
  

  

  

  

  

  وب ليث صفاري در حفظ و احياء زبان فارسيقنقش يع

  
  دل عليرضا پيري زنده

  
  

  چونكه فرصت همچو ابر است و نمو    دل فرصت غنيمت بر شمــر زنده
 

  مقدمه

كه فرهنگ پرمدعاي عرب همچون  زماني  اين باور است كه آن بحث محوري اين پژوهش بر
ش داشت ي خوة ايران را در زير سيطر خطه و كالًلش اينيكرد و قبا تمدن غرب ادعاي كذايي مي

اي از  ر گوشه د١.دكر  مطرح مي، كه درواقع نوعي برتري نژادي بود، خود را»ةمطوع«و نهضت 
 تهاجم فرهنگي آن ةنام يعقوب ليث صفاري قد علم كرد و دست رد بر سين همردي ب ايران بزرگ

 ةقاد داشت كه نابودي زبان فارسي نشاناو اعت«. قوم زد و درصدد تقويت فرهنگ خودي برآمد
كجي به فرهنگ ايران است و بايد از آن دوري جست و خوديها بايد با  ضعف ملي و نوعي دهن

نگريهاي مهم و دقيقي است كه فقط و فقط   اين يكي از ژرف٢.يكديگر با زبان خودي حرف بزنند
و ديگران از چنين طرز تفكري و بس  برده بود  اي چون يعقوب ليث صفاري بدان پي عيارزاده

  .ت گفتن آن را نداشتندئبهره بودند يا حداقل جر بي
 به ،سرود  كه با او به زبان بيگانه شعر مي،اش مقابل شاعر همشهري اعتراض يعقوب، در«  

كه سير ادب ايران را دنبال  كه امروز نيز كساني چنان. اي بخشيد غيرت ملي ايرانيان جان تازه
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، كنند ميان فارسي را در ايران يا در هر بخشي از امور تحقيق و پژوهش ب و كساد ز رواج،كنند مي
پندارند و توجه پادشاه يا  دليل قوت و يا ضعف غيرت ملي در آن دوران و در آن سرزمين مي

  .»شمارند و يا برعكس عالقگي او به ايران مي ياميري را به زبان تازي دال ب

ه حد اعالي بلوغ فكري خودش رسيده بود و عالوه بر آن در دوران صفاريان، ايران ب«  
شد و هم دولت و ملت،  نوعي ايجاد تفاهم و وحدت فرهنگي در بين دولت و ملت احساس مي

عرب دانسته و رابطه و پيوند زبان  اسالم را از ته دل و جان پذيرا بودند و آن را جدا از مليت
عنوان زبان علم و زبان دين و زبان فهم  ان عربي را بهتازي را جدا از تهاجم فرهنگي انگاشته و زب

 نيز كه آغازگر جرقه و ،شك يعقوب ليث صفاري  بي٣.» قبول داشتند و عميقاًمعارف ديني، قلباً
بنابراين او به قصد ايجاد . پروراند اي را در سر مي  چنين انديشه،مشعل فروزان ادب فارسي بود

 . سيستان مبادرت ورزيد و شروع به فعاليت كردخصوصاًاستقالل سياسي و فرهنگي ايران و 
اما ليثيان .  درك كرده بودندرا عميقاً  اين احساسي بود كه هم ليثيان و هم سامانيان آن،رحاله به

 صفاريان، .نهادند  بغداد گردن ميتپروراندند ولي سامانيان به خالف  را در سر مي»تامه«استقالل 
 و اين دشمني توأم با آگاهي از اوضاع و احوال .ندعباس بود  بني دشمن سرسخت،ويژه يعقوب هب

  .، بودگذشت و شرايطي كه در ايران آن روزگار مي
اند، بنگريد   بر غدر و مكر بنا كردهعباسيان حكومتشان را«اند كه  به نقل از يعقوب ليث آورده  

 چه ،به ايشان كرده بودندهمه خدمت كه  آن  با،كه با ابوسلمه و ابومسلم و برامكه و فضل سهل
  ٤.»كردند

  

  يعقوب دشمن زبان عربي نبود

دوست و  يكي آنكه يعقوب مردي ايران: اشاره شود اساسي ة دو نكتبهاكنون جاي آن است كه 
 اين البته. بودالعباس و خالفت ايشان   از تسلط دولت بنيرهايياش   و انديشهبودطلب  استقالل
 از حكومت بيزاريش همانند ، به شعر و ادب عرباش هانديشبدان معني نيست كه مطلب 
معتقد نبود كه گاه   سياستمدار و تيزبين بوده و هيچالًيعقوب فردي كام . بوده باشد،عباسيان

د و يا ن باش داشتهيا اطفال نبايد نام عربي تعطيل شود وهاي درسي زبان و ادبيات عرب  حوزه
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 و از  بودبلكه چون او مردي عيارپيشه و آهنگر. ي باشدتماماً به زبان فارسهاي نماز جمعه  خطبه
 )زبان فارسي (اش  زبان مادريو بهاعتنا  اي نداشت، به شعر عربي بي ادب و فرهنگ عربي بهره

 كه دانستن آن در ، عقيده داشت كه زبان فارسي و محلي كامالً همين سبب مند بود، به عالقه
كند و دانستن آن نيازي به  ر بين افراد ارتباط برقرار ميهاي روزمره دگفتگومكالمات و صحبتها و 

ملي و هرحال، يعقوب به زبان  به .به آن توجه كرد اول ة بايد در وهل،معلم و مكتب رفتن ندارد
آن انس گرفته و تكلم كرده و الالئيهاي دوران ه  و ببوداش   كه زبان مادري،فرهنگي خويش

شناسي قابل پذيرش  و اين عالقه البته، به لحاظ روان. كرد ت ميبود، مباهاطفوليتش را با آن شنيده 
 همين  به. است كه هر قومي و ملّتي براساس زبان و فرهنگ خود با يكديگر ارتباط برقرار كنند

  .گويند توانست بپذيرد كه مردمانش به زبان قومي ديگر با هم سخن مي دليل يعقوب نمي
  

   تبادل فرهنگيهتشويق يعقوب ب

 كه همانند يعقوب، توجه به زبان و ادب عربي افزون شد، تا جايي حكومت در خاندان قتداربا ا
  ٥. خوبي فراگرفتند را بهديگر شهرياران ايراني ادب و زبان عربي 

 و ضمن حفظ استقالل زبان و ملت خويش، به ترويج زبان ه شدند بدان دلبستكه ييتا جا  
 و گرامي نددربار خود راه داده گوي را ب خنوران تازيزمان س به اقتضايپرداختند و عربي نيز 

از روستاي جي در اصفهاني المتوكلي  ابواسحاق ابراهيم بن ممشاد انن سخنوراي ةجمل  از.ندداشت
به روي   اين  عباسي المتوكل علي اهللا بود، كه ازةاصفهان بود كه نخست دبير و نديم خليف

 به يعقوب يد وبر) معتمد و موفق(ز فرزندان وي پس از متوكل، ااو .  شدمشهورالمتوكلي 
 تا پايان عمر در ظاهراً و كردكه يعقوب ملكهايي را تيول او   و كار او باال گرفت، چندان٦پيوست

 وي در زبان. اند  سخنوران عهد خود در عراق دانستهترين  را بزرگي متوكل.زيستخدمت او 
 يابد كه و درميكند   با يعقوب ديدار مي همين منصب، در المتوكلي.تازي هم دبير بود و هم شاعر

 چنين باره اين در اثر گرانقدرش درسيستاني اعظم . پروراند  در سر مياستقاللة انديشيعقوب 
آيد كه او   كه از جانب يعقوب براي خليفه معتمد فرستاده شد برمي،از شعر المتوكلي«: است  آورده

 ملوك عجم برآيد و سرير امم سيادت جويد و بر ة بر همدرفش كاويانة درصدد بوده تا در ساي
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نشينان دستگاه خالفت بهتر است  خاندان عباسي را براندازد، زيرا در اين شعر گفته شده كه كرسي
دشتهاي سوزان عربستان و خوردن سوسمار ه كه دست از سر مردم ايران و خراسان بردارند و ب

هنگام « : است چنين آمده تاريخ سيستان در ٧.باشندت او ص در غير آن منتظر ضرب ش،برگردند
 گرفتن منشور سيستان و كابل و و... و فتوحات يعقوب ليث صفار در خراسان و گشودن هرات 

مار كردن خوارج، محمد و  و كرمان و فارس از محمد بن طاهر فرمانرواي كل مشرق ايران و تار
   :صيف سيستاني بيت ذيل را نزد يعقوب خواند

  بملك يعقوب ذي االفضال و العدد    و البلدكرم اهللا اهل المصير قد 
چيزي كه من اندر نيابم : عقوب گفتي... ت نياف چون اين شعر بر خواند او عالم نبود، در  

بن وصيف پس شعر پارسي گفتن گرفت و اول شعر پارسي اندر عجم او  چرا بايد گفت؟ محمد
 يعقوب و فتوحات وي در هرات و كرمان و بن وصيف كه در مدح اولين شعر محمد. گفت

است و با مطلع زير   فارس و كشتن رتبيل و عمار خارجي سروده شد كه در تاريخ سيستان آمده
 .شود شروع مي

  ٨ غالم وو موالي و سگ بند بنده و چاكر  ه وعامــاي اميري كه اميران جهان خاص
 :ه پارسي گفتمخلد شاعر ديگر نيز در تأييد همين قضيه، بو محمد بن 

  اده به دل و بر منشتـــشير نه    وا و آدم نكشتـجز تو نزاد ح
  شتِوبه كنش و به منش و به گُ    يير مكي توــزه پيغمبـــمعج
  گويد آنم من كه يعقوب كشت    ار روزي بزرگــر كند عمـفخ

 پندار نيك گفتار نيك:  يعني،اين نكته جالب است كه در اشعار عقايد زرتشتيه توجه ب  
 اين مسئله تأثير عقايد .است  منتهي به پيغمبر مكي نسبت داده شده. است  طور وضوح، آمده هب

كند كه تا  بت ميثادهد و  خوبي نشان مي  زرتشتي را تا اين ايام در زواياي سيستان و افواه مردم به
توان  ا ميهمين عوامل ر. است  هنوز قوانين و اصول زرتشتي بر افكار مردم مسلط بودهآن زمان 
  ٩. تعصب خاص يعقوب براي مخالفت با خليفه و حفظ سنن ملي شمردةسرچشم
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گونه  يچه... ك گيري منبع فوق و نقد آن بايد گفت گفتار نيك، رفتار ني البته در رد نتيجه  
 و عنوان يك ارزش مقبول وجود دارد هي با مالكهاي اسالمي چون تقوي ندارد و هنوز هم بضتناق

  .است   ديني منافاتي بر اعتقادات ديني آنها نداشتهكاربرد الفاظ
  

   تازي زبان و شرق به)سيستان (نيمروزنداشتن علت تمايل 

 بادغيسي، ةترين اشعار فارسي در خراسان و سيستان از طرف حنظل  قديمي،خيبه گواهي تار
ود  سر.ه زبان فصيح دري بودسروده شد كمحمدبن وصيف سگزي و بسام كرد خارجي و غيره 

 پيش از اسالم و يا بعد از اسالم ةرا ساخت كه خواه آن(روايت تاريخ سيستان   بنا بر،كركوي
  ١٠. به زبان دري است نه به زبان پهلوي)بدانيم
 ةي ساسانيان ريشي در زمان فرمانروا است كهميانهاز زبانهاي فارسي ) پارسي نو(زبان دري «  

 ١١.»شد برداري مي اي و ديني از آن بهره ن رسمي، مكاتبهعنوان زبا رفت و به شمار مي زبان ادبي به
 ايستادگي ة در ساي- و زبان جنوب باختري فارس»جبال مادي« ةاين زبان برخالف لهج

زبان ادبي .  توانست هستي خود را پابرجا نگه دارد-برابر نفوذ عناصر زبان عربي سرسختانه در
اي گوناگون غني شد و از نخستين دوران پيدايش، ه رفته با جذب عناصري از لهجه پارسي نو رفته

  ١٢.پيوسته خود را از بند زبان پارسي ميانه رهانيد
دليل دور بودن از مركز  هب«بايد اضافه كرد كه مناطق خاوري، چون خراسان و سيستان،   

 ةكه ابوحفص سغدي، ابوالعباس مروزي، حنظل اميگيعني هن - هشتمةخالفت، از آغاز سد
اي   ويژههاياز امتياز. اند آن ديار پديد آمده محمد ابن وصيف سگزي و ديگران در -بادغيسي

در آن هنگام، كانونهاي زبان عربي در . برخوردار بود، و اين مسئله داراي اهميت فراوان است
 ايراني از ة كه اميران و شخصيتهاي بلندپاي- از روند گسترش زبان فارسيستندور نتوانببخارا و نيشا

 اين اميران »گريز از مركز«چه اين روند با مقاصد . وگيري كنندل ج-كردند شتيباني ميآن پ
  ١٣.»شد ميهماهنگي داشت و با سقوط تدريجي بغداد، تقويت 

 مطالبي دارد كه مؤيد همين ،)بازگشت به خويش( ،مرحوم دكتر علي در اثر گرانقدرش  
چون با ) باختر(وي و حكام آن نواحي رسد كه زبان پهل نظر مي به«گويد  او مي .مطالب است
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 تحت ]خراسان و سيستان[ شرق ةنطقمزودتر از . اعراب و تهاجم فرهنگي تازيان نزديك بودند
 زبان دري در مقابل اين تهاجم ايستاد و ةاند اما علت اينكه انديش تأثير بيگانگي فرهنگي قرار گرفته

 كه اين مناطق چون از نفوذ تسلط اعراب ]كه البته هست[اين علت باشد ه شايد ب. مقاومت كرد
 عدم رغبت رجال و ، ديگر،...)ر اش ورود كمتر لغات عربي است به آن ديا كه نتيجه( ،دور بوده

است و اين قول   زبان تازي بودهه عربي يا عدم آشنايي يا كمتر آشنا بودن ب زبانآن حكام و امرا به 
 يعقوب ليث، ة مثل محمد بن وصيف به توصي،گوي جهت شاعران فارسي ازاين. تر است صحيح

  .»اند هيت را مغتنم شمرده، به سرودن شعر فارسي و مدح اميران پرداختعموق
  

  اهميت سرودن شعر در عصر يعقوب

بهترين وسيله تبليغات بود، . داشترا اي و تبليغاتي   نقش دستگاههاي رسانه،شعر در آن زمان
گذشت، جوانان  دهان و سينه به سينه ميه ن شعر دهان ب آ،گفت وقتي شاعري، شاهي را مدح مي

ترتيب شعر  كردند و بدين كردند و پيران آنها را تشويق مي خواندند و حفظ مي و كودكان مي
 به بالد و اطراف فرستاده شد و شد،اش از سيستان و در زمان يعقوب آغاز   كه جرقه،فارسي

ي كه آغازگر اين جرقه در سيستان يشعرا. يدندخراسانيان اين جرقه را جهت دادند و قوت بخش
 كه ، وصيف سيستاني، فيروز مشرقي و ابوسليك گرگاني در تداوم اين قيام:اند از ، عبارتبودند

، كسائي )پدر شعر فارسي( ابوشكور بلخي، رودكي سمرقندي ، ساماني بودةمصادف با دور
. اعتال بخشيدندرا   سال تالش آندرطي سي، مروزي و دقيقي طوسي و حكيم ابوالقاسم فردوسي

گرفت و  المللي آن روزگار كه زبان عربي بود صورت مي زيستي زبان بين  همةاين تالش در ساي
 نديده انگاشت و در ، فرهنگ عربية زبان عرب و اشاعدرنبايد تأثير متقابل نويسندگان ايراني را 

زبان دين ه بر احساس تعهد كه نسبت ب عالوه ،ايرانيان. شان را محفوظ داشتند ضمن زبان مادري
 در اين هنگام ايرانيان از .شد نيز پاسخ علمي دادند اين توهين كه به آنها موالي گفته ميه  ب،داشتند

 ممتاز و با مهارت تمام بهره ةزبان عربي براي تبليغ سنتهاي فرهنگي خود، همچون يك وسيل
  . بردند مي
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 .كردند ميبرداري   بهره،بان رسمي و خدماتي كشورعنوان ز بهعربي، زبان ايرانيان از   
اي استادانه زبان و ادبيات دشوار عرب را  گونه  و بهسرعت انگيز است كه ايرانيان به شگفت

ي يدوران طالئي فرمانروا( نخستين ة زبان عرب در سدةبسياري از آثار ادبي برجست. فراگرفتند
هاي  گونه ادبيات عرب در راه ايجاد پيوستگي بدين. به كوشش ايرانيان آفريده شد) عباسيان

  .ذاشتالمللي گام نهاد و سرشت نژادي و محدود نخستين را پشت سر گ بين
  

   مشترك شعوبيان و يعقوبةعقيد

آنان آگاهانه . نوشتند  هواخواهان شعوبيان به زبان عربي چيز مي،براساس پژوهشهاي انجام شده
 .، آغاز كردندنام شعوبي هآوردن مسلكي ب ز راه زبان و پديدترين پيكار خود را با تازيان ا بزرگ
فروشي و بيدادگري آنان   تازيان، و غرور و بدرفتاري و برتريةماي برابر خودپسندي بي ان دريشعوب

و انثي و جعلناكم شعوبا و قبايل لتعارفو ان اكرمكم   ايها الناس انا خلقنا كم من ذكريا«:  قرآنةآي
 اسالمي، برابر و ةع ملتها در جامة آيين اسالم همدر. شعار خود قرار دادندرا  »عنداهللا اتقيكم

سبب  شعوبيان به. ايرانيان با تكيه بر اين آيه كار عظيم فرهنگي خود را بنا نهادند. نديكسان
با همة تالش ايرانيان . معروف شدند نيز »تسويه« اهل اعتقادشان به برابري ملتها در آيين اسالم، به

 كاملي نگرفتند و اعراب همچنان فخر و مباهات نژادي ةاز نهضت شعوبيه خويش نتيجنگي، فره
د در گفتارهاي خود از برتري نژاهمين سبب، آنان نيز  به. آن اعتقاد داشتنده  و بستنددان را برتر مي

ر پادشاهان  تاريك تازيان و زبوني آنان در برابةآوردند و از گذشت  بر تازيان سخن به ميان ميايراني
در دانشهاي ديني و حديث و تاريخ  كردند و چون بسياري از ايرانيان در اين زمان ايران ياد مي

درست يا «اسالمي دست يافته بودند براي اثبات مدعاي خود داستانهايي از تاريخ و روايتهايي 
ايشان مجال آوردند و چنانچه تسلط ايشان بر سخن تازي به  مي) ص( از پيغمبر اسالم »نادرست

  ١٤.تاختند داد، به تيغ سخن بر تازيان مي مي
د و در قرن سوم و ش نهضت شعوبيه از قرن دوم هجري آغاز ، گروهي از محققانةعقيد  به  

مستقل مناطق شرقي نظير سيستان و  همچهارم هجري با روي كار آمدن دولتهاي مستقل و ني
 استقالل ة كه انديش، يعقوب ليث صفاري،د آورده شچنانچه قبالً. خراسان به اوج خودش رسيد
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 خليفه، المتوكلي كه بعدها خودش نيز از خليفه روگردان ةبه فرستاد.  ايران را در سر داشتةتام
درفش «: عنوان تهديد فرستاد هدستگاه به  چنين بياني خطاب ب،شد و در خدمت يعقوب درآمد

عباس بگو پيش از آنكه پشيمان شويد به   بنيكاويان با من است كه با آن اميد سروري دارم، لذا به
پدران ما شما را . دولت رسانيده  زيرا زور نيزه و شمشير ما بود كه شما را ب؛خلع خود اقدام كنيد

جاي  اما شما پاس خدمت آنها را نگاه نداشتيد و شكر نعمت به. صاحب قدرت و سلطنت كردند
 بازگرديد و به خوردن سوسمار و چرانيدن ،از حج، به سرزمين اصلي خود،رو اين از. نياورديد

  ١٥.»زودي به زور تيغ بر تخت پادشاهان خواهيم نشست گوسفند بپردازيد كه به
: گفت كه گفته شد مكرر مي  طوري گفتار يعقوب ناشي از آگاهي اوضاع زمان بود و همان  

ل برامكه و فضل سهل با  و آهنبيني كه به ابوسلم. اند دولت را، عباسيان بر غدر مكر بنا كرده«
  .» كسي مبادا كه برايشان اعتماد كند–ي كه ايشان را اندر آن دولت بود چه كردند؟يچندان نيكو

  

  ختالف نظر يعقوب با طاهريانا

ي طبرستان، يدشمني يعقوب و دولت عباسيان قدرت و فرمانروازمان  درالزم است بدانيم كه 
 با شهامت و ةلسل برخالف سرس،ين خاندان ايرانيخراسان و سيستان در دست طاهريان بود، ا

حال با  با اين.  براي مال و جاه به خدمت خلفا درآمده بودند، خود طاهر ذواليمينين،پرست ميهن
  استقاللةداعي. مند كنند خراسانيان را به خود عالقهتا كوشيدند  تفاخر به نژاد ايراني خويش مي
خواستند حكومت  مي.  حكومت خانوادگي بودستند استقاللخوا داشتند اما استقاللي كه آنها مي

هم به . ددنكر  مضايقه نمييگونه اقدام كار از هيچ خراسان در خاندان آنها موروثي باشد و براي اين
هم خود را . اعتنا بودند كردند و هم به تمدن و فرهنگ ايراني بي نژاد ايراني خويش مباهات مي

، كرد كه قدرت و استقالل آنان را تهديد مي  درصورتي،هضتهاي ايرانيدانستند و هم با ن ايراني مي
  ١٦.ورزيدند مخالفت مي

 كه ، يعقوب با دولت عباسيان باعث شد تا يعقوب به نيشابورة ديرين مخالفتهايهرحال،  به  
 در برابر و رد و آن را به تسخير خودش درآورد حمله ب،شد پايتخت طاهريان نيز محسوب مي

 يعقوب عهد اميرالمؤمنيني ندارد و خارجي است، در :كه گفته بودند، ان نيشابورچشم مردم
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 خليفه از ة و بر زبان فرستاد»اين عهد من است«: نيام در هوا بجنبانيد و گفت نيشابور تيغي بي
است و خليفه از دست وي   جندي شاپور او را پيغام فرستاد كه ملك به شمشير و دليري گرفته

، تاريخ سيستان بود كه به روايت ، اوهد، سروكارش با شمشير خواهد بود و همرو ناگر به مرگ ا
 و محمد »چيزي كه من اندر نيابم چرا بايد گفت؟:  گفتستودند،  ميتازيچون او را به شعر

 ة سنگي در شيش،درحقيقت امير سيستاني با اين گفته. وصيف از آن پس شعر پارسي گفتن گرفت
فرمان . گشوده يفتگان ادب عرب انداخت و روزني بر روي زندانيان آزاديخوا تازي مأبان و شةخان

زبان و . او مهر از لبهاي خاموش برگرفت و نفسهاي در سينه حسرت مانده را مجال برآمدن داد
 دري را در پاي بيگانگان ريختن ردادب فارسي كه تا آن روز حامي نداشت و آزاد مردان، 

 ، نخستين حكومت واقعي از خاندان ايراني را بنياد نهاده بودة كه پاي،رزادهامير رويگ. خواستند نمي
 وسيع ةهمه جانب ترتيب او اصالحات بنيادي و  بدين١٧.ي به زبان فارسي نيز گرديدي شعرسراةانگيز

  .كردغاز آداري را  دامنه و
  

   استقالل ايران برايش اعتماد نيكو بود ةانديش

 به سمت و سوي حيات بود، كه مبتني بر تفكر و استدالل ،يش را خوة نظام ارزشي جامعيعقوب
، درآميخت و با تالش خود پذير است  كه با آفرينش و خلق راه حلهاي متناسب و عبرت،معقول

 بردگي و براي آزاد شدن از داشتاز تقليد كوركورانه پرهيز او  .در حسرت زمان زندگي نكرد
بر خوبيهاي فرهنگ خودي دگرگون كرد و  احسن نحو را بهدنيايش را تغيير داد و اوضاع موجود 

  . نابودي نجات دادة ورطاز زبان فارسي را  سرانجامو افزود
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