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دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﻣﻼﻳﺮﯼ
در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ،درﺑﺎرﻩ » ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻓﺎرﺳﯽ – ﻋﺮﺑﯽ « و اهﻤﻴﺖ ﺁن ﺑﺮاﯼ درﮎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﻧﺎروﺷﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮﻻت ادﺑﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ دو زﺑﺎن ،ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ ﮔﺬﺷﺖ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ هﻢ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ
هﺮ وﻗﺖ از اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ،ﮐﻪ از واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻳﻦ دو زﺑﺎن ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮد ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽ رود ،ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ از هﻤﻪ ﺑﻪ ذهﻦ
ﻣﯽ رﺳﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮﯼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺁﻧﭽﻪ از » ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻓﺎرﺳﯽ – ﻋﺮﺑﯽ «
ﻗﺼﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻳﮏ ﺳﻮﻳﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ درﺑﺎرﻩ واﺑﺴﺘﮕﯽ هﺎﯼ هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ دو زﺑﺎن ﺑﻪ دﻳﮕﺮﯼ ،در
دورﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺁﻧﻬﺎ ،ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ،ﻳﻌﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﭘﮋوهﺸﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ،اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ دوﺳﻮﻳﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻳﮏ ﺳﻮﻳﻪ .و
ﺁﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺸﻬﻮد ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﺑﺎن و ادب ﻋﺮﺑﯽ
اﺳﺖ در دورﻩ اﯼ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺁن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان در هﻤﺎن دورﻩ .و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر در زﻳﺮ
ﻋﻨﻮان » ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻓﺎرﺳﯽ – ﻋﺮﺑﯽ« ﺳﺨﻦ از اﺛﺮ اﻳﺮان و اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ و ﻓﺮهﻨﮓ ﻋﺮﺑﯽ در دوران ﺟﺎهﻠﯽ اﺳﺖ.
زﻳﺮا در ﺁن دوران ﺳﻴﺮ ﻓﺮهﻨﮕﯽ از اﻳﻦ ﺳﻮﯼ ﺑﻪ ﺁن ﺳﻮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﯽ ،ﺁﻏﺎز اﺛﺮﮔﺬارﯼ اﻳﺮاﻧﻴﺎن را در زﺑﺎن و ادب ﻋﺮﺑﯽ از دوران ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﻴﺸﻤﺮﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ
ﺑﺪان ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ در اﻳﻦ دوران از هﺮ ﻟﺤﺎظ ،ﭼﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،و ﭼﻪ ادارﯼ و دﻳﻮاﻧﯽ ،و ﭼﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ،
ﺁﺷﮑﺎر اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن در زﻳﺮ ﻟﻮاﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،و ﭘﺎﻳﻪ هﺎﯼ ﺧﻼﻓﺖ ﺁﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دوران
ﻗﺪرت و ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺁن ،وزﻳﺮان و دﺑﻴﺮان اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﻧﺎم ﺁوران ﻋﻠﻢ و ادب ﺁن دوران هﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در هﻤﻪ دورﻩ
هﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺦ زﺑﺎن و ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺟﺎودان ﻣﺎﻧﺪﻩ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ،ﭼﻴﺰﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در هﻤﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ادﺑﯽ ﺁﻣﺪﻩ و ذﮐﺮ
اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺁﻧﻬﺎ در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎﯼ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻴﺎزﯼ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺪارد.
وﻟﯽ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ را درﺑﺎرﻩ ﺁﻏﺎز اﺛﺮ اﻳﺮان و اﻳﺮاﻧﻴﺎن در زﺑﺎن و ﻓﺮهﻨﮓ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﺤﻴﺢ و اﺳﺘﻮار
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .زﻳﺮا اﻳﻦ اﺛﺮ ﺧﻴﻠﯽ ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺮ از دوران ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺧﻴﻠﯽ ژرف ﺗﺮ از ﺁن ﭼﻴﺰﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻄﺤﯽ
ﺑﺘﻮان ﺁن را درﻳﺎﻓﺖ .و اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﺎﻳﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ هﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺁن دوران ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺁن ،ﺗﺎ ﺁن ﺣﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﺁن را ﻧﺎدﻳﺪﻩ اﻧﮕﺎﺷﺖ ،در ﮔﺮو ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ
اﺳﺖ ،و ﭼﻮن در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﻳﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرﻩ اﺛﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ در زﺑﺎن و ادب ﻋﺮﺑﯽ ،در دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ
از ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ،و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﻦ از اﺛﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ در زﺑﺎن و ادب ﺟﺎهﻠﯽ ﻋﺮب و دوران ﺻﺪر اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻴﺮﻩ و اﻧﺒﺎر از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺁن ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﭘﯽ ﮔﻔﺘﺎرﯼ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ درﺑﺎرﻩ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻴﻬﺎﯼ اﻳﻦ دو ﺷﻬﺮ ﺑﺎ درﺑﺎر
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺖ و در ﺁن ﺑﻪ راهﻬﺎﻳﯽ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺁﺛﺎر ﻓﺮهﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﻳﺮان از ﺁن راهﻬﺎ ﺑﻪ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﺮاب ﺟﺎهﻠﯽ
راﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻓﺎرﺳﯽ – ﻋﺮﺑﯽ در دوران ﺟﺎهﻠﯽ و ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴﺖ.

ﺣﻴﺮﻩ و اﻧﺒﺎر و ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﺮﺑﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در رواﻳﺎت ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرﻩ ﺁﻏﺎز ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﺮﺑﯽ و رﺑﻂ ﺁن ﺑﻪ ﺣﻴﺮﻩ و اﻧﺒﺎر ﺁﻣﺪﻩ از ﺁن رو ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ
و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ رﮐﻦ ﻓﺮهﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﺁﻏﺎز ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ در ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻴﻮع ﺧﻂ و ﺳﻮاد در ﻣﻴﺎن
ﻋﺮﺑﻬﺎ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ ،ﮐﻪ ﺁن از ﻣﺒﺎﺣﺚ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮد داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد.

در اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻴﺰﯼ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدﯼ ﺑﻮد ﺑﻨﺎم ُﻣﺮاﻣﺮﺑﻦ ﻣُﺮة از ﻣﺮدم اﻧﺒﺎر  ،و از اﻧﺒﺎر
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ از اﺻﻤﻌﯽ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺑﻨﺎم ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ رواﻳﺖ ﺷﺪﻩ ،و در رواﻳﺖ
دﻳﮕﺮﯼ هﻢ از او در هﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺖ:
» از ﻗﺮﻳﺶ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ را از ﮐﺠﺎ ﺁﻣﻮﺧﺘﻴﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ از ﺣﻴﺮﻩ ،و از ﻣﺮدم ﺣﻴﺮﻩ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ را از ﮐﺠﺎ ﺁﻣﻮﺧﺘﻴﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ
از اﻧﺒﺎر « .اﻳﻦ رواﻳﺖ را اﺑﻦ رﺳﺘﻪ در ﮐﺘﺎب اﻻﻋﻼق اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﺁوردﻩ ).(1
ﺑﻴﻬﻘﯽ ﻧﻴﺰ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ و اﻟﻤﺴﺎوﯼ هﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩ » :ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻴﺰﯼ ﻧﻮﺷﺖ
ﻣُﺮاﻣﺮﺑﻦ ﻣُﺮة از ﻣﺮدم اﻧﺒﺎر ﺑﻮد .و از اﻧﺒﺎر در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.(2) « .
ﺗﺒﺮﯼ هﻢ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﻣﻮﻳﺪ هﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .وﯼ در ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﻴﺪ ﺁوردﻩ ﮐﻪ » :ﭼﻮن ﺧﺎﻟﺪ
و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻧﺒﺎر ﺁراﻣﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮدم اﻧﺒﺎر ﻧﻴﺰ از ﺁﻧﻬﺎ اﻳﻤﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ،و از ﻧﻬﺎﻧﮕﺎهﻬﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻴﺰ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺁن را ﻣﯽ ﺁﻣﻮزﻧﺪ« ) . (3و در رواﻳﺘﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ » :اﻧﺒﺎرﻳﺎن از ﻣﺮدم
ﺣﻴﺮﻩ ﺧﻂ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،و ﻳﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻂ را ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن و او ﺑﻪ ﺣﺮب ﺑﻦ اﻣﻴﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺧﻂ ﺣﺠﺎزﯼ ﻗﺮﻳﺸﻴﺎن از اﻳﻦ
راﻩ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ ،(4) «.و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﻳﻦ رواﻳﺖ هﻢ ﻣﺎﺧﺬ اﺻﻠﯽ ﺧﻂ ﺣﺠﺎزﯼ ﻗﺮﻳﺸﯽ هﻤﭽﻨﺎن اﻧﺒﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ.
و ﺁﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ،ﮐﻪ ﻋﺮﺑﻬﺎﯼ ﺣﺠﺎز ﺣﻴﺮﻩ و اﻧﺒﺎر را ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﻂ و ﺳﻮاد ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رواﻳﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﻮﻟﻮﻟﻮﻩ ) ،(5و ﭘﯽ ﺁﻣﺪ هﺎﯼ ﺁن ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ .در ﺗﺎرﻳﺦ هﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ و
ﮐﺸﻨﺪﻩ او اﺑﻮﻟﻮﻟﻮ)= ﻓﻴﺮوز( ،ﻋﺒﻴﺪاﷲ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﻳﮕﺮ را هﻢ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﻳﻦ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﻦ ﭘﺪرش دﺷﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﺸﺖ ،ﮐﻪ
ﻳﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ هﺮﻣﺰان ﺳﺮدار ﻣﻌﺮوف اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺧﻮدش ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮕﻬﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪدﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺮاب
ﺑﺼﺮﻩ و ﮐﻮﻓﻪ ﮐﺮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﮑﺴﺖ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ اﺳﺎرت اﻓﺘﺎر و ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ اﻋﺰام ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮاﺋﻴﺪ و ﺟﺰو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺷﺪ ،و در زﻣﺮﻩ ﻣﺸﺎوران ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻋﻤﺮ درﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ) .(6و دﻳﮕﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺒﻴﺪاﷲ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ دﺧﺘﺮ
اﺑﻮﻟﻮﻟﻮﻩ و ﺳﻮﻣﯽ ﻣﺮدﯼ ﺑﻮد از ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺣﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻔﻴﻨﺔ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻪ هﻤﺎن ﺳﻌﺪ وﻗﺎص ﺑﺎﺷﺪ او را از ﺣﻴﺮﻩ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺁوردﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ درﺁﻧﺠﺎ ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻴﺎﻣﻮزد .ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻋﻠﺖ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺒﻴﺪاﷲ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زادﮔﺎﻩ او از ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎﯼ اﻳﺮان ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺁﻣﻴﺰش داﺷﺖ و ﺑﺎ هﺮﻣﺰان و
ﻓﻴﺮوز ﻳﻌﻨﯽ هﻤﻴﻦ اﺑﻮﻟﻮﻟﻮﻩ هﻢ اﻟﻔﺖ و ﺁﻣﺪ و رﻓﺖ داﺷﺖ .از اﻳﻦ رو ﻋﺒﻴﺪاﷲ او را هﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁن دو ﺗﻦ ﺷﺮﻳﮏ ﺟﺮم ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و
ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ).(7

دﺑﻴﺮان ﻋﺮب در درﺑﺎر ﺷﺎهﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﺎرﯼ از ﮐﺘﺎب » ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم و ﺁﺛﺎر ﺁن در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﯽ« ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺁن » دﺑﻴﺮان اﻳﺮاﻧﯽ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم و ﭘﺲ از ﺁن « ﺑﻮد ،ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،و در زﻳﺮ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد :ﺑﺮاﯼ ادارﻩ ﮐﺎرهﺎﯼ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﺣﻴﺮﻩ ،و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﯼ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯼ ﻋﺮب ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ
رﺳﻴﺪﻩ ،در درﺑﺎر ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ دﺑﻴﺮهﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﻋﺮاب ﺣﻴﺮﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ،(8و اﻳﻦ ﮐﻪ
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪن ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ هﺎﯼ ﺁﻧﭽﻪ درﺑﺎرﻩ ﺣﻴﺮﻩ و اﻧﺒﺎر ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاﯼ اﻧﺘﺸﺎر
ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ،در رواﻳﺎت ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ در ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ دو ﺟﺎ ﺑﺎ دﻳﻮان و درﺑﺎر ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﻳﻖ هﻤﻴﻦ دﺑﻴﺮان
ﻋﺮب ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﻳﻌﻨﯽ دﺑﻴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دﻳﻮان ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺁن دوﻟﺖ ،ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺸﻴﺖ ﮐﺎرهﺎﯼ دﻳﻮاﻧﯽ اﻳﻦ اﻣﻴﺮﻧﺸﻴﻦ،
ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﮐﺎرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ اﺷﺮاف ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺁن اﻣﻴﺮﻧﺸﻴﻦ از اﻧﺒﺎرهﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﺮوزﺷﺎﭘﻮر
ﻳﺎ اﻧﺒﺎر ،و ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺁﻣﺪ و رﻓﺖ هﺎﯼ ﻣﮑﺮر ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ و درﺑﺎر را اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ .و از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر اﻳﻦ دﺑﻴﺮان هﻢ ،ﭼﻪ در درﺑﺎر ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﭼﻪ در اﻳﻦ دو ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻴﺮﻩ و اﻧﺒﺎر ،ﮐﺎرهﺎﯼ دﻳﻮاﻧﯽ و ﻗﻮام ﺁن ﺑﺮ
ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﮐﻪ ﺁن را در درﺑﺎر ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ،
ﻧﺨﺴﺖ در ﺁن دو ﺷﻬﺮ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻧﻬﺎ در دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮب ﻧﺸﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﺑﺪ .و ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮔﻮﺷﻪ اﯼ از
ﺗﻤﺪن و ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان هﻢ ﺗﺎ ﺁن ﺣﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺁن اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد ،ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
هﻤﻴﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺷﺎرﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ از اﻋﺮاب اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در درﺑﺎر ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ از ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻘﻴﻂ ﺑﻦ َﻳﻌﻤُﺮ اﻳﺎدﯼ .ﻗﺒﻴﻠﻪ اﻳﺎد ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ رواﻳﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺒﻼ در ﺗﻬﺎﻣﻪ ﻣﯽ زﻳﺴﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰاﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺒﻴﻠﻪ رﺑﻴﻌﻪ و ﻣُﻀﺮ روﻳﺪادﻩ و در ﺁن ﻧﺰاع
اﻳﻦ هﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ از ﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎﯼ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺻﺤﺮا ﻣﺠﺎور ﻣﺮزهﺎﯼ اﻳﺮان ﮐﻮﭼﻴﺪﻧﺪ و در ﻧﺰدﻳﮑﻴﻬﺎﯼ ﺣﻴﺮﻩ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ) .(9از اﻳﻦ ﻟﻘﻴﻂ در ﮐﺘﺎب اﻏﺎﻧﯽ اﺑﻮاﻟﻔﺮج اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻗﺼﻴﺪﻩ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ در ﺁن ﻋﺸﻴﺮﻩ ﺧﻮد را از ﻋﺰم ﺷﺎﭘﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻩ

ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺁن از ﺷﻮﮐﺖ و ﻗﺪرت ﺷﺎﭘﻮر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ) .(10ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺴﻌﻮدﯼ
اﻳﻦ واﻗﻌﻪ هﻨﮕﺎﻣﯽ روﯼ دادﻩ ﮐﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ اﻳﺎد ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﻠﻤﺮو اﻣﻴﺮﻧﺸﻴﻦ ﺣﻴﺮﻩ ﺗﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ ﺁﻧﺠﺎ ﭼﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺷﺎﭘﻮر ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﺑﻴﺮون راﻧﺪن ﺁﻧﻬﺎ ﺳﭙﺎهﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﮐﻮب ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻟﻘﻴﻂ در ﺁن هﻨﮕﺎم در ﺳﭙﺎﻩ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﻮدﻩ ،و ﺁن
ﻗﺼﻴﺪﻩ را از هﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺮاﯼ ﺁﮔﺎهﯽ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ) .(11ﻟﻘﻴﻂ را از ﺷﺎﻋﺮان دوران ﺟﺎهﻠﯽ ﺷﻤﺮدﻩ اﻧﺪ.
در » ﻣﺨﺘﺎرات« اﺑﻦ اﻟﺸﺠﺮﯼ ﻣﺘﻮﻓﯽ  542هﺠﺮﯼ ﮐﻪ در ﻗﺎهﺮﻩ ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ،وﯼ در ردﻳﻒ ﺷﻨﻔﺮﯼ و ﻃﺮﻓﻪ و ﻣﺘﻠﻤﺲ ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ ) .(12از دوران اﻗﺎﻣﺖ او در درﺑﺎر ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺟﺰ هﻤﺎﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ اﻃﻼع دﻳﮕﺮﯼ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﯽ در رواﻳﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ درﺑﺎرﻩ ﺧﺎﻟﺪ و اﻧﺒﺎر و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ هﻢ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اهﻞ اﻧﺒﺎر در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﻪ از ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﺧﻂ
را از ﮐﺠﺎ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ از ﻗﺒﻴﻠﻪ اﻳﺎد ﻳﻌﻨﯽ هﻤﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻟﻘﻴﻂ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ هﻢ در ﻣﺠﺎورت ﺣﻴﺮﻩ ﻣﯽ زﻳﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﺁﻳﺎ از اﻳﻦ رواﻳﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﮐﻪ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ هﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﺪان ﺣﻤﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ هﻢ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻟﻘﻴﻂ ﮐﺴﺎن
دﻳﮕﺮﯼ هﻢ در درﺑﺎر ﻳﺎ دﻳﻮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺁﻣﺪ و رﻓﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁن ﺧﺎﻧﺪان از ﺁﻧﺠﺎ ﺧﻂ و ﺳﻮاد ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟

ﺧﺎﻧﺪان ﺣﻤﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻋﺮاب ﺑﻪ دﺑﻴﺮﯼ درﺑﺎر ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺧﺎﻧﺪان ﺣﻤﺎد اﺑﻦ زﻳﺪ ﮐﺎﺗﺐ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﻨﺼﺮﯼ ﭘﺎدﺷﺎﻩ
ﺣﻴﺮﻩ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ﻳﻌﻨﯽ » ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ و  « ...ﺷﺮﺣﯽ درﺑﺎرﻩ ﺁﻧﻬﺎ و رواﺑﻄﺸﺎن ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺣﻴﺮﻩ
ﺁﻣﺪﻩ و در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺁن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺣﻤﺎد از ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﻮد و از ﺧﺎﻧﺪان وﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در دﻳﻮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻳﮑﯽ زﻳﺎد ﺑﻦ ﺣﻤﺎد و دﻳﮕﺮﯼ
ﻋﺪﯼ ﺑﻦ زﻳﺪ و ﺳﻮم زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺪﯼ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺧﺎﻧﺪان هﺮ ﭼﻨﺪ اﺻﻼ از اﻋﺮاب ﺣﻴﺮﻩ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن در اﻳﺮان و در
ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻓﺮهﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ هﻢ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻌﻤﺎن ﺳﻮم ﭘﺴﺮ ﻣﻨﺬر ﭼﻬﺎرم ﭘﺎدﺷﺎﻩ
ﺣﻴﺮﻩ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن اﻋﺮاب ﺑﻪ ﮐﻨﻴﻪ اﺑﻮﻗﺎﺑﻮس ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ) 602 – 580ﻳﺎ  607 – 588م (.در ﻧﺰد ﻋﺪﯼ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .و اﻳﻦ ﮐﻪ وﯼ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﺮاﻧﯽ ﮐﺎووس ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ و ﮐﻨﻴﻪ ﺧﻮد را از ﻧﺎم هﻤﻴﻦ ﭘﺴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻳﻦ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ او
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﺪﯼ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺣﻤﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ ﺟﺪ اﻋﻼﯼ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺎﺗﺐ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﻨﺼﺮﯼ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺣﻴﺮﻩ ﺑﻮد .ﺣﻤﺎد ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرگ زادﮔﺎن درﺑﺎر
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﻓﺮخ ﻣﺎهﺎن دوﺳﺘﯽ داﺷﺖ ،و اﻳﻦ ﺷﺨﺺ را در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻤﺎد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮد ) .(13اﺑﻮاﻟﻔﺮج اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ
درﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺮح ﺳﻮدﻣﻨﺪﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺁن ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻒ ﻓﺮخ ﻣﺎهﺎن ،زﻳﺎد
ﭘﺴﺮ ﺣﻤﺎد را ﮐﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺰد ﺧﻮد ﺁورد و ﻓﺎرﺳﯽ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﯼ ﺑﻴﺎﻣﻮﺧﺖ ،و او را در دﻳﻮان َﺑﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﮔﻤﺎرد .زﻳﺎد ﻣﺪﺗﯽ در ﺁن دﻳﻮان ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮد ﺗﺎ ﺁن ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﻨﺼﺮﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯼ ﺣﻴﺮﻩ درﮔﺬﺷﺖ .در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮگ ﻧﻌﻤﺎن ﺗﺎ
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺬر ﺑﻦ ﻣﺎء اﻟﺴﻤﺎء را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﺣﻴﺮﻩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ،زﻳﺎد در اﺛﺮ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮخ ﻣﺎهﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺁن ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺎز ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻮاﻟﻔﺮج ،هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻳﺎد ﺑﻪ ﺣﻴﺮﻩ رﻓﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻋﺪﯼ را ﻧﺰد ﻓﺮخ ﻣﺎهﺎن
ﮔﺬاﺷﺖ و ﻓﺮخ ﻣﺎهﺎن او را ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺷﺎهﺎن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻬﺎرت ﻳﺎﻓﺖ ،و در زﺑﺎن
ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﻮان ﮔﺮدﻳﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ او را ﻧﺰد ﺧﺴﺮوﭘﺮوﻳﺰ ﺑﺴﺘﻮد ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻩ او را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺮخ ﻣﺎهﺎن در دﻳﻮان
ﺑﮕﻤﺎﺷﺖ و ﮐﺎرهﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﺮﻩ را ﺑﻪ او واﮔﺬارد) (14ﮐﻪ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻬﺎﯼ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﻧﺒﺎر ﻳﺎ ﻓﻴﺮوزﺷﺎﭘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺮاﯼ اﻳﻨﮑﻪ اهﻤﻴﺖ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ،از ﻟﺤﺎظ اﺛﺮﯼ ﮐﻪ در روﻧﻖ ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪﯼ روﺷﻦ ﺷﻮد ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ در ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻴﺶ درﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ و ﻧﺎم اﺻﻠﯽ ﺁن ﻓﻴﺮوزﺷﺎﭘﻮر و ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺮت ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر و ﺷﺎن و ﻣﻘﺎم
اﻳﺮان اﻧﺒﺎر ﮔﺒﺪ  ERAN ANBARGBADدر دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد ،و رواﻳﺎﺗﯽ را هﻢ ﮐﻪ درﺑﺎرﻩ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎﯼ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺣﻴﺮﻩ و دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎ از اﻧﺒﺎر هﺎﯼ هﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﮐﻴﻔﻴﺖ
دﺳﺘﮕﺎﻩ دﻳﻮاﻧﯽ ﺁﻧﺠﺎ را ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرهﺎ و دﺑﻴﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺣﺪس زد .ﭼﻮن ﭼﻨﺎن ﺷﻬﺮﯼ ﮐﻪ ﻋﻬﺪﻩ دار ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزهﺎﯼ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻓﺮاوان ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻮدﻩ ،ﻗﻬﺮا داراﯼ ﺗﺸﮑﻴﻼت دﻳﻮاﻧﯽ ﻣﺠﻬﺰﯼ هﻢ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
ذﮐﺮ ﺟﺰﻳﻴﺎت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺁﻧﻬﺎ در دﻓﺎﺗﺮ ﺁﻧﺠﺎ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اﻧﺒﺎر در ﺁن روزﮔﺎران هﻤﭽﻮن
ﮐﺎﻧﻮن ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻩ.
ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﻳﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﺘﻮان راهﻬﺎﻳﯽ را ﮐﻪ از ﺁن راهﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت دﻳﻮاﻧﯽ ،هﺮ ﻗﺪر هﻢ ﮐﻢ و
ﻧﺎﭼﻴﺰ ،در اﺷﻌﺎر ﺟﺎهﻠﯽ را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎر ﻣﻬﺎرق ﺗﺸﺨﻴﺺ داد و ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺁن را ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ.

* * *
ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت و اﺷﻌﺎر ﺟﺎهﻠﯽ
در ﻣﻮرد ادﺑﻴﺎت و اﺷﻌﺎر ﺟﺎهﻠﯽ هﻢ ﺁﻧﭽﻪ در ﺧﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﺟﺎهﻠﯽ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ از اﻋﺮاب ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﻳﺮان ﻣﯽ زﻳﺴﺘﻪ اﺗﺪ و ﺑﻪ اﻣﻴﺮان ﺣﻴﺮﻩ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران اﻳﺮان در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ روﻳﺪادهﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ادﺑﻴﺎت ﺁن دوران را ﻗﺼﺎﺋﺪﯼ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﻠﻘﺎت ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﺁن دوران هﻢ ﺷﺎﻋﺮان هﻤﻴﻦ ﻣﻌﻠﻘﺎت هﺴﺘﻨﺪ .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ
ﺷﺎﻋﺮان و ﺁﻧﭽﻪ درﺑﺎرﻩ ﺁﻧﻬﺎ و اﺷﻌﺎرﺷﺎن در رواﻳﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﺧﻮاهﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ و اﺷﻌﺎرﺷﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﻴﺮﻩ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن ﺁﻧﺠﺎ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ،و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮواﻟﻘﻴﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﻧﺎﻣﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺟﺎهﻠﯽ در ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﯼ دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﺣﻴﺮﻩ و ﻋﺰل و
ﻧﺼﺒﻬﺎﯼ اﻣﻴﺮان ﺁﻧﺠﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ،ﮐﻪ ﮔﻤﺎن م ﻳﮑﻨﻢ در ﺟﺎﯼ دﻳﮕﺮ هﻢ ﺑﺪان اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ ام ،ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻢ و ﺁن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ادﺑﯽ از دوران ﺟﺎهﻠﯽ ﻋﺮب ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺼﻮد هﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﻳﺎت
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ هﻤﺎن دورﻩ ﺁﻣﺪﻩ و در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ادﺑﯽ ﻋﺮﺑﯽ هﻢ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪﻩ و اﻣﺮوز ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﻣﺮاد از ﺁﻧﭽﻪ هﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻓﺎرﺳﯽ – ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻴﻦ رواﻳﺎت ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان دارد .ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺁن ،هﻢ اﺑﻌﺎد ﺑﺮون ﻣﺮزﯼ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان در
ﺁن دوران ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و هﻢ زﻣﻴﻨﻪ هﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺨﯽ هﻤﺎن رواﻳﺎت و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻔﺎهﻴﻢ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺁﻧﻬﺎ روﺷﻦ ﺗﺮ و ﮔﻮﻳﺎﺗﺮ
ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ در اﻳﻨﺠﺎ هﻴﭻ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ورود در ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺮﺟﻨﺠﺎل اﻧﺘﺤﺎل در ادﺑﻴﺎت ﺟﺎهﻠﯽ ،و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
در ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ رواﻳﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﻳﺎ ﺷﺮح ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪ اﺑﺮاز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،دﻳﺪﻩ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺮو اﻟﻘﻴﺲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﺮﺑﯽ دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
داﺳﺘﺎن اﻣﺮواﻟﻘﻴﺲ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ دوران ﺟﺎهﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﻴﺪﻩ او ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻊ » ﻗﻔﺎ ﻧﺒﮏ ﻣﻦ ذﮐﺮﯼ ﺣﺒﻴﺐ و ﻣﻨﺰل « هﻤﻮارﻩ در
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﻠﻘﺎت ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و درﮔﻴﺮﯼ او ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﺮﺑﯽ دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﺣﻴﺮﻩ ،ﮐﻪ ﺑﺪان اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ......... ،

اﻋﺸﯽ ﻗﻴﺲ
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ اﺻﺤﺎب ﻣﻌﻠﻘﺎت ﮐﻪ در رواﻳﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﻳﺮان و درﺑﺎر ﺷﺎهﺎن ﺁن ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و در اﺷﻌﺎرﯼ هﻢ ﮐﻪ از او
رواﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺁﺛﺎرﯼ از ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻋﺸﯽ ﻗﻴﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﻠﻘﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺁﻏﺎز
ﻣﻴﮕﺮدد:
ﻣﺎ ﺑﮑﺎ اﻟﮑﺒﻴﺮ ﺑﺎﻻ ﻃﻼل

و ﺳﻮاﻟﯽ و ﻣﺎ ﺗﺮد ﺳﻮاﻟﯽ

ﻧﺎﺑﻐﻪ ذﺑﻴﺎﻧﯽ و ﻗﺒﻴﻠﻪ اوﺑﻨﯽ ﻳﺮﺑﻮع و ﮐﺎروان ﺧﺴﺮوﭘﺮوﻳﺰ
ﻧﺎﺑﻐﻪ ذﺑﻴﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﻠﻘﻪ اﯼ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﻊ:

ﻋﻮﺟﻮا ﻓﺤﻴﻮا ﻟﻌﻨﻢ دﻣﻨﻪ اﻟﺪار

ﻣﺎذا ﺗﺤﻴﻮن ﻣﻦ ﻧﻮﯼ و اﺣﺠﺎر

ﻧﻴﺰ ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺮوف دوران ﺟﺎهﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﻠﻤﺮو اﻳﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رواﻳﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻗﺼﺎﺋﺪ و اﺷﻌﺎر ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و روﻳﺪادهﺎﯼ ﺁن ﺳﺮودﻩ اﺳﺖ و ﻃﺎﻳﻔﻪ او را هﻢ ﺑﺎ درﺑﺎر ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ درﮔﻴﺮﻳﻬﺎﯼ
ﺑﻮدﻩ .و در درﺑﺎر ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻨﺬر ﺷﺎن و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ از دﻳﮕﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
........

ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻠﻤﺲ و ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ
ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻤﺘﻠﻤﺲ ) = ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻠﻤﺲ( در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ هﻤﭽﻮن ﻣﺜﻠﯽ ﺳﺎﻳﺮ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ  :ﮐﺴﯽ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻳﻪ
هﻼﮎ ﺧﻮد را در ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺮورد و ﺑﺎ ﺧﻮد هﻤﺮاﻩ ﺑﺮد .اﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻳﮏ رواﻳﺖ ﻋﺮﺑﯽ از ﻳﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﻋﺮان ﺟﺎهﻠﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﻠﻘﻪ اﯼ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﻊ:
ﻧﻠﻮح ﮐﺒﺎﻗﯽ اﻟﻮﺷﻢ ﻓﯽ ﻇﺎهﺮ اﻟﻴﺪ
ﻟﺨﻮﻟﺔ اﻃﻼع ﺑﺒﺮﻗﺔ ﺛﻬﻤﺪ
ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ،و از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ اﻋﺮاب او را اﻟﻤﮑﻌﺒﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ..........

ﺑﻦ ﻣﺎﻳﻪ هﺎ:
) (1اﺑﻦ رﺳﺘﻪ  ،اﻻﻋﻼق اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ،ﭼﺎپ ﺑﺮﻳﻞ ،ص 191
) (2اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ و اﻟﻤﺴﺎوﯼ  ،ﭼﺎپ ﺑﻴﺮوت  1960م .ص 366
) (3ﺗﺒﺮﯼ 2061 /1 ،
) (4اﻳﻦ رواﻳﺖ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﺮﺁن و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ رهﻨﻤﺎ ،ج  ،1ص  32ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ .اﺻﻞ رواﻳﺖ از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس اﺳﺖ.
) (5ﻧﺎم اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻗﻴﺮوز ﺑﻮدﻩ ،اﺑﻮﻟﻮﻟﻮﻩ ﮐﻴﻨﻪ اﯼ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎم دﺧﺘﺮش ﺑﻪ او دادﻩ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﻧﺎم اﺻﻠﯽ ﺁن دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺒﻴﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺮوارﻳﺪ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻮﻩ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ.
ﻣﺮوارﻳﺪ ﺑﺮاﯼ ﻧﺎم زﻧﺎن در اﻳﺮان ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮدﻩ و هﻨﻮز هﻢ هﺴﺖ.
) (6ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ را درﺑﺎرﻩ هﺮزﻣﺎن و رواﻳﺪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺮ و ﭘﯽ ﺁﻣﺪهﺎﯼ ﺁن را دراﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاهﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ:
در ﮔﻔﺘﺎر دوم از ﮐﺘﺎب » ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم و ﺁﺛﺎر ﺁن در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﯽ« در ﻣﺒﺤﺜﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺸﮑﻴﻼت اﻳﺮاﻧﯽ در اﺳﻼم را ﻳﺎﻓﺖ .ﮐﻪ در ﺁن هﺮﻣﺰان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﺮ ﺗﺎرﻳﺦ را در زﻣﺎن ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺁﻣﻮﺧﺖ ،ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ و در اﻧﺠﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺎﻣﻌﯽ هﻢ از ﺁو ﺁﻣﺪﻩ )ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ  (...ﭼﺎپ دوم ص 69 – 65
* در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯼ ﺑﻌﻨﻮان » ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ هﺮﻣﺰان و ﺷﺮح ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم دﻳﻮاﻧﯽ اﻳﺮان ،در ﻣﺠﻠﻪ » ﻣﻘﺎﻻت
ﺑﺮرﺳﯽ هﺎ« ﻧﺸﺮﻳﻪ داﻧﺸﮑﺪﻩ اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎل  – 1351دﻓﺘﺮ  ، 12-9ص 29 -1
) (7ﺗﺒﺮﯼ 2795 /1 ،و  .2797 /1و اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ،اﻟﮑﺎﻣﻞ  ،ج  ،2ص 39
) (8ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم و ﺁﺛﺎر ﺁن در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﯽ ،ﭼﺎپ دوم ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ،1356 ،ص
97
) (9ﺟﺮﺟﯽ زﻳﺪان ،اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻻﺳﻼم ،ﻣﺸﻮرات دارﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﺤﻴﺎﻩ ،ﺑﻴﺮوت 1966 ،م ،ص 235
) (10اﻏﺎﻧﯽ ،ج  /20ص 56 - 55
) (11ﻣﺴﻌﻮدﯼ ،ﻣﺮوج ،ﭘﻼ ،ﻓﻘﺮﻩ  601و  602ج  ،2ص  295و  296و در اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ و اﻻﺷﺮاف ص  175ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻓﯽ ﺟﻴﺶ
ﺷﺎﭘﻮر ﺁﻣﺪﻩ ﻓﯽ ﺣﺒﺲ ﺷﺎﭘﻮر ؟
) (12ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﻮﻗﯽ ﺿﻴﻒ از ﺁن ﮐﺘﺎب در ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﯽ ﻋﺮب در ﻋﺼﺮ ﺟﺎهﻠﯽ ،ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺁن از ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ذﮐﺎﺋﯽ،
ﭼﺎپ ﺗﻬﺮان  ،1364ص 195

) (13ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم و ﺁﺛﺎر ﺁن در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﯽ ،ﭼﺎپ دوم ،ص  99ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.
) (14اﻏﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ ﺑﻴﺮوت  1956م .ج  2ص  36ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.
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