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چکيده:
دوستي يکي از مهمترين مقولههاي فلسفي -اخالقي و سياسي بهشمار
انديشگان ابوحيان توحيدي شيرازي  ،عنواني
ميآيد .اين مقوله در ســاختا ِر
ِ
عام براي استعدا ِد ذاتي انسان جهت ارتباط و همبستگي است.
دوســتي در ســاختا ِر فکري ابوحيان در فضاي «اديب – دوست» شکل
قرن چهارم که در پي
جسم در ِ
مييابد ،شخصيتي واقعي و شناخته شده و ُم َّ
ســعادت کلي بشر است ،سعادتي که همچون ابزاري بهکار گرفته ميشود تا
ِ
در اين جهان به واســطة ديگري یا دیگران نياز خود را برطرف ساخته که
در عين حال غايتي نهايي و بازپَســيني دارد و آن  ،همان اتّحاد با خدا -خير
اســت .ا ِستشعار بر ديگري مسير رسيدن به خود است که در روند کمال  ،از
آگاهــي به ديگران ميگذرد و رازداري و وفاداري و خيرخواهي و صداقت از
لوازم اساسي آن به شمار می روند .
ابوحيان توحيدي از جامعترين کتابهايي است
کتاب الصداقة والصديق
ِ
که در جهان اسالم بدين منظور تأليف شده است.
بررسي آراء و انديشههاي فلسفي و فکري ابوحيان در زمینه
اين مقال به
ِ
قرن چهارم بر او و بر
دوســتی پرداخته و تأثير اجتماع  ،سياست و فرهنگ ِ
کتاب الصداقة والصديق را َم ِد نظر قرار داده است .
کليد واژگان :ابوحيان توحيدي ،دوســتي ،الصداقة والصديق ،فلسفه،
تصوف.
شرق حوزة
 -1در ميان سالهاي  236تا  442هجري در بخشهايي از ِ
غرب آن يعني در اَندلُس ما شاهد
اســامي يعني منطقهي ايران و عراق و ِ
برآمدن فرهنگ و تمدن و اخالق و آفرينشگری هایی هستيم که در سايهي
ِ
آن همه شــاخههاي دانش ،شکوفا شده و انديشمنداني خَ ّلق ،پديدار آمدند
که از چشمهي همهي ميراثهاي انديشــگي آن روزگار يعني انديشههای
ایرانی ،هندیُ ،سریانی ،یهودی ،مسیحی و یونانی بهره بردند؛ وجه مشترک
عنوان ابزار مشترک زبانی بود.
زبان عربی به
ِ
همه آنان استفاده از ِ
 و کانت اللغة العربیة انذاک األرادة اللغویة المشــترکة فی االستخدام-(ارکون.)77 :1996 :
مســیحیت و یهود ّیت واقع شــده بود نیز آن
با
رقابت
و اســام که در
ّ
چارچــوب متافیزکی و دیدگا ِه روحانی ی بود کــه مرزهای همهی فضای
ِ
اندیشگی َسدههای میانی را شکل میداد.
ِ
 و کان االسالم الواقع فی تنافس مع الیهودیة و المسیحیة یقدم االطارالمیتافیزیکــی و المنظور الروحی اللذین یحــددان تخوم کل الفضاء العقلی
للقرون الوسطی( .-همان).
جهان اسالم دورانی از شکوفایی فلسفی را تجربه میکند
در این زمان ،
ِ
جنبش عظیم انسانگرایی اسالمی شکل مییابد.
و
ِ
درخشــان این نوع اندیشهورزی
بســیار
های
ه
چهر
از
یکی
میان
این
از
ِ
 ،ابوحیان توحیدی شــیرازی اســت که کوشــید تا با بهرهگیری از توان و
عقالنیت و دانش فراگیر و وسیع
زبان عربی و بر
ســیطرهی بیمانند خود بر ِ
ّ
و بیبَدیل خود از رویدادهای سیاســی و تص ّو ِف اسالمی ،پروژه انسانگرایی
ــرد و آن همه توصیفات زندهی وی از نشســتها و
اســامی را به پیش بَ َ
ُمناقِشــات عال ِمان و روشــنفکران و دینمداران و سیاستمداران درسایهی
آل بویــه در ایران و عراق که جریان داشــت بــه تنهایی برای
ِ
حکومــت ِ
پرده بَرداشتن از این جنبش انسانگرایانه و ا ِثبات آن کفایت میکند.
اندیشمندان بزرگی بود که به نام انسان طغیان کرد.
ابوحیان از آن دست
ِ
 کان التوحیدی احد الکتاب والمفکریــن النادرین الذین ثاروا و تمردواباسم االنسان و من أجل االنسان( -همان :ص.)77
تاریخ اسالم است که به نا ِم
ابوحیان یکی از شخصیتهای فکری نادر در ِ
کالسیک اسالمی و
انسان و برای انسان  ،به پا خاست و شورید و در دوران
ِ
بیش از ُرن ِسانس و دوران روشنگری اروپا به این مهم پرداخت .او را میتوان
زیرساخت فکری به شمار آورد.
سازندگان این
بدون هیچ مبالغهای از
ِ
ِ
 کان التوحیدی إحدی الشخصیات الفکریة النادرة فی التاریخ االسالمیو التی انتفضت و ثارت بالســم اإلنسان و من أجل االنسان و کان ذلک فی
العصر الکالســیکی أی فی تاریخ الفکر العربی السابق للحداثة و موقفه هذا
یرهص بالحداثة( -محمد ارکون.)19 :1997 :
آثا ِر این نویســنده و متفکر بزرگ که در قرن چهارم هجری شورشی با
نا ِم انســان اختیار کرد میتواند ما را با آلبر کاموی ژرف نگرتر  ،مطلع تر و
وسیع تری رو به رو کند.
وضعی ِت انســانمدار را برای ما آشکار و برجسته
ابوحیان ،اهداف ذاتی بر
ّ
می کند که از آن جمله میتوان به جستجوی پیوسته و پایدار معنا در سطح
تجسم درونی و تاریخی محسوسش اشاره داشت.
ّ
روح معنا و پویایی آن اموریاند که با تضاد و تَقابُل خودآگاه
او میداند که ِ
و وجدان افراد رابطه ای پایاپایی دارند .این تضاد و تَقابُل اســت که آن معنا
سطح قبول یا رد آن را میان ذاتیهای تحت اختیار
را پردازش میکند و در
ِ
در ُمجادِالت قرون وسطایی یا مناظرههای ُپرباری گسترش میدهد که در
المقابَســات یا در اإلمتاع و المؤانســه و نظایر آن ،بسیار میبینیم .ابوحیان
ُ
مســأله گذر از دســت آورد شــفاهی به تعبیر مکتوب را با زبانی درخشان،
پرصالبَت ثبت کرده اســت و ایــن به ما امکان
هنــری ،فصیح ،کوبنده و َ
وضعیت انسانمدا ِر
میدهد که یکی دیگر از نشــانههای قاطع و سازنده در
ِ
تمدن اسالمی را بشناسیم.
ِ
آثار ابوحیان در زمینهی انسانگرایی الگوی قرن چهارم بهحساب میآید.
قاطعی ِت نقّادانه و یقین شــعلهورش توجهها و اندیشــهها و
او در آثارش با
ّ
اهداف یک نسل را در این زمینه نشان میدهد .نسلی که پس از فارابی آمد
و با ابنسینا پایان یافت.
مانیفست مشهو ِر خود را چنین اعالم می دارد :
ابوحیان
ِ
اإلنســان َق ْد أشْ َک َل علیه اإلنســان( -ابوحیان توحیدی:1370 ،
إن
 َف ََّ
.)180
معضل خویش است.
خود
آدمی
ِ
این ســخن باعث شد که همهچیز او بر محو ِر انسان باشد؛ نوشتههایش،
شــورش فکریاش و نق ِد قاطعا نه اش ولی با این همه چنان نیســت که از
ِ
سمت
ابعا ِد معنوی خود غافل باشــد ،شــاید همین مســأله بود که او را به ِ
ضاق
تحت
نوشــتن کتابی کشاند در زمینه ی حج
ِ
الح ِج ال َعقلِّی إذا َ
ِ
عنوانَ :
للح ِّج الشَ ْرعی که برخی آن را ادامة اندیشههای ّ
حلج میدانند( .متز،
الفَضا ُء َ
 2 :1366و ( .)74برای اطالع بیشتر :ر .ک :کرمر /)298 :1375 ،خوانساری،
 40 :1390و .)305
انسانی َملموس و
اخالق
نش سیاســی را با
همچنین او میخواســت ُک ِ
ِ
ِ
محسوس در جامعه پیوند دهد و خطابههای ارسطویی را با بیان و نح ِو عربی
توضیح ُمناظرههای االهیاتی و فقهی
غنیتر سازد و نوشتا ِر تاریخی را برای
ِ
عارف موجود را به د ّقت زیر نظر بگیرد
بهکار گیرد و همة موار ِد درســی و َم ِ
تا بتواند از اسرا ِر انسان و جهان و تاریخ  ،پرده بَردارد .این همه به توسعهی
خالقیت و جستجوی ام ِر زیبا
پایدار افقهای عقل و سرســپردگی به ا ِبداع و
ّ
و حقیقی و عادالنه و پذیرش همة ُســنتهای فرهنگی در شــهرهای چند
ملّیتی ،همچون بغداد ،ری و شیراز میانجامد.
بیشــک ابوحیان ،نمونهی انسانگرایی گوشهنشــین نیست .او با نگا ِه
قاطعی ِت تند و تیــز وجودی خویش ،همروزگارانش را برای ما به
نَقّادانه و
ّ
تصویر کشیده است.
تمدن اسالمی َمحسوب میشوند.
اوج آزاداندیشی
ِ
ِ
نسل ابوحیان ،نقطة ِ
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پارادايمهاي دوستي در قرن چهارم و در انديشه
ابوحيان توحيدي شيرازي

بخش نخست

مدخلي بر شناسايي کتاب الصداقة والصديق

 -1-2ابوحیان توحیدی شیرازی
(بــراي اطالع از زندگــي ابوحيان توحيــدي ،ر .ک( :ياقــوت حموي،
 :1991ج( /.)52-5 :15ابوحيــان التوحيــدي1992 ،م :مقدمه)( /.الحوفي،
1957م)( /.عبدالــرزاق1979 ،م)( /.عبدالهادي1995 ،م)( /.کيالني ،بيتا)/.
(زکي مبارک2013 ،م( /.)499 -487 :سيوطي1339 ،ه ( /.)191 :2 ،بستاني،
(ســبکي 1383 ،ه :5 :
 1876م( /.)325 :2 .حاجي خليفه :بيتاُ /.)167 :1 :
( /.)287ذهبي1382 ،ه( /.)355 :3. .زرکوب شيرازي( /.)154 :1390 ،جنيد
شــيرازي( /.)53 :1328 ،محمدکرد علي( /.)552-480 :1 :1433 ،الرمادي،
بيتا( /.)35-33 :عسقالني( /.)58 :9 :1423 ،ضيف.)465-453 :5 ،1996 ،
 -2-2زندگــي ابوحيان را ميتوان بهگونهاي ســتمي دانســت که بر
انديشــمندان اين سرزمين رفته است .متأســفانه تاريخ و مردمان ما با اين
انديشمندان منصفانه رفتار نکرده و بر ايشان ا ِجحاف و بیداد روا داشته اند.
اين وضع اَ َســفآور و حيرتانگيز اين سؤال را مطرح ميکند که چگونه
اندک توجه را برانگيزد.
ممکن است متفکري با اين اه ّميت ،اين
ميزان ِ
ِ
 و قد يدهشــنا هذا الوضع و يدفعنا للتســاؤل :کيف يمکن لمفکر فيمثــل هذا الحجم و االهمية أن یثیر مثــل هذا القدر الضنيل من االهتمام-
(محمد ارکون.)98 :1997 ،
ابوحيان چندين ويژگي داشت که هر يک از آنها کافي بود که ديگران را
به احترامش يا نسلهاي آينده را به جاودانه ساختن يادش وا دارد.
ياقوت َح َموي نخستين کسي است که از او ياد ميکند .ياقوت متولد 574
و وفاتش  20ماه رمضان  626هجري است.
يعني ياقوت  160ســال پس از وفات ابوحيان به دنيا آمده و  52ســال
زندگي کرده اســت .اگر در سي سالگي شروع به نوشتن معجم األدباء کرده
مرگ ابوحيان  ،نخستين مطلب را در مورد
باشــد  ،او  190ســال  ،پس از ِ
او مينويسد و اين سکوت شــگفتانگيز و تأمل برانگيز و ِر َّقتآور در مورد
مردي که ميتوان او را در دائرةالمعارف قرن چهارم دانســت و از بزرگترين
چهره هاي ادبي ،فلســفي و فرهنگي اين قرن برشمرد ؛ بيشتر مور ِد اعجاب
و حيرت ميگردد و این همان ُســخنی است که یاقوت َح َموی بدان اشارت
می کند و از آن به شگفتی می افتد :
و لم ار أحد من اهل العلم ذکره فی کتاب و ال دمجه فی ضمن خطاب و
هذا من العجب العجاب ( حموی ) 5 : 15 .1991 ،
هرچنــد ياقوت َح َموي فراتر از معمول کتــاب و عادتش زبان به َمدح و
تکريم و ستايش او گشوده است:
اديب الفَالسِ َف ِة َو ُم َحق ُِّق َ
ُ
الکال ِم
و
ء
با
د
األ
فيلسوف
َف ُه َو شَ يخً في الصوفية َو
ِ
َ
ُ
َ
َو ُم َ
(ح َموي.)5 :15 :1991 :
غاء.
ل
الب
الم
َ
َ
تکلِّ ٌم ُ
حققين و إما ُم ُ
اديب فالسفه و نيز محقق کالم و
ابوحيان پي ِر صوفيان و
ِ
فيلسوف ادبا و ِ
متکلم محققان و پيشواي بالغتپيشهگان بود.
او چند سطر بعد مينويسد:
نظير لَ ُه َذکا ٌء و ْ
َو ُهــ َو َم َع َ
صاح َة و ُمک َن َة
ال
الذي
ذلک َف ْر ُد الدُّنيا
فط َن ًة َو َف َ
َ
ِّ
َ
َ
و
ــة
ي
الدرا
واســع
ه
ِظ
ف
ح
ن
ف
کل
في
م
ِلعلو
َکثير التحصيل ل
(ح َموي،
ة
ي
وا
ر
ال
ٍ
ٍ
َ
َّ َ َ
ُ
َ
.)6: 15 :1991
او از نظر هوشــمندی و َفطِ َنت و َفصاحت بــی همتا بود  ،فراوان دانش
آموختــه بود و در حافظه و در روایت و درايت (= عقل و دانش) دانســتن،
معلومات گستردهاي داشت.
ِ
ُسبکي نيز او را چنين تعريف ميکند:
کان إمام ًا في النحو و اللغة و التصوف (سبکي.)286 :5 :1383 ،
و َ
او پيشواي نحو و لغت و تصوف بود.
َح َموي او را دانشمندي جامعاالطراف ميداند:
األدب و الفق ِه و
جميع العلوم م َِن النحو و اللغ ِة َو الشّ ع ِر و
کان ُم َتفّق ًا في
ِ
و َ
ُ
َ
(ح َموي.)5: 15 :1991 ،
الکالمَ .
در نحو و لغت و شعر و ادب و فقه و کالم  ،استاد بود.
المعارف قرن چهارم است اگر بخواهيم کسي را
ابوحيان بيشــک دائرة
ِ
بيابيم که به تما ِم علو ِم وسي ِع قرن چهارم دست يافته باشد غير از او کسي را
نخواهيم يافت .زيرا ابوحيان جز تحقيق و پژوهش  ،آن هم در عم ِر طوالني
خویش کاري انجام نداده اســت کم است در اين دوره  ،شخصيتي بغدادي،
بصري ،رازي ،خراساني ،سيســتاني ،حجازي ،شامي و شيرازي که او بدان
نپيوسته و با او سخن نگفته و از او روايت نکرده است.
از سوي ديگر رونويس از کتابهاي مختلف که شغل او محسوب ميشده
مجالس متعدد و رفتو
و دانشآموزي پيش اســاتيد گوناگون و حضور در
ِ
فرهنگ اسالمي آن روزگار  ،همراه با عمري طوالني و آزاد
ميان مراک ِز
ِ
آمد ِ
بود از قيو ِد اجتماعي و غير ُمل َزم بودن به پيروي از طريقهاي خاص ،موجب
شد که او دائرة المعارف قرن چهارم گردد( .ر .ک :عبدالرزاق.)125 :1979 ،
يکي از خوششانســیهاي فرهنگ ايراني -اســامي و بداقباليهاي
ابوحيان اين اســت که او به درباري وابستگي نداشت و به هيچ قدرتي دل
ن ََبست و َمقامي نيز به همين سبب بهدست نيا َورد .او همه عمر خود را صرف
نوشتن و خواندن کرد و آثار بسيار ارزشمندي به جامعه ارائه نمود.
ابوحيــان اگر به دربار کســاني چون ابن ًعميد و يا صاحــببن َع َّباد راه
ابواســحاق صابي
تيم ُة الدَّهر ثَعالَبي و التاجي
ِ
مييافــت کتابهايش مانند َي َ

دکتر محمدرضا خالصي
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چيز اديب به معناي بَالغي و زيباشناسي کلمه است.
فالتوحيــدي اديب (بالمعني الجمالي للکلمة) قبل أي شــي آخر (ارکون،
.)116 :1997
 -4-2کتابهای ابوحيان زندگينامههاي معنوي نقابدار (سيرة ذاتية
روحيه ُم َقنَّعه) اســت يعني زندگينامهاي است که با اشارات متعدد به عقايد
ّ
ديگران پوشــانده شده است که البته ا ِستشهاد به آثار ديگران به خودي خود
میان اَقوال و گفتا ِر دیگران  ،خویش را پنهان
منظو ِر نظ ِر وی نيست  ،او در ِ
می سازد ( .ارکون.)107 :1997 ،
ابوحيان با وجود اندرزهاي بســيار به دوستانش در اينکه ميانهروي پيشه
کنند و از شدت خشم بر ديگران بکاهند ،تصميم گرفت تا در بيشترين حد
راحت را پيش گيرد.
ممکن َص َ
بر اين اســاس ابوحيان ُمصمم شــد بــه جاي ســخنرانيهاي نظري
ارزش فضيلت َمدارانــه ؛ با محکوم کردن
دربارة اخــاق و موعظههاي بي ِ
مســتقيم همه انوا ِع نفاق ها و دورويي ها و حقهبــازي های عالِمنماها و
فيلسوفنماها ،درس اخالق و رفتار دهد به کساني که يک چيز ميگويند و
از چيز ديگري پيروي ميکنند.
زيســت ايدهآل ذهنياش و آنچه که بايد باشد ،با نقد
تصوير ابوحيان از
ِ
تند و تيز او همراه است .اين کا ِر او ما را به ياد هجوهاي شانزدهگانه جو ِونال
( )Juvenalمياندازد.)1954:66.Juvenal( .
روش و ســياق و رونــد ابوحيان  ،نشــان مــی دهد کــه او َرذیلت ها
دادن َصریــح َ ،م َر َّمت می کنــد که به قول جــان درايدن
را بــا نشــان ِ
طریق نمایاندن بی واسطه
( )John Drgdenرذیلت ها را می توان از
ِ
ترمیم نمود .)1978:189.Drgden(.
مختلف مردم ما
ســخنان ابوحيان در طعن و تَقبیح و شَ ماتَت گروههاي
ِ
را به يا ِد ســخنان ولتر در کتاب ()Philosophical Dictionary
مياندازد که از َحما َقت و بَال َهت و خرافهپرستي و سودجويي و نفاق مردمان
در خشم است( .ر .ک.)176 :1977 .Voltaire :
آن چيزي که ابوحيان را به شــورش وا ميدارد اين اســت که عال ِمان و
انديشــمندان و فيلســوفان و صوفيان چيزي ميگويند که خود بدان عمل
نميکنند و اين موضوع او را سراپا خشم ميکند.
هذا مايثور عليه التوحيدي و هذا ما يثير نقمته العارمه علي عصره (ارکون،
.)120 :1997
ابوحيان خود در اين زمينه مينويسد:
علي أني ما بهر جت مذهب المتکلمين وال زلّفِت مقالة المتفلســفين و
انّمــا قلت في اولئک الهم ادعوا العدل و عملــوا بالجور و أمروا بالمعروف و
رکبــوا و دعوا الناس الي اهلل بالقول و نفــروا عنه بالفعل (ابوحيان توحيدي،
.)311 :1412
ســخن ُم َتفَلسِ فان را از خود
نه
و
ام
ه
کرد
خدوش
م
را
متکلمان
من نه نظر
ِ
َ
ساختهام فقط درباره آنان گفتهام که مدعي عدل شدند و به ظلم عمل کردند
رکب ُم َ
نکر ســوار شدند و مردم را به زبان
و امر به معروف کردند و خود بر َم ِ
به خدا خواندند و با عمل از او راندند.
حساســي ِت به پاکدامني و پاکزيســتي در همة آثار
دغدغه ی اخالق و
ّ
بودن
اين
او
آثار
به
که
است
همين
و
ابوحيان ديده ميشود
جذابيت و خاص ِ
ّ
فراتاريخي را بخشيده است.
ابوحيان احساس ميکند که در سرزمين خويش غريب است زيرا نپذيرفته
حقوق
سلکان او پذيرفتند از
فهم صحيح  ،آنچنان که هم
ّ
که براي شناخت و ِ
ِ
روح چشمپوشي کند.
با اين نگاه ،رفته رفته بيشــتر و پيشــتر در برابر دوران و زمانهي خويش
رهبران سياسي و نيز همطِ رازان
درک
مخالفت ،ســاز ميکند و ديگر زير با ِر ِ
ِ
آتش خشم ِ خود را بر همه کس مي ُگشايد حتي مسکويه که
خود نميرود و ِ
اعتراف خود نزديکترين دوست اوست.
به
ِ
(ر.ک  :ابوحیان توحیدی ) 27 :1370 ،
اما در زندگی فکری او نوعی ُمسالَمت و آشتی جوئی را می توان دید ،به
زيست ُمسالَمتآمي ِز
قول مصطفي ناصف در انديشــههاي ابوحيان ميتوان
ِ
فلسفه و تصوف را ُمشاهده کرد( .ناصف.)130 :1978 ،
اما با همه ی این ها او فیلســوفی عِصیان گر و ســر َکش است به قول
ُ
فيلســوف التســاؤُل يعني فيلسوف پرسشگر است.
زکريا ابراهيم ابوحيان
زکريا ابراهيــم  26صفحه را به اين موضوع اختصــاص داده و دالئل این
عنوان را بر شمرده است ( .ابراهيم.)201-175 :1964 ،
 -1-3جنبش شعوبی در دوره بنيعباس شعلهور گرديد اين موضوع از
َفلت عباسيان نقل ميکند
اشعاري که ابوحيان از مردي علوي در کوفه از غ ِ
آشکار است:
اَري ناراً تَشُ َّب َعلَي بَقا ٍع
اس َعنها
الع ّب ِ
َو َق ْد َر َق َد ْت بَ ُنو َ
دت أ َم َّي ُة ث َُّم َه َّب ْت
َکما َر َق ْ
ِّ
ُ
َ
شُ
اع
ع
ة
ِي
ح
نا
ل
ک
في
ما
ا
		
ٍَ َ ُ
رتاع
َوبات َْت َو ه َِي آ ِم َن ٌة ُ
فاع
حين اليغني ال ّد ُ
تُداف ُِع َ

چنگی به دل نمی زد.
 -3-2ابوحيان در همه زمينههاي انديشگي آن روزگار استاد
و صاحبنظر بود.
 -3-2الف :در نحو اســتاد بود( .جهت اطالع بيشــتر ر .ک( :سيوطي،
( /.)190 :2 :1339ابوحيان توحيدي( /.)58 :1992 ،ابوحيان توحيدي:1373 ،
( /.177-175/225-224 /.25 :2ابوحيان توحيدي/.)134-129: 1 :1939 ،
(ابوحيان توحيدي.)204-203 :1301 ،
 -3-2ب :در لغت و لغتشناســي منحصر بــه فرد بود( :جهت اطالع
(ح َموي( .)27 :15 ،1991 ،ابوحيان توحيدي/ 3 ،2 :2 :1939 ،
بيشتر ر .کَ :
.)/203-202 /197 /194-193 /114 ،113
زمان
 -3-2ج :او هم شــاعر بود و هم يکي از بزرگترين نقادان شع ِر ِ
خویش محسوب می شــد .ر .ک( :ابوحيان توحيدي/.)298-297 :1992 ،
(زکيمبارک( /.)26 :2013 ،ابوحيان توحيدي( /.)134 :1 :1939 ،ابن حجر
َعســقالني( /.)57 :9 :1423 ،ابوحيان توحيــدي( /.)312 :1419 ،حموي،
(صفَــدي( /.)28 :22 :1420 :محمدکردعلــي:
َ /.)31-30-20 :15 :1991
.)480 :1432
 -3-2د :فقيه بود( .براي اطالع بيشــتر ر .ک(:ابن حجر َعســقالني،
/.)57 :9 :1423
(ســبکي/.)289-288 :5 :1383 :
(ابوحيان توحيديُ /.)156 :1 :1939 ،
(ندوي :بيتا :ج ،2ص( /.)223ابوحيان توحيدي.)247-245 :1373 ،
 -3-2ه :پير و ُمرش ِد صوفيان بود( .براي اطالع بيشتر ر .ک( :حموي،
(سبکي/.)286 :5 :1383 :
( /.)5 :15 :1991زرکوب شيرازيُ /.)154 :1390 ،
(جنيد شــيرازي( /.)54-53 :1328 ،محمدکرد علــي2 ،1432 ،ک /.)500
(ابوحيان توحيدي :1950 ،مقدمه).
 -3-2و :فيلســوفی ادراکمنــد و نوجــو بود( .براي اطالع بيشــتر ر.
ک( :حمــوي( /.)5 :15 :1991 ،ابوحيــان توحيــدي/246 /.156 :1992 ،
( /.)188 /195 /205 /149 /188 /165 /186 /183 /279ابوحيــان
توحيــدي( /.)119 /198 /25-24 /40-33 :1 :1939 ،ابوحيــان توحيدي،
( /.)107-106 :3 :1939ابوحيــان توحيــدي/.)41/25-24 :2 :1939 ،
(ابوحيان توحيدي.)278/56-55 :1370 ،
اهل کالم
 -3-2ز :به کالم آشــنايي اســتادانهاي داشــت هرچنــد ِ
را نميپســنديد و بــا آن ها سرســازگاری نداشــت (:براي اطالع بيشــتر
(ســبکي( /.)286 :5 :1383 :ابــن حجر
ر .ک( :حمــويُ /.)5 :15 :1991 ،
عســقالني( /.)360 :6 :1423 ،ابوحيــان توحيــدي/.)206-194 :1992 ،
(ابوحيان توحيدي( /.)143-142-141 :1 :1939 ،ابوحيان توحيدي:1939 ،
( /.)196-190-189 :3ابوحيان توحيدي.)23-22 :2 :1939 ،
-3-2ح :در امر کتابت و خوشــنويس صاحب سبک بود( .براي اطالع
بيشتر ر .ک( :ابوحيان توحيدي.)48-29 :1951 ،
-3-2ط :در قرائت قرآن مجيد نيز صاحبنظر بود( .ابن حجر عسقالني،
.)57 :9 :1423
		
(ابن کثير)231-230 :13 :1417 ،
معني
به
عرب
ادبيات
و
زبان
نثرنويس
ترين
گ
بزر
ابوحيــان
 -3-2ی:
ميبينيم که آتش روي تپهاي افروخته شده و روشنايي و پرتوش بههر سو
شود:
می
و
شد
می
محسوب
مطلق
ميرســد و بنيعباس از آن غافلاند و آرام و آسوده خوابيدهاند .همانگونه
نويسد:
ي
م
متز
آدام
که بنياميه خوابيدند و هنگامي براي دفاع از خود بيدار شدند که ديگر وقت
و قــد صنف ابوحيان التوحيدي ربما کان أعظــم کتاب النثر العربي َعلَي دفاع نبود.
اإلطالق (آدام متز.)442 :1 :1366 ،
ضعف سياســي خالفت عباســي از زمان روي کار آمدن متوکل در سال
است.
مطلق
معني
به
عرب
نثرنويس
ابوحيان توحيدي بزرگترين
 232هجري آغاز شــد زيرا او ترکان را به خود نزديک ساخت و ايشان را بر
در
اإلمارات)
و
الدول
(عصر
العربي
األدب
تاريخ
شــوقي ضيف در کتاب
ترکان برگزيدهاش
ايرانيان برتري داد .حتي به خاطر متوکل نميگذشت که
ِ
اين مورد مينويسد:
او را خواهند ُکشت ،ترکان در قتلش با همدستي پسرش ُم ْن َتصِ ر توطئه نموده
الهجري
الرابع
القرن
من
العصر
هذا
في
العراق
ادباء
أکبر
و ابوحيان ُي َعــ ُّد
و او را در سال  247هجري کشتند.
.
عشر
إلي القرن الثالث
کان المنتصرشــهم ًا فاتک ًا ســفاک ًا للدم .لما قتل أباه تحــ ّدث الناس بأنّه
ابوحيان بزرگترين اديبي اســت که عراق از قرن چهارم تا سيزدهم به اليطول له العمر بعده (ابن الطقطقا :بيتا.)239 :
خود ديده است( .شوقي ضيف.)461 :5 :1996،
فرماندهان ترک در کشــتن پدر
از آن زمان فتنهي ترکان باال گرفت و از
ِ
نويسد:
ي
م
توحيدي
جمال غيظاني در مورد ويژگي نثر ابوحيان
از پسر و در قتل برادر از برادر کمک ميگرفتند با اين همه ترکان براي خلفا
ْ
َ
َ
ف
َعار
ت
التي
ســاليب
ال
بين
و
التوحيدي َو َّح َد بين الظاه ِر و النث ِر َو باطنِ ِه
َ
َ
جز وســيله ی تخريب و بازي با سرنوشت نبودند زيرا از زماني که متوکل را
َ
فيها
د
ح
و
ت
ي
ذاتية
بکتابــة
أتي
ف
القو ُم عليهــا و المعاني التي لم َيطر ُقها اح ٌد
ُ
َ
َّ
َ َ
کشــتند خلفا گرفتار و اسير دست ايشان بودند و زندگي و خَ لْع از خالفت و
ُ
ليــن
و
ا
عن
ُل
ق
ن
ي
و
َب
ت
الکا
ّما
ن
إ
ــر َو ال َ ْ
ِ َ
ُ
الکات َُب بمــا َيک َت ُب َال َيخْ بِ ُر َع ْن آخَ َ
کشتن به راده ی تُرکان بسته بود.
.)14
:1995
کتوب شي ٌء واح ٌد( .غيظاني،
الم ُ
َ
خواصه و أحضروا المنجمين و
لما جلس المعتز علي ســرير الخالفة فقد ّ
عرب
م
قو
ف
ر
عــا
ت
م
هاي
ب
قال
و
اســاليب
و
نثر
باطن
و
ظاهر
ابوحيــان
َ
ِ
ِ
ُ
قالوا لهم :انظرواکم يعيش و کم يبقي في الخالفته؟ و کان بالمجلس بعض
و معانــي بکر و بيســابقه را به هم پيوند داد در نتيجه نوشــتهاي بيمانند الظرفــاء فقال :أنا اعرف من هؤالء بمقدار عمــره و خالفته فقالوا له  :فکم
پديــد آورد که نويســنده و اثــر در آن با هم يکي ميشــوند نــه خبر از تقــول انه یعیش ؟ قال  :مهما أراد اأتــراک  .فلم یبق في المجلس ا ِّل من
ً
[تأثيرگذاري] ديگري در آن اســت و نه از پيشينيان نقل ميکند صرفا اين ضحک (ابن الطقطقا :بيتا.)243 :
است که نويسنده و نوشته يک چيز هستند.
چون ُمعتز روي کار آمد دوســتانش ستارهشناســان را آورده و از ايشان
دکتر احسان عباس مينويسد:
پرســيدند که او چقدر در خالفت خواهد ماند و چه اندازه عمر خواهد کرد؟
ّ
و قــل أن نجد بين ادباء العربية من کان يعرف حدود طريقة الفنية کأبي يکي از ُظ َرفاء که در مجلس بود گفت :من مدت خالفت عمر او را از ايشان
حيان .ألنّــه کان ف ّنان َا ناقداً عارف ًا باإلصول التي تقــوم عليها طريقته مؤمناً
بهتر ميدانم گفتند چقدر اســت؟ گفت به اندازهاي که ترکان بخواهند پس
ً
ً
بفنه و اعيا بمقدار الجهد الذي يبذله المرء حتي يصبح کاتبا متميز األسلوب .همه خنديدند.
.)135
:1980
(عباس،
فکان الخليفة في يدهم کاالســير إن شاؤوا أبقوه و إن شاوؤا خلعوه و إن
هر
از
بيش
انديشه،
و
دانش
عين
در
که
است
بزرگي
انديشــمند
ابوحيان
شاؤوا قتلوه( .همان.)243 :

