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  23/11/1392تاریخ دریافت مقاله:
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  چکیده:
نظامی عروضی از متون نثر فارسی است که به روش حکیمان تحریر شده و به لحاظ  مقالۀچهار 

اشتمال آن بر چهار فنّ دبیري، شاعري، طب و نجوم از اهمیت به سزایی برخوردار است. این اثر به 
هاي مهمی از ات، برشدلیل آن که واجد سبک مینیمالیسم است عالوه بر فصاحت و جذابیت حکای

اي است که اثر مستقیم بر د و نثر آن به گونهمیگذارزندگی بزرگان را در هر چهار فنّ به نمایش 
مالحظات دقیقی در تعریف شعر و ماهیت آن، اوصاف شاعران  همچنیند. میگذاراحساسات مخاطب 

، تراجم نویسندگان، شعرا. گذشته از مقام ادبی آن این کتاب متضمن میدهدو عنصر تخیل به دست 
اند و غالباً اولین مأخذ ارجاع به اطبا و منجمانی است که به زمان مولف نزدیکتر یا با او معاصر بوده

رود. در این مقاله به بررسی مواردي از زندگی بعضی از شاعران، نویسندگان و علماء به شمار می
جایگاه چهار مقاله را به عنوان اثري در راستاي ایم و ارزش و زوایاي مختلف اهمیت این اثر پرداخته

  ایم.مطالعات ادبی و ایرانشناسی در نظر داشته
  

: چهار مقاله، سبک مینیمالیسم، شعر و ماهیت آن، حکمت، تراجم ادیبان و هاي کلیديواژه
  عالمان.
  

                                                 
  دانشگاه تهراندانشیار زبان و ادبیات فارسی ١١ 
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  مقدمه
بن عمر علی چهار مقاله اثر منثور فارسی تألیف ابوالحسن نظام الدین نجم الدین احمد 

سمرقندي معروف به نظامی عروضی از نویسندگان و شاعران قرن ششم هجري است. این کتاب از 
هاي نثر فارسی است که در باب چهار صناعت دبیري، شاعري، طب و نجوم نوشته شده بهترین نمونه

  است.
به چهار مقاله نام اصلی این کتاب مجمع النّوادر بوده و به جهت اشتمال بر مقاالت چهارگانه 

هفت اقلیم و حاجی خلیفه در کشف الظّنون به  تذکرةشهرت یافته است. امین احمد رازي مولّف 
اند. حمداللّه مستوفی در تاریخ گزیده غلط، مجمع النوادر و چهار مقاله را دو کتاب مجزّا فرض کرده

ضامین و حکایاتی چند از و قاضی احمد غفاري در تاریخ نگارستان، با وجود این که در آثار خود م
فت گ میتوانند. ازین رو میبراند اما از میان تألیفات نظامی تنها از مجمع النوادر نام چهار مقاله آورده

  که عنوان چهار مقاله و مجمع النوادر بر یک کتاب واحد بوده است.
امین احمد  ؛4؛  قاضی احمد غفاري، تاریخ نگارستان، 753(حمداللّه مستوفی، تاریخ گزیده، 

؛ قزوینی، محمد،  1604، 2و ج  621، 1؛ حاجی خلیفه ، کشف الظّنون، ج 352رازي، هفت اقلیم، 
  )1017-1020مقاالت قزوینی، 

تاریخ طبرستان ابن اسفندیار است  میکنداو یاد  مقالۀترین  اثري که از نظامی و چهار قدیمی
مقاله تألیف شد اما او ضمن آوردن عین  یعنی قریب شصت سال پس از تألیف چهار 613که در سال 

آن  . پس ازمیکندحکایت مشهور فردوسی و محمود غزنوي تنها به ذکر نامی از نظامی عروضی اکتفا 
لباب االلباب عوفی است که آن هم با وجود این که به زمان تألیف کتاب نزدیک است هیچ اطّالعی 

. سپس حمداللّه مستوفی، دولتشاه میکندحسین و تنها نظم او را ت میدهدنظامی عروضی ن دربارة
-سمرقندي و امین احمدرازي به تمجید از اشعار نظامی عروضی یا ذکر و توصیف چهار مقاله پرداخته

 695؛ عوفی، 21-25، 2؛ ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج 75-83اند. (نظامی عروضی، چهار مقاله، 
؛ 352و  353؛ امین احمدرازي، 68و  69شاه سمرقندي، ؛ دولت753؛ حمداهللا مستوفی، همان، 694و 

  )297، 2؛ بهار، سبک شناسی، ج 1030-1033قزوینی، محمد ، مقاالت قزوینی 
شعري که از او باقی مانده است پیداست که شعر او چندان استوار  قطعۀحال آن که از چند 

فیع خود در شعر سخن گفته است نیست ولی در نثر مقامی واال دارد و اگر چه که نظامی از مقام ر
؛ بهار، همان، 1021هاي انشاء پارسی است. (قزوینی، محمد، همان، اما کتاب منثور او از بهترین نمونه

) و بسان 56؛ همو، سیري در شعر فارسی، 209، 1؛ زرین کوب، عبدالحسین، نقد ادبی، ج 297، 2ج 
  .میدهدرت بسزایی از خود نشان یک حکیم در صناعت دبیري، طب و نجوم، دانش و مها

چهار مقاله چنانکه از نام آن پیداست شامل یک مقدمه و چهار مقاله است. در مقدمه پس از 
حمد خدا، پنج فصل مشتمل بر ذکر و مدح پادشاهان غوري، چگونگی آفرینش مخلوقات اعم از جماد 



  
  
  
  
  
  
 

  ١١٣/نظامی عروضی و آراء دیگران در باب آن نگاهی به محتواي چهار مقاله 

چهار مقاله آن  مقدمۀ ویژةز مزایاي و نماد و حیوان و انسان و نیز حواس ظاهر و باطن آمده است ا
است که نظامی به روش یک حکیم ، از مسائل مربوط به آفرینش و مراتب انواع و تبدیل انواع سخن 

فردوسی، دیوان ناصرخسرو قبادیانی، منطق الطیر  شاهنامۀآثار ادبی نظیر  مقدمۀد چنان که در میگوی
  رو هستیم.روبه عطّار و ... و شواهدي از این دست با این مقوله

تکامل بشري که مبتنی بر نظام تناسخ است پیش از آنکه چارلز  نواع و فرضیۀتبدل ا مسئلۀ
م) بدان بپردازد در متون فارسی از این دست بدان اشاره شده است. 1809-1882روبرت داروین (

ك) بیعت (خاچنان که عبدالعزیزبن محمد نسفی نیز بدان پرداخته است و مراتب تکامل نفس از ط
به نباتات (طحلب و سپس خرما) و بعد به صور حیوانی (خراطین و سپس پیل و بوزنه و نسناس) و 

ان د. (نسفی، عبدالعزیز، انسمیدهرسیدن به نفس حیوانی و در پایان از انسان تا نفس قدسی را شرح 
  )94و  95کامل، 

تطور انواع، عقایدي از این دست نیز در خصوص تبدل و ه)  732-880عبدالرّحمان ابن خلدون (
  )176و  177، 1ابراز می دارد. (ابن خلدون، عبدالرحمان، مقدمه، ج 

در پایان مقدمه نیز مولّف ضمن نقل حکایتی در اثبات نبوت و پادشاهی و لزوم نایب یعنی 
ر نیز مشتمل این اث ) مقاالت چهارگانۀ1-18ر مقاله، د (نظامی عروضی، چهامیپردازپادشاه براي نبی 

بر شرایط و اوصاف چهار صنف از ندماء و سالطین مرکّب از دبیران، شاعران، منجمان و طبیبان است 
  که به نظرمؤلّف وجود آنان در دربار پادشاه الزم است . 

اي در تعریف موضوع هر فنّ و شرایط و مهارتی که براي صاحب آن در هر مقاله نخست دیباچه
د سپس قریب ده حکایت تاریخی در باب نوادر ارباب هر یک از این صناعات آیفنّ ضروري است می
؛ بهار، سبک شناسی، ج 1015-1016. (قزوینی، محمد، مقاالت قزوینی، میشودبه تناسب مقام ایراد 

  )811، مصاحب، غالمحسین، دایره المعارف فارسی، 298، 2
هاي فلسفی و در عین حال، حفظ گیچهار مقاله از حیث ایجاز حکایات و خالی بودن از پیچید

بوده و همچون  Minimalism/  مینیمالیسمفصاحت کالم و جذابیت حکایات آن واجد سبک 
  گلستان سعدي و بهارستان جامی آکنده از امثال و حکم و روایات دلنشین است. 

، تأکید بر کوتاه بودن داستان و فشردگی و ایجازي است که فقط عناصر مینیمالیسمدر سبک 
 برشی از زندگی و داستانهاضروري داستان در کوتاهترین و کمترین شکل باقی بمانند و در این 

. به نحوي که اثر مستقیم بر مخاطب بگذارد و احساسی میشوداي کوتاه به نمایش گذاشته لحظه
؛ موآم، مینیمالیسمي چند کلمه در باره مقالۀه ایجاد کند. (بارت، جان، در گرایانه در خوانندبرون

  )35رمان و داستان کوتاه،  دربارةسامرست، 
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ي مینی مال به دلیل کوتاهی بیش از حد، فاقد تعدد شخصیت هستند و با داستانها همچنین
ردازي و تفصیل روایات نیست پمجالی براي خیال داستانهامحدودیت زمان و مکان مواجهند و در این 

اي میسازد که منفجره تحریک ذهن خواننده از آن مادة جهت داستانهاو شرط جذابیت حکایت این 
  .میکندبه رغم محدودیت کمی داستان انفجاري بزرگ ایجاد 

  ) 40ي مینی مالیستی، داستانها؛ جزینی، جواد، در مقالۀ ریخت شناسی 37(موآم، سامرست، همان 
در نثر که از مظاهر ادبی و  Shohinو شوهین /  Haikuروست که در نوع شعري هایکو / ازین

بینیم و این را می (Zen)هاي بودایی به ویژه افکار ذن هستند تأثیر اندیشه مینیمالیسمسبک 
تأثیرگذاري موجب گرایش به آثار کم حجم در میان اقوام مشرق زمین شده است. (تاواراتانی، ناهوگو، 

هاي دوبیتی و رباعی از مظاهر ) در ادبیات فارسی نیز قالب156ي مینیمال در ژاپن، داستانها مقالۀ در
  .میرونداین سبک به شمار 

نمودهاي کوتاهی و ایجاز، نمایش برشی از زندگی، محدودیت زمان و مکان، محدود شدن تعداد 
ز ا مینیمالیسمي و اطناب در سبک پردازشخصیتها، تأثیر انفجاري در مخاطب و خالی بودن از خیال

  نظامی عروضی است.  مقالۀویژگیهاي منحصر به فرد حکایات چهار 
طوالنی شده بود و » هرات«چنانکه در حکایت امیر نصربن احمد، امیر سامانی که اقامتش در 

ا رقصد رفتن به بخارا را نداشت شاهد اعجاز سخن رودکی در برانگیختن امیر در عزیمت به سوي بخا
  .میکنداو را راهی بخارا » بوي جوي مولیان آید همی«مشهور  ةهستیم که رودکی با قصید

ترین حکایت مربوط به سرودن شاهنامه و بی مهري سلطان محمود غزنوي قدیمی همچنین
نسبت به فردوسی و در پایان پشیمانی او از این کار به ایجاز و اختصار و به روایتی دلکش و تأثیرگذار 

  هار مقاله آمده است.در چ
 اي از سبکبا آنکه چهار مقاله در اواسط قرن ششم تألیف شده است اما از حیث سبک، آمیخته

گارش آن ن شیوةنثر مرسل قدیم و نثر فنّی جدید و  ةقرن پنجم و ششم است یعنی ترکیبی از شیو
ی فظ، اشباع معنی، سادگمعادل قابوسنامه و سیاستنامه است این کتاب از لحاظ قدمت تألیف ایجاز ل

و روانی لفظ و عبارات، وضوح مطالب و تجسم معانی، توصیف تام، کاربرد کلمات و جمالت مناسب با 
هاي بارد و تکلّفات معمول در نثر آن زمان، از مقام و خالی بودن از کلمات و عبارات مترادف و سجع

-300، 2؛ بهار، ج 1014و  1015، همان مهمترین آثار نثر فارسی به شمار میرود. (قزوینی، محمد
) ازین رو آن را هم طراز با مقامات حمیدي، تاریخ 62صدیق شبلی،  –؛ محمد ریاض 318و  298

االولیا، گلستان سعدي، تاریخ گزیده، منشآت قائم مقام و نیز خاتم کتب ة بیهقی، کلیله و دمنه، تذکر
؛ 958، 2؛ صفا، ج 318و  299و  298، 2؛ بهار، ج 1015اند. (قزوینی، همان ادبی متقدمان دانسته

  )396ي شفق، رضا زاده



  
  
  
  
  
  
 

  ١١٥/نظامی عروضی و آراء دیگران در باب آن نگاهی به محتواي چهار مقاله 

از مهمترین ویژگیهاي چهار مقاله آن است که به تعریف شعر و ماهیت آن و نیز نقد شعر پارسی 
دري پرداخته است و از آنجا که مؤلّف با علوم مطرح در یونان باستان آشنایی داشته است در تعریف 

ن بر اقوال حکما، خاصه ارسطو متکّی بوده است زیرا او نیز همچون ارسطو صورت شعر و ماهیت آ
شعر، یعنی وزن و قافیه را شرط قوام ماهیت آن نمیداند بلکه به عنصر تخیل در شعر توجه بیشتري 

شاعري صناعتی است که شاعر بدان صناعت، اتّساق مقدمات موهمه کند و التئام قیاسات منتجه «دارد
آن وجه که معنی خرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خُرد و نیکو را در خلعت زشت بازنماید و بر 

زشت را در صورت نیکو جلوه کند و به ایهام، قوتهاي غضبانی و شهوانی را برانگیزد تا بدان ایهام، 
؛ 42ضی، همان، (نظامی عرو» طباع را انقباضی و انبساطی بود و امور عظام را در نظام عالم سبب شود

  )56، سیري در شعر فارسی، 209و  211، 1زرین کوب، عبدالحسین، نقد ادبی، ج 
ً من ةو فاید میکنداینکه نظامی، اوصاف و شرایطی را برا ي شاعر ذکر  همچنین حصر شعر را تقریبا

نّ در ف رد متأثر از نظر ادباي قدیم عربمیشمابر ثبت و بقاي نام ممدوح و شاعر در دواوین و دفاتر 
اما شاعر باید که سلیم الفطره، عظیم الفکره، صحیح الطبع، جید الرویه، دقیق النظر باشد، «شعر است 

پس پادشاه را از شاعر نیک چاره نیست که «؛ »در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف رسوم مستطرف
اند.... و نام او به سبب شعر شاعران بقاء اسم او را ترتیب کند و ذکر او را در دواوین و دفاتر مثبت گرد

  )209، 1؛ نقد ادبی، ج 44و  47(نظامی عروضی، همان، » جاوید بماند.
اگر چه نقد و داوریهاي ادبی مولّف بسیار حائز اهمیت است اما گاهی آراء او در اینباره سست و 

فت رودکی، ه» یانبوي جوي مول« قصیدةچنانکه در ستایش یک بیت از  میرسدآمیز به نظر مبالغه
که در واقع باید گفت تمام این هفت مورد جزو صنایع شعري محسوب  میشودصنعت شعري قائل 

که هر یک به طور جداگانه از محاسن این بیت قلمداد » مطابق و تضاّد«د و نیز دو صفت میشونن
امیر معزّي  گاهی مولّف در نقد شعر سخنورانی چون همچنیناند متضّمن معنی واحدي هستند. شده

  )210، 1؛ نقد ادبی، ج 54د. (نظامی عروضی، همان، میگویآمیزي سخن به نحو مبالغه
قابل تأمل است چنان که  میکنداز سوي دیگر اینکه نظامی شاعري را به عنوان شغل معرفی 

عتگر، نلفظ شاعر را به معانی بسیار محدودي از قبیل ص میتوانها در آن دوره«اند: محقّقان نیز گفته
  )65(شمیسا، سیروس، سیر غزل در شعر فارسی، » مامور، گزافه گو و امثال آن نیز گرفت

و نظامی بدین طریق خواسته است مقام و منزلت خویش را جهت کسب منافع بیشتر به پادشاه 
به حکم این قضیت بعد از پیغامبري هیچ حملی گرانتر از پادشاهی و هیچ «بنمایاند که گفته است: 

لی قویتر از ملک نیست . پس از نزدیکان او کسانی بایند که حلّ و عقد عالم و صالح و فساد عم
بندگان خداي به مشورت و تدبیر ایشان باز بسته بود و باید که هر یکی ازیشان افضل و اکمل وقت 

ی، روضاي نیست. (نظامی عباشند اما دبیر و شاعر و منجم و طبیب از خواص پادشاهند و ازیشان چاره
  )18همان 



 
 
 
 
  
 

  93تابستان -24شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/116
 

از آنجا که نظامی در دربار غوریان بیشتر به شاعري اشتغال و شهرت داشته است  همچنین
همواره در باب دوم به صراحت یا به کنایه و نیز در قالب حکایات متعدد، حسن طلب خود را در 

 ي و سخنورياو براي شاعر میکندگرفتن صله به پادشاه اعالم میدارد. تا آنجا که خواننده احساس 
-65، 58، 57، 53، 52؛ 48و  46و  45هدفی جز دریافت صله قائل نمیباشد. (نظامی عروضی، همان 

  )86، 82-78؛ 75-71؛ 69
ی تبلیغات ۀاهمیت شعر از دیدگاه نظامی افزون بر ماهیت واقعی و هنري آن؛ به عنوان یک رسان

) با 18(نظامی، همان، » ودانی به شاعربقاء اسم جا«در کرسی مداحی است چنانکه پس از اشاره به 
پس «ه : گیرد کباد غیسی بر احمد بن عبداللّه الخجستانی نتیجه می ۀبیان تأثیر دو بیت از حنظل

اي نیست که بقاء اسم او را ترتیب کند و ذکر او را در دواوین و دفاتر پادشاه را از شاعر نیک چاره
او آثار  ۀي که ناگزیر است مأمور شود از لشکر و گنج و خزینمثبت گرداند. زیرا که چون پادشاه به امر

  نماند و نام او به سبب شعر شاعران جاوید بماند. شریف مخلّدي گرگانی گوید: 
ــدان ــن ــی   از آن چ ــان ــه ــن ج ــم ای ــی ــع   ن

ــد  ــت و مــدحــت ثــنــاي رودکــی مــان   ســ
  

ــامــان    ــان و آل سـ ــاسـ   کـه مـانــد ازآن سـ
ــتــان   ــت و دسـ ــدســ ــد  مــان ــارب   نــواي ب

  )44(همان، 
ــا کــاخــا کــه مـحــمــودش بنــا کرد     بســ
ــاي   ــت بر پ ــک خشــ   نـبینی زان همــه ی

  

ــا  ــعــت هــمــی ب ــردکــه از رف   مــه مــرا ک
ــت بر جــاي    ــدســ ــري مــان   مــدیـح عنصـ

  )46و  47(همان، 
  )47(همان، »  حظّ او فر و قسم افضل از شعر بقاء اسم است«د: میگوی همچنین

ی رودک: «میکندنظامی، قدرت تأثیر نظم بر نثر را در حکایت مربوط به رودکی چنین عنوان 
  )52همو، (» و مزاج او بشناخته. دانست که نثر با او در نگیرد روي به نظم آورد نبض امیر بگرفته بود

خواندن شعر و تأثیر موسیقی به همراه شعر بدینگونه نکاتی را به ذهن  از سوي دیگر نحوة
 او) «63(همو، » فرّخی برخاست و به آواز حزین و خوش این قصیده بخواند«مخاطب متبادر میسازد: 

سلطان محمود) مطربان ) «(52(همو، » عشّاق این قصیده آغاز کرد بر گرفت و در پردة(رودکی) چنگ 
  )57(همو، » را پیش خواست و آن روز تا به شب بدین دو بیتی شراب خوردند

. شاعر باید..«رد میشمانظامی عروضی، از صفات دیگر شاعر، مهارت و تنوع در علوم و رسوم را بر 
د و در اطراف رسوم مستطرف زیرا چنان که شعر در هر علمی به کار شود در انواع علوم، متنوع باش

مؤلّف است چنانکه  دیدگاه برگرفته از شرایط زمانۀ ) این47(همو، » هر علمی در شعر به کار همیشود
کاربرد اصطالحات علمی و حکمت شعرا از واجبات فنّ شاعري بوده است چنانکه حکیم عمر خیام، 

حکیم فردوسی، حکیم سنایی، حکیم نظامی، حکیم خاقانی و ... همه در اشعار حکیم ناصر خسرو، 
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اند و از اصطالحات علومی نظیر نجوم، ریاضی و ... در شعر استفاده خود مبانی حکمت را به کار برده
  اند.کرده

 شاعران را به استفاده از آثار عروضیان و خواندن و حفظ آثار ادبی و شعر توصیه همچنیننظامی 
اما شاعر بدین درجه نرسد االّ که در عنفوان شباب و در «و شعر شاعر پیر را مقبول نمیداند:  میکند

روزگار جوانی بیست هزار بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد و ده هزار کلمه از آثار متأخّران پیش چشم 
و چون طبع در نظم کند و پیوسته دواوین استادان همی یاد گیرد.... تا سخنش روي در ترقّی دارد... 

؛ »شعر راسخ شد تصانیف استاد ابوالحسن السرّخسی البهرامی گردد چون غایه العروضیین و کنزالعافیه.
تر از آن نیست که به وي دهند ناجوانمردي ام و هیچ سیم ضایعدر کلّ عالم از شاعر پیر بدتر نیافته«

  ) 48(همو، » است کی بخواهد دانستن؟که به پنجاه سال ندانسته باشد که آنچه من همی گویم بد 
امتیاز بدیهه گویی است که  شعر براي شاعران قائل است یگر امتیازاتی که نظامی در حوزةاز د

اما در : «میکندقدرت شاعر است و در این خصوص از رودکی یاد  مایۀ خرّمی طبع ممدوح و نشانۀ
طبع پدشاه خرّم شود و مجلسها برافروزد خدمت پادشاه هیچ بهتر از بدیهه گفتن نیست که به بدیهه 

  ) 85و  74، 68، 57ورك  48(همو، » و شاعر به مقصود رسد
گذشته از مقام ادبی چهار مقاله این کتاب متضمن تراجم نویسندگان، شعرا، اطّبا و منجمانی 

دیگر یافت اند و غالباً شرح حالشان در مآخذ است که به زمان مولّف نزدیکتر یا با او معاصر بوده
  )395؛ رضازاده شفق، 298، 2(بهار، ج  میشودن

چهار مقاله اولین کتابی است که در آن ذکري از عمر خیام رفته است. خیام در یک  همچنین
ي اکه پس از مرگ در بقعه میکندخود پیشگویی  دربارةمهمانی که نظامی نیز در آن حاضر بوده است 

ر بهار یاد شمال بر آن گل افشان خواهد کرد. ازینرو نظامی بس خرّم به خاك سپرده خواهد شد و ه
 میکنددرختان َامرود و زردآلو پوشیده شده بود دیدار  ۀپس از مرگ خیام از مزار او که از شکوف

  )101و  100(نظامی، عروضی، همان، 
همچنین این کتاب متضمن حکایات سودمندي در باب شعرایی چون رودکی، عنصري، فرّخی 
سیستانی، امیر معزّي، فردوسی، َازرقی، رشیدي سمرقندي، مسعود سعد سلمان و عمعق بخارایی 

؛ محمد 1016است و به همین خاطر براي نویسندگان بعدي مأخذ معتبري بوده است. (قزوینی، 
  )62ی، صدیق شبل –ریاض 

یاد کرد او از ابوالحسن علی بهرامی سرخسی در شمار شاعران بزرگ آل ناصرالدین (غزنویان) و 
از موارد مهمی است که شمس » غایه العروضیین و کنزالقافیه«اشاره به دو کتاب بهرامی تحت عنوان 

ه َتبع نظامی آثار او اند و بقیس رازي و محققان دیگر نیز از بهرامی در شمار عروضیان عجم یاد کرده
؛ 189و  181اند. (شمس قیس رازي، المعجم فی معاییر االشعار العجم، را در عروض بی نظیر دانسته
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؛ 297، 1؛ مدرس تبریزي؛ ریحانه االدب، ج 44، 1؛ هدایت، ج 40، 2امین احمد رازي، هفت اقلیم، ج 
  جهان اسالم، ذیل بهرامی سرخسی) ۀام؛ زمرّدي، حمیرا، دانشن917، 2؛ ج 568، 1صفا، ذبیح اهللا، ج 

ترین اثر مشتمل بر شرح احوال شاعران و ادبی و قدیم تذکرةچهار مقاله نه تنها در مقام 
نویسندگان و ادیبان؛ اثري درخشان است بلکه در خصوص زندگی دانشمندان و عالمان نیز شرح 

رود که ن مأخذي به شمار میتری. چنانکه قدیمیمیدهداحوال و اطالعات بی نظیري را به دست 
ق) پزشک و فیلسوف مشهور ه .  چهارمدوم، ق  ۀ(نیم» ابوسهل مسیحی« دربارةحاوي اطالعاتی 

ي نویسندگان بعدي در شرح است. به نحوي که مطالب آن در خصوص ابوسهل مسیحی، مأخذ اولیه
در علم » َارسطاطالیس«احوال او به شمار میرود. نظامی، ابوعلی سینا و ابوسهل مسیحی را خلف 

د که آنان در دربار خوارزمشاه خدمت میگویعلوم است، معرفی کرده و  ۀکه جامع هم» حکمت«
وعلی د. ابمیشونمیکردند اما بوسهل و ابن سینا بنا به درخواست سلطان محمود غزنوي، راهی دربار او 

 کرد. ابوسهل نیز بر همینکه راه را گم خواهند  میکندسینا براساس محاسبات نجومی پیش بینی 
د که از این سفر جان سالم بدر نخواهد برد. سرانجام با وقوع طوفان، ابن سینا با دشواري میگویاساس 

  )121و  122به طوس و نشابور میرود و ابوسهل از تشنگی جان میسپارد. (نظامی عروضی، همان، 
زیادي نیز هست چنانکه تخلیط البته چهار مقاله حاوي اغالط و اشتباهات دستوري و تاریخی 

نام مشاهیر، تقدیم و تأخیر سالها و عدم دقت در ضبط وقایع از این شمار است اما گاهی برخی از 
. (قزوینی، محمد، مقاالت قزوینی، میدهدقراین، احتمال خطا یا تصرّف ناسخان را در متن مزبور نشان 

  )56شعر فارسی،  ؛ همو، سیري در209، 1؛ زرین کوب، نقد ادبی، ج 1026
ند. احافظ محمود شیرانی و عالّمه محمد قزوینی نیز برخی از اشتباهات تاریخی آن را متذکّر شده

) عالّمه قزوینی در مقاالت خود ضمن 62؛ محمد ریاض صدیق شبلی، 1026-1030(قزوینی، همان، 
) 1030-1026ینی، همان، اشاره به اشتباهات تاریخی چهار مقاله به تصحیح این موارد پرداخت (قزو

اما استاد فروزانفر، نظر قزوینی را در اینباره صائب ندانست و با قلم تند و طنزآمیزي ، مطالب او را 
  )8-22پاسخ گفت. (فروزانفر، بدیع الزمان، مجموعه مقاالت و اشعار استاد فروزانفر، 

ي اوینی، طی دو مقاله، ردیهاستاد عباس اقبال آشتیانی نیز به حمایت از شأن واالي عالّمه قز
بر ایرادات استاد فروزانفر در اینباره نوشت و با ناپسند شمردن عمل استاد فروزانفر، لحن او را مالمت 

  )375-401کرد (اقبال آشتیانی، عباس، مقاالت عباس اقبال، 
چهار مقاله  مولّف چهار مقاله اطالع کافی در دست نیست اما برخی از دقایق زندگی او در دربارة

مذکور است از جمله این که تولدش قطعاً در اواخر قرن پنجم در سمرقند واقع شده و َاقّالً تا تالیف 
) در قید حیات بوده است. همچنین عمر خیام و امیر معزي را طی سفرهاي خود 552-555این اثر (

ان عالءالدین غوري در جنگ میان سلطان سنجر سلجوقی و سلط 547مالقات کرده است و در سال 
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واقع در حوالی هرات حضور داشته و پس از شکست غوریان مدتی طویل در هرات پنهان شده است 
  )1024-1026؛ قزوینی، محمد، همان، 105و  104و  101و  100و  65-69(نظامی عروضی، همان، 

  )160داند. (رشیدي تبریزي، یمولّف طربخانه نیز او را از شاعران مکتب خیام م
ظامی مالزم ملوك غوري بامیان بود و این اثر خود را به نام شاهزاده ابوالحسن حسام الدین ن

ملک شمس الدین محمد، پادشاه معروف غوري تالیف کرد.  ةعلی بن فخر الدین مسعود برادرزاد
  )962، 2؛ صفا، ذبیح اللّه ، تاریخ ادبیات در ایران، ج 1021(قزوینی، همان، 

باشد زیرا نویسنده در آن از مقامات  551تا  555ر مقاله باید حدود سالهاي تاریخ تالیف چها
د و نیز هنگام تالیف چهار مقاله، سلطان سنجر سلجوقی میبرتالیف شده نام  551حمیدي که به سال 

؛ قزوینی، 104، 65، 22وفات یافته در قید حیات بوده است. (نظامی عروضی، همان،  552که در 
  )961، 2؛ صفا، همان، ج1020و  1021همان، 

عاشر افندي  ۀکتابخان ۀهاي خطّی متعددي باقی مانده است از جمله نسخاز چهار مقاله نسخه
ق در هرات نوشته شده است و همین نسخه اساس کار مرحوم قزوینی  835در استانبول که به سال 

  بوده است. 
چاپ رسید، اولین چاپ انتقادي آن در تهران به  1305پس از آنکه چهار مقاله نخست در سال 

هجري در  1327توسط عالمه قزوینی با مقدمه، تصحیح و تعلیقات در انتشارات اوقاف گیب به سال 
  قاهره چاپ شد.

 ۀبه زبان اردو، ترجم _1چهار مقاله به چندین زبان ترجمه شده است که عبارتند از:  همچنین
پروفسور  ۀبه زبان انگلیسی، ترجم -2چاپ رسید.  مولوي احمد حسن صاحب سوانی که در دهلی به

به زبان عربی،  -3چاپ شد.  1921و  1899ادوارد براون که در دو صورت کامل و گزیده به سال 
تحت عنوان مقاله االربع که این ترجمه به صورت خالصه توسط عبدالوهاب اعظم و یحیی خشاب به 

چهارم آن در طب توسط عبدالباقی  مقالۀترکی، که به زبان  -4در قاهره صورت گرفت.  1949سال 
اي از آن به زبان فرانسه در دانشگاه استانبول به چاپ رسید. گولپینارلی ترجمه شد و سپس خالصه

در  1963نامه توسط باوفسکی و فوروژي کینا به سال به زبان روسی، به همراه یک مقدمه و واژه -5
هاي قزوینی توسط ایزابل که براساس متن معین و یادداشت به زبان فرانسه -6مسکو ترجمه شد. 
؛ 212و  165، 2در پاریس ترجمه شد. (براون، ادوارد، تاریخ ادبی ایران، ج  1969دوگاستین به سال 

  )623، 4؛ یوسفی، غالم حسین، در ایرانیکا، ج 811مصاحب، 
م کرد که برات رجب اعال 2007سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی نیز طی گزارشی در سال 

اویغوري مسلمانان چین، کتاب چهار مقاله را به زبان اویغوري ترجمه کرده است و  ۀسردبیر مجلّ
از سوي انتشارات شان ووین شوگوان  2005که در سال ،چینی آن ۀاین اثر بر مبناي ترجم ۀترجم

  چاپ شده بود صورت گرفته است. 
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  منابع:
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