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مقدمه
دستورالوزاره یا وصایاي خواجه نظام الملک عنوان کتابی است مشتمل بـر وصـایا و   

اه سـلجوقی بـه فرزنـد خـود     نصایح خواجه نظام الملک وزیـر الـب ارسـالن و ملکشـ    
ظاهراً کسی این وصایا و . فخرالملک در آداب و شرایط وزارت و مخاطرات این منصب

یی خوانده و هاکتابنصایح را از منابع مختلف گردآورده یا به عبارت دیگر در کتاب یا 
ياباچـه یدبه همراه آنچه از دیگران شنیده یکجـا جمـع آوري کـرده و پـس از نوشـتن      

آن را بـه  ) ي در شرح حال نظام الملکامقدمهدربارة این کتاب و اهمیت وزارت و نیز (
حسـن کـه بـه وزارت نیـز رسـیده      والدینیکی از نوادگان خواجه به نام امیر فخرالدوله

.بوده، اهدا کرده است

آیـد نظـام الملـک در اواخـر    میف بر کتاب دستورالوزاره برمۀ مؤلّآنگونه که از مقد
عالمـت «عمر خود آنگاه که سخنان عارف بزرگ شیخ ابوسعید ابـوالخیر در خصـوص   

آورد و را به یـاد مـی  ) ر5، ص949، نظام الملک(» حشمتانهدامتامارودولتانصرام
ـ  ین خواجـه خـود،  د الاواعـزّ بینـد ص حـال، تحقـق آن را نزدیـک مـی    با تفحفخرالـد

یمرا با تو وراي ابوت و بنوت محبت«: و ضمن یادآوري آنکهه مودنطلبرا،فخرالملک
در هر باب تو حتینصقیو طرتیبه رسم وصاکنون«:گویدمی) همانجا(»هستگرید

سـرّ آن بـر مـن    یو الهـام رحمـان  یرا ارشاد خواهم نمود و چند نکته که به اعالم ربـان 
موفـور  ينتهایو زنیو آن را بر عقود جواهر و نقود خزامرسانمیبه تو ،منکشف گشته

»شـمارم یراجح مـ دیو خواهد رسدهیو تجمالت نامعدود نامحصور که از من به تو رس
.)جاهمان(

: کند کـه ا از روي مروت و ابوت موعظه میکتاب فرزند خود راولخواجه در فصل 
و دامـن دولـت   يشواغل و مشاغل نگردرامنیو پینکناریاز زمان من وزارت اختبعد«

فتـه یدون دنـی فر يایدنهاتیو به تمویحال از دست ندهچیقناعت  به هیعنیدیجاو
، 949نظـام الملـک،   (»ارزدیآخـر آن نمـ  يهاآن به حسرتاوليچرا که لذّتهاينشو
»وزارت را ثانی سلطنت و اعظم امور عـالم و ارفـع درجـات بنـی آدم    «او گرچه ) 5ص
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رو بـه بیـان   دانـد و از اینـ  غایـت کثیرالخطـر مـی   کند ولیکن آن را کـاري بـه   معرفی می
در ایـن فصـل مـی    »که هر کلّی آن بر جزئیات متکثره مشتمل است«مخاطرات کلّی آن 
.)چ5همان، ص(ه نتایج حمیده بر آن مترتّب گردد پردازد به امید آنک

کند سخنانش در ترغیب فرزنـد  یدوم کتاب از آنجا که پیش بینی مدر فصل ،خواجه
ثمـره نخواهـد   اوسـت هـیچ نتیجـه و    »که مخالف عقیده و منافی اراده«بر ترك وزارت 

داند که در باب آداب وزارت و لوازم آن چند مطلب را مفصالً داشت بر خود واجب می
.)چ15همان، ص(د تا فواید آن به فرزند عاید شود بیان کن

امـري کـه مـدار    «نظام الملک با این اشاره که هر کار جزئـی آداب و شـرایط دارد و   
به بیان شـرط منصـب   ،»یلاوبه طریق ،ت و استقرار دین و دولت بر آن باشدملک و ملّ

شـرط ایـن منصـب آن اسـت کـه چهـار جانـب        «بنـابر اعتقـاد وي   . وزارت می پردازد
تبـارك  يجانب خدااول. روض شماريآن واجب و مالحظۀ آن مفۀنگاهداري و مراقب

» قیـ خالریجانـب سـا  چهـارم پادشاه؛کانیجانب نزدمیسجانب پادشاه؛دوم؛یو تعال
ر جانب را در مبحثی مستقل او سپس تا پایان کتاب هر یک از این چها) ر16صهمان،(

.دهدشرح می
-کلـی مـی  اي هر مبحث به ذکر عنـاوین  گونه است که در ابتدروش کار خواجه این

کنـد و بـراي فهـم بهتـر هـر جزئـی       هر کلی را به چند جزئی تقسیم مـی سپس. پردازد
او در دستورالوزاره نیز مانند سیرالملوك با ذکر ماجراهاي تـاریخی در  . آوردحکایتی می

.آیدر کردن کالم خود بر میصدد تبیین نظرات و مؤثّ
کاربردنبهباهمراهوروانوسیسل–غیر از دیباچه –دستورالوزارهنگارشسبک

-سـده ی فارسـ زبـان آثاردرکهمرسلنثرةویشاز.استنیدلنشوبایزی فارسي هاواژه
ـ اشـباع ولفـظ جازیا«نظراز. کندیمتیتبعاستبودهجیرا5و4يها ی روانـ وی معن

تکلّفـات وعیصـنا وسـجع ۀ موازنـ وجمـل والفاظمترادفاتازبودنی خالوعبارت
زینکتابنیادرخواجه)114، ص2ج،1337بهار،(»استبرابرانینیشیپسبکبای لفظ

خالفـت ة حـوز دوبـه مربوطمختلفي تهایحکاازرالملوكیسگرشیدکتابهمچون
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اسـتفاده شیخـو حینصـا اثباتبري شاهدعنوانبهوبجاکامالًباستانجهانویاسالم
و .اسـت داشـته رواجدورهآنپنـدآموز آثـار شـتر یبدرایـ گوکـه ی روشـ . اسـت کرده

عنـوان بـه سـو گـر یدازو،باسـتان خـرد وارثـان عنوانبهیی سوازی رانیاسندگانینو«
ـ ابـه ي اعتقـاد وي فکرنظرازراخودخالفت،دستگاهعیمطمسلمانان آبشـخور دونی

-یمـ کـه هاسـت تیحکانیاخاللاز) 34ص،1376،فرهانی منفرد(»نددیدیموابسته
بـا قیدقوفیظري هانکتهوآموزعبرتوزیآمحکمتي پندهاافتیدربرعالوهتوان
.شدآشنازینروزگارآنمردمی اجتماعی زندگوخیتار

شدهنوشتهبایزوروشنوساده. استمندبهرهبالغتوفصاحتفنونازکتابنثر
ـ .اسـت کینزدپنجمقرندرنگارشساختاربهکهگفتتوانیماجماالًو ـ ادرهالبتّ نی

ی نکـات احتمـاالً شودستهینگري ریگخردهخصوصاًوی سنجنکتهةدیدبااگرزینکتاب
انتسابدرنکاتنیایی بزرگنماباو شاید بتوان دارددرنگي جاکهخوردیمچشمبه
.کرددیتردالملکنظامخواجهبهاثر

ی اسـ یسوي ادارسـازمان وي کشـوردار وی اسـ یساخـالق کتـاب، ی اصـل موضوع
ـ نواسـت یشـرق خالفـت ي هادولت وی علمـ التیتشـک یـان، رانیارسـوم وآدابزی
ازدواجتیـ حکاوانیلیاسـماع ةدربـار ی مطـالب نیهمچنـ ان،یسلجوقةدوردری اجتماع
الصـفا ۀروضـ درکتابنیاازنقلبهاخبارنیادوهرکهفهیخلدخترباملکشاه سلطان

خوانـد  (ریالسـ بیـ حبو)3197-3195و 3075–3069ص ، ص6، ج1380خواند، میر (
.استآمدهنیز) 497-496و 463-460ص، ص2، ج1353میر،

العـات ارزشـمندي از   هاي تاریخی این کتاب اطّدر البالي مباحث نظري و حکایت
دسـت  به 5و 4قرن مغوالن یعنی ۀپیش از غلبةتاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در دور

هاي معـرّف تـاریخ، فرهنـگ و    توان دستور الوزاره را در شمار کتابرو میاز این. آیدمی
هـاي  هاي مستقر در سرزمینتشکیالت اجتماعی ایران و سازمان سیاسی اجتماعی دولت

از آنجا که متن کتاب از نثـري سـلیس و سـاده و    . خالفت شرقی اسالم به حساب آورد
و موضوعات با رعایت فصـاحت و بالغـت بیـان شـده     روشن و زیبا ساخته شده است
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ـ  تواند به عنوان نمونهمی،است ه قـرار گیـرد و از   اي از یک نثر فاخر فارسی مـورد توج
در عـین حـال نبایـد از محتـواي     . آموزندگی داشته باشدۀلحاظ نگارش فارسی نیز جنب

آنکه مربـوط بـه هـزار    هاي این کتاب با توصیه. اخالقی و کاربردي این متن غفلت کرد
کارهاي اداري دارد روشن است کـه بسـیاري   ۀسال پیش است ولی براي کسی که سابق

ت امروز استاز آنها منطبق یا دست کم قابل انطباق با وضعی.
در اهمت کتاب همین بس که مخـاطرات وزارت و راههـاي پیشـگیري از ابـتال یـا      ی

-یا نقل شده است که بـه عنـوان برجسـته   هاي آن توسط کسی بیان برون رفت از بحران

ترین مردان سیاسی در طـول تـاریخ ایـران و بلکـه جهـان      ترین وزیر و یکی از شایسته
-هاي شگرف و خیـره ها و حکایتهاي تاریخی روایتگر اندیشهشود و کتابشناخته می

ـ  1.بزرگ استۀاین خواجةکنند ایی و بنابراین دستورالوزاره عالوه بر آنکه به خـاطر زیب
مندان به زبان و ادب فارسی خوانـدنی اسـت، در عـین    عالقهۀسالست متن آن براي هم

تواند به عنوان یکـی  نیز می. شتري دربرداردحال براي اهل سیاست و دیپلماسی فایده بی
نخستین آن که ةاز منابع تاریخی براي شناخت دوره غزنویان و سلجوقیان خصوصاً دور

ت این امپراطوري و ابرقدرت مطلق جهانی است مـورد اسـتفاده   اوج اقتدار و عظمةدور
.قرار گیرد

یکی از پادشاهان و وزیران ایرانی قبـل  : کم نظیر خود را با دو پیشینهۀتجرب،خواجه
آمیـزد و بـا چاشـنی آیـات     ء و سالطین پس از اسالم در هم میاز اسالم و دیگري خلفا

کسـانی  ۀهمـ ةفرزندش که در واقع نماینـد قرآن کریم، روایات و حکایات خواندنی به 
مخـاطراتش بپذیرنـد، درس مـردم داري و    ۀخواهند پست وزارت را با همـ است که می

با استادي هر چـه تمـام   دهد و محتواي پرنغز را با نثري موجز و روان میتقواي سیاسی
.کندتر بیان می
اسـت یسواخـالق ،یعملـ حکمتبخشفارسیادبیاتتاریخکتاب در2اتههرمان

همـان ازوروشوسبکنیهمبهگریدی کتاب«: استنوشتهالملوكریسمعرفیازپس
نظـام )يایوصـا ایـ (حینصـا عنوانبهوزارتمنصبيتهایمسئولوخطرهابابدرقلم
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منصبزیني و. نمودۀیتهالملکفخرفرزندشبهخطابراآنکهاستموجودالملک
الملکنظاميایوصااته دربارة دستور الوزاره یا ) 267، ص1365اته،(»...داشتوزارت

مجموعــه 446اعتبــار آن بــیش از آن انــدازه اي اســت کــه ریــو در ص«: معتقــد اســت
.)Charles Rieu,1966(»مخطوطات فارسی قائل گردیده است

عقیلـی،  (آثـارالوزراء چـون ي معتبـر منـابع ازتـوان میاثرنیاي محتواونامةدربار
-3195و 3075-3069، ص6، ج1380میرخوانــد، (الصــفاروضــه، )3و2، ص1364
و ) 497-496و 463-460، ص2، ج1353خوانـــد میـــر،  (ریالســـبیـــحب، )3197

. العاتی به دسـت آورد اطّ)175-169و 160-157، ص1355خواند میر، (دستورالوزراء
ــ ــانازی بعض ــدمورخ ــونم،یق ــدیمچ ــد،()ق903-837(رخوان ، 6، ج1380میرخوان

و 496، ص2، ج1353خوانـد میـر،  ()ق942-880(و خواند میـر ) 3195و 3075ص
درخواجه«دیقبای حتوناًیعراکتابنیاازییهابخش) 175و 169و 157، ص1355
ۀمقدمـ در ) ق975-900(قاضـی احمـد غفـاري   .اندکردهنقل »آوردهشیخوي ایوصا

یی چون تاریخ طبري، مروج الذهب و جـامع التـواریخ،   هاکتابتاریخ نگارستان در کنار 
از کتاب وصایاي خواجه نظام الملک به عنـوان یکـی از منـابع معتبـر خـود در نوشـتن       

دي از ایـن کتـاب را   و حکایات متعـد ) 4، ص1362،غفاري کاشانی(نگارستان نام برده
11و 10سـدة  (فاضل مجـدي 3.الملک نقل کرده استبا ذکر نام وصایاي خواجه نظام 

، فصـل سـوم از جـزء    1342مجـدي،  (نیز عباراتی از این کتاب را نقل کرده اسـت  .) ق
عالوه بر آثار نام برده، در بعضی از آثار چـاپ نشـده نیـز، بـه     . )503-501چهارم، ص

ثار خواجـه نظـام   همچنین نام این کتاب به عنوان یکی از آ4.این کتاب استناد شده است
ي بسیاري از نویسندگان و پژوهشـگران معاصـر و   هانوشتهالملک در ضمن تحقیقات و 

.مستشرقان نیز آمده است
قبـل يهـا دورهدراثـر ایـن شودیممعلومي دستورالوزارههانسخهتعددازچنانکه

از -و شـاهزادگان وزراء،خصوصـاً پادشـاهان  -و نـزد پیشـینیان  داشتهالعاده فوقرواج
5.استبرخوردار بودهبسیاراعتبار 
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ي مشـابه، بـه دالیـل    هاکتابدستورالوزاره عالوه بر رواج و پرنسخه بودن نسبت به 
العاتی در باب برخی از اعالم تاریخی و روایـات نـادر از   دیگري از قبیل در برداشتن اطّ

هجري، ارائـه اطالعـات   5و 4ي اسالمی سدة هادولتروابط سیاسی داخلی و خارجی 
داراي... ي زیباي فارسـی و هاواژهکار بردن هگسترده درباره نظام الملک، سالست متن، ب

اهماین کتاب از نظر محتوا به دلیل تلفیـق اخـالق نظـري و عملـی و از نظـر      .استت ی
ه استقالب به سبب ترتیب و چینش منطقی هر بخش و نظم و انضباط، قابل توج.

دستورالوزاره با همه اهمتوضـیحات  . تی کـه دارد هنـوز بـه چـاپ  نرسـیده اسـت      ی
غالبـاً بـه ذکـر    هـا آناین اثـر کـم اسـت و در    ةي ایران دربارهاکتابخانهی در شناسکتاب

بیشتر فهرست نگارانی هم که متعـرّض نسـخه   . العات نسخه شناسی اکتفا شده استاطّ
.اندکردهر مطالب یکسانی را بازگو به تقلید از یکدیگاندشدهشناسی آن 

ةرو باشد که چون نام این کتاب و نویسندعدم اهتمام به چاپ این اثر از آنشاید هم 
ي متفاوت ضبط شـده، تعیـین   هاصورتي مختلف به هاکتابخانهي هانامهتآن در فهرس

.یی داشته استهايدشوارنام دقیق و درست آن 
ي داخل و خارج ایران هاکتابخانهجستجوي مفصل در این مقاله با تحقیق و ةنگارند

ـ  35نام مختلف دست یافته و تصاویر 25نسخه از این اثر با 72به  ه کـرده  نسـخه را تهی
: ي این اثر که در نسخه هاي آن و دیگر منابع آمده است عبارتند ازهانامبعضی از . است

کتابخانــه آیــت اهللا : 272و271، ص12، ج1365حســینی، (انســان کامــل= آداب وزارت
، 1347انـوار،  (، اخالق محمـودي )848، ص3، ج1385؛ امینی، 4684مرعشی به شماره 

کتابخانـه دانشـگاه   : 733، ص16، ج1357دانـش پـژوه،   (پندنامه خواجـه 6،)67، ص2ج
، ترجمه نصایح )115؛ مدبري، ص520، ص1377؛ دو فوشه کور، 7907تهران به شماره 

ی تبریـز بـه شـماره    ملّۀکتابخان: 258، ص1سید یونسی، ج(نماجام گیتی= نظام الملک
کتابخانــه : 431، ص4، ج1346دانــش پــژوه، (وزارتدســتور،)192؛ مــدبري، ص197

کتابخانـه ملـی بـه    : 67، ص2، ج1347انوار، (دستورالوزراء، )2947سپهساالر به شماره 
ذکـر ،)7907ماره دانشـگاه بـه شـ   : 733، ص16، ج1357دانش پژوه، (؛ )10571شماره 
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الملـک نظـام خواجـه رسـاله ،)49، ص1173، الملکنظام(الملکنظامخواجهنصایح
نامـه ت ، سیاسـ )646شـماره شـیراز بـه  شاهچراغکتابخانه: 36، ص3برکت، ج(طوسی

25/9311کتابخانه آستان قدس به شماره هـاي  : 792-793ص، ص1346، یانعمنیچلگ(
کتابخانـه  (، مواعظ و نصایح)31، ص1383،ريطاهرياصن(الوصایامجمع،)26236و 

: 176، ص1385عـواد،  (نظـام الملـک البنـه   حینصـا ، )26236آستان قـدس بـه شـماره    
کتابخانه آستان قدس به شـماره  (الملوكنصایح،)302کتابخانه سرکیس بغداد به شماره 

الـوزراء نصـایح ،)1092بـه شـماره  دانشـگاه نشریه : 306، ص7؛ دانش پژوه، ج26236
مسـجد کتابخانـه : 332، ص1365اسـتادي،  (وصـایا ،)15349به شـماره ملیکتابخانه(

ـ ؛ وال473به شمارهاعظم کتابخانـه آسـتان قـدس بـه     : 482، ص6، ج1344ی، مهـدي،  ی
کتابخانــه مجلــس : 80، ص30،ج 1388حافظیــان بــابلی،(، نصــیحت نامــه)292شــماره 

، 25آقـا بـزرگ طهرانـی، ج   (الملکنظامنامهوصیت، )9339شوراي اسالمی، به شماره 
.)97ص

اگر چه در نام این کتاب اختالف است اما از آنجا که بیشتر نسخ، فهارس و مآخذ به 
بـه  انـد کردهعنوان دستورالوزاره یا وصایاي خواجه نظام الملک براي این کتاب تصریح 

.باشدترحیصحاین دو نام رسدیمنظر 
الملـک  ا نظـام اند این مکتوب رنوشتن کتاب هرچند بعضی گمان کردهۀزمانةدربار

هنگامی که وي در عهـد الـب ارسـالن همـراه ملکشـاه مـأمور       «به فرزندش فخرالملک 
ها و وصایا نوشته و نسـخ آن  فارس شده بود در ذکر شرایط وزارت و بعضی از سفارش
؛ 907، ص2، ج1371صـفا،  (»به وصایاي نظام الملک یـا دسـتورالوزاره معـروف اسـت    

آید اصـل ایـن   در انتهاي این مقاله به دست میلیکن همچنان که7)112، ص1363صفا، 
نوشته اسـت و بعـدها توسـط    .ق485وصایا را خواجه در آخرین سال عمر خود یعنی 

.آوري و مدون شده استکسی جمع
انتساب کتاب باید گفت هرچند اغلب نسخه نویسان و فهرست نگـاران آن را  ةدربار

.انددادههم آن را به افرادي دیگر نسبت لیکن بعضیانددانستهاز خواجه نظام الملک 
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فـی  ین بار مؤلف واقعی این کتاب پرنسخه را معرّاولاین مقاله بناي آن دارد که براي 
.نماید

نویسندة دستور الوزاره
با وجود اهمهانسخهت دستور الوزاره و با وجود  برجا ماندن ید از آن، هـیچ  ي متعد

ی کسانی که دربارة ایـن کتـاب اظهـار نظـر     نگاران و حتّیک از نسخه نویسان، فهرست 
بعضـی  از محققـان ظـاهراً بـا     . نویسندة واقعی آن را مشخص کننـد اندنتوانستهاندکرده
بـوده  »نصـایح خواجـه  «هانسخهه به اینکه عنوان یا یکی از عناوین کتاب در اغلب توج

خواجه نظام الملک طوسیاست، بدون توجه به زمان و سبک نگارش، آن را منسوب به
قـان  اغلب نسخه نویسان، بیشتر فهرست نگاران و بعضـی از محقّ . انددانسته) قرن پنجم(

، ص 25، ج1357آقا بزرگ تهرانی، (شیخ آقا بزرگ تهرانی: کسانی چونانددستهاز این 
، )450، ص6، ج1381؛ همـــو، 1554، ص2، ج1349منـــزوي، (، احمـــد منـــزوي)97

، 5، ج1355مشـار،  (، خانبابـا مشـار  )80، ص3، ج1388حافظیان بابلی، (حافظیان بابلی
، سید احمـد حسـینی اشـکوري   )67، ص2، ج1347انوار،(، سیدعبداهللا انوار)5416ص

کـانپوري،  (عبدالرزاق کانپوري و نیز پروفسور) 183، ص8، ج1365حسینی اشکوري، (
، محمد معین)19956ص،13، ج1373دهخدا، (، علی اکبر دهخدا)29و 28، ص1350

، 2، ج1311اعتصـــام الملـــک، (، یوســـف اعتصـــامی)2131، ص6، ج1364معـــین، (
، جعفــر )112ص، 1363، ؛ همــو907، ص2، ج1371صــفا، (ذبــیح اهللا صــفا8،)371ص

).29و 28تدین، ص(عطاءاهللا تدینو) 7، ص1379شعار، (شعار
م برد که دستور الـوزاره را از آن  از کسان بسیاري ناتوانیمدر میان خاورشناسان نیز 

شارل هـانري دو فوشـه   ،)267، ص1356اته، (هرمان اته: انددانستهخواجه نظام الملک 
,Ivanow(، والدمیر ایوانف)520، ص1377دو فوشه کور، (کور 1985, p.660 ( وچارلز
,Rieu(ریو 1966, v. 2, p.446.(
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در مقابل این قول بسیار رایج، شـمار انـدکی از فهرسـت نگـاران، ایـن کتـاب را از       
ـ : انـد جملهکه از آن انددانستهعبدالوهاب امامی  دانـش پـژوه،   (دتقی دانـش پـژوه  محم

ــزوي)2373، ص6، ج1335 ــزوي، (، احمــد من ــی) 233، ص14، ج1347من د دمحمو س
).883ص،1386ی بهبهانی، یطباطبا(ی بهبهانییطباطبا

لمبـتن،  (را فخرالدین حسن معرفی کـرده اسـت   آن لمبتن نیز نویسندة دستورالوزاره
ی هـم بـر اسـاس    یمؤلفین جلد دوم فهرست مجلس سنا و صدرایی خو.)50، ص1372

ي دستورالوزاره آمده است این کتاب را بـه  هانسخهیی که هر کدام فقط در یکی از هانام
و عبـدالوهاب  ) 141، ص1359ش پژوه و علی انـواري،  دان(ترتیب به اراسنجی قزوینی 

).244ص،37، ج1377ی، یصدرایی خو(انددادهقدپی طوسی نسبت 
خواجـه نظـام الملـک طوسـی،     : ها بر سر هم یکـی از ایـن پـنج تـن    بنابراین نوشته

عبدالوهاب امامی، فخرالدین حسن، اراسنجی قزوینی و عبدالوهاب قـدپی طوسـی بایـد    
هــر پــنج نفــر را نویســندة تــوانینمــا از آنجــا کــه امــ. دســتورالوزاره باشــدنویســنده 

دستورالوزاره دانست باید دالیل انتساب کتاب به هر یک از این افـراد بررسـی شـود تـا     
دلیل منطقی بـه عنـوان نویسـندة    ۀبا ارائهاآنموارد خالف، یکی از پس از ارزیابی و رد

در صورتی که از این طریق هم نویسـندة کتـاب معلـوم    هالبتّ. فی گردددستورالوزاره معرّ
یکی از طریق مراجعه به متن کتاب و نیـز  : نشود ناگزیر به دو طریق دیگر باید عمل کرد

بدین صورت کـه  . هاکتاببررسی سبک شناسانه  دستورالوزاره و دیگري از طریق سایر 
ۀ تألیف کتاب داللت کنـد  شاید در متن کتاب قرائن و اشاراتی باشد که دست کم بر زمان

.ف استفاده و اقتباس شده باشدي دیگر با ذکر نام مؤلّهاکتابو یا آنکه از این متن در 

انتساب به خواجه نظام الملک طوسی. الف
اغلــب نســخه نویســان و فهرســت نگــاران و نویســندگان متقــدم و متــأخّر، کتــاب 

از طرفی بیشـتر کسـانی   .اندکردهدستورالوزاره را به خواجه نظام الملک طوسی منسوب 
در بخـش مربـوط بـه آثـار     انـد پرداختـه هم که به تحقیق در خصوص زندگی خواجـه  



19انتساب کتاب دستور الوزاره به خواجه نظام الملک یا عدنی طوسی؟

با ایـن حـال در   9.اندبردهمکتوب او از دستورالوزاره نیز به عنوان اثري منسوب به او نام 
پـنجم قرنبهکتابلّکانتسابدرکه شودیمیی یافت هاعبارتمتن کتاب دستوالوزاره 

کتاب را از نظر سبک نوشتاري به دو بخش توانیمبر این ا بن.کندیمواردي جددیترد
زبان بخش دوم نسبت به . متن اصلی یا فصول دوگانه. 2مقدمهدیباچه و . 1: تقسیم کرد

پیش از ایلخـانی در  ةدورۀکلمات و تعبیرات و ترکیبات کهن. استتریمیقداولبخش 
اولی که در بخـش  ف فنّع و تکلّع و تصنّلغات عربی، نثر مسج. شودیمآن بیشتر یافت 

. آن نیز کامالً سلیس و ساده و روشن اسـت يسبک انشا. شودینماست در آن مشاهده 
تـوان یمـ در یـک کـالم   . د و اطاله کالم را گرفته اسـت ایایجاز و اختصار جاي لغات ز

ـ . به زبان سـیرالملوك دارد گفت زبان بخش دوم شباهت بسیار آن را تـوان یمـ رو از این
و یقیناً باید دینمایمکه متأخرتر اولبه رغم زبان بخش ؛منسوب به نظام الملک دانست

.ایلخانی نوشته شده باشدةتوسط کسی در اواخر دور
ـ   . کتاب همه چیز را روشن کرده استۀدیباچ ۀاصل این کتاب همـان فصـول دوگان

نظام الملک در آخرین سال عمر خود براي فرزندش فخرالملـک نوشـته   کتاب است که
ةي درباراباچهیداین نصایح بعدها توسط کسی جمع آوري شده و پس از افزودن . است

آمـده  ام الملک به صـورت کتـابی مسـتقل در   ي در شرح حال نظامقدمهموضوع کتاب و 
.است

زنـدگی  ةتألیف آن نیز پـس از دور ةکتاب نه تنها از خواجه نیست بلکه دورۀدیباچ
مؤلف واقعی کتاب همان اسـت کـه ایـن دیباچـه را نوشـته و خـود       . خواجه بوده است

اگر بتوان به سـخن او اعتمـاد کـرد    . نحوه تدوین کتاب در آن توضیح داده استةدربار
جهت اعـزّ و ارشـد   [نظام الملک «که دهدیمتشکیل »نصایحی«محتواي اصلی کتاب را 

ۀطریقـ ةدربـار . بـوده اسـت  ) چ2، ص949نظام الملک، (»خود فخرالملک نوشته] دالاو
دریافت که برخی از محتـوا  توانیمف به محتواي کتاب از عبارت بعدي ی مؤلّابیدست

از آبا و اجداد خود که منتسـب  «به دست آورده است و بعضی را هم »کتب«را از طریق
تدوین ةی در همین دیباچه به نحوف حتّمؤلّ. )جاهمان(»شنیده،به دودمان خواجه بودند
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-یو دو فصل ممهد ممقدمهکیمع لوازمها در حینصانیا«: کتاب نیز اشاره کرده است
فرزند بـر تـرك وزارت   یضدر تحراولاجماالً و فصل اواحوال انیدر بمقدمه.گرداند

»).همانجا(دانبه وقت اشتغال بطیفصل دوم در آداب و شرا؛و مخاطرات آن
ةنتیجه گرفت که کتاب دسـتورالوزاره بعـد از دور  توانیمبندي عبارات باال از جمع

خواجه نظام الملک یعنی پس از سدة پنجم هجري تألیف شده است و از لحاظ نگارش 
ـ اهمةف دربـار ي است به قلم مؤلّاباچهیداولبخش : به سه بخش قابل تقسیم است ت ی

ي است در بیان احوال خواجـه کـه   امقدمهتدوین این کتاب؛ بخش دوم ةوزارت و نحو
ف از آباء و اجداد خود شنیده و در این کتاب آورده اسـت؛ بخـش سـوم کـه اصـل      مؤلّ

شامل نصایح خواجه نظام الملک به فرزنـدش فخرالملـک اسـت    ردیگیمکتاب را در بر 
.وده استن را در دو فصل تدوین نمف در کتب خوانده و آکه مؤلّ

تنهـا در  داننـد یمـ بدین ترتیب سخن کسانی که دستورالوزاره را منسوب به خواجه 
تـوان ینمـ صورتی صحیح است که این انتساب را به اعتبار منبع الهام کتاب بـدانیم امـا   

.ف کتاب را خواجه دانستمؤلّ

انتساب به عبدالوهاب امامی. ب
بـه عبـدالوهاب امـامی    هـا کتابخانـه دستور الوزاره در بعضی از فهارس کتب خطـی  

در 149ي از دستور الوزاره که با شماره انسخهاین انتساب به ۀریش. منسوب شده است
دانش پـژوه،  (گردد بر میشودیمنگهداري اسناد دانشگاه تهرانمرکزکتابخانه مرکزي و

از لحاظ آشفتگی، تشویش، نقص و بدخطی بـدترین  این نسخه . )2373، ص6، ج1335
ـ . نسخۀ دیده شده توسط نگارنده است35نسخه از میان  دتقی دانـش  با وجود این محم

پژوه، فهرست نگار وقت کتابخانه دانشگاه، به استناد آنچه در انجامۀ نسخه آمـده اسـت   
مـاد بـه ایشـان، و    آن را نوشتۀ عبدالوهاب امامی دانسته است و بقیه نیـز بـه واسـطه اعت   

. 10اندکردهاغلب با ذکر نام او این انتساب را نقل 
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که امامی چنان که خـود در انجامـۀ آن   شودیماین نسخه معلوم ترقیدقۀا با مطالعام
مشـابه ایـن   .11یی از کتاب بوده است نـه نویسـندة آن  هابخش»جامع«اذعان داشته فقط 

یعنی کسی به منظور تهیۀ یک مجموعۀ شخصـی، از  . اقدام در آن زمان رواج داشته است
یا بـه چنـد کاتـب    نوشتهیممطالب جالب نظر و مورد عالقه، چیزهایی را با دست خود 

.12ي دستورالوزاره نیز چنین استهانسخهبعضی از . استدادهیمسفارش نوشتن 
بـا در نظـر   . کتاب در این نسخه افتـادگی دارد اولفصل و بخشی از مقدمهدیباچه، 

گفت تنها نصـایحی چنـد از   توانیمي دیگري که از اواسط کتاب افتاده هابخشگرفتن 
گذاشته و سپس »نصایح«خواجه در این نسخه باقی مانده بوده که دانش پژوه  نام آن را 

يهـا انیـ ز،نخستین این نامـه عبدالوهاب امامی در فصل «:فی کتاب آورده استدر معرّ
در ) 2374و 2373، ص1335دانش پـژوه،  (».دهدیوزارت را براي پسر خود گزارش م

ـا  «: کتاب آمده استۀاد با آن چیزي است که در دیباچعا کامالً در تضّحالی که این ادام
این ضعیف از جمیع هدایا و تُحف هیچ چیزي مساوي آن نصایح ندانست کـه صـاحب   

و این نصایح مع لوازمها ... خود فخرالملک نوشته] دالاوجهت اعزّ و ارشد [الملک نظام 
اولدر بیان احوال او اجمـاالً و فصـل   مقدمه. گرداندمهد میو دو فصل ممقدمهدر یک 

در تحریض فرزند بر تـرك وزارت و مخـاطرات آن، فصـل دوم در آداب و شـرایط بـه      
کتاب کامالً معلوم است کـه  ۀمقدمو از ) چ2، ص949نظام الملک، (»وقت اشتغال بدان

: نوشـته اسـت  مقدمهف همچنین در پایان مؤلّ! در شرح حال نظام الملک است نه امامی
بـه  : ... د بود طلـب فرمـود و گفـت   الاوپس خواجه فخرالدین فخرالملک را که اعزّ ... «

). ر5همان، ص(»ر هر باب تو را ارشاد خواهم نمودرسم وصیت و طریق نصیحت د
ي دیگـري از دسـتورالوزاره   هانسخهگفتنی است دانش پژوه بعدها پس از آشنایی با 

یعنـی سـال انتشـار    . ش1335او مربوط به سال ۀیاولنظر . از نظر خود عدول کرده است
دانـش پـژوه،   (اسـت  دانشـگاه تهـران  کتابخانه مرکزىیخطيهافهرست نسخه6جلد 
منتشـر  . ش1345از همین فهرست که در سال 9ا او در جلد ام. )2373، ص6، ج1335

نیـز  .)1203، ص9همان، ج(طوسی دانسته است این کتاب را از نظام الملک،شده است
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این کتـاب بـه نـام وصـایاي     ،شدهۀتوسط ایشان تهی. ش1357که در سال 16در جلد 
است ي به نام امامی نشده ااشارهفی شده و هیچ خواجه نظام الملک یا دستورالوزراء معرّ

ه سپهسـاالر،  کتابخانـ ي خطیهانسخهوي همچنین در فهرست .)733، ص16همان، ج(
) 1427ش (منتشر شـده اسـت، ذیـل نـام کتـاب دسـتور وزارت      . ش1346که در سال 
ي از ایـن وصـایا در دانشـگاه   انسـخه . وصایاي خواجه نظام الملک اسـت «: نوشته است

ــۀنشــریدر .»)431، ص4، ج1346و منــزوي، دانــش پــژوه(هســت ) 1/149( ۀکتابخان
ـ زیر نظر . ش1341ی که از سال خطيهانسخهةمرکزى دانشگاه تهران دربار دتقىمحم

و دوم آن، چهـار  اولي هـا شـماره و ایرج افشار منتشر شده است، فقـط در  دانش پژوه 
ملـک در ذیـل ایـن    نـام نظـام ال  هاآنۀنسخه از دستورالوزاره معرفی شده است و در هم

.13شودیمکتاب مشاهده 
دانشـگاه آمـده، نـام مؤلـف     149نسـخۀ ش ۀبر آنچه در انجامـ اگذشته از این اگر بن

پس باید تاریخ تألیف آن نیز همان باشد کـه پـس   ،دستورالوزاره عبدالوهاب امامی باشد
دیگـر کـه تـاریخ    ۀنسـخ 10حال آنکه دست کـم . ق1063از نام امامی آمده یعنی سال 

منـابع  از طرفـی در  .14شناخته شـده اسـت  ،مربوط به قبل از این تاریخ استهاآنکتابت 
و تـاریخ نگـارش   اندنام بردهدستورالوزاره با همین عنوان یا با عناوین دیگر کهن که از 

که مـتن  -جز آثار الوزراء بهرسدیمبه پیش از تاریخ کتابت نسخۀ منسوب به امامیهاآن
ولـو بـه   کـدام چیاز نظام الملک دانسته و هصرفاً را آن-داندیما از عبدالوهاب العدنی ر

نـویس  نسـخه دسـت  : ایـن منـابع عبارتنـد از   .انـد نبـرده یاز امـام یصورت اشـاره نـام  
بـه نقـل از   (نوشـته شـده اسـت   ق763ی که در سال بهایدستورالوزاره در ضمن تحفۀ

ــفا، روضــه ال)43، ص2، ج1341بیــانی،  و 3075-3069، ص6، ج1380میرخوانــد، (ص
ــیر )3195-3197 ــب الس ــر،  (، حبی ــد می ، )497-496و 463-460، ص2، ج1353خوان

اريفغ(، تاریخ نگارسـتان )175-169و 160-157، ص1355خواند میر، (دستورالوزراء
مجـدي، فصـل سـوم از جـزء     (زینت المجـالس 15،)148و135و108و4، 1362، کاشانی
نـویس  و نیز سرگذشت خواجه نظام الملک در مجموعۀ دسـت ) 502و 501صچهارم،
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منسوب به امامی نوشـته شـده اسـت   منشآت و مکاتیب که به فاصلۀ کمی پس از نسخۀ
. 16)200، ص23، ج1376حائري، (

هـا  آنریـ تحرخیکه تـار ییهانسخهۀدر همگذشته این را هم باید افزود که هانیااز 
بـرده نشـده   یاز امـام نه تنها نامینسخه دانش پژوه استریتحرخیارمتعلق به قبل از ت

، 1372لمبـتن،  (الملک اسـت نظامق به اثر متعلّنیاند که اح کردهیتصرهابلکه اغلب آن
50(17.

ین حسنفخرالد. ج
به عنـوان  ،ایرانۀل در تاریخ میانوي از سوي خانم آن لمبتن در کتاب تداوم و تحو

کتاب وصـایاي خواجـه نظـام    «به نظر لمبتون . معرفی شده است،نویسندة دستورالوزاره
ین حسـن از دوازدهمـین پشـت نظـام     نوشتۀ فخرالـد )... معروف به نصایح نامه(الملک

الملک است که با میراث خانوادگی به دسـت نویسـنده رسـیده و بعضـی از مشـکالت      
ي کـه لمبـتن   اجملهاز چهار .)50، ص1372لمبتن، (»موجود وزیر را توضیح داده است

بـه  . اشتباه و دو جملۀ بعدي صـحیح اسـت  اولاین کتاب نوشته است دو جملۀ ةدربار
عبارت دیگر این کتاب هرچند با میراث خانوادگی به دست نویسنده رسیده و بعضی از 

بـر  زیرا. یستنسن ین حا اثر قلم فخرالدام،مشکالت موجود وزیر را توضیح داده است
تـر درستین حسن یا به عبارت اساس آنچه در دیباچۀ دستورالوزاره آمده است فخر الد

در واقـع  -رسـد یمـ که با دوازده پشت به نظام الملـک  -امیر فخرالدوله و الدین حسن
یعنـی او اهداءشـونده اسـت و    . کسی است که دسـتورالوزاره بـه او اهـداء شـده اسـت     

ین روز انتصاب وي به وزارت به او اهـداء کـرده   اولستورالوزاره را در نویسنده، کتاب د
که امروز از عنایـت الهـی و عاطفـت شهنشـاهی بـه وجـود مبـارك و ذات        چنان«: است

امیر فخر الدوله و الدین حسن ابن الصدر المغفور امیر تـاج الملّـه   ... شریف آصف اعظم
جناب مشرّف و مزین شـد و  وجود این عالیدر این وقت که مسند وزارت به ... و الدین

مناسـب طـور   ۀتحفـ منصب موروث به عنایت الهی مکتسب گشت، از هر کس هدیه و 
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خود به رسم تهنیت بـدان مجلـس عـالی رسـانیدن صـورتی بـود بـه غایـت مرضـی و          
این ضعیف از جمیع هدایا و تُحف هیچ چیزي مساوي آن نصـایح ندانسـت   . مستحسن

د خود فخرالملک نوشـته و فـی الحقیقـه    الاوو ارشد ملک جهت اعزّ که صاحب نظام ال
هر یک از آن در براعتدستوري  کامل است و بـدان جهـت   قانونی شامل و در وزارت

تا امروز در اطراف منتشر و در آفاق  مشتهر و بر افواه و السنه سایر و در ازمنه و امکنـه  
).چ2-چ1ص، ص949نظام الملک، (»دایر است

اراسنجی قزوینی انتساب به . د
ـ   ،ی قندهارمستوف،دطاهر اراسنجی قزوینیاز محم ف فقط در یک جا بـه عنـوان مؤلّ

ـ (سنامجلس ۀکتابخان1149ي به شماره امجموعه. دستورالوزاره یاد شده است ۀکتابخان
وصـایاي خواجـه نظـام    . استداراي هفده رساله که ) دو مجلس شوراي اسالمیةشمار

دانش پژوه (ن دومین رساله در این مجموعه است عنوابه فرزند خود فخر الملکالملک 
.)141-139ص، ص1359و انواري، 
د طاهر اراسـنجی  محماصل نسخه براي نگارنده ثابت کرده است که در واقع ۀمطالع

بر مطالـب آمـده در حواشـی آن    ااین نسخه بنزیرا. ف آنکاتب این اثر بوده است نه مؤلّ
همـراه  1108تا 1077او در سال «: نوشته شده است.ق1108تا 1077ي هاسالدر بین 

خان بیگلربیگی مـرو بـا شـاه عبـاس دوم در مازنـدران و اسـترآباد و       یاردوي نجف قل
»ه را نوشته اسـت عري و کاشان و اصفهان و قزوین بوده و این مجموو مشهد و سمنان 

یی متعـدد از ایـن   هـا نسخهاز این تاریخ و این در حالی است که قبل .)139همان، ص(
. موجود بوده استهاکتابخانهدر کتاب

انتساب به عبدالوهاب قدپی طوسی. ه
ي تراجم و انسـاب هـیچ نـام و نشـانی از     هاکتابنگارنده براي شناخت این فرد در 

نتیجه مانـد در نهایـت بـه سـراغ     چون تحقیقات در منابع دیگر نیز بی. قدپی نیافته است
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اصل نسخۀ دستورالوزاره که بر اساس آن، این کتاب به قدپی طوسی منسوب شده است 
نگهـداري  13718نسخۀ مزبور در کتابخانه مجلس شوراي اسـالمی و بـا شـمارة    . رفت

،روي جلد نسخه.18دهدیمي با سه کتاب را تشکیل امجموعهین کتاب از اولو شودیم
ـ نمایمـ که از خط متن کتـاب جدیـدتر   با خطی نصـایح الـوزراء از   «: نوشـته شـده  ،دی

به دلیل ناخوانا یا بدخط بودن واژه العدنی و احتمال خوانده » عبدالوهاب العدنی طوسی
اولۀنام اثـر در صـفح  . ي دیگر، باید به سراغ صفحات داخلی کتاب رفتهانامشدن به 

یی کـه  هاجالب است که این دو نام با نام. ه استنوشته شد»خواجه نظام الملکۀرسال«
وصـایاي  = ه دسـتورالوزار «: براي این کتاب در فهرست کتابخانه آمده است تفاوت دارد

نصایح و اندرزهاي خواجه نظام الملـک حسـن بـن علـی طوسـی      / خواجه نظام الملک
، 1377ی، یی خـوی صـدرا (و دو فصل جمع آوري نمـوده  مقدمهف در یک است که مؤلّ

نوشـته  -ي دیگر نیستهانسخهکه در -پس از یک شعر بلند 7ۀدر صفح19.»)244ص
و در ) 7، ص1091قدپی طوسـی،  (»دعاگوي ثناخوان عبدالوهاب العدنی الطوسی«: شده

ي نوشته شده که با نگاه سطحی ممکن است القـدپی نیـز   اگونهواقع العدنی در اینجا به 
ر حرف یـاء دو نقطـه   خود گذاشته شده و زیرج از محلّنون خاۀنقطزیرا. خوانده شود

.اي آمده است که ممکن است در مجموع پ خوانده شودبه همراه حرکت
ـ   20ف دسـتورالوزاره در ایـن نسـخۀ نسـبتاً کهـن     بدین ترتیب معلوم شد که نـام مؤلّ

تحقیقـات تکمیلـی   . عبدالوهاب العدنی الطوسی است و دلیلی هم بر رد آن وجود ندارد
ن متنی کتاب، انتساب یراي یافتن نام این فرد در دیگر متون کهن و نیز انطباق آن با قراب

کندیمت آن به عدنی طوسی را تأیید و تقوی.

عبدالوهاب عدنی طوسی 
یی از هـا بخـش ،)، ص ز1364عقیلـی،  (نویسندة نیمۀ دوم سدة نهم هجـري ،عقیلی

مصنّفات افضـل  «دستورالوزاره را در کتاب معروف خود آثارالوزراء نقل کرده و آن را از 
از آنجا که بخش نقـل شـده جـز در    . دانسته است»المتأخرین موالنا عبدالوهاب العدنی
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و از طرفی 21کتاب دستورالوزاره در هیچ یک از تألیفات پیش از زمان عقیلی دیده نشده
مۀ کتابش اذعان نموده که محتواي آثـارالوزراء را از منـابع مختلـف    مقدعقیلی، خود در 

کتـاب آثـارالوزراء از   ازاطمینان حاصل کرد که این بخـش توانیم22فراهم کرده است،
ـ   ف دسـتورالوزاره، چنـان کـه در نسـخۀ     دستورالوزاره گرفته شده است و در نتیجـه مؤلّ

یـز تصـریح شـده اسـت، عبـدالوهاب      کتابخانۀ مجلس شوراي اسـالمی ن 13718ةشمار
.العدنی الطوسی است

امـا بعـد، در بعضـی تـواریخ     «:عین عبارات نقل شـده در آثـارالوزراء چنـین اسـت    
خصوصاً در مصنّفات افضل المتأخّرین موالنا عبـدالوهاب العـدنی بـدین الفـاظ مطالعـه      

شرعیه ثابت اسـت کـه کمـال انسـانی کـه وسـیلۀ       ۀبه براهین عقلیه و ادلّ: نموده شد که
مجموع سعادات هر دو جهانی است، غیر عرفان و عبـادت حضـرت ربوبیـت نیسـت و    

ـ ...][ کمـاالت و ۀبه حکم این مقدمات، روشن و مبرهن شد که افراد نوع انسان را جمل
، 1362عقیلـی،  (»، متعلّق بـه وزارت اسـت  آخرتچه در تمامت سعادات چه در دنیا و

ي صــرف نظــر از چنــد تفــاوت بســیار جزئــی در اصــفحهایــن عبــارات دو . )3و2ص
.دستورالوزاره هست

ـ این مؤلّبرابن اب العدنی الطوسی نام دارد که با توجه ف دستور الوزاره موالنا عبدالوه
به آنچه عقیلی دربارة او نوشته است از عالمان و نویسندگان سدة هشتم هجري بـوده و  

23.یگري غیر از این کتاب نیز داشته استتألیفات د

!عدنی طوسی
ف را به شناخت واژة عدنی و نیـز رفـع ابهـام از    آخرین بخش تحقیق دربارة نام مؤلّ

مختلـف بـا   ممکن است انتساب او به دو محـلّ زیرا. میدهیمشهرت مؤلف اختصاص 
هـم بـه   توانـد یممکانی بسیار زیاد این پرسش را پیش بیاورد که چگونه یک نفر ۀفاصل

عدن در یمن یعنی جنوب جزیره العرب و هم به طوس در خراسان یعنی شمال شـرقی  
ایران منتسب باشد؟
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گونـه کـه خـود در دیباچـۀ کتـاب      ف شکی نیست؛ زیـرا آن طوسی بودن مؤلّةدربار
دستورالوزاره بدان اشاره کرده آباء و اجداد او منتسب به دودمـان نظـام الملـک طوسـی     

ـ . رو طوس موطن اجدادي اوسـت از اینو )چ2، ص949نظام الملک، (اندبوده ۀا همـ ام
:ر استاین نام احتماالتی از این دست متصوةدربار. ابهام بر سر نام عدنی است

با این احتمال باید گفت . عدنی را صفت نسبی بدانیم به معنی اهل جایی به نام عدن
لر بر خالف تصواونی (خوانندیمبه فتح عین و دال ه که معموالً عدنی رایـدو آن را ) ع

دیگري نیز در نیشابور بوده است با همین امالء امـا بـا کمـی    محلّدانندیمتنها در یمن 
یـا عـدنی   24یعنی به فتح عین و سکون دال به نام محلۀ عدنی کویـان ؛تفاوت در اعراب

ع  . [عـدنی : که دهخدا آورده اسـت چنان. شودیمکه به اختصار عدنی نیز نامیده 25کوبان
ــام) اخ] (د ــوين ــوک ــتياهمحلّ ــابوردراس ــدا، (نیش . )13910، ص9، ج1373دهخ

د بن إبراهیم بـن  شیخنا أبوسعید محمسمعانی در االنساب خویش از دو نفر یکی به نام 
یـاد کـرده و   أبوعمرو مکی بن أحمد بن زیاد العدنیو دیگري أحمد بن إبراهیم العدنی

: میخـوان یمـ در االنساب ذیل واژة العدنی چنین . دو را اهل همان محل دانسته استهر
إلـى عمـل األبـراد    ۀبفتح العین و سکون الدال المهملتین و فی آخرها النون، هذه النسـب «

عـدنی کوبـان بهـا مـن یقصـر      هسک» یقال لهاهبنیسابور، و هو نوع من الثیاب، و بها سک
بسکون الـدال، و قـد یقـال بفـتح الـدال      » عدنی«إلیها ه، و النسباألبراد و یغسلها و یدقها

، و شیخنا أبوسعید محمد بن إبراهیم بن أحمد بن إبراهیم العـدنی، سـمعت منـه    هالمهمل
و من القدماء أبو عمرو مکی بن أحمد بن زیـاد العـدنی الشـاهد، مـن أهـل      ... بنیسابور،
ـ . )249و 248ص،9، ج1382سمعانی، (نیسابور ن اثیـر نیـز در اللبـاب فـی تهـذیب      اب

وفیالدالوسکونالعینبفتحالعدنی«: االنساب به این مطلب اشاره کرده و نوشته است
یقـال سکۀبهاوالثیابمننوعهیوبنیسابوراألبرادعملإلىالنسبۀهذه-نونآخرها

بفـتح عـدنی إلیهاهالنسبفیقیلقدویدقهاواألبرادیقصرمنبهاکوبانعدنیسکۀلها
الشـاهد العـدنی زیـاد بـن أحمـد بنمکیأبوعمرومنهمهجماعإلیهاینسبأیضاالدال
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ـ اثابـن (»أبوعبـداهللا الحـاکم عنـه روىغیـره وشـیرویه بنعبداهللاسمعالنیسابوري ر،ی
).327، ص2ج،م1980

گفت عبـدالوهاب العـدنی نیـز ماننـد ابوسـعید العـدنی و ابـوعمرو        توانیمبنابراین 
ان نیشابور است که در ایـن صـورت   ۀ عدنی کوبه یا بازار یا کوچالعدنی منسوب به محلّ

نیشابور و طـوس  نی بودن چندان دشوار نیست، از آنجا کهجمع بین طوسی بودن و عد
محتمل است کـه فـردي   و 26اندبودهدر مجاورت یکدیگر باًیتقرهر دو جزو خراسان و 

27.طوسی و به اعتبار سکونتگاهش عدنی باشدشاياجدادبه اعتبار سرزمین 

زمان تألیف دستورالوزاره
ـ ،خواجـه اسـت  ۀگفته شد هرچند اصل کتاب دستورالوزاره نوشـت ترشیپ ا کتـاب  ام

-که از گردآوري وصایاي خواجه و افزودن الحاقاتی به آن فراهم شـده اسـت  –موجود
کتـاب، و تـدوین آن بـه صـورت حاضـر      ۀیاولپس نگارش . تألیف عدنی طوسی است

آید نظام الملک نصـایح  ف برمیمۀ مؤلّآن گونه که از مقد. ق به دو دورة زمانی استمتعلّ
نـد یبیمـ خود به فخر الملک را در اواخر عمر، هنگامی که زمان ارتحال خود را نزدیک 

براین زمان نوشته شدن اصل وصـایاي خواجـه   ابن).ر5، ص949نظام الملک، (سدینویم
البتـه در ایـن خصـوص شـاهد     . گـردد یمبر . ق485به اواخر عمر او یعنی حدود سال 

وباقـار تباشـر ي مخطرهاآنجا که نظام الملک . متن کتاب وجود دارددیگري نیز در
ـ  ااشارهکندیمبیان راملکمهماتدر ریعشا ترکـان خـاتون   ۀي به مالل خـاطر و توطئ

در تواریخ مذکور است این واقعـه کـه بـه برکنـاري نظـام      .)ر13همان، (علیه خود دارد
انجامد مربوط به آخرین سال حیات خواجـه  الملک از وزارت و در نهایت به قتل او می

28.است

امي انامـه ه به شـجره  ا زمان گردآوري و تدوین کتاب توسط عدنی طوسی را با توج
در . باید در حدود نیمه قـرن هشـتم بـه حسـاب آورد    کندیمکه او از اهداءشونده ارائه 

ـ در ف پس از تدوین کتاب، آن را بـه فـردي  دیباچۀ کتاب آمده است که مؤلّ ین روزاول
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این فـرد از نوادگـان خواجـه    .)چ2-چ1همان، ص(انتصاب به وزارت اهداء کرده است 
امل معرفی کـرده و اجـداد او را تـا    بوده و عدنی طوسی او را در همین کتاب به طور ک

. شخص خواجه نام برده است
امیر تـاج الملّـه   امیر فخر الدوله و الدین حسن ابن الصدر المغفور «براین شناسایی ابن

و الدین بن الصدر المبرور امیر علی بن الصـاحب الدسـتور امیـر معـز صـاحب دیـوان       
مـا را بـا زمـان تـألیف     تواندیم) ر2همان، ص(»...نطغاتیمورخان به خراسان و مازندرا

گفـت کـه نـام اهداءشـونده     تـوان یمـ اگر از القاب و عنـاوین بگـذریم   . کتاب آشنا کند
یا پدر امیرعلی ) بدل(بسته به این که امیرمعز را لقب. امیرعلی استامیرحسن و پدرش 

البتـه بعیـد   . رسـد یممؤلف با یک یا دو واسطه به صاحب دیوان طغاتیمورخان 29بدانیم
در ادامه امیرمعز فرزند فخرالـدین  . نیست که صدارت امیرحسن نیز در همین دوره باشد

شودیمعمادالدین که مشرف دیوان سلطان ابوسعید بوده است، معرفی حسن و نوه شیخ
.)همانجا(

716از سـال  ) معروف به بهادرخان(و ابوسعیدق753تا 736طغاتیمورخان از سال 
اهداءشونده در . اندو هر دو از سلسلۀ ایلخانان در ایران بودهاندکردهحکومت ق736تا 

رو باید نام او را در میان اسامی خاصو از این. استهکردیمدورة طغاتیمورخان زندگی 
وجود آنکه مساحت مملکت طغاتیمورخان محدود به خراسان ا ب. این دوره جستجو کرد

و مازندران بود اما به دالیلی چون مدت طوالنی سلطنت او نسبت به بقیه ایلخانان پـس  
ونین با ایلخانان رقیب باعث ي خهارقابتیی چون سربداران و هاانقالبو 30از ابوسعید

در کتاب مجمـع  . شده حوادث و افراد خاص در این دوره بیشتر از هر دوره دیگر باشد
در اطـراف نـام طغـاتیمور نـام دو     31االنساب، که دقیقاً در همین دوره نوشته شده است،

. شـود یمنفر که به نام اهداءشونده و پدرش نزدیک است در چند موضع کتاب مشاهده 
جمله ماجراي دستگیري طغاتیمورشاه و امیر علی توسط امیـر ارغـون شـاه و کشـتن     از

ــال  ــی در س ــبانکاره اي، (ق736امیرعل ــتادن  . )309، ص1363ش ــاجراي فرس ــز م و نی
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. ق739امیرحسن به خراسان و استدعاي آمـدن طغـاتیمور خـان بـه نیشـابور در سـال       
.)310همان، ص(

الملـک  کتاب دستور الوزاره یا وصایاي خواجه نظـام بنابراین آنچه مسلّم است اینکه 
حکومت ایلخانان رقیب یعنی در حـدود نیمـه قـرن هشـتم     ةبه شکل کنونی آن در دور

کـه  شناسـان کتـاب ي بیشـتر  هـا افتـه این تـاریخ بـا ی  . هجري تألیف و تدوین شده است
هماهنگ معتقدند دستورالوزاره توسط کسی از نسل دوازدهم خواجه گردآوري شده نیز 

12سال در نظر بگیریم و ایـن عـدد را در   22اگر هر نسل را به طور معمول زیرا. است
و اگـر حاصـل ضـرب را بـا سـال      ) 12*20=264(الس264: شودیمنسل ضرب کنیم 

). 264+485=749(وفات خواجه جمع کنیم حاصل جمع کامالً با این دوره منطبق است
شناخته شده یعنی نسخه بیانی در سـال  ۀین نسخولاضمناً این تاریخ با تاریخ کتابت 

نیز قابل انطباق است و البته باید تاریخ تألیف کتاب را قبل از تاریخ کتابـت ایـن   ق763
نسخه به حساب آورد چرا که نسخۀ بیانی در مجموعه چند رساله قرار دارد و از این رو 

ـ این نسخه اصلی کتاب باشد هر چند احتمال آنکه ۀبعید است که نسخ ین استنسـاخ  اول
که زمان تألیف دستورالوزاره در حـدود  شودیمبدین ترتیب روشن . محال نیست،باشد

.نیمۀ قرن هشتم هجري بوده است

گیرينتیجه
مسـتقیم  ةف نیامده است ولی از اشاراگر چه در متن کتاب دستورالوزاره نامی از مؤلّ

ف همراه با نقل بخشی از کتاب و نیافتن ایـن بخـش در   عقیلی در آثارالوزراء به نام مؤلّ
هیچ کتـاب دیگـري غیـر از دسـتورالوزاره، و عـالوه بـر آن ذکـر ایـن نـام در یکـی از           

ي دیگري که کتاب بـه  هانامي خطی همین کتاب، و نیز ارائه دالیل کافی بر رد هانسخه
ـ   توانیممنسوب شده است هاآن وزاره عبـدالوهاب  ف دسـتورال با اطمینان گفـت کـه مؤلّ

ي از داخل متن انهیقرنیز بر اساس . عدنی طوسی است و انتساب آن به وي قطعی است
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دریافت که تاریخ تألیف کتاب به صـورت تقریبـی در   توانیمکتاب و دو قرینه خارجی 
.یعنی درحدود نیمه قرن هشتم هجري استق755تا 745ي هاسالفاصله 

هایادداشت
،تجـارب السـلف  ، آثارالوزراء، نسائم االسحار، األنسابتاریخ بیهق، : الع بیشتر نکبراي اطّ-1

ـ دا، دستورالوزراء و ریالسبیروضه الصفا، حب،سلجوقنامه المعـارف اسـالمی ذیـل مـدخل    ةری
.نظام الملکخواجه

اسـت کـه   )م1917-1844(آلمـانی نـامی خاورشـناس ) Hermann Ethé(اتههرمانپرفسور-2
مهمتـرین . را تهیـه کـرده اسـت   و ایندیا افیسبادلیانهايکتابخانهفارسیخطینسخفهرست

در اوگسـترده  تفحصـات ومطالعـات ۀخالصـ کهاست فارسیادبیاتتاریخاو کتابیفصنت
ـ . تاسـ آثار کهن فارسی و از منابع اصلی ادوارد برون در تألیف تاریخ ادبی ایران بوده ۀکتابخان

ـ بادلیان در دانشگا ق ه منچستر انگلستان قرار دارد و نسخۀ اساس در تصحیح دستورالوزاره متعلّ
.به این کتابخانه است

.148و 137-135و 108-101، ص 1362، کاشانیاريفغ: به عنوان نمونه نک-3
ی منشآت و مکاتیب از کتب خطـی اهـدای  نسخۀ دست نویس مجموعۀ: به عنوان نمونه نک-4

سی؛ در )ق1089: تـاریخ کتابـت  (2/901مجلس با شـمارة  ۀی به کتابخانطباطباید صادق د محم
رسالۀ دوم این مجموعه با عنـوان سرگذشـت خواجـه نظـام الملـک حکایـت هـایی از کتـاب         

وصـایاي خـویش   خواجـه نظـام الملـک در    : دستورالوزاره بـا ایـن عبـارات نقـل شـده اسـت      
در وصایاي خویش ثبت نموده بـه وضـوح   ه از فحواي کالم خواجه که ؛ چنانک)10ص...(آورده

؛ راقم حروف گوید که سـخن خواجـه نظـام الملـک در رسـاله وصـایاي       )21ص...(می پیوندد
).27ص ...(خویش در باب قضیه حسن صباح

ي منتشر شـده در موضـوع وزارت از قبیـل دسـتورالوزاره     هاکتابدرحالی که مشهورترین -5
خیتـار و منشـی کرمـانی  االسـحار نسائملوزراء عقیلی، ، آثاراياسترآباداءردستورالوزاصفهانی، 

نسـخه بـه   72قمی از روي تنها یک نسخه تصحیح شده اند امـا دسـتورالوزاره از میـان    الوزراء
نسخه به صورت موردي توسط نگارنده تطبیق و20دست آمده با هشت نسخه به طور کامل و 
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تصحیح دستورالوزاره به مقایسه قدمهمنگارنده در . شودتصحیح شده است و بزودي منتشر می
.شده با کتاب دستورالوزاره پرداخته استي یادهاکتاب

15349و10571و4474هـاي  ی ایران به شـماره ملّۀسه نسخه از دستور الوزاره در کتابخان-6
.)67، ص2، ج1347انوار، : نک(سه به نام اخالق محمودي ثبت است موجود است که هر

رظـ نلـیکن از  ،فـی کـرده اسـت   دستورالوزاره را از لحاظ موضـوع درسـت معرّ  صفا کتاب -7
مصداق آن را با نامه خواجه به پسرش فخرالملک هنگـامی کـه در عهـد الـب ارسـالن همـراه       

.ملکشاه مأمور فارس شده بود اشتباه گرفته است
ه اسـت نامه نظـام الملـک نقـل شـد    الشعراي دولتشاه مطالبی حکیمانه از نصیحتةدر تذکر-8
لیکن این مطالب در دسـتورالوزاره و از جملـه در   ) 382و 381، ص1366دولتشاه سمرقندي، (

موجـود  ،مجلس که به زعم اعتصام الملک دولتشاه از آن نقل کـرده اسـت  3/619نسخه شماره 
ایـن نشـان   . ی در دیگر وصایاي چاپ شده و نشده خواجه مشاهده نشداین مطالب حتّ. نیست

آوري شده ناقص است و جود که از وصایاي نظام الملک جمعدستورالوزاره مومی دهد یا متن
.نامه دیگري از خواجه موجود بوده که هنوز به دست نیامده استیا اینکه وصیت

) جز سیاست نامه و دستورالوزاره(آثار منسوب به خواجهۀنگارنده در تحقیقی جداگانه هم-9
رسی کرده استت انتساب هریک را بررا شناسایی و صح.

کتابخانـه مجلـس شـوراي    ]ي خطیهانسخه[منزوي، احمد، فهرست: از جمله بنگرید به-10
نشـریه و ایـرج افشـار،  محمـدتقى ،دانش پـژوه ؛ دستورالوزراءبه نام 4218، ش 14/233ی،ملّ

؛ دسـتورالوزاره ، به نـام  274ش، 2/101ی، خطيهانسخهدربارهانشگاه تهراندکتابخانه مرکزى
ـ فهرست نسخ خطی  ـ ةدانشـکد ۀکتابخان بـه نـام   ج -203ش،3/519،ات دانشـگاه تهـران  ادبی

.دستورالوزارهک یا خواجه نظام الملوصایاي 
بتـاریخ خـامس  .. .مقرر هذه النصایح جامعها المعتصم بـاهللا الغنـی عبـدالوهاب االمـامی    «-11

ج، 6، 1335دانش پژوه، : نک(»من شهور سنه ثالث و ستین بعد االلفولعشرین شهر ربیع اال
.)2374ص
نـویس از کتابخانـه آسـتان    دستاي ي از دستورالوزاره در مجموعهانسخهبه عنوان نمونه، -12

موجود است که میرزا محمدحسین منشی همدانی جـامع آن  25/9311قدس رضوي به شماره 



33انتساب کتاب دستور الوزاره به خواجه نظام الملک یا عدنی طوسی؟

، 1346، یانعمنیچلگ: نـک (مجموعه بوده و به چند کاتب سـفارش نوشـتن داده بـوده اسـت    
).793-792ص
. ق763تـاریخ کتابـت   دستور الـوزاره بـا  ۀترین نسخبه قدیمیتوانیماین نسخ ۀاز جمل-13

ـ ،دانـش پـژوه  : نـک (اشاره کرد که مهدي بیانی آن را از نظام الملک دانسته اسـت  و دتقىمحم
؛ بیـانی،  2/43ی، خطـ يهـا نسـخه ةدربـار انشـگاه تهـران  دمرکزىۀکتابخانۀنشریایرج افشار،

).43، ص»الت فارسیت و مکاتیب و ترسآفهرست مجملی از منش«
.137-114صفحات لاو، جد1389، ملک ثابت: براي آشنایی با این نسخ نک-14
: نقل حکایات متعدد از کتاب وصایاي نظام الملک با ذکر نام کتاب، از جمله در صفحات-15
.148و 137-135و 108تا 4-101

هـاي مربـوط   حکایتۀق هم1089خطی کتابت شده در تاریخ ۀجالب آنکه در این نسخ-16
بـه  (نقل شده اسـت »خواجه نظام الملک در وصایاي خویش آورده«با تأکید بر آنکه به خواجه 

دسـت نـویس مجموعـۀ   ۀسرگذشت خواجه نظـام الملـک از مجموعـ   ۀرسال: عنوان نمونه نک
ـ  د صادق طباطبـای د محمی سیمنشآت و مکاتیب از کتب خطی اهدای مجلـس بـا   ۀی بـه کتابخان

.)27، 21، 10، ص 2/901شمارة 
یکی هم نسخۀ شخصی مهدي بیانی استاد برجسته کتابشناسـی نسـخ خطـی    هاآناز جملۀ -17

تعلیق قدیم اسـت در جلـد   و به خطّ. ق763بیانی این نسخه را که تاریخ کتابت آن سال . است
بـا عنـوان  . ش1341ی در سال خطيهانسخهةمرکزى دانشگاه تهران دربارۀکتابخانۀنشریدوم 

. ا نامی از امـامی بـه میـان نیـاورده اسـت     ام،معرفی کرده»جه نظام الملکدستورالوزاره از خوا«
-1316(ی را بر عهده داشـته ملّۀگفتنی است مهدي بیانی طوالنی ترین دوره ریاست بر کتابخان

کتابشناسی و شناخت متون فارسـی از جملـه کتابشناسـی    ۀو آثار ارزشمندي در زمین) ش1340
، ص الـف و  1383حبیبـی آزاد،  : نک(ارسی منتشر کرده استي خطی و نمونه سخن فهاکتاب

2.(
، 1377ی، صـدرایی خـوی  : نـک (ن و سـراج منیـر نـام دارد   دو کتاب دیگـر تنبیـه الغـافلی   -18
).245ص
.آغاز و انجام نسخۀ حاضر با سایر نسخ تفاوت دارد-19
.است. ق1091جمادي الثانی 3تاریخ کتابت این نسخه -20
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نسائم االسحار، که منبع اصـلی عقیلـی در تـألیف آثـارالوزراء     ی در کتاب ها حتّاین بخش-21
وجود ندارد، بلکه سبک نگارش این بخش کامالً بـا  ) ، صفحۀ ب1364عقیلی، : نک(بوده است

.سبک نسائم االسحار متفاوت است
ضمناً محدث ارموي، مصـحح آثـارالوزراء دربـارة عقیلـی     . 8و 7، ص1364عقیلی، : نک-22

نیالـدفّت نیمابدروگردآوردهمختلفهمواردازارزشپردیمفاریبساریبسمطالب": نوشته است
فقطوستیندسترسدرفعالًي وخذآمازی برخکهيطوره ب؛استگذاشتهعهیودکتابنیا

د؛ در همـین  -عقیلـی، صـفحات ج  (".میـ آوری مدسته برامطالبآنامکتابنیالهیوسبه
.)1/7خواندمیر، دستورالوزراء، : درارتباط نک به نظر سعید نفیسی

اولنیمـه  (با وجود آنکه در سدة هشتم نویسندگان مشهوري چـون هندوشـاه نخجـوانی   -23
، شـمس بـن موالنـا فخرالـدین     )اواسـط قـرن هشـتم   (ايد بن علی شبانکاره، محم)قرن هشتم

و ) 789.د(، موالنا معـین الـدین یـزدي   )750د(، حمداهللا مستوفی)اواسط قرن هشتم(اصفهانی
، 1387اقبـال آشـتیانی،   : نـک (انـد حضور داشـته ) اواخر قرن هشتم(وینی موالنا معین الدین ج

ت یـا مراتـب برتـري     تواندیمکار بردن عنوان افضل المتأخّرین هب) 533-518ص نشانگر اهمیـ
.موالنا عبدالوهاب العدنی باشد

لشیخ ابی سـعید آمـده اسـت و بـه     بار در کتاب اسرار التوحید فی مقامات ا17این عنوان -24
گونـه یعنـی   اصلی و اساسی اسرار التوحید اینيهانسخهۀدرضا شفیعی کدکنی در همنظر محم

).745، ص2، ج1366ر، دبن منومحم: نک(به یاء نوشته شده است 
25-اس زریاب خویی در نقد اسرار التوحید طبع ذبیح اهللا صفا این عنوان را مشتق از کوب عب

از این روي عـدنی کوبـان را صـحیح تـر از عـدنی      . کوبیدن و نه از کوي دانسته استبه معنی 
ـ . کویان می داند : نـک (ی در نیشـابور بـوده اسـت    البته او نیز معتقد است عدنی کوبان نام محلّ
شایان ذکر است از این عنوان در کتاب اللباب فی تهذیب .)288، ص1، ج1322زریاب خویی، 

و در کتـاب تـاریخ نیشـابور بـا عنـوان      )  327، ص2، ج1980ر،یاثابن(ءاالنساب با همین امال
و در کتـاب حـاالت و سـخنان    ) 69، ص1375حـاکم نیشـابوري،   (کوچه عدنی کوبان نیشابور

و در فیه مـا فیـه مولـوي بـا عنـوان      ) 154، ص1384، وروحاب(ابوسعید با عنوان بازار عدنی کو
.یاد شده است) 247ص، 1362مولوي، (کوي عدنی کوبان
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آن شـمرده  نیشابور قبل از حمله مغول مرکز شهرهاي اطراف آن بوده و طـوس از توابـع  -26
هر چند  یک بار در زمان غزها و دیگـر بـار   .)35و 34، ص1377گرایلی، : نک(شده است می

.در دورة مغوالن خراب شده است
تواند منسـوب  باشد میفت نسبی و منسوب به جایی عالوه بر آنکه ممکن است صعدنی -27

محتمـل اسـت چـرا    به چیزي یا صفتی باشد و بدین سبب برگرفته از معنایی خاص که این نیز
:از جمله. هاي عدن یا عدنی معانی متعدد در کتابهاي لغت ذکر شده استکه براي واژه

،1375،اـنی تسب(العدنی یا عدنی در فرهنگ ابجدي به معنی مرد کریم و خوش اخالق. الف
واالخـالق، کـریم مـرد : الموارد نوشته اسـت دهخدا نیز به نقل از اقرب. آمده است) 838ص

دهخـدا،  (عـالی  فـن هـر دراسـت یافتـه غلبـه سپسوعدنبهاستنسبتآناصل
.)13910، ص9،ج1373

نیشابور عدنی نوعی پارچه یا جامه خاص است که از منسوجات مشهور و کاالهاي تجاري . ب
و عـدنی کویـان بـه    ) 2284، ص2، ج1364؛ معـین،  13909همان، ص(به شمار می رفته است

، 2، ج1366شـفیعی کـدکنی،   : نـک (عمل کوفتن و قصارت جامه هاي عـدنی منسـوب اسـت   
؛ گفتنی است نام گذاري افراد به اعتبار انتساب آنها به یک کاالي مشهور یا مشـاغل و  754ص

همان گونه که خاندانی از اهالی شهر یزد بـه  . کاال، امري رایج بوده استبازارهاي مربوط به آن
که محل خرید و فروش نخ، قیطان و نوارهـاي ابریشـمی   -واسطه انتسابشان به بازار عالقبندان 

.)به عالقبند مشهورند-)5066، ص5، ج1382انوري، (بوده است
موضـع :عـدن . ی به آن منسوب اسـت داند که پارچه هاي عدنکتاب العین عدن را محلی می.ج

.)42، ص2ج،1364د،ماحنبلیلخ(العدنیهالثیابإلیهینسب
، 13، ج1366،منظـور ناب(معنـی کـرده اسـت   »معدنـه ءشیکلّمرْکَزُ«لسان العرب عدن را . د

.)279ص
فارسی و معـین  –کتابهاي المفردات فی الغرائب القرآن، مجمع البحرین، فرهنگ ابجدي عربی.ه

یازده بـار  »جنات عدن«عبارت (»جنّات عدن«عدن را برگرفته از قول خداوند تعالی در عبارت 
) 8:هیـ آ40:سـوره / 31:هیآ16:سوره/ 23:هیآ13:سوره: از جمله. در قرآن کریم آمده است

ــت ــد  دانس ــرده ان ــی ک ــه اي معن ــه گون ــک ب ــات  : ه و هری ــتقرار و ثب ــی اس ــه معن ــردات ب المف
، 6، ج1375،یحطری(، مجمع البحرین به معنی اقامت)553، ص1، ج1282االصفهانی،الراغب(
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وعـدنا بالمکـان عـدن : یقالإقامه،جناتأي] 23/ 13[عدنجنَّاتتعالىقوله:؛ عدن281ص
؛ 838، ص1375،تانیسـ ب(، ابجدي بـه معنـی بهشـت   .)بهأقامإذا: قعدوضرببابمنعدونا

»نَّتنٍجدبود؛آدمحضرتآندرکهبهشت: »ع»نَّاتنٍجدو معـین بـه   ) .جاویـدان بهشت: »ع
.)2284، ص2، ج1364معین، (در بهشت و منزل مقربان حق معنی قصري از لؤلؤ

، 5، ج1382انـوري،  (جاویـدان معنـی شـده اسـت    عـدن در فرهنـگ بـزرگ سـخن بـا واژه      .و
.)4983ص

در فرهنگ فارسی عمید و فرهنگ فارسی معین به اقامت کردن در جائی و همیشه بـودن در  . ز
.)2284، ص2، ج1364؛ معین، 860، ص1363عمید، (مکانی گفته شده است

معین، (داندمیه معناي لذت، حظ و بهشت زمینی معین همچنین عدن را معرّب واژه عبري ب.ح
.)1164، ص2، ج1364

دهخدا نیز از زبان عبري به معنی نعمت دار می داند و در عین حال نام گیاه هم دانسته است.ط
.)به نقل از اقرب الموارد13909، ص9، ج1373دهخدا، (

ارد تواند به سبب انتساب او به یکی از این مـو ف دستورالوزاره به عدنی میبنابراین شهرت مؤلّ
:باشد

انتساب به اسم مکان مانند عدنی کویان در نیشابور؛ -
انتساب به صفاتی چون کریم و جاویدان؛-
.شده است یا نوعی گیاهعی پارچه که در نیشابور بافته میانتساب به اسم شیء مانند نو-

سـري  فرزند دیگرش برکیارق را کـه از هم ) فرزند ترکان خاتون(ملکشاه به جاي محمود-28
دانـد  گزیند و ترکان خاتون این انتخاب را به تحریک خواجه مـی دیگر بود به والیتعهدي بر می

....و
بـه عنـوان   (این تردیدها باعث شده است بعضی نویسندگان اهداشونده را با هفت پشـت -29

اتـه،  : به عنوان نمونه نـک (و بعضی با دوازده پشت) 520، ص1377دو فوشه کور، : نمونه نک
,Rieuو 50، ص1372؛ لمبتن، 267، ص1365 1966, v.2, p.446 (به خواجه نسبت دهند.

سـال 17ی ده سال حکومت کردند و او به تنهـای همۀ رقباي او تا قبل از انوشیروان جمعاً -30
.)373، ص1387اقبال آشتیانی، : نک(
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ۀو چـون نسـخ  دهـد یمـ ق انجام 736مجمع االنساب را در سال اولاي تحریر شبانکاره-31
ق به تـألیف اثـر   743اصلی کتاب در غارات ربع رشیدي از بین می رود براي بار دوم در سال 

خصوصـاً  786همچنـین تکملـه کـار او تـا سـال      .)5، ص1363اي، شبانکاره(خود می پردازد
ترکمنی آذر، (تکمیل دوره طغاتیمور توسط فریومدي نگاشته و در ذیل مجمع االنساب می آید

ر این کتاب وقایع دوره طغاتیمور خان جزءبه جزء و با ذکر همـه اشـخاص  د.)121، ص1385
.آمده است) اعم از پادشاهان و امرا(

منابع و مآخذ
هاي فارسی و عربیکتاب-الف

قرآن کریم-1
2-اهتمـام  ه ب،الذریعه إلى تصانیف الشیعه، )ش1357(دمحسن، آقابزرگ طهرانی، محم

. هاسالمی،تهران، علی نقی منزوي
فـی اللبـاب ،)م1980=ق1400(الجزري،ریاالثابننیعزالدمحمدبنعلیر،یاثابن-3

. صادردار،بیروتاألنساب،تهذیب
نسقه و علق علیـه  ، العربلسان،)ش1366= ق1408(،رمکمند بمحظور، منمناب-4

.العربیحیاء تراثاالدار،بیروت، و وضع فهارسه علی شیري
مقدمـه ر، بایخوالد ابیعوسـ اباننخو سـ االتح،)1384(،دعسیابلطف اهللا بن،وروحاب-5
.نخس، انتشاراترانی،تهندککیعیفاشدرضّمحماتقیلعوتحیحصوت
،تهران، دوماپچ، ترجمه رضا زاده شفق،تاریخ ادبیات فارسی،)1356(اته، هرمان، -6

.بنگاه ترجمه و نشر کتاب
ۀکتابخانـ یخطـ يهـا فهرسـت نسـخه  ،)1311(یوسـف اعتصـامی،   ،اعتصام الملک-7

.کتابخانهمطبوعات ،تهران، 2، ج یمجلس شوراي ملّ
8-ـ هـا نسخهفهرست ، )1369(دتقی دانش پژوه، افشار، ایرج و محم ۀی کتابخانـ ي خطّ
.ملکی ملّۀانتشارات کتابخان،، تهران7، ج ی ملکملّ



27، شماره)1392(مچهاردهسال ، نامهکاوش38

ـ ۀی کتابخاني خطّهانسخهفهرست ، )1363(، ---------9 ،، تهـران 5، ج ی ملـک ملّ
.ملککتابخانۀ ملّی انتشارات 

.نگاه،انتشارات تهرانچاپ دوم،، مغولخیتار،)1387(عباس،،یانیآشتاقبال-10
زیـر  ، 3، ج)طیخايههخساز نآغترسهف(هازنامآغ، )1385(امینی، محمدحسین، -11

کتابخانه آیت اهللا مرعشی،دمحمود مرعشی، قمنظر سی.
، 2، کتب فارسـی، ج  کتابخانه ملّیفهرست نسخ خطى ، )1347(سید عبداهللا،انوار،-12

.کتابخانه ملّی،تهران
.، انتشارات سخنتهرانچاپ دوم،، فرهنگ بزرگ سخن،)1382(انوري، حسن، -13
قیلعو تهیشـــحو تهمرجت، 2ج،راناییادبخریات، )1380(،لویران، ادوارد گراونب-14
.امیر کبیر، انتشارات، تهرانحالاصاشپیلع

،)ع(فهرست کتابهاي خطی کتابخانه حضـرت شـاهچراغ  ، )1382(، محمد، برکت-15
.فالح،، قم3ج

ــب-16 ــؤ،نیاتس ــبالراماد افف ــیرعییابفاليدجابگنرهف،)1375(،نیاتس ــف-ب یارس
.میالاس،رانهتمهیار، ا رضۀمرجت،)يدجد االبجنماللامکهمرجت(

، انتشـارات  تهران،ی یا تاریخ تطور نثر فارسیشناسسبک، )1337(دتقی،محمبهار،-17
.امیرکبیر

، فارسـی ت و مکاتیب و ترسـالت  مجملی از منشآ، فهرست)1341(بیانی، مهدي، -18
ـ زیـر نظـر   ،یخطـ يهـا نسخهةنشریه کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران دربار د تقـى محم

.چاپخانه دانشگاه تهران، ، تهران2جو ایرج افشار،دانش پژوه 
.نظام الملک←، سیاست نامه مقدمه، )1373(تدین، عطاءاهللا، -19
یالماسدورهرانایخاریتیفیصتودهزیگیاسنشابتک،)1385(،نرویآذر، پینمرکت-20

.، چ دومتمس،رانهتچاپ دوم،،)هاریاجقدورهانایا پت(
مجلـس شـوراي   کتابخانه یخطيهافهرست نسخه، )1347(بدالحسین، ع،حائري-21

.بخانهانتشارات کتا،تهران، 2/10، ج ملی
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، مجلـس شـوراي ملـی   کتابخانـه  یخطيهافهرست نسخه، )1376(، ---------22
.انتشارات کتابخانه، تهران،23ج

مجلـس  کتابخانـه  یخطـ يهـا فهرست نسـخه ، )1388(حافظیان بابلی، ابوالفضل، -23
. مجلس شوراي اسالمیموزه و مرکز اسنادکتابخانه،تهران، 30، ج شوراي اسالمی

هترجمـ ،نیشـابور تـاریخ  ،)1375(،هـ لـ دـال بـ عندبمحمهلدالبوعاب،يرحاکم نیشابو-24
،ینـ دککعیرضا شفیّدمحملیقات عتوحیح صتومقدمهبا یشابوري،نفهیلخدحسین ّمحم
.هآگ، نشررانهت

سـازمان  ،، تهـران رؤسا و نام آوران کتابخانه ملّی ایران، )1383(حبیبی آزاد، ناهید، -25
.  ی ایراناسناد و کتابخانه ملّ

26-عمـومی حضـرت   ۀی کتابخاني خطّهانسخه، فهرست )1365(داحمد، حسینی، سی
کتابخانه آیـت  ،دمحمود مرعشی، قم، زیر نظر سی12نجفی مرعشی، ج العظمیآیت اهللا

.اهللا مرعشی
، )ش1364= ق1405(،ديیراهفالاحمــد نبلیلخد، عبــدالرحمنماحنبلیلخ-27

.جرههدارال،قم،ابراهیم السامرائیوالمخزومییق مهدي، تحقنیعالابتک

فی اخبار افـراد  ریالسبیحبتاریخ،)1353(،ندیالاممهنبندیالاثیغر،یواند مخ-28
، تهـران چـاپ دوم،  ،ییهمـا نیجـالل الـد  ۀمقدمـ بـا  ،یاقیسرید دبمحمحیتصح،بشر

.امیخیکتابفروش
،تهـران چـاپ دوم،  ، تصحیح سعید نفیسـی،  دستور الوزراء، )1355(، ---------29

.اقبال
انشـگاه  دکتابخانـه مرکـزى  ۀنشـری ،)1341(و ایرج افشار، محمدتقى،دانش پژوه-30

.دانشگاه تهرانچاپخانه ،تهران، 2، جیخطيهانسخهدربارهتهران
31-کتابخانـه  ي خطیهاکتابفهرست ، )1359(دتقی و علی انواري، دانش پژوه، محم

.کتابخانه مجلس،، تهران2ج ،) 2مجلس شماره (سنامجلس 
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، ج سپهساالرفهرست کتابخانه ، )1346(دانش پژوه، محمدتقی و علی نقی منزوي، -32
.چاپخانه دانشگاه تهران، تهران، 4

33-مرکزي دانشگاه ۀفهرست میکروفیلم هاي کتابخان، )1348(دتقی، دانش پژوه، محم
. دانشگاه تهران،، تهران1، جتهران

، کتابخانه مرکزى دانشـگاه تهـران  یخطيهافهرست نسخه،)1335(، ---------34
.دانشگاه تهران،تهران، 6ج 
، کتابخانه مرکزى دانشـگاه تهـران  یخطيهافهرست نسخه، )1345(، ---------35
.دانشگاه تهران،تهران، 9ج 
، کتابخانه مرکزى دانشـگاه تهـران  یخطيهافهرست نسخه، )1357(، ---------36
.دانشگاه تهران،تهران، 16ج 
ي و دعلی امیـر معـزّ  محمۀ، ترجماخالقیات،)1377(دو فوشه کور، شارل هانري، -37

.نشر دانشگاهی و انجمن ایرانشناسی فرانسهن، بخشان، تهراروح
ـ ةتذکر،)1366(،اهشیتخبنباهشتدولدولتشاه سمرقندي،-38 ـد  الشعراء، به همت محم

.ة خاورپدید،تهرانچاپ دوم،رمضانی،
، لغت نامۀ دهخدا، زیر نظر محمـد معـین و سـیدجعفر    )1373(دهخدا، علی اکبر، -39

.انتشارات دانشگاه تهران: نشهیدي، تهرا
المفــردات فــی ، )ش1282= ق1324(محمــد،بــناالصــفهانی، الحســینالراغــب-40

.الحلبیالبابیمصطفی،هالقاهر، القرآنغریب
ـ :تهـران ،]ینسـخه خطـ  [رساله سرگذشت خواجه نظـام الملـک  -41 مجلـس  ۀکتابخان

د شوراي اسالمی از مجموعۀ دست نویس منشآت و مکاتیب از کتب خطی اهـدائی سـی  
.2/901ق، شمارة 1089ی، تاریخ کتابت محمد صادق طباطبای

أبــو ســعید عبــد الکــریم بــن محمــد بــن منصــور التمیمــی الســمعانى،ســمعانى،-42
، حیدر آبـاد الرحمن بن یحیى المعلمى الیمانى، األنساب، تحقیق عبد،)م1962=ق1382(

.هالمعارف العثمانیهریمجلس دا
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43-هاشم محـدث میرتصحیح ، مجمع االنساب،)1363(د بن علی،شبانکاره اي، محم ،
.یرامیرکب، انتشاراتتهران

.قطره، نشر تهران،هفتماپچ، نامهاستیسدهیگز،)1379(جعفر،شعار،-44
یابخیشـ الاتامقمیفدیوحترار الاسـ مقدمـۀ  ،)1366(، ادرضمحمی،ندککیعیفش-45
.ورنمند بممح←دیعس

مجلس شـوراي  ۀکتابخانیخطّيهافهرست نسخه، )1377(ی، علی، صدرایی خوی-46
.مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی:قم،حائريبدالحسینع، با نظارت 37، ج یملّ

قـرن پـنجم تـا آغـاز قـرن      ۀاز میان(ات در ایرانادبیتاریخ ،)1371(، ذبیح اهللا،صفا-47
.فردوس، نشرتهران، )هفتم

چـاپ دوم، تهـران،   د ترابی، ، به انتخاب محمگنج و گنجینه، )1363(، ---------48
. انتشارات فردوسی و عطار

کتابخانـه  یخطّيهانسخهمختصر فهرست ، )1386(ی بهبهانی، سیدمحمد، طباطبای-49
.کتابخانه مجلستهران،مجلس شوراي اسالمی،

ــلو منریحبالعمجم، )1375(د،محمنبندیرالخ، فیحطـــری-50 قیقحت،نریینالعطـ
.يوضرتم، رانهت، ینیسحد الماح
، تصـحیح حسـینی   آثارالوزراء، )1364(عقیلی، سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی، -51

. تهران، اطّالعاتچاپ دوم، ارموي، 
و مقدمـه ، بـا  نامـه قـابوس ، گزیده )1376(اسکندر، عنصر المعالی، کیکاووس بن -52

.تهران، قدیانیمنفرد،ی فرهانشرح مهدي 
طوطـات خزانـه یعقـوب سـرکیس، بغـداد،      ، فهرسـت مخ )1385(عواد، کورکیس، -53

.مطبعه العانی
، تصحیح مرتضـی  انتارسگنخاریت، )1362(د،محمندبماحقاضی، کاشانیاريفغ-54

.ظافح،رانهتگیالنی، درسم
.عنصر المعالی←نامهقابوس، گزیده مقدمه، )1376(مهدي،منفرد،ی فرهان-55
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ـ ،، تهران]ینسـخه خطـ  [طوسی، عبدالوهاب، دستورالوزارهقدپی-56 مجلـس  ۀکتابخان
.13718شماره . ق. ه1091کتابت خیتار،یاسالميشورا

یاندگزن(یالمـــاســـيوزراسلســـلۀخیارت، )1350(، زاقرّدالبد عمحم،يورپانک-57
.ماهانه هور، مجلۀیی، تهرانااطبطبفیطصمدسیارشگو نهمرجت،)کلمالظامنهواجخ

،هـاي مرصـع، مشـهد   ، مشـاهیر نیشـابور شـهر قلمـدان    )1377(گرایلی، فریـدون،  -58
.سعیدي منش

، فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس رضـوي ، )1346(گلچین معانی، احمد، -59
. انتشارات کتابخانه آستان،، مشهد2/7ج

، تـداوم و تحـول در تـاریخ میانـه ایـران،      )1372(د، ورفنوایسنریاتکلمبتن، آن-60
.نشر نی،ترجمه یعقوب آژند، تهران

61-طهوريۀکتابخاني تاریخی، تهران،هانامه، اسناد و )1346(سید علی، د ثابتی، مؤی.
.ییکتابخانه سنا، قم، زینت المجالس، )1342(،الحسینید محمین الدمجدمجدي، -62
،)1366(،ینهید میعسـ یابنربطـاه ابـی ندبعسـ یابنوربنمندبمحور، منمند بممح-63
ا رضـ محمداتقیلعو تحیحصـ و تمقدمـه د، بـا  یعسـ یابخیشـ الاتامقمید فیوحترار الاس
.اهآگ،رانهتی،ندککیعیفش

ش،. ه1300ا تارمهچرناز قیارسـ فايهابتکگنرهف، )1364(محمـود،  ، ريدبم-64
.سوی، رانهت

.ارژنگ،، تهران5ي چاپی فارسی، ج هاکتاب، فهرست )1355(مشار، خان بابا، -65
.، امیر کبیرتهران،هفتماپچ، )متوسط(، فرهنگ فارسی)1364(معین، محمد، -66
تصحیح بدیع الزمان افیه مافیه، ب،)1362(موالنا جالل الدین محمد بلخی،مولوي، -67

.امیر کبیر،تهران، پنجماپچ، فروزانفر
ملـی، کتابخانه مجلس شوراي ] ي خطیهانسخه[، فهرست)1347(، احمد،منزوى-68
. مجلسۀکتابخان،، تهران14ج
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مؤسسـه  ،تهـران ، 2/2، جهاى خطـى فارسـى  فهرست نسخه،)1349(، ---------69
.اىفرهنگى منطقه

دایـره المعـارف   ،، تهـران 6، جي فارسـی هاکتابفهرستواره ، )1381(، ---------70
.بزرگ اسالمی

دایـره المعـارف   ،، تهـران 7، جي فارسـی هاکتابفهرستواره ، )1382(، ---------71
.بزرگ اسالمی

، تصـحیح و  رنسائم االسحار من لطـائم االخیـا  ،)1364(، ناصرالدین، منشی کرمانی-72
.اتالعاطّ،رانهت، ، چاپ دوم)محدث(و تعلیق میرجالل الدین حسینی ارمويمقدمه

وكلماء و الیباالنه ریسـ یف، روضه الصفا)1380(،شاهداونخند بمحممیرخواند، -73
.اساطیر،، تصحیح جمشید کیان فر، تهراناول، بخش 4، ج افلخو ال
ــن-74 ــاهرياص ــتدول، )1383(،هلدالبع،ريط ــژوهپ، مق، انیوقجلس و وزهحةدکش
.اهگشدان
نسـخه  [نصایح نظام الملـک ،طوسیابوعلی حسن بن علی بن اسحاق،نظام الملک-75
.1426شماره . ق. ه949کتابت خیتاران،یکتابخانه بادل،، انگلستان]یخط
،یاسالميکتابخانه مجلس شورا: ، تهران]ینسخه خط[دستورالوزاره،---------76
.3/619شماره . ق. ه1034کتابت خیتار

ا،یـ فرنیدانشگاه کال: کای، آمر]ینسخه خط[نصایح خواجه نظام الملک،---------77
.411شماره . ق. ه1173کتابت خیتار

ـ ایکتابخانـه ملـ  : ، تهران]ینسخه خط[ياخالق محمود،---------78 خیتـار ران،ی
.ف4474شماره . ق.ه1244کتابت 

و تعلیقـات عطـاءاهللا   مقدمـه ، بـا  )سیرالملوك(سیاست نامه،)1373(،---------79
.انتشارات تهران،تدین، تهران
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مقاالت فارسی-ب
فرهنگ ایـران زمـین،   ۀ، مجل»در باب اسرار التوحید«، )1322(زریاب خویی، عباس، -1
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