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1. Introduction 

Fasih Khafi (1466-1398 A.D) has written the book “Mojmal Fasihi” in 

the 9th century AH. Some of the anecdotes of Nizami Aroozi's Chahar 

Maghaleh have been narrated in Mojmal Fasihi. Whether or not Fasih 

Khafi has used Chahar Maghleh in mentioning these stories, requires 

detailed research and more familiarity with Mojmal Fasihi. 

Transtextuality is a theory that deals with the relationship between 

texts. Knowing a book, like any phenomenon, requires familiarity 

with its sources and origins, and recognizing what sources a person 

used in writing his/her book helps the reader to examine that work in 

terms of content and form. Investigating texts of the past is inevitable 

in order to get familiar with classical Persian literature, and, since a 

correct understanding of any work requires knowledge of its sources, 

for a comprehensive understanding of a text, its relationship with the 

texts before and after it should be examined. For this reason, it seems 

necessary to examine Mojmal Fasihi in order to prove that Chahar 

Maghaleh - which is not included in the list of sources in Mojmal 

Fasihi - was one of the sources used by Fasih Khafi in narrating some 

of the stories.  

 

2. Methodology 

This research has been done based on the library method in such a 

way that after a detailed study of Mojmal Fasihi and Chaharh 
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Maghaleh, the necessary data were collected and a comparative 

analysis was conducted; the commonalities, similarities and common 

features between the narratives were compared. To prove the 

hypothesis claimed in this study, the theory of transtextuality has been 

used. Two types of transtextuality, i.e. intertextuality and 

paratextuality, have been used in research data analysis.  

 

3. Discussion 

Like many other books, Mojmal Fashihi is related to the works before 

and after it. By his own admission, Khafi has used many sources in 

writing this book; however, since he has not explicitly introduced the 

sources, it is impossible to talk about them with certainty. Several 

books are seen in the list of sources of Mojmal Fasihi, but no one has 

mentioned Chahar Maghaleh as a source for Mojmal Fasihi. This 

study aims to prove that in the writing of Mojmal Fasihi, Chahar 

Maghaleh has been directly used. Khafi has narrated three stories 

from Chahar Maghaleh in his book, but in order to avoid accusations, 

he has refrained from stating the source in most cases. There are two 

types of transtextuality between the two books Mojmal Fasihi and 

Chahar Maqghleh. The use of Mojmal Fasihi of the first article of 

Chahar Maghaleh follows the rule of intertextuality and its 

relationship with the third article of that book follows paratextuality. 

By referring to the paratextuality in the story of Khayyam's prophecy 

in the seventh story of the third article, as well as the intertextuality in 

Khafi's narration of the story of Scafi and Makan with the first and 

second anecdotes of the first article of Chahar Maghaleh, it is proved 

that, in the story of Skafi and Makan - the source of which is not 

mentioned - the author of Mojmal Fasihi has directly used Chahar 

Maghaleh. In order to prove this claim, in comparing the narratives of 

these two sources, historical mistakes, similar phrases in the 

narratives, common details between them and the type of 

arrangement of the narratives have been relied upon. In addition to 

the mentioned reasons, it should be noted that the first and second 

anecdotes come together in the first article of Chahar Maghaleh. 

When mentioning the events of the year 386 AH, Fasih Khafi also 

mentions the death of Skafi; immediately after the story of Skafi, 

writing a letter to Noah bin Mansour and using the Quranic verse in 

that letter, he tells the story of Makan's murder (ref: Khafi, 2007: 
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553). Here, following Nizami, Makan, who was killed by Tash, is 

considered to be the secretary of Noah bin Mansour, while before 

that, under the events of the year 329 AH, he refers to the killing of 

Makan by the unfortunate Amir Ali, and considers him the secretary 

of Amir Nasr bin Ahmad - which seems to be more correct (ref: 

Khafi, 2007: 51).  Therefore, in describing the events of 329, Fasih 

Khafi mentioned the killing of Makan once, but when he talks about 

the death of Skafi in 386, he immediately mentions the killing of 

Makan again with the same historical mistakes and details in Chahar 

Maghaleh. This study confirms the fact that, because of his great trust 

in the prosodic system, Fasih Khafi, in mentioning the events of the 

year 386 - which refer to the death of Skafi and Makan - has used 

Chahar Maghaleh, and narrates his stories with the same order, details 

and historical mistakes.  

 

4. Conclusion 

Mojmal Fasihi is a historical book in which the author narrates, in a 

chronological order, the events of each year from the time of Adam's 

descent to the time of the author life (1398 A.D). In order to avoid 

prolonging the speech, Fasih Khafi has mostly refrained from 

mentioning his source. However, by comparing the text of Mojmal 

Fasihi and Chahar Maghaleh, it is found that Fasih Khafi mentioned 

the events of 386 while referring to the death of Skafi and the murder 

of Makan; two short narrations about these two people have been 

stated without mentioning the source. By referring to intertextuality 

and paratextuality, it is proved that the source of these two narratives 

in Mojmal Fasihi is Nezami Aroozi’s Chahar Maghaleh, and that 

Fasih Khafi has used this book consciously and without 

intermediaries. The reasons for proving this claim are: 

 1. In his book Mojmal Fasihi, in the story of Khayyam's prophecy 

about the falling of flower leaves on his grave, Fasih Khafi 

establishes a paratextual relationship with Chahar Maghaleh and 

mentions the name of "Nizami Aroozi Samarkandi" as the source of 

his narration. This paratextual relationship proves that Fasih Khafi 

must have seen, studied, and directly used Chahar Maghaleh. 

 2. In the story of the death of Skafi and the murder of Makan, Fasih 

Khafi has committed the same historical mistakes in mentioning the 

events of the year 386, which can also be seen in Chahar Maghaleh. 



Journal of Prose Studies in Persian Literature  4 
Year 25, No. 51, Summer 2022 
 _______________________________________________________________  

 

Paying attention to these historical mistakes and the use of some 

similar phrases and terms, and mentioning some common details - 

which cannot be coincidental to this extent - along with Khafi's use of 

the paratext of the name of the author of Chahar Maghaleh prove that 

Khafi is referring to Chahar Maghleh in mentioning these two 

narrations.   

3. In Chahar Maghaleh, after the Skafi incident, the murder of Makan 

by Tash is mentioned. In Mojmal Fasihi, while mentioning the events 

of the year 386, immediately after mentioning the death of Skafi, the 

murder of Makan by Tash is brought, while before that, in the 

narration of the events of 329, the story of Makan's murder was 

mentioned and attributed to another person. 

Based on these reasons, in telling the two narratives of the death of 

Skafi and the killing of Makan bin Kaki (which is narrated in the 

events of the year 386), Fasih Khafi's source is probably Chahar 

Maghaleh by Nezami Aroozi Samarkandi.  

 

Keywords: Mojmal Fasihi, Chahar Maghaleh, Transtextuality, 

Common. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  1401 بهار و تابستان، 51شمارة  دورة جديد، ،25سال 

 
 از چهارمقاله یحیاستفادة مجمل فص

 (تیّترامتن ةيّبا استفاده از نظر یحیدر مجمل فص تي)اثبات چهارمقاله به عنوان منبع دو روا

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2ی اریزهرا اخت، دکتر 1یی د رعنامحمّ

 چکیده
 

هـ.ق( كتاب مجمل فصیحی را در قرن نهم هجری نگاشت، غالبـا  هـر 845-777فصیح خوافی )
نوعی با آثار قبل و بعد از خودش در ارتباط است. آگاهی از مأخذ يک اثر به شـناخت هـر اثری به

های شناخت محتوا، ساختار و جايگاه يک اثر، پی بردن بـه يکی از راهكند. چه بهتر آن كمک می
اسـت كـه بـه انـوا   ایمیزان و چگونگی ارتباط آن با آثار قبل از خودش اسـت. ترامتنیّـت نظريّـه

پردازد. فصیح خوافی در بسیاری از مـوارد بـه منظـور جلـوگیری از ارتباط بین متون با يکديگر می
هـای وفـات اسـکافی و عصـیان ماكـان نبع خودداری نمـوده  از جملـه روايـتاطالة كالم از ذكر م

اند. هدف پژوهش يافتن منبع خـوافی در ايـن هـ.ق بیان شده386كاكوی كه در شمار حوادث سال 
دو حکايت و اثبات آن است. با تعمق در دو كتاب چهارمقاله و مجمل فصیحی و بررسی و مقايسة 

امتنیّت، مشخص گرديد كه سه حکايت چهارمقاله در مجمل فصیحی نیز آن دو با توجه به نظريّة تر
هـای مشـابه و جزایـات مشـتر، بـین دو اند. وجود اشتباهات تاريخی مشـتر،، عبـارتذكر شده

هــای اول و دوم مقالــة اول هـــ.ق و حکايــت386روايــت مجمــل فصــیحی در ذكــر حــوادث ســال 
ی پیشگويی خیّـام در مجمـل فصـیحی بـا حکايـت چهارمقاله، همچنین پیرامتنیّت موجود در ماجرا
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نمايد چهارمقالـه كـه در قـرن ششـم هجـری توسـی نظـامی هفتم از مقالة سوم چهارمقاله اثبات می
هايی اسـت كـه در ذكـر حـوادث سـال عروضی نوشته شده، منبع فصیح خوافی در نگارش روايت

 هـ.ق در مورد اسکافی و ماكان آورده است. 386
 

 .اشتراكات ت،یّچهارمقاله، ترامتن ،یحیمجمل فص  :یکلیدهایواژه

 

 مقدمه -1

های چهارمقالة نظامی عروضی در كتاب مجمل فصیحی روايت برخی از حکايت  

ها از چهارمقاله استفاده هـ.ق( در ذكر اين حکايت845-777كه فصیح خوافی )اند. اينشده

مل فصیحی است. شناخت كتاب نیز كرده يا خیر، نیازمند تحقیق دقیق و آشنايی بیشتر با مج

های آن است. دانستن ای نیازمند آشنايی با آبشخورها و خاستگاهمانند هر موجود يا پديده

كند تا آن كه فردی در تألیف كتابش از چه منابعی استفاده كرده، به خواننده كمک میاين

اين هدف از نظريّة اثر را از لحاظ محتوی و شکل مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به 

  ترامتنیّت بهره گرفته شد.

 بیان مسئله -1-1

نیاز بداند. مجمل فصیحی نیز مانند بسیاری تواند خود را از ساير آثار بیهیچ اثری نمی

های ديگر با آثار قبل و بعد از خودش ارتباط دارد. مؤلّف به اذعان خود در از كتاب

های دراز از مطالعة و اين نسخه را به سال»رده نگارش اين كتاب از منابع زيادی بهره ب

: شصت و يک(، او 1386)خوافی، « تواريخ و جرايد بزرگان و كتب متقدمان جمع آورده

هايی چین كرده و يا از يادداشتهای موثق دستاز كتاب»در ذكر وقايع مربوط به هر سال 

 (342-344 /1 ،1355)صفا، « آورد استفاده نموده.كه از وقايع فراهم می

اش را به طور صريح معرفی نکرده است، از آنجايیکه فصیح خوافی منابع مورد استفاده     

طور قطع در مورد منابع كتابش صحبت كرد. او از بیان منابعش همین امر باعث شده نتوان به

چون در اين مجمل از اطناب احتراز واجب شمرد، از مفصّل و زوايد »كند خودداری می

( آنچه برای فصیح خوافی اهمّیت داشته مطلبی است كه 6: 1386)خوافی، « اب نموده.اجتن

اگر متعرض نام كتابی كه از »بیان كرده، نه گوينده و منبع آن مطلب  زيرا او معتقد است 
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در دانشنامة زبان و ادب ( 6: 1386)خوافی، « ماند.شد از مقصود بازمیآنجا نقل افتاده، می

( و 389: 1393ين سخن تأكید شده است. )ن.،: ناجی نصرآبادی، نیز بر ا فارسی

 منابعی را كه فصیح خوافی از آنها استفاده كرده، برشمرده است.

تاريخ المصريّین ابن يونس، كتاب النّور محمد بن علی سهلگی، رسالة قدسیّة خواجه »     

 مستوفی، تاريخ الرّسل و محمد پارسا، تاريخ بناكتی محمد بن بناكتی، تاريخ گزيدة حمداهلل

الملو، ابوجعفر محمد بن جرير طبری، تاريخ بیهقی ابوالفضل محمّد بن حسین بیهقی، تاريخ 

نیشابور حاكم نیشابوری، تجارب االمم ابن مسکويه، تاريخ جهانگشای عطاملک جوينی، 

التواريخ حافظ  الکامل فی التّاريخ ابن اثیر، جامع التواريخ رشید الدّين فضل اهلل، ذيل جامع

ای، ابرو، تاريخ آل مظفّر محمود كُتُبی، مجمع االنساب محمد بن علی بن محمد شبانکاره

المنتظم فی تاريخ االمم و الملو، ابن جوزی، شدّ االزار فی حیّ االوزار عن زوّار المزار معین 

كرمانی، طبقات  الدّين ابوالقاسم جنید شیرازی، سمی العلی للحضره العلیاء ناصر الدّين منشی

: 1393)ناجی نصرآبادی، « الشافعیّه الکبری تاج الدّين سُبکی، و وفیات االعیان ابن خلّکان.

389) 

های متعدّدی در فهرست منابع مجمل فصیحی ديده طور كه مالحظه شد كتابهمان     

ه شوند  اما هیچ كس به چهارمقاله  به عنوان منبعی برای مجمل فصیحی اشاره نکردمی

است، اين نوشتار بر آن است تا اثبات نمايد كه در نگارش مجمل فصیحی به طور مستقیم 

ها پاسخ داد كه آيا بین از چهارمقاله استفاده شده است. به اين منظور بايد به اين پرسش

چهارمقاله و مجمل فصیحی ارتباط و ترامتنّیت وجود دارد؟ اگر وجود دارد به چه میزان و 

ايی است؟ و چه داليلی برای اثبات استفادة مجمل فصیحی از چهارمقاله هدر چه قسمت

هايی توان ارااه داد؟ در همین راستا دو كتاب مجمل فصیحی و چهارمقاله از نظر شباهتمی

های اول و دوم از مقالة اول و حکايت هفتم كه در متن دارند، با هم مقايسه شدند، حکايت

مل فصیحی نیز مشاهده شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. از مقالة سوم چهارمقاله در مج

آوری و سپس به بررسی و ای جمعها و اطالعات به روش كتابخانهدر اين نوشتار داده

 تحلیل آنها پرداخته شده است.  
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 پیشینة تحقیق -1-2

دربارة كتاب مجمل فصیحی كار پژوهشی زيادی انجام نشده است. ادوارد براون در كتاب 

: 1339ستايد. )ن.،: براون، به معرفی اجمالی كتاب پرداخته، آن را می« تاريخ ادبی ايران»

اين كتاب را معرفی كرده، اندكی در « تاريخ ادبیات ايران»( ذبیح اهلل صفا در كتاب 62

( رامین يلفانی 342-344: 1355دهد. )ن.،: صفا، مورد زندگینامة مؤلّف آن توضیح می

به معرفی اجمالی اين كتاب، « نگاهی گذرا به كتاب مجمل فصیحی»نوان ای با عدر مقاله

نگاری او و نظر ادوارد براون در مورد اين محتوای آن، شرح زندگی مؤلّف، سبک تاريخ

 (52-54: 1383كتاب پرداخته است. )ن.،: يلفانی، 

توجه به اين كتاب را با « مجمل فصیحی خوافی»همچنین حسین نخجوانی در مقالة        

ای كه در كتابخانة برادرش محمد نخجوانی موجود بوده، معرفی كرده است. او ضمن نسخه

های نادر اين كتاب را كه در جايی ديگر بیان اندكی از زندگی مؤلّف، برخی از روايت

( در جلد پنجم دانشنامة 353: 1339شود، ذكر كرده است. )ن.،: نخجوانی، يافت نمی

محسن ناجی نصرآبادی مطالب دقیقی در « فصیح خوافی»ذيل عنوان زبان و ادب فارسی 

 مورد مجمل فصیحی و مؤلّف آن آورده است.

هايی انجام شده است كه برخی از آنها عبارتند در مورد كتاب چهارمقاله نیز پژوهش       

احمدی از ربابه گل« فرهنگ اختصاصی چهارمقاله نظامی عروضی سمرقندی» -1از: 

های بررسی تطبیقی آيین دبیری در چهارمقالة نظامی عروضی با نامه»-2 (.1398)

بررسی تطبیقی » -3(. 1394آفريد مرادی )نوشتة ماه« عبدالحمید كاتب و ابن مقفّع

به « نامه عنصرالمعالی و چهارمقاله نظامی عروضیمعیارهای فصاحت و بالغت در قابوس

نشنامه زبان و ادب فارسی ذيل عنوان چهارمقاله در جلد دوم دا -4(. 1396قلم حمزة اوالد )

مطالب دقیقی به قلم يداهلل جاللی پندری در مورد چهارمقاله و نظامی عروضی آورده شده 

( در مورد ارتباط بین مجمل فصیحی و 612-616: 1393است. )ن.،: جاللی پندری، 

به « ی قرن نهم هجریهاگفتگومندی چهارمقاله با تذكره»ای تحت عنوان چهارمقاله مقاله

شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان به چاپ قلم نگارندگان اين نوشتار در نشريه متن

های قرن نهم هجری فارغ از رسیده است، اما در آنجا به ارتباط كلی چهارمقاله با تذكره

-نو  و چگونگی ارتباط پرداخته شده و فقی به آن دسته از مطالب چهارمقاله كه در تذكره
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ها راه شوند اشاره شده است  چه آنهايی كه مستقیم از چهارمقاله به تذكرهنیز مشاهده میها 

اند، ولی در نوشتار حاضر به دو اند و چه آنهايی كه از منابع ديگری وام گرفته شدهيافته

اند، بنابراين روايت خاص در مجمل فصیحی اشاره شده كه مستقیم از چهارمقاله گرفته شده

 ش حاضر از اين نظر جديد است.پژوه

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ -1-3

ناپذير غور در متون گذشته، به منظور آشنايی با ادبیات كالسیک فارسی، امری اجتناب

های آن متندر، و دريافت هر اثری نیازمند شناخت منابع و پیش»كه است و از آنجايی

ابراين برای شناخت همه جانبة يک (، بن249: 1396)علّامی مهماندوستی، مرادی، « است

توجه به ماهّیت بینامتنی متن و »متن بايد ارتباطش با متون قبل و بعد از آن بررسی شود زيرا 

تواند خوانش دقیقی از متن به دست دهد  خوانشی كه بدون های آن، میمتنبررسی پیش

( 144: 1400، ستجردیدادی داله )جعفری،« توجه به ساحت بینامتنی متن ممکن نخواهد شد.

-بنابراين دانستن منابع يک اثر امر مهمّی است كه به شناخت بیشتر آن كمک شايانی می

رسد به بررسی مجمل فصیحی پرداخته تا اثبات شود كند. به همین منظور الزم به نظر می

يکی از منابع مورد استفادة  -كه در لیست منابع مجمل فصیحی گنجانده نشده-چهارمقاله 

 ها بوده است. كردن برخی از حکايتصیح خوافی در روايتف

 بحث و بررسی -2

شناس ساختارگرای فرانسوی در خصوص انوا  ارتبـاط م( زبان2018-1930ژرار ژنت )

كند. ترامتنیّت ژنـت كـه ( را مطرح میTranstextualityمتون با يکديگر نظريّة ترامتنیّت )

(، Metatextualityپـردازد شـامل فرامتنیّـت )مـی به انوا  رابطة يک مـتن بـا متـون ديگـر

(، پیرامتنیّـــــت Hyperyextualityمتنیّـــــت )(، بـــــیشArcitextualityســـــرمتنیّت )

(Paratextuality( و بینامتنیّت )Intertextualityمی ) شود. از آنجايی كه در ايـن نوشـتار

ی در مورد اين دو نـو  توضـیح از دو نو ِ بینامتنیّت و پیرامتنیّت استفاده شده، در ادامه اندك

 شود. داده می

هايی از آنها در ديگری حضور دارند. به بینامتنیّت رابطة میان دو متنی است كه بخش     

توان گفت آن دو متن با عبارت ديگر وقتی بخشی از يک متن در متن ديگر آمده باشد می
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( در بینامتنیّت صحبت از 31-32: 1394هم رابطه بینامتنیّت دارند. )ن.،: نامور مطلق، 

در زبان عربی از بینامتیّت با »ارتباطی وسیع بین يک متن با متون ديگر است به همین دلیل 

عنوان تناص ياد شده است و در اصطالح آن را تبادل میان متون و همچنین تعلق برخی 

 (90: 1394)اسمعیلی، « اند.متون به متون ديگر معنی كرده

شامل »های يکديگر است. پیرامتن مبتنی بر ارتباط دو متن با استفاده از پیرامتنپیرامتنیّت      

طور مشّخص، به متن يک اثر متعّلق نیست، اما در ارااه متن همة مواردی است كه هرگز به

هايی ( مقوله101م: Genette، 1988« )از راه شکل دادنش در قالب يک كتاب سهیم است.

ها و نقدها را ها، مصاحبهيسنده، طرح روی جلد، تبلیغات، گزارشمانند  نام كتاب، نام نو

های يک اثر نام برد. پیرامتنیّت بیانگر عناصری است كه متن را احاطه توان جزء پیرامتنمی

( 93: 1385اند و در، و فهم خوانندگان از متن را هدايت می كنند. )ن.،: آلن، كرده

خوانندگان قبل از خواندن اثر با موضو  و هدف آن  ها اين است كهيکی از فوايد پیرامتن

عناصر پیرامتنی هستند كه خوانندگان را هدايت می»كنند زيرا آشنايی مختصری پیدا می

: 1396)محمّدزاده، « كنند كدام متن را بخوانند و قبل از خواندن، متوّجه هدف متن شوند.

67 ) 

ظامی بسته و مستقل نیست بلکه به اجبار با ساير در ساية نظريّة ترامتنیّت است كه متن، ن     

تواند ادعا ای نمی( هیچ نويسنده84: 1394ها، رجبی، متون در ارتباط است. )ن.،: يلمه

كند كه نوشتة او اولین است و كالمش ارتباطی با ساير متون ندارد. اين ارتباط در بخش

اتر معتقد است بیشتر گیرد. مايکل ريفهای مختلف ساختاری و محتوايی شکل می

كنند. )ن.،: اسمعیلی، شناختی ما را وادار به مراجعه به متون ديگر میساختارهای نشانه

متن در عصر حاضر نه يک واحد خودبسنده و نه حاصل »( بايد توجه داشت كه 8: 1394

ن ابدا  نويسنده، بلکه دارای ماهیتی متکثر است كه از متون ديگر نشأت گرفته است  به اي

توان ردپای متون ديگر را مشاهده كرد و پذيرفت كه هر متن ترتیب در هر متنی می

 (147: 1400دادی دستجردی، اله )جعفری،« عصر يا پیش از خود است.گذرگاه متون هم

فصیح خوافی مؤلّف كتاب مجمل فصیحی سه حکايت از چهارمقاله را در كتابش روايت 

ر شد در بیشتر موارد از بیان منبع و مأخذش خودداری كرده، ولی به داليلی كه قبال  ذك

نموده است. پژوهش حاضر بر آن است با كمک نظريّة ترامتنّیت و استناد به داليل علمی و 
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 386محکم اثبات نمايد كه فصیح خوافی در بیان دو روايت كه در ذيل حوادث سال 

شناسی كرده است، زيرا روايتآورده، به طور مستقیم از چهارمقاله نظامی عروضی استفاده 

های مختلف آن كمک و آگاهی از آبشخورهای يک روايت، به شناخت و در، جنبه

ای مدرن با مطالعه ساختار آثار ادبی و كشف علم روايت به عنوان نظريه»كند. می

آورد و فرآيند در، آثار های اصولی فراهم میواحدهای روايی، زمینه را برای مقايسه

 (85: 1399م و كوپا و همکاران، )توكلی مقدّ« بخشد.ارتقا میادبی را 

بین دو كتاب مجمل فصیحی و چهارمقاله دو مورد از انوا  ترامتنّیت )بینامتنّیت و        

پیرامتنّیت( وجود دارد. استفادة مجمل فصیحی از مقالة اول چهارمقاله از قاعدة بینامتنیّت و 

كند. با استناد به پیرامتنیّت از نو  پیرامتنیّت تبعیّت می اش با مقالة سوم آن كتابرابطه

گويی خیّام در حکايت هفتم از مقالة سوم و همچنین بینامتنّیت موجود در ماجرای پیش

های اول و دوم مقالة اول موجود در روايت خوافی از ماجرای اسکافی و ماكان با حکايت

یحی در روايت ماجرای اسکافی و ماكان صچهارمقاله، اثبات خواهد شد كه مؤلّف مجمل ف

از چهارمقاله استفادة مستقیم نموده  -كه به منبعش اشاره نشده-386در ذيل حوادث سال 

 است. 

در ماهیت دبیری و كیفیت دبیر كامل و آنچه تعلق »در مقالة اول كتاب چهارمقاله كه        

یر خوب و لزوم وجود اين بهای د( است، از ويژگی19-41: 1387)نظامی، « بدين دارد

شغل در دربار پادشاهان صحبت شده است. نظامی برای اثبات اين موضو  بعد از ذكر 

های اول و دوم نکاتی در مورد دبیری، ده حکايت در اين خصوص آورده است. حکايت

 اين مقاله به استادی اسکافی در فن دبیری اختصاص دارد. 

-بن منصور است. اسکافی در نامه نبرد الپتگین با نوح حکايت اول ماجرای مخالفت و       

يا »بن منصور نوشته، از اين آية قرآن استفاده كرده است   ای كه از طرف الپتگین به نوح

 (23: 1387)نظامی،  1«نوحُ قَد جادَلَتنا َفأكثََرت جِداَلتِنا َفأتِنا بما تَعِدُنا أن كُنتَ مِنَ الصادِقین.

بن منصور و نبرد او با  ماجرای عصیان ماكان كاكوی در زمان امیر نوح حکايت دوم       

شود، اسکافی كه در اين نبرد همراه تاش بوده، تاش است كه در اين نبرد ماكان كشته می

بن  نتیجة جنگ را با استفاده از صنعت جناس، خیلی خالصه و با ايجازی زيبا برای امیر نوح

( جناس، بین دو 26: 1387)نظامی، « فَصار كَاسِمهُ و السالم. امّا ماكان»نويسد منصور می
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مركب از « ما كان»، اما «بود»به معنای « كان»است. « ما كان»نام فرد و فعل « ماكان»كلمة 

 باشد كه نقیض آن است. می« كان»و فعلِ « ما»عالمت نفیِ 

كه بعد ام مبنی بر ايندر حکايت هفتم از مقالة سوم ماجرای پیشگويی حکیم عمر خیّ       

شود، آمده است. اين حکايت در مجمل از فوتش برگ گل بر روی مزارش ريخته می

به عنوان منبع روايت اشاره « نظامی عروضی»شود، اما در آنجا به نام فصیحی نیز مشاهده می

 شده است. اين ارتباط از نو  پیرامتنیّت است. اينک به بررسی اين سه حکايت در اين دو

 شود.كتاب پرداخته می

 مخالفت الپتگین با نوح بن منصور -2-1

ها خودداری گرديده در اين مقال جهت جلوگیری از اطالة كالم از آوردن متن حکايت

 های چهارمقالهتوانند جهت مطالعة متن حکايت، به كتاباست. خوانندگان محترم می

( مراجعه 553: 1386ی، ف)ن.،: خوا ( و مجمل فصیحی22-24: 1387)ن.،: نظامی، 

 نمايند. 

 آیا اسکافی دبیر نوح بن منصور بود؟  -2-1-1

هـ.ق( دانسته شده است.  365-387بن منصور )حک:در اين حکايت اسکافی دبیر نوح 

داند می 343-350های مرحوم قزوينی به نقل از ثعالبی سال وفات اسکافی را بین سال

( واقع شده 343-350بن نوح )سنة  نت عبدالملکطبنابراين وفات اسکافی در اوايل سل»

به سلطنت  366تعلیقات(، در صورتی كه نوح بن منصور در سال  39: 1387)نظامی، « است.

 39: 1387)نظامی، « است. 366بن منصور بن نصر در سنة  جلوس نوح»رسیده است 

صور دار فانی را نسال قبل از به سلطنت رسیدن نوح بن م 16تعلیقات(  پس اسکافی حداقل 

بن منصور را در، كرده باشد. در  ودا  نموده، بنابراين ممکن نیست كه اسکافی زمان نوح

بجز ثعالبی، »دااره المعارف بزرگ اسالمی نیز به اين خطای چهارمقاله اشاره شده است 

نظامی عروضی نیز در چهارمقاله شرحی از زندگانی اسکافی به دست داده كه با خطاهای 

-997ق/ 366-387انگیز تاريخی همراه است. مثال  او را دبیر نوح بن منصور )حک تفشگ

: 1399)خطیبی، « م( پنداشته است كه به هیچ روی با قراين تاريخی سازگار نیست.977

 مدخل اسکافی، ابوالقاسم(
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اين اشتباه تاريخی در روايت مجمل فصیحی نیز تکرار شده است. فصیح خوافی نیز        

بن منصور دانسته، در صورتیکه خود او در جايی ديگر از همین كتاب، افی را دبیر نوح کاس

جلوس نوح بن »ذكر كرده است  365بن منصور را در ذيل حوادث سال  جلوس نوح

« منصور بن عبدالملک بن نوح بن نصر بن احمد بن اسمعیل بن احمد السامانی بماوراءالنهر.

تا  343های کن است فصیح خوافی اسکافی را كه بین سالم( چطور م79: 1386)خوافی،  

 365فوت كرده است، دبیر نوح بین منصور بداند كه خودش در ذيل حوادث سال  350

 جلوس او را مطرح كرده است. 

 های مشابه در دو روایتوجود عبارت -2-1-2

ت كردن يدلیل ديگری كه حاكی از استفادة مؤلّف مجمل فصیحی از چهارمقاله در روا

های كامال  تکراری يا شبیه به هم در روايت مجمل اين حکايت است، وجود عبارت

 دهد.ها را نشان میاست. جدول زير اين شباهت فصیحی نسبت به روايت چهارمقاله

 
 های مشابه مجمل فصیحی و چهارمقاله در حکایت اول: عبارت1جدول 

 فصیحی لمجم حکايت اول از مقالة اول چهارمقاله رديف

1 
بن منصور محرّری در ديوان رسالت نوح 

 (1387:22كردی. )نظامی، 

بن منصور محّرری كردی.  در ديوان رسالت نوح

 (553: 1386)خوافی، 

2 
دبیری بدو داد و كار او باال گرفت. )نظامی، 

1387 :24) 

بن منصور اسکافی را تربیت بسیار نمود و كار باز نوح 

 (553: 1386، یاو باال گرفت. )خواف

 (553: 1386مگر قدر او ندانستند. )خوافی،  (1387:22مگر قدر او نشناختند. )نظامی،  3

4 
به هرات رفت به نزديک الپتگین. )نظامی، 

1387:22) 

: 1386به هرات آمد به نزديک البتکین. )خوافی، 

553) 

 (553: 1386. )خوافی، داو تركی بود خردمن (1387:22الپتگین تركی خردمند بود. )نظامی،  5

6 
ای چون آب و آتش، مضمون او همه وعید، نامه

 (23: 1387و مقرون او همه تهديد. )نظامی، 

ای نوشته بود مطوّل مشحون بن منصور بدو رساله نوح

 (553: 1386به انوا  تهديد و وعید. )خوافی، 

     

 2و  1های ست، زيرا در رديفاوجود رابطة بینامتنیّتِ مستقیم در اينجا كامال  مشهود  

عینا  « كار او باال گرفت»و « در ديوان رسالت نوح بن منصور محرّری كردی»های عبارت

اختالف خیلی كمی با هم دارند و به هم شبیه هستند و  5و  4، 3های اند. رديفتکرار شده
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چنین  در هر دو روايت مشتر، است. وجود« وعید و تهديد»در رديف آخر دو اصطالح 

تواند اتفاقی باشد و بیانگر استفادة مستقیم  و بی قید و شرط فصیح خوافی هايی نمیشباهت

 از چهارمقاله است  كه حکايت از اعتماد زياد او به اين كتاب ارزشمند دارد. 

 جزئیات روایت  -2-1-3

مانند نام كسی  بینامتنّیتِ موجود بین مجمل فصیحی و چهارمقاله حتی در ذكر جزایات،

بندی، نمايان بن منصور به مخالفت برخاسته، نويسندة نامه، متن نامه و نو  پايان وحن كه با

بن منصور به مخالفت هـ.ق( با نوح  351-352است. در هر دو روايت، الپتگین )حک:

برخاسته، نويسندة نامه در هر دو روايت اسکافی است و همچنین در پايان هر دو روايت، 

دهد و كار اسکافی بن منصور اسکافی را به دربارش فراخوانده، شغل دبیری به او میوح ن

گیرد. روايت مجمل فصیحی دقیقا  همان روايت چهارمقاله است با اين دوباره رونق می

تفاوت كه در نهايت ايجاز بیان شده است ولی در میزان و نو  اطالعاتی كه ارااه داده، با 

  كند.می چهارمقاله برابری

 939حکايت مذكور در كتاب لطايف الطوايف نوشتة فخر الدين علی صفی در سال        

 ( در اين كتاب كسی كه به مخالفت با نوح95: 1393هـ. ق نیز، آمده است. )ن.،: صفی، 

خیزد والی خراسان است نه الپتگین و نويسندة نامه عبدالملک، وزير بن منصور برمی

هايی كه در روايت سکافی. در روايت لطايف الطوايف اثری از شباهتخراسان است نه ا

 شود. مجمل فصیحی نسبت به روايت چهارمقاله وجود دارد، يافت نمی

 عصیان ماکان کاکوی و به قتل رسیدن او -2-2

( و 24-27: 1387اينک به بررسی حکايت دوم از مقالة اول چهارمقاله )نک: نظامی، 

خوافی از چهارمقاله در ذكر اين حکايت در مجمل فصیحی )ن.،:  داليل اثبات استفادة

 توان ديد. ها میها  را در اين كتابشود كه متن حکايت( پرداخته می553: 1386خوافی، 

 عصیان ماکان در زمان کدام پادشاه سامانی بود؟  -2-2-1

ی دچار نظامی عروضی سمرقندی در چهارمقاله در بیان زمان عصیان ماكان بن كاك

كند و بن منصور فرض میبن كاكی را در عهد نوح  واقعة عصیان ماكان»اشتباه شده است. 
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( پادشاه سوم سامانی و 301-331حال آنکه ماكان در عهد نصر بن احمد بن اسماعیل )سنة 

سال  39يعنی  329بن منصور طغیان كرد و بر جرجان مسلی شد، و در سنة جدّ پدر اين نوح 

تعلیقات( اين موضو  در  48: 1387)نظامی، « بن منصور كشته شد. لوس نوحقبل از ج

: 1377نامة دهخدا )ن.،: دهخدا،( و لغت359: 1380تاريخ حبیب السیر )ن.،: خواندمیر،

  دهندة اشتباه تاريخی چهارمقاله است.ذيل واژة ماكان( نیز به تصريح بیان شده كه نشان

كه در مجمل فصیحی قتل ماكان از جملة حوادث سال  نکتة جالب توجه اينجاست       

(، در صورتیکه در همین كتاب جلوس 51: 1386قلمداد شده است )ن.،: خوافی،  329

(  وقتی 553: 1386آمده است )ن.،: خوافی،  365بن منصور جزو حوادث سال نوح 

سال  36) 329و قتل ماكان را در سال  365بن منصور را در سال  فصیح خوافی جلوس نوح

بن منصور بداند؟ تنها كند، چگونه ممکن است كه ماكان را دبیر نوح قبل از آن( بیان می

كه فصیح خوافی توان داد وجود رابطة بینامتنیّت است و اينپاسخی كه به اين پرسش می

اين روايت را در اينجا به تقلید از چهارمقاله نقل كرده، به درستی يا نادرستی تاريخی آن 

تر است زيرا از میان چندين اثر كه صحیح 329توجهی نداشته است. قتل ماكان در سال 

-سه اثر به تاريخ اين واقعه اشاره كرده 2اندماجرای عصیان ماكان بن كاكی را روايت نموده

اشاره دارد  339اند. از بین اين سه اثر فقی كتاب تاريخ حبیب السیر به سال 

( و تاريخ گزيده 240: 1361های تاريخ بیهق )بیهقی،كتاب ( ولی359: 1380)خواندمیر،

    اند.دانسته 329( قتل ماكان را در سال 383: 1328)مستوفی، 

دلیل ديگر اثبات اين ادعا اين است كه فصیح خوافی در جايی ديگر از كتابش به اين        

قتل »داند. ن احمد میروايت اشاره كرده،  در آنجا عصیان و قتل ماكان را در زمان نصر ب

ماكان ديلمی بر دست اسفساالر امیرعلی بن الیاس كه از امرای جیوش امیر نصر بن احمد 

( فصیح خوافی در اين 553: 1386)ن.،: خوافی، « بن اسماعیل بن احمد السامانی بود.

ر روايت دچار اشتباه نشده، ولی در روايت قبلی كه به تقلید از چهارمقاله نوشته است دچا

 همان اشتباهی شده كه نظامی در چهارمقاله به آن معتقد است. 

 ماکان بن کاکی توسط چه کسی به قتل رسید؟ -2-2-2

سردار لشکری را »كه شود و آن ايناشتباه تاريخی ديگری نیز در اين حکايت ديده می       

و حال آنکه به  نويسدبن كاكی محاربه نمود و او را بکشت سپهساالر تاش میكه با ماكان 
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اتفاق مورخین سردار آن جنگ امیر ابوعلی احمد بن محتاج چغانی بوده است و اوست كه 

تعلیقات(، خوافی نیز همانند نظامی در  48: 1387)نظامی، « ماكان كاكی را بکشت.

كشد سپهساالر تاش رود و او را میچهارمقاله معتقد است كسی كه به جنگ ماكان می

در مجمل فصیحی به خاطر بینامتنیّتی است كه در اينجا، بین اين كتاب با  است، اين اشتباه

-( كه اين روايت را 329چهارمقاله وجود دارد، زيرا در جايی ديگر )ذكر حوادث سال

بن الیاس كشته شده است. )خوافی،  آورده، معتقد است ماكان به دست سپهساالر امیر علی

كند و فصیح در دو جا از قتل ماكان صحبت می ( فصیح خوافی در كتاب مجمل51: 1386

كند. اين امر نشان از تبعیت محض و در هر مرتبه كس ديگری را به عنوان قاتل معرفی می

 عدم توجه او به صحت و سقم موضو  دارد.

های تاريخ نگارستان )غفاری كاشانی، اين حکايت عالوه بر مجمل فصیحی در كتاب       

(، تاريخ حبیب السیر )خواندمیر، 383: 1328يخ گزيده )مستوفی، (، تار99-100: 1304

كدام از ( نیز ذكر شده است، اما در هیچ113: 1372( و مآثرالملو، )خواندمیر، 359: 1380

شود. در همة آنها ماكان دبیر امیر نصر بن ها اين اشتباهات تاريخی ديده نمیاين كتاب

رود فردی به نام امیرعلی است. جنگ ماكان میاحمد دانسته شده، سردار لشکری كه به 

شود كه به تبعیت از چهارمقاله به اين اين دو مورد اشتباه فقی در مجمل فصیحی ديده می

 كتاب راه يافته است. 

 «ربقة اطاعت»اضافة تشبیهی  -2-2-3

شود. بینامتنّیت بین مجمل فصیحی و چهارمقاله در اينجا در يک عبارت مشاهده می

در اين حکايت در اشاره به عصیان ماكان كاكوی از يک اضافة تشبیهی استفاده  نظامی

ماكان كاكوی بری و كوهستان عصیان آغاز كرد و سر از ربقة اطاعت »كرده است 

اضافة تشبیهی زيبايی است كه عینا  در مجمل « ربقة اطاعت( »24: 1387)نظامی، « بکشید.

های ( در هیچ يک از روايت553: 1386ی، فصیحی نیز تکرار شده است. )ن.،: خواف

، از اين اضافة تشبیهی استفاده نشده است. مشاهدة 2اندديگر كه اين حکايت را ذكر كرده

شود، در مجمل فصیحی كه عین آن در چهارمقاله نیز ديده می« ربقة اطاعت»اضافة تشبیهی 

 نشان از توجه ويژة فصیح خوافی به چهارمقاله دارد.  
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 امگویی حکیم عمر خیّپیش -2-3

گويی خیام مبنی بر ريخته شدن حکايت هفتم از مقالة سوم چهارمقاله به ماجرای پیش

كند. فصیح خوافی نیز اين حکايت را به برگ گل بر روی مزارش در فصل بهار اشاره می

وفات االمام الحکماء خواجه عمر »نقل از نظامی عروضی سمرقندی روايت كرده است 

-یشابور. و خواجه نظامی عروضی سمرقندی كه يکی از تالمذة اوست حکايت میخیام به ن

گفت كه كند كه در بلخ با خواجه امام الحکما عمر اتفاق مالقاقی افتاد و در اثنای سخن می

-(، در اينجا رابطة پیرامتنیّت به چشم می553: 1386)خوافی، ...« گور من در موضعی باشد 

های كتاب چهارمقاله را كه همان نام ر روايتش يکی از پیرامتنخورد، زيرا فصیح خوافی د

برد. خیر الدين زركلی نیز در كتاب االعالم خیّام را اهل نیشابور نويسنده است، به كار می

كه خوافی در اينجا ( اين5/35 م:1980)زركلی، « من اهل نیسابور، مولدا و وفاه.»... داند می

كند گواه اين حقیقت است كه او قطعا  كتاب می روايت میحکايت خیّام را از زبان نظا

كه منبع خوافی در ذكر حادثة وفات چهارمقاله را ديده، مطالعه كرده، و تأایدی است بر اين

، كتاب چهارمقاله نظامی عروضی بوده است. هدف از 386اسکافی و قتل ماكان در سال 

با ذكر چهارمقاله به عنوان منبع، گويی خیام در مجمل فصیحی طرح اين موضو  كه پیش

 روايت شده است، اثبات اين نکته است كه فصیح خوافی كتاب چهارمقاله را ديده است. 

 یک دلیل دیگر  -2-4

اند. فصیح های اول و دوم در مقالة اول كتاب چهارمقاله پشت سر هم آمدهحکايت

فی اشاره كرده، بالفاصله بعد از برد به وفات اسکارا نام می 386خوافی نیز وقتی وقايع سال 

تمام شدن ماجرای نامه نوشتن اسکافی به نوح بن منصور و استفاده از آيه قرآن در آن نامه، 

( او در اينجا به تبعّیت از 553: 1386كند. )ن.،: خوافی، ماجرای قتل ماكان را بیان می

كه شود در صورتیه میداند كه به دست تاش كشتبن منصور می نظامی ماكان را دبیر نوح

به قتل ماكان به دست اسفساالر امیرعلی اشاره كرده،  329قبل از آن، در ذيل حوادث سال 

: 1386تر است. )ن.،: خوافی، داند، كه اين قول درستاو را دبیر امیر نصر بن احمد می

51) 
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شاره كرده يک بار به قتل ماكان ا 329بنابراين فصیح خوافی در بیان حوادث سال        

كند بالفاصله دوباره به قتل صحبت می 386است ولی هنگامی كه از وفات اسکافی در سال 

كند. اين ماكان با همان اشتباهات تاريخی و جزایاتی كه در چهارمقاله آمده، اشاره می

كه به وفات  386مطلب مؤيد اين واقعیت است كه فصیح خوافی در ذكر حوادث سال 

شاره دارد به خاطر اعتماد زيادی كه به نظامی عروضی داشته، از اسکافی و ماكان ا

های او را با همان ترتیب، جزایات و اشتباهات تاريخی چهارمقاله استفاده كرده، حکايت

   كند.نقل می

 گیرینتیجه -3

مجمل فصیحی كتابی تاريخی است كه حوادث هر سال، از زمان هبوط حضرت آدم تا 

، به ترتیب زمانی در آن نقل شده است. فصیح خوافی با هدف ق(777روزگار مؤلّف )

جلوگیری از اطالة كالم، در بیشتر مواقع از ذكر منبع و مأخذش خودداری كرده است، اما 

با مقايسة متن مجمل فصیحی و چهارمقاله مشخص شد كه فصیح خوافی در ذكر حوادث 

وايت كوتاه از اين دو نفر بدون ضمن اشاره به وفات اسکافی و قتل ماكان، دو ر 386سال 

ذكر منبع بیان كرده است. با استناد به بینامتنیّت و پیرامتنیّت اثبات شد كه مأخذ اين دو 

روايت در مجمل فصیحی، چهارمقالة نظامی عروضی بوده و فصیح خوافی آگاهانه و بدون 

   واسطه از اين كتاب بهره برده است. داليل اثبات اين ادعا عبارتند از:

گويی خیّام مبنی بر ريخته فصیح خوافی در كتاب مجمل فصیحی در ماجرای پیش -1-3

نظامی »شدن برگ گل بر روی مزارش، با چهارمقاله رابطة پیرامتنّیت برقرار كرده، به نام 

كند كند. اين رابطة پیرامتنیّت اثبات میبه عنوان منبع روايتش اشاره می« عروضی سمرقندی

حتما  كتاب چهارمقاله را ديده، مطالعه نموده، و بدون واسطه از آن  كه فصیح خوافی

 استفاده كرده است. 

در ماجرای وفات اسکافی و قتل ماكان  386فصیح خوافی در ذكر حوادث سال  -2-3

شود. توجه ای را مرتکب شده است كه در چهارمقاله نیز ديده میهمان اشتباهات تاريخی

ها و اصطالحات مشابه و ذكر همچنین استفاده از برخی عبارت به اين اشتباهات تاريخی،

در كنار استفادة خوافی از  -تواند تصادفی باشدكه در اين حد نمی –جزایات مشتر، 
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كند كه او در ذكر اين دو روايت به چهارمقاله نظر پیرامتن نام نويسندة چهارمقاله، اثبات می

 داشته است.    

از ماجرای اسکافی، به قتل ماكان به دست تاش اشاره شده است. در چهارمقاله بعد  -3-3

بالفاصله بعد از اشاره به وفات اسکافی، از  386در مجمل فصیحی نیز در ذكر حوادث سال 

كه قبل از آن در نقل حوادث سال قتل ماكان توسی تاش سخن به میان آمده، در صورتی

 بت داده شده است. ماجرای قتل ماكان ذكر و به فرد ديگری نس  329

با توجه به اين داليل، منبع فصیح خوافی در بیان دو روايتِ وفات اسکافی و قتل ماكان        

آمده است، كتاب چهارمقالة نظامی عروضی  386بن كاكی كه در ذيل حوادث سال 

توان جزو منابع فصیح خوافی در نگارش كتاب سمرقندی است بنابراين چهارمقاله را نیز می

 مجمل فصیحی به شمار آورد. 
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