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واکاوی نگرش هویتی ابنقتیبه دینوری؛
زمینهها و دالیل تکوین رویکرد اسالمگرایانه در ایران
رضا شجری قاسمخیلی
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چکیده
در این پژوهش ،همی ،ها و دالی شک گیری رویکرد اسالمگرایان در ایران با مارری
نگرش هریتی ابنقتیب دی،ررری ،تانیر و بررسری میشررد هردف پرژوهش حاضرر،
نشاندادن ریش و تبار دیدگاه اسالمگرایان  ،واکاوی همی ،ها و دالیر تکررین رویکررد
اسالمگرایان در ایران اس بررسی تغییرات فره،گی و تارل هریتی در میان برخری اه
ایرانیان در دوران اسالمی ،اه دیگر اهداف اصنی این داتار ب شرمار مریرود بر نظرر
میرسد مطالب ضدایرانی و رر مآبانۀ اسالمگرایانی چرن ابنقتیب دی،ررری ،واک،شری
ت،د ب برخی اه شعربیان افرا ی برده ک مجمرر ای اه تفکرات افتسار بر تراریخ ،ذم و
تاقیر اررا  ،ب سسره گرفتن آدا و قرارد اسالم و را در خرد داشت،د بیگمان یکی
دیگر اه دالی تکرین دریران هرریتی اسرالمگرا در ایرران دوران نسارتین اسرالمی و
تفضی رر بر رجم اه دانب آنها ،شدت تمایالت اسالمگرایانۀ این گروه و ردم تمایز
بین رر و دین اسالم برده اس ب دیگر سسن ،بی،ش اسالمگرایان  ،افزون برر رردم
تمایز بین اسالم و رر  ،برآمرده اه ارادت و تعحرب ایرن دانشرم،دان ایرانری بر دیرن
اسالم برد
روش انجررام ایررن پررژوهش در سررطح دادهش،اسرری ،روش تاقی ر اَسرر،ادی ترراریسی
و کتابسان ای و در سطح ارهیابی دادهها و تجزی و تانیر آنهرا ،برا مردل ترصریفی ر
تانینی اس
واژگان کلیدی

 .1استادیار گرو تاریخ دانشگا مازندران.

r.shajari@umz.ac.ir

تاریخ دریافت 8۰/26/07 :تاریخ یذیرش8۰/20/92 :
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ابنقتیب دی،رری ،اسالمگرایی ،شعربی  ،ابرریاان بیرونی ،بدیع الزمان همدانی

مقدمه

فرویاشی ساسانیان در یی حمله اعراب و برآمدن اسالم ،یایههای همبسوته سیاسوی و
دینی هویت ایرانی را سست نمود و یکپارچگی آن را برهم زد .حکومت جهانی اسوالم،
که در قالب خالفت اسالمی ظهور یافت ،جای حکومت ایرانی را گرفت و دیون اسوالم
در طول سه قرن ،جایگزین دین زرتشتی شد و ایرانشهر یا قلمورو یادشواهی ایوران نیوز
فرو ریخت .در نتیجۀ تحووالت یوی

آمود یوس از فوتح ایوران ،بسویاری از عناصور و

مؤلفههایی که ایرانیان با اتکا به آنها ،از یک طرو به تعریف «خود» یرداخته و از طرفوی
دیگر خودشان را از «دگرشان» متموایز موینمودنود ،دسوتخوش تغییورات اساسوی و یوا
نابودی و زوال شد و آنان را با بحران هویت روبهرو ساخت.
ایرانیان یس از سقوب سلسلۀ ساسانیان ،برخی از مهمتورین عناصور تشوکیلدهنود و
عناصر قدیمی نشد بود ،شک و تردید نسبت به ارزشها و آموز های کهن ،جای ثبات
و اطمینان را گرفت و «یراکندگی» ،جوای «انسوجام» نشسوت .ایون هموان دور بحوران
هویت است که طی قرن اول ه.ق به ویوح مشاهد میشود .از این رو ،در مواجهه بوا
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

ویعیت جدید ،جریانهای گوناگون هویتی در ایران شکل گرفتند:
الف) ایرانگرایان :گروهی از ایرانیوان نخواسوتند و یوا نتوانسوتند بوا شورایط جدیود
سازگار شوند و با نفی و انکار شرایط جدید ،سعی نمودند همچنان با اتکا بوه عناصور و
مؤلفههای هویتی ایران باستان ،خود را معرفی کنند و با دگرشان متمایز سازند .بوا گوذر
از برخی تفاوتهای جزهی و قابل اغموا

 ،ویژگیهوای کلوی ایون دسوته را مویتووان

اینگونه برشمرد :اصرار در حفظ و نگهداری دین کهن و عدم یذیرش دین اسوالم و یوا
قبول مصلحتاندیشانه دین جدید؛ سعی و تالش آگاهانوه در حفوظ ،توسوعه و تورویج
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معرِّو «خود» را از دست دادند؛ در حالی که هنوز ارزشها و عناصر جدیدی جوایگزین

آداب و سنن و فرهنگ ایرانی و همچنین نفی عرب ،فرهنگ عربی و آنچه منسووب بوه
اعراب بود است؛ ذکر تاریخ و افتخارات تاریخی ایرانیان و سعی در زند نگهداشتن آن
00

و دین اسالم و نفی و انکوار هوردوی آنهوا .بسویاری از شوعوبیان افراطوی و موبودان را
میتوان در دسته اخیر جای داد.
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و معرفی خود در یرتو شکو گذشته و امید و آرزوی اعاد آن؛ یکی دانستن نژاد عورب

ب) ایران و اسالمگرایان :این گرو از ایرانیان ،توالش نمودنود بوا شورایط جدیود بوه
نحوی شایسته کنار آیند و میان ایرانیّت و اسالم ،نوعی سازش و آشتی ایجاد نمایند .بوه
بیان دیگر ،نه گذشتگانشان را انکار نمودند و نه شرایط جدید را با تعصب به گذشته رد
کردند؛ بلکه هم عناصری از اقوام تاز وارد را یذیرفتند و هم به گذشتۀ خود میبالیدند و
خود را با اتّکا به هر دو عنصر ایرانیّت و اسالمیّت معرفی میکردند.
ج) اسالمگرایان :جمعی از ایرانیان ،نهتنهوا بوه دیون جدیود درآمدنود ،گذشوته خوود
را به عنوان دوران جهل و شر

و یلیدی انکار نمود و غرق در شرایط جدیود شودند.

این گرو  ،خود را تنها با عناصر و مؤلفههای جدید و عمدتا دینوی تعریوف مویکردنود.
به اسالم و در برخی مواقع به فرهنگ عرب میبالیدند و عرب را با اسالم برابر ینداشوته
و با کسانی که قوم عرب را تحقیر میکردند ،به مقابلوه موییرداختنود و از نوی

قلوم و

در امووان نبودنوود .عوودم تفکیووک بووین اسووالم و عنصوور عوورب ،توسووعه توورویج آداب و
سنن اسالمی و عربی ،عدم توجه به حفوظ و تورویج مواریوث فرهنگوی ایوران و حتّوی
رد و انکووار آداب و رسوووم و عقایوود ایرانووی ،1از دیگوور ویژگیهووای اسووالمگرایان بووه
شمار میرفت.
اسالمگرایانه در ایران با محوریت نگرش هویتی ابنقتیبه دینوری بپردازیم.
هدو یژوه

حایر ،نشاندادن ریشه و تبار دیدگا اسالمگرایانه ،واکاوی زمینهها و

دالیل تکوین رویکرد اسالمگرایانه در ایران است .بررسوی تغییورات فرهنگوی و تحوول
هویتی در میان برخی از ایرانیان در دوران اسالمی ،از دیگر اهداو اصلی این جستار بوه
شمار میآید.
روش انجوام ایون تحقیو در سووطح داد شناسوی ،روش تحقیو اَسونادی توواریخی و

واکاوی نگرش هویتی ابنقتیبه دینوری ...

در این یژوه  ،برآنیم به تحلیل و بررسوی زمینوهها و دالیول شوکلگیوری رویکورد
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زبان ایرانیانی که ایران باستان و مواریث ایوران را زمینوه تفواخر خوود قورار مویدادنود،

کتابخانهای است و در سطح ارزیابی داد ها و تجزیه و تحلیل آنها ،با مودل توصویفی و

 .1همانگونه که در ادامه خواهد آمد ،ابنقتیبه برخالو اسالمگرایانی چون بیرونی ،صاحببنعبواد و بودیعالزموان
همدانی که فاقد این ویژگی اخیر بود اند ،در حفظ و ترویج مواریث فرهنگی ایران فعال بود است.
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تحلیلی میباشد.

بحث نظری

از آن زمان که انسان احسا

کرد باید به «کیستی» و « چیستی» خود و ایون یرسو

که من «که» و «چه کسی» هستم یاسخ گوید ،مقولهای به نام هویت شکل گرفت .دربار
اهمیت هویت اجتماعی آود اند« :انسان ،بدون وجود راهی برای دانستن اینکه دیگوران
کیستند و بدون در

اینکه ما خود کیستیم ،غیرقابل تصور است» (جنکینز .)9 ،هویوت

عبارت است از« :تعریف خود 6در ارتباب با دیگران )brown, 771( »0و در مفهومی کلوی،
هویت به «ظرفیت یک فرد یا یک گرو برای به رسمیت شناختن خود و نیز به رسمیت
شناخته شدن توسط دیگران» ( )Sciolla, 335تعریف شد است.
بحران هویت ،در نتیجۀ ناتوانی فرد در دستیوابی بوه یوک معنوا و مفهووم یایودار و
منسجم از خود شکل میگیرد (شرفی .)050 ،به بیان دیگور ،بحوران هویوت زموانی بوه
تنگنای سرگردانی و سردرگمی قرار گرفته و نداند کودام عنصور ،تعریوفکننود اوسوت
(احمدی .)65۰ ،در اینجاست (زمان بحران هویت) که تردید و ابهوام ،جوای انسوجام و
ثبات را میگیرد و یرورت جدیدشدن ،برجسوته مویشوود ( .)Mercer,1990: 4از بوین
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

رفتن و یا تغییر ماهیتدادن عناصر و مؤلفههای هویتساز ،از عالهم و نشانههای بحوران
هویت است؛ حتی در صورتی که شک و تردید نسبت به آنها روا داشته شود ،مویتووان
از وقوع بحران هویت صحبت کرد (نقیبزاد .)907 ،
ادبیات و فرضیات تحقیق

دربار مویوع این تحقی  ،یژوهشی مستقل انجام نشد است؛ اما مطالعواتی صوورت
گرفته است که به نحوی در ارتباب با مویوع مورد نظر ماست .کتاب «نهضت شوعوبیه»
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وجود میآید که شخص یا گرو در برابر انتخاب بوین ایون و آن قورار گیورد؛ یعنوی در

به طور مبسوب به زمینههای شکلگیری جریوان شوعوبیه ،معرفوی شوعوبیان برجسوته و
مشاهیر مخالفین شعوبیه ،ازجمله ابنقتیبه دینوری مییردازد .نویسند هرچند اطالعوات

0۰

6. Self.
0. Others.
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ارزشمندی از شعوبیان و ابنقتیبه اراهه میدهد؛ اموا بوا تحلیلوی سواد انگارانوه ،رویکورد

دینوری را بررسی میکند .ذکاوتی ،در مقالۀ «سیری در عیوناالخبار ابنقتیبوه دینووری»،
به ترجمه قطعاتی از کتاب عیوناالخبار که دارای نکات اخالقی ،تاریخی و علمی است،
اقدام نمود است .نویسندگان مقالۀ «بررسی تطبیقی آهین سپاهیگوری ایوران باسوتان بوا
استناد به عیوناالخبار ابنقتیبه و شاهنامه فروسی» به تکنیکهای ارت
جنگ ،دفاع ،آرای

ایران باسوتان در

سپا  ،تاکتیکهای نظوامی و ...منودرج در عیووناالخبوار و شواهنامه

توجه نمودند و نشان دادند که مکخذ هر دو کتاب همان خودایناموهها و آیوینناموههای
ترجمهشد به زبان عربی بود است .جاللالدین هموایی ،مقالوۀ «شوعوبیه» خوود را بور
اسا

رساله کتابالعرب ابنقتیبه به رشوته تحریور درآورد اسوت و یومن بیوان وجوه

تسمیه شعوبیه ،خالصهای از رساله کتابالعرب را در مقالۀ خود آورد است.
از آنجا که فرییۀ ما در ایون تحقیو ایون اسوت کوه اسوالمگرایی در ایوران یاسوخ
عنصر عرب در میان ایرانیان در قرون نخستین اسالمی بود است ،نواگزیر ابتودا نگواهی
به جریان افراطی شعوبیه و دالیل شوکلگیوری آن در ایوران خوواهیم داشوت و سوپس
به معلول و ییآمد آن ،کوه همانوا ییودای

جریوان تنود و متعصوب اسوالمگرایانه بوود

است ،مییردازیم.

یکی از را های ایجاد حس هویت در سطح ملی وو بوهویوژ در زموان شکسوتهوا و
بحرانها و ،ینا بردن به تاریخ و ذکر افتخوارات تواریخی اسوت .در یوی تحقیور ایرانیوان
توسط اعراب فاتح ،ابنمقفع ،نه از طری شعر و تفاخر به آبان و اجوداد خوود و تحقیور
اعراب ،بلکه با ظرافت هرچه تمامتر از طری ترجموۀ کتوب مربووب بوه ایوران یوی
اسالم ،به مقابله با شرایط یی

از

رو یرداخت و درصدد برآمد ملت خود را به وسیلۀ نشور

ادبیات و سیاست و تاریخ ایران در جهان زند کند (الفاخوری ،ابون مقفوع .)69 ،حموز
اصفهانی نیز در کتاب «سنی الملو االر

واکاوی نگرش هویتی ابنقتیبه دینوری ...

شعوبیگری
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و واکنشی افراطی به تنودرویهوای شوعوبیان و محصوول عودم تفکیوک بوین اسوالم و

واالنبیان» ،اطالعات فراوانوی دربوار تواریخ

از گذشتۀ ایرانیان ،در صدر معلومات همتباران مسلمان

قرار گیرد (گلدزیهر.)000 ،

در قرون نخستین اسالمی ،معرفی خود با اتکا به ذخواهر و داشوتههای ایوران باسوتان،
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ایران باستان گردآوری نمود .این فعالیت ،روشنگر آن است که وی میکوشید تا آگواهی

بی

از همه و بهصورت بارزتر ،در آثار و اقوال شعوبیان تجلی یافته است .ایون جریوان

فکری که جوانههای آن را میتوان در اواخر عهد امووی ،بوا ظهوور اسوماعیلبونیسوار

1

مشاهد کرد ،با روی کار آمدن عباسیان نمایان شد و در اواسط قرن دوم با بشاربونبورد
طخارستانی ،اوج گرفت .تجلی این نهضت در دور عباسوی ،توا حودود زیوادی معلوول
تحقیر ،تبعی

 ،فشارها و نامهربانیهایی بود که در سراسر عهود امووی بور اهول ذموه و

موالی وارد آمد بود؛ اما به علت سختگیریها و کنترل شدید حاکمان آن عهود ،مجوالی
برای ظهور و بروز نیافت .با رفع آن فشار و با اتکا به قودرت ،نفووذ و آزادیهوایی کوه
ایرانیان در عهد عباسی به دست آوردند ،اصحاب این نهضت عقد گشوودند و در ابتودا
با جریان معتدل «اهل تسویه» یعنی برابری عرب و عجم و سپس با جریان تند و افراطی
«اهل تفضیل» روی صحنه آمدند .جریان اخیر ،به تساوی با اعراب قانع نبوود و ییوسوته
و فضاهل و تهی بودن عرب از هرگونه هنر و دان

و صنعتی که بتوان بدان مباهات کرد،

اراهه میکردند.
مرحلۀ بعدی (سوم) جنب

شعوبیه ،مخالفت با عرب و هرچه منسووب بوه او ،حتوی

سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

دین اسالم است (همایی .)6926 ،اهل تفضیل در زمان حکومت بنیعبا

بیشتر شودند،

تا آنجا که بعضی گفتهاند لفظ شعوبیه بر افراطیون ایون نهضوت فکوری بیشوتر اطوالق
میشد تا بر کسانی که طرفدار مساوات انسانها بودند (ممتحن.)68۰ ،
تقریبا تمام تحقیقاتی که در مورد نهضت شعوبیه ،بهطور کلی و یوا در موورد یکوی از
نمایندگان آن ،بهطور خاد انجام شد است ،بر این مویوع اتفاق نظر دارنود کوه ایون
جنب  ،واکنشی به شرایط بد و نامناسوب ایرانیوان در دور امووی بوود اسوت .حسوین
عطوال ،اسباب برآمدن شعوبیه را به سه دسته تقسیم میکند« :الف) اجتماعی :نظر عرب
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بر برتری عجم بر عرب یای میفشرد و ادلۀ گوناگونی بر آراستگی عجم به انواع هنرهوا

به موالی ،نظر آقا به بند بود  .موالی را با کنیه نمیخواندند؛ در یوک صوف بوا آنهوا را
نمیرفتند و...؛ ب) سیاسی :عدم شرکت موالی در امور سیاسی .موالی بوه عنووان والوی،
09

اصیل و صاحب تاج است ...انصاو داشته باشید و از گذشتۀ ما کسب اطالع کنیود .موا دختوران خوود را نیکوو
م،داشتیم و شما آنان را زند در خا م،کردید» (اصفهانی.)799/0 ،
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 .1وی یمن افتخار به نژاد و گذشتۀ خود ،طی مقایسهای اعراب را تحقیر نمود و به سخر مویگیورد« :نوژاد مون

قایی و یا امام جماعت انتخاب نمیشدند؛ حتی از ییوسوتن آنهوا بوه سوپا عربوی هوم
جلوگیری میکردند؛ ج) اقتصوادی :اخوذ جزیوه از مووالی و ویوع بود اقتصوادی آنهوا»
(عطوال.)679-676 ،
اینگونه است که صمیلی ،بشاربنبرد را محصول تحقیرها و نامهربانیهای عورب بوه
موالی میداند (الصمیلی 69-60 ،و  .) 70کسی کوه خطواب بوه یوک عورب ایونگونوه
میسراید« :به خدا اصل من از زر ناب یا تر و فرع من از فعل ابورار یواکیز تر اسوت و
اما تو در روی زمین هی سگی نیست که آرزو کند ،با تو هومنسوب باشود» (اصوفهانی،
 )600/9و در جایی دیگر خطاب به شاعری تازی که زبان به تحقیر وی گشود بود ،بوه
خشم آمد و چنین سرود« :ای فرزند زن چویان و مرد چویان! به فرزندان آزادگوان فخور
میفروشی! همین زیان تو را بس است» .1همچنین بشار در ذمّ عصا و حمل کردن عصوا
که در رد شعوبیه نگاشته بود« ،کتاب العصا» نامید (جواحظ ،ج .)0۰/9حمواد عجورد در
شعری ،بشار را زندی خواند (جاحظ ،الحیوان .)058 /0 ،از دیگر اتهاماتی که بوه بشوار
زد شد  ،این است که وی رأی ابلیس را در برتری آت

بور خوا  ،بور طریو صوواب

میداند (جاحظ ،ج )99/6و در همین راستا به برتری ابلیس بر آدم معتقد اسوت؛ چراکوه
محلۀ کرخ بغداد ،بشار شعر خود را از زبان کنیز

خوانند شونید و بوه طورب آمود و

گفت :این شعر از سور حشر برتر است (اصفهانی ،ج.)605/9
اطالعات بیشتر و دقی تر در مورد نوع ،عم و شدت حمالت و اتهامات شعوبیان به
اعراب را میتوان از آثار مخالفین شعوبیه استخراج نموود .جواحظ از مشواهیر مخالفوان
شعوبیه ،در جلد سووم البیوان والتبیوین تحوت عنووان «کتواب العصوان» ،ابتودا بوه طورح
دیدگا های شعوبیان یرداخته و سپس به یاسخگویی آنها اقدام نمود اسوت .عنووان ایون

واکاوی نگرش هویتی ابنقتیبه دینوری ...

جوهر ابلیس از آت

تابنا است و جوهر آدم از خوا تیور ( 3طخارسوتانی .)607 ،در
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توسط اعراب ،شعر سرود است .از این رو ،جاحظ جلد سوم کتاب «البیان والتبیوین» را

کتاب را از آنرو عصا نامید است که ایرانیان شعوبیمسلک ،به شدت به عوادت حمول
 .3برتری آت

بر خا و هر چیز دیگر ،از آموز های دین زرتشت است و رسوبات آهین کهون را در ذهون بشوار

نشان می دهد.
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 .1تفاخر یا بن راعیه وراع

بنی االحرار حسبک من خسار

چوبدستی (عصا) توسط اعراب در هر حالتی ایراد گرفته و آنها را مورد تمسوخر قورار
میدادند« .یس چگونه است که ایرانیان باستان ،یونانیان ،هندیان که آثار فراوانی از علوم
و ادب و خطابووت برجووای گذاشووتهاند ،بوین آنهووا اثووری از اسووتفاد از عصووا ،مهمیوز و
چوبدستی نبود است .از آنجایی که اعراب ،چویوان و شوترچران بود انود ،برحسوب
عادت عصا بر دست گرفتهاند» .از دیگر انتقادات به اعراب ،طرز ادای کلمات آنهوا بوود.
«چون با شتر بسیار سروکار داشتهاید ،مخارج حروو شما دشوار گشته است؛ گویی کوه
با انسان کر سخن میگویید» .جاحظ با استداللهای درست و نادرست ،به دفع شوبهات
وارد مییردازد (جاحظ ،ج.)60-62 ،9
از دیگر کسانی که با مطالعۀ آثارش میتوان به آران و عقاید شعوبیان یی برد ،ابنقتیبه
دینوری است .در ادامه ،یمن تحلیول و ارزیوابی نگورش هوویتی ابون قتیبوه (رویکورد
خواهیم یرداخت.
ابنقتیبه دینوری
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

ابومحمد عبداهبنمسلمبنقتیبه ،در سال . 069ق در کوفه (به قولی بغداد) زاد شود
و اصل او به مرو باز میگردد .وی در بغداد یورورش یافوت و علووم مختلفوی ازجملوه
تفسیر ،لغت ،حدیث ،نحو و ادب و تاریخ را نزد اسواتیدی چوون اسوحاقبونراهویوه و
ابوحاتم سجستانی فرا گرفت (فروخ .)908 ،او مدتی مقوام قضواوت شوهر دینوور را بوه
عهد داشت و بدین سبب به دینوری ملقب شد (ابنندیم55 ،؛ ابونخلکوان .)09/9 ،وی
در سال . 05۰ق در بغداد وفات یافت (بغدادی )6۰9/62 ،و آثار فراوانی بر جوای نهواد
که مهمترین آنها «غریب القورآن»« ،غریوب الحودیث»« ،مشوکل الحودیث»« ،المعوارو»،
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اسالمگرایانه) و همفکران  ،بوه زمینوهها و دالیول تکووین چنوین رویکوردی در ایوران

«عیون االخبار»« ،ادب الکتاب» و «الشوعر و الشوعران» اسوت (هموو؛ سومعانی902/62 ،؛
الفاخوری ،تاریخ ادبیات عربی.)700 ،

92

است که به نامهای «الرد علی الشعوبیه»« ،فضول العورب علوی العجوم»« ،فضول العورب
والتنبیه علی علومها» و «ذم الحسد» نیز نامید شد است .کتاب ،با ذم حسد و ایون بواور
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اما اثری که او را به چهر ای یدشعوبی و عربستا مشهور نموود « ،کتواب العورب»

که شعوبیان از فرب حسوادت هرگونوه فضویلتی را از اعوراب منکور شود و آنهوا را بوه
هرگونه زشتی آلود اند ،آغاز میشود (دینوری ،الرد علوی الشوعوبیه .)900 ،دینووری در
آثار خود برخی از شعوبیان را با ذکور نوام موورد عتواب و خطواب قورار مویدهود کوه
شاخصترین آنها ابوعبید معمربنمثنوی اسوت .وی در کتواب «المعوارو» چنوین آورد
است« :ابوعبید نسبت به اعراب بغ

میورزید و در مثالب آنها کتابها نوشته اسوت»

(دینوری ،المعارو )709 ،و در کتاب الرد علی الشعوبیه ،اولین فردی را که از شوعوبیان
نام میبرد و به عقایدش میتوازد ،معموربنمثنوی اسوت و او را در ذکور مثالوب عورب،
تندروتر از همۀ شعوبیان معرفی میکند .اگرچه تمایلی به بیان عقاید وی نشان نمیدهود
و میگوید« :نمیخواهم گفتههای او را بیاورم تا مبادا جاودان شود» ،ولوی بوه برخوی از
آنها اشار میکند و میگویود ابوعبیود بوه قورآن اجتحواج میجویود و از حو  ،باطول
ابنقتیبه بی

از همه ،از تفاخر عامۀ موردم بوه یرویوز و کسوری خشومگین اسوت و

میگوید اگر اینها از بزرگان هستند ،یس ادنیان و دباغون و اراذل نا

و چویانوان ایوران

کجا رفتهاند (همو .)976 ،وی در کتاب الرد علی الشعوبیه ،برخی ادعاهای برتریجویانه
ایرانیان نسبت به اعراب ،مانند این دعوی که همه ییامبران مگر چهار تن (هوود ،صوالح،
ابنقتیبه همچنین برخی وجو برتری عرب بر عجم را برمیشومارد (هموو)970-979 ،؛
ازجمله به طور مبسوب دربار شجاعتر بودن اعراب نسبت بوه ایرانیوان ،داد سوخن سور
میدهد و اینگونه استدالل میکند که اگرچه در جریان حملۀ اعراب مسلمان به ایران و
سایر بالد ،ایرانیان از جهت مال ،سالح ،تعداد نفرات ،تدبیر جنگوی و غیور بور اعوراب
برتری داشتهاند؛ اعراب با اتکا به شجاعت خود بر اقوام بسیاری ازجمله ایرانیوان چیور
شدند (همو .)952 ،همچنین مسئله ازدواج با محارم را کوه ایرانیوان باسوتان بودان قاهول
بودند ،یی

واکاوی نگرش هویتی ابنقتیبه دینوری ...

شعیب و محمد) از عجماند ،را بیان میکند و درصدد یاسخگویی برمیآید (همو.)970 ،
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استخراج میکند (دینوری ،الرد علی الشعوبیه.)90۰ ،

میکشد و با تفاخر میگوید اعراب عهد جاهلی آن را مکورو مویینداشوتند

«عجمان» و مقابله در برابر شعوبیان ،اشار به سنت ازدواج بوا محوارم در ایوران باسوتان
بود است؛ تا جایی که شدیدترین و وقیحانهترین سخنان نسبت به هوموطنوان خوود ،از

96
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(همو .)950 ،میتوان گفت یکی از حربههای اعراب و ایرانیان اسوالمگرا جهوت تحقیور

دهان صاحببنعباد خارج شد است .روایت شد است که صاحب ،فردی ایرانی را که
در اشعارش به آبان و اجداد خود تفاخر نمود و اعراب را به دلیل خووردن موار تحقیور
نمود بود ،با الفاظی زشت مورد عتاب و خطواب قورار داد و او را بوا مویووع تمایول
ایرانیان به همبستری با خواهران و مادران خود ،هجا گفت (ثعوالبی000/9 ،؛ آل یاسوین،
 .)۰7صاحببنعباد میگفت« :احدی را نمیشناسم که عجم را بر عرب فضیلت نهود و
عرقی از مجوسیت در او نباشد» (آذرنوش687 ،؛ بهمنیار.)629-620 ،
بدیعالزمان همدانی ،شاگرد و منشی صاحب ،گوی سبقت را از استاد ربود و نوهتنهوا
به کلی از تمام آنچه به آیین و فرهنگ ایرانی مربوب میشود ،دست کشید است ،بلکوه
تمام آداب و سنن ایرانی ،اعم از جشنهای سد  ،مهرگان و نوروز را بوه سوخر گرفتوه،
دین آنها را مظهر شر دانسته ،وعد جهنم و آت

سوزان به هموطنوان زرتشوتی خوود

است و آن را «امر الهی» به سبب بیزاری خداوند از «دینهوای عجموان» معرفوی نموود
است( 1ثعالبی920/0 ،؛ ذکاوتی قراگوزلو07 ،؛ آذرنوش.)689-680 ،
یکی از را های ابراز تفاخر نژادی شعوبیان ،ستودن یک ایرانی و قوم او بوود اسوت.
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

چنانکه از ایرانگرایان و شعوبیانی مانند بشاربنبرد طخارستانی ،اشعاری در مدح خالود
برمکی و آبان و اجداد و قوم او برجوای مانود اسوت (اصوفهانی 690، 606/9 ،و .)606
گویا ابنقتیبه به منظوور خنثوی نموودن ایونگونوه تودابیر ایرانیوان ،در کتواب «اماموت و
سیاست» زمانی که حکایت قتل عام خاندان ایرانی برامکه را عنوان میکند ،به تعریوف و
تمجید فراوان و بسیار اغراقآمیز از هارونالرشید مییردازد و میگویود« :عموروبنبحور
جاحظ از سهلبنهارون چنین روایت م،کند؛ بوه خودا سووگند اگور سوخن ،مسوجع و
منظوم وجود داشته باشد ،مرهون یحی،بنخالدبنبرمک و جعفربنیحی ،م،باشد ،و اگور

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2021-12-09

میدهد و در نهایت همانند تازیان از تصرو ایران به دسوت اعوراب مسولمان ،شوادمان

سخن ،را بتوان به صورت درّ و گوهر تصور کرد ،سخن آندو است؛ ول ،با این وجوود،
سخن آندو در مقابل سخنان هارونالرشید همچون سوخن نادانوان و امّیوین اسوت» .در

90

« - 1این است این عید [سد ] ،این است گمراهی بزرگ ،ایشان آتشی بر می افروزند که وعود گاهشوان اسوت....
جشن آت

افروزان جشن درو و تهمت است .شعار آت

شعار شر است...
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نهایت اینکه ابنقتیبه به نق

هارون در انقرا

خاندان برمکیان اشار ای ندارد و آن را

با سکوت برگزار میکند و آنچه بر سر آل برمک آمد را «قضای فرود آمد »ای میداند
که «از آن گریزی نبود» (دینوری ،امامت و سیاست 980 ،و .)985
ابنقتیبه برای نشاندادن برتری عرب بر عجم ،از آوردن احادیث جعلی نیز خودداری
نمیکند .وی از ییامبر

نقل میکند که «همانوا یوک مورد قریشوی بوه انوداز دو مورد

غیرقریشی نیرو و توان دارد» و یا اینکه ییامبر

خطاب به سلمان فارسوی گفوت« :ای

سلمان! بدخوا من مباش .سلمان گفت چگونه بودخوا شوما باشوم؟ ییوامبر

گفوت

بدخوا عرب مباش تا بدخوا من نباشی»(6دینووری ،الورد علوی الشوعوبیه.)957-950 ،
مطالب این کتاب چنان تند و جانبدارانه است که حتی واکن

ابوریحان بیرونی را نیوز

برانگیخت و او را وادار به یاسخگویی نمود .ابوریحان در «آثار الباقیه» ،یمن رد ادعوای
این کتاب مبنی بر برتری اعراب در علم هیئت و نجوم بور سوایر اموم ،دربوار دینووری
کینهها و دشمنیهایی که با ایرانیان دارد داللت میکند؛ زیرا به این انداز هم رایی نشد
که اعراب را به ایرانیان برتری دهد؛ بلکه ایرانیان را از اراذل امم و یستترین مخلوقهوا
دانسته است» (بیرونی،آثارالباقیه.)952 ،
عم و میزان افراب ابنقتیبه در جانبداری متعصبانه و کورکورانه از اعراب مسولمان
از جمله اسالمگرایان متعصب است که اینگونه برآشفته و در مقام یاسوخگوویی برآمود
است! چراکه بیرونی با عدم یذیرش و رد تفکرات ایرانیان باستان و هورآنچوه در دایور
آموز های دین اسالم نمیگنجید ،ارتبواب خوود را بوا گذشوته و آداب سونن ایرانوی بوه
کمترین حد خود تنزل داد و به تعالیم جدید روی آورد .وی تطبی فریدون بور نووح
را که توسط برخی ایرانیان انجام شد بود ،به صراحت مورد انتقاد قرار داد و میگویود:
«این سخنان ،ژاژخایی و هرز درایی است» (همو .)655 ،از نظر او ،نخستین انسان کسی

واکاوی نگرش هویتی ابنقتیبه دینوری ...

در برابر هموطنان عجم  ،آنگا بیشتر روشن میشود که بدانیم ابوریحان بیرونی ،خود
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میگوید« :این مرد در هر مبحثی وارد میشود افراب میکند ...و کالم او در این کتاب به

جز آدم نبوود اسوت (بیرونوی ،تحدیود النهایوات .)628 ،وی در کتواب «الجمواهر فوی

« .1ال تبغ

العرب ،فتبغضنی».
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الجواهر» ،دربار میزان شگفتآور ثروت یادشاهان ایران در عهد ساسانی میگوید« :ایون

را به جز حماقوات عجوم بوه شومار نمویآورم» (بیرونی،الجمواهر فوی الجوواهر.)609 ،
همچنین ابوریحان هی گونه اعتقادی به زبان فارسوی نداشوت و آن را تنهوا بورای بیوان
داستانهای شبانه مناسب میدانست( .بیرونی ،الصیدنه فی الطب .)6۰8 ،به باور او «اگور
مرا به عربی دشنام (هجا) گویند ،دوستتر دارم تا به فارسوی سوتای

(مودح) نماینود»

(همو .)6۰8 ،البته باید گفت که کالم بیرونی تندتر و اغراقآمیزتر از مطالب دینووری در
مورد ایرانیان است.
دینوری در اواسط کتاب العرب ،به برابوری هموۀ ابنوان بشور اعوم از عورب و عجوم
اعتراو میکند« :سخن منصفانه اینکه همانا انسوانهوا از یودر و موادر واحدیانود و از
خا اند و به خا برمیگردند» (دینوری ،الرد علی الشوعوبیه .)97۰ ،ایون معنوا از نگوا
ابنعبدربه نیز دور نماند است .وی در کتاب «عقد الفرید» میگوید« :ابنقتیبه در کتواب
است معتدلترین عقید این است که کلیۀ ابنای بشر از خوا

بوه وجوود آمد انود و بوه

خا نیز برمیگردند و کس را بر دیگری برتوری نیسوت» (عبدربوه اندالسوی-066 ،9 ،
.)060
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

چهر دیگر ابنقتیبه ،بی

از همه در کتاب مهم و معتبر عیون االخبار و هنگوامی کوه

بهطور مکرر از تاریخ ملو عجم یاد میکند ،رخ مینماید .احمد اشورو بور ایون بواور
است که ابنقتیبه به گونهای استادانه به ساختن تاریخ ایران یرداخوت« :موورخین ایرانوی
عربینویس ،به معرفی مویوعات مربوب به ایران یرداختند و در آثارشان مکرر به ایوران
و ایرانی (فر

و عجم) ارجاع داد شد است .ازجملوه برجسوتهتورین آنهوا ،ابونقتیبوه

دینوری است که در عیون االخبار 6به مناسبتهای مختلوف بوه تواریخ ایوران و میورای
فرهنگی آنها اشار دارد» (.)Ashraf, March 30, 2012: Iranica.com

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2021-12-09

تفضیل عرب ،ابتدا به فضایل عرب یرداخته ،سپس آنچه که گفته را نق

کرد و گفتوه

ابنقتیبه در این کتاب بهطور گسترد از منابع ایرانی ،چون «آییننامه»« ،التاج»« ،کتواب
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السلطان ،کتاب الحرب ،کتاب السؤدد ،کتاب الطباهع ،االخالق المذمومه ،کتاب العلم والبیان ،کتاب الزهد ،کتواب
االخوان ،کتاب الحواهج ،کتاب الطعام و کتاب النسان.
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 .1این کتاب در چهار جلد و د بخ

تنظیم شد است .بخ ها یا «کتابهای» د گانۀ عیون ،عبارتاند از :کتواب

ابرویز» و سایر کتب ایرانی بدون ذکر نام ،بهر بورد اسوت( 6دینووری ،عیوون االخبوار،
 09۰/6و  .)0۰6بوورای نمونووه ،در فووالزدن و یووی گووویی (همووو ،)908/6 ،در آداب
سوارکاری (همو )065/6 ،و آداب غذاخوردن (همو )000/9 ،از کتاب آیینناموه؛ در امور
کتابت و کتّاب (همو )627/6 ،و در خیانتهوای عمّوال و کوارگزاران (هموو )607/6 ،از
کتاب التاج؛ در امر اختیارات عمّال (همو )52/6 ،و مشاور و شورایط مشواوران (هموو،
 )97/6از کتاب ابرویز ،استفاد کرد است .وی همچنین از «ادب الکبیر و ادب الصوغیر»
ابنمقفع ،که به نوبۀ خود از آموز های ایران باستان متکثر بود  3،بهر برد اسوت (هموو،
 079 ،97 ،5۰ ،50/6و 020؛ همووو 90 ،60/0 ،و  2.)695ابوونقتیبووه ب وهطووور گسووترد از
بزرگان ایرانوی ماننود بزرجمهور (هموو 80/6،و 955؛ هموو 699 ،695 ،69۰/0 ،و 600؛
همووو 069 ،685 ،669/9 ،و  ،)965کسووری (همووو 659 ،78/6 ،و 909؛ همووو 609/0 ،و
تصدی گفتههای خود شاهد میآورد .وی با اسوتفاد از خودایناموهها و آیوینناموههای
ترجمهشد به زبان عربی ،تقریبا تمام تکنیکهای ارت
آرای

ایران باسوتان در جنوگ ،دفواع،

سپا  ،تاکتیکهای نظامی ،جنگ روانی و ...را در کتاب عیون االخبوار آورد و در

جاودان کردن میرای ایرانی ،همانند فردوسی نق

مهمی ایفا نمود است (سبزیانیور و

(ابنمقفع .)70 ،وی در «االدب الصغیر» عبارت «ال رای والقو اال بالمال» (ابنمقفع )609 ،را میآورد که یوادآور
آموز های عهد ساسانی است (ابنخلدون .)56/6 ،این آموز ها در جاهای دیگر به صوورت یررنوگتر مشواهد
میشود .در ادب الکبیر به والی توصیه میشود که «باید از انسانهای بزرگوار گرسنه و دونیایوۀ دون ترسوید...؛
زیرا انسان بزرگوار اگر گرسنه شود ،حملهور میشود و انسانهای یست هرگز سیر نمیشوند» (ابنمقفوع.)۰9 ،
این تفکر ،کامال متکثر از لزوم حفظ طبقات اجتماعی در عهود ساسوانی اسوت (تنسور )69 ،و ترجموهای از ایون
عبارت یندنامۀ اردشیر بابکان میتواند باشد« :هرگز نباید از هی چیز بی

از این ترسید که سری دم ،یا دمی سر

واکاوی نگرش هویتی ابنقتیبه دینوری ...

 .1با ذکر عبارت «قراتُ فی کتب العجم»
 .3ابنمقفع در «االدب الکبیر» میگوید مردم بدون مال میتوانند زندگی کنند ،ولی شا بدون مال یشتوانهای نودارد
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607؛ همو ،)006/9 ،شایور (هموو )690/9 ،و خسورویرویز (هموو )029/6 ،در تکییود و

گردد؛ یا بزرگی بینوا شود ،یا یستی به نوا رسد» (ابنمسکویه .)606/6 ،شوقی ییف بور ایون بواور اسوت کوه

ابنمقفع ،متون مرجع نویسند را دریافت؛ مثال در جایی که میگوید« :یادشاهی سهگونه است؛ یادشواهی دیون،
یادشاهی تدبیر و یادشاهی هوی» ،نقل و قول مستقیم از ادب الکبیر ابنمقفع مینماید (ابنمقفع.)۰2 ،
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ابنمقفع مجموعهای از آموز ها و عقاید عهد ساسانی را در آثار خود گرد آورد است (ییف.)766/9 ،
 .2در برخی مواقع ،هرچند نویسند از ذکر نام کتاب خودداری میکند ،ولی میتوان از تطواب مطالوب آن بوا آثوار

قنبری .)88-87 ،ابنقتیبه در کتاب المعارو نیز به نقل از کتاب «سیر العجوم» ،از تواریخ
ایران سخن گفته است( 6دینوری ،المعارو .)75 ،مجموع آنچه ابنقتیبوه در آثوار خوود
آورد است ،سبب شد تا معاصرینی چون احمد امین و ممتحن ،همصدا با ابونعبدربوه
فکری ،ایطراب ،تردید و دودلی دینووری بدهنود (مموتحن0۰9-0۰۰ ،؛

رأی به تناق

عبدربه اندالسی 066/9 ،و .)060
نتیجه

با توجه به داد های تاریخی موجود ،کسانی مثل صاحببنعباد ،بدیعالزمان همودانی،
ابوریحان بیرونی و ابنقتبیه دینوری را میتوان از منظر هوویتی در جرگوۀ اسوالمگرایان
جای داد؛ زیرا همانطوری که اشار شد ،آنها عرب را برابر با اسالم ینداشته ،بسویاری از
مفاخر اسالم را برای قوم عرب ثبت نمود و به مقابله با کسانی یرداختند که قوم عورب
زیرا هم آثارش به او چهر یک عالم یدشعوبی و عربستا میدهد و هم سعی او را در
زند کردن ملت خود ،به وسیلۀ نشر ادبیات ،سیاسوت و تواریخ ایوران نشوان مویدهود.
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

ابنقتیبوه در بیشوتر مواقوع ،بوه ویووح درصودد اثبوات وجوه بطوالن آران شوعوبیان و
هموطنان

در طعن و سرزن

اعراب و همچنین نشاندادن وجوو برتوری اعوراب بور

ایرانیان است؛ در عین حال ،در برخی موارد به تساوی هموۀ «ابنوای بشور» نیوز اعتوراو
میکند .وی همچنین با اشارات مکورر بوه ایوران و ایرانوی (فور

و عجوم) در برخوی

آثارش ،بُعد تاریخی هویت ملی 0را زند نمود و دوشوادوش کسوانی ماننود ابونمقفوع،
حمز اصفهانی ،فردوسی و ...به تداوم «هویت ایرانی» در دوران اسالمی کموک شوایانی
نمود است.
از آنجا که در منابع یا در کتابهای ابنقتیبه ،تصریح به تاریخ تدوین آثار یوا قراینو،
که ما را به آن راهنماییکند ،انود

اسوت ،زمانبنودی آثوار او چنودان آسوان نیسوت و

 .3بُعد تاریخی هویت ملی عبارتاند از :آگاهی مشتر افراد یک جامعه از گذشته تاریخی و احسوا
به آن (میلر.)92 ،

دلبسوتگی
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 .1نولدکه برآن است که این کتاب ،احتماال همان «خداینامه» ترجمۀ ابنمقفع است (نولدکه.)09 ،

9۰
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را تحقیر میکردند .در این میان ،ابنقتبیه دینوری ویعیتی خاد و منحصر به فرد دارد؛

نمیتوان از تحول فکری نویسند در گذر زمان با قاطعیوت سوخن گفوت .شواید بتووان
گفت نویسند دچار تناقضات فکری بود و نتوانسته رویۀ ثابتی را در آثارش یی

گیرد

و یا بنا به نظر احمد امین ،دچار تردید بود است؛ اما آنچه به حقیقت نزدیکتر به نظور
موویرسوود ،ایوون اسووت کووه مطالووب یوودایرانی و عووربمآبانووه اسووالمگرایانی چووون
صاحببنعباد ،بدیعالزمان همدانی ،ابوریحان بیرونی و ابنقتبیه دینوری ،واکنشی تند به
برخی شعوبیان افراطی ،مانند بشار بود که مجموعهای از تفکرات حوب وطون ،افتخوار
به تاریخ ،ذم و تحقیر اعراب ،عدم یایبندی به شعاهر اسالمی ،بوه سوخر گورفتن آداب و
قواعد اسالم و ...را در خود جمع نمود بودند .بدون تردید یکی دیگر از دالیل تفضویل
عرب بر عجم از جانب جریان هویتی اسالمگرا در ایوران دوران نخسوتین اسوالمی ،بوه
جهت شدت تمایالت اسالمگرایانه این گرو و عدم تمایز بین عرب و دین اسالم بوود
عرب ،سستی دیون اسوالم را دریوی دارد .بنوابراین ،در مقوام دفواع از اسوالم و عورب،
بهگونهای توأمان برمیآمدند .به دیگر سخن ،بین

اسالمگرایانه عالو بر عدم تمایز بین

اسالم و عرب ،محصول ارادت و تعصب این دانشمندان ایرانی به دین اسالم بود است.
واکاوی نگرش هویتی ابنقتیبه دینوری ...
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است؛ چراکه آنان عرب را با اسالم یکی ینداشته ،بر آن بود اند کوه هرگونوه وهنوی بوه

منابع

و ابنخلدون ،عبدالرحمن ،مقدم  ،ج ،6ترجمه احمد یروین گنابادی ،چاپ هفتم ،تهران:
علمی فرهنگی69۰8 ،ش.
و ابنخلکان ،وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان ،ج ،9حققوه احسوان عبوا  ،بیوروت :دار
االحیان الترای العربی ،بیتا.
و ابنمسکویه رازی ،ابوعلی ،تجنارب االمنم ،ج ،6ترجموه ابوو القاسوم اموامی ،تهوران:
سروش69۰8 ،ش.
و ابنمقفع ،عبداه ،االدب الصغیر و االدب الکبیر ،آثار الکامله ،حققها عمرالطباع ،بیروت:
شرکه دار االرقم بن ابیارقم6069 ،ق6885/م.
و ابنندیم ،محمدبناسحاق ،الفهرست ،ترجمۀ محمدریا تجودد ،چواپ سووم ،تهوران:
و احمدی ،حمید« ،هویت و قومیت در ایران» ،در هویت در ایران ،به کوش

علویاکبور

علیخانی ،تهران :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی6992 ،ش.
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

و اشرو ،احمد« ،بحران هویت ملی و قومی در ایران» در ایران؛ هویت ،ملینت ،قومینت،
به کوش

حمید احمدی ،تهران :مؤسسه تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی6999 ،ش.

و اصفهانی ،ابوالفرج ،االلانی ،چاپ اول ،بیروت :دار احیان الترای العربی6067 ،ق.
و آذرنوش ،آذرتاش ،چالش میان فارسی و عربی ،چاپ دوم ،تهران :نشر نی6995 ،ش.
و آلیاسین ،محمدحسین ،صاحر بن عباد حیات و ادب  ،بغداد :دارالمعارو695۰ ،ق.
و بغدادی ،خطیب ،تاریخ بغداد ،ج ،62طبع االولی ،بیروت :دارالکتب العلمیه6065 ،ق.
ن بهمنیار ،احمد ،صاحر بن عباد ،به کوش

محمد ابراهیم باستانی یاریزی ،چواپ دوم،
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امیرکبیر69۰۰ ،ش.

تهران :دانشگا تهران6999 ،ش.
و بیرونی ،ابوریحان ،الصیدن فی الطر ،ترجمه باقر مظفرزاد  ،تهران :فرهنگستان زبوان و
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و بیرونی ،ابوریحان ،تحدید النهایات ،الماکن لتصحیح مسافات المسناکن ،ترجموه احمود
آرام ،تهران :دانشگا تهران6970 ،ش.
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ادب فارسی6999 ،ش.

و بیرونی ،ابوریحان ،الجماهر فی الجواهر ،تحقی یوسف الهادی ،الطبعه االولوی ،تهوران:
شرکت النشر و العلمی الثقافی6950 ،ش.
و بیرونی ،ابوریحان ،آثار الباقی عن القرون الخالی  ،ترجمه اکبر سرشت ،تهران :انتشوارات
امیر کبیر6955 ،ش.
و تنسر ،نام تنسر ب جشنسف،ترجمه از یهلوی به عربی ابنمقفع ،ترجموه از عربوی بوه
فارسی ابناسفندیار ،به کوش

مجتبی مینوی ،تهران :مطبعه مجلس6966 ،ش.

و ثعالبی ،ابیمنصور عبدالملک ،یتیم الدهر فی محاسنن اهنل العصنر ،ج 9و  ،0شورح و
تحقی مفید محمد قمیحه ،الطبعه االولی ،بیروت :دارالکتب العلمیه6002 ،ق0222/م.
و جاحظ ،ابوعثمان عمرو بن بحر ،الحیوان ،بیروت :دارالکتب العلمیه6000 ،ق.
و جاحظ ،ابیعثمان عمروبنبحربنمحبوب ،البیان و التبیین ،شارح حسن ندوبی ،الطبعوه
و دینوری ،مسلمبنقتیبه ،امامت و سیاست (تاریخ خلفا  ،ترجمۀ ناصر طباطبوایی ،تهوران:
ققنو 6992 ،ش.
و دینوری ،مسلمبنقتیبه« ،کتاب العرب او الرد علی الشعوبیه» در رسائل البلغاء ،اختیوار و
تنصیف محمد کرد علی ،الطبعه الرابعه ،قاهر  :مطبعه لحنه التالیف و الترجمه والنشور،
و دینوری ،مسلمبنقتیبه ،المعارف ،به تحقی ثروت عکاشه ،طبوع الثانیوه ،قواهر  :الهیئوه
المصریه العامه للکتاب6880 ،م.
و دینوری ،مسلمبنقتیبه ،عیون االخبار ،بیروت :دار الکتب العلمیه6069 ،ق.
ن ذکاوتی قراگوزلو ،علیریا ،بدیع الزمان همدانی و مقاماتنویسنی ،چواپ اول ،تهوران:
اطالعات69۰0 ،ش.
و سبزیانیور ،وحید و کاو قنبری« ،بررسی تطبیقی آهوین سوپاهیگری ایوران باسوتان بوا
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6950ق.
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االولی ،قم :منشورات االرومیه6907 ،ق.

استناد به عیون االخبار ابن قتیبه و شاهنامه فروسی» کاوشنام ادبیات تطبیقی ،دانشگا
و سمعانی ،ابوسعید عبودالکریمبونمحمودبونمنصوور التیموی ،االنسناب ،ج ،62تحقیو
عبدالرحمنبنیحیی المعلمی الیمانی ،طبع االولی ،حیودرآباد :مجلوس داهور المعوارو
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رازی کرمانشا  ،سال ینجم ،ش.6980 ،65

العثمانیه6990 ،ق68۰0/م.
و شرفی ،محمدریا« ،عوامل هویت وبحران هویت در ایوران» ،در هوینت در اینران ،بوه
کوش

علیاکبر علیخانی ،تهران :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی6992 ،ش.

و الصمیلی ،یوسف ،بشار بن برد شخصیت و منهج الشعری ،بیروت :دارالوحد 6890 ،م.
و ییف ،شوقی ،تاریخ االدب العربی ،ج ،9العصر العباسی االول ،طبعوه خامسوه ،قواهر :
دارالمعارو ،بیتا.
و عبدربه اندالسی ،احمدبنمحمد ،عقد الفرید ،ج ،9حققه و علقه و حواشیه علی شیری،
الطبقه االولی ،بیروت :دار االحیای اثرات عربی6028 ،ق.
و عطوال ،حسین ،الزندق و شعوبی فی العمر العباسی االول ،بیروت :دارالجلیل ،بیتا.
و الفاخوری ،حنا ،ابنمقفع ،مقدمه و ترجمۀ عبدالهادی حاهری ،بیجا6906 ،ش.
انتشارات تو 69۰6 ،ش.
و فووروخ ،عموور ،تنناریخ االدب العربنی ،الطبعووه االسادسووه ،بیوروت :دارالعلووم للمالیووین،
6880م.
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

و گلوودزیهر ،ر.ی ،شننعوبی  ،ترجمووۀ محمدحسووین عضوودانلو ،ویوورای

و ییوسووت

محمدریا افتخارزاد  ،جلد اول ،تهران :مؤسسوۀ نشور میرایهوای تواریخی اسوالم و
ایران6956 ،ش.
و ممتحن ،حسینعلی ،نهضت شعوبی  ،تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی6970 ،ش.
و میلر ،دیوید ،ملیت ،ترجمه داود غرایاقزندی ،تهران :تمدن ایرانی6999 ،ش.
و نقیبزاد  ،احمد« ،هویت ملی و عوامل بحران آن در ایوران» ،در هوینت در اینران ،بوه
کوش

علیاکبر علیخانی ،تهران :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی6992 ،ش.

و نولدکه ،تئودور ،تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسنانیان ،ترجموۀ عبوا
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و الفاخوری ،حنا ،تناریخ ادبینات عربنی ،ترجموه عبدالحمود آیتوی ،چواپ اول ،تهوران:

زریواب،

چاپ دوم ،تهران :یژوهشگا علوم انسانی و مطالعات فرهنگی6959 ،ش.
02
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و همایی ،جاللالدین« ،شعوبیه» ،مجل مهر ،سال دوم ،شمار .6960 ،60

و
و
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