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ث���ار پهلوی به عربی بوده  چکی���ده: علی بن عبیدۀ ریحانی مترجم آ
کهن ب���ا فرهنگ و  ک���ه سه���م بسی���اری در سازگارکردن می���راث ادبی ای���ران 

ادب اسالم���ی در قرن های نخستی���ن دارد. نویسنده در مقال���ه حاضر ابتدا 
ثار وی  همت  ب���ا استناد به منابع مختلف به معرفی این متفکر مسلمان و آ
ث���ار متع���دد او را در  گماشت���ه اس���ت. سپ���س به ط���ور مبسوط دو عن���وان از آ
ثار او در  ع دیگ���ر آ بوت���ه نق���د و بررسی ق���رار داده تا تص���وری اجمالی از موضو

کند. مخاطبان ایجاد 

ثار پهلوی. ثار، مترجم آ کلیدی:  علی بن عبیدۀ ریحانی، معرفی آ گان  واژ

مقـــــــــــــــالـــــه

ݬݬݔحانݡݡى،  علݡݡى بن عبیدۀ رىݫ
 ادی�ب و مت�رجمݡݡ از

ثار پهلوىݡݡݡݡݡݡ یادرفتۀ آ
Zakeri, Mohsen, "`Ali Ibn `Ubayda Ar-Raihāni; 

A forgotten belletrist (adib) and Pahlavi translator, 

Oriens, 1994, n. 34, pp. 76-102.

ترجمۀ احمدرضا قائم مقامݡݡى

کری محسن ذا

ياق���وت حموى )درگذشته به س���ال 626 ق / 1229(،1 در اثر بزرگ خود، 
معجم االدباء، چند صفحه اى دربارۀ زندگى و آثار متکلم و مورخ و اديب 
يد احمدبن  و فيلس���وف و جغرافيدان سدۀ س���وم و چهارم هج���رى، ابوز
سه���ل بلخ���ى )ح���دود 236-322 ق/ 933-985 م( نوشت���ه،2 و براى 
گفته است: آنکه برجستگى او را در ميان عالمان مسلمان نشان دهد، 

کالم  که »در ميان اه���ل صناعِت  از يک���ى از اهل ادب شني���دم 
ک���ه متکلمي���ن عال���م س���ه تن ان���د: جاحظ،  اتف���اق نظ���ر اس���ت 
که  ي���د بلخ���ى. از مي���ان اين���ان او  على بن عبي���ده اللطف���ى و ابوز
که معنايش  لفظش ب���ر معنايش برت���رى دارد، جاحظ اس���ت. او 
که لفظ و  ب���ر لفظش برتر اس���ت، على بن عبي���ده است؛ و ام���ا او 

يد است« )ج 3، ص 79-78(. معنايش موافق هم اند ابوز

که او را با  يد بلخى بهتر از اين راهى نيافته  ياقوت براى وصف بزرگى ابوز
کند:  يکى جاحظ و ديگرى  دو ت���ن از ادباى برجستۀ پيش از  او مقايسه 
يد بلخى متکلم برجستۀ معتزلى بوده که فصاحت  على بن عبيده. ابوز
بى نويسان پس از او ستوده ان���د.3 ابوحيان توحيدى )در  بى نظي���ر او را عر
ک���ه در نق���د ادب استاد ب���ود و خود   گذشت���ه ب���ه س���ال 414ق/1023م( 
که  مردم  عراق   کتاب النظائر خود نوشته اس���ت  ستاين���دۀ  جاح���ظ، در 
ي���د  بلخ���ى  را  جاح���ظ خراس���ان مى دانند.4 جاح���ظ )درگذشته به  ابوز
س���ال 255ق/ 868 م(، ديگر  متکل���م  مشهور  معتزلى،  بى شک  يکى 
که هيچ  بى نوي���س در  ادوار  متقدم  است  ي���ن نويسندگ���ان عر از بزرگ تر
ک���وس برابرى ن���زده؛ اما ادي���ب صاحب  نويسن���دۀ ع���رب ديگ���رى ب���ا او 
که ياقوت مى گويد در عم���ق معانى و فکر بر  فصاح���ت، على بن عبي���ده 
کمتر شناخته شده و با  جاح���ظ برترى داشته، از اين دو شخ���ص مذکور 
کمتر نبوده است. ياقوت در ترجمۀ احوال  اين همه آوازۀ او به هيچ وجه 
او مى نويس���د: »بعض���ى او را در بالغت و ُحسن تصنيف بر جاحظ برترى 
مى دهند...« )ج 14، 51-52(. مردى چنين بلندقدر شايسته است  در 

يخ هاى ادبيات عرب جايگاهى بلند بيابد، ولى نيافته است. تار

ت امر بى ترديد اين است که جز فهرسِت حدود شصت »کتاب« 
ّ
يک عل

1. ر.ک به: 
 R. Sellheim, "Neue Materialien zur Biographie des Yāqut," in Schriften und Bilder, Drei
 orientalistische Untersuchungen, by K.L. Janert, R. Sellheim, H.Striedl )Wiesbaden
1967(, pp. 41-72, plates 7-30, 1 map; Sellheim, Materialien zur arabischen Literaturge-
.index ,)87-1976 schichte, 2 vols. )Wiesbaden & Stuttgart

2. ياقوت حموى؛ معجم االدباء؛ 20 ج، ج 2، قاهره، 1936-1938، ص 86-64.
بارۀ او ر.ک به:  3. در

 El2, s.v. "al-Balkhï," by D.M. Dunlop; and Encyclopaedia Iranica )=EIr(, s.v. "Abu Zayd,"
 by W.M. Watt; F. Rosenthal "Abu Zayd al-Balkhi on Politics," in C.E. Bosworth et
 al. )eds.( The Islamic World from Classical to Modern Times. Essays in Honor of Bernard
.Lewis )Princeton 1989(, pp. 287-301
کتاب مصالح االبدان و النف���وس او را چاپ عکسى  ف���ؤاد سزگي���ن )فرانکفورت، 1984( نسخ���ه اى از 

کرده است.
رده، ام���ا ظاه���رًا بايد  البصائر خوان���د )ر.ک به:  4. ياق���وت در معج���م االدب���اء، ج 3، ص 79،  النظائ���ر آو

ابوحيان توحيدى؛ البصائر و الذخائر، 4 ج،  دمشق، 1969-1964( 2: 380.
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گذشته به سال 380ق/990م(5 و به تبع او ديگر  که اول بار ابن نديم )در 
نويسندگان تراجم احوال به او نسبت داده اند، ظاهرًا چيز ديگرى دربارۀ 
يف و  او در مناب���ع نيس���ت. وانگه���ى اين فهرست هم سخ���ت دچار تحر
ى  گاه ابدًا نمى شود آن را خواند. زندگى و آرای بسيار تصحي���ف شده و 
کمبود اطالعات است.  ديگر از بزرگ���ان ادب اين عصر هم دچار همين 
مسئل���ۀ ابوعبيده از يک طرف نقص دان���ش ما را نسبت به ادب متقدم 
که دامنگير اين  يف و آشفتگ���ى را  ب���ى مى رساند و از طرف ديگر تحر عر

سنت فرهنگى غنى شده است.6

ث���ار و دانشمن���د برجسته ظاه���رًا در ميان  کثيراآل در واق���ع اي���ن نويسن���دۀ 
معاصران���ش آوازه اى بلن���د داشت���ه اس���ت، اما پ���س از مرگ���ش آثارش به 
فراموش���ى سپ���رده شده ان���د و نويسندگ���ان بعدى ج���ز به اتف���اق از او ياد 
گرچه  نکرده اند. وضع او در تحقيقات محققان جديد هم بهتر نيست. ا
الاق���ل از زمان انتشار الفهرس���ت ابن نديم به تصحيح فلوگل در نيمۀ دوم 
ق���رن نوزدهم شرق شناسان ب���ا على بن عبيده و عنوان ه���اى آثارش آشنا 
که من مى دان���م هيچ محققى دربارۀ زندگى و آرا  شده ان���د، ولى تا آن جا 
ي���خ ادبيات عرب خود از  و آث���ارش چيزى ننوشته است. بروکلمان در تار
يخ  ک���ه سزگين در اثر عظيم خود، تار او ي���ادى نکرده و عجب تر آن است 
کتاب محدود  کتاب و با آنکه  بى، با وجود تفصيل بسيار  نوشته هاى عر
است به ميراث فرهنگى قرون نخستين، جز دو بار آن هم به اشاره، از او 

نامى نبرده است.7

 باعث اولين برخورد من با على بن عبيده و خبردارشدن من از اهميت 
کوچک  کتاب  بى در ادوار نخستين  يخ ادبي���ات فارسى و عر او براى تار
محقق روس، اينوستراتسف بود که بيش از يک قرن از تأليف آن مى گذرد 
کهن���ه شده اس���ت. اينوستراتسف در  ى جهات  و مطال���ب آن از بسي���ار
بى بوده  ک���ه على بن عبيده مترجم آثار پهل���وى به عر گفته است  آن ج���ا 
کرده است.8 بنابراين  کتاب هاى او را ب���ه اختصار معرفى  کت���اب از  و دو 
کن���م. ب���زودى معلومم شد  ب���ر آن ش���دم هرجا چي���زى از او يافت���م، جمع 
کرده اند؛  کتاب هاى او ي���اد  ک���ه فقط در مع���دودى م���وارد، از محت���واى 
يده پردازان بع���دى، چون ابوحيان توحي���دى و مسکويۀ   گز هرچند آث���ار 
ى )درگذشت���ه به س���ال 420ق/1030م( و ثعالبى )درگذشته به سال  راز

5. R. Sellheim, "Das Todesdetum des Ibn an-Nadim," Israel Oriental Studies 2)1972(, PP. 
428-432.

  )"La conquête du bonheur selon al-`Āmir," Studia Islamica 22. 1965, 6. محم���د ارک���ون
گفته  گفته و  )P. 56 ب���ه شيوۀ مشاب���ه از فيلسوف سدۀ چهارم هجرى، ابوالحسن عام���رى، سخن 
که مى نمايد نقص  رده، نشانۀ خوب���ى است  گرفتار چني���ن وضعى است. آنچه ارکون آو ک���ه او هم 

اطالعات ما فقط منحصر به قرن دوم و سوم هجرى نيست.
.83 & 58 .pp ,)1975 ,Poesie )Leiden :2 .GAS, VOL .7

بى به فارسى ترجمه شده است. يخ نگارش هاى عر کتاب با نام تار
8. The Iranian Influence on Muslem Literature, translated from the Russian of M. Inostranzet 

with supplementary appendices from Arabic sources by G.K. Nariman )Bombay, 1918(, 
pp. 41-42 &89-91.

کتاب به فارسى ترجمه شده است.

کنون  429ق/1038 م( و ج���ز ايش���ان، پر اس���ت از اقوال يادکردن���ِى او. تا 
کوچ���ک از اقوال منسوب ب���ه او را جمع آورده ام  يست قطعۀ  بي���ش از دو
کتاب هاى او.  ى از آنها َمَثل گونه اند و ظاه���رًا منتخباتى اند از  که بسي���ار
کشف���ى )heuristic( چندان���ى ندارند و  زش  اين جم���الت و حکايات ار
کلم���ات قصار اخالقى و تعليمى  کنده، از  مشتمل ان���د بر موضوعات پرا
که  زها  ت���ا شيوۀ رفتار با دوستان و آداب دربار و ي���ک دسته پندها و اندر
ى ي���ا ِحکمى اند. اي���ن نوشته ه���اى باقيمانده  ز شاخ���ص ادبي���ات اندر
زشمندند، در تشخيص ح���دود موضوعات  ج���ز آنکه به خودى خ���ود ار
ي���ق در فهم مراحل  کار مى آيند و از اين طر کتاب ه���اى او هم سخت ب���ه 
ى همۀ  تح���ول ادب عص���ر عباس���ى ه���م مؤثرن���د. احتم���ااًل ب���ا جم���ع آور
کنيم.9  ى  گمشدۀ او را بازساز قطعات بازمانده از او بتوانيم بعضى از آثار 
که در آين���ده رسالۀ مفرده اى دربارۀ على بن عبيده  م���ن قصدم آن است 
کرده است م.(. در اين جا  ى  کار و آثارش بپردازم )نويسنده بعدًا چنين 
کار بررسى دو  عجالتًا بعضى از اين قطعات را بررسى مى کنم تا ببينم به 
کتاب عبارتند از: المصون  کتاب هاى او مى آيد يا خير. اين دو  کتاب از 
کار به  ک���ه مهاذرجيس خوانده ش���ده است. اما پي���ش از اين  و آن اث���رى 
که آث���ار پرشمارش و  اختصار ب���ه معرفى اين متفک���ر مسلمان مى پردازم 
ى در  على الخص���وص آثار مترَجم���ش از زبان پهلوى ظاه���رًا سهم بسيار
کهن با فرهنگ و ادب اسالمى در قرون  سازگارک���ردن ميراِث ادبى ايران 

نخستين و جذب آن ميراث در اين فرهنگ داشته است.

ياقوت در نوشتن تراجم اح���وال نويسندگان متقدم غالبًا از ابن نديم نقل 
قول مى کند. ابن نديم دربارۀ على بن عبيده مى نويسد: »على بن عبيدۀ 
يحانى از بلغا و فصحا بود و مالزم مأمون بود، و در تأليفات و تصنيفاتش  ر
طريق »حکمت« مى پيمود و متهم به زندقه بود. کاتبى برجسته بود...«.10

که در اسالم درب���ارۀ طبقات نويسندگان  در اي���ن همه تأليف���ات پرشمار 
يب���ًا چي���زى درب���ارۀ  و شاع���ران و متکلم���ان و ج���ز ايش���ان هس���ت، تقر
کرده اند و  که از ابن نديم نقل  على بن عبي���ده نيست، جز همين مطلب���ى 
يده پردازان در حق  گز که در نوشته هاى  اين با آن همه ستايش و تعظيم 

او هست، جور درنمى آيد.

که در بسيارى منابع آمده، ابوالحسن على بن عبيدۀ  کامل او آن طور  ن���ام 

کن���دۀ احمدبن طّيب سرخسى،  ى را در جمع و نشر قطعات پرا ک���ار زنتال قباًل چنين  9. فرانت���س رو
کار  يسن���ده و فيلس���وف سدۀ سوم هجرى ح���دود 222-286ق/836-899م. ک���رده و در اين  نو

موفق هم بوده است: 
Ahmad b. Taiyib as-Sarahsi, New Haven, American Oriental Society 1943 )American 

Oriental Series, 26(; idem, "From Arabic Books and manuscripts IV: New Fragments 
of as-Sarahs." JAOS 71 )1951(, PP. 135-42; "VI: Istanbul Materials for al-Kindi and 
as-Sarahs," 76 )1956(, PP. 27-31: VII: As-sarahs on Love," 81 )1961(, PP. 222-24.

ي���گ، 1871-1872، 1: 119. ترجمۀ تجدد، تهران )چاپ دوم،  10. الفهرس���ت؛ طب���ع فلوگل؛ 2 ج، اليپز
1352(، ص 197.

B. Dodge, the Fihrist of al-Nadm, a tenth-century survey of Muslim culture, 2 vols. )New 
York & London: Columbia University press, 1970(, 1, P. 261.
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يحانى است،11 اما به استثناى کنيه اش، ابوالحسن، در مورد باقى نامش  ر
اتف���اق نظر نيست. يوزف ف���ان اس به اعتبار قول ابن حجر عسقالنى12 نام 
گرفته  او را على بن َعبي���ده خوان���ده،13 ولى ابن حجر خود ن���ام را از ذهبى14 
و ج���ز اين دو هيچ منبع ديگرى ن���ام او را چنين نخوانده اند. صورت هاى 
ديگرى هم از نام او در منابع ضبط است: على بن ُعبيد،15 على بن َعبِده،16 
ابوعلى بن ُعبي���ده17 و على بن ابى ُعبي���ده.18 نسب���ت او را ي���ک بار زنجانى 

يحانى است.20 گفته اند19 که بى شک خطاى کاتب و تصحيف ر

يخ وفات اوست. يک  که از زندگ���ى او در منابع است، تار يخى   تنه���ا تار
ى )درگذشته به سال 597ق/ 1201 م.( مى گويد  منبع متأخر، از ابن جوز

که على بن عبي���ده در سال 219 هجرى )834 م( 
گذشت���ه اس���ت.21 ذهبى، مورخ ع���رب دمشقى  در 
)درگذشت���ه ب���ه س���ال 748ق/1348 م.(22 و يک 
قرن پ���س از او ابن تغرى  ب���ردى )درگذشته به سال 
کرده اند و  يخ را تک���رار  874ق/1470م(23 اي���ن تار
کرده اند.24  محقق���ان جديد ه���م از ايشان تبعي���ت 
يحان���ى در زمان حي���ات مأمون  که ر ���م اس���ت 

ّ
مسل

)درگذشت���ه ب���ه س���ال 218ق/832 م( زن���ده بوده 
است؛ چون مرثي���ه اى تأثيرگذار در م���رگ او سروده 

که  که باعث مى ش���ود در رأى نويسندگانى  اس���ت؛25 اما رواياتى هست 

کتاب االنساب؛ 13 ج،  يخ بغ���داد؛ 14 ج، قاهره، 1931 م، 12: 18. سمعان���ى؛  11. خطي���ب بغدادى؛ تار
ى؛ المنتظ���م؛ 18 ج، )بي���روت، 1992 م(، 2: 45،  )حيدرآب���اد، 1962-1982م(، 6: 214. اب���ن ج���وز
يخ االسالم )سال هاى 211-220(؛ بي���روت، 1991 م، ص 311 و ابن تغرى بردى؛  النجوم  ذهب���ى؛ تار

الزاهره؛ 18ج، )قاهره، 1972-1929(، 2: 231.
ن���ى؛ لس���ان المي���زان؛ 6 ج، حيدرآب���اد، 1911 - 1912م.، ج 4: 242-243. همو؛  12. اب���ن حج���ر عسقال

ير المشتبه؛ 4 ج، )قاهره، 1964-1967 م.(، 2: 662. تبصيرالمنتبه بتحر
13. Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra, Eine Geschicte des religiösen 

Denkens im frühen Islam, vols. 1-3 )Berlin & New York 1991-...(, 3, P. 204.
14. مشتب���ه ف���ى الّرجال؛ قاهره؛ 1962 م، ص 324. همو؛ ميزان االعت���دال فى نقد الّرجال؛ 4 ج، )قاهره، 

1963 م.(، 3: 144.
بى(؛ 2 ج، بي���روت، ]بى ت���ا[، 2: 490.  15. محاض���رات االب���رار و مسام���رات االخي���ار )منس���وب به اب���ن عر
بدرالدين محمد غّزى؛ آداب العشرة و ذکر الّصحبة األخوة؛ دمشق، 1968 م، ص63 و ثعالبى؛ ثمار 

القلوب؛ قاهره، 1965 م، ]بى تا[، ص 479.
ر فى اوصاف الُخمور؛ دمشق، 1969م، ص  16. ابواسحاق ابراهيم بن قاسم الرقيق النديم؛ قطب الّسرو
354.  المحاس���ن و االض���داد )منسوب به جاحظ( طبع ف���ان فلوتن، ليد 1898، ص 39 و ابن قّيم 

يه؛ روضة المحبّين و نزهة المشتاقين؛ دمشق، 1345، ص 193. جوز
17. ذهبى؛ مشتبه؛ 1881م، ص343.

18. ثعالب���ى؛ ثم���ار القل���وب؛ ص480. ميدان���ى؛ مجمع االمث���ال؛ 4 ج، قاه���ره، 1977 - 1979 م، ص 
بية القديمة مع اعتناء خاّص بکتاب االمث���ال البى عبيد؛ بيروت، 1971 م،  22 و زلهاي���م؛ االمث���ال العر

ص271، يادداشت 2.
19. اسماعيل پاشا بغدادى؛ هدية العارفين؛ 2 ج، استانبول، 1951- 1955، 1: 668.

َطفى ذکر 
َ
رد، يک جا ه���م آن را ل يحانى م���ى آو 20. گرچ���ه ياق���وت )ج 14( نسب���ت على ب���ن عبيدة را ر

ب���ارۀ اين نسب���ت دوم در منابع نيامده اس���ت؛ معناى آن  مى کن���د )ج 3، ص 78(. توضيح���ى در
»مهربان و لطيف« است )نيز ر.ک به: يادداشت 64(.

21. منتظم؛ ج 11، ص 45.
يخ االسالم )سال های 211 - 220(؛ ص311.                                                                                                                                                             22. تار

23. النجوم الزاهرة؛ ج 2، ص 231.
24. ر.ک به:  الفهرست طبع فلوگل؛ ج 2، ص 52 و  اعالم زرکلى؛ 8 ج، بيروت، 1980 م. 4: 310.

يخ الرسل و الملوک؛ 10 ج، قاهره، 1960-1969م.، 8: 655. 25. طبرى؛ تار

يحانى يک سال پس از مرگ مأموران درگذشته است، ترديد  مى گويند ر
کنيم.

ى از امثال و بعض���ى داستان ها دربارۀ زندگ���ى او در منابعى نقل  بسي���ار
يان به م���ورخ مشه���ور بغداد،  ک���ه ب���ه واسط���ۀ سلسل���ه ای از راو شده ان���د 
ابوالفض���ل احمدب���ن ابى طاهر معروف به ابن طيف���ور )درگذشته به سال 
ک���ه ابن طيفور در س���ال 204  ���م اس���ت 

ّ
280ق/893م( مى رسن���د. مسل

هج���رى )819 م( در بغ���داد به دنيا آم���ده است؛ بنابراي���ن در سال 218 
يحان���ى در آن م���رده، پان���زده س���ال بيش تر نداشت���ه. اما  ک���ه مى گوين���د ر
ک���ه انگار دوس���ت و هم پيالۀ او بوده  ى ياد مى کند  ابن طيف���ور از او ط���ور
و ب���ا او در محافل رق���ص و آوازخوانى دختران جوان 
يسته  يحانى دير ز حاضر بوده اس���ت.26 مى گويند ر
کهنسال���ى م���رده.27 پس بعيد اس���ت دو نفر با  و در 
اين اخت���الف سّنى اين همه با هم در اين مهمانى 
کرده باشن���د. به عالوه وقتى  و آن مهمان���ى شرکت 
يحانى  ک���ه مى گويد ر يم  ق���ول ديگ���رى را در نظر آور
گذاشت  کنار  عادات خالف ع���رف جوانى خود را 
يخى  گاه الزم مى ش���ود تار ک���رد،28 آن  و زه���د پيشه 
کنيم. چ���ون اساس  متأخرت���ر براى م���رگ او ف���رض 
ي���م، س���ال 219 را بايد  يحانى ندار ى ب���راى تعيين س���اِل م���رگ ر است���وار

که مى شود براى مرگ او متصور شد. يخى بدانيم  ين تار متقدم تر

يحانى  که ر گفته است  سمعان���ى )درگذشته به س���ال 562ق/1166 م( 
در بغ���داد متولد ش���ده،29 ولى توحيدى او را بص���رى مى داند.30 چون در 
کرده  که هفت���اد، هشتاد سالى عمر  کرد  کهنسال���ى مرده، مى توان فرض 
باش���د؛ بنابراي���ن تولدش بايد قب���ل از تأسيس شهر بغ���داد در سال 145 
هج���رى )762 ميالدى( و تکمي���ل آن در 149 هجرى )766 ميالدى( يا 
در هم���ان اوان باشد؛ از اين رو احتمال اينکه بصره مولد او باشد، بيشتر 
از بغداد است. پس از تأسيس دارالخالفۀ جديد عباسيان، دانشمندان 
هم���ۀ فرق از نواحى مختلف سرزمين خالفت، خاّصه از بصره، به آن جا 
کردند. بصره تا آن زمان مرکز فعاليت هاى فکرى عالم اسالم  مهاج���رت 
يحانى در بصره ب���ه دنيا آمده باش���د و بعدها  ک���ه ر ب���ود. محتم���ل است 

کرده باشد. ى اقران به بغداد مهاجرت  همچون بسيار

26. توحي���دى؛ بصائر؛ ج 4، ص 162. ابوسعيد منصور ب���ن حسين آبى؛ نثر الدر؛ 7 ج، قاهره، 1980-
1991 م. 4: 303. در باق���ِى قطع���ات کتاب بغداد ابن طيفور )طبع قاه���ره، 1949م( که شرح مفّصل 
که خانواده اش  يحانى نيست: ابن طيفور خراسان���ى زاده اى بود  خالفت مأم���ون است، ذکرى از ر
ظاهرًا به همراه سپاهيان خراسانى که مأمون را به خالفت نشاندند، به بغداد نقل کرده بودند. ابن 
ک���رد و در جانب شرقى سوق الوراقين  ّراق بود؛ سپس تخّصصى پيدا  طيف���ور »مؤّدب���ى« مى کرد و و

کرد )ابن نديم؛ الفهرست؛ طبع تهران، ص 242-241(. جايى پيدا 
27. توحيدى؛ بصائر؛ ج 4، ص 163-162.

28. همان، ج 4، ص 162.
29. االنساب، ج 6، ص 214.

ديق؛ دمشق، 1964 م، ص 14. 30. بصائر؛ ج 4، ص 162. همو؛ الصداقه و الّصَ

مسئلۀ ابوعبيده از يک طرف 
نقص دانش ما را نسبت به 

ادب متقدم عرىب ىم رساند و از 
طرف ديگر حتريف و آشفتىگ را 
که دامنگري اين سنت فرهنىگ 

غىن شده است.
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يبًا هيچ نمى دانيم. ظاهرًا يکى  دربارۀ اجداد و زندگى خانوادگى  اش تقر
يحان فروش بوده است؛31  يحانى داشته، چون ر از پيشينيانش نسبت ر
گ���ر چنين باشد، خان���واده اش صاحب مکنت و مال نبوده اند. تراجم  و ا
يحانى نام برده اند،  ى با نسبت ر کسان بسيار احوال نويسان مسلمان از 
يسته اند و  ول���ى اين���ان غالب���ًا در سده هاى چه���ارم و پنجم هج���رى مى ز
نشان���ه اى از ارتباط آن���ان با خانداِن على بن عبي���ده در دست نيست.32 
کنيه اش  منابع کهن تر دربارۀ همسر و فرزندانش هيچ نگفته اند؛ هرچند 

که نام يکى از پسرانش حسن بوده است.33 متضمن آن است 

گذشت���ۀ ايرانى او دالل���ت مى کند.  ک���ه بر  بعض���ى دالي���ل اثباتى هست 
ى  ي���ن شاه���ِد آشناي���ى او ب���ا زب���ان پهلوى عن���وان فارس���ى بسيار مهم تر

کتاب ه���اى اوس���ت، همچ���ون ادب جوانشي���ر،  از 
روشنايى نامک،34 کى لهراسب، مهر آذر گشنسپ35 
کتاب ها را يا  که او اي���ن  و ج���ز اينها. واض���ح است 
کتاب هاى  کرده ي���ا از مطال���ب  از پهل���وى ترجم���ه 
ک���رده است. اين  پهل���وى در تألي���ف آنها استفاده 
سط���ح از آشناي���ى ب���ا زب���ان و ادب پهل���وى در آن 
بى  زم���ان، امتياز ايرانيان ب���وده و هيچ دانشمند عر
ى دست زده  ک���ار ک���ه به چني���ن  را نمى شناسي���م 
کت���اب المصون او ظاهرًا تأليفى  باشد.36 به عالوه 

کتاب اوست���ا )به ادام���ه ى بحث رجوع  ب���وده از امث���ال و اق���وال اخالقى 
شود(.

يحانى در بغداد به دنيا آمده باشد يا در بصره، دوران رشد و تحصيلش  ر
گذشته و  در ي���ک مرکز فرهنگى و اقتص���ادى و سياسى شکوهمند عصر 
ى از علم���اى مشهور اين دو شهر برخوردار بوده  بى ش���ک از محضر بسيار
و با آنها مصاحبت داشته اس���ت. منابع متقدم از مصاحبان و دوستان 

ق مى شود،  يحان اطال که در عراق و شرق عموما بر ر يحان  31. سمعانى؛ االنساب؛ ج 6، ص 214، »ر
ب���ى اسپاني���ا به معناى م���ورد است. اين معنا ب���ه اسپانيايى جديد ه���م منتقل شده است.  در عر
بار مورد« در  ب���ان »Arrayan« به معناى مورد است؛ مث���اًل patio de los Arrayanes ي���ا »در در اي���ن ز

غرناطه. ر.ک به: اثر لسترنج: 
Baghadad during the `Abbāsid Caliphate )Oxford 1900(, p. 271, n.2
يخ بغ���داد؛ ج 1، ص 303 و ج 4، ص 286. سمعان���ى؛ انساب؛ ج 6، ص  32. خطي���ب بغ���دادى؛ تار
کمال؛ 6 ج، حيدرآباد، 1962-1967 م، 4: 232. ذهبى؛ مشتبه؛ ص 324.  کوال؛ ِا 213-214. ابن ما
نى؛ تبصير  هم���و؛ ِسَير اع���الم الُنب���الء؛ 25 ج، بي���روت، 1981-1992 م، 16: 463 و ابن حج���ر عسقال

الُمنتبه؛ ج 2، ص 662.
ى لطف خوان���د، توجه مرا به اين نکته  يس اين مقاله را از رو ک���ه پيش نو 33. دوست���م، فرانس���وا ُدبلوا 
ى اس���ت و هر على نامى مى توانسته آن را بر خود  کنيه اى مجاز که ابوالحسن  کرد  مع���روف جلب 
رۀ مورد بحث مصداق  بنه���د. ام���ا به نظر من اين نکته فق���ط در ادوار اخيرتر صادق اس���ت و در دو
 sellheim,( کني���ه را با توجه به ن���ام پسر ارشد بر خ���ود مى نهاده ان���د ره  نداشت���ه اس���ت. در اي���ن دو
که در اين جا رعايت  ی های پرشمار ديگر او ه���م  ر .Materialien, 2: 416 s.v(. م���ن ب���ه سبب يادآو

يم. کرده ام، سپاسگزار او
34. Inostranzev, The Iranian Influence, pp. 89-91.
35. see. PP. 21-26.

گذشته به سال 208ق/823م  يسندگان عرب ايران دوست همچ���و عّتابى در  36. البت���ه بعضى نو
کنند )ر.ک به: ابن طيفور؛ کتاب بغداد؛ ص 87(. مى توانسته اند به پهلوى بخوانند و تکلم 

نزدي���ک او چ���ون جاح���ظ37 و اسحق بن ابراهي���م موصل���ى، موسيقيدان 
مشه���ور )درگذشته ب���ه س���ال 232ق/846م(38 ي���ا هشام بن محّمد بن 
کلبى، م���ورخ عصر39 )درگذشته به س���ال 204ق/819 م.؟( نام  سائب 

گردانش نمى گويند. مى برند، ولى چيز روشنى از معلمان و شا

گويا بتوان در درجۀ  يحانى ظاه���رًا زمانى معلم بوده است. اين نکته را  ر
کتاب���ش نظي���ر المجالس���ات و المعان���ى، استنب���اط  اول از عن���وان چن���د 
 سخناِن 

ً
ينى دارند، معموال که چنين عناو کتاب هايى  کرد.40 محت���واى 

دانشمن���دى در ضم���ن مجال���س منظ���م در خانۀ خ���ود او ي���ا در مسجد 
اس���ت. خان���ۀ فرد و مسجد در اي���ن مواقع، حکم مدرس���ه را داشته اند.41 
ير مى کرده اند  در اي���ن مجالس طالب علمان »امالِى« معلم خ���ود را تحر
بين���ى و تصحيح،  و نوشته ه���اى خ���ود را پ���س از باز
گ���ر معل���م آن را مقبول  ب���ه او عرض���ه مى کرده ان���د و ا
مى ياف���ت، اجازه مى يافتند آن امال���ى را به ديگران 
که  يحانى  ه���م بدهند. ب���ه عالوه روايت���ى درب���ارۀ ر
مک���ّرر در نوشته ه���اى »ادب« آم���ده مشتمل است 
ب���ر ستايش سه تن از »تلمي���ذان« او نسبت به ايجاز 

سخن او.42

يحانى را در حلقۀ علماى آن  که ر چني���ن مى نمايد 
روزگار، عالمى فردگرا مى دانسته اند. اين نکته را از 
يافت: نخس���ت آنکه هيچ ي���ک از نويسندگان تراجم  دو ج���ا مى توان در
گردانش  اح���وال قدي���م از او ياد نکرده ان���د و ديگر آنکه از هيچ ي���ک از شا
يح نام نبرده اند. ب���ه احتمال بسيار، احمدبن ابى طاهر بن طيفور  به تصر
گ���رد او بوده است. اي���ن معنا از  ک���ه ذک���رش در صفحات قب���ل رفت، شا
ک���ه ابن طيف���ور درب���ارۀ او آورده و در  عب���ارات متع���ددى معلوم مى شود 

ضمن آنها مى گويد: »قال لى«، »حّدثنى«، »سمعُت« و مانند اينها.43

بى؛   بيع االبرار و نصوص االخبار؛ 4 ج، بغداد، 1976-1982م، 4: 93. حسن السندو 37. زمخش���رى؛ ر
ادب الجاحظ؛ قاهره، 1931 م، ص 170.

38. توحيدى؛ بصائر؛ ج 1، ص 76.
39. احم���د بن ابن طاهر بن طيفور؛  اختيار المنظوم و المنثور؛ چاپ عکسى، قاهره: دارالکتب، ادب 
يد الّرفاعى؛ عصر المأمون؛ 3 ج، قاهره، 1928، 3: 140- 581، ص 156-157. نيز ر.ک به: احمد فر

.141
40. Sezgin, GAS, 2, PP. 58 & 83.

41. در اين باره ر.ک به: 
ibid, PP. 2: 57-60. Cf. R. Sellheim, "Gelehrte und Gelehrsamkeit im Reiche der Chalifen," 

in Festgabe für Paul Kirn zum 70. Geburstag, dargebracht von Freunden und Schülern 
)Berlin 1961(, PP. 54-79; Munir-ud-Din Ahmed, Muslim Education and the Scolar's 
Social Status )Zürich 1968(, pp. 52-85; L. Gardet, "La société musulmane lettrée des 
9e-10e siècles et les `cercles' humanistes )majālis(," Images of man )Studia G. Verbeke( 
)Leuven 1976(, pp. 257-270.

يخ  42. توحي���دى؛ بصائر؛ ج 2، ص 548-549. ياق���وت؛ معجم االدباء، ج 14، ص 52-53. ذهبى؛ تار
يگ،  االس���الم ) سال ه���اى 211-220(، ص 311. صف���دى؛ الواف���ى بالوفي���ات؛ 22 ج، استانب���ول اليپز
ين العابدين الموسوى  يسبادن، 1931 - ...، 21: 297-298. محّمدباق���ر بن حاجى امير ز بي���روت، و

ى؛ روضة الجّنات فى احوال العلماء و السادات؛ تهران 1304-1306 ق، ص 472. الخوانسار
يخ بغداد؛ ج 12، ص 18. توحيدى؛ صداق���ة؛ ص 180. همو؛ بصائر؛ ج 4،  43. خطي���ب بغ���دادى؛ تار

ص 162 و آبى؛ نثر الّدر؛ ج 4، صص 59 و 303.

بعىض داليل اثباىت هست که 
بر گذشتۀ ايراىن ابوعبيده 

داللت ىم کند. مهم ترين شاهِد 
 آشناىي او با زبان پهلوى 

عنوان فارىس بسيارى از 
کتاب هاى اوست.
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گويا از جهت مالزمت مأمون بر پسينيانش شناخته شده  يحانى  ى ر بار
يحانى چون مى خواسته مرتبۀ اجتماعى بلندى بيابد، به  ب���وده است. ر
کاتب )=دبير(  که او  کاتبِى خليفه درآمده همۀ منابع مّتفق اند  منصب 
ين  کف آوردن اين شغل، ظاهرًا مهم تر شخص مأمون ب���وده است.44 به 
يرا در آن زم���ان »کّتاب«  بخ���ش از زندگ���ى غيرشخصى او بوده اس���ت؛ ز
راى خليفه را  که وز کوچکى بوده ان���د  گ���روه صاحب نفوذ و صاحب جاه 
که  کاتب���ان موفق چنان مرتبه اى داشته اند  يده اند.  از مي���ان آنان برمى گز
راى مشهور هم خود زمانى به  ي���ر فرمان مى برده اند و بيشت���ر وز فقط از وز

کتابت اشتغال داشته اند.

ي���خ وزارت اسالم���ى را دومني���ک سوردل ب���ه زبانى فاضالن���ه و موجز  تار
يحانى نک���رده است. حال  ک���ه ذکرى از ر نوشت���ه اس���ت؛45 ولى افسوس 

يحانى پيش خليفه چه معنايى داشته است. کاتبِى ر بايد ديد 

کفايت مأم���ون، فضل بن سه���ل، در سال 202  ي���ر با پ���س از م���رگ مرموز وز
کناره گرفت���ِن برادرش، حسن بن سه���ل )درگذشته به  هج���رى )817 م( و 
ل���ح، منصب  س���ال 231ق/846م( در ِمل���ک شخص���ي اش در ف���م الِصّ
وزارت مأمون عماًل خالى ماند و ظاهرا بعضى »کّتاب« قدرتمند وظايف 
کاتب���ان عبارت بودند از:  کردند. مهم ترين اين  ي���ر را بين خ���ود تقسيم  وز
احمد بن ابى خالد )درگذشته به سال 213 ه/828 م.( ثمامة بن اشرس 
)درگذشت���ه ب���ه س���ال 212 ه./827م.( احمد بن يوس���ف )درگذشته به 
س���ال 213ق/828 م.(، ابوعب���اد ثابت بن يحيى )ت���ا 215ق/830 م(، 
عمرو بن مسع���ده )درگذشته به سال 217ق/ 832 م(، محمدبن يزداد 
کث���م )درگذشته به  )درگذشت���ه ب���ه س���ال 230ق/844 م( و يحي���ى بن ا
غان فک���ر معتزلى بودند و همه 

ّ
س���ال 242ق/856 م(.46 اينان غالبًا مبل

کاتب خليفه  يحانى  گفته ان���د ر در ادب ذوق سليم���ى داشتن���د. اينکه 
بوده و به او بسيار نزديک، ظاهرًا بدين معناست که او هم در شمار چنين 
کرده اند و آن  که بسي���ارى آن را نقل  مردان���ى بوده است. داستانى است 
کثم و ثمامة بن اشرس در مجلسى  يحانى و يحيى بن ا که ر چنين است 
گ���ر بنا را بر رثاى  در حض���ور مأمون دربارۀ »عش���ق« بحث مى کرده اند.47 ا
يم، شايد بتوانيم بگوييم که  جانس���وزى که در مرگ مأمون ساخته بگذار
کاتب خاصش، بسي���ار صميمانه و وراِى  رابط���ۀ دوستانۀ ميان خليفه و 

روابط متعارِف بنده و خدايگان بوده است.

ي���خ بغ���داد؛ ج 12، ص 18. سمعانى؛  44. اب���ن ندي���م؛ طب���ع ته���ران، ص 196. خطيب بغ���دادى؛ تار
يخ االسالم ]سال هاى 211-220[، ص 311. انساب؛ ج 6، ص 214. ذهبى؛ تار

45. Le Vizirat `Abbāside de 749 à 936, 2 vols., Damascus, 1960.
46. Ibid, 1, pp. 218-239.

47. معج���م االدب���اء؛ ج 14، ص 55-56. نظي���ر همين مجل���س، ولى ظاهرًا بزرگ ت���ر از آن، در موضوع 
عش���ق در خان���ۀ يحي���ى ب���ن خال���د برمک���ى در س���ال 183ق/799م برقرار ب���وده اس���ت.  از سيزده 
يان و آرای  دانشمن���د حاضر در مجل���س فقط نام ثمامة از اي���ن ميان ذکر شده. فهرس���ت سخنگو
آنان را مسعودى در مروج الذهب، طبع شارل پاّل )بيروت، 1965 - 1979م(، ج 4، ص 246-236 

کرده است:  گرونه باوم ترجمه و تفسير  گوستاو ُفن  رده است. بخشى از اين فصل را  آو
Avicennas Risala f'l-`Išq und höfische Liebe," in Kritik und Dichtkunst )Wiesbaden: 

Harrassowitz 1955(, pp. 70-78.

يرا  کتاب���ت )دبيرى( جدا نب���ود، ز منص���ب وزارت در عم���ل از منص���ب 
ى مشغول بودند.  ک���ار کاتب���ان در بخش هاى مختل���ف ديوان بغداد به 
تنه���ا نويسندگ���ان دانشمن���د و توانا مى توانستن���د به دي���وان رسائل وارد 
شون���د. مأم���ون جاحظ را به بغداد خواند ت���ا او را در همين ديوان رسائل 
ط 

ّ
کاتبى عالوه بر تسل که طالب شغل  کارگيرد.48 معم���ول چنين بود  به 

کرده باش���د. اين علوم  ى  بى، مى بايست مدت ه���ا علم آموز بر زب���ان عر
ياضيات و هندس���ه و حساب و نحو و  عموم���ًا عب���ارت بود از: خوان���دن ر
لغ���ت و بيش از آن آموختن آداب ديوانى ايرانى و ادب و بالغت ايرانى. 
ير  کاتِب نمونه هميشه مى بايست صاحب قوۀ فصاحت باشد و در تحر

کار او بود.49 مستعد و ماهر؛ به عالوه خط خوش هم شرط 

يحان مشه���ور است، ممکن  يحانى يا ر که ب���ه ر بى  آن اسل���وِب خ���ط عر
گرفته شده باش���د. نويسندگان مسلم���ان اختراع  يحان���ى  اس���ت از نام ر
اساليب ششگانۀ خط )اقالم سّته( را به ابن مقله ابوعلى محّمدبن على 
ي���ر عباسيان )درگذشت���ه به س���ال 328ق/ 940م(، نسبت  فارس���ى، وز
يحان، توقيع  ق، ر

َ
مى دهن���د. اين شش قلم عبارتند از ثلث، نسخ، محّق

ى  گرچه نوشت���ۀ او قدر گفت���ه --  و رق���اع.50 ام���ا چنان ک���ه حاجى خليفه 
متأخ���ر اس���ت -- اي���ن اق���الم در همان دو ق���رن نخستي���ن هجرى شکل 
گرفت���ه بوده اند و ابن مقله تنها يکى از استادان اين خطوط بوده است.51 
کرده  بى را به دوازده قسم تقسيم  ابوحيان توحيدى نخستين خطوِط عر
يتس،  يحانى است.52برنارد مور و در تقسيم بندى او هم يکى از خطوط ر
يحانى منسوب  گفته اند خط ر ک���ه  کسانى اند  و بني���ا ابوت ظاهرًا اولين 
ى ترديد  يحانى است.53 فرانت���س روزنتال نيز با قدر ب���ه على بن عبيدۀ ر

گرفت. دليل آن معلوم نيست. شايد حسادت و  کناره  کرد و  کار  ز در آن ج���ا  48. جاح���ظ تنها سه رو
کار رسمى و  که جدّيت  يافته  که بر برترى او واقف بوده اند؛ شايد هم در کاتبان بوده  سعايت ديگر 
کار را با آزادى مطلق که  که قيود  مکاتب���ات ب���ا طنز و طيبت او سازگار نيست. يا شايد از آن جهت 
ق الکّتاب را هم در همين   اثر خود، الّرسالة فى ذم اخال

ً
مطلوب���ش بود، سازگار نيافته است. احتماال

کاتب شد )سوردل؛  يات  زم���ان نوشته است. جاحظ بار ديگر در زمان محمد ب���ن عبدالملک الز
کار بود. کتاب حيوان خود را  يات را بر س���ر آن  زارِت ز هم���ان، ص 254-270( و س���ه سال از زمان و

به نام همو پرداخته است.
49. Sourdel, Vizirat, pp. 568-569.
50. Calligraphers and Painters, A Treatise by Qād Aḥmad, son of mr-Munš, translated by V. 

Minorsky )Washington,1959(, p.56.
که در ضمن آن هر يک  مناظ���ره اى اس���ت از قرن سيزدهم هجرى ميان اين شش قل���م و دو قلم ديگر 

امتيازات خود را برمى شمردند؛ درباره ى آن ر.ک به: 
Der Wettstreit der Schriftarten, eine arabische Handschrift aus der Forschungsbibliothek 

Gotha, "Der Islam" )65)1988(, pp.301-16.
51. کشف الظنون؛ 2 ج، استانبول، 1941 م، 1: 711.

52. F. Rosenthal, "Abu Hayyān at-Tawhidi on Penmanship," in his Four Essays on Art and 
Literature in Islam )Leiden 1971(, pp. 20-49.

53. Moritz, "Arabic Writing," under the heading article "Arabia" in the first edition of The 
Encyclopaedia of Islam )1913-1936(: 1: 386a; Abbott, The Rise of the North Arabis Script 
and its Kur'ānic Development, with a full Description of the Kur'ān Manuscripts in the Orien-
tal Instiute )Chicago: The University of Chicago Press, 1939(, p. 36., n. l. Cf. Annemarie 
Schimmel, "Die Schriften und ihr kalligraphischer Gebrauch," in Grundriss der arabischen 
Phiologie, Band I: Sprachwissenschaft, ed. Wolfdietrich Fischer )Wiesbaden, 1982(, p. 
203.
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مقالهعلی بن عبيدۀ رحیاین، اديـب و متـرمج از يادرفتۀ آثار پهلوى

سال بيست و دوم،مشـاره چهــارم، مهـــر و آبـــان 1390  130

ب���ه همي���ن نتيجه رسيده اس���ت. استنباط اي���ن محقق���ان را ظاهرًا قول 
که پ���رده از عالقه اش به خط و  يحان���ى تأييد مى کند. عب���ارت او  خ���ود ر

خوشنويسى بر مى دارد، چنين است:54

گن���گ است، ولى معانى  کر اس���ت، ولى رازها را مى شنود؛  قلم 
يد از  گفتن آنچ���ه مى خواهد بگو را به روشن���ى بيان مى کن���د؛ در 
يد، فصيح تر از  باق���ل ناتوان تر است و با اين همه در آنچ���ه مى گو
که حاضرند تفسير مى کند و از  سحبان وائل است. افکار آنان را 

رند خبر مى دهد.55 که دو آنان 

کرده اند.56 در  کاًل يا جزئا - نقل  ى اي���ن عبارت مشهور را -  ادباى بسيار
نوشته هاى معروف به »ادب« اين عبارت را تنها در مباحث خوشنويسى 
بوط اس���ت، مى آورن���د و اين خ���ود نشان مى ده���د آثار  و آنچ���ه ب���دان مر

يحانى هم توجه داشته اند.57 متقّدم در بحث از هنر خط، به ر

که شعر مى گفته اند؛  کاتبانى م���ى آورد  يحانى را در شمار  ابن نديم ن���ام ر
کن���ار اب���ن مقّفع، فضل بن سه���ل، حسن بن سهل ب���رادر او و سهل بن  در 
که در مرگ مأمون ساخته،  هارون، صاحب بيت الحکمة.58 از مرثيه اى 

کرديم. يک بيت آن را طبرى آورده است: پيش تر ياد 

للمأم���ون الّدم���وع   
َ

أق���ّل لسُت أرضى ااّل دما من ُجفونى59م���ا 

وقت���ى هم، ابياتى سروده و ب���راى موسيقيدان مشهور، اسحق بن ابراهيم 
لح61 در  که سه ماه در فم الِصّ موصل���ى، فرستاده تا بخواند.60 زمانى ه���م 
که به او التفات نشده،  خان���ۀ حسن بن سهل بود و پيش خود پنداشت 

ابياتى در مدح حسن ساخت:

ه
َ
ياِدى و َمال

َ
ک يٌدِعن���دى َواَل َق���دٌم بعُدمدحُت اْبَن السهل ذاأل ِب���ذا

ه���م
َّ
و م���ا ذنُب���ُه و الن���اُس إاّل أَقل

ٌ
م يک لى َجّد

َ
کان ل  له إن 

ٌ
عيال

ى إذا َبَدا ْحَمُدُه ِللّن���اِس َحّتَ
َ
ُه ِفّىَ رأٌى عاَد لى ذلک الحمُد62َسأ

َ
ل

54. "Abu Hayyān at-Tawhidi on Penmanship," p. 24.
زنتال؛ همان، ص  55. باق���ل و سحبان وائ���ل دو مثل اند در ناتوانى در سخن و فصاح���ت )ر.ک به: رو

36، يادداشت 7-5(.
بيع االبرار؛ ج 3، ص  ي���د؛ 7 ج، قاهره،1940-1953م، 4: 197. زمخش���رى؛ ر ّبه؛ عقدالفر 56. اب���ن عبدر

246 و صولى؛ ادب الکّتاب؛ قاهره؛ 1922 م، ص 67.
يحانى«، ر.ک ب���ه: محمد بن حسن الطيب���ى؛ جامع محاسن  57. ب���راى دي���دن نمونه هايى از خ���ط »ر
Cal-« ؛ طبع صالح الدين المنّجد، بي���روت، 1962 م، لوح هاى 73-77 و مدخل بتتاب���ة الکّت���ا

ligraphy« در دائرة المعارف ايرانيکا به قلم غالمحسين يوسفى.
58. الفهرست؛ طبع تهران؛ ص 277.
59. طبرى؛ ج 8، ص 655 و قس با: 

The History of al-Tabari. vo. 32, The Reunification of the `Abbāsid Caliphate, translated  and 
annotated by C.E.Bosworth )Albany, 1987(, p. 240. Cf. Hans Ferdinand Uhrig, Das Kalifat 
von al-Ma'mun: aus den Annalen von at.-T.abari übersetzt und unter Heranziehung der son-
stigen bedeutenden Quellen ausführlich erläutert, Frankfurt/Main; Bern; New York; Paris: 
Lang, 1988 )Heidelberger Orientalistische Studien; Bd. 10(, pp. 312-13.

60. توحيدى؛ بصائر؛ ج 1، ص 76.
61. حسن بن سهل هم مانند برادرش فضل، مرّوج آداب و سنن ايران قديم بود. در قصر مشهور خود 
که در آن دانشمن���دان و ادبايى چون  در فم الصل���ح در نزديک���ى واسط پيوسته مجالس���ى داشت 

يق و جز ايشان حاضر مى شدند. ر.ک به:  سهل بن هارون، فراء، هيثم بن عدى، يحيى بن بطر
Stephan Leder, Das Korpus at-Haitam ibn `Ad )st. 207/822(, Frankfurt 1991, pp. 291-292.

که تهنيتى خطاب به دوستى  کرده  ابن تغرى بردى هم دو بيت از او نقل 
است:

ب���ذٍل ج���وِد  و  ي���ک 
َ
بمنزل سع���ودک فيهم���ا خَب���را و ُخْب���راَتَه���ّن 

ي���وم ک���ّل  دارالّسع���ادة  ج���ّرا63َفِم���ن  ���َم 
ُّ
َوَهل دارالهن���ا  إل���ى 

زش  ک���ه بتوان دربارۀ ار يحانى مانده، آن قدر نيست  ک���ه از ر اي���ن ابياتى 
گرچه پيداست در شاخه هاى مختلف شعرعرب،  کرد؛ ا ى  شعر او داور

از رثا و مديحه تا تهنيت و »اغانى«، شعر مى گفته است.

ى بوده، مهارت  کاتبان دانستنش ضرور يحان���ى با آنکه در آنچه ب���راى  ر
و است���ادى داشته است، ظاهرًا هي���چ موضوع خاصى را در صدر عاليق 
ى از معاصرانش، از ميان  و توّجه���ات خ���ود قرار نداده و به خالِف بسي���ار
که به آنه���ا عالقه نشان داده، خ���ود را وقف يکى  هم���ۀ رشته ه���اى علوم 
که  ين���ش و التقاط  گز از آنه���ا نک���رده است؛ يعنى ب���ه  واسطه ى عالقه به 
که  ى از شاخه هاى علوم اسالمى پرداخته؛ علومى  در او ب���وده، به بسيار
که قدرت فهم و درکشان وراى افق هاى معمول  کسانى بوده  مورد توّجه 
شناخت بوده است؛ بنابراين او را در هيچ زمينه اى استادى درجه يک 
ب���ه شمار نياورده اند و اينکه يکى از نويسندگان تراجم احوال ادوار اخير، 
ى )درگذشته به س���ال 1848م.(، او را لغوى و نحوى مى نامد  خوانس���ار
ک���ه از او برجا مانده و  )ص472(، باي���د با احتياط تلقى شود. در اقوالى 
اندک شم���ار هم نيست، به ندرت مى توان جهِت نحوى يا زبانشناختى 
بى از آنها به خوبى پيداست. ط او بر ظرايف زبان عر

ّ
يافت؛ هرچند تسل

ب���ا اي���ن وج���ود ه���م در نح���و و شع���ر و خط و ه���م در ديگ���ر عل���وم و فنون، 
کلّيات است.  يحانى بسي���ار اندک و محدود به  گاهى ه���اى ما دربارۀ ر آ
يافته  اي���ن نکت���ه را ابوحيان توحي���دى در همان ق���رن چهارم هج���رى در
اس���ت. ابوحي���ان حدود بيس���ت پند و حکم���ت از او نق���ل مى کند، ولى 
که چيزى دربارۀ اين مرد و عقايدش نمى داند؛ جز آنکه  اذع���ان مى کند 
»منطقى« بوده و در اواخر عمر زاهد شده است.64 از قوِل ابوحيان دربارۀ 
که م���ردى آزادانديش بوده و ظاه���رًا يکى از داليل  او همچني���ن برمى آيد 
که  اته���ام او به زندق���ه در زم���ان متوک���ل )233-247ق/ 847-861م( 
عصر محنت آزادانديشان بود، همين بوده است. چنين تلقِى منفى  اى 
که  نسب���ت به او مسلمًا بيش از اندازه دور از اعتدال است و بعيد است 
يژه او بيش از ه���ر چيز ديگر به »حکمت« مشهور بوده  درس���ت باشد؛ به و

62. حس���ن ب���ه خاط���ر اين ابي���ات صلۀ خوبى ب���ه او داد )ر.ک به: ُحص���رى قيروانى؛ زه���ر اآلداب و ثمر 
لب���اب؛ ج 2، قاه���ره، 1969-197م، ص 203-204. ياق���وت؛ معج���م االدب���اء؛ ج 14، ص 53 و  اال

صفدى؛ وافى بالوفيات؛ ج 21، ص 298.
َم جّرا« مثل است )ر.ک به: مجمع االمثال ميدانى؛ ج 3، ص 497 

ُّ
63. النجوم الزاهرة؛ ج 2، ص 231. »هل

.Lane, Lexicon, 8: p 3044 .279 ل عسکرى؛ جمهرة االمثال؛ ج 2، بيروت، 1988م، ص و ابوهال
64. بصائر؛ ج 4، ص 161-163؛ ج 22، ص 548-549، ج 3، ص 224، 290 و 334. همو؛ صداقة؛ 
يا به معن���اى »کالم« است؛ يعنى به  گو ص���ص 14، 120، 180، 181و 348. لف���ظ »منطق« در اين جا 
رديم. اما بايد توجه داشت که به جاى »المنطقى« در  همان معنا که پيش تر در نقل قول از ياقوت آو
کهن بصائ���ر »اللطعى« آمده )منقول در ابوحيان توحيدى، نوشته ى عبدالّرزاق  يکى از نسخه هاى 
محيى الدين، قاهره، 1949 م، ص 346، يادداشت 3(. از اين جا در نسبت »اللطفى«، هم که براى 

کرد و ظاهرًا آن نسبت هم با اين لفظ ارتباط دارد. يا بايد ترديد  کرده اند. گو او نقل 
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است و او را به اسم »حکيم« مى شناخته اند.

يحانى راه  ک���ه ر کرده اند  گفته و ديگ���ران تکرار  آنچ���ه ابن نديم درب���ارۀ او 
ک���ه مقصود از  »حکم���ت« مى پيم���وده، الاق���ل دو معن���ا دارد. مى دانيم 
که���ن آشنا باشد  که با آث���ار فلسفى و ِحکمى  »حکي���م« اواًل کس���ى ب���وده 
ک���ه دربارۀ حيات  ي���ا آنکه پزشک باشد؛ ن���ه آثار او، ن���ه جزئيات اندکى 
او دانست���ه اس���ت، هيچ يک بر پزشک���ى او داللت نمى کند. ب���ا آنکه آثار 
ی در موضوع حکم���ت و اخالق نوشت���ه است، ظاه���رًا عالقه اى  بسي���ار
ک���ه در حوزه هاى علمى آن زم���ان به سبب نهضت  ب���ه فلسفۀ يونانى - 
ترجمه، رواج و مقبوليت داشته -  نشان نداده است؛ بنابراين آوازه يافتن 
که خود علم بسيار و توانايى فک���رى او را مى رساند، به  او ب���ه »حکم���ت« 

احتمال بسيار ناشى از تأليف آثار »ِحکمى« است.

ي���ن آنها،  ي���ن آث���ار او در ادبي���اِت حکم���ى، احتم���ااًل مؤثرتر از زم���رۀ مهم تر
يِن  که خيلى زود َمَثل شده اند. ماندگارتر کلمات قصاِر اخالقى اوست 
تأليف���ات و تصنيف���ات او همين امثال اند. خطيب بغ���دادى و چند نفر 
ديگ���ر گفته اند که »على ب���ن عبيده را کتاب هاى خوبى است در ِحکم 
که آيا على بن عبيده  و امث���ال«.65 ب���ا اين همه به قطع و يقين نمى دانيم 
کرده است يا نه.  کتاب هاى مستقلى در اين موضوع تصنيف  کتاب يا 
ين ايشان،  که آثارشان به جا مانده و مشهورتر اولي���ن مؤلفان امثال عرب 
ابوعبي���د قاسم بن س���الم هروى )درگذشته، به س���ال 224ق/838م(، 
ابوفي���د مؤّرج بن عمرو سدوس���ى )درگذشته در ح���دود 204ه./819م.( 
و ابوعکرم���ۀ َضّب���ى )درگذشته ب���ه س���ال 250ق/864م.(، معاصران او 
که خاص امث���ال قديم نوشته اند، او را مؤلف  ى  بوده ان���د.66 چون در آثار
ى  که او بسيار هي���چ اثرى در اين موضوع ندانسته ان���د،67 محتمل است 
گنجانيده باشد. واردکردن امثال  کتاب هاى خود  از امث���ال ايرانى را در 
که با ترجم���ۀ کليله و دمن���ۀ ابن مقّفع به  که���ن در افسانه ه���ا و داستان ه���ا 
مي���ان مسلمانان راه ياف���ت، در اين زمان در بي���ن نويسندگان مقبولّيت 
که تا روزگار ما برجاست، اثرى است از  ک���رد. نمونه اى از آن  و رواج پي���دا 
يحانى دربارۀ  يحانى، سهل بن هارون.68 شواهدى از عقيدۀ ر دوست ر

ى؛ منتظم؛ ج 11، ص 45.   يخ بغداد؛ ج 12، ص 18. سمعانى؛ انساب؛ ج 6، ص 214. ابن جوز 65. تار
نى؛ لسان الميزان؛ ج 4، ص 242-243 و  ذهبى؛  ميزان االعتدال؛ ج 3، ص 144. ابن حجر عسقال

ابن تعزى بردى؛ النجوم الزاهرة؛ ج 2، ص 123.
يسندگان و آثار آنان ر.ک:  به:  بارۀ اين نو 66. در

R. Sellheim, Die Klassisch-arabischen Sprichwörtersammlungen, insbesondere die des Abu 
`Ubaid, `s-Gravenhang 1954; idem, EI2 s.v. "Mathal." Cf. R.Blachère, "Contribution à 
l'étude de la littérature proverbiale des arabes à l'époque archïque," Arabica I )1954(, 
pp. 53-83.

67. ميدان���ى )مجمع االمثال؛ ج 2، ص 22( يک���ى از مثال هاى او را در زمرۀ »امثال المولّدين« )يعنى 
ى است و در اين جا مقصود  »امث���ال نو«( ذکر مى کند. مقصود از اين لفظ امث���ال اخيرتر و  غير َبَدو

بية القديمه؛ ص 217، يادداشت 2(. مثل ايرانى است )مذکور در اثر: زلهايم؛ االمثال العر
کرده است:  که ابوالقادر مهيرى آن را تصحيح و ترجمه  68. مقصود النمر و الثعلب است 

La Panthère et le Renard, Publications de l'Univérsité de Tunis 1937; cf. M. Zakeri, EI2, 
s.v. "Sahl b. Hārun."

امث���ال و استف���ادۀ بجاى او از امث���ال را مى توان در نوشته ه���ا يافت.69 در 
روايتى که خطيب بغدادى )ج 12، ص 18( و سمعانى )ج 6، ص 214( 

کرده اند، آمده است: از احمدبن ابى ذيال نقل 

گفت���م: »ُزر غّبا تزَدد ُحّبا«.70  يحانى  به ابوالحسن على بن عبيدۀ ر
گف���ت: »اى ابوعلى، اين مثل مثل عوام است؛ خواص از آن پرهيز 
ي���ارة الثقه تح���رز المَقه«. ابن  دارن���د. حکيم گفت���ه است: »بکثرة ز
ابى ذي���ال مى گويد: »اين ماجرا را براى ابراهيم بن جنيد نقل کردم 

و او گفت: به خدا نيکو گفته؛ و سپس آن را از قول من نوشت«.71

يبًا يک معن���ا را مى رسانند، ام���ا سبک و نحوۀ  اي���ن دو جمل���ه ه���ر دو تقر
يحانى طرز سخن و بالغت آن  که ر بيانش���ان فرق مى کند. معلوم اس���ت 
را ه���م جزء اصلى سخ���ن ادبى مى دانسته و ظاه���رًا اهميت فصاحت و 
کالم نبوده است. پس عجب نيست  کمتر از پياِم  کالم پيش او  بالغ���ت 
که نام او  ک���ه او را در زمرۀ ُفصح���ا و ُبلغا مى شمرده اند و از همين جاست 

را در عداد اساطين »ادب« عرب آورده اند.

ى آورده  يحانى را در شمار دانشمندان و متفکران پرشمار ف���ان اس نام ر
يسى،  کن���ار بشر مر ک���ه به درب���ار مأمون آمد و ش���د داشته اند و نام او را در 
يسيه )درگذشته به سال 218ق/833  است���اد معتزلى و رئيس طايفۀ مر
کار خواسته مشرِب فک���رى او را نشان دهد.72  م(، آورده و ظاه���رًا ب���ا اين 
يحه  م���ى خوش قر

ّ
يحانى متکل با آنک���ه بيشتر مناب���ع موجود متفق ان���د ر

ب���وده،73 چيزى در اين باره از او نمانده تا بت���وان مسئله را دقيق تر بررسى 
کرديم، سي���اق عبارت  ک���ه در آغاز مقال���ه از ياقوت نق���ل  ک���رد. در قول���ى 
ک���الم به معن���اى معمول  ک���ه لفظ »ک���الم« را باي���د همين  ى است  ط���ور
کرد و »صناعة الکالم« در آن جا به معناى آرايش سخن است. در  تعبي���ر 
مى و 

ّ
ک���ه لفظ معناى متکل کالم( است  کالمى )به معناى علم  سي���اق 

که در اين عب���ارت نام آنها آمده است،  االهيدان���ى دارد.74 هر سه نفرى 
ع���الوه ب���ر آنک���ه در ادب فصيح و صاح���ب سبک بوده ان���د، پيرو اصول 

معتزله و از استادان آن مکتب فکرى هم بوده اند.

يق سن���ت نمى ديده اند. اين  يحان���ى را بر طر گروهى ر که  ���م اس���ت 
ّ
مسل

معنا را انتساب او به زنديقان تأييد مى کند. اتهام زندقه که به او زده اند، 

ق الملک و سياسة  ردى؛ تسهيل النظر و تعجيل الظفر ف���ى اخال 69. ر.ک ب���ه: يادداش���ت 55 و 63. م���او
الُملک؛ بيروت، 1987 م، ص 126 و ُاسامة بن منقذ؛ لباب اآلداب؛ قاهره، 1935 م، ص 440.

Salem M.H. Hadrusi, al-muntahā pil-Kamāl des muh.ammad Ibn Sahl Ibn al-Marzubān 
al-Karhi cgest.ca. 345/956( )Berlin 1988(, p. 168.

کرده اند: برای مثال ر.ک به: ميدانى؛ مجم���ع االمثال؛ ج 2، ص 85. مثل  70. اي���ن مث���ل را بسيار نق���ل 
Lame, Lenixon )6: 2222(  ب���ه گلست���ان سعدى هم وارد شده  است. )ر.ک به: گلستان، ص 99 و

.)under "Gibb."
يخ بغداد؛ ج 5، ص 54. بارۀ ابن ذّيال ر.ک به: تار 71. در

.33.n ,204 .p ,3 ,Theologie und Gesellschaft .72
کوال؛ اکمال؛ ج 4، ص 232 و ذهبى؛ مشتبه؛ ص 324. 73. المحاسن و االضداد؛ ص 26. ابن ما

کالم در آن  74. يک���ى از رسائل جاح���ظ، رساله اى است با نام من فضيلة صناعة الک���الم و مقصود از 
مسلم���ًا عل���م کالم است. منتخباتى از اي���ن رساله در الم���ورد )4/7، 1974( ص 216-220 چاپ 

شده است.
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احتم���ااًل از معتزلى ب���ودن او ناشى شده و از عقي���ده به مخلوق بودن قرآن 
ک���ه مأمون سخت از آن دف���اع مى کرده است. خود مأم���ون را هم زنديق 
ين«؛76 نه از جهت دفاع از عقايد دينى ايران  خوانده ان���د75 و »اميرالکافر
قب���ل از اسالم، بلک���ه مخصوصًا از جه���ت مدارايش با شيعي���ان و تأييد 
گفته  يق سنت بوده،  که خ���ود بر طر عقاي���د معتزله. يک شاعر معاصر او 

است  هرکه به مخلوق بودن قرآن قائل شود، زنديق است.77

ين  يحان���ى بى هي���چ ترديد ي���ک از بهتر قط���ع نظ���ر از عقيدۀ مذهب���ى، ر
ک���ه ب���ا دو ادي���ب  ي���ن« ادبي���ات اسالم���ى اس���ت  ر نمايندگ���ان »عص���ر ز
ايرانى تبار، ابن مقّفع )درگذشته به سال 142ق/ 759 م.( و عبدالحميد 
کاتب. درگذشته به س���ال 132ق/ 749 م(،  ب���ن يحيى )عبدالحمي���د 
آغ���از مى ش���ود و در آث���ار ادبايى چون جاح���ظ و ابن قتيب���ه )درگذشته به 
ز ادبيات اين عصر،  س���ال 276ق/889 م( ب���ه اوج مى رسد. عنصر ب���ار
پيشرف���ت نثر است. تحت تأثير فرهنگ ايرانى و بر اثر تالقى اين فرهنگ 
ب���ى، منطقۀ شهرنشي���ن عراق اب���زار الزم براى بيان  با سن���ن اسالمى و عر
کوشش ه���اى فکرى و معن���وِى اين جامع���ه ى جديد را ب���ه دست آورد. 
دين« 

َّ
ک���ه »امث���ال المول ز اين تح���ّول، ظه���ور آن چيزى است  نمون���ۀ ب���ار

که ادبيات منثور دوران  مى خوانن���د. در پايان قرن دوم، يعنى آن هنگام 
تکوي���ن خود را گذرانده بود، معجزه به تمامى محقق شد. عنصر دوم در 
که داغ خ���ود را بر آن زده، نهضتى است  ين«  ر شکل گرفت���ن اين »عصر ز

78.sprit dadab - که آن را بنا بر مرسوم »روح ادب« مى گويند فکرى 

که  در  اي���ن جريان انسان مداران���ۀ مذکور در آثار معروف ب���ه »ادب« است 
يحانى به حلقۀ پرشور  زتر از هر جاى ديگر ديده مى شود. ر يحانى بار نقش ر
���ق دارد که از زمان برمکيان ب���ا بيت الحکمۀ بغداد مرتبط 

ّ
متفکران���ى تعل

بى  بوده اند.79 ترجمۀ آثار ادبى و ِحکمى ملل قديم، خاصه ايرانيان، به عر
که در ربع آخر قرن اول هجرى آغاز شد، در آثار ابن مقّفع به اوج خود رسيد. 
بيت الحکمه در زمان خالفت هارون الرشي���د )170-193ق/809-786 
م.( و تح���ت توّجه���ات برمکيان تأسي���س شد. مردانى چ���ون ابوسهل بن 
نوبخت )درگذشته به س���ال 193ق/ 808 م.؟(، ابان الحقى )درگذشته 
در حدود 200ق/ 815 م(، سهل بن هارون که به بزرگمهر اسالم مشهور بود 
)درگذشته به سال 215ق/830 م( و على بن عبيده بر اثر ابن مقّفع آمدند 
کردند. بدبختانه از  و در انتخ���اب و ترجمۀ کتاب هاى ايرانى از او تبعّيت 
سه���م اينان در تکميل اين عمارت زبانى که پيشينيانشان چنان عالى و 

يادى نمى دانيم. شکوهمند ساخته بودند، چيز ز

يات، هم على الخصوص  ير معتصم، ابن الّز ز 75. ابن نديم؛ الفهرست؛ طبع فلوگل؛ ج 1، ص 338. و
قه اش به ترجمۀ آثار بيگانه به زندقه متهم شد. به سبب اهتمام و عال

يخ يعقوبى؛ 2 ج، ج 2، ليدن، 1883، ص 546. 76. تار
کثير؛ البداية و النهاية؛ 14 ج، قاهره، 1929-1939 م، 10: 279. 77. ابن 

78. Régis Blachère, "Moments" tournants dans la littérature arabe," Studia Islamica 24 
)1966(, pp.8-9.

79. M.G.Balty-Guesdon, "Le Bayt al-Hikma de Baghdād", Arabica 39 )1992(, pp. 131-50.

گرد  يحانى  کن���ده درب���ارۀ ر ک���ه از خالل مناب���ع پرا گاهى ه���اى اندک���ى  آ
آورده اي���م، تنها بعض���ى جنبه هاى شخصيت او را بر م���ا روشن مى کند. 
که فک���ر او را بهتر نش���ان مى دهند، غالبًا از مي���ان رفته اند و  آث���ار ادبى او 

کنون به دست نيامده است. کاملى از او تا  هيچ اثر 

کتاب ه���اى او دربارۀ امث���ال و حکم در  مى گوين���د نسخ���ه اى از يک���ى از 
کتاب هاى فراوان  ي���ن  ى مى شود.80 تنها عناو دارالکتب مصر نگه���دار
او در معجم ه���اى شرح احوال بزرگان باق���ى مانده و اين معجم ها دربارۀ 
کتاب ها ش���رح و توضيحى نياورده اند. در نتيج���ه دانسته هاى ما  خ���ود 
ثار به غايت اندک است؛  کثيراآل درب���ارۀ آثار ادبى و سبک اين نويسندۀ 

گر نگوييم هيچ است. ا

کام���ل و قابل اعتم���اد از  ب���راى آنک���ه بتواني���م ب���ه ق���در امک���ان فهرست���ى 
کتب  که در  ين���ى را  ي���م، الزم است عناو يحان���ى فراهم آور کتاب ه���اى ر
کتبى چون آثار ابن نديم و ياقوت  کنيم؛ يعنى  تراجم قديم آم���ده بررسى 
و صف���دى )درگذشت���ه ب���ه س���ال 764 ق/1362م( و ج���ز ايش���ان )مثاًل 
اسماعي���ل پاشا بغ���دادى، درگذشته ب���ه س���ال 1920 م(. چهار فهرست 
کامل در اختي���ار ماست: در الفهرست به تصحي���ح فلوگل )ج 1،  ظاه���رًا 
کت���اب ذکر ش���ده و در طبع تج���ّدد )ص197( 56  ص 119( 55 عن���وان 
کتاب را ذکر مى کند؛ َصَفدى  عن���وان؛ ياقوت )ج 14، ص 55-54( 52 
کت���اب و اسماعيل پاشا )هدية العارفين، ج  )ج 21، ص 297-296( 52 
ى )ص: 472( هجده کتاب  1، ص 668-669( 53 کتاب را؛ خوانسار
که حاج���ى خليفه در کشف الظنون )ج  از او برمى شم���رد. عجيب است 
کت���اب از او نام مى برد؛ ام���ا در ذيل اسماعيل  2، ص 1468( تنه���ا ي���ک 

کتاب ذکر شده است.81 کتاب او نام ده  پاشا بر 

کت���اب به دست  ک���م شصت عنوان  از مقابل���ۀ همۀ اي���ن منابع، دست 
گفته ه���اى اين نويسندگان  کامل  مى آي���د. آنچه باعث ع���دم يکدستى 
کاتب���ان است يا استفادۀ آن���ان از نسخه هايى  شده، ظاه���رًا يا بى دقتى 
ک���ه در اختيار مصّححان جديد بوده  از الفهرس���ت به غير از نسخه هايى 
گر ب���ه همۀ نسخه هاى اي���ن آثار چاپ شده دست���رس داشتيم،  اس���ت. ا
ى از »تصحيحات« و »توجيه���ات« و »اصالحاتى«  مى توانستي���م بسي���ار
کلمۀ بظاهر  کرده اند تا براى ي���ک عبارت ي���ا  ک���ه مصّحح���ان جدي���د  را 
کتاب ها  ين  يم. اندکى از اين عناو نامفهوم معنايى بيابند، ناديده بگير

تى اَقَتَنتها الّدار 
ّ
80. زرکلى؛ اعالم؛ ج 4، ص 310. ر.ک به: فهرست المخطوطات، نشرة بالمخطوطات ال

م���ن سن���ة 1936 - 1955،  قسم 1-3، ج 1، تصنيف فؤاد سّيد، قاه���ره: دارالکتب، 1961-1963 م، 
گذشته )1938م/1357ق( به  که در قرون  يسى است جديد  ص 228-229. اين نسخه دستنو
ى يک نسخۀ محفوظ در دارالکتب به رقم ادب 71  ر از رو دست محمد فهمى بن محمد الغندو
يس���ى شده است، 243 صفحه دارد و هر صفح���ه 21 سطر و نام آن جواهرالکلم و فرائد الحکم  بازنو
گر کسى بتواند در اين  ردن ميکروفيلم آن به جاي���ى نرسيد. ا اس���ت. کوش���ش من براى به دست آو

يم. يى به من برساند، سخت سپاسگزار او کار يار
81. ايض���اح المکن���ون فى الذيل کشف الظنون؛ 2 ج، استانبول، 1945-1947 م، ج 1، ص 379، ج 2، 

صص 262، 264، 268، 275، 276 و 277.
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ين بسي���ار مغتنم اند و  گان���ه در منابع ديگر آم���ده است.82 اين عناو جدا
يحانى مى  کنند.  کمک شايانى در جمع فهرست آثار ر

که عاليق او متن���وع بوده است  يحان���ى معلوم مى ش���ود  کتاب ه���اى ر از 
کتاب ها را تا ح���دى معلوم  و بررس���ى دقي���ق اين عنوان ه���ا موض���وع آن 
کمک  که به  يم  مى کند؛ با اين ح���ال چون مطالب مستقل ديگرى ندار
آنها استنتاجات به دست آمده از عنوان کتاب ها را تأييد کنيم، ممکن 
ى بررسى شتاب���زده و سطحى  اس���ت براحتى دچ���ار اشتب���اه شويم. ب���ار
کتاب هاى او چند شاخه از مطالعات ادبى  که  ي���ن نشان مى دهد  عناو
يِن« تمدن اس���الم را شامل مى شده است؛ از  ر و علم���ى رايج در »عصر ز
يۀ موسيقى، ادب، نقد ادب،  ي���خ، نظر ى است دربارۀ تار آن جمل���ه آثار

افسانه ه���ا و موضوع���ات متن���وع ديگ���ر. از اين ج���ا 
که  تصوي���ر متفک���رى ذوابع���اد پيش چش���م مى آيد 

حوزۀ عاليق علمى  اش وسيع بوده است.

که در پى خواهد آمد، دربارۀ  مالحظات مقدماتى 
يحان���ى اس���ت. همين  دو عن���وان از آث���ار متع���دد ر
که با  مالحظ���ات مقدماتى غناى مطال���ب ادبى را 
ى  ن���ام او پيوند خ���ورده، نشان خواه���د داد و تصور
اجمال���ى از موض���وع ديگر آث���ار او در خواننده ايجاد 
کرد. ابوحي���ان توحيدى پ���س از نقل چند  خواه���د 
کتاب هاى او  يحان���ى، دربارۀ يکى از  قصه دربارۀ ر

مى گويد:

که بر عقل استوار و ادب  کالمى است  کتاب المصون  کالم او در 
که بهرۀ آن از علم اندک است.  لت مى کند. هرچند  آشکار او دال
ک���ه من خبر  کتابن���د، تا آن جا  م���ردم خراس���ان ج���دًا شيفتۀ اين 
که از رؤس���ا و سپاهيان بود، زمانى  يون،83  ک���ه يکى از دهر يافتم 

که »مصون شما برتر از قرآن شماست«.84 گفته بود  گروهى  به 

ک���ه در اي���ن عبارت اس���ت، نمى گ���ذارد معناى دقي���ق آن را  کندگ���ى   پرا
کت���اب مص���ون از عل���م فقط رأى  يابي���م. معل���وم نيس���ت به���رۀ اندک  در
ابوحي���ان است ي���ا ديگران هم ب���ر اين عقي���ده بوده اند. ظاه���رًا ابوحيان 
کت���اب را نخوان���ده ب���وده ي���ا حت���ى آن را نديده ب���وده اس���ت. از نوشته او 
کتاب در بين مسلمانان خراسان در قرن چهارم هجرى  که  آشکار است 
مقبولي���ت داشت���ه و حتى پيروان يک فرقۀ منکر خ���دا نيز آن را خوشايند 
که مص���ون در حقيقت  يم  گم���ان بر مى يافته ان���د. آنچه باع���ث مى شود 
کتابى ب���زرگ بوده و در بي���ن ايرانيان محبوبّي���ت داشته، اين است  ه���م 

رده و ابوحيان  يحانى، الطاووس را آو کتاب ر 82. ثعالب���ى در ثمار القل���وب؛ ص 478-479، نام يک 
گفته است. به  کتاب المص���ون او  بارۀ  توحي���دى در البصائ���ر )ج 4، ص 162-163( چيزهاي���ى در

صفحۀ بعد رجوع شود.
کواشون. يهر و  گلدز يه ر.ک به: دائرة المعارف اسالم؛ ج 2، ذيل همين مدخل، به قلم  بارۀ دهر 83. در

84. بصائر؛ ج 4، ص 163-162.

کتاب  يحان���ى نشانده است. به واسطۀ  ک���ه ابن نديم آن را در صدر آثار ر
کتاب مص���ون خبر مى يابي���م و آن االع���الم بمناقب  ديگ���رى از محت���واى 
االسالم85 ابوالحس���ن عامرى است )درگذشته به سال 381ق/ 991م(. 
گاه از سنن فرهنگى و فلسفى ايران پيش  که دانشمندى است آ عامرى 

کتاب خود مى نويسد: از اسالم86 در صفحۀ 159 - 160 

که فرم���ان مى دهد به مکارم  کتاب���ى دارند به نام »أبستا«  مجوس 
ق و توصيه مى کند بدان. همۀ اين اوصاف را عبداهلل بن مقّفع  اخال
کتاب���ش به نام االدب الکبير و على بن عبيده در کتاب مصون  در 

خود جمع کرده است.

که اين عبارت  کرده  کتاب عامرى، عبدالحميد غراب، توجه  مصحح 
ي���ن عب���ارات آن اس���ت؛  از مهم تر کت���اب اإلع���الم 
ک���ه مى گوي���د ابن مقف���ع  مخصوص���ا از آن جه���ت 
که  کت���اب االدب الکبي���ر )ک���ه درست ت���ر آن است 
اآلداب الکبي���ر خوان���ده ش���ود( را ب���ه خ���الف تصور 
کتاب تأليفى  معمول، خود تصنيف نکرده، بلکه 
که او از اوستاِى  است از حکم و دستورات اخالقى 
ک���رده بوده اس���ت.87 ظاهرًا  بى نقل  پهل���وى ب���ه عر
از نظ���ر احسان عب���اس ارتب���اط آداب الکبير و اوستا 
چندان چي���ز مهمى نيس���ت، بلکه آنچ���ه اهميت 
ى از  دارد چي���ز ديگرى اس���ت؛ مى نويس���د: »بسيار
کتاب در ِحک���م يونانى مذکور اس���ت« و بعضى شواهد  گفته ه���اى اي���ن 
جال���ب توجه هم از اي���ن پندها و حکمت هاى يونانى م���ى آورد، اما بعد 
که حکم يونانى ممک���ن است در ادوار قديم تر وارد اوستا شده  مى گويد 
باش���د.88 احسان عب���اس ظاهرًا به اين دليل به چني���ن نتيجۀ ناموّجهى 
کت���اب مختارالِحکم مبشر ب���ن فاتک )درگذشته در  ياده بر  که ز رسي���ده 
کرده است. مبّشر به ندرت منابع خود  حدود 480ق/1807 م.( اعتماد 
که جمع آورده بى رعايت دقت و دلبخواه به  را ذک���ر مى کند و ِحکمى را 
گفت محتمل تر  اي���ن و آن شخص مشهور نسب���ت مى دهد.89 مى ت���وان 

85. طبع مصر، قاهره، 1967 م.
بارۀ ايران قديم و به فارسى نوشته بوده است  کتاب هايى در يد بلخى بوده و  گرد ابوز 86. عامرى شا
بن؛ مدخل »عامرى« در دائرة المعارف ايرانيکا؛ ج 1، ص 932-933 نيز: مقاله  کر )ر.ک ب���ه: هانری 

عالى محمد ارکون مذکور در يادداشت شمارۀ 6. نيز: 
Everett K. Rowson, "Anunpublished work by al-`Amir and the date of the Arabic De 

causis," JAOS 104 )1984(, pp. 193-99; idem, A Muslim Philosopher on the Soul and its 
Fate: al-`Āmirs kitāb al-Amad `alā l-abad, New Haven, 1988.

87. اعالم؛ ص 61 - 62. تحليل مختصر محتواى آداب الکبير را مى توان در اين مقاله يافت: 
J.D. Latham, "Ibn al-Muqaffa and early `Abbāsid prose, " in `Abbāsid Belles-lettres 

)Cambridge: Cambridge University Press, 1990(, pp. 57-64.
88. ر.ک به: مدخل »األدب الکبير« در دائرة المعارف ايرانيکا؛ 1: 445-446. همو؛ »نظرة جديدة فى 
بي���ه، س 52 )1977(، ص 543- بع���ض الکتب المنسوبه الب���ن المقّفع«، مجلة مجمع اللغة العر

.546
ي���د، 1958. براى اينکه  ى؛ مادر 89. مخت���ار الحک���م و محاسن الکلم؛ به تصحي���ح عبدالرحمان بدو
کافى  کند، ذکر يک نمونه  ی پيدا  کتاب تصور خوانن���ده از شيوۀ آشفتۀ مبشر بن فاتک در تأليف 
اس���ت. در ادب الصغي���ر، بي���روت، 1964 م، ص 24؛ ترجمۀ ِرشر، اشتوتگ���ارت، 1915، ص 11 آمده 

از زمرۀ مهم ترين آثار 
ابوعبيده در ادبياِت حمکى، 

احامتالً مؤثرترين آنها، 
کملات قصاِر اخالىق اوست 

که خيلى زود َمَثل شده اند. 
ماندگارتريِن تأليفات و 

تصنيفات او همني امثال اند.
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بى  ک���ه از صافِى ترجمه هاى عر که بعضى مأثورات اوستايى  آن اس���ت 
ردشتى خود را از دست داده، رنگ ديگر يافته و  گذشته و صبغۀ دينِى ز

سرانجام به فيلسوفان قديم يونان نسبت داده شده است.90

گفتۀ جالب توجه عامرى اي���ن نکته نيز به دست مى آيد  در ه���ر حال، از 
که کتاب مصون على بن عبيدة عالوه بر آنکه در محتوا شبيه آداب الکبير 
ابن مقّفع بوده، تأليفى بوده از اصول اخالقى و شايست ناشايست هاى 
کتاب اوستا. نقط���ۀ اوج ترجمۀ نوشته هاى پهلوى به  ِى مأخوذ از  رفت���ار
ب���ى آثار ابن مقّفع بود، ولى در آثار او متوقف نماند و على بن عبيدة و  عر
معاص���ران او، چون سهل بن هارون و ابان الحقى، پى آن را رها نکردند. 
که منابع  گر آن طور  که بر سر مصون چه آمده اس���ت؟ ا س���ؤال اين است 
کتاب آداب الکبير  کتاب با اهميتى بوده، چرا چون  ما مى گويند، چنان 
ابن مقّف���ع از آزمون زمان سربلند بي���رون نيامده است؟ آيا کتاب حقيقتًا 
که  از بي���ن رفته است؟ يافتن پاسخ درست اي���ن پرسش ها الزم مى کند 

کوتاه بزنيم به مطلبى ديگر. يزى  گر

کتاِب معروف به االدب الصغير که مدت ها گمان مى رفت از ابن مقّفع بوده 
و تکمل���ه اى بوده بر کت���اب آداب الکبير او، اکنون بى هيچ شک و ترديدى 
معلوم شده که از او نيست. اين کشف على الخصوص مديون مطالعات 
يشتر و احس���ان عباس اس���ت.91 قسمت  گابريل���ى، گوست���او ر فرانچسک���و 
کت���اب ادب الصغير ترجمه هاي���ى است از دو متن پهل���وى: اوليِن  عمدۀ 
آنها گفتارهايى منسوب به حکيمى پارسى و دوميِن آنها پندنامه اى است 

پارسى، و هر دو مذکور در جاويدان خرد مسکويۀ رازى.92

ادب الصغي���ر عالوه بر اي���ن دو متن قسمت هاى ديگ���رى هم دارد: يک 
گوينده و 27 قول منقول از کليله و دمنه،  مقدمه، بعضى جمالْت بى نام 

يمها فى السيرة  است: »َوَمن َنَصَب َنفَسه للناِس اماما فى الّدين، فعليه أن يبدأ بتعليم نفِسِه و تقو
و الطعم���ة، و ال���ّرأِى و اللف���ِظ و األْخداِن، فيکون تعليُم���ُه بسيرِتِه أبلَغ ِمن تعليِم���ه بلساِنِه، ِفاّنُه کما 
 الحکمة يروق العي���وَن و القلوَب و ُمعلّمُ نفِسِه و 

ُ
ک���الَم الِحمک���ِة ُيوِفُق األسماَع، فکذلک َعمل أّن 

ِبِهم«. ِم الناِس و ُمؤِدّ ِ
ّ
فضيل ِمن ُمعل ِل و الّتَ  باالجال

ُ
ُبها أحّق

َ
ُمؤّد

کرده: به هرمس  رده و هر بار آن را به يک حکيم منسوب  کتاب خود آو مبشر اين روايت را چهار بار در 
کتاب او پس از او  )ص 26(، به سولون )ص 39(، به افالطون )ص140( و به لقمان )ص 279(. از 
ى است. چندين بار هم کتاب را  ر ينشان شهرزو که بهتر کرده اند  يسندگان استفاده  ى از نو بسيار

کرده اند و چندين نسخه از ترجمۀ فارسى آن موجود است؛ ر.ک به:  به فارسى ترجمه 
F. Rosenthal, "Al-Mubashir ibn Fātik. Prolegomena to and Abortive Edition," Oriens 

13/14 )1961(: 132-58.
گوتاس:  بارۀ اين فرايند انتقال حکم از يک فرهنگ به فرهنگ ديگر ر.ک به: اثر  90. در

Dimitri Gutas, Greek Wisdom Literature in Arabic translation, A study of the Graeco -Arabic 
Gnomologia, New Haven: American Oriental Society 1975 )American Oriental Series, 
60(.

91. احسان عباس؛ »نظرة جديدة فى بعض الکتب المنسوبه البن المقّفع«؛ ص 538-580. همو؛ 
مدخل »األدب الصغير« در دائرة المعارف ايرانيکا و مراجع او در آن جا.

ى با عنوان الحکم���ة الخال���دة؛ قاه���ره، 1952، ص 68 - 74 )برابر  92. تصحي���ح عبدالرحم���ن ب���دو
ب���ا صفح���ات 16-26 االدب الصغي���ر( و ص 74-84 )براب���ر با صفح���ات 39-47، 50 و 52 ادب 

الصغير(. ر.ک به: مقالۀ هنينگ: 
W.B. Henning, "Eine arabische Version mittelpersischer Weisheitschriften," ZDMG 106 

)1956(, pp, 73-77. This has been translated by M.S. Khan, "The Jawidan Khirad of 
Miskawaih," Islamic Culture 35 )oct. 1961(, pp. 238-243.

کتاب  ک���ه همچنان که احسان عباس به درستى متذکر شده، از آن رو به 
کنند.93 کتاب را به ابن مقّفع توجيه  اضافه شده اند تا انتساب 

کت���اب او در پى ه���م آمده اند، »من  ک���ه در  مسکوي���ه يک���ى از دو مت���ن را 
کالم حکيم فارسى« خوان���ده و ديگرى را »وصية للفرس«،94 اما در ادب 
کليله و  ک���ه از  الصغي���ر هيچ ي���ک از دو متن عنوان���ى ندارند و با عباراتى 
گنجانيده اند، از هم ج���دا شده اند. به  دمن���ه و ديگ���ر منابع در بين آنه���ا 
کوتاه تر است و  ک���ه در ادب الصغير آم���ده  ع���الوه متن »وصية للف���رس« 
يدان خرد را دارد.  تنه���ا چهار صفحۀ اول از دوازده صفحۀ مذکور در جاو
گنجانيده اند، هم  اختالف ميان اين دو متن و آنچه بعدًا در ميان آن دو 
در ط���رز بيان پيداست و هم در فراوانِى اصطالحات اسالمى در آن متون 
الحاق���ى. »م���ن کالم حکيم فارس���ى« و »وصية للف���رس« بى ترديد از قلم 
يده است. هرکس متوجه وحدت موضوع، طرز بيان و تشابه  يک نفر تراو
اصطالح���ات هر دو متن مى شود. اين شباهت ه���ا و اختالف آن با بقيۀ 
مطالب ادب الصغير اول چيزى بود که محققان را به ترديد در اعتبار اين 
که اين دو متن را تحت يک عنوان جديد با هم  مت���ن س���وق داد. همين 
کنار هم اند، خود دليل  ى هم در  يدان خرد مسکويۀ راز آورده اند و در جاو
موّجه���ى است بر اينکه اي���ن دو از اصل به هم پيوسته بوده اند؛ به عالوه 
کالم حکيم فارسى« با مختصرى تغيير در »وصية  بعض���ى مطالب »من 
للف���رس« تک���رار شده است؛ مث���اًل در اولى آمده است »ف���إن الهوى عدو 
که  العقل«95 و در دومى مى گويد: »الهوى آفة العقل«. غرض اين نيست 
گمان برد؛ چنين نيست،  از اي���ن قبيل مثال ها مى شود به يکسانى متن 
که احتمال ظهور اي���ن قدر همسانى در نوشته يا  ول���ى مطلب اين است 

نوشته هاى نويسندۀ واحد بيشتر است.

ک���ه مى گوي���د اي���ن نويسن���دۀ واحد  ب���ه نظ���ر م���ا دالي���ل موجه���ى هس���ت 
يحان���ى است. سبک و محتوا و ن���وع تأليف هر دو متن تا  على بن عبي���دۀ ر
يحانى است؛ اما برهان  يادى نشان مى دهد که هر دو متن اثر طبِع ر حدى ز
قاطع بر صّحت اين انتساب قطعه اى است که در کتاب محاضرات االبرار 
و مسامرات األخيار منسوب به ابن عربى آمده است. نام اين قطعه »وصية 

على بن عبيدة للمأمون فى الحسد« است و چنين مى گويد:

يش يافتى، درمان کن به سرکوبِى آن  حس���د را چ���ون آن را در خو
کوچک شمار.  که را به حسد معروف است  ب���ه سرزنش، و هر آن 
گر شد به ت���و نمى رسد. هر  نعمت���ى از محسود جدا نمى ش���ود و ا
مخلوق���ى را نعمتى اس���ت، هرچند از تو پوشي���ده باشد. نعمت 

کد اص���ل بعضى عب���ارات مذکور در  93. ر.ک ب���ه: مدخ���ل »االدب الصغي���ر« در ايرانيک���ا. شائ���ول شا
يافته است:  ادب الصغير را در متون پهلوى باز

"From Iran to Islam: Notes on some themes in transition," Jerusalem Studies in Arabic and 
Islam 4 )1984(, p. 32, n. 4: and p. 43, n. 10.

 به »وصّيت« به انگليسى testament ترجمه مى کنند، ولى لفْظ معادل »پند« 
ً

94. »وصي���ة« را معموال
F.R.C Bagley )London 1964(, pp. lxx- :فارس���ى است )ر.ک به: ترجمۀ نصيحة  الملوک غزالى

.)lxx iii, 110,n.4.
يدان خرد؛ ص73 و ادب الصغير؛ ص24. 95. جاو
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ان���واع و اقسام���ى دارد و آنچه خداوند متعال ب���ه بنده اش داده، 
از سالم���ت نفس و عافيت ج���وارح، بر همۀ دنيا برترى دارد و چه 
که بر آن حسد  که نعمتش بيش از آن نعمتى است  بس���ا حاسد 
گر به شک���ر آنچه ب���ه او داده شده مشغ���ول شود،  مى ب���رد؛ پ���س ا
بسي���ار ب���راى او بهتر اس���ت؛ و حسد ب���ر دو نوع اس���ت: سبزرنگ 
که  کدر )يعنى حسرت(  ک���ه دل را مى شکافد و  )يعنى حرص( 

در معاش حادث مى شود.

ک���ه در »وصي���ة للفرس«  يب���ًا همانى اس���ت  اي���ن نق���ل ق���ول طوالن���ى تقر
ي���دان خرد )ص 81 - 82( آمده است. در ادامۀ آن جمله اى مى آيد  جاو
يدان خرد نيست و حکِم نتيج���ۀ سخن را دارد. همين جمله  ک���ه در جاو
ي���دان خرد مسکويه  از احتم���ال اقتب���اس مؤلف کتاب محاضرات از جاو
کامل ت���رى از اين اثر دسترس���ى داشته  مى کاه���د. او احتم���ااًل به نسخ���ۀ 
که به اين قطع���ه داده اند، احتمااًل بيشت���ر بر اين داللت  اس���ت. عنوان���ى 
کرده تا اينکه  يحانى براى مأم���ون ترجمه  ک���ه اين »وصّيت« را ر مى کند 
يرا حرف »ل-« هم به معناى »براى« است، هم  وصاياى خوِد او باشد؛ ز
به معناى »به«.96 اين عبارت در ادب الصغير نيست، چون ادب الصغير 

کوتاه تر است و تنها چهار صفحه از »وصيت« را در آن آورده اند.

بى آمده در انتساب الاقل بخشى  آنچ���ه در محاضرات منسوب به ابن عر
يحان���ى دليلى است قاط���ع، اما ب���راى انتساب  از »وصي���ة للف���رس« به ر
ک���ه نشان  کافى نيس���ت. ام���ا شواهد ديگ���رى هست  کام���ل مت���ن ب���ه او 
يحانى اس���ت. ماوردى )درگذشته به سال  مى ده���د نويسندۀ کل متن ر
يحانى نقل کرده است: »عقل و هوی  450ق/1058م( اي���ن جمل���ه را از ر
دشمن ان���د؛ يار عق���ل بخت است و هم���راه هوی نومي���دى است. نفس 
ميانج���ى اس���ت. هر چه از اي���ن دو بب���رد، در قدرت اوس���ت«.97 جزء اول 
اي���ن نقل قول در »وصية للفرس« و در پندهاى »حکيم فارسى« هم آمده 
اس���ت.98 با آنکه فراوان���ى عبارت »العقل و الهوى ض���ّدان« و نظاير آن در 
که  زى از قّوت اين دليل مى کاهد، باز بايد به خاطر داشت  ادبيات اندر
ک���ه اين قول را به او نسبت داده اند.  يحان���ى از اولين »حکمايى« است  ر
شاهد محکم تر از اصول اخالقى پرشماِر برجامانده از او به دست مى آيد. 
که متوجه فاي���دۀ عملى رفتار آدمى است، مى گويد:  عبارت���ى مشهور از او 
ي���ادت آن اس���ت و خواندنى است ب���راى افزايش  »شک���ر نعم���ت باعث ز
آن«.99 در »وصية للفرس« آمده است: »وکن شکورا تستوجب الزيادة«.100 
بى آمده  پند مشابهى نيز در قطعۀ مذکور در محاضراِت منسوب به ابن عر
که جزئى از  که متن »وصية للفرس«  است. اين همه محتمل تر مى سازد 
کامل  آن در ادب الصغير به جا مانده و مفصل تر از آن - و البته نه صورت 

کرد )م(. يا از حرف »ل-« نمى شود آن را استنباط  گو گر درست هم باشد،  96. احتمال مؤلف حتى ا
97. تسهيل النظر؛ ص 132 - 133.

يدان خرد؛ ص 73 و 75 و ادب الصغير؛ صص 24 و 43. 98. جاو
99. کرخى؛ منتهى؛ ص 211.

يدان خرد؛ ص 74. قس با: ادب الصغير؛ ص 39. 100. جاو

يحانى باشد. آن - در جاويدان خرد آمده، اثر طبع ر

ک���الم حکيم فارسى«؛ عالوه ب���ر شباهت آن با  ام���ا دربارۀ نويسندۀ »من 
متن »وصية للفرس«101 و تطابق بعضى عبارات آن که ذکرش رفت، نکتۀ 
که ظاهرًا خال���ى از اهميت نيس���ت. عبارتى از »من  ديگ���رى ه���م هست 
که مى گوي���د عاقل نبايد ب���ر ازدست دادن  ک���الم حکيم فارس���ى« هست 
گرفته اند،  که به او داده اند و از او  يرا چيزى را  چي���زى از دنيا غم بخورد، ز
که اصاًل نداده اند.102 همين مطلب را مى شود در پند  انگ���ار چنان است 
يِر عنوان  يحانى ديد.103 عالوه بر اينها، اينک���ه هر دو متن را ز ديگ���رى از ر

ينۀ خوبى است بر مشترکات آنها. گويا قر ادب الصغير  آورده اند، خود 

ظاه���رًا نق���ل ديگر عب���ارات مشاب���ه لزومى ن���دارد. وجود اي���ن مشابهات 
کافى است براى  ممک���ن است چيزى را اثبات نکند، ولى مسلمًا دليل 
کند که غرض و مقصود اين عبارات در آن  آنک���ه ما را متوج���ه آن جهتى 
يحانى ترديدها  کنون در صحت انتساب اين دو متن به ر گرچه ا است. ا
اندک است )و آن اندک ترديد هم به واسطۀ نبودن داليل قطعى و مسلم 
کتاب مصون  که اين دو جزئى از  اس���ت(، با اين همه ابدًا مسلم نيست 
گام بع���دى در اين جستجو  بوط باشند.  يق���ى با آن مر او باشن���د يا به طر
ي���دان خرد و ادب الصغي���ر را با آنچه  ک���ه دو متن مذکور در جاو آن اس���ت 
کنيم تا ببينيم آيا اثرى از ترجمه يا اقتباس  از اوست���ا باقى مان���ده مقايسه 
ى ما را  مى ت���وان در اين دو متن يافت يا نه.104 اما آنچه ممکن است قدر
يحانى است با  کند، ارتباط ديگر اثر ر ى  کتاب مصون يار در جستجوى 

کتاب مهاذرجيس. موضوع حاضر، يعنى 

يحانى را  ک���ه ابن ندي���م فهرست کتاب ه���اى ر در آن بخ���ش از الفهرس���ت 
کتاب ها را ب���ه صورت »نهر ]؟[  آورده، فلوگ���ل )ج 1، ص191( ن���ام يکى از 
کتاب  که نام غريب���ى است و در حواشى  گفته  کرده و  ارد حسب���س« نقل 
که در ترجمۀ الفهرست  کرده است.105 تج���ّدد  ب���ه نامعلوم بودن آن اذعان 
خ���ود )ص197( عالوه بر نسخه هاى فلوگ���ل نسخه هاى ديگرى را هم در 
بيتى -- ب���ه جاى آن ضبط،  اختي���ار داشت���ه -- مخصوصًا نسخۀ چستر
ضبط »مهرآزادوجشنش« را در متن خ���ود آورده است. داج ضبط فلوگل 
گشتاسب« ترجمه  يرکِى دوشي���زۀ )ُمه���رآزاد(  را مغش���وش يافت���ه و آن را »ز

ي���دان خرد؛ ص 71(  کالم حکي���م فارسى« )ادب الصغي���ر؛ ص20-21؛ جاو 101. ق���س: عبارت���ى از »من 
ر من الناس... اال ذافضل فى  ک���ه پن���د مى دهد. »و على العاقل أن ال يخادن و ال يصاحب و ال يج���او
يدان خرد؛  ک���ه در »وصية للف���رس« )جاو ق...« انگار همين عبارت است  الدي���ن و العل���م و األخ���ال

ص84 - 85( ادامه مى يابد.
يدان خرد؛ ص71 و ادب الصغير؛ ص 21. 102. جاو

103. کرخى؛ ُمنتهى؛ ص 13.
گرفت. درست تر آن است  گفتۀ ابوالحسن عامرى نبايد چندان به جّد  ي���ا لف���ظ »اوستا« را در  104. گو
که ذک���ر »اوستا« و »زند اوستا« در  کنيم. مى دانيم  ى پهلوى مقايسه  ک���ه اين دو مت���ن را با آثار اندرز
که از  گاه مقصود از آن مسامحت���ًا آن چيزى است  نوشته ه���اى مسلمي���ن هميشه دقيق نيس���ت و 

نوشته هاى »مجوس« برجاى مانده است )م(.
ک���ه به کلى بر ما  يحانى ه���م آمده  ي���د: »در اين ج���ا نام هاى ديگ���ر آثار ر 105. فلوگ���ل همچني���ن مى گو
ک���ه مطمئ���ن بودم،  ي���ف شده ان���د. آن ج���ا  يس���ى تحر ناشناخته ان���د و به واسط���ۀ استنس���اخ و بازنو

رده ام« )ج 2، ص 52(. تعليقاتى آو
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گر اين دو مترجم اخير نگاهى به نامنامۀ فرديناند يوستى  ک���رده است.106 ا
مى انداختند، نامى مى يافتند که مطمئنًا ضبط بهترى است از آنچه اين 
دو حدس زده اند. يوستى اين نام را به صورت »مهر آدرُجشنس« بازسازى 
کرده است.107 پيش از يوستى، تئودور نولدکه گفته بود »يکجزء بسيارى از 
نام ه���اى دوران ساسانى »گشنسب« است )به معناى »اسب نر«(، و اين 

گشنسب خود به تنهايى هم ممکن است اسم خاص باشد«.108

ب���ا وجود اي���ن توضيحات محققان قديم ت���ر، معلوم نيست اي���ن نام، نام 
که ح���دس يوستى را  کت���اب است يا ن���ام نويسن���دۀ آن. اينوسترانتسف 
ک���ه در الفهرست  کرده مسئله را ب���ا ارجاع به نام ديگرى  پذيرفت���ه، سعى 
کتِب مشتمل بر مواعظ  کند. اين نام در ميان عناوين  آمده، رفع و رجوع 

کلم���ات قصار و ِحکم ايرانيان و غير ايرانيان آمده  و 
»مهرادوحسي���س  را  آن  ص 315(   ،1 )ج  فلوگ���ل  و 
الموب���ذان ال���ى بزرجمه���ر ب���ن بختک���ان« خوان���ده 
»مهرادوحسي���س  )ص559(  تج���ّدد  اس���ت.109 
الفرام���دار ال���ى بزرجمه���ر ب���ن المنک���ان« خوان���ده و 
ي���ر  داج )ج 2، ص 793( ب���ه »مه���رآذر جشن���ش، وز
)فرم���داِر( ]کذا[  بزرجمهر بن بختگان« ترجمه کرده 
که  اس���ت.110 اينوسترانتسف به درستى حدس زده 
يحانى، يعنى مهرآدرجشنس  کتاب ر اين ن���ام با نام 
که  گفته است  بنا ب���ر قرائت يوستى، يکى اس���ت و 
احتم���ااًل منس���وب اس���ت به يک شخ���ص خاص، 

يعن���ى مهرآذرجشن���ِس موب���دان، موب���ِد ب���زرگ پارس���ى.111 درحقيقت هم 
که خسرو انوشيروان )ص 531-579( او را به  مهرآذر موبد مشهورى بوده 

کار او بيايد.112 کالمى با مزدک به  پايتخت خوانده تا در مجادالت 

کتابى  گشنسپ،  که موبد ساسان���ى، مهرآذر  بنابراي���ن، چنين مى نمايد 
ي���ر مشهور  ک���رده و آن را به وز در امث���ال و حک���م ب���ه ن���ام خودش تألي���ف 
يحانى  کتاب را به ر کرده است. ترجمۀ اين  انوشيروان »بزرگمهر« تقديم 
نسب���ت داده ان���د. ام���ا پي���ش از بررس���ى دقيق ت���ر اي���ن نکت���ه، الزم است 

ى مغشوش و بى معناست.
ّ
کل 106. ج 1، ص 262. ضبط داج به 

107. 1. Justi, Iranisches Namenbuch )Marburg, 1895( )Repint: Hidesheim. 1963(, p. 204.
108. 2. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, aus der Chronik des Tabari 

übersetzt )Leiden 1879(, p. 110, n. 3.
109. در نسخ���ه  بدل ه���اى او ضبط ه���اى ُمهرادرَحسي���س، ُمهرادرَح���ّس و ُمهراُدرح���ّس ه���م هست. 
که به »سيس« ختم  کلمه است؟ چنين نام هايى  يسد: »آيا اين ي���ک  فلوگ���ل در ادامۀ بحث مى نو
يخسيس )مسع���ودى، ج 2، ص 214( و هبراسي���س )ص 225(.  ک���م نيستند؛ مث���اًل ار مى شون���د، 
کار ما با دو نام است: يکى مهراد يا ُمهردار و ديگرى َحسيس. سپس حدس مى زند که اين جا سر و 
اصل���ى  ن���ام  نسخ���ۀ 1934  بناب���ر  ک���ه  اضاف���ه مى کن���د  ياداش���ت 44(   ،739 110. داج )ج2، ص 

»مهراذرگشنسپ الفرمانبردار« بوده است.
111. The Iranian Influence on Moslem Literature. p.42.
112. West, Pahtavi Texts, 1: 194; Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber, p. 464; both 

cited by Justi, pp. 51, 204. Cf. Christensen, Le règne du roi Kawādh I et le communisme 
mazdakite )Københaven 1925(, pp. 21 , 25, 58;ph. Gignoux, Noms Propres sasanides en 
moyen-perse épigraphiques )Wine 1986(, no. 622.

بوط  کتاب را ب���ا ابن مقفع مر ک���ه در آن اين  يم  ب���ه روايت ديگ���رى بپرداز
دانسته ان���د. ابن ندي���م به هنگام بحث درب���ارۀ ابن مقّف���ع مى گويد: »او 
کرد؛ از آن جمله... اآلداب الکبير  کتاب هاى فارسى را ترجمه  ى از  شمار
مع���روف ب���ه ماقراحسي���س« )ج 1، ص 118(. تج���ّدد )ص186( اين نام 
اخي���ر را به صورت »مافراجسن���س« آورده است.113 يوستى متن فلوگل را 
که نام را »ماه  ک���رده است  در اي���ن قسم���ت نادرست دانسته و پيشنهاد 
که نور يا بخت او از ماه است«.  فّراُجشن���س« بخوانيم؛ يعن���ى »گشنسب 
گرچ���ه اي���ن تعبير موّج���ه مى نمايد، ول���ى دليلى ب���راى آن اقام���ه نشده  ا
گشنسپ« است  گ  ک���ه در اين جا آمده، »ماه ف���را اس���ت. احتمااًل نامى 
يف شدۀ همان  ينيو، ش 537( يا شايد باز در اين جا هم صورت تحر )ژ

مهرآذرگشنسپ باشد.

ي���ک سلسل���ه تحقيق���ات هم درب���ارۀ اي���ن کتاب، 
کرديم،  ى با آنچه در اين جا به طور خالصه ياد  مواز
ک���ه از نظرگاهى نسبتًا متفاوت،  انجام شده است 
گر اين نظرگاه  کتاب نظر افکنده اند. ا يخ اين  به تار
کنيم، ممکن  را ب���ا آنچه در سطور قبل آم���د ترکيب 
کني���م و حتى  اس���ت بتواني���م ابهام���ات را برط���رف 

کنيم. کتاب را پيدا  شايد بتوانيم بقاياى 

بى از امثال و حکم و قصِص  ي���ن تأليف عر قديم تر
منس���وب به حکم���اى مشه���ور قديم، اث���رى است 
از مترج���م و نويسن���دۀ قرن سوم هج���رى، حنين بن 
اسح���ق )192-260ق/808-873م(، به نام ن���وادر الفالسفه و الحکماء 
يرى از آن  کتاب از بين رفت���ه، اّما تحر و آداب المعّلمي���ن القدم���اء.114 اين 
به نام آداب الفالسف���ه به جاى مانده است، منسوب به شخصى به نام 
ک���ه نام او را  ى  محم���د بن على ب���ن ابراهيم بن احمد ب���ن محمد انصار
در ج���اى ديگرى نيافته اند. نسخه هاى متع���ددى از اين تأليف موجود 
کرده است.115 ترجمۀ  است و عبدالرحمن بدوى آن را تصحيح و چاپ 
يزى  عبرى آن هم موجود است، به قلم شاعر يهود، يهود ابن سليمان خر
يسته. متن عبرى  که در حدود سال هاى 1170 - 1230 م در اسپانيا مى ز
کرده اس���ت.116 مرکل در رسالۀ  را لوونت���ال تصحي���ح و به آلمان���ى ترجمه 
کتاب  کرده  است.117  خود ب���ر ترجمۀ لوونتال شرح نوشته و آن را تکميل 

رده اس���ت:  113. داج )ج 1، ص 260، يادداش���ت 28( ب���ار ديگ���ر در ترجم���ۀ خ���ود نام���ى تخيل���ى آو
ماهرجمشاسب »خردمندى سليمان«!

رده  که ابن ابى اصيبعة در عيون االنب���اء )2 ج، 1882، ج 1، ص 200( آو کامل اثر است  114. اي���ن ن���ام 
 The Hague( استو منقول از نوشتۀ دانلوپ در منتخب صوان الحکمة ابوسليمان سجستانى است

.)1979,p. xiv
يت، 1985 م. کو 115. طبع 

116. Abraham Loewenthal, Sefer musre ha-philosophim, "Sinnsprüche der Philosophen," 
aus dem Arabichen des Honein ibn Ishak ins Hebräische übersetzt von Jehuda ben Salomo 
Alcharisi, Frankfurt 1896; and Honein Ibn Ishak, Sinnsprüche der Philosophen, Nach der 
hebräischen Übersetzung Charist's ins Deutsche übertragen und erläutert, Berlin, 1896.

117. Karl Merkle, Die Sittensprüche der Philosophen "Kitāb ādāb al-falāsifa" von Honein ibn 

قمست معدۀ کتاب ادب 
الصغري ترمجه هاىي است از 
دو منت پهلوى؛ اولنيِ آن دو 

گفتارهاىي منسوب به حکميى 
پارىس و دومنيِ آن پندنامه اى 

است پارىس، و هر دو در 
 جاويدان خرد مسکويۀ رازى

 هم آمده اند.
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در قرون وسطى به زبان اسپانيايى هم ترجمه شده. متن اين ترجمه هم 
موجود است و تصحيح شده است.118

که در نسخ���ۀ اسپانيايى آن نيست، ولى  کتاب حنين  در فص���ل بيستم 
جزئ���ى از آن در مختارالحکم مبشر بن فات���ک هست )ص 283-279(، 
سخن���ان حکيمان���ه اى آم���ده از دانايى به ن���ام »مهادرجي���س« آمده. از 
ى براى دست يافتن  نيم���ۀ قرن نوزده���م ميالدى به بعد محققان بسي���ار
ب���ه صورت درس���ت اين نام، توضيح���ات مختلف���ى آورده اند. محققان 
کرده ان���د  منبع اي���ن کتاب حني���ن، يونانى بوده،  ى چ���ون فرض  بسي���ار
تين به ج���اى آن بگذارند، ولى اين فرض  کوشيده ان���د نام���ى يونانى يا ال
گاه  الت تخّيل���ى و  فرض���ى بى اس���اس اس���ت. م���ا در اين ج���ا با است���دال
کافى است  يم.  ى ندار کار که در نوشته هاى ايش���ان است  ى  خن���ده دار
بگوييم اشتاين اشنايدر که در قرن نوزدهم عالقه به کتاب هاى حنين را 
بوط دانسته و رأى ماير  يس« مر در غرب برانگيخت،119 اين نام را با »مهرار
يس مگيستوس(  يوس )تر يس با مرکور که مى گويد اين َمهرار را پذيرفت���ه 
يک���ى است.120 اي���ن رأی ابدًا قانع کنن���ده نيست. لوونت���ال رأى اشتاين 
گفته  اشنايدر را پذيرفته، ولى روسکا به درستى آن را نامتحمل دانسته و 
بى آشنا  تين���ى براى نويسندگان آث���ار مجعول عر اس���ت: »نام سيارات ال
بى  که چگون���ه مى شود از صورِت عر نب���وده؛ به عالوه بايد توجه داشت 
يس بيرون آي���د...«.121 ظاهرًا به  يوس، مهرار ي���وس، يعنى مرقور نام مرکور
دلي���ل آشنايى نداشتن با مناب���ع و روايات ايران باستان،122 به ذهن اين 
ک���ه در پس اين نام ممکن اس���ت يک نام ايرانى  محقق���ان خطور نکرده 
که  کرده  باش���د. مرکل در اوايل س���دۀ بيستم مالحظاتى دربارۀ اي���ن نام 
که مطالعات  هيچ يک راه به مقصد نمى برد، ولى دست کم توجه داده 
يانى ممکن است به شناخت اين  آينده در ادبيات هندى و ايرانى و سر

Ishāq in der Überarbitung des Muhammed ibn `Ali al-Ansāri )Inaugural-Dissertation(, 
Leipzig, 1921.

118. Harlan Sturm, The Libro de los buenos proverbios. A Critical Edition, Lexington, Ken-
tucky: The University Press of Kentucky, 1970.

يدان خرد،  ى از آداب الفالسفۀ حنين برگرفته اند؛ از آن جمله مسکويه در جاو يده پردازان مطالب بسيار گز
ابن هندو در الِحکم اليونانية، مبشر بن فاتک در مختار الِحکم. فهرست کاملى از اين اقتباس کنندگان 

کتاب وجود دارد؛ ر.ک به:  ى ديد. ترجمه اى حبشى هم از اين  را مى توان در مقدمۀ بدو
Franois de Blois, "The admonitions of Adurbād and their relationship to the Ahqar legend," 

JRAS )1984( note 22.
119. "Zur arabischen Literatur," ZDMG 8 )1854(, p. 549; 9)1855(, p. 838. See also his 

"Ueber einige neue Schriften zur Geschichte der Wissenschaften im Orient," ZDMG 30 
)1876(, p. 149.

120. See: Meyer's Geschichte der Botanik )Königsberg 1856(, 3, pp. 255-256; and Stein-
schneider, Die arabischen Übersetzungen aus dem Griechischen )Reprint: Graz, 1960(, pp. 
193-94.

121. Der Islam 18 )1929(, p. 297. See also idem, Der Islam 22 )1935(, p. 289; Merkle, pp. 
9-10; Sezgin, GAS, 4: 105-106; Dunlop, Muntakhab Siwān al-Hikmah, pp. xv-xvii, 
and Appendix I: "The Identity of Mahrārs." pp. 165-169.

122. برگرداندن نام هاى ايرانى به خط ديگر پرغلط بوده است و اين به دو سبب است: ناآشنايى با 
کلمه  که باعث مى شود بتوان يک  ِى خط پهلوى  زبان پهلوى در محيط ادبى ادوار بعد و دشوار

را به چند شکل خواند.

کمکى رساند.123 »مهادرجيس« 

در فصل بيستم کتاب آداب الفالسفۀ حنين )طبع بدوى، ص 150 - 156(، 
گشنسب. از ميان محققان جديد،  کتابى نوشت���ۀ مهرآذر  قطعاتى آمده از 
ک���ه نام مهادرجي���س را با نام موبد زردشت���ِى قرن ششم  اول ب���ار پلسنر بود 
ميالدى يکى دانس���ت.124 دانلوپ اين رأى پلسنر را با روايت مهادرجيس 
يرا اين  کت���اب آداب الفالسف���ه و ترجمۀ عبرى آن سازگار يافت���ه است؛ ز در 
بخش به خالف ديگر بخش هاى کتاب، با عنوانى نو آغاز مى شود: »آداب 
فيلسوف ]مه-[ -اذرجيس معلم«.125 اين عنوان آشکارا عنوان يک کتاب 

است که به دنبال آن مقدمه و متن مى آيد.  دانلوپ مى نويسد:

که در خدمت  يد  ي���را مهادرجيس در ادامۀ سخن خ���ود مى گو ز
شاه���ى )انوشيروان ؟( بوده و از عناي���ت او برخوردار، و »دوستداِر 
دانش« يا »حکمت« ب���وده و »مشغول ضبط« آموخته هاى خود 
که شايست���ۀ آنند، »چرا  کسانى  کتاب« ب���راى فايدۀ آن  »در اي���ن 
کهولت سن و فراموشى مى ترسد«. بنابراين، ممکن است  ک���ه از 
حني���ن مطالب خ���ود را از اثر مذکور در الفهرس���ت برگرفته باشد، 
که در  ک���ه در الفهرست آمده با آغ���از بخشى  گرچ���ه آغاز مطلبى 

آداب الفالسفه هست، فرق مى کند.

بى پندنامۀ  بى شک منبع حنين در تأليف اين بخش از کتاب ترجمۀ عر
يحان���ى، فراهم آورده ب���وده است.  که معاصر بزرگ ت���ر او، ر مه���رآذر ب���وده 
کنده اى  يرا اقوال پرا گرفته است؛ ز يحانى  حنين مطالب ديگرى هم از ر
که حنين آنها را به فيلسوفان  کتاب آداب الفالسفه هست  يحان���ى در  از ر
يونان نسبت داده است. ُحصرى )درگذشته به سال 453ق/ 1061 م( 
که »التجنى وافُد القطيعة«126؛ حنين  يحانى را نقل مى کند  گفته اى از ر
گفته  يحانى  مى گويدکه اين عبارت نقش خاتم بطلميوس بوده؛127 نيز ر
گفت���ه را به اومروس  اس���ت: »العتاب حدائق االحب���اب«.128 حنين اين 

)هومر( نسبت داده است.129

انتس���اب سخنان حکيمانه و امثال ب���ه بزرگان گذشته باعث مقبولّيت 
و اعتب���ار آن سخن���ان و امثال مى ش���ود. سخنان را به بزرگ���ان ادوار ديگر 
ى بى چ���ون و چ���را مى بخشن���د ت���ا  نسب���ت مى دهن���د و ب���ه آنه���ا اعتب���ار

123. Sittensprüche, p. 10 , and n. 2.
124. "Analecta to Hunain ibn Ishāq's Apophthegms of the Philosophers' and its Hebrew 

Translation," Tarbiz 24 )1954-1955(, p. 63 )in Hebrew(; cited by Dunlop, p. xvi.
کرده،  125. دانل���وپ؛ منتخ���ب ص���وان الحکمه، )p. xvii(. دانل���وپ چون از نسخۀ ديگ���رى استفاده 

کرده است. عنوان را »به نام خداوند حکيم« ضبط 
ي���د؛ مجتن���ى؛ حيدرآب���اد، 1923 م، ص 55. راغ���ب اصفهان���ى؛  126. زه���راآلداب؛ ص 427. اب���ن در
محاض���رات االدباء؛ 4 ج، بي���روت، 1961 م، 3: 11 و ابوحيان توحي���دى؛ صداقة؛ ص 348. آبى؛ نثر 

الّدر؛ ج 4، ص 192.
127. آداب الفالسفه؛ ص 447.

يد؛ ُمجتنى؛ ص 55. توحيدى؛ صداقة؛ ص 348.  128. ُحصرى؛ زهراآلداب؛ ص 426. قس: ابن در
ثعالبى؛ سّرالبالغ؛ دمشق، 1937 م، ص 132. همو؛ التمثيل و المحاضرة؛ قاهره 1961 م، ص 464 

و راغب اصفهانى؛ محاضرات؛ ج 3، ص 11.
129. آداب الفالسفه؛ ص 136.
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کنن���د و احيانًا موج���ب جاودانگى چني���ن سخنانى  مستمع���ان را قانع 
کتاب خود همي���ن شيوه را پيش  شون���د. حني���ن در مورد امث���ال و حکم 
ى از اين سخن���ان به لحاظ دين���ى خنثى هستند،  گرفت���ه اس���ت. بسيار
ي���ح و روش���ن اس���ت، ام���ا صبغ���ه اى اخالق���ى دارند و  محتوايش���ان صر
گردانشان.  متضم���ن دستورهاي���ى هستند از حکم���اى مشهور ب���راى شا
گفته هاى حنين در آداب الفالسفه  گفته،130 نبايد از  همچنان که اشتورم 
که حنين اي���ن اق���وال را از يونانى ترجمه  گم���ان برد  دچ���ار اشتب���اه شد و 
کاسته شود،  که از ق���درت تأثير امث���ال  ي���را طبيعى است  ک���رده است، ز
که فالن مثل از شخص ارسطو يا افالطون يا بطلميوس يا جز  گر نگوي���د  ا

ايشان صادر شده است.

کوتاه پندآموز جزئى از ادبيات  ابي���ات و امثال و داستان ها و افسانه هاى 
کوتاه و موجز تأليف  کلمات  پهلوى بوده است. يک نمونۀ خوب از اين 
کرده است و به حنين بن  بى ترجمه  يحانى آن را به عر که ر مه���رآذر بوده 
اسح���ق نامبردار شده، ولى اين انتساب نادرس���ت چندان نبوده است 
کلمات قصار  کتاب حنين پر اس���ت از  ک���ه بتواند واق���ِع امر را بپوشان���د. 
يحان���ى منسوب است. در  که در ج���اى ديگر به ر ى  و سخن���ان پندآم���وز
يف اللفظ و  سخن���ى پندآموز از او آم���ده است: »الصمت أمان م���ن تحر
يع المنط���ق و سالمة من فض���ول الق���ول«131؛ مهراذرجيس  عصم���ة من ز
مى گوي���د: »الصم���ت م���ع فق���د الخط���أ ف���ى حينه أفض���ل م���ن المنطق 
يحانى همچون »اديبى« راستين، توصيه  المصيب فى غير أوان���ه«.132 ر
که پيش از پيوستن به شاهان، مرد بايد نفس خود را با آموختن  مى کند 
که شاه���ان »آداب« و  کن���د؛133 مهاذرجي���س مى گويد  »آداب« تقوي���ت 

ين صفت آدمى مى دانند. »علم« را بهتر

از خصوصّي���ات فراوان سبکى و شي���وۀ عبارت پردازى هم مى توان مسلم 
گر چنين باشد،  يحانى مترجم پندنامۀ مهرآذر بوده است. ا فرض کرد که ر
ي���خ مت���ن از اين ق���رار است: در نيم���ۀ اول قرن ششم مي���الدى، در زمان  تار
پادشاهى خسرو انوشيروان، موبد مهرآذرگشنسپ پندنامه اى تأليف کرده 
به پهلوى )شايد با جمع آورى پندهاى اوستايى( و نام خود را بر آن نهاده 
است. در نيمۀ قرن هشتم ميالدى )نيمۀ اول قرن دوم هجرى( بخشى از 
بى ترجمه کرده که ه���م نام اصلى را بر خود  کت���اب را ابن مقّفع به عر اي���ن 
داشت���ه )مهرآذرگشنسب ] نام���ک[( و هم نام اآلداب الکبير را به خود گرفته 
يحانى بخش هاى ديگر از  آن کتاب را ترجمه کرده  است. نيم قرنى بعد، ر
و هم���ان ن���ام اصلى را بر آن نهاده است و شاي���د نام مصون هم بر آن نهاده 
يحانى را در  شده باشد. سپس حنين بن اسحق خالصه اى از اين ترجمۀ ر

130. Harlan Sturm, p. 24,25, n. 46. Cf. Gutas, Greek Wisdom Literature, p.3.
ى؛ گيسن، 1902، ص 425. قس ب���ا: المحاسن و االضداد )منسوب  131. بيهق���ى؛ المحاس���ن و المساو

به جاحظ(؛ ص 26.
132. آداب الفالسفه؛ ص 151 و بشر بن فاتک؛ ص 281.

133. توحيدى؛ البصائر؛ ج 13، ص 334.

کسى  گنجانيده است. در طى قرن سوم هجرى،  آداب الفالسف���ه ى خود 
به نسخه اى ناقص از کتاب مهرآذر که نام مترجم بر آن نبوده، دست يافته 
و چون به شباهت تأليف و مضمون آن با  اآلداب الکبير ابن مقّفع پى برده، 
پنده���ا و حکمت هايى از کليله و دمنه و آث���ار ديگر به آن درافزوده و آن را با 

نام االدب الصغير ابن مقّفع نشر کرده است.

يدان  که نظير آن در جاو بنابراي���ن، به نظر ما بخش هايى از ادب الصغي���ر 
که در مختارالحکم  خرد هم آمده و ِحکم مهاذرجيس در آداب الفالسفه 
بن فاتک هم تکرار شده، نمونه هايى هستند از آثار على بن عبيدۀ  مبشر
که آوازه اش را  يحان���ى. على بن عبيده احتمااًل نويسن���ده اى ماهر بوده  ر
يخ  کتاب هايى در تار ى پهلوى و نوشت���ن  ز از ترجم���ۀ آثار اخالقى و اندر
حماس���ى و افسانه اى ايران پيش از اسالم و افزودن افسانه ها و حکاياتى 
از خ���ود بدان ها ب���ه دست آورده اس���ت. او ظاهرًا در به وج���ود آمدن نوع 
که به نام »ادب« مشهور است و الزمۀ آن شيوۀ زندگى خاص،  ادب���ى  اى 
فعاليت فکرى خاص و بيان عالمانۀ خاص است، سهم داشته است.

کشف آثار ظاهرًا مفقود نويسندگان برجستۀ قرون نخستين و نوشتن  به 
ين« ادبي���ات مسلمين و پرکردن خأله���اى آن -- نظير  ر ي���خ »عص���ر ز تار
که  گذشت -- تنها زمان���ى مى توان اميدوار بود  آنچ���ه در اين صفحات 
که از جلوه فروخت���ن قابليت هاى معمول  خوش���ى و رضايت خاط���رى را 
که  ى نهيم و به تتبعاتى ت���ن دردهيم  کن���ار و ع���ادى ناش���ى مى شود، به 
که غلبۀ جمود فکرى  نمون���ۀ آن در سطور اين نوشته آمد. راس���ت است 
و تنگ نظ���رِى مخالف���ان آزادى از رب���ع دوم قرن سوم هج���رى باعث شد 
ى از بزرگ���ان نسل هاى پيشين ن���ام بدع���ت و زندقه نهند،  ک���ه بر بسي���ار
کتاب هايش���ان را بسوزند و خاطرۀ آنه���ا را نابود سازند،134 اما چنان که در 
کم���اِن خودکامه معمول است، در اين ج���ا نيز مردم راه هاى  ممال���ک حا
ين آث���ار پيشيني���ان را ب���ا نام هاى مب���ّدل به  ديگ���رى جستن���د ت���ا مهم تر
که روش ه���اى مناسب براى  کنون ب���ر ماست  آيندگ���ان خ���ود برسانند. ا
کنون بايد به حرف ياقوت راضى  ى ا کش���ف اين آثار مبّدل را بيابيم. بار
گفت: »بعض���ى او ]على ب���ن عبي���ده[ را در بالغ���ت و قّوت  ک���ه  باشي���م 

ى مکاُنه«.
َ
ِخل

ُ
تصنيف بر جاحظ برترى مى دهند؛ ماَت أ

يند دستور داد نوشته هاى پهلوى چون وامق و عذرا  ک���ه مى گو يد عبداهلل بن طاهر را  ر 134. ب���ه يادآو
را بسوزانن���د )دولتش���اه سمرقن���دی، تذک���رة الشعرا؛ دولتش���اه سمرقندى، طبع ته���ران، ص 35( يا 
که از اتهاماتش يکى هم  کمه و شکنجۀ او  متهم ش���دن افشين به خيانت و برگشتن از دي���ن و محا
بارۀ اين  کتب قديم فارسيان را در خانه نگه م���ى دارد )طبرى، ج 9، ص 107-108(. در که  آن ب���ود 

کمه ر.ک به: اثر ارنست هرتسفلد:  محا
Geschicte der Stadt Samarra )Hamburg, 1948( pp. 148-152.


