
  

  

  

  

  

  سقوط طاهريان از منظر ادب فارسي

  

  نژاد ياهللا دبير دكتر بديع

  باد و دانشگاه اصفهانآ استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف

  

  

 سبب ضعف و ،پيدايش نهضتها و تشكالت گوناگون مذهبي و سياسيكه دانيم  خوبي مي ه ب
 بروز همين نهضت ةنتيجده و استقالل ايران درش عرب در ايران ةپاشيدگي حكومت خودكام

 زيرا ؛ طاهر بن حسين بود،طلبان در ابتدا جنبان اين استقالل  سلسله، بدون شك.است آمده فراهم 
 سامانيان و ديلميان جنبش نكرده بودند و در مقابل ، نيست كه اگر صفاريانيگونه ترديد جاي هيچ

 ،رزمين مهد و فرهنگ باستاني اين س، استقالل ايران،دادند العمل نشان نمي يورش بيگانه عكس
 راه بر  قطعاًشدند، طلبان نمي آغازگر نهضت استقالل اگر طاهريان .شد هرگز ميسر و ممكن نمي

 از فرماندهان بزرگ و اليق سپاه ، طاهريانةسس سلسلؤ م،حسين  طاهربن.شد ديگران گشوده نمي
وي نيابت حكومت خراسان را  در پاداش خدمات مأمون عباسي و فاتح بغداد بود كه ة خليفمأمون

  . وي واگذاشته نسل باز نسل بعد 
 ،رسانند  مي، پادشاه داستاني ايران، پشت به منوچهر٢٢ن بزرگ نسب و نژاد وي را به امورخ  

 در بعضي از منابع و ،رو اين دهند و از اي پيوند مي  پهلوان افسانه،برخي نژاد وي را به رستم دستان
بايد وجود دارد كه شك و ترديد ها  نامه گونه نسب اين  اما در.اند  خوانده طاهريان را رستمي،ماخذ

  . نگريستملبه آنها با تأ
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ميرزا محمد . است   عرب خزاعي دانستهة طاهريان را از قبيل، خودكاملابن اثير در تاريخ   

 عقيده و  هم همينالمعارف بستاني ة دايرلف ؤ و مالتواريخ  ةزبدمحسن بن ميرزا محمد كريم در 

  .از اينكه طاهر از خزاعيان نبوده شكّي نيست. اند نظر را عنوان كرده
 از ابودلف پرسيد كه مأمون روزي :نويسد  مياالغانيالشان  ابوالفرج اصفهاني در كتاب عظيم  

از خودشان ابوشيص و دعبل : دانند؟ ابودلف گفت ميان خود شاعر مي خزاعيان چه كساني را از
رغم توجهشان به زبان و   طاهريان علي. مواليشان طاهر و عبداهللا پسر طاهر رابن ابوشيص و از

عري كه طاهر  شرد .اند كرده نژاد و نسبت ايراني خود تفاخر و مباهات مي فرهنگ عربي همواره به
  ١.باليد  حماسه سروده بود نيز به نژاد ايراني خود ميةشيوه ب

 ،است  ده و داراي مقام و منزلتي بودهشط  نامش ثبت و ضب،نخستين كسي كه در تاريخ  
 طبقات ناصريمنهاج سراج در  ن خلكان در كتاب خود وبا. استزريق بن اسعد جد سوم طاهر 

اشعار فراوان   شاعري داشته وةد و قريحسرو  طاهر خود شعر مياند كه نوشتهباره   اينمطالبي در
رغم   علي، خاندان اين سلسلهو نيزسفانه طاهر بن حسين أ مت.است  عربي از او روايت شده

همواره سعي در گسترش زبان عربي داشتند و  بودن به زبان فارسي عنايتي نداشتند و ايراني
يكي از علتهاي . انشا كنندثار منظوم و منثور خود را فقط به زبان عربي آادبا  كوشيدند تا شعرا و مي

 مخالفت آنان با زبان فارسي و ،وام دهندد روشني كه طاهريان نتوانستند به حكومت خود قوام و
عنوان زبان   به،نكه گويش پارسي دريآپيش از . است  بودهفارسي ثار مختلف زبان به آي ياعتنا بي

اند كه با زبان عربي   عرب يا از ايرانياني بودهمعموالًكه  حكام ،رسمي در دربارها معمول شود
 در مكاتبات رسمي و تهنيتهاي  طبعاً،اند بي بودهشنايي داشته و از جميع جهات تابع حكومت عرآ

نوشت ناگزير از   و اگر يك ايراني مطالبي را به زبان خود مينوشتند مي زبان عربي بهاعياد و فتوح 
اگر در همچنين . كرد  استفاده مي، زبان رسمي عهد پيش از عرب بودة كه بازماند، پهلويةلهج

 ،اثر ادبيعنوان  شد، به به فارسي سروده و كتابت مي شعري ،مشرق ايران يا ساير نواحي اين كشور
ثار آثار را از قبيل آن آتوانيم   حتي امروز هم نمي.شد  تلقي نمي،كه قابل توجه عموم ايرانيان باشد

  . ثار ادبي محلي محسوب داريمآنكه از جمله آ مگر ،وريمآشمار  ه رسمي بةادبي لهج
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 از وقتي ،عنوان زبان ادبي و سياسي و علمي  به،نآفتن  ادبي و رسميت ياةمدن لهجآپديد   
وجود  بويه بهتهاي مستقل صفاري و ساماني و ول مستقل طاهري و دهت نيمولامكان يافت كه د

  . مدندآ
هرگز قصد برانداختن زبان رسمي  اند و طاهريان نسبت به زبان عربي عنايت خاص داشته  

قول دولتشاه  هاند و ب ان زبان رسمي درباري را نداشتهعنو  مشرق بهةوردن لهجآعربي و روي كار 
ليمينين از نشر كتب پهلوي هم اسمرقندي رواياتي در دست است كه جانشينان طاهر ذو

اين  به ٣بااللبا لباب محمد عوفي در . ايشان را به زبان دري اعتقادي نبود٢.كردند گيري مي پيش
  . اند  آل ليث حامي جدي زبان فارسي بودهةسل سلكهاست    اشاره كرده و گفتهموضوع دقيقاً

كند كه از   حكايت مي،سياستنامه يا سيرالملوك ، در اثر ارزشمند خودك نظام الملهخواج  
 قانون و دفاتر و امثله و مناشير از درگاه ،وقت سلطان محمود غزنويه زمان خلفاي راشدين تا ب
ارسي از درگاه سالطين عيب بود و درزمان اند و نوشتن امثله به ف نوشته سالطين به عربي مي
 دستور داد تا اين قاعده برطرف شود و امثله را ،ارسالن سلجوقي   وزير الب،عميدالملك كندري

فارسي نوشتند مخالفت با زبان و فرهنگ فارسي در زمان ه از ديوانهاي اين سالطين بار ديگر ب
 كه ، اميرعبداهللا بن طاهر، شخصي كتابي نزدروزي در نيشابور: گويند حدي بود كه مي هطاهريان ب

پرسيد كه اين چه كتابي . ورد و به وي هديه كردآروزگار خلفاي عباسي امير خراسان بود ه ب
 خسرو انوشيروان براي كتاب خوب و جالبي است كه حكما و وامق و عذرا ة قص: گفت؟است

ا مردم تب انداختند و حكم كرد آ كتاب را در تا بالفاصله دستور داد ، اميرعبداهللا.اند جمع كرده
 كه در قلمرو او هرجا نوشته فرمان داد و ندپذيرن و جز به زبان عربي چيز ديگري را بخوانندن آقر

 تا روزگار سامانيان اشعار عجم ،اين جهته  جمله بسوزانند و ب،زبان عجم وجود دارده و اثري ب
  . است  دون نشدهاند م اند و اگر شعري هم گفته را نديده
 هنان در گسترش زبان عربي ازجملآتوجهي طاهريان به فرهنگ و زبان فارسي و سعي  بي  

است و سبب و   عواملي بوده كه در تضعيف و سقوط حكومت اين خاندان نقش اساسي داشته
 زبان ويژه ، به كه حاميان واقعي فرهنگ فارسي،ليث   لآط سقوط حكومت خود را با ظهور يشرا
دانيم كه  خوبي مي ه ب،با اطالعي كه از احوال و افكار يعقوب ليث داريم.  فراهم كرد،اند رسي بودهفا
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. يف حكومت بغداد را داشتعبرانداختن و يا تض يعقوب قصد ايجاد يك دولت مستقل ايراني با
. نواخت  نمي،سرودند يعقوب به شعر عربي توجهي نداشت و شاعراني كه به زبان عربي شعر مي

دانست و همين امر موجب  زبان فارسي را زبان ملي و سياسي و فرهنگي و ادبي اين سرزمين مي
ه د و براي همين توجه بودشو صفاريان تلقي ةعنوان زبان رسمي و ادبي دور  دري بهةكه لهجشد 
 پس از اينكه: تاريخ سيستان ةگفته ب بنا.  كه سرودن اشعار به زبان فارسي معمول گرديداست
سيستان و را فتح كند و قدرت را در ب توانست دست به فتوحاتي در خراسان بزند و هرات يعقو

زبان   شعراي عربمنهدم سازد، و خوارج را بگيردكابل و كرمان و فارس از محمد بن طاهر 
  : است  آمدهتاريخ سيستانند كه ابياتي از آنها در اشعاري به عربي در ستايش او سرود

  ِددعلْ و اَي االفضاِلعقوب ِذ يلكبم    ِدــلالب وِرـصِم الْلَهاَ م اُهللاكر اَدقَ
  ِدـلَ والباِرــن اهللا في االمصر ِمــست    رتهــاس محواه و غيــّ الننمآقد 

مين علت از شاعر و كاتب ه  به، به اشعار عربي توجه و عنايتي نداشت يعقوب اصالًاما  
دست او  ه كه ب،فتح كرمان و فارس و هراتخويش محمد بن وصيف سگزي خواست در 

اي در مدح   اشعاري به فارسي دري بسرايد و او همين كار را كرد و قصيده،است  صورت گرفته
  : سرود مطلع زيرهيعقوب ب

  بنده و چاكر و موالي و سگ بند و غالم  ه و عامــاي اميري كه اميران جهان خاص
مردم ه  كه طاهريان ب،ا از ظلم فرهنگي و ادبي خود رةمردم جامعتا يعقوب ليث سعي كرد   

 شعراي در دوران حكومت آل ليث.  نجات بخشد،زبان عربي تحميل كرده بودنده زمان خويش ب
يعقوب نه تنها با حكومت  ٤. است بسياري پديد آمدند و اشعار قابل توجهي از آنها ثبت شده

كه  هنگامي. يز در ايران موافقت نداشت بلكه با نفوذ زبان عربي ن،اعراب بر ايران مخالف بود
كه من درنيابم چرا    چيزي:شاعران در وصف پيشرفتهاي او به عربي شعر سرودند يعقوب گفت

  .پارسي گفتنده  از اين پس شعر ب و٥تبايد گف
 شعرا در دستگاه يعقوب ،دادند  كه به زبان و ادب عرب تعصب نشان مي،برخالف طاهريان  

توجه يعقوب به تاريخ . نوشتند هاي ايراني را به پارسي مي گفتند و نامه ميبه زبان پارسي سخن 
 المومنين مجالس در .كند  نيز اين موضوع را روشن و ثابت ميشاهنامه و خداينامهقديم ايران و 
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 ٦.تاس   به دستور يعقوب سخن رفتهتاريخ ملوك عجم ةقاضي نوراهللا شوشتري مرعشي از ترجم
ه فقط نفوذ سياسي خلفاي بغداد را پايان داد بلكه استقالل سياسي ايران را ترتيب يعقوب ن بدين

 وي بعدها از طرف سامانيان نيز كاراين . دكرحيا و تقويت امين و برقرار و زبان ملي ايرانيان را أت
 خود را از ديگر ،به توسعه نهاد و ملت ايران با اين اقدام تدريج رو هدنبال شد و ادبيات فارسي ب

  . كردل اسالمي جدا و ممتاز مل
توجهي به فرهنگ و ادب فارسي و گرايش   علت اصلي شكست طاهريان بي،خالصه اينكه  

 با ،كه خوشبختانهبود ان گاعتنايي به بزرگان و شعرا و نويسند بيش از حد به خلفاي عباسي و بي
ه  زبان فارسي ب بار ديگر،بن ليث و  در زمان يعقوب و عمر خصوصاً،مدن صفاريان آروي كار

هاي خود را به فارسي و  اوج درخشش و تابندگي خود رسيد و شاعران اشعار و سروده
  .وردندآاين زبان فراهم ه ثار منثور خود را بآنويسندگان 
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