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 دورة عباسی عربِ های شاعرانِ سرودهچهرة ناخودی در 

 (پیشااسلامی یهای ایرانچهره)برای نمونه: 

 چکیده

ـــی میان ايرانی ـــیاس توان ها را از زواياي گوناگون میها و عربپیوند دينی، تاريخی و س

غوررسـی ررد  و رم نیسـآ چن ه در ايز زمینه، به رشـتح تررير درچمده اسآي ايز تماشـا و 

بینیمي می یروشنبهو دينی  ادبی ويژهبههاي پیوند و اثرگذاري دوسـويه را در بسیاري از زمینه

ــوير ــانه تص اي در ادبیات عربی، چه در شــ ر و چه در ن،ر، ي ی از ايز ايرانِ تاريخی و افس

وسته با نام ، پیرنیم نگاه دورة عباسیدر  نژادشـاعران عربهاي ر به سـرودههاسـآي اگنشـانه

پرسآ هاي شاعران وطزسرودهدر  طبی ی اسآ ره م شـويمی روروبهايرانی  هايشـخصـیآ

نیز ژادي نتر شاعران عرببینیم بیشاما وقتی میارائه شود رسان  اي م،بآ از ايز، چهرهايرانی

، موضــو  رنند،ها ياد مینامی از چنهمواره به نیک ايرانی ندارند،تی پرســره هیچ حس وطز

 شوديتري احساس میيابی ريزبینانهريشه متفاوت و

هاي رســی ره ريشــح ايرانی ندارد، هرازگاهی ايز نام ويژهبهو  زبانعربشــاعر  ازچنجاره

ی د، بايسـته اسآ بررسرنمینی سـاز نبوده فراوواايرانی را ره از لراظ دينی و ملیآ با او هم

 چيد از يکدي چن ه در ايز جستار میرشبه تصوير میره او چگونه ايز افراد ناوودي را  شود

دورة ها و مسلمانان اسلام براي عربدهد ره تا چه اندازه میراث ايران پیش از سـو نشـان می

هاي در سدهشـده بوده اسـآ و از ديگر سو، به اهمیآ و ارزا ايز میراث ، شـناوتهعباسـی

ه از ، برولاف متونی ردورة عباسیدر ش ر عربی تصوير ايرانیان  نخسـتیز اسلامی اشاره داردي

 ی و وچه بسا نبل ه  پاک نگشته تنهانهها نوشته شده، سوي ايرانیان و عربروي جانبداري از 

 م،بآ ارائه شده اسآي

 يعربی، عصر عباسیش ر ناوودي، ، ايران پیش از اسلام، فراووانیها: کلیدواژه
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 مقدمه

هاي ها در ســـدهمیان ايرانیان و عرب ســـخآهاي نژادپرســـتانح رمابیش با وجود رقابآ

جانبداراِن هايی ره میاِن ها و چالشهاي چهارم و پنجم هجري و تنشتا سده ويژهبهنخسـتیز 

چهرة  هاي گوناگون، شـاعران عرب، وواسـته يا ناوواسـته و به مناسبآدو گروه مطرح بوده

ــیم رردهايرانیانِ ناوود ــ ر وود ترس ــز و  انديي را در ش در ايز مجال نه راري به چهرة روش

هرة چ پرسآ داريم و نه باهاي ايرانیِ پیشااسلامی در سخنانِ ايرانیان وطزشـخصـیآشـ وه با

چيد ي چن ه در اينجا میمت صــ هاي ها و ســخنان عربدر ســروده هاشــدة چنرنگمنفی و رم

 هاي ايرانیانِعباسـی، از شـخصیآان عربِ عصـر ره سـرايندگ م،بآ عموماً ي اسـآتصـوير

دهد هرازگاهی، شاعرانی ره نشـان میاسـآ هايی در دسـآ نمونه البته انديناوودي ارائه داده

انیان تصــويري نازيبا از ايرگراي ايرانی، گرايی برافراشــته و در برابر شــاعران وطزعربی پرچمِ

ندارد  شاپور و قباد و  یش وهفرّه و  اها ديگر رسرهاي چندر سروده انديئه دادهارا یسلامپیشاا

ــمار نمینیز  گودرز ز ابز ا چيندي براي نمونه به دو بیآ زيرپهلوانان و فرمانروايانی بزرگ به ش

 نگاه رنید: -نژاد و پرودة ايران اسآ ره از قضا ايرانی - 8حجاج
 

ـــارِسٍ ـــزِ ف ـــکل مِ ـــمِ ْنّ ـــقّ ـــا تل  ل
 

ــهِ  ــوان ــکِ و دي ــل ــمّ ــدنِ ال ــ  ــی م  ف
 

ــــر ــدّلثــآِ رس ــو حل ــهّ يل ـــّ ــفس ــذا ن  بِ
 

هِ   ــ ــوانِ ــوفِ ْي ــی جل ــهّ ف ــتّ ــ ِ ــفل ـــل  2ص
 

 (39/ 9: م 7399ث البی، ) 
 

در برتري دادن عرب بر ايرانی نیز چنجا ره  -اگر درسآ باشد  -نژادايرانی پاسـ  ابز مقف 

ــم و تريز ملآها وردمندعرب»گويد می ــتواري جس ــآ پاک و اس ــرش ــتند به دلیم س ها هس

ها نو به چ هفراگرفت ،هستند ره چموزا ديده گروهیها درسـتی انديشه و هوا بالاييي و ايرانی

                                           
دري را پردهگويی ره قـ(، شاعر شی ی مذه  و هرزه 937ابوعبدالله حسیز بز احمد م روف به ابز حجاج )درگذشح » 7

توان او را با امرؤالقیس سنجیدي وي در بغداد وفات يافآ و بر حس  وصیتی ره به نهايآ رسانده و در ايز زمینه، تنها می

 تا 9/973: ا 7993  چذرنوا، 93/ 9: م 7399ررده بود، در پايیز قبر امام موسی راظم) ( به واک سپردندا )ث البی، 

 (ي 979

رانِ و ديوان پادشاهان هستی چرا ره اگر ارنون رسري نیز چنیز سخنی بر زبان چورد، در ايوانِ  ديگر مگو از ايران و 3

 زنميپادشاهی وودا، او را می
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ـــده و اطـاعـآ ررد اي از روي گونهنیز (71 :ق 7131، ابوحیانحمود، )ييي«نداهفرمـان داده ش

 گونهزیهمبه  ها بوده اسآيحارمیآ چنمانان و ت صـ  دينی و شـايد سـیاسی نسبآ به مسل

وورندييي ها موا و سوسمار میعرب»گويد: اسـآ سـخنان جیهانی وزير سامانی چنجا ره می

پوسآ  وهاي انسان بريده گشته گويی از ووبی ،گويندناسـزا می رنند،ن وهش میي ديگر را 

شــاه ي نی شــاهِ ها را ســگانِرســراي ايران، پادشــاه عرب روزيازاييي اندها را بر تز رردهووک

ــگ ــته از گونه(79، )همان« نامیدها میس ــوي هر دو گروه، برواس ــخنانی از س اي ي چنیز س

 و يا حتی سیاسی اسآ ره با چن راري نداريمي دينیداري نژادي، جان 

ه اســآ نشان هاي تاريخی ره در ايز جســتار چمدها و گزاراهاي شـ ري و نشـانهنمونه

شاعران عرِب هاي هاي ايرانی پیش از اسلام در سرودهدهد ره تا چه اندازه چهرة شخصیآمی

یان مح جانبداران يدعواهابرولاف جنگ و  دقیقاً، م،بآ جلوه يافته و ايز تصوير، دورة عباسی

اندن ش، ياراي پوسرِ احساسِ شاعرانه، سخز گفته چون از اسیبها بوده اسآي گويا شاعر عچن

وواهیم بگويیم ره چهرة م،بآ نمیسِ نژادپرسـتانه را رها ررده اسآي راسـتی را نداشـته و ح

ان بینیم ره چالش میمیولی هاي عرب، وودِحقیقآ و راستی استان در سـخنان سـرايندهايرانی

ه ب و گاهی ادي  و شاعر عرب، رنگ شدهدبی، بسیار رمهاي ادر لايه دو گروه ايرانی و عرب

ا هدامه به چنامر دلايلی دارد ره در ا زيا يها نیز روي چورده اسآو بزرگان چنسـتايش ايرانیان 

 اشاره وواهیم رردي

به نژاد اند وود اي م،بآ از ايرانیِ ناوودي ارائه دادهبسـیاري از شاعرانی ره چهره هرچند

ها را در شمار مخالفان هايشان چنبروی سـرودهولی اند داشـتهعربی و باور اسـلامی ت صـ  

ه سآ روالا چورد و ايز از ســرشآ ش ر هنريِ گرايی عربی به شـمار مینژادپرسـتی و قومیآ

به سیر در  گاه گرايشـیاسـآ در جهان عینی، هیچ برد ره مم زذهز شـاعر را به جاهايی می

د شوینم پاک ،نه تنها ناووديش ر عربیِ دورةعباسی  به هر روي، درنداشـته باشـدي  سـوچن 

ـــخز از جا میيابدي از همیزشـــ وهمندانه نمود می ايگونهبه  بل ه توانیم دريابیم ره گويا س
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دورة و شاعران  8تنهاتبلیغی ناسودمند و نارارا بودههاي نخسـتیز، دشـمنی با ايرانیان در سـده

 ندياو مردم عرب، به ناوودي ايرانیِ پیش از اسلام باور داشته و چن را پذيرفته بوده عباسی

را فقط ي ی  "ما"جلوة بیرونی»2باوتیزهاي میخائیم پايح ديدگاهبر ايز را نیز بیـافزايیم ره 

بديز سـب  ره ديگري اســآ، ضبط و درک  "وود"بودگی تواند بر اسـاس برونمی "ديگر"

فرهنگ بیگانه رمال و  بودگی نیرومندتريز مررک درک اســآي هنگ، برونرندي در عرصـح فر

هر »ي (779: ا 7919باوتیز، «)سازدچشـ ار می "ديگر"ژرفاي وود را فقط در نگاه فرهنگی 

رند و در پیِ چن، شاعر از ديدگاه هايی را به مخاط  منتقم مینو  اثر ادبی در درون وود، پیام

گرا وودي، ملیّتی غیر وودي را، پردازا ررده و جايگاه وود وويش و به نوعی با ديد و ن

دهد، گاه به غیروودي چون دشمز و بیگانه و ديگري را در بسـتر اجتما  به ديگران نشان می

نگريسـته و گاه چون دوسـآ و همف ر نگريسـته و با ايز نو  نگرا، شـاعر با گسترا بّرِد 

تواند ديگري را در انديشـــه و درون ن مینگـاه وود بـا دوـالآ دادن مریط اطراف و ديگرا

 هايوويش در قال  اش ار بر زبان جاري سازد و ايز موضو  در شناساندن اشخاص و ملیآ

ضروري بودن ايز تصويرگري با ايز دلايم بیان  يگوناگون، از اهمیآ واصـی برووردار اسآ

مز در جهانی  و مملو از حضور ديگران اسآ  "ديگري"مرصول "مز"زيسـآ جهانِ»شـده: 

ا، ها، قوانیز، رفتارهام ره ســرشــار از ســنّآاز بدو تولد وارد دنیايی شــده ام بِ ر به دنیا نیامده

تابوها، چرزوها و علومی اسآ ره هیچ يک ساوتح مز نیستندي به گفتح باوتیز، مز وودم را به 

ـــمياري ديگري می ـــناس  گذارد اثر میدر م رض نگاه و ادراک ديگران بودن بر رفتار مز   ش

رارچمدتريز ابزار ادراک و شناوآ و   شناسمجهان پیرامون وود را هم به واسـطح ديگران می

و  مارتباط انسان ي نی زبان هم مرصول ديگري اسآ  هیچ رلامی نیسآ ره ما به زبان بیاوري

                                           
هريک  هايهاي نخسآ هجري نوشته شده و در چن به راستیدرسده« الم،ال »هايی ره با عنوان براي نمونه اگر به رتاب 7

ا هيابیم ره تا چه اندازه با تصوير ارائه شده از ايز ملیآوم اشاره شده نگاه رنیم، درمیهاي ايرانی، عرب، ترک و راز ملیآ

 ساز اسآيهاي عربی و حتی فارسی، ناهمدر سروده

تريز انديشمند روس در زمینح علوم انسانی و برجسته تريز نظريه پرداز ادبیات م اصر اسآ ره با مفاهیمی وي بزرگ 3

س ی نخستیز اثر مهم او رتاب م تبر بوطیقاي داستايف»چوازه يافته اسآي « دصدايی يا رارناوال گرايیدگر مفهومی و چن»چون 

منتشر شد  رتابی ره در چن مفهوم ترول چفريز م المه گرايی )چند صدايی( باوتیز براي نخستیز بار به  م 7333در سال 

 (ي33: ا 7937جهانیان عرضه شد )باوتیز، 
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عظیمی « )ه انباشته از صداي ديگران اسآسخز ما هموار سـخز ديگران در چن حاضر نباشد 

از ايز رو نگاه سرايندگان عرب را به ايرانیانِ ناوودي )ديگري( (ي 71-3: ا 7939و ديگران، 

 بايد ارزشمند دانسآي

ها نبه ايرانیانی ه براي چ دورة عباسیتنها به نگاه م،بآ شـاعران عربِ  در جسـتار پیش رو

پس از ايز فراووانی چوردهس را شانهايزهیانگ زد داشته،اند، چشـمچمدهه شـمار میناوودي ب

ايمي داوتهپرايران پیش از اسلام ها در آندورة تاريخیِايرانی و بیان هاي شخصیآبندي به دسته

 آيادبی اس -، تاريخیجستارايز ررد روي، ايمردهاستناد ر هاي تاريخیبه گزارا ازچنجارهو 

 پژوهش پیشینة

 ر ، به بررســی ايز ت نیک در شــاوتهره به فراووانی شــخصــیآ پردهايی تر نوشــتهبیش

تر بیش و توجه داشتهرارگیري چن هاي رمابیش ي سـانِ شـاعر م اصـر در بهم اصـر و انگیزه

ــور يا فراووانی چهرههايی ره به حپژوهش ــ ر  هاي ناووديض رهز عربی توجه ايرانی در ش

چن نداشته اسآ  را در سـرودة يک شاعر بررسی ررده و نگاهی فراگیر به ررده، ايز موضـو  

ــمز اين ه در هیچ ــتهض ــهيک از ايز نوش ــور يابی چنیز پديدهها به ريش اي ي نی دلايم حض

ان دوستی شاعروطز گري و حسّاين ه چن را به ش وبیمگر ، شدههاي ايرانی اشاره نشخصیآ

گري و یبش و اي تنها به انگیزةیز پديدهدهد چننشان میاندي ايز جستار نژاد نسبآ دادهايرانی

 ايرانیان نی و از چهرة يريتصــو ،نژادشــاعران عربو چه بســا نژاد نبوده ويژة شــاعران ايرانی

مورد بررسی توان میمرور  چنددررا  ي پیشیزهاپژوهشي اندارائه دادهناووديِ پیش از اسلام 

 قرار داد:

ــآ، مانند:  میراث و فرهنگ ايرانیاندر زمینح تاري ، چن ه  ــده اس ــته ش ــلام نوش پیش از اس

ان فی اير"نوشتح ري ارد نلسون فراي،  "عصر زرّيز فرهنگ ايران"و " میراث باسـتانی ايران"

تح ث البی، نوش "الغّرلر فی سِیلر المّلوک و أوبارهم"نوشتح چرتوررريستیز سز، "عهد الساسانییز

ـــتح مرمد مرمدي "تاري  و فرهنگ ايران" وبار ابز قتیبه و بروی چثار جاحظ، ، عیون الأنوش

 طبري، مس وديي
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ه ها پیش و پس از اسلام بچن ه دربارة پیوندهاي بازرگانی، سـیاسی و ادبی ايرانیان و عرب

ـــتح احمد مرمد الروفی،  "تیارات ثقافیح بیز ال رب و الفرس"نگـارا درچمـده، مـانند:  نوش

 هاي نفوذ فارسی درراه"، نوشتح تئودور نولدره" ها در زمان سـاسانیانتاري  ايرانیان و عرب"

ــ ر البرتريّ" مقالح ،چذرنواچذرتاا از " فرهنگ و زبان عرب جاهلی ــیّ فی ش  "الأثر الفارس

به قلم فرامرز  "استدعاء الشخصیات الساسانیح فی ش ر البرتري" نوشـتح وحید صـبری ربابه،

 يمیرزايی و ديگران

ــیآچن ه دربارة  ــخص ــفراووانی ش ــ ر هاي س ــده نتی در ش ــته ش ــر نگاش عربی م اص

ره  زايد عشري نوشتح"راثیّح فی الشـ ر ال ربیّ الم اصـرْسـتدعاء الشـخصـیّات الت"رتابمانند:

  يداشته باشدپیوندي با جستار ما  تواندنمی

ـــآ مانند:  «ناوودي»يا «ديگري»تصـــوير چن ه دربارة  در متون عربیبه نگارا درچمده اس

صـــورة الآور فی التراث "و  "توحیدي الفرس نموذجاأبی حیان ال الآور لديصـــورة"مقـالـح

«  قبم الرحیم لیوســـا جاد الرقّ"صـــورة الآور فی روايه "   دحمونوشـــتح ماجده  "ال ربی

 "تنبیالآور فی ش ر الم"نامح پايان س ید بزرگ بیگدلی و  وشتح فاطمه راظم زاده، عبده عبودن

ــتح رولا والد مرمد غانم و پايان ــ ر الجاهلی"نامح نوش ــتح می عوده احمد "الآور فی الش نوش

راظم دزفولیان راد و  نگارا "هاي شـــاهنامهديگري و نقش چن در داســـتان”ياســـیز   مقالح 

ا همح يپرداوته  هاي ي شاعرها نیز يا به بررسی سرودهدسته از پژوهش زيا يانیعیسی امز و

را پوشــش داده اســآ، ضــمز اين ه جاي يونانیان  و ، رومیانها ي نی ايرانیاني ربهاوودينا

 ها تهی اسآيتر ايز نوشتههاي فراووانی در بیشانگیزه

 پژوهشهای هاو فرضیهپرسش

 :اسآزير  پرسشدو  جستار پیش رو در پی پاس  به

 از چهرةهايی انگیزه چگونه و به چه دلايم و، دورة عباســینژاد يا مســلمان شــاعران عرب

 اند؟ايرانیان ناوودي، سخز گفته

 ايران پیش از اسلام هستند؟ ةاز چه دور ،تربیش فراووانی شده،  هاي ايرانیشخصیآ
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ها دهد ره مسلمانهاي ايرانی پیش از اسـلام در شـ ر عربی نشان میحضـور شـخصـیآ

ـــنـا بودههمـح رمـابیش بـا  ـــوم ايرانی چش اند و جدا از تـاري ، تمـدن، فرهنـگ و چداب رس

وي اره چرزران داشته و داشتز چنیز تمدنی هم، نگاهی م،بآ به ايرسـانبروی هاي جانبداري

تاري  ايران پیش از اسـلام با صِرف فتوحات، پايان » 8فرايري ارد  به گفتحها بوده اسـآ و چن

نیافته اسـآي ايز تاري  تا قرن سوم هجري تداوم دارد و سقوط ساسانیان، پايان دورة باستانی 

ــآ ــیآبیش ي(731: ا 7931)واررند، « ايران نیس ــخص ــدة ايرانیهاي فراووانیتريز ش  ش

د زها چشميلی دارد ره پس از ايز، بدان، از دورة سـاسـانیان هستند  ايز امر، دلاپیشـااسـلامی

 وواهیم داشآي

 مفاهیم و مبانی

 و ناخودی خودی

رســی اســآ ره از  -يا مزدر برابر وودي  - "ديگري"يا "ناوودي"منظور ما در اينجا از 

ملیآ و چه بســا انديشــه، مخالا باور يا ملیآ شــاعر عربِ دورة عباســی باشــدي  لراظ ديز،

 ويژهبههاي غیر عرب ها و مســلمانان هســتند و ناوودي، ملآبنابرايز منظور از وودي، عرب

چور اسلام ) ( بسیار درسـآ اسآ ره قرچن و پیام هايها و باورهاي چنبا ارزامخالا ايرانیانِ 

وا نیسآ: تق ري میان مسـلمانان، مگرگونه م یار برتمانان بفهمانند ره هیچبه مسـل ندتلاا ررد

ها از یک کالبد و همة آن (719: ا 7997،نهج الفصـاحه) ربی علللی عجمی ْلّا بِالتقوليلا فضـمل لِ

ــّ ّوباً ول يا أليّّها النّاسّ ِْنّلا ولللقنلارّم مِز ذلرلرٍ و أّن،لی:هستتت د رلمل ّمِ لِتل ارلفّوا ِْنّل ألرِ قلبائِملولجل للِنارّمِ ش

با ايز همه هنوز هريک از دو سوي عرب و ، (79 /حجرات)عِنِدل اللهِ ألتِقارّمِ ِْنّل اللهل عللِیمٌ ولبِیرٌ

ــت ــتايی و ديگرن وهی داش ــتح وودي و ند و بخشاهعجم، دلايلی براي وودس بندي به دو دس

گري در روزگار ما نیز وود ايز ن رة ش وبیو شوربختانه اسآ  هشان رواج داشتناوودي میان

 دهديرا نشان می

                                           
، واورشناس نامی و استاد ررسی فارسی دانشگاه هاروارد ره چنديز سال در ايران به سربرده و در ري ارد نلسون فراي 7

عصر زريز »رتاب ارزشمند او : مقدمه( ا 7993رج  نیا، دانشگاه تهران به بررسی ادبیات ايران سرگرم بوده اسآ )

 براي همگان مشهور اسآي« فرهنگ ايران



 شماره هجدهم                      ه ادبیات و علوم انسانی سابق(   مجله زبان و ادبیات عربی )مجل                          311  

 

ـــنا ه مقابم غريب  مقابم بیگانه، خودی»رند: گونه م رفی میدهخـدا واژة وودي را ايز   چش

 گويد: س دي می ( زير واژة وودي، ا 7933)دهخدا، قري   وويش  اهم
 

ــبــد  ــآیـچـو نـ ــد دمي  رــنییمــ يب
 

 رنییمــ يفـرا چـون وــود ميـرــه رو 
 

ـــمــار يجو يزوود بهتر ـــآ ش  و فرص
 

ــا چـون وود   روزگــار یرم رن يرــه ب
 

 (713-719: ا 7933)س دي،  
 

ـــان "آولرال"يا  "یرغل"ناوودي را توانیم برابر عربیِ می  ال رب ابز منظور ايزبدانیمي در لس

، م 7399)ابز منظور،  «غلیر بم نی سِوي و الجم  أغیار»دو واژه بديز شـ م م نا شـده اسـآ:

)همان، زير ريشـــح « غیر رقولک رجمٌ چور و ثوبٌ چور» بم نی "الآور"و  «،زير ريشـــح غیر

 أور(ي

مفهوم ديگري يا ناوودي ره در انديشـح ژان پم سـارتر، هوسرل، هايدگر و بیش از همه »

ـــته، به نقش ديمیخـائیم  اد و امز فولیان ردز«)پردازدگري و گفتگو با او میباوتیز مطرح گش

توان فقط به گوينده نســبآ داد: اي را نمیبه طوررلی، هیچ گزاره» (ي3تا  3 : ا 7999انی، و

گزاره حاصـم رنش متقابم گوينده و شـنونده و به م ناي وسـی  تر، حاصم تمام چن وض یآ 

ــده اســآي بنابر اي اســآاجتماعی پی یده  ايز ضــروري نیســآ ره واق اًره در چن نمودار ش

تريز رنش ي نی دســتیابی به وود چگاهی نیز همواره ديگري را مخاط  قرار دهیم: شــخصــی

: ا 7919باوتیز، «)مسـتلزم مخاط  اسـآ، مسـتلزم نگاه ديگري ره بر ما اف نده شده اسآ

  ايز نیاز داريم "یرغ"براي شـناوآ وويشـتز، به »رسـد رهباوتیز به ايز نتیجه می (ي19-11

انســان متمررز اسآ  به  "8ديگر بودگی"سـازد و برلسـفی وي را میشـناسـی فعقیدة انسـان

ــورت يک رتوانیم وود ررند ره ما هرگز نمیتی، باوتیز، ايز ن ته را مطرح میعبار م ا به ص

ـــآ می "مـا"براي چن ـه  "غیر"، وجود ببینیم ـــتز دس يابیم، ضـــروري به مفهومی از وويش

 ي(791: ا 7911تودورف، «)اسآ

                                           
1 Other ness 
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 فراخوانی

 يا حضور نامی يریگبه رار يدر اصطلاح به م ناو "اسـتدعاء"یة عربواژ ، برابر8یفراووان

ر، تهاي گوناگون ادبی، اجتماعی و بیشنگیزهم اصر به ا شاعر يدر يک متز ادبی اسآهاز ناما

ــآي ــی، به ايز ت نیک روي چورده اس ــیاس ــاوتهز ياچند هر س هاي م اصــران ت نیک را از س

بهره  همواره از چن بینیم ره اديبانشــح فارســی و عربی مینگاهی به ادبیات گذ باند ولی دانمی

 اسآ فاوت، متدورة عباسیش ر عربیِ دري سنتی هاآیشـخص یراووانالبته رارررد فاندي گرفته

اشد ز بيدر ا ید علآ اصلياندي شادر ش ر م اصر گفته یفراووان يسـنجان برااز چن ه سـخز

 ويژههبچن  يهاو نقش يک هنریز ت نيبا ا يیم چشنای، چه بسا به دل  م اصـريره شـاعر و اد

تر به ز حال، مبهمیتر و در عوود را چسان شـحيرند، سـخز و اندیرمک م به ويدر چنجا ره 

سخز گفتز از چن ه در  يردي شاعر م اصر م مولا برایگید، چگاهانه از چن بهره مبرسان گرانيد

ه هم گونزيچورد تا بدیم يک رویت نايز د، به يچیممنو  به شمار ما ياا تابو و حرام جام ه

پرده، یب گران رسـانده باشد و هم وود را از مجازات سخزِ يام وود را به گوا دیسـخز و پ

آ یبا شخص يیسوو هم يیگوتر به قصد درپرده، رمیعباسةدورشـاعر  ولیي دارد در امان نگه

ز رار، يبل ه چه بسا او از ا هد ریرا فراووان یاسلامشایپ یرانيا يهاآیشـده، شـخصیوانفراو

ا يها، زهیانگ یو چندگانگ یگرگونگيز ديي اداشـته اسآ يترگونگونهگرگون و يد يیهازهیانگ

 یاسیس مختلا يهازهیبه انگ ايگردد ره متفاوت از ارنون اسآ و یگذشته برمیط زمانيبه شرا

 يهاشاعران چن دوره دينیو 

 ها با چهرة ناخودیِ ایرانیی عربآشنایشیوة 

ا اسآ ره شاعران عرب ي تريز دلايلیمهمچشـنايی با فرهنگ و تمدن ايرانپیش از اسلام از 

ها ه، چنياد ررد هاي ايرانی پیش از اسلامشخصیآاز ، گاهنژاد را بر چن داشته تا گاه و بیايرانی

ا هقدر براي مســلمانتمدن ايران باســتان چنتاري  و فرهنگ و را بســتايند يا ن وهش رنندي 

 زمیز هاي چهارم ره از پادشاهانِ هاي تاريخی تا سدهبسـیاري از رتابره  ده بودهشـشـناوته

هاي التنبیه و الإشراف و از جمله رتاب اند،از پادشاهان ايرانی هم چوردهاند، يادي سـخز گفته

                                           
1 Recalling 
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، الطوالتاري  ي قوبی، اوبار فهانی، تاري  طبري، تاري  حمزة اصـــ ،يمروج الذه  مســـ ود

 وييي أوبار الفرس و ال رب تاري  مقدسی، نهايه الارب  فی

نا زمیز چشبا تمّدن و فرهنگ ايراننیز بازرگانی و سیاسی  يِهااز راه هاعرب افزون بر ايز،

ی در جاهل ها از همان روزگارد چنچيهاي تاريخی برمیگونـه ره از بروی گزاراانـدي چنبوده

ره  م روف اسآ»اندي ن چشنا بودهرااي ايواق ی يا افسانه يهاشـبه جزيره، با بسیاري از داستان

اند، دنضـر بز حارث ره ابز أصیب ه اورا فرزند حارث بز رلدة ثقفی پزشک مشهور عرب می

فآ گرها و قصص قرچن را به باد تمسخر میررد و داستانبا پیغمبر)ص( اظهار وصـومآ می

ايرانیان، از نظر امور زندگی و سرگرمی از ايز قصص  گفآ: داسـتان رسـتم و اسـفنديارِو می

 (ي99-93: ا 7911ممترز، «)بهتر اسآ

مینح ، زو سـیاسی چه پیش و چه پس از اسلامهمح ايز پیوندهاي تاريخی، زبانی، فرهنگی 

ـــنـايیِ عرب تصـــوير ايرانیان در ايز  ازچنجارهي 8نیانِ ناوودي فراهم ررده بوداهـا را با ايرچش

بیان بزرگی و عظمآ پهلوانان و فرمانروايان ايرانی بوده اسـآ، شاعران  بر پايح عموماًها رتاب

 ندياها پرداوتهويري م،بآ از چنتر به ارائح تصها، بیشنیز، به پیروي از ايز رتاب عرب

 شاعران عربی پس از اسلامهای چهرة ناخودی در سروده

ـــاعران عرب بـ ـــبآش ها و دلايم گوناگون، چهرة ايرانیِ ناوودي را در ها، انگیزهه منـاس

داري را مها، الگوي والاي ســیاسآ و مردسـرودهاندي در سـتايشِهاي وود بازتاب دادهسـرود

اند جايگاه ولیفه و فرمانرواي مسلمان را بالا و چون وواسته پنداشـته، همیز ايرانیانِ ناوودي

نیز ره فروتنی گرفته و هنگامی اندي هـا همـاننـد رردهاز همیز نـاوودي ببرنـد، او را بـه ي ی

ها را م،ال جهانی دور بدارند، فرجام همیز ناووديارزا ايزِاند از دنیاي پسآ و بیوواسـته

 ردر روزگا -مجازاً  –اند ره انگور چن نوشـی، شـرابی را طل  رردهاند  حتی به هنگام بادهزده

هاي گوناگون، چيد، به ش مهر روي چن ه در زير می به ي2رده شـده باشدها فشـهمیز ناوودي

 رنديسلامی چينگی میاچهرة م،بآ ايرانیان را در ش ر شاعران پسا

                                           
 ي 93تا  99: 7931هايی ره از ايز راه وارد زبان عربی شد، نک: حسینی، دربارة ايز پیوندها و رتاب 7

 اا را گنجینح وسرو و از روزگار او دانسته اسآ:در دو بیآ زير، شراب ناب و رهنه زبراي نمونه ابز م ت 3

 نّوراً مِزل الماءِ فی نارٍ مِزل الِ نل ِ        و سبّلحل القلومّ للمّا ألن رلألوا علجلباً    
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 و ن وهنده ستاينده در ش ر چهرة ناوودي

ــتاگاه  ــاعر در س ــبيش ممدوح و جايش ــاهان  ی يرا به  يه، ویگاه تش ا قهرمانان ياز پادش

را به  ياراده و جرأت و "ابز نوبخآ"در مدح  ينمونـه برتر يبراي رنـدیهمـاننـد م یرانيا

 :ه و گفته اسآده رریو تشبیگودرز و گ
 

ريمتلهّ و تّوقِدّ رأيلـــــــــــهّ ی صــل  تّمضــِ
 

ــ ِ  ــی ــورلةّ بِ ـــل ــ ذلرزٍ  و س ــاتّ جّ ــزلم  عل
 

ـــــرٍ  ــابل ل رــابرًا علز رــاِبـ ـــلـرلٌف تلــتل  ش
 

ــوبِ   ــبّ ــی أّن ــل ــاً عل ــوب ــبّ ــحِ أّن ــرّّم ــال  8رل
 

 (311: 7برتري، لاتا: ) 
 

ـــتر چنیم بيره ابز ند یواندان نوبخت» ـــش ده ووان یبه عرب یها را از مترجمان زبان فارس

گردندييي یمنسوب م ياسـآ به نوبخآ منجم و دانشمند م روف علم فلک در قرن دوم هجر

« انددانســـتهی  میرانيگودرز، پهلوان م روف ا و پســـری، وود را از دودمان گیواندان نوبخت

 و ویرا به گمدوح وود مز ن ته، يبا توجه به ا، يبرتر ي(799: 1، ا 7991،مرمدي ملايري)

ه ارث اندر انسم از پدران وود ب را نسم یان، بزرگو گفته اسآ ره نوبختیه ه رردیگودرز تشب

 رانيا یو پهلوانان حماســـ یپادشـــاهان ســـاســـاناز  ياریوان ابوتمام، نام بســـييدر داندبرده

شودي او در یده ميد ،یرانيها و رسوم اي، جدا از جادون، ضـرّاکيفرار، رسـتم، ياسـفندمانند

و  یستادگيز را ره در برابر او ایو افش ،به ضراک ده،يک را ره بر م تصم شور، بابدهیک قصي

 رند:یه میدون تشبي، به فرلام رمک رردهبه سپاه عرب و اس
 

ــکل لـو ثلولي يلـ ـللـم هـیـهــاتل للـم ــألنّل  بِ
 

یزّ   ــد علللیــکل الصـــِّ ِــیــِز للم تلب ّ ـــّ ــالص  بِ
 

ــد ــا قل ــالل م ــا ن ــا   مل ــونّ ولل ــرع ــالل ف  ن
 

ــارّونّ  ــا ق ــا ول ل ــی ــدّّن ــی ال ــانّ فِ ــامل  ه
 

                                           
 رانلآ ذلویرلةل رِسرلي علز ألبٍ و ألبِ            سّلافلحٌ ولِرثلتها عادّ علز ِْرلمٍ      

 (17)ابز الم تزّ، لاتا: 

ندي گفتترجمه: هنگامی ره مردم دروشـش چب را در چتشِ انگور )  شراب( ديدند، به شگفآ چمدند و وداي را تسبیح 

 سآ ره قوم عاد از اِرلم به ارث برده و جدّ اندر جدّ، ذویرة پادشاهان ايران بوده اسآيايز شرابی

سازدي او شرافآ را ور میرند و انديشـه و هوا او را شـ لهگودرز و وشـم گیو، ارادة ممدوح را عملی می تصـمیم 7

 چينديي نیزه ره از پی هم مینسم اندر نسم از پیشینیان وود به ارث برده اسآ ه ون بندها
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طواتــهِ  ـــل ــاکِ فِی س رّ ــالضـــّ ــم رــانل رل  بل
 

ــدونّ  ــرلي ــآل ْف ــزل ول أن ــی ــمِ ــالل ــ ل ــال  ب
 

ــهّ  ــا ألوللــیتل ــاّم م ـــل ــإس ـــ ّـرّ ال ـــلـیلش   فلس
 

ــ  ــمِ ـــل ــاءِ ض ــولف ــال ــهل بِ ــن ــهّ عل ــل ــولال   8زّ ی
 

 (39: م 7399 ،)مس ودي 
 

ي زوریپ دونِ پهلوان ويز، بسان فریشه اسآ و افشیپبه باور شـاعر، بابک چون ضراکِ ستم

 دونيان، فریرانيا یمل ران در حماسحيا یز پادشـاه و پهلوان داستانيد، بزرگتریو پس از جمشـ

 ات مت دد چمدهيروا، یچن در رت  اسلام یدون بر ضراک و چگونگيفر حدر باب غلب» سـآيا

ـــآ و برو ودر ان یرانيا ینيو د یاد ملیز اعياد م،م جشـــز مهرگان ره از بزرگتریـاز اع یاس

- 177: ا 7973صفا،  ) «دون منسـوب شده اسآيود، به عهد فرهمسـنگ نوروز ب ،عظمآ

اند  تهتر دانسبزرگ زین یرانياز بزرگان ا یحترا  فراتر رفته و ممدوح شـاعران گاه یبرو(ي179

 د:يگویم يش سلطان مس ود غزنويدر سدة چهارم در ستا یاز جمله ابومنصور ث الب
 

ــحً ــاحــی ــاءل ن ــب ــأن ــرل وال ــی ــاطِ ـــل ــأس  دل ِ ال
 

ـــّ ودلا  ورل ملس ــکل الملنصـــّ  و عــايِـزِ المللِ
 

ــاً                      ــ  ــوکل مل ــل ــمّ ــرّاً وال ــرل طّ ــابِ ــأر ــرل ال  تل
 

للیمــانل بزل دلاوودلا  ـــّ ـــتلمــًا ول س  2ا ول ّرس
 

 (31 :م 7331،ی)ث الب 
 

ران چمده، افسـانه و داستان يم ره شـاعر چن ه را دربارة پادشـان و پهلوانان گذشـتح اینیبیم

رد و تمام اها را رنار بگذز افســانهيا حوواســته اســآ هم ز پنداشــته و از مخاط  وودیدروغ

ر اسآ ره شاعدرسآ   ندیسلطان مس ود بب چهرة ممدوحش را در یو ووب یو پهلوان یبزرگ

وانی ره رستم، پهل اسآبراي او پّرروشز  داند ولییممدوح وود را از رستمِ ايرانی نیز بالاتر م

 شوديبسیار بزرگ اسآ و ممدوحش از چنیز همانندي ووشنود می

                                           
دانسآ ره اگر به چیز نیز برود، چنجا دور از دسترس تو نیسآي او به همح قدرت فرعون و ثروت هامان و بابک نمی 7

و در دلاوري و يورا، چون ضراک اسآي اما تو بسان فريدون هستیي بدان ره اسلام، ودمآ تو را قارون رسیده اسآ 

 چن ه وعده داده، وفادار اسآينهد و ودا به ارج می

هاي تاريخی توجه م ز و به سلطان مس ود پیروز بنگر ره در او همح بزرگان و شاهان و رستم ها و گزارابه افسانه 3

 بینیيجا میو سلیمان بز داود را يک
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، ايرانیِ ناوودي را به رخ اانشان دادن ناشايستگی و ن وهشِ شخصیو گاه شاعر هنگام 

بالد بســیار ســخآ اســآ ره مســلمان بودن وود می اي ره بربراي ولیفه ويژهبهرشــدي می او

ـــودي  ان بز دّحماز اين ه زمانی برتري فرمـانروا يا پهلوانی از چيینی ديگر بر او برتري داده ش

ش و به ن وه گونهبالد، او را ن وهیده اسآي ايزز ببه بهرام گور و بهرام چوبیتواند ک نمینهی

چيدي شــاعر به شــمار میاو ســرشــ ســتگی  ، اوجدحمانیِ ناوودي بر خ رشــیدن فرمانروايرّ

 گويد:می
 

ــمٌ  ــّالِس ِلی ألمل ــاِء الن ــانل فِــی عّــقلل ــا رل  مل
 

ــاِنیِز    فلـ ـیـال أمّلـلــآّ ولـیـراً فِی الملجل
 

ــ  أّبوکل ْلل  ـــل ــا تلـفـخلـرلنّل فلـللم ّينس    یل
 

ـــّــوبـیــزِ  ــا بلــهـرامِ ش  بلـهــرامِ جّـورٍ و ل
 

جـانّ  و لـا نّوبلخـآّ طـافل بِـهِ  ـــل  لـا النّّوش
 

ـــرل   ــا تلـبلـلّلجل علز ِرس یريزِ  يول ل ـــِ  8ول س
 

 (3931/ 1: م 7371، )برتري                           

 در شعر اندرزگوچهرة ناخودی 

 دهی يا اندرزگويی و بیم دادن به فرجام ناووشايند ستم اريبه قصد پند عباسیگاه شاعر 

ی با چن هايبرد تا تأرید رند ره پادشاهان و سلسلهايرانی نام می يهااز شـخصیآ ،و بیدادگري

 اندي قصیدة بلند برتريو فرّ و شـ وه نیز، ايز جهان واری و مادي را بدرود گفته بزرگیهمه 

 :رساندذهز وواننده، می اي را بهچنیز مايه« ايوان رسري»ا عنوان ب
 

ــزِ ــزّ عل ــدلهّ ــه ــرّ  عل ــدّله ــمل ال ــقل ـــ نل  ال
 

ــــاءل ّلبسِ   ـــــجــدِّة حّتی رلجل زل أنض  ـ
 

ـــ ــأّن ــدلمِ ال ــز عل ــازل مِ ــرم ــجِ ــأنّل ال ــ ل  فل
 

ــسِ  ــحّ رلم ــیّ ــن ــهِ بل ــالِ  ــــــــسِ و ْوــل
 

ــاتل الـ ــهّ اللّیــالیل  ول ب ــآ حلظّل ـــل  علـ لس
 

ـــتلرِي فیـهِ ول هول رلورل ّ نلرسِ   ـــــمّش  2ـ
 

 (7733: 3،م 7379)برتري،  
 

                                           
سم ببالی  زيرا پدرانآ نه از ن توانم امید ببندم چه رسد به نابخرادانشي هان مبادا ره بر وودبه وردمندان ايز روزگار نمی 7

 انديها چروید و نه وسرو و شیريز را شناوتهاند و نه نوشجان و نه نوبخآ بر گرد چنبهرام گور و بهرام چوبیز

اندي گويی جرماز به دلیم نبودن انسان در چن، گورستانی ها را دگرگون ررد و ارنون رهنه گشتهروزگار، دورة شادابی چن 3

 ذشآ ايام، شانس و بخآ چن را دگرگون ررده و ستارة نرس مشتري در چنجا منزل گزيده اسآيرهنه اسآي گ
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در   رند ره جرماز )م ّرب ررمازياندرزگويی بیان میشـاعر در سـه بیآ پیشیز، به قصد 

گوري بدل گشته، ، به شدن از مردمان و تهی گذشآ روزگار ا( باسـآ وانفارسـی به م نی اي

ن چ شانس روزگار، بهره و وود را از دسآ داده، زيبايی و شادابی ه شده،چون لباسـی فرسـود

 بدشــگونیبه ســتارة  هارنجها و چســی اا به علآ يّمنیرا دگرگون ســاوته و ســتارة ووا

 نشیز امروز اسآيو ايز ن ته، وود پند و عبرتی براي ولفاي راخ تبديم شده

، ههاي ايرانی در ش ر شاعران زهدسرايی چون ابوال تاهیفراووانی شـخصـیآياد رردن و 

 با ن ايران،هاي وود از بزرگادانهاسـآي ابوال تاهیه در بسیاري از زاه تنها به قصـد اندرزگويی

 گويد:اي میرندي او در سرودهايز هدف، ياد می
 

ــذلّرلر ــم تل ــا تل هل ـــل ــا ِمز بلِنی س  ملز ولل
 

ــوادِ  ل ـــّ ــارسٍ و الس ــابِ ف ــانل أرب ـــل  س
 

 أيــزل داودّ أيــزل أيــنلســــّــللــیــمــا
 

ــادِ   ــألجــن ــألعــراضِ ول ال ــ ّ ال ــی ــنِ ــمل  8نّ ال
 

 (17تا:  لا ،ابوال تاهیه) 
 

ــده، چن ها ازايرانیانی ره در زاهدانه ــاهان و بز تربیشها نام برده ش داراي  رگان ايرانیِپادش

ا هترساند ره مبادا فرجام چناندي درسآ اسآ ره شاعر، مخاط  وود را میبودهدرت قسپاه و 

جلوه را بزرگ ناوودي  هايايز ايرانی چهرةاي غیر مســتقیم وي به گونه اا شــود، ولیبهره

مرگ همه  ازچنجارهاند ولی زيادي داشتهو ش وه  توان ،ها مايهدهد زيرا اعتراف دارد ره چنمی

 انديرشیدهبرنی نیز روآ از ايز واک رشد، چنیز توانمندارا به رام وويش می

 پایة چهرة خودیچهرة ناخودی، هم

د اندو از يک جا سرچشمه گرفتههر و عرب،  یرانينژاد ا نشان دهدن ه يا يبرا يگاه شاعر

رندي از جمله یران و شــاهان چن اســتشــهاد ميبه نام ا ،2ها نیســآاوتلافی میان چنو چه بســا 

                                           
چوري؟ بگو به مز: ارنون رجاسآ داود و سلیمان ره همواره حامی چيا درگذشتگان ساسانی و بزرگان ايران را به ياد نمی 7

 و نگهدار سپاهیان بودند؟

 ه،انیذرر ملوک الفرس الفی »دربارة علآ چنیز ادعايی ازسوي شاعري چون جرير، به التنبیه و الإشراف مس ودي، بخش  3

 ( نگاه رزي17: ا 7973« )مز ملورهم هالخامس هوهی الطبقهالساسانیمّوهّ
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 ها، هر دو،ربها و عیرانيرند ره نس  اید و افتخار ميسـتایرا م یرانيا موالی ،ريجر رهچنجا

 گردد:یم) ( برمیبه ابراه
 

ــ ــا وــل ــون ــأب ــه مّی ــنــ ــرونل ــا تّ ــلــهِ ل  ال
 

ــراهــ  ــإب ــفــألرــرِمِ ب ــرا ملی ــفــخل  جــداً و مل
 

ــدلوا ـــرــاقل الــّلّّیوّث ْذلا ارتل ــاّء ْس  وألبــن
 

ّنلورلا  ـــِّ ـــِـیـزل الس ــابِس ــمّ ملـوتٍ لل ــامِ  ملـرل
 

ــذل ِمنّهم لــبهبل ـــّ ــّدّوا الص  ْذلا افــتلــخلــّروا عل
 

ــرلا يولرِســـرل  ــزانِ وقلــیصـــل  وچلل الــهّــرمّ
 

ــا ـــرــاقل يلـجـملـ ّ بلـیـنلــنل ــا أبّـوْس  أبّـون
 

ا  ــرل ــهّل ــطل ــاً مّ ــیّ ــبِ ــاً نل ــدِيّ ــه ــانل مل  8أبٌ ر
 

 (797 -791 :م 7397،)جرير 
 

جرير، ضمز فخرفروشی به قرطان، بر چن اسآ تا واستگاه و سرچشمح نژاد عربی، ايرانی 

زادگان ابراهیمِ پیامبر و از نسـم اسراق پارزاد به شمار  بپندارد و همه راجا و رومی را در يک

بزرگان به شمار گونه رسـري و هرمز و قیصـر روم را سـتوده و از نسم پاران و چورد و بديز

ــــآي  در جهــآِ مخــالاِ يامبــارزهتوان گفتــدر همــان روزگــار، می زيبنــابرا چورده اس

ز يا گويا سآيبوده اافته يهم یروانیوود پ يداشته و برا جريان یا عربییرانيايیگراسـمیونالیناسـ

ان سلمانم همح ی سانيره از  یقرچن يهاهيه چم، بيديد ريجررا ره در ش ر  یجدا از علت ،دسته

ـــخز ميـ  یبرو( و به 79حجرات/ نّل أررمل ّم عِندل الله أتقارّم )ْيييمانند: ديگویا مخلوقـات س

( 719: ا 7997، نهج الفصــاحه) يقولْلّا بِالتّل یٍمجلعل یعللل یٍّلا فضــمل لِ ربچون:  يث نبوياحاد

 يدرردنیاد ماستن

 اظهار شیفتگی به چهرة ناخودی

ه ددایها اجازه مبوده ره به چن یلياز دلا ران باستانيوفرهنگ ابه تمدّن  شـاعران یفتگیشـ

ر ها دعرب ويژهبهها و ســـلمانم یبه طور رل نام ببرندي یرانيگاه از بزرگان ایاســـآ، گاه و ب

ند اران باستان را داشتهيز ایسرزم دمانن ینیداشتز سرزم ي، گاه چرزوينخسآ هجر يهاسـده

زبان عرب يهاطیز در مریبوده اســآ ره از چن ســـرزم هايیگزاراشــتر به واطر یز بيو ا

                                           
رزم بپوشند و سلاح بر پدر ما ابراهیم اسآ و او چه نی و جّد و مايح افتخاري اسآ  فرزندان اسراق، هرگاه لباس  7

همح ما  شمارندي پدراند و چون بر وود ببالند، سپهبد و رسري و هرمزان و قیصر روم را برمیدوا بگیرند، بسان شیران

 ها( ابراهیمِ پیامبر اسآي)ايرانیان و عرب
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ان ياندي از جمله در جردهیشنیم ررده،یم یان در چنجا زندگیرانيدر بصـره و روفه ره ا ويژهبه

نا لل »د: يگویبه مردم بصره م8"محبرّ بز شّْ"گر، ي ديه و روفه بر مردم دو شهر بصر یفخرفروش

 و وزِ الخّ  خمّ و بّ  ندِ السِّ  هّ فل م سل ّولل رةِیالر أهمِ رفّو ظل وادِالسّل أهمِ خاءّسلول دائزِالمل ملوکِ أحلامّ

دهد مســلمانان ین ه نشــان ميآ ضــمز ايز رواي(ي ا713: 7القرطبی، لاتا،)«انِمّعّ أهمِ مقّحّ

ز یسازد ره سرزمیاند، روشـز مان چشـنا بودهیرانيا یاولاق يهایژگيو ز، باینخسـت يهاسـده

 زیو هم ه اف نده بودهيها ساو جان و ذهز چن ش بر دليهاروشـزهيسـا همحران باسـتان با يا

 هم رونه ررده اسآي زیپس يهاسده يهامسلمانها و ذهز عربدر  ،هیروح

 یفتگیز شيگذشتح چن، بر اشـ وه بر  ووردنشو غبطه يرسـر وانياز ا يبرترا یتوصـ 

 ها دلالآ دارديمسلمان

 چهرة ناخودیبه شاعر  حسرت

 و انشاعر اسآ رهشود، زمانی نی تصـوير میاجاهايی ره چهرة ناوودي اير گر ازيد ی ي

چب یز وشک و بیو سرزم وورده افسوس رهز چن ي  شـ وفايران و تاريبه ا ،عرب انمردم

گاه  انديدهســنجی رانيا يهواســرســبز و ووا چب و  يهازیبا ســرزمرا ره يشــبه جز و علاِ

ــاعر ــري ،ره فرزدقاز جمله چنجا  د گونه حســرت ببرزينژاد اعرب يمم ز اســآ ش را  رس

چب و هوا و ووا يهازیمردمانش را در سرزم يو :ديگویداند و میم میتمیوردمندتر از بن

زادگان ما هم ون سگ ه اسآ و فرزندانش پادشاه شدند ولیداد یسـرسـبز رنار رودها سـ ن

 م:ياگشته
 

ــ ِســــرل ــیــمٍ يلل ــمِ ــز تل ــمل مِ ــانل ألعــقل  رل
 

ــابِ  ــبل ِ ـــّ ــدِ الض ــلل ــز ب ــرّل مِ ــیل فل ــالِ  يل
 

ــاٍ ــادِ رِي ــل ــبِ ــهّ بِ ــلل ــزل أله ــألســــ ل  فل
 

ـــذابِ  ـــارٍ عِ ـــهل ـــاتٍ ول ألن ـــنلّ  ول جل
 

ــاً ــور ــلّ ــا مّ ــهل ــهِ بِ ــی ــنِ ــو بل ــنّ ــارل بل ـــل  فلص
 

ــابِ  ــلل ــ ِ ــالل ال ــ،ل ــرــزّ ألم ــا نل ــرنل ـــِ  ولص
 

                                           
وفی از بنی ضّبه بز ّأدّ و مردّثی ( قاضی و فقیه رقـ 711-13ْبز ّشبرّمه يا أبو ّشبرّمه عبدالله بز شّبرّمه بز طفیم ضبّی ) 7

اندي او پیش از چمدن به روفه نیز مدتی والی يمز چوري ستودهحديث بودي اهم ادب، وي را به ن ته سنجی و زبانثقه و رم

 (ي71/ 1: ا 7993و قاضی بصره بوده اسآ )گذشته، 
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ــدل ـــل ــهل ص ــإل ــم ال ــا رلحِ ــلل ــمٍ يفل ــی ــمِ  تل
 

ــد ألزرل  ــقل بِ  يفل ــا ــمِّ بل ــی رل ــا فِ ــنل  8بِ
 

 (173-177: 3، اتجاحظ، لا)
 

اما  آران نداشته اسيز ایا ت ص  به سرزمییوواهیرانيزة ایچ انگیز شاعر هیشـیدر شـ ر پ

رتري ها بتمیم و بروی عرببر بنی یِ ناوودي دفا  ررده و رسري راشـايد ناوواسته، از ايران

 زچب و هواي ايران را با سرزمیسرزمیز وواديدگاهی ره چنیز اسآ ره  ی یطب يداده اسآ

ــبه جزيره  ــک ش ــنجوش ــودي ما به دلیم چارچوب تر ددار بیشجان  نِد نزد ايرانیابس يده ش

ــر ــتارفش ــخز بگويیم وتوانمی دة جس ــتناد می نیم از ايز مورد س   نیمرتنها به يک نمونه اس

ــورد، یم یطلل يهاره بر مقدمه يیابونواس در جاها ــنجی میهم گونهايز همارهش و از رندس

 ر:يبرد از جمله در ش ر زینام م ايران  مداراسآیسشمند و يپادشاهان اند
 

ـــرلا ـــدلثل ـــذِي ان ـــمل الّ ـــلل ـــطّل  دل ِ ال
 

 يّــقــاســــِــی الــرِّيــحل والــملــطلــرلا 
 

ـــ ـــنل ـــرل مـــا بل ـــم تل ـــــرل یألل  يرِس
 

 ســـــلـــابـــورٌ لِـــملـــز غلـــبلـــرا 
 

ــــ ـــحل وال ـــلل ـــزل دِج ـــی ـــازِهل ب ـــنل  مل
 

ـــألت   ـــیّل ـــف ـــراتِ ت ـــراف ـــجل ــــل  ش
 

 بِـــأرضٍ بـــاعـــدل الـــرّحـــمــــ
 

ــــــزّ عــنــهــا الــطــلــحل و الــ ّشـــرا   ـ
 

 ملصــــلــايِــدلهــا ول للــم يلــجــ لــم
 

 يلـــرلابِـــیـــ ـــا، و لـــا وجلـــرلا 
 

ــــانٍ ــــزل ــــورّ غِ ــــز ح ــــ   ول
 

ا  ـــر ـــقل ـــا بل ـــلل ـــم ـــال ـــی بِ ـــراعِ  3تّ
 

 (911: م 7339،)ابونواس 

 

                                           
 هاي ووامردمانش را در سرزمیزگريخآ وهنگامی ره شبانه از سرزمیز سوسمارها تر بود، ، از تمیم وردمندرسري 7

هاي ّپرچب، س نی دادي در نتیجه، فرزندزادگانش پادشاه شدند و ما چون سگان، ووار و زبون گشتیمي چب و هوا و بوستان

 ارزا ررديوداوند، تمیم را نیامرزاد ره ما را در همه جا ووار و بی

و دسآ ووا باد و باران شده رها رزي چيا نديدي وسرو و شاپور چه هاي برجاي مانده از يار را ره نابود گشته ورابه 3

رزمینی ره اند؟ در ساند ره با دروتان انبوه، پّرسايه گشتهرودان ساوتههايی در میاناند؟ گردشگاههايی به پا داشتهساوتمان

ها چهوان ه اسآ، بل ه ش ار چنوداوند چن را از وارها و شتران دور ررده و ش ارهايشان را  موا و ورگوا قرار نداد

 چرنديها میچشم و زيبايی اسآ ره مانند گاوها، در دشآسیاه
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 گزارش تاریخیِ شاعر از چهرة ناخودی

ار یارنونِ ما بس يد ره برايسخز بگو یخيتاردادي روياز  جاها، یدر برو يشاعرچه بسا 

   را گزاراياز تار ياشه به عمد، گوشهیسـآ ره شاعر همیز بدان م نا نيافتد  ایسـودمند م

ــخز ميد یرند بل ه گاه با اهدافیم ــته س از  تواندیم يامروز دةوواننولی د يگویگر، از گذش

 ی،ي تاريخدادهايرو یبرو از يز گزارشــگريابهره ببردي  یخيسـند تارک يشـ ر او به عنوان 

ش یدر اش ارا ب»برد  ینام م یرانيفراوان اسـآ و او به مناسبآ، از شاهان ا يدر شـ ر برتر

را با عنوانِ فضم و احسان بر ها، ره چن یها در راندن حبشـیمنيان به یرانيبار از رمک اکياز 

 7913 )مرمدي،«ان داشته اسآیوود را ب یاد ررده و سپاس و حقّ شناسيووانده اسآ،  مزي

زمان وودا  یرانيزرگان ااز ب ی يش حســـز بز مخلّد يدر ســـتاي براي نمونه (911: 7، ا

 گفته اسآ:

 زلنِیليذِ بزِ اِیسل زعل لِّالذّّ بحلالیلغل مرّدّّجل انّرولشِونلأل یلّلجل امليّلأ

 و علدلنِأل ن اءلصل زعل ول ربِضّلول ال بِالطّل زِ حٌ لافِمّدل مٌیول هّلل الّزلتللا ذِْ
 

 أنــتــم بــنــو الن م المجــدي و نرز بنو
 

 8مز فــاز من م بفضــــم الطول و المِنلز 
 

 (3771-3733: 1)برتري، لاتا:  
 

ــی ات، از ن مآ و یز ابيدر ا يبرتر ــش او در روزگار  چثارا ره هم نانرند یاد ميبخش

 وردچبه شمار نمیروان یان انوشلطا و ررامآ واندها را تنها یمنيازدسـتگیري او ياسـآ یباق

بز  ایس چهرةرا از  مز، غبار ووارييورا سپاه حبشه به يهنگام  گويد ره رسري،میبل ه 

ـــاعر، ممدوح وود را از فر يزدوده اســـآ مزي يفرمـانروا زنيیذ  ن متانِ یزندان همان ولش

 انديدها عدن دفا  رريارا، از صن اء گذزهیرزن و نیشمش اره مردانِداند ره همیبخشنده م

 :زد داشته و گفته اسآچشم ذي قار به رويدادي ديگر ي نی جنگابوتمام 

                                           
روزي ره نیاي شما انوشیروان، پردة ذلآ و وواري را از چهره سیا بز ذي يزن رنار زد و سپاه او با نیزه و شمشیر از  7

 ايميمند گشتهووان ن مآ و بخشش شما، بهرهعدن و صن اء دفا  رردندي شما فرزندانِ بخشندگان هستید و ما از 
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ـــّــیــوّفّ م ــآ س ــالل ــاٍر ألمل ــذِي قل  أنـتّـم بِ
 

ـــتلرهلنوا قلوسل حـاج ِ    8عّروال الّـذيزل اس
 

 (7/773:م 7331،ابوتمام) 
 

ــاتیدما"جنگ م روف به  از نیز ابونواس ــخز می "س ــروپرويز از  جايی ره گويد،س وس

 گیرد:هاي قرطانی رمک میعرب
 

ـــاتیِـدلمـا ضـــربنـا بنی الأصــــ  و يوم س
 

ــائــبــهــا  ــــــفــر و الــمــوتّ فــی رــت  ـ
 

ـــاذل بـــروازّ يـــوم ذاک بـــنـــا  ْذ ل
 

ــبــهــا   2والــرــربّ تــمــري بــ ــاّ حــال
 

 (31: م 7339، ابونواس) 
 

ام يا ن "ألرزن"رودي نزديک  ســاتیدما» در شــرح ايز دو بیآ گفته اســآ: ابو ب رصــولی

ســآ ره از درياي روم تا درياي هند رشــیده شــده اســآ و وســرو پرويز، ْياس بز ا روهی

 ي(773حموي، لاتا: «)تشان دادسطائی را براي نبرد با روم در ساتیدما فرستاد و ش  حقبیص

ها رمک ررده باشند و چه از هاي تاريخی، چه جاهايی ره ايرانیان به عربدر ايز گزارا

ــاعر چهره ها رمک گرفتهچن ــند، ش اي والا از ايرانیانِ ناوودي ارائه ررده اســآ زيرا وقتی باش

بالند ره وســروپرويز با چن ها پناه چورد، به نوعی بر وود میگويد وســرو پرويز به عربمی

 ها رمک بگیرديهمه بزرگی و ش وه ناچار شده از چن

 مداریچهرة ناخودی، الگوی والای سیاست

ــ يیهارتاب ترشیب ــوم هجر هايهدره در س ــده،  يدوم و س ــته ش  را به يیهابخشنگاش

 همانند رتاب التاج منسوب ب ويژه گردانده اسآو چداب و قواعد چن  يمداراسآیموضـو  سـ

ـــخصـــز رتابيي در اينوريد بحیون الأوبار ابز قتیجاحظ و ع  يهانمونه ،یرانيا يهاآیها ش

ــ يوالا ــآیس ــده یم رف و ادارة ح ومآ و بروورد با مردم يمداراس ــآ ره  ی یاندي طبش اس

از  یوود، وقت يهانامهشيسندگان، م مولا در ستايز نوياز ا يرویز به پیها نز سدهيشـاعران ا

                                           
شمشیرهاي شما در جنگ ذي قار، تخآ و تاج ايرانیانی ره قوس حاج  )حاج  بز زراره( را به گرو گرفته بودند،  7

 فرو اف ندي

 چن روز ره جنگ به شدت جريان داشآ، در ها برچنان پیروز شديميدر جنگ ساتیدما با پرارندن مرگ در صا بیزانسی 3

 پرويز براي دروواسآ رمک به ما پناه چوردي
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د، رننیم دهمانن یرانيا يهاآیشخص ند و او را بهيگویسخز م اسآ اویممدوح و رفتار و سـ

ـــ ـــتقیغ ياوهیدر واق  بـه ش ـــتایا وليرنند ره حارم ید میتأر م،یر مس د ياش او بيفح مورد س

 به رار ببردي یاسلام يهازیرند و در ادارة سرزم يها را الگوبردارآیز شخصيا يهااسـآیسـ

 گويد:می حسز بز سهمابراهیم بز  ستايشدر  برتري

 8ونل أوّلِیونل فی السّّ دلدِ، بِیضّ الوجوهِ، شّمّ الأّنّوفِ رِسرلويّّ

 (7977: 9،م 7313، برتري)

 گويد:یش حسز بز سهلميستا در و
 

ــالّ ــه جــل ــن ــه م ــی ــل ــــرلوي، ع  رِس
 

ــورِ  ــاءٍ و ن ــه ــز ب ــول مِ ــه ــبل ــأّ ال ــل ــم  ي
 

ــائــکل الـمّـلــوِک ذوي الّتیـ  عـنــدل چب
 

ـــــجــانِ، أهــمّ الّنّه   2و أهــّم الخیرِ  یـ
 

 (997: 3،م 7379، برتري) 
 

او به  یح بالندگي، مایرانيشــاهان ااا به يا هماننديبودن ممدوح  يد شــاعر، رســروياز د

مدار، یاســآناوودي ايرانی در ايز شــ رها، به شــ م افرادي راردان، ســ چهرة دييچیشــمار م

 انديشده وردمند و باش وه نمايانده

 استقلالقدمت و  ،نماد بزرگی، عزتچهرة ناخودی، 

ضور نماد و رمز حعنوان رمتر به  عصر عباسی یدر ش ر عرب یرانيا يهاآین ه شخصيبا ا

ـــاعران با ا دارنـد، ولی را ره  يیهااز نمونه یبرواندي ررده یها را فراووانز هدف، چنيگاه ش

 گر:يبه شمار چوردي ارنون چند نمونح دوان رمز توان به عنیم، ميچورد ترشیپ

ــاه  ــراب: یو رمز رهنگ يادچور ،ديناووپادش ــاعرش ات وود يدر ومرچون ابونواس  يش

ـــنـآ ـــراب ز گونحيچوردي او بهتریاد ميرا به  یرانيا يهـاهمواره س ـــراب را ش رهنح  يهاش

ـــانيبرجـا ـــاس ـــاهان س ق یال ت"چون یز مختلفيداند و از چن با عناویم یمانده از زمان پادش

ــروان ــرو"، "یالخس ــراب وس ــروانیرح"، "يش ــر"، "یق وس  رنديیاد ميوييي  "يبنات رس

                                           
 هايشان پاک و روشز اسآيشان والا و چهرهاندي جايگاهروري، چون وسروان نخستیزدر سل 7

زد مردان تنها نرندي ورمندان  و نیکاو بسانِ وسرو اسآ و جلال و ش وهی او گسترة زمیز را پّر از نور و زيبايی می 3

 شونديتو ديده میپدران تاجدار و پادشاه 
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زبان، يادچور رهنگی و تر شاعران عربیها نزد بیشسرايیهاي ناوودي ايرانی در ايز بادهچهره

ره به يقیز براي يک مســلمان، نامی رســراهاي ايران يادچور نیک مرغوبیآ شــراب و در واق 

ــمار چمده، اندبودهفرمانروايی ناوودي  ــآ به ش ــ برتري ياس ــطلاح ،يادهیدر قص ق یرح"اص

 برد:یمرا به رار  "یوسروان
 

ــم مِـز  ــألمّل ــانّظرتل ِــجِا ف ـــّ ــاِل الس  وِــل
 

ــاِنی  قل ـــل ــّآ ول ملز س ِرب ـــل ــا ش ــکل مل  ِب لینِ
 

 8یّ وانِِق الخّسرّحیمِزل الرّل یّلللإِمسٍو بِشلدنّتل یمسل الّضّرلشل دتلجِ 

 (3317: 1، م 7371، )برتري
 

 یشراب وسروان یو صاف یو تابش از  زلال يیش را در روشنايممدوح وو يمایشاعر، س

 پندارديیهم بالاتر م

م و ست ران ره بريا يااز قهرمانان افسـانه یبرونام : يزیرمز اسـتبدادسـت ناوودي،قهرمان 

شــده ران شــناوتهيا رونِیدر ب ينخســآ هجر يهامســلمانان ســده يو برا دهياســتبداد شــور

ش درفو  راوة چهنگر به رار رفته اسآ  از جمله نام به عنوان رمز یاند، گاه در اش ار عرببوده

ـــاعر» اوي یانيرـاو ـــتهزیم ش ـــاد متورّلیبه نام ابراه یپرس ث ی قوب لياز زبان   2یم بز ممش

ــفار ــآ: چامه رد ]؟  ياوامه( ق 377-339)9يص  (ق 313-337م تمد) ،فهیوطاب به ول س

فه به یسرنگون رردن ول يبرا سر سازا نداشته و ی قوب ره با ولافآ عباسيسروده اسآي 

                                           
ام و چه رسی به مز نوشانده اسآي به يقیز وورشید چاشتگاهی از وراي سراپرده، بینديش و با چشمانآ بنگر چه نوشیده 7

 بینی ره با وورشیدي )جامی( زلال و صاف از شراب وسروي، به مز نزديک شده اسآي)ساقی( را می

ي بوده اسآ "جی اصفهان"سوم هجري واز مردم دةز شاعران و اديبان سابراهیم بز ممشاد متورلی اصفهانی ا ابو اسراق 3

سروده اسآي اوهم نیز دبیر و نديم متورم عباسی بوده در رتابآ و بلاغآ از نوادر عصر وويش بوده و به عربی ش ر می

ه شمار ران ش وبی بو به ي قوب لیث صفاري پیوسته اسآي او را از شاع و پس از مرگ او از فرزندان ولیفه رناره گرفته

 (ي739/ 7چورده اند )حموي، لاتا: 

ابز لیث صفاري، ي قوب پسر لیث رويگرزادة قرنیز زرنگ )زرنج( و از عیاران سیستان بودي ي قوب مردي بلندهمآ و  9

 اي ره به وطز وود و نفرتی ره نسبآ بهجوانمرد و سپهسالاري دلیر و جنگجويی وطز وواه بود، وي به واسطح علاقه

 373وواسآ ايران را از شرّ اجان  رهايی دهد  ویال تجديد استقلال رشور وود را داشآ و به سال عباسیان داشآ می

 (ي93   پرويز، بی تا: 733 و 731: ا 7993در جنديشاپور درگذشآ )پیرنیا و ديگران،  ق
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زبان شده ز شاعر عربيا يهاهاز سرود ی يح يماه اسآ، دروننشدروز یپ ه وبغداد هجوم برد

 :ديگویم  (93:ا 7991زاهدف، ) اسآ
 

ــم ــــمِ جل ــز نلس ــارِمِ مِ ــألرل ــزّ ال ــا اب  أن
 

ــمِ  ــجل ــ ل ــوکِ ال ــل ــزّ ْرثِ مّ ــائ  ول ح
 

نِ  ــا ــی ــاب ــ  ــمّ ال ــلل ــی عل ــ ِ ــذي  8مل  الّ
 

مِ   ــ ــأّمل ــودل ال ـــّ ــی أن ألس ــجِ ــهِ ألرتل  2بِ
 

 (7/13تا:)حموي، لا
 

ز و ا یرانيان اث را وارث و راهبر شـاهنشاهی قوب ليوود،  قهرمان ،اتیاب زيا در یمتورل

 زیدن سرزمیو رهان یطلبساوتز هدف مهم استقلالد ره براي برچوردهدانید مینوادگان جمشـ

 ان راوةبه داستات یابز يادر  زنديیا مسلمان، دسآ به شورا مییعباس يفاول طرةیران از سيا

ـــ وفـاو درفش او رـه چهنگر  ـــتم دیرانيا یو بـالندگ يینمـاد ش و يان در مبارزه با جور و س

 شوديیاشاره م روزگاري نی ضرّاک بوده

 های نخستیندر شعر عربی سدههای ناخودی ایرانی چهرهانواع 

هاي ســـده هاي عربیِايرانی در ســـرودههاي ناوودي چهرهبندي دســتهدر ايز بخش، به 

 (تاريخی )سیاسی و دينیها، چهرهتر ايز پردازيمي چن ه روشـز اسـآ اين ه بیشنخسـتیز می

و ايز امري بديهی  ران باسـتان هستنداي و هنري ايهاي افسـانهچهره در شـمار و گاههسـتند 

هاي رشورداري و در دورة عباسـی تلاا رردند در شیوه ويژهبهاسـآ، زيرا حارمان اسـلامی 

ســاســانی پیروي رنند، از ايز رو همگان از جمله شــاعران ره  اداري از رســوم شــاهان عصــر

ــمار می ــیآفرهیختگان جام ه به ش ــخص ــتندي چمدند، با ايز ش ــنايی داش اين ه  ويژهبهها چش

 روشـز اسآ ره در زمینحپّر پهلوي به عربی ترجمه شـده بودي ولیهايی در ايز زمینه از رتاب

با رجال دينی ايرانی پیش از اسـلام اندک باشد   دينی، انس مسـلمانان، وواسـته يا ناوواسـته،

ـــوم مذهبی ايرانی مخالفآ میهمـان ررد و با مانويان و گونـه رـه ايز جـام ه به ظاهر با رس

                                           
( اما به باور زاهدف  ضبط 79: 3تا، ضبط شده اسآ )حموي، بی« علم ال ائنات»ايز اصطلاح در ياقوت حموي، به ش م  7

 ايميدرسآ اسآ و ما همیز ضبط را در اينجا چورده« علللم ال ابیان»

ووار پادشاهان عجمي درفش راويان ره به رم ش بر جهانیان از فرزند بخشندگان و از نسم جمشیدم و میراث مز 3

 يابم، نزد مز اسآيسروري می
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دن دلیم به درزا رشیبه رارانه نداشآي در اينجا مزدریان و حتی زرتشـتیان، برووردي سـازا

ـــتـار، تنها به ـــته جس نام برديم  هاچن تر از برویپیشره هاي ناوودي ايرانی بندي چهرهدس

 دهیم:اي جاي میهاي واق ی و افسانهها را در دو دستح اصلیِ چهرهپرداوته و  چن

 واقعی های ناخودیِچهره

 هاي تاريخی و سیاسی مانند:چهره

 وييي 4بزرگمهر، 9شاپور ،2بهرام ،پرويز وسرو ،انوشیروان وسرو ،8رسري ي7

 يييموبدو ،مزدک ،مانی، مانند دينیهاي چهره ي3

ر تره وزير نیز بوده و پیش بزرگمهرو  باربد مانند ،هـاي ادبی و هنريچهره ي9

 از او ياد ررديمي

ــانه -تاريخی هايچهره ي1 ــتم، ضــراک، مانند ايافس ــفنديار، رس  ،فريدون ،اس

 (،شهربرازدگرد، پوران دوتر رسـري، شهروراز )فیروز، يز ، قباد،گیو، گودرز

 براز، هرمزان، جم و اردشیر وييي

 اسلامیایرانی پیشا هایچهره شناسیدوره

تر از ، بیشايران تاريخی ايرانی ناوودي در دورة هـايوواهیم بـدانیم ايز چهرهارنون می

تر ايز افراد، به دلايلی از دورة پادشـــاهی ردام دورة ايران پیش از اســلام هســتندي گويا بیش

                                           
و  رردندنامید و يادا میره بر هر شاه ايران می نهادند رسري بود و بدان نام میهرنامی »م رّب وسرو فارسی اسآي  7

 .(313: ا 7999نفیسی، «)شاه شاهان»ي نی « رسري شاهنشاه»گفتند می

انه رسد دو شخصیآ جداگدر تاري  ادبی ايران، دو لق  براي بهرام ذررشده اسآ: بهرام چوبیز و بهرام گور، به نظر می 3

باشدي بهرام چوبیز، سردار نامی ايران دوران هرمزد پسر انوشیروان و وسرو پرويز پسر هرمزد بوده اسآ )مرمدي، مدّ نظر 

اندي بهرام اند ره به شجاعآ و دلاوري شهرت داشته(ي هر دو از مردان نامی دورة ساسانی و از رسانی بوده7/391: 7913

 7991شته و رتاب چيیز تیراندازي بدو منتس  شده اسآ )مرمدي، گور بیش از ديگران به ش ار و تیراندازي شهرت دا

 (1/731:  ا

  به عمران و چبادانی شهرها سرگرم شد «اردشیر» ]اول  پسر « شاپور» -7در رت  با عناويز گوناگونی چورده شده اسآ:  9

پس از رناره گیري عمويش به « فشاپور ذو الأرتا»]دوم  پسر « شاپور» -3و در مقابم روم ايستاد و چنان را ش سآ دادي 

 (ي11 و 39: ا 7993پادشاهی رسید و مردم در زمان او در رفاه به سر می بردند وييي)صفی زاده، 

گاه ره در پی هوس افتد وزير بزرگ، دورانديش در ح مآ عملی و نظري، بصیر، و تأثیرگذار بر ارادة پادشاه، چن 1

 (ي713: ا 7937)رريستیز سز، 
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هايی چون اشـ انی يا هخامنشـی هستندي ساسانیان، وود را برتر از ورهسـاسـانی و رمتر از د

راي هاي چن بو شايد به همیز علآ، تاري  ايز دودمان و بزرگیدانستند پیشیز می هايدولآ

ــده ــلمانان س ــتهمس ــیتز، برجس هاي ايرانی پیش از تر از ديگر ح ومآتر و پّررنگهاي نخس

اي هدگرگونی نويسد: در دوران پارتیان،فراي میسون اسـلام، تصـوير شـده اسـآي ري ارد نل

ـــیاري در زمینح هنر و ديز و ادبیات روي نمود و چگاهی ما دربارة ايشـــان ویلی رمتر از  بس

پیشـینیان ايشان ي نی هخامنشیان و يونانیان و جانشینان چنان ي نی ساسانیان اسآ و علآ ايز 

ـــینان وويش ي نی گردد: اول بـه مرققان چامر بـه دو ن تـه برمی ن زمان، دوم از طريق جانش

بتوان  ]ايد ش ياندبه دسآ فراموشی سپرده شده دولآ اش انیان نیز همانند پیشینیاني سـاسانیان

شـماري جسـتجو نمود ره در زمان اس ندر رايج شد و فاصلح عامم چن را در چند جدول گاه

 371 زشمار را اگشته اسآ و گاهزمانی میان اسـ ندر تا پیدايش دودمان سـاسانی بسی روتاه 

برجستگی ح ومآ ساسانی  ايز (ي331 -391: ا 7993فراي، ) «سال به نیمی از چن رساندند

 ز سرچشمهاش انیان نی ويژهبههاي پیشیز ها با ح ومآدر دورة اسـلامی، از دشـمنی وود چن

ا اش انیان، ان بساسانیها و وصومآ   مغباعث تأسا اسآ ره ت صّ»گیرد  به گفتح پیرنیا می

هاي راج  به ايز دوره مرروم نموده و حال ايز ره ايز دوره ي ی از ادوار با ما را از داســتان

ـــ ــانی و رومِ عــالم ه، دورة نبرد دو پهلوان عــالم چن روزي ي مجــد ايران بود نی ايران اش

ن، از سـاسانیان تاري  درسـآ ايران از نظر ايرانیا»ي بديز صـورت (73: ا 7999پیرنیا، «)گیر

اي همانند اسآ و از روايآشـود و چن ه پیش از اردشیر گذشته اسآ تاريک و افسانهچغاز می

يوانی را اردشیر هاي روحانی و دچيد ره بنیان همح سـازماندوران اویر سـاسـانیان چنیز برمی

 (ي911تا  999همان، ) «گذاشته اسآ

به اتفاق دولآ ساسانی را به حسز و نويسـندگان عرب و هم نیز م رویز اسـلامی نیز »

چمیز ها و مطال  اغراقپروري ايشــان، ح ايآصــواب تدبیر ســتوده و در دادوواهی و رعیآ

ندان باقی مانده بود، و ديگر اندي علّآ ايز امر، ي ی مآثر دروشانی بوده ره از ايز وانقم ررده

« اندافتهيهاي شرقی میق دولآ ه ايز نويسـندگان، دولآ ساسانی را پیوسته بهتريز سرمشاين

هاي اسـلامی مانند رتاب التاج منسوب به جاحظ مطال  (ي در نوشـته77 :ا 7991مرمدي، )

شماري دربارة رارهاي وسرو اول هسآ و همه ح ايآ هاي بیافسانه ها وفراوان  و داسـتان
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از ايز دارد ره شـاهنشـاهی سـاسانی پس از وسرو، سازمانی استوار و قدرتش بی حّد و مرز 

روايآ شـده اسـآ زمانی ره اردشیر و انوشیروان با وزيري از وزيرانشان ديدار »بوده اسـآي 

ــتند ويا بزرگی از بزرگان به منظور گرامی ــآ او بداش ــورا میداش چمدند، ايرانیان، چن ه حض

هاي تاريخی م روان در اطراف و ارناف عالم پر رتاب رردند وديـدار را در تـاري  ثبـآ می

اي ديگر، ابز صـــاعد اندلســـی دربارة ســـیاســـآ و در نمونه (ي737)جاحظ، لاتا: «شـــدمی

اق رة چفتريز فضیلآ شاهان ايران ره بدان شهبزرگ»داري سـاسـانیان نوشـته اسـآ: ممل آ

پادشاهان ساسانی ره در هیچ عصري  ويژهبهگرديدند، حّسـز سـیاسـآ و جلودت تدبیر بودي 

افآ شهرت فراوان ي مانند ايشان از حیث ش یبايی و بردباري و نیک منشی و اعتدال رشور و

 (ي77: ا 7991مرمدي،  « )نشده اسآ

 اجم پهلوي ره در سدة دوم وها و رت  تراز چن ه چورديم، به دلیم اين ه بیشتر نوشتهجدا 

، دربارة پادشـاهان دوره ساسانی بوده و در میان م ابز مقف  به عربی ترجمه شـدهبه قل عموماً

 اهچهرهبا ايز دورة عباسی هاي ها و مسلمانها شـهرت يافته اسآ، طبی ی بود ره عربعرب

 شـیروان، رارنامح اردشیر،نامح انوها، تاجاز جملح ايز نوشـته»تري داشـته باشـندي چشـنايی بیش

نامه در عادات ايرانیان، وداينامه )ســیر الملوک(، الأدب ال بیر، الأدب الصــغیر وييي اســآي چيیز

هايی مانند عهد رسري و سیرة اردشیر باب ان را به عربی شـخصـی چون ابان لاحقی نیز رتاب

ـــآبرگردانـده و همیز رتـاب چوري را احمـد بز يریی بلاذري نیز به عربی  ) «برگردانده اس

 (ي737-731همان، 

 :بینیمترمیرا روشز در نمودار زير، نتیجح به دسآ چمده
 

 

ایرانیدوره های تاریخی چهره های ناخودی

ساسانیان (پهلوانی)تاريخیپیشا (اساطیري)تاريخیپیشا
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 نتایج

یز، هاي نخستايرانی پیشااسلامی در ش ر عربی سده هايچهره دلايم حضورها و زهبررسی انگیي 7

ــان میاز يک ــو نش ــلام براي عربس ــلمانان  هادهد ره تا چه اندازه، میراث ايرانی پیش از اس و مس

هاي شده بوده اسآ و از ديگر سو، به اهمیآ و ارزا ايز میراث در سدهممل آ اسـلامی شـناوته

 نخستیز اسلامی اشاره داردي

هاي نخستیز شاهد چن هستیم، ها در سـدهچالش سـیاسـی و اجتماعی ره میان ايرانیان و عربي 3

ـــتايش ايرانیان و رنگ جلوه يافته و گاهی ادهاي ادبی، بســـیار رمدر لايه ـــاعر عرب به س ي  و ش

 ها نیز روي چورده اسآيبزرگان چن

ینیم بهاي پسااسلامی نه تنها شاهد حذف و غیبآ ناوودي نیستیم بل ه میدر شـ ر عربیِ دورهي 9

 ييابدره ايز حضور، به ش لی ش وهمندانه نمود می

 کتابنامه

 های عربیکتاب

 قرچن رريمي ي7

ترقیق  ي7المجلد  ي«بهجح الملجالس و أنس المّجالس»  يلـا تا() يالقرطبیبز عبـد البر النمري ا ي3

 دار ال ت  ال لمیحي :بیروت يلاط يمرمد مرسی الخولی

 بیروت: دارصادري ي«ديوان ابز الم تزّ» (يلاتا) يابز الم تزّ، عبدالله ي9

 يدارالإحیاء التراث ال ربی :بیروت ي«لسان ال رب» (يم 7399) يابز منظور، مرمدبز م رم ي1

دم له و ق ي: وطی  تبريزيشارح ي«شرح ديوان أبی تمام» (يم 7331) ي، حبی  بز أوسأبوتمام ي3

 دار ال ت  ال ربیي :بیروت يالطب ح ال،انیح  يالأسمر وض  هوامشه و فهارسه راجی

 دار ص  ي :بیروت يلاط ي«شرح ديوان ابی ال تاهیح» (ي)لاتا يأبو اسراق يأبو ال تاهیح ي7

حققه وضبطه و شرحه عمر فاروق  ي«ديوان أبی نواس» (يم 7339) يأبو نواس، الرسز بز هانی ي1

 دار الأرقم بز أبی الأرقمي يولیالطب ح الا يالطّبا 

دار ْحیاء  :بیروت يالمجلدال،انی ي«الأغانی» (يق 7173) يعلی بز الرســیز يأبوالفرج الأصــفهانی ي9

 التراث ال ربیي

 يالطب ح ال،انیح يحسـز رامم الصـیرفی قیترق ي3المجلد  ي«ديوان البرتري» (يم 7379) يالبرتري ي3

 يدار الم ارف :مصر
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ــیرفی ي9المجلد ي«ديوان البرتري» (يم 7313) ي ---- ي71 ــز رامم الص  يالطب ح ال،انیح ينرقیق حس

 دار الم ارفي :مصر

ــیرفی قیترق ي1المجلد ي«ديوان البرتري» (يم 7371) ي ---- ي77 ــز رامم الص  يالطب ح ال،انیح يحس

 يدار الم ارف :مصر

 يترقیق مرمود عبدالله الجار ي«ديوان ال، البی» (يم 7331) يال، ـالبی، أبو منصـــور عبدالملک ي73

 چفاق عربیحي :بغداد يالأولی الطب ح

ــ 7119) ي ----------------- ي79  شرح ي«يتیمح الدهر فی مراسز اهم ال صر» (يم 7399/ قـ

 ال لمیّحي دارال ت  يالطب ح الأولی :بیروت يو ترقیق مفید مرمد قمیرح

لام ترققیق عبد الس يال،انی المجلد ي«رسائم الجاحظ» (ي)لاتا يالجاحظ، أبو ع،مان عمرو بز برر ي71

 دار الجیم للطباعحي يم تبح الخانجی :القاهرة يلاط يمرمد هارون

 ترقیق أحمد زری باشاي ي«أولاق الملوکالتاج فی » (ي)لاتا ي------------------ ي73

 دار بیروت للطباعح و النشري :بیروت ي«ديوان جرير» (يم 7397) يجرير، ْبز عطیه ي77

 مطبوعات دار المأموني :القاهرة يالطب ح ال،انیح ي«م جم الأدباء» (يلاتا) يالرموي، ياقوت ي71

 دار صادري :بیروت يلاط يالمجلد ال،الث ي«م جم البلدان» (يلاتا) ي--------- ي79

 دار :اهرةالق يالطب ح ال،ال،ح ي«تیارات ثقافیح بیز ال رب و الفرس» (يلاتا) يالروفی، أحمـد مرمد ي73

 نهضح مصري

الم تبح  :بغداد يلاط ي«التنبیه و الإشــراف» (يم 7399) يمسـ ودي، أبو الرســز علی بز الرسـیز ي31

 ال صريحي

 کتاب های فارسی

گزيده و ترجمه: مرمد ج فر  ي«سوداي  م المه، ونده، چزادي» (يا 7919)ي باوتیز، میخائیم ي7

 هنري چرسآي -شررآ فرهنگی يچاپ اول يپوينده

ـــتارهايی دربارة رمان» (يا 7937)ي ---------- ي3 ترجمه: رؤيا  ي«تخیـم م ـالمـه اي، جس

 نشر نیي يچاپ سوم يپورچذر

م ســســح مطبوعاتی  يجلد دوم ي«تاري  دو هزار و پانصــد ســالح ايران» (يبی تا) يپرويز، عباس ي9

 علمیي

عصـر اسـاطیري تاري  ايران، وطوط برجستح داستان هاي قديم » (يا 7999) ينیا، حسـزپیر ي1

 انتشارات هیرمندي يچاپ دوم يبه اهتمام سیروس ايزدي ي«ايران
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تاري  ايران قبم از » (يا 7993) يپیرنیا، حســـز  عباس اقبال چشـــتیانی  وســـرو م تضـــد ي3

چاپ  ي«وسرو م تضد(نیا(، ب د از اسلام)عباس اقبال چشتیانی(، عصر پهلوي)ام)حسز پیراسـل

 انتشارات پارمیسي ياول

 ينشر مررز :تهران يترجمه: داريوا رريمی ي«منطق گفتگويی» (يا 7911) يتودورف، تزوتان ي7

 بوستان رتابي :تهران يچاپ اول  ي«سیر تمدن اسلامی» (يا 7931) يواررند، ش رالله ي1

 چاپخانح مجلسي :تهران يچابی ي«نامهلغآ» (يا 7933) ياربر دهخدا، علی ي9

-9/ هـ 9-3دوره عربی زبانی در ادبیات فارسی سده هاي » (يا 7991) يزاهدف، نظام الديز ي3

 دشستاني يمنزويترجمح پرويز  ي«م 3

با مقابله و تصریح: مرمد علی  ي«بوسـتان سـ دي» (يا 7933) يسـ دي، مصـلح بز عبدالله ي71

 يانتشارات اقبال :تهران يچاپ يازدهم يوغیفر

 انتشارات امیر ربیري  :تهران يچاپ پنجم ي«حماسه سرايی در ايران» (ي7973) يصفا، ذبیح الله ي77

 :تهران يچاپ اول ي«ايران تاري  پنج هزار سالح» (يا 7993) يصـديق (ييیرهصـفی زاده)بوره ي73

 انتشارات چروني 

 ي«هاي دوم و سوم هجريهاي دينی ايرانی در قرنجنبش» (يا 7913) يغلامرسیز صـديقی، ي79

 انتشارات پاژنگي :تهران يچاپ اول

 :تهران يترجمه مســ ود رج  نیا ي«میراث باســتانی ايران» (يا 7993) يفراي، ري ارد نلســون ي71

 انتشارات علمی و فرهنگیي

چاپ  يترجمه رشید ياسمی ي«ايران فی عهد السـاسانییز» (يا 7937) يرريسـتیز سـز، چرتور ي73

 انتشارات دنیاي رتابي :تهران يششم

 :تهران يچاپ اول ي«تـاري  و فرهنـگ ايران» (يا 7991-7913) يمرمـدي ملـايري، مرمـد ي77

 انتشارات توسي

فرهنگ ايرانی پیش از اسلام وچثار چن در تمدن اسلامی » (يا 7991) ي---------------- ي71

 انتشارات توسي :تهران يچاپ پنجم ي«و ادبیات عربی

رجمح ابوالقاسم ت ي«التنبیه و الإشـراف» (يا 7973) يدي، أبو الرسـز علی بز الرسـیزمسـ و ي79

 شررآ انتشارات علمی و فرهنگیي :تهران يچاپ دوم يپاينده

انتشــارات  :تهران ي«پژوهشــی در تاري  فرهنگ اســلام وايران» (ي7911) يممترز، حســین لی ي73

 دانشگاه شهید بهشتیي
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 انتشارات اساطیري :تهران يچاپ اول ي«تاري  تمدن ايران ساسانی» (يا 7999) ينفیسی، س ید ي31

ــانیانتاري  ايرانیان و عرب» (يا 7919)  ينولدره، تئودور ي37 ــاس ترجمه: عباس  ي«ها در زمان س

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطال ات فرهنگیي يچاپ دوم :تهران يزرياب

دفتر نشر فرهنگ  :تهران يچاپ هشتم ي«رلمات قصار رسول أررم» (يا 7997) ينهج الفصاحه ي33

 اسلامیي

 هامقاله

ـــلامی«ي ابز حجاج»(ي مقالح ا 7993چذرنوا، چذرتااي ) ي7 زير نظر «ي دائره الم ارف بزرگ اس

 ي چاپ سومي مررز دائره الم ارف بزرگ اسلامیي9راظم موسوي بجنورديي  جلد

ــلمان »(ي مقالح ا 7931حســینی، علی رضــاي ) ي3 ــترا زبان نقش ايرانیان مس ــ ه و گس درتوس

 ي31-31فصلنامح پژوهشهاي سیاسی جهان اسلامي سال پنجمي شمارة اولي صص «ي عربی

«ي صـــوره الآور لدي أبی حیان التوحیدي الفرس نموذجا»(ي مقالح ق 7131) د، مـاجـدهيحمو ي9

 ي773- 13 صص ي73مجلح چفاق الرضاره الإسلامیهي السنه السادسهي ال دد 

هاي ديگري و نقش چن در داستان»(ي مقالح ا 7999و عیسی امز وانیي ) دزفولیان راد، راظم ي1

 ي39 -7ي صص 79ي شمارة مجلح پژوهش زبان و ادبیات فارسی«ي شاهنامه

نسـبآ متز و صـداي ديگري در انديشح » مقالح (يا 7939عظیمی، حسـیز و مسـ ود علیاي ) ي3

 ي77-1ي صص79ة ي فصلنامح علمی، پژوهشی ریمیاي هنري سال سومي شمار«باوتیز

دائرة الم ارف بزرگ اسلامیي زير نظر راظم «ي ابز شـبرمه»(ي مقالح ا 7993گذشـته، ناصـري ) ي7

 ي چاپ سومي مررز دائره الم ارف بزرگ اسلامیي1موسوي بجنورديي جلد
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 (، الکاتب المسئول  )طالبة دکتوراه في اللغة العربیة وآدابها بجامعة کاشان، کاشان، إیران 1سکینه محب خواه
 حسین ایمانیان )أستاذ مساعد في اللغة العربیة وآدابها بجامعة کاشان، کاشان، إیران(الدکتور 

 
 صورة اآلخر في أشعار شعراء العرب في العصر العباسي

 )الّشخصّیات اإلیرانیة ما قبل اإلسالم نموذجاً(
 

 الملخص
بإمکاننا معالجة العالقات الدينية والتاريخية والسيييييياييييييية بيل ال من والعم  مل فوايا مختب ةي ولي  ب بي  
ما طُمق في هذا المجال. فنالحظ هذه العالقة الثنائية في کثيم مل المجاالت خاصيية ابيبية. ّ ص صييارف ال من 

ر العمبية في العالقات. فإذا أل ينا نظمف عبي ابشعا التاريخية وابيطارية، في الشعم العمبي ونثمه، مل نتائج هذه
ال مو  الهجمية ابولي، نااجه أييييييمال متعبص ة بال من وا.يما . ومل ال ديهي أ  هکثم هذه ابييييييمال في أشيييييعار 
الشييعمال الشييعابييل، ولکل حينما نشيياهدها في أشييعار الشييعمال ييم الشييعابييل الذيل اليمتصا  بسييبة ّلي ال من، 

. ومل حيش ّ  شيييييعمال العم  وخاصييييية الذيل ال صيييييبة له  فالم سيييييخلة هختبم هماماح و بإاجة ّلي معالجة أيقص
بال من نسيييييي اح، قد يسييييييتخدما  أيييييييمال هاالل الشييييييخسيييييييات الذيل ليسيييييياا مل جنسيييييييته  وال مل أقمبائه  يينياح 

 يييالم. فمعالجة ابهدا في هذا الشييعم بعد ا.« اآلخم»واعت ايياح، فمل الالفم معالجة ماضيياص صييارف عنسييم 
خسييييات في الشيييعم العمبي ه کد حضييياره  ا.يجابي فيه مل جان    والدواعي التي أيصت ّلي حضيييار ه الل الشيييص
وهيييدل مل جيييانييي  أخم، عبي أهميييية همال ال من في ال مو  الهجميييية ابولي عنيييد العم  ومعمفييية العم  لهيييذا 

 التمال. 
 ا واآلخم، ا.يما  ماق   ا.يالم، الشعم الع ايي.ّيتدعال الشخسياصت، ابنالکلمات الرئیسة:
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