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ابن قتیبه و علوم عرب در یک گفتگوی قوم گرایانه
رسول جعفریان
چکیــده :ابــن قتیبــه از نســل روشــنفکران دینــدار امــا عــرب گــرای ضدایرانــی و در عیــن حــال
مدافــع علــم و دانــش بــه صــورت مســتقل و نــه در قالــب حدیــث اســت .ایــن را مــی تــوان از
رســاله او بــا عنــوان فضــل العــرب و التنبیــه علــی علومهــا کــه بــه کوشــش مونتگمــری وات و
پیتــر ویــب در ســال  2017در نیویــورک و ناشــر المکتبــه العربیــه منتشــر شــده ،بــه دســت آورد.
ایــن رســاله جمعــا  108صفحــه و شــامل دو جــزء اســت .جــزء اول ایــن کتــاب بــا عنــوان فضــل
العــرب دربــاره شــعوبیه و نقــد آنهاســت و جــزء دوم بــا عنــوان التنبیــه علــی علومهــا دربــاره علــوم
عــرب شــامل اســب شناســی ،نجــم ،فراســت ،قیافــه ،عیافــت و طــرق و خــط و کهانــت ،خطبه
و شــعر و حکمــت عربــی در قالــب نظــم و نثــر اســت .از ایــن رســاله دو نســخه بــوده کــه در
مقدمــه کوتــاه عربــی معرفــی شــده اســت .یکــی نســخه مکتبــه ظاهریــن کــه ســال  1909توســط
محمــد کردعلــی منتشــر شــده کــه فقــط شــامل جــزء اول اســت .نســخه دیگــر از دارالکتــب
المصریــه کــه شــامل هــر دو جــزء اســت ،امــا صفحــات نخســت آن افتادگــی دارد و باقــی
صفحــات هــم برخــی بســیار بــد اســت .مصححــان گفتــه انــد کــه آن را بــا چــاپ ولیــد محمــود
خالص که در ســال  1998منتشــر کرده ،مقابله کرده اند .نوشــتار پیش رو ،گزارشــی از رســاله
مذکــور اســت کــه بــه اختصــار ،مــروری بــر دیــدگاه هــای ابــن قتیبــه دارد.

Ibn Qutaybah and Arabic Sciences in an Ethnocentric Dialogue
کلیــدواژه هــا :ابــن قتیبــه ،علــوم عــرب ،فضــل العــرب و التنبیــه علــی علومهــا ،فضــل العــرب،
By: Rasool Ja›fariān
شــعوبیه ،التنبیــه علــی علومهــا ،دانــش عــرب ،شــعوبیان ایرانــی ،عــرب گرایــان ،نقــد شــعوبیه.
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knowledge independently and not in the form of
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quality of some of the other pages are really low.
إال أنّ
املوجــودة يف ُدار الكتــب املصر ّيــة ،وقــد اشــتملت عىل كال اجلزءيــن
The correctors have stated that they have compared
الصفحات األوىل مهنا مفقودة ،يف حني متتاز بعض صفحات القسم البايق
ّ
ّ
ّ
it with Valīd Mahmood Khāles› publication pubاحلالية أ ّنما قاما
مصححا الطبعة
حد كبير ،وقد ذكر
مهنــا بكوهنــا تالفة إىل ٍ
lished in 1998. The present paper is a report of the
مبقابلهتا مع طبعة وليد حممود خالص اليت صدرت سنة  1998م.
aforementioned treatise, and reviews Ibn Qutayيتضمن ً
ّ
نظرة ســر يعة عىل آراء
واملقال احلايل هو تقر ير عن الرســالة املذكورة
bah›s views.
ابن قتيبة.
Key words: Ibn Qutaybah, Fazl ol-Arab wa
ّ
al-Tanbih ala Oloomiha, Shu›ubyya, al-Tanbih ala
األساســية :ابــن قتيبــة ،علــوم العرب ،فضــل العــرب والتنبيه عىل
املفــردات
ّ
Oloomiha, Arab knowledge, pan-Arab, criticizing
علومهــا ،فضــل العــرب ،الشــعوبية ،التنبيــه عــى علومهــا ،علــم العــرب،
ّ
ّ
ّ
ّ
Shu›ubyya.
الشعوبية.
القوميون العرب ،نقد
اإليرانيون،
الشعوبيون

ابن قتیبه و علوم عرب
در یک گفتگمان قوم گرایانه

رسول جعفریان

ابــن قتیبه از نســل روشــنفکران دیندار ،اما عربگــرای ضدایرانی و در عین حال مدافع علــم و دانش به صورت
مستقل و نه در قالب حدیث است .این را میتوان از رساله او با عنوان «فضل العرب و التنبیه علی علومها» که
بهتازگی منتشر شده (به کوشش مونتگمری وات و پیتر ویب ،نیویورک ،المکتبة العربیه )2017 ،به دست آورد.
ً
ایــن رســاله جمعــا  108صفحه و شــامل دو جزء اســت .جــزء ّاول این کتاب بــا عنوان «فضل العــرب» درباره
شــعوبیه و نقد آنهاســت و جزء دوم با عنوان «التنبیه علی علومها» درباره علوم عرب شــامل اسبشناســی،
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  1909توســط 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
برخی بســیار بد اســت .مصححان گفتهاند که آن را با چاپ ولید محمود خالص که در ســال  1998منتشــر
کرده ،مقابله کردهاند.
آنچه در ادامه مالحظه میکنید ،گزارشــی از این رســاله اســت که بهاختصار مروری بر دیدگاههای ابن قتیبه
دارد .امیدواریم کسی اصل آن را به فارسی درآورد.
میدانیم که شــعوبیه ،عرب را به بیفرهنگی و بیدانشــی متهم و تحقیرشــان میکردند .ابن قتیبه بنا دارد از
«دانــش عــرب» ســخن بگوید و بدین ترتیب پاســخ مدعیات شــعوبیان ایرانی را بدهد .دایــره بحث به علم و
دانش مســتقل از دین محدود اســت و ارتباطی با حدیث ندارد .در واقع وی از علومی ســخن میگوید که از
ِ

جاهلیــت در میــان عرب بوده اســت ،شــاید با این تمایل که عرب حتی پیش از اســام هــم بهرهای از دانش
داشته است.
جزء اول با بحث حســد آغاز شــده و به نظر میرسد ابن قتیبه میخواهد از حسادت شعوبیه نسبت به عرب
که به نظر او با آمدن اسالم و تشکیل امپراتوری ،نعمتی الهی نصیبش شد ،آن هم بر اساس این اصل کالمی
که خداوند معایش مردم را میان آنها قسمت میکند ،سخن بگوید .وی با عبارات تندی از دشمنی شعوبیه
با عرب و از «السفلة ،الحشوة ،اوباش النبط و ابناء أ کرة القری» یاد کرده است ،اما همزمان «اشراف العجم»
و متدینین آنها را که از شــرافت نســب آ گاهی دارند ،از آن اســتثنا کرده است( .ص  )9البته به گفته وی این
ســفلهها خود را با اشــراف عجم درمیآمیزند که باید مراقب بود .ســفلهها همه «شــرف» را از عجم میدانند و
ُبغــض خــود از عرب را آشــکار میکنند .تکیه شــعوبیان روی مثالــب العرب بود؛ آثاری کــه زمانی عربها در
منازعات بین القبایلی علیه هم مینوشتند و معایب یکدیگر را آشکار میکردند .ابن قتیبه «مثالب نگاری»
را به زیاد بن ابیه نســبت به میدهد که وقتی معاویه او را به پدرش ملحق کرد و مردم بر او طعن زدند ،کتابی
درباره مثالب دیگران نوشــت تا فرزندانش در برابر کســانی که به آنان طعنه میزنند ،از آن اســتفاده کنند و آن
مطالب را در حق دیگران بگویند .بعد هم ابوعبیده معمر بن مثنی دربارۀ مثالب عرب کتاب نوشت و مردم
را بــه ایــن امــر تشــویق کرد .وی در عین حال میگوید کــه نمیخواهد به او بپردازد؛ زیرا بــه کارهایش در زمینه
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انتساب به انبیا و مسائل سخن گفته ،او میگوید که در بحث ،اهل
عدالت اســت و نمیخواهد حق کســی را ضایع کند( .ص  )20وی
بهخصوص تأ کید دارد که همه انسانها از یک پدر و مادر هستند،
همــه از خا کانــد و بــه خــاک برمیگردنــد .آنچــه مهــم اســت ،تقوا و
اطاعــت الهی اســت( .ص  )21به گفته وی آدمها که خلق شــدند،
از نژادهــا و بــه رنگهای مختلف درآمدند .برخی دنبال علم رفتند،
برخی دنبال نظامیگری و برخی هم به لهو و لعب و زنان تمایل پیدا
کردنــد .در علــم هم برخــی دنبال فقــه رفتند ،برخی حســاب و طب
و نجــوم .گاهــی هــم دنبال فن و صنعــت و تجارت رفتند .شــماری
هــم راه کیمیــا را پیــش گرفتنــد( .ص  )21وی مثالهایی از کســانی
که دائم به دنبال خواس ـتهای نفســانی هســتند زده اســت ،چیزی
یشــود و جامعه از
کــه ســبب «خمــول» و سســتی و رذایل اخالقــی م 
کارهــای مهــم و اخالقیــات و مــکارم بازمیمانــد( .ص  )24در واقــع
هدفــش ایــن اســت کــه فضائــل را اکتســابی معرفــی کنــد ،فضائلی
یشــود .در ایــن زمینه شــرافت
کــه بهتدر یــج نســل بــه نســل منتقل م 
یــا رذالت نســب هــم نقــش مؤثــری دارد و از پدر به پســر میرســد .به
گفتــه او بایــد دیــد که امتها چــه اندازه بــه اخالقیاتــی مانند حلم و
ً
حیــا توصیــه دارند یا مثال از بخل پرهیــز میدهند ،اهل صبر و حفظ
حقــوق ه مجــواری و غیره هســتند .بــه نظر ابن قتیبه عــرب اهل این
امور بوده و در ادبیات او انعکاس دارد( .ص )25
قــرآن اســتناد میشــود( .ص  )10وی ســپس چنــد نمونــه از اخباری

وی دراینباره نمونههایی از متون ادب عربی میآورد .البته هر قومی

کــه دربــاره طعنهزدن برخی به برخی دیگر اســت و بوی شــعوبیگری

آدم خــوب و بــد دارد و اســاس دنیــا روی همین تقســیمبندی اســتوار
ً
شــده اســت .اگر یک گروه مثال خوبها نباشند ،گروه دیگر شناخته

قومی بوده ،به سبک کتابهای ادبی آورده است.

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

داســتان بیان شرافت قومی است و او از ریشه عرب شروع میکند تا

درباره آن قضاوت میشود( .ص  )29گاهی هم درباره امتها ،درباره
ً
نــوع خوراک آنها و اینکه مثال مارخور یا ملخخور هســتند یا حیوانات

و ضدعربــی و طعن در نســب دارد یا مجادلههایی کــه درباره برتری

این برتری را نشان دهد .در ادامه درباره نسب عرب ،اوالد اسماعیل،
عرببودن یا نبودن آنها و همین طور شــرافت کســانی که مادرانشان
کنیز بودهاند ،اما شرافت کاری به مادر ندارد ،صحبت شده است.
همزمان از تســلط عجم بر تمام عالم به جز محال یمن و معد اشــاره
کــرده و گفتــه اســت که اندکــی از اینها اشــراف عجمانــد و باقی آنان
از طبقــات پاییــن بودهانــد .ایــن طبقــات پاییــن را بــا تعابیــری چون
ّ
الحجآمون ،الدباغون ،الخمارون،
«الوضعاء ،االدنیاء ،الکساحون،
الرعاع ،المهان» یاد میکند( .ص  )15ریشهشناسی قومی آن روزگار
و اینکــه مردمــان پــس از نــوح از نســل فرزندانــش بودهانــد ،شــاخص
شــرافت قومی اســت و اینکه تا زمان ابراهیم ،عرب و عجم مســاوی
بودنــد تــا آنکه عرب با والدتش از اســماعیل بر عجم شــرافت یافت.
ً
(ص  )18ابن قتیبه در این بحثها که غالبا بر محور تفاضل قومی،
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یشــود .از عرب به دلیل خوردن برخی
دیگــر را میخورند ،قضاوت م 
از غذاهــا و عجــم بــرای برخــی دیگــر عیب گرفته شــده اســت .البته
این در حال ُ«یســر» اســت واال در ســختی و «عسر» که مال ک نیست.
(ص  )30ابــن قتیبــه در اینجــا اطالعــات جالبی در بــاره غذاها و نوع
ً
چیزهایی که مثال از گوسفند میخورند ،به دست میدهد که از نظر
اینکه شأن عرب یا عجم را نشان دهد ،اختالف بوده است .از جمله
درباره فالوذ هم سخن میگوید( .ص  )32اخبار این بخش نسبت به
حجم کلی کتاب ،مفصل است .ابن قتیبه درباره خصلتهایی که
معیار ســنجش امم است ،مثل شــجاعت ،اخباری میآورد و درباره
وجــودش در میــان عرب و عجــم بیان میکند .تفــاوت عرب و عجم
بهــا منقطع و متفرق میجنگنــد ،اما عجم پول و
ایــن اســت که عر 
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ســاح زیــادی دارد و بــا فرماندهی و ســلطان واحــد میجنگد( .ص

ُ
«بعــث المشــرق» هــم اســتناد کرده کــه توصیه شــده «کــن فی بعث

 )35گویــی بــر آن اســت کــه بگوید نوع شــجاعت یا نــوع نظامیگری

خراسان» ،در حزب خراسانیها باش( .ص )44

میان عرب و عجم فرق دارد ،اما عربها از اصل شــجاعت بهرهمند

ّ
وی میگوید مردمان فارس پیش از سالم «اعظم َ
االمم ملکا و اشدهم

هســتند .اخبــاری هــم از بهــرام گور و جــز آن از کتب عجم به دســت
میدهد« .قرأت فی کتب العجم»( .ص )36

شــوکة» بودند ،اما بعد از اســام همهچیزشــان از هم گسست .بعد از
اســام اهل فــارس دیگر آدم مشــهوری ندارند ،جز ابــن مقفع و فضل

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

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

و وجود آیین حنیفیت میرســد .اسالم تعدادی از احکام جاهلیت

دیــده و چــون تکنســخه بــوده نقطهچینهــا کــه نشــانگر ازبینرفتن

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

بسیاری از کلمات است ،فراوان است.

بعــد هــم پیامبــر(ص) از میــان آنهــا آمد و قــرآن وقتی که هنــوز عجم
نبودنــد ،خطــاب به عرب گفــت«ُ :کنتم خیر ّام ٍــة ُا َ
خرجت للناس».

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

گویی متوجه یک اشکال شده و آن اینکه قرآن این ستایش را نسبت
بــه بنیاســرائیل هم دارد کــه آنها را بر عالمیان برتری داده اســت ،اما
بالفاصلــه آن را توجیــه میکنــد که این مربوط به یکزمان مشــخص
بــود( .ص  )38ســپس بــاز ســتایشهایی از «قریش» را بــه این دلیل
که از نســل ابراهیم هستند و مســائل دیگر دنبال میکند .همین طور
روایاتی که در این باب به رســول منســوب اســت( .ص  )39برخی از

مردم خراسان تطبیق میدهد و دراینباره توضیح میدهد که اینها،
یعنــی اهــل فــارس و اهل خراســان نزد عــرب یکی هســتند و زبان هر
دوی آنها فارســی اســت )46( .ســتایش ابن قتیبه از مردم خراســان
ً
بــه دلیــل جنگیــدن با امو یــان و اینکــه هدفشــان «غضبــا لدین اهلل»
بــود شــگفت اســت( .ص  )47وی از نفــوذ گســترده خراســانیان در
دستگاه عباسیان هم یاد کرده است( .ص )48

اینها بیشبهه روایاتی است که عربها در فضیلت خود ساختهاند.
َ
در روایتــی رســول(ص) بــه ســلمان میگوید« :به من غضــب ن َورز که

در پایــان جــزء اول بــاز بــه ســراغ بحــث شــعوبیان م ـیرود و از اهــل
تســویه یــاد میکند کــه برخــی منصفاند و بــه آیــه ّ
«ان اکرمکم عند

از دینت بیرون میشــوی» .ســلمان میپرســد« :چطور ممکن است
من نســبت به شــما ُبغض داشــته باشــم ،درحالیکه به دســت شما

اهلل اتقا کم» اســتناد میکنند ،اما برخی با اســتناد به اینکه «شعوب»
در قــرآن مربــوط به عجم اســت ،بــاز دنبــال همان مطالب هســتند.

هدایــت شــدهام»؟ رســول (ص) میفرماید« :اینکه نســبت به عرب
ُبغض بورزی ،به من بغض ورزیدهای؛ «تبغض العرب ،فتبغضنی».

بهــای افراطی در این ســوی هم اشــاره
(ص  )49وی ســپس بــه عر 
ّ
بحمیة العربیــة» و میگویند که
میکنــد کــه «یقابلون غلـ ّـو الشــعوبیة

(ص )40

آنهــا یهمــی هربخــت ،موالــی همــه عجم هســتند؛ چــون خداوند به
ّ
وســیله عرب ،عجم را هدایت کرده و به کمک عرب از رقیت کفر و

ابــن قتیبــه در اینجا برای نشــاندادن جایــگاه عرب در ایــران بهویژه
خراســان ،بخشــی از تاریــخ خراســان پیش از اســام را در نــزاع میان
شــاهان ایــران و هیاطلــه آورده کــه مجــادالت ســخت در میــان
بــوده اســت .بــا آمــدن اســام خراســان شــرافت یافتــه و ســا کنان آن
ً
بهتریــن ّامــت شــدهاند کــه طبعــا عربهــا نیــز میــان آنهــا بودهانــد.
همیــن خراســانیها وقتی بنیامیه دنبــال لهو و لعب رفتنــد ،بر آنان

عذاب رها شــدهاند .ابن قتیبه این را نمیپذیرد و میگوید هر کســی
کــه بــا اختیار به اســام گرویده باشــد ،هیچ کــس بر او منتــی ندارد.
(ص  )53جــزء اول ایــن رســاله در صفحه  54با همیــن بحث تمام
میشــود .ابن قتیبه بســیار زیرک اســت .ضمن آنکه در ادب بحث
ســعی میکنــد خود را اهل دلیل و برهان نشــان دهــد و گاهی تأ کید

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

کنــد کــه منصفانــه رفتار کــرده و مســیر خود را رفتــه و در برتــریدادن
ً
عرب بر عجم مؤکدا پیش رفته است.

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

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

عباســی خطــاب به داعیان عباســی در آغــاز کار آورده که خراســان

را دو بخــش میکنــد؛ «علــم اســامی» کــه از میــان دیــن و لغــت و

را مناســبترین نقطه برای قیام عباسیان دانسته است ،درحالیکه
کوفــه «شــیعه علــی» هســتند ،بصــره «عثمانــی» ،جزیــره «حــروری

نحــو و معانــی شــعر برخاســته و ایــن اختصاصی عرب اســت« :هذا
ّ
للعــرب ّ
خاصــة و لیس للعجم فیه ســبب إال تعلمــه» .عجم تنها آن

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

را فرامیگیــرد ،امــا در اصــل آن ســهمی نــدارد .به گفتــه وی خداوند

و قلــوب فارغــه» دارنــد( .ص  )44وی به احادیث ســاختگی درباره

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

از آنــان گرفتنــد و بــه بنیامیــه دادنــد( .ص  )43وی جملــه معروف
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نیســت( .ص  )56به نظر میرســد بهکاربردن کلمه «علم اســامی» ـ البته منهای فقه ـ تنها از این بابت است
که این علوم پس از اسالم و در میان عرب پدید آمده است .با اینحال کلمه «علم اسالمی» جالب است.
ابن قتیبه بدون توضیح بیشــتر وارد دانشهای خاصی میشــود که عرب در آن دســتی دارد و نخســتین آنها
علــم «الخیــل» یــا دانــش اسبشناســی ـ فرسنامه ـ اســت؛ علمی که بــه ادعای ابــن قتیبه هیچ کــدام از امم
یونانی ،فارسیه ،هندی ،رومی جز اندکی در آن دستی نداشتند .مقصود شناخت انواع اسب است که وی از
آنها یاد میکند و سپس نقلهایی میآورد( .ص  )57مقصود از علم هم در اینجا سبک و سیاق همان متون
ادبــی متقــدم اســت .تعدادی نقل از پیشــینیان ،گاهی نثر و گاهی نظم و آ گاهیهایــی که نامنظم درون آنها
ً
آمده و هر کدام گوشــهای از این دانش را پوشــش میدهد؛ مثال از عبدالغفار خزاعی شــعری شامل یازده بیت
دارد و ابن قتیبه بعد از نقل آن میگوید« :و هذا الشعر یجمع لک فراسة الخیل»( .ص )59
علــم نجــوم پــس از آن آمــده و بــه گفته ابن قتیبــه از دانشهای ویژه عرب علــم به «مناظر النجوم و اســمائها و
انوائها و مطالعها و مساقطها و االهتداء بها» است« .انواء» در اینجا به معنای همین ستارهشناسی به سبک
عــرب جاهلــی اســت( .ص  )60در اینجــا هم باز به همان ســبک ،اشــعار و کلماتی درباره برخی از ســتارگان
ماننــد ثریــا و قمــر و جــز اینهــا میآید که مشــتمل بــر آ گاهیهایی در بــاره آنها در میــان عرب اســت .ابن قتیبه
میگوید که عرب ســجعهای زیادی [نثرهای موزون] درباره «طلوع النجوم» دارد که نشــانگر علم زیاد است:
ّ
«تــدل علــی علــم ّ
جــم کثیر»( .ص  )62دانش عرب به بادهــا ،رعد و برق ،باران و ماننــد آن هم مورد توجه ابن
قتیبه بوده و برای هر کدام شعر و نمونهای میآورد( .تا صفحه )64
علم الفراســه پس از آن قرار دارد و ابن قتیبه میگوید که برخی منکر ســهم عرب در آن شــدهاند ،اما به نظر او
ّ
عرب «الحظ االوفر» در آن دارد.
َ
المــــــــــرء عــــــــــن خالئقـــــ ـ ــه
ال تســــــــــأل

ٌ
فـ ـ ـ ـ ــی وجهـ ـ ـ ـ ــه شـ ـ ـ ـ ــاهد مـ ـ ـ ـ ــن الخبر

«درباره خصایص هر شخصی از او سؤال نکنید؛ چراکه صورت او گواهی میدهد که چگونه است».
چنانکه در شعری در وصف رسول(ص) آمده است:
ٌ ُ ٌَ
بینة
لو لــــــــــم تکــــــــــن فیــــــــــه آیــــــــــات م

ُ
کانـ ـ ـ ـ ــت بداهتـ ـ ـ ـ ــه تنبئـ ـ ـــ ــک بالخبر

«حتی اگر آیات روشنی در او نباشد ،ظاهرش تو را از احوال او آ گاه میکند».
پس از آن باز اشعار و حکایاتی درباره علم فراست آورده است .اینکه شما با تیزهوشی از قیافه کسی حدس
ً
بزنید که چه کاره است .ادامه آن «علم القیافه» است .ابن قتیبه میگوید که نمیداند این علم صرفا در میان
عرب اســت یا دیگران هم در آن شــراکت دارند .مقصود از این علم ،درک شــباهتهایی اســت که در قیافه
افراد از پدر و پســر و برادر و عمو و دایی هســت .عالوه بر شــناختن برخی از امور از روی آثار آنها ،شــبیه آنچه
برخــی از کارآ گاهــان در روزگار مــا انجام میدهنــد .دراینباره هم حکایاتی به ســبک همان کتابهای ادبی
آمده اســت( .ص  )67نمونه آن داســتان ُسراقة بن مالک است که قریش او را دنبال رسول(ص) فرستادند تا
از روی آثار برجایمانده ،مسیر و راه مهاجرت آن حضرت را بفهمد و به آنان خبر دهد( .ص )68
از دیگر علوم عرب که با هم آورده ،علم «العیافة و الطرق و ّ
الخط و الکهانه» اســت .عیافه به معنای به پرواز
درآوردن پرندگان ،شناخت مسیر آنها و فالگرفتن از آن است .وی حکایتی در همینباره که جنها هم در آن
هستند آورده است( .ص  )69علم الخط ،خطکشیدن در رمل است که در آن هم دربارۀ نشاندادن خوبی یا
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بدی یا خیر و شری که در انتظار است ،سخن میگوید .علم طرق ،پرتابکردن سنگریزه به آسمان است که
مســیر پایینآمدن آنها ،اینکه با هم باشــند یا متفرق ،نشــانه برخی از امور مورد نظر است (ص  )70و «کهانت»
کــه بــه گفتــه ابــن قتیبه اصلــش از ّ
جن اســت .حکایتی هــم نقل میکند که کســی داســتانی دراینبــاره برای
رسول(ص) نقل کرده و آن حضرت هم شگفتزده شده است« :فجعل رسول اهلل صلی اهلل علیه یعجب».
ابــن قتیبــه در پایــان ایــن قســمت ،در یــک پاراگــراف کوتاه چنیــن نتیجــه میگیرد که اینهــا علومی بــود که از
جاهلیــت بــه اســام رســید .اصل آن کار شــیاطین بود که اســتراق ســمع میکردنــد و آنها را به دوســتان خود
اطالع میدادند .اســام آن روش را باطل کرد و راه نجوم را بســت .البته این ربطی به علم غیب ندارد که ویژه
خداوند اســت .ما هم آنچه را که منجمان از شــناخت خود نســبت به «القضاء علی النجم» مدعی هستند،
منکر هستیم .به نظر میرسد مقصودش همان احکام النجوم است( .ص )71
ً
دانش بعدی «الخطب» یا همان خطبهخوانی است که اشاره به قدرت عرب بر این است که میتواند ارتجاال
و بدون مقدمه متنی را به عنوان خطابه بســازد و بگوید .ابن قتیبه اســتاد اطالعات ادبی و این حوزه اســت و
حکایاتی در این زمینه از متنهای ادبی و خطابی آورده که تاریخی هم است( .ص )73
دانــش بعدی شــعر اســت که «للعرب الشــعر ،الیشــرکها احد من االمــم االعاجم» (ص  )75که هیــچ کدام از
عجمها ،اعم از ایرانی و رومی و هندی و یونانی ندارند .میراثی که از شعر در عالم عربی و اسالمی آمده ،مورد
توجه اوســت .اینکه خداوند با شــعر ،اقوامی را در جاهلیت و اســام بلند کرد ،مادحانی که شــعر میگفتند و
شهرتی یافتند و در اقالیم عجم شناخته شدند و آثاری در اینباره تدوین شد )77( .در اینجا نمونههایی از
آنان میآورد .او تأ کید دارد که شعر وسیلهای برای ثبت و ضبط اخبار و جاودانیشدن نام خود و طایفهشان
ُ
بــوده اســت« :و ال دیــوان لهــم اال بالشــعر» بــرای اینکــه ا ّمــی بودنــد( .ص  )81او در اینجــا بــه کتــاب «اخبــار
ّ
الشــعراء»ی خودش هم اشــاره میکند« :کتابی هذا المؤلف فی اخبار الشــعراء»( .ص  )84بحث شعر و این
قبیــل نــکات ،میدانی اســت که ابــن قتیبه در آن فعال اســت و مثالهای متعدد از انواع و اقســام آن میزند.
وقتی خســته میشــود میگویدکــه البته قصد تطویل نداریم و هدف ما اخبــار مناقب و مثالب نبوده و ضمن
اینکه میخواهد بحث را خاتمه دهد ،باز به ارائه نمونههای دیگر میپردازد( .ص  )89برخی از بزرگان عرب
هــم تشــویق به نقل شــعر میکردنــد ،چراکه حاوی «مکارم االخــاق و غرائب الحکمه» بــوده و ابن عباس هم
میگفت« :ان الشعر ،علم العرب ،و هو دیوانها ،فتعلموه»( .ص )93
ً
ایــن نکتــه را برای ایــن میگوید که عجمها معموال به کلمات بزرگمهر و انوشــیروان و غیــره افتخار میکردند،
اما به گفته وی اگر آنها در شعر عرب بگردند و کلمات به قول او حکیمانه اکثم بن صیفی و ابی حجار ابجر
بــن جابــر عجلــی و غیره را ببینند ،بهتر از آن کلمات حکیمانه را خواهند دید( .ص  )94به همین مناســبت
عنــوان ایــن فصل از رســاله را «الحکمة فی الشــعر» گذاشــته و نمونههایــی نقل کرده اســت( .ص  )95فصل
دیگری را هم کلمات حکیمانه منثور عرب گذاشــته اســت( .ص  )104در بخش اول گاهی به مقایســه کالم
بزرگمهر و بیتی از شعر عرب در همان زمینه پرداخته است( .ص  )96همین کار را در مقایسه میان جمالت
ً
برخی از حکیمان و شــعری از عرب ،انجام داده اســت .مثال حکما میگویند« :الســکوت اخو الرضا» ،آنگاه
این شعر عرب را آورده:
بنی هالل! ألــــــــــم تنتهوا ســــــــــفیهکم

إن الســــــــــفیه إذا لــــــــــم ُینــــــــــه مأمـ ـ ـ ـ ــور

«ای بنی هالل ،آیا سفیه خود را منع نمی کنید؟ وقتی سفیه منع نشود ،یعنی مأمور به این کار و مورد تشویق
شماست»! (ص )98
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همین طور برخی کلمات حکیمانه هندی با شعر عرب را مقایسه کرده است )99( .در بخش کلمات منثور
حکیمانــه ،جمالتــی از معاویــه و عمــرو بن عاص و اکثم بــن صیفی و گاهی هم بدون ذکر قائل آورده اســت.
( )104در اینجا و بهطور یکجا دهها جمله حکیمانه و مثل را بدون ذکر گوینده آورده و در نهایت میگوید که
اینها علوم عرب اســت که ما اندکی را از مجموعهای عظیم انتخاب کردیم .این علم ویژه آنهاســت و کســی
ّ
بــا آنهــا مشــارکت ندارد .هر آنچه اهل فارس دراینباره میدانند از آنهــا فراگرفتهاند« :کل ما یعلمه اهل فارس،
فهم له متعلمون»( .ص )106

و اما بند اصلی این رساله
ابن قتیبه برای نشاندادن اینکه اهل فارس ،اهل دانشهای جدی نبودهاند ،میگوید اگر از ما درباره طبیبان
قدیــم بپرســند بقــراط و جالینــوس را و اگــر از آثــار اهــل نجــوم و حســاب قدیــم ســؤال کنند کتــاب اقلیدس و
مجســطی را و در منطق کتاب ارســطو را معرفی میکنیم .در زمینه موســیقی هم هر چه هســت ،از روم و یونان
اســت ،امــا اهل فــارس چیزی ندارند جز آنچه بقیه متعلمان و مســتفیدین از علــوم گرفتهاند .علم فالحت از
آن روم ،شــطرنج و کلیــه و دمنــه و حســاب بــا حروف نهگانه هم از هند اســت .هندیها طــب قدیم هم دارند
یهــا در این باب متکی به دیگــران بودهاند،
کــه روش آنهــا با روش یونانیها متفاوت اســت .شــاهد آنکه ایران 
داستانی است درباره شاپور که برای درمان خود و بهدستآوردن علم طب ،کسی را به هند فرستاد تا طبیبی
فاضل برای آنها بفرســتند .طبیب آمد و او را معالجه کرد و بعد هم جای خوبی در شــهر شــوش به او داد که
مردم این شهر طب را از او یاد بگیرند؛ به همین دلیل اهل شوش ،طبیبان فارس هستند .ابن قتیبه میگوید
شــاهدش آنکه در کتاب طب اهل شــوش «جامع الطب المعمول بالسوس» رگههایی از طب هندی و رومی
میبینیم« :اخالطا هندیة و اخالطا رومیة» .ابن قتیبه میگوید اگر کســی ادعا کند اســکندر ،ایران را گرفت،
مردمان را اســیر کرد و کتابهای آنها را به روم برد ،به زبان خودشــان ترجمه کرد و اصل آنها را ســوزاند و اینکه
در واقع علوم آنان اصلش از ایران اســت؛ خواهیم گفت که این گزارش و خبر شماســت .از طرف شما قبول،
اما طرف دیگرش رومی هستند که باید به این نکته اقرار و اعتراف کنند و آن را بپذیرند و این مسئله نیازمند
ّبینه و برهان است( .ص )107
آخریــن پاراگــراف نشــان میدهد چه نوع مباحثی در آن وقت میان شــعوبیان و عربگرایانــی مانند ابن قتیبه
وجــود داشــته و بر ســر چــه موضوعاتی گفتگــو میکردهاند .مهم این اســت کــه روی دانش و ریش ـههای آن هر
دو طرف تکیه داشــتند .از ســوی دیگر پیداســت که تفکر ایرانی یا آنچه حاال هم ایرانشــهری گفته میشــود،
ً
ریشــههای عمیقی داشــته است .طبعا درباره اســتدال لهای هر کدام ،افکار درست و نادرستی مطرح بوده و
باید برای نقد و بررسی آنها راه علمی تاریخی و تاریخنگارانه دقیقی یافت.
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