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رسول جعفریان

گــرای ضدایرانــی و در عیــن حــال  چکیــده: ابــن قتیبــه از نســل روشــنفکران دینــدار امــا عــرب 
ــوان از  مدافــع علــم و دانــش بــه صــورت مســتقل و نــه در قالــب حدیــث اســت. ایــن را مــی ت
کوشــش مونتگمــری وات و  ــه  ــه ب ک ــه علــی علومهــا  ــوان فضــل العــرب و التنبی ــا عن رســاله او ب
پیتــر ویــب در ســال 2017 در نیویــورک و ناشــر المکتبــه العربیــه منتشــر شــده، بــه دســت آورد. 
کتــاب بــا عنــوان فضــل  ایــن رســاله جمعــا 108 صفحــه و شــامل دو جــزء اســت. جــزء اول ایــن 
العــرب دربــاره شــعوبیه و نقــد آنهاســت و جــزء دوم بــا عنــوان التنبیــه علــی علومهــا دربــاره علــوم 
کهانــت، خطبه  عــرب شــامل اســب شناســی، نجــم، فراســت، قیافــه، عیافــت و طــرق و خــط و 
ــه در  ک ــوده  ــخه ب ــاله دو نس ــن رس ــت. از ای ــر اس ــم و نث ــب نظ ــی در قال ــت عرب ــعر و حکم و ش
کــه ســال 1909 توســط  کوتــاه عربــی معرفــی شــده اســت. یکــی نســخه مکتبــه ظاهریــن  مقدمــه 
کــه فقــط شــامل جــزء اول اســت. نســخه دیگــر از دارالکتــب  کردعلــی منتشــر شــده  محمــد 
کــه شــامل هــر دو جــزء اســت، امــا صفحــات نخســت آن افتادگــی دارد و باقــی  المصریــه 
کــه آن را بــا چــاپ ولیــد محمــود  گفتــه انــد  صفحــات هــم برخــی بســیار بــد اســت. مصححــان 
گزارشــی از رســاله  کرده اند. نوشــتار پیش رو،  کرده، مقابله  که در ســال 1998 منتشــر  خالص 

کــه بــه اختصــار، مــروری بــر دیــدگاه هــای ابــن قتیبــه دارد. مذکــور اســت 

کلیــدواژه هــا: ابــن قتیبــه، علــوم عــرب، فضــل العــرب و التنبیــه علــی علومهــا، فضــل العــرب، 
گرایــان، نقــد شــعوبیه. شــعوبیه، التنبیــه علــی علومهــا، دانــش عــرب، شــعوبیان ایرانــی، عــرب 

Ibn Qutaybah and Arabic Sciences in an Ethno-
centric Dialogue 
  By: Rasool Ja›fariān
Abstract: Ibn Qutaybah is pan-Arab anti-Iranian 
religious intellectual who advocates science and 
knowledge independently and not in the form of 
hadith. This can be perceived from his treatise titled 
Fazl ol-Arab wa al-Tanbih ala Oloomiha which was 
published with the help of Mongomery Watt and 
Peter Webb by Al-Maktabat al-Arabia publication 
in New York in 2017. This treatise has 108 pages in 
all, and is in two parts. The first part named «Fazl ol 
–Arab» is about Shu›ubyya and criticizes them. The 
second part titled «At-Tanbih alā Oloomiha» talks 
about Arabic sciences including horseback riding, 
astrology, sagacity, fortunetelling and its ways, 
sermons,  poetry, and Arabic wisdom in the form of 
prose and poetry. There have been two versions of 
this treatise introduced in a short Arabic introduc-
tion. The first one is Maktaba oz-Zāhirīn version 
which only included the first part, and was pub-
lished by Muhammad Kord Ali. The other version, 
published by Dār ol-Kotob Mesriyya, contains both 
parts; however, the first pages are missing and the 
quality of some of the other pages are really low. 
The correctors have stated that they have compared 
it with Valīd Mahmood Khāles› publication pub-
lished in 1998. The present paper is a report of the 
aforementioned treatise, and reviews Ibn Qutay-
bah›s views.
Key words: Ibn Qutaybah, Fazl ol-Arab wa 
al-Tanbih ala Oloomiha, Shu›ubyya, al-Tanbih ala 
Oloomiha, Arab knowledge, pan-Arab, criticizing 
Shu›ubyya.

ابن قتيبة وعلوم العرب يف أحد اخلطابات القومّية

يان رسول جعفر

اخلالصــة: ينتمــي ابــن قتيبــة إىل جيــل اإلصالحّيــن املتدّينــن، لكّنه من 
ة 

ّ
القومّيــن العــرب املناوئــن لإليرانّين، ومن أنصــار العلم واملعرفة املســتقل

عن إطار احلديث.

ّكد منه من خــالل قراءة رســالته املعنونة فضل العرب  ومــا ذكرنــاه ميكــن التأ
والتنبيــه عــى علومهــا الــذي صــدر يف العام 2017 عــن دار املكتبــة العربّية 

يب. إعداد مونتغمري وات وبيتر و و

تتكــّون هــذه الرســالة من جزءين يبلــغ جمموع صفحاهتمــا 108 صفحة. أّما 
يتحّدث عن الشــعوبّية ونقدها،  عنــوان اجلــزء األّول فهو )فضــل العرب(، و
يف حــن كان عنــوان اجلــزء الثــاين هــو )التنبيه عى علومهــا(، وهو خمّصص 
للحديــث عــن علــوم العــرب مبا فهيــا الفروســّية والنجــوم والفراســة والقيافة 
والعيافة والطرق واخلّط والكهانة واخلطابة والشعر واحلمكة العربّية بأشكاهلا 

ّية. ّية والشعر النثر

بّية  يفهما يف املقّدمــة العر واملوجــود من هذه الرســالة مهــا نســختان ورد تعر
ّية اليت قام بنشرها حمّمد كرد عيل  املختصرة، إحدامها نسخة املكتبة الظاهر
يف ســنة 1909 م، واشــتملت عــى اجلــزء األّول فقــط. أّما الثانيــة مهنما فهي 
ّيــة، وقــد اشــتملت عى كال اجلزءيــن إاّل أّن  املوجــودة يف دار الكتــب املصر
وىل مهنا مفقودة، يف حن متتاز بعض صفحات القسم البايق 

ُ
الصفحات األ

مهنــا بكونــا تالفة إىل حّدٍ كبير، وقد ذكر مصّححا الطبعة احلالّية أ ّنما قاما 
مبقابلهتا مع طبعة وليد حممود خالص اليت صدرت سنة 1998 م.

يعة عى آراء  ير عن الرســالة املذكورة يتضّمن نظرًة ســر واملقال احلايل هو تقر
ابن قتيبة.

املفــردات األساســّية: ابــن قتيبــة، علــوم العرب، فضــل العــرب والتنبيه عى 
علومهــا، فضــل العــرب، الشــعوبّية، التنبيــه عــى علومهــا، علــم العــرب، 

الشعوبّيون اإليرانّيون، القومّيون العرب، نقد الشعوبّية.
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 ابن قتیبه و علوم عرب
گفتگمان قوم  گرایانه  در یک 
ابــن قتیبه از نســل روشــنفکران دیندار، اما عرب گــرای ضدایرانی و در عین حال مدافع علــم و دانش به صورت 

مستقل و نه در قالب حدیث است. این را می توان از رساله او با عنوان »فضل العرب و التنبیه علی علومها« که 

به تازگی منتشر شده )به کوشش مونتگمری وات و پیتر ویب، نیویورک، المکتبة العربیه، 2017( به دست آورد.

ایــن رســاله جمعــًا 108 صفحه و شــامل دو جزء اســت. جــزء اّول این کتاب بــا عنوان »فضل العــرب« درباره 

شــعوبیه و نقد آنهاســت و جزء دوم با عنوان »التنبیه علی علومها« درباره علوم عرب شــامل اسب شناســی، 

نجــم، فراســت، قیافــه، عیافــت و طــرق و خط و کهانــت، خطبه و شــعر و حکمت عربی در قالــب نظم و نثر 

اســت. از این رســاله دو نســخه موجود بوده که در مقدمه کوتاه عربی معرفی شــده اســت. یکی نسخه مکتبة 

ظاهریه که ســال 1909 توســط محمد کردعلی منتشــر شــده که فقط شامل جزء اول اســت. نسخه دیگر از دار 

الکتــب المصریــه که شــامل هر دو جزء اســت، اما صفحات نخســت آن افتادگــی دارد و باقی صفحات هم 

که در ســال 1998 منتشــر  که آن را با چاپ ولید محمود خالص  گفته اند  برخی بســیار بد اســت. مصححان 

کرده اند. کرده، مقابله 

که به اختصار مروری بر دیدگاه های ابن قتیبه  گزارشــی از این رســاله اســت  آنچه در ادامه مالحظه می کنید، 

کسی اصل آن را به فارسی درآورد. یم  دارد. امیدوار

که شــعوبیه، عرب را به بی فرهنگی و بی دانشــی متهم و تحقیرشــان می کردند. ابن قتیبه بنا دارد از  می دانیم 

»دانــش عــرب« ســخن بگوید و بدین ترتیب پاســخ مدعیات شــعوبیان ایرانی را بدهد. دایــره بحث به علم و 

که از  ی از علومی ســخن می گوید  دانِش مســتقل از دین محدود اســت و ارتباطی با حدیث ندارد. در واقع و

جاهلیــت در میــان عرب بوده اســت، شــاید با این تمایل که عرب حتی پیش از اســالم هــم بهره ای از دانش 

داشته است.

جزء اول با بحث حســد آغاز شــده و به نظر می رسد ابن قتیبه می خواهد از حسادت شعوبیه نسبت به عرب 

کالمی  که به نظر او با آمدن اسالم و تشکیل امپراتوری، نعمتی الهی نصیبش شد، آن هم بر اساس این اصل 

ی با عبارات تندی از دشمنی شعوبیه  که خداوند معایش مردم را میان آنها قسمت می کند، سخن بگوید. و

کرده است، اما همزمان »اشراف العجم«  کرة القری« یاد  با عرب و از »السفلة، الحشوة، اوباش النبط و ابناء أ

ی این  گاهی دارند، از آن اســتثنا کرده است. )ص 9( البته به گفته و که از شــرافت نســب آ و متدینین آنها را 

که باید مراقب بود. ســفله ها همه »شــرف« را از عجم می دانند و  ســفله ها خود را با اشــراف عجم درمی آمیزند 

کــه زمانی عرب ها در  ی مثالــب العرب بود؛ آثاری  ُبغــض خــود از عرب را آشــکار می کنند. تکیه شــعوبیان رو

منازعات بین القبایلی علیه هم می نوشتند و معایب یکدیگر را آشکار می کردند. ابن قتیبه »مثالب نگاری« 

کتابی  کرد و مردم بر او طعن زدند،  یه او را به پدرش ملحق  که وقتی معاو یاد بن ابیه نســبت به می دهد  را به ز

درباره مثالب دیگران نوشــت تا فرزندانش در برابر کســانی که به آنان طعنه می زنند، از آن اســتفاده کنند و آن 

کتاب نوشت و مردم  مطالب را در حق دیگران بگویند. بعد هم ابوعبیده معمر بن مثنی دربارۀ مثالب عرب 

کــه نمی خواهد به او بپردازد؛ زیرا بــه کارهایش در زمینه  ی در عین حال می گوید  را بــه ایــن امــر تشــویق کرد. و
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انتساب به انبیا و مسائل سخن گفته، او می گوید که در بحث، اهل 

ی  کند. )ص 20( و کســی را ضایع  عدالت اســت و نمی خواهد حق 

که همه انسان ها از یک پدر و مادر هستند،  کید دارد  به خصوص تأ

ک برمی گردنــد. آنچــه مهــم اســت، تقوا و  ک انــد و بــه خــا همــه از خا

که خلق شــدند،  ی آدم ها  گفته و اطاعــت الهی اســت. )ص 21( به 

از نژادهــا و بــه رنگ های مختلف درآمدند. برخی دنبال علم رفتند، 

برخی دنبال نظامی گری و برخی هم به لهو و لعب و زنان تمایل پیدا 

کردنــد. در علــم هم برخــی دنبال فقــه رفتند، برخی حســاب و طب 

گاهــی هــم دنبال فن و صنعــت و تجارت رفتند. شــماری  و نجــوم. 

ی مثال هایی از کســانی  هــم راه کیمیــا را پیــش گرفتنــد. )ص 21( و

که دائم به دنبال خواســت های نفســانی هســتند زده اســت، چیزی 

کــه ســبب »خمــول« و سســتی و رذایل اخالقــی می شــود و جامعه از 

کارهــای مهــم و اخالقیــات و مــکارم بازمی مانــد. )ص 24( در واقــع 

کنــد، فضائلی  کتســابی معرفــی  کــه فضائــل را ا هدفــش ایــن اســت 

یــج نســل بــه نســل منتقل می شــود. در ایــن زمینه شــرافت  کــه به تدر

یــا رذالت نســب هــم نقــش مؤثــری دارد و از پدر به پســر می رســد. به 

گفتــه او بایــد دیــد که امت ها چــه اندازه بــه اخالقیاتــی مانند حلم و 

حیــا توصیــه دارند یا مثاًل از بخل پرهیــز می دهند، اهل صبر و حفظ 

حقــوق هم جــواری و غیره هســتند. بــه نظر ابن قتیبه عــرب اهل این 

امور بوده و در ادبیات او انعکاس دارد. )ص 25(

وی دراین باره نمونه هایی از متون ادب عربی می آورد. البته هر قومی 

آدم خــوب و بــد دارد و اســاس دنیــا روی همین تقســیم بندی اســتوار 

گروه دیگر شناخته  گروه مثاًل خوب ها نباشند،  گر یک  شــده اســت. ا

نمی شود، اما بر اساس اینکه در میان یک امت، کدام یک غلبه دارد، 

درباره آن قضاوت می شود. )ص 29( گاهی هم درباره امت ها، درباره 

نــوع خوراک آنها و اینکه مثاًل مارخور یا ملخ خور هســتند یا حیوانات 

دیگــر را می خورند، قضاوت می شــود. از عرب به دلیل خوردن برخی 

از غذاهــا و عجــم بــرای برخــی دیگــر عیب گرفته شــده اســت. البته 

ک نیست.  این در حال »ُیســر« اســت واال در ســختی و »عسر« که مال

)ص 30( ابــن قتیبــه در اینجــا اطالعــات جالبی دربــاره غذاها و نوع 

که از نظر  گوسفند می خورند، به دست می دهد  که مثاًل از  چیزهایی 

اینکه شأن عرب یا عجم را نشان دهد، اختالف بوده است. از جمله 

درباره فالوذ هم سخن می گوید. )ص 32( اخبار این بخش نسبت به 

حجم کلی کتاب، مفصل است. ابن قتیبه درباره خصلت هایی که 

معیار ســنجش امم است، مثل شــجاعت، اخباری می آورد و درباره 

وجــودش در میــان عرب و عجــم بیان می کند. تفــاوت عرب و عجم 

ایــن اســت که عرب هــا منقطع و متفرق می جنگنــد، اما عجم پول و 

ی ســپس چنــد نمونــه از اخباری  قــرآن اســتناد می شــود. )ص 10( و

کــه دربــاره طعنه زدن برخی به برخی دیگر اســت و بوی شــعوبی گری 

کــه درباره برتری  و ضدعربــی و طعن در نســب دارد یا مجادله هایی 

کتاب های ادبی آورده است.  قومی بوده، به سبک 

یشه عرب شروع می کند تا  داســتان بیان شرافت قومی است و او از ر

این برتری را نشان دهد. در ادامه درباره نسب عرب، اوالد اسماعیل، 

که مادرانشان  عرب بودن یا نبودن آنها و همین طور شــرافت کســانی 

کاری به مادر ندارد، صحبت شده است.  کنیز بوده اند، اما شرافت 

همزمان از تســلط عجم بر تمام عالم به جز محال یمن و معد اشــاره 

کــرده و گفتــه اســت که اندکــی از اینها اشــراف عجم انــد و باقی آنان 

از طبقــات پاییــن بوده انــد. ایــن طبقــات پاییــن را بــا تعابیــری چون 

»الوضعاء، االدنیاء، الکساحون، الحّجآمون، الدباغون، الخمارون، 

یشه شناسی قومی آن روزگار  الرعاع، المهان« یاد می کند. )ص 15( ر

و اینکــه مردمــان پــس از نــوح از نســل فرزندانــش بوده انــد، شــاخص 

ی  شــرافت قومی اســت و اینکه تا زمان ابراهیم، عرب و عجم مســاو

بودنــد تــا آنکه عرب با والدتش از اســماعیل بر عجم شــرافت یافت. 

که غالبًا بر محور تفاضل قومی،  )ص 18( ابن قتیبه در این بحث ها 
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کــه توصیه شــده »ُکــن فی بعث  کرده  »بعــث المشــرق« هــم اســتناد 

خراسان«، در حزب خراسانی ها باش. )ص 44(

ی می گوید مردمان فارس پیش از سالم »اعظم االَمم ملکا و اشّدهم  و

شــوکة« بودند، اما بعد از اســالم همه چیزشــان از هم گسست. بعد از 

اســالم اهل فــارس دیگر آدم مشــهوری ندارند، جز ابــن مقفع و فضل 

بن ســهل و حســن ... . )ص 46( متن کتاب در این قسمت آسیب 

کــه نشــانگر ازبین رفتن  دیــده و چــون تک نســخه بــوده نقطه چین هــا 

کلمات است، فراوان است. بسیاری از 

یف دیگــر از فارس را با  ابــن قتیبــه حدیث ثریا و علــم و برخی از تعار

که اینها،  مردم خراسان تطبیق می دهد و دراین باره توضیح می دهد 

یعنــی اهــل فــارس و اهل خراســان نزد عــرب یکی هســتند و زبان هر 

ی آنها فارســی اســت. )46( ســتایش ابن قتیبه از مردم خراســان  دو

بــه دلیــل جنگیــدن با امویــان و اینکــه هدفشــان »غضبــًا لدین اهلل« 

گســترده خراســانیان در  ی از نفــوذ  بــود شــگفت اســت. )ص 47( و

کرده است. )ص 48(  دستگاه عباسیان هم یاد 

در پایــان جــزء اول بــاز بــه ســراغ بحــث شــعوبیان مــی رود و از اهــل 

کرمکم عند  کــه برخــی منصف اند و بــه آیــه »اّن ا تســویه یــاد می کند 

کم« اســتناد می کنند، اما برخی با اســتناد به اینکه »شعوب«  اهلل اتقا

در قــرآن مربــوط به عجم اســت، بــاز دنبــال همان مطالب هســتند. 

ی ســپس بــه عرب هــای افراطی در این ســوی هم اشــاره  )ص 49( و

کــه »یقابلون غلــّو الشــعوبیة بحمّیة العربیــة« و می گویند که  می کنــد 

آنهــا یهمــی هربخــت، موالــی همــه عجم هســتند؛ چــون خداوند به 

کفر و  کمک عرب از رّقیت  کرده و به  وســیله عرب، عجم را هدایت 

عذاب رها شــده اند. ابن قتیبه این را نمی پذیرد و می گوید هر کســی 

کــس بر او منتــی ندارد.  یده باشــد، هیچ  گرو کــه بــا اختیار به اســالم 

)ص 53( جــزء اول ایــن رســاله در صفحه 54 با همیــن بحث تمام 

می شــود. ابن قتیبه بســیار زیرک اســت. ضمن آنکه در ادب بحث 

کید  ســعی می کنــد خود را اهل دلیل و برهان نشــان دهــد و گاهی تأ

کــرده و مســیر خود را رفتــه و در برتــری دادن  کــه منصفانــه رفتار  کنــد 

عرب بر عجم مؤکدًا پیش رفته است.

جــزء دوم دربــاره علــوم عرب اســت. ابن قتیبــه در همان آغــاز، علم 

کــه از میــان دیــن و لغــت و  را دو بخــش می کنــد؛ »علــم اســالمی« 

نحــو و معانــی شــعر برخاســته و ایــن اختصاصی عرب اســت: »هذا 

مــه«. عجم تنها آن 
ّ
للعــرب خاّصــة و لیس للعجم فیه ســبب إال تعل

ی خداوند  گفتــه و را فرامی گیــرد، امــا در اصــل آن ســهمی نــدارد. به 

بهره ای از این علم به عرب داده اســت که هیچ کســی در آن شریک 

یــادی دارد و بــا فرماندهی و ســلطان واحــد می جنگد. )ص  ســالح ز

کــه بگوید نوع شــجاعت یا نــوع نظامی گری  35( گویــی بــر آن اســت 

میان عرب و عجم فرق دارد، اما عرب ها از اصل شــجاعت بهره مند 

هســتند. اخبــاری هــم از بهــرام گور و جــز آن از کتب عجم به دســت 

کتب العجم«. )ص 36( می دهد. »قرأت فی 

کم کم برای اثبات شرافت عرب به وجود حج، کعبه، داستان ابابیل 

و وجود آیین حنیفیت می رســد. اسالم تعدادی از احکام جاهلیت 

کــرد )ص 37( و این یعنی اینکه اینها درســت بوده اســت.  را تأییــد 

بعــد هــم پیامبــر)ص( از میــان آنهــا آمد و قــرآن وقتی که هنــوز عجم 

گفــت: »ُکنتم خیر اّمــٍة ُاخرَجت للناس«.  نبودنــد، خطــاب به عرب 

گویی متوجه یک اشکال شده و آن اینکه قرآن این ستایش را نسبت 

کــه آنها را بر عالمیان برتری داده اســت، اما  بــه بنی اســرائیل هم دارد 

بالفاصلــه آن را توجیــه می کنــد که این مربوط به یک زمان مشــخص 

بــود. )ص 38( ســپس بــاز ســتایش هایی از »قریش« را بــه این دلیل 

که از نســل ابراهیم هستند و مســائل دیگر دنبال می کند. همین طور 

روایاتی که در این باب به رســول منســوب اســت. )ص 39( برخی از 

اینها بی شبهه روایاتی است که عرب ها در فضیلت خود ساخته اند. 

در روایتــی رســول)ص( بــه ســلمان می گوید: »به من غضــب َنَورز که 

از دینت بیرون می شــوی«. ســلمان می پرســد: »چطور ممکن است 

من نســبت به شــما ُبغض داشــته باشــم، درحالی که به دســت شما 

هدایــت شــده ام«؟ رســول )ص( می فرماید: »اینکه نســبت به عرب 

یده ای؛ »تبغض العرب، فتبغضنی«.  ُبغض بورزی، به من بغض ورز

)ص 40(

ابــن قتیبــه در اینجا برای نشــان دادن جایــگاه عرب در ایــران به ویژه 

یــخ خراســان پیش از اســالم را در نــزاع میان  خراســان، بخشــی از تار

میــان  در  ســخت  مجــادالت  کــه  آورده  هیاطلــه  و  ایــران  شــاهان 

کنان آن  بــوده اســت. بــا آمــدن اســالم خراســان شــرافت یافتــه و ســا

کــه طبعــًا عرب هــا نیــز میــان آنهــا بوده انــد.  بهتریــن اّمــت شــده اند 

همیــن خراســانی ها وقتی بنی امیه دنبــال لهو و لعب رفتنــد، بر آنان 

کردند و با آنهــا جنگیدند، حکومت را  یدند، لباس ســیاه بر تن  شــور

ی جملــه معروف  گرفتنــد و بــه بنی امیــه دادنــد. )ص 43( و از آنــان 

محمــد بــن علــی بن عبــداهلل بن عبــاس را پیــش از پیــروزی انقالب 

که خراســان  کار آورده  عباســی خطــاب به داعیان عباســی در آغــاز 

را مناســب ترین نقطه برای قیام عباسیان دانسته است، درحالی که 

کوفــه »شــیعه علــی« هســتند، بصــره »عثمانــی«، جزیــره »حــروری 

مذهب«، اهل شام هم »اموی مسلک«، اما خراسان »صدور سلیمه 

ی به احادیث ســاختگی درباره  و قلــوب فارغــه« دارنــد. )ص 44( و
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نیســت. )ص 56( به نظر می رســد به کاربردن کلمه »علم اســالمی« ـ البته منهای فقه ـ تنها از این بابت است 

کلمه »علم اسالمی« جالب است. که این علوم پس از اسالم و در میان عرب پدید آمده است. با این  حال 

که عرب در آن دســتی دارد و نخســتین آنها  ابن قتیبه بدون توضیح بیشــتر وارد دانش های خاصی می شــود 

کــدام از امم  که بــه ادعای ابــن قتیبه هیچ  علــم »الخیــل« یــا دانــش اسب شناســیـ  فرس نامهـ  اســت؛ علمی 

ی از  یونانی، فارسیه، هندی، رومی جز اندکی در آن دستی نداشتند. مقصود شناخت انواع اسب است که و

آنها یاد می کند و سپس نقل هایی می آورد. )ص 57( مقصود از علم هم در اینجا سبک و سیاق همان متون 

گاهی هایــی که نامنظم درون آنها  ادبــی متقــدم اســت. تعدادی نقل از پیشــینیان، گاهی نثر و گاهی نظم و آ

آمده و هر کدام گوشــه ای از این دانش را پوشــش می دهد؛ مثاًل از عبدالغفار خزاعی شــعری شامل یازده بیت 

دارد و ابن قتیبه بعد از نقل آن می گوید: »و هذا الشعر یجمع لک فراسة الخیل«. )ص 59(

علــم نجــوم پــس از آن آمــده و بــه گفته ابن قتیبــه از دانش های ویژه عرب علــم به »مناظر النجوم و اســمائها و 

انوائها و مطالعها و مساقطها و االهتداء بها« است. »انواء« در اینجا به معنای همین ستاره شناسی به سبک 

عــرب جاهلــی اســت. )ص 60( در اینجــا هم باز به همان ســبک، اشــعار و کلماتی درباره برخی از ســتارگان 

گاهی هایی دربــاره آنها در میــان عرب اســت. ابن قتیبه  ماننــد ثریــا و قمــر و جــز اینهــا می آید که مشــتمل بــر آ

یاد است:  یادی ]نثرهای موزون[ درباره »طلوع النجوم« دارد که نشــان گر علم ز می گوید که عرب ســجع های ز

 علــی علــم جــّم کثیر«. )ص 62( دانش عرب به بادهــا، رعد و برق، باران و ماننــد آن هم مورد توجه ابن 
ّ

»تــدل

کدام شعر و نمونه ای می آورد. )تا صفحه 64( قتیبه بوده و برای هر 

که برخی منکر ســهم عرب در آن شــده اند، اما به نظر او  علم الفراســه پس از آن قرار دارد و ابن قتیبه می گوید 

عرب »الحّظ االوفر« در آن دارد.

ئقــــــــــه  فــــــــــی وجهــــــــــه شــــــــــاهٌد مــــــــــن الخبرال تســــــــــأل المــــــــــرَء عــــــــــن خال

که چگونه است«. گواهی می دهد  که صورت او  »درباره خصایص هر شخصی از او سؤال نکنید؛ چرا

چنان که در شعری در وصف رسول)ص( آمده است:

بالخبرلو لــــــــــم تکــــــــــن فیــــــــــه آیــــــــــاٌت ُمبیَنٌة  ُتنبئــــــــــک  بداهتــــــــــه  کانــــــــــت 

گاه می کند«. گر آیات روشنی در او نباشد، ظاهرش تو را از احوال او آ »حتی ا

کسی حدس  پس از آن باز اشعار و حکایاتی درباره علم فراست آورده است. اینکه شما با تیزهوشی از قیافه 

بزنید که چه کاره است. ادامه آن »علم القیافه« است. ابن قتیبه می گوید که نمی داند این علم صرفًا در میان 

که در قیافه  کت دارند. مقصود از این علم، درک شــباهت هایی اســت  عرب اســت یا دیگران هم در آن شــرا

ی آثار آنها، شــبیه آنچه  افراد از پدر و پســر و برادر و عمو و دایی هســت. عالوه بر شــناختن برخی از امور از رو

گاهــان در روزگار مــا انجام می دهنــد. دراین باره هم حکایاتی به ســبک همان کتاب های ادبی  برخــی از کارآ

آمده اســت. )ص 67( نمونه آن داســتان ُسراقة بن مالک است که قریش او را دنبال رسول)ص( فرستادند تا 

ی آثار برجای مانده، مسیر و راه مهاجرت آن حضرت را بفهمد و به آنان خبر دهد. )ص 68( از رو

که با هم آورده، علم »العیافة و الطرق و الخّط و الکهانه« اســت. عیافه به معنای به پرواز  از دیگر علوم عرب 

ی حکایتی در همین باره که جن ها هم در آن  درآوردن پرندگان، شناخت مسیر آنها و فال گرفتن از آن است. و

هستند آورده است. )ص 69( علم الخط، خط کشیدن در رمل است که در آن هم دربارۀ نشان دادن خوبی یا 
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که  که در انتظار است، سخن می گوید. علم طرق، پرتاب کردن سنگریزه به آسمان است  بدی یا خیر و شری 

مســیر پایین آمدن آنها، اینکه با هم باشــند یا متفرق، نشــانه برخی از امور مورد نظر است )ص 70( و »کهانت« 

کــه بــه گفتــه ابــن قتیبه اصلــش از جّن اســت. حکایتی هــم نقل می کند که کســی داســتانی دراین بــاره برای 

کرده و آن حضرت هم شگفت زده شده است: »فجعل رسول اهلل صلی اهلل علیه یعجب«. رسول)ص( نقل 

گــراف کوتاه چنیــن نتیجــه می گیرد که اینهــا علومی بــود که از  ابــن قتیبــه در پایــان ایــن قســمت، در یــک پارا

کار شــیاطین بود که اســتراق ســمع می کردنــد و آنها را به دوســتان خود  جاهلیــت بــه اســالم رســید. اصل آن 

که ویژه  کرد و راه نجوم را بســت. البته این ربطی به علم غیب ندارد  اطالع می دادند. اســالم آن روش را باطل 

خداوند اســت. ما هم آنچه را که منجمان از شــناخت خود نســبت به »القضاء علی النجم« مدعی هستند، 

منکر هستیم.  به نظر می رسد مقصودش همان احکام النجوم است. )ص 71(

دانش بعدی »الخطب« یا همان خطبه خوانی است که اشاره به قدرت عرب بر این است که می تواند ارتجااًل 

و بدون مقدمه متنی را به عنوان خطابه بســازد و بگوید. ابن قتیبه اســتاد اطالعات ادبی و این حوزه اســت و 

یخی هم است. )ص 73( که تار حکایاتی در این زمینه از متن های ادبی و خطابی آورده 

که »للعرب الشــعر، الیشــرکها احد من االمــم االعاجم« )ص 75( که هیــچ کدام از  دانــش بعدی شــعر اســت 

که از شعر در عالم عربی و اسالمی آمده، مورد  عجم ها، اعم از ایرانی و رومی و هندی و یونانی ندارند. میراثی 

توجه اوســت. اینکه خداوند با شــعر، اقوامی را در جاهلیت و اســالم بلند کرد، مادحانی که شــعر می گفتند و 

شهرتی یافتند و در اقالیم عجم شناخته شدند و آثاری در این باره تدوین شد. )77( در اینجا نمونه هایی از 

که شعر وسیله ای برای ثبت و ضبط اخبار و جاودانی شدن نام خود و طایفه شان  کید دارد  آنان می آورد. او تأ

کتــاب »اخبــار  بــوده اســت: »و ال دیــوان لهــم اال بالشــعر« بــرای اینکــه ُاّمــی بودنــد. )ص 81( او در اینجــا بــه 

ف فی اخبار الشــعراء«. )ص 84( بحث شعر و این 
ّ
الشــعراء« ی خودش هم اشــاره می کند: »کتابی هذا المؤل

قبیــل نــکات، میدانی اســت که ابــن قتیبه در آن فعال اســت و مثال های متعدد از انواع و اقســام آن می زند. 

یم و هدف ما اخبــار مناقب و مثالب نبوده و ضمن  وقتی خســته می شــود می گویدکــه البته قصد تطویل ندار

اینکه می خواهد بحث را خاتمه دهد، باز به ارائه نمونه های دیگر می پردازد. )ص 89( برخی از بزرگان عرب 

ی »مکارم االخــالق و غرائب الحکمه« بــوده و ابن عباس هم  که حاو هــم تشــویق به نقل شــعر می کردنــد، چرا

می گفت: »ان الشعر، علم العرب، و هو دیوانها، فتعلموه«. )ص 93(

ایــن نکتــه را برای ایــن می گوید که عجم ها معمواًل به کلمات بزرگمهر و انوشــیروان و غیــره افتخار می کردند، 

کثم بن صیفی و ابی حجار ابجر  کلمات به قول او حکیمانه ا گر آنها در شعر عرب بگردند و  ی ا گفته و اما به 

بــن جابــر عجلــی و غیره را ببینند، بهتر از آن کلمات حکیمانه را خواهند دید. )ص 94( به همین مناســبت 

کرده اســت. )ص 95( فصل  عنــوان ایــن فصل از رســاله را »الحکمة فی الشــعر« گذاشــته و نمونه هایــی نقل 

گاهی به مقایســه کالم  کلمات حکیمانه منثور عرب گذاشــته اســت. )ص 104( در بخش اول  دیگری را هم 

کار را در مقایسه میان جمالت  بزرگمهر و بیتی از شعر عرب در همان زمینه پرداخته است. )ص 96( همین 

برخی از حکیمان و شــعری از عرب، انجام داده اســت. مثاًل حکما می گویند: »الســکوت اخو الرضا«، آن گاه 

این شعر عرب را آورده: 

ســــــــــفیهکم تنتهوا  ألــــــــــم  هالل!   إن الســــــــــفیه إذا لــــــــــم ُینــــــــــه مأمــــــــــوربنی 

کار و مورد تشویق  کنید؟ وقتی سفیه منع نشود، یعنی مأمور به این  »ای بنی هالل، آیا سفیه خود را منع نمی 

شماست«! )ص 98(
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کلمات منثور  کرده است. )99( در بخش  کلمات حکیمانه هندی با شعر عرب را مقایسه  همین طور برخی 

کثم بــن صیفی و گاهی هم بدون ذکر قائل آورده اســت.  یــه و عمــرو بن عاص و ا تــی از معاو حکیمانــه، جمال

که  گوینده آورده و در نهایت می گوید  )104( در اینجا و به  طور یکجا ده ها جمله  حکیمانه و مثل را بدون ذکر 

کســی  کردیم. این علم ویژه آنهاســت و  که ما اندکی را از مجموعه ای عظیم انتخاب  اینها علوم عرب اســت 

گرفته اند: »کّل ما یعلمه اهل فارس،  بــا آنهــا مشــارکت ندارد. هر آنچه اهل فارس دراین باره می دانند از آنهــا فرا

فهم له متعلمون«. )ص 106(

و اما بند اصلی این رساله
گر از ما درباره طبیبان  ابن قتیبه برای نشان دادن اینکه اهل فارس، اهل دانش های جدی نبوده اند، می گوید ا

گــر از آثــار اهــل نجــوم و حســاب قدیــم ســؤال کنند کتــاب اقلیدس و  قدیــم بپرســند بقــراط و جالینــوس را و ا

مجســطی را و در منطق کتاب ارســطو را معرفی می کنیم. در زمینه موســیقی هم هر چه هســت، از روم و یونان 

گرفته اند. علم فالحت از  اســت، امــا اهل فــارس چیزی ندارند جز آنچه بقیه متعلمان و مســتفیدین از علــوم 

آن روم، شــطرنج و کلیــه و دمنــه و حســاب بــا حروف نه گانه هم از هند اســت. هندی ها طــب قدیم هم دارند 

کــه روش آنهــا با روش یونانی ها متفاوت اســت. شــاهد آنکه ایرانی هــا در این باب متکی به دیگــران بوده اند، 

داستانی است درباره شاپور که برای درمان خود و به دست آوردن علم طب، کسی را به هند فرستاد تا طبیبی 

که  کرد و بعد هم جای خوبی در شــهر شــوش به او داد  فاضل برای آنها بفرســتند. طبیب آمد و او را معالجه 

مردم این شهر طب را از او یاد بگیرند؛ به همین دلیل اهل شوش، طبیبان فارس هستند. ابن قتیبه می گوید 

شــاهدش آنکه در کتاب طب اهل شــوش »جامع الطب المعمول بالسوس« رگه هایی از طب هندی و رومی 

گرفت،  کند اســکندر، ایران را  کســی ادعا  گر  می بینیم: »اخالطا هندیة و اخالطا رومیة«. ابن قتیبه می گوید ا

کرد و کتاب های آنها را به روم برد، به زبان خودشــان ترجمه کرد و اصل آنها را ســوزاند و اینکه  مردمان را اســیر 

گزارش و خبر شماســت. از طرف شما قبول،  که این  در واقع علوم آنان اصلش از ایران اســت؛ خواهیم گفت 

کنند و آن را بپذیرند و این مسئله نیازمند  که باید به این نکته اقرار و اعتراف  اما طرف دیگرش رومی هستند 

بّینه و برهان است. )ص 107(

گــراف نشــان می دهد چه نوع مباحثی در آن وقت میان شــعوبیان و عرب گرایانــی مانند ابن قتیبه  آخریــن پارا

یشــه های آن هر  ی دانش و ر کــه رو وجــود داشــته و بر ســر چــه موضوعاتی گفتگــو می کرده اند. مهم این اســت 

گفته می شــود،  که تفکر ایرانی یا آنچه حاال هم ایرانشــهری  دو طرف تکیه داشــتند. از ســوی دیگر پیداســت 

یشــه های عمیقی داشــته است. طبعًا درباره اســتدالل های هر کدام، افکار درست و نادرستی مطرح بوده و  ر

یخ نگارانه دقیقی یافت. یخی و تار باید برای نقد و بررسی آنها راه علمی تار


