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چکیده

یییک   ةشییااود ، آنییانو حنییور ایرانيییان در سییاختار اداری حکومییت  عبییاس  بنیییکییار آمییدن  روی بییا   
هییای ادبییی، ارتمییاعی و در عصییر نوسییازی ادبییی سیینت ریییزی شیید پییی ،ادبییی - رهنگییی رانيییر رنییبپ 

  بییان و  رهنیی  عربییی تأثيرنییطار اسییت  هییایی رییرار دارد کییه در ز آثییار  کییر ایرانییی در رأس  رهنیی   
در عصییر عباسییی اول و « ابونییواس»نییی در شییعر شییاعرانی همدییون  ت و  رهنیی  ایرای و دهییور سیینّتعلّیی
عطفییی ایعییاد  ۀای اسییت کییه در تییاریخ نططیی در عصییر عباسییی دوم بییه نونییه « ابیین معتییز»و « ابیین رومییی»

-ای نداشییت  ترانییهای از تییاریخ ادبيییات عییرب سییابطه کییرد و اشییعاری را پدییید آورد کییه در هییيچ دوره  

ت هیایی هسیتند کیه رو نگیاه ایین شیاعران بیرای انتطیال سینّ         ماییه بین سیرایی مهمتیرین   های عاشطانه و بیاده 
رانییی همدییون پادشییاهان ساسییانی ثير  رهنیی  ایأعباسییيان تحییت تیینيییرد  هییای ایرانییی رییرار میییو  رهنیی 
اشییرا يگری در شییعر شییاعران عصییر عباسییی    تشییریفات شییدند  بازتییاب اییین روحيییۀ  الت و تعمّیی شییيفتۀ
اسییتن از  رهنیی  ورشیینهای باسییتانی بییه سییبم برخ شییود   دیییده میییبییه ونییو« ابیین معتییز»ویییاه  دوم بییه

هیای مببیت خیود بیه درون دربیار عباسیی راه یا یت و بیا ایعیاد زمينیه           منیدی از شیاخص  کهن ایران و بهیره 
بییرای ادیبییان عصییر عباسییی توانسییت در بسییياری از آثییار ادبییی اییین دوره، تییأثير  راوانییی بگییطارد  آنییاهی  

داد کیه سیبم شید    هیای ایرانيیان بیه شیاعران تیازی رنیان تشیّخص ادبیی میی         تو اشراف به  رهنی  و سینّ  
نییطار در زبییان و  رهنیی   هییای تأثيرهییای ادبییی و ارتمییاعی و آثییار  کییر ایرانییی در رأس  رهنیی   تسیینّ
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 مهمقد . 1 
نخسییت  ر سییدةایرانيییان رییدمتی دیرینییه دارد  بییه نییواه تییاریخ د     2و تمییدن 5 رهنیی     

 نهییامی و ایرانيییان از نهییر سياسییی،  رهنگییی هعییری و بییا ورود اسییالم بییه اییین سییرزمين،   
هییای خییود نداشییتند  زبییانی هییيچ ابییزار ملییی بییرای بيییان اندیشییهو  شییدند هییامرلییوب عییرب
ای رییز انتخییاب زبییان عربییی  ور نردیییده و رییارهخییوانيم بییه دییاهر مهعیی کییه  ارسییی مییی

ی خییویپ را تییداوم  هابسییياری از سیینّت واییی بییا اییین ورییود،  آنییان توانسییتند       ،نبییود
در سییاختار اداری حکومییت   هییاروی کییار آمییدن عباسییيان و حنییور ایرانییی   بییا بخشییند 

کییه ایرانيییان در  ییریییزی شیید  از آنعییاپییی یییک رنییبپ عهییيم  رهنگییی ةعباسییی، شییااود
تییالش نمودنیید تییا برتییری   ،نهییامی، سياسییی و دینییی شکسییت خییورده بودنیید  هییای هزمينیی

ارتمییاعی  و رهنگییی هییای سیینت یاز اییین رو،  رهنگییی خییود را بییه اثبییات برسییانند    
ميییدان در اییین عرًییه بییه حیین پيییروز     رهنیی  عربییی نمودنیید و  وارد ادب و خییویپ را
سیییياری از آداب و نراییییی نسیییترش یا یییت و بدر دوران عبّاسیییيان، پارسیییی نردیدنییید 

رسییوم پارسییيان در ميییان خلفییا  و بزرنییان و اشییراف رواو یا ییت  بییا ورییود اییین، برخییی   
از پاوهشییگران تییازی سییعی بییر آن دارنیید کییه نطییپ ایرانيییان را در بنییای  رهنیی  و          

رنیی  رلییوه دهنیید  اییین مهییمّ بییر دوش مییا   تمییدّن عییرب زبانییان نادیییده انگارنیید یییا کییم  
ها رانییی اسییت کییه از عمیین نفییوذ  رهنگییی ایییران بییر عییربدوسییتداران  رهنیی  و  زبییان ای

 سخن به ميان آوریم  
 بیان مسئله.1-1
هییای دیگییری همدییون تمییدن ایییران و روم در    هییا بییا تمییدن در عصییر عباسییی عییرب    

ساسییانيان  ۀهییای رهارًیید سییااثير تمییدنأهییای مختلییر، تییتعامییل بودنیید  در بییين تمییدن 
 ییان »رییایی کییه بيشییتر خاورشناسییان رییون     م( کییامال  آشییکار اسییت تییا    220 -م015)

انیید  از آنعییا کییه  اًییلی رنییبپ عباسییی دانسییته   ن را مایییۀ، ایرانيییا«ویلهییوزن»و «  لییوتن
تییوان هییای آن مییی تییرین ا یین  رهنگییی اسییت کییه در خییالل نییزارش    ادبيییات نسییترده 

اییین پییاوهپ تالشییی اسییت    بنییابراینهییا را از هییم بازشییناخت، تهییای اًییلی هویّییفییهم اّ
هییای ازنمییایی ورییوهی از عناًییر  رهنیی  و هویییت اًییيل ایرانییی در سییروده      بییرای ب
اميیید     «1ابیین رومییی »و «2ابیین معتییز »»،«9بشییاربن بییرد »هییای سییوم، مبییل   سییدهشییاعران 

رود کییه رسییتار پییيپ روی سییهمی در شناسییایی عناًییر پایییا و پویییای  رهنیی  و      مییی
 تمدن پارسيان ایفا نماید   

 پژوهش پیشینة.1-2
ثير  رهنییی  و تمیییدن اییییران بیییر  رهنییی  و ادب عربیییی کیییم و بیییيپ   أدر میییورد تییی  

راه هییای نفییوذ  ارسییی در زبییان و   »کتییاب  اسییت  ماننییدؤ هییایی ًییورت نر تییه پییاوهپ
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» ای از ایشیییان تحیییت عنیییوان اثیییر آذرتیییاش آذرنیییوش و ییییا مطاایییه «  رهنییی  ریییاهلی
ین تحطيطییات حییاکی از آن اسییت کییه رنیید«  هییای ایرانییی در زبییان و ادبيییات عربیییپدیییده
نامییه نيییز در ارتبییار بییا  رهنیی  ایییران در اشییعار ابونییواس و دیگییر شییاعران عصییر     پایییان

در دانشییگاه اًییفهان بییا «  مییریم اکبییری» اسییت، مبییل پایییان نامییۀعباسییی  اول نگاشییته شییده
نامییۀ خییانم مییریم ترکاشییوند در  و یییا پایییان« نییواساافییرس  ییی شییعر ابییی  ةًییور» عنییوان

 « تاب مهاهر تمدن ساسانی در شعر بحتری و ابونواسباز» دانشگاه همدان با عنوان 
ادبيییات تطبيطییی عصییر عباسییی، اعییم از  تحطيطییات انعییام شییده در حییوزة   بییا نگییاهی بییه   

هیا در خیواهيم یا یت کیه پاوهشیگران عیرب و  یارس بیه         هیا، مطیا ت و پاییان نامیه    کتاب
انیید و در تییهعباسییی اول پرداخنت ایرانییی در اشییعار شییاعران دورة انعکییاس  رهنیی  و سیی

امییا در میورد اییین مبحیی  در  نید؛  اهییای شیعری از اییین دسییت اشیاره کییرده  نتيعیه بییه نمونیه  
   نگارنییدنان اییین ادبيییات تطبيطییی عصییر عباسییی دوم، منبیی  مسییتطلی در دسییترس نيسییت  

هییای شییعری بییا دیوانهییای سییه شییاعر مییورد بحیی  بییه اسییتخراو مبییال  پییاوهپ بییا مطااعییۀ
  اند رویکرد مورد نهر پرداخته

 پژوهشها  پرسش  .1-3 
 هایی را که در این تحطين  را دید خویپ ررار می دهيم به ررار ذیل است:س ال   

هایشیییان اایییر   شیییاعران عصیییر عباسیییی دوم ریییه منیییامين و اافیییادی را وارد سیییروده  
پییطیری ایشییان از تمییدن و  رهنیی  ایرانییی ناشییی   أثيرتییوان نفییت از تانیید کییه مییی کییرده

 می شود؟
 ها ره بوده است؟ رهن  ایران بر عرب  ۀبب  دايل  ل
هییایی از  رهنیی   پارسییيان را  پییطیری بيشییتر رییه رنبییه یییان اییین تأثيرهییا در ررو  عییرب
 اند؟پطیرا شده

  پژوهشت ضرورت و اهمیّ .1-4
بییا تورییه بییه اییین کییه شییناخت  رهنیی  یییک ملییت بییدون شییناخت تمییدن و  رهنیی         

ن در زمينییه هییای نونییانون ارتبییار  ملییت هییای دیگییری کییه در  ییول حيییات خییود بییا آ  
تییر اییین پییاوهپ در رهییت  هییم بهتییر و دريیین  بنییابراینداشییته اسییت امکییان پییطیر نيسییت؛ 

پاوهشییی و حییوزه هییای ادبییی حتییی  –تمییدّن  برتییر،   میی ثر خواهیید بییود و مراکییز علمییی  
 های  رهن  و هنر های باستان می توانند از آن بهره نيرند حوزه
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 بحث. 2
 سرا ها  شاعران تاز ها  فرهنا ايرانیان در سرودهجلوه .2-1  
ملییل آن زمییان در  رهنیی   ۀ هییای بيگانیی دوران عباسییی دوران سییرازیر شییدن  رهنیی      

تحییت تییأثير اونییاع و شییرای  ارتمییاعی و   عباسییی،ة ت  ادبيییات دوراسیی اسییالمی -عربییی
 ت و پيشییرة ی پيییدا کییرد و از ارتمییاع ردیییدی کییه زایيیید    ا ت عمییدهسياسییی، تحییوّ 

انبییوهی از هعییری، سییوم و هییای دوم  ییی رییرن تمییدن آن روزنییار بییود تییأثير نر ییت و 
تییا آنعییا   ،ایییران را در درون خییویپ هنییم نمییود   علمیییو ارتمییاعی -عوامییل  رهنگییی 

ساسیییانی را  ررییییان  رهنییی  اییییران و رویبیییار زبیییان  ارسیییی  ،دانشیییمندانۀ کیییه را بییی
ای  رهنیی  عییرب سییرازیر   داننیید کییه بییه درییی   سرشییارترین رریییان و رویبییاری مییی   

ۀ ثير  رهنیی  ایرانییی همدییون پادشییاهان ساسییانی شییيفت   أ  عباسییيان تحییت تیی اسییتشییده
اشییرا يگری در شییعر شییاعران عصییر   ۀالت و تشییریفات شییدند  بازتییاب اییین روحيیی  تعمّیی

شییود  آنییان در توًییيفات خییود از بییه ونییو  دیییده مییی« ابیین معتییز»عباسییی دوم بییه ویییاه 
ی نماینیید تییا مییورد پسییند ممدوحشییان کییه بيشییتر دربییاری   هییای شییاهانه اسییتفاده میی تشییبيه

سیوم هعیری از    ةم از ایین روسیت کیه در شیعر شیاعران سید      هستند واری  شیود  ریدر مسیلّ    
ابیین »کلمیاتی نهيیر نطیره، یییاروت، زبررید و     بیه و ییور یا یت میی شیود  بییه ایین سیروده           

 بنگرید: « معتز 
 و مزنةةةةاد  ةةةةجفا مةةةةل ط  جن  ةةةةج     ةةةة   

 

 ٌم و   ق ةةةة   م   ةةةة   فةةةةج   ون  م ةةةة  
 

 ع ةةةةةج فةةةةةح    ن     ةةةةةا  تةةةةة ق م   ا 
 

 سةةةةةة     تمثةةةةةةا   ةةةةةةم   م ت ةةةةةةمو  ةةةةةةم  
 

 (512/ 2م:  2112)ابن معتز،  
یعنی؛ ره بسیا ابیری کیه بیاران زاسیت و از رییزش بیارن آن  بیا   همدیون  رشتییهذ مرواریید بیه               

هیا کیه بیر زمیين     هشیود، ایین رطیر   شود و رطیرات بیاران  بیر روی زمیين پخیپ میی      مینهم کشيده
  شودماند که آشکار و پنهان میهای نطره میمی رکد به سکه

پيییدایپ اییین روحيییه در شییاعران عصییر عباسییی ناشییی از آشیینایی ایشییان بییا زنییدنی          
شهرنشییينی و تمییدن هییای ردییید ایییران اسییت   بییی نمییان تحییوّای کییه در شییعر     ةپيديیید

برخیییورد بیییا  ۀاسیییت نتيعیییعیییرب از نهیییر عناًیییر تصیییویر و خيیییال پیییردازی روی داده
شییود، ت کییه در عناًییر تصییویر شییعری دیییده مییی   رهنیی  ایرانییی اسییت و اییین اشییرا يّ  

در اییین « شییفيعی کییدکنی»ناشییی از اشییرا ی ایرانییی و تمییدن کهیین ایییران زمییين اسییت     
» کنیید کییه ذکیر آن در اینعییا خییاای از اطییر نيسییت  او مییی نوییید: ای بيییان میییبیاره نکتییه 

کیرد، شیاعر عییرب خیود ععمییی شیده بیود و  ررییی کیه  بییا        شیاعر ععیم ورتییی رشیم بییاز    
بنیییابراین شیییاعر ایرانیییی بیییه دیییاهر از عیییرب تطليییید  ؛هیییم داشیییتند  طییی  در زبیییان بیییود

(  239: 5989شییفيعی کییدکنی، «)اسییت، اییيکن اییین تطليیید از خییودش بییود و بییر   کییرده
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بییه هییای شعریشییان را نيرنیید تییا دسییتاوردااهییام میییهییای پارسییی ز سیینتبنیابراین شییاعران ا 
  آن  نی سازند ۀواسط
 ها  ايرانی ها  عاشقانة عرب و سنتترانه .2-1-1
نییاه ای رشییمگير در شییعر عربییی پدیییدار شیید کییه رلییوهبییا آ ییاز خال ییت عباسییی، تحییوّ  

منتطییدان معاًییر عییرب پيییدایپ اییین تییأثير را از یییک    اسییت  اییین تحییول شییگرف  ییزل 
ننیید کییه در آن شییاعر بییا  داسییو بییه سییبم نسییترش  ییزل عاشییطانۀ ابییاحی یییا عریییان مییی   

ورییود کنيزکییان در   بییه نوییید و از سییویی دیگییر  نسییتاخی تمییام از عشیین سییخن مییی   
و انتشییار  ییزل  مییردم   کییم مورییم  سییاد کییم مربییور مییی داننیید کییه  دربییار پادشییاهان

 521: 5330شیید )نییير، کییه در آن بییه کرامییت زن و مییرد تییوهين مییی نشییت مکشییوف 
در حییاای کییه اشییعار عییرب تییا   ،ر ییتال مییی هییا، شییرا ت زن زیییر سیی در اییین سییروده (  

  ربل از این عصر، در اکبر موارد تصویرنر مروت و بزرنی زن بود
خییواهيم  در ،نطشییته داشییته باشییيم هییای دوره  ۀهییای عاشییطان انییر نگییاهی بییه سییروده    

 »مییبالند، سییتودثروتمنیید و مشییهور را مییی ًییحرا نشییين  شییوهردار  زن   ،کییه شییاعرانیا ییت 
پشییت کنیید کییه بییر  زنییانی را وًییر مییی  ،خییویپ  ۀرکامییدر   «0سییلمیزهيییر بیین ابییی  

نییاز و عشییوه و خوشییگطرانی و ثروتمنییدی      سییيمای آنییان  سییوارند و از سییر و  شییتران 
 پيدا بود:
 م   ع   ا       جعم        فل   ل     علي   ه ا م ة   نا عل   يا   بجن  فی   س   لا ک   ا وا 

  (11 :5302 زهير،) 
خشیین عربییی   «نسییيم  » کییه  ییزل وی بییرخالف   اسییتبشییار نخسییتين شییاعر عباسییی     

تییأثير شییدید شییعر اطيییر دربییار ایرانییی در آن      و اسییتآهنگییين کهیین، بسییيار زیبییا و   
در حییاای کییه   ،کشییدمییی شییود  وی کنيییزان را در نطییپ معشییوره بییه تصییویرمی     دیییده

 ربل از عصر عباسی در هيچ شعری دیده نشده است   ستایپ کنيزکان تا 

  ةام خ ص  ح بج جا جل    خج ق     ةج ي ن ك  ت   ج يةاا   ج ت و   ذانبا  ح إ
  (21 :5338)بشار،  

، هررند که  من کنيزی  هستم که آ ریدنار مرا  زیبا آ ریده یعنی؛ نفت که نناهی بر من نيست 
 است 
ت شیییود کیییه مورعيّییی رهرمیییانی تیییازه وارد میییی  انه،طعباسیییيان در  یییزل عاشییی ةاز دور   

ای ایرانییی اسییت کییه زیبییا و باسییواد اسییت و       او معمییو   بییرده ارتمییاعی دیگییری دارد 
بيشییتر ایرانییی تبییار اسییت،   ،1شییعرهای ابونییواس عشییطی   نییواز دارد  رهرمییانًییدایی رو 
 اباس می پوشد و معمو   زافی خميده و کادم دارد ها  به سبک ایرانی
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   ي ةج ةم عاقةة بت صمغ ةج مةام ز نةةاه تاخ س    ةج 8فح  ة   طاةقد 
 (   010:  5309)ابو نواس،  

اسییت و موهییای او ریییون   یعنییی؛ در اباسییی اسییت کیییه خراسییانی بییودنپ او را زینیییت داده       
   عطرب کادم است

هییای تشیبيه نيسیو بیه کیادم در اشیعار دوره     در اینعیا ذکیر ایین نکتیه نیرورت دارد کییه        
بعیید در بيییان زیبییایی شییاعران تییازی سییرای  از اییین  زمییان بییه   اسییت  نطشییته دیییده نشییده

محیییي    ةبییدنی رهرمیییان عشییطی خیییود، از تشیییبيهاتی اسییتفاده میییی نماینییید کییه زایيییید    
پییيچ و خییم « ابونییواس»هماننیید « ابیین رومییی»مییبال  ؛ ایرانییی اسییت - رهنگییی تییازة عربییی  

 زار یار را به عطرب تشبيه می نماید: 
 ع  ةةةةةةةةبم   عليةةةةةةةةه   مغد مةةةةةةةةل ص ةةةةةةةة ت  يةةةةةةةة   

 

  ةةةةةة ؤ بةةةةةةج    ف و عق بةةةةةةجتا  ح  طفعةةةةةة
 

 ( 931/ 5م: 5338)
یعنییی ؛ موهییای بنییانوش او همدییون کییادم اسییت و بسییان ا عییی اسییت کییه رلییم را مییی             

 سوزاند  
هییای کالسییيک عییرب، هعییران و دوری از یییار   تییرین عناًییر عاشییطانه یکییی از اًییلی   

بیه دايیل زنیدنی خانیه بیه      درخیواهيم یا یت کیه    سیرودهای ریاهلی   با واکیاوی در   است  
امییا در عصییر   يییر ممکیین اسییت؛  عاشیین بییه معشییو   ای وًییال لییهو شییرا ت ربي دوشییی

و بییا او خلییوت مییی یابیید عاشیین بییه معشییو  دسییت  ،شییودعباسییی اییین تصییور شکسییته مییی
یییابی بییه  شییار برحسییم ذو  و روش خییاد خییود در اشییعارش بییه دسییت       بکنییدمییی

 نوید: کند و میمعشو  اشاره می
 مل    جؤد  اد و    لا  مد فی     ز  بد ي ا علی عجشقد خال ب  

   (598 :5338)بشار، 
 یعنی؛ آیا بر عاشطی که با معشوره خویپ خلوت نماید و او را ببوسد، نناهی است    

اش میی بااید و   هیای عاشیطانه بیه دسیتيابی وی بیر معشیوره      در بسیياری از  یزل  « ابن معتیز »  
 از خلوت کردن خویپ با او سخن می نوید:
 فخل نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج ب  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجةد 

 

 ؤغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجفةد غ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةی    شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج 
 ج

(2112  :5/501   ) 
  باریک بود، خلوت نزیدیماندام  ميانای که ناز یعنی؛ با دوشيزه

واییی سیینت   ،عاشیین و رنیی  کشییيده از عشیین اسییت     شییاعر ،«ابیین رشییين »بییه نییواهی   
 /5 : 5338دهیید )ريروانییی، هییا، زن را در رسییت و رییوی عشیین متطابییل نشییان مییی   ععییم
هییای شییعر عاشییطانه مییردم ایییران بییه مییا ارییازه   رود اییین نهریییه و نمونییه(  نمییان مییی228
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ایین دوران،   ۀپيونید هیای عاشین و معشیو  در  یزل هیای عاشیطان        کیه  دهد تیا بریطیریم  می
 ثر از  رهن  ایرانی است أمت
عربییی زبییان رییرن  ۀهییای  رهنگیی ایرانییی کییه در  ییزل هیای عاشییطان  تیکیی دیگییر از سیینّ   

تییری حنییور رشییمگير «  ن بییردبشییارب» متبلییور اسییت و در سییروده هییای    دوم وسییوم 
عاشییین و معشیییو  بیییه یکیییدیگر   نگیییاری  ميیییان نامیییه ، )552: 5981)زاهیییدوف،  دارد
  است

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةل     ةةةةةةةةةةةةةةةةة    بج  ةةةةةةةةةةةةةةةةةب
 

   قلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب ای  جسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيإ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

   عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة     ي هلل ذ سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم  
 

ةةةةةةةةةةةةةةة  حک يةةةةةةةةةةةةةةةج    ةةةةةةةةةةةةةةةعلةةةةةةةةةةةةةةةی و    
 

 يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج  ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ج بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأف
 

  ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةی حو م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حعي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة  
 

 يةةةةةةةةةةةةةةةج ع ةةةةةةةةةةةةةةةم    قةةةةةةةةةةةةةةةم  ن ةةةةةةةةةةةةةةة    
 

     ةةةةةةةةةةةةةةةب حم ةةةةةةةةةةةةةةةک فةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةج   
 

 (   210: 5338 )بشار،
ای عشیین میین ای شییادی    از رسییوای  عشیین  معشییو   سیینگدل، دعییای خيییر نبییارت بییاد   یعنییی؛   

          بی مهری تو در نامه ها برایم سخت نانوار است و ،رشمان و ای اميد دام
شییاعران کهیین عربییی عناًییر تشییبيه را از محییي  پيرامونشییان بییه       بییدیهی اسییت کییه     

د  آنییان بییرای تشییبيه زیبییایی معشییو  از پدیییده هییای مخییتص زنییدنی  نر تنییعاریییت مییی
)نییک:  کردنییدهمسییان مییی  نر تنیید، آنییان معشییو  را بییا اسییم و شییترًییحرایی بهییره مییی

شییود معلییوم مییی بییا واکییاوی در سییروده هییای عاشییطانه عییرب     ( 580: 2112ااتبریییزی،  
 است هیا ت رهنگی ایرانی در بيان زیبایی معشو  به شعر عربی راه  که سنت

، مونیییوع دوم و سیییوم هعیییریهیییای بیییا نسیییترش سیییری  زنیییدنی شیییهری در سیییده   
سییبکی اطيییر و متفییاوت پيییدا   ،شییودهییا کییه از سیینت  رهنگییی ایییران نر تییه مییی  تشییبيه
ادوار  آنییان کییه در  شییود ریختییه مییی هییای خشیین عربییی کهیین دور کنیید و مونییوعمییی

 ،کردنییدر  و ماننیید آن تشییبيه مییی نطشییته، انییدام یییار را بییه بییازوان نارییه و سییا  شییتر میی   
ابیین »ویییاه شییعر و بییه ویییاه بییرای تشییبيه انییدام یییار در شییعر عربییی هییای  مونییوعیکییی از 

 شود    می« سرو»درخت «  معتز
ةةةةةةةةةة م   ةةةةةةةةةةموف  ميةةةةةةةةةةت   ا فةةةةةةةةةةح   ص 

 

 سةةةةةةةةة و     ةةةةةةةةة  ي    تثةا َّةةةةةةةةةتک ةةةةةةةةةج 
 

 ( 5/521م:2112)                                                                        
آن ناه کیه آنیان میی ررصیند، اندامشیان ریون سیرو اسیت کیه در بیاد خیم و راسیت میی                ؛یعنی
 شود 
سییوم بییه خییا ر ترييییر محییي  زنییدنی از بییداوت بییه شهرنشییينی  بییرای      ة شییاعران سیید  

نيرنید؛  هیا  بسیيار بهیره میی    هیا و ميیوه  هیای بیدی  از انیواع نیل    آوردن تشبيهات و اسیتعاره 
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هییای مییردم را بییه نونییه را بییه سییيم، ریید را بییه شییاخۀ درخییت،  رلییم  « رومییی ابیین»مییبال  
عنّییاب تشییبيه مییی نماییید و نییل نییرنر را اسییتعاره از رشییم و نییل بابونییه  را اسییتعاره از    

 دندان می آورد:
 جٌن و کث ةةةةجن  صةةةةط  ةةةت  ةةةةک     ةةةم طغ

 

 فةةةةةةةةةي ل  ن عةةةةةةةةةجن ت  ةةةةةةةةةجٌؤ و  م ةةةةةةةةةجن  
 

 تلةةةةة ؤ بةةةةةه ک طع ةةةةةج ٌ يةةةةةو ت ةةةةةت  جت 

 

   قةةةةةةة م   ةةةةةةة  ن      ططةةةةةةة  ف ل   لةةةةةةة  
 

  

 و نةةةة  ت بةةةةج  سةةةةج ي    ةةةةا  ي ةةةة به
 

 و ط  ةةةةةةةةة  ن م يةةةةةةةةة      ةةةةةةةةة    ي ةةةةةةةةةجن
 

 ( 519/ 0م: 5338)                                                                                  
سییان ترییه هاسییت،  سییبم ههایشییان بیییعنییی؛  رییدّ دوشییيزنان  کییه بسییان شاخسییاران و سییرین

هییای آنییان مبییل  سییيم یییا انییار اسییت   در سییينه آنهییا رلییم   بی و سییرزندنی توسییت   سییينهشییادا
هیا در  خرمیا بیه آن رلیم    ۀسیان خوشی  همردمیان بی   هایی است که بسان عنّیاب میی درخشید و رلیم    

نونییه از آنهییا رییاری  سییان نییل نییرنر دارنیید کییه اشییک شییبنم هاسییت  آنییان رشییمی بییآویختییه
 آن پرنور و تازه است    ۀکه شکو  نل بابونهسان هاست و دندانهایی دارند  ب

پيونییدی نییدارد و در شییعر عربییی زبییان   ،کهیین هییایی کییه بییا سیینت شییعر عربییی   از تشییبيه 
تشییبيه یییار بییه بییت  ؛بییه نسییتردنی ورییود دارد دوم و سییوم هعییریهییای ی سییدهعاشییطانه
 رنين سروده است:این شاعر ایرانی تبار «بشار» است  
 ب  ي و  ج فی     ج  ص    ياج ف مي ٌق   معجش حن  ط جق تا  م  يع

  (209:  5338 )بشار،                                                                                  
رش را در یصیییویعنیییی؛ دو رشیییمانم نواهنییید کیییه مییین عاشییین تیییوام   ای بتیییی کیییه ت   

  ها کشيده اند  محراب

 نيز دیده می شود: رنين تشبيهی در شعر ابن رومی
 ذق مةةةةةةةةةةةةةةة فةد ت فيةةةةةةةةةةةةةةةک سةةةةةةةةةةةةةةة  ه

 

 نةةةةةةة  ا    ةةةةةةةالل و صةةةةةةة  ةا   صةةةةةةة م
 

 ( 89/ 0م: 5338)
 وش بود   و روشپ همدون  نور خورشيد و ًورت محبوبه بت هیعنی؛ شعاعی که را  
 باده سرايی .2-1-2
شییعر خمییری در عصییر عباسییی بییه سییبم ريییام  ارسییی دواییت عباسییی و رشیید عطلییی و       

عطلییی و تمییدن و آبییادانی ورنییبپ ملییی نرایییی ایرانيییان درییار     –سییفی انتشییار ااحییاد  ل
شییاعران اییین دوره بییه شییراب بییه عنییوان نمییادی از نمادهییای  ل و ترييییر شییگر ی شیید تحییوّ

 از  رهنیی  عصرشییان و دسییتاوردهای علییم   انآنیی کردنیید  رهنیی  و تمییدن نگییاه مییی  
شییاعران بییه  ادنیید دمیییتییری از شییراب اراشییه کردنیید و وًییر پيديییده لسییفه اسییتفاده مییی

یییک وحییدت  نییی و مونییوعی رسییيده بودنیید و توانسییتند در یییک رصییيده از ابتییدا تییا      
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 زبییان هییای شییعر عربییی رییرا در ميییان سییبک  راسییتی!انتهییا بییه وًییر شییراب برردازنیید    
؟  هییای  رهنیی  ایرانییی اسییتخمریییات بییيپ از همییه دارای مایییه دوم و سییوم،هییای سییده

 رهنگییی  مییردم  بییر زنییدنی  میییراوان مربییور بییه هییای  ییتییأثير سیینت را  علییت اییین امییر
رنییين بییر  « وندیییداد» و« اوسییتا» آداب شییراب در از  باییید دانسییت ایییران پییيپ از اسییالم  

نمییوده اسییت) معییين،  ا ییرار شییراب را منیی  ن ، نوشییيدن بیییآیییين زرتشییتکییه  آیییدمییی
ير تییأثنتيعیییۀ  نسییاری، هییای میییهییا و بيییان شییادیسییازی سییبک ترانییهرییدا(  299: 5998

رسییوم معلییل و    رهنیی  توانییای ایرانییی بییر دربییار عباسییيان اسییت کییه همییراه دیگییر       
  پطیر ته شد  ها از ساسانياننساریها و میرشن
، ایرانییی اسییت بلکییه سییاری هییم در بيشییتر «مییی»سییرا نییه تنهییا در خمریییات شییاعران عربییی  

 ونماییید مییی  در بيییت زیییر توًییيفی نيییرا از سییاری« ابیین معتییز» تبییار اسییت مواریی ، ایرانییی
   نوید:  می

 فجةةةةج  بةةةةج    ؤ ت  ةةةةح و فا و   ةةةةه
 

 مق طةةةةةق مةةةةةل ب ةةةةةةی کسةةةةة ق و شةةةةةةي يل
 

 ( 211/ 2م: 2112) 
نونییه هییایپ بییود و اباسییپ از نییوع  ای آورد کییه رنیی  آن شییبيه بییه نییل یعنییی؛ سییاری، مییی   

بییا « ابیین معتیز »پوشیا  خانییدان خسروشیيرین اسییت   ایین بيییت بیه خییوبی نوییای آن اسییت کیه       
  انه عشن خسرو به شيرین آشنا بوده استا س
نونییه کییه مییی ميییراث ایرانییی و سییاری ایرانییی اسییت، رییام  مییی کییه شییاعر از آن   همییان    
 نوید:می« ابن معتز»نوشد نيز  رآورده دست استاد ایرانی است؛ مبال می

 م ق ةةةةةةةةةةةةةةة ةد في ةةةةةةةةةةةةةةةج تصةةةةةةةةةةةةةةةجوي   فةةةةةةةةةةةةةةةج  د  
  جج

ةةةة ا     ج ةةةةم    و کسةةةة ق غ يةةةةٌق    ةةةةه خ 
 ج

 ( 511/   5م: 2112) همان، 
یعنییی؛  رییه بسییا رییامی را کییه مییزیّن بییه تصییویر خسییرو پادشییاه ایرانییی اسییت کییه در شییراب        

 اند          ر  شده است و نردانرد او سران سراه ایستاده
نيرنیید؛ عییرب بییرای بيییان کهنگییی شییراب از سیینت ایرانيییان کمییک مییی         شییاعران   

ییک معبید زرتشیتی بیه میدت نیود سیال         از شیرابی ییاد میی نمایید کیه در     « ابن رومیی »مبال 
هیا در ا یرا پ نمیاز میی خواننید و بیه آرامیی زمزمیه میی کننید تیا            مانده است و زرتشیتی 

 س نردد  شراب ردمت یابد و دارای ارزش و تطدّ
ةةةةةةا  ط جمةةةةةةت ب يةةةةةةت     ةةةةةةج   تسةةةةةةعيل  ج 

 

 و ع ةةةةةةةة    يصةةةةةةةةل ی     ةةةةةةةةج و ي زمةةةةةةةةزم  
 

(5338 :0 /928 ) 
از اطییر نيسییت کییه زرتشییتيان هنگییام  ییطا خییوردن، بییه  ذکییر اییین نکتییه در اینعییا خییاای  

 معروف بود « زمزمه معوس»د که به آرامی نيایشی را زمزمه می نمودن
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 حکم امثال و  .2-1-3
بییيپ از همییه در بییه کییارنيری     هییای  رهنگییی و ادبییی ایرانییی در شییعر عربییی    سیینت  

 ،دوم ةسییدتییا پایییان    خییوردهییا و کلمییات رصییار ایرانییی  بییه رشییم مییی    اامبییلنییرب
 و« انییدرزها» یعنییی ،هییای اخالرییی تربيتییی ایرانییی ميانییه   متررمییان ایرانییی بيشییتر مطااییه   

را کییه بازتییاب یادنارهییای ایرانییی پییيپ از اسییالم بییود بییه عربییی تررمییه      « هییاپندنامییه»
کییه  دهییدهییا وکلمییات رصییاری را تشییکيل میییاامبییلکردنیید  اییین یادنارهییا منشییأ نییرب
آثیییار  لسیییفی و اخالریییی شیییاعران شیییدند     ۀو پایییی شیییعر عربیییی آن دوره را آراسیییتند 

سییینعان عییرب را بیییه شیییگفتی  ای ادیبییان و نکتیییه دار ایرانییی بیییه نونیییه  رهنیی  ریشیییه 
« عبدااحميیید»و رسییاشل « اردشییير»و عهیید « بزرنمهییر»هییای پنیید« رییاحظ»دارد کییه میییوا

تین   واری  بیه اعتیراف ععيبیی    دانید و در هیای عیرب میی   رتیر از پنید  را ب« ابن مطف »و آداب 
شیود، در معیانی   نویید: انیر حکمیت عیرب بیه زبیان دیگیری برنردانیده        دهد کیه میی  می

هییایی کییه بییرای زنییدنی و    آن ريییزی نخییواهی یا ییت کییه ععییم آنهییا را در کتییاب      
  (81: 5982اند، ذکر نکرده باشد)سبزیان پور، هایشان پرداختهتدبيرها و حکمت

پنییید وانیییدرزهای ایرانیییی   نر تنکیییاردر بیییهشیییاعرانی اسیییت کیییه   ۀاز رملیییبشیییار    
تطليیید  در ارتبییار بییا را  آورده اسییت کییه ایرانيییان« ابییوهالل عسییکری»اسییت  دسییت ريییره
/ 5: 5338)    ةةةج لا ت     فعاةةةفا  اا ت ع ةةة ال  ي ط  فةةةأ ة خةةة: کیییه میییی نوینییید  مبلیییی اسیییت، نابعیییا
ابییوهال ل  پییر پییایپ را بییا  بییرد      ،یعنییی؛ مییوش، اسییبی را کییه نعییل زده بییود دییید   ( 513
   :د است ابيات زیر از بشار در معنای منمون با ستمعتط

 ممد ط بسعی    ج     س   نج ما      ح ج    ج ب      غيط  ط
  م   ت ل  ج  ستا  فأن أ ا  إبل   عال     ب   ما   س عتا 

  (راهمان ) 
، دسییت یییابی بییه سییتارنان آسییمان هسییتی   هییا، خواهییانیعنییی؛ ای کسییی کییه بییا تییالش أمییت    

  را شنيدی و خواهان آن شدی و دیگر هيچ اررمندی ابن عال
 میییهذشییاعرانه ایرانییی و ترر  یادنارهییای سیینتؤ ،سییرایشییاعران عربییی حطيطییت اییین  در  

 نطاری کردند را پایه  ل های ایرانی به شعر عربیبها و منرب اامبل
 ايرانیان ها و جشن اعیاد.2-1-4
نشیید، انییی بییه  راموشییی سییرردهی ایرهاو دیگییر سیینّتها بیا دهییور اسییالم در ایییران، رشیین   

ی ملّییی های ایرانییی تمییام تییالش خییویپ را بییه کییار نر تنیید تییا سیینّت     هابلکییه خانییدان
آميزنیید و بییدین ترتيییم، زمينییه را بییرای رواو مراسییم  ی اسییالمی درهاایرانییی را بییا سیینّت 

نییوروز بییه خییا ر   و آداب و رسییوم ایرانییی در ميییان ارییوام  يییر ایرانییی  ییراهم آوردنیید     
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نيییز  هییای ذاتییی ون از  رهنیی  کهیین ایرانییی وبییه سییبم برخییورداری از توانمنییدیبرخاسییت
 ۀنییه تنهییا توانسییت در  رهنیی  عمییومی رامعیی      ،مییردم ةبرخییورداری از حمایییت تییود  

هیای مببیت خیود بیه     منیدی از شیاخص  بلکیه بیا بهیره    ،ایرانی به حيیات خیویپ ادامیه دهید    
بییرای ادیبییان عصییر عباسییی    بییا ایعییاد زمينییه    ،عباسییی راه یا تییه  درون دربییار امییوی و 

 تأثير  راوانی بگطارد   ،توانست بر ادبيات این دوره

شییاعران را بییر آن داشییت در   ،شییدن نییوروز در آ ییاز  صییل، رویییپ سییبزه ونییل  واریی    
پاشییی و    بییازی، آبت هییای نییوروزی از ربيییل آتییپکنییار توًییير نییوروز، رسییوم و سیینّ

ذیییل بییا بيییانی شییيوا دو  ة در سییرود« ابیین معتییز»در اشییعار خییویپ بییه تصییویر بکشییند    را
نویییید: کیییه  اسیییت و میییی ا یییروزی  را کنیییار هیییم آورده پاشیییی و آتیییپ ت آبسییینّ

سییان ا ییروختن آتییپ در ورییود میین اسییت و اشییک میین     ها ییروزی در نییوروز بیی آتییپ
 سان آب پاشی در نوروز است هب

 کيةةةةت إب  ج ةةةةک بةةةةج  ي وز يةةةةج ط لةةةةح
 

 ف ةةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةةج فيةةةةةةةةةةه ي  ي ةةةةةةةةةةی    يةةةةةةةةةةه
 

  م     ةةةةةج  فةةةةةح ک ةةةةةميني  ن ةةةةةه کج ةةةةة   
 

 و فمع ةةةةةةةةةةةةةةةح ک ةةةةةةةةةةةةةةة   ح مج ةةةةةةةةةةةةةةةه فيةةةةةةةةةةةةةةةه
 

(2112 :2 /521  ) 
یعنییی؛ ای اهییل میین شییادمانی تییو در نییوروز رگونییه اسییت  پییر هییر آندییه در نییوروز بییا میین       

نیویم   آتیپ نیوروز بسیان  برا یروختن  آتیپ در کبیدم        نوید، من نيیز بیا او سیخن میی    سخن می
   ری استاست و اشک من نيز  بسان  آبهای ریزان  بها

کردنید آییين   پارسیيان سیعی میی   از رملیه رشین هیای ایرانیی  اسیت کیه       رشن مهرنان    
بییا کنییار هییم رییرار دادن عيیید بییزرگ « ابیین رومییی»هییا بشناسییانند  برنییزاری آن را بییه عربییه

در کنییار عيیید مهرنییان بییر آن اسییت تییا ميییزان اهميییت اییین   « رربییان»اسییالمی یعنییی عيیید 
 شزد نماید:عيد ایرانی را به عباسيان نو

 عيةةةةةةةةةةةةةم ن: ط ةةةةةةةةةةةةة ی و م   ةةةةةةةةةةةةةجن
 

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمَّ مثلي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج طو ن
 

(5338 :0 /531 ) 
   یعنی؛  روزنار زمانی را  مانند دو عيد رربان و مهرنان به خود ندیده است  
توانمنیید  ةنویسییند« رییاحظ»هییای نییوروزی سیینت اهییدای هدایاسییت     یکییی از سیینت    

یم شیاه میی کردنید  هیرکر آندیه      بزرنیان هیدایایی تطید   » بیاره میی نویید:   عرب در ایین 
داشیت هدییه میی کیرد؛ از ربيیل عنبیر، مشیک، رامیه و         را کیه خیودش بيشیتر دوسیت میی     

هییای خییود را بییه مناسییبت نییوروز عرنییه       يییره  شییاعران و خطيبییان، اشییعار و خطبییه    
ای نیییمن تبرییییک نیییوروز بیییه  در سیییروده« ابییین رومیییی(   »290: 5980کردنییید )میییی
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ییین روز همگییان از هییدایای ارزشییمند تییو بهییره منیید    ممییدوحپ بيییان مییی دارد کییه در ا 
 می شوند :

ةةةةةيت  طةةةةةج  نيةةةةة وزا فةةةةةح يةةةةة م    خ  
 

 و  ةةةةةةة ق مجةةةةةةة ق سةةةةةةةعيمد   ن ةةةةةةةيت
 

  ةةةةةةةةةةةةةةم ي ةةةةةةةةةةةةةةل إ   سةةةةةةةةةةةةةة و    کل ةةةةةةةةةةةةةةه
 

 و   ةةةةةةةةةةةةةةةة     و   ةةةةةةةةةةةةةةةةج   لجلةةةةةةةةةةةةةةةةةيت
 

 ظةةةةةةةةةةةةةا  مع وفةةةةةةةةةةةةةک ي  ةةةةةةةةةةةةةا    ةةةةةةةةةةةةةج
 

 مةةةةةةةةل ي ي ةةةةةةةةک ن يسةةةةةةةةج مةةةةةةةةل ن ةةةةةةةةيت
 

  (5338 :2 /211 ) 
خوشییبختی اسییت نییه شییوربختی   ۀ پیین  شیینبه کییه مایییییعنییی؛ رییه خییوش اسییت نییوروز در روز    

هییای ارزشییمند تییو  بخشییپ ی و عطییا و بخشییپ بییرای همنشییين اسییت   تمییامی نییوروز شییادمان 
 شود  همواره از سمت راستت بر ما روانه و سرازیر می

 آواز و موسیقی ايرانیان.2-1-5
ی هاعییرب نییردد م رییاهلی بییاز  ةبییا آواز و موسییيطی ایرانییی بییه دور ها عییربآشیینایی   

ریییاهلی بیییا آواز  ارسیییی و برخیییی از آ ت موسیییيطی ایرانیییی آشییینا بودنییید، امّیییا   ة دور
نسییبت بییه  ها عییربدر عصییر عبّاسییی، شییناخت   شییناخت آنییان محییدود و سییطحی بییود   

اول حکومیییت عبّاسیییيان،  ةشییید  در دورتر و عميییینتر نسیییترده آواز و موسیییيطی ایرانیییی
رهبییییری « اسییییحا »و پسییییرش « ابییییراهيم موًییییلی»دو آوازخییییوان ایرانییییی، یعنییییی 

(  معیییاار آواز و موسیییيطی در 521: 5318آوازخوانیییان را برعهیییده نر تنییید )ااحیییو ی، 
عصییر عبّاسییی، شییباهت بسییياری بییه معییاار آواز و موسییيطی در زمییان ساسییانيان داشییت    

  شیییدندم  ی پنهیییانادر پشیییت پیییرده آواز و موسیییيطیدر معیییاار  اییییران،پادشیییاهان 
مينیییه از پادشیییاهان اییییران پيیییروی نمودنییید  از زمیییان   خلفیییای عبّاسیییی نيیییز در ایییین ز 

همییه « هییادی»خلفییای عبّاسییی بییه رییز    ۀ همییی« متوکییل»تییا زمییان  « ابوااعبّییاس سییفا  »
نوییید: شییوری نییير در اییین بییاره مییی   (511/ 1بودنیید)ررری زیییدان، د ت: نشين پییرده

وردنید  آبرپیا میی داشیتند  خلفیا بیه موسیيطی روی میی        را رشینهای ایرانیی   مردم، نیوروز و 
  (01نير، د ت: )ه بودندنونه که پادشاهان ساسانی به آن روی آوردهمان
هییای ميییانی مییيالدی، ميییان   رهنیی   انییر پيونیید نزدیییک شییعر و موسییيطی را در سییده     

هییای هییای ایرانییی بییر  ییزلتهییا و ملییت ایییران در نهییر بگيییریم، آنگییاه در تییاثير سیینّعییرب
هشییت مییيالدی شییک  ة نخسییت سیید ۀنيمیی هفییت مییيالدی و ۀ عربییی پایییان سییدة طانشییعا

تییری داشییتند  وی بییا  نطییپ پررنیی  « بشییار»کنییيم   در اییین ميییان شییاعرانی رییون   نمییی
هییایپ سییعی در انتطییال اییین سیینت ایرانییی نر تن آ ت موسییيطی ایرانییی در سییرودهکییاربییه

کیه سیازی اسیت ایرانیی     « عیود »ذییل از   ةاو در سیرود  یعنیی موسیيطی ایرانیی داشیت؛ میبال      
 یاد می نماید: این رنين
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 غيةةةةةةةةا    ز و نةةةةةةةةح إذ  طمسةةةةةةةةی بعق ت ةةةةةةةةه
 

 و آفةةةةةا    ةةةةةجل  بةةةةةيلا   ةةةةةز    و   عةةةةة ف
 

 (5338 :9 /591  ) 
یعنییی؛ نعمییت  زناکییاران اسییت انییر شییم را در کییوی و بییرزن خییود بییه سییر بییرد، ميییان خيییک    

 شراب و عود آ ت و تباهی مال است  
همییراه بییا   وشییادی هییای شییور ًییحنهاییین رنییين  در اشییعار نییوروزیپ   ن رومیییابیی  

 :کشدمی به تصویر ا ر موسيطی و  نا
 و  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجند کأن  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج طم  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج ٌ 

 

 عجط ةةةةةةةةةةةجٌ  علةةةةةةةةةةةةی ب ي ةةةةةةةةةةةج خةةةةةةةةةةةة  نح
 

 بةةةةةةةةةةةةةيل عةةةةةةةةةةةةة فد و مزمةةةةةةةةةةةةة د و کةةةةةةةةةةةةة  ن     کةةةةةةةا  ط ةةةةةةةا يةةةةةةةمعی بأسةةةةةةة ج  شةةةةةةة  ی
 

(5338 :0 /223 ) 
ای هسیییتند کیییه  از  رزندانشیییان نیییویی کیییه زنیییان آوازخیییوان میییادران باعا فیییه یعنیییی ؛ 
شییود در حییاای کییه ميییان میییهییای نونییانون  راخوانییدههییر  فلییی بییا نییام نماینیید سرکشییی مییی

 و کرنای است    عود، نای
 تقلید از آداب پوشش ايرانیان   .2-1-6
ی ایرانییی راییی  نشییت   هادر زمییان عبّاسییيان، در دربییار خلفییا و اميییران، پوشییيدن ابییاس      

یکییی از »نویسیید:  « مرهشییياری»عبّاسییيان، در ابییاس پوشییيدن، پيییرو ساسییانيان شییدند       
کییر پوشییيدند و هییيچمیرسییوم پادشییاهان ایییران اییین بییود کییه هییر  بطییه ابییاس مخصوًییی 

ر ییت، میپوشییيد  هییر ورییت مییردی نییزد پادشییاه   نمیبییه رییز ا ییراد آن  بطییه آن ابییاس  را   
: 5928« )شییناخت میی کییه وابسییته بییه آن بییود،    اپادشییاه او را از ابییاس و حر ییه و  بطییه   

ی نونییانون رییومی و ارتمییاعی بییه تطليیید از ایرانيییان   هاز نییروه (  در زمییان عبّاسییيان نيیی 91
 است:  آورده«  راحظ»ی مشخّص داشتند  ابرای خود رامه

، رومییی، مسیيحی و  ییردی کیه بییه تهیاهر بییه  یم و انییدوه     3خليفیه،  طيییه، بطّیال، عییرب، دزد، ابنیا        
نایییم  ی مشییخّص دارد: رانییی، اخییادّ دارنیید  هییر رییومی رامییه   ام کنیید، هییر یییک رامییه   م 

ی خییادّ دارنیید    نزدیکییان پادشییاه هارانییی، پاسییبان، دبيییر و دبيییر سییراه )اشییکرنویر( همییه رامییه 
و کسییانی کییه در دربییار هسییتند، دارای مرتبییه و مطییام نونییانون هسییتند  از ميییان ایشییان، برخییی       

 (  552/ 9: 5338)  پوشندم  55و بعنی دیگر بازبکند و ربا 51دُرّاعه
اسیی نخسیتين  یردی از خلفیای عبّاسیی بیود کیه کیاله ایرانیی کیه بیه            ، خليفیۀ  عبّ «منصور»    
نفتنیید، بییه سییر نطاشییت و رانشییينانپ نيییز از او سرمشیین نر تنیید و هییر   مییی« ةرلنسییو»آن 

آداب ایرانییی از خیییود عالرییه نشیییان دادنیید )ااحیییو ی،      در نیییر تن  ،یییک بیییيپ از پییيپ  
 نين یاد می نماید:راین« کاله»در بيت زیر از این « ابن رومی(  » 520: 5318
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 و کةةةةةةةةل   ل سةةةةةةةة ة     لةةةةةةةة ا ت ةةةةةةةة ا ب ةةةةةةةةج
 

 و   ت ةةةةةةةةة نلَّ نعلةةةةةةةةةح ب  ةةةةةةةةةه    لةةةةةةةةةک
 

 (5338   :1 /8 ) 
  کفیپ و نعیل مین نبیاش، کفشیی کیه پادشیاه آن را        ه بردنیان بیاش تیا از آن بهیره بیری     یعنی؛ کیال 

 بخشيده است 
ارش ییییاد در اشییع  «بازیکنیید » ، مبییل رباهییای  ارسییی  نيییز از برخییی از   « بشییاربن بییرد   »  

از خییز و ابریشییم و دیبییاو    وای کییه بییر دوش و بییازو مییی انداختنیید     رامییه نماییید مییی
 :شير ام می آراستند  و   يروزو   خسروانی و سابور بود و خود را با یاروت سر 

 رّن مااااان الااااادّیحيسااااار
 

 اقوت حااازورياااو مااان 
 

  (912: 5338 )بشار،
 یعنی؛ اباسی از مروارید و از یاروت شير ام است  

دیگییر  پوشییپ ایرانییی در اشییعارش یییاد مییی نماییید، آنعییا کییه      «ربییا »از « ابیین معتییز »   
 نوید:می

 و سةةةةةةةةةةةةةج ح  جنةةةةةةةةةةةةةا يغةةةةةةةةةةةةةمو علي ةةةةةةةةةةةةةج
 

 بزن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج د و ط  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغج   
 

 (291: 2112) ابن معتز، 
خانیه،  بامییدادان درحییاای کیه کمربنیید بسییته و رباهیایی بییرتن دارد بییر مییا وارد    یعنیی؛ سییاری  مییی   

 می شود  
نيییز با پوشییی بییود کییه ساسییانيان آن را روی ابییاس هییای دیگییر مییی پوشییيدند)        « ردا»

نيییز از اییین رامییه در سییروده خییویپ یییاد نمییوده     « ابیین رومییی (  »982: 5982یوسییفی، 
 است:
 و فی رداف شبابٍ غیر مبزوز فی  لّ عیشٍ مقیمٍ ال زوال له    

 (5338 :9 /290 ) 
زور از  ت و در پوشییپ رییوانی کییه بییه زنییدنی کییه زوااییی بییر آن نيسیی  ۀ یعنییی؛ در سایییی

 کسی نر ته نشده است     
   ايرانیان هاها و سرگرمیباز  .1-7- 2 

رواو یا ییت  ها ی ایرانییی اسییت کییه در ميییان عییربهای ایرانییی، از دیگییر سیینّتهابییازی   
ییین مرکییز تییأثير آیییين و  تربییزرگرا در دربییار حيییره کییه  ها تییوان ردّ پییای اییین بییازی م 

خلفییای عبّاسییی و اشییراف و بزرنییان،    بییود، مشییاهده نمییود   عییرب  رهنیی  ایرانییی در 
شییکار، رونییان، شییطرن  و نردشییير  یییی همدییونهاهمدییون پادشییاهان ساسییانی بییه بییازی 

 و     روی آوردند  
 هییایا سییانه بییا ر تییه، سییخن رونییان بییازی از کییه بییاری نخسییتين ،پارسییيان تییاریخ در   
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در زمییان    ( 51 :5912 وشییی، ت) رهاسیی  خییورده پيونیید  ساسییانی   رمییانروای  بنيانگییطار
عبّاسییيان، اییین سییرنرمی در ميییان خلفییا  و دیگییر بزرنییان رامعییه راییی  نشییت  نخسییتين   

بییود)ررری زیییدان، د  ت: « هییارون اارشییيد»عبّاسییی کییه بییه اییین بییازی پرداخییت،   ۀخليفیی
آدام متیییز، «)پرداختنیییدای درون دربیییار بیییه آن مییییخلفیییا در ميیییدانهای وییییاه(  »1/581

کییه در محییي  پییر زر و زیییور و مر ییه عباسییی بییه سییر    « ابیین معتییز(»  228و221/ 2: 5902
نيییز اسییتفاده کییرده اسییت  او  پییيدپ مییوی   « رونییان»بُییرد، در تشییبيهات خییویپ از  مییی

 خویپ را به رونان تشبيه می نماید:  ۀ محبوبی
 کصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ججند يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ب ه  
 ج

 و   صةةةةةةةمغ  ةةةةةةةم ص ةةةةةةةم  عةةةةةةةل م جسةةةةةةة ه 
 

(2112 :2 /511) 
سییان  رونییان  هاش تابانییده شییده اسییت بیی  موهییای بنییانوش  کییه از روی رهییره  تررمییه؛  

 است       برنشت داده شده
عبّاسیی کییه  ۀ بیازی شیطرن ، از دیگییر  بیازی رایی  در زمییان عبّاسیيان بیود  نخسییتين خليفی        

بیییود)ررری زییییدان، د ت:  « هیییارون اارشیییيد »بیییه بیییازی نیییرد و شیییطرن  پرداخیییت،   
 ، بییازیایییران آوردنیید و بزرنمهییر ن بییازی را از هنیید بییهزمییان انوشییيروان ایییدر (. 1/585

(   ابوااطاسییم 958: 5903اختییراع نمییود و بییه هنیید  رسییتاد )أحسیین،    درمطابییل آننییرد را 
 نوید: ردوسی در این باره ره خوش می

 بيیییاورد شیییطرن  بیییوزررمهر 
 و

پراندیشیییه بنشسیییت و بگشیییاد     

 رهییییییییییییییییییییییییییییییییییییر
 

 
 ( 213/ 8: 5912) ردوسی، 

شیید  آثییار رییرون وسییطایی اسییالمی ییی  دیگییری کییه در خانییه انعییام میییبییازی را« نییرد»   
 ارسییی اییین   -(  نییام عربییی 953: 5903آن ایرانییی اسییت )أحسیین،   ۀ برآننیید کییه ریشییی  
ی آن کییه  همانییا اردشییير بابکییان باشیید،  انویییا بییا مختییرع ا سییانه شییير، بییازی یعنییی نییرده
زییییر ممیییدو    (  ابییین رومیییی در بيیییتؤ81/ 5: 5319اسیییت )مسیییعودی، پيونییید خیییورده

خییویپ را بییه رهرمییان بییودن در شییطرن  و نییرد توًییير مییی کنیید و مییی نوییید: او         
 هميشه پيروز است  

 ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةی    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  نج و    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف 
 
 

 ف ةةةةةةةةةةةةةی    لةةةةةةةةةةةةةج ف ةةةةةةةةةةةةةی   ق ةةةةةةةةةةةةة  
 ج

 (5338 :9 /511 ) 
   ، او مرد پيروزی و تابناکی استیعنی؛ او رهرمان شطرن  و نرد  است

 
   نتیجه  . 3

 در ،هاعیرب  نطیپ  نماینید  اثبیات  کیه  بودنید  ایین  پیی  در ارههمیو  عیرب  پاوهشیگران   
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تییالش خییویپ را بییه کییار نر تنیید مییۀ  رهنیی  و تمییدن ایییران بسییيار بییوده اسییت  آنییان ه
اسیت نیه  رهنی  سیاز؛ امّیا      پیطیر بیوده  تا به دیگران ااطا نماینید کیه اییران همیواره  رهنی      
فییوذ  رهنگییی ایییران نماییید و از عمیین نم پییاوهپ حانییر خییالف نفتییار آنییان را اثبییات  

 آورد  م بر روم عرب سخن به ميان 
یییابی بخصییود آنییانی کییه خواهییان دسییت  ،ایرانيییان نخسییت هعییری، ةسیید هررنیید در   

امییوی را دنبییال  بییه مطامییات ارتمییاعی بودنیید در سییرودن شییعر روش شییاعران رییاهلی و   
 رهنیی  ایرانيییان   سیینت و و دوم اییین رریییان معکییوس شیید   ةامییا از سیید ؛ مییی نمودنیید 

شییاعران بییزرگ عصییر عباسییی    نییای  رهنگییی وادبییی آن روز  ااییم آییید   وانسییت بییرت
هییای در رسییتعوی معییانی   ییاخر و آرایییه  « ابیین رومییی »و « ابیین معتییز »، «بشییار» هماننیید 

مییردم تیییا حییدی دوری میییی نزیننیید و بخیییپ رابیییل    ة ادبییی از زبیییان و  رهنیی  تیییود  
ویپ بيییان مییی نماینیید   هییای خیی ای از  رهنیی  و تمییدن ایرانيییان را در سییروده  مالحهییه

سیوم هعیری   ة سیرای  سید  ت و  رهنی  پارسیی بیه شیاعر عربیی     حطيطت آنیاهی بیه سینّ   در
هییای مببییت منییدی از شییاخصهییای باسییتانی بییا بهییرهرشیین داد نییوعی تشییخص ادبییی مییی

خود و بیا ایعیاد زمينیه بیرای ادیبیان عصیر عباسیی توانسیت در بسیياری از آثیار ادبیی ایین             
ویییاه نییوروز بییا  بییه ،گییطارد  در عصییر عباسییی رشیین هییای ایرانییی  دوره، تییأثير  راوانییی ب

هییای خییویپ از راه شییکوه برنییزار مییی شیید و خلفییای عباسییی بییه منهییور ا ییزون درآمیید  
پوشییا  و خییورا  و  ۀکردنیید  در زمينییهییا اسییتطبال میییدریا ییت هییدایا ، از اییین رشیین 

 بودند   های ساسانيانپوشا  و آداب سفره و بازیۀ ها  عباسيان شيفتسرنرمی
 

   هاداشتياد
( اسیییت کیییه بیییه معنیییای علیییم، دانیییپ، معر یییت و ادب اسیییت   culturaمعیییادل انگليسیییی آن )     5  

 (  5510/ 2: 5982)معين، 
زنیدنی شیهری    ةتمدن از مدینه بیه معنیای شیهر و محیل ارتمیاع نر تیه شیده اسیت و بیه معنیای شیيو            .2

در  civilisationدر انگليسیییی و  civilizationو ارتمیییاعی اسیییت  مفهیییوم تمیییدن معیییادل کلمیییه    
ۀ بییه معنییای شییهروند نر تییه شییده اسییت  تمییدن بيشییتر رنبییی    civilis رانسییه اسییت کییه از ریشییه  تییين  

 عملی و عينی دارد و بيشتر نادر بر ر   حوای  مادی انسان در ارتماع است  
او نخسییتين کسییی هعییری در بصییره متوایید شیید  پییدرش بنییایی ایرانییی بییود     30بشییار در حییواای سییال   9

ای اسییتوار بررییرار تطليیید کورکورانییه رییدم بيییرون نهییاد و ميییان ادب و زنییدنی رابطییه  ة اسییت کییه از دایییر
  کرد
در سییامرا  متوایید شیید  زنییدنی او سراسییر عياشییی و شییرابخواری بییود   او تنهییا یییک  شییم    ابیین معتییز    2

 کشته شد    هی 230و یک  روز به خال ت رسيد و در سال 
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 هی متواد شد  در برداد پرورش یا ت  او در تصویرنری مهارتی ععيم داشت 225ل در سا  1
  متواد شد  او شاعری حکيم است« نعد»و در « مزینه»از ربيلهذ   0
پ داشییت و بنيانگییطار مکتییم اابییدی ، هییی در اهییواز متوایید شیید  او بییه نییوآوری نییرای 521حییدود سییال   1

 در عصر عباسی است    
، در  ارسییی «ریدیارد سیون  »نیوعی ابییاس ایرانیی کیه در آن زمییان رایی  بیود  بیه نفتییه        ،«کرتیه »  معیرّب  8

بیدن میی آییید )   ۀ  هییا را میی پوشیاند و تیا ميانییی   کوتییاه زنانیه ییا رامیه زنانییه اسیت کیه شیانه      ۀ بیه معنیای تنیی   
 (539:  5913دزی، 

 (11و23: 5335ت ) ندا، انيان یمن بوده اس، اطم عمومی ایر«ابنا  احرار»و « ابنا   رس»و « ابنا »  3
ی بییاز شییده از رلییو  خلفییای عبّاسییی  اابییا  بییه هنگییام    هادرّاعییه روپییوش نشییادی اسییت بییا آسییتين    51

 کردند میبيرون ر تن از کا  خویپ آن را بر تن 
 بیا  دو  یرف پیيپ را   ،سیوی پیيپ بیاز اسیت و پیر از پوشیيدن       اسیت کیه از   ی معیروف ارامیه ربیا،    55

   ريوندندب همه دکمه ب
 
 تابنامهک

 هاالف. کتاب

 بيروت: دار و مکتبۀ هالل    ديوانم(: 5338)  ابن رومی، عبداز بن رری   5
بيییروت:   تحطيیین: معيیید  ییرّاد، ااطبعییۀ ا واییی   ديااوان  م(2112) ابیین معتییز، عبییداز  2
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