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 نظرة سریعة علی أحوال وأفکار أبو العالء المعّري
گزلو علیرضا ذکاوتي قرا

یقــوم الكاتــب فــي المقــال الحالــي بإلقــاء نظــرة عجلــی علــی أحــوال وأفــكار أبــو 
دبــاء لیاقــوت 

ُ
کتــاب معجــم األ العــاء المعــّري، انطاقــًا مــن مراجعتــه لمحتویــات 

کتــاب تاریــخ األدب العربــي للدکتــور طــه حســین. الحمــوي وللمجّلــد الثالــث مــن 

دبــاء، یاقــوت 
ُ
المفــردات األساســّیة: أبــو العــاء المعــّري، محتویــات معجــم األ

الحمــوي، تاریــخ األدب العربــي، طــه حســین.
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گذری اجمالی بر احوال و   
اندیشه های ابوالعالء معّری
 منابــع احــوال ابوالعــاء )449 - 363( تحــت نظــر طه حســین در مجموعه ای بــه نام »تعریــف القدماء بأبی 

گردآوری شــده، اما مهم ترین و مفصل ترین آنچه نوشــته اند، مندرجات معجم االدباء یاقوت حموی  العاء« 
یخ االدب العربی طه حســین )شــامل تجدید  اســت. در این مقاله از کتاب اخیر الذکر و نیز جلد ســوم من تار

ذکری البی العاء و مع ابی العاء فی سجنه( استفاده کرده ایم. اینجانب یادداشت ها و نکات دیگری دربارۀ 
گر عمری باشد مصمم است آنها را به صورت رساله ای تنظیم نماید. که ا ابوالعاء دارد 

 در قرن چهارم و پنجم محیط زندگی ابوالعاء چه شامات و چه عراق، غرق در اختافات مذهبی و مسلکی 

یس و  کرد و ســپس تدر که ابوالعاء در آن متولد و بزرگ شــد و تحصیل  و سیاســی بوده اســت. ایضًا فضایی 

تألیف نمود و شعر سرود، از جهت فرهنگی بسیار متنوع بود؛ به طوری که از همۀ آثار فرهنگی بشری آن عصر 

کرد و نشــانه ای یافت. از این لحاظ است که نام های درخشانی در فرهنگ  کمابیش می شــد در آن جســتجو 

اســامی در همــۀ رشــته ها را در قــرن چهــارم و پنجم که تولــد و مرگ ابوالعــاء در این دو قــرن رخ داده می توان 

کمی تسامح با نوعی آزادی نسبی بیان اندیشه ـ در قیاس به آنچه بعدها رخ داد ـ آشنا شد.  یادآوری نمود و با 

ی هم محترمانه  در چنیــن عصــری اســت که ابوالعای متهم به الحــاد و در هر حال دگر اندیش می تواند بــر رو

گور او مدت ها قرائت قرآن می کردند. ک سپرده شود و بر سر  کند و پس از وفات هم محترمانه به خا زندگی 

 قوت گرفتــن عنصر ایرانی و متشــیع در سیاســت قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجــم، یعنی از ظهور حمدانیان 

کــه چهره هایی مانند  کرد  و آل بویــه تــا ظهــور ســلجوقیان در صحنۀ نمایش بغــداد این فرصت نــادر را ایجاد 

ســیدمرتضی و ابوالعــاء معــّری در یک جلســه بنشــینند یــا داعی الدعــات فاطمی بــا ابوالعاء بــه بحث آزاد 

مکاتبه ای بپردازد. در فضای زندگی ابوالعاء بانگ اذان و صدای ناقوس در هم آمیخته بود:

یــــــــــدق بناقــــــــــوٍس  یصیــــــــــحهــــــــــذا  بمأذنــــــــــٍة  ذا  و 

و لذا نوعی رواداری قابل مشاهده می بود؛ هر چند لرزان و ناپایدار.

یــخ بــه مــا می گوید: ابوالعاء در عصر خــود چنان محترم بود که وقتی صالح بن مــرداس، معّره را محاصره   تار

نمود و به منجنیق بســت، ابوالعاء برای شــفاعت و نجات مردم از شــهر بیرون رفت و البته شــفاعتش مورد 

یشه دار  قبول قرار گرفت. صرف نظر از وزن علمی و شهرت ادبی ابوالعاء، باید توجه داشت که او از خاندانی ر

کــه چنــد قاضی معروف از آن برخاســته بودند و خــود ابوالعاء علی المشــهور ثروتش را صرف  و معتبــر اســت 

که  کســی نداشــت، جز اینکه بنا به وضعیت طبیعی اش  یســت و هرگز توّقع از  کرده، زاهدانه می ز امور خیریه 

کنــد. او مثل بیشــتر عالمان قدیم  کــور شــده بــود، الزم بــود در بعضی امور شــخصی کمکش  از چهارســالگی 

یس او آثار خودش بود؛  یسش مّجانی بود و در واقع زکات علم خود را ادا می نمود و از جملۀ مواد مورد تدر تدر

کرده است. زیرا برای مشکات اشعار جوانی و پیری اش شرح تقریر 

که به عمر خویش  که مجموعه اشــعار دوران جوانی اوســت تصریح می نماید  ابوالعاء در مقدمۀ ســقط الزند 

مــدح کســی نگفتــه اســت و کســب مالــی از ایــن راه نکــرده و آن در روزگاری اســت که کســانی بــا یک صدم 

گزلو  علیرضا ذکاوتی قرا
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کــه   ابوالعــاء معلومــات و مســموعات فلســفی داشــته و همچنــان 

در لغــت و ادب بســیار متبحــر بــوده به ملل و نحلــل و عقاید و آراء و 

کافی آشــنا بوده اســت و این از اشــارات  علوم و فلســفه ها نیز به قدر 

گاه بسیار پیچیده و پوشیده است مفهوم می شود. که  کنده اش  پرا

 طبق آنچه طه حســین بزرگ ترین ابوالعاءشــناس عربی نویس بیان 

داشــته اســت، منابع و مآخذ اندیشــه های فلســفی او عبارت است 

از موارد زیر:

- آنچــه از فلســفۀ یونانــی ترجمــه شــده و در مجالــس درس مطــرح 

می شده است.

یــخ عجــم معروف  - آنچــه از اندیشــه های ایرانــی و نیــز قصــص و تار

بوده.

کتب دینی از قبیل تورات و انجیل و نیز آثار مجوس و مانویه  -

کام و تصوف ... - و باالخره 

امــا ایــن همه بــه آن معنا نیســت که ابوالعــاء التقاطــی از همۀ اینها 

کــرده و با  فراهــم آورده اســت، بلکــه او ایــن همــه را جــذب و هضــم 

یافت های شــخصی خودش درآمیخته و آنچه بر  تجارب روحی و در

زبانش جاری شده تراوش ذهن خود اوست.

حال وارد افکار او می شویم:

گــر چنیــن اســت پــس سوفســطائیان چــه   آیــا عقــل معیــار اســت؟ ا

می گویند؟! آنها یک باره بر اشــراق قلم بطان می کشند و واقع نمایی 

تأویــل  نادانــی  بــه  را  دانــش  و  را منکــر می شــوند  همیشــگی حــّس 

که منشــأ وحیانی برای خودش  می نمایند. در این میان عقاید دینی 

قائــل اســت چه می شــود؟ عقــل در دین چه نقشــی می تواند داشــته 

باشد و آیا اصواًل می توانند همساز باشند؟

معتزلــه چنیــن ادعایی دارنــد، اما خود آنها در توجیــه معجزات و در 

گاهــی مجبور  تحلیــل بعضــی احــکام شــرعی درمی ماننــد. اشــاعره 

شده اند سینه  به  سینٔه عقل ایستاده، داوری آن را منکر شوند.

با این اشارات آیا ابوالعاء آنچنان که بسیاری از غربیان پنداشته اند 

ک مطلق اســت؟ البتــه نظر بعضی مســلمانان  سوفســطایی و شــّکا

کدین بوده اســت، امــا حقیقت این  که ابوالعاء ســّنی پا این اســت 

 
ّ

کنند اال گــروه اول نمی توانند بی دینــی ابوالعاء را اثبــات  کــه  اســت 

کــه دینــداری ابوالعــاء قابل  یشــان ایــن اســت  اینکــه حاصــل دعاو

کــه صریحًا  ک بــوده و این برای آن اســت  اثبــات نیســت. پس شــّکا

ی را ملحــد ننامیــده باشــند، امــا بــه نظــر طــه حســین، ابوالعاء نه  و

ک است و نه ســّنِی معتزلی، بلکه فقط به عقل  سوفســطایی و شــّکا

اســتعداد و دانــش ابوالعاء ثروت هــای قابل توجــه از راه مدحتگری 

می اندوختند.

مدایــح جوانی ابوالعاء بیشــتر »تمرین شــعری« بوده، نــه چیز دیگر و 

خود از آنچه سروده استغفار می نماید! بعضی اشعار او نیز اخوانیات 

است؛ یعنی در جواب دوستان شاعرش سروده، هر چند اشعاری را 

کــه دیگــران در مــدح او ســروده بودند نیاورده اســت. ایــن را هم باید 

افــزود آدمی به شــهرت ابوالعــاء، خصوصًا آوازۀ او در شــاعری، الزام 

کــه چیــزی یــا چیزکــی در مــدح معاصــران صاحــب قــدرت  می کــرد 

گفته که هیچ کس  ی تقّیه اشــعاری  کــه آزاد بزید؛ یعنــی از رو بگویــد 

آنها را حمل به حقیقت نمی کند.

وقتــی ابوالعــاء در کمــال ســّن جوانی از شــامات به بغــداد رفت، در 

کــه اندیشــه اش را عمیق تر ســازد و به تجــارب تازه ای  واقــع می رفــت 

در زندگی دســت یابد. شــاید هم به قول طه حسین انگیزۀ مسافرت 

ابوالعاء به بغداد »حّب علم و طلب شــهرت و جســتجوی وســعت 

زندگی و دلزدگی از وضعیت سیاسی حلب ...« بوده است. بدیهی 

که  که ابوالعاء در مجالس بغــداد بر دانش هایی اطاع یافت  اســت 

در شــامات نشــانی از آنها نبوده. در بغداد معلومات نقلی اش را ژرفا 

بخشــید و بــه مباحــث عقلــی نیز آشــنایی یافت و مشــهور هم شــد. 

بینش سیاســی اش هم توسعه یافت. می توانست ثروتمند هم بشود، 

اما این یکی را نخواســت و زمانی که به شــامات برگشت عزم زندگی 

کرد. که اشاره خواهیم  پارسامنشانه داشت با اندیشه هایی 

 از ابوالعــاء بــه عنــوان یک ملحد ســخن گفته می شــود. صرف نظر از 

که اندیشــه های  اینکــه خود این مطلب جای بحث دارد، باید گفت 

ابوالعــاء صرفــًا دربــارۀ دیــن و مســائل دینــی نیســت، بلکــه جهــات 

مختلفی را که در آن عصر فلســفه در بر می گرفت شــامل می شــود؛ هر 

ت آن 
ّ
چند اندیشــه های فلســفی ابوالعاء جنبۀ سیستمی ندارد و عل

هم این است که بیشتر افکار ابوالعاء در قالب شعر ریخته شده و لذا 

کنــده در آثار منظوم اوســت. هر چند بعضی آثــار منثور او همچون  پرا

الغفران و الفصول و الغایات نیز در فهم افکار او بسیار کمک می کند.

 حــال می پرســیم: آیا ابوالعــاء را می توان فیلســوف نامیــد، به معنی 

لغوی یعنی دوستار حکمت؟ بلی. شاید او به همان معنا فیلسوف 

که ســقراط فیلســوف بــود، اما به معنــی ارســطو و افاطون نه؛  اســت 

ی نتوانســته یــا نخواســته اندیشــه های خــود را بــه صورت  کــه و زیــرا 

سیســتماتیک عرضــه نمایــد یا اصــًا آن نوع اندیشــیدن به سیســتم 

درنمی آید.
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معرفــــــــــة و  انــــــــــکار  النفــــــــــس  یعتــــــــــری   و 

ایجــــــــــاب و  نفــــــــــی  لــــــــــه  معنــــــــــی  کّل  و 

ابوالعاء دچار شک بیمارگونه نیست تا در خود شک هم شک کند؛ 

گر اهالــی روم ]و دعانویس های خودمان[ خردمندانه شــخص  مثــًا ا

کــه حقیقت را  را بــه مــادرش نســبت می دهنــد، بــه دلیــل آن اســت 

که شــخص از شــکم این زن  م این اســت 
ّ
دوســت دارند و قدر مســل

بیرون آمده، اما در مورد پدرش ممکن است یقین نباشد، پس شک 

و یقین توأم است: شک در پدر و یقین در مادر.

الــــــــــروم اثــــــــــرت  الصحیــــــــــح  لحــــــــــّب   و 

اّمهاتــــــــــه الــــــــــی  الفتــــــــــی  انتســــــــــاب 

کنیم حقًا مسائل مربوط به  گر بخواهیم مســائل را دسته بندی   حال ا

غیب در عداد چیزهایی قرار می گیرند که جای یقین نیســت، بلکه 

جای حدس و گمان اســت؛ مثًا ما نمی دانیم فردا چه خواهد شــد. 

که تخمین درست یا نادرستی بزنیم: کوشش ما این است  نهایت 

غدی عــــــــــن  اســــــــــائل  یومی  فــــــــــی   اصحبت 

متنّدســــــــــا حالــــــــــه  عــــــــــن  متخبــــــــــرا 

اّنمــــــــــا و  یقیــــــــــَن  فــــــــــا  الیقیــــــــــُن   امــــــــــا 

و احدســــــــــا اّظــــــــــن  ان  اقصــــــــــی اجتهــــــــــادی 

در موضوعــات نقلــی چطور؟ آیا به قول متکلمــان و اصولیان به تواتر 

می شود اعتماد کرد؟ ابوالعاء نسبت به گذشتۀ دور بدگمان است:

ملفقــــــــــة اباطیــــــــــل  جیــــــــــل  کّل   فــــــــــی 

جیــــــــــُل بالهــــــــــدی  یومــــــــــًا  تفــــــــــّرد  هــــــــــل  و 

 تمــام عصرها و نســل ها اباطیلی ســر هــم کرده اند. آیا می شــود تصور 

که اخبارش فقط راست باشد؟ کرد عصر و نسلی بیاید 

بســیاری اخبــار قدیــم را برای کســب منافع برســاخته اند. شــما یک 

کرد  مــزار بــه اصطــاح متبــرک را در نظــر بگیرید! آیا نمی شــود تصــور 

کرامات دروغین برای آن بتراشــد  ی برای ســودبردن خودش، 
ّ
که متول

یــا اصــًا خود مــزار به همین منظور ســاخته و پرداخته شــده باشــد؟ 

ابوالعاء چنین سروده است:

آییــــــــــد هــــــــــوش  بــــــــــه  گمرهــــــــــان   گمرهــــــــــان 

قدماســــــــــت از  مکــــــــــری  خرافــــــــــات  کایــــــــــن 

بربودنــــــــــد و  خواســــــــــتند  خــــــــــود   ســــــــــود 

برجاســــــــــت ســــــــــّنتش  و  ُمــــــــــرد  حیله گـــــــــــر 

ایمان داشته است.

بر این اســاس ابوالعاء با اهل ســنت )گرایش اهل حدیث و اشاعره( 

مخالــف اســت؛ زیــرا اصــل را بر نفــی عقل گذاشــته اند یا عقــل را به 

گاه شــرع  که  حســاب نیاورده اند و با معتزله هم مخالف اســت؛ چرا

که به اثبات  را بر عقل ترجیح می دهند. سوفسطایی نیز نیست؛ چرا

عقلــی قائــل اســت. باطنیــه در زمــان ابوالعــاء در مصــر حکومــت 

داشــتند و افکارشــان در عصمــت امــام )امــام اســماعیلی( عقیــدۀ 

کم محسوب می شد. ابوالعاء در نقد آنان و ستایش عقل چنین  حا

می سراید:

عــــــــــوام از  ناحیــــــــــت  هــــــــــر  بــــــــــه   شــــــــــنیدم 

قیــــــــــام و  ظهــــــــــور  نمایــــــــــد  امامــــــــــی 

میزبــــــــــان لشــــــــــکری  در   ســــــــــخنگوی 

پیشواســــــــــت  خــــــــــرد  و  رهنمــــــــــا  خــــــــــرد   

شــــــــــبان و  روز  بــــــــــه  می نمایــــــــــد  ره   کــــــــــه 

گمــــــــــان و  خیــــــــــال  حدیــــــــــث  کــــــــــن  رهــــــــــا 

برای اینکه معلوم شود ابوالعاء صرفًا تابع عقل است و ال غیر نمونۀ 

یم: دیگری از شعرش می آور

جاهدًا الخیــــــــــر  الــــــــــی  یدعــــــــــو  من   ســــــــــأتبع 

و ارحــــــــــل عنهــــــــــا مــــــــــا امامی ســــــــــوٰی عقلی

می گوید:»مــن از هــر دعوت کنندۀ به خیر ســعی می کنم تبعیت کنم 

گاه نیز ممکن است از او برگردم. تنها پیشوای من عقل است«. و 

و نیز در نقد متکلمان و تأیید عقل می سراید:

دیانتهــــــــــم فــــــــــی  بامــــــــــور   تســــــــــتروا 

الزنادیــــــــــق دیــــــــــن  دینهــــــــــم  إّنمــــــــــا  و 

کاذبهم تصدیــــــــــق  فــــــــــی  العقــــــــــل  ُب 
ّ

 ُتَکــــــــــذ

تصدیــــــــــق و  کــــــــــرام  بإ اولــــــــــی  العقــــــــــل  و 

می گوید:»چیزهایــی را پوشــش دیانــت خــود قرار داده انــد، حقیقت 

گر مّدعی دروغگوی  که دینشــان بی دینی اســت و عقل ا این اســت 

آنان را راستگو بداند خود مورد تکذیب قرار می گیرد، حال آنکه عقل 

شایستۀ بزرگداشت و تصدیق می باشد«.

 البتــه توانایــی عقــل هم مطلق نیســت و ابوالعاء عقــل را »معصوم« 

نمی داند. احکام عقل نیز در معرض نفی و ایجاب اســت و ما میان 

یم: شناخته و ناشناخته قرار دار
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یعم  یاعلرمبیییگیاهلادیایا لاوحی ر یایلامذا یرذگ 

یم. خبــر در معرض  کــه هر خبــری را - خصوصًا متواتــر ـ حتمــًا دروغ بینگار امــا بــه هــر حال چنین هم نیســت 

کذب است و لذا منکر و مؤمن هر دو به یک اندازه ذیحق یا بی حق می توانند باشند: صدق و 

ُنعمیو قــــــــــال انــــــــــاٌس مــــــــــا المــــــــــٍر حقیقٌة ال  و  ألشــــــــــقاء  ان  اثبتــــــــــوا  فهل 

زعمًافنحــــــــــن و هم فــــــــــی مزعم و تشــــــــــاجٍر کذبنــــــــــا  ا الناس  رّب  یعلــــــــــم  و 

کنایــه و  کــه ابوالعــاء در میــان عقایــدش ناچــار تقیــه مــی  ورزد و بــا احتیــاط و از راه مجــاز و  در اینجاســت 

غیرمستقیم حرف هایش را می زند:

قولی کل  الحقیقــــــــــه  علــــــــــی  لیس  الَمجــــــــــازو  فیــــــــــه اصنــــــــــاف  ولکــــــــــن 

***

فانــــــــــی لفظــــــــــی  علــــــــــّی  تقیــــــــــد  بالمجازال  مــــــــــی 
ّ
تکل غیــــــــــری  مثــــــــــل 

***

معایبها من  حســــــــــبی  و  الحیاة  تلبیساهوی  و  بتمویــــــــــه  اعیــــــــــش  اّنــــــــــی 

که باید با ظاهرسازی و فریبکاری و »آب  با آنکه زندگی را دوست دارد، اما از جمله عیوب زندگی این است 

یست. به حقیقت بستن« ز

تقیه کجا لزوم پیدا می کند؟ وقتی که عقاید شخص ناهمگون با عقاید جاری باشد. شیعیان به همین دلیل 

کم مخالــف بودند، اما به ناچار خود را موافق  تقیــه می کردنــد، چــون به ویژه در عصر اموی در واقع با جریان حا

می نمودند و حتی اجبارًا از علی)ع( و فرزندانش فاصله می گرفتند. نمونه اش فرزدق است که شاعری شیعی 

گر بیشــتر  کثیر و کمیت نیز مدح فرمانروایان دمشــق را می گفتند. پس ا بوده، ولی بنی امیه را می ســتاید. حتی 

یــم به خطا نرفته ایم. مثــًا در عین آنکه  آنچــه را ابوالعــاء خصوصــًا در موافقــت عقاید رایــج گفته تقیه بینگار

گاه پذیرفته؛  راجع به بعث شــک داشــته گاه مثبت ســخن گفته و نیز جبر را که عقیدۀ اشــاعره و رسمی بوده 

در عیــن آنکــه از اختیــار هم ســخن گفته. در مورد باورهای دینی گاهی نظر مســاعد دارد، اما بیشــتر سربه ســر 

متعصبان می گذارد. این همه نه سهوی است، بلکه عمدی است تا حقیقت ما فی الضمیرش پنهان بماند.

ک مطلق نیست و حدود نیم قرن اصول عقایدش ثابت و مشخص بوده و بر  به نظر طه حسین، ابوالعاء شّکا

گرفتن همٔه جهات می توان کام  که با در نظر  یدان گفته صعب الفهم نیز نیســت؛ چرا خــاف آنچــه جرجی ز

ساختگی و تقیه آمیز را از آنچه به واقع ابوالعاء نزدیک تر است، به خوبی تشخیص داد. سخن ابوالعاء معما 

هســت و معما نیســت. برای آشــنایان به هیچ وجه جنبۀ چیســتان و لغز ندارد. باید مأنوس شــد و فهمید. به 

عقیــدۀ ابوالعــاء مــاّده قدیــم و باقی اســت؛ مثــال کوزه گــر را می زند که ظروف را از گل می ســازد و مــردم در آن 

می خورنــد و می نوشــند و بــاز هــم آن ظــروف می شــکند و بار دیگر گل می شــود و بــه قول خیام صدبــار پیاله و 

صدبار ســبو می گردد. زمان هم قدیم اســت و جاودانه. حتی به نظر طه حســین ابوالعاء بر خاف قدما زمان 

گر حادث باشــند، زمان هم حادث خواهد بود. ابوالعاء  ک ا ک نمی داند؛ زیرا آن گاه افا را مقدار حرکت افا

زمان و مکان را با خدا ربط می دهد و غیر از این عقیده را خاف عقل می داند:

حکیــــــــــم خالــــــــــق  لنــــــــــا  نقــــــــــولقلتــــــــــم  کــــــــــذا  صدقتــــــــــم  قلنــــــــــا 

 در قرن چهارم و پنجم محیط 
زندگی ابوالعالء چه شامات و 
چه عراق، غرق در اختالفات 
مذهبی و مســـــلکی و سیاسی 
که   فضایی 

ً
بوده اســـــت. ایضا

ابوالعالء در آن متولد و بزرگ 
کرد و سپس  شـــــد و تحصیل 
تألیف نمود و شعر  و  تدریس 
سرود، از جهت فرهنگی بسیار 
که از  متنوع بود؛ به طـــــوری 
ثار فرهنگی بشـــــری آن  همۀ آ
کمابیش می شـــــد در آن  عصر 
کرد و نشانه ای یافت. جستجو 
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زمــــــــــان بــــــــــا  فقولــــــــــوازعتمــــــــــوه  اال  مــــــــــکان؟  ال  و 

خبــــــــــیء لــــــــــه  کام  هــــــــــذا 
ٌ

عقــــــــــول لنــــــــــا  لیســــــــــت  معنــــــــــاه 

مقصودش آن است که خدا نامحدود و ازلی و ابدی است، گرچه مکان قاّر الذات است و زمان متحّرک، اما 

گر جبرئیل تمام عمرش را پرواز  ماده و زمان و مکان هر سه قدیم اند. پس عالم نامحدود نیز هست. می گوید: ا

یک می داند؛ زیرا نور نبوده و پیدا شــده اســت.  نمایــد از دهــر بیــرون نخواهــد رفت. حتــی ابوالعاء زمان را تار

ک را هم مثل فاسفه قدیم می داند، اما حّس و شعور آنها را منکر است و لذا افسانه های  ابوالعاء نجوم و افا

که صریحًا ِقَدم آنها را منکر شده: مربوط به ازدواج ستارگان را مسخره می انگارد. البته شعری هم دارد 

بــــــــــل حــــــــــوادث موجداُتو لیســــــــــت بالقدائــــــــــم فــــــــــی ضمیری لعمــــــــــرک 

 طه حسین می گوید: شاید خواسته قدم ذاتی آنها را منکر شود، نه قدم زمانی را. در هر حال او حتی خورشید 

و مــاه را نســبت بــه خاندان هایی که بزرگ داشــته می شــوند بیشــتر الیق ســتایش می انگارد و می گویــد باید از 

اینها شرم داشت:

من و  النهار  شــــــــــمس  من  الزهــــــــــراســــــــــتحی  نجومــــــــــه  و  الدجــــــــــی  قمــــــــــر 

دی
َ
َخل فــــــــــی  بالتعظیــــــــــم  هــــــــــّنَ 

َ
ل فهر...و  بنــــــــــی  مــــــــــن  اجدُر  و  اولــــــــــٰی 

 البته ابوالعاء برای اجرام آسمانی نوعی تأثیر در زندگی ما قائل است؛ تأثیری طبیعی و قابل قبول، اما تعظیم 

کب در نظر ابوالعاء با صابئه فرق دارد و خالی از جنبۀ مذهبی است. کوا

گر  ک نیست. پیغمبران نیز جز این نمی گویند؛ چون ا  اینکه قابل ادرا
ّ

 اما خدا در نظر ابوالعاء ثابت است، اال

قابل درک باشــد، حال این تصور خدا مخلوق ما می شــود، نه خالق ما.1 ابوالعاء برای خدا، قدرت نامحدود 

که اینها میان متدّینان و فاسفۀ الهی مشترک است. ابوالعاء خدا را »غیر منتقل« می نامد و این  قائل است 

کرده اند فرق دارد. که برای خدا حرکت یا »آمدن« ذکر  کتب مقدس  با ظاهر 

که برای ابوالعاء مطرح بوده، اما می گوید: »آمدن و رفتن ما هر دو به اجبار و  بحث در جبر هم طبیعی اســت 

کراه بود. پس در بین این دو چگونه آزاد خواهیم بود؟ و آیا تکلیف و ســتایش و نکوهش معنی دارد؟ آیا ســزا  ا

و جزا صحیح است؟«

احّققــــــــــه  ال  جبــــــــــر  شــــــــــواهد  کًا الــــــــــی مــــــــــا شــــــــــاء مجــــــــــرورأری  کأّن 

قدٌر فوقــــــــــه  ولکًن  زیــــــــــٌن  العقــــــــــل  تأثیرو  الــــــــــرزق  ابتغــــــــــاء  فــــــــــی  له  فما 

کرده. که روزی را تعیین  ینت آدمی است، اما تقدیر باالتر است  عقل ز

 تــا اینجــا بــه نظر می آید که ابوالعاء همان عقیدۀ رایج )و اشــعری مآبانه( زمانــه را پذیرفته، اما آیا واقعًا جبری 

کائنات  که بر  که ابوالعاء بدان باور دارد جبر مذهبی است؟ به نظر می آید جبر طبیعی باشد. همان ضرورتی 

کم اســت؛ حتی به قول طه حســین همین تصــور اختیار هم جبر اســت. البته  کــم اســت بــر انســان هم حا حا

ابوالعاء به این نکته نرسیده است.

گاه آن را مجرد و مقدم بر جســم می پندارد و لذا جداشــدن و مســتقل بودن آن  اما دربارۀ روح رأی ثابتی ندارد. 

از جسم را ممکن، بلکه مستحسن می شمارد. جسم فریبی بیش نیست، ظرف است، اما آنچه اهمیت دارد 

ما میزتموه بأوهامکم با دّق معاینه فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم«. 
ّ
1. چنان که در روایت مأثور است: »کل

کمال سّن  وقتی ابوالعالء در 
بغداد  به  شـــــامات  از  جوانی 
که  واقـــــع می رفت  رفت، در 
اندیشـــــه اش را عمیق تر سازد 
در  تـــــازه ای  تجـــــارب  بـــــه  و 
زندگی دست یابد. شاید هم 
به قـــــول طه حســـــین انگیزۀ 
مســـــافرت ابوالعالء به بغداد 
»حّب علم و طلب شـــــهرت و 
و  زندگی  وســـــعت  جستجوی 
از وضعیت سیاســـــی  دلزدگی 
اســـــت. بـــــوده   »... حلـــــب 
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بــا لحــن طنزآمیز از جــّن و ملک یاد می کند. حتی در رســالة الغفران 

قصیــده ای پــر از لغــات دشــوار از قــول اجّنه برســاخته اســت. البته 

که اجســامی از نور بیافریند،  ابوالعــاء از قــدرت خدا بعید نمی داند 

 اینکــه آدمــی بایــد مواظب باشــند بــه آنها برخــورد نکننــد؛ زیرا در 
ّ

اال

کور و چشــم دار یکســان اند. غیرمســتقیم  مــورد این اجســام لطیف، 

گویا ما صبح تا عصر با فرشــته و پری تصادف  که  می خواهد بگوید 

می کنیم و خود متوجه نیستیم!

ً با  ّ
کا  اما دربارۀ عملکرد ادیان نظر شــاعرانۀ ابوالعاء منفی اســت و 

آنها همدلی ندارد و می گوید: »مردم دنیا دو گروه اند: آنکه عقل دارد، 

دیــن نــدارد و آنکــه دین دارد عقــل ندارد«. نیــز می گویــد: »فتنۀ دین 

کینــه و عداوت میان اقــوام و ملل انداخته و با دین اســت  این همــه 

که زنان رومی بر اعراب مباح شدند«. می گوید: »مردم در یک زندگی 

گــوارا بودنــد که پیغمبران عیش آنان را مکدر کردند«2 و به کنایه امام 

گویا بعد  که  موعود فاطمیان اســماعیلی مصر را به مســخره می گیرد 

از موســی و عیســی و محمد ]علیهم الســام[ او هم دین تازه خواهد 

که ابوالعاء می گوید: »بــرای ُمحال گفتن صدایم را  آورد. اینجاســت 

بلند می کنم، اما برای یقیینات باید آهسته حرف بزنم«.

می گوید: »باطلی آوردند و شمشیر برکشیدند و تصدیق خواستند ما 

هم گفتیم بلی!«. خاصه آنکه مســلم و یهودی و مســیحی همدیگر 

را انــکار می کننــد و هیــچ یــک بــه عقــل ایمــان ندارند و به مؤّسســان 

که قرآن به جز خود قرآن برای  ادیان دروغ ها بســته اند )مثــًا در حالی 

محمــد بن عبداهلل معجزه ای معرفی نمی کند معجزات بســیار به آن 

حضــرت نســبت داده انــد ]برای نمونــه ر.ک: ســورۀ اســراء، آیه 93[، 

مات پیروان آنهــا دربارۀ 
ّ
امــا آنچــه دربــارۀ دیگر انبیــاء آمده نقل مســل

آنهاست.

گونــه ابوالعــاء در عیــن آنکــه واقعــًا معتقــد بــه خــدا اســت،  بدیــن 

نمازهــای طوالنــی می خوانــد و روزه هــای ممتــد می گرفت و انســانی 

بــی آزار و نیکــوکار و حافظ قــرآن و حدیث بوده، به رســالت ها ایمان 

قطعی نداشته شاید همچنان که طه حسین می گوید: ابوالعاء گناه 

کــرده یا نتیجۀ  مّدعیــان یــا پیــروان ظاهری ادیــان را بر اصــل دین بار 

همان عقاید انگاشته است. عقیده ای ممکن است به خودی خود 

ک باشــد، امــا در ظــرف ذهنیــت مّدعیان بــه پلیدی آلــوده گردد.  پــا

عمــدۀ مخالفــت ابوالعاء بــا ادیــان در نفاق افکنــی و جنگ افروزی 

آنهاست وگرنه شخصًا اسام را می ستاید: 

رده:»طوطی قند و شــکر بودیم ما/مرغ مرگ اندیش گشــتیم از  2. مولــوی از قــول منکــران انبیــا آو
شما«

مظروف می باشد.

صــــــــــورة هــــــــــو  الــــــــــذی  الجســــــــــم   کانائــــــــــک 

تخدعی ان  فحــــــــــاذری  الحیــــــــــاة  فــــــــــی  لک 

اســــــــــتودعته الــــــــــذی  للقــــــــــدم   الفضــــــــــل 

للمــــــــــودع فضلــــــــــه  ولکــــــــــن  ضربــــــــــًا 

امــا همــو زندگــی را همچون شــمعی می دانــد که با نســیمی خاموش 

می شود.

 ابوالعــاء حــّس و حیــات بعــد از مــرگ را منکــر اســت؛ چــون علنــًا 

که جســد احســاس و حرکت ندارد. او با حســرت می گوید:  می بیند 

گــر بعــد از مرگ روحم تعقل می کرد، شــگفتی ها می دیــد، اما اندوها  ا

ک نداشته باشد و باد هوا شود: گر روح من  بعد از مرگ ادرا یغا ا و در

تعلمه المــــــــــوت  بعــــــــــد  للعلــــــــــم  حــــــــــّس   ال 

فهــــــــــل تحــــــــــّس اذا بانــــــــــت عــــــــــن الجســــــــــد

***

مظعنها  بعــــــــــد  عقلی  الــــــــــروح  یصحــــــــــب   ان 

للمــــــــــوت عنــــــــــی، فاجــــــــــدر ان تــــــــــری عجبا

هالکًة الرحــــــــــب  الهــــــــــواء  فی  مضــــــــــت  ان   و 

ک جســــــــــمی فی تربــــــــــی، فواشــــــــــجبا! هــــــــــا

گذشــته از مســئلۀ بعــث )طبــق ادیــان ســامی( موضــوع  در اینجــا 

تناســخ )طبــق ادیان کهــن مصری و هندی و غیره( مطرح می شــود. 

ابوالعــاء ایــن نظریات را می شــناخته، به خصــوص که قدری پیش 

از آن محمــود غزنــوی هند را فتح کرده و اخبار هند در دنیای اســام 

دهان به دهان می گشت. ابوالعاء در الغفران نیز به این عقیده اشاره 

نموده و آن را خاف عقل دانسته است؛ می گویند روح از جسمی به 

کیزه شــود. این آراء گمراهان را که عقل  جســمی منتقل می شــود تا پا

تأییدش نمی نماید مپذیر. اینک اصل شعر:

روحــــــــــه ینقــــــــــل  الجســــــــــم  ان   یقولــــــــــون 

النقــــــــــل بــــــــــه 
ّ

یهذ حتــــــــــی  غیــــــــــره  الــــــــــی 

ــــــــــًة
ّ
ضل یخبرونــــــــــک  مــــــــــا  تقبلــــــــــن   فــــــــــا 

اذا لــــــــــم یؤیــــــــــد مــــــــــا اتــــــــــوک بــــــــــه العقــــــــــل

کــه در طول عمرش  نظــر ابوالعــاء دربــاره جــّن و ملک نیز این اســت 

ئکة[  آن را احســاس نکرده اســت. در رســالۀ الغفران ]و رســالة الما
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گر نباشد منکر و  گر راست باشد برنده است و ا به معاد نباخته؛ زیرا ا

معتقد یک حال خواهند داشت.

کرده که چون     اما همو در شــعر دیگری انســان را به شیشه ای تشبیه 

گر بگویند شیشــه دوباره  یخته گری نشــود. ا بشــکند دوبــاره ذوب و ر

گفته است: وقتی ُدر بشکند  ذوب می شــود، ابوالعاء در جای دیگر 

گداختن و بازسازی نیست. دیگر قابل 

   باز همو خطاب به خدا می گوید: »تو خود از قتل نفس نهی کرده ای، 

آن گاه دو ملــک بــرای گرفتــن جــان آدمیان می فرســتی و وعــدۀ معاد 

ک شــده نــدارد«. در جای  که ســودی به حال شــخص ها می دهــی 

ک می رود، اما نمی دانیم روح  دیگر ابراز تردید می کند که جسم به خا

بــه کجا می رود و چه می شــود؟ و البته در بعضی اشــعار هم تصریح 

گونه ابوالعاء  که هیچ چیز از قدرت خدا بعید نیست. بدین  نموده 

کرده باشد. در بعث تردید دارد و به نظر نمی آید انکار قطعی 

در باب تبار انســانی ابوالعاء معتقد به آدم ابوالبشــر3 نیســت، بلکه 

می گوید آدم های متعدد و فراوان بوده اند یا می توان گفت: »آدم« قصه 

و داســتان اســت باید توجه داشــت چنیــن نکات و ایراداتی توســط 

غان اســماعیلی هم بر دین وارد می شده تا اشخاص مستعد را از 
ّ
مبل

یلی خــود جلب و جذب  کــرده به عقاید تأو مســلمانی رســمی دلزده 

ی را  کننــد و از همین راه اســت که بعضی محققــان معاصر عرب، و

کرده اند، اما مکاتبات ابوالعاء و المؤید  متمایــل به باطنیان معرفی 

که در معجم االدباء نقل شــده  شــیرازی ـ داعــی الدعات فاطمیــان ـ 

خاف این نظر را می رساند. البته ناصر خسرو حّجت اسماعیلی با 

کرده است. لحن تحسین آمیز و همدالنه ای از ابوالعاء یاد 

بحــث در طبیعــت انســانی هم یک مســئله مهم در فلســفۀ اخاقی 

که ابوالعاء نظر خاص خودش را در آن دارد: »سرشت انسان  اســت 

شریر است و در بدی طبیعی همۀ فرزندان حّوا یکسان اند. آنان مثل 

ســگ های درنده بر ســر مردار می جنگند. هرکس آزموده شــود معلوم 

که در خور دشنام است. حتی حیوانات پست به اندازۀ  خواهد شد 

گر دستش به میوه  نیاز قناعت می کنند، اما انسان حریص است و ا

کاش آدم حوا را طاق داده بود یا او را  نرســد ســنگ پرتاب می کند. 

ک را بیرون ندهد: که این تخم حیض های ناپا بر خود حرام می نمود 

اّمهــــــــــم ــــــــــق 
ّ
طل کان  آدم  لیــــــــــت   یــــــــــا 

ظهــــــــــاُر علیــــــــــه  حّرمهــــــــــا  کان  أو 

3. در غیر این صورت همچنان که ابوالعالء گفته بایســتی آدم و حوا دختران و پســران خود را به 
رده باشند. یج یکدیگر درآو تزو

یغّضــــــــــه خطــــــــــٌب  االســــــــــام  لحــــــــــق  ان   و 

نفــــــــــُس واجد لــــــــــه  مثــــــــــًا  فمــــــــــا وجــــــــــدت 

گوید: و در مدح پیغمبر اسام 

محمــــــــــٌد االمــــــــــور  خیــــــــــر  الــــــــــی  کــــــــــم   دعا

کالســــــــــوافل القنا  فــــــــــی  العوالــــــــــی  لیــــــــــس  و 

کــــــــــم علی تعظیــــــــــم من خلــــــــــق الضحی  هدا

و شــــــــــهب الدجــــــــــٰی عــــــــــن طالعــــــــــاٍت و آفٍل

شــــــــــارٌق ذّر  مــــــــــا  اهلل  علیــــــــــه  ــــــــــی 
ّ
 فصل

المحافل فــــــــــی  ذکــــــــــره  مســــــــــکا  فــــــــــّت  ما  و 

بــا ایــن حال همو بر قطع دســت دزد بــرای دزدی ربع دینــار اعتراض 

کــه چــرا بــه مــادر مّیــت بــا همــه  می کنــد و همچنیــن بــر قانــون ارث 

که کشــیده ُسدس می رسد، ولی به دختر نصف و به همسر  زحمتی 

ربع میراث؟

امــا اینکه نوشــته اند ابوالعــاء الفصول و الغایات را بــه معارضۀ قرآن 

کنون در دســت  کتــاب هــم ا کــه این  نگاشــت بی وجــه اســت؛ چــرا 

ماســت و مضمــون آن عمدتــًا جــز وعــظ و راهنمایــی نیســت. البته 

که  ممکن اســت شــهرت ابوالعــاء به الحــاد از باب تعلیماتــی بوده 

کــه ایــن هــم قابل  گردان خاصــش می آموختــه اســت  شــفاهًا بــه شــا

تحقیــق و اثبــات نیســت. بــه گمــان من غالــب آنچــه در لزومیات و 

الغفــران و الفصــول و الغایــات آمده قابل توجیه اســت و او را از دایرۀ 
که آن هم ممکن اســت  اســام بیــرون نمی برد. مگــر نقد بــر نبوت ها 

که اهل مذهب نســبت  نظرش به خرافات پیروان و دیدگاهی باشــد 

بــه مؤّسســان مذاهب داشــته اند، نه خود مؤّسســان ادیــان. چنان که 

ماحظــه می شــود ابوالعاء که به همۀ فرق اســامی می تازد، پیغمبر 

اسام را ستوده است.

امــا در مــورد بحــث نظراتش مضطرب اســت هــم در اثبــات و هم در 

گفته است: نفی سخن می گوید؛ چنان که در نقد طبیعیون 

کاهمــــــــــا الطبیــــــــــب  و  المنجــــــــــم   قــــــــــال 

الیکمــــــــــا قلــــــــــت  االجســــــــــام  تحشــــــــــر  ال 

بخاســــــــــٍر فلســــــــــت  رأیکمــــــــــا  کان   ان 
علیکمــــــــــا فالخســــــــــار  قولــــــــــی  صــــــــــًح  او 

ایــن مضمون روایتی اســت از ائمه معصومیــن)ع( ضمن آن که پیش 

درآمد شرط بندی مشهور پاسکال است. در هر حال شخص معتقد 



سال بیست و هشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان201661396

یعم  یاعلرمبیییگیاهلادیایا لاوحی ر یایلامذا یرذگ 

عــــــــــارکا فــــــــــی غیــــــــــر طهر  االطهار«ولدتهــــــــــم  فیهــــــــــم  تفقــــــــــد  ک  فلــــــــــذا

که با این مبنا ابوالعاء دنیا را بنکوهد و نســبت خیر بر شــر در آن را جزئی از هزاران جزء بداند  طبیعی اســت 

که با این حســاب ها مرگ را ترجیح می دهد و ناآمدگان را بر آمدگان ترجیح می نهد و ازدواج  و بدیهی اســت 

کرده بود بر قبرش بنگارند: گویند وصیت  را حماقت و تخم و ترکه راه انداختن را جنایت بشمارد؛ چنان که 

علــــــــــّی  أبــــــــــی  جنــــــــــاه  أحــــــــــدهــــــــــذا  علــــــــــی  جنیــــــــــُت  مــــــــــا  و 

خــود نیــز زن نگرفــت و تولیــد نســل نکــرد؛ چرا که هم پســر و هــم دختــر بدبخت اند حتــی با نیشــخندی تلخ 

کرام در حق آنان انگاشته است: زنده به گور کردن دختران توسط اعراب جاهلی را نوعی احسان و ا

فاجعــــــــــاٌت الحــــــــــوادث  و  دفــــــــــٌن  المکرمــــــــــاِتو  احــــــــــدی  الحداهــــــــــن 

فرزنــد حــال زاده و حــرام زاده یکــی اســت و البتــه ابوالعاء کًا بــه جنس زن بدبین اســت؛ بنابراین برای پســر 

ازدواج را بــد می دانــد و بــرای دختــر از لحــاظ آنکــه حفاظتــش کنند و خرجــش را بدهند خوب اســت! زن را 

ید، خط و ربط نداشــته باشــد بهتر اســت و در نماز همان حمد و »قل هو اهلل« کافی است و  یســی بیاموز دوک ر

م باید پیر 
ّ
ید، معل گر هم ناچار هستید دخترتان را سواد بیاموز کرده باشد. ا لزومی ندارد سوره یوسف را حفظ 

که  کور عاجز باشــد. حجاب واجب اســت و حّج بر زن روا نیســت. ابوالعاء در مورد حج زنان شــعری دارد  و 

به فارسی چنین می شود:

 بر جنس زن از پیر و جوان فرض خدا نیستای زن تــــــــــو ره مکه مپیمای که این حج

مقیم اند مکــــــــــه  حرم  در  عرب  در خصلتشان غیرت و آزرم و حیا نیستاوباش 

 جز مال و هوس شیوه ی این قوم دغا نیستخدام حرم جاهل و مشــــــــــرک منشانند

کعبــــــــــه دهد راه با پول و نگویدشان کاین جای شما نیست4ترســــــــــا و یهودی را در 

شــاید اینکــه ابوالعــاء حــج را بــر زنان واجــب نمی داند از این راه باشــد که آیــات حج همه خطــاب به مردان 

کثر آیــات قرآن خطاب به مردان می باشــد و این خصوصیــت زبان عربی و  اســت، امــا بایــد توجه داشــت که ا

کــه بنا بر تغلیب خطاب هایش مذکر اســت و مورد اعتراض زنان در زمــان پیغمبر نیز واقع  تعبیــرات آن اســت 

شد. )ر.ک: تفاسیر ذیل آیه 35 سورۀ اسراء (

کًا لــذات را رد می کــرده اســت؟ در عمــل چنین بــوده یا دســت کم در نیمۀ دوم عمــرش به یقین  آیــا ابوالعــاء 

ت را منکر نیست:
ّ

چنین بوده، اما در اصل لذ

ّ
خنســــــــــنهو لــــــــــم اعــــــــــرض عــــــــــن اللــــــــــذات اال عّنــــــــــی  خیارهــــــــــا  ألّن 

کــه بهتریــن لــذات از مــن غایب انــد«. ایــن را هم باید  ی  یگــردان نشــدم، مگــر از آن رو می گویــد: »از لــذات رو

کــه لذت های حاّد رنج های شــدید در پی دارد و بعضــی برای احتراز از همان رنج هاســت که  توجــه داشــت 

یستند. چنان که حتی اپیکور شخصًا زندگی پارسایانه داشت. پرهیزگارانه می ز

ابوالعاء در سیاست نیز بدبین است در واقع حکومت های معاصر او مظهر شّری بوده که ابوالعاء معتقد است 

در سرشت بشر است. کسانی که برای خدمت به مردم استخدام شده اند و جز حیله و ستم کاری ندارند:

کرده ام. )ص 381( کتاب تمدن اسامی آدام متز آمده بود، در سال 58 به نظم فارسی ترجمه  که در  4. بعضی اشعار ابوالعالء را 

به نظر طه حســـــین، ابوالعالء 
ک مطلق نیست و حدود  شّکا
نیم قـــــرن اصـــــول عقایـــــدش 
ثابت و مشـــــخص بـــــوده و بر 
زیدان  جرجی  آنچـــــه  خالف 
نیست؛  نیز  الفهم  صعب  گفته 
گرفتـــــن  کـــــه بـــــا در نظـــــر  چرا
کالم  می تـــــوان  جهات  همٔه 
ساختگی و تقیه آمیز را از آنچه 
به واقـــــع ابوالعـــــالء نزدیک تر 
تشـــــخیص  به خوبی  اســـــت، 
داد. ســـــخن ابوالعـــــالء معما 
برای  نیســـــت.  معما  و  هست 
آشـــــنایان به هیچ وجه جنبۀ 
چیســـــتان و لغز نـــــدارد. باید 
فهمیـــــد. و  شـــــد  مأنـــــوس 
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کیدها اســــــــــتجازوا  و  الرعیــــــــــة  اجراءهاظلموا  هــــــــــم  و  مصالحها  َعــــــــــَدوا  و 

که حکومت موروثی را به کلی منکر است. و بدیهی است 

کی بوده و این شعر را شاهد می آورند: ی اشترا که و در باب اقتصاد نظر افراطیون بر این است 

کان لــــــــــی او لغیری قــــــــــدر انملة مشــــــــــترکالــــــــــو  االمر  خلُت  البســــــــــیطة  من 

که مردمش دچار  گفت: ابوالعاء تقسیم مردم به دارا و ندار را نمی پسندیده و سرزمینی را  م می توان 
ّ
آنچه مسل

اختاف طبقاتی باشند رسوا و بدبخت می شمارد:

علیهمــــــــــا مشــــــــــی  بــــــــــادًا  یــــــــــا  اغنیــــــــــاُءو  و  فقــــــــــار  لــــــــــوا  او 

بالمخــــــــــازی اهلل  قضــــــــــی  اشــــــــــقیاُءاذا  فیــــــــــک  مــــــــــن  فــــــــــکّل 

در نظر ابوالعاء ـ مثل اصِل اســام ـ ســّید هاشــمی و شــخص بربری برابرند و در میزان حق، علی با قنبر یکی 

است و در مقایسه مسلمان و مجوسی، آنکه نیکوکارتر است ارجح است:

تکن فا  اعتقدت  مــــــــــا  افضل  الخیر  زمــــــــــزمو  أو  بقبلــــــــــة  فّصــــــــــل  همــــــــــًا 

که بدون چوپان رها شده و می چرد. ابوالعاء  کلمۀ »همل« نکته ای هست. »همل« به معنی شتری است  در 

می گویــد: »ســرخود و بی اصول مباش، مســلمانان یا مجوســی معتقد بــه خیر باش«. در یــک جمله بخواهیم 

خاصه کنیم، ابوالعاء به طور کلی متدین اســت، گرچه همیشــه متشــرع نیســت. همو قانون زکات اسام را 

که همراهی با فقر است. تأیید می نماید 

ُاناســــــــــًا اوصی  الــــــــــذی  رفــــــــــق  قد  و نصف عشــــــــــرو  الــــــــــزکاة  فی  بعشــــــــــٍر 

کار  گاه نفیس( می گذارند  که مرده را در تابوت چوبی )و  کرده. نصاری  ابوالعاء درباره مردگان هم اظهار نظر 

که مرده  ک برمی گردد. البته هندیان بهترند  ک است و به خا بیهوده ای می کنند. بگذارند بپوسد، چون از خا

کافوِر  را می سوزانند، چون از اینکه درندگان بخورندش جلوگیری می شود. آتش برای ضدعفونی کردن مرده از 

ما بهتر است!

و نیز مانند هندیان کشــتن و خوردن حیوانات را جایز نمی داند. حتی اســتفاده از ماهی و تخم مرغ و عســل را 

گوشت را به زهد و پارسایی منسوب می کند، نه اینکه  کرده است. در مباحثه با داعی فاطمی، نخوردن  منع 

که به قول ایرج میرزا: آن را حرام بداند، ولی حقیقت این است 

به همه عمر  بوالعا  که  شــــــــــنیدم   لحم نخــــــــــورد و ذوات لحم نیازرد  ...قصه 

کوری و اینکه زندانی دو محبس، بلکه سه محبس بود: عزلت  که با این مسلک و نیز به سبب  بدیهی است 

یاضت کشــاِن دیگر کیش ها نشــان می دهــد. البته  یان و ر ی را به آییــن هندو گزیــده باشــد و ایــن نیــز تمایــل و

ی جنبۀ تقیه از عوام نیز داشته است. عزلت و

کامًا با هم منطبق اســت. او با آنکه اعتقاد به حرمت خمر  گونه جنبۀ عملی و نظری فلســفۀ ابوالعاء  بدین 

نداشت و در اشعار نیمۀ اول زندگی اش در بغداد خمریات و تغزالت مذّکر نیز سروده است، مع ذلک از شرب 

ید و رساله ای در نکوهش شراب نوشت به نام »حماسة5 الراح«. او با آنکه ظاهرًا بعضی  خمر اجتناب می ورز

رده، صورت  5. ضبــط فــوق مطابق کشــف الّظنون اســت، اما طبق آنچه احمد تیمور پاشــا )1288-1348ق( در کتاب ناتمامش ابوالعــاء المعری آو

حکام حلب در عصر ابوالعالء 
که بر معّره )شهر ابوالعالء( نیز 
بنی مرداس  داشتند،  سیطره 
که فرهنـــــگ و منش  بودنـــــد 
چیـــــزی  و  داشـــــتند  بـــــدوی 
ابوالعـــــالء  حرف هـــــای  از 
که او را تعقیب  نمی فهمیدند 
کنند. تمام سعی شـــــان بر این 
بود که بر اوضاع مسلط باشند. 
گرچه در نیمۀ  ضمناً ابوالعالءـ  
اول عمرش مدایحی سروده 
گاهی  ـ  امـــــا در نیمۀ دوم عمر 
کتاب هـــــای ادبی و لغویش را 
به فرمانروایـــــان زمان تقدیم 
گونـــــه از  می نمـــــود و بدیـــــن 
و  می بود  آسوده  آنان  تعّرض 
رابطۀ دوستانه برقرار می کرد. 
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شرایع را انکار می کند، خداپرست و نمازگزار و پارسا و پرهیزکار بود.

که فرهنگ و  که بر معّره )شهر ابوالعاء( نیز سیطره داشتند، بنی مرداس بودند  حکام حلب در عصر ابوالعاء 

کنند. تمام سعی شــان بر  که او را تعقیب  ی داشــتند و چیزی از حرف های ابوالعاء نمی فهمیدند  منش بدو

که بر اوضاع مســلط باشــند. ضمنًا ابوالعاء ـ گرچه در نیمۀ اول عمرش مدایحی ســروده ـ  اما در نیمۀ  این بود 

گونه از تعّرض آنان  گاهــی کتاب هــای ادبی و لغویش را بــه فرمانروایان زمان تقدیم می نمود و بدیــن  دوم عمــر 

کتابی تألیف  که به نام نایب فاطمیان در منطقه نیز  آســوده می بود و رابطۀ دوســتانه برقرار می کرد. همچنان 

که از لحاظ بررســی فکر و زندگی او ارزش و اهمیت فوق العاده دارد، یعنی  کتاب های مهم ابوالعاء  کرد، اّما 

ئکــه و الفصول و الغایــات، حتــی آن تقدیم نامٔه تعارف آمیــز و مداهنه  گونۀ  لزومیــات و الغفــران و رســالة الما
بعضی رساالت دیگرش را ندارد و این خود جالب دقت و توّجه است.

یــس و تألیف بســیار پرکار بوده. غالب رســاالت کوچکــش را در ادب و  ابوالعــاء ضمــن گوشه نشــینی در تدر

کم ســخن بود و در تألیف  که  لغت به درخواســت این و آن اماء نموده و در این جهت برخاف خیام اســت 

یس و اماء خودنمایی و اظهار فضل نبوده، بلکه  کثرت تدر و تصنیف نیز ضّنت داشــت. قصد ابوالعاء از 

کاربرد اصیل  یشۀ لغات و  می خواست فضیلت را پخش کند و دانش و حقیقت را بگستراند؛ چرا که با فهم ر

آنها از بسیاری سوءتفاهم ها در اصطاحات و منقوالت از قدما جلوگیری می شود و در این جهت شاید بتوان 

کار ابوالعاء را به دایرة المعارف نویسان تشبیه نمود.

صحیح آن »خماسیة الراح « است، با این توجیه که خمر 3 حرف دارد و هر حرف آن می تواند فتحه یا ضمه یا کسره یا سکون داشته باشد و ابوالعالء 
رده است. برای هر یک از این حاالت پنج عبارت مسجع در نکوهش خمر آو


