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مالحظاتی دربارۀ ی» مبل عربی 

در امبال و حکم دهخدا

خراسانی و انسانیت با هم جمع نمی شوند

وحید سبزیان  پور

دهخدادر امثال و حکم)245/1:1352(یکمثلعربیازتاریخ 

گزیدهنقلکردهاست:»الخراسانیةواالنسانیةالیجتمعان1«:

خراسانیوانسانیتباهمجمعنمیشوند.

حیرتآوراستكهادیبینكتهسنجچوندهخداتوضیحی

دربارهاینمثلندادهزیرااینمثلعربیاستوازنوعاختالف

سلیقههایخانوادگیودرونیمثل»حیدری-نعمتی«نیست.

اگرمردمبرخیشهرهابههمخوشبیننیستند،امریطبیعی

مثل خاصی اجتماعی تاریخی علل است ممکن و است

اختالفدرموردزمینوآبو...داشتهباشد.نکتهایناست

کهعربهاراباخراسانیهاچکار؟چراعربهابایدایننظر

رادربارۀخراسانومردمآنداشتهباشند؟

بهاعتقادماخاستگاهاینمثلبهزمانیبرمیگرددکهخراسان

1.اینمثلعربیدرمنابعزیردیدهمیشود:)ابنحمدون،تذکره،ج6،ص434؛

ثعالبی،یتیمه،ج4،ص311؛ذهبی،تاریخ،ج27،ص351-352؛ابنفضلهللا

عمری،مسالک،ج12،ص78؛یاقوتحموی،معجم،ص253-252.

مظهرشکوهایرانومقاومتدرمقابلبنیامیهبودهاست.

برایروشنشدنمطلب،الزماستمقدمهایذکرشود:از

حاکمان ازطرف پذیرفتند را اسالم دین ایرانیان که زمانی

اسالمیبهویژهخلفایراشدینوعلیالخصوصدرحکومت

یکی
ً
علی)ع(مساوات،عدالتوحقخواهیرامیدیدندویقینا

ازعواملیکهموجبخوشبینیآنهابهدیناسالمواستقبالاز

آنشد،حقخواهیوعدالتیبودکهدربینمسلمانانعربو

غیرعربرعایتمیشد،اماباحاکمیتبنیامیهاوضاعدگرگون

شد،شعارهایاسالمیجایخودرابهتعصبهایجاهلیو

رحمتنبویجایخودرابهتبعیضنژادیداد.

درخراسانبودکهحوادثدردناکوخونینبینمردمو

حاکمانبنیامیهپیشآمد.مردمتفاوتبینادعایمسلمانیو

رهبریدینیرابارفتاریناشایستمیدیدندوطبیعیاستکه

درنتیجۀستمحاکمانبنیامیهیکحرکتسیاسی-نظامی،و

درکنارآنیکحرکتفرهنگیگستردهعلیهعربهاشکل

گرفت.

مرکزتحرکاتسیاسیایران،خراسانبود)نک:ابنخلدون،

مقدمه،ج3،ص21(.ازهمینمنطقهبودکهابومسلملشکرعظیم

خودرابرایسرنگونیبنیامیه،راهیحجازکرد.اگرچهدرتبار

ونژادابومسلمکهآیاایرانیبودهیاعرباختالفنظروجود

تردیدی بوده، منطقۀخراسان به اینکهمنسوب در اما دارد،

نیست.بهتعبیردیگرنام»ابومسلم«،»سرنگونیبنیامیه«و

»خراسان«ازیکدیگرجداناشدنیاست.

الزمبهیادآوریاستکهپسازسرنگونیبنیامیهبهدست

ابومسلموحاکمیتبنیعباسوکشتهشدنابومسلمبهدست

منطقۀ بهویژه ایران مردم که نکشید طولی عباسی، خلفای

دانشگاهرازی
wsabzianpoor@yahoo.com
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خراسان،متوجهشدندکهحاکمانبنیعباساگرچهتعصبیبه

نژادعربندارندولیدرنهایتراهبنیامیهراباشیوۀاستبدادی،

گرفتهاند. پیش انسانی حقوق گرفتن نادیده و دوستی دنیا

بنابراینقیامهایبزرگمردمیدرایرانبهرهبریسنباد،بابک،

افشین،استاذسیسو...بهراهافتادکههمگیبهسببسیاسِت

»تفرقهبیندازوحکومتکِن«دولتبنیعباسباشکست

روبهروشد.

اماازجهتفرهنگی،خراسان،نمادایرانوعظمتوشکوه

ازدسترفتهآناست.بههمینسبباستکهبشاربنبرد

با مخالفت در ایرانیان رسای بلندگوی و شعوبی شاعر

کجرویهایعربهاخودراخراسانیمینامد،نهبهاینعنوان

کهخراسانجزئیازایراناست،بلکهبهاینمعناکهخراسان

مظهرشکوهوعظمتگذشتهایرانوعلمدارمبارزۀسیاسیبا

عربهاست)بشار،دیوان،ج4،ص115(.

ازدیگرسوجنگبینامینومأموندرواقعجنگبینعرب

وایرانبود؛زیرامادرامین،زبیدهازنژادعرببودحالآنکه

مادرمأمونایرانیبود.

طاهرذوالیمینکهبعدهااولیندولتمستقلایرانیراپس

ازپیروزیاسالمدرایرانبهنامدولتطاهریانتشکیلداد،

نقشاساسیدرشکستامینودرحذفعربهاازصحنۀ

سیاستوقدرتداشت.پسرطاهرذوالمینینیعنیعبدهللابن

طاهرنیزدراشعارخودافتخاربهخراسانیبودنمیکند.

بنابراینخراسانبرایحاکمانعربچهبنیامیهوچهبنی

عباسکابوسیشدهبودکهخوابرابرآنانحرامکردهبود.

بدیهیاستکهمدافعانعربومخالفانایراننسبتبه

طاهریانکهافتخاربهخراسانیبودنداشته،خشموکینۀبسیار

داشتهباشندومثلیباعنوانالخراسانیةواالنسانیةبسازند.

آنچهجایشگفتیدارداینکهچرادهخدااینمثلعربیرا

بدونشرحوتوضیحنقلکردهاست؟شایستهبودکهمشخص

میکرداینمثلآیینهایازخشموغضبعربهانسبتبه

غیرتودالوریبخشیازایرانبهنامخراساناست.

طوسهمکهازمراکزمهمخراسانبودهازاینآسیبدر

اماننماندهاست.دهخدادرذیل»گاوطوس«)ص1265(آورده

است:»گاوطوس:درقدیممثلیسایربودهاستوازآن

بالهتمردمطوسرامیخواستهاند«.

ازداستاندیدارخواجهنصیرالدینطوسیوابنحاجب

وخلیفهبغدادمیتوانمیزاناختالفودشمنیمردمخراسانبا

حکومتعباسیوعمقخطرخراسانرابرایاینحکومت

مشخصکردکهدهخداآنراازکتابقصص العلمانقلکرده

است)دهخدا:همانجا(.

خراسان و خراسانی در امبال فارسی 

دیدگاهمنفیعربهادربارۀدالورانخراسانموجبشدهدر

ادبفارسیهمامثالیدرذمآنهاگفتهشود،خراسانیهابه

صفاتیچوننادانی1،مکروفریب،دارایخویغیرانسانی،

خواندهشدهاند.اگرچهبسیاریازاینمثلهادرشرایطویژه

بهکاررفتهودرکنارآنهانیزستایشهایبسیاریازآنمنطقه

ومردمانشدرمنابعدیدهمیشود.بههرحالبایدتوجهداشت

کهامثالیمانندآنچهدرصدرنوشتهیادشد،پرداختۀبیگانگانی

استکهبامردمخراسانیمیانۀخوبینداشتند.
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