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ونفریغ اثر ابن جوامع العلوم
١

  

  هوشنگ اعلم

  
، این است که شاگرد ابوزید احمد بن سهل دانیم  می ٢در باب این مؤلف، شعیا بن فریغونتمام آنچه 

م، بوده است، که در نتیجه ٩٣٤/ق٣٢٢ به سالایرانیِ در گذشته دان  و جغرافی، دانشمند بلخی
را برای امیر ابوعلی  جوامع العلومدر نیمۀ نخست سدۀ چهارم هجری بوده است، و این که او  رونقش

  .تألیف کرده است جوزجاناحمد بن محمد بن مظفر، حاکم 
نخستین  ،الفهرستکه کتاب معروف  ای تألیف شد ل زیاد در همان دورهگرچه این اثر به احتما

رسد  ندیم تألیف شده بود، به نظر نمی تاریخ علم، اثر ابن مند و جامعِ دنیای اسالم در بابِ اثر روش
در روش، عمق دانش و گسترۀ  جوامعشناخته است، چنان که  را می الفهرستفریغون  که ابن

  . مباحث بسیار فروتر از آن است
بخش . شود، با این حال این دو هیچ تفاوت موضوعی ندارند اله تقسیم میاین اثر به دو مق

با ) ندارد و غیره» کتاب«، »فصل«تری چون  یسراسر اثر هیچ تقسیم جزئ به سانِ هک(نخست آن 
شروع  فن انشاء و خوشنویسی ،)٥٠- ١صرف، به ویژه ص(گزارشی نموداری از دستور زبان عربی 

خوب  انو دبیر انکه برای منشیآید  میای  های اولیه آن گزارشی در باب دانستنیبه دنبال  .شود می
، مورد شدند ده میبرگزی) نبه ویژه پادشاهان، وزیران و حاکما( خدمت به افراد مهمه ظاهراً برای ک

ها در باب  که برای تنظیم گزارش(های مقدماتی در باب حساب و هندسه  دانستنی: نیاز بوده است

                                                
تصویر . ای که از مرحوم هوشنگ اعلم به زبان فرانسه بر جای مانده و خانم نگار نادری آن را به فارسی برگردانده است نوشتۀ منتشر نشده. ١

  .به جا مانده از هوشنگ اعلم در پایان این مقاله پیوست شده است نوشتۀ دست
ف و ناخوانایی را ؛ شکل محرّده استآم، شود که در کتابخانۀ اسکوریال اسپانیا نگهداری می جوامع العلومضبط صحیح نام او در نسخۀ خطی  .٢

افشار و  ، چاپ ایرجنامۀ مینوی، »کتاب جوامع العلوم«؛ ١٥٠خدیوجم، ص(خورد، باید نادیده گرفت  که در دو نسخۀ خطی ترکیه به چشم می
شود این است که این نام به پدر نگارنده مربوط نیست  می) و نه فریعون(اما آنچه مربوط به فریغون ). ١٦٢- ١٤٨صش، ١٣٥٠سایرین، تهران، 

حکومت  جوزجانته در ماوراءالنهر که برخی از اعضای آن بر ایالت ای برجس است، خانواده) یا آل فریغون(ای فریغونیان  بلکه سرنامِ اسطوره
  ).٣٣٦، ٧٨، ٧٣ص؛ مینورسکی، ١١١، ١٠١، ٦٤- ٦٣، ٥٥ص، حدود العالممقدمۀ بارتولد بر ترجمۀ مینورسکی از (کردند  می
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 سلطنتی، لوازم و شمارِ سپاه، عایداتها و امالک، ذخایر  پرداختند، دارایی مالیاتی که افراد باید می
  .بدون غفلت از کیفیات اخالقی چنین دبیری) حکومت و غیره ضروری بود

تألیف که این اثر برای دبیران ردۀ اول آورد  ه چیز این فکر را به ذهن میهم) ٧٢برگ(اینجا تا 
ای عالی از  نمونه ،دهد بیندیشیم که مؤلف به احتمال آید اجازه می شده است؛ اما آنچه در پی می

یعنی هر چه مربوط [دین «در ابتدا زیر عنوان . عالِم را در نظر داشته است - القگرااخ - مشاور - دبیر
تواند برگزیند تا  کم میه حاای ک به تقریب به معنای بهترین طریقه[» مصالح دو جهان] شود به می

از میان انبوه . مطالبی عرضه شده است ]و سربلندی اخروی خود راتضمین کندموفقیت دنیوی 
چون ( اعتقادات، اعمال نیک، قوانین الهی: آوریم طروحۀ ناهمخوان موارد زیر را مثال میموضوعات م

که سلطان باید واجد ( ، فضائل)همچون عصبانیت، ترس، اندوه(ایل ، رذ)جهاد، ازدواج، نماز، روزه
برای مثال آز، خست، حسادت، شجاعت کور، بزدلی،  - اخالقی و معنوی» های بیماری«، )آنها باشد

  ).٨٥- ٧٣ های برگ(ل، حماقت، دروغ، سنگدلی و تفرعن جه
های الزم  کیفیت: پردازد می) فن حکومت، توانایی سیاسی(در مقالۀ دوم مؤلف ابتدا به سیاست 

رزان، صنعتگران، سپاهیان و کشاو(های میان طبقات جامعه  برای حاکم یا سلطانی خوب، تفاوت
ندیم و محرم، السلطنه، وزیر، حاجب، محتسب،  نایب(، مأموران در خدمت امیر یا سلطان )غیره

، آزمودن و گزینش این افراد، سیاست عمومی یا تدبیر اموال دولتی و اتباع )پزشک مؤتمن و غیره
تدارکات، شناسایی تشکیالت دشمن، شگرد، (های آن  ، جنگ و کیفیت)، امنیت و غیرهعدالت(

  ).های سرباز نمونه، رفتار با اسرای جنگی، ترتیب غنائم جنگی و غیره بلیتراهبرد، قا
این  ،به عنوان مثال. توان یافت شود که در آنها نظمی نمی هم آغاز میمباحثی در ١٠٧ برگاز 

اعم از (ال نفس، اعم: شویم شماری از موضوعات منفصلی است که تا پایان اثر با آنها رو به رو می
شرایط و ملزومات  اگون اعم از برتر، برابر و فروتر؛، شیوۀ رفتار با افراد گون)و غیرهطبیعی، ارادی 

های بدنی، ریاضت جسمانی و  تغذیه، لذات جنسی و غیره، تمرین: زندگی اجتماعی و خصوصی
، فیلسوفان، کشاورزان نفسانی، افراط و اعتدال، عبادات، طبقات جامعه شامل حکمرانان، دانشمندان

، علم االلفاظ، علم المعانی، هر آنچه که )هنر سخنوری(علم نطق : گوناگونی آن ران؛ علم وو صنعتگ
  . نمتکلمان، فقها و محدثا: ختلف عالمان دینیتفسیر و تأویل، طبقات م: الزم استبرای فهم قرآن 
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، فلسفۀ طبیعی، فیزیک، ریاضیات، فن )که از پانزده قسم آن نام برده است(علوم فلسفه 
برگ به آن اختصاص داده  ١٩علم که  ١٤شامل (آموزش، منطق و آثاری در بارۀ منطق، علوم خفیه 

حاالت با دقت در پیشگویی (از جمله احکام نجوم، تعبیر خواب، علم فراست، عیافة ) شده است
، کهانت و ١)های عیافة پیشگویی با استفاده از پرواز پرندگان و از بخش( رجَ، زَ)پرندگان حیوانات و

پایان افشای چند نمونه  عرافة، کیمیا، سحر، طلسمات، محسوسات و امور عارض بر آنها و در
ای است به قلم شخصی جز  ، خالصه١٧١- ١٦٦ های ، یعنی برگدستنوشتهمابقی . (بازی حقه

  ).نویسندۀ اثر
ین در مقدمۀ چاپ عکسی، این اثر نه یک و اظهارات سزگ) ١٤٨ص(دعای خدیوجم به خالف ا

توان آن را  در نهایت می. استای از علوم شناخته شده در سدۀ چهارم هجری  دانشنامه و نه خالصه
های گوناگون به شمار آورد که هر دبیر یا مدعی  های خیلی ابتدایی در زمینه ای از دانستنی خالصه

االطراف  خن دهد تا خود را به سان دانشمندی جامعتوانست با استفاده از آن داد س دیگری می
به جای معرفی : شود این مطلب همچنین با روش نگارنده در معرفی مطلب خود تأیید می. بنمایاند

کند که به  خطی متداول، نویسنده به طور عمده نکات مهم را به صورت درختی از دانش بیان می
لماتی ها یا توضیحات به طور عموم با ک یبند بقهها و ط دو یا چند شاخه ختم شده است؛ تعریف

  ):٧١برگ (برای مثال مثلث . شوند هایی کوتاه بیان می ساده یا جمله

  

                                                
  .٣٠٥م، ص٢٠٠٧، بیروت، الکهانة العربیة قبل االسالمفهد، توفیق، :   نک. ١

 مثلث از نظر اضالع آن

االضالع مختلف   

الساقین که دو ساق  متساوی
طولشان کمتر یا بیشتر از قاعده 

االضالع ساویتم  

آن مثلث از نظر زوایای  

زاویۀ حادهسه    

 یک زاویۀ منفرجه و دو زاویۀ حاده

حادهزاویۀ دو و یک زاویۀ قائمه    
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  ١دکتر اعلم، صفحۀ نوشتۀ دست
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  ٢دکتر اعلم، صفحۀ نوشتۀ دست
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  ٣علم، صفحۀدکتر ا شتۀنو دست
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  ٤دکتر اعلم، صفحۀ نوشتۀ دست
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  از نسخۀ توپقاپی سرای استانبول سزگین عکسیصفحۀ عنوان چاپ 
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  استانبولوپقاپی سرای تکتابخانۀ مجموعۀ احمد سوم،  ،٢٧٦٨شمارۀ نسخۀ عنوان صفحۀ تصویر 



  ١٣٨٨، ٨ۀ، شمارتاریخ علم مجلۀ/ ١١٢

  

  
  

  وپقاپی سرای استانبولکتابخانۀ تمجموعۀ احمد سوم، ،٢٧٦٨تصویر صفحۀ نخست نسخۀ شمارۀ 


