
 

 

 
 

 

 

 کتابشناخت      

 از شهر بغدادروزانة او  گزارشو  عبادبنصاحب روزنامجة
 

 *حسین ایمانیان
 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

 

 (338تا  317)از ص 
 25/03/1398، تاريخ پذيرش: 09/11/1397تاريخ دريافت:         

 چکیده
ن فارسی و چه به زبان عربی، همچنان از اسالم چه به زباتر میراث کهن ايرانیِ پس شکی نیست که بیش

ينکه بسیاری از راهی به بازار تصحیح و چاپ نیافته است؛ بگذريم از اهای خطی است و به شکل نسخه

شده به زبان عربی نیز، هنوز به فارسی برگردانده نشده و خوانندة ايرانیِ ناآشنا چاپ و تصحیح اين میراثِ

سده از تصحیح بیش از نیم هايی که اتفاقاًبهره است. يکی از اين نوشتهها بیز آنبه زبان عربی، ا

های بزرگ ايرانی يعنی صاحب بن عباد را آينگی های يکی از شخصیتگذرد و انديشه)گردآوری( آن می

 صاحب، از نخستین کسانیگويا ينکه ااست که از دو جهت ارزشمند است: يکی  روزنامجهکند، کتاب می

احوال و  ،او کتاباين  اينکه ديگر برده است، به کار امروزينش را به معنای واژة روزنامجه کهاست 

به  ای که کمابیش بیست سال داشته و هنوزرا در دورهصاحب بن عباد باوری و اجتماعی های انديشه

در متون کهن  «امهنروز»به کاربرد واژة نخست پیش رو  در جستار دهد.وزارت نرسیده بوده، بازتاب می

 ،برای استادش ابن عمید های روزانة اواد و نگارش يادداشتعربی و علت حضور صاحب بن عباد در بغد

هايی را که گمان و بخش ياسین از اين کتابمحمدحسن آل سپس به بررسی تصحیحريم؛ زد داچشم

بار به بغداد سفر احب بیش از يکصگويا . از آنجا که زيمپردامی ايم وی در کتاب خود نیاورده استکرده

از ستقیم او با بغداديان ذکر شده، بخشی هايی را که در پیوند متوانیم همة گزارشنکرده است، می

به دلیل دلبستگی صاحب بن عباد  به معتزله، فقیهان و متصوفه و  او به شمار آوريم. مفقود روزنامجة

-ودر بغداد بیش از همه، با اين سه گروه نشست های علمی و ادبی، ویگرايش به حضور در مناظره

 برخاست داشته است.
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 مقدمه. 1

های سوم و چهارم هجری که کمابیش با آغاز نهضت ادبی و نگاه به منابع عربی سده

و  وزی را با جهان انديشگانیخوانندة امر، شتهزمان گِن پس از اسالم، همعلمی ايرا

نگ و کند. جهانی که بسیاری از زوايايش همچنان گُايرانیان آن دوره، آشنا میرفتاریِ 

الدهر ثعالبی، با کتابی به نام  یتیمةروشن باقی مانده است. در منابع کهن عربی به ويژه نا

در  هايی از آناکنون، تنها بخشمشويم که همی رو، نوشتة صاحب بن عباد روبزنامجهرو

محمدحسن  است. گرديدهه يا ضبط نترينة آن، ُگم شددارد و گويا بیش دسترس ما قرار

ر منابع کهن های پراکندة اين کتاب را که دمیالدی بخش 1965آل ياسین در سال 

تصحیح کرده است. اين کتاب، از چند جهت ارزشمند است: نخست  آمده، گردآوری يا

به معنی شرح يا  واژة روزنامجه رااست که حب بن عباد از نخستین کسانی ه گويا صااينک

ماندة آن، ما را با باقیهای گزارش رخدادهای روزانه به کار برده است. ديگر اينکه، بخش

ها، کند؛ افزون بر اينکه اين بخشاز پیش آشنا می انديشه و منش صاحب بن عباد، بیش

سودمندی از وضعیت علمی و ادبی بغدادِ سدة چهارم هجری  هایدربردارندة آگاهی

 است.

های نخستین در جستار پیِش رو، پس از تعريف واژة روزنامجه و کاربرد آن در سده

ايم هجری، به دلبستگی و شیفتگی صاحب بن عباد به شهر بغداد، اشاره و مشخص کرده

آورد همین او، دست روزنامجةو  بار به بغداد نرفتهکه گويا صاحب بن عباد، بیش از يک

 شناسیِبرای استادش ابن عمید بوده است. پس از اين، در بخش کتاب یوسفر 

ايم. سپس ، يادآور شدهبعی را که به اين کتاب استناد کردهصاحب بن عباد، منا روزنامجة

های موجود در تصحیح آل ياسین پرداخته و در بخش ديگر، برخی به معرفی بخش

صاحب بن  نامجةروزکنیم بخشی از هايی را که گمان میها و يادداشتگزارش اخبار يا

 .ايم، ذکر کردهها را در تصحیح خود نیاوردهنآل ياسین، آ عباد بوده ولی

ای ای در تصحیح آل ياسین، نوشته، به جز مقدمة چندصفحهروزنامجهدربارة کتاب 

اند که ابن عباد در اين ته اشاره کردهديگر سراغ نداريم. تنها در برخی جاها به اين نک

ی از کتاب، به شرح ماجراهای خود در سفرش به بغداد پرداخته است. آنچه ما در بخش

های زياد نیازمند بررسی کتاب گونه است اماگزارش ،ايم اگرچه به ظاهرآوردهاين جستار 

ترين هممربوط به سفر صاحب به بغداد بوده است. م هایهمة گزارشو استخراج 

 دهد به قرار زير است:هايی که اين پژوهش بدان پاسخ میپرسش
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های تاريخی و خود، به همة آنچه در کتاب يا گردآوری آل ياسین در تصحیح آيا .1

نويسنده  و ماجراهایی آن هاگزارشصاحب بن عباد،  روزنامجةهای ادبی دربارة نگجُ

 یر؟آمده، اشاره کرده است يا خدر سفر به بغداد 

هايی نشست و برخاست گروهدانشمندان يا تر با چه بیش ،بغدادسفر  ب درصاح .2

 داشته و علت آن چه بوده است؟
 

 عبادبنصاحب روزنامجة.2

به معنی نامه و  «نامگ»و  «روز»پهلوی و آن مرکب است از « روزنامگ»روزنامج معرّب 

روزنامه، کاغذ يا دفتری که حساب  معرّب ،روزنامجه .(357 /2 :1367)معین، کتابت و دفتر 

های از نمونه روزنامجه(. زير واژة :1338 )دهخدا،يا احوال و و قايع هر روز در آن نوشته شود 

ه روزنامه در آن اوقات ب»شود که های نخستین روشن میکاربرد واژة روزنامه در سده

زبان فرانسه ه بمعنی کتاب شرح گزارش روزانه و يادداشت وقايع هرروزه که اکنون 

همین معنی باقی ه . اين اصطالح ظاهراً بعدها در ايران باست د بودهنگويژورنال می

اخبار  ،نگاران دولتی که از والياتهای وقايعهای اخیر به معنی راپورتمانده و در قرن

 :معنی مطبوعات يومیه و هفتگی اطالق شده نوشتند و بدولت میه جاری را ب
 

 نهید  بدژها بدو روزنامه 

 

 (فردوسی) گنجور ما را دهید ةيکی نام 

 

 

 را  يکی روزنامه است مر کارها

 

 

 (ناصرخسرو) که آنرا جهاندار دادار دارد 

 )همان، زير واژة روزنامه(                           

 

گفتگوها  های روزانة صاحب بن عباد است از رخدادها،اين کتاب، دربرداندة يادداشت

 نشینی و منادمت با ابومحمد داشته است.دارهايی که با ديگران، به ويژه هنگام همو دي

بن هارون بن ابراهیم ازدی مهلبی، متولد  حسن بن محمد»همان  اين ابومحمد،

ت وزار 352تا  339از سال  است که هجری و وزير معزالدولة ديلمی در بغداد 291

 «اسط از دنیا رفته و در بغداد دفن شده استدر راه ووی . معزالدوله را بر عهده داشته

های صاحب بن عباد، دربردارندة برخی تازه روزنامجة» (.127تا  124 /2 د.ت:)ابن خلکان، 

های ادبی و تاريخی يافت تر کتابهای تاريخی است که نمونة آن در بیشادبی و گزارش

ن نويسنده بر های روشيیها يا از خودگوشود و در همان لحظه، سندی برای اعترافنمی

 (.83 :1965صاحب بن عباد، )« ستی در تنهايی و محافل خصوصی اوهای کارها و رفتار

 يا کسی از آن آگاهی ندارد. شوربختانه نسخة کامل اين کتاب در دست نیست
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، های کهن يافتهدر نوشتهرا که از اين کتاب  حسن آل ياسین آن مقدار کمیمحمد

خوانندة  در دست، هایِداده است. به هر روی، همین اندک بخش به همین نام انتشار

از وضعیت  کند،یبا برخی رفتارهای صاحب بن عباد در دورة جوانی آشنا م امروزی را

صاحب بن که دهد دهد و نشان میهايی به دست میادبی بغداد در سدة چهارم، نشانه

نويسی روزانه يادداشت يا خاطره روزگار ما، شیفتةبه شیوة برخی رجال سیاسی همعباد 

 بوده است.

های دلبستگی مرحوم بهمنیار، انتخاب نام روزنامه را برای شرح وقايع روزانه، از نشانه

نويسد: ديگر از ادلة لطف ذوق و قريحة ، می2داندصاحب بن عباد به زبان فارسی می

رجمة احوال وآثار الدهر در ت یتیمةفارسی صاحب، شرحی است که ثعالبی در جزء دوم 

لحسن علی بن هارون بن منجم نوشته و حاکی از آن است که صاحب بن عباد در اابو

شرح مالقات ومناظرات و مباحثات  ،بوده است 347در سال  مسافرت بغداد که ظاهراً 

نگاشته و آن مجموعه را ای میخود را با بزرگان و علماء و ادبای بغداد در مجموعه

شود اين خبر که لفظ روزنامه در آن ديده می ترين اثریه بود... قديمنام نهادروزنامه 

کند و معلوم نیست صاحب بن عباد واضع و مبتکر اين لفظ يا است که ثعالبی نقل می

نخستین کسی است که آن را درکتابت به کار برده است ]و[ نام کتاب نهاده است، و به 

شناسی صاحب س و لطیف فارسی، از فارسیهر تقدير ابتکار يا اختیار اين ترکیب سلی

کند که فقط صاحبان ذوق لطیف آن را بن عباد لطائف و دقائقی را حکايت می

 (.136 :1344 )بهمنیار،يابند درمی

بر اساس آن روشن  و کندمعجم األدباء گزارش میکتاب محمد معین خبری را از 

گويد: ه است؛ میتیز کاربرد داشحب بن عباد نکمی پیش از صا ،واژة روزنامهکه شود می

کند که در معجم األدباء از قول عبداهلل بن عبدالمجید بن شیران نقل میحموی ياقوت »

ديدم در اهواز و آمد و من طفل بودم و او را میمحمد بن احمد مفجع پیش پدر من می

ا جمع اين مديح ر من نوشت و مدح پدرم را هم به شعر کرده واو به پدرم مراسله می

-آن «هایروزنامه»م[ شد و کرده بودم ولی در موقع دخول ابن ابی لیلی به اهواز کم ]گُ

 .(ذیل حممد بن أمحد بن عبیدهللا الکاتب :1980، يمحو ) ؛«ونُهِبت روزناماتُها» ها به غارت رفت
 /2 :1367 )معین، «واقع شده 327نة وفات عبدالمجید بن شیران و مفجع هر دو در س

357.) 
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توانیم برگردانیم، زيرا نگامة کاربرد اين واژة فارسی را به سدة دوم هجری نیز میه

، وزير نويسد که فردی ايرانی روزی در برابر يحیی بن خالد برمکیصولی می

 در کارها ايم، نهگويد: ما هرگز به شما نیاز نداشتهخطاب به يک عرب می الرشید،هارون

نیاز از ما نبوديد، ولی در کارها و زبانتان، بیگشتید چیره  ها. شما بر ماگذارینه در نام

گرفته و دگرگون های ما را ديوان حکومتی، واژهو  ای که در خوارک، نوشیدنیگونهبه

 «امجوزنر»مانند اسفیداج، سکباج، دوغباج، سکنجبین، خلنجبین، جالب و  ،يداهساخت

 .(93 :1341، الصويل)« و...

1بُکت»واژة سروده، ( ـه336يا  335 وفات) ابوبکر صولین همیدر شعری نیز که 

 يا نامة روز )روزنامه( است: رفته است که گويا به معنی دفتربه کار « روز
 

 فأِجزين بقدر علمک ابألشـ

 

 ـعار اي خرَي ُمنعٍم و ُُميــز 

 

 بداننري ال أحال علی اجلهــ

 

 روز ب  ـبذ فيها و ال علی ُکت 

 (37: 1979، )الصويل        
های مرا دانی، پاداشِ سرودهصالح می تای که خود، به اندازهکنندهو انعام دهندهای بهترين پاداش)

شايد چیزی بوده ـ دار اموال و دفتر روزانه خزانه به ـ هايمبدهی پرداخت برایـ  دينارهايی کهبا  ؛بده

 .(نشوم داده حواله ـ  های روزانهحساباست برای ثبت 

واژة روزنامجه به کار رفته است: و کسورات آن تا آنگاه بوده که تاريخ قم نیز در »

ذيل  :1338 )دهخدا،« بقم روزنامجات از مال استخراج باهل ديوان رفع کند روزنامجهکاتب 

، نیز مرکزی TS ؛/294IV (سرایدر کتابخانة توپکاپى»نويسد: آذرنوش می .روزنامجه(

را در بر  باخرزی کامل ظاهرًا ديوان که موجود است فردی مجموعة منحصر به (،1/435

 در زمان که است بیشتر ذکر مجالسى که شده نقل هالروزنامج ، دودارد. در آن

 /11 :1381آذرنوش، ) «است شدهمى تشکیل در زوزن( ق443-441) يحیى عبدالحمید بن

 (.261، الطرد لة: رساصطفىم، ذيل باخرزی، به نقل از محمد قاسم 56

های تخصصی را زير واژه پنجم در مفاتیح العلوم، اين واژه ابوعبداهلل خوارزمی در سدة

الروزانمج: تفسریه کتاب الیوم ألنه ُیکَتب فیه ما ََیری  »های اداری آورده و نوشته است: ديوان
يعنی روزنامج، به معنای  (.54تا، )خوارزمی، بی «کلَّ یوٍم من استخراٍج أو نفقٍة أو غری ذلک

ها، درآمدها و موارد ديگر، در آن ثبت و نوشته نوشتة روزانه است زيرا در هر روز، هزينه

 شود.می
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های صاحب در اين کتاب، گزارشيا درستی توان به راستی اما تا چه اندازه می

 ها نداريم.زارشدلیلی برای نقض و اثبات ناراستی اين گ فعالًای که اعتماد داشت؟ نکته

ها شک نکرده گاه در درستی آنترين نقل را از اين کتاب آورده، هیچثعالبی که بیش

آورده است که صاحب بن عباد  مثالب الوزيريناست. تنها ابوحیان توحیدی در جايی از 

ديدار کردم. با  4و مراغی 3عیسیگفته: وارد بغداد شدم و با ابوسعید سیرافی و علی بن 

و مسائل ديگر مناظره کرده و بر او پیروز شدم، « کاد»و « لعلّ»و « عسی»دربارة مراغی 

از اين رو در بغداد آوازه يافتم. همچنین با فالن شخص و فالن شخص نیز مناظره کردم 

گويد: از توحیدی می د رساندم. سپسها سوبه آن ،مند شومها بهرهو بیش از آنکه از آن

اهلل. و به نشانة انکار رستی اين ماجرا پرسیدم و او گفت: سبحانابوسعید سیرافی دربارة د

سپس به مراغی گفتم: آيا اين سخن،  (164 :1992 ،ي)التوحیداين ماجرا سکوت کرد 

 (.165 :)همانصحّت دارد؟ گفت: نه به خدا 

گو بود دار و راستکه دين 5ابن ثّلاج متکلّم»خوانیم: در گزارشی ديگر از توحیدی می

کند نزد استاد ما ی من نقل کرده است که در شگفتم چگونه ابن عبّاد ادعا میبرا

. هنگامی که 7درس خوانده است؟ اين سخن او دروغی بیش نیست 6ابوعبداهلل بصری

اما  ،کردپشتیبانی می 8ابن کلّابهای کار از آموزهچون فردی تازهوارد بغداد شد، 

با او آشنا شد و باب مکتبِ ]معتزله[ را بر او  9او را نزد من آورد. سپس واسطیمسکويه 

زيرا چیزی از ابن  ،آوردشناخت و نه چیزی به شمار میگشود. اما ابوعبداهلل نه او را می

که با  ـ منظورش ابن عباد است در آن هنگامارزش ـ دانست... کاتبی کماد نمیعبّ

رت، نه برتری نه شهنه شود و نه سنّ دارد صاحبش ]؟[ وارد مجلس درس بصری می

تواند داشته باشد؟ اما پس از گذشت روزگاری، خدم، چه ارزشی می دانش، نه حشم نه

ای نوشت و او را عمادالدين خواند؛ و من بیزارم از دينی که او بصری به ابن عبّاد نامه

ستونش باشد؛ و ابن عّباد هم او را الشیخ المرشد نامید؛ و او چه ارشادی داشت؟ و 

 - 200، همان)« ت...وقتی خود به رشد نرسیده و قرين گمراهی اس فکندارشاد می چگونه

202.) 
دهد که شايد برخی اگر بتوان به ادعای توحیدی باور داشت، اين نکته نشان می

برای ابن عمید نوشته، به دروغ و برای باال  روزنامجههايی را که صاحب در کتاب گزارش

گويیِ او را به دروغ»گونه که توحیدی . همان10بوده است بردن شأن و جايگاه علمی خود

توان اصل تاريخی و صحت بسیاری از . به هر روی نمی(163)همان، « کندآشکار متهم می
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مثالب مة صاحب را انکار کرد، به ويژه اينکه خود توحیدی در ه روزنامجةهای يادداشت
عباد و ابن عمید در  با صاحب بن ساز نکرده و دشمنی وی ، به راستی، سخنْ،الوزيرين

 آشکار است. اين کتاب
 

 و بغدادصاحب بن عباد .3

مسکويه، ) رودبه بغداد می الدولهبن رکنالدوله( )مؤيدبا ابومنصور بويه  347سال صاحب در 

وزير به عنوان ، صاحب بن عباد را 359مؤيدالدوله پس از اين در سال  .(5/320 :2003

له به اتفاق الدودر تاريخ آمده است که مؤيد» (.2/112 د.ت:والفداء، )ابگزيند خود برمی

الفضل کاشانی و کاتب خود ابوالقاسم اسماعیل بن عباد به بغداد وزير خود علی بن ابی

دختر عم خود معزالدوله را تزويج و در شب سوم جمادی األولی با او  ،رفته و در بغداد

 :2003؛ و مسکويه، 39 :1344 )بهمنیار، «ن برده استزفاف کرده و او را با خود به اصفها

5/320.) 

است. و از آنجا که وی اين کتاب را به استادش ابن عمید  326در سال تولد صاحب 

گفت وی در توان دنیا رفته است، میاز  349هديه کرده است و ابن عمید در سال 

سالگی  21ر حدود در اواخر وزارت و عمر ابن عمید و د يعنی 347همین سفر سال 

از گزارشی که در معجم األدباء آمده است، روشن  خود، اين کتاب را نوشته است.

شود که صاحب بن عباد در مدت اقامت خود در بغداد، میهمان مهلبیِ وزير و مقیم می

 (.6/306 :1980 ،ي)محو  خانة او بوده است

اد سفر نکرده است؛ ديگر به بغد( 347)سال بار گويا صاحب بن عباد به جز همین

از بغداد که های صاحب ها و شرح ديدارها و يادداشتتوان گفت همة گزارشبنابراين می

 روزنامجةآمده است، مربوط  به همین سفر و در واقع، بخشی از کتاب  در منابع گوناگون

 اوست.

و به قصد فتح بغداد و عراق، قصد  379بار ديگر در سال صاحب بن عباد يکالبته 

رفتن به آنجا را داشته است اما به داليلی، برای او فراهم نشده است. ابن اثیر در ذکر 

نويسد: در اين سال، فخرالدوله به قصد عراق و چیرگی بر آنجا از می 379حوادث سال 

ری به همدان رهسپار شد. و اين بدان علت بود که صاحب بن عباد، عراق و به ويژه 

کرد تا به آنجا پیشروی کند. و چون شماری میهبغداد را دوست داشت و لحظ

الدوله از دنیا رفت، فرصت را غنیمت شمارد، کسانی را گماشت که عراق را در نظر شرف

ا و چون فخرالدوله نظر صاحب را جوي جلوه دهند و فتح آنجا را آسان، فخرالدوله، بزرگ
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ر بن حسنويه از راه قرار بر اين شد که صاحب و بد شد، صاحب اظهار خوشبینی کرد،

خشکی به عراق بروند و فخرالدوله از راه خوزستان. و چون صاحب حرکت کرد، 

فخرالدوله احساس ترس کرد و به او گفته شد که چه بسا فرزندان عضدالدوله او را به 

واز برد و همانجا را سوی خود بکشند. بنابراين صاحب را فراخواند و او را با خود به اه

 (.105 - 6/100، 2003؛ در اين باره، نک: مسکويه، 5/480 :1989ثیر، اال)ابن  فتح کردند.

 ضرير شطرنجی 11اهواز به نام ابوالرجاء مین وقت است که شاعری دردر ه و ظاهراً

ای ورود صاحب بن عباد را به اين شهر، شادباش و از سلطة وی بر اهوازی در قصیده

 یده گويا در جايی ثبت نشده است.اگرچه همة اين قصاست.  بغداد سخن گفته

ز آمده، صاحب نیز با او آمد و روايت کرده است: وقتی فخرالدوله به اهوا ابوالرجاء»

 ای او را ستودم و در آن گفتم:زبان به ستايش او گشودند، من نیز با قصیده نعرااش
 

 إلی ابن عباد أيب القاسم الصاحب

 

 إمساعيـل کايف الکفـــاه 

 

در يک نام، کنیه، لقب و نام پدرم  هماره آرزو داشتم»ام صاحب گفت: در اين هنگ

 و چون به مصراع زير رسیدم:. «ذکر شودبیت، 

 ئاً هباـو يشرب اجلنُد هني
 خواهی بگويی:می حتماًگفت:  من صبر کردم؛ سپس: صبر کن و صاحب به من گفت

 

 و يشرب اجلنُد هنيئًا هبا

 

 ِمن بعد ماء الرّي ماء الفراه؟ 

 

 

ای سرورم؛ من اين سخن را  خواستم همین را بگويمآری به خدا سوگند، میگفتم: 

 /9 :1991 ،يصفدال؛ 254و  6/253 :1980 ،يمحو ) «ایدر يک شب ساختم و تو در لحظه
يعنی سالی که هجری  379در ياقوت حموی اين ماجرا در ذيل حوادث سال  .(126

دهد مربوط به پس از سفر نافرجام نشان می وآمده است فخرالدوله به بغداد رسیده، 

 (.253 /6 :1980، ي)محو واز است هصاحب در اين سال به بغداد و اقامتش در ا

به هر روی، نکته اين است که گويا سفر صاحب به بغداد با اينکه خیلی شیفتة فضای 

 دهد.رخ می 347فرهنگی، ادبی و علمی آنجا بوده است، تنها در همان سال 

ری ديگر آمده است که شخصی به ابواسحاق صابی گفته است که از صاحب در خب

م و بر صدارت بن عباد شنیده است: آرزويی ديگر ندارم مگر اينکه عراق را به دست آور

اسحاق صابی را کاتب خويش قرار دهم و برای من بنويسد و من بغداد بنشینم و ابو

رسد صاحب بن عباد اين عبارت نظر می . به(306 /6همان، )هايش را تصحیح کنم اشتباه

و بغداد چیره گويد آرزو دارم بر عراق را پس از سفر خود به بغداد گفته باشد، زيرا می
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آيد که به جايگاهی حکومتی همچون وزارت، ، از کسی برمیبه يقینشوم و اين عبارت 

و در دوران  347پس از سفر خود به بغداد در سال آن را  بنابراينتکیه داشته باشد. 

 ست.وزارتش بر زبان آورده ا

اما در  ،و درست که فرصت حضور چندباره در بغداد برای صاحب، فراهم نشده است

فرستاد تا میان فقیهان و هر ساله پنج هزار دينار به بغداد می»گزارشی آمده است که او 

نفوذ او میان چنین کاری، بر  (.14/376 :1992، ي)ابن اجلوز « اديبان آن شهر پخش شود

 افزود.فرهیختگان بغداد می

پرسد: بغداد را چگونه شهری گردد، ابن عمید از او میوقتی صاحب از بغداد برمی

بغداد در میان شهرها، ) :«البالد کاألستاذ يف العباد يف يه» دهد:يافتی؟ صاحب پاسخ می

صاحب پس از گفتن گويا   .(108  د.ت:الثعالبی، ) (همچون استاد )ابن عمید( در میان خلق است

 :12ه استاين جمله، دو بیت زير را نیز سرود
 

 أفاضل الدنيـا وإن برزوا

 

 مل يبلغوا غايـَة أستـاذها 

 

 أما تری أمصارها مجّـةً 

 

 وال تری مصراً  کبغدادها 

 

 (127 /5: 2000منی، أ)
سنگینی گونه که گفتیم شوق رفتن به بغداد همواره بر ذهن صاحب بن عباد همان

ای که در يکی از شعرهايی که هنگام وداع ابن عمید با او در کرده است، به گونهمی

آغوش  ابن عمید بسان شوق بغداد برای درشوق خود را نسبت به اصفهان سروده است، 

 داند:کشیدن ابن عمید می
 

 کأيّن بغداد فی شوقها»

 
 

 إليک  وأدمعها اجلاريـه 

 
 
 

 رهاو أنت املَُرّجی إلظفا

 

 آبمـاهلا  و  آماليــه 

 (3/188 :1983، )الثعاليب

 

بغداد و برای پذيرايی از تو.  ،با چشمان گريان است اشتیاق من به ديدار تو، همچون شوق بغداد)

 .(توانیم به تو امیدوار باشیممن، برای رسیدن به آرزوهايمان، تنها می
 

 صاحب روزنامجةشناسی کتاب. 4

صاحب بن عباد، ياد شده است. در ادامه به اين  جةزنامورخی، از در چندين منبع تاري

هايی از بیش و پیش از ديگران، بخش ثعالبی. 1 کنیم:منابع و نويسندگان آن اشاره می

، ويژه گردانده است، به روزنامجههای را به نگارش برخی از فصلالدهر  ةمیتیکتاب 
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صاحب بن عباد به شمار  روزنامجة کامل ازتوان آن را تنها منبع کمابیش ای که میگونه

خود، در  خاص الخاصر کتاب دهمو . 2 .(201 - 199 /1و  273 - 269 /2، 1983نک: ) آورد

باز ثعالبی در . 3 (.42 :1809، الثعاليب) .زد داردصاحب، چشم روزنامجةجا به نقلی از يک

-، بسنده میروزنامجهکوتاه از  به آوردن گزارشی و ما له و ما علیه الطیب املتنيبابو کتاب 

شعر علی بن هارون بن علی  نیز اإلعجاز و اإليجازثعالبی در . 4 .(80 :د.ت، الثعاليب)کند 

. 5 (.241 :د.ت، الثعاليب)است آورده آورده،  روزنامجهبن يحیی المنجم را که صاحب در 

او  روزنامجةز ، ذيل زندگی اسماعیل بن عباد، دو نقل امعجم األدباءدر  ياقوت حموی

در ذيل زندگی علی بن هارون بن علی منّجم در  نیز .(279تا  276 /6 ، 1980 نک:) آوردمی

ذکر شده  نامجهروزدو جا، به ديدار و گفتگويی که میان او و صاحب، رخ داده و در کتاب 

الصبح املنبی عن در کتاب  یيوسف البديع. 6 (.118-116 /15همان، ) کند، اشاره میاست
را  له و ما علیه و ما ابوالطیب املتنيبصاحب در  روزنامجةکتة ثعالبی از همان ن یثیة املتنيبح

ند که در کاشاره می بدائع البدائهدر  ابن اظافر. 7 (.370، 2009، يالبدیع) کندتکرار می

زبیده  بارود تا الدوله، ابوعلی حسن بن بوية ديلمی به بغداد میزمان مؤيدالدوله بن رکن

و شادابی  و صاحب بن عباد که در سن جوانیببندد ازدواج پیمان  دختر معزالدوله،

را برای استادش  روزنامجهعمرش بوده، او را همراهی کرده است و صاحب در اين سال، 

و اينکه  دهدابن عمید نوشته است. سپس ماجرای عقد ازدواج زبیده را توضیح می

 :2007 علی ابن ظافر،) ی در اين زمینه بگويدخواهد شعرابومحمد مهلبی از صاحب می

واعظ را هنگامی که در  13عبارتی از ابن سمعون، عیانوفیات األدر  ابن خلکان. 8  .(199

و تا . 9 (.303 /4 ،د.ت ابن خلکان،)آورد مجلس وعظ خود بر صندلی نشسته است، می

مثالب ، در که دشمن صاحب بوده است ابوحیان توحیدیدانیم آنجايی که ما می
خود در سه جا از حضور صاحب در بغداد و نشست او با برخی بزرگان ياد  الوزيرين

 (.208و  200، 164، 1992)توحیدی، کند می
 

 روزنامجة صاحب بن عباداز کتاب  آل یاسیندر تصحیح موجود  هایبخش. موضوع 5

آل  شود وديده میصاحب  روزنامجةالمانده از های باقیهايی که در بخشگزيدة موضوع

. درست است که وريمآگردآوری کرده است، در اينجا می 1965در سال را  هاياسین آن

های اوست، گذرانیها دربارة ابومحمد مهلبی و شرح رفتارها و خوشتر اين بخشبیش

افراد و مسائل گوناگونی بوده است و ثعالبی  دربارة الروزنامجهاين است که واقعیت  ولی
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از  آورده است. های مربوط به اخبار ابومحمد راتر، بخشبه  داليلی، بیشالدهر  ةمیتیدر 

شود که گويا صاحب در مدت حضور خود در آيد روشن میها میآنچه در اين بخش

نشین ويژة ابومحمد بوده است از اين رو، ثعالبی به گردآوری اخبار بغداد، میهمان و هم

آيد که ها به دست میمت گماشته است. از اين بخشنشینی صاحب با اين وزير، ههم

ی سالگی اين کتاب را در بغداد نوشته است، نثر صاحب با آنکه در سن بیست و يک

نويسی دلبسته بوده است. افزون بر اين، روشن به سجع داشته و زيبا، سخته و استوار

ی و حضور در شود که وی در آن دوران، جدا از دلبستگی به مسائل ادبی و فقهمی

مجالس بزرگان بغداد که ديدنش در آن روزگار، آرزوی هر اديبی بوده است، خود نیز 

مهارتی زياد در مسائل لغوی، ادبی و شعری داشته است. با آنکه در جايی، علت اين سفر 

دهد، هدف نخست های زير نشان میصاحب بن عباد به بغداد ذکر نشده است، اما بخش

مندی از دانش و فرهنگ ر در مجالس درس بزرگان بغداد و بهرهو اصلی صاحب، حضو

بسیاری از ؛ بوده استشايد رسیدن به شهرت میان فرهیختگان آن شهر  وها آن

پس از چند سال که صاحب به  ،به ويژه از عراق عجمسرا نويس و عربیفرهیختگاِن عربی

ترين مهم .ان داشتنددر ری و اصفهان و گرگرا وزارت رسید، آرزوی حضور نزد او 

 :عبارتند از مانده از اين کتابهای باقیهای بخشموضوع
 

راق رخ داده به گفتة صاحب، نخستین رويدادی که برای او پس از رفتن به ع .1-5

نشینی با او و برخی از از سوی استادش ابومحمد مهلبی و هم است، فراخوانده شدنش

های در اين نشست، صاحب از شنیدن نکته سنج و اهل ادب بوده است.نديمان نکته

های او گويیبرد و شرح يکی از ظرافت، بهره و لذت می14شخصی به نام قاضی ابن قريعه

 .(87 :1965)صاحب بن عباد،  آوردرا می

ريد و از دوستان صاحب ديوان بَ ،موضوع دوم، رسیدن خبر وفات ابوالفضل. 2-5

ابومحمد شخصی را به دنبال صاحب فرستاده،  صاحب بوده است که چون در اين لحظه،

ابومحمد، کسی  هو عذرخواهی کرده است. اما دوباروفات رفیقش را بیان صاحب موضوع 

د و با ابومحمد در محفل انسی که روفرستد. پس صاحب نزد او میرا به سراغ او می

وی، زمان ر نوشند. به هرشرابی میدارد، در آنجا حضور طنبورنوازی  وداده ترتیب 

 (.89 همان:)کنند خوشی را سپری می

گويد پس از اين ديدار، ماره است. صاحب میاإل، در دارديدار سوم با ابومحمد .3-5

اما من با او نرفتم. اما وقتی  ،رفت زديک بغدادبه بوستانی در روستای ياسريه، ن ابومحمد
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رستادم. اين شعر، وزير را برايش فو  دربارة حالت ابومحمد در آنجا شنیدم، شعری سروده

 (.90همان: ) دعوت کرد خوش آمد و فردايش مرا به نزد خود

خواهد و صاحب ديدار ديگر با ابومحمد، زمانی است که وزير، صاحب را می .4-5

)علی بن هارون بن علی و فرزندش  که دو نفر از خاندان بنی منّجمرود در حالینزد او می

و مورد ستايش خوانند داشته و هريک، شعری برای وزير می در آنجا حضور علی(احمد بن 

 (.91 همان:)گیرند قرارمی وزير و ديگر حاضران

نزد ابومحمد ی ابوالحسن بن طرخانِ طنبوری منددر بخشی ديگر، از هنر .5-5

 (.94 همان:)گويد سخن می

شعری ملحون از  نشینی با فاضالن و فرهیختگان بغداد،در هم صاحبروزی  .6-5

پرسد، علی بن هارون، برافروخته اش میشنود و چون از گويندهعلی بن هارون منجم می

پرسی اين شعر از کیست؟ آيا خود شعر، نشان گويد: میشود و میو خشمگین می

 (.96 همان:)بینی؟ بنی منجم را در آن نمی دهد؟ و آيا اثرنمی

ابن  اللغة يف ةاجلمهر کتاب  ،قتی يکی از نوآموزانبا ابوسعید سیرافی، و ديدار در .7-5

گیرد و علت اشتباه را بیان اشکال می چند مورد، در خواند، صاحب بن عبادرا می دريد

دهد، اشتباه را تصحیح کنند. پس صاحب را در کنار خود . ابوسعید دستور میکندمی

خواند، برد را میمحمد بن يزيد م مقتضبِو چون شخصی بخشی از کتاب  نشاند.می

شود، کند و چون آن شخص، خشمگین میصاحب بر سر موضوعی با او جدال می

کند. از جمله نويسد و از متخصصان در اين زمینه، نظرخواهی میای میصاحب، نامه

است که چون صاحب، پاسخش را  15دهد ابوعبداهلل بن رذامرکسانی که به او پاسخ می

خواند ا میرود و آن ربه دنبال تفسیر او از کتاب سیبويه میيابد، عالمانه و دقیق می
 (.97 همان:)

در بغداد با ابوبکر بن مقسم نحوی که از شاگردان ثعلب بوده آشنا صاحب . 8-5

آموزد وناگون ادبی را نزد  او میو نکات گ شودشود و در مجالس درس او حاضر میمی
 (.99همان: )

-ب(، نکتهابوبکر بن کامل )فقیه، مفسر و ادي در مجالس درس قاضیصاحب . 9-5

 (.100 همان:)آموزد هايی را از او می

)واعظ و ، از ماجرای ديدارش با ابن سمعون روزنامجهدر بخشی ديگر از . 10-5

رود در حالی که گويد. روزی پس از ادای نماز جمعه، صاحب نزد او میسخن میمتصوف( 
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گويد. صاحب قطعیت از برخی مسائل سخن میابن سمعون روی صندلی نشسته و با 
خیرانداختن گويد: به تأه میپرسد و ابن سمعون پس از چند لحظه انديشچیزی می

تو را در يافتن پاسخ، تشنه قرار ست که از اين روبلکه  ،دلیل ناتوانی من پاسخت نه به
تو پس  گويد: سخنند، صاحب میکگويی میابن سمعون شروع به هذيان و چوندهم. 

شود و صاحب از فته میپرسیدم. ابن سمعون برآش ،اما من قبل از توهّم ،از توهّم است
 (.102 :همان)نزد او دور 

و « حُسن العکبراويه»ای به نام صاحب در بخشی ديگر، از آوازخوانی خواننده. 11-5
کند که به نان ياد میاخوکنیزک ابن مقله نزد ابومحمد و به طرب آمدن او و ديگر آوازه

ت، صاحب هايی که درگرفته اسدلیل زيادی اشعار و آوازهايی که خوانده شده و بحث
 (.103 همان:)نتوانسته همه را ضبط کند 

نوشی ابومحمد در محلی شماری و بادهغنیمتگذرانی، دمدر جايی، از خوش .12-5
لس است چیزی هرکس که در مجکند و چون رسم بوده است که ياد می «عُکبرا»به نام 
گويد. و با وجود اينکه خود او اين شعر را البداهه شعری میصاحب نیز فی بگويد،

نشینان و ترس از سرزنش داند، به دلیل پافشاری همشايستة نوشتن و خواندن نمی
 :16خواند. بیت اول اين شعر چنین استابومحمد، آن را می

 

 ترکُت لساقي الريح ابنَة عرعرا

 

 يف الراح حانة ُعکرباوُزرُت لصا 

 

 (104)همان:                         

 
 

کند؛ جايی که ابومحمد دو بیت باز از ديدارش با ابومحمد ياد می ،صاحب .13-5

 ،شودو چون شب به نیمه نزديک میخواهد آن را بخواند. خوانی میزهسرايد و از آوامی

حاضر  ش و نوش او در بوستانیدر مجلس عی فرستد تاکسی را به دنبال صاحب می

کمابیش صد شمع روشن دهد دستور می اع شراب است و وزيرشود. مجلس، پر از انو

گويد: حال ما و مجلس، تا ند. صاحب میکخوانی شروع به خواندن میکنند و آواز

تلوتلوخوران به منازل خود رفتیم  دم به همین شکل بود تا اينکه همة ما مست وسپیده
 (.106 همان:)

تاز گروه يکه، از قصیدة ساسانیة احنف عکبری، روزنامجهاز  در بخشیصاحب  .14-5
کند ن، يکی از ابیات را تفسیر میکند و پس از تمجید از آياد میساسان در بغداد، بنی

 .(107 همان:)

پردازد مینیز ، به تفسیر ابیات متنبی روزنامجهدر بخشی از صاحب گويا  .15-5
 (.109 همان:)
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 هایی دیگر از حضور صاحب بن عباد در بغدادنشانه. 6
 

گفت: دوست در نشوار المحاضرة تنوخی آمده است: صاحب بن عباد همیشه می. 1-6

و پارسايی ابی أحمد  17داشتم وارد بغداد شوم و جرأت يا صراحت محمد بن عمر العلوی

 (.60 /5 :1972 تنوخی،)ديدم را می 19سنجی ابی محمد بن معروفو نکته 18الموسوی

صاحب با اين اشخاص در بغداد  توان گفت که احتماالًطبق اين گزارش می

هايی خود نوشته است؛ هرچند در بخش روزنامجةهايی داشته و اخبار آن را در نشست

که اکنون از اين کتاب در دست ماست، شرح گفتگو يا ديدار صاحب با اين افراد را 

به زمانی پیش از سفرش  مربوط ،تی درست است که گفتة صاحبراين در صو بینیم.نمی

کمی دور است؛ اما نکتة شمارة پنج همین بخِش مقاله، باشد، که  347به بغداد در سال 

و وی  ديدار داشته استابن معروف بن عباد دست کم با تأکیدی است بر اينکه صاحب 

زبان آورده است؛ وگرنه پس   بر روزنامجهاين سخن را پیش از حضور در بغداد و نگارش 

از سفر به بغداد و ديدار با دانشمندانی از جمله ابن معروف، خیلی منطقی نبود که 

 .]جملة باال[« دوست داشتم وارد بغداد شوم و...»بگويد: 

د آمده است که وقتی صاحب بن عباد هنگام ورود خود به بغدا معجم األدباءدر  .2-6

ابواسحاق صابی به ديدارش رفته است. ولی به خاطر  وده،به خانة مهلبی وزير رفته ب

و چون زمان به درازا  ی را پشت در، منتظر نگاه داشتهکاری که صاحب داشته، صاب

 کشیده و به او اجازة ورود را ندادند، بیت زير را بر روی کاغذ نوشته است:

 20ويدخل غريي کاأليور و ََيُرجُ   وأُترَُک حمجوبـاً علی البـاب
 

 /6 :1980 ،ي)محو  دهد صابی وارد شودخوانند، دستور میوچون آن را برای مهلبی می
306). 

رود، بیش از پنجاه به ديدار صاحب میهـ( 347) در اين سال وقتی ابواسحاق صابی

رفته  و در سن نود و يک سالگی از دنیا 384صابی در سال »سال داشته است. زيرا 

ابیش در سال او کمگفت توان پس می (508 /5؛ 384دث سال حوا :1989ثیر، األ)ابن « است

. گزارش باال نشان رفته استو در پنجاه و سه سالگی به ديدار صاحب  به دنیا آمده 293

ای برای خود در بغداد ، آوازهگیبیست و يک سال ين دارد که صاحب بن عباد دراز ا

که بیش از دو برابر او عمر کرده، ای چون صابی تجربهای که کاتب بااشته است، به گونهد

. مصراع دوم بیت باال، جدا از معنای استبوده شیفتة ديدار صاحب بن عباد در بغداد 

دهد که در روز ورود صاحب به بغداد و خانة مهلبی، بسیاری از ناپسندش، نشان می
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ی را در کنندگان مجبور بوده مدتبه ديدار يا پیشوازی او آمده و مالقات بزرگان بغداد،

 .بنشینندانتظار 

از نخستین کسانی که صاحب در بغداد، خود به ديدارشان رفته، قاضی  ظاهراً. 3-6

برای انجام  آمده است: صاحب هنگام ورود به بغداد، معجم األدباءابوسائب است. در 

از بلند شدن اظهار ناتوانی و و چون قاضی،  هکاری نزد قاضی ابوسائب عتبه بن عبید رفت

ه و گفت هو او را ايستاند ه، صاحب زير بغل او را گرفتهدرنگ و سستی کرد ،بر صاحببرا

و از  هکنیم. ابوسائب شرمنده شد: قاضی را برای انجام حقوق برادرانش کمک میاست

 (.307 /6 :1980 ،يمحو ) ه استصاحب، عذرخواهی کرد

مردی از هـ(، 350-264) همدانی ابوسائبعتبه بن عبیداهلل بن موسی بن عبیداهلل »

در آغاز به زهد و تصوف گرايش او  .ی داشته استبازرگان پیشة که پدرشبوده همدان 

به ديدار دانشمندان و يادگیری قرآن و فقه و  و سپس از شهر خود بیرون رفته ،داشته

و سه   347بنابراين صاحب در سال  .(137 /14 :1992، ي)ابن اجلوز « حديث شتافته است

فات ابوسائب به ديدارش رفته است و طبیعی است که بلندشدن در سن سال پیش از و

اين گزارش چه بسا بر خودشیفتگی و غرور  سالگی برای او کمی دشوار بوده باشد. 83

جاهای گوناگون از کتاب گونه که ابوحیان توحیدی در آن ،صاحب اشاره داشته باشد

ابن عباد، پُرگو » گويد:می ای نمونهخوی صاحب ياد کرده است، براين از  مثالب الوزيرين

ها گر بود؛ عوام را دوست داشت و خودش را برتر از آن، خودشیفته و حیلهگوو ياوه

 :1992توحیدی، ) «دانست...ورزيد و خودش را از آنان میدانست، بر خواص، حسد میمی

342.) 

حمد بن عبداهلل در معجم األدباء در شرح حال ابوالفتح اصفهانی، منصور بن م. 4-6

های و همانجا، دانش بن مقدر تمیمی آمده است که او به بغداد آمد و در آنجا ساکن شد

نشین صاحب بن عباد گشت. او معتزلی بود و آشکارا از زبان عربی را آموخت و هم

 /19 :1980 ،ي)محو کوهش اشاعره نگاشته است گفت و کتابی در نمذهب خود سخن می
هايی دربارة اين ابوالفتح نیز وجود صاحب، يادداشت روزنامجةما در بنابراين حت (.190

 داشته است.

و کان کما قرأتُه فی فصٍل نويسد: دربارة قاضی ابن معروف می ،ثعالبی در يتیمه .5-6
للصاحب، شجرَة فضٍل عودها أدٌب وأغصاهنا علٌم ومثرهتا عقٌل وعروقها شرٌف َتسقیها مساُء احلریّة 

کند اين گونه که ثعالبی نیز به نوعی اشاره میهمان (.125 /3: 1983) رُض املروءةوتُغّذیها أ
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آن را از اين کتاب گرفته  صاحب است و ثعالبیروزنامجة عبارت به احتمال زياد از متن 

 است.

تر آورديم که صاحب روزی گفته بود آرزو دارم به بغداد بروم و با ابن معروف پیش

 ديدار کنم.

صاحب بن عباد در بغداد با شاعری به نام ابوالحسن علی بن محمد  اًظاهر .6-6

گويد: صاحب می يتیمهنشینی و رفت و آمد داشته است، زيرا ثعالبی در بديهی نیز هم

و به يقین  (400 /3 :1983) بن عباد او را با خود، از بغداد به اصفهان آورده است

 ود داشته است.وج روزنامجههايی دربارة او نیز در يادداشت

بن عباد  گزارش شده که از جمله دانشمندانی که صاحب أعیان الشیعهدر . 7-6

به ری فراخواند، قاضی القضات عبدالجبار باقالنی معتزلی بوده از بغداد،  پس از بازگشت

 (.128 /5 :2000)أمنی، است که تا زمان وفات صاحب، سرگرم تدريس در آنجا بود 

شود که صاحب از ابوحیان توحیدی آورديم روشن می ،ترشاز گزارشی که پی .8-6

مسکويه نشست و ابوعلی با  ب: مدتی نزد ابن ثلّاج بوده؛ الف: :بن عبّاد در بغداد

احتمااًل با ابن  د: های معتزله را آموخته؛آموزه ،نزد ابوالقاسم واسطی ج: برخاست داشته؛

اينکه در مجلس  و در پايان، هـ: ت؛وده است و نزد او درس خوانده اسکلّاب همنشین ب

؛ در ارتباط با همین است نزديک شده به او درس ابوعبداهلل بصری حضور داشته و بسیار

دينی اين ابوعبداهلل به جايی گويد: کمابوعبداهلل بصری، توحیدی در جايی ديگر می

هدی مَ»ای نوشته و در آن اشاره کرده که صاحب بن عباد، همان رسیده که رساله

اين است که خداوند تو را  «مهدی»گفته: معنی  است و ـ خطاب به صاحب ـ «منتظَر

و اهل عدل و توحید را به تو هديه کرده است و تو را منتظَر خوانديم زيرا ما در  هدايت

 (.208 :1992، يتوحیدال) کشیديمنتظار تو را میعراق، ا

متکلم نیز ديدار و گفتگويی داشته، از آنجا که صاحب در بغداد با ابن الزيّاتِ  .9-6

صاحب بن عباد وجود داشته است. توحیدی  روزنامجةبه يقین گزارشی از اين ديدار در 

دهد ، از چالشی که در مجلس مناظرة صاحب با ابن زيات روی میأخالق الوزيريندر 

را يافتی؟ نويسد: در بغداد به ابن زيّات گفتم: چگونه ابن عباد دارد، سپس میپرده برمی

 آورد.ابن زيات نیز صفتی زشت دربارة صاحب می (190، :1992، ي)التوحید
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 عباد و دیدار با معتزلیان بغداد صاحب بن. 7

صاحب بن عباد در سفر به بغداد که در بیست و يک سالگی اوست، شیفتة ديدار با دو 

و دينی است. شیفتگی  ها در مسائل گوناگون ادبیها و مناظره با آنگروه فقها و معتزلی

معروف است که صاحب به »او به فقه و شرع و مذهب شیعه که بر کسی پنهان نیست و 

اما عشق  (.95 - 93 :1344)در اين باره نک: بهمنیار، « گرايش داشته است]نیز[ فرقة معتزله 

آن ، با اعتزال آشنا بوده و گويا دهد که وی پیش از اينصاحب به معتزلة بغداد نشان می

اهل فضل و دانش بود  گويد: اواقوت حموی دربارة پدرش میآموخته است. يرا نزد پدر 

زال پشتیبانی کرده و کتابی در احکام قرآن تألیف کرده و در آن به نیکی از مذهب اعت

 (.172 /6 :1980)است 

های زيادی است که دربارة معتزلی بودن صاحب ذکر خبر زير تنها يکی از گزارش

روزی گروهی مردم اصفهان به صاحب بن عباد گفته بودند: اگر قرآن مخلوق  :شده است

باشد، رواست که از بین برود و اگر قرآن در آخر ماه شعبان نیست شود، نماز تراويح را 

، در ماه رمضان با چه چیزی بخوانیم؟ و صاحب پاسخ داده بود: اگر قرآن از بین برود

 (.252و  251 :1992، ي)التوحیدمیرد رمضان نیز می

به مناظره و مجادله با ارباب مذاهب مختلف  ،صاحب به واسطة مهارت در علم کالم»

میل بسیار داشت و به وسیلة اين مناظرات، قوة فکر و استدالل و معلومات عقلی و نقلی 

کرد. از جملة اين مناظرات که هم در بغداد واقع شده، خود را تکمیل و توسیع می

های زيادی از نمونه (.112 :1344)بهمنیار،  «شمعون متصوف است مناظره با ابن

 آمده است. مثالب الوزيرينهای کالمی، فقهی، لغوی و نحوی او در مناظره

و گويا به دلیل همین شیفتگی صاحب به اعتزال و مناظرات کالمی است که وی در 

 برخاست وونشستمکتب تر با اديبان و دانشمندان معتزلیسفر خود به بغداد، بیش

ها ديدار کرده است و در اتیدی که او در اين شهر با آنگو داشته است. برخی از اسوگفت

 او آمده است، به قرار زير هستند: روزنامجة

از األدباء  معجم سیرافی نحوی و علی بن عیسی رمانی که به استناد ياقوت حموی در

ابوزکريا يحیی بن عدی، کسی  ؛(244 /3 :1980، يمحو )مذهب هستند نحويون معتزلی

که از علوم فلسفی زمانه آگاهی و به متکّلمین گرايش داشته و شاگر ابونصر فارابی و از 

؛ عبدالجبار باقالنی (227 /2 :1987اصیبعه،  يبأابن ) مترجمین سريانی به عربی بوده است

 ؛ ابن معروف،(269 /4 د.ت:ابن خلکان، )معتزلی، از متکلمان مشهور و توانمند در مناظره 
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أبوالحسین محمد بن أحمد بن اسماعیل، ، سمعون() قاضی معتزلی ِ اهل بغداد؛ ابن شمعون

تر از او تزلی که پیشآوازه؛ قاضی ابوبکر احمد بن کامل؛ ابوالفتح اصفهانیِ معواعظ و صوفی نام

سی موسوی ؛ ابوسائب عتبه بن عبید، صوفی و سپس فقیه؛ ابواحمد حسن بن موسخن گفتیم

 آور بوده است؛ ابوبکر محمد بن حسن بن يعقوب مقسمنام یپدر شريف رضی و مرتضی که فقیه

الرّد علی کتابی به نام و »نحوی که البته با معتزله مخالف بوده  هـ(354 -264) العطارِ 
ابن  ؛ ابوعبداهلل بصری معتزلی، ابن ثالج و(338 /2 :1991، يصفدال)« داشته است ةاملعتزل

 (.202 - 200 :1992، يتوحیدال)الب معتزلی و... ک

بگويیم که پرورش ويژة صاحب پیش از سفر به بغداد و آشنايی او با  خواهیممی

مندان تر به دنبال دانشکه وی در اين شهر، بیش هان و معتزلیان، گويا سبب شدهفقی

ها تأکیدی است اين ديدار .باشدها بوده برخاست با آنوها و نشستسرشناس اين حوزه

دانیم که از قديم، اختالف دوباره بر شیفتگی صاحب به مذهب اعتزال؛ و ما می

گونه که هايی دربارة گرايش يا عدم گرايش او به اعتزال وجود داشته است، همانديدگاه

مذهب دانسته و هايی دربارة مذهب او وجود داشته و کسانی او را شافعیسازیناهم

مقدمة ؛ 11تا  9: 1997الثعالبی، باره نک: )در ايناند خواندهاش ی يا زيدیکسانی، شیعة امام

 ناجی حسن(.
 

 نتیجه. 8

ربرداندة همة و د صاحب بن عباد، کامل روزنامجةتصحیح آل ياسین از کتاب گويا . 1

 در منابع تاريخی نیست.اين کتاب  های پراکندةبخش

بار به بغداد سفر نکرده است، بنابراين ز يکبیش ا از آنجايی که صاحب بن عباد ظاهراً. 2

هايی را که دربارة پیوند او با بغداديان گزارش شده، بخشی توانیم بگويیم همة گزارشمی

 صاحب بوده است. روزنامجةاز 

تر آشنا صاحب بن عباد، خواننده را با باورهای دينی و فکری او بیش روزنامجة. 3

 کند.می
 

 ها:نوشتپی

 زير ريشة کتب(.، 1380است )معلوف، « کتاب»با سکون باء يا ضمّ آن، جمعِ « کُتب»واژة . 1

توان صاحب بن عباد را شیفته و دلبستة زبان به داليلی که اکنون مجال پرداختن به آن نیست، نمی. 2

 فارسی دانست.

 ابوالحسن علی بن عیسی بن عبداهلل رمانی.. 3
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 دانی، حافظ و نحوی بلیغ.ابوالفتح محمد بن جعفر بن محمد هم. 4

، 200 :1992ق( )التوحیدی، 387 -307) م بغدادیابوالقاسم عبداهلل بن محمد بن عبداهلل بن ابراهی. 5

 پاورقی(.

( 369-292آور )حسین بن علی بن ابراهیم بصری، معروف به جُعل و کاغذی، متکلّم معتزلی نام.6

 ، پاورقی(.201)همان، ص 

( و به نقل از توحیدی الروزنامجه ماندة کتابهای باقیز اين )بند ب، از بخشگزارشی ديگر که پس ا. 7

نزديک و دوستانه بوده است و او به  دهد که پیوند صاحب و ابوعبداهلل بصری واقعاًآوريم نشان میمی

 نوعی، ادعای خود و ابن ثلّاج را نقض کرده است.

 (.ق( )همان 240گذشتة مذهب )درعبداهلل بن محمد قطان، متکلم معتزلی. 8

 ، پاورقی(.213ابوالقاسم واسطیِ کاتب )همان، ص . 9

 گويد: البته کامالً دهد که به باور ما خیلی دور است. او میجوئل ل. کرمر در اين باره گمانی ارائه می.10

رد نظر ممکن است که ]مراغی و سیرافی[ آن موقع او را فراموش کرده باشند، زيرا او در هنگام ديدار مو

 ،(. دلیل ما بر دوری اين نکته359 :1375جوان بود و اين جلسات اغلب بسیار پرازدحام بودند )کرمر، 

و  ه در بغدادنشین ابومحمد، وزير معزالدولآن است که صاحب بن عباد در آن هنگام میهمان و هم

 شده، دست کم در محافل علمی، بوده است.ای شناختهچهره

 فیات: أبوالمرجّی.در الوافی بالو. 11

محسن امین در أعیان الشیعه، اين دو بیت را به نقل از مسکويه در تجارب األمم آورده است؛ ولی ما . 12

 آن را در مسکويه نیافتیم. 

 شمعون.. 13

گو. محمد بن عبدالرحمن قاضی، معروف به ابی بکر بن قريعة بغدادی؛ اديب فرهیخته و ظريف. 14

رود، قاضی بخش سِندية بغداد بوده است و صاحب که از د به بغداد میزمانی که صاحب بن عبا

 روزنامجههای او خوشش آمده، اخبار نشست و برخاست خود را با او، در گويیها و ظرفتسنجینکته

به گفتة صاحب وفیات األعیان، او از  (250 /2 :2001، ي)السماو برای ابن عمید نقل کرده است 

، د.تگويی و همواره مالزم و همراه مهلبیِ وزير بوده است )ابن خلکان، رعت بديهههای دنیا در سشگفتی

 (.383و  382 /4

 ای دربارة او نیافتیم.نکته. 15

در بدائع البدائهِ ابن اظافر، مناسبت سرودن اين شعر را، ازدواج حسن بن بوية ديلمی با زبیده دختر . 16

ه درخواست ابومحمد مهلبی، اين شعر را سروده است )علی معزالدوله دانسته و گفته است که صاحب ب

 (.199 :2007ابن ظافر، 

 هـ(.390 -315ابوالحسن محمد بن عمر بن يحیی العلوی ). 17

الشريف ابواحمد حسن بن موسی الموسوی؛ پدر شريف رضی و مرتضی که چندين بار نقابت طالبیان .18

)ابن  400يافته به سال و وفات 304است؛ متولد سال  بغداد و امارت حاجیان آنجا را بر عهده گرفته

 (.585 /5هجری:  400حوادث سال  :1989ثیر، األ
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ابوالحسین محمد بن قاضی القضات ابی محمد عبیداهلل بن احمد بن معروف؛ قاضی بغداد که به . 19

  (.359و  358 /14 :1992، ي)ابن اجلوز هـ( 381 -306اعتزال گرايش داشته است )
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