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ً
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در ایـن . عنوان یک اصطالح و سـند دیـوانی بـه کـار رفتـه اسـتنثرهای منشیانه به
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ه مقدم

های اداری دربار تهیه هایی وجود دارد که در دواوین و دستگاهنوشته،در میان اسناد تاریخی

بـه این نوع اسناد تاریخی یا دیـوانی کـه . شده و حاوی مسائل و امور دولتی و کشوری است

.تـاریخی متقـّدم بسـامد بـاالیی دارنـد ی ـ ر آثار ادباند دموسوم» یاتسلطان«و » دیوانیات«

فـه، مواضـعه، عنوان مثال میبه
ّ

توان از فرمان، مثال، منشور، حکم، برات، نشـان، رقـم، ملط

نـام بـرد... تمغـا، یرلیـغ، شـجره وجریده، پروانه، مخاطبه، گشادنامه، عهدنامـه، رقعـه، آل

ــک( ــامی، قائم. ن ــدی، خان؛۲۹-۲۸: ۱۳۵۰مق ــات). ۹۴: ۱۳۷۲محم ــی دیوانی وبررس

های کلی و جزئی این اسناد با ها هستند، از تفاوتسلطانیات و تعمق در آثاری که حاوی آن

دهد که برخی از این بررسی منابع موجود نشان می.ها حکایت داردیکدیگر و نوع کاربرد آن

سلیقه یا اظهار فضل و یا تسامح دبیران و اعمال به دالیلی مثِلمختلف،های عناوین در دوره

یک اصطالح برای دو یا چند سـند ،اندتغییر معنایی یافته،منشیان درباری
ً
تا جایی که بعضا

. به کار رفته است

منشــآت «هســتند هایی از ایــن اســناد دیــوانی نمونــهحــاویاز معتبرتــرین منــابعی کــه

ها یا دیگران یران نوشته شده و به همت خود آناند که به قلم منشیان و دبدرباری» ومراسالت

، وطـواطالدینهای رشـیدنامـه، لل الـی الترّسـالتوّسـ، ةالکتبـة عتبـهایی مثل در مجموعه

کنـون کـه تـابـا وجـود ایـن. انـدآوری و تـدوین گردیدهجمـع... ولئالمختارات من الرسا

د دیـوانی صـورت گرفتـه اسـت استخراج و شناسایی این اسـنامنظوربههای فراوانی پژوهش

بررسـی نویسـان بـه و مصححان و شـارحان متـون و فرهنگ) ۱۰۴: ۱۳۸۹شوهانی،. نک(

منـابع جـایجـایامـا هنـوز در،اندذکر معانی و شرح بسیاری از این اسناد پرداختهلغات، 

ایـن . موجود، اصطالحات و عناوینی وجود دارد که از چشم پژوهشگران پنهان مانـده اسـت

،اختصاص دارد که بارهـا در متـون ادب فارسـی»مشروح«الح دیوانیطاصبررسی له به مقا

متون منشیانه
ً
توجـه آن و کـاربرد تغییر معنـایی محققان به به کار رفته است ولی،مخصوصا

.اندنکرده
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بیان مسئله

های سوم تا هشتم هجری سیر صـعودی روند ورود لغات عربی به زبان فارسی در فاصلۀ قرن

کـه بیشـترین سـتامتون ادبـی منظـوم و منثـور فارسـی بیـانگر ایـن واقعیـت. داشته است

معنـی ها واژهمااین وکه بیشتِردهد ها نشان میررسیب. هستندعربی سْیهای زبان فارواژهوام

بـا .در هر دو زبان یکی استآنهامصداق ؛ به تعبیری، اندیا معانی اصلی خود را حفظ کرده

اندتحول معنایی کلی یا جزئی شـدهستخوشمختلف دعللکه بههمهاییواژهواماین حال 

ه تقسـیم برخی پژوهشگران انواع تحول معنـایی لغـات دخیـل را بـه چهـار دسـت. کم نیستند

، گفتـار مجـازی، و تغییـر )تخصـیص(، کـاهش معنـایی )تعمیم(گسترش معنایی :اندکرده

ای دیگر، عـالوه بـر دو روش و عده) ۲۳۰-۲۲۹: ۱۳۹۴محمد، وفایی و قاسم. نک(مدلول 

اختالف معنایی، ارتقـای معنـایی و به سه نوع دیگِرقائل معنایی و تخصیص معنایی، ۀتوسع

ها نشـانبندیایـن تقسـیمکـهچنان). ۱۰۱-۹۷: ۱۳۹۵عامری، . نک(اندشده تنّزل معنایی 

اسـت؛ » گسترش یا توسعۀ معنـایی«ع ها از نوواژههای معنایی وامیکی از دگرگونی،دهدمی

هکــشدۀ اولیۀ خود در زبان مبـدأ تر از معنای وضعها در مفهومی وسیعواژهیعنی وام
ً
غالبـا

ای گونـهاین توسعه بـه«؛انددر زبان مقصد به کار رفتهـها بودهاشتقاقی و بر مبنای ریشۀ آن

در . های بیشتری به کـار رودر بافتتواند دتر است و میاست که مصداق کلمۀ موردنظر عام

افزوده بر آنیافته چیزی از معنای پیشین خود نکاسته، بلکه مفهومی جدیدکلمۀ توسعهعواق

). ۹۹:همان(»است

های معنـایی به فارسی موجب شده تا این دگرگونیعربیگستردۀ لغاتورود،به هر حال

. افـزایش یابـد،نثرهـای فّنـی و منشـیانهخصاالو بـ،متون نثرویژهبه،در متون ادبی فارسی

ع ن و تصّنتفّنبه قصدزام به ذکر ترادف و موازنه یا تعلت الزبان گاه بهدبیران و مترّسالن فارسی

اظهار فضل، لغات عربـی رایذوق و سلیقۀ خود و حتی به اقتضای، گاه ب...در نویسندگی و

نویسان فارسی با استناد یان، بسیاری از فرهنگدر این م«. اندنی جدیدی به کار بردهارا در مع

هــاهــای لغــت کــرده و در حفــظ آنبــه همــین متــون، معــانی جدیــد لغــات را وارد فرهنگ

اما هنوز لغـاتی از ایـن دسـت در متـون ادب فارسـی وجـود دارنـد کـه معنـای . اندکوشیده
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هـای لغـت هنگجدیدشان هم از دید شارحان و مصححان این آثار پنهان گشته و هـم در فر

لغـات یناز ایکی» مشروح«لغت ).۱۷۷: ۱۳۹۹معصومی، (»فارسی، مغفول مانده است

.شودیمیآن بررسییمعناۀرو، توسعیِشاست که در پژوهش پ

های لغتدر فرهنگ» مشروح«معنای 

داده ، توضـیحشـرح شـده.۱«: ذکر شده است»مشروح«، این معانی برای فرهنگ سخندر 

به تفصیل. ۲؛ ل، مفّصشده
ً
شـرح .۴؛، بـاز، دارای وسـعت نظـرگشاده شـده.۳؛، مشروحا

هـای لغـت فارسـی و در دیگر فرهنگ).۷/۷۰۴۰: ۱۳۸۲انوری، (» حال، گزارش وضعیت

.از این به دست نیامده استعربی نیز چیزی بیش

در متون فارسی» مشروح«تغییر معنایی

یده«مترادف با ؛»مشروح« » جر

ای که حاوی دفتر یا کتاب یا رساله«به معنایکی از اصطالحات دیوانی و درباریجریده را ی

در کـه )۲۴۰: ۱۳۵۵انـوری، (اند دانسته» مسائل مملکتی از مالی و لشکری و جز آن باشد

جریدۀ القاب، جریدۀ انصاف، جریدۀ حشم، جریدۀ سپاه، جریدۀ زندانیان، جریـدۀ ترکیباِت

.به کار رفته است،المان و جریدۀ سوداعرض، جریدۀ عطا، جریدۀ غ

نیـز در برخـی از » مشـروح«دهد که لغـت جستاری در متون نظم و نثر فارسی نشان می

مترادف با 
ً
فهرست و دفتر «یا » دفتر ثبت امور مملکتی«و به معنای » جریده«این متون دقیقا

.شودمینقلدر ادامه شواهدی از این کاربرد. به کار رفته است» درج اسامی

جریـدهدر معنای » مشروح«یکی از آثار منظوم فارسی که در آن لغت :نظامیپیکرهفتـ 

آورده » اندرز گـرفتن بهـرام از شـبان«نظامی در داستان . نظامی استپیکرهفتبه کار رفته، 

شنود به فکر بازخواست از وزیر است که وقتی بهرام، موضوع خیانت سگ شبان را از وی می

گـردد، ابتـدا بـه بررسـی وضـع هنگامی که بـه شـهر برمی. افتدو خائن خویش میستمکار

نظامی در . اندشاه به زندان افتادهبدنام کردنپردازد که با دسیسۀ وزیر و با هدف زندانیانی می
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مترادف با » مشروح«این ابیات، لغت 
ً
:به کار برده است» روزنامه«و » جریده«را دقیقا

ـــد ا ـــهر آم ـــه ش ـــون ب ـــتگانچ ــــــت ز گماش خواس
ِ

ــــــروح ــــــتگانمش بازداش

ـــو نامـــه گشـــت ســـیاهکــــرد نگـــــاهروزنامــــهچــــون در آن  روز بـــر وی چ

ـــروح ـــان مج ـــک جه ـــته ی ـــد سرگش ــــک نوشــــته در دی ــــام هــــر ی ــــروحن مش

ــــرح ــــه در ش ــــورگفت ــــاتم و س ــــتورهای م ــــفاعت از دس ــــه، ش ــــتن از ش کش

ــــرده ــــد ک ــــور ب ــــه ج ــــه را ب ــــام ش ردهنیکنـــــامی بـــــه نـــــام خـــــود کـــــن

)۳۲۹: ۱۳۸۷نظامی، (

بـا توجـه ، را» مشروح«دهد که شارحان این اثر نیز نشان میپیکرهفتنگاهی به شروح 

:اندگونه دانستهبه فحوای کالم نظامی، این

معنی کـرده اسـت و در » اعمال زندانیاندفتر«را » مشروح بازداشتگان«وحید دستگردی 

:شرح ابیات چنین آورده است
پادشـاهی، شـرح دفتـرو مشـروحجهان مردم سرگشـتۀ مجـروح دیـد کـه در یک] بهرام[

کنندۀ جانبردگـان دسـتور اسـت حالشان نوشته شده که کشندۀ کشـتگان، شـاه و شـفاعت
).۳۲۹: ۱۳۸۷وحید دستگردی، (

جـا شـده؛ و در ایندادهتوضیح«را » مشروح«و » نامۀ اعمال«را » روزنامه«برات زنجانی 

:نویسددانسته و در شرح ابیات می» نوشتنداری بازداشتگان را در آن میدفتری که علت گرفت
که ماتم و شادی، شرح داده شده بود نوشته بودند که وزیر دربـارۀ ایـن مجـرم دفترهاییدر 

).۱۳۷۳:۵۱۶برات زنجانی، (شفاعت کرد اما پادشاه قبول نکرد و به اعدامش دستور داد 

های مـاتم و شـرح«و ،»فهرست مشروح نام زندانیان«را» مشروح بازداشتگان«ثروتیان 

آیتـی و )۵۷۷: ۱۳۷۷، ثروتیـان.نـک(معنی نمـوده » ثبت احوال و آمار زاد و ولد«را » سور

کـه در آن شـرح دفتـری«را » روزنامه«و » صورت کامل زندانیان«را » مشروح بازداشتگان«

). ۵۰۳: ۱۳۷۳، آیتی.نک(ست دانسته ا» وقایع روزانۀ دربار شاهان و غیره را نویسند

دفتر ثبت اسامی زنـدانیان یـا «را » روزنامه«و » فهرست کامل«را » مشروح«سرمدی نیز 

:گونه معنی کرده استدانسته و ابیات را این» هاپروندۀ جرم آن
گری رغم میـانجیچنین ثبت شده بود که این حکـم اعـدام را شـاه داده و علـیدفتردر آن 

).۳۱۳: ۱۳۹۱سرمدی، (اند را کردهوزیر، آن را اج
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و ذیـل ایـن بیـت نظـامی، لغتـی فرهنگ بـزرگ سـخندر » مشروح«قابل ذکر است که 
ً
معنی گردیـده اسـت» شرح حال و گزارش وضعیت«قدیمی از نوع اسم دانسته شده و مجازا

.)۷/۷۰۴۰: ۱۳۸۲انوری، (

را معادل دفتری به » مشروح«نظامی ، آیدبرمیپیکرهفتطور که از متن هماندر نتیجه، 

شده است؛ و این همـان در آن ثبت میشان و شرح حالکار برده که فهرست اسامی زندانیان 

.تشده اسمنظور» جریده«متون منشیانه، برای ویژهبهمعنایی است که در متون، 

بیـت پـنجم از(بیتـی ششم هجری، در ، شاعر قرنمجیرالدین:دیوان مجیرالدین بیلقانیـ 

هـای یا برترین عنوان در فهرست نام»سردفتر«را خود، نام ممدوح)دیوان۷۸قصیدۀ شمارۀ 

:داندپادشاهان می

ــه وقــت بســتن ــه خســروان همــه ســردفتر آمــدهمملکــتمشــروحنامــت ب از جمل

)۱۸۴: ۱۳۵۸بیلقانی، (

» ردفترسـ«نیز مترادف بـا » مشروحه«منشیانه، لغت الزم به ذکر است که در برخی متون

» لئالرسـامـن مختارات ال«مثال زیر از کتاب .قرینه شده است» سرجریده«به کار رفته و با 

:استمطلب گواه این 
یدۀذات بزرگوار موالنا که  اکـابر عـالم اسـت بـاقی بـاد مشـروحۀصـدور عصـر و سرجر

).۳۶۰: ۱۳۷۸ل، ئالمختارات من الرسا(

عنوان کتاب «عبارت فوق به معنی در » سرجریده«و » مشروحه«که مشخص است چنان

نیز » صدر جریده«، ترکیب وطواطالدین های رشیدنامهرسد که در به نظر می. است» یا دفتر

:در همین معنی به کار رفته است
یدهو  وطـواط، الدین رشـید(و عنوان صحیفۀ سروران دهر و صفدران عصر گشته صدر جر

۱۳۸۳ :۳۳.(

دیوانی؛»مشروح«
ِ

اصطالح

را » مشـروح«دهـد کـه منشـیان و دبیـران لغـت نشـان میۀ فارسیمترّسالنمتون نثر رسی بر

در دیـوان » سند مکتوب«یا » حکم«، »دفتر«عنوان یک اصطالح دیوانی و معادل به
ً
که غالبا

.اندبه کار برده،شدهاستیفا تهیه و از آنجا صادر می
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صادرشده از دیوان استیفا؛»مشروح«ـ 

مکاتبات عصر سلجوقی،مراسالت دیوانی
ً
حکمـی » مشروح«دهد که نشان می،مخصوصا

از دیـوان اسـتیفا بـرای عامـل صـادر می
ً
مثـال، در یکـی از بـرای.شـده اسـتبوده که غالبا

الدین ناصـحموسـوم بـهکه به شخصی ،گرگان» تسلیم عمِل«با عنوان ةالکتبة عتبمکتوبات 

:آمده استبه صراحتتفویض شده، 
اللـه، مشـروحیرگان و نواحی آن بـه موجـب عمل قصبۀ گ کـه از دیـوان اسـتیفاء، َحَمـاُه

اند او را فرموده شد و ترتیب آن شغل و تحصیل اموال معاملتی از وجـوه وجـوب بـه نوشته
آن شغل را بواجبی اعتناق کند و حقوق و ...کفایت و حسن سیرت او مفّوض گردانیده آمد

).۶۰: ۱۳۸۴الدین بدیع، منتجب(د حاصل گرداند رسوم دیوانی بر قرار معتاد و معهو

، به صدور مشروح از دیوان اشاره شده که به احتمال قریب بـه یقـینآیین دبیری در کتاب 

: همان دیوان استیفاست،منظور از دیوان
چنین گویند کی چون خواجه فالن به عمل فالن جای آمد، دست ظلم بگشاد و دسـتور و 

).۸۳: ۱۳۸۹میهنی، (ن و سنن شریعت را پس پشت انداخت دیوان را و قانومشروح

جمـع«که » عمل«هم متن این دو مکتوب و هم معنای 
ً
آوری و شغل دیوانی، مخصوصا

نیـز »مشـروح«فـاد، بـر م)»عمـل«ذیـل : ۱۳۷۲دهخدا، (است » تحصیل مالیات و خراج

.شودبه آن پرداخته میهداللت دارد که در ادام

مفاد مشروح

در دیـواِن» مشروح«اینکهبه با توجه
ً
به عنوان سند یا حکم دیوانی در دیوان اسـتیفا و بعضـا

مضمون و مندرجات آن نیز به موضـوعات مـرتبط بـا ایـن عرض تهیه می
ً
شده است، قاعدتا

. اختصاص داردآنهادواوین و رسالت 

اقطاعـ 
ِ

مشروح

مقـدار و » مشروح«در سنِدمندرجاقالم یکی ازآید،برمیمتون نثر فارسی ازکه گونه آن

.به افراد استاعطاشدهنوع اقطاع 

که از منابع ارزشمند در مبانی و االلحاظةااللفاظ و نزهةغرظهیری سمرقندی در کتاب 

لغات، ترکیبات و اصطالحات متـون فّنـی را در پـنج فصـل گنجانـده ،قواعد فن دبیری است
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انتخاب جفتکتااینکار ظهیری در تدوینبنای. است
ً
های مترادف یـا مـرتبط و ب، عموما

» ثالثـی متصـل«های که به ترکیبات یا قرینـهدر فصل چهارم. هاستالفاظ متناظر در قرینه

سازی این ترکیـب به کار رفته، قرینه» مشروح اقطاع«ترکیب کهایناختصاص دارد، عالوه بر 

بـر نیز قابل) مکتوب(» جریدۀ دیوان«با 
ّ

بـودن ایـن دو واژه نـزد دبیـران و مترادفتوجه و دال

یـدۀ[=]اقطـاع ممالـک،مشـروح«: منشیان آن عصر است ظهیـری، (»دیـوان مسـالکجر

۱۳۹۷ :۸۶(.

سـند «را در معنای » ممالکمشروح اقطاع«نیز ترکیب سندبادنامهظهیری سمرقندی در 

جملۀ پایانی عبارت، در » کاتب«قرینۀ . مشتمل بر مقدار اقطاع به کار برده است» و مکتوب

:سازدمعنی موردنظر را مسّجل می
زنند و دستور منشـور انصـاف و معـدلت از امروز ملوک عالم به عدل و انصاف او مثل می

خواهنـد میاقطـاع ممالـک عـدل از کاتـب کـرم وی مشـروحبرنـد و دیوان جاللـش می
).۳۸: ۱۳۳۳ظهیری، (

. الدین بدیع جوینی اسـتاز منتجبةالکتبةعتبیکی از امهات متون نثر منشیانه، کتاب 
جـوینی در . سنجر سلجوقی اختصـاص داردبخشی از این کتاب به مراسالت دیوانی سلطان

:اشاره کرده است» مشروح«های سلطانی، بارها به اعطای اقطاع طبق سنِدمتن نامه
ایم ّرر فرمـوده، مقـمشـروحو اقطاعات که در نواحی گرگان به نام او بوده است بر موجـب ـ 
).۱۶۴ص:عتبة الکتبةالدین بدیع، منتجب(
در معنی اقطاعات مقطعان نظری شافی کند، هرکس که در خدمت است اقطاع بر موجب ـ 

).۶۳ص: همان(قدیم، مقّرر دارد مشروح
ق داشته اسـت از اقطـاع و ایجـاب بـر و هرچه پیش ازین به اسم او فرمودهـ 

ّ
ایم و به وی تعل

الله، آن اسباب و امالحمشروموجب  بر وفق حّجت و قباله بر قرار متقّدم، او کدیوان، َحَماُه
م و بر وی مقّرر است و همۀ تعّرض

ّ
).۷۸ص: همان(ها از آن زایل و منقطع را مسل

گرفتن و تصـرف به کار رفته و بر» نانپاره«معطوف به» اقطاع«یک بار نیز ةالکتبة عتبدر 

کید شده استدر آن بر اساس مشروح :تأ
فاق و ارتضای او و اقطاع و نانپاره

ّ
او کـه نویسـد گیرنـد و دارنـد و بـه قلـم او مشروحبه ات

).۱۴۲ص:انهم(تصّرف کنند 

شود که به اعطای اقطاعات مطابق بـا دیده میةالکتبة عتبعالوه بر موارد فوق، عبارتی در 

در بـه تفصـیل، ه و مقـدار اقطاعـات، نحوطبق این مکتوْب. مشروح دیوان عرض اشاره دارد
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:گردیده استمشروح دیوان عرض ذکر می
دیوان عرض بدان ناطق اسـت و مشروحتازگی اند و بهو اقطاعات همچنان که ایشان داشته

).۷۶: همان(بر ذکر تفاصیل آن مشتمل، بر وی تقریر فرمودیم 

منشور و مشروحـ 

نـویس آن را دبیـر یـا شـود کـه پیشای اطـالق میهدر اصل به نامۀ دیوانی سرگشاد»منشور«

به امضای سـلطان شدن نویسنوشته و پس از پاکصاحب دیوان رسالت به فرمان سلطان می

که ،برخالف توقیع،دهد کهنشان می»منشور«و »توقیع«تضاد معنایی بین . رسیده استمی

طـف و اسـتمالت و اعطـای متضـمن لمنشـوْر،دستخط یا فرمان قهرآمیز پادشاه بوده است

در دورۀ «مقامی ئمبه گفتۀ قا). »توقیع«یل ذ: دهخدا. نک(چیزی از طرف سلطان بوده است 

به ایـن معنـی ؛در معنی و مورد استعمال منشور توسعه و بسطی حاصل شد،خوارزمشاهیان

هـای های مناصـب و مشـاغل و مالزمتکه شامل موضـوعکه اصطالح منشور عالوه بر این

، بـرای ...مثل منشور وزارت، منشور قضا، منشـور اشـراف، منشـور تولیـت و ،بودگ میبزر

ــه کــار رفــتو مواجــب و مســتمریاعطــای اقطــاع ــامی، قائم(» ها هــم ب ). ۴۹: ۱۳۵۰مق

منشور در حق عمادالدین بر زیـادت اقطاعـات و نانپـاره و آنچـه از مواجـب «هایی از نمونه

و ) ۹۵: ۱۳۸۵بهاءالـدین بغـدادی، . نـک(مـده اسـت آالتوسل الـی الترسـلکه در » است

مؤید این معنی، هم در دورۀ خوارزمشـاهیان و هـم ة الکتبةعتبدر » منشور اقطاع مازندران«

امیــر «نانپــاره بــه در اعطــای اقطــاع و» منشــور اقطــاع مازنــدران«. دورۀ ســلجوقیان اســت

جه در متن این منشور آن است نکتۀ قابل تو.است» الدین اصفهبد مازندراناسفهسالر سراج

آورده و این خود دلیلـی روشـن » مشروح«را معطوف و مترادف با » منشور«که جوینی لغت 

:بر داللت مفاد مشروح بر اعطای اقطاع است
او آن فرمـود کـه الیـق نیکوخـدمتی و  از انعام و اکرام در حـّق ّو

ُ
ُعل

ْ
ال

ً
زاِیدا

َ
َزال

َ
رأی عالی ال

اقطـاعیبود و بر مقتضی وقت، نانپاره ارزانی داشت و به مازندران هنرمندی و فرزانگی او

نوشتند و ما این مثال بر وفق فرمـان، َداَممشروحو منشورهزار دینار نیشابوری به مبلغ سی
ُه، می

ُ
اذ

َ
الّدین بـر فرماییم تا هر نایب و گماشتۀ ما که بـدان والیـت رسـد اقطـاع سـراجَنف

م دا
ّ
ــل ــی مس ــع اعل ــدموجــب توقی ــایز ندارن ــد و مــداخلت ج ــد و در آن تصــّرف نکنن رن

.)۸۴: ۱۳۸۴الدین بدیع، منتجب(
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خراجـ 
ِ

مشروح

بیان شدچنان
ً
آوری و تحصـیل مالیـات و خـراج در جمـع» عامل«یکی از وظایف ، که قبال

دهد که این وظیفـۀ عامـل طبـق مفاد برخی مکتوبات نشان می. شده به اوستمنطقۀ واگذار

دیوان
ِ

شـده اسـت؛ یعنـی مقـدار یـا نحـوۀ دریافـت مواجـب، ی به وی تفـویض میمشروح

. شـده اسـتنوشته می» مشروح«المال، طّیارات و دیگر اموال و درآمدهای دیوانی در ابواب

» جریدۀ دیوان خـراج«در کاربرد اخیر، مترادف با ،»مشروح«توان گفت که به این ترتیب می

از مفـاد آیـین دبیـریو المختارات من الرسـائل ، ةلکتباة عتبهای شواهد زیر از کتاب. است

:دیوان حکایت دارد» دخل«مشروح بر 
که از دیوان مشروحیو زمام عمل اشنه و اعمال آن به دست کفایت او سپردیم تا بر موجب ـ 

یش گیرد و به شرایط عمل قیام نمایـد  نویسند، آن معامالت و وجوه را با دست و تصرف خو
).۴۱۲: ۱۳۷۸، لئالرساالمختارات من(
ـ 

ّ
م دارند و معامالت به نّواب او تسلیم کنند و و این دیه در دست خدمتگاران او معف

ّ
ی و مسل

که مواجـب دیـوان را بـر آن دیـه بـود بـه رفـق مشروحیاسباب مزاحمات منقطع گردانند و 
).۴۰۹: همان(حاصل کنند 

کی مشروحیآن بقعه متوجه است بر حکم تا اموال دیوانی کی از معاملۀ سنۀ اربع عشرۀ بر ـ 
از دیوان استیفا دارد حاصل کند و به زودی آن معاملت از جای بردارد و در تحصـیل حقـوق 

نماید  مشروحو مال خزانه بر آن جمله کی از سرای ریاست بر موجب ... دیوان تشّمر و جّد

).۷۹: ۱۳۸۹میهنی، (وجه دهند طلب کند 
دیوانی به وی تفویض کـردیم تـا مشروحالمال بر موجب و ابوابو ضرایب شهر و طّیاراتـ 

ـق گشـته اسـت 
ّ

ظ و مناصحت او محق
ّ

ی ِحّده چنانکه از شهامت و غناء و تیق
َ
هر کاری را َعل
ب گرداند 

ّ
). ۷۲: ۱۳۸۴الدین بدیع، منتجب(مرت

او و بـه خطـوط مشـروحو امـوال دیـوانی بـه موجـب ... الّدین موفور دارند حرمت ناصحـ 
).۶۰: همان(گزارند و در مهّمات دیوان عمل رجوع با او کنند می

خرجـ 
ِ

مشروح

بـر دخـل و کسـب کـهایـنعالوه بر » مشروح«دهد که مفاد متن مکتوبات دیوانی نشان می

کرد، مقـدار ادرارات و تسـویغات، متضمن مخارج و نحوۀ هزینـهخراج دیوانی داللت دارد،

کـه بـرای بـا توجـه بـه ایـن. نیز بوده است... یوانیان و سپاهیان ونانپاره، وظیفه و مستمری د

حکـم دیـوانی صـادر ... ماهـه وبه صورت سالیانه، سـه) مقرری و مستمری(پرداخت ادرار 
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هـای ایـن حکـم توان گفت که یکی از ناممی) ۷۸: ۱۳۸۴حسینی کازرونی، . نک(شده می

» بـرات«با » مشروح«شدن واژۀ معطوفدر برخی از متون منشیانه، . است» مشروح«دیوانی 

:کندتأیید میو همچنین شواهد زیر، این کارکرد مشروح را ) حواله(
ـهـ کـه از دیـوانمشـروحیو مال از وجوه وجوب بر موجب ـ 

ّ
انـد مسـتغرق دادهـاللـهاجل

،لئالمختـارات مـن الرسـا(رسـاند گرداند و به بـروات دیـوانی بـه اربـاب حـواالت میمی
۱۳۷۸ :۴۱۰.(

چه به اسـم و رسـم او بـوده اسـت بـر مقتضـای نیکو تأمل کند تا هر که مستحق باشد، آنـ 
یش اطـالق کنـد جری و ُمقدیم ُممشروح وطـواط، الدینرشـید(مضی دارد و به وقـت خـو
۱۳۸۳ :۷۹.(

آمده شدست بر قرار قدیم براند و هیچ احتباس نکند مشروحو ادرارات و تسویغات کی در ـ 
).۷۹: ۱۳۸۹، میهنی(
و بروات و امثلـه و مشروحاتهیچ شغلی بی صوابدید او روا ندارند و تا خط و نشان او درـ 

).۱۵۴ص:لئالرسامصباحمجدی،(غیر آن نباشد کار نکنند 

:در همین معنی به کار رفته است» تحّج«، اصطالح التوسل الی الترسلدر 

مضـی فرمـودیم جری و ُمقدیم بر قرار ُمهای تبر موجب حّج... ادرارات و اسقاطات او 
). ۱۲۴: ۱۳۸۵الدین بغدادی، بهاء(

وبـه کـار رفتـه اسـتهای رشـید وطـواطنامهیک بار دیگر هم در » مشروح«اصطالح 

گویـا مـراد، صـورت ریـز حسـاب بـوده «: در توضیح آن چنین آورده اسـتکتاب،مصحح

همـان سـند » مشـروح«ین مورد نیز رسد در ابه نظر می). ۱۱۶: ۱۳۸۳تویسرکانی، (» است

بهباشددیوانی مشتمل بر دخل و خرج 
ً
: شده استنوشته میدقیقتفصیل و که قاعدتا

پـیش گیـرد و جملـۀ دسـتورات و ] صاحب دیوان استیفا[او را مثال داد تا ترتیب این شغل 
ن واقف جرائد معامالت و قوانین محاسبات حاصل کند و بر کثیر و قلیل و دقیق و جلیل آ

یش آرد و هیچ خط و برات و  کرد، و حسـابمشروحگردد و گذشته و آینده را در ضبط خو
).۷۹:همان(نشان خویش نگذارد بی 

گیرینتیجه

ویژه مکاتبات و مراسالت درباری اعم از دیوانیات و سـلطانیات، از هب،متون ادبی و تاریخی

در ایـن . رونـدها بـه شـمار میآشنایی با آنیافتن به اسناد تاریخی ومنابع معتبر برای دست
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انی اطـالق منابع ارزشمند، عناوین و اصـطالحات متعـددی وجـود دارد کـه بـر اسـناد دیـو

هــای لغــت را اســتخراج کــرده و در فرهنگآنهــابســیاری از ْنشــده اســت و پژوهشــگرامی

نـده، لغـت کنـون از چشـم محققـان پنهـان مایکی از این اصطالحات کـه تـا. اندگنجانده

ویژه متون نثر منشیانه، حاکی از آن اسـت کـه ایـن هب،بررسی متون فارسی. است» مشروح«

،لغت
ِ

ر و مبسوط«عالوه بر معانی رایج رفتـه مـیعنوان یک اصطالح دیوانی به کار ، به»مفسَّ

:دهد کهنتایج حاصل از این پژوهش نشان می. است

» دفتـر فهرسـت اسـامی«و » ری و لشـکریدفتر ثبت امور کشو«به معنی ، »مشروح«. ۱

بوده است؛» جریده«مترادف با 

از دیوان استیفا صادر می،»مشروح«.۲
ً
شده است؛سند یا حکم مکتوبی بوده که غالبا

هـا و مقدار و نحوۀ واگذاری اقطاعات و چگونگی تصـرف در آن،در این سند دیوانی.۳

گردیده است؛ید میمقدار مواجب و مستمری دیوانیان و لشکریان ق

معلـوم و بـه ... المـال و مقدار و نحوۀ دریافت خراج، طّیـارات، ابواب،در این حکم.۴

شده است؛عامل تفویض می

) نشـاِن(یبوده و به امضا» مثال«و » برات«گاهی مترادف با ،»مشروح«سند دیوانی . ۵

رسیده است؛ مستوفی یا عامل می

نیز بـه کـار » سیاهه، روزنامه و ذکر«ب و مترادف با حسادر معنی صورت» مشروح«. ۶

.رفته استمی

منابع

).الف۱۳۷۳(نظامی ←تعلیقات ). ۱۳۷۳(ـ آیتی، عبدالحمید 

بنیـاد موقوفـات : تهران. به کوشش غالمرضا طاهر و ایرج افشار). ۱۳۷۸(المختارات من الرسائلـ 

.دکتر محمود افشار یزدی

.طهوری: تهران.صطالحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقیا.)۱۳۵۵(انوری، حسنـ 

.سخن: تهران.۷ج،فرهنگ بزرگ سخن.)۱۳۸۲(ـ ـــــــــــــ 

: تهران.تصحیح احمد بهمنیار.التوسل الی الترّسل). ۱۳۸۵(بهاءالدین بغدادی، محمد بن مؤیدـ 

.اساطیر
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ۀانتشـارات مؤسسـ: تبریـز.آبـادیتصحیح و تعلیق محمـد.دیوان.)۱۳۵۸(بیلقانی، مجیرالدینـ 

.تاریخ و فرهنگ ایران

).۱۳۷۷(نظامی ←تعلیقات ). ۱۳۷۷(ـ ثروتیان، بهروز 

.رشیدالدین وطواط←تعلیقات ). ۱۳۸۳(ـ تویسرکانی، قاسم 

.زوار: تهران.فرهنگ تاریخ بیهقی.)۱۳۸۴(حسینی کازرونی، احمدـ 

.۹۷-۹:۸۶، شگنجینۀ اسناد.»اسناد خطیروش کار با «.)۱۳۷۲(اکبرمحمدی، علیخانـ 

.دانشگاه تهران: تهران.نامهلغت). ۱۳۷۲(اکبر دهخدا، علی-

بـا مقدمـۀ قاسـم .الدین وطـواطهای رشـیدنامـه). ۱۳۸۳(وطواط، محمد بن محمدالدینرشیدـ 

.دانشگاه تهران: تهران.تویسرکانی

.)ب۱۳۷۳(نظامی ←تعلیقات ). ۱۳۷۳(ـ زنجانی، برات 

.علمی: تهران. پیکر نظامیای از هفتخالصه]؛[هفت نگار آسمانی). ۱۳۹۱(سرمدی، مجیدـ 

شناسی تاریخ اداری در ایـران از ورود اسـالم تـا سـقوط گزیدۀ منبع«). ۱۳۸۹(شوهانی، سیاوشـ 

.۱۰۷-۱۰۲: ۱۵۳، شکتاب ماه تاریخ و جغرافیا.»قاجار

کتابفروشـی : تهران. با مقدمۀ علی قویم. سندبادنامه). ۱۳۳۳(ظهیری سمرقندی، محمد بن علیـ 

.سیناخاور و ابن

.با مقدمه و تصحیح محسـن ذاکرالحسـینی.االلحاظةااللفاظ و نزهةغر.)۱۳۹۷(ـ ـــــــــــــ 

.فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران

.»و معنـاییبررسـی تحـوالت آوایـی،های عربـی در فارسـیواژهوام«). ۱۳۹۵(عامری، حیاتـ 

.۱۰۴-۸۷: ۲ش،عربیـمطالعات تطبیقی فارسی

.انجمن آثار ملی: تهران.ای بر شناخت اسناد تاریخیمقدمه.)۱۳۵۰(مقامی، جهانگیرقائمـ 

کتابخانۀ مجلـس ۳۲۸نسخۀ شمارۀ . لئالفضال و مفتاحئالرسامصباح.مجدی، موفق بن محمدـ 

.ق۷۴۲: اسالمی، تاریخ کتابتشورای

جستاری در معنای مغفول لغت اعتداد بـا تکیـه بـر متـون نثـر «). ۱۳۹۹(عصومی، محمدرضامـ 

.۱۹۸-۱۷۵: ۴۸، ش۲۳س،نثرپژوهی ادب فارسی.»فارسی

، تـاریخ کتابخانۀ ملی مصـر۶۲۹۲نسخۀ شمارۀ .ةالکتبةعتب. الدین بدیع، علی بن احمدمنتجبـ 

. ق۶۷۱: کتابت
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تصـحیح و بـه. رمجموعه مراسـالت دیـوان سـلطان سـنج[:]ةتبالکةعتب). ۱۳۸۴(ـ ـــــــــــــ 

.اساطیر: تهران. اهتمام محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی

مرکز : تهران.تصحیح و توضیح اکبر نحویبا . آیین دبیری). ۱۳۸۹(میهنی، محمد بن عبدالخالقـ 

.نشر دانشگاهی

مقدمـه و ،تلخـیصبـا .پیکـرتهفـگزیـدۀ . )الـف۱۳۷۳(نظامی گنجوی، الیـاس بـن یوسـفـ 

.علمی و فرهنگی: تهران.توضیحات عبدالحمید آیتی

.دانشگاه تهران: تهران.به تصحیح برات زنجانی.پیکرهفت. )ب۱۳۷۳(ـ ـــــــــــــ 

.توس: تهران.مقدمه و توضیحات بهروز ثروتیان،با تصحیح.پیکرهفت). ۱۳۷۷(ـ ـــــــــــــ 

به کوشش سعید .با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی.پیکرهفت). ۱۳۸۷(ـ ـــــــــــــ 

.قطره:تهران. حمیدیان

).۱۳۸۷(نظامی ←پاورقی ). ۱۳۸۷(ـ وحید دستگردی، حسن 

کلیلـه و هـای عربـی در واژهتحـول معنـایی وام«). ۱۳۹۴(محمد قاسمفاطمه ووفایی، عباسعلیـ 

.۲۴۶-۲۲۳: ۱، ش۳س،های ادبیات تطبیقیپژوهش.»دمنه




