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Abs tract

The use of lineage and its emphasis on the clash of the views of the two 
Iranian and Arab societies in the firs t two centuries AH caused the emer-
gence of challenges in the Islamic world and the emergence of problems 
in Islamic unity. This led to the production of ethnic hatred in some ar-
eas of the caliphate and in some areas to two separate mental ideas. The 
ques tion of this research is based on the ques tion that what effect did the 
use of lineage have on creating a crisis in the desired unity of the Islamic 
society? In this descriptive-analytical method of research, the importance 
and influence of genealogy in the thinking of Arabs, ancient Iranians and 
the impact of these thoughts on the early governments of Islamic Iran, 
which somehow followed both ideas, is discussed. The result of this s tudy 
showed that one of the mos t important factors of dispersion and division 
in the Islamic world was the attention and application of lineage in the 
political and social s tructure of the fledgling Islamic society in the firs t 
two centuries AH. If the Umayyad caliphate tried with all its might to sup-
press and control various crises, but their tribal performance prevented the 
s tabilization of the situation on the eve of the division and disintegration 
of the relatively large territory of their caliphate. Numerous military up-
risings were severely suppressed during this period, but the ideological 
foundations of secession continued to grow at every s tage. The rejection 
of the superiority of the Arabs by the Iranians and the non-Arabs and the 
insis tence of the Arabs on racial prejudices, gradually promoted a spirit of 
pride to ancient and pas t ances tors. The settlement-seeking people, Tasvi-
yya Khah, Shu’ubiyya, and the anti-Umayyad currents each engaged in a 
kind of theoretical confrontation with the Umayyad prejudice, which was 
also considered a precondition for a practical defiance of the Umayyad 
caliphate. Genealogy, or lineage, was considered the legitimizing factor of 
the government, and if there was a dis turbance in it, the obedience of the 
people in the whole territory of the Islamic world would be in crisis. The 
pride and bigotry of the Arabs in boas ting about their lineage, which they 
considered to be the highes t lineage in the world, caused some settlement-
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seeking Muslims, to protes t and because of this bigotry and s tubbornness 
led to racial oppression in the Umayyad period, Shu’ubiyya mocked the 
Arab lineage and boas ted of the ancient Iranian ances tors. And they did 
their bes t to show the adverse attitudes of the Arab race. The result emerged 
two important trends that were based on pas t lineages. Arabs who boas ted 
of their racial superiority and ignorant epics and days of conques t in order 
to dominate non-Arabs, and so on; Non-Arabs or Arabs who, outside of 
this thinking, cared about a settlement point of view, increased their activi-
ties after observing the racial prejudices of the Umayyads and denied any 
superiority of the Arab race. This ideological schism, which was the result 
of dis tancing oneself from religious and Islamic teachings, gradually grew 
into a number of branches, ranging from a simple settlement to radical 
anti-Arab views. In the firs t two centuries AH, in the cus tom of society, the 
purity of blood and lineage took on a high value. Of course, the influence 
of the prevalence of Umayyad tribal prejudices in the entire s tructure of 
government and society, as well as the Shu’ubiyya intellectual movement, 
cannot be ignored in highlighting these ideas. At firs t, it was assumed that 
the Arabs had no doubt about their superior race, which in their view was 
full of honor, freedom and greatness, and boas ted that in their ignorant 
period’s epics they had traits such as eloquence, poetry, love, heroism and 
chivalry, as well as this quality that they had many s truggles in the spread 
of Islam. Thus, they considered themselves more valuable than other Mus-
lims and as God’s chosen ones to guide other people. They saw themselves 
as divine agents and insis ted on enduring much suffering and martyrdom 
in the spread of Islam, and from this perspective they considered them-
selves worthy of superiority, assuming it was their right to rule over others. 
On the other hand, exactly the opposite of this view was the discourse of 
“Settlement People” or Ahl al-Taswiyah, who took this kind of pride of the 
Arabs opposite to the original beliefs of Islam, based on the Book of God. 
This view had many supporters, the mos t important of whom, Shu’ubiyya, 
were after proving the superiority of the Persian race over the Arabs, mak-
ing great efforts to glorify the kings of pre-Islamic Iran and narrating many 
accounts of jus tice and greatness of these kings. This cultural movement 
ended up rising poets and writers to power with an extreme sense of na-
tionalism. Books they wrote began with “Kiomars” and ended with the 
time of its author. The poems written during this period highlighted the 
sense of patriotism and prejudice towards the ancient race in the minds of 
the people. The function of these two relatively contradictory discourses in 
the fate of the Islamic world caused division and dis tance from the unity 
that was the cause of power among Muslims.
Keywords: Lineage, ignorance, Arabs, Iranians, Islamic unity, Kharijites, 
Mawlawi, Shu’ubiyya.
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 چکیده
کاربرد نسب و تأکید بر آن در جامعه ایرانی و عرب دو سده نخست هجری، زمینه هایی برای چالش 
ساکنان جهان اسالم با یک دیگر و کاهش وحدت اسالمی فراهم آورد. این کار در برخی از بخش های 
قلمرو خالفت به انزجار قومی و در شماری از مناطق آن، به دو انگاره ذهنی جدا از هم انجامید. این 
پژوهش با روش تاریخی، در پی پاسخ به این مسئله است که کاربرد نسب تا چه اندازه در ایجاد بحران 
درباره وحدت مطلوب جامعه اسالمی تأثیر گذارد؟ فرض پژوهش این است که کاربرد نسب به پیدایی 
چنددستگی و دیدگاه های گوناگون در آن جامعه انجامید؛ چنان که برخی از آنها به نحله ها و مکاتب 
فکری ستبری بدل شدند. دست آورِد پژوهش این است که با تغییر نظام حکومتی ایران و ورود عنصر 
عرب به تاریخ ایران زمین، انتساب به قبیله ای نام دار و توان مند، بخشی از قدرت به شمار می رفت و 
میراثی از باور ایرانیان به نژادگی و اصالت مندی بود. این تعاطی آرا در تولید مناقشات بنیادین قومی 
بسی تأثیر گذارد؛ چنان که در برخی از بخش های قلمرو خالفت اسالمی انزجار قومی پدید آورد و به 

عامل تفرق در قلمرو کمابیش گسترده جهان اسالم به ویژه ایران زمین بدل گردید.

کلیدواژگان
نسب، جاهلیت، اعراب، ایرانیان، وحدت اسالمی، خوارج، موالی، شعوبیه
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مقدمه
موضوع »نسب« را در قلمرو زمانی و مکانی ایران نخستین سده های تاریخ اسالم، در دو معنا می توان 
بررسید: یکی معنای نسب در جامعه باستانی ایران و یکی معنای آن پس از ورود آیین های قبایلِی عرِب 
فاتح و مهاجرت های پی درپی آنان به جغرافیای اجتماعی و سیاسی شرق قلمرو اسالمی. بنابر معنای 
نخست، نژادگی از شروط الزمه دست یابی  به جایگاه شاهی ایران زمین، اما معنای دوم به علم انساب 
ناظر بود. این علم زنجیره نام هایی در برداشت که بر اثر نیاز اجتماعی و قبیله ای عربان به شناخت افراد 
و تمایز آنان  از یک دیگر پدید آمد و از منابع اصلی پژوهش های تاریخی و از مستندهای مورخان عرب 
مسلمان بود. نسب و نسب شناسی از آیین های عرب جاهلی سرچشمه گرفت و در عصر اسالمی بر اثر 
تأسیس دیوان، گسترش فتوح، مهاجرت قبایل عرب به مناطق مفتوحه، تعصب عرب درباره عجم و...، 

از دید کمی و کیفی رشد و پیش رفت کرد. 
نسب در این دو جهان بینی مادی، بخشی از ساختار هرم قدرت در دو جامعه به شمار می رفت که 
هر یک از پذیرش دیگری سرمی پیچید و حتی چالش های بزرگی در جهان اسالم برانگیخت؛ چنان که 
موضوع »وحدت اسالمی« در سایه کشمکش های موروث از عهد باستان ایران زمین و عهد جاهلیت 
عرب، به محاق رفت. کسب اعتبار و مشروعیت از طریق رساندن نسب خود به اشخاص و اقوام خاص، 
تنها در فرهنگ یا قوم خاصی رخ نمی نمود، بلکه همه اقوام و ملل آشکارا آن را ارزش مند برمی شمردند. 
سرآغاز تاریخی اهمیت پدیده نسب را نمی توان تعیین کرد؛ زیرا نسب شناسی از ژرفای تاریخ سرچشمه 
می گیرد و با پیدایی انسان هم زاد است؛ یعنی تبارشناسی و شناخت نیاکان، قوم و قبیله، از نیاز همه 

انسان ها در همه روزگاران سرچشمه می گیرد. 
هم چنیـن همـه حکومت هـا در همـه عصرهـا بـه دنبـال ایجـاد »سلسـله انسـابی« بـرای خـود 
بوده انـد. حکومت هـای سـده های نخسـتین تاریـخ ایـران اسـالمی بـه علت نزدیکی شـان بـا تاریخ و 
فرهنـگ باسـتان و ریشـه دارِی ایـن باورها میـان مـردم و ارتباط با عربـان فاتحی که بر سرزمینشـان 
حکـم می راندنـد و علـم انسـاب نـزد آنـان از پیشـینه ای کهـن برخـوردار بـود، در نسب سـازی بـرای 
خـود بیـش از دیگـر حکومت هـا می کوشـیدند؛ چنان کـه بـرای کام یابـی در ایـن کار، کسـانی را در 
دربـار گـرد می آورنـد و بـه خود مشـروعیت می بخشـیدند. نیز کسـانی را که بیـرون از دربار بـه انگیزه 
خرسـندی حاکمـان، آنـان را بـا شـاهان اسـاطیری و باسـتانی هم عـرض و هـم ارز می خواندند، بسـی 
ارج می نهادنـد کـه خـود ایـن کار، مشـوق متملقـان بعـدی بـود. بنابرایـن، دربـار حاکمان از شـاعران 
و نویسـندگان چاپلـوس پـر بـود؛ کسـانی کـه شـاهان را بـه بزرگی یـاد می کردنـد و کارهـای آنان را 

می سـتودند. هم چنیـن دانش منـدان دربـاری، بـه آنـان عـزت و اعتبـار می بخشـیدند.
بنابراین، شاهان و درباریان می بایست در این باره به کارهایی می پرداختند؛ زیرا بخشی از شکوه 
دربارها وام دار تجمع شاعرانی بود که در برابر مداحی، درآمدی فراچنگ می آوردند. برای نمونه، بخش 
بسیاری از »صله« و »انعام« دربار غزنوی در ردیف شاعران صرف می شد و هنگامی که شاهی فتحی 
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می کرد، شاعران شعر فتح می سرودند و کاتبان »فتح نامه« می نوشتند و حتی دشمن را بزرگ می نُمودند 
تأثیر علم نسب  با روشی توصیفی ـ تحلیلی بر اهمیت  این پژوهش  بنماید.  تا پیروزی شاه بزرگ تر 
در تفکر اعراب، ایرانیان باستان و تأثیر این باور در رفتار حکومت های نخستین سده های تاریخ ایران 

اسالمی می پردازد.

سرچشمه های نََسبی و جایگاه آن در جامعه اسالمی دو سده نخست هجری
»انساب« دانشی بود که به شناسایی تبار مردمان می پرداخت و هدفش احتراز از خطا در نسبت اشخاص 
بود و پی آمدهای سیاسی، دینی و اجتماعی فراوانی داشت. زنجیره نام هایی که به علت نیاز اجتماعی و 
قبیله ای برای شناخت افراد و تمایز آنها از یک دیگر پدید می آید، از منابع اصلی پژوهش های تاریخی 
از دوره »جاهلیت«  تاریخ دان به شمار می رود. دانش نسب شناسی  پایه نزد مورخ و  و همچون علوم 
قبایل عرب  مهاجرت  فتوح،  دیوان، گسترش  تأسیس  به سبب  اسالمی  در عصر  و  گرفت  سرچشمه 
به مناطق مفتوحه، تعصب عرب درباره عجم و...، از دید کمی و کیفی رشد یافت و پیش رفت کرد و 

کارکردهای ویژه ای داشت )سامانی، 1۳۹0: ۳8(.

سرچشمه عربی نسب
به گفته ابن طقطقی علم نسب از دانش های ویژه اعراب بود و آنان به حفظ، ثبت و ضبط اصل و فرع 
خویش بسی همت می کردند )مرعشی نجفی، 1۳84: 28(. هر سرزمینی علم خاصی دارد؛ چنان که علم 
طب نزد رومیان، علم حکمت، اصول طب و علم میزان )منطق( نزد یونانیان، علم تنجیم و حساب 
نزد هندیان، علوم آداب نفس و فرهنگ )اخالق( نزد پارسیان، علم سواری و آداب سالح نزد ترکان، 
علم صنایع نزد چینیان و ماچینیان و علم نسب نزد عربان شکفته و بالیده است )ابن فندق، بی تا: 1: 4(. 
عربان به ویژه اعراب )بادیه نشینان / عرب های صحراگرد(، نسب را بسیار مهم و محترم می شمردند؛ 
چنان که حقوق انسانی و حتی ارزش زندگی هر انسانی نزد آنان، به نسب او منتسب بود؛ یعنی نسب 
هر فرد میزان حمایت اجتماعی و دفاع طبقه یا قشر را از او تعیین می کرد. به همین سبب نّسابه ها 
)نسب شناس ها( پایگاه اجتماعی ویژه ای در جامعه عرب داشتند )نجفی، 1۳82: 8(. درباره اهمیت نسب 

از پیامبر )ص( چنین نقل کرده اند: 
إَِذا  اإلِساَلِم  ِفی  ِخیَاُرُهم  الَجاِهلِیَِّة  ِفی  ِخیَاُرُهم  َوالَذَهِب؛  ِة  الِفضَّ َکَمعاِدِن  مِّعاِدُن  اَلناُس 
َفُقهوا؛ مردم همچون معدن هایند که برگزیده ترین آنان در روزگار جاهلیت برگزیده ترین آنان در دوران 

اسالمند، اما ]مشروط به اینکه[ پدر دین هم دانشی بیابند )ابن حجاج، 1428: 1017(.

از دید ابن خلدون، نتیجه و پی آمد اهمیت خاندان و نَسب، »عصبیت« است؛ زیرا غیرت قومی و 
یاری گری یک دیگر به واسطه نسب صورت می گیرد )ابن خلدون، 1۳52: 1، 254-25۳(. او در تحلیل 
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تحوالت جهان اسالم به ویژه حیات قبایل عرب می گوید: رواج اسالم وام دار قبیله قریش است؛ زیرا این 
قبیله بر اثر برتری اش بر دیگر قبایل، آنان را به پذیرش اسالم برانگیخت، اما این تفُوق را نباید موهبتی 
آسمانی برشمرد، بلکه آن را امری اجتماعی باید دانست؛ یعنی این قبیله در آغاز بیش از قبایل دیگر از 
عصبیت و انسجام بهره مند بود و از این رو، قبایل حجاز آن را محترم می شمردند و پیروی می کردند. 
قریش آرام آرام در روند اجتماعی اش به آسایش و تجمل گرایید  و به زودی عصبیت آن کاهش یافت، 

اما حرمت و امتیازات پیشین قریش بر اثر کهنه پرستی جامعه به سرعت از میان نرفت. 
ابن خلدون جایگاه پیامبر اسالم را در جزیرة العرب به پیوند او با قبیله قریش منسوب می کند و 
از مخالفت شدید همین قبیله با پیامبر و تأثیر شخصیت قوی خود ایشان غفلت می ورزد )بارنز و بکر، 
1۳84، 2: ۳21(. هم شخصیت خود پیامبر و هم عصبیت رایج میان قبیله قریش و تسلط این قبیله بر 

شهر تجاری مکه و اهمیت سیاسی آن، عوامل موفقیت پیامبر )ص( می توانند بود. 
برخـی از محققـان حتـی ارزش نسـب را در ماجـرای سـقیفه کاویـده و گفته انـد: انصار در سـقیفه 
بنی سـاعده کـه بـرای تعییـن جانشـین پیامبـر )ص( پدیـد آمـد، می خواسـتند با سـعد بن عبـاده )یکی 
از اصحـاب پیامبـر اسـالم( بیعـت کننـد و بـه قریـش گفتند: امیـری از ما و امیـری از شـما! قریش به 
گفتـار پیغمبـر )ص(، اسـتدالل کـرد کـه فرمـوده اسـت: ائمـه از قریَشـند اسـت. پیامبر مـا )قریش( را 
وصیـت فرمـوده اسـت که بـه نیکوکارانتان نیکویـی کنیم و از بدکارانتـان درگذریم و اگـر امارت میان 
شـما می بـود، دربـاره شـما بـه مـا وصیـت نمی فرمـود. انصـار در برابـر این حجـت مغلوب شـدند و از 

ادعـای خـود و تصمیـم درباره بیعت با سـعد درگذشـتند.
بـاری، ضعـف و زبونـی بـه قبیلـه قریـش راه یافـت و عصبیـت ایشـان از میـان رفـت؛ زیـرا بـه 
توان گـری و تجمل خواهـی و نـاز و نعمـت رسـیدند و دولت آنان تا سـرزمین های دور گسـترده شـد و 
نتوانسـتند بـار سـنگین خالفـت را بـر دوش گیرنـد و از اداره آن ناتـوان ماندند و ملت هـای غیر عرب 
بـر آنـان چیـره شـدند. ابن خلدون سـبب برتـری قریـش را تنها قریشـی بـودن پیامبر نمی دانـد، بلکه 
می گویـد: حتـی اگـر خالفـت بـه نسـب دیگـری می رسـید، آن عصبیـت از میـان می رفـت و قدرتش 

کاسـتی می گرفـت )ابن خلـدون، 1۳52، 1: ۳74- ۳72(. 
این ویژگی در گزینش پیامبران مؤثر است؛ زیرا آنان برای اجرای مأموریت خود به تبار و پشتیبانی 
خاندانی نیاز دارند؛ چنان که ابن خلدون می گوید: پیامبران باید عصبیت و قدرت داشته باشند تا به واسطه 
آن نگذارند کفار به ایشان آزار برسانند و بتوانند رسالت پروردگار خود را بهتر تبلیغ و اراده خداوند را در 
اِکمال دین و مذهب محقق کنند. بنابراین، پیامبر باید نسبی خاص و ممتاز داشته باشد تا هم دیگران 
از  از عضوی  تا  ارزش مند بشمرند  را  بپذیرند، هم خوِد مردِم صاحِب آن نسب، خود  به سیادت  را  او 
اعضای طایفه خود در برابر دیگر طوایف دفاع و حمایت کنند. نمونه روشن این نسب، نسب پیامبر 
اسالم حضرت محمد مصطفی )ص( در قبیله قریش است که او را در برابر دیگر طوایف حمایت می کرد. 
پیامبر دعوت خود را میان قبیله خودش آغاز کرد؛ زیرا بستگی خونی و پاکی خون نزد جامعه قبیله ای 
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بسیار مهم شمرده می شود و اعضای قبیله بر اثر هم بستگی و هم کاری پیوسته با یک دیگر، از عصبیت 
و انسجام شدیدی برخوردارند )بارنز و بکر، 1۳84: 2: ۳20(.

ماهیت نسب در جامعه عرب و پی آمد مستقیم آن
و  آزادی  و  شرف  و  فخر  از  را  خود  گذشته  زیرا  نداشتند؛  تردیدی  خویش  نژادی  برتری  در  عرب ها 
بزرگواری سرشار می دیدند و به دالوری و جوان مردی و مهمان نوازی و سخن وری خود می بالیدند و 
با استناد به کوشش های خود در نشر اسالم، خویشتن را در سنجش با دیگر مسلمانان، صاحب حق 
می شمردند و به همین سبب، خود را از ایرانیان برتر می دانستند و صریح به ایرانیان می گفتند: ما شما 
را با شمشیر آزاد کردیم و با زنجیر به سوی بهشت کشاندیم و این مأموریتی بود که خداوند به ما داد 
و ما برای اجرای آن خود را کشتیم و از این رو، به برتری از شما، مستحقیم. منکران این برتری نژادی 
را »اهل تسویه« می خواندند. خودستایان عرب گفتار اهل تسویه را نمی پذیرفتند، اما شعوبیه سخنان 
اهل تسویه را دست آویز می کردند و به تحقیر عرب و اوصاف منتسب به آنان می پرداختند. بنابراین، 
چالش هایی میان عربان و ایرانیان در این باره رخ نمود و هر یک از آنان برای نشان دادن برتری خود 

بر دیگری، به کارهایی دست می زد )یوسفی، 1۳۹0: 122(.

کسب مشروعیت از پیوند خونی در جامعه عرب
بسیاری از سران قبایل و طوایف پس از آگاهی به تاریخ گذشته و فضیلت دالوری یا بخشندگی و دیگر 
اسباب ُحسن شهرت برخی از خاندان ها،  شیفته آن می شدند و خود را به آنان نسبت می دادند و بنابر 
ادعا، خود را به آن دودمان می بستند )ابن خلدون، 1۳52، 1: 250(. بنابراین، تبارسازی از سیاست های 
محوری حکومت ها در درازنای تاریخ بوده و این کار به انگیزه مشروعیت سازی، پیش برد هدف های 
سیاسی، تحقیرگریزی، موازنة تباری و بر اثر رسوخ روحیه باستان گرایی نزد حاکمان ایرانی نیز صورت 
می پذیرفته است. برخی از اندیشه ورزان سیاسی بر ارزش »نسب« در این دوره با عنوان »معیار فضیلت« 
تأکید و این فرضیه را تأیید می کنند که نسب های حکومت ها در منابع تاریخی، تظاهر و جعلی تاریخی 
است؛ یعنی با حقیقت تاریخی سازگار نیست، بلکه تنها به انگیزه پیش برد منافع سیاسی صورت گرفته 

است )شعبانی، 1۳۹۳: 47(. 
پاسخ به چرایی حمایت مردم از شورشیان یا براندازان حکومت به انگیزه دست یابی به مناصب در 

این گفته ابن خلدون آمده است:
در  که  می آید  پدید  فرمانروایی(  )نیروی  پادشاهی  ویژه  طبقه  افراد  از  برخی  برای  دولتی  گاهی 
بنیاد گذاری آن به عصمت نیاز ندارند؛ زیرا اگر پیروزی نصیب خداونداِن عصبیت باشد و آنان بر ملت ها 
و اقوام چیره شوند و سرزمین های بزرگی را بگیرند و ]از سوی دیگر[ روح فرمان برداری و اذعان در نهاد 
فرمان روایان و کارگزاران آنان در نواحی دور و مرزهای کشور راسخ شده باشد، با فرض اینکه کسی 
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از میان چنین خاندانی بیرون رود و به سرزمین های دوردست پناه ببرد و از مقر فرمان روایی و پایگاه 
ارج مندی خاندانش کناره بگیرد، کارگزاران آن سرزمین ها گرد او حلقه می زنند و دعوتش را می پذیرند 
و او را در تحقق مقاصدش یاری می دهند و به بنیاد گذاری دولتی به نام وی همت می گمارند؛ به این 
امید که وی دستگاه فرمان روایی را به دست گیرد و آن را از چنبر وابستگانش بیرون آورد و آن مردم را 
به پاداش مساعدت، به پایگاه ها و مقامات کشوری مانند وزارت یا فرمان دهی سپاه یا مرزبانی برگزیند 

)ابن خلدون، 1۳52، 1: ۳00(. 
بنابراین، حتی شورشیان و کسانی که در برابر حکومت های وقت قیام می کردند، برای خود نسبی 
می ساختند و خود را موجه می نُمودند تا از حمایت مردم برخوردار شوند. شاهد این دعوی، در قیام های 
نخستین سده های تاریخ اسالم در برابر خالفت عباسی است که رهبران آنها نسب خود را به بزرگی 

می رساندند یا معجزه ای )نیرویی فرازمینی( نشان می دادند.

سرچشمه ایرانی نسب
عربانی که به ایران تاختند، از آیین کشور داری و آداب دیوان و دفتر یک سره ناآگاه بودند و هنگامی که 
با آیین حکومت در ایران آشنا شدند، در برابر نظم و قانون گسترده و پیش رفته آن کرنش کردند و تا 
زمان درازی، کار حکومت را به همان شیوه معهود ایرانیان می گرداندند. برای نمونه، کارهای دفتری و 
دیوانی را دگرگون نکردند و دیوان ها را به زبان پهلوی می نوشتند. این انفعال بر چیرگی تمّدن و فرهنگ 
ایران بر اعراب داللت می کند؛ زیرا نظام و قانون مندی آن بسی ستبر بود و اعراب نمی توانستند آن را 
نابود کنند. بنابراین، تنها گزینه آنان، پذیرش آن سامانه ها بود. بیش تر عربان مهاجم با خصلت های 
جاهلی و تعصب های قبیله ای خو کرده بودند و از روح دینی و احساس اسالمی برخوردار نبودند و به 
و  مغلوب شدند  )ایران(،  مغلوب  ملّت  آیین  و  فرهنگ  تمّدن،  برابر عظمت  در  به زودی  همین سبب، 
برای جبران ضعف خود، بیش تر به استبداد، ظلم و خون ریزی دست گشادند و به جای ایجاد حکومت 

اسالمی، حکومتی عربی )اموی( پدید آوردند )معصومی و عبدالملکی، 1۳۹۳: 142-14۳(. 
به همین سبب شعوبیه کارش را آغاز کرد که یکی از چند راه مقابله اش با برتری جویی اعراب، 
احیای گذشته و افتخار به سوابق تاریخی، دینی و فرهنگی ایران بود. ستایش خاندان ساسانی در این 

عصر به چند دلیل فزونی گرفت:
1. ساسانیان بزرگ ترین حامی و گسترانندة کیش زرتشت بودند و گزیده های اوستا و تفسیرهای آن به 
پهلوی1 نوشته می شد که از دید معتقدان زرتشتی، کالم خدا و گفته های پیشینیان به شمار می رفت؛

2. ساسانیان آخرین سلسله ایرانی پیش از اسالم بودند و مجد و عظمت ایران عصر ساسانی هنوز در 
خاطر مردم زنده بود؛

ساسانیان  به  را  خویش  نسب  روزگار  آن  رایج  نسب سازی های  در  سامانیان  چون  حکومت هایی   .۳
می رساندند؛ چنان که رودکی نصر بن احمد سامانی را از گوهر ساسان می خواند و به تلویح می گفت 

1. زبان رسمی ساسانیان.
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دارای  را  انوشیروان  پندنامه  و  است  می شد  نازل  عجم  خسروان  بر  وحی  همچون  چیزی  که 
سرچشمه ای االهی می دانست )یوسفی، 1۳۹0: 1۳0-1۳1(. 

مورخان ایرانی ـ اسالمی، متأثر از فضای شعوبی و میهن دوستی سده های سوم تا پنجم هجری، بر 
اهمیت تاریخ ایران پیش از اسالم در آثار خویش تأکید می کردند و بر ویژگی های گوناگون فرهنگی ـ 
تمدنی آن انگشت می نهادند. آنان نگارش تاریخ جهان را از کیومرث )نخستین انسان(، آغاز می کردند 
و آن را با تاریخ سلسله ها و پادشاهان ایرانی پی می گرفتند. افزون بر تأثیرپذیری آنان از تاریخ باستانی 
ایران، حتی محور تاریخ نویسی آنان در نگارش تاریخ دوره اسالمی، سرزمین های خالفت شرقی و ایران 
بود )معصومی و عبدالملکی، 1۳۹۳: 251-250(. شهرت قهرمانان ملی نزد مردم به اندازه ای فراگیر 
شد که اشارتی به نام آنان برای هم راه کردن مردم کافی بود. رودکی به پهلوانانی همچون رستم، سام 
و اسفندیار اشاره کرده و با یادآوری قهرمانی های آنان و بزرگ داشت اسطوره های ملی، گاهی آنان را 
با ممدوحان خود سنجیده و ممدوح را از آنان برتر نهاده است. این برتری دادن  از القای باور احیای 
این نکته در ذهن مخاطبان که هنوز  القای  ایران سرچشمه می گرفت؛ یعنی  مجد و عظمت پیشین 
هم ظهور دالورانی همچون رستم و سام و قدیسانی شاه نژاد مانند اسفندیار امکان پذیر است )یوسفی، 

.)1۳4 :1۳۹0

تفاخر به نسب باستانی در ایران زمین
مورخان ایرانی عرِب سده های سوم تا پنجم هجری در فضایی شعوبی بالیده بودند و از فخرفروشی 
عرب ها در برابر دیگر ملت ها به ویژه ایرانیان، نیک آگاه بودند و از این رو، کوشیدند شکوه ایرانیان و 
خالف گویی اعراب را به آنان نشان دهند؛ چنان که ایران و فرهنگ گذشته آن را بر موجی از تفاخر 
و ایران گرایی نوشتند و پادشاهان ایرانی را که کارهای شایسته کرده بودند، بسیار ستودند و از زبان 
پادشاهان بیگانه، از جاه و جالل و دانایی شاهان ایران سخن گفتند. دعوی های ملی گرایانه نیز در این 
منابع دیده می شوند. برای نمونه، ابن مسکویه سبب عزل بهرام گور را از پادشاهی این می داند که از دید 
بزرگان ایران، او نه با فرهنگ پارسی، بلکه با فرهنگ تازی پرورده و خویی عربی گرفته بود و مردم 
نیز با آنان همراه شدند تا پادشاهی را از بهرام بگیرند و به مردی از تبار اردشیر بابکان و خسرو  بسپارند 

)معصومی و عبدالملکی، 1۳۹۳: 258(. 
سرچشمه دانش نسب شناسی را سرزمین اعراب می دانند، اما دیگر اقوام و ملت ها نیز به دانش نسب 
از اشخاص خودشان عامل  انساب خود اهتمام می کردند )مرعشی نجفی، 1۳84: 2۹(. برخی  و حفظ 
»مشروعیت«اند، اما با توجه به تغّیر معیارهای مشروعیت در دیگر فرهنگ ها، نسب تازه ای برای آنان 
ساخته  و آنان را به نژادی واال و معتبر منسوب کرده ا ند؛ چنان که بهمن پسر اسفندیار که خود از اساطیر 
ایران به شمار می رود، در فرهنگ ایراِن اسالمی به پیامبران نسب می رساند و به گفته برخی از مورخان، 
مادر وی از طایفه بنی اسراییل بود. نسب او در تاریخ ابن اثیر و تاریخ ابن خلدون چنین است: »بهمن 
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بن راع  بن کیقباد  بن کینیه  بن کیقاوش  بن کینیوش  بن کی کاوس  بن لهراسب  بن کیستاسب  بن اسفندیار 
بن میسره بن نوذر بن منوچهر«. طبری نیز در این باره می نویسد: نام مادر بهمن استوریا و او دختر یائیر 
بن شمعی بن قیس بن میشا بن طالوت بن قیس ... بود )ابن فندق، بی تا: 2۹8(. اهمیت تبار را نزد مردم در 
دیدگاه آنان درباره حاکمان و حتی اشخاص عادی می توان یافت. این باور در شعر شاعران و نوشته های 

نویسندگان نمایان شده؛ چنان که فردوسی در هجونامه سلطان محمود سروده است:
درختی که تلخ است وی را سرشت * گرش برنشانی به باغ بهشت

سرانجام گوهر به کار آورد * همان میوه تلخ بار آورد )عنصرالمعالی، 1۳12: 217(.

تأثیر فره ایزدی در مشروعیت بخشی به شاهان
اعضای  آنان می دادند.  به  بیش تری  و حق  ارج می نهادند  بیش تر  را  باالتر  نسب  دارای  مردم کسان 
اجتماعات ساده و اقوام سنت گرا رهبران خود با حرمت و اعجاب می نگریستند و نیروهای رمزآمیز و 
فراطبیعی به آنان نسبت می دادند؛ زیرا »رهبری اجتماعی1« از دیدگاه آنان کار ساده و عادی نبود، افراد 
شایسته رهبری می بایست از تفضل االهی یا »فّره ایزدی2« برخوردار می بودند. آنان در رهبر فره مند 
یا  قانون های مستقیم  برابر  در  تمام  با خلوص  و  قهرمان می دیدند  یا  فرهومند۳، موجودی مقدس  یا 
نامستقیم منسوب به او و ضوابط موضوعه به میل او، کرنش می کردند. رهبر فرهومند مقامی روحانی 
یا الهوتی داشت، اما همواره شخصیتی دینی نبود، بلکه گاهی پهلوانان یا جنگ جویانی ساده صاحبان 
فره می شدند و وجودشان از فره یا نیرویی رمزآمیز سرشار می شد )بارنز و بکر، 1۳84: 1: ۳8-۳۹(. 
این مردمان، خودکامگی )حکومت مطلق( را از خصال طبیعی کشورداری می شمردند )ابن خلدون، 1: 
۳17(. بنابراین، حتی اگر پادشاهی مستبد و ظالم می بود، باز حق شاهی را از آن او می دانستند و گمان 

می کردند باید یک سره مطیع او باشند. 
ذات شخص  از  بخشی  را  فره  که  اقوامی  می آمد:  پیش  فره مند،  رهبر  مرگ  از  پس  وضع  چند 
به مقام  وابسته  را  فره  اما کسانی که  داشتند،  باور  او  فرزند  به  او  از  فره  وراثت  به  رهبر می دانستند، 
از مرگ رهبر بر مسند  او معتقد می شدند؛ یعنی کسی که پس  به فره مندی جانشین  او می دانستند، 
او می نشست، از دید آنان فرهومند بود. کسانی هم به انتقال پذیری فره از رهبر به شخصی دیگر به 

خواست و گزینش خود او، باور داشتند )بارنز و بکر، 1: 41(.

نمونه هایی از اتصال به نسب های واال در تاریخ ایران باستان
است.  شده  گزارش  تبار،  به  سلطنتی  دودمان های  بنیادگذاران  توسل  از  بسیاری  تاریخی  نمونه های 
پیوستگی کوروش سوم )کوروش بزرگ(، سرسلسلة هخامنشی، به آژیدهاک )آستیاگ یا ایخ توویگو( 
پادشاه سلسله ماد، کهن ترین نمونه انتساب پایه گذار خانواده پادشاهی نو به دودمان فرمان روای پیشین 
در تاریخ ایران به شمار می رود که هردودوت داستان آن را به تفصیل گزارش کرده است. هم چنین وجه 

1. Social Leadership.
2. Charisma.
3. Charismatic Leader.
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تسمیه اشکانیان را انتساب آنان به اردشیر دوم هخامنشی )ارشک( دانسته اند1. این نسب نامه مجعول 
سال ها پس از آغاز سلطنت این قوم نوشته شد. درباره ظهور اردشیر، بنیادگذار پادشاهی ساسانی نیز 
داستان هایی همانند داستان های پادشاهی کوروش هخامنشی ساخته  و کوشیده اند نسب اردشیر را به 
آخرین پادشاه ایرانی پیش از اسکندر؛ یعنی داریوش هخامنشی برسانند. بر پایه برخی از روایات پارسی، 
نسب ساسان، نیای اردشیر به اردشیر درازدست هخامنشی می رسد. ساسانیان از آغاز سلطنت خود،  در 
پی جعل داستان دیگری بودند تا با منسوب کردن شاپور )پسر اردشیر ساسانی( از سوی مادرش به 

اردوان اشکانی، سالله جدید را دنباله سلسلة گذشته بُنمایند )رحیم لو، 1۳6۹: 5۹4-5۹5(.
دغدغه نسب به اندازه ای در ایران باستان فراگیر بود که ایرانیان حتی برای دشمنان خود نَسبی 
ایرانی می ساختند تا ثابت کنند کسی جز ایرانیان و دارندگان نژاد ایرانی، نمی تواند بر آنان چیره شود و 
به حاکمیت آنان نفوذ کند. نمونه برجسته این دعوی، ماجرای نسب اسکندر مقدونی است که برای او 

نسبی آریایی از نسل داراب ساخته  و گفته اند: 
همای دختر بهمن از پدر خود باردار می شود و پس از درگذشت بهمن، از ترس رسوایی، نوزاد را در 
صندوقی به آب می اندازد. گازری )رخت شور( به نام ربیع او را می یابد ]و[ نام داراب را برایش انتخاب 
می کند و به تربیتش اهتمام می ورزد. حال فیلقوس، پادشاه روم، به ایران حمله می کند. داراب نوجوان 
با دالوری در جنگ، به پادشاهی ایران می رسد و دختر فیلقوس را به زنی می گیرد، اما پس از اندک 
زمانی، دختر را به علت بوی بد دهانش در حالی به نزد پدر می فرستد که از او باردار است. فیلقوس این 
حقیقت را فاش نمی کند و کودک وی را اسکندر نام می نهد و وانمود می کند که اسکندر پسر خود اوست. 
پس از مرگ داراب نیز پسری از یکی از کنیزان او به دنیا می آید که نامش را دارای داراب می گذارند. 
اسکندر جوان که به ایران حمله می کند، مادرش به او خبر می دهد که داراب برادر اوست )ذوالفقاری، 

باقری و حیدرپور، 1۳۹2: 40-۳۹(. 
است.  مغلوب  داراب  بر  غالب  اسکندر  نُمودن  برتر  نشان دهنده  داراب«،  مادر »دارای  بودن  کنیز 
دغدغه تبار به اندازه ای در ذهن مردمان و حاکمان ایران باستان رخنه کرده بود که حتی پس از مرگ 
گراز، سردار معروف خسرو پرویز که به پراکندگی سپاه ایران و آشفتگی اوضاع آنان انجامید، کسی را 
شایسته مقام شاهی نمی دانستند. کسانی در آن اوضاع از دید نظامی و سیاسی قدرت رهبری داشتند، 
اما رخصت رهبری نداشتند؛ زیرا شرط اصلی رهبری در آن زمان، نسب بردن به »تخمه ساسان« بود و 
همین شرط موجب شد که ایران در حساس ترین اوضاع؛ یعنی هنگامی که به کارآمدترین رهبر سیاسی 
و نظامی محتاج بود، از داشتن آن محروم بماند. حتی اگر کسی هم از تخمه ساسان در گوشه و کنار 

ایران مانده بود، از شایستگی و توان مندی شاهی بهره ای نداشت. 
باری، عرِب مسلمان که بعدتر ساسانیان را ساقط کرد، به چنین مشکلی دچار نبود، بلکه هر کس 
بخت رهبری داشت، رخت رهبری می پوشید؛ زیرا شرط اصلی رهبری لیاقت و ایمان بود نه حتی برده 
یا دزد نبودن؛ چنان که نخستین تازنده به ایران، مثنای سارق بود، اما ایرانیان در آن اوضاع آسیب ناک، 

1. بعدها ارشکان به اشکان بدل گشت.
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به دنبال تخمه ساسان می گشتند )شریعتی، 1۳61: 1۳-12( و سرانجام آخرین پادشاه ساسانی پسر 
شهریار بن خسرو )یزدگرد( را یافتند و او را شاه خواندند. او از دست شیرویه به استخر گریخته بود و در 
همان شهر در معبدی به نام »آتش کده اردشیر« تاج شاهی بر سر نهاد. پیش تر )چهارصد سال پیش( 
نیز بنیادگذار خاندان ساسانیان در آن جا تاج گذاری کرده بود. به هر روی، چنین تعلیقی، خود از عوامل 
شکست آنان در برابر اعراب بود. پیش از این نیز خاندان ساسانی بارها کودکان را بر تخت نشانده بودند. 
البته تاج گذاری پسر شهریار در معبد اردشیر، متضمن تفألی عامیانه درباره دوام سلطنت بود )زرین کوب، 
1۳88: 22(؛ زیرا مشروعیت قدرت سیاسی از تأییدات روحانی جامعة باستانی و جوامع بعدی، سرچشمه 
می گرفت؛ یعنی فرمان روا از دید توده مردم، کسی دارای پیوندهای ویژه با نیروهای آسمانی یا خدا و 

فرستاده ای از سوی او بود. 
باری، گونه ای از انتقال ویژگی های روحانی به صاحب قدرت سیاسی، مطلوب بود و این مطلوبیت 
در جوامع باستان دیگر ملت ها هم دیده می شود. برای نمونه، امیر شهر سومر باستانی، نماینده خداوند 
و واسطه میان او و مردم به شمار می رفت و پادشاهان سومر گاهی خود را فرزند و زمانی شوهر یکی از 
رب النوع ها می خواندند. حمورابی، پادشاه معروف سلسله آموری بابل، برترین مقام روحانی و پادشاه رب 
النوع بود و او را »خورشید بابل« می خواندند و هیچ قدرتی را هم آورد رقابت با او نمی دیدند. حاکمان 
آشوری در جایگاه قائم مقام رب النوع آشور بر آن سرزمین حکم می راندند. پادشاهان امپراطوری بابل 
جدید نیز از تقدسی روحانی برخوردار بودند و اراده خدایان از راه وحی یا رؤیا به آنان ابالغ می شد. 
تفکیک حکومت و مذهب در مصر باستان نیز ممکن نبود، بلکه پادشاهان مصر خود را پسر »رع«، 
خدای بزرگ می دانستند؛ خدایی که آفریننده دیگر خدایان بود و از این رو، پادشاهان در عرض خدایان 
ثانوی جای می گرفتند. پادشاه در امپراطوری جدید مصر، افزون بر شرِط داشتن  پدِر شاه و مادر شاه زاده 
یا ازدواج با شاهزاده خانم، پس از تأیید کاهن بزرگ »رب النوع آمون«، از مشروعیت برخوردار می شد. 
کیانیان، فرمان روایان ایران شرقی را در دوره های دور و اساطیری ایران، »کاهنـ  فرمان روا« دانسته اند؛ 
یعنی کسانی که حق سلطنت آنان را تأییدی االهی )فرة کیانی( توجیه می کرد. پادشاهان هخامنشی 
ایران نیز خود را مؤَید به یاری اهورامزدا و دیگر خدایان می دانستند.  در نخستین دوره های تاریخی 
داستان هرودوت درباره قدرت یابی دیوکس مادی، بر انتقال از دوره پیش از دولت به دوره دارای سازمان 
حکومتی و اوصاف رهبر برگزیده و فره مند و رواج آیین هایی برای فراانسانی وانمودن پادشاهان، داللت 

می کند )رحیم لو، 1۳6۹: 60۳-605(.

نسب یزدگرد آخرین شاه ساسانی
به گزارش منابع تاریخی، یزدگرد از تخمه ساسان، اما از کنیزی متولد شد و همین ویژگی، مشکالتی 
برای او در پی داشت؛ چنان که مردمان والیت خراسان در آغاز، فرمان روایی او را نپذیرفتند. گستره این 
والیت ربع قلمرو کشور بود و سیستان و غرچستان و جرجان و نواحی شرقی طبرستان و بلخ و مرو را تا 
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طوس و نیشابور فرامی گرفت و نواحی غربی اش به والیت قومس می رسید. قومس )از بسطام و دامغان 
تا سمنان و خوارری(، از عهد یزدگرد اول منطقه دفاعی به شمار می رفت و برای جلوگیری از توسعه و 
نفوذ هیاطله و خیونان از میانه عهد ساسانی، برج و بارویی در آن جا ساخته بودند. اسپهبد ماد )جبال( در 
این روزگار از خاندان مهران و اسپهبد خراسان از خاندان قارن در این منطقه مرزی، قدرتی داشتند و تا 

اندازه ای بر یک دیگر نظارت می کردند )زرین کوب، 1۳88: 1۹(.
همین واَزنش مردم والیت خراسان، عامل تسریع شکست یزدگرد از اعراب شد. البته بسی محتَمل 
اعراب،  از  او  خودرن  شکست  اثر  بر  زرتشتی  روحانیان  اما  باشد،  نبوده  کنیز  یزدگرد  مادر  که  است 
می خواسته باشند با کنیز خواندن مادرش، از قدرت فره ایزدی دفاع کنند؛ چنان که بسیاری از شورشیان 
در برابر خالفت عباسی در ایران اسالمی، دچار به نقص عضو1 یا شخصیتی فروپایه و بیش تر بددین 
وانمود می شدند و کمابیش همه آنان را به عیبی دچار می نُمودند؛ زیرا نویسندگان تاریخ نیز خود از سران 
صاحب قدرت یا از حامیان قدرت بودند نه از بدنه مردمان. این تعلق هویتی، در بد نُمایاندن مخالفان 
حکومت یا خالفت، تأثیر می گذارد و موجب می شد که آنان تصویری مقبول از خالفت و حکومت در 

اذهان مردم پدید آوَرند. 

برداشت مردمان دو سده نخست هجری درباره نسب
تاریخ ایران در دو سده نخست دوره ای است که در خبری جز خبر جنگ در آن گزارش نکرده اند؛ یعنی 
تاریخ این دوره فقط جنگ ها و چگونگی فتح شهرها و ایستادگی ها و یورش ها و... را ضبط کرده است و 
نوعی تاریخ اجتماعی برای نشان دادن چیستی و چگونگی باورهای مردم کوچه و بازار و فرودست و طرز 
فکری آنان در این دوره در دست نیست )شریعتی، 1۳61: 25(، اما تالش حاکمان محلی و سلسله ای درباره 

نسب سازی برای خودشان، بر زنده بودن مشروعیت سازی از راه خون و نسب، داللت می کند.
دو منبع کالن دو سده نخست هجری ناظر به توجه به نسب در ایران بررسی پذیرند: یکی کانون 
طبقه دهقان و یکی کانون نهضت فرهنگی اهل تسویه و بعدها جنبش شعوبیه. کانون اول )دهقانان( 
تنها گروه و طبقه بازمانده از جامعه ساسانی و بیش تر در امالک دور از مراکز قدرت مستقیم والیان 
عرب بودند که در پناه مصالحه و از طریق پرداخت جزیه یا مسلمان شدن، ماندند و داستان های ملی 
و روایات آن را حفظ کردند. جایگاه دهقانان به ویژه هنگام چیرگی عربان بر ایران نمودار شد؛ زیرا آنان 
معتَمدان و آشنایان محلی و از گردانندگان واقعی این حکومت ها بودند و فاتحان عرب نظم و ترتیب تازه 
سرزمین ها را به آنان واگذاردند )یوسفی، 1۳۹0: 1۳2(. شاید بخشی از انساب دارای سرچشمه ایرانی، 
بازتابیده و به یادگار رسیده باشد. دهقانان به رغم رفتار  در این روایات و بعدها در شاهنامه فردوسی 
محافظه کارانه شان در جامعه پس از فتوح، جایگاه خود را در ساختار اداری ـ مالی جامعه نگاه داشتند، اما 
در دوره اُموی با تحقیر و آزار بر کنار شدند و از این رو، به جنبش سیاسی ـ فرهنگی ضد عرب پیوستند 
و از روایات شاهان و بزرگان ایران زمین که آنها را در امالک خود نگه داری کرده بودند، هم در تفاخر 

1. یکی از چند ویژگی سلب 
مشروعیت شاهی، نقص عضو بود.
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به نژاد ایرانی، هم در نسب سازی بهره بردند. بخش گسترده ای از نُجبای ایران در دیگر سرزمین ها، 
در دوره اسالمی از میان رفتند، اما دهقانان ماوراء النهر توانستند اعتبار خود را حفظ کنند )کریستنسن، 
1۳85: ۳68(؛ چنان که سیادت اشراف زمین دار )به اصطالح دهقانان( در زندگی مردم ماوراء النهر پس 

از اسالم نیز نمایان بود )بارتولد، 1۳87: 1: 401(.
کانون دوم )شعوبیه( در آغاز از جنبش های تسویه خواه جهان اسالم منشعب شد و برای تفاخر به 
روزگار باستان، از استفاده از ابزار نسب و حواشی آن ناگزیر بود ) Spuler,2007,V.1:423(. این مصاف 
را مساوات طلبان برای ضربه به مشروعیت قبیله ای عرب ها طراحی کردند )انصاف پور، 1۳5۹: 77-75( 
که ابزارش از متن دین اسالم استخراج می شد و با استدالل در برابر عربان، در جایگاه فاتحانه آنان 
سخت تأثیر می گذارد )نجالء، 2015: 5۳۳۳(. پس از روزگاران فتوح نخستین و سرازیر شدن ثروت 
اهداف  زودهنگام  تغییر  و  دوره خالفت  به  دوره جهالت  از  گذار« عرب  جامعه »در حال  به  بی کران 
اسالمی به اهداف مادی و حکومتی، خالفت به زودی به کسانی رسیده بود که به بخش های دنیایی 
بسیار عالقه مند و متوجه بودند. پس از قدرت یابی امویان، چهره صدر اسالمی حکومت دگرگون گشت 

و راه کارهای تازه ای جای گزین راه کارهای پیشین شد.
تصفیه ناشده  روح  در  قبیله ای  شدید  تعصبات  عرب ها(،  )غیر  موالی  به  اموی  خالفت  نگاه  نوع 
اعراب فاتح و احیای سنن جاهلی گفتمان جدیدی در برابر این دیدگاه پدید آورد. هر ملتی از دیدگاه 
و  دانش  و  علم  به  یونانیان  نمونه،  برای  داشت.  نمادهایی  خویش  برتری  دادن  نشان  برای  شعوبیه 
فرهنگ، رومیان به تمدن و شهرسازی و پیکرتراشی، ایرانیان به سلطنت و حکومت بر اقوام گوناگون 
و  هنر  به  چینیان  فراوان،  غرایب  و  عجایب  فلسفه،  و  بسیار، طب  جمعیت  به  هندیان  خردمندان،  و 
صنایع مستظرفه و اعجاز پزشکی می نازیدند، اما اعراب به »ایام العرب« دوره جاهلیت مفتخر بودند 
)علی، 1422: ۳۹۹ :7(. شعوبیه  نداشت  تفاخر  برای  زنده، چیزی  قتل و غارت و دفن دختران  و جز 
می گفتند: بعثت پیامبر )ص( از میان قوم عرب، دلیل برتری عربان بر دیگران نیست، بلکه این خود 
معجزه اسالم است که چنین پیامبر و چنین مکتبی از میان قومی جاهلی پیدا شده است. آنان اسالم را 
ویژه قوم عرب نمی دانستند و از قدرت استدالل خویش با استناد به متن قرآن و روایات، در این زمینه 
بسی بهره می بردند )صدیقی، 1۳75: 71-72(. این موضوعات در سطوح باالی جامعه نوپای اسالمی 
طرح و مختومه نمی شد، بلکه به همه ارکان جامعه آن روزگار سرایت می کرد و گروه های موافق و 
مخالف درباره شان پدید می آمد. تبدیل جدال های نسبی به چالش بزرگ در زمینه وحدت جهان اسالم، 
صورت بندی درستی در سرنوشت جامعه اسالمی به یادگار نگذاشت. هر یک از این دو گفتمان، به سهم 

خود در تغییر مسیر جامعه اسالمی تأثیر گذارد )بهار، 1۳76: 4۳1(.
خوارج نیز در بسیاری از مواضع ضد عربی شان به سبب ضدیت با باور برترِی قریش و اختصاص 
مقام رهبری جهان اسالم و خالفت به این قبیله، با برخی از دیدگاه های شعوبی هم نوایی می کردند 
)ابن حجاج نیشابوری، بی تا:  2: ۹44، ح ۳11؛ تفتازانی، 1۳70: 5: 245(. اسالم بر محور یکتاپرستی 
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با  )توحید( و آرمان »امت واحده« اسالمی مرزهای بسیاری را درنوردید و نژادها و ملل گوناگون را 
زبان های مختلف و فرهنگ های متنوع در قلمرو جهان اسالم متحد کرد، اما عواملی به تفرقه و تجزیه 
جغرافیایی و فرهنگی این قلمروها انجامید که مؤثرترین آنها ترویج نسب و کاربرد فراوان آن در جامعه 
نوپای اسالمی بود )Spuler,2007,V.1:109(. وحدت و اتحاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مسلمانان 
در آن اوضاع، ضرورتی برای تعالی و عظمت جهان اسالم و وضعی اجتناب ناپذیر به شمار می رفت، 
اما ساکنان سرزمین های اسالمی به رغم اذعان به این ضرورت، به دالیل گوناگون گاهی سیاست های 

تفرقه افکنانه را دنبال می کردند.

نتیجه
نخست  دو سده  در  اسالمی  نوپای  جامعه  اجتماعی  سیاسی،  ساختار  در  آن  کاربرد  و  نسب  به  توجه 
هجری، از مؤثرترین عوامل پراکندگی و تفرقه قلمروهای جهان اسالم بود. این پدیده در برابر آموزه های 
وحدت بخش اسالم، از دو منبع کهن سرچشمه گرفت: یکی میراث دوره جاهلی عربان و یکی میراث 
باستانی ایران زمین. بنابراین، پی آمدهای منفی آن زودتر از زمانی که طراحان و کاربران نسب گمان 
می کردند، قلمرو جهان اسالم را به بحران دچار کرد. خالفت اُموی با همه توانش در سرکوب و مهار 
و  تََفُرق  آستانه  در  اوضاع  تثبیت  مانع  قبیله گرایانه اش  عمل کرد  اما  می کوشید،  گوناگون  بحران های 
تجزیه قلمرو کمابیش گسترده خالفتش بود. شورش های متعدد نظامی در این دوره سخت سرکوب 
می شدند، اما عوامل فکری و نظری انفکاک و جدایی هر روز فربه تر می شدند. برتری نداشتن اعراب 
نزد ایرانیان و غیر عرب ها و پافشاری عربان بر تعصبات نژادی، آرام آرام روح تفاخر را درباره نیاکان 

باستانی، به کالبد آن جامعه نوپا می دمید. 
اهل تسویه و شعوبیه و هر یک از جنبش های ضد اُموی از دید نظری این تعصبات را برنمی تابیدند 
که این خود مقدمه سرپیچی عملی از خالفت اموی بود. نسب عامل مشروعیت ساز حکومت به شمار 
می رفت و اگر در آن رخنه ای پدید می آمد، فرمان پذیری مردمان سراسر قلمرو جهان اسالم به بحران 
را واالترین نسب های جهان  آن  به نسب خود که  آنان  تفاخر  و  تکبر و تعصب عربان  دچار می شد. 
می پنداشتند، به اعتراض برخی از مسلمانان تسویه خواه انجامید و با توجه به اینکه تعصب و لجاجت 
امویان، آنان را به ستم گری نژادی وامی داشت، شعوبیه در برابر، به تمسخر نسب عربان و تفاخر به نسب 
نیاکان باستانی ایرانی می پرداختند و همه توانشان را برای نشان دادن مطاعن و زشتی های نژاد عرب 
به کار می بستند. بنابراین، نتیجه این تقابل مبتنی بر نسب های گذشته، پدیدار شد؛ گروهی )عربان( 
مباهات  فتوح خود  ایام  و  و حماسه های جاهلی  نژادی  برتری  به  دیگران  بر  و حکومت  تسلط  برای 
می کردند و گروهی )ایرانیان و برخی از دیگر غیر عرب ها(، بر دیدگاهی تسویه جویانه متمرکز بودند 
و پس از مشاهده تعصبات نژادی امویان بر کار و بار خود افزودند و یک سره برترِی نژادی عرب را 
انکار کردند. این شقاق فکری حاصل فاصله گرفتن از آموزه های اسالمی بود و آرام آرام در شاخه های 



70
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  |ســـــال دوم)جدید(  | شــــــــامره سوم  | پائیز 1399

متنوعی نمایان شد. یک سوی این پیوستار دیدگاه ساده تسویه جویانه و سوی دیگرش، دیدگاه های 
تند ضد عرب بود.

اصالت خون و نسب، در عرف جامعه دو سده نخست هجری، ارزش واالیی داشت. البته از تأثیر 
رواج تعصبات قبیله ای امویان در همه ساختارهای سیاسی و اجتماعی و از نهضت فکری شعوبیه در 
تشدید این تعصبات نمی توان چشم پوشید. عربان در نژادگی و برتری تبارشان که از دید خودشان از 
شرف و آزادی و بزرگی سرشار بود، هرگز شکی نداشتند و به خود می بالیدند که صفاتی چون سخن وری، 
شاعری، عاشقی، قهرمانی و جوان مردی در حماسه های جاهلی نمایان است. هم چنین با توجه به تأثیر 
مجاهدت های فراوانشان در گسترش اسالم، خود را از دیگر مسلمانان ارزنده تر می دانستند، بلکه خود را 
برگزیده خداوند برای هدایت دیگر مردمان می شمردند و مأمورانی االهی فرض می کردند و بر تحمل 
رنج های بسیار و شهادت در راه گسترش اسالم پای می فشردند و از این منظر خود را مستحق برتری 

و خالفت بر دیگران می پنداشتند. 
از سوی دیگر، گفتمان »اهل التسویه« در برابر این نظر جای می گرفت که چنین مباهات عربی 
را با نص کتاب الل و روایات ناسازگار و مخالف باورهای اصیل اسالمی می دانست. این دیدگاه پیروان 
بسیاری داشت که برجسته ترین آنان؛ یعنی شعوبیه برای اثبات برتری نژاد پارسی در سنجش با نژاد 
بزرگی  و  دادگری  از  بسیار  روایت های  نقل  و  اسالم  از  پیش  ایران  پادشاهان  نُمودن  بزرگ  و  عربی 
آن شاهان، بسی می کوشیدند. این نهضت فرهنگی سبب پیدایِی شاعران و نویسندگانی دارای حس 
ملی گرایی افراطی شد. این نویسندگان کتاب های خود را از روایات کیومرث آغاز می کردند و به عصر 
زندگی خود نویسنده پایان می دادند. شعرهایی این دوره نیز از حس میهن پرستی و تعصب درباره نژاد 
باستانی سرشار بود و این باورها را به ذهن مردم القا می کرد. این دو گفتمان کمابیش متضاد جهان 

اسالم را به تفرقه و دوری از وحدت )عامل قدرت مسلمانان( دچار کرد.
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