
68 
ـ اسفند ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة پنجم و ششم، آذر 

ــار فرهنگی و علمی ملل  ــورد ملل فاتح با آث ــا آن که در برخ ب

ــایند بسیار است، در این مجال اندک، سر  مغلوب، اخبار ناخوش

ــا در ایران قضاوت  ــوزی عرب  ه آن نداریم که دربارۀ کتاب س

ــیوۀ برخورد استاد شهید  ــت، نقد ش کنیم. آنچه مورد نظر ماس

مرتضی مطهری با موضوع کتاب سوزی است.مرحوم مطهری 

با افسانه خواندن وجود کتابخانه در ایران قبل از اسالم، تالش 

ــی در این مورد  ــأله را خط بزند تا کس ــت صورت مس کرده اس

اعراب مهاجم به ایران را متهم نکند:  

ــات علمی  این که کتابخانه یا کتابخانه  هایی بوده و تأسیس

وجود داشته است و اعراب فاتح ایران آن ها را به عمد از بین 

برده باشند، افسانه  ای بیش نیست. 

)مطهری، 1357: 313(

استاد همچنین در نقد سخن پزشکی که، در یک مقاله، مدعی 

کتاب سوزی عرب  ها در ایران شده می  نویسد: 

ــک محترم که مانند عده ای طوطی وار میگویند:  این پزش

فاتحین عرب کتابخانۀ ملی ما را آتش زدند و تمام تأسیسات 

ــی را بر باد دادند، ... بهتر بود تعیین میفرمودند که آن  علم

ــوده؟ در همدان بوده؟ در اصفهان  ــۀ ملی در کجا ب کتابخان

ــیراز بوده؟ در آذربایجان بوده؟ در نیشابور بوده؟  بوده؟ در ش

ــفون بوده؟ در آسمان بوده؟ در زمین بوده؟ در کجا  در تیس

ــت؟ ... در هیچ مدرکی چنین مطلبی ذکر نشده ...  بوده اس

بلکه مدارک، خالف آن را ثابت می کند. ...

ــق و عالقۀ ایرانیان به  ــخن، عش از همه عجیب  تر در دنبالۀ س

دانش و کتاب را انکار می  کند:

ــتی عالقهای به علم و  ... مدارک میگویند: در حوزۀ زرتش

کتابت نبوده...1 

)همان: 312( 

ــی )به مصداق  ــا دقت در منابع عرب ــتاد، ب علی رغم اعتقاد اس

ــران( در می  یابیم که کتاب در ایران  ــرّ دلبران در حدیث دیگ س

ــت؛ برای نمونه به سه مورد  ــتان بسیار مورد توجه بوده اس باس

ــاره می  کنیم. در روایت  از دیدگاه های ایرانیان در بارۀ کتاب اش

زیر که از بزرگمهر نقل شده، کتاْب سرچشمه ادب دانسته شده 

است: 

ــعري أي شيء أدرك من فاته األدب أم أي شيء  یا لیت ش

فات من أدرك األدب ومادته من الکتب!

)بیهقی، 1390: 187( 

کاش می  دانستم کسی که ادب ندارد، چه دارد و کسی که ادب 

ــت، در حالی که سرچشمۀ  ــت داده اس دارد چه چیزی را از دس

ادب کتاب است. 

ــکویه در الحکمة الخالدة )بي تا، 48( از پند های بزرگمهر  ابن مس

حکیم به انوشروان نقل کرده است: 

ــتها انما هو تصفح  ــة الکتب فان طول دراس و ال تمل دراس

ــالق ذوي الحکمة الماضین و  ــول العالمین و العلم بأخ عق

النبیین و جمیع االمم و أهل الملل.

از مطالعه و تحقیق در کتاب خسته نشو زیرا این کار جست وجوی 

ــتگان و پیامبران و  عقل مردم جهان و آگاهی از حکمت گذش
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همه ملل و مردم است. 

ــۀ حکیمانۀ زیر، کتاب را به صدف پر از  بزرگمهر، در جمل

گوهر تشبیه می  کند که اگر برای خرید آن نقره می دهی دانشی 

به دست می  آوری که مانند طال است:

الکتب أصداف الحکم تنشق عن جواهر الکلم، إنفاق الفضة 

علي کتب اآلداب یخلف علیک ذهب األلباب. 

)قیرواني، 1372، 153/1(

ــخنان حکیمانه در پند های  ــتن و نگهداری س ــام به نوش اهتم

ــود: این  ــاهنامه نیز دیده می  ش ــروان، در ش بزرگمهر به انوش

سخنان با کاغذ خسروی بر دفتر هایی نوشته و به گنجور سپرده 

می  شده است تا در کنار طال و نقره حفظ گردد: 

ــوى ــر پهـل ــد ب ــخـن چن ــتم س نبش

ـــروى  ــذ خـس ــر و کـاغ ــر دفــتـ اب

ــا روزگـار ــور ت ــه گـنـج ــپـردم ب س

ــهـریـار ــر ش ــد مـگ ــد بخــوان برآی

ــانه  های وجود کتابخانه در ایران، اشارۀ مورخان اسالمی  از نش

ــت که آثار کتابخانه  های ایران قبل از اسالم تا  به این نکته اس

ــوم و چهارم هجری نیز در جای جای این سرزمین  قرن  های س

ــا تا چند قرن در  ــت، به گونه  ای که این کتاب  ه ــی بوده اس باق

خرابه  ها و بناهای قدیمی دیده می  شده است: 

ابو ریحان بیرونی از شهر »جی« )اصفهان قدیم( نقل کرده:

ــا خانه  هایی وجود دارد که پر از  ــان اطالل و ویرانه  ه  در می

ــت درخت توز است و تمام آن ها با خطی  عدل هایی از پوس

نوشته شده که کسی آن ها را نمی  شناسد. 

ــنی ملوک  ــی، در کتاب  های س ــواهد تاریخ ــه ش از جمل

ــت و اآلثار الباقیة از بنایی در اصفهان  االرض و االنبیا، الفهرس

ــارویه« سخن رفته که تا سال 350 برپا بوده و حمزۀ  به نام »س

ــر و یکی از عجایب  ــنگ اهرام مص ــی این بنا را هم س اصفهان

ــت. در هر سه کتاب آمده است: در سال 350  شرق دانسته اس

ــدود پنجـاه عـدل کتاب  ــد و ح ــک غرفه از این بنا خراب ش ی

ــته  هایی به دست آمد که کسی آن ها را خواندن  قدیـمی و نوش

نتوانست، بنا به گفته ابن ندیم، چند صندوق از این کتاب  ها به 

بغداد منتقل شد و یکی از کتاب  های این مجموعه به نام »زیج 

ــهریار« در علم نجوم بوده که تأثیر فراوان در نجوم اسالمی  ش

داشته است. برای اطالع بیشتر ر.ک: )محمدی، 1384: 62 -63(

ــابور  ــن می  توان به کتابخانه  های مرو و نیش از دیگر قرائ

اشاره کرد که تا قرن سوم برپا بوده است: ابن طیفور )1908، 158( 

ــه  ای در مرو می گوید که در هنگام  ــاب بغداد از کتابخان در کت

ــرقی  ــانی، به نواحی ش ــاه ساس گریختن یزدگرد، آخرین پادش

ایران حمل شده بود. آگاهی ما از این کتابخانه از طریق روایتی 

ــخصی به نام یحیی بن حسن در شهر رقه با یکی  است که ش

از غالمان ایرانی به فارسی سخن می  گفته در این میان عتابی 

ــندۀ دورۀ عباسی، ف. بین 196 و 220 هجری(  )شاعر و نویس

ــخن می  گوید وقتی از  ــی با او س ــود و به زبان فارس وارد می  ش

ــی آموخته  ای؟ می  گوید: من سه  عتابی می  پرسد چگونه فارس

بار به مرو و نیشابور سفر کرده کتاب  های فارسی کتابخانه های 

مرو و نیشابور را استنساخ کرده  ام. وقتی از او می  پرسد: چرا این 

کتاب  ها را مطالعه می  کنی؟ پاسخ می  دهد: »هل المعانی اال فی 

لغة العجم و البالغة، اللغة لنا و المعانی لهم«: آیا معانی و بالغت 

جز در زبان فارسی در زبانی دیگر وجود دارد؟ زبان از ماست و 

معانی از ایشان است. 

ــت  ــاره به دوازده هزار پوس ــی از امام صادق)ع( اش در روایت

حیوان شده است که کتاب دینی ایرانیان باستان بر روی آن ها 

ــعودی نیز ضمن اشاره به این  ــده )بحار االنوار(. مس نوشته ش

حجم عظیم اوستا مي گوید: بخش مهمی از آن پند و اندرز بوده 

است )مسعودي، 1964: 1/271(.

ــق ایرانیان به کتاب  ــتی و عش ــانه  های دانش  دوس از نش

ــت آوردن کلیله و دمنه،  ــت که انوشروان برای به دس این اس

پانصدهزار سکۀ طال به برزویۀ حکیم می  دهد و از او می خواهد 

ــمند هندی را برای او  ــاب و دیگر کتاب  های ارزش ــه این کت ک

بیاورد. و به او می  گوید برای این کار، اگر الزم شود، همۀ خزانه 

را صرف می  کنیم:

اگر به زیادتی حاجت افتد ... تمامی  خزاین ما در آن مبذول 

خواهد بود.

)ابن مقفع، 1386: 30(

ــروان می  آورد،  ــی  که برزویه کلیله و دمنه را برای انوش هنگام

انوشروان از او می  خواهد هرچه پول و جواهر می  خواهد بردارد:

ــمه شکر ها گزارد...  ... بر برزویه ثناها گفت و ایزد را عزّ اس

ــادند ... چندان که مراد باشد  و بفرمود درهای خزاین بگش

از نقود و جواهر... 

)همان: 35(

ــروان  ــت لباس چیزی برنمی  دارد و از انوش برزویه جز یک دس
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درخواست می  کند که بابی در ابتدای کلیله به نام او نوشته شود، 

ــروان برای این خدمت برزویه او را  ــت که انوش عجیب این اس

شایستۀ تخت و تاج می  داند:

اگر در ملک مثاًل مشارکت توقع کنی مبذولست.

)همان: 36( 

ــروان فقط خواستار کتاب کلیله و دمنه  نکتۀ دیگر این که انوش

ــت بلکه از برزویه می  خواهد که دیگر کتاب  های هندی را  نیس

نیز به ایران انتقال دهد:

می  خواهم... که دیگر کتب هندوان بدان مضموم گردد.

)همان: 30(

و برزویه هم کتاب  های بسیاری با خود می  آورد:

ــا آوردم که یکی از این کتاب ها  ــتن کتاب ه به وقت بازگش

کلیله و دمنه است. 

)همان: 58( 

ــروان را از آگاه  ترین شاهان ایران نسبت  ابن مقفع )ص 92( انوش

ــت.2 در برخی منابع عربی نام  ــفه دانسته اس به حکمت و فلس

ــفة مختصرة« بعد از  ــروان در ذیل »باب نوادر من الفالس انوش

ــوفانی چون سقراط، جالینوس و... آمده است. )قرطبی،  نام فیلس

ــت که فیلسوف شناخته  ــانۀ آن اس 2041: 991/2 و 002( و این نش

شده است. 

ــی )ر.ک: ترابی، 1382:  ــطو از پولس ایران آموختن منطق ارس

58(؛ استخدام اورانیوس، طبیب و حکیم سریانی برای آموختن 

فلسفه از او، جمع کردن موبدان برای پاسخ دادن به سؤال  های 

ــفی دربارۀ تکوین جهان و نظایر آن )نک: کریستن سن، 1385:  فلس

306(؛ استقبال گرم او از هفت تن از بزرگان تبعیدشده از مدرسۀ 

ــقراط و بهره بردن از  ــینی با س ــن3 )همان(؛ عالقه به هم نش آت

ــم و حکمت او )عوفی، 1387: 376/2(؛ وجود کتابی در کتابخانۀ  عل

ــن ژرمن به نام حل مشکالت فلسفه بریسین که خسرو شاه  س

ــت )نفیسی، 1312: 39( و وجود یک رساله به  ایران طرح کرده اس

ــخ به سؤال هاى فلسفى وی، از نمونه  هایی  زبان التین در پاس

است که نشان مى دهد انوشروان تا چه میزان به کتاب و دانش 

و مسائل فلسفى عالقه مند بوده است. عالوه براین، ابن ندیم از 

ــؤاالتى که شاه روم به انوشروان به  دو کتاب با عنوان دربارۀ س

ــت بقراط رومى فرستاد و فرستادن ملک روم فیلسوفانى را  دس

ــاه ایران براى سؤال از حکمت نام مى برد که از دیگر  به نزد ش

ــفی  است  ــایل فلس ــاه به حکمت و مس قرائن عالقۀ این پادش

)ابن ندیم، 1417: 384(.

ــق به کتاب داشته  ــتی انوشروان تا این حد عش آیا به راس

ــاهی را در  ــرای کتاب کلیله و دمنه خزانۀ ش ــه حاضر بوده ب ک

ــهمی از تاج و  ــرار دهد و عجیب  تر این که س ــار برزویه ق اختی

تخت شاهی به برزویه بدهد؟ آیا در ایران باستان کتاب این قدر 

ــی از عمر خود را صرف آوردن  ــته که برزویه بخش منزلت داش

ــتی و دنیا نگاه  ــت؟ برزویۀ حکیم چگونه به هس کلیله کرده اس

ــتن یک باب به نام خود  می  کرده که، حدود 15 قرن قبل، نوش

ــک  ــته؟ بی  ش ــه را بهتر از هر گنج و گوهری می  دانس در کلیل

ــرش به کتاب و  ــی الزم برای این نوع نگ ــای فرهنگ زمینه  ه

دانش در ایران وجود داشته است. 

ــانه  های این زمینۀ مناسب فرهنگی شخصیت  یکی از نش

ــم )1417: 384( در ذیل عنوان  ــت: ابن ندی ــروان اس علمی انوش

»أسماء الکتب المؤلفة في المواعظ واآلداب والحکم« به هشت 

کتاب از انوشروان اشاره کرده است.عالوه بر هشت کتاب باال، 

ــاهینی نام  ــروان به نام ش جاحظ )1384: 39/2( از کتابی از انوش

برده که دربارۀ هم نشینی با شاهان است. تفضلی نیز از کارنامۀ 

ــندگان دوران اسالمی  ــیروان نام برده که در میان نویس انوش

مشهور بوده است4. )ر.ک: تفضلی، 1383: 226(

ــروان دست کم 10  ــاس منابع بپذیریم که انوش اگر بر اس

کتاب تألیف کرده است، باید پذیرفت که او، قبل از این که یک 

شخصیت سیاسی باشد، یک شخصیت علمی و فرهنگی است 

ــت آوردن یک کتاب  ــن تعجبی ندارد که برای به دس و بنابرای

این همه هزینه کند.

ــی دربارۀ                  ــه نکات ــۀ کلیل ــر ترجم ــع ب ــۀ ابن مقف در مقدم

ــت که  ــخنان حکیمانه آمده اس کتاب خوانی، تربیت و برخی س

َُّه َکاَن ِمن أفَضِل ُمُلوِک َفارَس ِعلمًا َو ُحکمًا و َرأیًا..و أسَرِعهم الَی اقتَِناِء َما َیزیُنُه بِزیَنِة الِحکَمِة« )ابن مقفع، 97:1416(: زیرا او  2- عبارت ابن مقفع چنین است: »ألن

از برترین شاهان ایرانی از جهت دانش، حکمت و اندیشه بود ... و مشتاق ترین آن ها برای حکمت بود.

3. در منابع یونانی نقل شده آگائیاس موّرخ معروف یونانى از آشنایى انوشروان با فلسفۀ یونان اظهار حیرت کرده است که چگونه با وجود اشتغال به امور جنگی 

و کشور داری، آنی از آموختن فلسفه و حکمت غفلت نمی  کرده است )ر.ک: کریستن سن، 1385 :306(.

4. بر تاج انوشروان بیش از 100 پند حکیمانه حک شده بود )ر.ک: سبزیان پور، معرفی...)614-629:1391 (.
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ــر کاتبان دورۀ بنی عباس،  ــان می  دهد ابن  مقفع، مانند دیگ نش

ــت5، خالصۀ سخنان  ــخت متأثر از فرهنگ ایرانی بوده  اس س

ابن مقفع دربارۀ کتاب عبارت است از: 

ــرطی طالب این کتاب را  ــت خواندن کتاب: »اّول ش درس

ــت.« )ابن مقفع، 1386: 39(؛ تأمل و خودداری از  ــن قرائت اس حس

عجله برای اتمام کتاب: »باید در آن تأمل واجب داند و همت در 

آن نبندد که زودتر به آخر رساند« )همان جا(؛ فهم مطلب نه حفظ 

آن: »و به حقیقت بباید دانست که فایده در فهم است نه حفظ6« 

)همان جا(؛ ارزش دانش به عمل است: »علم به کردار نیک جمال 

گیرد که میوۀ درخت دانش نیکوکاری است و کم آزاری« )همان: 

ــت: »و فایده در تعلم حرمت  ــدۀ علم تهذیب اخالق اس 40(؛ فای

ــت... اّول در تهذیب اخالق خویش باید  ذات و عزت نفس اس

کوشید آن گاه دیگران را برآن باعث بود« )همان جا( 

ــالم دربارۀ  ــه از ایرانیان قبل از اس ــخنانی ک با تأمل در س

ــش و کتاب در آن  ــده می  توان به ارزش دان ــاب نقل ش کت

روزگار پی برد.

ــن، 1388: 346/2( آمده  ــع الحکایات )عوفی، نقل از معی در جوام

است: 

گشتاسب بفرمود تا دوازده هزار پوست گاو را دباغت کردند 

ــتند و در قلعه  ــه نوش ــاب را از زر گداخته به کراس و آن کت

استخر بنهادند.

ــخنان حکیمانه را  ــت: ایرانیان س در منابع معتبر عربی آمده اس

ــتند؛ از جمله عصا، انگشتر،  بر ابزار و لوازم زندگی خود می نوش

ــنگ قبر، تاج، تخت، حاشیۀ لباس،  پرده، ظروف غذا، دیوار، س

ایوان، گورستان... آن ها را با آب طال بر کاغذ آغشته به زعفران 

ــلطنتی نگهداری  ــتند و در خزانۀ س و یا چوب آبنوس می  نوش

می  کردند. برای اطالع بیشتر ر.ک: )سبزیان پور، 1390(

ــا معقول می  نماید ملتی که بر در و دیوار و لوازم زندگی  آی

ــتند عالقه  ای به نوشتن کتاب نداشته باشند؟  خود پند می  نوش

ــخنان باال، که مشتی از خروار است، ارزش کتاب  با توجه به س

ــود کتابخانه  های  ــخص می  ش ــران معلوم می  گردد و مش در ای

بسیاری در ایران وجود داشته است. 

ــکات قابل توجه این که، در صورت اعتقاد به بیگانگی  از ن

ــث و روایات دینی  ــش، تکلیف احادی ــاب و دان ــان از کت ایرانی

ــده  ــق ایرانیان به علم و دانش نقل ش ــیاری که دربارۀ عش بس

است چه می  شود؟ از جمله این روایت: لو کان العلم معلقا بالثریا 

ــتارۀ پروین باشد  لناله رجال من فارس: اگر دانش آویزان به س

ــد. نکتۀ دیگر این که  ــت می  آورن مردانی از ایران آن را به دس

ــعه و گسترش  ــلمان در راه توس هیچ ملتی از میان ملل نومس

ــالمی خدمت نکرده  ــوم مختلف مانند ایرانیان به تمدن اس عل

است، این چیزی است که استاد شهید در کتاب خدمات متقابل 

ایرانیان و اسالم به خوبی از عهدۀ شرح و اثبات آن برآمده:

ــعر  ــو و صرف و لغت و بالغت و ش ــود از ادبیات نح مقص

ــان خدمـات فراوانی  ــمت ایرانی ــت، در این قس و تاریخ اس

کرده  اند، خدمات ایرانیان به زبان عربی بیش از خود اعراب 

ــه این زبان بوده و خیلی بیش از خدمت این مردم به زبان  ب

فارسی بوده است.

)مطهری، 1362: 509(

اگر این تالش بی مانند را فقط از برکات اسالم بدانیم این 

ــتعداد و پیشینۀ  ــؤال بی  جواب می  ماند که ایرانیان از چه اس س

ــالم تحولی در  ــی برخوردار بوده اند که آیین مترقی اس فرهنگ

آنان ایجاد کرد که در میان بقیه ملل و حتی خود عرب  ها نظیر 

و مانندی نداشت؟ 
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تعلیمی، دانشگاه آزاد دهاقان، صص 629-614
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سـام نـامـه

از سـراینـده ای ناشنـاس

تصحیح:وحیـد رویـانی

چاپاول:1392

بها:39000 تومـان

منظومۀ سام نامه حماسه ای عاشقانه است که بر محور عشق سام، جهان پهلوان ایرانی، به پریدخت، دختر 

فغفور چین، شکل گرفته است. این اثر به خاطر آمیختگی با همای و همایون تاکنون به اشتباه به خواجوی 

کرمانی نسبت داده شده بود؛ اما مصحح در مقدمه ثابت کرده است که سام نامه از او نیست و احتمااًل توسط 

چند نفر در فاصلۀ زمانی قرن هشتم تا یازدهم سروده شده و سراینده یا سرایندگان این اثر خواسته اند با 

آوردن شرح دالوری ها، پهلوانی ها و دلدادگی های سام به زعم خود خأل موجود در شاهنامه پیرامون این 

شخصیت را پر کنند. هرچند این اثر به لحاظ ویژگی های سبکي، زباني و ادبی متن یکدست و همگونی 

ندارد، اما بخش هایي از آن گنجینۀ با ارزشی از اطالعات اساطیری، واژه هاي کهن و صنایع ادبي می باشد.


