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العاده   تأليف نظامي عروضي سمرقندي اثري فوقچهار مقاله  معروف بهالنّوادر مجمع
تا امروز مورِد تحسين و .) ق ه ٥٥١-٢(نگارش درآمده  برجسته است و از زماني كه به

عالمه محمد . و امروز هم از مقبوليت برخوردار استتقدير ارباب نقد و نظر بوده است 
سرمشق انشا و نمونة «آن را » ايجاز لفظ و اشباع معني و سالست كالم« قزويني نظر به

سالست «دكتر رضازاده شفق آن را از لحاظ . ١خواند مي» چيزنويسي هر ايراني جديد
. ٢آورد مي شمار ي بهاز جمله آثار رديف اول فارس» انشا، طرز سخن و اسلوب عبارت

است و در » قابل توجه بسيار«اهللا صفا شيوة انشاي نظامي عروضي  قول دكتر ذبيح به
الشعرا  ملك. ٣تمام موارد جزيل و استوار است و از حشو و زوايد مبرا و فصيح است

از » سالست كالم، ايجاز و اشباع معني, سادگي عبارت«  را نظر بهچهار مقالهبهار هم 
  .٤خواند تب قديم درجة اول فارسي ميجمله ك
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 در حقيقت آرا و نظرهاي اين پژوهشگران و چهار مقالهعالوه بر اين خود مطالعة 
ماهيت  در«مقالة اول . رساند اثبات مي مؤرخان و منتقدان بنام زبان و ادب فارسي را به
 مواد و سبك و از هر لحاظ موضوع و» دبيري و كيفيت دبير كامل و كه تعلّق بدين دارد

شيوه، مهارت و قدرت غيرعادي نظامي عروضي در فن انشا و شرايط و معايير آن را 
نگاهي  نويسنده در اين مقاله در ضمن اظهار نظر دربارة فن انشا، ژرف. دهد نشان مي
ها را در ترازوي  شناس او يك يك واژه فطانت فن. داده است نحو خوبي نشان خود را به

مهارت جزو عبارت ساخته است كه اين كتاب از اول  نجيده، چنان بهشعور و وجدان س
افزون بر اين، در . كرده و شايستة پيروي است شكل بهترين نمونة انشا بروز تا آخر به

قول دكتر معين نادر است كه در آنجا در مورد كاربرد الفاظ و  اين كتاب چنين موارد به
توان  را نمي» تصرف ناسخان«بعضي اشتباهات نظر آيد، ولي در  يا محاورات غرابت به

  .ناديده گرفت
اي نشان داده شود كه در عبارت حكايت نهم  در اين مقاله مقصود اين است كه واژه

تا آنجا كه راقم حروف اطالع دارد، كسي از . آيد نظر مي مورد به محل و بي مقالة اول بي
» انصاف«منظورم واژة .  نكرده استمنتقدان فن و صاحبان قلم در اين مورد اظهار نظر

اين واژه عالوه بر همة . است كه در جملة آخر حكايت نهم مقالة اول آمده است
هايي كه عالمه محمد  اند، در نسخه  كه از نظر اينجانب گذشتهچهار مقالههاي  نسخه

  .اند، هم وجود دارد قزويني و دكتر محمد معين تصحيح نموده
اي كه قرار است  ل موضوع بپردازم، بايد توضيح داد كه واژهاص قبل از اين كه به

از نظامي . دربارة آن اظهار نظر كنم، الزم نيست كه از قلم نظامي عروضي چكيده باشد
رود كه اين گونه  عروضي كه در فن انشا مهارت شايان و ذهن بيدار داشت، انتظار نمي

، قبل از سال چهار مقالهاستنساخ نظر غالب اين است كه در دوران . لغزش سرزده باشد
دورة حيات  و شايد در زماِن نزديك به(ترين نسخة معلوم آن   قديمي١)ه ٨٣٥(كتابِت 

 را از چهار مقالهكاتبي اين گونه تصرف كرده و خوشنويسان بعدي كه ) نظامي عروضي
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ردند، آن استنساخ ك) القياس علي هذا(هاي بعدي آن  اين نسخه يا از نقل آن و يا از نقل
  .اند را بعينه نقل كرده

وجود  گيرد كه عالمه قزويني بعضي لغات را، با اين گمان از اين امر هم تقويت مي
 كه دوران تصحيح آنها مدنظر ايشان بوده، چهار مقالهاتفاق قرائت آنها در نسخ خطّي 

  .شود هاي اين مورد بعداً داده مي مثال. اند درست تلقّي نكرده
 غرابت چهار مقالهدر عبارت حكايت نهم » انصاف« اشاره شد، واژة چنان كه قبالً

طور كامل نقل  براي بررسي مفصّل آن، حكايت نامبرده در اينجا به. كند ايجاد مي
  :گردد مي
 ايجاز لفظ و اعجاز معني است و هرچه فصحا و بلغا را قرآنغايت فصاحت ”

آرد و عاقل و  ه دهشت هميايست ك درجه امثال اين تضمين افتاده است، تا به
بگردد و آن دليلي واضح است و حجتي قاطع بر آن كه  بالغ از حال خويش همي

اين كالم از مجاري نفس هيچ مخلوق نرفته است و از هيچ كام و زباني حادث 
اند كه  آورده. نشده است و رقم قدم بر ناصية اشارات و عبارات او مثبت است

ِقيلَ يا اَرض ابلَِعي : خواند  بن المغيره اين آيت همييكي از اهل اسالم پيش وليد
ِديولَي الْجع توتاس و رالْاَم قُِضي آُء والْم ضِغي و آُء اَقِْلِعيما سي آَءِك وفقال . ١م

ِانَّ اَسفَلَه  نَّ أعاله لَمثِْمر واِ اِهللا ِانَّ علَيِه لَطَالَوةً و ِانَّ لَه لَحالَوةً و و: الوليد بن املغريه
و ِذقعر لَمشلُ الْبقَو وا هو اعجاز او در ميادين قرآنچون دشمنان در فصاحت . ٢م 

  .“كجا برسند؟ و السالم انصاف بدين مقام رسيدند، دوستان بنگر تا خود به
./ ق ه ١٣٢٧ چاپ ليدن،(تصحيح عالمه قزويني   بهچهار مقالهاين حكايت از 

قزويني در تصحيح و تحقيق متن آن، از سه نسخة خطّي و . ٣نقل گرديده است) م ١٩٠٩
هاي خطّي از كتابخانة عاشر  اند و يكي از نسخه  استفاده كردهچهار مقالهيكي از چاپهاي 
هجري استنساخ شده است و غالب  ٨٣٥است كه در سال ) قسطنطنيه(آفندي اسالمبول 
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غايت  به«قول عالمه قزويني   است و بهچهار مقالهترين نسخة معلوم  يقين قديمي به
  .١است» صحيح و مضبوط

نظر . همچنين اين نسخه در مقابل نسخ ديگر از لحاظ قرائت اختالفات زيادي دارد
چهار قدمت، صحت و استواري اين نسخه، قزويني آن را اساس تصحيح و ترتيب  به

دو نسخة ديگر در موزة . اند مشخّص نموده» ق«حواشي با اند و آن را در   قرار دادهمقاله
 ١٠١٧در سال )  OR.3507شمارة(تر از اينها  قديم. شود بريتانيا در لندن نگهداري مي

در » ب«و ديگري ) مشخّص است» ا«عالمت  در پاورقي عالمه قزويني به(هجري 
سخة چاپي ن. هجري استنساخ شده است ١٢٧٤در سال ) OR.2955شمارة (ها  پاورقي

چاپ رسيده و عالمه قزويني  هجري به ١٣٠٥كه پيش نظر عالمه بوده، در طهران در 
در نسخة چاپي عالمه قزويني، . اند خوانده» ط«اين مناسبت اين نسخه را در پاورقي  به

» انصاف«ها  دهد كه در همة اين نسخه نشان مي» انصاف«وجود اختالف در قرائت  عدم
  .آمده است

پيش  ، چاپ مذكور عالمه قزويني راچهار مقاله معين در تصحيح مجدد دكتر محمد
كتابت  سال(نظر داشتند و عالوه بر آن نسخة شخصي آقاي حاج محمد آقا نخجواني 

 با قدري مقاله چهارو دستورالكاتب از محمد هندو شاه كه در آن مقالة اول ) ه ١٣٠٥
دكتر معين اختالفاِت قرائت از . اند تصرف نقل شده است، پيش نظر دكتر معين بوده
اند و اضافه و ترميم از طرف خود  چاپ قزويني را در حاشية اول چاپ خود نقل كرده

اختالف » انصاف«ولي ايشان هم دربارة واژة . اند مشخّص ساخته» م، م«را با عالمات 
 نظر دكتر معين كرد كه در نسخ مورد توان استنباط بنابراين مي. اند قرائت را نشان نداده

 از آنها مقاله چهاركه در تصحيح مجدد ) يعني نسخة آقاي نخجواني و دستورالكاتب(
از بيان اين تفصيل . آمده است» انصاف«اند، در حكايت نامبرده همان واژة  استفاده كرده

پيش نظر مصححان  ها كه در منظور اين است كه نشان داده شود كه همة اين نسخه
. اين حكايت اجماع دارند» انصاف«واژة  اند، به  بودهمقاله چهارمند محترم و دانش
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همچنين سكوت آنان در مورد كاربرد اين واژه در عبارت اين حكايت حاكي است كه 
  .كنند اين واژه را درست تلقّي مي

در » انصاف« را كه ديده است، مؤيد واژة چهار مقالهراقم حروف تاكنون هر نسخة 
  : مثالً.اين مورد است

تصحيح و مقدمة دكتر سيد رغيب حسين، چاپ رام نراين الل   بهچهار مقاله -١
  . ميالدي١٩٨٠آباد،  بيني مادهو، اله

 .چاپ سنگي از هند بدون اسم چاپخانه -٢
چاپ ) بدون تعليقات و حواشي(اي كه از روي نسخة محمد قزويني  نسخه -٣

 .گرديده است
 پيش نظر اينجانب بوده است؛ يكي ترجمة  همچهار مقالهعالوه بر اين، دو ترجمة 

. جي.انگليسي از دكتر اي اردو از پروفسور عندليب شاداني و ديگري به  بهمقاله چهار
هاي خطّي و يا چاپي  آيد كه اينها از نسخه دست مي ها هم به از اين ترجمه. براون
 .١ندا داشته» انصاف«اند كه در اين مورد خاص واژة   ترجمه شدهمقاله چهار

اين نكته توجه خاص مبذول داشت كه عالمه قزويني و دكتر  در اين ضمن بايد به
 كه در تصحيح آن استفاده مقاله چهارهاي خطّي و يا چاپي  محمد معين از نسخه

. اند، تفاوت زيادي دارند آمده» انصاف«هايي كه قبل از  اند، در واژه و يا واژه كرده
قول عالمه   است، و بهمقاله چهارترين نسخة معلوم  كه قديمي» ق«چنانچه در نسخة 

عكس  به. آمده است» ميان دين و انصاف«است، » غايت صحيح و مضبوط به«قزويني 
و در نسخة ) الف و ب( مضبوط در موزة بريتانيا مقاله چهاردو نسخة خطّي  آن در هر

ت براي عالمه دو قرائ اين هر. كتابت شده است» ميادين دين و انصاف«چاپي تهران، 
راهنمايي شعور  الذكر بنابر اعتماد به لذا اول. قزويني و دكتر محمد معين محلّ نظر بودند

الذكر  داد و ثاني داده آن را در متن جا را اصح قرار» ميادين انصاف«و وجدان خود، 
هاي مختلف در نسخ  همين قرائت را قبول كرد و مهر تصديق بر آن ثبت كرد و قرائت

  . را در پاورقي آوردديگر
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هاي  بايد عرض شود كه اين حتماً اصح و در مقابل قرائت» ميادين«دربارة واژة 
آورد توجه  وارد مي» انصاف«غرابتي كه واژة  ديگر مرجح است، ولي مصححان فاضل به

كه در  حالي در. كردند اتفاق نسخ در اين مورد اكتفا نفرمودند و در اين ضمن تنها به
آيد كه آنها بعضي  نظر مي مه قزويني و دكتر محمد معين مواردي چند بهچاپهاي عال
ها، قبول   در مورد اين واژهچهار مقالههاي خطّي  وجود توافق در نسخه الفاظ را، با

طور  به. دادند ها تغيير ترين واژه مناسب ندادند و آنها را با نكردند و آنها را در متن جا
اين  ولي. ١اجماع دارند» وليد بن مغيره«ها بر  مة نسخهمثال در حكايت مورد نظر، ه

در بعضي مقامات ديگر . ٢دادند را انسب و اصح قرار» الوليد بن المغيره«دو مصحح  هر
. اند كرده اند و قرائت درست را در پاورقي ثبت داشته قرائت محل نظر را در متن نگه

  :اند نوشته» صدقه«فظ دربارة ل. ٣التكرب مع املُتكِرب صدقهمثالً در 
  .٤كذا يف مجيع النسخ و املعروف حسنه: صدقه

ميان ملوك عصر  پيش از اين در«همچنين در جملة اول دهمين حكايت مقالة اول 
, كه در آخر جمله آمده» پيش«معين دربارة واژة  محمد »الخ… و جبابره روزگار پيش

  :اند اين حاشيه را نوشته
رسد و احتمال دارد كه با تصرف ناسخين در  نظر مي زائد و ركيك به» پيش”«

  ٥…“عبارت دخيل شده باشد
) مقالة دوم(» و چون شعر بدين درجه نباشد، تأثير او را اثر نبود«ولي در اين جمله 

  :اين احتمال را ناديده گرفتند و در اين باره در پاورقي نوشتند» تأثير«در ضمن لفظ 
  .٦“)توجيه متكلّف  بهمگر(اثر باشد  تأثير چگونه بي”
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العاده در تصحيح متن  نگاهي و توجه فوق وجود اين ژرف كه با خالصه اين
در حكايت مزبور و جنبة غرابت و ابهام كه » انصاف«مورد بودن لفظ  ، بيمقاله چهار

بررسي . دو مصحح فاضل پوشيده مانده است وجود آمده، از چشم اين هر بنابر آن به
دهد كه نظامي عروضي در اينجا ايجاز لفظ و اعجاز  يت نشان ميباالستيعاب اين حكا

: اين عبارت خالد بن مغيره هم در آخر حكايت به.  را اتّصاف كرده استقرآنمعني 
. »اهللا ان عليه لطالوة و ان له حلالوة و ان اعاله ملثمر و ان اسفله ملعذق و ما هو قول البشر و«
حسن و بهجت است و او را شيريني )  او راكالم(خداي آن را  سوگند به: ترجمه(

و آن گفتار ) پرشاخ، پربار(دار است و فرو سوي وي پرشكوفه هبر سوي او ميو. است
بنابراين . »انصاف« و اعجاز بيان آن را اتصاف كرده است نه قرآنفصاحت ) آدمي نيست

» اتصاف« است، مقتضي قرآنارزيابي قول وليد بن مغيره كه در اصل ستايش و تمجيد 
  .است، نه انصاف

آنجا يا  ارباب نقد و نظر مستحضرند كه واژة انصاف در مواردي فصيح است كه در
اي اختالفي را مورد شور و بحث  شيوة عدل كسي مورد ستايش است يا امري يا مسئله

اهللا مجيد اصالً وجود  امكاِن اختالف در فصاحت و اعجاز بيان كالم. دهند قرار مي
 اسالم شاهد اين حقيقت است كه آن فصحاي مكّه كه از سعادِت بزرگ تاريخ. ندارد

فصاحت و  داني اعتراف به وجود تفاخر خود بر زبان قبول اسالم محروم ماندند، با
واژة انصاف كه مورِد بحث و اختالف در عبارت مذكور . كردند  ميقرآنمعجز بياني 

  :مثالً. ته استكار رف  بهچهار مقالهاست، در سه مورد ديگر هم در 
 ).٢چاپ محمد معين ص (عدل و انصاف  .١
 ).٥٠همان، ص (انصاف از نعيم جواني بستدند و او از عنفوان شباب بداند  .٢
  ).٧٢همان، ص (اصحاب انصاف دانند كه  .٣

  .در اين سه مورد كاربرِد انصاف بر محلّ و فصيح است و غرابتي هم ندارد
  چهار مقاله دربارة سال تصنيف خواهد راقم حروف براي تأييد موقف خود مي

 هجري استنساخ ٨٣٥ترين نسخة خطّي دستياب آن كه در سال  و قديمي) ه ٥٥١-٢(
در طي اين زمان .  سال است٢٨٣شده است عرض كند كه بين اين دو فاصلة زماني 

دانيم  دانيم چند مرتبه استنساخ شده، و نمي ، نميچهار مقالهطوالني، كتابي مطلوب مثل 



  ٢٢   پارسيقند

  

توانيم دربارة اين  مي. هاي چند واژه بنابر سهو كاتبان دگرگون شده باشد هرهكه چ
هاي آن ديده   كه در پاورقيمقاله چهارها در متن  حقيقت از اختالف زياد قرائت واژه

دين  ميان«شكل  چون ميادين بنابر تصرف كاتبان به. آوريم دست شود اطالعاتي به مي
را » بواحد واحد«شكل » ةبواحد ةواحد«ست و درآمده ا» …ميادين دين و«و  »…و

شده » انصاف«اي  افتادگي فقط نقطه با» اتصاف«گرفته است، خارج از امكان نيست كه 
در جملة آخر حكايت نامبرده كه حاكي از بررسي نظامي عروضي دربارة تقدير از . باشد

 اگر مده است، آ»الخ… قيل يا ارض ابلعي«كلمات ستايشي وليد بن مغيره از اين آيت 
فقط كيفيت ابهامي اين جمله  خوانده شود، نه» ميادين اتصاف» «ميادين انصاف«جاي  به

سازد و آن را  مفهوم اين جمله را كامالً آشكار مي» اتصاف«رود بلكه واژة  مي ازبين
  .كند آهنگ مي كلّ حكايت هم با
  


