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  »چهار مقاله«  مهمي خطّةک نسخي به ينگاه
  گرهيعلدانشگاه اسالمي   موالنا آزادةدر کتابخان

  ♦احمدر ينذروانشاد استاد 
  ∗ عباسنقيد سي: ترجمھ

.  استين کتب نثر فارسيتر است از مهم النوادر مجمع آن يکه نام اصل مقالهچهار 
 ٥٥٠اب را در حدود ن کتي است که اي سمرقندي عروضين کتاب نظاميمصنّف ا

  . مختلف استيها جهت به چهار مقاله ١اهميت. ف کردي تصنهجري
ران تلف شد و ي اية ادبيشتر سرماي بياسيسبب انقالب س به : قدمتيل بر بنااو
ه يکتب ادب” نکردند ي جديها ش کوششية خوين سرماي تحفّظ ايان برايرانيکه ا چنان
و ت محدود يغا بهمانده  يان رفته است و آنچه باقي از ميلّک بهباً ي تقرية زبان فارسيو علم

  . استي و ادبين نمونة کتب علميتر ن و دلکشي بهترچهار مقاله. “انگشت شمار است
م و ي قديکتاب چيرها در هيغ ر وي مطالب و احوال مشاه:يخياعتبار تار بهدوم 

  .شود يافته نمي يخيتار
,  و سالسِت کالمياشباع معن, جاز الفاظيجاد اياعتبار ا به : طرزنگارشيسوم بربنا

کار  بهمشق و نمونه طور سر به يد فارسي ادبا و انشاپردازاِن دوِر جدين کتاب برايا
  .ديآ يم

                                                   
  .استاد و رئيس اسبق دانشگاه اسالمي عليگره  ♦
  .نو دهلي, جواهرلعل نهرو، دانشگاه ي و آسياي مرکز فارسي مرکز,فوق ليسانس دانشجوي  ∗
 .يني قزومحمدرزا يمقدمة م به. ک.ر  .1
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مشتمل است که اول آن چهار مقاله که از اسمش ظاهر است بر  ن کتاب چنانيا
نظر .  استطب به سوم در مورِد نجوم و چهارم مربوط, يدوم دربارة شاعر, يريدب

 ينظام. ر استي ناگزيبيمنجم و طب, شاعر, ري دبي پادشاهين است که برايمصنّف ا
,  خوبيشاعر,  خوبيريت دبي و سپس خصوصح فنيالً توض در هر مقاله اويعروض
ان خود ده ي وضاحِت بيان کرده است و آخراً برايبرا  خوب يبي و طب خوبيمنجم

  . آورده استتيحکا) در مقاله آخر دوازده و(
 را که دري ز,ژه قابل ذکر استيطور و بهمقالة دوم 

, انيغزنو, اني که معاصر سامانيم فارسي قدين شعرايا
, ان بودنديان و خانوادة غوريوقجسل, مهلايد, انيخانليا

شاعراِن  به متعلّقالت يد برآن تفصيمز. مذکور است
, يمعزّ, يفرخ, يعنصر, يمشهور مانند رودک

مسعود سعِد سلمان درج , يديرش, يرقزا, يفردوس
ام مالقات کرده بود يخ  باي عروضيکه نظام ست و چنانيسر نيگر مي دياست که در کتاب

 و قابل توجه  مهماز حدش يب مصنّف يها کرد لذا گفته يم ميش تسليو او را استاِد خو
  .است

 يمرکِز توجه ادباقبل ل  سا۶۰-۷۰ن کتاب از يا,  مهميها يژگين وي ايبنا بر
ن کتاب را ين اوکه مستشرِق معروف پروفسور برا  چنان, بوده استيرانير ايغ  ويرانيا

م بر آن  ۱۹۲۱ برگرداند و سپس در سال يسيزبان انگل بهن بار يم نخست ۱۸۹۹در سال 
نحِو احسن  بهن کتاب را ي اينيرزا محمد قزوي مهجري ۱۳۲۷در سال . د نظر کرديتجد

ن يا.  از قاهره انتشار نموديخي و تاريقاِت ادبية جامع و تعلمقدمن کرده و با يوتد
ار دقّت ين کتاب بسين بر ايران دکتر محمد معيِر ايِب شهياد, ن چند ساليطرف در ا

 يقات و حواشيبا مقدمه مفصّل مع تعلن بار ي آخرميالدي ۱۹۵۸کرده است و در سال 
  .سته هم يرزا محمد اضافة مناسبين بر نسخة منظِر مانتشار داده است که در

کمک اين نسخه در متن   با
 گنجايش چهار مقالهحاضر 

اصالح زياد است و از 
 همين نظر اين نسخه مهم

 .است
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. ١شده است ي نقل مي و ادبيخي تاريها  در کتابچهار مقالهم مطالِب ياز زمان قد
 دهيخ گزيتار در يستوفم حمداهللا, )۶۱۳ تأليف (خ طبرستانيتارار در يکه ابِن اسفند چنان

شاه  دولت, )ه ۷۵۷ حدوداً تأليف (دستورالکاتب,  در٢هندوشاه, )ه ۷۳۰ :تأليف(
 :تأليف(, ٤النوادر مجمع در ٣ييناياهللا ب ضيو ف) ه ۷۹۲( در تذکرة خود يسمرقند
 ي خطّيها ن عجب است که نسخهي ايول. اند ها نقل کرده تي حکامقاله چهاراز ) ه ۹۰۳

 دتوان ين کتاب هم ميار حجم اي بساهميتکه عالوه بر  يدرحال. اب استين کتاب کميا
دست  به را يرزا محمد فقط سه نسخة خطّيهرحال م هب. ن شده باشدآ تيباعث مقبول
گر آن ي ديها ن ذکِر چند نسخهيدکتر مع. متِن خود را آماده ساختند, کمکِِ آن آورده و با

ن علّت چندان يهم بهباشد و  يزدهم مياواخر قرِن س به آن مربوط ة هميرا کرده است ول
ديسخة مان سه نيم البتّه در. ستندي نمهمنقِل قرن نهم است که در , نينخست, رزا محم
 در هرات هجري ۸۳۵ن نسخه در سال يا. نبول موجود استااست, يخانة عاشرآفند کتب

دو نسخه ِملِک . استح و قابِل توجه يار صحيبس, رزا محمدي مةگفت هاستنساخ شده و ب
 هجري ۱۲۷۴ن نوشتة يم و دوهجري ۱۰۱۷ن مکتوبة يلاو,  است که در آناينتايموزة بر

 از نسخه مرتّب شده است که چهار مقالهل ظاهر است که متِن ين تفصياز ا. است
کتاب نقل ف يلأ سال از ت۲۸۵ست که حدوداً پس از  ان نسخه آنيتر مهم, اِن آنيم در

روشن , ِم آني قديها  نسخهيابي معتبر و عدِم دستيها  کمبوِد نسخهيبربنا. شده است
ن مورد بر دو امر توجه ي ادر. ستي نيِق اعتماِد کُلّي الن کتاِب مهمي متِن ااست که هنوز

  .ميکن يمبذول م
 در يول, اند آورده… ت طرفه از نوادر آن بابيده حکا”:  است که٥مصنّف نوشته .۱

 يا دو الحاقين ظاهر است که در آن ي ااز. ت آمده استي دوازده حکاِل طبيذ

                                                   
 نيتر مي آخرالذّکر قديها در کتاب. باشند ي مي عروضي ذکر نظاميها از آن جدا هستند که دارا ن کتابيا  .1

 . است)  ه۶۱۸ تأليف (ي عوفااللباب لباب

 .۴۱ص , )نيدکتر مع (چهار مقاله به. ک.ر  .2

 . بوديرانيت مرحوم محمود شين در ملکيفرد ا بهنسخه منحصر . بود) ۹۱۷- ۸۶۳(گرا ين معاصر محمود شاه بيا  .3

 .تخوذ اسأ مچهار مقالهن اسم از يا  .4

 .۱۹ص , چهار مقاله  .5
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ن ين و نهمياند که هشتم زده  حدس١يبعض. گري ديزيا چي يا اضافة بعدياست 
 يازدهم کم تي است و حکايکيدر اصل , ل استيب اسماعياد بهت که متعلّق يحکا

  .شود ها يافت مي در نسخه
شود که برخي از آن نتيجة  هاي سهو تاريخي هم بسيار ديده مي  مثالچهار مقالهدر  .۲

هاي  ِط تاريخي مانند تخليِط ناماغال”: ٢اند دکتر معين گفته. تحريِف کاتبان است
ها و عدِم دقّت در ضبِط وقايع  رجاِل مشهور با يکديگر و تقديم و تأخير سال

گونه اشتباهات از  رساند که اين ولي گاه قراين مي, غيره از وي سرزده است و
  .شود در ضمن آن يک دو مثال درج مي. “تصرف ناسخان ناشي شده است

) بعد هبهجري  ۳۶۶ (ي را معاصِر نوح بن منصور سامانيسکاف در مقالة اول اينظام
-۳۴۳( در عهد عبدالملک بن نوح بن نصر ٣يقول ثعالب بهکه او   حال آن,دانسته است

ن است که ي فرزان ايالزمان فروزانفر و آقا عي بدي آقا٤نظر. فوت شده بود)  هجري۳۵۰
رزا ي ميها است ول ف کاتبيرن تحيا. د باشدينوح بن نصر با,  نوح بن منصوريجا به

د و عبياس اقبال امحمت با نوح بن نصر يگر حکايالت ديرا که تفصي ز٥کنند ي من را رد
  .ق دارندتعلّ

 گفته شده ي را معاصر منصور بن نوح بن نصر سامانيارازيدر مقالة چهارم زکر
و رزا محمد يم.  آورده استيت بزرگي حکايمنصور کتاب تأليف لياست و در ذ

اند که مراِد  ره نوشتهيغ زاده و ي اما تق,اند  گفتهيت را جعلين حکاي اينوي ميمجتٰب
ر ي منصور بن اسحاق بن احمد بن اسد برادرزادة اميشاهزادة سامان چهار مقاله مصنّف
  .ل استياسماع
, ني هميش اضافه است و براي گنجامقاله چهارن امور ظاهر است که در متِن ي ااز

ن کتاب ي از ايا جا نسخه نيچه ا چنان,  استار مهميبس, ي خطّيها دِن نسخهدست آور به
                                                   

 .۱۹-۱۸ص , قاتيتعل به. ک.ر  .1

 .باچهيد  .2

 .۳۴ص , قاتيتعل  .3

 .۳۵ص , همان  .4

 .همان  .5
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رةيذخ(گره يعل, ي دانشگاه اسالمةم که در کتابخانينما ي ميفرا معرالم عبدالس ,شمار 
  .محفوظ است) ۷۳۱/۵۵

ها ظاهر   برگيها که از شماره  چنان,است برگ ۵۳ر نظر مشتمل بر ينسخة ز
بخِش مفقود فقط .  ندارد۱۶ و ۹ورق . مانده است ي برگ باق۵۱فقط  اکنون يول. شود يم
  :قدر است نيا

 نامه پر از آن ةهم… سد که اصل و نسبيهرکس آن نو بهو , نگاه دارد:  اولةمقال
 ۳ س ۲۱ص , نيچاپ مع (يم و چون حاجب ابوالحسن عليم و بکشيريم و بگيايکه ب

  ).۱۴ س ۲۳تا ص 
 در خجستان …شان مندرس شديروزگار ا به ي سوم پادشاه: اول و دومةمقال

  ).۱۰ س ۴۲ تا ص ۷  س۴۰ص , همان (يسيوان حنظلة بادغي ديروز
عنوان , ي سطر۱۶نچ هر صفحه ي ا۸/۲×۶/۵: سطح نوشته شده, نچي ا۴/۴×۴/۷: سطر

 هجري ۱۲۷۴الحجه  ي ذةدر کتب کانپور غر”: ن عبارت دارديسرورق ا, جوهِر سرخ با
: ن صورت دارديا بهخ ي ثبت است که نام و تارين مهرير ايز. “دميچهارشنبه خروم ي
  .“ ه۱۲۵۷عبده عباس ”

مه يترق,  داردهجري ۸۷۲ ساِل کتابت يکاتب ندارد ول) نام(, ق خوبيخط نستعل
  :ن استيچن

دالشعراء يم سالنوادر از استاد عالم مفضل مقبل مکر تمام شد کتاب مجمع”
 ي النظامين احمد بن عمر بن عليالملوک و السالط سياء انطبالحکماء و اال تاج

ن و يمنات و المسلمؤن و الميمنؤالم عيه و الجمياهللا غفرله ولوالدمحة ريالعروض
المعظّم  خ رابع شهر شعباني تاري کتب فنياحما ارحم الريالمسلمات برحمتک 

 يه حامداً هللا تعاليطفوه المصي النبوةي الهجرئةن فثمان ماي و سبعياثن) کذا(ته جح
  .“راًيراً کثياً و مسلماً کثيو مصل

 قرن ي فارسين که در اماليخاطر ا به مشتبه است هجري ۸۷۲ تخ کتابي تاريول
ن فرق را يا, ن نسخه سهواً همي اداشتند و در ياِن دال و ذال را ملحوظ مينهم فرق م

 اصالً يک, يچ, و که چه يمي قديها طور صورت ني هم. نگذاشته شدي باقييجا به
ن روشن ي ااز. ستيقرن نهم هرگز ن بهق هم متعلّق ين خط نستعليمفقود هست و چن



  گرهي موالنا آزاد علة در کتابخان»چهار مقاله«  مهميخطّ ةک نسخي به ينگاه  ٢١

  

 گر درنه نقل منقول عنه نسخه باشد مياحتمال دارد که بع.  استيا سهوياست که جعل 
 ي را باقيي اماليها يژگيپس چرا و, ن واقعاً نسخه از قرن نهم بودهين صورت اگر ايا

عموماً کاتب . ه بوديمعن ي بيلين تبديو اگر کاتب جعل کرده پس ا استنگذشته 
ست  اناحتمال اي. ل کنديطرِز نو تبد بهم را ي طرز قديباشد که امال يقدر با سواد نم نيا

طوِر طرِز زمانِِ خود  بهم را ي طرز قديي نسخه را کتابت کرده باشد و اماليکه فاضل
ن نسخه يا, هرچه باشدهرحال  به. را هم نقل نمودهمه يادگار ترقيطوِر  بهل کرده و يتبد

 )۱۲-۱۳ص (ه مقدمن را در ي هم ذکر ايسيد نفي سعپروفسورشود  ياز قرن نهم معلوم نم
قرِن  بهشان هم نسخه را مربوط يا. اند مه را نقل نمودهياند و ترق  خود کردهااللباِب لباب

 هجري ۸۷۲ نسخة منقول عنه را از يول. دانند يازدهم مي بلکه از قرِن ,دانند ينهم نم
ن نسخه يدر موارد ا. ن نسخه را هم قبول دارندي ااهميتن سبب يهم بهکنند و  يم ميتسل

  .ن استي چنيچند نکتة قابل توجه
  .ده شده استي از پنج برگ از آخر بريبخش, عالوه بر فاقد بودن دو برگ .۱
بدون عنوان و فاصله ) ۳۶ص , يچاپ(اس در عهد دولت آل عب: تي حکا۱۳برگ  .۲

 .آغاز شده است
ة خود درج کرده مقدمرزا محمد در يها مربوط مصنّف همان هست که م خيهمه تار .۳

 که دوبار آمده است ةئن و خمس ماي سبع و اربعةن سنيخ آخري فقط تاراست
 الف ۴۰ورق ( آمده است ةئخمس ما, حذف بههردو جا ) ۱۳۲, ۱۰۴ص , يچاپ(
 .)ب ۵۱

 است که قطعاً ۵۷۲م يل سلطان ابراهيخ ذياند تار ابي که عموماً دستيها مانند نسخه .۴
 .۴۷۲ يعني)  الف۲۷ورق (خواهد شد “ چهار”, شمارة صد, ستيدرست ن

 نشان داده که درست يمعاصر نوح بن منصور سامان, ياسکاف,  عاميها مانند نسخه .۵
 ). الف۸ورق (ست ين
 شامل کرده يستاني سيخت فريا است در حکييگو ههيبد به متعلّق که يادداشتي .۶

 ). ب۲۲ورق . (است
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ن يق که نزد بعض محقّيا رازيکتاب زکر, يمنصور, فيتصن به متعلّق که يتيحکا .۷
ا در چهار مقالة چهارم برعکِس يگو. ن نسخه موجود استي است هم در ايجعل

 .ت موجود استيدوازده حکا,  عاميها گفتة مؤلّف مانند نسخه
  .رهيغ  ويراز, ايزکر, مثالً داؤد.  مفرد قابل توجه هستيها  از واژهي برخيامال .۸

 يول.  عام شباهت دارديها با نسخه, ر نظريالت باال ظاهر است که نسخة زياز تفص
ت در آن موجود ائ قريها اشد که اختالفب ميجه اخذ کردن درست نين نتياز آن چن

ار مختلف ي عام بسياه ن نسخه از نسخهين اعتبار اين است که بديقت ايحق. ستين
ک ي عبارت ي ول,مياوريجا ب نيها را ا ن اختالفيست که اي نياگرچه مجال. است
  .ستيت اختالف نسخ چيزد که نوع توان حدسبشود تا  ي درج مجا اينت يحکا
ر نوح بن منصور ممکن گشت و ي باالگرفت در خدمت اميچون کار اسکاف”

د و عمال يو سر از ربقه اطاعت کشان آورد ي و قهستان عصير به يماکان کاکو
ز يدست فروگرفت و ن بهو چند شهر از کومش بخوار و سمنان فرستاد و سمنک 

,  شهم بوديد از آن که او مردينوح بن منصور بترس. اد نکرديان ياز سامان
حرب  بهساالران با هفت هزار سوار پهستدارک حال او مشغول گشت و تاش ا به

ش بردارد بر آن وجه که يگران از پ رونشاند و آن شغلاو فرستاد تا آن فتنه ف
ت تاش نموده چه او سخت عاقل و خردمند بود يند و اعتماد بر کفايمصلحت بب
  .“يو روشن را
اد يش اصالح زي گنجاچهار مقالهن نسخه در متن حاضر يکمک ا بان که يمختصر ا
تابت آن درست دانسته ِخ کيبالفرض اگر تار.  استن نسخه مهمين نظر اياست و از هم

حال  به که تا ييها ان نسخهيم ن نسخه دريا) که در حالِت موجوده احتمال ندارد(شود 
ِخ نسخة منقول ين تاريرد و اگر ايگ ي قرار ميمية قدن نسخيمدو, مکشوف شده است

  .ن نسخه مسلّم استي ااهميتباز هم , عنه آن باشد
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