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حکیم ابوالقاسم اسحاق بن محمد سمرقندى (ف 342 ق)

دکتر محمود امیدساالر

استاد دانشگاه کالیفرنیا

 سواد االعظم کتابى است در فقه حنفى تألیف ابوالقاسم اسحق بن محمد بن اسماعیل مشهور 

به حکیم سمرقندى (ف. محرم 342 ق). اصل عربى اثر که شامل شصت و دو مسئلۀ کالمى و 

فقهى مذهب ابوحنیفه است به زبانى ساده براى حنفى مذهبان نوشته شده است و علت تألیف 

آن در مقدمۀ کتاب چنین آمده است:

     اما بدان که سبب تصنیف آن کتاب آن بود که بى راهان و مبتدعان و هواداران به سمرقند 

و بخارا و ماوراءالنهر بسیار شدند. پس ائمه و فقها و علماء سمرقند و بخارا و ماوراءالنهر گرد 

آمدند و گفتند آبا و اجداد ما تا بودند بر طریق سنت و جماعت بوده اند. اکنون هواهاى مختلف 

پیدا شد و ما را جاى ترس است. این سخن را به امیر خراسان رسانیدند. امیر عادل اسماعیل 

بفرمود مر عبداهللا بن ابى جعفر را و باقى فقها را که بیان کنید مذهب راست و طریق سنت 

بخارا اشارت کردند به خواجه ابوالقاسم  بوده اند. پس ائمۀ  بر آن  و جماعت، آن که پدران ما 

سمرقندى و او را گفتند پیدا کن ما را راه راست سنت و جماعت آن که پیغمبر علیه السالم بر آن 

بود؛ و بفرمود تا تصنیف کرد این کتاب را به تازى و بنزدیک امیر خراسان آورد و عرضه کرد. 



امیر خراسان و همه پسندیدند و گفتند راه راست سنت و جماعت اینست. پس امیر خراسان 

بفرمود که این کتاب را بپارسى گردانید تا چنان که خاص را بود، عام را نیز بود و منفعت کند و 

مذهب را نیکو بدانند و از هوا و بدعت دور باشند؛ و حدیث کرد ما را على بن الُسغدى رح، گفت 

ما را حدیث کرد ابومحمد بن عبداهللا ابن العباس المروزى مشتعل خواجه امام زاهد ابوالقاسم 

حکیم سمرقندى رح علیه که گفت ... پس من این کتاب را بپارسى جمع کردم زیرا که آن 

خواست امیر خراسان نوح بن منصور رح علیه از پس آن که علماى کل ماوراءالنهر را جمع 

کرد تا پیداکرده آید ایشان را راه راست و سیرت رسول صلى اهللا علیه و سلم و یاران و خلفاى 

راشدین رضوان اهللا علیهم اجمعین.1 

     از این مقدمه چنین پیداست که انگار سواد االعظم را حکیم در حدود سال 290 هجرى به 

امر اسماعیل بن احمد سامانى (279-295) در بخارا فراهم آورده و بعدها این کتاب به دستور 

نوح بن منصور (365-387 ق) و به قلم مترجمى ناشناس، از عربى به فارسى در آمده است و 

این ترجمه نه به دستور امیر اسماعیل، بلکه به فرمان نوح بن منصور ظاهراً هشتاد سال پس از 

زمان تألیف کتاب صورت گرفته است. خوشبختانه متن عربى سواد االعظم در دست است و به 

طبع نیز رسیده است.2 متن عربى کتاب شصت و دو مسئله دارد اما نَُسخى که از ترجمۀ فارسى 

در دست هستند، شامل شصت و یک مسئله بیشتر نیستند درحالى که حتى در مقدمۀ ترجمۀ 

فارسى نیز به وجود شصت و دو مسئله در کتاب تصریح شده است (ص 27):

«و عالمت سواد اعظم آنست که مقّر باشد بدین شصت و دو مسئله که یاد کردم تا بر طریق 

سنت و جماعت باشد و از هوا و بدعت دور باشد و این شصت و دو مسئله درین خصلت است.»

     بنابراین نسخ فعلى کتاب از مادرنسخه اى منشعب مى شوند که متن مسئلۀ شصت و دوم را 

نداشته است. مرحوم عبدالحّى حبیبى که ترجمۀ سواد االعظم را تصحیح و چاپ کرده، بدین 

نکته توجه کافى نکرده است و با این که در مقدمۀ ترجمۀ فارسى طبع خودش صریحاً واضحاً 

فارسى  ترجمۀ  پنداشته که  دو مسئلۀ فقهى است،  آمده است که متن کتاب شامل شصت و 

شصت و یک مسئله داشته و نوشته است: «حاجى خلیفه شصت و دو مسئله گفته در حالى که 

اهتمام  به  االعظم.  واُد  السَّ ترجمۀ  زید.  بن  ابراهیم  بن  اسماعیل  بن  محمد  بن  اسحاق  ابوالقاسم  حکیم سمرقندى،   .1
عبدالحّى حبیبى، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1348، صص 17-22 با حذف برخى مطالب. به دالیل سبکى در 
پاره اى مواضع از ضبط نسخۀ دیگر کتاب که نسخۀ ب نامیده شده است پیروى کرده ام. اما این تغییرات صرفاً جنبۀ سبکى 

دارد و در معناى آنچه که حکیم گفته است تأثیرى نمى گذارد.
حکیم  به  بنگرید  نیز  1886؛  ابراهیم،  مطبعۀ  استانبول:  الکالم.  فى  االعظم  السواد  محمد.  بن  اسحاق  سمرقندى،   .2

سمرقندى، ابوالقاسم اسحاق بن محمد. السواد االعظم.  بوالق؟: بدون ناشر، 1837.
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نسخۀ مشکوفۀ فارسى آن حاوى شصت و یک مسئله است» (همان، ص 11 زیرنویس 1)؛ اما 

چنان که گفتیم نسخۀ فارسى هم شصت و دو مسئله داشته که آخرین آنها از دست رفته است. 

حدس بنده این است که این مسئلۀ آخر چون در صفحات پایانى کتاب بوده به سبب فرسودگى، 

اوراق آخر نسخه معدوم شده. اهل فن مى دانند که به مصداق مثل معروف «اول و آخر این 

کهنه کتاب افتاده است» در نسخ خطى در قیاس با اوراقى که در وسط کتاب قرار مى گیرند 

اوراق اول و آخر دست نویس بیشتر صدمه مى بینند و از دست مى روند. علی ايّ حال، در این که 

ترجمۀ فارسى سواد االعظم نیز حاوى شصت و دو مسئله بوده چندان شکى نمى توان داشت.

     مرحوم دکتر مهدى بیانى اولین کسى بود که این متن را به اهل علم معرفى کرد. تفسیر 

مطلب چنان که خود ایشان نقل کرده است از این قرار است که در تابستان سال 1330 یکى از 

دوستان مرحوم بیانى به نام آقاى فکرى سلجوقى مجموعه اى خطى به ایشان هدیه مى کنند که 

متن سواد االعظم یکى از رساالت آن مجموعه بوده است. این نسخه بعداً به تملک کتابخانۀ 

مجلس سنا در مى آید و مرحوم دانش پژوه آن را در فهرست نسخ خطى کتابخانۀ مجلس سنا 

تحت شمارة 228 چنین توصیف کرده اند:

     نسخ سدة 8 و 9 با 11 برگ نستعلیق نونویس سدة 12 در ش 1، عنوان شنگرف، نسخه 

را شادروان فکرى سلجوقى دانشمند هرات در 1330 هـ ش به شادروان بیانى بخشیده و آن 

مرحوم دو مقاله دربارة رسالۀ چهارم آن نوشته و سپس دانشمند کابل آقاى عبدالحى حبیبى دو 

مقاله در مجلۀ یغما در نقد این گفتار آورده. رسالۀ سوم آن در فرهنگ ایران زمین به کوشش 

آقایان محمد خوانسارى و آلبرت کمپانیونى نشر شده است، در 115 برگ، 5-11 س، اندازة 9 
در 12، 12 در 17، کاغذ سفید، جلد تیماج سبز ضربى مقوایى با (ترنج 13613).1

     جناب بیانى این رساله را قدیم ترین نثر موجود فارسى تشخیص داده، در مجلۀ یغما مقاله اى 

در توصیف آن به چاپ مى رسانند. در این مقاله آمده است که مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصورى را که 

به سال 346 تألیف شده، عموم دانشمندان:

«قدیم ترین نثر موجود فارسى مى دانند؛ ولى با معرفى نسخۀ رسالۀ احکام فقه حنفى که 

در صدر این مقالت بدان اشارت رفت، معلوم خواهد شد که آن رساله مقدم بر مقدمۀ 

شاهنامۀ ابومنصورى است و از این پس باید قدیم ترین نثر موجود فارسى را رسالۀ فقه 

1. دانش پژوه، محمدتقى و علمى انوارى، بهاءالدین.  فهرست کتا ب هاى خّطى کتابخانه مجلس سنا. ج 1، ص 107 فقرة 
.228
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مزبور تصنیف حکیم ابوالقاسم اسحق سمرقندى دانست.»1

     سپس رساله را چنین معرفى کرده اند که نسخه اى است کتابت شده به خط خواجه محمد 

پارسا (ف 822) و موّرخ 795 قمرى که شامل مقدمه اى به انشاى خواجه محمد، متن رسالۀ 

حکیم سمرقندى و خاتمه اى به انشاى خواجه محمد است. دوست جوان دانشمندم آقاى ارحام 

این نسخه که به هّمت رئیس محترم و عالم کتابخانۀ مجلس  مرادى لطف کرده عکسى از 

برایم  است  قابل دسترس  اینترنت  در  خطى  نسخ  به  عالقه مندان  همۀ  براى  اسالمى  شوراى 

ارسال کرد که مطالب را از روى همان عکس نقل مى کنم. در مقدمۀ این نسخه از قول خواجه 

محمد پارسا آمده است که:

«بدانک سبب تصنیف این کتاب آن بود که گمراهان یعنى هواداران و مبتدعان چون به 

سمرقند و بخارا و ماوراءالنهر - ثبت اهللا و سبحانه بفضله اهالى ها على السّنة و َعَصمهم 

و سائر بالدالمسلمین من شّر البدعة- بسیار شدند، ائّمۀ فقها و علماِء سمرقند و بخارا 

و ماوراءالنهر رحمهم اهللا، جمع آمدند و این سخن را به والى عهد که از آل سامان بود 

رسانیدند. امیر سامانى رحمة اهللا از پس آنک علماء ماوراءالنهر را رحمهم اهللا جمع کرد، 

فرمود بیان کنید مذهب راست و طریق سنت و جماعت را. ائمۀ بخارا رحمهم اهللا اشارت 

بامام خواجه ابوالقاسم2 حکیم سمرقندى قدس اهللا روحه کردند و او را گفتند بیان کن 

راه راست و مذهب سّنت و جماعت که راه و سیرت پیغامبر بود، صلى اهللا علیه  ما را 

و سلّم و رؤساِء حضرت او صلّى اهللا علیه و سلّم و یاران او و خلفاء راشدین از پس او 

رضى اهللا عنهم اجمعین و مذهب علمائى که از اهل سّنت و جماعت بودند، رحمهم اهللا 

و مذهب امام و شهنشاه فقه ابوحنیفه النعمان بن ثابت الکوفى رضى اهللا عنه و مذهب 

همۀ اصحاب او رحمهم اهللا. پس تصنیف کرد این کتاب را بتازى و علماء پسندیدند. پس 

پس3 امیر سامانى رحمةاهللا4 فرمود که این کتاب را بپارسى باید کرد تا خاص و عام را 

منفعت بود و مذهب سّنت را نیکو دانند و از هوا و بدعت دور باشند به توفیق اهللا عّزوجّل 

و تأییده و خواجۀ امام اجّل زاهد عالم عارف ابوالقاسم اسحق بن محمد بن اسماعیل بن 

1. بیانى، مهدى. «یک نمونۀ نثر فارسى از دورة رودکى یا قدیم ترین نثر فارسى موجود»، مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم 
انسانى دانشگاه تهران.  سال 6، فروردین 1338، شماره 3/4 ، ص 61.

2. کلمۀ ابوالقاسم را در حاشیه با عالمت ص افزوده است به خّط خواجه محمد پارسا.
3. کذا فى الصل.  یا کلمۀ پس دوبار تکرار شده و یا پس ِ دومى را باید به ضّم اول خواند و عبارت را «پسر امیر سامانى» 

معنى کرد که بسیار بعید است اما غیر ممکن نیست.
4. عبارت «رحمة اهللا» را میان سطر با عالمت تصحیح (ص) افزوده و خط باید خط خواج محمد پارسا باشد.
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ابراهیم بن زید الحکیم السمرقندى قّدس روحه -و قد توفى رحمه اهللا یوم عاشوراء سنۀ 

اثنتین و اربعین و ُدفَن بجاکردیزه و کان شریک الشیخ ابى منصور الماتریدى رحمةاهللا  

و اصطحبا الى ان فرق الموت بینهما- فرمود الحمدهللا الکبیر المتعال ذى العّزة والجالل 
... اما بعد وصّیت مى کنم شما را و خویشتن را نخست بترسیدن از خداى عّزوجّل...»1

     مرحوم بیانى ترجمه را کار خود حکیم دانسته و با توجه به تاریخ فوت او که عاشوراى 

سال 342 هجرى، یعنى دهم محّرم 342 قمرى معادل با 11 خرداد 332 شمسى و 1 ژوئن 

953 میالدى بوده و با علم به این که حکیم طویل العمر بوده است، سّن او را در زمان مرگ 

در حدود هفتاد سال فرض کرده؛ بنابراین اگر حکیم رساله را در چهل یا پنجاه سالگى نوشته 

نصر  بن  نوح  پادشاهى  دوران  در  یعنى  هجرى،   320 سال  حدود  در  آن  تألیف  تاریخ  باشد، 

سامانى (301-331) قرار مى گیرد (بیانى، صص 64-65). به زعم مرحوم بیانى همین گزیده اى 

که خواجه محمد پارسا از اصل ترجمۀ حکیم سمرقندى ترتیب داده نمونۀ خوبى از نثر فارسى 

دوران سامانى است و به همین مناسبت هم قصد داشته که نسخۀ خود را تمام و کمال به چاپ 

برساند، اما بنده از این که آیا این تصمیم ایشان عملى شده یا نه مطلع نیستم. چون از دوستان 

به منابع علمى موجود در وطن عزیزمان  فقیر  ایران هستند و برخالف  و دانشجویانى که در 

دسترسى دارند استخبار شد و ایشان هم از چاپ نسخۀ مرحوم بیانى، یعنى همان گزیدة خواجه 

محمد پارسا، خبرى نداشتند.  

به  حبیبى  مرحوم عبدالحّى  افغان،  بیانى، دانشمند  مرحوم  مقالۀ  از چاپ       چند سالى پس 

نسخه اى از ترجمۀ سواداالعظم حکیم سمرقندى دست مى یابد و مقاله اى در باب آن در مجلۀ 

که  خودش  نسخۀ  متن  مقدمۀ  استناد  به  حبیبى  مرحوم  مقاله  این  در  مى سازد.2  منتشر  یغما 

مى گوید: «پس من این کتاب را بپارسى جمع کردم، زیرا که آن خواست امیر خراسان نوح بن 

منصور از پس آنکه علماى کّل ماوراءالنهر را جمع کرد ...»، ترجمۀ کتاب را در عهد نوح بن 

منصور سامانى، یعنى نوح دوم (365-387) دانسته است و تاریخ ترجمه را در حدود سال 370 

قمرى انگاشته و آن را معاصر با آثار دیگرى چون ترجمۀ تفسیر طبرى و تاریخ بلعمى فرض 

کرده است (حبیبى 1342، ص 194). 

     ترجمۀ فارسى سواداالعظم از اقدم متون کالمى و دینى به زبان فارسى است و اگر تاریخ 

1. قس بیانى صص 63-62.
2. حبیبى، عبدالحّى. «یک کتاب گم شدة قدیم نثر فارسى پیدا شد: ترجمۀ فارسى السواد االعظم و رفع اشتباهات وارده 

دربارة این کتاب» یغما، مرداد 1342، سال 13 شمارة مسلسل 181، صص200-193.
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انجام آن، چنان که مرحوم حبیبى گفته است در پادشاهى نوح بن منصور بوده باشد، مثًال در 

محسوب  بلعمى  تاریخ  و  تفسیر طبرى  ترجمۀ  با  ترجمه معاصر  این  قمرى،   370 حدود سال 

مى شود؛ اما اگر چنان که مرحوم بیانى حدس زده اند، کتاب را در زمان حکومت نوح بن نصر 

ترجمه کرده باشند، از ترجمۀ مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصورى هم قدیمى تر است و از این جهت از 

نظر ادبى و تاریخى در زبان فارسى حائز اهمیت بسیار است.  

     ظاهراً تنها علتى که مرحوم حبیبى ترجمۀ سواد االعظم را به دوران حکومت نوح بن منصور 

منتسب مى کند این است که در مقدمۀ نسخۀ خودش این قضیه صریحاً واضحاً ذکر شده است؛ 

اما به نظر نگارنده چون تاریخ کتابت نسخۀ مرحوم حبیبى 12 محرم 1156 هجرى یعنى بیش 

پارسا در سال  از سیصد و شصت سال پس از تاریخ کتابت گزیده اى است که خواجه محمد 

795 کتابت کرده است و چون کاتب نسخۀ مرحوم حبیبى، پشتون زبان بوده و «زبان فارسى را 

چنانکه باید و شاید نمى فهمیده است» (حبیبى 1348، ص 14) درحالى که خواجه محمد پارسا به 

تصریح خود مرحوم حبیبى و اجماع اهل فّن «مردى دانشمند و متقى و بصیر» بوده و «نسخۀ 

مرتّبۀ وى در کار تصحیح و تکمیل کتاب» حائز اهمیّت است (حبیبى 1342، ص 200)، بنابراین 

نمى توان آنچه را که او در باب تهیۀ این ترجمه گفته است با استناد به حرف کاتبى پشتون زبان 

و بى سواد و بى مباالت فرونهاد. از این گذشته، با وجودى که نسخۀ خواجه محمد پارسا گزیده اى 

از متن اصلى به شمار مى رود و او در متن رساله دخالت و تلخیص روا داشته است، اما نمى توان 

قبول کرد که کاتبى به تقوا و امانت و علم او، در انتساب رساله نیز دست برده باشد و مثًال این 

نکتۀ مهم را که رساله در زمان کدام امیر سامانى از عربى به فارسى درآمد را عمداً یا سهواً نقل 

نکرده باشد؛ به عبارت دیگر احتمال اشتباه ناسخ یا فساد متن در نسخۀ مرحوم حبیبى که موّرخ 

نیمۀ دوم قرن دوازدهم هجرى است بیش از این احتمال در دست نویسى است که به دست 

خواجه محمد پارسا استنساخ شده است. از این گذشته، در این مورد نسخۀ گزیده اى که خواجه 

محمد کتابت کرده است نه تنها اقدم نسخ، بلکه احسن آنها نیز هست و ایراد مرحوم حبیبى به 

مرحوم بیانى قابل قبول نیست.

     بیش از این تصدیع نمى دهم و این وجیزه را با آرزوى تندرستى و شادکامى براى استاد 

پایان  به  ایشان را هم دارم  با  افتخار خویشاوندى  سخنور و دانشمند، جناب ادیب برومند که 

مى آورم.

ــد  خــداون بـــزرگـــوار  آن  ــاد  زیـ پیونددیـــر  انــدر  جانش  به  گرامى  جان 

52 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



حکیم ابوالقاسم اسحاق بن محمد سمرقندى ❖ 53



54 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند


	0
	0
	da
	1 (2)


	- (4)

