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که تا کنون سه نسخه از آن شناسایی شده 1،اما ّ
متأسفانه چون
همۀ نسخهها ناقص هستند ،نام ِ اثر از آنها به دست نمیآید.
نویسنده در چند جا از خود نام برده و به  رویدادهای 
زندگیاش اشاره کردهاست و از همۀ این موارد میتوان
ّ
ّ
دانست که نام ِ او «تاجالدین بن اکرمالدین» بوده است که 
البته نام او و پدرش هر دو ساختار لقبی دارند .در برخی 
ً
نسبت «نخجوانی» را برای او یادکردهاند ،اما ظاهرا
منابع،
ِ
درست نیست؛ زیرا نویسنده در جایی از متن (گ121پ)
ً
صریحا اشاره کرده که در نخجوان غریب بود هاست:
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منقوالتی از چهارمقالۀ نظامی 
عروضی در متن فارسی گم نامی 
در احکام نجوم
ّ
نوشتۀ تاج الدین اکرم
علی صفری آق قلعه
ل

ّ
ّ
پسر سعدالدین
در نخجوان بزرگزاد های را امیرمحمد نامِ ،
میان ما محبّتی 
اسعد رحمهم هللا طالع میزان بود ...پس ِ
سبب این
و
عظیم واقع شد و من در آن شهر غریب بودم
ِ
تحصیل
ت او
محبّت از
سبب محبّ ِ
ِ
طرف من عشق بود ...و ِ
ِ
ّ
وقت بیماری و
میان ما بغایتی بود کی در ِ
علوم ...و محبت ِ
مفارقت او هرچ داشت از امالک و خانه و غالم همه نامکرد ِ
این داعی کرد و وفات یافت ،اما ّ
ه و قضات آنجا از
ایم
ِ
غایت بدبختی و جهل ،هیچ بدین داعی نگذاشتند...
ِ

پژوهشگر متون ،مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
alisafari_m@yahoo.com

ّ
کتاب مجمع النوادر اثر  احمد بن عمر  بن علی  نظامی 
عروضی سمرقندی در حد ود 550ق دربارۀ چهار گروه از
نزدیکان پادشاهان (دبیران ،سرایندگان ،اخترگویان و پزشکان)
ِ
و آدابشان نوشته شده و چون در آن ،یک «مقاله» به هر 
گروه اختصاص یافته ،به چهارمقاله معروف شد هاست.
این متن از دیدگاههای گوناگون اهمیّت دارد و به همین
ّ
ّ
علت با پژوهش دقیق و تعلیقات ّ
محمد قزوینی 
مفصل
ِ
چاپ و سپس بر مبنای همان چاپ ،با پژوهشهای افزودۀ
ّ
محمد معین تکمیل و از نو منتشر  شده و بارها تجدید
چاپ شد هاست.
شواهد نشان میدهد که چهارمقاله در سد ههای پیشین
مورد ّ
توجه بوده و نویسندگان ادوار گوناگون ،مطالبی را از
ّ
آن نقل کردهاند و قزوینی شماری از آنها را در مقدمۀ خود
برشمردهاست (قزوینی :1381 ،چهل-پنجاه و دو) .کهنترین
متنی که قزوینی به آن اشاره کرده ،کتاب دستور الکاتب
فی تعیین المراتب اثر  ّ
محمد بن هند وشاه نخجوانی،
نوشتۀ 767ق در آموزش ّ
ترسل است که گزید های از مقالۀ
دبیری چهارمقاله در آن نقل شد هاست (احمدی  دارانی،
ِ
 :1395سی  و هفت-سی  و نه) .اما جز این ،منقوالتی  از
اثر کهنتر  از اواخر  سدۀ هفتم نیز
چهارمقاله در یک ِ
دید همیشود.
اثر محل سخن ،یک نوشتۀ فارسی در احکام نجوم است

ّ
چنانکه خواهیم دید ،تاجالدین اکرم در جای دیگری از
اثرش اشاره کرده که  ده سال در نخجوان ساکن بوده و
ً
ظاهرا همین موضوع موجب شده که برخی پژوهشگران
او را نخجوانی بدانند ،اما این درست نیست .جز آنچه 
ّ
در باال یاد شد ،در جد ولی که تاجالدین اکرم در پایان
کتابش دربارۀ تاریخ برخی  بناهای  مرتفع آورده ،به 
ِ
ّ
بر دست بهاءالدین معشر که 
کردن مسجد بدیع
«عمارت
ِ
ِ
 .1این نسخهها عبارتند از:
ّ
ـ نسخۀ  Persan 166کتابخانۀ ملی فرانسه ،که بیتاریخ اما از اواخر سدۀ
ّ
نستعلیق ایرانی  و
هفتم یا اوایل سدۀ هشتم است .بلوشه  خط نسخه  را
ِ
ّ
متعلق به  سال 676ق  دانسته  (  )BLOCHET, 1912: 145اما در دورۀ کتابت
ً
نسخه ،هنوز نستعلیق ابداع نشد هبود و ضمنا در هیچ جای نسخه تاریخ
کتابت درج نشد هاست .ارجاعات ما در این مقاله به همین نسخه است،
مگر اینکه به نسخۀ دیگر اشاره شود؛
ـ نسخۀ 159ج دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران ،که بیتاریخ و از حد ود
نیمۀ دوم سدۀ نهم است (نکّ .
حجتی ،433-429 :1345 ،که  بسیاری  از
ّ
اطالعات نسخه را آوردهاست)؛
ـ نسخۀ  6468کتابخانۀ مجلس که بیتاریخ و از حد ود سدۀ دهم است (نک.
ّ
حسینی اشکوری ،46-45 :1389 ،که هیچ اطالعی از نسخه استخراج نکردهاست).
ّ
ّ
نسخۀ مجلس متعلق به ملکالشعراء بهار بوده ،اما در برخی منابع ،از یک
ّ
نسخۀ دیگر متعلق به او یاد شده که از سدۀ هفتم بوده و به کتابخانۀ مجلس
منتقل شد هاست .از چنین نسخهای در کتابخانۀ مجلس سراغ نداریم.
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ً
ظاهرا تألیف این کتاب چندین سال به درازا کشیده ،اما
نگارش بخشهای عمدۀ آن در میان سالهای  -673
678ق بود هاست ،زیرا در چند جای متن از اباقا (حک.
681-663ق) بهعنوان پادشاه روی  زمین یاد شده و در
جد ولی که بهعنوان مبدأ برخی از تواریخ در پایان کتاب
سال تحریر 
درج شده (گ216ر) به سال 676ق بهعنوان
ِ
پایان همین جد ول (گ270پ  ،
اشارت رفتهاست 3.البته در
ِ
ّ
محمد کججانی 
نسخۀ دانشکدۀ الهیات) به  درگذشت شیخ
ّ
همسر
درگذشت
ذیالحجۀ 677ق  و
در تبریز در
ِ
ِ
ّ
درگذشت
عالءالدین (ظ :عطاملک جوینی) در بغداد و
ِ
ّ
ّ
ّ
محمد بن شمسالدین جوینی  و چند رویداد
بهاءالدین
ّ
دیگر  در سال 678ق  اشاره شده و مشخص است که 
بخش جد ول در نسخۀ پاریس موجود نیست ،اما نسخه هم افتادگی 
 .2این
ِ
ندارد .در موارد بعدی هم که به این نسخه ارجاع شده چنین است.
 .3در جای دیگر (گ161ر) زایجۀ تحویل سال چهل و ششم از ایّام (وزارت ؟)
ّ
الدین صاحبدیوان در روز یکشنبه  نهم ّ
محرم سال 673ق ،برابر 
شمس
دهم مهرماهِ قدیم از سال  643یزدگردی ،درج شده و باز در جایی دیگر 
(گ10ر) از سال 675ق برابر با ّ 645
زمان حال یاد
یزدگردی بهعنوان
تامۀ
ِ
ِ
شد هاست.
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ّ
در ربیعاآلخر سنۀ سبع و سبعین و ستمایة هجریّة موالناء
ّ
ّ
ّ
ّ
بر موجب
دام علوه
معظم ...کمال الملة و الدین العارض
ِّ
ّ
ّ
اشارت مخدوم مخدومزادۀ جهان بهاءالحق و الدین عز
ِ
بر صوب اصفهان به همدان رسید و به 
کوه
ه
سیا
از
نصره
ِ
بندهخانه تشریف داد.
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ّ
ّ
خواجه  مجدالدین عالءالدولۀ همدان بود» در  59سال
تألیف آن بخش (676ق) اشاره کرده
پیش از تاریخ
ِ
ِ
(گ270پ ،نسخۀ دانشکدۀ الهیات) 2و افزوده که  امامت و
ِّ
ّ
فرزندان
ت آن مسجد به جد او ،مرحوم اکرمالدین و
تولیّ ِ
ِ
او ّ
مفوض شده بود هاست .از اینجا میتوان دانست که 
ً
ً
لقب
خاستگاهِ این خانواده
احتماال همدان بوده و ضمنا ِ
ِّ ّ
ّ
«اکرمالدین» پس از جد مصنف به پدرش اعطا شد هاست.
ضمن اینکه  میتوان دانست که  نویسنده در خانواد های 
دینی  زاده شد هاست .جز اینها ،در بخشی از آغاز متن
(گ35پ ،نسخۀ دانشکدۀ الهیات) مطلبی نقل شده که نشان
ّ
میدهد خانۀ مصنف در سال 677ق  ـ یعنی  در اواخر 
شهر همدان بود هاست:
تألیف و هنگام بازبینی کتاب ـ در ِ

ات
تکمیل متن تا سال 678ق ادامه داشتهاست .از عبار ِ
ِ
ّ
این بخش از جد ول میتوان دانست که تاجالدین اکرم در
سال 678ق در بغداد به سر میبردهاست .عبارت اخیری 
ّ
که دربارۀ سکونت مؤلف در همدان نقل کردیم نیز سال
677ق را نشان میدهد و همگی اینها مؤیّد تألیف کتاب
ً
در سالهای  یادشده است .هرچند ظاهرا سال اصلی 
تألیف همان 676ق بوده و تا دو سال بعد هم در آن بازبینی 
میشد هاست.
نویسنده در جایی از اوایل کتاب (گ139ر) اشاره کرده
که عمرش نزدیک به  45سال رسید هاست .اگر این اشاره
ودۀ آغاز تألیف کتاب ،یعنی همان حد ود
مربوط به محد
ِ
ّ
سال 676ق بوده ،پس والدت مصنف باید کمابیش در سال
631ق بود هباشد.
او در جایی از متن (گ131ر) اشاره کرده که در سال
672ق به تفلیس رسیده و با ارغوناقا و چند تن دیگر دیدار
داشتهاست .باز در جای دیگر  (گ104ر) حکایتی از سال
ّ
674ق  نقل کرده که  در مراغه  در حضور شمسالدین
صاحبدیوان روی  داده و در آن مجلس داستانی  دربارۀ
سنائی نقل شده که شخصی را از سکونت در مراغه بر حذر
ّ
پایان حکایت میگوید که 
داشته بوده و تاجالدین اکرم در
ِ
ّ
در مدت ده سال اقامتش در مراغه ،از این نوع قیاسات برای 
ول پیشگفته 
وی بسیار روی داد هاست .نیز در همان جد ِ
(گ270پ ،نسخۀ دانشکدۀ الهیات) اشاره کرده که پس از کشته 
ّ
انه در صفر 676ق بر دست مغوالن،
شدن معینالدین پرو
ِ
ِ
ّ
جوینی برای استمالت رعایای روم از نخجوان
شمسالدین
ِ
ّ
ات
به آن سوی  روانه  شده و
بستگان شمسالدین ،اد رار ِ
ِ
ّ
بسیاری از نقد و جنس برای تاجالدین اکرم فرستاد هاند.
ً ّ
پس احتماال مصنف در این سال همچنان در نخجوان مانده
و با جوینی همراه نشد هاست.
ّ
ار
تاجالدین اکرم را باید از جملۀ
ِ
«ماجراجویان» ادو ِ
ً
طبقات میانه به باالی 
ِ
قدیم به شمار آورد که معموال جزوِ
ّ
مات علوم ،به  فنونی 
جامعه  بود هاند و
جز آموختن مقد ِ
ِ
ّ
چون سپاهیگری ،کیمیاگری ،درآمدن به زی اهل ّ
فتوت یا
قلندریان و گاهی  نیز به  برخی  هنرها میپرداختهاند و
ً
عموما نیز سفر  و جهانگردی  از ویژگیهای  زندگی آنان

جستار
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ّ
بود هاست .اطالعات مربوط به این افراد ،بهصورت پراکنده
ً
در متون دید همیشود ،اما ظاهرا تا کنون دربارۀ آنان تکنگاری 
قابل ّ
توجهی  نگاشته  نشد هاست .از نمونههای  این افراد
میتوان به  ریاضیدان سدۀ پنجم ،علی  بن احمد نسوی 
(-393زنده تا 473ق) 4اشاره کرد که  از دورۀ جوانی  به 
فنون آن گرایش داشت (نسوی )75 :1354 ،و
سپاهیگری و ِ
کتاب بازنامه ،مهمترین اثر فارسی دربارۀ پرندگان و برخی 
ِ
سرگرمی او است .از
این
یادگار
شکاری،
ان
ر
جانو
دیگر از
ِ
ِ
ّ
دیگر نمونهها میتوان به ناصر خسرو و در ادوار متأخرتر،
ّ
ّ
مذکرانی چون ملحسین واعظ کاشفی و پسرش و همچنین
صادقیبیگ افشار اشاره کرد که بررسی زندگی و آثار آنان
میتواند زوایایی از زندگی اجتماعی آن دوره در طبقات
شیفتگان ماجراجویی ،را
میانه و باالی جامعه ،و بهویژه
ِ
ّ
ّ
مشخص کند .تاجالدین اکرم در جایی از کتابش (گ119پ-
120ر) برای نشان دادن تأثیر احکام نجوم در زندگی افراد ،به 
ّ
ّ
کلیّاتی از زندگی خود پرداخته که اطالعات خوبی در این
زمینه در اختیار میگذارد:

به سبب
به احتساب بصره و خوزستان موسوم شد
بع ِد آن
ِ
ِ
ّ
شهادت مشتری و آفتاب و زحل .و چون مریخ با آفتاب
ِ
بود ،این شغل و کار از پادشاهِ جهانگیر و جبّارصفت
وزیر و عاصف عصر،
چون هوالگو و خواجۀ نیکو سیر،
ِ
ّ
مخد وم ِ جهان ،صاحب دیوان الممالک شمسالحق و
ّ
ّ
ّ
نوبت دیگر  ادل
الدین عز نصره حاصل شد ...چون
ِ
شغل داعی ،علم و نجوم و حساب و
بگذشت ،کار و
ِّ
کتابت و معبّری و معزمی و کهانت بود و درین میانه به 
خدمت مشایخ عصر  و نامبرداران و بزرگان پیوست و
ِ
ِ
بعاقبت به گوشۀ عزلت نشست و زهد و تقوی و اجتناب
ّ
از خلق اختیار کرد .و این همه از اتفاقات و ممازجات
شهادات این کواکب بود.
و
ِ

از این عبارات میتوان دانست که او در سال 659ق ،یعنی 
ّ
پایمردی پدرش اکرمالدین
در حد ود  28سالگی ،به 
ِ
احتساب بصره و خوزستان را از سوی 
نخجوانی ،عمل
ِ
ِ
ّ
هوالگو (حک663-654 .ق) و شمسالدین صاحبدیوان
کار
به دست آوردهاست .نیز میتوان دانست که پدرش در ِ
بازرگانی (خرید و فروخت) بوده ،هرچند میتوان گمان برد
پیوستگان دستگاه حکومتی بوده و در
که شاید پدرش از
ِ
کنار آن ،به بازرگانی نیز اشتغال داشتهاست .از دعایی که 
ّ
ّ
تاجالدین اکرم برای پدرش آورده ،مشخص میشود که در
زمان نگارش کتاب ،هنوز زنده بود هاست.
ّ
ّ
ین اکرم و عبدالسالم کامویی
تاجالد
ّ
استادان
تا جایی که جستوجو کردیم ،تاجالدین اکرم از
ِ
خود در دانشهای گوناگون نام نبرده ،اما در همان جد ول
ّ
از عبدالسالم کامویی بهعنوان شیخ
پایان متن (گ217پ)
ِ
خود یاد کردهاست:

 ...کار این ضعیف در ّ
حفظ قرآن
تحصیل علوم و
اول،
ِ
ِ
ِ
خدمت پدر و خرید و
با
تجارت
و
نبوی بود
اخبار
و
ِ
ِ
ّ
تربیت عطارد به آخر آمد ،چه ،در مثلثۀ
نوبت
فروخت ،تا
ِ
ِ
ّ
تربیت
نوبت
ت تربیت درگذشت،
ِ
ِ
خود بود .و چون آن مد ِ
ّ
زهره درآمد کی صاحب حد درج عاشر بود ...تغییر حال
ِ
ّ
ّ
ت مال و منال ،تا
درآمد و تبد ِل احوال و پریشانی و قل ِ
آنچ یاد گرفته بود فراموش کرد و هرزهگردی و سپاهیگری 
و سواری اختیار کرد و جالء وطن گزید و عشق و عاشقی 
اوقات ،صنعت ضعیف،
بیشتر
و فساد ِ کار با دید آمد و
ِ
ِ
سرود گفتن و نرد و شطرنج باختن و سپاهیگری کردن و
عملداری بودی .و چون نوبت به آفتاب رسید ،و او در
حقیقت وت ِد عاشر  بود ،کارها استقامت گرفت و نفس
ّ
کارهاء عالیهمتانه  طلب
آرمیده شد و وقار گرفت و
ّ
مایه عنایت حق
ست
و
خمسین
میکرد تا در سنۀ تسع و
ِ
ّ
ک خداوند پدرم
تعالی  ّدررسید و بواسطۀ هم ِ
ت مبار ِ
ّ
ّ
جمیل او ـ متع هللا المسلمین
سعی
اکرمالملة و الدین و
ِ
ِ
بطول بقائه  ـ سعادت مساعدت نمود و از ّ
زی و پیشۀ
تبدیل صورت و اخالق کرد و
بیگانگان خالص یافت و
ِ
به دست خداوند پدر توبۀ نصوح کرد و موی برگرفت و
ِ

ّ
ّ
وفات سلطان المشایخ قطب الوقت زین الملة و الدین
ِ
ّ
ّ
ّ
عبدالسالم الکامویی قدس هللا روحه کی شیخ مصنف بود،
ِ
ّ
ّ
ّ
ال سنۀ سبعین و ستمایه.
در :عشر او ِل شو ِ
ِ

کامویی از مشایخ تأثیرگذار فرقۀ سهروردیه در سدۀ هفتم
ً
بودهّ 5
اما تقریبا هیچ از او نمیدانیم .درگذشت او در
 .5اسماعیل بن عبدالمؤمن بن ابومنصور ماشاده ،کتاب عوارف المعارف
ّ
همین عبدالسالم کامویی در سال 665ق به فارسی 
سهروردی را به سفارش
ترجمه کردهاست .عماد فقیه کرمانی و پیر جمال اردستانی در قرون بعدی 
از پیروان طریقۀ کامویی و اعقاب او بود هاند.

 .4برای شرح احوال و تحلیلی دربارۀ آثار ریاضی او نک .قربانی.1370 ،
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ّ
متن تاجالدین اکرم

چهارمقالۀ چاپی

دامن
تسییر خواجه هم در
و
ِ
ِ
عمر  و بقایاء زندگانی  بود.
تسییر من راندهای و 
گفت:
ِ
از قواطع زواید و نواقص
ِ
بررسیده و  بنگرسته کی 
طبیعت من کی 
انحالل
ِ
ِ
خواهد بود و آن قضا ِء مبرم و
حکم ِ ناگزیر در کدام تاریخ
بر من گذرد و کی  نزول
کند؟

دامن عمر  و
و خواجه  در
ِ
بقایای زندگانی بود ،گفت:
تسییر  بران و بنگر  که 
طبیعت من کی 
انحالل
ِ
ِ
ّ
خواهد بود و آن قضا ِء البد
و آن حکم ِ ناگزیر در کدام
تاریخ نزول خواهد کرد؟

ً
ّ
های متن تاجالدین اکرم بر ضبط
ط
ضب
با این حال لزوما
ِ
نسخههای چهارمقاله برتری ندارد و به هر حال الزم است
ّ
تا در تصحیح این بخشها ،هر دو بهدقت بررسی شوند .در
دنباله به یادکرد سه حکایت میپردازیم.

ّ
 .6تاریخ 696ق یادشده در مجمل فصیحی در منابع متأخر نقل شد هاست
(مشهدی نوشآبادی .)130 ،120 :1398 ،برخی شواهد این گمان را به ذهن
متبادر میکند که  شماری  از تاریخهای  یادشده در مجمل فصیحی،
برساختۀ نویسندۀ آن است.
ً
 .7ظاهرا این نسخه  اکنون بهشمارۀ  1954در موزۀ هنر  ترکی  و اسالمی 
ّ
(استانبول) نگهداری  میشود (برای  مشخصات و یکی  از تصاویر  نسخه 
نک.)ROXBURGH, 2005: 70-71 .
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کتاب مجمل فصیحی در سال 696ق  ثبت شده؛ 6اما
ّ
تصریح مؤلف ما ـ که مرید کامویی بود ه  ـ نشان میدهد که 
سال 670ق درست است .یعنی حتی سال درگذشتی هم
که از کامویی در منابع ثبت شده ،نادرست است.
ّ
چهارمقاله و کتاب تاجالدین اکرم
ّ
چنانکه  اشاره شد در کتاب تاجالدین اکرم منقوالتی  از
چهارمقاله درج شد هاست .این منقوالت شامل سه حکایت
ّ
مان چهارمقاله است .وجه 
کامل از مقالۀ مربوط به  منج ِ
ّ
اهمیّت این حکایات آن است که  تاجالدین اکرم این
تصرف ـ یا با ّ
حکایات را بد ون ّ
تصرف بسیار اندک  ـ نقل
ً
نسخههای اثر او (نسخۀ پاریس)
کرده و ضمنا چون یکی از
ِ
از سدۀ هفتم یا هشتم است ،از دیدگاهِ قدمت اهمیّت بسیار
دارد .بهویژه که کهنترین نسخۀ موجود از چهارمقاله ّ
مورخ
ً
835ق  است 7و همین نسخه  هم مستقیما مورد استفادۀ
ً
رونویس واسطه 
قزوینی و معین قرار نگرفته و عمال از یک
ِ
بهره بردهاند (معین :1381 ،هفتاد و هفت).
متن بازخوانیشدۀ سه  حکایت منقول در
در این
جا ِ
ّ
مبنای ضبط متن و
نوشتۀ تاجالدین اکرم را درج میکنیم.
ِ
ّ
رسمالخط ،نسخۀ کتابخانۀ ملی فرانسه  (با نشانۀ پ) است
و اختالفات نسخۀ کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات دانشگاه
تهران (با نشانۀ ل) در پاورقیها ثبت شد هاست؛ مگر مواردی 
که ضبط نسخۀ دانشکدۀ الهیات برتر بوده و در متن آورده
شد هاست .ناگفته نگذاریم که نسخۀ دانشکدۀ الهیّات ،تا
ّ
ّ
توجهی  مضبوط است و تصحیح متن بد ون
حد قابل
استفاده از آن ممکن نیست؛ ضمن اینکه  این نسخه 
ً
بخشهایی  از متن را دارد که  اصوال از نسخۀ پاریس
افتاد هاست.
چون متن چاپی  چهارمقاله در دسترس پژوهشگران
هست ،برای  پرهیز از افزایش حجم مقاله  از یادکرد

وجن ماکحا رد یمان مگ یسراف نتم رد یضورع یماظن ۀلاقمراهچ زا یتالوقنم

اختالفات آن چشمپوشی  کردیم .فقط در اینجا اشاره
ّ
میکنیم که برخی از ضبطهای متن تاجالدین اکرم نشان
ً
میدهد که ظاهرا شماری از اشتباهات تاریخی چهارمقاله،
ماحصل نقص نسخههای موجود بود هاست .برای نمونه در
چهارمقاله دربارۀ مرگ نظامالملک آمده« :و کار را منتظر 
بر دست آن جماعت
بنشست تا که رمضان اندر آمد و ببغداد
ِ
شهید شد» (نظامی عروضی .)99 :1381 ،در تعلیقات متن
چاپی اشاره شده که کشته شدن نظامالملک «ببغداد» سهو
است (قزوینی )283 :1381 ،و در پاورقی افزودهاند که :مراد
از «آن جماعت» فدائیان اسمعیلیه است .درحالی که ضبط
همین عبارات در متن ما چنین است« :و کار را منتظر 
بنشست تا که ماهِ رمضان درآمد و مالحده در راهِ بغداد او را
ً
لفظ
شهید کردند» .با این ضبط ،متن عمال مشکلی ندارد و ِ
بر متن چاپی برتری دارد،
متن ما آمده،
ِ
«و مالحده» که در ِ
زیرا کاربرد لفظ مالحده در سدۀ ششم برای اسماعیلیان
رواج کامل داشتهاست.
ّ
برخی  دیگر  از ضبطهای  کتاب تاجالدین اکرم هم
اصیلتر مینماید چنانکه در این دو عبارت :

جستار
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کرد .13قرضی  کی  داشت بگزارد و آنجا که  دست رسید
خشنود کرد .خصمان را بحلی  خواست و کار را منتظر 
بنشست تا که ماهِ رمضان درآمد و مالحده 14در راهِ بغداد
او را 15شهید کردند؛ ـ انار هللا برهانه و وسع علیه رضوانه .
حالت آن ضربه  چشیدن میگویند در نهاون ِد
[و در
ِ
ک
همدان بود؛ این ابیات بفرمود و به 
ِ
حضرت دارالمل ِ
سپارش فرزن ِد خویش کرد؛ بیت:16
سلطان فرستاد و
ِ

حکایت نخست
گ184پ؛ نسخۀ دانشکدۀ الهیات گ232پ؛
نسخۀ پاریس ،ص
نظامی عروضی100-98 :1381 ،

نظامی
اوی آن
 ...و ابتدای  این به  حکایتی  کرد که  ر ِ
ِ
عروضی است ...حکایت :چنین روایت 8کند کی :حکیم
ّ
خدمت خواجۀ
مان نیشابور بود و
ِ
موصلی  از طبقۀ منج ِ
بزرگ نظامالملک کردی ـ رحمه هللا  ـ و در ّ
مهمات ،خواجه 
مشورت با او کردی و رای و تدبیر ازو خواستی.
فتور قوی ظاهر شدن
چون موصلی را سال بآخر آمد و ِ
ّ
گرفت و استرخاء بدن بادید آمد ،و نیز آن سفرهاء شاق
بجانب عراق نتوانست کردن ،از خواجه اجازت طلبید تا به 
ِ
نشابور رود و بنشیند و هر سال تقویم و تحویل میفرستد.
دامن عمر و بقایاء زندگانی بود.
تسییر 9خواجه هم در
و
ِ
ِ
تسییر من راند های  و از قواطع زواید و نواقص
گفت:
ِ
ِ
طبیعت من کی خواهد بود
بنگرسته کی انحالل
بررسیده و
ِ
ِ
و آن قضا ِء مبرم و حکم ِ ناگزیر در کدام تاریخ بر من گذرد
و کی نزول کند؟ حکیم موصلی در جواب گفت :بعد از
وفات من به شش ماه.
خواجه اسباب ترفیهِ او بفرمود و
ِ
ِ
ّ
موصلی به نشابور شد و مرفه و آسوده بنشست و  هر سال
تقویم و تحویل به حضرت خواجه فرستادیّ .
اما هر گاه کی 
ِ
11
کسی از نیشابور 10دررسیدی ،خواجه نخست از حکیم
سالمتی او شنیدی،
خبر
پرسیدی کی چگونه است ،و تا ِ
ِ
خوشطبع و گشاد هروی بودی .تا در سنۀ خمس و ثمانین
و اربعمایه ،قاصدی از نیشابور دررسید و خواجه از موصلی 
ارث
پرسید .درحال خدمت کرد و
گفت :صدر اسالم و ِ
ِ
اعمار باد! موصلی کالبد خالی  کرد .خواجه فرمود :کی؟
ّ
جمادیاالول جان به صدر اسالم داد.
گفت :در نیمۀ ماه
کار خود نگریست.
خواجه عظیم رنجوردل گشت و در ِ
ّ
مسجل کرد و اد رارات را توقیع فرمود و
اوقاف 12را
وصیّتنامه نبشت و بندگانی را کی دل فارغ کرده بود ،آزاد

ّ
ت عمــرم
آمــد نــود و شــش ز قضــا مــد ِ
ضربت یک کارد بمردم
وانــدر سفر  از
ِ

اقبال تو ای  شاهِ جهاندار
هرچند به 
ِ
ّ
گـــرد ِ ستم از چــهــرۀ ایـــام ستردم
منشـور نکونامـی  و طغـرای  سـعادت
ِ
پیـش ملکالعـرش بـه توقیـع تـو بـردم
ِ
ِ
خدمت دیرینه  به  فرزند
بگذاشتم این
ِ
17
او را به  خدا و به  خداوند سپردم]

حکایت دوم

نسخۀ پاریس ،گ 186ر؛ نسخۀ دانشکدۀ الهیّات ،گ233پ234-ر؛
نظامی عروضی98-96 :1381 ،

 ...چنانک نظامی عروضی آورده است؛ حکایت :که
داودی پسر ابوالقسم داودی عظیم معتوه بود ،بلک
محمود
ِ
ّ
اعمال
مجنون .و از علم ِ نجوم ،زیاده حظی نداشت .و از
ِ
نجوم ،مولودگری  دانستی  و در ّ
مقومیش شک بود .و
خدمت امیرداد ابوبکر مسعود تاجر کردی؛ ّ
اما احکام ِ او،
ِ
ِ
تر قرین صواب بودی.
بیش
ِ
ّ
دیوانگی او تا حدی  بود کی  خداوند ملکالجبال،
و
ِ
امیرداد را جفتی سگ داده بود از فرستادۀ غور؛ سخت بزرگ
به اختیار خویش با آن هر دو سگ در جنگ
و مهیب بودند.
ِ
18

 .13ل + :و.
 .14ل + :او را.
 .15ل - :او را.
 .16ل :شعر.
 .17بخش میان دو چنگک در چهارمقالۀ چاپی نیست و شاید مرتبط با این
متن باشد .بیت آخر این شعر با تغییری در نخستین مصراع ،آخر این
شعر در جای دیگری از چهارمقاله یاد شده (نظامی عروضی)66 :1381 ،
ّ
که مربوط به ابیات برهانی در سفارش فرزندش امیرمعزی است.
 .18ل - :که.

 .8ل :حکایت.
سین کشیدۀ بیدندانه]؛ ل :نیر.
 .9پ :تسیز [با
ِ
 .10پ :نیسابور [دو حرف نخست بینقطه]؛ ل :نشابور.
 .11ل + :موصلی.
 .12پ :اوقات.
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حکایت سوم

نسخۀ پاریس ،گ205ر205-پ؛ نسخۀ دانشکدۀ الهیّات ،گ 257پ؛
نظامی عروضی91-90 :1381 ،

نظامی عروضی  چنین گوید کی :یعقوب اسحق کندی 
یهودی بود ّ
روزگار
اما
ِ
ّ ِ
فیلسوف زمانۀ خویش بود و حکیم ِ
به خدمت امیرالمؤمنین مأمون رضی هللا عنه مرتب
خود و
ِ
َ
َ
32
دست یکی از
روزی پیش مأمون درآمد و بر زب ِر
بود.
ِ
ِ
ّ
ایمۀ اسالم بنشست .آن امام طیره شد و گفت :تو مردی 
ّ
دست من نشینی؟ یعقوب گفت :از
بر زبر
ذمی باشی ،چرا
ِ
ِ
برای  انک انچ تو دانی  من همه  دانم و انچ من دانم تو

 .19ل« :در وی»؛ «بروی» را میتوان «بر وی» و «به روی» خواند و لذا همان
را در متن آوردیم.
 .20مطابق تعلیقات قزوینی ،این رویداد در سال 507ق  بوده ،اما جنگی 
درنگرفته و به صلح انجامید هاست (قزوینی.)283 :1381 ،
 .21پ ،ل :خوران.
 .22پ :بمآوراءالنهر.
 .23در ل «محمد خازن» نیز خواند همیشود.
میزبانی [حرف «ب» بینقطه].
 .24پ:
ِ
 .25ل - :و.
 .26ل :بیکبار.
 .27پ :سلطا.
 .28ل :ناجوانمرد.

 .29پ :دشنام دشنود .متن از ل است.
 .30ل :میکرد.
 .31ل :بر.
به معنی نوعی کرسی هم بود هاست.
«دست»
 .32واژۀ
ِ
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هعلق قآ یرفص یلع

رفتی و از ایشان به سالمت خالص یافتی.
ّ
ّ
ّ
ان معزی 
وقتی در
ار عطاران بر دک ِ
شهر هرات در باز ِ
ِ
ّ
اهل فضل نشسته بودند و از هر 
حداد ِ طبیب ،جماعتی از ِ
مگر بر لفظ یکی برفت کی بزرگا
جنس سخن میگفتند؛
ِ
مردا که بوعلی سینا بوده است .او را دیدم کی در خشم
ات
شد و رگها ِء گردن برخاست و ستبر شد و همه امار ِ
غضب بروی 19پدید آمد و گفت :ای  فالن! بوعلی  که 
بودست؟ من هزارچن ِد بوعلیام؛ چه ،هرگز بوعلی  با
گ
پیش امیرداد با دو س ِ
گربهای جنگ نکرده است و من در ِ
غوری جنگ کردهام .پس مرا آن روز حقیقت شد کی او
دیوانه است.
ّ
20
اما با آن دیوانگی گوید دیدم در سنۀ ثمان و خمسمایه
سنجر به دشت خوزان  21فروآمده بود و روی به 
که سلطان
ِ
ّ
23
ّ 22
به حرب محمد خان  ،امیرداد سلطان
ماورالنهر داشت
ِ
25
به کنار رود آمد
روز سیم
را میزبانی  24کرد بغایت نیکو و
ِ
ِ
از آن ماهی.
نشاط شکار همیکرد
و در کشتی نشست و
ِ
ِ
در کشتی داودی را پیش خواند تا از آن جنس دیوانهوار
چیزها میگفت و سلطان میخندید و میرداد صریح دشنام
دادی .بیکباری  26سلطان  27فرمود :داودی حکم کن تا این
ماهی کی این بار گیرم چند من بُ َود؟ داودی گفت :شصت
برکش .سلطان شصت برکشید ،و او ارتفاع گرفت و
ساعتی  ببود .گفت :اکنون درانداز .سلطان درانداخت.
پس حکم کرد که این ماهی کی درافتد ،زیادت از پنج من
باشد .میرداد گفت :ای ناجوامرد  !28درین رود ماهی پنج
من از کجا باشد؟ داودی  گفت :خمش ،تو چه  دانی؟
میرداد خاموش گشت؛ ترسید که اگر استقصا کند ،دشنام ِ
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ات
دگر شنود  .29چون ساعتی برآمد ،شصت گران شد و امار ِ
انک صید درافتاده است پدید آمد .سلطان چون شصت
ماهی بزرگ درافتاده بود ،چنانک برکشیدند،
برکشید،
ِ
شش من بود.
ّ
سلطان عالم شگفتیها
همه حریفان بهتعجب بماندند و
ِ
جای شگفت بود .فرمود :داودی چه خواهی؟
نمود و الحق
ِ
خدمت کرد و گفت :ای خداون ِد عالم! جوشنی خواهم و
سپری و نیزهای تا با باوردی جنگ کنم .و این باوردی،
سرهنگ امیرداد بود؛ داودی  را با او ّ
به سبب
تعصب بود
ِ
ِ
لقب کی  او را شجاعالملک نوشتندی  و داودی  را
شجاعالحکما ،و داودی  مضایقت همیکرد 30کی  او را
شجاع منویسید .و آن را امیرداد بدانسته  بود و پیوسته 
داودی را با او درانداختی.
ّ
دیوانگی محمود ِ داودی هیچ شکی نبوده
فیالجمله در
ِ
است و این حکایت بدان آوردم تا مخد وم را معلوم شود
شرایط آن باب است
کی در احکام ِ نجوم ،عته و جنون از
ِ
و آن کس کی در علم ِ هیئة دانا بُ َود ،گوید احکام بر کار
دانستن هیئة چه فایده باشد؟ بلک این
نیست ،پس 31در
ِ
علم ،وهمیّات از قسم ِ تجارب است .و درین طعن نتوان
زدن .و هللا اعلم.
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مشاهیر بغداد .راه خواست و دررفت و بر یعقوب سالم
و
ِ
کرد و ثنا گسترید .گفت بدان آمد هام که بر موالنا از علم ِ
نجوم چیزی خوانم و فاید های حاصل کنم .یعقوب تقویم
تحویل خویشتن خواست از غالم و در آن نگریست و
و
ِ
مشرق به کشتن من عزم کردهای نه به 
جانب
گفت :تو از
ِ
ِ
علم ِ نجوم خواندن؛ لیکن از آن بازگردی و پشیمان شوی و
ّ
امت ّ
ّ
ّ
د علیه الصلوة
محم
در علم ِ نجوم به حدی رسی کی در ِ
ّ
و ّ
معتبرتر منجمی نباشد.
السالم از تو
در حال ّ
مقر آمد و حاضران همه عجب ماندند.
میان کتاب بیرون گرفت و بشکست
ابومعشر بلخی کارد از ِ
و احوال بگفت و زانو خم کرد و پانزده سال بر وی علم ِ
نجوم خواند تا در علم ِ نجوم رسید بدانجا که رسید.

ندانی .آن امام ،او را به نجوم میشناخت و از دیگر علوم
باخبر نبود .امام گفت :من بر پارۀ کاغذ چیزی نویسم ،اگر 
ّ
تو بیرون آری کی چه نبشته است بر آن ،تو را مسلم دارم.
پس گرو ببستند33؛ از امام ،ردا و از یعقوب ،استر  با
سرافسار زر 34کی  هزار دینار ارزید و بر  در
ساخت
ِ
ِ
35
استاده بود.
پس دوات خواست و بر پارۀ کاغذ چیزی نبشت 36و در
نهالی خلیفه نهاد .پس یعقوب برخاست و ارتفاع گرفت
زیر
ِ
ِ
و طالع درست کرد و بر تخته و ریگ ،زایجۀ طالع راست
کرد و کواکب را ّ
درجات بروج درست کرد و
مقوم کرد و
ِ
شرایط ضمیر بیرون آوردن بود
مراکز به دست آورد و انچ
ِ
بجاء 37آورد و گفت :یا امیرالمؤمنین! بر آن کاغذ چیزی 
ّ
که اول آن نبات بوده است و آخر حیوان شده.
نبشته 38است
زیر نهالیجه کرد و کاغذپاره برداشت ،بر 
مأمون دست در ِ
ّ
انجا نبشته 39بود کی :عصاء موسی .مأمون عظیم تعجب کرد
و امام شگفتیها نمود .پس ردا از وی درربود و دو پاره کرد
پیش مأمون و گفت :دو بافتابه 40کنم.
ِ
این سخن در بغداد فاش شد و از بغداد به خراسان
سرایت کرد و منتشر گشت .فقیهی از فقهاء بلخ ،ازانجا
ّ
ب دانشمندان بُ َود ،کتابی در نجوم بدست کرد و
که تعص ِ
میان کتاب تعبیه کرد و بر عزم ِ بغداد روانه شد
کاردی در ِ
و آغاز نجوم کند و فرصت
به درس یعقوب حاضر شود
تا
ِ
ِ
نگاه دارد و ناگاه او را هالک کند.
بدین داعیه ،منزل به منزل و شهر به شهر همیآمد تا به 
بغداد رسید .به گرمابه رفت و برآمد و جامۀ پاکیزه درپوشید
روی به سوی 41خانۀ یعقوب
و آن کتاب در آستین نهاد و
ِ
سرای یعقوب رسید ،بسیار مرکب با
در
کرد .چون به  ِ
ِ
ساخت زر دید ایستاده؛ چه از بنیهاشم و [چه] از معارف
ِ
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