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 بررسي وضع زبان و ادب فارسي

 (طاهريان، صفاريان، سامانيان)هجريسه قرن نخست  در
 

 9سيداحمد موسوي

  پور فرزانه قلي

 

 :چکيده

تا قبل از ورود اسالم به . يکي از نمادهاي فرهنگ هر سرزمين زبان و آدب آن سرزمين است

وگوي روزانه زبان دري به کار  يران زبان اداري و زبان نوشتاري، فارسي ميانه بود و در گفتا

اين تغييرات بيشتر به علت . با ورود اسالم زبان و ادب فارسي دچار تغييراتي شد. رفته است مي

سادگي بعضي لغات عربي و همچنين به خاطر مسلمان شدن ايرانيان و ساکن شدن اعراب در 

اين تغييرات تنها در محدودة زبان نبود بلکه با ورود زبان عربي به ايران خط عربي نيز . بودايران 

با آن همراه بود که در خط آن زمان يعني خط پهلوي تأثير گذاشت و آن هم بيشتر به اين علت 

 .تر بود بود که خط عربي در همة اشکال از خط پهلوي آسان

کم  در قرن سوم هجري کم( سامانيان اهريان، صفاريان،ط)هاي محلي ايران  با تشکيل حکومت

ها هر کدام به نوبة در احيا فرهنگ  استقالل سياسي ايران از خالفت محيا شد و اين حکومت

ايراني تالش کردند که زبان و ادب فارسي نيز در اين موارد قرار داشت که با تشکيل اين 

 .اره اين زبان جان تازه گرفتها و بها دادن به زبان فارسي بود که دوب حکومت

در اين مقاله سعي شده که در ابتدا به تغييراتي که در دو قرن اول هجري در زبان و خط 

هاي محلي ايران در  فارسي روي داده مورد بررسي قرار گيرد و در ادامه به بررسي نقش حکومت

 .احيا و حفظ زبان و ادب فارسي پرداخته شد

 ي، زبان و ادب فارسي، طاهريان،صفاريان، سامانياندورة اسالم :واژگان کليدي
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 :مقدمه

بعد از ورود اسالم به ايران در تمام شئون آدب و رسوم ايرانيان تغييراتي روي داد که از 

خصوص بعد از گرايش  اين تغيير به. جملة اين تغييرات در زمينه زبان و ادب فارسي بود

ي از اين تغييرات براي ادامه و پربارتر شدن ايرانيان به اسالم شديدتر شد و البته بعض

 .اين زبان نياز بود

با توجه به اينکه گرايش به دين اسالم لزوم يادگيري نسبي زبان عربي را در پي داشت، 

البته اين تغيير تنها در حوزة زباني . تأثير نبود اين يادگيري خود در زبان فارسي نيز بي

 .ي روي داده استنبوده است بلکه در خط نيز تغييرات

ايرانيان که حدود دو قرن از داشتن حکومت مستقل محروم بودند و به عنوان بخشي از 

هاي مختلفي که در  ها و جنبش هاي اسالمي در آمده بودند باالخره بعد از تالش سرزمين

زمينه احياي فرهنگ روي داد با روي کار آمدن طاهريان توانستند که در زمينه سياسي 

در اين بين عوامل زيادي به حفظ و بقاي زبان و . دي استقالل خود را باز يابندنيز تا ح

ادب فارسي در قرون اوليه اسالمي کمک کرد که جداي از حس مليت در بين ايرانيان و 

هاي محلي نيز نقش  هاي مخلف جامعه از جمله موبدان و طبقه دهقانان، حکومت قشري

 .سي داشتندمهمي در احيا و حفظ زبان و ادب فار

 :وضع زبان فارسي در دو قرن اول هجري

نويسان و مورخان در مورد زبان فارسي در دو  با گردآوري اطالعاتي پراکنده از جغرافي

مقفْع وضع زبان ايراني  نديم از قول ابن ابن: توان به اين نتيجه رسيد قرن اول هجري مي

رسي عبارت از پهلوي، دري، هاي فا زبان» : کند را در دورة ساساني چنين بيان مي

 (.9  : 9233نديم،  ابن. ) «فارسي، خوزي و سرياني است

ريپکا و ) در زمان فرمانروايي ساسانيان، زبان اداري و زبان نوشتاري فارسي ميانه بود 

رفت که نام آن برگرفته  وگوي روزانه زبان دري به کار مي در گفت( 9292:922ديگران، 

از اين روي اين زبان را دري . که به معني دربار يا پايتخت استباشد  مي« در»از کلمة 

ساخته شده زيرا که « در»شود و از ريشه  هاي شاهان بدان نوشته مي ناميدند که نامه مي

در کنار زبان (. 119: 9239مقدسي، )کردند  وگو مي زباني است که درباريان بدان گفت
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 .بودند هاي محلي نيز وجود داشت که متعدد دري لهجه

اين زبان در . زبان فارسي دري در دوران آخر فرمانروايي ساسانيان زبان طبقة حاکمه شد

  رفت و به زمان خالقت مأمون در مرکز خالفت، تيسفون، زبان درباريان به شمار مي

زبان دري با استواري در . کرد احتمال حتي دبيرخانه خالفت با همين زبان مکاتبه مي

. نيز جاي گرفت و بلخ که مرکز بازرگاني بود، کانون گسترش آن شد شمال خاوري ايران

عواملي از قبيل سقوط و نابودي زبان پارتي در خراسان، پيوستگي خراسان به ايران پس 

از سقوط امپراتوري هفتاليتها در زمان خسرو اول انوشيروان در سدة ششم ميالدي و 

به منظور مصون ماندن از پيگرد، هاي خاوري  سرانجام کوچيدن مانويان به استان

تر از همه اينکه در  مهم. هاي گسترش زبان دري در شمال خاوري ايران بودند انگيزه

ريپکا و ديگران، ) ها، زرتشتيان نيز به اين منطقه مهاجرت کردند  زمان استيالي عرب

 (.911ـ  911:  9292

 :تأثيرات زبان عربي در زبان فارسي

هاي محلي  اندک آثاري از آن در لهجه و رواج زبان عربي انداک با غلبة عرب در ايران

هاي ايراني از دو جهت صورت گرفته  نفوذ لغات عربي در لهجه. ماند ايران بر جاي مي

تر از يک کلمه کهنه ايراني به نظر  نخست در مواردي که يک کلمة عربي ساده: است

دوم . شد گشايش در زبان فارسي مياي بود که استهالل آن مايه  آيد با کلمات ساده مي

هاي ايراني در طي سه قرن اول هجري  در مواردي که در قبال يک کلمه عربي در لهجه

يابيم و هر چه  شويم طبعاً آن را کمتر مي بسيار کم بود و هر چه به غلبه عرب نزديک مي

ي و هاي ايران از آن به قرون متأخر توجه کنيم اثر زبان عربي را در عموم لهجه

 (.2 9: 9299، 9چ  صفا،) بينيم  الخصوص در زبان ادبي فارسي بيشتر مي علي

هاي ايرانيان  از عوامل عمده رواج زبان عربي ميان ايرانيان و تأثير آن در لهجه

ويژه در نواحي  هاي تازيان در ايران و توقف سربازان عرب در نواحي ايران به لشکرکشي

: 9299، 9صفا، ج. )ه و با ايرانيان آميزش يافتندمرکزي و شرقي سکونت اختيار کرد

يکي ديگر از علل تأثير زبان عربي آن است که اين زبان با تسلط اسالم جاي (. 911 

لهجة پهلوي را گرفت و در واقع از سدة دوم هجري زبان فرهنگي اصلي ايران عربي بود 
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و بسياري . فرهنگي پذيرفتندو اشرافيت اسالمي يافتة ايراني زبان عربي را به عنوان زبان 

فهميدند و به آن تکلم  از اعيان و محتشمان ايراني و نيز دانشمندان زبان تازي را مي

زبان عربي صرفاً زبان اداري نبود که آموختن آن براي صاحبان مقامات اداري . کردند مي

ايران بدين ترتيب گسترش زبان عربي در . ضروري باشد بلکه رسانة علم و ادب نيز بود

واسطة آن نبود که زبان قرآن و تفاسير آن و آيين جديد تودة مردم بوده است  تنها به

صفا، )هاي سنت ايراني نيز شده بود  بلکه بدان خاطر بود که زبان مخزن بيشتر گنجينه

 (.911: 9299، 9ج 

 از وقتي که زبان عربي با سپاهيان عرب به ايران نفوذ: تغييراتي که در خط ايجاد شد

کرد خط عربي نيز با آن همراه بود و بايد گفت که مسئله خط در اين دوران تحول 

ـ  9213:91، 9براون، ج )بيشتر مربوط به مسئله مذهب است ( وورد اعراب به ايران)

93.) 

پيوست معموالً  که يکي از ايرانيان زرتشتي به مذهب اسالم مي همين»: براون آورده که

تنها پرزحمت و ثقيل و در اعلي  کرد؛ زيرا اين خط نه ع رها ميکتاب پهلوي را به طور قط

به عالوه تا موقعي که خط . درجة ابهام است، بلکه مخلوط و ممزوج با کفر و زنديقه بود

پهلوي وسيلة مکاتبه بود، نوشتن و حتي خواندن در ميان ايرانيان با استثناء موبدان و 

دارد خط  شد و در جاي ديگر اظهار مي مي دستوران و دبيران از نوادر کماالت محسوب

گونه ارزش ذاتي ندارد، جز اينکه در فقه اللغه معمايي است منحصر به فرد  پهلوي هيچ

کار محروم  که خط مزبور از حمايت مذهب و رسوم قديم و روحانيان محافظه همين

د را حفظ تر بود خو گشت ديگر نتوانست در برابر خط عربي که بسيار خواناتر و متناسب

بود تا حدي خط عربي را ياد  کند، خاصه اينکه بر مسلمين بامعرفت، واجب و ضروري مي

 (.91ـ  2 : 9213، 9براون، ج)« .بگيرند

تر است؛ زيرا  بدين ترتيب بايد گفت خط عربي با همة اشکاالت خود از خط پهلوي آسان

را به سامي  يکي از مشخصات خط پهلوي آن است که در آن عدة زيادي از لغات

وسيله  زودي به خط عربي به. خواندند نوشتند ولي در موقع قرائت آنها را به فارسي مي مي

يافتند قبول  ايرانيان مسلمان يا کساني که با زبان عربي به نحوي از انحاء آن آشنايي مي

البته اين خط در . خصوص که اين خط از جهات مختلف مورد حاجت عامه بود به. شد
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تدريج مستعد تحرير فارسي دري يعني لهجه  خطاطان ايراني تکامل يافت و به به  ايران و

 (.911ـ  913: 9299، 9صفا، )شود  رسمي و کتابي دبيران دورة اسالمي مي

 وضع زبان فارسي در قرن سوم هجري

 :دوره طاهريان

ن خصوص وضع زبان فارسي در اي ارزيابي نگرش طاهريان نسبت به فرهنگ ايراني و به

اعتقاد به زبان فارسي  زيرا بسياري از منابع، طاهريان را بي. دوره بسيار دشوار است

طاهر که با کرمي ظاهر و جودي وافر بودند،  آل»: مثالً عوفي معتقد است. اند دانسته

) « .اگرچه فيض و انعام ايشان عام بود، اما ايشان را در پارسي و لغت دري اعتقادي نبود

شاه سمرقندي نيز حکايتي مبني بر عدم توجه طاهريان  دولت( 19   :9221،  ج  عوفي،

طاهر که به روزگار خلفاي عباسي امير  بن امير عبداهلل»: کند به زبان فارسي نقل مي

خراسان بود، روزي در نيشابور نشسته بود، شخصي کتابي آورد و به تحفه پيش او بنهاد، 

وامق و عذرا است و خوب حکايتي است اين قصة : پرسيد که اين چه کتاب است گفت

که ما مردم قرآن : امير عبداهلل فرمود. اند که حکما به نام شاه انوشيروان جمع کرده

خواهيم ما را از اين نوع کتاب در  خوانيم و به غير از قرآن و حديث پيغمبر چيزي نمي

آن کتاب را کار نيست و اين کتاب تأليف مغان است و پيش ما مردود است و فرمود تا 

آب انداختند و حکم کرد هر جا که از تصانيف و مقال عجم و مغال کتابي باشد جمله را 

 (.21: 9229 سمرقندي،  )« .بسوزانيد

فراي نيز معتقد است در مورد اينکه دوره طاهريان زبان فارسي در برابر زبان عربي رونق 

رسي را بر عربي ترجيح مدرکي که داللت کند آنها فا. يبافت بايد تجديد نظر شود

کند که طاهريان  براون هم ابراز ترديد مي(. 19ـ  11: 9231  فراي،)يابيم  دادند نمي مي

مانند جانشينان خود صفاريان و سامانيان واقعاً سعي کرده باشد زبان و ادبيات فارسي را 

 (.192: 9231، 9براون، ج)زنده کرده باشد 

اي به زبان فارسي و  تنها عالقه د که طاهريان نهبا توجه به مطالب فوق بايد مدعي ش

ولي اگر به اعمال و سابقه حکومت . اند ترويج آن نداشتند بلکه حتي با آن ضديت داشته

طاهر نظري بيفکنيم شايد تا حدي نظرمان  بن و تربيت و سخنان شخصي مانند عبداهلل
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 :تغيير کند

هاي بعد از آن در  ان با سلسلهدر درجة اول وقتي به مقايسه عملکرد حکومت طاهري

پردازيم بايد نکاتي را مد نظر داشته باشيم، اول اينکه  مورد نگرش به فرهنگ ايراني مي

طاهر  بن خصوص عبداهلل يافتة دربار خلفا هستند، به حکومت طاهريان و سران آن تربيت

ه به نکته که ديگر اينکه با توج. يعني با فرهنگ عربي بيشتر آشنا بود تا فرهنگ ايراني

توان انتظاري که از سامانيان را  مستقل در ايران هستند نمي طاهريان اولين حکومت نيمه

ديگر اينکه در مورد قصة وامق و . داريم در عرصه توجه به فرهنگ ايران داشته باشيم

ترديدي نيست که اين حکايت با واقعيت انطباق ندارد و بعيد است که ادب  عذرا تقريباً 

شود سوابق در دورة طاهريان نداشته  که در ايام نخستين امراي صفاري ظاهر مي فارسي

اي فارسي  باشند حتي گفته شده که مأمون نخستين بار که به مرو آمد وي را در قصيده

 (12: 9212فراي، )خوش آمد گفتند 

اين امکان هم هست که عالقه فوق العاده به شعر عربي، عبداهلل را از توجه به شعر 

اي از حيات آن به ظهور نيامده بود  فارسي که در آن زمان هنوز اثر قابل مالحظه

ي فوق  منصرف کرده باشد زيرا او به شعر و ادب عربي عالقه(. 21: 9229سمرقندي، )

: 9299کوب،  زرين)دانست  العاده داشت تا حدي که مأمون اين ويژگي را در او عيب مي

922.) 

به زبان عربي تضادي با زبان فارسي نداشته باشد زيرا از يک  رسد عالقة آنها به نظر مي

و از سوي ديگر براي ( در جهان اسالم)المللي بود  سو زبان عربي در آن زمان زبان بين

که نويسندگان  برقراري ارتباط با بغداد نياز به يادگيري اين زبان بود آن هم در زماني

گونه تضادي  نوشتند و اين هيچ زبان عربي ميبراي استفاده جهان اسالم آثار خود را به 

 .با زبان فارسي ندارد

ي طاهريان نيز شايد دليلي ديگر بر عدم ضديت آنها با  وجود شعراي پارسي زبان در دوره

احتماالً تا حدودي حمايت آنها از زبان پارسي باشد که حنظله با . زبان پارسي باشد

 .نددغيسي و محمد وارق هروي از ان جمله هست
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 :دورة صفاريان

قرن سوم هجري را بايد آغاز شکوفايي زبان و ادب فارسي دانست و علت آن تشکيل 

ها صفاريان است که  يکي از اين سلسله. هاي ايراني در نقاط مختلف ايران است  سلسله

نقش آنها در ايجاد مقدمات انفصال قطعي ايران از قلمرو خالفت، نام آنها را به عنوان 

 .ان استقالل واقعي ايران اسالمي بلند آوازه ساختپيشاهنگ

ترديدي وجود ندارد که صفاريان در نوزايي فرهنگ و ادب فارسي نوين در نيمه دوم 

ي  در اين نهضت خاستگاه پست صفاريان به اندازه. اند سدة سوم هجري سخت مؤثر بوده

 (.992 :9232باسورث، . )دبار فئودال و اشرافي سامانيان نقش داشته است

طلبي بر او غلبه داشت به قصد ايجاد يک  پرستي و استقالل يعقوب که احساسات وطن

دولت مستقل ايراني و برانداختن يا ضعيف کردن حکومت بغداد شروع به فعاليت کرد، بر 

آن بود که رد سايه درفش کاويان بر همة امم سيادت جديد و بر سرير ملوک عجم بر 

کند به همين سبب يا از آن روي که با زبان عربي آشنايي  آيد و رسوم کهن را تجديد

به شعر و ادب عربي توجهي نکردند و شاعران عربي ( 29: رضازادة شفق، بي تا،)نداشت 

گويد  فهمد و بدان سخن مي مند بود زباني را که خود مي نواخت بلکه عالقه زبان را نمي

ود و همين عالقه اوست که باعث شد زبان ادبي قرار دهد و شعر شعرا را بدان زبان بشن

: 9299، 9صفا، ج )لهجة دري به عنوان زبان رسمي در دربار او تلقي شود و معمول شود 

931.) 

عالوه بر داليلي که براي توجه صفاريان به زبان فارسي ذکر شد بايد عوامل ديگري را نيز 

ر سابقة تاريخي اين اضافه کنيم اول اينکه محيطي که يعقوب در آن پرورش يافت و ديگ

هاي ايراني به دنيا آمده بود  محل است، يعقوب در سرزمين سيستان يعني مرکز داستان

اي دور از خالفت بغداد بود و تأثير  و رشد کرده بود و ديگر اينکه سرزمين سيستان نقطه

ه دوستي آنها تأثير داشت مندي صفاريان و وطن اين مسائل خود بر عالقه. اعراب کمتر بود

 .است

نصر، وقتي  بن هاي خانه صالح خوانيم که يعقوب هنگام گذر از ويرانه در تاريخ سيستان مي

شود و دبير نوشته  شود، علت را جويا مي رو مي با تأسف دبيرش از نوشته روي ديوار روبه
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 (2  : 9233تاريخ سيستان، . )کند خواند و ترجمه مي را مي

او عالم نبود، در »عربي ممدوحان بر او عرضه شد در جاي ديگر آمده است که چون شعر 

به هر حال پس از دستيابي يعقوب بر هرات، چون شعرا او را به (. 21 همان، )« نيافت

چيزي که »: گويد وصيف، دبير رسايل، مي گويند، يعقوب به محمدبن زبان عربي مدح مي

مد يا از روي واقعيت اين سخن يعقوب که به ع( جا همان) « اندر نيابم چرا بايد گفت؟

بيان شد، عامل طرح و جايگزيني مجدد زبان پارسي به منزله زبان درباري گرديد و 

شعراي مديحه سرا را وادار ساخت که به زبان پارسي شعر گويند و اين سرآغاز نضج 

 .مجدد زبان پارسي شد

( انطاهري)اما در عهد ميمون ايشان »: نويسد عوفي در مورد حنظله باد غيسي مي

شاعري شکر سخن خاست، حنظله نام، از بادغيس، لطف لفظ او حاکي آب کوثر و زالل 

و شعر او را طراوت شمول و لطايف شمال و از لطايف اشعار او، که انشاد را شايد و 

 «.مسامع و مجامع را زيبد

سال تولد و وفات او بطور دقيق مشخص نيست او در نيمه اول (. 19 : 9221عوفي، )

: 9299، 9صفا، ج )اند  ق دانسته. ه 91 تولد او را به سال . زيسته است م ميقرن سو

 (192: 9213براون، )زيسته است  طاهر مي کم و بيش در کنف حمايت آل( 912

شاعر ديگر محمد وراق هروي است که معاصر حنظله بوده سال تولد و وفات او مشخص 

 (. 99: 9232،  نفيسي، ج )ست نيست ولي او معاصر ملوک طاهريه و صفاريه بوده ا

وصيف، اولين شاعري بود که يعقوب را به پارسي ستايش کرد و در اول شعر  محمدبن

وصيف، يعقوب را بر فتوحات عديده و غلبه بر  محمدبن(. جا همان)« اندر عجم او گفت

 :گويد ستايد و مي زنبيل و عمار خارجي و تسخير سيستان، کرمان، فارس و هرات مي

 يري که اميران جهان خاصه و عاماي ام

 بنده و چاکر و موالي و سگ بند و غالم

 ازلي خطي در لوح که ملکي بدهيد

 (92 )بي ابي يوسف يعقوب بي اليث همام همان 

اين گفتار تاريخ سيستان اهميت و نقش صفاريان را در ترويج زبان و ادب پارسي نشان 

به شعر سرودن به زبان فارسي را گذاشت در حقيقت يعقوب با اين عمل خود پا . دهد مي
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و شاهد همين امر باعث شد که پس از او شعر فارسي سير تکاملي خود را چنان سريع 

 .طي کند که در اندک مدتي به صورت اشعار رودکي و فردوسي درآمد

در دربار صفاريان غير از محمد وصيف شعراي ديگر مانند فيروز مشرقي و ابوسليک 

ند که اين خود دليل ديگري است مبني بر تشويق زبان فارسي توسط ا گرگاني زيسته

 (.19 ـ   1 : 9221،  عوفي، ج )صفاريان 

هاي ايراني مانند صفاريان رواج پيدا  پس بايد گفت که زبان فارسي ابتدا به وسيله خاندان

ي  آنها اساس و شالوده. کرد و با همت و خواست و پشتکار و تبليغ آنان قدرت يافت

تنها زبان فارسي جاي زبان عربي را گرفت  دبيات اين زبان را چنان محکم ريختند که نها

و با آن برابري کرد بلکه براي ابد زبان فارسي زبان رسمي نواحي شرقي ايران و حتي 

تنها نفوذ سياسي خلفا را پايان داد و استقالل ايران را  در واقع يعقوب نه. تمام ايران شد

 .زبان ملي ايرانيان را تقويت کرد تأمين کرد، بلکه

 :دوره سامانيان

اي به مسائل  توان عهد احياء فرهنگي ايران دانست، زيرا توجه ويژه دوره سامانيان را مي

 .شدت تحت تأثير فرهنگ ايراني بودند وآن را به اوج رساندند فرهنگي داشتند و به

به زبان فارسي کم و بيش  با توجه به اينکه در عهد طاهريان و صفاريان سرودن شعر

باشد و  مورد نظر شعراي آن دوره بود؛ اما رونق شعر فارسي مربوط به دوره سامانيان مي

درستي که چون نوبت دولت آل ساسان درآمد رايت  و به "هيچ ترديدي وجود ندارد

سخن باال گرفت و شعراي بزرگ پيدا آمدند و بساط فضائل را بسيط کردند و عالم نظم 

 (.9:9 ، ج 9 92عوفي، )امي دادند و شاعري را شعار ساختندرا نظ

زبان کوشيده  سامانيان نخستين سلسله ايراني هستند که در پرورش شعرا و ادباي فارسي

اما رواج زبان و ادب فارسي در .اند و نسبت به گسترش زبان فارسي توجهي ويژه داشته

ويژه در شرق  اوايل قرن سوم بهواقع مولود مسائل خاص سياسي و اجتماعي است که از 

يکي از اين مسائل استمرار قدرتمند نهضت شعوبيه در عهد . ايران پديد آمده بود

سامانيان و ديگري دوري قلمرو اين سلسله از مرکز خالفت عباسي بود که زمينه را براي 

 (.9291: 9امامي، )کرد  نوعي استقالل فرهنگي و علمي آماده مي
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گويد که  وي مي. عقيده درست و جالب توجهي ابراز داشته است برتلس در اين باره

هاي کهن فرهنگي،  سامانيان برخالف طاهريان دريافته بودند که بدون احياي سنت

 (.991:9291برتلس،)استقالل ديرپاي دولت آنان نيز ميسر نخواهد شد 

ي در دوره عالوه بر مطالب ياد شده،مسائلي ديگر نيز باعث گسترش فرهنگ و ادب فارس

سامانيان در حوزه فرمانروايي خويش با طبقات گوناگون مردمي از نژادهاي . سامانيان شد

در چنين احوالي (.  9291: 1کوب، زرين)مختلف با نژادهاي متفاوت سر و کار داشتند 

بينانه و براي آنکه  ترين راه حکومت را برگزيدند، آنها به صورتي واقع سامانيان خردمندانه

طبقات مردم را خرسند نگاه داشته، موجب فرمانبرداري آنها از حکومت خويش تمام 

شدند و نه از  شوند، تا آنجا که امکان داشت، نه از لحاظ عقايد و افکار با مردم رودررو مي

به همين . کردند تراشي و ايجاد محدوديت مي هاي اقتصادي و عمراني مانع جهت فعاليت

هاي  ن سوم و چهارم هجري، اغلب هم در عرصه فعاليتدليل قلمرو سامانيان در قرو

 (.12همان، )هاي فکري و عقيدتي بود  اقتصادي و عمراني و هم جايگاه برخورد جريان

اگرچه سامانيان براي کسب استقالل مملکت به احياي فرهنگ گذشته ايران توجه 

د داشتند، دوري از کردند، اما با توجه به آنکه در ماوراءالنهر ملل و اديان مختلف وجو

از اين رو سامانيان ضمن گسترش . کرد گيري و تعصب ديني ضروري مي هرگونه جهت

عالقه ... فرهنگ و آثار قديم ايران به فرهنگ اسالم و علوم قرآني، تفسير، حديث، فقه و 

دادند و مخالفت با فرهنگ اسالم را الزمه احياي فرهنگ باستاني ايران  نشان مي

 (.91 ن، هما)ندانستند

با توجه به اينکه تقريباً همه اميران ساماني در رشد زبان و ادب فارسي نقش داشتند؛ اما 

توان دوره شکوفايي ادب و  را مي.(ه 229ـ  229)احمد ساله حکومت نصربن دوره سي

در اين دوره دربار نصر محل تجمع ادبا، شعرا، هنرمندان و .فرهنگ فارسي دانست

ونه اي که رودکي، شهيد بلخي، ابوالحسين مرادي، رابعه قزداري، به گ. دانشمندان بود

احمد، وزراي  عالوه بر نصربن. سينا در چنين محيطي پرورش يافتند ابونصر فارابي و ابن

از جمله آنها ابوعبداهلل محمد .ورزيدند وي نيز در شکوفايي ادب و فرهنگ اهتمام مي

. حاتم مصعبي بودند دبنجيهاني، ابوالفضل محمد بلعمي و ابوطيب محم

 (.91:9211دهمرده،)
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 :شعر فارسي در عهد سامانيان

از . تشويق و تکريم اسيران وبزرگان دولت ساماني از شعرا، رواج شعر را به دنبال داشت

در اينجا به طور . قدر است خصايص اين دوره وجود اشعاري بسيار و شعرايي گران

نخستين کسي است که شروع به نظم  خالصه بايد گفت که مسعود مروزي که گويا

روايات تاريخي و حماسي ايران کرده و شاهنامه منظومي پديد آورده، يکي از شاعران 

(. 231:9، ج 9299صفا، )باشد اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم در قلمرو سامانيان مي

دون ب( 222:9233نفيسي،)همچنين رودکي که احتماالً در اواسط قرن سوم متولد شده 

قدر شهرت و اعتبار يافته  ترديد در دوران اميراسماعيل ساماني به عنوان شاعري گران

وي در شعري که به ياد روزگار جواني خويش سروده است از سخنوري خويش و از . بود

 .حمايت امراي ساماني ياد کرده است

 راسان بودشد آن زمانه که او شاعرخ         شد آن زمانه که شعرش همه جهان بنوشت"

 "ورا بزرگي و نعمت زآل سامان بود         که را بزرگي و نعمت از اين و آن بودي

 (111همان، ص)

آوازه و شهرت رودکي (نوه اميراسماعيل)احمد ساماني  با اين حال در عهد اميرنصربن

احمد الساماني که امير خراسان بود او را به قرب حضرت خود  امير نصربن"فراگير شد و 

عوفي، )"صوص گردانيد و کارش باال گرفت و ثروت و نعمت او به حد کمال رسيدمخ

وي . ، وزير او ابوالفضل بلعمي نيز از حاميان رودکي بود جز امير ساماني به(9: ق 9 92

 .عقيده داشت که رودکي را در عرب وعجم نظيري نيست

دکي کليله و دمنه را گفته شده است که با اصرار بلعمي و به دستور اميرنصر بود که رو

که قبالً ابوالفضل بلعمي به خواست اميرنصر از عربي به فارسي ترجمه کرده بود، به نظم 

 (.291ـ  293:9، ج 9299صفا، )درآورد 

اي که رودکي در مدح مصعبي وزير گفته،معلوم است که آن وزير نيز  همچنين از قصيده

 (.9: ق 9 92ي، عوف. )رودکي را مورد الطاف خويش قرار داده بود

در اين بوستان دلپذير بود که درخت ذوق و احساس رودکي به گل نشست و عطر 

نظران را عطرآگين ساخت و آنان را که در خود قريحه و  جانبخش اشعار او مشام صاحب
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آزمايي واداشت و بازار شعر دري رونقي ديگر گرفت و  استعدادي سراغ داشتند به طبع

، فراالوي، ربنجي، خسرواني، ابوشکور، عماره مروزي، ابوالمؤيد شاعراني چون شهيد بلخي

، ج 9299صفا، .  :1 ، ج 9 92عوفي، ... )بلخي، سپهري ماوراءالنهري، دقيقي طوسي و 

بازار شعر دري را از متاع اين هنر سرشار ساختند و از اين ( 113ـ  231: 9ج  113

اني چنان ريشه گرفت که در برابر طريق بود که درخت تناور زبان فارسي و قوميت اير

خوبي مقاومت کرد و اين همه، حاصل آن بود که اقداماتي که  تندباد حوادث زمان به

اميراسماعيل ساماني در راه ايجاد وحدت سياسي در ماوراءالنهر انجام داده بود، ابوعبداهلل 

 (.1ـ  1: 9233نفيسي، )جعفر رودکي با قلم خويش به انجام رسانيد 

هاي شعر فارسي در دوره سامانيان، به قولي ذبيح اهلل صفا، سادگي و  به ويژگي راجع

در شعر اين دوره . هاي مهم شعر فارسي عهد سامانيان است رواني کالم و فکر از ويژگي

ها، ابهامات و تخيالت دور ازذوق اثر چنداني وجود ندارد؛ اما تحول و تکامل  از پيچيدگي

خوبي  سي اوايل قرن چهارم هجري، نسبت به قرن سوم بهاوزان شعري در اشعار فار

تازه بودن مضامين و افکار در شعر فارسي عهد سامانيان نيز از موارد جالب . آشکار است

ذبيح اهلل صفا ضمن بحث از خصايص شعر (. 232ـ  239:9، ج 9299صفا، )توجه است 

م هجري قمري کمتر گويد که در اشعار فارسي مربوط به قرن چهار دوره ساماني مي

شعر اين دوره از نشاط روح و آزادگي و غرور ملي . شود اثري از يأس و نوميدي ديده مي

نماياند  وار روح و انديشه واقعي ايرانيان را مي و انديشه حماسي سرشار است و آيينه

 (.233:9213صفا،)

د حکومت اين هاي کهن ملي نيز از افتخارات دولت سامانيان است و عه توجه به داستان

که در ابتداي عهد سامانيان،  چنان. سرايي در ايران است ترين دوره حماسه سلسله مهم

هاي پاياني عمر حکومت  مسعود مروزي، اواسط دوران حکومت آنها، دقيقي و در سال

ساماني، استاد بزرگ ابوالقاسم فردوسي، آثار حماسي خود را پديد آوردند و به نظم 

صفا، )حماسي ملي همت گماشته، آن کار ارزشمند را متداول کردند هاي منثور  داستان

 (.233:9، ج 9299
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 :نثر عهد ساماني

سامانيان عالوه بر شعر فارسي به گسترش نثر فارسي نيز عالقه و توجهي خاص نشان 

هاي فرمانروايان اين سلسله و وزيران و کارگزاران خردمند  در پرتو پشتيباني. دادند مي

هايي که به نثر  ترين کتاب هاي بسيار به نثر فارسي تأليف شد؛ از جمله قديمي بآنها، کتا

. باشد هاي منثور مي فارسي در قرن چهارم هجري به رشته تحرير درآمده است، شاهنامه

علت توجه به اين موضوع آن است که ايرانيان در پي نهضت ملي خود که در طول قرون 

الل سياسي و ادبي آنها انجاميد، به پيشوايي افرادي از دوم و سوم ادامه داشت و به استق

آوري و تدوين تاريخ گذشته سرزمين و ذکر  هاي کهن ايراني به فکر جمع خاندان

هاي منثور نخست به تقليد خداينامه  تأليف شاهنامه. سرگذشت نياکان خويش افتادند

هاي  استانهاي عربي آن صورت گرفت و سپس به شکل گردآوري د پهلوي و ترجمه

پراکنده قديمي درمورد شاهان و پهلوانان و ترجمه آنها از پهلوي به پارسي دري ادامه 

هاي حماسي ايراني و مشوق  هاي منثور پايه و اساس منظومه گونه کتاب اين. يافت

ترين  قديمي(. 392همان، ص ) هاي کهن شد  زبانان براي به نظم درآوردن داستان فارسي

مه منثور فارسي شاهنامه ابوالمؤيد بلخي بود که موضوع آن تاريخ و ترين شاهنا و مهم

اين کتاب بزرگ احتماالً در اوايل قرن چهارم هجري . هاي ايران قديم بوده است داستان

دومين شاهنامه منثور تأليف ابوعلي محمد بلخي بود که . به رشته تحرير درآمده است

کتابي معتبر و بر پايه اسناد و مدارک مکتوب  بنا به نوشته ابوريحان بيروني شاهنامه وي

سومين شاهنامه منثوربا نام شاهنامه ابومنصوري معروف است (. 919:9232بيروني، )بود 

زادگان طوس و  عبدالرزاق که از بزرگ که به دستور سپهساالر خراسان ابومنصور محمدبن

. کرد، تأليف شده است ياز طبقه دهقانان بوده و خود را به شاهان قديم ايران منصوب م

به دستور ابومنصورمحمدبن عبدالرزاق پيشکار او ابومنصور المعمري ماموريت يافت تا با 

استفاده از اطالعات دهقانان و فرزانگان و جهان ديدکاني که از تاريخ ايران قبل از اسالم 

ري هجري قم 213اين کار در سال . آگاهي داشتند کتاب شاهنامه تهيه و تدوين شود

 (. 391-399:9،ج9299صفا،)انجام پذيرفت 

منصور ساماني، دقيقي مأموريت يافت تا شاهنامه ابومنصوري را به  بن به دستور امير نوح
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وي در حالي که حدود هزار بيت از اشعار شاهنامه را سروده بود از دنيا رفت . نظم درآورد

پس از دقيقي، استاد . (192ـ  121:9، ج9299صفا، .( )ه 231تا  239هاي  بين سال)

ترين حماسه ملي ايران  ابوالقاسم فردوسي کار وي را ادامه داد و تدوين شاهنامه، بزرگ

 کليله و دمنهدر عهد سامانيان چندين منظومه بزرگ مانند . توفيق يافت

 دقيقي و نامه گشتاسبمسعودي مروزي،  شاهنامهابوشکور بلخي،  نامه آفرينرودکي،

وده شد که به قول ذبيح اهلل صفا در ميان همه اين آثارارزشمند، فردوسي سر شاهنامه

نژادان است  فردوسي تاج ادبيات فارسي و برترين مايه افتخار ايراني شاهنامه

 (.9213: 91صفا،)

ترديد ابيات شاهنامه فردوسي بهترين نمونه رسايي و شيوايي زبان فارسي دري است  بي

دار اوج فصاحت زبان فارسي  تواند داعيه فردوسي مي و قرن چهارم تنها با وجود شاهنامه

 .دري باشد

 :نتيجه گيري

هاي زيادي  براي احياي فرهنگ ايران در طول تاريخ بعد از ورود اسالم به ايران تالش

هر کدام از . ها در زمينه احياي زبان فارسي بود روي داد که از جمله اين تالش

توجه به موقعيت سياسي و جغرافيايي در احياي هاي طاهري ، صفاري و ساماني با  سلسه

درست است که همة آنها به يک اندازه در اين راه موفق . زبان فارسي تالش کردند

نبودند ولي بايد به موقعيت سياسي و جغرافيايي و همچنين موقعيت فرهنگ هر کدام از 

اي بودند که   هطاهريان اولين سلسل. ها در قضاوت در اين زمينه توجه داشت اين سلسله

در ايران بعد از اسالم روي کار آمدند و براي دست زدن به کارهاي اساسي بايد کمي 

دادند براي اينکه بتوانند اين موقعيت را براي ايران و ايرانيان حفظ  احتياط به خرج مي

کنند از سوي ديگر نيز طاهريان در يک محيط غربي پرورش يافتند و بيشتر از اينکه 

اما صفاريان در سرزميني . ر زبان فارسي باشند تحت تأثير زبان عربي بودندتحت تأثي

پرورش يافته و به حکومت رسيدند که از نظر جغرافيايي دور از مرکز خالفت بود و از 

هاي ملي ر شد کرده بودند و تحت تأثير اين  ها و حماسه سوي ديگر در سرزمين داستان

 .محيط بودند
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ن فارسي توسط صفاريان در منطقه سيستان اهميت بيشتري پس زنده نگه داشتن زبا

داليلي چند موجب رواج زبان وادب فارسي در دورة سامانيان شد .براي مردم آن داشت

 :که عبارتند از

 استمرار قدرتمند نهضت شعوبيه در عهد سامانيان؛. 9

فرهنگي و دوري قلمرو اين سلسله از مرکز خالفت که زمينه را براي نوعي استقالل .  

 ؛(9:9291امامي،)کرد علمي آماده مي

هاي کهن فرهنگي،استقالل  اينکه سامانيان دريافته بودند که بدون احياي سنت. 2

 ؛(991:9291برتلس،)ديرپاي دولت آنان ميسر نخواهدشد 

ترين راه  سامانيان براي آنکه تمام طبقات مردم را خرسند نگاه دارند،خردمندانه. 1

ند، يعني تا آنجا که امکان داشت، نه از لحاظ عقايد و افکار با مردم حکومت را برگزيد

هاي اقتصادي و عمراني مانع تراشي و ايجاد محدوديت  رو شدند و نه از جهت فعاليت روبه

کردند، به همين دليل قلمرو سامانيان در قرون سوم و چهارم هجري اغلب هم عرصه  مي

يگاه برخورد جريان هاي فکري و عقيدتي هاي اقتصادي و عمراني و هم جا فعاليت

 (.12:9291زرين کوب،)بود

بنابراين سامانيان براي نيل به استقالل مملکت ضمن گسترش فرهنگ و آثار قديم ايران 

عالقه نشان ميدادند و مخالفت با ... به فرهنگ اسالم و علوم قرآني،تفسير،حديث،فقه و

 (91 همان،)ايران ندانستند فرهنگ اسالم را الزمه احياي فرهنگ باستاني

 :منابع

، تهران، 2اسحاق، کتاب افهرست، ترجمه محمدرضا تجدد، ج  نديم، محمد ابن ابن

 .9233انتشارات اميرکبير، 

 .9291، تهران، انتشارات جامي،  امامي، نصراهلل، رودکي استاد شاعران، چ 

، تهران، اميرکبير، 2ج  ، ترجمه علي پاشا صالح،9براون، ادوارد، تاريخ ادبي ايران، ج 

9231. 

، 9، ترجمه سيروس ايزدي، چ تاريخ ادبيات فارسيبرتلس، يوگني و ادوارد ويچ، 

 .9291تهران، انتشارات هيرمند، 
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، تهران، 2، ترجمه اکبر داناسرشت، چآثار الباقيه عن قرون الخاليهبيروني، ابوريحان، 

 .9232اميرکبير،

، يادنامه فردوسي، مانيان و شکوه و عظمت آن درباردربار سااللهي، ابوالقاسم،  حبيب

 .9211تهران، انتشارت انجمن آثار ملي، 

تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره دهمرده، برات، 
 .9211، ديلميان و غزنويان، تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور، سامانيان

 .تا صفهان، شرکت سهامي چاپ و نشر کتاب، بي شفق، تاريخ ادبيات ايران، ا رضازاده، 

انتشارات  جا، ، ترجمه کيخسرو کشاورزي، بي تاريخ ادبيات ايرانريپکا، يان و ديگران، 

 .9292گوتمبرگ و جاويدان فرد، 

المللي،  ، تهران، انتشارات بينهاي ادبي ايران از گذشتهکوب، عبدالحسين،  زرين

9291. 

 .9229فروشي باراني،  بي جا، کتاب صحيح محمد عباسي،، تتذکره الشعرا  سمرقندي،

 .9299 ،92، تهران، انتشارات فرودسي، چ 9، ج تاريخ ادبيات ايرانصفا، ذبيح اهلل، 

فروشي  جا، انتشارات کتاب  بي ، تصحيح سعيد نفيسي،لباب االلباب عوفي، محمد، 

 .9221سينا،  ابن

دولت ساساني تا آمدن دولت سلجوقيان،  تاريخ ايران از فروپاشي  ن،. ريچارد  فراي،

9221. 

، تهران، انتشارات علمي  ــــــــــ ، بخارا، دستاورد قرون وستي، ترجمه محمودي، چ 

 .9231و فرهنگي، 

، ترجمه علي نقي احسن التقاسيم في معرفة االقاسيماحمد،  مقدسي، محمدبن

 .9239منزوي، تهران، انتشارات شرکت مؤلفان و مترجمان ايران، 

، بي جا، انتشارات  ، چ  نفيسي، سعيد، تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي، ج 

 .9232فروغي، 

، تصحيح ملک الشعرا بهار، چاپ دوم، تهران، انتشارات کالله خاور، تاريخ سيستان

9233. 


