
  

∗چند يادداشت بر چهارمقالة نظامي عروضي
 

نژاد رضا انزابيدكتر سيد مرحوم شادروان    

 

  
اي از سالطين و امراي محلّي حكومت داشـتند بـه نـام               از روزگار صفّاريان، در واليت غور، سلسله      

ـ   آوازه و اهميت و تااندازه. »غوريه« رون آمدنـد،  اي استقالل اين سلسله ـ از هنگامي كه از قيد غزنويان بي
شود؛ يعني تا زماني كـه مقهـور خوارزمـشاهيان             تمام مي  612شود و به سال        آغاز مي  543يعني از سال    

  .گردند مي
واليت غور، امروزه، منطبق است با هزارستان و بايد آن را در نقشة جغرافيـايي افغانـستان ميـان درة             

  .هيرمند و هرات جست
نسبت به جد اعالي آنها ـ شنسب نام  . اند ا آل شنسب نيز خواندهمورخان غوريه را ملوك شنسبانيه ي

بـا مـرگ عزّالـدين      . 1اسـالم آورده بـوده    ) ع(ـ كه گويند از نژاد ضحاك بوده و به دست حضرت علي             
عالءالـدين غـوري   : شـاخه گـشت    ـ حكومت آل شنسب ميان پـسرانش شـاخه   545حسين ـ در سال  

 غزنين ـ تختگاه خويش گردانيد و شاخة شنسبانية غور را نـامور و   فيروزگوه را ـ واقع در ميان هرات و 
زورمند گردانيد و در جنگ با بهرامشاه، شاهنشاه غزنه را شكست داد و به غزنه درآمد و به كين ديـرين،       

آنچه عالءالدين از اين . سوخت روز در آتش مي شهر، هفت شبانه: اند آن شهر را به كام آتش سپرد، نوشته
لقبي كه چون نيك بنگري، تهـي از هرگونـه سـرافرازي    . زور و ستم اندوخت تنها يك لقب بود   نمايش  

  .عالءالدين جهانسوز. است جهانسوز
اما سركردة شاخة دوم فخرالدين است كه در شمال غـور ـ ميـان باميـان و تُخارسـتان ـ بـه تخـت         

يكي از پسران اين فخرالـدين،  . امبردارنداين خاندان در تاريخ به ملوك غورية باميه ن     . فرمانروايي نشست 

                                                            
  .چاپ شده است 1373، بهار و تابستان 5 و 4، ش 2، سال )دورة جديد(دانشگاه تربيت معلم در مجله قبالً  اين مقاله  ∗∗∗∗
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الدين ابوالحسن علي غوري نام داشت كه نظامي عروضي از پيرامونيان و ستايـشگران وي بـود و                    حسام
  . ـ را به نام و براي او نوشتچهارمقالهكتاب خود ـ 

انش سـخن  است، اما از آن روي كه در آن از چهار فن و د» النوادر مجمع «چهارمقالهنام اصلي كتاب    
گويا مؤلف، از  . آوازه يافته و آن چهار فن دبيري، شاعري، طب و نجوم است           » چهارمقاله«رفته، بيشتر به    

آن رو برگهاي كتاب خود را به اين چهار هنر و چهار دستة هنري، بازپرداخته كه باور داشته كـه سـامان           
است و هيچ حكمراني را از آنان گريز        هر پادشاهي و استواري هر فرمانروايي بازبسته به اين چهار گروه            

  :و گزيري نيست
گون كه  فرمانهاي شاه را ـ آن ... دبير بايست، تا در شادي و اندوه، پيروزي و شكست، آشتي و جنگ

شاعر بلنـدگوي  . بايستة هنگام و شايستة هنگامه باشد ـ روي كاغذ بياورد و يا مثالً به سينة تاريخ بسپارد 
طبيب كمر بربسته بود تـا بگويـد ملـك          . شد  اية انبساط خاطر در اندرون تلقّي مي      تبليغاتي در بيرون و م    
و سرانجام بر منجم بود كه زيـج        ... چه وقت بخورد و چه بخورد و چه نخورد        ... عادل عالم، مؤيد مظفّر   

راالنام نشيند و در طالع بنگرد و ساعتي خوش اختيار كند تا افتخارالملوك و السالطين، ظهيرااليام و مجي                
پنـاه آوار     پشت و بي    حجامت كند يا به شكار رود يا به شراب نشيند يا با لشگري گران بر سر مردمي بي                 

  .شود
به هر روي نظامي عروضي در هر مقاله از چهار مقالة خويش به آيينها و بايستگيهاي اين چهار هنـر                   

  2 .پرداخته و در هر مقاله ده حكايت ماليم مقام آورده
الدين احمد بن عمر بن علـي سـمرقندي           گذريم و به چهار مقالة ابوالحسن نظام        گفتار مي از اين پيش  

  . نوشته شده551 يا 550 يعني سال ؛پردازيم كه درست در نيمة قرن ششم نامبردار به نظامي عروضي مي
ـ     دة در ارزش و اهميت كتاب علّامه قزويني، درينگي و كهنسالي آن را ـ كه يكي از آثـار كهـن بازمان

زمـين   كند و ديگر آنكه مطالب تاريخي و زندگينامة بسياري از بزرگان ايران ادبيات پارسي است ـ ياد مي 
الـشعراي بهـار در    جاودان ياد ملـك . كه پيش از اين كتاب در هيچ يك از كتابهاي تاريخي و ادبي نيامده       

 و قابوسـنامه  و تـاريخ بيهقـي   توان گفت بعـد از    مي«: نگارد   ارج كتاب را با اين عبارات مي       شناسي  سبك
 اين كتاب خاتم كتب ادبي متقدمان است، زيرا در رواني و وضوح مطالب و مجسم داشـتن                  نامه  سياست
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تر و بيان لحن محاورة عـصر، و بـستن    معاني و وصف كامل و ايجازهاي بسيار لطيف و اطنابهاي لطيف  
  3.»اي كه شايستة هر مقام است نظيري ندارد ها فراخور مقصود و قدرت بر استعمال هر لفظ و كلمه جمله

 را بايـد كتـابي سـپيدبخت        چهارمقالـه گفتگوي كتاب،     اما گذشته از اين دارندگيها و ارزندگيهاي بي       
اي،   صـفحه 80، 70شمار آورد، زيرا بزرگمردي چون علّامه قزويني آن را تصحيح كـرده و بـر كتـاب             به

بـين، بـا دقـت و     تعليقه افزوده ـ و استاد فرزانـة باريـك   سخن نوشته و   برگ پيش800، 700نزديك به 
وسواسي تمام، آن توضيحات را نظم و نسق بخشيده و خود، لغات و تركيبات را، در پاورقي معني كرده         

  .است
نگارندة اين سطور، بارها اين كتاب را خـود خوانـده و سـالها بـه دانـشجويان خوانانـده و در ايـن                     

اصـراري در   هايي به نظرش رسيده كه در اين نوشتار سامان يافته، اينك ـ بـي   تهخواندنها و خواناندنها نك
  :شمارد درستي آنها ـ برخي را برمي

شود تا    خالصة حكايت نقل مي   . اي قابل تأمل است     نكته) 83ـ86(در آخرين حكايت از مقالت دوم       
  :بدان نكته برسيم

الـدين علـي، ممـدوح     حـسام [ال الجبـ  كدر خدمت ملـ ] نظامي عروضي [در آن تاريخ كه من بنده       «
اميرعميد روانـشاهي، روز عيـد فطـر        ... بودم و آن بزرگوار در حق من بنده اعتقادي قوي داشت          ] نظامي

در مجلـس بـر لفـظ پادشـاه       ... بدان حضرت پيوست، جوان فاضل مفضل، در ادب و ثمرات آن با بهره            
و چون او نظـامي عروضـي را   [ظامي منيري است    و او چنان گمان برد كه ن      ... رفت كه نظامي را بخوانيد    

كنـد و ايـن برخـورد، بـر           شناخته، هنگام در آمدن او به مجلس، چندان اعتنايي به وي نمي             نديده و نمي  
ام و شـعر او       را نديده ] نظامي[اين  : و چون اميرعميد پادشاه را متغير ديد گفت       ] آيد  الدين گران مي    حسام
! هاي اي نظـامي   «: ملك روي سوي من كرد و گفت      ...  برفت دو بيت بگويد    در اين معني كه   ... ام  نشنيده

قلم برگـرفتم و ايـن پـنج بيـت         ... ».تا ما را خجل نكني و چون گويي، چنان گوي كه امير عميد خواهد             
  :بگفتم

ــامي   ــه نظ ــان س ــم اي شــاه  در جه   اي
ــهم    ــت ش ــيش تخ ــاد پ ــه ورس ــن ب   م

  حقيقـــت كـــه در ســـخن امـــروز بـــه

ــد    ــه افغاننـ ــا بـ ــاني ز مـ ــه جهـ   كـ
ــلطانند  ــيش سـ ــرو پـ   و آن دو در مـ
  هــــر يكــــي مفخــــر خراســــانند
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ــخن  ــون روان س ــه همچ ــدگرچ    گوين
ــايم    ــو دري ــان چ ــه ش ــرابم ك ــن ش   م

 

  ورچــه همچــون خــرد ســخن داننــد
ــد   ــود فروماننـ ــار خـ ــر دو از كـ   هـ

 

هيچ كـس را طبـع آن نـشناسم كـه بـر      ... چون اين بيتها عرض كردم اميرعميد خدمت كرد و گفت      
: مرا تحسين كرد و گفـت     ... روي پادشاه خداوند، عظيم برافروخت    ...  بيت تواند گفت   ارتجال چنين پنج  

  ...كانِ سرب ورساد از اين عيد تا به عيد گوسفندكُشان به تو دادم
مرحـوم عالمـه   » . بـدين دعـاگوي رسـيد   مظاهريدر مدت هفتاد روز دوازده هزار من سرب از آن          

  :اند قزويني در تعليقات كتاب نوشته
بـوده  ] سـادات [هاشـم     رود نظامي عروضي از بني      يمقصود از اين عبارت مفهوم نگرديد، احتمال م       «

در ازاء «است و بدين مناسبت خُمس معدن سرب ورساد بدون داده شده وبنابراين شايد صواب در متن    
  )247ـ8ص (» از آن خمس«جاي  باشد به» خمس

 خُمس معادن بـر حـسب شـرع اسـالم بـه پادشـاه               چون«: اند  استاد عالمه، مجتبي مينوي نيز نوشته     
» رسد، شاه هم از سهم خود به او حواله كرده بود و از آن خُمس دوازده هزار من بـه نظـامي رسـيده         مي
  )247ص (

فاصلة بين دو عيـد هفتـاد روز        «: اند  ياد دكتر زرياب خويي در يادداشتي به عالمه قزويني نوشته           زنده
 بنابراين مقـصود از آن    ، محصول آن معدن را به سال قمري محاسبه كرده         شود احتمال داد كه     است و مي  

معدن سرب ورساد را ديگران داشتند و خُمس آن به : خمس، خُمس سال است و چنين نتيجه گرفته كه       
گرفت؛ سلطان اين حق خود را به نظامي عروضي بخشيد و ظـاهراً حـق                 تعلق مي ) الجبال  ملك(سلطان  

پـس  .  روز حق سلطان بود كه به نظـامي واگذاشـت          70) خُمس ايام سال  ( ايام   خمس مزبور به حساب   
بدين دعاگوي  ) خُمس سلطاني (در مدت هفتاد روز، دوازده هزار من سرب از آن خُمس            «معني عبارت   

  )249ص . (شود واضح مي» رسيد
 آسـاني و    كنم كه ذهن بسيار جوال و پروسواس ايـن محقّقـان گرانمايـه از سـويي و                  بنده گمان مي  

  .روشني عبارت از سوي ديگر سبب پيچيده شدن و برداشتهاي بسيار دور و دراز شده است
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توضيح اين كه نبايد از نظر دور داشت كه گراني گاه اين حكايت و چند حكايت ديگر در اين باب                    
ه هـيچ  اما در خـدمت پادشـا     «: پيشتر آمده كه  . »زودشعري«است و مزاياي    » گويي و شعر ارتجالي     بديهه«

بهتر از بديهه گفتن نيست كه به بديهه طبع پادشاه خرّم شود و مجلسها برافـروزد و شـاعر بـه مقـصود                       
كه سيم از خزينـه     ... اما ببايد دانست كه بديهه گفتن ركن اعلي است در شاعري          «: و نيز ) 48ص  (» رسد

ص (» انـد  ه و حسب حال يافته   اند از صالت معظم، بديه      و شعرا هر چه يافته    ... به بديهه گفتن بيرون آيد    
57.(  

مردي بزرگ به پيش سلطان آمده،نظامي را ـ كه شاعر : اينك يك بار ديگر به حكايت نگاهي بيفكنيم
شناخته و اين خوارداشت وي بر سلطان گران آمده، از نظامي خواسته كه پايگـاه   مقرّب دربار بوده ـ نمي 

پنج بيت سروده و خوانـده و روانـشاهي         : »خمس ابيات  «بداهةو توان شاعري خود را بنماياند و نظامي         

مهمان ـ كه از برافروختگي رنگ سلطان به خشم وي و خطاي خود پي برده بود، لب به ستايش ـ و يـا    
در جهان كسي را سراغ ندارد كه بتواند بالبداهه چنين شعري بگويـد؛ و  : گويد خود ـ مجامله گشوده مي 

گـردد كـه شـاعر را بـه            و هم از اين ستايش سترگ، چنان شادمان مي         سلطان هم از شنيدن آن پنج بيت      
 روز كانِ سرب ورساد از همان روز عيد فطر تا بـه عيـد قربـان                70درآمد  : دارد  پاداشي كالن، گرامي مي   

 بيت  5از آن   : گويد  و اين است شگفتي سرافرازانة نظامي كه مي       . حجه  قعده تا دهم ذي     يعني شوال و ذي   
  .ين پاداشي كالن بهرة من شدچن] ناقابل[

ـ در حكايت چهارم از مقالت دوم، داستان فرخي و راه يافتن وي به حضرت چغانيان ـ آنجـا كـه    2
ام كه تا دقيقي روي در نقاب  اي خداوند، تو را شاعري آورده«: خوانيم آورند ـ مي  فرّخي را پيش امير مي

. پس امير، فرّخـي را بـار داد  .  آنچه رفته بودو حكايت كرد. خاك كشيده است، كس مثل او نديده است    
  )63ص (» .امير دست داد و جاي نيكو نامزد كرد. چون درآمد، خدمت كرد
از «ياد دكتر معين در پاورقي بـا قيـد            زنده. ، جاي سخن هست   »امير دست داد  «در جملة اخير، يعني     

ترجمـة  » ، با دست اشاره كـردن   دست كشيدن : دست دادن «: اند  چنين توضيح داده  » افادات عالمة دهخدا  
  .كند چيزي را روشن نمي» فمد االميرُ يده«: عربيِ عبارت هم

شـرف  «بـه بيـان ديگـر       » دست پيش آوردن تـا ببوسـند      «جا يعني     به گمان بنده، دست دادن در اين      
 هقيتاريخ بيشاهد اين كاربرد را عيناً در . رفت كه تشريف بزرگي به شمار مي» بوسي به كسي دادن دست
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و حاجبِ بزرگ، علي قريب، پيش آمد و سه جاي زمين   «: خوانيم  مي) ، چاپ دانشگاه فردوسي   63ص  (
  ».سلطان دست برآورد و او را پيش تخت خواند و دست او را داد تا ببوسد. بوسه داد
دربارة راه يافتن و آمـدن نظـامي عروضـي بـه دربـار              ) 65ص  (ـ در حكايت پنجم از مقالت دوم        3

مـرا  ... اي بگفتم و به نزديك اميرالشعراء معزّي رفـتم          قصيده«: خوانيم  ر از زبان خود وي مي     سلطان سنج 
و هرگز هيچ شـعري نيـك، ضـايع    ... اي اي و تمام حاصل كرده رنج برده ] شاعري[گفت تو در اين علم      

  .»نمانده است و تو در اين صناعت حظّي داري و سخت هموار و عذب است و روي در ترقي دارد
» اي  اي و تمام حاصل كرده      تو در اين علم رنج برده     «. اند  نوشته) 204ص  (مه قزويني در تعليقات     عال

تو در اين صناعت حّظـي داري و  «: گريد سازد كه مي رسد و با عبارت بعد نمي       ناتمام يا نارسا به نظر مي     
  ».سخت هموار و عذب است و روي در ترقي دارد

رسد، اما ناسازگاري بخش اول با عبارت بعد مشهود و            نظر نمي  ظاهراً در بخش نخستين نارسايي به     
هموار «به گمان بنده آنچه ايجاد ناسازگاري كرده اين پرسش و اين ابهام است كه مسنداليه   . روشن است 
  كدام است؟» روي در ترقي دارد«چيست و فاعل » و عذب است

از آب » سـخت «، »سخنت«سي يا بدخواني آيد كه در نتيجة بدنوي بسيار پذيرفتني و شدني به نظر مي      
است و زدايندة آن ناسازگاري كه به ذهـن         » ت+سخن«درآمده و پاسخ همان پرسش دوگانة فوق همانا         

  :حاصل سخن اين است. تيز و كاوندة عالمه قزوني رسيده
تـو در علـم شـعر       : گويـد   بيند، مي   شنود و استواري شعرش را مي       هاي نظامي را مي     چون معزّي گله  

و هرگز هيچ شعري نيك و اسـتوار،        ... اي  حاصل كرده ] بايستگيهاي آن را  [اي و تمام      رنج برده ) شاعري(
در اين هنر حظّي داري و سخنت هموار و روان و دلنـشين اسـت و هـم                  ] نيز[ضايع نمانده است و تو      

  .روي به كمال دارد
حوال خود و علل تقرّبش به سـلطان        ، امير معزّي در بيان ا     )پنجم از مقالة دوم   (ـ در همين حكايت     4

را » چون آتش خاطر مرا شاه بديد «و  » اي ماه چو ابروان ياري گويي     «: ملكشاه سرودن بالبداهة دو رباعي    
جـامگي و   : عالءالدولـه گفـت   . سلطان مرا هـزار دينـار فرمـود       ... چون اين دوبيتي ادا كردم    «: كند  ياد مي 

خواهم نشست تا جامگيش از خزانه بفرمايد، ] الملك نظام[= فردا بر دامن خواجه . اجراش، نرسيده است
  )68ص . (»مگر تو كني كه ديگران را اين حسبت نيست: گفت] سلطان. [و اجراش بر سپاهان نويسد



  157                                   چند يادداشت بر چهارمقالة نظامي عروضي                                    پنجمچهل و سال 

بـسنده  » مزد، اميد مـزد و ثـواب از خـداي         «: در پاورقي به  » حسبت«ياد استاد معين در توضيح        زنده
را بـه جـاي آن   » مزد يا اميد مزد«جا نيست و به بيان ديگر اگر       اليم اين اند كه ارچه درست است، م       كرده

و » احتـساب «در مفهـوم    » حـسبت «به گمان من، كلمة     . شود  كلمه بگذاريم، مفهومي دلپذير حاصل نمي     
در جهت اجراي معروف و منـع منكـر         » محتسب«كار رفته، زيرا      به» قدرت«و مجازاً به معني     » محتسبي«

امـر و   «و  » كرّ و فرّ  «بارها، برابر   » احتساب«يش از قاضي داشت و در نثر و نظم پارسي،           سلطه و قدرتي ب   
  :معزّي گويد. كار رفته به» نهي

  خواند نه زير عندليب از بيم او نه بم همي     زاغ بازآمد به باغ و احتساب اندرگرفت
 است كه كنايه است نيازمند توضيح » بر دامن كسي نشستن   «همچنين در عبارت مورد گفتگو تركيب       

  .»التماس كردن و سخت ابرام كردن، به عجز و اصرار چيزي از كسي خواستن«از 
و چون مهرگان درآمد و عـصير در رسـيد و           «: اي است چنين     جمله 2ـ در حكايت دوم از مقالت       5
ـ  ] بابونه، ريحان[و اُقحوان ] ستاني، بستان افروزپودنة ب[سفرم و حماحم   شاه صاف از نعـيم  در دم شـد، ان

الشعراء بهـار چنـين    ياد ملك در پاورقي به نقل از زنده   » در دم شد  «در توضيح   ) 50ص  (» جواني بستدند 
ام و گمان حقير اين اسـت كـه غلـط             در دم استعمال عجيبي است و هيچ جا در نظم و نثر نديده            «: آمده

  »...باشد يعني پياپي» دمادم«باشد و اصل 
كـه كلمـة     هست، اما با توجه به اين     » دردم«اند غرابتي در تركيب       د بهار نوشته  گونه كه استا    البته همان 

بـه كـار رفتـه،      ... به معني جلو، پيش، نزديك    » ...دم دست، دم حوض، دم چاه     «: در تركيبات اضافيِ  » دم«
شايد بتوان بدون تغيير كلمه، به همين صورت توجيه كرد؛ در دم شد يعني در پيش و برابر و دسترس و             

  .در اخيتار همگان قرار گرفت
و بايد كه شـعر شـاعر بـدان         «: آمده) 47ص  (» در چگونگي شاعر و شعر او     «ـ در آغاز مقالة دوم،      6

وچون شعر بدين درجه نباشد تأثير او را اثـر          ... . درجه رسيده باشد كه در صحيفة روزگار مسطور باشد        
  ».نبود

به گمان من   . »اثر باشد مگر به توجيه متكلّف        چگونه بي  تأثير«: اند  استاد معين در پاورقي مرقوم داشته     
اي داريـم از جلمـه    به كار رفته و بدين معني نمونه    » نشان و نمود و نتيجه    «جا بيشتر مترادف      در اين » اثر«
چون شـعر بـدان     : گويد  بنابراين تكلّفي در عبارت نخواهد بود، مي      » .اثر خشم و رضاي او ظاهر گشت      «
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اي فراخ پيدا نكند اثر گذاريِ او را نشان و            دائن بخوانند و بر سفائن بنويسند و آوازه       درجه نرسد كه در م    
  .نمودي نخواهد بود

حمد و شكر و سپاس مر آن پادشاهي را كه عالم عـود و        «: ـ در آغاز كتاب و همان سطر اول آمده        7
ا به توسط آن عالم هست      معاد را بتوسط مالئكة كرّوبي و روحاني در وجود آورد و عالم كون و فساد ر               

  )1ص (» گردانيد
  .درست باشد» بال توسط«ـ كه در پاورقي آمده ـ يعني » ط«نمايد كه ضبط نسخة  چنين مي

الدين، ممدوح خود ـ   ، ديباچة كتاب، نظامي در ستايش و برشمردن بزرگيهاي حسام4ـ در صفحة 8
تر  در دائرة اين چتر اخضر، هيچ پادشاهي مرفّهببايد دانست كه امروز بر ساهرة كرة اغبر و   مي«: نويسد  مي

هاي برخـورداري وي از زنـدگي ممـدوح را     گاه علل و جهات رفاه و نمونه و آن» از اين خداوند نيست  
رادران موافق بر موهبت جواني حاصل است و نعمت تندرستي برقرار، پدر و مادر زنده و ب«: شمارد  برمي

بـا ده هـزار   ... كه اعظم پادشاهان وقت اسـت ... داوند ملك معظم پدري، چون خ  چگونه ...يمين و يسار  
دار، خويشتن را در پيش فرزندان سپر كرده تا باد صبا شوريده بر يكي از بندگان نوزد، و                   دار و عنان    سنان

اي كه هر يارب كه او در صميم سحرگاهي بـر درگـاه    اهللا رفعتها ـ داعيه  در ستر رفيع و خدر منيع ـ ادام 
  »كار كند... ند به لشكري جرّارالهي ك

داعيه مؤنث داعـي    . نيازمند توضيح است كه بدان پرداخته نشده      » داعيه«در لخت اخير عبارت، كلمة      
كـه، مؤلـف در    توضـيح ايـن  . است يعني زن دعاگوي و مراد از اين زن دعاگوي، مـادر ممـدوح اسـت    

ـ از نعمت تندرستي 2.  جوان است ـ1: گويد  برشمردن بهروزيهاي ممدوح و اسباب برخورداري وي مي       
ـ بـرادران موافـق و سـازگار دارد، بـر يمـين و يـسار                4. ـ پدر و مادرش زنده هستند     3. برخوردار است 

 و اينك به سـتايش مـادر   هايستاده، پس از آن پدر و مهر او را نسبت به فرزندش ـ ممدوح خود ـ ستود  
هي ـ خداوند وااليي و بلندي آن را پايـدار داراد ـ    در اندرون سراپردة ارجمند شا«: پردازد كه ممدوح مي

بردارد و خـداي را بخوانـد آن   ] در حق فرزندش[دعاگوي دارد كه هر يارب كه در سحرگهان    ] مادري[
پيرزن، دعا يا نفرين و صفت تير براي دعا و          : البته زنجيرة كلمات  » .دعاي وي بر سپاهي گران كارگر آيد      

  :سنايي گويد. هاي بسيار دارد سحرگهان در شعر فارسي نمونه
  ند صدهزار تير و تبرــنك         آنچه يك پيرزن كند به سحر
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  نوشتها پي
  .2، ص چهارمقالهـ عالمه محمد قزويني، تعليقات 1
  .19، ص چهارمقالهمحمد معين، تعليقات : نيز. 5 شمارة 5ـ سيد محمد فرزان، مجلة يغما، سال 2
  .2/298، ج يشناس سبكالشعراي بهار،  ـ ملك3
  





  





  

  نژاد شمار زندگي استاد دكتر انزابي سال
  

  تولد در تبريز) دهم بهمن: (1315
  تحصيل در دبستان همام تبريزي: 28-1321
  تحصيل در دبيرستان منصور تبريز: 35-1328

  اخذ ديپلم عربي: 1335
  تحصيل در دانشسراي عالي تبريز: 38-1335

وزارت اخــذ مــدرك ليــسانس و اســتخدام در : 1338
  فرهنگ
  تدريس در شهرستان گناباد: 43-1338

  مهاجرت به نيشابور: 1343
  تدريس در شهر نيشابور: 49-1343

  ازدواج با خانم وجيهه برنجي) تيرماه: (1345
  )زيبا(تولد نخستين فرزند: 1346
  سفر به فرانسه و ورود به مقطع دكتري رشتة زبان و ادبيات عرب در دانشگاه سوربن: 1348
  بازگشت به ايران و ورود به دورة فوق ليسانس رشتة ادبيات فارسي در دانشگاه تبريز: 1349
  )نيما(تولد دومين فرزند: 1350
  اتمام دورة فوق ليسانس و ورود به دورة دكتري دانشگاه تهران: 1351
  تحصيل در دورة دكتري دانشگاه تهران: 56-1351

  بريز به عنوان مربي گروه زبان و ادبيات فارسيانتقال از آموزش و پرورش به دانشگاه ت: 1352
  )نازلي(تولد سومين فرزند: 1355
  اخذ مدرك دكتري زبان و ادبيات فارسي : 1356
ريـزي وزارت     ريزي زبـان و ادبيـات فارسـي شـوراي عـالي برنامـه               عضويت در كميتة برنامه   : 66-1364

  فرهنگ و آموزش عالي
  شياري زبان و ادبيات فارسيارتقا به مرتبة دان) خرداد ماه: (1366
  انتقال به دانشگاه فردوسي: 1367
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  نمايندة دانشكده ادبيات در شوراي انتشارات دانشگاه فردوسي: 73-1368
  براي تدريس زبان فارسي) تركمنستان(قلي اعزام به دانشگاه مختوم:1371
  و سفر به مسكو) اوكراين(تدريس زبان و ادبيات فارسي در كيف: 73-1372

  ارتقا به مرتبة استادي زبان و ادبيات فارسي) اسفندماه: (1373
  سردبيري مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي: 76-1373

احراز رتبة نخست مجله دانشكده ادبيات و علـوم انـساني دانـشگاه فردوسـي در ميـان نـشريات                    : 1373
   فارسيستان زبان و ادبد از سوي فرهنگنژا دانشگاهي به سردبيري دكتر انزابي

 بازنشستگي از دانشگاه فردوسي مشهد) ارديبهشت ماه: (1376

  الرائددريافت جايزة جشنواره فردوسي براي ترجمة كتاب : 1376
   دانشگاه فردوسي مشهد و اشتغال مجدد درلغو بازنشستگي) دي ماه: (1376
   فردوسي مشهد براي بار دومسردبير مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه: 83-1379

  بازنشستگي از دانشگاه فردوسي مشهد) فروردين ماه: (1382
و حاميان نسخ خطي بـه مناسـبت    دريافت لوح تقدير از سوي مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي: 1383
   برگزيده براي مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهدةاحراز رتب
   دانشگاه فردوسي،شناسي و ادبيات خراسان ت در قطب علمي فردوسيعضوي: 88-1384
   فوت در بيمارستان جواداالئمه1391 اسفند 6

  شناسي آثار كتاب

  .سينا انتشارات ابن: ، تبريز)مجموعة چهار داستان كوتاه (برنده : 1355
  .نگاه: يا، تهرانن ا همكاري رحيم رئيس، نوشتة جالل برگشاد، ب)ترجمة رمان از تركي(بابك : 1363
  .اميركبير: ، محمودبن محمد بن الحسين االصفهاني، تهران)تصحيح و تعليق (دستورالوزاره: 1364

  .اميركبير: ، رشيدالدين ابوالفضل ميبدي، تهران االبرارةاالسرار و عد كشف گزيدة تفسير -

مركـز نـشر    : ان، حميدالدين ابـوبكر عمـر بـن محمـودي بلخـي، تهـر             )تصحيح(مقامات حميدي   : 1365
  .دانشگاهي

  .اميركبير: ، ابوعلي محمد بن بلعمي، تهرانتاريخ بلعميگزيدة  -
 .هاي جيبي شركت سهامي كتاب: ، قاضي حميدالدين بلخي، تهرانمقامات حميديگزيدة  -
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  .1377علمي، : اميركبير؛ چاپ دوم: ، با همكاري منصور ثروت، تهرانفرهنگ لغات عاميانه: 1366
  .دانشگاه تبريز: ، ابوعلي محمد بلعمي، تبريزاريخ طبريت گزيدة ترجمة -

، نوشتة محمود ماكال، با همكاري علي اكبـر  )ترجمه(هاي يك معلم روستا  يادداشت: اي در آناتولي  دهكده: 1367
  .1378آيدين، : آستان قدس رضوي؛ چاپ دوم، تبريز: ديانت، مشهد

  .اه پيام نوردانشگ: ، تهراناالسرار نظامي مخزن] گزيده: [1371
  .جامي :، ابوالمعالي نصراهللا منشي، تهران كليله و دمنهگزيدة: 1372
برندة جايزة ويژة جـشنوارة   (  آستان قدس رضوي،: ، فرهنگ الفبايي عربي ـ فارسي، مشهد )ترجمه (الرائد: 1373

  .1376پژوهشي فردوسي در سال 
: همكـاري دكتـر يحيـي كالنتـري، مـشهد         ، با   )تصحيح (تجارب االمم في اخبار ملوك العرب و العجم        -

  .دانشگاه فردوسي 
 . قطره :، تهراناالسرار نظامي مخزنگزينة  -
  .جامي : تهران ، رشيدالدين ابوالفضل ميبدي، )االسرار وعده االبرار گزيدة كشف(نواخوان بزم صاحبدالن : 1374
  .دانشگاه فردوسي: بي نيشابوري، مشهد، تأليف ابومنصور ثعال)ترجمه (ثمارالقلوب في المضاف و المنسوب: 1376
  .جامي: بگلو، تهران ، نظامي عروضي، با همكاري دكتر سعيد قرهچهار مقاله -
  . جامي :، حكيم نظامي گنجوي، تهران)االسرار گزيدة مخزن(پردة سحر سحري : 1377
  .جامي: بگلو، تهران ، با همكاري دكتر سعيد قره)شرح و گزارش (بوستان سعدي: 1378
بگلو،  ، شيخ فريدالدين عطار نيشابوري، با همكاري دكتر سعيد قره)و گزارشتصحيح و شرح  (منطق الطير: 1379
  .جامي: تهران
  . سمت :، عبداهللا بن محمد نجم رازي، تهرانبرگزيدة مرصادالعباد -
مركـز  : هران، سرودة ميرزا محمد صادق نامي، با همكار غالمرضا طباطبايي مجد، ت           )تصحيح (وامق و عذرا  : 1381

  .نشر دانشگاهي
  .دانشگاه پيام نور: ، نظامي گنجوي، تهرانگزيدة مخزن االسرار: 1382
  ]با همكاري ديگران[هاي اسالمي آستان قدس رضوي  بنياد پژوهش: ، مشهدبيست وقفنامه از خراسان: 1388

نامـة ارشـد و       ها پايان  دهراهنمايي  . ها مقالة علمي در نشريات كشور چاپ شده است         نژاد ده   از دكتر انزابي  
  .هاي علمي دكتر انزابي نژاد بود هاي تبريز و فردوسي مشهد نيز از جمله فعاليت رسالة دكتري در دانشگاه
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جا عين متن درخواسـت   نژاد آشنايي مختصر پيدا كنند در اين     براي آن كه خوانندگان با خط و ربط دكتر انزابي         
  : آوريم  ادبيات و علوم انساني ميةشكدبازنشستگي او را خطاب به رئيس وقت دان

  

  


