
 
 
 
 
 

 زبان فارسى در آثار فارابى

 استاد محيط طباطبايى

 

 مناه بنهمجلس تحقيقى كه در دانشگاه تهران از يازدهم تا چهاردهم بهمن 

 اىمناسبت هزار و يكصدمي  سال تولد فارابى براى بزرگداشت او با حضور عده

 واز محققان داخلى و خارجى تشكيل شد فرصتى آورد كه درباره ترجمه احنوال 

 .آثار و افكار او موضوعات گوناگونى بر بساط تحقيق و تتبع قرار گيرد

 هر چند مجال كافى بنراى بحنو و مننا ره وافنى دربناره كلينه مسنا ل و

 موضوعات طرح شده نبود و بسيارى از مطالب مورد منااكره در بوتنه اجمنال و

 تكشني  ينا ابهام باقى ماند، از آن ميان در خصوص برخى از آنها امكان ترديد و

 .قبول توجيهى فراهم آمد

 ب  عبّاد كه در روايات قديم مربنوط بنهداستانهايى از مقوله ديدار صاحب

 الدوله كه در اندلس گوياحوادث زندگانى فارابى و يا مالقات و ارتباط او با سيف

پرداخته شده باشند و آنچه كه بر اي  ديدارها و ارتباطها ممك  بود مترتب گنردد 

جه اعتبار ساقط گرديد و در ضم  اي  نكته كشف شد  كنه آنچنه از سنده در از

انند متكنى بنر م خنا بعد در شام راجع به حوادث زندگانى فارابى نوشتههفتم به

قديمى و معتبر نبوده بلكه اب  خلّكان و قفطى و اب  ابى اصيبعه كه غالنب  مستند
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 آورى حكاياتى از قول صناعدگردد به جمعهاى ايشان برمىداستانها به نوشته اي 

 ها خال نى را كنه دراند و به يارى اي  حكايتاندلسى و زبان مردم محل پرداخته

فراخناى زندگانى او هنگام توقف در سنوريه و مصنر بنه وجنود آمنده بنود پنر 

 .اندكرده

 اىمقايسه اي  مجموعه از روايات متضاد و ناسازگار، با آنچنه در م خناه

 ها بيشتردهد كه اي  نوشتهها وجود داشته نشان مىر از اي  بابتتايرانى و قديمى

 جرىگويى پيدا كرده است و به تدريج در سده هشتم و نهم و دهم هجنبه افسانه

 يافتنهبر حجم آنها افزوده شده ولى جرح و تعديل و ح ّ و اصالحى بدآنها راه ن

 .است

 فنارابى نناگزير همنانيكى از موجبات بروز اي  تغيير شكل در زنندگانى 

 رتحول وضعى بوده است كه از دوره سلجوقيان بنه بعند در اوضناا زادبنوم او د

 ركىتماوراءالنهر و عراق و شام و مصر و آسياى صغير با غلبه و مهاجرت عنصر 

 هناى اول و دوم و سنوم و چهنارم هجنرى را ازپديد آمده و آثار زندگانى سنده

 .ا سر و صورت جديدى داده بودماوراءالنهر محو كرده و بدانج

 فاراب و وسيج و اسفيجاب با نامهناى جغرافينايى ديگنرى كنه اشنتقاق و

 اى به آسانىهاى فارسى درى و سغدى و طخارى و اسروشنهتركيب آنها از ريشه

 شود، از سده پنجم به بعد مورد تاخت و تاز و سنكونت قباينل غنز وفهميده مى

 تاتارى شناخته شدند وگرنه كيست كه نپايردهاى تركى و محل تشكيل حكومت

 هاى پاراب يا پارينارب و بسنيج و اسنپياابفاراب و وسيج و اسفيجاب با كلمه

فارسى بستگى لغوى داشته و اي  نامها ناگزير در روزگارى به وسيله مردمنى بنر 

اند و از بردهنواحى و اماك  اطالق شده كه روزگارى در عرصه آنجا به سر مىاي 



 95 زبان فارسي در آثار فارابي

بومى براى نامگاارى مرز و بوم خود استفاده كرده بودند. امنا در روزگنارى  زبان

نوشت فاراب كه بنه حنوزه حكومنت مغنول خلّكان زندگانى فارابى را مىاب  كه

 نشي  نزدي  شهرها و شهرهاى تركبود، نام اُطرار داشت و يكى از پايگاه پيوسته

 م آنجنا از مناهب شنافعى پينروىگى كاشنغر بنود و منردبالساغون در همسايه

 نديم نويسنده همعصر فارابى او را از منردم فارينابدر صورتى كه اب  .كردندمى

 خراسان در الفهرست نوشته بود زيرا فاراب كه در ساحل چن  رود سنيردريا ينا

سيحون و در آخري  حندّ از مناوراءالنهر بنود تنا عهند فنارابى هننوز در حنوزه 

 .داشتسامانى قرار  حكومت

 :گويدبارتولد محقق روسى مى

 «.در زمان سامانيان ناحيه اسفيجاب هنوز جزو ماوراءالنهر بود»
 

 :مقدسى جغرافيدان معروف سده چهارم نوشته است كه

بسنيارى اسفيجاب محل گردآمدن غازيان يا مجاهدان راه دي  بنود و رباطهناى»

نخشنب و به وسيله مردم  براى اي  غازيان در آنجا ساخته شده بود. اي  رباطها

 «.سمرقند و بخارا براى مجاهدان همشهرى ايشان بنا گشته بود
 

 از جمله قراتكي  كه از طرف نصرب  احمد سامانى حناكم اسنفيجاب بنود

 .رباطى بنام خود در آنجا ساخته بود

 ننهدر مغرب اسفيجاب به فاصله دو سه روزه راه، فاراب ينا پناراب در كرا

 قكرد. وسيج كه تولند فنارابى در آنجنا اتفنااى را اشغال مىچ  سيردريا عرصه

 .شدافتاده جزو ناحيه فاراب محسوب مى

 هايى از تركان غز و خلّخ كه تنازه اسنالم آوردهدر اوايل سده چهارم دسته

 بودند با اجازه دولت سامانى از سيردريا گاشته و در شهر سيوتكند نزدي  وسيج
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و اي  ميان روزگارى كه فارابى از وسيج فاراب برخاست سكونت داده شدند. بنابر

نوشت  به بغداد و دمشق رفت با زمانى كه اب  خلّكان و قفطى و اب  ابى اصيبعه به

شرح حال او در شام پرداخته بودند محيط زندگانى اولينه او در مناوراءالنهرتغيير 

 ها و طخارهنا ووضع و كيفيت پيدا كرده بود و تركها و تاتارهنا بنر جناى سنغدي

 ها و مردم ديگر ماوراءالنهر نشسته بودند و ناحينه فنارابى كنه در كننارخوارزمى

 سيردريا بخشى از حدود ماوراءالنهر و مرز خراسان را در برابر تركهاى آن سنوى

 نشي  تبديل شده بود. اي  تحول وضع كهاى تركداد به ناحيهسيردريا تشكيل مى

 از مرگ فارابى در دمشق موجب اشنتباه نويسنندگان انعكاس آن سيصد سال بعد

او را فراهم كنرده،  شام را در مورد اصل و زبان و حتى جامه و سرپوش و تنپوش

 .خراسان خيلى زودتر مردم را را اي  تحول وضع آشنا ساخته بود در

الشنعاا عنصنر در دوره سلجوقيان عناصر بومى محلّنى بنه تندريج تحنت

و » فارايناب تركسنتان«گرفتند. ابوالحس  بيهقى ابونصنر را از  وارد غُزى قرارتازه

نويسد زينرا در اين  تناريخ قسنمت غربنى رود مى» فارياب خراسان«نديم از اب 

به تصرف تركان ساحل شرقى افتاده بنود. فناراب تركسنتان بنراى بيهقنى سيحون

كنند ه نمنىكند با وجود اي  قفطى به اصل و زبان او اشارتركى تمهيد مى كيفيت

داند. اما اب  ابنى اصنيبعه فاراب را يكى از شهرهاى تركان در ماوراءالنهر مى بلكه

 كندپيش از نام طرخان اسم اوزلغ را نخستي  بار در سلسله نسب او داخل مى كه

 داند و فاراب را شهرى از شهرهاى تركان در سرزمي فارابى را از شهر فاراب مى

 نويسند. دردرش را كه سردار لشكر بوده فارسى نسب مىپندارند و پخراسان مى

 كنند و او را منردى تركنىصورتى كه اب  خلّكان رعايت اي  مالحظنات را نمنى

 به زبنان كند كه در شهر خود به دنيا آمده و آنجا نشو و نما يافته بود ومعرفى مى



 97 زبان فارسي در آثار فارابي

 شدته مىگويد كه بدان فاراب داخلى گفگفت و درباره فاراب مىتركى سخ  مى

 گاه بهو فاراب خارجى هم داشتند كه در اطراف بالد طوس اتفاق افتاده بود و آن

 .شماردپردازد وهر دو را از نامهاى تركان مىضبط نامهاى طرخان و اوزلغ مى

 تنهالدوله اصل برخنورد را از گفراجع به مالقات فارابى در دمشق با سيف

 :گويدخها افزوده است و مىصاعد اندلسى گرفته و بر آن برگ و شا

 «.بر او با جامه تركانه در آمد كه لباس هميشگى او بود»
 

نويسند و الدوله در حلنب منىدر صورى كه قفطى اي  مالقات را با سيف

 .گويداو را در اي  هنگام زى اهل تصوف مى زىّ

 االعينان والحكمناء و وفيناتدر م خاهاى شامى ديگر كنه بعند از تناريخ

 و الحكماء ت ليف شده آنچه را كه در اي  سه م خا راجع به اصل و نسنبطبقات

و كنم  الدوله وارد بوده با تفصيل و اجمال بنيشوط  و زبان و ارتباط او با سيف

يخ تغنرى بنردى و تنارعبرى و وافى ابن الدول اب اند چنانكه در تاريخكرده نقل

ي  عماد جز تكنرار همناهب اب الاالسالم ذهبى و شاراتحموى و تاريخ ابوالفدا

 .رسداى به چشم نمىسخ  تازه هاگفته

 اى كه قابل قبول است انتقال فارابى از بغداد به شام ودر آن ميانه تنها نكته

 تنوان اعتمناد كنرد.است و به هيچ ي  از مطالب ديگر آنها نمنى 339وفاتش در 

 در التنبينه واالشنراف قبول تاريخ وفات او هم مربوط به سابقه تحديند زمنان آن

مسعودى است. يكى از مت خران بى نام و نشان شامى كه نوشته او اخيراً درخطابه 

شد پا را الدي  منجد از فضالى شام به مجلس تحقيقات تهران معرفىدكتر صالح

از آنچه ك پيشآهنگان هموط  او در اي  راه نهناده بودنند فراتنر گناارده وگفتنه 

دانست: تركى و فارسى و يونانى و عربى وآشننايى زبان مىاست كه فارابى چهار 
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 .استاو با زبان عربى مت خر از همه بود ولى م خا اي  مطلب را به دست نداده

 شايد م خا اي  روايت همان مطلبى باشد كه ابن  خلكنان دربناره فنارابى

 :نوشته است كه

ان د رسيد. اوزبناز شهر خود بيرون آمد و به گردش و سفر پرداخت تا به بغدا»

دانسننت و عربننى را در تركننى و چننند زبننان ديگننر را عننالوه بننر عربننى مننى

 «.بغدادآموخت و آن را به درجه اتقان رسانيد
 

 اسخ اوپالدوله و در اب  خلكان باز از زبان فارابى در موقع مالقات با سيف

 ند و شنايدكداند و نوا اي  زبانها را معي  نمىگويد كه بيش از هفتاد زبان مىمى

 .تركى و فارسى و يونانى را بتوان از آن جمع زبانها دانست

 و آثار نظم و نثرى كه از فارابى در دست داريم همه به زبنان عربنى اسنت

 اند محققها نوشتههاى فارسى كه به نام او در مجموعهانتساب هيچ ي  از رباعى

 دانسنتهارسنى نمنىنيست ولى اي  ضعف انتساب دليل بر آن نيست كه او زبان ف

 است. كتاب الحروف فارابى كنه ننامش در فهرسنت آثنار فنارابى وارد و نسنخه

 ر گرفتهمخطوط بسيار معتبرى از آن در كتابخانه مجلس شورا مورد استفاده ما قرا

در  دهد.دانسته به دست مىاى براى آشنايى به زبانهايى كه فارابى مىاست و زمينه

 :گويدآورد مىدر ميان مى آغاز كتاب كه سخ  از اِنّ

است. معنى اِنّ بثبات و دوام و كمال و محكمى وجود و وثوق در علم به اشياء»

مسكور جاى اِنّ و اَنّ در همه زبانها آشكارست و آن در زبان فارسى گاهى كاف

آشكارترست اِنْ است. در زبان يونانى از اي  هم» كَ«و گاهى كاف مفتوح » كِ«

 «.و براى ت كيدندو اَوْنْ و هر د
 

 كه در ضم  اي  مثالها آشننايى خنود را بنا زبانهناى فارسنى و يوننانى و عربنى
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 .سازدخاطرنشان مى

 :گويددر فصل هشتم كتاب الحروف راجع به نسبت يا اضافه مى

تعبينر اى بنه الفنا ىاى پيش هر طايفنهمنسوب به شهر يا جنس و ايل و قبيله»

حنرف آيند كه آخر آنها گاهى به ين دى در مىهاى هماننشود و به صورتمى

نسبت) و شود مانند آنچه در فارسى و عربى معمول است (يعنى يا ىمنتهى مى

 «.پيوندند همچون يونانىيا به حروفى مى
 

در همي  كتاب موقنع بحنو از وجنود و وجندان و موجنود و تعرينف و 

 :گويدآن مى تقسيم
 اهنا كنه در اين  معنانى آن رى از آن ملتدر پيش هر ملت «وجود»كه اي  لفظ »

 برند معروف است فارسى آن يافت است و در زبنان سنغدى فينرد يناكار مىبه

كه  وكنند و يافته و فيرد ويا ويردويرد است و بدان وجود و وجدان را درك مى

 منانكنند و در هر ي  از زبانهاى ديگر لفظنى نظينر هاز آن موجود را اراده مى

 رود كه در فارسى و سغدى وجود دارد ماننند زبنان يوننانى وار مىچيزى به ك

سغدى  وسريانى و غير آن. پس در ساير زبانها مانند فارسى و يونانى و سُريانى 

 «.برندمى كارلفظى است كه آن را در مورد داللت بر وجود همه اشياء به
 

 ط دهند،خواهد به يكديگر ربآنگاه در موردى كه موضوا و محمول را مى

 :گويدمى
اراده بدون تصريح به زمان معينى اگر بخواهند آن را ربنط بدهنند و بنه لفظنى»

اسنتى معنى كنند آن لفظ در فارسى هست است و در يونانى استي  و در سغدى

 «...گيردو در زبانهاى ديگر الفاظ ديگرى به جاى آن قرار مى

 

 :آوردباز در همي  مورد مى
كنند و مىاگر بخواهند از اي  الفاظ مصادرى بسازند از آنها الفا ى ديگر مشتق»
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انسان كه در زبان برند. همچوناي  لفظهاى مشتق شده را مانند مصدر به كار مى

مصندرى بسنازند عربى تصريف و مصدر ندارد ولى هرگاه بخواهنند بنراى آن

درزبانهاى ديگنر هنم حمنل  كنند و به همي  نحوانسانيت را از انسان مشتق مى

خواهنداز هست مصندرى بسنازند شود. مثل اينكه در زبان فارسى وقتى مىمى

كنند كنه از صنرف و تطبيق منىگويند هستى و اي  تركيب بر مصدر كلماتىمى

معننى انسنان اسنت مردمنى تغيير شكل نصيبى ندارد. چنانكنه منردم را كنه بنه

 «.گويند كه به معنى انسانيت استمى

زبنان زبان عربى از ابتداى وضع لغت، لفظى نبوده كه بتواند به جناى هسنت در

ديگر قرار فارسى و استي  زبان يونانى و همچني  به جاى نظا ر آنها در زبانهاى

منورد اىگيرد، در صورتى كه در علنوم نظنرى و صنناعت منطنق چنني  كلمنه

انى جمه شد وفيلسنوفرو وقتى فلسفه به زبان عربى تراحتياج كامل است. از اي 

و  گفتند محتاج بدان شدند كه معانى ومفاهيم فلسنفهكه به زبان عربى سخ  مى

ربنى عمنطق را به زبان عربى تعبير كنند و از آغاز امر چنني  لفظنى رادر زبنان 

ل خنود نيافتند كه بتواند قا م مقام استي  يونانى و هست فارسى درمورد استعما

تي  هست و در يونانى اسدر فارسى» هُوَ«كه لفظ  بشود، برخى چني  انديشيدند

 «.است
 

 ابنآنگاه بعد از توضيح موارد استعمال هنو در عربنى و امكنان تطبيينق آن 

 :گويدهست در جمله اسميّه مى

برند كنه پس در زبان عربى هو را به جاى هست فارسى در هر جايى به كارمى»

 كننند و ازآن مصندرپيندا منى فارسيان به استعمال لفظ هست در  آنجا احتيناج

اسنت كنه سازند و اي  شكل در زبان همانند مصدر براى هنر اسنمىهويت مى

داراى تصريف نيست همچون انسانيت از انسان و حماريت از حمارو رجوليّت 

 .از رجل

داراى اند كهدسته ديگرى به جاى هست و استي  و نظا ر آن لفظ وجود را نهاده
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برنند وجنود را را بنه جناى هوينت بنه كنار منى تصريف است و لفظ وجنود

كار برند كه هستى فارسى و مشتقات آن بهكار مىبامشتقات عربيش در جايى به

 «.رودمى
 

 پردازد و بارهنا بنه لفنظ هسنتفارابى در اي  مورد به بحو و تفصيل مى

 ى مثنالفارسى و استي  يونانى و كيفيت تجلّى مفهوم آنها در قضايا به زبنان عربن

 انشود كه فلسفه ومنطق يونانى در زمزند و از اي  جمله چني  حدس زده مىمى

وده فارابى به زبانهاى فارسى درى و سغدى در ماوراءالنهر كه وطن  اصنلى او بن

شنده اسنت و اگرهم ترجمه و تفسير و ت ليف نشده بود بدي  زبانها تدريس منى

رسنى ي  دو زبان و به خصنوص فاهمانند غالب مردم بومى ماوراءالنهر بد فارابى

 .آشنايى كامل داشت درى

ه هاى منسوب به او بازقرينوجود عبارات فارسى در برخى سؤالها و جواب

بنه شود كه عي  آن سؤالها و جوابهنا درخطاديگرى بر ت ييد اي  نظر محسوب مى

 .آقاى دكتر عبداالمير سليم استاد دانشگاه آذرابادگان ابراز گرديد

 كند كه فارابى پيش از آنكه به بغداد و دمشق بنرود وها داللت مىاي  نكته

 به زبان عربى معرفت كامل پيدا كند مانند ساير مردم ماوراءالنهر به زبنان فارسنى

 سنرود. چنانكنه ابنوحف كرد و احياناً بدان شنعر و ربناعى منىبيان مقصود مى

 تراا شهرود كه برخنىسغدى معاصر او هم در تاكره شعرا صاحب اثر بوده و اخ

 بدون توجه به رود نام آن در آثار موسيقى فارابى همچون سازى متداول عصر آن

 انند بندو نسنبت داده شنده اسنت فنارابى دررا ساخته و پرداخته فارابى پنداشته

 موضوا رابطه جمله و معنى اِنّ از الفاظ فارسى و سنغدى و يوننانى و عربنى در

 كه در منورد لفنظ وجنود از زبناند و با وجود آنآورسياق سخ  خود شاهد مى
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 آ ورد و شايد اي  معنى گنواه آنبرد اما شاهد لفظى از آن نمىسريانى هم نام مى

 .باشد كه به خط و زبان سريانى كمتر از چهار زبان ديگر آشنا بوده است

 ى وچنانكه مالحظه فرموديد فارابى از دو دسته زبانها بنه اصنطالح آريناي

هاى ذكرنمونه اند بااى كه براى جاب مفاهيم فلسفى داشتهو اختالف زمينه سامى

از  آورد و شايدسنريانى رامعدودى از فارسى و سغدى و يونانى و عربى مثال مى

عربنى داشنته بابت شباهتى كه در ميزان قصور عنايت به معانى فلسفه كه همچون

بايند بنر چنه دانمان تركى نمىبى مثال گاارده باشد، ولى سكوت او را درباره زب

كرد پيدا مى امرى حمل كرد، در صورتى كه زبان تركى از اي  حيو شكل ديگرى

ماكور در كتناب  و در جاب و تعبير معانى فلسفى نسبت به آن دو دسته زبانهاى

دانى كمال اهميت زبان يافت امرى كه اشاره بدان از نظرالحروف كيفيت ثالثى مى

ينرون باز وسيج فنارابى آنكه چني  پنداريم كه فارابى در خردسالىرا داشت. مگر 

وده تركان تازه مسلمانى بن آمده باشد كه در جوار آن شهر سيوتكند محل سكونت

منده آپاراب يا فناراب در  كه در همان زمان از روى رود سيحون گاشته به ناحيه

كنه در خنور تحمينل  ودهبودند و آشنايى او با اي  زبان تازه وارد تا آن درجه نبن

 .معانى عاليه فلسفى بر آن باشد

 چنانكه قبالً اشاره رفت موضوا نژاد و زبان و تبار و زى و خوى و خنون

 هاى احوال او ابداً موضوا بحو قنرارفارابى پيش از سده هفتم هجرى در ترجمه

 اى هم نشنده و در طنول سنده هفنتم بنوده كنه قفطنى ونگرفته بلكه بدان اشاره

 ابى اصيبعه در شام اي  نغمنه را سناز كردنند و او راعبرى و اب خلكان و اب ب ا

ب  طرخان ننام داشنته و بنه زبنان تركنى سنخ  تركى از تركستان كه نيايى اوزلغ

هناى پوشيده به شام درآوردند تا بنه باغبنانى تاكسنتانو جامه تركانه مى گفتهمى
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 نديم و مسعودى در عراق و خراسان بهبپردازد، در صورتى كه بيهقى و اب  غوطه

فارابى اند سبب هم معلوم است، در آن روزى كهموضوا اصل و نسب او نپرداخته

 كنرد هننوز فناراب ماننند سناير نقناطدر وسيج به دنيا آمد و در آنجا زندگى مى

 ماوراءالنهر تابع حكومت مركزى خراسان بود كنه از بخناراى پايتخنت سنامانيان

 و كرد و زبانهاى غالب بر منطقه، سغدى و درى و طخارىرا اداره مى شرق ايران

 خوارزمى بود و پاى نژاد و زبان تركى هنوز به مناوراءالنهر جنز در حنوزه بسنيار

 محدود از جنوب شرقى فاراب باز نشده بود. پس ناآشنايى فارابى با نكات لغوى

 طرخان را در سلسله نسب اوكه نبايد مثالً وجود كلمهاي  زبان گواهى است بر آن

 دليل اصل و تبار تركى او دانست در اينكه طرخان كلمه تركى غزى است حرفنى

نيست و اي  كلمه در اسناد عربى سده سوم و چهارم به معنى پادشناه تركنان بنه 

 .كاررفته است

 در زمان مهدى عباسى لقنب پادشناهان مناوراءالنهر و اراضنى شنرقى رود

 وخيد يا اخشيد سغد و افشي  اسروشننه و پادشناه فرغاننه سيحون عبارت از اش

 .چيغوى خرلج و خاقان تغزغز و طرخان پادشاه تركان بود

 ىدر دوره م مون و معتصم افشي  اسروشنه سپهساالر خليفه بود و اخشيد

 داد بنهاراشعد در سده چهارم به شام و مصر رفته بود و هنگامى كه فارابى از بغن

 .و حلب و فسطاط در زير حكومت او بود دمشق كوچيد دمشق

 اما ميان فارابى و طرخان چه نسبتى وجود داشنته موضنوعى قابنل بحنو

سؤاالتى ابىاست. ابراهيم ب  عبداللَّه كاتب بغدادى كه درباره احكام نجومى از فار

وقتى بنه »نويسدكه: هاى خويش، مىهاى فارابى بر پرسشكرده، در مقدمه جواب

 «...گفتطرخانى رسيدم از او چني  پرسيدم و او چني  ابونصر محمد
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هاى مت سفانه فارابى خود درباره سلسله نسب خويش چيزى ندارد وشاخه

 .شودنسب او در آثار ديگران بيش و كم ديده مى

 عالوه بر اي  مورد، ورود همي  اسم و نسب در مقدمه نسخه خطى كتناب

 ويه محفوظ است يعننى محمندب  محمندالموسيقى او كه در كتابخانه آستانه رض

 .طرخانى شايد بتوان مربوط به زمان خود او به شمار آورد

 چنانكه اشاره شد اوزلغ را در شام سيصد سال بعد از منرگش بنر سلسنله

صنر اند و شايد اي  لفظ از نام اولغ طرخنان پندر ارگنوز والنى منسب او افزوده

انى اه يافته باشد اما نسبت طرخبدي  سلسله نسب ر (هجرى 254در )عهدمُهتدى 

 م اواواختصاص به روايتى ندارد كه ابواسحق كاتب نصرانى بر رساله احكام نجنو

رشيزى ت الملكى هم وجود داشته كه مير ابوالقاسمنوشته است بلكه در تاريخ قوام

يض فحديقه  حاكم مازندران در اوايل عهد شاه عباس مطلبى را از آن در مجموعه

 .ده استخود نقل كر

 الملكنى از تناريخنويسد كه صاحب تاريخ قنوامدر صدر مطلب منقول مى

 رىهج 304كند و نخستي  قسمت از نقل مربوط به سال موالنا نورالدي  نقل مى

 است و پس از نقل موضوعاتى راجع به مقتدر و مكتفى و قناهر خلفناى عباسنى

 :گويدمى
اعجوبه دهر و ر عهد مطيع عباسىد 343در شهور سنه ثلو و اربعي  و ثلثمايه »

ثانى الملقب بالمعلم النادر عصر معلى معالم حكم يونانى ابونصر محمد ترخانى

 كه شيخ ابوعلى سينا با وجود كماالت نفسانى شاگردتصانيف اوسنت، بنه عنالم

ارت جاودانى شتافت و او از فارياب تركستان كه مولد اوبود به عزم سنفر و زين

الدوله بن  رون آمده و به واليت شام رسيدو به مجلس سيفالشريفي  بيحرمي 

 «حمدان حاكم آن بلدان در آمد...الخ
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 رخلكان است ولنى دعمده مطالب اي  ترجمه اقتباس از تتمه بيهقى و اب 

 مورد اسم و نسب فارابى را مانند همان رواينت كاتنب معاصنر بغندادى، محمند

 ين آيند كنه بنراى انويسد و چني  برمىدار مىترخانى ولى به ت  نقطه (طرخانى)

 توان دريافت كنه انتسناب بنه طرخنانى،نقل، م خاى در دست داشته است و مى

 .باشدالزمه فرزندى و فرزندزادگى طرخان نامى نمى

 دهند فنارابى در عهند حكومنتتا آنجا كه مطالب تاريخى مجال قبول مى

 ز چنند مناهى از دورانهاى سغدى نژاد به شام و مصر در آمد و بنيش ااخشيدى

الدوله حمدانى را بر دمشق درك نكرد وامراى استيالى موقت و كوتاه مدت سيف

دربناره عصر او غالباً از بستگان اخشيد و پسرش انوجنور بودنند و آنچنهشام هم

اندبدون ش  الدوله نسبت دادهحُس  تلقى و همراهى با فارابى در دمشق به سيف

سغدى زبنان مراى سغدى نژاد مصر وشام درباره حكيمانعكاسى از حُس  روابط ا

بنرده بنود. عصر بوده كه از بالى قحط و غالء و مرض بغداد به شام و مصر پنناه

آشنايى او بنا كند كه معرفت فارابى به زبان سغدى همتاىكتاب الحروف ثابت مى

اسنت موجنب فارسى درى بوده است. در اي  صورت انتساب طرخانى او ممك 

باشند و بنه  ى غير از خويشاوندى و پدر و فرزندى با طرخان ننامى داشنتهديگر

سوم هجنرى  اعتبار اي  طرخان ترخانى نبايد از اولغ طرخان پدر والى مصر سده

بيرون آورد و در پى نام پدر و نياى فارابى نهاد تارنگ تركنى او  ب  طرخاناوزلغ

مولد او را نبايد  مشتمل بر وسيجتر شود بنابر اي  همانطور كه فاراب ناحيه غليظ

طنور هنم نبايند همي  نام شهرى پنداشت تا با فارياب كنار جيحون مشتبه گردد.

گاه بنراى ابونصنر طرخان طرخانى را هم براى نيايى طرخان نام پايه قرار داد وآن

شند و بنه يناد گو زبان تركى و كاله تترى و نژاد تركنى قا نلسغدى زبان پارسى
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لفظنى از  توانسته حتنى ين  شناهدفارابى در كتاب الحروف خود نمىنياورد كه 

بايند  دانى او محسوب شود. با وجنود اين  امنروززبان تركى بياورد تا گواه تركى

فارابى را مانند هزار سال پيش، فيلسوف اسالم و مسلمي  بندانيم و او راموجنب 

ر و هنند وعنرب و افتخار عالم اسالم از فارسى و تاجي  و افغان و تنرك و تاتنا

 :بربر بشناسيم چه نيكو گفته شاعر

 .رويد گل استشاخ گل هر جا كه مى   

 


