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خالصه:
در اين فصل ،اشارهاي بسيار کلي و گذرا داشتهام به شکلگيري
پارسي دري بعد از اسالم و بهره جستنِ خراسانيان از اين زبان در
قلمرو ادب و عرفانِ انسانگرا در برابر دستگاه خالفتِ عباسيان

تمهيد
در جستوجوي "نسبتِ حافظ با قرآن" بودم ،يک سخنراني يکساعته هم در اين مورد ارائه نموده بودم با
همان عنوان که فايل صوتي آن را در بخش سخنرانيها آوردهام .سرِ آن داشتم که آن سخنراني را مکتوب کنم،
بهنظرم رسيد ميبايد چيزهاي بيشتري بر آن بيافزايم .مثال اينکه چرا برخي صاحبنظران مولوي را اهل
عرفان ميشمارند و حافظ را نه .در حالي که گمانهام اين بود و هست که از برخي جهات ،شايد سعدي و حافظ
از مولوي عارفتر باشد .داليل خودم را در بخشهاي آينده توضيح خواهم داد .اما پيش از آن شايسته ميدانم
که از دو گونه عرفان ياد کنم .يکي عرفانِ خدا محور ،و ديگري عرفانِ انسانگرا.
اين تقسيم بندي را تا اندازهاي از آقاي شفيعي کدکني اقتباس کردهام ،آنجا که در بارهي ابوالحسن خرقاني
نوشته است:
در تصوف خراسان ،انساندوستي و انديشيدن به مصائب حياتِ انساني و دردهاي مردم و حتي
جانوران ديگر ،امري است چشمگير و اگر مقايسهاي شود ميانِ اين ويژگي تصوفِ خراسان با آنچه در
تصوفِ ابن عربي است ،تقابلي آشکار ،از اين بابت ،ميان اين دو اسلوب تصوف آشکار خواهد شد .در
تصوفِ ابنعربي ميتوان صوفي و عارف بود و مصائب و حتي نابودي هزاران انسان را چنان ديد که
گويي آب از آب تکان نخورده است ،ولي در تصوف خراسان همدلي با انسانيت و حتي با جانوران،
امري است اجتناب ناپذير

1

و من بر آنم که سعدي و حافظ ،وارثِ بخشي از تصوفِ انسانگراي خراسان هم هستند .بهويژه در نوعِ نگاه
حافظ به خدا و قرآن .در حالي که عرفانِ مولوي بيشتر با همان گرايش خدامحورِ ابن عربي سازگار است.
همين بود که گفتم نگاهي هر چند مختصر به پيشينهي اين نحله داشته باشم.
1

 -محمد رضا شفيعي کدکني ،نوشته بر دريا ،انتشارات سخن ،چاپ ششم ،ص63
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پارسي دري و شعر و ادب خراساني
گمانم بر اين گفته اتفاق نظر باشد که زبانِ پارسي ،بيشتر زبانِ شعر و ادب و حکمت ذوقي و اشراقي است و
کمتر پذيراي مباحثِ فلسفي و علمي و فقهي بوده است .نقل است که پس از ضميمه شدن ايران به امپراطوري
اسالمي ،اعرابِ فاتح ،هويتِ اسالمي را در زبان عربي ميدانستند و اسالم منهاي عرب را اسالم نميشمردند.
همچنين قرآن به عنوان سندِ برتري زبانِ عربي بر زبانهاي ديگر شمرده ميشد .عجم نيز صرفا به معناي ايراني
نبود بلکه به معناي هر کسي بود که زباني گنگ و نابسنده و غير عربي داشته باشد از اين جهت بود که پارسي
زبانان را عجم هم ميخواندند و اينگونه بود که در قرنهاي نخستينِ هجري ،هويت اسالمي ،بيشتر به زبانِ
عربي بستگي داشت.
پس از جدالها و مقاومتهايي که ايرانيان در برابر اعراب داشتند ،اندک اندک مبارزهي مسلحانه با اعراب،
جاي خود را به جنبشي علمي ،فرهنگي و ادبي داد ،جنبشي که گاه رنگ مبارزه داشت ،گاه در تعامل و
سازگاري با اعراب و گاهي هم نوعي رقابت شمرده ميشد .اين جنبش را در سه حوزهي نسبتا متفاوت يا در سه
رويکرد ميتوانم ياد کنم:
 -1اول ،بخشي از ايرانياني که به سرزمينهاي دورتري مانند سرزمين هند مهاجرت کردند تا به دور از
سلطهي اعراب ،آيين و فرهنگ و زبان خود را حفظ کنند .قسمتِ عمدهاي از رواياتِ مربوط به اوستا و
آيين مزدايي توسط اين مهاجران حفظ و بازخواني و تدوين شد .و اغلب آثاري که در قرن اخير از
پهلوي به پارسي کنوني هم ترجمه شده است ،يادگاري از همان مهاجران است.
 -2گروه دوم ايرانياني بودند که در قلمرو مباحثِ علمي ،فلسفي و فقه و شريعت کارهايي سترگ انجام
دادند و از آنجا که عربي زبانِ رسميِ دين دانسته شده بود وآنان هم اغلبِ تاليفاتشان را به زبان عربي
نگاشتند .از جرير طبري گرفته تا شيخ صدوق و شيخ طوسي و حتي بسياري از متکلمان و فيلسوفان و
فقيهانِ پارسي زبان که بيشت ِر کتـابها و رساالتِ خود را با همان زبان عربي نوشتند.

2

فصل اول

پارسي دري و عرفان و حکمت انسانگرا

http://ali-tahmasbi.name

ضرورت عربي نويسي يکی هم اين بود که در روزگار مامون و تاسيس بيتالحکمه ،اغلب آثار علمي و
فلسفي يونان به زبان عربي ترجمه شده بود و از اين جهت ،زبان عربي ،افزون بر زبانِ دين ،همچنين
زبانِ علم و فلسفه هم شمرده شد.
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 -3گروه سوم ،حکيمان و شاعران و عارفاني بودند که در عين تسلط به زبان عربي و قرآن و بهره
گرفتن از آن ،به پارسي گفتند و به پارسي نوشتند و هرجا که الزم شد از وارد نمودن الفاظ و آيات و
تمثيلهاي عربي در نثر و نظم پارسي استفاده کردند .شايد بتوان گفت که اين گروه سوم نه مانند
گروه اول در ضديت با آيين اسالم بودند و نه مانند گروه دوم تمايلِ چنداني به بسطِ فقه و فلسفه و
کالم داشتند .برخي کسان در اين گروهِ سوم -بهويژه برخي از عارفانِ خراساني -نوعي رابطهي
ديالکتيکي را در نسبت با ادبيات ديني و فقهي و حتي با قرآن پديد آوردند و به اين گونه زبان و ادبِ
پارسي هم در تولدي تازه ،راهِ خود را آغاز کرد و در پيچ و خم حوادث ،آمد و آمد تا به روزگار سعدي و
حافظ رسيد و دست در دست آنان ،به قلههاي بلند ادبياتِ جهاني دست پيدا کرد.
در اين مجال ،اشارهاي بسيار گذرا به اين گروه سوم دارم که ابتدا در خراسان سر بر آوردند و البته مسلمان
بودند ،و پيداست که فهمِ از دين را با زبانِ پارسي هم امکان پذير ميدانستند .پس از اين شرح کوتاه و در
بخشهاي آينده روايتِ خودم را از نسبتي که حافظ با قرآن داشت خواهم آورد .البته باز هم به اجمال و شايد
نابسنده.

پيش زمينهها:
زبانِ عربي ،تا پيش از پديد آمدنِ امپراتوري اسالمي ،بهلحاظ ادبي مراحل کمال را طي کرده بود 3اما بهلحاظ
علمي و همچنين در امورِ ديوانِ خراج و محاسبهي دخل و خرجِ دربار و حقوق سپاهيان تجربهاي نياندوخته
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 -و از اين جهت فيلسوفان ايراني مانند ابن سينا هم ناگزير بودند تا مطالب خود را که در ارتباط با دانش و

فلسفه بود به همان زبان عربي بنويسند
6

 -نک :در معنا شناسي متن مقدس /ويژگيهاي زبان قرآن در روزگار بعثت

3

پارسي دري و عرفان و حکمت انسانگرا

فصل اول

http://ali-tahmasbi.name

بود .همين بود که در ابتداي تشکيل امپراطوري اسالمي ،براي ادارهي امور ديواني از زبانهاي يوناني و پارسي
ميانه بهره جستند.
نقل است که به روزگار عبدالملکِ مروان ديوانِ شام از رومي به عربي ترجمه شد 4و در همان روزگار که
حجاجبن يوسف امير عراق بود به دستور او ديوان عراق هم از پارسي به عربي گرداننده شد 5.اين کار البته با
تالش و هزينهي بسيار همراه بود چندان که به نوشتهي بالذري حدود يکسال وقت و نزديک يک مليون دينارِ
زر تنها براي نقل ديوانِ خراج از رومي به عربي هزينه شد

6

در چگونگي آماده شدنِ زبان عربي براي پذيرفتنِ مضامين علمي ،ظاهرا وقت و هزينهي بسيار بيشتري صرف
شد .در روزگارِ مامون که دارالحکمهي بغداد بنيان نهاده شد ،بسياري از آثارِ علمي و فلسفي يوناني و برخي آثار
هندي و پارسي ميانه به زبان عربي ترجمه شد و اولين فيلسوف اسالمي ابويوسف يعقوب بن اسحاق کندي
موسوم به ابوالحکما در اين روزگار سر برآورد
در اين ايام ،زبان پارسي دري(پارسي نو) هم در خراسانِ بزرگ ،دورهي تکوين خود را سپري ميکرد .بهنظر
ميرسد نه استيالي عرب بر اين ديار و نه رواج اسالم ،هيچکدام نتوانست زبانِ پارسي را از مردمِ خراسان باز
ستاند .اگرچه اميران و پادشاهاني که دست نشاندهي دستگاهِ خالفت بودند ،به هر حال ديوانهاي اداري را
اغلب با زبانِ عربي داشتند.
زبانِ پارسي دري ،ريشه در پارسي ميانه داشت که معموال به عنوان زبانِ پهلوي از آن ياد شده است .ضرورتِ
تکوين و شکلگيري پارسي دري را به سادگي نميتوان تحليل کرد ،اما اين هست که ايرانيان از يکسو
مسلمان شده و با واژگان و اصطالحات تازهاي مواجه بودند از سوي ديگر زبانِ بومي خود را هم که خزانهي
سرشاري از قصهها ،تمثيلها ،فلکلورها و سرودهاي خسرواني هم بود دوست داشتند و با آن زندگي ميکردند.

 -4ديوان شام همچنان به رومى بود تا آنكه عبد الملك بن مروان به واليت رسيد ،و در سال هشتاد و يك فرمان
به نقل آن داد /فتوحالبلدان ،أحمد بن يحيى بالذرى ،ترجمه محمد توكل ،تهران ،نشر نقره  ،چ اول/ص 272
5

 -همان ،ص 524

6

 -همان ،ص272
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افزون بر آن ،فاتحان عرب خاندانهايي عرب زبان را در محلههايي از شهرهاي خراسان مسکن ميدادند 7و به
اينگونه تعاملي عيني و عملي ميان عرب و فارس پديد آمد که شايد بيشتر سبب غناي زبان پارسي گرديد.
از رواياتِ پراکندهاي که برجاي مانده ميتوان تا حدودي بر اين گمانه تامل نمود که از ميانهي قرن سوم به بعد
پارسي دري ابتدا به تشويق يعقوب ليث و سپس با حمايتِ جدي سامانيان باليدن گرفت 8 .سامانيان اگرچه
خليفه را که در بغداد بود دورا دور حرمت مينهادند -شايد به مصلحت -اما در عمل به استقالل از سلطهي
اعراب و دستگاه خالفت ميکوشيدند و در همان يکصد و اندي سال که حکومتِ مستقل خود را داشتند(-261
 )383بسياري از فرزانگان و فرهيختگان فرصتِ آن را يافتند تا پيريزي استواري براي زبان و ادب پارسي پديد
آورند.
شاهنامهي ابومنصوري که پايه و اساسِ شاهنامهي فردوسي قرار گرفت در همين روزگارِ سامانيان در خراسان
پديد آمد .شاعراني چون رودکي ،کسائي مروزي ،دقيقي و شهيد بلخي در اين روزگار و در حمايتِ اميران و
پادشاهان ساماني بودند .ابوعلي محمد بلعمي وزيرِ نصر ساماني شايد از اولين دولتمرداني بود که به ترجمهي
متوني چون تاريخ طبري ،از عربي به پارسي همت گماشت .نقل است که ابنسينا از کتابهاي فراوان و منحصر
بهفردي ياد کرده که در کتابخانهي بزرگ سامانيان در بخارا ديده بود.
ظاهرا در آن روزگار ،دغدغهي نوعي تجديد حياتِ دورانِ باستان هم پديد آمده بود که سامانيان تالش
ميکردند تا نسب خود را به بهرام چوبين برسانند 3.حتي آل بويه هم که بعد از سامانيان آمدند اگرچه هيچ
توجهي به زبان و ادب پارسي نداشتند در عين حال آنان هم شايد به تقليد از سامانيان و به مصلحت ،تالش

7

 -نرشخي ،ابي بکر محمدبن جعفر /تاريخ بخارا ،تهران انتشارات توس ،چاپ دوم  ،1636صفحهي  76به بعد

8

 -در مورد تالش ايرانيان براي زنده کردن زبان پارسي ،نگاه کنيد به :تاريخ زبان فارسي ،پرويز ناتل خانلري،

انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،چاپ سوم( )1645جلد  ،2باب دوم

2

 -نرشخي ،ابي بکر محمدبن جعفر /تاريخ بخارا ،ذکر آل سامان و نسب ايشان(ص )82
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ميکردند تا نسبنامهي خود را به بهرامِ گور پادشاه ساساني برسانند 10.اين تالشها ميتواند نشان از آن باشد
که ايرانيان به هر حال در طلبِ نوعي استقالل از اعراب و دستگاهِ خالفت هم بودند.
اشعار پراکندهاي که از شاعران اين دوره برجاي مانده ،آميزهاي از حکمت و ادب و اخالق و عشق را نشان
ميدهد که معطوف به زندگي و روابط انساني در همين جهان است .اين ويژگيها را در آثار نامآورترين شاعر
اين دوره که رودکي بوده است به وضوح ميتوان ديد:
چون تيغ به دست آري ،مردم نتوان کشت نزديـک خداونـد بدي نيـست فرامشــت
اين تيــغ نه از بـهر سـتمکـاران کردنـــد انـگور نه از بهر نبيذ اسـت به چرخشـت
عيسي به رهي ديـد يـکي کشتـه فتـاده حيران شد و بگرفت به دندان سر انـگشت
گفتا که :که را کشتي تا کشته شدي زار؟

تا باز که او را بکشد؟ آن که تو را کشــت

انگشــت مـکن رنـجه به در کوفتن کس

تا کس نکند رنجــه به در کوفتنت مشــت

انگار رودکي از فراز قلهاي بلند که مشرف به همهي جهان است تاريخ را نظاره ميکند و هستي را چنان
قانونمند و با حساب و کتاب ميبيند که ميتواند نتيجهي هر تعرضي به ديگران را پيشبيني کند .روزگاري که
عصبيتها چنانند که رنجهاي با انگشت ،پاسخي با مشت را سبب ميشود.

11

در برخي از اشعار غنايي او ،تعريضهايش را با عقايد ديني وابسته به دستگاه خالفت نيز ميتوان يافت:

10

روي به محراب نهادن چه سود

دل به بخارا و بتان طراز

ايزد ما وسوســهي عاشــقي

از تو پذيرد ،نپذيرد نماز

 -ابوريحان بيروني ،نسبنامهي آل بويه را جعلي و دروغي ميداند که آل بويه براي انتساب خود به خانداني

شريف آن دروغ را ساختهاند .نک :آثارالباقيه،ترجمه اکبر دانا سرشت ،انتشارات اميرکبير ،چاپ سوم ،ص31 :
11

همچنين مرثيهاي را که در مرگ شهيد بلخي سروده بود هنوز زبانز ِد اهل ادب است:
ن ما رفته گير و ميانديش
کاروان شـهيد رفـت از پيـش  --وآ ِ
شمار خرد ،هزاران بيش
شمار دو چشم يک تن کم  ---وز
از
ِ
ِ
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وي همچنين از دانشِ موسيقي و بهره گرفتن از آن برخوردار بود و توانست شعر و آواز و موسيقي خسرواني را
در پيوند با هم ارائه دهد .از اين جهت گويي که رودکي وارث باربد شده بود و توانسته بود ساز او را از ميان آتش
جنگها و درون ويرانههاي ايرانِ پيش از اسالم باز آفريني کند و بهدست گيرد و انگشتانِ خود را جايگزينِ
انگشتان بريدهي باربد کند.
اينکه باربد ساز خود را به آتش افکنده بود و انگشتان خود را بريده بود ،روايتي است که فردوسي در شاهنامه
آورده و شايد کنايه از اين بوده است که از آن پس ،قرنها کسي آواي بربط و چنگ را در اين سرزمين
نخواهدشنيد.

12

شعر و موسيقي ،خواهرانِ همزادي هستند که در بسياري اوقات همراه با هماند ،در جداييهاشان نيز هرکدام
نشانههاي بسياري از آن ديگري را با خود دارند .هر کالم و هر آوايي که آهنگين بيان شود يا وزن و جناس و
سجع و تساوي هجا پيدا کند ،آنگاه مايههاي مرموزي در آن راه مييابد که صورتي جادويي به آن ميبخشد.
ن و هنر نيز وااليش مييابد.
اين صورتِ سحرانگيز ،افزون بر ذوقِ بيتابِ آدمي ،با َف ّ
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اگرچه دولت مستقلِ سامانيان ،چندان دوام نياورد و سردارانِ ترکنژادِ ماوراءالنهر جاي آنان را گرفتند اما تاثير
همان دورهي نسبتا کوتاه ،راه را براي آيندگان هموار کرد .شاهنامهي فردوسي در نظم و تاريخ بيهقي در نثر،
هر کدام به نوبهي خود شاهکاري در زبان و ادب پارسي است که از پسِ اين دوره پديد آمدند.
شايد حاجت به توضيح نباشد که زبان به عنوان تکيهگاهِ انديشه ،نقشي اساسي در نوعِ نگاه ما به جهانِ
پيرامونمان دارد .در اين دوره ،زبان ظرفيت تازهاي پيدا ميکند براي گونهاي ديگر ديدن .در همين گونهي
ديگر ديدن است که شاعر و هنرمند ميتواند از دين و خدا و قرآن هم تاويلي متفاوت ارائه دهد .تاويلي که
متناسب با حس استقالل خواهي و رهايي از سلطهي دستگاه خالفت باشد.

12

16

 شاهنامه ،بر پايهي چاپ مسکو ،انتشارات هرمس ،جلد دوم ،ص  1868به بعدن «بوي جوي موليان» را توسط رودکي و اجراي آن به همراه آواز و چنگ در
 -نظامي عروضي ،روايتي از سرود ِ

نزد امير نصر ساماني ،چنان به تصوير کشيده که جادوي کالم و موسيقي او سبب شد تا امير نصر ساماني که
هرات جا خوش کرده بود ،ناگهان چنان بيتاب بازگشت به بخارا شود که بي مقدمه و با عجله راه بخارا را پيش
گرفت.
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سهم عرفانِ خراساني از شعر و ادب پارسي ،همين "گونهي ديگر" ديدن بود که در گفتارهاي بزرگاني چون
ابوالحسن خرقاني و ابوسعيد سعيد ابوالخير ميبينيم .و بايد همينگونهها بوده باشد که مجلس گفتن و سماع و
شعرِ تر به خانقاهها راه پيدا کرد .حتي تعريضها به خدايي که خلفاي بغداد براي خلق تدارک ديده بودند.
راه يافتن شعر پارسي و سماع و موسيقي به خانقاه ،واقعهاي است که اولين بار در خراسان و ظاهرا به همت
ابوسعيد ابوالخير اتفاق افتاد 14.در بخشهاي آينده به اين نکته بيشتر ميپردازم..
مشهد /آبان 1333
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 -اسرارالتوحيد ،محمدبن منور ،تصحيح محمد رضا شفيعي کدکني ،انتشارات آگاه ،چاپ پنجم ،ص102 :
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