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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Javameol Ensha written by Hossein Heravi is 
one of the respectful work of Teimouri Era on the subject of secretarial writing 
[correspondence] and the most important poetical work survived from King 
Hossein Baygheraye Sani’s era. Changes in Bureaucracy system and its related 
issues are identifiable in the last period of Teimourian’s era in this secretarial 
work. This work shows valuable literary and historical awareness of the govern-
mental situation of Teimouri’s era which is one of the most fruitful cultural era 
of Teimourian’s era. Only one manuscript of Javameol Ensha is kept in Nour Os-
maniyeh library of Turkey which has not been reprinted yet and no information 
of the author of the work is available in any of the texts of that era except this 
name. In addition to introducing this work, the researcher aims to study some 
stylistic and structural features of this work.
METHODOLOGY: the present research has been done through descriptive- an-
alytical method by using library resources.
FINDINGS: investigating stylistic characteristics of this work shows that intro-
duction of the letters are full of figures of speech and types of expressions and 
imaginary techniques and text of the letters are simpler that beginning of the 
letters. The most important linguistic feature of Javameol Ensha is abundance 
of Turkish, Mongolian, Arabic words, as well as Arabic idioms, phrases and ir-
regular plural nouns. literariness of the letters is due to use of different types of 
ironies, harmonious, symmetries, alliteration, phonotactics, paradox, proverbs, 
and allusions. At the intellectual level, Belief in determinism and praising some 
mystics and relying on their speeches are clear in some of the letters.
CONCLUSION: following poetical work’s resources in all eras and Teimouri’s pe-
riods, the texts of the letters are full of foreign words, terms and expressions 
from sciences and techniques including astronomical idioms and literary tech-
niques. The expressive structure of sentences is based on metaphorical com-
parisons, allusion to Quranic stories and using verses and types of synonyms 
are a sign of secretarial prose and excessive bombast in this literary genre.
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چکیده
زمینــه و هــدف: جوامع االنشــاء اثــر حســین هــروی از آثــار ارجمنــد عصــر تیمــوری 
ــده از عصــر ســلطان حســین  ــی باقــی مان ــن کتــاب دیوان در موضــوع ترّســل و مهمتری
بایقــرای ثانــی اســت. از خــال ایــن اثــر منشــیانه می تــوان تحــوالت دســتگاه 
ــان شناســایی  ــر آن را در واپســین دورۀ عصــر تیموری ــب ب دیوانســاالری و مســائل مترت
ــر  ــی اواخ ــاع دیوان ــمندی را از اوض ــی ارزش ــی و تاریخ ــای ادب ــر آگاهی ه ــن اث ــرد. ای ک
ــش روی  ــت، پی ــان اس ــر تیموری ــی عص ــن ادوار فرهنگ ــه از بارورتری ــوری، ک ــد تیم عه
خواننــده میگــذارد. تنهــا یــک نســخه از جوامع االنشــاء در کتابخانــۀ نورعثمانیــۀ ترکیــه 
نگهــداری میشــود ، تاکنــون بــه زیــور طبــع آراســته نشــده و از هویــت صاحــب اثــر، جــز 
همیــن نــام چیــزی دیگــر در هیچیــک از متــون آن عصــر دیــده نمیشــود نگارنــده بــر آن 
اســت کــه در ایــن مقالــه ضمــن معرفــی اثــر، بــه بررســی خصایــص ســبکی و ســاختاری 

ایــن اثــر بپــردازد. 
روش مطالعــه: ایــن پژوهــش بــه شــیوه توصیفــی- تحلیلــی، و  بــا اســتفاده از منابــع 

کتابخانــه ای انجــام شــده اســت.
یافتــه هــا: بررســی خصایــص ســبکی ایــن اثــر نشــان می دهــد مقدمــۀ نامه هــا سرشــار 
ــا  ــن نامه ه ــت و مت ــی اس ــی و بدیع ــع بیان ــام صنای ــواع و اقس ــی و ان ــای ادب از آرایه ه
ــور  ــی جوامع االنشــاء وف ــن ویژگیهــای زبان ــاز نامه هاســت. مهمتری اندکــی ســاده تر از آغ
ــی  ــر عرب ــای مکس ــارات و جمعه ــات و عب ــی و اصطاح ــی و عرب ــی و مغول ــات ترک لغ
ــجع و  ــات و س ــواع کنای ــنده از ان ــتفادۀ نویس ــون اس ــز مره ــا نی ــت نامه ه ــت. ادبی اس
ــی و  ــعار فارس ــال و اش ــیق الصفات و امث ــاد و تنس ــی و تض ــاس و واج آرای ــه و جن موازن
عربــی و تلمیحــات اســت. در حیطــۀ مختصــات فکــری نیــز جبربــاوری و ســتایش بعضــی 

ــا مشــهود اســت.  ــا در تعــدادی از نامه ه ــه ســخنان آنه ــان و اســتناد ب صوفی
نتیجــه گیــری: نثــر نامه هــا بــه روال منشــآت دیوانــی در همــۀ اعصــار و بالتبــع دورۀ 
تیمــوری، آکنــده از انــواع لغــات بیگانــه، اصطاحــات علــوم و فنــون از قبیــل اصطاحــات 
ــه  ــۀ تشــبیهی،تلمیح ب ــۀ اضاف ــر پای ــا ب ــی جمله ه ــی، ســاختار بیان ــع ادب نجومــی، صنای
ــیانۀ  ــر منش ــانۀ نث ــات نش ــواع مترادف ــات و ان ــتفاده از آی ــی و اس ــتان ها ی قرآن داس
ــوع ادبــی در خطبــه و مقدمــۀ مکاتیــب اســت.  پرطمطــراق و اوج دشوارنویســی در ایــن ن
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مقدمه 
ــخ و  ــه تاری ــی همــواره در اعصــار گذشــته خدمــات گســترده و متنوعــی ب فرهنــگ و تمــدن غنــی ایران
ــان، آن را  ــه جه ــتاوردهای بشــری ک ــه دس ــن اســاس »از جمل ــوده اســت. برای ــه نم تمــدن بشــری ارائ
مدیــون ایرانیــان اســت، فــن مملکــت داری و تشــکیات اداری اســت« )تنکابنــی، 1383( دیوانســاالری 
ــه فقــط در  ــوده اســت. ن ــزرگ ب ــران ب ــخ ای ــاد اداری-سیاســی در طــول تاری ــن نه ــی پرســابقه تری ایران
عهــد باســتان کهــن، بلکــه در عهــد باســتان جدیــد نیــز دولت هــای ایرانــی دارای ســازمان ادرای ویــژه 
بودنــد و ایــن ســاختمان اداری بــه عهــد اســامی نیــز منتقــل گردیــد. فــارغ از فــراز و فرودهــای نهــاد 
ــان در  ــواره ایرانی ــوده و هم ــی ب ــاس آن ایران ــان و اس ــف، بنی ــله های مختل ــاالری در دوران سلس دیوانس
ــوان رســایل  ــه دی ــد. بخــش هــای مختلــف نهــاد دیوانســاالری از جمل ــوده ان رأس نهــاد دیوانســاالری ب
نیــز همیشــه در اختیــار ایرانیــان بــوده و همیــن امــر ســبب توســعه ایــن نهــاد و تألیــف آثــار متنوعــی 
ــان فارســی گردیــده اســت. ــه زب پیرامــون دیوانســاالری سلســله هــای حکومتگــر در همــۀ زمــان هــا ب

ــماری از  ــت و ش ــمگیری یاف ــد چش ــل رش ــا ترّس ــآت نگاری ی ــی و منش ــوری تاریخ نویس ــر تیم در عص
منشــآت بــه خامــۀ مورخانــی نوشــته شــد کــه آثــار تاریخی شــان در زمــرۀ منابــع موثــق عهــد تیمــوری 
ــا  ــز ب ــب ـ مورخــان دوره هــای پیشــین در عهــد تیمــوری نی ــه دیگــر ســخن، ادی ــرود؛ ب ــه شــمار می ب
قــّوت تمــام بــه فعالیــت خــود ادامــه میدادنــد. »بســیاری از ادب پژوهــان، دورۀ تیمــوری را پایــان ادبیــات 
کاســیک فارســی محســوب میکننــد؛ چــرا کــه آخریــن بازمانــدگان و اســتادان شــعر و ادب نظیــر جامــی، 
کاشــفی، خواجه جهــان و... در ایــن عصــر ظهــور کرده انــد.« )مدبـّـری، 1391(. تیمــور مورخانــی برجســته 
در دربــار خــود بــه کار گرفــت و تکیــه و تأکیــد بــر ساده نویســی در امــر نــگارش تاریــخ، قانــون و اصــل 
کلــی نگارش هــای آن عصــر بــود. تمایــل بــه حفــظ نــام و نشــان تنهــا محــدود بــه عرصــۀ تاریخ نویســی 
ــاهیان و  ــه از دورۀ خوارزمش ــاهانه ک ــخصی، اداری و ش ــورات ش ــتورات و منش ــظ دس ــه حف ــود؛ بلک نب
ــه  ــا آنکــه وجــه ادبــی آثــاری کــه ب ــه فزونــی نهــاد. ب ــود در عهــد تیمــوری رو ب ســاجقه آغــاز شــده ب
منشــآت نامبــردار اســت بــر جنبــه هــای تاریخــی و اجتماعــی آن هــا چیرگــی دارد؛ ایــن آثــار سرشــار از 
داده هــای تاریخــی بــوده و همپــای نوشــته هــای مورخــان دربــاری گویــای وضعیــت سیاســی و اجتماعــی 
ــک از  ــده در هیچ ی ــآت آم ــه در منش ــی ک ــی از اطاعات ــت. برخ ــک دوره اس ــکیات اداری ی ــز تش و نی
آثــار تاریخــی یــک عهــد دیــده نمیشــود؛ زیــرا نگارشــهای منشــیانه بــه ســبب حضــور منشــی در متــن 

رخدادهــای دیوانســاالری حــاوی جزئیــات فــراوان اســت. 
جوامــع االنشــاء در زمــرۀ همیــن قِســم آثــار منشــیانه و دیوانــی در عصــر تیمــوری اســت کــه مجموعــه ای 
ــای دولتمــردان و دانشــوران و ســرایندگان عصــر تیمــوری را در خــود جــای داده و  از منشــآت و نامه ه

زوایــای تحــوالت دیوانــی عصــر ســلطان حســین بایقــرای ثانــی را ثبــت و ضبــط کــرده اســت.

بیان و اهمیت مسئله 
اهمیــت دســتینه های کهــن در شــناخت زوایــای تاریخــی، اجتماعــی و فرهنگــی ایران زمیــن بــر کســی 
پوشــیده نیســت. هریــک از نســخ بــر جــای مانــده از ادوار گذشــته حامــل بخشــی از میــراث ارزشــمند 

گذشــتگان ماســت و احیــای ایــن متــون بــر محققــان ایــن حیطــه فــرض اســت. 
ــع  ــور طب ــه زی ــون ب ــل اســت کــه تاکن ــد عصــر تیمــوری در موضــوع ترّس ــار ارجمن جوامع االنشــاء از آث
ــه بررســی خصایــص  ــر، ب ــی اث ــه ضمــن معرف ــن مقال ــر آن اســت کــه در ای ــده ب آراســته نشــده و نگارن
ســبکی و ســاختاری ایــن اثــر بپــردازد. در ایــن مقالــه نســخۀ خطــی جوامــع االنشــاء بــرای نخســتین بار 

ــه بحــث گذاشــته میشــود. ــن ویژگیهــای ســبکیش ب ــی میشــود و مهمتری به صــورت مشــروح معرف
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بحث و بررسی
منشآت در لغت و اصطاح

منشــآت اســم مفعــول بــه صیغــۀ جمــع مؤنــث از مصــدر انشــاء و مفــرد آن منشــاه بــه معنــای »انشــاء 
کــرده شــده و نوشــته شــده هــا، مســودات، نامــه هــا، مراســات، عبــارات و تصنیفــات« )دهخــدا، 1377( 

اســت و در اصطــاح ادبــی بــه نامــه هــای اداری، دوســتانه و شــاهانه اطــاق میشــود. 

اسلوب نثر منشأت
»نثــر در لغــت صفتــی عربــی اســت بــه معنــای پراکنــده، ســخن پاشــیده و غیرمنظــوم برخــاف نظــم، 
ــی  ــاح کام ــایی، 1380( و در اصط ــتگار فس ــعر« )رس ــل ش ــخن در مقاب ــۀ س ــام دوگان ــی از اقس و یک
اســت کــه وزن و قافیــه نداشــته باشــد و »در آن، مفاهیــم و معانــی بــا وضــوح و روشــنی و رســایی و بــا 
ــا مراعــات  ــان معناســت. جمــات ب ــان میشــود و تنهــا وظیفــۀ لفــظ در آن بی نظــم فکــر و منطقــی بی
ــوند.«  ــان میش ــی بی ــع و انحراف ــه قط ــی بی هیچ گون ــد و معان ــر میپیوندن ــا یکدیگ ــتوری ب ــن دس موازی
)خطیبــی، 1375(. نثــر منشــأت دیوانــی اغلــب چنیــن نیســت؛ این گونــۀ نثــر سرشــار از صنایــع بیانــی 
و بدیعــی و لغــات دشــوار فارســی و عربــی و گاه ترکــی و مغولــی اســت و نویســنده میکوشــد ســخنش را 
ــدۀ نامــه و خواننــدگان دیگــر را از مراتــب فضــل و قــدرت   ــا گیرن ــواع شــگردهای ادبــی بیامیــزد ت ــا ان ب

ــد. ــود آگاه کن ــخن پردازی خ س

ارزش منشآت در بررسی های تاریخی
منشــآت بطــور کلــی در ســه گــروه جــای میگیرنــد: نامــه هــای دیوانــی، ســلطانی و اخوانــی. نامــه هــای 
دیوانــی بــا در برداشــتن عناویــن مشــاغل و منصــب هــا و نیــز ســاز و کار چرخــش امــور مملکــت، تصویری 
دقیــق از شــکل حکومتــداری و امــور دولتــی در دوره هــای مختلــف تاریخــی بــه دســت میدهنــد. از آن 
ــده دار  ــز عه ــود نی ــاً خ ــه غالب ــد؛ بلک ــی رخ دادن وقایعن ــِر چگونگ ــط نظاره گ ــه فق ــه منشــیان ن روی ک
ــع  ــک دوره از مناب ــتم اداری ی ــی سیس ــان در بازشناس ــگارش هایش ــد، ن ــی بوده ان ــور دیوان ــی از ام بخش
دســت اول بــه شــمار مــی آیــد. القــاب و عناوینــی کــه از ســوی خلیفــه یــا ســلطان بــه اشــخاص اعطــا 
میشــده و بــدان  القــاب نامیــده و شــناخته میشــده اند شــأن و جایــگاه حکومتــی یــا علمــی و اجتماعــی 
ــغ و  ــال و منشــور و یرلی ــان و مث ــای فرم ــه نام ه ــات ب ــد. دیوانی ــات را مشــخص میکن ــدگان مکتوب گیرن
ملّطفــه و مخاطبــه و پروانــه و بــرات و تعلیقــه و عهــد و نشــان و رقــم و مواضعــه و... نیــز خوانــده میشــدند 

)قائم مقامــی، 1350(.
»ســلطانیات یــا مکاتیــب ســلطانی بــه منشــآتی اطــاق میشــد کــه ســاطین بــه یکدیگــر یــا بــه ملــوک 
اطــراف مینوشــتند.« )خطیبــی، 1375(. محمــد معیــن در تعریــف ایــن نــوع نامــه نوشــته: »ســلطانیات 
جمــع ســلطانیه بــه معنــی مکاتبــات شــاهی و نامه هــای رســمی و دولتــی، در مقابــِل اخوانیــات اســت« 

)معیــن، 1350(.
نامــه هــای شــاهی کارکــردی بنیــادی دارنــد: رازُزدایــی از ســاختار قــدرت دولــت. عبارت پــردازی هایــی 
کــه در نامــه هــا و فرامیــن شــاه بــه کار میــرود حکایــت از اقتــدار و یــا ضعــف یــک دولــت و نحــوۀ تعامــل 
ــه  ــد ک ــن برمیا ی ــر چنی ــن عص ــناد ای ــآت و اس ــال منش ــود دارد. از خ ــت خ ــکام زیردس ــا ح ــم ب حاک
سلطان حســین بایقــرا در هــرات از موضعــی اســتوار برخــوردار بــوده اســت. نامه هــای او بــه اوزون حســن 
ــن  ــه اوزون حس ــه ای ب ــت. او در نام ــده اس ــته ش ــه نوش ــخت مقتدران ــدرت و س ــع ق ــو از موض آق قویونل
ــع  ــدارد و در صفحــه 41 جوام ــازی ن ــاری او نی ــه ی ــدان ابوســعید ب ــرای ســرکوبی فرزن ــه ب مینویســد ک
االنشــاء بــرای او رجــز میخوانــد : »بعــد از ایــن فتوحــات کــه روی نمــوده بــود، وفــور جنــود کــه از حــد 
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و عــّد افــزون اســت از حّیــز ضبــط و ادراک بیــرون، جمــع آمــده انــد و از آن زمــان الــی یومنــا هــذا هــر 
روزه از جانــب صحــرا فوجــی و از طــرف دریــا موجــی ضمیمــۀ باقــی افــواج و عــاوۀ ســایر امــواج میشــود 

و اختــر اقبالشــان در وبــال و احتــراق میافتــد.« 
ســلطانیات بــه اقســام مختلفــی همچــون مکاتبــات میــان ســاطین و وزرا و حاکمــان و فرمانهــا و مناشــیر 
ــلوبی  ــک اس ــه هری ــود ک ــیم میش ــا و... تقس ــه و تعزیت نامه ه ــا و تهنیت نام ــا و عهدنامه ه و فتح نامه ه

ویــژۀ خــود دارنــد.
ــده میشــوند  ــات« خوان ــاً »اخوانی ــه اصطاح ــار ک ــته از آث ــن دس ــتانه و غیررســمی در ای ــای دوس نامه ه
از شــخصیت و ضمیــر نویســنده و البتــه مخاطــب نامــه پــرده برمیــدارد. حتــی گاه یادکــرد اشــخاص در 

منشــآت از بازیگــران سیاســی و فرهنگــی هــر عصــر چهــره برمیــدارد. 
ــانی موضــوع  ــف انس ــده از عواطــف لطی ــی برآم ــا و عبارات ــا جمله ه ــد ب ــات، نویســنده میکوش در اخوانی
ــا  ــتش را ب ــتانۀ بی چشمداش ــخِن دوس ــا س ــارات ی ــته  ها و انتظ ــد و خواس ــرح کن ــرش را مط ــورد نظ م
ــر  ــت تأثی ــد و او را تح ــه کن ــب عرض ــه مخاط ــن ب ــت فی مابی ــۀ محب ــر پای ــی و ب ــتیاق درون ــوز و اش س
قــرار دهــد؛ البتــه برخــی اخوانیــات نیــز به قصــد اظهــار فضــل و برتری جویــی نگاشــته شــده و آکنــده از 

ــت. ــوارفهم اس ــراق و دش ــارات پُرطمط ــردازی و عب صنعت پ

حسین هروی کیست؟
دربــارۀ کیســتی حســین هــروی، کوششــهای نگارنــدگان راه بــه جایــی نبــرد؛ زیــرا نــام و نشــانی از او در 
هیچیــک از متــون آن عصــر دیــده نمیشــود و هویــت او هنــوز بــر مــا روشــن نیســت. متــن جوامع االنشــاء 
ــداری  ــه نگه ــۀ ترکی ــۀ نورعثمانی ــمارۀ 4301 در کتابخان ــه ش ــخۀ آن ب ــده و تک نس ــاپ نش ــون چ تاکن
میشــود )حســینی، 1393( کــه مجتبــی مینــوی میکروفیلمــی از آن بــرای دانشــگاه تهــران تهیــه کــرده 
ــف شــده اســت و  ــن مصطفی خــان وق ــرای ســلطان عثمان خــان ب ــژوه، 1348( نســخه ب اســت. )دانش پ

گواهــی وقــف آن از حــاج ابراهیــم حنیــف در ابتــدای نســخه دیــده میشــود.
»دو احتمــال میتــوان  داد: نخســت اینکــه ایــن اثــر، متعلــق بــه خواجــه کمــال الدیــن حســین، فرزنــد 
خواجــه نظــام الملــک خوافــی باشــد کــه علیشــیر نوایــی دربــارۀ او نوشــته اســت: ”خوش طبــع اســت و 
فــارغ از طلــب منصــب وزرات، و حــظ خــوب از خــط خــوب دارد و انشــاء نیــز بــه غایــت زیبــا میکنــد.“ 
احتمــال دیگــر آنکــه کتــاب اثــر خواجــه امیرکمال الدیــن حســین گازرگاهــی باشــد کــه علیشــیر نوایــی 
ــداهلل  ــازل الســایرین خواجــه عب ــر شــرح من ــزون ب ــه اف ــد و مینویســد  ک ــه درویشــی وی اشــاره میکن ب
انصــاری ”دیگــر رســایل نیــز دارد کــه هــر کــه مطالعــه نمایــد فضــل و کمــاالت میــر را معلــوم میکنــد.“ 
ــز  ــا نی ــه در آنج ــت ک ــاق اس ــاب مجالس العش ــی کت ــندۀ واقع ــان نویس ــین، هم ــن حس ــن کمال الدی ای
ذوق صوفیانــۀ خــود را آشــکار ســاخته اســت. مقدمــۀ جوامع االنشــاء نیــز کامــًا صوفیانــه و شــبیه متــن 
مجالــس العشــاق اســت. متأســفانه در ایــن مقدمــه نویســنده، جــز نصیحــت ســلطان حســین بایقــرا بــه 
عــدل و دادگســتری آگاهــی دیگــری بــه دســت نمیدهــد؛ بــه همیــن دلیــل، احتمــال میــرود کــه فــرض 

دوم بــه حقیقــت نزدیکتــر باشــد.« )فراهانــی منفــرد، 1382(.
بــا اســتناد بــه دو بیــت زیــر از صفحــه 79 و 99 جوامــع االنشــاء کــه در ضمــن دو نامــه آمــده میتــوان 

یقیــن کــرد کــه حســین هــروی اهــل تشــیع بــوده اســت. بیــت نخســت چنیــن اســت:
هرکس از باطل به جایی التجایی برده اند             در جهـان ما را جناب آل حیدر التجاست

****
ز  مشرق  تا  به  مغرب  گر  امـام  است             علی   و   آل   او   ما   را   تمــام   است
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زمان کتابت نسخه
ــدارد، اگرچــه در برخــی نامــه هــا )در صفحــات 74، 78، 87، 93، 97،   نســخۀ جوامع االنشــاء ترقیمــه ن
ــگارش  ــخ ن ــا نمیتــوان تاری ــت نامه هــا اشــاراتی شــده اســت؛ ام ــخ کتاب ــه تاری 102، 132، 153، 165( ب
نســخه را به صــورت دقیــق مشــخص کــرد؛ تنهــا بــا تکیــه بــر شــواهد موجــود در متــن، میتــوان دربــارۀ 

حــدود زمانــی کتابــت نســخه بــه حدســهایی متوّســل شــد.
ــرای تعییــن تاریــخ   رجــال و شــخصیت هایی کــه نامشــان در ضمــن نامه هــا آمــده نخســتین شــواهد ب
کتابــت نســخه اند. بســامد نــام ســه تــن در متــن نامه هــا قابــل توجــه اســت: ســلطان ابوســعید تیمــوری 
)803-848؛ دوران حکومــت: 854-873(، اوزون حســن آق قویونلــو )828-882( و سلطان حســین بایقــرا 
ــه  ــق ب ــن متعل ــود در مت ــای موج ــم نامه ه ــترین حج ــت: 875-902(، بیش )842-911؛ دوران حکوم
ــات،  ــوری، قض ــاهزادگان تیم ــایر ش ــت وی و س ــزاران حکوم ــامی کارگ ــت و اس ــین بایقراس سلطان حس

ــده میشــود . ــن دی ــان آن دوره در جای جــای مت ــا، ســادات، سیاســیون و نظامی علم
ــه  ــه ب ــرود ک ــخن می ــن س ــا اوزون حس ــوری ب ــعید تیم ــلطان ابوس ــگ س ــا از جن ــماری از نامه ه در ش
کشــته شــدن ابوســعید انجامیــد. شــواهدی نیــز از مکاتبــۀ اوزون حســن آق قویونلــو بــا ســلطان حســین 
بایقــرا حکایــت میکنــد ؛ از آن جملــه نامــه ای بــا عنــوان »حضــرت حســن بیگ بــه سلطان حســین میــرزا 
نوشــته« یــا نامــۀ سپســین آن کــه »سلطان حســین میــرزا بــه حســن بیگ نوشــته«. پــس از ایــن نامــه 
نیــز نامه هایــی بــا عناویــن »پادشــاه غــازی« یــا »پادشــاه غــازی مذکــور« یــا »ســلطان غــازی مذکــور« 

ــه سلطان حســین بایقراســت.  آمــده کــه همگــی اشــاره ب
ــن  ــن؛ در همی ــرا و اوزون حس ــین بایق ــن سلطان حس ــت فی مابی ــی اس ــوم مکاتبات ــای دوم و س نامه ه
نامــۀ اخیــر از قتــل ابوســعید تیمــوری و تحــرکات یادگارمحمــد و گایــۀ سلطان حســین از یــاری دادن 
ــی  ــه دوران حکمران ــوان  ب ــت نســخه را نمیت ــخ کتاب ــن، تاری ــاد شــده اســت؛ بنابرای ــه او ی حســن بیگ ب

ســلطان ابوســعید تیمــوری نســبت داد. 
نامــۀ شــمارۀ 45 بــا عنــوان »منشــیان عتبــۀ علیــه و ســدۀ ســنیۀ حضــرت خافت پنــاِه جم جــاه، ســلطاِن 
ــینی  ــر شاه اسماعیل الحس ــوی، ابوالمظف ــی الق ــک الغن ــل اهلل، المل ــره، ظ ــره و قاهرالقیاص ساطین االکاس
الصفوی الموســوی بــه حضــرت پادشــاه غــازی سلطان حســین میرزا نوشــته« آغــاز میشــود . تاریــخ دقیــق 
ــماعیل و  ــاه اس ــرو ش ــه قلم ــن میرزا ب ــورش محمدمحس ــن از ی ــا در مت ــت؛ ام ــخص نیس ــه مش ــن نام ای
ــه فــارس و شکســت حســن کیاء ســخن میــرود. مهم تریــن وجــه اهمیــت ایــن  حملــۀ شــاه اســماعیل ب
ــا تکیــه  ــا اوایــل دورۀ شاه اســماعیل صفــوی اســت. ب ــگارش نســخه ت ــداوم ن نامــه، نشــان دادن زمــان ت
بــر مــوارد یادشــده تاریــخ نامه هــا در فاصلــۀ ســال های 875 تــا 911 هجــری، یعنــی ربــع پایانــی قــرن 

نهــم و دهــۀ آغازیــن قــرن دهــم خواهــد بــود. 

کشف گزیده ای از جوامع االنشاء
الــف( منشــآت تیمــوری: نگارنــده در بررســی نســخه های خطــی ترّســل در عصــر تیمــوری بــه نســخه ای 
ــای  ــم علم ــز از چش ــروز نی ــا ام ــت و ت ــاء اس ــده ای از جوامع االنش ــه گزی ــت ک ــت یاف ــآت دس از منش
ــژوه  ــت. دانش پ ــده اس ــان مان ــژوه پنه ــی دانش پ ــتاد محمدتق ــه اس ــی از جمل ــخ خط ــت نویس نس فهرس
ــی  ــردم، ضمــن معرف ــر و م ــه هن ــری و نویســندگی« در صفحــه 53 مجل ــۀ »دبی در بخــش هشــتم مقال
ــاء  ــر جوامع االنش ــی مختص ــه معرف ــی ب ــای دیوان ــری و انش ــوع دبی ــرد در موض ــخه های منحصربه ف نس
ــۀ مجلــس ســنا نیــز در معرفــی نســخۀ خطــی  شــمارۀ  ــد و در فهرســت نســخ خطــی کتابخان پرداخته ان
»1513س« درنیافته انــد کــه ایــن نســخه، گزیــده ای از جوامع االنشــای هــروی اســت. نســخه ای بــه خــط 
ــن  ــۀ آغازی ــه اســت. نام ــه شــامل 194 نام ــوان منشــآت ک ــا عن ــرِگ 17 ســطری ب نســتعلیق در 113 ب
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منشــآت تیمــوری همانــا اولیــن نامــۀ جوامع االنشــاء اســت بــا عنــوان »حضــرت موالنــا زین الدیــن ابوبکــر 
ــۀ نســخه چنیــن اســت: »تمــت المنشــآت  ــرگ 2(. انجام ــه امیرتیمــور گــورکان نوشــته« )ب ــادی ب تایب
ــن  ــب الراجــی رحمــۀ اهلل ابی الحســن ب ــد المذن ــدی العب ــی ی ــر عل ــر و الظف ــم بالخی ــر خت ــرۀ صف ــی غ ف
عبــداهلل، بمحروســه حلــب، فــی ســنۀ احــدی و ســتین و تســعمائه مــن الهجــره النبویــه علــی صاحبهــا 
ــه.« بنابرایــن عبــارت، کاتــب نســخه کســی  ــوات و التحیــه. والحمــدهلل کثیــراً کمــا هــو اهل افضــل الصل
اســت بــا نــاِم ابی الحســن بــن عبــداهلل و تاریــخ کتابــت نســخه نیــز ســال 961 هجــری اســت. نســخه ای 
ــه در  ــتین نام ــان دارد. نخس ــا رجح ــاس م ــخۀ اس ــر نس ــش ب ــدادی از ضبط های ــه تع ــزه ک ــت پاکی اس
نســخۀ جوامع االنشــاء عنــوان نــدراد؛ امــا در ایــن نســخه به درســتی بــا ایــن عنــوان آمــده اســت: »نامــۀ 

ــواری، 1390( . ــی ان ــژوه و علم ــورکان.« )دانش پ ــور گ ــه امیرتیم ــادی ب ــر تایب ــن ابوبک زین الدی
ــط  ــه خ ــت ب ــه ای اس ــس، مجموع ــۀ مجل ــمارۀ »675س« کتابخان ــخۀ ش ــب: نس ــآت و مکاتی ب( منش
ــرن  ــان اســت کــه در ق ــان و ترکمان ــات تیموری ــرِگ 21 ســطری کــه شــامل مکاتب نســتعلیق در 162 ب
ســیزدهم کتابــت شــده و آغــاز و انجــام آن افتــاده اســت. ایــن نســخه نیــز دربردارنــدۀ برخــی از نامه هــای 

ــان( ــم. )هم ــاری گرفته ای ــا از آن ی ــدادی از نامه ه ــن تع ــح مت ــه در تصحی ــت ک ــاء اس جوامع االنش
ــاء،  ــای جوامع االنش ــماری از نامه ه ــرار ش ــاب تک ــر در ب ــت دیگ ــز اهمی ــۀ حائ ــی: نکت ــآت جام ج( منش
ــج« از آن  ــز »م ــا رم ــن جوامع االنشــاء ب ــح مت ــه در تصحی ــی اســت ک ــه در منشــآت جام وجــود 68 نام

ــم. ــود برده ای س

مثنوی ای نویافته از پوربهای جامی
ــام قــرن هفتــم  تاج الدیــن بــن بهاءالدیــن بــن جامــی متخلــص بــه »پوربهــا« از شــاعران و صوفیــان به ن
ــت  ــه دس ــی، 1384( یگان ــا، 1343؛ کهدوی ــین صب ــمرقندی، 1366؛ حس ــی، 1337؛ س ــت. )بیگدل اس
ــتنویس را  ــن دس ــت1. ای ــوظ اس ــا محف ــوزۀ بریتانی ــۀ م ــمارۀ 9213 در کتابخان ــه ش ــوان او ب ــس دی نوی
نظام الدیــن احمدبن عبــداهلل شــیرازی بــه ســال 1029 ق. در حیدرآبــاد بــه رســم خزانــه بــرای کتابخانــۀ 
ســلطان قطــب الدیــن محمــد قطب شــاه )حــک: 1020-1035ق( تحریــر کــرده اســت. در صفحــات 226 

ــع: ــا مطل ــه بیتــی ب و 227 نســخۀ جوامع االنشــاء مثنــوی ای بیســت و ن
اال   ای   صــبا   پیِک   ارباِب   عشــق             بیا   گوش   کن   فصلی   از  باِب  عشق

از پوربهــای جامــی ثبــت شــده کــه در دیــوان او نیامــده اســت و بســیار حائــز اهمیــت اســت و بایــد بــر 
پایــۀ همیــن نســخه بــه دیــوان او افــزوده شــود. پوربهــا در ایــن مثنــوی کــه در واقــع نامــه ای شــاعرانه 
اســت بــا ســوز و گــدازی عمیــق و ناشــی از غــم غربــت، از پیــک و بریــِد ســنتِی شــعر فارســی، یعنــی بــاد 
صبــا، میخواهــد تــا درود و ارادت او را بــه شــهر جــام و مردمانــش برســاند. او زادۀ جــام بــوده و در ایــن 

شــعر کــه زمینــۀ عاطفــی اثرگــذاری دارد بــرای دیــدار زادگاهــش بی قــراری میکنــد.

ساختار کلی جوامع االنشاء
ــی )7 نامــه(،  ــر نامــه هــای دیوان ــدۀ 262 نامــه مشــتمل ب ــرد جوامع االنشــاء دربردارن نســخۀ منحصربه ف
ــه از  ــن نام ــوان اســت. در ای ــدون عن ــه ب ــن نام ــه( اســت. اولی ــی )207 نام ــه( و اخوان ســلطانی )48 نام
ــده  ــاد ش ــات او ی ــی و مقام ــام نامق ــد ج ــام احم ــاء، از شیخ االس ــی جوامع االنش ــخۀ خط ــه 2 نس صفح
ــا  ــود و ب ــاز میش ــورکان آغ ــور گ ــه امیرتیم ــادی ب ــر تایب ــن ابوبک ــه ای از زین الدی ــا نام ــاب ب ــت. کت اس
ــای  ــد . نامه ه ــی یاب ــان م ــی« پای ــجاع کرمان ــه شاه ش ــان، ب ــی آذربایج ــلطان اویس، وال ــه ای از »س نام
دیوانــِی آن بــه طــور خــاص بازگوکننــدۀ وضعیــت ســاختار دســتگاه دیوانســاالری در واپســین ســال های 
1- Meredithowens G. M Handlist of Persian Manuscripts, by G.M. Meredith-Owens, (1895-1966), Lon-
don, 1968, p. 56.
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دورۀ تیمــوری اســت.
کتــاب طبقه بنــدی مشــخصی نــدارد و بــه ابــواب جداگانــه تفکیــک نشــده اســت. دو فتحنامــه در متــن 
آمــده اســت: 1. فتحنامــۀ سلطان حســین میــرزا )81( 2. فتحنامــۀ ســلطان ابوســعیدمیرزا )84(. بخشــی 
ــه کســانی دیگــر؛  دیگــر از نامه هــا انشــای حســین هــروی نیســت و نامه هــای منشــیانی دیگــر اســت ب
همچنیــن نامه هایــی از قاضــی اختیــار )از قاضیــان سرشــناس عهــد تیمــوری( در صفحــات 120، 182 و 

185 کتــاب آمــده اســت.
هــروی در انتهــای جوامع االنشــاء بخشــی آورده بــا عنــوان »ادعیــه و رباعیــات و ابیــات کــه در مکاتبــات 
ــایر  ــدور، وزرا، س ــرات، ص ــدّرات حج ــاه زاده ها، مخ ــه پادش ــاطین، ب ــه س ــود.« ب ــاج می ش ــه آن احتی ب
ــبان،  ــا، محتس ــا، خطب ــان، اطب ــیان، منجم ــعرا، منش ــا، ش ــات، علم ــاء، قض ــادات، اولی ــم، س ــل قل اه
ــاب نغمــه، حاجــی، زاهــد، خلوت نشــین،  ــان، ارب واعظــان، صدرحفــاظ، حفــاظ، پیش نمــاز، مــؤذن، کاتب
ــن  ــد. در ای ــت فرزن ــت منصــب و تهنی ــد، تهنی ــوروز، در عی ــان، ن ــل و اعی ــوش، اماث زاویه نشــین، خرقه پ
بخــش، برخــی عنوانهــا فقــط شــامل یــک بیــت اســت؛ مثــًا در صفحــه 224 از بخــش »صــدر حفــاظ« 

ــده:  ــت آم ــن تک بی ای
        صــدر   معــالی   ز   تو   تاَزنده   بــاد            جــان   و   جهانی   ز   َدمــت   زنده باد

و بخشــی دیگــر از عنوانهــا شــامل چنــد بیــت اســت: بخــش شــعرا، منشــیان، منجمــان، کاتبــان، اربــاب 
نغمــه، در عیــد و عناویــن دیگــر. فی المثــل در صفحــه 223 از بخــش شــعرا ایــن ابیــات آمــده اســت:

ای  گشته  ز  نظم  تو  جهان  پر گوهـر             مابین   زمـین   و   آسمــان   پرگوهـر
از بس که فشاندی گهــر از مخزن طـبع            شد   دامــن   آخــرالزمـان   پر گوهــر

****
چاشنی سخــن از لفــظ شکر ریز تو باد            راحت  روح  و  روان  نظم  دالویز  تو باد

- ساختار نامه ها
ــوری،  ــر تیم ــل در عص ــوم ترّس ــیاق مرس ــه س ــآت  و ب ــول منش ــم معم ــا به رس ــۀ نامه ه ــه و مقدم خطب
اغلــب بــا مقدمــات عربــی متملقانــه و انــواع ســجع پردازی ها و مترادفــات و جناس هــا و دیگــر 
ــیوۀ  ــود. »ش ــته میش ــت کام کاس ــی از صعوب ــه اندک ــن نام ــود  و در مت ــاز میش ــا آغ صنعت پردازی ه
ــود  ــگاری دورۀ مغــول ب ــۀ همــان ســبک نامه ن ــی و مناشــیر عهــد تیمــوری دنبال ــگارش مکاتیــب دیوان ن
یعنــی رعایــت ساده نویســی و ایجــاز و پرهیــز از عبارت پردازیهــای بی مــورد و اســتفاده از القــاب و 
ــود. )بهــار، 1370(. معمــوالً  عناویــن و نعــوت و صفــات مرکــب کــه در قرنهــای قبــل رایــج و معمــول ب
ــا دعاهایــی همــراه اســت بــه اتمــام میرســد . »مؤلفــان در دیباچــۀ منشــآِت  ــا خاتمــه ای کــه ب نامه هــا ب
مصنــوِع ایــن زمــان بــه عــادت قدیــم تکلــف و تنوقــی خــاص بــه خــرج میدادنــد.« )صفــا، 1383( و در 
پایــان نامه هــا نیــز رســم چنیــن بــوده کــه نگارنــده از درازنفســی و اطنــاب نامــه پــوزش میطلبیــده و بــا 
عباراتــی از ایــن قبیــل نامــه را بــه پایــان میبــرده اســت؛ از جملــه ایــن عبــارت از صفحــه 104: »اطنــاب 
از حــّد عالــی میگــذرد. ظــل عالــی بــر مفــارق ادانــی و اعالــی ابداآلبــاد ممــدود بــاد«؛ و ایــن عبــارت از 

ــد...«. ــن دو بیــت اختصــار کــرده میآی ــع را بدی صفحــه 109 جوامــع االنشــاء: »و تخفیــف تصدی

جایگاه جوامع االنشاء در بین کتب مشابه
همانطــور کــه اشــاره شــد نســخه خطــی جوامــع االنشــاء دارای 262 نامــه اســت، از ایــن تعــداد 7 نامــه 
ــوه  ــی از وج ــئله یک ــن مس ــه ای ــت ک ــات اس ــه اخوانی ــلطانیات و 207 نام ــه س ــات، 48 نام ــزو دیوانی ج
ــده در عصــر تیمــوری اســت. دیگــر منشــآت برجــای  ــا ســایر منشــآت برجــای مان ــز ایــن کتــاب ب تمای
مانــده از عصــر تیمــوری، اغلــب شــامل دیوانیــات و ســلطانیاتند؛ امــا بســامد اخوانیــات در جوامع االنشــاء 
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قابل مقایســه بــا متــون مشــابه نیســت. همچنیــن 1052بیــت فارســی در جوامع االنشــاء ایــن کتــاب را از 
وجــه ادبــی بــر دیگــر متــون مشــابه رجحــان داده اســت.

ویژگیهای سبکی جوامع االنشاء
ــر ایــران شــمار فراوانــی از  الــف( ویژگیهــای ســطح زبانــی جوامع االنشــاء: اســتیای تــرکان و مغــوالن ب
ــت.  ــات نویســندگان راه یاف ــواع مکتوب ــه ان ــرد و ب ــان فارســی وارد ک ــی را در زب ــای ترکــی و مغول واژه ه
ــوار  ــن را بســیار دش ــم مت ــه فه ــد ک ــه کار رفته ان ــراط ب ــان به اف ــا چن ــدادی از کتابه ــا در تع ــن واژه ه ای
ــه کار رفتــه اســت کــه اغلــب  ــی بســیاری ب ــد. در متــن جوامع االنشــاء نیــز لغــات ترکــی و مغول کرده ان
ــوع  در حیطــۀ مشــاغل و مناصــب دیوانــی و حکومتینــد. »بخــش عمــده ای از سرشــت یــک ســبک را ن
گزینــش واژه هــا میســازد . واژه هــا ایســتا و منجمــد نیســتند. بلکــه جانــدار و پویاینــد، تاریــخ و زندگینامــه 
دارنــد؛ حتــی شــخصیت و شناســنامه و بــار عاطفــی و فرهنگــی دارنــد، برخــی ثابــت و انعطاف ناپذیرنــد و 
برخــی در اثــر فشــار بافتهــای مختلــف تغییــر شــکل و معنــا میدهنــد و جــدال و انگیزشــی مــداوم بــرای 

تخیــل نویســنده ایجــاد میکننــد.« )فتوحــی، 1390(.
1( کلمات ترکی و مغولی

کلمــات پیــش رو نمونــه هایــی از صفحــات مختلــف نســخۀ خطــی جوامع االنشــاء هســتند: ایلچــی )30(، 
ــان )77(، ســیورغال )77،  ــان )85(، توم ــغ )76(، ســوزمیز )76(، ایلچی ــار )41(، یرلی باشــلیغ )41(، ایلغ

181(، طغــرا )81(، بتیکچــی )130(، یرلیــغ )253(، یاســاق )254(.
2( استفادۀ فراوان از جمع های مکسر عربی 

ــب  ــن )4(، ثواق ــایم )4(، خزای ــاء: نس ــی جوامع االنش ــخۀ خط ــف نس ــات مختل ــب از صفح ــات منتخ کلم
)4(، افضــال )4(، روایــح )4(، فوایــح )4(، اکنــاف خواطــر )4(، اعاظــم )4(، اکابــر )4(، شــمایم )5(، مســامع 
)5(، فیــوض )5(، قوایــم )18(، طوایــف )35(، فوایــح )37(، روایــح )192(، اوتــاد )192(، عوایــق )193(، 

انقــاش )195(، بواعــث )199(.
در مــواردی نیــز چندیــن جمــع مکســر را کنــار هــم آورده اســت: »فوایــح روایــح نســایم« )4(، »قواعــد 
ــن و  ــن و دفای ــمت« )4(، »خزای ــپهر حش ــر س ــال ب ــِب افض ــت و ثواق ــراوج رفع ــال ب ــِب اقب ــۀ کواک ملک
نفایــس و عرایــس« )133(، »اعاظــم ســادات کــه ُدرر اصــداف...« )78(، »فحــوای آن از تعــرض انفصــام 

ــش از معــرب انجســام محــروس و مأمــون اســت« )4(. ــد مضمون مصــون و معاق
3( اصطاحات و عبارات عربی 

از صفحــات مختلــف نســخۀ خطــی جوامع االنشــاء: علی الرســم )4(، تلــک االخبــار )5(، الــی بلــوغ هــذه 
ــا عــن جــد )12(، عقــب  االخبــار )7(، نســیاً منســیاً )11(، بعــد ذلــک )11(، کــره بعــد اخــری )12(، اب
االدعیــه الصالحــه )14(، یومــاً فیومــاً )15(، علــی القاعــده المســتمره )15(، علــی تعاقــب االدوار )15(، کان 

ــم یکــن )23(، فقــد حصل المــراد )32(، مضــی مــا مضــی )103(. ل
4( مترادفات

نثــر نامه هــا مشــحون از مترادفــات اســت: محّبــت و مــوّدت )4(، مــدد و نصــرت )4(، اوج و رفعــت )4(، 
ــت )6(،  ــر)5(، خــار و خاشــه )5(، خــّرم و شــاداب )5(، ظــل و ســایه )5(، خــذالن و مذل ــع و خبی مطل
مطــرود و رانــده )6(، واضــح و الیــح )6(، قباحــت و شــناعت )6(، فتنــه و عنــاد )6(، اســتظهار و اعتضــاد 
)238(، عجــز و فتــور )242(؛ حتــی در یــک مــورد چهــار کلمــۀ متــرادف را بــه دنبــال هــم آورده اســت: 

ــت. )64(. ــن و جلوه نماس ــدا و مبره ــن و هوی روش
5( اصطاحات نجومی

توصیف و تصویرپردازی با لغات و اصاحات نجومی از خصایص زبانی بسیاری از نامه هاست.
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- »چون نور آفتاب در زیغ النهار قابل انکار نیست« )6(.
- »حدود شبرغان مضرب خیام مشتری مقام است« )31(

- »چون بنات النعش در حّیز افتراق است« )41(
- »چون خسرو انجم به نقطۀ اعتدال ربیعی رسید« )87(

- »ادوار سعدین و طلوع نیرین« )196(
6( ترکیبات تازه

ــده میشــود: محنتکــده )202(، شــعله ناک )189(، شــادآب  ــازه دی ــی ت ــا ترکیب های در شــماری از نامه ه
ــای )196(. ــای عقده گش ــذار )197(، رای دقیقه نم ــده )172(، کام گ )4(، رنجک

7( برخی ویژگی های نگارشی
- ننوشــتن واو مهملــه: حســین هــروی کلمــۀ »خوارزمــی« را به صــورت »خارزمــی« نوشــته اســت )5( و 

»خوافــی« را »خافــی« )160(.
- صورت متفاوت تعدادی ازکلمات:

»کمک« ⟵ »کومک« )11(
»گزارش« ⟵ »گذارش« )131(
»جمادی« ⟵ »جمیدی« )74(

- شــماری از کلمــات در متــن نســخه ناقــص کتابــت شــده اند کــه بــا توســل بــه نســخۀ خطــی منشــأت 
تیمــوری تصحیــح کرده ایــم: القصــا]ص[ )21( / پاد]شــاه[ )19( / الچــی ⟵ )ایلچــی( )ص5( / ادن ⟵ 
)اوزن( )22( / تــرد ⟵ تــرد]د[ )65( / موســا )مواســا( )45( / رســواهلل ⟵ رســو]ل[اهلل )63( / آحــا]د[ 

)77( / ر]ا[ )90( / امیــدو]ا[ر )ص117( / ]ا[کابــر )160(.

ویژگیهای سطح ادبی جوامع االنشاء
ــه  ــه شــده اند ک ــه کار گرفت ــای جوامع االنشــاء ب ــن نامه ه ــی در مت ــی و بدیع ــع بیان ــواع و اقســام صنای ان

عــاوه بــر آراســتن زبــان، بــر قــوت تأثیــر کام میافزاینــد.
1( صنایع بیانی

- تشــبیهات: اضافــۀ تشــبیهی در متــن نامه هــا بســامد چشــمگیری دارد و نامــه ای نیســت کــه از چندیــن 
ــی باشــد: غبــار کــدورات )4(، نهــال مــوّدت )5(، نســایم پیام گــذاری )5(، جویبــار  اضافــۀ تشــبیهی خال
مصابــرت )11(، مــرآت جهان نمــای مــوّدت )28(، چــوگان مصابــرت )55(، نهــال احســان )59(، شــکوفه 

مــراد )106(، وادی فــراق )111(، طایــر روح )142(، بــال آرزو )117(، طیلســان ظــام )243(.
ــا در  ــب تصویرپردازی ه ــت و اغل ــمگیر نیس ــاء چش ــن جوامع االنش ــتعاره در مت ــامد اس ــتعاره : بس - اس
ــدر  ــت: ب ــرار اس ــن ق ــن از ای ــتعاره های مت ــماری از اس ــدد. ش ــکل میبن ــبیهی ش ــۀ تش ــا اضاف ــا ب نامه ه
طــارم شــوکت و کشورگشــایی )55( اســتعاره از ممــدوح // حطــام موهومــه )58( اســتعاره از مادیــات و 
مواهــب دنیــوی // محجوبــکان تتــق غیــب )72( اســتعاره از فرشــتگان // صحــن زبرجدفــام )85( اســتعاره 
ــور )87(  ــان // خــورده کاف ــرگ و ســبزی درخت ــای خضــرا )86( اســتعاره از ب ــه و قب از آســمان // عمام

ــرف // برقــع کحلــی )243( اســتعاره از شــب.  اســتعاره از ب
- کنایات:

خود را به ساحل رسانیدن )7(
پای در دامن کشیدن )67(

سپر انداختن )87(
بخیۀ خاف بر روی کار افتادن )87(
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خاک بر تارک افاک نشاندن )88(
حوادث ایام را کوچه غلطی دادن )137(

2( صنایع بدیعی
- سجع: 

از کاس دهر جام زهر مذلّت نوشیده اند )6(
اگر خاطر انور و ضمیر ازهر )8(

حجتی قاطع و برهانی ساطع تواند بود )10(
محزون سرایر و مکنون ضمایر ایشان بود )21(

ــرار )6(، مــال و آمــال  ــر ق ــرار ب - جنــاس: رعایــت رعیــت )3(، خاطــر خطیــر )5(، نکبــاء نکبــت )6(، ف
)7(، عقــود عهــود )10(، ســیاهی و ســپاهی )11(، یاغــی باغــی طاغــی )12(، عقــوق و حقــوق )13(، بحــار 
زخــار )14(، حجــاب و احتجــاب )18(، اتمــام تمــام )18(، جســارت و خســارت )32(، عــازم و جــازم )54(، 
فاتحــه فایحــه )61(، نقــوش نفــوس )61(، جهــود حســود )73(، منشــور منثــور )74(، تجــارت تجــارب 

)82(، ایفــاق اتفــاق )83(، یاغیــان باغیــان )83(.
- واج آرایی:

حــرف الــف: فــوات قــراب حیــاض ریــاض ســحاب )129(، حــرف الــف و ســین )صیــن(: هــر صبــاح و مســا 
بــا صحایــف دعــا و ثنــا )115(.

حرف د: دعایی که بدایت آن دال باشد بر نهایت وداد و اتحاد )159(.
حرف ر: آن کوی که رشک رشحۀ آب خضر و غیرت رایحۀ روضه رضوان است )252(.

حرف س: از سواد آن سواد دیده و سویدای سینه را نور موفور السرور رسید )203(.
حرف ش: اگر به حسب اشتعال مشاعل اشواق )210(.

حرف ف: اضعاف مضاعفه آن معاطفه و ماطفه )ص174(، به موافقت مرافق و موافق کافه )110(.
حرف ق: با طریق نفاق نه به ایفاق اتفاق )83(.

حرف ک: امید به کرم کریم منان آنکه طی مکان مسافران زمان کرامت فرماید )242(.
- ترصیع و موازنه:

بواسطه تفارق ابدان و تباعد بلدان و مخالفت روزگار و معاندت ادوار )43(
استنشاق روایح مخالصت و استشمام فوایح مصادقت )14( 

تأسیس بنیان وفاق و ترصیص ارکان اتفاق )5(
اصناف دعوات طیبات و اضعاف ضراعات زاکیات )57(

فواید قاید خدمت و دعا و جواهر زواهر محمدت و ثنا )118(
- مراعات النظیر: 

شاه و رخ و اسبان )83(
پیل و پیاده و مات )83(

تومانات و هزارجات و صدجات )84(
کاغذ و مداد و اعمال دوات قلم )176(

متوجه طواف حریم حرم وفااند و عازم مروۀ مروت و صفا )199(
- مطابقــه یــا تضــاد: اندفــاع و ارتفــاع )13(، قلّــت و کثــرت )17(، اوامــر و نواهــی )49(، ضــال و هدایــت 
)55(، عســرت و عشــرت )61(، صغیــر و کبیــر )67(، صغــار و کبــار )86(، زحمــت و رحمــت )70(، غنــی و 
فقیــر )86(، ادانــی و اقاصــی )97(، مطیــع و عاصــی )97(، نفــع و ّضــر )100(، رذایــل و فضایــل )ص121(، 

وحشــت و بهجــت )124(.
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- تلمیح:
عبور حضرت موسی)ع( و خضر)ع( از کنار دیوار خراب. )2( 

طوفان نوح و آرام گرفتن کشتی بر کوه جودی )184(
گفتگوی خداوند با موسی)ع( در صحرای سینا )232(

عزیزِی یوسف)ع( در مصر )242( و داستان پیراهن او )244 و 251(
هبوط حضرت آدم)ع( به زمین سیاه هندوستان )248(

- اســتفاده از آیــات قرآنــی: نویســنده در متــن نامه هــا آیــات قرآنــی فراوانــی را در زنجیــرۀ کام 
ــرا »عــاوه  ــه شــمار میــرود؛ زی ــر ب ــن اث »تضمیــن« کــرده کــه از برجســته ترین ویژگی هــای ســبکی ای
بــر آنکــه قــرآن معیــار فصاحــت و باغــت اســت و شــاعران و نویســندگان بــا اســتفاده از آیــات و احادیــث 
ــه قــرآن و ســخن معصــوم تأثیــر  ــا استشــهاد ب ــد، ب ــه نمایــش میگذارن توانایــی خــود را در ســخنوری ب
ــت.«  ــب اس ــرش مخاط ــی و پذی ــت قانع کنندگ ــرآن دارای خاصی ــد. ق ــزون میکنن ــش را اف ــخن خوی س
)امیــد مجــد و الهــه آئیــن، 1391(. در ابتــدای »منشــور ایالــت یادگارمحمدمیــرزا« دوازده آیــه از قــرآن 

کریــم را در اثنــای متــن بــه کار بــرده اســت. آغــاِز متــن یــاد شــده چنیــن اســت:
ــن  ــِزُع الُملــَک ِممَّ ــمَّ ملِــَک الُملــِک تُؤتــي الُملــَک َمــن تَشــاُء وتَن ــِل اللُّه ِحیــِم. ُق ــِن الَرّ ْحَم ــِم اهلَلّ الَرّ »بِْس
َّــَک َعلــي ُکّل شــی ٍء َقدیــر ]آل عمــران، آیــۀ 26[  تَشــاُء وتُِعــزُّ َمــن تَشــاُء وتـُـِذلُّ َمــن تَشــاُء بَِیــِدَک الَخیــُر اِن
ــٌد أَبـَـا أََحــٍد ِمــْن ِرَجالُِکــْم  ُســوَل َوأُولـِـي الْْمــِر ِمْنُکــْم ]نســاء، آیــۀ 26[ َمــا َکاَن ُمَحمَّ َ َوأَِطیُعــوا الرَّ أَِطیُعــوا اهللَّ
ــِم  ــِز الَْحِکی ِ الَْعِزی ــِد اهللَّ ــْن ِعْن ــُر إاِلَّ ِم ــا النَّْص ــۀ 40[ َو َم ــزاب، آی ــَن ]اح ــَم النَِّبّیی ِ َوَخاتَ ــوَل اهللَّ ــْن َرُس َولَِک
ــورمیز  ــادر س ــن به 2. ابوالنصرحس ــِق اهلَلّ ــی َخلْ ــَفَقُۀ َعلَ ــِر اهلَلّ َوالَشّ ــُم لَْم ْعِظی ــۀ 126[ الَتّ ــران، آی ]آل عم
ــت  ــی و عاطف ــت ربان ــت بی نهای ــی عنای ــدات نامتناه ــی و محاســن تأیی ــات اله ــن توفیق ــه میام چــون ب
نَْیــا ]بقــره، آیــۀ 130[ بــر ناصیــۀ ســعادت و چهــرۀ دولــت مــا  بی غایــت ســبحانی رقــم اْصَطَفْیَنــاُه فـِـي الدُّ
کشــیده و صحیفــۀ عــزت و کامــکاری و منشــور شــوکت و بختیــاری را بــه طغــرای اْجَتَبْیَناُهــْم َوَهَدیَْناُهــْم 
ُ یُْؤتـِـي ُملَْکــُه َمــْن یََشــاُء  إِلـَـی ِصــَراٍط ُمْســَتِقیٍم ]انعــام، آیــۀ 87[ محلّــی گردانیــده و منشــی مشــیت َواهللَّ
]بقــره، آیــۀ 247[... )نســخۀ خطــی جوامع االنشــاء: 75( بررســی دقیــق مکتوبــات نشــان میدهــد  کــه در 

مجمــوع، 248 آیــۀ قرآنــی در متــن بــه کار رفتــه اســت. 
ــت  ــی اس ــا و ابیات ــتفادۀ از مصراع ه ــاء اس ــای جوامع االنش ــای نامه ه ــر ویژگی ه ــی: از دیگ ــال فارس - امث
ــوع،  ــد. در مجم ــه کار میرون ــار ب ــا گفت ــتار ی ــل در نوش ــوان ضرب المث ــده اند و به عن ــائر ش ــل س ــه مث ک

تعــداد ایــن قبیــل مصاریــع نســبت بــه امثــال و حکم هــای عربــی بســامد کمتــری دارد
قرب جانی چو بود بعد مکانی سهل است )43(

به ماهتاب چه حاجت شب تجلی را )48(
حسن خداداد را حاجت مشاطه نیست )74(

از دوست یک اشارت از ما به سر دویدن )70(
گنجشک را تحمل چنگال باز کو؟ )96(

ــان نامه هــا بســیار اســت و در مجمــوع نامه هــا بیســت و پنــج  ــر زب ــی ب ــی: تأثیــر نثــر عرب - امثــال عرب
مثــل عربــی بــه کار رفتــه، چنــد نمونــه:

الماُء مکّدر ثُم یَرجُع صافیا )8(
ــن  ــع که ــا در مناب ــد؛ ام ــوب کرده ان ــام)ص( منس ــر اس ــه پیامب ــه ب ــت ک ــخنی اس « س ــِق اهلَلّ ــی َخلْ ــَفَقُۀ َعلَ ــِر اهلَلّ َوالَشّ ــُم لَْم ْعِظی 2- »الَتّ
ــه پیامبــر منســوب نکــرده اســت. )مجموعــه رســائل  ــی ایــن ســخن را نقــل کــرده؛ امــا ب ــام ایشــان دیــده نمی شــود. غزال ــه ن احادیــث، ب
اإلمــام الغزالــي، بیــروت، دارالفکــر، 1416 ق، ص158( عبارتــی اســت کــه بــدون شــک از اقــوال صوفیــان اســت و در کتــب صوفیــه بســیار 
ــا تصحیحــات و حواشــی بدیع الزمــان فروزانفــر، تهــران، طهــوری، 1352، جلــد 3، ص342 و  ــد، ب ــد. )معــارف، بهاءالدین ول ــدان پرداخته ان ب
معــارف، برهان الدیــن حســین محقــق ترمــذی، بــا تصحیحــات و حواشــی بدیع الزمــان فروزانفــر، تهــران، نشــر دانشــگاهی، 1377، ص13 و 

عبهرالعاشــقین، روزبهــان بقلــی، تصحیــح هانــری کربــن و محمــد معیــن، تهــران، انســتیتو ایــران و فرانســه. 1337، ص77(.
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َمن َحَفر بئرا الَخیه َوَقع فیه )13(
ان ُکنت اَکرمت َالئیم تَمرّدا )13(

ااَلموُر َمرهونه بُاوقاتها )137(
ُحّب اَلَوطن مَن االیمان )152(

مملکت پنــاِه  ســلطنت منقبِت  گردون منزلــِت  فلک رفعــِت  »عالیحضــرت  تنســیق الصفات:   -
»از  )127(؛  ســتوده فِعال«  حمیده خصــاِل  صوفی صفــِت  رفیع منزلــِت  »آن  )4(؛  َمعَدلت دســتگاه.« 

)136( خجســته صفات.«  ســعادت ایاِب  دولت مــآِب  جنــاِب 
ــرا و دیگــر کســان نوشــته   ــه ام ــب ســلطان ب ــب از جان ــه َحَســب موضــوع مکاتیــب کــه اغل ــراق: ب - اغ
ــال  ــاه و ج ــتایش ج ــت. س ــمگیر اس ــا چش ــاز نامه ه ــژه در آغ ــا و به وی ــراق در نامه ه ــر اغ ــد عنص میش
ــر  ــد آوردن عنص ــی پدی ــل اصل ــف عام ــای مختل ــش در زمینه ه ــکوه او و قدرت ــتگاه پرش ــلطان و دس س

ــم:  ــین میرزا می خوانی ــلطان حس ــه س ــن بیگ ب ــۀ دوم از حس ــت. در نام ــن اس ــراق در مت اغ
»عالیحضرت فلْک رفعِت گردونْ منزلِت سلطنْت منقبِت مملکْت پناِه معدلْت دستگاه!

ــارم  ــدر ط ــتری، ب ــِم »معدلْت گس ــِن خات ــم، نگی ــاطین العرب و العج ــدوۀ س ــرم، ق ــِم اک ــاِه اعظ پادش
رعیْت پــروری، نتیجــۀ اکابرالســاطین« )4(

ــا  ــر ب ــد و نســر طای ــو زن ــروج پهل ــا منطقۀالب ــروار ب ــد و کم ــموات راز گوین ــگان س ــا س ــان او ب »متوطن
ــد.« )90( ــض او نرس ــه حضی ــروازی ب ــد پ ــال بلن »کم

مختصات فکری جوامع االنشاء
در سراســر مکتوبــات دو ویژگــی عمــدۀ فکــری به صــورت برجســته نمــود یافتــه اســت: تمایــات صوفیانــه 
و جبراندیشــی و از همیــن نکتــه پیداســت کــه صاحــب اثــر مشــرب عرفانــی داشــته و هماننــد جمیــع 

صوفیــان از نظــر فکــری گرایــش بــه جبــر داشــته تــا اختیــار.
ــاکان درگاه و مشــایخ کــرام آگاه  ــه: در نخســتین نامــۀ کتــاب »التفــات خاطــر پ الــف( تمایــات صوفیان
کــه به حقیقــت پادشــاه دیــن و دولتنــد و شــاهان دنیــا در حمایــت نظــر ایشــانند« را موجــب »تشــیید 
ــروعیت بخش  ــاءاهلل را مش ــب اولی ــن ترتی ــته؛ بدی ــداری« دانس ــی جهان ــد معان ــک داری و تأیی ــی مل مبان
امــر سیاســی تلقــی کــرده و بــه بیتــی از شــیخ احمــد جــام نامقــی توّســل جســته و ســپس بــه ســخنی 
ــای  ــدان اولی ــت و عنایــت« فرزن ــد: اکنــون »حمای ــد  و می گوی ــر اســتناد میکن از شــیخ ابوســعید ابوالخی
ــن نخســتین  ــروی در همی ــۀ ه ــات صوفیان ــن ســاطین اســت. )2( تمای ــدا مشــروعیت بخش و ضام خ
ــرم و  ــود و ک ــه ج ــان را ب ــاهان و حاکم ــۀ پادش ــان هم ــرب صوفی ــه مش ــت و ب ــه پیداس ــطرهای نام س
عدالت گســتری توصیــه میکنــد و از ســتم بــر بیچــارگان برحــذر میــدارد؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 3 

جوامــع االنشــاء : 
نکند    صد هــزار    تیــغ    و    تبــر             آنچه   یک   پیـرزن   کند   به   سحــر

همچنیــن در صفحــه 3 چنیــن میگویــد: »و اگــر چنیــن دلــی آزرده شــود ســپاه پادشــاهان عالــم تــدارک 
آن نتواننــد.« در مواضــع دیگــر حکایتــی از شــبلی و گفت وگــوی او بــا ابوعلــی ثقفــی )172( و نیــز غزلــی 

از عمــاد فقیــه کرمانــی )شــاعر و عــارف ســدۀ هشــتم( را زینــت نامه هــا کــرده اســت. )238(.
ــخن  ــا س ــت و هرج ــر نامه هاس ــم ب ــری حاک ــات فک ــن مختص ــاوری از عمده تری ــی: جبرب ب( جبراندیش
ــات  ــان کشــیده شــده، نویســنده تمای ــار و ارادۀ آدمی ــر و اختی ــۀ جب ــه زمین رخصــت داده و موضــوع ب

ــراوان اســت: ــا ف ــن نامه ه ــوع در مت ــن ن ــی از ای ــرده؛ عبارات ــان ک ــۀ خــود را بی جبرباروان
ــی« )60،  ــی ن ــاره و دوای ــا چ ــلیم و رض ــز تس ــا ج ــوع قض ــّدُر« )19(، »و اوان وق ــُر و اهلل یُق ــد یُدبّ »العب
ص84(، »حکــم و قضــای الهــی کــه متضمــن حکمــت نامتناهــی اســت« )60(، »چــون از فضــای قضــا 
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امــری تقدیــر رفتــه باشــد جــز متابعــت فرمــان درمــان نباشــد« )137(، »امــا بــا مقتضیــات تقدیــر جــز 
ــر« )143(. ســاختن و گداختــن چــه تدبی

نتیجه گیری
ــۀ  ــۀ نورعثمانی ــمارۀ 4301 در کتابخان ــه ش ــخۀ آن ب ــه تک نس ــاء ک ــرد جوامع االنش ــخۀ منحصربه ف نس
ــه  ــر نام ــتمل ب ــه مش ــدۀ 262 نام ــوری دربردارن ــر تیم ــی عص ــار دیوان ــود از آث ــداری میش ــه نگه ترکی
ــام و نشــانی  ــه ن ــروی اســت ک ــر، حســین ه ــام صاحــب اث ــی اســت. ن ــی، ســلطانی و اخوان ــای دیوان ه
ــا روشــن نیســت. نســخۀ  ــر م ــوز ب ــت او هن ــده نمیشــود و هوی ــون آن عصــر دی ــک از مت از او در هیچ ی
ــر  ــا تکیــه ب ــا ب ــت آن را مشــخص کــرد؛ ام ــخ دقیــق کتاب ــدارد و نمیتــوان  تاری جوامع االنشــاء ترقیمــه ن
ــع  ــی رب ــری، یعن ــا 911 هج ــال های 875 ت ــۀ س ــاالً در فاصل ــت احتم ــوان  گف ــی میت ــواهد درون متن ش
ــود در  ــات خ ــده در تحقیق ــت. نگارن ــده اس ــته ش ــم نوش ــرن ده ــن ق ــۀ آغازی ــم و ده ــرن نه ــی ق پایان
موضــوع ترســات عصــر تیمــوری دریافــت کــه نســخۀ خطــی  شــمارۀ »1513س« کتابخانــۀ مجلــس بــا 
نــام منشــأت تیمــوری کــه شــامل 194 نامــه اســت گزیــده ای از جوامع االنشــاء هــروی اســت. همچنیــن 
در نســخۀ شــمارۀ »675س« کتابخانــۀ مجلــس کــه مجموعــه ای از مکاتبــات تیموریــان و ترکمانــان اســت 
و در قــرن ســیزدهم کتابــت شــده، برخــی از نامه هــای جوامع االنشــاء آمــده اســت. همچنیــن 68 نامــه 

نیــز در منشــأت جامــی آمــده اســت.
از نــکات حائــز اهمیــت در نســخۀ جوامع االنشــاء ثبــت مثنــوی ای بیســت و نــه بیتــی از پوربهــای جامــی، 
ــر  ــت. نث ــده اس ــوان او نیام ــی دی ــخۀ خط ــی در نس ــه حت ــت ک ــم اس ــدۀ هفت ــرب س ــاعر صوفی مش ش
ــر منشــیانۀ پرطمطــراق  ــع دورۀ تیمــوری، نث ــۀ اعصــار و بالتب ــی در هم ــه روال منشــآت دیوان ــا ب نامه ه
آمیختــه بــه انــواع لغــات بیگانــه و صنایــع ادبــی اســت و اوج دشوارنویســی در ایــن نــوع ادبــی در خطبــه 
ــی اســت و  ــی و عرب و مقدمــۀ مکاتیــب اســت. نامه هــای جوامع االنشــاء آکنــده از کلمــات ترکــی و مغول
جمعهــای مکســر عربــی، اصطاحــات و عبــارات عربــی و انــواع مترادفــات و اصطاحــات علــوم و فنــون از 
ــا  ــی بســیاری از جمله ه ــی دارد. ســاختار بیان ــا بســامد باالی ــن نامه ه ــی در مت ــل اصطاحــات نجوم قبی
ــه و ترصیــع و جنــاس و  ــات و ســجع و موازن ــواع کنای ــۀ تشــبیهی اســت و نویســنده از ان ــۀ اضاف ــر پای ب
ــرده اســت. تلمیــح  ــی در نثــر خــود بهــره ب واج آرایــی و تضــاد و تنســیق الصفات و امثــال فارســی و عرب
ــه داســتان های قرآنــی و اســتفاده از آیــات نیــز از دیگــر ویژگیهــای نثــر جوامع االنشــاء اســت. از نظــر  ب
ــده  ــا دی ــدادی از نامه ه ــف در تع ــاوری مؤل ــی و جبرب ــت تقدیرگرای ــوان  گف ــز میت ــری نی ــات فک مختص
ــر و  ــی و ابوســعید ابوالخی ــام نامق ــد ج ــر شــیخ احم ــان نظی ــن ســتایش بعضــی صوفی میشــود. همچنی
اســتناد بــه ســخنان آنهــا و تأکیــد بــر قــّوت معنــوی اولیــا و مشــایخ، تمایــات صوفیانــه مؤلــف را نشــان 

میدهــد.

مشارکت نویسندگان
ایــن مقالــه از پایــان نامــه دوره دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی مصــوب در دانشــکده ادبیــات و علــوم 
انســانی دانشــگاه خوارزمــی اســتخراج شــده اســت. جنــاب دکتــر میرهاشــمی راهنمایــی ایــن پایــان نامــه 
را بــر عهــده داشــته و طــراح اصلــی ایــن مطالعــه بــوده انــد. آقــای خســرویان بــه عنــوان پژوهشــگر ایــن 
رســاله در گــردآوری داده هــا و تنظیــم متــن نهایــی نقــش داشــته انــد. جنــاب دکتــر عباســی و خانــم 
دکتــر خویینــی نیــز بــا کمــک بــه تجزیــه و تحلیــل داده هــا و راهنمایــی هــای تخصصــی، نقــش مشــاور 
ــه حاصــل تــاش و مشــارکت هــر  ــد. در نهایــت تحلیــل محتــوای ایــن مقال ایــن پژوهــش را ایفــا کردن

چهــار پژوهشــگر بــوده اســت.
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تشکر و قدردانی
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد مراتــب تشــکر خــود را از مســئوالن آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده 
ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه خوارزمــی، و هیئــت داوران پایــان نامه کــه نویســندگان را در انجــام و 

ارتقــاء کیفــی ایــن پژوهــش یــاری دادنــد، اعــام نماینــد.

تعارض منافع
نویســندگان ایــن مقالــه گواهــي مینماینــد کــه ایــن اثــر در هیــچ نشــریه داخلــي و خارجــي بــه چــاپ 
ــار آن  ــه انتش ــبت ب ــان نس ــت، و ایش ــندگان اس ــي نویس ــي تمام ــای پژوهش ــل فعالیته ــیده و حاص نرس
آگاهــی و رضایــت دارنــد .ایــن تحقیــق طبــق کلیــه قوانیــن و مقــررات اخاقــي اجــرا شــده و هیــچ تخلــف 
و تقلبــي صــورت نگرفتــه اســت. مســئولیت گــزارش تعــارض احتمالــي منافــع و حامیــان مالــي پژوهــش 
بــه عهــده نویســنده مســئول اســت، و ایشــان مســئولیت کلیــه مــوارد ذکــر شــده را بــر عهــده میگیرنــد.
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