
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

بر سرزمینـشان که  رپایی  اریخ دـی یان در ـت ادبی ایراـن دستاوردهای  به متام  که  است   روشن 
داشتهاند، منـیتوان ادبـیات فـارسی را اطالق که   گـذشته و گـسترهی مـرزهای جغرافـیایی 
 کرد. از طرف دیگر غیرایرانیانی بودهاند و هستند که ادبیات فارسی را تولید کردهاند و
که سرمـشقِ به منونـههای بـسیار درخـشانی نـیز برمـیخوریم  گاه   درمـیان کـارهای ایـشان 

نویسندگان و سرایندگان ایرانی میباشد.

زبان فـارسی حوزهی  که در  ادبی ایرانـیان و غیرایرانـیانی  به آفرینـشهای  خود را   چـنانچه 



 کار کردهاند محدود کنیم، هنوز به یک تقسیمبندی و محدودیتِ دیگری نیاز داریم.
نامِ «فــارسی ِ زیرِ  تا سنگنــوشتههای هخامنــشیان   وگــرنه مــیتوان ادبــیاتِ فــارسی را 
 باستان» و ادبیاتِ پهلوی (فارسیِ میانه) تعمیم داد. فارسی همچنین مادرِ کهنسالی به
 نامِ اوستا دارد که در یک نگاهِ کلی میتواند نخستین آفرینشها در ادبیاتِ فارسی تلقی

شود.

 اما مراد  از ادـبیاتِ ـفارسی اـغلب ـمحدود است به «ـفارسیِ نو» که به آن «ـفارسیِ دری»
هاند. و آن مجـموعهی آثارِ ادبی است که از قرنِ سوم ـهجری نخـست در شمال  هم گفـت
قرنِ  هـفـتم شکل ـگـرفت و در  سرزمینهای اـیـرانی  سرعت در ـسـراسر ِ  با   شرقی ِــایران و 
اقوامِ ـمــغول ـمــیشد در اوجِ اسبان  سمِ  این ادـبــیات ـلــگدکوبِ   درحالیکه ـخــاستگاهِ 
 شکوفاییِ خود بود و با وجودِ  ویرانیِ سراسریِ سرزمینهای فارسیزبان همچنان تا بیش
که در همـین اوان آفـرید هـنوز و همیـشه در آثاری  باقی مـاند و  این اوج  سال در  صد   از 

صدرِ انگشت شمار آثارِ طرازِ اولِ ادبیاتِ جهان قرار دارد.

است که یاتِ ـفارسی دـیگر به این اندازهها بازنگـشت. اما تا این زمان باقی و ـهمان   ادـب
یان به آن میگوـیند و می نوـیسند. همچـنین در تاجیکـستان و افعاـنستان و  اکثریتِ ایراـن

بخشهایی از ترکمنستان نیز رواج دارد.

پیدایش

ـاریک را نخِ ـب ـند و هیــجانانگیز دارد. نخــست چــند  آغازی ـت ـارسی  ـیات ـف   ازقــضا ادـب
هدایت میکنـند. موادِ منفـجره  طرفِ  به  کوچکی را  شعلهی  که مـیسوزند و   میبینـیم 

این مواد گرداگردِ یک انبار باروت قرار دارند. 

که ــسی  ــسندگانِ فارسینوـی ــارسیگو و نوـی سرایندگانِ ـف رودکی از مجـــموعِ  ــبل از   ـق
 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 محمدـبنوصیف سگزی که در ـتاریخِ سـیستان به ـیادگار ـمانده و دور نـیست
که اولین شعر فارسی باشد. 

قول سمرقندی از  ـظامی ـعـروضی  ـقالهی ـن آنچه در چهارـم ـبا از جمــله  ـیتیِ زـی  چــند دوـب



) نقل شده است:۲۱۹حنظلهی بادغیسی (وفات 

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

) که به صدبار خواندن میارزد۲۲۱همچنین دو بیت از محمود وراق هروی (وفات 

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 لیثِ
 صفاری بوده است که حدودِ سالهای زندگیش را معلوم میکند. مرگ او قبل از سال

 هجری اتفاق افتاده است.)۳۰۰

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

هها ـهمان ـنخهای ـمشتعلی ـهستند که به موادِ منـفجرهای چون شاهنامهی  اـمثال این منوـن
این سمرقندی (اواسط  رودکیِ  اشعارِ  دیوانِ  سوم) و  قرن   منـثور ابواملـؤید بلـخی (اوایل 

قرن) رسیدند. کسانی در مورد حجم کارِ رودکی چنین می گویند

شعر او را برشمردم سیزده ره صدهزار

وزن

داستانِ ضمنِ  بود. در ـتــاریخِ سـیــستان  بودن آن    وـیــژگیِ دومِ  ادـبــیاتِ دری آهنـگــین 
دلکشی از پیدا شدن اولین شعرِ فارسی میگوید:



تا پارسیان بودند سخنِ ایشان به رود باز گفتندی بر طریقِ خسروانی

بد است و ال روزگار ـسـاسانیان  بزرگ  مراد از ـپـارسیان، درـبـارهای کـوچک و   در ایـنـجا 
ایرانیان مرفهی که  جتملی داشتهاند. 

 اما این نکته خودـبهخود سـرشتِ آهنگـین و وزنـطلبِ ایراـنیان را ـنشان میدهد. سـرشتی
انداخت و غول شعر را چـنان به جانِ ادـبیات ـفارسی حتی بر داستاننوـیسی ما سایه   که 

افکند که گهگاه معنای شعر با ادبیات یکی شد.

عرب در ساخنتِ ـبیت، یان با استفاده از عروضِ ـعربی و تقـلید از شیوهی رکنـبندیِ   ایراـن
گاه ـبــیسابقهای میریخـتــند و در ـکــمالِ  کلـمــههای ـفــارسی را در قاـلــبهای ـمــرسوم و 

شگفتی از سازگاری و زیباییِ آن لذت میبردند.

ارسی را آمدنِ ـیکی از اوزان ـف وجود  به  ضمنِ حـکایتی خـواندنی  سمرقندی در   دولـتشاه 
چنین شرح میدهد

بر خلـفای که  دیارِ عـجم اول کـسی  که در  صفار  که یعـقوبابنلیث   حـکایت میکنـند 

داشت و لیـث بود، ـپسری  کرد او  خروج  دوست مـیداشت. روز ِعـید۲بنیعـباس    او را 
هبازی یا تُـشلهبازی). اـمیر به سر کوی  آن کودک با ـکودکانِ دـیگر جوز ـمیباخت (تیـل
به گو جوز  ساعتی باـیستاد، ـفرزندش جوز ـمیباخت و هـفت  رزند  به متـاشای ـف  رسید و 
یرون رانده بود) و ـیکی ـب تاد (یـعنی نوبت ـفرزند بود و او هـفت گوی را در سوراخها   اـف
گو جانبِ  به  سبیلِ رجعالقهـقرا  بر  جوز  پس از حملهای آن  شد   جَـست، امـیرزاده ناامـید 
 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) ـمصرعی دـیگر بهتقطـیع  است که پایهی آن بر آـهنگ ال الی الی الی ـنهاده شده 
نام ـکـردند. ساختند و دوـبـیتی  یک ـبـیت دـیـگر ـمـوافق آن  این ـمـصرع اـفـزودند و   ـمـوافق 
 چـندگاهی دوبیتی میگفـتند تا اینکه لفظ دوـبیتی نیکو ندیدند. گفـتند که این چـهار
رباعی ـمــشغول به  اهالیِ ـفــضایل  رباعی ـمــیشاید گـفــنت و ـچــندگاه  است.   ـمــصراع 

۱بودند .... 
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پس به طور خالصه میتوان گفت ادبیات فارسی با دو خصیصه  زیر آغاز شد

- رشد ناگهانی۱

- غلبهی شعر و کالم آهنگین۲

خراسان

ایران پیـکانی به  اعراب  یک ـمـربع ـتـصور کـنـیم ـتـصویر حملهی  صورتِ  به  ایران را   اگر 
است که یکی از گوشههای شکل را نشانه میرود

اقوامِ که  بود  این پـیـکان ـقـرنها دروازهی ـیـورشها و چـپـاولهایی   درست نقطهی مـقـابل 
شکل میگـرفت حوزه  این  که در  این مـربع میگـشودند. متدنهایی  به   ترک و ترکـمان 
داشتهاند و زاویه  این  به  اشکانیان، سـاسانیان) هـمواره چـشمی   (مـادها، هخامنـشیان، 
حدود مـستقر میکـردند. این  سربازخانه در  سالح و  خود را از   احیـاناً امکـانات نـظامی 
ظاهراً در امنـترین که  ایران را  اعراب از نقطهی مـقابل حمـله کـردند و پایتختِ   وقتی که 
 نقطهها ساخته شده بود گشودند، طبیعی بود که دربار و وابستگانِ آن به سمت مقابل
روهای مـقاومتِ یان، نـی پس از شکـستِ قطـعیِ ایراـن که   فرار کـنند. همچـنین طبیعی بود 

نظامی و غیرنظامی در همان حوزه متمرکز گردند. 

که بود  این مقاوـمـتها ـپـیدایشِ اوـلـین دوـلـتهای ـمـستقل از خـلـفا   ـیـکی از نتیـجـههای 
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

دستِ به  ـگری  ـعد از دـی ـکی ـب که ـی ـرانی  استانهای اـی عرب در  استقرار حــکام ِ   پس از 
 مسلمین میافتاد تا شکلگیریِ اولین دولتهای مستقل در شرقیترین استانها، ایرانیان
موقعیت هویتِ ـمـلی و فرهـنـگی و همچـنـین ارـتـقاء  برای ـمـرمتِ   روشهای مختـلـفی را 

اجتماعی خود آزمودند. سیاههی زیر برخی از این کوششها را نشان میدهد:

. تألیفِ  متونِ  پهلوی۱

. نهضتهای سیاسی برعلیِه اعراب۲

. نفوذ در میانِ  دولتهای محلی و مرکزی اعراب۳

. ترجمهی متونِ پهلوی به عربی۴

. سرودن شعر به زبانِ عربی و تألیفِ کتابهای تاریخ جهان۵

. حمایت از خلیفهی چهارم علیابنابی طالب و خاندانِ او۶

. حمایت از جریانهای مذهبی ِ مخالف با خلفا (زیدیه، اسماعیلیه، امامیه ...)۷

. اجرای آیینهای ایرانی۸

. شبیه کردنِ بعضی از آیینهای مسلمانی به آدابِ ایرانی۹

و سراجنام:

. نهضتِ عظیمِ زبان و ادبیاتِ فارسی۱۰

 با دقت در سیاههی باال تـفاوتهایی را می توان ـبرشمرد. به ـنظر ـمیرسد بـعضی از این
سرزمینهای اشغالگر در  قومِ  یک  طبیعیِ حـضورِ لـشکر و دولتـمردانِ  نتیجهی   عـوامل 
به آیـیـنهای سنتهای ـمـسلمانی  کردنِ  شبیه  یا  اجرای آیـیـنها   اشـغـالشده بـاشد. مثالً 

ایرانی و یا سرودنِ شعرهایی به زبان عربی از این قبیل است.

یان (به زور یا به ـمیل )به آـیین جـدید وقتی که میداـنیم شمارِ زیادی از ایراـن  مخصـوصاً 
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
قوتِ پذیرشِ بـعـضی از ـنـقاط  خود و  با انـتـقادِ از ـگـذشتهی   و ـتـقویتِ احــساسِ ـمـلی را 

مسلمانان می طلبد.

به شعر  سرودنِ  به عـربی،  ترجمهی مـتون پهـلوی  عرب،   مثالً نـفوذ در مـیان دولتـمردانِ 



زبانِ عربی و حمایت از علی از این جمله است.

هروشنی سخن از ـمخالفت دارند و جنبهی ملیگـرایانهی آن آشکار  ـبرخی از ـعوامل اما ـب
تألیف مـتونِ مذهبیِ ـمخالف یا  اناتِ   است. مثالً نهـضتهای سـیاسی یا حـمایت از جرـی

پهلوی از این جمله میباشند.

  سال هیچ عاملی به آن اندازه مؤثر نبود و در ـعمل۲۵۰اما هر چه بود در طول ـبیش از 
این مـهم ارسی از عـهدهی  یاتِ ـف زبان و ادـب دهم یعـنی  که عـاملِ  یروز ـنشد  اندازه ـپ  به آن 
رانی میداـنستند و هویت اـی رآمد. هم مردم این رویداد را آخـرین شانسِ خود در داشنتِ   ـب
خود سامانیان تـقویتِ آن را تکیـهگاهِ حـکومتِ  صفاریان و مهـمتر از آن   هم دولـتهای 
 میدیدند. اینجا بود که همهچیز برای گشودنِ دروازهی ادبِ فارسی بر پاشنهی لهجهی

دری یعنی لهجهی شرقی و زیرِ حمایتِ آلِ سامان فراهم شد.

 جلد اول تاریخ ادبیات صفا۱۷۳صفحه 

انفجار

 آنچه ما به ـتشبیه «انـفجارِ بزرگ» خـواندهایم، حـجم باال و ناگـهانیِ ادبِ ـفارسی است
(حدود  ـاصلهی صــدساله  یک ـف تا ۳۲۰که در  یک دورهی۴۲۰  پس از    هــجری) و 

این انفـجار ندهی  است. مناد و مناـی آمده  دید  حران، تغیـیر و خامـوشی ـپ  دویسـتسالهی ـب
برای ورود به است که  بهتفـصیل از او سخن خواهیم گـفت. اـینک   رودکی سمرقندی 

بحث باید دو زمینهی مهم این انفجار را بشناسیم. 

الف: عوامل فکری 

رتری خود احـساس ـب مان تـازهیافتهی  هواسطهی اـی  اعراب در هنـگام فـتح قلـمرو سـاسانی ـب
دین اـیـشان را مردمِ غیرِــعرب  زیادی از  عدهی  زمان همـیـنکه  با ـگـذشتِ  اما   داشتند. 
اورها و اعتقـادها را میگـرفت و عـامل احـساس جای ـب قبیله  نژاد و  بر   میپذیرفتـند تکـیه 



 برتری میشد! چیزی که اقتدارِ ایشان به آن بستگی داشت موفقیت یا عدمِ موفقیت در
تازه در مـیان بودنش مـزیت دارد» و  عرب  «عرب بـهواسطهی  که  بود  باور  این   پـیـشبردِ 

اعراب نیز برخی بر برخی مقدمند. 

 معروف است که حجاجابنیوسف سقفی از مسلمان شدن موالیان منع میکرد تا میزان
ایران بود. ازجمـله در  دشواری  کار  رتری  این ـب اما قبوالندن  یدا نکـند!  کاهش ـپ یات   ماـل

سه واکنش مهم در مقابل آن ایجاد شد. 

رشد اسماعیلیه  نخـست استقالل در مذهب بود که موجـبات شیعی شدن و مخصوصاً 
هطور طبیعی ـمخالفت با نژادگـرایی که بر تـعصب و غرور تکـیه دارد  را ـفراهم میآورد. ـب
 به خودگرایی میاجنامد. شیعه و اسماعیلیه در آن روزگار در تدارک این چنین نهضتی
شکل که بـاید بـهسرعت  خود را میطلـبد  یک چنـین نهـضتی ادبـیات مـستقل   بـودند و 
به اسماعیلیه و کـسایی و فـردوسی  به  سینا و ناصرخـسرو  ابن  رودکی،   بگـیرد. گـرایش 

شیعه از این معنی حکایت میکند. 

این باور است که واکـنش در مقـابل تعـصب، از جمـله ـتساهل خـواهد بود.   دوم بدیهی 
 که «همهی ادیان دارای حقایقی هستند و هر یک به نسخهی حکیمی میماند که برای
فا سالها در مقـابل عربگـرایی خـل است» در آن  دستور  عالیترین  حاوی  خودش   مـریض 
هوجود رهگذر ـب آنها از همـین  رسایل مـعروف  شکل میگـرفت. اخواناـلصفا و  ایران   در 
 آمدند. یک تشکیالت سری، که مطالعات و حتقیقات خود را فارغ از هرگونه تعصبی
فارغ از به جــهان  ـگاه  به پــیش میبــردند. ـن ـشهها  صاحبان دانــشها و اندـی به   نــسبت 
خود یای پیـرامون  به دـن طبیعی  به تـبع آن ـنگاهی آزاد و  که  یاتی میطلـبد   ایدئولوژی ادـب
 داشته ـباشد. کـلمات ـباید از پیشزمیـنههایی که بوی تـعصب دارند خالی ـباشد. شیوع
که اـمـکان شوند  که خردـمـندان ـبـهسمت ـمـوضوعاتی ـکـشیده  باعث ـمـیشود   ـتـساهل 
 تـعصب در آن وجود ندارد. ناتورالـیسم مفرّـطی که در ـبامداد ادـبیات ـفارسی میبیـنیم از
شعر گفـنت دقـیقی زرـتشتی و شدن دهـریون، ظـهور زکـریای رازی و  یدا   همینجـاست. ـپ

اوج گرفنت توصیف طبیعت بر این معنی داللت دارد. 

قوم و برای  ـفا  ـنکه خـل ـندگی ـمـیکرد. اـی شعوبیه مناـی سومین واکــنش را نهــضت  اما   و 
 قبیلهی خود، فضیلت ویژهای قائل بودند گروهی از ایرانیان را برآنمیداشت که نه تنها
قبیله را در نژاد و  امروز «اـنـسانیت» بداـنـند و  زبان  به   ـفـضیلت را در اخالص و ـتـقوا و 
استانی، اریخ ـب کردن مـفاخر مـلی و ـت بزرگ  یادآوری و  با   مقـابل آن هـیچ بیانگـارند بـلکه 

خود را فاضلتر و اصیلتر نشان دهند. 

 ـنوشنت تارـیخهای جـهان و ترجمهی ادـبیات پـهلوی به ـعربی ـتاحدی این کار را ـمیکرد.



صورت این ـمـهم  ـیان  ـانهای محــلی ایراـن حوزهی ـیـکی از زـب سراجنام میباـیـست در   اما 
 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 

است. ذهـنی (خـواسنت) و عیـنی رشته از عـوامل   هـرگونه انقالب اجتـماعی مـوقوف دو 
که ـگــذشت عــامل فــکری این نــوشته عــامل ذهــنی را هــمانطور  ما در   (توانــسنت). 
هجای عـامل عـینی انـتخاب کـردهایم. این  ناـمیدیم. هماکـنون ـعنوان «عـامل سـیاسی» را ـب
حوزهی عـمومی مـباحث کردن ـبحث و کـشیدن آن از   تغیـیر در عـناوین بهعـلت مـحدود 
 اجـتماعی به موضوع خاص ادبیات است. باری در توضیح این ـعامل باید گفت: تـبلور
 ناگهانی ادـبیات فارسی بدون سرمایهگذاری دوـلتهای ـمستقل سیاسی که یکی پس از
که شد  این شکوفایی محـقق  سراجنام در خـراسان  بود.  شکل میگرفـتند ممـکن ـن  دـیگری 
قرار موقت  اقامتی  رودکی بهـقصد  وقتی  داشت.  مالی الزم را  اسی و   البـته ـپشتوانهی سـی

بود همراه شاه حرکت کند چهل شتر وسایل او را حمل میکردند! 

 هیچوقت در هیچ دورهای و در هیچ کجای دنیا شاعران آنقدر گرامی نبودند که در این
صورت میگـرفت. کـسانی با ـتشریفات خـاصی  انها  ودهاند. عـبور اـیشان از خیاـب  دوره ـب
 دورباش و کورباش میگفتند تا مبادا چشم نااهلی بر شاعر دربار بیافتد. امیر چغانی در
 اوـلین دیدار خود از سخـنسرای مـفلس سـیستانی اجازه داد که او چـهل اسب از داـغگاه
سرودن قطعهای است که امروز به کـسی برای   خارج کـند. و این در ـمقام ـقیاس ـمثل آن 

دستگاه فورد ـموستنگ  جایزه چـهل  ین   ۱شعر یا ـتصنیف قطعهای ـموسیقی بهعـنوان اوـل

آنطور کرد بـلکه  شرایط عـینی انقالب را محـیا  ها  این ـفضای عجـیب نهتـن  ـتقدیم کـنند. 
دهد. هـیچ خود اختـصاص  به  ما را  شاعران  امروز دلانگیزتـرین خاطـرههای  تا  که   شد 
 نوـیسنده و شاعری نـیست که حکاـیتهای بازـمانده از شاعران این ـعصر 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) 
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زبان و خط ِ پهلوی

طرف کرد. از  باز  خود را در بـین ایرانـیان  جای  زبان ایـشان نـیز  ایران  به  اعراب   با ورود 
 دیگر زبانها و لهجههای محلی نواحی مختلف بهعلت از بین رفنت قدرت مرکزی قوت
اسداری مـیشد. اگـرچه از زبان پهـلوی ـتوسط مـوبدان زرـتشتی ـپ  میگرفتـند،همچـنین  
 میان این سه رقیب سراجنام یکی از آن زبانهای محلی بر کرسی نشست. اما هم عربی و
زبان با حملهی مـغول  نکه  تا اـی دادند.  ادامه  خود  به حـیات  هنوعی   هم پهـلوی هـریک ـب
آثاری ازندهی مطـلق رقابت گـردید. اما تا این اوان  شد و ـب رانده  ایران   پهـلوی بهکـلی از 
به نواحی  صورت میگـرفت و در بعـضی  زبان آفـریده مـیشد، ترجمـههایی از آن  این   در 
 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: 

که هماکـنون  کرت  دین  عادات و عقـاید و۹ جـلد از ۷الف:  است. در  باقی    جـلد آن 
تاریخ آیین زرتشت. 

رسید» به ایـرانشهر  که  هزاره  هزاره  «اندر گـزند  نام  به  که فـصل مهـمی   ب: بندهـشن 
دارد و برخی از داستانهای کهن ایرانی را در آن جمع کرده است. 

  کلمه است و قصهی مسافرت شخصی به آن جهان۹۰۰۰ج: ارداویرافنامه که حدود 
 و متاشای بهشت و جهنم و شرح خاطرات اوست. این کتاب بهحلاظ موضوع بر شاهکار

دانته (کمدی الهی) تقدم دارد. 

ایران و بـیــشتر از آن در شرق  که در  است  هم ـمــوجود   الـبــته ـکــتب مـتــعدد دـیــگری 
هندوستان تألیف شدهاند. 

ناتورالیسم

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

- ناتورالیسم ۱



- مثبتگرایی و شادی ۲

- سادگی (طبیعی بودن زبان) ۳

- گرایش به تاریخ و داستان ۴

ناتورالیسم 

که در آن هـرگونه نظـمی است. و آن بـاوریست  ما در اـیـنجا ناتورالـیـسم فـلـسفی   مراد 
 باالتر از طبیعت یا نفی میشود یا نادیده انگاشته میشود. بهاینترتیب ناتورالیسم یکی
به آن مـــسلک دهـــریون که در آن دوره  است  ساده و ابـــتدایی ماتریالیـــسم  انواع   از 

میگفتند. 

 که بر این پرده سرایید ۲ای هفت مدبر 

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 
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زی مرد خردمند شما راستگوایید 

(ناصرخسرو) 

موج بزرگ ـمـیشود.  طبیعت   در ـنـگاه ناتورالـیـستی ـخـواهناخواه جـلـوهها و زیباـیـیهای 
ستارگان در شعر این رآمدن و فرورـفنت   شورانگیز ـتوصیف گـلها، ـمرغان، کوه، دریا و ـب
یک حلقهی فیـلم خود بهمـثابهی  به قـصاید و مثنـویهای  شاعر  که   دوره چـنان میمنـاید 
که از است دلانگـیز  هر بـیت عکـسی  خارج مـیشود و  ذهن او  که از دوربـین   مینـگرد 

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 

  هجری) این۴۷۵اگر قابوسنامه را یکی از نتایج ادبیات این دوره بدانیم (سال تألیف: 
 مثبتگرایی و جواناندیشی را در آن بهخوبی میبینیم. گفتوگویی صمیمانه در چهل
ورزیدن و نرد و عـشق  شطرن و  مزاج  اندر  خود  با فـرزند  پدری  که در آن  باب   و چـند 
 چـوگانزدن و جنوم و هـندسه و ـعفو و ـعقوبت و مـهمانی دادن و شناخنت حـقوق دـیگران
سخن میگـوید. در مـقام مقاـیسه کـتاب «نامـههای بزرگ دـیگری  هر چـیز کـوچک و   و 

جواهرلعلنهرو با خامن گـاندی  دخترش» که در آن  با۱۲پدری به    ساله سخن میگـوید 
 متام زیبایی و صمیمیتی که دارد از باب ـهمسنگ و همآهنگ شدن دو ـنسل 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) 

توجه کنـیم. شاعران ـتـرکزبان ـنـوشتهاند  که نویـسندگان و  به ـنـوشتههای ـفـارسی   اگر 
ونهی درـخــشان آن را در ـجــایجای که من است   ســرشار از لــطافت و ـعــواطف عمـیــقی 
به توجه کنـیم  به نـوشتههای فـارسی هـندیان  اگر   خمـسهی نـظامی میبینـیم. همچنـین 
خود درحد اعالی ظرـفیت  زبان  یک  گویی از  تو  است  رمز و راز  پر   شکل چـشمگیری 

استفاده کردهاند. 

با است و  آموخته  که از ـمـدرسه  مادر  نه از  زبان را  موارد گوـیـنده  این  هر دوی   اما در 
سر طـیف یک  باال را  اگر تـوصیف  است.  شده  بر آن چـیره  داشته  که   قریـحه و نـبوغی 
شاعران ـسندگان و  زبان نوـی بود.  ـگر خــواهد  سر دـی این دوره در  نثر  شعر و  ـریم،   بگـی
بوده ساده و غـیـرادبی اـیـشان  روزمره و گفـتـارهای  زبان گفتوـگـوهای   ـخـراسان آن روز 

است لذا بههمان اندازه ناپرداختگی و خشونت دارد. 

است است که سنگی بزرگ را در قلهی کوهی گـذاشتهاند. این سنگ پر   گویی چـنان 
خواهیم عدها  است. ـب به حـرکت درآورده  زلزلهای آن را  سطوح خـشن.  یز و  زوایای ـت  از 
صیقلخوردهای گرد و  به قلـوهسنگهای  سنگ چـگونه  این  ستر جویبـارها  که در ـب  دید 
زهر ـطـنز و مـتـسخر انـبـاشته ـنـشدهاند واژههای آن ـهـنوز از  اما اـیـنک  شد.   بدل ـخـواهد 
ـندهی «شادی» تداعیکـن ـیاندازد و واژهی  «شب» مـن یادِ  به  شنونده را   کلمهی «روز» 

«غم» نیست! اینک منونهای از خشکی و ناپرداختگی در زبان رودکی 

جهانا چه بینی تو از بچگان 

که گه مادری گاه مادندرا 

 باید تو را نه ستون ۴نه پادیز 

نه دیوار خشت و نه زآهن درا 
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داستان 

گرایش به تاریخ و داستان 

است که شعر ما را به  همچـنین از دـیگر مشخـصات این دوره قوت گرـفنت قالب مـثنوی 
اسطورههای کـهن که حکاـیتها و  تاریخی  ترجمهی مـتون  جوشمیداد و  انسرایی   داسـت

را بازآفرینی میکرد. این معنی بر دو خصیصهی ادبای این عصر انطباق داشت: 

 نخـست اـینکه با روحیهی شعوبیگری و احـیای افـتخارات ـباستانی سازگار بود و دـیگر
اصلی ناقالن  که  مردم  سلیقهی  به  بودن  بودن ادبــیات و نــزدیک  طبیعی  با   ایــنکه 

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:

 موستنگ را فقط به این دلیل انتخاب کردم که هممعنی با اسب است.۱
 هفت مدبر = خورشید، عطارد، زهره، مریخ، کیوان، ارانوس و قمر۲
 ماندر = مادراندر = مادرخوانده۳
 شمع ساختمانی، چوبی که زیر سقف و دیوار میزدهاند۴
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رودکی

  اگر ادب فارسی - آنطور که گفته شد - شروعی انفجاری داشته است، ناچار
آیا چـنین چـهرهای در اشیم.  مواجه ـب کار  تدای  نوابغی در هـمان اـب با ظـهور  اید   ـب

بامداد ادبیات فارسی وجود دارد؟

مروزی (ف ؟)، قرن چــهارم هــجری را مــیتوان مــسعود  شاخص    چهــرههای 
رودکی (ف ۵۲۳شهید بـلـــخی (ف   )، ابوامـلـــؤید بـلـــخی (ف ؟)،۹۲۳)، 

ـــــقی (ف  مروزی (ف ۹۶۳دقـی ـــــسایی  ـــــمی (ف ۴۹۳)، ـک  )۳۶۳) و بلـع
 دانست. در  میانِ ایشان کارهای رودکی را میتوان نبوغآمیز پنداشت . پیش از
این ما در  چرا هیـچیک از نثرنویـسان  که  بدانیم   بـررسی شخـصیت او بجـاست 
امروز تا  آنچه   ـمـقام نـیـستند. ـمـرحوم ـبـهار در سبکشـنـاسی میـگـوید: «ـبـنابر 

حتقیق کردهاند قدیمیترین نثر فارسی چهار کتاب است:

شاهنامهی ابومـنــــــــــــــــــــــــــصوری (۱ ) ۶۴۳- ـمــــــــــــــــــــــــــقدمهی 
طبری (۲ ترجمهی تفــــــــــــــــــــــــــــــــــسیر   -۶۵۳ (
طبری (۳ ــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ  ترجمهی ـت  -۶۵۳ (
)»۲۷۳- حدودالعالم مناملشرق الیاملغرب (۴

فی حـقایق اضافه کنـیم، یعـنی االبنـیه  این لیـست  به  هم   اگر کـتاب پنجـمی را 
به ـعـهد مـنـصوربننوح صحت انـتـساب آن  که ـبـهقول ملکاـلـشعرا «در  دویه   اال



اولی طراز  ادبی  کار  اییم، هـیـچکدام  توجه من آثار  این  ام  به مت است»، و   ـتـردید 
نیستند!

 مقدمهی شاهنامهی ابومنصوری که شاید قدیمیترین نثر فارسی موجود باشد،
خبر مـیدهد. باارزش  بزرگ و  کار بـسیار  یک  که از  است  ورقپارهای   درواقع 
طرف سپهـساالر خـراسان که از  است  وزیری   ابومنـصور معـمری نویـسندهی آن 
هر به جمعآوری کتابشـنـاسان و تارـیـخدانان از  مأمور   «ابومـنـصور ـعـبدالرزاق» 
تا «کی نخــستین»  است ـمـگر حــکایت گــذشتگان را از  شده   گــوشهوکناری 
پس از ـفـراهم گردآوری ـکـند. ابومـنـصور  آخر ـمـلوک ـعـجم  شهریار»   «ـیـزدگرد 
که قـسمتهایی از آن در ـمـقدمهی بر آن نـوشت  این مجـموعه ـمـقدمهای   آمدن 

بعضی از شاهنامههای فردوسی آورده شده و به دست ما رسیده است.

زمان پنهاـنــند و امروز ـپــشت ـپــردههای ـغــبارگرفتهی   مـتــأسفانه آن ـکــوششها 
دسترسی و قضاوت دربارهی آنها مشکل بلکه غیرممکن است.

 اما ترجمهی تفسیر طبری که درواقع ترجمه و تفسیر قرآن در هفت جلد است،
است و اگـرچه از یک سـلسله  اگـرچه از ـفارسی ـبسیار ساده و لطـیفی ـبرخوردار 

 ، نهاـیتا از سطح یک۱ـنزاعهای عـقیدتی و بحـرانهای مـعرفتی حـکایت میـکند 
ـهشمار ـبوغآمیز ـب ادبی ـن اثر  یک  ـتوان آنرا  اوز منیـکـند و منـی خوب جت  ترجمهی 

آورد. 

فرق طبری  با تفـسیر  این ـحـیث  اما از  طبری)  (ترجمهی تـاریخ   تـاریخ بلـعـمی 
است، یک مــرجع نــگاه منــیکرده  به  صرفا  این ترجــمه   میکــند. بلعــمی در 
 دربارهی اخبار مربوط به ایران حساستر بوده و غیر از این بهدنبال خالصه کردن
ام کار ـمـستقل اجن یک  شده   زیادی ـمـوفق   کل مجــلدات چـهـلگانه. بهـمـیزان 
 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
زبان و ادبــیات فــارسی برای  آثار  این  است. اگــرچه هــریک از  ـشری نــبوده   ـب
است هگونهای  آنها ـب زبان و کالم  اما   بهمـثابهی یک گنجینهی ـبیبدیل ـهستند 

که از یک حتقیق علمی توقع میرود. 

عالیه و حکـمـــتهای عاـمـــیانه،  داستانپردازی، بهرهـگـــیری از حکـمـــتهای 
 استفاده از تشبیه و استعاره و سمبل و هرچه به کار خلق آثار ادبی درجهی اول
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رودکی شد و از آن ـمـیان  سوق داده  طرف کالم مـنـظوم  به  این دوره   ـمـیآید در 
 برجـستهتر از دـیگران چه بهحلاظ ـتقدم و ابـتکار و چه بهحلاظ حـجم و کمـیت و

چه بهحلاظ کیفیت قد برافراشت

شعر به ـنسبت نـیما به  است  کل ادب ـفارسی کـمابیش شبیه  رودکی به   ـنسبت 
سر او کــسانی در درحالیکه پــشت  شعر نیــما نــگاه کنــیم،  به  اگر   معــاصر. 
تاده اساز، ساده و پیشپااـف است ـن  اندازههای سعدی اـیستادهاند کـارهایش ممـکن 

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

جواهر که  روزگارش امتـیازی دارد  برای مخاطـبان  ناپختهی نیـما  کار  نحال   بااـی
 تراشخوردهی حافظ ندارد. فرق این است که حافظ خود را در امواج میبیند و
امواج ایــستاده و حافظ منقــلب و پرـیــشان در مــیان  ساحل،  خود را در   نـیــما 
 تنهاست. فریاد میزند «از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود». در این حال
است. نامردی  بد  روزگار  که   است  پس مـعـرکه  شما میـگـوید: کالـهـتان   به 
روزگار فـریب جـنگ شیوهی چـشم  یادی منیکنـند  شبانه»   «معـاشران ز حـریف 

دارد و در گردش خود تا نخواهد کسی را بهمیان ره منیدهد.

است. هم گـفــته  غایت زـیــبایی  به  این ـحــرفها را زده بـلــکه   حافظ نهتـنــها 
سایهی او مخــفی مــانده زیر  که بگــوید  ـعد از او هــرکس خــواسته   چــندانکه ـب

است. حاال نیما میخواهد زیر این سایه نباشد حرفهای تازهای دارد.



عدهای خوابیـدهاند و یک  گاه میکـند میگـوید  مردم ـن به  ستاده و  ساحل اـی  در 
 خواب ایشان آرامش را از چشم من میبرد. من شبپایم و کارم هنوز متام نشده
خودم را در ـکـنار باغچهی  هم  ـپایم.  ـاید ـهـمه را ـب ام مـنـیشود. ـب  و هـیـچوقت مت
با است و  شدن  غرق  درحال  که ـکـسی  امواج را  هم ـمـیان   ـکـشت هـمـسایه و 

دستهای خستهی خود بر موج میکوبد و سایهها را از دور میبیند ...

 این مواضع تازه، بدعت بلکه اختراع میخواهد و نـیما در اندازهای بود که این
ـمادبهنفس را از طــرفی و آن ـسلط و اعـت این ـت حاال  دهد و داد.  ام   اختراع را اجن
 افکار تازه و ابتکارها را از طرف دیگر و سوم منطبق بودن بر خواست اهل زمانه
هم مـثل رودکی  رودکی بـرسید.  به  تا  صدبرابر کنـید   را بگیـرید ده بـرابر بلـکه 
 نیما گاه اشعار سبک و بیمزهای دارد. وزنش روان نیست. چیزهایی میگوید
سرخس حوالی  ظاهرا در   که آدم از خــــواندن آن خــــندهاش میـگـــیرد. مثال 

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

طبیعت را یات رنگـارنگ  وصف جزـئ ما طبیعتگـراست و  ین مـثل نـی  وی همچـن
باعث که میکـند ایـمان دارد. همـین ایـمان  کاری  به   فریـضه مـیداند و مـثل او 
ـصیده در شود. ـق ـلف و مــوضوعات مخـتـلف وارد  ـبهای مخـت که در قاـل  شده 
غزل بـگـوید. ـپـند و حـکـمت بـگـوید و  مدح و مرـثـیه بـگـوید. مـثـنوی ـبـسراید، 

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 

 ۲کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی

 و این غیر از آنکه منزلت رودکی را در چشم یکی از نوابغ شعر جهان میرساند
خود میکـند و سـراسیمه جای  که امـیر را از  است  سخنوری  قدرت   یادآور آن 

  حجم کار رودکی بهتنهایی از مجموع کارهای مولوی،۳رهسپار بخارا میکند
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کرد فـردوسی و روایات را بـتوان قـبول  اگر بعـضی  است و  حافظ بیـشتر   خـیام و 
هجز چـند که ـب است  حالی  افزود و اینهـمه در  به لـیست  هم مـیتوان   سعدی را 
ـیار ـگویی دراخـت ـما و اـل ـبل راهـن ـسلهای ـق ـیاتی از ـن اندک اـب  شاعر معــاصرش و 
ــنکه گفتـــهاند در بود. اـی ساخته  آنچه  بود  ساخته  خود  است.  ــداشته   ـن
عرب) میدانـسته از شاعری (ادبـیات  بوده و فـنون  قرآن را حـفظ   هفـتسالگی 
اما در اشعارش ـنشانههای چـنین دلـبستگیهایی دیده  چـنان ذـهنی بـعید نـیست 
 مـنیشود بـلکه کامال واـبستگی به گفتگـوهای مردم و آـهنگ کالم اـیشان آشکار
 است. مخصوصا در رباعیهای 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



هسال ۴   تازه از صفاریان به۴۲۲ «رودکی احـتمال میرود در زمانی که ـبخارا ـب
 سامانیان تعلق گرفته بود، بهدنیا آمده باشد. والدتگاه او رودک در جایی میان
 ـبخارا و سمرقند واقع بود و چنان میمناید که مستقیما در حوالی سمرقند بوده

است.

ید این گفـتار توـل ما معـرفی میکنـند.  به  مادرزاد  کور  رودکی را  سان   تذکرهنوـی
 شک کرده است. مخصوصا اگر هنرمندی این شاعر را در وصف کامل تصاویر
آثار شگفت و فوقالـعادهی  زندگی و فـراوانی  به  شادی او را نـسبت   زندگی و 
که نتــواند چــیز کوری  که  کم احتــمال میرود   وی را درنــظر بگیــریم بــسیار 
رودکی آثار  صنعتی گرانـبـهاترین ـقـسمت  کرده ـبـاشد. از ـنـظر   بنوـیـسد ـفـراهم 
آدمی کامال مــطابق احســاسات  که  اوست  ـکه مــغازالت   مــدایح او نـیـست. بـل
شاعر ـغـزلسرای ـنـشاطانگیز، توجه و  جالب  شاعر شادیـپـسند ـبـسیار   است، 
 ـبسیار ـظریف و پر از احسـاسات است. چون رودکی با عـقاید آزاد و ـهواخواهی
 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
شهید بدبینی ماـنـند گـفـتار  به  رودکی، اندـیـشهها و ـپـندهایی آمیخــته  آثار   در 
این اندـیــشهها در نزدـیــکی ـپــیری و هـنــگامیکه شاید  دیده ـمــیشود.   بـلــخی 
 توانگری او بدل به تـنگدستی شده منو کرده ـباشد. ـمیتوان فرض کرد که این
پس از است.  بوده  به سرـگـذشت ـنـصر دوم  رودکی ـبـسته  زندگی   حوادث در 
شاد به آن  دربار  رودکی در  که   آنکه امـیر قرمـطی را خـلع کـردند مـقام افـتخاری 
برای روزهای فـقر و تـلخ پـیری دیـگر چـیزی  رسیدن  فرا  با  رسید.  به پـایان   بود 
جوانی سپـریشده خوش گـذشته و  روزهای  آنکه بـهیاد  جز  بود   رودکی منـانده 

بنالد و مویه کند.»

اینک چند منونهی کوتاه :

قسمتی از یک قصیده در وصف بهار

خورشید ز ابر تیره دهد روی گاهگاه 

۵چو نان حصارئی که گذر دارد از رقیب
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یک چند روزگار جهان دردمند بود 

۶به شد که یافت بوی سمن باد را طبیب

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 

۷سار از درخت سرو مر او را شده هجیب

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 

 یوسف را بعمر اندر ۸سه پیراهن سلب بوده است
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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 

۹نصیب من شود در وصل آن پیراهن دیگر

پاورقیها:

  برای منونه در مقدمهی کتاب اشارهی جذابی است به داستان استفتاء از۱
 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.
  بعضی گمان میکنند اشارهاش به تیمور است. برای تفصیل رجوع شود به۲

حافظنامه ذیل همین بیت
 چهارمقالهی نظامی عروضی سمرقندی۳
  کل این پاسخ بهاختصار از بخش رودکی از کتاب «تاریخ ایران و ادبیات و۴

تصوف آن» بهقلم خاورشناس احتاد شوروی آ - کریمسکی نقل شده است.
  خورشید هر از چندگاهی چهرهی خود را از پشت ابر آشکار میکند مثل۵

زندانیای که حواسپرتی نگهبان را میپاید و از زندان به بیرون سر میکشد.
 تصحیح میکنم: به شد که یافت «باد سمنبوی» را طبیب۶
  از این بیت معلوم میشود سنت جواب گفنت سازها در موسیقی یا ساز و۷

خواننده از روزگار رودکی معمول بوده است.
 سلب بوده است = تنپوش بوده است۸
  اشاره دارد به پیراهنی که برادران یوسف خونآلود برای یعقوب آوردند و۹

 پیراهنی که زلیخا پاره کرد و پیراهنی ک در پایان برای یعقوب آوردند و چشم
او از بوی آن روشن شد.
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                            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

)۳۳۱) و نصری (۳۰۱) و احمدی (۲۹۵اسماعیلی (
)۳۸۹، ۳۶۶) و دو منصور (۳۸۹، ۳۵۰) و دو عبدامللک (۳۸۷، ۳۴۳دو نوح (

کرده ـبــودند. ــبان را از ـکــرنش و زمینـبــوسی ـمــعاف   این ـپــادشاهان دانشـمــندان و ادـی
 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
چون دقیـقی، داریم و ـنـامهایی  سراغ   شد و در همـین دوره از نخـستین زن ـفـارسیگوی 

کسایی و عبداهللبنمقفع را میشنویم. 

با  پس از۳رودکی مـعـاصر  اسماعیل،  این لـیـست،  یک  شمارهی  فرد  بود.  ـفر اول    ـن
شمارهی  فرد  با  این نـصر  رسید و۳برادرش نـصر (و  قدرت  به  فرق دارد)  فوق    لیـست 

کرد. بهغـیراز ایران عمالً تـثبیت  سامانیان را بهعـنوان پـادشاهان بـخش بـزرگی از   دولت 
 دربار مرکزی دولتها و شبهدولتهایی را میبینیم که عمالً تابع آل سامانند: آل عراق و
امرای ـچــغانی و یا  شاران غرـجــستان در غرـجــستان، آل مـحــتاج  خوارزم،   مأمونیه در 
یا سپهـساالران داشتند و  یا مـناطق مـستقلی دراختـیار  گروه  هر  که  سیمجوری   خـاندان 
 متنفذ و صاحبدولتی بودند. هرچه بود همهی این دولتها کمابیش پاسدار شاعران و
 دانشـمندان و نوـیسندگانی چون ابوعلی سینا، ابورـیحان، اـبوسهل ـمسیحی، و ابوالفرج
عراق از داشتند مـثل ابوـنصر  دست  خود در عـلم  گاه  ودند.   سگزی (استادِ عـنصری) ـب
سامانی شـعـرشناس و ـادشاهان  ـرسیاق ـپ بود و اـغـلب ـب ـاضیدان و مـنـجم  که رـی عراق   آل 



قرار هر شـمـشیری ـکـتابی  حوزه درـکـنار  این   کـتـابدوست ـبـودند. ـمـیتوان ـگـفت: در 
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»» 

به ترجــمه از توجه  سویی و  دین از  این علمـپـروریها، آزادی و ـمـسامحه در  سایهی   در 
پس از اـیـشان دقـیـقی و رودکی و بلـعـمی و  شکوفای  که ـعـصر  شد  باعث   سوی دـیـگر 
ـوصیف ـابل ـت با جــرقه و انفــجار ـق ـارسی  ـیات ـف ـگر ادـب ـنک دـی آید. اـی ـهوجود  ـردوسی ـب  ـف
که پرـفـشار در اگر ـبـهدیدهی متثیلاندـیـشانهای بنـگـریم لکوموـتـیوی را میبیـنـیم   نـیـست. 
 مسیر سامان دادن به اولین حماسهی ادبی تاریخ خود درحرکت است. این است تصویر
 ادب ـفارسی در نخـستین ـگامهای خود. ـباید توجه داشت که این لکوموـتیو از اـیستگاه

بلعمی میگذرد. 

سامان ـهـمچون ـنـسبت ـخـاندان برـمـکی به آل   بلـعـمی کـیـست؟ ـنـسبت ـخـاندان بلـعـمی 
پدر یـعـنی ابوالـفـضل داریم:  بزرگ  سامانیان دو بلـعـمی  به آل ـعـباس. در دورهی   است 

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 

 و گرامی داشتند ۳گرد کردند
تا بسنگاندر همی بنگاشتند

که دست ـبــهوقوع پـیــوست  سترگ دـیــگری از هـمــین  کار  زمان بلـعــمیِ دوم   اما در 
بزرگ است از ـتـاریخ  ترجمهی آزادی  که  است. ـتـاریخ بلـعـمی  دست   ـخـوشبختانه در 

طبری و در مقدمهی آن آمده است: 

 بدان که این تاریخنامهی بزرگ است که گرد آورد ابوجعفر محمدبنجریربنیزیدالطبری
خویش را، دستور  که مَـلِک خـراسان ابـوصالح منـصوربننوح فـرمان داد   رحمتهاهللعلـیه، 
 ابوعلی محمدبنعبداهللالبلعمی که این نامهی تاریخ تازی پسر جریر کرده است. پارسی

گردان هرچه نیکوتر. چنانکه اندروی نقصانی نیوفتد. 

شیوا ترجمهی  این  شخص بلـعـمی در  رشحهی ـقـلم  آیا  که  است  ما ـپـوشیده  بر   امروز 
ـشان که ـن است  ـیهایی  ـاید ناهمگوـن آنچه قطــعی میمـن یا خــیر.  وجود دارد   هیچکــجا 
اما هـمـهجا است.  صورت گرـفـته  به ـتـفاریق و ـتـوسط گمـنـامان مـتـعددی  کار   ـمـیدهد 
هحق از او دارد. در همـین خود را ـب نام  است و  این کـتاب نشـسته  سر  بر   سایهی بلعـمی 
اید باز ـب که  طبری  ترجمهی تفـسیر  بود.  شرف ـتکوین  هم در  سترگ دـیگری  کار   اوان 
ما حـفظ منوده برای  که آن را  داشت  روزگار  صبر و حـوصلهی  سپاسگزاری را از   کـمال 
دستور به  ــاسان و  ــرگان و قرآنشـن ــوسط جمـــعی از خـب این ترجـــمه اگـــرچه ـت  است. 
 منصوربننوح صورت گرفت، اما منیتوان باور کرد که چنین کار مهم و بحثانگیزی از

کنف حمایت ابوعلی بلعمی بهکلی بینیاز بوده باشد. 

زبان ابوعلی بلـعـمی از  سامانی مخصــوصاً ابوالـفـضل و  وزیران  شاهان و   باری ـحـمایت 
 فارسی و توجه به تولید ادبیات در حوزهی این زبان باعث شد که این حرکت پرموجتر
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مؤثری در ـعـرصهی تبلـیـغات اهرم  قرن پـنـجم ماـنـند  آغاز  که در  طوری  شود،   و ـتـواناتر 
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
بود. این کـتاب را بیـاوردند از بـغداد چـهل مُـصحف  راست، و   بـزبان پـارسی و دری راه 
سید مظـفر سوی امـیر  اوردند  بود، و بـی سنادهای دراز  با  تازی و  زبان   این کـتاب نـبشته ـب
دشخوار پس  ناسمعیل رحـمةاهللعلیهماجمعین.  وصالح منصوربننوحبننصربناحمدـب  اـب

  کردن آن بزبان تازی و چنان خواست که مَرین۲آمد بر وی خواندن این کتاب و عمارت
 را ترجمه کند بزبان پارسی. پس علمای ماوراءالنهر را گرد کرد و این ازیشان فتوی کرد
این ـکـتاب را ـبـزبان ـفـارسی گرداـنـیم. گفـتـند روا ـبـاشد ـخـواندن و ما  که   که روا ـبـاشد 
 نبشنت قرآن بپارسی مر آنکس را که او تازی نداند از قول خداوند عزّوجل که گفت: و
 ما ارسلنا من رسولٍ اال بـلسان قومه گفت من هیچ پیغامبری را نفرستادم مگر بزبان قوم
 او و آن زبانی کایشان دانستند. و دیگر آن بود کاین زبان ـپارسی از قدیم بازدانستند از
اسمعیل پـیـغامبر (ع)، ـهـمه پـیـغامبران و مـلـوکان زـمـین بـپـارسی روزگار  تا   روزگار آدم 
 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. 

است و هر هـفت مجـلد خـواندنی  این مـنت دلـکش جـایجای  ونه از  ئهی من برای ارا �� 
دامن دلها  داستانها را در  شوق تعقــیب  است و  دلپذیر  ساده و  نثر آن   مخصــوصاً 
 ـمیزند. در اـینجا منونهای از مجـلد چـهارم در تـفسیر سورهی ـمریم ذکر میکـنیم و باقی

را به مطالعهی مستقیم عالقهمندان وامیگذاریم: 

ـیرون بود. و ـب زنی  بود. او را  مرد عــمران  نام آن  بود و  مردی  اندر،  به مــیان عــبّاد   و 
زنش پذیرفـتند که  بیتامـلقدس ـهمی ـباشیدند. و زن ـعمران بار برگـرفت. پس ـعمران و 

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
شد و گـفت: رسید غمگـین  بدو  خبر کـشنت بوـمسلم  چون  پس   خـواستهی ـبسیار بود. 
 حق بومسلم بر من واجب است که من این خواسته را همه به طلب خون بومسلم خرج

) ۱۰۹۳کنم. و چون خواسته مناند، جان بدهم. (مجلد دوم صفحهی 
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پاورقیها:

  تعبیر همقطاران رودکی مأخوذ است از توضیح زیر از کتاب تاریخ ادبیات فارسی۱
تألیف هرمان اته ترجمهی رضازادهی شفق: 

  میالدی نوشتهاند در دربار سامانیان،۹۵۴«در حلقهی رودکی، که مرگ او را در 
 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

 در نسخهای عبارت آمده که دلنشینتر است.۲
  گرد کردن به هرگونه زبان صراحتاً بهمعنی ترجمه کردن است و همین امر نشان۳

 میدهد که این مختصر ابیات باقیمانده از کلیله و دمنهی رودکی ستایشی از بلعمی
است.

از پیدایش تا رودکی

سنجش و مرحلهی  که ـمــیتوان آن را  بود  یک مرـحــله   این دوره ـبــهدرستی 
جاندار و پـرتوان فـرصت اما  درونمایهی نهفـته  یک   شنـاسایی نامـید. تـوگویی 
زبانی که  پر از حـــکایت  دلی  ــشه و  پر از اندـی خاطری   ظـــهور میجـــست. 
 میخواست. رسیدن به این زبان و باور کردن آن البته زمان و جتربه میطلبید که

http://www.aftab-magazine.com/articles/2007107.html#f3
http://www.aftab-magazine.com/articles/2007107.html#f2
http://www.aftab-magazine.com/articles/2007107.html#f1


این زمان و این جتربه در همین مرحله طی شد. 

ـارسی دری زبان ـف ـلی  هر دلـی به  اگر  که  این  ـیآید  ـنجا ـپـیش ـم که اـی  پرســشی 
حداقل یا  زبان  کار را در  یا کـسی مـثل او،  ردوسی  آیا ـف هایی منـیشد،   گزینهی ـن

لهجهی دیگری صورت میبخشید؟ 

 ـپاسخ به این ـپرسش  ـمشکل  است. اما به ـنظر ـمیرسد که این هم از آن دست
هر ـجـستجوگری مـیآید و ذهن  سراغ  به  یا زود  دیر  که  است   کنجـکـاویهایی 
سویی  مـهآلود و منـفی. مثـبت است و از  آشکار و مثـبت  سویی  به آن از   پـاسخ 

است از این رو که: 

پریرو تاب مستوری ندارد 
در ار بندی سر از روزن برآرد 

ـانها، ـیراث دودـم ـتها، ـم حرف و حکاـی که آنهــمه  کرد  ـبول  ـیتوان ـق  یعــنی مـن
تدبیرها و زمها، نیاـیشها و حکمـتها،  هساالریها، عـشقها و ـب  سپهکـشی و سـپ
راموش کـنند. مخصـوصاً خاک ـبسپارند و ـف به  یان بتواـنند   کـشورداریها را ایراـن
خود هویت خدشـــهدارشدهی  ــازسازی  دستبهگریبان ـب روزها  ــنکه در آن   اـی
این هـمه مـیراث اندکمایه حـمایتی پـیدا مـیشد،  که  این  هم  درنتیجه  ودند.   ـب
به ادبــیات زبانی تــبدیل  با  جاری مــیشد و بهنــحوی و  سینهها   ارزشمــند از 
یا هـرکدام از لهجـههای فـارسی و یا عـربی بـاشد  حاال پهـلوی بـاشد   میگـردید. 
کار را بکــند. کــمااینکه این  اختراع بــشود و  زبانی  که منــیشد،   هیــچکدام 
بر بزرگ  آثار  شاهنامه و دیـگر  سراجنام  صورت گـرفت و  هم   ایـنگونه تالشها 

بستر زبان فارسی قرار گرفت. 

 این که ـفردوسی میگـوید: «ـعجم زنده کردم بدین ـپارسی»، مانع از آن نـیست
 که فیامـلثل میگـفت ـعجم زنده کردم به این ـترکی یا حتی ـعجم زنده کردم به
وقتی بود. ـفـردوسی  شرایطش ـفـراهم ـمـیشد مـمـکن  اگر  هم   این ـعـربی. اـیـنها 
آدمهای گــــنگ است. یعــــنی  ـــظورش عــــجم  ـــعاً مـن  میگــــوید «عــــجم» واـق
خواب این گـنـگها خود نـبـودند. و  خواب  به تـعـریف  قادر  که   ـخـوابدیدهای 
 همان میراث بزرگ و شکوهمندی بود که از قضا تعبیر هم داشت. یعنی توهم
شفا بخـشیدند. یعـنی آن این گـنگ را  بود. فـردوسی و حامـیانش  هم ـن  و خـیال 

زبانی را که میجست و منیشناخت به او شناساندند. 



رانی را بزرگ  بـعضیها خرده میگـیرند که ـفردوسی اگر شعوبی بود و ایران و اـی
یل به همـین دـل قاً  است؟ دقـی هکار برده  چرا واژهی حتقیرآمـیز عـجم را ـب  مـیداشت 
 که فردوسی فربهی حکایت را در مقابل الغری زبان دیده و با عمق جان خویش
هم از دهد. در شاهنامه  زبان را اـینک آماده بود تا شفا   ملس کرده بود. الغری 
 تالشهای رودکی و هم از کوشش دقیقی به نام یاد شده است. اینک فردوسی
زبان وانایی   میخـواست آن کـارهای پراکـنده و نیمهمتام را متام کـند و باروری و ـت
هم مـیشد از اما فربـهی حـکایت را  به منایش درآورد.  بزرگ  آزمون  یک   را در 
مردم انبـاشته سینههای  هم در  آثار باقیمـاندهی پهـلوی بـیرون کـشید و   البهالی 
 بود. گواههای زیادی داریم که یک نوع ادبیات شفاهی گستردهای در این دوره
کافی یات اطالع  این ادـب نواخت  توان و  زبان و  أسفانه از  است. مـت داشته   وجود 
اما انات چـگونه صورت میگرـفته،  این بـی هر گـوشهای  که در  یار نـیست   در اخـت
 محتوای همه کمابیش یکی بوده است و احتماالً دلشورهی همگانی برای پیدا

شدن شکل تثبیتشده و نهایی آن محسوس بوده است. 

دربار بزرگ  شعرای  تن از  سه  با  اریخ گـزیده حـکایتی از مالقات فـردوسی   در ـت
 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

 ۱دیدند 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 

 ۱و این حکایت مشهور است .... 

قافیه رعایت وزن و  ضمن  که  است  جوابی از آنرو غافلگیرکنـنده   این ـحـاضر 
 تلمیح به داستانهای کهن دارد و بدین وسیله قدرت تأثیر مژگانِ محبوب را به
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 شکل مبالغهآمیزی زیاد میکند. منوط به اینکه افراد این داستان را بدانند. اگر
بود، ـشن در هــمان اوان روی داده  بود و جــنگ ـپ سردار محــمود غــزنوی   گــیو 
 طبیعی میبود که همه نام او را شنیده باشند و قصهی او را بدانند و این مصرع
به ـنـظر اما اـیـنطور  به دـلـشان بچــسبد و آنرا در ـیـادها حــفظ کـنـند.   ـفـردوسی 
بر داستان همچــنان  بودن  وجود ـکـهن  با  که حــسن ـتـشبیه ـفـردوسی   ـمـیرسد 
 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. 

به عـبارت است.  خود مـهآلود و منـفی  جای  رسش در  این ـپ به  اسخ   اما گـفتیم ـپ
 دیگر میخواهیم به این پرسش که آیا عجم را (در حوزهی سرزمینهای ایرانی)
زبانی هر  که  بدهیم. گـفتیم  کرد؟ پـاسخ مـنـفی  زنده  زبان دیـگری  به   مـیشد 
موفقیت شرط  اما  خود حـمل کـند.  رانی را بر  اسطورههای اـی اریخ و  بود ـت  ممـکن 
 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 میدادند با کلمات
 ـفارسی این اـفکار را در سر خود بپروراـنند و این منیتواـنست ـتصمیم ـفردوسی و
 یا هر تولیدکنندهی دیگری باشد. این تصمیمی بود که مصرفکنندهها گرفته

بودند. 

بود و نامعلوم  وجود نــداشت. مــرزها  زمان ایــرانی  که در آن   گفــته مــیشود 
رقم ـمــــیزدند. خود را  حدود   قدرتهای مـحــــلی ـحــــکومت و امـنــــیت 
استقالل فرهـنـگی در چـنـین چه ـکـسانی ـبـودند؟  این ادـبـیات   ـمـصرفکنندگان 

محیطی چه معنی میدهد؟ 

 آنچه ادبیات فارسی به ما میگوید، ایران در آن روزگار وجود داشت. اصالً از
استخوان همهی ایران در رگ و پــوست و  که  شاهنامه معــلوم مــیشود   خود 
 ایرانیان زنده مانده بود. شاید وطن در معنی امروزی آن نبود. یعنی زادگاهی با
 حدود و ـمرزهای ـمشخص اما وطن در مـعنی آرمانی آن بود یـعنی 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 ـعلوفه خالصه ـمیشده است. حـجت

سلطان محـمود است و هوشمـندی  ادعا ظـهور غزنـویان  این  خود را از۲بر  که    

شد و۳غالمزادگـی خویش  زمان  ادشاه  به سپـهساالری برکـشید و مقـتدرترین ـپ   
 در پی لشکرکشیهای مکرر به هند ثروتهای انبوهی را به غزنین منتقل کرد.
 حاال ببینیم این هوشـمندی چـیست. و چه ارـتباطی با آرزوی یکـپارچگی اقوام

ایرانی دارد. 

هم ـحـمایت هم خـطـبه و ردای خلـیـفه و  طرف را میـخـواست،  هر دو   مـحـمود 
نه بود و  عرب  نه  درحالیکه  دست آورد،  به  هر دو را  این  ـیان و   مـعـنوی ایراـن
پرورش ارسی و  یات ـف وسعهی ادـب به ـت یاری ثـروتهای هـندوستان  به   فارس. وی 
صله میگرفتـند و از یل  با ـپ که  شاعرانی  ارسیگوی هـمت گمـاشت.   شاعران ـپ

طال و نقره اسباب آشپزخانه و مهمانخانه میساختند. 

شنیدم که از نقره زد دیگدان 
ز زر ساخت آالت خوان عنصری 

زبان فـارسی این وخلرجـیها را در راه اعتالی  چرا محـمود  که  این  به  شیدن   اندـی
 میکرد ما را به مقصود نزدیکتر میکند. مشهورترین پاسخی که بر سر زبانها
که در وسیلهی تبلـیـغاتی ـتـشبیه میـکـند  یک  به  شعر ـفـارسی را  است   اـفـتاده 
 خدمت ـماشین ـنظامی ـغزنوی قرار دارد و شوکت و اـقتدار محـمود را با خود به
زندگی امروزه میتـواند  که  هالیوود  سینمای   دنـیای آنروز حـمل میکـند مـثل 
 آمریکایی، تفکر آمریکایی و خواهناخواه قدرت آمریکا را به همهجای دنیا ببرد.
شعر ـفـارسی نخـست آوازهی عـظـمت که  به ـنـظر ـمـیرسد  این ـنـگاه اـیـنطور   در 
 محمود را به شهرها میبُرد و پس از آن سپاهیان غزنوی رسیده یا نارسیده عمالً
این وجود دارد. مهـمتر از هـمه  زیادی  این تـصویر ابهـامهای   فـاحت مـیشدند. در 
زبان ـفـارسی که  بود   که ـبـسیاری از کشورـگـشاییهای غزـنـویان در هـنـدوستان 
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 وجود ـنداشت. 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 

یان و فرهـنگ و ندهی ایراـن که محـمود عمالً مناـی باعث ـمیشد  این اعـتبار   کـسب 
اشد. محـمود میداـنست اسالمی ـب شرق متدن  استقالل فرهـنگی  ارسی و   زبان ـف
باقی منیمــاند. چارچوب دربــارها   که فالن ـقــصیدهی فــرخی و مــنوچهری در 
 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. 

ها روح و روحیهی که نهتـن یم  باور میکـن هخود  پذیریم خودـب هها را ـب این گفـت  اگر 
 ـملی و احـساس استقالل ـفکری و فرهـنگی وجود داشت بـلکه آنقدر هم ـمهم و

مؤثر بود که به عنوان حربهی سیاسی بهکار گرفته شود. 

 

پاورقیها:

  قافیهی چهارم نداشت یعنی روشن، گلشن و جوشن تنها سه کلمهای۱
 هستند که چنین قافیهای دارند و چهارمی وجود ندارد. همانطور که
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 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 

  امروزه عادت بر این است که محمود بن سبکتکین را سلطان محمود۲
 بگویند. اما لقب سلطان، نخستین بار در ضرب سکه برای محمودی دیگر از

همین سلسله بهکار رفته است.
  غالمزادگی صفتی است که گویا فردوسی به محمود داده است و اینجا تنها۳

 بهاعتبار همین روایت آورده شده است وگرنه به نظر میرسد که پدر محمود
در دورهی خود از موقعیت ممتازی برخوردار بوده است.

 جحیم = جهنم۴
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