
  نامه همایون 13.3
ـ   محمد بن. است مهنا یونهماشده در قرن نهم  یفاز مجموعه منشآت تأل یگرد یکی بـن   یعل

بـوده   یـزد از مـردم   ،نامـه  یونهمـا مؤلـف   ،»یمنش  شهاب« یا »یمنش« ب بهاالسالم ملقّ جمال
مؤلـف آن را بـه نـام      است که یها و رسائل و فرمان یراز مناش يا مجموعه مهنا یونهما. است

 یرنـدة مـذکور دربرگ  ۀمجموعـ . کـرده اسـت   یفتـأل  یاحمـد خـواف   یرپ الدین یاثخواجه غ
قرن بـه   یک  یاننشبه قلم م ياست که از اواسط قرن هشتم تا اواسط قرن نهم هجر هایی نامه
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 ،یـزدي االسالم  جمال  بن یعل الدین یاثغ ،مهنا یونهما  پدر مؤلف. درآمده است یرتحر ۀرشت
مزبور داشت،   که در درگاه یبه علت حقوق خدمت ،بود و يمظفر  یحییدربار شاه  یاناز منش

ـ  یوانبه خدمت در د یزن ،یزدياالسالم  جمال  بن یمحمد بن عل ،فرزندش شـاهرخ و    لترس
خواجـه   یعنـی  ،یـرزا م شـاهرخ  یرباتـدب  یـر وز  یـت عنا یۀفرزندانش منصـوب شـد و در سـا   

  ).پانزده تا یک: 1356 یزدي،(قرار گرفت  ،یاحمد خواف یرپ  الدین یاثغ
ثبـت   مـه نا یونهمـا  چند مکتوب در فقط یافتهکه به قلم خود مؤلف نگارش  ییها از نامه

هـا و   نـویس  یشاز پ  است ییها نامه يمجموعه حاو یمابقو ) 80 ،62 ،60 :همان(است   شده
اسـت   يا ارزنـده  ۀمجموعـ  مـه نا یونهمـا کتـاب  ). 151 :همان(پدر مؤلف  یگانیمسودات با

آل   دوران حکومـت  یخیتـار  یعاز وقا یاريو بس یاسیو س  یاوضاع و احوال اجتماع ةدربار
 یـار در اخت ياطالعـات سـودمند   اثـر  ایـن . آن عهـد  يهـا  یواندر د ينگار نامه یوةمظفر و ش

منشآت در آغـاز   ینا مؤلفجامع و  .)40: 1377 ی،مردان( دهد یخوانندگان و محققان قرار م
 که یابیم میکالم او در ياز فحوا. اشاره کرده است ياثر ینچن ینکتاب به هدف خود از تدو

 و علمـان  طالـب  تـا  بـوده  آن غیـر  و دیوانی مختلف امور در الگوهایی آوردن فراهم او قصد
 باشـد  ترسل فن فراگیري راه در الگویی و رهنمون و افزاید بالغت و آید کار  به را مترسالن

در  یـق کـه بـه تحق   یکسـان  يبـرا  توانـد  مـی  یزن یاثر به لحاظ سبک ینا). سه: 1356 یزدي،(
اثـر حاضـر از نظـر     یـن، عـالوه بـر ا  ). همان( باشد مفید پردازند می ینثر فارس شناسی سبک

 از بسـیاري  هـاي  مسـئولیت  و وظـایف  چگـونگی  دادن و نشـان  یخیاشتمال بر مکاتبات تار
 اسـت  بسـیار  اهمیـت  واجد اند، را برعهده داشته یکه امور عموم ،مملکتی مقامات و مشاغل

 .)76: 1380 ی،صالح(
  

  گیري نتیجه. 4
  :شود می بیان وار فهرست پژوهش نتایج ترین مهم ،پایان در

 بزرگـی  منشـیان  و شود یم تألیفو انشا  کتابت زمینۀدر  یاريآثار بس یموريدورة ت در ـ
  .کنند می ظهور
 و فنّـی  نثـر  به دوره این در انشا و ترسل سبکی گرایش فارسی، نثر ترشدن ساده رغم به ـ

  .است مصنوع
ـ نگـارش مکات  وةیش ـ  سـنّت  ادامـۀ ) یررسـم یو غ یرسـم ( یوانیـ د ریـ غو  یوانیـ د بی
 امـا  .اختصـار  و جـاز یا و یسـ ینو سـاده  تیرعا یعنی ،است  مغول ةدور مترسالن ينگار نامه
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قـرون ششـم و هفـتم     نگـاري  نامـه  یارهـاي از مع یـد به تقل يمتصنّع دربار یراناز دب یگروه
ـ     آوردن ،تکلفات رادیخود به ا يها نامهدر  يو تا حدود ندپرداخت می و  یلغـات دشـوار عرب
ـ  ۀو شـواهد و امثلـ   اتیاقتباس از اخبار و آ ،يتاز باتیترک اشـعار   نیو درج و تضـم  یعرب

  .نمودند یم اهتمام
 يهـا  الگـو ( یآموزشـ  ،یادب :ردیگ یم يجادوران در سه طبقه  نیا يکتابت و انشا آثار ـ
  .یخیو تار ،)یعمل و ينظر

ـ  يجـا  یخیتـار  اسـناد  ۀطبقدوره در  نیآثار ا اغلب ـ ـ بـا ا  ،رنـد یگ یم حـائز   ،حـال  نی
  .اند یسبک و یادب يها  شارز

ل  به یآموزش و یعلم کردیرو شاهد صرفاً آثار از یبرخ در ـ یبرخـ  در و میهسـت  ترسـ 
  .دیآ یم شمار به کتابت يالگو حکم در نگارش نحوة و ها نامه خود آثار از گرید

عصر مشهود است،  نیدر آثار کتابت ا ،یررسمیو غ یاعم از رسم ،مکتوبات انواع همۀ ـ
  .است تر شیب یرسم مکتوبات مدابس یول

 نمـود  عهد نیا در که است یسنن جمله از سندگانینو گرید آثار بر یسینو مقدمه سنّت ـ
  .ياسفزار ترسلو  يهرو ینظام منشاءاالنشاء هنمون باب از ،است افتهی

  .شود ینم مشاهده منشآت و ها نامه در یچندان رییتغ ساختار و ارکان لحاظ به ـ
ـ ب بـه  ينظـر  صـورت  بـه  فاتیتألاز  يتر کمدارند و تعداد  یعمل یآثار حالت اغلب ـ  انی
  .اند  پرداخته کتابت فنون و آداب
  

   نوشت یپ
 ارتبـاط  نامـه  مخاطـب  شغل و منصب تناسب به نامه هر در و عصر این در القاب و عناوین. 1

تعداد « .است برده کار به یزمخاطب نامه ن ۀمرتب اقتضاي به را عناوینی نویسنده و دارد معنایی
 دارد »بستگی مخاطب و کاتب بین مقام و رتبت امتیاز و تفاوت به مکتوب در عناویننعوت و 

  .)325: 1375 یبی،خط(
 مانند ،است شده می اطالق دیوانی اسناد به که یابیم می متعددي و مختلف عناوین متقدمان آثار در. 2

 مواضـعه،  ملطّفه، حکم، طغرا، رقم، نشان، عهد، پروانچه، التمغا، یرلیغ، توقیع، مثال، فرمان، منشور،
  .)43 ،6 ،5: 1350 مقامی، قائم( یگرد یاريو بس ،برات تعلیقه، مخاطبه،

بوده است مشتمل بر نظم و نثر که بـه خطـوط    یکتاب ،یمقد یسندگاندر اصطالح نو ،ترسل. 3
 آموختنـد  مـی  را کتابت يانشا یوةآن ش يرو از ها مکتب در کودکان و دش می هنوشت مختلف 

  .)80 : )تا یب( اکبرآبادي(
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