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چکیده
از آنجایی که ابن مقفع ایرانیتبار بود ولی تحصيالتش را درعلوّ بالغت و فصاحت در زمينه نثر
عربی به پایان رسانيد .و کتابهای پهلوی را از زبان فارسی به زبان عربی برگردانيد .ابن مقفع،
نخستين کس و شاید تنها کسی است که توانست دست مایهای گرانبها را به فرهنگ عربی تقدیم
کند و بی شک او را به عنوان شهسوار نثر عربی قلمداد میکنند عالقه بيشازحد ابن مقفع به زبان
ادبيات عرب و بهویژه کتابت نثرنویسی .ایشان را تا جایی پيش برد که در دوران خلفای عباسی واموی
جزء کاتبان درجه اول وزراء و رهبران آنها گردانيد قابلتوجه و عنایت اینجاست فردی که تا این
اندازه عالقه به یادگيری زبان عربی داشت و این همه خدمات ارزنده و قابل توجه به ادب عربی
خصوصاً در توسعه گسترش و ترویج کتابت و ترجمه نثر عربی نمود به خاطر کينه بيش از حد
دشمنانش خودش اولين قربانی بسيار ادیبانه و ماهرانه نثر نویسی می گردد و جالبتر اینکه در تاریخ
او را به عنوان یک فرد زندقه و کافر میشناسند غافل از اینکه کسانی مانند جاحظ ،عبدالملک اصمعی
و ابن منظور و دیگران که در مورد ایشان قضاوت کردهاند خودشان از متعصبين و طرفداران خلفای
عباسی و اموی بودند که بغض و کينه بيش از حدی را به ایرانيان و خصوصا طرفداران فرقه شعوبيه
داشتند بطوری که هرکه را ایرانی میشناختند شعوبيه کافر و زندقه و ضد بالمنازع اعراب میدانستند.
نهایتاً با پدید آمدن منازعه بين ایرانيان وخلفای عباسی و اموی مبنی بر نژاد برتر و اصيل که مولود ان
تفکر شعوبيه بود دست آویزی گردید که ابن مقفع را در این برهه خاص از زمان به جرم جانبداری از
تفکر فرقه شعوبيگری مظلومانه و به وضع فجيعی به قتل برسانند.
کلیدواژهها :ابن مقفع ،شعوبيه ،مظلومی ،تعصب و تعدی طلبی ،خلفای اموی و عباسی.
 1دانشجوی دکتری تخصصی زبان و ادبيات عرب )نویسنده مسئول(
2دانشيار گروه ادبيات عرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان و عضوهيأت علمی دانشگاه شهيد چمران

پژوهشنامه تاریخ -سال سيزدهم -زمستان  - 31شماره 93

611

مقدمه
با عنایت به اینکه این شخصيت قربانی تفکر شعوبیگری گردیده مشخص گرردد کره آیرا ایشران
واقعاً طرفدار تفکر فرقه شعوبيّه بودهاند یا اینکه بی گناه و دارای دیدگاهی واقعيتگرا بوده اسرت .نظرر
به اینکه این پژوهش – پژوهشی نوین با رویکردی تازه است به طور قطع میتواند نتایج مثبت و قابل
قبَولی در اختيار صاحبنظران و ناقدان اهل فن و قلم قرار دهد در این مقاله سعی بران است که قترل
شهادت گونه ابن مقفع را از البالی اقوال و نظرات گوناگون و بره دور از تعصرب و جانربداری مرورد
تفحص قرار دهد و با تمسک به شواهد و مدارک و اسناد تاریخی به واقعيتی منطبق بر اصول منطقری
و استدالل دست یابد و به حقيقتی خاموش در ميان مصلحتی ساطع وغالب به شخصريّت واقعری ابرن
مقفع برسد .گر چند فراوان در مورد فرقه شعوبيه و آثار ناشی از آن و همچنين در مورد شخصيت ابرن
مقفع سخن آمده است اما تاریخ از گذشته دور تا عصر حاضر در کتابهای علمری وپژوهشری وتراریخی
ومنابع الکترونيکی وی را به عنوان ابن مقفع شعوبی و بعضاً زندقه وکافر معرفی می کنند و چيرزی در
مظلوميت این شخصيت بینظير قضاوت نکرده است وحرال اینکره هريد مردرک و شرواهدی دال برر
شعوبيه بودن ابن مقفع وجود ندارد تنها نکته قابل توجه که در این زمينه وجود دارد این است که ابرن
مقفع ایرانی .کاتب و نویسنده قرنهای سوم و چهارم بوده و در متن جریان منازعه طرفين شرعوبيه ی
ایرانی و اعراب اموّی وعباسی قرارگرفته است .بنابراین در این مقاله سعی بر این است به بررسی نحوه
شکل گيری شعوبيّه.نقطه نظرات .موافقين ومخالفين و پيامد ناشی از فرقه شعوبی که مقرارن ومرالزم
حيات اجتماعی وادبی وسياسی ابن مقفع بود بپردازد و به دور از تعصب و جانبداری چهره واقعی ایشان
را به اهلقلم ،پژوهشگران و تاریخ نگاران بنمایاند.
بیان مسئله
 -6شناساندن شخصيت علمی ،ادبی و سياسی این نویسنده مشهور وفراز وافولی که در حيرا وی
ایجاد گردید حائز اهميّت است
 -1جستاری در مورد چگونگی شکل گيری تفکر فرقه شعوبيّه.نقطه نظرات و پيامد ناشی ازفرقره
شعوبيّه در آثارو زندگی این دانشمند.
 -9رسيدن به واقعيتی منطبق بر اصول عقلی و منطقی از البالی نظرات و اقوال گوناگون در سده
چهارم و پنجم مبنی بر تعدّی خواهی عرب وتعصب ایرانی که از اهداف این تحقيق است.
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 -9با نظر به اینکه این پژوهش ،پژوهشی نوین با رویکردی تازه میباشد به طرور قطرع میتوانرد
نتایج مثبت و قابل قبولی در اختيار صاحبنظران و ناقدان اهل فن و قلم قرار دهد.
پیشینه پژوهش
پژوهش و تحقيقاتی بصورت پراکنده و نه منظم وجود داردکه در مورد سرگذشت و شخصيت ابرن
مقفع و تاریخ مربو به آنها نگاشته شده است .دو اثر عمده که در واقع تنها منرابع مفيرد دربراره ابرن
مقفع است که با اندکی تفصيل به شرح گوشههایی از زنردگی اجتمراعی و کشرمکشهای سياسری او
پرداختهاند ،که حتی در دسترس نخسرتين محققران نبرود .ایرن دو اثرر ،عبارتنرد از انسراب االشررف
بالذری(130ق) و الوزراء و الکتاب جهشياری(996ق) .با این همه بخش اعظم روایات این دو کتاب ،با
انشائی متفاوت و اندکی اختالف در وفيات االعيان ابن خلکان گرد آمده است .گابریلی با استناد بره دو
منبع فوق به تاليف مقاله خود دست زد ،در درجه اول ،از وفيات ابن خلکان استفاده کررد ..وی پرس از
آن از آثار کسان دیگری چون ابن ندیم از روایات دست دوم را که غالبا مشکوک و مورد بحث اند بره
کار گرفت از جوزی ،صفدی ،ابو الفرج اصفهانی و ابن قتيبه دینوری بهره جسرت .نيرز کسرانی ماننرد
عباس اشتيانی در مورد ابن مقفع مقاله ارزشمندی نوشته است.
محمد غفرانی خراسانی ،ابن المقفع را موضوع رساله فوق ليسرانس خرود قررار داد و در (6310م-
6311م) کتابی منتشر ساخت که بیگمان بهترین کتابی است که تا کنون در شرق ،درباره این المقفرع
تاليف یافته است .وی توانسته است تقریبا همه منابع نو و کهنه عربی و فارسی را بررسری کنرد و بره
شيوه خود و بر حسب نظرات و اعتقادات خود ،آنها را در بوته نقادی افکنرد .شرهامت او ،برا توجره بره
اینکه کتابش در مصر چاپ شده ،در رد نظرات مشاهيری چون طه حسين و عزام در خور توجه است و
البته کتابهای زیادی و مقاالت متعددی در مورد ابن مقفع و عبدالحميد کاتب نگاشته شده است .ابن
خلکان در وفيات االعيان و ابن الندیم در الفهرست و همچنرين در کتابهرای متعرددی ماننرد صرب
االعشی قلقشندی و رسائل البلغاء از محمد علی کرد و کتاب الصناعتين از ابو هالل عسکری و کتراب
البيان و التبيين جاحظ و تاریخ اداب اللغه العربيه جرجی زیدان و بسياری دیگرر در مرورد زنردگی ابرن
مقفع و عبد الحميدکاتب از لحاظ سياسی –اجتماعی –ادبی و فرهنگی سخن گفتهاند ولی از این نروع
منظر و این دیدگاه خاص که هدف این مقاله است که عبرارت اسرت از مظلوميرت ،تعصرب ،جراهطلبری،
شعوبيه و داوری در مورد شهادت این ادیب دانشمند تاریخ چيزی قضاوت نکرده است و مسئله مورد وثوقی
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بيان نگردیده است .این پژوهش در صدد است که پرده از نقاب این جریان برداشته و به حقيقتی خراموش
در زیر سایه مصلحتی ساطع وفعال برسد وبه واقعيتی منطبق بر اصول منطقی دست یابد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 )6شناخت ماهيّت و شخصيّت حقيقی ابن مقفع ،و اثبات مظلوميّت وی به اتّهام طرفرداری از فرقره
شعوبی الزم وضروری است.
 )1با استناد به شواهد تاریخی و مستندات علمی و ادبی و با بهرهگيری از منابع و مآخرذ رسريدن بره
واقعيّتی مسلم اجتناب ناپذیر است.
 )9تشری و بيا ن خدمات ارزنده ابن مقفرع بره کتابرت ونثرر نویسری زبران و ادب عربری و معرّفری
طرفداران و مخالفان این ادیب دانشمنداز شرو ضروری این مقاله است.
زندگینامه ابن مقفع
ابن مقفع ،ابومحمدعبداهلل (691- 631ق 013-019 /م) ،نویسنده بزرگ و مترجم آثار پهلروی بره
عربی ابو محمد عبداهلل روزبه برن دادویره معرروف بره ابرن مقفرع در روسرتای «جرور» کره امرروزه
«فيروزآباد» ناميده میشود و از توابع فارس است ،به سال  019به دنيا آمد .چند سرال نرزد پردرش در
فارس به فراگيری فرهنگ فارسی سپری کرد و دین زرتشتی را برگزید؛ و از آداب و رسوم آن مرذهب
پيروی کرد تا ای نکه در ایام جوانی به بصره مسافرت کرد و در آنجا بود که به تقليد از عرب مینوشرت
و در این شهر فرهنگ فارسی و عربی به همدیگر پيوند خورده بود .چند سالی نگذشته بود کره جروانی
پخته عقل و آگاه به علوم و علم ادبی نيکو شد .آنگاه کره شرهرت و آوازهاش در همرهجا منتشرر شرد
زندگی نویسندگیاش را در حکومت بنیاميه آغاز کرد و در کرمان برای «عمرر برن هبيرره» و سرپس
برای«یزید بن عمر بن هبيره» به کتابت مشغول شدو بعد از انقالب عباسی نزد والی اهواز «عيسی بن
علی» و «منصور» به نویسندگی پرداخت و به دست او مسلمان

شد6.

ماجرای قتل ابن مقفع
تاریخ قتل ابن مقفع ،برخالف بسياری از مشاهير آن روزگار ،چندان دستخوش بحرث و گفرتوگو
نيست و تقریباً میتوان 691ق 013/م را با اطمينان پذیرفت؛ زیرا ابن خلکان کره سرن او را  91سرال
دانسته ( ،)619/1از کتاب اخبار البصرة عمر بن شبه نقل میکند که وی در  691یرا 699ق درگذشرته
است .از عوامل عمده قتل ابن مقفع یکی :ماجرای سفيان است که به قصد حکومت شراپور آمرد و برا
تفکر ابن مقفع شکست خورد و گریخت .عامل دوم ،فرزنردان علری برن عبرداهلل برن عبراس ،همران
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عموهای خليفه منصورند که ابن مقفع در خدمتشان میزیست .یکی از آنان کره عبرداهلل نرام داشرت،
برخال ف دستور سفاح که خواسته بود پس از او با منصور بيعت کند ،سر به شورش برداشت و بره اميرد
خالفت ،چندین سال بر حران و نصيبين و حلب و چندین جرای دیگرر حکرم رانرد .عاقبرت ،ابومسرلم
بهفرمان منصور ،در نصيبين به جنگ او رفت .کار او  61ماه به درازا کشيد تا سرانجام عبداهلل شکست
خررورد و نررزد برررادرش سررليمان کرره حرراکم بصررره بررود ،پنهرران شررد(690ق 019/م) ،امررا ابومسررلم
شکستخوردگان را امان داد و دست از آنان کشيد 1.فرزندان علی چندی در بصره آرام زیستند ،بهخصوص
که ابومسلم هم در 690ق به قتل رسيد و عبداهلل هم در 698ق با منصور بيعت کرد .اما منصرور هرگرز از
جانب آنان آسوده خاطر نبود و اصرار داشت که ایشان ،عبداهلل را نرزد او بفرسرتند .سرليمان و بررادرانش از
خليفه زینهار نامهای خواستند تا مطمئن شوند که جان برادرشان در امان خواهد بود.

در این باب روایت جهشياری (ص  )03-06بسيار دقيق و روشن است و سوردل همه آن را ترجمه
کرده است .خالصه این ماجرا که در زندگی ابن مقفع تأثير عمدهای داشته ،ازاینقرار است که :عيسری
از دبير خود خواست که متن زینهارنامه را تهيه کند .وی نيز چنان الفاظی اسرتوار بره کراربرد و چنران
جوانب احتيا را مراعات کرد که هيد راه نيرنگی برای منصور باقی نگذاشت؛اما آنچه در این متن برر
منصور گران آمد ،این بود که نوشته بود :منصور در پایين زینهار نامه ،به خر خرود بنویسرد کره اگرر
عبداهلل بن علی یا نزدیکان او را ،چه آشکارا ،چه نهان زیانی رسانم ،دیگر فرزند محمد بن علی نيسرتم
و زنازادهام .بر مسلمانان واجب است که بر من خروج کنند .زن ،کنيز و ...بر من حررام اسرت .سروردل
میافزاید که طبری 9و یعقوبی گفتهاند او اماننامه را امضا کرده و عبداهلل با آن امان نزد او رفته است،
اما ظاهراً منصور از امضای آن خودداری کرد و اظهار داشت که زمانی این زینهارنامه معتبر اسرت کره
من خود عبداهلل را ببينم ،زیرا بيم آن هست که وی به پشتگرمی این پيمران ،در برالد تبراهی کنرد.
آنگاه پرسيد :چه کسی این زینهارنامه را نوشته است؟ گفتند :ابن مقفع ،دبير عيسی برن علری .منصرور
گفت :آیا کسی نيست که کار او را یکسره کند .این خبر را نصيب به سفيان رسانيد و او نيز بره سربب
کينهای که از ابن مقفع داشت ،درصدد قتلش برآمد جهشياری ،9بالذری ایرن مراجرا را در چنرد سرطر
آورده و در آغاز آن به والیت سفيان بن معاویه بر بصره در زمان زینهارنویسی ابن مقفع اشاره میکنرد
و در پایان آن اضافه میکندکه منصور به سفيان نامه نوشت ،یا به قولی ،هنگامیکه با او وداع میکرد
به او گفت :کار ابن مقفع را بساز نيز.
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بنابراین ،چون در 693ق 010/م سليمان عزل شده و سفيان بهجایش نشسرته اسرت 1.ناچرار بایرد
پنداشت که سفيان 9 ،یا  9یا  1سال درنگ کرد تا عاقبت موفق به قتل ابن مقفع شد.
روزگار ابن مقفع
عبداهلل ابن مقفع ،در روزگار منصور دومين خليفه عباسی زنردگی میکررد .او قبرل از ایرن شراهد
منازعات بين امویان و عباسيان و تالشهای موالی در به قردرت رسرانيدن عباسريان بروده اسرت .در
دوران خالفت عباسی زبان عربی ،زبان سياست در کليهی سرزمينهای اسرالمی از آسريای ميانره ترا
شمال آفریقا و بعدها تا اندلس بود .سبب حقيقی عظمت دوران عباسی بيداری فکری مردم بود که آن
هم در نتيجهی حضور عناصر ایرانی در دستگاه خالفت بود .در طی این دوران ،مترجمين زیادی ظهور
یافتند ،زیرا منصور توجه ویژهای به علم و دانش و مترجمين داشت .ابن مقفع از نخستين کسانی برود
که برای او کتاب المنطق را ترجمه کرد .منصور در طی این دوران ،مسرلمانان را تشرویق بره تردوین
حدیث و فقه ،قرآن میکرد .در این روزگار ،شاهد ترجمه و طبقهبنردی علروم هسرتيم .برهواقع ،عصرر
عباسی دوران طالیی زندگی سياسی و ادبی عرب به شمار میرود و قابل مقایسه با تاریخ اروپا در قرن
 60ميالدی است.
شخصیت ابن مقفع
شخصيت ابن مقفع :ابن مقفع یکی از مشهورترین چهرههای فرهنگی در تراریخ اسرالم ،بلکره در
فرهنگ جهان است .بیگمان شخصيت اجتماعی  -خالقی او بيش از هر چيز مسير فرهنگری و ادبری
او را ترسيم میکرده است .خردمندی ،هروش بسريار ،روح شرفاف آینرهگرون ،انساندوسرتی ،اخرالق،
آدابدانی ،خوشزبانی و زیبارویی همه در زندگی کامالً مرفه او جمع آمده بود .سپس ایرن ویژگیهرا،
در داستانهایی دلانگيز ،در مفاهيمی حکيمانه ،در اندرزهایی عينی و ملموس و همه بره زبرانی پراک،
بی گره و به هم پيوسته متجلی گردیده است.
ابن مقفع مردی آزاده و آزاداندیش بود .خصایل اخالقی و ارزشهای شخصی او در حدی بوده کره
کار پژوهشگران را دشوار ساخته است .آنان که پيوسته میخواهند مردان تاریخ را در قالبهرای معرين
دینی ،اخالقی ،سياسی و اجتماعی قرار دهند ،در کار ابن مقفع سرانجام دچار اختالف میگردنرد و او را
در دو قطب متضاد دین کامل و الحاد مطلق قرار میدهند.
در بخش برازندگی اخالقی او و وقرار و احتشرام عبراراتش آنچنران اسرت کره محقرق مسرلمان
بهدشواری میتواند وی را از دین خویش خارج بداند .با اینهمه تهی بودن آثار او از دفراع مسرتقيم از
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اسالم و شریعت ،شوخچشمیهای گاهبهگاه او و بهخصوص همنشرينی برا متهمران بره زندقره ،باعرث
میشودکه گروهی دیگر به زندقة او حکم

کنند1.

شرح حال ابن مقفع
با این وجود .شخصيت جذاب ،بخشندگی ،بزرگمردی ،آدابدانی ،ظرافت ،سخندانی ،نکترهدانی و
نيز ثروت ابن مقفع چنان بود که همگران را شريفته میسراخت .در وجرود او ،انساندوسرتی در قالرب
مکتبی نظامیافته جلوه میکند ،آنچنان که پنداری خواسته است خأل دینی درون خود را با این ویژگری
پرکند .رفتار او  -تا آنجا که منابع به ما نشان میدهند  -دقيقاً همران اسرت کره در آثرارش میتروان
یافت .آنچه در االدب الکبير و االدب الصغير ،در باب انسان کامل آمده ،بر خود او منطبق اسرت« :مررا
دوستی  ...بود که از همه مردمش برتر و گرامیتر داشتمی .چون آنچه در وی دیدم ،در کس نيافتم...
بدان که هرگز دربند شکم نبود .پس چيزیکه نيافتی ،نخواستی و اگر یافتی ،گزافری نکرردی .هيدگراه
فرمان شهوت خود نمیبرد ،چه دامن به زشتیها آلوده نداشتی و آب و آزرم خود نریختی .هميشه لجام
زبان در دست داشت ،از آنکه ندانسته ،نگفتی و در آنچه دانستی ،ستيزه نکرردی  ...ترا داوری دادگرر و
گواهی پایدار نيافتی ،داوری نخواستی و تا درمان نزد کسی نجستی ،درد دل ننمودی  ...از کسری پنرد
اندرز دریغ نمیداشت ،بيشتر خاموش بود و اگر گفتی ،گوی بيشی بردی

0.»...

نثر ابن مقفع
در دوره اسالمی خليفهی دوم ( 19-69ه .ق) ،نخستين کسی بود که بره تأسريس دیروان بهرسرم
پارسيان و به مدد ایشان اقدام کرد و دو دیوان خراج و جند را برهمنظور ثبرت غنرائم و امروال فيئری و
پرداخت مستمری سپاهيان بنياد نهاد با این همه به سبب عدم اهتمام اعراب به نوشتن مطالب و توجه
آنان به حفظ روایات ،کتابت عربی چنانکه باید در قرن اول اسالمی پيشرفتی حاصل نکررد و برا آنکره
مقدمات پيدایش برخی از علوم اصيل اسالمی نظير قرائت و تفسير قرآن ،فقه ،حردیث ،روایرت اشرعار
جاهلی و صدر اسالم و نيز سيره پيامبر اکرم (ص) و فتوح و مغازی فراهم گردید ،براز فعاليرت در ایرن
زمينه بيشتر جنبه شفاهی و روائی داشت تا کتبی و پيشرفت چشمگيری در امر تدوین و تأليف به عمل
نيامد ،همزمان با گسترش دامنهی فتوح و استقرار اسالم در بالد مفتوحره و آميرزش عررب برا عجرم
تحولی عظيم و بیسابقه در امور دیدنی ،سياسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعهی اسالمی پدیدار گشت و
اعراب مسلمان بهسرعت از مردمی امی که معارفش محدود به زندگی بدوی و محصور در سينهها بود
به مرحلهی فرهنگ و مدنيت گام نهاد و با توجه به نياز مبرمی که در مسائل سياسری و اجتمراعی بره
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وجود آمد نهضتی تقریباً فعال در کتابت عربی و امور دیوانی به وقوع پيوست که محور اصلی و مراکرز
فعال آن دارالخالفه و درگاه امرا و عمال بالد بود و دیوانها محل مناسبی برای کتابرت عربری تحرت
اشراف کتاب و دستاندرکاران امور دیوانی گردید .بدین ترتيب بود که نثر کتابی به تدریج رشد کررد و
ابعاد آن در قلمرو اسالم گسترش یافت و از آنجا که نظام اداری و ضواب دیوانی در دولت خلفرا غالبراً
مأخوذ از نظام اداری ساسانی بود .روشهای تقليدی در دیوان خلفا براساس اصرول اداری ایرانيران در
دورهی ساسانيان قرار گرفت و عمال دیوانی و کُتاب دارالخالفه بيشتر از عناصر ایرانی و موالی آشنا به
فرهنگ پارسی و رومی بودند 8.ابن مقفع بیگمان شهسوار نثر عربی است .کمترر محققری اسرت کره
هنگام سخن گفتن از او ،بتواند شيفتگی و شگفتی خود را پنهان کند .با ظهرور او بایرد قردم نثرری را
مبارک گویيم که در جامهای بیپيرایه و واژههای معمول روزانه توانست در کنار شعر عرب نشيند .این
زبان با همه سادگی و بیتکلفی ،باز موفقيتی به کمال بود .به برکت ابن مقفع ،دیگرر الزم نيامرد کره
جهان عرب دیرزمانی تأمل کندتا عوامل بيگانه آن را غنی سازند .ابن مقفع ،نخستين کس و شاید تنها
کسی است که توانست دستمایهایگرانها به فرهنگ عربی تقدیم کنرد .ترجمرههای فلسرفی و علمری
سده 3ق ،به سبب تخصصی بودن ،هرگز به این درجه از سودمندی

نرسيدند3.

در قرن دوم دو نویسندهی ایرانی –ابن مقفّع وعبدالحميد–کاتب به پشتوانه نثر زبان پهلوی در نثر
عربی تحولی ایجاد کردند چنانکه در ادبيات عرب جمله معروف است که ((بدات الکتابة بعبد الحميرد و
ختمت بابن العميد)) این دونویسنده نثر عربی را از آن سادگی و حالت بدوی خارج کردند و لفظاً و معناً
به سوی آراستگی و کمال بردند .در اینکه این دو نویسنده سنتهای نثر مرزین پهلروی را بره عررب
منتقل کردند شکی نيست .ابوهالل عسکری در الصناعتين مینویسد؛ عبدالحميد کاتب هنرهایی را در
فن نویسندگی برای آیندگان باقی گذاشت و از زبان فارسی پهلروی اسرتخراج کررد وبره زبران عربری
برگردانيد63.

تأليفات و دستاورهای علمی و ادبی ابن مقفع آثار ابن مقفع را میتوان بر سه گروه تقسيم کرد:
نخست :آن آثاری که وی برای معرفی فرهنگ ایران از پهلوی به عربی گردانده ماننرد گاهنامره و
آئيننامه و کليلهودمنه و خداینامه(که آن را سيرالملوک یا سيره ملوک الفرس ناميد) و کتاب مزدک و
کتاب التاج و غيره.
دوم :آن آثاری که وی برای معرفی فرهنگ یونانی ترجمه کرده و بهاحتمال قریب یقين آنها هرم
از پهلوی ترجمهشده و کترب منطقری ارسرطو را در برر میگيررد ماننرد "قراطی غوریراس"؛ "براری
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ارمينياس"" ،آنالوطيقا " و غيره .این کتب غالباً در دوران سلطنت خسرو انوشيروان و بنا به تشرویق او
از طرف روحانيون ایرانی نسطوری و یعقوبی به پهلوی ترجمهشده بود .برخی نيرز میگوینرد کره ابرن
مقفع "ایساغوج " اثر فرفریوس صوری را نيز از پهلوی به عربی گرداند .بدین ترتيب نخستين آشنایی
اعراب با آثار فالسفهی یونان از طریق تراجم ابن مقفع انجام میگيرد سوم :آن آثراری کره خرود ابرن
مقفع نگاشت مانند " ادب الکبير " یا درّه اليتيمه و " ادب الصغير " و " رساله الصحابه " و

غيره66.

بنابراین ابن مقفع درنوشتن آثارش دو هدف را دنبال میکرد 6 :ر احيای تاریخ فارسی و سياست و
آداب فارسیزبانان.
1ر اصالح جامعه عباسی و سياستشان با بهره گرفتن از نظم و سياستهای ایرانيان.
فصاحت و بالغت در نثر ابن مقفع
فصاحت و بالغت در نثر ابن المقفع به تاسی از کالم گهربار موالی متقیان علی(ع)

آثار ابن مقفع و جاذبه قلم او سالهاست که توجه خاص و عرام را بره خرود جلرب کررده اسرت و
اسلوب نگارش وی تاکنون سرمشق بسياری از اهل ادب در نگارش و آفریدن آثار دیگری به تقليرد از
او بوده است تنها کتاب «کليلهودمنه» ابن مقفع بارها به زبانهای مختلف جهان ترجمه شده

اسرت61.

و کتابهای فراوان در سطوح مختلف به صورت داستان و نمایشنامه و به نظم و نثرر بره تقليرد از آن
نوشتهشده و سرانجام فصاحت و بالغت او تحسين و اعجاب بسرياری از سخنشناسران و مورخران را
برانگيخته و متقدمان و معاصران بره گونرههای مختلرف زبران بره سرتایش وی گشرودهاند .چنانکره
«جاحظ» که خود از ادبا و نثرنویسان بزرگ قرن سوم هجری محسوب میشرود در جایجرای کتراب
ارزشمند «البيان و التبيان» با آوردن دیدگاههای ابن مقفع درباره بالغت بر مقام ادبری و توانرایی او در
امر کتابت و تسل وی بر زبان عربی و فارسی مهر تأیيد نهاده است.
ابن ندیم در فهرست به هنگام برشمردن کسانی که به بالغت شهرت داشرتند مینویسرد« :بُلغراءُ
الناس عشرهٌ »...و در نام بردن آنها از ابن مقفع آغاز میکند و در مورد او مینویسد:
«کانَ فی نهایه الفصاحه و البالغه کاتباً ،شاعراً و فصحياً  »...و کان احدُ النقله من اللسان الفارسی
الی العربی مُضطلعا بللغتين فصيحاً بهما.
ابن مقفع در فصاحت و بالغت سرآمد بود و کاتب و شاعری توانا و از مترجمان زبران فارسری بره
عربی بود که دامنه اطالعاتش در هر دو زبان گسترده

بود69.
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جعفر بن یحيی برمکی در مقایسه و بيان منزلت کاتبان معاصر ابن مقفع در تشبيه جالبی میگوید:
« عبدالحميد ریشه درخت ادب و سهل بن هارون شاخه و احمد بن یوسف گل و ابرن مقفرع ميروه آن
درخت

هستند»69.

از معاصران« ،شوقی ضيف» ادیرب مشرهور عررب در مروردی وی میگویرد «فهروَ فَصري ٌ بليرغٌ
غيرُمدافعٍ  »...او فصي و بليغی بینظير است و در مقام او همين بس که صاحب فهرست او را یکی از
ده نفری دانسته است که سرآمد ادیبان و کاتبان عصر عباسی

بودهاند61.

ابن مقفع خود با استفاده از کلمات علی (ع) اعتراف کرده است .گویند از ابن مقفرع پرسريدند چره
چيزی تو را بر بالغت توانا ساخت؟ پاسخ داد« :به خاطر سپردن کالم علری (ع) «قيرل البرن المقفرع
مامکّنک من البالغه؟ قال حفظ کالم االصلع» چنانکه این سخن بره عبدالحميرد کاترب نيرز نسربت
دادهشده

است61.

بنابراین یکی از دالیل ما برای اثبات تأثيرپذیری ابن مقفرع از علری برن ابیطالرب (ع) ،نزدیکری
فراوان اسلوب نگارش او به اسلوب علی (ع) است بخصوص در آثاری که در موضروع ادب ،بره معنری
تهذیب نفس از ابن مقفع باقیمانده است؛ مانند «االدب الکبير» و «االدب الصرغير» ،ایرن امرر کرامالً
مشهود است بدیهی است ابن مقفع این توانایی و تبحر و تسل بر امر کتابت را اکتسراب کررده اسرت
زیرا وی از موالی محسوب میشود و در اصل فارسیزبان ،بنرابراین آنچره از زبران و فرهنرگ عربری
میداند امری کامالً اکتسابی است و این اکتساب در بعد اسلوب نگارش میتواند از پيشوای این اسلوب
یعنی علی بن ابیطالب (ع)

باشد60.

گذری بر تاریخ نهضتهای ایرانیان و پیدایش شعوبیه
اسرار نزاع پنهانی دائم که مدتها ميان نژاد عرب و نژادایرانی وجود داشته و از نخسرتين لحظرات
فت ایران بهدست سپاهيان عرب ،آغازشده بود آشکارشدو این نزاع عظيم و ممتد دو ملت بزرگ غالب
و مغلوب عاقبت به ظهور فرقه ی شعوبيه منتهی گشت و این فرقه هم مولود آن نزاع بود و هرم علرت
امتداد

آن68.

وجهتسميه« :شعوبيه» در لغت ،یعنری اهرل مسراوات و برابرری ،و در اصرطالح «الشرعوبيه فرقره
التفضل العرب علی العجم» به این معنی است که شعوبيه گروهیاند که تأمل به برتری عرب بر عجم
نيستند63.
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در برخی دیگر از کتب لغت ،معنای خاص شعوبيه آورده شده است .برای نمونه "ابرن حاجرب "در
تعریف شعوبيه مینویسد« :قوم متعصبون علی العررب مفضرلون علريهم العجرم» 13و "ابرن منظرور"
مینویسد« :الشعوبيه و الذی یصغر شأن العرب و الیری لهم فضالً علی غيرهم» یعنی شرعوبی کسری
است که عرب را حقير میداند و برای او برتری نسبت به دیگران قائل

نيست16.

لفظ شعوبيه مانند راوندیه ،خرميه ،قدریه ،جهميه و امثال آن عبارت است از فرقه خراص و تأنيرث
کلمه به مناسبت فقه و جماعت است .کلمه شعوبی منسوب به لفظ «شعوب» در آیه  69سوره حجرات
در قرآن مجيد است:
« یا أَیهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاکم مِّن ذَکرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَلْنَاکمْ شُعُوبًا وَ قَبَائلَ لتَعَرارَفُوا إنّ أَکررَمَکمْ عندَاللَّره
أَتْقَاکمْ».
«ای مردم ما شما را از یک مرد و یک زن آفریردیم و شرما را بره صرورت تيرههرای گونراگون و
قبيلههای مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسيد .به یقين گرامیترین شما نرزد خداونرد براتقواترین
شماست».
وجه تسميه فرقه ،مخالفت عصب عربی ،به شعوبيه این است که این فرقه با استدالل بره آیره «وَ
جَعَلْنَاکمْ شُعُوبًا وَ قَبَائلَ» خواهان مساوات ميان ملل بودند.
شعوبیه منتسب به کدام فرقه بود؟
اما در مورد اینکه شعوبيان در زمره کدام یک از گروهها و فرقهای اسالمی بودند سخن بسيار است
و نمیتوان آنان را در زمره فرقهای مشخص و ویژه برشمرد؛ زیرا آنان در تمامی گروههای که امویران
و سياستهایشان را بر نمیتابيدند حضور داشتند؛ در حقيقت شرعوبيان را طرفردارانی بسريار در ميران
شيعيان و خوارج و معتزله و ...

بود11.

چگونگی پیدایش شعوبیه
در برابر دیدگاه قومگرایانه اعراب و برخورد ناشایست آنها با عجمها و ایرانيان بهویژه برا مروالی،
جریان شعوبيه در ميان ادیبان و دانشمندان ایرانی پدید آمد .آنها نام خود را از آیه« :یا ایها الناس انرا
خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعرارفوا ان اکررمکم عنرد اهلل اتقراکم ان اهلل علريمٌ
خبيرٌ»(حجرات )69 :برگرفته بودند و مالک برتری را تقوا میدانستند نه نژاد؛ همچنين خواسرتار عردم
تبعيض و برقراری تساوی و عدالت وعده داده شده در اسالم بودند؛ لذا بره اهرل تسرویه یرا اصرحاب
تسویه معروف شدند .البته اهل تسویه که نژادپرستان عرب را سرزنش میکردند ،به مرور زمان خود به
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«اهل تفضيل» تبدیل شدند و به تحقير عربها و تفاخر نژاد ایرانی خود پرداختند؛ بنرابراین ،حرکرت و
نهضت فرهنگی جدیدی ،عليه سلطه و سيادت عربی آغاز شد که نهضت شعوبيه نام گرفرت ...زمزمره
عقاید شعوبيه از اواخر عهد اموی  -که اسماعيل بن یسار نسایی از شعرای نرامآور شرعوبی در حضرور
هشام بن عبدالملک ،مفاخر ایرانيان را برمیشمرد  -آغاز

شد19.

و شاید یکی از جهات آن این بود که اغلب خلفای «هجين»( 19از مادر غيرعرب) بودنرد و برر اثرر
مشقت از عررب میکوشريدند 11.از ایرن رو ،برخری معتقدنرد ابیالعبراس برا گماشرتن برخری افرراد از
خاندانهای بزرگ ایرانی در مناصب مختلف ،باعث پيدایش جریان فکری شعوبيه

شد11.

دکتر «خليل جفال» بر آن است که« :شعوبيه ،بر سه دستهاند و همگان با هم بهحسراب آینرد-6 :
اهل تسویه یا برابر اندیشان -1 ،کسانی که با عرب و مسلمانان به نبرد برخاستند و یا با برنامه سياسی
مدون به تخریب مبانی عقيدتی و تشکيک در آن ،دست زدند -9 ،آنها که تنها دم از برابرری نزدنرد،
بلکه شأن عرب را فرو کاستند ،ولی دست از اسالم

برنداشتند»10.

از همين رو صاحب «العقد الفرید» گفته است« :الشعوبيهُ هم اهلُ التسویه» و در «الصرحاح» هرم
آمده است« :الشعوبيهُ فرقهٌ التُفضل العربَ علی

العجم»18

ولی در عرف ،هميشه شعوبيه به دستة سوم ،یعنی معاندان عرب ،اطرالق شرده اسرت .در «لسران
العرب» آمده است« :الشعوبیُ لذی یَصفرُ شأنَ العرب و ال یَری لهم فضرالً علری غيرر هرم .»...لسران
العرب ،ماده «شعب».
در وجه تسمية آن ،سخنها گفتهاند .پارهای برآنند که لفظ شعوبيه مأخوذ از «شرعب» اسرت و آن
نسلی از مردم است ،فراتر از قبيله.
«از بئر بن بکار» گفته است« :الشعبُ ،ثم القبيلهُ ،ثم البطنُ ،ثم الفخذُ ،ثم

الفصيلهُ13.

آنچه بيشتر از هر چيز ،محققان را به کاوش واداشته ،جمع منسوب است که گر چه نحویان کروفی
آن را مجاز دانستهاند ،ولی پارهای برآنند که این امر باذوق و سليقه عرب تطرابق نداشرته و برا قواعرد
عربی توافق

ندارد93.

«ابن اثير» گفته است :که شعوب اطالق بر عجم دارد؛ و نيز در لسان آمده است که ممکن اسرت
«الشعوبی» مفرد «الشعوب» باشد ،مثل« :اليهودی» و «المجوسی» که مفرد «اليهود» و «المجروس»
است96.
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نقطه نظراتی در مورد شعوبیه
هيد ملتی فضيلت ذاتی بر ملت دیگر ندارد.
در صحاح اللغه جوهری آمده :شعوبيه گروهی هستند که عرب را برعجم برتری نمیدهند.
در لسان العرب آمده :شعوبيه کسانی هستند که شأن عررب را کوچرک میشرمارند و بررای آنران
برتری به غير عرب قائل

نيستند91.

در فرهنگ آنندراج آمده« :شعوبی آن است که عرب را بر عجم تفضيل ننهد و آن گروه را شعوبيه
گویند»99.

خاورشناس آلمانی ،با تردید ،واژه «شعوبيه» را ملیگرایی ایرانی معنا میکند .ایرن تردیرد ناشری از
نگاه شاخههای انشعابی شعوبيه است که دیدگاههای متفاوت و متعادلتری در مقایسه با شراخه اصرلی
داشتهاند99.

جریان فکری نهضت شعوبی
نهضت شعوبيه در هر دورهای ،به شکل خاصی اثرات خود را بروز مریداد و در عرصره مبرارزه ،از
عهد اموی به بعد ،شکلهای گوناگونی به خود گرفت .گاهی به صورت جنگ و خونریزی و زمانی به
شکل فرقهگرایی و یا احزاب مذهبی جلروهگر میشرد؛ و چنردی در پوشرش حيلرههای سياسری قررار
میگرفت و گاهی هم بهصورت مناظره ادبی و مشاجرات علمی بروز و ظهور پيدا

میکرد91.

شکلگيری جریان فکری شعوبيه و یا به تعبيری شعوبيه افراطی در واقع نشان از آغاز انحرراف در
جریان فکری اصحاب تسویه بود؛ بنابراین ،اگرچه شعوبيه توانست مشرکالت ،مشرقات و دغدغرههای
فکری را برای حاکمان نژادپرست بنیاميه فراهم کند ،ولی در ادامه خود دچار گرداب تفکرات افراطری
درباره قوم عرب شد ،یعنی به همان پدیدهای گرفتار شد که خود از آن متنفر

بود91.

مشاهیر شاعران شعوبی
 –6اسمعيل بن یسرار نسایی  -1بشررار بن برد طخررارستان  -9ابونواس ،حسرررن برن هرررانی
 -9ابوالعتاهيه  -1دیک الجن (عبدالسالم بن رغبران)؛  -1اسرحق برن حسران خزیمری سرغدی؛ -0
ابراهيم بن ممشاد اصفهانی معروف به «المتوکلی»  -8مهيار

دیلمی90.

نویسندگان شعوبی
 -6ابن مقفع؛ (ابو محمد عبداهلل) نام اصلی او روزبه فرزند داذویه و از مردم گور فرارس (فيروزآبراد
فعلی) و از موالی آل اهتم بود ،پدرش کيش زردشتی داشت خود او نيز در ابتدا زردشتی برود و بعرد بره
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دست عيسی بن علی بن عبداهلل بن عباس عموی منصور خليفه عباسی اسالم آورد و در سال  691برا
 611به اتهام زندقه به دستور منصور عباسی اعضایش را بریدند و در تنور انداختند.
ابن ندیم میگوید 98که وی در غایت فصاحت و بالغت بود و شاعر چيرهدستی بره شرمار میآمرد.
وی چندین کتاب از پهلوی به عربی ترجمه کرده ازجمله آیيننامه ،خداینامره (بره معنری شراهنامه و
همين کتاب سلف شاهنامه فردوسی بود)؛ مزدک ،التاج (در سيرت انوشيروان) کليلهودمنه ،ادب الکبيرر
و ادب الصغير و غيره ،وی شخصيت علمی و اخالقی بزرگی بود .احمد امين که خود نویسنده متعصرب
و ضد ایرانی است درباره وی گفته

است93.

 -1ابوعبيده معمر بن مثنی ،وی از دانشمندان و ادیبان معروف و بلکه سرآمد ایشان اسرت .وی از
موالی ایراننژاد بود و در بصره به دنيا آمدو از معتقردان سرسرخت اندیشره شرعوبی برود و ایرانيران و
طرفداران اندیشه شعوبی از ابوعبيده حمایت میکردند.
 .از مؤلفات او کتاب فضائل الفرس و اخبار الفرس ،لصوص العرب فی ادعياء العرب و الموالی است.
این ندیم مؤلفات او را یکصد و چهار کتاب

نوشته93.

 -9ابوعثمان سعيد بن حميد بختگان ،از شاهزادگان ایرانی و شاعری توانا و نویسندهای چيرهدست
و شعوبی معتقدی بود .کتاب العجم علی العرب و افتخارها .از اوست.
 -1سهل بن هارون دشت ميشانی؛ از دانشمندان بزرگ شعوبی معاصر هارون و مرأمون و مترولی
«بيت الحکمه» بود که کتابخانه عمومی محسوب میشد و بهاینترتيب وی مؤسرس اولرين کتابخانره
عمومی در اسالم و در شهر بغداد بود.
وی شعوبی متعصب و طرفدار ایران و ایرانی و ضد عرب بود و از افراد مؤثر این نهضت بره شرمار
میآید96.

جعفر برمکی گفته بود« :عبدالحميد (کاتب) ریشه ،سهل بن هارون شاخ و برگ ،احمد بن یوسرف
شکوفه و ابن مقفع ميوه است» و اینها همه از پيشگامان دانشمندان ایرانی و شعوبی بودند.
 -1عالن شعوبی ،وی از بزرگان و دانشمندان شعوبيه است و در بيتالحکمه هارون و مرأمون بره
استنساخ کتب میپرداخت ،وی کتابی تحت عنوان الميدان فی المنالب را تأليف کرد و بردیهای یرک
یک قبایل عرب را برشمرد 91.طاهر بن حسين مؤسس سلسله طاهریان در برابر ایرن ترأليف  93هرزار
سکه به او جایزه

داد99.
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مخالفان اندیشه شعوبیه
 –6ابن قتيبه دینوری ،وی ایرانی و در مورد 99و یا کوفه 91ساکن بود؛و اینکه به دینروری معرروف
بود بهاینعلت بود که مدتی در دینور به شغل قضاوت اشتغال داشت وی با ابوحنيفه دینوری و جراحظ
بصری معاصر بوده اما با او ميانه خوبی نداشت .ازجملره او «کتراب التسرویه برين العررب و والعجرم»،
«تفضيل العرب»« ،االمامه و السياسه»« ،ادب الکاتب»« ،الشعر و الشعراء» وغيره است 91.ابن قتيبه در
سال  103یا  101چشم از جهان فرو بست.
 -1جاحظ بصری ،وی از دانشمندان و ادبيان معروف قرن سوم هجرری اسرت .مررگ او در سرال
 111در سن  31سالگی اتفاق افتاد .وی از بزرگران معتزلره محسروب و کتابهرای البيران و التبيرين،
الحيوان ،البخالء ،خلق القرآن از جمله کتابهای متعدد ومفيد اوست.
 -9عبدالملک اصمعی ،وی در سال  611به دنيا آمد ودر سال  169یا  161درگذشت همانطور کره
گفتيم در این عصر ابوعبيده پيشوای شعوبيه و مخالف سرسخت سيادت عرب و اصمعی نيرز پيشروای
موافقان برتری اعراب بودند
 -9متنبی (ابوالطيب احمد بن حسين) ،این شاعر بلندآوازه عرب در قرن چهارم میزیست و زندگی
او با زمانی است که ایرانيان اصيل مثل دیلمان بخشهای بزرگی از سرزمين ایران به استقالل رسانده
و حتی بر خلفای بغداد مسل شده بودند.
 -1جاراهلل زمخشری ،وی که از دانشمندان و مفسرین معروف جهان اسالم است در سال  910در
زمخشر از توابع خوارزم به دنيا آمد و در سال  198وفرات یافرت وی از برزگران معتزلره برود و کتراب
کشاف در تفسير قرآن از

اوست90.

نتیجه
بر این اساس شعوبيه را میتوان جنبش فکری – اجتماعی قلمداد کرد که در واکنش بره عملکررد
ناعادالنه برخی از اعراب ودر حمایت از اصول و مبانی اصيل اسالمی ،شکل گرفت .حرکتی که صررفاً
م حدود به ایرانيان نبود و در ميان اعراب آزاداندیش نيز طرفدارانی داشت .ولی نهایتاً فرقه شرعوبيه بره
افراطی گری انجاميد .بطروری کره رهبرران مسرلمان فرقره شرعوبيه را خطرری برزرگ بررای اسرالم
میدانستند .گر چند تفکر فرقه شعوبيگری از عجم در مقابل عرب بهطورکلی ناشری گردیرد ولری تيرر
اتهام در مورد پيدایش و شکل گيری شعوبيه و آثار ناشی از عواقب و عملکرد آن فق به ایرانيان نسبت
میدادند .علی رغم اینکه ایرانیها به هویت اصيل خویش پای بند و عالقهمند بودند ولی همچنان از
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خ و مشی دینی خود وتمسک به ائمه اطهار و پيامبران الهی و دین مبين اسرالم بيررون نرفتره وبره
مقدسات شریعت اسالمی مقيّد ومکلف بودند .در این راستا افرادی هماننرد عبرداهلل ابرن مقفرع کاترب
الحروف وقت که نقطه اتصال فرهنگ ادب عربی وفرهنگ اصيل ایرانی بود به فرجامی ناکام منتهری
گردید .با وجود اینکه وی خدمات ارزنده وشایستهای رابه ادبيات ایرن دو فرهنرگ ایفرا نمرود و جرزو
کاتبان و نثرنویسان وزراء و رهبران عراق بود و بسياری از کتابهای پهلوی را به زبان عربری ترجمره
کرد.در تاریخ اورا به عنوان ابن مقفع شعوبی وبعضاً زندقه وکافر معرفی کردند .ودر نهایرت ابرن مقفرع
قربانی تعدی .کينه و خودخواهی خلفای اموی وبویژه عباسی مبنی بر نبوغ سرشار بسيار ادیبانره خرود
گردید و با حيله شعوبيگری .مظلومانه به قتل رسيد حال اینکه هيد مدرک و شواهد تراریخی و اسرناد
علمی بر طرفداری ایشان از فرقه وگروه شعوبيه وجود ندارد و هيد نظریه مورد وثروقی در ایرن زمينره
بيان نگردیده است.

ابن مقفعِشهيد .قربانی تفکر شعوبيه ادیب و دانشمند .نثر عربی و فارسی

686

پی نوشت ها
 -1الفاخوری حنا(، ) 6988تاریخ االدب العربی (از عصر جاهلی تا قرن معاصر) .ترجمه عبدالمحمد
آیتی ،انتشارات توس ،چاپ هشتم69:913:993 :
 -2ابن اثير ،الکامل ،918 -919/1 :بی تا
 -3طبری ( ،)136/0بی تا ،بی نا
 -4جهشياری () 6398محمدالوزراء والکتاب :قاهره. )06-03(:
 -5ابن اثير ،الکامل ،930/1 :بی تا
 -6جاحظ .الحیوان 998 -990/9 ،بی تا
 -7ابن مقفع .عبداهلل .الدرة الیتیمیة ،669 ،آیین بزرگی ص 91 -99
 - 8جهشياری () 6398محمدالوزراء والکتاب ،قاهره.)06-03( :
 -9مينوی ،مجتبی( .) 6911مقدمه وحاشیه .برنامه تنسر .
 -10محمدی ،محمد(6903ق ) ،فرهنگ ایرانی پیش از اسالم ،تهران ،ص.919
 -11امين ،احمد ،ضحی االسالم ،ج دوم.936 :
 -12عبدالطليف ،حمزه (، )6390ابن المقفع ،ص  116الحدیث ،جيزه.
 -13ابن الندیم( ،) 6913فهرست ،به همت رضا تجدد ،ص .693
 -14ابن فقيه ،مختصر البلدان ،ترجمه مسعود ،ص .1
 15ضيف ،شوقی ( ،) 6313الفن و مذاهبه ،دارالمعارف ،مصر ،ص .89
 -16عبدالطليف ،حمزه( ) 6390ابن المقفع ،ص  116الحدیث ،جيزه.
 -17کردعلی ،محمد( ) 6391رسائل البلغاء ،دارالکتب العربیه ،مصر ،ص .69
 -18ذکاوتی ،قراگزلو .علی رضا .ایینه پژوهش شماره  .93سال .6901
 -19بستانی ،دائرهالمعارف 6193/ 6/6310 ،بی نا.
 -20ممتحن ( ،) 6989نهضت شعوبیه 631 ،و .633 :6918
 -21ابن منظور(  ،) 6919لسان العرب ،قم ،ادب الحوزه.
 -22زرین کوب ،عبدالحسين .تاریخ ایران بعد از اسالم.981 ،
 -23زرکی(  ،)6383ج  ،6ص  918بی نا.
 -24ابن منظور ،لسان العرب ،قم ،ادب الحوزه.6919 ،
 -25ممتحن ،نهضت شعوبیه 631 :6989 ،و .633 :6918
 -26رضازاده لنگرودی ،رضا(  ،)6981جنبشهای اجتماعی در ایران پس از اسالم ،تهران :فرهنگ
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نشر نو ،ص.663
 -27امين ،احمد ،ضحی االسالم ،ج دوم :ص.98
 -28ابن عبد ربه مالکی اندلسی ( ،) 6910العقد الفرید ،ج  ،1مصر  ،ص.911
 -29امين ،احمد ،ضحی االسالم ،ج دوم :ص.11
 -30ابن الحاجب ،شرح شافیه ،ج  ،9ص  ،963بی تا ،ص.963
 -31امين ،احمد ،ضحی االسالم ،ج دوم :ص.10
 -32ابن منظور( ،) 6919لسان العرب ،قم ،ادب الحوزه ،ص.981
 -33پاشا هندی محمد(  ،) 6991فرهنگ آنندراج ،ج  ،9تصحي دکتر محمد دبير سياقی ،تهران ،بینا،
ص.1199
 -34گلدزیهر، )6906(،ص  ،913از مقاله  19آیینه پژوهش .حسينی ،محمدرضا.6936 .
 -35همایی ،جالل الدین ،بیتا ،شعوبیه ،به اهتمام :منوچهر قدسی ،تهران :صائب .ص.91
 -36همان ،ص.91
 -37ابن الندیم ( ،) 6913فهرست ،به همت رضا تجدد ،ص .668
 -38همان ،ص .668
 - 39امين ،احمد ،ضحی االسالم ،ج دوم :ص.131
 -40ابن الندیم( ، ،) 6913فهرست ،به همت رضا تجدد ،ص .19
 -41همان ،ص.613
 -42ابن الندیم( ، ،) 6913فهرست ،به همت رضا تجدد ،ص .631
 -43امين ،احمد ،ضحی االسالم ،ج دوم :ص.19
 -44همان ،ص.911
 -45ابن الندیم( ، ،) 6913فهرست ،به همت رضا تجدد ،ص .00
 -46ابن عبد ربه مالکی اندلسی ) 6910 (،العقد الفرید ،ج  ،1مصر  ،ص.01
 -47امين ،احمد ،ضحی االسالم ،ج دوم :ص.01

