
 
Linguistic Researches In The Holy Quran, Serial. 12   1  

   

 

 

 

Historical and Descriptive Semantics of “Sho’oub” in the Holy Quran 

 
 

Bahram Amani Chakoli
1*

, Sara Najafi2 
1- Assistant Professor, Department of Theology - History, culture and civilization of Islamic nations, University 

of Zanjan , Zanjan, Iran 

amanichacoli@yahoo.com 

2- Graduate student, Department of Theology Department of Theology - History, culture and civilization of 

Islamic nations, University of Zanjan, Zanjan, Iran 
 

Abstract 

Language and words stem from cultures, traditions, and specific system of life in each 

society. Most Koranic words have gained new meanings after passing through ignorant 

ideology and entering into Koranic ideologies. It is necessary for one to know the semantic 

changes of those words which have been referred to in developing movement as well as 

mental, cultural, and social processes. One of these words is “Sho’oub”, a word by which 

“Sho’oubiyah Movement” has affected the cultural and social situations in Abbasi Period. 

The current study has analyzed the word “Sho’oub” based on historical and descriptive 

semantics to recognize Sho’oubiyah, concluding that the singular form of this word, i.e. 

“¬Sha’b” enjoys such concepts as “split, separation, dispersion” whereas its plural form 

enjoys such concepts as “distributed groups=death” in the Ignorant Period. In the Holy Quran, 

it has the opposite concept of distributed groups. In the following centuries, it referred to 

political issues dependent on racism and affected by discursive thoughts in the concept of 

non-Arab nations especially Iranian one. 

 

Keywords: the Holy Quran, Semantics of the Holy Quran, the concept of “Sho’oub”,  

Sho’oubiyah. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
*Corresponding Author  

mailto:amanichacoli@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های زبانشناختی قرآن پژوهشپژوهشی  -فصلنامه علمیدو

 1396پاییز و زمستان ( 12شماره پیاپی )، دوم، شماره ششمسال 

 28/01/96تاریخ پذیرش:               18/02/95تاریخ دریافت: 

 67 – 80: صص
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 چکیده
ای دارد خاص زندگی در هر جامعهها و نظام ها، سنتزبان و به دنبال آن واژگان، ريشه در فرهنگ

بينذی  بينی دربرگيرندۀ آن است. بسياری از واژگان قرآنی نيز پس از گذرر از جهذان   و متأثّر از جهان

ای پيدا کردند و در دورۀ پس از قذرآن  بينی قرآنی، عناصر معناشناختی تازه جاهلی و ورود به جهان

تناسب با حاکميذت فرذری دورۀ خذويد شذدند.     نيز با عنايت به گرر زمان، دچار تحوّل معنايی م

-ها و جريذان ها در پيدايد نهضتشناخت روند تحوّالت معنايی آن دسته از واژگان قرآنی که بعد

استناد شده، بسيار مهم و ضروری است. ازجملة « شعوبيه»های فرری، فرهنگی و اجتماعی همانند 

ها با استناد به آن در سذوره  ضت شعوبيه بعدای که نه است؛ واژه« شعوب»اين واژگان، واژۀ قرآنی 

، تأثير فراوانی بر اوضاع فرهنگی، اجتماعی دوره عباسذی و پذس از آن بذه جذای     13حجرات، آيه 

ها، تفاسير و برخی ديگر از نامهگراشت. پژوهد حاضر با استناد به اشعار جاهلی، قرآن کريم، واژه

را براساس معناشناسی تاريخی « شعوب»، واژه «شعوبيه»شناسی جريان منظور آسيب منابع مترلمان به

قمری در دورۀ اسالمی  و توصيفی، تحليل و تحول معنايی آن را از دورۀ جاهلی تا قرن پنجم هجری

شذرا،،  »مفذاهيم  « شذعب »بررسی کردند و به اين نتيجه رسيدند که شرل مفذرد ايذن واژه، يعنذی    

های پراکنذده، بسذيار دورکننذده       گروه»، مفاهيم «شعوب»و شرل جمع آن ...« جدايی، پراکندگی 

-را دارد و در قذرن « های پراکندهگروه»را در دورۀ جاهلی و در قرآن کريم نيز مفهوم متضاد « مرگ

های کالمی انديشه از متأثرشدن و نژادپرستی بر متری سياسیِ های های بعدی نيز با عنايت به جريان

 .رودکار می لی و ايرانيان بهويژه موا در مفهوم ملل غيرعرب به

 
 های کلیدی واژه

 .، شعوبيّه«شعوب»قرآن کريم، مفهوم  یمعناشناس م،يقرآن کر



 
 

 1396ستان ( پاييز و زم12)یاپي، پدومم، شماره شش، سال «قرآن یشناخت زبان یها پژوهد» یپژوهش یدوفصلنامه علم   68

 

 مقدمه -1

زبان « سمنتيک»معناشناسی زبانی از اصطالح 

« علم الداللة»گيرد و در زبان عربی فرانسه نشأت می

نام دارد و علمی است که به مطالعه انتقال معنی 

 - 34، صص 1392پردازد )صفوی، ازطريق زبان می

(. کارکرد مهم اين علم، کمک برای شناخت 28

بينی مردم ازطريق زبان يک ملت است.  جهان

شناسی با اين نوع نگرش تحقيق در ماهيت و  معنی

ای خاص از بينی يک ملت در دوره ساخت جهان

شناختی مفاهيم و  تاريخ خواهد بود که با تحليل روش

يرد که آن گای صورت می تصورات فرهنگی عمده

ملت برای خود فراهم آورده و در کلمات کليدی زبان 

، ص 1391آن ملت تبلور پيدا کرده است )ايزوتسو، 

صورت تاريخی  (. معناشناسی زبانی ممرن است به4

يا توصيفی صورت پريرد. معناشناسی تاريخی، ما را 

در شناخت تغييرات معنايی يک واژه در گرر زمان 

سی توصيفی نيز با بررسی کند و معناشنا کمک می

حوزۀ معنايی يک واژه به شناخت ميدان معناشناختی 

 رساند.و ساختار مفهومی آن ياری می

های اصلی فراوانی وجود دارد در قرآن کريم واژه

 اهيم متعدد فرهنگی، اجتماعی و...کنندۀ مف که بيان

بوده است « شعوب»است. يری از اين واژگان، واژه 

يا ايّها الناس »در آية شريفه « شعوبيه»که بعدها فرقة 

إنّا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوبا و قبائل 

)ای کسانی که « لتعارفوا إن أکرمرم عنداهلل أتقاکم

ايد، همانا ما شما را از مرد و زن آفريديم ايمان آورده

های پراکنده و قبايل قرار صورت گروه و شما را به

رين شما در نزد پروردگار تداديم، همانا گرامی

( به آن استناد 13پرهيزکارترين شماست( )حجرات/

 کردند.

در قرآن « شعوب»دربارۀ مفهوم يا مفاهيم واژه 

های تفاسير و ساير  کريم، نظرات گوناگونی در کتاب

منابع اسالمی وجود دارد و مصاديق فراوانی برای آن 

درک  برای« واژه»اند. تحقيق و بررسی اين ذکر کرده

درست مفهوم آن در قرآن کريم با هد، تحليل 

-ضروری به نظر می« شعوبيه»درست ما از جريان 

رسد. در اين پژوهد تالش شده است تا براساس 

معناشناسی تاريخی و توصيفی و با بررسی کاربرد اين 

های تفاسير و منابع  واژه در اشعار جاهلی و کتاب

واژه در قرآن لغوی قرون اولية اسالمی، مفهوم اين 

های نخستين کريم و سير تحول معنايی آن در دوره

ها پاسخ داده اسالمی کنراش شود و به اين پرسد

 شود:

در دورۀ جاهلی، در قرآن « شعوب»مفهوم واژه 

کريم و پس از آن تا قرن پنجم اسالمی چيست و چه 

نهضت »در قرآن کريم و « شعوب»ارتباطی ميان واژه 

 .باسی وجود دارددر دورۀ ع« شعوبيه
 

 پيشينة تحقيق -2

در زمينة معناشناسی واژگان قرآنی در عصر 

های فراوانی شده است که ازجمله  حاضر پژوهد

های  در تأليف کتاب« توشيهيرو ايزوتسو»های  تالش

ترجمة « دينی در قرآن مجيد مفاهيم اخالقی»ارزشمند 

« خدا و انسان در قرآن»ای و کتاب  فريدون بدره

های شاگرد او  ترجمة احمد آرام و تالش

هستند. مقاالت فراوانی نيز در زمينة « اکينوشينينام»

معناشناسی واژگان قرآن نوشته شده است که ازجملة 

در « عدن»معناشناسی تاريخی و توصيفی »آن، مقالة 
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از جعفر نرونام و محمد مصطفی « قرآن کريم

 ، و«حديثهای قرآن و  پژوهد»گودرزی در مجله 

از « ايزوتسوبررسی و نقد معناشناسی قرآنی »مقالة 

شناختی  های زبان وهدپژ»سيدمهدی لطفی، مجله 

هستند؛ اما پژوهشی در ارتباط با و... « قرآن

ويژه  ، به«شعوب»معناشناسی تاريخی و توصيفی واژۀ 

تا کنون « شعوبيه»شناسی جريان  با رويررد آسيب

 صورت نگرفته است.
 

 «شعوب»معناشناسی تاریخی واژه  -3

های گوناگون در شرل کلمات در زبان عربی،

گيرند؛  فعلی و اسمی، مفهوم يا مفاهيم گوناگونی می

بردن به مفهوم  به همين منظور، الزم است برای پی

های گوناگون فعلی و اسمی آن صورت« الشُعُوب»

 شناخته شود. 

 « شُعُوب»تحليل صرفی و اشتقاقی واژه  -3-1

ه رون اوليدر نزد تمامی لغويان ق« الشُعُوب»واژه 

است. در بيشتر منابع، « عبالشِّ»اسالمی جمع مرسر 

و در برخی از منابع نيز « شين»با فتحه « الشعب»کلمه 

ش ع »آمده است. اين واژه در ذيل « شين»با کسره 

شرح داده شده است و شرحی از معرّب يا « ب

بودن آن در منابع ديده نشده است و به نظر  دخيل

باشد. اشرال فعلی های کهن سامی رسد از واژه می

شَعَبَ، يَشعَبُ، شَعَباً، »های اين کلمه به صورت

است و اشرال اسمی « انشَعَب، شَعَّبَ، تَشَعَّبَ، أَشعَبَ

الشَّعب، الشِّعب، الشُّعبة، »های  اين کلمه نيز به صورت

در نزد « الشَّعوب، األَشعَب، المِشعَب، الشَّعيب، شَعبان

، صص 1ق، ج1409 لغويان آمده است )الفراهيدی،

دريد،  ؛ ابن156، ص2تا، ج ؛ الشييانی، بی264ذ  262

، 1، ج1414عباد،  ؛ ابن344ذ 343، صص1م، ج1988

، صص 1ق، ج1421؛ األزهری، 296ذ  293صص 

 (. 283ذ 281

 «ش، ع، ب»شکل فعلی  -3-1-1

فَرَقَ، »را به مفهوم « شَعَبَ، يَشعَبُ، شَعبَاً»لغويان 

مفهوم جدا کرد، پراکنده ساخت و نيز  در« قَطَعَ و فَرَّقَ

در معنای جمع کرد و درست « أصلَحَ، لَأَمَ»به معنای 

تَفَرَّقَ و مات »را به معنای « انشَعَبَ»اند. و کرد، گرفته

فَرَّقَ »را به معنای « شَعَّبَ»، «  پراکنده  و دورشد، مرد

تَفَرَّقَ   »را به معنای « تَشَعَّبَ»و «   جدا ساخت

أَهلَکَ   »را به معنای « أَشعَبَ»و « ده و دور شدپراکن

، 1، ج1409اند )فراهيدی، گرفته« نابود ساخت

، 1عباد، ج ؛ ابن343، ص1دريد، ج ؛ ابن262ص

(. در کاربرد 282 -281، ص 1؛ أزهری، ج293ص

« جداشدن و دوربودن»فعلی اين کلمه عمدتاً مفاهيم 

برابر آمده و گاهی نيز مفهوم متضاد گرفته و در 

کردن آمده است.  شدن و اصالح جداشدن، معنای جمع

« انفَعَلَ»و « أَفعَلَ»ويژه در وزن  در برخی از موارد به

دهد؛ اين کلمه مفهوم هالک و نابودی و مرگ را می

زيرا عرب بر اين باور بود که هرکس از قوم خود جدا 

و دور شود، خواهد مرد و مرگ جداکنندۀ 

از يرديگر است؛ بنابراين مفهوم ها  مدت انسان طوالنی

 ساختن است. غالب اين فعل جداکردن و پراکنده

 «ش، ع، ب»شکل اسمی  -3-1-2

در نزد لغويان به دو شرل « الشَّعب»کلمه 

کار رفته است. در شرل مصدری  مصدری و اسمی به

مفهوم پراکنده و دورشدن و دورساختن « الشَّعب»آن 

به معنای گردآمدن « اإلصالح»و « اإلجتماع»و ضدّ آن 

کردن دارد. در اين شرل، اين کلمه از اضداد  و درست

ساختن و ضدّ آن گردآوردن است و دو مفهوم پراکنده

دارد. اين کلمه در شرل اسمی خود دو مفهوم دارد 
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که يری داللت بر نوعی از ساختار اجتماع انسانی 

 ذکر« الشُعُوب»دارد و در اين صورت، جمع آن را 

ما تَشَعَب »گويند: الشَعب: کنند و در شرح آن میمی

من قبائل العرب   آنچه از قبايل عرب پراکنده و دور 

و جمعه الشُعَوب، الحیّ العظيم من النّاس نحو « شدند

از مردم مانند حمير و  حميرو قضاعة و )گروه بزرگی

، ما تَشَعَّبَ من قبائل العرب و العَجَم، )آنچه قضاعه(...

قبايل عرب و غيرعرب پراکنده و دور شدند( از 

أبوالقبائل الری ينتسبون إليه، قبيله بسيار بزرگی که به 

شوند و ديگری بر ساختار اجتماعی  آن منتسب می

الصَّدع يشعبه »داللت ندارد و آن را در مفهوم 

اند که بندزن آن را  به معنای شرافی گرفته« الشَّعَاب

الفرجة بين الشيئين، »ه معنای ب« الشِّعب»کند.  ترميم می

به معنای شرا، ميان دو چيز و دو « الفَجّ فی الجَبَل

« المتباين، الطويل و البعيد»به معنای « األَشعب»کوه و 

الطائفة، »به معنای « به معنای جدا، دور و دراز، الشُعبة

گروه و شَعبان به معنای نام ماهی که مردم درآن 

شوند و  ب از هم دور میآوردن آ دست هنگام برای به

و... از « المنيّة   مرگ و دوری»به معنای « الشَعُوب»

ديگر موارد کاربرد اسمی اين کلمه در نزد لغويان 

، 2؛ الشيبانی، ج264،262، ص 1هستند )فراهيدی، ج

عباد،  ؛ ابن343 - 344، ص 1دريد، ج ؛ ابن156ص

 .283ذ 281، ص 1أزهری، ج ؛295ذ  293، ص1ج

های  ب والشعوبیّ در فرهنگ لغتالشعو -3-2

 نخستين

دهد که بررسی مفاهيم اسمی اين کلمه نشان می

معنای اساسی اين کلمه به تبعيت از فعل و مصدر 

مجرد آن، يعنی دورشدن و افتراق آمده است. واژه 

به دو شرل در معاجم وارد شده است: يری « شعوب»

، «فَعُول   شَعُوب»به صورت صفت مبالغه و بر وزن 

که در اين « فُعُول   شُعُوب»و ديگری به صورت 

اند. اين کلمه گرفته« الشَعب»حالت آن را شرل جمع 

در هر يک از اشرال ذکرشده براساس مفهوم اولية آن، 

اند. و بر اين مفهوم پيدا کرده« جدايی و افتراق»يعنی 

به معنای « فَعول» بر وزن « شَعُوب»اساس، اسم مبالغة 

به شرل « الشُعُوب»، و «مرگ»نده، يعنی بسيار دورکن

های بسيار دور از هم آميز در مفهوم گروه جمع مبالغه

و پراکنده ساخته شده است. در ساير اشرال ديگر 

اسمی يا وصفی آن نيز مفهوم تباين و فاصله ميان دو 

به معنای شرا، و « الشِّعب»چيز وجود دارد؛ مانند 

به معنای « األَشعب»فاصله ميان دو چيز و دو کوه و 

به معنای نام ماهی که « شَعبان»جدا، دور و دراز و 

آوردن آب از هم دور  دست مردم در آن هنگام برای به

که از مفهوم اوليه و اساسی اين واژه  شوند. هنگامی می

عبور کنيم و به دورۀ متأخّرتری « دوری و پراکندگی»

که يابيم برسيم، مفهوم ديگری از اين واژه را می

« گردآمدن»متضاد مفهوم اولية آن است و آن مفهوم 

است. اين امر ممرن است به دو دليل رخ داده باشد: 

نخست آنره بگوييم معانی متضاد در قبايل گوناگون 

های متفاوت های گوناگون و داللتبه سبب لهجه

الفاظ در قبايل گوناگون صورت پريرفته باشد؛ چيزی 

دارد و علت تضاد در مفهوم دريد به آن اشاره  که ابن

دريد،  داند )ابنرا برخاسته از لغت قومی می« الشَّعب»

گيری مفاهيم  (. ديگر اينره بگوييم شرل343، ص1ج

بينی متضاد و  متضاد به سبب اختال، شديد دو جهان

سو در  حاکم بر يک زبان باشد؛ به اين معنا که از يک

منافع  بينی جاهلی که بر محور زبان عربی يک جهان

ای است و مفهوم  فردی و خويشاوندی و قبيله

پراکندگی يک اجتماع بزرگ در آن نمايان است، قرار 

بينی توحيدی قرار  داشته است و در مقابل آن، جهان
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زبان و واژگان را به « توحيد»دارد که در راستای اصل 

گونه  دهد؛ همان سوی اصالح و يرپارچگی سوق می

ا به سوی همبستگی و اتّحاد که جامعه پراکنده عرب ر

 کشاند.می

شناسان پيشين عرب در توضيح واژه قرآنی  زبان

اند. مصاديق متعددی را برای آن برشمرده« شُعُوبا»

الشعب: ما تَشَعَّبَ من قبائل »گويد:  فراهيدی می

العرب، و جمعه شُعُوب. و يقال: العرب شَعب و 

« الموالی شَعب و الترک شَعب و جمعه شعوب

(. شعب قبايل بسيار پراکنده 262، ص 1فراهيدی، ج)

شود  عرب هستند و جمع آن شعوب است و گفته می

عرب، شعب است و موالی، شعب است و ترک، 

شعب است و جمع آن، شعوب است. فراهيدی شعب 

را به قبايل پراکنده عرب اختصاص داده است و در 

ادامة روايتی که راوی آن معلوم نيست، شعب را به 

روهای عرب و غيرعرب از موالی و ترک و... اطالق گ

کند. در اين روايت معلوم نيست چه شخص يا  می

های غيرعرب  گروهی اختصاص شعب را به گروه

اتقان فراهيدی به اين  مطرح کرده است و به دليل عدم

ذکر کرده « يقال»روايت، آن را به شرل مجهولی 

را « بیّالشعو»است. او نخستين لغوی است که کلمه 

الشعوبیّ: الری يصغر »گويد:  شرح داده است و می

شعوبی کسی است «. شأن العرب فال يری لهم فضال

شمارد و به داشتن  که شأن عرب را کوچک می

 فضيلت برای عرب معتقد نيست.

شرحی با اين مفهوم در « الجيم»صاحب کتاب 

دهد؛ اما صاحب جمهرۀ اللغة ذيل اين واژه ارائه نمی

گويد: الشَّعب: الحی العظيم من الناس باره می در اين

نحو حميروقضاعة و جُرهُم و من أشبههم، و الجمع 

الشعوب. وفی التنزيل: شُعُوبا وقَبائلَ ؛ القبيلة دون 

دريد نيز همانند  (. ابن343، ص1دريد، ج الشَّعب. )ابن

داند و آن را  فراهيدی شعب را از اجتماعات عرب می

داند.  ن حمير و قضاعه و جرهم میای بزرگ چو قبيله

ای به اطالق شعوب به او در اين مورد شرح يا اشاره

غيرعرب ندارد و با ذکر شاهد قرآنی، قبيله را 

باره  عباد نيز در اين داند. ابنتر از شعب می کوچک

ائل العربِ و العَجَم، الشِّغب ما تَفَرَّقَ مِن قب»گويد:  می

(. شعب 293، ص1عباد، ج : الشُّعُوب )ابنو الجميعُ

شود و جمع قبايل پراکنده عرب و عجم را شامل می

آن شعوب است. او برخال، ساير لغويان، تلفظ اين 

آورده است و اطالق آن را از « شين»کلمه را با کسره 

شد تسرّی عرب به عجم که غالباً به ايرانيان اطالق می

گويد: شناس در ادامه می داده است. اين لغت

عُوبیّ: الری يُصَغِّرشأن العَرَب و ال يَری لهم فضال الشُ»

(. شعوبی کسی 294، ص1)همان: ج« علی غيرهم

شمرد و برايشان  است که شأن عرب را کوچک می

 «. فضيلتی بر ديگران قائل نيست

شناسی در اين دوره است که  أزهری تنها لغت

« شعوب»های مربوط به واژه  شرح مفصّلی از روايت

« شعوبا و قبائل»کند. او با ذکر شاهد قرآنی میرا بيان 

تر و  گويد: شعوب از قبايل بزرگبه نقل از الفراء می

-تر است. او در روايتی ديگر میقبايل از أفخاذ بزرگ

گويد: کند و می گويد: أبوعبيد از کلبیّ روايت می

تر و پس از قبيله، عماره و پس از  شعب از قبيله بزرگ

بطن، فخر قرار دارد. او به نقل از  آن، بطن و پس از

الشَّعب: ما تَشَعَّبَ من قبائل العرب و »گويد: الليث می

العجم. و الجميع الشُّعُوب. شعب قبايل عرب و عجم 

هستند که پراکنده و دور باشند و جمع آن شعوب 

ازهری به نقل از الليث، شعوب را شامل عرب «. است

کند که  ی اطالق میداند و شعوبیّ را به کس و عجم می
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شمرد و فضيلتی برايشان  شأن عرب را کوچک می

ازهری در اثبات اين «. نسبت به ديگران قائل نيست

اشتشهاد کرده است و به « مسروق»ادعا به حديثی از 

أنّ رجال من الشُعُوب أسلَمَ »گويد: نقل از أبوعبيد می

 فَرانت تُؤخَرُ منه الجزية، فأمر عُمر بأال تؤخر منه.

-مردی از شعوب اسالم آورد و از او جزيه گرفته می»

«. شد. پس عمر دستور داد از او جزيه گرفته نشود

گويد: شعوب در  أبوعبيد در توضِيح اين حديث می

 (.281، ص1اينجا عجم است )أزهری، ج

 در اشعار دوره جاهلی« ش، ع، ب » -3-3

و مشتقات اسمی و فعلی آن در « شعب»واژۀ 

کار رفته است. اين  طور پراکنده به بهاشعار جاهلی 

کاربرد را در دو شرل فعلی و اسمی در اين اشعار 

 هست.

  شکل فعلی -3-3-1

اين کلمه در شرل فعلی به دو صورت مجرد و 

يابيم کار رفته است. در شرل مجرد آن در می مزيد به

دارد. شاعری از « افتراق و پراکندگی»که فعل مفهوم 

 گويد: میقبيله هريل 

 رءَ يَشعَبُ أمرَهذذذإذا رأيتُ الم

 شُعَبَ العَصا وَ يلِجِّ فی العصيانِ

 (167، ص1)ديوان الهرليين، ج

های  هنگامی که انسان را ديدم که چون شاخه»

گرداند و بر سرکشی  درخت،  امورش  را پراکنده می

 «.کند پافشاری می

شود که شاعر از فعل مجرد در اين بيت ديده می

سازد، استفاده کرده به معنای پراکنده می« عبيش»

های است و پراکندگی امورش را به پراکندگی شاخه

 درخت تشبيه کرده است. 

علی بن الغدير الغنوی، شاعر دورۀ جاهلی نيز 

 گويد: برد و می کار می شرل مجرد اين فعل را به

 شَعَبَت يَومَ الرَحوب سُيوفُناوَقَد 

 مِحمَلُ نذذلم يثبت عليه عواتقَ
 

 (54ق، ص1407)األنباری، 

هايی شمشيرهای ما در جنگ رحوب سردوش»

که حمايل شمشير بر  ایگونه را از هم جدا کرد؛ به

 «.روی آن نتوانستند قرار گيرند

« شَعَبَت»گونه که در بيت آمده است، فعل  همان

کار رفته است؛ زيرا عملررد  به« جدا کرد»در مفهوم 

 و برش است.شمشير، ايجاد شرا، 

« افعال» ويژه در باب زيد آن بهاين فعل در شرل م

دهد. ذوالرّمه اين فعل را می« مرگ و نابودی»مفهوم 

 گويد: برد و می کار می در شرل مزيد آن به

 و کانوا أناساً مِن شَعُوب فأَشعَبوا

کردند. پس خود  از مردمانی بودند که هالک می»

، 1األعظم، جالمحرم و المحيط «.)هالک شدند

 (383ص

فعل أشعبوا در اينجا به دنبال واژه شَعوب که اسم 

غيرمنصر، برای مرگ است، آمده و مفهوم نابود 

 شدند را گرفته است.

 شکل اسمی -3-3-2

اين کلمه در شرل اسمی مفرد آن به دو صورت 

شرا، »، دو مفهوم «الشُعُوب»و جمع « الشَعب»مفرد 

دارد. کلمه « نده جماعت انسانی پراک»و « و دره

در شعرالبريق، « شرا، و دره»در معنای « شَعب»

است؛ سليم آمده بنیعياض بن خويلدبن الخُناعیّ از 

 گويد:آنجا که می

 شَهِدتُ وشَعبُهُم مُفرَمُ            وَحَیّ حُلولٍ لهم سامرً 

 (55، ص3، ج)ديوان الهرليين
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و چه بسيار قبايلی را ديدم که در ميانشان »

متربرانی بودند و چنان زياد بودند که گويی در دره و 

 شرافی قرار دارند که پر شده است.

را در معنای « الشَعب»امرؤالقيس نيز کلمه 

 گويد: گرفته است و می« شرا، و جدا شده»

 مِثلُ الصَّدعِ الشّعَبِ            وأحوی سَلِسَ المَرسِن   

 (29، ص1، جعَبّاد )ابن

گی که بند افسارش چون شرافی و اسب سياه رن»

 «.اند، باز و جدا شده بوداش جدا شدهکه دو لبه

ر شرل جمع آن گاهی به معنی اين کلمه د

است. طرفة بن عبد در « های پراکندۀ انسانی گروه»

 گويد:شعرش می

 رأيتُ سُعوداٌ مِن شُعُوبٍ کَثيرۀٍ

 فَلم أرَ سَعداً مثلُ سَعد بن مالکِ
 

 (343، ص1دريد، ج ابن ؛72)ديوان طرفه، ص

پراکنده  ها و اقوام دوردست و من از گروه»

ام؛ اما سعدی چون  فراوانی، سعدهای زيادی ديده

 «.ام سعدبن مالک را نديده

« شُعُوب»ابوذؤيب هرلی شاعر هريليين نيز کلمه 

را در مفهوم اقوام پراکنده و دوردست گرفته است و 

 گويد: می

 بَالئی...ولرن خَبِّروا قومی 

 إذا ما اسّاءَلَت عَنّی الشُّعُوبُ
 

 (98، ص1)ديوان الهرليين، ج

های پراکنده دربارۀ من پرسد آنگاه که گروه»

هايم خبر ها و مصيبتنمايند، به قوم من از رنج

 «.دهيد

کار  و يا در جايی ديگر، شاعر همين مفهوم را به

 گويد:گيرد و می می

 أهلُهاومَ ذح اليذأصبَ...ديارٌ لِمیّ 

 ها علی طِيّةٍ زَورَاءَ شَتَّی شعوب
 

 (108، ص1الرمّة، ج )ديوان ذی

ام می که امروز خانداند به سوی ديار معشوقه»

 «.انداند و اقوام آن پراکنده شدهسرزمين زوراء رفته

را به همراه « مرگ»اين کلمه گاهی اوقات مفهوم 

داشت؛ زيرا مرگ را سبب جدايی و دوری 

رسد در اين حالت، لفظ  به نظر میدانستند.  می

که گاهی اوقات با فتحه « مرگ»در مفهوم « شعوب»

يا « فُعُول»شين نيزآمده است، اسم مبالغه بر وزن 

را اسم معرفه « شَعوب»است. گروهی نيز « فَعول»

دريد،  دانند )ابن می« المَنيّة   مرگ»غيرمنصر، برای 

، 1ق، ج1414؛ ابن عبّاد، 343، ص1، ج1988

 (.295ص

غريقة بن متنافع عَبسی از شاعران دوره نخست 

مرگ بسيار دور »را به معنای « شُعُوب»اسالمی واژۀ 

 گويد: کار برده است و می به« کننده

 لعَمری لَئن کانت أصابت مصيبة

 «.أخی، والمنايا للرّجال شُعُوبُ...
 

 (98م، ص1943)المفضليات،

شود، و به خدا سوگند اگر برادرم دچار مصيبتی »

 «.بازگشت است مرگ برای مردان سبب جدايی بی

عبيد بن األبرص شاعر دوره جاهلی اين واژه را 

 گويد: برده و میدر مفهوم مرگ برار 

 فرُلّ من حلّها مَحروبُ        ها شَعوبُ  أرض توارث

 (343دريد، ص ابن)

خود را در آن پنهان کرده   سرزمينی که مرگ»

 «.شود، هالک خواهد شد است و هرکسی در آن وارد

دهد، کلمة گونه که اشعار جاهلی نشان می همان

در شرل جمع آن، در نزد برخی از شاعران « شُعُوب»
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های پراکنده را دارد و شرل مفرد آن، مفهوم گروه

در « شعب»مفهوم يا مفاهيم متفاوت دارد و کاربرد 

مفهوم ملت يا گروه پراکنده در دوره جاهلی وجود 

دهد شرل فعلی، است. اين بررسی نشان مینداشته 

مصدری و اسمی در حالت مفرد اشتراکات مفهومی 

دارد و شرل اسمی آن در حالت جمع )شُعُوب( 

مفهومی ديگر گرفته است و مصداق عينیِ متفاوتی 

 دارد.

 در تفاسير اسالمی« شعوب»واژة  -3-4

تفاسير قرون اوليه اسالمی در تفسير سوره 

های مبسوطی از واژگان قرآنی  شرح 13حجرات، آيه 

دهند. برخی از تفاسير نيز به  ارائه می« شُعَوبا و قبائل»

گويند: اين آيه در  شأن نزول اين آيه اشاره دارند و می

نازل شده « ثابت بن قيس»ارتباط با شخصی به نام 

ای را در مجلسی  چهره است که غالمی حبشی سياه

گويد که  میکند و به مادرش ناسزا  تحقير می

دهند و آيه مزبور نازل  پيامبر)ص( واکند نشان می

؛ ثعلبی، 266، ص3، ج1993شود )سمرقندی،  می

ترين اين تفاسير،  (. قديمی537، ص5ق، ج 1425

عباس است. او مقصود از  تفسيری منسوب به ابن

را « القبائل»گيرد و مقصود از  می« األفخاذ»را « شعوب»

در همين تفسير در روايتی  گيرد. می« رؤوس القبائل»

را موالی و مقصود از « شعوب»مجهول مقصود از 

(. 550م، ص1992عباس،  داند )ابن را عرب می« قبائل»

سمرقندی از مفسران قرن سوم هجری برخال، 

« رؤوس القبائل»را « شعوب»عباس، مقصود از  ابن

را « القبائل»داند و مقصود از  مانند مضر، ربيعه می

داند و در ادامه  عامر می سعد و بنی مانند بنی« األفخاذ»

کند که شعوب را  نقل می« القتبی و الزجاج»از 

 (.266، ص3داند )سمرقندی، ج تر از قبيله می بزرگ

محمد بن جرير طبری از مفسّران قرن سوّم 

داند را افرادی می« شعوب»قمری، مقصود از   هجری

کسانی  که اصل و نسب دوری دارند و قبائل را شامل

، 7داند که نسب نزديک به هم دارند )طبری، جمی

(. مفسران قرن چهارم نيز غالباً مقصود از 86ص

ق( 427دانند. ثعلبی )متوفای  شعوب را عرب می

گويد: مقصود از شعوب رؤوس القبائل مانند  می

ربيعه، مضر، أوس و خزرج است و قبايل را 

ی دانند. ثعلبی در روايتتر از شعوب می کوچک

گويد: مقصود از شعوب، عجم مجهول الراوی می

است و قبايل عرب. او در ادامه به نقل از أبورزين و 

کند که شعوب منسوب به افراد نبوده  أبوروق نقل می

، 5است و منسوب به مدائن و قری هستند )ثعلبی، ج

ق( طبقات 330(. سجستانی )متوفای 537ص

تر از  زرگکند و شعوب را ب اجتماعی عرب را ذکر می

داند و پس از قبايل، عمائر و پس از عمائر،  قبائل می

بطون و پس از بطون، أفخاذ و پس از أفخاذ، فصائل و 

، 1434دهد )سجستانی،  پس از آن را عشائر قرار می

(. بغوی از مفسّران قرن پنجم هجری ضمن 290ص

بيان شأن نزول اين آيه، شعوب را شامل رؤوس 

صداق آن را ربيعة، مضر، أوس القبائل گرفته است. م

داند. او همانند برخی از لغويان مفرد اين واژه  و... می

را از اضداد گرفته است. اين مفسّر وجه « الشعب»

سمّوا شعوبا »کند:  تسميه شعوب را چنين بيان می

)بغوی، « لتشعّبهم و اجتماعهم لشعب أغصان الشجرۀ

 امام محمد رازی )متوفای (.347، ص7ق، ج1412

ق( از مفسّران قرن ششم هجری قمری، شعوب 606

دهد و  را به عجم و قبائل را به عرب اختصاص می

داند.  شعوب را باالترين ساختار طبقات اجتماعی می

گويد: مفرد  قمری می بيضاوی در قرن هفتم هجری
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با کسره يا فتحه شين بوده و و « شعب»شعوب کلمه 

« ن عجمبطو»مقصود پروردگار از کلمه شعوب را 

گويد: اين کلمه  داند و در بيان وجه تسميه آنها می می

ها  به علت کثرت انشعاب و تفرّق أنسابشان به آ

(. 82، ص8تا، ج اختصاص يافته است )بيضاوی، بی

ق( در کتاب مفردات 425راغب اصفهانی )متوفای 

ای آن را قبيله« الشّعب»قرآنی خود در شرح کلمه 

داند و ع آن را شعوب میيافته از حیّ و جم منشعب

دهد، آن را از در شرحی که از مشتقات اين واژه می

گيرد. )راغب می« اجتماع»و « تفرّق»اضداد به معنی 

 (.455م، ص2015اصفهانی، 

گونه که بررسی تفاسير قرون متقدم نشان  همان

شده است غالباً به عرب اطالق می« شعوب»دهد، می

ب را عجم و در مواردی که مقصود از شعو

اتقان به آن، غالباً به  دانستند، روايت به علت عدم می

 رفته است.کار می شرلی مجهول الراوی به

 

 در قرآن کریم« شُعُوب»معناشناسی توصيفی  -4

بار به صورت  در قرآن کريم يک« شعوب»کلمه 

جمع مرسّر برای بيان نوعی از ساختار اجتماعی بشر 

فرمايد:  خداوند متعال میکار رفته است. آنجا که  به

يا ايّها النّاس إنّا جَعَلناکم شُعُوبا و قَبائلَ لتَعارفوا إنَّ »

( و شرل مفرد 13)حجرات/« أَکرَمَرم عندَ اهلل أتقاکم

آن در قرآن نيامده است. از مشتقات اين کلمه تنها 

کار رفته  بار  در سوره مرسالت به يک« شُعَب»کلمه 

انطَلِقوا إلی ظِلِّ ذی »مايد: فراست، خداوند بزرگ می

های به سوی سايه(. » 30)مرسالت/« ثالثِ شُعَبٍ

دودهای آتد که از سه جانب )سه قسمت جدا و 

بينی قرآنی  در جهان«. پراکنده( شما را دربرگيرد برويد

بينيم که حلقه مرکزی آن است، انسان را می« اهلل»که 

م و توجه های خداوند بيشترين اهتمادر ميان آفريده

(. انسان 92، ص1393مربوط به او است )ايزوتسو، 

در قرآن دو نوع ساختار اجتماعی دارد. يک نوع از 

بينی دوره  کنندۀ جهان ساختار زندگی اجتماعی او بيان

جاهلی اوست و اساس همبستگی اجتماعی او را 

دهد و در  اصل خويشاوندی و نسب تشريل می

شيره، و فصيله نمود شعوب، قبايل، ع»هايی چون  واژه

کند و در سوی مقابل آن، نوعی از ساختار پيدا می

اجتماعی وجود دارد که همبستگی ساختار اجتماعيد 

برخاسته از اصل توحيد و بر محور اهلل و ارتباط او با 

خداوند است. در اين نوع ساختار، انسان به اتّحاد 

ه تبديل شد« أمّة واحدۀ»رسيده و به تعبير خداوند به 

است. در ساختار اجتماعی نوع نخست در حوزۀ 

طور پراکنده در قرآن  کلماتی به« شعوب»معنايی کلمة 

کنندۀ همبستگی نسبی و  کار رفته است که بيان کريم به

خويشاوندی جزيرۀ العرب در دوره جاهلی بوده 

است. « العَشيرَۀ »است. ازجملة اين کلمات کلمه 

« شيرتک األقربينو أنرِر عَ»فرمايد:  خداوند می

(. )نخست خويشاوندان نزديک را  214)الشعراء/

بترسان(. عشيره اسمی است که جمع آن عشيرات و 

کنندۀ يک جامعه کوچک انسانی  عشائر است و بيان

است که يک ملريّت مشترک دارد و از قبيله 

« الفصيلة»تر هستند. کلمة ديگر در اين حوزه  کوچک

کنندۀ  است و بيان« لالفصائ»است. جمع اين کلمه 

نزديران پدری مرد است. اين کلمه در قرآن کريم 

فرمايد:  کار رفته است؛ آنجا که خداوند بزرگ می به

يُبَصرونهم يَوَدّ المجرمُ لو يَفتَدی مِن عراب يومئرٍ »

بِبنيهِ و صاحبتهِ و أخيهِ و فَصيلته الّتی تُؤوِيه )المعارج/ 

ها بنمايند، ه آن(. )چون حقيقت حالشان ب11،12،13

آن روز کافر بدکار آرزو کند که کاش توانستی 
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فرزنداند را فدای خود سازد و از عراب برهد و هم 

زن و برادرش و هم خويشاونداند را که هميشه او را 

 حمايت کردند(.

کار رفته در قرآن کريم، از اين  از ديگر کلمات به

است. « قبيل   قبيلة»نوع از ساختار اجتماعی، کلمه 

وَتَأتیَ باهلل و المالئرةِ »فرمايد:  خداوند متعال  می

به ياد آری خدا و فرشتگانت را ( » 92)األسراء/« قبيال

در ساختار اجتماعی انسان در « قبيله»کلمة «. ضامن

دوره جاهلی مفهوم درخور توجهی دارد. اين کلمه از 

شناسان در  مشتق شده است. لغت« ق ب ل»ريشه 

اند؛ اما ای را بيان داشته مفاهيم گسترده شرح اين کلمه

های قرون اوليه نامه اساس مفهوم اين کلمه در واژه

بودن،  بودن، همراه مالزم»اسالمی حول محور معنايی 

، 3است )فراهيدی، ج« شدن و... پريرفتن، ضامن

عبّاد،  ؛ ابن372، ص 1دريد، ج ؛ ابن357و  356صص 

م ديگری را (. فراهيدی مفهو 431و  430، صص5ج

کند که در ارتباط با  بيان می« قبيل»در ارتباط با کلمه 

درخور توجّه است و داللت بر « قبيله»معنای 

شدن و گردآمدن و استحرام دارد. او معنای  بافته هم به

کند که با کلمه قبيل را  الفتل   تابيدن طناب ذکر می

منظور استحرام  پيچاندن پشم يا موی حيوانات به

(. اين مفهوم 357، ص 3شود )فراهيدی، ج میدرست 

داللت بر نوعی از « قبيله»دهد که اصلی نشان می

ساختار اجتماعی دارد که در آن افتراق و پراکندگی 

تنيدگی و نزديری مستحرم  وجود ندارد و نوعی درهم

بخشی نيز وجود دارد. اين نوع از ساختار  و حيات

و اجتماعی از نظر وسعت پس از شعب است 

-پس از آن قرار دارند. ثعالبی می« عشيره» و« فصيله»

تر است و پس از آن،  شعب از قبيله بزرگ»گويد: 

قبيله و سپس فصيله و پس از آن، عشيره و درنهايت، 

 (.218ش، ص1384أسره قرار دارد )الثعالبی، 

 شعوب معنای متضاد قبيله -4-1

ش ع »طور که بررسی مفهوم يا مفاهيم واژۀ  همان

افتراق و پراکندگی « غالب»کنندۀ مفهوم  بيان «ب

نيز بر « ق ب ل»است، مفهوم يا مفاهيم واژه 

پيوستگی، انسجام و استحرام داللت دارد. عمدۀ 

اند و مفهوم قبائل را  مفسّران از اين مسئله غافل بوده

اند. در اين ميان، طبری  تقريباً متراد، با شعوب گرفته

ين دو کلمه دارد و شعوب ای به تضاد معنايی ااشاره

را جماعت انسانی بدون پيوستگی به يک نسب 

نزديک و قبائل را جماعت انسانی پيوسته به يک اصل 

(. در اين مفهوم 86، ص7داند )طبری، ج و نسب می

پيوستگی و استحرامی که در قبيله وجود دارد،  هم به

در شعوب نيست. قبيله حيات مستحرم و شعوب 

و به اضمحالل دارد. در اين آيه حيات پراکنده و ر

تقابل معنايی دو کلمه شعوب و قبائل به دنبال تقابل 

برای تبيين بيشتر مفهوم نوع « انثی»و « ذکر»معنايی 

اش آمده است. خداوند  انسان و ساختار اجتماعی

متعال در اين آيه، تنها خود را آفريننده 

های انسانی را  بخد( معرفی کرده و آفريده )وحدت

ر دو شرل فردی جنس نر و ماده و در دو شرل د

أتقی   »پيوسته در مفهوم  هم اجتماعی پراکنده و به

جمع کرده و با همنشين ساختن کلمه « پرهيزگارتر

 به اتّحاد رسانده است.« اهلل»
 

 «شعوب و شعوبيّه»تناسب مفهومی  -5

شده از اسم منسوب  برگرفته« شعوبيّة»کلمه 

مدوّره به خاطر تبيين فقه و « ۀ»بوده است و « شعوبیّ»

کنندۀ  جماعت دارد. اين کلمه مانند جهميّة، خرّميّة بيان
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فرقه خاصی است که طرفداران آن در آغاز با استدالل 

يا ايّها النّاس إنّا خَلَقناکم شُعُوبا و قَبائلَ »به آيه 

به دنبال برقراری « رَفوا إنّ أکرَمَرم عندَ اهلل اتقاکملِتَعا

اصل برابری در اسالم بودند و به همين علت، جاحظ 

م، 1932نامد )الجاحظ، نيز می« أهل التسويه»آنها را 

(. زمان پيدايد اين فرقه کامالً مشخّص 5و 4، ص3ج

نيست؛ ولی آنچه مسلم است اين نهضت به دنبال 

وجود  أميّه به ن أموی در دورۀ بنیهای حاکمانابرابری

-آمده است، جاحظ به اين مسئله اشاره دارد و می

گويد: طوفان سهمگين شعوبيه در طی حاکميت 

، 2، ج1964امويان شرل گرفته است )جاحظ، 

 (. 20ص

در دورۀ جاهلی « شعوبیّ»و « شعوبيّه»کاربرد واژه 

-خورد؛ اما به نظر میو در صدر اسالم به چشم نمی

د مطابق حديثی از شخصی به نام مسروق در دورۀ رس

کاربرد « أهل شعوب»عمر، لفظ شعوبی به شرل 

...أن رجال »است. در اين حديث آمده است که  داشته

« من الشعوب أسلم فرانت تؤخر منه الجزية...

فردی از اهل (. » 162، ص26تا، ج )اآللوسی، بی

فته شعوب در زمان عمر مسلمان شد و از او جزيه گر

ترين واژه نامه عربی يعنی کتاب  در قديمی...« شد  می

واژه « المحيط فی اللغة »و پس از آن، « العين» 

-کار رفته است و آنها در تعربف آن می به« شعوبیّ»

گويند: الشعوبیّ الّری يصغّر شأن العرب فال يری لهم 

عبّاد،  ؛ ابن263، ص1)فراهيدی، ج« فضال  علی غيرهم

 (.293، ص1ج

بار در آثار جاحظ از  نخستين« شعوبيّه»لمه ک

شود )جاحظ،  مترلّمان عصر اول عباسی ديده می

(. 228م: ص1958؛ جاحظ، 12، ص3م، ج1932

در مباحثی چون « الرهب مروج»مسعودی نيز در کتاب 

اشاراتی به « الرّد علی الشعوبية»و « دعوی الشعوبية»

. (190ق، ص1387مناظرات شعوبيه دارد )مسعودی، 

عمدۀ مناظرات و مباحث شعوبيه با مخالفان در مسئلة 

است. آنها با استناد به آية « فضيلت»و بحث « نسب»

سوره حجرات، خود را مصداق شعوب و اعراب  13

دانستند و تقدم ذکر آن در آيه را را مصداق قبايل می

دانستند. داللت بر تقدم شأن و مقام خود بر عرب می

عوبی و مقايسه آن با مناظرات در تعريف لغويان از ش

فضيلت، »ها شعوبيان، وجه اشتراک موضوع بحث آن

ای که جنبة است. مسئله« برتری و مسئلة اصل و نسب

ويژه  کالمی گرفت و مترلمان درمورد مسئلة نژاد، به

ای کردند؛ بنابراين بايد  مسئلة حاکميت بحث گسترده

ن است که ای از قرآشده گفت شعوبيه نام عاريه گرفته

اميه  طلبی نژادی عرب در دورۀ بنی برای دفاع از برتری

اتّخاذ شد و بعدها از اين نيز فراتر رفت و برتری را 

 داد. به خود نسبت می

رسد مترلّمان اسالمی نخستين کسانی به نظر می

و جريان و اعتقاداتشان را « شعوبيه»باشند که مسئلة 

و تفسير آن نيز  اند. جريانی که در قرآنبيان داشته

تأثير گراشت و تالش داشت در تأويل و تطبيق برخی 

از آيات قرآن و تأويل برخی از کلمات قرآنی به نفع 

نژادی آيات قرآن تأثير  عقايد خود و نيز تفسير طبقاتی

سوره  13گراشته است که نمونه برجسته آن، آية 

است « شعوب و قبائل»حجرات در کلمات 

( و برنفوذ و 129، صش1376)افتخارزاده، 

بينی اسالمی بيفزايد و در  تأثيرگراريد بر جهان

بينی پس از قرآن نقد  گيری تلفيقی جهان شرل

بسزايی ايفا کند. و به همين علت است که لغويان و 

و تأويل آن « شعوب»مفسّران در تفسير و تبيين کلمة 

کردند و در  به اقوام غيرعرب با احتياط رفتار می
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« يقال و قيل»های مجهولی  ان از واژههايش روايت

 .کردنداستفاده می

 

  نتيجه

از دورۀ جاهلی تا « شعوب»بررسی تحول مفهوم 

دهد که مفهوم قمری نشان می قرن پنجم هجری

گرفته از شرل  اساسی اين واژه در دوره جاهلی نشأت

« پراکندگی»فعلی و مصدريد، حول محور مفهوم 

جماعات انسانی پراکنده را بوده است و غالباً مفهوم 

داشته است و در قرآن کريم نيز مفهوم نوعی از 

-ساختار اجتماعی بزرگ، پراکنده و دوردست را می

های نحستين دهد. اين کلمه در نزد مفسران دوره

های کنندۀ مصاديق گوناگونی از ساختار اسالمی بيان

اجتماعی است که در نزد مفسران متقدم غالباً به 

تر غالباً شد و در نزد مفسران متأخرطالق میاعراب ا

شده است. اين پژوهد نشان ها اطالق می بر عجم

« شعوب»و کلمة قرآنی « شعوبيه»هد که ميان واژه می

تناسب معنايی وجود ندارد و غيراعراب اين کلمة 

قرآنی را برای دفاع از تعصبات نژادی عرب در دورۀ 

ريانی اجتماعی تبديل اميه به عاريه گرفتند و به ج بنی

ويژه در  شد که در آغاز برای تحقق اصل برابری به

کرد و درنهايت نيز به افراط مسئلة حاکميت تالش می

 و نژادپرستی طرفداران نهضت شعوبيه منجر شد.
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