سرود اهل

بخارا*

كهنهترين نمونة شعر به زبان فارسي
عبدالحسين زرينكوب

در باب كهنهترين نمونة شعر فارسي تاكنون سخنها بسيار رفته است و باا
جاي سخن هست .داستانهايي كه تذكرهنويسان دربارة شعر اباوفص

ساي ي و

ابوالعباس مرو ي آوردهان چنان سست و بيبنياد است كه هيچ باه درساتي آنهاا
اعتماد نميتوان كرد .شعري هم كه به بهرام گور ،شهريار ساساني ،نسبت كردهان
فتي به همان صورت كهنهاي كه ا كتاب اين خردادبه نقا كردهانا نميتوانا
كهنهترين نمونة شعر «فارسي» باش  .آنچه نيا ،،در تااري مام و تااري سيساتان
يافتهان خود به درستي روشن نيست كه چيست و ا ك ام رو گاراست.
شاي كهنهترين نمونههايي كه اكنون ،بيتردي و دغ غه ،ميتاوان ا شاعر
فارسي موجود نام برد همان فرارة كودكان بل و ترانة ي،ي بان مصارا اسات.

()1

فرارة كودكان بل تا هتر است و به سال  108هجري مربوط است اماا فاالتي و
اصالتي بيشتر دارد درصورتي كه ترانة ي،ي بن مصرا كهناهتر اسات .و اااهراب باه
فوادث سال  59هجري يا سالي بع ا آن تعلق دارد.

()2

با اينهمه كيست كه بيهيچ تردي و دغ غهاي بتوان ادعا كن كه ا اينهاا
* .ييما ،س  ،20ش  ،7ص

 342تا .351
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كهنهتر هيچ نمونهاي اكنون در دست نيست؟ در اين يك نكته ،هيچ شك نيسات
كه مورخ هرگ ،نميتوان آنكس را كه اول شعر فارسي را گصته است معلوم ب ارد
كه كيست .چون ،آنكس كه در انباوه الماات مارون گذشاته و ا مياان آنهماه
رفتگان خاموش و ناشناس كه نام آنها ني ،ا خاطرها فراموش ش ه است كسي را
ميجوي كه اولين شعر فارسي را گصته است كارش به كار آن كساي ميمانا كاه
بخواه در گورستاني خاموش و تيره بگاردد و ا مياان مبرهااي بيناام و نشاان
جستجوي آن كسي را بگيرد كه اولبار عشق ور ي ه است يا درد كشي ه است يا
رشگ برده است و ياگريسته است .پي است كه جستجوي اول شاعر فارساي بان
ني ،،در بيهودگي و بيفاصلي ا اين كار ،هيچ كم ن ارد .اما تحقيق و جستجو در
اينكه كهنهترين نمونة شعر فارسي كه اكنون در دسترس هست كا ام اسات البتاه
ممكن هست و با اينهمه آن ني ،چن ان سه و ساده نيست و كيست كاه بتوانا
دعوي كن با اينهمه كتابهاي نادي ه و ناخوانا ة فارساي و عرباي كاه در جهاان
هست كهنهترين نمونة سخن مو ون فارسي را يافته باش ؟ و اينجاست كه رايها و
داوريهاي محققان نسبي و اعتباري ميشود و آن ج،م و مطعي كه در سخن اه
علم هست در آن وجود ن ارد .چون ،ومتي محقق همه كتابهاي كهنه و شناخته را
جستجو كرد و با ج،م و يقين كهنهترين نمونه را بهدست آورد ا كجاا ميتوانا
يقين كن كه چن ي بع كتابي تا ه و ناشناخته پي ا نخواها شا و هماه علام و
يقين او را بر باد نخواه داد؟ چنانكه اين معني مكارر باراي محققاان روي داده
است و بارها رأي و ان يشة آنان را دگرگونه كرده است.
ا كهنهترين نمونههاي سخن فارسي ،سرود اه بخارا اسات كاه در بااب
عاشقيهاي سعي بن عثمان و خاتون بخارا بوده است و در تاري بخارا به وجود
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آن اشارتي رفته است ،اما نمونة آن نيام ه است .اين داستان سعي و خاتون بخارا
چن سالي مب ا وامعة ي،ي بن مصرا روي نموده است و ا اينرو ،سرود بخاارا
ناچار چن سالي كهنهتر ا ترانة ابن مصرا خواه بود .اما اين سارودي كاه اها
بخارا ،به گصتة مورخان دربارة عشقبا يهاي سعي بان عثماان باا خااتون بخاارا
سروده بودن آيا بهكلي ا ميان رفتاه اسات؟ فقيقات آن اسات كاه ا مورخاان
نامآور ،كساني كه به اين داستان اشارت كردهان نمونهاي ا آن را بهدست ن ادهان
و ا اينرو اين ان يشه دست ميده كه شاي اين سرود يكسره عرصة فراموشي
گشته است و ا ميان رفته است .كساني هم كاه در ساالهاي اخيار ،ا راه تااري
بخارا ،اين سرود را ا كهنهترين نمونههاي شعر فارسي شمردهان نمونة آن را باه
دست ن اشتهان و بسا كه بر فق ان آن دريغ خوردهانا  .و درياغ اسات كاه ايان
سرود ني ،مانن بسياري ا تصنيفها و فرارههاي كهن ا ميان رفته باش و ا آن
هيچ اثري و هيچ نشاني با نمان ه باش .
با اينهمه ،نويسن ة اين سطور ،چن ي مب ضمن آنكه يادداشتهايي در باب
تاري ايران ،در دو مرن اول اسالم تهيه ميكرد دو پاره ا اين سرود فراموش ش ه
را در كتابي يافت كه هرچن بسيار كوتاه و ان ك است ليكن به هرفال اكنون باه
استناد همان چن كلمه ميتوان تاري كهنهترين نمونة شعر فارسي را چنا ساالي
پيش ا تاري ترانة ابن مصرا نهاد .اما داستان سرود اه بخاارا چيسات و آن دو
پارة كوتاه كه ا اين سرود اكنون در دست هست كجاست؟ اينك شار داساتان
خاتون و سعي چنان كه در كتابها آم ه است.
*
در سال پنجاه و شش هجري معاويه خليصة اموي ،سعي بان عثماان را باه
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اميري خراسان فرستاد .ومتي وي آهنگ بخارا كرد ،گروهاي بسايار ا راه،ناان و
مردم كشان و بن يان ،به بوي تاراج و غنيمات در ساهاه وي درآم نا  .ساعي بان
عثمان ،با سهاهي چنين غاارتگر در آن ساوي جيحاون تاختنهاا كارد و مالهاا و
اسيران بسيار به دست آورد .در بخارا با ملكة آن ديار كه خنگخاتون نام داشات
ا در آشتي درآم و با او صلح كرد بر آنكه خاتون ب و خراج ده و راه سمرمن
را ني ،بر او بگشاي  .در اين ميان سعي را با خاتون مكرر ديا ار افتااد و ميانآنهاا
سري و سرّي پ ي آم  .در تاري بخارا آم ه اسات كاه «ايان خااتون ناي باود
شيرين و با نيكويي بسيار سعي بر وي شيصته ش و مردم بخارا را به بان بخاري
در اين معني سرودهاست» ،اما ا اين «سارودها» ديگار چيا،ي در تااري بخاارا
نيام ه است .باري ،سعي بن عثمان چون ا بخارا راه سمرمن پيش گرفت ،ا بيم
آنكه خاتون راي غ ر و پيمانشكني نكن  ،سي تان ،و باه ماولي هشاتاد تان ،ا
ب،رگ ادگان بخارا را به نوا بستن و با خويشتن همراه برد .در سمرمن ني ،اسيران
و غنيمتها به دست آورد .چون به بخارا با آم خاتون ا او درخواسات تاا آن
سي تن را كه به نوا گرفته بود با ده  ،ن اد ،و گصت چون ا آمويه بگذرم آنان را
رها كنم .چون ا آموي بگذشت با خاتون كس فرستاد كه آنان را با ده .گصت تا
ا مرو بگذرم .اما ا مرو ني ،بگذشت و آنان را با ن اد .چون سعي به م ينه باا
آم اين ب،رگ ادگان بخارا را كه به نوا سات ه باود ،در نخلساتاني ا آن خاويش
به كار ب اشت تا رو ي ب ان نخلستان رفت تا كار آنان را ببين  .جواناان بخاارا در
او افتادن و با خنجرش بكشتن  .و اين بود فرجام كار فااتح بخاارا كاه در م يناه
سرانجام به دست ب،رگ ادگان آن ديار هالك گشت...
*
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اين داستان خاتون بخارا و سعي بن عثمان در تاري بخارا باا آب و تااب
تمام نق ش ه است .در فتو البل ان بالذري و تاري اعثم كوفي ني ،آما ه اسات.
مضية كشته ش ن سعي بر دسات ايان ب،رگ ادگاان بخاارا نيا ،،هام در كتااب
المعارف ابن متيبه و هم در كتاب اغاني ذكر ش ه است( ...)3اما آن دو پاره شاعري
كه نمونة منحصر به فرد اين سرود فراموش ش ه بشامار اسات و باه تاا گي باه
دست ما رسي ه است در هيچيك ا اين كتابها نيست بلكه در كتابي است به ناام
«اسماء الميتالين من االشراف فيالجاهلية واالساالم »...تاأليف اباوجعصر
محم بن فبيب بي ادي متوفي باه ساال  245هجاري ،كاه در ضامن مجموعاة
نوادرالمخطوطات ،به تحقيق عب السالم هارون در ماهره باه ساال  1954مايالدي
طبع ش ه است و در آن ضمن سرگذشت سعي بن عثمان و بيان فرجام كار او ،به
مصة خاتون بخارا ني ،اشارت رفته است .ا جمله چنين آم ه اسات كاه «او را باا
خاتون دي ار افتاد ،و اه خراسان هردو را تهمت نهادن و بر وي سرود خوان ن
به بان خراساني ب ين گونه:
كاور خميار آما

خاتون دروا كن ه(؟)»...

()4

و ج ،همين ان ك ،ديگر چي،ي ا اين سرود در اين كتاب نياما ه اسات و
دريغ است كه ا تاري نويسان ديگر ني ،ااهراب ،هيچكس به ضبط و نق اين سرود
كهن عنايت نور ي ه است و ج ،همين دو پااره چيا،ي ا آن باا نمانا ه اسات.
ضبط و معني الصاظ اين دو پاره شعر ني ،روشن نيست و افتمال غلط و تصحيف
در پارهاي ا الصاظ آن هست و در اين بااره البتاه تحقياق بانشناساان بجاسات.
نكتهاي كه در اين روايت شايستة دمت و تأمالست اين اسات كاه مفلاف كتااب
باني را كه اين سرود ب ان گصته ش ه است بان «خراساني» خوان ه است ...باري،
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اين نمونة كوچك كه ا سرود بخارا به دست آم ه است ،نموناة منحصاربه فارد
سرودهاي كهن نيست و بسا كاه جساتجو در كتابهاا باا  ،نموناههاي ديگاري ا
اينگونه سرودها را بهدست ده و همين دو پاره شعر ني ،،شاي گذشته ا فوايا
تاريخي و ليوي ،ا جهت بحث در باب تحول او ان شعر فارسي بيفاي ه نباش .
(مهرماه )1337
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