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منشـآت تفرشـی (مجموعه ای از نامه های اخوانی و ديوانی 
دوران صفويه)؛ محمدحسين  بن فضلهللا حسينی تفرشی؛ 
پژوهـش، تصحيـح و تعليقات: دكتـر محسـن بهرام نژاد؛ 
كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی؛ چاپ 

اول؛ تهران: 1390؛ پنجاه و سه +178 ص.

ــی، به نظم و به نثر، همچنين  ــابقۀ كهن آثار مكتوب فارس س
ــه در طول تاريخ  ــد ك ــبب ش كاربردهای گوناگون اين آثار س
ــته های گوناگون  انواع مختلفی از آثار مكتوب در زمينه ها و رش
ــور نيز، كه بحث اصلی ما در اين  ــد آيد. در حوزۀ متون منث پدي
ــت، اين تنوع ديده می شود.  مقاله پرداختن به گونه ای از آن اس
ــی دری، در كنار نثر كتابهای  از همان ادوار آغازين نثر فارس
علمی، داستانی، تاريخی، دينی و... نثر منشآت و ترسالت جای 
ــاختار و شيوۀ خاصی ايجاد  خود را بازكرد و كمكم برای خود س
نمود. اين آثار كه به نام هايی چون: نامه ها، مكاتبات، مكاتيب، 
مكتوبات، مراسالت، رسايل، رقعات و توقيعات خوانده میشوند، 
جدای از فوايد  ادبی و زبان شناختی، نشان دهندۀ گوشه هايی از 
ــاری كه در حوزۀ  ــتند. آث ــی و اجتماعی ايران هس تاريخ سياس
ترسل در ادبيات فارسی نگاشته شده اند از حيث علت تدوين و 
نگارش به چهار گروه تقسيم میشوند: 1. رسايلی كه به لحاظ 
نظری فن نگارش را آموزش داده اند؛ 2. مجموعه ای از منشآت 
ــنده يا دولتمردان نوشته شده  يك مؤلف كه از طرف خود نويس
ــيان معروف منسوب  ــت؛ 3. مكتوباتی كه به دبيران و منش اس
ــق در يك  ــخص ديگری آنها را برای نمونه و سرمش بوده و ش
ــآتی كه دبيران و  ــت؛ 4. مجموعه منش مجموعه گرد آورده اس
ــيان بنا بر قريحۀ خود، برای سرمشق ديگران، مینوشتند  منش
ــته و ارسال  ــخص خاصی نوش بدون آن كه آن نامه ها برای ش
ــند. همچنين از لحاظ موضوعی، نامهها به سه دسته  شده باش
تقسيم می شوند: سلطانيات، ديوانيات و اخوانيات. برای هريك 
از موارد باال نمونههای متعدد و متنوعی از نسخههای خطی در 

كتابخانهها موجود است كه برخی از آنها - نظير عتبة الكتبة، 
ــل الی الترسل، منشآت خاقانی، وسائل الرسائل و دالئل  التوس
ــگران تصحيح و  ــل و ... - با تالش محققان و پژوهش الفضائ
چاپ شده است و بخش اعظم آنها هنوز تصحيح نشده  مانده و 
ارزش واقعی آنها، از جنبههای گوناگون، به دست نيامده است.
ــآت تفرشی يكی از اين مجموعه كتاب هاست  كتاب منش
ــن بهرامنژاد از خطر خمول و گمنامی  كه به همت آقای محس
ــتداران و پژوهشگران تاريخ  رهايی يافته و بابی تازه برای دوس
ــوده شده است.  ــی گش و فرهنگ ايران و زبان و ادبيات فارس
ــنده ای از دورۀ صفوی است، دارای  اين اثر كه متعلق به نويس
ــت كه در ادامه مطالب، ضمن معرفی نويسنده  ويژگیهايی اس

و ويژگی های اثر چاپ شده، به آنها خواهيم پرداخت. 
ــاهد دگرگونیهای مختلفی در  دورۀ صفوی، كه در آن ش

منشآت تفرشـی
علی هاشمی عرقطو
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ــد كه  ــتيم، باعث ش عرصۀ اجتماعی، فرهنگی، علمی و... هس
ــی زبان در زمينه های گوناگون به توليد آثار،  نويسندگان فارس
ــل و نامه نگاری نيز در اين عهد  به ويژه آثار ادبی، بپردازند. ترس
گسترش يافت و حداقل از لحاظ كّمی توسعۀ فراوانی پيدا كرد 
ــآت اين دوره در  ــروزه نمونه های متعددی از منش چنان كه ام
ــاق را میتوان چنين  ــت. داليل اين اتف كتابخانهها موجود اس
ــتمرار طوالنی حيات حكومت صفويه؛ گستردگی  برشمرد: اس
ــعۀ نظام ديوانی؛ تغيير و تبديل  ــيان در موازات توس طبقۀ منش
ــی؛ محفوظ ماندن آثار  ــاری به يك ادبيات همگان ادبيات درب
منشآت از آسيبهای زمانه؛ توسعه و انتشار زبان و ادب فارسی 

در دربار گوركانيان هند. 
ــی، از جمله  ــينی تفرش ــن فضلهللا حس ــين  ب محمدحس
ــت كه در دستگاه اداری اين  ــخصيت های عصر صفوی اس ش
ــت. متأسفانه از  ــل میپرداخته اس ــا و ترس حكومت به كار انش
زندگی تفرشی اطالعات خاصی در كتاب های تاريخ و تذكره ها 
ــائل مربوط به دورهای از زندگی  وجود ندارد و فقط بعضی مس
ــن می شوند. تاريخ تولد  او از البه الی نامه هايش برای ما روش
ــخص نيست و فقط میتوان گفت كه  و وفات او نيز دقيقًا مش

احتماًال وی تا سال 1041 ق زنده بوده است. 
تفرشی يكی از آگاهیهايی كه از طريق مجموعۀ منشآت
ــت كه او پس از يك مطايبه با ميرزا  ــت می آيد اين اس به دس
ــود و  ــیگری معزول میش ــگ اردوبادی از مقام منش حاتمبي
ــت می دهد. اين دوری از مقام منشی گری  جايگاه خود را از دس
كه تا زمان حكومت شاه صفی طول كشيد، سالهای سخت و 
ــين تفرشی به وجود آورد؛ البته اين  پررنجی را برای محمدحس
ــختیهايی كه در معيشت تفرشی  دوری از خدمت، با وجود س
ــد كه او بتواند آزادانه به بيان مافی الضمير  ايجاد كرد، باعث ش
و درونيات خود بپردازد و از قيد و بند مراعاتهای حكومتی در 
بيان مطالب رها باشد. به همين دليل، منشآت او دارای اهميت 
ويژهای است كه در مطالعات تاريخی و اجتماعی دورۀ صفويه 
می تواند مورد توجه قرار گيرد. همچنين اين نويسنده عالوه بر 
مجموعۀ منشآت خود، در سالهای بازگشت دوباره به خدمت 
ــی دربارۀ حكومت صفوی كرده  ــروع به تأليف كتاب درباری، ش

بود كه، احتماًال به سبب مرگ او، ناتمام ماند. 
ــی فقط يك نسخه، در كتابخانۀ مجلس  از منشآت تفرش
ــالمی، وجود دارد كه به تصحيح جناب آقای دكتر  ــورای اس ش

ــتاديار گروه تاريخ فرهنگ و تمدن ملل  محسن بهرام نژاد، اس
ــگاه بين المللی امام خمينی  (ره)، به چاپ رسيده  اسالمی دانش
ــت. سوابق پژوهشی و آموزشی مصحح اين اثر نشان دهنده  اس
ــان نسبت به دورۀ صفوی و آثار باقیمانده  دانش و آگاهی ايش

از آن دوران است. 
ــژاد فراهم كردهاند، عالوه بر متن  كتابی كه آقای بهرامن
ــان ابواب كتاب را  ــآت، بخش های ديگری هم دارد. ايش منش
ــگفتار، مقدمه، منشآت،  ــيم نمودهاند: پيش به اين صورت تقس
تعليقات، تصوير نسخۀ خطی، نمايه ها و كتابنامه. در پيشگفتار 
ــآت و تاريخچۀ  ــيمات منش ــی دربارۀ تقس ــاب مطالب اين كت
ــور ويژه، دربارۀ  ــت. همچنين به  ط مختصری از آنها آمده اس
اخوانيات، تاريخچۀ آن، موضوعات رايج در اين نوع نوشتهها و 
اخوانيات چاپ شده در ايران و هند صحبت كرده اند. اين بخش 
ــامل مطالبی مفيد است كه كمتر به  ــك، ش از كتاب، بدون ش
آنها پرداخته شده است. در مقدمه نيز مختصری از زندگی نامۀ 
تفرشی، مشخصات نسخۀ  خطی منشآت، محتوای مكتوبات و 
روش تصحيح را آورده اند. مصحح، در بيان محتوای مكتوبات، 
ــی پرداخته و  ــداد و گونههای نامههای تفرش ــماری تع به برش
ــی مندرج در اين  ــكات تاريخی، اجتماعی و سياس ــی از ن بعض

نامهها را بررسی كرده است.
بخش اصلی اين كتاب، يعنی منشآت تفرشی، حاوی پنجاه 
و هفت فقره از نامههای اوست. از اين ميان، چهل و چهار نامه 
ــيم بندی محتوايی منشآت جزو گروه نامه های اخوانی  در تقس
به حساب میآيند؛ يعنی نامههايی كه به ميرزا حاتمبيگ، ميرزا 
ــی الممالك، ميرعبدالغنی  ــين منش طالب خان، ميرزا عبدالحس
تفرشی، ميرزا ابراهيم همدانی و ... نوشته است. همچنين تعداد 
ــاه عباس اول  ــه نامۀ ديوانی در اين اثر وجود دارد كه نامۀ ش نُ
ـــاه عباس اول به پادشاه عثمـانی از آن    به اكبـرشاه و نامۀ ش
ــه  اند. چهار نامۀ متفرقه و عريضه نيز عالوه بر موارد فوق  جمل

در اين مجموعه وجود دارد. 
نثر منشآت تفرشی از نظر واژگانی همانند ديگر متون اين 
ــار از واژگان عربی است؛ همينطور بعضی واژگان  دوره سرش
ــی و ساخت های كلمات كه از ويژگی های دوران صفوی  فارس
ــت در اين نامهها ديده میشود. نثر اين كتاب، در مقايسه با  اس
ــبتًا ساده و روان است و نويسنده در  ديگر آثار عصر صفوی، نس
ــت. همچنين حجم  بيان مطالب چندان راه اطناب نپيموده اس
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ــی معموال بين يك تا دو صفحه  نامه های محمدحسين تفرش
ــد و  ــت و كمتر نامه ای از او تا چهار صفحه به درازا می كش اس
ــی از ويژگی های منشآت اوست. كوتاه گويی و  اين كوتاه نويس
ــی تفرشی در نامههايش زمانی بيشتر جلوه میكند  كوتاهنويس
ــنده معاصر او، فريدون بيگ،  ــه ما بدانيم كه نامه های نويس ك
ــآت السالطين گاه به ده ها صفحه میرسد يا در  در كتاب منش
كتاب وسائل الرسائل و دالئل الفضائل كه متعلق به قرن 7 ق 
ــه دارند و بعضی از آنها  ــت، معموًال نامهها بيش از 5 صفح اس
بيش از بيست صفحه اند. استفادۀ مناسب و بجا از آيات و ابيات 
ــت. توضيح اين مطلب آن  ــی اس ويژگی ديگر نامههای تفرش
ــت كه آميختن آيات و احاديث و ابيات با نثر - برای ايجاد  اس
ــگ كالم، اظهار فضل، تفنن در كالم، ارائۀ  تنوع، افزايش آهن
ــاهد و مثال جهت افزايش تأثير و ...- در بخش عمده ای از  ش
آثار منثور ادب فارسی ديده میشود. در مكاتيب و منشآت هم، 
ــندگان  ــت؛ اما معموًال نويس بالطبع، اين نوع كاربرد فراوان اس
منشآت، خصوصًا آنها كه گرايش به نثر فنی و مصنوع داشتند، 
ــتفاده از آيات و ابيات راه افراط را پيموده اند و از اين راه  در اس
ــان را  هم بر حجم نامههای خود افزودهاند، هم فهم گفتههايش
بر خواننده سخت تر نموده اند و خواننده را از خواندن متنی ساده 
و روان محروم كردهاند. اين افراط، گاه تا آنجا پيش میرود كه 
ــندۀ نامه، در ابتدای سخنش قصيده ای طوالنی به عربی  نويس
ــی میآورد. يكی از وجوه تمايز منشآت تفرشی با ديگر  يا فارس
ــت، در همين مطلب است. تفرشی در نامه های  آثار از اين دس
ــی و عربی، در حد معتدل و  خود از آيات، احاديث و ابيات فارس
ــتفاده كرده است. به بيان ديگر او، برخالف بعضی  مطلوبی اس
ــندگان، از آيات و ابيات برای اظهار فضل و خودنمايی  از نويس
استفاده نكرده است، بلكه آيات و ابياتی كه به كار گرفته است 
ــت.  ــدن متن و افزايش لذت خواننده بوده اس برای خوشتر ش
ــتر ابياتی كه آورده از اشعار فارسی است و كمتر  همچنين بيش

از ابيات عربی استفاده كرده است.

ح، جزء بخش های مهم و  بخش «تعليقات» در متون مصحَّ
ح می تواند با ارائۀ  ــمار می رود. در اين بخش، مصحِّ اصلی به ش
ــت، كامل و متناسب با ميزان دانش خوانندگان،  اطالعات درس
ضمن عرضۀ اطالعات مفيد و آگاهیهای جديد به آنها، ميزان 
ــلط خود بر متن كتاب، منابع و ريشه های آن، دورۀ نگارش  تس
كتاب و... نشان دهد. در حقيقت بخش عمدهای از كار تحقيق 
ــردآوری مطالب و نگارش  ــی مربوط به گ ــخه های خط بر نس
ــت. مصحح منشآت تفرشی، در  ــب برای اثر اس تعليقات مناس
ــی از افرادی كه  ــه معرفی بعض ــش تعليقات اين كتاب، ب بخ
نامشان در خالل نامههای تفرشی آمده، میپردازد و خالصهای 
ــناخت  از زندگی نامۀ آنها را عرضه می كند. اين معرفی ها در ش
ــان نامههای  ــتن جايگاه مخاطب ــخصيت و زندگی و دانس ش
ــتند؛ البته مصحح در اين بخش، با توجه به  ــی مفيد هس تفرش
ــان، از آوردن توضيحات دربارۀ كاربردهای ادبی  طيف مخاطب
ــت. همچنين هيچ اطالعی  ــی متن خودداری كرده اس و معناي

از منابع و مصادر شواهد شعری اين كتاب ارائه ننموده است.
ــش فهرست  ــامل ش بخش «نمايه ها»ی اين كتاب هم ش
ــهيل  ــش در اين اثر را تس ــك میتوانند پژوه ــت كه هري اس
ــت ها، فهرست «مناصب و مشاغل  نمايند. در ميان اين فهرس
ــاختار حكومت  و اصطالحات ديوانی» در مطالعات مربوط به س
صفوی می تواند پژوهشگران را ياری دهد. همچنين نگاهی به 
ــت منابع اين كتاب، نشاندهندۀ تالش گستردۀ مصحح  فهرس
ــت. اين تالش و كوشش  و بهره گيری او از منابع گوناگون اس
ــامان كتابخانۀ مجلس شورای  مصحح در كنار چاپ زيبا و بس
ــين برای  ــده تا اثری خوب و درخور تحس ــالمی، باعث ش اس
ــی عرضه شود.  مخاطبان و عالقهمندان فرهنگ و ادب فارس
ــخه های  اين امر می تواند نويدبخش تصحيح و چاپ ديگر نس
خطی مكاتيب و منشآت باشد و منابع فراوانی را برای مطالعات 

زبانی، تاريخی، سياسی و  فراهم كند...    
■


