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چاپارخانه های ايران در عصر اميركبير 
مسيرهای  برای  چاپار  و  پست  بهای  انضمام  به 

مختلف ايران

سيدعلی آل  داود
رساله ای  مندرجات  می آيد،  ذيل  در  كه  مختصری  متن 
است كه در اواسط دوران صدارت ميرزا تقی خان اميركبير 
از  و  است  آمده  فراهم  1267ق  سال  صفرالمظفر  در 
محتوای آن برمی آيد كه اميركبير قصد داشته برای همۀ 
و  قوانين  روزگار،  آن  ديوانی  و  اداری  مراكز  و  تأسيسات 
مقرراتی تنظيم كند و پس از تكميل به موقع اجرا بگذارد 
تا به تدريج اطاعت از قانون برای همگان به صورت عادت 
رساله  اين  مندرجات  و  محتوا  از  يابد.  عموميت  و  درآيد 
كه به شيوۀ آئين نامه و دستورالعمل رسمی تدوين شده، 
برمی آيد كه نويسندگان بر جزئيات موضوع اشراف كافی 
داشته و در تنظيم و نگارش آن خبرگی به خرج داده و از 

ذكر نكات ضروری فروگذاری نكرده اند.
ضوابط  تشخيص  و  تعيين  دستورالعمل،  اين  موضوع 
است  روزگار  آن  پستی  تشكيالت  و  چاپارها  چاپارخانه، 
ميزان  و  آنها  از  يك  هر  اختيارات  و  وظايف  حدود  و 
مقدار  آن،  بر  افزون  دارند.  دريافت  بايد  كه  دستمزدی 
هزينه های اجناس و نامه هايی كه چاپارها برای اشخاص 
می برند و نيز مسافران و عابران طرق بين راههای كشور و 

طرق محاسبه آن در اين قانون مشخص شده است.
فصلی  قانون  از  كه  را  فوايدی  مهم ترين  مجموع  در 

چاپارخانه ها برمی آيد می توان به موارد زير اشاره كرد:
1. فواصل بين راههای كشور با فرسخ كه معيار اندازه گيری 

رسمی مسافت در آن وقت بود تعيين شده است.
2. وصف توقفگاهها و منازل بين راه و اينكه در هر مسير 

چند منزل وجود دارد.
3. نرخ عبور مسافر همراه چاپار كه تنهاست يا محموله های 

بار همراه دارد.
4. معرفی منازل بين راه همراه با ذكر نام دقيق آنها. 

و  يافته  تغيير  امروزه  مسيرها  اين  از  بسياری  طبعاً 
چنانچه راه جديد در همان مسير عبور قديم ساخته شده، 
به سبب سرعت، عمل توقف وسايل نقليۀ عمومی، به كلی 
حيث  از  مطالب  اين  همۀ  است.  كرده  تغيير  عهد  آن  با 
بسيار  قاجار  عصر  در  راهها  جغرافيای  بر  وقوف  و  اطالع 

مفيد و ارزنده است.
اين دستورالعمل را نهادی دولتی و مسئول و محتمًال 
دفتر و تشكيالت صدراعظم تدوين كرده و رسميت داده و 
مقررات رسمی عبور و مرور مسافر و چاپار را برای عموم 
و  يابند  اطالع  آن  از  همگان  تا  است  داشته  اعالم  مردم 
پيروی كنند. طبق آن همۀ افراد كشور به طور يكسان از 
اين خدمات بهره می يابند، به ويژه آنكه در مقدمه تصريح 
سفارتخانه های  كاركنان  و  ايران  اتباع  بين  كه  می شود 
همه  و  نيست  تفاوتی  ادارات  و  ديوان  اعضای  و  خارجی 

بايد نرخهای تعيين شده را بپردازند.
آلبومهای  زمرۀ  در  و  دارد  صفحه  يازده  رساله  اين 
ملی  اسناد  سازمان  به  گلستان  كاخ  از  كه  است  اسنادی 
ايران انتقال يافته و اكنون تحت شمارۀ آلبوم 242 در آنجا 
نگهداری می شود. اين آلبوم به خط شكسته نستعليق زيبا 
در  و  است  اصلی  نسخۀ  كه  است  معلوم  و  شده  كتابت 
شمار اسناد دولتی دستگاه صدراعظم مضبوط بوده است. 
فواصل راهها و حق الزحمه مأمورين چاپارخانه  همه جا به 
خط سياق نوشته شده و نگارنده آنها را به لطف دوست 

دانشمند، عمادالدين شيخ الحكمايی، قرائت كرده است.

كتابچۀ تشخيص منازل و فرسخ ممالك محروسه 
كه چاپارخانه بسته می شود

چون انتظام امر چاپارخانه های ممالك محروسه پادشاهی 
از لوازم مهام ملكيه بود، لهذا در غّرۀ شهر صفرالمظفر سنۀ 
1267 مطابق ايت ئيل، كتابچۀ دستورالعملی برای چاپار 
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باشی و مترّددين نوشته و فرسخ و منازل و تعيين كرايۀ 
اسب در آن مندرج شده است كه از قرار يك رأس اسب 
در فرسخی ده شاهی كرايه بدهند و اگر چاپارها بخواهند 
ده  فرسخی  قرار  از  بايد  نيز  بردارند  همراه  چاپار  شاگرد 
شاهی كرايۀ اسب شاگرد چاپار بدهند، و در هر چاپارخانه 
به  منزل  همان  در  بايد  را  آن  كرايه  می گيرند  اسب  كه 
ضابط چاپار بدهند. و اخراجات چاپار دخلی به فرسخی ده 
شاهی ندارد، پای خود چاپار است، مبلغ مزبور مخصوص 
از  مترّددين  و  چاپارباشی  می بايد  است،  اسب  يك  كرايه 
همان قرار رفتار و معمول داشته، تخلف ننمايند. اعم از 
چاپار دولت عليه و چاپار سفارتخانه ها و حكام واليات و 

تجار و غيره كًال به همين قرار رفتار نمايند.
مقرر آنكه چاپارباشی در هر يك از منازل اسب قوچاق 
خوب به قدر كفاف ببندد كه چاپار دولتی و سفارتخانه ها 
شناسد.  عهده  در  و  نشوند  معطل  راه  عرض  در  غيره  و 

حّرره فی غّرة شهر صفرالمظفر سنۀ 1267ق.

[تشخيص منازل و فرسخ ممالك محروسه]
127 منزل مقرراً. 835 فرسخ، [هر فرسخ] 500 [دينار]، 

[جمعاً] 44 تومان و هفت هزار و پانصد دينار.

آذربايجان
هر  بهای   – [دينار   500 فرسخ.   171 مقرراً،  منزل   26

فرسخ]. جمعاً 8 تومان و پنج هزار و پانصد دينار.
از دارالخالفه الی دارالسلطنۀ تبريز

 4 دينار]،  فرسخ 500  ]هر  فرسخ.   94 مقرراً،  منزل   15
تومان و هفت هزار دينار.
از دارالخالفه الی قزوين

 4 منزل مقرراً، 24 فرسخ. [فرسخی 500 دينار]
از طهران الی سليمانيه:  7 فرسخ
از سليمانيه الی سنقرآباد: 4 فرسخ

از سنقرآباد الی صفر خواجه: 6 فرسخ
از صفرخواجه الی قزوين: 7 فرسخ 

[جمعاً] يك تومان و هزار دينار.
از دارالسلطنۀ قزوين الی زنجان

4 منزل مقرراً، 26 فرسخ [فرسخی] پانصد دينار.
از قزوين الی سيادهن: 5 فرسخ

از سيادهن الی خرم دره: 7  فرسخ
از خرم دره الی سلطانيه: 8 فرسخ

يك تومان و سه  از سلطانيه الی زنجان: 6 فرسخ، جمعاً 
هزار دينار.

از زنجان الی دارالسلطنۀ تبريز
7 منزل مقرراً، 24 فرسخ [هر فرسخ] 500 دينار

از زنجان الی باغ: 6 فرسخ.
از باغ الی اقكند: 7 فرسخ.

از اقكند الی ميانج: 6 فرسخ
از ميانج الی تركمان: 6 فرسخ

از تركمان الی تكمه داش: 8 فرسخ
از تكه داش الی سعدآباد: 7 فرسخ

از سعدآباد الی تبريز: 4 فرسخ، جمعاً 2 تومان و دوهزار 
دينار.

از دارالسلطنۀ تبريز الی سرحّد دولتين
11 منزل مقرراً، 77 فرسخ، [فرسخی] 500 دينار. [جمعاً] 

3 تومان و هشت هزار و پانصد دينار.
از تبريز الی كنار ارس: 4 منزل مقرراً، 23 فرسخ.
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از تبريز الی صوفيان: 6 فرسخ.
از صوفيان الی مرند: 5 فرسخ.

از مرند الی كركر: 8 فرسخ.

از كركر الی ارس: 4 فرسخ.
[جمعاً] يك تومان و هزار و پانصد دينار.

از تبريز الی ويادين
7 منزل مقرراً، 54 فرسخ [هر فرسخ] 500 دينار.

از تبريز الی شبستر: 8 فرسخ.
از شبستر الی طسوج: 7 فرسخ.
از طسوج الی خوی: 10 فرسخ.
از خوی الی ظهيرآباد: 6 فرسخ.

از ظهيرآباد الی قرينی: 7 فرسخ.
از قرينی الی اواجق: 8 فرسخ.

از اواجق الی ويادين
8 فرسخ. [هر فرسخ] 500 دينار.

[جمعاً] دوتومان و هفت هزار دينار.

خراسان
22 منزل مقرراً، 147 فرسخ. [هر فرسخ] 500 دينار.

[جمعاً] هفت تومان و سه هزار و پانصد دينار.
از دارالخالفه الی بلدۀ سمنان: 6 منزل مقرراً، 39 فرسخ. 

[هر فرسخ] 500 دينار.
از طهران الی كبود گنبد: 7 فرسخ.

از كبود گنبد الی ايوان كيف: 6 فرسخ.
از ايوان كيف الی قشالق: 6 فرسخ.

از قشالق الی ده نمك: 7 فرسخ.
از ده نمك الی السجرد: 8 فرسخ.
از السجرد الی سمنان: 5 فرسخ.

[جمعاً] يك تومان و نه هزار و پانصد دينار.
از بلدۀ سمنان الی بسطام: 7 منزل مقرراً، 45 فرسخ، [هر 

فرسخ] 500 دينار.
از سمنان الی آهوان: 6 فرسخ.

از آهوان الی قوشه: 6 فرسخ.
از قوشه الی دامغان: 6 فرسخ.

از دامغان الی ده مال: 6 فرسخ.
از ده مال الی بدشت: 5 فرسخ.

از بدشت الی ميامی: 10 فرسخ.

از ميامی الی مياندشت: 6 فرسخ.
[جمعاً] دوتومان و دوهزار و پانصد دينار.

از بسطام الی ارض اقدس: 9 منزل مقرراً، 63 فرسخ. [هر 
فرسخ] پانصد دينار.

از مياندشت الی عباس آباد: 7 فرسخ.
از عباس آباد الی مزينان: 7 فرسخ.

از مزينان الی مهر: 6 فرسخ.

از مهر الی سبزوار: 7 فرسخ.
از سبزوار الی زعفرانی: 7 فرسخ.

از زعفرانی الی نيشابور: 10 فرسخ.
از نيشابور الی قدمگاه: 6 فرسخ.

از قدمگاه الی شريف آباد: 7 فرسخ.
از شريف آباد الی مشهد: 6 فرسخ.

[جمعاً] سه تومان و هزار و پانصد دينار.
دارالمرز: 20 منزل مقرراً، 125 فرسخ [هر فرسخ] پانصد 

دينار.
[جمعاً] 6 تومان و دوهزار و پانصد دينار.

گيالن
9 منزل مقرراً، 54 فرسخ، [هر فرسخ] پانصد دينار.

[جمعاً] دوتومان و هفت هزار دينار.
از دارالخالفه الی قزوين: 4 منزل مقررا، 24 فرسخ.

از دارالخالفه الی كرج: 7 فرسخ.
از كرج الی سنقرآباد: 4 فرسخ.

از سنقرآباد الی صفر خواجه: 6 فرسخ.
از صفرخواجه الی قزوين: 7 فرسخ.

[هر  فرسخ،   30 مقرراً،  منزل   5 گيالن:  الی  قزوين  از 
فرسخ] پانصد دينار.

از قزوين الی خورزن: 6 فرسخ.
از خورزن الی منجيل: 6 فرسخ.

از منجيل الی رستم آباد: 6 فرسخ.
از رستم آباد الی امام زاده هاشم: 6 فرسخ.

از امام زاده هاشم الی رشت: 6 فرسخ.
[جمعاً] يك تومان و پنج هزار دينار.

مازندران و استرآباد
11 منزل مقرراً، 71 فرسخ [هر فرسخ] پانصد دينار.
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[جمعاً] سه تومان و پنج هزار و پانصد دينار.
[هر  فرسخ  مقررا، 46  منزل   7 ساری:  الی  دارالخالفه  از 

فرسخ] 500 دينار.
از دارالخالفه الی استلك: 6 فرسخ.
از استلك الی سرابندان: 8 فرسخ.

از سرابندان الی فيروزكوه: 8 فرسخ.
از فيروزكوه الی سرحد رباط: 6 فرسخ.

از سرحد رباط الی زيرآب: 6 فرسخ.
از زيرآب الی شيرگاه: 6 فرسخ.

از شيرگاه الی ساری: 6 فرسخ. [ندارد]1
[جمعاً] دو تومان و سه هزار دينار.

[هر  فرسخ.   25 مقرراً،  منزل   4 استرآباد:  الی  ساری  از 
فرسخ] پانصد دينار.

از ساری الی اشرف: 6 فرسخ.
از اشرف الی كرد محله: 7 فرسخ.

از كردمحله الی چوپان كندی: 6 فرسخ.
از چوپان كندی الی استرآباد: 6 فرسخ.

[جمعاً] يك تومان و دوهزار و پانصد دينار.

عراق
3 منزل مقرراً، 253 فرسخ [هر فرسخ] پانصد دينار.

[جمعاً] دوازده تومان و شش هزار و پانصد دينار.

كرمان
24 منزل مقرراً، 177 فرسخ، [هر فرسخ] پانصد دينار.

[جمعاً] هشت تومان و هشت هزار و پانصد دينار.
[هر  فرسخ   22 مقرراً،  منزل   4 قم:  الی  دارالخالفه  از 

فرسخ] پانصد دينار.
از طهران الی كنار گرد: 6 فرسخ.
از كنارگرد الی حوض: 6 فرسخ.

از حوض الی پل: 6 فرسخ.
از پل الی قم: 4 فرسخ.

از قم الی كاشان: 3 منزل مقرراً، 16 فرسخ [هر فرسخ] 
پانصد دينار.

از قم الی پاسنگان: 4 فرسخ.
از پاسنگان الی سن سن: 6 فرسخ.

از سن سن الی كاشان: 6 فرسخ.

[جمعاً] يك تومان و هزار دينار.
از كاشان الی دارالعباد يزد: 10 منزل مقرراً، 72 فرسخ 

[هر فرسخ] پانصد دينار.
از كاشان الی ابوزيدآباد: 6 فرسخ.

از ابوزيدآباد الی خالدآباد: 6 فرسخ.
از خالدآباد الی مغار: 5 فرسخ.
از مغار الی اردستان: 5 فرسخ.

از اردستان الی جوكند: 4 فرسخ.
از جوكند الی نيستانه: 7 فرسخ.

از نيستانه الی نائين: 7 فرسخ.
از نائين الی عقدا: 14 فرسخ.
از عقدا الی ميبد: 10 فرسخ.
از ميبد الی يزد: 11 فرسخ.

[جمعاً] سه تومان و شش هزار و پانصد دينار.
از دارالعباده يزد الی داراالمان كرمان: 7 منزل مقرراً، 67 

فرسخ [هر فرسخ] پانصد دينار.
از يزد الی سريزد: 8 فرسخ.

از سريزد الی كرمانشاهان: 9 فرسخ.
از كرمانشاهان الی انار: 11 فرسخ.

از انار الی كوشكك: 9 فرسخ.
از كوشكك الی قلعه آقا: 8 فرسخ.

از قلعۀ آقا الی كبوترخان: 8 فرسخ.
از كبوترخان الی كرمان: 14 فرسخ.

[جمعاً] سه تومان و سه هزار و پانصد دينار.

كرمانشاهان
12 منزل مقررا، 76 فرسخ [هر فرسخ] پانصد دينار.

از دارالخالفه الی همدان: 7 منزل مقرراً، 46 فرسخ [هر 
فرسخ] پانصد دينار.

از طهران الی رباط كريم: 7 فرسخ.
از رباط كريم الی خان آباد: 8 فرسخ.

از خان آباد الی كوشكك: 7 فرسخ.
از كوشكك الی ناوران: 7 فرسخ.

از ناوران الی رزه: 8 فرسخ.

1. برای قسمت اخير نرخ معين نشده است و در حاشيه هم كلمۀ 
«ندارد» ذكر شده، محتمًال علت آن صعوبت مسير است و اختيار 

تعيين قيمت بر عهدۀ طرفين گذاشته شده است.
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از رزه الی ميالجرد: 4 فرسخ.
از ميالجرد الی همدان: 5 فرسخ.
[جمعاً] دوتومان و سه هزار دينار.

از همدان الی كرمانشاهان: 5 منزل مقرراً، 30 فرسخ [هر 
فرسخ] پانصد دينار.

از همدان الی سعدآباد: 6 فرسخ.

از سعدآباد الی كنگاور: 5 فرسخ.
از كنگاور الی صحنه: 6 فرسخ.

از صحنه الی بيستون: 7 فرسخ.
از بيستون الی كرمانشاهان: 6 فرسخ.
[جمعاً] يك تومان و پنج هزار دينار.

فارس
23 منزل مقرراً، 141 فرسخ [هر فرسخ] پانصد دينار.

[جمعاً] هفت تومان و پانصد دينار.

از دارالخالفه الی دارالسلطنۀ اصفهان: 11 منزل مقرراً، 
65 فرسخ [هر فرسخ] پانصد دينار.

[جمعاً] سه تومان و دوهزار و پانصد دينار.
از دارالخالفه الی كاشان مطابق جزو قبل: 7 منزل مقرراً، 

38 فرسخ.
از دارالخالفه الی قم: 4 منزل مقرراً، 23 فرسخ.

از قم الی كاشان: 3 منزل مقرراً، 16 فرسخ.
[جمعاً] يك تومان و نه هزار دينار.

 27 مقرراً،  منزل   4 اصفهان:  دارالسلطنۀ  الی  كاشان  از 
فرسخ [هر فرسخ] پانصد دينار.
از كاشان الی قهرود: 6 فرسخ.

از قهرود الی ُسه: 5 فرسخ.
از سه الی مورچه خورت: 7 فرسخ.

از مورچه خورت الی اصفهان: 9 فرسخ.
[جمعاً] يك تومان و سه هزار و پانصد دينار.

منزل   12 شيراز:  دارالعلم  الی  اصفهان  دارالسلطنۀ  از 
مقرراً، 76 فرسخ [هر فرسخ] پانصد دينار.

از اصفهان الی مهيار: 9 فرسخ.
از مهيار الی ُقمشه: 4 فرسخ.

از قمشه الی مقصود بيكی: 4 فرسخ.
از مقصود بيكی الی ايزدخواست: 6 فرسخ.

از ايزدخواست الی شولكستان: 6 فرسخ.
از شولكستان الی سورمق: 9 فرسخ.
از سورمق الی خانه خوره: 7 فرسخ.
از خانه خوره الی ده بيد: 6 فرسخ.

از ده بيد الی مشهد مرغاب: 6 فرسخ.
از مشهد مرغاب الی َسيدان: 7 فرسخ.

از سيدان الی زرقان: 7 فرسخ.
از زرقان الی شيراز: 8 فرسخ.

[جمعاً] سه تومان و هشت هزار دينار.

قرار رفت و برگشت چاپار به شهرهای مختلف
قرارداد دولت علّيه اين است كه روزی را برای بردن احكام 
و نوشتجات ممالك محروسۀ پادشاهی معين نمايند كه 
هر كس از تجار و سپاهی و رعيت بخواهد كاغذ خود را 
از  لهذا  باشد.  مشخص  چاپار  رفتن  روز  بدهد،  چاپار  به 
قرار تفصيل قرار داديم كه در روز معين چاپار به واليات 
درستی  كمال  در  را  مردم  نوشتجات  و  برود  مخصوصه 
برساند و جوابی كه از آنجا می دهند سر به مهر بدون عيب 
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و نقص به صاحبان كاغذ برساند.
آذربايجان

ماهی دو روز بايد برود و بيايد، حركت چاپار: 15 [هر ماه]، 
ورود به دارالخالفه: چهاردهم [و] بيست و نه [هر ماه]

كرمانشاهان
ورود:  ماه]،  [هر  پانزدهم  غره  حركت:  روز،  دو  ماهی 

چهاردهم [و] بيست و نهم.
گيالن

ورود:  ماه]،  [هر  پانزدهم  غره  حركت:  روز،  دو  ماهی 
چهاردهم [و] بيست و نهم.

كرمان
ماهی يك روز، حركت: پنجم، ورود بيست و پنجم [هر 

ماه].

خراسان
ورود:  ماه]،  [هر  پانزدهم  غره  حركت:  روز،  دو  ماهی 

چهاردهم [و] بيست و نهم.
فارس

ورود:  ماه]،  [هر  پانزدهم  غره  حركت:  روز،  دو  ماهی 
چهاردهم [و] بيست و نهم.

مازندران و استرآباد
ورود:  ماه]،  [هر  پانزدهم  غره  حركت:  روز،  دو  ماهی 

چهاردهم [و] بيست و نهم.

اسامی ضابطان چاپارخانه مباركه
آذربايجان

منزل  دو  منزل،   18 [است].  نايب  ابراهيم خان  عهده  به 
بيك،  كريم  بيك،  اسماعيل  بيك،  يوسف  نفر:   9 است. 
بيك،  لطفعلی  بيك،  رضا  بيك،  صمد  بيك،  علی عسكر 

علی اكبر بيك، رضاقلی بيك.
دارالخالفه طهران و منازل متعلقه

به عهده محمدبيك نايب، 2 منزل مقرراً، 4 نفر: تقی بيك، 
محمدحسن بيك، نوراهللا بيك، رجبعلی بيك.

از دارالخالفه الی قم
بهرام  نفر:   2 مقرراً،  منزل   4 است،  بيك  الهيار  عهدۀ  به 

بيك، قدير بيك.
دارالعلم شيراز

نفر:   4 مقرراً،  منزل   4 نايب،  بيك  خدامراد  عهدۀ  به 
بيك،  صفرعلی  بيك،  غالمحسين  بيك،  محمدحسن 

نوروزعلی بيك.
شاهرود و بسطام

نفر:   2 مقرراً،  منزل   4 نايب،  بيك  محمدتقی  عهدۀ  به 
ابراهيم بيك، علی اكبر بيك.

خمسه
به عهدۀ باال بيك نايب، 4 منزل مقرراً، 2 نفر: تقی بيك 

و باقر بيك.
 از همدان الی كرمانشاهان

به عهدۀ محمدحسن بيك، 5 منزل مقرراً، 2 نفر: عبادهللا 
بيك، محمدحسين بيك.
دارالسلطنۀ اصفهان

به عهدۀ حيدربيك نايب، دو منزل مقرراً، 4 نفر: سلطان مراد 
بيك، مولی بيك، علی خان بيك، حبيب هللا بيك.

سمنان و دامغان
به عهدۀ محمدرحيم بيك نايب، 7 منزل مقرراً، ضابط 3 

نفر: عين هللا بيك، اسماعيل بيك، علی محمد بيك.
دارالمرز مازندران و استرآباد

به عهدۀ مهدی قلی بيك است، 5 نفر: علی بيك، يارمحمد 
بيك، خداداد بيكشه، زينل بيك، حسينعلی بيك.
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نويافته ها در بارۀ كتاب اخالق عاليی
سلمان ساكت

اخالق عاليی كتابی است در حكمت و اخالق عملی كه 
سالم هللا بن  لطف هللا بن  عطاءهللا بن  هبةهللا بن  قلم  به 
روح هللا حسينی شيرازی معروف به «شاه مير» از علما 
و دانشمندان سدۀ نهم هجری، به رشتۀ تحرير درآمده 
دكتر  آقای  جناب  استادم  تصحيح  به  است  چندی  و 
فرهنگستان  سوی  از  اين جانب  و  ياحقی  محمدجعفر 

هنر چاپ و منتشر شده است.

تنظيم  چهارباب  و  مقدمه  يك  در  كه  كتاب  اين 
شده، عمدتاً بر اساس بخشهايی از كتاب اخالق ناصری 
و با افزودن آيات و اخبار و احاديث از يك سو و امثال و 
حكم و اشعار عربی و فارسی از سوی ديگر فراهم آمده 
تنظيم  به  اشاره  ضمن  كتاب،  مقدمۀ  در  مؤلف  است. 
علما  توسط  سياست  و  اخالق  علم  اصول  توصيف  و 
«بعضی  می نويسد:  ايشان  نقد  در  عصر،  هر  فضالی  و 
بنا بر آراء حكما و اهل نظر نهاده، از  از ايشان مطلقاً 
بر  اختصار  بعضی  و  گذاشته اند  خالی  سمعی  مؤيدات 
نظری  حكم  و  عقلی  داليل  از  كرده،  شرعيه  ظواهر 
اعراض نموده اند.» بنابراين بر آن شده است تا «منزلی 
به  معتضد  را  حكما  حكم  و  كند  اختيار  بين المنزلين 
كتاب و سنت گرداند» (ص 36). او در ادامه می نويسد 

كه به منظور «تقريباً لالفهام و تعميماً للنفع علی الخاص 
و العام در سهولت و ترک غموضت و زوايد فضلی كه در 
اين باب ضروری نبود كوشيده، عبارت فارسی با وجود 
آنكه شيوۀ مألوف و طريق معهود» او نبوده اختيار كرده 

است (ص 38).
در اينجا قصد معرفی اين كتاب را ندارم، بلكه آنچه 
مرا به نوشتن اين يادداشت برانگيخته، اصالح و تكميل 
همكاری  با  پيش  سال  دو  از  بيش  كه  است  مطالبی 
جناب آقای دكتر ياحقی فراهم كرده بوديم و به عنوان 
مقدمه و تعليقات، پس از تصحيح متن، بدان افزوديم. 
در اين مدت هرجا چيزی ديده يا خوانده ام كه به كار 
فرصتی  اميدوارم  و  نوشته ام  را  آن  می آيد،  متن  اين 
دست دهد تا در چاپهای بعدی كتاب بدان بيفزاييم. با 
اين همه دو نكتۀ زير از بقيه مهم تر است و چون ممكن 
فراهم  چاپ  تجديد  فرصت  ديگر  سال  چند  تا  است 
نشود، بايسته ديدم كه آن را در اختيار پژوهشگران و 

عالقه مندان قرار دهم:
مختلف  فهرستهای  از  نقل  به  كتاب  مقدمۀ  در   .1

نوشته ايم كه گويا سه نسخه از كتاب موجود است:
الف. نسخۀ كتابخانۀ مركزی آستان قدس رضوی.

ب. نسخۀ كتابخانۀ مؤسسۀ كاما.
ج. نسخۀ كتابخانۀ اميرالمؤمنين نجف.

زير  را  اثر  اين  تصحيح  كه  روزی  همان  از  اين جانب 
تا  كوشيدم  كردم،  آغاز  ياحقی  دكتر  آقای  جناب  نظر 
افزون بر نسخۀ آستان قدس كه در دست داشتيم، دو 
نسخۀ ديگر را نيز به دست آورم كه تا زمان اتمام كار 
و تحويل آن به فرهنگستان هنر اين مهم ممكن نشد. 
از  تصويری  دوستی  آن،  از  پس  سال  يك  حدود  اما 
رساله ای به همان شماره كه در فهرستها آمده است، از 
نجف برايم تهيه و ارسال كرد. پس از مطالعه و بررسی 
است  ديگری  اثر  آن،  كه  شدم  متوجه  رساله  تصوير 
سال  و  شماره  كه  سلطنت  آداب  بارۀ  در  و  نام  بدون 
كامًال  آمده،  فهرستها  در  آنچه  با  كاتب  نام  و  كتابت 
تطبيق دارد و گويا خطايی كه ما در مقدمه خاطرنشان 
1. نگارنده رسالۀ «آداب سلطنت» را بر اساس نسخه های مختلف، از 
جمله نسخۀ نجف، تصحيح كرده و به زودی در يكی از نشريات 

به چاپ خواهد رساند.
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كرده ايم، يعنی نامگذاری اشتباه كتاب آداب سلطنت، 
سبب  نسخه،  اول  برگ  ظهر  بر  يادداشتی  مبنای  بر 
شده است تا فهرست نگاران اين دو كتاب/ رساله را با 
يكديگر درآميزند.1 بنابراين از يك سو بايد فهرستها، از 
جمله فهرستوارۀ كتابهای فارسی استاد احمد منزوی 
اصالح شود و از سوی ديگر تا به دست نيامدن اطالعی 
ديگر، نسخ موجود و شناخته شده از اين كتاب را تنها 
نظر  در  كاما  مؤسسۀ  و  قدس  آستان  دست نگاشت  در 

گرفت.
2. در صفحۀ 37 كتاب، مؤلف ضمن توصيف ممدوح 
و  مشركان  برابر  در  را  وی  سياست  و  هيبت  خود، 
متمردان ستوده و از لطف و عنايتش در باب مؤمنان 
باره  اين  در  را  زير  رباعی  و  است  كرده  ياد  مقبالن  و 

نوشته است:
در رزم چو آهنيم و در بزم چو مـوم

بر دوست مباركيم و بر دشمن شوم
از هـمـت ما برنـد انـصاف به شـام

وز هيبـت مـا بـرنـد زنّـار بـه روم
وقتی تعليقات كتاب را می نوشتيم با مراجعه به كتب 
مختلف، اثری از اين رباعی و گويندۀ آن به دست نياورديم، 
لذا در بارۀ آن نوشتيم: «گويندۀ رباعی شناخته نشده» 
(ص 123). بعدها در كتاب دستورالوزراء، اثر خواندمير 
رّد پای اين رباعی را يافتم. خواندمير ذيل شرح احوال 
عميدالدين ابونصر اسعد، از وزرای سالطين سلغری، به 
نقل از روضةالصفا می نويسد: «نوبتی اتابك سعد اسعد 
را به رسم رسالت نزد سلطان محمد خوارزمشاه فرستاد 
وقوف  ضمير  صافی  وزير  آن  طبع  لطف  بر  سلطان  و 
يافته، او را منظور نظر عاطفت گردانيد و چند كّرت در 
مجالس بزم اسعد را احضار فرمود. در آن اثناء روزی 
رباعی  وزن  بر  بيت  اين  سرخوشی  اثنای  در  سلطان 

گفت كه، بيت:
در رزم چو آهنيم و در بزم چو موم

بر دوست مباركيم و بر دشمن شوم
و اسعد را فرمود كه: بيت ديگری بگوی. اسعد در بديهه 

گفت كه، بيت:

از حضرت ما برند انصاف به شام
وز هيبـت ما بـرنـد زنـار به روم

ظهور  به  تحسين  و  تعريف  مراسم  محمد  سلطان  و 
رسانيده، آن روز بر ساز اين ترانه شراب ناب آشاميد» 
(دستورالوزراء، تصحيح سعيد نفيسی، صص 237ـ238؛ 

نيز روضةالصفا، چاپ اساطير، 7/ 3609ـ3610).

تأليف  سال  به  توجه  با  كه  است  توجه  شايان 
دستورالوزراء (روايت نخست در سال 906 ق) و مرگ 
مير  شاه  بردن  بهره  امكان  942ق  سال  در  خواندمير 
توجه  با  همچنين  است.  منتفی  كلی  به  كتاب  اين  از 
مادری  جّد  و  روضةالصفا  مؤلف  ــ  ميرخواند  مرگ  به 
خواندمير ــ در سال 903ق احتمال استفادۀ شاه مير 
بايد  بنابراين  می رسد.  نظر  به  بعيد  نيز  كتاب  اين  از 
منبعی كهن تر در دسترس شاه مير بوده باشد. افزون 
سبب  به  رباعی  اين  كه  زد  حدس  می توان  اينكه  بر 
استواری و پختگی به صورت مثل رواج يافته و شاه مير 

آن را در كتاب خود وارد كرده است.


