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1. Introduction 

Tarassol is one of the oldest writing techniques that is known as 

originals in Persian literature and includes a set of official letter 

written by the official secretary or common write (Mehdizadeh, 1999: 

64). "The manuscript version of Tarassol is written by Mirza Mehdi 

Monshi, one of the talented secretaries and poets of the Qajar era, who 

excelled in the art of composition and calligraphy and poetic art." 

(Riahi 1993: 237)  

 

1.1. Problem statement   

This article fundamental question is that to whom does this version 

actually belong? Is it the work of Monshi Khoei? Has Abbas Ibn 

Morteza Qoli Savadkohei nicknamed Otared written it?  

Examination of the manuscripts of Tarassol clarifies the fact that in 

the writing of this manuscript in the mentioned period, a part of the 

work was written by Otared instead of the author of the work (Monshi 

Khoei) and as a result, it was passed on to other manuscripts in the 

same way and the writers have introduced this manuscript assigned to 

Otared regardless of the author's origin. 
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2. Methodology 

The research method in this article is based on a review of eight 

manuscripts, focusing on the Namazi school version. The result of the 

research showed rejection of the attribution of this Tarassol to Otared 

and his Golshan. 

 

3. Discussion 

3.1. Introducing Mirza Mehdi Monshi Khoei 

He is one of the geniuses of the thirteenth century AH. Reza Ghali 

Khan Hedayat refers to him as "the successor of Mirza Mohammad 

Nasir Maghfoor, whose father was one of the nobles of Khoy." 

(Hedayat, 2003: 1339). 

 "He was a master in the art of composition, calligraphy and art of 

poetry and learned man of art and expression, especially in the art of 

composition. He was agile and hand-crafted who wrote in beautiful 

and exquisite way, so that none of the people of his period have such 

independence in writing prose" (Riahi, 1993: 237). 

 3.2. Tarassol of Monshi Khoei  

The manuscript version of Tarassol contains 50 sheets. Its cover is 

cardboard and the cut version is 11 x 18 cm. This work reveals 

segmented information with beautiful, neat lines, appropriate frames, 

and specific tables. All sheets are flawless, and at the end of each 

sheet, which sometimes enters the box, there is a string, which 

corresponds to the beginning of the next sheet shows the 

completeness of the copy.  

This manuscript has been written in five chapters: 1- Letters, 

commands, figures, petitions and rulings; 2- Correspondence and 

rak'ahs; 3- Witnesses and reliance and other religious rules; 4- 

Registry lines and calculations; 5- Other lines that need to be known.  

3.5. Examination of the versions of Tarassol 

 There are many copies of Tarassol in university libraries and 

scientific centers, some of which have been written independently 

and some of them have been copied over time and are accompanied 

by intrusions and adoptions.  
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at the 

top of 

the 

introduc

tion, 65 

pages  

y 

Without 

Otared 

introduc

tion  

23 pages  

n.d  Ali ibn 

Hassan 
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Tarassol Tabriz 
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Out of the eight reviewed manuscripts, only in four cases, Otared 

have been named as the author of the work. Of these four 

manuscripts, in the Astan-e- Quds version, without mentioning the 

name of Otared in the text, his name has been mentioned only in the 

introduction. Also, according to the manuscript 208159 (Islamic 

Consultative Assembly) which is known as "Otared Golshan" and 

"Golshan", the citation has been caused by mistake.  

Also, examination of four manuscripts that the name of Otared has 

been cited in the preface reveals the inconsistency of the chapters of 

Tarassol with the text. 

 

4. Conclusion 

1. Referring to the review of the manuscripts in the table, which 

includes the manuscript number, place of preservation, title of the 

manuscript, author of the manuscript, year of writing and necessary 

explanations about the manuscripts, while expressing the strengths 

and weaknesses of each manuscript, it is concluded that the original 

manuscript of Tarassol was historically and contextually assigned to 

Mirza Mehdi Khan Monshi Khoei and the attribution of this 

manuscript to Otared and Otared Golshan was rejected and it was due 

to mistake of the writers.  

2. Of eight manuscripts that have been written after Namazi version, 

only three manuscripts have cited the name of Otared. 

 3. The lithographic version of Astan-e- Quds Razavi has mentioned 

the name of Otared without research.  

4. These four recent manuscripts are incomplete and summarized 
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from the basic version of Namazi Khoei School that have been 

transcribed by adoption, and unjustly, they have cited the name of 

Otared in their preface. 

 

Keywords: Tarssol, Rejection of the attribution, Manuscript Review, 

Golshani Atarod, Monshi Khoii. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  0211بهار و تابستان ، 24شمارة  دورة جديد، ،42سال 

 
 خویی به عباس عطارد ردّ انتساب ترسّل میرزا مهدی منشی

 هشت نسخة خطّیبرحسب بررسی 

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2یناصر ناصر، دکتر 1زاده سنشهریار حدکتر 

 چکیده
 

داشـته   یدسترهیچ ،انشا قاجار است كه در فنّ ةبنام دور سندگانيخويی از نومنشی یمهد رزایم
 نيتـر مهم« لترسّ»بوده است و  یدر خو یدنبلخانینقلیمصادف با حکومت حس یو یزندگ .است
 یطـ خ ةنسخ نيشاه قاجار است. ایعلشاه و محمد نيتوانا در حکومت ناصرالدّ یمنش نيا یاثر قلم

پنجاه برگ و بدون نقص با خط  یشود و حاو یم ینگهدار یخو ینماز ةدر مدرس ۶1۸به شماره 
محمـد   ،نسـخه  نيـ اسـت. كاتـب ا   دهيمناسب در پنج باب كتابت گرد یمنظم و كادرها یهایكش

 یهـا اسـت. وجـود نسـخه   درآمـده بوده و باب پنجم آن توسط عباس عطارد به نگارش  یصالح نام
 یهـا خانـه منحصر بفـردش در مکتـب   یهایژگيخويی را با وترسل منشی گاهيجا و تاهمی  دد،متع

 ینسخه به نـاروا بـه كاتـب آن نشـان     نينسخ، از انتساب ا یسازد كه در بعضیآن روزگار آشکار م
گلشن  لخويی به نام ترسمنشی یمهد رزایاست كه چگونه ترسل م نيا قیشود. سوال تحق یم دهيد

هشـت   یمقالـه بـر اسـاس بررسـ     نيـ در ا قیتحق ةویشود؟ شیخر شناخته مأمت یعطارد در نسخ خط
بـر رد انتسـاب    ق،یتحق ةجینت .بوده است یخو یمدرسه نماز ةبا محور قرار دادن نسخ ،یخط ةنسخ

 دارد.داللت ترسل به نام عطارد و گلشن عطارد  نيا

                                                 
  10/04/0044تاريخ پذيرش نهايی مقاله :                         10/1۸/4004تاريخ ارسال مقاله :   * 
   )نويسنده مسئول(. یواحد خو یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد -1

Email: sha-hasanzadeh@yahoo.com.   

 .یواحد خو یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیو عضو ه اریاستاد -2
 10.22103/JLL.2021.16348.2826 DOI: 
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 .خويیمنشی عطارد، گلشن، رد انتساب، بررسی نسخة خطّی، ترسّل  :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1

زمـان از اهمیـت آن كاسـته     است كه نه تنها بـه  مـرور   یفنون نگارش نيترترسّل از كهن

 ،یادبـ  ،یخياز نظـر تـار  ، هنـر و فـن   کيـ بـه عنـوان    یبلکـه در ادوار نثـر فارسـ    ،نشده است

ن یاشنكه از م تترساّل سندگانينو. استمورد توجه خاص قرار گرفته  یو حکومت یاجتماع

سـامان   راكارهـا  ی، و لشـکر  یاند با شناخت همه جانبه در امـور كشـور  هنرمند بوده عالم و

ـ  امـین  ت كشـور و مباهـات حکومـت و   عـ ّ مايـة  انـد و  دهیبخشـ  همچنـین بــا   .انـد ت بـوده ملّ

رت شـیوة  هـای فرهنگـی و تعلیمـی بـويژه بـه صـو      كارگیری دانش علمی و تشخیص نیـاز به

های تربیتی در دربار بـرای  های آن روز گام برداشته و يا برجستگیكاربردی در مکتب خانه

انـد و سـواد   های بايسـته را منتقـل كـرده   شاه ادگان كه حاكمان بعدی كشور بودند آگاهی

الی ايـن  انـد. در البـه  ای، صدور فرامین و محاسبات  مـنظّم را بـرای شـاهان آموختـه    مکاتبه

ای های صـاحب منصـبان منقطـه   های اجتماعی و مالی و شناسايی شخصیّتت، آگاهیترساّل

 و سبک بیان و فرهنگ مردمی نی  از اهمیت خاصّی برخوردار بوده است.

رسوخ و نگارش منشآت در تاريخ ادب و فرهنـگ ايـران    ،از انواع مهمّ ادوار نثر فارسی

با گذر از گـذرگاه   كه  يران باستان استاز آغازين زمان ادب ا ،شروع اين نوع نوشته. است

هايی را از نظرسـاختار و سـبک بـه خـود     يافتگی در قلم عالمان فن دگرگونیتاريخ و صیقل

ی راه طـوالنی  ع و فنّـ گری از شیوة ساده و فراز و فرود در شکل مصنوع مسجّديده و با جلوه

نبوغ نويسندگان ايرانـی   نشانگر استمرار را در تطّور خود طی كرده است، شکوفايی منشآت

توان گفت ترسّـالت در ايـن   می ويژه در دوره قاجار است. از دورة غ نويان تا صفويان و به

ای است كه به اوج خود نايل شده اسـت.  تلفیق هنر و انديشه با فن نويسندگی مدرسهدوره، 

های ديوانی نامهای از مجموعه»اشتهار دارد و نگاری منشآت يا نامهترسل در ادب فارسی به 

نتیجه، منشـآت همـان   يا دوستانه است كه منشی ديوانی يا نويسندة غیرديوانی نوشته باشد. در

در پی نفـو  زبـان عربـی و    می باشد. ( namakپهلوی )ة از ريش (نامه) ةو واژهستند،  هانامه

تعلیقه، خطّ،  ها و مترادفات فراوان يافته است كه از آن جمله: پروانچه،معادل، تركی مغولی

ل، صحیفه، طغرا، طومار، عريضه، فرمان، قرطاس، كاغذ، معاوضه، كتـاب، مثـال،   جّرقعه، س
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مطالعه، مکاتبـه، يرلیـ ،    ،فه، نمیقه و نی  خطاب مشافههمراسله، مرقومه، منشور، مکتوب، ملطّ

 ( ۸2: 00۳۶زاده، )مهدی« باشد.می قصّه و رفهمشّ

جانبه در رتق و فتـق امـور ملّـی و حتـی      ل و اقبال همهامر ترسّ و لطايف توجه به ظرايف

ورزان آگاه ها سبب شده است كه مترسّالن اين حوزه از انديشهفراتر از آن در بین حاكمیّت

عالوه از شـأن و  ، و قلم به دستان چیره دست در مسند كتابت قرار گیرند و دبیر كار آزموده

و از  رای باشـد الفکـر و ثاقـب  عمیـق  ،النظـر قالعرض، دقیاالصل، شريفكريم»من لت هنری 

« قیاسات منطقی بعید و بیگانه نباشد و مراتب ابنـا  زمانـه شناسـد و مقـادير اهـل زمانـه دانـد.       

 (44: 00۳۸عروضی سمرقندی، نظامی )

جامانـده از  هـای بـا ارزشـی در آثـار بـه     های همسـان جلـوه  به هم آمیختگی اين ويژگی»

در ايـن  [های فرهنگی درخور توجـه هسـتند.   به عنوان داشته دهد كهمنشآت را نشان می

نسخة خطّی ترسّل از تألیفات میرزا مهدی منشی از منشیان و شاعران توانای عصـر   ]میان 

 ،دسـتی داشـت و در شـعر   چیـره  ،كه در فنّ انشا  و حسن خطّ و هنر شاعری است قاجار

: 00۳4)ريـاحی  « سروش اسـت. همپاية شاعران ب رگ آن عصر چون صبا، قاآنی، نیما و 

40۳) 

ــاد در آســمان قجــری  ةدنبلــی چــون ســتارخــاندر دورة حســینقلیخــويی منشــی تابن

می شود. هـدف پـژوهش،   قاجار شاهشاه و محمّدكند و منشی مبرّز ناصرالدّينگری میهجلو

رد ها به نادرست به نام  عطااثبات انتساب نسخة خطی تحت عنوان ترسّل كه در برخی نسخه

های به عمل آمده در هشـت نسـخة موجـود، اصـل     ثبت شده است در حالی كه طبق بررسی

باشـد كـه در كتابخانـة مدرسـة نمـازی      خـويی مـی  اين نسخة خطی به نام میرزا مهدی منشـی 

   عطارد، تنها كاتب باب پنجم نسخة م بور است.شود و عباسخوی نگهداری می

 

 لهئمس بیان -1-1

ال اساسی روبرو شده است كه اين نسخه در اصل به چـه  ؤبا يک س ترسّل در اين نوشتار

عبـاس  ايـن كـه    و يـا   ؟خويی استآيا صاحب اثر میرزا مهدی خان منشی :ق داردكسی تعلّ

ص مازندران و مـتخلّ  ةلی بن مرحوم مهدی خان سوادكوهی از طوايف داووديقابن مرتضی 

 ؟آن را نوشته است ،به عطارد
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اب يک اثر به س ش از انتغتصويری روشن از چگونگی لة ال و ارائؤبرای پاسخ به اين س

اقتضـا   ،فرد ديگر و احقاق حق صاحب نسخه و انتخاب راه درست و دقیـق در امـر پـژوهش   

 نآعلم و فـن در  سترگراه  ، كند برای احترام به زحمات طاقت فرسای اين قبیل منشیانمی

انـد و بـرای   و مشکالت را بـه جـان خريـده   ها سختی ،از برای خلق يک اثرركه سالیان دچه 

 ...«قواعـد  قیمچـون اطفـال دبسـتان را تعلـیم و تـر     » :گويـد كه می چهتعالی علم و دانش و آن

به دور از انصاف خواهـد بـود    اندگرفتهخطیری را بر عهده  وظايف (0: 04۸1خويی،)منشی

گـردد بلکـه بايـد بـا زدودن      هاندود، للم و انديشه و اثر آنان در گذر زمان به گِقكه آفتاب 

 شود. غبار سهو و خطا با نظر تکريم و احترام نگريسته

كند كه در كتابت اين نسـخه در  ی ترسّل اين حقیقت را روشن میهای خطّرسی نسخهبر

)میــرزا مهــدی خــان  بــه جــای صــاحب اثــر آن (عطــارد)بخشــی از اثــر  بادوار زمــان كاتــ

هـا نیـ  راه   بـه ديگـر نسـخه    از آن به همین صورت یتنوشته شده است و به تبعّ خويی(منشی

  اند.را به نام عطارد معرفی كرده یخطّ ةاين نسخ يافته و كاتبان بدون توجه به اصل نويسنده،

ترين اثر بـه جـا مانـده    قديمی ،نمازی خوی ةی كتابخانخطّ ةدهد كه نسخقرائن نشان می

 نسـتعلیق نگـارش يافتـه و در    اچه بـا خـطّ  پنج باب در ديبدر م از ترسّل است كه به طور منظّ

را خـويی  منشـی ترسّـل   ةاهـداف مجموعـ  در كشـی،  صفحه با حواشی و جداول و كـا  پنجاه

خويی از جهـات  كه  ترسّل منشیدهد . بررسی اين نسخة خطّی نشان میآشکار ساخته است

ی بـدان  تـاريخ -تـوان  از منظـر ادبـی   مختلف در دورة قاجار دارای اهمیت بوده است كه می

اش را در تاريخ نگاری در متن ترسّل و چهـرة هنـری   نگريست و از اين جهت آن را الگوی

كرد آينده حاكمیتی يافـت. اعتبـار سـنجی ادبـی وتـاريخی و      های تعلیمی برای ادارهصورت

اقبال اجتماعی و رغبت تعلیمی اين نسخه كه پای آن را به دربـار قاجـار كشـانده و بـر روی     

شـاه نشـانده اسـت، بـدون ترديـد رغبـت و آرزوی       علینوة فتح« اه سلطان خانممهرم»زانوان 

كه به نوعی ايـن من لـت نصـیب وی گـردد،      انتساب آن را شايد بر كاتب هموار كرده است

تـر بـوده و دسـتی در شـعر و شـاعری      خـوش  وق « عطـارد »منشـآت،  بويژه كه از دو كاتب 

خويی پرداختـه  ری ترسّل میرزا مهديخان منشیداشته است. با اين داليل به بیان شکل ساختا

 شود:می
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نوشته شده است و میـرزا  « در نامجات و فرامین و ارقام و عرايض احکام»باب اول ترسّل 

ای نسـبتا   مفصّـل بـه    نامه اسـت مقّدمـه  مهديخان با  كر يک مناجات كه در حقیقت ستايش

اشاره به خلقت انسان و عنايـت   صورت مسجّع در باب اول، دست به نگارش برده است و با

قدرت شُکر را در خود قاصـر يافتـه اسـت. در ايـن بـاب دو مراسـله از       « گیتی خدايیرتبت»

های آن، دو فرمـان حکـومتی، سـه احکـام دولتـی و چهـار       سوی دربار به ديگران با ويژگی

 عريضه نوشته شده است.  

اســله از جايگــاه مقابــل اختصــاص دارد و دو مر« جــاتمراســالت و رقعــه»بــاب دوم بــه 

نامـة دوسـتانه   وزارت )رعیّت( به صورت سمبلیک نگارش يافته است. هفت مراسله و محبت

 است. نی  تحريرگرديده

سه صورت معامله، يک صـورت  « حجج و تمسّکات و ساير احکام شرعی»در باب سوم 

ک صـورت  نامـه، يـ  نامه، يک مصالحهيک وكیل نامه،اجاره، يک صورت شراكت، دو هِبه

تـوان   نامه را مـی نامه، يک عقدنامه، يک استفتانامه، يک متعهالت ام، يک اجیرنامه، يک قسم

كرد و عالوه ازآن  احکام مربوطه برای امور اسـالمی را  با ويژگی و چارچوب معین مشاهده

جات، صورت قبض وصول، حساب مطالبات و صورت قرار مواجب را بیان كـرده  در علوفه

طـور فرمـان   خـان همـین  اسـت. میـرزا مهـدی   نامـه را نیـ  آورده  نامه و وقـف ستشهادو نمونة ا

اصـغر شـیخ   میـرزا علـی  »خـواهی را كـه بـه نـام     همايونی در حوزة جهاد، دينداری و دولـت 

 است، آموزش داده است.به دارالسّلطنة تبري  نوشته« االسالم

اين قسمت، نگـارش رقعـه    نام دارد و در« خطوط دفتری و محاسبات»باب چهارم ترسّل 

وجواب آن، سواد عريضة رعايا به پادشاه در دو شکل و صـورت حسـاب و صـورت مثقـال     

بیان گشته است و در ضمن آن، با توجه به صورت مراسله كـه در حقیقـت تأكیـد بـر نحـوة      

فراهانی و شـخص عطـارد كتابـت شـده     مقامنگاری است اشعاری از میرزا ابوالقاسم قائمنامه

 است:
 دوشــم بــه وثــاق آمــد آن خســرو خوبــان

 هـای ع يـ ان همـه در چـاه زنخـدان     جان

 

 می خورده و خوی كرده و خندان و غ لخـوان  

 هــای پريـــشان همـــه در زلـف پريــــشان    دل

 (22)نسخه نمازی/                                          
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گیـری در بخـش   نـدازه كـه در واقـع واحـدهای ا   « در سـايرخطوط »در نهايت باب پنجم 

 صفت شمارشی است به پايان رسیده است .

انـد در  هايی كه بعد از نسخة مدرسة نمازی خوی كتابت شـده بايد ا عان كرد همة نسخه

« گلشـن عطـارد  »و يـا  « عطارد»ای كه نام رسند و در چهار نسخهاكمال به پای اين نسخه نمی

 د.دارند از نظر كمّیّت وكیفیّت دچار نقصان هستن

 

 تحقیق ةپیشین -1-2

كه چاپ سنگی است در كتابخانـة آسـتان قـدس رضـوی      4۶040نسخة ترسّل به شماره 

 «خـويی منشـیانه از منشـی   ةيـک نسـخ   ترسّل»خطی با عنوان  ةفی نسخمعرّباشد. همچنین می

بهارسـتان   ةفصـلنام  00 ةدر شـمار  فقط بـه معرفـی نسـخة م بـور     است كه نگارندهمربوط به 

 پرداخته شده است. ات فارسی()ادبیّ سخن

 

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ -1-3

ـ  ی آنفی میراث خطّبررسی و معرّ ت ارزشـمند اسـت   چنان برای فرهنگ و ادب يک ملّ

نويسندگان برای پايان بخشـیدن بـه    و نام و نشان و شناساندن دانشمندان و شاعران یكه احیا

 .انـد شـته داآن  ةفراموشـی از چهـر   آرزوی زدودن غبـار  ،هـا قـرن ها و هدسانتظاری است كه 

و يـا بـه   يـا ناآگـاهی    هو،د كه يک اثر از روی سشوگاه برجسته میويژه اهمیت مطلب آنبه

مانـد  و به مرور زمـان، نـام و نشـانی از آن بـاقی نمـی      خوردمیبه نام شخص ديگر رقم عمد 

لـذا تـالش    ردد،گهای مکّرر، اصالت نسخة اصلی نی  مخدوش میوگاه در مسیر اين كتابت

 ةصاحب اثر كه دستش از دنیا كوتـاه شـده اسـت وظیفـ     ياد  برای استیفای حق و حفظ نام و

  .ی خود هستندهای ملّو داشته یحفظ آثار فرهنگ ةپژوهشگرانی است كه دلبست
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 بحث و بررسی -2 

 خوییمعرفی میرزا مهدی منشی -2-1

هـدايت  خانرضاقلی .هجری قمری است سی دهم ةاز نواب  سدخويی میرزا مهدی منشی

از اعاظم  ماجدش كند كه والدنصیر مغفور ياد میدمحمّمیرزا الصدقخلف»از وی به عنوان 

 ( 0004: 00۶4 ،هدايت) .«آن واليت يعنی خوی بوده است

و درشعر، همپايه شـاعران   دستی داشتهانشا و حسن خط و هنر شاعری چیر در فنّوی »

صبا و قاآنی و يغما و سروش است. مردی اسـت معمّـر و درسـت     ب رگ آن عصر چون

نـوي  وآنچـه   دسـت و پختـه  بیان و با هنر، خاصّه در فنّ انشا كه مترسّـلی اسـت چابـک   

نويسد همه زيباست و نفی ، بطوری كه هـی  يـک از اهـل عصـر را     تاكنون نوشته و می

 (40۳ :00۳4 ،رياحی« )اينگونه استقالل در نوشتن نثر نیست.

 گـنج  ،فرهنـگ سـخنوران  )اند خويی مطالبی نقل كردهمنشی ةبار براساس منابعی كه در

فاق افتـاده اسـت و   اتّ .ق .ه 04۶۸در سال  فات ویوسال  ، مرحوم رياحی طبق نظر (شايگان

 باشـد. مـی دنبلی خانحکومت حسینقلی ةاست كه مصادف با دور هبیش از شصت سال زيست

 .است ودهفرهنگی خوی ب شکفتگی های طاليی وام سالاين ايّ

 در جهت فضـل بـا كمـال و ادب و    ازی منش» :استمرحوم آقاسی در تاريخ خوی نوشته

 :0024 ،اسیقآ) .«مسلک بوده استمنش و صوفیعارف همتا نداشت وقرين و خوشنويسی 

سـعادت ارادت جنـاب قطـب االقطـاب حـاج      »كنـد:  ( صاحب مجمع الفصحا  كـر مـی  00۸

هانی نوّراهلل مرقـده را برگ يـده، صـاحب اخـالق و مقامـات عالیـه گشـته،        محمدحسین اصف

 سرايید:گاهی نظمی در حقايق ومعارف می
 ای دل آخــــر بــــا خــــدا بايــــد شــــدن

 خلــق خــاد بايــد شــد بــه زيــر پــای     

 خـــواهی ار بـــر قـــاف اســـتغنا شـــوی    

 

 وز هــوای خــود جــدا بايــد شــدن     

ــدن    ــد شـ ــا بايـ ــر پـ ــار زيـ ــد خـ  چنـ

ــد    ــد ش ــا باي ــون هم ــت چ  «ندر قناع

 (0004: 00۶4) هدايت،                

 دعلی میرزا دولت شاه حاكم كرمانشاهانمخصوص محمّ یخان وزير و منشمیرزا مهدی

 قتـدر ی حـاكم م جـ رگولـه  معتمدالدّخـان گری منـوچهر تی نی  منشیبود و مدّ (040۳)فوت 

تی شـاه و مـدّ  ينلدّز ناصـرا بعدها از منشیان مبرّ .استعهده داشته را بر (04۸0)فوت اصفهان 
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ديـوان او را  : »كنـد رياحی  كر مـی  .دعلی قاجار خدمت كرده استهم در داراالنشای محمّ

هـايی از اشـعار او در مجمـع الفصـحا     ونـه ( نم40۶ :00۳4 ،رياحی) .«امنديده ،داشته كه قطعا 

ديوان شعری است و همچنـین از كتـاب نصـاب     ترديد دارایخويی بدون منشی ؛آمده است

 .باشدنشانی در دست نمی از اين دو اثر فعال  كه ترسّل نام برده شده است در

 

 خوییمنشی ترسّل -2-2

ا ذهـ : »بـه صـورت   «نه الع يـ  أهـو اهلل تعـالی شـ   » لفظی ترسّل كه بعد از خطّ ةنسخشروع 

ـ  فهرست ضبط گرديده و در «لیفات میرزا مهدی خانأكتاب ترسّل من ت  ةی مدرسـ نسخ خطّ

 .نستعلیق نوشته شـده اسـت  به خطّ  و خود پرده گمنامی را به كنار زده ةچهر نمازی خوی از

 حايضـا  -0دعـای خـتم قـرآن     -4رسـاله در طـب    -0: )شـامل  اين نسخه در يـک مجموعـه  

نمـازی خـوی    ةدر مدرسـ  ۸1۶ ةشـمار  ( بـه منشـآت  -0 تجويـد قـرآن    -2نیـه  آقرالكلمات 

 (.044:  00۳4 ،صدرايی خويی: )شودنگهداری می

بنـدی  خـويی فهرسـت  ت علی صدرايیبرگ است به همّ 01حاوی  كه یخطّ ةاين نسخ 

 ياد شده با خطّ ترسّل .باشدمتر میسانتی 0۶×00ايی و قطع نسخهآن مقوّ . جلدگرديده است

بنـدی شـده را   اعات بخشاطلّ ،صم و كادرهای مناسب و جداول مشخّهای زيبا و منظّكشی

گـاه وارد كـادر نیـ      كـه قص بوده و در پايان هر بـرگ  نون تمام اوراق بد .سازدآشکار می

ه دارد كه مطابقت آن برگ با ابتدای ورقه بعـدی كامـل بـودن نسـخه را نشـان      گردد رادّمی

 .دهدمی

در  -4ام و عـرايض و احکـام   قـ درنامجات و فـرامین و ار  -0ب )با 0ی در خطّ ةاين نسخ

خطـوط دفتـری و    -2احکـام شـرعی   و سـاير   تمسّـکات و  جحجـ  -0جات همراسالت و رقع

 .استكتابت گرديده (ها الزم استساير خطوط كه دانستن آن -0محاسبات 

 

 آغاز ترسّل -2-3

س اســت كــه در ايجــاد  أنهشــ را جــلّ قیخــال، شــکر و ســپاس فــ ون از وهــم و قیــاس»

، و بعد چون اطفال دبستان را تعلـیم و تـرقیم   گشايی نمودهموجودات بال مشاركت چهره

نگاری و احکام و نگارش عرايض و مراسالت اعد فرامین و ارقام و تفهیم ضوابط نامهقو
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و درد خطوط محاسبات و خط رسوم، حجج تمسکات ناچار ال ام است لهـذا شـطری   

به طريق اختصار مرقوم ساخت ومجموعه]ای[به ترسّل مرسوم ساخت كه مشـتمل اسـت   

 (0: 04۸1خويی، )منشی« برپنج باب.

 

 ة ترسّلخاتم -2-4

شمشیر و خنجر و كارد را قبضه نويسند، مسینه آالت و غیره را عـدد نويسـند، فـرش را    »

کمـه و جـوراب را   چكفش و تخته نويسند دو تخته، يک تخته. رخوت را ثوب نويسند. 

موسـوم   ةتمام شد كتـاب مجموعـ   .امثال آنها را فرد نويسند عمّامه و ،كاله .زوج نويسند

 (01: 04۸1خويی، )منشی«  كه...ترسّل، گلشنی است به 

 

 های ترسّلنسخهبررسی   -2-5

های دانشگاهی و مراكـ  علمـی وجـود دارد كـه     های فراوانی در كتابخانهخهنساز ترسّل 

اند و با دخل و تعدادی نی  از روی نسخ در طول زمان كتابت گرديده تعدادی از آنها مستقلّ

 .ی همراه هستنديهاو تصرف

ـ  ةمربوط به كتابخان «ترسّل» -الف در يـک مجموعـه    ۳۶۸00 ةی بـه شـمار  مجل  شورای ملّ

بانـت سـعاد،    ةقصـید  مـرا القی ، ا ةقصـید  ،برده بـا ترجمـه   ةقصید)ع( ديوان حضرت علی )

باشـد  صفحه مـی  24قرار دارد اين نسخه دارای  (و ترسّل قدفرز ةقصید ،عجمالالمیه  ةقصید

. است. اين نسخه را كاتـب )حسـن الحسـینی( بـه     ق .ه 04۸0  كتابت آن تاريخ ،و به احتمال

ايسـت مختصـر و مفیـد كـه خوانـدن و      اسـت: هـو اهلل تعـالی شـأنه، مجموعـه     خط زيبا نوشته

ای خوش و از هـر فقـره،   فهمیدنش جمیع مردم را باالجبار واجبست، لهذا از هر نسخه، فقره

ــا   ــوع و دلکــش را برداشــته و در ر س اوراق نگاشــتیم ت ــارتی مطب ــت  عب نويســنده را در وق

ضرورت به هی  وجه در تحريرش نباشد. در اين نسخه بعد ازمناجات، دو مراسله بـه دولـت   

روس، يک مراسله به دولت روم، نسخة فرمان حکومت استرآباد، نسخة فرمـان نظـارت، دو   

حکم واال، هفت سواد عريضه، يک عريضه از طرف بانوان )كنی ان( يک عريضـة نظـامی ،   

از طرف مشايخ، يک عريضـه بـه ب رگـان، دو عريضـه از طـرف شـاه ادگان ،        يک عريضه

يک عريضه به وزرا كه تقريبا  خالصه شده از سه باب است رونويسی شده است. اين نسـخه  
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های چهارم وپنجم را ندارد. در پايان نسخه حکايت باي يد بسطامی را از بوستان سـعدی  باب

 كتابت كرده است:

 گاه عید         ز گرمابه آمــد برون بايـ يدشنیدم كه وقتی سحر

 (۳۶۸00/24)نسخه مجل  شورای ملی/

  ةی بـه شـمار  مجل  شورای ملّ ةمربوط به كتابخان (فتحعلی شاه ةمناجات نام) «ترسّل» -ب

 .اسـت  كـرده سالگی كتابـت   4كه در  شاهفتحعلی ةنو ؛خانممهر ماه سلطان خطّبه  ۳۶444

. اين نسخه با كادر كشی و تذهیب زيبا بـه صـورت   باشدمیق.  ه. 04۸۸تاريخ كتابت سال 

آشکار می سازد كـه  « بندة فقیر عطارد»خالصه و كمی متفاوت از نسخة اصلی است. لفظ 

اسـت. در بـاب اول بـه جـای مناجـات،      اين نسخه از رونوشت نسخة خطی كتابت گرديده

همـايون، يـک صـورت     شکرنامه  كر شده، و بعـد ازآن يـک نامـة پادشـاهی، دو فرمـان     

نوشتجات، دو حکم و دو عريضه و يک رقیمه دارد. بـاب دوم را حـذف كـرده  در بـاب     

سوم در مراسالت و نوشتجات، دو مراسله، دو محبت نامه را نوشته است. باب چهارم را به 

نامـه، دو مراسـله، يـک صـورت حسـاب      يک مقدمـه، يـک مشـاركت نامـه، يـک اجـاره      

باب پنجم را ننوشته است و سرانجام بـا اشـعاری بـه نگـارش      اختصاص داده است. كاتب،

 نسخه پايان داده است:

 لعل از سنگ و گل از خار آورد       چوب خشک از قدرتش بار آورد

 (۳۶444/20)نسخه مجل  شورای ملی/

در  41۶044ی است كه به شـماره  مجل  شورای ملّ ةمربوط به كتابخان «دستور ترسّل» -ج

. اين نسخه بـه طـور خالصـه    باشدمی .ق.ه 04۸4 هر دارد سال كتابت نسخقرا 0۸40۳ ةقفس

از روی نسخة مدرسه نمازی نوشته شده است وكاتب نسخه در شهر همـدان آن را كتابـت   

های خود را به باران همدان كه نمونة طوفانی است تشـبیه  كرده است. وی بالها وگرفتاری

هـای تركـی را  كـر    ه مانند نمـوده و نـام سـال   كرده است. در ختام نسخه، دنیا را به عجوز

 كرده، همچنین اسم روزهای نح  هر ماه را نی  بیان ساخته است:

 هفـــت روزی نحـــ  باشـــد هـــر مهـــی 

ــان ده   ــا شــ ــی ده بــ ــنج و ســ ــه و پــ  ســ

 

ــج    ــی  رنـ ــابی هـ ــا نیـ ــن تـ ــذر كـ  زو حـ

 بیست يک با بیست چهـار و بیسـت پـنج   

 (41۶044/۸1/ی)نسخه مجل  شورای اسالم
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شود و با عناوين ديگر مجموعه آستان قدس رضوی نگهداری می ةدر كتابخان« ترسّل» -د

چـاپ   ه،ايـن نسـخ   .اسـت ثبت شده 4۶040ة شماربه ه كفی شده است معرّ (منشآت/ انشا)

. نسـخة آسـتان قـدس    اسـت انجـام گرديـده   .ق.ه 0000ن در سـال  آ سنگی است و كتابت

از  كـر يـک مقدمـه، يـک مراسـله و دو      های اول و دوم را در هم ادغام كرده و بعـد  باب

هـای سـوم، چهـارم و    حکم و يک صورت نوشتجات را ضبط كرده است. اين نسخه بـاب 

اســت. در ايــن بخــش چهــارده پــنجم را بــه صــورت يکدســت و خالصــه گلچــین ســاخته

ای يک حکايت، يـک حکـم و يـک مراسـله، يـک شـراكت نامـه، يـک صـورت          صفحه

 تانامه و يک صورت حساب را نوشته است.اجاره، يک صورت قباله، يک استف

 

شـناخته   41۶004 ةمربوط بـه مجلـ  شـورای اسـالمی و بـا شـمار       «ترسّل گلشن عطارد» -ه

الـذكر بسـیار خالصـه    . نسـخة فـوق  باشـد مـی  .ق.ه 0001شود تـاريخ كتابـت بـه احتمـال     می

تر از روی است و در حقیقت قابل تعلیم برای اطفال دبستان آن عصر نبوده اسـت و بیشـ  شده

اسـت. در ايـن نسـخه بعـد از مقدمـه ترّسـل، نامـة        تفنّن و يا تمرين خوشنويسی اتّفـاق افتـاده  

معروف دولت ايران به دولت روس به انشا  مرحوم معتمـد آورده شـده اسـت و بعـد از آن     

 است.يک حکم و دو فرمان و يک آزاد نامه و يک صورت حساب نقل شده

زاده تبريـ ی  يمكـر  محمّـدعلی رای اسالمی از كتب اهـدايی  مربوط به مجل  شو «ترسّل» -و

كتابـت   .ق.ه 0002خـوان در سـال   علی روضه ط مالّاست كه توسّ 400000 ةبه شمار ی(خوي)

باشـد كـه در آن  دو مراسـله،    . در اين نسخه، باب اول شامل ايـن اطاّلعـات مـی   گرديده است

ک صـورت محبـت نامـه درج    يک فرمـان همـايون، دو حکـم واال، دو صـورت عريضـه و يـ      

است، بـاب دوم را نـدارد و بـاب سـوم در مراسـالت و نوشـتجات بعـد از مقدمـه، دو         گرديده

است. در باب چهارم )احکام شرعی( كه بـه نسـبت مفصّـل    مراسله و يک محبت نامه را نوشته

باشد يک آزادنامه، يک صورت اشتراد نامچه، يک صورت اجاره، يک دعا نامـه، يـک   می

نامـه از میـرزا مهـديخان، يـک     اد نامه، يک الت ام نامه، يـک مسـتوفی نامـه، يـک رقعـه     استشه

طـور يـک   نامه، يک جواب رقعه و يـک صـورت حسـاب هندسـه و همـین     نامه، دو عقدوقف

االسـالم بـه دارالسـلطنة تبريـ ، و در     مراسله در دينداری در پیرامون حکم میرزا علی اصغرشیخ

ی شده اسـت. كاتـب قبـل از خاتمـه كـه بـاب پـنجم را نـدارد         بندنهايت با يک حکايت جمع
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را نقـل كـرده اسـت و البتّـه مناسـبتی بـا       « مجل  آمدن شیرين به بالین فرهاد»اشعاری با عنوان 

 موضوع نسخه ندارد:

 خفــتكــوهکن در مــرگ مــی چــو چشــم

ــد  ــیرينم نیامـــ ــان و شـــ ــد جـــ  روان شـــ

 

ــی     ــات م ــن ابی ــه اي ــه آه و نال ــتب  گف

ــري   ــار ديــ ــالین يــ ــه بــ ــدبــ  نم نیامــ
ــالمی   )نســــخه مجلــــ  شــــورای اســ

/400000/40) 

 

ـ  ةمربوط به كتابخانـ « ترسّل» -ز  42دارای  ،مـی باشـد ايـن نسـخه     0۳۳۶4 ةی تبريـ  شـمار  ملّ

آخونـد  )علی بن حسـن شبسـتری    طاست و توسّ نسخه ةصفحه با اشعاری از حافظ در حاشی

ـ  شـده،   تصحیح (شبستریعلی واعظمال ّ مـورد   یـل بـا تعج  (محسـن )ط فرزنـدش  سـپ  توسّ

 .استبررسی قرار گرفته

های دوم، چهارم و پنجم را نـدارد و بعـد از مقدمـه در بـاب اول )نامجـات،      نسخة تبري  باب

فرامین، ارقام وعرايض، احکام( يک مراسله و سه حکم را ضبط كرده است. كاتب در بـاب  

شـراكت، يـک   باشد، دو مراسـله، يـک صـورت    سوم كه در بارة مراسالت و نوشتجات می

اجاره نامه، يک وقف نامه، يک وكیل نامه، يک اسـتفتا نامـه، يـک حکـم و يـک صـورت       

شبسـتری اسـت ابیـاتی    حساب را ضبط كرده است. محسن كاتب دوم نسخه كه فرزند واعظ

 در حاشیه  به صورت ملمّع )تركی و فارسی(آورده است:       

 

 آه كه گوردوم گنه، بیر بت مه پیکری

 

 چــه لـب، گلــرخ خـوش منظــری  مـو كمـر غن   

 (0۳۳۶4/41)نسخه كتابخانه ملی تبري /        

ترجمه : آه، دو باره يک زيبا روی مه پیکری را ديدم كه كمری چون موی و لبی چـون  

 غنچه بود و رخساری چون گل و منظری خوش داشت.

 ی نسخ در گام نخستذیل دورنمای کلّای در جدول مقایسه

 .گشایداب نسخه را میسگره اول در ابهام انت
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سطر مقدمه گلشن 
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م سازد كه مرحوم عباس عطـارد فقـط بـاب پـنج    ی آشکار میهای خطّاين نسخه بررسی

اشعار خود را وارد نسخه كرده اسـت و   ،الی مطالب آنبهاصلی را نوشته است و در ال ةنسخ

 ه به اهمیـت ايـن ترسّـل در سـواد    له سبب شده است كه كاتبان ادوار بعدی با توجّأهمین مس

د و بـا  نهـای آنـان دچـار تغییـرات محسـوس در ابـواب باشـ       آموزی اطفال با دخل و تصرف

يکدست نیستند به نـام عبـاس عطـارد نوشـته      ها كال كدام از اين نسخه كه هی  عنايت به اين

 چنـد  فـردی  هـا نامـه  محبـت  از يکی در خود منظومات از كتاب اين محرّر فقیر بندة» گردد.

 :نظم خويش است. عطارد به متخلّص مازندرانی عباس حقیر از هم بیت چند اين امنوشته
 «است ترسپو هندوی آفتاب زلف ت  چشم تو آهوی تیر غم ه نشست است

 (0۶: 04۸1خويی، )منشی

 برده نام اثر صاحب عنوان به عطارد از نسخه چهار فقط شده بررسی نسخة هشت میاناز 

 مـتن  در را عطـارد  نـام  ايـن كـه   بـدون  قدس آستان نسخةدر  هم، اين چهار نسخه از و است

را نـام عطـارد   ، های ديگـر هخه بر اساس نسخنس معرّفی سرشناسه در فقط باشد، آورده نسخه

كـه بـا عنـوان     (مجل  شورای اسـالمی ) 41۶004 ةهمچنین بر اساس نسخ . كر كرده است

شناخته شده است سـهو خـوانش از جملـه سـبب آن گرديـده       «گلشن» به نام «گلشن عطارد»

واهـر گـل   زگلشنی است كه در او از انواع  ترسّل،موسوم به  ةتمام شد كتاب مجموع»است 

 (04: 04۸خويی، )منشی ... «شکفته و بحريست كه در او اقسام جواهر الوان نهفته ضیمران
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اشاره به اهمیت محتوا و جايگاه « رحب»و « گلشن»كتاب ترسّل با صفات  حقیقت  كر در

هـا  های درختان و گـل آن در تعلیم و تربیت است كه به جهت معانی و مباحث چون شکوفه

همـین   .ثبـت شـود  « عطـارد »باشد و بـه نـام   « گلشن»نام كتاب  كهقابل مشاهده است و نه اين

واعـظ   مـالّ »معـروف بـه    «شبسـتری علـی بـن حسـن   »تبري  هم از قلـم   ةنسخ ةكید در خاتمأت

نماينـد   غـور تحقیـق   ةو بـه ديـد   تدقیقاگر به نظر »كاتب نسخه تراوش يافته است  «شبستری

)شبسـتری،   .«مشحون به جواهر واال الال و دريايست لؤلؤ ازحريست پر خواهند دانست كه ب

 (40بی تا:

كاتـب ايـن اثـر از نفـو  اغـالط در سـخن و غیـر صـحیح بـودن           ،تبريـ   ةنسخ ةخاتم در

اكثر سخنانش مغلوط و  انام، تخلیطبه مرور ايام و » .آن سخن به میان آورده است شروعات

ديباچه  ةمقابل در (40)شبستری، بی تا: .«صحتازتش خالی است اغیر صحیح و اغلب شروع

تبري  بـه طـور دقیـق از     ةشود كه نسخص مینمازی مشخّ ةمدرس ةمقدمه اين نسخه با نسخو 

در  «عطـارد »يـاد شـده كـه نـام      ةنسـخ سه شده است و در حقیقت  تنمازی كتاب ةروی نسخ

 ة كـر ايـن نکتـه ضـروری اسـت كـه در نسـخ        .از صحت است عاریاند آورده شده باچهدي

 .شودديده نمی« عطارد»از مل ومات مرحوم  گانه هی  شعریسه

اند ناهماهنگی ابـواب  طور بررسی نسخ چهارگانه كه نام عطارد را در ديباچه نوشتههمین

مجل  شورای ملّـی كـه بـه خـطّ مهـر مـاه        4۸۸0نمايد. در نسخة ترسّل با متن را روشن می

م در هم ادغـام گرديـده و   است. ابواب اول و دوشاه كتابت گرديدهسلطان خانم نوة فتحعلی

اسـت. بـاب سـوم را از بـاب دوم برگرفتـه و بـاب       شدهصورت خالصه نوشتهباب سوم نی  به

است. در پايان نتیجه اشعاری غیر از نسـخة اصـلی كـه مربـوط بـه عطـارد       پنجم را نی  ننوشته

و است. درواقع ايـن نسـخ، تلخیصـی از نسـخة اصـلی بـا دخـل        شدهاست باز از عطارد نوشته

 شود.تصرف محسوب می

گردد هـی  نـام و   آستان قدس رضوی كه تلخیص محض حساب می 4۶۸24۸در نسخة 

رسـد  شود. به نظر مـی نشانی از عطارد ندارد و حتّی در داخل متن نی  اشعار عطارد ديده نمی

 است.بدون تحقیق نام عطارد در سرشناسه قرارگرفته

ب اول را بـا كمـی كاسـتی و بـه عـالوه      مجل  شورای اسالمی هم فقط با 0۸442نسخة 

طور يک مرسله نی  از باب دوم را يک مرسله از باب دوم را درهم ادغام كرده است و همین
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اخذ كرده و در زير عنوان سوم قرارداده و در نهايت با پاراگراف پايـانی نسـخه، بـدون ايـن     

 كه نامی از عطارد ببرد، نتیجه را به پايان آورده است.

است  نمازی مجل  شورای اسالمی كه تلخیصی از روی نسخه 400000سخة همچنین ن

در قسمت پايانی نسخه به جای اشعار عطارد، مجل  آمـدن شـیرين بـه  بـالین فرهـاد ضـبط       

كاله و عمّامه و امثال آنهـا را فـرد نويسـند. تمـام شـد كتـاب       »شده است و در نهايت با  كر 

رشنبه بیست هشتم شهر ربیع الثـانی مـن شـهور    مجموعه، به ترسّل گلشن عطارد در شب چها

 (44: 0002)مالعلی روضه خوان،« خاتمه يافته است. 0010سنة 

 
 

 گیرینتیجه -3

 دهد:نتايج تحقیق نشان می

كــه بــه شـمارة نســخه ، محــل   00هـا در جــدول صـفحه   بـا اســتناد بـه بررســی نســخه   -0

الزم كـه دربـاره نسـخه هـا      نگهداری، عنوان نسخه، كاتب نسخه، سال كتابت و توضـیحات 

اشاره شده است ضمن بیان نقاط ضعف و قوت هر يک از نسخه ها، به اين نتیجه مـی رسـیم   

خـويی بـوده و   كه اصل نسخةترسل از نظر تاريخی و محتوايی از میـرزا مهـدی خـان منشـی    

 انتساب اين نسخه به عطارد و گلشن عطارد مردود و خطای فاحش كاتبان بوده است.

لـی  قعبـاس ابـن مرتضـی    »نسخه به كاتب يک بـاب آن   انتسابنگارش از عدم  اين  -4

 «عطـارد  گلشـن » طورهمین و «عطارد به متخلّص مازندران داووديه طوايف من سواد كوهی

بـه يقـین   خـويی  منشـی مهـدی خـان   جهـت اثبـات نسـخه بـه میـرزا      كند و درمی پرده افکنی

 .رسدمی

تـرين  ترين و قديمیمدرسة نمازی خوی، كاملكندكه نسخة اين پژوهش آشکار می -0

 نسخة ترسّل است.

اند، فقط سـه نسـخه نـام عطـارد را     شده نسخه كه بعد از نسخة نمازی نوشته ۶از میان  -2

 دارد. 

نسخة چاپ سنگی آستان قدس رضوی نی  بدون تحقیق، نام عطارد را بـر سرشناسـه    -0 

 آورده است.  
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ص و خالصه شده از نسخة اساس مدرسة نمازی خويی، با اين چهار نسخة متأخّر، ناق -۸

 دخل و تصرف رونويسی شده اند و غیر منصفانه، نام عطارد را در ديباچة خود دارند.

 

 



 18 49شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 

خطی مدرسه نمازی خوی ةصفحه اول نسخ



 19 ... ییخویمنش یمهد ارزیردّ انتساب ترسّل م                         1411 بهار و تابستان

 

 خطی مدرسه نمازی خوی ةصفحه آخر نسخ
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