
 
 
 

 

 العقولنزهة
*الحكاياتاثري ديگر از مؤلف جوامع

 

 قلعهعلي صفري آق

 

ياا  ااامچ ل اچ فصاچ ازهمتني ت الفصوللطائففي العقولنزهة

يني و داست كه در هركدام از فصل اي آن به يكي از ويژكي اي اخالقي يا مفاهيم 

 وعات، توكلاچ عرفاني پرداخته اده است؛ مواردي لون: توبه، اخالص، صبر، قنا

اي ياد ايرج افشار اناسايي و در نواتهبار از سوي استاد زنده... اين متن نخستين

و  خ( به پژوهشگران اناسانده اد 1373)مرداد  كلكمجلة  53مندرج در امارة 

اادة ارار را پشات ويتارين سرانجام نيز در نيمة نخست سال كناوني ماتن لا 

شار و با ياري آقاي جواد بشري واش استاد افها ديديم. لاپي كه به ككتابفرواي

 (1)در دسترس قرار گرفته است.

 العقولنزهةةةگونااه كااه از يگانااه نسااخة اااناخته ااادة آن

ابوطاهر محمد بن محمد بن يحياي بان طااهر بان »، نام مؤلف ارر آيدبرمي

ا است. با مقايساة دو  الحكاياتجوامعو  االلبا لبا ا صاحب  (2)«عثمان العوفي

يابيم كه نام اين دو اخص و نام پدر و نيايشان با يكديگر يكسان اسات ام درمين

در نام هردو نفر و اينكه هردو مادتي را در « عوفي»و همچنين، با توجه به نسبت 
                                                           

 .14تا  13صص  ،1390، مرداد و ا ريور 46گزارش ميراث، دورة دوم سال پنجم، امارة .  *
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گيرد كه اايد هردو نفر يكي باااند. ايان آند، اين گمان قوت ميهند سپري كرده

 اند.نپرداختهبدان  العقولنزهةاي است كه مصححان نكته

ويژه از دياادگاه ساابك نثرنويسااي داراي بااه العقولنزهةةةمااتن 

هاي بسايار باا آراار ساديدالدين عاوفي اسات اماا جاز اين اا قارائن و مشاب ت

ااود. باراي نموناه، الدين دياده ميرار سديدآهاي ديگري ميان اين ارر با اباهت

از اماماان اايعه اي آنجا كه به نقچ حكايت يا گفته العقولنزهةنويسندة 

هااي كناد و ايان موعاوز از ويژگيپردازد، از ايشان با احترامي ويژه يااد ميمي

هاي سديدالدين عوفي نيز هست. از ديگر قرائن اينكه ل ار بيت نمايان در نواته

 135و  80خاقاااااني در صاااافحات  العراقينتحفةةةةةاز ابيااااات 

يبالااة رباات اااده اساات. نگارنااده پاايش از اياان در د العقولنزهةةة

عوفي  االلبا لبا )ص ل چ و پنج( اااره كرده بود كه  العراقينتحفة

در آن  العراقينتحفةةكه ابيااتي از  اي استادهترين متن اناختهك ن

اامار  در العراقينتحفةةدرج اده و با توجه به اين نكته كاه ابياات 

اي گرفات بار ينهاود قركار رفته است اين كاربرد را نيز ميرار ك ن بهآاندكي از 

اااد؛ همان سديدالدين محماد عاوفي ب العقولنزهةاينكه اايد نويسندة 

)ج  االلبا لبا در  العقولنزهة 135ويژه كه دو بيت مندرج در صفحة به

 ( نيز درج اده  است.8، ص 1

قرائن، همچناان خارخاار ترديادي درباارة صاحلت ايان  گونهباوجود اين

بيشاتري باراي درياافتن ارتباا   وجويذا جستاحتمال در دل وجود داات و ل

رار سديدالدين عوفي آغااز ااد كاه خواابختانه نتاايج آبا  العقولنزهة

دست اين نكته به الحكاياتجوامعسودمندي داات لرا كه پس از مقايسة متن با 
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باه عاين عباارت در  العقولنزهةةآمد كاه بيشاتر حكايت اا و عباارات 

اساات. بااراي نمونااه، آغاااز فصااچ اشاام  نيااز درج اااده الحكاياااتجوامع

و همچنين نخستين حكايت از آن فصاچ «االد في»با عنوان  العقولنزهة

در فضيلت »با عنوان  الحكاياتجوامعبه عين عبارات در با  اشم از قسم  دوم 

[( درج اده است. همچنين حكايت دوم ازهماان 11]سطر 172-171)ص « اد 

متعلق باه ماوزة بريتانياا درج  ااده  الحكاياتجوامعهاي فصچ در يكي از نسخه

جلد اول از قسم سوم، ص هشتاد و سه مقدمه( كاه ، الحكاياتجوامعاست )نك: 

هاي لا  ادة ارر نيافتيم. همچناين آغااز فصاچ عجالتاً اين حكايت را در بخش

از قسام  به عين عبارات در با  ل ااردهم العقولنزهةبيست و ل ارم 

اود. همچنين عبارات آغازين از فصاچ ديده مي (359)ص  تالحكاياجوامعدوم 

( به عةين عاةت   222)ص  العقولنزهةسي و ل اارم 

( 57)ص  الحكاياتجوامعد  آغتز بتب سوم از قسم سوم 

( در 227-223)صاص  العقولنزهةو همگي حكايت ذيچ همان فصچ از 

و البتاه باا  ( باه عاين عباارات76-72)صص  الحكاياتجوامعذيچ همان با  از 

 اندكي اختصار عبط اده است.

هايي كه در يكي از اين دو ارر ذيچ يك موعاوز درج البته برخي از داستان

اود. براي نمونه با  پنجم اده عيناً در كتا  ديگر ذيچ همان موعوز ديده نمي

است و حكايات آن اعراباي در ذياچ آن « خُلق»در موعوز  العقولنزهة

 آمد به رسام هدياهها ميترين آ را كه به مذاقش خوش درج اده كه آبي گنده

 الحكايااتجوامع( درحالي كه هماين حكايات در 41-37نزد مأمون برد )صص 

در فضايلت حياا و ذكار »( در ذيچ موعوز 16-14)با  اول از قسم دوم، صص 
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دو ماتن دياده هاا در مياان منادرجات درج اده است. نيز برخاي دگرگوني« آن

( دياده 60)ص  العقولنزهةةاود لنانكه متن عربي حديثي كاه در مي

( به صورت 209-208)صص  الحكاياتجوامعاود در با  هفتم از قسم دوم مي

گماان، جاز اين اا مشاتركات متن عربي ا درج اده است. بيترجمة فارسي ا بي

وجوي بيشتري را جست ديگري نيز ميان دو متن يافته خواهد اد كه دريافتن آن ا

 هاي نواتة كنوني بسنده است.گيرياما آنچه ياد كرديم براي نتيجه طلبدمي

اي كاااه جاااا دارد در اينجاااا ياااادآور ااااويم اينكاااه نويساااندة نكتاااه

نين ل« عبدالرحمن بن عوف»( به 167در بخشي از ارر )ص  العقولنزهة

 اااره كرده است:
 

اهلل عنه ا كه خال اعاالي مؤلاف عياند از عبدالرحمن عوف رروايت كرده

 وال دريا اد و كثرتماين فصول است ا كه لون لشمة آمال او از آ  روان ا

مد آموااي او حوااي باديه را تنگ گردانيد ... درين انديشه به حضرت رسالت 

 و از توانگري خود اكايت كرد ...
 

)ص  تالحكايااجوامعمضمون اين حكايت در با  ل اردهم از قسم دوم 

 ( بدين عبارات درج اده است:367
 

اهلل عنه ا كه جدل مؤلف كتا  است اند كه عبدالرحمن بن عوف رعيآورده

 السالم از توانگري خود بناليد ...ا روزي به خدمت مصطفي عليه
 

تواند نمي« لخا»اااره به  العقولنزهةدر عبارت  بينيملنانكه مي

« جادل»اادة صورت تحريف« خال»ين واژة درست بااد و به احتمال قريب به يق

 ين دو واژه به يكديگر محتمچ است.ويژه كه تحريف ابااد؛ بهمي
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نكتة ديگر اينكه اايد براي برخي افراد اين پرساش پايش آياد كاه ااايد 

ز دو ساوي ااين احتمال  بااد. الحكاياتجوامعاي از گزيده العقولنزهة

تواند كار يك نفر جز عوفي بااد لرا نمي قابچ ردل است. نخست اينكه اين گزيده

بعيد  ودر نسخه به تصريح از عوفي دانسته اده  العقولنزهةكه نگارش 

اي از يك ارر را گرد آورده و سپس به همان نام مؤلاف ارار است كه كسي گزيده

اً د قاعدتاصلي منتشر كند. ديگر اينكه اگر خود عوفي اين گزيده را پديد آورده بو

كارد. دوماين دلياچ اينكاه هرلناد ت به اين موعاوز در ماتن ااااره ميبايسمي

در  العقولةنزهاود اما متن ااتراكاتي به عين عبارات در دو ارر ديده مي

هاا از گوناة اخاتالف دارد و ايان اختالف الحكايااتجوامعموارد گونااگوني باا 

 هايي از يك متن نيست.برگزيدن بخش

را  العقولنزهةةآن است كه عاوفي اين سطرها بر  گمان نويسندة

ون  نگااااته و بعاادها كااه خواسااته متنااي ع اايم لاا الحكاياااتجوامعپاايش از 

را عيناً در ميان  العقولنزهةهايي از را تأليف كند، بخش الحكاياتجوامع

كناد اينكاه در آغااز اي كاه ايان نكتاه را تأيياد ميآن متن گنجانده است. قرينه

االوصتف و غنيةكتا  خود با نام ااي مؤلف به دو  العقولنزهة

 المعةتليألبي المعتليزبةد و همچنين  الوّصتفمنية

ود ا و اگر وي اين ارر را پس از دو ارر حجيم و ارزامند خا (3)است اااره كرده

بايسات در ديبالاة ا نگاااته باود، قاعادتاً مي الحكاياتجوامعو  االلبا  لبا 

 كرد.يز اااره ميبه آن دو نواته ن العقولنزهة
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و  العقولنزهةةهااي مشاترم مياان نكتاة ديگار اينكاه در بخش

هاي يكي بر ديگري برتري دارد و لذا از هركادام از عبط گاهي الحكاياتجوامع

 اي كمكي در تصحيح ديگري ب ره برگرفت.توان به عنوان نسخهاين دو متن مي

جاام ه به اندرارايطي ويژ العقولنزهةسخن پاياني اينكه تصحيح 

 و لذا نويسندةاين سطوررا در آن سخني نيست اما له خو  خواهاد باود رسيده

از نو تصحيح  الحكاياتجوامع اگر فاعچ گرامي، آقاي بشري، متن را با توجله به 

 كند.

 
 :هايادداشت
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