انفجار ِ ادبیات
بر اساسِ گفتگوهای دنباله داری که در آفتاب مگزین چاپ شده بود
به یادِ خامن دکتر مشاطان که آن روزها پیگیرِ تهیه و انتشارِ مطالبِ نشریه بودند

ادبیات ِ فارسی

روشن است که به متام دستاوردهای ادبی ایرانـیان در تـاریخ دیـرپایی که بر سرزمینـشان
گـذشته و گـسترهی مـرزهای جغرافـیایی که داشتهاند ،منـیتوان ادبـیات فـارسی را اطالق
کرد .از طرف دیگر غیرایرانیانی بودهاند و هستند که ادبیات فارسی را تولید کردهاند و
درمـیان کـارهای ایـشان گاه به منونـههای بـسیار درخـشانی نـیز برمـیخوریم که سرمـشقِ
نویسندگان و سرایندگان ایرانی میباشد.
چـنانچه خود را به آفرینـشهای ادبی ایرانـیان و غیرایرانـیانی که در حوزهی زبان فـارسی

کار کردهاند محدود کنیم ،هنوز به یک تقسیمبندی و محدودیتِ دیگری نیاز داریم.
وگــرنه مــیتوان ادبــیاتِ فــارسی را تا سنگنــوشتههای هخامنــشیان زیرِ نامِ »فــارسی ِ
باستان« و ادبیاتِ پهلوی )فارسیِ میانه( تعمیم داد .فارسی همچنین مادر ِکهنسالی به
نامِ اوستا دارد که در یک نگاه ِکلی میتواند نخستین آفرینشها در ادبیاتِ فارسی تلقی
شود.
اما مراد از ادبـیاتِ فـارسی اغـلب مـحدود است به »فـارسیِ نو« که به آن »فـارسیِ دری«
هم گفتـهاند .و آن مجـموعهی آثارِ ادبی است که از قرنِ سوم هـجری نخـست در شمال
شرقی ِــایران و با سرعت در ســراسر ِ سرزمینهای ایــرانی شکل گــرفت و در قرنِ هفــتم
درحالیکه خـــاستگاهِ این ادبـــیات لـــگدکوبِ سمِ اسبان اقوامِ مـــغول مـــیشد در اوجِ
شکوفاییِ خود بود و با وجودِ ویرانیِ سراسریِ سرزمینهای فارسیزبان همچنان تا بیش
از صد سال در این اوج باقی مـاند و آثاری که در همـین اوان آفـرید هـنوز و همیـشه در
صدرِ انگشت شمار آثارِ طرازِ اولِ ادبیاتِ جهان قرار دارد.
ادبـیاتِ فـارسی دیـگر به این اندازهها بازنگـشت .اما تا این زمان باقی و هـمان است که
اکثریتِ ایرانـیان به آن میگویـند و می نویـسند .همچنـین در تاجیکـستان و افعانـستان و
بخشهایی از ترکمنستان نیز رواج دارد.

پیدایش

ازقــضا ادبــیات فــارسی آغازی تــند و هیــجانانگیز دارد .نخــست چــند نخِ بــاریک را
میبینـیم که مـیسوزند و شعلهی کوچکی را به طرفِ موادِ منفـجره هدایت میکنـند.
این مواد گرداگردِ یک انبار باروت قرار دارند.
قـــبل از رودکی از مجـــموعِ سرایندگانِ فـــارسیگو و نویـــسندگانِ فارسینویـــسی که
میشناسیم آثارِ اندکی بجا مانده است و اصوالً کارهای اجنامشده ناچیزند .از هر کسی
در گوشهای چند بیت پراکنده یا نوشتههای مختصری سراغ داریم:
قطـعه شعرِ محمدبـنوصیف سگزی که در تـاریخِ سیـستان به یـادگار مـانده و دور نیـست
که اولین شعر فارسی باشد.
چــند دوبــیتیِ زیــبا از جمــله آنچه در چهارمــقالهی نــظامی عــروضی سمرقندی از قول

حنظلهی بادغیسی )وفات  (۲۱۹نقل شده است:
مهتری گر به کام شیر دراست
شو خطر کن ز کام شیر بجوی
یا بزرگی و عز و نعمت و جاه
یا چو مردانت مرگ رویاروی
همچنین دو بیت از محمود وراق هروی )وفات  (۲۲۱که به صدبار خواندن میارزد
نگارینا به نقد جانت ندهم
گرانی در بها ارزانت ندهم
گرفتمستم به جان دامان وصلت
دهم جان از کف و دامانت ندهم
و یا طنز شیرینی که در این دو خطِ ابوسلیک ِگرگانی میبینیم )معاصر ِ عمرینِ لی ِ
ث
صفاری بوده است که حدودِ سالهای زندگیش را معلوم میکند .مرگ او قبل از سال
 ۳۰۰هجری اتفاق افتاده است(.
بهمژه دل ز من بدزدیدی
ای بهلب قاضی و به مژگان دزد
مزد خواهی که دل ز من ببری
این شگفتی که دید دزد بهمزد
امـثال این منونـهها هـمان نـخهای مـشتعلی هـستند که به موادِ منفـجرهای چون شاهنامهی
منـثور ابواملـؤید بلـخی )اوایل قرن سوم( و دیوانِ اشعارِ رودکیِ سمرقندی )اواسط این
قرن( رسیدند .کسانی در مورد حجم کارِ رودکی چنین می گویند
شعر او را برشمردم سیزده ره صدهزار

وزن

ویـــژگیِ دومِ ادبـــیاتِ دری آهنگـــین بودن آن بود .در تـــاریخِ سیـــستان ضمنِ داستانِ
دلکشی از پیدا شدن اولین شعرِ فارسی میگوید:

تا پارسیان بودند سخنِ ایشان به رود باز گفتندی بر طریقِ خسروانی
در اینــجا مراد از پــارسیان ،دربــارهای کـوچک و بزرگ روزگار ســاسانیان است و ال بد
ایرانیان مرفهی که جتملی داشتهاند.
اما این نکته خودبـهخود سـرشتِ آهنگـین و وزنطـلبِ ایرانـیان را نـشان م یدهد .سـرشتی
که حتی بر داستاننویـسی ما سایه انداخت و غول شعر را چـنان به جانِ ادبـیات فـارسی
افکند که گهگاه معنای شعر با ادبیات یکی شد.
ایرانـیان با استفاده از عروضِ عـربی و تقلـید از شیوهی رکنبـندیِ عرب در ساخنتِ بـیت،
کلمـــههای فـــارسی را در قالـــبهای مـــرسوم و گاه بـــیسابقهای میریختـــند و در کـــمالِ
شگفتی از سازگاری و زیباییِ آن لذت میبردند.
دولتـشاه سمرقندی در ضمن ِحـکایتی خـواندنی به وجود آمدنِ یـکی از اوزان فـارسی را
چنین شرح میدهد
حـکایت میکنـند که یعـقوبابنلیث صفار که در دیارِ عـجم اول کـسی که بر خلـفای

بنیعـباس خروج کرد او بود ،پـسری داشت و لیـث  ۲او را دوست مـیداشت .روز ِعـید
آن کودک با کـودکانِ دیـگر جوز مـیباخت )تیلـهبازی یا تُـشلهبازی( .امـیر به سر کوی
رسید و به متـاشای فـرزند ساعتی بایـستاد ،فـرزندش جوز مـیباخت و هـفت جوز به گو
افـتاد )یعـنی نوبت فـرزند بود و او هـفت گوی را در سوراخها رانده بود( و یـکی بـیرون
جَـست ،امـیرزاده ناامـید شد پس از حملهای آن جوز بر سبیلِ رجعالقهـقرا به جانبِ گو
غلطان شد )بعد از مدتی در اثرِ شیبِ زمین به طرفِ سوراخ برگشت( امیرزاده مسرور
گشت و از غایت ابتهاج بر زبانش گذشت
غلطان غلطان همی رود تا لبِ گو

یعقوب را این کالم به مذاق خوش آمد .ندما و وزرا را حاضر گردانید .گفتند از جنس
شعرست و ابودلفِ عجلی و الکعب به اتفاق به حتقیق و تقطیع مشغول شدند )تقطیع
اصطالحی است در عروض و مراد از آن یافنتِ مجموعهای از هجاهاست که عیناً در کالم
تکرار میشود( این مصراع را نوعی از هزج یافتند) .هزج مجموعهای از وزنهای شعر
است که پایهی آن بر آهـنگ ال الی الی الی نـهاده شده است( مـصرعی دیـگر بهتقطـیع
مــوافق این مــصرع افــزودند و یک بــیت دیــگر مــوافق آن ساختند و دوبــیتی نام کــردند.
چـندگاهی دوبیتی میگفتـند تا ای نکه لفظ دوبـیتی نیکو ندیدند .گفتـند که این چـهار
مـــصراع است .رباعی مـــیشاید گفـــنت و چـــندگاه اهالیِ فـــضایل به رباعی مـــشغول
بودند ....

۱

پس به طور خالصه میتوان گفت ادبیات فارسی با دو خصیصه  زیر آغاز شد
 -۱رشد ناگهانی
 -۲غلبهی شعر و کالم آهنگین

خراسان

اگر ایران را به صورتِ یک مــربع تــصور کنــیم تــصویر حملهی اعراب به ایران پیـکانی
است که یکی از گوشههای شکل را نشانه میرود
درست نقطهی مقــابل این پیــکان قــرنها دروازهی یــورشها و چپــاولهایی بود که اقوامِ
ترک و ترکـمان به این مـربع میگـشودند .متدنهایی که در این حوزه شکل میگـرفت
)مـادها ،هخامنـشیان ،اشکانیان ،سـاسانیان( هـمواره چـشمی به این زاویه داشتهاند و
احیـاناً امکـانات نـظامی خود را از سالح و سربازخانه در این حدود مـستقر میکـردند.
وقتی که اعراب از نقطهی مقـابل حمـله کـردند و پایتختِ ایران را که ظاهراً در امنتـرین
نقطهها ساخته شده بود گشودند ،طبیعی بود که دربار و وابستگانِ آن به سمت مقابل
فرار کنـند .همچنـین طبیعی بود که پس از شکـستِ قطـعیِ ایرانـیان ،نیـروهای مـقاومتِ
نظامی و غیرنظامی در همان حوزه متمرکز گردند.
یــکی از نتیجــههای این مقاومــتها پــیدایشِ اولــین دولــتهای مــستقل از خلــفا بود که
حامیان و سرمایهگذارانِ ادبیات فارسی بودند.
آن نقطهی مقابل جایی نبود به جز خراسان که انفجار ِ یادشده در آن اتفاق افتاد.

نور ِ شدیدی که محو نشد

دو عامل مهم به پاگرفنت و نیرومند شدن این ادبیات یاری میدادند؟

الف( ترمیمِ احساساتِ مردم به دنبال شکسنهای دویست ساله
ب( نیاز دولتهای محلی در شکل دادن به یک موجودیتِ سیاسی و اداریِ مستقل
پس از استقرار حــکام ِ عرب در استانهای ایــرانی که یــکی بــعد از دیــگری به دستِ
مسلمین میافتاد تا شکلگیریِ اولین دولتهای مستقل در شرقیترین استانها ،ایرانیان
روشهای مختلــفی را برای مــرمتِ هویتِ مــلی و فرهنــگی و همچنــین ارتــقاء موقعیت
اجتماعی خود آزمودند .سیاههی زیر برخی از این کوششها را نشان میدهد:
 .۱تألیفِ متونِ پهلوی
 .۲نهضتهای سیاسی برعلیِه اعراب
 .۳نفوذ در میانِ دولتهای محلی و مرکزی اعراب
 .۴ترجمهی متونِ پهلوی به عربی
 .۵سرودن شعر به زبانِ عربی و تألیفِ کتابهای تاریخ جهان
 .۶حمایت از خلیفهی چهارم علیابنابی طالب و خاندانِ او
 .۷حمایت از جریانهای مذهبی ِ مخالف با خلفا )زیدیه ،اسماعیلیه ،امامیه (...
 .۸اجرای آیینهای ایرانی
 .۹شبیه کردنِ بعضی از آیینهای مسلمانی به آدابِ ایرانی
و سراجنام:
 .۱۰نهضتِ عظیمِ زبان و ادبیاتِ فارسی
با دقت در سیاههی باال تفـاوتهایی را می توان بـرشمرد .به نـظر مـیرسد بعـضی از این
عـوامل نتیجهی طبیعیِ حـضورِ لـشکر و دولتـمردانِ یک قومِ اشغالگر در سرزمینهای
اشغــالشده بـاشد .مثالً اجرای آییــنها یا شبیه کردنِ سنتهای مــسلمانی به آییــنهای
ایرانی و یا سرودنِ شعرهایی به زبان عربی از این قبیل است.
مخصـوصاً وقتی که میدانـیم شمارِ زیادی از ایرانـیان )به زور یا به مـیل (به آیـین جـدید
ایمان آورده بودند و نسل یا نسلهایی بر این گذشته بود.
برخی از این عوامل مبتنی بر پذیرشِ تغییراتِ بنیادی در باورهای اجتماعیِ ایرانیان است
و تــقویتِ احــساسِ مــلی را با انتــقادِ از گــذشتهی خود و پذیرشِ بعــضی از نــقاط قوتِ
مسلمانان می طلبد.
مثالً نـفوذ در مـیان دولتـمردانِ عرب ،ترجمهی مـتون پهـلوی به عـربی ،سرودنِ شعر به

زبانِ عربی و حمایت از علی از این جمله است.
بـرخی از عـوامل اما بـهروشنی سخن از مـخالفت دارند و جنبهی ملیگـرایانهی آن آشکار
است .مثالً نهـضتهای سیـاسی یا حـمایت از جریـاناتِ مذهبیِ مـخالف یا تألیف مـتونِ
پهلوی از این جمله میباشند.
اما هر چه بود در طول بـیش از  ۲۵۰سال هیچ عاملی به آن اندازه مؤثر نبود و در عـمل
به آن اندازه پـیروز نـشد که عـاملِ دهم یعـنی زبان و ادبـیاتِ فـارسی از عـهدهی این مـهم
بـرآمد .هم مردم این رویداد را آخـرین شانسِ خود در داشنتِ هویت ایـرانی میدانـستند و
هم دولـتهای صفاریان و مهـمتر از آن سامانیان تـقویتِ آن را تکیـهگاهِ حـکومتِ خود
میدیدند .اینجا بود که همهچیز برای گشودنِ دروازهی ادبِ فارسی بر پاشنهی لهجهی
دری یعنی لهجهی شرقی و زیرِ حمایتِ آلِ سامان فراهم شد.
صفحه  ۱۷۳جلد اول تاریخ ادبیات صفا

انفجار

آنچه ما به تـشبیه »انفـجارِ بزرگ« خـواندهایم ،حـجم باال و ناگـهانیِ ادبِ فـارسی است
که در یک فــاصلهی صــدساله )حدود  ۳۲۰تا  ۴۲۰هــجری( و پس از یک دورهی
دویسـتسالهی بـحران ،تغیـیر و خامـوشی پـدید آمده است .مناد و منایـندهی این انفـجار
رودکی سمرقندی است که بهتفـصیل از او سخن خواهیم گـفت .ایـنک برای ورود به
بحث باید دو زمینهی مهم این انفجار را بشناسیم.
الف :عوامل فکری
اعراب در هنـگام فـتح قلـمرو سـاسانی بـهواسطهی ایـمان تـازهیافتهی خود احـساس بـرتری
داشتند .اما با گــذشتِ زمان همیــنکه عدهی زیادی از مردمِ غیرِــعرب دین ایــشان را
میپذیرفتـند تکـیه بر نژاد و قبیله جای بـاورها و اعتقـادها را میگـرفت و عـامل احـساس

برتری میشد! چیزی که اقتدارِ ایشان به آن بستگی داشت موفقیت یا عدمِ موفقیت در
پیــشبردِ این باور بود که »عرب بـهواسطهی عرب بودنش مـزیت دارد« و تازه در مـیان
اعراب نیز برخی بر برخی مقدمند.
معروف است که حجاجابنیوسف سقفی از مسلمان شدن موالیان منع میکرد تا میزان
مالـیات کاهش پـیدا نکـند! اما قبوالندن این بـرتری کار دشواری بود .ازجمـله در ایران
سه واکنش مهم در مقابل آن ایجاد شد.
نخـست استقالل در مذهب بود که موجـبات شیعی شدن و مخصوصاً رشد اسماعیلیه
را فـراهم میآورد .بـهطور طبیعی مـخالفت با نژادگـرایی که بر تعـصب و غرور تکـیه دارد
به خودگرایی میاجنامد .شیعه و اسماعیلیه در آن روزگار در تدارک این چنین نهضتی
بـودند و یک چنـین نهـضتی ادبـیات مـستقل خود را میطلـبد که بـاید بـهسرعت شکل
بگـیرد .گـرایش رودکی ،ابن سینا و ناصرخـسرو به اسماعیلیه و کـسایی و فـردوسی به
شیعه از این معنی حکایت میکند.
دوم بدیهی است که واکـنش در مقـابل تعـصب ،از جمـله تـساهل خـواهد بود .این باور
که »همهی ادیان دارای حقایقی هستند و هر یک به نسخهی حکیمی میماند که برای
مـریض خودش حاوی عالیترین دستور است« در آن سالها در مقـابل عربگـرایی خلـفا
در ایران شکل میگـرفت .اخوانالـصفا و رسایل مـعروف آنها از همـین رهگذر بـهوجود
آمدند .یک تشکیالت سری ،که مطالعات و حتقیقات خود را فارغ از هرگونه تعصبی
نــسبت به صاحبان دانــشها و اندیــشهها به پــیش میبــردند .نــگاه به جــهان فارغ از
ایدئولوژی ادبـیاتی میطلـبد که به تـبع آن نـگاهی آزاد و طبیعی به دنـیای پیـرامون خود
داشته بـاشد .کلـمات بـاید از پیشزمینـههایی که بوی تعـصب دارند خالی بـاشد .شیوع
تــساهل باعث مــیشود که خردمــندان بــهسمت مــوضوعاتی کــشیده شوند که امــکان
تعـصب در آن وجود ندارد .ناتورالیـسم مفرّـطی که در بـامداد ادبـیات فـارسی میبینـیم از
همینجـاست .پـیدا شدن دهـریون ،ظـهور زکـریای رازی و شعر گفـنت دقیـقی زرتـشتی و
اوج گرفنت توصیف طبیعت بر این معنی داللت دارد.
و اما سومین واکــنش را نهــضت شعوبیه منایــندگی مــیکرد .ایــنکه خلــفا برای قوم و
قبیلهی خود ،فضیلت ویژهای قائل بودند گروهی از ایرانیان را برآنمیداشت که نه تنها
فــضیلت را در اخالص و تــقوا و به زبان امروز »انــسانیت« بدانــند و نژاد و قبیله را در
مقـابل آن هـیچ بیانگـارند بلـکه با یادآوری و بزرگ کردن مـفاخر مـلی و تـاریخ بـاستانی،
خود را فاضلتر و اصیلتر نشان دهند.
نـوشنت تاریـخهای جـهان و ترجمهی ادبـیات پهـلوی به عـربی تـاحدی این کار را مـیکرد.

اما سراجنام میبایــست در حوزهی یــکی از زبــانهای محــلی ایرانــیان این مــهم صورت
میگرفت .همینطور که میدانیم این قرعه به نام »فارسی دری« افتاد و با شکوفایی آن
هنرمندان سایر حوزهها هم از آن تبعیت کردند.
ب :عامل سیاسی
هـرگونه انقالب اجتـماعی مـوقوف دو رشته از عـوامل است .ذهـنی )خـواسنت( و عیـنی
)توانــسنت( .ما در این نــوشته عــامل ذهــنی را هــمانطور که گـــذشت عــامل فــکری
نامـیدیم .هماکـنون عـنوان »عـامل سیـاسی« را بـهجای عـامل عیـنی انتـخاب کـردهایم .این
تغیـیر در عـناوین بهعـلت مـحدود کردن بـحث و کـشیدن آن از حوزهی عـمومی مـباحث
اجتـماعی به موضوع خاص ادبیات است .باری در توضیح این عـامل باید گفت :تبـلور
ناگهانی ادبـیات فارسی بدون سرمایهگذاری دولـتهای مـستقل سیاسی که یکی پس از
دیـگری شکل میگرفتـند ممـکن نـبود .سراجنام در خـراسان این شکوفایی محـقق شد که
البـته پـشتوانهی سیـاسی و مالی الزم را داشت .وقتی رودکی بهقـصد اقامتی موقت قرار
بود همراه شاه حرکت کند چهل شتر وسایل او را حمل میکردند!
هی چوقت در هیچ دورهای و در هیچ کجای دنیا شاعران آنقدر گرامی نبودند که در این
دوره بـودهاند .عـبور ایـشان از خیابـانها با تـشریفات خـاصی صورت میگـرفت .کـسانی
دورباش و کورباش میگفتند تا مبادا چشم نااهلی بر شاعر دربار بیافتد .امیر چغانی در
اولـین دیدار خود از سخـنسرای مفـلس سیـستانی اجازه داد که او چـهل اسب از داغـگاه
خارج کـند .و این در مـقام قـیاس مـثل آن است که امروز به کـسی برای سرودن قطعهای

۱

شعر یا تـصنیف قطعهای مـوسیقی بهعـنوان اولـین جایزه چـهل دستگاه فورد مـوستنگ
تـقدیم کنـند .این فـضای عجـیب نهتنـها شرایط عیـنی انقالب را محـیا کرد بلـکه آنطور
شد که تا امروز دلانگیزتـرین خاطـرههای شاعران ما را به خود اختـصاص دهد .هـیچ
نویـسنده و شاعری نیـست که حکایـتهای بازمـانده از شاعران این عـصر را بخـواند و به
ایشان حسادت نکند.
شنیدم که از نقره زد دیگدان
ز زر ساخت آالت خوان عنصری
بلی شاعری بود صاحبسخن
ز ممدوح صاحبقران عنصری
)خاقانی(

زبان و خط ِ پهلوی

با ورود اعراب به ایران زبان ایـشان نـیز جای خود را در بـین ایرانـیان باز کرد .از طرف
دیگر زبانها و لهجههای محلی نواحی مختلف بهعلت از بین رفنت قدرت مرکزی قوت
میگرفتـند،همچنـین زبان پهـلوی تـوسط مـوبدان زرتـشتی پـاسداری مـیشد .اگـرچه از
میان این سه رقیب سراجنام یکی از آن زبانهای محلی بر کرسی نشست .اما هم عربی و
هم پهـلوی هـریک بـهنوعی به حـیات خود ادامه دادند .تا ایـنکه با حملهی مـغول زبان
پهـلوی بهکـلی از ایران رانده شد و بـازندهی مطـلق رقابت گـردید .اما تا این اوان آثاری
در این زبان آفـریده مـیشد ،ترجمـههایی از آن صورت میگـرفت و در بعـضی نواحی به
لهجههایی از آن تکلم میشد .مهمترین آثاری که در همین سالهای ناامنی زبان پهلوی
و فرار موبدان به هندوستان نوشته شد به قرار زیر است:
الف :دین کرت که هماکـنون  ۷جـلد از  ۹جـلد آن باقی است .در عادات و عقـاید و
تاریخ آیین زرتشت.
ب :بندهـشن که فـصل مهـمی به نام »اندر گـزند هزاره هزاره که به ایـرانشهر رسید«
دارد و برخی از داستانهای کهن ایرانی را در آن جمع کرده است.
ج :ارداویرافنامه که حدود  ۹۰۰۰کلمه است و قصهی مسافرت شخصی به آن جهان
و متاشای بهشت و جهنم و شرح خاطرات اوست .این کتاب بهحلاظ موضوع بر شاهکار
دانته )کمدی الهی( تقدم دارد.
البـــته کـــتب متـــعدد دیـــگری هم مـــوجود است که در شرق ایران و بیـــشتر از آن در
هندوستان تألیف شدهاند.

ناتورالیسم

خصوصیات زیادی را میتوان به این ادبیات نسبت داد .از جمله:
 -۱ناتورالیسم

 -۲مثبتگرایی و شادی
 -۳سادگی )طبیعی بودن زبان(
 -۴گرایش به تاریخ و داستان
ناتورالیسم
مراد ما در ایــنجا ناتورالیــسم فلــسفی است .و آن بـاوریست که در آن هـرگونه نظـمی
باالتر از طبیعت یا نفی میشود یا نادیده انگاشته میشود .بهاینترتیب ناتورالیسم یکی
از انواع ساده و ابـــتدایی ماتریالیـــسم است که در آن دوره به آن مـــسلک دهـــریون
میگفتند.
ای هفت مدبر  ۲که بر این پرده سرایید
تا چند چو رفتید دگرباره برآیید
خوب است به دیدار شما عالم ،ازیرا
حوران نکو طلعت پیروزه قبایید
سوی حکما قدر شما سخت بزرگ است
زیرا که به حکمت سبب بودش مایید
از ما به شما شادتر ،از خلق که باشد
چون بودش ما را سبب و مایه شمایید
....
عیب است یکی آنکه نگردیم همی ما
باقی چو شما ،گرچه شما اصل بقایید
آید به دل من که شما هیچ همانا
زان مینفزایید که تا هیچ نسایید
زیرا که نزادست شما را کس و هموار
بر خاک همی زادهی زاینده بزایید
آن را که نزادند مر او را و نزاید

زی مرد خردمند شما راستگوایید
)ناصرخسرو(
در نــگاه ناتورالیــستی خــواهناخواه جلــوهها و زیبایــیهای طبیعت بزرگ مــیشود .موج
شورانگیز تـوصیف گـلها ،مـرغان ،کوه ،دریا و بـرآمدن و فرورفـنت ستارگان در شعر این
دوره چـنان میمنـاید که شاعر به قـصاید و مثنـویهای خود بهمـثابهی یک حلقهی فیـلم
مینـگرد که از دوربـین ذهن او خارج مـیشود و هر بـیت عکـسی است دلانگـیز که از
صحنهای در پی صحنهی دیگر برداشته است
سر از البرز برزد قرص خورشید
چو خونآلوده دزدی سر ز مکمن
به کردار چراغ نیممرده
که هر ساعت فزون گرددش روغن
ز روی بادیه برخاست گردی
که گیتی کرد همچون خزّ ادکن
چنان کز روی دریا بامدادان
بخار آب خیزد ماه بهمن
برآمد زاغرنگ و ماغپیکر
یکی میغ از ستیغ کوه قارن
چنان چون صد هزاران خرمن تر
که عمداً درزنی آتش به خرمن
بجستی هرزمان زان میغ برقی
که کردی گیتی تاریک روشن
چنان آهنگری کز کورهی تنگ
بهشب بیرون کشد تفسیده آهن
الی آخر
)منوچهری(
شاید بتوان شعر خیام را شیرینترین میوهی این درخت دانست که روزگاری پس از این

قرار است به ثمر برسد.

شادی

مثبتگرایی و شادی
ادبیات این دوره از جوانی ،نیرو و ساخنت سخن میگوید .فردوسی و رودکی که هر دو
در پیری از ضعفهای متعددی رن میبردهاند .نهتنها از فواید پیری سخنی منیگویند
بلکه در حسرت جوانی خویشاند.
مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود
نبود دندان ،ال ،بل چراغ تابان بود
سپید سیم رده بود و درّ و مرجان بود
ستارهی سحری بود و قطره باران بود
...
همیشه چشمم زی زلفکان چابک بود
همیشه گوشم زی مردم سخندان بود
...
تو رودکی را ای ماهرو کنون بینی
بدان زمانه ندیدی که اینچنینان بود
اگر قابوسنامه را یکی از نتایج ادبیات این دوره بدانیم )سال تألیف ۴۷۵ :هجری( این
مثبتگرایی و جواناندیشی را در آن بهخوبی میبینیم .گفتوگویی صمیمانه در چهل
و چـند باب که در آن پدری با فـرزند خود اندر مزاج شطرن و نرد و عـشق ورزیدن و
چـوگانزدن و جنوم و هنـدسه و عـفو و عـقوبت و مهـمانی دادن و شناخنت حـقوق دیـگران
و هر چـیز کـوچک و بزرگ دیـگری سخن میگـوید .در مـقام مقایـسه کـتاب »نامـههای
پدری به دخترش« که در آن جواهرلعلنهرو با خامن گـاندی  ۱۲ساله سخن میگـوید با
متام زیبایی و صمیمیتی که دارد از باب هـمسنگ و همآهنگ شدن دو نـسل مختلف به
گرد این اثر گرانسنگ منیرسد.

در قابوسنامه میخوانیم:
اما با پیران ناپای برجای منشین که صحبت جوانان پایبرجایخویش بهتر است از پیر
پاینابرجایخویش .تا جوانی جوان باش ،چو پیر شوی پیری کن.

سادگی
سادگی )طبیعی بودن زبان(
اگر به نــوشتههای فــارسی که نویـسندگان و شاعران تــرکزبان نــوشتهاند توجه کنـیم.
ســرشار از لــطافت و عـــواطف عمیـــقی است که من ونهی درخـــشان آن را در جـــایجای
خمـسهی نـظامی میبینـیم .همچنـین اگر به نـوشتههای فـارسی هـندیان توجه کنـیم به
شکل چـشمگیری پر رمز و راز است تو گویی از یک زبان درحد اعالی ظرفـیت خود
استفاده کردهاند.
اما در هر دوی این موارد گویــنده زبان را نه از مادر که از مــدرسه آموخته است و با
قریـحه و نـبوغی که داشته بر آن چـیره شده است .اگر تـوصیف باال را یک سر طـیف
بگیــریم ،شعر و نثر این دوره در سر دیــگر خــواهد بود .زبان نویــسندگان و شاعران
خــراسان آن روز زبان گفتوگــوهای روزمره و گفتــارهای ساده و غیــرادبی ایــشان بوده
است لذا بههمان اندازه ناپرداختگی و خشونت دارد.
گویی چـنان است که سنگی بزرگ را در قلهی کوهی گـذاشتهاند .این سنگ پر است
از زوایای تـیز و سطوح خـشن .زلزلهای آن را به حـرکت درآورده است .بـعدها خواهیم
دید که در بـستر جویبـارها این سنگ چـگونه به قلـوهسنگهای گرد و صیقلخوردهای
بدل خــواهد شد .اما ایــنک واژههای آن هــنوز از زهر طــنز و متــسخر انبــاشته نــشدهاند
کلمهی »روز« شنونده را به یادِ »شب« منــیاندازد و واژهی »شادی« تداعیکنــندهی
»غم« نیست! اینک منونهای از خشکی و ناپرداختگی در زبان رودکی
جهانا چه بینی تو از بچگان
که گه مادری گاه مادندرا
نه پادیز  ۴باید تو را نه ستون
نه دیوار خشت و نه زآهن درا

داستان
گرایش به تاریخ و داستان
همچنـین از دیـگر مشخـصات این دوره قوت گرفـنت قالب مثـنوی است که شعر ما را به
داستـانسرایی جوشمیداد و ترجمهی مـتون تاریخی که حکایـتها و اسطورههای کـهن
را بازآفرینی میکرد .این معنی بر دو خصیصهی ادبای این عصر انطباق داشت:
نخـست ایـنکه با روحیهی شعوبیگری و احـیای افتـخارات بـاستانی سازگار بود و دیـگر
ایــنکه با طبیعی بودن ادبــیات و نــزدیک بودن به سلیقهی مردم که ناقالن اصلی
حکایتهای ریز و درشتاند منطبق بود.
ساخنت توصیفها و متثیلها با استفاده از تلمیح )یعنی یادآوری حکایتهای مختلف(
در این دوره بسامد باالیی دارد.

پاورقیها:
 ۱موستنگ را فقط به این دلیل انتخاب کردم که هممعنی با اسب است.
 ۲هفت مدبر = خورشید ،عطارد ،زهره ،مریخ ،کیوان ،ارانوس و قمر
 ۳ماندر = مادراندر = مادرخوانده

 ۴شمع ساختمانی ،چوبی که زیر سقف و دیوار میزدهاند

رودکی

اگر ادب فارسی  -آنطور که گفته شد  -شروعی انفجاری داشته است ،ناچار
بـاید با ظـهور نوابغی در هـمان ابـتدای کار مواجه بـاشیم .آیا چنـین چـهرهای در
بامداد ادبیات فارسی وجود دارد؟
چهــرههای شاخص قرن چــهارم هــجری را مــیتوان مــسعود مروزی )ف ؟(،
شهید بلــــخی )ف  ،(۵۲۳رودکی )ف  ،(۹۲۳ابواملــــؤید بلــــخی )ف ؟(،
دقیــــــقی )ف  ،(۹۶۳کــــــسایی مروزی )ف  (۴۹۳و بلعــــــمی )ف (۳۶۳
دانست .در میانِ ایشان کارهای رودکی را میتوان نبوغآمیز پنداشت  .پیش از
بـررسی شخـصیت او بجـاست بدانیم که چرا هیـچیک از نثرنویـسان ما در این
مــقام نیــستند .مــرحوم بــهار در سبکشنــاسی میگــوید» :بــنابر آنچه تا امروز
حتقیق کردهاند قدیمیترین نثر فارسی چهار کتاب است:
شاهنامهی ابومنـــــــــــــــــــــــــــصوری )(۶۴۳
 -۱مـــــــــــــــــــــــــــقدمهی
طبری )(۶۵۳
ترجمهی تفــــــــــــــــــــــــــــــــــسیر
-۲
طبری )(۶۵۳
ترجمهی تـــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ
-۳
 -۴حدودالعالم مناملشرق الیاملغرب )«(۲۷۳
اگر کـتاب پنجـمی را هم به این لیـست اضافه کنـیم ،یعـنی االبنـیه فی حـقایق
اال دویه که بــهقول ملکالــشعرا »در صحت انتــساب آن به عــهد منــصوربننوح

تــردید است« ،و به مت ام این آثار توجه من اییم ،هیــچکدام کار ادبی طراز اولی
نیستند!
مقدمهی شاهنامهی ابومنصوری که شاید قدیمیترین نثر فارسی موجود باشد،
درواقع ورقپارهای است که از یک کار بـسیار بزرگ و باارزش خبر مـیدهد.
ابومنـصور معـمری نویـسندهی آن وزیری است که از طرف سپهـساالر خـراسان
»ابومنــصور عــبدالرزاق« مأمور به جمعآوری کتابشنــاسان و تاریــخدانان از هر
گــوشهوکناری شده است مــگر حــکایت گــذشتگان را از »کی نخــستین« تا
»یــزدگرد شهریار« آخر مــلوک عــجم گردآوری کــند .ابومنــصور پس از فــراهم
آمدن این مجـموعه مــقدمهای بر آن نـوشت که قـسمتهایی از آن در مــقدمهی
بعضی از شاهنامههای فردوسی آورده شده و به دست ما رسیده است.
متـــأسفانه آن کـــوششها امروز پـــشت پـــردههای غـــبارگرفتهی زمان پنهانـــند و
دسترسی و قضاوت دربارهی آنها مشکل بلکه غیرممکن است.
اما ترجمهی تفسیر طبری که درواقع ترجمه و تفسیر قرآن در هفت جلد است،
اگـرچه از فـارسی بـسیار ساده و لطیـفی بـرخوردار است و اگـرچه از یک سلـسله

نـزاعهای عقـیدتی و بحـرانهای معـرفتی حـکایت میکـند  ،۱نهایـتا از سطح یک
ترجمهی خوب جت اوز منیکــند و منیــتوان آنرا یک اثر ادبی نــبوغآمیز بــهشمار
آورد.
تـاریخ بلعــمی )ترجمهی تـاریخ طبری( اما از این حــیث با تفـسیر طبری فرق
میکــند .بلعــمی در این ترجــمه صرفا به یک مــرجع نــگاه منــیکرده است،
دربارهی اخبار مربوط به ایران حساستر بوده و غیر از این بهدنبال خالصه کردن
کل مجــلدات چهــلگانه .بهمــیزان زیادی مــوفق شده یک کار مــستقل اجن ام
دهد .با اینحال چه در تاریخ بلعمی چه »حدودالعالم« و »االبنیه« هدف خلق
یک اثر هنری با صورتهای خیال شاعرانه و نفوذ در پردههای تودرتوی معرفت
بــشری نــبوده است .اگــرچه هــریک از این آثار برای زبان و ادبــیات فــارسی
بهمـثابهی یک گنجینهی بـیبدیل هـستند اما زبان و کالم آنها بـهگونهای است
که از یک حتقیق علمی توقع میرود.
داستانپردازی ،بهرهگــــیری از حکمــــتهای عالیه و حکمــــتهای عامــــیانه،
استفاده از تشبیه و استعاره و سمبل و هرچه به کار خلق آثار ادبی درجهی اول

مــیآید در این دوره به طرف کالم منــظوم سوق داده شد و از آن مــیان رودکی
برجـستهتر از دیـگران چه بهحلاظ تـقدم و ابتـکار و چه بهحلاظ حـجم و کمـیت و
چه بهحلاظ کیفیت قد برافراشت
نـسبت رودکی به کل ادب فـارسی کـمابیش شبیه است به نـسبت نیـما به شعر
معــاصر .اگر به شعر نیــما نــگاه کنــیم ،درحالیکه پــشت سر او کــسانی در
اندازههای سعدی ایـستادهاند کـارهایش ممـکن است نـاساز ،ساده و پیشپاافـتاده
جلوه کنند .مثال این قطعهی معروف او را ببینید:
آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد میسپارد جان
یک نفر دارد که دست و پای دایم میزند
روی این دریای تند و تیره و سنگین
که میدانید
....
انصافا کل این قطعه بهحلاظ پختگی و فشردگی یکدهم این بیت حافظ هم
نیست
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها
باایـنحال کار ناپختهی نیـما برای مخاطـبان روزگارش امتـیازی دارد که جواهر
تراشخوردهی حافظ ندارد .فرق این است که حافظ خود را در امواج میبیند و
نیـــما خود را در ساحل ،حافظ منقــلب و پریـــشان در مــیان امواج ایــستاده و
تنهاست .فریاد میزند »از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود« .در این حال
به شما میگــوید :کالهــتان پس معــرکه است که روزگار بد نامردی است.
»معـاشران ز حـریف شبانه« یادی منیکنـند شیوهی چـشم روزگار فـریب جـنگ
دارد و در گردش خود تا نخواهد کسی را بهمیان ره منیدهد.
حافظ نهتنـــها این حـــرفها را زده بلـــکه به غایت زیـــبایی هم گفـــته است.
چــندانکه بــعد از او هــرکس خــواسته که بگــوید زیر سایهی او مخــفی مــانده
است .حاال نیما میخواهد زیر این سایه نباشد حرفهای تازهای دارد.

در ساحل ایـستاده و به مردم نـگاه میکـند میگـوید یک عدهای خوابیـدهاند و
خواب ایشان آرامش را از چشم من میبرد .من شبپایم و کارم هنوز متام نشده
و هیــچوقت مت ام منــیشود .بــاید هــمه را بــپایم .هم باغچهی خودم را در کــنار
کــشت همــسایه و هم مــیان امواج را که کــسی درحال غرق شدن است و با
دستهای خستهی خود بر موج میکوبد و سایهها را از دور میبیند ...
این مواضع تازه ،بدعت بلکه اختراع میخواهد و نیـما در اندازهای بود که این
اختراع را اجن ام دهد و داد .حاال این تــسلط و اعتــمادبهنفس را از طــرفی و آن
افکار تازه و ابتکارها را از طرف دیگر و سوم منطبق بودن بر خواست اهل زمانه
را بگیـرید ده بـرابر بلـکه صدبرابر کنـید تا به رودکی بـرسید .رودکی هم مـثل
نیما گاه اشعار سبک و بیمزهای دارد .وزنش روان نیست .چیزهایی میگوید
که آدم از خــــواندن آن خــــندهاش میگــــیرد .مثال ظاهرا در حوالی سرخس
شانهبهسری دیده بوده ،خیلی خوشخط و خال .آنگاه میگوید
پوپک دیدم بهحوالی سرخس
بانگک بر برده به ابر اندرا
چادرکی دیدم رنگین برو
رنگ بسی گونه بر آن چادرا
وی همچنـین مـثل نیـما طبیعتگـراست و وصف جزئـیات رنگـارنگ طبیعت را
فریـضه مـیداند و مـثل او به کاری که میکـند ایـمان دارد .همـین ایـمان باعث
شده که در قالــبهای مختــلف و مــوضوعات مختــلف وارد شود .قــصیده در
مدح و مرثــیه بگــوید .مثــنوی بــسراید ،غزل بگــوید .پــند و حکــمت بگــوید و
کلیله و دمنه را برایش بخوانند و او بهنظم درآورد.
بعضی معتقدند که این بیت حافظ اشاره به رودکی است
خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم
کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی

۲

و این غیر از آنکه منزلت رودکی را در چشم یکی از نوابغ شعر جهان میرساند
یادآور آن قدرت سخنوری است که امـیر را از جای خود میکـند و سـراسیمه
رهسپار بخارا میکند  ۳حجم کار رودکی بهتنهایی از مجموع کارهای مولوی،

خـیام و حافظ بیـشتر است و اگر بعـضی روایات را بـتوان قـبول کرد فـردوسی و
سعدی را هم مـیتوان به لیـست افزود و اینهـمه در حالی است که بـهجز چـند
شاعر معــاصرش و اندک ابــیاتی از نــسلهای قــبل راهنــما و الــگویی دراختــیار
نـــداشته است .خود ساخته بود آنچه ساخته بود .ایـــنکه گفتـــهاند در
هفـتسالگی قرآن را حـفظ بوده و فـنون شاعری )ادبـیات عرب( میدانـسته از
چـنان ذهـنی بعـید نیـست اما در اشعارش نـشانههای چنـین دلبـستگیهایی دیده
منـیشود بلـکه کامال وابـستگی به گفتگـوهای مردم و آهـنگ کالم ایـشان آشکار
است .مخصوصا در رباع یهای نغزی که به نام او باقی مانده و غایت لطافت و
نرمی سخن در آنها آدمی را در صحت انتساب به شک میاندازد
تقدیر که بر کشتنت آزرم نداشت
وز قتل تو یک ذره دل نرم نداشت
اندر عجبم ز جانستان کز چو تویی
جان بستد و از جمال تو شرم نداشت
بیروی تو خورشید جهانسوز مباد
هم بیتو چراغ عالمافروز مباد
با وصل تو کس چو من بدآموز مباد
روزی که تو را نبینم آن روز مباد
آمد بر من که؟ یار کی؟ وقت سحر
ترسنده ز که؟ ز خصم خصمش که؟ پدر
دادمش دو بوسه بر کجا؟ بر لب تر
لب بد؟ نه چه بد؟ عقیق چون بد؟ چو شکر
چون کشته ببینیام دو لب گشته فراز
از جان تهی این قالب فرسوده به آز
بر بالینم نشین و میگوی به ناز
کای من تو بکشته و پشیمان شده باز

جمال ِ رودکی

» ۴رودکی احتـمال میرود در زمانی که بـخارا بـهسال  ۴۲۲تازه از صفاریان به
سامانیان تعلق گرفته بود ،بهدنیا آمده باشد .والدتگاه او رودک در جایی میان
بـخارا و سمرقند واقع بود و چنان میمناید که مستقیما در حوالی سمرقند بوده
است.
تذکرهنویـسان رودکی را کور مادرزاد به ما معـرفی میکنـند .این گفـتار تولـید
شک کرده است .مخصوصا اگر هنرمندی این شاعر را در وصف کامل تصاویر
زندگی و شادی او را نـسبت به زندگی و فـراوانی شگفت و فوقالـعادهی آثار
وی را درنــظر بگیــریم بــسیار کم احتــمال میرود که کوری که نتــواند چــیز
بنویــسد فــراهم کرده بــاشد .از نــظر صنعتی گرانبــهاترین قــسمت آثار رودکی
مــدایح او نیــست .بلــکه مــغازالت اوست که کامال مــطابق احســاسات آدمی
است ،شاعر شادیپــسند بــسیار جالب توجه و شاعر غــزلسرای نــشاطانگیز،
بـسیار ظـریف و پر از احسـاسات است .چون رودکی با عقـاید آزاد و هـواخواهی
قرمطیان که شاه زمان وی نصر دوم نیز داشت همراه بود در تغزالت او که پر از
شادی زندگی و شادخواری است بیمیلی کاملی نسبت به اندیشههای محدود
رایج زمان میبینیم .گذشته از مدایح و مضمونهای شادیپسند و نشاطانگیز
در آثار رودکی ،اندیــشهها و پــندهایی آمیخــته به بدبینی مانــند گفــتار شهید
بلـــخی دیده مـــیشود .شاید این اندیـــشهها در نزدیـــکی پـــیری و هنـــگامیکه
توانگری او بدل به تنـگدستی شده منو کرده بـاشد .مـیتوان فرض کرد که این
حوادث در زندگی رودکی بــسته به سرگــذشت نــصر دوم بوده است .پس از
آنکه امـیر قرمـطی را خـلع کـردند مـقام افتـخاری که رودکی در دربار به آن شاد
بود به پـایان رسید .با فرا رسیدن روزهای فـقر و تـلخ پـیری دیـگر چـیزی برای
رودکی منـانده بود جز آنکه بـهیاد روزهای خوش گـذشته و جوانی سپـریشده
بنالد و مویه کند«.
اینک چند منونهی کوتاه :
قسمتی از یک قصیده در وصف بهار
خورشید ز ابر تیره دهد روی گاهگاه
چو نان حصارئی که گذر دارد از رقیب

۵

یک چند روزگار جهان دردمند بود
به شد که یافت بوی سمن باد را طبیب

۶

باران مشکبوی ببارید نوبنو
وز برف برکشید یکی حلهی قصیب
کنجی که برف همی داشت گل گرفت
هرجو یکی که خشک همی بود شد رطیب
الله میان کشت بخندد همی ز دور
چون پنجهی عروس بحنا شده خضیب
بلبل همی بخواند در شاخسار بید
سار از درخت سرو مر او را شده هجیب

۷

صلصل به سرو بن بر با نغمهی کهن
بلبل بهشاخ گل بر با حلنک غریب
اکنون خورید باده و اکنون زئید شاد
کاکنون برد نصیب حبیب از بر حبیب
دو قطعهی کوتاه
زمانه پندی آزادوار داد مرا
زمانه را چو نکو بنگری همه پند است
به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری
بسا کسا که بروز تو آرزومند است
زمانه گفت مرا خشم خویش دار نگاه
کرا زبان نه بند است پای در بند است
***
نگارینا شنیدستم بهگاه محنت و راحت

سه پیراهن سلب بوده است  ۸یوسف را بعمر اندر

یکی از کید شد پرخون دوم شد چاک از تهمت
سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر
رخم ماند بدان اول دلم ماند بدان ثانی
نصیب من شود در وصل آن پیراهن دیگر

۹

پاورقیها:
 ۱برای منونه در مقدمهی کتاب اشارهی جذابی است به داستان استفتاء از
علمای ماوراءالنهر برای جواز ترجمهی قرآن که یادآور شیوهی نگاه مسلمین به
اعجاز قرآن میباشد .همچنین اینکه آیا میتوان با ترجمهی سورهها مناز
خواند؟ همچنین این کتاب قدیمیترین سندی است که از ماجرای غرانیق خبر
میدهد.

 ۲بعضی گمان میکنند اشارهاش به تیمور است .برای تفصیل رجوع شود به
حافظنامه ذیل همین بیت
 ۳چهارمقالهی نظامی عروضی سمرقندی

 ۴کل این پاسخ بهاختصار از بخش رودکی از کتاب »تاریخ ایران و ادبیات و
تصوف آن« بهقلم خاورشناس احتاد شوروی آ  -کریمسکی نقل شده است.

 ۵خورشید هر از چندگاهی چهرهی خود را از پشت ابر آشکار میکند مثل
زندانیای که حواسپرتی نگهبان را میپاید و از زندان به بیرون سر میکشد.
 ۶تصحیح میکنم :به شد که یافت »باد سمنبوی« را طبیب

 ۷از این بیت معلوم میشود سنت جواب گفنت سازها در موسیقی یا ساز و
خواننده از روزگار رودکی معمول بوده است.
 ۸سلب بوده است = تنپوش بوده است

 ۹اشاره دارد به پیراهنی که برادران یوسف خونآلود برای یعقوب آوردند و
پیراهنی که زلیخا پاره کرد و پیراهنی ک در پایان برای یعقوب آوردند و چشم
او از بوی آن روشن شد.

بلعمی

مقارن با ظهور رودکی در شرقِ خالفت اسالمی دولتهای ریز و درشتی شکل
میگرفتند که خلفا خواهناخواه مجبور به رسمیت شناخنت ایشان بودند .آل زیار ،آل
بویه و مهمتر از همه سامانیان
نه تن بودند ز آل سامان مشهور
هریک به حکومت خراسان مسرور
اسماعیلی ) (۲۹۵و احمدی ) (۳۰۱و نصری )(۳۳۱
دو نوح ) (۳۸۷ ،۳۴۳و دو عبدامللک ) (۳۸۹ ،۳۵۰و دو منصور )(۳۸۹ ،۳۶۶
این پـــادشاهان دانشمـــندان و ادیـــبان را از کـــرنش و زمینبـــوسی مـــعاف کرده بـــودند.
کتابخانهی نوحابنمنصور و داستان راهیافنت ابنسینا به آن و توصیفی که بوعلی از این
کتابخانه میکند مشهور است .در دربار سامانیان بود که مقدمات کار شاهنامه فراهم
شد و در همـین دوره از نخـستین زن فــارسیگوی سراغ داریم و نــامهایی چون دقیـقی،
کسایی و عبداهللبنمقفع را میشنویم.
رودکی معــاصر با  ۳نــفر اول بود .فرد شمارهی یک این لیــست ،اسماعیل ،پس از
برادرش نـصر )و این نـصر با فرد شمارهی  ۳لیـست فوق فرق دارد( به قدرت رسید و
دولت سامانیان را بهعـنوان پـادشاهان بـخش بـزرگی از ایران عمالً تـثبیت کرد .بهغـیراز
دربار مرکزی دولتها و شبهدولتهایی را میبینیم که عمالً تابع آل سامانند :آل عراق و
مأمونیه در خوارزم ،شاران غرجـــستان در غرجـــستان ،آل محـــتاج یا امرای چـــغانی و
خـاندان سیمجوری که هر گروه یا مـناطق مـستقلی دراختـیار داشتند و یا سپهـساالران
متنفذ و صاحبدولتی بودند .هرچه بود همهی این دول تها کمابیش پاسدار شاعران و
دانشمـندان و نویـسندگانی چون ابوعلی سینا ،ابوریـحان ،ابـوسهل مـسیحی ،و ابوالفرج
سگزی )استادِ عنـصری( بـودند .گاه خود در عـلم دست داشتند مـثل ابونـصر عراق از
آل عراق که ریــاضیدان و منــجم بود و اغــلب بــرسیاق پــادشاهان سامانی شعــرشناس و

کتــابدوست بــودند .مــیتوان گــفت :در این حوزه درکــنار هر شمــشیری کــتابی قرار
داشت .بهقول رضاقلیخان:
»امیر آغاجی علیابنالیاس از قدمای امرای آل سامان و از اکابر حکام کرمان میگوید:
»ای آنکه نداری خبری از هنر من
خواهی که بدانی که نیام نعمتپرورد
اسب آر و کمان آر و کمند آر و کتاب آر
شعر و قلم و بربط و شطرن و می و نرد««
در سایهی این علمپــروریها ،آزادی و مــسامحه در دین از سویی و توجه به ترجــمه از
سوی دیــگر باعث شد که عــصر شکوفای رودکی و بلعــمی و پس از ایــشان دقیــقی و
فــردوسی بــهوجود آید .ایــنک دیــگر ادبــیات فــارسی با جــرقه و انفــجار قــابل تــوصیف
نیــست .اگر بــهدیدهی متثیلاندیــشانهای بنگــریم لکوموتــیوی را میبینــیم که پرفــشار در
مسیر سامان دادن به اولین حماسهی ادبی تاریخ خود درحرکت است .این است تصویر
ادب فـارسی در نخـستین گـامهای خود .بـاید توجه داشت که این لکوموتـیو از ایـستگاه
بلعمی میگذرد.
بلعــمی کیــست؟ نــسبت خــاندان بلعــمی به آل سامان هــمچون نــسبت خــاندان برمــکی
است به آل عــباس .در دورهی سامانیان دو بلعــمی بزرگ داریم :پدر یعــنی ابوالفــضل
ممدوح رودکی و پسر )ابوعلی( همان کسی که تاریخ بلعمی به او منسوب میباشد.
به فرمان ابوالفضل کلیله و دمنه از عربی به فارسی ترجمه شد و باز به فرمان او رودکی
طبع خویش را در نظم آن آزمود .فردوسی میگوید
بتازی همی بود تا گاه نصر
بدانگه که شد در جهان شاه نصر
)منظور ترجمهی عبداهللابنمقفع است از کلیله و دمنه(
گرامنایه بوالفضل دستور اوی
که اندر سخن بود گنجور اوی
)منظور بلعمی پدر میباشد که وزیر نصر اول تلقی شده است(
بفرمود تا پارسی دری
بگفتند و کوتاه شد داوری
)یعنی برای همگان قابل فهم شد ،راه قضاوت برای همگان باز شد(
گزارنده را پیش بنشاندند

همه نامه بر رودکی خواندند
)معلوم میشود که رودکی کور بوده و خود منیتوانسته بخواند(
بپیوست گویا پراکنده را
بسفت این چنین درّ آکنده را
در چهار ،پنج بیت پراکندهای که از این کار بزرگ باقی مانده است رودکی اشارهای به
مردمان بخرد )خردمند( دارد که هیچ بعید نیست مرادش همین ابوالفضل بلعمی باشد
تا جهان بود از سر آدم فراز
کس نبود از راز دانش بینیاز
مردمانِ بخرد اندر هر زمان
راز دانش را بهرگونه زبان

گرد کردند  ۳و گرامی داشتند
تا بسنگاندر همی بنگاشتند

اما در زمان بلعـــمیِ دوم کار سترگ دیـــگری از همـــین دست بـــهوقوع پیـــوست که
خــوشبختانه در دست است .تــاریخ بلعــمی که ترجمهی آزادی است از تــاریخ بزرگ
طبری و در مقدمهی آن آمده است:
بدان که این تاریخنامهی بزرگ است که گرد آورد ابوجعفر محمدبنجریربنیزیدالطبری
رحمتهاهللعلـیه ،که مَـلِک خـراسان ابـوصالح منـصوربننوح فـرمان داد دستور خویش را،
ابوعلی محمدبنعبداهللالبلعمی که این نامهی تاریخ تازی پسر جریر کرده است .پارسی
گردان هرچه نیکوتر .چنانکه اندروی نقصانی نیوفتد.
امروز بر ما پــوشیده است که آیا رشحهی قــلم شخص بلعــمی در این ترجمهی شیوا
هیچکــجا وجود دارد یا خــیر .آنچه قطــعی میمنــاید ناهمگونــیهایی است که نــشان
مــیدهد کار به تــفاریق و تــوسط گمنــامان متــعددی صورت گرفــته است .اما همــهجا
سایهی بلعـمی بر سر این کـتاب نشـسته است و نام خود را بـهحق از او دارد .در همـین
اوان کار سترگ دیـگری هم در شرف تـکوین بود .ترجمهی تفـسیر طبری که باز بـاید
کـمال سپاسگزاری را از صبر و حـوصلهی روزگار داشت که آن را برای ما حـفظ منوده
است .این ترجـــمه اگـــرچه تـــوسط جمـــعی از خبـــرگان و قرآنشنـــاسان و به دستور
منصوربننوح صورت گرفت ،اما منیتوان باور کرد که چنین کار مهم و بحثانگیزی از
کنف حمایت ابوعلی بلعمی بهکلی بینیاز بوده باشد.
باری حــمایت شاهان و وزیران سامانی مخصــوصاً ابوالفــضل و ابوعلی بلعــمی از زبان
فارسی و توجه به تولید ادبیات در حوزهی این زبان باعث شد که این حرکت پرموجتر

و تــواناتر شود ،طوری که در آغاز قرن پنــجم مانــند اهرم مؤثری در عــرصهی تبلیــغات
سیاسی و نظامی ظاهر شد و دیگر راه نابودی نپیمود.
نخستین جملههای ترجمهی تفسیر طبری چنین است:
و این کتاب تفسیر بزرگست از روایت محمدبنجریر طبری رحمهاهللعلیه .ترجمه کرده
بـزبان پـارسی و دری راه راست ،و این کـتاب را بیـاوردند از بـغداد چـهل مُـصحف بود.
این کـتاب نبـشته بـزبان تازی و با سنادهای دراز بود ،و بیـاوردند سوی امـیر سید مظـفر
ابـوصالح منصوربننوحبننصربناحمدبـناسمعیل رحـمةاهللعلیهماجمعین .پس دشخوار
آمد بر وی خواندن این کتاب و عمارت  ۲کردن آن بزبان تازی و چنان خواست که مَرین
را ترجمه کند بزبان پارسی .پس علمای ماوراءالنهر را گرد کرد و این ازیشان فتوی کرد
که روا بــاشد که ما این کــتاب را بــزبان فــارسی گردانــیم .گفتــند روا بــاشد خــواندن و
نبشنت قرآن بپارسی مر آنکس را که او تازی نداند از قول خداوند عزّوجل که گفت :و
ما ارسلنا من رسولٍ اال بلـسان قومه گفت من هیچ پیغامبری را نفرستادم مگر بزبان قوم
او و آن زبانی کایشان دانستند .و دیگر آن بود کاین زبان پـارسی از قدیم بازدانستند از
روزگار آدم تا روزگار اسمعیل پیــغامبر )ع( ،هــمه پیــغامبران و ملــوکان زمــین بپــارسی
سخن گفتندی ،و اول کسی که سخن گفت به زبان تازی اسمعیل پیغامبر )ع( بود ،و
پیغمبر ما صلیاهللعلیه از عرب بیرون آمد و این قرآن بزبان عرب بر او فرستادند ،و اینجا
بدین ناحیت زبان پارسی است و ملوکان این جانب ملوک عجماند.

برای ارا ئهی منونه از این مـنت دلـکش جـایجای هر هـفت مجـلد خـواندنی است و
مخصــوصاً نثر آن ساده و دلپذیر است و شوق تعقــیب داستانها را در دلها دامن
مـیزند .در ایـنجا منونهای از مجـلد چـهارم در تفـسیر سورهی مـریم ذکر میکنـیم و باقی
را به مطالعهی مستقیم عالقهمندان وامیگذاریم:
و به مــیان عــبّاد اندر ،مردی بود و نام آن مرد عــمران بود .او را زنی بود .و بــیرون
بیتاملـقدس هـمی بـاشیدند .و زن عـمران بار برگـرفت .پس عـمران و زنش پذیرفتـند که
ما ،مر این فرزند را محرّر کنیم به مزکت بیتاملقدس اندر.
اما منونه را از تاریخ بلعمی به پارهای از حدیث سنباد مغ بسنده میکنیم
و به دهی از دیههای نشابور مغی بود سنباد نام بود .ابومسلم او را نیکو داشتی .و او را
خـواستهی بـسیار بود .پس چون خبر کـشنت بومـسلم بدو رسید غمگـین شد و گـفت:
حق بومسلم بر من واجب است که من این خواسته را همه به طلب خون بومسلم خرج
کنم .و چون خواسته مناند ،جان بدهم) .مجلد دوم صفحهی (۱۰۹۳

پاورقیها:
 ۱تعبیر همقطاران رودکی مأخوذ است از توضیح زیر از کتاب تاریخ ادبیات فارسی
تألیف هرمان اته ترجمهی رضازادهی شفق:
»در حلقهی رودکی ،که مرگ او را در  ۹۵۴میالدی نوشتهاند در دربار سامانیان،
شاعرانی وجود داشتند که یکی از جهاندیدهترین آنان ابوالعباس فضلبنعباس فاضلی
ربنجنی بخاری بود  « ...اته در ادامه اسامی زیر را نیز بامختصر توضیحی ذکر
میکند:
معروفی بلخی  -نوایی مروزی )ولواجلی(  -محمد هروی  -ابو زراعه معمری و
خسروانی که این اخیر را فردوسی یاد کرده است:
بهیاد جوانی کنون مویه دارم
بر این بیت بوطاهر خسروانی
جوانی من از کودکی یاد دارم
دریغا جوانی ،دریغا جوانی
 ۲در نسخهای عبارت آمده که دلنشینتر است.

 ۳گرد کردن به هرگونه زبان صراحتاً بهمعنی ترجمه کردن است و همین امر نشان
میدهد که این مختصر ابیات باقیمانده از کلیله و دمنهی رودکی ستایشی از بلعمی
است.

از پیدایش تا رودکی
این دوره بـــهدرستی یک مرحـــله بود که مـــیتوان آن را مرحلهی سنجش و
شنـاسایی نامـید .تـوگویی یک درونمایهی نهفـته اما جاندار و پـرتوان فـرصت
ظـــهور میجـــست .خاطری پر از اندیـــشه و دلی پر از حـــکایت که زبانی
میخواست .رسیدن به این زبان و باور کردن آن البته زمان و جتربه میطلبید که

این زمان و این جتربه در همین مرحله طی شد.
پرســشی که ایــنجا پــیش مــیآید این که اگر به هر دلیــلی زبان فــارسی دری
گزینهی نـهایی منـیشد ،آیا فـردوسی یا کـسی مـثل او ،کار را در زبان یا حداقل
لهجهی دیگری صورت میبخشید؟
پـاسخ به این پـرسش مـشکل است .اما به نـظر مـیرسد که این هم از آن دست
کنجکــاویهایی است که دیر یا زود به سراغ ذهن هر جــستجوگری مـیآید و
پـاسخ به آن از سویی آشکار و مثـبت است و از سویی مـهآلود و منـفی .مثـبت
است از این رو که:
پریرو تاب مستوری ندارد
در ار بندی سر از روزن برآرد
یعــنی منــیتوان قــبول کرد که آنهــمه حرف و حکایــتها ،مــیراث دودمــانها،
سپهکـشی و سپـهساالریها ،عـشقها و بـزمها ،نیایـشها و حکمـتها ،تدبیرها و
کـشورداریها را ایرانـیان بتوانـند به خاک بـسپارند و فـراموش کنـند .مخصـوصاً
ایـــنکه در آن روزها دستبهگریبان بـــازسازی هویت خدشـــهدارشدهی خود
بـودند .درنتیجه هم این که اندکمایه حـمایتی پـیدا مـیشد ،این هـمه مـیراث
ارزشمــند از سینهها جاری مــیشد و بهنــحوی و با زبانی تــبدیل به ادبــیات
میگـردید .حاال پهـلوی بـاشد یا عـربی بـاشد یا هـرکدام از لهجـههای فـارسی و
هیــچکدام که منــیشد ،زبانی اختراع بــشود و این کار را بکــند .کــمااینکه
ایـنگونه تال شها هم صورت گـرفت و سراجنام شاهنامه و دیـگر آثار بزرگ بر
بستر زبان فارسی قرار گرفت.
این که فـردوسی میگـوید» :عـجم زنده کردم بدین پـارسی« ،مانع از آن نیـست
که فیاملـثل میگـفت عـجم زنده کردم به این تـرکی یا حتی عـجم زنده کردم به
این عــربی .ایــنها هم اگر شرایطش فــراهم مــیشد ممــکن بود .فــردوسی وقتی
میگــــوید »عــــجم« واقــــعاً منــــظورش عــــجم است .یعــــنی آدمهای گــــنگ
خــوابدیدهای که قادر به تعــریف خواب خود نبــودند .و خواب این گنــگها
همان میراث بزرگ و شکوهمندی بود که از قضا تعبیر هم داشت .یعنی توهم
و خـیال هم نـبود .فـردوسی و حامـیانش این گـنگ را شفا بخـشیدند .یعـنی آن
زبانی را که میجست و منیشناخت به او شناساندند.

بعـضیها خرده میگیـرند که فـردوسی اگر شعوبی بود و ایران و ایـرانی را بزرگ
مـیداشت چرا واژهی حتقیرآمـیز عـجم را بـهکار برده است؟ دقیـقاً به همـین دلـیل
که فردوسی فربهی حکایت را در مقابل الغری زبان دیده و با عمق جان خویش
ملس کرده بود .الغری زبان را ایـنک آماده بود تا شفا دهد .در شاهنامه هم از
تالشهای رودکی و هم از کوشش دقیقی به نام یاد شده است .اینک فردوسی
میخـواست آن کـارهای پراکـنده و نیمهمتام را متام کـند و باروری و تـوانایی زبان
را در یک آزمون بزرگ به منایش درآورد .اما فربـهی حـکایت را هم مـیشد از
البهالی آثار باقیمـاندهی پهـلوی بـیرون کـشید و هم در سینههای مردم انبـاشته
بود .گواههای زیادی داریم که یک نوع ادبیات شفاهی گستردهای در این دوره
وجود داشته است .متـأسفانه از زبان و توان و نواخت این ادبـیات اطالع کافی
در اختـیار نیـست که در هر گـوشهای این بیـانات چـگونه صورت میگرفـته ،اما
محتوای همه کمابیش یکی بوده است و احتماالً دلشورهی همگانی برای پیدا
شدن شکل تثبیتشده و نهایی آن محسوس بوده است.
در تـاریخ گـزیده حـکایتی از مالقات فـردوسی با سه تن از شعرای بزرگ دربار
محمود غزنوی آمده است .این حکایت صرفنظر از ساختگی بودن یا نبودنش
دربردارندهی نکتههای سودمندی است:
)عنصری( در حضرت سلطان محمود بن سبکتکین  ....امیرالشعرا بود.
چون فردوسی از طوس گریخته به غزنین آمد ،عنصری و فرخی و عسجدی
بهتفرّج صحرا بیرون رفته بودند و بر کنار آبی نشسته .چون فردوسی را از دور
۱

دیدند که آهنگ ایشان داشت ،هر یک مصراعی گفتند که قافیهی چهارم
نداشت و از فردوسی مصراع چهارم خواستند که تا چون نداند گرانی ببرد.
عنصری گفت :چون روی تو خورشید نباشد روشن
فرخی گفت :همرنگ رخت گل نبود در گلشن
عسجدی گفت :مژگانْت همی گذر کند از جوشن
فردوسی گفت :مانند سنان گیو در جنگ پشن
و این حکایت مشهور است ....

۱

این حــاضر جوابی از آنرو غافلگیرکنـنده است که ضمن رعایت وزن و قافیه
تلمیح به داستانهای کهن دارد و بدین وسیله قدرت تأثیر مژگانِ محبوب را به

شکل مبالغهآمیزی زیاد میکند .منوط به اینکه افراد این داستان را بدانند .اگر
گــیو سردار محــمود غــزنوی بود و جــنگ پــشن در هــمان اوان روی داده بود،
طبیعی میبود که همه نام او را شنیده باشند و قصهی او را بدانند و این مصرع
فــردوسی به دلــشان بچــسبد و آنرا در یــادها حــفظ کنــند .اما ایــنطور به نــظر
مــیرسد که حــسن تــشبیه فــردوسی با وجود کــهن بودن داستان همچــنان بر
همعصران او آشکار بوده است و این نیست مگر تأثیر همان ادبیات شفاهی که
بدان اشاره کردیم .بدین ترتیب اگرچه شاهنامهی فردوسی یک شاهکار بزرگ
ادبی بوده و هست ،اما متنای همگانی برای فراروییدن چنین شاهکاری چهبسی
که از آن هم بزرگتر بوده باشد.
اما گـفتیم پـاسخ به این پـرسش در جای خود مـهآلود و منـفی است .به عـبارت
دیگر میخواهیم به این پرسش که آیا عجم را )در حوزهی سرزمینهای ایرانی(
مـیشد به زبان دیـگری زنده کرد؟ پـاسخ منــفی بدهیم .گـفتیم که هر زبانی
ممـکن بود تـاریخ و اسطورههای ایـرانی را بر خود حـمل کـند .اما شرط موفقیت
آن را اوضاع زمان تعیین میکرد .پیش از این معلوم شد که زبان فارسی چگونه
رقبای خود را از میدان بدر کرد  .اکنون باید همینقدر افزود که فکر استقالل
فرهنگی با زبان فارسی یکی شد .انگار که ایرانیان ترجیح م یدادند با کلمات
فـارسی این افـکار را در سر خود بپرورانـند و این منیتوانـست تـصمیم فـردوسی و
یا هر تولیدکنندهی دیگری باشد .این تصمیمی بود که مصرفکنندهها گرفته
بودند.
گفــته مــیشود که در آن زمان ایــرانی وجود نــداشت .مــرزها نامعلوم بود و
قدرتهای محـــــلی حـــــکومت و امنـــــیت حدود خود را رقم مـــــیزدند.
مــصرفکنندگان این ادبــیات چه کــسانی بــودند؟ استقالل فرهنــگی در چنــین
محیطی چه معنی میدهد؟
آنچه ادبیات فارسی به ما میگوید ،ایران در آن روزگار وجود داشت .اصالً از
خود شاهنامه معــلوم مــیشود که ایران در رگ و پــوست و استخوان همهی
ایرانیان زنده مانده بود .شاید وطن در معنی امروزی آن نبود .یعنی زادگاهی با
حدود و مـرزهای مـشخص اما وطن در معـنی آرمانی آن بود یعـنی حوزهی بدون
مرزی از قدرت که امنیت میآورد .اینکه فردوسی میگوید

چو ایران نباشد تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
نشان میدهد که »در آن بوم و بر« مفهوم ایران و آرزوی یکپارچگی اقوام ایرانی
وجود داشته است .نباید گمان کنیم زندگی فکری مردم آنروز در منافع قوم و
قبیلهی خـودشان و دار و درخت و گـله و عـلوفه خالصه مـیشده است .حـجت

بر این ادعا ظـهور غزنـویان است و هوشمـندی سلطان محـمود  ۲که خود را از

غالمزادگـی  ۳به سپـهساالری برکـشید و مقـتدرترین پـادشاه زمان خویش شد و
در پی لشکرکشیهای مکرر به هند ثروتهای انبوهی را به غزنین منتقل کرد.
حاال ببینیم این هوشمـندی چیـست .و چه ارتـباطی با آرزوی یکـپارچگی اقوام
ایرانی دارد.

محــمود هر دو طرف را میخــواست ،هم خطــبه و ردای خلیــفه و هم حــمایت
معــنوی ایرانــیان و این هر دو را به دست آورد ،درحالیکه نه عرب بود و نه
فارس .وی به یاری ثـروتهای هنـدوستان به تـوسعهی ادبـیات فـارسی و پرورش
شاعران پـارسیگوی هـمت گمـاشت .شاعرانی که با پـیل صله میگرفتـند و از
طال و نقره اسباب آشپزخانه و مهمانخانه میساختند.
شنیدم که از نقره زد دیگدان
ز زر ساخت آالت خوان عنصری
اندیـشیدن به این که چرا محـمود این وخلرجـیها را در راه اعتالی زبان فـارسی
میکرد ما را به مقصود نزدیکتر میکند .مشهورترین پاسخی که بر سر زبانها
افــتاده است شعر فــارسی را به یک وسیلهی تبلیــغاتی تــشبیه میکــند که در
خدمت مـاشین نـظامی غـزنوی قرار دارد و شوکت و اقـتدار محـمود را با خود به
دنـیای آنروز حـمل میکـند مـثل سینمای هالیوود که امروزه میتـواند زندگی
آمریکایی ،تفکر آمریکایی و خواهناخواه قدرت آمریکا را به همهجای دنیا ببرد.
در این نــگاه ایــنطور به نــظر مــیرسد که شعر فــارسی نخـست آوازهی عظــمت
محمود را به شهرها میبُرد و پس از آن سپاهیان غزنوی رسیده یا نارسیده عمالً
فـاحت مـیشدند .در این تـصویر ابهـامهای زیادی وجود دارد .مهـمتر از هـمه این
که بــسیاری از کشورگــشاییهای غزنــویان در هنــدوستان بود که زبان فــارسی

وجود نـداشت .این زبان تازه پس از لشکرکشیها آرامآرام جای خود را در این
سرزمینها باز کرد.
به نظر میرسد محمود این سرمایه را برای این میگذاشت که از خود در میان
ایرانیان فریدونی بسازد چندانکه فردوسی گفته بود:
بدانگه که بُد سال پنجاه و هشت
جوان بودم و چون جوانی گذشت
خروشی شنیدم ز گیتی بلند
که اندیشه شد پیر و من بر گزند
که ای نامداران و گردنکشان
که جُست از فریدون فرخ نشان
فریدون بیداردل زنده شد
زمین و زمان پیش او بنده شد
کـسب این اعتـبار باعث مـیشد که محـمود عمالً منایـندهی ایرانـیان و فرهـنگ و
زبان فـارسی و استقالل فرهنـگی شرق متدن اسالمی بـاشد .محـمود میدانـست
که فالن قـــصیدهی فــرخی و مــنوچهری در چارچوب دربــارها باقی منیمــاند.
خواهناخواه در میان مردم سرایت میکند و برای او حشمت و احترام میآورد که
هم از رقبای ترکنژاد خود بینیاز باشد و هم خود را به دستگاه خالفت حتمیل
کند.
اگر این گفتـهها را بـپذیریم خودبـهخود باور میکنـیم که نهتنـها روح و روحیهی
مـلی و احـساس استقالل فـکری و فرهنـگی وجود داشت بلـکه آنقدر هم مـهم و
مؤثر بود که به عنوان حربهی سیاسی بهکار گرفته شود.


پاورقیها:
 ۱قافیهی چهارم نداشت یعنی روشن ،گلشن و جوشن تنها سه کلمهای
هستند که چنین قافیهای دارند و چهارمی وجود ندارد .همانطور که

میگویند عشق و دمشق تنها دو کلمهای هستند که چنین قافیهای دارند و
سعدی آن دو را در بیتی به کار برده است:
یکی خشکسالی شد اندر دمشق
که یاران فراموش کردند عشق
 ۲امروزه عادت بر این است که محمود بن سبکتکین را سلطان محمود
بگویند .اما لقب سلطان ،نخستین بار در ضرب سکه برای محمودی دیگر از
همین سلسله بهکار رفته است.

 ۳غالمزادگی صفتی است که گویا فردوسی به محمود داده است و اینجا تنها
بهاعتبار همین روایت آورده شده است وگرنه به نظر میرسد که پدر محمود
در دورهی خود از موقعیت ممتازی برخوردار بوده است.
 ۴جحیم = جهنم

