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 شگفتارپي
 

 
که پای در دانشگاه نهادم، بر اثر یک اتفاق ساده، که آشننایی منرا بنا     از نخستین سالهای جوانی

در دانشنگاه مشنهد در پنی     –بینامرزد  خندایم  –یکی از استادان دلسوز و زحمنت کنم مصنری    
داشت، با خراسان بزرگ و سهم واالی آن در گسترش علوم، فرهنگ، ادب و تمدن اسالمی آشننا  
که  شدم. سخنان او درباره تاریخ علم و ادب خراسان در قرون اولیه اسالمی چنان  در من مؤثر افتاد

و مندتی انندر را نینز پنس از     بنودم  ه که تصمیم به تغییر رشنته در شناخه شنیمی گرفتن     رغم آنه ب
م، دوبناره پنای در راه نخسنت    ه بنود الن در کالسنهای در  آن رشنته سن ری نمنود    وموافقت مسئو

های اجداد و نیاکانم آگاهی بدسنت آورم  بندین امیند کنه منن نینز       نهادم، تا هرچه بیشتر از گذشته
میهنان اندیشان و همن دیار به همبتوانم سهمی، هرچند ناچیز، در معرفی آزادمردان و اندیشمندان ای

خویم داشته باشم.... و سالها بعد که به صورت جدّ، تصنمیم گنرفتم پنای در اینن راه نهنم متوجنه       
عظمت این امر شدم که: اگر عمری به طوالنی حیات نوح داشته باشم مرا توان بررسی همه جوانب 

که  دنیز نخواهد بود...و این چنین بواما عمیق  (والیت نیشابور) علمی وادبی همین خراسان کوچک
دست تقدیر مرا به جانب نیشابور، این بازمانده خراسان بنزرگ، کشنانید کنه روزگناری سرنوشنت      

خنورد و همنه شنهرها و آبادیهنای     ای از جهان اسالم، در آنجا رقم میسیاسی، علمی و ادبی گوشه
بیشتر منن بنا     آمد. به موازات آشنایی شمار میه آن ب خراسان امروز ایران از آبادیهای ریز ودرشت

طوری که اکننون، هنر زمنان    ه این دیار خسته آشنا، منزلت و جایگاه آن نیز در دلم فزونتر گشت  ب
آیند و هیجاننات ناشنی از غنم و     کنم، احساساتم به حرکت در میدر سفرهایم از کنار آن گذر می
و غربت امروز آن و شادی و غرور از گذشته  غم واندوه، از فقر .گیردشادی، همه وجودم را فرا می

های اطنرا  شنهر و قبرسنتانهای    آید، خویشتن را به خرابهپرافتخارش. وهرگاه که فرصتی پدید می
رسانم و با گام نهادن بر خاکم،که هنزاران عنالم، ادینب، شناعر، نویسننده،      کهنه و فرسوده آن می

قنرار خنویم را آرامنم    د نهفتنه دارد، روح بنی  فقیه، عار ، زاهد، هنرمند و سیاسنتمدار را درخنو  
Preگوینند و برفراموشنی خنویم و غربنت     بینم کنه بنا منن سنخن منی     بخشم.گوئی همه آنان را میمی
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شد، های خراسان بزرگ محسوب میشهر،که روزگاری در علم و مجاهدت و مقاومت، از اسطوره
 اند.بر دندان گرفته اند و انگشت تأسف و حسرتاشک ماتم ریخته، لب به شکایت گشوده

 
*** 

 
ن توسنط  هن  30سنال  ه که نیشابور، دگر بار در زمان خالفت عثمان بن عفان)رض( و ب پس از آن

ن رفنت و این  گعبداهلل بن عامر فتح گردید، این شهر برای همیشه، جزء قلمرو حکومت اسالمی قرار 
محاصره  ویم رقم زدند.حکام و خلفای عرب بودند که برای قرنها سرنوشت آن را طبق دلخواه خ

اسنان از  نه ماهه این شهر از جانب مسلمانان، نشنان داد کنه منردم آن بنرخال  دیگنر شنهرهای خر      
ن بعد، ا در قروروحیه ستیزه جویی باالیی برخوردارند. و ما این روحیه پرخاشگری و مبارزه طلبی ر

ب آن کی از دالیل عدم انتخان یکنیم. شاید اییعنی در حمله غزان، و یورش چنگیز نیز مشاهده می
ه کن یشنی منرو   به عنوان مرکز والیت خراسان بوده باشد و شاید موقعیت بهتر جغرافیایی و سوق الج
ر سنت. در هن  در مرکز ایالت واقع بود، علتی دیگر در ترجیح آن بر سایر شهرهای  خراسنان بنوده ا  

می کز ثقنل خالفنت اسنال   صورت، مرو در ایام خالفت عثمان و در طول دوران حکومت اموی، مر
، بیم در خراسان بزرگ گردید و حکام آن که همگی عرب و از برگزیدگان دربار خالفت بودند

حکام که ساعی و مروج در اجرای عندالت مینان منردم باشنند، در حفنگ و نگهنداری و اسنت        از آن
کردنند.  ه میکوشیدند و در این راه کمتر به مصالح و منافع اهالی توجهای حکومت خویم میپایه

وچ کننصننورت قبایننل، بنندین دیننار ه دسننتور وی بننه اعننراب مهاجر،کننه از زمننان زینناد بننن ابیننه و بنن
بودننند، غالبننا نقننم کلینندی را برعهننده داشننتند و حکننام عننرب در امننور حکننومتی بننه آنننان کننرده

ه ه بن جستند. این حکام که موقعیت واالیشان را مدیون پرداخت رشواعتمادکرده، از ایشان یاری می
. کردندن تنگ میخلفای اموی بودند، با بدرفتاری و بستن مالیاتهای سنگین بر مردم، عرصه را برآنا

سنر  ر سنختی ب بدین علت، غالباً بومیان نسبت به اعراب مهاجر، در سرزمین آبا و اجدادی خویم، د
 بردند.می

رین و تحنت  گنوی خراسنان از مینان همنین مهناج     گونه بود که نخسنتین شنعرای عنرب    و بدین
حمایت والیان، پدید آمدند. خاندان مهلّبی، که یکی از دودمان عرب حناکم بنر خراسنان در عهند     

آمدند. مرو در این سنالها،  ای در حمایت ادباء و شعرای این عهد بشمار میاموی بودند، عامل عمده
Preهنای  رقابنت  شاهد ظهور شعرای بسیای بود که هریک از آنان متعلق بنه یکنی از قباینل عنرب بنود.     
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جریر، فرزدق و اخطل در مرکز خالفت آن عهند  شان همچون شعری آنان ما را به یاد شعرای سلف
اندازد که به دلیل ثبات نسبتاً پایدار سیاسی و اجتماعی خراسان، آنان نیز همنت خنود   یعنی شام، می

ین عهد در کتب تواریخ بستند. و ابیات بسیاری در این مورد، از ارا در ردّ شخص و قبیله به کار می
 بر جای مانده است.

کننیم،  ه نمنی اما دراین سالها، ما در نیشابور هیچ گونه حرکت ادبی فعال و قابل بررسنی مشناهد  
ده توان منکر وجود شعر در این شهر شد  زیرا آنجا نینز بنه عننوان یکنی از مراکنز عمن      اگر چه نمی

 جنای داد، بطنوری کنه اخنال  همنین      جذب مهاجرین عرب، گنروه بسنیاری از آننان را در خنود    
های بزرگ علمنی، ادبنی و فقهنی رسنیدند  ولنی بنه سنبب عندم         مهاجرین در عصور متاخر به پایه

درت و که شعر یکی از ارکنان قن   –حضور  قدرت سیاسی در این دیار، حرکت قابل مالحظه ادبی 

خورد. در صورتی کنه  در این شهر به چشم نمی –آمد شمار میه از عوامل تبلیغی عمده حکومت ب
یث و حرکتهای جسته و گریخته مذهبی، بصورت مراکز تعلیم و فراگیری دانم فقنه، اصنول، حند   

 تدریج نضج گرفت.ه قراءات و حتی ایجاد مراکز تصو ، از آغاز قرن دوم، ب
ت، در عصر عباسی، که خراسان در به قدرت رساندن این خانندان سنهمی عمنده برعهنده داشن     

 ن امنوی و ین خطه پهناور توجه خاصی نشان دادند و دیگنر، آن سنختگیریهای دورا  خلفا نسبت به ا
ای اوقات، والی عرب جای خود را به حناکمی  ترجیح عرب بر عجم وجود نداشت  و حتی در پاره

اقی بنود   ن مسند بایرانی داد.  و ابومسلم خراسانی نخستین آنان است،که تا پیم از ترور، خود بر ای
، ل قنرن سنوم  کنه از نیمنه دوم قنرن دوم، تنا پاینان نیمنه او       اندان ایرانی طاهری بنود و پس از وی خ

 حکومت این والیت را در قبضه خویم داشتند.
هنای ادبنی، و فرهنگنی در عهند طاهرینان را، بایند در دوران       اوج شکوفایی نیشابور را در زمینه

تقال مرکنز خالفنت خراسنان از    هن( جستجو کرد  زیرا وی با ان230-215حکومت عبداهلل بن طاهر )
بلخ به آنجا، این شهر را برای نخستین بار کانون فعالیتهای سیاسی آن والیت پهناور قرار داد. و طبعا 
شعر نیز، به عنوان اهنرم تبلیغنی حکومنت فعالینت گسنترده خنود را، کنه تنا دو قنرن بعند همچننان            

ابنر عبنداهلل بنه هنگنام ورود وی بنه      پرخروش ادامه یافت، آغناز نمنود. انشناد اشنعار مختلنف در بر     
دهد که حتی پیم از آن تاریخ نیز نیشابوریان با زبان و ادب عربی بیگاننه نبودنند،   نیشابور، نشان می

بلکه زمینه حضور آن از سالها پیم در میان اهالی آنجا، و یا حداقل در میان اهل علم، آماده گشنته  
مهری نشنان  رو و بلخ در ادوار پیشین، نسبت به آن بیبود. اما تاریخ به سبب مرکزیت ثقل سیاسی م
از حکام عنادل و ادب دوسنت آن    دهد. عبداهلل که خودداده، چیزی را در این مورد به ما ارائه نمی
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آمد، در دربار خویم شعراء و ادبای متعددی را زیر چتنر حماینت خنود قنرار داده     عهد، بشمار می
ید و ضریر و ابوالمنهال لغوی، ادیب و شناگرد خلینل بنن احمند، از     بود که ابوالعمیثل عبداهلل بن خُلَ

جمله آنانند. حضور ابوتمام، شاعر بزرگ عرب، در این سالها در نیشابور خود دلیل گویای دیگری 
ای فرهنگی و هنری جای خود را در میان منردم اینن شنهر    است در اینکه شعر عربی به عنوان پدیده

 باز نموده بود.
ان کمرانی یعقوب لیث، که وی بسختی مخالف سلطه فرهنگنی سیاسنی عنرب در اینر    در ایام ح

کنی از  شنابور، ی جنای خنود را بنه منازعنات سیاسنی داد و نی      و بود، فعالیتهای ادبی رو به افول نهاده
 شنابور را صحنه های مبارزه میان جناحهای مخالف گردید. اما در عصر عمروبن لیث، گرچنه وی نی 

سنی و  د و بنرخال  بنرادر، نیازمنند تأییند حکومنت خنود از جاننب خلفنای عبا        به پایتختی برگزین 
رت تنازه  ین  و قددرنتیجه، ایجاد روابط با دربار خالفت بود، مبارزات مکرر او در قلع و قمع مخالف

آمده خاندان سامانی در شمال شرقی پایتخت، فرصت حمایت از رجال علنم وادب بنه وی   به میدان
 کرد که او نیز، عنالوه برآنکنه همچنون یعقنوب، گرایشنی بنه ادب      اید فراموشداده نشد  هرچند نب

 تری برخوردار بود.عربی نداشت، اصوال در مقایسه با برادرش از ذهن و اندیشه پایین
رده در در عصر سامانیان است که ادب عربی، همگام با ظهور شعر و ادب پارسی بصورتی گسنت 

منن خنود   شنابور صندها شناعر، ادینب، فقینه و محندر را در دا      خراسان آغاز به بالیندن نمنود، و نی  
ل اینن تحنو   بنه گوشنه از   "یتیمة الدهر  "پرورانید. ثعالبی، که خود پرورش یافته این عصر است در 

منت  بعد، تا پاینان حکو قرنهای رکت ادبی در کند. هرچند این حعلمی و فرهنگی نیشابور اشاره می
منا  یت سنالطین تنرر غزننوی و سنلجوقی قنرار گرفنت، ا      سنجر سلجوقی، ادامه یافت و مورد حما

دب ارکنان از  هرگز شکوفایی دوره سامانیان را بخود ندید، البته عامل اساسنی را در حماینت اینن ت   
لملک فارسی و عربی، عالوه بر مقتضیات و مصالح سیاسنی، بایند در وجنود وزراینی چنون عمیندا      

حسن میمندی جستجو کرد. در حنالی کنه    بن الملک، حسنک میکال و خواجه احمدکندری، نظام
ه ملنی،  ینک وظیفن   سامانیان، ایرانیانی با هویت ملی بودند، که در کنار تقویت زبان فارسی به عنوان

لنی  مپنداشتند. این چنین است که ما تلفیق شعائر دیننی و  حمایت از ادب عربی را تکلیف دینی می
ه م قنرار داد روان این دو فرهنگ را درمقابل هن اخیر، پیقرنهای را، که قرون متمادی و بخصوص در 

ینابیم، بندون آنکنه رشند هرینک از آنهنا در گنرو        بود، در این عهد در حد اعالی کمال خنود منی  
Pre تضعیف دیگری باشد  و یا سبب ایجاد مانع در سر راه دیگری گردد. 
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 پيشگفتار    

ادب  ان اصنلی مین اکنون ما بر آن شدیم تا در این  اثر از خانندان میکنال، اینن بنیانگنذاران و حا    
ز اواخنر  ان، یعننی  عربی در نیشابور یاد کنیم. این خاندان ادیب و بلند آوازه ایرانی، در طول دو قنر 

ب ابور، سنب قرن سوم تا پایان قرن پنجم با حمایتهای منادی و معننوی خنویم از شنعرا و ادبنای نیشن      
تایم سشماری را در ور بیگشتند تا طالبان احسان بسیاری گرد آنان جمع شوند و قصائد و آثار منث

منا   اای تواننا بودنند،   آنان بیافرینند. اگر چه هریک از اعضای اینن دودمنان خنود شناعر و نویسننده     
ز جلند  اابوالفضل میکالی، ممدوح و دوست ثعالبی، مهمترین و اشعر آننان اسنت ، کنه وی جزئنی     

 ه است. رش اختصاص دادرا به او و آثار منظوم و منثو "تتمة"و  "یتیمة الهر "چهارم کتاب 
طلنب  سته حق ماما برغم آنکه ثعالبی، در بیشتر آثار  خویم، در معرفی این خاندان ادیب و وار

بنن   ستاید و در کنار بزرگنانی چنون: صناحب   را ادا کرده در هر دو مجال دینی و ادبی ایشان را می
ت وینهه  وت انبنوه و موقعیتن  ثنر  دهد، که بنا عباد، صابی، عبداهلل بن معتز و ابوفرا  حمدانی قرار می

دریند را، تحنت   سیاسی و اجتماعی خویم، علمنا، فقهنا، و ادبنای بسنیاری چنون خنوارزمی و ابنن       
ن خاندان مهری ادیبان ایرانی آشنا به زبان عربی نسبت به ایحمایت خویم قرار دادند  متأسفانه، بی

دوسننت و یننان دلسننوز ادببسننیاری از ایران گننوی، باعننث گشننته، تنناو بطننور کلننی پارسننیان عننرب
ندگان پرور، از این گنجینه ارزنده علم، فقاهت وادب، غافل بماننند و زمیننه را، بنرای نویسن    فرهنگ

 .فراهم سازند عرب در معرفی آنان به جهانیان، به عنوان جزئی از جامعه ادبی و فرهنگی قوم عرب،
مند ساختن  همه اقناع و بهرهاید در ای تخصصی است و شاثر حاضر، هرچند مختصر و تا اندازه

پهوهان، به مقصود و غنرض اصنلی نائنل نگشنته باشند، امنا مؤلنف        طبقات اجتماع مخصوصاً دانم
ن ا بنه زبنا  امیدوار و آرزومند است، که این گام در تشویق و ترغیب  هموطنان  ادب دوست و آشنن 

تنوا  قدر پر محگمان ما، هرچعربی مؤثر افتد، تا به جای تحقیق و بررسی در آثار ملت عرب، که به 
 گیردو به مصداق این کالم شاعر که:و سودمند باشند، مورد توجه آنان قرار نمی

 مِعْهَ تَوَرُّهَّارَ بَرَلْ غَادَرَ الشُّعَ اءُ مِنْ مُتَ َدَّمِ        أمْ رَلْ عَ َفْتَ ال

هن منا، در زمیننه ادب   نگارنده تاکنون به یاد ندارد،که حتی یکی از آثار نویسندگان معاصنر منی  
عربی، جایگاهی شایسته در میان انبوه تألیفات  نویسندگان عرب، بدست آورده، مورد استقبال واقع 
شده باشد. امید است این کالم نناقص و نارسنا امنا دلسنوزانه، راغبنان و شنیفتگان  فرهننگ و ادب        

ران را نیز، هنادی و راهنمنا باشنند     ایرانی  را بر آن دارد، تا از پیشگامان  در این مسیر گردند و دیگ
Preچرا که آثار برجای مانده از علمای نیشابور که جزئی از والیت پهناور  خراسنان بنزرگ محسنوب    
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شد، آنقدر انبوه و متراکم است که اگر دهها عالم و نویسنده،  همة عمر خویم را در بررسنی و  می
 خطیر نخواهند شد. تحقیق آنها س ری سازند، موفق به اتمام این امر عظیم و

 

 السالم  و                                                                                               

 محمد باقر حسینی
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