مجلة علمی مطالعات زبانی و بالغی
سال  12ـ شمارة  22ـ پاییز 1011
صفحات ( 953 – 923علمی ـ پژوهشی)

معرّفی «تحفهالمُنشی» ،منبعی ارزشمند در ترسّل و بالغت
محمّدرضا معصومی /امین مجلیزاده

چکیده
در میان نسخ خطّی زبان فارسی که در کتابخانههای مختلف ایران و جهان نگهداری میشود ،نسخ
و آثار ترسّل و انشا به دالیل مختلف زبانی ،بالغی و تاریخی اهمیت بسیار زیادی دارد؛ به همین دلیل
تاکنون پژوهشهای مختلفی در این باب صورت گرفته است؛ امّا نسخ بسیار زیادی در این زمین ،در
کنج کتابخانههای جهان مخفی مانده است .تحفهالمنشی یکی از همین آثار است که در قرن سیزدهم
هجری تألیف شده و نسخة منحصربهفرد آن در کتابخانة مجلس شورای اسالمی موجود است .این اثر
ازلحاظ زبانی ،بالغی و تاریخی دارای اهمیت فراوان است؛ امّا تاکنون تصحیح ،معرّفی و به زیور طبع
آراسته نشده است .مطالب مطرحشده در این رساله از لحاظ بالغی ،زبانی و تاریخی آنچنان متنوّع و
گوناگون است که میتوان آن را یک کتاب انواع ادبی دانست .نتایج حاصل از این پژوهش که با
استناد به نسخة خطی اثر و منابع کتابخانهای به شیوۀ توصیفی  -تحلیلی انجام شده ،نشان میدهد مؤلّف
در تبویب و فصلبندی مطالب بالغی و آموزش فنون ادبی به شیوۀ ابتکاری عمل کرده است ،در ذکر
شواهد شعری ،با دقّت از منابع معتبر بهره جسته است ،ابیات و اشعار نویافته از شاعران را در متن اثر
آورده و دالیل ششگانة تقدّم منشیان بر شاعران را بهخوبی بیان کرده است.
کلیدواژه :تحفهالمنشی ،ترسّل و انشا ،نسخة خطّی ،فواید بالغی و زبانی ،بالغت.

 استادیار زبان و ادبیات فارسی ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج ،ایران (نویسندۀ مسئول)
masomi2525@gmail.com
 دانشآموختة دکتری زبان و ادبیّات فارسی
تاریخ وصول 9933/30/39 :ـ پذیرش نهایی9933/92/39 :
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 .1مقدمّه
بخش اعظم میراث مکتوب زبان فارسی را ترسّالت و مکاتیب و رساالت انشا
تشکیل می دهد .رساالت ترسّل ازلحاظ تاریخی و ادبی و زبانی اهمیت بسیار دارند؛ به
همین دلیل ،پژوهشگران مختلف تاکنون رساالت انشا و ترسّل فراوانی را تصحیح،
معرّفی و به زیور طبع آراستهاند .این رساالت از قدیمترین زمان در زبان فارسی وجود
داشته و تاکنون پژوهشگران به سیر تحوّل و تطوّر آنها پرداختهاند .بعضی از این
رساالت به آموزش ترسّل و انشا پرداخته و این آموزش را با تعلیم نکات بالغی و
زبانی همراه کردهاند.
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

با رجوع به فهرستهای مختلف نسخ خطّی ،با رساالت انشا و ترسّل بسیاری
روبهرو میشویم که علیرغم فواید زبانی ،بالغی و تاریخی فراوان ،هنوز تصحیح،
معرّفی و چاپ نشدهاند .یکی از این رساالت ،تحفهالمنشی است که در قرن سیزدهم
هجری تألیف شده و تاکنون مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است .تصحیح و معرّفی و
طبع این رساله از جهات مختلف اهمیت دارد.
 .1-1بیان مسئله
نسخ خطّی فراوانی در زمینة انشا و ترسّل و آداب منشی در کتابخانههای مختلف
ایران و جهان به زبان فارسی برجای مانده است که حاوی اطالعات ارزشمند تاریخی،
ادبی ،بالغی و زبانی است .یکی از این آثار ارزشمند ،تحفهالمنشی است .نگارندگان
در این پژوهش برآن هستند که با بررسی نسخة خطی این اثر به سؤاالت زیر پاسخ
دهند:
 .9تحفهالمنشی از لحاظ بالغی چه اهمیتی دارد و چه مباحث بالغی در آن مطرح
شده است؟
 .2مباحث زبانی مطرحشده در این اثر تا چه اندازه اهمیت دارد و مجموعاً چه
مباحث زبانیای در آن مطرح شده است؟
 .9این رساله در تاریخ ترسل چه اهمیتی دارد؟
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 .4منابع و شواهد تحفهالمنشی کدام است و شیوۀ مؤلّف در انتخاب منابع و مراجع
چگونه بوده است؟
 .5نسخه از لحاظ اصالت چگونه است؟
 .2-1روش تحقیق
ابتدا نسخة موردنظر تهیه شد و با توجّه به منحصربهفرد بودن ،با روش قیاسی
تصحیح گردید .در تصحیح قیاسی ،متون مختلف همعرض مورد بررسی دقیق قرار
گرفت(در باب تصحیح قیاسی ر.ک :ثروت .)22 :9933 ،در مرحلة بعد ،اطّالعات مه ّم
ادبی و زبانی رساله استخراج شد .در مرحلة پایانی با مراجعه به منابع مهم ،اطالعات
گردآوریشده تنظیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 .1-3پیشینة پژوهش
تاکنون رساالت مختلف انشا و ترسّل ،تصحیح ،معرّفی و به زیور طبع آراسته شده
است؛ امّا درخصوص این اثر تاکنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته است و این مقاله
اوّلین پژوهش علمی در باب این رساله است.

 .2بحث اصلی

 .1-2اهمیت تصحیح و معرّفی تحفهالمنشی
رسالة تحفهالمنشی از ابعاد مختلف حائز اهمیت است .مباحثی که در این اثر مطرح
شده است ،آنچنان متنوّع و کاربردی است که میتوان آن را یک رساله انواع ادبی
دانست .بهطور کلّی تصحیح ،معرّفی و انتشار این اثر از پنج وجه اهمیت دارد:
 .1-1-2فواید بالغی
موضوع اصلی این اثر ،آداب انشا و ترسّل است؛ امّا در آن به مباحث بالغی نیز
پرداخته شده است .موضوعات بالغی بررسیشده در این اثر عبارتاند از :انواع نثر
(موسوی ،)2-0 :9209 ،بررسی یازده نوع کالم منظوم :غزل ،قطعه ،قصیده ،ترجیع،
رباعی ،فرد ،مثنوی ،مسمّط ،مستزاد ،معمّا و لغز (همان ،)49-2 :بررسی انواع سجع،
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استعاره ،حقیقت و مجاز (همان ،)39-53 :بررسی بالغت ،فصاحت و عیوب آن (همان:
 ،)23-04بررسی سالست کالم (همان)233-239 :و بررسی مختصر و بیان اهمیت
علوم معانی ،بیان ،عروض ،قوافی ،قرض شعر و محاضرات (همان .)52-55 :گویا
نویسندۀ تحفةالمنشی به این نکته توجّه داشته است که هر اثری که مخاطب مشخصی
دارد و به قصد تغییر در اندیشه و افکار گروهی نوشته میشود ،باید از ابزار بالغی بهره
جوید (ر.ک :رحیمی و دیگران.)932 :9933 ،
 .2-1-2فواید زبانی
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در کنار مباحث ترسّل ،انشا و بالغت ،بحثهای مختلف زبانی مطرح شده است،
ازجمله بررسی مختصر علوم لغت ،صرف ،اشتقاق و نحو (همان ،)52-55 :مخارج
حروف (همان ،)239-224 :بیانالفقرات (همان ،)233-233 :فی کون الوقف (همان:
 ،)933-935فصل فی االبدال (همان )995-994 :و فصل در نام شهور و روزها (همان:
.)999-992
 .3-1-2سندشناسی و تاریخ ترسّالت و مکاتیب
از مهمترین ویژگیهای این رساله آن است که انواع ترسّل و انشا که در
سندشناسی اهمیت بسیار دارد ،از لحاظ ساختار در آن مورد بررسی قرار گرفته و برای
هرکدام نمونهای بهعنوان سرمشق ارائه شده است :فتحنامه ،منشور ،فرمان ،مثال،
عهدنامه ،عریضه ،مکتوب ،رقعه ،تهنیتنامه ،تعزیتنامه و مکاتبات شرعیه (همان-23 :
.)39
بخش انواع ترسّالت با فتحنامه آغاز میشود و بهنظر میرسد تقسیمبندی این رساله
براساس ارکان لشکر هم بهدلیل اهمیت فتحنامه در میان مکاتیب دیوانی باشد (در باب
فتحنامه ر.ک :روستایی942 :9935 ،؛ قائممقامی.)940 :9953،
 .0-1-2منحصربهفرد بودن و اصالت نسخة مذکور
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با بررسی فهرست های نسخ خطّی معلوم شد که نسخة موردنظر ،منحصربهفرد است
(درباب اهمیت نسخ منحصربهفرد ر.ک :قزوینی .)290 :9943،همچنین با توجّه به
اطّالعات فهرستها بهنظر میرسد نسخة اصل است؛ یعنی مؤلّف و کاتب آن یکی
است.
 .2-2مؤلّف اثر
در دیباچه ،نامی از مؤلّف نیامده است؛ امّا با توجّه به عبارتی که در انجامه آمده،

مؤلّف این اثر سید زینالعابدین بن مرتضی بن عاشق حسین خان موسوی،
برادرزاده میر عالم است.
 .3-2سبب تألیف
در دیباچة این اثر ،سبب تألیف چنین ذکر شده است« :که تـا مـدّتی مدیـد یکـی از
دوستانِ قدیم التماس جدید پیش آورد کـه بـرای مـا منتخبـی در علـم انشـا بـه عبـارت
سلیس غرّا که صورتاً مختصر و به معنی مطوّل باشد ،بسـاز و قلیـلالحجم وکثیرالفوایـد
بپرداز تا یادگاری باشد از تو و تذکاری بود در هر مطالعة نو و این فقیـر هرچنـد امتنـاع
نمود به اینکـه اوسـتادان ماضـی ،رحمهـم ای علـیهم ،در ایـن فـن کتابهـایی بسـیط و
دفترهای محیط مکتوب فرمودهاند ،با وجود آنها خالیق بـه ایـن مخلـک ،کـم رغبـت
خواهند نمود ،هرچند که سخن مکرّر گفتم ،درصدد قبـول وی نیفتـاد و بـه سـمع رضـا
اصغا نداد .پس از الحاح بسیار و التماس بیشمار دیدم که متغیّر مـیگـردد؛ بـه تـألیفش
کمر رضاییجویی او بربستم و فقرات چند به یکدیگر درپیوستم تا اصحاب روزگـار و
ماهران این کار را یادگاری و نموداری باشد» (همان)9-2 :
 .0-2نام کتاب
نام کتاب در دیباچه بدین صورت آمده است ...« :و موسوم به تحفهالمنشی ساختم
و اجر آن از خدا درخواستم که محض برای خدا جهت فایدۀ عام این مختصر را
خاص کردم» (همان.)4 :
 .2-2تقسیمبندی رساله
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«بنابراین رساله را مشتمل ساختم بر مقدّمه و دو جناح و قلب و ساقه» (همان.)5-4 :
چنانکه مالحظه میشود ،شیوۀ تقسیمبندی رساله براساس شیوۀ قرار گرفتن لشکر
صورت گرفته است .بهنظر میرسد بهدلیل اهمیت فتحنامه و ارتباط کتاب با این نوع از
ترسّل بدین صورت تنظیم شده است (درباب «خمسة جیش» در صفآرایی قدیم
ر.ک :حافظ ابرو9345/4 :9923،؛ فخر مدبّر.)220 :9943 ،
 .1-2-2بررسی مقدمة کتاب
مقدمه بـه دو قسـمتِ کـالم منثـور و منظـوم تقسـیم شـده اسـت.کالم منثـور شـامل
«مرجّز»« ،مسجّع» و «عاری» است و کالم منظـوم شـامل غـزل ،قطعـه ،قصـیده ،ترجیـع،
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رباعی ،فرد ،مثنوی ،مسمّط ،مستزاد ،معمّا و لغز (موسوی.)49-0 :9209 ،
 .9غزل :به شش مطلـب پرداختـه شـده اسـت :تعریـف غـزل ،مطلـع ،تعـداد ابیـات،
بررسی لغوی غـزل ،بررسـی اصـطالحی و موضـوعات غـزل ،تخلّـک در غـزل و سـیر
مختصر تاریخی آن و نسیب و تشبیب (همان.)92-2 :
 .2قصیده :تعریف ،تعداد ابیات نزد عرب و عجم ،نشیب ،تخلّک (گریزگاه) ،دعا و
شریطه و بررسی لغوی قصیده و معانی مختلف (همان.)99-92 :
 .9ترجیع :تعریف ،بند ترجیع ،ترکیببنـد (از فـروع ترجیـع آمـده اسـت در بخـش
تکرار یا عدم تکرار بند) ،بررسی لغوی ترجیع (همان.)22-99 :
 .4رباعی :تعریف ،تعریف رباعی خصی (همان.)24-29 :
 .5قطعه :تعریف ،تعداد ابیات ،بررسی لغوی (همان.)24 :
 . 3مسمّط :تعریف مسمّط ،بررسی انـواع مسـمّط (مربـع ،مخمـس ،مسـدس ،مسـبع،
مثمن ،متسع ،معشر) ،آرایة مسمّط« .نوعی دیگر از کالم منظوم را نیز مثل غزلی که هـر
بیت او به چهار قسم تساوی منقسم کرده باشند و سه قسم از آن بر قافیة واحـد باشـند و
قسم چهارم که اجزاست بر قافیهای باشد که بناء شعر بر آن اسـت مسـمط نامنـد و ایـن
نوع مسمط را از صنایع بدیعه داشتهاند» (همان.)23-25 :
 .0فرد :تعریف (همان.)20 :
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 .2مثنوی :تعریف ،ذکر مثال (همان.)22 :
 .3مستزاد :تعریف ،وجه تسمیه ،بررسی انـواع آن (غـزل مسـتزاد و ربـاعی مسـتزاد)
(همان.)43-92 :
 . 93معمّا :تعریف ،بررسی لغوی ،اقسام معمّا (نـوع اوّل :بـه عبـارت و معنـی لطیـف
اشارت به اسم داشته باشد؛ نوع دوم :آنکه اشارت به اسـم باشـد؛ پـس ای قصـید معنـی
لطیف و عبارت لطیف نکرده باشد) (همان.)49-43 :
 .99لغز :تعریف ،بررسی دو قسم آن (قسم اوّل شـامل دو نـوع :یکـی آنکـه در اوّل
لفظ «چیست» یا «چهچیز» باشد و به همین جهت فارسیان این را «چیستان» خواننـد؛ نـوع
دوم آنکه در اوّل او لفظ «چهچیز» باشد و قسم دوم :آنکه بی لفظ «چیست» یا «چـهچیز»
باشد) (همان49-49 :؛ همچنین ر.ک :نمودار مقدمّه در بخش نمودارها).
 .2-2-2بررسی جناح اوّل
در تعریف منشی و اقسام و شرایط او تعریف منشی ،اقسام منشی ،ترجیح منشی بر
شاعر با شش دلیل ،شرایط استحقاق منشی ،شامل  93شرط (شرط اوّل اینکه منشی
صاحب دین قویم و فکر مستقیم باشد .شرط ثانی :در کتب فصحا تتبّع بسیار نموده
باشد .شرط ثالث :اشعار فصیحة فصحا منثور کرده باشد .شرط رابع :حافظ قرآن و
احادیث و اشعار فصیحه و امثال و اقوال باشد .شرط خامس :در لغت عرب تشخیک
نمایند که کلمات مزیدٌفیه را به چه معنی استعمال کردهاند .شرط سادس :غلطهایی که
به زبان اقالم و اقالم زبان جبّال واقع است در تحریر و تقریر منشی وقوع نیابد .شرط
سابع :عدم استعمال «و» عاطفه با کلمهای که با «و» آغاز میشود و عدم استعمال «بر» با
کلمهای که با «بر» آغاز میشود و...؛ زیرا تنافر ایجاد میکند .شرط ثامن :منشی
مالحظه نماید و در ادای معنی مقصود رعایت مناسبت الفاظ مقدّم دارد .شرط عاشر:
دانستن علم ادب ،شامل دوازده علم لغت ،صرف ،اشتقاق (صغیر ،کبیر و اکبر) ،نحو،
معانی ،بیان ،عروض ،قوافی ،قرض شعر ،خط ،انشا و محاضرات) (همان.)52-44 :
 .3-2-2بررسی جناح دوم
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«جناح دویم در بیان سجع و استعارات که در این فـن از دانسـتن آن ناچـار اسـت و
شرایط مکتوب و بیان اسم ای که بر سر کتابت مرقوم دارند» (همان.)52 :
سجع :بررسی لغوی ،انواع سجع (متوازی ،مطرّف و متوازن) (همان.)33-52 :
استعاره :بررسی لغوی ،تعریف استعاره ،بررسی حقیقـت و مجـاز ،اسـتعارۀ ترشـیح،
استعارۀ تجرید (همان.)32 -33:
شرایط مکتوب :در اینجا پانزده شرط مهم برای مکتوب ذکر گردیده و بهتفصیل به
آنها پرداخته شده است (همان.)09-32 :
کـالم بلیــت :تعریــف بالغـت ،فصــاحت و عیــوب آن ،شـامل ضــعف تــألیف ،تنــافر
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

کلمات ،تعقید لفظی و معنوی ،تنافر حروف ،غرابت و مخالفت قیاس (همان.)23-04 :
در انحصار ترسّالت :در ایـن بخـش ،اقسـام مسـطور شـامل یـازده قسـم (فتحنامـه،
منشــور ،فرمــان ،مثــال ،عهدنامــه ،عریضــه ،مکتــوب ،رقعــه ،تهنیتنامــه ،تعزیتنامــه و
مکاتبات شرعیه) ،مورد بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی قرار گرفته است (همـان:
 .)39-23در این قسمت که از مهمترین بخشهای این رساله است ،برای انواع مسـطور
نمونهای آورده است تا اگر کسی خواست در هریک از انواع مسطور ،مطلبـی بنویسـد،
سرمشقی داشته باشد .این قسمت آنچنان دقیق تـألیف شـده اسـت کـه مـیتـوان آن را
یک فرهنگ نامهنگاری و ترسّل دانست.
 .0-2-2بررسی ساقه
«الساقه در فواید الشتی» (همان ،)995-224 :فصل ادای مخارج حروف ،شامل
هفده مخرج ،فصل سالست کالم ،فصل فی بیان الفقرات (پارهای از کالم) ،فصل در
معرفت قلم ،فصل در دوده گرفتن و مداد ساختن ،فصل فی بیان ماهیه الخط ،فصل فی
کون الوقف ،فصل فی کیفیت کتابت الهمزه فی الخط ،فصل فی بیان الوصل ،فصل فی
بیان الزیاده شامل بررسی الف بعد از واو جمع و الف در مائه و واو در عمرو ،فصل فی
النقک در خط (کمک کردن حرف است ،مثل قدّ و شدّ که دو حرف یک حرف
نوشته می شود و حذف الف بسم ای و ،)...فصل فی االبدال ،فصل فی معرفه الحروف
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االصلیه من صورت الکلمات (مباحثی مثل اماله و اختالف نوشتاری صلوه و صاله
و ،)...فصل در نام شهور و روزها (ضابطه در نام شهور :شهور عربی ،در معرفت ماههای
رومی ،در معرفت ماههای فارسی ،ماههای هندی و ماههای قبطی ،ضابطه در اسامی ایام
ماهها :عربی ،فارسی و هندی ،ضابطه در اسامی روزهای هفته :عربی ،فارسی و هندی)،
ضابطه در تراشیدن و تراشه قلم و مکان گذاشتن دوات و قلم و استفاده از کاغذ
عریض و بسیط (همان.)995-224 :

 .3-2تحقیق در منابع و شواهد تحفهالمنشی
این اثر ازلحاظ استفاده از منابع مختلف حائز اهمیت است؛ زیرا مؤلّف در انتخاب منابع
و شواهد بسیار دقّت کرده است؛ بهعنوان مثال ،در بحث معمّا به شرفالدین علی یزدی
استناد کرده است که در فنّ معمّا سرآمد بوده و کتابی به نام حلل مطرّز در این باب

تألیف کرده است یا در بحث چیستان به جامی استناد کرده که کتابی به نام حلیة حلل
در این زمینه از وی برجای مانده است .در بحث مسمّط به رساله علم عروض و قافیه و
بدیع وحید تبریزی استناد کرده است .در بخش مخارج حروف به شیخ محمّد جزری،
شیخ شاطبی و خلیل بن احمد استناد شده است.
در جدول زیر ،منابع مورد استفادۀ تحفهالمنشی مورد بررسی قرار گرفته است:
ارجاع
موضوع

نام یا کتاب

مطلب

بـــــه
نسخه

لســـــــانالغیب فکـــر هـــرکس 9
در مقدّمه

حافظ شیرازی

ارجـــاع بـــه تصـــحیحات
جدید و تحقیقات معاصران
(حافظ)993/9 :9932 ،

بهقــــدر همّــــت
اوست.../

موضــــوعات و

حافظ شیرازی

معانی غزل

بشــنو ایــن نکتــه 93
که خود را ز غم
آزاده کنی.../

مرســـوم شـــدن مصـــــلحالدین فقط اشاره
ذکــر شــاعر در شـــیخ ســـعدی

(حافظ)333/9 :9932 ،

99

(خبازها)929 :9935 ،
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آخــر غــزل بعــد شیرازی
از سعدی
امام واحدی

امــــام واحــــدی 92

(واحدی)934-29/9 :9493،

گویــد :تشـــبیب

تشبیب

ذکر ایـام شـباب
است

در مثـــــــــــال
ترکیببند
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مثال رباعی
مثــــال ربــــاعی
خصی

امیرخســــــــرو ایــن گنبــد بلنــد 22-94
تبرک ای

عجـــــب بنـــــد

در دیوان موجود نیست( .ر.ک:
امیرخسرو)9939 ،

خانهای است.../
انوری

از بهر هالل عیـد 29

(انوری)335 :9934 ،

آن مه ناگاه.../
امیرخســــــــرو خلقی گل و مـل 24
تبرک ای

جوید و ما را تـو

در دیوان موجود نیست( .ر.ک:
امیرخسرو )9939،

بسی.../
موالنـــا وحیـــد موالنــــا وحیــــد 25
تبریزی

(وحیدی تبریزی)994 :9932 ،

تبریـــــــــزی در
رســــالهای کــــه
مشــتمل بــر علــم
عروض و قافیه و

مسمّط

بــــدیع اســــت،
موضوح فرمـوده
اســــــت کــــــه
مسمّط ...
مثـــال مســـمّط

سعدی

در نقـــــــــــاب

مربع
فرد

آن مــاه دو هفتــه 25

(سعدی)9392 :9925 ،

است.../
فتحی

ای مــه ســیمبــر 20

درباب شاعران با تخلّک فتحـی

پریکردار.../

(ر.ک :نصیری-234/4 :9924 ،
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)235
خمســـه اســـتاد فقط اشاره
مثنوی

22

(ر.ک :نظامی)9939،

گرامی حضرت
شیخ نظامی

مثنوی
مسمّط مخمس

هفــت اورنــگ فقط اشاره

22

(ر.ک :جامی)9902 ،

مال جامی
املـــح الکـــالم در عشــق تــو ای 93
حافظ شیرازی

صنم چنانم.../

خواجه عماد

ای عشــق تــو بــا 92

مسمّط مسدس

(معین)593/9 :9902 ،
(عماد فقیه)955 :9902 ،

جان تـو از مبـد
فطرت.../
نصیر ادیب

مسمّط مسبع

مسمّط مثمن
مسمّط متسع

قطران

از نســــیم نافــــة

تخلــک نصــیر (ر.ک :نصــیری،

مشک تتار.../

)42-44/3 :9924

چــــو او گیتــــی 94

(قطران)440 :9932 ،

نیاورد و نیارد.../
منوچهری
جوهری

مسمّط معشر

مس ـمّط صــنعت

شب چـو گشـاد 92

دربـــاب شـــاعران مختلـــف بـــا

معزی

همیگــردد صــبا 95-94

در دیــوان قطــران آمــده اســت

پیرامن گل.../

(قطران)440 :9932 ،

ای بــــه هنگــــام 90-95

دربـــاب شـــاعران مختلـــف بـــا

شــجاعت چــون

تخلــــــک جــــــوهری (ر.ک:

علی مرتضی.../

نصیری)295-294 :9924 ،

ای ساربان منـزل 92-90

(امیر معزی)530 :9992 ،

مکن جز در دیار

بدیعی

یار من... /
کمال

غزل مستزاد

ای ریختــــــــــه 93

(کمال خجندی)93/9 :9305 ،

سودای تو خـون
دل ما را... /

رباعی مستزاد

فخری

رفتم به طبیـب و 43-93
گفـــــــــــتمش

(رحمعلیخان)435 :9923 ،
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بیمارم... /
موالنـــــــــــــا احســان بیپایــان 49
معما

(شمیلپور)922 :9934 ،

شــــــرفالدین او گر عکس بـر
علی یزدی

قاف افکند... /

بدیعی تبریزی

بــر ســر خــاکم 49

(ر.ک :نصــیری-92 /2 :9924 ،

اگــر از لطــف و

)94

معمّا

مهــــــــــر آری
قدم... /
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معمّا

خواجه کرمانی

آه مقلـــــوب در 49

(کزازی)933 :9909 ،

میانه شب... /
موالنا جامی

چیستان

چیســت آن نــام 42

(جامی)5 :9939 ،

مرکّـــب از ســـه
حرف... /
موالنـــــــــــــا ذکر حکـایتی از 42

(ر.ک :حســنزاده-29 :9923 ،

عمادالـــــــدین وی

)55

اصـــفهانی کـــه
شرایط منشی

منشـــی دیـــوان
ســــــــــــلطان
صالحالدین بن
یوسف بوده ...

مخارج حروف
مخارج حروف

شـــیخ محمّـــد بررســی خالص ـة 225
جزری

نظرات

مرادیه)994 :9923،

خلیل بن احمد

بررســی خالص ـة 225

مقایســــه شــــود بــــا (رســــالة

نظرات

مرادیه)994 :9923،

شیخ شـاطبی ره بررسی اخـتالف 232
مخارج حروف

مقایســــه شــــود بــــا (رســــالة

در حرز االمانی

نظــــر مخــــارج
حروف

(شاطبی)2339 ،
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 .3-2شرح و بسط منابع و مشابهت با رساالت دیگر
 .1-3-2ارتباط لفظی با رسالة مرادیه
از قرن دهم هجری ،رسالهای با عنوان مرادیه در علم تجوید از مؤلّفی ناشناس
برجای مانده است .در بحث مخارج الفاظ در دستهبندی مخارج ،بین این دو رساله،
تحفهالمنشی و مرادیه  ،ارتباط لفظی وجود دارد .برای اثبات این مسئله و اجتناب از
اطناب و تطویل ،یک فقره ارتباط لفظی مورد بررسی قرار میگیرد:
فصل مخارج حروف در تحفهالمنشی

رسالة مرادیه

«و نزد شیخ محمّد جزری و خلیل بن احمد و غیر «بدان که مخارج حروف هفده است به مذهب
ایشان از محقّقین آن است که مخارج حروف خلیل بن احمد ،امام نحو و لغت و شیخ محمّد
هفدهاند» (موسوی.)252 :

الجزری ،امام این فن نیز بر این است» (رسالة
مرادیه.)994/9 :9923،

 .2-3-2بررسی فقرات مشترک لفظـی بـیر رسـالة مختصـر وحیـدی در

عروض و تحفهالمنشی
در میان منابع و مراجع تحفهالمنشی ،رساله مختصر وحیدی تبریزی اهمیت زیادی
دارد؛ زیرا در خود تحفهالمنشی در بحث مسمّط به رساله مختصر وحیدی تبریزی
اش اره شده است .با بررسی این دو اثر معلوم شد که حداقل در دو موضع ،ارتباط لفظی
بین این دو اثر وجود دارد .در بحث مسمّط صراحت ًا به رسالة وحید تبریزی اشاره شده
است .در بحث انواع نثر ،نامی از این رساله نیامده ،ولی اشتراک لفظی بین این دو اثر
کامالً مشهود است و نشان میدهد که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با یکدیگر در
ارتباط هستند.
در بحث مسمّط
تحفهالمنشی

مختصر وحیدی در عروض

«و موالنا وحید تبریزی در رسالهای که مشتمل بر «و مسمّط را از چهار تا ده گفتهاند» (وحیدی
علم عروض و قافیه و بدیع است ،موضوح فرموده تبریزی.)994 :9932 ،
است که مسمّط از چهار مصرع تا ده باشد»
(موسوی.)25 :
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در بحث انواع نثر
مختصر وحیدی در عروض

تحفهالمنشی

«اگر منثور است ،منقسم است به سه اقسام« :و نثر نیز سه گونه بود :نثر مرجّز ،نثر مسجّع
اوّل مرجّز ،دوم مسجّع ،سیم عاری .نثر مرجّز و نثر عاری .نثر مرجّز آن است که وزن دارد
آن است که وزن شعر دارد و قافیه ندارد و نثر و قافیه ندارد و نثر مسجّع آن است که قافیه
مسجّع آن است که قافیه دارد ،امّا وزن ندارد دارد و وزن ندارد و نثر عاری آن است که
و نثر عاری آن است که قافیه و وزن هر دو نه قافیه دارد و نه وزن ،پس نه قافیه بیوزن
ندارد و وزن بیقافیه شعر نیست و قافیه بیوزن شعر است و نه وزن بیقافیه و شعر را هر دو
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

نیز شعر نیست؛ پس هر دو میباید که شعر باید تا شعر باشد» (وحیدی تبریزی:9932 ،
باشد» (موسوی.)2-0 :

.)994

 .3-3-2ارتباط لفظی با مناظراالنشاء
از قرن نهم هجری ،رسالهای به نام مناظراالنشاء از خواجه عمادالدین محمود
گاوان بهجا مانده است .این رساله از لحاظ تبویب و تقسیمبندی ،بهطور کلّی با
تحفهالمنشی متفاوت است؛ امّا در بعضی فقرات از لحاظ لفظی عیناً مشابهت دارد.

وجود این مشابهتها در بعضی مواضع و تقدّم تألیف مناظراالنشاء بر تحفهالمنشی
معلوم میکند که این اثر جزء منابع تحفهالمنشی بوده یا منبع دیگری موجود است
که این دو رساله را بهطور غیرمستقیم به یکدیگر مرتبط ساخته است .ضمن ًا نام
مناظراالنشاء و مؤلّف آن در تحفهالمنشی نیامده است .یک فقره از این مشابهتها و
شاید هم برداشت تقلیدگونة مؤلّف تحفهالمنشی از مناظراالنشاء ،ذکر ارکان فتحنامه
است که موضوع موردبحث را تأیید میکند (ر.ک :خواجة جهان934-939 :9929،
؛ موسوی.)25-29 :
 .0-3-2اهمیت وجود مخمّس منسوب به حافظ شیرازی در تحفهالمنشی
در بعضی نسخ خطّی ،مخمّسی با مطلع «در عشق تو ای صنم چنانم /کز هستی
خویش در گمانم» آمده که دربارۀ انتساب آن به حافظ پژوهشهایی صورت گرفته
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است (درباب نسخ خطّی ر.ک :گلچین معانی430 :9932 ،؛ همچنین در باب انتساب
به حافظ ر.ک :معین593-595/9 :9902 ،؛ براون09/9 :9930 ،؛ حافظ395 :9943 ،؛
در باب اهمّیت این مخمّس ر.ک :اهور92 :9932 ،؛ قویمالدوله .)220 :9945 ،در
تحفهالمنشی برای مثالِ مخمّس بهطور کامل آمده که از سه نظر قابل اهمیت است:
 .9کمک به تصحیح این مخمّس؛
 .2کمک به انتساب به حافظ شیرازی؛
 .9نشاندهندۀ اشتهار این مخمّس با نام حافظ.
 .3-2بررسی یک مطلب قابلتوجّه در ایر رساله
از مطالب قابلتأمّل در تحفهالمنشی آن است که با شش دلیل ،مقام منشی بر شاعر
ترجیح داده شده است ،در حالی که نظامی گنجوی در مخزناالسرار ،مقام شاعر را
بعد از پیامبران دانسته است:
پیش و پسی بسـت صـف کبریـا

پس شعرا آمد و پیش انبیا
(نظامی)49 :9922 ،

در اینجا مطلب تحفهالمنشی در ترجیح منشی بر شاعر عیناً ذکر میشود« :و مرتبة
منشی حقیقی ،حقیقتاً از شاعر باالتر است و آن مخفی نیست بر رای مشکلگشای
دانایان ماهر که ترجیح منشی بر شاعر به این چند دلیل است :اوّل آنکه شاعری که بر
گفتن شعر قادر باشد ،در هر ناحیه وافر و متکاثر باشند و خالف منشی که در بلدها بر
سبیل ندرت یکی باشد و دوم آنکه منشی هر جا که بود ،مصاحب ملوک و پادشاه
باشد و شاعر شکستهحال و جانکاه و سیُم آنکه ملوکان هم مایل صحبت منشیان باشند
و کم راغب با هم بودن شاعران و چهارم آنکه نثر مقدّم است بر نظم و پنجم آنکه
کالم انبیا  -علیهم الصلوه -منثور بوده است و ششم آنکه کالم ربّانی نثر است و همین
دلیل شافی کافی است در مباهات و فخر منشی .پس به این دالیل مدلول است به
اجماع سایر که منشی شرف دارد بر شاعر» (موسوی.)40-43 :
 . 3-2نقد و تحلیل فواید بالغی ایر اثر و ارزیابی آن با آرای معاصرانِ
مؤلّف و متقدّمان
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چنان که در بخش فواید بالغی و زبانی ذکر شد ،این اثر از لحاظ محتوای بالغی و
زبانی حائز اهمیت است .البته این کتاب را نمیتوان اثر بالغی محض ،مانند
مفتاحالعلوم ،المعجم فی معاییر اشعار العجم ،حدائقالسحر و ...دانست؛ امّا مباحث
بالغی مهم و کاربردی به گونه ای که نیازهای یک منشی را رفع کند ،در آن بیان شده
است .در این اثر ،مباحث بالغی در نهایت اختصار بیان شده و از تفصیل ،اطناب و
تطویل مباحث بالغی اجتناب گردیده است .متأسّفانه در تدوین تاریخ علم بالغت،
ی محض مورد توجّه قرار گرفته و آثار دیگر مغفول ماندهاند .برای
غالباً کتابهای بالغ ِ
تدوین علوم بالغت ،تصحیح کتابهای ترسّل و انشا نیز اهمیت بسیار دارد و باید در
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کنار آثار بالغی مورد بررسی ،تحلیل و تدقیق علمی قرار گیرد تا بتوان به نتیجه
مطلوب در این زمینه رسید .چنانکه در نمودار پایانی این پژوهش ذکر شده ،این
کتاب دارای فواید بالغیِ بسیار است .شایان ذکر است مباحث بالغی مطرحشده در
این کتاب ،همان مباحث کالسیک کتابهای درسی بالغت قدیم ،مانند مفتاحالعلوم،
المعجم فی معاییر اشعار العجم ،تلخیکالمفتاح ،مطوّل و مختصر ،بدایعاالفکار،
ابداعالبدایع ،تحفهالهند ،غزاالنالهند و ...است و هیچگونه نوآوری در آنها دیده
نمیشود؛ امّا مؤلّف در شیوۀ تبویب و فصلبندی ،از بالغت کالسیک قدیم ،یعنی
بدیع ،بیان ،معانی ،عروض و قافیه پیروی نمیکند و مباحث بالغی را با هدف آموزش
انشا و ترسّل ،تبویب کرده است .همچنین با توجّه به اینکه آثار بالغی کالسیک ،اغلب
به زبان عربی هستند ،بیان مباحث بالغی و مثالهای فارسی در این اثر ،اهمیت فراوان
دارد و میتواند به عنوان یک کتاب درسی در آموزش مباحث مقدّماتی علم بالغت
مورد استفادۀ پژوهشگران علم بالغت قرار گیرد .این اثر از نظر فواید زبانی ،اهمیت
دارد؛ زیرا اوالً مباحث زبانی مهمّی در این اثر مطرح شده است که در بخش فواید
زبانی به آن پرداخته شد و ثانیاً با توجّه به مثالهای مختلفی که از انواع ترسّل ذکر شده
است ،میت واند در تحقیقات زبانی ترسّل و انشا مورد استفاده قرار گیرد .به نظر
نگارندگان این پژوهش ،معرّفی این اثر و تصحیح و چاپ آن ،بهخصوص تهیة فرهنگ
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بسامدی از بخش انواع ترسّل و انشا در تحقیقات زبانی بسیار سودمند است و میتواند
به تدوین تاریخ زبان فارسی و بهطور کلّی تحقیقات زبان فارسی کمک شایانی کند.
مباحث بالغی کتاب و شواهد آن نیز میتواند مورد استفادۀ محقّقان علم بالغت و
مصحّحان اینگونه متون باشد.
 .11-2نسخهشناسی و انجامة اثر
از این رساله ،یک نسخه در کتابخانة مجلس به شمارۀ  94240موجود است .این
نسخه  932برگ به ابعاد  23/5 × 95سانتیمتر و  2سطر دارد .در متن این رساله و در
دیباچه ،نامی از مؤلّف نیامده است؛ امّا در فهرست «دنا»« ،فنخا» و «مجلس» ،نام

مؤلّف و کاتب ،هر دو «سید زینالعابدین بن مرتضی بن عاشق حسین خان
موسوی برادرزاده میر عالم» ذکر شده است (درایتی9333/2 :9923 ،؛ همان،
394/0 :9933؛ صدرایی خویی )950/92 :9900 ،که بهنظر میرسد
فهرستنویس از عبارت پایانی نسخه و مهر نسخه به این نتیجه رسیده است:

«قد تمت هذه الکتابت بعون احمد و شاه والیت ،بید الضّعیف نحیف سید
زینالعابدین بن سید مرتضی بن میر عاشق حسین خان مرحوم برادرزادۀ میر عالم
مرحوم الموسوی فی التاریخ دوشنبه سنة  9209هجری نبوی ،شانزدهم ماه ربیعالثانی
زادای برکتهما -بوقت سه بهر بی کم و زوال برای تذکار نوشته شده».در آغاز نسخه نیز مهر مربعیِ «میر زینالعابدین الموسوی  »9209دیده میشود.
 .11-2تردید در نام مؤلّف
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چنان که در سطور پیشین ذکر شد ،در سه فهرست معتبر ،نام مؤلّف و کاتب
یکسان ذکر شده است .به عبارت دیگر ،این نسخه به خطِّ مؤلّف معرّفی شده ،ولی با
بررسی چندبارۀ نسخه ،هیچگونه قرینهای که این مسئله را اثبات کند ،موجود نیست؛
زیرا در انجامة نسخة خطّی ،عبارت «بِیَد» آمده است و پیش از عباراتی مثل «علی ید
فالن» و «بر دست» و ، ...نام کاتب میآید (ر.ک :صفری آققلعه.)932 :9933،
معموالً در انجام نسخ خطّی برای معرّفی مؤلّف ،از عباراتی چون «علی ید مؤلّفه» و
«حکایه خط المصنف» و «صورت خط المصنف» و «کتبه مؤلّفه العبد» و ...استفاده
میشود (ر.ک :همان )22-03 :یا به شیوهای در انجامه یا انجام ،به این موضوع که
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کاتب و مؤلّف یکی است ،اشاره می شود (ر.ک :مایل هروی.)99-93 :9923 ،
نگارندگان این پژوهش ،هیچ قرینة برونمتنی ،درونمتنی و کتابشناسی نیافتند که
نشان دهد مؤلّف و کاتب یکسان هستند .باید توجّه داشت این موضوع بدین معنی
نیست که اگر «بِیَد» یا عباراتی چنین آمد ،کاتب و مؤلّف نمیتوانند یکسان باشند؛
بلکه ممکن است عبارت « ...ید »...بیاید ،ولی ازطریق قراین درونمتنی یا برونمتنی

ال در نسخة الناسخ و
به این مسئله پی برده شود که مؤلّف ،همان کاتب است؛ مث ً
المنسوخ به خطّ مؤلّف ،عبارت «علی ید محمّد بن محمّد ابن دُقماق» و نسخة
بالبلالقالقل به خطّ مؤلّف ،عبارت «تمّ الکتاب ...علی یدی ...ابوالمفاخر علی بن
ابیالمکارم محمود بن محمّد بن ابیالمکارم الحسنی الواعظ »...آمده است (افشار،
 33 :9929و )09؛ امّا باید قرینه ای وجود داشته باشد که به یکسان بودن کاتب و
مؤلّف اشاره کند.
ط مؤلّف ،ارزش بسیاری دارد و برای تشخیک آن
باید توجّه داشت که نسخ به خ ّ
نیز نیاز به ادلّة مختلف است و گاهی فهرستنویسان بزرگ هم در تشخیک نسخة
اصل (به خطّ مؤلّف) دچار خطا شدهاند؛ چنانکه ایرج افشار ،استاد فهرستنویسی،
ط مؤلّف
در مقالة مبسوط ،عالمانه و مفید «مقام انجامه» ،نسخة اثمار و اشجار را به خ ّ
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دانسته ،در حالی که مؤلّف آن ،علیشاه بن شمسالدین محمّد بن قاسم خوارزمی
بخاری است و کاتب آن عبید زاکانی (ر.ک :همان.)32 :
وجود مهر نیز در این نسخه با قطعیت نمیتواند بیانگر این باشد که مؤلّف و
کاتب یکی هستند .باید توجّه داشت که وجود مهر و مهرشناسی در تصحیح انتقادی
نسخههای خطّی اهمیت فراوان دارد .مهرها در نسخهشناسی به انواع مختلف تقسیم
میشوند ،ازجمله مهر نگارندۀ کتاب ،مهر کاتب ،مهر کتابخانه و( ...فدایی:9939 ،
 ،) 33ولی مهری که در این نسخه آمده ،دقیقاً معلوم نیست مهر مؤلّف است یا به
کاتب تعلّق دارد .بنابراین با توجّه به وجود عبارت انجامه و مهر نسخه میتوان
احتمال داد که کاتب و مؤلّف یک نفر هستند.
 .1-11-2وی برادرزادة کدام میر عالم بوده است؟
با بررسی کتابهای تاریخی ،تذکرهها ،فهارس و تراجم با چند میر عالم روبهرو
میشویم که مهمترین آنها عبارتاند از:
تاریخ

نام

منبع

میر محمّدحسین بن ابوالحسن میر عـالم عـــارف مشـــهور قـــرن (حســـــینی هـــــروی9 :9909،؛
حسینی هروی

هفــــتم و هشــــتم و از صدرایی خویی)929 :9929،
شــاعران و نویســندگان
ایران

احمد بن زیناالبرار میر عـالم المسـمی ملفوظـــــات خواجـــــه (نوشاهی)495 :9924 ،
به مولـوی احمـدخان (کلفـون) بختیـار ایبخـــــش تونســـــوی
اوشی ثـم الخراسـانی الغزنـوی ،مؤلّـف چشــــتی (9993-9249

تنویر القلوب فی لطایف المحبوب

ق)

میر ابوالقاسم رضىالدین بن نورالـدین ،م  9299ق

(مـــــــــــــــرادی922 :9939،؛

مخاطـــب بـــه میـــر عـــالم ،مؤلّـــف

حبیـــبآبـــادی033/3 :9932 ،؛

حدیقةالعالم

جزائـری99 :9939 ،؛ میـر عـالم،
9933؛ همان)9933 :

آخرین امیر بخارا ،میر عالم

در ســـال  9922ق بـــه (جاللی)32 :9923 ،
فرمانروایی رسید.

 303ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با بررسی جدول فوق و در میان میرعالمهای مختلف و با توجّه به تاریخ و شواهد و
قراین ،به احتمال قوی ،میر عالم مذکور ،میر ابوالقاسم رضیالدین بن نورالدین،
مخاطب به میر عالم ،مؤلّف حدیقهالعالم است .دربارۀ میر عالم ،در منابع مذکور در
جدول مطالبی آمده است؛ امّا درمورد برادرزادۀ وی با بررسی کتابها ،تذکرهها،
معاجم و تراجم مطلبی به دست نیامد .با بررسی تحفهالمنشی معلوم میشود که وی
فردی آگاه در آداب ترسّل بوده است.

نتیجهگیری
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

در میان آثار مختلف در زمینة ترسّل و انشا ،تحفهالمنشی به دالیل مختلف بسیار
حائز اهمیت است .به احتمال قوی نسخة منحصربهفرد این اثر ،اصل است و مؤلّف

آن با استناد به نسخة خطّی و فهرستها سید زینالعابدین بن مرتضی بن عاشق
حسین خان موسوی ،برادرزادۀ میر عالم .با بررسی این اثر معلوم میشود که
وی فردی آگاه به ترسّل و انشا بوده ،در انتخاب منابع و مراجع و شواهد دقّت
زیادی داشته است .مطالب مطرحشده در این رساله از ابعاد مختلف آنچنان
متنوّع است که میتوان آن را یک کتاب انواع ادبی دانست .بخش مهمّی از
این اثر ،فرهنگ نامهنگاری است که شامل سرمشقهای مختلفِ ترسّل است .از
ابداعات مؤلّف ،شیوۀ تبویب و فصلبندی مباحث کتاب است که از شیوۀ
تبویب کتابهای بالغت قدیم ،یعنی بدیع ،بیان ،معانی ،عروض و قافیه پیروی
نمیکند؛ بلکه مباحث بالغی را با هدف آموزش انشا و ترسّل ارائه کرده است.
همچنین با توجّه به اینکه کتابهای بالغی کالسیک درسی ،اغلب به زبان
عربی هستند ،بیان مباحث بالغی و مثالها به زبان فارسی در این اثر ،اهمیت
فراوان دارد .بعضی از شواهد شعری موجود در این اثر ،مثل مخمس حافظ یا
اشعار نویافته از امیرخسرو نیز در نوع خود حائز اهمیت است .این اثر علیرغم
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فواید مختلف از لحاظ زبانی ،بالغی و تاریخی ،تاکنون معرّفی ،تصحیح و
چاپ نشده است .امید است این پژوهش موجب شود تحفةالمنشی سر از پردۀ
خفا بیرون کشد و به زیور طبع آراسته گردد.
نمودارها
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