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ــه تحقيق و  ــر البن الَمقفَّع» ب ــر و االدب الكبي ــاب «االدُب الصغي كت
ــال  ــوى دار الكتاب العربى بيروت در س پژوهش دكتر إنَعام فّواك از س
ــت. اين كتاب از آثار ابن مقفع است  ــيده اس 2007 ميالدى به چاپ رس
كه مصحح مقدمه اى مختصر بر آن نگاشته و ضمن نقل مطالب كتاب، 

توضيحاتى در پاورقى همان صفحه افزوده است. 
ــناخت  ــت ادبيات در تزكيه و ش ــه ى كتاب به اهمي ــنده در مقدم نويس
ــت. بنا به نظر نويسنده، ابن مقفع در اثر  ــت انسانى اشاره كرده اس سرش
خود بيشتر به نقل مثل و حكمت تكيه دارد. البته او در اين دو كتاب در 
مورد دگرگونى هاى روزگار صحبت به ميان آورده و به مسائلى همچون 
مبارزه با فقر، اقتدا به افراد شايسته و پرهيزگار پرداخته است. بنا به نظر 
دكتر انعام فّواك، ابن مقفع اولين كسى بود كه حكمت فارسى، هندى و 
ــى بود  منطق يونانى را وارد ادبيات عربى كرد. وى هم چنين اولين كس

كه به تأليف و ترجمه پرداخت. 
ابن مقفع در آثارش نثر عربى را به باالترين درجه ارتقاء داد. ابن مقفع در 
اين دو كتاب از دو عامل عمده تأثير پذيرفته است يكى عصرى كه در 
آن زندگى كرده است و ديگرى هنر نويسندگى آن دوران. به واقع كتاب 

فوق مجموعه اى از افكار رايج و حكمت هاى بليغ است1.
نويسنده بعد از ذكر يك مقدمه ى دوصفحه اى به تولد و هويت و اسالم 
ــل او و آثار او،  ــب، علت قت ــواده و پدر ابن مقفع اصل و نس آوردن، خان
روزگار ابن مقفع و سپس به شرح دو اثر او يعنى االدب الصغير و االدب 
ــتفاده كه شامل 31 منبع  الكبير پرداخته و در پايان كتاب منابع مورد اس

عربى و 5 منبع خارجى است، آمده اند. 

تولد و هويت ابن مقفع 
ـــ / 724 – 759 م) در عراق  ــال (106 – 142 ه ــن مقفع به س عبداهللا ب

ــم او روزبه و كنيه اش  ــتى و اصلش از فارس و اس ــد. او زرتش متولد ش
ــد و ابن خلكان  ــالم آوردنش به زندقه متهم ش ــر بود. قبل از اس ابوعم
در اين زمينه مى گويد: يحيى بن زياد حارثى و حماد راويه و ابن مقفع و 
ــت بودند و همگى متهم به زندقه شدند و نيز  الب بن حباب با هم دوس
ــده هيچ كتاب زندقه اى نيست مگر آن كه اصل آن از ابن مقفع  گفته ش

باشد2.

اسالم آوردن 
ابن مقفع به دست عيسى بن على، عموى سفاح و منصور خليفه عباسى 

اسالم آورد خود را عبداهللا بن مقفع ناميد3.

خانواده و پدرش 
ــده است. پدر او شخصى به  نام  ــناخته ش از خانواده ى او فقط پدرش ش
مقفع بود و اسم او داذويه بود. حجاج بن يوسف ثقفى در زمانى كه والى 
ــپرد. ولى مقفع  عراق و بالد فارس بود، تصدى خراج فارس را به او س
ــتر به مردم فشار آورد. حجاج او را بازخواست و  براى گرفتن خراج بيش
ــكنجه كرد و به خاطر همين شكنجه ها دستش برگشت و كج شد به  ش
ِفع نيز معروف است  همين دليل به او مقفع گفته شد. همچنين او به مقَّ

چرا كه او نوعى زنبيل به نام قفعه مى ساخته و مى فروخته است4.

اصل و نسب و صفات 
ابن مقفع در سايه ى حمايت بنى اهتم بزرگ شد. بنى اهتم اصل فصاحت 
ــت بنى اهتم در ابن مقفع تأثير  ــت بودند. و اين فصاحت و بالغ و بالغ
ــت. از جمله صفات او مى توان به تيزهوشى،  ــگرف و به سزايى گذاش ش

وسعت دانش، كرم، جود و مروت او اشاره كرد5.

ابن مقفع
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ابن مقفع

قتل او 
ــتن ابن مقفع  ــتور خليفه منصور اقدام به كش سـفيان والى بصره به دس
ــت: عبداهللا بـن على عموى  ــرد. در خصوص علت قتل وى آمده اس ك
ــر زده بود، به ابن مقفع  ــطه ى اقدام خالفى كه از وى س منصور به واس
ــد تا امان نامه اى به منصور خليفه ى عباسى بنويسد و جان  ــل ش متوس
ــدروى كرد و جمالت  ــع در اين نامه تن ــد، اما ابن مقف ــات ده او را نج
توهين آميزى به خليفه نوشت. خليفه نيز دستور قتل  وى را صادر كرد. 

مدائنى نيز روايت قتل ابن مقفع را در تاريخ خود نقل كرده است6.

آثار او 
ــوايان فن كتابت و اولين كسى  كتاب هاى ادبى ابن مقفع زيادند. او از پيش
ــلمانان كه كتاب هاى منطق را ترجمه كرد. وى براى  ــت در ميان مس اس
ــطو در زمينه ى منطق را  ــه كتاب از آثار ارس ــى س منصور خليفه ى عباس
ترجمه كرد و نيز كتاب المدخل الى علم المنطق معروف به يساغوجى  را. 
ــى نيز كتاب كليله و دمنه، مزدك و كتاب التاج در سيره ى  از كتب فارس
انوشيروان را ترجمه كرده است. كتاب خوداى نامك و نيز كتاب آئين نامه 
ــت و رسائلى همچون االدب صغير و االدب الكبير، رساله  از تأليفات اوس

الصحابه «اليتيمه» و اشعارى در كتاب حماسه از او نقل شده است7.

روزگار ابن مقفع 
عبداهللا ابن مقفع، به روزگار منصور دومين خليفه ى عباسى زندگى مى كرد. 
ــاهد منازعات بين امويان و عباسيان و تالش هاى موالى  او قبل از اين ش
در به قدرت رسانيدن عباسيان بوده است. در دوران خالفت عباسى زبان 
ــت در كليه ى سرزمين هاى اسالمى از آسياى ميانه تا  عربى، زبان سياس
ــمال آفريقا و بعدها تا اندلس بود. سبب حقيقى عظمت دوران عباسى  ش
ــور عناصر ايرانى در  ــردم بود كه آن هم نتيجه ى حض ــدارى فكرى م بي
ــبى  ــى، زنان از آزادى نس ــتگاه خالفت بود. در طى دوران اول عباس دس
ــراف نبود،  برخوردار بودند؛ البته اين آزادى فقط مختص زنان طبقه ى اش
ــورى كه با مردم  ــه از آن برخوردار بودند. به ط ــه عامه ى زنان جامع بلك
ــيقايى اين زنان  ــتعدادهاى ادبى و موس مناظره مى كردند و مجالس با اس
مى درخشيد و رونق مى گرفت. در طى اين دوران، مترجمين زيادى ظهور 
ــت.  ــور توجه ويژه اى به علم و دانش و مترجمين داش ــد، زيرا منص يافتن
ابن مقفع از نخستين كسانى بود كه براى او كتاب المنطق را ترجمه كرد. 
ــلمانان را تشويق به تدوين حديث، فقه و  منصور در طى اين دوران، مس
ــتيم.  ــاهد ترجمه و طبقه بندى علوم هس قرآن مى كرد. در اين روزگار، ش
به واقع، عصر عباسى دوران طاليى زندگى سياسى و ادبى عرب به شمار 

مى رود و قابل مقايسه با تاريخ اروپا در قرن 17 ميالدى است8.
پس از اين توضيحات، انعام فّواك كتاب االدُب الصغير ابن مقفع را مى آورد كه 
مشتمل بر مباحثى هم چون، ادب و عقل، اقتدا به افراد صالح، ياد مرگ، انس 

گرفتن با خردمندان، طبقات مردم، پايه هاى حكومت، 
قدرت هاى پادشاه و... است و ابن مقفع در ذيل هر يك 
از مباحث ياد شده توضيحاتى ارائه داده است. سپس 

كامل كتاب ديگر ابن مقفع يعنى االدب الكبير درج 
ــده كه اين كتاب نيز مشتمل بر چندين  ش
باب است كه عبارتند از: پادشاه و حكومت، 

دورى از مدح و ستايش، دورى از خشم، اعتدال در كالم و سالم، كار سپردن 
ــته، دل جويى والى نسبت به زيردستان، هم نشينى با سلطان،  به افراد شايس
ــم سلطان بر حذر باش، نصيحت سلطان، اطاعت از پادشاهان. بنا به  از خش
ــته ى ابن مقفع پادشاهى شامل سه ركن است پادشاهى دين، پادشاهى  نوش
ــاهى هوا و هوس. در باب ديگر، يعنى باب دوستان، به  ــى و پادش دورانديش
ــاره دارد: بخشش مال و جان به دوستان، عدم آميزش شوخى  موارد ذيل اش
با جدى، چگونگى انتخاب دوست، حفظ زبان، چگونگى هم نشينى با مردم و 

دورى از ترس... 
مقدمه و شرح مختصرى كه انعام فّواك درخصوص زندگى عبداهللا بن مقفع 
ــت. مثًال درمورد محل تولد عبداهللا بن  ــته است، خالى از اشكال نيس نگاش
مقفع دچار اشتباه شده و محل تولد او را عراق دانسته است در صورتى كه 
محل تولد وى شهر جوريا گور، ناحيه اى در فيروزآباد فارس بوده است9. در 
مورد قتل او نيز چنان به اختصار صحبت كرده كه خواننده دچار سردرگمى 
مى شود. البته كتاب محاسن زيادى هم دارد. يكى از ويژگى هاى اين كتاب 
اين است كه نويسنده ضمن آوردن متن كامل كتاب، در پاورقى هر صفحه 
ــرح داده و در جاهايى كه ابن مقفع به آيه ى قرآنى اشاره  ــوار را ش لغات دش

داشته، نويسنده عين آيه را در پاورقى آورده است. 
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ابن مقفع در آثارش نثر عربى را به 
باالترين درجه ارتقاء داد. ابن مقفع 
در دو كتاب خود از دو عامل عمده 

تأثير پذيرفته است يكى عصرى كه 
در آن زندگى كرده است و ديگرى هنر 

نويسندگى آن دوران




