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دو قرینه برای دستیابی به 

سرچشمه  های حکمت ایرانیان باستان 

در سخنان ابن عباس

سجادآیدنلو)43:1392-44(نقلکردهاست:یکیازمشرکین

واشرافقریشبهنامنضربنحارث،برایمبارزهبادعوت

پیامبراسالم،مردمرادرخانۀکعبهبهشنیدنداستانرستمو

اسفندیارفرامیخواند.1آیدنلودرکناراینروایتتاریخی،

سنددیگرییافتهاستکهابنعباس،عمویپیامبر،هماز

داستانهایایرانیخبرداشتهوایرانیانجزئیاتآنهاراازاو

نتایجزیررسیده به باال ازدوروایت آیدنلو میپرسیدند.

است:

و ی
ّ
مل داستانهای متعصبان، برخی پندار برخالف .1

پهلوانی،تباینیبامبانیاعتقاداتاسالمیندارد؛زیراابنعباس،

درزمانحیاتپیامبر،اباییازنقلآنهانداشتهاست.بدیهی

»لهو مشمول داستانها این از ستیزهجویانه استفادۀ است

الحدیث«میشودکهدرقرآنازآننهیشدهاست.

2.نقلاینروایاتنشانۀجذابیتداستانهایایرانیبرای

عربهابودهاست.

3.نضربنحارثآنراازمتونایرانیدرحیرهآموختهبود

کهنشاندهندۀشهرتاینداستاندرایرانقبلازاسالماست.

نکتۀدیگریکهبایدبهنتایجفوقاضافهکرداینکهمتن

1درسیرۀابنهشامآمدهاست:چونپیامبر)ص(درمجلسیمینشستومردمان

راذكرخدایمیفرمود،نضربنحارثپسازپیامبر)ص(برجایشمینشست

ومیگفت:ایقومقریش!سخنمننیكوترازسخناوست،نزدمنآییدتا

شماراحدیثینكوترازآناوبرخوانم.آنگاهایشانراازشهریارانفارسورستم

واسفندیار،حكایتمیگفتوسپسمیپرسید:سخنمحمددرچـهچیزاز

آنمننیكوتراست؟«)ابنهشام،320/1:1955(همچنیننک:)آذرنوش،

.)239:1374

پهلویاینداستانهاقبلازظهوراسالمموجودبوده،ولی

بعدهاازبینرفتهواثریازآنهادرروزگارماوجودندارد.

ایرانیان ادب و فرهنگ مظاهر از بسیاری بههمینسبب

باستانبادگردیسیتبدیلبهفرهنگعربیشدهوگذشتۀاین

مرزوبومدرپردۀغباروابهامفرورفتهاست.پسازاین

تأّمل قابل ابنعباس سخنان در زیر مضمون دو مقدمه،

است:

شادی در مرگ دشمن

زرینکوب)210:1384(پسازنقلروایتیازانوشرواندر

گلستان:»کسیمژدهآوردپیشانوشروانعادلکهخدایتعالی

فرو مرا که شنیدی هیچ گفت: برداشت. دشمنت فالن

گذاشت.«بهنقلازمحاضراتراغب،سخنیازابنعباسنقل

ادامه دارد.2در انوشروان سخن به شباهت که است کرده

میگوید:»اگرسعدیبهاینفقرهناظربودهاستقدرتیکهدر

تغییرعبارتوتبیینمرادبهخرجداده،بسیاربدیعودرخور

تحسیناست.«آنچهجایحیرتدارداینکهزرینکوببیشتر

ازآنکهاحتمالدهداینسخنازانوشرواننقلشده،احتمال

میدهدکهسعدیباالهامازسخنابنعباس،اینپندرابه

انوشرواننسبتدادهاست.ازقراینیکهنشانمیدهدسعدی

درنقلسخنانوشرواندخلوتصرفینکردهاست،پندی

استکهبرتاجاونوشتهشدهبود:بهمرگدشمنخرممباشید

)مستوفی،119:1339(.

کرمی)4:1388(منبعاینداستانراازتاریخیعقوبیو

مروج الذهبنقلکردهوبدوناشارهبهسخنزرینکوب،

ایناحتمالراجایزدانستهکه»اصلاینماجراازآثارایرانی

بهزبانعربیرفتهباشدوحتیابنعباسباآگاهیازمضمون

عنصر باشد.« داده معاویه به را هشدار آن حکایت، این

المعالیدرقابوس نامه)148:1366(آوردهاست:اگردشمنبر

دستتوهالکشودروابوداگرشادیکنی،امااگربهمرگ

خویشبمیردبسشادمانهمباش،...اماچوندانیمکههمه

2دراینروایت،ابنعباسمعاویهراازشادیدرمرگامامحسن)ع(سرزنش

کردهاست.الزمبهذکراستکهیوسفینیزمنبعاینحکایترابهنقلاز

زرینکوب،سخنابنعباسبااستنادبهکتابمحاضراتراغبدانستهاست.

اینروایتدرمنابعمختلفازجملهوفیات االعیان)ابنخلکان،1900:

الفرید)ابنعبدربه، 66/2(،ربیعاالبرار)زمخشری،134/5:1412(،عقد 

بهجة  و )294/9 :1996 )ابنحمدون، حمدونیه تذکرۀ ،)110/5 :1410

المجالس )قرطبی،100/1:1981(نیزدیدهمیشود.

وحید سبزیان پور

عضوهیئتعلمیدانشگاهرازی

wsabzianpoor@yahoo.com
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بخواهیممردشادمانهنبایدبود،چنانکهدردوبیتیمنگویم:

 گرمرگبرآوردزبدخواهتودود

زاندودچنینشادچراگشتیزود

چونمرگترانیزبخواهدفرسود

برمرگکسیچهشادمانبایدبود

فردوسیدرشاهنامهپسازشادینوشزاددرمرگپدرش

انوشروانمیگوید:

 اگرخودگذریابیازروزبد
بهمرگکسیشادباشیسزد3

)1470/2:1386(

رابطۀ ستم شاهان و از میان رفتن برکت در محصوالت 

دامی و کشاورزی

ابشیهی)متوفای852(داستانزیرراازابنعباسنقلکرده

بررسی به مردم بین در ناشناس شکل به پادشاهی است:

وضعیتآنهامیپرداخت،بهمردیبرخوردکردکهگاوشسه

برابرگاوهایدیگرشیرداشت،شاهتصمیمگرفتگاواورا

غصبکند،فردایآنروزشیرگاوکمشدومردگفت:حتما

شاهتصمیمبهستمگرفتهاست.شاهپسازشنیدنسخنانآن

مرد،ازتصمیمخودبازگشت)114:1419(.

اینداستاندرشاهنامهومرزبان نامه،بهبهرامگور،در

جوامع الحکایاتواخالق محسنیبهقباد،درراحة الصدور  

بهانوشروانودرروضۀ خلدبهخسروپرویزنسبتدادهشده

است4)نک:سبزیانپور،17:1393-20(.باتوجهبهکثرتمنابع

تردیدینمیماندکهریشۀاینداستانبهایرانیانباستانباز

میگرددوازآنجاکهابنعباسآنرابهشخصخاصینسبت

ندادهودرصحرایعربستانحکومتمستقلومرکزیوجود

نداشتهاست،بعیدنیستکهعمویپیامبر)ص(اینداستانرااز

3برایاطالعازرگههایبسیارچشمگیراندیشههایایرانیدرقابوسنامهو

شاهنامهنک:سبزیانپور،1695:1390-1715وهمو،114-87:1392(

4راغباصفهانی)207/1:1420(نوشتهاست:پرویز،بهصورتناشناس،مهمان

یکزنشد.زنبرایششیردوشید.پرویزباخودگفت:چقدرشیراینگاوزیاد

است،الزماستکهمالیاتبیشتریبرمردمقراردهم.پسازاینفکرپرویز،

زنبالفاصلهنالهایکردوگفت:شاهقصدستمکرد.پرویزپرسید:چطور

فهمیدی؟گفت:چونشیرگاوقطعشد.پرویزباشنیدناینسخنتصمیمخود

راعوضکردوپسازآنمیگفت:»إذاهّماإلمامبجورارتفعتالبركۀ«؛اگر

شاهنیتستمکندبرکتبرداشتهمیشود.

شاهانایرانینقلکردهباشد.

ازمقایسۀدومضمونباالکورسوییناچیزبهتأثیرفرهنگ

وادبایرانیانباستاندرفرهنگجاهلیعربینمایانمیشود

کهنشانمیدهدبهسببازبینرفتنمنابعپهلویبسیاریاز

جلوههایفرهنگوتمدنایرانیدرادبعربیبهگونهایرنگ

باختهکهپیداکردنسرنخهایآنهامستلزمتالشوباریکبینی

بسیاراست.بهاینامیدکهباتالشمحققانجوانوپرتالش

تأثیر عربی، از فارسی ادب و فرهنگ تأثیرپذیری کنار در

اندیشههایایرانیدرادبعربینیزمشخصگردد.

منابع 
-آذرنوش،آذرتاش.1374،راه  های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان 

عرب جاهلی،چاپدوم،تهران:توس.

-آیدنلو،سجاد.1392،»گواهیدیگربرشهرتداستانرستمو

اسفندیاردرعربستاناوایلدورهاسالمی«،گزارشمیراث،

دورۀدوم،سالهفتم،شمارۀیکمودوم،فروردینوتیر،ص

43و44.

-أبشیهی،شهابالدینمحمدبنأحمدبنمنصورأبوالفتح.1419،

المستطرف فی کل فن مستظرف،بیروت:عالمالكتب.

-ابنحمدون،محمدبنالحسنبنمحمدبنعلی.1996، التذكرة 

الحمدونیة،تحقیقاحسانعباس،بیروت،لبنان،معهداالنماء

العربی،الطبعةاألولی.

-ابنخلکان،ابوالعباسشمسالدین.1900،وفیات االعیان و 

انباء ابناء الزمان،تحقیق:احسانعبّاس،بیروت:دارصادر.

-ابنعبدربه،شهابالدینأحمد.1410،العقد الفرید،بیروت،دار

الکتبالعلمیۀ.

-ابنهشام،ابومحمدعبدالملک.1955، السیرة النبویة،تحقیق

مصطفیالسقا،مصر.

،1420 محمد. بن الحسین أبوالقاسم األصفهانی، الراغب -

محاضرات األدباء و محاورات الشعراء و البلغاء،بیروت:شركة

داراألرقمبنأبیاألرقم.

انسانی، غربی  نه  شرقی  نه  -زرینکوب،عبدالحسین.1384،

مؤسسۀانتشاراتامیرکبیر.

و  االبرار  ربیع  ابوالقاسممحمودبنعمر.1412،  -زمخشری،

نصوص االخیار، بیروت،مؤسسةالعلمیة.

در باستان ایرانیان ستیزی ستم »بازتاب وحید. سبزیانپور، -

شاهنامۀفردوسی«،گزارش میراث،دورۀدوم،سالهشتم،شمارۀ

پنجموششم،آذر–اسفند20-17،1393.
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ــــــــــــــــــ.»بررسیدیدگاههایتربیتیایرانیانباستان

درقابوسنامه«،فصلنامۀعلمی-پژوهشیپژوهشنامۀادبیات

تعلیمی،سالپنجم،شمارۀهفدهم،بهار1392،ص114-87.

ــــــــــــــــــ.»مقایسهحکمتهایبزرگمهردرشاهنامه

ومنابععربی«ْمجموعه مقاالت همایش بین المللی بزرگداشت 

ابوالقاسم فردوسی،دانشگاهسیستانوبلوچستان،1390،ص

.1715-1695

-عنصرالمعالی،قابوسبنوشمگیر.1366،قابوس نامه،بهاهتمام

غالمحسینیوسفی،تهران:شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی.

-فردوسی،ابوالقاسم.1386،شاهنامه،برمبنایچاپمسکو،

تهران:هرمس.

-القرطبی،االمامابوعمریوسف.1981،بهجة المجالس و انس 

المجالس،بیروت،لبنان،دارالكتبالعلمیة.

-کرمی،محمدحسین.1388،»منشأچهارحکایتوجندبیت

شیخاجلدرآثارگذشتگان«،پژوهش نامۀ زبان و ادب فارسی 

گوهر گویا،سالسوم،شمارۀسوم)پیاپی11(،ص20-1.

-مستوفی،حمدالله.1339،تاریخ گزیده،بهاهتمامعبدالحسین

نوایی،انتشاراتامیركبیر.
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حسن بن علی، قرن 7ق، کهن ترین فرهنگ نامۀ فارسی دانش 

استیفا )تصحیح و تحلیل بخش لغات و مصطلحات المرشد فی 

الحساب(، به کوشش: نفیسه ایرانی و علی صفری آق قلعه، تهران، 

مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 214، 6 ص، شمارگان: 1000 

نسخه، قطع: وزیری، 1394

اینفرهنگنامهبخشیازمتنیفارسیبانامالمرشد فی الحساب 

)راهنمایمحاسبه(است.ایناثردرسال691قتوّسطشخصی

بانامحسنبنعلیبراییکیازبزرگترینوزیراندورۀمغول

ببهصدرجهان
ّ
یعنیصدرالدیناحمدخالدیزنجانی-ملق

-نگاشتهشدهاست.اینوزیر،نخستینباردرزمانایلخان

مغولگیخاتو)حکومت:690-694ق(درذیحجۀسال

692قبهمنصبوزارتمنصوبشدوروشناستکه المرشد 

یناحمدبه
ّ
فی الحسابیکسالپسازآغازوزارتصدرالد

ویاهداءشدهاست.كتاببهآموزشدوموضوعریاضیاتو

استیفااختصاصیافتهولذامتناثربهدوبخشاصلیبانامهای

»قسمتقریر«)ویژۀریاضیات(و»قسمتحریر«)ویژۀاستیفا(

تقسیمبندیشدهاست.بخشیکهدرپژوهشکنونیبهتصحیح

وشرحآنپرداختهشدهشاملبیشازیکصدوسیاصطالح

استیفااستکهدرآغاز»قسمتحریر«درجشدهاست.دراین

پژوهش،مصححاننخستبهتصحیحاینبخشالمرشدفی

الحسابپرداختهاندوسپسدربخشیجداگانهایناصطالحات

راشرحوبررسیکردهاند.همچنیناگردرتعریفاِتهرمدخل

–درمتِنالمرشد-اصطالحاِتدیگریبهکاررفتهباشد،در

کهن ترین فرهنگ نامۀ استیفا

صورتلزومبهشرحوبررسیآناصطالحاتنیزپرداختهشده

است.

مبنایاینپژوهش،نسخهایازایناثراستکهبهشمارۀ2154

دركتابخانۀمجلسشورایاسالمی)تهران(نگهداریمیشود.

زندگی دورۀ به نزدیک اّما ندارد کتابت تاریخ نسخه این

نویسنده)حدودسدۀ7و8ق(کتابتشدهودستنویسیکم

مۀفارسیبهویژگیهای
ّ
غلطوبسیارارزشمنداست.درمقد

متنشناسی،نسخهشناسی،نکاتزبانیومواردمرتبطبااین

پژوهشبهصورتگستردهترپرداختهشدهاست.


