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Abstract 

1. Introduction  

The culture and art of each nation show its history, originality and 

ancient civilization which due to the valuable works it has left, has 

always been considered by different ethnic groups and nations, one of 

the most important civilizations in history that has been able to play an 

irreplaceable and effective role on others.Iranian civilization has been 

ancient since its original culture and art was able to influence different 

nationalities such as Arabs and Abbasids. Iran has a great and 

exemplary culture and civilization, and the role of Iranians in culture 

and art has been well-known to the general public, so it is important to 

show the original culture and civilization of the people which has 

many hidden values, because "such studies And research helps 

nationalities to better understand each other and sometimes leads to 

better understanding and improvement of relations between them 

"(Ghanimi Hilal, 1373: 132-133), in fact," Comparative literature 

looks at discovering the global dimensions of literature from its 
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historical perspective and Its various manifestations show it over the 

centuries and give nations the opportunity to search for themselves in 

the literature of others and to become aware of their status and at the 

same time, to know their character well enough to be able to correct 

their position or To defend their position against false and untrue 

images of others and to provide the basis for understanding based on 

honesty between nations ”(Ibid: 546-547), therefore, considering the 

existence of manifestations of Iranian culture and art in the poems of 

Hussein Ibn Zahak, a famous poet of the second and third centuries, 

research in his poetry is important, the number of verses of Zahak, 

more than three thousand verse has been lost over time and only about 

eight hundred verses remain, he has been able to address issues such 

as: praise, Khmer and lyric, with a simple but clever and accurate 

expression, an honest but lively and dynamic account of culture and 

Present Iranian art and originality, and by presenting ethics and art, 

architectural style, Mehregan celebration, Sufi wine and wine, court 

aristocracy, good and bad days, portraits of Iranian and Barmakian 

characters, and the use of Persian words involved has been able to 

reach Iranian culture and art in the Abbasid era, and its great role and 

influence on the Arabic-Abbasid culture, so the poet's divan is an 

important historical document for researchers who study the news and 

situation of the people of the second and third centuries AH. 

2. Methodology  

The present article, in a descriptive and analytical manner, using 

library sources, has examined Ibn Zahak's poems, but in order to 

clarify the subject as much as possible, first generalities of Ibn Zahak's 

illustrations and place in illustration have been presented. Then, by 

comparing the poet's poems with the authors' critical theories and 

historical documents, we came to the fact that Ibn Zahak's poems are a 

reflection of the culture and civilization of Iran. 

3. Discussion   

   The culture and civilization of any nation shows the originality 

and historical richness of that nation. Due to the ancient connection of 

nations and cultural exchanges, and the deep connection of Iranians 

with Arabs, Abbasids and Christians, the importance of historical 

documents such as poetry in understanding the culture and civilization 
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of nations becomes clear. But Iranian culture and civilization has a 

very long history. With the beginning of the Abbasid caliphate and the 

presence of Iranians in the Abbasid rule, the foundation of a great 

cultural movement was laid. In the Abbasid era, the Arabs interacted 

with other civilizations such as Iran and Rome, and many of these 

cultures were influenced by Iranian culture, including those who 

played a significant role in the Abbasid caliphate and were able to 

illustrate the culture and civilization of ancient Iran in various 

assemblies and circles, were poets, In fact, poetry was the court of 

honor and glory of the Arabs. Hussein Ibn Zahak, considering that he 

was an Iranian and had a privileged position among the rulers and 

caliphs of the time, was able to show the culture and originality of the 

Iranians by expressing poetry with special delicacy, skill and mastery, 

according to Shoghi Riyadh. It was a measure that could fill the 

assemblies with joy and richness, and arouse the admiration of the 

faithful and the elders, and express the language of its culture and 

originality in the Abbasid era ”(Shoghi, 1967: 43), the cultural and 

artistic manifestations of Hussein Ibn Zahak's poems which are signs 

of culture And Iranian civilization shows the ancient era in the 

Abbasid era, prominent in the poet's court In fact, the poet's divan 

expresses the identity and civilization of a nation that has been a 

pioneer in ethics, art, culture and originality, and thus has been able to 

influence others. so addressing the poet's poems and focusing on the 

essence, culture and civilization of the nation, Which has many 

intrinsic values, is important, but because literature is the broadest 

cultural horizon of nations, the main components of identities can be 

identified through its reports. Therefore, this study, by showing the 

elements of Iranian culture and art, the effects of which have appeared 

in the poems of Hussein Ibn Zahak, as a historical document, has an 

important role in identifying Persian and Iranian culture and 

civilization. 

4. Conclusion  

   Hussein Ibn Zahak, an Iranian poet of the first Abbasid era, one 

of the poets of the second and third centuries, was the language of 

culture and civilization of ancient Iran which was able to identify 

many elements of the culture and civilization of the Abbasid era on 

which manifestations of Iranian culture and art Had influenced, to 

show. in fact, Ibn Zahak's poetry is the manifestation of Iranian 
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culture, ethics and art, and accordingly, the images presented of ethics 

and art, architectural style, Mehregan celebration, Sufi wine and 

Khmer, court aristocracy, days Good and bad, Iranian and Barmakian 

personalities, and the use of Persian words involved, as well as the 

cultural interaction between Iran and ancient Christianity, have been a 

reflection of Iranian culture and civilization in the Abbasid era that 

Hussein ibn Zahak was able to beautifully and in detail To depict 

them, and to point out the cultural interaction between Iranians and 

Arabs, as well as the irreplaceable influence of the Abbasids on 

Iranian culture and art. Most Iranians have been limited to the sensory 

and material aspects of life, and abstract images of morality, and the 

art of music, and Sufi wine has been focused on unique features with 

the help of which the poet has only described the ancient culture and 

civilization of the Iranians and thus has been able to point out the 

privilege and superiority of the Iranians over the Arabs. 
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Arabic Poetry. 
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                                                                               چکیده  

فرهنگ و هنر هر ملتی، نشان از پیشینه، اصالت و تمدن دیرینه آنها دارد. ایران، دارای فرهنگ       

و تمدنی عظیم و مثال زدنی بوده و نقش ایرانیان در فرهنگ و هنر، زبانزد عام و خاص بوده استت، 

کشیدن فرهنتگ و تمتدن ینتی ملتتی کته زوایتای پنهتان فراوانتی دارد، اهمیتت بنابراین به تصویر 

یابد. حسین بن ضحاک، شاعر ایرانی األصل و عربی سرای عصتر عااستی اول، شتاعر فریت  و می

هایی از آن در عصر عااسی گویی بود که توانست، فرهنگ و اصالت ایران باستان را که جلوهنادره

ر زوایای مختلفی نشان دهد. این پتووهش، بته روت توصتیفی و تحلیلتی، بروز و فهور یافته بود، د

اشعار ابن ضحاک را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پووهش حاکی از آن است کته شتاعر، بتا 

هایی از آن، در عصر عااستی نمتود یافتته جزئی نگری و تلفیق فرهنگ و هنر ایران باستان که جلوه
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 نقش فرهنگ و هنر ایرانیان اشاره بیان نماید. بود، توانسته تا به عظمت و

 .یاول، فرهنگ و هنر، شعر عرب یبن ضحاک، عصر عااس نیحسهای کلیدی: واژه

 
 مهمقد. 1

استت، همتواره فرهنگ و هنر هر ملتی به فراخور ینای اثری که از خود برجتای گذاشته      

م ترین تمدنها در گتذر تتاریخ مورد توجه اقوام و ملل مختل  قرار گرفته است، یکی از مه

که توانسته تا نقش بی بدیل و موثری را بر دیگتران داشتته باشتد، و آنتان را بتا ختود همتراه 

کند، تمدن ایران عهد باستان است که با پیشینه ینتی ختود توانستته تتا بتر عربهتا و از جملته 

ا را در شتناخت بهتتر هتهتا، ملتها و پووهشاین گونه بررستی»عااسیان تاثیر بگذارد و الاته 

)ینیمی « شودرساند و گاه به حسن تفاهم و بهاود روابط فیمابین منتهی مییکدیگر یاری می

ادبیات تطایقی به کشت  ابعتاد جهتانی ادبیتات از زاویته »(. بنابراین ۱۳۳-۱۳۲: ۱۳7۳هالل، 

هتا به ملت دهد وها نشان میهای گوناگون آن را در امتداد قرننگرد و جلوهتاریخی آن می

دهد تا چهره خود را در آیینه ادبیات دیگران جستجو کننتد و بتر مقتام و منزلتت فرصت می

خود آگاه گردند و در این میان، شخصیت خود را به خوبی بشناسند تا بنوانند موقعیت ختود 

را تصحیح کنند و یا از جایگاه خود در برابر تصاویر نادرست و خالف واقت  دیگتران دفتا  

(. امتا ۵۴7-۵۴۶)همتان: « ها را فتراهم گرداننتدو زمینه تفاهم بر پایه صداقت میان ملتکنند 

فرهنگ و تمدن ایرانیان، قدمتی بسیار طوالنی دارد، با روی کتار آمتدن عااستیان و ح تور 

ریتزی شتد، در عصتر ها در حکومت عااسی، شالوده یک جنتاش عظتیم فرهنگتی پیایرانی

دیگری همچون ایران و روم در تعامتل بودنتد، و بستیار تحتت های ها با تمدنعااسی، عرب

ها و از جمله فرهنگ ایرانی قرار داشتند، از جمله کسانی که نقتش بتارزی تاثیر این فرهنگ

گر در دستگاه خالفت عااسی داشتند و توانستند تتا در مجتالو و محافتل مختلت ، تصتویر

در واقت  شتعر، دیتوان مفتاخر و مجتد و  و تمدن ایران باستان باشند، شاعران بودنتد فرهنگ

شرف عرب بود، حسین بن ضحاک نیز با توجه به اینکه ایرانی بود و جایگاه ممتازی در نزد 

امراء و خلفای زمان داشت، توانست تا با بیان شعری، فرهنگ و اصالت ایرانیان را با فرافتت 
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گویی او نتادره» اض گویی و مهارت و چیره دستی خاصی نشان دهد، بته اعتقتاد شتوقی ریت

توانست، مجالو را از شادی و ینا سرشتار کنتد و تحستین نتدیمان و بزرگتان را بود که می

. ( ۴۳: ۱۹۶7،شوقی« )  و زبان گویای فرهنگ و اصالت خود در عصر عااسی باشدبرانگیزد 

هتای هاستت، در ختالل گزارتترین افق فرهنگتی ملتاما با توجه به اینکه ادبیات، گسترده

ها را از هم بازشناخت. بنتابراین ایتن پتووهش، بتا نشتان های اصلی هویتتوان، مؤلفهآن می

های حستین بتن ضتحاک، هایی از آن در سرودهدادن عناصر فرهنگ و هنر ایرانی که جلوه

پدیدار گشته است، به عنوان ستندی تتاریخی، ستهم مهمتی در شناستایی فرهنتگ و تمتدن 

 پارسی و ایرانی دارد.

  شرح و بیان مسئله. 1-1
ها و داد و ستتدهای فرهنگتی، و ارتاتاط عمیتق ایرانیتان بتا با توجه به ارتااط دیرینه ملت     

ها و عااسیان، اهمیت مستندات تاریخی و از جمله شتعر در شتناخت فرهنتگ و تمتدن عرب

شود، در این پووهش نیز اشعار حسین بتن ضتحاک کته بته عنتوان ستندی ها روشن میملت

خی، فرهنگ و تمدن ایرانیان را نشان داده، حقایق نهفته بسیاری را بیتان داشتته استت، و تاری

به جایگاه عظیم فرهنگ و تمدن ایران و نقش و تاثیر فرهنگ و هنتر ایرانیتان بتر عربهتا و از 

جمله عااسیان  اشتاره کترده، و از وااگتان و تعتابیر فارستی در اشتعارت بهتره بترده استت، 

هتای فرهنتگ و هنتر ایرانتی در اشتعار حستین بتن ش، بتا نشتان دادن جلوهدرواق  این پووه

ضحاک، به عنوان سندی تاریخی، سهم مهمی در شناسایی فرهنگ و تمدن پارسی و ایرانی 

 های زیر است:دارد، و لذا این مقاله به دناال پاسخ گویی به پرسش

 ترین تصاویر ایرانی در شعر حسین بن ضحاک کدامند؟. مهم۱

 گر شده است؟فرهنگ و تمدن ایرانیان در شعر حسین بن ضحاک، چگونه جلوه. ۲

 . پیشینة تحقیق2-1

های ارزشتمندی نگاشتته در زمینه فرهنگ و اصالت ایران، مقاالت، کتابهتا و پایتان نامته

 شود: شده است که به عنوان نمونه به تعدادی از آنها اشاره می
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اثتتر آررتتتات « (،  ۱۳88فرهنتتگ جتتاهلی )  هتتای نفتتور فارستتی در زبتتان وراه»کتتتاب  

صورة الفرس فی شعر أبی »در دانشگاه اصفهان با عنوان « مریم اکاری»آررنوت و پایان نامه 

« ) های باستتانی پارستیان در شتعر بحتتری و ابونتواسجلوه جشتن»(. و مقاله  ۱۳87« ) نواس

تته در حتوزه ادبیتات عصتر (، اثر فرامرز میرزایی. اما بتا وجتود تحقیقتات انجتام گرف ۱۳۹۲

، تصتویر فرهنتگ و «بشار، ابونواس، بحتری و ابتن رومتی»عااسی، و در شعر شاعرانی مانند 

هنر ایران در شعر حسین بن ضحاک، که در این زمینته، اشتعاری در ختور دارد و بته ختوبی 

توانسته تا تصویرگر فرهنگ و هنر ایتران باستتان در عصتر عااستی باشتد، تحقیقتی صتورت 

هایی از فرهنگ و هنر ایتران را در شتعر فته است. بنابراین این جستار برآن است تا جلوهنگر

ابن ضحاک که بخش زیادی از دیوان او را نیز تشکیل داده است، ودر نو  ختود پووهشتی 

  رود، مورد بررسی قرار دهد.نو به شمار می
 . چارچوب نظری؛ فرهنگ و هنر ایران در عصر عباسی 3-1

ووهش بعد از رکر کلیاتی از ماحث فرهنگ و هنر، با مانا قرار دادن اشعار در این پ

ایران در حسین بن ضحاک و با استناد به نظریات تعدادی از ناقدان به بررسی فرهنگ و هنر 

اشعار حسین بن ضحاک و تاثیر آن بر محیط عصر عااسی اول پرداخته شده است، و به اصالت و 

 ابر عربها اشاره شده است.عظمت تمدن ایرانیان در بر

 

 . بحث و بررسی2

هتایی از فرهنتگ و تمتدن تصاویر فرهنگی و هنری اشعار حسین بتن ضتحاک کته جلوه     

گیتری ایران عهد باستانی را در عصر عااسی به تصویر کشیده است، در دیتوانش، جناته نظیر

در اختال  و هنتر و  یافته است، در واق  دیوان شاعر، بیانگر هویت و تمدن ملتتی استت کته

فرهنگ و اصالت پیشگام بوده و بدینوسیله توانسته تتا بتر دیگتران نیتز تاثیرگتذار باشتد، بته 

همین منظور پرداختن به دیوان شاعر و اهتمام به عصاره و فرهنگ و تمدن ملتی که زوایتای 

 پنهان فروانی دارد، اهمیت می یابد.
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 . گذری کوتاه بر زندگی حسین بن ضحاک 1 -2

(، ملقب به ابوعلی و خلی ، ۲۵0حسین بن ضحاک بن یاسر از موالی باهله )متوفی سال » 

االصتل در بصره متولد شد و شعر و ادب آموختت، اصتل او از خراستان و از شتعرای ایرانی

ضحاک از آیاز در بصره زیست و در کنار ابونواس، (. ۱۴۶: 7: ج۱۹۹۲، ی)األصفهان« است

جا بته بدتداد رفتت و توانستت تتا اشتعار مناستاتی زیاتایی را در شعر و ادب آموخت و از آن

ایراض مختل  شتعری، ماننتد: متد  و یتزل و خمتر و وصت  و.. بستراید و همگتان را بتا 

های بتی ماننتدت بته ختود معطتوف دارد، و بته ختاطر همتان و نکتته ستنجی فرافت گویی

ار او در خمتر و یتزل قترار گویی در بیان شعری بود که خلفا و شعرا، تحت تاثیر اشعفرافت

گرفتتند و حتی شاعری چون ابونواس، در زمینه خمر از او تاثیر پذیرفت و جایگتاه ادبتی او 

(. یعنتی ای ۱7۵)همتان: « الدتزل فییا حسین أنت أشعر أهل زماننا »را در یزل اینگونه ستود 

 حسین تو معروف ترین شاعر زمان ما در یزل سرایی هستی.

 ر شناسی. اهمیت تصوی2 -2

ینیمی هالل، « ) های پووهشی در ادبیات تطایقی، تصویر شناسی است یکی از حوزه» 

گردد، زمانی که متادام دواستتال، آیاز آن به نیمه اول قرن نوزدهم باز می» (. و  ۴۱8: ۱۳7۳

ادیب و ناقد معروف فرانسوی در اوج بحران میان دو کشور فرانسه و آلمتان بته ایتن کشتور 

ها، با وجود همسایگی این دو کشتور از فهم نادرست فرانسویان نسات به آلمانی سفر کرد و

درباره »کتابی با عنوان  ۱8۱0در سال » (. او  ۴۱۹: ۲00۱عاود و دیگران، « ) در شگفت ماند 

ای نوشت و باتوصی  آلمان و احوال مردم و ادبیات آن، نشان داد کته ادبیتات تتازه« آلمان

د آمده است و آرام آرام، دیتد نادرستت فرانستویان را نستات بته ایتن در این کشور به وجو

(. بنابراین تصویر شناسی بته عنتوان یکتی از ۵۲: ۲، ج۱۳8۹زرین کوب، « ) کشور تدییر داد 

به معنای بررسی تصویر و فرهنگ خودی در ادبیات دیگری »های مهم ادبیات تطایقی شاخه

 (. ۱۲۲: ۱۳88امور مطلق، )ن« یا فرهنگ دیگری در ادبیات خودی است
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 .  دیوان ابن ضحاک و جایگاه آن در معرفی فرهنگ ایرانی3 -2

بن ضحاک، شاعر مشهور سده دوم و سوم هجری است که تعتداد ابیتات او بتال   حسین

بر سه هزار بیت بوده و در گذر زمان از بین رفته است و تنها حدود هشتصد بیت از آن بتاقی 

تا در موضوعاتی مانند: مد  و خمر و یزل، با بیانی ساده اما زیرکانته  مانده است، او توانسته

و دقیق، گزارشی صادقانه و تصویری زنده و پویا از فرهنگ و هنتر و اصتالت ایرانیتان ارائته 

نماید، و لذا با به تصویر کشیدن اخال  و هنر، شیوه معماری، جشن مهرگان، تصویر شتراب 

ی، سعد و نحو، تصتویر شخصتیتهای ایرانتی و برمکیتان، و و خمر صوفیانه، اشرافیت دربار

وااگان فارسی دخیل، توانسته تا به جایگاه فرهنگ و هنتر ایتران در عهتد عااستی و نقتش و 

عااستتی اشتتاره نمایتتد. بنتتابراین دیتتوان شتتاعر بتترای  -تتتاثیر عظتتیم آن بتتر فرهنتتگ عربتتی 

پردازنتد، ستند م هجتری میپووهشگرانی که به بررسی اخاار و احوال مردم قترن دوم و ستو

 رود. تاریخی مهمی به شمار می

 .  عناصر فرهنگ و هنر ایران در شعر حسین بن ضحاک4 -2

با توجه به پیشینه ینی فرهنگ و هنر ایران و نقش تاثیرگتذار ایرانیتان بتر دیگتر تمتدنها، 

 گیرد. ترین عناصر فرهنگ و هنر ایران در شعر حسین بن ضحاک مورد بررسی قرار میمهم

 . هنر موسیقی1 -4 -2

های بارز شعر حسین بن ضحاک، نشان دادن تصاویری از فرهنتگ و هنتر یکی از جلوه 

ایران باستان است، فرهنگی و تمدنی که شاعر، آن را گاه در اختال  و معمتاری و موستیقی 

ده ایرانی و گاه در شیوه ساک زندگی خلفای عااسی که به تقلید از ایتران عهتد ساستانی بتو

ها بتا آواز و موستیقی ایرانتی بته دوره جتاهلی بتاز آشنایی عرب»است، نشان داده است. اما 

های دوره جتاهلی بتا آواز فارستی و برختی از آالت موستیقی ایرانتی آشتنا گردد. عربمی

ها به شناخت عمیقی از آواز و موسیقی ایرانی، دستت یافتنتد، بودند، در عصر عااسی، عرب

و پسترت « ابتراهیم موصتلی»کومت عااسیان، دو آواز خوان ایرانی، یعنتی و در دوره اول ح
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(. بته همتین ۱۲0: ۱۹87)الحتوفی، « رهاری آوازخوانان را بر عهده گرفتند« اسحا  موصلی»

مجالو آواز و موسیقی در عصر عااسی، شااهت بسیاری به مجالو آواز و موستیقی »شکل 

« متوکتل»تتا زمتان « ابوالعااس سفا »از زمان  در زمان ساسانیان داشت و همه خلفای عااسی

(. و الاتته ۵/۱۵7تتا: )جرجتی زیتدان، بی« مانند پادشاهان ایران، پرده نشین بودند« هادی»جز 

از بردگتان مهتدی عااستی، بته انتدلو « زریاب»موسیقی ایرانی در قرن دوم هجری توسط »

(. بنابراین موسیقی، یکتی ۱7-۱8: ۱۳۵۴)آرر نوت،  «نفور کرد و در آنجا رواج بسیار یافت

رفتت و عمتق احستاس و رو  از عناصر مهم تمدن ایرانتی در دوره ساستانیان بته شتمار می

شتد. حستین بتن موسیقی ایرانی و سیستم ضربی آن کامال در دربار خلفتای بدتداد تترنمم می

  ضحاک نیز که در دربار خلفاء ح ور داشت، بعد از شتنیدن آواز و موستیقی ایرانتی، رو

های اجداد ایرانیش پیوند داد و با سادگی و هنر ایرانی را با خلق و خو، و مَنش و بزرگواری

 لطافت خاصی، فرهنگ و اصالت ایرانی خود را اینگونه ابراز کرد:

وتأل لانتتتتتتتتی األحتتتتتتتترا      وصتتتتتتتتَ

 

یرة الح ستتتتتتتتنی   ر أهتتتتتتتتل الستتتتتتتت 

 

 

جیو ی کتتتتتتتتتل األوتتتتتتتتتتا       شتتتتتتتتتَ

 

 ر حتتتتتتتتتتتی کلمهتتتتتتتتتتا یفنتتتتتتتتتتی 

 

 

 د  الی ستتتتتتتری فمتتتتتتتا أدری الیتتتتتتت

       

 بتتتتتتتتته أشتتتتتتتتتقَی أم الی منتتتتتتتتتی 

 

 

 و متتتتتتتا أفهتتتتتتتم  متتتتتتتا یَعنتتتتتتتی    

  

 م دن ینتتتتتتتتتتتتتتتتا  را یَن تتتتتتتتتتتتتتتتی 

 

 

 ستتتتتتوی أن تتتتتتی م تتتتتتن ح ا تتتتتتی  

     

 لتتتتتتتتته أستحستتتتتتتتتن  المعنتتتتتتتتتی 

 (.۲۹: ۲00۵)ابن ال حاک،  

را شتنیدم، آنهتایی کته دارای اختال  و « ایرانیتان » ترجمه: و آوازی از نسل آزادگان یعنی  

دانم که خورد تا کامال تمام شود/ و نمیهستند./ آواز سوزناکی که تارها را میصفات نیکو 

دهتد، بتارد/ و مفهتوم آواز مدنتی را آنگتاه کته آواز ستر میاز کدام دست هنرمند، هنتر می

 شمرم.فهمم/ اما به جهت عشق و عالقه ای که به آن دارم، معنای آن را نیکو مینمی

ایی و با صتراحت تمتام، اختال  و هنتر ایرانیتان را ستتوده ضحاک، در این ابیات، به زیا

بته « بَنتی األحترار»است و به همین خاطر بوده که  بعد از شنیدن آواز م دن ی ایرانی، بتا تعایتر 
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ایرانی نوادهایی که اجدادشان از جانتب ، یعنی «پسران آزادگان»یا « فرزندان ایرانیان»معنای 

من و حمیریان تحتت ستتم حاشتیان، بته آن دیتار اعتزام خسرو انوشیروان برای یاری مردم ی

دانتد (، ایرانیان را از پاک طینتان و نیتک سرشتتانی می۲7: ۱، ج۱۳۶7)یعقوبی، « شده بودند

اند. شاعر با این شتیوه بیتانی در که در کنار استعداد هنری، از اخال  نیکویی برخوردار بوده

برقرار ساخته است و در ادامه به کمال هنر ایرانی واق  بین هنر و اخال  نیک ایرانیان ارتااط 

اشاره کرده و آواز ایرانی را که توأم با م امین اخالقتی و چیترده دستتی مدنتی در انتختاب 

داند کته هنتر وااگان و وزن شعری، در انتقال معنا بوده، ستوده است و آنان را آزادگانی می

شناستند و در واقت  از هتر ا نیتز ختوب میو سیرت نیکو را با هم دارنتد و موستیقی و آواز ر

بارد، و به همین دلیل است که موسیقی و ینای ایرانی را کته از معتانی واال انگشتشان هنر می

و با اصالتی برخوردار بوده است، ستوده است. شاعر در این ابیتات بته زیاتایی توانستته تتا بتا 

یان اشاره کنتد، و بتا استتفاده از وزن و استفاده از تعابیر لطی  و دقیق، به فرهنگ و هنر ایران

ضرباهنگ ریتمیک و شاد، این حو زیاایی طلب خود را به مخاطب نیز منتقل نمایتد، وزن 

و آهنگی که به خاطر وجود هجاهای کوتاه و بلند، به لطافت موسیقی ایرانی نیز اشاره دارد. 

از و ینتای ایرانتی آورده را مجاز به عالقه جزئیته از آو« صوت»شاعر همچنین در بیت اول؛ 

یرة الحستنی»است، و با قرار دادن آن در کنار  موستیقی و ینتای ایرانتی را دارای « أهتل الست 

اصالت پاک نهاد و نیکویی دانسته که از هر گونه یل و یش موسیقایی خالی است، زیرا بته 

ن و اعتقاد او این موسیقی، در عتین حتال کته از شتکل زیاتایی برختوردار استت، از م تمو

مفاهیم عمیق فرهنگتی نیتز بهتره منتد استت. امتا لطافتت و اوج احستاس ایتن ینتا را آنقتدر 

خورد تا کامال تمام شود، شمرد که گویی از شدت سوز، تارها را میسوزناک و سنگین می

شاعر در اینجا در واق  به تمام و کمال بودن ینای هنر ایرانی در پرداخت موسیقایی و انتقال 

کند. به همین شکل در بیت سوم، به کمتال هنرمنتدی مدن تی ایرانتی اشاره می آن به مخاطب

دارد که او به قدری در موسیقی تاحتر دارد کته از هتر دو دستتش کند و ارعان میاشاره می

بارد، در واق  شاعر با این ساک بیانی خواسته تا بته عمتق و جایگتاه هنتر و موستیقی هنر می

راسانی و ایرانی تااری که به زبان ایرانی آشنا بوده اما با توجه به ایرانی ارعان نماید، شاعر خ
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دانستته، و تنهتا بختاطر کرده، زبتان فارستی را ختوب نمیاینکه از ابتدا در بصره زندگی می

 ای که به فرهنگ و هنر ایرانی داشته، معنا و م مون آن را نیکو شمرده است. عشق و عالقه

ای ایرانی را نیز در اشتعارت آورده استت و الاتته همتانطور اما ابن ضحاک تعدادی از سازه

بسیاری از آالت موسیقی، ریشه در فرهنگ فارستی دارد، صتنج همتان چنتگ »دانیم که می

فارسی میانه است، و طناور از تناور فارسی و یا تماور مشتتق شتده استت و بتربط از فارستی 

سیاری از آالت دیگر و اصطالحات میانه بربوت نوعی آلت زهی، نای و ونج مشتق شده و ب

(. ۲۵۶: ۱۳۶۳)فرای، « موسیقی، همه شاهد نفور شگرف فارسی در همسایه یربی ایران است

مهم ترین سازهای ایرانی در شعر ابن ضحاک، عود و طناور و مزمار است که به آنها اشتاره 

 شود.می

 . عود1 -1 -4 -2

مک یتان »(. و ۶۱7: ۱۳۶۳)رامپتوری، « ندگویعود، نام سازی است که آن را بربط نیز می»

ای از پوست داشت، امتا چتون کردند که الیهاز نوعی بربط ابتدایی به نام م عزَف استفاده می

)فتارمر، « بربط ایرانی، رویی از چوب داشت لذا بربط مکی را عود به معنای چوب خواندند

ای کته داشتت، اصتالت (. حسین بن ضحاک با توجه به اصالت و فرهنگ ایرانتی۱8: ۱۳77

موسیقایی خود را فراموت نکرد و از ابزار و آالت موستیقی ایرانتی، ماننتد عتود و طناتور و 

دانستت و بته آور میمزمار در اشعارت استفاده کرد. او عود را مانند خمر، یتم زدا و شتادی

 خواهد تا برخیزد و شراب در جام بریزد و عود را بنوازد:همین خاطر از ندیمش می

 ق تتم یتتا نَتتدیمی فتت حی  اللیتتل  و الفَرحتتا

       

 أمتتا تَتتری اللیتتل تَتتح ت الصتتاح م فت تتحا 

 

 

 أمَتتت بک ستتک عَن تتی الهَتتم  و التَرحَتتا 

      

دَحا   و اصدَ  بعودک، هذا الد یک قتد صتَ

(.۵۶: ۲00۵)ابن ال حاک،     
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روشنایی صاح بینی که ترجمه: ای همنشین من برخیز و شب و شادی را زنده کن، آیا نمی

آشکار شده است/با جام شرابت یم و اندوه را از من بزدا و با عودت سکوت را بشکن که 

 این خروس آوا سر داده است.

 . طنبور و مزمار2 -1 -4 -2

طناور، ابزار موسیقی فارسی است که وارد عربی شده و آن در اصل تناور و دَناَتره نتزد »

نوازنتد و در این ساز را معموال بتا انگشتت می(. »۵8: ۱۹۹7)السامرایی، « فارسیان بوده است

ای استت کته مزمتار نتی» (. همچنین ۳8۹: ۱۳7۶)حدادی، « شودآن، از م راب استفاده می

استت شود و به معنای بربط نیز نوشتته شدهنوازند و یا ساز عود است که نواخته میآن را می

(. امتا طناتور از آالت 8۱۳: ۱۳۶۳، )رامپتوری« که مخفت  آن م زمَتر استت بته معنتای نتای 

موسیقی است که ابن ضحاک، آن را مایه شادی و طرب دانسته و در مقابل، ز مر یا مزمار را 

مایه حزن و اندوه دانستته و معتقتد استت کته همچتون رو  و ریحتان، جتان بختش و رو  

 فزاست.

 و ال ت خالعَنتتتتا فتتتتی ییتتتتر فاحشتتتتة    

 

  را ی طر ب نتتتتتتتتتا الطناتتتتتتتتتور أحیانتتتتتتتتتاً 

 

 
 و هتتتاجَ ز متتتر ز نتتتامأل بتتتین راک لَنتتتا 

      

جواً ف هتتتتدی لَنتتتتا روحتتتتا و رَیحانتتتتا   شتتتتَ

(.۱7۶: ۲00۵)ابن ال حاک،    

آورد/ در ترجمه: مداعاه میان ما بدون گستاخی و زشتی است آنگاه طناور ما را به طرب می

 داد. این میان، گستاخی شخصی شوخ، شو  ما را برانگیخت و رو  و ریحان به ما هدیه

 . معماری ایرانی2 -4 -2

های فرهنگ و هنر ایتران باستتان بتود کته در عصتر معماری ایرانی، یکی دیگر از جلوه

در عصتر عااستی، »عااسی، درکاخهای خلفتای عصتر و ستنت شهرنشتینی نمتود یافتته بتود. 

پایتخت از دمشق به بدداد که در چند قدمی تیسفون واقت  شتده بتود، منتقتل شتد، در نتیجته 

کتاخ »(. و ۱۲۲: ۱۳۵۵)زمتانی، « های هنری و فرهنگی ایران توجه شتدیش از پیش به سنتب

هجری قمری، که به دستور متوکل، خلیفته عااستی بتر  ۲۳۵-۲۴۵های بلکورا مربوط به سال
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)هیلن برانتد، « کرانه شرقی رود دجله، ساخته شده بود، با الگوی باغ ایرانی طراحی شده بود

های مشابهی از نقوت عصر عااسی، که یادآور تزیینات بناهای نمونه» (. همچنین۴0۳: ۱۳8۳

 «ساسانی بود در قصر الحیر یربی و شرقی و در عصر عااسی در )ستامرا( قابتل مشتاهده بتود

golombek,1969:175-177)) در حتتدود قتترن هشتتتم ». هیتتل بتتر ایتتن بتتاور بتتود کتته

نان قرار گرفت و به صورت مشتخص، میالدی، طر  و الگوهای ایرانی، مورد استقاال مسلما

 «های سامرا نمود یافتتتر در کاخهای بنی امیه در سوریه و اردن و یا به شکل اصیلخدر کا

(. حستتین بتتن ضتتحاک بتتا آگتتاهی از ایتتن تتتاثیر و تتتاث رات، بتتا ۱0۳: ۱۳8۶)هیتتل و گرابتتار، 

بتا پادشتاهان  موشکافی و دقت توجه توانست تا ارتااط و تعامل فرهنگی بین خلفتای عصتر 

« قالیته»عصر ساسانی را در استفاده از هنر معماری ایرانی، نشان دهد، به همین خاطر به قصر 

های متوکل عااسی اشاره کرده، که بتر استاس معمتاری ایتران باستتان طراحتی یکی از کاخ

آنجا  ها و نهرهایی آن را احاطه کرده بودند  و سنت باده نوشی نیز درشده بود و بنابراین باغ

رواج داشته و هر صاح، شراب یاو  که باعتث سرخوشتی و شتادی کتاخ نشتینان بتوده، در 

شده است، شاعر همچنین در ادامه به وجود کاتوترانی اشتاره کترده کته در آنجا نوشیده می

های آن مانند سازه های عصر باستتان، از درختتان مختلفتی ماننتد زیر سق  قصری که سازه

انتد، آواز ای کته گتویی نالته ستر دادهکردنتد، و بته گونتهنته متینخل ساخته شتده بتود، ال

 خواندند.می

 ال تَعتتتتتدمنق یاوقتتتتتاً هی جتتتتتتک لتتتتته   

 

  َ  قَل ایتتتتتتة بتتتتتتین جن تتتتتتاتأل وأنهتتتتتتار 

 

 

جوناً فتتی مستتاقطها     تاکتتی الحَمتتام شتت 

  

    عَلتتتتی قتتتتوائم متتتتن نَختتتتلأل وأشتتتتجار 

(۹۲)همان:    

هتا، ها و نهرگیزه تو را برای نوشیدن آن در بین باغترجمه: شراب یاوقی را که قصر قالیه، ان

هایی که طر  نخل برانگیخت، فراموت نکن/ کاوتران در زیر سق  آن کاخ بلند، بر ستون

 خوانند.اند و سوزناک آواز میو درختان دیگر بر روی آنها حکاکی شده است، ایستاده

هتای هایی بتا نقتوت بر گچ بری»ه در این ابیات، اشاره دارد ب «نخل و أشجار»اما کلمات 

ای، که به صورت مستقل و با نقتش نیلتوفر و دیگتر نقتوت گیتاهی کته مشتابه نخل چند لاه
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« تزیینتتتتات گتتتتچ بتتتتری دوره ساستتتتانی بودنتتتتد، طراحتتتتی و اجتتتترا شتتتتده بتتتتود

(golombek,1969:175-177 شاعر همچنین در این ابیتات، بته تاثیرگتذاری .)« نقتش

تترین کتاخ ساستانیان کته ون، طا  کسری یا ایتوان متدائن، عظیمهای گیاهی کاخ تیسفمایه

هتای نختل، نقتش های متنو  با نقوت گیاهی بسیاری مانند گل نیلوفر، بر دارای گچ بری

(. ۱8: ۱۳۹۲)اعظمی، شیخ الحکمایی « انگور بوده، و به دوره ساسانی اختصاص داشته است

 اشاره کرده است. ضحاک همچنین در ابیات:

 «    بتتتاری»ء متتتن نختتتالت یلفتتتأحتتتب  ا

    

قها الم شتتتتتتتتی د بالصتتتتتتتتفیح   وجوستتتتتتتتَ

 

 
 وی عج انتتتتتتتتی تنتتتتتتتتاو   أیکتیهتتتتتتتتا      

 

  لتتتتتتی ، بتتتتتتریح حَتتتتتتوران وشتتتتتتیح 

(۵7: ۲00۵)ابن ال حاک،    

های پهن، تتزیین هایی که با سنگو کوشک« باری»نخل در روستای  درختانترجمه: سایه  

شتود و عطر خوشی که از گیاهان آنجتا، ستاط  میاند، را دوست دارم/ و اناوه درختان شده

 کند.نیز مرا شگفت زده می

در بدداد، کته از درختتان نختل پوشتیده « باری»به طایعت زیاای روستای  اشارهدر کنار  

)ابتتن « القصتتر أو الحصتتن و هتتو تعریتت  کوشتتک الفارستتیة»یعنتتی « جوستتق»شتتده بتتود بتته 

های پهن و بزرگی تزیین ها، با سنگشک(. اشاره کرده است، این کو۵۶: ۲00۵ال حاک، 

الاته با توجه بته توضتیحات متذکور  -های زیاای عصر ساسانی بود. شده بود و یادآور کاخ

در اینجا اشاره به نقش و هنر ایرانتی بتر بترج و « نخالت»کلمه  رسدمیدر ابیات قال، به نظر 

انستجام لفتو و معنتا، عتالوه بتر  الاته شاعر در این ابیات، بتا -باشد« باری»باروهای روستای 

اینکه عشق و عالقه خود را به فرهنگ و معمتاری ایرانتی، در بدتداد ابتراز داشتته استت، بته 

زیاایی توانسته تا بر تاثیر فرهنگ و معماری ایرانیان بر عربها که بخشی از آن در بدداد نمتود 

 یافته است، اشاره کند. 
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ی اصیل ایران باستان، در ادبیات بازتتاب نظیرگیتری یافتته و در از جشنها مهرگانجشن 
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مهرگتان از نظتر لدتوی، مهتر و محاتت و »آثار منثور و منظوم ادباء، بازتاب یافته استت، امتا 

مهرگتان، نتام متاه ختزان و »(. در اصطال  ۲۱8۹7: ۱۴، ج۱۳77)دهخدا،  «دوستی را گویند

ضتحاک، در بن(. حسین8۹۱: ۱۳۶۳امپتوری، )ر «آن مدت ماندن آفتاب در برج میزان است

های اصتیل ایرانیتان عهتد باستتان را بته مد  و ثنای ممدو  عصر ، جشن مهرگان، از جشن

تصویر کشیده و به آیین و مراسم زیاای هدیه دادن در این جشن بزر  اشاره کرده است و 

یتادآور شتده استت، بته ارزت و اهمیت این هدایا را در سنت و پیشینه ایرانیان عهد باستتان، 

هدایای عاداهلل بن طاهر در نوروز و مهرگان که هر چه جامته در خزانته داشتت »عنوان مثال 

(، مصتداقی از ۲0۴: ۱۹۶۶)جتاحو،  «گذاشتتبخشید و حتی یک جامه نیز به جتای نمیمی

این سنت تاریخی و ایرانی است. اما شاعر از این سند تاریخی استتفاده کترده تتا بته نقتش و 

ایگاه آداب و رسوم با ارزت ایران باستان در عصر عااسی اشاره کند، و بدین شیوه بتوانتد ج

ارزت و اهمیت شعر خویش را مانند ارزت هدایای جشن مهرگان در یک مقیاس قرار دهد 

دارد که و به اهمیت و جایگاه آن در نزد ممدو  اشاره کند و به همین خاطر به او ارعان می

شتد، ایای جشن مهرگان که پیشکش پادشاهان ایرانی عصتر ساستانی میشعر او همچون هد

 پیشکش خلیفه خواهد شد، و او را شهره عام و خاص خواهد کرد.

یاق  فیتتتک متتتا ی هتتتدی لستتتانی   یستتتَ

  

  ن ه تتتتتدایا الم هرجتتتتتا  را  را فَنیتتتتتتْ 

 

 

 قصتتتتتتاائد  تَمتتتتتتم  ا فتتتتتتا َ م م تتتتتتا  

  

 أحَتتتتتل   اهلل  متتتتتن بَستتتتتط اللستتتتتان    

  .(۱78: ۲00۵، ل حاکاابن ) 

ترجمه: آنگاه که هدایای جشن مهرگان پایان پذیرد، نگران ناات، زیرا آنچه را که زبانم بته 

دهد، پیوسته باقی خواهد ماند/ قصایدی که خداوند متعال زبانم را بواستطه آنهتا تو هدیه می

 گشود، آفا  را پر خواهد کرد.

هنتگ ایتران باستتان، ارزت هتدایای جشتن شاعر در این ابیات، به تاستی از تمتدن و فر 

مهرگان را در برابر ارزت و اهمیت شعر خود که آن نیز در واق  بازنمایی از فرهنگ ایرانتی 

است، قرار داده است، و در واق  موازنه ای عادالنه بین جشن مهرگان و زبان شعری خویش 

ی جشن مهرگتان و حتتی برقرار ساخته است، و ارزت و اهمیت شعر خود را به اندازه هدایا

فراتر از آن باال برده است. شاعر همچنین در ابیاتی دیگر، بعد از به تصتویر کشتیدن طایعتت 
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بی نظیر بدداد، با استفاده از واو عط ، سه جشن بزر  ملی و مذهای را در کنتار هتم قترار 

انسته است و داده و بدین وسیله در واق  ارزت جشن مهرگان را به اندازه اعیاد قربان و فطرد

هایش را حتی برتتر در مدحی که شایه به رم  است، طایعت بدداد و عشق ورزیها و کامجویی

 های ایرانی و اسالمی و اعیاد قربان و فطر شمرده است.از جشن

ررررررررررررررررررررررر   ررررررررررررررررررررررر       ای دیررررررررررررررررررررررر   ررررررررررررررررررررررر       
  

ررررررررررررررررررررر   ررررررررررررررررررررر     ررررررررررررررررررررر         فیررررررررررررررررررررر       
 فررررررررررررررررررررررررررررر     د     ررررررررررررررررررررررررررررر   فررررررررررررررررررررررررررررر       

 
  رررررررررررررررررر   رررررررررررررررررر     رررررررررررررررررر    رررررررررررررررررر     ررررررررررررررررررر  

  
 
 

ررررررررررررررررر ی رررررررررررررررر         رررررررررررررررر    ررررررررررررررررر      أحس   أح   
    

     ی ررررررررررررررررر   أ ررررررررررررررررر    ی ررررررررررررررررر   ف  ررررررررررررررررر  
 
 

 أت أتب عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    م    رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    م
       

   ز    ص ررررررررررررررررررررررررب    رررررررررررررررررررررررر  ز    ف فیرررررررررررررررررررررررر    
 
 

(.۹۶: ۲00۵، ال حاک)ابن   

بسیار آهوان و باغ و نهر در تتو وجتود دارد/ گتل و شتانم کته بتر  چهترجمه: ای دیر مران، 

اند/ بهتر از روز جشن مهرگان و اعیتاد کل منظم و پراکنده پخش شدههای آن به شروی تپه

قربان و فطر است/ زیرا من در آن طایعت، بار گناه عشق خویش را با بار گناهان دیگر دناال 

 کردم و لذت بردم.

های خود در بدتداد شاعر در این ابیات، طایعت زیاا و همچنین باده نوشی و عشق ورزی 

ها و آیتین ا برتر از جشن مهرگان و اعیاد قربتان و فطتر کته گتویی از ستنتو در دیر مران ر

اند، قرار داده است، هر چند که ایتن واقعته، بته یتک پیشتینه تتاریخی نیتز عصر عااسی بوده

با توجه به تقارن جشن مهرگان و اعیاد استالمی برختی از خلفتا، بته »اشاره کرده است، زیرا 

)الحمتوی، « گرفتنتدمهرگان مانند اعیاد استالمی جشتن می دادند و برای عیدآن اهمیت می

۱۴۲۳ :۱۳۹.) 
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، در خالل مقایسه حیات اجتماعی عصر عااسی با حیات عربی قتدیم ضحاکبن حسین  

تالت کرده تا فرهنگ فارسی در این حیات ح ور یابتد، ح توری کته متوستط و متعتادل 

به عصاره فرهنگ کهتن کته  «باده»ره داشته باشد و بنابراین با نماد خمر است و نه اینکه سیط

های عصر متمدن و باستانی ایرانیان بوده است، دعوت کرده استت گویی مرکز جام  ارزت
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های دوم و ستوم ، خمریتات بتیش از همته های شعر عربی زبان سدهدر میان ساک»چرا که 

 بتنبته همتین منظتور، حستین (. ۴۳۳: ۱۳۳8معین، ) «های فرهنگ ایرانی استدارای بن مایه

هتایی از ، خود  حقیقی و اصالت ایرانی خود را که جلوه«أنا الخلی »ای ضحاک با تعایر کنایه

آن در حیات عصر عااسی و از جمله در خمر نمود یافته بود، ابراز داشت و با مصتدا  قترار 

 نیز صادر کرد و در ابیات:  دادن خود، مجوز ورود به این حیات را برای دیگران

 أنتتتتتتتتتتا الخَلیتتتتتتتتتت  فق ومتتتتتتتتتتوا

      

 

راب الخَلیتتتتتتتتتتتت                   لتتتتتتتتتتتتی شتتتتتتتتتتتتَ

 ق ومتتتتتتتتتوا تَنتتتتتتتتتالوا وَشتتتتتتتتتیکاً     

 

 مَنتتتتتتتتتتتتتتالَ کتتتتتتتتتتتتتتل  رفیتتتتتتتتتتتتتت     

 

 
(.۱۲۹: ۲00۵، ال حاکابن )   

، پو به سوی شراب خلی  برخیزید/ برخیزید تا ستریعا بته هتر گونته هستمترجمه: من خلی  

 واال برسید. بلندی و مقام

تا در حیات ابتاحی عصتر عااستی، بته شتراب خلیت  کته در واقت   خواهدمیاز مخاطب 

نمادی از شراب ایرانی و نماد فرهنگ و تمدن آنان است، روی بیاورند. شاعر در این ابیتات 

با تکیه بر زمان حاضر، همگان را به خمر، نه به معنای عام آن بلکته بته شتراب خلیت  کته در 

خوانَد، شرابی که دیگر به احستاس و سرخوشتی ی از فرهنگ ایرانی است، فرا میواق  نماد

شود بلکه این بار، شراب از نتو  صتوفیانه و مایته مادی حاصل از زندگی عرب محدود نمی

هتایی از آن در شخصتیت و رات دست یابی انسان به هر عزت و سربلندی استت، کته جلوه

اک، نمود یافته است. اما این دعوت، تنها دعوت به ضحبنفرهنگ ایرانی، و از جمله حسین

شتراب »زندگی جدید نیست و بلکه دعوت بته فرهنتگ و اصتالتی باستتانی استت، بنتابراین 

ها دیگر تنها دعوت به شراب و باده نوشی نیست، بلکه فراتر از آن دعوت به اصتالت« الخلی 

و اصل فارسی او اشتاره دارد، های جدید است که بخشی از آن به پیشینه فرهنگی و فرهنگ

یتا کنتدریش یعنتی « خنتدریو»و الاته این اصالت در ضمن الفاظ و وااگتان فارستی ماننتد 

 شراب ایرانی، که در ادامه ابیات باال آمده، آشکار است. 

 (۱۲۹ :همان)

 وَنَیتتتتتتتتتل أحتتتتتتتتتوی رختتتتتتتتتیمأل   

  

 بالخَنتتتتتتتتتتتتتتتتتدریو صتتتتتتتتتتتتتتتتتری   

 

 و ووئئئئئوووووننننننتنت
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 ه شراب سرخ و گوارای خندریو دست یابید.ترجمه: برخیزید تا ب

دعوت به اصالت و فرهنگ ایرانی است زیرا این وااه « خندریو»در حقیقت دعوت به  

معتتر ب کَنتتدریش و بتته معنتتای شتتراب کهنتته، ریشتته فارستتی و ایرانتتی دارد، در حقیقتتت 

شتود کته بته وااگتانی گفتته میاز پارستی  وااه معترب یتا پارستی با ریشته عربی ااگانو»

هتا در ایتن وااه شتتردارنتد، بی پارستیشوند و ریشته بکار گرفته می زبان و ادبیات عربی در

 (. ۱۴: ۱۳۴7بود )امام شوشتری،  کهن شده ان عربیزب وارد ساسانیان زمان

 . تفسیر شراب به نور و ارتباط آن با فرهنگ ایرانی7 -2

کند، هر کجا نامی از نور باشد، اولین اسمی که به ارهان خطور می اسالمیدر فرهنگ » 

شهاب الدین سهروردی است وی با پایه گتذاری ایتن حکمتت، در صتدد احیتای حکمتت 

استان و نیز حکمت یونانیان در بستر عرفان و حکمت استالمی برآمتد، همچنتین بته ایرانیان ب

جناتته نتتور و فلمتتت و فرشتتته شناستتی متتذهب زرتشتتتی توجتته زیتتادی داشتتت و بستتیاری از 

« اصتتطالحات حکمتتت باستتتان ایتتران از ایتتن طریتتق وارد عرفتتان و حکمتتت استتالمی شتتد

متوز صتوفیانه استت کته بتر تجلتی رات شراب از ر»اما (.  80و7۵: ۱۳7۹)ابراهیمی دینانی، 

شتود، ستخن از شتراب در الهی داللت دارد و از خالل آن شو  و وجتد صتوفی نمایتان می

ادبیات قدمتی طوالنی دارد و آثار آن در شعر جاهلی و در شعر اعشی مشاهده شتده استت، 

در عهد عااسی با توجه به رشد و تحتوالتی کته در زمینته تمتدن و فرهنتگ و حتتی ستاک 

زندگی اتفا  افتاد، در شعر شاعرانی چون ابونواس مدلول رمزی چندان مشهود ناود و الاتته 

بنتابراین (  340و346تاا  )الزیاا،  ی  «در شعر ضحاک به رمز شو  الهی مادل گردیتد

ضحاک، در کنار ابونواس، با نگرت شتاعران جتاهلی بته خمتر، کته تنهتا بته جناته بنحسین

پرداختند، مخالفت کرد و با ارائه نگرشی جدید که گتویی یفاهری و وص  حسی از آن م

از  معنتویبرگرفته از فرهنگ ایران باستان و آیین زرتشتی بود، به رویکرد فلسفی و اوصاف 

خمر، روی آورد، تا بدین شیوه نه تنها با فخر فروشی جاهلیت عربی در شترب خمتر مقابلته 

شتود، دعتوت یتزت خمتر و نتور حاصتل میکند و بلکه به مقیاس و معیار دیگری که از آم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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رساند، و از رسیدن به این جایگاه عظتیم بتر کند، آمیزشی که رو  انسان را به نوراالنوار می

بنابراین ابن ضحاک در زمانی که هنوز خمر مفهوم مادی داشت بته آن، جناته  بالد،خود می

نور بتا رو  درآمیختته و قداست و روحانی بخشید و معتقد بود که خمر مانند آمیزت نور با 

 شود.شود، و چیزی جز تملو و درخشش از آن ساط  نمیمتحد می

 (۳7: همان) 

 آمیزد.آمیزد همانطور که نور با نور میترجمه: شراب با باطن رو  می

صوفیانه، درخشش حاصل از پاکی و صتفای خمتر و به همین شکل و بر اساس دیدگاه  

 کند. کند که خیره شدن به آن، چشم هر انسانی را خیره میرا به اشعه نوری تشایه می

 (۳۵: همان)

نگتاه بته آن، چشتمش از به درخشش نور آن نگاه کرد مگر اینکه بعتد از  تواننمیترجمه:  

 شود.شدت درخشش، کج می

داند و معتقد است که اگتر بتا نتور و در ادامه، جنو و ماهیت خمر را از ماهیت نور می 

 شود.آمیخته شود، نور و روشنایی دیگری از آن متولد می

رررررررررر   رررررررررر         ز    رررررررررر        فر ل رررررررررر       رررررررررر     
 

  ح ت ررررررررررررررررررررررر  ت   ررررررررررررررررررررررر   أ ررررررررررررررررررررررر        ررررررررررررررررررررررر      
 

 

 (۳۴ :همان)

آمیزد تا اینکته انتواری درخشتان را بته را با آن بیامیزی، به تحقیق با آن می نورترجمه: اگر  

 وجود آورَد.

داند که در مقیاس حسی و مادی جتاهلی ستنجیده شتود، و و خمر را فراتر و برتر از آن می 

، خمتر، همچتون نتوری تابتان استت کته اگتر در دل شتب تاریتک، بترای اوبلکه به اعتقاد 

 رهنوردی اتفاقی بیفتد، و راه را از بیدوله نشناسد، مسیر را برایش هموار خواهد کرد.

رررر        رررر  ت   رررر   یرررر     ل یرررر       ذ    
    

    ررررررررررررررررً ت أل    رررررررررررررررر   أ  رررررررررررررررر     رررررررررررررررر أ 
 

 

 (۳۵: همان) 

 أخفتتی مَتتتتداخل ه  یت متتازج  التترمو  فتت

 

 کَمتتتتتتتا تمتتتتتتتازَج  أنتتتتتتتوار  ب ضتتتتتتتواء  

 

ررررررررررر      ررررررررررر    ررررررررررر    ررررررررررر           ٍ   ال ی سرررررررررررت  ی
 

  حتررررررررررررررر  تعررررررررررررررر د  ررررررررررررررر     ررررررررررررررر ت  حررررررررررررررر ال    
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هتایی از نتور در برابترت فتاهر ترجمه: اگر در دل شب اتفاقی برایت بیافتد، همچتون طناب

 .خواهد شد

، خمر را کته در لتو  الهتی ثاتت شتده استت، از مقتد رات الهتی معرفتی نساتبه همین 

برد کند و اگر نخواهد، از بین میکند و معتقد است که اگر خدا بخواهد آن را حفو میمی

 و یقین دارد که با این ش رب صوفیانه، راه رشد و هدایت برای انسان، آشکار خواهد گردید.

  رررررررررررررررر  یرررررررررررررررر    ررررررررررررررر       شرررررررررررررررر    أ بترررررررررررررر  أ 
       
             
 
 

    لرررررررررر ح شرررررررررر     سرررررررررر     حررررررررررری  لِل   يف  
  عل رررررررررررر   أعلررررررررررررر   أً      شرررررررررررر    ررررررررررررر      ررررررررررررر               

 (۵۶)همان:                                       

 
      
 

 
  
 

رررررررت           رررررر  أ  ررررررر   رررررر   رررررر        رررررر    
        

بخشتد و او داند که به انسان حیتات و حرکتت میو رو  فزا می بخش جانو نهایتا خمر را  

 دهد.را از مر  و بی خاری به سوی حیات و بالندگی سو  می

ررررررررررر         ف    رررررررررررو ع رررررررررررر      ررررررررررر     ررررررررررر  ش 
 

 ت    ررررررررررررررررررو ع ررررررررررررررررررر   رررررررررررررررررر ت    رررررررررررررررررر       رررررررررررررررررر    
  
 

 

 (۴۳)همان: 

کته برگرفتته از  بنابراین قداست بخشیدن به خمر و در نظر داشتن معنایی وحیتانی از آن

 گر شده است.سنت ایران باستان است به شکل بارزی در شعر شاعر جلوه

 .  امتداد اشرافیت درباری از ساسانیان تا عباسیان8 -2

اشرافی خلفای عااسی تا حدود زیتادی برگرفتته از فرهنتگ اشترافی  زندگیاشرافیت و 

احتتی و رفتاه از ایرانیتان تقلیتد ایران عهد ساستانی بتوده استت، آنهتا در شتیوه زنتدگی و ر

در عصر عااسی، »ها را بار دیگر زنده کردند. گری ایرانیکردند و در واق  خوی اشرافیمی

پایتخت از دمشق به بدداد که در چند قدمی تیسفون واقت  شتده بتود، منتقتل شتد. در نتیجته 

(. و ۱۲۲ :۱۳۵۵)زمتتانی، « های هنتتری و فرهنگتتی ایتتران توجتته شتتدبتتیش از پتتیش بتته ستتنت

نویسندگان عرب معتقدند که همه اقوام جهان، به برتتری ایرنیتان در کمتال دولتت، تتدابیر »

انتد، تتاریخ ایتن قتوم، سرمشتق جنگی، هنر، تهیه طعام، پوشدن لااس، شعر، و... ارعان کرده

(. اما از ۶۴۵: ۱۳8۲)کریستین سن، « پردازندکسانی است که پو از آنان به نظم ممالک می

هتای خلفتای عااستی و قابل توجه در شعر حسین بن ضحاک، ارائه تصاویری از کاخنکات 



     ... اول یدر عصر عااس رانیفرهنگ و هنر ا ریتصو 
 

۵87 

از جمله متوکل عااسی بود که تحت تتاثیر فرهنتگ اشترافی پادشتاهان عصتر ساستانی قترار 

خلفای عااسی، درباری بو باشکوه، مانند سالطین ساسانی برای ختود ترتیتب »داشتند، زیرا 

(. در واقت ، قصترهای پادشتاهان ساستانی از زیاتایی و ۱۳۶ :۲تا، ج)راوندی، بی« داده بودند

شد حلفای عااسی تحت تتاثیر آنتان قترار گیرنتد. شکوه خاصی برخوردار بود که باعث می

ماننتتد هتتای متوکتتل کتته آن را در شتتکوه و عظمتتت بیضتتحاک در وصتت  یکتتی از برج

 شمرد، چنین آورده است:می

     ررررر     ررررر   ررررر      ررررر     ررررر     ررررر  أ   ل  ررررر  
 

       ال یکررررررررررررررررر     ررررررررررررررررر       لررررررررررررررررر  أ ررررررررررررررررر     
 
 

      ررررررررررررررر  فل ررررررررررررررر    تررررررررررررررر   أ   ررررررررررررررر           
 

ررررررررررررررر تی   رررررررررررررر     رررررررررررررر د     ذ    ذ    ت ل رررررررررررررر    
 
 

 ف   ف  ضرررررررر      رررررررر       رررررررر د     رررررررر        
  

رررر                                     ررررر  رررر    رررر   رررر ا  ع رررر    رررر   ش 
 (7۴: ۲00۵)ال حاک،  

را ندیده بودم، و در آینده نیز مانند آن بنایی نخواهتد « برج»بنایی چون کاخ  داابتترجمه: از 

بود/ گویی که آن همچون فلکی است که ستارگان بر روی آن خرامانند، و همچنتین هتالل 

هتتای نظیتتری دارد/ و سرستتازی بتترج کتته از وجتتود باغهتتای آن جلتتوه بیمتتاه بتتر روی تاج

دارد، یادآور کسی استت کته آنچته کته از او یایتب سرسازی است که در اطراف آن قرار 

کند )شاعر در این ابیتات، بته است را با آنچه که حقیقتا مشاهده است کرده است مقایسه می

 شکل ضمنی به معماری عصر ساسانی و مقایسه آن با عصر عااسی اشاره کرده است(.

ند دانسته، و ارعان داشتته مانابن ضحاک در این ابیات، برج متوکل را در زیاایی و شکوه بی

که هیچگاه چنین کاخی را در عمر خود ندیده است، و حتتی در میتان آینتدگان نیتز چنتین 

های گوید که مشتعلکند و میبنائی را نخواهد دید، بنابراین آن را به سپهر گردون مانند می

تتاج  هتای آن چتون هتالل بتربرافروخته بر آن چون ستارگان، و شکوه و عظمت در کنگره

درخشند، و در ادامه به محدوده جدرافیایی برج که در منطقه خوت آب و هتوایی پادشاه می

م تذکرة مَتن »ای کنایهکند و با تعایر های سر ساز اطراف آن را گرفته است، اشاره میکه باغ

های پادشاهان عصر ساسانی است، زیترا در کند که این برج، یادآور کاخارعان می« ...قاسَ 

ای از هنر شر  کهن و دوران هلنیستی با رو  ایرانتی بتوده و تمتدن هنر ساسانی آمیزه»ق  وا
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اسالمی نیز وارث واقعی هنر ساسانی، مفاهیم آن را اقتااس، و زندگی تازه ای به آن بخشتید 

گیری از قواعد زیااشناختی کهن و شتماییل نگتاری آن را تجدیتد و احیتاء نمتود و و با بهره

 (. ۱۱۲: ۱۳8۱)یارشاطر، « آن به سایر نواحی گردیدموجب گسترت 

 . اعتقاد به سعد و نحس ایام9 -2

یکی دیگر از عقاید عصر عااسی که در شعر حسین بن ضحاک جلتوه گتر شتده استت، 

اعتقاد به سعد و نحو بودن روزها و تف ل زدن به خیر و شر است که اشاره بته عقایتد رایتج 

هتایی بودنتد کته یونانیتان و رومیتان نهتا مدتان و کهتن آریاییآ»ایران باستان دارد، در واق  

کردند، همچنین فال گرفتن و تفت ل زدن یکتی برای آنها استفاده می «magi»باستان از وااه 

(. ۱۶۹: ۱۳8۱)نیکنتام و صترفی ،  «های پپیشگویی بوده که در شاهنامه نیز آمتده استتاز راه

ا در بین اهتالی سترزمین ختتَن و ایدتور باستتان نیتز هاعتقاد به سعد و نحو روزها و سال»اما 

ای از این حقیقت تاریخی را حسین بن ضتحاک (. نمونه۱۳، ۱۳88)ولوی، « رایج بوده است

بیان داشته است. او آنگاه که از شکوه و عظمت ایتن « بدی »بعد از دیدن قصر متوکل، یعنی 

توکل خواست تتا بترای دوری کرد، شگفت زده شد، از مقصر که چشم همگان را خیره می

عد و الط ت»از هر گونه بال و آفت و چشتم زخمتی، قصتر ختود را  یعنتی بتا « ائر المیمتونبالست 

خواهد، در روزهتای ستعد، استفاده از دعا و فال نیک، مزین کند، و بر همین اساس از او می

 قصرت  را بازگشایی کند تا میمنت و ماارک یابد و از هر گزندی به دور باشد.

       ب ررررررررررررررررررر یٍ     ررررررررررررررررررر د  فررررررررررررررررررر      ررررررررررررررررررر     
 

رررررررررررررر  ت بت  رررررررررررررر  أ رررررررررررررر     الز  الز    ظ ل رررررررررررررر   ع   
 
 

ترررررررررررررررررر     رررررررررررررررررت ل    أ صررررررررررررررررر          تکررررررررررررررررر د    
 

  ذ  أت  رررررررررررررررررررررررررررر     ع  برررررررررررررررررررررررررررر     تً رررررررررررررررررررررررررررر   
 
 

   ًسررررررررررع       رررررررررر       ی رررررررررر   فرررررررررر  ر  رررررررررر  
     

رررررررررررر    رررررررررررر   ع  رررررررررررر      رررررررررررر        ال ز    عی  
 (.7۳: ۲00۵، ال حاک)ابن   

ات بتر آنچته کته نظیر است، ای خلیفته، پیوستته ستایههایش بیمه: قصر بدی  در زیااییترج

هتا بتر بتاالی رباید و با پترواز عقابها را میای مستدام باد/ شکوه و عظمت آن چشمساخته

آن زیاایی و شکوهش دو چندان شده است/ اما تو بتا فتال نیکتو و در روزهتای ستعد از آن 



     ... اول یدر عصر عااس رانیفرهنگ و هنر ا ریتصو 
 

۵8۹ 

  که زندگیت پیوسته از وجود آن سرشار از نعمت و رفاه باشد.اهللبهره بار، انشاء

 های ایرانی. تصویر شخصیت10 -2
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های شعر حسین بتن فخر فروشی و افتخار به پیشینه مجد و عظمت ایرانی، از دیگر جلوه 

گر شتده استت، شتاعر در کنتار ضحاک است، که در وجود پادشاهان ایران باستتان، جلتوه

خالفت با فرهنگ و سنن جاهلی، به فرهنگ و تمدن ایرانی دعوت کرده است، و هر گونه م

و ستالله وی دانستته و در  «کاووس»عزت و بزرگی را در وجود پادشاهان ایرانی و از جمله 

 سراید. اینگونه می« افشین»مد  

رررررررررررررررررر     أ رررررررررررررررررر   أ بررررررررررررررررر     عصرررررررررررررررررر   ع 
 

ررررررررررررررررررر أ برررررررررررررررررر    ررررررررررررررررررر   ررررررررررررررررررر    رررررررررررررررررر        س 
رررررررررررررررررررر            جمرررررررررررررررررررر   د    رررررررررررررررررررر  أ ًلرررررررررررررررررررر     

   
   ع رررررررررررررررر  » أ رررررررررررررررر   «  رررررررررررررررر     »   ب  رررررررررررررررر   

رررررررررررررررررری    ررررررررررررررررررًل       منرررررررررررررررررر   أف رررررررررررررررررر    
    

   رررررررررررررررررررررررررررررررررر       کررررررررررررررررررررررررررررررررررر      عتصررررررررررررررررررررررررررررررررررر   
 
 

 (. ۱۶7) همان: 

در سترزمین مدینته منتوره اثاتات « افشتین»ترجمه: شخص معصوم عزت را بترای ابوالحستن 

ان کتاووس از پادشتاهان ایرانتی کرد/ و متن نیتز هتر گونته مجتد و بزرگتی را بترای فرزنتد

 دانم/افشین تنها شمشیری است که ق ای الهی آن را به دست معتصم داد.   می

حسین بن ضحاک در این ابیات با اشاره به فرهنگ و تمدن ایرانی، که آن را در وجتود  

پادشاهان ایرانی و از جمله فرزندان کاووس ک ی بته تصتویر کشتیده، بته مقابلته بتا فرهنتگ 

انیان آگتاه ها را به مجد و عظمت ایرهلی و عربی بر برخاسته و بدین شیوه در واق ، عربجا

هر گونته عتزت و بزرگتی را از آن ایرانیتان و پادشتاهان « کل  مجدأل...»کرده است و با تعایر 

 ها نیز پرداخته است. ایرانی دانسته و بدین وسیله در واق  به تحقیر عرب

  حسن بن سهل. 2 -10 -2

هت(، وزیر مامون بود  ۲0۳هت(، در سال ) ۲۳0سهل بن عاداهلل سرخسی )متوفی  بنحسن »



 

  ۱۴0۱ ، ۱۴ شمارة ، ۱۲ دورة ،یرانیا مطالعات مجلة
 

۵۹0 

ابتن جتوزی نیتز (. ۳۱۹: ۱۳۹۳)الادتدادی،  «و بسیار نسات به شاعران و دیگران، بخشنده بود

های ایرانتی و برجستته قترون دوم و ستوم حسن بتن ستهل را از دولتمتردان و از شخصتیت»

ابن ضحاک (. ۲۴0: ۱۱تا، ج)ابن جوزی، بی« اندایرانی بودهدانست که خاندانش هجری می

با آگاهی از شخصیت کریمانه و اخال  مدار حستن بتن ستهل، در ابیتاتی او را چنتین متد  

 کرده است:

 أ    آل ررررررررررررررررررررر    ررررررررررررررررررررر   ع   ررررررررررررررررررررر ت     
 

رررررررررر     علرررررررررر  أحرررررررررر    رررررررررر   حسررررررررررر  ررررررررررر   
 
 

 ی برررررررررررررررررر    ی   رررررررررررررررررر   رررررررررررررررررر       حرررررررررررررررررر      
 

  ررررررررررررررررررر    یررررررررررررررررررر         کررررررررررررررررررر   فضررررررررررررررررررر    
 
 

رررررررررررر      فررررررررررررش  حضرررررررررررر  ت     ررررررررررررکل      
   

رررررررررررررررر     لک رررررررررررررررر     أل رررررررررررررررر ا ف صرررررررررررررررر      ش 
 
 

(. ۲۹: ۲00۵) ال حاک،   

دانم/ در بخشتندگی، را تنهتا در وجتود حستن بتن ستهل دستت یتافتنی متی آرزوهاترجمه: 

شتود/ پتو اگتر گیرد و در هتر روز، ف تل و کترمش افتزون میامروزت بر فردا پیشی می

 کند.د، با دانش و فصل الخطاب آن را حل میمشکلی برایت به وجود آی

در واقت  « أری ا مال...»اول، با بیانی که داللت بر استثناء دارد، در عاارت  بیتشاعر در 

زند و با رکر نام حسن بن سهل، تنها او را که نمتادی از فرهنتگ بر خلفای عااسی گوشه می

داند، زیرا معتقد استت کته می و شخصیت ایرانی است، محل برآورده شدن آمال و آرزوها

 تنها اوست که دارای ف ل و کرم است و از حکمت و دانش برخوردار است. 

ضحاک در ادامه، حسن بن سهل را از سالله بزرگان و پادشتاهانی دانستته کته از همتان 

اند، پادشاهانی که در نیکوکاری و عتزت و بزرگتی، قابتل مقایسته بتا هتیچ ابتدا بزر  بوده

و نیستند و حسن بن سهل را که از سالله آنان استت، همچتون بتاران بهتاری کته  کو ناوده

 داند. پوشاند، مایه خیر و برکت برای همگان میروحی دوباره بر جان طایعت بی جان می

  رررررررررررررررررلی    ررررررررررررررررر  زا     عررررررررررررررررر   ح ل  ررررررررررررررررر     
  

 

    ع  صررررررررررررررررررررررررررر       سررررررررررررررررررررررررررر  د    ررررررررررررررررررررررررررر    
 
 

  لررررررررررررررررر        یررررررررررررررررر    ررررررررررررررررر  أ ررررررررررررررررر       
  

   ز    ع رررررررررررررررررررررررررررررر     ع رررررررررررررررررررررررررررررر     أ  ترررررررررررررررررررررررررررررر 
 
 

    ٍ یرررررررررررررررررر    یرررررررررررررررررر   أ رررررررررررررررررر    ل  یررررررررررررررررررٍ ح 
   

رررررررررررررررر    رررررررررررررررر    یصرررررررررررررررر ا  علرررررررررررررررر    رررررررررررررررر       
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۵۹۱ 

 (.۱۵۲: ۲00۵)ابن ال حاک،  

ترجمه: آنها از سالله بزرگانی هستند که از همان کودکی خردمند بودند و کودکان آنها در 

یکتوتر و کننتد/ پادشتاهانی کته اگتر آنهتا را بیازمتایی، نبرابر بزرگتان عترب ایستتادگی می

برای همگتان همچتون بتاران « افشین»بزرگوارتر از آنند که کسی با آنها سنجیده شود/ و تو 

بتارد و بهاری هستی که بر هر زمین پست و همواری که خشک و بی آب و عل  استت می

 دمد.روحی دوباره بر آن می

 . تصویر برمکیان 11 -2

)آرمسترانگ، « بهار بلخ را بر عهده داشتندداری نوبرمکیان، اصالتا ایرانی بودند و پرده»  

در عصر عااسی اول، خالدبن برمک به سب توانمندی اداری، مالی و برتتری »(. و ۳۵: ۱۳۶۵

(. یکتی از 8۹-87، ۱۹۳8)الجهشتیاری، « عقلی، نظر خلفای عااستی را بته ختود جلتب کترد

مکیتان استت، ا های فرهنگ ایرانیان در شعر حسین بن ضحاک، تصتویر پتردازی از برجلوه

بن ضحاک، خاندان برمکی را که دارای خصایل نیک اخالقی بودند، ستتوده استت. شتاعر 

هایی مانند: عاصم یسانی و ف تل و یحیتی در تصویر پردازی از برمکیان، به مد  شخصیت

های مثات و خصایل اخالقی آنان اشتاره کترده استت کته در بن خالد، پرداخته و به ویوگی

 گیرند.ها به شکل جداگانه مورد بررسی قرار میین شخصیتریل، هریک از ا

 . عاصم غسانی1 -11 -2

های ایرانی را در بخشندگی و خصایل نیکتو، ستتوده و از حسین بن ضحاک، شخصیت 

اند و اخال  و رفتتار نیکتویی را از ختود بته جتا افرادی نام برده که زبانزد عام و خاص بوده

، ۱۹۹۲)اصتفهانی، « عاصتم یستانی یکتی از حجتاب برامکته» اند. بنابراین در متد گذاشته

(. بزرگتتواری اخالقتتی عاصتتم و شخصتتیت و اختتال  زیاتتای او را بتتا استتتفاده از ۱۹۵: ۲0ج

 ، اینگونه ستوده است:«ری المکرمات و ری الحمد»تعابیری مانند 

   شررررررک    فرررررر   أشررررررع    رررررر     ص رررررر      
  

 ذ    ک  ررررررررر ت   ذ     ررررررررر « ع صررررررررر »  ررررررررر   
 
 

رررررررررر  » عررررررررر   فترررررررررر    جی ررررررررررٍ  ی  رررررررررر    «  س 
  

رررررررررررررررر ک     عرررررررررررررررر     ص رررررررررررررررر      فترررررررررررررررر  ر    سرررررررررررررررر    
  

 



 

  ۱۴0۱ ، ۱۴ شمارة ، ۱۲ دورة ،یرانیا مطالعات مجلة
 

۵۹۲ 

 (.۶۶و ۶۵: ۲00۵)ابن ال حاک، 

در  -کته انستانی بزرگتوار و شایستته تقتدیر استت-ترجمه: از تو در نزد عاصم یستانی  

کنم/ شاید جوان یسانی ما را به وصال هم برساند، سرایم، بی وقفه شکوه میاشعاری که می

 بدین وسیله درونم، از ترس جدایی شما در امان بماند.    و

شاعر در این ابیات، به فرهنگ واال و رفتتار شایستته عاصتم در وستاطت بتین متردم و از 

جمله عاشق و معشو  گوشزد کرده و خطاب به معشوقش اینگونه ابراز کترده کته از تتو در 

کنم تا شاید او ما را به هم یت مینزد عاصم که شخصیتی بزرگوار و قابل ستایش بوده، شکا

 پیوند دهد و از ترس فرا ، فلام آرام شود.

ای نیکو در ماتارزه بتا فلتم و جتور دانستته کته بتا ضحاک، همچنین او را دارای پیشینه 

 زیرکی و هوشیاری خود توانسته تا مورد حمد و ثنای انسانهای صالح قرار گیرد.

 «     رررررررر  ف  رررررررر    ل رررررررر   ف  رررررررر   ع صرررررررر 
  

  صررررررررررر ٍ  أاید     ررررررررررر   فررررررررررر   لرررررررررررو    ررررررررررر  
 (۶۶)همان:  

ترجمه: در برابر فلم و ستم فالمان، مانند عاصم یستانی زیرکتی بخترج دادی، تتا حمتد و  

 ثنای دیگران را نسات به کارهای نیکی که انجام دادی، برانگیزی. 

 .  یحیی بن خالد و فضل بن خالد بر مکی2 -11 -2

رامکه، بته ف تایل مشتهورترین وزرای برمکیتان یعنتی ابن ضحاک، همچنین در رثای ب»

اشاره کرده و اینگونه ابراز داشته که آنها در جنتگ بتا « الف ل بن یحیی»و « یحیی بن خالد»

: ۲00۵)ابن ال تحاک، « هارون رشید، از بین رفتند و حسرت ابدی را برای او به جاگذاشتند

7۲ .) 

  ررررررررررر       ررررررررررر       ررررررررررر   ذ    ررررررررررر       
   

 ال یعررررررررررررر د ع ل ی ررررررررررررر   ألررررررررررررر    أ  ررررررررررررر   ررررررررررررر  
ررع    ذ   رر     رر   د    رر    ای  یرر   ش 

 
ررررررررررررر      أصررررررررررررربر     ررررررررررررر ح    سررررررررررررر     ذ      

ررر   «  ی یررر » ررر  ی سرررت        عررر       
 

  ررررر أحرررر  «    ضرررر »أ   رررر  جیرررر د   رررر د  
 (7۲: ۲00۵)ابن ال حاک،  



     ... اول یدر عصر عااس رانیفرهنگ و هنر ا ریتصو 
 

۵۹۳ 

یانت کترد، و از متا ترجمه: آنگاه که روزگار در حق برمکیان خیانت کرد، در واق  به ما خ 

دانستتم، آنگتاه کته گتردد/ ای کتات میآنچه را گرفت که که تا ابتد بته ستوی متا بتر نمی

برمکیان از بین رفتند و شادی و سرور از بین رفت/ آیا بعد از یحیی انسانی که مانند او باشتد 

 ؟ای تکرار خواهد شدخواهد آمد و یا همچنین آیا مانند ف ل انسان بخشنده

اک در این ابیات، با ش کوه از روزگار، بته خیانتت آن در حتق برمکیتان اشتاره ابن ضح 

برمکتی را کته دارای « یحیی و ف ل»های واال و بزرگی چون کرده و عنوان کرده که انسان

ف ل و کرم و خصایل نیک بودند، از آنان گرفت و بتا ایتن کتار، در واقت  شتادی و سترور 

کند که کتات بتار ست، بنابراین به همین خاطر آرزو میبرای همیشه از میان آنان رخت بر ب

های آزاده و بزرگواری چون یحیتی و ف تل برمکتی کته نمتاد آزادگتی و دیگر، شخصیت

اند، تکرار شوند، تتا شتادی و سترور بتار دیگتر بته آنتان برگتردد، شتاعر بتا بخشندگی بوده

و ف تل برمکتی را در  هایی ماننتد یحیتیانکاری، تکرار شخصتیت« هل»نومیدی و با تکرار 

ها و خلفتای عااستی و طول تاریخ بعید دانسته است و با این نو  بیانی در واق  بته شخصتیت

 عربی، گوشه زده و آنها  را مورد مذمت قرار داده است.

 . تصویر پوشش و آرایش ایرانی12 -2

های بارز فرهنگ و تمتدن ایرانتی در شتعر حستین بتن ضتحاک، تصتویر یکی از جلوه 

ازی از کنیزان و یلمتانی استت کته در دربتار و محتیط عصتر عااستی ح تور داشتتند و پرد

پوشش و آرایشی کامال شایه کنیزان ایران عهد ساسانی داشتند، ضحاک در دیتدار بتا یکتی 

شود و در وص  زیاایی و آرایش فتاهری او، در از این کنیزان زیاارو، عاشق و شیفته او می

(. ستروده، ۱۹۵: 7، ج۱۹۹۲)اصفهانی، « از حجاب برامکه یکی»مدحی که بر عاصم یسانی 

 چنین آورده است:

   تررر    ررر      ًسرررب   ررر    رررر       
  خل لرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

     

رررر     ررررر       تررررر  فررررر    ع  ررررر    ا  س 
 
 

ض رررررررب   أ ررررررر  ف   د  شرررررررب             ُم 
     

   ع   رررررر    ًصرررررر      ذ رررررر       عررررررر        
 
 

ررررر     کررررر                ررررر    ررررر ز      س 
   

    یرررررررر    ًت  یررررررررٍ شرررررررر         رررررررر        
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 (.۶۵: ۲00۵، ال حاک)ابن 

ترجمه: در پگاه شناه خورشیدی از قصر خ لتد بتر تتو تیتر عشتق انتداخت و بته عمتد تتو را  

کشت/ خورشیدی جوان، که انگشتانش را حنا بسته و موهایش را نیز چون دم عقرب به باال 

پوشتد و میتان باریتک استت، و دهد/ او چون یلمان شتلوار مییبسته است و وعده دروغ م

 مانند آنها موهایش را کوتاه کرده و قد و اندام مناسای هم دارد. 

شاعر در این ابیات، به کنیزانی اشاره کرده که با پوشش و آرایشی شتایه کنیتزان ایتران  

ا و امتراء رفتت و آمتد  اند، و به دربار خلفتعهد باستان در محیط عصر عااسی، ح ور داشته

کردند، شاعر، تصویری زنده و واقعی از یکی از کنیزان عاصم یسانی از حجاب برامکته می

بته رفتت و آمتد ایتن کنیزهتا از « یداة الس ات»که ایرانی بوده، ارائه داده است، و با اشاره به 

ستخن  حکایت کرده استت، امتا ایتن کنیتزی کته شتاعر از آن« خ لد»روزهای شناه در قصر 

گفته است، فاهری کامال ایرانی داشته و همانند شاهدان ایران عصر ساسانی، انگشتتان ختود 

را حنا بسته و گیسوانش را چون دم عقرب به سمت باال بسته بتوده استت، و همچنتین ماننتد 

پوشیده و دارای فاهری میان باریک بوده و موهایش را نیز مانند پستران نوپسران، شلوار می

کرده و از قد و اندامی مناستب نیتز برختوردار بتوده استت، ایتن شتکل پوشتش و کوتاه می

آرایش، بته تعامتل فرهنگتی و اجتمتاعی ایتران باستتان و عصتر عااستی حکایتت دارد، کته 

هایی از آن در بین کنیزان رواج داشته و شاعر با موشکافی و دقت توجه ختود توانستته جلوه

ر عهتد عااستیان حتتی شتکل لاتاس و نتو  یتذا و ستاک د»تا آنها را به تصویر بکشد. الاتته 

موسیقی و امثال آن نیز تحت تاثیر نفور ایرانی بتود کته در زمتان هتادی و هتارون الرشتید و 

 (.  ۲7۴: ۱۳۵۶)براون، « مامون به اوج کمال رسید
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ترین بستامد تکترار را وااگان فارسی دخیل در شعر ابن ضحاک بسیار آمده استت کته بیشت

کلماتی مانند: جلنار، جوسق، در و مرجان، ابریق، طتاس و مستک تشتکیل داده استت و در 

 شود.ریل به هر یک از آنها اشاره می
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(، 78۳۴: ۵، ج۱۳77)دهخدا، « است« گلنار » جلنار وااه فارسی، و معر ب گل انار و »

 ای بدداد بهره برده و در این باره چنین آورده است: که شاعر از آن در وص  طایعت زیا

 أ سررررررررررر   ت ررررررررررر     صررررررررررربر  ررررررررررر  أ ررررررررررر      
    

    بتکرررررررررررررررررررررر     یرررررررررررررررررررررر   رررررررررررررررررررررر  أ  رررررررررررررررررررررر   
 
 

   ف ض ررررررررررررررررب  فرررررررررررررررر    ل  رررررررررررررررر     ب رررررررررررررررر   
    

      آل    رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر      عب رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   
(.۱۱۲و  ۱۱۱: ۲00۵)ابن ال حاک،    

ر گل انار و بهتار و آبنتوس ترجمه: آیا ندیدی که صاح دمیده است و شانم باریده است/ و ب

 و نرجو و یاسمن پراکنده شده است.

دقت در انتخاب وااگتان و انستجام در لفتو و معنتا و استتفاده از مصتر  در بیتت اول و 

انتخاب وااگانی هم وزن از باب أفعلَ که متناسب با وصت  طایعتت نیتز استت، بتر زیاتایی 

 حاصل از بیت افزوده است.

 . جوسق2 -13 -2

عرب جوسه به معنتی کوشتک فارستی استت )برهتان(، قصتر و کتاخ )اقترب جوسق، م»

(، و شاعر به زیاایی توانسته تا بتا بیتانی ختاطره انگیتز، 7۹0۶: ۵، ج۱۳77)دهخدا، « الموارد(

هایی از فرهنتگ احساس و عاطفه درونی خود از طایعتت عصتر عااستی را کته بتا کوشتک

ده از وااه فارسی و ترکیب آن با وااگان عربی، ایرانی در آنجا ساخته شده بیامیزد و با استفا

 به تعامل فرهنگی بین آن دو اشاره کند.

 ای    ررررررررررررررررررو      رررررررررررررررررر  ف     ًتلیرررررررررررررررررر 
 

  ررررررررررررررررررررررر    ررررررررررررررررررررررر      ی  ررررررررررررررررررررررر      ررررررررررررررررررررررر د 
ررررررررررر      ررررررررررری   ررررررررررر   ررررررررررر   رررررررررررر        فک 

 
ا  فررررررررررررررررررررررر    صررررررررررررررررررررررر     حیررررررررررررررررررررررر       ررررررررررررررررررررررر  

 (.78: ۲00۵)ابن ال حاک،  
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بخشیدی، ماننتد بنتای تتو در جهتان وجتود  ترجمه: ای کسی که اموال خود و مال میراث را

ندارد/ چه بسیار کوشکهای بلنتد و شتگفت در آن وجتود دارد کته دارای ویوگتی منحصتر 

 بفرد است.

 . در و مرجان3 -13 -2

د ر  و مرجتتان، مرواریتتدهای درشتتت، مرواریتتدهای بتتزر ، و واحتتد آن در ة استتت و »

های قیمتتتی و از (. از ستتنگ۱0۵0۴: 7، ج۱۳77)دهختتدا، « مرجتتان ختتاک مرواریتتد استتت

های وااگان فارسی است کته ضتحاک بته زیاتایی توانستته تتا در توصتی  زیاتایی محوطته

های زینتی، در و مرجان از وااگان ایرانی را در رهتن ختود تتداعی کنتد و پوشیده از سنگ

 در این باره چنین بسراید:

ررررر      ررررر     ررررر    صررررری     ررررر     ررررر       
     

ررررررررررررررً   رررررررررررررر    رررررررررررررر  علرررررررررررررر         سررررررررررررررت     بک 
 
 

  رررررررررررر    حصرررررررررررر      ررررررررررررً  فرررررررررررر  ع  صرررررررررررر       
  

 ف    ررررررررررررررررررررررررر      ررررررررررررررررررررررررر     د       سررررررررررررررررررررررررر     
(.88: ۲00۵)ابن ال حاک،    

ترجمه: خدا زودهنگام، سیراب گرداند آنچه را که در تابستان در سوریه است /گویی که 

است که بر روی  هایی از مرجان و مرواریدهای آن مانند دستهها در پهنای دشتسنگ ریزه

 زمین پهن شده است.

 . ابریق4 -13 -2

 بریق معرب آبری )تاج العروس( یا آبریز، فرف سفالین بترای شتراب و کتوزه آب را »

هتای متورد استتفاده در اشتعار ابتن (، یکتی دیگتر از وااه۳۱۲: ۱، ج۱۳77)دهخدا، « گویند

تفاده کرده استت و بتا ها از آن اسضحاک است که شاعر در توصی  خمر موجود در کوزه
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نوآوری در بیان شعری توانسته تا با استفاده از تشایه مرکب،  بریق را به طَیتر و شتراب قرمتز 

 سر ریز شده در آن را به منقار تشایه کند و در این باره چنین بسراید:

 ای  یب ررررررررررررررر     ررررررررررررررر     ررررررررررررررر    صررررررررررررررر فی     
    

  ررررررررررررررررررر  ٍ     عررررررررررررررررررر      ررررررررررررررررررر    یررررررررررررررررررر   
 
 

  ررررررررررر  فررررررررررر  ف  ررررررررررر   ررررررررررر ً     ی  ررررررررررر     خل
     

  ررررررررررررررررررررررررر   ت  ررررررررررررررررررررررررر      ای ررررررررررررررررررررررررر        ررررررررررررررررررررررررر   
(.۹۲: ۲00۵)ابن ال حاک،    

های پریشتان ترجمه: بوی خوت آن مانند قهوه سرخ و خالصتی استت  کته همچتون اشتک

ای است کته یتاقوتی کند/ گویی که کوزه و شراب در دهانه آن مانند پرندههزاران تدییر می

 را به منقار دارد.

 اس و جام. ط5 -13 -2

)دهخدا، « طاس در اصل فارسی تاس است، فرف شراب، جام و اوند شراب نیز گویند»

های دیگری است که ضحاک توانسته تا بته ت ستی از (، جام نیز از وااه۱۵۲۲8: ۱0، ج۱۳77

زبان فارسی از آن استفاده کنتد و بتا قترار دادن آن در کنتار  بریتق بتر انستجام کتالم ختود 

 انی زیاا آن را چنین بیان دارد:بیافزاید و با بی

  ررررررررررررررررررررررررر   ف شررررررررررررررررررررررررر ا   ررررررررررررررررررررررررر  ح    
 

      رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ت    رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    
 
 

رررررررررررررررررررررررررررررر     أ     منرررررررررررررررررررررررررررررر    رررررررررررررررررررررررررررررر   ی    
      

  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ح      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   
.( ۱۶8: ۲00۵)ابن ال حاک،     

ترجمه: شراب را بسیار با جام بنوت/ زیرا دنیا تنها مانند وهم و رویاهای شخص خوابیده 

 است. 
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فارسی معترب استت و عترب آن را مشتموم خواننتد )دهختدا، « مشک » ب مسک، معر 

(. نیز از وااگان فارسی است که ضحاک در اشعار خود استفاده کرده ۲087۹: ۱۳، ج ۱۳77

 است، از جمله در بیت:

   ز  رررررررررر     رررررررررر   رررررررررر       رررررررررر      رررررررررر      
 

   ٍ سرررررررررررر     ررررررررررررر أ    رررررررررررر    سرررررررررررر  ی سرررررررررررر     
 (. ۱۲۴: ۲00۵)ابن ال حاک،  

رجمه: و کسی که بته دیتدارم آمتد، لااستش را هنتوز بتا مشتک آیشتته نکترده بتود امتا از ت

 شد.هایش بوی م شک منتشر میلااس

 (.۳۹7 /۲: ۱۳۹۳)فردوسی،                        

 

 گیری. نتیجه3

حسین بن ضحاک شاعر ایرانی تاار عصر عااسی اول، از شعرای قرن دوم و سوم       

ای فرهنگ و تمدن ایران عصر باستان است که توانست تا بسیاری از هجری، زبان گوی

مسائل اجتماعی حاکم بر عصر عااسی را که جلوه هایی از فرهنگ و هنر ایرانی بر آن تاثیر 

گذاشته بود، به تصویر بکشد. اما ایران در شعر شاعر، تجلی فرهنگ و اخال  و هنر ایرانیان 

ئه شده از کاخهای خلفای عااسی، شراب و موسیقی، و است، و به همین نسات تصاویر ارا

جشن مهرگان، و اعتقاد به سعد و نحو بودن ایام، و تصویر پرندگان و همچنین تعامل 

فرهنگی بین ایران  مسیحیت در عهد باستان، بازتابی از فرهنگ و تمدن ایران در عصر 

توانسته تا آنها را به عااسی بوده است که حسین بن ضحاک به زیاایی و با جزئی نگری 

تصویر بکشد، و به تعامل فرهنگی ایرانیان و عربها و تاثیر پذیری بی بدیل عااسیان از 

فرهنگ و هنر ایرانی اشاره نماید. الاته یالب تصاویر به کار گرفته شده از ایران در شعر 



     ... اول یدر عصر عااس رانیفرهنگ و هنر ا ریتصو 
 

۵۹۹ 

ی مادی ضحاک، مادی است و در واق  تاثیر پذیری عربها از ایرانیان بیشتر به جناه ها

زندگی محدود بوده است و تصاویر انتزاعی از اخال ، و هنر موسیقی و شراب صوفیانه، 

های منحصر به فردی بوده است که شاعر به کمک آنها تنها به توصی  معطوف به ویوگی

 نماید.رانیان بر عربها اشاره میپردازد و به امتیاز و برتری ایایرانیان می

 

 کتابنامه
 رسیمنابع فا الف.
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، چاپ اول، تهران، انتشارات موسیقی ایران ةنامفرهنگ(. ۱۳7۶. )اهللحدادی، نصرت -

 وتیا.ت

 انتشارات دانشگاه تهران. : تهران،. نامه(. لغت۱۳77. )اکاردهخدا، علی -

: جستجو در اصول و روش ها و ینقد ادب (.۱۳8۹. )کوب، عادالحسینزرین -

 کایر.، تهران: امیرمباحث نقادب با بررسی در تاریخ نقد و نقادان

تهران: اداره کل نگارت . تاثیر هنر ساسانی در هنر اسالم(. ۱۳۵۵. )زمانی، عااس -

 وزارت فرهنگ و هنر.

، اثرپذیری و تاریخ و تحول ی:قیتطب اتیادب (.۱۳7۳. )هالل، محمد یمیین -

زاده  اهللتیآ یمرت  دیس: قیترجمه و تعل .اثرگذاری فرهنگ و ادب اسالمی

 .ریرکایام :، تهرانیرازیش

، ترجمه ی اسالمیموسیقی در ایران و سرزمینها(. ۱۳77. )فارمر، هنری جورج -

 .۳۴-۹ ،۱موسیقی ماهور، سال اول، شماره علی محمد حق شناس، فصلنامه 

ه مسعود رجب نیا، چاپ ، ترجمعصر زرین فرهنگ ایران(. ۱۳۶۳ن. ) فرای، ریچارد -

 انتشارات سروت. دوم، تهران:

، تاریتتخ تمتتدن موســیقی و تمــدن ساســانی(. ۱۳۳۶. )ستتن، آرتتتورکریستن -

یتتران به همتتکاری جمعتتی از دانشتتوران ایران شتتناس اروپتتا، بتتا مقدمتته به ا

انتشارات  تته، ترجمتتة جتتواد محای، تهران:قلتتم: هانتتری ماستته و رنتته گروس

 گوتمار .

  انتشارات دانشگاه تهران. ، تهران: مزدیسنا و ادب فارسی(. ۱۳۳8معین، محمد. ) -

درآمدی بر تصویر شناسی، معرفی یک روت نقد ادبی و (. ۳88۱) .ننامور مطلق، بهم -

 .۱۳8-۱۱۹ ، صص(۱۲)۳، مطالعات ادبیات تطبیقی، هنری در ادبیات تطایقی
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مجله  پیشگویی در شاهنامه فردوسی،(، ۱۳8۱. )نیکنام، حسین میرزا و محمدرضا صرفی -

 .۱7۲-۱۵۳، صص(۲)۱، مطالعات ایرانی

، دربار ساسانی و مسیحیان: مدارا یا تعصب(. ۱۳88. )ند، صفوراو بروم محمدعلی ولوی، -

 .۱۵۲-۱۳۱صص ، ۶۲/۵، شماره مجله تاریخ ایران

، ترجمه مهرداد معماری و تزیینات اسالمی(. ۱۳8۶. )هیل، درک و گرابار، الگ -

 وحدتی، تهران، علمی و فرهنگی.

فریه، ترجمه ظر دبلیو زیر ن معماری: هنرهای ایران،(. ۱۳7۴هیلن براند، روبرت ) -

 نشر فروزان روز. پرویز مرزبان، تهران:

 مروارید.   ، تهران:حضور ایران در جهان اسالم .(۱۳8۱. )یارشاطر، احسان -

 اکار فیاض، تهران:، تحقیق علی۱، جتاریخ یعقوبی(. ۱۳۶7) .واضحیعقوبی، ابن -

 انتشارات دانشگاه تهران.

 ب.منابع عربی

، ۱۱یق عادالرحمن بن علی، ج، تحقالمنتظم فی تاریخ األمم. تا(ابن جوزی )بی-

 دارالکتب العلمیة. بیروت:

بدداد، المطاعة الثانیه، القاهره: (. کتاب  ۱۴۲۳ابن طیفور، ابوالف ل احمدبن ابی طاهر )  -

 الخانجی. مکتاه

 روت: دارالکتب العلمیه.، بی7، جاألغانیم(. ۱۹۹۲أصفهانی، أبوالفرج. )  -

، الطاعة األولی، الدَّخیل فی الفارسیة و العربیّة و الترکیّة(. ۱۹۹7رایی، ابراهیم )السام-

 مکتاة لانان. بیروت:
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، الطاعة الثالثة ، تیارات ثقافیة بین العرب و الفرس(. ۱۹78الحوفی، احمد محمد. )-

 .دارنه ة بمصر القاهره:

 یین.دارالعلم للمال بیروت: ،«زریاب » ثقافة المورد (. ۱۹۹۲. )بعلاکی، منیر -

، تحقیق مصطفی السقا کتاب الوزراء و الکتّاب(. ۱۹۳8جهشیاری، محمدبن عادوس. ) -

 ا خرین، المطاعة األولی، قاهره: مطاعة مصطفی الاابی الحلای.و 

 ، بیروت: دارالثقافة.(. تاریخ االدب العربیتاحسن الزیات، أحمد. )بی -

، به کوشش الغهغیاث(. ۱۳۶۳الدین شرف الدین. ) دبن جاللرامپوری، ییاث الدین محم-

 منصور ثروت، چاپ اول، تهران، نشر امیر کایر. 

 دارالفکر. ، بیروت:تاریخ اآلداب اللغه العربیه(. ۱۹۳۶زیدان، جرجی. )-

، المجلو األعلی الحسین بن الضحاک حیاته و شعره (.۱۹۶7شوقی ریاض، أحمد. )-

 لرعایة الفنون و ا داب.

لمنشورات  یل العطیه، الطاعة األولی، بدداد:، تحقیق جلدیوان(. ۲00۵، الحسین. )ضحاک-

 الجمل.

 منشورات :دمشق، األدب المقارن(. ۲00۱، ماجدة حمود و یسان السید )عاود، عادة-

 جامعة دمشق.

نهایة االرب فی فنون  (. ۱۴۲۳یاقوت حموی، شهاب الدین احمدبن عادالوهاب )

 کتب و الوثائق القومیة.دارال ، قاهره:االدب
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