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         (، زابل، ایرانآبادی )استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابلعبدالباسط عرب یوسفدکتر 

 

 بررسی اسباب پیدایش مناظرات میان ابوبکر خوارزمی

 الزمان همدانیبدیع و 
 

 چکیده

هاي ادبی قرن چهارم، مناظرات ادبی است كه میان ادباي بزرگ آن دوران یكی از پدیده

هـــ(ق( از 938-958الزمــان )ق( و بــدی 989-929شــد و منــاظرات زــوارزمی )برپــا مــی

نیشابور بـود مـورد اسـادت     هآید( زوارزمی كه ادیب پرآوازها به شمار میمشهورترین آن

الزمـان را تممیـ    چینی، بـدی  معی از علما و بزرگان آن عصر قرار گرفت و آنان با توطئهج

آرائی ادبی در مقابل زوارزمی پردازتنـد( پـژوهح اا ـر در    كرده و از این طریق به صف

تحلیلی و بـا اسـتناد بـه شـعر ایـن دو ادیـب و هم نـین        -تالش است تا با روش توصیفی

ن ماجرا بودند، عوامـل بـروز منـاظرات میـان آن دو را ت یـین      روایات مورزانی كه شاهد ای

هـاي ااتـی، مـيه ی،    نماید( نتایج اولیه ااكی از آن است كه در پیدایح این مناظرات زمینه

اي كـه تقابـل روایـات متنـاقال ازالقـی و      سزائی داشته، به گونهعلمی و سیاسی نقح به

چنین ازتالف مـيهب آن  گردید و همااتی  هشخصیتی دو طرف مناظره باعث پیدایح زمین

دو در پیدایح و استمرار مناظره تأثیرگيار بود( تالش براي دستیابی به جایگاه علمی واال از 

ــ  ــب، زمین ــب رقی ــا    هجان ــري زــوارزمی ب ــراهم آورد و درگی ــاظرات را ف ــن من ــی ای علم

هـا نســ ت بـه وي، بــر ایــن   چنــین اســادت آنمــداران و رجـار برجســته و هـم  سیاسـت 

 (الزمان بودآن شكست زوارزمی در برابر بدی  هچینی افزود كه نتیجسهدسی

 (الزمان همدانیبدی  ابوبكر زوارزمی، نیشابور، مناظرات،: هاکلیدواژه

 مقدمه. 1

اي براي مدح در عصر ع اسی شعر و شاعري و مدّاای به اوج رسید و شعر ت دیل به وسیله

( سـالطین ایـن سلسـله گروهـی از شـعراي      (565: 4121)الضـیف،   و ستایح دیگـران گشـت  
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منـد و  كردند و به كمک آنـان دسـتگاهی شـكوه   سراي متملّق را به دور زویح جم  میمدیحه

و بـا دادن  ( 49: 2006)الع ـادي،  كردنـد  شان برپاي میوسی  و پرزرج را براي ت لیغات سیاسی

آورده بودنـد از طریـق    هایی كه از غنائم جنگی زود به دسـت وپاشقدر و ریختصالت گران

 ((566: 4121 ،پردازتند )الضیفمنت زویح و كوبیدن مخالفانشان میشعر به موجّه نمودن سل

 فزونـی یابـد   در دربـار   آنـان هـاي  رقابتس ب شد تا  شاعران مداحدوستی  عف نفس و پور

ت تا با شعر داشآنان را وامی به عمایام رمشان ها و نیازهاي اسادت ( و909: 4980)نیكلسون، 

 هـاي بسـیار نماینـد   تفادهاسـ  ،زویح از بیان مضامین گوناگون در جهت مدح و یا هجـو افـراد  

مناظرات ادبی به وجود آورند( نمونه اي از  هاي زویحپردازي( و با نظریه82: 4989)زركوب، 

هــ(ق( روي  938-958لزمـان ) ا( و بـدی  هـ(ق989-929آن، مناظراتی است كه میان زوارزمی )

قرن چهارم و از  داد( یک طرف این مناظره زوارزمی قرار داشت كه یكی از نویسندگان مشهور

و در جانـب   (5/249: 4985)السـمعانی(  سخن آن دوران بود شیرین دست وجمله شعراي چیره

ی بـه  دسـتیاب  هالزمان را مشاهده می كنیم كـه جـوانی مغـرور و جویـاي نـام و تشـن      بدی  دیگر

 ((44: 4351)ع ود،  واال بود هاي علمیجایگاه

بویـه  آرجـواري بـا   رانان سامانی به دلیل اسن همزیست اكمدورانی كه زوارزمی میدر 

هـاي مـيه ی آنـان مخالفـت     آمیـز داشـتند و بـا فعالیـت    برزوردي مسـالمت  نس ت به شیعیان

شـرایمی   ( در چنـین (29: 4984)فروزانـی،   دادندو به آنان آزادي عمل بیشتري مینمودند نمی

اش، توانسـته بـود بـه وسـیل      عتقد و راسخ در ابراز عقاید دینـی این شاعر شیعی و مزوارزمی، 

ها و مجادالت عقیدتی بـر رقی ـان   در بحث استعداد شگرف و قدرت كالم و علم عمیق زویح

دیگـران بتـازد   چـه تمـام بـر عقایـد     ربـاكی ه میدان گردد و با بیاز تهزویح پیروز گردد و یكّ

 هدر ابراز عقایـدش، سـ ب تحریـک و پریشـانی عـد      وي هصراات لهج( (1/201: 4911عال ی، )الث

مداران گشت( آنان كه براي نجات یافتن از تیغ زبان زوارزمی مترصـد  زیادي از علما و سیاست

فرصتی بودند تا او را در هم كوبند و به زاک مالند، با پیـدا كـردن جـوانی سـرزنده و فعـار و      

هایی را كه زـوارزمی بـر   ه یافتند و در پی آن شدند تا ززمالزمان جانی تازبدی  وش مانندتیزه

دسـت   هرا ملع ـ  جویاي نـام روح و روان آنان به وجود آورده بود، التیام بخشند؛ ليا این جوانِ 
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بـا پیـروزي    ریـزي دقیـق او را بـه جـان زـوارزمی اندازتنـد(      برنامـه زویح قرار دادنـد و بـا   

الزمان بر زوارزمی كه بیشتر به پیروزي فحح و جـدر و دشـنام شـ یه بـود،      بدی هناجوانمردان

نشین شد و پس از مدت زمانی چهره در نقاب زانه براي همیشه زبان در كام كشید و زوارزمی

 یـات ادبـی تلخـی در صـفحات تـاریخ ادب     ه( بدین ترتیب اادث(1/203)همان:  زاک فرو كشید

ز ما براي بررسـی و كنكـاش در زوایـا و اواشـی آن بـه      عرب ث ت گردید و س ب شد تا امرو

 علم و ادب و سیاست در آن دوران برسیم( هنتایج جدیدي دربار

تحلیلی و با استناد به روایات متعـدد از منـاظرات   -پژوهح اا ر با تكیه بر روش توصیفی

هم ـون  آور ادی ـی نـام  كه چـرا بایـد   این دو ادیب در تالش است تا به این پرسح پاسخ دهد 

دوستان بود به سرعت از میدان كنار اندازتـه شـود و   عمف بسیاري از دانح هزوارزمی كه نقم

كـه هرگـاه شخصـی هـر چنـد       نتایج اولیه نشان از آن داردمهر سكوت بر دهان وي زده شود؟ 

 ارزشمند و ایاتی، بر بزرگان اكومت وقت بشورد و زبـان در هجـو م ـانی اعتقـادي مـيهبِ     

مـداران و  هم ون اسـ ی چمـوش و افسارگسـیخته هرگـز عنـان بـه سیاسـت        غالب بگشاید و

ها ندهد، عاق تی جز سكوت اج اري و چهره در نقاب زاک كشیدن نـدارد، چـرا   آن نعمتانولی

 («رُبَّ رَأسٍ اَصیدُ لِسَانٍ»كه بی شک 

گ رادن بـر دهـان ادی ـانی بـز    ایا و دالیل پنهان مهر زاموشی نهباید اشاره كرد كه كشف زو

پردازتن به این مو وع  ها، زود مؤید  رورت و اهمیتهم ون زوارزمی توسط مخالفین آن

علمی و ادبی آن روزگار نیازي بسیار م رم بـه   هباشد و این در االی است كه جامعپژوهشی می

كردنـد( از ایـن رو بایـد    را به زـوبی ااسـاس مـی   این ادیب داشته و پس از مرگ وي زأل او 

 هاي مـ هم از دفتـر گسـترد   و همدانی كشف گردد تـا صـفحه  مناظرات میان وي  عوامل پیدایح

 اندكی روشن گردد( ادبیات، تاریخ

 پژوهش هپیشین. 2

الزمـان صـورت پيیرفتـه    شعر و نثر زـوارزمی و بـدی    ههاي متعددي دربارتاكنون پژوهح

تـاریخی  رو متفـاوت اسـت، و هم نـین آثـار     ها با مو ـوع تحقیـق پـیح   است كه مو وع آن
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« الــوافی بالوفیــات»ق(، 4911« )الــدهر هیتیمــ»ق(، 4951« )معجــم ابدبــا »متعــددي هم ــون 

اند؛ امـا هـیی یـک از    الزمان را روایت كردهق( و غیره داستان مناظرات زوارزمی و بدی 4144)

ز هـایی ا اند( تنها اثري كه بخـح این آثار به بررسی علل و عوامل پیدایح این مناظرات نپردازته

ش( اثـر محمـد بـاقر اسـینی     4982« )جااظ نیشابور»این مناظرات را مورد واكاوي قرار داده 

نیشـابور، ثعـال ی،    هاست كه نویسنده در این كتاب در  من تحلیل و تو یح آثار ادیب برجست

الزمـان  به برزی از اتفاقات ادبی آن دوران نیز اشاره نموده است كه مناظرات زوارزمی و بـدی  

كار نویسنده در ایـن كتـاب و هم نـین گـيار سـری  از مو ـوع        هباشد( شیوها میآن هاز جمل

 باشد(تفاوت آن با پژوهح اا ر می همناظرات، از نقاط برجست

 بحث و بررسی. 3

 محیط سیاسی و ادبی عصر خوارزمی .3-1

دورانـی اسـت كـه در اقیقـت بایـد آن را عهـد        زوارزمی در آن مـی زیسـت   اي كهدوره

لیف و هاي ایرانی و ظهور علما و شـعراي بـزرگ و تـأ   و شكوه و جالر امارتن درزشح ایرا

عهد  عف دسـتگاه اكومـت   این دوران هم نین، ( (8/93: 4366)ط ري،  دانستتدوین كتب 

كه همـین مسـأل  سیاسـی، ت عـات     ( 29: 4361)الجااظ،  ها بر آن استعربع اسی و غل   غیر

بعد از اینكه دولت ع اسی اندک انـدک رو بـه  ـعف     اجتماعی و فرهنگی بارزي داشته است(

گرایید، اركان امپراطوري بزرگ عربی رو به افور نهاد، هی ـت زالفـت فـرو كاسـت و قـدرت      

: 2004؛ الـرازي،  6/19: 4356)أبوالفـدا ،   مركزي تـوان تسـلط بـر بـالد تابعـه را از دسـت داد      

مانروایـانی كـه از نظـر فرهنگـی و     ( در این روزگار قلمرو پهناور زالفت میان فر(5/215-282

زاستگاه و نگرش اجتماعی آشكارا ناهمگون بودند و شـاید وجـه اشتراكشـان كوشـح بـراي      

 رهایی از سلم  زالفت بود تقسیم شده بود(

طوري كـه  كمک بسیار نمود، به ها به ترقی ادب و فرهنگ و صنای  اسالمیظهور این دولت

هـاي  در میان ان ـوه پـژوهح  ادب و هنر گردید( این دوره  هر پایتختی جداگانه ق ل  اهل علم و

اي را به زود ازتصاص داده است( این اهمیّت از یک سو زاییدۀ فروپاشی تاریخی جایگاه ویژه

زواهانـه  هـاي اسـتقالر  گیري جن حاوج وادت و سلم  سیاسی سازمان زالفت بود كه در پیِ



 101                               (((بررسی اس اب پیدایح مناظرات میان                                       مهفت سال  

التی بـود كـه از زصـلت    ناشـی از تحـو   و از سـوي دیگـر  ( 8/10: 4366)ط ـري،  پدیدار شد 

یشان و شرایط اقلیمی هاي ملی اگرفت و از گرایحبینان  ره ران آن سرچشمه میوبیح واق كم

هـاي  زمیناران رسـوم نـوین در سـر   فرمانروایان نو رسیده یـا بنیادگـي   جویی اینو روح سیمره

 (  (41: 4965)فقیهی،  پيیرفتاثر می زالفت شرقی

هـاي آن روزگـار   یكی از قدرتمنـدترین اكومـت   هت سلمهایی كه تحزمیناز مهمترین سر

كردنـد  بر آن اكمرانی مـی  (قهـ983تا  213هاي ور است كه سامانیان در فاصل  ساربود، نیشاب

با مراكـز  جواري آن هم هزایید (( اهمیّت این سرزمین از لحاظ سیاسی6/259: 4101 )ابن ابثیر،

مـيهب سـنّت و جماعـت     ،جامیان مياهب اسالمی رایج در آنز ا آر بویه است و هتحت سلم

(( این بدان معنا نیست كـه شـیعیان در آن   411-412: 4984 بیشترین پیروان را داشت )فروزانی،

( 435: 4144علوي مـيهب )الصـفدي،    زوارزمیِافرادي چون جا بهایی نداشته باشند بلكه گاه 

از  شد و اهالی نیشابور نیـز جا محسوب میگان آنبا وجود تعصب شدید به تشی ، از جمله بزر

ر از نظـر علمـی و فرهنگـی در    بردنـد( در آن دوران نیشـابو  فـراوان مـی   همجالس درس او بهر

قـرار  دوسـتان  آمـار دانـح   ه، ق لـ اي بسیار باال قرار داشت و همواره دربار ادبـاي آن جـا  مرت ه

و پیشـرفت ادبـا و داش شـدن بـازار      امر باعـث رشـد  ( این (2/259: 4306)الحموي،  گرفتمی

( از این رو برگزاري زنده و مستقیم مناظرات ادبـی در اضـور جمعـی از    ها شدرقابت میان آن

آورد كه در این جا بـه  رقی ان را فراهم میآزمایی و كنار زدن مجار بخت ،بزرگان و اندیشمندان

 پردازیم(مدانی میمناظرات زوارزمی و هیكی از این مناظرات یعنی  هجوانب نهفت

 های مؤثّر در پیدایش مناظراتزمینه .3-2

شــد و در آن ادی ــان و دانشــمندان مــیدر نیشــابورِ آن دوران، محافــل ادبــی پربــاري برپــا 

برگـزار  كشیدند، از این رو مناظراتی در اطـراف و اكنـاف   میزویح را به رُخ رقیب  همایدست

ااب بن ع اد در دربارش برپا می كـرد، بسـیار   همانند مناظراتی كه ص هاآنبرزی از شد كه می

 داد و درسنی و شیعه بود مجالسی ترتیب می شهرت پیدا كرد( او كه ادی ی توانا و جام  علماي

 الزمـان بدی (( مناظرات زوارزمی و 443: 4911زواند )بهمنیار( آن اهل علم را به مناظره فرا می

 ت( آفاق گش هنیز از دیگر مناظراتی بود كه شهر
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سلسه عواملی است كه دست به دست هم داده و بر فـراز و   هادبی زایید همی دانیم هر مناظر

گيارد( زمانی كه طرفین مناظره از لحاظ شرایط تأثیر می كنندگان در آنهر یک از شركتنشیب 

مخـالف در   كـامالا  ههاي سیاسی، درست در دو نقمروانی و اعتقادات ميه ی و گرایح-روای

 هكه این امـر بـر جـيابیت منـاظر     گیرد به طوريمناظرات شدت میآرایی كنند،  صحنه كنار هم

چنین شـرایمی را دارا بودنـد، هم ـون دو    الزمان كه تقری ا اینبدی افزاید( زوارزمی و ها میآن

ور سـازتند كـه در ایـن میـان     مناظرات را شـعله قی ی در برابر هم قرار گرفتند و آتح این  هل 

گهر ه فا ل و دانشمندي واالزوارزمی ك هیزم بیشتري براي اشتعار آن فراهم آورد( مانالزبدی 

و با آن ها روابـط نزدیكـی داشـت، از    ( 408: 4365)التوایدي، آمار ادی ان گشته بود  هبود، ق ل

دیگر سو با اهل سیاست نیز روابمی تنگاتنگ داشت كه این روابط بیح از پیح باعـث اقامـت   

گی او رخ داد كـه سـ ب   اي در زنداادثهو در نیشابور گشت( ولی پس از مدّتی طوالنی مدت ا

اش به سكوت م دّر گردد و ایـن امـر در سـار    د و سخنوريتازي او رو به افور نهشد این یكّه

الزمان وارد نیشابور شد و با زوارزمی م ااثـاتی انجـام داد   كه بدی  هـ(ق اتّفاق افتاد، زمانی982

پردازیم و آن ها را بـه  می (( اكنون به عوامل پیدایح این مناظرات258-1/251: 4911)الثعال ی( 

 كنیم(بندي میط قه، ميه ی، علمی و سیاسی عامل ااتیچهار 

 ذاتی هزمین .3-2-1

تـوان دریافـت كـه در شـهري     مـی  با نگاهی كلی به او اع اجتماعی نیشابور در قرن چهارم

ا شكوه علم و ادب آن روز جهان اسالم و از دیگـر  چون نیشابور كه از یک سو یكی از مراكز ب

و ق ل  آمـار   (206: 4314هشام، )ابن سو ممم  نظر سیاستمداران منفعت طلب به شمار می آمد

هاي گونـاگون را بـه   هاي بی شماري از آنان با فرهنگاز طال ان دین و دنیا بود و گروهبسیاري 

ظهـور و   ها و در یـک نگـاه  رسوم و سنّت آداب،ها، اید، سلیقهجانب زود كشانید، برزورد عق

ها باشد بـه طـوري كـه    بیح از دیگر سرزمینهاي اجتماعی د و ناهنجاريهاي ناپسنبروز پدیده

( ظهـور  (4/436: 4911جا را بسیار آلوده و پر گناه  توصیف كردند )اشـپولر(  آن برزی از ناقدان

ن و پرزاشگري در میان مردم و اتی اهل هم ون فحح، دشنام، توهیاي ازالقی هبندوباريبی

هـاي  تنگناهاي اقتصادي ناشـی از درگیـري  »هاي ناپسند بود كه ل  این پدیدهاز جم ،علم و ادب
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مترق   ط یعی، چون زلزله، قحمی عات جناای از یک طرف و اوادث غیرمتعدد سیاسی و مناز

 ((21: 4982 ،)اسـینی  «دبخشـی زد و آن را شدت میبدان دامن می و زشكسالی از طرف دیگر

بدین جهت است كه علما هریک به نوب  زود از او اع ااكم بر جامعه نازرسند بودند و ایـن  

گياشـت، بنـابراین بـا هـر     تقیم مـی فردي و ااساسات و عواطف آنان اثر مسـ  همسائل بر عاطف

ز كه زود این توانستند در پی اصالح او اع نابسامان اجتماعی بودند( زوارزمی نیزاري كه میاب

شـد و ایـن انزجـار، در    تی منزجر میها را به چشم سر می دید از وجود چنین و عیناهمگونی

شد زبـانح رو بـه سـوي    گياشت و س ب میاو اع روای او اثرات نامملوبی میشخصیت و 

ی از ها از صراات لهجه برزوردار گردد و به تلخها و كجیشته باشد و در بیان كاستیتلخی دا

 ها را هجو كند و به باد دشنام بگیـرد( بـه عنـوان مثـار در ابیـات زیـر      پیروان آن ها یاد  كند،آن

دهـد،  تعلیم مـی  كند كه راه نادرست در پیح گرفته و آن را به فرزند زود نیزفقیهی را هجو می

 :4911 )الثعـال ی، كنـد  دوزخ می همراه فرزندش اوالشاعر با تماشاي این و   آن فقیه را به ه

1/294:) 

ثْجــْــرَنُهْنَاصــــــــــــــــــــــــــــتَرْٱبْجـــــــــَــــِْبرٌَْصیْ ـــُمْج اًْمر ْیَبهْجــــــــــــــــْــرَکَْعجـــــــــــــــــــَلُهَْوْترلْجـــــــــــــــبری اًُْْْْْْْْْمجِبر
ُخَلْ َْیدج ْیَْــــــــــــــالجَْْهَساعَْْْْْالنَّاَرْفـَرجداًْْْْْلَیجَسْیـَرجَضیْأنج ررْأوج  یَبهـــُقوَدَْحبْرـــــــــــــــــــــشج

دوست  او معتقد به ج ر است و فرزندش را هم ون زود، رافضی و معتقد به ج ر گردانیده است(»

دش( بـه همـراه زـود    ندارد كه در روز اشر به تنهایی وارد دوزخ شود، بنابراین دوست زود را )فرزن

شود تا اطرافیان او نس ت بـه  گاه این صراات لهجه و زبان تند وي باعث می( «دبر)به دوزخ( می

ض او زوارزمی با ابیاتی چنـد متعـر  ( مثال ابوبكر بستی هنگامی كه العمل نشان دهندعكسوي 

 (:  1/219دهد )همان: شده بود به وي چنین پاسخ می

یفَْْْْْْ َْخواَرزجَمْخر لر ْأهج ُْمجتَْــــــَکلجُبْعرنجَدْالجََْکَذاْالْهَوَْعاٍوَْعَویْمرنج ْهرداًْیـَعجوریــــــوجفر
ْرَأوجاــــــــُلُْودِّیْبْرــــــتـَُعاظرُمْفرعجلریْأهْجْْْْْ وریْأنج َْدأبُُهَْهجج َوَْمنج رریَْهجج ُْسُکوتریَْوَْهجج
ُوََْنجٌوَْوْإنَّنریْْْْْ َجج ُکُتواْفَاْلج ََْلَْأغجســـــــــَحَلفْجْفـَُقلجُت:ْٱسج وْرــــــــــــــــــْــرـُتْبرأنج َوْبرالنَّجج َْلْالنَّجج

طوركه سگ نیز، در هنگام كشد، همانچه بسا فردي از اهالی زوارزم كه از ترس فریاد می»

كند( دوستانم، هنگامی كه سكوت و ترک هجـو و ناسـزا را در برابـر    ترس، به شدت پارس می
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برایشان سـنگین و نـاگوار آمـد( مـن     كند مشاهده كردند، كسی كه بر س یل عادت، مرا هجو می

گفتم: زاموش باشید، كه هجو چون نجاست است و مـن سـوگند زـوردم كـه نجاسـت را بـا       

توان دریافت كه شـاعر تـا چـه انـدازه از     با دقت در این ابیات بُستی می«.ْنجاست زایل نسازم

نسـ ت بـه اكثـر    كند( زـوارزمی  زبان زوارزمی به تنگ آمده كه او را آشكارا به سگ تش یه می

هاي وي برایح ها و هجوگوییگفت و این ززم زبانپرده سخن میافراد اتی سیاستمداران بی

 نشین كردن و از میدان به دَر كردن او منتهی شد(زمراتی را به دن ار آورد كه بعدها به زانه

در  د راكـار كـه زـو   جوانی تازه دهد،رخ میاي تازه براي او مسئلهدر اوازر عمر زوارزمی 

داند بسیار اصرار دارد تا در كنار زان  استاد اقامت گزینـد و از جانـب   ظاهر مشتاق دیدار او می

ا بـا انـواع عتـاب و سـرزنح     اش ركند و نامـه نگاري میاو كسب فیال نماید و گاه با وي نامه

است  او باز ر ه(( زوارزمی كه از نیّت زودزواهان481-4/486: 4951 ،دهد )الحمويزینت می

اتمـالی او  هـاي ا او را بدهد و مـان  از سو اسـتفاده  باید كه با زبانی بسیار تند و صریح جواب 

الزمان اسـتق ار  وي از سخنان بدی  گوید(ن میكند و با او با ااترام سخگردد؛ ولی این نین نمی

او از  كنـد كـه  دهـد و بیـان مـی   الزمان از آن گالیه داشـت شـرح مـی   كند و آن ه را كه بدی می

رفتاري نكـرد؛ بلكـه در برابـر او عـرض ادب كـرد و بـه       الزمان  نارا ی نیست و با او بـد بدی 

 (:  430-488/ 4پازواست و جواب سالم او را داد و اق او را به جاي آورد )همان: 

ـــاَْما     ـــأمَّ ـــایـََقتریْإیَّـــاُسَْرغج َِ ُْم ـــنج ـــَشـــَکاُسَْســـیِّدریْمر ََْوَْتَکل فر َْفـََقـــدْجْيٍمْفرـــیْالجقرَیـــامر ـــَفمر َْکَفمـــاًْْلرـــَردِّْالسَّ ـــُه َوفـَیجُتـــُهَْحقَّ
ررَْماَِـَدرجُیَْعَلیجــهرْوَْ ــیِّدرْأبـریْأرجفَـ جْلَْجلَیجــهرْوََْوَصـلجُتْإَوَسـَفماًَْوِرَیامــاًَْعلَـیَِْــدج ـَرْالسَّ َْوََْعَلیجــهرَْغیـج ــمر رجفَـَ ْأَحــداًْالجَقاسر ُْکنجــُتْْر َمـا

ْأبُــوُسْالرَُّســوُمََْوْأم ــ َداُسْالتـَّــوجرَاَعلَــیَْمــنج ََْلْیـَعجــررُفِْریَ ــْسُهْالجَبتُــوُمََْوَْشــاهر ُــلَِّْمــنج ِرُلْبرامج ــَت َــاَْیشج َنجریــُل.....َْوْإََّ ْهَوْاْلج
َیجــَلَْعارریَــ َرْنـَعجـررُفْالج ــدرْا َ ج ََْوَْحجــُنْمر َیجـلر ـَـاْوَْْهالج ـَـاَََْلْبروََل ر ـاَمْبرأِـجَواْلر ََ ــررُفْالرِّ ـَـاََْوْنـَعج َفْلر ََ ْ ـَـا.....َْوْاَُْْمرـنج َواْلر أحج

ــرَاررَْعامَّــ حج ــُمْنریَّترــیْلررج ْبـَیجــنرهرمجَْخاصَّــهیـَعجَل ــنج ــرَْهََْوْلرَســیِّدریْمر ــنرْالجعرشج ُسج ْأَعــانَنریَْعلَــیُْمــرَادریْلَــُهََْوْنریَّترــیْفریــهرْمر ــْنج ْسََْف
ِجـــُتْلَـــُهَْمـــاْفرـــیْالجَ نریَّـــ ـــاَوزجُیَْمَســـافَْهبـََل ََ رَْْهََْوْ ـــیْبرالجُ َعاَرَضـــََْْوْإنْجسالجُقـــدج َْعلجمر َِرریـــیر َاَخـــذَْْهَِطَـــَ َْعَلـــیْ َْسَوُْســـوارْالجُ 

ضجطررَارْر ترَیاررَْبرَیدرْاَلج خج ْاَلج َِررییر ْ َْصَرفجُتَْعَنانریَْعنج
ُْنطجفَْ واًَْغدریُرَهاْْْْْْْْْْْْْْْْْسبرَقرَارَْْهَفَ اْالنـَّفجُسْإَلَّ َْکاَنَْصفج رج ُتَکدَّ  إذجْلَْج

ي سرورم و رئیسم در مـورد عـدم قیـام مـن )در برابـر او( و تظـاهر در       هااما در مورد گله»

جواب سالم به او كه س ب دلتنگی او شده بود، )باید بگویم كه( من كامالا اـق او را از جهـت   
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ام، ادا كـردم و كسـی را برتـر از او    سخن و سالم و برپازاستن )عرض ادب(، به اندازۀ توانـایی 

ا و من چنین قصدي هم نداشـتم كـه كسـی را بـر او كـه پـدرش       نشمردم مگر سید ابوالقاسم ر

رسور زدا )ص( و مادرش فاطم  بتور )س( و گواهانح تورات و انجیل است، ترجیح دهـم(  

شود( و شود )كارهاي كوچک نسیب او میو كسی كه ارزش اسب را نداند به پاالن مشغور می

شناسـیم و مـردم را بـا    سـت، مـی  به شكر زداوند آن اسب را در اـالی كـه از جـالر عـاري ا    

ها( و زداوند به نیت من در مورد همـ  بزرگـان و   یابیم نه با ابزار و ااوار آنسخنانشان در می

ام و نیت نیک مـن در  آزادگان، به زصوص سرورم، آگاه است( پس اگر زداوند مرا بر زواسته

ید و بـا آن فاصـل  مقـام و    عشرتی پیروز گرداند، آرزوهایم را به )اطالع( او زواهم رسانزوش

ها را رف  زواهم كرد( و اگـر راهـم را بسـتند و عـزم و     منزلت را از میان برزواهم داشت )گله

ام را به جانب درگیري و ازتالفـات سـو  ب ندنـد، لجـامم را از مسـیر ازتیـار، بـه ناچـار         اراده

ن زمـانی زالر اسـت   اي است در تاریكی )جنین(؛ آبشخور آبرزواهم گردانید( نفس آدمی نمفه

 «(كه )آدمی( آن را تیره نگرداند

الزمـان  انـب بـدی   هایی میان آن دو ردوبـدر شـد كـه از ج   ین بود كه پس از آن نامهو این ن

ـ  مشحون از پاسخآغشته به عتاب و سرزنح بود و از جانب زوارزمی  ه بـا  هایی ادی انـه و رندان

بررسـی چنـد نامـ  زـوارزمی بـه       بـا   بـا او( الزمان براي دیدار ظاهر كردن اهداف اقیقی بدی 

الزمان را هجو نكرد و كه چرا وي با زبان صریح زود بدی شود سؤار ممرح میالزمان این بدی 

در عوض جانب ادب را رعایت كرد؟ زوارزمی شخصی بسیار زیرک بـود و چـون از اهـداف    

گـاه  اهی داشـت، هـیی  به زوبی آگـ ورزي دشمنان زود مِ پشت پرده با ز ر بود و از غرضشو

او كه اصـرار داشـت   طل ی دعوت نكرد و تنها در برابر ت ندَرید و آن جوان را به م ارزهعف هپرد

ها زود را به او نزدیک كند و از روي فرصت م ـارزه را شـروع كنـد بسـیار بـا      تا با این نیرنگ

 متانت برزورد كرد(

دن بـه  لج از است و براي رسـی  الزم به اكر است كه زوارزمی داراي شخصیتی یک دنده و

( (1/100: 4931، زلكـان ابـن ) كـرد اصرار و پافشاري می هایحههایح و هم نین اث ات گفتزواسته

هـاي  هـایی كـه در رد درزواسـت   ونِ نامـه هایی از این بخح از شخصیّت او را در مضـم وهجل
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گـاه بـراي رسـیدن بـه     توان یافـت( زـوارزمی   می الزمان بود و پیح از این بدان اشاره شدبدی 

اگر به هـدفح   كرد تا جایی كههدف زود هم ون كسب مار از دربار والیان چنان پافشاري می

و یـا هجـو و    سـرزنح  هنار ایتی زویح را به شیو شدیافت و چیزي عایدش نمیدست نمی

دن وي در كسـب مـار از دربـار وزیـر     كرد( این ویژگی او بـه هنگـام ناامیدشـ   می تمسخر ابراز

 (:1/201: وعلی بلعمی قابل فهم است )الثعال یاب

ُْ َْوَْشْیج َوَْعاٌرَْعَلیْاللََّمانر َُْغٌْیَْْْْْْْْْْْْْْْْْْوْهج َْوْالَعْیج َْذاْالجبَـلجَع ری  ْإنَّ
َوْالجُْ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْفـَهج ٍ ُْحنَـْیج ُفَّیج ِبر ََاهرفًْ ْ َْیُکنج ُْــــــــــــــــإنج َْوْاللََّماُنُْحنَـْیج  ف 

بلغمی: آب دهان و بینی( و عـار و ننگـی    ←ین بلعمی است كه عین آن غین گشته است )بلعمیا»

ارزش است( و ل است )بیآگاهی ندارد، پس بداند كه او نع اگر او از نعلین انین است بر این روزگار(

بـه  ایـن لج ـازي و اصـرار او بـا دیگـران      «( اي ن رده اسـت( این زمانه، چون انین است )از او بهره

هـا نیـز   آن افـزود و در مقابـل،  د دشمنان او میزصوص با بزرگان اكومت روز به روز بر تعدا

 ردند(كدریغ نمی شدند و از هیی كوششی در این راهبا یكدیگر متحد می براي ساكت كردن او

بسـیار سـختی كشـیده بـود(      زوارزمی از همان اوان جوانی تا بـه هنگـام پیـري و فرتـوتی    

( و 449: 4942، هـا بـود )الخـوارزمی   گی او كـه مـرگ پـدر نیـز یكـی از آن     هاي زنـد مصی ت

و اـرص و  ( 4/425: 4361)السـیوطی،  هاي سفر كه از آغاز نوجوانی با او همـراه بـود   سختی

هـاي  د وي با ناهنجـاري و هم نین برزور( 490: 4351)الشافعی، طم  بسیار او در كسب مار 

و از همه مهمتر نرسیدن به مقصود مـورد   (1/294: 4911 )الثعال ی،اجتماعی در جوام  مختلف 

هاي طوالنی را پیموده بـود، از او شخصـی پرزاشـگر    ر در زندگیح كه به زاطر آن مسافتنظ

هاي شـدید نشـان داد،   العملابر هرگونه نامالیمات از زود عكسسازته بود به طوري كه در بر

ها به شكل هجو در آثارش نمـود پیـدا كـرده    متهایی از تأثیرات این نامالیجلوهاي كه به گونه

( كـه  538: 4128 ،است؛ زیرا بخح بزرگی از آثارش به قالـب هجـو ازتصـاص دارد )الضـیف    

هاي شخصیّتی، ط یعی است اوست( با توجه به این ویژگی هرانپرزاشگ هزود برزاسته از روای

ایـن   اشـد و در پایـان نیـز   كه زوارزمی بیشتر اوقات مشغور درگیري با اقشار مختلف جامعه ب

 ان او پایان پيیرد(ها به زیدرگیري
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( 5/650: 4985 ،الزمان به چند شهر سفر نمود )السـمعانی كه بدی از سوي دیگر، پس از این

جا صـااب شـهرت   ت دائمی زود انتخاب كند كه در آندر این اندیشه بود تا مكانی براي اقام

یابد، به همین دلیل نیشابور را مكـان مناسـ ی بـراي     شود و به مناف  اقتصادي مملوب نیز دست

 آن هرسیدن به اهداف زود یافت و همواره در این فكر بود كه راهی بیابد تـا بتوانـد بـه وسـیل    

نگاري راي رسیدن به این هدف را در نامهجا ماندگار شود( بنابراین تنها راه ببراي همیشه در آن

تی ق ـل در  نوع نیرنگ و تظاهر دیـد؛ امـا زـوارزمی از مـد    كردن در او با هر با زوارزمی و نرم

جا رال اقامت افكنده بود و به جاه و مقامی رسیده بود و رؤیاهـایح را بـه واقعیّـت پیونـد     آن

اش بـه آن  بـه  دلیـل عالقـه    داده بود( ال ته الزم به اكر است كه ماندگاري زوارزمی در نیشابور

یابی به اهداف مـادي ن ـود بلكـه ایـن     راي دستاي بوسیلهشابور براي او فقط شهر نیز بود و نی

و از سوي دیگر  (19: 4942 ،عالقه و الفت بدین شهر در آثارش نیز نمود پیدا كرد )الخوارزمی

از  كـه به این س ب بود كه نیشابور فواید مادي و معنوي دیگري هـم داشـت، از آن جملـه ایـن    

ـ  نین در آنو هم  جا صااب مار و منار می شدجانب رئیس آن دان میكـالی  جا از جانـب زان

هـا دوسـت    ی به آن( و با توجه به ارادت قل201-206/ 1: 4911 كرد )الثعال ی،كسب فیال می

جـا را تـرک كنـد؛ بـه     یط اقامتی بی دردسر فراهم آید آننداشت كه اگر برایح در نیشابور شرا

ی است كه وي دیگر نیازي نداشت كـه  جا اصرار ورزید( این در االبر اقامت در آن همین دلیل

جا براي كسب شهرت به دن ار چیره شـدن  در كند و در آنمجلس ادبی گرد آورد و با كسی ج

آمـد كـه شخصـی هم ـون     ه اكر است كه بـر زـوارزمی گـران مـی    بر زصم باشد( ال ته الزم ب

ود این اجـازه را  ها فاصله دارد به زفتالزمان كه هنوز به دلیل جوانی تا كسب شهرت مسای بد

 كـه فكـر غل ـه بـر او را در اهـن زـود      دهد تا با عالم نیشابور م ااثه كند، چـه رسـد بـه ایـن    

 بپروراند( 

زوارزمی شخصی اكیم و مجرب به شمار می آمد( سفرهاي فراوان او بـه سـرزمین هـاي    

وم یی بـا آداب و رسـ  ( او را شخصی دنیا دیده سازته بـود و آشـنا  201-1/201مختلف )همان: 

س ب افـزایح   افزود و هم نین طور عمر او نیزروز میبر معلومات او روزبه هاي مختلفملت

بـه ایـن نتیجـه     گـياریم این موارد را كنار هـم مـی   ها و معلوماتح گشته بود( وقتی هم تجربه
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د دن ار آن باشد كه زـو  گاه ن اید بهت، به هییرسیم كه قاعدتاا فردي با این و عیّت و موقعیّمی

ر دهـد و آن هـم   شود قرااسزا و دشنام در آن یافت نمیاي كه چیزي جز نهاي ادبیرا در جدر

بـه گـواه تـاریخ،     تجربه قرار گیرد كه از همـه نظـر بـا او نـاهمگون اسـت(     در مقابل جوانی بی

تـر  تردهسای  فضلح بر دیگران گسـ  گياشتپا به سن می زوارزمی با گير زمان هر چه قدر كه

ليا از چنین شخصی بسیار بعید است كه براي نیل به اهـداف مـادي    (؛1/208همان: ) گشتمی

الزمان به تازگی بـا  دیگري جدر كند( این در االی است كه بدی  توا   را بر یک سو نهد و با

وي  (دنیاي ادب آشنا شده و چند ص اای بیح ن ود كه پاي در عرصـ  علـم و ادب نهـاده بـود    

دهد تا پا به عرصـ  م ـارزۀ ادبـی بـا     از غرور، به زویشتن جرأت می رشارچون جوان بود و س

در آثارشـان   زوارزمی بنهد( ممكن است این نكته به اهن برسد كه چـون هـر دوي ایـن افـراد    

تـوان تنهـا   ( مغرور هسـتند و نمـی  402: ؛ الهمدانی290-1/249كردند )الثعال ی: فروشی میفخر

ی كرد( پاسخ ما در رد این انگاره این است كه درست است كـه  ر تلقالزمان را مقصّر و متك بدی 

وط بـه ق ـل   ها مربسراییی اكثر این فخریهشود ولراوانی دیده میدر اشعار زوارزمی فخریات ف

نـین در آن زمـان او ادی ـی بـود     ( و هم (1/241)الثعـال ی:   الزمـان اسـت  از مناظرات او با بدی 

شـد؛  ا غرور و تك ر در وجود زود مـی گرفت و مان  نفومی آور، پس باید كه جانب ادب رانام

الزمان بعد از مناظرات او با زوارزمی نگاشته شد( او كه تا ق ل وي دیگر اكثر فخریات بدی از س

وي بـه مقـدار   از این واقعه چندان اثري از زود بر جاي ننهاده بود هنوز آثار منثور و یا منظـوم  

هایی دربـارۀ  ستایحاگر هم چیزي به رشت  تحریر آورده بود تنها  اي نرسیده بود وقابل مالاظه

الزمـان كـه بـه    سرایی بدی فخریه ( با هم  این تفاصیل(56و98: الهمدانی) دوستان و بزرگان بود

ــته     ــابور نگاش ــه نیش ــد از ورود او ب ــودبرتربینی او دارد بع ــرور و ز ــه در غ ــتم ریش ــور ا  ط

 شد(

یان زوارزمی و همدانی گفته ااتی مؤثر در پیدایح مناظرات م هزمین هاز آن چه تاكنون دربار

 ههـاي ازالقـی و رفتـاري در دو نقمـ    از لحاظ ویژگیتوان دریافت كه دو طرف مناظره شد می

سزایی در بروز منـاظرات  قرار داشتند كه این امر تأثیر بهروانی در برابر یكدیگر -مخالف روای

 میان آن دو داشت(



 117                               (((بررسی اس اب پیدایح مناظرات میان                                       مهفت سال  

 مذهبی هزمین .3-2-2

بور در آن دوران داراي دو جریان ميه ی مهم یعنی انفی و شافعی بـود و پیـروان هـر    نیشا

( (412: 4984فروزانی، ) هاي دینی مشغور بودندآزادي كامل به فعالیت دو به موازات یكدیگر و با

در آن هنگام و تحت آن شرایط، ميهب شیعه كه مدت زیادي تحت فشار اهل سـنّت نتوانسـته   

بویـه در  بالندگی یافت( بـه قـدرت رسـیدن آر    جا توان رشد و، در آنعالیت كندبود به آزادي ف

همسایگی نیشابور و تسلط ایشان بر بغداد، مركز زالفت اسالم، عامل مهمّ رشد این ميهب در 

از دیگر سو، رواج آزادي اندیشه در عهد سـامانیان سـ ب    ((429: 4914)جعفریان،  نیشابور بود

( این امر در تقویـت روایـه   (1/463: 4912)فراي،  ان نیشابور افزوده گرددشد تا بر تعداد شیعی

جا بـه پشـتوان  اكومـت    دشان سخت موثّر افتاد( شیعیان آنو اعتماد به نفس آنان در بیان عقای

جـواري و برزـی مالاظـات    غرب، مخصوصاا در ایام سامانیان كه به جهت اسن هـم  توانمند

ــ  سیاســی ــات اــار شــیعیان را م ــد، از یمراع ــد نمودن ــيه ی برزــوردار بودن ــل م  آزادي كام

ولـی بـا    ؛سیاستمداران آن عهد هر چند كه از ميهب سـنت و جماعـت امایـت مـی كردنـد     »

هاي دینـی و اجتمـاعی   فعالیت كردند و مان مالیمت و صلح رفتار می شیعیان هم تا ادودي به

: 4984 ،)فروزانـی « شـدند ینمـ  سـازت را متوجه اركان اكومت ایشان نمی آن گروه كه زیانی

گیـري بـر عقایـدش    اا ـر بـه تحمـل زـرده     (( و به همین دلیل است كه زوارزمی412-411

ات مـيهب مخـالف   اي با صراات بر اعتقـاد ی واهمهآمد بدون هیشد و هرگاه به زشم مینمی

ي اي براهجو صحابه بگشاید كه چنین مسئله كرد زبان بهتازت و گاهی نیز جرأت میزود می

معتقدان اهل سنّت و زصوصاا متعص ان این قشر ميه ی امري غیر قابل بخشـح و نـاگوار بـود    

 ((9/431: 4144)الصفدي( 

ري كـرد و بـه یـا   یاظهـار مـ   ميهب غالباو در آن شرایط با این صراات زشم زود را بر 

هـاي  دردر جـ  كارگیري الفاظ و اصمالاات زی ـا و قـان  كننـده   استعداد زدادادي و توانایی به

وانسـت بـر اعتقـادات و م ـانی مـيه ی و      یافت و به رااتـی مـی   ت دست میميه ی به موفقیّ

عقیدتی عامه بتازد و مقدسات آنان را زیر سؤار ب ـرد و در مقابـل بـا زبـان شـعر و بـه كمـک        

اش در توجیـه و تث یـت عقایـد اهنـی     تش یهات و استعارات و كنایات و نحو مستحكم كالمح
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و بـر تعـداد مخالفـان وي     نین امري نارااتی افـراد زیـادي را بـه دن ـار داشـت     موفق گردد( چ

افزود، عدۀ زیادي كه از نظر علمی و ادبی و قوۀ بیان نسـ ت بـه زـوارزمی  ـعیف بودنـد      می

او زبان در كام كشد و دست هم ون ماري ززم زورده مترصد فرصتی بودند تا كاري كنند كه 

و محدث سـنی   سو زوارزمی كه در میان ان وهی عالم، فقیه، قا یتازي بردارد( از دیگر از یكه

هاي مـيه ی در  رار گرفت؛ زیرا كه در آن عهد درگیريها قمورد ستیز آن كردميهب زندگی می

( و این مناقشـات از صـراات لهجـه و    6/945: 4918 ،ابثیر)ابنمیان مردم شیوع پیدا كرده بود 

ليا در چنین شرایمی مخالف بودن ميهب و اعتقـاد طـرفین   آزادي بیان شگفتی برزوردار بود؛ 

تـر شـدن     آنان زمین  مهمی بـراي عمیـق  مناظره از یک سو و تعص ات ميه ی و صراات لهج

 هاي لفظی طرفین بود كه به مناظرۀ مورد بحث ما انجامید(ها و درگیريمخالفت

 زمینۀ علمی .3-2-3

رشید زالفت بغـداد و  تند دورۀ غروب زوالزمان به مناظره پرداززوارزمی و بدی زمانی كه 

بود و این امر باعث شدت گـزفتن  هاي مستقل در غرب و شرق عالم اسالمی پیدایح اكومت

( و بدین صورت بود كـه زبـان   566: 4121 ،لضیفگردید )اهاي سیاسی و علمی و ادبی رقابت

بـا پیـدایح   هـاي وقـت گشـت(    اصلی رقابت میان سردمداران اكومتو ادب عربی از عوامل 

مجـالس علـم و ادب هـر    روز رو به فزونی نهاد و د دانشمندان و ادی ان روزبهچنین جوي تعدا

( زـوارزمی كـه بـا تث یـت موقعیـت      (18: 4356)امین،  دوستان بودمملو  از دانح هایک از آن

زویح در نیشابور توانست شهرت زـوبی كسـب كنـد و بـه جـاه و مقـامی برسـد، بـه نحـو          

برتري را از اقران و همتایان زویح ربـود و یكـه تـاز میـدان علـم و ادب و       چشمگیري گوي

فرهنگ گشت( او كه هم فقیه بود و هم شاعر و هم نویسنده بود توانست شهسوار میدان علم و 

در چنین شرایمی كـه هـركس بـراي رسـیدن بـه       ((1/224: 4911)الثعال ی(  ادب نیشابور گردد

ت هایی منفی نیز بین طال ان علم وادب و جاه و مقام شروع كرد رقابتالش میمقصود زویح  

در  شـدند ماندند و سَرزورده مـی به تجلی نمود( كسانی كه در این میدان تازت و تاز عقب می

شدند تا شرایمی را فراهم آورند كه ك ر و غرور زوارزمی را در هم شكنند و او را از پی آن می

آرامح درونی یابنـد( از دیگـر سـو زـوارزمی هم ـون      عرش به فرش بكشند و به این ترتیب 
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دیگر دانشمندان هم عصرش مشغور تعلیم نوآموزان و شیفتگان علم و دانـح بـود و شـاگردان    

هاي مختلف براي كسب ها از سرزمینطوري كه هر كدام از آن( به1/210همان: زیادي داشت )

كننـد  نـد تـا از مجلـس او اسـتفاده     منـد بود شرفیاب شدند و بسیار عالقه فیال از محضر استاد

 ((1/214)همان: 

ها در نیشابور گـوي سـ قت از دیگـر    زوارزمی كه مدت با توجه به تو یحاتی كه داده شد

داري و میدانتازي هها باالتر بود، یكّیگاه علمی و ادبی او بسیار از آندانشمندان ربوده بود و جا

نیز بدان ا افه شد و آن تعداد و تكثر طرفداران  ل  دیگرياو جمعی را ناراات كرد( اكنون مسأ

و شاگردان زوارزمی بود( این شـور و هیجـان در كسـب علـم از جانـب شـاگردان زـوارزمی        

طوري كه در فكر این بودند كه به ادت واداشتگر دانشمندان را به اس( دی208-1/201)همان: 

برنامه اي را ترتیـب دهنـد كـه دیگـر      مجالس او را بر هم زنند و بازار كار وي را كساد كنند یا

زوارزمی توان تدریس نداشته باشد و كسی براي كسب دانح دور او گرد نیایـد( لـيا تـدبیري    

الزمان كه در سرش باد جوانی و هـواي پیشـرفت و   د تا فردي با استعداد هم ون بدی اندیشیدن

صـیت، مـيهب، میـزان    اي ترتیب دهند كه به شخرت است را جلو بیندازند و مناظرهكسب شه

انـت شـود و اگـر زـوارزمی نیـز بـا       علم و دانح، وجاهت و جایگـاه اجتمـاعی زـوارزمی اه   

چنگ ب ینـد،  هم تجربهزود را با یک جوان زام و بی كارگیري الفاظ ركیک و هجوهاي زنندهبه

لمی و برتري ع اینهمان جوان تنزر پیدا كند و در نظر عام اقیر و ناچیز جلوه كند( ليا  تا اد

هـا بـر سـر قـدرت و     ینـه تـوزي  هـا و ك ر نیشابور و بروز اسـادت ادبی و جایگاه زوارزمی د

 اي بود(اما بسیار مهم بروز چنین مناظرهزمین  پنهان  ،موقعیت

 سیاسی هزمین .3-2-4

هاي مسـتقل در اطـراف تشـكیل شـد     ومتبعد از آنكه زالفت بغداد رو به افور نهاد و اك

ن عربی و امور سیاسی برقرار شد، به نحوي كه این زبان از اـوزۀ  پیوند بسیار محكمی میان زبا

اصـلی رقابـت میـان    اي سیاسی به زود گرفـت و از عوامـل   ن و اعتقاد پا فراتر نهاد و چهرهدی

هـا تعـداد   ( با توجه به افزایح والیت(39: 4388)عموي،  هاي وقت گشتسردمداران اكومت

هاد و هریک در تالش بودنـد كـه زـود را بـه دربـاري      شاعران و نویسندگان نیز رو به فزونی ن
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همه جان   فرمانروایـان  ( امایت (9: 2005)طیاره،  برسانند و در آن جا صااب موقعیت گردند

كـه  ها از اهل علم و ادب زود بر رونق زبـان عربـی افـزود( زـوارزمی بعـد از ایـن      این والیت

: 4911 ،جا زدمت كرد )الثعـال ی والیان آندربار هاي مختلفی را تجربه كرد و مدتی در سرزمین

جا در پی كسب شهرت گشت( امت دانست و در آن( نیشابور را بهترین جا براي اق1/205-208

؛ زیرا كه او چندان دادن امر او را آزار مینیشابور در آن عهد تحت فرمانروایی سامانیان بود و ای

انیان از لحاظ ميه ی و اعتقادي مخالف بود و ها نداشت و از همان ابتدا با سامدر زوشی از آن

داد و هم نـین  فان ميه ح را مورد دشنام قرار میچون بر ميهب زویح تعصب داشت، مخال

كه ابوالحسن عُت ی، وزیر سامانیان، كه به اق از زوارزمی به زشـم آمـده بـود، تـاشِ     بعد از آن

-9/435: 4144 وقیف كند )الصفدي،ت ااجب، ااكم وقت نیشابور، را مأمور كرد تا اموار او را

بـدین   دانسـت انیان را س ب اندوه زود میزده شد و سام( زوارزمی بسیار اندوهگین و غم436

هـا را مـورد   بـا نـامالیمتی بـر كاغـي نهـاد و آن      ها قلم زویح راصورت بود كه در وصف آن

اعتقادات مـيه ی اهـل   زوارزمی بر  ((295-1/291: 4911سرزنح و مالمت قرار داد )الثعال ی( 

دو چندان شد و بدین  هات بودند، زشم آنبرد و چون ااكمان سامانی اهل سنّسنّت هجوم می

هاي سیاسی او عجین شـد و بـراي او كـه در    هاي ميه ی زوارزمی با درگیريصورت درگیري

ومتی سـردمداران اكـ  بنـابراین   ساز شد(، بسیار زمرنیشابور نس ت به اهل سنّت در اقلیّت بود

تـر  سـیار پـایین  هـا ب متی از آنگاه كه مشاهده كردند شخصی كه از لحاظ مقام و منصب اكوآن

دهد، در گیرد و اتی دشنامشان میمیگیرد و عقایدشان را به باد سخره ها زرده میبر آن است

و نـیح   هاي او را بگیرندبتوانند به وسیل  آن جلوي تندرويالی بیابند كه فكر فرو رفتند تا راه

 زبان او را قم  كنند(  

با توجه به تمامی آن چه پیح از این شرح دادیم سرانجام جمعی از علما، فقهـا، بزرگـان و   

كه بتوانند بـه وسـیل  آن    اي بریزندكري كردند تا برنامهفجار سیاسی دور هم گرد آمدند و همر

ه بود به زوشحالی م ـدر  هاي گيشت  زود را كه زوارزمی بر در و جان آنان اک كردنارااتی

الزمان نیز قصد ورود به نیشابور دارد و بر اقامت كنار زوارزمی گاه كه دیدند كه بدی كنند و آن
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او را بهترین گزینه براي درگیري و زُرد كردن زوارزمی دانستند و چنین شـد كـه    ،اصرار دارد

 داستان مناظرات میان آن دو را رقم زدند(

 شروع مناظره .3-3

( و علـت ورود او بـه   1/251: 4911ق وارد نیشـابور شـد )الثعـال ی،    982مان در سـار  الزبدی 

: 4830جا بنابر گفته و اظهار نظر زود وي كسب فیال از محضر استاد بیان شده بود )اإلفندي، آن

( در االی كه علت اصلی این امر، محقّق شدن اهداف اسودان ، بدزواهان و معانـدان  428-423

مان طور كه پیح از این گفته شد نیشابور در آن زمان از مهمتـرین مراكـز علمـی    زوارزمی بود( ه

جا را بهتـرین مكـان بـراي منـاظرۀ     رفت، بنابراین معاندان زوارزمی آنقلمرو سامانیان به شمار می

الزمان یافتند؛ زیرا كه زوارزمی در آن جا اضـور داشـت و اگـر در جـایی دیگـر      بین وي و بدی 

آمد و هم نـین نیشـابور مهـد علـم و ادب بـود و بـه       جا نمیشد شاید او به آنمیمناظره تشكیل 

دوستان براي تماشـاي آن  گياري كردند تا كه دانحهمین دلیل این مجلس را به نام محفل ادبی نام

شد، محیمی بـود كـه تعـداد اهـل     جم  گردند( عالوه بر این محیمی كه مجلس در آن برگزار می

جـا را در  ها بسیار با نفـواتر از شـیعیان بودنـد و اركـان اكـومتی آن     عه بود( آنسنّت بیشتر از شی

دست داشتند، بنـابراین چگـونگی برپـایی منـاظره و تعیـین مكـان آن و اتـی اتفاقـات درون آن         

هاي ق لی انجام پيیرفت( از سوي دیگـر اریـف زـوارزمی در منـاظره،     ریزيمغر انه و با برنامه

افراد بود كه اتی اهل نیشابور هـم ن ـود( در ایـن صـورت اگـر در ایـن        شخصی غیر از زود این

افتـد و مـردم   م ااثات زوارزمی پیروز شود هیی اتفاق زاصی در جهـت ترقـی زـوارزمی نمـی    

زواهند گفت كه عالم نیشابور بر جوانی ناپخته غل ه كرد و بدین شكل این افراد به طـور مسـتقیم   

كردنـد و  دند، بلكه جـوانی بیگانـه را سـپر بـالي زـود مـی      زورو مثل همیشه از او شكست نمی

شود زیرا كه او جوان است و ناپخته و مقابل او عـالمی  هم نین، زیانی براي آن جوان ااصل نمی

یابند هاي دیرین  زود دست میها به زواستهالزمان پیروز میدان شود آناست با تجربه( و اگر بدی 

 افتد(گردد و از عرش به فرش فرو میون میو بدین شكل زوارزمی زوار و زب

بزرگـان نیشـابور و در اضـور جمعـی كثیـر از       هبدین سان مناظرات طی دو جلسه در زان

و تحریـک   از ق ـل طرااـی شـده    هعلما، ادبا، فقیهان و قا یان برجسته برگزار شـد و بـا نقشـ   
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ن وي به پایان رسید( ایـن امـر   الزمان و اامیامناظرات در ظاهر با پیروزي بدی  الزمان، اینبدی 

آن روزگار از قضایاي نهفته و زوایاي پنهان مناظرات باز ر ن ودند چنـدان نگـران    هكه مردم عام

كـه  امّا متأسفانه اكثر ناقدان ادب نیز دیدگاهی هم ون عوام داشـتند و بـدون ایـن    ؛كننده نیست

انصـافی بـر   مـار بـی  ، بـا ك شرایط وآداب مناظره را بسنجند و در جستجوي عوامـل آن باشـند  

: 4128مهري شدید قرار دادنـد )الضـیف(   رأي دادند و زوارزمی را مورد بی الزمانپیروزي بدی 

و(((( این در االی است كه ثعال ی كه از یک سو شاگرد زوارزمی  598: 4984؛ الفازوري( 661

ب مناظره پیروز و مغلوالزمان بود نظري دیگر دارد، ط ق نظر او این ر سو دوست بدی و از دیگ

سـت او ااعـان   جا بر برتري زوارزمی و برزی دیگر بر شكنداشت؛ زیرا برزی از اا رین آن

محتاط وي است كه هم رعایـت   هروای ه(( ال ته این رأي از یک سو زاد1/258: داشتند )الثعال ی

أي اار استاد زود را كرد و هم زاطر دوست زود را مكدر نسازت و بـدین صـورت هـیی ر   

قاطعی در این باره صادر نكرد، و از دیگر سو كم بودن سن او در آن زمان و سفر بـه بخـارا در   

 ((233: 4982اضور در محضر ادی ان بزرگ را نداد )اسینی(  همناظرات، به وي اجاز هبح وا

ادب برجاي نهاد و ااهان مـردم را بـه    هبازتابی شگرف در صحن این نین شد كه این مناظره

دو اثر كامالا متفاوت از زود باقی گياشت، اثر مث ت آن كه از یک سـو  جلب كرد و  دسوي زو

ادب عربـی بـود و از دیگـر سـو      هباعث ا افه شدن چند بیت شعر و چند سمر نثر در گنجینـ 

در گشت به طوري كه آن را به فار نیـک گرفتنـد و   یج آن س ب زوشحالی اسودان كین بهنتا

ها بود براي همیشه از سربرگ دند و اتفاقاتی را كه به زیان آنیاد كربراي همیشه از آن به نیكی 

كه تنها بر زوارزمی نمـودار شـد و زـاطرش را مكـدر      مناظرهو اثر منفی  ،تاریخ ايف كردند

نشین كرد و دیري نپایید كـه بـه مـرگ    ا از زندگی او ربود و او را زانهسازت و صفا و رونق ر

الزمان كه از پیامدهاي مناظره زشنود بود با شـنیدن ز ـر   بدی (( 1/258وي منجر شد )الثعال ی: 

مرگ او چنین ابراز داشت مرگ زوارزمی فرصت را غنیمت شمرد و شادمانی زود را نس ت به 

 (:15: 4924)الهمدانی، 

ْنـََفٍسَْخافرٍتْْْْْْْْْْْْْْْ َْک َْـــَوْلَبیْجَْْحَنانـَیجَکْمرنج ٍْدْثَابرتْرـــــــَکَْعنج
َْکیجَفَْذاْْْْْْْْْْْْْْْْْوَْأبَابَْ َْوُِْلج ٍرْٱْسجَ ج َ عَْْکج ُتِْبررسج ْالصَّامرتْرْهَلسج
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َْصامتْر َلُهْابـجُنَکْمنج َْماََْْْْْْْْْْْْْْْْْتَ َّ َنْاُللجنر  ََتَ َّلجُتْْفریَکْمر
ین انـدوه پایـدارم، تـو را پاسـخ     كنم و به زاطر اه به انتها رسیده، پیوسته رام میت كبر این نفس»

هـاي انسـان   ایم ممكن است، در االی كه مـن گـوش  گویم( اي ابوبكر بشنو و بگو چگونه شنیدن بریم

 «(قدر بار اندوه بر دوش كشیدم كه فرزندت طال ونقره بر دوش كشیدساكت نیستم( من در مرگ تو آن

 نتیجه

ن تـرین اسـ اب پیـدایح منـاظرات میـا     چه در این گفتـار بیـان شـد، از مهـم    از مجموع آن 

 توان به موارد زیر اشاره كرد:الزمان میوارزمی و بدی ز

هاي ازالقی هم ـون فحـح،   بندوباريز این مناظره ع ارتند از: شیوع بیبرو ااتیعوامل ( 4

زـوارزمی در بیـان او ـاع نابسـامان      هناسزا، توهین و پرزاشگري در نیشابور؛ صـراات لهجـ  

هجوگویی شدید و تند زوارزمی نس ت ها، یاجتماعی و ززم زبان زدن به عامالن این ناهمگون

 تمسخر والیان و ها،نعمتان آناشراف و ولی هنابهنجار به زصوص ط ق ط قات اجتماعی هبه هم

اصرار و پافشاري زیـاد زـوارزمی    گشت،ها دست زالی برمیوزیرانی كه زوارزمی از دربار آن

ي تنـد در برابـر هرگونـه    هاالعمل، پرزاشگري زوارزمی و عكسبراي رسیدن به هدف زویح

در نیشـابور و كسـب شـهرت در آن جـا، گسـتازی       الزمان براي اقامـت نامالیمات، تالش بدی 

تحریـک بـدی     الزمان، وتجربگی و غرور بدی  ت به دشنام به ادی ی فرتوت؛ زامالزمان نسبدی 

 الزمان توسط معاندان زوارزمی(

زـوارزمی در هجـو    هپروایانو رفتار بی و ادیبميه ی در مورد این د-ازتالفات عقیدتی( 2

 ميه ی این مناظرات گشت( هبزرگان سنّی و امله به عقاید ميه ی آنان، باعث تشدید زمین

در كنـار عـدم    جایگاه علمی واالي زوارزمی و افزایح روزافـزون تعـداد شـاگردان وي   ( 9

دارج براي دستیابی بـه مـ  و تالش  -به زاطر سن كم–علم و ادب  هالزمان در اوزشهرت بدی 

 علمی پیدایح این مناظرات داشت( هسزایی در زمینباال توسط او، تأثیر به

ها توسـط او و هم نـین اسـادت ایشـان     هجو آن درگیري زوارزمی با رجار سیاسی و( 1

 سیاسی مناظرات را تقویت كرد( هزمین ،نس ت به وي
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سـار و هم نـین   یده و شخصی كهنرس برگزاري م ااثه میان جوان مغرور تازه به دوران( 5

جا و دعوت اكثر بزرگـان بـراي   و برگزاري آن در زان  بزرگان آن انتخاب نیشابور براي مناظره

تماشاي م ارزه و سوق دادن م ااثات در همان جهت نقمـ   ـعف زـوارزمی، یعنـی  ـعف      

مدي بودن تشكیل همه بیانگر ع ،سراییهم نین برپایی آن بر اساس بدیهه اافظه و فراموشی و

 مناظرات است(

ف و اغراض دو طرف مناظره با در كنار هم قرار دادن علل و عوامل ظاهري و باطنی و اهدا

ادبی اگر چه در ظـاهر   هتوان دریافت كه در این مجادلمی این دسیسه ههاي پشت پردو سیاست

ک سـیاه نشـاندند؛   زوارزمی را مفتضح نمودند و با وجود علم و دانح بی نظیرش او را به زـا 

 آلـود مقمعـی و مصـلحت  ي هـا قیقی این میدان بود و این اق كشـی ولی در واق  او قهرمان ا

چیزي نیست كه تاریخ آن را به فراموشی بسپارد و از منظر قضاوت آیندگان هرگز پاک نخواهد 

 شد(

 ابنامهتک

 الف(منابع عربی

 (هدارالكتب العلمی :بیروت( 2ط ((. الکامل فی التأریخق4101) (ابن ابثیر

( 9( تحقیق: ع اس، إاسان( طوفیات األعیان وأنباء أبناء الزمانم(( 4311) (زلكان، أامد بن محمدابن

 بیروت: دارصادر(

 ( بیروت: دارالفكر(4( طالمختصر فی أخبار البشرم(( 4356) (أبوالفدا 

 . هوالیالعارف : مهالقاهرزمان. و البیان عن رسائل بدیع ال یکشف المعان م((4830) (إبراهیم، دياإلفن

 زلف( ه: مم عه( القاهر1( طظهر اإلسالمم(( 4356) (امین، أامد

( دمشـق:  9( تحقیـق: المنجـی، محمـد بـن تاویـت( ط     أخالق الوزیریین م((4365) (، أبوایانيالتواید

 (یالعرب یالمجم  العلم

 یمحمـد محیـ  ، حقیق: ع دالحمیدت( الدهرفی محاسن أهل العصر هیتیم ق((4911) (، أبومنصوریالثعال 

 : دارإایا (هالدین( القاهر

 الخانجی( ه: مكت ه( القاهر4( تحقیق: هارون، ع دالسالم( طالرسائلم(( 4361) (بوعثمانأالجااظ، 
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 : دارالمأمون(هالقاهر( معجم األدباء ق((4951) (، یاقوتيالحمو

 (ه( مصر: السعاد4( طمعجم البلدان (م(4306) (_______

 (هالعثمانی هالمم ع: ه( القاهر2ط (الرسائلق(( 4942) (، أبوبكریارزمالخو

 ( طهران: سروش(4( طتجارب األممم(( 2004) (مسكویه، ابنيالراز

علملی پژوهشلی دانشلگاه     هفصللنام ش(( المدح فی شعر المتن ی ومیزاتـه(  4989) (زركوب، منصوره

 (403-11( صص 52( ع41( سالزهراء

 (هالمعارف العثمانی هایدرآباد: دائر( 4ط( األنسابق(( 4985) (صور، محمد بن منیالسمعان

عیسـی   ه: مم عه( القاهر4( طهفی طبقات اللغویین والنحا هالوعا هبغیم(( 4361) (السیوطی، جالر الدین

 الحل ی(

( بغـداد: ط ـ    4( تحقیـق: غیـاض، محسـن( ط   و اللغویین هطبقات النحام(( 4351) (الشافعی، ابن قا ی

 ن(النعما

 دارالنثر( : هالقاهر( تصحیح: س( دیدرنیغ( الوافی بالوفیاتق(( 4144) (الدین، صالحيالصفد

 يقـم: او ( 2ط، العـراق، إیـران((   هالعربیـ  ه)الجزیر عصر الدول و اإلماراتق(( 4128) ی(الضیف، شوق

 القربی(

 القربی( يقم: او( 9ط األول. یالعصر العباس ق((4121) (_______

( 9( تحقیق: ابـراهیم، محمـد ابوالفضـل( ط   تاریخ الرسل و الملوکم(( 4366) (بن جریر م ري، محمدال

 بیوت: دار إایا  التراث العربی(

 (هریلا  البومیل   همجلل  م(( أبوالع ر نقیب الحمقـی فـی الـ الط الع اسـی(    2005) (، محمد أامدهطیار
 (( دمشق49461ع

 (هالعربی ه( بیروت: دارالنهض4( طیو الفاطم یالتأریخ العباس یفم(( 2006) (، أامد مختاريالع اد

 ( مصر: دارالمعارف(9ط( بدیع الزمان الهمدانیم(( 4351) (ع ود، مارون

 عزالدین( ه( بیروت: مؤسس2( طالشعر فی العصر العباسیم(( 4339) (عموي، علی نجیب

ــدان ــان یالهم ــدی  الزم ــق: ( دیللوانق(( 4924) (، ب ــدالغنی تحقی ــه ع  ــروت. 2ط. جمع ــبدار :بی  الكت

 (هالعلمی 
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 انتشارات علمی و فرهنگی(

)شرح اار و آثار(( به كوشح: باسـتانی، محمـد ابـراهیم(    صاحب بن عباد  ش((4911بهمنیار، اامد( )

 گاه تهران((  تهران: انتشارات دانش2چ
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 ( تهران: امیرك یر(2( ترجمه: انوشه، اسن( چتاریخ ایرانش(( 4912فراي، ن( )

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصلادی و فرهنگلی ایلران در    ش(( 4984( )فروزانی، ابوالقاسم

 ( تهران: سمت(5( چدورۀ سامانیان

 ( ایران: ص ا(9( چآل بویه و اوضاع زمان ایشانهـ(ش(( 4965فقیهی، علی اصغر( )
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