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مقـدمهایدرباباخبارالنحویینقاضیسیـرافـی

احمدمهدویدامغانی*

بسمهللالرحمنالرحیم

الحمدهللرّبالعالمینوالصلوةوالسالمعلیسیّدنامحّمٍد

وآلهأجمعین

بعون هلل تعالی اینک، اگر نه قدیم ترین، که یکی از قدیم ترین 

ــت یعنی أخبار  ــی که در تراجم احوال اُدبا و نُحاة اس کتاب های

ــه و متکلّم و نحوی  ــف ادیب و فقی ــن البصریین تألی النحویی

ــمند و نامدار ایرانی، ابوسعید حسن بن عبداهلل بن  ــیار دانش بس

مرزبان سیرافی، معروف به قاضی سیرافی متوّفی در دوم رجب 

ــال 368 هـ در بغداد، به صورتی  که مالحظه می فرمایید به  س

ــریف و  ــاءهلل به این جوان ش ــد و خداوند إن ش نظرتان می رس

ادیب و محّقق نجیب، آقای دکتر اکبر ایرانی- دامت توفیقاُته 

ــعادُته- که به چاپ این کتاب در سلسله منشورات  و زیدت س

مرکز پژوهشی میراث مکتوب هّمت گماشته است جزای خیر 

مرحمت فرماید. 

ــرق بسیار فاضل »فریتس کرنکو«  پیش از این اّواًل مستش

آن را در سال 1936 میالدی بر اساس همین مخطوطۀ حاضر 

ــت. فریتس  ــانده اس ــۀ کاتولیکی بیروت به چاپ رس در مطبع

ــت که دو کتاب شریف معجم الشعراء مرزبانی  کرنکو همان اس

ــۀ قدس قاهره چاپ  ــف آمدی را در مطبع ــف والمؤتل و المختل

کرده است و خداش بیامرزاد، و ثانیًا در سال 1334 هـ در قاهره 

نیز به چاپ رسیده است.

ــن« بلکه یکی  ــه »قدیم تری ــردم اگر ن ــن که عرض ک ای

ــت که  ــت از آن روس ــب در موضوع خود اس ــن کت از قدیم تری

ابن الندیم )یـا ندیـم( در الفهرست کتابی به نام أخبار النحویین 

ــوی« متوّفی در 335 هـ  و کتابی به نام  ــتویه َفَس به » ابن ُدُرس

ــه از او به »أبو  ــب و نحوی دیگری ک ــاب النحویین به ادی کت

ــبت می دهد، اّما این که در ذیل عنوان  عدنان« یاد می کند نس

ــاب أخبار النحویین  ــی أخبار النحویین« کت »الکتب القدیمة ف

ــیرافی )یعنی کتاب  ــر أخبار النحویین س ــی را مقّدم ب للنَّجیرم

ــودن آن کتاب  ــل بر قدیمی تر ب ــی می کند، دلی ــر( معّرف حاض

ــال 424 هـ  ــد؛ چرا که نَجیرمی در س بر کتاب حاضر نمی باش

ــت )بُغیة الوعاة،  ــیرافی درگذشته اس ــال پس از س یعنی 56 س

ــتویه و  ص 425(1  و از آن جا که نه از أخبار النحویین ابن ُدُرس

ــه از کتاب النحویین ابوعدنان و نه از أخبار النحویین مرزبانی  ن

ــن عبدالملک تاریخی تاکنون  ــه از أخبار النحویین محمد ب و ن

ــخه ای و نشانی به دست نیامده است، از این جهت می توان  نس

گفت کتاب أخبار النحویین البصریّین سیرافی قدیم ترین کتاب 

موجود در این باب است، و گرچه مؤلف واالمقام آن به ترجمۀ 

نحویان بصری اقتصار کرده است ولی به هر صورت نمی توان 

ــت؛ اّما آنچه از  آن را قدیم ترین کتاب در تراجم نحویان ندانس

ــت  ــده و موجود اس کتاب هایی که دربارۀ علماء نحو تألیف ش

عبارت است از:

1. کتاب حاضر

ــب عبدالواحد بن علی اللغوی  ــب النحویین از أبی الطّی 2. مرات

ــال 1375 قمری به هّمت  ــی متوّفای 351 هـ که در س الحلب

ــل ابراهیم«  ــوٌف علیه »محمد ابوالفض ــمند بزرگوار مأس دانش

مصری رحمةهلل علیه در قاهره چاپ شده است.

ــن  ــن و الُلَغویّین از ابی بکر محّمد بن حس ــات النحویی 3. طبق

ــال 379 یا 380 هـ که  ــی متوّفای س بن عبداهلل ُزبیدی اندلس

ــال 1373 قمری به هّمت مرحوم »محمد  ــن کتاب نیز در س ای

ابوالفضل ابراهیم« به چاپ رسیده است.

ــن البصریّین والکوفیّین وغیرهم  ــخ العلماء النحویین م 4. تاری

ل بن محمد بن مسِعر متوّفای سال 442 هـ  تألیف قاضی مفضَّ

ــامل ترجمۀ 95 )نود و پنج( دانشمند از نحویان و  این کتاب ش

ــال 1401 قمری به هّمت  ــت و در س لغویان و فقهاء و ُقّراء اس

* استاد بازنشستۀ دانشگاه.

1.  برای اطالع از حال نجیرمی رک: ابن خلّکان، 7/ 75 و زهراآلداب حصری، 3/ 671 به بعد.
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»دکتر عبدالفتاح محمد الحلو« به چاپ رسیده است.

5. نزهةاأللّباء فی طبقات األدباءـ أی الّنحاة تألیف ابی البرکات 

عبدالّرحمن بن محمد األنباری متوّفای سال 577 هـ که شامل 

ــابه  ــت، مانند همۀ کتاب های مش ــۀ 485 تن از نُحاة اس ترجم

ــت و سپس به ترجمۀ  ــود دئلی آغاز شده اس از جناب ابی األس

ــال 542 هـ پرداخته و آخرین آنان عالم بزرگوار و  نحویان تا س

ادیب عالی مقدار شریف ابی السعادات هبة هلل بن علی بن محّمد 

ــجری« مؤلف  ــنی معروف به »ابن الّش ــن حمزة العلوّی الحَس ب

ــة است که  ــجرّیه و الحماس کتاب های ذی قیمت األمالی الّش

شیخ و استاد ابن األنباری بوده است. این کتاب بار اّول در سال 

1294قمری به چاپ سنگی و در قطع )11×16( سانتی متری و 

سپس به هّمت استاد جلیل القدر »محمد ابوالفضل ابراهیم« در 

مصر به چاپ رسیده است.

ــمند عالی مقدار  واة علی أنباء النحاة تألیف آن دانش ــاُه الرُّ 6. إنب

و وزیر ادیب شیرین کار، یعنی جمال الّدین ابی الحسن علّی بن 

ــت که شامل 976  ــال 624 هـ اس ــف الِقفطی متوّفای س یوس

ــن ملکون نحوی  ــود آغاز و به اب ــت که از ابی األس ترجمه اس

اندلسی پایان می یابد. این کتاب مستطاب نیز به برکت زحمت 

ــتاد »محمد ابوالفضل ابراهیم« رحمةهلل تعالی  و ُیمن هّمت اس

ــۀ معتبر »دارالکتب  ــط گرامی مؤسس علیه در چهار مجلّد توس

ــال 1369 تا سال 1380 قمری به چاپ  المصرّیة« متدّرجًا از س

ــیده است. عظمت و اهمیت این کتاب آن را از هر توصیف  رس

ــازد. تألیف منیف دیگر قفطی کتاب  ــتغنی می س و تعریف مس

ــمند بزرگوار  ــت و این دانش ــهور و مهم تاریخ  الحکماء اس مش

ــرح حال مختصری که از سیرافی در إنباه الّرواة آورده  ضمن ش

است می گوید: 

ــا ُمَصنَّفًا  ــا مختصرًة و أفردت له ــد ذکرت أخباره ُهن ... وق

ــعید و هو کتاٌب ُممتِع.« -  ــّمیُته: المفید فی أخبار أبی س س

ــیرافی را به اختصار بیان  ــن اینک در این کتاب أخبار س م

ــتقلی که آن را المفید فی أخبار  کردم، ولی در تصنیف مس

ــرح احوال سیرافی پرداخته ام- و  ابی سعید نامیده ام به ش

ــفانه دربارۀ این ُمصنَّف یعنی المفید یا من خبر ندارم  متأس

یا او نشان ندارد.

7. إشارُة الّتعیین وتراِجُم النُّحاة والّنحوّیین تألیف عبدالباقی بن 

عبدالمجید الیمانی متولّد در مکۀ مشّرفه به سال 680 هـ متوّفا 

ــهر »َجند« یمن به سال 743 هـ این کتاب متضّمن 246  در ش

ــتم  ــت که از قرن چهارم تا اواخر قرن هش تن از اُدبا و نحاة اس

ــتین ترجمه از »ابراهیم بن احمد شیبانی«  می زیسته اند و نخس

ــام بن یوسف  متوّفا در 298 هـ  و آخرین آن از »عبدهلل بن هش

ــت، و این کتاب به هّمت فاضل  ــر« متوّفا در 761 هـ اس المص

معاصر »دکتر عبدالمجید دیاب« در سال 1406 هـ در عربستان 

سعودی چاپ شده است. متن کتاب در قریب چهارصد صفحه 

و فهارس آن در 118 صفحه جای گرفته است.

ــریف عالمه  ــم أئّمة الّنحو والُلغة تألیف ش ــة فی تراِج 8. الُبلغ

ــن یعقوب بن محّمد  ــام مجدالّدین ابی طاهر محمد ب عالی مق

ابراهیم فیروزآبادی رحمةهلل تعالی علیه متوّفا به سال 817 هـ 

ــهر »َزبید« یمن و مؤلّف و مصّنف امین و دقیق و محّقق  در ش

کم  نظیر که هفتاد و چند کتاب را تصنیف یا تألیف فرموده است 

که مهم ترین و مشهورترین کتاب مستطاب القاموس المحیط 

ــماطیط  ــیط الجامع لما ذهب من لغة العرب ش والقابوس الوس

ــه نام قاموس معروف  ــی همین کتاب نازنین عزیزی که ب یعن

ــت  ــت و هیچ اهل فضل و ادبی از مراجعۀ به آن بی نیاز نیس اس

ــاءهلل حق تعالی و تقّدس درجات قرب این عالم بزرگوار  و ان ش

ــًا ارتقاء دهاد. این کتاب دربردارندۀ ترجمۀ 424 تن از  را آنًا فآن

لغویان و نحویان است، و اّولین بار در سال 1392 هـ در سوریه 

ــپس در سال 1406 هـ به تحقیق استاد »محمد المصری«  و س

ــیده است و نسخۀ چاپ کویت که اینک  در کویت به چاپ رس

در دسترس من بنده است بالغ بر 255 است.

ــیخ  ــاة واللَّغوّیین تألیف عالمۀ جلیل القدر »ش ــاُت النُّح 9. طبق

هبّی الدمشقی  تقی الّدین ابوبکر بن احمد بن محمد األسدی الشُّ

ــال 779 هـ در  ــام متولّد س ــافعی« فقیه و ادیب و مؤّرخ ش الش

ــق و متوّفا به سال 851 هـ در همان شهر که این بزرگوار  دمش

معروف به »ابن قاضی ُشهبه« است و قریب بیست و پنج کتاب 

ــاب و جغرافیا تألیف  ــه و ادب و تاریخ و انس ــاله را در فق و رس

فرموده است، و بی شک از اعاظم مفاخر قرن نهم است. از این 

ــامل تراجم نُحاة و  ــتطاب فقط جزء اّول آن را که ش کتاب مس

ــان »محمد« است و بالغ بر 317 صفحه است  لغویانی که نامش

ــال 1352 هـ به هّمت »دکتر محسن غیاض« در نجف  و به س

ــّرفه آالف الثناء والّسالم به چاپ رسیده است،  اشرف علی مش

در دسترس دارم.

ــریِف بُغَیُة الُوعاة فی  ــن مؤلَّف در این باب، کتاب ش 10. آخری

طبقات اللّغویین والّنحاة تألیف بسیار بسیار جامع و سودمند ادیب 
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ــّدث بزرگوار عالی مقدار  ــر و مؤّرخ و مح و فقیه و لغوی و مفّس

حافظ جالل الّدین عبدالّرحمن سیوطی شافعی رحمةهلل تعالی 

ــه جاللت قدر و عظمت  ــت ک ــال 911 هـ اس علیه متوّفا به س

ــت. این کتاب  ــیده نیس ــأن او بر هیچ اهل علم و ادبی پوش ش

ــر دارد، در برگرفته  ــب پیش از خود درب ــًا آنچه را در کت تقریب

ــت  ــت و متضّمن ترجمۀ نحاة و لغویان تا اواخر قرن 9 اس اس

ــت. اّولین بار در سال 1326 قمری  ــیده اس و مکّرر به چاپ رس

ــتاداِن اساتید معاصر  ــتاِد اس با نظارت ادیب بزرگ واالمقام، اس

یعنی شیخ احمد بن امین شنقیطی رحمةهلل تعالی علیه در 462 

ــعادة« قاهره به تحقیق  ــه به قطع وزیری در »مطبعُة الّس صفح

ــیۀ خود چاپ فرموده است و خداوند متعال درجات این  و تحش

مرد دانشمند فاضل دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت را که 

بر سر شیعیان خصوصًا و اهل ادب و فضل عمومًا مّنتها دارد و 

ظاهراً مهمترین و سودمندترین اثر عمر پربرکت او تجدید طبع 

ــرح نهج البالغه ابن ابی الحدید می باشد  حی از ش منّقح و مصحَّ

در أعلی علّیین و در بهشت برین متعالی فرماید.

***

ــت که ترجمۀ مختصر و یا با مختصری تفصیل ابی  بدیهی اس

ــیرافی در همۀ کتب تراجم عمومی مانند الفهرست،  ــعید س س

ــذرات الّذهب  ــاد األدیب و ش تاریخ بغداد، وفیات األعیان، إرش

ــت، اّما در میان مؤلّفان گرانقدر این نحو از کتاب ها  نیز آمده اس

هیچ کس بیشتر از »یاقوت« در معجم االدباء )إرشاد األدیب( به 

ــریف و ادیب و فقیه و لغوی  تفصیل احوال این عالم بزرگوار ش

ــه یاقوت نقل می کند  ــت، ولی آنچ نجیب عفیف نپرداخته اس

ــندۀ توانا و  ــوال ابوحّیان توحیدی - آن نویس ــتر آن از اق بیش

بلیغی که پس از »جاحظ« هیچ کس ُچنو به فصاحت و بالغتی 

فوق العاده دست نیافته است - از کتاب بسیار سودمند و ُممتِع 

ــده است  ــة و دیگر کتب او گلچین ش او یعنی اإلمتاع والمؤانس

که از آن جمله است: مباحثه و مناظرۀ سیرافی با ابوالبشر مّتی 

بن یونس قنائی، فیلسوف نصرانی، که قفطی و ابن ابی اُصیبعه 

ــُة المنطقّیین فی عصره«  ــوان: »و إلیه انتهت رئاس ــه عن از او ب

ــب  ــاد می کند و بعداً در آن باره مختصر مطالبی را که متناس ی

ــد به عرض می رسانمـ  و پس از یاقوت تنها  با این مقدمه باش

ــتر از دیگران به ترجمۀ احوال سیرافی پرداخته  ــی که بیش کس

ــّرع متوّرع و عالم جامع بارع مرحوم  ــید بزرگوار متش است. س

ــی، ابن حاج میرزا  ــوئی اصفهان مغفور میرزا محمدباقر چهارس

زین العابدین خوانساری2 رحمةهلل علیه متولّد در 1226 و متوّفا 

ــهور و معروف به »خوانساری« است که قریب  در 1313 هـ مش

ــنگی( کتاب مستطاب روضات الجّنات  یک صفحه )از چاپ س

را به سیرافی اختصاص داده است.

***

ــاید آنچه یاقوت در معجم البلدان دربارۀ این بندر  سـیراف:ش

مهم تجاری بیان کرده است از جامع ترین اوصاف سیراف باشد 

که هم اکنون ترجمۀ آن را به عرض خوانندگان می رساند:

ــر اول که آخرش »ف« است واقع در اقلیم  سیراف به کس

سوم است و طول آن نود و نه درجه و نیم و عرض آن بیست و 

نه درجه و نیم است، پارسیان )ایرانیان( در کتاب شان اوستا که 

در نزد آنان همانند تورات و انجیل در نزد یهودیان و مسیحیان 

ــت آورده اند که: کیکاوس را پویۀ پرواز به آسمان در سرآمد،  اس

ــد مردمان ناپدید  ــمان بَر رفت، همین که از دی ــوی آس و به س

ــد، خداوند باد را فرمان داد تا او را نگونسار کند، و کیکاوس  ش

ــیر به من دهید تا بیاشامم و  ــیراف افتاد، و گفت: آب و ش به س

ــیر دادند و از این روی  ــرزمین به او آب و ش مردمان در آن س

ــیراب« نامیدند. سپس این نام معّرب شد و شین به  آن جا را »ش

ــهری بزرگ3  ــیراف ش ــین و ب به ف بدل گردیدـ  و این س س

ــدرگاِه هند می بوده  ــت و در قدیم بن بر کنار دریای پارس4 اس

ــت و نیز گفته اند که بزرگ ترین شهر بخش »اردشیر ُخّره«  اس

ــیالْو«، به کسر  ــت. بازرگانان آن را »ش از توابع فارس بوده اس

ــپس »ی« که دو نقطه در زیر دارد و آخرش  ــین نقطه دار س ش

واو ملفوظ است، می نامند. من آن را دیده ام در آن آثار آبادی ها 

ــاختمان های زیبا بود و نیز مسجد جامع دل پسندی که بر  و س

ــطوانه هایی از چوب ساج بنا شده بود. و  ــتون هایی و اس پایۀ س

ــیار بلندی است که برای کشتی  ــیراف در دامنۀ کوه بس این س

ــد و کشتی ها اگر بدان نزدیک شوند  لنگرگاه مناسبی نمی باش

2. خداوند متعال استاد جامع بارع ما مرحوم مبرور جالل همائی رحمةهلل تعالی علیه و زاد فی علّو درجاته را به مزید غفران مخصوص فرماید که فصل مفّصلی 

را در کتاب شریف خود به نام تاریخ اصفهان به شرح احوال این خاندان شریف و جلیل خوانساری اختصاص داده است.

3. اکنون که این سطور را می نویسم به یاد استاد دانشمند و محّقق ارجمند جناب »احمد اقتداری« دامت إفاضاته و أدیمت أیامه هستم که بر جغرافیای سواحل 

جنوبی مملکت نازنین ما بیش از هر کس دیگر احاطه و تبّحر دارد ـ عمرش دراز باد!

4. = خلیج فارس. 
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ــنگ از آن  ــر روبه رو خواهند بود، مگر این که چند فرس با خط

ــت،  ــهر در محلی به نام »نابد« که خلیجی میان دو کوه اس ش

ــیار خوب است و کشتی ها اگر  ــیراف بندری بس پهلو گیرندـ س

ــای گوناگون قرار  ــه در معرض باده ــن ک ــد، از ای در آن بمانن

ــیراف و بصره اگر  ــد، فاصلۀ میان س ــد در پناه و در امانن گیرن

ــعید حسن بن عبدهلل  ــد هفت روز است و ابوس هوا خوش باش

سیرافی نحوی از همین شهر است. آب آشامیدنی سیرافیان از 

ــت. ابوزید بلخی )یعنی ابوزید احمد بن  چشمۀ خوشگواری اس

سهل بلخی، آن دانشمند بزرگوار واالمقام و به اقرب احتماالت 

ــری ذی فنون همه فن حریف، آن ادیب فقیه و به  شیعه اثناعش

ــوف نامدار ایرانی  ــالح رایج این ایام: »قرآن پژوه« و فیلس اصط

ــیراف را آن چنان که در زمان او می بوده  متوّفا در 323 هـ( س

است وصف فرموده است و چنین می گوید:... سپس به سیراف 

می رسد که بندر بزرگ »فارس« است و آن شهری بزرگ است 

ــه برای نظرکرد و مالحظۀ امور  ــاختمان هایی ک و در آن جز س

ــهری آن  ــتی محدودۀ ش ــت و نمی توان به درس بندر الزم اس

ــهر هیچ گونه خوردنی  ــدارد و در آن ش ــن کرد، وجود ن را معّی

ــود مگر آنچه را که از دیگر شهرها  ــامیدنی یافت نمی ش و آش

ــاورزی و دامداری ای نیست؛ با  ــهر کش بدان بیاورند، در آن ش

ــهرهای »فارس« است،  این همه توانگرترین و بی نیازترین ش

ــیراف در زمان ابوزید چنین  من که »یاقوتم« می گویم: آری س

ــن ُعمیر« جزیرۀ »کیش« را  ــت ولی از هنگامی که »اب بوده اس

ــتی هایی که از هند به طرف  آباد کرد، بندر هندیان )یعنی کش

ــت و رفت و  ــوند( همین جزیرۀ »کیش« اس ــران روانه می ش ای

ــت، سیراف و جز آن، روی به ویرانی  آمد بازرگانان به آن جاس

نهاده است و من آن شهر را که در آن مگر بینوایان تنگدستی، 

ــهر واداشته است،  که، »ُحبُّ الوطن« آنان را به ماندن در آن ش

ــیراف تا شیراز شصت فرسنگ است.  اقامت ندارند نیافتم، از س

ــد اصطخری  ــحق ابراهیم بن محم ــری )یعنی ابواس اصطخ

فارسی متوّفا به سال 346 هـ اولین« »جغرافیانویس« مسلمان 

و مؤلّف دو کتاب معتبر مسالک الممالک و ُصَور األقالیم( چنین 

ــتاِن »اردشیر ُخّره« پس از شیراز، بزرگترین  می گوید: اما در اس

شهر آن »سیراف« است که در بزرگی تقریبًا چون شیراز است. 

ــاختمان های آن با چوب »ساج«5  و چوبی که آن را از »بالد  س

ــج« )= زنگبار؟( بدان جا می آورند و ابنیه و خانه ها چند طبقه  زن

است و شهر بر کنار دریاست و ساختمان ها به هم پیوسته است 

ــاکنان فراوان دارد که آنان در هزینه  و به یکدیگر راه دارد و س

ــیار زیاده روی می کنند تا بدان جا  ــاختمان ها بس کردن بر آن س

ــی هزار دینار برای خانه اش خرج  که مردی بازرگان بیش از س

ــتان و باغچه می سازد. و آبیاری بوستان ها  می کند و در آن بوس

و نیز میوه های موجود در آن شهر و بهترین آب آشامیدنی شان 

ــم« می نامند،  ــت و آن را »َج ــرف اس از کوهی که بر آنان ُمش

تأمین می شود و این کوه بلندترین کوه آن ناحیه است و بسیار 

ــت و در آن »یخ« فراوان، و گرمای سیراف از همۀ  سردسار اس

ــت. و باز من که  ــیر خّره« شدیدتر اس ــهرهای استان »اردش ش

ــیراف را چنین وصف کرده  ــم« می گویم: اصطخری س »یاقوت

است، و از آن کوه باریکه راه های تنگی به دریا می رسد و میان 

ــت،  آب دریا و آن کوه بیش از اندازۀ پَِرش یک تیر فاصله نیس

ــهر و اوصافش ُجز آن که گفته شود »بُود«  و باری دربارۀ این ش

ــزی دیگر نباید گفت.  ــاخت، چی ولی روزگار آن را دگرگون س

ــیراف« در فاصلۀ اندکی در مشرق  )معجم  البلدان(ـ  ظاهراً »س

ــوده و تصریح مؤلّف اخبار هند و چین یعنی  ــۀ هرمز واقع ب تنگ

ــیرافی میان سیراف و بندر هرمز شهر یا بندر دیگری  ابوزید س

وجود نداشته است. وهلل أعلم.

ــاب در بیان نسبِت »سیرافی« می گوید:  سمعانی در األنس

ــمندان و پرهیزکاران منسوب به »سیراف«اند و  گروهی از دانش

ــان ذکر می کند که البّته  ــه، هفت تن را به نام و نش از آن جمل

ــهورترین آنان همین ابی سعید سیرافی مؤلّف کتاب حاضر  مش

ــت که شرح حال مختصری از او را )و ظاهراً به نقل از نزهة  اس

ــاء و محّدثانند و  ــش تن دیگر همه از فقه ــاء( می آورد، ش األلّب

ــان را رحمت فرماید. سیرافی دیگری را  خداوند متعال همه ش

نیز می شناسیم که او: ابوزید حسن بن یزید السیرافی است که 

کتاب مختصری در 26 صفحه به نام أخبار الّصین والهند تألیف 

ــت و این کتاب را ژان ُسو واژه Jean Sauwaget در  کرده اس

سال 1948 میالدی با ترجمۀ فرانسوی آن، در پاریس به چاپ 

ــخه ای از آن را در کتابخانه ام که  ــانده است. و این بنده نس رس

ــتم و نمی دانم این  ــت داش ــبا« وصف آن اس َقْت أیدی َس »تََفرَّ

ــن بن یزید  ــد مؤلّف احتمالی این کتاب همان ابوزید حس ابوزی

5. برای ساج مالحظه فرمایید لغت نامه را که مرحوم دهخدا)ره( استقصای کامل فرموده است درباره آن و این که درختی است که چوبش بسیار سخت و سیاه و 

رستنگاه آن در هند است.
ُ
مانند آبنوس است ـ یا صنوبر است یا نوعی دیگر از درختان که منشاء و 
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ــیرافی است که مسعودی در مروج  الّذهب )ج 3، ص 124( نام  الس

می برد یا دیگری است. عالوه بر نامبردگان در األنساب الاقل 

شش تن »سیرافی« دیگر هم می شناسیم که همۀ آنان نامشان 

در سلسلۀ رواة شیعه رحمةاهلل علیهم آمده است که از آن جمله 

ــیرافی که  ــاس احمد بن علی بن نوح الس ــت جناب ابوالعب اس

ــی)ره(، او را به عنوان »استادنا وشیخنا و َمن استفدنا منه«  نجاش

می ستاید )تنقیح المقال، ممقانی، ردیف 424( یک »سیرافی« نامه سیاه 

نگون بختی را هم که خبری مشروح و ترجمه ای هرچند کوتاه 

هم که  باشد از او به دست نیاوردم و فقط از او به »سیرافی« یاد 

ــت همان رئیس ُشرطه یا »میر غضب« و »جالد« داود  شده اس

ــی، حاکم سه ماهۀ »مدینۀ  بن علی بن عبدهلل بن العّباس عّباس

ــّفاح در سال 133 است6 که این  طّیبه« در دوران أبی العّباس س

ــی، و در موقعی که حضرت امام  ــیرافی« به امر داود بن عل »س

ــن محمد الصادق صلواة هلل علیهما در مّکه  ابی عبدهلل جعفر ب

ــّرف می بوده است )و شاید علی الظاهر در محّرم سال 133  مش

هـ یا ذی الحّجۀ سال 132 هـ( جناب »ُمعلّی بن ُخَنیس« را که 

ــاند  ــت به قتل می رس از اصحاب جلیل القدر حضرت صادق اس

ــزد، و هنگامی که حضرت  ــدش را از دار می آوی ــپس جس و س

ــت و طلب قصاص می فرماید  صادق)ع( از داود بن علی بازخواس

ــن او را، یعنی  ــرت صادق عرض می کند که م ــه حض و داود ب

ــتم. »سیرافی« او را ُکشت و اینک هُمو را قصاص  معلّی را نکش

می کنم. چون سیرافی را گرفتند و به جالد سپردند، آن نامه تباه 

ــلمانان مسلمانان مرا به کشتن مردم  بیچاره فریاد می زند: مس

ــان می ُکشم و حاال دارند خودم را  مأمور می کنند و من به امرش

می ُکشندـ و سیرافی کشته شد. 

)بحاراألنوار، ج47، ص253 به نقل از رجال کّشی ره( 

ــیراف« در  ــهر »س ــر این با توّجه به گفتۀ یاقوت که ش بناب

ــت چنین می نماید  ــرن هفتم ویرانه ای بیش نبوده اس اوایل ق

ــانی که در قرون هفتم به بعد می زیسته اند کسی  که اگر از کس

ــد، قطعًا آن نسبت راجع  ــبِت »سیرافی« شناخته شده باش با نس

به نیاکان اوست، نه این که خود از »سیراف« باشد، وهلل أعلم.

ابوسعیـدسیـرافی

از سیرافی در دست است  شاید قدیم ترین ترجمۀ حالی که 

همان باشد که ندیم در الفهرست آورده است؛ زیرا ندیم این 

فرموده  تألیف  هـ   377 سال  در  را  گرانقدر  مستطاب  کتاب 

است و او چنین می فرماید:

أخبارابیسعیدالّسیرافی

ــن بن عبدهلل بن مرزبان اصلش از فارس است و  ابوسعید حس

ــجویی آغاز کرد و پیش از سال 320هـ )یا  در همان جا به دانش

پیش از بیست سالگی اش؟( از فارس بیرون آمد، به ُعمان رفت 

و در آن جا فقه آموخت. سپس به سیراف بازگشت و به »عسکر 

ُمکرم« )شهری در خوزستان( رفت و دیرزمانی در آن جا ماند و 

ــعید را  با »محمد بن عمر ضمیری متکلّم« دیدار کرد و او ابوس

ــاگردان( خود می شمرد. سیرافی در  برتر از دیگر اصحاب )= ش

ــا )= ظ: حنفی( می بود و پس از قاضی  فقه بر مذهب عراقی ه

ــتادش در نحو بود، جانشین او در  ابومحمد بن معروف7 که اس

ــرق دجله )=جانب شرقی( گردید و سپس  محدودۀ قضایی ش

ــرقی گشت.  قاضی هر دو محدوده و آخرین بار قاضی جانب ش

ــت و حلقۀ تدریسی  کرخی فقیه او را بر همگنان مقّدم می داش

برای او منعقد کرد که سیرافی در آن به افاضه و فتوا می نشست  

ــت و در دوم رجـب سال  ــال 290 هـ اس زادروزش بیـش از س

ــرح  ــا رفت و از جمله کتاب های تألیفی او: کتاب ش 368 از دنی

سیبویه )یعنی شرح الکتاب(، کتاب الوصل و القطع، کتاب أخبار 

النحویین، کتاب الوقف و االبتداء، کتاب صنعة الشعر و البالغة، 

کتاب شرح مقصورۀ ابن درید.8  )پایان نقل از الفهرست(

ــیخنا ابوسعید« نام می برد.  ــیرافی به »ش ندیم مّطرداً از س

پس از الفهرست و ندیم از دو تن از بزرگان علم و ادب که بیش 

ــانی که به ترجمۀ احوال سیرافی پرداخته اند، باید  از دیگر کس

ــاهیر ادب عربند: یکی ابوحّیان  ــام برد و این هر دو که از مش ن

توحیدی است که تاریخ وفات او به طور دقیق مشخص نیست؛ 

چرا که وفات او را در سال های 360 و 380 و 400 و 414 ذکر 

ــد، و دیگری  ــاًل 400 اقرِب به صواب باش ــد که محتم کرده ان

ــن َربعی بغدادی متولّد 330 هـ و متوّفا  ابوالعالء صاعد بن احس

6. . تاریخ طبری، حوادث سال 133.

7. برای اطالع از حال این َسره مرد دانشمند رک: از جمله به: یتیمة الدهر، ابتدای باب 8، و نیز ضمن ترجمه صاحب بن عّباد، و در نشوار المحاضرة تنوخی.

8. خدا رحمت فرماید استاد فقید را مرحوم عبدالحمید بدیع الّزمانی کردستانی که بیش از شصت سال پیش مقصوره را بر حضرتش تلمذ و قرائت کردم.
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به سال 417 یا 410 هـ )به اختالف احوال(.

ــی بن محمد بن احمد بن  ــام علمی و ادبی ابوحّیان عل مق

ــتغنی از هر  ــیرازی معروف به ابوحّیان توحیدی مس عّباس ش

ــی که از او  ــب و تألیفات نفیس ــت و کت ــف و تعریف اس توصی

ــت. این ادیب و  ــاهد صادقی بر آن اس ــت ش به جای مانده اس

ــیار نگون بخت که قلم بختش همیشه  ــمند واالمقام بس دانش

ــر می بوده و مقّدر چنین بوده که در زمانی که ُشعرا و  شکسته س

ادبا و فقها و متکلّمین اواسط قرن چهارم به برکت ادب دوستی 

ــنده و ادیب  ــمند و نویس ــی وزرای نامدار و دانش و فضل شناس

چونان ابوالفضل بن عمید و صاحب بن عّباد و ابومحمد مهلّبی 

و ابن الفرات  به قول حضرت خاقانی:

ــدان  دیگ زد  ــره  نق از  ــه  ک ــنیدم  ش

ــری ــوان ُعنص ــاخت آالت خ ز زر س

همه در آسایش و فراغ بال و راحتی خیال بوده از »نقره دیگدان 

می زده اند« ابوحّیان نامدار عالی مقدار در نامناسب ترین صورت 

ــت و  ــر بَرد و از هیچ کس از آن وزرای دس زندگی ماّدی به س

ــخاوت آنان زینت کتب ادب و  ــرح سماحت و س دل باز که ش

سَیر است، و با همۀ چشم داشتی که از آنان داشته است، بهره و 

حّظی نََبرد و خود را فی المثل با »کم عاقٍل عاقٍل أعَیت مذاهُبه« 

ــی از ضیق معاش و  دلخوش نگه دارد و گاه غیظ و غضب ناش

ــتی اش را، و شکایت از بی اعتنایی ابن عمید و صاحب را  تنگدس

با نگارش مثالب الوزیرین تسکین دهد. 

ــظ«  ــا »جاح ــر ب ــاء او را براب ــوت در معجم األدب یاق  

ــاع و  ــدان ادب و کالم و علم االجتم ــاز می ــوان یّکه ت آن پهل

ــت معّرفی می کند  ــا تالی او در ادب و بالغ ــی، و ی جانورشناس

ــات و اقوالی که در باب دینداری یا المذهبی  )با همان اختالف

ــر عامیانه »ُهرُهری بودن« دربارۀ جاحظ و ابوحّیان  و یا به تعبی

ــر مؤلفان آن ها  ــلیقه و نظ ــب مختلف و بنابر اختالف س در کت

ــت(. آری پس از الفهرست ندیم، ابوحّیان بیش از هر  شایع اس

ــس دیگر به توضیح و تعریف و توصیف مقام واالی علمی و  ک

ــیرافی«، این مایۀ مباهات ایرانیان بر تازیان،  ادبی »ابوسعید س

ــیر کتاب آن نابغۀ  ــریح دقایق علم نحو و تفس ــن و تش در تبیی

ــبعی از  ــیبویه، می پردازد. فصل ُمش جوانمرگ ایرانی یعنی س

ــودمند و شیرین اإلمتاع والموانسة را به مباحثۀ  کتاب بسیار س

ــاله با »مّتی بن یونس=  ــیرافی« چهل س ــعید س مفّصل »ابوس

ــیحی،  ــوف و منطق دان معروف مس ــر قنائی« آن فیلس ابو بش

ــف ادبی او اختصاص  ــای دیگری به مباحثات مختل و فصل ه

ــد و باز از کتاب دیگری از ابوحّیان به نام أخبار الفضالء  می ده

ــی نیست به مباحثۀ »ابوسعید  ــترس کس که گویا امروزه در دس

سیرافی هشتاد و چهار ساله« با »ابوالحسن عامری نیشابوری« 

ــعاد  ــعادة واإلس ــتطاب الّس حکیم واالمقام و مؤلّف کتاب مس

ــه سی و چهار  اختصاص می دهد. ابوحیان در اإلمتاع والمؤانس

بار ذکری از ابوسعید سیرافی به میان می آورد که برخی از آنان 

ــیرافی با مّتی بن یونس بیش از 30 صفحه  همچون مباحثۀ س

کتاب را در برمی گیرد و برخی دیگر از نیم صفحه و گاه از یک 

ــیار نفیس دیگرش  ــطر تجاوز نمی کند، اّما در کتاب بس دو س

ــصت و سه بار از »سیرافی« نام می برد  یعنی البصائر والّذخائر ش

ــکل و یا  ــعری مش و نظر و عقیدۀ او را دربارۀ لغتی خاص یا ش

ــالۀ ادبی دیگری نقل می فرماید و نیز بعضی از منقوالت او  مس

در اإلمتاع والمؤانسة در المقابسات او تکرار شده است. آنچه در 

ــن یونس« در »امتاع« و آنچه  ــیرافی« و »مّتی ب باب مناظرۀ »س

ــن  ــیرافی« با »ابوالحس »یاقوت« در معجم األدباء از مناظرۀ »س

عامری« نقل می کنند، هر دوی این مناظرات اساسًا معارضه و 

ــوف فاضل عالی مقدار را با یک  مناظره ای است که یک فیلس

نحوی استاد متبّحر بسیاردان در مباحثه و گاه »مجادلۀ به نحو 

ــازد و گو این که در پایان به قول ابی حّیان  ــن برابر می س احس

َغلبه با »سیرافی نحوی و لغوی« است ولی مطالب متبادله میان 

ــر یونس بن مّتی« و  ــن بزرگ، و آن دو بزرگ یعنی »ابی بش ای

»ابوالحسن عامری نیشابوری« بسیار شبیه به مناظرات و سؤال 

ــتطاب ضیافت آن حکیم  ــت که در کتاب مس و جواب هایی اس

ــراقی اهل یونان »افالطون« آمده است و خواننده از این که  اش

چنان بزرگانی، به چنان دعاوی و مناظرات و نفی و اثبات هایی 

می پردازند سخت محظوظ می گردد و از دّقت نظر و حسن بیان 

و ظرافت استدالل آنان شگفت زده می شود. سیرافی مناظرۀ با 

ــر مّتی بن یونس« را تقریبًا در چهل سالگی خود یعنی  »ابوالبش

ــن عامری« را در سال  ــال 320 هـ  و مناظرۀ با »ابوالحس در س

ــن هشتاد سالگی، یعنی چهار سال پیش از وفات  364 هـ در س

ــی در مجلس وزیر »ابوالفتح جعفر  ــت و اّول خود، انجام داده اس

ــرزادۀ ادیب و  ــس آن وزیر و وزی ــرات« و دومی در مجل ــن ف ب

ــی ابوالفتح بن العمید که خدای همۀ آن  جوان مرگ ناکام، یعن

وزیران ادب دوست فرهنگ پرور را بیامرزاد، بوده است.

عالم و ادیب معاصر ابی حّیان »ابوالعالء صاعد بن الحسن 
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بن عیسی الّربََعی الموصلّی األصل، البغدادی، األدیب اللغوی« 

ــوت در معجم األدباء )ج 11، ص281ـ   ــه به تعبیر و توصیف یاق ک

ــی و خّطابی و  ــیرافی و ابوعلی فارس ــاگردان بنام س 286( از ش

ــای لغت و همۀ فنون ادب و اخبار بوده و شعر  دیگران و شناس

ــیار خوش محضر می بوده و به »اندلس«  ــروده و بس نیکو می س

ــام بن عبدالملک  ــن ابی عامر« وزیر »هش ــه و با »منصور ب رفت

ــتی برقرار کرده، در آن جا کتاب خود  ملّقب به مؤّید« پیوند دوس

ــبک أمالی قالی تألیف کرده و  را، به نام الُفصوص بر آئین و س

در سال 417 هـ در »صقلّیه« از دنیا رفته است. در همین کتاب 

ــالی است در شش مجلّد در  ــیار ممتع الُفصوص، که چند س بس

ــیرافی« در  ــت، بیش از پنجاه بار از »س ــده اس مراکش چاپ ش

مسائل ادبی و لغوی و تفسیر کلمات قرآنی، نقل قول می کند و 

قصاید و آیات و قطعاتی از شعراء جاهلی و مخضرم و محدثین 

ــت که در  ــیرافی در آن کتاب ضبط کرده اس را به روایت از س

ــیاری از فرائد قالئد قصاید شعرای مذکور که در  این میان بس

ــی و اّطالع بر آن به آسانی ممکن  حال حاضر هنوز هم دسترس

نیست، وجود دارد.

ــیاری از ارباب تراجم در  ــن نکته نیز ناگفته نماند که بس ای

صّحت منقوالت معّری و مسلّم الّصدور بودن آن از مراجعی که 

ــک کرده اند و بعضی از آن  ــات ش در امتاع یا البصائر یا المقابس

منقوالت را قطعًا از مصنوعات و مختلقات خود معّری می دانند 

)مانند نامه های متبادله میان جناب عّباس بن عبدالمّطلب)رض( 

ــۀ ابوبکر و امثال آنـ   ــالم و نام و امیرالمؤمنین علی علیه الس

ــیار ممتع و فاضالنۀ مرحوم  ــتر به مقدمۀ بس برای اّطالع بیش

ــالجی« دانشمند و ادیب مشهور عراقی رحمة هلل علیه  »عّبود ش

ــالة البغدادیة معّری مراجعه فرمایندـ شبیه آنچه  بر کتاب الرس

ــل و وضع او در بعضی  ــارۀ معّری و احتمال یا یقین به جع درب

ــی البّته نه به آن قاطعّیت  ــب مندرجه در کتاب هایش، ول مطال

ــوص »ابی العالء  ــعار وارده در الُفص ــرس، دربارۀ بعضی اش ض

الَربَعی البغدادی« نیز گفته شده است )رک: معجم األدباء و إنباه الرواة( 

وهلل اعلم.

ــه را که ابوحّیان  ــه نظر می آید که آنچ ــیار بعید ب ولی بس

دربارۀ مناظرۀ »سیرافی« و »یونس بن مّتی« از قول عالم نحوی 

مانی« )متوّفای 384  ــی الرُّ ــهیر و لغوی به نام »علی بن عیس ش

هـ( و مناظرۀ با »ابوالحسن عامری« آورده است از مجعوالت و 

مختلقات خود »توحیدی« باشد.

ــالء صاعد الّربعی«  ــان توحیدی« و »ابی الع ــان »ابی حّی می

رابطه و مالقات بوده است و از آنچه در صفحۀ 157 المقابسات 

ــال 361 هـ  میان این دو  ــت معلوم می شود که در س آمده اس

ــت و به هر صورت این مالقات و دیگر   مالقاتی روی داده اس

ــت همواره در بغداد  ــته اس روابطی که میان این دو جریان داش

ــا به حال بغداد در قرن چهارم و اوایل قرن  ــت، و خوش بوده اس

ــا به حال فضال و ادبا و علما و نُحاتی که در آن  پنجم، و خوش

ــاره ابوحّیان توحیدی  ــته اند و مانند بیچ زمان در بغداد می زیس

ــتان و خلفا و وزرا  که از مواهب و رغائب هنرپروران و ادب دوس

محروم مانده است، محروم نمانده اند.9

شّمهایازاخالقوروحیّاتسیرافیکهدرکتب

مذکورآمدهاست

ــاندم- تعبیراتی که ابوحّیان و  ــان که به عرض رس - همچن

ابوالعالء صاعد و دیگر ترجمه نگاران یا موّرخان با آن از »ابوسعید 

سیرافی« یاد می کنند گواِه راست و شاهِد صادق تخلُّق سیرافی 

ــت؛ زیرا قطع نظر از اجالل و تکریمی که  به اخالق حسنه اس

ــۀ آنان از مراتب علمی و صاحب نظری او در نحو بَصری و  هم

ــیرافی منتسب به نحویان بصری است( و  کوفی )گو این که س

در لغت و شعر و سَیر است، اساسًا سیرافی مردی با ُخلقی کریم 

ــن و مهربان و نیز از گنج  ــیار با وقار و در عین حال فروت و بس

ــت و همچنین عبارات نعوت  ــیار برخوردار بوده اس قناعت بس

ــزرگان برای این  ــه ابوحّیان یا دیگر ب ــالت دعائّیه ای ک و جم

ــت مانند »نّضرهلُل وجَهه« )ج2، ص2( و  بزرگ مرد به کار برده اس

»عین هلل علیک أّیها الشیخ« )دعای وزیر ابن الفرات برای سیرافی، ج1، 

ــت که هر آن کس که از  ــی از کمال احترامی اس ص 128( حاک

ــیرافی« نام می برد تا چه حّد به او احترام می گذارد. ابوحّیان  »س

ــیرافی« به »ابوسعید السیرافی اإلمام« و  همواره و مّطرداً از »س

یا »شیخنا أبوسعید« یاد می کند. از ذکر آنچه را که توحیدی در 

پایان مجلس مناظرۀ »سیرافی« و »ابوالبشر مّتی بن یونس« در 

ــۀ »سیرافی« با دیگر اعالم و ارکان ادب معاصرش  بیان مقایس

می آورد گزیری نیست؛ زیرا توحیدی در عین اختصار مجموعۀ 

ــیار کاملی را از مقام علمی و ادبی و فقهی »سیرافی« وصف  بس

می کند، و فراموش نشود که سیرافی سال ها بر منصب قضاء در 

9 . رک: اإلمتاع و المؤانسه، 213/3.
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بغداد تکیه زده بوده است و از این روست که امیر نوح بن نصر 

سامانی او را با خطاب »شیخ االسالم« مخاطب می سازد. اینک 

مالحظه فرمایید توحیدی چگونه دربارۀ سیرافی و مقایسۀ او با 

برخی دیگر سخن می راند:

ــر »ابوعبدهلل العارض« در پای نقل این مجلس به من  »وزی

ــا در دلم می آمد  ــادم آوردی که باره ــت: چیزی را به ی گف

ــت و  ــیرافی در چه پایۀ علمی ای اس ــعید س که بدانم ابوس

ــی در چه پایه و نسبت علی بن عیسی الّرمانی  ابوعلی فارس

ــت؟ و نیز »ابن المراغی« و »ابن شاذان«  با این دو چگونه اس

و »ابن الوّراق« و »ابن َحیَّویه« را با آنان چه نسبت است؟

ــعید از همۀ آنان در جمع علما،  ــخ من چنین بود: ابوس پاس

ــت و آراء مذاهب ادب عرب را بهتر از  ُگنجاتر و جامع تر اس

ــد و از همه در آن ابواب واردتر  آنان نظم و ترتیب می بخش

ــت و بهتر از هر کس از مضایق و تنگناهایی که در آن  اس

روی می دهد بیرون شو دارد و در دیانت و اخالق راه میانی 

ــان روایت حدیث  ــت. بِْه از آن ــدل را پیش گرفته اس و معت

ــتر منطبق با  ــد و آرا و احکام و فتاوای او از آنان بیش می کن

حق است و او از اینان که نام بردی در قضاوت پیش و بیش 

ــود و بهره ای که آنان که در دعاوی به او رجوع  ــت و س اس

می کنند در رفع اختالفات شان بیشتر است و اثر او و هدایت 

او برای آنان که قصد استفادۀ علمی و اقتباس از نظرّیات و 

آراء او را دارند، آشکارتر است.

 )اإلمتاع والمؤانسة، ج1، 129(

همواره روزه دار است و ُجز به جماعت نماز نمی گزارد و اگر 

ــت که دانش دوستی و لزوم احترام به علماء قلمم  نه این اس

ــت و پرده دری آنان بازمی دارد، ممکن بود چیزها  را از مالم

درباره شان بگویم، ولی: قلم این جا رسید و سر بشکست. 

)ص 132 همان مأخذ(

ابوعلی فارسی باده گسار است و گاه هرزه درایی می کند و از 

ــن اهل علم و راه دینداران و آداب و عادات پرهیزکاران  آئی

و پارسایان، دوری می جوید.                        )ایضًا ص 132(

ــتاد و هفت صفحه را به ترجمۀ  یاقوت که در معجم األدباء هش

ــت وصف »سیرافی« را به نقل از  »سیرافی« اختصاص داده اس

ــته  کتابی که ابوحّیان توحیدی در تقریظ و مدح »جاحظ« نگاش

است10 چنین می کند:

ابوسعید شیخ الشیوخ امام  األئمة معرفًة بالنحو والفقه والّشعر 

ــرآن والفرائض و الحدیث والکالم  والعروض والقوافی والق

ــه ...« و ابوحّیان که با بسیاری از اقراِن  والحساب والهندس

ابوسعید سیرافی معاشرت و مصاحبت داشته است هیچ کس 

ــا چنین جامعّیِت در علوم متفّرق وصف نمی کند و همو  را ب

در دنبالۀ همین اوصاف ادامه می دهد: »پنجاه سال بر طبق 

ــچ گاه در آن خطا نکرد و  ــب ابی حنیفه فتوی داد و هی مذه

در لغزشی نیفتاد، در بغداد به قضاوت نشست و شرح کتاب 

سیبویه را در سه هزار برگ به خط خویش در »سلیمانی«11  

نوشت و کسی به پای او نرسید و هیچ انسانی، در تمام بودن 

و کمال بر او پیشی نمی گرفت. چهل سال روزه دار بود و در 

بیشتر عمرش چنین بود. 

)معجم األدباء، ج 7، ص 150ـ151(

خطیب بغدادی از قول مشایخ خود می گوید: 

سیرافی هیچ گاه به مدرس دروس خود و یا محکمۀ قضاوت 

ــد و مزد آن  نمی رفت مگر آن که پیش از آن ده ورق بنویس

ــتاند و همین ده درهم برای گذران  ــه ده درهم بود بس را ک

او بس می بود، و سپس به مدرس یا محکمه برود. سیرافی 

ــل و بی مانند بود و به ویژه در علم نحو  ــردی عالم و فاض م

که بی شک همتایی نداشت.            )تاریخ بغداد، ردیف3863(

ــن مرد واالمقام  ــر کس چیزی دربارۀ ای ــس از قرن پنجم ه پ

ــه به عرض  ــت ک ــت منقول از همین مراجعی اس ــته اس نوش

ــماحت و انصاف و »رادی و راستی و کم آزاری«  ــاندم. از س رس

سیرافی به دو داستان مختصر اکتفا می کنم:

ــود الفصوص  ــان تألیف نفیس خ ــد در هم ــالء صاع 1( ابوالع

می آورد و داستان را شخصًا روایت می کند که:

ــتخالص فرزندان  ــون ابوالفتح بن العمید وزیر جهت اس چ

ــی که در بند عضدالدوله بودند به بغداد آمد  معّزالدوله دیلم

ــفر موجب  ــداد نمی رفت که عواقب این س ــه بغ )و کاش ب

ــد: مهدوی دامغانی(  ــدن او به امر عضدالدوله ش کشته ش

ــی  از آن جا که ابوالفتح مرد علم و فضل و ادب بود، مجلس

10. بنده مهدوی دامغانی نمی داند که آیا این کتاب موجود است یا مفقود و اگر موجود است در کجاست و چگونه است؟ و آیا چاپ شده یا خیر؟

11. بنده »فی السلیمانی« را ندانست چیست در میان خطوطی که در »الفهرست« مذکور است این نسبت نیامده است و نیز در »سلیمانی« در انساب سمعاذی هم 

نیامده، سپاسگزار خواهد شد که او را بر این معنی و نسبت آگاه فرمایند.
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فراهم آورد و هر نامدار دانشمندی و ادیبی را که از فضل و 

ــش و ادب او به ابی الفتح گفته بودند و یا آنان را از پیش  دان

ــرد تا آنان نیز به فضل  ــناخت بدان مجلس دعوت ک می ش

ــد. حاجب خود را به خدمت  ــت او در ادب آگاه گردن و براع

ــتاد تا  ــیرافی که خداش بیامرزاد فرس ــعید س قاضی ابی س

سیرافی و »اصحابش« به آن مجلس شرف حضور بخشند و 

همچنین کس به خدمت ابوالحسن علی بن عیسی الرّمانی 

ــش« در آن مجلس حضور یابند و  ــتاد که او و »اصحاب فرس

این هر دو بزرگوار با اصحابشان بدان مجلس تشریف فرما 

شدند، همین که ابن العمید این دو را دید به احترام و ادب از 

جایگاه خود برخاست و به پیش واز )پیش باز؟( ایشان رفت و 

آنان را بر جایی که برایشان مهّیا ساخته بودند نشاند و خود 

ــت و در مقام خوش آمد به آنان  ــت آنان نشس در پایین دس

ــدم  ــما نائل ش عرض کرد: اینک پس از آن که به دیدار ش

ــت. سیرافی و رّمانی او را دعای خیر  مرا از مرگ باکی نیس

ــد و گفتند »جزاک هلل خیراً«. در این مجلس ابومحمد  کردن

ــعید نیز با ما بود. وزیر خوش داشت که از  پسر قاضی ابوس

اصحاب ابی سعید سخنی و نکته ای بشنود، قاضی ابوسعید 

ــزی از ابامحّمد یعنی  ــن )ابی العالء صاعد( فرمود: چی به م

ــرش بپرسم. من شرمزده شدم چرا که تا آن هنگام من  پس

ــیرافی )که  ــاهان را ندیده بودم. از قاضی س ــس پادش مجل

ــتدعا کردم که مرا از امر  ــتاد ابی العالء صاعد است( اس اس

خویش معاف فرماید، ولی قاضی مرا ملزم ساخت که حتمًا 

ــؤالی کنم و فرمود: اگر از او سؤالی نپرسی از  ــرش س از پس

ــؤالی پرسیده خواهد شد و بی درنگ از »اباالحسن  خود تو س

ــه یکی از آبرومندترین »اصحابش« بود، تا از من  العّطار« ک

ــد و او بیت »علقمة  ــؤال کن ــأله ای لغوی و نحوی را س مس

الفحل« را از من پرسید که:

ــا ــلَّ به ــدِیّ ُغ ــا الّنه ــاّلَءٌة َکَعص ُس

ــّراَن معجوُم12 ــوی ُق ــن نَ ــٍة م ذو فیئ

ــود ولی آنچه می آید  ــا ترجمۀ لفظ بلفظ الُفصوص( ب )تا این ج

خالصۀ متن الُفصوص است که عرض می کنم:

ــنین بیست سالگی  من )ابی العالء صاعد که جوانی در س

ــخن دادم و معنی بیت را با استناد به شواهد  ــت( داد س بوده اس

ــن العمید از این که  ــی بیان کردم. وزیر اب ــوی دیگر به خوب لغ

ــالی چون من آن همه اقوال را بیان کردم  ــّن و س جوان کم س

ــد و قاضی سیرافی بسیار شادمان گشت و گفت  شگفت زده ش

ــش پرورده و فراوان بر تعلیم او رنج بُرده ام و چیزهایی ازین  َمَن

گونه، من به ابن الحسن ُرّمانی رو کردم و گفتم: آنچه شنیدید 

ــما را قانع ساخت؟ وزیر گفت کدام کتاب می تواند آنچه را تو  ش

گفتی در خود داشته باشد کمتر از آنچه گفتی موجب خشنودی 

بود و پاسخ- به وزیر عرض کردم زیادت از این نیز در این باره 

ــوی من برگشت و  ــخن دادم و تا این را گفتم گردن ها به س س

ــی َعصاها همه  ــت؟ گفتم: بل ــر فرمود زیادت بر این چیس وزی

ــانند و این که شاعر ویژگی عصاهای قبیله بنی نهد را در  یکس

ــتربانانند و از  ــت که »نهدیان« همگی ش نظر گرفته از آن روس

ــطبری را می سازند و در تأیید  ــتوار و س این روی عصاهای اس

ــحاس خواندم و برای  ــعری از سحیم عبد بنی الحس حرفم ش

ــر و مرادفات آن را بیان  ــات دیگر آن بیت نیز معانی دیگ کلم

کردم. وزیر خاموش ماند و سخنی نفرمود، و چنین می مانست 

ــخ های من کژی و ناراستی بیند  ــته است در پاس که می خواس

ــیمان  ــؤال کردن از من پش تا آن را باز نماید، و پیدا بود که از س

است، چون از آن مجلس بازگشتیم استاد ابوسعید مرا سرزنش 

فرمود که چرا آن چنان با زبان آوری، پاسخ وزیر را دادی و چرا 

ــخ او  ــواب وزیر تجاهلی نکردی تا او را از این که در پاس در ج

درمانده شده ای شادمان سازی؟ ......... 

)الفصوص، ج 3/ 128ـ 125(

ــدان رو آورد که  ــی این حکایت ب ــده مهدوی دامغان و بن

ــیرافی« را  ــماحت و کرامت ُخلق و خوی »س ظرافت طبع و س

بیان کند. رحمت خداوند بر روان پاک او افزون باد.

ــابق الذکر ابوالفتح بن العمید یا در  ــز در همان مجلس س 2( و نی

ــمند میان »سیرافی« و  مجلس دیگری در حضور آن وزیر دانش

»ابوالحسن عامری نیشابوری«13 در همان ماه جمـادی االولی 

ــیرافی  ــت و س ـــ مناظره ای صـورت گرفته اس ــال 364 ه س

ــِب  ــیار مناس ــتند و معقول که آن را با ابیاتی بس ــخی مس پاس

ــؤال و سؤال کننـده )یعنی عامری( آغاز کرده بود، به عامری  س

12. بیت پنجاه و چهارم از قصیده پنجاه و هفت بیتی »مفضلّیه« علقمة بن عبده که در وصف الغرمیانی اسب شاعر است.

13. ابوالحسن محمد بن یوسف عامری نیشابوری فیلسوف نامی معاصر ابن سینا متبّحر در فلسفه یونانی و از مرّوجان و شیفتگان کتب ارسطو که بر ابی الفتح 

بن العمید سمت استادی داشته است متوّفا در حدود سال 380 هـ مؤلـف کتـاب السعادُة واإلسعاد که مرحوم استاد واالمقام مجتبی مینوی رحمة اهلل تعالی علیه 

آن را به خط خود نوشته و در سلسله انتشارات دانشگاه به شماره 435 از محل هدیه استاد بزرگوار مرحوم دکتر یحیی مهدوی در ویسبادن به چاپ رسیده است.
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ــۀ ابوحّیان )و با  ــه بنا به گفت ــد، آن چنان که عامری ک می ده

ــۀ تردیدهایی که در صّحت قضاوت و اصابت نظر ابوحّیان  هم

ــت!!( مردی تنگدل و کج خلق و سخت دل می بوده است،  هس

هر قدر سیرافی را به اصطالح عامیانه »می پیچاند« و إن قیل و 

ــت می آورد، مجاب و ُمفّخم می گردد و ابوالفتح بن العمید  إن قل

ــخن و حسن مجادلۀ ابوسعید  ــیار از حضور ذهن و لطف س بس

شگفت زده و شادمان شده بود و ضمن ختم مناظره، برای بیان 

ــتهـ  و نیز طبعًا  ــیرافی داش ــبت به س اجالل و تعظیمی که نس

برای نشان دادن مراتب فضل و کمال و خصوصًا احاطۀ خود در 

عربّیت و نیز یک مالمت مؤّدبانه به »عامری« ابیاتی از شاعران 

عرب می خواند و مجلس را ختم می فرماید، ابوحّیان می گوید:

ــیدم که  ــیرافی پرس چون از آن مجلس بیرون آمدیم، از س

حضرت استاد حالت این مرد دانشمندی که در نزد ما بسیار 

ــت، مشاهده فرمودید؟ استاد فرمود،  با اهمیت و احترام اس

تاکنون به چنین گرفتاری گرفتار نشده بودم، بیش از چهل 

ــال پیش در مجلس ابی جعفر  بن  الفرات وزیر با ابوالبشر  س

مّتی بن یونس مناظره کرده  ام و ابوبشر ابوبشر است اّما این 

مناظره سخت تر و بیرون شِو از سؤال عامری دشوارتر بود. 

)معجم األدباء، ج 8، ص 230ـ231؛ اإلمتاع والمؤانسة، ج2، ص 85(

و این حکایت را برای بیان »انصاف« و »حقیقت گویی« سیرافی 

آوردم.

قصد ندارم این مقدمه را با تفصیل بیشتری از خلق شریف 

ــعید، دراز سازم. هر کس که طالب تفصیل  و ذوق ظریف ابی س

بیشتری است به اإلمتاع والموانسة و البصائر والذخائر ابی حّیان 

ــد. از بی ادبی که دو  ــدی و الفصوص ربعی مراجعه فرمای توحی

ــیرافی یعنی ابوالفرج اصفهانی و ابوعلی  عالم بزرگ معاصر س

فارسی نسبت به سیرافی روا داشته اند عمداً ذکری نکردم.

شّمهایازمکانِتواالیسیرافیدرادبعرب

ازنحووصرفولغتوشعر

در آنچه که در صفات پیشین گذشت اجمااًل وصف مختصری 

ــرف و نحو و لغت  ــیرافی در ادب عرب از ص ــام واالی س از مق

ــیر و فقه و فرائض و یا  ــعر آن و از علوم قرآنی اعّم از تفس و ش

مجادالت کالمی متداول در زمان او بیان شد. در عظمت مقام 

ــی از معاجم معتبر لغوی را  ــت که یک ادبی و لغوی او کافی اس

ــاج العروس را ورق زد و  ــان العرب یا التهذیب یا ت ــل لس از قبی

مالحظه کرد که در بسیاری از مواّد لغوی به اظهار نظر سیرافی 

ــع و مآخذ معتبر در معانی کلمات  ــه عنوان یکی از مناب در آن ب

ــهاد شده است. در بیش از یک صد بار استشهاداتی  عرب استش

ــر و ابوالعالء صاعد در الفصوص  ــه معّری در البصائر والذخائ ک

ــکله و یا لغات غریب  ــیرافی در قصاید، ابیات مش دربارۀ نظر س

ــالمی و ُحسن  ــعر جاهلی و اس آن ثبت کرده اند، احاطۀ او به ش

استنباط او از معانی اشعار و حافظۀ عجیب سیرافی در آن موارد 

به بهترین صورت جلوه می کند و به راستی سیرافی را می توان 

ــف اعالم و اکابری چون »مبّرد« و »ثعلب« و »ابن قتیبه«  در ردی

ــمرد.  ــی او »ابوعلی قالی« رحمهم هلل تعالی ش و معاصر اندلس

ــیرافی بر الکتاب سیبویه می گوید:  ابن األنباری دربارۀ شرح س

ــاًل« )ص 380( و همو دربارۀ  ــاه فض ــم یکن لَه َغیُره لکف ــو ل »ول

سیرافی می گوید: »ال نظیَر له فی علم العربیة«.

مشایخوشاگردانسیرافی

ــایخ سیرافی را در ادب  بهترین و کامل ترین مرجعی که نام مش

ــداد خطیب بغدادی  ــت تاریخ بغ و حدیث و فقه ثبت کرده اس

ــایخ او در علم عربیت »محمد  ــت. از مهم ترین اساتید و مش اس

ــت که از برجسته ترین اصحاب  ــراج« متوّفا 316 هـ اس بن الّس

ــیرافی در پایان همین مخطوطۀ  ــت و خود س »مبّرد« بوده اس

ــاگردی خود را بر ابن الّسراج و ابوبکر َمبرمان تصریح  حاضر ش

می فرماید:

ــیرافی  ــر س ــاگردان و اصحاب او باید از پس از مهمترین ش

ــیرافی که مردی  ــن الس ــف بن الحس یعنی ابومحمد یوس

دانشمند بوده و کتاب اإلقناع پدرش را که تألیف آن ناتمام 

ــت  ــانیده اس ــت تکمیل کرده و به پایان رس مانده بوده اس

ــاب غریب المصنف  ــات وارده در کت ــرح ابی و کتابی در ش

ــاّلم تألیف کرده است. )بغیة الوعاة( و  ابوعبید قاسم من س

ــف بن الحسن است که حضرت سید  همین ابومحمد یوس

ــت )آن چنان  ــاگرد او بوده اس ــی )رض( در کودکی ش رض

ــاری در روضات الجّنات و به تََبع از او  که مرحومان خوانس

مرحوم محّدث قمی در الکنی واأللقاب سّید رضی را شاگرد 

ــناخته و آن داستان کذایی که: »عالمت  سیرافی بزرگ ش

ــت؟ و پاسخ سید رضی  حرکِت نصب در عمر و عثمان چیس

ــه بفرماید: فتحه، فرمود: »بُغُض علّی بن  که به جای آن ک

ــت، گو این  أبی طالب« ظاهراً مربوط به همین ابومحمد اس
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ــا، ابن حمدون نیز در التذکرة )ج 9، ص391(  که از میان قدم

آن را به ابوسعید سیرافی )پدر( نسبت داده است؛ زیرا گرچه 

ــت ولی بعید است سید رضی که متولّد 359 هـ  محال نیس

ــیرافی پیرمردی قریب هشتاد  ــت و در هنگام تولّد او س اس

ساله بوده است، بتواند شاگرد سیرافِی بزرگ باشد، از جمله 

ــتاد رضی)رض( بوده است  ــف سیرافی اس دالیل این که یوس

قطعه )یا قصیده( ای پانزده بیتی است به مطلع:

ــوة ــعیــد َدع ــَن س ــف اب ــا یـوس ی

ــُع ــر ُموَج ــا ضمی ــک به ــی الی أوح

)دیوان، ج1، ص630(

که سید رضی در مرثیۀ او انشاد فرموده است وهلل العالم.

یوسف بن حسن در سال 385 هـ و اندکی بعد از وفات صاحب 

بن عّباد -در سن پنجاه و پنج سالگی- از دنیا رفته است. 

)بغیه الوعاة، ص 420؛ البلغة، ص 245( 

شاگرد نامدار دیگر ابوسعید سیرافی، ابوالعّباس محمد بن 

ــت که مؤلف چند کتاب  عبداهلل نحوی معروف به ابن الوّراق اس

ــت و این ابن الوّراق داماد سیرافی یعنی شوهر دختر او بوده  اس

است و در سال 381 هـ وفات یافته است. 

)بغیة الوعاة، ص 53؛ البلغة، ص 201(

شاگرد نامدار دیگر او عبدهلل بن حمود الّزبیدی األندلسی 

ــرعموی همان ابوبکر محمد بن الحسن الّزبیدی  است که پس

مؤلف أخبار النحویین سابق الذکر است. ابن  حمود در سال 372 

هـ وفات یافته است. در تضاعیف المستجاد من َفَعالت األجواد 

ــت؛  ــیرافی به میان آمده اس ــی نیز ذکری از اصحاب س تَنوخ

ــا توحیدی و ابوالعالء  ــیرافی همان ولی نامدارترین اصحاب س

صاعداند.

مذهبسیرافی

ــل کرده اند او را  ــیرافی نق ــه ترجمه ای از س ــانی ک عموم کس

ــن معنی متوّجه  ــی کرده اند و ظاهراً ای ــی مذهب« معرف »عراق

ــب حنفی بوده  ــواًل و فروعًا تابع مذه ــت که او اص ــه این اس ب

ــاء می گوید: و َذَکَر محمد بن ابی  ــت. »انباری« در نزهةاأللّب اس

ــیٌء من  ــه کان ُیذَکُر االعتزاُل و لم یظهر علیه ش ــوارس أنّ الف

ــت که در  ــت آن اس ــک )ص 381(ـ  اّما آنچه جالب توّجه اس ذل

ــت، یعنی نه  ــال 376 هـ اس ــۀ حاضر که موّرخ به س مخطوط

ــال پیش از وفات ابو محمد یوسف بن الحسن سیرافی )پسر  س

سیرافی( و بسیار محتمل است که این مخطوطه بر بزرگانی از 

معاصرین ابومحمد سیرافی قرائت شده باشد، )و چه بسا بر خود 

ــم آن از نام حضرت مولی  ــیرافی(. در صفحۀ شش ابومحمد س

الموالی امیرالمؤمنین علیه السالم و نعِت دعائیه آن حضرت به 

ــود مّمن صحب علّیًا صلی اهلل علیه« و  صورت: »و کان ابواألس

در صفحۀ هفتم و هشتم: »أََخَذ ابواألسود عن علی بن ابی طالب 

علیهما السالم العربّیة« و در صفحۀ هشتم باز: »... فکان )یعنی 

ــی بن ابی طالب  ــیئًا مّما أخذه عن عل ــود( ال ُیخرج ش ابواألس

ــت و اطالق این جمله های دعائیه  ــالم« یاد شده اس علیه الس

ــانه ای  ــالم والصلوة، آیا نش بر حضرت امیر علیه و علی آله الس

ــّیع آن دانشمند عالی مقدار واال مقام نیست؟ امیدوارم که  بر تش

ــیرافی مانند بسیاری دیگر از اعالم و  چنین باشد و ابوسعید س

ــپردگان به والیت و محّبت  ــمندان اسالم از سرس اعاظم دانش

حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب صلوات هلل علیه باشد.

ــرحی که به خواهش دوست ارجمند و  ــید ش به پایان رس

ــمند جناب دکتر اکبر ایرانی دامت إفاضاته وزیدت  فاضل دانش

ــتطاب أخبار النحویین  توفیقاته، به عنوان مقّدمه بر کتاب مس

البصریّین ابی سعید سیرافی رحمةهلل تعالی علیه نوشتم.

ــالم  ــر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمین الصلوة والس و آخ

علی سیدنا محمد و آله الطاهرین والسالم علی أمیرالمؤمنین و 

وارث علم النبیّین و واضع علم النحو و علی آله أجمعین. 

کمبریج، ایاالت متحدۀ آمریکا، 

سپتامبر 2012، شهریور 1391

احمد مهدوی دامغانی
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