
 
 
 
 
 

 *ابوالعباس ايرانشهري
 يمجتبي مينو

 

لعباس يكي از حكما و دانشمندان ايراني كه چندان شهرتي ندارند، اين ابوا

 معروف به ايرانشهري است كه تأليفاتي هم داشتهه استت و از كهتو او نهت  هتم

 دست ما نرسيده است.يك بهيچاند ولي از آنها هكرده

اند ور او را در شش كهاب ذكر كردهچهار تن از نويسندگان و حكماي مشه

اند. اوالً ابوريحان بيروني در تحهيق ماللهند من و بعضي از اقوال او را بجا گذاشهه

( گويد ابوالعباس ايرانشهري تنها كسي استت كته 4)چاپ حيدرآباد ص  لةمهو

در نه  اقوال و عهايد يهود و نصاري و حكايت آنچه در تتورا  و انجيت  آمتده 

اه راست منحرف نشده است و در ذكر مانويان و اخباري كته در كهتو است از ر

غرض و مرض ايشان راجع به پيروان اديان منهرض شده يافهه است به كمال و بي

يك از اديان سخن گفهه است، و اين بدين سبو بوده است كه ايرانشهري به هيچ

بتود و متردر را كه منفرد بود به ديني كه خود او اخهترا  كترده لبسهگي نداشت ب

نمود، با اين حال وقهي كه به اخبار فرقت  هنتد و شتمنيان رستيده بدان دعو  مي

منحرف گرديده و به نه  از كهاب زَرَقان اكهفا كرده و هرچه است تير او از هدف 
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هم كه از كهاب او برنداشهه است گويا سخناني باشد كه از عتوار ايتن دو يايفته 

 شنيده است.

( متي گويتدا ايتن ميلبتي كته 206ز همان كهاب )ص در موضع ديگري ا

خواهم نه  كنم مربوط به معههدا  شمنيان، مسههيماً از قول خودشان نيستت، مي

كنم اين منهتوال  او از روي واسي  ايرانشهري است، هرچند كه گمان ميبلكه به

ر ها دگويد كه شمنيتهبع نيست يا از قول كسي است كه تهبع نداشهه است. او مي

  آن معههدند كه ميان چهار عالم است در جها  چهارگانته، پايت« ميرو»باب كوه 

بته  است و يك نيم  آن« جوژن»مربع است و باالي آن گرد، يول آن هشهاد هزار 

ه بتآسمان بررفهه و نيم  ديگرش به زمين فرو رفهه است، و جانو جنوب آن كته 

بزي آستمان ستاست سبو گوني است و اين سمت عالم ماست از ياقو  آسمان

آيد، و باقي ايراف آن از ياقو  ستر  و زرد و ستفيد استت ت كه به نظر ما مي

نامنتد مي« لوكتالو »سپس بيروني شرحي در باب كتوه قتاف كته هنتديان آن را 

 آورد كه معلور نيست اين هم جزء منهوال  ايرانشهري است يا نه.مي

« ميترو»ها را دربارة شمني ( از قول او عهيدة276باز در جاي ديگري )ص 

نوبت نه  كرده است و گفهه است كه در ايراف اين كوه چهتار دنياستت كته بته

آورد، خرابي آنها به سبو اسهيالي آتش است بتر آبادي و خرابي به آنها روي مي

هريك از آنها در موقع يلو  آفهابي پس از آفهابي تا هفت بتار، كته هتر بتار آب 

يابتد  و آبتاد گشتهن آتش افروخهه راه به درون آن مي شود وها خشك ميچشمه

هريك به علت بيرون رفهن خورشيد است از آن و داخ  شدن به عتالم ديگتر، و 

وزد و ابرها را بتا ختود بعد از آنكه آفهاب خارج شد بادي نيرومند در آن دنيا مي

ه ارواح بارد تا دريايي گردد و از كف آن صدفي مهولد شتود كتبرد و باران ميمي
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بدان پيوندند و پس از فرو رفهن آب از آن انسان به وجود آيد  و كساني از ايشان 

افهتد و از كنند در اين عتالم انستاني از دنيتاي ديگتر فترو ميهسهند كه گمان مي

گردد، و از انديش  او زوجتي بتراي وي بته وجتود تنهايي خود دچار وحشت مي

 شود.آيد و نس  از آن دو آغاز ميمي

هري را ثار الباقيته، نيتز ايرانشتابوريحان بيروني در كهاب ديگر خويش ، اآل

فهته ( اينكه او گ222ياد كرده است و دو ميلو از قول او آورده است، يكي )ص 

 است كه خداوند در روز نوروز و مهرگان از نور و ظلمت پيمتان گرفتت  ديگتر

گفهنتد شتنيدر كته ميستهان اي از علماي ارمن( اينكه وي گفتا از عده225)ص 

بيروني،  دروني و زمين بر كوه بزرگ، در ميان زمين (1)چون بامداد روز روباه بيايد

افهتد، شود كه در تمامي سال جز در چنين وقهي مشهود نميقوچ سفيدي ديده مي

گيرند مي آن هم در همين روز، و اه  آن ناحيه از آن دليلي بر تنگسالي و فراواني

يت  قوچ بانگ كند نشان فراخي سال است و اگر بانگ نكنتد دل بدين نحو كه اگر

ز ادانسهند و تنگي سال. و عجم در بامداد روز روباه نگه كردن بر ابر را ميمون مي

 وانتي يتاپاكي يا تيرگي يا نازكي يا انبوهي آن اسهدالل به خوشي يا زشهي يتا فرا

 نمودند.خشكي سال مي

انون مسعودي ميلبي راجع به ايرانشتهري باز ابوريحان، اين بار در كهاب ق

دهتد و ( كه زمان او را نيز به دستت مي632، ص 2گويد )چاپ حيدرآباد، ج يم

زيستهه و در شود كه ابوالعبتاس ايرانشتهري در قترن ستور هجتري ميمعلور مي

گويدا در باب كستوف كرده است. مين تأليف ميآاواسط آن قرن يا در نيم  دور 

هجري ميابق روز تير از  259ماه رمضان از سال  29شنبه ز سهشمس كه صبح رو

انتتد، و آن را ابوالعبتتاس يزدگتتردي اتفتتات افهتتاد ستتخن گفهه 242متتاه تيتتر ستتال 



 168 24/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

كنندگان دقيق است، و گفهه است كه جرر ايرانشهري در نيشابور ديده و او از تهبع

د آن بتود قمر در وسط جرر شمس قرار گرفت چنان كه نور خورشيد كه گرداگر

)ص  روشن ماند و نگرفت. در جاي ديگري از همين كهاب هم نار او آمده استت

 ( و ان اشاره به همين ميلبي است كه اينجا گفهه است.870

 ار بردهنثانياً ناصرخسرو شاعر حكيم كراراً از ايرانشهري در زادالمسافرين 

آيد كه اين مرد مياست و اسم چند كهاب او را ذكر كرده است و از اشارا  او بر

نيز  عالوه بر اينكه در هيأ  و نجور و رياضي اسهاد بوده است حكيم و فيلسوف

بن زكرياي رازي سمت اسهادي داشهه است و رازي اقوال بوده و نسبت به محمد

بتا  او را در كهو خود نه  كرده است  ولي چون ناصرخسرو مردي ديندار بوده و

ديد داشتهه، در شتفت لدة خود او بوده است مخااش غير از عهيهركسي كه عهيده

شد  هرچه تمامهر بر محمد بتن زكريتاي رازي تاختت آورده و زادالمسافرين به

هاي هتهعهايد او را ردّ كرده است. عالوه بر اين به او تهمت هم زده است كته گف

م اين ايرانشهري را تحريف كرده و به خود نسبت داده است. اينتك اقتوال حكتي

تتا  102، 98، 73ترتيو از صتفحا  رو دربتارة ايرانشتهري و رازي )بتهناصرخس

 زادالمسافرين(ا 343، و 103

( اصحاب هيولي چون ايرانشهري و محمد زكرياي رازي و جز از ايشان 1

گفهند كه هيولي جوهري قديم است، و محمد بن زكريا پتن  قتديم ثابتت كترده 

چهتارر نفتس و پتنجم بتاري است يكي هيولي، ديگر زمان، و ستديگر مكتان و 

 سبحانه.

(... اين جمله كه ياد كرديم قول آن گروه استت كته متر مكتان را قتديم 2

هاي فلسفي را به الفاظ دينتي عبتار  گفهند، چون حكيم ايرانشهري  كه مر معني
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كرده است اندر كهاب جلي  و كهاب اثير و جز آن، مردر را بر دين حق و شناخت 

پس از او چون محمدزكرياي كه مر قولهاي ايرانشهري  توحيد بعث كرده است  و

هاي اسهاد و مهدر خويش را اندر را به الفاظ زشت ملحدانه باز گفهه است و معني

اين معاني به عبارتهاي موحش و مسهنكر بگزارده است تتا كستاني را كته كهتو 

 و ازحكما را نخوانده باشند ظنّ اوفهد كه اين معاني خود اسهخراج كترده استت  

آن قولهاي نيكو كه ايرانشهري گفهه است يكي اندر باب قديمي مكان استت كته 

و دليت  بتر درستهي ايتن قتول آن « مكان قدر  ظاهري خداي است»گفهه است 

آورده است كه قدر  خداي آن باشد كه مهدورا  اندرو باشد، و مهدورا  ايتن 

ورا  است اجسار مصور است كه اندر مكان است، و چون اجسار مصور كه مهد

از مكان بيرون نيسهند درست شد كه خأل يعني مكان ميلق قدر  خداي استت، 

قدرتي ظاهر كه هم  مهدورا  اندر اويند  و زشت كردن محمتد زكريتا متر ايتن 

قتديم پتن  استت كته هميشته بودنتد و »قول نيكو را نه چنانست كه گفهه است 

لي، و چهارر مكتان، و هميشه باشند، يكي خداي، و دو ديگر نفس، و سديگر هيو

تر از آن باشد كه مر خالق را با مخلوت انتدر يتك جتنس و زشهگوي« پنجم زمان

 شمرد.

( و از قولهاي نيكو كه حكيم ايرانشهري اندر قديمي هيولي و مكان گفهه 3

است و محمد زكرياي رازي مر آن را زشت كرده استت آنستت كته ايرانشتهري 

ود و وقهي نبود كه او را صنع نبود تا از حتال ايزد تعالي هميشه صانع ب»گفت كه 

صنعي به حال صنع آمد و حالش بگشت  و چتون واجتو استت كته هميشته بي

صانع بُوَد واجو آمد كه آنچه صنع او بر او پديد آمد قديم باشتد  و صتنع او بتر 

هيولي پديد آينده است، پس هيولي قتديم استت، و هيتولي دليت  قتدر  ظتاهر 
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مر هيولي را از مكتان چتاره نيستت و هيتولي قتديم استت خداي است  و چون 

و زشت كردن پسر زكريتا متر آن قتول را بتدان «. واجو آيد كه مكان قديم باشد

چون اندر عالم چيزي پديد همي نيايد مگر از چيزي ديگتر، ايتن »است كه گفت 

حال دلي  است بر آنكه ابدا  محال است واجو آيد كته هيتولي قتديم باشتد  و 

و «. هيولي را كه قديم است از مكان چاره نيست پس مكان قتديم استت چون مر

مر آن سخن نيكو ومعني لييف را بدين عبار  زشت باز گفت تتا مهابعتان او از 

پندارند كه از ذا  خويش علمي اسهخراج كرده است دينان و مدبران عالم هميبي

از ختداي تعتالي ن علم الهي است كه جز او مر آن را كسي ندانستت. و متا آكه 

 (2)توفيق خواهيم بر تأليف كهابي اندر ردّ مذهو محمد زكريا، و جملگي اقوال آن

ن جمع كنيم بعد از آنكه مر كهو او را كه اندر اين معني كرده استت چنتد آ اندر

ايم و ترجمه كرده به تفاريق، مر بنيادهاي مذهو او را بته ردّهتاي بار نسخه كرده

 ندر مصنفا  خويش.كنيم اعهلي ويران همي

( و ممكن نيست كه ملكِ صانع عالم جسمي كه خل  اندرو ظاهر استت 4

تميزان استت كته از يكتديگر بته تهليتد بپذيرنتد نهايت باشد  و اين سخن بيبي

يتد از گرفهه است مر اين سخن را بته تهل (3)چنانكه خداوندِ كهاب ارواح و امال 

 ست بر اين معني...ا (4)حكيم ايرانشهري كه مؤلف كهاب جلي 

األديان كه در اواخر قرن پنجم كهاب خود را نوشهه استت ثالثاً صاحو بيان

و  282زمين، جلتد دهتم، ص پتووه در فرهنتگ ايتراندر باب پنجم )چاپ دانش

اند االيرانشتهري را يتاد كترده مابعد( جزء كساني كه مدعي آوردن دين تازه بوده

رد محمتدبن محمتد االيرانشتهري بتود و ( و گفهه استا اين مت307تا  306)ص 

دعوي نبو  كرد در عجم و چيزي جمع كرد به پارسي و گفت اين وحتي استت 
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اي كته نتار او هستهي استت كه به من آمده است به جاي قرآن بته زبتان فرشتهه

همچنان كه حضر  محمد)ص( رسول عرب بود من رسول عجمم و بتدين آيته 

و گفت كه اين پيوسهه بوده استت « رسلناو اسأل من ا»حجت كرد كه قوله تعالي 

يعني سلمان فارسي رسول بوده حد )ظ ا حستد( كردنتد و « سلمان من ارسلنا»و 

ها يكي بيش نيست و آن پيوسهگي را ببريدند و مذهو او آن بود كه هم  شريعت

اين همه خالفهاي ]...[ قور و امهان پيغمبران بيترون آوردنتد بته غترض ختود. و 

رسالت به تازي و پارسي تصنيف كرد و بعضي متردر بتا او يتار  چندين كهاب و

 (5)شدند و آخر هال  شد.

الدين شيرازي در اخهيارا  مظفري از وي نار برده است ت ايتن رابعاً قيو

  بنا به قول بارُن ويكهور رُزِن در فهرست نسخ فارسي خيي محفتوظ در مؤسست

ده در صتفح  مهعلتق بته بنت و(، 316پيرزبورغ  استت )ص السن  شترقي  ستنت

فهتاب كهابخان  مركزي دانشگاه يافهم كه در باب ششم راجع به حركا  افال  و آ

 آورد.همان مسأل  كسوف حلهوي را كه بيروني هم نه  كرده است از قول او مي

* 

آيد كته ابوالعبتاس )محمتدا( ايرانشتهري از از مجمو  اين منهوال  برمي

زيسهه و عالم رياضي و ( در قرن سور هجري ميحكماي ايراني )از اه  نيشابورا

فيلسوف بالنسبه مشهوري بوده استت و حكمتت يونتاني را بتا شتريعت استالر 

يوري كه اقتوال او مهبتول ختاير ناصرخسترو شتيعي اي داده بوده بهگونهتوفيق

مهعصّو افهاده بوده، و شاگردي مث  ابوبكر )و ابو زكريا( محمدبن زكريتاي رازي 

  كهبي مانند اثير و جلي  به زبان عربي نوشهه بوده و ابوريحان بيروني داشهه است

دانسهه، و دين نو هم آورده بوده، و شايد بته در بعضي موارد قول او را مسهند مي
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پارسي نيز كهابهايي نوشهه بوده است، و محهم  است كه در حتدود ستن  سيصتد 

 بجا نمانده باشد. هجري فو  شده باشد و امروز از كهو او ظاهراً چيزي

دانيم يك كلمه هم در باب لفظ ايرانشهري كه نسبت اين حكيم استا متي

ان تتا كه ايرانشهر لفظي بوده است كه اصيالحاً بر سراسر مملكت ايران از خراس

شده است، و اگرچه محال نيست كنار دجله و از آذربايجان تا كنار سند ايالت مي

كنم رسد. گمان متيداده باشد بعيد به نظر مي كسي خود را به سراسر ايران نسبت

 كار رفهته باشتد.احهمال بايد داد كه ايرانشهري به جاي )و به معني( ابرشهري بته

 البلدان نيز ديده شتود(أبرشهر كه در شعر عربي أبْرَشهر خوانده شده است )معجم

نشتهر هتم نوشهند و شتايد ايراقصب  كورة نيشابور بود و آن را گاهي ايرانشهر مي

الههاسيم چاپي ت و چنتان كته ستابهاً گفتهم أحسن 314گفهند ت المهدسي ص مي

ف 3)ج  ايرانشهري از اه  نيشابور بوده است. سارتن نيز در مهدمه بر تاريخ علم

از  و( ايرانشهري را به همين معني گرفهه و از زادالمسافرين ناصرخسرو 149ص 

افهته كرده، ولي زمان او را درستت درنيكهاب الهند بيروني درخصوص او اسهفاده 

 است.
 1334يهران، اول مرداد 

 هايادداشت
شود كه مراد از روز الباقيه هست معلور نميكه قب  از اين عبار  در مهن چاپي اآلثار واسي  نهصي. به1

توان دانست كته متراد روز بهتار روباه چيست، ولي به كمك كهاب قانون مسعودي همان مؤلف مي

گفهند آن روز خراسانخره يعني روباههاي پرنده ظاهرشدند كه در عهد است در آذرماه كه ميجشن 

 مراجعه شود(. 264كيان نشان  سعاد  ايشان بود. )به قانون مسعودي ص 

 . ظ ا او2

 . مراد رازي است.3

 . به مهابعت ضبط حاشيه.4
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ص  در ايتن كهتاب هستت. ايشتان در دند كه اين فپووه بنده را يادآوري كر. دوست عزيز آقاي دانش5

  از يادداشههاي خود اشاره به مواردي كته ذكتر ابوالعبتاس ايرانشتهري آنجتا آمتده استت )بته نهت

 اند.( كرده150، ص 1يادداشههاي قزويني، ج 

 


